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Ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ αναλύει τα σχέδιά του:
«Έτσι θα κυβερνήσω την Αυστραλία»
Ο  

Μάλκολµ Τέρνµπουλ αναλύει 
τα σχέδιά του για οικονοµία, 
φορολογία και συνδικάτα
Μεταρρυθµίσεις και αύξηση 

των δαπανών σε έργα υποδοµής, είναι 
οι προτεραιότητες του πρωθυπουργού, 
Μάλκολµ Τέρνµπουλ, όπως προκύ-
πτουν από συνεντεύξεις που παραχώρη-
σε σε εφηµερίδες του Σαββατοκύριακου.
Μιλώντας στην εφηµερίδα «The Age», 
ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνη-
σή του θα προβεί σε δανεισµό µεγάλων 
ποσών προκειµένου να χρηµατοδοτήσει 
µεγάλα έργα υποδοµής, κυρίως στο σι-
δηροδροµικό και οδικό κτίριο της χώ-
ρας, υπογραµµίζοντας ότι οι επενδύσεις 
αυτές είναι απαραίτητες για την οικονο-
µική ανάπτυξη.
Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Τέρνµπουλ 
σηµείωσε ότι είναι εναντίον της «τρο-
µοκράτησης» των πολιτών (όπως άφη-
σε να εννοηθεί ότι έκανε ο προκάτοχός 
του), λέγοντας ότι «θέλουµε να κάνουµε 
δύσκολες µεταρρυθµίσεις και να πάρου-
µε σκληρές αποφάσεις για να εξυγιανθεί 
η οικονοµία και να µπορούν οι Αυστρα-
λοί να απολαµβάνουν ένα υψηλό επίπε-
δο ζωής. Και, φυσικά, οι υψηλόµισθοι 
θα πρέπει να καταβάλουν έξτρα φόρους 

για τις ανάγκες των µη προνοµιούχων».
Ο κ. Τέρνµπουλ δεν παρέλειψε να επι-
κρίνει την πρόσφατη απόφαση των µε-
γάλων τραπεζών να αυξήσουν τα κυµαι-
νόµενα επιτόκια των στεγαστικών τους 
δανείων, παρά το γεγονός ότι η Απο-
θεµατική Τράπεζα διατηρεί τα επιτόκια 
αµετάβλητα.
Από την αύξηση αυτή όσοι εξοφλούν 
στεγαστικά δάνεια ύψους 300 χιλιάδων 
δολαρίων θα επιβαρυνθούν από 27 έως 
46 έξτρα δολάρια το µήνα.
Οικονοµικοί αναλυτές προβλέπουν ότι 
στην επόµενη συνεδρίασή του, την Τρί-
τη, 3 Νοεµβρίου, το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της Κεντρικής Τράπεζας θα προβεί 
σε νέα µείωση των επιτοκίων για την 
τόνωση της οικονοµίας.
Σε άλλη συνέντευξή του στην εφηµερίδα 
«The Weekend Australian», ο πρωθυ-
πουργός έκανε λόγο για τη λήψη νέων 
µέτρων ώστε «να περιορισθεί η διαφθο-
ρά στα συνδικάτα» όπως είπε και ζήτησε 
και τη συνεργασία του Εργατικού Κόµ-
µατος στο θέµα αυτό.
«Με χαρά να µιλήσω τόσο στον αρχηγό 
του Εργατικού Κόµµατος όσο και στην 
πρόεδρο του ACTU, για το πώς µπορού-
µε να εξαλείψουµε την διαφθορά από τα 

συνδικάτα» είπε ο κ. Τέρνµπουλ.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε και σ΄αυτή 
τη συνέντευξη, ότι στις επόµενες εκλο-
γές θα κατέλθει ένα πρόγραµµα οικονο-
µικών και φορολογικών µεταρρυθµίσε-
ων, ενώ, µιλώντας στην εφηµερίδα «The 
Australian Financial Review», υπογράµ-
µισε την ανάγκη ο προϋπολογισµός να 
γίνει και πάλι πλεονασµατικός.
Στις συνεντεύξεις του, ο κ. Τέρνµπουλ 
έκανε και δυο σηµαντικές παρεµβάσεις 
µε διεθνή αντίκτυπο.
Συγκεκριµένα, κάλεσε την Κίνα να µην 
προκαλεί θέλοντας να αναβαθµίσει την 
επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή.
Αρνήθηκε, πάντως, να αναφερθεί σε 
λεπτοµέρειες για τα σχέδια Αυστραλίας-
ΗΠΑ προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο 
επεκτατισµός της Κίνας µε την οποία η 
Καµπέρα έχει καλές εµπορικές σχέσεις 
τις οποίες και θέλει να αναβαθµίσει µε 
την υπογραφή της εµπορικής συµφωνί-
ας µεταξύ των δυο χωρών.
Τέλος, ο Αυστραλός πρωθυπουργός, 
είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντι-
µίρ Πούτιν, µπορεί να µετανιώσει την 
εµπλοκή της Ρωσίας στη συριακή κρίση.
Ο Τέρνµπουλ είπε, ότι η εµπλοκή της 
Ρωσίας θα µπορούσε να αποδειχθεί πιο 

περίπλοκη από ό,τι είχε φανταστεί ο 
Ρώσος πρόεδρος. 
«Αυτό που έκαναν οι Ρώσοι φαντάζοµαι, 
είναι ότι θέλησαν να κρατήσουν τον 
φίλο τους, τον κ. Άσαντ, στο παιχνίδι, 
να τον εµποδίσουν από το να πεταχτεί 
από το ρινγκ και γι’ αυτό τού παρείχαν 
τη στήριξη. Τώρα έχουν εµπλακεί στην 
κατάσταση και ενδέχεται να εµπλακούν 
βαθύτερα» είπε ο κ. Τέρνµπουλ, σε 
συνέντευξή του στην εφηµερίδα «The 
Guardian Australia».
«Ίσως µετανιώσουν για την παρέµβασή 
τους αυτή» σηµείωσε.

ΠΗΓΗ: «Νέος Κόσµος»

Μεγάλη ανακάλυψη στην Αυστραλία: 

Βρέθηκε ο αρχαιότερος  
κρύσταλλος στη Γη

Αστυνοµικός απείλησε µε τέιζερ  
τουρίστα επειδή είχε τατουάζ

Απόδειξη ότι η ζωή εµφανίστηκε στον πλανήτη 
µας 300 εκατ. χρόνια νωρίτερα από ό,τι υπολογι-
ζόταν µέχρι χθες, ήτοι 4,1 δισεκατοµµύρια χρόνια 
πριν, µπορεί να αποτελέσει ένας αρχαίος κρύ-
σταλλος ζιρκονίου που αποκαλύφθηκε στη ∆υτική 
Αυστραλία, σύµφωνα µε µια οµάδα αµερικανών 
ερευνητών. Επιστήµονες από τα πανεπιστήµια του 
Στάνφορντ και της Καλιφόρνιας(Παράρτηµα Λος 
Άντζελες) ανέφεραν ότι είχαν συλλέξει πρόσφατα 
γύρω στα 10.000 ζιρκόνια από την περιοχή Τζακ 
Χιλς της Αυστραλίας που δηµιουργήθηκαν αρκε-
τά δισεκατοµµύρια χρόνια πριν. Μεταξύ των ήταν 
και ένα που πιστεύουν ότι περιέχει ένα ίζηµα άν-
θρακα που είναι είναι 4,1 δισεκατοµµυρίων χρο-
νών... συν ή πλην 10 εκατοµµύρια χρόνια.
«Η πλήρης ενθυλάκωσή του σε ακέραιο, µη-
διαταραγµένο ζιρκόνιο αποδεικνύει ότι δεν έχει 
υποστεί µόλυνση ή µείξη από πιό πρόσφατες γε-
ωλογικές διαδικασίες [... και] µπορεί να αποτελέ-
σει απόδειξη ότι η ζωή στη Γη ξεκίνησε πριν από 
4,1 δισεκατοµµύρια χρόνια», είπαν σε εργασία 
τους που εκδόθηκε χθες στα πρακτικά της Εθνι-
κής Ακαδηµίας Επιστηµών. Οι επιστήµονες έχουν 
χρησιµοποιήσει ενδείξεις απολιθωµάτων για να 
βεβαιώσουν ότι η ιστορία της ζωής στη Γη ξεκί-
νησε πριν από 3,8 δισεκατοµµύρια χρόνια, µε τη 
µορφή µονοκύτταρων οργανισµών. Οι άνθρωποι 
φαίνεται να έχουν εµφανιστεί στη Γη µόνο πριν 
από περίπου 200.000 χρόνια.

Ένα απίστευτο περιστα-
τικό κατέγραψε µε το κι-
νητό του ένας τουρίστας 
όταν στο Κουίνσαλντ µία 
αστυνοµικός τον απείλη-
σε µε τέιζερ επειδή είχε 
τατουάζ στο λαιµό! Σύµ-
φωνα µε το βίντεο που 
δόθηκε στη δηµοσιότητα, 
µία οµάδα αστυνοµικών 
σταµάτησαν όχηµα για 
έλεγχο, στο οποίο επέ-
βαιναν η οδηγός και ο 
συνοδηγός µε τα τατου-
άζ. Όπως φαίνεται στα 
πλάνα η αστυνοµικός 
εξήγησε στο ζευγάρι πως 
είχε τη δικαιοδοσία να 
ελέγξει τα οχήµατα που 
περνούσαν από την πε-
ριοχή καθώς αναζητούσε 
µέλη µίας συµµορίας µο-
τοσικλετιστών. «Έχουµε 
τη δικαιοδοσία εδώ, αν 
εντοπίσουµε πιθανά µέλη 
εγκληµατικής συµµορίας 
µοτοσικλετιστών, έχου-
µε τη δυνατότητα να σας 
σταµατήσουµε, να σας 
θέσουµε υπό κράτηση 
και να σας κάνουµε έρευ-
να», δήλωσε η γυναίκα, 
η οποία προηγουµένως 

είχε σταµατήσει το αυτο-
κίνητο. Όταν ο άνδρας 
που συνέχιζε να κατα-
γράφει το περιστατικό µε 
το κινητό τηλέφωνό του, 
την ρώτησε αν ο µόνος 
λόγος για τον οποίο τον 
ήλεγξε ήταν τα τατουάζ 
που έχει στο λαιµό του, 
εκείνη απάντησε: «Ναι, 
βεβαίως». Στο αίτηµα της 
αστυνοµικού να σταµατή-
σει να µαγνητοσκοπεί µε 
το κινητό του και να της 
το παραδώσει, ο άνδρας 
αρνήθηκε και τότε η γυ-
ναίκα τον στόχευσε µε τη 
συσκευή ηλεκτρικής εκ-

κένωσης. Στη συνέχεια, 
όπως αναφέρει ο ίδιος 
ο άνδρας σε ανάρτησή 
του στο Facebook, όπου 
δηµοσίευσε και το βίντεο 
που έχει περίπου 2 εκατ. 
θεάσεις, οι αστυνοµικοί 
πραγµατοποίησαν έλεγχο 
των στοιχείων του ζευγα-
ριού. Αφού δεν βρήκαν 
κάτι ενοχοποιητικό ζήτη-
σαν από τον άνδρα να δι-
αγράψει το βίντεο από το 
κινητό του, διαφορετικά 
θα προχωρούσαν στην 
κατάσχεσή του καθώς και 
σε εκείνο της συντρόφου 
του για 28 ηµέρες. «Ευτυ-

χώς το κινητό µου σώζει 

τις διαγραµµένες φωτο-

γραφίες και τα βίντεο. 

Έχουµε όλοι δικαιώµα-

τα, µην τους επιτρέψετε 

να σας τα στερήσουν», 

έγραψε στο προφίλ του. 

Ως απάντηση για την 

επιθετική συµπεριφορά 

της αστυνοµικού, το τµή-

µα σε ανακοίνωσή του 

ισχυρίστηκε ότι η αξιω-

µατικός φοβήθηκε για 

την ασφάλειά της και για 

αυτό τράβηξε το τέιζερ 

προληπτικά.

Κινδυνεύει να βουλιάξει στα 65 σεντ ΗΠΑ  
το δολάριο Αυστραλίας 
Αν η Αποθεµατική τράπεζα της Αυστραλίας µειώσει το επίσηµο επιτόκιο την προσεχή 
Τρίτη και η Fed της Αµερικής αυξήσει το επιτόκιο τον ∆εκέµβριο, η ισοτιµία του αυστρα-
λιανού δολαρίου θα µπορούσε να βουλιάξει στα 65 σεντ ΗΠΑ µέχρι το τέλος του χρόνου.
Η ισοτιµία του αυστραλιανού νοµίσµατος µειώθηκε περισσότερο από 2% αυτή την εβδο-
µάδα εξαιτίας του ποσοστού στον πληθωρισµό προχθές Τετάρτη και την άνοδο στην ισο-
τιµία του αµερικανικού δολαρίου χθες Πέµπτη.
Η National Australia Bank προβλέπει πως µια µείωση των επιτοκίων στην Αυστραλία θα 
βυθίσει το δολάριό της µέχρι και στα 65 σεντ ΗΠΑ, αν η Fed αρχίσει την αύξηση των 
επιτοκίων το 2016. 


