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Καθαρός ο Θανάσης Συνοδινός
Ο 

Γερουσιαστής Συνοδινός, 
που διετέλεσε πρόεδρος της 
εταιρείας Water Holdings, 
κλήθηκε ως µάρτυρας κατά 

τη διάρκεια της δηµόσιας έρευνας 
της Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά της 
∆ιαφθοράς στην εταιρεία το 2014. 
Σύµφωνα µε όλες τις υπάρχουσες 
πληροφορίες και καθώς η έρευνα 
έχει ολοκληρωθεί, ο ελληνικής κα-
ταγωγής πολιτικός είναι “καθαρός” 
και δεν εµπλέκεται σε καµία υπόθεση 
διαφθοράς. Την Πέµπτη, ο γερουσια-
στής Συνοδινός ανέφερε στα Fairfax 
Media ότι δεν θέλει να κάνει κανένα 
σχόλιο έως ότου η έρευνα ολοκληρω-
θεί.  Την ίδια µέρα, ο υπουργός Οι-
κονοµικών Ματίας Κόρµαν είπε στο 
ABC Radio ότι δεν θα ήθελε να  σχο-
λιάσει την κατάσταση, διότι η τελική 
έκθεση - η οποία αναµένεται γύρω 
στον Μάρτιο - δεν έχει κυκλοφορή-
σει επίσηµα. Αλλά ο γερουσιαστής 

Κόρµαν εξήρε τον συνάδελφο του χα-
ρακτηρίζοντας τον ως «φίλο και άξιο 
συνάδελφο». «Ο Αρθουρ κλήθηξε να 

καταθέσει ως µάρτυρας. Ποτέ δεν 
ήταν στόχος της εν λόγω έρευνας”, 
είπε ο Υπουργός. Χθες η ICAC ανέ-

φερε ότι δεν έχει τελειώσει την έρευ-
νά της. Όταν αυτό γίνει η Επιτροπή 
θα υποβάλει την έκθεση της στο Κοι-
νοβούλιο της ΝΝΟ.» Το Ανώτατο ∆ι-
καστήριο έκρινε τον Απρίλιο του πε-
ρασµένου έτους ότι η ICAC δεν έχει 
την εξουσία να ερευνήσει µια σειρά 
από κατηγορίες εναντίον ιδιωτών. Ο 
Γερουσιαστής Συνοδινός παραιτήθη-
κε ως Βοηθός θησαυροφύλακας το 
2014.
Ο γερουσιαστής Νέας Νότιας Ουαλί-
ας έχει αρνηθεί ότι έχει κάνει οποια-
δήποτε αδικοπραγία, αλλά παραιτεί-
ται για να µην δηµιουργήσει κανένα 
πρόβληµα στην κυβέρνηση. Όλες οι 
ενδείξεις µε αποκορύφωµα τον διο-
ρισµό του ως γραµµατέα του υπουργι-
κού συµβουλίου του Πρωθυπουργού 
Μάλκολµ Τέρνµπουλ δεν αφήνουν 
αµφιβολία ότι δεν βρέθηκε το παρα-
µικρό στοιχείο που να τον εµπλέκει 
σε υπόθεση διαφθοράς.

Η οικονοµία µας βρίσκεται 
σε φάση µετασχηµατισµού

Η Anglo American πουλάει  
και δεύτερο ανθρακωρυχείο  
στην Αυστραλία

Η αυστραλιανή οικονοµία βρίσκεται σαφώς σε µία φάση µετασχηµα-
τισµού µακριά από τα εµπορεύµατα και είναι έτοιµη να προσαρµο-
στεί στις µεταβαλλόµενες παγκόσµιες προοπτικές, σύµφωνα µε τον 
υπουργό Οικονοµικών Mathias Cormann. Μιλώντας στο αµερικανικό 
δίκτυο CNBC στο περιθώριο του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ 
του Νταβός δήλωσε πως καθώς οι τιµές των βασικών προϊόντων 
υποχωρούν οι «αυτόµατοι σταθεροποιητές κάνουν τη δουλειά τους».  
Με την πτώση της αξίας του αυστραλιανού δολαρίου άλλα τµήµατα 
της οικονοµίας έγιναν πιο ανταγωνιστικά. Παράλληλα, η Κυβέρνη-
ση προωθεί φορολογικές µεταρρυθµίσεις, απελευθέρωση αγοράς, 
ελεύθερο εµπόριο και έργα υποδοµών προκειµένου να καταστήσει 
την εθνική οικονοµία πιο ανταγωνιστική στο παγκόσµιο στερέωµα., 
πρόσθεσε ο ΥΠΟΙΚ. Σε ερώτηση για το εάν η Αυστραλία έκανε λάθος 
να στηρίζεται τόσο πολύ στην Κίνα ο υπουργός απάντησε «σε καµία 
περίπτωση», συµπληρώνοντας ότι οι σχέσεις µε την Κίνα θα συνεχί-
σουν να είναι πολύ σηµαντικές. Σηµειώνεται ότι το Ακαθάριστο Εγ-
χώριο Προϊόν της Κίνας αυξήθηκε 6,9% το προηγούµενο έτος, ένας 
ρυθµός ανάπτυξης που, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, παραµένει 
πολύ ισχυρός.  Σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµικών, η Αυστραλία 
αντιλαµβάνεται τι προσπαθεί να πετύχει η Κίνα µε την προσπάθεια 
µετασχηµατισµού της οικονοµίας της και θέλει να εκµεταλλευτεί τις 
δυνατότητες που προκύπτουν, τόσο από την κινεζική στροφή όσο 
και από την ευρύτερη αλλαγή του παγκόσµιου οικονοµικού outlook.

Πρόκειται για το δεύτερο ανθρακωρυ-
χείο της Αυστραλίας που πουλά η εται-
ρία, λόγω της καθοδικής πορείας των 
τιµών των εµπορευµάτων. Η µετοχή της 
έχει πέσει 84% τα τελευταία δύο χρόνια, 
έχει αναστείλει το µέρισµα και περικό-
πτει προσωπικό. Η Anglo American 
συµφώνησε να πουλήσει το ορυχείο θερ-
µικού άνθρακα Callide, στην Batchfire 
Resources, για ένα ποσό που δεν έχει 
γίνει γνωστό. Η εταιρία προσπαθεί να 
αντισταθεί στην καθοδική πορεία των 
τιµών των εµπορευµάτων. «Η συναλλα-
γή θα πραγµατοποιηθεί µέσω µιας πώ-
λησης µετοχών των θυγατρικών εταιρι-
ών που διατηρούν τα συµφέροντα της 
Anglo American στο Callide», ανακοί-
νωσε σήµερα η εταιρία σύµφωνα µε το 

MarketWatch. «Η συναλλαγή εξαρτάται 
από πολλές προϋποθέσεις και οι όροι 
είναι απόρρητοι», πρόσθεσε. Σύµφωνα 
µε τους Financial Times, το Callide εί-
ναι το δεύτερο ανθρακωρυχείο της Αυ-
στραλίας που πουλά η Anglo American 
µέσα σε κάποιους µήνες, ενώ οι αναλυ-
τές εκτιµούν πως θα ακολουθήσουν κι 
άλλες εκποιήσεις παρόµοιων περιουσι-
ακών στοιχείων. Οι µετοχές της Anglo 
American έχουν πέσει κατά περισσότερο 
από 84% τα τελευταία δύο χρόνια. Τον 
περασµένο µήνα, η µεταλλευτική εται-
ρία ανακοίνωσε πως θα αναστείλει την 
πληρωµή µερίσµατος για 18 µήνες και 
θα περικόψει τα δύο τρίτα του εργατικού 
δυναµικού της.




