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42χρονος καταδικάστηκε για στρατολόγηση 
μελών του Ι.Κ. και της αλ Κάϊντα

18 τραυματίες σε σύγκρουση
τραίνου με φορτηγό στη Βικτώρια

Δικαστήριο καταδίκασε έναν 42χρο-
νο που κατάγεται από το Σίδνεϊ για τη 
στρατολόγηση έξι νέων, προκειμένου 
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να 
πολεμήσουν στις τάξεις του Ισλαμικού 
Κράτους και της αλ Κάϊντα στη Συρία.
Ο 42χρονος κρίθηκε ομόφωνα ένο-
χος από το δικαστήριο για το ρόλο 
που είχε στη στρατολόγηση των νέων 

μελών, το 2013. Σύμφωνα με το νέο 
αντιτρομοκρατικό νόμο που ψηφίστη-
κε το 2014, οι Αυστραλοί πολίτες εί-
ναι αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης 
άνω των 10 ετών, εάν αποδεχτεί ότι 
ταξίδεψαν στο εξωτερικό και σε περι-
οχές όπου δραστηριοποιείται το Ισλα-
μικό Κράτος, όπως η πόλη Ράκκα στη 
Συρία.

Επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία 
επέβαιναν περίπου 100 άτομα, συ-
γκρούστηκε με φορτηγό σε ισόπεδη 
διάβαση στη Βικτώρια, με αποτέλε-
σμα να τραυματιστούν και να μετα-
φερθούν στο νοσοκομείο 18 άτομα, 
ανάμεσα στα οποία και ο 41χρονος 
οδηγός του φορτηγού ο οποίος τραυ-
ματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε 
αεροπορικώς στο Βασιλικό Νοσοκο-

μείο της Μελβούρνης όπου και νοση-
λεύεται.
Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα της 
Τετάρτης σε ισόπεδη διάβαση κοντά 
στο Colac.
Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν 
ορισμένα βαγόνια της επιβατικής 
αμαξοστοιχίας και εκπρόσωπος της 
αστυνομίας δήλωσε ότι από θαύμα 
«δεν θρηνήσαμε θύματα».

Περικοπές στις κρατικές δαπάνες αντί αυξήσεις 
φόρων προτείνει οικονομικός οργανισμός

Ν
έα ανάλυση από την οικο-
νομικό οργανισμό KPMG 
Economics, τονίζει την ανά-
γκη μείωσης των κρατικών 

δαπανών και όχι της αύξησης φό-
ρων, στις προσπάθειες που καταβάλ-
λει η κυβέρνηση για την μείωση του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Στην σχετική έκθεσή του ο εν λόγω 
οικονομικός οργανισμός υποστη-
ρίζει ότι ο μόνος μηχανισμός που 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε 
το αντίκτυπο της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης να περιοριστεί στο ελά-
χιστο, είναι αυτός των περικοπών 
στις κρατικές δαπάνες.

«Μακροπρόθεσμα το όφελος θα εί-
ναι πολύ θετικό για την αυστραλι-
ανή οικονομία, αν το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού μειωθεί με περι-
κοπές στις κρατικές δαπάνες και 
όχι με αυξήσεις φόρων», αναφέρει 
η έκθεση.
Όπως είναι γνωστό, η Αυστραλία 

βρίσκεται αντιμέτωπη με υποβάθ-
μιση της πιστοληπτικής της αξιο-
λόγησης, και ο οργανισμό KPMG 
Economics προειδοποιεί ότι αν 
τελικά υποβαθμιστεί από ΑΑΑ σε 
ΑΑ, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ 
σοβαρές για την αυστραλιανή οι-
κονομία.


