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Οι Αυστραλοί θέλουν Εργατική 
κυβέρνηση με πρωθυπουργό 
τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ!

Ε ργατική κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον... Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ είναι για ακόµη µια φορά το συµπέρασµα τής δηµο-
σκόπησης Newspoll που δηµοσιεύτηκε χθες.
Οι ψηφοφόροι, προφανώς δεν εµπιστεύονται τηνοµοσπον-

διακή  Λίµπεραλ κυβέρνηση και τον αρχηγό των Εργατικών Μπιλ 
Σόρτε, ενώ αντιµετωπίζουν µε επιείκεια τον πρωθυπουργό κ. Τέρ-
νµπουλ.    
Σύµφωνα µε την δηµοσκόπηση το Εργατικό Κόµµα θα κέρδιζε άνε-
τα τις εθνικές εκλογές αν γίνονταν το περασµένο Σαββατοκύριακο 
µε το 53% των ψήφων, έναντι  47% για τους Λίµπεραλ. 
Οµως στην ίδια δηµοσκόπηση το εκλογικό σώµα θεωρεί καλύτερο 
πρωθυπουργό τον Μάλκολµ Τέρνµπουλ µε ποσοστό 46%, έναντι 
31% που προτιµούν τον κ. Σόρτεν.   

Συνεργασία Τουρκίας - 
Αυστραλίας µετά την 
αποκάλυψη σχεδίου επίθεσης 
Η τουρκική αστυνοµία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται 
µε τις αρχές της Αυστραλίας, προκειµένου να διερευ-
νηθεί η υπόθεση σχεδίου τροµοκρατικής επίθεσης 
σε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Etihad 
Airways, µε την χρήση εκρηκτικών, τα οποία - σύµ-
φωνα µε την Καµπέρα - είχαν µεταφερθεί αεροπορι-
κώς από την Τουρκία.
Στην ανακοίνωση της τουρκικής αστυνοµίας, αναφέ-
ρεται οι Τούρκοι αστυνοµικοί επικοινώνησαν µε τις 
αρχές της Αυστραλίας, µόλις έγινε γνωστή η είδηση 
για την αποκάλυψη του σχεδίου της τροµοκρατικής 
επίθεσης κατά του αεροσκάφους.
Οι δύο πλευρές «έχουν αρχίσει να συνεργάζονται 
προκειµένου να διευκρινιστούν σηµεία της έρευνας 
που διεξάγεται ώστε να διαπιστωθεί εάν τα εκρηκτικά 
µεταφέρθηκαν αεροπορικώς από την Τουρκία, πριν 
από τρεις µήνες» ανέφερε η ανακοίνωση της τουρ-
κικής αστυνοµίας που µετέδωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Σηµαντική µείωση 
στο εµπορικό πλεόνασµα
Εµπορικό πλεόνασµα 856 εκατ. δολαρί-
ων εµφάνισε τον Ιούνιο η Αυστραλία, 
έναντι πλεονάσµατος 2 δισ. δολαρίων 
τον Μάιο.
Οι αναλυτές ανέµεναν µείωση του πλεο-
νάσµατος στα 1,8 δισ. δολάρια.
Η αξία των εξαγωγών υποχώρησε κατά 
1%, ενώ των εισαγωγών ενισχύθηκε 
κατά 2%.
Η Αυστραλία εµφανίζει διαρκώς πλεο-
νασµατικά εµπορικά ισοζύγια, χάρη στις 
εξαγωγές ορυκτών µετάλλων και τις τι-
µές στην αγορά εµπορευµάτων.
Ωστόσο, τα στοιχεία του ισοζυγίου πα-
ρουσιάζουν µία µικρή κάµψη το τελευ-
ταίο διάστηµα, εξαιτίας της ενίσχυσης 
του αυστραλιανού δολαρίου.

Πρόστιμο θα επιβληθεί 
στην Commonwealth 
Bank για παραβίαση 
νομοθεσίας
Σ το ένα δισεκατοµµύριο δολάρια ενδέχεται να 

ανέλθει το πρόστιµο που θα επιβάλει η αρµόδια 
Αρχή αντιµετώπισης οικονοµικών εγκληµάτων 
στην Commonwealth Bank, αν επαληθευτούν 

από την έρευνα που διεξάγεται οι κατηγορίες που της 
αποδίδονται. Η Commonwealth, που είναι η µεγαλύ-
τερη τράπεζα της Αυστραλίας και τα τελευταία χρόνια 
τα κέρδη της ξεπερνούν τα 5 δισεκατοµµύρια δολάρια 
το χρόνο, κατηγορείται ότι «απέτυχε» να αναφέρει στην 
αρµόδια Αρχή τη διακίνηση άνω των 500 εκατοµµυρί-
ων δολαρίων σε µετρητά, όπως προβλέπεται από τους 
κανονισµούς λειτουργίας των τραπεζών.
Η υπηρεσία Australian Transaction Reports, στην οποία 
είναι υποχρεωµένη να λογοδοτεί η τράπεζα, υποστηρί-
ζει, ότι η Commonwealth συνέχιζε σκόπιµα να παραβλέ-
πει τις συναλλαγές και µετακινήσεις µεγάλων χρηµατι-
κών ποσών σε µετρητά µέσω των «έξυπνων» αυτόµατων 
ταµείων (ΑΤΜ), µε αποτέλεσµα η αρµόδια υπηρεσία να 
µην µπορεί ή να αργεί να ελέγξει τις συναλλαγές αυτές. 
Στην έκθεσή της, η Αρχή κατηγορεί την τράπεζα για 
«σοβαρές και συστηµατικές» παραβλέψεις, που είχαν 
ως αποτέλεσµα να γίνεται κατ’ εξακολούθηση ξέπλυµα 
µαύρου χρήµατος µε στόχο να αποφεύγουν οι κάτοχοι 
των λογαριασµών να πληρώνουν τους προβλεπόµενους 
φόρους.
Συνολικά οι διακινήσεις ανεξέλεγκτων µετρητών γίνο-
νταν µέσω 53.506 λογαριασµών και δεν αποκλείεται 
ένα ποσό από τα χρήµατα αυτά να χρησιµοποιείτο για 
την ενίσχυση και χρηµατοδότηση τροµοκρατικών οµά-
δων. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόµενοι κατέθε-
ταν µέσω των αυτόµατων ταµείων µέχρι και $20.000 σε 
χαρτονοµίσµατα, χρήµατα από τα οποία µπορούσαν να 
κάνουν αναλήψεις όποτε ήθελαν και όπου ήθελαν.

Πτώση µεταγωγικού 
των ΗΠΑ ανοιχτά 
της Αυστραλίας - Φόβοι 
ότι σκοτώθηκαν 3 πεζοναύτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και 
διάσωσης από µονάδες των Αµερικανών στα 
ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας, 
για τον εντοπισµό τριών πεζοναυτών που είχαν 
εµπλοκή σε περιστατικό µε ένα µεταγωγικό αε-
ροσκάφος κάθετης από-προσγείωσης MV-22 
Osprey.
Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι 23 
άλλοι πεζοναύτες, έχουν διασωθεί.
Το αναφερόµενο αεροσκάφος είχε απονηω-

θεί από το πλοίο ειδικών αποστολών (USS 
Bonhomme Richard -LHD 6), ενώ συµµετείχε 
σε αποστολή ρουτίνας.
Το MV-22 Osprey επιχείρησε προσθαλάσσω-
ση, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της µονάδας 
των πεζοναυτών (III Marine Expeditionary 
Force) µε έδρα την Οκινάουα της Ιαπωνίας.
Όπως µεταδίδει το dailytelegraph.com.au, 
τουλάχιστον τρεις πεζοναύτες αγνοούνται και 
υπάρχουν φόβοι πως είναι νεκροί.




