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Οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη χθες σε 
κατάσταση µέθης από την αστυνοµία ενώ 
στο αίµα του ανιχνεύτηκε ένα από τα υψη-
λότερα ποσοστά αλκοόλ που έχουν κατα-
γραφεί στην Νέα Νότια Ουαλία.

Η τιµή του αλκοόλ στο αίµα του 24χρο-
νου άνδρα ήταν σχεδόν επτά φορές πάνω 
από το επιτρεπτό όριο, όταν έχασε τον 
έλεγχο του οχήµατος του µε αποτέλεσµα να 
συγκρουστεί πάνω σε δέντρο, στην περιο-
χή του Coffs harbour.

O αµελής νεαρός συνέχισε την οδήγηση 
στη λάθος πλευρά του δρόµου, πριν συ-
γκρουστεί για δεύτερη φορά µε ένα σταθ-
µευµένο αυτοκίνητο Toyota Landcruiser 
επί της Ocean Parade.

Ο νεαρός, ο οποίος είχε χάσει το δίπλω-
µα του και δεν είχε δικαίωµα να οδηγήσει 
µέχρι το 2016, προσπάθησε να αποµα-
κρυνθεί από τον τόπο του ατυχήµατος, 
αλλά τελικά συγκρατήθηκε από περίοικους 
έως ότου έφτασε η αστυνοµία που όπως 
ήταν φυσικό τον συνέλαβε και τον υπέβαλε 
σε αλκοτέστ.

Τα αποτελέσµατα του τεστ άφησαν άφω-
νους τους αστυνοµικούς που δεν πίστευαν 
στα µάτια τους και του ζήτησαν να ξανακά-
νει το τεστ. Αλλά και στη δεύτερη προσπά-
θεια η συσκευή έδειξε ότι ο οδηγός είχε 
ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο κατά εφτά φο-
ρές. “Ήταν ίσως ο υψηλότερη τιµή που έχει 
καταγραφεί σε όλη την Αυστραλία”, ανέφε-
ρε ο αστυνοµικός που έκανε το τεστ.

Ο νεαρός που του απαγγέλθηκαν κατη-
γορίες για οδήγηση σε κατάσταση µέθης, 
επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς 
δίπλωµα, αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση 
και θα πρέπει να παρουσιαστεί στο τοπικό 
δικαστήριο του Coffs Harbour στις 9 Σε-
πτεµβρίου.

Ρεκόρ... μέθης!

Μια καθηλωτική εµπειρία βίωσε το κοινό 
που είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 
την «Νεκρική Συµφωνία» της Saskia Moore, 
µίας από τους πολλούς σηµαντικούς σύγ-
χρονους Αυστραλούς εκπατρισµένους καλ-
λιτέχνες, στο Arts Centre της Μελβούρνης.

Η εικαστικός Saskia Moore έχει γεννηθεί 
στη Μελβούρνη αλλά τα τελευταία χρόνια 
ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Σε συνερ-
γασία µε την πολυβραβευµένη ορχήστρα 
Appartment House, η πρωτοποριακή καλ-
λιτέχνις παρουσίασε µια σύνθεση που βα-
σίζεται στις εµπειρίες των ανθρώπων που 
βρίσκονται λίγο πριν από το θάνατο. 

Η οπτική και ηχητική αναπαράσταση της 
επιθανάτιας εµπειρίας επιτυγχάνεται µέσα 
από ένα είδος µεταγραφής της µνήµης των 
συµµετεχόντων σε µουσική µορφή.

Όπως µάλιστα υποστηρίζει η Moore, η 
έρευνα της αποκάλυψε ότι υπάρχουν οµοι-
ότητες ανάµεσα στους ήχους που ακούν οι 
άνθρωποι πριν πεθάνουν που δεν επηρε-
άζονται από την αιτία θανάτου, την ηλικία, 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το γούστο 
τους στη µουσική. «Οι άνθρωποι ακούν 
πολύ όµορφους ήχους, ένα είδος συµπυ-
κνωµένων συµφωνιών, κάτι που δεν έχουν 
ακούσει ποτέ πριν, µε µια απίστευτη, σχε-
δόν µαθηµατική αρµονία». 

Ο Anton Lukoszevieze, ιδρυτής και δι-
ευθυντής της ορχήστρας Apartment House 
δήλωσε ότι επέλεξε να συνεργαστεί µε την 
Moore, γιατί «το έργο του υπερβαίνει τη 
µουσική σύνθεση και προσεγγίζει περισ-
σότερες από µία µορφές τέχνης. Αν και εκ 
πρώτης όψεως, η Νεκρική Συµφωνία δίνει 
την εντύπωση νοσηρού έργου στην πραγ-
µατικότητα καταφάσκει στη ζωή».

Η «Νεκρική Συμφωνία» 
της Saskia Moore

Να προτιµήσουν τους Εργατικούς και 
όχι τους Πράσινους στη δεύτερη επιλογή 
τους για την Κάτω Βουλή, καλεί ο Τόνυ 
Άµποτ τους ψηφοφόρους. Με την κίνηση 
του αυτή, ο επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης προσπαθεί να αποκλείσει την πιθα-
νότητα σχηµατισµού κυβέρνησης Εργατι-
κών-Πρασίνων µετά τις εκλογές της 7ης 
Σεπτεµβρίου.

Η ψήφος προτίµησης στους Εργατικούς 
θα κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια 
των Πράσινων να κερδίσουν κάποια νέα 
έδρα, ακόµη και να διατηρήσουν την 
έδρα που κατέχει οριακά ο Adam Bandt, 
στη Μελβούρνη. Να σηµειώσουµε εδώ, 
ότι ο κ. Brandt ήταν ο µοναδικός από 
τους Πράσινους βουλευτές που κέρδισε 
την έδρα του χάρη στη δεύτερη επιλο-
γή των ψηφοφόρων του Συνασπισµού 
το 2010 και ο πρώτος που κατάφερε 
να εκλεγεί στην Κάτω Βουλή σε εθνικές 
εκλογές. Η εκλογή του κ. Bandt είχε προ-
καλέσει αίσθηση καθώς την έδρα που 
κατέλαβε την κατείχαν οι Εργατικοί για 
περισσότερο από έναν αιώνα. 

Ο κ. Άµποτ έχει ήδη αποκλείσει το εν-
δεχόµενο σχηµατισµού κυβέρνησης µει-
οψηφίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
θεωρώντας ότι ο σχηµατισµός τέτοιων 
κυβερνήσεων είναι ένα πείραµα που έχει 
αποτύχει, καθώς µια ισχυρή και σταθερή 
κυβέρνηση είναι ζωτικής σηµασίας για το 

µέλλον της Αυστραλίας.
Η επικεφαλής των Πρασίνων, κ. 

Christine Milne δήλωσε ότι «τα δύο µε-
γάλα κόµµατα θα κάνουν ότι µπορούν 
για να µην εκλεγούν οι υποψήφιοι µας 
αλλά σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµο-
σκοπήσεις, ο κ. Bandt είναι αρκετά δη-
µοφιλής και θα µπορούσε να κερδίσει 
την έδρα χωρίς καµία βοήθεια. Το ποσο-
στό των προτιµήσεων που συγκεντρώνει 
είναι γύρω στο 48% και έχει κάνει και 

µια εξαιρετική προεκλογική εκστρατεία. 
Ήµουν στη Μελβούρνη τις τελευταίες µέ-
ρες και άκουσα τους ίδιους τους πολίτες 
να επαινούν το έργο του Adam και να 
λένε ότι θα τον ψηφίσουν και είµαι σί-
γουρη ότι θα το κάνουν».

Αλλά και ο ίδιος ο κ. Bandt πιστεύει 
ότι θα επανεκλέγει χωρίς τη βοήθεια του 
Συνασπισµού, και σηµειώνει ότι αυτός 
ήταν ένας από τους στόχους που είχε θέ-
σει αµέσως µετά τις τελευταίες εκλογές.

Οι αντίπαλοι του Adam Brandt
Πάντως τα πράγµατα δεν θα είναι κα-

θόλου εύκολα για τον κ. Bandt, καθώς θα 
βρει αντίπαλο την πρόεδρο του ALP, στη 
Βικτόρια, Cath Bowtell.

Την κ. Bowtell επαίνεσε η υπουργός 
οικονοµικών, Penny Wong, σε τηλεοπτι-
κή της εµφάνιση χθες το πρωί στο ABC, 
λέγοντας ότι «πρόκειται για µία εξαιρετι-
κή υποψήφια, ένα σπουδαίο άνθρωπο, 
µια γυναίκα που διαθέτει την ικανότητα 
όχι µόνο να λέει ωραία λόγια, αλλά να 
κάνει και έργα. Όσο για τον κ. Bandt, θα 
ήθελα να πω, ότι δεν θα βρισκόταν στο 
κοινοβούλιο χωρίς της βοήθεια του Συ-
νασπισµού”.

Ο υποψήφιος του Συνασπισµού για την 
ίδια έδρα θα είναι ο Sean Armistead, που 
σήµερα διευθύνει το πρόγραµµα απα-
σχόλησης των Αυτοχθόνων στο Crown 
της Μελβούρνης.

 Συνασπισμός: Μην ψηφίσετε Πράσινους

Ο κύριος λόγος είναι οι πολύ καλές επιδόσεις του κατα-
σκευαστικού τοµέα στην Κίνα την τελευταία περίοδο. 
Έτσι µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα η τιµή του 

σιδηροµεταλλεύµατος ανήλθε στα 141,80 δολάρια (ΗΠΑ) ανά 
τόνο. Μάλιστα σύµφωνα µε πηγές της αγοράς η Rio Tinto κατά-
φερε να πουλήσει χθες, µετάλλευµα µε 63% περιεκτικότητα σε 
σίδηρο στην τιµή των 143,50 δολαρίων (ΗΠΑ), δηλαδή τρία 
δολάρια πάνω από την µεγαλύτερη τιµή πώλησης της προηγού-
µενη ηµέρας!
Σύµφωνα µε τον Philip Kirchlechner, ειδικό αναλυτή της JP 
Morgan και της Rio Tinto, η αγορά σιδηροµεταλλεύµατος είναι 
τώρα περισσότερο ασταθής από παλαιότερα. «Σε κάποιο βαθ-
µό», δήλωσε ο κ. Kirchlechner, «οι κατασκευαστές πίστευαν ότι 
αν δεν έκαναν προµήθειες οι τιµές θα µειωνόταν. Έτσι αντί να 
ανανεώσουν τις αγορές τους ώστε να έχουν αποθέµατα για 40 
µέρες καθυστέρησαν τις αγορές αυτές αφήνοντας τα αποθέµατα 
να εξαντληθούν. Αυτή η εκτίµηση αποδείχτηκε λανθασµένη και 

τώρα επιχειρούν να διορθώσουν το λάθος τους».
Πάντως σύµφωνα µε τους περισσότερους οικονοµικούς ανα-
λυτές η αύξηση της τιµής οφείλεται σε µια σύνθετη σειρά από 
παράγοντες και δεν συνέβη εν µία νυκτί.
Οι κατασκευαστές χάλυβα παρακολουθούν το κόστος των πρώ-
των υλών και προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τα έξοδα τους 
για προµήθειες αλλά µερικές φορές δεν υπολογίζουν σωστά και 
καταλήγουν µε µικρότερα αποθέµατα από τα επιθυµητά. Έτσι 
όταν εξαιτίας της ζήτησης που δεν είχαν προβλέψει από κάποιο 
άλλο τοµέα τα αποθέµατα τους εξαντλούνται, αγοράζουν µαζικά 
και οι τιµές παίρνουν την ανηφόρα.
Παρά την γενική επιφύλαξη, υπάρχει µια γενική θετική αίσθη-
ση ότι η οικονοµία της Κίνας θα έχει καλύτερες επιδόσεις από 
αυτές που προβλέπονταν έως τώρα. Αν αυτό επαληθευτεί οι 
τιµές του σιδηροµεταλλεύµατος θα κινηθούν από τα 120-130 
δολάρια ανά τόνο µέχρι το τέλος του έτους, ενισχύοντας σηµα-
ντικά την αυστραλιανή οικονοµία.

Στα ύψη η τιµή του σιδηροµεταλλεύµατος 
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών ανέβηκε η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος καθώς 
οι κινεζικές εταιρίες που είναι οι βασικοί αγοραστές θέλουν να ανανεώσουν τα αποθέματα τους.




