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Ένας από τους στενότερους πολιτικούς 
συµµάχους του Τόνι Άµποτ, ο Μπάρναµπι 
Τζόις δήλωσε ότι οι Λίµπεραλ θα έπρεπε 
να δώσουν στον πρώην πρωθυπουργός τη 
δυνατότητα να παραιτηθεί αντί να τον ρί-
ξουν από τη θέση του. Καθώς οι εντάσεις 
παραµένουν εντός του Συνασπισµού µετά 
την αλλαγή ηγεσίας, ο Μπάρναµπι Τζόις 
δήλωσε απογοητευµένος από τη διαδι-
κασία αλλαγής αρχηγού. «Νοµίζω ότι θα 
ήταν καλύτερα, για να είµαι ειλικρινής, αν 
ο Τόνι είχε παραιτηθεί και µετά να αναλά-
βει », είπε ο κ Τζόις που όµως παραδέχθη-
κε ότι ο κ. Τέρνµπουλ είχε δικαίωµα να 
καταθέσει πρόταση µοµφής καθώς “υπάρ-
χουν δύο τρόποι ελέγχου της εξουσίας, οι 
πολίτες και τα µέλη της κυβέρνησης”. Ο κ 
Τζόις απέρριψε την ιδέα δηµιουργίας νέου 
συντηρητικού κόµµατος µε επικεφαλής 
τον γερουσιαστή της Νότιας Αυστραλίας, 
Cory Bernardi.

Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες θα πρέπει να τιµωρούνται µε αυστηρότερες 
ποινές όταν εξαπατούν τους καταναλωτές στο ζήτηµα της εκποµπής 
ρύπων, υποστήριξε ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Νίκ Ξενοφών. Ο γε-
ρουσιαστής έκανε της δήλωση αυτή στον απόηχο του σκανδάλου της 
Volkswagen. Η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία κατηγορείται ότι πα-
ραποιούσε τα αληθινά δεδοµένα εκποµπής ρύπων. «Τα στοιχεία που 
έχουµε δει πρόσφατα αποδυκνείουν ότι ορισµένα οχήµατα µπορεί να 
κάψουν µεταξύ 25 τοις εκατό και 135 τοις εκατό περισσότερα καύσι-
µα από ό, τι ισχυρίζονται οι κατασκευαστές τους,» είπε ο γερουσιαστής 
Ξενοφών. «Αυτη είναι τεράστια διαφορά και γι ‘αυτό πρέπει οι κατα-
ναλωτές να γνωρίζουν πραγµατικά τι συµβαίνει. Οι ισχύοντες κανόνες 
δοκιµών επιτρέπουν στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αυτοκίνητα σε 
ιδανικές συνθήκες», είπε ο κ. Ξενοφών και πρόσθεσε ότι θα “εισαγάγει 
νοµοσχέδιο στο Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο που θα αναγκάζει τις αυ-
τοκινητοβιοµηχανίες να αποζηµιώνουν τους πελάτες τους, σε περίπτω-
ση παραπλάνησης καθώς κάποιος µπορεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο 
και να νοµίζει ότι θα ξοδέψει 1.000 δολάρια το χρόνο σε καύσιµα και 
στην πραγµατικότητα να καταλήξει να δαπανά 2.000 δολάρια”.

Οι αστυνοµικοί σε όλη την Αυστραλία 
τίµησαν χθες τους συναδέλφους τους 
που έχασαν την ζωή τους κάνοντας 

το καθήκον τους. Κανείς αστυνοµικός 
δεν έχασε τη ζωή του στην Αυστραλία 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

µηνών, αλλά στο επίκεντρο της φετι-
νής Ηµέρας Μνήµης ήτταν οι πέντε 
αξιωµατικοί που έχασαν τη ζωή τους 
στην Παπούα Νέα Γουινέα αλλα και 
οι αστυνοµικοί που έχασαν τη ζωή 
τους τα προηγούµενα χρόνια. Επίσης 
τιµήθηκαν οι αστυνοµικοί που έχα-
σαν τη ζωή τους λόγω ασθένειας ή 
άλλων περιστάσεων.
Οι αστυνοµικοί που έχασαν τη ζωή 
τους πρόσφατα:
2013 - Casey Blain, Κουίνσλαντ
2012 - Bryson Charles Anderson, 
Νέα Νότια Ουαλία
2012 - Ντέιβιντ Τζέιµς Rixon, Νέα 
Νότια Ουαλία
2011 - Damian Leeding, Κουίνσλαντ
2011 - John David Hobden, Βικτόρια
2010 - William Arthur George, Νέα 
Νότια Ουαλία
2010 - Daniel Arthur Stiller, Κουίν-
σλαντ

Μπάρναµπι Τζόις: 
Έπρεπε να δώσουµε 
την ευκαιρία στον
 Άµποτ να παραιτηθεί

O Νίκ Ξενοφών ζητά κυρώσεις για τις εταιρείες 
αυτοκινήτων που εξαπατούν τους καταναλωτές

Ηµέρα Μνήµης για τους αστυνοµικούς που έχασαν 
τη ζωή τους κάνοντας το καθήκον τους

H    
αυστραλιανή αγορά µετοχών 
σηµείωσε χθες το πρωί απώ-
λειες 50 δισεκατοµµυρίων δο-
λαρίων καθώς οι µετοχές της 

BHP Billiton υποχώρησαν κάτω από τα 
22 δολάρια για πρώτη φορά µετά την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση. Η µετοχή 
της αυστραλιανής εταιρίας έχασε το 5,6 
τοις εκατό της αξίας της καταγράφωντας 
τη χαµηλότερη τιµή της µετοχής της από 
τον Νοέµβριο του 2008. Καταγράφη-
σαν και άλλες απώλειες τον τοµέα της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας αλλά όχι στην 
έκταση της βουτιάς κατά σχεδόν 30 τοις 
εκατό που έκανε η µετοχή της Glencore 

στο Λονδίνο µέσα σε µια µέρα. Οι φόβοι 
σχετικά µε την ικανότητα της υπερχρεω-
µένης Glencore να επιβιώσει προκάλεσε 
την απότοµη πτώση της τιµής της µετοχής 
της, καθώς και µία αύξηση στο κόστος 
ασφάλισης του χρέους της, οδηγώντας 
πολλούς αναλυτές να αναρωτιούνται αν 
αυτή η περίπτωση θα είναι αντίστοιχη µε 
αυτή της Lehman Brothers. Η Glencore 
κατέχει ορυχεία άνθρακα, ψευδάργυρου 
και χαλκού στο Κουίνσλαντ και τη Νέα 
Νότια Ουαλία, και ένα ορυχείο νικελίου 
στην ∆υτική Αυστραλία και είναι πιθανό 
να υποχρεωθεί να τα πουλήσει.

Πάνω από 50 δισ. δολάρια οι απώλειες 
του Χρηµατιστηρίου




