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Πρώην υπουργός ζήτησε 
µόνος του τη µείωση του µισθού του
Ο 

πρώην υπουργός της κυβέρ-
νησης στο Ειδικό Υπουργείο 
Επικρατείας, Mal Brough, ζή-
τησε µείωση του µισθού του 

κατά 100.000 δολάρια και ένα νέο 
γραφείο στη Βουλή, αφού πλέον έχει 
απαλλαγεί των καθηκόντων του. Την 
περασµένη εβδοµάδα ο κ. Brough, 
ανακοίνωσε στον πρωθυπουργό ότι 
θα αποχωρείσει από τη θέση του ανα-
µονή της έκβασης της έρευνας που 
διεξάγει η Αυστραλιανή Οµοσπονδια-
κή Αστυνοµία (AFP) για τον ρόλο του 
στην απόκτηση αντιγράφων του ηµε-
ρολογίου του πρώην βουλευτή Peter 
Slipper. Την ίδια ηµέρα, ο κ, Brough 
έγραψε στο γραφείο του Προέδρου 

της Βουλής, Tony Smith, ζητώντας να 
σταµατήσει να λαµβάνει τον µισθό του 
υπουργού από την ηµέρα της παραίτη-
σης του. Ζήτησε επίσης να µετακινη-
θεί από το γραφείο του στην υπουργι-
κή πτέρυγας της Βουλής και να λάβει 
νέο γραφείο στην πτέρυγα της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. «Τα αιτήµατα του 
κ. Brough ανακοινώθηκαν στο Τµή-
µα της Βουλής των Αντιπροσώπων 
την ίδια ηµέρα και θα προχωρήσουµε 
σύµφωνα µε τον κανονισµό», ανέφερε 
εκπρόσωπος του κ. Smith. Ο υπουρ-
γικό µισθό του κ. Brough ξεπερνούσε 
τα 300.000 δολάρια και τώρα θα µει-
ωθεί παίρνει το µισθό του βουλευτή 
που είναι  199.040 δολάρια.

Tο 2015 ήταν ένα από  
τα πέντε θερµότερα έτη  
για την Αυστραλία

Εκατοµµύρια δολάρια για τη 
διαφήµιση του κυβερνητικού έργου

Mπίσοπ για Ντάτον: Ζήτησε συγγνώµη, πάµε παρακάτω...

Mαχαίρωσαν κοριτσάκι δύο ετών, συνελήφθη ο παππούς 

Το 2015 ήταν ένα από τα πέντε θερµότερα έτη 
στην ιστορία της Αυστραλίας, αναφέρει στην 
ετήσια έκθεσή της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
Σύµφωνα µε την έκθεση οι θερµοκρασίες ήταν 
0,83 βαθµούς Κελσίου πάνω από το µακροπρό-
θεσµο µέσο όρο. Επίσης, οι βροχοπτώσεις ήταν 
πολύ κάτω του µέσου όρου σε διάφορες περι-
οχές της Αυστραλίας - συµπεριλαµβανοµένου 
ενός µεγάλου χώρου στην ενδοχώρα της Πολι-
τείας του Κουίνσλαντ, όπου µετά από τρεια συ-
νεχόµενα χρόνια χωρίς βροχές, η µακροχρόνια 
ξηρασία συνεχίζεται.
Η ξηρασία αυξήθηκε επίσης σε µεγάλες περιο-
χές της Βικτώριας, της Νότιας και της ∆υτικής 
Αυστραλίας. Ο Karl Braganza, διευθυντής πα-
ρακολούθησης του κλίµατος στην Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία, δήλωσε ότι το φαινόµενο του Ελ 
Νίνιο βρίσκεται σε µεγάλο βαθµό πίσω από την 
ξηρασία του 2015.
Ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός Οργανισµός 
αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανό το 2015 να κα-
ταγραφεί ως το θερµότερο έτος σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Ο David Karoly, καθηγητής στο Πανε-
πιστήµιο της Μελβούρνης, ανέφερε ότι ενώ Ελ 
Νίνιο έπαιξε κάποιο ρόλο, η κλιµατική αλλαγή 
είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνη για την ξηρα-
σία του 2015.

H διαφηµιστική εκστρατεία του 
κυβερνητικού προγράµµατος για 
την καινοτοµία θα στοιχίσει στους 
φορολογούµενους 28 εκατοµµύρια 
δολάρια.Ο Πρωθυπουργός Μάλ-
κολµ Τέρνµπουλ παρουσίασε το 
σχέδιο ύψους 1,1 δις δολαρίων για 
την ενίσχυση των επιχειρήσεων µε 
βάση την έρευνα, την ανάπτυξη και 
την καινοτοµία στα τέλη του περα-
σµένου έτους.
Ο υπουργός Καινοτοµίας, 
Christopher Pyne, επιβεβαίωσε ότι 

η κυβέρνηση θα δαπανήσει  28 
εκατοµµύρια για διαφήµιση στην 
τηλεόραση, το διαδίκτυο, και τα 
social ως µέρος της «εκστρατείας 
ενηµέρωσης του κοινού και εµπλο-
κή της κοινότητας». Σύµφωνα µε 
τον κ. Pyne, η εκστρατεία αυτή θα 
βοηθήσει την Αυστραλία να «αλλά-
ξει νοοτροπία» και να αγκαλιάσει 
νέες ιδέες. «Το πρόγραµµα µας για 
την Καινοτοµία και την Έρευνα θα 
µεταµορφώσει την οικονοµία της 
Αυστραλίας και θα οδηγήσει στην 

ευηµερία και την ανταγωνιστικό-
τητα, στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, αλλά θα πετύχει µόνο 
εάν οι αλλαγές που σχεδιάζουµε, 
αγκαλιαστούν από τους Αυστρα-
λούς», είπε ο κ. Pyne και πρόσθεσε 
ότι µέρη όπως το Βερολίνο, το Τελ 
Αβίβ και η Silicon Valley είναι ήδη 
µπροστά από την Αυστραλία στην 
πορεία προς την «πρωτοποριακή, 
ευέλικτη οικονοµία» όπου δίδεται 
επιχειρηµατική έµφαση στην ανά-
ληψη κινδύνων.

Παρέµβαση έκανε η υπουργός εξωτερικών Τζούλι Μπί-
σοπ στην υπόθεση του Πήτερ Ντάτον ο οποίος έστει-
λε καταλάθος µήνυµα σε γυναίκα δηµοσιογράφο απο-
καλώντας την “τρελή γ**νη µάγιασα”. Η κα Μπίσοπ 
υποστήριξε ότι αφού ο υπουργός ζήτησε στη συνέχεια 
συγγνώµη το θέµα θα πρέπει να σταµατήσει εδώ. Η κα 
Μπίσοπ είπε σε ραδιοφωνική  εκποµπή του ABC χθες 
ότι ο υπουργός µετανάστευσης έχει «αναγνωρίσει το λά-
θος του. « που δέχθηκε τη συγνώµη του και νοµίζω ότι 
σε αυτές τις συνθήκες, οφείλουµε να αφήσουµε το γενο-
νός πίσω µας και να προχωρήσουµε». Την ίδια άποψη 
εξέφρασε η υπουργός και για την περίπτωση του Jamie 
Briggs που κατηγορήθηκε και παραδέχθηκε ανάρµοστη 
συµπεριφορά απέναντι σε ένα κατώτερο µέλος του δι-

πλωµατικού προσωπικού κατά τη διάρκεια µιας νυχτε-
ρινής εξόδου στο Χονγκ Κονγκ. Ο κ. Briggs σύµφωνα 
µε τη νεαρή γυναίκα, της είπε πως έχει «διαπεραστικά 
µάτια και στη συνέχεια, τη φίλησε στο µάγουλο ή το 
λαιµό.” Ο πρώην υπουργός αργότερα παραδέχτηκε ότι 
έστειλε µια φωτογραφία της υπαλλήλου του σε συνα-
δέλφους της. Η κα Μπίσοπ υποστήριξε ότι αφού ο κ. 
Μπριγκς παραιτήθηκε το το θέµα έκλεισε.
Ο πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί για το θέµα και θε-
ωρεί τον κ. Briggs υπεύθυνο για τη διαρροή της φωτο-
γραφίας της νεαρής γυναίκας στα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης, αλλά αρνήθηκε την πρόσκληση των Εργατικών 
που ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε το πώς οι 
φωτογραφίες έφτασαν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

Ένας παππούς νοσηλεύται σε νοσοκοµείο του Brisbane υπό αστυνοµική φύλαξη καθώς 
θεωρείται ύποπτος για την δολοφονία της δύο µηνών µωρό εγγονής του. Η αστυνοµία 
αναφέρει ότι ο άνδρας και η σύζυγός του, περίπου 50 ετών, που βρίσκονταν για επίσκεψη 
στην Αυστραλία από την Κίνα, βρίσκονταν στη µονάδα εντατικής θεραπείας, την Πέµπτη, 
στο νοσοκοµείο Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Μπρισµπάιν. Η 28χρονη κόρη τους, η µη-
τέρα του νεκρού παιδιού, νοσηλεύεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση αλλά δεν κινδυνεύει 
η ζωή της.  Η αστυνοµία κλήθηκε να παρέµβει την Τετάρτη το απόγευµα καθώς η µητέρα 
του µωρού κατέφυγε σε ένα κοντινό σπίτι και ζήτησε βοήθεια. Οι αστυνοµικοί που κατέ-
φτασαν στην οικία βρήκαν το δύο µηνών κορίτσι και τους παππούδες της µε σοβαρούς 
τραυµατισµούς. Το µωρό πέθανε λίγο µετά τη µεταφορά του στο νοσοκοµείο παίδων.




