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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού!

Ο καθιερωµένος πλέον ετήσιος έρανος του 2ΜΜ για τη στήριξη παιδιών σε 
ιδρύµατα καθώς και σε άπορους Έλληνες θα πραγµατοποιηθεί και φέτος.

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί ο φετινός έρανος 
από τις 9.00 έως τις 22.00.

Στηρίζοντας µας, στηρίζετε και τους συµπατριώτες µας 
στις δύσκολες στιγµές της πατρίδας.

Σας θέλουµε κοντά µας, δίπλα µας για ν’ αποδείξουµε άλλη µια φορά 
ότι ο Ελληνισµός της Αυστραλίας έχει ανθρωπιά 

και η καρδιά του χτυπά στην Ελλάδα.
Ακούστε µας από τις συχνότητες 1665 ΑΜ Sydney, 1656 AM 

Darwin και 99.3 FM Wollongong ή ακούστε µας από το διαδίκτυο 
www.2mm.com.au  και από Tune In στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ευελπιστούµε στη συµµετοχή σας.
Γιάννης Μεράβογλου

∆ιευθυντής

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΕΣ OIKO∆ΟΜΩΝ

(Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

Aνεβαίνει η τιµή 
του σιδηροµεταλλεύµατος
Η τιµή του σιδηροµεταλλεύµατος συνεχίζει να αψηφά τις απαισιόδοξες 
προβλέψεις της αγοράς, µε την τον τόνο να φτάνει τα $ US90 δολάρια για 
πρώτη φορά σε περισσότερο από δύο χρόνια. Η τιµή του σιδηροµεταλλεύ-
µατος πήδηξε κατά $ US5.61 χθες και τώρα βρίσκεται στα $ US92.23 ανά 
τόνο. Είναι η πρώτη φορά που η τιµή περνάει το όριο των $ US90 από 
τον Αύγουστο του 2014. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση είχε προβλέψει ότι 
οι τιµές του σιδηροµεταλλεύµατος θα κινηθούν κατά µέσο όρο στα $ US55 
ανά τόνο την περίοδο 2016-2017. Οι τρέχουσες υψηλές τιµές αναµένεται 
να προσθέσουν δισεκατοµµύρια δολάρια στα φορολογικά έσοδα των οµο-
σπονδιακών και πολιτειακών κυβερνήσεων. Σε µια άλλη εξέλιξη, η τιµή 
των συµβολαίων σιδηροµεταλλεύµατος που διαπραγµατεύονται στο χρη-
µατιστήριο Dalian χτύπησε  τα $ US101.76 ανά τόνο. Ο αναλυτής Πήτερ 
Στράχαν, δήλωσε ότι µια σειρά από ορυχεία σιδηροµεταλλεύµατος στην 
Κίνα έχει κλείσει, αλλά ότι αυτό δεν εξηγεί τη συνεχιζόµενη αύξηση των 
τιµών. «Παράγονται πλέον περίπου 130 - 140.000.000 λιγότεροι τόνοι 
στην Κίνα που έχει κλείσει που προτιµάει να αγοράζει υψηλότερη ποιότητα 
µεταλλεύµατος σιδήρου από την Αυστραλία, επειδή είναι λιγότερο ρυπογό-
νο και φθηνότερο. Την ίδια στιγµή υπάρχουν περίπου 70 εκατοµµύρια τό-
νοι ετησίως καθαρό πλεόνασµα του σιδηροµεταλλεύµατος στην αγορά, έτσι 
ώστε να φαίνεται πως οι Κινέζοι θέλουν να αυξήσουν τα αποθέµατα τους 
για τους δικούς τους λόγους εθνικής ασφάλειας.» «Αν εξετάσουµε µόνο την 
προσφορά και τη ζήτηση, θα περίµενε κανείς ότι η τιµή του σιδηροµεταλ-
λεύµατος θα είναι και πάλι κάτω από τα $ 70 το τόνο», είπε και πρόσθε-
σε»Αλλά εδώ έχουµε χτυπήσει την πόρτα των $ 100 ανά τόνο.»

Aνάρπαστες οι ηλιακές µπαταρίες, θα τριπλασιαστεί η ζήτηση το 2017
Τα πρώτα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο 
για την χρήση µπαταριών που απο-
θηκεύουν ηλιακή ενέργεια δέιχνουν 
ότι  σχεδόν 7.000 εγκαταστάθηκαν 
στα αυστραλιανά σπίτια πέρυσι - και 
ο αριθµός αυτός προβλέπεται να τρι-
πλασιαστεί φέτος. «Υπήρξε µια σηµα-
ντική µείωση των τιµών των µπατα-

ριών στα µέσα του 2016”, ανέφερε 
ειδικός και πρόσθεσε ότι ειδικά στη 
Νότια Αυστραλία που αντιµετωπίζει 
συχνές διακοπές ρεύµατος, οι µπα-
ταρίες θα είναι ο παράγοντας που θα 
αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού 
στα ενεργειακά δίκτυα. Οι ηλιακές 
µπαταρίες είναι ακριβές, αλλά ο έντο-

νος ανταγωνισµός έχει ρίξει τις τιµές. 
Περίπου 20 κατασκευαστές παράγουν 
συνολικά 90 προϊόντα, µε τις χαµηλό-
τερες τιµές στη λιανική πώληση µπα-
ταριών να είναι στα  1,200 δολάρια. 
Μεγαλύτερες µπαταρίες κοστίζουν 
ακόµη µεταξύ $ 8.000 και $ 10.000. 
Άλλος ειδικός ανέφερε ότι οι µπατα-

ρίες έχουν οφέλη για το σύνολο της 
κοινότητας, όχι µόνο για τους ιδιοκτή-
τες τους καθώς δίνουν την δυνατότητα 
να επιστρέφεται στο δίκτυο η ενέργεια 
που δεν χρησιµοποιείται. Συµφωνα 
µε τις προβλέψεις των ειδικών σε τρία 
χρόνια οι µπαταρίες θα παίζουν σηµα-
ντικό ρόλο στο δίκτυο ενέργειας.

Kόρι Μπερνάρντι: 
Λιγότερα προνόμια για τους 
πρωθυπουργούς με μια θητεία
Ο ανεξάρτητος, πλέον, γερουσιαστής Κόρι 

Μπερνάρντι προτρέπει το Κοινοβού-
λιο να µειώσει τα προνόµια των πρω-
θυπουργών που έχουν υπηρετήσει ένα 

µόνο µια θητεία.
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει υποσχεθεί 
την αναµόρφωση του κοινοβουλευτικού συστή-
µατος προνοµίων και την περασµένη εβδοµάδα 
ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί προς κατάργηση µια 
σειράς προνοµίων που έχουν οι βουλευτές που 
έχουν εκλεγεί µόνο µια φορά αλλά ο νόµος δεν 
θα ισχύσει για τους πρωθυπουργούς. Η Γερου-

σία θα συζητήσει τη νοµοθεσία αυτή την εβδο-
µάδα και ο Γερουσιαστής Μπερνάρντι σχεδιά-
ζει να ζητήσει τροποποιήσεις έτσι ώστε πρώην 
πρωθυπουργοί να µην έχουν δωρεάν µετακίνη-
ση και σύνταξη, εφόσον έχουν υπηρετήσει µόνο 
µια θητεία. Αυτή είναι η πρώτη παρέµβαση του 
γερουσιαστή Μπερνάρντι µετά την αποχώρηση 
του από το Φιλελεύθερο Κόµµα την περασµένη 
εβδοµάδα. Η πρόταση του θα επηρεάσει πιθα-
νόν τους πρώην πρωθυπουργούς Κέβιν Ραντ, 
Τζούλια Γκίλαρντ και Τόνι Άµποτ.

Η Sussan Ley αγόρασε διαµέρισµα $795,000 στο Γκολντ Κόουστ. Για να 
πάει ως εκεί το εισιτήριο το πλήρωσαν… οι φορολογούµενοι




