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H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΝΟ ΞΕΚΙΝΑ ΕΡΓΑ $110 ΕΚΑΤ.
ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τ α σχολεία σε όλη την 
NΝΟ θα ωφεληθούν 
από τα έργα συντήρη-
σης ύψους $110 εκα-

τοµµυρίων κατά τις καλο-
καιρινές διακοπές, ώστε οι 
µαθητές να επιστρέψουν στα 
ανανεωµένα κτίρια για τη νέα 
σχολική χρονιά, ανακοίνω-
σαν σήµερα η Πρωθυπουρ-
γός ΝΝΟ κα Γκλάντις Μπερε-
τζικλιάν (Gladys Berejiklian) 
και ο Υπουργός Παιδείας κ. 
Rob Stokes (Ροµπ Στοκς).
 
Η επισκευαστική εκστρατεία 
κατά τις καλοκαιρινές δια-
κοπές αποτελεί µέρος του 
ποσού-ρεκόρ ύψους $747 
εκατοµµυρίων από την κυβέρ-
νηση της NΝΟ για την επό-
µενη τετραετία που ανακοι-
νώθηκε στον προϋπολογισµό 
του 2017, δίνοντας την ευκαι-
ρία σε όλα τα σχολεία της Πο-
λιτείας να έχουν µειώσει τη 
λίστα έργων συντήρησής τους 

µέχρι το ∆εκέµβριο του 2018.
 
«Κάνουµε καλή χρήση του 
καλοκαιριού για να πραγµα-
τοποιήσουµε σηµαντικά προ-
γράµµατα, ενώ οι µαθητές 

απολαµβάνουν τις διακοπές 
τους», δήλωσε η κα Μπερε-
τζικλιάν. «Αυτό περιλαµβάνει 
σηµαντικά έργα στέγης, νέα 
επένδυση δαπέδων, αποχε-
τεύσεις και βαφές.»

Ο κ. Στοκς δήλωσε ότι αυτή 
η επένδυση είναι ακόµα ένα 
δείγµα της δέσµευσης της 
κυβέρνησης στη δηµόσια εκ-
παίδευση και παροχή τοπι-
κής υποδοµής στη ΝΝΟ.

«Όπως και στο σπίτι σας, 
υπάρχουν πάντα εργασίες 
που πρέπει να γίνουν για να 
διατηρηθούν τα σχολεία µας 
σε άριστη κατάσταση», δήλω-
σε ο κ. Στοκς. «Με ένα χαρ-
τοφυλάκιο ακινήτων ύψους 
25 δισεκατοµµυρίων δολαρί-
ων των 2.200 σχολείων, θα 
χρειάζεται πάντα συντήρηση, 
αλλά η καλή διαχείριση θα 
κρατήσει τη λίστα εργασιών 
όσο το δυνατόν µικρότερη και 
αυτό ακριβώς κάνουµε τώρα.»
 
Η κυβέρνηση της ΝΝΟ ανα-
κοίνωσε επίσης ως µέρος του 
Προϋπολογισµού 2017-18 
ποσόν-ρεκόρ $4,2 δις στα 
επόµενα τέσσερα χρόνια για 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για 
την κάλυψη αυξανόµενων εγ-
γραφών µαθητών. Αυτό αντι-
προσωπεύει αύξηση 61% σε 
σχέση µε το πρόγραµµα κε-
φαλαιουχικών δαπανών του 
προηγούµενου έτους.

Η µεγάλη άνοδος των τιµών 
του ηλεκτρικού ρεύµατος που 
έκανε φέτος τους προϋπολο-
γισµούς των νοικοκυριών να 
εκτροχιαστούν θα σταµατήσει 
στα µέσα του 2018, σηµειώ-
νοντας µια πτώση της τάξης 
περίπου του 12% κατά µέσο 
όρο.
Αυτό δείχνει η εθνική ανά-
λυση τάσεων της Αυστραλια-
νής Επιτροπής για την Αγορά 
Ενέργειας (AEMC), η οποία 
παρακολουθεί και επιβάλλει 
τους κανόνες που καλύπτουν 
την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Τα ευρήµατά της υπογράµ-
µισαν την πτώση των τιµών 
κατά τα επόµενα δύο χρόνια, 
χάρη στην αυξηµένη χρήση 
της σχετικά φτηνής ανανεώ-
σιµης ενέργειας.
Ωστόσο, η AEMC προειδο-
ποιεί ότι το κλείσιµο των πα-
ραγωγικών µονάδων που λει-
τουργούν µε καύση άνθρακα 
θα µπορούσε να σηµάνει την 
εκ νέου αύξηση των τιµών. 
Μια άλλη διαπίστωση είναι 
ότι δεν θα επωφεληθούν όλοι 
από την πτώση των τιµών. 
Στο Κουίνσλαντ οι τιµές έχουν 
αυξηθεί κατά 3,4% αλλά ανα-
µένεται να µειωθούν κατά 
7,1%, στη ΝΝΟ αυξήθηκαν 

κατά 10,2% και θα µπορού-
σαν να µειωθούν κατά µέσο 
όρο 6,6% ετησίως σε διάστη-
µα δύο ετών κ.ο.κ. Ωστόσο, 
περιοχές όπως η Καµπέρα 
και η Βόρεια Επικράτεια θα 
δουν τις τιµές της ηλεκτρικής 
ενέργειας να συνεχίσουν να 
αυξάνονται κατά τα επόµενα 
δύο χρόνια.
«Σε εθνικό επίπεδο» δήλωσε 
η AEMC «οι τιµές αυξήθηκαν 
σχεδόν κατά 11% φέτος, αλλά 
µε την πρόσθετη προσφορά 
ενέργειας που υπάρχει στην 
αγορά, εκτιµούµε ότι αυτό θα 
αντισταθµιστεί από µια πτώ-
ση 12% κατά µέσο όρο τα 
επόµενα δύο χρόνια. Εξακο-
λουθούµε, όµως, να χρειαζό-

µαστε κυβερνήσεις που είναι 
σε θέση να σχεδιάσουν νέες 
πολιτικές, ώστε αυτές οι µει-
ώσεις να µπορούν να έχουν 
διάρκεια».
«Γνωρίζουµε ότι περισσότερη 
αιολική και ηλιακή ενέργεια 
θα βοηθήσει να διατηρηθούν 
χαµηλότερα οι τιµές, αλλά οι 
παλιοί σταθµοί ηλεκτροπαρα-
γωγής αρχίζουν να κλείνουν, 
πράγµα που σηµαίνει ότι η 
προσφορά θα µειωθεί και οι 
τιµές θα αυξηθούν ξανά. Χω-
ρίς επενδύσεις για την αντι-
κατάσταση του µεριδίου της 
αγοράς που καλύπτουν αυτές 
οι µονάδες, οι τιµές χονδρι-
κής θα αυξηθούν πάλι και θα 
παραµείνουν ασταθείς». 

Έφηβος πεθαίνει στο 
φεστιβάλ µουσικής 
Knockout Circuz στο Σίδνεϊ
Ένας νεαρός άντρας πέθανε το βράδυ του Σαββάτου κατά 
τη διάρκεια του φεστιβάλ µουσικής Knockout Circuz στο 
Σίδνεϊ, το οποίο παρακολούθησαν 17.000 άτοµα. Ο 18χρο-
νος κάποια στιγµή άρχισε να τρέχει πηδώντας πάνω από 
τα απλωµένα πόδια ανθρώπων που κάθονταν στο έδαφος, 
όταν έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, όπως δήλωσε η αστυ-
νοµία.
Οι φρουροί ασφαλείας έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώ-
τες βοήθειες, ωστόσο ο νεαρός, που πότε έχανε τις αισθήσεις 
του και πότε συνερχόταν, έγινε βίαιος µε έναν φρουρό και 
τότε κλήθηκε η αστυνοµία και τον µετέφεραν στο νοσοκο-
µείο Westmead. Όπως επιβεβαίωσε η αστυνοµία, ο νεαρός 
πέθανε περίπου στη 1.00 π.µ.
Η αστυνοµία έχει συστήσει µια οµάδα έρευνας έκτακτων πε-
ριστατικών για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 
18χρονου και απευθύνει έκκληση σε όλους τους µάρτυρες 
να εµφανιστούν και να καταθέσουν.
Όταν σηµειώθηκε το ατύχηµα, ο νεαρός έτρεχε στη Riverina 
Ave, κοντά στην είσοδο της Αίθουσας 2, περίπου στις 
10.30µ.µ. το βράδυ του Σαββάτου. Στο ίδιο φεστιβάλ, η αστυ-
νοµία απήγγειλε δεκάδες κατηγορίες εναντίον ανθρώπων 
που συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους ναρκωτικά, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός κοριτσιού 17 ετών που φέρεται 
ότι είχε µαζί της 379 κάψουλες MDMΑ (χάπια Έκσταση).
Περίπου 16.899 άτοµα συµµετείχαν στο φεστιβάλ, και από 
τα 298 που υποβλήθηκαν σε έρευνα τα 55 άτοµα συνελή-
φθησαν για κατοχή ναρκωτικών.
«Είναι ανησυχητικό να βλέπουµε δύο κορίτσια ηλικίας 17 
ετών µε τόσο µεγάλες ποσότητες χαπιών Έκσταση» δήλωσε 
εκπρόσωπος της αστυνοµίας της ΝΝΟ την Κυριακή.
Από τους συλληφθέντες, συνολικά πέντε άτοµα φαίνεται ότι 
είχαν στην κατοχή τους MDMA.

Πτώση στις τιµές του ηλεκτρικού
ρεύµατος – αλλά όχι για όλους




