
FRIDAY 22 DECEMBER 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Malcolm Turnbull: εφικτό και επικερδές το Snowy Hydro – 
∆ιπλάσιο το κόστος, λέει ο επικεφαλής της εταιρείας

Μεγάλος προβιβασµός για τη Michaelia Cash 
στο νέο Υπουργικό Συµβούλιο του Turnbull

Ε
ννέα µήνες µετά την πρώτη ανα-
κοίνωση του Malcolm Turnbull 
για µια φιλόδοξη επέκταση του 
εντυπωσιακού έργου Snowy 

Hydro, ύψους 2 δισεκατοµµυρίων δο-
λαρίων, τώρα υποστηρίζει ότι πρόκει-
ται σαφώς για ένα βιώσιµο έργο.
Η Snowy Hydro Limited, η εταιρεία 
που διαχειρίζεται το έργο και που 
ανήκει κυρίως στις πολιτειακές κυ-
βερνήσεις της ΝΝΟ και της Βικτόρια, 
αναµενόταν να ανακοινώσει τη µελέτη 
σκοπιµότητας για την επέκταση την Πέ-
µπτη, υποστηρίζοντας ότι το έργο είναι 
εφικτό να προχωρήσει τόσο τεχνικά 
όσο και οικονοµικά. Ωστόσο, µε δη-
λώσεις του ο επικεφαλής της εταιρείας 
Paul Broad εκτίµησε ότι, από το αρχικό 
προβλεπόµενο ποσό των 2 δις, το κό-
στος υπολογίζεται πλέον κάπου ανάµε-
σα στα 3.8 και 4.5 δισεκατοµµύρια δο-
λάρια. «Είναι ακριβό, αλλά µπορούµε 
να τα καταφέρουµε» είπε.
Ο κ. Broad είπε ότι οι τιµές είχαν ανέ-
βει λόγω της πολυπλοκότητας του µη-
χανικού µέρους του έργου και της κα-
τασκευής των τούνελ στα βουνά, αλλά 
τόνισε ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν και 
πάλι «συντηρητικές». Χρηµατοδότες του 
έργου θα είναι περισσότερο οι πολιτει-
ακές κυβερνήσεις παρά η οµοσπονδι-

ακή.
Έως τώρα, µια επιτροπή της Γερουσί-
ας είχε πληροφορηθεί ότι υπήρχε ο 
κίνδυνος να ανέλθει το κόστος στα 3 
δισεκατοµµύρια δολάρια αµέσως µόλις 
συµπεριληφθούν και οι δαπάνες για 
την κατασκευή των γραµµών µεταφο-
ράς ενέργειας.
Το επονοµαζόµενο Snowy 2.0 είναι µια 
επέκταση που θα συνδέει δύο µεγάλα 
φράγµατα στα Snowy Mountains µέσα 
από σήραγγες µήκους 27 χιλιοµέτρων.

Η µελέτη σκοπιµότητας αναµένεται να 
συµπεραίνει ότι, παρά τις γεωλογικές 
προκλήσεις, το έργο µπορεί να προ-
χωρήσει, και ότι η εταιρεία που είναι 
υπεύθυνη γι’ αυτό είναι σε θέση να 
χρηµατοδοτήσει την κολοσσιαία επέ-
κταση.
«Το Snowy Hydro 2.0 είναι ένα έργο 
εθνικής εµβέλειας, το οποίο όχι µόνο 
θα προσφέρει ένα οικονοµικά πιο προ-
σιτό και αξιόπιστο ενεργειακό σύστηµα 
αλλά και θα δηµιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας και θα ενισχύσει την οικονο-
µία µας» δήλωσε ο κ. Turnbull.
Εάν προχωρήσει, το διευρυµένο 
Snowy Hydro θα τεθεί σε λειτουργία 
από το 2024.
Η ενέργεια έχει αποτελέσει το επίκε-
ντρο των συζητήσεων στην πολιτική 
ατζέντα της χρονιάς, µε τον πρωθυ-
πουργό να υποστηρίζει ένθερµα και 
επανειληµµένα το συγκεκριµένο έργο.
«Θα λειτουργήσει ως µια γιγαντιαία 
µπαταρία των 2.000 µεγαβάτ, στο κέ-
ντρο της Εθνικής Αγοράς Ενέργειας, 
παρέχοντας ισχύ αρκετή για 500.000 
σπίτια και την απαραίτητη υποστήριξη, 
παράλληλα, για την αυξανόµενη ποσό-
τητα αιολικής και ηλιακής ενέργειας 
που εισέρχεται στο σύστηµα» δήλωσε ο 
κ. Turnbull. 
Η ενέργεια υπήρξε επίσης ένα σηµείο 
έντονης αντιπαράθεσης µεταξύ των µε-
γάλων κοµµάτων, τόσο σε πολιτειακό 
όσο και σε οµοσπονδιακό επίπεδο.
Την ηµέρα που ο κ. Turnbull ανακοί-
νωσε την επέκταση του έργου, ο υπουρ-
γός Ενέργειας Josh Frydenberg και ο 
πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας 
Jay Weatherill συµµετείχαν σε µια τη-
λεοπτική εκποµπή ασκώντας κριτική 
στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση για την 
ενεργειακή πολιτική της.

Ο πρωθυπουργός Malcolm Turnbull ανακοίνωσε 
τη νέα του ηγετική οµάδα, αναθέτοντας στη γερου-
σιαστή Michaelia Cash έναν καινούριο ρόλο σε 
ανώτερο πόστο στο Υπουργικό Συµβούλιο, λίγες 
µόλις εβδοµάδες µετά την εµπλοκή του γραφείου 
της στο σκάνδαλο των επιδροµών της Αυστραλια-
νής Οµοσπονδιακής Αστυνοµίας (AFP).

Παρουσιάζοντας το νέο του Υπουργικό Συµβούλιο, 
ο κ. Turnbull ανακοίνωσε δύο νέα χαρτοφυλάκια: 
αυτό του υπουργού Απασχόλησης και Καινοτοµί-
ας, στο οποίο διορίστηκε ο γερουσιαστής Cash, 
και το νέο χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών Υποθέσεων 
όπου θα είναι επικεφαλής ο Peter Dutton.

Ο κ. Turnbull ανήγγειλε έναν ακόµα σηµαντικό 
προβιβασµό, για τον βουλευτή της ∆υτικής Αυ-
στραλίας Christian Porter, αυτή τη φορά, ο οποίος 
θα αντικαταστήσει τον George Brandis ως Γενικό 
Εισαγγελέα.

Οι βουλευτές των Φιλελεύθερων Craig Laundy, 
Jane Prentice, Zed Seselja, Dan Tehan και Michael 
Keenan αναλαµβάνουν όλοι ανώτερες θέσεις στη 
νέα υπουργική σύνθεση, ενώ ο Alan Tudge θα 
κάνει ένα βήµα στο πλάι καθώς µετακινείται στο 
υπουργείο Ιθαγένειας και Πολυπολιτισµικών Υπο-
θέσεων.

Η αντιπρόεδρος των Nationals Bridget McKenzie 
θα είναι ένα από τα πέντε νέα πρόσωπα του Υπουρ-
γικού Συµβουλίου, αναλαµβάνοντας το πόστο της 
υπουργού Αθλητισµού, Αγροτικής Υγείας και Πε-
ριφερειακών Επικοινωνιών.

Ο βουλευτής των Nationals Darren Chester δεν 
πρόκειται να είναι ο επόµενος υπουργός Υποδο-
µών, µε τους λιγότερο γνωστούς βουλευτές του 
Queensland David Littleproud και John McVeigh 
να καταλαµβάνουν αυτή τη θέση.

Ο κ. Turnbull απέδωσε την ευθύνη του αποκλει-
σµού του κ. Chester από το νέο Υπουργικό Συµ-
βούλιο στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Barnaby 
Joyce, λέγοντας ότι ο ηγέτης των Nationals ήθελε 
να δει να αντιπροσωπεύεται καλύτερα ο βορράς 
στην ηγετική οµάδα.

Επίσης απών από τη νέα σύνθεση είναι ο Arthur 
Sinodinos, ο οποίος αποχώρησε από το οµοσπον-
διακό Υπουργικό Συµβούλιο καθώς υποβάλλεται 
σε θεραπεία για καρκίνο.

Ο κ. Turnbull δήλωσε ότι ο πρώην υπουργός Βι-
οµηχανίας πιθανόν να επιστρέψει στα µέσα του 
2018. «Του ευχόµαστε ό,τι καλύτερο για την ανά-
καµψή του» είπε.

Κατά την ανακοίνωση του Υπουργικού Συµβουλί-
ου, ο κ. Turnbull τίµησε τον απερχόµενο γενικό 
εισαγγελέα George Brandis, ο οποίος σύντοµα θα 
αναχωρήσει για το Λονδίνο όπου πρόκειται να γί-
νει ο επόµενος Ύπατος Αρµοστής του Ηνωµένου 
Βασιλείου. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, µετά από 
17 χρόνια διακεκριµένης υπηρεσίας στο κοινο-
βούλιο, η συµβολή του κ. Brandis στο έθνος δεν 
έχει τελειώσει. «Είναι µια πολύ, πολύ σηµαντική 
στιγµή στην ιστορία του Ηνωµένου Βασιλείου και 
διακυβεύονται πολλά για την Αυστραλία στις σχέ-

σεις µας µε το Ηνωµένο Βασίλειο» δήλωσε ο κ. 
Turnbull.

Ο ρόλος του γερουσιαστή Brandis ως Προέδρου 
της Γερουσίας θα καλυφθεί από τον γερουσιαστή 
Mathias Cormann, ο οποίος αναλαµβάνει και τον 
πρόσθετο ρόλο του υπουργού Εξωτερικών.

Η σηµαντική προβολή της γερουσιαστή Cash έρχε-
ται µετά το σκάνδαλο του Οκτωβρίου, που είδε τον 
σύµβουλό της για ζητήµατα ΜΜΕ David De Garis 
να παραιτείται, όταν παραδέχτηκε ότι ειδοποίησε 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για µια επιδροµή της 
AFP στην Ένωση Αυστραλών Εργαζοµένων.

Η κυβέρνηση αντιµετωπίζει ήδη επικρίσεις για την 
αδυναµία της να αυξήσει τον αριθµό των γυναικών 
στο Υπουργικό Συµβούλιο.




