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Have you considered securing a position next to 
Rookwood Cemetery’s Greek Church?

02 8575 8100
info@rookwoodcemetery.com.au

Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141
rookwoodcemetery.com.au

Many families are planning ahead for their funeral services, by securing positions in 
Rookwood’s magnificent Carpenter Avenue Crypts.
Purchasing a crypt today will ease the burden for your family, whilst enabling you to secure a 
future resting place at today’s prices.
Prices starting from $17,505

Το εργοστάσιο φυσικού αερίου Gorgon μπορεί να 
εκμηδενίσει την εξοικονόμηση ενεργειακών ρύπων

Προϋπολογισμός ΝΝΟ: Κλιματισμός όλων 
των σχολείων, επιμένει η αντιπολίτευση

Το σύνολο των εκπομπών αερίου που έχουν εξοικονομηθεί 
από όλους τους ηλιακούς συλλέκτες μέσα σε έναν χρόνο κινδυ-
νεύει να εξανεμιστεί από τεχνικά προβλήματα σε ένα και μόνο 
πρότζεκτ παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτι-
κή Αυστραλία.
Αυτό αποτελεί απλώς ένα παράδειγμα των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Αυστραλία στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών 
της από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2016 να μειώσει τους 
ρύπους του 2005 κατά 26-28% έως το 2030. 
Η Chevron ξεκίνησε τη λειτουργία του εργοστασίου φυσικού 
αερίου Gorgon, αξίας 73 δις δολαρίων, στη βορειοδυτική ΔΑ 
το 2016. Τότε δεσμεύτηκε ότι θα συλλέγει και θα αποθηκεύει 
υπογείως το 40% των εκπομπών του μέσω μιας περίπλοκης 
διαδικασίας γνωστής ως «geosequestration» (γεωλογική απο-
θήκευση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα).
Αυτό συνεπάγεται τη δέσμευση CO2 που συνήθως παράγεται 

από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις προτού εισέλθει στην 
ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια συμπιέζεται και εγχέεται βαθιά μέσα 
σε βραχώδεις σχηματισμούς για μόνιμη αποθήκευση.
Η Chevron προέβλεψε ότι, έτσι, 5,5 έως 8 εκατ. τόνοι CO2 θα 
είχαν αποθηκευτεί στο έδαφος κατά τα δύο πρώτα χρόνια λει-
τουργίας του εργοστασίου, σημειώνοντας ένα από τα ποσοστά-
ρεκόρ αποθήκευσης ρύπων παγκοσμίως.
Αντίθετα, σοβαρά τεχνικά προβλήματα που αφορούν τη σφρά-
γιση και τη διάβρωση στην υποδομή έχουν καθυστερήσει την 
αποθήκευση CO2, το οποίο εξαερίζεται εξ ολοκλήρου στην 
ατμόσφαιρα, και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που συνεισέφερε 
60 εκατομμύρια δολάρια στην πράσινη τεχνολογία, δεν ανα-
μένει να διορθωθεί το πρόβλημα μέχρι τον Μάρτιο του 2019 
– περίπου δύο χρόνια μετά το ξεκίνημα παραγωγής φυσικού 
αερίου από το Gorgon. 
Μέχρι στιγμής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι το πρό-

σθετο CO2 που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα θα είναι περίπου 
ισοδύναμο με τους 6.2 εκατομμύρια τόνους εκπομπών που 
εξοικονομούνται κάθε χρόνο από όλα τα ηλιακά πάνελ της χώ-
ρας που έχουν τοποθετηθεί τόσο σε σπίτια όσο και σε μεγάλα 
εμπορικά καταστήματα.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν τοποθετήσει ηλιακούς συλλέκτες στις 
στέγες τους και είναι περήφανοι γι’ αυτό, όχι μόνο γιατί εξοι-
κονομούν χρήματα αλλά και γιατί κάνουν κάτι για το κλίμα» 
είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Climate Analytics Bill Hare. 
«Σχετικά με το Gorgon, ήταν μια μεγάλη υπόσχεση και υπήρ-
χε μια σωστή δημόσια χρηματοδότηση για την υποστήριξη της 
εταιρείας ώστε να αναπτύξει αυτή την τεχνολογία».
Η Chevron αρνήθηκε να σχολιάσει τη σύγκριση, αλλά επανέλα-
βε τη δέσμευσή της για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστα-
σης αποθήκευσης. 

 Ο πόλεμος των πολιτικών δεσμεύσε-
ων για τον κλιματισμό των σχολείων 
έχει κλιμακωθεί, και ο αρχηγός της 
πολιτειακής αντιπολίτευσης θέλησε 
να χρησιμοποιήσει την ομιλία του 
σχετικά με τον προϋπολογισμό για να 
ανακοινώσει ότι θα βάλει κλιματισμό 
σε κάθε δημόσιο σχολείο της ΝΝΟ.

Ο Luke Foley είχε αρχικά υποσχεθεί 
να δαπανήσει 300 εκατ. δολάρια για 
την πολιτική του για «κλιματιζόμενα 
σχολεία», με την κυβέρνηση αργότε-
ρα να βγαίνει μπροστά και να υπό-
σχεται 500 εκατομμύρια δολάρια από 
τον προϋπολογισμό για τον κλιματι-
σμό μέχρι και 1.000 σχολείων.
Ο κ. Foley συνεχίζει στην ίδια γραμ-
μή, ανακοινώνοντας ότι οι Εργατικοί 
προτίθενται να διαθέσουν 800 εκα-
τομμύρια δολάρια για τον ίδιο σκοπό.

«Οι Εργατικοί δέχονται τα 500 εκα-
τομμύρια δολάρια της κυβέρνησης 
και θα παράσχουν επιπλέον 300 
εκατομμύρια δολάρια αφαιρώντας τα 
από τα στάδια του Σίδνεϊ» λέει ο κ. 
Foley. «Δική μας προτεραιότητα είναι 

οι κλιματιζόμενες σχολικές αίθου-
σες». Όπως σημειώνει, τα σχολεία 
στις πιο θερμές περιοχές θα έχουν 
προτεραιότητα, και έχει επισημάνει 
βασικά θέματα διαμάχης με την κυ-
βέρνηση όπως το δυτικό Σίδνεϊ, η 
βόρεια ακτή και το Upper Hunter.

Για την αντιστάθμιση του κόστους 
λειτουργίας σε κάθε σχολείο, πρό-
κειται να χρησιμοποιηθούν ηλιακοί 
συλλέκτες. 
Ο κ. Foley θέλησε επίσης να κατηγο-
ρήσει την κυβέρνηση για την έκρηξη 
του κόστους των υποδομών και για 
τις καθυστερήσεις, περιγράφοντας 
ένα σχέδιο τεσσάρων σημείων για τη 
μείωση των αποβλήτων και της κακο-
διαχείρισης.
Το σχέδιο περιλαμβάνει και τη διε-
ξαγωγή δικαστικής έρευνας σχετικά 
με τον αυτοκινητόδρομο Westconnex 
και με την κατασκευή της γραμμής 
τραμ του Σίδνεϊ, όπως και τη δέσμευ-
ση ότι μια κυβέρνηση Εργατικών δεν 
πρόκειται να υπογράφει συμβάσεις 
για κατασκευαστικά έργα πριν από 
την έγκριση των σχεδίων τους.


