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Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα 
σπίτια τους στη Μελβούρνη λόγω ανέμων

Ιδιώτες μετατρέπουν μόνοι τους τα αυτοκίνητά τους σε ηλεκτρικά

Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας 
θα σταματήσει τις παραπάνω εγγραφές

Τριακόσιοι άνθρωποι έχουν εκκενωθεί στη 
Μελβούρνη καθώς ένα ψυχρό σύστημα αγέρα 
που προκάλεσε ριπές ανέμου μέχρι 110 χλμ./
ώρα συνέχιζε να πλήττει την Τρίτη τη Βικτώ-
ρια. Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν σημαντι-
κές ζημιές σε έναν γερανό ύψους 40 μέτρων, 
προξενώντας τον κίνδυνο κατάρρευσής του.
Ο γερανός βρίσκεται σε ένα εργοτάξιο στην 
οδό Lennox του Ρίτσμοντ και υπέστη ζημιές 
γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, αλλά οι 
εργασίες για τη σταθεροποίησή του δεν μπο-
ρούσαν να ξεκινήσουν μέχρι το πρώτο φως 
της ημέρας. Ο βραχίονας του γερανού λύγι-
σε προς τα πίσω, σύμφωνα με τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης.
Περίπου 300 άτομα που ζούσαν στη νοτιοδυ-

τική πλευρά του γερανού εκκενώθηκαν από 
τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν στο Δημαρ-
χείο του Ρίτσμοντ για λόγους ασφαλείας.
Καταστροφικοί άνεμοι κατά μέσο όρο 60-70 
χλμ./ώρα, με ριπές έως και περίπου 90 χλμ./
ώρα αναμένονταν το πρωί της Τρίτης καθώς 
ένα άλλο ψυχρό μέτωπο κινούνταν προς τα 
ανατολικά κατά μήκος της πολιτείας.
Επίσης, οι αλπικές περιοχές αναμένεται να δε-
χτούν μέγιστες ριπές ανέμων 100-110 χλμ./
ώρα, ανέφερε το Μετεωρολογικό Γραφείο.
Οι πληγείσες περιοχές είναι το Warrnambool, 
το Ballarat, το Geelong, η Μελβούρνη, το 
Wonthaggi, το Bacchus Marsh και τα θέρετρα 
των Άλπεων.

Όλο και περισσότεροι ενθουσιώδεις ιδιοκτή-
τες αυτοκινήτων παρακάμπτουν τους κατα-
σκευαστές και μετατρέπουν μόνοι τους τα βεν-
ζινοκίνητα αυτοκίνητά τους σε ηλεκτροκίνητα.
Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Ένωση Ηλε-
κτρικών Οχημάτων (AEVA), υπάρχουν τουλά-
χιστον 300 ηλεκτροκίνητα οχήματα σε όλη τη 
χώρα, με το ενδιαφέρον γι’ αυτά να αυξάνεται 
ραγδαία.
Είπε ότι η μετατροπή των αυτοκινήτων είναι 
μια φθηνότερη εναλλακτική λύση από την 
αγορά ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου και 
δεν απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
Ωστόσο, ένας ειδικός μηχανικός προειδοποί-
ησε ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για 
την ασφάλεια όσον αφορά την τοποθέτηση 
ηλεκτρικών μπαταριών σε αυτοκίνητα –με δυ-
νητικά θανατηφόρες συνέπειες– και θα πρέπει 
να επιχειρείται μόνο από άτομα με την κατάλ-
ληλη τεχνογνωσία.

Ο δάσκαλος από το βόρειο Queensland, 
Trevor Richards, μετέτρεψε το Toyota Hilux 
του, μοντέλο 2000, σε ηλεκτροκίνητο το 2007 
και από τότε το χρησιμοποιεί ως το βασικό του 
όχημα μετακίνησης  Το Hilux, το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο και κυκλοφορεί νόμιμα, απογυ-
μνώθηκε από τα εξαρτήματα που εξυπηρετού-
σαν την πετρελαιοκίνηση και εξοπλίστηκε με 

ηλεκτρικά εξαρτήματα κατά τη διάρκεια μερι-
κών μηνών.Το αυτοκίνητο φορτίζεται δωρεάν 
στο σπίτι με ηλιακή ενέργεια ή σε δωρεάν ηλε-
κτρικούς σταθμούς φόρτισης γύρω από την 
ακτή του Queensland.
Ωστόσο, ο Jake Whitehead από τη Σχολή Μη-
χανικών της UQ δήλωσε ότι, ενώ το αυξανό-
μενο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα 
είναι «συναρπαστικό», στη μετασκευή οποιου-
δήποτε οχήματος υπάρχουν κίνδυνοι.

«Ο πρόσθετος κίνδυνος για τα ηλεκτρικά οχή-
ματα είναι προφανώς ότι έχουν μια μπαταρία 
που έχει αρκετά υψηλό ρεύμα και υψηλή τάση 
που μπορεί να σας τραυματίσει σοβαρά ή εν-
δεχομένως και να σας σκοτώσει» δήλωσε.
«Όπως και με το καθετί, όταν αναλαμβάνει 
αυτές τις δραστηριότητες ένας χομπίστας, πρέ-
πει να γνωρίζει τους κινδύνους που ενέχονται 
όπως και ότι υπάρχει κόστος. Δεν νομίζω ότι 
αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει οποιοσ-
δήποτε και δεν νομίζω ότι οικονομικά το αντέ-
χει ο καθένας» είπε.
Ο Δρ Whitehead είπε ότι είναι σημαντικό για 
τον κάθε ενδιαφερόμενο να διαθέτει το κατάλ-
ληλο υπόβαθρο ως ηλεκτρολόγος ή ως ηλε-
κτρολόγος μηχανικός και να συμβουλεύεται 
συναφείς ομάδες για να αποκτήσει τις απαραί-
τητες, πιο εξειδικευμένες γνώσεις.

Ένα από τα κορυφαία πανεπιστή-
μια της Αυστραλίας έχει δηλώσει 
ότι δεν θα αυξήσει πλέον τις εγ-
γραφές σπουδαστών, αναφέρο-
ντας ότι αυτό συνιστά απειλή για 
την ποιότητα των σπουδών.
Η κίνηση αυτή θέτει τέλος σε μια 
περίοδο ταχείας αύξησης των 
διεθνών εγγραφών τα τελευταία 
χρόνια.
Ο αναπληρωτής πρύτανης του 
Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπι-
στημίου (ANU), Brian Schmidt, 
δήλωσε στους δημοσιογράφους 
στην Καμπέρα τη Δευτέρα ότι το 
πανεπιστήμιο είχε φτάσει σε μια 
δυναμική «που νομίζω ότι είναι 
αρκετή».
«Αν πάρουμε περισσότερους 
σπουδαστές, θα χάσουμε ποιοτι-
κά» είπε. «Το πανεπιστήμιο έχει 
δυναμική περίπου 20.000 φοι-
τητών πλήρους φοίτησης και έτσι 
δεν σκοπεύουμε να αυξήσουμε 
άλλο αυτό τον αριθμό, τόσο από 
διεθνείς όσο και από εγχώριες 
εγγραφές».
Μεταξύ 2013 και 2016, ο αριθ-
μός των διεθνών σπουδαστών 
αυξήθηκε από 5.590 σε 7.425, 
αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 
1.935 σπουδαστών – πάνω από 
το διπλάσιο της αύξησης των εγ-

χώριων φοιτητών κατά την ίδια 
περίοδο. Σε εθνικό επίπεδο, οι 
διεθνείς εγγραφές στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση αυξήθηκαν από 
187.000 το 2013 σε 319.000 το 
2018.
Τα σχόλια του καθηγητή Schmidt 
έρχονται μετά από πρόσκληση 
για τη διερεύνηση γύρω από το 
εθνικό ανώτατο όριο των διε-
θνών φοιτητών από τον εκπρό-
σωπο των Εργατικών Brendan 
O’Connor, κι αυτό λόγω της 
επίδρασης που έχουν οι πολλοί 
σπουδαστές στην αγορά εργασί-
ας.
«Αυτό που συνέβη είναι ότι έχου-
με δει 200.000 περισσότερες αι-
τήσεις από τότε που ανέλαβε αυτή 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση» δή-
λωσε στο Sky News την Κυριακή. 
«Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πρέπει 
να εξετάσουμε αν μπορούμε είτε 
να περιορίσουμε αυτή την κατά-
σταση είτε να διασφαλίσουμε ότι 
χρησιμοποιείται σωστά, για τον 
σκοπό που προοριζόταν».
Η ετήσια έκθεση του πανεπιστη-
μίου δείχνει ότι η αύξηση στα 
δίδακτρα είναι ο κύριος μοχλός 
αύξησης του εισοδήματος του 
ιδρύματος.


