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Ισχυρή συμμαχία υπέρ της ενεργειακής 
πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Μ ια ισχυρή συµµαχία οµάδων εργοδοτών, βιοµήχα-

νων, µικρών επιχειρήσεων και αγροτοκτηνοτρό-
φων προτρέπει τους ηγέτες των πολιτειών και της 
επικράτειας να υποστηρίξουν την ενεργειακή πολι-

τική της κυβέρνησης του Turnbull, πριν από µια κρίσιµη για 
το επίµαχο ζήτηµα συνάντηση. 
Η Εθνική Ενεργειακή Εγγύηση θα βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος όταν θα συνεδριάσει το Συµβούλιο Ενέργειας 
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης την Παρασκευή.
Το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο της Αυστραλίας, η Αυστραλι-
ανή Ένωση Βιοµηχάνων, το Αυστραλιανό Εµπορικό και Βιο-
µηχανικό Επιµελητήριο και το Συµβούλιο Ενώσεων Μικρών 
Επιχειρήσεων έχουν συνυπογράψει µια δήλωση που παρο-
τρύνει τις πολιτείες να στηρίξουν την ενεργειακή πολιτική της 
κυβέρνησης.
Η Εθνική Οµοσπονδία Αγροτοκτηνοτρόφων, η Αυστραλιανή 
Ένωση Πετρελαϊκής Παραγωγής και Ερευνών και το Αυστρα-
λιανό Συµβούλιο Ενέργειας αποτελούν επίσης µέρη αυτής της 
συµµαχίας.
«∆εν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Μια δεκαετία 
αβεβαιότητας όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική δεν έχει 
οδηγήσει παρά σε υψηλότερες τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας 
και σε ένα λιγότερο σταθερό και αξιόπιστο ενεργειακό σύστη-
µα» ανέφερε η κοινή δήλωση. Η στήριξη της Εθνικής Ενεργει-

ακής Εγγύησης θα παρέχει την απαραίτητη εµπιστοσύνη στους 
επενδυτές ώστε να προχωρήσουν σε σηµαντικές, µακροπρόθε-
σµες αποφάσεις για ένα αξιόπιστο, προσιτό και καθαρό ενερ-
γειακό σύστηµα, ανέφεραν.
Η επικεφαλής του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Jennifer 
Westacott δήλωσε ότι οι διαφωνίες σχετικά µε τις φιλοδοξίες 
µείωσης των εκποµπών ρύπων δεν αποτελούν δικαιολογία για 
την παρεµπόδιση του σχεδίου της κυβέρνησης.
«Μην κάνετε λάθος, αυτοί που θα πληρώσουν το τίµηµα εάν το 
Συµβούλιο Ενέργειας της COAG κάνει πολιτικά παιχνίδια µε 
την Εθνική Ενεργειακή Εγγύηση θα είναι η αυστραλιανή κοι-
νότητα και οι επιχειρήσεις» δήλωσε η κ. Westacott. Πρόσθεσε 
ότι είναι η πρώτη φορά σε µια δεκαετία που παρουσιάζεται 
µια πολιτική η οποία θέτει την προσιτότητα της ενέργειας και 
την αξιοπιστία στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο πολιτειακός 
πρωθυπουργός της Βικτώριας, Daniel Andrews, του Εργα-
τικού Κόµµατος, ζητά από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να 
αποδείξει ότι µπορεί να κερδίσει την υποστήριξη του συνόλου 
του Συνασπισµού για το σχέδιο της Εθνικής Ενεργειακής Εγ-
γύησης πριν συµφωνήσει να το στηρίξει κι ο ίδιος.
Μεταξύ των βουλευτών που είναι επικριτικοί απέναντι στο σχέ-
διο είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Tony Abbott, υποστηρί-
ζοντας, µαζί µε άλλους, ότι πρέπει να γίνουν νέες κυβερνητικές 
επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή µε καύση άνθρακα.

Χτύπησε ποδηλάτη, 
µπήκε στο όχηµά του 
και εξαφανίστηκε
Ένας ποδηλάτης του Σίδνεϊ απευθύνει έκκληση 
σε τυχόν αυτόπτες µάρτυρες να παρουσιαστούν 
και να δώσουν πληροφορίες για την οδηγό που 
τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε αιµόφυρτο το 
πρωί της Παρασκευής.
Ο Eddie Vining βρισκόταν εν µέσω εκπαίδευ-
σης για το τρίαθλο στο Centennial Parklands 
περίπου στις 7:00 το πρωί της Παρασκευής, 
όταν ένα λευκό βαν πετάχτηκε µε όπισθεν 
από ένα πάρκινγκ πέφτοντας πάνω στη µικρή 
οµάδα των ποδηλατών. Το βαν χτύπησε τον κ. 
Vining, µε αποτέλεσµα ο ποδηλάτης να υποστεί 
σπάσιµο της κλείδας, ρήξη συνδέσµων και ένα 
βαθύ τραύµα στο µέτωπο.
«Το βαν σταµάτησε για µια στιγµή, κι έτσι νοµίσα-
µε ότι η οδηγός θα βγει έξω, αλλά στη συνέχεια 
έφυγαν» είπε ο κ. Vining. «Όλοι οι άλλοι πρόλα-
βαν να αποµακρυνθούν από τον δρόµο πριν πε-
ταχτεί το φορτηγό. Κανείς δεν είδε την πινακίδα 
κυκλοφορίας επειδή είχαν µαζευτεί γύρω µου και 
µε βοηθούσαν».
Ο ποδηλάτης µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο µε 
ασθενοφόρο, και το Σάββατο υποβλήθηκε σε 
χειρουργική επέµβαση για το οστό της κλείδας. 
«Έχω πάρει εξιτήριο και ο γιατρός είπε ότι όλα πή-
γαν καλά» είπε ο κ. Vining.
Ο προπονητής του κ. Vining, Dani Andres, 
δήλωσε ότι οι ποδηλάτες περνούσαν από το 
Centennial Park όταν βγήκε το φορτηγό από το 
σηµείο στάθµευσης «χωρίς να κοιτάξει».
Ο κ. Andres δήλωσε ότι η γυναίκα οδηγός βγή-
κε από το όχηµα, «κοίταξε τον Eddie που είχε πέ-
σει στο έδαφος» κι ύστερα µπήκε πάλι στο βαν 
και αποµακρύνθηκε. Χαρακτήρισε αυτή την 
πράξη «αποτρόπαια». «∆εν µπορώ να καταλάβω 
γιατί να µη βοηθήσει, αφού συνειδητοποίησε ότι 
µόλις είχε χτυπήσει κάποιον» είπε.
«Είµαστε πραγµατικά τυχεροί που ο Eddie, παρά 
τα τραύµατά του, µπόρεσε να φύγει περπατώντας 
από το σηµείο και δεν είναι κάτι πιο σοβαρό» είπε.
Ο κ. Andres, ο οποίος εκπαιδεύει τον όµιλο 
Pulse Performance στο Centennial Park, ελπί-
ζει ότι κάποιος από την περιοχή θα έτυχε να 
έχει τραβήξει την οδηγό σε λήψεις από κάµερες 
αυτοκινήτου.
Το λευκό βαν, έως και το πρωί της ∆ευτέρας, 
δεν είχε εντοπιστεί.

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε περίφραξη γηπέδου
∆έκα άντρες, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, έτρεξαν και σήκωσαν µε τα χέρια 
τους ένα αυτοκίνητο για να σώσουν 
µια γυναίκα που είχε χτυπηθεί και είχε 
εγκλωβιστεί από κάτω, όταν το όχηµα 
έκανε όπισθεν κι έπεσε πάνω στην πε-
ρίφραξη ενός γηπέδου στο Σίδνεϊ που 
εκείνη την ώρα ήταν γεµάτο. 
Η γυναίκα δίνει µάχη για τη ζωή της, 

έχοντας υποστεί τραύµατα στο κεφάλι 
και έχοντας σπάσει το πόδι της, αφού 
έµεινε παγιδευµένη κάτω από το SUV 
που έπεσε πάνω στο γήπεδο βόλεϊ στη 
Miranda περίπου στις 10 το πρωί του 
Σαββάτου, σύµφωνα µε την αστυνοµία.
Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ασθε-
νοφόρων της ΝΝΟ δήλωσε ότι πρό-
κειται για µια 66χρονη γυναίκα, αλλά 

υπήρξε και δεύτερος τραυµατίας, ένας 
62χρονος άνδρας, θύµατα και οι δύο 
µιας ηλικιωµένης γυναίκας οδηγού.
Η 73χρονη γυναίκα απ’ ό,τι φαίνεται 
προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκί-
νητό της, τη στιγµή που έκανε όπισθεν 
πέφτοντας πάνω στην περίφραξη και 
χτυπώντας αρκετούς θεατές.
Ανάµεσα στο πίσω µέρος του αυτοκινή-
του και στην περίφραξη εγκλωβίστηκε 
η 66χρονη γυναίκα, µέχρι που οι σοκα-
ρισµένοι θεατές έτρεξαν να τη βοηθή-
σουν.  Αυτόπτες µάρτυρες, συµπεριλαµ-
βανοµένων και πολλών εργαζοµένων 
έκτακτης ανάγκης που ήταν εκτός υπη-
ρεσίας, έσπευσαν να αποµακρύνουν µε 
τα χέρια τους το αυτοκίνητο.
«Πάνω από 10 από εµάς κυριολεκτικά 
έριξαν κάτω τον φράχτη, έτσι ώστε οι 
άλλοι να τραβήξουν την τραυµατισµέ-
νη κυρία κάτω από το πίσω µέρος του 
SUV» δήλωσε στο AAP η νοσηλεύτρια 
Melissa Caldwell. Η Judy McLachlan, 
επίσης αυτόπτης µάρτυρας, είπε ότι µό-
λις λίγα λεπτά νωρίτερα σε εκείνο το 
ίδιο σηµείο του φράχτη στηρίζονταν νε-
αροί παίκτες του βόλεϊ που έκαναν την 
προθέρµανσή τους. «Είναι εκπληκτικό 
τι µπορεί να κάνει κανείς όταν του έχει 
ανέβει η αδρεναλίνη» δήλωσε στους 
δηµοσιογράφους.
Ο επικεφαλής επιθεωρητής Γκάρι 
Φορντ δήλωσε ότι είναι πιθανό η οδη-
γός να «πάτησε κατά λάθος το γκάζι αντί 
για το φρένο» ενώ προσπαθούσε να 
παρκάρει. Όλα τα πρωταθλήµατα βόλεϊ 
στο γήπεδο έχουν ακυρωθεί.

Έχω τη στήριξη των βουλευτών µου για την 
Ενεργειακή Πολιτική της χώρας λέει ο Τέρνµπουλ
Ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ ισχυρίζεται ότι έχει την στήριξη της «συντριπτικής πλειοψηφίας 
των βουλευτών του» πριν από την σηµαντική συνάντηση µε τις Πολιτειακές Κυβερνή-
σεις µε θέµα το Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο. Την ίδια στιγµή, η Βικτώρια απειλεί να 
απορρίψει τη συµφωνία, αν δεν την στηρίξουν όλοι οι βουλευτές του Συνασπισµού. Οι 
βουλευτές Craig Kelly και Tony Abbott έχουν υποστηρίξει τις τελευταίες εβδοµάδες ότι 
πρέπει να γίνουν αλλαγές στο Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο. Ο κ. Abbott µάλιστα αµφισβη-
τεί τις προβλέψεις της κυβέρνησης για εξοικονόµηση στους λογαριασµούς της ενέργειας 
χαρακτηρίζοντας τις ως «εντελώς αβάσιµη». Οι δύο φιλελεύθεροι βουλευτές όπως και 
πολλοί πολίτες θέλουν να δουν στοιχεία ότι η νέα πολιτική µπορεί να οδηγήσει σε 
επενδύσεις σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε καύση άνθρακα. Παρά τις επικρίσεις 
ο πρωθυπουργός επιµένει ότι η κυβέρνηση είναι ενωµένη και στηρίζει το σχέδιο του. 
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό το νέο σχέδιο θα αναγκάσει τους παραγωγούς να µει-
ώσουν τις εκποµπές αερίων κατά 26 τοις εκατό έως το 2030. Η παραγωγή ρεύµατος 
µε φυσικό αέριο και άνθρακα θεωρείται ότι µπορεί να «εκτοξευτεί» για να καλύψει τη 
ζήτηση, ενώ η ηλιακή και η αιολική ενέργεια εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.
Οι Πολιτείες µε Εργτατική Κυβέρνηση - Κουίνσλαντ, Βικτώρια και ACT - είναι δυσαρε-
στηµένες µε την πρόταση κατοχύρωσης του στόχου του 26% στη νοµοθεσία.
Θα προτιµούσαν µια πιο ευέλικτη ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία µια µελλοντική κυ-
βέρνηση θα µπορούσε να προσεγγίσει έναν πιο φιλόδοξο στόχο - όπως τη µείωση των 
ρύπων κατά 45% που προτείνει η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση.
Ο πρωθυπουργός της Βικτώρια Ντάνιελ Άντριους δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει, καθώς 
υπάρχουν «πολλές αµφιβολίες» ότι το σχέδιο του Τέρνµπουλ δεν θα εγκριθεί από τους 
βουλευτές του Συνασπισµού.




