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Θα µειωθούν δραστικά οι 
εξαγωγές σε θερµικό άνθρακα 
– άµεσα πλήττεται η ΝΝΟ

ΝΝΟ: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν 
σε αεροπορικά δυστυχήµατα την Τετάρτη
Τέσσερις άνδρες έχασαν τη ζωή 
τους σε δυο δυστυχήµατα µε 
µικρά αεροσκάφη που συνετρί-
βησαν στη ΝΝΟ. Οι δύο σκοτώ-
θηκαν όταν το ελικόπτερό τους 
έπεσε και συνετρίβη πάνω σε 
µια µάντρα, ενώ οι άλλοι δύο 
άτυχοι άνδρες σκοτώθηκαν µό-
λις λίγες ώρες αργότερα, όταν 
το αεροσκάφος τους, πολύ λίγο 
µετά την απογείωσή του, κατέ-
πεσε κοντά στο Wentworth, στα 
νοτιοδυτικά της πολιτείας, την 
Τετάρτη το απόγευµα.
Η αστυνοµία δήλωσε την Τε-
τάρτη το βράδυ ότι το ελικό-
πτερο είχε πέσει λίγο µετά το 
µεσηµέρι σε µια µάντρα στη 

Forest Road, στο κεντρικό δυ-
τικό Spring Hill, περίπου ένα 
χιλιόµετρο από το αεροδρόµιο 
Orange Regional Airport.
«Λάβαµε µια κλήση ότι υπήρξε 
συντριβή λίγο πιο µακριά από 
το τέλος του διαδρόµου» δήλω-
σε ο επικεφαλής Chris Taylor 
στους δηµοσιογράφους που 
βρέθηκαν στο σηµείο. «Υπάρ-
χουν αυτόπτες µάρτυρες που 
είδαν το αεροπορικό δυστύχη-
µα».
Επιτόπου έσπευσε και η πυ-
ροσβεστική, που έσβησε τη 
µικρών διαστάσεων πυρκαγιά 
η οποία προκλήθηκε από την 
πτώση του ελικοπτέρου. Αµέ-

σως η αστυνοµία απέκλεισε την 
περιοχή και τη χαρακτήρισε 
σκηνή εγκλήµατος, καθώς άρ-
χισαν τις έρευνες για την αιτία 
του δυστυχήµατος.
Τα θύµατα της συντριβής στο 
Wentworth εντοπίστηκαν σε 
αγροτική ιδιοκτησία στην εθνι-
κή οδό Silver City, περίπου 50 
χιλιόµετρα βόρεια της αποµα-
κρυσµένης συνοριακής πόλης, 
και έως τα ξηµερώµατα της Πέ-
µπτης δεν είχαν ακόµα ταυτο-
ποιηθεί επισήµως.
Η αστυνοµία έχει έρθει σε επα-
φή µε το Αυστραλιανό Γραφείο 
Ασφάλειας Μεταφορών σε σχέ-
ση µε τα δύο περιστατικά.

Οι επιχειρηµατίες λένε ότι θέλουν να συνεργα-
στούν µε τα συνδικάτα για να αυξήσουν τους µι-
σθούς και να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, 
αλλά προειδοποιούν ότι το να επιτραπούν οι 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε ολόκληρο τον 
κλάδο θα βλάψει θέσεις εργασίας, ειδικά στην 
περιφέρεια. 
Εταιρείες και οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται επί-
σης να προχωρήσουν σε αλλαγές καθηκόντων σε 
διάφορες θέσεις εργασίας, καθώς θέσεις εργασί-
ας µε υψηλά επίπεδα αλλαγών είναι λιγότερο πι-
θανό να αυτοµατοποιηθούν.
Η διευθύνουσα σύµβουλος του Επιχειρηµατικού 
Συµβουλίου της Αυστραλίας, Jennifer Westacott, 
απευθύνθηκε στην Εθνική Λέσχη Τύπου την Τε-
τάρτη σχετικά µε τις προκλήσεις της τεχνολογίας 
σε θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.
«∆εν θέλω να δω µια ολόκληρη τάξη ανθρώπων 
παγιδευµένη σε χαµηλά αµειβόµενες, δύσκολες ή 
ακόµα υπό συνθήκες εκµετάλλευσης θέσεις εργα-
σίας» δήλωσε η κ. Westacott. «Πρέπει να εξετά-
σουµε προσεκτικά πώς θα προστατεύσουµε τους 
ανθρώπους χωρίς να δηµιουργήσουµε συνθήκες 
που θα καταπνίγουν τις ευκαιρίες απασχόλησης». 

Προειδοποίησε ότι η επιµονή του Αυστραλιανού 
Συµβουλίου των Συνδικάτων (ACTU) για επανέ-
ναρξη των διαπραγµατεύσεων σε ολόκληρο τον 
κλάδο θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες.
«Κάπου στην Αυστραλία, η σύµβασή σας θα 
αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης από 
ένα µεγάλο συνδικάτο, ενδεχοµένως σε άλλη 
πολιτεία, ανεξάρτητα από την πόλη σας και τις 
συνθήκες σας» δήλωσε η κ. Westacott. Ωστόσο, 
δήλωσε ότι η πόρτα της είναι ανοιχτή και το τη-
λέφωνό της ενεργοποιηµένο για το ACTU.
Το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο λέει ότι οι Αυ-
στραλοί πρέπει να εξετάσουν θέσεις εργασίας 
που θα παραµείνουν αλλά θα υποστούν αλλαγές 
και νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργήσει η 
τεχνολογία.
«Ο λόγος για τον οποίο η αλλαγή καθηκόντων 
σε κάποιες θέσεις είναι τόσο σηµαντική είναι 
επειδή αποτελεί το καλύτερο όπλο για την προ-
στασία των θέσεων εργασίας και τη δηµιουργία 
νέων» δήλωσε η κα Westacott, προσθέτοντας ότι 
οι αυστραλιανές εταιρείες δεν είναι δυνατόν να 
σταµατήσουν την καινοτοµία και την αυτοµατο-
ποίηση.

Οι επιχειρηµατίες θέλουν να δουλέψουν 
από κοινού µε τα συνδικάτα

Οι οικονοµολόγοι προβλέπουν ότι οι εξαγωγές άνθρακα που 
προορίζεται για παραγωγή θερµότητας από τα ανθρακωρυχεία 
της Αυστραλίας θα πέσουν πιο γρήγορα από το αναµενόµενο, 
εξαιτίας της πτώσης της ζήτησης στην Ασία, πτώση που φαί-
νεται µόνιµη και µη αναστρέψιµη.
Σύµφωνα µε µελέτη του Ινστιτούτου Οικονοµικής και Χρηµα-
τοοικονοµικής Ανάλυσης (IEEFA), οι τέσσερις πρώτες εξα-
γωγικές αγορές της Αυστραλίας –Κίνα, Ιαπωνία, Ταϊβάν και 
Νότια Κορέα– µετατοπίζονται ταχέως στις ανανεώσιµες πη-
γές ενέργειας. Η µελέτη διαπίστωσε ότι η Νέα Νότια Ουαλία, 
πηγή σχεδόν του 70% των εξαγωγών θερµικού άνθρακα, θα 
πρέπει να βρει τρόπους να αντισταθµίσει τις αλλαγές που συµ-
βαίνουν στις αγορές ενέργειας.
Το IEEFA είναι ένα µη κερδοσκοπικό ίδρυµα, χρηµατοδο-
τούµενο από δωρεές, µε έµφαση στις πράσινες τεχνολογίες 
και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μια ανάλυση των διε-
θνών δεδοµένων της έκθεσης έδειξε ότι η παγκόσµια ζήτηση 
θερµικού άνθρακα θα µειωθεί κατά 28% µέχρι το 2025. Στη 
συνέχεια, η µείωση θα συνεχιστεί και το ποσοστό της θα φτά-
σει το 59% µέχρι το 2040, αναφέρει η έκθεση. Τα στοιχεία 
προέρχονται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας (IEA), ο 
οποίος υποδεικνύει τα δεδοµένα του εµπορίου σε σχέση µε τις 
πολιτικές για το κλίµα και τις νέες τεχνολογίες. Σύµφωνα µε 
την έκθεση του IEEFA, τα βασικά ζητήµατα που αντιµετωπί-
ζει η βιοµηχανία εξόρυξης θερµικού άνθρακα της Αυστραλίας 
είναι:
α) Η συνολική ζήτηση άνθρακα στην Ιαπωνία, τη µεγαλύτερη 
αγορά της Νέας Νότιας Ουαλίας, αναµένεται να µειωθεί κατά 
71% σε µακροπρόθεσµη βάση. β) Η συνολική ζήτηση άνθρα-
κα στην Κίνα, τη δεύτερη µεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της 
ΝΝΟ, προβλέπεται να µειωθεί κατά 57% µέχρι το 2040. γ) Το 
Λιµάνι του Newcastle, η µεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής 
άνθρακα στον κόσµο, λειτουργεί επί του παρόντος έχοντας 
24% πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα – κι έτσι αποτελεί 
«µη αξιοποιήσιµο κεφάλαιο». δ) Ο άνθρακας αναµένεται να 
αποτελεί µόλις το 11% του παγκόσµιου ενεργειακού µίγµατος 
έως το 2050, από 40% που ήταν το 2010. Οι κακές προβλέ-
ψεις της έκθεσης σχετικά µε την παγκόσµια ζήτηση θερµικού 
άνθρακα, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις 
της βιοµηχανίας – ο διευθύνων σύµβουλος του Συµβουλίου 
Εξορύξεων της Νέας Νότιας Ουαλίας Stephen Galille δήλωσε 
ότι ο τοµέας θερµικού άνθρακα στη ΝΝΟ είναι «καλός», µε 
αναµενόµενη ανάπτυξη στις αναδυόµενες αγορές.
Ωστόσο, ο Tim Buckley, ένας από τους συγγραφείς της µε-
λέτης του IEEFA, ανέφερε ότι αυτές οι προβλέψεις αγνοούν 
τόσο την πτώση των τιµών των ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
ας όσο και την παγκόσµια δράση για την κλιµατική αλλαγή.

Η ελληνική ∆ιασπορά
Κάθε φορά που συναντώ διακεκριµένους Ελληνες της 
∆ιασποράς νιώθω µια στενοχώρια. Αγαπούν την Ελ-
λάδα και την έχουν στο µυαλό τους πολύ πιο ψηλά 
από πολλούς κυνικούς µόνιµους κατοίκους της. ∆εν 
καταλαβαίνουν τη νεοελληνική παρακµή, είτε αυτή 
εκδηλώνεται στην τραγική κατάσταση των εκπαιδευ-
τικών ιδρυµάτων της χώρας είτε στην απόλυτη επι-
κράτηση της αναξιοκρατίας σε πολλούς κρίσιµους 
τοµείς. Σε αντίθεση µε την επικρατούσα αντίληψη ότι 
«αυτά δεν γίνονται», πιστεύουν ακράδαντα πως «όλα 
γίνονται, αρκεί να υπάρχουν η θέληση και ο επαγ-
γελµατισµός».
Είναι συγκινητικό και εµπνέει αισιοδοξία να βλέπεις 
ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν ούτε οι ίδιοι ούτε 
και οι παππούδες τους στην Ελλάδα να νοιάζονται 
γι’ αυτήν. Να φροντίζουν ώστε να την επισκέπτονται 
νέοι Ελληνοαµερικανοί φοιτητές για να µη χαθούν οι 
δεσµοί µε τη δεύτερη πατρίδα τους.
Το νεοελληνικό µικρόβιο που µας κάνει να τα µπλέ-

κουµε όλα σε ένα κουβάρι, µε λίγη διαφθορά, λίγο 
προσωπικούς ανταγωνισµούς και έλλειψη σχεδι-
ασµού, έχει δυστυχώς µπολιάσει και τη ∆ιασπορά. 
Εξαιρετικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν µε 
φανφάρες έχουν εκφυλιστεί σε κοινωνικές ή κοσµι-
κές εκδηλώσεις χωρίς ουσία. Αντί να προωθούν την 
επιχειρηµατικότητα, όπως ήταν ο στόχος, εξελίχθη-
καν σε ανούσιες δηµόσιες σχέσεις. Ο Ελληνισµός της 
Αµερικής περνάει µια πρωτόγνωρη και δοµική κρί-
ση. Το κενό ηγεσίας στην Εκκλησία, µαζί µε τα σκάν-
δαλα κακοδιαχείρισης, έχει παγώσει τους δυναµι-
κούς Ελληνοαµερικανούς. Είναι πολλοί όσοι θέλουν 
να αναµειχθούν και να βοηθήσουν να αποκτήσει η 
ελληνοαµερικανική κοινότητα την αίγλη περασµένων 
εποχών. Χρειάζονται όµως πρωτοβουλίες και το κυ-
ριότερο, να αντιληφθούν άπαντες στην Αθήνα, στο 
Φανάρι και όπου αλλού ότι ο χρόνος τελειώνει.
Η Ελλάδα µεγάλωσε σε κρίσιµες περιόδους της ιστο-
ρίας της λόγω της πολιτικής, οικονοµικής και πολι-

τισµικής ισχύος που άντλησε από τη ∆ιασπορά της. 
Από τη γέννηση του ελληνικού κράτους έως την επο-
χή του Ελευθερίου Βενιζέλου και µετά, ο ρόλος της 
ήταν καταλυτικός. Το χάσµα ήταν βέβαια πάντοτε µε-
γάλο από την εποχή που ο Υψηλάντης δεν µπορούσε 
να συνεννοηθεί µε τους Πελοποννήσιους τοπάρχες. 
Στο τέλος όµως της ηµέρας η ∆ιασπορά ήταν ο κατα-
λύτης που µας πήγαινε µπροστά.
Σήµερα την έχουµε ανάγκη όσο ποτέ. Είµαστε µια 
κουρασµένη, γερασµένη χώρα που δεν έχει πυξίδα, 
ενέργεια, έµπνευση. Η ∆ιασπορά θα µπορούσε να 
κάνει τη διαφορά, αρκεί να µπορέσει να εµπιστευθεί 
την Ελλάδα σαν µια χώρα µε κανόνες, ήθος και όρα-
µα. Και βέβαια µην ξεχνάµε πόσο σηµαντικός είναι ο 
ρόλος της όταν έχουµε απέναντί µας έναν απρόβλε-
πτο, ασταθή γείτονα. Ας µην το σκεφθούµε αυτό όταν 
θα την έχουµε άµεση ανάγκη... 
(Πηγή Αλέξης Παπαχελάς, η Καθηµερινή).




