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Τ α συνεργεία που ετοιµάζονται 
να κατεδαφίσουν ένα στάδιο 
στο Σίδνεϊ βρίσκονται τώρα 
στο επίκεντρο των εκλογών της 

ΝΝΟ, καθώς οι πολιτικοί αγωνίζο-
νται να πείσουν τους ψηφοφόρους 
ότι µπορούν να τους εµπιστευτούν 
το µπλοκ επιταγών και τις προτεραι-
ότητες της πολιτείας.

Η πρωθυπουργός της NΝΟ Gladys 
Berejiklian την περασµένη εβδο-
µάδα δήλωσε ότι η NΝΟ αξίζει να 
έχει όλα –συµπεριλαµβανοµένης της 

υγειονοµικής περίθαλψης, της εκ-
παίδευσης και των σταδίων– αλλά 
ότι η κυβέρνησή της θα χρειαστεί 
περισσότερο χρόνο για να παραδώ-
σει ολοκληρωµένο το έργο της. Έχει 
πει επανειληµµένα ότι τα έργα είναι 
οικονοµικώς εφικτά.

Ωστόσο, ο αρχηγός των Εργατικών 
Michael Daley δήλωσε χτες ότι η κα 
Berejiklian διαδίδει έναν απίστευτα 
δαπανηρό µύθο, εκτός εάν η κυβέρ-
νησή της σκοπεύει να ιδιωτικοποιή-
σει τις δηµόσιες υπηρεσίες.

Με λιγότερο από 15 µέρες µέχρι την 
ηµέρα των εκλογών, το σχέδιο της 
κυβέρνησης να κατεδαφίσει και να 
ανοικοδοµήσει το Allianz Stadium 
για 730 εκατοµµύρια δολάρια έχει 
γίνει κεντρικό ζήτηµα, ενώ ο κ. 
Daley αµφισβήτησε τις προτεραιότη-
τες της πρωθυπουργού και ζήτησε να 
παύσει η κατεδάφιση.

Το ∆ικαστήριο Γης και Περιβάλλο-
ντος την περασµένη εβδοµάδα δυ-
σκόλεψε νοµικά την κυβέρνηση, 
αλλά έχει γίνει αίτηση για έφεση στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο της ΝΝΟ. Ανα-
µένεται να κριθεί την Παρασκευή, η 
κ. Berejiklian, όµως, δήλωσε ότι εί-
ναι πρόθυµη να προχωρήσει µε την 
κατεδάφιση πριν από τις εκλογές.

Το τελευταίο Newspoll, εν τω µε-
ταξύ, καταδεικνύει την αµφίρροπη 
αναµέτρηση των δύο µεγάλων κοµ-
µάτων αποδίδοντάς τους ποσοστά 
50-50.

Από την πλευρά του, ο θησαυροφύ-
λακας της ΝΝΟ, Dominic Perrottet, 
δήλωσε ότι έχει εφαρµόσει σε όλες 

τις περιπτώσεις τις προϋποθέσεις 
δηµοσιοποίησης των δωρεών, κι 
αυτό αφού υπήρξαν αναφορές για 
µια δικηγορική εταιρεία στην οποία 
εργαζόταν παλιότερα και η οποία 
έκανε δωρεά στο κόµµα του πάνω 
από $ 2300 το 2011.

Το Κόµµα των Φιλελευθέρων κάνει 
όλες τις ενέργειες για να καθορίσει 
εάν ο θησαυροφύλακας δήλωσε σω-
στά τη δωρεά, αλλά ο οµόλογός του 
των Εργατικών, ο Ryan Park, δήλω-
σε ότι τα «νόµιµα» έγγραφα που προ-
σκοµίζουν στην καλύτερη περίπτω-
ση είναι «άθλια» και στη χειρότερη 
«πολύ ύποπτα και παραπλανητικά». 

Στεγνώνει τα φράγµατα η ξηρασία, 
σηκώνει σύννεφα σκόνης

Το καυτό ξηρό καλοκαίρι έχει αποξηράνει τα εδάφη, οι δεξαµενές αποθή-
κευσης νερού είναι εξαντληµένες σε κάθε πολιτεία και επικράτεια, και η 
Νέα Νότια Ουαλία πνίγεται στη σκόνη. Η εθνική αγροτική παραγωγή του 
περασµένου έτους ήταν κάτω από του 2016, αλλά µια καλή χρονιά στα 
δυτικά, οι αξιοπρεπείς τιµές και κάποια υγρασία το περασµένο καλοκαίρι 
µείωσαν τη ζηµιά. Ωστόσο, µε την εκτεταµένη χαµηλή υγρασία του εδά-
φους, η βροχή είναι παραπάνω από αναγκαία.
Η Lynette Bettio, κλιµατολόγος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δήλωσε 
ότι η µεγάλη ξηρότητα επηρεάζει µεγάλα τµήµατα της Νέας Νότιας Ουαλί-
ας, της Ανατολικής Νότιας Αυστραλίας και τµήµατα της Βόρειας Επικράτει-
ας και της βόρειας ∆υτικής Αυστραλίας. Και παρά τις καταιγιστικές βροχές 
στον βορρά, ακόµα και το Κουίνσλαντ δεν έχει ξεφύγει. «Οι πληµµύρες σε 
µεγάλο βαθµό δεν άγγιξαν τις περιοχές που έχουν πληγεί από την ξηρα-
σία» δήλωσε η δρ Bettio. «Κάποιες από αυτές τις περιοχές τις ανακούφι-
σαν· αυτά τα µεγάλα συστήµατα βροχοπτώσεων σηµαίνουν ότι ορισµένες 
περιοχές κοντά στα σύνορα µε τη Β.Ε. δεν βρίσκονται πλέον στο κατώτατο 
όριο του 10% για τις περιόδους ξηρασίας. Υπάρχουν όµως ακόµα µεγάλα 
τµήµατα του νότιου Κουίνσλαντ που βρίσκονται κάτω από το 10%».
Όσον αφορά τα φράγµατα, η κατάσταση φαίνεται να παραµένει πολύ δύ-
σκολη, µε τη Νέα Νότια Ουαλία να εµφανίζει τα χαµηλότερα ποσοστά νε-
ρού που διατηρείται στα φράγµατά της, µόλις στο 27,8% της συνολικής 
τους χωρητικότητας.
Ο Tony Webber από την WaterNSW χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ 
κρίσιµη». «Είµαι στον τοµέα των υδάτων εδώ και 11 χρόνια, και δεν έχω 
δει ποτέ ένα φράγµα στεγνό – αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο Keepit» 
είπε. «Οι λίµνες Menindee στα δυτικά βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση» 
είπε ο κ. Webber. «∆εν πέφτει πια νερό στο Lower Darling. Στην πραγµα-
τικότητα, το ίδιο το σύστηµα του ποταµού Barwon-Darling έχει σταµατήσει 
να τρέχει. Το πρόβληµα είναι ευρέως διαδεδοµένο, παντού» πρόσθεσε, 
ενώ αναφέρθηκε και σε άλλο ένα µεγάλο πρόβληµα που έχει προκαλέσει 
η ξηρασία: τη σκόνη.
«Λόγω της σκόνης δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κοντά στο Wagga και 
µια κυρία σκοτώθηκε» είπε, εξηγώντας ότι τόνοι εδάφους καταλήγουν στη 
θάλασσα µε την παραµικρή αλλαγή του καιρού που έρχεται από τα δυτικά.

Πόσα πράγµατα µπορούν να βελτιωθούν στη ΝΝΟ; 
Προβληµατίζονται οι ψηφοφόροι 




