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Τραµ: Της ΝΝΟ 
της κοστίζει όλο 
και πιο ακριβά 
Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή 
υποδοµών για τραµ στα ανατολικά προάστια του 
Σίδνεϊ θα πάρει ως και 576 εκατοµµύρια δολάρια 
επιπλέον από την κυβέρνηση της ΝΝΟ, βάσει νέου 
διακανονισµού.

Ο Συνασπισµός κατέληξε σε αυτή τη συµφωνία 
αφού ο υπερεργολάβος της ALTRAC, η εταιρεία 
Acciona, κατέθεσε µήνυση στο Ανώτατο ∆ικαστή-
ριο κατηγορώντας την κυβέρνηση της ΝΝΟ ότι την 
παραπλάνησε σχετικά µε την πολυπλοκότητα του 
έργου.

Η Acciona ζητούσε περισσότερα από 1,1 δισεκα-
τοµµύρια δολάρια, αλλά τώρα συµφώνησε να απο-
σύρει αυτή την απαίτηση.

«Ενώ η θέση της Transport for NSW είναι ότι ποτέ 
δεν υπήρχε καµία βάση γι’ αυτή την κατηγορία, το 
πακέτο διευθέτησης και αναδιάρθρωσης αποφεύ-
γει σηµαντικά νοµικά έξοδα για τους φορολογού-
µενους και θέτει το πλαίσιο για την παράδοση του 
έργου» δήλωσε εκπρόσωπος της TfNSW τη ∆ευ-
τέρα.

Ο δικαστικός συµβιβασµός –µε την ALTRAC, 
την Acciona και τους άλλους δύο υπεργολάβους 
Alstom και Transdev– περιλαµβάνει και ένα νέο 
χρονοδιάγραµµα για την έναρξη της λειτουργίας 
του τραµ – τον Μάρτιο του 2020.

Όλα αυτά σηµαίνουν ότι το συνολικό κόστος του 
έργου έχει ξεπεράσει πια τα 2,7 δισ. δολάρια.

Ο Morrison αγνοεί τις ΗΠΑ 
για τα Νησιά του Σολοµώντα

Νέος συναγερµός για ιλαρά στη ΝΝΟ

Ο κ. Morrison συνάντη-
σε τον οµόλογό του 
Manasseh Sogavare 
στην Honiara το πρωί 

της ∆ευτέρας, στο πρώτο του 
υπερπόντιο ταξίδι µετά την 
εκλογή του.
Τα νησιά του Σολοµώντα είναι 
ένα από τα έξι έθνη του Ειρηνι-
κού που αναγνωρίζουν την Τα-
ϊβάν και οι Ηνωµένες Πολιτείες 
έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν η 
Αυστραλία να χρησιµοποιήσει 
την επιρροή της στην περιο-
χή, για να βεβαιωθεί ότι κα-
νένα από αυτά δεν θα στραφεί 
προς το Πεκίνο. Τον περασµένο 
µήνα, ένας Αµερικανός αξιω-
µατούχος που επισκέφθηκε την 
Καµπέρα κατηγόρησε την Κίνα 
για αποσταθεροποίηση του Ει-
ρηνικού, µε το να προσπαθεί 
να προσεγγίσει τους συµµάχους 

της Ταϊβάν.
Ο κ. Morrison δεν αποκάλυψε 
εάν συζήτησε το θέµα µε τον κ. 
Sogavare, αλλά δήλωσε στους 
δηµοσιογράφους ότι η Αυστρα-
λία δεν θα ασκήσει πίεση στα 
Νησιά του Σολοµώντα σχετικά 
µε την Κίνα. «Οι αποφάσεις γι’ 
αυτά τα θέµατα ανήκουν εξ ολο-
κλήρου στην αρµοδιότητα της 
κυβέρνησης των Νησιών του 
Σολοµώντα».
Ο κ. Morrison επιδίωξε επίσης 
να κρατήσει αποστάσεις από 
τον ανταγωνισµό µεταξύ ΗΠΑ-
Κίνας κι αρνήθηκε ότι η διεύ-
ρυνση του Συνασπισµού του 
Ειρηνικού οφείλεται σε στρα-
τηγική ανησυχία. «[Οι ΗΠΑ] 
έχουν τα συµφέροντά τους στην 
περιοχή, όπως και άλλοι» είπε. 
«Η σχέση µας µε τα Νησιά του 
Σολοµώντα, η σχέση µας µε 

τον Ειρηνικό τα υπερβαίνει όλα 
αυτά». Επίσης, επαίνεσε µια 
πρόσφατη οµιλία του πρωθυ-
πουργού της Σιγκαπούρης Lee 
Hsien Loong, ο οποίος προέτρε-
ψε τις ΗΠΑ και την Κίνα να µην 
αναγκάζουν τα µικρότερα κράτη 
να επιλέξουν πλευρά στον µετα-
ξύ τους ανταγωνισµό. Από την 
πλευρά του, ο κ. Sogavare ξεκί-
νησε τη συνάντησή του µε τον 
κ. Morrison δηλώνοντας ότι η 
Αυστραλία ήταν ένας από τους 
παλαιότερους και βαθύτερους 
φίλους του έθνους του.
Ο κ. Morrison έδωσε µια σειρά 
υποσχέσεων κατά την επίσκεψη 
αυτή, συµπεριλαµβανοµένης 
της δέσµευσης 250 εκατοµµυρί-
ων δολαρίων από τον προϋπο-
λογισµό για εξωτερική βοήθεια 
σε έργα υποδοµών στα Νησιά 
του Σολοµώντα.

E κδόθηκε νέα προειδοποίηση για ιλαρά στη 
Νέα Νότια Ουαλία, µετά από διάγνωση της 
ασθένειας σε βρέφος που ταξίδευε από τις 
Φιλιππίνες στην Κεντρική Ακτή. Το µωρό, 

ηλικίας κάτω των 12 µηνών, βρισκόταν σε  πτήση 
από τη Μανίλα, και προσγειώθηκε στο αεροδρό-
µιο του Σίδνεϊ το πρωί της 25ης Μαΐου. Το βρέ-
φος είχε µεταφερθεί επίσης και σε δύο ιατρικά 
κέντρα της Κεντρικής Ακτής, ενώ είχε µολυνθεί. 
Πρόκειται για το 42ο άτοµο που διαγνώστηκε µε 
ιλαρά στη Νέα Νότια Ουαλία, από τα Χριστού-
γεννα.

Το Υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ τη ∆ευτέρα παρό-
τρυνε όποιον βρισκόταν στην πτήση Cebu Pacific 
5J 41 ή στο αεροδρόµιο του Σίδνεϊ εκείνο το 
πρωί να είναι σε εγρήγορση για συµπτώµατα της 
νόσου, τα οποία µπορεί να εµφανιστούν έως και 
18 ηµέρες αργότερα.

Τα συµπτώµατα ιλαράς περιλαµβάνουν πυρετό, 
επιπεφυκίτιδα και βήχα που ακολουθείται, τρεις 
ή τέσσερις ηµέρες αργότερα, από ένα εξάνθηµα 
µε κοκκινωπές κηλίδες, σύµφωνα µε το Υπουρ-

γείο Υγείας. «Εάν παρουσιάσετε συµπτώµατα, πα-
ρακαλούµε καλέστε τον γιατρό σας, ώστε να µην 
περιµένετε στην αίθουσα αναµονής µε άλλους 
ασθενείς» δήλωσε ο δρ Sean Tobin, διευθυντής 
αρµόδιος για τις µεταδοτικές ασθένειες.

Παρά τον υψηλό αριθµό των ατόµων που έχουν 
διαγνωστεί µε ιλαρά, µια πρόσφατη έκθεση έδει-
ξε ότι τα ποσοστά εµβολιασµού στη Νέα Νότια 
Ουαλία είναι στα υψηλότερα επίπεδα, µε περισ-
σότερα από 95% εµβολιασµένα παιδιά, στην ηλι-
κία των πέντε ετών.

Η Αποθεµατική Τράπεζα µειώνει τα επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα 1,25%
Η Αποθεµατική Τράπεζα της Αυστραλίας έχει µειώνει το επιτόκιο για πρώτη φορά σε σχεδόν τρία 
χρόνια στο 1,25%. Οι τέσσερις µεγάλες τράπεζες δεν έχουν ακόµη δεσµευτεί ότι θα µεταφέρουν 
την περικοπή στους δανειολήπτες. Το επιτόκιο, το οποίο αντικατοπτρίζει πως χρεώνει η κεντρική 
τράπεζα τις εµπορικές τράπεζες και επηρεάζει τον καθορισµό άλλων επιτοκίων, βρισκόταν σε πολύ 
χαµηλό επίπεδο (1,5%) από τον Αύγουστο του 2016. Νωρίτερα, ο ταµίας Josh Frydenberg συνα-
ντήθηκε µε τους διευθύνοντες συµβούλους των τεσσάρων µεγάλων τραπεζών για να τους παρο-
τρύνει να µεταφέρουν τα οφέλη από το χαµηλότερο επιτόκιο στους δανειολήπτες. Οι οφειλέτες µε 
µέσο δάνειο ύψους 400.000 δολαρίων θα εξοικονοµήσουν περίπου 58 δολάρια από τις µηνιαίες 
αποπληρωµές τους αν η περικοπή µεταφερθεί πλήρως. Ο Θησαυροφύλακας υπενθύµισε επίσης 
στις τράπεζες τα πρόσφατα ευρήµατα της Βασιλικής Επιτροπής για τις τράπεζες για να ενισχύσει το 
επιχείρηµά του. «Η βασιλική επιτροπή τόνισε ότι η συµπεριφορά των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµά-
των απέναντι στους καταναλωτές πρέπει να βελτιωθεί ... Το µήνυµά µου προς τις τράπεζες είναι ότι, ενώ είναι κρίσιµοι πυλώνες της οικονοµίας και ειδικά σε 
µια εποχή εθνικών και διεθνών οικονοµικών προκλήσεων, είναι σηµαντικό να διατηρήσουν την ροή των πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
Οι δανειολήπτες ορθώς αναµένουν ότι το όφελος από οποιαδήποτε µείωση του κόστους χρηµατοδότησης θα τους ωφελήσει», δήλωσε ο κ. Frydenberg.




