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Η επιφανής βουλευτής των Εργατικών 
Tanya Plibersek ζήτησε από το κόµµα 
της να πατάξει την πολιτική διαφθορά 
και να αποκαταστήσει την πίστη των 

πολιτών στη δηµοκρατία. Η πρώην αντιπρό-
εδρος του κόµµατος έκλεισε µια διήµερη διά-
σκεψη του think tank  του κόµµατός της στο 
Σίδνεϊ την Κυριακή.
Η κ. Plibersek παραδέχτηκε ότι ένα πρόσφα-
το σκάνδαλο µε δωρεές προς το κόµµα στη 
Νέα Νότια Ουαλία έχει αποµακρύνει πολλούς 
γνήσιους υποστηρικτές των Εργατικών και 
έκανε κάλεσµα για την ανάληψη µιας επείγου-
σας αποστολής µε στόχο να αποκατασταθεί η 
εµπιστοσύνη προς το κόµµα.
«Έχουµε απογοητεύσει τους υποστηρικτές 
µας, πάρα πολλοί από εµάς δεν ανταποκρί-
νονται στα υψηλά πρότυπα που αναµένουν 
οι άνθρωποι από άτοµα που βρίσκονται σε 
τόσο προνοµιούχες θέσεις» δήλωσε στο συ-
νέδριο του Κέντρου Ερευνών του Chifley για 
το 2022.
«∆υστυχώς, όπως γνωρίζουν όσοι από εµάς 
είναι από τη ΝΝΟ, η διαφθορά δεν είναι µια 
αµαρτία που περιορίζεται µόνο στους αντιπά-

λους µας».
Είπε ότι τα σκάνδαλα γύρω από τους φιλελεύ-
θερους βουλευτές Angus Taylor και Gladys 
Liu ενθάρρυναν την αντίληψη ότι η διαφθορά 
είναι ευρέως διαδεδοµένη στην Αυστραλία, 
παρά το γεγονός ότι συµβαίνει σε χαµηλά επί-
πεδα.
Η κ. Plibersek πρότεινε τρεις βασικούς τρό-
πους αντιµετώπισης του προβλήµατος: τη µε-
ταρρύθµιση του πλαισίου των πολιτικών δω-
ρεών, µια εθνική επιτροπή περί ακεραιότητας 
«που να τρίζει τα δόντια» και περισσότερους 
ελέγχους γύρω από τις κυβερνητικές διαφηµι-
στικές καµπάνιες.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ Σ ΕΡΑΝΟΣ  
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο µε σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 

α) Είδη Ρουχισµού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσέρβες η φαγητά σε συσκευασίες 
γ) Αντικείµενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια και δώρα για παιδιά και µεγάλους 
ε) Δωρεές 

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε οικογένειες και Οργανισµούς για την  
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών τους. 

Η συλλογή θα γίνει: 

Τετάρτη, 11 Δεκεµβρίου 2019 
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ. 

Στο Δηµαρχείο του  PETERSHAM (107 Crystal St, Petersham) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε πράγµατα πριν ή µετά την  
προκαθορισµένη µέρα. 

 

CHRISTMAS COMMUNITY APPEAL 
GWC Community Services is organising a Community Appeal. 

The following items can be donated: 

a) Clothing (New and Used) 
b) Cans or Packets of Food Items 
c) Household Items (New and Old) 
d) Games / Toys / Presents (for kids and adults) 
e) Donations / Money Vouchers 

All items collected will be donated to various families and charitable organisations. 

The collection will take place: 

Wednesday 11th December 2019  
9:00 am - 4:00 pm  

at PETERSHAM Town Hall, 107 Crystal St, Petersham 

Please note: Do not leave any items before or after the appointed day.

For more information:  
Tel: 9516 2188   Fax: 9516 3177 

Email: admin@gwccs.org.au 
Facebook.com/gwccservices

ENOIKIAZETAI
Eνοικιάζεται φλατ µε τρία (3)

υπνοδωµάτια σε σπίτι στο Sans Souci. 
Ενοίκιο $400

Μεγάλο σαλόνι, τραπεζαρία 
και λοιποί χώροι. 

Τηλέφωνο: 0438 434 578

ENOIKIAZETAI
Holiday House 

στο Jervis Bay (Vincentia)
ευρύχωρο, 3ων υπνοδωµατίων, 
χωράει 7 άτοµα, κοντά σε αγορά 

και θάλασσα
Τηλ. 0406 755 027

Έκκληση της Plibersek για 
πάταξη της διαφθοράς

Προβλέπεται πτώση τιµών στην 
ενέργεια τα επόµενα 3 χρόνια
Οι τιµές της ενέργειας προβλέπεται να πέσουν στις περισσότερες πολιτείες 
και εδάφη της Αυστραλίας τα επόµενα τρία χρόνια, ενώ οι καταναλωτές του 
Κουίνσλαντ θα έχουν το µεγαλύτερο όφελος.
Οι επίσηµες προβλέψεις που δηµοσιεύθηκαν από την Επιτροπή Αυστρα-
λιανής Αγοράς Ενέργειας (AEMC) δείχνουν ότι οι συνεχιζόµενες πτώσεις 
τιµών οφείλονται κυρίως στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ανανεώσιµες πηγές.
Η AEMC προβλέπει περαιτέρω επενδύσεις σε ηλεκτρικές στήλες, και σε 
αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις ως το «βέλτιστο µείγµα» επενδύσεων 
στην παραγωγή για την κάλυψη των αναγκών του συστήµατος ηλεκτρικής 
ενέργειας µε το χαµηλότερο κόστος για τους καταναλωτές.
∆εν προβλέπεται καµία νέα επένδυση σε παραγωγή φυσικού αερίου ή άν-
θρακα πέραν των έργων που έχουν ήδη αναληφθεί.
Η έκθεση προβλέπει ότι οι τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος στο νοτιοανατο-
λικό Κουίνσλαντ θα µειωθούν κατά 20% µέχρι τον Ιούνιο του 2022 – που 
είναι µια εξοικονόµηση 278 δολάρια ετησίως για ένα αντιπροσωπευτικό 
νοικοκυριό.
Οι τιµές στη Νέα Νότια Ουαλία αναµένεται να µειωθούν συνολικά κατά 8% 
($ 107), στη Βικτώρια κατά 5%, στην Καµπέρα κατά 7%, στην Τασµανία 
κατά 5% και στη Νότια Αυστραλία κατά 2%. Στην έκθεση δεν προβλέπεται 
µείωση στη Βόρεια Επικράτεια και στη ∆Α.
Ο John Pierce, πρόεδρος της AEMC, δήλωσε ότι οι προβλέψεις αντικατο-
πτρίζουν µια σηµαντική εισροή περίπου 5.000 µεγαβάτ ως νέα τροφοδοσία 
ενέργειας σε όλη τη χώρα κατά τα επόµενα τρία χρόνια.
«Η µεγαλύτερη προσφορά ασκεί πίεση στις τιµές προς τα κάτω» είπε. «Αλλά 
είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι εδώ και πάνω από µια δεκαετία ανάλυ-
σης παρατηρήσαµε ότι οι τάσεις αλλάζουν απότοµα, ως απάντηση σε πα-
ράγοντες όπως το ξαφνικό κλείσιµο των γεννητριών και η εφαρµογή νέων 
πολιτικών. Ως εκ τούτου, όλες οι προβλέψεις τιµών θα πρέπει να θεωρη-
θούν απλά αυτό: προβλέψεις».
Ενώ η νέα γενιά είναι ο µεγαλύτερος µοχλός των προβλεπόµενων µειώσε-
ων των τιµών, συµβάλλουν επίσης στη µείωση του κόστους διανοµής και 
των φθηνότερων πιστοποιητικών παραγωγής µεγάλης κλίµακας στο πλαί-
σιο του στόχου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Σύµφωνα µε την έκθεση της AEMC, η δέσµευση νέας γενιάς περιλαµβάνει 
2.338MW ηλιακής ενέργειας, 2.566MW αιολικής και 210MW ενέργειας 
αεριοστροβίλων.




