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Το Εθνικό Πάρκο του Σίδνεϊ θα παραμείνει κλειστό 
καθώς η φωτιά κατατρώει 1.800 εκτάρια

Υπηρεσία των Ιπτάμενων Γιατρών: «σε κρίση» οι αγροτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

Ο
ι λουόμενοι και οι πεζοπόροι προειδο-
ποιούνται να παραμείνουν μακριά από το 
Βασιλικό Εθνικό Πάρκο, καθώς οι υψηλές 
θερμοκρασίες και οι δυνατοί άνεμοι απει-

λούν να αναζωπυρώσουν τις πυρκαγιές.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η κατα-
στροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Βασιλικό 
Εθνικό Πάρκο της Νέας Νότιας Ουαλίας δημιούρ-
γησε τρομακτικές σκηνές – αλλά οι υπηρεσίες έκτα-
κτης ανάγκης προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν 
έχει περάσει.
Ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στα νότια 
του Σίδνεϊ επρόκειτο να παραμείνει κλειστός και τη 
Δευτέρα, καθώς οι πυροσβέστες συνέχιζαν την κα-
τάσβεση μιας πυρκαγιάς που θεωρείται εμπρησμός.
Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο, κατέ-
στρεψε περισσότερα από 1.800 εκτάρια γης και 
αντιμετωπίζεται ως ύποπτη με τις έρευνες να βρί-
σκονται σε εξέλιξη, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυ-
νομίας της ΝΝΟ.
Εκατοντάδες πεζοπόροι και τουρίστες έπρεπε να 
διασωθούν με βάρκα το Σάββατο καθώς η φωτιά 
εξαπλωνόταν, αλλά οι πυροσβέστες, με τη βοήθεια 
ενός μεγάλου πυροσβεστικού αεροπλάνου, ήταν 
εκεί όλη την Κυριακή για να περιορίσουν τη φωτιά.
Τη νύχτα της Κυριακής οι πυροσβέστες εκμεταλλεύ-
τηκαν τις καιρικές συνθήκες της νύχτας για να ενι-
σχύσουν τις γραμμές πυρασφάλειας πριν από τον 
επιδεινούμενο καιρό τη Δευτέρα, δήλωσε η Αγροτι-
κή Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΝΝΟ.
Στα Southern Tablelands, μια πυρκαγιά έχει κάψει 
περισσότερα από 1.600 εκτάρια στο Bannaby, με 
τους πυροσβέστες να δουλεύουν νύχτα για να δημι-
ουργήσουν ζώνες περιορισμού της φωτιάς.
Η πυρκαγιά είχε αυξημένη ένταση νωρίτερα την Κυ-

ριακή, οι καιρικές συνθήκες ωστόσο βελτιώθηκαν 
καθώς έπεφτε η νύχτα, επιτρέποντας στους πυρο-
σβέστες να υποβαθμίσουν την έντασή της.
Οι πυροσβέστες δίνουν επίσης μεγάλη προσοχή σε 
μια μεγάλη πυρκαγιά στο Dandry στα βόρεια της πο-
λιτείας, που έχει κάψει πάνω από 51.000 εκτάρια. 
Η πυρκαγιά, η οποία καίει στο δάσος Pilliga μεταξύ 
Coonabarabran και Narrabri και στα ανατολικά του 
Baradine, υποβαθμίστηκε το βράδυ της Κυριακής.
Το Eθνικό Πάρκο θα παρέμενε κλειστό και τη Δευ-
τέρα, με πρόσβαση μόνο για τους κατοίκους. 
«Διάφορα ιστιοφόρα, η Αστυνομία της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας και κάποιοι ιδιώτες περισυνέλεξαν 
ανθρώπους από τις παραλίες της περιοχής» δήλω-

σε ο εκπρόσωπος του RFS James Morris στο AAP. 
Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες βρέθηκαν στο 
μέτωπο της πυρκαγιάς το βράδυ του Σαββάτου, υπο-
στηριζόμενοι από αεροσκάφη.
Μια άλλη μεγάλη φωτιά βόρεια του Tamworth, στα 
βόρεια της πολιτείας, απείλησε σπίτια κοντά στο 
Bundarra, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να φέ-
ρουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά κοντά στο Taralga, 
όπου επίσης απειλήθηκαν σπίτια. Και οι δύο πυρ-
καγιές τη Δευτέρα είχαν υποβαθμιστεί σε Watch 
and Act, δήλωσε η RFS την Κυριακή. 
Η NΝΟ σημειώνει υψηλές και ξηρές θερμοκρασίες 
εδώ και πολλές ημέρες, κάτι που καθιστά τον κίνδυ-
νο εκδήλωσης πυρκαγιάς πολύ μεγάλο. 

Η Υπηρεσία των Ιπτάμενων Γιατρών 
λέει ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
στην ύπαιθρο και στις πιο απομακρυ-
σμένες περιοχές της Αυστραλίας βρί-
σκονται σε κατάσταση «κρίσης».
Ο διευθύνων σύμβουλος της φι-
λανθρωπικής οργάνωσης Martin 
Laverty δήλωσε ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες 
μεταξύ των υπηρεσιών της υπαίθρου 
και των πόλεων, παρά τις πολυάριθ-
μες κυβερνητικές αναθεωρήσεις που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 
«Βλέπουμε ότι κάτοικοι πιο απομα-
κρυσμένων περιοχών έχουν πρό-
σβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
μόνο σε ποσοστό 20% σε σχέση με 
τους κατοίκους των πόλεων» δήλωσε 
ο κ. Laverty. «Αν αυτό δεν είναι κρί-
ση, τότε δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη».
Το φιλανθρωπικό ίδρυμα παρέχει 
24ωρη ιατρική περίθαλψη στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Αυ-
στραλίας, αλλά οι γιατροί του «πνί-
γονται» από τα μεγάλα ποσοστά ανά-
γκης για ψυχολογική υποστήριξη που 
αντιμετωπίζουν.
«Πέρυσι, οι Ιπτάμενοι Γιατροί είχαν 
24.500 ανθρώπους να παρέχουν 
ψυχολογική υποστήριξη, αλλά θα 
μπορούσαμε να διπλασιάσουμε ή να 

τριπλασιάσουμε το προσωπικό αυτής 
της υπηρεσίας αύριο και ακόμα να 
μην αγγίζουμε καν την επιφάνεια του 
προβλήματος» δήλωσε ο κ. Laverty.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργεί-
ου Υγείας, ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ψυχολόγων σε ολόκληρη τη 
χώρα αυξήθηκε το 2015/16. Ωστό-
σο, σε 15 αγροτικές και απομακρυ-
σμένες περιοχές δεν υπήρχαν καθό-
λου καταχωρημένοι ψυχολόγοι.
Ο κ. Laverty είπε ότι περιοχές όπως η 
δυτική ακτή της Τασμανίας, η κεντρι-
κή Αυστραλία, το δυτικό Κουίνσλαντ 
και το Κίμπερλι στη Δυτική Αυστρα-
λία δεν εξυπηρετούνται καθόλου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ψυχι-
κής Υγείας της Αυστραλίας Frank 

Quinlan είπε ότι οι γιατροί δεν είναι 
πάντα οι πιο αρμόδιοι για την παρο-
χή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Τα ποσοστά αυτοκτονίας στις αγρο-
τικές περιοχές είναι 40% υψηλότερα 
από ό,τι στις μεγάλες πόλεις, ενώ σε 
απομακρυσμένες περιοχές το ποσο-
στό είναι σχεδόν διπλάσιο.
Ο Συνασπισμός προγραμμάτισε 80 
εκατομμύρια δολάρια για υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον 
ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 
περασμένου έτους. Το πρόγραμμα 
θα βοηθούσε τους ανθρώπους που 
υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές 
ασθένειες –και που δεν δικαιούνται 
την ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα 
Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS)– να 

βρουν στέγαση, εκπαίδευση και κα-
λύτερη φροντίδα.
Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν θα διαθέ-
σει αυτά τα χρήματα, εκτός εάν συμ-
μετέχουν και οι πολιτειακοί προϋπο-
λογισμοί, και ο κ. Quinlan είπε ότι 
κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.
Ο υπουργός Υγείας Greg Hunt, από 
την πλευρά του, έχει αναγνωρίσει ότι 
χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για 
τους ανθρώπους των απομακρυσμέ-
νων περιοχών.
«Πιστεύω ότι όντως έχουμε εδώ μια 
πολύ σημαντική πρόκληση και αυτό 
συμβαίνει επειδή τέσσερα εκατομ-
μύρια Αυστραλοί κάθε χρόνο έχουν 
κάποια μορφή ανάγκης για ψυχολο-
γική υποστήριξη – και γι’ αυτό ακρι-
βώς εξετάζουμε το πώς θα παρέχουμε 
πρόσθετες υπηρεσίες» είπε.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε πρόσφατα ότι θα διαθέσει 
περισσότερα από 100 εκατομμύ-
ρια δολάρια για υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας των νέων. Επίσης, δαπανά 9 
εκατομμύρια δολάρια για τη βελτίω-
ση των υπηρεσιών τηλε-υγείας στις 
αγροτικές περιοχές. Οι υποστηρικτές 
της ψυχικής υγείας, όμως, ζητούν να 
υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση σε τέ-
τοιες πρωτοβουλίες στον φετινό ομο-
σπονδιακό προϋπολογισμό.


