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ΧEΙΜΩΝΑΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 2018
Γράφει η Ελένη Ρέτση

 
Ε: Ο χειµώνας του 2018 πλήττει την 
ΝΝ0
 
Μ: Ναι έχουµε ξηρασία, δεν έχει βρέ-
ξει από τα µέσα Ιούνιου οπού είχε ρίξει 
δυο δυνατές νεροποντές, στο Σύδνεϋ 
NSW είµαστε συνηθισµένοι από  ανοµ-
βρία τον χειµώνα, και συχνές νεροπο-
ντές  το  καλοκαίρι!
 
Ε: Απορώ πως η κυβέρνηση δεν έχει 
λάβει µέτρα απαγόρευσης άφθονου νε-
ρού για ποτίσµατα στο Σύδνεϋ αφού η 
ύπαιθρος έχει απώλειες στα σπαρτά και 
οι αγρότες είναι πολύ αγχωµένοι γιατί 
καταστρέφονται τα πάντα στην ύπαιθρο, 
άκουσα µια γυναίκα να κλαίει σπαρα-
χτικά στα ΜΜΕ! Η κατάσταση είναι 
απογοητευτική για τους αγρότες, και η  
οµοσπονδιακή κυβέρνηση τους αποζη-
µίωσε οικονοµικά µε κάποια εκατοµµύ-
ρια έκαστο!                                                                                                         
Λένε πως πενήντα χρόνια είχε να συµ-
βεί τέτοια συνεχόµενη ανοµβρία.
 
Μ: Πάντα είχε ανοµβρία και ξηρασία 

το άγριο νησί… αλλά οι αυτόχθονες εί-
χαν κλιµατιστεί στο φυσικό περιβάλλον 
και ζούσαν µε ότι παρήγαγε φυσιολο-
γικά η γης τους, έτρωγαν ρίζες φυτών, 
βλαστούς δέντρων, άγρια ζώα που κυ-
νηγούσαν οι αρσενικοί, και ένα είδος 
λευκά σκουλήκια που ζούσαν σε κουφά-
λες αιωνόβιων δέντρων, έτρωγαν σαύ-
ρες – lizes, έτσι ζούσαν οι αυτόχθονες 
40.000 χρόνια ως που εντόπισε το νησί 
τους ο Άγγλος Captain James Cook που 
άραξε το πλοίο του µε Άγγλους κατά-
δικους που άδειασε τις φυλακές της η 
Αγγλία και τους έδιωξε από την χώρα.
 
Ε: Εποµένως δεν πρόκειται να αλλά-
ξει το κλίµα της νεαρής για εµάς τους 
λευκούς αποίκους όσο κi αν την έχουµε 
αναπτύξει σε όλους τους τοµείς στα 220 
χρόνια, αλλά δεν µπορούµε να αλλά-
ξουµε την φύση του νησιού, εποµένως 
θα υφιστάµεθα τις καιρικές συνθήκες 
όσο κι αν µας ενοχλούν, αλλά τι γίνε-
ται µε τους αγρότες που καταστρέφονται 
τα προϊόντα τους τα οποία ζηµιώνουν 
τους ίδιους, τις αγορές, το κράτος, και 
πληθυσµιακή διαβίωση! Άκουγα σε 
µια Αυστραλό Ελληνική ραδιοφωνι-

κή εκποµπή πως εκτός την οικονοµι-
κή βοήθεια της κυβέρνησης, φέρνουν 
τροφές για τα ζώα από άλλες πόλης της 
Αυστραλίας που δεν έχουν επηρεαστεί 
από συνεχή ανοµβρία, καθώς και βυτι-
οφόρα µε νερό για τις καλλιέργειες να  
τις σώσουν… Καθώς είχαν αναπτύξει 
συζήτηση για το θέµα των Εταιριών που 
εργάζονται µε ρεύµα, και οι ηλεκτροπα-
ραγωγοί χρησιµοποιούν  άνθρακα και 
πρέπει                                             να 
σταµατήσουν ώστε να µειωθούν οι εκ-
ποµπές στην ατµόσφαιρα του φυσικού 
περιβάλλοντος και λένε ότι θα χρεια-
στούν 70 χρόνια να αποδώσει θετικά, 
και όχι µόνο είναι και οι ανθρακωρύ-
χοι όπου η κυβέρνηση δεν φορολογεί, 
όπου έχουν προκαλέσει την ψηφοφορία 
των Πράσινων µε την αντίδραση του κ. 
Αµποτ ώστε να µην πληρώνουν φόρους 
οι ανθρακοβιοµήχανοι και λένε πως 
αυτό το σύστηµα δεν είναι ανανεώσιµο, 
για να µην πλήξουν τους έχοντες…

Μ: Όλα αυτά… και πολλά άλλα είναι 
ανησυχητικά για το µέλλον της Αυστρα-
λίας και των  νέων  του σήµερα του αύ-
ριο και τους µέλλοντος, που πολλοί λένε 
ότι θα έρθουν καιροί που θα κυβερνάτε 
η Αυστραλία από ξένη φυλή, και να γί-
νουν οι κυβερνήτες της χώρας µας και 
να υποτάσσουν τους Αυστραλούς στους 
δικούς τους κανόνες διαβίωσης και 
κοινωνικοπολιτικά συστήµατα και κα-
τεστηµένα τους, ανεξάρτητα πλέον από 
την σηµερινή  µητέρα Αγγλία και να κα-
ταντήσουν σαν τους Αφρικανούς που οι 
λευκοί τους είχαν στις δουλέψεις τους 
µε πολύ φτηνές αµοιβές και οι ίδιοι γί-
νανε πάµπλουτοι και ζούσαν στη χλιδή 
και ο αφρικανικός λαός λιµοκτονούσε 
και η κατάληξη η καθηµερινή εγκληµα-
τικότητα δεν έχει όρια πλέον.

Ε: Ναι, µπορεί η συγκεκριµένη φυλή να 
οραµατίζεται… και να παραδειγµατίζετε 
από τους κυβερνόντες την Αφρική αλλά 
η ανοµβρία  στην Αυστραλία θα συνεχί-
ζεται όπως και στην Αφρική εποµένως 
θα έχουν τις ίδιες µε τους Αφρικανούς 
καιρικές συνθήκες, ανοµβρίες ξηρασίες 
και θα δυσκολεύει και των ίδιων η δι-
αβίωση!

Μ: Ναι αλλά οι κυβερνόντες της τότε 
Αυστραλίας µπορεί και να µεταλλάξουν 
την ονοµασία µε άλλη, και όσο για την 

έλλειψη νερού θα φέρνουν εµφυαλωµέ-
νο από άλλα κράτη, ΗΠΑ και Ευρώπη 
όχι µόνο να γλιτώσουν από τη λειψυ-
δρία αλλά και να µπανιάρονται στα spa 
τους και στις πισίνες τους. Θα φέρνουν 
νερό µε τα βυτιοφόρα όπως φέρνουν 
σήµερα το πετρέλαιο και τα λάδια για τα 
οποία γίνεται ο ένας πόλεµος µετά τον 
άλλον στις χώρες που οι φλέβες της γης 
τους παράγει εν αφθονία πετρέλαια και 
λάδια και αντλεί στις αγορές όλου του 
κόσµου.

Ε: Μου θυµίζεις κάποιο γνωστό δηµο-
σιογράφο σε µια Ελληνο-αυστραλιανή 
εκποµπή του πριν από κάποια χρόνια 
µιλούσε µε συνεργάτη του για το θέµα 
του νερού, και έλεγε πως θα έρθουν 
χρόνια που θα γίνονται πόλεµοι για το 
νερό σε όλα τα κράτη όπως γίνονται 
σήµερα στον 21ον αιώνα για το χρυσό 
∆έρας.

Μ: Καθόλου απίθανο και αλίµονο στα 
παιδιά και τα εγγόνια µας και τους µε-
ταγενέστερους τους και µε τροµάζει σαν 
σκέπτοµαι το µέλλον του πλανήτη µας 
οικολογικά!

Ε: Αναφερόµενες στις µελλοντικές ανη-
συχίες µας ο νους µου πάει πίσω σε κά-
ποια χρονιά που µια Αυστραλό-Ελληνι-
κή εφηµερίδα έγραφε ότι λόγο έλλειψης 
νερού στην Αυστραλία  σκέπτονταν οι 
κυβερνόντες να λύσουν κατά κάποιο 
τρόπο το πρόβληµα µε αφαλάτωση θα-
λάσσιου νερού, καθαρίζοντας το από το 
αλάτι και να είναι πιόσιµο κλπ. Αλλά 
για κάποιους λόγους αντιστράφηκε αυτή 
η άποψη γιατί θα στοίχιζε εκατοµµύρια 
στην κυβέρνηση, και βρήκαν καλλίτερη 
άποψη να γίνετε η αφαλάτωση µε νερό 
των ποταµών, αλλά αναβλήθηκε και 
αυτό, ώστε να µην στερέψουν τους πο-
ταµούς και ξεραθεί η χλωρίδα και κατα-
στραφεί και η πανίδα στην χώρα µας. 
Έτσι κατέληξαν η αφαλάτωση να γίνετε 
µε τα χρησιµοποιούµενα νερά των πο-
λιτών όπου θα απολυµαίνουν µε φαρ-
µακευτικό ιώδιο και δεν θα βλάπτουν 
την υγεία των πολιτών. Και κανένας 
µας δεν ξέρει αν ήδη χρησιµοποιούν 
το νερό των αποχωρητήριων που κα-
ταναλώνουµε τα 23  εκατοµµύρια Αυ-
στραλοί, και έχει  λυθεί το πρόβληµα, 
βρε µήπως το πίνουµε και γι’αυτό δεν 
έχουν κηρύξει απαγόρευση χρησιµο-




