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O Morrison αντιδρά στις εκκλήσεις να 
απομακρύνει τους πρόσφυγες από το Nauru
Ο πρωθυπουργός Scott 

Morrison, εν µέσω αυξανό-
µενων δηµόσιων και πολι-
τικών πιέσεων για την απο-

µάκρυνση των παιδιών που ζητούν 
άσυλο από το Nauru, ανέφερε ότι 
λιγότερα από 50 παιδιά παραµένουν 
στο νησί του Ειρηνικού, µε άλλα 30 
παιδιά να έχουν µετακινηθεί τους τε-
λευταίους µήνες.
«Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε 
πάνω σε αυτό, αλλά δεν πρόκειται να 
το κάνουµε µε επιδεικτικά σόου και 
φιγούρες» δήλωσε ο πρωθυπουργός 
σε δηµοσιογράφους τη ∆ευτέρα.
Η κυβέρνηση έχει χάσει την πλει-
οψηφία της στη Βουλή των Αντι-
προσώπων και βρίσκεται κάτω από 
τεράστιες πιέσεις από τους βουλευ-
τές διάφορων κοµµάτων να αποµα-
κρύνει τους αιτούντες άσυλο από 

το Nauru. Ο υπουργός Εσωτερι-
κών Peter Dutton επιµένει ότι όλα 
τα παιδιά που έχουν αιτηθεί άσυλο 
θα αποµακρυνθούν τελικά από το 
Nauru, αλλά αυτό δε θα γίνει σε συ-
νεργασία µε τους Εργατικούς.
«Tα παιδιά στο Nauru φτάσαµε να 
είναι κάτω από 50 – η πρόθεσή µας 
είναι να µειωθούν στο µηδέν, αλλά 
θα το κάνουµε µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να µην ξαναρχίσουν οι βάρκες να 
έρχονται» είπε.
Από την πλευρά του, ο ηγέτης 
του Κόµµατος των Εργατικών Bill 
Shorten θέλει να συνεργαστεί µε την 
κυβέρνηση για την αποστολή των 
αιτούντων άσυλο στη Νέα Ζηλανδία. 
«Είναι ώρα ο νέος πρωθυπουργός 
να βάλει στην άκρη τους ανταγωνι-
σµούς και να συνεργαστεί µαζί µας» 
δήλωσε ο κ. Shorten.

Αλλά ο κ. Dutton δεν ενδιαφέρεται 
για κάτι τέτοιο, περιγράφοντας την 
αντιπολίτευση των Εργατικών ως 
απειλή για την ασφάλεια των συνό-
ρων. «Αν ο κ. Shorten εκλεγεί πρω-
θυπουργός, δεν υπάρχει καµία αµ-
φιβολία στο µυαλό µου ότι τα σκάφη 
θα ξαναρχίσουν να έρχονται στις 
ακτές µας» είπε. «Αν θέλετε να δείτε 
παιδιά να πνίγονται στη θάλασσα, 
αν θέλετε να δείτε παιδιά πάλι σε 
συνθήκες κράτησης, ψηφίστε Εργα-
τικούς».
Υπάρχουν περίπου 650 αιτούντες 
άσυλο στο Nauru, συµπεριλαµβα-
νοµένων των 50 παιδιών. Άλλοι 
626 άνδρες παραµένουν στο νησί 
Manus. Όσοι κρατούνται στο Nauru 
λαµβάνουν περίθαλψη από 65 επαγ-
γελµατίες του κλάδου, συµπεριλαµ-
βανοµένων 33 εργαζοµένων ψυχι-

κής υγείας.
Ο πρώην πρωθυπουργός Tony 
Abbott είπε ότι το µικροσκοπικό 
έθνος του Ειρηνικού δεν είναι «τρύ-
πα της κόλασης». «Αν σας αρέσει να 
ζείτε στις τροπικές περιοχές, είναι 
ένα πολύ, πολύ ευχάριστο νησί» δή-
λωσε ο κ. Abbott.

∆ιαψεύδει ο Morrison 
χρηµατοδότηση του 
ταµείου ξηρασίας 
από το NDIS
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison διέψευσε εξοργι-
σµένος τις φήµες ότι τα χρήµατα που προορίζονται 
για το εθνικό σύστηµα ασφάλισης αναπηρίας θα 
διοχετευθούν σε ένα Ταµείο Ξηρασίας.
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα εισφέρει 3,9 δι-
σεκατοµµύρια δολάρια στο ταµείο Future Drought 
Fund ξεκινώντας από το 2020, ενώ το συνολικό 
ποσό της χρηµατοδότησης αναµένεται να ανέλθει 
στα 5 δισεκατοµµύρια δολάρια µέχρι το 2028.
Η αρχική επένδυση προέρχεται µεν από χρήµατα 
που κάποια στιγµή ορίστηκαν να πάνε στο Εθνικό 
Σύστηµα Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS), αλλά ο κ. 
Morrison επιµένει ότι η κίνηση αυτή δεν θα αφή-
σει το σύστηµα µε ελλείµµατα.
«Αυτό το ψέµα ότι µε κάποιον τρόπο το NDIS θα 
στηρίξει τους αγρότες µας είναι σκουπίδια» δήλωσε 
ο κ. Morrison στους δηµοσιογράφους στο Geelong 
τη ∆ευτέρα. «Νοµίζω ότι οι φήµες αυτές έχουν δη-
µιουργήσει αχρείαστο άγχος στους γονείς παιδιών 
µε αναπηρία και γενικότερα στις οικογένειές τους».
Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ισχυρή οικονοµία και 
ο τρόπος που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τον προ-
ϋπολογισµό επέτρεψαν να δηµιουργηθεί το Ταµείο 
Ξηρασίας, το οποίο θα αποδεσµεύει 100 εκατοµ-
µύρια δολάρια ετησίως από την ηµεροµηνία έναρ-
ξής του.
«Το NDIS είναι 100%, πλήρως χρηµατοδοτούµε-
νο, κάθε τελευταίο δολάριο, κάθε τελευταίο λεπτό» 
ανέφερε ο κ. Morrison. «Ο υπαινιγµός ότι αφαι-
ρούµε κάπως από τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες για 
να στηρίξουµε τους αγρότες µας είναι ντροπή».
Τα 3,9 δισεκατοµµύρια δολάρια είχαν αρχικά κα-
θοριστεί για το Building Australia Fund, ένα πρό-
γραµµα υποδοµής που δηµιουργήθηκε από την 
κυβέρνηση Rudd πριν από µια δεκαετία.

Η Υπηρεσία Προστασίας 
του Περιβάλλοντος της ΝΝΟ 
ελέγχει την εταιρεία Sydney 
Water, αφού µεγάλες ποσό-
τητες ακατέργαστων λυµάτων 
διασκορπίστηκαν στον ποτα-
µό Παραµάτα την περασµένη 
εβδοµάδα, στις 21 Οκτωβρί-
ου, όταν ένας σταθµός άντλη-
σης λυµάτων κατέρρευσε στο 
Northmead.

Η υπερχείλιση έχει πλέον στα-
µατήσει, και η Sydney Water 
αντικαθιστά το αντλιοστάσιο.

Η διαρροή συνέβη λίγες µέ-
ρες αφού ο όµιλος Parramatta 
River Catchment Group 
(PRCG) –του οποίου µέλος εί-
ναι και η Sydney Water– ξεκί-
νησε το σχέδιό του να ανοίξει 
τρία νέα σηµεία κολύµβησης 
κατά µήκος του ποταµού µέ-
χρι το 2025. Τα σηµεία αυτά 
θα βρίσκονται στο Bayview 
Park στο Concord, στο πάρ-
κο McIlwaine στη Rhodes 
East και στο Putney Park στο 
Putney.

Ο πρόεδρος του οµίλου PRCG, 
κ. Mark Drury, δήλωσε ότι το 
περιστατικό ήταν πολύ ανησυ-
χητικό και στόχος του, όπως 
είπε, είναι να διασφαλίσει ότι 
παρόµοιο περιστατικό δεν θα 
συµβεί στο µέλλον. «Έχουµε 
όντως παλιές υποδοµές και 
χρειάζονται συντήρηση» είπε, 
προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι 

η Sydney Water θα κάνει µια 
συστηµατική επανεξέταση των 
αντλιοστασίων της.

«Πρέπει να έχουµε κάτι πολύ 
καλύτερο από αυτό, δεν µπο-
ρούµε να έχουµε αποχετευτικό 
δίκτυο που πηγαίνει ίσια µέσα 
στις πλωτές οδούς µας. Σε όλο 
τον κόσµο έχουν καλύτερους 
τρόπους να το κάνουν, αυτή 
εδώ είναι η παλαιά τεχνολο-
γία, πιθανόν να ανήκει σε µια 
εποχή που δεν νοιαζόµασταν 
για τα ποτάµια. Όλο και περισ-
σότερο όµως πλέον νοιαζόµα-
στε, και ο κόσµος περιµένει 
και θέλει κάτι καλύτερο».

Σε δήλωσή της, η Υπηρεσία 
Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος της Νέας Νότιας Ουαλίας 
δήλωσε ότι συνεργάζεται µε 
κυβερνητικές υπηρεσίες µετά 
το περιστατικό και ότι η έρευ-
νά της συνεχίζεται.

H Sydney Water και η Τοπική 

Περιφέρεια Υγείας του ∆υτι-
κού Σίδνεϊ έχουν απευθύνει 
έκκληση στους κατοίκους να 
αποφεύγουν το κολύµπι, το 
ψάρεµα και άλλες ψυχαγω-
γικές δραστηριότητες µεταξύ 
του Northmead και της γέ-
φυρας του Silverwater στο 
Ermington. Τα κατοικίδια ζώα 
πρέπει επίσης να αποφεύγουν 
το κολύµπι στο ποτάµι.

Η λίµνη Παραµάτα είναι 
ασφαλής, καθώς βρίσκεται 
µετά το σηµείο υπερχείλισης.

Η Sydney Water αναλαµβάνει 
την παρακολούθηση της ποιό-
τητας του νερού και ξεπλένει 
την περιοχή µε γλυκό νερό, 
ενώ επίσης χρησιµοποιεί αε-
ριστήρες για την αύξηση του 
οξυγόνου στο νερό. ∆ιεξάγει 
πλήρη έρευνα σχετικά µε το 
τι προκάλεσε την κατάρρευση 
του σταθµού άντλησης.

∆ιαρροή λυµάτων στον ποταµό Παραµάτα 
προκαλεί προειδοποίηση για την υγεία και έρευνα




