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Nationals κατά της 
αντιπροέδρου τους
Ο θυµός ξεχείλισε µεταξύ 

των οµοσπονδιακών βου-
λευτών των Nationals κατά 
τη διάρκεια της προχθεσι-

νής συνεδρίασης του κόµµατος, 
στην οποία επικράτησε η κριτι-
κή κατά της αντιπροέδρου τους, 
Bridget McKenzie. Η ίδια απου-
σίαζε επειδή βρισκόταν στις Εκτι-
µήσεις της Γερουσίας. Βουλευτής 
δήλωσε στο ABC ότι ήταν «χάσιµο 
χρόνου» η προσπάθεια επικοι-
νωνίας µαζί της επειδή ποτέ δεν 
ανταποκρίνεται, ενώ άλλος είπε 
ότι εκείνη «δεν θα µπορούσε να 
οργανώσει ούτε πάρτι µε αλκοόλ 
σε ζυθοποιείο».

Η γερουσιαστής McKenzie εξελέ-
γη αντιπρόεδρος το 2017 κι ανέ-
λαβε το χαρτοφυλάκιο της γεωργί-
ας από τον David Littleproud τον 
Μάιο του τρέχοντος έτους, αν και 

ο κ. Littleproud εξακολουθεί να 
επιβλέπει την πολιτική για το νερό 
και την ξηρασία.

Ένας άλλος βουλευτής των 
Nationals δήλωσε ότι το ζήτηµα 
της ηγεσίας της θα µπορούσε να 
συζητηθεί, αν εκείνη βρισκόταν 
στη συνάντηση. «Αντιµετωπίζουµε 
µία από τις µεγαλύτερες δοκιµα-
σίες της κυβέρνησης σε αυτή την 
ξηρασία» είπε. «Πιθανώς να εξε-
λιχθεί σε εθνική καταστροφή και 
χρειάζονται τα πιο κορυφαία µυα-
λά µας σε αυτές τις θέσεις για την 
ξηρασία, το νερό και τη γεωργία. 
Τώρα, η γεωργία είναι το καυτό 
ζήτηµα και χρειαζόµαστε να κάνει 
καλύτερη δουλειά».

Ωστόσο, η γερουσιαστής 
McKenzie έχει υποστηρικτές στο 
κόµµα της. Κάποιοι βουλευτές 

έχουν κουραστεί από την αναστά-
τωση µέσα στις τάξεις του και θα 
προτιµούσαν τη σταθερότητα αντί 
για την υπονόµευση της ηγεσίας. 

Υπάρχει επίσης η ανησυχία ότι 
η καθαίρεση µιας γυναίκας από 
κορυφαία ηγετική θέση θα έκανε 
κακή εντύπωση.

ΝΝΟ: Είµαστε έτοιµοι να πιούµε 
ανακυκλωµένο νερό;
Το Tenterfield είναι µία από τις 80 περιφερειακές πόλεις της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας που αντιµετωπίζει έκτακτη ανάγκη για ύδρευση και οι κά-
τοικοι παροτρύνονται να ξεπεράσουν την... αηδία τους –τον παράγοντα 
«yuck»– για το ανακυκλωµένο νερό.

Ο Σύνδεσµος Υπηρεσιών Υδάτων της Αυστραλίας (WSAA) πρότεινε ότι 
θα µπορούσε να είναι η επόµενη λύση για τις κοινότητες που προσπα-
θούν να γίνουν ανθεκτικές απέναντι στην κλιµατική αλλαγή. Ο επικε-
φαλής του WSAA Adam Lovell αναγνώρισε ότι υπήρχαν κάποια συναι-
σθηµατικά εµπόδια.

«Αυτός ο απαίσιος όρος «toilet to tap”, ο οποίος είναι συνηθισµένος, 
δεν ισχύει καθόλου» είπε. «Υπάρχουν πολλά βήµατα επεξεργασίας, σε 
µια πολύ µακρά διαδικασία, η οποία καθαρίζει πολύ καλά το νερό και 
γνωρίζουµε ότι είναι ασφαλές να παραδοθεί στη βρύση ενός πελάτη».

Η πιο πρόσφατη περιοχή όπου εξετάζεται το µέτρο είναι το Tenterfield, 
στη βόρεια ΝΝΟ, όπου η στάθµη του νερού στο τοπικό φράγµα έπεσε 
κάτω από το 30% της χωρητικότητας.

Το Συµβούλιο του Tenterfield Shire σύντοµα θα επιβάλει περιορισµούς, 
απαγορεύοντας τα χειροκίνητα λάστιχα και τη χρήση αυτόµατων δεξα-
µενών από το δίκτυο ύδρευσης. Η προοπτική χρήσης ανακυκλωµένου 
νερού για πόσιµα προιόντα τέθηκε ως θέµα συζήτησης σε µια έντονη 
δηµόσια συνεδρίαση και έτυχε ανάµεικτων αντιδράσεων στα µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης.

Η Kelly Cunningham είπε ότι οι τουρίστες θα εξαφανιστούν από την 
περιοχή και οι τιµές των ακινήτων θα υποχωρήσουν. Αλλά η Christine 
Davis απάντησε ότι «το Ισραήλ και η Σιγκαπούρη χρησιµοποιούν ανα-
κυκλωµένο νερό και οι τουρίστες εξακολουθούν να πηγαίνουν εκεί».

Ο δήµαρχος Peter Petty δεν εξεπλάγη από τις αντιδράσεις της κοινό-
τητας. «Πρόκειται για την αλλαγή της νοοτροπίας της κοινότητας και 
του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τη διαδικασία ως συµβούλιο» 
είπε. «Η πραγµατικότητα είναι ότι το νερό θα διυλιστεί µε τρία συστήµα-
τα φιλτραρίσµατος πριν φτάσει στις βρύσες».

Η κάτοικος Tenterfield Kerri Hampton δήλωσε ότι η προοπτική εξά-
ντλησης του πόσιµου νερού στην πόλη θα µπορούσε να αναγκάσει την 
κοινότητά της να αλλάξει συνήθειες. «Έχουµε νερό για 100 ηµέρες ακό-
µα» είπε. «Η ξηρασία δεν βιάζεται να φύγει. Εάν υπάρχει ασφάλεια νε-
ρού στην πόλη σας, τότε έχουµε τα πάντα» δήλωσε η κ. Hampton.

Το καθαρισµένο, ανακυκλωµένο νερό χρησιµοποιεί τα λύµατα που 
έχουν ξεπλυθεί από την τουαλέτα και τις οικιακές αποχετεύσεις και χρη-
σιµοποιείται σε 35 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσµο.




