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Κίνδυνοι από τις πυρκαγιές 
ακόμα κι όταν σβήσουν
Ο ι πυροσβέστες της ΝΝΟ 

εκµεταλλεύτηκαν την 
προσωρινή χαλάρωση 
των καιρικών συνθηκών 

χτες και προχτές για να πραγµα-
τοποιήσουν κρίσιµες εργασίες 
συγκράτησης της φωτιάς πριν 
από την άνοδο της θερµοκρασίας 
που ανέµεναν πάλι για σήµερα 
και πριν από το νέο θερµό σύστη-
µα που περιµένουν προς το τέλος 
της εβδοµάδας.
Το Σάββατο δεκάδες πυρκαγιές 
συνέχιζαν να καίνε σε όλη την 
πολιτεία, συµπεριλαµβανοµένου 
του ογκώδους µετώπου στο βου-
νό Gospers Mountain κοντά στα 
βορειοδυτικά προάστια του Σίδ-
νεϊ.
Ωστόσο, τα καµένα σπίτια, δάση 
και οικοσυστήµατα φαίνεται πως 
δεν είναι οι µοναδικές συνέπειες 
των καταστροφικών πυρκαγιών.  
Ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν 
να πολεµούν µε τις φωτιές σε όλη 
την πολιτεία, τα κύµατα του ωκεα-
νού ξεβράζουν καµένη βλάστηση 

σε όλη την ακτογραµµή.
Κάποιοι χρήστες των µέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης κατέγραψαν 
σε βίντεο το «µαύρο» θέαµα στις 
παραλίες, ένα φαινόµενο που 
προκαλεί ανησυχίες για την άγρια 
ζωή. Η θαλάσσια βιολόγος του 
Πανεπιστηµίου της Νέας Νότιας 
Ουαλίας Dr Emma Johnston δή-
λωσε στο SBS News ότι υπάρχουν 
ήδη αρκετές επιπλοκές.
«∆ύο είναι τα προβλήµατα: Πρώ-
τον, µε αυτή την υψηλή πυκνότη-
τα σωµατιδίων, θα µπορούσαν να 
φράξουν τα βράγχια των ψαριών 
ή τα φίλτρα της τροφοδότησής 
τους και να έχουν πρόβληµα µε 
τη σίτιση» είπε.
«Αλλά ένα δεύτερο, πιο έµµεσο 
πρόβληµα είναι ότι µπορεί να 
προκαλέσει ένα ξέσπασµα  βλά-

στησης φυκών. Και αν έχουµε 
όντως πολλά φύκια, τότε όταν 
αρχίσουν να αποσυντίθενται θα 
καταναλώσουν όλο το οξυγόνο 
και τα ψάρια µπορεί να πεθάνουν 
από την έλλειψή του». 
Την ίδια στιγµή, δηµιουργούνται 
κίνδυνοι και για την ανθρώπινη 
υγεία.
«Όταν έρθουν τελικά οι βροχές, 
θα ξεπλύνουν πολύ περισσότερη 
τέφρα στα ποτάµια µας και στις λί-
µνες µας και στο θαλάσσιο περι-
βάλλον µας» είπε η Dr Johnston. 
«Τα µεγαλύτερα προβλήµατα θα 
τα δούµε όταν τα ποτάµια χύσουν 
τα νερά τους στις λεκάνες µε το 
πόσιµο νερό µας, διότι η βλάστη-
ση φυκών σε αυτές τις λεκάνες 
µπορεί να προκαλέσει προβλήµα-
τα µε την παροχή νερού».

22χρονος συνελήφθη 
για παιδεραστία 
στο Σίδνεϊ
Ένας άνδρας 22 χρονών από τη Βικτώρια 
συνελήφθη προχτές το πρωί σε ξενοδοχείο 
του Σίδνεϊ στο Chatswood κατηγορούµενος 
για επανειληµµένα διαπολιτειακά ταξίδια 
µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση ανή-
λικης.
Μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνοµικό τµή-
µα και του απαγγέλθηκαν 11 κατηγορίες για 
σεξουαλική επαφή µε παιδί.
«Η αστυνοµία θα υποστηρίξει ότι σε πέντε 
ξεχωριστές περιπτώσεις ο άντρας διοργά-
νωσε µέσω των σόσιαλ µίντια συνάντηση 
µε το ανήλικο κορίτσι σε ένα ξενοδοχείο 
στο Chatswood µε στόχο τη σεξουαλική 
επαφή» δήλωσε η αστυνοµία της ΝΝΟ.
Στη ΝΝΟ, όσοι κρίνονται ένοχοι για σεξου-
αλικά αδικήµατα που αφορούν παιδιά  ηλι-
κίας 10-16 ετών αντιµετωπίζουν µέχρι και 
16 χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Η µέγιστη 
ποινή για σεξουαλική επαφή µε θύµα ηλικί-
ας κάτω των 10 ετών είναι τα ισόβια.
Στον συλληφθέντα δεν έγινε δεκτή η εγγύη-
ση και επρόκειτο να εµφανιστεί στο τοπικό 
δικαστήριο του Hornsby χτες.

Ο Dutton προτιµά τις ΗΠΑ 
από τη ΝΖ για τους πρόσφυγες
Ο υπουργός Εσωτερικών Peter Dutton δήλωσε ότι η Αυστραλία συ-
νοµιλεί µε µια σειρά χωρών για να βρει άλλες επιλογές, πέρα από τη 
Νέα Ζηλανδία, για την επανεγκατάσταση προσφύγων που εξακολου-
θούν να κρατούνται στα παράκτια στρατόπεδα στο Ναούρου και στην 
Παπούα Νέα Γουινέα.
«Οι ΗΠΑ είναι η πιο ρεαλιστική προσφορά για εµάς από αυτές που 
εξετάσαµε» δήλωσε προχτές ο κ. Dutton στο Sky News.
Η κυβέρνηση Morrison κατάργησε τους νόµους περί ιατρικής διακοµι-
δής (Medevac) την περασµένη εβδοµάδα µε τη βοήθεια της γερουσια-
στή Jacqui Lambie. Υπήρξαν εικασίες ότι η µυστική συµφωνία µεταξύ 
της γερουσιαστή και του Συνασπισµού προκειµένου να τον στηρίξει η 
κ. Lambie στην ψηφοφορία σχετίζεται µε τη µακρόχρονη προσφορά 
της Νέας Ζηλανδίας για αποδοχή ατόµων για επανεγκατάσταση.
Αλλά ο κ. Dutton είναι ανένδοτος ότι η κυβέρνηση επιθυµεί να σταλούν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ πριν εξετάσουν άλ-
λες επιλογές. «Η απειλή από τη Σρι Λάνκα και αλλού εξακολουθεί 
να είναι πολύ πραγµατική. Οι λαθρέµποροι ανθρώπων διαφηµίζουν 
τη Νέα Ζηλανδία ως προορισµό» δήλωσε. «Έχουµε ανθρώπους που 
έχουν περάσει από το Ναούρου στις Ηνωµένες Πολιτείες και µιλάνε 
µε τους δικούς τους και τους λένε να µην πάνε στις ΗΠΑ, επειδή τα 
συστήµατα πρόνοιας δεν είναι τόσο καλά όσο στην Αυστραλία και στη 
Νέα Ζηλανδία».
Ο αντιπρόεδρος των Εργατικών, Richard Marles, δήλωσε ότι η αντι-
πολίτευση υποστηρίζει τη συµφωνία µε τη NZ, αλλά παραδέχτηκε ότι 
όλες οι επιλογές επανεγκατάστασης φέρουν κάποιο κίνδυνο.
«Ο µεγαλύτερος κίνδυνος όλων είναι να αφήσουν τους ανθρώπους 
στο Ναούρου και στο Μανούς για απεριόριστο χρονικό διάστηµα» είπε 
στο Sky.




