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Τurnbull: «Η κλιματική αλλαγή δεν 
είναι ζήτημα θρησκευτικών πίστεων»
Ο πρώην πρωθυπουργός 

Malcolm Turnbull πήρε 
θέση στο «βασικό πρό-
βληµα της κυβέρνησης 

για την αντιµετώπιση της κλιµα-
τικής αλλαγής», λέγοντας ότι η 
θρησκεία και οι πίστες δεν πρέπει 
ποτέ να διαδραµατίζουν ρόλο σε 
αυτό το ζήτηµα.
Ο κ. Turnbull συµµετείχε στο τε-
λευταίο πάνελ της εκποµπής Q & 
A του ABC για το 2019 τη ∆ευ-
τέρα το βράδυ, µαζί µε τον ηγέ-
τη της αντιπολίτευσης Anthony 
Albanese. Έκανε αυτά τα σχόλια 
απαντώντας στην πρώτη ερώτηση 
του κοινού σχετικά µε την ανάγκη 
για ένα καλύτερο σχέδιο διαχείρι-
σης της κρίσης πυρκαγιών, δεδο-
µένων των θανάτων και των εκα-
τοντάδων σπιτιών που χάθηκαν 
πρόσφατα σε ολόκληρη τη χώρα.
Συµφώνησε ότι είναι απαραίτη-
το ένα καλύτερο σχέδιο καθώς, 
όπως είπε, στο µέλλον θα δού-
µε «περισσότερες και θερµότερες 
πυρκαγιές» εξαιτίας της υπερθέρ-

µανσης του πλανήτη. «Υπάρχει 
µια οµάδα εντός του Κόµµατος 
των Φιλελευθέρων και του Εθνι-
κού Κόµµατος που αρνείται την 
πραγµατικότητα της κλιµατικής 
αλλαγής» δήλωσε ο κ. Turnbull. 
«Και αντιτάσσονται, µέχρι του ση-
µείου να κάνουν κακό σε αυτή την 
κυβέρνηση, στην κυβέρνησή µου, 
στο να ληφθούν µέτρα για τη µεί-
ωση των εκποµπών. Το έχουµε 
δει αυτό». 
Ο πρώην ηγέτης είπε ότι η νοµο-
θεσία για την Εθνική Ενεργειακή 
Εγγύηση «τόλµησε να δεχτεί ότι η 
κλιµατική αλλαγή µπορεί να είναι 
πραγµατική» και έγινε «ο µοχλός 
που χρησιµοποίησαν άλλοι για 
να αποδυναµώσουν την κυβέρνη-
ση τότε».
Ο κ. Turnbull δήλωσε ότι ο κ. 
Morrison και ο θησαυροφύλακας 
Josh Frydenberg ήταν «ενθουσια-

σµένοι» µε την ενεργειακή πολι-
τική όσο ήταν και ο ίδιος, αλλά 
ήξερε ότι η στάση της κυβέρνησης 
«κρατείται όµηρος από µια οµάδα 
αρνητών µέσα στο κόµµα».
«Το πρόβληµα είναι ότι κάποιοι 
άνθρωποι [...] στα δεξιά αντιµε-
τωπίζουν αυτό που πρέπει να εί-
ναι ένα ζήτηµα της φυσικής και 
της επιστήµης και της οικονοµίας 
και της µηχανικής σαν να ήταν 
θέµα θρησκείας και πεποιθήσεων 
και πίστεων. Και είναι τρελό». 
Η πίστη του κ. Morrison είναι ευ-
ρέως γνωστή. Νωρίτερα αυτό το 
έτος κάλεσε τα ΜΜΕ στην πεντη-
κοστιανή χριστιανική του εκκλη-
σία στο νότιο Σίδνεϊ. Τους τελευ-
ταίους µήνες έχει δεχτεί έντονη 
κριτική για τα µηνύµατά του ότι 
στέλνει τις «σκέψεις και τις προ-
σευχές» του σε όσους επηρεάστη-
καν από τις πυρκαγιές.

Η Τουρκία απέλασε 
στην Αυστραλία  
Αυστραλό τροµοκράτη
Ένας Αυστραλός µαχητής του IS στη Συρία επρόκειτο να 
εκδοθεί στο Κουίνσλαντ µετά την απέλασή του από την 
Τουρκία. Πρόκειται για τον Agim Ajazi, που απελάθη-
κε από την Τουρκία στην Αδελαΐδα, όπου εµφανίστηκε 
προχτές µέσω βίντεο στο δικαστήριο.
Κατά την άφιξή του στην Αδελαΐδα την Κυριακή, συνε-
λήφθη από την Κοινή Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία του 
Κουίνσλαντ και τέθηκε υπό κράτηση.
Ο Ajiaz, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι από τη Χρυσή 
Ακτή, θα εκδοθεί στο Κουίσνλαντ. ∆εν υπέβαλε αίτηση 
για εγγύηση ούτε αµφισβήτησε την αίτηση έκδοσης.
Σε σύντοµη δήλωση το βράδυ της Κυριακής, το υπουρ-
γείο Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι ένας «Αυ-
στραλός υπήκοος» είχε «απελαθεί πίσω στη χώρα του». 
Τον περασµένο µήνα, η Τουρκία κάλεσε την Αυστραλία 
να πάρει πίσω τρεις µαχητές του IS από µια φυλακή στη 
βόρεια Συρία όπου κρατούνταν περισσότεροι από 950 
ξένοι µαχητές και οικογένειες από Τούρκους αξιωµα-
τούχους.
Από τα µέσα Νοεµβρίου, η Τουρκία έχει αρχίσει να 
στέλνει τους ισλαµιστές κρατούµενους πίσω στις χώ-
ρες καταγωγής τους και έχει επικρίνει τις χώρες που 
αρνήθηκαν να τους επαναπατρίσουν. «Η Τουρκία δεν 
είναι ξενοδοχείο για τους µαχητές του IS» δήλωσε την 
περασµένη εβδοµάδα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών 
Süleyman Soylu.
Ο 30χρονος Αυστραλός είναι ένας από τους 21 ύπο-
πτους ξένους µαχητές που απελάθηκαν τις τελευταίες 
τρεις εβδοµάδες από χώρες όπως η Βρετανία, η ∆ανία 
και η Γερµανία.

Albanese: «Ναι» και στον άνθρακα και 
σε πολιτικές για την κλιµατική αλλαγή 
Ο Anthony Albanese υποστήριξε τις εξαγωγές άνθρακα καθώς ξεκινά-
ει τουρ στο περιφερειακό Κουίνσλαντ.
Ο ηγέτης των Εργατικών δήλωσε ότι η Αυστραλία µπορεί να συνεχίσει 
να εξορύσσει και να εξάγει άνθρακα ενώ παράλληλα θα αναπτύσσει 
ισχυρές πολιτικές για την κλιµατική αλλαγή.
«Αν η Αυστραλία σταµατούσε να εξάγει σήµερα, η ζήτηση για άνθρακα 
δεν επρόκειτο να µειωθεί – ο άνθρακας θα έφτανε από διαφορετικά 
µέρη» δήλωσε ο κ. Albanese προχτές στο Nine. «Έτσι, δεν θα µειώ-
νονταν οι εκποµπές – που πρέπει να είναι ο στόχος. ∆εν βλέπω αντί-
φαση ανάµεσα σε αυτό και σε µια ισχυρή πολιτική για την κλιµατική 
αλλαγή».
«Πρέπει να εξετάσουµε ποιο είναι το πραγµατικό αποτέλεσµα από 
οποιαδήποτε πρόταση και η πρόταση να σταµατήσουµε αµέσως τις 
εξαγωγές άνθρακα θα βλάψει την οικονοµία µας και δεν θα έχει κανέ-
να περιβαλλοντικό όφελος» δήλωσε ο κ. Albanese.
Η επίσκεψή του στο περιφερειακό Κουίνσλαντ έρχεται καθώς το Εργα-
τικό Κόµµα θέτει τα θεµέλια των πολιτικών που θα ακολουθήσει στις 
επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές. Τα µέλη του κόµµατος συζητούν 
πώς να προσεγγίσουν την κλιµατική αλλαγή και πόσο φιλόδοξο είναι 
το κόµµα σε σχέση µε τον στόχο µείωσης των εκποµπών.
Μια πρόσφατη ανασκόπηση των οµοσπονδιακών εκλογών του 2019 
έδειξε ότι η διφορούµενη γλώσσα του Κόµµατος των Εργατικών γύρω 
από το ανθρακωρυχείο Adani του κόστισε πολλές ψήφους στο Κουίν-
σλαντ και σε άλλες περιοχές εξόρυξης άνθρακα.




