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Πυρά Turnbull: «Δεξιοί της κυβέρνησης 
υπονομεύουν την ενεργειακή πολιτική»
Ο πρώην πρωθυπουργός 

Malcolm Turnbull κατηγό-
ρησε τη «δεξιά πτέρυγα» της 
οµοσπονδιακής κυβέρνη-

σης Morrison για την κατάργηση της 
ενεργειακής πολιτικής του, ζητώντας 
«αποκατάσταση τώρα». Προχθές, 
ένας χρήστης του Twitter αµφισβή-
τησε τον κ. Turnbull, διότι «ζητεί συ-
νεπή ενεργειακή πολιτική τώρα, [που 
είναι] εκτός κυβερνήσεως».
Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε 
υπερασπιζόµενος την προτεινόµενη 
από αυτόν Εθνική Ενεργειακή Εγ-
γύηση (National Energy Guarantee 
-NEG), στην οποία είχαν αντιταχθεί 
κυβερνητικά κλιµάκια κι αργότερα 
εγκαταλείφθηκε. «Η Εθνική Ενεργει-
ακή Εγγύηση (NEG), ήταν µια συνε-
κτική ενσωµάτωση της πολιτικής για 
το κλίµα και την ενέργεια. Υπονοµεύ-
θηκε από τη δεξιά πτέρυγα του Συ-
νασπισµού και τους υποστηρικτές της 

στα µέσα ενηµέρωσης και στο λόµπι 
του άνθρακα και τελικά εγκαταλεί-
φθηκε από την κυβέρνηση Morrison. 
Θα πρέπει να αποκατασταθεί τώρα» 
πόσταρε στο Tweeter.
Η πολιτική αυτή αποσκοπούσε στην 
αντιµετώπιση της αύξησης των τιµών 

της ενέργειας καθώς και στη µείω-
ση των εκποµπών άνθρακα. Ο κ. 
Turnbull αργότερα αποµακρύνθηκε 
από τη θέση του κι ο διάδοχός του 
Scott Morrison ανακοίνωσε ότι η 
NEG «πέθανε». Ο πρώην πρωθυ-
πουργός είχε δηλώσει παλιότερα ότι 

«ο Συνασπισµός έχει ένα θεµελιώδες 
πρόβληµα µε την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής επειδή υπάρχει 
µια οµάδα εντός του Φιλελεύθερου 
και του Εθνικού Κόµµατος που αρ-
νείται την πραγµατικότητα της κλιµα-
τικής αλλαγής».

Τα σχόλια του κ. Turnbull στο 
Tweeter ήρθαν την ίδια µέρα που η 
πρώην υπουργός Εξωτερικών Julie 
Bishop δήλωσε ότι η Αυστραλία 
έπρεπε να επιδείξει παγκόσµια ηγε-
τική θέση στην κλιµατική αλλαγή, 
σε απάντηση στην κρίση των πυρ-
καγιών. «∆εν διαθέτουµε µια εθνική 
ενεργειακή πολιτική σε αυτή τη χώρα 
και µια εθνική προσέγγιση για την 
κλιµατική αλλαγή.  Είµαστε µέρος 
µιας παγκόσµιας προσπάθειας. Οι 
χώρες κοιτούν προς την Αυστραλία 
για καθοδήγηση και ηγεσία» δήλωσε 
η κ. Bishop στο Nine Network.

Και 8ο θύµα στη ΝΝΟ 
– Ο πρωθυπουργός δεσµεύει 2 δις για την πολιτεία
Η αστυνοµία της ΝΝΟ επιβεβαίωσε προχτές τον 

θάνατο και ενός όγδοου ατόµου, καθώς οι 
πυρκαγιές πυρπολούν τη νότια ακτή της πο-

λιτείας.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνοµίας της ΝΝΟ δήλω-
σε ότι ο 71χρονος άνδρας είχε δηλωθεί αγνοούµε-
νος στις 31 ∆εκεµβρίου, ενώ µετέφερε εξοπλισµό 
στην ιδιοκτησία του στο Nerrigundah.

Μέχρι τη ∆ευτέρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
δεν είχαν µπορέσει να φτάσουν στην περιοχή 
λόγω της έντασης των πυρκαγιών. Τη ∆ευτέρα το 
απόγευµα η αστυνοµία έφτασε τελικά στην πλη-
γείσα περιοχή και ανακάλυψε τη σορό του άντρα 
ανάµεσα στο ακίνητο και σε ένα αυτοκίνητο. Άλλος 
ένας άνθρωπος παραµένει αγνοούµενος στην ίδια 
περιοχή.

Μέχρι στιγµής, 20 άνθρωποι έχουν πεθάνει κατά 
τη διάρκεια της περιόδου των πυρκαγιών στη ΝΝΟ.

Περισσότερες από 135 πυρκαγιές έκαιγαν στη Νέα 
Νότια Ουαλία τη ∆ευτέρα, συµπεριλαµβανοµένων 
σχεδόν 70 εκτός ελέγχου. Σχεδόν 2.500 πυροσβέ-
στες βρίσκονταν επί ποδός.

«∆εν νοµίζω ότι θα αργήσουµε να φτάσουµε σε 
πάνω από πέντε εκατοµµύρια εκτάρια καµένης 
γης κατά µήκος του Great Dividing Range από 
τα σύνορα του Queensland µέχρι τα βικτοριανά 
σύνορα» δήλωσε προχτές ο επίτροπος της Αγρο-
τικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της ΝΝΟ Shane 
Fitzsimmons.

Στο µεταξύ, ο πρωθυπουργός Scott Morrison δέ-
σµευσε 2 δισεκατοµµύρια δολάρια σε ένα εθνικό 

ταµείο αποκατάστασης από τις πυρκαγιές.

Ο κ. Morrison δήλωσε ότι τα χρήµατα θα καταβλη-
θούν τα επόµενα δύο ηµερολογιακά έτη.

«Εάν απαιτούνται περαιτέρω κεφάλαια, θα παρα-
σχεθούν» δήλωσε ο πρωθυπουργός σε δηµοσιο-
γράφους στην Canberra τη ∆ευτέρα. «Θα απαιτηθεί 
ανακατασκευή γεφυρών, δρόµων και άλλων κρί-
σιµων υποδοµών και θα εργαστούµε αδιάκοπα, 
όπως έχουµε αντιµετωπίσει και προηγούµενες 
κρίσεις, για να διασφαλίσουµε ότι η ανάκαµψη θα 
ξεκινήσει και θα πραγµατοποιηθεί εγκαίρως, και 
ότι θα υπάρξει στήριξη, ιδιαίτερα στις µικρές επι-

χειρήσεις».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν τον πτοούν οι επι-
πτώσεις του ταµείου αποκατάστασης στον οµοσπον-
διακό προϋπολογισµό. «Το πλεόνασµα δεν είναι 
αυτό στο οποίο εστιάζω» δήλωσε ο κ. Morrison. 
«Αυτό που µου έχει σηµασία είναι το ανθρώπινο 
κόστος και η κάλυψη του κόστους που πρέπει να 
πληρώσουµε».

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη 
έως και 3.000 έφεδρων στρατιωτών για να βοη-
θήσουν στην αντιµετώπιση των συνεπειών από τις 
πυρκαγιές.




