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Διαμαρτυρία ενάντια του Morrison 
σήμερα στη Μελβούρνη
Ο ι διοργανωτές µιας διαδή-

λωσης εναντίον του Scott 
Morrison που σχεδιάστηκε 
να πραγµατοποιηθεί σήµερα 

στη Μελβούρνη απέρριψαν προχτές 
την έκκληση της αστυνοµίας, που 
τους ζήτησε να αναθεωρήσουν την 
ηµέρα της διαµαρτυρίας τους, καθώς 
οι θερµοκρασίες σήµερα αναµένε-
ται να είναι πολύ υψηλές και πολλοί 
αστυνοµικοί απασχολούνται στα µέ-
τωπα των πυρκαγιών που προβλέπο-
νται για όλη τη Βικτώρια.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε 
από τους Uni Students for Climate 
Justice και στην οποία έχουν δηλώ-
σει ότι θα συµµετέχουν 12.000 άτο-
µα, είναι µία από τις προγραµµατι-
σµένες σε όλη τη χώρα για σήµερα 
και αναµένεται να κλείσει τµήµατα 
του CBD από τις 6:00 µ.µ.

Ωστόσο, ο βοηθός επίτροπος Tim 

Hansen κάλεσε την Τετάρτη τους 

«σώφρονες Βικτωριανούς» να επα-

νεξετάσουν τη συµµετοχή τους ειδι-

κά σήµερα στη διαµαρτυρία για το 

κλίµα. Είπε ότι η αστυνοµία εξακο-

λουθεί να απασχολείται ενεργά στην 

υποστήριξη των συναδέλφων τους 

στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε 

ζώνες πυρκαγιών, οι οποίοι εργάζο-

νται σε πυρόπληκτες κοινότητες και 
διευκολύνουν τις εκκενώσεις κάτω 
από  καθηµερινή αστυνόµευση.

«Θα εκπληρώσουµε αυτές τις υποχρε-
ώσεις, αλλά η διαµαρτυρία είναι µια 
απόσπαση της προσοχής για µας» 
είπε. «Βλέπουµε την πρώτη γραµµή 
των αστυνοµικών να επιστρέφουν 
από το µέτωπο της πυρκαγιάς, εξου-
θενωµένοι, χρειάζονται πραγµατικά 
ένα διάλειµµα, και αυτό τώρα είναι 
άλλη µία επιχείρηση που πρέπει να 
αναλάβουµε».

Τα αιτήµατα των διοργανωτών είναι 
να πληρώνονται όλοι οι πυροσβέ-
στες, να δοθεί βοήθεια στις πληγεί-
σες κοινότητες, να γίνει άµεση µετά-
βαση από τα ορυκτά καύσιµα και να 
αποπεµφθεί ο πρωθυπουργός Scott 
Morrison.

Εκκλήσεις για σύσταση βασιλικής 
επιτροπής για τις πυρκαγιές
Ο ι άνευ προηγουµένου πυρκαγιές που 

έχουν σαρώσει τη ΝΝΟ, τη Βικτώ-
ρια, τη Νότια Αυστραλία, τη ∆υτική 

Αυστραλία, το Κουίνσλαντ και την Τα-
σµανία οδήγησαν σε εκκλήσεις για µια 
οµοσπονδιακή βασιλική επιτροπή, που 
θα εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης θα προετοιµαστούν κατάλληλα 
για µελλοντικές καταστροφές.
Οι ενώσεις επαγγελµατιών κι εθελοντών 
πυροσβεστών ζητούν µια επείγουσα βα-
σιλική επιτροπή για την εκτυλισσόµενη 
κρίση των πυρκαγιών. Ο πρωθυπουργός 
Scott Morrison έχει δηλώσει ότι εξετά-
ζει το ενδεχόµενο οµοσπονδιακής έρευ-
νας σχετικά µε την καταστροφή που µέ-
χρι στιγµής έχει κοστίσει περισσότερες 
από 20 ζωές κι έχει καταστρέψει πάνω 
από 1.500 σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα. 
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Anthony 
Albanese, δήλωσε ότι είναι ανοικτός στην 
ιδέα µιας βασιλικής επιτροπής, ωστόσο 
δεν ήταν σίγουρος για το χρονοδιάγραµ-
µα µιας τέτοιας έρευνας.

Ο Mick Holton, πρόεδρος της Ένωσης 
Εθελοντών Πυροσβεστών της ΝΝΟ (New 
South Wales Volunteer Fire Fighters 
Association-VFFA), δήλωσε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια υπήρξε σηµαντική εξάντλη-
ση των αποθεµάτων εθελοντών πυρο-
σβεστών. «Έχουµε χάσει πολλούς πολύ 
έµπειρους ανθρώπους, επειδή είναι απο-
γοητευµένοι από τον τρόπο που λειτουρ-
γεί σήµερα η Υπηρεσία ∆ασοπυρόσβεσης. 
Έµαθα ότι υπάρχουν περίπου 7.000 άν-
θρωποι που παραµένουν στα αποθέµατα 
των εθελοντών κι επιθυµούν να επανέλ-
θουν σε αυτή τη δύσκολη στιγµή της ανά-
γκης, αλλά λόγω της γραφειοκρατίας κρα-
τούνται σε αναµονή» είπε.
Η Ένωση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών της ΝΝΟ 
προειδοποίησε ότι έχουν υπάρξει περικο-
πές στο προσωπικό των εθνικών πάρκων 
και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει µόνο ένας 
υπεύθυνος διαχείρισης πυρκαγιών στην 
περιοχή από το λιµάνι του Macquarie µέ-
χρι τα σύνορα του Κουίνσλαντ στη ΝΝΟ.

Το 2019 ήταν επισήµως 
το θερµότερο 
καταγεγραµµένο έτος
Σύµφωνα µε την Ετήσια Κλιµατική ∆ήλωση του Αυστραλι-
ανού Μετεωρολογικού Γραφείου που κοινοποιήθηκε την 
περασµένη Πέµπτη το πρωί, το 2019 ήταν το θερµότερο 
και ξηρότερο έτος για την Αυστραλία σε όλη την περίοδο 
για την οποία υπάρχουν καταγραφές. Συγκεκριµένα, η µέση 
θερµοκρασία του 2019 ήταν 1,52 βαθµούς Κελσίου πάνω 
από τον µέσο όρο.
Η µέση ετήσια βροχόπτωση σε εθνικό επίπεδο έφτασε µόλις 
στα 277 χιλιοστά – το χαµηλότερο ρεκόρ από ποτέ.
Ο επικεφαλής της παρακολούθησης του κλίµατος, ∆ρ Karl 
Braganza, δήλωσε ότι τα ανησυχητικά σηµάδια υποδεικνύ-
ουν αυξηµένες καταστροφικές καιρικές συνθήκες για πρό-
κληση πυρκαγιών.
«Για τις µέγιστες θερµοκρασίες, είχαµε µεγαλύτερη απόκλι-
ση, ήταν συν δύο βαθµούς, γι’ αυτό είναι η πρώτη φορά που 
βλέπουµε µια ανωµαλία δύο βαθµούς πάνω από τον µέσο 
όρο και περίπου µισό βαθµό πιο θερµή από το προηγού-
µενο ρεκόρ» είπε. «Επίσης, είδαµε τις έξι πιο ζεστές µέρες 
µε θερµοκρασία-ρεκόρ στους 41,9 βαθµούς, και αυτή είναι 
η µέση θερµοκρασία σε ολόκληρη την ήπειρο. Νοµίζω ότι 
είδαµε 11 µέρες όπου η ηµερήσια θερµοκρασία ξεπέρασε 
τους 40 βαθµούς αυτό το καλοκαίρι, κι αυτό είναι πραγµατι-
κά πολύ εντυπωσιακό».
Σε ολόκληρη τη χώρα, η Αυστραλία βιώνει καταστροφικές 
συνθήκες πυρκαγιών µε επικίνδυνες πυρκαγιές να καίνε 
στη Νέα Νότια Ουαλία, τη Βικτώρια και τη Νότια Αυστραλία.
Η έκθεση του Μετεωρολογικού Γραφείου δήλωσε ότι η σύν-
δεση µεταξύ των πυρκαγιών και της καταγραφής χαµηλών 
βροχοπτώσεων και αυξηµένων θερµοκρασιών ήταν σαφής.
«Ήµασταν τυχεροί το περασµένο καλοκαίρι που δεν ζήσαµε 
το είδος των πυρκαγιών που είδαµε φέτος, αλλά φέτος δεν 
ήµασταν τόσο τυχεροί» δήλωσε ο Dr Braganza.
Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι στοιχεία που έδειχναν την 
άνευ προηγουµένου διάρκεια της φετινής περιόδου πυρκα-
γιών είχαν γίνει σαφή πριν από δύο χρόνια.




