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76 εκ. για την ψυχολογική υποστήριξη 
θυμάτων των πυρκαγιών

Βασιλική επιτροπή για τις πυρκαγιές

Ο ι κοινότητες που καταστρά-
φηκαν κατά τη φετινή περίο-
δο πυρκαγιών θα έχουν άµε-
ση πρόσβαση σε αυξηµένες 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσµεύ-
σει 76 εκατοµµύρια δολάρια για δω-
ρεάν συµβουλευτικές συνεδρίες, για 
επιπλέον συνεδρίες Medicare και 
συνεδρίες εξ αποστάσεως και για την 
επέκταση των κέντρων headspace.
«Αυτές οι πυρκαγιές είναι πρωτο-
φανείς στην κλίµακα, στο εύρος 
τους και στη διάρκειά τους» δήλωσε 
ο πρωθυπουργός Scott Morrison. 
«Έχουν ως αποτέλεσµα έναν τραυ-
µατικό συναισθηµατικό φόρο στους 
συνανθρώπους µας. Πρέπει να εξα-
σφαλίσουµε ότι οι τραυµατικές και 
ψυχικές ανάγκες των πολιτών θα 
καλυφθούν µε τρόπο που δεν έχει 
ξαναγίνει στο παρελθόν».

Η κυβέρνηση θα δαπανήσει 10,5 

εκατοµµύρια δολάρια για 10 δωρεάν 

συµβουλευτικές συνεδρίες σε θύµα-

τα πυρκαγιών και 3,2 εκατοµµύρια 

δολάρια θα πάνε για την ανάπτυξη 

συντονιστών του χειρισµού προβλη-

µάτων ψυχικής υγείας.
Οι εκπτώσεις στο Medicare θα είναι 
επίσης διαθέσιµες για µέχρι 10 συ-
νεδρίες ψυχοθεραπείας.
Ο υπουργός Υγείας Greg Hunt δή-
λωσε: «Γνωρίζουµε ότι το τραύµα 
και η τραγωδία συνδέονται βαθιά µε 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και 
αυτό που βλέπουµε τώρα είναι ότι 
οι άνθρωποι βρίσκονται στις πρώτες 
φάσεις ανάκαµψης και αντίδρασης. 
Η αρχική έγκαιρη θεραπεία για την 
ψυχική υγεία µπορεί να κάνει µια 
πολύ σηµαντική διαφορά µακροπρό-
θεσµα». Ο κ. Hunt είπε ότι επιπλέον 
σύµβουλοι ψυχικής υγείας έχουν 
ήδη σταλεί σε ζώνες που έχουν πλη-
γεί από πυρκαγιές, και πρόσθεσε ότι 
η κυβέρνηση «διέκοψε όλη τη γρα-
φειοκρατία» για να εξασφαλίσει ότι 
οποιοσδήποτε έχει ανάγκη υποστή-
ριξης τη λαµβάνει άµεσα.

Ο πρωθυπουργός Scott Morrison λέει ότι θα υποβάλει 
στο υπουργικό συµβούλιο πρόταση για την ίδρυση βασι-
λικής επιτροπής για την καταστροφή από τις πυρκαγιές, 
καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους και πάνω από 2.000 σπίτια καταστράφηκαν. Πιέ-
ζουν οι ανησυχίες σχετικά µε την ετοιµότητα των πολι-
τειών και των Εδαφών για την αντιµετώπιση της απειλής 
των πυρκαγιών και για το αν η Κοινοπολιτεία αντέδρασε 
πολύ αργά στο να στείλει υποστήριξη.
«Νοµίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο και θα υποβάλω µια 
πρόταση µέσω του υπουργικού συµβουλίου προς αυτή 
την κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να γίνει σε διαβούλευση 
µε τις πολιτείες και τα Εδάφη» δήλωσε ο πρωθυπουργός 
στον David Speers στο «Insiders». Είπε, επίσης, ότι θα 
χρειαστεί να συζητηθεί και η διεύρυνση της ευελιξίας της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης στο να παρεµβαίνει και να 
βοηθάει τις πολιτείες σε περιόδους καταστροφής, όπως 
κατέδειξε η επιστράτευση των στρατιωτικών εφέδρων. 
«Ο λαός για πρώτη φορά θέλησε να δει µια πιο άµεση 

συµµετοχή της οµοσπονδιακής κυβέρνησης στην αντι-
µετώπιση αυτών των εθνικών καταστροφών. Αυτή είναι 
η πρώτη φορά, νοµίζω, που η οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση βρέθηκε σε θέση όπου έπρεπε να αναλάβουµε τέτοια 
δράση» δήλωσε. Η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση χαιρέ-
τισε τη συζήτηση για µια έρευνα, αλλά προειδοποίησε ότι 
αυτό δεν πρέπει να απαλλάξει τον Συνασπισµό από την 
ευθύνη για τις ενέργειές του τώρα. «Αυτό που δεν θέλου-
µε να ακούµε, τις προσεχείς εβδοµάδες και µήνες, είναι 
“δεν µπορώ να απαντήσω σε αυτό, επειδή ερευνάται από 
τη βασιλική επιτροπή”. Θέλουµε διερεύνηση της απόδο-
σης της κυβέρνησης και των ανεπαρκειών και της ανά-
γκης για άµεση δράση» δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών, 
Anthony Albanese. Τέλος, κ. Morrison αποκρίθηκε, σε 
ερώτηση σχετική µε την πολιτική του Συνασπισµού για 
το κλίµα και τη µείωση των εκποµπών έως το 2030, ότι 
«το υπουργικό συµβούλιο και η κυβέρνηση θα συνεχί-
σουµε να εξελίσσουµε τις πολιτικές µας για να πετύχουµε 
τους στόχους µας και να τους υπερβούµε».




