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3 στους 4 Αυστραλούς επηρεάστηκαν 
από τις πυρκαγιές, δείχνει νέα έρευνα
Ο ι πυρκαγιές επηρέασαν 

τρεις στους τέσσερις Αυ-
στραλούς είτε άµεσα είτε 
έµµεσα, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα µιας νέας δηµο-

σκόπησης.

Η δηµοσκόπηση του Αυστραλι-
ανού Εθνικού Πανεπιστηµίου, 
που δηµοσιεύθηκε χτες, διαπί-
στωσε επίσης ότι τα ποσοστά του 
πρωθυπουργού Scott Morrison 
έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγµα 

από την κρίση των πυρκαγιών, 
µε λιγότερο από το ένα τρίτο 
των Αυστραλών να έχουν πλέ-
ον εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση 
Morrison.
Ο επικεφαλής ερευνητής 
Nicholas Biddle λέει ότι έµεινε 
έκπληκτος από το πόσοι Αυστρα-
λοί είχαν επηρεαστεί έµµεσα από 
τις πυρκαγιές.
Είπε ότι η πτώση της εµπιστο-
σύνης προς την κυβέρνηση σε 
τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα 
σήµαινε προκλήσεις όχι µόνο 
για την κυβέρνηση, αλλά και γε-
νικά για το πολιτικό σύστηµα της 
Αυστραλίας. «Ένα καλό πολιτικό 
σύστηµα πρέπει να έχει την εµπι-
στοσύνη του πληθυσµού του» 
είπε.
Αλλά η κυβέρνηση έχει αρκετό 
χρόνο να ανακάµψει στις κάλπες 
πριν από τις επόµενες οµοσπον-
διακές εκλογές, πρόσθεσε ο κα-
θηγητής Biddle.
Σύµφωνα µε την έρευνα, πάνω 
από το 75% των Αυστραλών επη-
ρεάστηκαν άµεσα ή έµµεσα από 
τις πυρκαγιές. Αυτό περιελάµβα-
νε το εκτιµώµενο 14 τοις εκατό 
των Αυστραλών που επηρεάστη-
καν άµεσα επειδή η περιουσία 
τους χάθηκε, καταστράφηκε ή 
απειλήθηκε ή επειδή τους ζητή-
θηκε να εκκενώσουν τα σπίτια 
τους.
Εκείνοι που επηρεάστηκαν έµ-
µεσα συµπεριελάµβαναν ανθρώ-
πους που εκτέθηκαν σε καπνό, 
αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα 
ταξιδιωτικά τους σχέδια ή αι-
σθάνθηκαν να ανησυχούν για τις 
πυρκαγιές.
Περισσότεροι από 3.000 Αυ-
στραλοί ρωτήθηκαν τον Ιανουά-
ριο ποια είναι η γνώµη τους για 
τον κ. Morrison, δίνοντάς του 
ποσοστά 3,92 στα 10, από 5,25 
που είχε τον Ιούνιο.
Η κυβέρνηση φαίνεται ακόµα να 
χάνει στην προτίµηση ψήφου, 
µε το 35% των πολιτών να λένε 
ότι θα ψηφίσουν τον Συνασπι-
σµό τον Ιανουάριο, από 40% τον 
Οκτώβριο. Τέλος, µόνο το 27% 
των Αυστραλών δήλωσαν ότι 
έχουν εµπιστοσύνη στην κυβέρ-
νηση.




