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«Πόλεμος» μεταξύ των πρωθυπουργών ΝΝΟ-ΔΑ για τον COVID-19

Σ
υνεχίζεται ο λεκτικός πόλεμος 
μεταξύ του αναπληρωτή πρω-
θυπουργού της ΝΝΟ και του 
πρωθυπουργού της Δυτικής 

Αυστραλίας για το «κήρυγμα» του τε-
λευταίου σχετικά με αποφάσεις που 
αφορούν τα διαπολιτειακά σύνορα.
Ο ηγέτης των Nationals της ΝΝΟ 
John Barilaro έχει οριστεί ως πρω-
θυπουργός αυτό το διάστημα που 
η Gladys Berejiklian βρίσκεται σε 
διακοπές και, κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας του στο κορυφαίο πόστο 
της πολιτείας, έχει εμπλακεί σε έναν 
λεκτικό πόλεμο με τον πρωθυπουργό 
της ΔΑ Mark McGowan.
«Δεν μου αρέσει να μου κάνουν κή-
ρυγμα πρωθυπουργοί άλλων πολιτει-
ών και δεν πρόκειται να τους κάνου-

με εμείς μάθημα για όσα συμβαίνουν 
στις πολιτείες τους» δήλωσε ο κ. 
Barilaro προχτές.
Αυτή ήταν η αντίδρασή του στα σχό-
λια του κ. McGowan την προηγού-
μενη ημέρα, ότι η πρόταση του κ. 
Barilaro να μπορεί η πολιτεία του να 
επιβιβάζει άμεσα όσους Αυστραλούς 
επιστρέφουν σε εσωτερικές πτήσεις 
προς τις πατρίδες τους και όχι να 
τους θέτει σε καραντίνα στη ΝΝΟ 
ήταν «λάθος, ανεύθυνη, ανόητη και 
πολύ εγωιστική».
 «Δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε 
δημόσια διαμάχη με τον πρωθυπουρ-
γό της Δυτικής Αυστραλίας» είπε ο κ. 
Barilaro. 
Ο κ. Barilaro εξήγησε τα σκληρά λό-
για του κ. McGowan, που ανήκει στο 

Εργατικό Κόμμα, επικαλούμενος τις 
εκλογές της ΔΑ τον Μάρτιο.
«Θυμηθείτε, είμαστε ένα έθνος. Η ΔΑ 
έκλεισε τα σύνορά της στη ΝΝΟ, δεν 
ήταν δική μας η επιλογή» είπε ο κ. 
Barilaro.
Η ΔΑ ισχυρίστηκε ότι δέχεται περισ-
σότερους κατά κεφαλήν ταξιδιώτες 
από το εξωτερικό από ό,τι η ΝΝΟ, 
ενώ η ΝΝΟ ισχυρίζεται ότι η υπό-
λοιπη χώρα της οφείλει πληρωμές 
για τη λειτουργία ενός συστήματος 
καραντίνας ξενοδοχείων που δέχεται 
ταξιδιώτες από άλλες πολιτείες και 
εδάφη.
Τα σχόλια του κ. McGowan ήρθαν τη 
στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι έφτασε 
στο Περθ ένα μεταλλαγμένο στέλεχος 
του COVID-19, το οποίο εξαπλώθηκε 

γρήγορα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 
τρία άτομα να βρίσκονται σε καρα-
ντίνα ξενοδοχείου μολυσμένα από το 
συγκεκριμένο στέλεχος.

Η ΝΝΟ είχε καταγράψει άλλες 
τέσσερις περιπτώσεις κορονοϊού 
τοπικής μετάδοσης ως την Τρίτη 
το απόγευμα, με τις αρχές να συ-
νεχίζουν να καλούν τους πολίτες 
να υποβληθούν σε τεστ. 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
John Barilaro ανακοίνωσε προ-
χτές τα συγκεκριμένα περιστατι-
κά, εκ των οποίων τα δύο σχετί-
ζονται με το σύμπλεγμα Berala, 
το ένα ήταν οικογενειακή επαφή 
ενός ασθενούς από το Avalon 
και το τέταρτο –ένας άντρας στα 
30 του από το Δυτικό Σίδνεϊ– ως 
την Τετάρτη το απόγευμα βρι-
σκόταν ακόμη υπό διερεύνηση
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
ευχαρίστησε τους κατοίκους της 
ΝΝΟ που προσήλθαν μαζικά για 
τεστ και είπε ότι οι υφιστάμενοι 
περιορισμοί στις Βόρειες Πα-
ραλίες θα παραμείνουν σε ισχύ 
έως αύριο, 9 Ιανουαρίου.
Η επικεφαλής της υγείας Kerry 
Chant είπε ότι ήταν «κρίσιμο» να 
διατηρηθεί υψηλός ο αριθμός 
των τεστ. «Το χρειαζόμαστε αυτό 
για μια παρατεταμένη χρονική 
περίοδο, διότι ανησυχούμε ότι 
υπάρχουν μη αναγνωρισμέ-
νες αλυσίδες μετάδοσης, 
ιδιαίτερα στην Berala 
και στα γύρω προά-
στια, συμπεριλαμβα-

νομένου του Wentworthville» 
δήλωσε στους δημοσιογράφους.
Η δρ Chant επέμεινε στην έκ-
κλησή του προς οποιονδή-
ποτε βρέθηκε στο BWS ή στο 
Woolworths στην Berala μεταξύ 
20 και 31 Δεκεμβρίου να ελέγξει 
τον ιστότοπο NSW Health για 
συμβουλές σχετικά με τεστ.
Ειδοποιήσεις έχουν επίσης εκ-
δοθεί και για αρκετούς άλλους 
χώρους στο Δυτικό Σίδνεϊ που 
συνδέονται με τη νέα υπόθεση 
που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύ-
νηση, όπως το Merrylands RSL, 
ο ναός Murugan στο Mays Hill, 
το ινδικό εστιατόριο Saravanaa 
Bhavan στην Parramatta και το 
Sydney Marina Dine in and Take 
Away στο Pendle Hill.

Τουλάχιστον ένα κτίριο παραδόθηκε στις 
φλόγες την Τρίτη το βράδυ στο κέντρο 
κράτησης στο Νησί των Χριστούγεννων, 
όταν ξεκίνησαν μεγάλης έκτασης ταραχές 
από τους παράνομους μετανάστες που 
κρατούνται εκεί.
Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται 
ένας άντρας να λέει: «Τόσο απεγνωσμέ-
νοι είναι οι άνθρωποι. Έχουν κουραστεί 
να τους αντιμετωπίζουν σαν σκυλιά». Και 
συνεχίζει: «Άραβες, λευκοί, Αφρικανοί, 
έχουν απαυδήσει από τον Peter Dutton 
και τον Scott Morrison, τον πρωθυπουρ-
γό της Αυστραλίας».
Πάνω από 100 άτομα κρατούνται στο κέ-
ντρο.
Η Αυστραλιανή Συνοριοφυλακή (ABF) 
επιβεβαίωσε με δήλωσή της προχτές ότι 
βρισκόταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση «για 
την αποκατάσταση της τάξης» μετά τις τα-
ραχές στο North West Point του νησιού.
«Ένας μικρός αριθμός κρατουμένων προ-
κάλεσε κάποιες ζημιές στις εγκαταστάσεις 
κατά τη διάρκεια της νύχτας και εξακο-
λουθούν να μην συμμορφώνονται» ανέ-
φερε η δήλωση της ABF την Τετάρτη το 
απόγευμα. «Το κέντρο παραμένει ασφαλές 
και η πλειονότητα των κρατουμένων δεν 
εμπλέκονται. Δεν υπάρχουν αναφορές 
τραυματισμού στο προσωπικό ή τους κρα-
τουμένους».
Η ABF αναφέρει ότι οι κρατούμενοι στο 

κέντρο αποτελούνται από «παράνομους 
μη πολίτες που δεν έχουν δικαίωμα πα-
ραμονής στην Αυστραλία λόγω καταδίκης 
για εγκλήματα όπως επίθεση, σεξουαλικά 
αδικήματα, ναρκωτικά και άλλα βίαια αδι-
κήματα».
Από την πλευρά του, ο Συνασπισμός Δρά-
σης για τους Πρόσφυγες στο Σίδνεϊ ανέ-
φερε προχτές στον ιστότοπό του ότι «οι 
εντάσεις έχουν κλιμακωθεί στο κέντρο 
κράτησης τις τελευταίες εβδομάδες». Η 
οργάνωση πρόσθεσε ότι οι αιτίες της από-
γνωσης των μεταναστών περιελάμβαναν 
τον χρόνο που περνούν οι κρατούμενοι 
κλειδωμένοι στις εγκαταστάσεις τους κάθε 
μέρα, την πρόσβασή τους σε χρήματα, την 
τιμή των τσιγάρων και την έλλειψη κατάλ-
ληλης πρόσβασης σε δίκτυο κινητής τηλε-
φωνίας στο κέντρο.
«Νομίζω ότι το κυρίαρχο ζήτημα είναι 
το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους 
ανθρώπους αυτούς –ανεξάρτητα από το 
αν λέγονται ”παράνομοι πολίτες”– έχουν 
οικογένειες στην αυστραλιανή κοινότη-
τα, έχουν συνδέσεις με την αυστραλιανή 
κοινότητα» δήλωσε ο εκπρόσωπος Ίαν 
Ρίντουλ στο SBS News. «Επίσης, έχουν 
εκπληρώσει τις ποινές τους. Μερικοί δεν 
βρίσκονται καν γι’ αυτό εκεί, παρά λόγω 
“ανησυχιών για τον χαρακτήρα” εκ μέ-
ρους του υπουργού. Σε μια κανονική κα-
τάσταση, θα ήταν ελεύθεροι να ζήσουν 
στην κοινότητα».

Kerry Chant: «Ο αριθμός των τεστ 
πρέπει να παραμείνει υψηλός»

Ταραχές στο Νησί των Χριστουγέννων


