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Ηανατολική Αυστραλία, και κυρίως το Σίδνεϊ, είναι καλυμμένη σήμερα από ένα τοξικό νέφος
εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται επί εβδομάδες στην περιοχή και οι οποίες ενδέχεται να
ενταθούν σήμερα εξαιτίας των "ακραίων" μετεωρολογικών συνθηκών.
ΣτοΣίδνεϊ, την πιο πολυπληθή πόλη της χώρας, αυτό το τοξικό νέφος έθεσε σε λειτουργία πολλούς
ανιχνευτές καπνού, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να επέμβουν. Πολλοί κάτοικοι πνίγονταν
από τον πυκνό καπνό και αναγκάζονταν να φορούν μάσκες.
Κάποιαδρομολόγια των φέρι μπόουτ ακυρώθηκαν, ενώ οι μαθητές παρέμειναν στις σχολικές
αίθουσες στη διάρκεια των διαλλειμάτων, αφού η ατμοσφαιρική ρύπανση ξεπερνούσαν κατά πολύ
τα "επικίνδυνα" επίπεδα.
ΗΑυστραλία είναι καλυμμένη εδώ και εβδομάδες από ένα πυκνό νέφος εξαιτίας των πυρκαγιών
που μαίνονται στη χώρα επί περισσότερους από τρεις μήνες εξαιτίας της ξηρασίας.
Ισχυροίάνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα, "ακραίες" μετεωρολογικές συνθήκες
που ενδέχεται να ενισχύσουν τις πυρκαγιές και να ωθήσουν τις φλόγες μέχρι τα προάστια των
πόλεων, απειλώντας κατοικίες.
Οιπυροσβέστες στις επαρχιακές περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσαν ότι το πυκνό
νέφος που καλύπτει την ανατολική Αυστραλία βοήθησε στο να μην επιδεινωθούν οι συνθήκες που
ευνοούν τις πυρκαγιές.Ωστόσο προειδοποίησαν ότι "ολοένα και πιο ισχυροί άνεμοι κινδυνεύουν να
επιδεινώσουν αυτές τις συνθήκες σήμερα το απόγευμα".
Σήμερατο πρωί στη Νέα Νότια Ουαλία μαίνονταν περίπου 100 πυρκαγιές και δεκάδες στην
πολιτεία Κουίνσλαντ.
Ηθερμοκρασία σήμερα αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές
της Αυστραλίας.
Βορειοδυτικάτου Σίδνεϊ οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και πολλές εβδομάδες έχουν ενωθεί σε
μία τεράστια πυρκαγιά η οποία έχει ήδη καταστρέψει 319.000.000 στρέμματα γης, κυρίως σε

εθνικά πάρκα.
ΟΑυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον από την πλευρά του δεν έχει κάνει καμία δήλωση
σχετικά με το τοξικό νέφος που καλύπτει περιοχές της χώρας εδώ και εβδομάδες, ενώ
περιορίστηκε να υπερασπιστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει τις
πυρκαγιές.
Παράλληλαδήλωσε ότι δεν εξετάζει να αλλάξει το επαγγελματικό καθεστώς των πυροσβεστών, με
το σώμα στις επαρχιακές περιοχές να αποτελείται κυρίως από εθελοντές.
Εξάλλουη κυβέρνηση Μόρισον, ένθερμη υπέρμαχος της ισχυρής και κερδοφόρας βιομηχανίας των
μεταλλείων, δέχεται επικρίσεις από πρώην επικεφαλής πυροσβεστών ότι δεν έλαβε υπόψη της τις
προειδοποιήσεις τους για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Περισσότεροιαπό έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής από τις πυρκαγιές που
ξέσπασαν τον Σεπτέμβριο και σχεδόν 20 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν καταστραφεί, δηλαδή
έκταση ίση με τη μισή Ελβετία.
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