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Με µια ηλεκτρονική κάρτα 
η Qantas έκανε απλού-
στατη τη διαδικασία του 

check-in, της παράδοσης απο-
σκευών και της επιβίβασης.

Στα αεροδρόµια της Αυστρα-
λίας οι ταξιδιώτες έχουν απο-
χαιρετήσει τις κουραστικές ουρές 
στο check-in. Εχουν πει αντίο 
στη χρονοβόρο αναµονή για να 
παραδώσουν και κυρίως να πα-
ραλάβουν τις αποσκευές. Εχουν 
αποχαιρετήσει και το boarding 
pass, το δελτίο επιβίβασης που 
πάντα «κάπου εδώ το είχα, αλλά 
τώρα δεν το βρίσκω…».

Οι Αυστραλοί αποφάσισαν να 
χρησιµοποιήσουν στα αεροδρό-
µιά τους την ίδια τεχνολογία που 
οι περισσότερες χώρες χρησι-
µοποιούν ήδη στους αυτοκινη-
τόδροµους. Η ιδέα είναι η ίδια: 
να περνάς από τους ελέγχους 
χωρίς να σταµατάς. Στα διόδια 
των αυτοκινητοδρόµων αυτό εξα-
σφαλίζεται χάρη στο Telepass. 
Στα αυστραλιανά αεροδρόµια 
εξασφαλίζεται χάρη σε µια κάρτα 
που χρησιµοποιεί το ίδιο σύστη-
µα αναγνώρισης µε το Telepass, 
τη ραδιοσυχνότητα. Τα αποτελέ-
σµατα είναι εντυπωσιακά: ο κό-
σµος δεν κάνει πια ουρές. Ετσι, 
τα αυστραλιανά αεροδρόµια που 
επένδυσαν στην τεχνολογία, 
έχουν γίνει το υπόδειγµα για τον 
υπόλοιπο κόσµο. Την επανάστα-
ση άρχισε ο εθνικός αεροµεταφο-
ρέας της Αυστραλίας, η Qantas. 
Πώς όµως λειτουργεί αυτή η πε-
ρίφηµη κάρτα; Φτάνεις στο αερο-
δρόµιο και, αντί να κατευθυνθείς 
στο check-in, βάζεις την κάρτα σε 
ένα από τα πολλά µηχανήµατα 
που είναι εγκατεστηµένα και σε 5 
δευτερόλεπτα έχεις ολοκληρώσει 

5 από τις διαδικασίες της επιβί-
βασης. Κάνεις ένα βήµα, βάζεις 
τη βαλίτσα σε έναν ιµάντα και 
δείχνεις την κάρτα στο αυτόµατο 
µηχάνηµα, το οποίο τη διαβάζει. 
Το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχει 
το βάρος και τις διαστάσεις και 
δίνει το OK. 

Αφήνεις τη βαλίτσα, είναι 
όµως σαν να συνεχίζεις να την 
κρατάς - πάντα χάρη στην κάρτα 
η οποία παρακολουθεί τις µετακι-
νήσεις της από τον ιµάντα προς 
την πίστα και επισηµαίνει ενδε-
χόµενα λάθη στον προορισµό 
της ή διάφορες δυσλειτουργίες. 
Πρόκειται για µια µεγάλη αλλα-
γή, αν σκεφτεί κανείς πως µόνο 
στις ΗΠΑ χάνονται κάθε χρό-
νο 1,6 εκατοµµύρια αποσκευές. 
Φθάνεις λοιπόν στη θύρα επιβί-
βασης και ούτε εκεί χρειάζεσαι 
κάποιο χαρτί. Ένα άλλο µηχάνη-
µα θα διαβάσει την κάρτα και θα 

επιβεβαιώσει ότι όλα είναι εντά-
ξει. Εδώ µόνο θα παρουσιαστεί 
µια κυρία ή ένας κύριος για να 
σου δώσει ένα σηµείωµα µε τον 
αριθµό της θέσης. Και καλό τα-
ξίδι. Μα γιατί δεν κάνουµε όλοι 
όπως οι Αυστραλοί; Το σύστηµα 
RFID (Radiofrequency Identity 
Card) λειτουργεί σε πειραµατικό 
στάδιο και σε άλλα αεροδρόµια, 
επισηµαίνει η «Γουόλ Στριτ Τζέρ-
ναλ», από το Λας Βέγκας µέχρι το 
Χονγκ Κονγκ. Κανένας όµως δεν 
το εφαρµόζει συστηµατικά όπως 
οι Αυστραλοί. 

Ασφαλώς όλα γίνονται ευκο-
λότερα όταν η εθνική αεροπο-
ρική εταιρεία, στην προκειµένη 
περίπτωση η Qantas, ελέγχει και 
τα αεροδρόµια. Ωστόσο, είναι 
σαφές ότι το µέλλον περνάει από 
την υιοθέτηση των υπηρεσιών 
αυτών από κοινού από τις διάφο-
ρες αεροπορικές εταιρείες. 

Σε κάθειρξη τριών χρόνων 
καταδικάστηκαν δύο µέλη 
της συµµορίας µοτοσικλε-

τιστών «Κοµαντσέρο», για τον 
ρόλο τους στην αιµατηρή συ-
µπλοκή που εκτυλίχθηκε τον 
Μάρτιο του 2009 στο ∆ικαστή-
ριο του Σίδνεϊ, που είχε σαν 
αποτέλεσµα να χάσει τη ζωή του 
ο ελληνικής καταγωγής Άντονι 
Ζέρβας, αδελφός του µοτοσι-
κλετιστή της συµµορίας “Hells 
Angel”, Πίτερ Ζέρβα. Πρόκειται 
για τον Ishmail Eken και τον 
Usuma Potrus, οι οποίοι δέχθη-
καν µε ικανοποίηση την απόφα-
ση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, 

εφόσον βρίσκονται υπό κράτηση 
από το 2009 και κατά συνέπεια 
θα συµπληρώσουν τρία χρόνια 
στη φυλακή σε λίγους µήνες. 
Συγκεκριµένα, ο Eken πολύ πι-
θανόν να αποφυλακιστεί τον 
Απρίλιο και ο Potrus τον Ιούλιο 
αυτού του χρόνου. 

Οι καταδικασθέντες ήταν ανά-
µεσα σε 12 στελέχη των «Κοµα-
ντσέρο» που επιτέθηκαν σε µέλη 
των “Hells Angels” στο αερο-
δρόµιο του Σίδνεϊ, και οι οποίοι 
οµολόγησαν την ενοχή τους σε 
διάφορες κατηγορίες που τους 
απαγγέλθηκαν σχετικά µε την 
αιµατηρή συµπλοκή.

Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυ-
στραλίας, Τζίνα Ράϊνχαρτ, 
σκοπεύει να παραδώσει µια 

µέρα τα ηνία της οικογενειακής της 
δυναστείας, στο µικρότερό της παι-
δί, την 25χρονη Τζίνια Ράϊνχαρτ.

Τα άλλα τρία της παιδιά όµως κα-
τέφυγαν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε µια 
προσπάθεια να πάρουν κι αυτά µε-
ρίδιο από την τεράστια περιουσία 
που έχει η οικογένεια.

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
The Australian, η κα Ράϊνχαρτ δι-
όρισε την Τζίνια διευθύντρια της 
οικογενειακής εταιρίας Hancock 
Prospecting στις 5 ∆εκεµβρίου, στην 
θέση του κ. Τέρι Γουός.

Η Τζίνια διορίστηκε επίσης διευ-
θύντρια της εταιρίας Hope Downs 
Marketing Company και αντικατέ-
στησε την µεγαλύτερή της αδελφή 

Μπιάνκα στο ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο µιας άλλης σηµαντικής οικογε-
νειακής επιχείρησης, της HMHT 
Investments. Η Ράϊνχαρτ έχει σή-
µερα στην κατοχή της τρία ανθρα-
κωρυχεία και ένα ορυχείο σιδη-
ροµεταλλεύµατος, που βρίσκονται 
µεταξύ των δέκα πιο υποσχόµενων 
µεταλλευτικών έργων στον κόσµο, 
σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα. 

Αν η επιχείρηση της Ράϊνχαρτ, 
Hancock Prospecting, ήταν εισηγ-
µένη στο χρηµατιστήριο θα είχε κα-
θαρή αξία ύψους 30 δισ. δολαρίων, 
που είναι αρκετή για να εξασφαλίσει 
τη θέση της στο τοπ 10 των πλουσι-
ότερων ανθρώπων του κόσµου. 

Σύµφωνα µε ανάλυση στην Αυ-
στραλία, τα ετήσια κέρδη της Ράϊν-
χαρτ θα αγγίζουν σύντοµα τα 10 δισ. 
δολάρια, ανεβάζοντας τον πλούτο 
της στα 100 δισ. δολάρια.

Η  κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας 
ανακοίνωσε ότι η κάµερα τα-
χύτητας στον αυτοκινητόδρο-

µο Pacific Highway στην περιοχή 
Urunga, επαναλειτουργεί και πάλι, 
µια µέρα µετά το τραγικό δυστύχηµα 
που είχε σαν αποτέλεσµα να χάσει τη 
ζωή του ένα 11χρονο αγόρι.

Η κάµερα αυτή είχε αποσυνδεθεί 
µετά από έρευνα που είχε γίνει πριν 
αρκετούς µήνες για να εξακριβωθεί η 
αποτελεσµατικότητα και αναγκαιότη-
τα των σταθερών καµερών ταχύτητας 
σε δρόµους της Ν.Ν.Ο..

Ο 11χρονος σκοτώθηκε όταν φορ-
τηγό ξέφυγε από την πορεία του και 

προσέκρουσε στο υπνοδωµάτιό του 
όπου κοιµόταν αµέριµνος.

Ο υπουργός Οδικού ∆ικτύου, 
Ντάνκαν Γκέϊ, ανακοίνωσε ότι η 
κάµερα ταχύτητας επαναλειτουργεί 
απλά για να προειδοποιεί τους οδη-
γούς που υπερβαίνουν το όριο ταχύ-
τητας. Ο κ. Γκέϊ τόνισε ότι οι οδηγοί 
που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας 
δεν θα παίρνουν πρόστιµα. Τέλος, 
ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα το-
ποθετηθούν φωτεινές ταµπέλες στις 
οποίες θα αναβοσβήνει το όριο τα-
χύτητας, το οποίο αλλάζει στο σηµείο 
εκείνο ανάλογα µε τις καιρικές συν-
θήκες, από 100 σε 60 χλµ την ώρα.

Hi-tech αεροδρόµια 
χωρίς ουρές αναµονής

Στην μικρότερη κόρη της θα δώσει 
την οικογενειακή δυναστεία 
η πλουσιότερη γυναίκα 
της Αυστραλίας

ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Κάθειρξη 3 χρόνων 
σε δύο «Κοµαντσέρο» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΟΝΙ ΖΕΡΒΑ

Ο δολοφονηθείς Άντονι Ζέρβας.

H Tζίνα Ράϊνχαρτ

ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

Επαναλειτουργεί η κάμερα ταχύτητας
στον τόπο όπου σκοτώθηκε ο 11χρονος




