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Συνεχίζεται η αγωνία 
Συνεχίζεται η αγωνία χι-

λιάδων κατοίκων της βο-
ρειοδυτικής Νέας Νότιας 

Ουαλίας, εφόσον παραµένουν 
αποκλεισµένοι λόγω των συνε-
χιζόµενων πληµµυρών. Οι αρ-
µόδιες Αρχές προειδοποίησαν 
χθες ότι περίπου 10.000 κάτοι-
κοι θα παραµείνουν εγκλωβι-
σµένοι στα σπίτια τους, εφόσον 
τα νερά από τις πληµµύρες στο 
νότιο Κουίνσλαντ συνεχίζουν να 
κατευθύνονται νότια.

Πάντως, οι 2.300 κάτοικοι 
του Wee-Waa αισιοδοξούν ότι 
αν δεν συνεχιστούν οι βροχο-
πτώσεις, πολύ πιθανόν να απε-
γκλωβιστούν από τις πληµµύρες 
αύριο Παρασκευή. Χθες αναµε-
νόταν να υπερχειλίσει ο ποτα-
µός στο Goodooga, κοντά στα 
σύνορα µε το Κουίνσλαντ.

Την ίδια ώρα στο Κουίνσλαντ, 
τα πρόχειρα φράγµατα αντέχουν 
για την ώρα παρά το γεγονός ότι 
η στάθµη των υδάτων του ποτα-
µού Μπαλόν που υπερχείλισε 
εξακολουθεί να ανέρχεται επι-
κίνδυνα. «Η στάθµη των υδάτων 
αναµένεται να ανέλθει στα 14 
µέτρα, αλλά αισιοδοξούµε ότι 
το µεγαλύτερο µέρος της πόλης 
δεν θα πληµµυρίσει», δήλωσε η 
δήµαρχος του Σεντ Τζορτζ, Ντό-
να Στιούαρτ. Χιλιάδες κάτοικοι 
της πόλης που διατάχθηκαν να 
την εκκενώσουν αναµένουν να 
αρχίσει να πέφτει η στάθµη των 
υδάτων για να επιστρέψουν στα 
σπίτια τους. Στην περιοχή Τσάρ-
λεβιβ, βόρεια του Κουίνσλαντ, 
όπου εκατοντάδες άνθρωποι 
πέρασαν τέσσερα µερόνυχτα µα-
κριά από τις εστίες τους, τώρα 

µπορούν να επιστρέψουν. Στο 
βορειοδυτικό Κουίνσλαντ, τα 
καταστήµατα έχουν µείνει χω-
ρίς τρόφιµα αφού εξαιτίας των 
πληµµυρών αποκόπηκαν από 
την υπόλοιπη χώρα. 

Η βιοµηχανία εξόρυξης άν-
θρακα στην Αυστραλία που εί-
ναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στο 
Κουίνσλαντ και τη Νέα Νότια 
Ουαλία, έχει επίσης πληγεί 
από την κακοκαιρία προκαλώ-
ντας ανησυχίες για επανάληψη 
των περσινών καταστροφικών 
πληµµύρων που ήταν αιτία οι 
τιµές του άνθρακα να εκτοξευ-
τούν στα ύψη. 

Ακόµα, οι σφοδρές βροχο-
πτώσεις αναµένεται να πλήξουν 
τις καλλιέργειες κυρίως του βαµ-
βακιού, των ζαχαροτεύτλων, της 
σόγιας και του καλαµποκιού.

∆ιαστάσεις επιδηµίας προ-
σλαµβάνει η παιδική πορ-
νογραφία στην Αυστραλία, 

σύµφωνα µε την οµοσπονδιακή 
Αστυνοµία. ∆ηµοσιογραφικές 
πληροφορίες ανάφεραν µάλιστα 
ότι παιδεραστές ανταλλάσσουν 
υλικό παιδικής πορνογραφίας 
για να τους επιτραπεί να εγγρα-
φούν σε ειδικές ιστοσελίδες παι-
δοφίλων στο διαδίκτυο.

Εκπρόσωπος της οµοσπονδι-

ακής Αστυνοµίας ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ότι παλαιότερα οι 
παιδεραστές είχαν εκατοντάδες 
φωτογραφίες σκληρού παιδικού 
πορνογραφικού υλικού στους 
ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές. 
«Σήµερα, όταν συλλαµβάνουµε 
έναν παιδεραστή, βρίσκουµε στα 
αρχεία των ηλεκτρονικών τους 
υπολογιστών εκατοντάδες χιλιά-
δες, ίσως και εκατοµµύρια φω-
τογραφίες παιδικής πορνογρα-

φίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
ίδιος εκπρόσωπος.

Πάντως, σύµφωνα µε τελευταία 
στοιχεία που δόθηκαν στη δηµο-
σιότητα, στην Αυστραλία δεν έχει 
αυξηθεί ο αριθµός σεξουαλικών 
επιθέσεων σε βάρος ανηλίκων. 
Αυξήθηκε όµως (από 136 σε 
180) ο αριθµός των ατόµων που 
συνελήφθησαν για κατοχή σκλη-
ρού παιδικού πορνογραφικού 
υλικού.

ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΝΝΟ

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ

Νέες κυρώσεις στη Συρία 
επέβαλε η Αυστραλία
Νέες κυρώσεις - οικονοµικές 

και ταξιδιωτικές - επέβαλε 
στους Σύριους ηγέτες η Αυ-

στραλία, κλιµακώνοντας τις κινήσεις 
της µε στόχο τον τερµατισµό της βίας 
κατά του συριακού λαού.  

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κέβιν 
Ραντ, δήλωσε πως περισσότεροι από 
5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους στον ένα χρόνο βίας στη Συρία 
και ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ 
έχει επιδείξει πλήρη αδιαφορία για 

τα δικαιώµατα και την ευηµερία των 
Σύρων πολιτών. «Ο Άσαντ πρέπει να 
αποχωρήσει. 

Η βία του καθεστώτος του θα πρέ-
πει να τερµατιστεί», δήλωσε ο Ραντ 
στη Βουλή και ανακοίνωσε πως η 
Αυστραλία θα επεκτείνει την ταξι-
διωτική απαγόρευση και τις οικονο-
µικές κυρώσεις για άλλα 75 πρόσω-
πα και 27 φορείς στη Συρία και θα 
εξετάσει µε άλλες χώρες για πιθανές 
επιπλέον κυρώσεις.

Mετά από 25 χρόνια στη φυλακή 
για το φόνο της γυναίκας του, ο 
πρώην εκατοµµυριούχος επι-

χειρηµατίας, Άντριου Κάλαζιτς, αφέ-
θηκε ελεύθερος χθες από τις φυλακές 
Silverwater του Σίδνεϊ. Ο Κάλαζιτς είχε 
πληρώσει επαγγελµατία δολοφόνο για 

να σκοτώσει τη γυναίκα του Μέγκαν 
στις 27 Ιανουαρίου 1986. Ο ίδιος κα-
ταδικάστηκε και φυλακίστηκε το 1988. 
Όπως ανακοινώθηκε, η αποφυλάκισή 
του έγινε µε τον όρο να παρακολουθεί-
ται στενά από την Υπηρεσία Επανορ-
θωτικών Υπηρεσιών της Ν.Ν.Ο.

Επίσηµα πλέον, σύµφωνα µε την 
Μετεωρολογική Υπηρεσία, η 
Αυστραλία γνώρισε την πιο βρο-

χερή διετία στην ιστορία της. Άλλωστε 
δεν εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι 
οι σχεδόν ακατάπαυστες βροχοπτώ-
σεις από την άνοιξη του 2010 µέχρι 
το φθινόπωρο του 2011 και ξανά 
στα τέλη του 2011, είχαν σαν αποτέ-
λεσµα να καταρριφθούν προηγούµε-

να ρεκόρ βροχών. Να σηµειωθεί ότι 
στη διετία 2010-2011 έπεσαν βροχές 
1409 χιλιοστών του µέτρου, επίπεδο 
που καταρρίπτει αυτό του 1972-1974 
(1407 χιλιοστά του µέτρου). 

Σύµφωνα µε την Μετεωρολογική 
Υπηρεσία, µόνο στο 2011 έπεσε βρο-
χή 705 χιλιοστών του µέτρου, κάτι 
που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά 
στο φαινόµενο Λα Νίνια.

Μείωση 5,5% στα κέρδη της, 
στο πρώτο εξάµηνο του τρέ-
χοντος οικονοµικού έτους, 

ανακοίνωσε η γιγαντιαία εταιρία κα-
τασκευής σιδήρου και χάλυβα της Αυ-
στραλίας, ΒΗΡ. Η µείωση οφείλεται 
στους περιορισµούς που τέθηκαν σε 
εφαρµογή στην παραγωγή, αλλά και 

στα µειωµένα έσοδα από τις εξαγωγές 
λόγω του ισχυρού δολαρίου. Τα κέρ-
δη της εταιρίας στο πρώτο εξάµηνο 
αυτού του οικονοµικού έτους (µέχρι 
τις 31 ∆εκεµβρίου) ανήλθαν στα $9,3 
δις, σε σύγκριση µε $12,26 δις την 
ίδια περίοδο του προηγούµενου οικο-
νοµικού έτους.

Ελεύθερος 
ο Κάλαζιτς

Η πιο βροχερή διετία 
στην ιστορία της χώρας

Μειωµένα τα κέρδη 
της ΒΗΡ Βilliton

Διαστάσεις επιδημίας παίρνει
η παιδική πορνογραφία στην Αυστραλία




