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Αύριο επιστρέφουν στα σπίτια τους 
οι κάτοικοι του Σεντ Τζορτζ

Η αεροπορική εταιρία Qantas ανακοί-
νωσε ότι καθήλωσε ένα αεροσκά-
φος της Α380 µετά τον εντοπισµό 

µικρών ρωγµών στo φτερό του, κατά τη 
διάρκεια ελέγχου ρουτίνας, διευκρινίζο-
ντας ωστόσο ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για 
την ασφάλεια των επιβατών. 

Αναµένεται ότι το σούπερ τζάµπο που 
καθηλώθηκε στο Σίδνεϊ, θα τεθεί εκ νέου 
σε λειτουργία σε µια εβδοµάδα. 

Οι ρωγµές αυτές είναι διαφορετικές 
από εκείνες που εντοπίστηκαν τον περα-
σµένο µήνα σε αρκετά Α380 και ώθησαν 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας 
της Αεροπλοΐας (EASA) να ζητήσει τον 
έλεγχο σχεδόν των µισών εκ των αερο-
σκαφών αυτών. Μέχρι σήµερα ρωγµές 
«τύπου 2» δεν είχαν εντοπιστεί σε αερο-
σκάφη της Qantas, δήλωσε εκπρόσωπος 
της εταιρίας.  Η Qantas που έχει δώδε-

κα Α380 στο στόλο της, ανακοίνωσε ότι 
«εφαρµόζει ήδη ένα πρόγραµµα ελέγχου 
και επισκευών» σε συνεργασία µε την 
Airbus. Το Α 380 είναι το µεγαλύτερο αε-
ροσκάφος στον κόσµο και µπορεί να µε-
ταφέρει τουλάχιστον 500 επιβάτες, ακόµη 
και 800 όταν το εσωτερικό του είναι δια-
µορφωµένο για την οικονοµική θέση. Το 
παρθενικό του ταξίδι έγινε τον Οκτώβριο 
του 2007 από τη Singapore Airlines.

Το δράµα των πληµµυροπαθών στο 
Κουίνσλαντ συνεχίζεται, µε τις αρ-
µόδιες Αρχές να ανακοινώνουν ότι 

οι κάτοικοι του Σεντ Τζορτζ δεν πρόκειται 
να επιστρέψουν στα σπίτια τους πριν το 
Σάββατο, εφόσον το σύστηµα αποχέτευ-
σης της κωµόπολης έχει αχρηστευθεί. 
Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε ότι δεν 
θα επιτραπεί ακόµη στους κατοίκους να 

επιστρέψουν στα σπίτια τους, για λόγους 
ασφαλείας. Πάντως, η στάθµη των υδάτων 
που αναµενόταν να ξεπεράσει τα 15 µ. µετά 
την υπερχείλιση του ποταµού Balonne, δεν 
ξεπέρασε χθες τα 13.95 µ. και σύµφωνα µε 
την ∆ήµαρχο της περιοχής, Ντόνα Στιού-
αρτ, η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια 
τους είναι θέµα ηµερών, εφόσον τα νερά 
θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Aλλος ένας Αυστραλός, ο τρίτος 
µέσα σε ένα µήνα, βρέθηκε νε-
κρός στο Λάος. Πρόκειται για έναν 

22χρονο, από τη Βικτώρια, το όνοµα 
του οποίου δεν είχε δοθεί στη δηµοσιό-
τητα χθες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε 

δωµάτιο ξενοδοχείου στο βορειοδυτικό 
Λάος. Την πληροφορία επιβεβαίωσε το 
αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών. Να 
σηµειωθεί ότι πρόσφατα σκοτώθηκαν 
στο Λάος άλλοι δύο Αυστραλοί, σε δια-
φορετικά θαλάσσια ατυχήµατα.

Σε εκατοντάδες εκατοµµύρια δολά-
ρια υπολογίζονται οι ζηµιές που 
προκάλεσαν οι πρόσφατες πληµ-

µύρες στην κωµόπολη Moree στη βό-
ρεια Ν.Ν.Ουαλία. Ο αρµόδιος υπουργός, 
Μάϊκ Γκάλαχερ, επιθεώρησε προχθές 
την περιοχή, που γνώρισε τις χειρότερες 
πληµµύρες από το 1995. ∆ήλωσε ότι το 
ύψος των ζηµιών αν και δεν έχει υπολο-
γιστεί ακόµη, ανέρχεται σίγουρα σε εκα-
τοντάδες εκατοµµύρια δολάρια.

Χθες ο κ. Γκάλαχερ επισκέφθηκε την 
περιοχή Walgett κοντά στα σύνορα µε το 
Κουίνσλαντ.

∆ύο ανεξάρτητοι υποψήφιοι βουλευτικών 
εδρών του Κουίνσλαντ, υποστηρίζουν 
ότι απειλήθηκε η ζωή τους µε τηλεφω-

νήµατα που έλαβαν αλλά και µε µηνύµατα που 
στάλθηκαν στα κινητά τους τηλέφωνα.

Πρόκειται για την υποψήφια στην έδρα 
Bundamba, Άντζελα Γουότσον και την υποψή-
φια στην έδρα Ipswich, Πατρίσια Πίτερσεν. Και 
οι δύο πιστεύουν ότι τα κίνητρα είναι πολιτικά. 
Η κα Γουότσον ισχυρίζεται ακόµη ότι άγνωστοι 
την παρακολούθησαν µέχρι το σπίτι της.

Τις εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό µετά και τη συ-
νάντηση των ηγετών 

των δύο κοινοτήτων µε τον 
Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ, 
συζήτησε χθες ο βουλευτής 

του Κινήµατος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών Γιώργος 
Περδίκης µε τον αρχηγό του 
κόµµατος των Αυστραλών 
Οικολόγων, γερουσιαστή 
Μποµπ Μπράουν.  Το κόµµα 

των Πρασίνων της Αυστραλί-
ας από το 1992 έχει σταθερή 
παρουσία στο αυστραλιανό 
πολιτικό σκηνικό, µε εκπρο-
σώπους τόσο στη Γερουσία 
όσο και στα Κοινοβούλια.

Eξι συναυλίες προγραµ-
µατίζει να δώσει στην 
Αυστραλία τον ερχόµενο 

Ιούνιο και Ιούλιο η διάσηµη 
τραγουδίστρια Lady Gaga. 
Συγκεκριµένα, η εκκεντρική 
σταρ της ποπ θα έρθει στην 
5η ήπειρο στο πλαίσιο της 
παγκόσµιας περιοδείας που 
θα πραγµατοποιήσει µε τίτλο 
«Born This Way”. Θα δώσει 
δε συναυλίες στο Μπρίσµπαν, 
το Σίδνεϊ (2), τη Μελβούρνη 
(2) και το Περθ.  Όπως είναι 
γνωστό, η προηγούµενη πε-

ριοδεία της 27χρονης σούπερ 
σταρ, «Monster Ball», της απέ-

φερε περίπου $1,3 εκατοµµύ-
ρια ανά συναυλία.
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Η Qantas καθήλωσε αεροσκάφος Α380  μετά τον εντοπισμό μικρών ρωγμών στο φτερό του

Εναέρια φωτογραφία της πληµµυρισµένης κωµόπολης του Σεντ Τζορτζ στο Κουίνσλαντ.

22χρονος Αυστραλός 
βρέθηκε νεκρός στο Λάος

«Εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια»
οι ζηµιές στο Moree από τις πληµµύρες

Απειλές για τη ζωή δύο ανεξάρτητων 
υποψήφιων βουλευτών

Ο κ. Μάϊκ Γκάλαχερ

Ο κ. Γιώργος Περδίκης

Ο Περδίκης συζήτησε το Κυπριακό 
µε τον αρχηγό των Πρασίνων

ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ

Στην Αυστραλία η Lady Gaga




