
Εφιαλτικές στιγµές ζουν 
δεκάδες χιλιάδες κάτοι-
κοι της Νέας Νότιας Ου-

αλίας και της Βικτώριας, λόγω 
των εκτεταµένων πληµµυρών 
που υποχρέωσαν τις αρµόδιες 
αρχές να προβούν σε µαζικές 
εκκενώσεις στην περιοχή Ρι-
βερίνα, εφόσον χθες αναµενό-
ταν να υπερχειλίσει ο Ποταµός 
Murrumbidgee στο Wagga 
Wagga. Την Κυριακή το βρά-
δυ και τις πρώτες πρωϊνές ώρες 
χθες ∆ευτέρα, εκκενώθηκαν αντί-
στοιχα οι περιοχές Gumly Gumly 
και Gundagai, ενώ συνεχίζονταν 
και χθες οι σφοδρές βροχοπτώ-
σεις.   Οι αρµόδιες αρχές ανάφε-
ραν ότι περισσότερα από τα τρία 
τέταρτα της Νέας Νότιας Ουαλίας 
έχουν πληµµυρίσει. «Η ποσότητα 
της βροχής είναι άνευ προηγου-

µένου, το ίδιο και η διάρκεια των 
βροχοπτώσεων», τόνισε ο επικε-
φαλής της Υπηρεσίας Εκτάκτων 
Αναγκών, Μιουρέϊ Κιρ.  Ο υδα-
τοφράκτης του Ουαραγκάµπα στο 
Σίδνεϊ, ένας από τους µεγαλύτε-
ρους ταµιευτήρες στον κόσµο, 
γέµισε νερό για πρώτη φορά µετά 
14 χρόνια. Και το φράγµα Κότερ 
στην Καµπέρα είναι πλήρες, κάτι 
που έχει να συµβεί εδώ και εκατό 
χρόνια. Χιλιάδες κάτοικοι χω-
ριών και κωµοπόλεων των δυο 
πολιτειών έχουν εκκενώσει στα 
σπίτια τους και η κατάσταση ανα-
µένεται να επιδεινωθεί καθώς 
οι σφοδρές βροχοπτώσεις συνε-
χίζονται. Σύµφωνα µε την Μετε-
ωρολογική Υπηρεσία πρόκειται 
για µία από τις χειρότερες πληµ-
µύρες των τελευταίων 125 ετών 
που έχουν πλήξει τις δυο πολι-

τείες. Σε κάποιες περιοχές έχουν 
επέµβει και δυνάµεις του στρα-
τού για να βοηθήσουν τα ειδικά 
συνεργεία και τους εθελοντές να 
τοποθετήσουν σάκους µε άµµο 
προκειµένου να προστατεύσουν 
χωριά και κωµοπόλεις από την 
ανερχόµενη επικίνδυνα στάθµη 
των υδάτων. ∆ηµοσιογραφικές 
πληροφορίες ανάφεραν ότι στις 
περιοχές Γουάγκα-Γουάγκα και 
βόρεια του Σέπαρτον έχουν προ-
κληθεί τεράστιες ζηµιές.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, πα-
ραδοσιακά, ο Φεβρουάριος και 
Μάρτιος είναι οι πιο «στεγνοί» 
µήνες του χρόνου γι’ αυτό και τα 
φαινόµενα αυτά είναι πρωτοφα-
νή. Οι βροχές ακολουθούν το πιο 
κρύο και υγρό καλοκαίρι εδώ και 
περισσότερα από πενήντα χρό-
νια στην Αυστραλία. 

Αποµονωµένες από την 
ευρύτερη κοινωνία δη-
λώνουν οι περισσότερες 

µητέρες της χώρας, που υπο-
στηρίζουν ταυτόχρονα ότι µε-
γαλώνοντας το παιδί τους, δεν 
έχουν πλέον ελεύθερη ώρα για 
να προωθήσουν προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα 

Σε δείγµα περισσότερων από 
1.000 µητέρων, που διενήργη-
σε η εταιρία Galaxy Research, 
το 87% δήλωσαν ότι µεγαλώ-
νοντας παιδιά νιώθουν πλήρως 
αποµονωµένες από τον υπόλοι-
πο κόσµο.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός 
ότι λόγω οικογενειακών ανα-
γκών αυξάνονται οι πιέσεις σε 
πολλές µητέρες να επιστρέψουν 
στο εργατικό δυναµικό.
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Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυ-
γατρικής της Τράπεζας Κύπρου 
στην Αυστραλία - µε την επω-

νυµία Bank of Cyprus Australia Ltd 
«BOCA» - στην Bendigo and Adelaide 
Bank Limited. Η πώληση έγινε στο 
πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης 
και αύξησης των ρευστών διαθεσίµων 
του Συγκροτήµατος. Το τίµηµα εκτιµά-
ται σε περίπου 105 εκατ. ευρώ. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
η πώληση έχει θετική επίδραση πε-
ρίπου 280 εκατ. ευρώ στα ρευστά δι-
αθέσιµα του Συγκροτήµατος αλλά και 

στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.  
Πιο συγκεκριµένα, έχει θετική συνει-
σφορά της τάξης των 80 εκατ. ευρώ 
στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεµα 
(capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου 
όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαια-
κή Άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών («EBA») και της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. Το κέρδος του 
Συγκροτήµατος από την πώληση υπο-
λογίζεται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ. Στις 
31 ∆εκεµβρίου 2011, τόσο τα δάνεια 
όσο και οι καταθέσεις της BOCA ανέρ-
χονταν σε 1,1 δισ. ευρώ.

Περισσότεροι από µισό εκατοµ-
µύριο Αυστραλοί, «οπλισµέ-
νοι» µε γάντια και πλαστικές 

σακούλες απορριµµάτων, έδωσαν 
µεγάλη µάχη την Κυριακή για να δι-
ατηρήσουν αυτή τη χώρα καθαρή και 
όµορφη. Συγκεκριµένα, 591.400 εθε-
λοντές συµµετείχαν στην 22η ετήσια 
Ηµέρα Επιχείρησης Καθαρισµού της 
Αυστραλίας και µάζεψαν περισσότε-
ρους από 16 τόνους σκουπιδιών από 
7.000 διαφορετικές τοποθεσίες της 
χώρας. Στη Βικτώρια δόθηκε µεγάλη 

έµφαση στον καθαρισµό του ποταµού 
Γιάρα, ενώ στη Ν.Ν.Ουαλία και τη ∆υ-
τική Αυστραλία δόθηκε µεγαλύτερη 
έµφαση στον καθαρισµό παραλιών, 
ποταµών και λιµνών.

Στη Ν.Ν.Ο. όµως, ορισµένες εκδη-
λώσεις που προγραµµατίζονταν στο 
πλαίσιο της Ηµέρας Επιχείρησης Κα-
θαρισµού της Αυστραλίας, ακυρώθη-
καν την τελευταία στιγµή, λόγω των 
άσχηµων καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν στην πολιτεία το Σαββα-
τοκύριακο.

Καταπέλτης για τα σχολεία της 
Νέας Νότιας Ουαλίας κρίνεται 
το πόρισµα πρόσφατης έρευ-

νας που έγινε σε παναυστραλιανή 
κλίµακα, εφόσον αποκαλύπτει ότι 
δεν λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα 
για την προστασία των µαθητών προ-
κειµένου να αποφύγουν τις βλαβερές 
συνέπειες του δυνατού ήλιου και των 
υψηλών θερµοκρασιών. Συγκεκριµέ-
να, η Ν.Ν.Ο. κατατάσσεται προτελευ-
ταία στον κατάλογο των πολιτειών της 
χώρας σε προγράµµατα για την προ-
στασία των µαθητών από τον δυνατό 
ήλιο, στα δηµόσια σχολεία.

Την έρευνα διενήργησε η Αντι-
καρκινική Υπηρεσία της Ν.Ν.Ο. και 
σύµφωνα µε την ∆ιευθύντρια για την 
πρόληψη του καρκίνου του δέρµατος, 
Βανέσα Ροκ, τα πολιτειακά σχολεία 
δεν θέτουν σε εφαρµογή βασικά προ-
γράµµατα για την προστασία των µα-
θητών από τις συνέπειες του ήλιου και 
των υψηλών θερµοκρασιών. Ανάµε-
σα στις βασικές προϋποθέσεις για την 
προστασία των µαθητών στα δηµόσια 
σχολεία, είναι να φορούν οι µαθητές 
καπέλο όταν βρίσκονται στην αυλή 
στη διάρκεια του διαλείµµατος και να 
χρησιµοποιούν αντηλιακό SPF 30+.

Επιδεινώνεται η κατάσταση
στη Ν.Ν.Ο. και τη Βικτώρια

Αποµονωµένες νιώθουν οι µητέρες

Εκτεθειµένοι στις βλαβερές συνέπειες του ήλιου 
οι µαθητές των δηµόσιων σχολείων της Ν.Ν.Ο.

Ολοκληρώθηκε η πώληση 
της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 280 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

59.400 εθελοντές συμμετείχαν 
στην Ημέρα Επιχείρησης 
Καθαρισμού της Αυστραλίας


