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Κυκλοφοριακό χάος προ-
κάλεσαν χθες στο Σίδνεϊ 
οι σφοδρές βροχοπτώ-

σεις που άρχισαν από το βράδυ 
της Τετάρτης µε αποτέλεσµα να 
πληµµυρίσουν πολλές περιοχές, 
να κλείσουν οδικές αρτηρίες και 
σιδηροδροµικές γραµµές και να 
διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος σε εκατοντάδες σπίτια.

Οι αρµόδιες αρχές αναγκά-
στηκαν να προβούν σε εκκενώ-
σεις σπιτιών που απειλούνταν 
από πληµµύρες ενώ σωστικά 
συνεργεία κλήθηκαν σε εκατο-
ντάδες περιστατικά εκτάτου ανά-
γκης. Χθες το πρωί έπεσε βροχή 
119 χιλιοστών  του µέτρου σε 
πολλά σηµεία της µητροπολιτι-
κής περιοχής του Σίδνεϊ και 146 
χιλιοστά στο Merrylands.

«Η βροχή που έπεσε σήµερα 
(χθες) το πρωϊ στο Σίδνεϊ έχει 
καταρρίψει πολλά προηγούµε-
να ρεκόρ των τελευταίων πέντε 
χρόνων», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά εκπρόσωπος της Μετεω-
ρολογικής Υπηρεσίας.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις 

είχαν σαν αποτέλεσµα να πληµ-
µυρίσουν περιοχές, να κλείσουν 
δρόµοι και σιδηροδροµικές 
γραµµές, ενώ διακόπηκε και η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε 
εκατοντάδες κατοικίες.

Επίσης, οι αρµόδιες αρχές 
αναγκάστηκαν να εκκενώσουν 
το γηροκοµείο Scalabrini στο 
Austral, νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, 
που είχε απειληθεί όταν υπερ-
χείλισε ο ποταµός Μποντς.

Εκκενώθηκαν παράλληλα 20 
κατοικίες στο Μάρικβιλ, που 
πληµµύρισαν λόγω των σφο-
δρών βροχοπτώσεων, ενώ δι-
ασώθηκαν δεκάδες άτοµα που 
παγιδεύτηκαν µέσα στα αυτοκί-
νητά τους σε πληµµυρισµένες 
περιοχές του Rossmore, του 
Austral και του Campbelltown.

Η κακοκαιρία επηρέασε επί-
σης πολλές πτήσεις στο Αερο-
δρόµιο του Σίδνεϊ. Όπως ανα-
κοινώθηκε υπήρξαν µεγάλες 
καθυστερήσεις σε πολλές πτή-
σεις ενώ ορισµένες ακυρώθη-
καν. Την ίδια ώρα ακυρώθηκαν 
πολλά δροµολόγια τραίνων στα 

ανατολικά προάστια, στις περι-
οχές Bankstown, Inner West, 
Airport, South, North Shore, 
Western, Olympic Park και  
Northern lines.

Ο σιδηροδροµικός σταθµός 
του Banksia είχε κλείσει εφόσον 
είχε πληµµυρίσει, ενώ σε 50 δι-
αφορετικές τοποθεσίες του Σίδ-
νεϊ διακόπηκε η παροχή ηλε-
κτρικού ρεύµατος επηρεάζοντας 
300 περίπου κατοικίες,

Η στάθµη των υδάτων στον 
ποταµό Τζόρτζες είχε ανέβει επι-
κίνδυνα και αναµενόταν χθες 
να υπερχειλίσει στις περιοχές 
Liverpool και Milperra.

Στο µεταξύ οι πληµµύρες συ-
νέχισαν να δηµιουργούν τερά-
στια προβλήµατα στις περιοχές 
Griffith και Forbes. Προχθές το 
βράδυ είχαν πληµµυρίσει άλλες 
120 κατοικίες στο Beelbangera, 
κοντά στο Griffith.

Στο Wagga Wagga η κατάστα-
ση είχε βελτιωθεί κάπως χθες, 
αλλά τουλάχιστον 600 άτοµα 
δεν µπορούσαν ακόµη να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους.

Σε δέντρα και φυτά βρί-
σκουν καταφύγιο χιλιάδες 
αράχνες στην προσπάθεια 

να γλυτώσουν από τις πληµ-
µύρες που πλήττουν την νότια 
Ν.Ν.Ο.. Οι αράχνες υφαίνουν 
µε τον ιστό τους τεράστιες εκτά-
σεις καλύπτοντας τα φυτά και 
«κουκουλώνοντας» ακόµα και 
δέντρα. Το φαινόµενο είναι 
εντονότερο στην πόλη Wagga 
Wagga στη Νότια Νέα Ουαλία, 
όπου περίπου 8.000 άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των 
πληµµυρών και της επικίνδυ-
νης αύξησης της στάθµης των 
υδάτων.  Όπως τόνισε ο διευ-
θυντής συλλογών εντοµολογίας 
του Μουσείου της Αυστραλίας, 
Graham Milledge, πρόκειται για 
τυπική συµπεριφορά αραχνών 
που προσπαθούν να σωθούν 
από τις πληµµύρες.

«Συχνά το κάνουν αυτό για να 
επεκταθούν σε µια νέα περιο-
χή, όµως στην προκειµένη πε-

ρίπτωση απλά προσπαθούν να 
γλυτώσουν από το νερό», εξήγη-
σε ο κ. Milledge.

Χάος στο Σίδνεϊ λόγω της κακοκαιρίας

Αράχνες «κατέλαβαν» τεράστιες εκτάσεις 
στο πληµµυρισµένο Wagga Wagga
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Εορτάζοντας την εβδομάδα των ηλικιωμένων

 Τμήματα για την υγεία των ηλικιωμένων
          Ημερομηνία: Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

      Ώρα: 11.00 π.μ. μέχρι 1.00 μ.μ.
Τόπος: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νοτίου Ουαλίας

(206-210 Lakemba St., Lakemba)

Θέματα προς συζήτηση:
Καλή διατροφή

Τεχνική ελαφρών ασκήσεων
Ενεργητική Διανοητική Υγεία

Θετική Κοινωνική αλληλεπίδραση

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων 
παρακαλώ επικοινωνήσατε 

με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νοτίου Ουαλίας 

και ζητήσετε την Ντομινίκ Τζώρτζ ή την Ελίζα Κάλλη 
στον αριθμό 02 97406022.
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