
Το Γραφείο ΕΟΤ Αυστραλί-
ας-Ν.Ζηλανδίας, µε στόχο 
την τουριστική προβολή 

της Ελλάδας στο κοινό της Αυ-
στραλίας, πρόκειται να λάβει 
µέρος, µε δικό του περίπτερο, 
στη διεθνή τουριστική έκθεση 
Sydney Holiday & Travel Show 
2012, η οποία θα πραγµατο-
ποιηθεί το Σαββατοκύριακο 
24-25 Μαρτίου 2012 στο Royal 
Hall of Industries, Fox Studios, 
Moore Park. Σηµειώνεται ότι 
συνεκθέτες στο περιπτέρο του 
ΕΟΤ θα είναι η Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων (Κέρκυρα, Παξοί, 

Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλο-
νιά, Ιθάκη, και Ζάκυνθος) κα-
θώς και το ταξιδιωτικό πρακτο-
ρείο «Travel Plan».

Στην εν λόγω έκθεση, οι επι-
σκέπτες του περιπτέρου του 
ΕΟΤ, το οποίο θα φέρει τον 
αριθµό Α18, µεταξύ άλλων, 
θα έχουν την δυνατότητα να 
λάβουν συµβουλές & ιδέες για 
τις επόµενες εξορµήσεις και τα 
ταξίδια τους στην Ελλάδα, να 
ενηµερωθούν για τις τουριστι-
κές δυνατότητες που προσφέρει 
η χώρα µας καθ’ όλη την διάρ-
κεια του χρόνου, αλλά και να 

προµηθευτούν πλούσιο έντυπο, 
ενηµερωτικό υλικό και ταξιδιω-
τικούς οδηγούς από διάφορους 
ελληνικούς προορισµούς.

Η είσοδος για το κοινό είναι 
δωρεάν, ενώ παράλληλα παρέ-
χεται δωρεάν πάρκινγκ κατά τις 
πρώτες δύο ώρες. Ώρες κοινού: 
10:00-16:30 

Για περισσότερες πληροφορί-
ες για την έκθεση:
www.holidayshow.com.au
Για περισσότερες πληροφορίες 
για τη συµµετοχή του ΕΟΤ:
Καλογερά Χριστίνα
Προϊσταµένη Γραφείου ΕΟΤ 
Αυστραλίας-Ν.Ζηλανδίας
Τ. +612 9241 1663
F. +612 9241 2499

Στην Αυστραλία θα «ταξιδέ-
ψει» ο Μέγας Αλέξανδρος 
καθώς το Μουσείο του 

Σίδνεϊ ανακοίνωσε ότι φέτος θα 
φιλοξενήσει µια έκθεση µε τίτ-

λο «Αλέξανδρος ο Μέγας: 2000 
χρόνια θησαυρών». Όπως τονί-
ζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
πρόκειται για την µεγαλύτερη 
έκθεση αρχαιοτήτων που φιλο-

ξενείται ποτέ στην Αυστραλία. 
Η έκθεση, που προέρχεται από 
το Μουσείο Ερµιτάζ της Αγίας 
Πετρούπολης, θα εγκαινιαστεί 
στις 24 Νοεµβρίου του 2012.

Πέθανε την Κυριακή, σε 
ηλικία 68 χρόνων, ο δι-
άσηµος Αυστραλός τηλε-

παρουσιαστής Ian Turpie.
Ο Turpie, το όνοµα του οποί-

ου έγινε συνώνυµο µε την φρά-
ση «come on down» από το δη-
µοφιλές τηλεοπτικό σώου που 
παρουσίαζε επί σειρά ετών «The 
new price is right», έχασε τη 
µάχη µε την επάρατη νόσο και 
άφησε την τελευταία του πνοή 
στο νοσοκοµείο όπου νοσηλευ-
όταν, έχοντας στο προσκέφαλό 
του τα µέλη της οικογένειάς του 
και στενούς φίλους.Για µισό αι-
ώνα ο Ian Turpie, που γεννή-
θηκε στη Μελβούρνη το 1943, 
κέρδισε τις καρδιές εκατοµµυ-
ρίων Αυστραλών ως τραγουδι-
στής, ηθοποιός, ραδιοεκφωνη-
τής και τηλεπαρουσιαστής.
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Το ενδεχόµενο να γίνουν αλλαγές 
στο σχετικό νόµο ώστε να δίνεται 
µια δεύτερη ευκαιρία στους οδη-

γούς που συλλαµβάνονται για οδήγη-
ση υπό την επήρεια αλκοόλ,  εξετάζει η 
κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας.

Αυτό αποκάλυψε χθες ο Γενικός Ει-
σαγγελέας της Ν.Ν.Ο., Γκρεγκ Σµιθ, 
υπογραµµίζοντας ότι η σχετική πρό-
ταση προβλέπει την έκδοση «διπλώ-
µατος οδήγησης καλής διαγωγής», 
στα άτοµα που είχαν συλληφθεί και 
καταδικαστεί για οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ. Τα διπλώµατα οδή-
γησης καλής διαγωγής θα είναι διαρ-
κείας 12 µηνών και σε περίπτωση που 
οι κάτοχοί τους συλληφθούν και πάλι 
για το ίδιο αδίκηµα, τότε θα διπλασι-
άζεται η περίοδος που θα τους αφαι-

ρείται το δίπλωµα. Ο κ. Σµιθ τόνισε 
ότι η δικαιοσύνη τιµωρεί αυστηρά 
όσους συλλαµβάνονται να οδηγούν µε 
περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίµα τους 
πάνω από το επιτρεπτό όριο του 0.05. 
«Πιστεύω όµως ότι ο νόµος πρέπει να 
γίνει πιο ελαστικός ώστε να ενθαρ-
ρύνουµε τους οδηγούς να είναι µην 
πίνουν πριν καθίσουν στο τιµόνι, να 
είναι πιο προσεκτικοί στους δρόµους 
και να τηρούν τους κώδικες οδικής κυ-
κλοφορίας», δήλωσε ο κ. Σµιθ.

Να σηµειωθεί ότι κάτω από τους 
ισχύοντες νόµους, τα άτοµα που συλ-
λαµβάνονται να οδηγούν µεθυσµένα, 
τιµωρούνται µε αφαίρεση του διπλώ-
µατός τους µέχρι πέντε χρόνια και 
αντιµετωπίζουν ποινή κάθειρξης µέ-
χρι και δύο χρόνια. 

Πάνω από 250.000 νυχτερί-
δες εισέβαλαν στην πόλη 
Katherine στη Βόρεια Επικρά-

τεια, προκαλώντας τον πανικό. Το 
Κέντρο Ελέγχου Επιδηµιών απηύ-
θυνε έκκληση στους κατοίκους να 
λάβουν µέτρα προστασίας και να 
αποφύγουν τις νυχτερίδες καθώς 
ενδέχεται να φέρουν τον επικίνδυ-
νο ιό «Lyssavirus». Οι συγκεκριµέ-
νες νυχτερίδες τρέφονται µε φρούτα 
και ονοµάζονται «κόκκινες ιπτάµενες 
αλεπούδες». Ο ιός «Lyssavirus» µετα-
δίδεται στον άνθρωπο µε το δάγκω-
µα της νυχτερίδας ή σε ορισµένες 
περιπτώσεις και µε µια γρατζουνιά. 
Ως εκ τούτου οι Αρχές προχώρη-
σαν στη λήψη προληπτικών µέτρων 
και έκλεισαν το αθλητικό κέντρο της 

πόλης Katherine, 300 χιλιόµετρα 
δυτικά του Darwin.  Η αποικία των 
νυχτερίδων κατέφθασε στην πόλη 
στα τέλη του περασµένου µήνα. Αν 
και τις τελευταίες ηµέρες ο αριθµός 
τους στην περιοχή άρχισε να µειώ-
νεται, το πρόβληµα στα προάστια 
παραµένει έντονο. Οι δασοφύλα-
κες υποστηρίζουν ότι οι νυχτερίδες 
ενδέχεται να κατέκλυσαν την πόλη 
Katherine λόγω της καταστροφής 
των οικοτόπων τους ή επειδή προ-
σελκύστηκαν από την πλούσια χλω-
ρίδα. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες 
ο ιός «Lyssavirus» µεταδίδεται µε το 
σάλιο της νυχτερίδας. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις καταλήγει στον θάνατο, 
ενώ υπάρχει εµβόλιο µε δραστικά 
αποτελέσµατα αν χορηγηθεί άµεσα.

Πέντε άτοµα, ανάµεσα στα οποία 
και δύο κοριτσάκια, έχασαν τη 
ζωή τους στο ίδιο σχεδόν ση-

µείο αυτοκινητόδροµου στη νότια 
Ν.Ν.Ο., σε διαφορετικά τροχαία δυ-
στυχήµατα που έγιναν σε διάστηµα 
δύο ηµερών. Την Κυριακή το πρωί 
δύο άτοµα σκοτώθηκαν όταν το αυ-
τοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε 

από την πορεία του και προσέκρου-
σε σε δέντρο στον αυτοκινητόδροµο 
Κιγκς, περίπου 20 χλµ ανατολικά του 
Braidwood. ∆ύο µέρες νωρίτερα ένας 
άντρας 52 χρόνων και οι δύο κόρες 
του ηλικίας 8 και 10 χρόνων, σκο-
τώθηκαν σε άλλο µοιραίο δυστύχηµα 
που έγινε σχεδόν στο ίδιο σηµείο του 
αυτοκινητόδροµου.

Ο Μέγας Αλέξανδρος 
έρχεται... Αυστραλία

Πέθανε ο Ian Turpie

Πέντε νεκροί σε δύο τροχαία στο ίδιο σηµείο 

Δεύτερη ευκαιρία στους οδηγούς 
που συλλαμβάνονται να οδηγούν μεθυσμένοι

Εισβολή νυχτερίδων 
στην Αυστραλία 

Συμμετοχή του ΕΟΤ 
στο Sydney Holiday 
& Travel Show 2012

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΙΟΥ

Εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων νυχτερίδων στην πόλη Katherine.


