
Σε κατηγορίας 1 υποβαθ-
µίστηκε την Κυριακή ο 
κυκλώνας Λούα, που 

απειλούσε τις βορειοδυτικές πε-
ριοχές της ∆υτικής Αυστραλίας. 
Ο κυκλώνας στο πέρασµά του 
από τις περιοχές Πιλµπάρα και 
Κίµπερλι, προκάλεσε εκτεταµέ-
νες ζηµιές αλλά στη συνέχεια 
εξασθένησε.

Να σηµειωθεί ότι το Σαββατο-
κύριακο είχαν τεθεί σε κατάστα-

ση συναγερµού πολλές πόλεις 
στην βορειοδυτική Αυστραλία, 
καθώς ο κυκλώνας Λούα κα-
τευθυνόταν προς την ακτή ανά-
µεσα στο Πορτ Χέντλαντ και 
το Μπρουµ. Σύµφωνα µε τη 
µετεωρολογική υπηρεσία της 
χώρας, το Πιλµπάρα και το Κί-
µπερλι επλήγησαν από ισχυρές 
βροχοπτώσεις και ανέµους που 
έπνεαν µε ταχύτητα έως και 220 
χιλιοµέτρων ανά ώρα καθώς ο 

κυκλώνας είχε τοποθετηθεί 
στην τέταρτη βαθµίδα της σχε-
τικής κλίµακας.

Οι επιχειρήσεις θαλάσσιας 
µεταφοράς όπως και εξόρυ-
ξης είχαν ανασταλεί. Επίσης, 
οι πτήσεις στην περιοχή είχαν 
µαταιωθεί και ο κύριος αυτο-
κινητόδροµος ανάµεσα στο 
Μπρουµ και το Πορτ Χέντλαντ 
έχει κλείσει, όπως άλλωστε και 
το λιµάνι.

Την επίθεση αστυνοµικών 
που έκαναν χρήση σπρέϊ 
πιπεριού και όπλου τέϊ-

ζερ, δέχθηκε τις πρωϊνές ώρες 
της Κυριακής ένας άντρας στο 
κέντρο του Σίδνεϊ, που έχασε 
τις αισθήσεις του και τελικά 
υπέκυψε στο µοιραίο. Άνδρες 
του νόµου είχαν κληθεί σε ένα 

κατάστηµα επί της Κινγκ Στριτ, 
το οποίο είχε ληστέψει προη-
γουµένως ένοπλος άντρας. Εκεί 
επιχείρησαν να συλλάβουν 
έναν άντρα, που αντιστάθηκε, 
µε αποτέλεσµα να υποχρεω-
θούν να κάνουν χρήση όπλου 
τέϊζερ και σπρέϊ πιπεριού. Ο 
άντρας έχασε τις αισθήσεις του 

µόλις κτυπήθηκε από το όπλο 
τέϊζερ και παρά τις απεγνωσµέ-
νες προσπάθειες των αστυνοµι-
κών αλλά και των νοσοκόµων 
που κλήθηκαν αµέσως µετά, 
υπέκυψε στο µοιραίο.

Υπάρχουν υποψίες ότι το 
θύµα τελικά δεν είχε καµία ανά-
µειξη στην ένοπλη ληστεία.

Τη διαβεβαίωση ότι δεν 
γνωρίζει απολύτως τίποτα 
για τις πρόσφατες απο-

λύσεις στο καζίνο The Star του 
Σίδνεϊ, έδωσε χθες ο ελληνι-
κής καταγωγής υπουργός Του-
ρισµού της Ν.Ν.Ο., κ. Γιώργος 
Σουρής. Να σηµειωθεί ότι ο 
αρχηγός της πολιτειακής αντι-
πολίτευσης, Τζον Ρόµπερτσον, 
εξαπέλυσε δριµύτατη επίθεση 
κατά του κ. Σουρή, κατηγορώ-
ντας τον για απόκρυψη πληρο-
φοριών από τον πρωθυπουργό 
κ. Μπάρι Ο’ Φάρελ, σε ότι αφο-
ρά στην έρευνα που είχε γίνει 
στο εν λόγω καζίνο.

Ο κ. Σουρής όµως τόνισε ότι 
δεν απέκρυψε τίποτα από τον 
πρωθυπουργό. Αντίθετα ενη-
µέρωνε σε τακτικά διαστήµατα 
- όπως είπε - τον τότε διευθυντή 
του τµήµατος επικοινωνιών του 
πρωθυπουργικού γραφείου κ. 
Πίτερ Γκρίµσοου.

Να σηµειωθεί ότι ο κ. Γκρίµ-
σοου, που στο µεταξύ απολύ-
θηκε για άλλο λόγο από τον 
πολιτειακό πρωθυπουργό, κα-

τηγορείται ότι είχε επιδοθεί σε 
µια µυστική εκστρατεία εναντί-
ον του καζίνο, όπου είχε εργα-
στεί στο παρελθόν.

Περισσότερα από 2.500 άτοµα 
αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τα σπίτια τους στην πε-

ριοχή Hay, νότια της Ν.Ν.Ουαλίας, 
εφόσον υπήρχε χθες µεγάλος κίν-
δυνος να υπερχειλίσει ο ποταµός 

Murrumbidgee. Οι αρµόδιες Αρχές 
προειδοποιούσαν ότι η στάθµη των 
υδάτων του ποταµού θα ξεπερνούσε 
τα 9 µέτρα και ότι η περιοχή απειλεί-
το µε πληµµύρες.
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Πέρασε ο κίνδυνος
του κυκλώνα Λούα
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Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ

προσκαλούν όλους τους Ομογενείς 
σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΞΙΩΣΗ

για να τιμήσουμε την Εθνική μας παλιγγενεσία
«25ης Μαρτίου 1821»

την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
Στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη

206 – 210 Lakemba Street, Lakemba
στις 7.00μμ.

Όλοι ευπρόσδεκτοι

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ
θα τιμήσει την Εθνική μας παλιγγενεσία 

της «25ης Μαρτίου 1821»

Δεξίωση – Cocktail Party
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2.500 άτομα στην περιοχή Hay
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους 

Ένας άντρας νεκρός 
από επίθεση αστυνοµικών µε όπλο τέιζερ 

Τα πυρά της αντιπολίτευσης
δέχεται ο Γιώργος Σουρής


