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Απίστευτες εικόνες κατέγραψε 
η κάµερα ελικοπτέρου τηλεο-
πτικού σταθµού, στα ανοικτά 

µιας ακτής στο δυτικό τµήµα της Αυ-
στραλίας. Ο ναυαγός ενός σκάφους, ο 
οποίος παρέµεινε µέσα στο νερό για 
περισσότερες από 20 ώρες, βρέθηκε 
πολύ κοντά στο να δεχτεί επίθεση από 
έναν σφυροκέφαλο καρχαρία. Όπως 
µετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο 7, το 
µεγάλο ψάρι είχε αρχίσει να πλησι-
άζει επικίνδυνα τον 49χρονο άνδρα, 
µε µέλη της οµάδας διάσωσης να τον 
αποµακρύνουν από τη θάλασσα την 
ύστατη στιγµή. Το περιστατικό σηµει-
ώθηκε στα ανοικτά του παραθαλάσσι-
ου χωριού Λίµαν, περίπου 270 χλµ. 
βόρεια του Πέρθ. Ο 49χρονος ήταν 

ένας από τους δύο που ανασύρθηκαν 
από τον ωκεανό αφότου τους εντόπισε 
ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθµού 
7. Η δραµατική επιχείρηση διάσωσής 
τους περιλάµβανε πέντε αεροπλάνα 
και πέντε σκάφη και κάλυψε έκταση 
320 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. 

Ο άνδρας µε δύο άλλους είχε βγει 
στα ανοιχτά του Περθ, µε βάρκα για να 
ψαρέψουν και όταν δεν επέστρεψαν 
σήµανε συναγερµός.  Ο ένας εξέπνευ-
σε λίγο αργότερα, αφότου είχε βγει 
στην ακτή, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται. 
Ο τρίτος παραµένει αγνοούµενος. 

«∆εν έχουµε µιλήσει ακόµα µε τον 
επιζήσαντα κι έτσι δεν ξέρουµε τι συ-
νέβη», είπε εκπρόσωπος της αστυνο-
µίας. Οι άνδρες εντοπίστηκαν από ελι-

κόπτερο του τηλεοπτικού σταθµού 7 
µε τον ρεπόρτερ που επέβαινε σε αυτό 
να δίνει αγωνιώδη µετάδοση όσων 
συνέβαιναν. «Όταν τον πρωτοείδαµε, 
ένα από τα πιο τροµακτικά πράγµατα 
ήταν ένας τεράστιος σφυροκέφαλος 
καρχαρίας περίπου είκοσι µέτρα µα-
κριά του, που γύριζε γύρω του», είπε. 

«Ο άνδρας ήταν γυµνός, αγωνιζόταν 
να επιπλεύσει µε το κεφάλι του έξω 
από το νερό. Μας έκανε νόηµα αλλά 
από το ελικόπτερο πρακτικά δεν µπο-
ρούσαµε να κάνουµε τίποτα». 

Από το ελικόπτερο έριξαν στη θά-
λασσα ένα φουσκωτό σωσίβιο αλλά το 
ρεύµα το αποµάκρυνε από τον άνδρα. 

Τελικά ανασύρθηκε από πλωτό της 
ακτοφυλακής. 

Οι Anonymous ανέλαβαν την 
ευθύνη για την πειρατεία 
στην ιστοσελίδα του Οργανι-

σµού Πληροφοριών Ασφαλείας της 
Αυστραλίας (ASIO), της υπηρεσίας 
πληροφοριών της χώρας, που παρα-
δέχτηκε ότι είχε «προβλήµατα στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση. 

Ο ASIO έκανε λόγο για µερικά 
τεχνικά προβλήµατα στη δηµόσια 
ιστοσελίδα του», η οποία «δεν πε-
ριέχει καµιά απόρρητη πληροφο-
ρία», όπως τόνισε. Σύµφωνα µε την 
εφηµερίδα Sydney Morning Herald, 
δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην 
ιστοσελίδα του ASIO επί 30 λεπτά, 
η οποία όµως λειτουργούσε κανονι-
κά µερικές ώρες αργότερα. 

Οι Anonymous που δηλώνουν 
υπέρµαχοι του δικαιώµατος στην 
ελευθερία της έκφρασης έχουν 
επιτεθεί σε αρκετές ιστοσελίδες 
κολοσσών όπως οι Sony, Amazon 
και Visa.

Η οργάνωση αυτή ανέλαβε την ευ-
θύνη για τον αποκλεισµό των ιστο-
σελίδων κυβερνητικών υπηρεσιών 
στο Κεµπέκ ώστε να υποστηρίξει 

το φοιτητικό κίνηµα διαµαρτυρίας 
στην πόλη αυτή και για την κυβερ-
νοπειρατεία στον όµιλο χαλυβουρ-
γίας ArcelorMittal.

Νέα µελέτη της αυ-
στραλιανής κυβέρ-
νησης προβλέπει 

πως τα φωτοβολταϊκά και 
οι χερσαίες ανεµογεννήτρι-
ες θα αποτελέσουν την πιο 
φθηνή πηγή ενέργειας στην 
χώρα µέσα στα επόµενα 20 
χρόνια. Σύµφωνα µε την εν 
λόγω µελέτη, η οποία φέρει 
την υπογραφή του Τµήµατος 
Ενέργειας και Τουρισµού, 
εάν η κατάσταση παραµεί-
νει ως έχει τα αµέσως επό-
µενα χρόνια, η ηλιακή και 
αιολική ενέργεια θα είναι 
οι µόνες που θα αποδίδουν 
καλύτερα και φθηνότερα σε 
σχέση µε κάθε άλλη πηγή 

ενέργειας µέχρι το 2030. 
Επιπλέον, χάρη στα φω-
τοβολταϊκά αναµένεται να 
µειωθούν σχεδόν κατά το 
ήµισυ οι τιµές του ηλεκτρι-
κού ρεύµατος, ενώ µικρό-
τερες µειώσεις θα αφορούν 
τις ανεµογεννήτριες.

“Η Αυστραλία θα γνωρί-
σει πολύ σηµαντικές αλλα-
γές στο ενεργειακό της σχή-
µα τις επόµενες δεκαετίες, 
που θα έχουν αντίκτυπο στα 
δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά που θα συµ-
βάλουν στην επίτευξη των 
στόχων για την µείωση των 
εκποµπών ρύπων”, αναφέ-
ρεται τέλος στην έκθεση.

Εκκληση στο κοινό να εί-
ναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κό όταν χρησιµοποιεί 

σόµπες και άλλες ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, έκανε χθες η 
Πυροσβεστική υπηρεσία της 
Ν.Ν.Ουαλίας, µετά από άλλο 
ένα περιστατικό όπου άτοµο 
έχασε τη ζωή του σε πυρ-
καγιά που ξέσπασε σε σπίτι 
της πολιτείας. Στην τελευ-
ταία πυρκαγιά που εκδηλώ-
θηκε σε σπίτι της περιοχής 
Blaxland, έχασε τη ζωή του 
ένας άντρας ηλικίας 25 έως 

35 χρόνων. Στις προηγούµε-
νες δύο, που εκδηλώθηκαν 
σε σπίτια της περιοχής των 
Μπλου Μάουντενς, έχασαν 
τη ζωή τους άλλα δύο άτο-
µα. Ο εκπρόσωπος της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας της 
πολιτείας, Πολ Μπέϊλι, τόνι-
σε ότι τα τρία αυτά µοιραία 
περιστατικά έρχονται να µας 
υπενθυµίσουν ότι θα πρέπει 
να ελέγχουµε τις σόµπες και 
άλλες ηλεκτρικές εγκαταστά-
σεις που χρησιµοποιούµε 
κυρίως τον χειµώνα.

∆ιάσωση ψαρά που παρολίγο να πέσει θύµα 
σφυροκέφαλου καρχαρία

Την Υπηρεσία Πληροφοριών 
χτύπησαν οι Anonymous

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ASIO

ΣΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης 
σε φωτοβολταϊκά 
και ανεμογεννήτριες 

Τρίτη μοιραία πυρκαγιά 
σε σπίτι 
στη Ν.Ν. Ουαλία

Mία από τις πλέον 
γνώριµες εικόνες
των Anonymous   


