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Eνας 60χρονος πυροσβέστης 
από τη Βικτώρια, βρέθηκε την 
Κυριακή νεκρός στην Τασµα-

νία. Την ίδια ώρα επιβεβαιώθηκε 
ότι 12 κατοικίες καταστράφηκαν 
από µεγάλη πυρκαγιά που µαίνεται 
ανεξέλεγκτη στη βόρεια Ν.Ν.Ουα-
λία. Το πτώµα του άτυχου πυροσβέ-
στη βρέθηκε κοντά στην περιοχή 
Ταράνα, ενώ εκπρόσωπος της αστυ-
νοµίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν 
υποψίες ότι πρόκειται για έγκληµα. 
Στο µεταξύ οι αυστραλιανές Αρχές 
απηύθυναν έκκληση για εθελοντές 
ενώ δεκάδες πυρκαγιές συνεχίζουν 
να κατακαίουν δασικές εκτάσεις στο 
νοτιοανατολικό τµήµα της χώρας. 

«∆εν χρειάζεται να είστε στην 
πρώτη γραµµή του µετώπου για την 
κατάσβεση της φωτιάς την ώρα που 
η θερµοκρασία αγγίζει τους 40 βαθ-
µούς Κελσίου», είπε ο υποδιοικητής 
της πυροσβεστικού σώµατος στο 
Κουίνσλαντ, Νιλ Γκάλαντ. «Υπάρ-
χουν και άλλες θέσεις στις τάξεις 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας που 
βοηθούν µε ρόλο υποστήριξης». 

Η Νέα Νότια Ουαλία, έχει τουλά-
χιστον 2.000 πυροσβέστες στη δύ-
ναµη της πυροσβεστικής της υπηρε-
σίας και περίπου 70.000 εθελοντές. 
Συνολικά 95 ανεξέλεγκτες δασικές 
πυρκαγιές µαίνονται, ανακοίνωσε η 
Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
∆ώδεκα φωτιές επεκτάθηκαν και 
τώρα απειλούν νέες περιοχές. 

«Ο µεγάλος κίνδυνος είναι ότι 
αυτές οι φωτιές αυτές εξαπλώνο-
νται ταχύτατα και νέες πυρκαγιές 
εκδηλώνονται», δήλωσε ο Μποµπ 
Ρότζερς, ο υποδιοικητής της πυρο-
σβεστικής υπηρεσίας στη Νέα Νότια 
Ουαλία. Οι κτηνοτρόφοι στην πολι-
τεία αυτή έχουν χάσει 10.000 πρό-
βατα και αγελάδες. 

Στην Τασµανία, όπου 126 κτή-
µατα µε σπίτια έγιναν στάχτη µια 
εβδοµάδα νωρίτερα και 236.000 
στρέµµατα δασικής έκτασης κατα-
στράφηκαν, παραµένει αδύνατη η 
πρόσβαση στις περιοχές αυτές για 
τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τις 
εστίες τους. Οι υπηρεσίες υγείας του 
νησιού συνιστούν στους κατοίκους 

να φορούν µάσκες για να προστατευ-
τούν από τη σκόνη και ζητούν από 
τους κατοίκους να προετοιµαστούν 
για το ενδεχόµενο να εγκαταλείψουν 
την περιοχή στην περίπτωση που οι 
άνεµοι ενισχυθούν και η φωτιά τεθεί 
εκτός ελέγχου. Πριν λίγες µέρες, ως 
γνωστόν, ο υδράργυρος ανέβηκε σε 
επίπεδα ρεκόρ σε όλη την ήπειρο, 
µε τη µέση µέγιστη θερµοκρασία να 
κυµαίνεται µέχρι σήµερα στους 39,3 
βαθµούς Κελσίου. 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΘΗΚΑΝ 12 ΣΠΙΤΙΑ
∆ώδεκα κατοικίες καταστράφη-

καν προχθές από την πυρκαγιά που 
µαίνεται ανεξέλεγκτη στη βόρεια 
Ν.Ν.Ουαλία, ενώ πολλά άλλα απει-
λούνται άµεσα από φωτιά που µαί-
νεται στην περιοχή Κουναµπάραχ. 
Η ευρύτερη περιοχή εκκενώνεται 
καθώς υπάρχει κίνδυνος να καούν 
κατοικηµένες περιοχές. Επίσης, είχε 
καταστραφεί ένα κτίριο στο Αστε-
ροσκοπείο του Σάϊντινγκ Σπρινγκ, 
αλλά ευτυχώς το κύριο τηλεσκόπιο 
δεν υπέστη ζηµιές.

Η φωτιά αυτή είναι µία από τις 
πολλές δεκάδες που µαίνονται στην 
ανεξέλεγκτες στη Νέα Νότια Ουαλία 
αλλά και σε άλλες πολιτείες της Αυ-
στραλίας. Οι πυροσβέστες δίνουν 
σκληρή µάχη για να ελέγξουν τα 
πύρινα µέτωπα εκµεταλλευόµενοι 
τη µικρή πτώση της θερµοκρασίας 
και πριν από την αναµενόµενη επι-

στροφή του καύσωνα.
Οι θερµοκρασίες, οι οποίες είχαν 

υπερβεί τους 40 βαθµούς Κελσίου 
υποχώρησαν, δίνοντας ένα στενό 
«παράθυρο» χρόνου στους πυρο-
σβέστες πριν επιστρέψει σήµερα, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις, ο 
καύσωνας. Από τις πυρκαγιές, που 
µαίνονται για σχεδόν µια εβδοµά-
δα, έχουν καταστραφεί εκατοντάδες 
σπίτια ειδικά στο νησί της Τασµανί-
ας στο νότιο τµήµα της χώρας.

Τουλάχιστον 350.000 εκτάρια 
δάσους, θάµνων, καλλιεργειών και 
βοσκοτόπων κάηκαν στην πολιτεία 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, την πιο 
πυκνοκατοικηµένη περιοχή της Αυ-
στραλίας. Από τις πυρκαγιές έχουν 
καεί χιλιάδες πρόβατα. ∆εν υπάρ-
χουν αναφορές για νεκρούς.

Στην Τασµανία άνθρωποι επι-
στρέφουν σε ένα τοπίο που έχει 
γίνει κρανίου τόπος και ανακαλύ-
πτουν ότι το σπίτι τους δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά ένας σωρός από 
στάχτη και λιωµένο µέταλλο.

Στο Κουίνσλαντ ο καύσωνας συ-
νεχίζεται µε θερµοκρασίες άνω των 
40 βαθµών σε ορισµένες περιοχές 
µε αποτέλεσµα να σταµατήσουν και 
τα δροµολόγια τρένων λόγω διαστο-
λής των σιδηροδροµικών γραµµών.

Και στην πολιτεία αυτή υπάρχουν 
πολλά ανεξέλεγκτα πύρινα µέτωπα, 
όπως και στη Βικτώρια και τη Νέα 
Νότια Ουαλία.

Τις επόµενες ηµέρες θα σηµειωθούν ακραίες παλίρ-
ροιες εξαιτίας της ευθυγράµµισης της Γης µε τον Ήλιο 
και τη Σελήνη. Η πληµµυρίδα θα ανέβει σε υψηλό-

τερα επίπεδα από ό,τι συνήθως λόγω του φαινοµένου της 
ευθυγράµµισης. Σύµφωνα µάλιστα µε τους ειδικούς, στις 
τοποθεσίες όπου το εύρος της παλίρροιας είναι υψηλό, 
όπως στη Μάγχη, τη βόρεια Αυστραλία ή τον Κόλπο του 
Φούντι στον Καναδά, τα επίπεδα του νερού µπορεί να φτά-
σουν πραγµατικά ψηλά. Ο λόγος είναι πως οι βαρυτικές 
δυνάµεις που δέχεται η Γη από τον Ήλιο και τη Σελήνη θα 
βρίσκονται αυτές τις ηµέρες στο µέγιστο. Επίσης στις 2 Ια-
νουαρίου η Γη βρέθηκε στο περιήλιο, δηλαδή στην ελάχι-
στη απόστασή της από τον Ήλιο και λίγες µέρες αργότερα, 
στις 10 Ιανουαρίου, η Σελήνη βρέθηκε στο περίγειο, την 
ελάχιστη απόστασή της από τη Γη. Ο µετεωρολόγος Νταν 
Σάτερφιλντ στο ιστολόγιό του, το οποίο δηµοσίευσε η Αµε-
ρικανική Ένωση Γεωφυσικής, εξηγεί πως «όταν αυτά τα 
δύο συµβαίνουν ταυτόχρονα, είτε στη φάση της Πανσελή-
νου είτε στη Νέα Σελήνη, το αποτέλεσµα είναι να φτάνουν 
στο µέγιστο οι αστρονοµικές πληµµύρες». 

Eνα θεόρατο τείχος από άµµο είχε ουσιαστικά δηµιουρ-
γηθεί κοντά στα βορειοδυτικά παράλια της χώρας. Οι 
καθηλωτικές εικόνες µε την άγρια αµµοθύελλα τραβή-

χτηκαν από επιβάτες ρυµουλκηµένων πλοίων ή αεροπλάνων 
πλησίον του Όνσλοου στη βορειοδυτική Αυστραλία. Τα το-
πικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι τεράστιες ποσότητες κόκκινης 
άµµου και σκόνης συγκεντρώθηκαν από δυνατούς ανέµους 
πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό που στην συνέχεια τις µετακί-
νησε προς τις κατοικηµένες περιοχές. Πολλοί παρατήρησαν 
το κύµα άµµου - το οποίο σε εκτόπισµα δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα από ένα τσουνάµι - να καλύπτει χιλιόµετρα και να εξα-
φανίζει πλοία. Η έλλειψη βροχής δεν ευνοεί τη κατάσταση.

Τα καιρικά φαινόµενα έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά την 
Αυστραλία τις τελευταίες εβδοµάδες µε πυρκαγιές που έχουν 
προκληθεί από υψηλές θερµοκρασίες και ισχυρούς άνεµους 
να ρηµάζουν την ανατολική ακτή. Όµως, οι περιπέτειες για 
τους κατοίκους της 5ης ηπείρου δεν τελειώνουν εδώ, καθώς 
η νοτιοδυτική ακτή ετοιµάζεται για τον τροπικό κυκλώνα 
Narelle. Το γιγαντιαίο τείχος άµµου πρόκειται να απασχο-
λήσει τους Αυστραλούς για αρκετό καιρό ακόµα, εποµένως 
πολλές δραστηριότητες εξόρυξης ενδέχεται να παγώσουν. 
Επίσης, η µεγάλη εταιρία Chevron σκοπεύει να αποµακρύνει 
τους εργαζόµενους της κατά 48,5 χιλιόµετρα από την ακτή 
του Μπάρροου Άϊλαντ, λόγω της αµµοθύελλας. Τέλος, οι ει-
δικοί αναφέρουν ότι τόσο δυνατές αµµοθύελλες είναι πολύ 
σπάνιες και προκαλούνται µία ή δύο φορές τον χρόνο.

Μαίνονται οι πυρκαγιές 
Η Γη ευθυγραμμίζεται με Ήλιο και Σελήνη 
προκαλώντας ακραίες παλίρροιες 
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