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Το αυτοκίνητο ενός από τους δύο αγνοούμενους 
των πλημμυρών στο Κουίνσλαντ, εντοπίστηκε χθες 
δυτικά του Μπρίσμπεϊν. Ο 25χρονος είχε φύγει από 
το σπίτι του στο Gatton, στις 5 το πρωί της περα-
σμένης Κυριακής, για να πάει στη δουλειά του στο 
Mulgowie, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Το αυτοκίνητό του, 
ένα Μιτσουμπίσι Μάγκνα του 1997, βρέθηκε στη λί-
μνη Σάντι, στην περιοχή Γκλεν Κερν.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες και γιατον  δεύ-
τερο αγνοούμενο, που εξαφανίστηκε επίσης την πε-
ρασμένη Κυριακή καθ’ οδόν προς την δουλειά του. 
Πρόκειται για έναν 34χρονο άντρα που οδηγούσε 
ένα Toyota Camry του 1993 με πινακίδες 425-RWU.

Όπως είναι γνωστό, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους μετά τις σφοδρές καταιγίδες που προκάλε-
σαν την υπερχείλιση ποταμών με συνέπεια χιλιάδες 
σπίτια να πλημμυρίσουν κατά μήκος των 700 χιλιο-
μέτρων της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας. 

Στο Μπάνταμπεργκ του Κουίνσλαντ, την πόλη που 
δοκιμάζεται περισσότερο από τις πλημμύρες, τα συ-
νεργεία διάσωσης χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν πε-
ρίπου 1.000 άτομα με ελικόπτερα.

Τουλάχιστον 2.000 σπίτια και 200 καταστήματα 
πλημμύρισαν εξαιτίας των χειμάρρων, από την πόλη 
Μπάνταμπεργκ έως το Κοφς Χάρμπορ. Χιλιάδες είναι 
οι άνθρωποι που έχουν βρει καταφύγιο σε κέντρα εκ-
κένωσης, αφού έχασαν τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και 
όλα τα υπάρχοντά τους.

«Σπάραξαν οι καρδιές τους, αφού αναγκάστηκαν 
να αφήσουν πίσω τους τα πολύτιμα υπάρχοντά τους», 
δήλωσε ο υπουργός Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, 
Τζακ Ντέμπσι από το Μπάνταμπεργκ. 

Μοιραία θύματα των πλημμυρών ήταν ένα τρίχρο-
νο αγόρι που καταπλακώθηκε από δέντρο το οποίο 
έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ένας ιστιοπλόος 
ο οποίος πνίγηκε όταν το σκάφος του συγκρούστηκε 

στο λιμάνι, ένας 27χρονος άντρας με ειδικές ανά-
γκες ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά 
και ένας μοτοσικλετιστής που έχασε τη ζωή του στην 
προσπάθειά του να διασχίσει τον χείμαρρο.

Το χειρότερο χτύπημα δέχτηκε η πόλη του Μπά-
νταμπεργκ, όπου η πρόσβαση ήταν και χθες εφικτή 
μόνο από αέρος. Τουλάχιστον 7,500 άτομα έχουν 
εκτοπιστεί, ενώ χθες ο Πρωθυπουργός του Κουίν-
σλαντ, Κάμπελ Νιούμαν, ανακοίνωσε ότι στην πόλη 
παρατηρείτο μεγάλη έλλειψη πόσιμου νερού, γι΄αυτό 
και στάλθηκαν προμήθειες με ελικόπτερα.

Το Νοσοκομείο του Μπάνταμπεργκ έχει εκκενω-
θεί, ενώ οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκο-
μεία με αεροσκάφη τύπου Hercules. Τουλάχιστον 14 
ελικόπτερα έχουν καταφέρει να διασώσουν πολλές 
οικογένειες από τις στέγες των σπιτιών τους και να 
τους μεταφέρουν στα κέντρα εκκένωσης.

Η στάθμη των νερών δύο ποταμών που κινδύνευ-
αν να υπερχειλίσουν στο Μπρίσμπεϊν και στο Ίπσου-
ϊτς, ευτυχώς έπεσε χθες κάτω από τα αναμενόμενα 
επίπεδα. Και ενώ η πρωτεύουσα του Κουίνσλαντ γλί-
τωσε από τις πλημμύρες, οι αρμόδιες αρχές ζητούσαν 
χθες από τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανά-
λωση νερού, εφόσον σταμάτησαν τη λειτουργία τους 
δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.

Στο Gympie πλημμύρισαν πολλά καταστήματα, 
ενώ η στάθμη των νερών στον ποταμό Μέρι ανήλ-
θε στα 20,3 μ. Στο Ντάρλινγκ Ντάουνς πλημμύρισαν 
40 σπίτια και καταστήματα, αλλά τα νερά άρχισαν να 
υποχωρούν χθες. Στο Γκράφτον της Ν.Ν.Ουαλίας, η 
στάθμη των νερών στον ποταμό Κλάρενς άρχισε να 
υποχωρεί αφού πρώτα είχε ανέλθει στο επίπεδο ρε-
κόρ των 8.08 μ. Την περιοχή επιθεώρησε προχθές 
ο Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας, Μπάρι Ο’Φάρελ, 
ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα χειρότερα 
έχουν περάσει στο Γκράφτον».

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΥίνΣΛανΤ

Βρέθηκε το αυτοκίνητο ενός 
από τους δύο αγνοούμενους 


