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Η αποφασιστικότητα των πολιτών να 
µείνουν και να υπερασπιστούν τα σπί-
τια τους ήταν κρίσιµης σηµασίας για 
τα σπίτια που σώθηκαν και εκείνα που 
καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 
περασµένου µήνα.

Η έρευνα που οδήγησε στο παραπάνω 
συµπέρασµα, διεξήχθη από την Αγρο-
τική Πυροσβεστική Υπηρεσία αµέσως 
µετά τις πυρκαγιές στα Γαλάζια Όρη, 
όπου και διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 
ετοιµότητας των κατοίκων ήταν ζωτι-
κής σηµασίας. “Η παρουσία βλάστησης 
αυξάνει την πιθανότητα καταστροφής 
µιας κατοικίας, καθώς και η παρουσία 
εύφλεκτων υλικών µέσα ή κοντά στα 
σπίτια”, δήλωσε ο Γιουστίν Λέοναρντ, 
που ήταν ο υπεύθυνος σχεδιασµού της 
έρευνας και πρόσθεσε ότι είχαµε πολύ 
λίγα παραδείγµατα όπου η πυρκαγιά 
έφτασε πραγµατικά στα σπίτια”.

Ενώ οι πυρκαγιές ήταν ιδιαίτερα κα-
ταστροφικές, οι συνθήκες ήταν λιγότε-
ρο ακραίες από εκείνες της Βικτόρια, 
το 2009, όπου 173 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους, και µάλιστα οι περισσότε-
ροι από αυτούς κοντά στα σπίτια τους.  
Η πυροσβεστική δήλωσε ότι τα ευρή-
µατα είναι ακόµη στο στάδιο της ανά-
λυσης και δεν υπάρχουν ακόµη τελικά 
συµπεράσµατα έτσι ώστε να µπορεί να 
ειπωθεί µε ασφάλεια αν οι άνθρωποι 
θα πρέπει να παραµένουν ή να εγκα-
ταλείπουν περιοχές που κατοικούν ενό-
ψει κινδύνου πυρκαγιάς. “Μια κατοικία 
µπορεί να αντικατασταθεί, οι ζωές των 

ανθρώπων, δεν µπορούν”, δήλωσε ο 
αναπληρωτής επίτροπος της RFS, Ροµπ 
Ρότζερς και πρόσθεσε ότι “αυτό που 
προέχει για µας είναι η ασφάλεια των 
ανθρώπων”.

Η RFS έχει πλέον 46 οµάδες αξιο-
λόγησης κτιρίων οι οποίες ανέλαβαν 
δράση αµέσως µετά την κατάσβεση των 

πυρκαγιών. Η κυβέρνηση Οφάρελ προ-
ετοιµάζει αλλαγές στα µέτρα προφύλα-
ξης από τις πυρκαγιές και έτσι πλέον 
οι κάτοικοι θα µπορούν να κόψουν τα 
δέντρα σε απόσταση έως και δέκα µέ-
τρα από τα σπίτια τους, καθώς και να 
καθαρίσουν την βλάστηση σε απόσταση 
έως και 50 µέτρα.

Έμειναν και έσωσαν τα σπίτια τους από τις φωτιές

Εκ παραδροµής στην χθεσινή στήλη 
«εν κατακλείδι» του Σάββα Λιµνατίτη 
γράφτηκε ότι η εκκλησία του Αγίου Νε-
κταρίου του Illawara ανήκει στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Απολογού-
µαστε ειλικρινά για το λάθος. 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Ένας από τους αγαπηµένους τραγου-
διστές της νεολαίας – και όχι µόνο-  
βρίσκεται αυτές τις µέρες στο ΣίδνεΪ. 
Ο λόγος για τον κυπριο-λιβανικής 
καταγωγής Σαρµπέλ ο οποίος θα πα-
ρουσιαστεί αύριο Σάββατο στο Fix του 
Rockdale, σε µια παράσταση που σκοπό 
έχει να σας ανεβάσει το κέφι και µε τα 
τραγούδια του να στείλει την αδρεναλί-
νη σας στα ύψη!

Γεννηµένος στο Southgate του Λον-
δίνου 1983, η σχέση του Σαρµπέλ µε 
την µουσική ξεκίνησε νωρίς χάρη στην 
επίδραση του Κύπριου πατέρα του, ο 
οποίος εκτός από τραγουδιστής έπαιζε 
και µπουζούκι. Ο ίδιος ξεκίνησε την 
καριέρα του από τα παιδικά του χρό-
νια τόσο στο English National Opera, 
όσο και στο Royal Opera House Covent 
Gard, ενώ η πρώτη του δισκογραφικά 
παρουσία ήταν η όπερα Τόσκα, στην 

οποία έλαβε µέρος ως ο νεαρός τσοπά-
νος. 

Στα 18 του ο Σαρµπέλ µετέβηκε στην 
Κρήτη, ξεκινώντας την ελληνική καριέ-
ρα του στο Palladium του Ηράκλειο, 
ενώ 3 χρόνια αργότερα υπέγραψε το 
πρώτο του επαγγελµατικό συµβόλαιο 
µε την Sony BMG, Η συνέχεια γνω-
στή: πρώτη επιτυχία µε το «Σε πήρα 
σοβαρά», στην συνέχεια η «Σοκολάτα» 
τον καθιερώνει στο µουσικό στερέω-
µα, ενώ το 2007 παίρνει µέρος στην 
Eurovission µε το τραγούδι «Γεια σου 
Μαρία», το οποίο µπορεί µεν να µην 
κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση, 
αποτέλεσε δε τεράστια επιτυχία φτάνο-
ντας µάλιστα στο σηµείο να µπει και 
στα αγγλικά charts. 

Για κρατήσεις θέσεων µπορείτε να 
αποταθείτε στο τηλέφωνο 0418 451 
481. 

Ο Σαρµπέλ αύριο Σάββατο στο Fix του Rockdale




