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Το Airline Ratings.com, το πλέον έγκυρο 
σάιτ ανάλυσης και σύγκρισης των αεροπο-
ρικών εταιρειών ανά τον κόσµο ανέδειξε την 
αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas 
ως την πλέον ασφαλή. Είχε χαρακτηριστι-
κό ότι η συγκεκριµένη εταιρεία δεν έχει να 
επιδείξει κάποιο ατύχηµα στην ιστορία της. 
Οι άλλες εταιρείες που συγκαταλέγονται 
στο Top10 των πιο ασφαλών είναι οι εξής: 
Air New Zealand, Cathay Pacific Airways, 
British Airways, Emirates, Etihad Airways, 
EVA Air, Finnair, Lufthansa και Singapore 
Airlines. Τα κριτήρια για την κατάταξη των 
συγκεκριµένων εταιρειών στην κατηγορία 
των ασφαλών είναι οι εργοστασιακοί και κυ-
βερνητικοί έλεγχοι, καθώς και το ιστορικό 
ατυχηµάτων. Όπως αναφέρει ο συντάκτης 
της Airline Ratings.com, Tζέφρι Τόµας: «∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι η Qantas έχει κάνει 
τις περισσότερες βελτιώσεις στον τοµέα της 
ασφάλειας και είναι ένα σηµείο αναφοράς 

για τις πρακτικές που ακολουθεί. Τα τελευ-
ταία 60 χρόνια η συγκεκριµένη εταιρεία έχει 
σαφές προβάδιαµα σε κάθε εξέλιξη σηµειώ-
νεται στον τοµέα της ασφάλειας των αερο-
πλάνων». Το σάιτ έκανε µια αντίστοιχη λίστα 
και µε 10 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρεί-
ες χαµηλού κόστους µε την Jetstar να έρχε-
ται πρώτη. Η λίστα έχει ως εξής: Aer Lingus, 
Alaska Airlines, Icelandair, Jetblue, Kulula.
com, Monarch Airlines, Thomas Cook, TUI 
Fly και Westjet. Για τις ανάγκες της µελέτης 
εξετάστηκαν 449 αεροπορικές εταιρείες, εκ 
των οποίων οι 149 έλαβαν τα επτά -ανώτε-
ρα- αστέρια στην ασφάλεια. Πενήντα έλαβαν 
µόλις τρία αστέρια, ενώ υπήρξαν πέντε εται-
ρείες που έλαβαν µόλις ένα αστέρι. Κάτι που 
σηµαίνει πως πρέπει να αποφεύγονται από 
τους επιβάτες, εκτός αν θέλουν να πραγµα-
τοποιήσουν ένα... ηρωικό ταξίδι. Αυτές οι 
εταιρείες είναι οι: Agni Air, Kam Air, Nepal 
Airlines, Scat και Tara Air

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι το 
2014 ήταν η τρίτη πιο θερµή χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα.
Την ώρα που φωτιές κατακαίουν τη χώρα, στοιχεία της Μετεωρολο-
γικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας δείχνουν ότι η περασµένη χρονιά 
ήταν κατά 0,91 βαθµούς Κελσίου πιο ζεστή από ότι ο µακροπρό-
θεσµος µέσος όρος. Αυτό φέρνει το 2014 στην τρίτη θέση από την 
έναρξη της καταµέτρησης της θερµοκρασίας το 1910, πίσω από το 
2013 και το 2005.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες µάχονται 
κατά των πύρινων εστιών που µαίνονται στην Αυστραλία, τις χειρό-
τερες πυρκαγιές που έχει γνωρίσει η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια.
Η κατάσταση µάλιστα επιδεινώνεται καθώς οι υψηλές θερµοκρασίες 
και οι µεταβαλλόµενοι άνεµοι συµβάλλουν στην επέκταση των πυρ-
καγιών.
Οι πυρκαγιές µαίνονται σε έκταση 240 χιλιοµέτρων στο νότιο 
τµήµα της Αυστραλίας, ενώ εξαιτίας των πύρινων εστιών έχουν 
καταστραφεί τουλάχιστον 26 κατοικίες.
Είκοσι εννέα άνθρωποι έχουν τραυµατιστεί, ωστόσο δεν έχει 
αναφερθεί µέχρι στιγµής καµία απώλεια ανθρώπινης ζωής.
Εκατοντάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους, ενώ οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να διασώ-
σουν µεγάλο αριθµό κοάλα από την πυρκαγιά που µαίνεται 
στους λόφους Αντελαϊντέ.

Η Γερµανική εταιρεία ενέργειας EnBW Energie Baden-
Wuerttemberg AG συµφώνησε να πουλήσει το µερίδιο της ύψους 
49,9% σε αιολικό πάρκο, στην αυστραλιανή Macquarie Capital, 
έναντι του ποσού των 720 εκατοµµυρίων ευρώ (857 εκατ. δο-
λάρια). Η συµφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρχών ανταγω-
νισµού, ενώ αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το επόµενο 
καλοκαίρι, αναφέρει η EnBW σε ανακοίνωσή της. Το αιολικό 
πάρκο, το οποίο είναι γνωστό ως Baltic 2, βρίσκεται 32 χλµ. από 
την ακτή του νησιού Rugen στη βορειοανατολική Γερµανία.
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ι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου στην 
Ελλάδα προβληµατίζουν ιδιαίτερα τους 
οµογενείς στην Αυστραλία, γράφει σε 
εκτενές δηµοσίευµά της, η εφηµερίδα 

The Sydney Morning Herald. Σύµφωνα µε το 
δηµοσίευµα, το µυαλό τους λέει πως αν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ κερδίσει την εξουσία υπάρχει κίνδυνος να 
βρεθεί η χώρα εκτός ευρώ, ενώ η καρδιά τους, 
πάλι, λέει πως κάποιος πρέπει να πληρώσει για 
τα δεινά που περνούν εδώ και πέντε χρόνια οι 
Έλληνες που δεν έφταιξαν για την κρίση.
 «Η Ελλάδα χρειάζεται κυβερνητική σταθερό-
τητα µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό που θα 
ακολουθήσει αναπτυξιακή πολιτική και θα ανα-
κουφίσει τις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις» 
τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Μελβούρνης, Βασίλης Παπαστεργιάδης. Ο 
ίδιος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της κρίσης 
πολλοί οµογενείς στέλνουν χρήµατα στους δι-

κούς τους στην Ελλάδα, για να τους στηρίξουν.
 Ο κ. Παπαστεργιάδης σηµειώνει, επίσης, πως 
υπάρχει αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που 
θα έχει στην ελληνική οικονοµία µια εκλογική 
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζει δε την ανησυχία 
του πως η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να 
επιβαρύνει επιπλέον τους οµογενείς που έχουν 
επενδύσει στην Ελλάδα και ήδη τα τελευταία 
χρόνια πληρώνουν υψηλότερους φόρους για τα 
ακίνητά τους στη «µητέρα πατρίδα». Εξέφρασε 
ακόµα την απογοήτευσή του που η διακρατική 
συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας δεν 
εφαρµόζεται πλήρως, εκ µέρους της Ελλάδας 
και ότι δεν επικυρώθηκε από την ελληνική Βου-
λή η συµφωνία µε την Αυστραλία για τη χορή-
γηση τουριστικής βίζας σε νέους µε δικαίωµα 
εργασίας.
 Ορισµένοι οµογενείς δηλώνουν στην αυστρα-
λιανή εφηµερίδα ότι είναι προσβεβληµένοι από 

τη ζηµιά που έχει κάνει στην Ελλάδα η Χρυσή 
Αυγή.
 Ο οµογενής δικηγόρος του Σίδνεϊ, Νικ Πάπας, 
παρατηρεί πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει µε-
τριάσει τη ρητορική του για τις σχέσεις µε τους 
δανειστές. «Ο κ. Τσίπρας δεν έχει εξηγήσει επαρ-
κώς πώς θα εφαρµόσει τα λαϊκίστικα προγράµµα-
τά του» υποστηρίζει ο κ. Πάπας.
 Η πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, 
Νία Καρτέρη, εκφράζει τη βεβαιότητά της πως η 
επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θέσει την Ελλάδα 
εκτός ευρώ. «Αυτό θα ήταν τραγικό» επισηµαίνει 
και προσθέτει πως η ίδια θα ήθελε να επενδύσει 
στην Ελλάδα, αλλά το φορολογικό σύστηµα την 
εµποδίζει να πάρει µια τέτοια απόφαση.
 Στο σύνολό του ο αυστραλιανός Τύπος, µε σειρά 
δηµοσιευµάτων, αναφέρει πως «φούντωσαν» τα 
σενάρια για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας 
καθώς αναµένεται επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ.


