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Ο
ι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προετοιµάζο-
νται για µια δεύτερη καταιγίδα που αναµένε-
ται να χτυπήσει την Νέα Νότια Ουαλία καθώς 
σύµφωνα µε τη µετεωρολογική υπηρεσία η 

ταχύτητα του ανέµου ξεπέρασε τα 135 χιλιόµετρα την 
ώρα. Τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους µέχρι 
χθες το απόγευµα από την άγρια κακοκαιρία στην Νέα 
Νότια Ουαλία ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν 
µείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και οι υπηρεσίες έκτα-
κτης ανάγκης είχαν λάβει µέχρι εχθές περισσότερες 
από 4,500 κλήσεις από πολίτες που χρειαζόταν άµεσα 
βοήθεια. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι το 
ύψος της βροχόπτωσης στο Σίδνεϊ τις τελευταίες 24 
ώρες (µέχρι τις 9:00 χθες το πρωί) έφτασε τα 119 χιλι-

οστά. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη βροχόπτωση µέσα 
σε ένα 24ωρο από το 2002.
Η ταχύτητα του ανέµου έφτασε τα 135 χιλιόµετρα την 
ώρα και έπληξε κυρίως το Χάντερ Βάλει µε αποτέλε-
σµα δεκάδες σπίτια να χάσουν τις στέγες τους, χιλιάδες 
δέντρα να ξεριζωθούν και πάνω από 200.000 σπίτια 
έµεινα χωρίς ρεύµα (η µεγαλύτερη διακοπή ρεύµατος 
στην ΝΝΟ από το 2007).
∆εκάδες άτοµα που ήταν παγιδευµένα σε κτίρια, στέγες 
και σε αυτοκίνητα απεγκλονίστηκαν από τα συνεργεία.
Σύµφωνα µε τις αρχές ώρα µε την ώρα αυξάνεται ο 
αριθµός των κατοικιών που έχουν πληγεί από την 
σφοδρή κακοκαιρία.
Μια σειρά από µεγάλες οδικές αρτηρίες και σιδηρο-

δροµικές γραµµές στο Σίδνεϊ και άλλες περιοχές της 
ΝΝΟ έκλεισαν ως αποτέλεσµα του άγριου καιρού.
Χθες το πρωί τα σιδηροδροµικά δροµολογια ανάµε-
σα στο Newcastle και το Σίδνεϊ, καθώς και µεταξύ του 
Central Coast και του Newcastle είχαν σταµατήσει.
Η Brett Moore από το Κέντρο ∆ιαχείρισης Μετα-
φορών είπε ότι η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να 
µείνουν οι πολίτες των περιοχών που έχουν πληγεί 
περισσότερο στο σπίτι. «Αν µπορείτε να µείνετε σπίτι 
σήµερα (σ.σ. χθες), είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς 
ο καιρός έχει επηρεάσει τους δρόµους και το δηµόσιο 
δίκτυο µεταφορών”, είπε. Να αναφέρουµε επίσης ότι 
χθες έµειναν κλειστά τα δικαστήρια στο Newcastle, το 
East Maitland, το Σίνγκλετον και το Wyong.

Μεγάλες καταστροφές και νεκροί από τις βίαιες 
καιρικές συνθήκες που πλήττουν την ΝΝΟ

Εξελίξεις στην υπόθεση των τριών ανδρών που κατηγορούνταν 
για αδικήµατα που σχετίζονται µε την τροµοκρατία

Συµφωνία Αυστραλίας-Ιράν 
κατά του Ισλαµικού Κράτους

Ένας από τους τρεις άνδρες που κατηγορούνταν 
για αδικήµατα που σχετίζονται µε την τροµοκρα-
τία είχε µια τηλεφωνική συνοµιλία µε τον 14χρο-
νο που συνελήφθη στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε 
την υποψία ότι σχεδίαζε επίθεση, σύµφωνα µε 
όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο της Μελβούρ-
νης.
Ο Σεβντέτ Μπεσίµ, 18 χρονών, συνελήφθη µετά 
από µεγάλη επιδροµή της αστυνοµίας στη Μελ-
βούρνη το περασµένο Σάββατο και σύµφωνα µε 
την αστυνοµία σχεδίαζε τη διάπραξη «τροµοκρα-
τικών ενεργειών» στη Μελβούρνη, κυρίως κατά 
τη διάρκεια των εορτασµών της ιστορικής επετεί-
ου της µάχης της Καλλίπολης, στις 25 Απριλίου.
Ο 14χρονος µε τον οποίο είχε την τηλεφωνική 
συνοµιλία ο Μπεσίµ, συνελήφθη στο Μπλάκ-
µπερν, στη βορειοδυτική Αγγλία, ως ύποπτος 
για την προετοιµασία τροµοκρατικών ενεργειών 
στην Αυστραλία, σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
της  αστυνοµίας του ευρύτερου Μάντσεστερ.
Ένας από τους αξιωµατικούς που εργάζονται 
στην υπόθεση του υπόπτου που συνελήφθη στη 

Βρετανία, ο βασικός επίτροπος Τόνι Μόουολ, 
δήλωσε πως εντοπίσθηκαν συνοµιλίες «ανάµεσα 
σε ένα άτοµο στα βορειοανατολικά (της χώρας) 
και έναν άνδρα στην Αυστραλία, που αποτελεί 
µία αξιόπιστη τροµοκρατική απειλή». Η αστυνο-
µία διευκρίνισε πως ο έφηβος είχε συλληφθεί 
για πρώτη φορά στις 2 Απριλίου, αλλά δεν έχει 
βρεθεί καµία απόδειξη για επικείµενη επίθεση 
στη Βρετανία.
Επειτα από τις συλλήψεις που πραγµατοποιή-
θηκαν στην Αυστραλία, η Βρετανία ανακοίνωσε 
πως επρόκειτο να αυξήσει το προσωπικό ασφα-
λείας της για τις αναµνηστικές τελετές του Anzac, 
της µάχης του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, τα 100 
χρόνια από την οποία εορτάζονται φέτος, γνω-
στής επίσης ως µάχη της Καλλίπολης ή ακόµη 
µάχη των ∆αρδανελίων.
«Προληπτικά, όλες οι δυνάµεις ασφαλείας κλή-
θηκαν να διπλασιάσουν την ετοιµότητά τους κατά 
τις εκδηλώσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
του κοινού», ανακοίνωσε ο Νιλ Μπάζου, υπεύθυ-
νος της ασφάλειας στο µετρό του Λονδίνου.

Η Αυστραλία και το Ιράν συ-
νήψαν µια άτυπη, καταρχήν 
συµφωνία ανταλλαγής πλη-
ροφοριών για την αντιµετώ-
πιση των τζιχαντιστών του 
Ισλαµικού Κράτους, όπως 
µετέδωσε το δηµόσιο ραδιο-
τηλεοπτικό δίκτυο ABC.
Η υπουργός Εξωτερικών της 
Αυστραλίας Τζούλι Μπίσοπ 
είναι η πρώτη επικεφαλής 
της διπλωµατίας της χώρας 
της που πραγµατοποιεί επί-
σηµη επίσκεψη στην Ισλα-
µική ∆ηµοκρατία του Ιράν 
µέσα σε µια δεκαετία. Η 
Μπίσοπ δήλωσε ότι οι δύο 
χώρες µοιράζονται τον στόχο 

να ηττηθούν οι εξτρεµιστές 
του Ισλαµικού Κράτους.
Πρόκειται για «µια άτυπη 
συµφωνία βάσει της οποίας 
θα µοιραζόµαστε πληροφο-
ρίες», οι οποίες θα µεταφέ-
ρονται «στους Αυστραλούς 
οι οποίοι λαµβάνουν µέρος» 
στις προσπάθειες για την 
αντιµετώπιση του Ισλαµικού 
Κράτους, ανέφερε η Μπίσοπ.
Πιστεύω ότι το Ιράν διαθέτει 
πληροφορίες που θα θέλα-
µε και είναι διατεθειµένο να 
µοιραστεί τις πληροφορίες 
αυτές µαζί µας», πρόσθεσε 
η υπουργός Εξωτερικών της 
Αυστραλίας.


