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Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών στις 
περιοχές που επλήγησαν από την άγρια καταιγίδα

Έκκληση Ντοµινέλο: Προσοχή στους απατεώνες

Πάνε να σπάσουν το ρεκόρ Γκίνες στο συρτάκι

Π
ολλά σπίτια παραµένουν 
ακόµη αποκλεισµένα σε δι-
άφορες περιοχές της ΝΝΟ 
και κυρίως στην περιοχή 

του Χάντερ Βάλεϊ καθώς η κρατική 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (SES) 
αναµένει να µειωθεί η στάθµη του 
νερού µέσα στις επόµενες 24 ώρες. 
Ο υπουργός Υπηρεσίες Έκτακτης 
Ανάγκης, David Elliott έχει προει-
δοποιήσει ότι, παρά την αναµενόµε-
νη πτώση της στάθµης των υδάτων, 
το πλήρες µέγεθος της καταστροφής 
δεν είναι ακόµη γνωστή.
Περίπου 190.000 σπίτια και επι-
χειρήσεις παραµένουν χωρίς ρεύ-
µα, ενώ πραγµατοποιήθηκαν πάνω 
από 10.000 κλήσεις από πολίτες 
που αντιµετώπισαν πάσης φύσεως 
προβλήµατα. Χάρη στην ασταµάτη-
τη δραστηριότητα των συνεργείων 
αποκατάστασης βλαβών στο ηλε-
κτρικό δίκτυο περισσότερες από 30, 
000 κατοικίες έχουν ηλεκτροδοτη-
θεί.
Υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που πε-
ριµένουν ακόµη τα συνεργεία για να 
αποµακρύνουν δέντρα, αυτοκίνητα 

και στέγες αλλά και να επανασυνδέ-
σουν χιλιάδες γραµµές µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν κα-
ταστραφεί..

∆ηλώσεις έκανε και ο Πρέµιερ, 
Mike Baird, που ανέφερε ότι το µέ-
γεθος των καταστροφών είναι πολύ 
µεγάλο και διαβεβαίωσε ότι οι ερ-
γαζόµενοι όλων των υπηρεσιών 
κάνουν ότι είναι απολύτως δυνα-
τόν για να επανέλθει η Πολιτεία σε 
κανονικούς ρυθµούς.  Όπως είπε ο 
Πρέµιερ, η διαδικασία αυτή πρόκει-
ται να πάρει µερικές ηµέρες και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, εβδοµάδες 
και µήνες πριν η κατάσταση εξοµα-
λυνθεί πλήρως. Η Μετεωρολογική 
Υπηρεσία ανέφερε ότι η βροχή ανα-
µένεται να υποχωρήσει, καθώς το 
σύστηµα χαµηλής πίεσης στα ανοι-
κτά των ακτών έχει εξασθενήσει.
Εν τω µεταξύ, ένας ακόµη νεκρός 
προστέθηκε στη λίστα των θυµάτων  
όταν το σώµα µιας 86χρονης γυναί-
κας βρέθηκε από δύτες της αστυνο-
µίας κοντά στο Maitland. Μετά από 
αναζήτηση εννέα ωρών, η αστυνο-
µία ανακάλυψε το πτώµα της γυναί-
κας, από το Gillieston Heights, σε 
ένα βυθισµένο αυτοκίνητο.
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
στην πόλη Dungog , βόρεια του 
Newcastle, το πρωί της Τρίτης, όταν 
τα νερά από τις πληµµύρες εισχώ-
ρησαν σε σπίτια.
Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής της πε-
ριοχής δήλωσε ότι η κοινότητα εί-
ναι σε κατάσταση σοκ και πρόσθεσε 
ότι οι άνθρωποι της περιοχής δεν 
έχουν δει ποτέ κάτι παρόµοιο. Είναι 
µια τραγωδία για την πόλη. Είµαστε 
δίπλα στις οικογένειες που θρη-

νούν την απώλεια των συγγενών 
και των φίλων τους”. Στις θετικές 
εξελίξεις καταγράφεται ότι χάτη στη 
βελτίωση του καιρού η διαταγή εκ-
κένωσης έχει αρθεί κατά µήκος του 
ποταµού Georges στο Milperra στα 
νότιο-δυτικά του Σίδνεϊ. Τα συνερ-
γεία έκτατης ανάγκης επέστρεψαν 
χθες το πρωί στην περιοχή για να 
εκτιµήσουν κατά πόσον οι κάτοικοι 
µπορούν να επανέλθουν στα σπίτια 
τους.

Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ έχει κηρύ-
ξει ανακοινώσει ότι στις εξής δώδε-
κα περιοχές έγιναν οι µεγαλύτερες 
καταστροφές: Dungog, Newcastle 
City, Maitland, Σέσνοκ, Gosford, 
Warringah, των Μεγάλων Λιµνών, 
Λίµνη Μακουάρι, Pittwater, Port 

Stephens, Singleton και Wyong. Ο κ 
Elliot δήλωσε ότι µόλις ο καιρός κα-
θαρίσει και τα νερά υποχωρήσουν, 
θα γίνει σαφέστερο ποιες από αυτές 
τις περιοχές έχουν πληγεί περισσό-
τερο. Επίσης ανέφερε ότι θα δω-
θεί µια σειρά από πακέτα βοήθειας 
στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις 
ενώ οι ∆ήµοι θα τύχουν στήριξης 
για την ανοικοδόµηση κατεστραµµέ-
νων υποδοµών. Η βοήθεια θα εξα-
σφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι θα 
έχουν πρόσβαση σε φαγητό, ρούχα 
και διαµονή, και θα µπορούν να 
αντικαταστήσουν τα κατεστραµµένα 
υπάρχοντά τους όπως π.χ. κλινο-
σκεπάσµατα και έπιπλα. Μέχρι χθες 
είχαν γίνει 19.500 αιτήσεις από 
πολίτες που ζητούσαν να λάβουν το 
βοήθηµα.

Έκκληση κάνει ο Υπουργός Victor Dominello 
στους κατοίκους που έχουν πληγεί από την πρό-
σφατη καταιγίδα σε διάφορες περιοχές της Νέας 
Νότιας Ουαλίας να προσέξουν τους πάσης φύ-
σεως απατεώνες.  «Καθώς όλα τα συνεργία ερ-
γάζονται για την αποκατάσταση των ζηµιών θα 
πρέπει να γνωρίζουν αν οι τεχνίτες έχουν άδεια 
για τις εργασίες που θα κάνουν.
 «Πάντα να ελέγχετε αν ένα τεχνίτη έχει την 
άδεια. Σύµφωνα µε την αυστραλιανή νοµοθεσία 
οι πολίτες έχουν 10 µέρες προθεσµία να ζητή-
σουν βοήθεια για την αποκατάσταση των ζη-
µιών, κατά την οποία δεν υποχρεούνται να πλη-
ρώσουν τίποτα”. Ο κ. Ντοµινέλο ανέφερε επίσης 

ότι οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε 
την ασφαλιστική τους εταιρεία, σε πρώτη φάση, 
καθώς µπορεί να χρειαστεί να εγκρίνουν την ερ-
γασία επισκευής ή έχουν δικό τους τεχνίτη να 
αναλάβει τις επισκευές. Ο υπουργός καλεί τους 
πληγένετες να προσέξουν επίσης όσους συγκε-
ντρώνουν χρήµατα για φιλανθωπίες και προτρέ-
πει όσους θέλουν να βοηθήσουν οικονοµικά να 
έρχονται σε επαφή απευθείας µε τις φιλανθρω-
πικές οργανώσεις.  Κατά µέσο όρο το υπουργείο 
λαµβάνει περίπου 1.200 αναφορές σχετικές µε 
απάτες κάθε χρόνο και οι καταναλωτές πρέπει 
να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
υποπτεύονται ότι είναι απάτη στο τηλ 13 32 20.

Ανοικτή πρόσκληση στους κατοίκους του Περθ, πρω-
τεύουσα της δυτικής Αυστραλίας, να στηρίξουν την 
προσπάθεια να καταρρίψει η πόλη το ρεκόρ Γκίνες 
για το µεγαλύτερο, σε συµµετοχές χορευτών, συρτάκι 

«Ζορµπάς», απευθύνουν οι οργανωτές του ελληνικού 
φεστιβάλ της πόλης. Το ελληνικό Φεστιβάλ του Περθ 
θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στην 
πλατεία Russell Square, Northbridge και θα περιλαµ-

βάνει σειρά εκδηλώσεων που θα κορυφωθεί µε τον 
χορό του Ζορµπά, ενώ οι διοργανωτές ελπίζουν ότι 
θα συµµετάσχουν πάνω από 10.000 χορευτές και θα 
έτσι θα καταρριφθεί το παγκόσµιο ρεκόρ.

CARERS, Home Caring Australia 
is seeking experienced, 

compassionate & trustworthy 
care support workers. Cert III - IV is pref. 

Training is provided. 
Casual & permanent positions available, 

excellent remuneration.
Please call 1300 100 788


