
FRIDAY 26 JANUARY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Συνθήκες καύσωνα 
το Σαββατοκύριακο
Σύµφωνα µε τις τρέχουσες µετεωρολογικές προ-
βλέψεις, µεγάλα τµήµατα της νοτιοανατολικής 
Αυστραλίας θα αντιµετωπίσουν συνθήκες πολύ 
έντονου καύσωνα κατά τη διάρκεια του Σαββατο-
κύριακου, ενώ για τη Βόρεια Τασµανία οι συνθή-
κες θα είναι ακραίες.
Ο υδράργυρος στην Αδελαΐδα, τη Μελβούρνη 
και το Χόµπαρτ προβλέπεται ότι για πολλές µέρες 
θα φτάσει 10 βαθµούς πάνω από τον µέσο όρο 
του Ιανουαρίου. Μέσα σε ένα δεκαπενθήµερο, 
αυτό θα είναι το δεύτερο µεγάλο κύµα καύσωνα.
Η πιο ακραία από τις υψηλές θερµοκρασίες του 
επικείµενου καύσωνα θα σηµειωθεί το Σάββατο 
και την Κυριακή.
Στο Χόµπαρτ αναµένεται να σηµειωθούν 33 βαθ-
µοί το Σάββατο, ενώ η Μελβούρνη θα φτάσει 
στους 39 βαθµούς το Σάββατο και την Κυριακή. 
Στην Αδελαΐδα το θερµόµετρο προβλέπεται να 
δείξει 42 βαθµούς το Σάββατο και την Κυριακή, 
αφού πρώτα φτάσει στους 38 την Παρασκευή.
Οι θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα 
είναι επίσης υψηλές, πράγµα που σηµαίνει ότι η 
επόµενη µέρα θα είναι ιδιαίτερη ζεστή τις πρώ-
τες πρωινές ώρες, παρατείνοντας την έκθεση σε 
υψηλές θερµοκρασίες και συσσωρεύοντας θερ-
µότητα.
Άτοµα ευπαθή ή όσοι έχουν αµφιβολίες σχετικά 
µε το πώς να χειριστούν την κατάσταση θα ήταν 
καλό να αναζητήσουν επαγγελµατική ιατρική 
συµβουλή.

Συνεχίζονται τα προβλήματα 
στα ΜΜΜ του Σίδνεϊ
Π ερισσότερα από 1.000 τρέ-

να σε όλη την πόλη έχουν 
αφοπλιστεί καθώς οι ερ-
γαζόµενοι πραγµατοποι-

ούν απαγόρευση υπερωριών µετά 
από τη θετική ψήφο που έδωσαν 
τα µέλη του συνδικάτου τους την 
Τετάρτη στην ανάληψη κλαδικών 
δράσεων.
Το επιβατικό κοινό έχει προειδο-
ποιηθεί ότι οι παρεχόµενες υπη-
ρεσίες θα είναι λιγότερες, µε τα 
υπεραστικά δροµολόγια να γίνο-
νται µε χρονοδιάγραµµα Σαββάτου 
και µε περίπου 500 λεωφορεία σε 
αναµονή για να εξυπηρετήσουν το 
κοινό.
Παρόλο που ορισµένοι επιβάτες 
ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες ήταν 
απλώς «λίγο πιο αργές από το κα-
νονικό» άλλοι δήλωσαν ότι αντι-
µετώπισαν σηµαντικές καθυστερή-
σεις και µεγάλο συνωστισµό.
Ο Stuart Skene δήλωσε ότι το τρέ-
νο του από τον σταθµό Hazelwood 
στο Σίδνεϊ ήταν ασφυκτικά γεµά-
το. «Ήταν πολύ κλειστοφοβικά και 
αποπνικτικά, στην πραγµατικότη-
τα» είπε. «Κάποια στιγµή σκέφτηκα 

να κατέβω µόνο και µόνο επειδή 
υπήρχαν ήδη τόσο πολλοί άνθρω-
ποι στο τρένο και µόλις είχε αρχί-
σει το δροµολόγιό του».
Παρά τις καθυστερήσεις και την 
ταλαιπωρία, ο κ. Skene δήλωσε ότι 
υποστηρίζει τους εργαζόµενους. 
«Θα ήθελα να δω να γίνεται µια 
δίκαιη προσφορά στο προσωπικό» 
είπε.
Άλλοι δήλωσαν ότι ήδη προετοιµά-
ζονται για την 24ωρη απεργία που 
προγραµµατίζεται για τη ∆ευτέρα. 
«Είµαι από την Κεντρική Ακτή, 

οπότε θα εξετάσουµε εναλλακτικές 
λύσεις για να έρθουµε στο Σίδνεϊ» 
δήλωσε η Patricia Hamilton.
Εν τω µεταξύ, οι συνοµιλίες για 
τον τερµατισµό της διαµάχης επρό-
κειτο να συνεχιστούν την Πέµπτη, 
µε τα συνδικάτα να αναµένουν τη 
συµµετοχή και του υπουργού Με-
ταφορών Andrew Constance.
Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να κινεί-
ται νοµικά µε στόχο να εµποδίσει 
την 24ωρη απεργία της ∆ευτέρας, 
αφού τα 6.000 µέλη των συνδικά-
των των εργαζοµένων απέρριψαν 
την τελευταία της προσφορά για 
µισθούς και συνθήκες εργασίας.
Ωστόσο, ο Γραµµατέας της RTBU, 
Alex Classens, δήλωσε ότι υπήρχε 
ακόµη περιθώριο για επίλυση του 
προβλήµατος.
Ο ηγέτης των Εργατικών Luke 
Foley δήλωσε ότι ήταν επιτέλους 
καιρός να παρέµβει η πρωθυπουρ-
γός της NΝΟ Gladys Berejiklian. 
«Είναι απούσα από όλα αυτά. 
Τρεις ηµέρες µένουν για την πρώ-
τη σιδηροδροµική απεργία αυτόν 
τον αιώνα, έχει φτάσει η στιγµή να 
εµπλακεί» είπε.




