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Η αστυνοµία της Νότιας 
Αυστραλίας κατάσχε-
σε ποσότητα «έκσταση» 
και άλλων ναρκωτικών 
που εκτιµά ότι προορί-
ζονταν για το φεστιβάλ 
µουσικής FOMO στην 
Αδελαΐδα.
Οι αστυνοµικοί εισέβα-
λαν σε δωµάτιο ξενο-
δοχείου στο κέντρο της 
πόλης το µεσηµέρι της 
Κυριακής, και βρήκαν 
26 κάψουλες που πι-
στεύεται ότι περιείχαν 

MDMA, κάνναβη, µι-
κρή ποσότητα κοκαΐνης 
και ηλεκτρονικές ζυγα-
ριές. Μια 19χρονη γυ-
ναίκα και ένα 17χρονο 

αγόρι κατηγορούνται 
για διακίνηση ναρκωτι-
κών και θα οδηγηθούν 
στο δικαστήριο στις 20 
Φεβρουαρίου και στις 7 

Φεβρουαρίου αντίστοι-
χα. Είχε προηγηθεί η 
σύλληψη ενός 18χρο-
νου από την Whyalla, 
στο αυτοκίνητο του 
οποίου εντοπίστηκαν 
τέσσερα γραµµάρια 
«έκσταση» και 10 κά-
ψουλες του ίδιου ναρ-
κωτικού. Η αστυνοµία 
έχει καταγράψει πέντε 
θανάτους σε φεστιβάλ 
στην Αυστραλία σε δι-
άρκεια λίγων µηνών. 
Ένας 20χρονος από τη 
Βικτώρια πέθανε στο 
νοσοκοµείο την Τρίτη, 
πιθανότατα γιατί είχε 
πάρει υπερβολική δόση 
ναρκωτικών στο φεστι-
βάλ Beyond The Valley, 
ενώ ένας δεύτερος άν-
δρας, 20χρονών, γλί-
τωσε την τελευταία 
στιγµή. Ένας ακόµη 
22χρονος στο Κουίν-
σλαντ, έχασε την ζωή 
του από ναρκωτικά που 
πήρε κατά την διάρκεια 
του φεστιβάλ µουσικής 
Lost Paradise.

Περισσότεροι από 5.000 
τραυµατίστηκαν από 
τσούχτρες στο Κουίνσλαντ
Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι τραυµατίστη-
καν από τσούχτρες (bluebottle) στις ακτές του 
Γκολντ Κόουστ στο Κουίνσλαντ το Σαββατοκύρια-
κο καθώς χιλιάδες µέδουσες οδηγήθηκαν στην 
στεριά. Οι τραυµατίες είναι σχεδόν διπλάσιοι από 
όσους προέβλεπαν οι αρχικές εκτιµήσεις που κά-
νει το Surf Life Savings Queensland το οποίο κατα-
γράφει τα άτοµα που λαµβάνουν βοήθεια από τους 
ναυαγοσώστες του. Η SLSQ δήλωσε ότι 22.282 
άτοµα ζήτησαν τις πρώτες βοήθειες µεταξύ 1 ∆ε-
κεµβρίου και 7 Ιανουαρίου, σε σύγκριση µε 6831 
την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Όχι» σε πολυτελές τουριστικό 
θέρετρο αξίας 70 εκατ. από 
την Πολιτειακή Κυβέρνηση 
της Βικτώριας 
Η Πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτώριας απέρριψε 
τα αµφιλεγόµενα σχέδια για την κατασκευή ενός 
ξενοδοχείου πέντε αστέρων κοντά στην δηµοφιλή 
τουριστική πόλη Apollo Bay.  Η κυβέρνηση δήλωσε 
ότι τα σχέδια για το πολυτελές ξενοδοχείο δεν θα 
προχωρήσουν επειδή ήταν υπερβολικά µεγάλο και 
για να πραγµατοποιηθεί θα πρέπει να χρησιµοποι-
ηθούν 2,8 εκτάρια πράσινου. Το έργο θα είχε αρ-
νητικό αντίκτυπο στην εικόνα της πόλης», δήλωσε η 
υπουργός Λίλι Ντ’Αµπρόσιο. Η κυρία Ντ’Αµπρόσιο 
είπε επίσης ότι η πρόταση δεν έλαβε υπόψη πιθα-
νούς κινδύνους στην περιοχή, συµπεριλαµβανο-
µένων των πυρκαγιών και των πληµµυρών. Οι το-
πικές επιχειρήσεις απέσυραν την υποστήριξή τους 
για τα σχέδια το 2017 και εκατοντάδες κατοίκων 
συσπειρώθηκαν ενάντια στο έργο. Η κυρία Ντ’Α-
µπρόσιο είπε ότι πραγµατοποιήθηκε «εκτεταµένη 
και αυστηρή» διαδικασία αξιολόγησης πριν από την 
απόρριψη του σχεδίου και πρόσθεσε ότι άλλες προ-
τάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής θα εξεταστούν 
στο µέλλον. «Η απόρριψη αυτή δεν απαγορεύει την 
υποβολή άλλων προτάσεων», τόνισε η υπουργός.

Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών που 
προορίζονταν για το φεστιβάλ µουσικής στην Αδελαΐδα

Οι πιο ασφαλείς αεροπορικές 
εταιρείες του κόσµου για το 2019

ΑΝΙΚΗΤΗ Η QANTAS AIRWAYS

Σ την ετήσια λίστα για 
τις πιο ασφαλείς αερο-
πορικές εταιρείες του 
AirlineRatings.com για 

το 2019, την κορυφή καταλαµ-
βάνει η αυστραλιανή Qantas 
Airways, για µία ακόµη φορά. 
Φέτος η ιστοσελίδα µε έδρα 
την Αυστραλία, «είχε µια πιο 
ολοκληρωµένη άποψη», δηλώ-
νει ο αρχισυντάκτης Τζέφρεϊ 
Τόµας.  «Η Qantas ήταν ένας 
σαφής νικητής, δεδοµένης της 
ηγετικής της θέσης στον κλάδο 
της καινοτοµίας στον τοµέα της 
ασφάλειας», λέει στο CNNi, ανα-
φερόµενος στη νέα απευθείας 
πτήση της εταιρείας που συνδέει 
Αυστραλία και Ηνωµένο Βασί-
λειο. Τα αεροπορικά ατυχήµατα 
παραµένουν εξαιρετικά σπάνια, 
ωστόσο τους τελευταίες 12 µήνες 
παρατηρείται αύξηση των θανά-
των σε σχέση µε τα προηγού-
µενα χρόνια. Η AirlineRatings 
ανέλυσε τα στοιχεία για συνο-
λικά 405 αεροπορικές εταιρίες 
σε όλο τον κόσµο προκειµένου 
να συγκεντρώσει τον κατάλογο 
των 20 ασφαλέστερων αερο-
πορικών εταιρειών. Χρησιµο-

ποίησε 12 ξεχωριστά κριτήρια, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
ελέγχων από τις κυβερνήσεις, τα 
όργανα διοίκησης και τις επικε-
φαλής ενώσεις, όπως η ∆ιεθνής 
Ένωση Αεροπορικών Μεταφο-
ρών (IATA) και η ∆ιεθνής Οργά-
νωση Πολιτικής Αεροπορίας. Η 
Qantas λάµβανε το βραβείο της 
AirlineRatings ως η ασφαλέστε-
ρη αεροπορική εταιρεία του κό-
σµου από το 2014 έως το 2017, 
ωστόσο βρέθηκε εκτός λίστας 
το 2018. Οι 20 κορυφαίες αε-
ροπορικές εταιρείες σε επίπεδο 
ασφάλειας και αξιοπιστίας, κατά 
αλφαβητική σειρά, είναι: Air 

New Zealand, Alaska Airlines, 
All Nippon Airways, American 
Airlines, Austrian Airlines, 
British Airways, Cathay Pacific 
Airways, Emirates, EVA Air, 
Finnair, Hawaiian Airlines, 
KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar 
Airways, Scandinavian Airline 
System, Singapore Airlines, 
Swiss, United Airlines και Virgin 
group of airlines (Atlantic και 
Australia). Η United Airlines 
επιστρέφει στη λίστα µετά την 
αξιοσηµείωτη απουσία της το 
2018, ενώ εκτός της φετινής κα-
τάταξης είναι οι Japan Airlines 
και Etihad.




