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ENOIKIAZETAI
Holiday House στο Jervis Bay (Vincentia)

ευρύχωρο, 3ων υπνοδωµατίων, 
χωράει 7 άτοµα, κοντά σε αγορά 

και θάλασσα
Τηλ. 0406 755 027

Antenna Pacific – Μysat Pty Ltd 

 Zητείται υπάλληλος γραφείου 
για µερική εργασία µε κύρια καθήκοντα 

τηλεφωνικό κέντρο. 
Απαραίτητη προυπόθεση η γνώση 

της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφώνηστε στο:
02 8120 1000

Φλόγες 70 µ. έκαψαν 
σπίτια και δάση στη ΝΝΟ

Επέστρεψε χτες το τραγικό 
κρουαζιερόπλοιο από τη ΝΖ

Ε
να πύρινο «τείχος» πιστεύεται ότι κατέστρεψε πολλά σπίτια 
στην περιοχή Hawkesbury βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, όπου οι 
αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης. Οι περιου-
σίες που έχουν χαθεί πιστεύεται ότι είναι γύρω από τα βουνά 

Tomah και Wilson, αλλά µέχρι χτες το πρωί δεν υπήρχαν αναφορές για 
τραυµατισµούς.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας η πυρ-
καγιά υποβαθµίστηκε. 
Οι κάτοικοι του Mt Wilson, του Mt Irvine, του Mt Tomah, του Berambing 
και του Bilpin άκουσαν χτες ότι ήταν «πολύ αργά για να φύγουν», όπως 
είπε ο αναπληρωτής επίτροπος της Υπηρεσίας ∆ασοπυρόσβεσης (RFS) 
της ΝΝΟ κ. Rob Rogers.
«Οι πυροσβέστες προσπαθούν να προστατεύσουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα σπίτια, αλλά οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή βλέπουν και 
µόνοι τους ότι η συµπεριφορά της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη» δήλωσε 
ο κ. Rogers. Είπε ότι οι ξηρές καιρικές συνθήκες σήµαιναν ότι οι φωτιές 
καίνε άγρια ακόµη και χωρίς άνεµους.
«Οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν ψευδαισθήσεις, δεν πρόκειται να 
σβήσουµε αυτές τις φωτιές» είπε. «Θα καίνε και θα καίνε γύρω από τα 
σπίτια όλη την επόµενη εβδοµάδα. Νοµίζω ότι και για τους κατοίκους 
αυτών των περιοχών και για τους πυροσβέστες θα είναι µια πολύ δύ-
σκολη εβδοµάδα».
Οι κάτοικοι του Bilpin έχουν προειδοποιηθεί να προσέχουν τα απο-
καΐδια και τα κάρβουνα, τα οποία ταξιδεύουν πέντε έως έξι χιλιόµετρα 
µπροστά από τις φλόγες λόγω των θυελλωδών συνθηκών.
Η «µεγάλη φωτιά» στο Gospers Mountain µαστίζει την περιοχή αρκετές 
εβδοµάδες τώρα και έχει κατακάψει πάνω από 369.000 εκτάρια.
Η RFS δήλωσε ότι υπήρχαν εκατοντάδες πυροσβέστες στο έδαφος, κα-
θώς και αεροπλάνα που έριχναν επιβραδυντικό υγρό για να αποτρέ-
ψουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Σύµφωνα µε τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, µέχρι το τέλος της εβδοµά-
δας αναµένεται να χτυπήσει τη ΝΝΟ ένα πολύ έντονο κύµα καύσωνα.

Σχεδόν µία εβδοµάδα µετά τη θανατηφόρα έκρηξη του ηφαιστείου του 
White Island στη Νέα Ζηλανδία, το κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas 
έχει επιστρέψει στο Σίδνεϊ.
Η άφιξή του ακολουθεί το νέο ότι δύο ακόµη θάνατοι που συνέβησαν 
το Σαββατοκύριακο ανεβάζουν τον επίσηµο αριθµό των νεκρών σε 16 
άτοµα – εκ των οποίων οι 10 είναι Αυστραλοί.
Σαράντα επτά άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων 24 Αυστραλών πολιτών 
και τεσσάρων µόνιµων κατοίκων, βρίσκονταν στο νησί όταν εξερράγη 
το ηφαίστειο την περασµένη Κυριακή.
Στο λιµάνι του Σίδνεϊ, δηµοσιογράφοι του news.com.au µίλησαν µε 
επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που τη µοιραία ηµέρα βρέθηκαν στ’ 
ανοιχτά του νησιού. «Περιµέναµε για να φύγουµε από το Tauranga και 
συνέχεια καλούσαν από το µεγάφωνο ανθρώπους που είχαν φύγει, 
οπότε απλώς υποθέσαµε ότι είχαν αργήσει» είπε η Karen Kociszewski. 
«Από ό,τι διαβάζουµε αυτό το ηφαίστειο ήταν επικίνδυνο να εκραγεί 
ήδη από τον Οκτώβρη, οπότε πιστεύω ότι δεν έπρεπε να είχαν πάει 
εκεί τον κόσµο. Κάποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος, οπωσδήποτε 
η εταιρεία που οργάνωσε την κρουαζιέρα, γιατί είναι θλιβερό που οι 
άνθρωποι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Υπογράφεις 
ένα συµβόλαιο που λέει ότι πας εκεί και ότι αν σπάσεις τον αγκώνα σου 
δεν πρόκειται να τους µηνύσεις, ξέρετε πώς είναι, αλλά δεν πας εκεί εν 
γνώσει σου ότι πρόκειται να συµβεί κάτι τέτοιο».




