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Αναμένεται αύξηση των θανάτων 
από δεύτερο καρδιακό επεισόδιο

Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lo-
nely Planet δηµοσίευσε 
τον κατάλογο µε τους κα-

λύτερους προορισµούς για τον 
επόµενο χρόνο σε έναν οδηγό 
µε τίτλο «Τα καλύτερα ταξίδια 
για το 2012».  Η πρώτη επιλο-
γή είναι αρκετά συντηρητική για 
τα δεδοµένα του επιτελείου του 
Lonely Planet: ενώ το 2011 εί-
χαν προτείνει τη Νέα Υόρκη, για 
το 2012 προτείνουν το Λονδίνο, 
που θα φιλοξενήσει τους Ολυ-
µπιακούς τον επόµενο χρόνο. 
Οι υπόλοιποι, ωστόσο, προορι-
σµοί είναι λιγότερο συµβατικοί: 
η Μουσκάτ στο Οµάν, η Μπαν-
γκαλόρ στην Ινδία, η Καντίθ 
στην Ισπανία, η Στοκχόλµη, η 

Γκιµαράες στην Πορτογαλία, το 
Σαντιάγο, το Χονγκ Κονγκ, το 
Ορλάντο στη Φλόριντα και το 
Ντάργουϊν στη Βόρεια Επικρά-
τεια. Ανάµεσα στις πρώτες χώ-
ρες που αξίζει κάποιος να επι-

σκεφθεί του χρόνου, σύµφωνα 
µε τον οδηγό, είναι η Ουγκάντα 
και ακολουθούν η Βιρµανία, η 
Ουκρανία, η Ιορδανία, η ∆ανία, 
το Μπουτάν, η Κούβα, η Νέα Κα-
ληδονία, η Ταϊβάν και η Ελβετία.

Σηµαντική αύξηση στον 
αριθµό καρδιοπαθών που 
θα πεθάνουν από δεύτερο 

καρδιακό επεισόδιο µέσα στα 
επόµενα λίγα χρόνια, αναµένε-
ται να σηµειωθεί στην Αυστρα-
λία. Αυτό τουλάχιστον υπο-
στηρίζει ο οργανισµός Access 
Economics στην τελευταία του 
έκθεση, τονίζοντας ότι υπολογί-
ζεται πως οι καρδιοπαθείς που 
θα πεθάνουν από δεύτερο καρ-

διακό επεισόδιο, θα αυξηθούν 
κατά 40% µέχρι το έτος 2020.

Να σηµειωθεί ότι η καρδια-
κή προσβολή και η αποπληξία 
είναι κυριότερες αιτίες θανάτου 
στην Αυστραλία. Ο οργανισµός 
Access Eco-nomics υποστηρίζει 
ότι οι υγειονοµικές αρχές της 
ώρας δεν λαµβάνουν αρκετά 
µέτρα για να προστατεύσουν 
τους καρδιοπαθείς από δεύτερο 
καρδιακό επεισόδιο.

«Το 25% των καρδιοπαθών 
δεν κάνουν τις απαραίτητες 
αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, 
ενώ το 33% σταµατούν να παίρ-
νουν τα φάρµακά τους. Πέρσι, 
περισσότεροι από 100.000 Αυ-
στραλοί πέθαναν από καρδια-
κή προσβολή και οι µισοί ήταν 
καρδιοπαθείς που είχαν υπο-
στεί δεύτερο καρδιακό επεισό-
διο», τονίζει η συγγραφέας της 
έκθεσης, Lyn Pezzullo.

Ενοχος για τη στυγερή δο-
λοφονία του εραστή της 
µητέρας του, βρέθηκε προ-

χθές ένας φοιτητής από το Σίδ-
νεϊ. Πρόκειται για τον 21χρονο 
Andrew Iskandar, ο οποίος ξυ-
λοκόπησε θανάσιµα τον  Mohd 
Shah Saemin, 43 χρόνων, έξω 
από το διαµέρισµά του στο 

Leichhardt τα µεσάνυχτα της 
21ης Φεβρουαρίου 2010. Ο 
ίδιος είχε ισχυριστεί στο δικα-
στήριο ότι κτύπησε µε ένα σφυ-
ρί τον Saemin όταν ο τελευταίος 
του επιτέθηκε. Στο δικαστήριο 
είπε ακόµη ότι δεν η δολοφονία 
δεν ήταν προµελετηµένη και ότι 
δεν γνώριζε καν πως η µητέρα 

του είχε ερωτική σχέση µε τον 
Saemin. Τελικά το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι ο 21χρονος 
δολοφόνησε τον Saemin για 
λόγους τιµής, επειδή «τον έκανε 
ρεζίλι στην ινδονησιακή παροι-
κία της Αυστραλίας». Η καταδί-
κη του 21χρονου θα ανακοινω-
θεί στις 2 Φεβρουαρίου.
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Το Ντάργουϊν ανάµεσα στους καλύτερους 
προορισµούς ανά την υφήλιο

21χρονος ένοχος για τη δολοφονία
του εραστή της µητέρας του




