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∆ηµοσιεύµατα στον Βρετα-
νικό Τύπο υποστηρίζουν 
ότι οι βασιλικοί γάµοι και 

η επίσκεψη που πραγµατοποίη-
σαν πρόσφατα η Βασίλισσα Ελι-
σάβετ και ο Πρίγκιπας Ουίλιαµ, 
έχουν παραµερίσει - τουλάχι-
στον προς το παρόν - οποιαδή-
ποτε κίνηση για την προώθηση 
της ιδέας αλλαγής πολιτεύµατος 
στην Αυστραλία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της 
Βρετανίας, όµως, υποστηρίζει ότι 
αναπόφευκτα, στο µέλλον, η Αυ-
στραλία θα κόψει τους δεσµούς 
της µε την βρετανική µοναρχία.

Τα δηµοσιεύµατα υποστηρί-
ζουν ότι ιδιαίτερα η πρόσφατη 
11ήµερη επίσηµη επίσκεψη 
της Βασίλισσας και του Πρίγκι-
πα Φίλιππου στην Αυστραλία, 
υποχρέωσε το κίνηµα κατά της 
µοναρχίας να µαταιώσει οποια-
δήποτε σχέδια είχε για την προ-
ώθηση της ιδέας αλλαγής πολι-

τεύµατος στη χώρα.
Το θέµα της αλλαγής πολιτεύ-

µατος - υποστηρίζουν τα δηµοσι-

εύµατα - θα πυροδοτηθεί εκ νέου 
στην Αυστραλία µετά τον θάνατο 
της Βασίλισσας.

Περισσότερα από $6 εκα-
τοµµύρια θα παραχωρήσει 
η οµοσπονδιακή κυβέρνη-

ση σε 63 ιατρικές κλινικές που 
λειτουργούν εκτός ωρών εργα-
σίας. Την σχετική ανακοίνωση 
έκανε η υπουργός Υγείας, Τάνια 
Πλίµπερσεκ, τονίζοντας ότι 24 
κλινικές στη Ν.Ν.Ο., 25 στη Βι-
κτώρια, 1 στη Βόρεια Επικράτεια, 

4 στο Κουίνσλαντ, 7 στη Νότια 
Αυστραλία και 2 στη ∆υτική Αυ-
στραλία, εγκρίθηκαν για  κρατι-
κές επιχορηγήσεις $100,000 η 
κάθε µία. Η κα Πίλµπερσεκ υπο-
γράµµισε ότι οι επιχορηγήσεις θα 
βοηθήσουν στην κάλυψη των πε-
ραιτέρω εξόδων που χρειάζονται 
για τη λειτουργία των κλινικών 
εκτός ωρών εργασίας. Στη Βικτώ-

ρια και στο Κουίνσλαντ, παράλ-
ληλα, θα λειτουργήσει από τον 
ερχόµενο Μάρτιο µια τηλεφω-
νική υπηρεσία που θα επιτρέπει 
σε ασθενείς να επικοινωνούν µε 
γιατρούς τα βράδια και τις αργίες. 
Σύµφωνα µε την υπουργό Υγείας, 
παρόµοια τηλεφωνική υπηρεσία 
ήδη λειτουργεί στις υπόλοιπες 
πολιτείες της χώρας.

∆έκα άτοµα σκοτώθηκαν 
σε τροχαία δυστυχήµατα 
που έγιναν ανήµερα των 

Χριστουγέννων σε παναυστρα-
λιανή κλίµακα, ανεβάζοντας έτσι 
τον µέχρι στιγµής αριθµό των 
θυµάτων των τροχών - κατά την 
περίοδο των εορτών - στα 18.

Τελευταίο θύµα ήταν ένα 
5χρονο κοριτσάκι το οποίο 
βρήκε τραγικό θάνατο όταν το 

αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, 
ξέφυγε από την πορεία του και 
ανετράπη σε δρόµο βόρεια της 
Ν.Ν.Ο.

Στο βόρειο Κουίνσλαντ ένας 
άντρας 46 χρόνων βρήκε τρα-
γικό θάνατο όταν το αυτοκίνη-
το στο οποίο επέβαινε έπεσε 
σε γκρεµό και κατέληξε στον 
ποταµό Mulgrave river στο 
Gordonvale προχθές το βράδυ.

Νωρίτερα, ένα 17χρονο κο-
ρίτσι σκοτώθηκε σε δυστύχηµα 
µε µοτοσυκλέτα που έγινε στο 
Halliday Bay, στο Whitsundays.

Στη Νέα Νότια Ουαλία, µια 
64χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό 
θάνατο όταν έχασε τον έλεγχο 
του αυτοκινήτου της και προσέ-
κρουσε σε στύλο του ηλεκτρι-
κού επί του αυτοκινητόδροµου 
Princess στο Blakehurst.

Λευκά Χριστούγεννα έκανε η 
Μελβούρνη και όχι βέβαια 
λόγω χιονιού, αλλά λόγω 

χαλαζοθύελλας. Την ίδια ώρα στην 
περιοχή Πιλµπάρα της ∆υτική Αυ-
στραλίας ο υδράργυρος χτύπη-
σε κόκκινο, αγγίζοντας τους 49,9 
βαθµούς Κελσίου. Πρόκειται για τη 
δεύτερη θερµότερη µέρα του ∆εκεµ-
βρίου, όλων των εποχών, σ’ όλη 
την Αυστραλία και τη θερµότερη στη 
∆υτική Αυστραλία.   Στη Μελβούρνη 
το χαλάζι - σε πολλές περιπτώσεις - 
είχε το µέγεθος λεµονιού και η πόλη 
ντύθηκε στα άσπρα. Το µεσηµέρι το 
θερµόµετρο ξεπέρασε τους 30 βαθ-
µούς και την ώρα που οι περισσότε-
ροι τελείωναν το χριστουγεννιάτικο, 
υπαίθριο, λόγω καλοκαιριού, οι-
κογενειακό τραπέζι τους, ξέσπασαν 
ακραία καιρικά φαινόµενα. Τοπικοί 

ανεµοστρόβιλοι µε θυελλώδεις ανέ-
µους, πρωτοφανής χαλαζοθύελλα, 
νεροποντή, αστραπές και κεραυνοί 
ήταν το... χριστουγεννιάτικο δώρο 
του καιρού στους Μελβουρνιώτες.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι 
κάλεσαν την αρµόδια υπηρεσία για 
βοήθεια. Πολλές περιοχές πληµµύ-
ρισαν, δέντρα και κολώνες του ηλε-
κτρικού ξεριζώθηκαν και αρκετές 
πτήσεις ακυρώθηκαν.

Το χαλάζι προξένησε πολλές ζη-
µιές και σε χιλιάδες αυτοκίνητα. 

Την ίδια στιγµή το Ντάργουϊν απέ-
φυγε τελικά τον τροπικό κυκλώνα 
Γκραντ που απειλούσε την Βόρεια 
Επικράτεια. Υπενθυµίζεται ότι το 
1974, ανήµερα των Χριστουγέν-
νων, κυκλώνας ισοπέδωσε το Ντάρ-
γουϊν µε αποτέλεσµα να χάσουν την 
ζωή τους πάνω από 72 άτοµα.

Ντυµένος... τάρανδος ένας τραυ-
µατιοφορέας βοήθησε την 
γυναίκα του στην Τασµανία 

να φέρει στον κόσµο ένα κοριτσάκι 
κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο. Πρόκειται για την Elin Davies-
Russell η οποία αισθάνθηκε πόνους 
καθώς τύλιγε τα χριστουγεννιάτικα 
δώρα για συγγενείς και φίλους. 

Ο 24χρονος αρραβωνιαστικός της 
Ryan Jones παρόλο που κάλεσε ασθε-
νοφόρο κατάλαβε ότι η Elin δεν µπο-
ρούσε να περιµένει... και έσπευσε να 
βοηθήσει! Η γέννηση της µικρής στο 
Χόµπαρτ ήταν ένας υπέροχος τρόπος 
για να γιορταστούν τα Χριστούγεννα, 
είπε ο Μπρους Κόνορ, στέλεχος της 
υπηρεσίας συντονισµού των ασθε-
νοφόρων της πολιτείας. «Η γυναίκα 
βρισκόταν σε τέτοια φάση του τοκε-
τού που αντί να την οδηγήσουν στο 

ασθενοφόρο για να την µεταφέρουν 
στην κλινική χρειάστηκε να γεννήσει 
στο σπίτι», είπε.

«Η γέννηση στις 12:06 ανήµερα 
τα Χριστούγεννα είναι ένα ιδιαίτερο 
συµβάν, ιδίως αφού συνέβη κάτω 
από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
στο σπίτι. Νοµίζω ότι ο τραυµατιο-
φορέας φορούσε στο κεφάλι του ένα 
ζευγάρι κέρατα τάρανδου εκείνη τη 
στιγµή», πρόσθεσε ο Κόνορ.

Στο ράφι η ιδέα για αλλαγή πολιτεύµατος 

Λευκά Χριστούγεννα 
στην... Mελβούρνη!

$6 εκατομμύρια σε 63 κλινικές 
που λειτουργούν εκτός ωρών εργασίας

Γέννησε κάτω από 
χριστουγεννιάτικο δέντρο
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