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Αυστηρά µέτρα ασφάλειας 
ζητά στις ψυχιατρικές κλινικές 
η αντιπολίτευση της Ν.Ν.Ο.
Αυστηρή κριτική για τον 

τρόπο λειτουργίας ψυχι-
ατρικών κλινικών στην 

πολιτεία, άσκησε χθες η αντι-
πολίτευση της Νέας Νότιας Ου-
αλίας, υποστηρίζοντας ότι «το 
σύστηµα πάσχει από συστηµα-
τικές αποτυχίες». Αφορµή για τα 
σχόλια αυτά ήταν η απόδραση 
του 26χρονου Τρεντ Τζένιγκς, 
ο οποίος κρατείτο σε ψυχιατρι-
κή κλινική για τη δολοφονία 
του εραστή του το 2003. Μετά 
από πέντε µέρες άγριου ανθρω-

ποκυνηγητού από την αστυνο-
µία, ο Τζένιγκς συνελήφθη 
στο Byron Bay την Τετάρτη. Ο 
αρχηγός της πολιτειακής Αντι-
πολίτευσης, Τζον Ρόµπερτσον, 
ζήτησε από την κυβέρνηση 
Ο’Φάρελ την διεξαγωγή έρευ-
νας στον τρόπο λειτουργίας των 
ψυχιατρικών κλινικών και την 
ανάθεση ειδικών εγκαταστάσε-
ων όπου κρατούνται άτοµα τα 
οποία διέπραξαν εγκλήµατα, 
στο υπουργείο Επανορθωτικών 
Υπηρεσιών (Φυλακών). «Κατ’ 

αυτό τον τρόπο θα λαµβάνονται 
τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
ώστε να µην επαναληφθεί πα-
ρόµοιο περιστατικό όπως αυτό 
µε τον Τζένιγκς», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Ρόµπερτσον.

Να σηµειωθεί ότι ο Τζένιγκς 
όταν δραπέτευσε από την ψυ-
χιατρική κλινική στις 29 ∆ε-
κεµβρίου επισκέφθηκε έναν 
50χρονο τον οποίο είχε γνωρί-
σει στο διαδίκτυο και κατηγο-
ρείται ότι του επιτέθηκε βίαια, 
πριν του κλέψει το αυτοκίνητο.

Σε µεταµόσχευση συκω-
τιού θα υποβληθεί σε νο-
σοκοµείο του Σίδνεϊ ένας 

άντρας που κατανάλωσε µε 
άλλα τρία άτοµα δηλητηριώδη 
µανιτάρια την παραµονή της 
Πρωτοχρονιάς.

Ο 51χρονος νοσηλεύεται σε 
κρίσιµη κατάσταση στο νοσο-
κοµείο Royal Prince Alfred.

Όπως είναι γνωστό, έχουν 
πεθάνει δύο από τα τέσσερα 
άτοµα που έφαγαν από τα θα-

νατηφόρα µανιτάρια amanita 
phalloides σε ένα πάρτι στην 
Καµπέρα. Οι δύο θάνατοι επι-
βεβαιώθηκαν από εκπρόσωπο 
του νοσοκοµείου αλλά µέχρι 
στιγµής οι ηλικίες των θυµά-
των δεν έχουν επιβεβαιωθεί, 
ενώ παραµένει αδιευκρίνιστη 
η προέλευση των µανιταριών.

Σύµφωνα µε τους Εθνικούς 
Βοτανικούς Κήπους της Αυ-
στραλίας, τα µανιτάρια amanita 
phalloides µπορούν να βρε-

θούν σε πολλά προάστια της 
Καµπέρα, συνήθως κοντά σε 
βελανιδιές. Επίσης, µπορούν 
να βρεθούν στα προάστια της 
Μελβούρνης και σε ορισµένες 
άλλες πόλεις της χώρας.

Τα συγκεκριµένα µανιτά-
ρια είναι τοξικά και µπορούν 
να προκαλέσουν πόνους στο 
στοµάχι, εµετό, διάρροια και 
ίκτερο. Επίσης, µπορεί να προ-
κληθεί ηπατική και νεφρική 
ανεπάρκεια.

Eκκληση για τη ζωή του 
κάνει σε βίντεο το οποίο 
στάλθηκε στη Φιλιππινέζα 

γυναίκα του ο Αυστραλός Γουό-
ρεν Ρόντγουελ, τον οποίο απή-
γαγαν άγνωστοι από το σπίτι του 
στο νησί Μιντανάο στις 5 ∆ε-
κεµβρίου. Οι απαγωγείς του ζη-
τούν λύτρα $2 εκατοµµ. για την 
απελευθέρωσή του. Στο βίντεο ο 
Ρόντγουελ κάνει έκκληση στην 
οικογένειά του να προσπαθήσει 
να συγκεντρώσει τα χρήµατα 
που ζητούν οι απαγωγείς του και 
να τον ελευθερώσουν το συντο-

µότερο δυνατόν. Ο 53χρονος 
κάνει επίσης έκκληση στην αυ-
στραλιανή πρεσβεία στις Φιλιπ-
πίνες να τον βοηθήσει. «Απευ-
θύνοµαι σε σας ως Αυστραλός 
πολίτης που ζητά να του προ-
στατεύσετε τη ζωή», αναφέρει 
στο βίντεο ο Ρόντγουελ. 

Η αστυνοµία της Μανίλα 
πιστεύει ότι τον 53χρονο Αυ-
στραλό έχει απαγάγει η Αµπού 
Σαγιάφ, µια ισλαµική εξτρεµι-
στική οργάνωση που έχει δια-
συνδέσεις µε την τροµοκρατική 
οργάνωση αλ-Κάϊντα.

Σε δικαστήριο της Ινδονησίας 
µε την κατηγορία της κατοχής 
µικρών ποσοτήτων µεθαµφετα-

µίνης θα οδηγηθεί ένας Αυστραλός 
από το Ντάργουϊν. Πρόκειται για τον 
Γκρέαµ Μάϊκλ Πόλοκ, 31 χρόνων, ο 
οποίος επιβαρύνεται µε τρεις κατηγο-
ρίες στις οποίες αν βρεθεί ένοχος θα 
καταδικαστεί σε φυλάκιση µέχρι 12 
χρόνων. Ο Πόλοκ είχε συλληφθεί σε 

ξενοδοχείο της περιοχής Κούτα τον 
Σεπτέµβριο του 2011, έχοντας στην 
κατοχή του λιγότερο από 1 γραµµά-
ριο µεθαµφεταµίνης.

Ο 31χρονος βρίσκεται στις φυλα-
κές του Kerobokan, όπου κρατούνται 
και άλλοι Αυστραλοί όπως οι «εννέα 
του Μπαλί», η Σαπέλ Κόρµπι και ο 
ελληνικής καταγωγής Μάϊκλ Σακα-
τίδης από το Σίδνεϊ.

Zητείται γνωριμία

Κύριος οικονομικά ανεξάρτητος ζητά γνωριμία
με κυρία 45-55 ετών οικονομικά ανεξάρτητη

και να μην καπνίζει. 

Μόνο ειλικρινείς προτάσεις 
0414 966 312 08
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Οι απαγωγείς του Αυστραλού ζητούν 
$2 εκ. για την απελευθέρωσή του

Κάθειρξη 12 χρόνων αντιμετωπίζει 
Αυστραλός στην Ινδονησία

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗΣ

Ο Γκρέαµ Μάϊκλ Πόλοκ στη φυλακή ενώ µιλάει µε τον πατέρα του.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 51χρονος
που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΥΚΩΤΙΟΥ

Ο Γουόρεν Ρόντγουελ


