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Συνεχίζεται στη Μελβούρνη η δίκη 
του 62χρονου αναισθησιολόγου

Μαθητευόµενη οδηγός 
έτρεχε µε 111 χλµ την ώρα 

Πολλοί Aυστραλοί αδιαφορούν
για τον καρκίνο του δέρµατος

Πρωτιά στην Αυστραλία 
για τον Keith Urban  

Σε δικαστήριο της Μελ-
βούρνης συνεχίζεται 
η δίκη του αναισθη-

σιολόγου Τζέiµς Λάθαµ 
Πίτερς, ο οποίος βαρύνε-
ται µε 168 κατηγορίες για 
τη µόλυνση 56 γυναικών 
µε τον ιό της ηπατίτιδας 
C σε κλινική αµβλώσεων. 
Εξετάσεις που έγιναν, επι-
βεβαίωσαν ότι ο ιός από 
τον οποίο προσβλήθη-
καν οι γυναίκες, ταίριαζε 
απόλυτα µε το DNA του 
γιατρού. Πιστεύεται ότι ο 

ιός µεταδόθηκε από µολυ-
σµένες σύριγγες µιας και 
ο κατηγορούµενος ήταν 
εθισµένος σε ναρκωτικά. 
Ο γιατρός εργαζόταν σε 
κλινική αµβλώσεων στο 
Κόµπουργκ της Μελβούρ-
νης. Κατηγορείται δε ότι 
σκόπιµα µόλυνε 56 γυναί-
κες µε τον ιό της ηπατίτι-
δας C που πήγαν στην κλι-
νική για αµβλώσεις, από 
τον Ιούνιο του 2008 µέχρι 
τον Νοέµβριο του 2009. 
Πάνω από το 50% των 

ασθενών που έχουν προ-
σβληθεί από τον ιό της 
ηπατίτιδας C, είναι φορείς 
του ιού έξι µήνες αργότε-
ρα και στις περιπτώσεις 
αυτές, η ασθένεια θεωρεί-
ται χρόνια. Επτά από τους 
10 ασθενείς που υποφέ-
ρουν από χρόνια ηπατίτι-
δα C, προσβάλλονται και 
από χρόνια πάθηση του 
ύπατος. Πέντε τοις εκατό 
από αυτούς χάνουν τη ζωή 
τους.  Η δίκη του Τζέϊµς 
Λάθαµ Πίτερς συνεχίζεται.

Ηαστυνοµία συνέλαβε 
προχθές το βράδυ 
µια µαθητευόµενη 

οδηγό, η οποία έτρεχε µε 
ταχύτητα 111 χλµ την ώρα 
σε δρόµο προαστίου του 
δυτικού Σίδνεϊ, όπου το 
ανώτατο όριο ταχύτητας 

ήταν 60 χλµ την ώρα! Η 
20χρονη µαθητευόµενη 
οδηγός, από το Turella, 
«πιάστηκε» από ραντάρ 
που είχε στήσει η αστυ-
νοµία επί της Canterbury 
Road στο Roselands να τρέ-
χει 51 χλµ την ώρα πάνω 

από το επιτρεπτό όριο, 
γύρω στις 19:20 το βράδυ 
της Τετάρτης. Της αφαι-
ρέθηκε αµέσως το δίπλω-
µα οδήγησης και φυσικά 
η αστυνοµία της επέβαλε 
τσουχτερό πρόστιµο για 
υπερβολική ταχύτητα.

Παρόλο που η Αυστραλία έχει τα 
υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του 
δέρµατος διεθνώς, εντούτοις πολ-

λοί κάτοικοι της 5ης ηπείρου αδιαφορούν 
να κάνουν τακτικές ιατρικές εξετάσεις του 
δέρµατός τους. Σύµφωνα µε τις τελευταίες 
στατιστικές, ένας στους δύο ανθρώπους 
που ζουν για πολλά χρόνια στην Αυστρα-
λία θα αναπτύξει κάποια µορφή καρκίνου 
του δέρµατος.  Η έκθεση στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) χωρίς µέτρα προστασί-
ας - από τον ήλιο ή άλλες πηγές, όπως η 
έκθεση σε µηχανήµατα σολάριουµ - πα-
ραµένει ο πιο σηµαντικός παράγοντας 

κινδύνου για τον καρκίνο του δέρµατος.  
Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν είναι ορα-
τή και δεν γίνεται αισθητή, αλλά µπορεί 
να προκαλέσει εγκαύµατα, πρόωρη γή-
ρανση του δέρµατος, βλάβες στο δέρµα 
που µεγαλώνουν µε το πέρασµα του χρό-
νου και µπορεί να οδηγήσουν σε καρκί-
νο του δέρµατος. Σύµφωνα µε τελευταία 
έρευνα που έγινε σε παναυστραλιανή 
κλίµακα, σε δείγµα 1.500 Αυστραλών 
που χρησιµοποιούν τακτικά αντιηλιακές 
αλοιφές, το 50% είπαν ότι δεν έκαναν τις 
σχετικές ιατρικές εξετάσεις του δέρµατος 
στα τελευταία πέντε χρόνια.

Στην πρώτη θέση των τσαρτς στην 
Αυστραλία βρέθηκε το νέο άλµπουµ 
του σούπερσταρ της country µουσι-

κής, Keith Urban. Το «The Story So Far» 
είναι µία συλλογή από τις µεγαλύτερες 
επιτυχίες του διάσηµου τραγουδιστή. Πε-
ριέχει 19 αγαπηµένα τραγούδια από τα 
πέντε άλµπουµ του Get Closer, Defying 
Gravity, Love, Pain & the Whole Crazy 
Thing, Be Here και Golden Road, ενώ πα-
ράλληλα περιλαµβάνονται και 8 καινούρ-
για τραγούδια.

«Μόλις έµαθα τα νέα ότι το άλµπουµ 
µου είναι νο.1 στην Αυστραλία. Είµαι 

χαρούµενος. Ευχαριστώ τόσο πολύ για 
την αγάπη και τη στήριξη»,  δήλωσε ο 
Keith Urban µόλις έµαθε την ευχάρι-
στη είδηση. Στο τέλος του προηγούµε-
νου χρόνου ο τραγουδιστής υπεβλήθη 
σε επέµβαση αφαίρεσης πολύποδα από 
τις φωνητικές χορδές και µάλιστα φη-
µολογείτο ότι θα εγκαταλείψει τα µουσι-
κά δρώµενα. Ωστόσο, ευτυχώς για τους 
θαυµαστές του και τους µουσικόφιλους, 
συνεχίζει ακάθεκτος. Αυτήν την εποχή 
είναι συνεργάτης στο µουσικό τηλεοπτι-
κό πρόγραµµα «The Voice» που έρχεται 
πρώτο σε θεαµατικότητα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΜΟΛΥΝΕ 56 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ C 

ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΤΑΝ 60 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑΤΗΝ ΩΡΑ!
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