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∆ρακόντεια µέτρα ασφαλείας 
στους δρόµους της Ν.Ν.Ο.

Χάος στο Σίδνεϊ
εξαιτίας του καιρού

Πολύ αισθητή θα είναι η 
παρουσία της αστυνο-
µίας στους δρόµους της 

Ν.Ν.Ουαλίας, στη διάρκεια του 
«λογκ γουϊκέντ για τα γενέθλια 
της βασίλισσας.

Όπως ανακοινώθηκε, περισ-
σότεροι από 1.000 αστυνοµικοί 
θα βρίσκονται στους δρόµους, 
σε µια µεγάλη εκστρατεία για 
την µείωση των τροχαίων δυ-
στυχηµάτων. Να σηµειωθεί ότι 
από τα µεσάνυχτα αύριο Πα-
ρασκευή µέχρι τη ∆ευτέρα το 
βράδυ, θα ισχύει το σύστηµα 
απώλειας διπλών πόντων για 

παραβάσεις του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας.

Η εκστρατεία της αστυνοµίας 
αυτό το «λογκ γουϊκέντ» έχει 
στόχο τους καµικάζι της ασφάλ-
του, τους µεθυσµένους οδη-
γούς, αλλά και τους οδηγούς 
που κάθονται στο τιµόνι χωρίς 
ζώνη ασφαλείας.

Ο υπαρχηγός της Αστυνοµίας 
της Ν.Ν.Ο., Νικ Καλδάς, τόνισε 
ότι στόχος της φετινής εκστρα-
τείας είναι να µειωθεί ο αριθ-
µός των θυµάτων των τροχών. 
Έκανε έκκληση δε, σε όλους 
τους οδηγούς, να είναι προσε-

κτικοί στους δρόµους, να µην 
οδηγούν αν έχουν καταναλώσει 
αλκοόλ και να µην υπερβαίνουν 
το όριο ταχύτητας.

Να σηµειωθεί ότι πέρσι, εί-
χαν σκοτωθεί σε τροχαία δυστυ-
χήµατα στη διάρκεια του «λογκ 
γουϊκέντ» για τα γενέθλια της 
βασίλισσας, τέσσερα άτοµα.

«Το καλύτερο αποτέλεσµα θα 
είναι να ξυπνήσουµε το πρωϊ 
της ερχόµενης Τρίτης µε την εί-
δηση ότι δεν είχαµε θύµατα της 
ασφάλτου στη διάρκεια αυτού 
του τριήµερου στη Ν.Ν.Ο.», δή-
λωσε ο κ. Καλδάς.

∆ύο άτοµα έχασαν τη ζωή τους 
σε διαφορετικές πυρκαγιές 
που ξέσπασαν προχθές σε 

σπίτια του Σίδνεϊ. Η πρώτη πυρκα-
γιά σηµειώθηκε σε σπίτι της περι-
οχής Τσέριµπρουκ, βορειοδυτικά 
του Σίδνεϊ και η δεύτερη στο δυτικό 
Σίδνεϊ. Όταν οι πυροσβέστες κατά-

φεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις 
φλόγες, ανακάλυψαν µέσα στο σπί-
τι το πτώµα ενός άντρα. Στη δεύτερη 
πυρκαγιά δεν ανακοινώθηκε αν το 
πτώµα ανήκε σε άντρα ή γυναίκα.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα αί-
τια της πυρκαγιάς δεν έχουν εξακρι-
βωθεί ακόµη.

∆εκάδες άτοµα εξασφά-
λισαν χθες θέσεις στο 
Αστεροσκοπείο του Σίδ-

νεϊ για να γίνουν µάρτυρες ενός 
µοναδικού και σπάνιου θεάµα-
τος που πρόσφεραν η Αφροδί-
τη και ο Ήλιος. Συγκεκριµένα, 
χθες το πρωί ο πλανήτης Αφρο-
δίτη άρχισε να διασχίζει τον 
ηλιακό δίσκο και διήλθε µεταξύ 
του Ηλίου και της Γης, κάτι που 

δεν πρόκειται να επαναληφθεί 
µέχρι το έτος 2117!

Το σπάνιο αστρονοµικό φαι-
νόµενο άρχισε να εξελίσσεται 
από τις 08:16 το πρωϊ της Τε-
τάρτης και διήρκησε µέχρι τις 
14:45. Στη διάρκεια αυτής της 
σπάνιας διέλευσής της, η Αφρο-
δίτη έµοιαζε µε µια σκοτεινή 
κουκκίδα πάνω στην ηλιακή 
επιφάνεια.

Κυκλοφοριακό χάος προκά-
λεσαν προχθές το απόγευµα 
στο Σίδνεϊ οι σφοδρές βρο-

χοπτώσεις που συνοδεύτηκαν από 
ισχυρούς ανέµους, µε αποτέλεσµα 
να ξεριζωθούν δέντρα, να προκλη-
θούν ζηµιές σε δεκάδες κατοικίες, 
να κλείσουν οδικές αρτηρίες και 
σιδηροδροµικές γραµµές και να 
διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
µατος σε εκατοντάδες σπίτια.

Ορισµένες περιοχές ιδιαίτερα 
στο βόρειο τµήµα της Ν.Ν.Ουαλίας 

πληµµύρισαν, ενώ οι δυνατοί άνε-
µοι που έπνεαν µε ταχύτητα 120 
χλµ την ώρα, στο πέρασµά τους από 
τις περιοχές Forster, Tuncurry και 
Coffs Harbour προκάλεσαν µεγά-
λες υλικές ζηµιές. Περίπου 25,000 
κατοικίες και καταστήµατα έµειναν 
χωρίς ηλεκτρισµό την Τρίτη το βρά-
δυ στις περιοχές Bonnet Bay νότια 
του Σίδνεϊ, Terrey Hills βόρεια της 
πόλης και στο Lake Munmorah.

Η ζηµιά αποκαταστάθηκε αργά 
προχθές το βράδυ.

Η ιατρική συµβουλή να πί-
νουµε 8 ποτήρια νερό 
την ηµέρα για να είµαστε 

υγιείς, δεν είναι τίποτα περισ-
σότερο από ένα µύθο, σύµφω-
να µε τον ελληνικής καταγωγής 
Ακαδηµαϊκό της Μελβούρνης, 
Σπύρο Τσίνδο. Σύµφωνα µε 
τους περισσότερους γιατρούς, 
οι άντρες πρέπει να καταναλώ-
νουν 3,4 λίτρα υγρών την ηµέ-
ρα και οι γυναίκες 2,8 λίτρα.

Ο καθηγητής Τσίνδος όµως 

υπογραµµίζει ότι τα υγρά αυτά 
δεν είναι απαραίτητο να προέρ-
χονται µόνο από νερό, εφόσον 
υπάρχουν και σε πολλά φρού-
τα, λαχανικά, χυµούς, ακόµη 
και στον καφέ και το τσάϊ. «Αν 
διψάτε, δεν είναι απαραίτητο να 
πίνετε µόνο νερό. Η συµβου-
λή να πίνουµε 8 ποτήρια νερό 
την ηµέρα είναι ένας µύθος του 
1945», δήλωσε ο ελληνικής 
καταγωγής ακαδηµαϊκός του 
Πανεπιστηµίου Λα Τροµπ της 

Μελβούρνης. «Πρέπει να γνω-
ρίζετε ότι ακόµη και ο καφές ή 
το τσάϊ, που περιέχουν καφεϊ-
νη, προσφέρουν τα απαραίτητα 
υγρά που χρειάζεται για να απο-
φύγει κανείς την αφυδάτωση», 
τόνισε ο κ. Τσίνδος.

Ο ακαδηµαϊκός τόνισε ακόµη 
ότι τα άτοµα που πίνουν µεγάλες 
ποσότητες νερού για να χάσουν 
βάρος, δεν κάνουν απολύτως τί-
ποτα αν δεν ακολουθήσουν µια 
δίαιτα χαµηλών θερµίδων.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι 
υγειονοµικές αρχές του Κου-
ίνσλαντ, µετά την επιβεβαίω-

ση ότι τρία άτοµα στην ίδια γειτονιά 
του Τάουνσβιλ, έχουν προσβληθεί 
από δάγγειο πυρετό.

Ο δάγγειος πυρετός είναι µια νό-
σος που προκαλείται από τους ιούς 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 ή DEN-4. 
Οι ιοί µεταδίδονται στον άνθρω-
πο από το τσίµπηµα µολυσµένου 
κουνουπιού. Η σοβαρή µορφή της 
νόσου, η οποία µπορεί να είναι 
θανατηφόρος, ονοµάζεται δάγγειος 
αιµορραγικός πυρετός. 

Ο εκπρόσωπος του υπουργεί-
ου Υγείας της πολιτείας, Στίβεν 
Ντόνοχιου, τόνισε ότι και τα τρία 
κρούσµατα σηµειώθηκαν στην πε-
ριοχή Heatley. Ένα από τα άτοµα 
που προσβλήθηκαν από την ασθέ-
νεια, επέστρεψε πρόσφατα στην 
Αυστραλία από διακοπές στη νοτι-
οανατολική Ασία.

Στην περιοχή λαµβάνονται µέ-
τρα για την εξάλειψη των κουνου-
πιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου 
υπάρχουν ανοικτά ντεπόζιτα νε-
ρού, εφόσον ο δάγγειος πυρετός 
µεταδίδεται µε το τσίµπηµα του µο-
λυσµένου κουνουπιού Aedes. Το 
κουνούπι κολλάει τον ιό αφότου 
τσιµπήσει µολυσµένο, µε δάγγειο 
ή δάγγειο αιµορραγικό πυρετό, άν-
θρωπο και περίπου µια εβδοµάδα 
µετά τον µεταδίδει σε κάποιο υγιές 
άτοµο µέσω του τσιµπήµατός του. 
Ο δάγκειος πυρετός δε µεταδίδεται 
από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τα κυριότερα συµπτώµατα του 
δάγγειου πυρετού είναι τα εξής:
q υψηλός πυρετός, οξύς 
πονοκέφαλος
q πόνος στη µέση, πόνος 
στις αρθρώσεις
q ναυτία, εµετός
q πόνος στα µάτια
q εξανθήµατα

∆ύο νεκροί 
σε πυρκαγιές στο Σίδνεϊ

Επιδηµία δάγγειου 
πυρετού στο Τάουϊνσβιλ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΝΓΚ ΓΟΥΪΚΕΝΤ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 2117!

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Μύθος η συμβουλή για 8 ποτήρια νερό την ημέρα

Ο αρχηγός της αστυνοµίας, 
Άντριου Σκιπιόνε.

Ένα µοναδικό και σπάνιο θέαµα 
πρόσφεραν η Αφροδίτη και ο Ήλιος

Ο υπαρχηγός της Αστυνοµίας 
της Ν.Ν.Ο., Νικ Καλδάς.




