
O ΚόσμοςFRIDAY 22 JUNE 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ2

2η στον κόσμο η Αυστραλία

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η 
Τράπεζα Αίµατος του Ερυθρού Σταυ-
ρού Αυστραλίας, που αποκάλυψε 

χθες ότι τα αποθέµατα αίµατος βρίσκονται 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα, λόγω της ση-
µαντικής µείωσης που σηµειώθηκε στην 
εθελοντική αιµοδοσία. Η Τράπεζα διαθέτει 
προµήθειες αίµατος αρκετές για περίπου 2 
µέρες. Ανακοίνωσε δε ότι από τον Φεβρου-
άριο µέχρι σήµερα, µειώθηκε ανεξήγητα 
κατά 27.000 ο αριθµός των ατόµων που 
έδωσαν εθελοντικά αίµα.

Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση σε 

όσους µπορούν, να επικοινωνήσουν µε 
την Τράπεζα Αίµατος του οργανισµού και 
να κάνουν ραντεβού για να δώσουν αίµα 
και να σώσουν ζωές. «Η εθελοντική αι-
µοδοσία είναι µια πράξη βαθιάς κοινωνι-
κής ευθύνης. Στη διάρκεια της ζωής του, 
ένας σε κάθε τρεις Αυστραλούς θα χρεια-
στεί µετάγγιση αίµατος. Όµως, τα στοιχεία 
αποκαλύπτουν ότι µόνο ένας σε κάθε 30 
κατοίκους αυτής της χώρας, είναι δότης αί-
µατος», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρό-
σωπος της Τράπεζας Αίµατος του Ερυθρού 
Σταυρού, Κάθι Μπόουλεν.

Την ανεπιθύµητη 2η θέση στον κό-
σµο κατέχει η Αυστραλία, σε αριθ-
µό παχύσαρκων και υπέρβαρων 

ανδρών, σύµφωνα µε νέα στοιχεία που 
δόθηκαν στη δηµοσιότητα χθες από ρο 
Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρό-
νοιας (AIHW). Παρόλα αυτά, το 85% 
των Αυστραλών δηλώνει ότι δεν αντι-
µετωπίζει προβλήµατα µε την υγεία του, 
παρόλο που παραδέχεται ότι δεν κατα-
ναλώνει υγιεινές τροφές και κουβαλά-
πολλά περιττά κιλά.

Η Αυστραλία κατατάσσεται επίσης 5η 
στον κόσµο σε αριθµό παχύσαρκων και 
υπέρβαρων γυναικών.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΑΙΗW, 
περισσότερα από 3 εκατοµµύρια είναι 
παχύσαρκοι (σηµ: Το 25% των ενηλί-

κων και το 8,3% των ανηλίκων). 
Αναφέρεται ακόµη ότι το 33% των θα-

νάτων στην Αυστραλία προέρχονται από 
καρδιολογικές παθήσεις. Τα καλά νέα 
είναι ότι από το 1968 µέχρι σήµερα πα-
ρατηρήθηκε µια µείωση 78% στον αριθ-
µό ατόµων που πέθαναν από καρδιακή 
προσβολή. Ο µέσος όρος ζωής στην Αυ-
στραλία είναι 79 χρόνια για τους άντρες 
και 84 για τις γυναίκες.

Αντιαισθητική όσο και ανησυχητική 
είναι η εικόνα η οποία παρουσιάζεται, 
υπογραµµίζοντας ότι εκείνοι οι οποίοι 
κινδυνεύουν από πρόωρο θάνατο είναι 
οι µεσήλικες µεταξύ 45- 64 χρόνων. 
Στην ηλικιακή αυτή οµάδα, το 70% των 
αντρών και το 60% των γυναικών ανή-
κουν στην κατηγορία των παχύσαρκων. 

Ο Ερυθρός Σταυρός ζητά δότες αίματος
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