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Η τεχνολογία στην 
διάθεση της... ανάγκης

ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Κάνναβης αξίας $1 εκ. σε σπίτι του Σίδνεϊ
Η αστυνοµία της πρωτεύουσας της Ν.Ν.Ουαλίας, ανακάλυψε προ-
χθές 301 φυτά κάνναβης σε σπίτι της περιοχής Χάρινγκτον Παρκ, 
νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.
Εκπρόσωπος της αστυνοµίας δήλωσε ότι η αξία των ναρκωτικών 
στη µαύρη αγορά, ξεπερνά το $1 εκ. Όταν έκαναν έφοδο στο σπίτι οι 

άνδρες της αστυνοµίας, δεν βρισκόταν µέσα κανείς. Τα φυτά κατα-
σχέθηκαν και αναµένεται να γίνουν σύντοµα συλλήψεις.
Να σηµειωθεί ότι τον προηγούµενο µήνα, σε σπίτι της περιοχής 
Πάντσµπολ, είχαν ανακαλυφθεί άλλα 360 φυτά ινδικής κάνναβης, 
αξίας $1,2 εκ.

Το 75% των νεαρών Αυστραλών που σκοτώνονται 
σε τροχαία δυστυχήµατα, αυτοκτονούν ή πνίγονται 
στη θάλασσα, είναι άντρες.
Στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Αυστραλι-
ανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας, αποκαλύπτουν 
ότι οι άνδρες ηλικίας µέχρι και 24 χρόνων, έχουν τις 
διπλάσιες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους από 
τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας.
Πιο συγκεκριµένα, η αναλογία θανάτων στην Αυ-
στραλία για τους νεαρούς άντρες είναι 52 για κάθε 
100,000 και για τις γυναίκες 30 για κάθε 100,000.
Η πιο επικίνδυνη ηλικία είναι αυτή των 18 χρόνων, 
όπου οι άνδρες έχουν τρισίµισυ φορές µεγαλύτε-
ρες πιθανότητες από τις γυναίκες να χάσουν τη ζωή 
τους.
Άλλα στοιχεία που έδωσε το ίδιο ινστιτούτο, για τους 
κατοίκους της χώρας ηλικίας άνω των 25 χρόνων, 
αποκαλύπτουν ότι το 44% είναι υπέρβαροι και το 
31% παχύσαρκοι .
Το ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων αν-
δρών ηλικίας άνω των 25 χρόνων, αυξήθηκε από 
69% σε 75% από το 1995 µέχρι το 2011-2012.

Ανησυχητικά στοιχεία για 
τους Αυστραλούς νέους

Η τεχνολογία έκανε και πάλι το θαύµα της και µάλιστα σε έναν 
ευαίσθητο τοµέα, όπως είναι οι δηµόσιες τουαλέτες. Με το 
πάτηµα ενός κουµπιού, µέσω µιας εφαρµογής στο κινητό σας 
τηλέφωνο, µπορείτε εύκολα και γρήγορα να εντοπίσετε τις πιο 
κοντινές δηµόσιες τουαλέτες, σε όποιο µέρος του κόσµου κι 
αν βρίσκεστε. Παλιότερα, όταν ένας τουρίστας προσπαθούσε 
να βρει µια τουαλέτα σε µια άγνωστη για εκείνον πόλη, έπρε-
πε να ρωτήσει τους ντόπιους για κατευθύνσεις και να προ-
σευχηθεί ότι κατάλαβε ακριβώς που είναι το µέρος, που του 
έχουν δείξει.
Έχοντας χαριτωµένα ονόµατα, όπως Where to Wee, Have2P, 
and Sit or Squat, οι νέες εφαρµογές εντοπισµού θα σας σώ-
σουν από ένα µεγάλο άγχος. Το µόνο που θα χρειαστεί να κά-
νετε είναι να εισάγετε την τοποθεσία σας και αµέσως θα εµ-
φανιστεί ένας χάρτης, που θα σας οδηγήσει στις πλησιέστερες 
δηµόσιες τουαλέτες.
Μάλιστα, συχνά, θα δείτε και αξιόλογηση σχετικά µε την κα-
θαριότητα και θα πάρετε χρήσιµες πληροφορίες, όπως για 
παράδειγµα, αν η χρήση είναι δωρεάν ή θα χρειαστεί να πλη-
ρώσετε. Πολλές εφαρµογές σας δίνουν ακόµα τη δυνατότητα 
να αξιολογήσετε την εγκατάσταση, να αφήστε µια κριτική και 
να προσθέσετε νέες τοποθεσίες, καθώς και φωτογραφίες.
Υπάρχουν ακόµη ειδικές εφαρµογές ανάλογα µε τον 
προορισµό, όπως Show the Loo (Αυστραλία), Best 
Bathrooms (Νέα Υόρκη), Toilet Map (Greater Λονδίνο), 
και CamperMate (Νέα Ζηλανδία).

25χρονος στο εδώλιο 
για ασέλγεια σε βάρος 
τυφλής γυναίκας

Για ασέλγεια σε βάρος τυφλής κοπέλας, σε βαγόνι 
τραίνου του Σίδνεϊ, συνελήφθη προχθές ένας άντρας 
ηλικίας 25 χρόνων από το Μέριλαντς.
Η τυφλή γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνοµία ότι άγνω-
στος της χάϊδεψε το στήθος ενώ βρισκόταν σε κινού-
µενη σκάλα στο Άσφιλντ στις 17 Ιουλίου.
Αργότερα, αυτό επαναλήφθηκε ενώ βρισκόταν σε 
τραίνο, µεταξύ των σιδηροδροµικών σταθµών των 
περιοχών Τζανάλι και Σάθερλαντ, από άντρα που µά-
λιστα της µίλησε. 
Μετά την καταγγελία η αστυνοµία κατάφερε να εντο-
πίσει τον 25χρονο από κάµερες ασφαλείας στο τραίνο. 
Μετά τις ανακρίσεις άσκησε εναντίον του ποινική δίω-
ξη για ασέλγεια σε βάρος της τυφλής γυναίκας.




