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∆ύο έφηβοι συνελήφθησαν σε περιοχή 
που βρίσκεται στις βόρειες ακτές της Νέας 
Νότιας Ουαλίας µετά από έκρηξη αυτοσχέδι-
ας βόµβας που είχε ως αποτέλεσµα την πρό-
κληση πυρκαγιάς.

Η υπηρεσία άµεσης πυροσβεστικής 
επέµβασης κλήθηκε να σβήσει τη φωτιά 
του είχε ξεκινήσει σε δασική περιοχή στο 
Port Macquarie, καθώς πιθανή εξάπλωση 
της εστίας θα µπορούσε να έχει νέες κα-
ταστροφικές συνέπειες για τους κατοίκους 
και το περιβάλλον.

Η αστυνοµία αναφέρει ότι τα δυο δεκαεξά-
χρονα αγόρια κατασκεύασαν εκρηκτικό µη-
χανισµό και στη συνέχεια τον πέταξαν σε µια 
αλάνα. Από εκεί η φωτιά δεν άργησε να εξα-
πλωθεί στο γειτονικό δάσος. Τα δύο αγόρια 
είχαν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να σβήσουν τη 
φωτιά, πριν φτάσουν τα πυροσβεστικά οχή-
µατα. Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά οι δύο 
νεαροί έχουν αφεθεί ελεύθεροι χωρίς προς 
το παρόν να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Εν τω µεταξύ, οι πυροσβέστες της ΝΝΟ 

συνεχίζουν να εργάζονται µέρα και νύχτα για 
να εµποδίσουν την εξάπλωση των πυρκα-
γιών σε αρκετά από τα πύρινα µέτωπα που 
εξακολουθούν να καίνε δασικές εκτάσεις σε 
όλη την Πολιτεία. Η Αγροτική Πυροσβεστική 
Υπηρεσία λέει ότι έχουν δηµιουργηθεί επαρ-
κείς αντιπυρικές ζώνες στο Λίθγκοου, τα Γα-
λάζια Όρη, το Χόκσµπερι, το Γουίντσορ και 
τα Νοτιότερα Υψίπεδα.

Την περασµένη εβδοµάδα είχαν συλλη-
φθεί άλλοι δύο έφηβοι κατηγορούµενοι για 
πρόκληση πυρκαγιάς. Για τον έναν µάλιστα 
από αυτούς που ήταν µόλις 11 ετών, το δι-
καστήριο διέταξε να κρατηθεί σε κατ’ οίκον 
περιορισµό. Οι καταστροφικές πυρκαγιές 
των τελευταίων εβδοµάδων στοίχησαν τη 
ζωή σε ένα κάτοικο της ΝΝΟ και ένα χειρι-
στή πυροσβεστικού αεροπλάνου, ενώ πάνω 
από 200 κατοικίες τυλίχτηκαν στις φλόγες 
και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πάνω από 
60 φωτιές βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη σε 
ολόκληρη την πολιτεία, οι 22 εκ των οποίων 
βρίσκονται ακόµη εκτός ελέγχου.

Νέα σύλληψη εφήβων για πρόκληση πυρκαγιάς
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
∆ιοργανώνει ενηµερωτική οµιλία για την Τρίτη ηλικία της παροικίας µας

1. Τι είναι η κατ’ οίκον Φροντίδα Ηλικιωµένων
2. Ποια είναι τα βήµατα για την εγκατάσταση στα τµήµατα 
Ηλικιωµένων
3. Κόστος εισόδου σε αυτά τα τµήµατα και πόσο επηρεάζει  
την παρουσία µας
4. Τα επιπλέον έξοδα και οι νέοι κανόνες από την 1η Ιουλίου 2014

Με οµιλητές τον Oικονοµικό Aναλυτή Χάρη Καλαϊτζόγλου  
και τον ∆ικηγόρο Χρήστο Αποστολάκο.

Η ενηµέρωση/οµιλία θα γίνει 

την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013  και ώρα 7.00 µµ.
στο Κλαµπ τη Παν-Αρκαδικής Οµοσπονδίας Ν.Ν.Ο., 51A King Street, Ashbury 

απέναντι από τον ιππόδροµο του Canterbury

∆εδοµένου ότι η οµιλία θα είναι δίγλωσση, σας παροτρύνουµε να φέρεται  
και τα παιδιά σας για πιο σωστή ενηµέρωση.

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ 

Μελέτη σοκ ισχυρίζεται ότι οι ασθενείς που 
εισάγονται στα νοσοκοµεία της Αυστραλίας 
τα Σαββατοκύριακα αντιµετωπίζουν υψηλό-
τερο ποσοστό θανάτου. Οι ερευνητές µάλιστα 
υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στην έλλει-
ψη διαθέσιµων υπηρεσιών και την καθυστε-
ρηµένη αντιµετώπιση των ασθενών.

Η µελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστή-
µιο της Νέας Νότιας Ουαλίας διαπίστωσε ότι 
οι ασθενείς σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν 
15% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν 
εφόσον µεταφερθούν στο νοσοκοµείο µετά 
τα µεσάνυχτα της Παρασκευής. Οι ερευνη-
τές λένε ότι τα αποτελέσµατα βασίζονται σε 
δεδοµένα που συλλέχθηκαν στα νοσοκοµεία 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, αλλά τα ευρήµατα 
είναι πιθανό να ισχύουν για τα όλα τα νοσο-
κοµεία της χώρας.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής 
Enrico Coiera, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ενι-
αία αιτία για την αύξηση του ποσοστού θα-
νάτου. “Βρήκαµε ότι ο κίνδυνος ακολουθεί 
πολύ διαφορετικά πρότυπα. Αν κάποιος µε-
ταφερθεί στο νοσοκοµείο µε πρόβληµα στην 

καρδιά, τότε είναι πιθανό να κινδυνεύσει 
εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Σε αυτή 
την περίπτωση η αύξηση της θνησιµότητας 
σχετίζεται µε την ποιότητα της περίθαλψης. 
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως εκείνες των 
ασθενών µε καρκίνο, η αυξηµένη θνησι-
µότητα ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι 
εισήχθησαν στο νοσοκοµείο πολύ αργά. 
Ασθενείς µε τέτοια προβλήµατα πολλές φο-
ρές αποφασίζουν ότι δεν µπορούν να αντε-
πεξέλθουν προς το τέλος της εβδοµάδας και 
κάνουν εισαγωγή στο νοσοκοµείο την Παρα-
σκευή ή το Σάββατο. Αυτό υποδηλώνει ότι η 
απόφαση τους να πάνε στο νοσοκοµείο πάρ-
θηκε όταν ήταν πλέον αργά”.

Η εισαγωγή στο νοσοκοµείο εξακολου-
θεί να είναι σηµαντική, παρά την αύξηση 
του κινδύνου. Ο καθηγητής Coiera, υπο-
στηρίζει ότι για το 60% των ασθενών δεν 
υπάρχει αύξηση των ποσοστών θανάτου 
τα Σαββατοκύριακα. Ανέφερε επίσης ότι 
η έρευνα δεν προτείνει στους ασθενείς 
που αρρωσταίνουν το Σαββατοκύριακο 
να αποφεύγουν νοσοκοµείο.

Μην αρρωστήσετε το Σαββατοκύριακο!




