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Κ υβερνητικά έγγραφα επιβεβαι-
ώνουν ότι η Πολιτειακή Κυβέρ-
νηση της Νότιας Αυατραλίας 
δαπάνησε 775,000 δολάρια 

για να προωθήσει µέσω διαφήµισης 
το νέο Βασιλικό Νοσοκοµείο της Αδε-
λαίδας. Ο εκπρόσωπος της αντιπολί-
τευσης Stephan Knoll δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση δεν έπρεπε να δαπανήσει 
τόσα χρήµατα και πρόσθεσε ότι ένα 
ολοκαίνουργιο νοσοκοµείο δεν θα 
έπρεπε να χρειάζεται διαφήµιση. “Η 
διαφηµιστική καµπάνια είναι παρα-

δοχή του γεγονότος ότι κάτι δεν έχουν 
κάνει σωστά», είπε ο κ. Νολ. Αντίθε-
τα η ∆ρ Sally Tideman, αναπληρωτής 
διευθύντρια των ιατρικών υπηρεσιών 
του Τοπικού ∆ικτύου Υγείας της Αδε-
λαίδας, υπερασπίστηκε την εκστρα-
τεία, λέγοντας ότι το κοινό έπρεπε να 
ενηµερωθεί. «Είναι απολύτως ζωτικής 
σηµασίας οι ασθενείς µας, και το ευρύ 
κοινό, να έχουν επίγνωση των δυνα-
τοτήτων του νοσοκοµείου, έτσι ώστε 
όταν χρειάζονται ιατρική φροντίδα να 
έρχονται στο σωστό µέρος», είπε.

Ένας DJ σε rave πάρτι όπου 
ένας άνδρας έχασε τη ζωή 
τους µετά τη λήψη άγνωστου 
ναρκωτικού και άλλοι δύο 
νοσηλεύονται σε κρίσιµη κα-
τάσταση, ανέφερε ότι δεκάδες 
άνθρωποι που ήταν στη εκ-
δήλωση είχαν αλλοπρόσαλλη 
συµπεριφορά. Έως και 500 άν-
θρωποι συµµετείχαν στο πάρτι 
στο Όρος Lindesay κοντά στα 
σύνορα Κουίνσλαντ και Νέας 
Νότιας Ουαλίας την Πρωτο-
χρονιά, όταν οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν 
να δώσουν τις πρώτες βοήθει-

ες σε πέντε άτοµα που είχαν 
παραισθήσεις.  Ένας άνδρας, 
γύρω στα 20 του, πέθανε από 
καρδιακή ανακοπή ενώ δύο 
άλλοι άνδρες µεταφέρθηκαν 
στο Πανεπιστηµιακό Νοσο-
κοµείο του Gold Coast, όπου 
παραµένουν στη µονάδα εντα-
τικής θεραπείας σε σοβαρή 
κατάσταση. Ο DJ Zee Nagual, 
ο οποίος έπαιξε στο πάρτι την 
παραµονή της Πρωτοχρονιάς, 
είπε ότι παρατήρησε ασυνήθι-
στη συµπεριφορά από δεκάδες 
ανθρώπους. Όταν έφευγε για 
την Πρωτοχρονιά είδε τέσσε-

ρα άτοµα που περιέγραψε ως 
«εκτός ελέγχου». Με αφορµή 
το θάνατο του 20χρονου, ο ∆ρ 
Άλεξ Βόντακ , από το Αυστρα-
λιανό Ίδρυµα Μεταρρύθµισης 
του Νόµου περί ναρκφωτικών 
ζήτησε να γίνεται έλεγχος των 
χαπιών που καταναλώνονται 
σε µουσικές εκδηλώσεις. «Θα 
πρέπει να έχουµε το θάρρος 
να δοκιµάσουµε νέες προσεγ-
γίσεις, όπως ήταν το πρόγραµ-
µα µε την µεθαδόνη στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980», είπε 
ο ∆ρ Βόντακ.

775 εκατομμύρια από την Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας 
για να διαφημίσει νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο 

To Fairfield προσπαθεί 
να αντιµετωπίσει  
τη µεγάλη αύξηση στις 
αφίξεις προσφύγων
Το  προάστιο του Fairfield στο ∆υτικό Σίδνεϊ αγω-
νίζεται για την επανεγκατάσταση των προσφύγων 
µετά την τεράστια εισροή νέων αφίξεων, ως επί το 
πλείστον από το Ιράκ και τη Συρία. Πάνω από 3.000 
πρόσφυγες µετεγκαταστάθηκαν στο Fairfield το 
2016 - τρεις φορές περισσότεροι από όσους συνή-
θως δέχεται η περιοχή µέσα σε ένα χρόνο. Οι το-
πικές αρχές αναφέρουν ότι η τάση αυτή είναι απί-
θανο να επιβραδυνθεί σύντοµα., λόγω της ανάγκης 
για παροχή ανθρωπιστικού ασύλου σε πρόσφυγες 
από τη Συρία.

Καυγάδισαν και την  
πάτησε µε το αυτοκίνητο
Ένας άνδρας κατηγορείται ότι χτύπησε και σκότω-
σε µια 64χρονη γυναίκα στο βόρειο Κουίνσλαντ. 
Σύµφωνα µε την αστυνοµία ο 27χρονος από την 
Manoora και η γυναίκα, οι οποίοι ήταν γνωστοί, 
λογοµάχησαν έξω από ένα σπίτι σε προάστιο του 
Κερνς νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Ο άνδρας 
στη συνέχεια φέρεται να µπήκε στο αυτοκίνητο του 
και να χτύπησε τη γυναίκα η οποία υπέστη σοβαρά 
τραύµατα και πέθανε στο Νοσοκοµείο του Κερνς.  
Ο δράστης αναµένεται να δικαστεί στο Ειρηνοδι-
κείο του Κερνς σήµερα.

Ένας νεκρός 20χρονος και δύο σε κρίσιµη 
κατάσταση µετά τη λήψη άγνωστου ναρκωτικού

Τραγικός ο απολογισµός των ανθρώ-
πων που πνίγηκαν κατά τη διάρκεια 
των γιορτινών ηµερών. Τελευταίο 
περιστατικό ένα αγοράκι 2 ετών που 
χθες µεταφέρθηκε εσπευσµένα στο 
νοσοκοµείο. Το αγοράκι εντοπίστηκε 
χωρίς τις αισθήσεις του την σπισίνα 
του σπιτιού του, στο Fairfield από το 
θείο του και ένα γείτονα που του έκα-
ναν τεχνιτή αναπνοή προσπαθώντας 
να το κρατήσουν στη ζωή µέχρι να 
φτάσει η αστυνοµία και το ασθενοφό-

ρο. Τελικά το παρέλαβε ελικόπτερο 
και το οδήγησε στο νοσοκοµείο όπου 
και παρέµενε µέχρι εχθές το µεσηµέρι 
σε κρίσιµη κατάσταση. Λίγο νωρίτερα 
ένα κοριτσάκι δύο ετών έφυγε από τη 
ζωή στο νοσοκοµείο. Το άτυχο παιδάκι 
είχε βρεθεί αναίσθητο σε πισίνα στην 
πίσω αυλή ενός σπιτιού στο Μακόρι 
Φιλντς, την Κυριακή το βράδυ. Μετα-
φέρθηκε στο Νοσοκοµείο του Λίβερ-
πουλ όπου εξέπνευσε. Η αστυνοµία 
χαρακτήρισε το θάνατο του κοριτσιού 

ως τραγικό ατύχηµα καθώς η πισί-
να είχε την απαραίτητη από το νόµο 
περίφραξη. Εν τω µεταξύ, ένας ακό-
µη άνδρας που κολυµπούσε σε λίµνη 
στην περιοχή των Σνόουι Μάουντενς, 
αναζητείται από την αστυνοµία. Οι 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθη-
καν να αναζητήσουν τον 44χρονο που 
κολυµπούσε στη λίµνη Eucumbene µε 
την οικογένειά του. Λόγω της νύχτας 
η αναζήτηση σταµάτησε και ξανάρχισε 
χθες το πρωί.

Συνολικά, δεκαπέντε άνθρωποι πνί-
γηκαν στη Νέα Νότια Ουαλία κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Ανάµε-
σα στα 15 θύµατα τα δίδυµα νήπια 
Robbie και Charli Manago, που πέ-
θαναν στο νοσοκοµείο την περασµέ-
νη εβδοµάδα, αφού βρέθηκαν χω-
ρίς τις αισθήσεις τους σε πισίνα στο 
Kellyville Ridge. Ένας ακόµη ανήλι-
κος, ο 14χρονος Tui Gallaher, ήταν 
ανάµεσα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή 
τους στο νερό.

Tους 15 έφτασαν οι νεκροί από πνιγμό 




