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Φορτηγό σκότωσε έφηβο σε αναπηρικό 
καροτσάκι στη βόρεια ακτή του Σίδνεϊ

Έ νας μαθητής σε αναπηρικό αμαξίδιο από το 
γυμνάσιο Pennant Hills, στη βόρεια ακτή 
του Σίδνεϊ, χτυπήθηκε και σκοτώθηκε από 
ένα φορτηγό στο Hornsby την Τρίτη – αφή-

νοντας τα συγκλονισμένα μέλη της κοινότητας να 
αναρωτιούνται πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφά-
λεια στους δρόμους τους. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανά-
γκης κλήθηκαν στη διασταύρωση των οδών Peats 
Ferry και Bridge στις 4.15 μ.μ. την Τρίτη.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Leon Zhu, 16 ετών, 
πέθανε επιτόπου, ενώ ο οδηγός του φορτηγού οδηγή-
θηκε στο Νοσοκομείο του Hornsby για να υποβληθεί 
σε υποχρεωτικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Leon συμμετείχε στο 
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Pennant 
Hills High School. Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας 
της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι προετοιμάζεται 

η σχετική έκθεση για τον ιατροδικαστή.
Ένας εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Τύπου και Ναυ-
τιλιακών Υποθέσεων επιβεβαίωσε ότι το φορτηγό 
που εμπλέκεται στο περιστατικό μετέφερε λάσπη για 
το έργο οδοποιίας της NorthConnex στο Hornsby 
Quarry.
Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο του Hornsby, το 
φορτηγό δεν είχε σύμβαση με τον δήμο, ωστόσο έχει 
επιβεβαιωθεί ότι έφερνε λάσπη στην περιοχή του λα-
τομείου, η οποία είναι ένας από τους χώρους απόρ-
ριψης της NorthConnex.
Πολλοί κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για 
τις συνθήκες στους δρόμους του Hornsby, με το περι-
στατικό αυτού του θανάτου να έρχεται μετά από ανη-
συχίες που έχουν εκφραστεί και παλαιότερα, συγκε-
κριμένα τον Ιούλιο, για πέτρες που έπεφταν από τις 
καρότσες φορτηγών στην οδό George στο Hornsby.

Αγωνία για το παιδί που 
αναζητείται στα νερά της ΝΝΟ
Μια οικογένεια πέρασε, καταρρακωμένη, τη νύχτα 
της Τρίτης σε μια πολύ επικίνδυνη και μη καταγε-
γραμμένη παραλία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ελπί-
ζοντας για ένα θαύμα, καθώς παρακολουθούσαν μια 
μεγάλη αεροπορική και θαλάσσια επιχείρηση εντο-
πισμού του 11χρονου γιου τους.
Ο 17χρονος αδελφός του κατάφερε να κολυμπή-
σει ως την ακτή αφού τα δυο παιδιά παρασύρθη-
καν από τα κύματα ενώ κολυμπούσαν στην παραλία 
Lighthouse, στο Port Macquarie.
«Ο 17χρονος είναι τώρα στην παραλία με τους γο-
νείς του και όλοι ελπίζουμε να βρούμε και τον άλλο 
νεαρό» δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθε-
νοφόρων της ΝΝΟ David Horseman. «Καταβάλλε-
ται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του 
νεαρού κολυμβητή».
Λιμενικό και διασωστικά σκάφη ερευνούν τη θά-
λασσα στα βαθιά, με τα κύματα να φτάνουν τα δύο 
μέτρα, ενώ ένα τζετ σκι και φουσκωτά διασωστικά 
σκάφη σαρώνουν τα ρηχά.
Ένα ελικόπτερο διάσωσης Westpac και ένα drone 
ψάχνουν από αέρος, χωρίς ωστόσο κανένα σημά-
δι του αγοριού. «Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκο-
λες ακόμα και για έναν έμπειρο κολυμβητή, πόσο 
μάλλον για ένα παιδί» δήλωσε ένας μάρτυρας που 
βρέθηκε στη σκηνή. «Μπορώ να σας πω ότι το όλο 
σκηνικό είναι πολύ αποθαρρυντικό».
Απ’ ό,τι φαίνεται, ο αδελφός του αγοριού προσπά-
θησε να τον σώσει πριν φτάσει στην ακτή. Οι γονείς 
τους παρακολουθούσαν την επιχείρηση από μια 
βάση αναζήτησης ένα χιλιόμετρο νότια της κύριας 
εισόδου της παραλίας.

Η οικονομία της Αυστραλίας αναπτύχθηκε με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν στο γ΄ τρίμηνο, 
ενισχύοντας τις ανησυχίες των οικονομολόγων για μια ανομοιογενή ανάπτυξη καθώς οι επιχειρήσεις 
παρουσιάζουν ισχυρά κέρδη ενώ οι καταναλωτές κρατούν κλειστά τα πορτοφόλια τους. Η οικονομία 
αναπτύχθηκε 0,6% στο γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το β΄ τρίμηνο, και κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Οι οι-
κονομολόγοι είχαν προβλέψει ανάπτυξη 0,7% στο τρίμηνο και 3% στο έτος. Οι πωλήσεις λιανικής 
είναι αδύναμες από τα μέσα του έτους, μια μεγάλη ανησυχία δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες 
αντιστοιχούν στο 60% της οικονομίας. Η στατιστική υπηρεσία τόνισε ότι 17 από τους 20 κλάδους κατέ-
γραψαν θετική ανάπτυξη στο τρίμηνο, αλλά οι δαπάνες των νοικοκυριών ήταν σχεδόν αμετάβλητες. Οι 
οικονομολόγοι αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα γίνει πιο ήπια το 2018, με τα επιτόκια να παραμένουν σε 
ιστορικό χαμηλό επίπεδο και το 2019.

Βραδύτερη του αναμενόμενου η ανάπτυξη


