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Η σχεδόν θανατηφόρα δηλητηρίαση ενός 
άνδρα της Κεντρικής Ακτής της Νέας 
Νότιας Ουαλίας µε σοβαρό αυτισµό, ο 
οποίος ήπιε ένα εξαιρετικά τοξικό ζιζανι-

οκτόνο που είχε µείνει σε ένα µη µαρκαρισµένο 
µπουκάλι αναψυκτικού, έχει προκαλέσει νέες 
εκκλήσεις για την απαγόρευση του Paraquat σε 
εθνικό επίπεδο.

Η επιβίωση του Damien Terry µετά από την 
τυχαία κατάποση του εµπορικού ζιζανιοκτόνου 
έχει περιγραφεί ως «θαύµα». Ο 21χρονος και ο 
φροντιστής του είχαν επισκεφθεί µια αθλητική 
εγκατάσταση στο Mangrove Mountain τον Αύ-
γουστο, όταν ξαφνικά εκείνος άρχισε να κάνει 
ανεξέλεγκτα εµετό, λίγο αφού είχε επιστρέψει 
από την τουαλέτα για τα άτοµα µε ειδικές ανά-
γκες.

Είχε δηλητηριαστεί αφού είχε καταναλώσει τυ-
χαία το χηµικό, το οποίο βρήκε σε ένα παρατη-
µένο µπουκάλι από αναψυκτικό.

Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας που εµφανίζο-
νται σε όλα τα προϊόντα της Paraquat περιλαµ-
βάνουν και το ότι πρέπει να έχουν σαφή σήµαν-
ση και να µην τοποθετούνται σε δοχεία πόσης.

Οι γιατροί στο Νοσοκοµείο Gosford είπαν στην 
οικογένειά του να προετοιµαστεί για το χειρό-
τερο. «Οι γιατροί ουσιαστικά µας είπαν ότι ο 
Damien είχε πιθανώς 12 ώρες ζωής» δήλωσε η 
µητέρα του κ. Terry, Julie Terry. «Τα λόγια τους 
ήταν: “Kανείς δεν επιβιώνει από την κατάποση 
του Paraquat”. Προφανώς ήταν σοκ. Ο Damien 
φαινόταν αρκετά καλά, παρόλο που έκανε εµε-
τό, φαινόταν καλά, οπότε ήταν δύσκολο να κα-
ταλάβει κανείς πόσο άσχηµη ήταν η κατάστασή 
του. Σε εκείνο το σηµείο... απλά είπαν ότι θα 
είχε µαζική οργανική ανεπάρκεια και τους ζή-
τησα µόνο να τον κρατήσουν σε µια κατάσταση 
όσο πιο άνετη, γι’ αυτόν, γινόταν».

Μετά από δύο αγωνιώδεις εβδοµάδες στο νο-
σοκοµείο, ο κ. Terry βρίσκεται τώρα στον δρό-
µο της ανάκαµψης και η οικογένειά του θέλει 
να µιλήσει για τους κινδύνους του Paraquat και 
ζητά την απαγόρευσή του.

Πρόκειται για ένα πολύ αποτελεσµατικό ζιζα-
νιοκτόνο που χρησιµοποιείται συνήθως από 
αγρότες σε ολόκληρη την Αυστραλία, αλλά εί-
ναι, επίσης, και εξαιρετικά τοξικό: µόνο λίγες 
γουλιές αρκούν για να σκοτώσουν έναν άνθρω-
πο, ενώ δεν υπάρχει αντίδοτο.

Το 2015, ένας αγρότης στο Queensland πέθανε 
όταν το θανατηφόρο ζιζανιοκτόνο έπεσε µε ένα 
σύστηµα ψεκασµού κατά λάθος στο στόµα του.

Το Paraquat έχει προκαλέσει χιλιάδες θανά-
τους σε όλο τον κόσµο και απαγορεύεται σε 
περισσότερες από 30 χώρες, όπως η Κίνα, η 
Καµπότζη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρο-

να, συζητιέται και η σχέση του µε τη νόσο του 

Πάρκινσον. Βρίσκεται υπό καθεστώς έρευνας 

από το 1997 από τη ρυθµιστική αρχή, την Αυ-

στραλιανή Αρχή Φυτοφαρµάκων και Κτηνια-

τρικών Φαρµάκων, µε την τελική απόφαση να 

αναµένεται το επόµενο έτος.

Τυχαία δηλητηρίαση στην Κεντρική 
Ακτή της ΝΝΟ προκαλεί εκκλήσεις 
για απαγόρευση τοξικού ζιζανιοκτόνου
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