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∆ύο πνιγµοί σε 
παραλίες της 
Μελβούρνης, 
χαροπαλεύει 
µικρό παιδί 
∆ύο άνδρες πνίγηκαν σε ξεχωρι-
στά περιστατικά στο νοτιοδυτικό 
τµήµα της Μελβούρνης, ενώ ένα 
µικρό παιδί βρίσκεται σε κρίσιµη 
κατάσταση µετά από ατύχηµα σε 
µια πισίνα στο Collingwood. Η 
αστυνοµία δήλωσε ότι ένας άν-
δρας πνίγηκε στο Williamstown 
Beach προχθές το απόγευµα, 
ενώ νωρίτερα ένας άλλος άν-
δρας µόλις 20 ετών πνίγηκε στο 
Seaholme. Οι νοσοκόµοι δήλω-
σαν ότι προσπάθησαν να τον 
επαναφέρουν στη ζωή αλλά δεν 
τα κατάφεραν. Εν τω µεταξύ, ένα 
µικρό κορίτσι βρίσκεται σε κρί-
σιµη κατάσταση στο Βασιλικό 
Παιδικό Νοσοκοµείο. Μια ακό-
µη γυναίκα µεταφέρθηκε στο νο-
σοκοµείο σε σοβαρή κατάσταση 
αφού διασώθηκε σε παραλία της 
Anglesea, νοτιοδυτικά της Μελ-
βούρνης.

Νεαρή κοπέλα 
κατηγορείται για 
εµπρησµό στη 
Μελβούρνη
Ένα κορίτσι ηλικίας 15 ετών κα-
τηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε 
ένα σπίτι στο Carrum Downs, 
στη νοτιοανατολική Μελβούρνη, 
το περασµένο Σάββατο. Περίπου 
30 κάτοικοι αποµακρύνθηκαν 
από τα σπίτια τους στο Darnley 
Drive και το Court Court µετά 
την έναρξη της πυρκαγιάς. Η 
αστυνοµία είπε ότι η νεαρή έχει 
αφεθεί ελεύθερη µε εγγύηση και 
θα παρουσιαστεί αργότερα στο 
δικαστήριο ανηλίκων. Το σπίτι 
ενός κατοίκου, του Jim Crozier 
υπέστη σοβαρές βλάβες. Ο κ. 
Crozier είπε ότι προσπάθησε 
να σβήσει την φωτιά αλλά δεν 
τα κατάφερε και τελικά αναγκά-
στηκε να φύγει. Είπε επίσης ότι 
είναι συγκλονισµένος από την 
υποστήριξη που του έδειξαν οι 
γείτονες µετά τη φωτιά. Για την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς, ερ-
γάστηκαν 300 πυροσβέστες και 
δύο αεροσκάφη.

Αυστραλή 
κρατείται 
στην
Καµπότζη 
κατηγορούµενη 
για 
λαθρεµπόριο 
ναρκωτικών

Μ ια γυναίκα αυστραλιανής καταγωγής συνελήφθη στην Καµπότζη και κα-
τηγορείται για λαθρεµπόριο ναρκωτικών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
γυναίκα συνελήφθη στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο της Πνοµ Πενχ, µε σχεδόν 2 
κιλά ηρωίνης τα οποία φέρεται να µετέφερε στις αποσκευές της. Το Γενικό 

Τµήµα Μετανάστευσης της Καµπότζης ανέφερε ότι η γυναίκα ονοµάζεται Ve Thi 
Tran, είναι 37 χρονών, αυστραλή υπήκοος,  βιετναµέζικης καταγωγής.
Στην επίσηµη σελίδα του στο Facebook αναφέρει ότι βρέθηκαν 1.814 γραµµάρια 
ηρωίνης κρυµµένα σε θήκες στη βαλίτσας της γυναίκας, µέσα σε διάφορα πακέτα. 
Οι φωτογραφίες στο post του Facebook δείχνουν αξιωµατούχους που τραβούν σα-
κούλες από την επένδυση της βαλίτσας. Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εµπορίου 
(DFAT) δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό και είναι έτοιµο να προσφέρει προξε-
νική βοήθεια. Η Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυνοµία δήλωσε ότι συνεργάζεται 
µε τις αρχές της Καµπότζης επί του θέµατος.

ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ WENTWORTHVILLE

Πυροβόλησαν εργαζόµενο 
σε κατάστηµα της πίτσας Domino 
Ένας εργαζόµενος σε κατάστηµα πίτσας Domino υπέστη σοβαρούς τραυµατισµούς αφού 
πυροβολήθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια ληστείας στο δυτικό Σίδνεϊ. Η αστυνοµία δή-
λωσε ότι ένας 21χρονος άνδρας εργαζόµενος στο κατάστηµα πίτσας στο Wentworthville 
δέχτηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες από ένα άνδρας που είχε ένα όπλο και απαι-
τούσε χρήµατα. Ο εργαζόµενος πυροβολήθηκε στο στήθος και το χέρι του κατά τη διάρκεια 
πάλης µε τον άνδρα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο Westmead σε σοβαρή κατάσταση. Οι 
αστυνοµικοί δήλωσαν ότι ο δράστης δεν έχει βρεθεί. Ο εκπρόσωπος της Domino δήλωσε 
ότι το κατάστηµα της Wentworthville έκλεισε µέχρι νεωτέρας. «Ένας οπλισµένος ληστής 
πλησίασε το προσωπικό περίπου την 1:30 π.µ. το πρωί, ζητώντας χρήµατα «, δήλωσε ο 
εκπρόσωπος και σηµείωσε ότι η επιχείρηση θα παράσχει στήριξη στα θύµατα της ληστείας.

Η ιδέα ενός φόρου για τη ζάχαρη 
επανέρχεται στην ηµερήσια διάταξη 
Αυτή τη φορά, είναι αίτηµα της ιατρικής ένωσης της Αυστραλίας (AMA)

Η AMA θέλει η κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει τη φορολογική της πολιτική για να ανα-
γκάσει τους καταναλωτές να αλλάξουν συνήθειες και να σταµατήσουν να καταναλώνουν 
µεγάλες ποσότητες ζάχαρης. «Η AMA πιστεύει ότι µια πολιτική διαφοροποίησης των τιµών 
θα κάνει τη διαφορά στη συµπεριφορά των ανθρώπων», δήλωσε ο Simon Tatz, διευθυντής 
του τµήµατος δηµόσιας υγείας της AMA. «Αυτό το είδαµε µε τον καπνό και γι ‘αυτό υποστη-
ρίζουµε έναν φόρο ζάχαρης», είπε ο κ. Τατζ και πρόσθεσε «τα ποτά που περιέχουν µεγάλη 
ποσότητα ζάχαρης δεν έχουν απολύτως καµία διατροφική αξία». Η AMA δεν έχει συγκε-
κριµένη πρόταση για το φόρο ζάχαρης. Έκθεση υποστηρίζει ότι η  παχυσαρκία εκτιµάται ότι 
κοστίζει στη χώρα $ 5,3 δισ. ετησίως. Τον Φεβρουάριο, οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου 
της Μελβούρνης διαπίστωσαν ότι ένας φόρος στα τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη, αλάτι και κορεσµένα λίπη θα οδηγούσε σε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα είχε 
ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση δισεκατοµµυρίων από το κόστος της υγειονοµικής περί-
θαλψης Αυτό το µοντέλο θα είχε ως αποτέλεσµα 1,2 επιπλέον έτη υγιεινής ζωής ανά 100 
Αυστραλούς. Στην Αυστραλία καταναλώνουµε περισσότερα ποτά µε µεγάλη περιεκτικότητα 
σε ζάχαρη από τους Βρετανούς, αλλά το Ηνωµένο Βασίλειο έχει επιβάλει φόρο ζάχαρης από 
το 2016. Την Κυριακή, εκπρόσωπος του οµοσπονδιακού Υπουργού Υγείας, Greg Hunt, 
δήλωσε: «Η παχυσαρκία και οι κακές διατροφικές συνήθειες είναι περίπλοκα ζητήµατα 
δηµόσιας υγείας µε πολλαπλούς παράγοντες, που απαιτούν µια προσέγγιση σε επίπεδο 
κοινότητας καθώς και αλλαγή συµπεριφοράς από τα ίδια τα άτοµα. ∆εν υποστηρίζουµε νέο 
φόρο επί της ζάχαρης για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος.»




