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Alex Greenwich: Οι εορτασμοί της Ημέρας της 
Αυστραλίας θα πρέπει να αλλάξουν ημερομηνία

Ο
ι εορτασμοί της Ημέρας της Αυστραλί-
ας θα πρέπει να μετακινηθούν από τις 
26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανεξάρτητο 
βουλευτή του Σίδνεϊ Alex Greenwich, ο 

οποίος λέει ότι την περασμένη χρονιά αισθάνθηκε 
άβολα.
Ο κ. Greenwich, ο οποίος είναι επίσης συμπρό-
εδρος του συλλόγου Ισότητα στον Γάμο, δήλωσε 
ότι η ισχύουσα ημερομηνία ήταν «ακατάλληλη». 
«Ήταν η ημέρα που άρχισε ο βίαιος αποικισμός 
και ήταν τρομακτικός για τους αυτόχθονες κατοί-
κους της Αυστραλίας» είπε, και πρόσθεσε: «Καθώς 
παρακολουθούσα τις τελετές απόδοσης ιθαγένειας 
στο Circular Quay πέρυσι, ένιωσα μια τεράστια 
δυσφορία βλέποντας όλα εκείνα τα πλοία του Ναυ-
τικού στο λιμάνι. Σκέφτηκα ότι αυτό έδειχνε μια 
τεράστια έλλειψη σεβασμού. Νομίζω ότι μπορούμε 
να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Ως Αυστραλοί πρέπει 
πάντα να σκεφτόμαστε την ιστορία μας με ειλικρί-
νεια».
Η σκληρή στάση του ήρθε αφού η κυβέρνηση της 
Νέας Νότιας Ουαλίας κοινοποίησε τις επίσημες 

εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα περιλαμ-
βάνουν πυροτεχνήματα και μια συναυλία με την 
Christine Anu και τον John Paul Young. 
Ο κ. Greenwich συγκαταλεγόταν μεταξύ των πιο 
δυναμικών υπερασπιστών του γάμου μεταξύ ομο-
φυλοφίλων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
συζήτησης. Είπε ότι και η αλλαγή της ημερομηνίας 
εορτασμού της Ημέρας της Αυστραλίας θα μπορού-
σε κάλλιστα να ακολουθήσει παρόμοια πορεία.
«Αυτό που έμαθα πέρυσι είναι ότι όταν οι κυβερ-

νήσεις αποτυγχάνουν, μπορείτε να εμπιστευτείτε 
τον αυστραλιανό λαό για να κάνει τις κατάλληλες 
συζητήσεις και να αποφασίσει το σωστό» είπε. «Οι 
ομοσπονδιακές κυβερνήσεις έχουν απογοητεύσει 
τις αυτόχθονες κοινότητες. Νομίζω ότι οι Αυστρα-
λοί περιμένουν από την κυβέρνησή μας να πάρει 
τη συμφιλίωση λίγο πιο σοβαρά».
Το ζήτημα της αλλαγής της ημερομηνίας συνεχίζει 
να διαιρεί πολλούς Αυστραλούς, με τις διαδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας εναντίον της «ημέρας της εισβο-
λής» να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο για 
τις 26 Ιανουαρίου στο Σίδνεϊ.
Ο κ. Greenwich δήλωσε ότι δεν θα μποϊκοτάρει τις 
τελετές απόδοσης ιθαγένειας, αλλά θα συνεχίσει 
να τις χρησιμοποιεί ως πλατφόρμα για να υπενθυ-
μίζει στον κόσμο τις πολιτιστικές ευθύνες του.
Οι απόψεις του έρχονται σε αντίθεση με πολλών 
από τους κοινοβουλευτικούς συναδέλφους του.
Ο υπουργός Πολυπολιτισμικότητας της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας Ray Williams, από την άλλη πλευρά, 
χαρακτήρισε την άρνηση κάποιου να γιορτάσει την 
26η Ιανουαρίου ως κάτι «ενάντιο στην Αυστραλία».

Τον έσωσε το ένστικτο του πατέρα του
Ένας πατέρας της ΝΝΟ φοβήθηκε τα χειρότερα όταν ο 
έφηβος γιος του δεν έφτασε στον προορισμό του. Έτσι, 
έκανε το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό του.
Ένας έφηβος πέρασε ένα οδυνηρό χρονικό διάστημα 
30 ωρών παγιδευμένος στο αυτοκίνητό του που είχε 
εκτροχιαστεί σε δασώδη περιοχή, μέχρι να τον εντο-
πίσει ο πατέρας του, που είχε νοικιάσει ελικόπτερο 
για να τον βρει. Ο Samuel Lethbridge, 17 ετών, δεν 
έφτασε ποτέ στο σπίτι του φίλου του την Κυριακή – και 
καθώς δεν απαντούσε ούτε σε μηνύματα, η οικογένειά 
του φοβήθηκε αμέσως το χειρότερο. Ενώ η αδελφή του 
Megan δημοσίευε φρενήρη μηνύματα στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης αναζητώντας κάποιο ίχνος του, ο πα-
τέρας τους Tony Lethbridge ακολούθησε το ένστικτό 
του. Και αυτό έσωσε τελικά τη ζωή του γιου του.
Η εξαφάνιση του εφήβου είχε δηλωθεί στην αστυνο-
μία, αλλά από χθες το πρωί ο κ. Lethbridge αποφάσισε 
να μισθώσει ένα ελικόπτερο για να βρει τον γιο του. 
Και ήξερε ακριβώς πού να τους κατευθύνει να ψάξουν.
«Πριν από περίπου πέντε χρόνια είχε συμβεί εκεί ένα 
ατύχημα... Μου καρφώθηκε στο μυαλό... Σκέφτηκα, 
“δεν μπορώ να τον αφήσω εκεί έξω χωρίς να ψάξω”».
Το αυτοκίνητο βρέθηκε τελικά σε μια όχθη 20 μέτρα 
κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Pacific Highway στον 
κόλπο Crangan, νότια του Newcastle. Μέχρι τη στιγμή 
που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ήταν σε θέση να 
φτάσουν στο σημείο, είχε μείνει παγιδευμένος και με 
σπασμένα κόκαλα για περίπου 30 ώρες.
Οι πρώτοι που προσέγγισαν το αυτοκίνητο φοβούνταν 
για το τι θα αντίκριζαν, αλλά είδαν έκπληκτοι το κεφάλι 
του νεαρού να κινείται. Ο κ. Lethbridge μεταφέρθη-
κε στο νοσοκομείο John Hunter, όπου υποβλήθηκε σε 
χειρουργική επέμβαση για πολλαπλά κατάγματα, συ-
μπεριλαμβανομένου ενός σπασμένου βραχίονα, πο-
διών και τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, καθώς 
και για αφυδάτωση. Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.
«Ήταν εκεί όλη τη νύχτα. Κανείς δεν μπορούσε να τον 
δει από τον δρόμο, κανένας, καθόλου» δήλωσε ο επι-
κεφαλής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της ΝΝΟ Jeff 
Atkins. Όταν τον βρήκαν οι διασώστες, έπρεπε να 
κόψουν την οροφή και τα καθίσματα του αυτοκινή-
του για να τον απελευθερώσουν.  «Ήταν παγιδευμένος 
στο αυτοκίνητο από τη μέση και κάτω και είχε πλήρη 
συνείδηση καθ’ όλη τη διάρκεια» δήλωσε ο κ. Atkins. 
«[Είμαστε] πολύ τυχεροί που ο νεαρός ασθενής είναι 
ακόμα ζωντανός».

Απανωτά ατυχήματα, απανωτοί θάνατοι στους δρόμους της ΝΝΟ

Έρχεται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας από τον ήλιο

Ένας οδηγός πέθανε ακαριαία κατά τη σύγκρου-
ση ενός βυτιοφόρου με δύο άλλα φορτηγά στον 
αυτοκινητόδρομο Μ1 στην περιοχή της λίμνης 
Macquarie, προκαλώντας διαδοχικές εκρήξεις 
και πυρκαγιά.
Οι λωρίδες προς τα νότια αναμένεται να κλείσουν 
για κάποιο χρονικό διάστημα, με τη δημιουργία 
μιας παράκαμψης σε εκείνο το σημείο, ενώ η κυ-
κλοφορία προς τα βόρεια έχει μόνο μία ανοιχτή 
λωρίδα με αναμενόμενες καθυστερήσεις.
Περίπου στις 12:30 μ.μ. τη Δευτέρα ένα φορτηγό 
που ταξίδευε νότια κατά μήκος του Μ1 χτύπησε 
το πίσω μέρος ενός άλλου φορτηγού, που ήταν 
σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, προκαλώ-
ντας ένα φοβερό ατύχημα όπου ενεπλάκησαν 
τρία φορτηγά και ένα επιβατικό, όπως δήλωσε ο 
Darren Cox, αστυνομικός της ΝΝΟ.
Είκοσι περίπου λεπτά μετά τη συντριβή κατέφτα-
σαν στη σκηνή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 
ενώ στο μεταξύ το πρώτο φορτηγό, που μετέφερε 
αιθανόλη, είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Το επιβατι-
κό αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο ατύχημα υπέστη 
καταστροφικές ζημιές, ωστόσο η γυναίκα οδηγός 
επέζησε, ενώ πολλοί άνθρωποι που τραυματίστη-
καν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο 
ντετέκτιβ Darren Cox.
Οι φλόγες από τη σύγκρουση μεταδόθηκαν στην 
παρακείμενη δασώδη περιοχή, με την αγροτική 
πυροσβεστική υπηρεσία της ΝΝΟ να θέτει την 
πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε σε έκταση 16 εκτα-
ρίων, υπό έλεγχο αργά το βράδυ. Ο επιθεωρητής 
Greg Windeatt από την υπηρεσία Πυρκαγιών και 

Διάσωσης της ΝΝΟ δήλωσε ότι οι πυροσβέστες 
«ξεπέρασαν τα όριά τους» το απόγευμα της Δευ-
τέρας.
Η σκηνή, κατά την αστυνομία, παραμένει επικίν-
δυνη και οποιαδήποτε έρευνα για τη σύγκρουση 
θα χρειαστεί πολύ χρόνο.
Εν τω μεταξύ, σε ένα άλλο αυτοκινητιστικό ατύ-
χημα, δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε μετωπική σύ-
γκρουση μεταξύ δύο φορτηγών κοντά στο Grafton 
στη βορειοανατολική NΝΟ.
Πρόκειται για ένα φορτηγό που μετέφερε βοοειδή 
και ένα ανατρεπόμενο, τα οποία συγκρούστηκαν 
πάνω στη γέφυρα Gwydir στο Jackadgery, 40 χι-
λιόμετρα δυτικά του Grafton. Οι οδηγοί, οι οποίοι 
ήταν και οι δύο στα 50 τους, πέθαναν επιτόπου.
Ένας κτηνίατρος της περιοχής έσπευσε για να κά-
νει ευθανασία στα ζώα που τραυματίστηκαν κατά 
το ατύχημα.

Η μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο, εργοστασι-
ακή μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας από 
τον ήλιο, αναμένεται να κατασκευαστεί στα νότια 
της Αυστραλίας, καθώς οι τοπικές αρχές ενέκριναν 
την σχετική άδεια. Πρόκειται για μονάδα παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 MW (Aurora 
Plant) που θα κατασκευαστεί από την εταιρία 
SolarReserve. Η κατασκευή της μονάδας αναμένε-

ται ν’ αρχίσει ενός του 2018 κι αναμένεται ότι θα 
έχει οικονομικό κόστος 509 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Σύμφωνα με τον Κρις Πίκτον που ασκεί τα 
καθήκοντα του υπουργού Ενέργειας στη Νότια Αυ-
στραλία, από την κατασκευή της μονάδας θα δημι-
ουργηθούν 650 θέσεις εργασίας, ενώ το δυναμικό 
της μονάδας παραγωγής ενέργειας κατά την λει-
τουργία της, θ’ αποτελείται από 50 εργαζομένους.


