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Οι ελαφρές περιφράξεις του Σίδνεϊ 
θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι 
και το τέλος του Νοεμβρίου

Κινδυνεύει η ζωή διαβητικών από 
τη διάδοση δημοφιλούς δίαιτας

Ο ι κάτοικοι του Σίδ-
νεϊ θα πρέπει να 
περιμένουν αρκε-
τούς μήνες μέχρι να 

αφαιρεθούν τα κάγκελα γύρω από 
τα έργα κατασκευής των γραμμών 
του τραμ στο εμπορικό κέντρο, 
ενώ η περίφραξη είναι πιθανό να 
παραμείνει μπροστά σε ορισμένα 
καταστήματα κατά μήκος της οδού 
George και κατά τη διάρκεια των 
Χριστουγέννων.

Το τραμ μαστίζεται από προ-
βλήματα, με την κατασκευή να 
έχει μείνει μήνες πίσω από το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμ-
μα και με τους δύο εργολάβους 
να μηνύουν την πολιτειακή κυ-
βέρνηση για το έργο των 1,2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τον περασμένο μήνα μια έφη-
βη υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ 
περπατούσε κοντά στο εργοτά-

ξιο στο Haymarket. Υπό την 
πίεση της κυβέρνησης, η κοι-
νοπραξία που έχει επιφορτιστεί 
με την κατασκευή του έργου, η 
ALTRAC, επιβεβαίωσε ότι οι 
πρώτες ελαφρές περιφράξεις 
θα απομακρυνθούν ή θα πε-
ριοριστούν από ζώνες στα βό-
ρεια του εμπορικού κέντρου, 
στο Surry Hills και στο Moore 
Park μέχρι τον Νοέμβριο. Στα 
νότια του εμπορικού κέντρου 
θα αφαιρεθούν ή θα μειωθούν 
μέχρι τον Ιανουάριο.
Στις ζώνες Randwick, Kingsford 
και Kensington θα παραμεί-
νουν μέχρι τον Φεβρουάριο. 
Η παράταση των έργων κατα-
σκευής έχει αναγκάσει ορισμέ-
νες επιχειρήσεις κατά μήκος 
της διαδρομής να κλείσουν, με 
κάποιους ιδιοκτήτες επιχειρή-
σεων να ζητούν αποζημίωση.

Ο ι διαβητικοί σε ολόκληρη την 
Αυστραλία δυσκολεύονται να 
βρουν ένα ουσιαστικό εργαλείο 
για την παρακολούθηση της 

υγείας τους, καθώς τις ταινίες ελέγχου ούρων 
που μετρούν το επίπεδο των κετονών στο 
σώμα τους τις αγοράζουν μαζικά οι οπαδοί 
της κετογόνου δίαιτας.
Οι οπαδοί αυτής της δίαιτας παρακολουθούν 
την απώλεια βάρους τους μέσα από το επί-
πεδο των κετονών στο σώμα τους, οι οποίες 
είναι ένα υποπροϊόν της καταστροφής του λί-
πους που δημιουργείται όταν περιορίζεται η 
γλυκόζη. Μετρούν τις κετόνες τους χρησιμο-
ποιώντας ταινίες ελέγχου ούρων που διατί-
θενται στα περισσότερα φαρμακεία. Ωστόσο, 
οι ταινίες δοκιμής χρησιμοποιούνται επίσης 
από διαβητικούς όπως ο Craig Johnson, οι 
οποίοι μπορεί να βρεθούν σε μεγάλο κίνδυ-
νο (κετοξέωση) όταν τα επίπεδα κετόνης τους 
είναι πολύ υψηλά.  «Σε οκτώ χρόνια, είχα πέ-
ντε φορές κετοξέωση» δήλωσε ο κ. Johnson. 
«Βασικά επιτίθεται στο λίπος σας, αλλά είναι 
επιβλαβής για τα όργανά σας, είναι επιβλα-
βής για το σώμα σας. Είχα μερικές ρωγμές 
πάνω στο σώμα μου και δεν είναι καθόλου 
διασκεδαστικό». Ο κ. Johnson νοσηλεύτηκε 

πρόσφατα με κετοξέωση, την οποία πιστεύει 
ότι θα μπορούσε να έχει ανιχνεύσει νωρίτε-
ρα αν είχε τις κατάλληλες διαγνωστικές ται-
νίες. Ωστόσο, δεν υπήρχαν διαθέσιμες στον 
τοπικό φαρμακοποιό του στο Byron Bay, στη 
βόρεια ΝΝΟ. «Ο φαρμακοποιός με πληροφό-
ρησε ότι την προηγούμενη ημέρα ήρθε ένας 
άνθρωπος και αγόρασε 10 κουτιά, και του 
είπα “Γιατί τον άφησες;”» είπε ο κ. Johnson. 
«Καταλήξαμε στο νοσοκομείο για λίγες μέρες, 
επειδή ήμουν αρκετά άρρωστος, και μάλιστα 
είχαν έλλειψη και εκεί. Ένας από τους νοση-
λευτές δήλωσε ότι η έλλειψη οφειλόταν στο 
γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι κάνουν 
αυτή τη δίαιτα. Το βρήκα απογοητευτικό 
και αλλόκοτο». Ο φαρμακοποιός του South 
Grafton, Michael Troy, ο οποίος είναι επίσης 
μέλος της Φαρμακευτικής Εταιρείας και της 
Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας της Αυστραλί-
ας, δήλωσε ότι η έλλειψη ταινιών δοκιμής 
κετονών οξύνθηκε καθώς η κετογονική δί-
αιτα ξανάγινε δημοφιλής. Ο κ. Troy είπε ότι 
δεν ήταν σε θέση να αγοράσει μεγάλες πο-
σότητες ταινιών για σχεδόν έξι μήνες. Καλεί 
τους άλλους φαρμακοποιούς να ακολουθή-
σουν το παράδειγμά του και να κρατούν τις 
ταινίες στην άκρη μόνο για τους διαβητικούς.


