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Τρεις ανήλικοι 
κατηγορούνται για 
πρόκληση πυρκαγιάς 
στα Blue Mountains 
Τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για πρό-
κληση πυρκαγιάς στα Blue Mountains. 
Τα αγόρια άναψαν φωτιά στην άκρη ενός 
γκρεµού στο Blaxland περίπου στις 4 µ.µ. 
την Τετάρτη όταν έγιναν αντιληπτά από 
τους κατοίκους της περιοχής, δήλωσε η 
αστυνοµία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι 
νεαροί, όλοι ηλικίας 16 ετών, προσπάθη-
σαν στη συνέχεια να σβήσουν τη φωτιά, 
αλλά δεν τα κατάφεραν και φωτιά εξαπλώ-
θηκε. Τα πληρώµατα της Πυροσβεστικής 
και των υπηρεσιών ∆ιάσωσης κατάφεραν 
να ελέγξουν την πυρκαγιά πριν φτάσει σε 
βοσκότοπους.

Έξι συλλήψεις 
για λαθρεµπόριο 
τσιγάρων και ξέπλυµα 
βρώµικου χρήµατος
Έξι Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν από 
την αστυνοµία και κατηγορούνται για 
την παράνοµη εισαγωγή 2,5 εκατοµµυρί-
ων τσιγάρων και «ξέπλυµα» τουλάχιστον 
11 εκατοµµυρίων δολαρίων σε διάστη-
µα µόλις έξι µηνών. Οι τέσσερις άνδρες 
και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν στο 
Templestowe της Μελβούρνης τη ∆ευτέ-
ρα, καθώς οι αξιωµατικοί της οµοσπον-
διακής αστυνοµίας και των συνοριακών 
δυνάµεων έκαναν έφοδο σε αποθήκη. Οι 
συλληφθέντες αντιµετωπίζουν ποινές µέ-
χρι και 30 χρόνων φυλάκισης, αν κριθούν 
ένοχοι. Οι αρχές άρχισαν να παρακολου-
θούν τους Κινέζους υπηκόους νωρίτερα 
αυτό το χρόνο µετά την ανακάλυψη ενός 
παράνοµου δικτύου εισαγωγών καπνού.

Οι Αυστραλοί 
απολαµβάνουν 
µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής
Το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται για τους 
άνδρες και τις γυναίκες στην Αυστραλία, 
την ίδια στιγµή που σε άλλες χώρες, συ-
µπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ και της 
Βρετανίας, καταγράφεται µείωση, σύµφω-
να µε µια νέα µελέτη. Η µελέτη αφορά άν-
δρες και γυναίκες που ζουν στις 18 πλου-
σιότερες. Οι γυναίκες στην Αυστραλία 
έχουν διάρκεια ζωής τα 85,5 έτη, ενώ οι 
άνδρες τα 81,5, σύµφωνα µε τους ερευνη-
τές του Πανεπιστηµίου Princeton και του 
Πανεπιστηµίου της Νότιας Καλιφόρνιας. 
Τόσο οι Αυστραλοί άνδρες όσο και οι γυ-
ναίκες ζουν πλέον περισσότερο από ένα 
χρόνο περισσότερο από ό, τι το 2010.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές, ενώ τα πο-
σοστά προσδόκιµου ζωής της Αυστραλίας 
αυξάνονται αδιάλειπτα από το 2010.

Έρευνα για τον θάνατο ασθενή 
µε σύνδροµο Down σε νοσοκοµείο του Byron

Guardian: Από τις ΗΠΑ στην Αυστραλία, η ελληνική διασπορά 
συσπειρώνεται για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους

Έ ρευνα διεξάγεται γύρω από τις συνθήκες θα-
νάτου ενός άνδρα µε σύνδροµο Down, του 
53χρονου Kelvin James Forrest, που πέθανε 
στις 28 Ιουλίου στο Κεντρικό Νοσοκοµείο του 

Byron.Η πολιτειακή αντιπολίτευση και η Ένωση Υγειο-
νοµικών Υπηρεσιών ισχυρίζονται ότι ο Forrest πέθανε 
από υποθερµία όταν βγήκε από τη µονάδα από µια ξε-
κλείδωτη πόρτα. Τα µετεωρολογικά αρχεία δείχνουν ότι 
οι θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας 
είχαν πέσει στους 9 έως 10 βαθµούς, και η παρατετα-
µένη έκθεση σε αυτές τις συνθήκες µπορεί πράγµατι να 
οδηγήσει σε υποθερµία.
Ωστόσο, από το υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ γνωστοποι-
ήθηκε ότι η οικογένεια του άνδρα είχε γράψει για να 
ευχαριστήσει το προσωπικό για τη φροντίδα τους. Η 
υπόθεση, πάντως, έχει παραπεµφθεί στην ιατροδικαστι-
κή υπηρεσία, ενώ παράλληλα διεξάγεται και εσωτερική 
έρευνα. Ο διευθύνων σύµβουλος Wayne Jones δήλωσε 
ότι το υγειονοµικό τµήµα παρείχε  πλήρη ενηµέρωση 
στην οικογένεια σχετικά µε τις συνθήκες του θανάτου. 

Πρόσθεσε  ότι ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ ασθενής της 
µονάδας ψυχικής υγείας του νοσοκοµείου και ότι δεν 
υπήρχαν καθόλου ασθενείς ψυχικής υγείας στη µονάδα 
κατά τη στιγµή του θανάτου του.
«Ήταν απλώς ασθενής στο νοσοκοµείο – δεν βρισκόταν 
υπό περιορισµό» είπε ο κ. Jones.
Αντίθετη, ωστόσο, φαίνεται να είναι η εικόνα που έχει η 
αντιπολίτευση της ΝΝΟ για το συµβάν, µε τον εκπρόσω-
πο για ζητήµατα Υγείας του Εργατικού Κόµµατος Walt 
Secord να δηλώνει ότι θα ζητήσει ανεξάρτητη, εξωτερι-
κή έρευνα.
«Πρόκειται για ένα σηµαντικό, ολοκαίνουριο νοσοκο-
µείο και υπάρχουν σοβαρά ερωτήµατα που πρέπει να 
απαντηθούν» είπε. «Θέλω να το αντιµετωπίσουµε σο-
βαρά, και πρέπει να φτάσουµε ως το τέλος µε αυτό το 
περιστατικό».
«Ο άνθρωπος βρισκόταν υπό επίβλεψη, συνέβη µια 
τραγωδία. Ανησυχώ ότι όλο αυτό µπορεί να σχετίζεται 
µε τη χρηµατοδότηση του νοσοκοµείου και τη δυναµική 
του» ανέφερε.

Την αλληλεγγύη που δείχνουν οι Έλ-
ληνες της διασποράς προς τα θύµατα 
της πυρκαγιάς στο Μάτι επισηµαίνει 
σε άρθρο του ο Βρετανικός Guardian. 
Σύµφωνα µε την έγκυρη ιστοσελίδα, 
από την Αµερική έως την Αυστραλία 
οι Έλληνες της διασποράς συσπειρώ-
νονται µε σκοπό να βοηθήσουν τις οι-
κογένειες που επλήγησαν από την φο-
νική πυρκαγιά. «Τρεις εβδοµάδες µετά 
από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν 
πρωτοφανή καταστροφή και θάνατο 
λίγο έξω από την Αθήνα, οι Έλληνες 
σε όλο τον κόσµο συσπειρώθηκαν για 
να βοηθήσουν τους αδελφούς τους.
Από την Αυστραλία εώς τις ΗΠΑ, οι 

κοινότητες της διασποράς έχουν ενω-
θεί, οι εκκλησίες τους συγκεντρώνουν 
πράγµατα, οι φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις τους συγκεντρώνουν κεφάλαια, 
τα µέσα τους κάνουν εκκλήσεις σε µία 
πρωτοφανή έκθεση αλληλεγγύης. Με 
τους νεκρούς να φτάνουν τους 94 και 
εκατοντάδες να αντιµετωπίσουν την 
καταστροφή, οι πυρκαγιές είναι τώρα 
η χειρότερη ελληνική καταστροφή στη 
πρόσφατη ιστορία.
«Όλοι έχουν πληγεί πάρα πολύ», δή-
λωσε ο Μπιλ Παπαστεργιάδης, ο 
οποίος είναι επικεφαλής της ελληνι-
κής κοινότητας 300.000 µελών στην 
Μελβούρνη, η οποία έχει τον µεγα-

λύτερο ελληνικό πληθυσµό οπου-
δήποτε εκτός Ελλάδας, µεταξύ µιας 
συνολικής διασποράς που εκτιµάται 
ότι είναι περίπου 7 εκατοµµύρια. «Η 
έκρηξη της θλίψης ήταν τεράστια, αλλά 
έχει και την υποστήριξη ολόκληρης 
της Αυστραλίας» δήλωσε ο Έλληνας 
οµογενής». Στη συνέχεια ο Guardian 
αναφέρει: «Εν τω µεταξύ στις ΗΠΑ, οι 
Έλληνες συσπειρώθηκαν επίσης. Το 
σπίτι των περίπου 3 εκατοµµυρίων 
πολιτών της ελληνικής κληρονοµιάς, 
η κοινότητα της διασποράς της είναι 
όχι µόνο η µεγαλύτερη σε παγκόσµιο 
επίπεδο, αλλά και µία από τις πλου-
σιότερες.
Μέσα σε 24 ώρες ξεκίνησαν οι προ-
σπάθειες. Οι σταρ του Ελληνικού Χό-
λιγουντ, συµπεριλαµβανοµένης της 
Νια Βάρνταλος, της συγγραφέως και 
του αστέρος του «Ελληνικού Γάµου», 
και της Ρίτα Ουίλσον, της ηθοποιού 
και τραγουδίστριας (και συζύγου του 
Τοµ Χανκς), που είναι επίσης ελληνι-
κής καταγωγής, ανταποκρίθηκαν γρή-
γορα στις εκκλήσεις. Και πάλι, η αντα-
πόκριση ήταν άµεση, µε την κλίµακα 
της τραγωδίας να µιλάει στις καρδιές 
των ανθρώπων που, όπως και ο Ου-
ίλσον και ο Χάνκς, έχουν δεύτερη 
κατοικία στην Ελλάδα. «Ενόψει της 
απερίγραπτης καταστροφής υπάρχει 
ελπίδα», δήλωσε ο Γιώργος Στάµας, 
πρόεδρος του διοικητικού συµβουλί-
ου της Ελληνικής Πρωτοβουλίας µε 
έδρα τη Νέα Υόρκη, µια παγκόσµιας 
φιλανθρωπικής οργάνωσης που εκ-
προσωπεί τους Έλληνες στις ΗΠΑ, 
την Αυστραλία, τον Καναδά και την 
Ευρώπη. «Η παγκόσµια διασπορά έχει 
ενώσει µαζί και να στηρίξει τις προ-
σπάθειες όλων όσων εργάζονται για 
την ανασυγκρότηση θρυµµατισµένων 
ζωών και οικογενειών» δήλωσε.

Παίζουν τη ζωή τους 
«σερφάροντας» στα τρένα
Το νέο υλικό από τις κάµερες ασφαλείας της Sydney Trains δείχνει έφηβους 
νεαρούς να παίζουν κορόνα γράµµατα τη ζωή τους «σερφάροντας» στο σιδη-
ροδροµικό δίκτυο του Σίδνεϊ. Στο υλικό που κοινοποίησε η εταιρεία φαίνεται, 
µεταξύ άλλων, ένα νεαρό αγόρι µε σχολική στολή να τρέχει πάνω στις σιδη-
ροδροµικές γραµµές που διασχίζουν το Dapto στη νότια ακτή της πολιτείας, 
δευτερόλεπτα πριν περάσει η αµαξοστοιχία. Ένα άλλο κλιπ δείχνει έναν έφηβο 
να βγαίνει από το τελευταίο βαγόνι και να πατάει σε ένα στενό σκαλοπάτι έξω 
από την πίσω πόρτα όπου και κάθεται, καθώς το τρένο φεύγει από τον σταθµό. 
Όλα τα κλιπ καταγράφηκαν τους τελευταίους δύο µήνες. Ο υπουργός Μετα-
φορών Andrew Constance δήλωσε ότι οι έφηβοι που αναζητούν τη φήµη των 
κοινωνικών µέσων είναι οι χειρότεροι παραβάτες. «Αυτά τα νεαρά αγόρια προ-
σπαθούν να κάνουν επίδειξη στους συνοµηλίκους τους σε απευθείας σύνδεση 
και πραγµατικά θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο» είπε.
«Νοµίζω ότι η πίεση από τους συνοµηλίκους ενθαρρύνει αυτούς τους ηλίθιους 
να κάνουν κάτι τέτοιο και τα κοινωνικά µέσα γίνονται το µέσο για να προωθή-
σουν την επικίνδυνη και ηλίθια δραστηριότητά τους. Αυτά τα παιδιά νοµίζουν 
ότι είναι αήττητα, αλλά δεν είναι». Πέρυσι, 110 άτοµα εντοπίστηκαν να σερ-
φάρουν σε τρένα, περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό του προηγούµενου 
έτους. Σύµφωνα µε τον Tony Eid από τη Sydney Trains, η γραµµή CBD της 
πόλης και η γραµµή Illawarra µεταξύ Mortdale και Tempe είναι οι πιο περι-
βόητες για τους σέρφερ των τρένων. «Αρκεί µόνο να επιταχύνει λίγο ο οδηγός 
ή να φρενάρει απότοµα για να χάσει κανείς το κράτηµά του και να πέσει στις 
γραµµές» είπε. «Μην παίζετε ρώσικη ρουλέτα µε ένα τρένο 400 τόνων. Είναι 
εντελώς ηλίθιο».




