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Έρευνα για τις 
επιπτώσεις του καπνού

-Χιλιάδες αιτήσεις 
εθελοντών πυροσβεστών

Ο Αυστραλιανός Ιατρικός Σύλλογος (Australian Medical Association – AMA) επιδιώκει να έχει συναντήσεις με τις 
αρμόδιες υγειονομικές αρχές ώστε να συζητηθούν εις βάθος οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κακής ποιότη-
τας του αέρα στους πολίτες, μετά από εβδομάδες αιώρησης καπνού στη Νέα Νότια Ουαλία και στη Βικτώρια. Η 
δορυφορική απεικόνιση που παρακολουθεί την εξέλιξη ενός νέφους καπνού δείχνει ότι παρασύρεται πάνω από 
τη Θάλασσα της Τασμανίας και έπειτα στον Ειρηνικό Ωκεανό, και η NASA λέει ότι αυτό το σύννεφο προβλέπεται 
να διασχίσει την Αυστραλία και πάλι τις επόμενες μέρες. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Υπηρεσία Δασοπυρόσβεσης της 
ΝΝΟ (NSW Rural Fire Service – RFS) ανέφερε ότι έλαβε σε λιγότερο από τρεις μήνες πάνω από τις πενταπλάσιες 
αιτήσεις από όσες λαμβάνει συνήθως μέσα σε ένα έτος. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στη Βικτώρια και τη Νότια 
Αυστραλία επίσης αναφέρουν αύξηση των ατόμων που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες. Η μεγάλη 
αύξηση των αιτήσεων συμβαίνει την ίδια περίοδο με τον θάνατο πέντε εθελοντών πυροσβεστών στη ΝΝΟ και 
τη Βικτώρια. Στους δυόμισι μήνες από την έναρξη της πυροσβεστικής περιόδου η RFS έχει λάβει περισσότερες 
από 25.000 αιτήσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τον αρμόδιο διευθυντή της κοινότητας, Anthony Bradstreet. Ο κ. 
Bradstreet είπε στο SBS News ότι ο τεράστιος αριθμός αιτήσεων συνιστά πιθανότατα ρεκόρ.                   ΣΕΛΙΔΑ 5
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l Εκτός από τον Λεφτέρ, τον θρύλο του τουρκικού πο-
δοσφαίρου, κι άλλοι Έλληνες αθλητές έκαναν στα γήπεδα 
και τον τουρκικό στίβο τις δικές τους πορείες. Μια ιστορία 
γεμάτη δυνατές στιγμές, αναμνήσεις και νοσταλγία. Η ιστο-
ρία του Λεφτέρ αποτέλεσε και το θέμα ενός διαδικτυακού 
ντοκιμαντέρ του ελληνικού και τουρκικού προγράμματος 
της Deutsche Welle. Πρόσφατα παρουσιάστηκε στην Αθή-
να σε εκδήλωση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, των 
Αποφοίτων του Ζωγραφείου και του Συλλόγου Βετεράνων 
Αθλητών Στίβου της Κωνσταντινούπολης, όπου φίλοι και 
θαυμαστές του Λεφτέρ από την Πόλη και τα Πριγκιποννή-
σια μοιράστηκαν αναμνήσεις και προβληματισμούς.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ξεχασμένοι Έλληνες 
αθλητές της Πόλης 
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Αυστραλία
Παρελθόν  
αποτελούν οι νόμοι 
για τα λοκάουτ  
στο Σίδνεϊ

Αυστραλία
Η αστυνομία  
του Σίδνεϊ  
αναζητά ζευγάρι 
αγνοούμενων

Αυστραλία
Οι μετεωρολόγοι 
προβλέπουν βροχές
μέσα στην εβδομάδα ΣΧΟΛΙΑ

Πόσο  
εκτιμάται  
ο θάνατος,
ο πόνος και  
η δυστυχία;

 TΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ  
ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γράφει ο Γ. Χατζηβασίλης

To παρασκήνιο στον Λευκό Οίκο
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Έκκληση για εξαγωγή  
κοάλα στη ΝΖ προκειμένου  
να διασωθούν                     >>> σ. 2
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