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A πό ορισµένες εκδηλώσεις 
για τον εορτασµό της Ηµέ-
ρας της Αυστραλίας ακυρώ-
θηκαν οι επιδείξεις πυρο-

τεχνηµάτων λόγω των πυρκαγιών. 
Η βικτοριανή κυβέρνηση ακύρωσε 
τα πυροτεχνήµατα στην πόλη του 
Dockland, λόγω της συνεχιζόµενης 
κρίσης πυρκαγιών στην πολιτεία.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στους 
«τεράστιους πόρους που έχει επεν-
δύσει η Βικτώρια στην καταπολέµη-
ση των πυρκαγιών και στην προστα-
σία των πάρκων και των ανθρώπων 
µας τις τελευταίες εβδοµάδες».

«Αν και καταλαβαίνουµε ότι αυτή η 
απόφαση µπορεί να απογοητεύσει 
κάποιες οικογένειες, η εστίαση αυτή 
τη στιγµή είναι στο Park Victoria 
και πρέπει να συνεργαστούµε µε τις 
άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
στην προσπάθεια πυρόσβεσης και 
στην αποκατάσταση των κοινοτή-
των και της άγριας ζωής».
Άλλα δηµοτικά συµβούλια της Μελ-
βούρνης όπως το Wyndham και το 
Whitehorse έχουν επίσης ανακοι-
νώσει ότι δεν θα έχουν επιδείξεις 
πυροτεχνηµάτων λόγω των πυρκα-
γιών.
Παροµοίως, στη Νέα Νότια Ουα-
λία ακυρώθηκε αντίστοιχη επίδειξη 

στην Parramatta. «Αποφασίσαµε να 
µην προχωρήσουµε στην επίδειξη 
πυροτεχνηµάτων στην επερχόµενη 
εκδήλωση για την Ηµέρα της Αυ-
στραλίας, υπό το φως της τρέχου-
σας κρίσης» δήλωσε εκπρόσωπος 
του τοπικού συµβουλίου. «Το υπό-
λοιπο πρόγραµµα της εκδήλωσης 
θα συνεχιστεί όπως είχε προγραµ-
µατιστεί και το Συµβούλιο θα δωρί-
σει 40.000 δολάρια στην Υπηρεσία 
∆ασοπυρόσβεσης της ΝΝΟ, εκτός 
από τα 10.000 δολάρια που δωρί-
θηκαν τον ∆εκέµβριο».
Και πάλι, εξακολουθούν να υπάρ-
χουν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
όπως και η δυνατότητα για τους κα-

τοίκους να κάνουν κάποια δωρεά 
για να βοηθήσουν στην καταπολέ-
µηση των πυρκαγιών.
Όσον αφορά την Καµπέρα και την 
Κουανµπεγιάν, οι εορτασµοί για 
την Ηµέρα της Αυστραλίας επίσης 
δε θα έχουν πυροτεχνήµατα.
Η κυβέρνηση της ACT λέει ότι µια 
πρωινή συναυλία στο Κοινοπολιτει-
ακό Πάρκο για την άντληση δωρε-
ών για όσους επηρεάζονται από τις 
πυρκαγιές θα είναι στο επίκεντρο 
των εορτασµών της Ηµέρας της 
Αυστραλίας στην Καµπέρα φέτος, 
αντί για την ετήσια επίδειξη πυρο-
τεχνηµάτων κατά µήκος της λίµνης 
Burley Griffin.

Ημέρα της Αυστραλίας: Αφαιρούνται 
τα πυροτεχνήματα από τις εκδηλώσεις

Έφηβος χτυπήθηκε 
από αστραπή 
στα Blue Mountains
Μια απογευµατινή πεζοπορία κοντά σε ένα σηµείο-
ορόσηµο της Αυστραλίας είχε τροµακτική κατάληξη 
για έναν νεαρό έφηβο στα Blue Mountains.
Ο 16χρονος χτυπήθηκε από αστραπή ενώ ήταν στο 
µονοπάτι Giant Stairway Walking Track δίπλα στις 
Τρεις Αδελφές προχτές το µεσηµέρι, γύρω στις 2 
µ.µ., καθώς σε µεγάλες περιοχές της πολιτείας µαίνο-
νταν άγριες καταιγίδες. Ο έφηβος υποβλήθηκε σε θε-
ραπεία για εγκαύµατα στον κορµό του και σε σηµεία 
των χεριών και των ποδιών από όπου εισήλθε και 
εξήλθε η αστραπή.
Παράλληλα, ακόµη ένας άντρας, ηλικίας 24 ετών, 
δέχτηκε θεραπεία, µε τους δύο να µεταφέρονται στο 
νοσοκοµείο Nepean σε σταθερή κατάσταση.
«Πρόκειται για µια εξαιρετική περίσταση, το να σε 
χτυπά αστραπή είναι µια τροµακτική εµπειρία» δή-
λωσε ο Greg Marshall, επιθεωρητής της υπηρεσίας 
ασθενοφόρων της ΝΝΟ. «Λαµβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες, ήταν απίστευτη τύχη το ότι και οι δύο ήταν 
σε σταθερή κατάσταση όταν µεταφέρθηκαν στο νοσο-
κοµείο». Αυτή τη χρονιά άλλοι δύο άνθρωποι έχουν 
χτυπηθεί από αστραπές στη ΝΝΟ, στην Αρκαδία και 
στο Dee Why στις 6 Ιανουαρίου.
Ο επιθεωρητής Marshall είπε ότι οι πρώτες βοήθειες 
είναι το κλειδί για να επιβιώσει κανείς από ένα τέ-
τοιο χτύπηµα. «Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρά κανείς 
όταν τον χτυπά αστραπή εξαρτάται από τις συνθήκες 
και από το σηµείο που έχει πληγεί – οι περισσότεροι 
άνθρωποι παθαίνουν καρδιακή ανακοπή, µε αποτέ-
λεσµα οι πρώτες στιγµές του CPR να είναι ζωτικής 
σηµασίας» είπε.




