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H υπουργός Οικονοµικών, Πένι 
Γουόνγκ, προειδοποίησε χθες 
τους συνταξιούχους να δηλώ-

νουν σωστά το ετήσιό τους εισόδηµά, 
µετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν 
ότι πολλοί «κρύβουν» χρήµατα στο 
σπίτι για να µην επηρεαστεί το επίδο-
µα γήρατος που παίρνουν.

Η γερουσιαστής Γουόνγκ τόνισε ότι 
στην Αυστραλία υπάρχει ένα σύστηµα 
που υποχρεώνει όλους όσους παίρ-
νουν επίδοµα γήρατος, να δηλώνουν 
σωστά τα περιουσιακά τους στοιχεία 
και το ετήσιό τους εισόδηµα. Ο πρώ-
ην αξιωµατούχος της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, Πίτερ Μέαρ, δήλωσε στις 
εφηµερίδες του εκδοτικού συγκρο-
τήµατος Φαίρφαξ, ότι τον τελευταίο 
καιρό µεγάλος αριθµός συνταξιού-

χων καταφεύγουν στις  τράπεζες για 
να αλλάξουν µεγάλα χρηµατικά ποσά 
σε χαρτονοµίσµατα των $100, προ-
φανώς επειδή καθίσταται µε αυτό τον 
τρόπο ευκολότερη η «αποθήκευσή 
τους» στο σπίτι. Ο κ. Μέαρ υποστήρι-
ξε ότι κατά µέσον όρο, κάθε συνταξι-
ούχος της Αυστραλίας έχει κρυµµένα 
στο σπίτι µέχρι $50.000 σε χαρτονο-
µίσµατα των $50 και $100, τα οποία 
δεν αποταµιεύει στον τραπεζικό του 
λογαριασµό για να µην επηρεαστεί το 
επίδοµα γήρατος που παίρνει.

Ο πρώην αξιωµατούχος της Απο-
θεµατικής Τράπεζας, υποστήριξε 
ακόµη ότι για να καταπολεµηθεί η 
φοροδιαφυγή στη χώρα, θα πρέπει 
να αποσυρθούν τα χαρτονοµίσµατα 
των $100 και $50.

O καρκίνος των ωοθηκών απο-
τελεί την συχνότερη αιτία θνη-
τότητας από γυναικολογικό 

καρκίνο, ανάµεσα στις γυναίκες της 
Αυστραλίας. Αυτό αποκαλύπτουν τα 
στοιχεία που έδωσε χθες στη δηµο-
σιότητα το Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Υγείας και Πρόνοιας, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι ο καρκίνος των ωοθηκών 
είναι αρκετά συχνή νεοπλασία, λιγότε-
ρο όµως συχνός από τον καρκίνο του 
τραχήλου της µήτρας και τον καρκίνο 
του ενδοµητρίου - αν και περισσότερο 
φονικός. Το 2008 το 9% των νέων 
καρκίνων στις γυναίκες ήταν γυναικο-
λογικοί (στα γεννητικά όργανα) µε πιο 
συνηθισµένους αυτό του τραχήλου της 
µήτρας (44,5%) και αυτό των ωοθη-
κών µε 28,1%. Το 82% των γυναικών 
που προσβάλλονται από καρκίνο τρα-
χήλου της µήτρας ζουν περισσότερα 
από 5 χρόνια.

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Cancer 
Australia, ∆ρ Έλεν Ζορµπά, τόνισε 
ότι έχει αυξηθεί παράλληλα και το 
ποσοστό των γυναικών που ζουν πε-
ρισσότερα από πέντε χρόνια µε καρ-
κίνο των ωοθηκών (από 32% που 
ήταν στα µέσα της δεκαετίας του ’80, 
σε 42%), αλλά ο γυναικολογικός αυ-
τός καρκίνος παραµένει ο πιο φονικός 
στην Αυστραλία. «Αν και έχει παρατη-
ρηθεί σηµαντική πρόοδος, εντούτοις 
τέσσερις γυναίκες χάνουν τη ζωή τους 
καθηµερινά στην Αυστραλία, από 
κάποιο γυναικολογικό καρκίνο, που 

να σηµειωθεί, προσβάλλει 12 γυναί-
κες την ηµέρα», τόνισε η ∆ρ Ζορµπά. 
Άλλα στοιχεία που έδωσε στη δηµο-
σιότητα το Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Υγείας και Πρόνοιας αναφέρουν ότι ο 
αριθµός των καρκινοπαθών που ζουν 
περισσότερο από πέντε χρόνια από 
την ηµέρα της διάγνωσης έχει αυξη-
θεί από 47% σε 66% από το 1982. 
Οι τύποι καρκίνου που φαίνεται να 
έχουν καταπολεµηθεί µε µεγαλύτερη 
επιτυχία είναι του µαστού (89%), του 
προστάτη (92%) και του µελανώµατος 
(91%). Λιγότερα άτοµα (66%) φαίνε-
ται να έχουν επιζήσει πάνω από πέντε 
χρόνια, µεταξύ εκείνων που προσβλή-
θηκαν από καρκίνο των εντέρων, 
ωστόσο ο γενικός διευθυντής του 
Συµβουλίου Καρκίνου, καθηγητής Ίαν 
Όλιβερ, υποστηρίζει ότι προβλέπεται 
τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν µελλο-
ντικά µε έγκαιρη διάγνωση και εξέλι-
ξη στον τοµέα θεραπευτικής αγωγής.

Ο ίδιος σηµειώνει ότι τα ποσοστά 
εκείνων που προσβάλλονται από καρ-
κίνο των εντέρων έχουν αυξηθεί κατά 
27% από το 1982, αυτό, εντούτοις, 
οφείλεται στη γήρανση του πληθυ-
σµού. Το ενθαρρυντικό, δε, είναι ότι 
αυξάνονται τα ποσοστά εκείνων που 
επιβιώνουν µετά το πέρας πέντε ετών 
από τη διάγνωση.

Ο κ. Όλιβερ µίλησε για την ανάγκη 
διάθεσης υψηλότερων ποσών χρηµα-
τοδότησης για την έρευνα του καρκί-
νου του πνεύµονα - ένας τοµέας που 

υστερεί σ’ αυτό το σηµείο και αυτός εί-
ναι ο λόγος που δεν έχουν γίνει σοβα-
ρά βήµατα για την αντιµετώπισή του, 
µε αποτέλεσµα το ποσοστό εκείνων 
που επιβιώνουν πέντε χρόνια µετά τη 
διάγνωση να είναι µόνο 14%.

Ο διακεκριµένος επιστήµονας 
στρέφει την προσοχή στην επιτυχία 
που έχουν σηµειώσει οι έρευνες για 
την καταπολέµηση του καρκίνου του 
µαστού, γεγονός που οφείλεται στην 
εντυπωσιακή χρηµατοδότηση προς 
την κατεύθυνση αυτή. «Είναι επιτα-
κτική ανάγκη η έρευνα να στραφεί 
εκεί που έχει σηµειωθεί η µικρότερη 
εξέλιξη στην καταπολέµηση του καρ-
κίνου. ∆εν έχουµε ικανοποιητικά απο-
τελέσµατα αναφορικά µε τον καρκίνο 
των πνευµόνων, όπου και η πρόλη-
ψη, όπως το κόψιµο του καπνίσµατος, 
παίζει σοβαρό ρόλο», λέει.

Ένα άλλο σηµείο που εντόπισε η 
εν λόγω έρευνα είναι ότι, στο σύνολο 
των καρκινοπαθών, οι γυναίκες ζουν 
περισσότερα χρόνια από τους άνδρες, 
καθώς επίσης και εκείνοι που ζουν 
στις πόλεις σε σύγκριση µε εκείνους 
που µένουν στην ύπαιθρο ή είναι 
αποµονωµένοι. Το τελευταίο αποδίδε-
ται στο γεγονός ότι η διάγνωση γίνε-
ται ίσως µε κάποια καθυστέρηση και 
η θεραπεία, λόγω απόστασης, είναι 
προβληµατική.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει 
να το προσέξουµε ιδιαίτερα στην Αυ-
στραλία», τονίζει ο κ. Όλιβερ.

Ο καρκίνος των ωοθηκών 
ο πιο φονικός στην Αυστραλία
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Οι συνταξιούχοι «κρύβουν χρήματα στο σπίτι» 
για να μην επηρεαστεί το επίδομα γήρατός τους

Tο ριάλιτι σόου «Μεγάλος Αδελφός» που προβάλλεται 
από το Κανάλι 9, είναι το πιο δηµοφιλές τηλεοπτικό 
πρόγραµµα µετά τα δελτία ειδήσεων και τα προγράµµατα 

επικαιρότητας. Ο «Μεγάλος Αδελφός» κατέλαβε την 5ην θέση 
σε τηλεθέαση την περασµένη ∆ευτέρα, µετά από τρία βραδινά 
δελτία ειδήσεων και ένα πρόγραµµα επικαιρότητας.

Το ∆ελτίο Ειδήσεων του Καναλιού 7 πήρε την πρώτη θέση 
µε 1.296.000 τηλεθεατές και ακολούθησαν τα ∆ελτία Ειδήσε-
ων του Καναλιού 9 και του ABC µε 1.143.000 και 1.033.000 
τηλεθεατές. Την 4η θέση κατέλαβε το πρόγραµµα επικαιρότη-
τας «A Current Affair» του Καναλιού 9 µε 1.022.000 τηλεθε-
ατές και την 5η θέση το ριάλιτι σόου «Μεγάλος Αδελφός» µε 
979.000 τηλεθεατές.

Τα δέκα πιο δηµοφιλή τηλεοπτικά προγράµµατα, την περα-
σµένη ∆ευτέρα, ήταν:
1. Seven News (Seven) - 1.296 εκ. τηλεθεατές
2. Nine News (Nine) - 1.143 εκ.
3. ABC News (ABC) - 1.033 ε.
4. A Current Affair (Nine) - 1.022 εκ.
5. Big Brother - Live Nominations (Nine) - 979,000
6. 2012 Brownlow Medal (Seven) - 956,000
7. Today Tonight (Seven) - 955,000 
8. Big Brother (Nine) - 938,000
9. Australian Story (ABC) - 932,000
10. Four Corners (ABC) - 847,000.

Tέσσερις Αυστραλοί τραυµατίστηκαν, εκ των οποίων δύο 
σοβαρά, σε κατολίσθηση βράχων που σηµειώθηκε προ-
χθές στη βόρεια Ιταλία. Την πληροφορία επιβεβαίωσε 

χθες το υπουργείο Εξωτερικών τη Αυστραλίας, που ανάφερε 
ότι και οι τέσσερις Αυστραλοί είναι κάτοικοι Βικτώριας. Σύµ-
φωνα µε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.IT οι Αυστρα-
λοί - τρεις γυναίκες και ένας άντρας - µεταφέρθηκαν µε ελι-
κόπτερο στο νοσοκοµείο της πόλης Λα Σπέτσια, βορειοδυτικά 
της χώρας. Η κατολίσθηση σηµειώθηκε στην περιοχή γνωστή 
µε την ονοµασία «δρόµος της αγάπης» (Βία Ντελαµόρε), που 
βρίσκεται ανάµεσα στις περιοχές Ριοµατζιόρε και Μαναρόλα.

Παραμένει δημοφιλής 
ο «Μεγάλος Αδελφός»

Τραυματισμός 4 Αυστραλών 
σε κατολίσθηση βράχων
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