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Ενας νεκρός και δύο τραυµατίες, είναι 
ο απολογισµός του προχθεσινού αε-
ροπορικού δυστυχήµατος που έγινε 

στην κεντρική Βικτώρια. Συγκεκριµένα, 
µικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 
τρεις άντρες, κατά την προσγείωσή του 

σε ιδιωτικό αεροδιάδροµο, στην περιοχή 
Μπάγκσοτ κοντά στο Μπέντιγκο, κτύπησε 
σε γραµµές του ηλεκτρικού και συνετρίβη.

Ένας άντρας βρήκε ακαριαίο θάνατο, 
άλλος ένας τραυµατίστηκε κρίσιµα και ο 
τρίτος τραυµατίστηκε σοβαρά.

∆ύο στους τρεις Αυστραλούς είναι 
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, σύµ-
φωνα µε µελέτη της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Αυστραλίας, στην οποία 
παράλληλα επισηµαίνεται πως ο ενή-
λικος πληθυσµός της χώρας ακολουθεί 
πλέον έναν πιο υγιή τρόπο ζωής.

Η πανεθνική µελέτη για την υγεία των 
Αυστραλών στο προηγούµενο οικονο-
µικό έτος 2011-2012 έγινε σε δείγµα 
33.500 ανθρώπων και από αυτήν προ-
κύπτει ότι το 63,4% των ενηλίκων (µε-
γαλύτερων των 18 ετών) είναι υπέρβα-
ροι. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά 
δύο ποσοστιαίες µονάδες από το 2010 
και επτά από το 1995.

«Αυτό σηµαίνει πως περίπου τα 2/3 

του πληθυσµού κατατάσσονται ανάµεσα 
στα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα άτοµα», 
τόνισε ο στατιστικολόγος Πολ Τζελφς.

Συνολικά, το 70,3% των ανδρών, το 
56,2% των γυναικών και το 25% των 
παιδιών έχουν σχεδόν χάσει «τη µάχη 
της κοιλιάς», όπου µετράται ο δείκτης 
µάζας του σώµατος. Η Αυστραλία είναι 
στην πέµπτη θέση των «παχύσαρκων» 
αναπτυγµένων χωρών, µετά τις ΗΠΑ, το 
Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία και την Χιλή.

Παράλληλα, από την µελέτη προκύ-
πτει το παράδοξο ότι οι Αυστραλοί έχουν 
βελτιώσει τον τρόπο ζωής τους, σταµα-
τώντας το κάπνισµα (ποσοστό 16,3%) 
και την κατανάλωση οινοπνευµατωδών 
(19,5%).

Η εταιρία Vodafone ανακοίνωσε ότι 
θα απολύσει 500 υπαλλήλους της 
σε παναυστραλιανή κλίµακα, επι-

καλούµενη µείωση στον αριθµό των πε-
λατών της και φτωχή κάλυψη της κινητής 
τηλεφωνίας.

Οι περισσότεροι υπάλληλοι θα απολυ-
θούν στο Σίδνεϊ, όπου η εταιρία έχει τα 
κεντρικά της γραφεία.

Η εταιρία θα ενηµερώσει τα άτοµα που 
σκοπεύει να απολύσει µέχρι το τέλος αυ-
τής της βδοµάδας. Οι απολυθέντες θα 
εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στα τέλη αυ-
τού του µήνα.

Mετά από έρευνες που διήρκησαν 
περισσότερους από 14 µήνες, 
η αστυνοµία συνέλαβε προχθές 

έναν άντρα, σχετικά µε την στυγερή δο-
λοφονία ενός άστεγου, στην περιοχή Μί-
λερς Πόϊντ του Σίδνεϊ, στις 25 Αυγούστου 
2011. Ο 42χρονος Ντάρεν Μακένζι είχε 
βρεθεί αναίσθητος σε λίµνη αίµατος, µε 
φρικιαστικά τραύµατα στο κεφάλι, έξω 

από σπίτι της εν λόγω περιοχής. Μετα-
φέρθηκε στο Νοσοκοµείο Σεντ Βίνσεντς 
όπου όµως υπέκυψε στο µοιραίο έξι µέ-
ρες αργότερα. Προχθές η αστυνοµία συ-
νέλαβε έναν άντρα ηλικίας 41 χρόνων 
στον οποίο άσκησε ποινική δίωξη για 
ανθρωποκτονία.

Ο συλληφθείς προφυλακίστηκε µέχρι 
να γίνει η δίκη του.

Υπέρβαροι ή παχύσαρκοι
δύο στους τρεις Αυστραλούς

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

41χρονος στο εδώλιο
για τον φόνο άστεγου

Η οποία θα λάβει χώρα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Vicken Babkenian &
Παναγιώτης Διαμάντης

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Θα σερβιριστεί ελαφρύ δείπνο.

στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ, 394-396 Princes Highway, Rockdale. 
την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 5.30 μ.μ.

THe AusTRAliAn Relief effoRTs foR suRvivoRs 
of THe ARmeniAn, AssyRiAn And Hellenic genocides
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To Εκπαιδευτικό Τμήμα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα:

ORDER OF AHEPA NSW
Η Πολιτειακή 

και Περιφερειακή Διοίκηση 
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και ΝΖ

προσκαλούν
την ομογένεια στον εορτασμό της

“28ης Οκτωβρίου 1940”
Ομιλητής της ημέρας θα είναι ο κος Δημήτρης Αντωνάκος,
υπό την αιγίδα του Γενικού Πρόξενου κου Βασίλειου Τόλιου

και με πολλούς εκλεκτούς προσκεκλημένους,
ενώ θα απαγγελθούν ποιήματα από τους μαθητές.
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Η χορωδία της ΑΧΕΠΑ θα τραγουδήσει πατριωτικά τραγούδια.

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 7.30 μ.μ.
στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ

394-396 Princes Highway, Rockdale. 

Τελετάρχης της εκδήλωσης θα είναι 
η κα Μαρία Αλεξάνδρου.

Αεροπορικό δυστύχηµα
µε ένα νεκρό 
και δύο τραυµατίες

ΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΣΕ ΠΑΝΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η Vodafone απολύει
500 υπαλλήλους της


