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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνoυν 

Πρωτοχρονιατικό  Χορό 
τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7μμ  

στο κτήριο του Συλλόγου 279 FOREST RD, BEXLEY. 

Φαγητό και ποτό $60, παιδιά κάτω τον 12 ετών δωρεάν 

Θα υποδεχτούμε όλοι μαζί τον καινούργιο χρόνο  
και θα αναδεικτή και ο τυχερός της βραδιάς με τα εισιτήρια  

της εισόδου με ένα σταυρό από οπαλ, αξίας $500 .
Λόγου περιορισμένου χώρου κλείστε τις θέσεις έγκαιρος στο 
τηλέφωνο του γραφείου από Δευτέρα 9 το πρωί έως Σαββάτο 

9567 6005 ζητήστε τον Δημήτρη ή τον Μιχάλη   
τον κ.Αδαμόπουλο στο 9599 4662, την κυρία Μπαντούνα 
9708 2450, την κυρία Βασιλοπούλου 9597 5216 την κυρία 

Στασινοπούλου 9787 2279 ή στην κυρία Ρένα.

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 Εκ των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρός
0405 163 720
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K Y Π Ρ Ι Α Κ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Λ Ε Σ Χ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούν τα Μέλη και τους 
φίλους της Λέσχης στον επίσημο εορτασμό του Αγίου Σπυρίδωνος την Κυριακή 

16 Δεκεμβρίου 2012. Αρτοκλασία θα λάβει χώρα στην εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνος 72-76 Gardeners Road Kingsford N.S.W.

Μετά τον εκκλησιασμό θα προσφερθεί δωρεάν γεύμα στο εστιατόριο της Λέσχης 
C-SIDE 11 General Holmes Drive Kyeemagh N.S.W.

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε στο 0404 901 044.
Ο Πρόεδρος 
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        Greek Orthodox Archdiocese of Australia            Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
GREEK ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

WELFARE CENTRE ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

For more information: 
Tel: 9516 2188 Fax: 9516 3177

Email: admin@greekwelfarecentre.net.au

Χριστουγεννιάτικος Έρανος 
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση αναγκαίων ειδών όπως:

α) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά
β) Αντικείμενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
γ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους
δ) Δωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισμούς προς 
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Τετάρτη, 12η  Δεκεμβρίου 2012 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.

Στο Marrickville Town Hall - 303 Marrickville Road Marrickville.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να μην αφήσετε πράγματα πριν ή μετά την διορισμένη ημέρα.

Πολλά είναι τα ερωτήµατα που πα-
ραµένουν αναπάντητα στην υπό-
θεση του θανάτου της νοσοκόµας 

που απάντησε στο τηλεφώνηµα-φάρσα 
προς το νοσοκοµείο όπου βρισκόταν η 
εγκυµονούσα Κέϊτ Μίντλετον µε αδιαθε-
σία.  Ο θάνατος της 46χρονης νοσοκό-
µας θεωρείται πιθανή αυτοκτονία, αλλά, 
σύµφωνα µε την Μητροπολιτική Αστυ-
νοµία, η νεκροψία θα διεξαχθεί αυτή την 
εβδοµάδα. Σύµφωνα µε τον ανταποκριτή 
του BBC, άτοµα που γνώριζαν τη Τζασί-
ντα Σαλντάνα δήλωσαν ότι αισθανόταν 
«πολύ µόνη και µπερδεµένη» µετά τη 
φάρσα και το θέµα που δηµιουργήθηκε.

«Τραγωδία», χαρακτήρισε τον θάνατο 
της Τζασίντα Σαλτνάνα ο ραδιοφωνικός 
σταθµός που πραγµατοποίησε τη φάρσα, 
ωστόσο, ανέφερε ότι «δεν θα µπορούσε 
να έχει προβλεφθεί».

Ο Ρις Χόλεραν, ανώτερο στέλεχος της 
εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία της 
τον ραδιοφωνικό σταθµό 2Day FM, είπε 
ότι οι DJ Μελ Γκρέιγκ και Μάϊκλ Κρί-
στιαν είναι «συντετριµµένοι» από τον θά-
νατο της 46χρονης νοσοκόµας. Οι δύο 
DJ τηλεφώνησαν στο νοσοκοµείο υπο-
δυόµενοι τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον 
πρίγκιπα Κάρολο. Ζήτησαν και έλαβαν 
πληροφορίες για την κατάσταση της υγεί-
ας της εγκυµονούσας Κέϊτ. Η 46χρονη 
νοσοκόµα που βρέθηκε νεκρή απάντησε 
στο τηλέφωνο, αλλά δεν ήταν αυτή που 
έδωσε τις πληροφορίες. Ο ραδιοφωνικός 
σταθµός της Αυστραλίας σταµάτησε να 
µεταδίδει διαφηµίσεις, ενώ η εκποµπή 
των δύο παραγωγών έχει διακοπεί.

Ο Ρ. Χόλεραν τόνισε, πάντως, ότι ο 
σταθµός δεν είχε παραβιάσει τον νόµο. Η 
δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στην 
δήλωση στελέχους του νοσοκοµείου King 
Edward VII ότι ενδέχεται οι Αυστραλοί 
ραδιοφωνικοί παραγωγοί «να παραβία-
σαν τον νόµο µε αυτό που έκαναν».

Τη «βαθύτατη θλίψη» τους για τον θά-
νατο της 46χρονης εξέφρασε το ζεύγος 
Κέϊτ και Ουίλιαµ. Η νοσοκόµα ήταν πα-
ντρεµένη και είχε δύο παιδιά. Εκπρόσω-
πος του παλατιού δήλωσε ότι «σε καµία 
στιγµή δεν είχε παραπονεθεί το παλάτι 
στο νοσοκοµείο για το περιστατικό».

Στο µεταξύ, σε επαφή µε την αυστραλι-
ανή αστυνοµία βρίσκεται η Scotland Yard 

προκειµένου να εξακριβωθούν τα αίτια 
και οι συνθήκες θανάτου της νοσοκόµας.

Το νοσοκοµείο του Λονδίνου King 
Edward VII όπου εργαζόταν η άτυχη 
Τζασίντα Σαλντάνα διαµαρτυρήθηκε γρα-
πτώς στον ραδιοφωνικό σταθµό 2Day 
FM που ανήκει στην Southern Cross 
Austereo για την κακόγουστη φάρσα. «Το 
νοσοκοµείο King Edward VII φροντίζει 
αρρώστους και ήταν ιδιαιτέρως ανόητο 
εκ µέρους των παραγωγών σας ακόµη και 
να σκεφτούν να εξαπατήσουν (το νοσο-
κοµείο) για να φθάσουν σε έναν από τους 
ασθενείς µας, πόσω µάλλον το να κάνουν 
όντως το τηλεφώνηµα», αναφέρει ο επι-
κεφαλής του νοσοκοµείου, σηµειώνοντας 
ότι είναι πραγµατικά τροµακτικό το γεγο-
νός ότι το τηλεφώνηµα έγινε, ηχογραφή-
θηκε και η διοίκηση του σταθµού έδωσε 
το «πράσινο φως» για να µεταδοθεί.

«Η άµεση συνέπεια αυτών των κακο-
προαίρετων πράξεων ήταν η ταπείνω-
ση δύο αφοσιωµένων νοσοκόµων που 
απλώς έκαναν την δουλειά τους… Η 
(άλλη) συνέπεια έκανε τον γύρο του κό-
σµου και ειλικρινά είναι τραγική πέρα 
από όσο µπορούν να εκφράσουν οι λέ-
ξεις. Κατανοώ ότι δεν µπορείτε να αναι-
ρέσετε τη ζηµιά που κάνατε αλλά θα σας 
προέτρεπα να προχωρήσετε στα (απαραί-
τητα) βήµατα για να διασφαλίσετε ότι δεν 
θα επαναληφθεί ποτέ τέτοιο συµβάν».

Σκληρή ήταν η κριτική που άσκησαν 
οργανώσεις νοσοκόµων στην Βρετανία 
και την Αυστραλία, ενώ όπως επιβεβαιώ-
θηκε χθες, η εκποµπή των δυο παραγω-
γών «κόπηκε».

Σύµφωνα µε τα βρετανικά ΜΜΕ, το 
νοσοκοµείο δεν είχε θέσει σε διαθεσιµό-
τητα τη νοσοκόµα ούτε της είχε επιβάλει 
κάποια ποινή.

Όσοι γνώριζαν την 46χρονη, την περι-
γράφουν ως συµπονετικό άνθρωπο που 
βοηθούσε τους ηλικιωµένους στην γειτο-
νιά. Την αποκαλούσαν µάλιστα «νοσοκό-
µα της βασίλισσας» καθώς το νοσοκοµείο 
που εργαζόταν είναι αυτό που προτιµά 
από παλιά, η βασιλική οικογένεια.

Σύµφωνα µε τον ανταποκριτή του BBC, 
άτοµα που γνώριζαν τη Τζασίντα Σαλντά-
να δήλωσαν ότι αισθανόταν «πολύ µόνη 
και µπερδεµένη» µετά τη φάρσα και το 
θέµα που δηµιουργήθηκε.

∆ιευρύνονται οι έρευνες 
για το θάνατο της νοσοκόµας 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ-ΦΑΡΣΑ 




