
O Κόσμος WEDNESDAY 30 JANUARY 2013AYΣΤΡΑΛΙΑ 9

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ορΓανώνΕι ΣΤιΣ 10 ΦΕβρουαριου ημΕρα ΚυριαΚη 
προΣΚυνημα Και ολοημΕρο πανηΓυρι ΣΤο Gosford

Γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο τον Πολιούχο του Πύργου στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μετά την Θεία Λειτουργία θα αρχίσει το φαγοπότι με παραδοσιακό Ηλειότικο 
κοντοσούβλι, άφθονες σαλάτες, κρύα μπύρα και αναψυκτικά. Ζωντανή μουσική και στο τραγούδι ο καλλιτέχνης από Ελλάδα και πατριώτης Γιάννης Σιδέρης. 

Το Χωλ διαθέτει κλιματισμό. Αναχώρηση λεωφορείων 7 το πρωί από Surry Hills στα Coles, από Earlwood έξω από τα Coles και από Punchbowl στο παλιό κτήριο του Συλλόγου  
11 Rossmore Ave. Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως στο τηλέφωνο του γραφείου  9567 6005  ή στην κυρία Μπαντούνα 9708 2450 ή στην κυρία Βασιλοπούλου 9597 5218 

ή στην κυρία Στασινοπούλου 97872279 η στην κυρία Ρένα 9558 5997. 

Tιμή λεωφορείου $30 – Χορταστική μερίδα $15  Όλοι ευπρόσδεκτοι 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720

15
18
0

Τη λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να ανακοπεί η κατα-
νάλωση σακχαρούχων αναψυκτικών που συντελούν στο πρό-
βλημα της παχυσαρκίας απαιτούν τρεις κορυφαίοι οργανισμοί 
Υγείας της χώρας:  το Αντικαρκινικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο 
Διαβητικών Αυστραλίας και το Εθνικό Ίδρυμα Καρδιοπαθει-
ών. Οι οργανισμοί ζητούν έρευνα αναφορικά με τα αναψυ-

κτικά της κατηγορίας αυτής, καθώς επίσης και περιορισμούς 
σε διαφημιστικές καμπάνιες που προωθούν την κατανάλωσή 
τους. Παροτρύνουν τους Αυστραλούς να πίνουν νερό και γάλα 
με μειωμένα λιπαρά και ζητούν τη στήριξη των κυβερνήσεων 
στο θέμα αυτό. Επιπλέον προειδοποιούν ότι αν δε ληφθούν 
άμεσα μέτρα, αυτό θα συντείνει στην επιδείνωση κρίσης που 

αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία.
Οι τρεις οργανισμοί υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση των εν 

λόγω ποτών συντείνει στην παχυσαρκία, δεδομένου ότι ένα 
ποτό των 600 ml. περιέχει 16 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, 
αν καταναλώνεται δε ένα τη μέρα, υπολογίζεται ότι προκαλεί 
την αύξηση σωματικού βάρους κατά 6,7 κιλά το χρόνο.

Μια γυναίκα που είχε μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο 
της αυστραλιανής δημοσιογραφίας, αλλά και που για χρό-
νια διεξάγει εθελοντικά εκστρατεία για την ενημέρωση του 
κοινού πάνω σε θέματα υγείας και κυρίως του καρκίνου του 
μαστού και του Αλτσχάϊμερ, ανακηρύχτηκε «Αυστραλή της 
Χρονιάς» με την ευκαιρία της Ημέρας της Αυστραλίας.

Πρόκειται για την 71χρονη Άϊτα Μπάτροζ που έγινε διευ-
θύντρια σύνταξης μεγάλης εφημερίδας, σε ηλικία μόλις 23 
ετών και στη συνέχεια ήταν διευθύντρια των μεγαλύτερων 
περιοδικών της χώρας που έκαναν ρεκόρ κυκλοφορίας.

«Ηλικιωμένος Αυστραλός της Χρονιάς» ανακηρύχτηκε ο 
πανεπιστημιακός καθηγητής Ίαν Μάντοκ για το έργο του στην 
φροντίδα των ηλικιωμένων και υπέρ της ειρήνης.

Ο τίτλος του «Νέου Αυστραλού της Χρονιάς» δόθηκε στον 
πρώην πρόσφυγα από το Αφγανιστάν, Ακράμ Αζίμ, που 
έφτασε παιδί στην Αυστραλία το 1999 και τα τελευταία χρό-
νια παρέχει αφιλοκερδώς υπηρεσίες σε νεαρούς Αβορίγινες. 

«Τοπικός ήρωας της Αυστραλίας» ανακηρύχτηκε ο Αβορί-
γινας Σέιν Φίλιπς.

Η ανακοίνωση αυτών που βραβεύτηκαν (επιλέχθηκαν 
ανάμεσα σε 2000 υποψήφιους) έγινε από την Πρωθυπουργό 
Τζούλια Γκίλαρντ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην τελική φάση για τον τίτλο 
του «Αυστραλού της Χρονιάς» είχε προκριθεί και ο ομογενής 
αρχιφύλακας, Δημήτρης Μπέλλος, ένας από τους 32 υπο-
ψηφίους της τελικής φάσης για τον τίτλο του Αυστραλού της 

Χρονιάς, που πέρσι είχε δοθεί στον ηθοποιό Τζέφρι Ρας.
Ο αρχιφύλακας Δημήτριος Μπέλλος, εκτός των άλλων, 

είχε συμβάλει καθοριστικά στη σωτηρία συμπολιτών του κατά 
τις πολύνεκρες πλημμύρες στην Πολιτεία της Κουινσλάνδης 
όπου και υπηρετεί. Ο «άνθρωπος» πρώτα και αρχιφύλακας 
μετά, Δημήτρης Μπέλλος, επιλέχθηκε ανάμεσα στους 32 
μέσα από την κατηγορία του «Καθημερινού Ήρωα» και αυτό 
για πολύ συγκεκριμένους και αξιέπαινους λόγους.

Κατά τη διάρκεια των πλημμυρών στο Κουίσλαντ και ενώ 
έλειπε από το πόστο του σε διακοπές, η υψηλή αίσθηση κα-
θήκοντος οδήγησε τον Δημήτρη στο να σταματήσει άμεσα τις 
διακοπές του, προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους 
του που «πνίγονταν» από το μένος των καιρικών συνθηκών.

Έτσι, έτρεξε στις πληγείσες περιοχές, συγκέντρωσε μία 
ομάδα 400 εθελοντών και χωρίς κανένας να τον υποχρε-
ώσει, χωρίς να του ζητηθεί από την υπηρεσία του, μαζί με 
την ομάδα των εθελοντών, άρχισε τον καθαρισμό των πλη-
γέντων περιοχών.

Και δεν είναι μόνο αυτή η πτυχή της δράσης του που τον 
καθιστά έναν «Καθημερινό Ήρωα» με όλη τη σημασία της 
λέξης. Είναι το γενικότερο εθελοντικό έργο του Δημήτρη 
που τον κάνει ίσως από τους πιο αγαπητούς και σεβαστούς 
αστυνομικούς του σώματος στο Κουίνσλαντ. Ο Δημήτρης εί-
ναι αρχιφύλακας στο τμήμα πολυπολιτισμικών σχέσεων της 
αστυνομίας στην περιοχή της Νότιας Βρισβάνης.

Η Άϊτα Μπάτροζ Αυστραλή της Χρονιάς

Οι παρουσιαστές της ραδιοφωνικής εκπομπής πίσω 
από τη «βασιλική φάρσα» που οδήγησε την νοσοκόμα 
Τζασίντα Σαλντάνα στην αυτοκτονία, πρόκειται να επι-
στρέψουν στις εργασίες τους, παρόλο που η εκπομπή 
τους είχε τεθεί οριστικά εκτός προγράμματος από τον 
όμιλο Southern Cross Austereo. Την σχετική ανακοίνω-
ση έκανε την Κυριακή ο επικεφαλής του ομίλου, Ρις Χό-
λεραν, ο οποίος όμως τόνισε ότι δεν έχει αποφασιστεί 
ποιος θα είναι ο νέος ρόλος των δύο παρουσιαστών, 
Μάϊκλ Κρίστιαν και Μελ Γκρέϊγκ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η νοσοκόμα Τζασίντα Σαλντά-
να βρέθηκε κρεμασμένη στις 7 Δεκεμβρίου, τρεις ημέ-
ρες μετά το τηλεφώνημα-φάρσα που δέχθηκε από τους 
δύο παρουσιαστές της εκπομπής Hot 30.

Οι Μελ Γκρεϊγκ και Μάϊκλ Κρίστιαν, είχαν τηλεφωνή-
σει στο νοσοκομείο King Edward VII όπου νοσηλευό-
ταν η σύζυγος του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, παριστάνοντας τη 
Βασίλισσα Ελισάβετ και τον Πρίγκιπα Κάρολο.   

Η νοσοκόμα Τζακίνθα Σαλντάνα που πήρε το τηλε-
φώνημα αρχικά τους παρέπεμψε σε συνάδελφό της, η 
οποία τους ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας 
της Κέϊτ.    Οι δυο παρουσιαστές, ζήτησαν συγγνώμη, 
ωστόσο δεν επέστρεψαν στην εκπομπή μετά το τραγικό 
συμβάν. Ο όμιλος Southern Cross Austereo, στον οποίο 
ανήκει ο ραδιοσταθμός 2Day FM, είχε αντικαταστήσει 
οριστικά το πρόγραμμα από την εκπομπή The Bump.

«Η Μελ και ο Μάϊκλ εξακολουθούσαν να είναι σε δι-
αθεσιμότητα και να πληρώνονται. Τώρα που είναι έτοι-
μοι, θα επιστρέψουν στον ραδιοφωνικό σταθμό και θα 
συζητήσουμε για το πού θα εργαστούν», δήλωσε ο Διευ-
θυντής του ομίλου, Ρις Χόλεραν.

Eπιστρέφουν στην εργασία τους
oι δύο παρουσιαστές-φαρσέρ

Mέτρα κατλα των αναψυκτικών με στόχος να «χτυπηθεί» η παχυσαρκία


