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Ο Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ συνεχίζει την αναθε-
ώρηση πολιτικών προγραµµάτων του Εργατικού Κόµ-
µατος, ενόψει του σηµερινού ταξιδιού του στην Ινδο-
νησία.

Ο κ. Ραντ εξετάζει το θέµα των αιτούντων άσυλο και 
της ασφάλειας των συνόρων της Αυστραλίας και σύµ-
φωνα µε πολιτικούς παρατηρητές, στις συζητήσεις που 
θα έχει µε την Ινδονησιακή κυβέρνηση, θα προτείνει 
την βελτίωση των µέτρων αντιµετώπισης δικτύων δι-
ακίνησης προσφύγων και την µείωση του αριθµού 
«οικονοµικών» προσφύγων που δέχεται η Αυστραλία 
κάθε χρόνο.

Άλλο ένα θέµα που βρίσκεται κάτω από το µικρο-
σκόπιο του κ. Ραντ, είναι ο φόρος στις εκποµπές διο-

ξειδίου του άνθρακα.
Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός 

σκοπεύει να µειώσει τον φόρο στα ίδια επίπεδα µε 
αυτά που ισχύουν στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγµή ο φό-
ρος που επιβάλλεται στις εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα στην Αυστραλία, είναι $24.15 τον τόνο.

Τέλος, ο κ. Ραντ εξετάζει τρόπους για την επίλυση 
του προβλήµατος που έχει δηµιουργηθεί µε τις πολι-
τείες που αρνούνται να υπογράψουν τη συµφωνία για 
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. ∆ηµο-
σιογραφικές πληροφορίες πάντως, αναφέρουν ότι ο κ. 
Ραντ είχε συζητήσεις µε παράγοντες των Καθολικών 
Σχολείων και υποστηρίζουν ότι η επίλυση του προ-
βλήµατος δεν είναι µακριά.

Ο Κέβιν Ραντ αναθεωρεί πολιτικά 
προγράμματα του Εργατικού 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ολοήμερή εκδρομή προσκύνήμα 

την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013
Η γυναικεία επιτροπή σε συνεργασία με το Δ. Συμβούλιο οργανώνει ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 στην Εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος. Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB τρώτε ότι θέλετε και 
όσο θέλετε παίζει όποιος θέλει. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση. Τηλέφωνα  στο γραφείο του Συλλόγου στο 9567 6005 την Κ. 
Κική Μπαστούνα  9708 2450 και στην Κ. Λίτσα Βασιλοπούλου 95975218 . Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6,30 το πρωί από το EARLWOOD έξω από 

τα COLES IN CLARK ST και από το παλιό κτήριο του Συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL.
Τιμή Λεωφορείου $30. Τηλέφωνο Γραφείου από Δευτέρα έως Σάββατο 9567 6005 και ζητήστε τον Μιχάλη.

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

that specialises to the Greek Cuizine, 
e.g. sheftalies, slouvlakia etc.
Concord Area, call Andrew 

on 0403 212  120

COOK WANTED

Οι γιατροί προειδοποιούν 
τους γονείς για τις µπαταρίες λιθίου

Συγκλονισµένη παραµένει η αυστραλιανή κοινή γνώµη, 
µετά την είδηση του θανάτου ενός τετράχρονου κοριτσιού που 
είχε καταπιεί µπαταρία λιθίου (Σηµ: Σχετικά έγραψε ο χθεσι-
νός «Κόσµος»). Οι γιατροί προειδοποιούν τους γονείς να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, εφόσον οι µπαταρίες λιθίου βρίσκονται 
σε πάρα πολλά παιδικά παιχνίδια, σε τηλεχειριστήρια και 
θερµόµετρα. Η Susan Teerds από την οργάνωση Kidsafe του 
Κουίνσλαντ ανέφερε ότι οι γονείς πρέπει να είναι πάρα πολύ 
προσεκτικοί και να φυλάσσουν τις µικρές µπαταρίες λιθίου σε 
σηµεία που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

«Όταν ένα παιδί καταπίνει µια µπαταρία, συνήθως “κολλάει” 
στον οισοφάγο. Μέσα σε µια ώρα από τη στιγµή που θα µπει 
µέσα στον οργανισµό τους, αρχίζει να κάνει µια “τρύπα”. Η 
χηµική αντίδραση ξεκινά µε την επαφή µε το σάλιο, προκα-
λώντας “τρύπα” στον οισοφάγο η οποία µπορεί να επεκταθεί 
και στην αορτή και σε άλλα όργανα. Αν η µπαταρία φτάσει στο 
στοµάχι, προκαλεί εσωτερική αιµορραγία».

Κάθε εβδοµάδα, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της ορ-
γάνωσης, τέσσερα παιδιά µεταφέρονται στα επείγοντα σε όλη 
την Αυστραλία µε τραυµατισµούς που συνδέονται µε µπαταρίες 
στο µέγεθος κουµπιού.

Ως γνωστό, το άτυχο κοριτσάκι από την περιοχή Tewantin 
του Μπρίσµπεϊν, πέθανε από εσωτερική αιµορραγία, όταν κα-
τάπιε την παταρία, όχι µεγαλύτερη από ένα κουµπί. Το παιδί 
µεταφέρθηκε εσπευσµένα το πρωί της περασµένης Κυριακής 
στο νοσοκοµείο, µε συµπτώµατα αιµορραγίας στο στοµάχι.

Το ιατρικό προσωπικό αµέσως ζήτησε την αεροδιακοµιδή 
του παιδιού, που βρισκόταν σε πολύ κρίσιµη κατάσταση, στο 
νοσοκοµείο Royal Brisbane, όπου οι γιατροί θα µπορούσαν να 
του προσφέρουν πιο εξειδικευµένη θεραπεία. Παρά τις προ-
σπάθειες των γιατρών, το κορίτσι πέθανε την επόµενη µέρα.


