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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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H Εφορία ερευνά 800 Αυστραλούς που 
εντοπίστηκαν στα «The Panama Papers»

Φθηνότερα τα χάπια για τη χοληστερίνη

Τ ουλάχιστον 800 Αυστραλοί βρίσκονται στο στόχαστρο 
των φορολογικών αρχών καθώς τα ονόματα τους βρέ-
θηκαν στα αποκαλούμενα  «The Panama Papers». Η 
μαζική διαρροή των φορολογικών και οικονομικών 

στοιχείων που καταγράφονται σε έντεκα εκατομμύρια έγγρα-
φα αποκαλύπτει πως οι φοροφυγάδες εκμεταλλεύονται τους 
φορολογικούς παραδείσους για να κρύψουν τον πλούτο τους. 
Τα έγγραφα που διέρευσαν έχουν φτάσει στα χέρια των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου 

του προγράμματος Four Corners του ABC. Σύμφωνα με το ABC 
υπάρχουν στοιχεία που συνδεόυν τουλάχιστον 1.000 υποθέ-
σεις με Αυστραλούς φοροφυγάδες καθώς έχουν εντοπιστεί διά-
φορα προσωπικά στοιχεία όπως αντίγραφα διαβατηρίων. Ανώ-
τερος κυβερνητικός υπάλληλος ανέφερε ότι κάποιοι από αυτούς 
έχουν ήδη ελεγχθεί από την εφορία αλλά υπάρχουν και πολλοί 
οι οποίοι δεν έχουν ερευνηθεί. Η έρευνα έχει ήδη αποκαλύψει 
ότι 130 Αυστραλοί χρησιμοποίησαν έναν μεσάζοντα στο Χονγκ 
Κονγκ.

Φθηνότερα αγοράζουν από την Παρα-
σκευή τα φάρμακά τους πολλοί Αυστραλοί 
καθώς τέθηκε σε ισχύ το νέο τιμολόγιο 
400 φαρμάκων που είτε απαλλάχθηκαν εξ 
ολοκλήρου, είτε εν μέρει από τα πνευμα-

τικά δικαιώματα που είχαν γι’ αυτά οι με-
γάλες φαρμακοβιομηχανίες.  Σύμφωνα με 
τις μεταρρυθμίσεις που η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ενέκρινε πριν από λίγο καιρό 
και μπήκαν σε εφαρμογή την Παρασκευή, 

οι φαρμακοβιομηχανίες δεν θα μπορούν 
πλέον να χρεώνουν την ανάλογη προσαύ-
ξηση πνευματικών δικαιωμάτων στην τιμή 
του φαρμάκου όταν αυτό προέρχεται από 
σύνθεση δύο άλλων φαρμάκων που δεν 
είναι πλέον πνευματική κάποιας φαρμακο-
βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι κατανα-
λωτές θα πληρώνουν έως και $20 λιγότε-
ρα για κάθε συνταγή χαπιών είτε πρόκειται 
γι’ αυτά ρύθμισης των επιπέδων χοληστε-
ρόλης στο αίμα είτε για αυτά που χορηγού-
νται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.  
Από τις αλλαγές θα επωφεληθούν και 
όσοι πάσχουν από λευχαιμία ενώ όπως 
ανέφερε η υπουργός Υγείας, Susan Ley, 
η κυβέρνηση αποφάσισε τα χρήματα που 
θα εξοικονομηθούν από τις μειώσεις στο 
κόστος παραγωγής αυτών των 400 φαρμά-
κων να καταλήξουν απ’ ευθείας στις τσέ-
πες των καταναλωτών.(Πηγή Νέος Κόσμος).

Μήλα κατά 
του καρκίνου
Oι Αυστραλοί ερευνητές φαίνεται 
να επιβεβαιώνουν την κλασική λα-
ϊκή ρήση, καθώς διαπίστωσαν ότι 
το γευστικό φρούτο συσχετίζεται 
με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο 
θανάτου, ιδιαίτερα όταν καταναλώ-
νεται με τη φλούδα. Οι ερευνητές 
ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν 
1.456 γυναίκες ηλικίας 70-85 ετών 
για διάστημα 15 ετών συνολικά και 
διαπίστωσαν ότι όσες έτρωγαν ένα 
μήλο την ημέρα ήταν πολύ πιο πι-
θανό να απολαύσουν πολλά χρό-
νια ζωής, σε σύγκριση με γυναίκες 
που έτρωγαν περίπου ένα μήλο το 
μήνα (λιγότερα από 15 μήλα καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους). Βάσει 
των στοιχείων, η συμβολή του μή-
λου στη μακροζωία εκτιμάται σε 
35% μικρότερο κίνδυνο θανάτου. 
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο 
της Δυτικής Αυστραλίας υποστηρί-
ζουν ότι τα οφέλη του μήλου για την 
υγεία προκύπτουν κυρίως από τη 
φλούδα του και συγκεκριμένα από 
τις φυτικές ίνες και τα φλαβονοει-
δή που υπάρχουν σε αυτή. Τα δύο 
αυτά συστατικά συνδέονται, μεταξύ 
άλλων, με την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της χοληστερόλης, το 
μειωμένο κίνδυνο υπέρτασης αλλά 
και την καλύτερη προστασία από 
τον καρκίνο.

Εκδήλωση του Ελληνικού Εργατικού Συνδέσμου 
«ΑΤΛΑΣ» στον Ν. Μπελογιάννη
Εκδήλωση αφιερωμένη στα 64 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Μπε-
λογιάννη, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Απρίλη στον Ελληνικό Εργα-
τικό Σύνδεσμο «ΑΤΛΑΣ» στο Σίδνεϊ Αυστραλίας. Την εκδήλωση χαιρέτησε 
ο πρόεδρος του Εργατικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ», Γιώργος Γκότσης. Έγινε 
προβολή της απολογίας του Νίκου Μπελογιάννη από την ταινία «Ο Άν-
θρωπος με το Γαρύφαλλο» και προβολή ντοκιμαντέρ - αφιερώματος στον 
Νίκο Μπελογιάννη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν νέοι μετανάστες, φίλοι 
και μέλη του Εργατικού Συνδέσμου.


