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Ο φονιάς των Αυστραλών 
για τον οποίο δεν μιλάει κανείς
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου σκοτώνει περισσότερους Αυστραλούς απ’ ότι ο καρκίνος του µα-
στού, το µελάνωµα ή ο καρκίνος του προστάτη. Πεθαίνουµε λοιπόν από ντροπή;

Σ την Αυστραλία, κάποιος πε-
θαίνει από καρκίνο του παχέ-
ος εντέρου κάθε 2 ώρες. Παρά 
το γεγονός ότι είναι ένας καρ-

κίνος που σκοτώνει τους περισσό-
τερους από εµάς, οι άνθρωποι δεν 
παίρνουν µέτρα που ενδεχοµένως 
θα έσωζαν τη ζωή τους επειδή δεν 
βλέπουν τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου ως σηµαντικό.
Η έρευνα που διεξήγαγε το Αντικαρ-
κινικό Ινστιτούτο ΝΝΟ αποκάλυψε 
ότι πολλοί Αυστραλοί πιστεύουν ότι 
ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι 
λιγότερο σηµαντικός λόγω του σχετι-
κά χαµηλού προφίλ του σε σχέση µε 
άλλους καρκίνους. Η έλλειψη ενη-
µέρωσης κατά κύριο λόγο οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι άνθρωποι το βρί-
σκουν δύσκολο και ενοχλητικό να 
µιλήσουν για τον καρκίνο αυτό.
Όταν εντοπιστεί νωρίς, µέχρι και 
90 τοις εκατό των καρκίνων παχέ-
ος εντέρου µπορούν να αντιµετωπι-

στούν µε επιτυχία Για το λόγο αυτό, 
το Εθνικό Πρόγραµµα Προσυµπτω-
µατικού Ελέγχου Καρκίνου Παχέος 
Εντέρου παρέχει τακτικά σε όλους 
τους Αυστραλούς ηλικίας 50-74 
χρονών ένα δωρεάν και απλό στη 
χρήση κιτ προσυµπτωµατικού ελέγ-
χου του καρκίνου παχέος εντέρου 
που µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
στο σπίτι. Αυτά τα κιτ µπορούν να 
εντοπίσουν την παρουσία του καρ-
κίνου στο αρχικό στάδιο, πολύ πριν 
εµφανιστούν τα συµπτώµατα, παρό-
λα αυτά όµως η ΝΝΟ έχει το δεύτερο 
χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε 
όλη τη χώρα.
Γιατί λοιπόν τόσοι πολλοί ηλικιωµέ-
νοι Αυστραλοί είναι απρόθυµοι να 
ασχοληθούν µε το θέµα αυτό όταν τα 
περισσότερα παιδιά δεν έχουν κα-
νένα πρόβληµα µ’ αυτό; Γιατί οι Αυ-
στραλοί αναβάλλουν µια απλή εξέ-
ταση που πιθανόν να σώσει τη ζωή 
τους; Πεθαίνουµε κυριολεκτικά από 

ντροπή; Με βάση τον αριθµό των 
ανθρώπων που αµελούν να κάνουν 
και να επιστρέψουν την εξέταση φαί-
νεται πως η απάντηση είναι «ναι».
Ενώ ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
δεν είναι αστείο πράγµα, όπως γνω-
ρίζει κάθε γονέας, παππούς ή γιαγιά, 
παλιά ήταν εύκολο να µιλήσουµε για 
τα κόπρανα – κατά την αθωότητα 
της παιδικής ηλικίας – µια περίοδος 
πριν µας καταβάλλουν τα ταµπού και 
η αµηχανία. Το Αντικαρκινικό Ινστι-
τούτο ΝΝΟ και το Εθνικό Πρόγραµ-
µα Προσυµπτωµατικού Ελέγχου 
Καρκίνου Παχέος Εντέρου προτρέ-
πουν τους Αυστραλούς να πάρουν 
το σύνθηµα από τα παιδιά µας και 
να ξεπεράσουν την αµηχανία τους 
σχετικά µε τη διαδικασία του προ-
συµπτωµατικού ελέγχου. Μια απλή 
εξέταση µπορεί να σώσει εκατοντά-
δες ζωές - δεν υπάρχει καµιά ανάγκη 
να πεθαίνουµε από ντροπή.
«Παρά το γεγονός ότι είναι η δεύ-

τερη πιο συχνή αιτία θανάτου από 
καρκίνο στην Αυστραλία πολλοί 
άνθρωποι δεν συµµετέχουν στο δω-
ρεάν Εθνικό Πρόγραµµα Προσυ-
µπτωµατικού Ελέγχου Καρκίνου Πα-
χέος Εντέρου», δήλωσε ο καθηγητής 
David Currow, Προϊστάµενος Καρ-
κίνου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
Αντικαρκινικού Ινστιτούτου ΝΝΟ. 
«Είτε είναι λόγω ντροπής ή έλλειψη 
ενηµέρωσης, η ΝΝΟ έχει το δεύτερο 
χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής σ’ 
όλη τη χώρα - µόνο το ένα τρίτο των 
δικαιούχων ατόµων στη Νέα Νότια 
Ουαλία κάνει την εξέταση. Πρέπει 
να µεταδώσουµε το µήνυµα ότι µε 
τον έγκαιρο εντοπισµό, το 90 τοις 
εκατό των καρκίνων παχέος εντέ-
ρου µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µε επιτυχία. Η συµµετοχή στο Εθνι-
κό Πρόγραµµα Προσυµπτωµατικού 
Ελέγχου Καρκίνου Παχέος Εντέρου 
είναι ζωτικής σηµασίας».

The Cancer Institute NSW is Australia’s first statewide government cancer control agency. Established under 
the Cancer Institute (NSW) Act 2003, the Institute is responsible for lessening the impact of cancer by reducing 
cancer incidence, increasing cancer survival, improving quality of life for people living with cancer, and providing 
expert advice on cancer. 

Ο φονιάς των Αυστραλών για τον οποίο δεν µιλάει κανείς 
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου σκοτώνει περισσότερους Αυστραλούς απ’ ότι ο καρκίνος του 

µαστού, το µελάνωµα ή ο καρκίνος του προστάτη. 
Πεθαίνουµε λοιπόν από ντροπή; 

Στην Αυστραλία, κάποιος πεθαίνει από καρκίνο του παχέος εντέρου κάθε 2 ώρες. Παρά το γεγονός ότι είναι 
ένας καρκίνος που σκοτώνει τους περισσότερους από εµάς, οι άνθρωποι δεν παίρνουν µέτρα που 
ενδεχοµένως θα έσωζαν τη ζωή τους επειδή δεν βλέπουν τον καρκίνο του παχέος εντέρου ως σηµαντικό. 

Η έρευνα που διεξήγαγε το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο ΝΝΟ αποκάλυψε ότι πολλοί Αυστραλοί πιστεύουν ότι ο 
καρκίνος του παχέος εντέρου είναι λιγότερο σηµαντικός λόγω του σχετικά χαµηλού προφίλ του σε σχέση 
µε άλλους καρκίνους. Η έλλειψη ενηµέρωσης κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι το 
βρίσκουν δύσκολο και ενοχλητικό να µιλήσουν για τον καρκίνο αυτό. 

Όταν εντοπιστεί νωρίς, µέχρι και 90 τοις εκατό των καρκίνων παχέος εντέρου µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µε επιτυχία Για το λόγο αυτό, το Εθνικό Πρόγραµµα Προσυµπτωµατικού Ελέγχου Καρκίνου Παχέος Εντέρου 
παρέχει τακτικά σε όλους τους Αυστραλούς ηλικίας 50-74 χρονών ένα δωρεάν και απλό στη χρήση κιτ 
προσυµπτωµατικού ελέγχου του καρκίνου παχέος εντέρου που µπορούν να χρησιµοποιήσουν στο σπίτι. 
Αυτά τα κιτ µπορούν να εντοπίσουν την παρουσία του καρκίνου στο αρχικό στάδιο, πολύ πριν εµφανιστούν 
τα συµπτώµατα, παρόλα αυτά όµως η ΝΝΟ έχει το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε όλη τη 
χώρα. 

Γιατί λοιπόν τόσοι πολλοί ηλικιωµένοι Αυστραλοί είναι απρόθυµοι να ασχοληθούν µε το θέµα αυτό όταν τα 
περισσότερα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβληµα µ’ αυτό; Γιατί οι Αυστραλοί αναβάλλουν µια απλή εξέταση 
που πιθανόν να σώσει τη ζωή τους; Πεθαίνουµε κυριολεκτικά από ντροπή; Με βάση τον αριθµό των 
ανθρώπων που αµελούν να κάνουν και να επιστρέψουν την εξέταση φαίνεται πως η απάντηση είναι "ναι". 

Ενώ ο καρκίνος του παχέος εντέρου δεν είναι αστείο πράγµα, όπως γνωρίζει κάθε γονέας, παππούς ή 
γιαγιά, παλιά ήταν εύκολο να µιλήσουµε για τα κόπρανα – κατά την αθωότητα της παιδικής ηλικίας – µια 
περίοδος πριν µας καταβάλλουν τα ταµπού και η αµηχανία. Το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο ΝΝΟ και το Εθνικό 
Πρόγραµµα Προσυµπτωµατικού Ελέγχου Καρκίνου Παχέος Εντέρου προτρέπουν τους Αυστραλούς να 
πάρουν το σύνθηµα από τα παιδιά µας και να ξεπεράσουν την αµηχανία τους σχετικά µε τη διαδικασία του 
προσυµπτωµατικού ελέγχου. Μια απλή εξέταση µπορεί να σώσει εκατοντάδες ζωές - δεν υπάρχει καµιά 
ανάγκη να πεθαίνουµε από ντροπή. 

«Παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο στην Αυστραλία πολλοί 
άνθρωποι δεν συµµετέχουν στο δωρεάν Εθνικό Πρόγραµµα Προσυµπτωµατικού Ελέγχου Καρκίνου Παχέος 
Εντέρου», δήλωσε ο καθηγητής David Currow, Προϊστάµενος Καρκίνου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
Αντικαρκινικού Ινστιτούτου ΝΝΟ. «Είτε είναι λόγω ντροπής ή έλλειψη ενηµέρωσης, η ΝΝΟ έχει το δεύτερο 
χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής σ’ όλη τη χώρα - µόνο το ένα τρίτο των δικαιούχων ατόµων στη Νέα 
Νότια Ουαλία κάνει την εξέταση. Πρέπει να µεταδώσουµε το µήνυµα ότι µε τον έγκαιρο εντοπισµό, το 90 
τοις εκατό των καρκίνων παχέος εντέρου µπορούν να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία. Η συµµετοχή στο 
Εθνικό Πρόγραµµα Προσυµπτωµατικού Ελέγχου Καρκίνου Παχέος Εντέρου είναι ζωτικής σηµασίας». 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ:

Να µη φορολογούνται τα πατρικά στην Ελλάδα
∆ιαβήµατα στην Ελλάδα ώστε να µη φορολογού-
νται τα πατρικά σπίτια που κληρονόµησαν εκεί οι 
οµογενείς, θα κάνει η Οµοσπονδία Ελληνικών Ορ-
θοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας.
Αυτό αποφασίσθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση των 
µελών της που έγινε στη Μελβούρνη.
«∆εν µιλάµε για όλα τα ακίνητα που έχουν οµο-
γενείς στην Ελλάδα. Μιλάµε µόνο για το πατρικό 
σπίτι τους στο χωριό που γεννήθηκαν και το οποίο 
συντηρούν ευλαβικά για να µη χαθεί η ρίζα της 
καταγωγής τους. Και µόνο αν είναι άδειο και δεν 
το εκµεταλλεύονται» είπε στο «Νέο Κόσµο» ο πρόε-
δρος της Οµοσπονδίας, Χάρης ∆ανάλης.
Ο κ. ∆ανάλης διευκρίνισε, ακόµα, ότι το µέρος της 
ανακοίνωσης που δηµοσιεύθηκε στο «Νέο Κόσµο» 
της Πέµπτης όσον αφορά την ψήφο στους απόδη-
µους δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν και τα εξής:

«Για τα, περί δικαιώµατος ψήφου στους µετανά-
στες, η Οµοσπονδία θεωρεί ότι, όχι µόνο είναι 
άνευ ουσίας για τους Έλληνες µετανάστες που ζουν 
εκτός Ελλάδας για πολλές δεκαετίες, αλλά είναι 
µάλιστα και επικίνδυνο να αποφασίζουν για την 
τύχη του ελληνικού λαού άνθρωποι που δεν ζουν, 
δεν γνωρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα και 

δεν επηρεάζεται ο βίος τους από τα ελληνικά τε-
κταινόµενα».
Ο κ. ∆ανάλης είπε ότι αυτή είναι η άποψη ενός σύ-
νεδρου, συµπληρώνοντας: «Εµείς θέλουµε να µας 
δοθεί ψήφος αλλά µένει να δούµε πώς ακριβώς».
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, επίσης, τα κύρια 
εθνικά θέµατα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύ-
προ και την παροικία. Η Οµοσπονδία στέκεται αλ-
ληλέγγυα στον πλευρό του λαού της Ελλάδας, που 
αντιστέκεται και αγωνίζεται να επιβιώσει σε µια 

άνευ προηγουµένου οικονοµική κρίση. Στο Κυ-
πριακό η Οµοσπονδία επανέλαβε την πάγια θέση 
της για άµεση αποχώρηση των τουρκικών κατο-
χικών στρατευµάτων από το νησί. Η Οµοσπον-
δία συζήτησε επίσης το θέµα του πολυπολιτισµού 
στην Αυστραλία και αποφασίσθηκε όπως γίνουν 
διαβήµατα προς την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 
της Αυστραλίας για τη συνέχιση της διδαχής της 
ελληνικής γλώσσας, αλλά και των κυριοτέρων 
γλωσσών των εθνικοτήτων µέσα από το εθνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα της Αυστραλίας, την επαρ-
κή χρηµατοδότηση και συνέχιση της διδαχής της 
αγγλικής γλώσσας για τους νεοµετανάστες, την 
επαρκή χρηµατοδότηση των υπηρεσιών διερµηνέ-
ων και µεταφραστών, την επαρκή χρηµατοδότηση 
των µεταναστευτικών εθνικοτήτων για τη συνέχιση 
των γλωσσών και εθνικών τους παραδόσεων και 
τη στήριξη των µέσων µαζικής τους επικοινωνίας. 
Αποφασίσθηκε η συνεργασία µε οργανώσεις που 
εκπροσωπούν άλλες εθνικότητες στην Αυστρα-
λία, αλλά κυρίως µε την Οµοσπονδία Συµβουλίων 
Εθνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας (FECCA) για την 
προώθηση των πιο πάνω αιτηµάτων. Τέλος, συζη-
τήθηκε το θέµα της εισροής νέων µεταναστών από 
την Ελλάδα λόγω της οικονοµικής κρίσης. Η Οµο-
σπονδία τόνισε την ανάγκη να στηριχθούν από τις 
Ελληνικές Κοινότητες οι νέοι µετανάστες.




