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Νίκος Βαρβαρής: $4 εκατ. για έρευνα 
στo νοσοκομείo St George-Sutherland

Η 
προεκλογική μάχη των ομο-
σπονδιακών εκλογών της 2α 
Ιουλίου βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο και σε σχετική ερώ-

τηση, ο ομοσπονδιακός βουλευτής 
της εκλογικής έδρας Barton κ. Νίκος 
Βαρβαρής, τόνισε τη σημασία χορή-
γησης $4 εκατ. για την κατασκευή 
νέων ιατρικών ερευνητικών εγκατα-
στάσεων στο Νοσοκομείο St George 
- Sutherland.
Ο κ. Βαρβαρής τόνισε ότι η χορηγία 
αυτή από την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση Τέρνμπουλ είναι επιπλέον των 
$350 εκατ. που διατέθηκαν για την 
κατασκευή μονάδας έκτακτης ανά-
γκης και εντατικής θεραπείας. 
«Η ιατρική έρευνα σώζει ζωές και βελ-
τιώνει την υγειονομική περίθαλψη 
στην κοινότητά μας. Έχουμε ερευνη-
τές παγκόσμιας κλάσης στα νοσοκο-
μεία μας και αυτά τα χρήματα θα βο-
ηθήσουν να συνεχιστεί το εξαιρετικό 
έργο που επιτελείται από το ϊδρυμα 
Ιατρικών Ερευνών του Νοσοκομείου 
St George - Sutherland» δήλωσε ο κ 
Βαρβαρής.
Ο κ Βαρβαρής υπογράμμισε πρό-
σφατα επιτεύγματα του Ιδρύματος, 
όπως η απόκτηση του διεθνούς φή-
μης καθηγητή του Χάρβαρντ, Richard 
Stevens, να εργαστεί στο νοσοκομείο 
St George.
«Το Ίδρυμα υποστηρίζει επίσης τη 
διεθνή έρευνα του καθηγητή John 
Myburgh για τραύματα εγκεφάλου. 
Μαζί με τις επιχορηγήσεις των $ 
600.000 προς το Ίδρυμα, που συ-
γκεντρώθηκαν από την κοινότητα, τα 
δύο αυτά έργα προχώρησαν. Μια νέα 

εκλεγμένη κυβέρνηση Συνασπισμού 
θα είναι υπερήφανη να βοηθήσει 
στην επόμενη φάση της ανάπτυξης 
του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει περισ-
σότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη 
και καινοτομία στην εκλογική έδρα 
Barton.
»Η επιπλέον έρευνα που οργανώ-
νεται στο Νοσοκομείο St George 
- Sutherland θα ενισχύσει τη θέση 
τους. Η έρευνα προσελκύει και δια-
τηρεί τους καλύτερους γιατρούς και 
νοσηλευτές - γι ‘αυτό υποστηρίζω το 
ίδρυμα - Θέλω την καλύτερη υγειο-
νομική περίθαλψη για την κοινότητά 
μας» είπε ο κ. Βαρβαρής προσθέτο-
ντας ότι είχε συνεργαστεί με το Ίδρυ-
μα για σχεδόν τρία χρόνια για να εξα-
σφαλίσουν τη χρηματοδότηση.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατρικής 
Έρευνας, καθηγητής John Edmonds, 
δήλωσε ότι η ώθηση $4.000.000 
ήλθε όταν χρειαζόταν.
«Το Ίδρυμα αρχίζει μια μεγάλη εκ-
στρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων 
και αυτά τα χρήματα είναι μια σημα-
ντική ώθηση στη συνολική μας προ-
σπάθεια. Θέλουμε να προσελκύσουμε 
εδώ όσους περισσότερους από τους 
καλύτερους ερευνητές, διότι γνωρί-
ζουμε ότι η ιατρική έρευνα, όχι μόνο 
σώζει, αλλά επίσης βελτιώνει τη ζωή.
»Τα νοσοκομεία της περιοχής αξίζουν 
ότι το καλύτερο και το Ίδρυμα είναι 
αποφασισμένο να το διασφαλίσει. Η 
συνεχιζόμενη στήριξη από τον κ Βαρ-
βαρή και την κυβέρνηση Συνασπι-
σμού εκτιμάται πολύ από την τοπική 
ιατρική κοινότητα», είπε ο καθηγητής 
Edmonds.
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Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας 
παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη 

bookings & info 
www.hellenicarttheatre.com.au  
Melpo 9519 8104   Evelyn 0413 989 007 
$25 & $20 Concession 
(20% discount groups 12+) 

 

Ancient Greek Comedy      by Aristophanes 
presented by  

Hellenic Art Theatre 
in Greek with English surtitles 

*Parental guidance recommended for children under 15 

Sat 2 July 2016 - 7.30pm 
Sun 3 July 2016 - 4.00pm 
Greek Theatre ‘Mantouridion’ 
Greek Cultural Centre   
Building 36, 142 Addison Rd Marrickville 

Ο κ. Βαρβαρής, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατρικής Έρευνας, καθηγητής John Edmonds, η κα Madeline Tynan, η CEO Leisa Rathborne, ο καθηγητής του Harvard κ. Rick Stevens και ένας από 
τους συνεργάτες του.


