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Θανατηφόρα βακτήρια στο 
κατώφλι της Αυστραλίας

Αυστραλοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι θανατηφό-
ρα βακτήρια που έχουν φτάσει και στην Αυστραλία, 
μπορούν να «κτυπήσουν» τον ανθρώπινο εγκέφαλο 
σε χρόνο ρεκόρ και να επιφέρουν τον θάνατο, αφού 
εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό από μια απλή 
όσφρηση. Πρόκειται για τα βακτήρια Burkholderia 
pseudomallei που προκαλούν την δυνητικά θανατη-
φόρο νόσο μελιοείδωσης, ή νόσο του Whitmore.
Η μολυσματική αυτή ασθένεια σκοτώνει περίπου 
90.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο.
Τα βακτήρια ζουν κάτω από την επιφάνεια του εδά-
φους κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, αλλά μετά 
από έντονες βροχοπτώσεις βγαίνουν στην επιφάνεια 
του νερού και της λάσπης και εξαπλώνονται εύκολα με 
τη βοήθεια των ανέμων.

Μ
έχρι τα μέσα του 2017 παρατείνεται η παρουσία των αυ-
στραλιανών στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν.
Την ίδια ώρα η αυστραλιανή κυβέρνηση δεσμεύθηκε να 
συνεχίσει την χρηματοδότηση προς στήριξη των αφγα-

νικών δυνάμεων ασφαλείας, λόγω της συνεχιζόμενης απειλής των 
Ταλιμπάν.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Αυστραλία απέσυρε την συμμετοχή της 
από τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, στα τέλη του 2013, 
αλλά συνεχίζει την παρουσία της στην πολυτάραχη αυτή χώρα με 
270 στρατιώτες που βοηθούν στην εκπαίδευση των τοπικών δυνά-
μεων ασφαλείας.
Ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull είπε ότι η Αυστραλία θα δια-
τηρήσει τη στήριξη προς τις δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν, 
μέσω του ΝΑΤΟ, μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου.

Η στρατιωτική παρουσία της Αυστραλίας στο  
Αφγανιστάν παρατείνεται μέχρι τα μέσα του 2017

Το Σαλόνι Κομμωτικής Shaydz ζητάει μαθητευόμενη,  
ενθουσιώδη, με ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά. 
Ζητάει, επίσης, πεπειραμένη κομμώτρια για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα τηλεφωνήστε  
στο 87643993 ή στείλτε email στην διεύθυνση: rena@shaydz.com.au

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (part time).  
Καλός μισθός για την κατάλληλη κυρία!

Για περισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε  

με τον Κώστα στο τηλ.: 0418 965 632

Zητείται πεπειραμένη μαγείρισσα 
για να εργαστεί σε Ελληνική Κουζίνα  

που προσφέρει γνήσιο ελληνικό φαγητό. 

Ο ομογενής Γιάννης Χαλίκος δεν ξεχνά  
το νησί στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε
Ενα πλήρες σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας 
δώρισε στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκο-
μείου Καλύμνου ο ομογενής επιχειρηματίας κ. 
Γιάννης Χαλίκος, συνεχίζοντας τις προσφορές 
και τις δωρεές στο νησί. Ο κ. Χαλίκος κατάγεται 
από την Κάλυμνο και δραστηριοποιείται επιχει-
ρηματικά στην Αυστραλία, χωρίς να ξεχνά το 
νησί στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Εκτός 
από το σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα με δικές του 
δαπάνες εγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο Καλύ-
μνου αυτόματο σύστημα παραγωγής οξυγόνου, 
ενώ αγοράστηκαν επίσης 30 ηλεκτρικά σύγχρο-
να κρεβάτια για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Τα 
τελευταία χρόνια επίσης ο κ. Χαλίκος τις ημέρες 
του Πάσχα φροντίζει να διανέμονται μέσω δή-
μου και Μητρόπολης Καλύμνου εκατοντάδες 
αμνοερίφια στις άπορες οικογένειες του νησιού.


