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Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς της Τζάστιν Ντάµοντ

Ο αρραβωνιαστικός της Αυστραλέζας που σκοτώθηκε από αστυνοµικό στη Μινεά-
πολη ζητάει εξηγήσεις από τις αρχές µετά την ανακοίνωση του ιατροδικαστή που 
χαρακτήρισε τον θάνατο της άτυχης γυναίκας ως ανθρωποκτονία. Ο αστυνοµικός 
Mohamed Noor πυροβόλησε την Τζάστιν Ντάνοντ, 40 ετών, µέσα από το περι-

πολικό που οδηγούσε  το βράδυ του περασµένου Σαββάτου. Οι αρχές δεν έχουν ακόµη 
αναφέρει τι οδήγησε τον αστυνοµικό να πυροβολήσει την Ντάµοντ. Ο αρραβωνιαστικός 
της κατέθεσε ότι το θύµα  είχε καλέσει το 911 (την αστυνοµία)  για να αναφέρει ένα περι-
στατικό σεξουαλικής επίθεσης σε δροµάκι κοντά στο σπίτι της. Το γραφείο του ιατροδικα-
στή ανέφερε ότι  η Ντάµοντ πυροβολήθηκε στην κοιλιακή χώρα και κατέγραψε τον θάνατό 
της ως ανθρωποκτονία. Τα µέλη της οικογένειας της Ντάµοντ στην Αυστραλία εξέδωσαν 
δήλωση µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και Εµπορίου, λέγοντας ότι «προσπαθούµε 
να αντιµετωπίσουµε την τραγωδία αυτή και να καταλάβουµε γιατί συνέβη». Περίπου 50 
φίλοι και γείτονες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή κοντά στο χώρο του περιστατικού. Ένα 
αυτοσχέδιο µνηµείο έχει δηµιουργηθεί στο χώρο όπου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε η 
Ντάµοντ και συνεχώς φίλοι και γείτονες περνάνε και αφήνουν λουλούδια.

Τουρισμός Υγείας: Μετά τις ΗΠΑ και 
τον Καναδά, άνοιγμα στην Αυστραλία
Σύµφωνο συνεργασίας, για την ενίσχυση του Τουρισµού Υγείας στην Ελλάδα υπέγραψε ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης, µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Ελληνικών 
Σωµατείων Σικάγου, Κώστα Χανιωτάκη.
Με το Σύµφωνο Συνεργασίας, δίνεται η δυνατό-
τητα στους οµογενείς του Σικάγου να επωφελού-
νται των ιατρικών δοµών της χώρα µας, µέσω των 
πιστοποιηµένων υπηρεσιών του Τουρισµού Υγεί-
ας. Το Σύµφωνο αποτελεί µέρος των σηµαντικών 
πρωτοβουλιών που δροµολογούνται σε παγκόσµιο 
επίπεδο προκειµένου να αναπτυχθεί ο Τουρισµός 
Υγείας στη χώρα µας.
Σχολιάζοντας το θέµα ο κ. Πατούλης ανέφερε τα 
εξής: « Η επιστηµονική κοινότητα της χώρας ενώ-
νει τις δυνάµεις της µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και ανοίγουν το δρόµο προς την εθνική ανάπτυξη. 
Ο Ιατρικός Τουρισµός αποτελεί έναν νέο σηµαντι-
κό πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα µας συµβάλλο-
ντας στη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών 
για την αξιοποίηση του σηµαντικού ιατρικού δυ-
ναµικού. Η Ελλάδα διαθέτει επιστήµονες υψηλού 
επιπέδου, ενώ οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν από 
τις πιο υψηλές προδιαγραφές παγκοσµίως. Τη 
σηµαντική αυτή δυναµική η χώρα µας µπορεί και 
πρέπει να αξιοποιήσει, δηµιουργώντας ελκυστικές 
παροχές υγείας, µε στόχο να φέρουµε όλο και πε-
ρισσότερους ασθενείς στη χώρα του Ιπποκράτη».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Οµογένειας του Σικάγου Κ. Χανιωτάκης εξήρε 
την ελληνική επιστηµονική κοινότητα που όπως 
είπε χαρακτηριστικά είναι παγκόσµιας εµβέλειας. 
«Αυτό είναι το πρόσωπο της δηµιουργικής Ελλά-
δας που µας κάνει περήφανους που αντιστέκεται 

και επιµένει. Θα στηρίξουµε την προσπάθεια για 
την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού γιατί και 
εµείς θα ωφεληθούµε και την πατρίδα µας θα βοη-
θήσουµε», τόνισε ο κ. Χανιωτάκης.
Ειδικότερα, µέσω του Συµφώνου Συνεργασίας δί-
νεται η δυνατότητα στους οµογενείς από το Μό-
ντρεαλ να επισκέπτονται την Ελλάδα για ιατρικές 
υπηρεσίες, µέσω των πιστοποιηµένων υπηρεσιών 
του Τουρισµού Υγείας σε συνέχεια των δράσε-
ων που έχουµε ξεκινήσει σε παγκόσµιο επίπεδο 
µε σκοπό τη δηµιουργία ενός διεθνούς πλαισίου 
για την ανάπτυξη του Τουρισµού Υγείας στη χώρα 
µας, υπογράψαµε µε την Ελληνική Κοινότητα Μεί-
ζονος του Μόντρεαλ µια σηµαντική συµφωνία.O 
Ιατρικός Τουρισµός αποτελεί έναν νέο σηµαντικό 
πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα, που προέρχεται 
µέσα από το ιατρικό µας δυναµικό.
Η Ελλάδα διαθέτει επιστήµονες υψηλού επιπέ-
δου, ενώ οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν από τις πιο 
υψηλές προδιαγραφές παγκοσµίως. Τη σηµαντική 
αυτή δυναµική η χώρα µας µπορεί και πρέπει να 
αξιοποιήσει, δηµιουργώντας ελκυστικές παροχές 
υγείας, µε στόχο να φέρουµε όλο και περισσότε-
ρους ασθενείς στη χώρα του Ιπποκράτη. Η πρωτο-
βουλία µας να ενισχύσουµε τον Τουρισµό Υγείας 
στη χώρα µας έχει εθνικό χαρακτήρα και πολλα-
πλά οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες. Θα συνε-
χίσουµε την προσπάθεια µε την ίδια θέρµη.

Η οργή του πατέρα του 
20χρονου Ντουζόν: «Με 
αρρωσταίνει η συνεχιζόµενη 
βία στα ελληνικά νησιά»
Την οργή του για την δολοφονία του 20χρονου 
Αµερικανού τουρίστα στο Λαγανά Ζακύνθου, εκ-
φράζει, µιλώντας στο Newpost από το Σίδνεϋ της 
Αυστραλίας ο Όλιβερ Ζάµιτ.
Είναι ο πατέρας του 20χρονου Ντουζόν, που το 
2008 είχε ξυλοκοπηθεί µέχρι θανάτου από µπρά-
βους νυχτερινού κέντρου της Μυκόνου. Είναι ο 
άνθρωπος που βρήκε το κουράγιο, όταν πληρο-
φορήθηκε ότι ο γιος του είναι κλινικά νεκρός, 
να δωρίσει τα όργανα του παιδιού του δίνοντας 
ζωή σε άλλους ανθρώπους. Η ιστορία του νεαρού 
Ντουζόν είχε, τότε, συγκλονίσει τη χώρα. Μιλώ-
ντας στο newpost ο πατέρας του νεαρού Αυστρα-
λού, αποκαλύπτει, ένα ακόµη περιστατικό που 
δεν έχει δει το φως της δηµοσιότητας. Περιγρά-
φει την περιπέτεια ενός νεαρού Έλληνα, ο οποίος 
επικοινώνησε µαζί του και τον ενηµέρωσε ότι και 
εκείνος δέχτηκε επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της 
Μυκόνου.
«Με θλίψη πληροφορήθηκα τη θανατηφόρο επί-
θεση εναντίον του νεαρού Αµερικανού και µε 
αρρωσταίνει η σκέψη όσων σίγουρα περνάνε οι 
γονείς του και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς 
του», δηλώνει ο Όλιβερ Ζάµµιτ. «Ακόµα πιο θλι-
βερό είναι το γεγονός ότι ένας ακόµη νεαρός, 
ένας Έλληνας, ο οποίος δέχτηκε επίθεση όσο έκα-
νε διακοπές στη Μύκονο, µε αναζήτησε µετά το 
περιστατικό. ∆εν µπορώ να πιστέψω ότι η βία συ-
νεχίζεται», καταλήγει. Ο 20χρονος Ντουζόν Ζάµ-
µιτ, επισκέφτηκε την Ελλάδα µαζί µε τον ξάδελφό 
του του το 2008. Το ταξίδι ήταν ένα δώρο για την 
αποφοίτησή του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου, οι 
δυο νεαροί αποφάσισαν να διασκεδάσουν µαζί µε 
δύο φίλους τους σε παραλιακό κέντρο της Μυκό-
νου. Όταν έφυγαν από το κέντρο, υπάλληλοι του 
καταστήµατος τους ακολούθησαν µε αυτοκίνητο 
και τους επιτέθηκαν σε ένα στενό του νησιού.
Ο ένας µάλιστα κρατούσε µεταλλικό γκλοµπ. Η 
συµπλοκή είχε ως τραγική κατάληξη τον βαρύ 
τραυµατισµό του νεαρού Ντουζόν στο κεφάλι, ο 
οποίος µεταφέρθηκε κλινικά νεκρός σε νοσοκο-
µείο της Αθήνας. Άµεσα έφτασε από την Αυστρα-
λία και ο πατέρας του, ο οποίος ενηµερώθηκε από 
τους γιατρούς και πήρε τη δύσκολη απόφαση που 
είχε, τότε, συγκινήσει το πανελλήνιο: να δωρίσει 
τα όργανα του γιου του που δεν είχε πια καµία 
ελπίδα να βγει νικητής στη µάχη µε το θάνατο.




