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Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στον Άγιο Δημήτριο Queanbeyan

την 
το λεωφορείο θα αναχωρήσει απέναντι 

από το Μυτιληναϊκό Σπίτι στις 6.00 το πρωΐ  

Τιμή εισιτηρίου λεωφορείου: $30
Μετά τη λειτουργία θα γίνει κατάθεση στεφάνου 

στο ελληνικό μνημείο πεσόντων για την Εθνική Επέτειο
Κατόπιν θα μεταβούμε στην Ελληνική Λέσχη της Καμπέρας

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε:
Παναγιώτης Ψωμάς 0402207546

Δημήτρης Μπαρμακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110
Δήμητρα Ρουμελιώτη 0458888104

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

LEMNIAN ASSOCIATION OF NSW “MAROULA” Club Limited
44 Αlbert Street Belmore NSW 2192

Η ΛΗΜΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ “ΜΑΡΟΥΛΑ” 
διοργανώνει 

ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α
για την απελευθέρωση της Λήµνου το 1918

το Σάββατο 13 Oκτωβρίου 2018
στο Lemnos Club 

44 Albert Street Belmore
και από ώρα 7.00 µ.µ. έως 1η πρωϊνή

Zωντανή µουσική µε τους Γιώργο και Τάσιο Λάµπρου στο µπουζούκι

Τιµή εισιτηρίου µε φαγητό και ποτό 
για µεγάλους $60, για παιδιά κάτω των 12 ετών $30

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε 
Κώστα Χαβά 0410 421 943   |   Γιάννη Σέντα 0411 272 710
Τα εισιτήρια προπωλούνται κάθε Πέµπτη στο Λήµνος Κλάµπ από 6-7µµ

Επίσκεψη του Ευρωβουλευτής του 
ΚΚΕ Κ. Παπαδάκη στην Αυστραλία

Kακοποιούσαν ηλικιωµένη, 
τους απάλλαξε ο δικαστής

Επίσκεψη στην Αυστραλία πραγµατοποιεί αυτή τη βδοµάδα ο Κώ-
στας Παπαδάκης,  µέλος της ΚΕ και Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. 
Εκδηλώσεις για τον εορτασµό των 100 χρόνων έχουν προγραµ-
µατιστεί σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ ενώ θα πραγµατοποιηθούν 

συναντήσεις µε εργατικά συνδικάτα και µαζικούς φορείς, τις Ελληνικές 
κοινότητες καθώς και µε το ΚΚ Αυστραλίας.  Πιο συγκεκριµένα οι εκ-
δηλώσεις στο Σίδνεϊ θα πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 30 Σεπτεµ-
βρίου και ώρα 2.00 µ.µ. στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας, 206 
Lakemba Street, Lakemba. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν προβολή 
βίντεο για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ κι αφιέρωµα στο εργατικό - πολιτικό 
τραγούδι. Την επόµενη εβδοµάδα ο Κόσµος θα δηµοσιεύσει µεγάλη 
αποκλειστική συνέντευξη µε το µέλος της ΚΕ και Ευρωβουλευτή του 
ΚΚΕ.

Όταν ο Ed Robins παρατήρησε µώ-
λωπες στην 92χρονη µητέρα του 
αποφάσισε να εγκαταστήσει µια 
µικρή βιντεοκάµερα στο δωµά-
τιό της στο γηροκοµείο Morrison 
Lodge του Perth. Η κ. Robins είχε 
πρόσφατα σπάσει το πόδι της και 
η άνοια της ήταν σε προχωρηµέ-
νο στάδιο. Συχνά, ξυπνούσε και 
ξεχνώντας ότι δεν µπορούσε να 
περπατήσει. Το υλικό της κάµε-
ρας την δείχνει να είναι πεσµένη 
στο πάτωµα για περισσότερα από 
20 λεπτά, ζητώντας βοήθεια. Το 
βίντεο δείχνει επίσης ότι οι φρο-
ντιστές της ασκούν βία στην κυρία 
Ρόµπινς για να ξαπλώσει πιέζοντας 
την στο κεφάλι και τους ώµους, 
ενώ η γυναίκα προσπαθεί µε τα χέ-
ρια της να υπερασπιστεί τον εαυτό 
της. Σε µια άλλη περίπτωση, που 
η κ. Robins φωνάζει, βάζουν ένα 
µαξιλάρι πάνω στο πρόσωπό της. 
Ο Ed Robins πήγε το βίντεο στην 
αστυνοµία του Perth. ∆ύο φροντι-
στές οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη 
αλλά ο δικαστής τους απάλλαξε και 
παροµοίασε την προσπάθεια τους 
µε αυτήν κάποιου που προσπαθεί 
να συνετίσει ένα παιδί. «Αν ήθελα 

να δώσω ένα παράδειγµα, είναι 
σαν αν προσπαθείς να βάλεις την 
ζώνη ασφαλείας σε ένα παιδί δύο 
ή τριών ετών σε ένα κάθισµα αυ-
τοκινήτου. Αν το παιδί αντιδράσει 
τότε χρειάζεται προφανώς περισ-
σότερη δύναµη για να το δέσεις 
µε τη ζώνη», είπε ο δικαστής που 
απάλλαξε τους φροντιστές από τις 
κατηγορίες.  Να σηµειωθεί ότι όταν 
η Αυστραλιανή Υπηρεσία Φροντί-
δας Ηλικιωµένων, είδε το βίντεο 
διέκοψε την κρατική χρηµατοδό-
τηση προς την Morrison Lodge 
για τρεις µήνες. Έκτοτε, η φήµη 
του ιδρύµατος έχει αποκατασταθεί 
αλλά η υπηρεσία που πιστοποιεί 
τέτοιου είδους ιδρύµατα δεν ανα-
φέρει το περιστατικό αφήνοντας τις 
οικογένειες και τους υποψήφιους 
ένοικους στο σκοτάδι όταν ερευ-
νούν την ποιότητα της φροντίδας 
που προσφέρουν τα γηροκοµεία. 
Η κ. Robins, η οποία είναι τώρα 
94 ετών, παραµένει στο Morrison 
Lodge. «∆εν νοµίζω ότι πολλοί Αυ-
στραλοί γνωρίζουν τι συµβαίνει. 
Θα πρέπει να υπάρχουν κάµερες 
σε κάθε δωµάτιο», δήλωσε ο κ. 
Robins.




