
3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 3 OCTOBER 2018

Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στον Άγιο Δημήτριο Queanbeyan

την Ο
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

Εκδήλωση για τους 
πυρόπληκτους της Αν. Αττικής

Special Fundraiser for the fire affected people of Attiki

Εθνική θλίψη και οδύνη το γενικό αίσθηµα από την πρόσφατη πύρινη λαίλαπα 
που έπληξε την Αν. Αττική και παρέσυρε στο διάβα της εφιαλτικά 
αδικο-καµένους ανθρώπους, περιουσίες και κόπους µιας ζωής.

Στο πλαίσιο της έµπρακτης αλληλεγγύης και συµµεριζόµενοι τον πόνο 
και την θλίψη των πυροπληγέντων συνανθρώπων µας, οι φιλανθρωπική 

οργανισµοί  «ΦΙΛΟΙ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ», «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥ∆ΝΕΥ» 
και «ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΥ∆ΝΕΥ» 

διοργανώνουν 

γεύµα συµπαραστάσεως 
την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 και από ώρα 12η µεσηµβρινή 

στο χωλ της Ζακυνθινής Λέσχης, 
στο 30  Croydon St, Lakemba, τιµή εισιτηρίου $50 δολ. µε φαγητό και ποτό.

Για την Συµµετοχή σας τηλεφωνήσατε -
 Φίλοι στην Ανάγκη -  Νικη Σταµατάτος  0414 543 303
 Ζακυνθινός Σύλλογος   ∆ηµ. Γκούσκος 0418 295 510
 Σαµιακή Αδελφότητα  Κών. Πάσσας 0421 934 059

FRIENDS IN NEED, ZAKINTHIAN ASSOCIATION OF SYDNEY and SAMIAN BROTHERHOOD 
of SYDNEY are organizing a special event luncheon in order to raise money for those 
affected by the recent fires in Attica Greece. The Event will be held on Sunday 7th 
October 2018 at 12 o’clock at the Hall of the Zakynthian Association - 30 Croydon St 
Lakemba. Tickets are $50 dollars including food and drink.

To participate in this event please call -
Friends in Need Association - Niki Stamatatos 0414 543 303
Zakynthian Association - Jim Gouskos  0418 295 510
Samian Brotherhood - Con Passas   0421 934 059

Φάρσα για βόµβα 
προκάλεσε την 
εκκένωση νοσοκοµείου 
της Μελβούρνης
Εξήντα ασθενείς και το προσωπικό αναγκάστη-
καν να εκκενώσουν το νοσοκοµείο Epworth 
Hawthorn στη Μελβούρνη µετά από δύο απει-
λές για τοποθέτηση βόµβας. Οι ασθενείς επέ-
στρεψαν σε νοσοκοµείο της Μελβούρνης από 
όπου εκκενώθηκαν µετά από δύο απειλές από 
βόµβες. Οι ασθενείς και το προσωπικό µετα-
φέρθηκαν σε κοντινό πάρκο αφού το νοσοκο-
µείο µετά το απειλητικό τηλεφώνηµα το πρωί 
της Τρίτης. Εκπρόσωπος του νοσοκοµείου δή-
λωσε ότι οι ασθενείς επέστρεψαν στο κτίριο στις 
10.15 π.µ. και η προγραµµατισµένες χειρουργι-
κές επεµβάσεις συνεχίστηκαν σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό. Η αστυνοµία εκκενώθηκε και 
τα κτίρια γύρω από το νοσοκοµείο καθώς και 
τον κοντινό σταθµό του τρένου ενώ σταµάτησαν 
και την διέλευση του τραµ από την περιοχή.

Περισσότεροι οι θάνατοι από διαβητικό 
πόδι παρά από καρκίνο στην Αυστραλία
Τα ποσοστά θνησιµότητας εξαιτίας της ασθένειας του διαβητικού ποδιού είναι 
χειρότερα από ό,τι πολλοί καρκίνοι και στοιχίζουν στο σύστηµα υγειονοµικής πε-
ρίθαλψης της Αυστραλίας 1,6 δισεκ. δολάρια, σύµφωνα µε δηλώσεις ερευνητών. 
Στην έρευνα επισηµαίνεται η ανάγκη µίας προσέγγισης µε «βάση τα τεκµήρια» 
για την αντιµετώπιση του «λιγότερο γνωστού µεγάλου προβλήµατος υγείας» στη 
χώρα. Τα άτοµα µε διαβήτη είναι πιο ευάλωτα σε λοιµώξεις και θα υποφέρουν 
από κατεστραµµένα νεύρα ή µπλοκαρισµένες αρτηρίες στα πόδια, γεγονός που θα 
καταλήξει στον ακρωτηριασµό. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ιατρικής Επιθεώρησης 
η νόσος του διαβητικού ποδιού είναι πλέον η κύρια αιτία των ακρωτηριασµών 
στη χώρα. Κάθε δύο ώρες τίθεται θέµα ακρωτηριασµού ενός ποδιού εξαιτίας του 
διαβήτη στην Αυστραλία, καθιστώντας τη χώρα στη δεύτερη θέση µε το υψηλό-
τερο ποστοσό ακρωτηριασµών που σχετίζονται µε τον διαβήτη στις χώρες του 
ΟΟΣΑ. Σήµερα είναι διαθέσιµο λιγότερο από το 10% των 540 διεπιστηµονικών 
υπηρεσιών για τη νόσο του διαβητικού ποδιού που απαιτούνται για φροντίδα των 
50.000 Αυστραλών ασθενών, εκτιµούν οι ερευνητές.

Βοήθησε τη γυναίκα του να αυτοκτονήσει, έλαβε 1,4 
εκατοµµύρια δολάρια από την ασφάλεια ζωής της

Ο σύζυγος µιας γυναίκας που 
έφυγε από τη ζωή το 2014 
κρίθηκε ένοχος από το δι-
καστήριο που θεώρησε ότι 

βοήθησε την αυτοκτονία της, για να 
εισπράξει 1,4 εκατοµµύρια δολά-
ρια από την ασφάλεια ζωής της. Οι 
ένορκοι διαπίστωσαν ότι ο Graham 
Robert Morant, 69 ετών, βοήθησε 
τη σύζυγό του Jennifer Morant, 56 
ετών, να αγοράσει µια βενζινογεν-
νήτρια από ένα κατάστηµα. Η κυρία 

Morant που υπέφερε από χρόνιο 
πόνο στην πλάτη, κατάθλιψη και 
άγχος - βρέθηκε από την αστυνο-
µία νεκρή στη θέση του οδηγού του 
αυτοκινήτου της στις 30 Νοεµβρίου 
2014 µε τις πόρτες κλειστές και µε 
ένα σηµείωµα που έλεγε «παρακα-
λώ µη µε κρατήσετε στη ζωή» . Στη 
δίκη που έγινε στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο του Queensland, στο Μπρί-
σµπεϊν, αναφέρθηκε ότι ο Morant 
έλαβε συνολικά 1,4 εκατοµµύρια 

δολάρια από τρεις ασφάλειες ζωής 
και που στους όρους τους προέβλε-
παν ότι µπορούν να εισπραχθούν 
ακόµη και σε περίπτωση αυτοκτο-
νίας του ασφαλισµένου. Ο Μοράντ 
δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι 
δεν γνώριζε τους όρους των ασφα-
λιστηρίων αν και όπως αποδείχτη-
κε ήταν ο µοναδικός δικαιούχος. Ο 
Morant είχε πει στη σύζυγό του ότι 
ήθελε να χρησιµοποιήσει τα χρή-
µατα για να φτιάξει µια θρησκευ-

τική κοινότητα στην ενδοχώρα 
του Gold Coast. Στην αρχική του 
κατάθεση του στην αστυνοµία ο 
Morant ανέφερε ότι δεν είχε κα-
µία συµµετοχή στην αυτοκτονία 
της συζύγου του. Αλλά όταν έµα-
θε ότι υπάρχει βίντεο από κάµερα 
ασσφαλείας που τον δείχνει να 
αγοράζει την βενζινογεννήτρια 
άλλαξε την κατάθεση του και εξή-
γησε πως βοήθησε τη σύζυγό του 
να αυτοκτονήσει.




