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Υπουργός Εµπορίου: Η Αυστραλία είναι έτοιµη 
για οποιαδήποτε συµφωνία Brexit

H όραση τεσσάρων τυφλών Αυστραλών αποκα-
ταστάθηκε µε την εµφύτευση βιονικών µατιών. 
Πριν από τη δοκιµή, οι ασθενείς, που έχασαν 
την όρασή τους εξαιτίας της εκφυλιστικής δια-

ταραχής Retinitis Pigmentosa, µπορούσαν να αισθαν-
θούν το φως και το σκοτάδι, αλλά δεν µπορούσαν να 
δουν ένα χέρι να κουνιέται µπροστά στα µάτια τους.
Η Bionic Vision Technologies αναφέρει ότι οι ασθε-
νείς µπορούν τώρα να διακρίνουν αντικείµενα γύρω 
τους ως ψηφίδες εικόνων στη χρωµατική κλίµακα του 
γκρι, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κυκλοφορούν 
χωρίς τη βοήθεια σκύλων-οδηγών, µπαστουνιού ή 
µελών της οικογένειάς τους.
Η επικεφαλής ερευνήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Penny Allen, δήλωσε ότι η τεχνολογία αυτή θα µπο-
ρούσε να αλλάξει τη ζωή 4.000 Αυστραλών που επη-
ρεάζονται από τη Retinitis Pigmentosa, καθώς αυτή 
η γενετική διαταραχή δεν υπάρχει τρόπος να επιβρα-
δυνθεί ή να θεραπευθεί.
«Είναι µια πολύ σηµαντική αιτία τύφλωσης σε άτο-
µα που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, οι ασθενείς 
µας ηλικιακά κυµαίνονται από λίγο πριν τα σαράντα 
έως περίπου τα 65» δήλωσε στο AAP. «Είµαστε πολύ 
ικανοποιηµένοι από την εξέλιξη της κατάστασης των 
τεσσάρων». Η καθηγήτρια Allen, επικεφαλής χειρουρ-
γός στο Αυστραλιανό Κέντρο Έρευνας των Ματιών, 
παρουσίασε χτες τη µελέτη σε ετήσιο επιστηµονικό 
συνέδριο στην Αδελαΐδα.
Ενώ υπάρχουν και άλλα βιονικά µάτια στην αγορά 
στο εξωτερικό, η κ. Allen είπε ότι η αυστραλιανή τε-

χνολογία ήταν απλούστερη και ασφαλέστερη, ενώ οι 
ερευνητές έχουν εφεύρει το δικό τους λογισµικό επε-
ξεργασίας όρασης.
Το βιονικό µάτι λειτουργεί µε τη λήψη εικόνων µέσω 
µιας φωτογραφικής µηχανής συνδεδεµένης µε γυαλιά 
και µε τη µετάδοσή τους σε µια εξωτερική µονάδα επε-
ξεργασίας που µεταφέρεται σε µια τσάντα ή στηρίζεται 
σε µια ζώνη.
Οι πληροφορίες στη συνέχεια επιστρέφονται σε µια 
συσκευή µαγνητικά προσαρτηµένη στο τριχωτό της 
κεφαλής του ασθενούς, η οποία συνδέεται µέσω µο-
λύβδου µε την εµφυτευµένη συσκευή στα µάτια τους 
και στη συνέχεια φτάνουν στον εγκέφαλο, ο οποίος 
τις επεξεργάζεται.
Μετά τις χειρουργικές επεµβάσεις, οι συµµετέχοντες 
πέρασαν από εκπαίδευση, ώστε να µάθουν να «εµπι-
στεύονται» αυτά που βλέπουν.

Βιονικά µάτια για τέσσερις τυφλούς 
Αυστραλούς

Ορειβάτης από τη 
ΝΝΟ σκοτώθηκε 
στο Νεπάλ
Ένας Αυστραλός ορειβάτης έχασε τη ζωή 
του στο Νεπάλ, όταν έπεσε από µια κορυ-
φή από την οποία κατέβαινε, κοντά στο 
όρος Έβερεστ στο ανατολικό Νεπάλ.

Ο άνδρας από το Newcastle, Michael 
Geoffrey Davis, 33 ετών, πέθανε στην 
Ama Dablam την Πέµπτη, ενώ ήταν µέ-
λος µιας οµάδας 15 ατόµων που κατέ-
βαιναν από την κορυφή των Ιµαλαΐων, 
ύψους 6.812 µ.

Το φοβερό δυστύχηµα συνέβη όταν ένας 
τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπε-
σε πάνω στα σχοινιά που χρησιµοποιού-
σε για να κατέβει το βουνό καταστρέφο-
ντάς τα, ανέφεραν οι Himalayan Times. 
Κανένας άλλος δεν τραυµατίστηκε.

Αµέσως ξεκίνησε επιχείρηση αεροπορι-
κής διάσωσης και το πτώµα του κ. Davis 
µεταφέρθηκε στο Κατµαντού για νεκρο-
ψία, δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος 
του Top Himalaya, Τσερίνγκ Πάντε 
Μπότε, στην εφηµερίδα.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Γνωστοποιείται ότι  η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µελών 
της Πανηπειρωτικής  Ένωσης ΝΝΟ  θα πραγµατοποιηθεί την  

Κυριακή 25 Νοεµβρίου 2018  
στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 

στο 206-210 Lakemba Street, Lakemba. 

Ώρα έναρξης  της Γενικής Συνέλευσης 11πµ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακαλεί όλα τα µέλη να παραβρεθούν σε αυτήν την Γενική 
Συνέλευση.
Επίσης υπενθυµίζεται στα µέλη όπως ανανεώσουν τη συνδροµή τους πριν την έναρξη τής 
Γενικής Συνέλευσης. 
Μετά την γενική συνέλευση  θα προσφερθούν µεζέδες και ποτά .

Με Πατριωτικούς Χαιρετισµούς

Ο Πρόεδρος  H Γ. Γραµµατέας
Γεώργιος Τσίτσος  Βασιλική Τοµαρά
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 

104η Επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων - 21η Φεβρουαρίου 1913 

 

Τρίτη  21 Φεβρουαρίου 2017 – ώρα 7μμ   

Επίσημη δεξίωση  -στην αίθουσα του ΑΧΕΠΑ στο 396 Princess Hwy Rockdale  παρουσία των Ελληνικών 
και Αυστραλιανών αρχών. Θα προσφερθούν μεζέδες και ποτά, όλοι ευπρόσδεκτοι.  Είσοδος ελεύθερη. 

   

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 – ώρα 9.30 πμ   

Δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου 242 Cleveland St Redfern, με την παρουσία των Προξενικών, Πολιτικών και Θρησκευτικών 
Αρχών.   

Στη συνεχεία θα προσφερθεί καφές και γλυκίσματα στην διπλανή αίθουσα της εκκλησίας.   

Σύλλογοι που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να επικοινωνήσουν με την γραμματέα της Πανηπειρωτικής 
Ένωσης – Βασιλική Τομαρά 0452 434 906.   

 

Σάββατο 4  Μαρτίου 2017 – ώρα 7.00μμ -1.00 πρωινή.   

Στο Mytilianian House  225  Canterbury Rd Canterbury  .   

Ετήσιος χορός με συμμετοχή 5 μέλους συγκροτήματος από την Ήπειρο. Στο    

Κλαρίνο –Γιώργος Γιαννακός    Τραγούδι – Νικόλαος Τσιτοφώτος (Δάσκαλος )  Βιολί – Αθανάσιος  
Πρεμέτης   Ντέφι –Σπύρος Αλευροντάς   Λαούτο – Αναστάσιος Πρεμέτης    

Είσοδος μετά φαγητού και ποτού $80 παιδία από 8 έως 14 ετών $30; κάτω τον 8 ετών δωρεάν.   

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήσατε στα τηλέφωνα έως τις 27 Φεβρουάριου 2017 :  

Βασιλική Τομαρά   0452 434 906       Ελένη Βαγεράκα    0403 352 905 

Θόδωρος  Μπαλάφας  0415 989 205   
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Η Αυστραλία είναι έτοιµη για 
οποιαδήποτε πιθανή έκβαση των 
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε το 
Brexit, δήλωσε ο υπουργός Εµπο-
ρίου Simon Birmingham.
Καθώς η πρωθυπουργός της Με-
γάλης Βρετανίας Theresa May 
υπερασπίζεται το προσχέδιο της 
συµφωνίας Brexit εν µέσω άγρι-
ων κριτικών, ο γερουσιαστής 
Birmingham λέει ότι η Αυστραλία 
έχει λάβει µέτρα για να αντιµετω-
πίσει το ζήτηµα όπως κι αν έρθουν 
οι εξελίξεις.
«Η δική µας είναι µια προσέγγιση 
πολλαπλών δικλείδων ασφαλείας» 
δήλωσε στο ABC TV την Κυριακή. 

∆ιεξάγονται ήδη διαπραγµατεύσεις 
για µια νέα συµφωνία ελεύθερου 
εµπορίου µεταξύ της Αυστραλίας 
και της ΕΕ, και η Αυστραλία έχει 
δηµιουργήσει µια εµπορική οµάδα 
εργασίας µε το Ηνωµένο Βασίλειο, 
είπε ο γερουσιαστής Birmingham.
Η Αυστραλία χρησιµοποιεί επί-
σης ως µοντέλο ορισµένες από τις 
συµφωνίες που έχει συνάψει µε 
την ΕΕ για την πρόσβασή της στην 
ευρωπαϊκή αγορά, µε την πρόθεση 
να τις χρησιµοποιήσει και για τις 
εµπορικές της σχέσεις µε το Ηνω-
µένο Βασίλειο.
«Θα µπορούσαµε να τις εφαρµό-
σουµε µε το Ηνωµένο Βασίλειο 

αρκετά σύντοµα, στην περίπτωση 
που υπάρξει ένα απότοµο, ίσως 
χωρίς συµφωνία Brexit» δήλωσε 
ο υπουργός Εµπορίου. «Είµαστε 
έτοιµοι σχεδόν για οποιαδήποτε 
εξέλιξη προκύψει».




