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Είναι δυνατόν δυο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσµους να αγαπηθούν για 
πάντα; Να ξεπεράσουν τα αξεπέραστα, αυτά που οι κοινωνίες καταδικάζουν;
 
Η Φιλιώ έρχεται στην Ελλάδα χωρίς όνειρα, χωρίς αύριο, µε µόνη προίκα το 
παρελθόν της στη Μικρά Ασία. Η καταστροφή την αφήνει πάµφτωχη, γυµνή 
από συναισθήµατα, και τη στέλνει σε έναν προσφυγικό καταυλισµό. Όµως εκεί 
καραδοκεί η µοίρα, αυτή που ορίζει τις ζωές. Και η µοίρα θα τη φέρει κοντά στον 
άνθρωπο που θα την αλλάξει…
 
Ένα βιβλίο ύµνος στην αγάπη, γεµάτο ανατροπές, µε πρωταγωνίστρια τη µοίρα, 
να παίζει και να υφαίνει τα παιχνίδια της. Άνοιγε ένα νέο και σηµαντικό κεφάλαιο 
στη ζωή του νεαρού χρυσού κληρονόµου, που µοιραία διαµόρφωνε µέσα του 
έναν διαφορετικό κόσµο. Είχε να αντιµετωπίσει ανθρώπους που ποτέ δεν είχε 
γνωρίσει. Ήταν ο κόσµος του χρήµατος, που σου δίνει ταυτόχρονα και τεράστια 
εξουσία. Φτάνει να µη σε παρασύρει σε απάνθρωπα µονοπάτια. Θυµήθηκε προς 

στιγµή τα λόγια της µητέρας του όταν τη ρώτησε επιστρέφοντας από τον συµβολαιογράφο: «Τι είναι για µένα η 
Φιλιώ;». Κι εκείνη του απάντησε: «Είναι ο φύλακας άγγελός σου, που θα σε προστατεύει σε δύσκολες ώρες».

Κυκλοφόρησε σε βιβλίο το µυθιστόρηµα του συνεργάτη µας Μπάµπη Ράκη ‘’Η Σµυρνιά του καταυλισµού’’ 
δια µέσου διαδικτύου, στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση του οίκου Λιβάνη:

http://www.livanis.gr στις νέες κυκλοφορίες. Ο αριθµός ISBN του βιβλίου είναι: 978-960-14-3359-2

Μάστιγα οι χρόνιες ασθένειες για την Αυστραλία
Α ν και η Αυστραλία φηµίζεται ότι 

έχει από τα υψηλότερα προσ-
δόκιµα ζωής στον κόσµο, ένας 
ολοένα αυξανόµενος αριθµός 

Αυστραλών ζει µε χρόνια ασθένεια. Ο 
Ben Harris, εµπειρογνώµονας πολιτι-
κής υγείας στο Ινστιτούτο Mitchell του 
Πανεπιστηµίου Βικτώριας, αποκάλυψε 
τους αριθµούς από την τελευταία Εθνι-
κή Έρευνα Υγείας και έδειξε ότι 11,4 
εκατοµµύρια Αυστραλοί, σχεδόν το 
50%, υποφέρουν από κάποια χρόνια 
ασθένεια. 
«Αυτό είναι πάνω από δύο στους πέ-
ντε, µόλις πριν από 10 χρόνια» δή-
λωσε στο7.30. «Περίπου το ένα τρίτο 
των χρόνιων ασθενειών µπορεί να 
αποφευχθεί, αλλά διαθέτουµε µόνο 
το 1,3% του προϋπολογισµού για την 
υγεία για την πρόληψη ασθενειών. 
Πρέπει να φροντίσουµε καλύτερα την 
πρόληψη και τη διαχείριση των χρόνι-
ων ασθενειών. Πρέπει να αρχίσουµε 
να θεραπεύουµε τους ανθρώπους, αντί 
να θεραπεύουµε τις ασθένειες» είπε.
Οι χρόνιες ασθένειες περιλαµβάνουν 

πράγµατα όπως οι καρδιακές παθήσεις, 
ο διαβήτης, ο καρκίνος, το άσθµα, η 
ψυχική υγεία και η άνοια, οι οποίες εί-
ναι γενικά µακροπρόθεσµες συνθήκες 
που απαιτούν πολύπλοκη φροντίδα. Η 
Molly Lucas, 10 ετών, διαγνώστηκε µε 
διαβήτη τύπου 1 πριν από δύο χρόνια 
και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση 
των επιπέδων σακχάρου στο αίµα της 

και πολλαπλών ιατρικών διορισµών. 
«Αν δεν έχει ινσουλίνη, πεθαίνει, βασι-
κά» δήλωσε η µητέρα της Kirsty Lucas 
στο 7.30. «Τα πράγµατα µπορούν να 
συµβούν πολύ γρήγορα, γι’ αυτό πρέ-
πει να είµαστε προσεκτικοί και πάντα 
προετοιµασµένοι».
Οι βασικές ανάγκες της Molly καλύπτο-
νται από µια οµάδα ειδικών στο νοσο-

κοµείο, αλλά απευθύνεται στον ιδιωτι-
κό τοµέα για µια σειρά άλλων ιατρικών 
αναγκών, συµπεριλαµβανοµένου ενός 
ποδίατρου, οπτοµέτρου και γαστρεντε-
ρολόγου. Αλλά µεταξύ αυτών των επι-
σκέψεων, βλέπει τον τοπικό γενικό για-
τρό, Marek Steiner, ο οποίος πιστεύει 
ότι το σύστηµα υγείας δυσκολεύεται 
πολύ να αντιµετωπίσει την αύξηση των 
χρόνιων ασθενειών. 
«Το τρέχον σύστηµα δεν µας επιτρέ-
πει πραγµατικά να επικεντρωθούµε 
στη συνεχή σωστή φροντίδα για τους 
ασθενείς µε την πάροδο του χρόνου» 
δήλωσε ο ∆ρ Steiner στο 7.30. «Με 
τους ανθρώπους µε χρόνιες παθήσεις, 
σίγουρα θέλουµε να περάσουµε λίγο 
περισσότερο χρόνο». 

Ανησυχεί για το µέλλον αν τα πράγµατα 
παραµείνουν όπως είναι. «Αυτό το σύ-
στηµα πρέπει να αλλάξει» είπε. «Όσον 
αφορά τις χρόνιες ασθένειες, έχουµε 
σίγουρα ένα σύστηµα δύο επιπέδων, 
για εκείνους που έχουν χρήµατα και 
για εκείνους που δεν έχουν».    

Συνεργάζεται και η βελγική 
αστυνοµία για τον Βέλγο τουρίστα 
Από τις 31 Μαΐου αγνοείται ο 
18χρονος Βέλγος πεζοπόρος 
Theo Hayez, ο οποίος εµφανί-
στηκε για τελευταία φορά στις 
κάµερες CCTV καθώς περνούσε 
από δηµοφιλή παραθαλάσσια 
πόλη της ΝΝΟ φεύγοντας από το 
µπαρ Cheeky Monkey στις 11 η 
ώρα εκείνο το βράδυ. Το τελευ-
ταίο σήµα από το τηλέφωνο του 
Theo καταγράφηκε την 1η Ιουνί-
ου στην περιοχή γύρω από τον 
φάρο Cape Byron.
Η βελγική αστυνοµία αναµένεται 
να συνεργαστεί µε την αστυνοµία 
της ΝΝΟ ως παρατηρητές στις έρευνες γύρω από το Byron Bay. Ντόπιοι εθε-
λοντές συνεχίζουν να ψάχνουν για τον αγνοούµενο. Ούτε τα σκυλιά, ούτε οι 
επίγειες κι εναέριες αναζητήσεις δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα ρούχα ή το 
τηλέφωνό του ως τώρα, τα οποία θα µπορούσαν να είναι το «κλειδί» για να γίνει 
γνωστό το τι συνέβη.
Οι γονείς του 18χρονου έφτασαν ξεχωριστά στο Byron Bay νωρίτερα αυτό τον 
µήνα για να συµµετάσχουν στην αναζήτηση. Η οικογένεια έχει περάσει τις τε-
λευταίες εβδοµάδες µε µια µικρή στρατιά ντόπιων, πραγµατοποιώντας δεκάδες 
έρευνες σε τραχιές βουνοπλαγιές και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε αφίσες 
του αγνοούµενου.
Ο αρχηγός της αστυνοµίας του Bayron Bay, Matt Kehoe, δήλωσε ότι η περα-
σµένη εβδοµάδα ήταν δύσκολη για την αστυνοµία και τους εθελοντές, καθώς ο 
κακός καιρός ανέστειλε προσωρινά τις έρευνες. «Έχουµε συνεργαστεί στενά µε 
τις βελγικές Αρχές από τα πρώτα στάδια της εξαφάνισης του Theo κι ανυποµονώ 
να συνεργαστώ µαζί τους τις προσεχείς εβδοµάδες» ανέφερε στο Facebook την 
Παρασκευή.
Έναν µήνα µετά τα τελευταία σηµάδια ζωής του Theo, ο πατέρας του, Laurent 
Hayez, ευχαρίστησε και πάλι τους εθελοντές για τη συνέχιση της αναζήτησης του 
γιου του. «Η υποστήριξη που µας προσφέρουν [µας δίνει] τη δύναµη να συνεχί-
σουµε» είπε. «Χωρίς όλη αυτή την υποστήριξη στο Βέλγιο κι εδώ στην Αυστρα-
λία, νοµίζω ότι θα καθόµασταν στον καναπέ να κλαίµε κάθε µέρα».
Οι έρευνες της αστυνοµίας θα συνεχιστούν καθώς ο καιρός ανοίγει, µε ειδικό 
εξοπλισµό που φτάνει στο Byron Bay για να βοηθήσει σε πιο ανώµαλο έδαφος, 
δήλωσε ο επικεφαλής αστυνοµικός επιθεωρητής Kehoe. «∆υστυχώς, δεν είµαστε 
κοντά στο να µάθουµε τι συνέβη µε τον Theo, αλλά θα συνεχίσουµε να εργαζό-
µαστε για τις απαντήσεις που η οικογένειά του τόσο απελπιστικά χρειάζεται» είπε.

Ο  Hurley γενικός κυβερνήτης
Ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, David Hurley, θα ορκιστεί ως ο 
επόµενος γενικός κυβερνήτης της Αυστρα-
λίας, παίρνοντας τα ηνία από τον Sir Peter 
Cosgrove. Ο κ. Hurley ήταν κυβερνήτης της 
ΝΝΟ από το 2014 έως και νωρίτερα φέτος. 
Πριν από  αυτό, υπηρέτησε για περισσότε-
ρο από τέσσερις δεκαετίες στον Αυστραλι-
ανό Στρατό, συµπεριλαµβανοµένων τριών 
ετών ως επικεφαλής της Άµυνας. Επρόκει-
το να ορκιστεί ως γενικός κυβερνήτης σε 
µια τελετή στην Καµπέρα χτες, αναλαµβά-
νοντας το αξίωµα από τον Sir Peter ο οποί-
ος κατείχε αυτό τον ρόλο για πέντε χρόνια. 
Νωρίτερα φέτος, ο κ. Hurley χρησιµοποίησε µια οµιλία της Ηµέρας της Αυστραλίας 
για να ζητήσει περισσότερη εστίαση στις αυτόχθονες γλώσσες στα σχολεία. Παλιότε-
ρα είχε προτρέψει τους πολίτες να κοιτάξουν πέρα από το στρατιωτικό του υπόβαθρο, 
µετά από επικρίσεις ότι τρεις από τους τέσσερις τελευταίους γενικούς κυβερνήτες 
ήταν στρατηγοί εν αποστρατεία. 
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison επέλεξε τον κ. Hurley για τον ρόλο του τον ∆εκέµ-
βριο. “Ο στρατηγός Hurley είναι γνωστός για το ότι κοιτάζει τους ανθρώπους ευθεία 
στα µάτια, όχι αφ’ υψηλού και ούτε σαν κατώτερος, έτσι πορεύτηκε στον στρατό έτσι 
έχει διοικήσει σε όλη τη ζωή του” δήλωσε ο κ. Morrison την εποχή εκείνη.
Ο γενικός κυβερνήτης διορίζεται από τη βασίλισσα στις χώρες της Κοινοπολιτείας, 
κατόπιν συµβουλής του πρωθυπουργού, ως εκπρόσωπος του Στέµµατος.




