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Το πρόγραμμα της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων του Belmore 
είναι προσαρμοσμένο στους Έλληνες ενοίκους με σεβασμό στην 
κουλτούρα τους και τις διατροφικές τους συνήθειες και προσφέρει:

Εορτασμό όλων των σημαντικών γεγονότων ( Ελληνικό Πάσχα, 25η Μαρτίου)
Ελληνική τηλεόραση στους κοινόχρηστους χώρους και ελληνικές εφημερίδες
Προσωπικό που μιλάει ελληνικά
Ελληνικές εκδηλώσεις και πρωινό καφέ
Εκκλησιασμό και σεβασμό στις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΙΡΑΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
MORRISON ΣΤΗΝ G7

Το εμπόριο και το Ιράν ήταν το επίκεντρο 
των συνομιλιών του πρωθυπουργού Scott 
Morrison με άλλους ηγέτες στο περιθώριο της 
G7, με μια συμφωνία με την ΕΕ στο στάδιο της 
προετοιμασίας. Ενώ ο κ. Morrison δεν συμμε-
τείχε σε καμία από τις επίσημες συνόδους της 
G7 την Κυριακή, χρησιμοποίησε την ευκαι-
ρία για να συναντηθεί με διάφορους ηγέτες. 
Εξήγησε την απόφαση της Αυστραλίας την πε-
ρασμένη εβδομάδα να συνεισφέρει με στρα-
τεύματα, ένα αεροσκάφος επιτήρησης και μια 
φρεγάτα του Ναυτικού στην προσπάθεια των 
ΗΠΑ να προστατεύσουν τους θαλάσσιους δρό-
μους από το Ιράν κατά τη διάρκεια συναντή-
σεων με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα 
Μέρκελ και τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας 
Shinzo Abe την Κυριακή.                              ΣΕΛ. 2

Συγκινητικές δηλώσεις των 
Ελλήνων της Βρισβάνης

Επιμένουν οι αυτόχθονες 
στην κοινοβουλευτική τους 
εκπροσώπηση           ΣΕΛ. 2

Αύξηση $1 την ημέρα στις 
συντάξεις και πρόβλημα 
πώς θα το ξοδεύσουν ΣΕΛ. 9
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