
6 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ WEDNESDAY 4 SEPTEMBER 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

• Ενημέρωση	από	ειδικό
υγειονομικό	προσωπικό

• Πληροφόρηση	για	την
Άνοια,	για	την	εγκεφαλική
υγεία	και	για	τις	διάφορες
υπηρεσίες	υποστήριξης

• Θα	μάθετε	επίσης	πώς
μπορείτε	να	υποστηρίξετε
όσο	καλύτερα	γίνεται	τα
άτομα	που	φροντίζετε

• Αντιμετώπιση
και	καταπολέμηση
του	άγχους,
και	πρόγραμμα	χαλάρωσης

• Θα	έχετε	την	ευκαιρία
να	συζητήσετε,	vα
κάνετε	ερωτήσεις	και	να
λάβετε	πληροφορίες

Η συγκέντρωση υποστηρίζεται απο το πρόγραμμα Dementia Australia 
Υπό	την	αιγίδα	του	Community	and	Cultural	Connections	Inc,	της	Υποδιεύθυνση	Ανάπτυξης	
Περιφέρειας	του	Inner	West,	του	Δήμου	Inner	West,	του Δήμου Canterbury-Bankstown, της	Τοπικής	
Υγειονομικής	Περιφέρειας	του	Σύδνεΐ	και	του	Ελληνικού	Κέντρου	Προνοίας.

Ημερ.:		 Πέμπτη,	12	Σεπτεμβρίου,	2019
Ώρα:		 9.00	π.μ.	μέχρι	12.30	μ.μ.
Τόπος:		 Στην	Αίθουσα	του	Ιερού	Ναού		

Αγίου	Νικολάου,	205-207	
Livingstone	Road,	Marrickville

Δηλώστε	συμμετοχή	μέχρι	την	Πέμπτη,	
5	Σεπτεμβρίου	2019	στους:
Δημήτρη	Γιαννακόπουλο	9516	2188
Φρίντα	Οικονομίδη			9562	0511

Είσοδος ελεύθερη

ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ    

Θα προσφερθεί καφές/τσάι και μεσημεριανό 
μετά τις ομιλίες

ΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΑΝΟΊΑ

ΠΟΛΥΠΟΛΊΤΊΣΜΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΝΟΊΑ

Μακάβριο εύρημα στο αυτοκίνητο μαμάς-μαχαιροβγάλτριας

Μ ια γυναίκα που κατηγορή-
θηκε για ένα μακελειό στο 
Hunter Region της ΝΝΟ –
όπου εκτός των άλλων μα-

χαίρωσε στο κεφάλι την ίδια της την 

κόρη, 5 ετών– είχε συλληφθεί με ένα 

τσεκούρι στο αυτοκίνητό της έναν 

μήνα νωρίτερα, όπως ακούστηκε στο 

δικαστήριο.

Η υπόθεση της 26χρονης αναφέρ-

θηκε σύντομα στο τοπικό δικαστήριο 
Raymond Terrace τη Δευτέρα, αφού 
την περασμένη εβδομάδα συνελήφθη 
στην παραλιακή πόλη του Salamander 
Bay. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι μα-
χαίρωσε τρεις ανθρώπους, μεταξύ 
αυτών και την κόρη της, κατά τη διάρ-
κεια του αμόκ της.
Η γυναίκα  αντιμετωπίζει 11 κατη-
γορίες. Η δικηγόρος υπεράσπισης 

Lauren O’Brien δήλωσε ότι η γυναίκα 
έπρεπε να εμφανιστεί στο τοπικό δι-
καστήριο του Newcastle και την Πέ-
μπτη, για δύο άλλες κατηγορίες που 
της απαγγέλθηκαν όταν τη σταμάτησε 
η αστυνομία στο Williamtown στις 25 
Ιουλίου, και βρήκαν ένα τσεκούρι στο 
αυτοκίνητό της. Η κ. O’Brien ζήτησε 
να εκδικαστούν και οι 13 κατηγορί-
ες την ίδια μέρα, ώστε να μπορέσουν 

να εξεταστούν από κοινού, κι ο δι-
καστής David Price συμφώνησε να 
αναβάλει το θέμα για την Πέμπτη στο 
Newcastle.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ήταν 
οπλισμένη με ένα μαχαίρι καθώς περ-
πατούσε με την πενταετή κόρη της στο 
Salamander Bay την περασμένη Τρίτη 
το βράδυ, όταν μπήκε στο πίσω κάθι-
σμα ενός αυτοκινήτου σταματημένου 
σε μια διασταύρωση. Κατηγορείται ότι 
μαχαίρωσε τον 45χρονο οδηγό στον 
ώμο με το μαχαίρι που καλυπτόταν 
από προστατευτικό περίβλημα. Βγή-
κε έξω καθώς ο άντρας προσπάθησε 
να φύγει και κατευθύνθηκε προς μια 
σειρά καταστημάτων. Στη συνέχεια 
μαχαίρωσε έναν 44χρονο άνδρα, που 
προσπάθησε να της μιλήσει, στο στή-
θος. Οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν 
να την κλειδώσουν μέσα σε ένα πα-
ντοπωλείο, όπου κατηγορείται ότι κυ-
νηγούσε έναν 50χρονο άνδρα και τον 
μαχαίρωσε στην πλάτη.
«Μετά πήρε την πεντάχρονη κόρη 
της και τη χτύπησε πολλές φορές στο 
κεφάλι, πριν αρχίσει να τη σέρνει σε 
όλο το κατάστημα από τα μαλλιά» ανέ-
φερε η αστυνομία.
Το παιδί νοσηλεύεται με πολλαπλά 
τραύματα στο John Hunter Hospital. 
Από τα άλλα τρία θύματα κανείς δεν 
υπέστη θανατηφόρα τραύματα.

Ελληνικών συμφερόντων εταιρία δίνει ρεύμα στα Coles
 
Η MYTILINEOS ανακοίνωσε πως η θυγατρική της METKA EGN υπέγραψε πρόσφατα 10ετή σύμβαση με τα Coles, 
την δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα super market της Αυστραλίας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) 
που θα προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές. Συγκεκριμένα, μέσω τριών ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών 
πάρκων της METKA EGN στην Περιφέρεια της Νέας Νότιας Ουαλίας, θα παράγονται ετησίως 220 GW/h, που θα 
τροφοδοτούν το ηλεκτρικό σύστημα της Αυστραλίας. Με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα θα περιοριστούν κατά 180.000 τόνους ετησίως. Το ευρύ δίκτυο καταστημάτων Coles θα καλύπτει το 
10% των ενεργειακών αναγκών του, με την αγορά του 70% της παραγόμενης ισχύος από τα τρία έργα της METKA 
EGN, ισχύος 120MW. Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων (ως τμήμα του πρώτου επενδυτικού χαρτοφυ-
λακίου αδειών / “Build, Operate & Transfer” συνολικής ισχύος 250MW που απέκτησε η METKA EGN το 2019) 
προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα, με τις εγκαταστάσεις να αναμένεται να αρχίσουν να τροφοδοτούν την Coles και 
το δίκτυο τον Ιούλιο του 2020. Η Coles είναι σήμερα μία από τις κορυφαίες αλυσίδες λιανικής της Αυστραλίας, με 
περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε εθνικό επίπεδο. Με αυτήν την συνεργασία, η METKA EGN σηματοδοτεί 
την δυναμική της είσοδο στην αγορά της Αυστραλίας, ενώ πλέον διαθέτει παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Η 
METKA EGN εδραιώνεται διεθνώς ως πάροχος λύσεων καθαρής ενέργειας, σε ένα οικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον που αναζητά διεξόδους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, εξαιτίας των επιβαλλόμενων πολιτικών 
και της πίεσης της κοινής γνώμης. Πάγια δέσμευση άλλωστε της MYTILINEOS, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα 
από την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αξία της σύμβα-
σης για τη ΜΕΤΚΑ EGN ανέρχεται σε AU$91εκ. (€55.5 εκ. περίπου).


