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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

Πολλά τα ιατρικά  
σφάλματα στα  
επαρχιακά νοσοκομεία

      ΣΕΛ.3

Πύρινη κόλαση  
στο Κουίνσλαντ,  
εκκενώθηκαν σπίτια

ΣΕΛ.2

Έρευνα: Οι αυτοκτονίες  
θα μπορούσαν να  
αυξηθούν κατά 40%  
την επόμενη δεκαετία

 ΣΕΛ.2

Ζευγάρι κατηγορείται  
ότι κρατούσε πρόσφυγα 
σαν σκλάβο

 ΣΕΛ.3

Τον διακεκριμένο  
καθηγητή Ιστορίας 
Ρόντρικ Μπίτον  
παρασημοφόρησε  
ο Πρόεδρος  
της Δημοκρατίας

      ΣΕΛ.7

AYΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Εντός του Οκτωβρίου θα είναι έτοιμη η πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και 
η δυνατότητα να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Από εκεί 
και πέρα θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα έχει συναντήσεις με τους αρχηγούς των άλλων 
κομμάτων προκειμένου αυτό το μέτρο, που θα προβλέπεται στον νόμο, να ψηφιστεί μέσα στο 2019. Θα επαναλάβω και εγώ 
ότι είναι κάτι που οι Έλληνες περιμένουμε να το ψηφίσουν και οι 300 βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου», δήλωσε ο κ. 
Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, για το συγκεκριμένο θέμα το υπουργείο Εσωτερικών είναι σε στενή συνεργασία με το υπουργείο 
Εξωτερικών και ιδιαίτερα με τον υφυπουργό αρμόδιο για τα θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Αντώνη Διαματάρη.                   ΣΕΛ. 7

Ο Γιώργος Παξινός 
μίλησε στο CNN Greece

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ Γ. ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ   ΣΕΛ. 30-31   ΣΕΛ. 22

Αντωνία Μοροπούλου: η καθηγήτρια που 
ανέλαβε την συντήρηση του Παναγίου Τάφου 
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