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∆ιευκρινίσεις για τους κατόχους 
τουριστικής βίζας 

Στα ύψη οι επενδύσεις στη βιομηχανία 
εξόρυξης μεταλλευμάτων

Ένας βάτραχος απειλεί επένδυση 2,6 δις!

11 οι νεκροί από την πυρκαγιά
στον οίκο ευγηρίας 
του Quakers Hill

Ανησυχητικά στοιχεία για την κατάσταση 
των ατόμων με αναπηρίες 

Περισσότερες εγχειρήσεις 
στα δηµόσια νοσοκοµεία 

Σχεδόν το 50% των ατό-
µων µε αναπηρίες στην 
Αυστραλία, ζουν κάτω ή 

πολύ κοντά στο όριο φτώχειας, 
ποσοστό που κατατάσσει τη 
χώρα στη χειρότερη θέση ανά-
µεσα στα αναπτυγµένα κράτη 
του πλανήτη.

Έκθεση που έδωσε χθες 
στη δηµοσιότητα η εταιρία 
PricewaterhouseCoopers (PwC), 
αναφέρει ακόµη ότι τα άτοµα 
µε αναπηρίες στην Αυστραλία, 
έχουν σχεδόν τις µισές πιθανό-
τητες - από ένα κανονικό άτοµο 
- να ενταχθούν στο εργατικό δυ-

ναµικό της χώρας. Η Αυστραλία 
κατατάσσεται 21η από 29 κράτη, 
στην κατηγορία αυτή.

Η έκθεση µε τίτλο «Disability 
Expectations: Investing in a 
better life, a stronger Australia” 
(«Προσδοκίες Αναπηρίας: Επεν-
δύοντας σε µια καλύτερη ζωή, 
µια πιο ισχυρή Αυστραλία») 
αναφέρει ακόµη ότι το 45% των 
ατόµων µε αναπηρίες στην Αυ-
στραλία ζει κάτω ή πολύ κοντά 
στο όριο φτώχειας, ποσοστό 
που είναι το χειρότερο ανάµεσα 
στα κράτη µέλη του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Υπογραµ-
µίζεται δε η ανάγκη κοινωνικών 
και πολιτιστικών αλλαγών για 
την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος. «Είναι ξεκάθαρο ότι το 
σηµερινό σύστηµα δεν επιφέρει 
αποτελέσµατα. Και είναι αδια-
νόητο µια χώρας όπως η Αυ-
στραλία, να κατατάσσεται τελευ-
ταία ανάµεσα στα αναπτυγµένα 
κράτη του κόσµου σε ότι αφορά 
την οικονοµική κατάσταση των 
ατόµων µε αναπηρίες», δήλω-
σε ο εκπρόσωπος της εταιρίας 
PricewaterhouseCoopers, Κρις 
Μπένετ.

Κύκλοι του αυστραλιανού 
υπουργείου Μετανάστευσης 
αµφισβήτησαν πρόσφατα 

δηµοσιεύµατα, που αναφέρονται σε 
«χιλιάδες Έλληνες λαθροµετανάστες 
στην Αυστραλία». Για την αποφυγή 
ταλαιπωρίας, υπενθυµίζουν οι ίδιοι 
κύκλοι, πως η τουριστική βίζα είναι 
περιορισµένης διάρκειας και δεν 
δίνει το δικαίωµα εργασίας. Όποιος 
συλληφθεί να εργάζεται µε τουριστι-

κή βίζα στην Αυστραλία, απελαύνε-
ται και του αφαιρείται το δικαίωµα 
να επιστρέψει στη χώρα ως νόµι-
µος µετανάστης. Το ίδιο ισχύει και 
για όσους παραβιάζουν τον χρόνο 
παραµονής τους. Όσοι έρχονται µε 
φοιτητική βίζα έχουν δικαίωµα να 
εργάζονται λίγες ώρες την εβδοµά-
δα. Τόσο η τουριστική βίζα, όσο 
και η φοιτητική, προϋποθέτουν επι-
στροφή στη χώρα προέλευσης.

Σε επίπεδα ρεκόρ αυξήθηκαν οι 
επενδύσεις στην αυστραλιανή 
βιοµηχανία εξόρυξης µεταλ-

λευµάτων, στους έξι µήνες µέχρι τον 
Οκτώβριο. Νέα στοιχεία που δόθη-
καν στη δηµοσιότητα, αναφέρουν 

ότι οι επενδύσεις στον τοµέα των 
ορυχείων αυξήθηκαν κατά 34% σε 
$231.8 δις από $173.5 δις που ήταν 
τον Απρίλιο. Στο δωδεκάµηνο µέχρι 
τον Οκτώβριο οι επενδύσεις στον το-
µέα αυτό αυξήθηκαν κατά 74%.

Ενας µικρός πράσινος βάτραχος 
- που απειλείται µε εξαφάνιση 
- πονοκεφαλιάζει το υπουρ-

γείο Χωροταξίας της Βικτώριας και 
τους αναδόχους έργων, καθώς θα 
µπορούσε να διακόψει το χτίσιµο 
66.000 σπιτιών και να αποτρέψει 
µια επένδυση συνολικού ύψους 2,6 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

Ένα σχέδιο δράσης για τη «σωτη-
ρία» του βατράχου του γρασιδιού, 
προτείνεται στην πολιτειακή κυβέρ-
νηση µε τη δηµιουργία ζώνης προ-
στασίας 4.400 εκταρίων, εκτός των 
ορίων ανάπτυξης της πόλης. Σύµφω-
να µε το συγκεκριµένο σχέδιο, δεν 
θα επιτρέπεται η οικοδόµηση.

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων τόνισαν 
ότι οι περιουσίες έχουν χάσει την 
αξία τους και αµφισβητούν το γεγο-
νός ότι ο βάτραχος απειλείται µε εξα-
φάνιση. 

Στην έκθεση περιλαµβάνονται πε-
ριοχές 200 µέτρα κοντά σε πλωτούς 
δρόµους όπου και απαγορεύεται η 
διέλευση καθώς είναι το «στέκι» των 
εν λόγω βατράχων. 

Ο υπουργός Χωροταξίας, Μάθιου 
Γκάι, δήλωσε ότι συµπάσχει µε τους 
κατασκευαστές και ρίχνει την ευθύνη 
σε µια περιβαλλοντολογική συµφω-
νία µεταξύ της προηγούµενης πολι-
τειακής κυβέρνησης µε την οµοσπον-
διακή κυβέρνηση.

Τ α δηµόσια νοσοκοµεία της 
χώρας πραγµατοποιούν 
περισσότερες προαιρετικές 

και επείγουσες εγχειρήσεις απ’ ότι 
πριν µια πενταετία, αλλά ο χρό-
νος αναµονής για εισαγωγή στα 
νοσοκοµεία παραµένει ο ίδιος. 
Στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν 
στην ιστοσελίδα MyHospitals, 
αναφέρεται ότι στα πέντε χρόνια 
µέχρι το οικονοµικό έτος 2010-
2011, παρατηρήθηκε αύξηση 
2,8% τον χρόνο στις προαιρε-

τικές χειρουργικές επεµβάσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν στα δη-
µόσια νοσοκοµεία, σε 621,000 
ασθενείς. Στο οικονοµικό έτος 
2010-2011 είχαν καταφύγει 
στα τµήµατα πρώτων βοηθειών 
των δηµοσίων νοσοκοµείων της 
χώρας 6,2 εκατοµµύρια άτοµα, 
αριθµός που είναι κατά 4% µε-
γαλύτερος απ’ αυτόν πριν πέντε 
χρόνια. Ο χρόνος αναµονής 
όµως για να εισαχθεί ένα άτοµο 
για εγχείρηση στα δηµόσια νο-

σοκοµεία, παραµένει αµετάβλη-
τος. Πάντως, όπως αναφέρεται 
στην ιστοσελίδα MyHospitals, η 
εισαγωγή του 70% των ατόµων 
που καταφεύγουν στα τµήµατα 
πρώτων βοηθειών των δηµοσί-
ων νοσοκοµείων γίνεται χωρίς 
µεγάλες καθυστερήσεις. Το κα-
λύτερο αποτέλεσµα στον τοµέα 
αυτό έχουν τα δηµόσια νοσοκο-
µεία της Ν.Ν.Ουαλίας µε 76% 
και ακολουθούν αυτά στη Βόρεια 
Επικράτεια και στο ACT µε 58%.

ΜΣτους 11 ανήλθαν οι νεκροί 
της µεγάλης πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στις 18 Νοεµ-

βρίου σε γηροκοµείο του Quakers 
Hill, αφού υπέκυψε στα τραύµατά της 
προχθές και µια 83χρονη γυναίκα, η 
οποία νοσηλευόταν στο Νοσοκοµείο 
Royal North Shore.

Στον οίκο ευγηρίας Principal Home 

διέµεναν περίπου εκατό τρόφιµοι. Η 
πυρκαγιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε 
δύο διαφορετικά σηµεία του οίκου 
ευγηρίας και η αστυνοµία µετά από 
εξονυχιστικές έρευνες συνέλαβε τον 
νοσοκόµο Ρότζερ Ντιν, 35 χρόνων, 
µε την κατηγορία του εµπρησµού. 
Τον 35χρονο βαρύνουν - µέχρι στιγ-
µής - οκτώ κατηγορίες για δολοφονία.
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