
Tην υπόσχεση ότι η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση δεν 
θα προβεί σε περικοπές σε 

άλλους τοµείς της υγείας, για να 
βρει τα κεφάλαια που απαιτού-
νται για την παροχή δωρεάν οδο-
ντιατρικής φροντίδας σε εκατοµ-
µύρια παιδιά και χαµηλόµισθους 
πολίτες, έδωσε χθες η υπουργός 
Υγείας, Τάνια Πλίµπερσεκ. Η κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ ανακοίνωσε 
ένα εντυπωσιακό πακέτο µέτρων 
συνολικού κόστους $4,1 δις για 
την παροχή δωρεάν οδοντιατρι-
κής φροντίδας από το 2014. 
Όπως εξήγησε η υπουργός 

µέσω του προγράµµατος αυτού 
θα προσφέρεται δωρεάν οδοντι-
ατρική φροντίδα σε εκατοµµύρια 
Αυστραλούς, θα περιοριστεί ση-
µαντικά ο χρόνος αναµονής και 
θα «απελευθερωθούν άλλοι πό-
ροι και υπηρεσίες» ώστε να βελ-
τιωθεί σηµαντικά η οδοντιατρική 
υγεία όλων των κατοίκων της χώ-
ρας.  Το µέτρο έχει την στήριξη 

και του κόµµατος των Πράσινων 
που στηρίζει την Εργατική κυβέρ-
νηση µειοψηφίας.  Από την πλευ-
ρά της η οµοσπονδιακή αντιπολί-
τευση, ζητά από την κυβέρνηση 
να πληροφορήσει τους ψηφοφό-
ρους από πού θα προέλθουν τα 
απαιτούµενα κεφάλαια.
«Τα απαιτούµενα κεφάλαια θα 

προέλθουν από τοµείς του προϋ-

πολογισµού που δεν συγκαταλέ-
γονται σ’ αυτούς στους οποίους 
δίνει προτεραιότητα η κυβέρ-
νηση», ήταν η χαρακτηριστική 
δήλωση της κας Πλίµπερσεκ, η 
οποία επιβεβαίωσε ότι η κυβέρ-
νηση δεν πρόκειται να προβεί 
σε περικοπές σε άλλους τοµείς 
της υγείας για να υλοποιήσει την 
υπόσχεσή της αυτή.

H νευρική ανορεξία τις είχε 
µετατρέψει σε κινούµενους 
σκελετούς, µην επιτρέπο-

ντάς τους να ζήσουν µια φυσιο-
λογική ζωή. Προ ηµερών, βρή-
καν τον θάνατο µέσα στις φλόγες 
µέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή 
Geelong κοντά στη Μελβούρνη 
της Αυστραλίας.

Η µία άφησε την τελευταία της 
πνοή µέσα στο φλεγόµενο σπίτι, 
ενώ η άλλη υπέκυψε στα σοβαρά 
εγκαύµατά της κατά τη µεταφορά 
της στο νοσοκοµείο.

Οι 42χρονες Clare και Rachel 
Wallmeyer, είχαν εµφανιστεί στην 
αυστραλιανή τηλεόραση πολλές 
φορές µιλώντας για τον «Γολγοθά» 
τους. Σε µία από τις συνεντεύξεις 
τους είχαν εξοµολογηθεί πως δεν 
είχαν ερωτευτεί ποτέ, δεν είχαν 
ποτέ µία κανονική δουλειά και 
πως πίστευαν πως ήταν θέµα χρό-

νου να πεθάνουν… µαζί!
Η φωτιά εκτιµάται πως ξεκί-

νησε από ατύχηµα, σύµφωνα µε 
την αστυνοµική έρευνα, καθώς 
δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 
παραπέµπουν σε άλλα ενδεχό-
µενα. Ωστόσο παλαιότερα είχαν 
γίνει αναφορές πως η µία ήθελε 
να σκοτώσει την άλλη, αναφέρει 
η Daily Mail. Η Rachel είχε κατη-
γορηθεί για απόπειρα δολοφονίας 
της Clare όταν η αστυνοµία, που 
είχε κληθεί στο σπίτι τους, υπο-
στήριξε πως την είδε µε τα χέρια 
της να σφίγγει το λαιµό της αδελ-
φής της. Η κατηγορία αργότερα 
αποσύρθηκε. Οι αρχές είχαν εξε-
τάσει ακόµα και το ενδεχόµενο να 
τις… φυλακίσουν επιχειρώντας 
να τις σταµατήσουν από τη βέβαιη 
πορεία προς το θάνατο λόγω της 
έλλειψης φαγητού.

Οι δύο γυναίκες ήταν ψυχανα-

γκαστικοί δροµείς µεγάλων απο-
στάσεων και περιέγραφαν τους 
εαυτούς τους ως τελειοµανείς. Κα-
θώς όµως τα χρόνια περνούσαν, 
το βάρος της καθεµιάς έφτασε λίγο 
πάνω από τα 25 κιλά. Σύµφωνα 
µε τους γιατρούς, ο σκελετός τους 
ήταν σαν να ανήκε σε µία γυναίκα 
70 έως 100 ετών!

Οι δίδυµες είχαν αναπτύξει 
σοβαρές διατροφικές διαταραχές 
στην εφηβεία τους χάνοντας ακό-
µα περισσότερο βάρος όταν «εθί-
στηκαν» στους δρόµους µεγάλων 
αποστάσεων. Ήταν σε όλα αχώ-
ριστες - όπως και στο τέλος τους. 
Μιλώντας πριν χρόνια η Rachel 
είχε πει πως η Clare ήταν το µόνο 
πρόσωπο που παρέµενε δίπλα 
της.  «Τουλάχιστον θα πεθάνουµε 
µαζί» είχε πει. «Το να είµαι µε τη 
Rachel… κάνει λίγο πιο εύκολο το 
θάνατο», είχε πει η αδελφή της…

Ρεκόρ µικτών γάµων γίνονται 
στις τάξεις της οµογένειας 
της Αυστραλίας. Σύµφωνα µε 

στοιχεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας, οι µικτοί γάµοι αυξά-
νονται διαρκώς, καθώς την τελευ-
ταία δεκαετία έχουν αυξηθεί κατά 
20 ποσοστιαίες µονάδες, µιλώ-
ντας, βέβαια, πάντα µόνο για τους 
θρησκευτικούς γάµους. Σίγουρα, ο 
αριθµός των µικτών γάµων στην 
ελληνική παροικία, είναι πολύ 
υψηλότερος, αν λάβουµε υπόψη 
µας ότι ορισµένα ζευγάρια αρκού-
νται στον πολιτικό γάµο.

Πιο συγκεκριµένα, το 1989, το 
32% των γάµων που τελέστηκαν 
στη Μελβούρνη, στους ιερούς να-
ούς της πόλης, ήταν µικτοί. Μια 
δεκαετία αργότερα, το 1999, τα πο-

σοστά ανεβαίνουν στο 42%, ενώ το 
2011 στο 62%.  Σύµφωνα µε την 
ίδια πηγή, οι ελληνικής καταγω-
γής, άντρες και γυναίκες, φαίνεται 
να έλκονται στην πλειονότητά τους 
από το αντίθετο φύλο ιταλικής κα-
ταγωγής. Ακολουθούν οι Αγγλοσά-
ξονες και άλλες µικρότερες εθνικές 
οµάδες.  Όµως, την ανιούσα ακο-
λουθούν και τα διαζύγια. Σύµφωνα 
µε στοιχεία της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αυστραλίας στη Μελβούρνη, 
τελέστηκαν το 2011, 600 γάµοι και 
εκδόθηκαν 96 διαζύγια.

Εικάζεται ότι ο αριθµός θα είναι 
µεγαλύτερος δεδοµένου ότι πιστο-
ποιητικό διαζυγίου από την Αρχιε-
πισκοπή, ζητάνε µόνο εκείνοι που 
πρόκειται να κάνουν δεύτερο ή τρί-
το γάµο στην εκκλησία.

Eντονες αντιδράσεις προκάλε-
σαν τα πρόσφατα σχόλια της 
πλουσιότερης γυναίκας της 

Αυστραλίας, Τζίνα Ράϊνχαρντ, για 
τους χαµηλόµισθους και τα άτοµα 
που παίρνουν επίδοµα ανεργίας.

Συγκεκριµένα, η µεγιστάνας των 
ορυχείων, αναφερόµενη στο επίπε-
δο των επιδοµάτων ανεργίας, υπο-
στήριξε ότι «όσοι ζηλεύουν τους 
πλούσιους θα πρέπει να αρχίσουν 
να εργάζονται πιο σκληρά, να µην 
πίνουν και να µην καπνίζουν και 
να βάλουν τέρµα στην κοινωνική 
τους ζωή». Στην στήλη της στο πε-
ριοδικό Australian Resources and 
Investment, η κα Ράϊνχαρντ γράφει 
ότι είναι οι δισεκατοµµυριούχοι - 
όπως η ίδια - που κάνουν περισσό-
τερα απ’ οποιονδήποτε άλλο για να 
βοηθήσουν τους φτωχούς, επεν-
δύοντας τα χρήµατά τους και δη-
µιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Κάλεσε δε την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση να µειώσει το κατώτερο 
όριο µισθού που είναι $606.40 την 
εβδοµάδα και να προβεί στις απα-

ραίτητες φορολογικές περικοπές, 
για να δώσει την τονωτική ένεση 
που χρειάζεται ο τοµέας της απα-
σχόλησης. Αυστηρή κριτική ενά-
ντια της κας Ράϊνχαρντ άσκησε η 
υπουργός Υγείας, Τάνια Πλίµπερ-
σεκ, τονίζοντας ότι η πλουσιότερη 
γυναίκα της χώρας κάνει µεγάλο 
λάθος όταν ζητά να µειωθεί ο κα-
τώτερος µισθός. «Είναι πολύ εύκο-
λο για την Τζίνα Ράϊνχαρντ να λέει 
ότι πρέπει να µειωθούν οι µισθοί 
των χαµηλόµισθων. Ας δοκιµάσει 
η ίδια να ζήσει µε αυτό τον µισθό», 
τόνισε η κα Πλίµπερσεκ. Η Γε-
ρουσιαστής του κόµµατος των Αυ-
στραλών Οικολόγων, Λι Ριάνον, 
υποστήριξε ότι αν και εκτιµά την 
επιτυχία της κας Ράϊνχαρντ, εντού-
τοις η µεγιστάνας των ορυχείων 
δεν πρέπει να ξεχνά ότι δεν είναι 
αυτοδηµιούργητη. «Η ίδια κληρο-
νόµησε µεγάλη περιουσία από την 
οικογένειά της, ενώ οι εργαζόµενοι 
είναι αυτοί που δηµιουργούν τον 
πλούτο του κράτους», ήταν η χαρα-
κτηριστική δήλωση της κας Ριάνον.
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Πακέτο $4 δις για 
την οδοντιατρική φροντίδα

Τραγικό τέλος για τις ανορεξικές δίδυμες 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Η υπουργός Υγείας, 
Τάνια Πλίµπερσεκ.

Αυξάνονται διαρκώς 
οι µικτοί και τα διαζύγια 

ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

«Όσοι ζηλεύουν τους πλούσιους 
πρέπει να δουλεύουν πιο σκληρά»


