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Αποζηµίωση ύψους 89 εκατοµµυρίων 
δολαρίων επιδίκασε το ανώτατο δικα-
στήριο της Βικτώρια στην Αυστραλία, 
σε περισσότερους από 100 ανθρώπους 
που γεννήθηκαν µε αναπηρία ή µε πα-
ραµορφώσεις, εξαιτίας της θαλιδοµίδης.

Η θαλιδοµίδη ήταν ένα φάρµακο που 
κατασκευάστηκε από την γερµανική 
εταιρεία Grunenthal και το οποίο χορη-
γείτο τις δεκαετίες του 1950 και 1960, 
κυρίως σε έγγυες για την αντιµετώπιση 
της πρωινής ναυτίας.

Όµως το φάρµακο αυτό αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα επικίνδυνο και προκάλεσε τη 
γέννηση σε όλο τον κόσµο, περίπου 
10.000 παιδιών µε αναπηρία ή παρα-
µορφώσεις.

Στην Αυστραλία, η αποζηµίωση που 
επιδικάστηκε θα καταβληθεί από τον 
διανοµέα του φαρµάκου, την εταιρεία 
Diageo, και όχι από την κατασκευάστρια 
εταιρεία Grunenthal.

Την αποζηµίωση θα λάβουν θύµατα 
αυτού του φαρµάκου που διαµένουν 
στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ένας από τους δικηγόρους των θυ-
µάτων, ο Μάικλ Μαγκαζάνικ, ανέφερε 
µετά την γνωστοποίηση της δικαστικής 
απόφασης ότι «παρά το κακό που προ-
κλήθηκε στους ανθρώπους από το συ-
γκεκριµένο φάρµακο, η γερµανική κα-
τασκευάστρια εταιρεία δεν πρόκειται να 
πληρώσει ούτε ένα σεντ στα θύµατα της 
θαλιδοµίδης».

Ο πρόεδρος της γερµανικής εταιρείας, 
είχε ζητήσει δηµοσίως συγνώµη στα θύ-
µατα της θαλιδοµίδης τον Αύγουστο του 
2012, µισό αιώνα µετά την κυκλοφορία 
του φαρµάκου στην αγορά.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο.

Ηµερ/νία Εκδήλωση Γλώσσα Χώρος

Tετάρτη 11 
∆εκεµβρίου

Οµιλία µε θέµα: «Οι Αδελφοί Μανάκη: Πρωτοπόροι στον Ευρωπαϊκό Σινεµά»
Η παρουσίαση θα γίνει µε την βοήθεια αποσπασµάτων από κινηµατογραφικά έργα 
 που καταγράφηκαν από τους αδελφούς Μανάκη από τα Γρεβενά της Μακεδονίας,  

στις αρχές του 1990) Οµιλητής: ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης Ώρα: 7.30µµ

Ελληνικά 
και Αγγλικά

Αίθουσα της ΑΧΕΠΑ
394 Princes’ Highway  Rockdale

Σάββατο 7 
∆εκεµβρίου

Κινηµατογραφική βραδιά: «Φιλιά εις τα Παιδιά» (‘Kisses to the Children’)
Το έργο αποτελεί φόρο τιµής για την 70η επέτειο του ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα. 

Κινηµατογραφιστής ο Βασίλης Λουλές. Εξιστορεί την διάσωση 5 εβραιοελληνόπουλων  
από Χριστιανούς κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδας.  Ώρα: 7.00µµ

Εισητήρια: $15 (συµπεριλαµβάνει µη-αλκοολούχα ποτά)

Ελληνικά 
µε 

υπότιτλους 
στα 

Αγγλικά

Greek Bilingual Bookshop 
837 New Canterbury Road

Dulwich Hill

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στους: κ. Χρήστο 0401 615 656 & κ. Δημήτρη 0414 714 807
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Εργατικοί και Πράσινοι ψήφισαν ενα-
ντίον της προσπάθειας της κυβέρνησης 
να επαναφέρει την προσωρινή βίζα προ-
στασίας(TPV). Οι συγκεκριµένες βίζες 
που παρέχουν προστασία σε όσους απο-
δειχτεί ότι είναι πρόσφυγες για διάστηµα 
µέχρι τριών ετών, και στη συνέχεια οι 
κάτοχοι της βίζας αξιολογούνται εκ νέου, 
είχαν καταργηθεί από την κυβέρνηση 
των Εργατικών. 

Τώρα ο Συνασπισµός ελπίζει να τις 
επαναφέρει µε στόχο να αποτρέψει τους 
αιτούντες άσυλο που βρίσκονται ήδη 
στην Αυστραλία από το να πάρουν µόνι-
µη άδεια χωρίς επαναξιολόγηση. Να ση-
µειωθεί ότι η επαναφορά της βίζας TPV 
ήταν µία από τις βασικές προεκλογικές 

υποσχέσεις του Συνασπισµού.
Η κρίσιµη ψηφοφορίες για τις βίζες 

έγινε το βράδυ της ∆ευτέρας στη Γερου-
σία µε την τελική καταµέτρηση των ψή-
φων να διαµορφώνεται σε 36 κατά της 
επιστροφής και 26 υπέρ. Η Πράσινη γε-
ρουσιαστής, Σάρα Χάνσον-Γιανγκ περι-
έγραψε τις συγκεκριµένες βίζες ως απα-
ράδεκτες. “Το µόνο που έκαναν αυτές οι 
βίζες ήταν να τιµωρούν τους πιο ευάλω-
τους από τους πρόσφυγες, απλά επειδή 
τόλµησαν να αναζητήσουν προστασία για 
τις οικογένειές τους. Οι πρόσφυγες που 
έχουν στην κατοχή τους την συγκεκριµέ-
νη βίζα συχνά ζουν µε το φόβο της απέ-
λασης. Η µη επαναφορά της βίζας είναι 
µια νίκη για τη δικαιοσύνη”, είπε η κα 

Σάρα Χάνσον-Γιανγκ.
Ο υπουργός Μετανάστευσης, Σκοτ 

Μόρισον, δήλωσε ότι οι βίζες TPV είναι 
χρήσιµες και επιτέθηκε στην αντιπολί-
τευση για την συµπόρευση της µε τους 
Πράσινους. “Αυτή τη στιγµή, αυτό που 
είναι σαφές, είναι ότι το Εργατικό Κόµ-
µα επαναλαµβάνει ένα από τα χειρότερα 
λάθη που έκανε όταν ήταν στην κυβέρνη-
ση. ∆εν έχουν µάθει τίποτα από τις απο-
τυχίες τους. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει 
να αποθαρρυνθεί από αυτή την εξέλιξη. 
Μπορώ να διαβεβαιώσω τους Αυστρα-
λούς ότι οι άνθρωποι που έχουν φτάσει 
παράνοµα µε πλοίο στην Αυστραλία δεν 
θα πάρουν µόνιµη βίζα από αυτή την κυ-
βέρνηση”, είπε ο κ. Μόρισον.

Αποζημίωση 89 εκατ. 
δολαρίων σε θύματα 
της θαλιδομίδης

Εργατικοί και Πράσινοι εναντίον 
της προσωρινής βίζας προστασίας        




