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ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.
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áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 
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Η
Υπηρεσία Οργάνων και 
Ιστού (OTA) υποδέχτηκε με 
μεγάλη χαρά την υποστήρι-
ξη της Ελληνικής Ορθοδό-

ξου Αρχιεπισκοπής της Αυστραλίας 
σχετικά με τη δωρεά οργάνων και 
ιστού.
Η δ/ς Yael Cass, η Προϊστάμενη 
της OTA, είπε ότι η OTA συνεργά-
ζεται στενά με τους θρησκευτικούς 
ηγέτες στην Αυστραλία προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι οι κοινότητές 
τους ενημερώνονται κατάλληλα 
σχετικά με τη δωρεά οργάνων και 
ιστού.
“Η OTA έχει συνεργαστεί με τους 
θρησκευτικούς ηγέτες στην Αυ-
στραλία μέσω της εκστρατείας 
‘DonateLife…the greatest gift’ 
(ΔωρήστεΖωή...το σημαντικότερο 
δώρο) για να κατανοήσει την θέση 
που τηρούν στο ζήτημα της δωρεάς 
οργάνων και ιστού και για να σφυ-
ρηλατήσει συνεταιρισμούς”, είπε η 
δ/ς Cass.
“Οι περισσότερες θρησκείες επι-
τρέπουν ακόμα και προτρέπουν τη 
δωρεά οργάνων και ιστού ως την 
τελική πράξη γενναιοδωρίας, και 
ως εκ τούτου παρακαλούμε αυτούς 
που πιστεύουν σε κάποιο θρήσκευ-
μα να ζητήσουν καθοδήγηση από 

τους θρησκευτικούς τους ηγέτες 
σχετικά με αυτό το ζήτημα”.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Στυλιανός, Αρχιεπίσκοπος της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας 
της Αυστραλίας, είπε “Η Εκκλη-
σία μας και η Αρχιεπισκοπή μας 
υποστηρίζει τη δωρεά οργάνων και 
ιστού ως μια αλτρουιστική πράξη 
προσφοράς.”
“Η ανθρώπινη ζωή μπορεί να 
βελτιωθεί μέσω της φιλανθρωπικής 
πράξης δωρεάς και μεταμοσχεύσε-
ως ενώ διατηρεί την ιερότητα της 
ζωής. Εμείς έχουμε το λόγο του 
Θεού ως οδηγό που λέγει ΄είναι πε-
ρισσότερο ευλογημένο να προσφέ-
ρεις παρά να δέχεσαι΄ (Μακάριον 
εστίν μάλλον διδόναι η λαμβάνειν, 
Πράξεις 20:35).”
Η δ/ς Cass είπε, “προσβλέπω με 
χαρά στη στενή συνεργασία με την 
Αρχιεπισκοπή για να ενημερώσου-
με τους ιερείς σε όλη την Αυστραλία 
σχετικά με τη δωρεά οργάνων και 
ιστού έτσι ώστε να μπορούν να 
καθοδηγούν τους πιστούς σε αυτό 
το ζήτημα.”
Ενώ ένας δωρητής οργάνων και 
ιστού μπορεί να μετατρέψει την 
ζωή δέκα ή περισσοτέρων ατόμων, 
λιγότερο από ένα τοις εκατό όλων 

των θανάτων στα νοσοκομεία συμ-
βαίνει στις συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις όπου η δωρεά οργάνων είναι 
δυνατή. Υπάρχουν συνεχώς 1.500 
Αυστραλοί στις επίσημες λίστες 
αναμονής για μεταμόσχευση.
Οι οικογένειες χρειάζεται να συζη-
τούν και να γνωρίζουν τις αποφά-
σεις ενός του άλλου για το λόγο ότι 
στην Αυστραλία ζητείται συνήθως 
από την οικογένεια του κάθε ενδε-
χόμενου δωρητή να υποστηρίξει 
την απόφαση δωρεάς του αποθανό-
ντος πριν διεκπεραιωθεί η δωρεά 
οργάνων και ιστού.
Το προσωπικό των νοσοκομείων 
θα βοηθήσει τις οικογένειες των 
ενδεχομένων δωρητών να επικοι-
νωνήσουν με κάποιον πνευματικό 
σύμβουλο αν το απαιτήσουν και 
θα βοηθήσουν επίσης στη διευθέ-
τηση των εθίμων κατά τον θάνατο 
σχετικά με την θρησκεία και την 
κουλτούρα του δωρητή.
Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το www.donatelife.
gov.au .Διατίθενται πληροφορίες 
σε ορισμένες γλώσσες, καθώς και 
δηλώσεις από διάφορες θρησκείες 
σχετικά με τις θέσεις που τηρούν 
αναφορικά με τη δωρεά οργάνων 
και ιστού και με μεταμόσχευση.

Τέταρτη μεγαλύτερη πηγή 
εσόδων η εκπαίδευση

Στα 16,6 δισ. δολάρια ανήλθε το ποσό που 
εισπράττει κάθε χρόνο η Αυστραλία από τους ξέ-
νους φοιτητές που επισκέπτονται τη χώρα για να 
φοιτήσουν στα διάφορα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 
τα έσοδα της χώρας από τους ξένους φοιτητές 
αυξήθηκαν κατά 500 εκατ. δολάρια πέρυσι, σε 
σχέση με το 2009.

Στο μεταξύ, αν ληφθεί υπόψη η πτώση της 
ισοτιμίας του αυστραλιανού δολαρίου, τα έσοδα 
της χώρας από τους ξένους φοιτητές αναμένεται 
να αυξηθούν, αφού όλο και περισσότεροι νέοι 
θα προτιμούν να πάνε στην Αυστραλία για να 
σπουδάσουν μιας και θα τους στοιχίζει λιγότερο.

Αναφερόμενος στο θέμα ο ομοσπονδιακός 
υπουργός Εμπορίου Άντριου Ρομπ, είπε ότι τα 
νέα στοιχεία υπογραμμίζουν πόσο σημαντικό 
για την οικονομία είναι το εκπαιδευτικό σύστη-
μα της χώρας.

Αυτή τη στιγμή, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 
η τέταρτη κατά σειρά πηγή εσόδων της Αυστρα-
λίας από τον τομέα των εξαγωγών. Πρώτη στη 
λίστα των εσόδων είναι οι εξαγωγές σιδήρου 
από τις οποίες η χώρα εισπράττει πάνω από 80 
δισ. το χρόνο. Ακολουθούν οι εξαγωγές κάρ-
βουνου με 40 δισ. και οι εξαγωγές φυσικού αε-
ρίου με 20 δισ.

Η βιομηχανία της εκπαίδευσης με 16,6 δισ. 
καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, αφού ο αριθ-
μός των φοιτητών που επιλέγουν την Αυστραλία 
για να σπουδάσουν φτάνει στις 600.000, ενώ 
παράλληλα η εγκατάστασή τους στη χώρα δημι-
ουργεί 100.000 θέσεις εργασίας.
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