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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

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.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 
ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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ΟΗΕ προς Αυστραλία: Αποζημιώστε τα παιδιά που 
υπέστησαν κακομεταχείριση σε κέντρα κράτησης
Ν α αποζημιώσει τα 

παιδιά τα οποία 
υπέστησαν κακομε-
ταχείριση σε κέντρα 

κράτησης ανηλίκων κάλεσε 
την κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας η Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Ο αυστραλός πρωθυπουρ-
γός Μάλκολμ Τέρνμπουλ 
διέταξε να διεξαχθεί έρευ-
να για τη μεταχείριση παι-
διών που κρατούνται μετά 
τη μετάδοση, νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα από το 
ABC, ενός βίντεο στο οποίο 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι 
καταγράφηκαν να κάνουν 
χρήση δακρυγόνων εναντί-
ον εφήβων κρατουμένων 
και να δένουν ένα ημίγυ-
μνο αγόρι στο οποίο έχουν 
φορέσει κουκούλα σε μια 
καρέκλα. «Μας προκάλεσε 
σοκ το βίντεο (...) από το 
κέντρο κράτησης του Ντον 
Ντέιλ, στη Βόρεια Επικρά-
τεια», υπογράμμισε η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα σε 

ανακοίνωσή της που δημο-
σιοποιήθηκε την περασμέ-
νη Παρασκευή. «Καλούμε 
τις αρχές να εντοπίσουν αυ-
τούς που διέπραξαν την κα-
κομεταχείριση των παιδιών 
και να τους αποδώσουν 
ευθύνες για τέτοιες ενέρ-
γειες (...). Πρέπει επίσης 
να δοθούν αποζημιώσεις», 
συμπλήρωσε η Αρμοστεία. 
Ακόμη, η Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
κάλεσε την κυβέρνηση της 
Αυστραλίας να επικυρώσει 
το Προαιρετικό Πρωτόκολ-
λο στη Σύμβαση κατά των 
Βασανιστηρίων και Άλλων 
Μορφών Σκληρής, Απάν-
θρωπης ή Ταπεινωτικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, 
βάσει του οποίου ανεξάρ-
τητοι ερευνητές θα μπο-
ρούν να πραγματοποιούν 
ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα επιθεωρήσεις σε σω-
φρονιστικά καταστήματα. 
Ο Τέρνμπουλ διέταξε να 
συγκροτηθεί μια Βασιλική 
Επιτροπή για να ερευνήσει 

τη μεταχείριση των παιδιών 
στα κέντρα κράτησης ανη-
λίκων της Βόρειας Επικρά-
τειας, ωστόσο απέρριψε τις 
εκκλήσεις να διεξαχθεί μια 
ευρύτερη έρευνα σε εθνικό 
επίπεδο. Ο αρμόδιος για τα 
σωφρονιστικά καταστήματα 
στην κυβέρνηση της Βόρει-
ας Επικράτειας καθαιρέθη-
κε μέσα σε ώρες από τη με-
τάδοση του βίντεο και την 
Τετάρτη οι αρχές της Βό-
ρειας Επικράτειας έδωσαν 
εντολή να μην χρησιμοποι-
ούνται δεσμά ή κουκούλες 
για την καταστολή παιδιών 
σε κέντρα κράτησης ανηλί-
κων. Ο Ειδικός Εισηγητής 
του ΟΗΕ για τα Βασανιστή-
ρια Χουάν Μέντες επισήμα-
νε ότι το γεγονός πως χρη-
σιμοποιήθηκαν κουκούλες, 
δεσμά και δακρυγόνα ενα-
ντίον ανήλικων Αβοριγί-
νων σε κέντρα κράτησης 
από αστυνομικούς πιθανόν 
αποτελεί παραβίαση της 
Σύμβασης κατά των Βα-
σανιστηρίων. Η υπόθεση 
υπογραμμίζει τις ανησυχίες 

για τον δυσανάλογα υψηλό 
αριθμό ανήλικων Αβορι-
γίνων που βρίσκονται σε 
κέντρα κράτησης. Εκπρό-
σωποι της κοινότητας των 
Αβοριγίνων απευθύνουν 
εκκλήσεις προς τους πολιτι-
κούς να αντιμετωπίσουν το 
ευρύτερο ζήτημα της μετα-
χείρισης των ιθαγενών. Οι 
Αβοριγίνες αποτελούν το 
3% του πληθυσμού της Αυ-

στραλίας, αλλά αντιπροσω-
πεύουν το 27% των φυλα-
κισμένων και το 94% των 
ανήλικων κρατουμένων 
στη Βόρεια Επικράτεια. Οι 
περίπου 700.000 Αβοριγί-
νες της Αυστραλίας βρίσκο-
νται στο κατώτατο επίπεδο 
σχεδόν κάθε οικονομικού 
και κοινωνικού δείκτη για 
τα 23 εκατ. πολίτες της χώ-
ρας μας...

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9594 5379

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς


