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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού!

Ο καθιερωµένος πλέον ετήσιος έρανος του 2ΜΜ για τη στήριξη παιδιών σε 
ιδρύµατα καθώς και σε άπορους Έλληνες θα πραγµατοποιηθεί και φέτος.

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί ο φετινός έρανος 
από τις 9.00 έως τις 22.00.

Στηρίζοντας µας, στηρίζετε και τους συµπατριώτες µας 
στις δύσκολες στιγµές της πατρίδας.

Σας θέλουµε κοντά µας, δίπλα µας για ν’ αποδείξουµε άλλη µια φορά 
ότι ο Ελληνισµός της Αυστραλίας έχει ανθρωπιά 

και η καρδιά του χτυπά στην Ελλάδα.
Ακούστε µας από τις συχνότητες 1665 ΑΜ Sydney, 1656 AM 

Darwin και 99.3 FM Wollongong ή ακούστε µας από το διαδίκτυο 
www.2mm.com.au  και από Tune In στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ευελπιστούµε στη συµµετοχή σας.
Γιάννης Μεράβογλου, ∆ιευθυντής

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΕΣ OIKO∆ΟΜΩΝ

(Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

Ζητούν από την Πρέµιερ ΝΝΟ 
κονδύλια ύψους $150 εκατοµ. 
υπέρ του χώρου κυνοδροµιών

Ε πί των ηµερών του πρώην πρέµιερ ΝΝΟ κ. Μπαίρντ πέρασε νόµος, 
ως γνωστόν, για κατάργηση των κυνοδροµιών (greyhound recing) 
στην Πολιτεία µας, αλλά στη συνέχεια εξ’ αιτίας της λαϊκής κατα-
κραυγής ελήφθη απόφαση για κατάργηση του εν λόγω νόµου, που 

αναµένεται να επικυρωθεί και προκειµένου να συµβάλουν σ’ αυτή την 
επικύρωση, ή να την εµποδίσουν δύο βουλευτές προσκείµενοι στην παρά-
ταξη των Shooters ζητούν από την Πρέµιερ Βerejiklian να εξασφαλιστούν 
$150 εκατοµµύρια συνολικά προς οικονοµική υποστήριξη του κλάδου 
των κυνοδροµιών! Συνοδοιπόρος των προαναφερθέντων δηλώνει και ο 
Χριστιανοδηµοκράτης rev Fred Nile, δηλώνοντας ότι η κυβερνητική οικο-
νοµική υποστήριξη είναι αναγκαία πλέον, προκειµένου να καλυφθούν οι 
νέες ανάγκες που προκύπτουν στον χώρο των κυνοδροµιών. 
Συγκεκριµένα οι βουλευτές Ρόµπερτ Μπράουν και Ρόµπερτ Μπόρσακ 
απειλούν να ψηφίσουν αντίθετα προς την απόφαση ανατροπής του νόµου 
Μπαίρντ, γεγονός που θα επιφέρει γερό χτύπηµα στην δηµοτικότητα της 
κυβέρνησης Βerejiklian, εάν δεν εγκριθεί η ετήσια παροχή $30 εκατοµ-
µυρίων για µια πενταετία. ∆ηλαδή $150 εκατοµµύρια συνολικά υπέρ της 
«βιοµηχανίας» των κυνοδροµιών!
Τα ποσά αυτά κατά την γνώµη των δύο βουλευτών είναι απαραίτητα, αφ’ 
ενός για την υλοποίηση των διατάξεων που απαγορεύουν σκληρές µεθό-
δους εκγύµνασης των σκύλων, καθώς και βαρβαρότητες εναντίον τους, 
αλλά και προς αποζηµίωση της απώλειας εισοδήµατος που προκύπτει για 
χιλιάδες άτοµα που εργάζονται στο χώρο greyhound recing.
Ο αρµόδιος υπουργός κ. Τούλ, δήλωσε χθες ότι τόσον η απαίτηση των 
βουλευτών, όσο και άλλες παρεµφερείς συστάσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν 
προκειµένου να εξασφαλιστεί το µέλλον της «βιοµηχανίας κυνοδροµιών» 
στην ΝΝΟ.

Προστατέψτε του ηλικιωμένους
“Το πρώτο µέτρο που θα πρέπει να πά-
ρει η κυβέρνηση”, είπε η κα Κώτση  “θα 
είναι η στήριξη ενός ισχυρού και απο-
φασιστικού Εισαγγελέα που θα ερευνά τα 
περιστατικά κακοποίησης των ηλικιωµέ-
νων”. Η κα Κώτση κάλεσε, επίσης, την 
Υπουργό για τη Γήρανση, Τάνια Ντέιβις 
να δεσµευτεί ότι θα υποβάλλει ετήσια έκ-
θεση προς το Κοινοβούλιο που περιγρά-
φει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
Πρόσφατα µε άρθρο παρέµβαση στην 
εφηµερίδα The Daily Telegraph, µε τίτ-
λο «Η βουβή ντροπή των ηλικιωµένων», 
η Σοφία Κώτση έγραφε: «Υποθέστε ότι 
η ηλικιωµένη µητέρα σας πάσχει από 
άνοια. Υποθέστε ότι ο αδελφός σας έχει 
αναλάβει µε πληρεξούσιο να διαχειρίζε-

ται τα οικονοµικά της. Παρά το γεγονός 
ότι υπάρχει ένα δίχτυ ασφάλειας που 
υποτίθεται ότι θα της επιτρέψει να πα-
ραµείνει στο σπίτι της, ο αδελφός σας 
πουλάει το σπίτι. Η µητέρα σας βρίσκε-
ται έξω από το σπίτι της και αναγκάζεται 
να πάει σε γηροκοµείο, αλλά οι λογαρια-
σµοί προς τον πάροχο φροντίδας δεν 
πληρώνονται. Αργότερα ανακαλύπτετε 
µια σειρά από δάνεια έχουν γίνει από 
τους τραπεζικούς λογαριασµούς της µη-
τέρας σας προς τον αδελφό σας ή επιχει-
ρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 
αυτά τα χρήµατα έχουν επιστραφεί. Φα-
νταστείτε την απελπισία σας. Αυτή είναι 
µία από τις πολλές πραγµατικές ιστορί-
ες που έχουν κατατεθεί στην εξεταστική 
επιτροπή της Άνω Βουλή που ερευνά το 
ζήτηµα της κακοποίησης των ηλικιωµέ-
νων. Η έρευνα µόλις που έχει αγγίξει 
την επιφάνεια της κοινωνικής τραγωδίας 
που εκτυλίσσεται σε ολόκληρη τη χώρα 
– της σιωπηλής επιδηµίας  κακοποίησης 
των ηλικιωµένων που επηρεάζει τόσους 
πολλούς ανθρώπους στο τέλος της ζωής 
τους. Ανεπίσηµα στοιχεία δέιχνουν ότι 
ορισµένοι πάροχοι φροντίδας ηλικιω-
µένων θέτουν την ποιότητα ζωής και 
την υγεία των ηλικιωµένων σε κίνδυνο 
προκειµένου να κρατήσουν το κόστος 
όσο το δυνατόν χαµηλότερα. Σύµφωνα 
µε την Ένωση Υπηρεσιών Υγείας, η έλ-
λειψη προσωπικού σε ορισµένα ιδρύµα-
τα έχει οδηγήσει σε εξοντωτικά ωράρια 

εργασίας. Αναπόφευκτα, το σύστηµα 
της περίθαλψης υποφέρει σε αυτές τις 
περιπτώσεις, προκαλώντας αγωνία για 
τους κατοίκους, τις οικογένειες και τους 
εργαζόµενους. ∆εν µπορούµε να πούµε 
ότι τα προβλήµατα αυτά είναι συστηµικά, 
αλλά είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να δι-
απιστώνουµε ότι υπάρχουν ηλικιωµένοι 
που δεν λαµβάνουν σωστή φροντίδα. Η 
γραµµή βοήθειας για τα περιστατικά κα-
κοποίησης ηλικιωµένων αναφέρει ότι 
το 71 τοις εκατό των περιστατικών που 
καταγγέλονται έχουν ως δράστη ένα µέ-
λος της οικογένειας. Συχνά, αυτές οι κα-
ταγγελίες αφορούν αδίστακτα µέλη της 
οικογένειας που εκµεταλλεύονται την 
κηδεµονία για να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην «πρόωρη κληρονοµιά». Τα θύµατα 
αυτού του συγκεκριµένου τύπου της κα-
κοποίησης µπορεί να µην είναι σε θέση 
να διαµαρτυρηθούν ή να µην µην συνει-
δητοποιούν καν ότι χειραγωγούνται”. Η 
κα Κώτση καλεί την κυβέρνηση να εξε-
τάσει µια σειρά από διαφορετικές πολι-
τικές λύσεις σε αυτά τα ζητήµατα, όπως 
την καλύτερη εποπτεία του τοµέα της 
φροντίδας ηλικιωµένων, τη δηµιουργία 
∆ηµόσιου Συνηγόρου για τους ηλικιω-
µένους και ισχυρότερους νόµους που θα 
αποτρέπουν την κατάχρηση της εξουσίας 
που δίνει το πληρεξούσιο και καλεί του 
πολίτες να απαιτήσουν την προστασία 
των δικαιωµάτων των ηλικιωµένων Αυ-
στραλών.

Σοφία  Κώτση: 
Άστραψε και βρόντησε η 
βουλευτής Σοφία Κώτση 

στη Νοµοθετική Συνέλευ-
ση της ΝΝΟ, την περα-

σµένη Τετάρτη µε αφορµή 
το µεγάλο πρόβληµα της 

κακοποίησης των 
ηλικιωµένων. Η κα Κώτση 
κάλεσα την κυβέρνηση της 
Γκλάντις Μπερετζικλιάν να 
λάβει άµεσα µέτρα για την 

αντιµετώπιση της 
µάστιγας της κακοποίησης 

των ηλικιωµένων.




