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30 ΙΟΥΛΙΟΥ –  7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΛΕΥΤΕΡΗ. ΤΙΜΗ $990.00 

21 KAI 22 ΙΟΥΛΙΟΥ  – 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ $295.00
28 ΙΟΥΛΙΟΥ –  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  $25.00
29 & 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΣΤΟ DUBBO ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ  $199.00
18 & 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –  ΔΥΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ WAGGA WAGGA ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, 
ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ  $195.00

22 & 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  - 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΟ CANBERRΑ ΚΑΙ ΣΤΟ FLORIA-
DE ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ $220.00

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -  21 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΧΙΟ-ΣΑΜΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ-
ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-
ΝΥΜΦΑΙΟ-ΠΡΕΣΠΕΣ-ΨΑΡΑΔΕΣ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ-
ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ. ΤΙΜΗ $6999.00. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
$2,500.00. 

  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΒΓΑΖΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΥΜΕ ΕΚΕΙ. ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ 
ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ GOLD COAST 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ GOLD COAST 

Οι εκδρομές μας είναι υπέροχες και πάντα επιτυχημένες. Είμαστε πάντα μαζί σας και πάντα παίρνετε το καλύτερο για ότι πληρώνετε.

Οι κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή βία δεν 
θα μπορούν πια να εξετάζουν τα θύματά τους
Έως τώρα, οι κατηγορούμενοι για εν-
δοοικογενειακή βία που επέλεγαν να 
μην έχουν δικηγόρο αλλά να εκπρο-
σωπούν οι ίδιοι νομικά τον εαυτό τους 
είχαν τη δυνατότητα, υπό ορισμένες 
συνθήκες, να εξετάζουν τα θύματά τους 
κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση επρόκειτο να εισαγάγει χθες Πέ-
μπτη νομοσχέδιο για την κατάργηση 
αυτής της πρακτικής, επικαλούμενη 
σημαντικές ανησυχίες εκ μέρους των 
κοινοτήτων και την επιθυμία της να 
αποφευχθεί ο περαιτέρω ψυχικός 

τραυματισμός των θυμάτων.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το να έρ-
χεται το θύμα σε άμεση αντιπαράθεση 
με τον δράστη ή τον εικαζόμενο δρά-
στη οικογενειακής βίας συνθέτει ένα 
τραυματικό κομμάτι αυτής της βίας και 
μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικα-
νότητα ενός θύματος να δώσει σαφή 
αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές 
διαδικασίες» δήλωσε ο γενικός ει-
σαγγελέας Christian Porter. «Το [νο-
μοσχέδιο] θα απαγορεύσει την άμεση 
εξέταση κατ’ αντιπαράθεση σε συγκε-
κριμένες και σοβαρές περιστάσεις, για 
την προστασία των θυμάτων από τον 

εκ νέου τραυματισμό τους. Αυτό περι-
λαμβάνει περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
καταδίκες, κατηγορίες ή τελικές δικα-
στικές αποφάσεις περί οικογενειακής 
βίας μεταξύ των μερών».

«Ήθελα να τελειώσω τη ζωή μου την 
ημέρα που η κοινότητά μας επέτρεψε 
σε αυτόν τον άνθρωπο να με εξετάσει 
στο δικαστήριο» λέει η Eleanor (δεν εί-
ναι το πραγματικό της όνομα), μητέρα 
τεσσάρων παιδιών και δασκάλα δημο-
τικού σχολείου στη Βικτώρια.
Έφυγε από μια κακοποιητική σχέση 
περίπου πριν από δέκα χρόνια – μια 

σχέση στην οποία είχε επανειλημμένα 
βιαστεί και δεχτεί κλοτσιές από τον σύ-
ντροφό της, με τις βαριές μπότες της 
δουλειάς του. «Όταν πήγα στην ακρό-
αση του Οικογενειακού Δικαστηρίου, 
ανακάλυψα την ίδια ημέρα ότι θα εκ-
προσωπούσε τον εαυτό του και ότι είχε 
το προνόμιο να μπορεί να με εξετάσει 
ο ίδιος πρόσωπο με πρόσωπο» είπε 
στο ABC. «Γιατί να δώσουν σε κάποιον 
τέτοια εξουσία πάνω στο θύμα του;»
Μια ευρεία αναθεώρηση του συστήμα-
τος οικογενειακού δικαίου πρόκειται 
να υποβληθεί στην κυβέρνηση τον ερ-
χόμενο Μάρτιο.

Χιλιάδες ασθενείς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στη 
λήψη διαγνωστικών εξετάσεων σπινθηρογραφημάτων μετά από βλάβη στον 
πυρηνικό αντιδραστήρα Lucas Heights στο Σίδνεϊ.
Ένα σύστημα μεταφορέων στο εσωτερικό της μονάδας που παράγει τη μονα-
δική πηγή ραδιενεργών φαρμάκων της Αυστραλίας υπέστη βλάβη την Πα-
ρασκευή, όπως επιβεβαίωσε ο Αυστραλιανός Οργανισμός Πυρηνικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας (ANSTO), και έκτοτε η παραγωγή της εγκατάστασης 
10.000 δόσεων technetium-99m ανά εβδομάδα για Αυστραλούς ασθενείς 
έχει σταματήσει. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση της 
πυρηνικής ιατρικής και αποτελούν ζωτικό διαγνωστικό εργαλείο που χρησι-
μοποιείται σε εξετάσεις για καρδιακές, πνευμονικές και μυοσκελετικές παθή-
σεις, για καρκίνο και πολλές άλλες ασθένειες.
Οι μηχανικοί δεν είναι ακόμη σε θέση να «παρακολουθήσουν με φυσική 
παρουσία το μηχάνημα» δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ANSTO, παρόλο που 
εργάζονταν για την επισκευή του όλο το Σαββατοκύριακο.
Η ANSTO δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκατασταθεί η 
γραμμή παραγωγής, λέγοντας ότι αυτό θα καθοριστεί «όσο το δυνατόν συ-
ντομότερα». Όπως δήλωσε εκπρόσωπός της, δεν υπάρχουν «κίνδυνοι ή ζη-
τήματα ασφάλειας» για το προσωπικό και τους ανθρώπους που ζουν γύρω 
από την εγκατάσταση του Σίδνεϊ. Η ANSTO δεν μπορούσε να απαντήσει ως 
προς το εάν εξαιτίας αυτής της κατάστασης τα νοσοκομεία θα αναγκαστούν 
να αξιολογούν τους ασθενείς, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο κρίσιμες πε-
ριπτώσεις. «Αυτό θα εξαρτηθεί από θέματα όπως τα υφιστάμενα επίπεδα 
των αποθεμάτων» δήλωσε ο εκπρόσωπος. Το εργοστάσιο του Σίδνεϊ είναι 
ο μοναδικός πυρηνικός αντιδραστήρας στην Αυστραλία και ένας από τους 
μόνο 11 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε όλο τον κόσμο που παράγουν ια-
τρικές προμήθειες. Για να προσπαθήσει να περιορίσει τον αντίκτυπο της 
έλλειψης των φαρμάκων σε ασθενείς και νοσοκομεία, η ANSTO απέστειλε 
μαζικά προϊόντα γονικών ισοτόπων σε πυρηνική εγκατάσταση στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες για να ολοκληρωθεί εκεί το τελικό στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας, και αναμένει την επιστροφή τους την επόμενη εβδομάδα ώστε 
να διανεμηθούν σε αυστραλιανά νοσοκομεία.

xx Περισσότεροι από 6.000 Αυστραλοί ηλικίας κάτω των 65 ετών ζουν σε 
κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Από αυτούς, περίπου 2.000 έχουν ενταχθεί 
στο Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα Αναπηρίας (NDIS), αλλά μέχρι στιγμής 
μόνο το 2% εξ αυτών λαμβάνουν στήριξη για στέγαση.
«Δεν θεωρούμε ότι το NDIS έχει κάποιο σφάλμα εδώ, αλλά τα στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν επιλύουμε» λέει ο 
George Taleporos από το Summer Foundation – μια οργάνωση που υποστη-
ρίζει τους νέους που υποχρεώνονται να ζουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιω-
μένων. «Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων 
επειδή δεν έχουν εναλλακτικές δυνατότητες για τη στέγασή τους ή δεν έχουν 
υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από ένα γη-
ροκομείο όταν δεν έχεις πουθενά να πας».
Μέχρι το 2020, 460.000 Αυστραλοί αναμένεται να έχουν ενταχθεί στο NDIS. 
Ωστόσο, μόνο οι δικαιούχοι με υψηλές ανάγκες θα λάβουν υποστήριξη για 
εξειδικευμένα καταλύματα, κατάλληλα για την αναπηρία τους.
Ο διευθύνων σύμβουλος των υπηρεσιών αναπηρίας, Ken Baker, πιστεύει 
ότι η ποιότητα των προγραμμάτων του NDIS πρέπει να βελτιωθεί. «Μόνο 
το 6% των ανθρώπων θα λάβουν χρηματική υποστήριξη για εξειδικευμένες 
ανάγκες, επειδή οι διαδικασίες είναι πολύ πολύπλοκες» δήλωσε.
Ο πρώην αρμόδιος Graeme Innes συμφωνεί ότι η διαδικασία χρηματοδότη-
σης πρέπει να απλοποιηθεί. «Το NDIS είναι καλό, βοηθά σε κάποιο βαθμό» 
εξήγησε ο κ. Innes. «Αλλά το πρόβλημα δημιουργείται από τον τρόπο που 
κατανέμουν τα κεφάλαια, στριμώχνουν τους ανθρώπους σε σπίτια όπου κα-
τοικούν πολλοί μαζί αντί να τους αφήνουν να πάνε σε ένα σπίτι της επιλο-
γής τους». Μια τέτοια περίπτωση είναι η Michelle Newland, η οποία κατά 
το πρώτο έτος των σπουδών της είχε μια σοβαρή κρίση άσθματος που την 
άφησε με εγκεφαλικό τραύμα. Μοναδική επιλογή των γονιών της ήταν μια 
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Μελβούρνη – όπου έζησε για 16 μήνες 
πριν μεταφερθεί στο δικό της σπίτι, κοντά στους δικούς της, όχι με την υπο-
στήριξη του NDIS, αλλά με κρατική χρηματοδότηση και με τη στήριξη της 
κοινότητας.

Προβληματισμό προκαλεί η βλάβη 
σε πυρηνικό αντιδραστήρα

Το NDIS αφήνει νέους ανθρώπους
σε οίκους ευγηρίας


