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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝ ΤΗΤΑΣ Ν.Ν.Ο. 

Δωρεάν συμβουλές για Νεοφερμένους  
και τη βίζα τους  

Δωρεάν συμβουλές για νεοφερμένους στην Ελληνική  
Κοινότητα, με έμπειρο, εξειδικευμένο άτομο κι  
εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο μετανάστευσης,   
μιλώντας Ελληνικά. 

Η βοήθεια είναι για να εξετάσετε τις επιλογές της  
βίζα σας ώστε να σας εξοπλίσουν με τις σωστές  
πληροφορίες για την περίπτωσή σας. 

Κάθε δεύτερη Τετάρτη.   
 

Η Πρώτη ενημέρωση  
αρχίζει  την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ώρες: 11:00πμ-2:00μμ 
 

Στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη  
206-210 Lakemba Rd., Lakemba  

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε για το ραντεβού σας.  

Βασιλική επιτροπή για την εξέταση 
της φροντίδας ηλικιωμένων
Θ α χρειαστούν µερικές εβδο-

µάδες για να διευθετηθούν 
οι όροι της εντολής για τη 
βασιλική επιτροπή που θα 

εξετάσει τον τοµέα της φροντίδας 
ηλικιωµένων, κατόπιν αιτήµατος του 
πρωθυπουργού.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρ-
νηση θα συνεργαστεί µε τους φορείς 
του τοµέα της φροντίδας ηλικιωµέ-
νων για να καθορίσει το εύρος των 
αρµοδιοτήτων και τους στόχους της 
βασιλικής επιτροπής στην οποία θα 
δώσει εντολή ο πρωθυπουργός.
Ο Scott Morrison ανακοίνωσε τη σύ-
σταση βασιλικής επιτροπής την Κυ-
ριακή, αφού ήρθαν στη δηµοσιότητα 
κάποιες φρικτές περιπτώσεις κακο-
ποίησης ηλικιωµένων.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι όταν οι 
Αυστραλοί παίρνουν τις δύσκολες 

αποφάσεις όσον αφορά τον τρόπο 
που θα παρέχονται υπηρεσίες φρο-
ντίδας στους αγαπηµένους τους, θα 
πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη στο 
εθνικό σύστηµα.
«Είναι µία από τις πιο δύσκολες απο-
φάσεις που παίρνει κανείς, γιατί βα-
σίζονται εκατό τοις εκατό πάνω µας, 
σε µια ηλικία όπου είναι περισσότε-
ρο ευάλωτοι από κάθε άλλη περίοδο» 
δήλωσε στους δηµοσιογράφους στην 
Καµπέρα την Κυριακή.
Η έρευνα έρχεται µετά από ελέγχους 
σε ορισµένες εγκαταστάσεις που απο-
κάλυψαν µια «ανησυχητική τάση» µη 
συµµόρφωσης στους κανονισµούς 
και κακοποιήσεων, είπε.
Υπήρξε αύξηση κατά 177% του αριθ-
µού των οίκων ευγηρίας όπου διαπι-
στώθηκε σοβαρός κίνδυνος για τους 
ενοίκους κατά το προηγούµενο οικο-

νοµικό έτος. Επίσης, υπήρξε αύξηση 
κατά 292% του αριθµού των µονά-
δων που αρνήθηκαν να συµµορφω-
θούν µε τους κανόνες.
Η βασιλική επιτροπή θα εξετάσει την 
ποιότητα της φροντίδας στη µονάδα 
και της φροντίδας ηλικιωµένων στο 
σπίτι, ενώ στην έρευνά της θα ερευ-
νήσει και την ποιότητα των υπηρεσι-
ών φροντίδας που παρέχονται στους 
νέους Αυστραλούς µε αναπηρίες σε 

γηροκοµεία.
Ορισµένες οµάδες ηλικιωµένων χαι-
ρέτισαν την προοπτική εµπλοκής της 
βασιλικής επιτροπής, ωστόσο ορι-
σµένοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να 
επιβραδυνθούν οι επείγουσες µεταρ-
ρυθµίσεις που έχουν προταθεί από 
µια σειρά προηγούµενων ερευνών.
«Πρέπει να συνεχίσουµε να πιέζουµε 
για να λυθούν βασικά προβλήµατα 
που σχετίζονται µε το διαθέσιµο προ-
σωπικό και τη χρηµατοδότηση και να 
µην ξεχνάµε ότι επιδιώκουµε να βελ-
τιώσουµε το σύστηµα τώρα» δήλωσε 
ο διευθύνων σύµβουλος της Leading 
Age Services Australia Sean Rooney.
Ο κ. Morrison, από τη µεριά του, δή-
λωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να διακόψει τη σηµαντική εργασία 
στον τοµέα φροντίδας ηλικιωµένων 
που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πεθαίνουν από ναρκωτικά 
οι νέοι στο φεστιβάλ
Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ Gladys Berejiklian απέρριψε εκ νέου 
τις εκκλήσεις να υπάρχει χώρος ελέγχου χαπιών σε µουσικά φε-
στιβάλ, µετά από δύο θανάτους που σχετίζονται µε ναρκωτικά στο 
Defqon.1.
Η πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί να απαγορεύσει το φεστιβάλ 
µουσικής του Σίδνεϊ Defqon.1, αφού δύο νέοι έχασαν τη ζωή 
τους κατά τη διάρκειά του, κατά πάσα πιθανότητα από υπερβολι-
κή δόση ναρκωτικών, και άλλοι τρεις παλεύουν για τη ζωή τους. 
Ωστόσο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα αλλάξει τη στάση της 
εναντίον του ελέγχου χαπιών εντός των φεστιβάλ.
«Όποιος υποστηρίζει αυτόν τον έλεγχο δίνει το πράσινο φως στην 
κυκλοφορία ναρκωτικών, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο» 
ανέφερε.
Πέρα από τους δύο νεκρούς και τους τρεις που νοσηλεύονται σε 
κρίσιµη κατάσταση, 700 από τους 30.000 παρευρισκόµενους 
χρειάστηκαν τη φροντίδα ιατρικού προσωπικού, δήλωσε η αστυ-
νοµία – πάνω από δώδεκα άνθρωποι µεταφέρθηκαν στο νοσοκο-
µείο Nepean για προβλήµατα που σχετίζονταν µε τη λήψη ναρ-
κωτικών.
Οι τοξικολογικές εκθέσεις αναµένονται εντός µιας εβδοµάδας, 
προκειµένου να φανεί ακριβώς ποια ναρκωτικά, αν υπάρχουν, 
πήραν οι παρευρισκόµενοι στο φεστιβάλ.
Ο αναπληρωτής βοηθός Επίτροπος Allan Sicard δήλωσε ότι 180 
αστυνοµικοί ήταν στην εκδήλωση και είχαν συνεργαστεί µε τους 
διοργανωτές για να προσπαθήσουν να κρατήσουν το φεστιβάλ 
ασφαλές.
«Αυτό που δεν µπορούµε να κάνουµε είναι να είµαστε µέσα στα 
κεφάλια του κόσµου, να είµαστε παρόντες όταν αποφασίζουν να 
πάρουν τα ναρκωτικά» δήλωσε στους δηµοσιογράφους.
Όσον αφορά τους διοργανωτές του Defqon.1, έχουν προειδοποι-
ήσει τους κατόχους εισιτηρίων ότι η πολιτική του φεστιβάλ περί 
ναρκωτικών είναι η µηδενική ανοχή.
«Αυτό σηµαίνει ότι απαγορεύονται όλοι οι τύποι µαλακών και 
σκληρών ναρκωτικών. Αν βρεθούν ναρκωτικά, θα σας παραδώ-
σουµε στην αστυνοµία» ανέφερε η ιστοσελίδα του φεστιβάλ.
Η αστυνοµία λέει ότι 10 άτοµα κατηγορήθηκαν για αδικήµατα 
διακίνησης ναρκωτικών, συµπεριλαµβανοµένων δύο κοριτσιών 
ηλικίας 17 ετών που φέρεται ότι µετέφεραν στον χώρο 120 κά-
ψουλες κρυµµένες µέσα στο σώµα τους.
Στα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν από 69 άτοµα στο φεστιβάλ 
συγκαταλέγονται η έκσταση, η κοκαΐνη και το GHB.




