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Γίνετε µέλος της οµάδας του προσωπικού µας. 

Ζητάµε µάγειρα για ολική απασχόληση για να εργα-
σθεί σε ένα από τα καταστήµατά µας Fish & Chips 
ή Chicks & Burgers, που βρίσκονται στο Coogee. 
Το προσωπικό µας έχει στόχο να προσφέρει άριστη 
εξυπηρέτηση και άριστη ποιότητα φαγητού.

Προσόντα και εµπειρία
•   Προϋπηρεσία ενός έτους (τουλάχιστον) σε παρό-

µοια θέση

Καθήκοντα και Ευθύνες
•  Μαγείρεµα
•  Προετοιµασία
•  Σαλάτες
•  Νέες Συνταγές
 Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
Jessy 0421 422 962

POSITION VACANT 

FULL TIME COOK
Join our team at one of our venues; Fish 
& Chips or Chicks & Burgers, located in 
Coogee. We are on the hunt for a full time 
cook.We are a small tight knit team with the 
aim to provide excellent service and food. 

Qualifications & experience
•  One year experience in similar position

Tasks & responsibilities
•  Cooking
•  Prep
• Salad making
•  Devising new recipes
 

For more information 
call Jessy 0421 422 962

Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ, Gladys Berejiklian, 
δήλωσε ότι ανησυχεί για τις επερχόµενες περι-
κοπές στον πολιτειακό προϋπολογισµό για τις 
υπηρεσίες αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής 
βίας, αλλά δεν θα το αφήσει ποτέ να συµβεί.
Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΝΝΟ, Mark Speakman, 
«παρενέβη αµέσως» αφού ο ίδιος και η πολιτει-
ακή πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκαν µε την από-
φαση να µειωθούν οι υπηρεσίες στήριξης για την 
ενδοοικογενειακή βία στο δυτικό Σίδνεϊ. Ο κ. 
Speakman και η κ. Gladys Berejiklian δήλωσαν 
την Τετάρτη ότι είχαν µόλις µάθει εκείνο το πρωί 
για τις επίµαχες περικοπές.
Αργότερα, ο κ. Speakman είπε ότι παρενέβη αµέ-
σως για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν περι-
κοπές στην Υπηρεσία Συµβουλευτικής Γυναικών 
του Σίδνεϊ, στο Κέντρο Υγείας Γυναικών Penrith 
και στο Κέντρο Υγείας Γυναικών Cumberland
Το Σώµα Νοµικής Εκπροσώπησης Γυναικών για 
την Ενδοοικογενειακή Βία (WDVCAS) της ΝΝΟ 
δήλωσε ότι υπήρχαν «ατελείωτες ανακοινώσεις» 
για υποδοµές, αλλά κανένα στοιχείο επένδυσης 

για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής 
βίας. «Οι γυναίκες και τα παιδιά τροµοκρατούνται 
στα ίδια τους τα σπίτια, κι όµως δεν βλέπουµε την 
κυβέρνηση της ΝΝΟ να δεσµεύεται να εφαρµό-
σει τις συστάσεις των εµπειρογνωµόνων για την 
αντιµετώπιση αυτής της κρίσης» δήλωσε ο διευ-
θυντής Hayley Foster. «Η ασφάλεια της κοινότη-
τας πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα 
µιας καλής κυβέρνησης και σηµαντικός αριθµός 
γυναικών και παιδιών δεν είναι ασφαλής στη 
ΝΝΟ».
Η εκπρόσωπος των Εργατικών για την ενδοοικο-
γενειακή βία, Jenny Aitchison, κάλεσε τον Συνα-
σπισµό να προσδιορίσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
χρηµατοδότηση για την αντιµετώπιση του ζητήµα-
τος, λέγοντας ότι τα χρήµατα για τον τοµέα αυτόν 
ήταν πάντα ασαφή. Η κυβέρνηση αντιµετώπισε 
επίσης ερωτήµατα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση 
της προστασίας των παιδιών, της δικαιοσύνης 
και της αντιµετώπισης της έλλειψης στέγης, κα-
θώς η αντιπολίτευση µελετούσε τον προϋπολογι-
σµό της Τρίτης.

Μ ια γυναίκα θα παραµείνει 
υπό κράτηση κατηγορού-
µενη για δολοφονία, µετά 
τον θάνατο 23χρονης που 

σκοτώθηκε όταν έπεσε από διαµέρι-
σµα του Σίδνεϊ.
Η Shuyu Zhou, 23 ετών, βρέθηκε µε 
πολύ σοβαρά τραύµατα σε ένα µονο-
πάτι στο πίσω µέρος του 11ώροφου 
συγκροτήµατος διαµερισµάτων στο 
Rose Valley Way στο Zetland περί-
που στις 8.45 µ.µ. τη ∆ευτέρα.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλή-
θηκαν στο σηµείο αλλά δεν κατάφε-
ραν να την επαναφέρουν στη ζωή.
Η αστυνοµία ζήτησε βοήθεια για να 
εντοπίσει την 29χρονη Zixi Wang, 

γνωστή και ως Jessie  –που πιστεύ-
εται ότι ήταν πρώην σύντροφος της 
κ. Zhou–, η οποία  καταζητούνταν κι 
εναντίον της είχε εκδοθεί έκτακτο 
ένταλµα σύλληψης σε σχέση µε το 
περιστατικό.
Στη συνέχεια, η κυρία Wang συνε-
λήφθη την Τρίτη το απόγευµα κοντά 
στη γέφυρα Sea Cliff, βόρεια του 
Wollongong, αφού κάποιος πολίτης 
είδε το αυτοκίνητο που οδηγούσε, 
ένα λευκό Mercedes-Benz SUV, και 
ειδοποίησε τις αρχές.
Το όχηµα κατασχέθηκε για να γί-
νουν εγκληµατολογικές εξετάσεις, 
ενώ η ίδια µεταφέρθηκε στο αστυ-
νοµικό τµήµα Wollongong για ανά-

κριση.
Την Τετάρτη της απαγγέλθηκαν κα-
τηγορίες σχετικά µε τη δολοφονία 
της κ. Zhou, καθώς και για την οδή-
γηση οχήµατος χωρίς τη συγκατάθε-
ση του ιδιοκτήτη.
Η υπόθεση της κυρίας Wang έφτα-
σε ενώπιον του δικαστή Mark 
Douglass στο τοπικό δικαστήριο του 
Wollongong προχτές το απόγευµα.
Η 29χρονη δεν υπέβαλε αίτηση για 
να βγει µε εγγύηση, κάτι που, ούτως 
ή άλλως, απορρίφθηκε και επισή-
µως. Έχει προφυλακιστεί µέχρι τις 
28 Αυγούστου, όταν και θα εµφανι-
στεί µέσω skype  στο κεντρικό τοπι-
κό δικαστήριο του Σίδνεϊ.

Ενώ το Εθνικό Σχέδιο Ασφά-
λισης Αναπηρίας (NDIS) βοή-
θησε στη βελτίωση της φροντί-
δας των ατόµων µε αναπηρίες 
στην Αυστραλία, οι ειδικοί λένε 
ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό 
των δικαιούχων είναι επιλέ-
ξιµο για στέγαση στο πλαίσιο 
του σχεδίου. Το NDIS σχεδιά-
στηκε ως υπηρεσία υποστήρι-
ξης και βοηθά να βρουν στέγη 
µόνο τα άτοµα µε πολύ υψηλές 
ανάγκες, ή περίπου το 6% των 
δικαιούχων, ενώ η ευθύνη για 
κοινωνική και οικονοµικά προ-
σιτή στέγαση βαραίνει την οµο-
σπονδιακή και τις πολιτειακές 
κυβερνήσεις.
Το Ινστιτούτο Αναπηρίας του 
Πανεπιστηµίου της Μελβούρ-
νης και η Αδελφότητα του St. 
Laurence συγχρηµατοδοτούν 
ένα πρόγραµµα που καταγρά-
φει τις διαφορετικές δυνατό-

τητες στέγασης για άτοµα µε 
αναπηρία, τους φροντιστές και 
τις υπηρεσίες που τα υποστηρί-
ζουν.
Ο Joseph Connellan, ∆ιευθυ-
ντής Στέγασης στο Ινστιτούτο 
Αναπηρίας της Μελβούρνης, 
δήλωσε ότι 50.000-70.000 
άτοµα µε πρόσβαση στο NDIS 
χρειάζονται στέγαση, αλλά δεν 
είναι επιλέξιµα για τα εξειδι-
κευµένα καταλύµατα αναπηρίας 
που παρέχονται κι ότι το Σχέ-
διο έχει επιφέρει πρόοδο στην 
υποστήριξη των ατόµων µε 
αναπηρία, αλλά πρέπει να δο-
θεί προτεραιότητα στην παροχή 
στέγης από τις κυβερνήσεις.
Περίπου 17.000 άτοµα µε ανα-
πηρία ζουν σε οµαδικές κατοικί-
ες στην Αυστραλία και περίπου 
το 30% αυτών έχουν ήπια δια-
νοητική αναπηρία. Κάποια από 
αυτά τα άτοµα δεν χρειάζεται 

να ζουν σε αυτές τις κατοικίες, 
αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή. 
Οι οµαδικές κατοικίες δηµιουρ-
γήθηκαν πριν από περισσότερα 
από 50 χρόνια για να µετακι-
νηθούν τα άτοµα µε αναπηρία 
από τα µεγάλα ιδρύµατα στην 
κοινότητα και η ποιότητά τους 
ποικίλλει δραµατικά, µε περι-
πτώσεις παραµέλησης και ανε-
παρκούς παρακολούθησης των 
ενοίκων. 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Συµ-
βουλίου για την Πνευµατική 
Αναπηρία, Justine O’Neill, δή-
λωσε ότι σε πολλούς ηλικιωµέ-
νους µε διανοητική αναπηρία 
οι οµαδικές κατοικίες φέρνουν 
σκοτεινές µνήµες από το πα-
ρελθόν τους στα ιδρύµατα.
Πληροφορίες σχετικά µε τη στέ-
γαση και το NDIS διατίθενται 
στο διαδίκτυο ή στο 1800 800 
110.

Προφυλακίστηκε 29χρονη για δολοφονία

Περικόπτονται οι δαπάνες αντιµετώπισης 
της ενδοοικογενειακής βίας

Αναζήτηση στέγης για άτοµα µε αναπηρία




