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CARERS WANTED
Seeking experienced Greek speaking carers 

to join our Home Care team & support families 
in the Botany and Newtown areas.

$30ph + Super
Must have own car and be available at least 3 days per week

Call 02 9158 3880 
or email infosydeast@homecareassistance.com

Ενημερωτική Συγκέντρωση για τη Παροικία 
Ενημερωτικό σεμινάριο για τη λήψη σωστών και 

αποτελεσματικών οικονομικών αποφάσεων κατά την 
συνταξιοδότηση. 

* Ελαφριά αναψυκτικά θα είναι διαθέσιμα 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πρόνοιας της 

Ε.Ο.Κ.  στο τηλέφωνο02 9740 8310 

Ημερομηνία: Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 
 
Ώρα:  11:30πμ 
 
Τοποθεσία: Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 
  206-210 Lakemba St, Lakemba 

* Αξιολόγηση εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων των 
Συνταξιούχων 
 
* Περιπτώσεις απαραίτητης ειδοποίησης του Centrelink για αλλαγές 
στο εισόδημα των συνταξιούχων 
 
* Οι συντάξεις του Centrelink και τα ταξίδια στο εξωτερικό 
Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών δανείων 

Ζητάει βοήθεια ο εφοριακός 
που τα έβαλε με την… εφορία

Ο Richard Boyle, ο Αυστραλός εργαζόμενος στην εφορία που έγινε 
πληροφοριοδότης δημόσιου συμφέροντος και έδωσε στη δημοσι-
ότητα πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας του, 
ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο να 

καλύψει τα νομικά του έξοδα, καθώς κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη. 
Ο Richard Boyle που ζει στην Αδελαΐδα είπε στο ABC News ότι συνεχίζει τη 
μάχη του ενάντια στις «υπερβολικές και άδικες» κατηγορίες για δημοσιοποί-
ηση απόρρητων πληροφοριών όπως τον κατηγορεί το ATO, η αυστραλιανή 
εφορία, από τον Απρίλιο του 2018. Η εκστρατεία, μέσω της πλατφόρμας 
«GoFundMe», εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης άτυπης εκστρατεί-
ας που ζητάει μεγαλύτερη προστασία για τους δημόσιους υπαλλήλους που 
κάνουν καταγγελίες, τους λεγόμενους πληροφοριοδότης δημόσιου συμφέ-
ροντος. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για να αποτρέψει την ΑΤΟ που έχει 
υπερεξουσίες στην καταπολέμηση του λεγόμενου «εγκλήματος της μαύρης 
οικονομίας» να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες εξουσίες. Ο κ. Boyle δήλωσε 
στο πλαίσιο της καμπάνιας του GoFundMe, η οποία ξεκίνησε την Δευτέρα, 
ότι αυτή η περίπτωση μπορεί να είναι η πρώτη στην οποία θα δοκιμαστούν 
οι νόμοι προστασίας όσων κάνουν καταγγελίες και θα μπορούσε να αποτε-
λέσει πολύ σημαντική δοκιμασία στην δημιουργία νομικού προηγουμένου. 
«Η ATO και η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχουν σημαντικούς πόρους στη 
διάθεσή τους», δήλωσε ο κ. Boyle. Ο Richard Boyle που συνεργάστηκε με την 
ATO ως εισπράκτορας χρεών από το 2005 έως το Μάιο του 2008 αντιμετω-
πίζει το ενδεχόμενο πολύχρονης φυλάκισης. 

Κατηγορείται για 66 αδικήματα

Ο κ. Boyle συνεργάστηκε με την ATO ως εισπράκτορας χρεών από το 2005 
έως το Μάιο του 2008. Αποφάσισε να μιλήσει στην κοινή έρευνα της Fairfax 
και του ABC Four Corners με τις πρακτικές είσπραξης χρεών από την ΑΤΟ 
στην Αδελαΐδα. Κατηγορείται για 66 αδικήματα, και αντιμετωπίζει μέγιστη 
ποινή φυλάκισης τα 161 έτη. Ο κ. Boyle είχε κάνει αρχικά - τον Οκτώβριο 
του 2017 - μια εσωτερική κοινοποίηση στην ATO σχετικά με τα προβλήματα 
που είχε διαπιστώσει στην διαδικασία είσπραξης οφειλών του οργανισμού, 
αλλά η διοίκηση της ATO την απέρριψε. Τον Φεβρουάριο του 2018, ο ATO 
προσπάθησε να έρθει σε συμβιβασμό με τον κ. Boyle που κατηγορούνταν για 
παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Δημόσιας Υπηρεσίας, προσφέρο-
ντάς του αποζημίωση και ένα αποδεικτικό για τις υπηρεσίες που πρόσφερε 
χωρίς την αναγνώριση κάποιας ευθύνης. Του έθετε επίσης τον όρο ότι δεν 
θα μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης για αυτά που γνώριζε. Ο κ. Boyle αποφά-
σισε ότι οι πολίτες είχαν δικαίωμα να γνωρίζουν τι συνέβαινε στο ATO και 
απέρριψε την προσφορά του οργανισμού. Ο κ. Boyle δήλωσε στην έρευνα 
των ABC-Fairfax ότι το 2017 η υπηρεσία στην Αδελαΐδα έλαβε εντολή να 
δεσμεύει κεφάλαια από τους τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων 
που όφειλαν χρήματα ATO, ανεξάρτητα από την προσωπική τους κατάστα-
ση. Μια εβδομάδα πριν βγει στον αέρα το επεισόδιο στο ABC Four Corners 
(«Mongrel Bunch of Bastards»), στο σπίτι του εισέβαλε η Αυστραλιανή Ομο-
σπονδιακή Αστυνομία. Μετά τις αποκαλύψεις του κ. Boyle στην έρευνα των 
Fairfax-ABC, υπήρξαν δύο έρευνες στις πρακτικές είσπραξης οφειλών της 
ATO, οι οποίες διαπίστωσαν προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο η υπηρε-
σία αντιμετωπίζει τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο Αρχιεπ. Μακάριος μιλά για την βιοηθική
«Την ιδανική ζωή την βρίσκουμε στα Ευαγγέλια» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστρα-
λίας κ. Μακάριος κληθείς να αναφερθεί στην προσωπική του άποψη σχετικά με την 
βιοηθική, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Μελβούρνη, την πόλη όπου 
πήρε το μάστερ του στην Βιοηθική. Σε δηλώσεις που έκανε στον neoskosmos.com 
ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είπε χαρακτηριστικά: «Για παράδειγμα, ένα παιδί που 
πιστεύει στο Θεό δεν θα στραφεί ποτέ στα ναρκωτικά επειδή τα ναρκωτικά και ο Χρι-
στός δεν πάνε μαζί» Και πρόσθεσε: «Αν είστε φιλοσοφικά στον αέρα (χωρίς πίστη στο 
Θεό), θα στραφείτε στα φάρμακα». Αναφερόμενος στην αυστραλιανή κοινωνία τόνι-
σε: «Η Αυστραλία, αν και νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να κρίνω, έχει 
βυθιστεί από μια διαδικασία δημιουργίας εντυπώσεων και άγεται και φέρεται από 
την ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των φιλελεύθερων σκέψεων», δήλωσε: 
«Αλλά αν κοιτάξετε βαθιά, θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Δεν 
είναι ούτε πολύ ελεύθεροι ούτε περιεκτικοί και αυτό θα βλάψει τη χώρα στο μέλλον. 
Μιλούν για ελευθερία και λένε «ναι» στις αμβλώσεις μέχρι τον ένατο μήνα, «ναι» στην 
ευθανασία στη Βικτώρια, αλλά αυτό δεν είναι ένα σημάδι του πολιτισμού. Όταν λέτε 
«ναι» για την έκτρωση και την ευθανασία και ταυτόχρονα εγώ ως αρχιεπίσκοπος δεν 
μπορώ να φέρω τρία μέλη κληρικών στην Αυστραλία επειδή το κράτος δεν θα μας 
δώσει θεωρήσεις, τότε ποια ελευθερία είναι αυτά και τι ανθρώπινα δικαιώματα;» Ως 
υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ανθρώπων, είπε ότι η Θεία Κοινωνία είναι το 
δικαίωμα κάθε χριστιανού και πρέπει να προσφέρεται ελεύθερα. «Δεν μπορείτε να 
ζητάτε θεία κοινωνία και θέλετε ευθανασία – αυτό είναι ένα οξύμωρο».

Σώοι βρέθηκαν πατέρας και κόρη 
που χάθηκαν λόγω κακοκαιρίας
Η αστυνομία της ΝΝΟ ανακοίνωσε ότι ένας πατέρας και η 10χρονη κόρη 
του που αγνοούνταν βρέθηκαν «ασφαλείς και υγιείς» κοντά στο χιονοδρομικό 
κέντρο του Thredbo.
Ο άντρας κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης από το κινητό του τηλέφω-
νο, το οποίο είχε λίγη μπαταρία, όταν το ζευγάρι απομακρύνθηκε από την 
ομάδα του snowboarding και αμέσως ξεκίνησε έρευνα. Ένας εκπρόσωπος της 
Αστυνομίας της ΝΝΟ δήλωσε ότι τους βρήκαν τελικά οι φίλοι τους και στη 
συνέχεια συναντήθηκαν και με τους διασώστες. Εκπρόσωπος του χιονοδρο-
μικού κέντρου δήλωσε ότι ο πατέρας και η κόρη είχαν βγει έξω από τα όρια 
του θέρετρου και δεν ήξερε που ακριβώς περιπλανήθηκαν. Εκπρόσωπος της 
Υπηρεσίας Ασθενοφόρων δήλωσε ότι στην έρευνα συμμετείχαν αστυνομικές 
και πυροσβεστικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό. Το περιστατικό συνέβη 
δύο μέρες μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου που έχασε την ζωή του από πτώση 
κλαδιού δέντρου ενώ έκανε σκι στο θέρετρο.


