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Αυστηροί περιορισμοί  
στο νερό σε Σίδνεϊ,  
Blue Mountains και Illawarra
            ΣΕΛ. 25 

Τι πρέπει να γνωρίζετε  
για να προστατέψετε το σπίτι 
σας από μια πυρκαγιά
            ΣΕΛ. 4 

Δωρεά $ 10.000  
από μουσουλμανική ομάδα 
στην Πυροσβεστική
            ΣΕΛ. 3 

Τα παιδιά της Αυστραλίας  
ανησυχούν για το περιβάλλον
            ΣΕΛ. 3 

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
Η επιστολή της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης  
στον Μητσοτάκη
                                    ΣΕΛ. 24 

Η βουλευτής του Ράιντ  
στον Άγιο Νεχτάριο εγκαινιάζει 
την ανακαινισμένη εκκλησία  
με την πολύχρονη ιστορία
                                     ΣΕΛ. 25 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Η έρευνα της βασιλικής επιτρο-
πής έχει ήδη βρει ότι η φροντίδα 
που παρέχεται συχνά είναι μη 
ασφαλής, υπάρχουν ανεπάρκειες 
στις υπηρεσίες και οι συνθήκες 
στελέχωσης είναι  «υποτιμημέ-
νες και με ανεπαρκή κατάρτι-
ση». Πρόσφατη έρευνα από την 
Australian Community Research, 
την οποία της ανέθεσε η United 
Voice και η Ένωση Υπηρεσιών 
Υγείας, η οποία περιελάμβανε 
απαντήσεις από περίπου 5.000 
εργαζόμενους, διαπίστωσε επί-
σης ότι το 94% του προσωπικού 
πιστεύει ότι δεν έχουν αρκετό 
χρόνο για να μιλήσουν με τους 
ενοίκους, ενώ σχεδόν το 87 τοις 
εκατό των εργαζομένων περιποι-
ούνται βιαστικά τους ηλικιωμέ-
νους λόγω του φόρτου εργασίας 
τους. «Τα στοιχεία που βλέπουμε 
είναι καθολικά, δεν υπάρχει εξαί-
ρεση στον κανόνα και αυτό είναι 
πολύ ενοχλητικό» λέει ο Gerard 
Hayes, γραμματέας της Ένωσης 
Υπηρεσιών Υγείας.   ΣΕΛ. 2

«ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ 
 ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ»Τουρκία: Ο Ερντογάν  

έστειλε πίσω στην Ευρώπη  
15 «ξένους τρομοκράτες»
                                  ΣΕΛ. 15 
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