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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυβερνητικό Αυστραλιανό κλιμάκιο πραγματοποίησε επίσκεψη  στις 11, 12 και 13 
Φεβρουαρίου 2020, στο Ελληνικό Κοινοτικό Σπίτι για τους Ηλικιωμένους στο Earlwood 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, για να ελέγξει την 
λειτουργία του και κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες  καλής λειτουργίας που έχουν τεθεί 
από την Αρμόδια Επιτροπή. 

 Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά και ήταν σύμφωνα με τα Πρότυπα της Φροντίδας των 
Ηλικιωμένων, όλες οι βαθμίδες της εξέτασης ήταν άριστες  και ως εκ τούτου δόθηκε 
διαπίστευση για τριετή περίοδο  ήτοι μέχρι το 2023, ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και 
επίτευγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό και οι εθελοντές  του Κοινοτικού Γηροκομείου 
εργάστηκαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και με αφοσίωση στα πρότυπα που ορίζονται 
από το Νόμο για την επίτευξη των σκοπών αυτών,  ώστε να έχουμε σήμερα μια τόση 
μεγάλη επιτυχία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας  
μαζί με την αφοσίωση του εργατικού δυναμικού πέτυχαν το όραμα να προσφέρουν την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα  στους ηλικιωμένους μας. Αποδείχθηκε πως η αφοσίωση στον 
σκοπό και η προσήλωση στις ηθικές αξίες αποτελούν το θεμέλιο λίθο της κάθε εργασίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει επίσης την  ευγνωμοσύνη του προς όλους τους 
ηλικιωμένους και τις οικογένειές των που έχουν εναποθέσει  την φροντίδα  και την 
εμπιστοσύνη τους στο Κοινοτικό Γηροκομείο. Η άνεση και η ευημερία των ηλικιωμένων 
είναι η ύψιστη μέριμνα της Διοικήσεως που θα συνεχίσει  να παρέχει τις υπηρεσίες  και 
να γίνονται σεβαστές οι επιλογές και οι προτιμήσεις των ηλικιωμένων. 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας 
Ουαλίας ευχαριστεί και συγχαίρει την Διεύθυνση και όλο το προσωπικό του Κοινοτικού 
Γηροκομείου για την μεθοδικότητα και υποδειγματική στάση των κατά την διάρκεια  του 
όλου ελέγχου.    

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο κορονοϊός «χτυπά» και τις εφηµερίδες της περιφέρειας

Π ολλές περιφερειακές εφηµερίδες αναγκάστη-
καν να αναστείλουν την κυκλοφορία τους, κά-
ποιες µετά από περισσότερο από έναν αιώνα 
ζωής, επειδή ο κορονοϊός έχει κλείσει τις το-

πικές επιχειρήσεις.
Στο 100ό έτος της, η Sunraysia Daily στη Mildura 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναστέλλει την έντυπη κυ-
κλοφορία της και ότι µεγάλο τµήµα του προσωπικού 
έχει αποχωρήσει. «Το φύλλο του Σαββάτου θα είναι η 
τελευταία έκδοση µέχρι νεοτέρας» δήλωσε εκπρόσω-
πος της εφηµερίδας. «Στο προσωπικό ανακοινώθηκε 
ότι η πρόθεσή µας είναι αργότερα να συνεχίσουµε».
Το κλείσιµο αυτό επηρεάζει και άλλους τίτλους του 
οµίλου Elliott Newspaper Group, όπως η Sunraysia 
Life, η Guardian στο Swan Hill και η Gannawarra 
Times.
Στην περιοχή Gippsland της Βικτώριας, δύο εφηµερί-
δες έχουν επίσης ανακοινώσει ότι θα κλείσουν µέχρι 
νεοτέρας.
«Οι εφηµερίδες The Great Southern Star και Yarram 
Standard δεν θα κυκλοφορήσουν µετά τη σηµερινή 
έκδοση [ενν. της περασµένης Τρίτης]» έγραφαν οι 
εφηµερίδες στις αντίστοιχες πρώτες σελίδες τους. «Η 

Star δεν είναι η µόνη επιχείρηση που επηρεάζεται, µε 
πολλές ακόµη στο Νότιο Gippsland να αναρωτιούνται 
για το µέλλον τους. Φαίνεται πιθανό ότι τις επόµενες 
µέρες θα αναγκαστούν να κλείσουν κι άλλες επιχει-
ρήσεις».
Η Yarram Standard κυκλοφορεί εδώ και περισσότερα 
από 140 χρόνια, από το 1875.
Η Ένωση Μέσων Ενηµέρωσης, Ψυχαγωγίας και Τε-
χνών (MEAA) δήλωσε ότι τα κλείσιµο είναι κατα-
στροφικό για την περιφερειακή δηµοσιογραφία και 
την κοινότητα.

«Τα καλά, ανεξάρτητα τοπικά µέσα ενηµέρωσης εί-
ναι πιο σηµαντικά από ποτέ» δήλωσε ο περιφερει-
ακός διευθυντής της Βικτώριας και της Τασµανίας 
Adam Portelli. «Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι 
έχει ληφθεί αυτό το δραστικό βήµα. Ενώ δεν υπάρχει 
αµφιβολία ότι το περιβάλλον σήµερα είναι δύσκολο, 
οι εφηµερίδες αυτές έχουν επιζήσει από τη Μεγάλη 
Ύφεση, την ξηρασία και τους παγκόσµιους πολέµους 
– αλλά µόλις µία εβδοµάδα στην τωρινή κρίση τις 
οδήγησε στο να κατεβάσουν ρολά».
Η MEAA ελπίζει ότι οι εφηµερίδες θα επανεξετάσουν 
την απόφασή τους, υποδεικνύοντας τα οµοσπονδιακά 
και πολιτειακά πακέτα οικονοµικών κινήτρων ως εν 
δυνάµει «σωσίβια».
Οι επιχορηγήσεις αυτές περιλαµβάνουν την επιστρο-
φή φόρου πλήρους φορολογίας που έχει θεσπίσει η 
βικτωριανή κυβέρνηση για το οικονοµικό έτος 2019-
2020 σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η αυ-
στραλιανή κυβέρνηση παρέχει έως και 100.000 δο-
λάρια σε επιλέξιµες επιχειρήσεις.
«Θα υπάρξουν άµεσα διαθέσιµα χρήµατα τόνωσης για 
τις επιχειρήσεις αυτές και µετά θα υπάρξουν και πε-
ραιτέρω κίνητρα» δήλωσε ο κ. Portelli.

21χρονος συνελήφθη 
γιατί έβηξε 
πάνω σε αστυνοµικό

Ένας 21χρονος πήγε την Τρίτη στο Αστυνοµικό 
Τµήµα του Coffs Harbour στη µεσοβόρεια ακτή 
της Νέας Νότιας Ουαλίας κι έκανε µια φάρσα, 

προσποιούµενος ότι έχει κορονοϊό και βήχοντας κα-
τευθείαν πάνω σε µια 71χρονη αστυνοµικό.
Ένας φίλος του βιντεοσκοπούσε τη σκηνή, µε το βίντεο 
να ανεβαίνει αργότερα στο Facebook και να τον δεί-
χνει να σηκώνει το µεσαίο του δάχτυλο µπροστά από 
το τµήµα, λίγο πριν µπει µέσα και δηλώσει στη γυναίκα 
αξιωµατικό ότι έχει τον ιό.
Η αστυνοµικός τον ρώτησε αν αστειεύεται, αλλά εκεί-
νος είπε ότι σοβαρολογούσε και ότι µόλις είχε βγει 
από το νοσοκοµείο του Coffs Harbour, όπου τα απο-
τελέσµατά του για τον κορονοϊό, όπως είπε, είχαν βγει 
θετικά.
«Το αστυνοµικό τµήµα έκλεισε και ακολουθήθηκαν τα 
απαραίτητα πρωτόκολλα αποµόνωσης και απολύµαν-
σης» δήλωσε η αστυνοµία της ΝΝΟ. «Μετά από περαι-
τέρω έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος δεν είχε 
τον ιό».
Ο άνδρας συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορί-
ες. Του δόθηκε αυστηρή υπό όρους εγγύηση και πρό-
κειται να εµφανιστεί στο τοπικό δικαστήριο του Coffs 
Harbour την Τετάρτη 6 Μαΐου.




