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ΨΥΓΕΙΑ CWS-CON’S
Refrigeration & Fittings
Για καινούργιο μαγαζί και σέρβις

Τηλεφωνείστε • 8710 0837 • 0418 218 039

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 45 χρόνια στην Ελληνική Παροικία

Επισκευές για ψυγεία και συσκευές 
μαγαζιών καθώς και σπιτιών.
Τηλεφωνείστε στον Κώστα

 0414 535 096

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9601 1233

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

Φροντίδα ηλικιωμένων: Ανησυχητικά ανεπαρκής, σύμφωνα με έρευνα

Ξεκινά τη Δευτέρα η εμβολιαστική διαδικασία
και η συλλογή σχετικών πληροφοριών

Η 
πολυαναμενόμενη κυ-
κλοφορία των εμβολίων 
για τον COVID-19 έχει 
προγραμματιστεί να ξε-

κινήσει τη Δευτέρα.
Ψηφίστηκαν νέοι νόμοι που απαι-
τούν την καταγραφή των πληρο-
φοριών για τον εμβολιασμό στο 
Αυστραλιανό Μητρώο Ανοσοποί-
ησης. Οι αλλαγές στον Αυστρα-
λιανό Νόμο Μητρώου Ανοσο-
ποίησης 2015 σημαίνουν ότι οι 
πάροχοι του εμβολιασμού, όπως 
οι κλινικές GP, θα πρέπει να ανα-
φέρουν στην κυβέρνηση ποιος 
έχει εμβολιαστεί, τόσο εντός όσο 
και εκτός της Αυστραλίας.

Η νομοθεσία αυτή εισάγει κυρώ-
σεις για παρόχους που δεν συμ-
μορφώνονται με αιτήματα παρο-
χής των σχετικών πληροφοριών. 
Πριν από αυτές τις αλλαγές, το 
Αυστραλιανό Μητρώο Ανοσοποί-
ησης, το οποίο καταγράφει τους 
εμβολιασμούς (όπως για την επο-
χική γρίπη) στο πλαίσιο σχολικών 
εμβολιαστικών προγραμμάτων 
και ιδιωτικών εμβολιασμών, δι-
ατηρούνταν σε εθελοντική βάση.
Πλέον οι πάροχοι εμβολίων δεν 
θα έχουν άλλη επιλογή από το να 
προσθέτουν προσωπικά στοιχεία 
στο μητρώο σχετικά με την κατά-
σταση εμβολιασμού των πολιτών. 

Αυτές οι πληροφορίες θα είναι 
προσβάσιμες από εξουσιοδοτημέ-
νους κυβερνητικούς υπαλλήλους 
για λόγους υγείας και για άλλους 
σκοπούς. Η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι 
οι Αυστραλοί θα είναι σε θέση να 
αποδεικνύουν ότι έχουν κάνει το 
εμβόλιο μέσω μιας εφαρμογής στο 
τηλέφωνό τους. Η ιδέα είναι ότι 
αυτό θα επιτρέψει σε όσους έχουν 
εμβολιαστεί να έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες όπως αεροπορικά 
ταξίδια. Μπορεί επίσης να πα-
ρέχει ορισμένα προνόμια, όπως 
είναι το δικαίωμα συμμετοχής σε 
αθλητικά γήπεδα και θέατρα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε από τη βασιλι-
κή επιτροπή φροντίδας ηλικιωμένων, η 
οποία θα υποβάλει την τελική της έκθεση 
για τον τομέα στις 26 Φεβρουαρίου.
Μια ενδιάμεση έκθεση περιέγραψε το 
σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων ως μια 
ιστορία παραμέλησης, καθώς το σύστη-
μα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
ηλικιωμένων και, συχνά, πολύ ευάλωτων 
ατόμων.
Οι επίτροποι δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες 

στην πρωτεύουσα της χώρας Naypyidaw 
στις 6 Φεβρουαρίου, πέντε ημέρες αφού 
ο στρατός πήρε πραξικοπηματικά τον 
έλεγχο της χώρας από την κυβέρνηση 
και ανακοίνωσε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης, επικαλούμενος εκτεταμένη εκλογική 
απάτη.
Πρόκειται για την πρώτη γνωστή σύλλη-
ψη αλλοδαπού στη χώρα, ως μέρος του 
πραξικοπήματος το οποίο συγκλόνισε το 
μικρό έθνος της Νοτιοανατολικής Ασίας 
και οδήγησε σε εκτεταμένες διαμαρτυρί-
ες. Ο Δρ Turnell κρατείται σε άγνωστη 
τοποθεσία για σχεδόν δύο εβδομάδες, με 
τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου 
σε ολόκληρη τη χώρα να εμποδίζουν και 
τον ίδιο και άλλους κρατούμενους να 
κοινοποιήσουν λεπτομέρειες για την κα-
τάστασή τους.
Η Susan Harris Rimmer, φίλη του Δρ 

φροντίδας ηλικιωμένων δεν χρηματοδο-
τούνται και δεν παρέχουν ομοιόμορφα 
ασφαλή και ποιοτική φροντίδα.
Μια συμμαχία περισσότερων από 1.000 
οργανισμών που παρέχουν το μεγαλύτερο 
μέρος της επιδοτούμενης από την κυβέρ-
νηση φροντίδας κάλεσε τη Δευτέρα την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αυξήσει τη 
χρηματοδότηση του τομέα.
Σε μια ξεχωριστή έρευνα 10.000 Αυστρα-
λών, το Πανεπιστήμιο Flinders διαπίστω-
σε ότι το 61% των φορολογουμένων θα 
ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότε-
ρα για την καλύτερη υποστήριξη της φρο-
ντίδας ηλικιωμένων.
Ο χειρισμός του τομέα της φροντίδας ηλι-
κιωμένων από την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση έχει επικριθεί έντονα κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας του κορονοϊού, με 685 
φιλοξενούμενους σε μονάδες να έχουν πε-
θάνει μετά τη μόλυνσή τους με τον ιό.

Turnell και υπογράφουσα της έκκλησης, 
δήλωσε στο SBS News ότι είναι ο «καλύ-
τερος άνθρωπος που μπορεί να συναντή-
σει κανείς». «Είναι πραγματικά πολύ τρο-
μακτικό» είπε. «Παρά το ότι η πρεσβεία 
μας έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά, τίποτα 
δεν φαίνεται να αλλάζει».
Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ο Δρ Turnell 
είναι ένας από τους πιο γνωστούς ερευ-
νητές της Μιανμάρ. Είναι γνωστός για 
την τεχνική του εμπειρία και την «πλήρη 
δέσμευσή του» προς τη χώρα, δήλωσε η 
καθηγήτρια Rimmer. «Είναι απλώς ένας 
υπέροχος άνθρωπος, δεν υπάρχει κά-
ποιος λόγος που θα δικαιολογούσε την 
κράτησή του. Ποτέ δεν θα έκανε τίποτα 
λάθος, σε καμία περίπτωση» πρόσθεσε. 
«Γι’ αυτό όλοι είμαστε τόσο σοκαρισμένοι, 
γιατί είναι ο μόνος αλλοδαπός που κρα-
τείται [στο πραξικόπημα], είναι τρομερό».

Μ
όνο το ένα τέταρτο των ατόμων 
που λαμβάνουν φροντίδα για 
ηλικιωμένους στην Αυστραλία 
αισθάνονται ότι ικανοποιού-

νται πάντα οι ανάγκες τους, ενώ ο αντί-
στοιχος αριθμός για τη φροντίδα στο σπί-
τι είναι ακόμη χαμηλότερος.
Η έρευνα του Πανεπιστημίου Flinders, 
που κυκλοφόρησε την Τρίτη, διερεύνησε 
την εμπειρία από τις σχετικές υπηρεσίες 
σε ένα δείγμα 1.000 ηλικιωμένων ανδρών 
και γυναικών. Ερωτήθηκαν για τις σκέψεις 
τους σχετικά με την κοινωνική σύνδεση, τη 
φροντίδα και την υποστήριξη, την καθημε-
ρινή ζωή και τις διαδικασίες καταγγελίας.
Από τα άτομα που λαμβάνουν φροντίδα σε 
οίκους ευγηρίας, το 24 τοις εκατό είπε ότι 
όλες οι ανάγκες τους ικανοποιούνταν πάντα, 
ενώ το ποσοστό για τη φροντίδα στο σπίτι 
ήταν 20 τοις εκατό, ποσοστά που, όπως ανέ-
φερε η έκθεση, ήταν «ανησυχητικά».

Ε
κατοντάδες ακαδημαϊκοί ενώνουν 
τη φωνή τους για να βοηθήσουν 
τον κρατούμενο Αυστραλό οικο-
νομολόγο Sean Turnell, περιγρά-

φοντας τον γνωστό ακαδημαϊκό ως τον 
«καλύτερο άνθρωπο που θα μπορούσε να 
συναντήσει κανείς», και ζητούν την άμεση 
απελευθέρωσή του από την «αδικαιολό-
γητη» κράτησή του στη Μιανμάρ.
Περίπου 360 ακαδημαϊκοί από πανεπι-
στήμια σε όλη την Αυστραλία υπέγραψαν 
την έκκληση, χαρακτηρίζοντας τον Δρ 
Turnell ως ακαδημαϊκό με «ισχυρή και 
γνήσια» δέσμευση προς τη Μιανμάρ και 
με υποδειγματική ηθική.
Προχτές, η έκκληση αυτή παραδόθηκε στην 
Πρεσβεία της Μιανμάρ στην Καμπέρα.
Ανώτερος σύμβουλος της δημοκρατικά 
εκλεγμένης ηγέτιδας της Μιανμάρ Aung 
San Suu Kyi, ο Δρ Turnell συνελήφθη 
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Έκκληση για την απελευθέρωση Αυστραλού ακαδημαϊκού στη Μιανμάρ


