
O ΚόσμοςTHURSDAY 26 JANUARY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

H κυβέρνηση Γκίλαρντ 
απλώνει χέρι βοήθειας 
στους 350 απολυθέντες της Toyota

Τ ην υπόσχεση ότι η κυ-
βέρνησή της θα βοηθήσει 
στην εξεύρεση θέσεων 

εργασίας τους 350 υπαλλήλους 
που απέλυσε η αυτοκινητοβιο-
µηχανία Toyota, έδωσε η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ. 
Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος 
της εταιρείας, Max Yasuda, 
αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι, 
για τις απολύσεις ρόλο έπαιξε 
και η εκτίναξη στα ύψη, της αξί-
ας του αυστραλιανού δολαρίου 
έναντι του αµερικανικού. Στην 
Toyota Αυστραλίας εργάζονται 
4.700 άτοµα. Η εν γένει παρα-
γωγή αυτοκινήτων στη χώρα, 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 
έχει δει 36% πτώση παρ’ όλες 
τις «ενέσεις» οικονοµικής στή-

ριξης από την κυβέρνηση. Οι 
δυσκολίες στην αυστραλιανή 
έδρα µεγάλων αυτοκινητοβιο-
µηχανιών έγιναν έντονα αισθη-
τές το 2008, όταν η ιαπωνική 
Mitsubishi Motors Corporation 
έκλεισε τα εργοστάσια που δια-
τηρούσε επί αυστραλιανού εδά-
φους. Να σηµειωθεί ότι και οι 
350 υπάλληλοι της Toyota απο-
λύονται από το εργοστάσιο της 
εταιρίας στη Βικτώρια.

Στο µεταξύ η πρόεδρος της 
Αυστραλιανής Συνοµοσπονδί-
ας Εργατικών Συνδικάτων (AC-
TU), Ged Kearney, υποστήριξε 
ότι η κυβέρνηση οφείλει να 
εφαρµόσει µια νέα στρατηγική 
για να επιβιώσει η αυτοκινητο-
βιοµηχανία στη χώρα. «Η οικο-

νοµική στήριξη της αυτοκινητο-
βιοµηχανίας είναι απαραίτητη, 
για να µην χαθούν περισσότε-
ρες θέσεις εργασίας στον τοµέα 
αυτό», τόνισε η κ. Kearney. Την 
ίδια ώρα ο πρωθυπουργός της 
Βικτώριας, Ted Baillieu, ανα-
κοίνωσε χθες ότι η κυβέρνη-
σή του εξετάζει το ενδεχόµενο 
αύξησης των επιχορηγήσεών 
της προς την αυτοκινητοβιοµη-
χανία. Τέλος, το Αυστραλιανό 
Εµπορικό Επιµελητήριο ζήτη-
σε από τα εργατικά συνδικάτα 
να ασκήσουν πιέσεις στην κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ να µην προ-
χωρήσει µε την επιβολή του 
φόρου ρύπανσης, αν θέλει να 
επιβιώσει η αυτοκινητοβιοµη-
χανία στη χώρα.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις 
που είχαν σαν αποτέλε-
σµα να πληµµυρίσουν 

πολλές περιοχές στο νοτιοανα-
τολικό Κουϊνσλαντ, συνεχίστη-
καν και χθες επιδεινώνοντας 
την κατάσταση. Εκατοντάδες κά-
τοικοι αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν τα σπίτια τους και 
βρήκαν καταφύγιο σε προσω-
ρινά κέντρα φιλοξενίας πληµ-
µυροπαθών, στο Narangba, στο 
Dakabin και στο Deception Bay.

Σφοδρές βροχοπτώσεις ση-
µειώθηκαν χθες και στα βόρεια 
παράλια της Ν.Ν.Ουαλίας, µε 
αποτέλεσµα να πληµµυρίσουν 
αρκετές περιοχές. Ο ποταµός 
Bellinger είχε υπερχειλήσει χθες 
µε αποτέλεσµα να κλείσουν αρ-
κετοί δρόµοι, ενώ προκλήθηκαν 
ζηµιές σε πολλά σπίτια.

Την ίδια ώρα όµως που το 
Κουϊνσλαντ και η Νέα Νότια Ου-
αλία έχουν πληµµυρίσει, η ∆υτι-
κή Αυστραλία και συγκεκριµένα 

το Περθ πλήττεται από πρωτο-
φανή καύσωνα µε τον υδράργυ-
ρο του θερµοµέτρου να ξεπερνά 
χθες τους 40 βαθµούς Κελσίου. 
Οι υψηλές θερµοκρασίες ανα-
µένεται να συνεχιστούν τουλά-
χιστουν άλλη µια βδοµάδα. Το 
βορειοδυτικό τµήµα της πολιτεί-
ας όµως, απειλείται από τροπικό 
κυκλώνα και η Μετεωρολογική 
Υπηρεσία προβλέπει καταιγίδες 
και σφοδρές βροχοπτώσεις σή-
µερα, Πέµπτη.

Αλλο ένα περιστατικό όπου 
σκύλος επιτέθηκε και 
τραυµάτισε ένα 6χρονο 

αγόρι και τη γιαγιά του, σηµειώ-
θηκε προχθές στο δυτικό Σίδνεϊ. 
Ο σκύλος ράτσας staffordshire 
bull terrier επιτέθηκε στον 
6χρονο που εκείνη τη στιγµή 

έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της 
γιαγιάς του στο Oxley Park. Το 
άτυχο αγόρι υπέστη σοβαρές κα-
κώσεις στο πρόσωπο, στα χέρια 
και στο στοµάχι και µεταφέρθηκε 
στο Νοσοκοµείο του Westmead 
όπου και νοσηλεύεται. Ο σκύ-
λος επιτέθηκε και στη γιαγιά του 

αγοριού, όταν αυτή προσπάθησε 
να προστατεύσει το εγγονάκι της.

Να σηµειωθεί ότι την Τρίτη, 
σε άλλο περιστατικό, ένα 4χρο-
νο κοριτσάκι υπέστη σοβαρά 
εγκεφαλικά τραύµατα µετά από 
επίθεση που δέχθηκε απο σκύλο 
στη Βικτώρια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΥΣ 2012

“Καινούργιος χρόνος, Καινούργια αρχή” 

Ξεκινάμε με μια καινούργια και ανανεωμένη Ομάδα (ΝΟΥΣ) 
Ελληνική Ομάδα Υποστήριξης της Σχιζοφρένειας και άλλες 

συμμαχικές ψυχικές διαταραχές. 

Σάς κάνω γνωστό οτι ξεκινάμε μια νέα περίοδο γεμάτη 
εκδηλώσεις, δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ψυχαγωγία και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη 

και την βοήθεια των μέλων και της παροικίας 
που είναι ένα από τα πιό σημαντικά σημεία 

για την ανανέωση και την συνέχεια της ομάδας.

Η ομάδα ΝΟΥΣ καλή όλα τα πρώην και καινούργια μέλη 
από την Ελληνική παροικία να λάβουν μέρος στην επόμενη 

συνάντηση η οποία θα γίνει πολύ σύντομα,
(το μήνα Φεβρουάριο 2012)

Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι με τις οικογένειες και φίλους τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NOΥΣ
Η Νους είναι ένα πρόγραμμα αποκατάστασης 

με στόχο να παρέχει  υποστήριξη σε άτομα που ζουν 
με ψυχική ασθένεια, τους φροντιστές τους 

και τις οικογένειές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνίστε 
την Αντωνία Καψάλη ή την Υβών.
Ημέρες: Δευτέρα,Τρίτη ή Τετάρτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
438 Burwood Road, Belmore, NSW 2192
Tel. 02 9758 9400 • Κινητό: 0423 055 879

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nous@sfnsw.org.au 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
«ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
  

Για φέτος η επιτροπή διοργανώνει δύο εκδηλώσεις.

1. Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 από τις 10πμ – 6 μμ
Ράδιο Έρανο απο το Ράδιο Κλαμπ 1683  με την στήριξη 

του κυρίου Κώστα Νικολή και πολλών άλλων εθελοντών.

2. Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 
Χοροεσπερίδα με πλούσιο πρόγραμμα 
Bellevue Reception Centre Bankstown 

–Restwell Street Bankstown
MC: John Mangos

Guest Speaker: Ms Fiona Coote
Φαγητό και ποτό: $85

Χορευτικό: Σύδνευ Σεισμός 
Πλούσια λαχειοφόρος και πολλά δώρα

Η επιτροπή ζητά την συμπαράσταση και την βοήθεια 
όλων έτσι ώστε να πετύχουμε τους σκοπούς μας που δεν 
είνα άλλοι από την στήριξη των δύο αυτών σημαντικών 

τμημάτων που κάθε χρόνο φροντίζουν και σώζουν χιλιάδες 
άτομα.  Βοηθήστε λοιπόν και όλοι εσείς για να σώσουμε όσο 

πιο πολλες ζωές μπορούμε και να συμβάλουμε έτσι ώστε 
νε βρεθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα θεραπείες και 

τεχνολογία θεράπευσης των ασθενειών και μεταμόσχευσης  
των πνευμόνων της καρδιάς και του καρκίνου.

Συντονιστής: Γιώργος Παλιούρης
0419 695 522

Εκ μέρους της επιτροπής 
του ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ – SAVE A LIFE Association

Πληµµύρες στο Κουϊνσλαντ και στη Ν.Ν.Ο.
καύσωνας στη ∆υτική Αυστραλία!

Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε
6χρονο αγόρι και τη γιαγιά του

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ




