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Πέρασε το νομοσχέδιο που περιορίζει 
τις πολιτικές δωρεές στη Ν.Ν.Ο.

Απαγορευμένο εμβόλιο κατά της γρίπης
επιστρέφει στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

H Qantas απολύει 500 υπαλλήλους της

Πέρασε προχθές το βράδυ 
από τη Βουλή της Ν.Ν.Ου-
αλίας το νομοσχέδιο που 

περιορίζει τις πολιτικές δωρεές 
στην πολιτεία, παρόλο που πολ-
λοί βουλευτές προειδοποιούσαν 
ότι η κίνηση αυτή ευνοεί τους 
πλούσιους. Να σημειωθεί ότι η 
συζήτηση στη Βουλή για το νο-
μοσχέδιο κράτησε 12 ώρες και 
πέρασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα 
αφού πρώτα έγιναν αρκετές 

αλλαγές. Ο πολιτειακός πρω-
θυπουργός, Μπάρι Ο’ Φάρελ, 
χαρακτήρισε πολύ σημαντικές 
τις αλλαγές, τονίζοντας ότι η 
Ν.Ν.Ουαλία επιστρέφει σε ένα 
πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα.

Κάτω από τις αλλαγές αυτές, 
περιορίζονται οι δωρεές σε άτο-
μα και καταργούνται οι υποχρε-
ωτικές εισφορές των εργατικών 
συνδικάτων. Ο αρχηγός της 
πολιτειακής αντιπολίτευσης, 

Τζον Ρόμπερτσον, υποστήρι-
ξε ότι η απαγόρευση δωρεών 
σε κοινωνικούς οργανισμούς, 
συνδικάτα, οργανώσεις παρο-
χής υπηρεσιών σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες, θα επηρεάσει 
σημαντικά την δυνατότητα των 
μέσων Αυστραλών να συμμε-
τάσχουν στο πολιτικό σύστημα 
της πολιτείας, ενώ υπογράμμι-
σε ότι οι αλλαγές που εγκρίθη-
καν ευνοούν τους πλούσιους.

Εμβόλιο για τη γρίπη η χο-
ρήγηση του οποίου είχε 
απαγορευθεί στα παιδιά, 

ενώ είχε εξακριβωθεί ότι προ-
καλούσε πολλές παρενέργειες 
στους ενήλικες, επιστρέφει 
- σύμφωνα με δημοσιογραφι-
κές πληροφορίες - στο εθνικό 
πρόγραμμα εμβολιασμού κατά 
της γρίπης. 

Η εφημερίδα The Australian, 
σε χθεσινό της άρθρο αποκά-
λυψε ότι το εμβόλιο Fluvax 

είχε απαγορευθεί στη χώρα το 
2010 για παιδιά κάτω των πέ-
ντε χρόνων, εφόσον υπήρξαν 
πάμπολλα κρούσματα πυρετι-
κών σπασμών. 

Επίσης, είχε εξακριβωθεί ότι 
προκαλούσε παρενέργειες και 
στους ενήλικες. 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με 
την ίδια εφημερίδα, το υπουρ-
γείο Υγείας ενέκρινε την επι-
στροφή του εμβολίου στο Εθνι-
κό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

μέχρι το 2016. Εκπρόσωπος 
του υπουργείου υποστήριξε ότι 
η απόφαση ελήφθη επειδή η 
κατασκευαστική φαρμακευτι-
κή εταιρία, CSL, είναι η μόνη 
που εγγυάται τις απαιτούμενες 
προμήθειες του εμβολίου. Τό-
νισε δε ότι τα παιδιά κάτω των 
10 χρόνων θα εμβολιάζονται 
με Fluarix ή Vaxigrip, που πα-
ρασκευάζονται από βρετανική 
και γαλλική φαρμακευτική 
εταιρία αντίστοιχα.

Η αεροπορική εταιρία 
Qantas ανακοίνωσε χθες 
ότι θα απολύσει 500 

εργαζόμενούς της, λόγω της 
σημαντικής πτώσης που πα-
ρουσίασαν τα κέρδη της στο 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
οικονομικού έτους. 

Την σχετική ανακοίνωση έκα-
νε χθες ο Γενικός Διευθυντής 
του εθνικού αερομεταφορέα της 
χώρας, Άλαν Τζόϊς, στο πλαίσιο 
των αλλαγών που γίνονται σε 
διάφορους τομείς της εταιρί-
ας, λόγω της αβεβαιότητας που 
επικρατεί στην βιομηχανία αε-
ροπλοϊας. «Από τις απαραίτητες 
αυτές αλλαγές υπολογίζουμε ότι 

θα χαθούν άμεσα 500 θέσεις ερ-
γασίας», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Τζόϊς. Να σημειωθεί ότι 
η Qantas ανακοίνωσε μείωση 
83% στα κέρδη της στο πρώτο 

εξάμηνο του τρέχοντος οικονο-
μικού έτους (σε $42 εκατομμύ-
ρια). Την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο τα κέρδη της εταιρίας 
ήταν $239 εκατομμύρια.

Ο πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ο., Μπάρι Ο’ Φάρελ.
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Δανεια για ολες τις αναγκες και στα μετρα σας
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη και του φίλους του για την συμμετοχή 
τους τόσο στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας όσο και στις 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες εκδρομές μας.

Παρακαλούμε όσοι συμμετέχετε στην 8ήμερη εκδρομή στη Νέα 
Ζηλανδία, περάστε από τα γραφεία του συλλόγου 279 Forest 
Rd, Bexley, για να τακτοποιήσετε τον λογαριασμό σας έως την 
Παρασκευή 24/2/2012.

Η αναχώρηση θα γίνει την Πέμπτη 8 Μαρτίου, στις 07:00 το 
πρωί, από το Earlwood για το διεθνές αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ταξιδέψετε είναι να έχετε μαζί 
σας το διαβατήριό σας.

Ζητάμε την κατανόησή σας επειδή δεν ήταν δυνατόν να 
ταξιδέψουν μαζί μας όλοι όσοι το ήθελαν.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο του 
συλλόγου 9567 6005, από 09:00 έως τις 18:00. 07
02
8

Ο Γενικός Διευθυντής 
της Qantas, Άλαν Τζόϊς.


