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Σας περιμένουμε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012, Εορτή του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννου, 
του Προδρόμου και Βαπτιστού, προστάτου της Ενορίας μας 

στο φερώνυμο Ιερό Ναό μας θα τελέσει Θεία Αρχιερατική Λειτουργία 
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Στυλιανός, από τις 8.30 το πρωί.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, 
κάτω από την στέγη του υπό ανέγερση Ενοριακού μας Κέντρου (HALL) 

θα έχει στην διάθεση προσκυνητών φρεσκοψημένο ψάρι, CHIPS, 
σαλάτα, αναψυκτικά και άλλα ποτά.

Τους φιλέορτους Χριστιανούς της περιφέρειάς μας και τους ευλαβείς 
προσκυνητές από το Σίδνεϊ να έρθουν να εορτάσουμε το Γενέσιο 
του προστάτου μας Αγίου Ιωάννου και να συμφάγωμε κάτω από 
την στέγη του υπό ανέγερση ευρύχωρου HALL της ενορίας μας.

Θα απολαύσουμε μία ωραία χειμωνιάτικη εξοχή.

Παρακαλούμε τους προσκυνητές που θα έρθουν από το Σίδνεϊ 
και από αλλού με λεωφορεία, να μας ενημερώσουν 

μερικές ημέρες νωρίτερα στα τηλέφωνα:
  κ. ΝΙΚΟΣ  4441 6564 ή 0408 243 083
  κ. ΣΠΥΡΟΣ  0458 829 465
  κ. ΛΕΩΝΙΔΑ  9553 9200 ή 0418 443 3399

Σηµαντική αύξηση στον αριθµό των Αυ-
στραλών ψηφοφόρων που πιστεύουν 
ότι η οικονοµία της χώρας βαδίζει στο 

σωστό δρόµο, αποκαλύπτει νέα έρευνα που 
διενήργησε η εταιρία Essential Research. 
Την ίδια ώρα όµως, πάντα σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, αυξάνεται και ο 
αριθµός των Αυστραλών που ανησυχούν 
για τις θέσεις εργασίας τους.

Συγκεκριµένα το 43% των ερωτηθέντων 
εξέφρασαν την άποψη ότι η οικονοµία της 

χώρας βαδίζει στο σωστό δρόµο, ποσοστό 
κατά 7%  µεγαλύτερο απ’ αυτό του Μαρτίου. 
Το 32% των ερωτηθέντων εξέφρασαν  την 
αντίθετη άποψη. Παράλληλα, το 56% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι ανησυχεί πως θα 
χάσει τη δουλειά του µέσα στον επόµενο 
χρόνο. Τέλος, οι περισσότεροι Αυστραλοί 
πιστεύουν ότι ο Συνασπισµός Φιλελεύθε-
ρων-Εθνικών, µπορεί να διαχειριστεί καλύ-
τερα την οικονοµία της χώρας από το κυ-
βερνών Εργατικό Κόµµα.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Κά-
µπελ Νιούµαν, επιβεβαίωσε χθες - 
εµµέσως πλην σαφώς - ότι η κυβέρ-

νησή του θα προβεί σε µαζικές απολύσεις 
στις δηµόσιες υπηρεσίες της Πολιτείας. Ο 
κ. Νιούµαν, δήλωσε ότι οι φορολογούµε-
νοι του Κουίνσλαντ δεν µπορούν πλέον 
να πληρώνουν 20.000 δηµόσιους υπαλ-
λήλους και κατά συνέπεια άφησε να εννο-
ηθεί ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει 
σε ριζικές περικοπές.

Ο πολιτειακός Πρωθυπουργός τόνισε 
ακόµη ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλ-
λήλων στο Κουίνσλαντ αυξήθηκε κατά 
40% στα τελευταία 12 χρόνια και ότι η πο-
λιτεία δανείζεται συνεχώς χρήµατα για να 
πληρώνει τους µισθούς τους.

Ο κ. Νιούµαν άσκησε αυστηρή κριτική 
στην προηγούµενη Εργατική κυβέρνηση, 
«που προσέλαβε 20.000 δηµόσιους υπάλ-
ληλους περισσότερους απ’ όσους χρειάζε-
ται η Πολιτεία».

Τουλάχιστον 150 δηµοσιογράφοι θα 
είναι ανάµεσα στους 1.900 εργαζό-
µενους που θα απολύσει ο εκδοτικός 

όµιλος Φαίρφαξ στα επόµενα τρία χρόνια.
Ο δεύτερος µεγαλύτερος εκδοτικός όµι-

λος εφηµερίδων της χώρας ανακοίνωσε 
τη ∆ευτέρα ότι εκτός από τις περικοπές θέ-
σεων εργασίας, θα µικρύνει το σχήµα των 
µεγαλύτερων εφηµερίδων του και θα κλεί-
σει κάποια τυπογραφεία για να περιορίσει 
τις δαπάνες. Οι εφηµερίδες του εκδοτικού 
συγκροτήµατος, «The Age» στη Μελβούρ-
νη και «The Sydney Morning Herald» στο 
Σίδνεϊ, θα µετατραπούν σε ταµπλόϊντ από 
µεγάλου σχήµατος που είναι σήµερα. 

Οι απολύσεις θα γίνουν µέσα στα επό-
µενα τρία χρόνια και θα περιλαµβάνουν 
150 δηµοσιογράφους από τις τρεις εφη-
µερίδες The Sydney Morning Herald, The 
Age και The Canberra Times. Τον Ιούνιο 

του 2014, η Fairfax θα κλείσει τα µεγα-
λύτερα τυπογραφεία της στο Σίδνεϊ και 
την Μελβούρνη καθώς ο όµιλος θα επι-
κεντρωθεί στις διαδικτυακές εκδόσεις. Η 
Fairfax εκτιµά ότι µέχρι τον Ιούνιο του 
2015 θα εξοικονοµήσει 235 εκατοµµύ-
ρια δολάρια σε ετήσια βάση.Το Australian  
Manufacturers Workers Union (AMWU) 
άσκησε αυστηρή κριτική στον τρόπο που 
ο εκδοτικός όµιλος ανακοίνωσε τα σχέδιά 
του να βάλει λουκέτο στα τυπογραφεία του 
στο Σίδνεϊ και την Μελβούρνη, υποστη-
ρίζοντας ότι όφειλε τουλάχιστον να είχε 
προειδοποιήσει τους εργαζόµενούς του. 
Μετά την ανακοίνωση των δραστικών πε-
ρικοπών, αποκαλύφθηκε ότι η µεγιστάνας 
των ορυχείων, Τζίνα Ράϊνχαρντ, πρόσφα-
τα αγόρασε επιπλέον 143 εκατοµµύρια µε-
τοχές στο εκδοτικό συγκρότηµα Φαίρφαξ, 
αυξάνοντας το µερίδιό της στο 18,67%.

Την προειδοποίηση ότι η ανεργία 
στην Τασµανία θα σπάσει το φράγµα 
του 30%, αν µαταιωθούν σηµαντικά 

έργα που προγραµµατίζονταν στην Πολι-
τεία, έκανε χθες ο δισεκατοµµυριούχος 
µεγαλοεπιχειρηµατίας, Λίντσεϊ Φοξ. Ο κ. 
Φοξ αναφέρθηκε συγκεκριµένα στην µα-
ταίωση του προτεινόµενου έργου στην πε-
διάδα Ταµάρ, αλλά και στο γεγονός ότι η 
εξορυκτική βιοµηχανία στρέφει τις πλάτες 
στην Πολιτεία.

«Η ανεργία στην Τασµανία θα ξεπεράσει 
το 30% του εργατικού δυναµικού µε πολύ 
σοβαρές συνέπειες στην οικονοµία της πο-
λιτείας», τόνισε ο κ. Φοξ.

Περισσότεροι Αυστραλοί 
είναι αισιόδοξοι για την πορεία 
της αυστραλιανής οικονοµίας

∆ραστικές περικοπές 
στον εκδοτικό όµιλο Fairfax

Στα ύψη η ανεργία στην Τασµανία

Ο κ. Λίντσεϊ Φοξ

«Τσεκούρι» στις δηµόσιες υπηρεσίες
από την κυβέρνηση του Κ. Νιούµαν

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν.


