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∆υνατότητα προσωρινής εγκατάστα-
σης  και  απασχόλησης θα δώσει η 
Αυστραλία σε Ελληνες νεαρής ηλι-

κίας (18-30 ετών), χορηγώντας τους του-
ριστική βίζα µε δικαίωµα εργασίας για ένα 
χρόνο. Η βίζα θα µπορεί να ανανεώνεται  
υπό όρους. Μεταξύ των δύο χωρών έχουν 
αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη 
διακρατικής συµφωνίας τουριστικής βίζας, 
θα έχουν δηλαδή και οι Αυστραλοί δυνατό-
τητα να εγκατασταθούν για ένα χρόνο στην 
Ελλάδα µε τουριστική βίζα.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανά-
στευσης, Κρις Μπόουεν, η χώρα του και 
η Ελλάδα έχουν πολύχρονες, ισχυρές και 
άριστες σχέσεις, που στηρίζονται και στην 
παρουσία πολυάριθµης οµογένειας στην 
Αυστραλία. 

«Η σύναψη µιας διακρατικής συµφωνίας 
τουριστικής βίζας, µε δικαίωµα εργασίας, 
αναγνωρίζει αυτές τις άρρηκτες σχέσεις και 
θα ενδυναµώσει τους πολιτιστικούς δε-
σµούς των δύο χωρών», τόνισε ο υπουρ-
γός. Αν επιτευχθεί η συµφωνία, εξήγησε, 
θα δίνεται η δυνατότητα σε άτοµα ηλικίας 
18 έως 30 ετών να επισκέπτονται για δώ-
δεκα µήνες την Ελλάδα ή την Αυστραλία, 
έχοντας το δικαίωµα εργασίας. Ωστόσο, 
σηµείωσε, οι διαπραγµατεύσεις «θα πά-
ρουν κάποιον χρόνο».

Η Αυστραλία έχει ανάλογες συµφωνίες µε 
πολλές άλλες χώρες. Εκτιµάται δε ότι η συµ-
φωνία αυτή θ’ ανοίξει την πόρτα για ελεγ-
χόµενη προσωρινή µετανάστευση Ελλήνων 
στην Αυστραλία. 

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο µεταξύ, η κυβέρνηση Γκίλαρντ ανα-
κοίνωσε ότι η χώρα θα χρειαστεί περίπου 
800.000 εργάτες µέσα στην επόµενη πε-
νταετία, ώστε να µην οπισθοχωρήσει η 
αναπτυξιακή της πορεία σε τοµείς όπως 
η παροχή υπηρεσιών και η εξορυκτική 
βιοµηχανία, όπου απαιτείται ειδικευµένο 
προσωπικό. 

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιήθηκαν από το 
Οµοσπονδιακό υπουργείο Εργασίας και σε 
εργοδοτικές ενώσεις, ώστε να προχωρή-
σουν στη λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών. 

Το επόµενο χρονικό διάστηµα, αναµένε-
ται συνάντηση του Οµοσπονδιακού υπουρ-
γού Εργασίας, Μπιλ Σόρτεν, µε εκπροσώ-
πους των εργοδοτών. 

Οι εκτιµήσεις για τις νέες θέσεις εργασί-
ας της επόµενης πενταετίας, αναµένεται να 
δηµιουργηθούν 220.000 στο Κουίνσλαντ, 
190.000 στη Νέα Νότια Ουαλία, 180.000 
στη Βικτόρια, 150.000 στη ∆υτική Αυστρα-
λία και 50.000 στη Νότια Αυστραλία.

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση για 
το πρόγραµµα διδασκαλίας Αρ-
χαίων Ελληνικών σε µαθητές 

και ενήλικες, που προσφέρει η Ελληνι-
κή Κοινότητα Μελβούρνης. Ειδικότερα, 
άρχισαν δύο τάξεις για ενήλικες και µια 
τάξη για µαθητές. Το ενδιαφέρον για τα 
µαθήµατα Αρχαίων Ελληνικών ήταν µε-
γάλο κι ο αριθµός εγγραφών ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, ενώ προβλέπεται να 
λειτουργήσει και τρίτο τµήµα το 2013. 
Χαρακτηριστικό, είναι επίσης, το γεγο-
νός ότι συµµετέχουν κι άτοµα µη ελλη-
νικής καταγωγής. Το πρόγραµµα αποτε-
λεί εισαγωγή ενός αρχάριου στα Αρχαία 
Ελληνικά και προσφέρεται σε ενήλικες 
όλων των ηλικιών. ∆εν απαιτείται καµία 
προηγούµενη γνώση της σύγχρονης ή 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Υπεύθυνος για τη διδασκαλία των Αρ-

χαίων Ελληνικών είναι ο καθηγητής Αλέ-
ξανδρος Γιανναδάκης. «Από το πρώτο 
κιόλας εισαγωγικό µάθηµα ήταν αξιοση-
µείωτο το ενδιαφέρον και η συµµετοχή 
των µαθητών που µε υπευθυνότητα και 
θετική διάθεση έχουν αποφασίσει να «τα-
ξιδέψουν» σε µια άλλη χρονική στιγµή της 
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού, σ’ 
εκείνη της περιόδου που ορίζεται από τον 
5ο και 4ο π.Χ. αιώνα» λέει.

«Στο ταξίδι τους αυτό προσβλέπουν τόσο 
στην απόκτηση των γλωσσικών και πο-
λιτιστικών γνώσεων, που αποδεδειγµένα 
έδωσαν τις βάσεις του σηµερινού πολιτι-
σµού, όσο και στην πρακτική ωφέλεια της 
εξασφάλισης υψηλής βαθµολογίας για την 
αυριανή τους εισαγωγή στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, µια που η τελική επίδοση στο 
µάθηµα αυτό σε επίπεδο VCE πριµοδοτεί-
ται µε επιπλέον βαθµούς».

Η Αυστραλία ανοίγει την πόρτα 
σε Έλληνες για δουλειά

Οι οµογενείς µαθαίνουν 
αρχαία Ελληνικά 

Με απόφαση του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου, η Αυστραλία θα είναι η 
πρώτη χώρα στον κόσµο που θα 

επιβάλλει από τον ερχόµενο ∆εκέµβριο 
τους νέους κανονισµούς στον τρόπο που 
σχεδιάζονται οι συσκευασίες των προϊό-
ντων καπνού, ούτως ώστε αυτά να είναι 
λιγότερο ελκυστικά για τους καταναλωτές 
και ιδιαίτερα τους νέους.

Η απλή συσκευασία των τσιγάρων απο-
τελεί παγκόσµια πρωτιά για την 5η ήπει-
ρο. Από τα τέλη αυτού του χρόνου τα πακέ-
τα τσιγάρων, τα οποία θα είναι σε µατ λαδί 
χρώµα, θα προβάλλουν πλέον µονάχα 
εικόνες θανάτου και ασθενειών που προ-
έρχονται από το κάπνισµα

Σύµφωνα µε την κυβέρνηση, τα νέα πα-
κέτα έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν 
σαφές στους καταναλωτές τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις του καπνίσµατος στην υγεία.

Να σηµειωθεί ότι τα νέα πακέτα τσι-
γάρων δεν θα έχουν εµφανή τα λογότυ-
πα, αλλά θα έχουν µεγάλες εικόνες των 
ασθενειών που προκαλούνται από το κά-
πνισµα. Οι φωτογραφίες αυτές θα έχουν 
ως θέµα τους τα πάντα από σάπια δόντια 
µέχρι µικρά παιδιά που νοσηλεύονται µε 
αναπνευστικά προβλήµατα στο νοσοκο-
µείο. Η νέα συσκευασία επιλέχθηκε µετά 
από έρευνες που έδειξαν πως είναι η λιγό-
τερο ελκυστική. Το λαδί χρώµα, σύµφωνα 
µε τις έρευνες αυτές, είναι το πλέον απω-
θητικό για τους καπνιστές.

Οι µεγάλες καπνοβιοµηχανίες British 
American Tobacco, Japan Tobacco 
International, Philp Morris και Imperial 
Tobacco Australia κατέφυγαν τον περα-
σµένο Απρίλιο στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, 
υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια της κυβέρνη-
σης για απλή συσκευασία των προϊόντων 
καπνού, ήταν αντισυνταγµατικά, εφόσον  
«συνιστούσαν παράβαση του διεθνούς 
εµπορικού σήµατος και των νόµων περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας”. Προειδοποιού-
σαν µάλιστα ότι η κυβέρνηση µπορούσε να 

βρεθεί αντιµέτωπη µε αποζηµιώσεις πολ-
λών δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Όµως 
το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι 
οι νέοι κανονισµοί στον τρόπο που σχε-
διάζονται οι συσκευασίες των προϊόντων 
καπνού δεν είναι «αντισυνταγµατικοί».

Το Ίδρυµα Καρδιολογίας και το Αντι-
καρκινικό Συµβούλιο της Αυστραλίας 
ανέφεραν ότι η ως σήµερα γυαλιστερή συ-
σκευασία των προϊόντων καπνού αποτελεί 
ουσιαστικά ένα όπλο για την προσέλκυση 
νέων καπνιστών. Ο διευθύνων σύµβου-
λος του Αντικαρκινικού Συµβουλίου, Ian 
Oliver χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η έρευνά 
µας δείχνει ότι η συσκευασία είναι µια ση-
µαντική αιτία που παρασέρνει τους νέους 
στο κάπνισµα».

Η οργάνωση Quit Victoria, µετά την 
ανακοίνωση της απόφασης του Ανωτά-
του ∆ικαστηρίου, τόνισε ότι η Αυστραλία 
βρίσκεται ένα βήµα πιο κοντά στην «γενεά 
των µη καπνιστών», ενώ το Αυστραλιανό 
Συµβούλιο Κατά του Καπνίσµατος υποστή-
ριξε ότι η χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, θα έχει αντίκτυπο και στον 
υπόλοιπο κόσµο, ιδιαίτερα στις χώρες που 
θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγµα 
της Αυστραλίας.

Τέλος να σηµειωθεί ότι το κάπνισµα 
σκοτώνει 15 χιλιάδες Αυστραλούς ετησί-
ως και το κόστος της κοινότητας φτάνει 
περίπου τα 31,5 δισεκατοµµύρια δολάρια, 
σύµφωνα µε στοιχεία της κυβέρνησης.

Από τον Δεκέμβριο τα τσιγάρα 
θα πωλούνται σε απλή συσκευασία 
στην Αυστραλία

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Eίστε εργένης, έχετε μικρά πάρτι γενεθλίων  
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης;

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
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14
91
7

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ο υπουργός 
Μετανάστευσης, 
Κρις Μπόουεν


