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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”
Tel. 9567-6005
Fax 9567-702

279 FOREST RD BEXLEY e-mail hermisilion@bigpond.com

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012, ώρα 2.00 μ.μ

Γνωστοποιείται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 2.00 μ.μ. στο κτήριο του 
Συλλόγου μας 279 Forest Rd, Bexley.

HΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης χρονιάς
2. Αναφορά Προέδρου
3. Οικονομικός Απολογισμός
4. Θέμα: Κτήριο
5. Γενικά Θέματα
6. Αλλαγές άρθρου καταστατικού
7. Ανανέωση Γυναικείου Τμήματος
8. Εκλογή Εξελεκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής
9. Εκλογές προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε όποιοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα όπως συμπληρώσουν 
την αίτηση υποψηφιότητας και να την επιστρέψουν στο Συμβούλιο ιδιοχείρως η 
ταχυδρομικώς.

Για το Διοικητικό Συμβύλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Δημήτριος Μπεκρής Ανδρέας Χάρδας

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα προσφερθούν σουβλάκια,  
μπύρα και αναψυκτικά.

Την ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου η Παµµακεδονική Ένωση Σίδνεϊ 
και ΝΝΟ θα υποδεχθεί τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, κ. Θε-
όδωρο Καράογλου. Το ίδιο βράδυ, στις 19:00, θα τον δεξιωθεί 
στη Μακεδονική Λέσχη «Μέγας Αλέξανδρος», 160 Livingsotn Rd, 
Marrickville. Στη δεξίωση αυτή µπορούν να παραβρεθούν όσοι το 
επιθυµούν, εφόσον κλείσουν εγκαίρως θέση. Η τιµή του εισιτηρίου 
που περιλαµβάνει και πλούσιο φαγητό είναι $40. Θα χορέψουν τα 
συγκροτήµατα της Παµµακεδονικής Ένωσης κι Αδελφότητας. Για 
κρατήσεις θέσεων µπορείτε να τηλεφωνήσετε µέχρι αύριο βράδυ 
στον γραµµατέα κ. Γιώργο στο 0412 384 394, στον υπεύθυνο ∆η-
µοσίων Σχέσεων, κ. Ελευθέριο, στο 0408 201 179 ή στην διεύ-
θυνση της Λέσχης στο (02) 9560 9766. 

Την Τρίτη 27 Νοεµβρίου ο υπουργός θα επισκεφθεί την έκθεση 
των ευρηµάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Μουσείο του Σίδνεϊ, 
συνοδευόµενος από τον Γενικό πρόξενο της Ελλάδας, κ. Τόλιο, και 
µέλη του ∆.Σ. της Παµµακεδονικής Ένωσης. Το βράδυ της ίδιας 
ηµέρας θα αναχωρήσει για την Ελλάδα.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Νέας Νότιας Ουλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Yφεση 25% σωρευτικά «όσο 
1,5 παγκόσµιος πόλεµος» στο 
25% η ανεργία και η φτώχεια, 

στο 30% ο κοινωνικός αποκλεισµός, 1,5 
εκατοµµύριο οι άνεργοι, 2 εκατοµµύρια οι 
φτωχοί, 55% των νέων άνεργοι είναι το 
κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας 2012, 
όπως αναφέρεται στην οµώνυµη έκδοση 
του ΕΚΚΕ.  Η νεοφιλελεύθερη απάντηση 
που εφαρµόζεται σήµερα για την αντιµε-
τώπιση της κρίσης είναι διαµετρικά αντί-
θετη µε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, 
ειπώθηκε στην παρουσίαση της έκθεσης, 
ενώ – επιτέλους - ακούστηκε και η σωστή 
ερµηνεία της σχετικής απάντησης στις δη-
µοσκοπήσεις, δηλαδή ότι η πλειοψηφία 
των Ελλήνων δεν θέλει απλά να παρα-
µείνει στο ευρώ αλλά στην Ευρώπη και 
στο συγκεκριµένο κοινωνικό µοντέλο που 
αντιπροσωπεύει. Η έκθεση του ΕΚΚΕ το 
«Κοινωνικό Πορτρέτο της Ελλάδας 2012 - 
Όψεις της κρίσης» που κυκλοφόρησε πρό-
σφατα σε έντυπη µορφή, καλύπτει χρονικά 
την περίοδο από την ένταξη της Ελλάδας 
στο µηχανισµό διάσωσης την Άνοιξη του 
2010 µέχρι και τις πρόσφατες εκλογικές 
αναµετρήσεις.

Το πρώτο µέρος της έκδοσης περιλαµ-
βάνει τις θέσεις για την κρίση, των πανε-
πιστηµιακών Νίκου Μουζέλη, Βασίλη Πα-
ναγιωτόπουλου, Στέργιου Μπαµπανάση, 
Άννας Φραγκουδάκη και Ηλία Κατσούλη. 

Στο δεύτερο µέρος, οι συγγραφείς-ερευ-
νητές του ΕΚΚΕ µέσα από άρθρα τους 
αποτυπώνουν τις εξελίξεις της τελευταίας 
διετίας στην αγορά εργασίας, την ανεργία, 
τη µετανάστευση, τη φτώχια και τις κοινω-
νικές ανισότητες. Η έκθεση παρουσιάστη-
κε την Τετάρτη σε εκδήλωση µε τίτλο ««Η 
Ελλάδα στη δίνη της κοινωνικής κρίσης», 
που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοι-
νωνικών Ερευνών, σε συνεργασία µε την 
Ένωση Ακολούθων Τύπου και την Ένωση 
Αποφοίτων ΕΣ∆∆Α στην αίθουσα Συνε-
δρίων της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρω-
σης και Επικοινωνίας. «25% σωρευτικά 
περίπου η ύφεση, όσο 1,5 παγκόσµιος 
πόλεµος, 25% η ανεργία, η φτώχια στατι-
στικά έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα, 30% ο 
κοινωνικός αποκλεισµός, 1,5 εκατοµµύριο 
οι άνεργοι, 2 εκατοµµύρια οι φτωχοί, 55% 
των νέων άνεργοι, 3 στους 4 ανέργους 
πάνω από τριάντα ετών», οι αριθµοί και τα 
ποσοστά «που προσδιορίζουν µε έναν τε-
χνικό τρόπο τη φτώχεια και την ανεργία» 
ανέφερε ο διοικητής του ΟΑΕ∆ Ηλίας Κι-
κίλιας, παρουσιάζοντας το δεύτερο µέρος 
της έκδοσης.  Επεσήµανε όµως, ότι πίσω 
από τους αριθµούς υπάρχουν οι φωνές 
των ανέργων, των φτωχών, των κοινωνι-
κά αποκλεισµένων, που περιλαµβάνονται 
στη συγκεκριµένη έκδοση.

Ο κ. Κικίλιας υπογράµµισε επίσης, ότι 
η νεοφιλελεύθερη απάντηση που εφαρ-
µόζεται σήµερα για την αντιµετώπιση της 
κρίσης είναι διαµετρικά αντίθετη µε τον 
ευρωπαϊκό δρόµο, το ευρωπαϊκό κοινω-

νικό πρότυπο, προσθέτοντας πως η πλει-
οψηφία των Ελλήνων δεν θέλει απλά να 
παραµείνει στο ευρώ αλλά στην Ευρώπη 
και σε αυτό που αντιπροσωπεύει το συγκε-
κριµένο κοινωνικό µοντέλο. 

«Ορθώς έγινε η ένταξη της χώρας µας 
στην ΟΝΕ αλλά έπρεπε να εξηγηθεί στον 
ελληνικό λαό από το πολιτικό σύστηµα ότι 
θα έπρεπε να τηρήσουµε κάποιες δεσµεύ-
σεις» τόνισε ο καθηγητής του Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών, Ναπολέων Μαραβέγιας, που 
παρουσίασε το πρώτο µέρος της έκδοσης. 
Αναφερόµενος στη σηµερινή κατάσταση 
τη χαρακτήρισε δύσκολη γιατί «ήρθαν οι 
ξένοι να µας πουν τι θα γίνει χωρίς να 
γνωρίζουν την ελληνική κοινωνική και οι-
κονοµική πραγµατικότητα». 

«Πρέπει να πάρουµε το µάθηµά µας. 
Να αντιληφθούµε την πραγµατικότητα, να 
δράσουµε ως έθνος και το πολιτικό σύστη-
µα πρέπει να ανανεωθεί εκ βάθρων» είπε.

Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης, οι 
οµιλητές Σπύρος Τσουκαλάς (απόφοιτος 
ΕΣ∆∆Α), Ιωάννα Τσίγκανου (∆ιευθύ-
ντρια ερευνών στο ΕΚΚΕ) και Χρήστος 
Ιωάννου (µεσολαβητής ΟΜΕ∆) µίλησαν 
για τη συµβολή της κοινωνικής έρευνας 
στη χάραξη δηµοσίων πολιτικών την πε-
ρίοδο της κρίσης.  Το φαινόµενο που 
παρατηρείται στην Ελλάδα της αδυναµίας 
σύνδεσης της κοινωνικής έρευνας και της 
χάραξης δηµοσίων πολιτικών περιέγραψε 
στην τοποθέτησή του ο κ. Σπύρος Τσου-
καλάς. Υπογράµµισε την ανάγκη αλλαγής 
αυτής της κατάστασης µε κινήσεις όπως τη 
µη λήψη µέτρων χωρίς την προηγούµενη 
µελέτη επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονο-
µικό, περιβαλλοντικό επίπεδο, την όσµω-
ση µεταξύ επιστηµονικής έρευνας και δι-
οίκησης καθώς και την αξιοποίηση του 
προσωπικού.  Η συµβολή της κοινωνικής 
έρευνας δεν θα έπρεπε να αµφισβητείται 
τόνισε από την πλευρά της η κυρία Ιωάννα 
Τσίγκανου αναφέροντας ότι µεταξύ άλλων, 
αποτελεί ανάχωµα σε λύσεις που µε το 
πρόσχηµα του επείγοντος διογκώνουν τα 
κοινωνικά προβλήµατα. Την αναντιστοιχία 
µεταξύ έρευνας και δηµοσίων πολιτικών 
που επιλέγονται σήµερα, επεσήµανε και ο 
κ. Χρήστος Ιωάννου.  Κάλεσε παράλληλα 
τους κοινωνικούς ερευνητές «να χτυπούν 
δυνατά τα καµπανάκια» όπως για παρά-
δειγµα στο θέµα της αλµατώδους αύξησης 
της ανεργίας τα τελευταία χρόνια αναφέρο-
ντας ότι «θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι, να 
παρουσιάσουν µια πρόταση». Την αντίθε-
ση των εργαζοµένων στη συγχώνευση του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών εξέφρασε 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης µέλος του 
∆Σ του συλλόγου προσωπικού του ΕΚΚΕ. 
Κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, σηµαίνει την 
κατάργησή του ΕΚΚΕ και συρρικνώνει πε-
ραιτέρω την κοινωνική έρευνα. Παρόντες 
στην εκδήλωση ήταν οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ∆ηµήτρης Τσουκαλάς και Πα-
ναγιώτης Κουρουµπλής.

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Σωρευτική ύφεση 25% 
και 2 εκατομμύρια φτωχοί, 
το κοινωνικό πορτρέτο 
της Ελλάδας του 2012


