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Εκατοµµύρια οικογενειών στην Αυ-
στραλία βρίσκονται σε πολύ καλύ-
τερη οικονοµική κατάσταση αυτά 

τα Χριστούγεννα, µε την πτώση των 
επιτοκίων να καλύπτει το χαµένο έδα-
φος από τις αυξήσεις στους λογαρια-
σµούς του ηλεκτρικού και υγραερίου. 
Σύµφωνα µε µια τελευταία ανάλυση, 
αν υπολογιστούν οι αυξήσεις στο ηλε-
κτρικό και το γκάζι αλλά και το ποσό 
που εξοικονοµούν οι καταναλωτές από 
την µείωση των επιτοκίων, µέσα σ’ 
ένα χρόνο, βγαίνουν κερδισµένοι κατά 
1.390 δολάρια. Ο επικεφαλής της εν 
λόγω έρευνας, Μπεν Φίλιπς, δήλωσε 
ότι «ακόµη και µε άλλες πιέσεις που 
προστίθενται από την άνοδο τιµών, το 
βιοτικό επίπεδο στην Αυστραλία ποτέ 
δεν υπήρξε καλύτερο». Ο ίδιος προσέ-
θεσε ότι ενώ το κόστος ζωής τον περα-
σµένο χρόνο έµεινε στα ίδια επίπεδα, 
οι µισθοί αυξήθηκαν το λιγότερο κατά 
3,7% περίπου.

«Οι περισσότεροι βλέπουν τις τιµές 
του ηλεκτρικού και του γκαζιού να ανε-
βαίνουν, δεν προσέχουν όµως τι γίνε-
ται µε το κόστος, για παράδειγµα, εισα-
γόµενου ρουχισµού, παπουτσιών και 
ηλεκτρικών ειδών που οι τιµές τους 
έχουν µειωθεί αισθητά». 

∆εν είναι, εν τούτοις, «όλα καλά για 
όλους». Εκείνοι που νοικιάζουν, για 
παράδειγµα, όχι µόνο δεν βλέπουν κα-
νένα όφελος από τη µείωση των στεγα-
στικών επιτοκίων αλλά - το αντίθετο - 
έχουν να αντιµετωπίσουν αυξήσεις στα 
ενοίκια, κατά µέσο όρο της τάξεως των 
320 δολαρίων ετησίως.

Ενοικιαστές που είναι άνεργοι ή 
εργάζονται περιστασιακά, αντιµετω-
πίζουν πολύ σκληρές καταστάσεις, ο 
αριθµός, δε, εκείνων που αναγκάζο-
νται να ζητήσουν βοήθεια από φιλαν-
θρωπικά ιδρύµατα αυξάνεται διαρκώς. 
Η διευθύντρια του φιλανθρωπικού ορ-
γανισµού «Uniting Care», Λιν Χάσελντ, 
δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ορισµένοι 
είναι πραγµατικά σε πολύ πλεονεκτική 
θέση και σαν χώρα πήγαµε συγκριτικά 
πολύ καλά κατά την παγκόσµια οικο-
νοµική κρίση. Υπάρχουν, όµως, πάρα 
πολλοί που έµειναν εκτός».

Την ίδια στιγµή οι εταιρείες παρο-
χής ηλεκτρισµού και γκαζιού, έχουν 
καταφύγει στην εύκολη λύση να ανα-
γκάσουν τους καταναλωτές που καθυ-
στερούν να πληρώσουν το λογαρια-
σµό. Μετά από µια ειδοποίηση και 
προθεσµία λίγων ηµερών, κόβουν το 
ηλεκτρικό ή το γκάζι, βυθίζοντας νοι-
κοκυριά στο σκοτάδι. Οι διακοπές στο 
γκάζι έχουν αυξηθεί κατά 50% µέσα σ’ 
ένα χρόνο.

Σύµφωνα µε στοιχεία του Συµβουλί-
ου Βασικών Υπηρεσιών, 24.000 νοικο-
κυριά στη Βικτώρια είδαν το ηλεκτρικό 
να κόβεται, µια άνοδος της τάξης 30% 
µέσα σ’ ένα χρόνο ενώ 20.000 έµει-
ναν για ένα διάστηµα χωρίς γκάζι, µια 
αύξηση της τάξης του 50%. Ο υψηλός 
αριθµός διακοπής του ρεύµατος ή του 
γκαζιού στην ίδια διεύθυνση και στο 
ίδιο όνοµα, δείχνει ότι υπάρχει πραγ-
µατικό πρόβληµα σε πάρα πολλά νοι-
κοκυριά σήµερα µε την εξόφληση των 
αντίστοιχων λογαριασµών.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ανά-
φεραν χθες ότι οι ισραηλινές αρχές 
διεξάγουν εξονυχιστικές έρευνες 

στις καταγγελίες που έγιναν σε τηλεοπτικό 
πρόγραµµα, για κακοµεταχείριση ζωντα-
νών µοσχαριών στο µεγαλύτερο σφαγείο 
της χώρας.

Η κάµερα του δηµοσιογράφου Ρόνεν 
Μπαρ, κατέγραψε τη βαρβαρότητα µε την 
οποία οι υπάλληλοι του σφαγείου χειρίζο-
νται τα ζωντανά µοσχάρια µόλις φθάνουν 
εκεί, κυρίως από την Αυστραλία. Συγκε-

κριµένα, το βίντεο δείχνει υπαλλήλους να 
κεντρίζουν µε ηλεκτρισµό ορισµένα µο-
σχάρια στα µάτια, στα γεννητικά όργανα 
και στον πρωκτό και άλλα να µετακινού-
νται ενώ αιµορραγούν. Το βίντεο προβλή-
θηκε προχθές το βράδυ από το κρατικό 
τηλεοπτικό κανάλι της Αυστραλίας, ABC.

Οι συγκλονιστικές εικόνες που προβλή-
θηκαν προκάλεσαν τη µαζική αντίδραση 
των Αυστραλών ζωόφιλων, καθώς και 
αρκετών µελών της κοινοβουλευτικής 
οµάδας της κ. Γκίλαρντ.

Το «αφεντικό της συµφοράς», Κέβιν 
Άντριους, που τα αυστραλιανά µέσα 
ενηµέρωσης χαρακτηρίζουν ως «χει-

ρότερο εργοδότη του κόσµου» και ο οποί-
ος µεταξύ 2007 και 2009 απειλούσε τους 
υπαλλήλους του, στο κατάστηµα πλυντηρί-
ων ρούχων που διατηρούσε στη Μελβούρ-
νη, πως «αν δεν κάνουν τη δουλειά τους 
καλά, θα τους ρίξει µέσα σε ένα διάλυµα 
µε οξύ», θα πληρώσει πρόστιµο ύψους 
$50,000 στους υφισταµένους του.

Ο Άντριους ήταν ιδιοκτήτης του κατα-
στήµατος πλυντηρίων ρούχων «Mallee 
Laundry» στην περιοχή Μιλντούρα της 
Βικτώριας. Αποκαλούσε καθηµερινά «σκύ-
λες» τις γυναίκες υπάλληλους του, λέγοντας 
τις πως «είναι καλές µόνο για ένα πράγµα 
στο κόσµο» και πως «αν δεν είναι καλές 
στη δουλειά τους, θα φωνάξει τον βιαστή 
της περιοχής να τις περιµένει έξω από το 
µαγαζί»! Σύµφωνα µε τις καταγγελίες των 
εργαζοµένων του, ο 61χρονος τους έριχνε 
επίσης πράγµατα στο κεφάλι ή το γραφείο 
την ώρα που δούλευαν, ενώ οι ύβρεις και 
οι µειωτικοί χαρακτηρισµοί ήταν στην ηµε-
ρήσια διάταξη.

«Μας είχε απειλήσει πως, αν αργούσαµε 
στη δουλειά ξανά, θα µας έριχνε τροφή στα 
άγρια σκυλιά που είχε στη πίσω αυλή», δή-
λωσε ένας από τους - µαρτυρικούς - υφιστα-
µένους του βαρβάρου εργοδότη. «Μάλιστα 

κάποια φορά έστειλε έναν δικό του να τα 
φέρει µέσα στο κατάστηµα».  

«Η συµπεριφορά του Άντριους ήταν απω-
θητική κι απαράδεκτη, ενώ οι πράξεις του 
είχαν µεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο στους 
υπαλλήλους του», αναφέρεται στο σκεπτικό 
της απόφασης του δικαστή Χιου Ράντφορντ.

Αυτός είναι ο χειρότερος 
εργοδότης του κόσµου

Κακομεταχείριση αυστραλιανών μοσχαριών
στο μεγαλύτερο σφαγείο του Ισραήλ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ΟΡΓΑΝΩΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2013,
22 Ημέρες Σίδνεϊ, Κύπρο, Λάρνακα, Ιεροσόλυμα, Άγιους Τόπους , Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία, Μακεδονία, Μετέωρα, Πελοπόνησσο, Πάτρα, Αθήνα, Σίδνεϊ .

Ο Σύλλογος μας έχει αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες της παροικίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Μπορείτε με μια προκαταβολή να συμμετέ-
χετε έως τις 29 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι κλείνουμε τις αεροπορικές θέσεις . Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε σας επιστρέφονται τα χρήματα σας  με επιβάρυνση 

μόνο $75. Αλλαγή ονόματος επιτρέπεται κατόπιν προειδοποίησης . Επισκεφθείτε μας. Τιμή $ 5.300 περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια Σύνδευ -Κύπρο , Κύπρο – Τέλ Αβίβ , 
Τέλ Αβίβ – Αθήνα ,Αθήνα – Σίδνεϊ . Ξενοδοχεία 4ων αστέρων, λεωφορεία για περιήγηση με Έλληνα ξεναγό όλα τα πρωινά φαγητά και μερικά βραδυνά. Μπορείτε να προμηθευ-

θείτε αναλυτικά το πρόγραμμα από το Γραφείο του Συλλόγου, 279 Princes st Bexley από ώρα 9πμ έως 6μμ Δευτέρα – Σάββατο ή στο τηλέφωνο 9567 6005 
ζητήστε τον κ. Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη .

Απαραιτήτως διαβατήρια θεωρημένα. Ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση. 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Αισθητές οι αντιθέσεις 
στην Αυστραλία του υψηλού 
βιοτικού επιπέδου

ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ $50,000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ


