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WE ARE ALL GREEKS (SYDNEY) 
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
Όλοι ευπρόσδεχτοι στην εκδήλωση του WAAGS 
που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του VAULT 

837 New Canterbury Rd Dulwich Hill 
στο χώρο του Ελληνικού Δίγλωσσου Βιβλιοπωλείου

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Φεβρουαρίου
BBQ, Μουσική βραδιά και Κουβεντούλα

Αν θέλετε να μάθετε ποιοι είμαστε και ποια είναι  
τα μελλοντινκά μας σχέδια ή πώς μπορείτε και εσεις  

να συμπαρασταθείτε τον Ελληνικό λαό και άλλους λαούς, 
που υποφέρουν, είστε ευπρόσδεχτοι.

‘Ωρα έναρξης 6.30μμ
Είσοδος με φαγητό $25. 

Διατίθονται και ποτά για όσους θέλουν

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε θέση 
τηλεφωνήσετε 95594424 ή 0408442271 ή 0418404401

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν  
για ενημέρωση στον Ελληνικό και Αγγλόφωνο τύπο  

και για τη δημιουργεία ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ανάμεσα 
σε έλληνες εργοδότες και νεοφερμένους Έλληνες.

Τα σχέδια της κυβέρνησής της για την 
εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας, που θα βοη-
θήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, πρόκειται να ανακοινώσει την 
ερχόμενη βδομάδα η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι είναι απαραί-
τητο να αυξηθεί η παραγωγικότητα ώστε 
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

«Είναι αποδεδειγμένο ότι σε αναπτυγ-
μένα κράτη όπως την Αυστραλία, το 50% 
της ανάπτυξης στην παραγωγικότητα 
προέρχεται από προγράμματα έρευνας 
και καινοτομίας» δήλωσε η Πρωθυπουρ-
γός, γιαν να συνεχίσει: 

«Και φυσικά η αύξηση στην παραγωγι-
κότητα μακροπρόθεσμα ανοίγει διάπλατα 
το δρόμο στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας»,

Νέα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας
θα ανακοινώσει η Πρωθυπουργός

Βικτόρια

 Έντονη ανησυχία στις αυστραλιανές 
Αρχές προκαλούν οι συνεχείς βίαιες επι-
θέσεις σε σταθμούς τρένων.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, την ώρα 
που αυξάνεται η κριτική για τα ελλιπή μέ-
τρα φύλαξης, λόγω περικοπών, δόθηκαν 
στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο 
που σοκάρουν.

Σε ένα από τα κλιπ, μια ομάδα νεαρών 
κοριτσιών χτυπά μέχρι λιποθυμίας ένα 
ζευγάρι σε σταθμό του Blacktown. Ο άν-
δρας μένει αναίσθητος, ενώ η κοπέλα του 
εικονίζεται αιμόφυρτη.

Σε άλλο περιστατικό στον σταθμό 
Cabramatta, ένας άνδρας δέχεται κλο-
τσιές από συμμορία, ενώ είναι πεσμένος 
στο δάπεδο. Οι αστυνομικοί επεμβαίνουν 
χρησιμοποιώντας όπλα ηλεκτρικής εκκέ-
νωσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 
υπουργείου Μεταφορών της χώρας, κάθε 
μέρα γίνονται 3 βίαιες επιθέσεις σε σταθ-
μούς τρένων στο Σίδνεϊ. Μάλιστα, πολλές 
φορές οι τραυματισμοί είναι πολύ σοβα-
ροί. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
του Tim Thorton, ο οποίος σε μια τέτοια 
επίθεση υπέστη εσωτερική αιμορραγία 
και έχασε την ακοή του από το δεξί αυτί.

Άγριο ξύλο σε 
σταθμούς τρένων

Περισσότεροι από 30,000 δάσκα-
λοι και καθηγητές, καθώς και μέλη 
του προσωπικού σχολείων, κατήλθαν 
χθες σε 24ωρη απεργία, εφόσον οι 
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην πο-
λιτειακή κυβέρνηση και το Αυστρα-
λιανό Συνδικάτο Εκπαιδευτικών, για 
μισθολογική αύξηση, έχουν οδηγη-
θεί σε αδιέξοδο.

Από την απεργία επηρεάστηκαν πε-
ρίπου 600 σχολεία, ενώ 300 παρέ-
μειναν κλειστά.

Οι απεργοί κατήλθαν σε πορεία 
διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της 
πολιτειακής Βουλής και στο Μιλντι-
ούρα.

Να σημειωθεί ότι το Συνδικάτο Εκ-
παιδευτικών ζητά μισθολογι-

κή αύξηση 4,2% 
κάθε χρόνο για 

τρία χρόνια, 
αλλά η 

πρόταση 
απορρί-
φ θ η κ ε 
από την 
πολιτεια-
κή κυβέρ-

νηση.
Οι διαπραγμα-

τεύσεις πάντως ανάμεσα 
στις δύο πλευρές θα συ-
νεχιστούν την ερχόμενη 
βδομάδα.

σε 24ωρη απεργία
30,000 εκπαιδευτικοί 

Ο Ομοσπονδιακός υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, δεν απέκλει-
σε το ενδεχόμενο αύξησης του φόρου 
εισοδήματος των εργαζομένων, στην πε-
ρίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι 
του οικονομικού προϋπολογισμού, σε ότι 
αφορά στα κρατικά έσοδα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΒC, ο κ. Σου-
άν ερωτήθηκε τέσσερις φορές αν πρό-
κειται να αυξήσει τον φόρο εισοδήματος 
των εργαζομένων στον Προϋπολογισμό 
που θα καταθέσει στις 14 Μαϊου.

«Αφήνω σε άλλους να σχολιάσουν τις 
φήμες αυτές», ήταν η χαρακτηριστική του 
δήλωση.

Στις επίμονες ερωτήσεις του δημοσιο-
γράφου, ο Θησαυροφύλακας αρνήθηκε να 
εγγυηθεί ότι δεν θα αυξηθεί ο φόρος εισο-
δήματος των εργαζομένων. «Δεν πρόκειται 
να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω αυτές 
τις φήμες», απάντησε αόριστα.

Η Ομοσπονδιακή Αντιπολίτευση, πά-
ντως, υποστηρίζει ότι ο κ. Σουάν σκοπεύ-
ει να αυξήσει τον φόρο εισοδήματος των 
εργαζομένων, αφού έχει πέσει έξω στους 
υπολογισμούς του σε ότι αφορά στα κρα-
τικά έσοδα.

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι 
ο οικονομικός προϋπολογισμός για το 
2012 – 2013, θα παρουσιάσει έλλειμμα 
$12 έως $15 δις.

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αύξησης
του φόρου εισοδήματος ο Γουέϊν σουάν


