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ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Αρχίσαν και πάλι την καθιερωµένη προβολή ταινιών 
για το Κέντρο Πρόνοιας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην 
αίθουσα του Αγίου Σπυρίδωνα στο Kingsford.

Προς τούτο ανακοινώνεται ότι σήµερα Πέµπτη 7η 
Μαρτίου (και κάθε πρώτη Πέµπτη του Μηνός) και ώρα 
9.30 π.µ. ο Κώστας Τζαβέλλας µαζί µε τον Τάσο Πέ-
τρου θα προβάλουν την θρυλική µουσική ταινία «Ο 
ΠΡΙΓΚΗΨ ΦΟΙΤΗΤΗΣ» (THE STUDENT PRINCE). Μία 
µουσική υπερπαραγωγή για το καλωσόρισµα του και-
νούριου χρόνου.

Σίγουρα ένα από τα ωραιότερα µιούζικαλ όλων των 
εποχών. Με τον Edmumd Purdom (που ενσαρκώ-
νει τον «ΑΙΓΥΠΤΙΟ» και τον «ΑΣΩΤΟ ΥΙΟ») την ANN 
BLYTHκαι άλλους. Με µουσική επένδυση από την απα-
ράµιλλη, την θεϊκή φωνή του Mario Lanza!!

Θα προσφερθούν όπως πάντα καφές-τσάι µε µπισκότα 
και κουλούρια. Επίσης µεσηµεριανό φαγητό µαγειρεµέ-
νο απ’τις ακούραστες κυρίες της Γυναικείας Επιτροπής 
του Αγίου Σπυρίδωνα.

Είσοδος δωρεάν για όλους

Ξεκίνησαν και πάλι
οι προβολές ταινιών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η Σεπτεμβρίου 2013,

22 ημέρες Σύδνεϋ – Κύπρο/Λάρνακα – Ιεροσόλυμα – Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία -  Μετέωρα – Πελοπόννησο – Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Σύδνεϋ.
Ο σύλλογος μας αγκαλιάσει όλους τους έλληνες και ελληνίδες της παροικίας δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω που είχαμε συμμετοχή επάνω από την δύναμή μας στο πρώτο γκρουπ  
105 άτομα στις 28 Μαΐου. Οργανώνουμε δεύτερο Group για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ήταν Stand by μπορείτε με μια προκαταβολή των $2,000 να συμμετέχετε έτσι  

κλίνουμε τις αεροπορικές θέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με επιβάρυνση $75,00 αλλαγή ονόματος εμπιστευτείτε μας. 
Τιμή  $5,300  Περιλαμβάνει Αεροπορικά εισιτήρια Σύδνεϋ – Κύπρο – Τελ/Αβίβ– Αθήνα. Αθήνα – Σύδνεϋ. 

Ξενοδοχεία 4ον αστέρων πολυτελέστερα Λεωφορεία για περιήγηση με έλληνα ξεναγό. Πρωινά και βραδινά φαγητά. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πρόγραμμα από τα γραφεία 
του συλλόγου  279 Forest Road Bexley entrance in Princes street από ώρα 9 – 6 Δευτέρα μέχρι Σάββατο στο Τηλ. 9567 6005 ζητήστε τον κ. Δημήτρη Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη 

Τσέλιο. Απαραιτήτως Διαβατήρια θεωρημένα ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός mob 0405 163 720
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Συνεχίστηκε και χθες η σφοδρή αντιπαράθεση που 
έχει ξεσπάσει µεταξύ της Πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ, για τους ειδικευµένους εργάτες 
εξωτερικού που έρχονται στην Αυστραλία για προσω-
ρινή εργασία.

Ο κ. Άµποτ επανέλαβε ότι η απόφαση της κυβέρνη-
σης Γκίλαρντ να βάλει περιορισµούς στο ειδικό µετα-
ναστευτικό πρόγραµµα, γνωστό ως 457 visa, «δαιµο-
νοποιεί» τους ξένους εργάτες και προκαλεί διχόνοια  
στην αυστραλιανή κοινωνία.

Να σηµειωθεί ότι το εν λόγω µεταναστευτικό πρό-
γραµµα, επιτρέπει σε εργοδότες να φέρουν ειδικευµέ-
νους από το εξωτερικό αν δεν µπορούν να καλύψουν 
κενές θέσεις εργασίας από το εργατικό δυναµικό της 
Αυστραλίας.

Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι πε-
ριορισµοί στο πρόγραµµα, έγιναν σε µια προσπάθεια 
της κας Γκίλαρντ να αυξήσει τη δηµοτικότητά της, 
ενόψει των εκλογών της 14ης Σεπτεµβρίου.

Από την πλευρά της όµως η Πρωθυπουργός υπο-
στηρίζει ότι η απόφαση λήφθηκε επειδή πολλοί εργο-
δότες εκµεταλλεύτηκαν το πρόγραµµα αυτό και έφερ-
ναν προσωρινά ειδικευµένους από το εξωτερικό για 
να έχουν χαµηλό εργατικό κόστος, παρά το γεγονός 
ότι µπορούσαν να καλύψουν τις θέσεις αυτές µε Αυ-
στραλούς.

Η κα. Γκίλαρντ υποσχέθηκε πως στο µέλλον «µόνο 
όταν οι εργοδότες δεν µπορούν να βρουν προσωπι-

κό στην Αυστραλία θα τους δίνεται άδεια να φέρουν 
προσωρινά εργάτες από το εξωτερικό».

Η δήλωσή της αυτή, προκάλεσε την αντίδραση 
του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Τόνι 
Άµποτ που την κατηγόρησε ότι «δαιµονοποιεί τους 
ξένους». «Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται νόµιµα στην 
Αυστραλία και συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη 
της οικονοµίας µας», είπε ο κ. Άµποτ.

Με τη σειρά της η κ. Γκίλαρντ κατηγόρησε τον Αρ-
χηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι δεν δικαι-
ούται να οµιλεί αφού αυτός «σκορπάει στον τρόµο 
έχοντας δαιµονοποιήσει τους πρόσφυγες».

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία. το 2011-2012 
η Αυστραλία δέχθηκε 125.700 προσωρινούς εργάτες 
µε την «457 visa» και πολλοί εργοδότες διαφωνούν 
µε τα περιοριστικά µέτρα της κυβέρνησης υποστηρί-
ζοντας ότι θα αποτελέσουν πλήγµα για την οικονοµία.

Η αντιπαράθεση για τους προσωρινούς εργάτες 
έχει πάρει και προσωπικό χαρακτήρα.

Ο σκιώδης θησαυροφύλακας, Τζο Χόκι, είπε πως 
η Πρωθυπουργός δεν θέλει τους ξένους εργάτες να 
παίρνουν τις δουλειές των Αυστραλών, αλλά υπεύ-
θυνος τύπου στο γραφείο της είναι ο Σκωτσέζος Τζον 
Μακντέρναν (πρώην σύµβουλος του Μπλερ).

«∆εν υπήρχε Αυστραλός να κάνει αυτή τη δουλειά ή 
δεν ήθελε;» ρώτησε ο κ. Χόκι και συµπλήρωσε: «Πως 
πήρε την βίζα 457 ο κ. Μακντέρναν; Οι αρχές ασφα-
λείας έλεγξαν; Ο άνθρωπος αυτός είναι ξένος και έχει 
πρόσβαση σε κρατικά µυστικά;».

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση 
για τους ειδικευμένους εργάτες εξωτερικού 


