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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τής Μήτέρας 

το Σάββατο 11 Μάιου 2013
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν το Σάββατο 11 Μάιου 2013 την γιορτή της Μητέρας στο κτήριο του Συλλόγου 279 
Forest RD corner Princes set. BEXLEY. Τιμή μετά φαγητού και ποτού $50 δολάρια παιδιά κάτω των 12 ετών και Μητέρες (Λάιφ Μεμπες) δωρεάν. 

Λόγω περιορισμένου χώρου τηλεφωνήστε εγκαίρως στα γραφείο 9567 6005 και ζητήστε τον Δ. Μπεκρή στο Θ. Αδαμόπουλο στο 9599 4662 
στην Κα Μπαντούνα στο 9705 2450 στην Κα Βασιλοπούλου στο 9597 5218 στην Κα Στασινόπουλου στο 9787 2279 και στην Κα Ρένα στο 9558 5997. 

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

Αναµένουν τόνωση 
της κτηµατοµεσιτικής 
αγοράς στην Ελλάδα
Αυστραλιανά µέσα ενηµέρωσης εκτιµούν 

ότι σύντοµα θα τονωθεί ο κτηµατοµεσιτικός 
τοµέας στην Ελλάδα µε την «ψήφιση νοµο-
σχεδίου από το ελληνικό κοινοβούλιο, το 
οποίο επιτρέπει τη χορήγηση άδειας διαµο-
νής σε µη-Ευρωπαίους επενδυτές µε πεντα-
ετή διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν ή να 
νοικιάσουν ακίνητα αξίας άνω των 250.000 
ευρώ».

Σε σχετικά δηµοσιεύµατα σηµειώνεται ότι 
η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποσκοπεί 
στην τόνωση της κτηµατοµεσιτικής αγοράς, 
καθώς «έρχεται ως απάντηση στην αυξανό-
µενη ζήτηση εκ µέρους Αράβων, Κινέζων 
και Ρώσων επενδυτών».

Ταυτόχρονα, καταγράφονται οι δηλώσεις 
της υπουργού Τουρισµού Όλγας Κεφαλο-
γιάννη σχετικά µε τη «νέα καµπάνια για την 
προσέλκυση τουριστών της τρίτης ηλικίας, 
προκειµένου να ανταποκριθεί ο ελληνικός 
τουρισµός στην αντίστοιχη, διαρκώς αυξα-
νόµενη σε αριθµούς, αγορά σε παγκόσµιο 
πλέον επίπεδο».

BEIRUT HELLENIC BANK: Υπερήφανος Μέγας Χορηγός 
του Hellenic Women of Sydney’s Fundraiser

Η Beirut Hellenic Bank είναι µέγας χορηγός του Hellenic Women of 
Sydney’s Fundraiser το οποίο θα λάβει µέρος στις 10 Μαΐου του 2013, 
στην αίθουσα δεξιώσεων του κολλεγίου/Γυµνασίου Αγίου Σπυρίδω-
να, µε την υποστήριξη της Εξοχότατης Jenny Bloomfield Αυστραλού 
Πρόξενου στην Ελλάδα,  του Σεβασµιοτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστρα-
λίας  κκ Στυλιανού καθώς και του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος στο 
Σύδνεϋ  κυρίου Βασίλειου Τόλιου. 

Το Hellenic Women of Sydney αποτελεί τον συνδυασµό οκτώ  ηγε-
τικών γυνακείων οργανώσεων οι οποίες  εδώ και 50 χρόνια  ξεχω-
ρίζουν ανάµεσα στην Ελληνική παροικία  της Αυστραλίας σε θέµατα 
φιλανθρωπίας και συγκέντρωσης χρηµάτων για ευγενείς σκοπούς . Ο 
κύριος  στόχος τους είναι να προσφέρουν  συµπαράσταση και παρηγο-
ριά σε πολλά ορφανά, εγκαταλειµµένα, άρρωστα παιδιά και γυναίκες 
στην Ελλάδα. Με τα χρήµατα που θα περισυλλέξουν από την εκδήλω-

ση αυτή, οι κυρίες  θα αγοράσουν τα απαραίτητα  υλικά, ιατρικά σκεύ-
η,φάρµακα κλπ και θα τα διανέµουν προσωπικά στα φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα στην Ελλάδα.

«Είναι µε µεγάλη περηφάνια που η  Beirut Hellenic Bank συνεργά-
ζεται µε τις Hellenic Women of Sydney για να απαλύνουν το δράµα 
πολλών παιδιών και γυναικών στην Ελλάδα. Μεταφέρουµε το µεγά-
λο θαυµασµό µας προς το σπουδαίο  κοινωνικό έργο των Hellenic 
Women of Sydney και προσκαλούµε την πάντα γενναιόδωρη κοινό-
τητα µας να δώσει ένα χέρι και να συνεισφέρει στην επιτυχία της απο-
στολής τους,» αναφέρει ο Κύριος Σωτήρης Χατζηκυριάκου, ∆ιευθυντής 
Marketing   της Beirut Hellenic Bank.

Για εισφορές  µπορείτε να επισκευθείτε οποιοδήποτε κατάστηµα της 
Beirut Hellenic Bank  και να καταθέσεται στο λογαριασµό Hellenic 
Women of Sydney  Αρ  942 204 939215

Η Ν.Ν.Ουαλία είναι η πρώτη πολιτεία 
της χώρας που υπέγραψε το πακέτο επι-
χορηγήσεων της κυβέρνησης Γκίλαρντ, 
για αλλαγές στο σύστηµα Παιδείας που 
προτείνει η έκθεση Γκόνσκι.

Η Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορι-
κή την προχθεσινή µέρα, µετά την από-
φαση της κυβέρνησης Ο’Φάρελ να υπο-
γράψει τη συµφωνία.

«Πρόκειται για το µεγαλύτερο πακέτο 
αλλαγών των τελευταίων 40 χρόνων, 
που έχουν ως στόχο την βελτίωση των 
σχολείων µας», τόνισε η κα Γκίλαρντ.

«Οι αλλαγές στο σύστηµα Παιδείας, 

δεν είναι απλά η παροχή µεγαλύτερων 
κεφαλαίων προς τα σχολεία µας. Το πα-
κέτο περιλαµβάνει αλλαγές για την βελ-
τίωση των υπηρεσιών προς τα παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες και την επιβράβευση των 
καλύτερων δασκάλων και καθηγητών µε 
ετήσιους µισθούς άνω των $100,000», 
τόνισε η Πρωθυπουργός, εκφράζοντας 
παράλληλα την αισιοδοξία ότι θα ακο-
λουθήσουν το παράδειγµα της Ν.Ν.Ουα-
λίας και οι άλλες πολιτείες και επικράτει-
ες της χώρας.

Πάντως, ο Πρωθυπουργός της Βικτό-
ριας, Ντένις Νάπθαϊν, κατηγόρησε την 

Πρωθυπουργό για «ανέντιµες» διαπραγ-
µατεύσεις µε τις πολιτείες, και υποστήρι-
ξε ότι η κα Γκίλαρντ απέκρυψε από τους 
πολιτειακούς πρωθυπουργούς τις λεπτο-
µέρειες του πακέτου των αλλαγών.

Η κυβέρνηση της Ν. Αυστραλίας ανα-
κοίνωσε ότι η υπογραφή της συµφωνί-
ας από τη Ν.Ν.Ουαλία, δεν αλλάζει τη 
δική της θέση.Από την πλευρά της η 
Πρωθυπουργός της Τασµανίας, Λάρα 
Γκίντινγκς, τόνισε ότι η υπογραφή της 
συµφωνίας από την κυβέρνηση του κ. 
Μπάρι Ο’Φάρελ, ήταν ένα δυνατό χα-
στούκι στο πρόσωπο του «οπισθοδροµι-

κού» - όπως τον χαρακτήρισε - Αρχηγού 
της Οµοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ.

Ο Πρόεδρος του Αυστραλιανού Συνδι-
κάτου Εκπαίδευσης, Άγγελος Γαβριελά-
τος, υποστήριξε ότι η συµφωνία µπορεί 
να αποδειχθεί «ιστορική» σε ότι αφορά 
στον τρόπο µε τον οποίο θα επιχορη-
γούνται τα σχολεία. Τέλος, η Πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας ∆ισασκάλων Ν.Ν.Ου-
αλίας, Μάουρι Μάλερον, τόνισε ότι οι 
υπόλοιπες πολιτείες και επικράτειες «δεν 
έχουν άλλη εναλλακτική λύση από το να 
υπογράψουν τη συµφωνία».

Η Ν.Ν.Ουαλία υπέγραψε τη συµφωνία για αλλαγές στο σύστηµα Παιδείας


