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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ

Πίστεως - Ελπίδος - Αγάπης
411Α Bourke Street, Taylor Square NSW 2010 • Telephone: 0400 341 782

AΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φέρεται εις γνώση των ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών 
της παροικίας μας ότι την ερχόμενη 

Κυριακή 2 Ιουνίου 2013, στον Ιερό μας Ναό της 

“Αγίας Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων Αυτής”

ΘΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ

Από ώρας 8.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Όλοι ευπρόσδεκτοι 
Εκ του γραφείου της εκκλησίας 14
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Α. ΣΑμΑρΑΣ: Η πρώτη νίκη 
θα έρθει από τον τουρισμό

Σηµείωσε ότι «όταν µία χώρα δίνει 
µία µάχη επίπονη για να σταθεί στα 
πόδια της και να φτιάξει το µέλλον 

της µέσα σε δύσκολες συνθήκες κρίσης 
χρειάζεται κάπου να στηριχθεί και να 
έχει νίκες, ο τουρισµός είναι ένα τέτοιο 
στήριγµα». ∆εν περπατάµε τρέχουµε, ένα 
χρόνο µόνο είµαστε στην κυβέρνηση 
αλλά όλη η χώρα πρέπει να τρέξει είπε 
ο κ. Σαµαράς.
Ο τουρισµός και η ναυτιλία είναι οι πρω-
ταθλητές της οικονοµίας µας δήλωσε ο 
πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι όπως 
φαίνεται πρόκειται να χαρίσει στην οι-
κονοµία µία σηµαντική νίκη. «Οι αφίξεις 
στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν κάθε προη-
γούµενο και θα φθάσουν σε επίπεδο ρε-
κόρ. Και το εισόδηµα που θα αφήσουν οι 
τουρίστες δείχνει ότι θα είναι επίσης σε 
επίπεδα ρεκόρ. Θα είναι µία νίκη για τον 
τουριστικό κλάδο που απασχολεί εκατο-
ντάδες χιλιάδες ανθρώπους και δηµιουρ-
γεί εισόδηµα που διαχέεται σε όλη την 
κοινωνία. Οι επιδόσεις του τουρισµού θα 
είναι µία νίκη αλλά και ελπίδα ότι µπο-
ρούµε να βγούµε από το τούνελ, ότι βγαί-
νουµε από το τούνελ. Είναι επιπλέον µία 
ένδειξη µίας σειράς διαρθρωτικών αλλα-
γών και µεταρρυθµίσεων που ανεβάζουν 
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
προϊόντων αλλά και ένδειξη αλλαγής νο-
οτροπίας».
Εκτεταµένη αναφορά έκανε στον ρόλο 
του κράτους: «Το κράτος δεν µπορεί 
να είναι τροχοπέδη. Θα είναι σταθερός 
αρωγός της επιχειρηµατικότητας. Είναι 
οι επιχειρήσεις που δηµιουργούν θέσεις 
εργασίας και εισόδηµα, πλούτο και υγιή 
ανάπτυξη. Το κράτος πρέπει να δηµιουρ-
γεί ευκαιρίες για τον επιχειρηµατία στο 
εξωτερικό. Το κράτος διευκολύνει την 
επιχειρηµατικότητα µέσα στην χώρα, 
εξαλείφει εµπόδια όπως η διαφθορά, ο 

αθέµιτος ανταγωνισµός, η γραφειοκρα-
τία. Επίσης το κράτος επιβάλλει κανόνες 
και τους εγγυάται, κανόνες που ευνοούν 
την επιχειρηµατικότητα. ∆εν έχουµε νι-
κήσει ολοκληρωτικά την γραφειοκρατία 
αλλά την έχουµε περιορίσει. Αποκατα-
στήσαµε την σταθερότητα και την εµπι-
στοσύνη. Σκεφτείτε που ήταν η χώρα 
πριν από ένα χρόνο και που είναι σήµε-
ρα. Αποκαθιστούµε την ρευστότητα στην 
οικονοµία ολοκληρώνουµε την ανακεφα-
λαιοποίσηση και ανοίγουµε δρόµους στο 
εξωτερικό».
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυ-
βέρνηση δίνει σκληρή µάχη για να πετύ-
χει µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
Έκανε ειδική αναφορά στις προοπτικές 
που ανοίγονται για αύξηση του τουριστι-
κού ρεύµατος από χώρες όπως η Κίνα 
και η Ρωσία. Για να γίνει αυτό, είπε, 
υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις: Πρέπει 
να ξεπεραστούν εµπόδια όπως η βίζα 
που δυσκολεύουν τουρίστες από αυτές τις 
χώρες να έλθουν στην χώρα µας. Χρειά-
ζεται περισσότερη δουλειά από το υπουρ-
γείο Εξωτερικών. 
∆εύτερον να υπάρξει απευθείας αερο-
πορική σύνδεση για να διευκολύνονται 
να έλθουν στην Ελλάδα. Τρίτον από την 
ώρα που φθάνουν πρέπει να είναι εύκο-
λη η µετακίνησή τους µέσα στην χώρα.
Στόχος µας, είπε ο πρωθυπουργός, είναι 
να γίνει η Ελλάδα µεγάλος τουριστικός 
προορισµός. Για να επιστρέψουµε στο 
επίπεδο ΑΕΠ πριν από την κρίση το συ-
νολικό ΑΕΠ της χώρας πρέπει να αυξη-
θεί κατά 25-30%. 
Το ένα τρίτο µπορεί να προκύψει µόνο 
από τον τουρισµό. Απευθυνόµενος προς 
τους εκπροσώπους του τουρισµού είπε 
ότι: «Είσαστε οι πρωτονίκες, θα µας φέ-
ρετε µία πρώτη νίκη µετά από χρόνια 
κρίσης».

«Το στοίχημά μας είναι να κάνουμε θαύματα και αυτό το στοίχημα μπορούμε να το 
κερδίσουμε μόνο όλοι μαζί. Μπορούμε να κερδίσουμε και θα κερδίσουμε» ήταν το 
μήνυμα του πρωθυπουργού στην ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, που 
έγινε στο Μέγαρο Μουσικής.




