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ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο

Ημερ/νία Εκδήλωση Γλώσσα Χώρος

Κυριακή 20 
Οκτωβρίου

Θεία Λειτουργία, Αρτοκλασία και Κατάθεση Στεφάνων για τους πεσόντες Μακεδόνες για 
την απελευθέρωση της Μακεδονίας  (συμεπριλαμβανομένου και των στρατιώτων και 

νοσοκόμων της Συμμαχίας στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους) 
9:00 πμ Θεία Λειτουργία - 11:30 πμ Κατάθεση στεφάνων - 12:00 μμ Δεξίωση

Ελληνικά 
και 

Αγγλικά

Καθεδρικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
της Ιεράς Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας 242 Cleveland Street Redfern

Παρασκευή 25 
Οκτωβρίου

Ομιλία με θέμα: «Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος»
Ομιλητής: κος Ιωάννης Θεοδωρίδης  Ώρα: 7:30μμ

Ελληνικά
Ποντιακή Λέσχη «O Ποντοξενητέας» 

15 Riverview Road, Undercliffe

Σάββατο 26 
Οκτωβρίου

Θεία Λειτουργία για την Εορτή του Αγίου Δημητρίου, 
Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.  Ώρα: 9.00πμ

Ελληνικά 
και Αγγλικά

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
47 Hobart Street, St Marys

Κυριακή 3 
Νοεμβρίου

Ομιλία με θέμα: «Αινίτισσα Καπετάνισσα  Δόμνα Βισβίζη - Η Μπουμπουλίνα της Θράκης» 
Ομιλήτρια: κα Αναστασία Αναστασιάδου-Διασάκου Ώρα: 5.00 μμ

Ελληνικά
Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

160 Livingstone Road, Marrickville

Σάββατο 9 
Νοεμβρίου

Επίσημος Ετήσιος της Παμμακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ 
Ώρα: 7.30μμ Κρατήσεις: 0401 615 656

Ελληνικά
Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

160 Livingstone Road, Marrickville

Παρασκευή 15 
Νοεμβρίου

Ομιλία με θέμα: «Η απελευθέρωση της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας» 
Ομιλήτρια: κα Βασιλική Μώραλη, Προϊστάμενη του Ελληνικού Προγράμματος  

της Πολυεθνικής Ραδιοφωνίας SBS Ώρα: 7.30μμ
Ελληνικά

Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου
160 Livingstone Road, Marrickville

Παρασκευή 22 
Νοεμβρίου

Ομιλία με θέμα: «Ο Απόστολος Παύλος στην Μακεδονία - Περιήγηση και Εξάπλωση του 
Χσριστιανισμού» Ομιλητής: Δρ Βασίλης Αδραχτάς  Ώρα: 7.30μμ

Ελληνικά
Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

160 Livingstone Road, Marrickville

Κυριακή 24 
Νοεμβρίου

Ομιλία με θέμα: «Οι Αδελφοί Μανάκη: Πρωτοπόροι στον Ευρωπαϊκό Σινεμά»
Η παρουσίαση θα γίνει με την βοήθεια αποσπασμάτων από κινηματογραφικά έργα 
 που καταγράφηκαν από τους αδελφούς Μανάκη από τα Γρεβενά της Μακεδονίας,  

στις αρχές του 1990) Ομιλητής: Δρ Παναγιώτης Διαμάντης Ώρα: 6.00μμ

Ελληνικά 
και Αγγλικά

Αίθουσα της ΑΧΕΠΑ
394 Princes’ Highway  Rockdale

Τετάρτη 4 
Δεκεμβρίου

Κινηματογραφική βραδιά: «Φιλιά εις τα Παιδιά» (‘Kisses to the Children’)
Το έργο αποτελεί φόρο τιμής για την 70η επέτειο του ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. 

Κινηματογραφιστής ο Βασίλης Λουλές. Εξιστορεί την διάσωση 5 εβραιοελληνόπουλων  
από Χριστιανούς κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδας.  Ώρα: 7.00μμ

Εισητήρια: $15 (συμπεριλαμβάνει μη-αλκοολούχα ποτά)

Ελληνικά 
με 

υπότιτλους 
στα 

Αγγλικά

Greek Bilingual Bookshop 
837 New Canterbury Road

Dulwich Hill

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στους: κ. Χρήστο 0401 615 656 & κ. Δημήτρη 0414 714807

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2013

Η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια με σκοπό την αγορά 
πρώτης κατοικίας έχει μειωθεί για πρώτη φορά φέτος και 
οι αγοραστές πρώτης κατοικίας εγκαταλείπουν σιγά σιγά 
την αγορά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η υπηρεσία Στατιστικών Ερευνών, Housing Finance 
δείχνει ότι ο αριθμός των νέων στεγαστικών δανείων μει-
ώθηκε κατά 3,9% τον Αύγουστο. Ο αριθμός των δανείων 
μειώθηκε σε 49.912, αν και η συνολική αξία τους παρα-
μένει σταθερή.

Ο οικονομολόγος George Tharenou πιστεύει ότι η αβε-
βαιότητα που παρατηρείται οφείλεται στις ομοσπονδιακές 
εκλογές που ήταν μια  από τις βασικές παραμέτρους της 
μείωσης. “Μετά τις εκλογές έχει υπάρξει μια σημαντική 
βελτίωση στην εμπιστοσύνη, και νομίζω ότι αυτό θα επη-
ρεάσει και τα στεγαστικά δάνεια, όπου θα δούμε μια πε-
ραιτέρω επιτάχυνση του δανεισμού κατά τη διάρκεια των 

επόμενων μηνών, διότι έχουμε χαμηλό ρεκόρ επιτοκίων 
και αυτό είναι ισχυρό κίνητρο”, υποστήριξε ο κ. Tharenou.

Παρά την πτώση, οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank 
λένε οι αριθμοί εξακολουθούν να δείχνουν μια σταθερή 
τάση αύξησης των στεγαστικών δανείων. Πάντως το πο-
σοστό των δανείων από αγοραστές πρώτης κατοικίας υπο-
χώρησε στο 13%, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο 
από τον Απρίλιο του 2004.

Τον Ιούλιο, η Βικτόρια ήταν η τελευταία πολιτεία που 
ακύρωσε την επιχορήγηση για την αγορά πρώτης κατοικί-
ας. Ο αριθμός των δανείων για την κατασκευή νέων κατοι-
κιών αυξήθηκε κατά τον τελευταίο μήνα, περίπου 2,2%. Η 
Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας μειώνει συνεχώς 
το βασικό επιτόκιο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με την ελ-
πίδα ότι θα ενθαρρύνει τις δραστηριότητες στον τομέα της 
αγοράς, κατασκευής και ανακαίνισης κατοικιών.

Πέφτει η ζήτηση Στεγαστικών δανείων 
για αγορά πρώτης κατοικίας

Ένας επιχειρηματίας από το Σίδνεϊ κατηγορείται ότι 
εξαπατούσε φοιτητές προσφέροντας βίζες 457 και ανύ-
παρκτες θέσεις εργασίας έναντι αδράς αμοιβής. 

Ο Eddie Kang, διευθύνων σύμβουλος της Oil 
Singapore, χρέωνε φοιτητές έως και 45.000 δολάρια 
με την υπόσχεση ότι θα τους βρει δουλειά ενώ σύμ-
φωνα με τις κατηγορίες που του αποδίδονται έχει απει-
λήσει ότι θα σκοτώσει κάποια από τα θύματα του που 
κατήγγειλαν την απάτη. Πολλοί από τους πελάτες του 
όχι μόνο δεν βρήκαν δουλειά αλλά έχασαν και τα χρή-
ματα τους.

Ο Chhabi Bhusal έφτασε στην Αυστραλία από το Νε-
πάλ πριν από πέντε χρόνια. Απόκτησε δίπλωμα μαγει-
ρικής και άρχισε να ψάχνει για εργοδότες που θα μπο-
ρούσαν να υποστηρίξουν την μόνιμη παραμονή του, 
όταν κοίταξε στην ιστοσελίδα του Gumtree. Εκεί είδε 
διαφημίσεις της επιχείρησής του κ. Kang. Αφού επισκέ-
φτηκε το γραφείο του κ. Kang στο Βόρειο Σίδνεϊ και 
υπέγραψε μια σύμβαση 20.000 δολαρίων, ο κ. Bhusal 
του υποσχέθηκε εργασία μία από τις εταιρείες του.

Έξι μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με τη 
Oil Singapore, το Τμήμα Μετανάστευσης απέρριψε την 
αίτησή του για βίζα εργασίας. Το τμήμα σημείωσε ότι ο 
επιχειρηματίας κ. Kang είχε ήδη υποβάλει αίτηση για 
για τουλάχιστον τέσσερις διευθυντές εξυπηρέτησης πε-
λατών που υποτίθεται θα εργάζονταν σε ένα μικρό καφέ 
που είχε στην Αδελαίδα, σε ένα εμπορικό κέντρο, με 
τζίρο μόλις 250.000 δολάρια ετησίως.

Ο Karl Konrad, πρώην αστυνομικός που τώρα ασχο-
λείται με νομικά ζητήματα μεταναστών και απάτες εκτι-
μά ότι τα θύματα κ. Kang μπορεί να ανέρχονται σε εκα-
τοντάδες. “Υποψιαζόμαστε ότι αυτοί που έχουν πέσει 
θύματα του κ. Kang, είναι από 200 έως 400 άτομα. 
Είναι λίγο δύσκολο να πούμε με ακρίβεια γιατί το τμή-
μα μετανάστευσης δεν μας έχει δώσει στοιχεία προς το 
παρόν”, είπε ο κ. Konrad.

Ο Karl Konrad λέει ότι ειδοποίησε το Τμήμα Μετανά-
στευσης σχετικά με τις δραστηριότητες του κ. Kang πριν 
από έξι μήνες. “Πολύ απλά ήταν σαν να μην ήθελαν να 
ξέρουν”, είπε ο κ. Konrad

Απάτη με τις βίζες 457


