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Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.

Στο Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road Marrickville.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την διορισμένη ημέρα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη 
συγκέντρωση αναγκαίων ειδών όπως:

α) Ενδύματα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
β) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά
γ) Αντικείμενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους
ε) Δωρεές / Χρήματα

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισμούς 
προς εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.
Η συλλογή θα γίνει:

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣΟ Θησαυροφύλακας Τζο Χόκεϊ 

υπερασπίστηκε την απόφαση του Συ-
νασπισµού να συµπορευτεί µε τους 
Πράσινους στο θέµα της κατάργησης 
του ανώτατου ορίου του χρέους και 
αρνήθηκε την κατηγορία του Εργα-
τικού Κόµµατος που ισχυρίζεται ότι 
Συντηρητικοί και Πράσινοι “το πάνε 
για γάµο”. 

Μετά από την αρχική αποτυχία να 
λάβει την απαραίτητη υποστήριξη για 
να αυξήσει το όριο του χρέους από τα 
300 δισ. δολάρια που είναι σήµερα, 
στα 500 δισ. δολάρια, η κυβέρνηση 
κατέληξε χθες σε συµφωνία µε τους 
Πράσινους να καταργήσει εντελώς το 
όριο. Σε αντάλλαγµα για την υποστή-
ριξη των Πρασίνων, ο Συνασπισµός 
έχει συµφωνήσει να καταθέτει λε-
πτοµερείς εκθέσεις στο Κοινοβούλιο 
κάθε φορά που το χρέος αυξάνεται 
κατά 50 δισ. δολάρια.Τόσο ο Συνα-
σπισµός όσο και οι Εργατικοί έχουν 
κατακρίνει κατά το παρελθόν την οι-
κονοµική πολιτική των Πρασίνων, µε 
αποτέλεσµα τώρα να αλληλοκατηγο-
ρούνται για υποκρισία.

Μιλώντας στο πρόγραµµα AM, 
του ABC χθες το πρωί, ο κ. Χόκεϊ 
χαρακτήρισε την αντίδραση των Ερ-
γατικών ως “απολύτως παράξενη”. 
“Το Εργατικό Κόµµα σχηµάτισε συ-
νασπισµό µε τους Πράσινους. Είναι 
σαν ένας αναστατωµένος σύζυγος 
γιατί η πρώην γυναίκα του πήγε για 
ένα καφέ µε κάποιον άλλο άνδρα. Οι 
Πράσινοι αποδεικνύονται πιο λογικοί 
από τους Εργατικούς, όταν πρόκειται 
για την οικονοµία. Το Εργατικό Κόµ-
µα έχει κολλήσει στο παρελθόν”, είπε 
ο κ. Χόκεϊ.

Το ανώτατο όριο του χρέους ει-
σήχθη από την πρώην κυβέρνηση 
των Εργατικών και ο κ. Hockey είχε 
προειδοποιήσει την αντιπολίτευση 
στο Κοινοβούλιο λέγοντας ότι “ο µό-
νος τρόπος που µπορείτε να διεκδι-
κήσετε πίσω την αξιοπιστία σας σε 
αυτό το θέµα είναι να βοηθήσετε στην 
ταχεία ψήφιση της νέας νοµοθεσίας 
στη Γερουσία και στη συνέχεια στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί την 
επόµενη εβδοµάδα θα έχουµε φτάσει 
το όριο των 300 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων. Το Εργατικό Κόµµα είναι 
που µας άφησε µε το χρέος πάνω 
από τα 400 δισ. δολάρια”.

Με τη σειρά του ο σκιώδης Θη-
σαυροφύλακας των Εργατικών, Κρις 
Μπάουεν, δήλωσε ότι “αυτή είναι µια 
κυβέρνηση, η οποία δήλωσε ότι θα 
εξοφλήσει το χρέος”, αµφισβήτησε 
πως η συµφωνία θα βελτιώσει τη δι-
αφάνεια στα οικονοµικά του κράτους 
και κατηγόρησε τον Συνασπισµό για 
αθέτηση των προεκλογικών του 
υποσχέσεων. Νωρίτερα ο κ. Μπά-
ουεν είχε δηλώσει πως η ηγέτης των 
Πρασίνων Κριστίν Μιλν, βρίσκεται 
σε σύγχιση: “Ξεκίνησε λέγοντας ότι 
η αύξηση δεν δικαιολογείται και κα-
τέληξε να αναρωτιέται γιατί έχουµε 
όριο στο χρέος”. Ο αναπληρωτής αρ-
χηγός των Πρασίνων, Άνταµ Μπαντ 
απάντησε στις επικρίσεις των Εργα-
τικών χθες το πρωί, λέγοντας πως “η 
υποκρισία τους δεν έχει όρια”.

Το χρέος της Αυστραλίας αναµένε-
ται να ξεπεράσει τα 300 δισεκατοµ-
µύρια δολάρια την επόµενη εβδοµά-
δα. Ο κ. Χόκεϊ ισχυρίζεται ότι το ποσό 
αυτο είναι το χρέος που η κυβέρνηση 
του Συνασπισµού κληρονόµησε από 
τους Εργατικούς. “Όταν θα έχει δηµο-
σιευτεί η έκθεση για τις οικονοµικές 
και δηµοσιονοµικές προοπτικές στις 
επόµενες µέρες θα δείτε την πραγ-
µατική κατάσταση του προϋπολογι-
σµού που έχουµε κληρονοµήσει από 
τους Εργατικούς”, είπε ο Θησαυρο-
φύλακας.

Ο Χόκεϊ υπερασπίζεται τον 
«αρραβώνα» με τους Πράσινους

Η Qantas σχεδιάζει να περικόψει τουλάχι-
στον 1.000 θέσεις εργασίας κατά το επόµενο 
έτος µετά την υποβολή έκθεσης που δείχνει 
αναµενόµενη ζηµία προ φόρων ύψους έως 
και 300 εκατ. δολάρια για το πρώτο εξάµηνο 
του τρέχοντος οικονοµικού έτους.

Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Άλαν 
Τζόις, αναφέρει ότι οι πωλήσεις έχουν επιδει-
νωθεί κατά τους τελευταίους µήνες. Παράλλη-
λα η Qantas έχει αρχίσει πόλεµο δηλώσεων 
µε αφορµή τις ενίσχυση της αντίπαλης εται-
ρίας Virgin Australia από ξένους επενδυτές. 
“Τα στοιχεία µας δείχνουν ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει µείωση των εσόδων της επιχείρησης 
και παράλληλα ο ανταγωνιστής µας µόλις έλα-
βε 350 εκατοµµύρια δολάρια, που σηµαίνει ότι 
µπορούν να συνεχίσουν να µας ανταγωνίζονται 
µε µη δεοντολογική συµπεριφορά”, δήλωσε ο 
κ Τζόις σε τηλεδιάσκεψη µε τα µέσα ενηµέρω-
σης που πραγµατοποιήθηκε µετά την ανακοί-
νωση της εταιρίας.

Ο κ. Τζόις ανέφερε ότι οι περικοπές θα πε-

ριλαµβάνουν και τις 300 θέσεις εργασίας που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί και αφορούν τις εγκα-
ταστάσεις συντήρησης που βρίσκονται στο Γκί-
λονγκ. Στα µέτρα που θα λάβει ο Όµιλος Qantas 
περιλαµβάνεται η µείωση του µισθού του κ. 
Τζόις και των µελών του διοικητικού συµβου-
λίου της εταιρείας. Θα επιβληθεί επίσης πάγω-
µα των αµοιβών και κατάργηση του µπόνους 
για όλα τα άλλα στελέχη.

Ο κ. Τζόις τόνισε ότι η αεροπορική εταιρεία θα 
κάνει ό, τι πρέπει για να να εξασφαλιστεί το µέλ-
λον της. “Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε 
σήµερα είναι τεράστιες, αλλά θα τις ξεπεράσουµε 
και θα συνεχίσουµε να οικοδοµούµε µια ισχυ-
ρότερη και καλύτερη Qantas για την Αυστραλία. 
∆εδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, 
η Qantas αντιµετώπισε ένα έντονα δύσκολο λει-
τουργικό περιβάλλον. Το ισχυρό αυστραλιανό δο-
λάριο και το κόστος των καυσίµων, µεγάλωσαν 
το κόστος λειτουργίας της Qantas”, είπε ο κ. Τζό-
ις. Η µετοχή της εταιρείας µειώθηκε κατά 14,1% 
µετά την ανακοίνωση.

Απολύσεις και απώλειες 300 εκατ. δολαρίων για την Qantas


