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Κινδυνεύει η θέση 
του Μπιλ Σόρτεν
στην αρχηγία του 
Εργατικού Κόµµατος

Π 
ριν µερικούς µήνες κινδύ-
νευε ο πρωθυπουργός, Τόνι 
Αµποτ, να χάσει την αρχηγία 
του κόµµατός του.  Tώρα κιν-

δυνεύει ο Μπιλ Σόρτεν να χάσει την 
αρχηγία του Εργατικού Κόµµατος, 
ύστερα από τις αποκαλύψεις για τις 
δραστηριότητές του σαν γραµµατέας 
τού µεγάλου  συνδικάτου AWU. 
Στις επόµενες ηµέρες θα αποφασιστεί 
αν ο Μπιλ Σόρτεν  έχει τους αριθµούς 
για να επιβεβαιώσει  µια  ψήφο εµπι-
στοσύνης στην Κοινοβουλευτική Οµά-
δα του Εργατικού Κόµµατος.
Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Σόρτεν εξελέγη 
αρχηγός του Εργατικού Κόµµατος µε 
52 ψήφους, έναντι των 48 ψήφων του 
αντιπάλου του, Ανθονι Αλµπανίζ. 
Οι αποκαλύψεις για το συνδικαλιστι-
κό παρελθόν του έχουν δηµιουργή-
σει ερωτηµατικά για την περαιτέρω 
πορεία του στο Εργατικό Κόµµα και 
την δυνατότητά του να εκλεγεί πρω-
θυπουργός. Αν δεν απαντήσει αµέσως 

σ’ αυτά τα ερωτηµατικά θα προκαλέσει 
µεγάλη ζηµία στο Κόµµα του, αλλά ο 
ίδιος λέει ότι οι κατηγορίες εναντίον 
του είναι ψευδείς και  άδικες  
Όµως, σύµφωνα µε υπάρχοντα στοι-
χεία, σαν γραµµατέας του AWU ο κ. 
Σόρτεν  υπέγραφε συµφωνίες υπερβο-
λικά ευνοϊκές για µε µεγάλους εργο-
δότες που ήταν διατεθειµένοι να πλη-
ρώσουν µεγάλα ποσά στο συνδικάτο.
Σαν παράδειγµα αναφέρεται η περί-
πτωση του οικοδοµικού γίγαντα John 
Holland, που πλήρωσε $300.000 στο 
συνδικάτο του κ. Σόρτεν  για µια ερ-
γατική σύµβαση που εξοικονόµησε 
$100 εκατοµµύρια στην εταιρεία για 
την κατασκευή αυτοκινητόδροµου 
στην Μελβούρνη.  
Ο κ. Σόρτεν απορρίπτει την καταγγε-
λία πως αυτές οι συµφωνίες ζηµίωναν  
τα συµφέροντα των εργαζοµένων, 
τους οποίους –σύµφωνα µε τις καταγ-
γελίες- χρησιµοποιούσε για να αναρ-
ριχηθεί στην πολιτική.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Χειµωνιάτικο Παρoικιακό Έρανο 

µε σκοπό τη συγκέντρωση είδη ανάγκης όπως:

 α) Ενδύµατα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
 β) Κονσερβοποιηµένα ή σε πακέτα φαγητά
 γ) Αντικείµενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
 δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και µεγάλους
 ε) ∆ωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισµούς 
για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Πέµπτη, 25 Ιουνίου 2015
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ.

Στο ∆ηµαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την προκαθορισμένη 

μέρα.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

GREEK WELFARE CENTRE

WINTER COMMUNITY APPEAL
The Greek Welfare Centre is organising a Winter Community Appeal.

 The following items could be donated:
 a) Clothing (New and Used)
 b) Cans or Packets of Food Items
 c) Household Items (New and Old)
 d) Games / Toys / Presents (for kids and adults)
 e) Donations / Money Vouchers

All items collected will be donated to various families and charitable 
organisations. 

The collection will take place:

Thursday, 25th June 2015
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville.
PLEASE NOTE:  Please do not leave any items before or after the appointed day.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
378a King St Newtown NSW 2042

ΥΠΑΛΗΛΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ένα από τα προγράµµατα που οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας είναι 
η παροχή βοήθειας σε ευπαθή ηλικιωµένα άτοµα στο σπίτι τους. Σκοπός του 
Προγράµµατος είναι η φροντίδα τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουµε 
θέσεις για  ενθουσιώδη  άτοµα που ενδιαφέρονται να προσφέρουν φροντίδα 
σε ηλικιωµένους.

Περιγραφή Εργασίας

 • Παροχή ατοµικής φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα στο σπίτι τους
 • Προσωπική φροντίδα
 • Προετοιµασία φαγητού
 • Οικοκυρική
 • Μέσο µεταφοράς
 • Ψώνια βασικών αγαθών

Βασικά Σηµεία 

 •  Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για τις 
µεταφορές των ηλικιωµένων

 • Ενεργό ∆ίπλωµα οδήγησης
 • Κατά προτίµηση γνώστης της Ελληνικής γλώσσας

    Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Ιωάννα 9516 2188


