
2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ WEDNESDAY 11 ΝOVEMBER 2015 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Νήσος των Χριστουγέννων: Στάλθηκαν επιπλέον 
αστυνοµικές δυνάµεις για να αποκατασταθεί η τάξη

Ο 
Υπουργός Μετανάστευσης Πήτερ Ντάτον 
ρίχνει τις ευθύνες για τις ταραχές στο κέ-
ντρο κράτησης προσφύγων της Νήσου 
των Χριστουγέννων σε “µια οµάδα  ταρα-

χοποιών” και την ίδια στιγµή στέλνει επιπλέον 
αστυνοµικές δυνάµεις για να βοηθήσουν το προ-
σωπικό της Serco να αποκαταστήσει την τάξη.
Η αναταραχή στο κέντρο κράτησης µεταναστών 
ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ και πυροδοτή-

θηκε από την ανακάλυψη του πτώµατος του Ιρα-
νικής Καταγωγής Fazal Chegeni που είχε δρα-
πετεύσει από το κέντρο το περασµένο Σάββατο.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Προστασί-
ας των Συνόρων ανεφερε ότι έχουν προκληθεί 
πρόσθετες ζηµιές στο κέντρο κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. Μερικοί κρατούµενοι  που δεν συµ-
µετείχαν στις ταραχές µεταφέρθηκαν σε ασφαλές 
µέρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ 

και
Η Επιτροπή για την Εκδήλωση του Πολυτεχνείου  έχουν την τιμή 

να σας προσκαλέσουν στους φετινούς εορτασμούς της

ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

17 Νοέµβρη 1973
την Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2015 

στις 4.00µ.µ.

στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινοτικής Λέσχης,
 206-210 Lakemba Street, Lakemba

***********
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ομιλίες, απαγγελίες  

ποιημάτων και κατάθεση στεφάνων 

Επίσης εάν θέλετε να καταθέσετε στεφάνι 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 

με τα γραφεία της Κοινότητας στο 9740 6022

H Οµοσπονδιακή Αντιπολίτευση
συµφωνεί να καταργηθεί  
το Family Tax Benefit Β
Η Οµοσπονδιακή Αντι-
πολίτευση έχει συµφω-
νήσει στην κατάργηση 
του Family Tax Benefit 
Β όταν το µικρότερο 
παιδί µιας οικογένειας 
συµπληρώσει το 13 έτος 
της ηλικίας του, αλλά 
µόνο για τις οικογένειες 
µε δύο γονείς. Η κυβέρ-
νηση πρότεινε το παρα-
πάνω µέτρο τον περασµένο µήνα, αφού αναγνώρισε ότι το 
προηγούµενο σχέδιο της για περικοπή του βοηθήµατος όταν 
το µικρότερο παιδί µιας οικογένειας γίνει έξι ετών δεν θα 
περνούσε από τη Γερουσία. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης, Μπιλ Σόρτεν δήλωσε ότι το κόµµα του θα στηρίξει το 
αναθεωρηµένο σχέδιο, αλλά όχι για τις µονογονεϊκές οικο-
γένειες ή την περίπτωση που οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
είναι οι κύριοι κηδεµόνες.
«Το Εργατικό Κόµµα είναι έτοιµο να συνεργαστεί µε την κυβέρ-
νηση, όταν παίρνει δίκαια µέτρα”, είπε ο κ. Σόρτεν. Η εφαρ-
µογή του µέτρου θα αποφέρει στον προυπολογισµό πάνω 
από 500 εκατοµµύρια δολάρια. Η αντιπολίτευση παραµένει 
αντίθετη σε άλλα σχέδια του πακέτου Family Tax Benefit της 
κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένου του βοηθήµατος των 
1.000 δολαρίων για οικογένειες µε παιδιά κάτω του ενός 
έτους. Ο Σκιώδης Θησαυροφύλακας Κρις Μπάουεν ανέφερε 
ότι µε την µη εισαγωγή του βοηθήµατος θα εξοικονοµηθούν 
380 εκατ. δολάρια.


