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Oι Χιώτες ενίσχυσαν οικονοµικά το γηροκοµείο 
της Κοινότητας στο Έρλγουντ και το Φεστιβάλ

Μ
ε το ποσό των 5,000 δολα-
ρίων ενίσχυσε το Ελληνικό 
Σπίτι για τους ηλικιωµέ-
νους, της Ελληνικής Ορ-

θόδοξης Κοινότητας, στο Έρλγουντ, 
η Χιακή Αδελφότητα. Την επιταγή 
παρέδωσε στον Πρόεδρο της Ελλη-
νικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, 
κ. Χάρη ∆ανάλη, ο Πρόεδρος της Χι-
ακής Αδελφότητας, κ. Παντελής Κο-

λοκυθάς που συνοδευόταν από τον 
Γραµµατέα, κ. Νίκο Παλαιολόγο και 
τα µέλη, κ. Γιάννη Φωτεινό και Στα-
µάτη Παντελιό. Η Χιακή Αδελφότητα 
παρέδωσε και δεύτερη επιταγή µε το 
ποσό των 500 δολαρίων στην Πρόε-
δρο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, 
κα Ουρανία Καρτέρη µε σκοπό την 
ενίσχυση του Ελληνικού Φεστιβάλ 
του Σίδνεϊ. Τα µέλη της Χιακής Αδελ-

φότητας ξεναγήθηκαν στους χώρους 
του γηροκοµείου και είδαν από κοτνά 
τις εγκαταστάσει και τον εξοπλισµό 
του ιδρύµατος. Τον κ. Χάρη ∆ανά-
λη συνόδευαν από το Συµβούλιο της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, η 
κα Ουρανία Καρτέρη, ο κ. Μιχάλης 
Τσιλίµος, ο κ. Χρήστος Παπαγεωργό-
πουλος, η κα ∆ήµητρα Πλέσσα, η κα 
Πατρίτσια Αβραµίδου και η ∆ιευθύ-

ντρια του Γηροκοµείου, και Κατερίνα 
Κουρή-Γαλανού. O κ. Χάρης ∆ανά-
λης ευχαρίστησε τον κ. Κολοκυθά για 
την προσφορά του και του παρέδωσε 
τιµητική πλακέτα. Ο πρόεδρος της Χι-
ακής αδελφότητας, υποσχέθηκε ότι ο 
σύλλογος βρίσκεται στο πλευρό των 
ηλικιωµένων συµπαροίκων µας και 
θα συνεχίσει να βοηθάει οικονοµικά 
το γηροκοµείο και στο µέλλον.

Σύγχυση στη κυβέρνηση Τέρνµπουλ 
για τις φορολογικές µεταρρυθµίσεις

Θεαµατική αύξηση των κερδών της Qantas 

Σύγχυση επικρατεί στην κυ-
βέρνηση για τις φορολογικές 
µεταρρυθµίσεις που αποκαλύ-
φθηκε χθες όταν το γραφείο 
τού πρωθυπουργού διέψευσε 
δήλωσή του όσον αφορά στον 
φόρο κεφαλαιουχικών κερ-
δών (capital gains tax). Με 
οδηγίες του στους βουλευτές 
το πρωθυπουργικό γραφείο 
λέει ότι η κυβέρνηση µελετά 
αλλαγές στο φόρο κεφαλαιου-
χικών κερδών, παρόλο που 
ο κ. Τέρνµπουλ είχε δηλώσει 
κατηγορηµατικά στο Κοινο-
βούλιο ότι «δεν σκεπτόµαστε 
καν την αύξηση στον φόρο 
κεφαλαιουχικών κερδών που 
θα βλάψει τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες».
Εξάλλου, ούτε ο υπουργός Οι-

κονοµικών, Ματίας Κόρµαν, 
επανέλαβε στο ABC την δήλω-
ση τού πρωθυπουργού, επιβε-
βαιώνοντας ότι «η κυβέρνηση 
µελετά όλο το φορολογικό σύ-
στηµα για να εξασφαλίσει πως 
ενισχύει την ανάπτυξη και εί-
ναι φιλικό, αλλά θα αυξήσου-
µε το κρατικό εισόδηµα χωρίς 
να βλάψουµε την εθνική οικο-

νοµία».
Το Εργατικό κόµµα αντιλή-
φθηκε το κυβερνητικό κοµ-
φούζιο και ο σκιώδης Θησαυ-
ροφύλακας, Κρις Μπόουεν, 
τόνισε πως άλλα έλεγε ο πρω-
θυπουργός και άλλες είναι οι 
προθέσεις τής κυβέρνησης 
όσον αφορά στον φόρο κε-
φαλαιουχικών κερδών που 
πιθανόν να τον αυξήσει όσον 
αφορά στο σουπερανιουέσιον.
Ο κορυφαίος οικονοµολόγος, 
Σολ Ισλεϊκ, είπε χθες ότι η 
κυβέρνηση δεν έχει πια πολ-
λές επιλογές για φορολογική 
µεταρρύθµιση και είναι κρίµα 
που δεν υιοθέτησε τις προτά-
σεις τού πρώην γραµµατέα τού 
Θησαυροφυλακίου, ∆ρ Χένρι.    

Θεαµατική αύξηση των κερδών του πρώτου εξαµήνου 
κατά 234 τοις εκατό ανακοίνωσε η αεροπορική εται-
ρεία Qantas. Παρά την ανάκαµψη των κερδών, το δι-
οικητικό συµβούλιο της Qantas έχει επιλέξει να µην 
καταβολή προµερίσµατος στους µετόχους. Αντ ‘αυ-
τού, η εταιρεία θα αγοράσει πίσω µετοχές αξίας  500 
εκατοµµυρίων δολαρίων, κίνηση που θα οδηγήσει σε 
αύξηση της αξίας των µετοχών που παραµένουν στην 
αγορά. Τα κέρδη από τις εγχώριες δραστηριότητες, 
τόσο της Qantas όσο και της Jetstar, αυξήθηκαν 90 
τοις εκατό σε 556 εκατοµµύρια δολάρια.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
«ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2016
Πατρινό Καρναβάλι για πάντα / Έλα να µάθεις τι θα πει Πατρινός

Πατρινό Καρναβάλι για πάντα / Έλα να ζήσεις για λίγο τρελός
Σας προσκαλούµε

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016
και ώρα 7.30 µ.µ. έως 1η πρωϊνή

στο Venus Reception Centre (upstairs)
20 Belgrave St, Kogarah

για να γιορτάσουµε µαζί το

38ο Πατρινό Καρναβάλι 2016
Καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε Βραζιλιάνικο συγκρότηµα (Capoeira 
Topazio) - Μουσική DJ. Είσοδος $85 για µεγάλους (µε φαγητό και 

ποτά). Παιδιά κάτω των 12 ετών ∆ΩΡΕΑΝ

Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας:
Κατερίνα: 0410 324 328, 

Μαίρη Τσιγκρή 9591 6631, Tέρπος Αθανάσιος 0431 945 280
Γεωργία Σουβαλιώτη 9529 2291 Βάσω Σκληµπόσιος 9568 4187

******************
Φίλοι και φίλες των Πατρινών στο Σίδνεϊ.  

Ελάτε να γιορτάσουµε από κοινού την Τσικνοπέµπτη 
και απολαύσουµε µια ξεχωριστή βραδιά µε ωραία νοσταλγικά 

τραγούδια, χορό και νόστιµα µεζεδάκια 
την Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016, στις 7µµ 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο Λακέµα. 

206-210 Lakemba St, LAKEMBA. Τιµή εισιτηρίου $25.




