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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού!

Ο καθιερωμένος πλέον ετήσιος έρανος του 2ΜΜ για τη στήριξη παιδιών σε 
ιδρύματα καθώς και σε άπορους Έλληνες θα πραγματοποιηθεί και φέτος.

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ο φετινός έρανος 
από τις 9.00 έως τις 22.00.

Στηρίζοντας μας, στηρίζετε και τους συμπατριώτες μας 
στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας.

Σας θέλουμε κοντά μας, δίπλα μας για ν’ αποδείξουμε άλλη μια φορά 
ότι ο Ελληνισμός της Αυστραλίας έχει ανθρωπιά 

και η καρδιά του χτυπά στην Ελλάδα.
Ακούστε μας από τις συχνότητες 1665 ΑΜ Sydney, 1656 AM 

Darwin και 99.3 FM Wollongong ή ακούστε μας από το διαδίκτυο 
www.2mm.com.au  και από Tune In στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας.
Γιάννης Μεράβογλου, Διευθυντής

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ OIKOΔΟΜΩΝ

(Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

77 εκατ. δολάρια 
για νέα σήραγγα
που θα παρακάμπτει 
την Spit Bridge
Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ου-

αλίας υποσχέθηκε ότι θα διαθέ-
σει 77 εκατομμύρια δολάρια για 
την κατασκευή μιας σήραγγας 

που θα παρακάμπτει την Spit Bridge και 
θα συντομεύει το χρόνο ταξιδιού από το 
Brookvale ως το κέντρο του Σίδνεϊ (CBD) 
κατά 40 λεπτά αφού οι οδηγοί που θα 
την χρησιμοποιούν θα “γλιτώνουν” 19 
φανάρια. Η Πρέμιερ Gladys Berejilkian 
που έκανε την ανακοίνωση τρεις εβδο-
μάδες πριν από τις τοπικές εκλογές στο 
Μάνλι, είπε ότι τα χρήματα θα διατεθούν 
για να γίνουν οι προετοιμασίες για την 
κατασκευή του έργου, το οποίο θα ωφε-
λήσει τους κατοίκους των περιοχών. Η 
πρώτη φάση της κατασκευής θα περιλαμ-

βάνει γεωτεχνικές εργασίες και την ενη-
μέρωση των 71 ιδιοκτητών ακινήτων οι 
οποίοι θα επηρεαστούν από το έργο. Η κ 
Berejiklian αρνήθηκε ότι η ανακοίνωση 
του έργου γίνεται για να χαϊδέψει τα αυ-
τιά των ψηφοφόρων και υποσχέθηκε ότι 
το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκλη-
ρωθεί. Είπε, επίσης, ότι η ανακοίνωση 
της έναρξης των έργων είναι το αποτέλε-
σμα δύο χρόνων σκληρής δουλειάς από 
την κυβέρνηση και θα δώσει λύση στο 
πρόβλημα συμφόρησης που δημιουργεί-
ται στην Spit Bridge εδώ και δεκαετίες. Η 
σήραγγα θα χρειαστεί πέντε χρόνια για 
να κατασκευαστεί και θα ενωθεί με τη 
νέα σήραγγα του Western Harbour.

Uncovering 36 Greek kingdoms, 
empires, territories and a fiefdom!
A new book from Billy Cotsis is paying tribute to the 
great writer, Thucydides.

After a recent successful (soft) launch at Marrickville, 
Billy will be joining forces with the Chair of the UNSW 
Greek Studies Foundation, Mr Costa Vertzayias to 
discuss international Greek Communities on 22 March 
at the Greek Community Club. The book will be available 
at the lecture.

Βαρύτατο πρόστιμο στην εταιρία 
στοιχηματισμού Tabcorp
Η εταιρία στοιχηματισμού Tabcorp τμωρήθηκε με πρόστιμο 45 εκατομμρίων δο-
λαρίων για την παραβίαση της νομοθεσίας περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος 
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.Το πρόστιμο είναι το υψηλότερο που έχει 
επιβληθεί ποτέ στην Αυστραλία. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι 
Tabcorp παραβίασε το νόμο σε 108 περιπτώσεις στο διάστημα των τελευταίων 
πέντε ετών.

Ένας νεκρός από πυρκαγιά κοντά 
στο Lockyer Valley του Κουίνσλαντ
Ένα άτομο έχασε την ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στο Lockyer, δυτικά 
του Μπρισμπέιν. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που 
κλήθηκαν να σβύσουν την φωτιά εντόπισαν τον νεκρό. Συνολικά έξι πυροσβεστικά οχή-
ματα συμμετείχαν στην κατάσβεση αλλά τελικά το σπίτι κατέρρευσε μέσα στις φλόγες. Η 
αστυνομία πιστεύει ότι ο θανών ήταν ο μοναδικός ένοικος της οικίας.

Το ποσοστό της ανεργίας αναρριχήθηκε 
από το  5,7 στο 5,9 τοις εκατό το Φε-
βρουάριο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
χάθηκαν συνολικά 6.400 θέσεις εργασί-
ας.
Θετικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι 
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης αυξήθηκαν κατά  κπερίπου 27.100 
θέσεις εργασίας, αλλά το ποσοστό 
της ανεργίας αυξήθηκε γιατί χάθηκαν 
33.500 θέσεις μερικής απασχόλησης. 
Ωστόσο, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι 
η γενική τάση για τις θέσεις πλήρους 

απασχόλησης είναι πολύ αδύναμη και 
συνολικά συρρικνώθηκε κατά τους τε-
λευταίους δώδεκα μήνες. Παρά την αύ-
ξηση των  θέσεων εργασίας με πλήρες 
ωράριο, είχαμε πτώση και  στο σύνο-
λο των ωρών εργασίας τον περασμένο 
μήνα. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής 
παρέμεινε σταθερό στο 64,6 τοις εκατό 
σε ένα σημάδι όσοι ψάχνουν εργασία 
δεν έχουν αποθαρρυνθεί από την αγο-
ρά εργασίας και την  αδυναμία τους να 
βρουν δουλειά.

Η ανεργία εκτοξεύτηκε στο 5.9 τοις 
εκατό, χάθηκαν 6.400 θέσεις εργασίας


