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Στήριξη από την κυβέρνηση της Βικτώρια στους κατόχους 
προσωρινής βίζας που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές

Ε
κατοντάδες απροστάτευτοι εργαζόμενοι με 
προσωρινές βίζες παραμονής  στην αγρο-
τική Βικτώρια πρόκειται να επωφεληθούν 
από τη νέα χρηματοδότηση υπηρεσιών που 

θα παρέχουν νομική βοήθεια και εκπαίδευση γύρω 
από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Την από-
φαση της αυτή ανακοίνωσε η Πολιτειακή Κυβέρ-
νηση της Βικτώρια τη περασμένη Πέμπτη. Η νέα 
χρηματοδότηση ύψους 580.000 δολαρίων έρχε-
ται να «διορθώσει» μια σειρά από προβλήματα 
που αναδείχθηκαν μετά από τις δημοσιογραφικές 
έρευνες του SBS News και άλλων μέσων ενημέ-
ρωσης γύρω από την εκμετάλλευση προσωρινών 

εργαζομένων σε αγροκτήματα σε ολόκληρη την 
πολιτεία. Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι με 
προσωρινές βίζες παραμονής αναμένεται να λά-
βουν βοήθεια, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Το 
πρόγραμμα θα βοηθήσει κυρίως εκείνους που 
αντιμετωπίζουν μισθολογικές ή άλλες διαφορές 
στο χώρο εργασίας. «Προσπαθούμε να εξασφα-
λίσουμε ότι οι εργαζόμενοι με προσωρινή βίζα η 
θα αποκτήσουν τις πληροφορίες και την προστα-
σία που τους αξίζει», δήλωσε η υπουργός Εργα-
σιακών Σχέσεων, Natalie Hutchins. Η κυβέρνη-
ση προσέθεσε ότι αναμένεται να απασχολούνται 
τουλάχιστον τρεις δικηγόροι πλήρους απασχόλη-

σης. Το Κέντρο Μεταναστών Εργατών της Βικτώ-
ριας χαιρέτισε την ανακοίνωση.
«Αυτοί οι εργαζόμενοι κάνουν δύσκολες δουλειές 
σε σκληρές συνθήκες και αξίζουν να έχουν τον 
ίδιο σεβασμό για τη δουλειά τους όπως οποιοσ-
δήποτε άλλος», δήλωσε ο διευθυντής του κέ-
ντρου Matt Kunkel.  Τον Ιούνιο, το SBS News 
ανέφερε το θάνατο του εποχιακού εργάτη από τα 
Φίτζι, Jone Roqica, σε αγρόκτημα στο Shepparton 
της Βικτώριας.  Ο θάνατός του ανέβασε τον αριθ-
μό των νεκρών από τα νησιά του Ειρηνικού που 
εργάζονται στην Αυστραλία σε 14 μέσα σε έξι 
χρόνια.
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30 ΙΟΥΛΙΟΥ –  7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΛΕΥΤΕΡΗ. ΤΙΜΗ $990.00 

21 KAI 22 ΙΟΥΛΙΟΥ  – 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ $295.00
28 ΙΟΥΛΙΟΥ –  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  $25.00
29 & 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΣΤΟ DUBBO ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ  $199.00
18 & 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –  ΔΥΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ WAGGA WAGGA ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, 
ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ  $195.00

22 & 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  - 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΟ CANBERRΑ ΚΑΙ ΣΤΟ FLORIA-
DE ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ $220.00

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -  21 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΧΙΟ-ΣΑΜΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ-
ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-
ΝΥΜΦΑΙΟ-ΠΡΕΣΠΕΣ-ΨΑΡΑΔΕΣ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ-
ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ. ΤΙΜΗ $6999.00. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
$2,500.00. 

  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΒΓΑΖΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΥΜΕ ΕΚΕΙ. ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ 
ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ GOLD COAST 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ GOLD COAST 

Οι εκδρομές μας είναι υπέροχες και πάντα επιτυχημένες. Είμαστε πάντα μαζί σας και πάντα παίρνετε το καλύτερο για ότι πληρώνετε.

  
 
   
 

 
 
A psychotherapy method offering insight and solutions to a variety of problems. Issues 
related to the history of a family, or other systems, are processed in order to gain 
understanding and well being. Impossible to undo our past, but we can release its 
impact! Areas to be explored: Relations, Health, Work, Finances, Life Purpose.  
For a small group (max. 15 persons) providing the opportunity to examine a specific 
system in depth. Participants may do two things: Investigate their own system and be 
active observers for others, in 4 sessions of approximately 45 minutes each. It’s a 
learning experience, addressed to: Individuals or couples, parents, educators, health 
workers and anyone interested in community involvement. 

 
Sydney Goodwill, 257 Broadway – Glebe NSW 2037 

 
Saturday 28 July 2018      Time: 14:00 - 18:00 

 
14:00-14:30 intro     14:30-16:00 sessions 1-2 
16:00-16:30 break    16:30-18:00 sessions 3-4 

 
4 hours of supervision in group therapy 

   
 
           Free! Donations welcome, to cover room rental.   
 
   
           www.familysystem.eu 

 
 
Facilitator: Dr P. Vyras, medical practitioner-psychiatrist and psychotherapist (ECP-EAP). He is 
systemic trainer (EFTA) and certified for applied psychosynthesis (EFPP). Associated with the 
“Psychiatric Hospital of Attica” in Greece, with over 25 years of experience in group processes and 
trainings, worldwide. 
 

Details/Information:  (+30) 6944 806028 - pano@vip.gr 
 
 

Afternoon workshop, in Sydney. 
S Y S T E M I C   R E P R E S E N T A T I O N S 

 

Dr Panayiotis Vyras 
Psychiatrist – Family Therapist (EAP/EFTA/EFPP) 

Place 

Date 

Program 

Credit 

Cost 

Registration 

Στην Αυστραλία ο Αβέρωφ  
Νεοφύτου για τις μαύρες επετείους 

Σαδιστής σκότωσε και ακρωτηρίασε σκύλο 

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προ-
ϋπολογισμού, βουλευτής Αβέρωφ 
Νεοφύτου, φτάνει σήμερα στην Αυ-
στραλία, όπου, ύστερα από σχετική 
πρόσκληση, θα εκπροσωπήσει τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων στις καθιερωμένες εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει η κυπριακή 
παροικία για τις μαύρες επετείους 
του Ιουλίου 1974. Ο κ. Νεοφύτου θα 
επισκεφθεί γι αυτό το σκοπό το Σίδ-
νεϊ, την Αδελαΐδα, τη Βρισβάνη και 
τη Μελβούρνη και θα παραστεί και 
θα συμμετάσχει ως κύριος ομιλητής 

στις εκδηλώσεις καταδίκης του πρα-
ξικοπήματος και της τουρκικής ει-
σβολής, που διοργανώνει η Παναυ-
στραλιανή Συντονιστική Επιτροπή 
Κυπριακού Αγώνα (ΠΑΣΕΚΑ).
Τον κ. Νεοφύτου, συνοδεύει η Λει-
τουργός Διεθνών Σχέσεων Α’ της 
Βουλής, Γαβριέλλα Μαραγκού.

Η αστυνομία της Νότιας Αυστρα-
λίας συνέλαβε έναν άνδρα και τον 
οδήγησε στη δικαιοσύνη με βάση 
το νόμο για την κακομεταχείρι-
ση των ζώων, όταν σε ένα ακίνη-
το στα βορειοανατολικά προάστια 
της Αδελαΐδας εντόπισε ένα σκο-
τωμένο και ακρωτηριασμένο σκυ-
λί. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να 
επέμβουν σε οικία στην περιοχή 
Hampstead Gardens μετά από ανα-
φορές κατοίκων για φασαρία. Η 
αστυνομία βρήκε ακρωτηριασμένο 
ένα καφέ Staffordshire bull terrier 

μέσα στην ιδιοκτησία. Ο μονα-
δικός κάτοικος του σπιτιού, ένας 
19χρονος άνδρας συνελήφθη επι-
τόπου και κρατήθηκε σύμφωνα με 
τον νόμο για την ψυχική υγεία. Ο 
άνδρας αναμένεται να εμφανιστεί 
στο δικαστήριο των δικαστηρίων 
της Αδελαΐδας την επόμενη Τετάρ-
τη το απόγευμα, όπου θα αντιμε-
τωπίσει κατηγορίες για κακομετα-
χείριση ζώων και οπλοκατοχή. Η 
αστυνομία ανέφερε ότι στο σπίτι 
βρέθηκε και δεύτερο σκυλί που 
δεν είχε κακοποιηθεί.


