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ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ “Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”

∆  Ι Π Λ Ο Σ    Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ           

Με την  πατροπαράδοτη  “γιουρτή”    

την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 2018
από ώρα 1.00 µ.µ.

στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας  
206  Lakemba street,  Lakemba

Τιµή εισιτηρίου µετά φαγητού και ορεκτικών (όχι ποτού) µόνο $50.
Για τους πατεράδες της αδελφότητας 

και παιδιά κάτω των 12 ετών η είσοδος ∆ΩΡΕΑΝ. 

Για τη συµµετοχή σας τηλεφωνήστε εγκαίρως: 
Κώστας Πάσσας 0421934059     95761842
∆ηµ. Μανωλιάδης       0420876626     96369460
Τίνα ∆αλακάκης 0459410097     95410097

Γνωστοποίηση
***********       
Η καθιερωµένη πατροπαράδοτη  γιορτή στη Χάρη της Παναγίας της Βροντιανής 
ειναι δώρο προς τα µέλη και τους φίλους της Σαµιακής αδελφότητος από την 
οικογένεια  κ. Νικολάου Τζίχα εις ένδειξη µνήµης και σεβασµού προς τον 
αείµνηστο πατέρα και παππού Γεώργιο Τζίχα. Η γιορτή θα γίνει στο χωλ της 
Κοινότητος. 

Σας περιµένουµε να συνεορτάσοµε µε έναν σµπάρο δυο τρυγόνια.

Eργαζόµενος 
σε γηροκοµείο 
κατηγορείται για 
επίθεση σε 82χρονο
Εργαζόµενος σε γηροκοµείο κατηγορεί-
ται για επίθεση σε ηλικιωµένο άνδρα 
στο Βόρειο Σίδνεϊ. Σύµφωνα µε την 
καταγγελία ο Prakash Paudyal έβγαλε 
το πουκάµισο του 82χρονου και χρη-
σιµοποίησε ένα παπούτσι για να τον 
χτυπήσει επανειληµµένα. Το περιστα-
τικό συνέβη στο Bupa Aged Care, στο 
Seaforth. Η αστυνοµία έχει δώσει στη 
δηµοσιότητα βίντεο από το περιστατικό. 
Ο 35χρονος υπάλληλος κατηγορήθηκε 
χθες για την επίθεση και η αστυνοµία 
ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος, ο οποίος 
έχει πλέον απολυθεί εισήλθε στο δω-
µάτιο των ηλικιωµένων ασθενών πολ-
λές φορές µεταξύ 26 Αυγούστου και 29 
Αυγούστου. Ο εργαζόµενος αφέθηκε 
ελεύθερος µε εγγύηση και αναµένεται 
να εµφανιστεί στο τοπικό δικαστήριο 
του Manly στις 11 Σεπτεµβρίου.

Tην επιείκεια των αρχών της Καµπότζης για τον σκηνοθέτη James Ricketson ζητάνε οι Εργατικοί
Το Εργατικό Κόµµα καλεί την Καµπότζη να δείξει 
επιείκεια στον Αυστραλό σκηνοθέτη James Ricketson 
που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών για 
κατασκοπεία. Ο 69χρονος σκηνοθέτης κρίθηκε ένο-
χος για κατασκοπεία την περασµένη εβδοµάδα.

«Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυµη να 
υποστηρίξει οποιαδήποτε έκκληση για επιείκεια», δή-
λωσε την Πέµπτη η εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης 
για θέµατα εξωτερικής πολιτικής Πέννυ Γουόνγκ και 
πρόσθεσε «το Εργατικό Κόµµα στηρίζει τον διάλογο 

της Αυστραλιανής κυβέρνησης µε οµολόγους της στην 
Καµπότζης ώστε να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση 
του James Ricketson». Ο Ricketson επιβεβαίωσε ότι 
δεν θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, καθώς 
αυτό θα του επιτρέψει να ζητήσει βασιλική χάρη.

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να εγκαταλείψει 
το σχέδιο των Φιλελευθέρων που προέβλεπε 
αύξηση του ορίου ηλικίας για την συνταξιο-
δότηση από τα 67 χρόνια στα 70. Το Φιλε-
λεύθερο Κόµµα προσπαθεί εδώ και χρόνια 
να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης αλλά 
ο κ. Μόρισσον δεσµεύτηκε την Τετάρτη ότι 
κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει από την 
Κυβέρνηση του. «Την επόµενη εβδοµάδα, 
το υπουργικό συµβούλιο θα επικυρώσει την 
απόφαση µου και η ηλικία συνταξιοδότησης 
θα παραµείνει στα 67 χρόνια», είπε στον Nine 
Network και πρόσθεσε «δεν νοµίζω ότι χρει-
αζόµαστε αυτό το µέτρο πλέον και υπόσχοµαι 
ότι θα είναι από τα πρώτα πράγµατα που θα 
κάνουµε». 
Ωστόσο, ο αρχηγός του Εργατικού Κόµµα-
τος, Bill Shorten, πιστεύει ότι ο κ. Morrison 
θα το επαναφέρει στο τραπέζι αν ο Συνασπι-
σµός κερδίσει τον έλεγχο της Γερουσίας στις 
επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές, αφού είχε 
υποστηρίξει την αύξηση του ορίου ηλικίας 
κατά την περίοδο που ήταν Οµοσπονδιακός 
Θησαυροφύλακας. «Τώρα θέλει να εγκατα-
λείψει το σχέδιο επειδή ανησυχεί µην χάσει 
την καρέκλα του», δήλωσε ο κ. Shorten σε 
δηµοσιογράφους στο Townsville την Τετάρτη. 
«Το πρόβληµα µε τους Φιλελεύθερους είναι 
ότι δεν µπορείτε να τους εµπιστευτείτε. Όταν 
ζορίζονται, λένε αυτά που θέλει να ακούσει 
ο κόσµος», πρόσθεσε ο κ. Shorten. Ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης και ο ηγέτης των 
Εθνικών, Μάικλ ΜακΚορµάκ,  χαρακτήρισε 
τη στροφή στην πολιτική των Φιλελευθέρων 
ως µια «λογική και ρεαλιστική» κίνηση, ιδι-
αίτερα για τους χειρώνακτες εργαζόµενους 
στις αγροτικές περιοχές. «Νοµίζω ότι αν είσαι 
έµπορος ή οικοδόµος ή κουρέας προβάτων σε 
κάποια αγροτική περιοχή, δεν θέλεις κάποιος 

να ακούσεις από κάποιον γραφειοκράτη στην 
Καµπέρα πως πρέπει να εργάζεσαι µέχρι να 
γίνεις70 ετών», δήλωσε ο κ. McCormack στο 
Sky News. «Είναι δύσκολες οι δουλειές που 
κάνουν πολλοί Αυστραλοί και νοµίζω ότι να 
τους πεις ότι πρέπει να δουλέψουν µέχρι τα 
70, πάει πολύ», υποστήριξε ο επικεφαλής των 
Εθνικών. Το Συµβούλιο για τη Γήρανση δή-
λωσε ότι ο στόχος των 70 ετών προκάλεσε 
ανησυχία στους ηλικιωµένους που πλησιά-
ζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. «Ήταν οι 
άνθρωποι που ήθελαν να δουλέψουν, ή που 
έπρεπε να εργαστούν, αλλά ήξερε ότι θα ήταν 
δύσκολο να βρεθεί µια δουλειά που προκάλε-
σε αυτό το άγχος», είπε στον AAP.
Το σχέδιο για την αλλαγή του ορίου ηλικίας 
ανακοινώθηκε πρώτη φορά από την κυβέρνη-
ση Abbott, από τον τότε Θησαυροφύλακα Joe 
Hockey το 2014, αλλά δεν εγκρίθηκε ποτέ. 
Σύµφωνα µε την αρχική πρόταση, η ηλικία 
συνταξιοδότησης θα έπρεπε να αυξηθεί κατά 
έξι µήνες κάθε δύο χρόνια έως ότου φθάσει το 
70 έτος το 2035. Αναµενόταν να εξοικονοµή-
σει για τον προϋπολογισµό περίπου 3,6 δισ. 
δολάρια σε τέσσερα χρόνια.
Ο υπουργός David Littleproud δήλωσε ότι θε-
ωρεί πλέον ότι ο αντίκτυπος µιας τέτοιας πολι-
τικής στον προϋπολογισµό θα ήταν ελάχιστος. 
Ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων δήλωσε ότι πολ-
λά από τα 100.000 άτοµα ηλικίας άνω των 50 
ετών δεν θα πρέπει να περιµένουν επιπλέον 
τρία χρόνια για να λάβουν τη σύνταξη γήρα-
τος. Με τον «Κόσµο» µίλησε και ο κ. Κυριάκος 
Κολλιάδης που πολιτεύεται µε το Κόµµα των 
Συνταξιούχων και χαρακτήρισε θετική την 
εξέλιξη. «Ήταν ένα από τα βασικά αιτήµατα 
µας κατά την πρόσφατη εκδήλωση διαµαρτυ-
ρίας που κάναµε στην Καµπέρα και χαιρόµα-
στε που εισακούστηκε», είπε ο κ. Κολλιάδης.

Μόρισσον: ∆εν θα αυξηθεί η ηλικία 
συνταξιοδότησης από τα 67 χρόνια στα 70

Ανακάµπτει δυναµικά η οικονοµία της Αυστραλίας µετά 
την ύφεση στον τοµέα της εξορυκτικής βιοµηχανίας
Η Αυστραλιανή οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 0,9% µονάδες το τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου, ξεπερνώντας 
ελαφρώς τις προσδοκίες των οικονοµικών αναλυτών.

Η αυστραλιανή οικονοµία κατάφερε τελικά να ξεπεράσει 
τα προβλήµατα που δηµιούργησε η ύφεση στην εξο-
ρυκτική βιοµηχανία και καταγράφει τον µεγαλύτερο 
ρυθµό ανάπτυξης των τελευταίων έξι ετών. Ο ρυθµός 

ανάπτυξης αυξήθηκε κατά 0,9% το τρίµηνο Ιουνίου και 3,4% 
κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονοµικού έτους, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Η ανάπτυξη 
ξεπέρασε τις προσδοκίες των οικονοµολόγων που προέβλεπαν 
τριµηνιαία αύξηση 0,7% και ετήσια 2,8%. Αυτό είναι η καλύτε-
ρη επίδοση που καταγράφει η αυστραλιανή οικονοµία από τον 
Σεπτέµβριο του 2012, όταν η µεγάλη ανάπτυξη της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας έφτασε στο αποκορύφωµά της. Η κατανάλωση των 
Αυστραλών έπαιξε σηµαντικό ρόλο ειδικά τους τρεις τελευταί-
ους µήνες του οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των νοικο-
κυριών αυξήθηκαν κατά 0,7%, συµβάλλοντας στην αύξηση της 
εγχώριας ζήτησης κατά 0,6%. Ο νέος Θησαυροφύλακας, Josh 
Frydenberg, έσπευσε να συνδέσει τις δαπάνες µε την µείωση 
της ανεργίας. «Όταν οι ανθρώπου εργάζονται ξοδεύουν περισ-
σότερα χρήµατα και αυτό έχει πραγµατικό αντίκτυπο σε όλη την 
οικονοµία», δήλωσε στους δηµοσιογράφους στην Καµπέρα. 
Ωστόσο, ο Jim Chalmers, εκπρόσωπος Τύπου για τα οικονοµικά 

των Εργατικών δήλωσε ότι οι µισθοί αυξάνονται πολύ πιο αργά 
από τα κέρδη των εταιρειών και ενώ οι πολίτες δαπανούν πε-
ρισσότερα, αποταµιεύουν λιγότερα. Το ποσοστό αποταµιεύσεων 
των νοικοκυριών υποχώρησε στο 1,0% το τρίµηνο Ιουνίου, από 
1,6% τον τρίµηνο έως το Μάρτιο και 2,5% από τον περασµένο 
Ιούνιο. «∆εν είναι ένας βιώσιµος τρόπος για να βελτιώσουµε 
την οικονοµία µας. Οι αποταµιεύσεις των νοικοκυριών είναι οι 
χαµηλότερες της τελευταίας δεκαετίας», δήλωσε ο κ. Chalmers. 
Ο οικονοµολόγος της ANZ, Felicity Emmett, δήλωσε ότι το µει-
ούµενο ποσοστό αποταµιεύσεων των νοικοκυριών «θέτει ένα 
ερώτηµα» για τη βιωσιµότητα των καταναλωτικών δαπανών. 
Ωστόσο, ο επικεφαλής οικονοµολόγος της CommSec, Craig 
James, δήλωσε ότι αναµένει πως οι Αυστραλοί θα συνεχίσουν 
να δαπανούν, καθώς τα επιτόκια παραµένουν χαµηλά και στα-
θερά, βοηθώντας την ανάπτυξη προς τα εµπρός. «Το κτίριο κα-
τοικιών, οι εξαγωγές, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις και οι δα-
πάνες για τις υποδοµές θα στηρίξουν επίσης την οικονοµία κατά 
το επόµενο έτος», ανέφερε.
Ο κ. Frydenberg δήλωσε επίσης ότι αναµένει αύξηση των µι-
σθών καθώς η οικονοµία συνεχίζει να αναπτύσσεται και έχει 
πάρει ένα δρόµο που δεν εξαρτάται πλέον από τις επιδόσεις της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας.




