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GREEK ATLAS LEAGUE Inc. 
 Inc. 


Address all correspondence    Telephone (02) 9560 8371 
To the Secretary   P.O. BOX 277 MARRICKVILLE NSW 1475 
              96 ILLAWARRA ROAD 
Email address: greekatlas96@gmail.com        MARRICKVILLE   N.S.W.  2204 
 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος ΆΤΛΑΣ Inc. προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της οργάνωσης στον 
εορτασμό της Ημέρας της ΓYΝΑΙΚΑΣ στις 10 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή ,από τις 2 μ.μ. μέχρι 
τις 5 μ.μ. στο κτήριο του Συνδέσμου. 96 ILLAWARRA RD. MARRICKVILLE . 

Ο Σύνδεσμος θα ειναι ανοικτός απο τις 11 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  Χαιρετισμούς και ομιλίες, μουσική, θεατρικά σκετς, απαγγελίες 
ποιημάτων, έκθεση ζωγραφικής Ελληνίδων ζωγράφων και έκθεση βιβλίου Ελληνίδων 
συγγραφέων. Επίσης θα προσφερθούν γλυκά, καφέδες και αναψυκτικά. 

 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικά  
1. Χαιρετισμός από την γραμματέα του Ελληνικού Συνδέσμου ΑΤΛΑΣ Ιnc. – Νίνα Ναούμ 
2. Τραγούδι και μουσική από την Μερσίνα Παπαντωνίου και τον Αντώνη Καραμανκάλη 
3. Ομιλία σχετικα με την Γιορτή της Γυναίκας – νέο μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου 
του Ελληνικού Συνδέσμου ΑΤΛΑΣ Ιnc. – Αλεξάνδρα Βέγγου 
4. Ομιλία -Μέλος του Συνδέσμου Άννα Οικονόμου. 
5. Κύρια ομιλήτρια με θέμα: Γυναικεία Προβλήματα Σήμερα από την καθηγήτρια 
Παναγιώτα  Νάζου. 
6. Ομιλία με θέμα Προβλήματα ιθαγεννών γυναικών. 
7. Ομιλία από τον ιθαγεννή Warren Roberts - CEO της οργάνωσης YARN 
8. Μουσική παράσταση ιθαγεννών: Luana Pitt Mirror Child 
9. Απαγγελίες ποιημάτων από: 

• Την συγγραφέα Σοφία-Ράλλη Καθαρίου 
• Την ζωγράφο Κωνσταντίνα Τουρβά. 

10. Leila Chung Usaf: ομιλία για θέματα που απασχολούν γυναίκες της Μέσης Αναντολής 
11. Elina Roumian:  ομιλία για θέμα IVF (Τεχνητή Γονιμοποίηση) 
12. Μουσικό σόλο με τσέλο από την Βανέσα Ζούνι που θα ερμηνεύσει: 

• “Ave Maria” by Charles Francois Gounod (1818-1893) 
• “Londonderry Air” (Danny Boy) and Irish traditional song arranged by 

Stephen Chin 
13. Τραγούδι και μουσική από την Μερσίνα Παπαντωνίου και τον Αντώνη Καραμανκάλη 
14. Προσφορά γλυκών, καφέ και αναψυκτικών. 

 
Όλοι ευπρόσδεκτοι. 
 
Με  φιλικούς  χαιρετισμούς, 
 
Η Γραμματέας       
 
 
Νινα Ναουμ 

Πιέσεις στην κυβέρνηση να απορρίψει τη δημιουργία 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα
…που υποστηρίζονται από την κινεζική κυβέρνηση

Π ρόταση για δηµιουργία νέων 
εργοστασίων ηλεκτροπαρα-
γωγής µε καύση άνθρακα στο 
Χάντερ Βάλεϊ προκαλεί µαζι-

κές διαµαρτυρίες µετά την απόφαση 
κινεζικής εταιρεία να συνεργαστεί 
µε µια ελάχιστα γνωστή αυστραλια-
νή εταιρεία για την δηµιουργία δύο 
σταθµών. Οι Πράσινοι έχουν προει-
δοποιήσει ότι αν η κυβέρνηση εγκρί-
νει την πρόταση θα βρει απέναντι της 

σύσσωµη την αντιπολίτευση. Μια 
κινεζική κρατική εταιρεία, η China 
Energy Engineering Corporation έχει 
υπογράψει συµφωνία µε µια ελάχι-
στα γνωστή αυστραλιανή εταιρεία, 
την Cavcorp, για την δηµιουργία δύο 
µονάδων ισχύος 1,000 µεγαβάτ στο 
Χάντερ Βάλεϊ. Ο υπουργός Ενέργειας 
Άνγκους Τέιλορ δήλωσε ότι γνωρί-
ζει την πρόταση, η οποία θα πρέπει 
να λάβει έγκριση και από την Πολι-

τειακή κυβέρνηση και από την Οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση, αλλά δεν 
έκανε κάποιο σχόλιο. Η αµφιλεγό-
µενη πρόταση έρχεται µετά την ανα-
κοίνωση της κυβέρνησης του Συνα-
σπισµού για µια σειρά πολιτικών για 
τη µείωση των εκποµπών αερίων. 
Ο βουλευτής Adam Bandt είπε ότι 
µετά από ένα τόσο θερµό καλοκαίρι, 
οι Αυστραλοί θα αγωνιστούν για να 
σταµατήσουν ένα τέτοιο έργο. «Θα 
διασφαλίσουµε ότι οι σταθµοί αυτοί 
δεν θα φτιαχτούν ποτέ», ανέφερε ο 
κ. Bandt. Η Greenpeace αναφέρει ότι 
το έργο «δεν έχει νόηµα» και κάλε-
σε τους Scott Morrison και Gladys 
Berejiklian να σταµατήσουν την χρή-
ση του άνθρακα. «Αν ο πρωθυπουρ-
γός Σκοτ Μόρισον και η Πρέµιερ 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, θέλουν να 
µας δείξουν ότι όντως έχουν αλλά-
ξει πολιτική για τον άνθρακα, δεν θα 

επιτρέψουν ένα τέτοιο έργο», δήλω-
σε ο ακτιβιστής Jonathan Moylan. Ο 
φιλελεύθερος βουλευτής Craig Kelly 
στήριξε την πρόταση, λέγοντας στο 
ABC ότι είναι «εξαιρετική» και κάλε-
σε τον πρωθυπουργό να εξασφαλίσει 
ότι το έργο θα προχωρήσει. Η πρό-
ταση είναι πιθανό να εκθέσει δια-
σπάσεις σχετικά µε την ενέργεια στο 
Συνασπισµό µε µια οµάδα ανταρτών 
εθνικών βουλευτών που πιέζουν τον 
Πρωθυπουργό να συντηρήσουν µια 
νέα µονάδα παραγωγής ενέργειας 
από άνθρακα. Η κυβέρνηση εξετάζει 
επί του παρόντος 66 αιτήσεις για την 
δηµιουργία νέων έργων παραγωγής 
ενέργειας. ∆έκα από τα έργα αυτά 
βασίζονται στον άνθρακα. Οι Εργα-
τικοί έχουν αποκλείσει κατηγορηµα-
τικά την χρηµατοδότηση νέων µονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής µε καύση 
άνθρακα.

Αυστηρές ποινές για εργοδότες 
που δεν δίνουν το σωστό µισθό
Τα αφεντικά που δεν πληρώνουν σωστά τους εργαζόµενους θα αντιµετωπί-
ζουν ακόµη και το ενδεχόµενο φυλάκισης σύµφωνα µε τους νέους νόµους 
της κυβέρνησης Μόρισον. Ο Συνασπισµός υποστήριξε κατ ‘αρχήν και τις 
22 συστάσεις που κάνει η Επιτροπή που µελετά τα εργασιακά και δηµοσίευ-
σε την έκθεση τη χθες. Η υπουργός Βιοµηχανίας Kelly O’Dwyer δήλωσε ότι 
η κυβέρνηση συµφώνησε στην εισαγωγή ποινικών κυρώσεων για πρώτη 
φορά. «Η εκµετάλλευση των εργαζοµένων δεν είναι µόνο παράνοµη, βλά-
πτει τα άτοµα, υποτιµά τους εργοδότες που τηρούν το νόµο και δεν συνά-
δει µε τη διεθνή φήµη της Αυστραλίας. Μόνο οι πιο σοβαρές και ακραίες 
περιπτώσεις θα υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις, όχι οι εργοδότες που 
τυχαία ή αθέλητα δεν έκαναν το σωστό», είπε η κα O’Dwyer. Στο σχέδιο της 
κυβέρνησης αντιδρούν οι µεγάλες επιχειρήσεις, που προειδοποιούν ότι οι 
νέες κυρώσεις θα µπορούσαν να καταπνίξουν τις επενδύσεις. Ο διευθύνων 
σύµβουλος του οµίλου Ai, Innes Willox, δήλωσε ότι οι αστικές κυρώσεις 
για τις παραβιάσεις του βιοµηχανικού δικαίου αποτελούν αποτελεσµατικό 
αποτρεπτικό µέσο αφού πρόσφατα αυξήθηκαν κατά 20 φορές. «Η εφαρµο-
γή ποινικών κυρώσεων θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις, την επιχειρηµατι-
κότητα και την αύξηση της απασχόλησης», δήλωσε. Ο κ. Willox δήλωσε οι 
οικονοµικές αποζηµιώσεις προς τους εργαζόµενους θα καθυστερούν έως 
ότου το δικαστήριο αποφασίσει για το ποινικό ζήτηµα. «Αυτό σηµαίνει ότι 
οι εργαζόµενοι µε χαµηλή αµοιβή θα περιµένουν χρόνια για την επιστροφή 
χρηµάτων», είπε.

Νέες έρευνες για την εξαφάνιση 
της Samah Baker
Η Αστυνοµία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει εντοπίσει νέα στοιχεία σχετικά 
µε την ύποπτη εξαφάνιση της Σαχάµ Μπέικερ σε δασώδη έκταση έξω από 
το Goulburn. Η κα Baker, 30 ετών, εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της 
στην Parramatta στις 4 Ιανουαρίου ενώ η εξαφάνιση της δηλώθηκε από 
συγγενείς αργότερα την ίδια ηµέρα. Τη ∆ευτέρα, η αστυνοµία ανακοίνωσε 
ότι θεωρεί πλέον την εξαφάνιση ως ύποπτη και ότι έχει συσταθεί ειδική 
οµάδα που θα ερευνήσει την υπόθεση. Έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην 
περιοχή Yarra, 16 χλµ. Νοτιοδυτικά του Goulburn, την Τετάρτη το πρωί 
και συνεχίστηκε χθες. Η αστυνοµία δεν σχολίασε τις συνθήκες γύρω από 
την εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας ούτε διευκρίνισε γιατί διεξάγει έρευνες 
στην συγκεκριµένη περιοχή. «Είχαµε µεγάλη υποστήριξη από την κοινότη-
τα που βοηθάει µε κάθε τρόπο, αλλά συνεχίζουµε να απευθύνουµε έκκληση 
σε όσους µπορούν να µας δώσουν λεπτοµέρειες για τις κινήσεις της Σαµάχ 
στις αρχές Ιανουαρίου», δήλωσε η επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας της 
αστυνοµίας», Julie Boon και πρόσθεσε «πιστεύουµε ότι υπάρχουν άνθρω-
ποι που γνωρίζουν πού είναι η Σαµάχ, αλλά φοβούνται ή διστάζουν να 
µιλήσουν».  Η αστυνοµία έδωσε στη δηµοσιότητα υλικό από κάµερα ασφα-
λείας που δείχνει την κα Μπέικερ δύο µέρες πριν να εξαφανιστεί. Οποιοσ-
δήποτε πολίτης έχει κάποια πληροφορία καλείται να έρθει σε επαφή µε την 
αστυνοµία στο τηλ. 1800 333 000.




