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Περιορισμός στην κατανάλωση νερού
Τ ο Σίδνεϊ ανακοίνωσε µέτρα πε-

ριορισµού της κατανάλωσης 
νερού για πρώτη φορά εδώ και 
µία δεκαετία.

Το Σίδνεϊ ανακοίνωσε µέτρα περιο-
ρισµού της κατανάλωσης νερού για 
πρώτη φορά εδώ και µία δεκαετία 
προκειµένου να αντιµετωπίσει τη µε-

γάλη λειψυδρία που έχει προκαλέσει 
η ξηρασία που πλήττει τους τελευταί-
ους µήνες τη χώρα.
Η κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ου-
αλίας επεσήµανε ότι η περιοχή του 
Σίδνεϊ αντιµετωπίζει µία από τις πιο 
σοβαρές λειψυδρίες από τη δεκαετία 
του 1940, ενώ η υπουργός Υδάτων 
της πολιτείας Μελίντα Πέιβι έκανε 
λόγο για «ξηρασία ρεκόρ». Η τελευ-
ταία φορά που το Σίδνεϊ, όπου ζει το 
ένα τρίτο των 25 εκατοµµυρίων κα-
τοίκων της Αυστραλίας, επέβαλε πε-
ριορισµούς στην κατανάλωση νερού 
ήταν το 2009.
Η Αυστραλία αντιµετώπισε από τον 
∆εκέµβριο ως τον Φεβρουάριο το πιο 
ζεστό της καλοκαίρι. Εξάλλου οι βρο-
χοπτώσεις στις ανατολικές ακτές της 
χώρας ήταν τα τελευταία δύο χρόνια 
πολύ λιγότερες από τον µέσο όρο, γε-
γονός που έχει προκαλέσει προβλή-
µατα και στις καλλιέργειες και την 
κτηνοτροφία.
Στο πλαίσιο των νέων µέτρων, επι-
τρέπεται να ποτίζουµε τους κήπους 
µας µόνο από τις 22:00 ως τις 04:00 
τα ξηµερώµατα. Σε διαφορετική περί-
πτωση οι παραβάτες κινδυνεύουν να 
τιµωρηθούν µε πρόστιµο 220 δολα-
ρίων Αυστραλίας (136 ευρώ) και οι 

εταιρείες µε πρόστιµο 550 δολαρίων 
Αυστραλίας. Επίσης από την 1η Ιου-
νίου απαγορεύεται να πλένουµε µε-
γάλες εξωτερικές επιφάνειες, όπως 
τα γκαράζ.
Παράλληλα η µετεωρολογική υπηρε-
σία προβλέπει «βροχοπτώσεις κάτω 
του µέσου όρου και υψηλότερες θερ-
µοκρασίες για την περίοδο από τον 
Ιούνιο ως τον Αύγουστο, κάτι που 
συνήθως προκαλεί αυξηµένη ζήτηση 
νερού», σχολίασε η Πέιβι.
Η διαχείριση των υδάτινων πόρων 
είναι ένα θέµα που τέθηκε επανει-
ληµµένα στη διάρκεια της προεκλο-
γικής εκστρατείας για τις εκλογές της 
18ης Μαΐου κυρίως εξαιτίας της συ-
γκίνησης που προκλήθηκε στις αρχές 
του έτους µετά τον θάνατο περισσό-
τερων από µισού εκατοµµυρίου ψα-
ριών στην υδρολογική λεκάνη του 
Μάρεϊ- Ντάρλινγκ, ένα τεράστιο σύ-
στηµα ποταµών στη νοτιοανατολική 
Αυστραλία.
Ο θάνατος των ψαριών προκλήθηκε, 
σύµφωνα µε τις αρχές, από τη µικρή 
ροή των νερών, κάτι που οφείλεται 
στην ξηρασία αλλά και στη χρήση 
των υδάτων των ποταµών από τον 
άνθρωπο.

H χορωδία του Ελληνικού Κέ-
ντρου Προνοίας ψυχαγωγεί 
την παροικία για περισσότερα 
από 20 χρόνια.

Τα µέλη που την απαρτίζουν όλα αυτά 
τα χρόνια συµµετέχουν εθελοντικά 
προσφέροντας ελάχιστο από το ελεύ-
θερο χρόνο τους για την διασκέδαση 
των συµπαροίκων οµογενών της πα-
ροικίας µας. 

Αρχικά το µουσικό αυτό σχήµα πλαι-
σίωνε όλες τις εκδηλώσεις που δι-
οργάνωνε η “Πρόνοια” αλλά πολύ 
σύντοµα ανταποκρίθηκε και σε άλλες 
ανάγκες της παροικία µας.

Ξεκίνησε µία σειρά σύντοµων παρα-
στάσεων σε γηριατρία του Σιδνεϊ που 
φιλοξενούν τρόφιµους ελληνικής κα-
ταγωγής.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε µεγάλη 
ανταπόκριση, αναβάθµιοσε τον ρόλο  
της χορωδίας  υλοποιώντας  ταυτό-
χρονα µε το καλύτερο δυνατό τρόπο 
το κοινωνικό ρόλο του Ελληνικού 
Κέντρου Προνοίας.

Σήµερα η χορωδία απαρτίζεται από 
15 εως 20 άτοµα, άνδρες και γυναί-
κες κάθε ηλικίας ενώ την καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση την έχει αναλάβει η 

κυρία ∆έσποινα Λουκά.
“Τα ωφέλη  που µπορεί να αποκοµί-
σει το κάθε µέλος της χορωδίας µέαα 
από την συµµετοχή του είναι πολλά 
και αµφίδροµα” αναφέρει η κυρία 
Λουκά.

“Η ενασχόληση µε την µουσική, η 
διαδικασία της πρόβας η σταδιακή 
βελτίωση και η εµπειρία της εκτέλε-
σης είναι στοιχεία που µπορούν να 
“αλλάξουν’ την καθηµερινότητα του 
καθένα µας, πόσο µάλλον των ατό-

µων της Τρίτης Ηλικίας”.
“Θα καλούσα όσους το επιθυµούν να 
βιώσουν αυτή την µοναδική εµπειρία 
να έρθουν να µας βρουν στη αίθου-
σα του Sοup Kitchen δίπλα από τον 
Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης κάθε 
Τετάρτη από τις 10:30 π.µ. εως τις 
12:00 µ.µ.”

∆έν υπάρχει όριο ηλικίας!

Απλώς αγάπη για την µουσική και 
διάθεση για µία νέα µοναδική εµπει-

ρία!
Για περισσότερες πληροφορίες µπο-
ρείτε να καλέσετε στο δωρεάν νούµε-
ρο της “Πρόνοιας” στο 1800 77 66 
42 ∆ευτέρα µε Παρασκευή, 8:30 π.µ.  
µε 17:00 µ.µ.

Για το σύνολο των υπηρεσιών του 
Ελληνικού Κέντρου Προνοίας της Ιε-
ράς Αρχιεπισκοπής µπορείτε να επι-
σκεφτήτε και την επίσηµη ιστοσελίδα 
του Οργανισµού  στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.gwccservices.org

Xορωδία εθελοντών του 
Ελληνικού Κέντρου Προνοίας

Κατώτατος µισθός: Αύξηση 3%, 
στα 740,80 δολάρια την εβδοµάδα
Συνέχεια από τη σελίδα 2
Ορισµένα νοικοκυριά χαµηλού αµει-
βόµενου, βραβευθέντων εργαζοµένων 
έχουν διαθέσιµο εισόδηµα µικρότερο 
από το 60% του µέσου εισοδήµατος 
σχετικής γραµµής φτώχειας», δήλωσε.
«Αυτό είναι απαράδεκτο σε µια χώρα 
όπως η Αυστραλία. Οι Αυστραλοί εργα-
ζόµενοι θα πρέπει να µπορούν να ερ-
γάζονται µε πλήρη ωράριο και να ζουν 
χωρίς φτώχεια», δήλωσε ο κ. O’Brien. 
Οι επιχειρηµατικές οµάδες ζήτησαν 
µικρότερες αυξήσεις των αποδοχών, 
υποστηρίζοντας ότι µεγαλύτερες αυξή-
σεις θα µπορούσαν να θέσουν σε κίν-
δυνο τις θέσεις εργασίας.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της FWC, Iain 
Ross, δήλωσε ότι τα δεδοµένα δεί-
χνουν ότι η αγορά εργασίας παραµένει 
ισχυρή, παρά την επιβράδυνση της οι-
κονοµικής ανάπτυξης και την αύξηση 

των αποδοχών. Ο εθνικός κατώτατος 
µισθός ήταν µέχρι σήµερα στα 719,20 
δολάρια την εβδοµάδα, µετά από αύ-
ξηση 3,5% ή 24,30 δολάρια την εβδο-
µάδα που δόθηκε πέρυσι. Η πρόεδρος 
της ACTU Michele O’Neil δήλωσε στην 
επιτροπή ότι η εν λόγω αύξηση ανήκει 
σε µια σειρά αυξήσεων που δεν αποτε-
λούν απειλή για την οικονοµική ανά-
πτυξη της χώρας. Από τη µεριά τους, 
όµως, ενώσεις επιχειρηµατιών υποστή-
ριξαν ότι η αύξηση κατά έξι τοις εκατό 
θα κατέστρεφε θέσεις εργασίας και θα 
απειλήσει την οικονοµική ανάπτυξη.
Ο Σύλλογος Βιοµηχάνων της Αυστρα-
λίας ζήτησε η αύξηση να είναι στο 
δύο τοις εκατό ή, αλλιώς, περίπου στα 
14,40 δολάρια την εβδοµάδα, ενώ το 
Αυστραλιανό Εµπορικό και Βιοµηχανι-
κό Επιµελητήριο ζήτησε η αύξηση να 
µην υπερβαίνει το 1,8%.




