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Η έκτη επέτειος της Αυστραλίας 
για την επαναφορά της υπε-
ράκτιας κράτησης πρέπει να 
ωθήσει τη χώρα να κλείσει ένα 

«σκοτεινό και αιματηρό» κεφάλαιο στην 
ιστορία της, δήλωσε στο SBS News ο 
γερουσιαστής Νικ McKim.
Ο γερουσιαστής επρόκειτο να ταξιδέ-
ψει στο νησί Manus την Τετάρτη ενόψει 
της επετείου της πολιτικής που θέσπισε 
η κυβέρνηση Rudd, η οποία όριζε ότι 
όλοι οι αιτούντες άσυλο που φτάνουν 
με βάρκα δεν θα εγκαθίστανται στην 
Αυστραλία αλλά θα μεταφέρονται στην 
Παπούα Νέα Γουινέα και θα επανεγκα-

θίστανται εκεί. Η υπεράκτια προώθηση 
επανήλθε από την κυβέρνηση Gillard 
το 2012.
Εκατοντάδες άτομα αναμένεται να λά-
βουν μέρος σε διαμαρτυρίες σε όλη 
την Αυστραλία το Σαββατοκύριακο, 
με το σύνθημα «Έξι χρόνια είναι πάρα 
πολύ». Ο γερουσιαστής McKim θα επι-
σκεφθεί τους αιτούντες άσυλο στο νησί 
και θα ελέγξει τους όρους των εγκατα-
στάσεων εκεί.
Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίω-
σε στο SBS News αυτή την εβδομάδα 
ότι 457 αιτούντες άσυλο παραμένουν 
στην Παπούα Νέα Γουινέα.

«Έχουν περάσει έξι μακρά και αιματη-
ρά χρόνια για αθώους ανθρώπους που 
έτειναν το χέρι τους στην Αυστραλία 
ζητώντας βοήθεια» είπε ο γερουσια-
στής. «Είναι ένα σκοτεινό και αιματηρό 
κεφάλαιο στην ιστορία της Αυστραλίας. 
Είναι ώρα να κλείσουμε αυτό το κεφά-
λαιο και οι άνθρωποι αυτοί να αποκτή-
σουν την ελευθερία και την ασφάλεια 
που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονται 
και αξίζουν».
Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, «Υπάρχουν 
σήμερα 457 [αιτούντες άσυλο] στην 
Παπουασία-Νέα Γουινέα, 117 από 
τους οποίους έχουν βρεθεί ότι δεν εί-
ναι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι σε 
θέση να εγκατασταθούν μόνιμα στην 
κοινότητα, όπως έχουν κάνει πολλοί, 
ή να υποβάλουν αίτηση επανεγκατά-

στασης στις ΗΠΑ».
Όσον αφορά όσους δεν είναι αναγνω-
ρισμένοι πρόσφυγες, ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου δήλωσε ότι «μπορούν 
να επιστρέψουν οικειοθελώς στην πα-
τρίδα τους ή σε άλλη χώρα στην οποία 
έχουν δικαίωμα διαμονής. [Και] κα-
νείς που υπόκειται στις ρυθμίσεις προ-
ώθησης δεν μπορεί να επανεγκαταστα-
θεί στην Αυστραλία».
Εν τω μεταξύ, οι υποστηρικτές των αι-
τούντων άσυλο σε ολόκληρη την Αυ-
στραλία προγραμματίζουν εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας για το Σαββατοκύριακο. 
«Φτάνει πια» δήλωσε ο Chirs Breen, 
συνδιοργανωτής της Συμμαχίας Δρά-
σης για τους Πρόσφυγες. «Θα ζητήσου-
με από την κυβέρνηση να φέρει τους 
πρόσφυγες των Manus και Nauru στην 
ασφάλεια της Αυστραλίας».

ZHTΕΙΤΑΙ
Ζητείται έμπειρο προσωπικό 

για να εργασθεί σε Take Away στο Penrith. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε στον Γιώργο 
0411 046 830

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΗ ΑΥCΤΡΑΛΙΑΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Λειτουργία και Διοίκηση Κέντρου Εκδηλώσεων

Ενορία και Κοινότητα Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
Λίβερπουλ και Περιφέρειας 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Ραφαήλ, 
η Ενορία του Λίβερπουλ και Περιφέρειας,  δέχεται Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για 

τη λειτουργία και τη διοίκηση του Κέντρου Εκδηλώσεων που βρίσκεται στο 29 Forbes Street, 
Liverpool NSW  2170, θέση που θα ανοίξει  στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Γραπτές  αιτήσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 3.00μ.μ. της Παρασκευής 
30 Αυγούστου 2019 και θα πρέπει να απευθύνονται στον  Rahul Lachman, C / - Marsdens Law Group, 

PO Box 291, Campbelltown NSW 2560 ή ηλεκτρονικά στο rlachman @ marsdens.net.au

Για περισσότερες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης αντιγράφου του εγγράφου της 
πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος), επικοινωνήστε με τον νομικό σύμβουλο της Εκκλησίας, 

Rahul Lachman της Marsdens Law Group, ηλεκτρονικά στο: rlachman@marsdens.net.au.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

Expression of Interest

Operation and Management of Function Centre

Saints Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church,
Parish of Liverpool and District Ltd

The Church Committee of the St Raphael’s Greek Orthodox Church, Parish of Liverpool and District 
Ltd is calling for Expressions of Interest for the operation and management of the Function Centre 

located within part of 29 Forbes Street, Liverpool NSW 2170, effective on and from 31 October 2020.

Written expressions of interest will be accepted until 3.00pm on Friday, 30 August 2019 and should be 
addressed to Attn: Rahul Lachman, C/- Marsdens Law Group, PO Box 291, Campbelltown NSW 2560 

(in hard copy) or emailed to rlachman@marsdens.net.au (in soft copy).

For more information (including to obtain a copy of the call for expressions of interest document) 
please contact the Church’s legal adviser, Rahul Lachman of Marsdens Law Group, 

by email rlachman@marsdens.net.au.
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6 χρόνια Nauru και Manus: Ένα «σκοτεινό κεφάλαιο»

Δούλευε 106 ώρες τη βδομάδα, 
για $ 2 την ώρα!
Ένας επιχειρηματίας του Σίδνεϊ και η σύζυγός του πλήρωναν μια Φιλιππινέζα 
νταντά για λίγο περισσότερο από $ 2 την ώρα, βάζοντάς τη να δουλεύει μέ-
χρι και 106 ώρες την εβδομάδα και δίνοντάς της μόνο δύο ημέρες άδεια για 
ένα ολόκληρο έτος. Τώρα ο Διαμεσολαβητής για τη Δίκαιη Εργασία διώκει 
το ζευγάρι ζητώντας πάνω από 155.000 δολάρια για μισθούς που δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με το αυστραλιανό εργασιακό δίκαιο.
Στη δήλωση απαίτησης που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο την 
Τρίτη, ο διαμεσολαβητής ισχυρίζεται ότι ο Kit Antony (Tony) Lam δεν πλή-
ρωσε κατά τον νόμο την 26χρονη νταντά, και απαίτησε από εκείνη να εργά-
ζεται 88-106 ώρες κάθε εβδομάδα από τον Μάιο του 2016 έως τον Μάιο του 
2017. Ο διαμεσολαβητής ισχυρίζεται ότι σε όλη αυτή την ιστορία ενεπλάκη 
και η σύζυγος του κ. Lam, Ming Wei (Tiffanie) Tong. 
Η νταντά φαίνεται ότι προσλήφθηκε από τις Φιλιππίνες από πράκτορες του κ. 
Lam και ότι έζησε μαζί του, με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους στο εμπορι-
κό κέντρο του Σίδνεϊ. Τα καθήκοντά της περιλάμβαναν μαγείρεμα, καθάρισμα, 
πλύσιμο, σιδέρωμα, κηπουρική καθώς και το μπάνιο, το ντύσιμο, τη σίτιση και 
τη φροντίδα των δύο παιδιών. Για όλα αυτά της καταβλήθηκαν 40.000 φιλιππι-
νέζικα πέσος τον μήνα, τα οποία για 12 μήνες ανήλθαν σε $ 12.574 Αυστραλίας, 
υποστηρίζει ο διαμεσολαβητής – κάτι που ισοδυναμεί με μόλις 2,33 δολάρια την 
ώρα. Ο διαμεσολαβητής λέει ότι η γυναίκα είχε δικαίωμα να αμείβεται τουλάχι-
στον μεταξύ $ 17,29 και $ 18,91 την ώρα και μέχρι $ 37,82 την ώρα για υπε-
ρωρίες. «Υποστηρίζουμε ότι η εργαζόμενη, σε αυτή την περίπτωση, ήταν ευάλωτη 
στην εκμετάλλευση δεδομένου ότι ήταν νέα στην Αυστραλία, κατοικούσε με τον κ. 
Lam και την οικογένειά του και δεν ήξερε τα εργασιακά της δικαιώματα» δήλωσε 
η Sandra Parker εκ μέρους του διαμεσολαβητή. Το AAP προσπάθησε να επικοι-
νωνήσει με τον κ. Lam για τα δικά του σχόλια.

Αλωνίζει σίριαλ κίλερ στις ακτές της ΝΝΟ;
Οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τρεις νεαροί τουρίστες-
πεζοπόροι –από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Βέλγιο– να βρέθηκαν όλοι 
ενώπιον πολύ άσχημων καταστάσεων σε παραλιακές πόλεις της Νέας Νότιας Ουα-
λίας μέσα σε τέσσερις μήνες.
Υπάρχει εξίσου μεγάλη πιθανότητα ο Theo Hayez, ο Hugo Palmer και ο Erwan 
Ferrieux να έπεσαν θύματα ενός σίριαλ κίλερ που στοχοποιούσε ξένους τουρίστες, 
σύμφωνα με έναν από τους κορυφαίους δικαστικούς ψυχολόγους της Αυστραλίας. 
Ο δικαστικός ψυχολόγος Tim Watson-Munro μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά 
με τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις του τρίτου με την εφημερίδα The Daily Telegraph 
την Τετάρτη. Λέει ότι ίσως οι τρεις νεαροί άνδρες να εξαφανίστηκαν υπό συνθήκες 
που δεν εμπλέκουν εγκληματική δράση, αλλά οι αρχές δεν θα πρέπει να αποκλεί-
ουν το ενορχηστρωμένο έγκλημα.«Δεν μπορείτε να παραβλέψετε το γεγονός ότι 
έχετε τρεις νέους ανθρώπους με πολύ παρόμοια προφίλ που έχουν εξαφανιστεί ή 
έχουν πεθάνει, από δύο παράκτιες πόλεις οι οποίες γεωγραφικά είναι πολύ κοντά 
μεταξύ τους» είπε στην εφημερίδα.
«Στατιστικά, οι πιθανότητες να χαθούν τρεις τουρίστες από την ίδια περιοχή σε 
σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρές και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι τύποι 
δολοφόνων στοχοποιούν ευάλωτους ανθρώπους ή άλλους που δεν θα αναζητήσει 
κανείς για κάποιο χρονικό διάστημα».
Η αστυνομία της ΝΝΟ δήλωσε ότι δεν έχει κάνει καμία σύνδεση μεταξύ των τριών 
εξαφανίσεων και ότι δεν έχει βρει τίποτα που να υποδεικνύει κεκαλυμμένη εγκλη-
ματική ενέργεια.


