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ΔΕΥΤΕΡΑ 



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ  ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020 

ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020 ΘΑ 
ΕΚΕΛΕΣΘΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ 

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ “ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ  ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

Πολιτικές παρατυπίες σχετικά με την επιδότηση για την ξηρασία

T ον περασμένο Απρίλιο, ο πρωθυπουργός 
Scott Morrison, ο αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός Michael MacCormack κι ο τότε 
υπουργός Γεωργίας David Littleproud ανα-

κοίνωσαν ότι, αν ο Συνασπισμός εκλεγόταν, θα 
πρόσθετε 14 περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης 
στον κατάλογο των συμβουλίων που είναι επιλέ-
ξιμα για επιδοτήσεις λόγω ξηρασίας, ύψους μέχρι 
$1 εκατομμύριο. Σχεδόν τα μισά από τα συμβού-
λια που ανακοινώθηκαν ως επιλέξιμα δεν πλη-
ρούσαν τελικά τα κριτήρια.
Προκύπτει ότι έξι από τα συμβούλια δεν πληρού-
σαν την προϋπόθεση να απασχολείται  τουλάχι-
στον το 17% των εργαζομένων να στη γεωργία. 
Αντ’ αυτού, η απάντηση της Γερουσίας έδειξε ότι, 
στη Βικτώρια, στο Latrobe απασχολείται μόνο το 
2,92% του εργατικού δυναμικού στη γεωργία και 
στο Mildura το 11,28%. Στη Νότια Αυστραλία, το 
Adelaide Plains είχε 10,15% του εργατικού δυ-
ναμικού τoυ στη γεωργία, η Alexandrina 9,05%, 
το Copper Coast 7,96% και το Port Pirie και το 
District 4,24%. Ωστόσο, τα έξι συμβούλια κρίθη-
καν επιλέξιμα για το πρόγραμμα επιδοτήσεων.
Τα κριτήρια της επιδότησης έγιναν αντικείμενο 
αμφισβήτησης και διαμάχης στα τέλη του περασμέ-
νου έτους, όταν η επαρχία Moyne της Βικτώριας 
απέρριψε την ευκαιρία να υποβάλει αίτηση παρά 
το γεγονός ότι θεωρήθηκε επιλέξιμη. Το πρόγραμ-
μα αμφισβητήθηκε, επίσης, όταν το Moira Shire 
που επλήγη από την ξηρασία, επίσης στη Βικτώ-
ρια, θεωρήθηκε μη επιλέξιμο για την επιδότηση, 
επειδή στην πρωτογενή βιομηχανία απασχολείται 
το 16,9% του εργατικού δυναμικού του.
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα κριτήρια 

χρηματοδότησης του προγράμματος, το γραφείο 
του κ. McCormack παρέπεμψε το ABC στο γραφείο 
του κ. Littleproud, που το παρέπεμψε στο γρα-
φείο της υπουργού Γεωργίας, Bridget McKenzie, 
η οποία ήταν υπουργός περιφερειακών υπηρεσι-
ών όταν προστέθηκαν τα 14 συμβούλια στο πρό-

γραμμα (Drought Communities Program), τον 
Απρίλιο. Η γερουσιαστής McKenzie πιέζεται επί 
του παρόντος να παραιτηθεί από τον ρόλο της στο 
κοινοτικό πρόγραμμα επιδοτήσεων αθλητικών εκ-
δηλώσεων, το οποίο έχει επικριθεί για πολιτική 
μεροληψία.

Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία 
που καταστράφηκαν στις φλόγες
Το Δημόσιο Σχολείο του Wytaliba, στα Βόρεια Οροπέδια, υπέστη μεγάλες ζημιές από τις θανατηφόρες 
πυρκαγιές του περασμένου Νοεμβρίου. Επίσης, το Δημόσιο Σχολείο του Bobin, στη μεσοβόρεια ακτή 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, καταστράφηκε από την πυρκαγιά κι έχασε όλα του τα κτίρια εκτός από τη 
βιβλιοθήκη, στην πυρκαγιά του Rumba Dump, πριν από τρεις μήνες. Τα σχολεία ανακατασκευάστηκαν 
κι ήταν έτοιμα να λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς.
Η ανοικοδόμηση του σχολείου είναι συμβολική για το χωριό Bobin, βορειοδυτικά του Taree. «Όλη η 
κοινότητα παρακολουθεί αυτή την ανασυγκρότηση. Είναι ένα σύμβολο για την ανακατασκευή του χω-
ριού μας, κατά κάποιον τρόπο. Ανυπομονούμε πραγματικά να δούμε τα πρόσωπα των παιδιών, όταν 
θα μπουν. Θα είναι μεγάλη έκπληξη γι’ αυτά, να δουν ότι στην πραγματικότητα φαίνεται όμορφο πάλι, 
όχι μόνο ανοικοδομήθηκε, αλλά είναι πραγματικά όμορφο πάλι» είπε η διευθύντρια του σχολείου, 
Sarah Parker, περιμένοντας μια μεγάλη πρώτη μέρα για τους 15 μαθητές του σχολείου.  Η κ. Parker 
δήλωσε ότι όλη η κοινότητα του Bobin είχε επενδύσει στο σχολείο. «Όλοι νιώθουν ότι τους ανήκει 
ένα κομμάτι του σχολείου. Ή πηγαίναμε στο σχολείο ή πήγαιναν τα παιδιά μας, κι έτσι είναι μες στην 
καρδιά μας. Το να το βλέπουμε να ξαναχτίζεται αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αρχικής 
μας διαδικασίας αποκατάστασης». Η σύμβουλος σχέσεων Jan Ryan ειδικεύεται στο τραύμα, το πένθος 
και την απώλεια. Στο πλαίσιο της δουλειάς της, επισκέπτεται νηπιαγωγεία σε κοινότητες που έχουν 
πληγεί από τις πυρκαγιές, για να προετοιμάσει συναισθηματικά τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό 
για την επιστροφή των γονέων και των παιδιών στην τάξη. «Ολόκληρη η κοινότητα έχει εκτεθεί σε 
αυτό που συμβαίνει και δεν είναι ότι η φωτιά πέρασε κι έφυγε, αποτελεί έναν σημερινό κίνδυνο» είπε 
και δήλωσε ότι είναι σημαντικό οι γονείς να καθησυχάσουν τα παιδιά τους, ότι το σχολείο είναι ένα 
ασφαλές μέρος.


