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ÌÅÔÁÊÏÌÉÆÅÔÅ ÓÔÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ;
ÌåôáöïñÝò ðñïóùðéêþí åéäþí ìå ðëïßï • ÐáêåôÜñéóìá êáé Öüñôùóç
• ÅðéðëÝïí âÜñïò ãéá óðïõäáóôÝò • ÁóöÜëåéåò • ÏéêéáêÜ óêåýç •

ÅìðïñéêÜ Öïñôßá • Áõôïêßíçôá • ÌïôïóéêëÝôåò

ÅëÜôå óå åðáöÞ ìáæß ìáò óÞìåñá ãéá äùñåÜí
êïóôïëüãçóç ãéá ôïí ðñïïñéóìü óáò.

ÌéëÜìå ôç ãëþóóá óáò!
11220

Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÔÇÓ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÓÔÏÍ ÊÅÂÉÍ ÑÁÍÔ: 

Ï äéïéêçôÞò ôÞò Áðïèåìáôé-
êÞò ÔñÜðåæáò Áõóôñáëßáò,
Ãêëåí Óôßâåíò, Ýêáíå ÷èåò
Ýêêëçóç óôïõò óõìðáôñéþôåò
ôïõò íá Ý÷ïõí åìðéóôïóýíç
óôï ìÝëëïí ôïõò, åíþ ðñïåé-
äïðïßçóå ôçí ïìïóðïíäéáêÞ
êõâÝñíçóç íá ìçí óðáôáëÜ
ôï äçìüóéï ÷ñÞìá ìå ôçí äé-
êáéïëïãßá üôé åßíáé ìÝôñá
ãéá íá ôïíùèåß ç ïéêïíïìßá.  

Ó
ôï ßäéï ðíåýìá, ï ê. Óôßâåíò
åãêñßíåé Ýëëåéììá óôïí êõ-
âåñíçôéêü ðñïûðïëïãéóìü

ãéá íá ï÷õñùèåß ç ïéêïíïìßá áðü
ôçí ðáãêüóìéá êñßóç. 

Åíþ ðåñéóóüôåñïé áðü 400 äÞìáñ-
÷ïé åðÝóôñåöáí óôéò ðåñéöÝñåéÝò
ôïõ ìå ÷ñÞìáôá ôùí öïñïëïãïõìå-
íùí ãéá íá ôï îïäåýóïõí óå ðéóßíåò,
äçìáñ÷åßá êáé äçìüóéåò ôïõáëÝôåò,
ï ê. Óôßâåíò åßðå üôé ç êõâÝñíçóç åß-
íáé ôõ÷åñÞ ðïõ âñßóêåôáé óå èÝóç
íá åíéó÷ýóåé ôçí ïéêïíïìßá ìå áõîç-
ìÝíåò äáðÜíåò.

Ï ê. Óôßâåíò åßðå áêüìç üôé ïé
Áõóôñáëïß äåí ðñÝðåé íá åðéññå-
Üæïíôáé áðü ôéò áðáéóéüäïîåò
ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí ïéêïíïìßá.

«Ôï ìåãáëýôåñï ëÜèïò ìáò èá

Þôáí íá åðáëçèåýóïõìå ôéò áðáé-
óéüäïîåò ðñïâëÝøåéò ðñïêáëþ-
íôáò áäéêáéïëüãçôç ïéêïíïìéêÞ ý-
öåóç. Âåâáßùò ç êáôÜóôáóç åßíáé
óïâáñÞ. ÁëëÜ... ìáêñõðñüèåóìá
äåí Ý÷ïõí ÷åéñïôåñåýóåé ïé ðñïï-
ðôéêÝò ôÞò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò óôï
óçìåßï ðïõ ðñïâëÝðïõí ìåñéêïß
ãýñù ìáò. ÐñÝðåé íá âáäßóïõìå
ìðñïóôÜ ìå åìðéóôïóýíç óôéò éêá-
íüôçôÝò ìáò êáé óôéò åõêáéñßåò
ðïõ ðñïóöÝñïíôáé», åßðå ï ê. Óôß-
âåíò.

Ãéá íá âïçèÞóåé óôçí áíýøùóç
ôïý çèéêïý, ï õðïäéïéêçôÞò ôÞò Á-
ðïèåìáôéêÞò ÔñÜðåæáò, ÌÜëêïëì
Åíôé, ðñüâëåøå üôé ïé åðüìåíåò
óôáôéóôéêÝò èá äåßîïõí áîéïóçìåß-
ùôç ìåßùóç óôï ðïóïóôü ôïý ðëç-
èùñéóìïý êáèþò ïé ôéìÝò ôÞò âåí-
æßíçò õðï÷ùñïýí ðñïò ôï $1 ôï ëß-
ôñï. Ç êáôÝññåõóç óôéò ôéìÝò ôÞò
âåíæßíçò ìåéþíïõí ôéò ðéÝóåéò
óôïí ðëçèùñéóìü êáé êÜíïõí ðéï
åýêïëï ãéá ôçí êåíôñéêÞ ôñÜðåæá
íá ìåéþóåé ôá åðßóçìá åðéôüêéá.

Ïé áãïñÝò ðñïâëÝðïõí üôé ç Á-
ðïèåìáôéêÞ ÔñÜðåæá èá ìåéþóåé
ôá åðéôüêéá ìåôáîý 0,75% êáé 1%
üôáí ôï óõìâïýëéü ôçò óõíåäñéÜ-
óåé ôïí åñ÷üìåíï ìÞíá.

Óôï ìåôáîý áõîÜíïíôáé ïé ðéÝ-
óåéò óôçí ïìïóðïíäéáêÞ êõâÝñíç-
óç ãéá íá áíáêïéíþóåé ðåñáéôÝñù

äáðÜíåò åêôüò áðü ôá $10,4 äéò
ðïõ Ý÷åé áíáêïéíþóåé ãéá íá ðñï-
ëçöèåß ç ïéêïíïìéêÞ ýöåóç.

ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ, ï äéïéêçôÞò
ôÞò ÁðïèåìáôéêÞò ÔñÜðåæáò Áõ-
óôñáëéáò, Ãêëåí Óôßâåíò. 

ÌÞí ðáíéêïâÜëåóáé
ÐñùèõðïõñãÝ!

Ç êá ÂÜóù ÔóïõëáêÜêç
èá ìéëÞóåé óôçí ÊïéíïôéêÞ 

ïìÜäá çëéêéùìÝíùí
Ç øõ÷ïëüãïò êá ÂÜóù ÔóïõëáêÜêç, ðïõ öéëïîåíåßôáé óôï Óßäíåú

ìå ôïí óýæõãü ôçò, ê. ÓôáìÜôç, ðñþçí áíôéäÞìáñ÷ï ÓÜìïõ, èá äþ-
óåé ïìéëßá ìå èÝìá «Ïé ó÷Ýóåéò ãïíÝùí êáé ðáéäéþí» óôçí ïìÜäá ç-
ëéêéùìÝíùí ôÞò Êïéíüôçôáò Dolls Point.

H äéÜëåîç èá äïèåß ôçí ðñïóå÷Þ Ôñßôç 25 Íïåìâñßïõ, þñá 11 ôï
ðñùß óôï Georges River Sailing Club, Sanomi St., Dolls Point êáé ü-
ëïé åßíáé åõðñüóäåêôïé.

Όσο περισσότερα 
παίρνετε, τόσο 
περισσότερα 

χρειάζεται να χάσετε

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Ο τρόπος ζωής μας μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην 
υγεία και την ευημερία μας. 
Η ανθυγιεινή διατροφή και τα ανθυγιεινά ποτά σε συνδυασμό 
με την ανεπαρκή σωματική δραστηριότητα μπορούν εύκολα 
να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως 
ορισμένων καρκίνων, καρδιοπάθειας, και διαβήτη τύπου 2.
Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος αξιολόγησης του 
κινδύνου που διατρέχετε είναι να μετρήσετε τη μέση σας.
Για τους περισσότερους άνδρες στην κοινότητά μας ο 
κίνδυνος αυξάνεται σε αναλογία με περίμετρο μέσης πάνω 
από 94 εκατοστά και 80 εκατοστά για τις γυναίκες.
Τα καλά νέα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να 
επωφεληθείτε από έναν υγιέστερο τρόπο ζωής. Η υγιεινή 
διατροφή και η σωματική δραστηριότητα κάνουν καλό στην 
υγεία σας και σε εσάς.  
Και όσο πιο σύντομα αρχίσετε, τόσο καλύτερα θα αισθάνεστε.      

   
   

Αναφέρονται εδώ μερικά απλά μέτρα που μπορείτε 
να πάρετε:
1. Τρώτε τουλάχιστον 2 μερίδες φρούτων και 5 

μερίδες λαχανικών κάθε ημέρα
2. Περιορίζετε τα ανθυγιεινά σνακ και έτοιμα φαγητά 

στη διατροφή σας
3. Επιλέγετε να πίνετε νερό αντί άλλων ποτών
4. Ασκείστε καθημερινά με όσο περισσότερους 

τρόπους μπορείτε
5. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο για 

σύντομες διαδρομές και αντ’ αυτού πηγαίνετε με 
τα πόδια

6. Ανεβαίνετε τις σκάλες αντί να παίρνετε το ασανσέρ
7. Στοχεύετε σε 30 ή περισσότερα λεπτά σωματικής 

δραστηριότητας κάθε ημέρα

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα μέτρα που 
μπορείτε να λάβετε προκειμένου να μειώσετε τους 
κινδύνους για την υγεία σας, επισκεφθείτε το    
australia.gov.au/MeasureUp σήμερα. 

Πολύ αυξημένος κίνδυνοςΑυξημένος κίνδυνος

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πολύ αυξημένος κίνδυνοςΑυξημένος κίνδυνος

ΑΝΔΡΕΣ

Μια κοινή πρωτοβουλία της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, 
και των Κυβερνήσεων Πολιτειών και Επικρατειών.


