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Μια κυβέρνηση Συνασπι-
σµού θα αντιµετώπι-
ζε θετικά οποιαδήποτε 

πρόταση για την ενοικίαση των 
Αυστραλιανών Νησιών Κόκος 
στις Ηνωµένες Πολιτείες για να 
χρησιµοποιηθούν ως στρατιωτι-
κή βάση.

Ο σκιώδης υπουργός Άµυνας, 
Ντέϊβιντ Τζόνσον, πολύ επιφυ-
λακτικά τόνισε ότι θα ήθελε να 
µελετήσει τις λεπτοµέρειες της 
πρότασης χωρίς να δεσµευτεί 
ότι είναι διατεθειµένος να δώ-
σει - όπως είπε - λευκή επιταγή 
στις ΗΠΑ. Σε ερώτηση δηµοσι-
ογράφου αν µια κυβέρνηση Συ-

νασπισµού είναι διατεθειµένη 
να ενοικιάσει τα Νησιά Κόκος 
στις Ηνωµένες Πολιτείες - για 
να χρησιµοποιηθούν ως στρα-
τιωτική βάση - ο γερουσιαστής 
Τζόνσον τόνισε ότι σίγουρα θα 
εξεταστεί θετικά η πρόταση για 
οποιαδήποτε αµερικανική βοή-
θεια στην περιοχή.

Η εφηµερίδα The Washington 
Post έγραψε χθες ότι ΗΠΑ και 
Αυστραλία σκοπεύουν να ανα-
πτύξουν περαιτέρω τις στρα-
τιωτικές τους σχέσεις µε την 
λειτουργία αµερικανικής στρατι-
ωτικής βάσης στα Νησιά Κόκος, 
στον Ινδικό Ωκεανό.

Κατά 6,2 εκατοµµύρια κα-
τοίκους θα αυξηθεί ο πλη-
θυσµός της Αυστραλίας 

µέχρι το έτος 2030.
Η πληθυσµιακή αυτή αύξηση 

απαιτεί 2,7 εκατοµµύρια επιπλέ-
ον σπίτια και 24.000 περισσό-
τερα κρεββάτια στα νοσοκοµεία.

Το πρόβληµα όµως είναι ότι ο 
πληθυσµός της χώρας γηράσκει 
συνεχώς και αυτό σηµαίνει ότι 
λιγότερα άτοµα πληρώνουν φό-
ρους για να καλυφθούν οι δαπά-

νες που απαιτούν αναγκαία έργα 
υποδοµής.

Το 1970 για κάθε συνταξιού-
χο, αντιστοιχούσαν 7,5 εργαζό-
µενοι ή φορολογούµενοι. Σή-
µερα ο αριθµός αυτός µειώθηκε 
στους 5 και υπολογίζεται ότι 
µέχρι το έτος 2050 θα µειωθεί 
στους 2,7.

Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε 
ο Γενικός ∆ιευθυντής του Αυ-
στραλιανού Συµβουλίου Ιδιο-
κτητών Ακινήτων, Peter Verwer, 

λανσάροντας την εκστρατεία µε 
τίτλο «Make My City Work» στην 
Καµπέρα.

Ο κ. Verwer κάλεσε την οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση, τις πολι-
τείες και τις τοπικές αυτοδιοική-
σεις, να στρέψουν την προσοχή 
τους ώστε να γίνουν οι πόλεις 
της χώρας πιο λειτουργικές. 
Ανάφερε δε ως παραδείγµατα 
προς µίµηση τα προγράµµατα 
που ακολουθεί η Κίνα στο σχε-
διασµό των πόλεων.

Επιφυλακτικό «ναί» του Συνασπισμού 
για  την παραχώρηση των Νησιών Κόκος στις ΗΠΑ

Ο πληθυσμός της Αυστραλίας θα αυξηθεί 
κατά 6,2 εκ. κατοίκους μέχρι το 2030

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Γυναικεία επιτροπή οργανώνουν πενταήμερη εκδρομή  

στο Gold Coast, Surfers Paradise, Brisbane, Noosa.
Aναχώρηση Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 6 π.μ. Από τα Coles στο Earlwood. 

Θα βρεθούμε και στο φεστιβάλ που οργανώνει η Ελληνική Κοινότητα του Brisbane.
Για καλύτερη οργάνωση κλείστε τις θέσεις σας με μία μικρή προκαταβολή το συντομότερο. Εμπιστευτείτε μας, δεν κάνουμε διακρίσεις.  

Από όποιο χωριό της Ελλάδος και εάν κατάγεστε. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Χαρίζουμε ψυχαγωγία, δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία. 
Τιμή μόνον $365 συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων και ξενοδοχείων 4 αστέρων. Διαμερίσματα με ξεχωριστά δωμάτια που διαθέτουν ψυγείο-κουζίνα με 
όλα τα απαραίτητα. Μπορείτε να εξυπηρετήστε για πρωινό. Ακόμη και βραδινό φαγητό κατά τη διαδρομή και ένα βραδινό φαγητό (Ηλειώτικη βραδιά).

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Για πληροφορίες και εξυπηρέτηση τηλεφωνείστε στο 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη (ώρες 9 π.μ. έως 6 μ.μ.).

Ο εκ των δημοσίων σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 13
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GREEK ORTHODOX 
ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

GREEK 
WELFARE CENTRE

For more information ring: Tel: 9516 2188 • Fax: 9516 3177 
or Email: greekwelfarecentre@bigpond.com

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.

Στο Marrickville Town Hall, 303 Marrickville Road Marrickville.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την διορισμένη ημέρα.

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό 
τη συγκέντρωση αναγκαίων ειδών όπως:

α) Ενδύματα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
β) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά
γ) Αντικείμενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους
ε) Δωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και 
Οργανισμούς προς εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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Ο σκιώδης υπουργός Άµυνας, Ντέϊ-
βιντ Τζόνσον.


