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Tην χορήγηση $1.000 σε 
επιχειρήσεις για κάθε 
άτοµο άνω των 50 χρό-

νων που προσλαµβάνουν, 
ανακοίνωσε η οµοσπονδια-
κή κυβέρνηση, σε µια προ-
σπάθεια να ενθαρρύνει την 
επιστροφή των ηλικιωµένων 
κατοίκων της χώρας στο ερ-
γατικό δυναµικό. Συγκεκρι-
µένα, η κυβέρνηση Γκίλαρντ 

προσφέρει σε 10.000 επιχει-
ρήσεις της χώρας, $1.000 για 
κάθε υπάλληλο άνω των 50 
χρόνων που προσλαµβάνουν. 
Σχολιάζοντας τα ανωτέρω, 
ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν, τόνισε ότι «οι ηλικιω-
µένοι Αυστραλοί έχουν προ-
σόντα και πείρα πολλών χρό-
νων εργασίας στον τοµέα τους 

και κατά συνέπεια µπορούν 
να προσφέρουν πάρα πολλά 
σε επιχειρήσεις που θα τους 
δώσουν αυτήν την ευκαιρία». 
Στοιχεία που έδωσε στη δη-
µοσιότητα η Στατιστική Υπη-
ρεσία της χώρας, δείχνουν ότι 
οι Αυστραλοί ηλικίας 45 έως 
54 χρόνων µένουν άνεργοι - 
κατά µέσον όρο - 52 βδοµά-
δες, δηλαδή για έναν χρόνο.

∆όθηκε χθες το πράσινο φως για τη χορήγηση µισθολογικής αύξησης στους αστυνοµικούς της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, ως αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουν στη µάχη κατά του 
εγκλήµατος. Την µισθολογική αύξηση, που θα είναι µεγαλύτερη από 2,5%, ενέκρινε το ∆ιαιτητι-

κό ∆ικαστήριο. Πάντως, το αρµόδιο συνδικάτο, ζητά µισθολογική αύξηση 5% για τους 15.985 αστυνο-
µικούς της Πολιτείας. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο θα αποφασίσει στη συνεδρίαση της 14ης Μαϊου, για το 
επίπεδο της µισθολογικής αύξησης, η οποία θα χορηγηθεί µε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011.

Τ ον ανεπιθύµητο τίτλο της 
Πολιτείας µε την υψηλότε-
ρη ανεργία ανάµεσα στους 

νέους, κατέχει η Βικτώρια. Στοι-
χεία που δόθηκαν στη δηµοσιό-
τητα την παραµονή της Εθνικής 
Εβδοµάδας Νέων, τον Μάρτιο η 

ανεργία των νέων της Βικτώριας 
ανήλθε στο 22,3%, ενώ σε πα-
ναυστραλιανή κλίµακα βρίσκε-
ται στο 18%. Στο Κουίνσλαντ η 
ανεργία των νέων ήταν 18,8%, 
στην Τασµανία 16,8% και στη 
Ν.Ν.Ουαλία 16,1%. Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία που ανακοινώ-
θηκαν από την Στατιστική Υπη-
ρεσία, περίπου 14.000 νέοι της 
Βικτώριας ηλικίας 15 έως 19 
χρόνων ήταν άνεργοι, ενώ άλ-
λοι 29.300 συνέχιζαν τις σπου-
δές τους.

Το κρύο φαίνεται πως είναι το αντίδοτο στην υπογεννητικότη-
τα που µαστίζει τις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσµου. 
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από δηλώσεις που έκανε ο οµο-

γενής υπουργός Υγείας της Βόρειας Επικράτειας, κ. Κώστας Βατσκα-
λής. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, τον περασµένο Μάρτιο κατα-
γράφηκε ρεκόρ γεννήσεων στο νοσοκοµείο του Ντάργουϊν.

«Ζήτησα να µάθω πού οφείλεται το γεγονός και οι ειδικοί µου 
είπαν πως ο περασµένος Ιούλιος ήταν από τους πιο ψυχρούς που 
έζησε το Ντάργουϊν. Από τον Ιούλιο έως το Μάρτιο µεσολάβησαν 
εννέα µήνες και έτσι εξηγήθηκε το φαινόµενο», είπε ο κ. Βατσκαλής.

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει επιχειρήσεις
στην πρόσληψη ηλικιωµένων ατόµων 

Μισθολογική αύξηση στους αστυνοµικούς

Στα ύψη η ανεργία στους νέους στη Βικτώρια

ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1.000 ∆ΟΛΑΡΙΩΝ

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

Δεν ξεχνούμε
 Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στις εκδη-

λώσεις που διοργανώνει η κοινότητά μας για να 
θυμηθούμε και να τιμήσουμε το πνεύμα της Ημέ-
ρας των Άνζακς, την Κυριακή 22 Απριλίου στο 
Μπέργουντ Παρκ. Φέτος συμπληρώνονται 97 
χρόνια από την μοιραία απόβαση των Αυστρα-
λιανών και Νεοζηλανδέζικων στρατευμάτων στα 
παράλια της Καλλίπολης, και 53 χρόνια τότε που 
άρχισαν να διοργανώνονται στο Μπέργουντ εκ-
δηλώσεις μνήμης. Η εκδήλωση αυτή δεν είναι 
απλά συγκινητική, αλλά και πολύ σημαντική εφόσον μεταλαμπαδεύει στις νέες 
γενεές τις θεμελιώδεις αξίες του πνεύματος της Ημέρας των Άνζακς, που είναι η 
ανιδιοτέλεια, ο πατριωτισμός, η τιμή και η φιλία.  Θα συγκεντρωθούμε για να τι-
μήσουμε τους Αυστραλούς στρατιώτες που πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα του 
πολέμου και των ειρηνευτικών διαδικασιών, καθώς και εκείνους που με θάρρος 
συνεχίζουν το έργο τους προς αυτή την κατεύθυνση.  Οι Άνζακς διαμόρφωσαν το 
τοπίο για την ελευθερία που όλοι οι Αυστραλοί απολαμβάνουν σήμερα. Η παρέλα-
ση των Άνζακ θα αρχίσει στις 2.40 μ.μ. από τη γωνία των δρόμων Church Street 
και Burwood Road. Θα ακολουθήσει η Επιμνημόσυνη Δέηση στις 3 μ.μ. στο War 
Memorial Arch στο Burwood Park.

Νέο στολίδι στο Prowse Reserve
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την ολοκλήρωση των έργων 

μιας νέας παιδικής χαράς στο Prowse Reserve, του Croydon. Ο τελευταίος αυτός 
χώρος αναψυχής σίγουρα θα αποδειχθεί πόλος έλξης για παιδιά ηλικίας 2 – 5 χρό-
νων, εφόσον περιλαμβάνει εγκαταστάσεις όπως τσουλήθρα, παιδικά παιχνίδια και 
a διπλό ‘μπάουνσερ’. Η παιδική χαρά βρίσκεται σε ασφαλή χώρο με περίφραγμα 
ενώ στο έδαφος έχει τοποθετηθεί πλαστικός τάπητας φιλικός προς το περιβάλλον.

Υπάρχουν επίσης καινούργια παγκάκια πάρκου για τους γονείς, ώστε να ανα-
παύονται και να χαλαρώνουν όσο τα παιδιά τους βρίσκονται στην παιδική χαρά.

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις που είχαν τοποθετηθεί στο Prowse Reserve πριν 
λίγα χρόνια, θα παραμείνουν και θα εξυπηρετούν τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά. 14
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Ο Δήμαρχος John Faker 
συνομιλεί με εργάτες 
ενώ τελειώνουν τα έργα 
για την νέα παιδική χαρά.

sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε / advertising enquires

Το κρύο, αντίδοτο 
στην υπογεννητικότητα        

Ο κ. Κώστας 
Βατσκαλής


