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Θετικές είναι οι προ-
βλέψεις του Οργανι-
σµού Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (ΟΟΣΑ) για την οικο-
νοµική ανάπτυξη της Αυ-
στραλίας στο τρέχον έτος. 
Στην τελευταία του έκθεση 
ο ΟΟΣΑ εγκρίνει τα ανα-
κοινωθέντα του τελευταίου 
οικονοµικού προϋπολογι-
σµού και τονίζει ότι η οι-
κονοµική ανάπτυξη θα συ-
νεχιστεί, κυρίως λόγω του 
«µπουµ» που γνωρίζει η 
εξορυκτική βιοµηχανία της 
χώρας. Ο οργανισµός όµως, 
που έχει την βάση του στο 
Παρίσι, προειδοποιεί ότι η 
οικονοµική ανάπτυξη της 
Αυστραλίας θα µπορούσε 
να επηρεαστεί σηµαντικά σε 

περίπτωση που επιδεινωθεί 
η κρίση χρέους στην ευρω-
ζώνη. «Η κρίση χρέους στην 
ευρωζώνη έχει επιδεινωθεί 
σοβαρά τον τελευταίο καιρό 
και συνεχίζει να αποτελεί 
την πιο σηµαντική πηγή 
κινδύνου για την παγκόσµια 
οικονοµία», ανάφερε χαρα-
κτηριστικά ο αναπληρωτής 
Γενικός Γραµµατέας του 
ΟΟΣΑ, Pier Carlo Padoan. 
Ο Οργανισµός προβλέπει 
µηδενική ανάπτυξη στην 
ευρωζώνη αυτό τον χρόνο, 
ενώ προειδοποιεί ότι ορι-
σµένες χώρες θα βυθιστούν 
στην ύφεση το 2013 και το 
2013. Για την Αυστραλία 
επικροτεί τα κύρια ανακοι-
νωθέντα του τελευταίου 
οικονοµικού προϋπολογι-

σµού, κυρίως την ακύρωση 
φορολογικών περικοπών, 
καθώς και την µείωση στα 
κονδύλια στον τοµέα της 
άµυνας και στην εξωτερι-
κή οικονοµική βοήθεια της 
χώρας. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει 
όµως ότι η ανεργία στην 
Αυστραλία θα αυξηθεί στο 
5,4% του εργατικού δυνα-
µικού αυτό τον χρόνο (από 
4,9% που είναι σήµερα) και 
στο 5,7% τον επόµενο χρό-
νο. Η αυστραλιανή οικονο-
µία θα αυξηθεί κατά 3.1% 
στο 2012 και κατά 3.7% στο 
2013 και ο πληθωρισµός 
µείνει εντός του πλαισίου 
των προβλέψεων της Απο-
θεµατικής Τράπεζας, δηλα-
δή 2-3% αυτό τον χρόνο 
αλλά και τον επόµενο.

T ο πρώτο της διάγ-
γελµα για την εθνική 
ασφάλεια, προς τον 

αυστραλιανό λαό, προε-
τοιµάζει η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ. Την πλη-

ροφορία επιβεβαίωσε το 
πρωθυπουργικό γραφείο, 
τονίζοντας ότι το διάγγελµα 
θα γίνει στα τέλη αυτού του 
χρόνου. Να σηµειωθεί ότι 
ο πρώην πρωθυπουργός 

της χώρας, Κέβιν Ραντ, είχε 
υποσχεθεί τον ∆εκέµβριο 
του 2008 ότι θα απευθύ-
νει κάθε χρόνο διάγγελµα 
προς τον αυστραλιανό λαό 
για την εθνική ασφάλεια.

O ανεξάρτητος βουλευ-
τής, Άντριου Γουίλκι, 
έκανε στροφή 180 

µοιρών και δηλώνει τώρα 
ότι δεν πρόκειται να υπο-
στηρίξει πρόταση µοµφής 
κατά του Κρεγκ Τόµσον. Ο 
κ. Γουίλκι αρχικά είχε πει 
ότι θα υποστήριζε πρόταση 
µοµφής που θα κατέθετε ο 
επίσης ανεξάρτητος βου-
λευτής, Ροµπ Όαξοτ, κατά 
του κ. Τόµσον, ο οποίος 

κατηγορείται - ως γνωστόν 
- για οικονοµικές ατασθα-
λίες και καταχρήσεις ύψους 
$500,000 όταν διατελούσε 
Γραµµατέας του Συνδικάτου 
Υπηρεσιών Υγείας, από το 
2002 µέχρι το 2007. Σε χθε-
σινές του δηλώσεις ο κ. Γου-
ίλκι τόνισε ότι µετά από νο-
µικές συµβουλές που πήρε 
στο θέµα, αποφάσισε να µην 
υποστηρίξει την πρόταση 
µοµφής κατά του Τόµσον.

Θετικές προβλέψεις ΟΟΣΑ 
για την οικονοµική ανάπτυξη 
της Αυστραλίας

Διάγγελμα της πρωθυπουργού
για την εθνική ασφάλεια

Ο Άντριου Γουίλκι δεν θα υποστηρίξει 
πρόταση μομφής κατά του Κρεγκ Τόμσον

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑγγειΑκό & ενδόΑγγειΑκό ιΑτρειό
δρ. δημητριός (Jim) ηλιόπόυλός
BSc (Med), MB BS (HonS 1), PHd, FRAcS (cARdiotHoRAcic SuRgeRy), FRAcS (VASculAR SuRgeRy)

ΑγγειΑκός κΑι ενδόΑγγειΑκός Χειρόυργός

Ο Ιατρός Δημήτριος (Jim) Ηλιόπουλος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές 
του ως ειδικός στην Αγγειακή Χειρουργική και στην Καρδιοθωρακική 
Χειρουργική, καθώς επίσης και ένα Διδακτορικό (PhD) στην Θωρακική 
Αορτική Χειρουργική.
Ο Δρ. Ηλιόπουλος παρέχει μια ποικιλία αγγειακών υπηρεσιών (αμφότερα 
ενδοαγγειακές και ανοικτές αγγειακές εγχειρήσεις) για την διευθέτηση των 
κάτωθι:
 • Καρωτιδικές αρτηριακές παθήσεις
 • Θωρακικές και κοιλιακές αορτικές παθήσεις
 • Περιφερειακές αγγειακές παθήσεις
 • Φλεβώδεις παθήσεις & Κιρσογενείς φλέβες
 • Νεφρική /διάλυση προσέγγιση
 • Μεσεντερική αγγειώδης πάθηση.
Επιπρόσθετα, ασχολείται με την ενδοαγγειακή θεραπευτική αγωγή των 
θωρακικών και κοιλιακών αορτικών ανευρισμάτων.

St George Consulting Rooms Liverpool Consulting Rooms
Suite 7J-7K, Suite 1,
Level 5, 181 Bigge Street,
1 South Street, Liverpool NSW 2170
Kogarah NSW 2217 Appointments: (02) 9822 4288
Appointments: (02) 9587 5552

macquarie Consulting Rooms Campbelltown Consulting Rooms
Suite 302, Suite B204,
Level 3, Clinical Care Centre, 4 Hyde Parade,
2 Technology Place, Campbelltown NSW 2560
Macquarie University NSW 2109 Appointments: (02) 4627 0349
Appointments: (02) 9887 8899

Current Visiting medical Officer appointments
Liverpool Hospital St George (Public) Hospital
Bankstown Hospital The Sutherland Hospital
St George (Private) Hospital Campbelltown Hospital
Macquarie University Hospital Sydney Southwest Private Hospital 14
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Tηλεφωνήστε μας ή στείλτε μας e-mail.
Mόνοι σας θα διαπιστώσετε την άμεση και άψογη εξυπηρέτησή μας. 

Αν θέλετε να αγοράσετε ακίνητα σε τιμές ευκαιρίας 
επικοινωνήστε μαζί μας και ειδικά αυτή την εποχή 

που το δολλάριο είναι περίπου ισότιμο με το ευρώ.

Την περίοδο αυτή και λόγω ανάγκης πωλούνται ακίνητα 
στη μισή σχεδόν τιμή από ότι πουλιόντουσαν ένα ή δύο χρόνια πριν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξυπηρετηθείτε 
και να εκμεταλλευτείτε τις μεγάλες ευκαιρίες.

H εικοσαετή πείρα μας, μας επιτρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε 
να σας λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα (αγορά-πώληση-τακτοποίηση)
έχετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας τηλεφωνήσετε.

GREEK OFFICE: +30 2741074714
JOHN SKOYRAS: +30 6977214278

STAMATIS PIPINIS: +30 6947639635

AUSTRALIAN OFFICE
JOHN KOSMAS: 0418284274

Εχετε ακίνητο στην Ελλάδα;
Θέλετε να σας το εκτιμήσουμε;

Θέλετε να το πουλήσετε;
Θέλετε να σας φτιάξουμε τα χαρτιά;
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑ

2012 2013 2012 2013 2012 2013

ΟΟΣΑ 1.6 2.2 2.2 1.9 8.0 7.9

Αυστραλία 3.1 3.7  1.8  2.8 5.4 5.7

Νέα Ζηλανδία 1.9 2.8  1.7  2.6 6.5 6.1

ΗΠΑ 2.4 2.6 2.3 1.9 8.1 7.6

Ευρωζώνη -0.1 0.9  2.4  1.9 10.8 11.1

Ιαπωνία 2.0 1.5 -0.2 -0.2 4.5 4.4

ΕΚΤΟΣ ΟΟΣΑ

Κίνα 8.2 9.3 3.3 2.8 - -

Ινδία 7.3 7.8 7.9 6.8 - -

Ο κ. Άντριου Γουίλκι


