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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιτροπή του Macquarie University Hellenic Studies Foundation 

σε συνεργασία με τον οργανισμό της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
(τμήμα ΑΝΑΤΟΛΗ) έχει την τιμή να σας προσκαλέσει 
όπως παρευρεθείτε στην ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη 

στον αείμνηστο “Βασίλη Γεωργίου”
πρωτεργάτη του τμήματος Ελληνικών Σπουδών 

στο Πανεπιστήμιο του Μακουώρυ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξένου 

Αξ. Κου Βασιλείου Μ. Τόλιου
Θα λάβει χώρα την Παρασκευή στις 22 Ιουνίου  2012 στις 7:30 μ.μ. 

στο Venus Reception Centre 20 Belgrave St. Kogarah NSW
Είσοδος μετά φαγητού και ποτού $ 75.00

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Το τμήμα έχει την ανάγκη μας να διατηρηθεί.

Πληροφορίες και κλείσιμο θέσεων 
Απάντηση μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Χρήστος Βίγλας 9559-2156 • Θεόφιλος Πρεμέτης 9718-1599
Γεώργιος Λιανός  9519-4477 / Κιν. 0408000025 
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O Σταθμός του Croydon 
Όπως πολλοί γνωρίζουν στην περιο-

χή μας, ο σιδηροδρομικός σταθμός του 
Croydon δεν παρέχει επαρκή πρόσβαση 
σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή 
δεν μπορούν να ανεβούν τις σκάλες. Αφού 
επιθεώρησα την τοποθεσία με στελέχη της 
Δημαρχίας μας, ως Δήμαρχος του Burwood, 
θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους κατοίκους 
της περιοχής ότι θα ασκήσω πιέσεις στην 
Πολιτειακή Κυβέρνηση για να διαθέσει 
τους οικονομικούς πόρους που θα επιτρέ-
ψουν την εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα 
(ασανσέρ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
όσων χρησιμοποιούν τον σταθμό. Η Δημαρχία του Burwood δεσμεύεται να συνεργαστεί μαζί σας. 
Αν έχετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί και θέλετε να το συζητήσετε μαζί μας, μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με το γραφείο μου στο 9911 9916 για να κανονίσουμε ώστε να συναντηθούμε.

Οι νεότεροι Αυστραλοί υπήκοοι του Burwood 
Την προηγούμενη βδομάδα είχα την τιμή να καλωσορίσω 57 νέους Αυστραλούς υπήκοους στο 

Burwood, στο πλαίσιο της τοπικής Τελετής απονομής Υπηκοότητας που γίνεται στην περιοχή μας.
Τους νέους αυτούς κάτοικους της περιοχής μας, εκ των οποίων ορισμένοι κατάγονται από μα-

κρινές χώρες όπως την Πολωνία και την Νεπάλ, καλωσόρισαν εκπρόσωποι από όλα τα επίπεδα 
της κυβέρνησης σε μια συγκινητική επίδειξη πατριωτισμού.

Όσο το Burwood συνεχίζει να καλωσορίζει κατοίκους, όχι μόνο από το εξωτερικό αλλά και μέσα 
από την Αυστραλία, η Δημαρχία μας εντείνει τις προσπάθειές της για να διατηρήσει η περιοχή μας 
τον φιλόξενο κοινωνικό της χαρακτήρα και να συνεχίσει να είναι ένας ζωντανός και εντυπωσιακός 
τόπος για όλους όσους θέλουν να ζήσουν, να εργαστούν ή να επισκεφθούν την περιοχή μας. 14
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sales@kosmos.com.au

(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε
advertising enquires
για να διαφηµιστείτε

Σκληρή επίθεση κατά του πολιτειακού 
Πρωθυπουργού, Μπάρι Ο’Φάρελ, 
άσκησε χθες ο αρχηγός της αντιπο-

λίτευσης της Ν.Ν.Ο., Τζον Ρόµπερτσον, 
υποστηρίζοντας ότι κατέθεσε ένα προϋπο-
λογισµό που διαθέτει εκατοµµύρια δολά-
ρια σε πρωϊνά γεύµατα και αφίσες, αλλά 
πετσοκόβει χιλιάδες θέσεις εργασίας στις 
δηµόσιες υπηρεσίες.

Ο κ. Ρόµπερτσον ζήτησε από τον κ. Ο’ 
Φάρελ να εξηγήσει γιατί αύξησε τον προϋ-
πολογισµό για το δικό του γραφείο σε $29 
εκατοµµύρια, ενώ την ίδια ώρα θα απο-
λύσει 15.000 εργαζόµενους στα δηµόσια 
σχολεία, τα δηµόσια νοσοκοµεία και στο 
αστυνοµικό σώµα.

«Το πρωθυπουργικό γραφείο θα ξο-
δέψει 68% περισσότερα σε αφίσες, 37% 
περισσότερα σε προσωπικό και 4% περισ-
σότερα σε διαφηµίσεις. Μόνο σε πρωϊνά 

και µεσηµεριανά γεύµατα, έχουν διατεθεί 
$13,9 εκατοµµύρια, ποσόν 13% µεγαλύ-
τερο από το περσινό», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Ρόµπερτσον.

Ο προϋπολογισµός που κατέθεσε προ-
χθές στη Βουλή της Ν.Ν.Ο. ο Θησαυρο-
φύλακας Μάϊκ Μπερντ, χαρακτηρίστηκε 
«σκληρός αλλά υπεύθυνος». Ανάµεσα στα 
θετικά του προϋπολογισµού είναι η ανα-
κοίνωση ότι διπλασιάζεται η οικονοµική 
βοήθεια στους αγοραστές καινούργιων 
σπιτιών στις $15.000, και οικονοµική βο-
ήθεια $5.000 στους αγοραστές κατοικιών 
κάτω των $650.000. Ανάµεσα στα αρνη-
τικά είναι η ετήσια µείωση του αριθµού 
δηµοσίων υπαλλήλων κατά 2.500 για τα 
επόµενα τέσσερα χρόνια. Επίσης, αυξάνο-
νται τα πρόστιµα για παραβάσεις του κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως για 
υπερβολική ταχύτητα, κατά 12,5%.

Η επιβράδυνση που παρατηρείται 
στην οικονοµική ανάπτυξη της Κί-
νας, θα µπορούσε να έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα στην 
Αυστραλία. Την προειδοποίηση έκανε χθες 
η Παγκόσµια Τράπεζα η οποία προβλέπει 
πως η οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας θα 
ανέλθει από 8,2% σε 8,4% µέσα στα επό-
µενα δύο χρόνια. «Η επιβράδυνση αυτή θα 
µπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Αυστραλίας», αναφέρει η σχετική έκθεση 
της Παγκόσµιας Τράπεζας.

Τους τελευταίους µήνες πάντως το κινέ-
ζικο καθεστώς δείχνει σηµάδια ανησυχίας 
για την οικονοµική κατάσταση της χώρας. 

Στις 12 Μαΐου, οι κεντρικές Αρχές µείωσαν 
τα απαιτούµενα αποθέµατα των τραπεζών 
για τρίτη φορά µέσα σε διάστηµα 6 µηνών, 
επιτρέποντας έτσι περισσότερα χρήµατα να 
κυκλοφορήσουν στην οικονοµία.

Όλα αυτά έγιναν εν µέσω µιας αβέβαιης 
παγκόσµιας οικονοµικής κατάστασης, µε τα 
ξένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να µειώ-
νουν συνεχώς τις εκτιµήσεις τους για την 
ανάπτυξη της Κίνας. Σε πρόσφατη επίσκε-
ψή του στην επαρχία Χούµπεϊ, ο Κινέζος 
πρωθυπουργός Γουέν Τζιαµπάο τόνισε την 
ανάγκη για ανάπτυξη της εγχώριας ζήτη-
σης. Αυτό θα σταθεροποιήσει την εξωτερι-
κή ζήτηση και θα παρέχει επίσης στην Κίνα 
µια σταθερή οικονοµική ανάπτυξη.

«Μηχανοστάσιο» του αποκα-
λούµενου ασιατικού αιώνα, 
µπορεί να αποδειχθεί η Αυ-

στραλία, αρκεί να συνεχίσει να βλέπει αλλά 
και να σχεδιάζει το µέλλον µε αισιοδοξία, 
σύµφωνα µε την κυβέρνηση Γκίλαρντ. Η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ ζήτησε 
από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα και 
τον επιχειρηµατικό τοµέα της χώρας, να 
διατυµπανίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι 
η αυστραλιανή οικονοµία είναι µία από τις 
ισχυρότερες στον κόσµο. Να σηµειωθεί ότι 
τελευταία έρευνα που έγινε σε παναυστρα-
λιανή κλίµακα, στέλνει αρνητικά µηνύµατα 
σε ότι αφορά το κλίµα που επικρατεί στον 
επιχειρηµατικό τοµέα της χώρας.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι πρέπει να αυξη-
θεί η παραγωγικότητα, να µειωθούν οι φό-
ροι επιχειρήσεων και να δηµιουργηθούν 

νέες θέσεις εργασίας. Ο οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σου-
άν, υποστήριξε ότι υπάρχουν φανταστικές 
ευκαιρίες στην Ασία, τις οποίες η Αυστρα-
λία µπορεί να εκµεταλλευθεί αν ο επιχειρη-
µατικός τοµέας, τα εργατικά συνδικάτα και 
οι πολιτειακές κυβερνήσεις συνεργαστούν 
µε την οµοσπονδιακή κυβέρνηση ώστε να 
εφαρµοστεί ένα σωστό πρόγραµµα πολιτι-
κών προγραµµάτων.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΚΙΛΑΡΝΤ

Η Αυστραλία «µηχανοστάσιο» 
του ασιατικού αιώνα 

Για άσκοπες σπατάλες 
κατηγορεί τον Μπάρι Ο’ Φάρελ 
ο Τζον Ρόμπερτσον

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Η Παγκόσµια Τράπεζα
προειδοποιεί την Αυστραλία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝOMIAΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ




