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Η τελευταία έκθεση Κοι-
νωνικής Προσµέτρησης 
στην Αυστραλία, ζωγρα-

φίζει µε µελανά χρώµατα την 
κοινωνική ανισότητα στην 
χώρα και αποκαλύπτει ότι µε-
γαλώνει συνεχώς το χάσµα 
ανάµεσα στους πλούσιους και 
τους φτωχούς.

Τονίζεται δε ότι σήµερα, πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη χρο-
νιά, τα άτοµα που αντιµετωπί-
ζουν οικονοµικά προβλήµατα, 

πολύ δύσκολα µπορούν να 
τα ξεπεράσουν και να ανορ-
θώσουν και πάλι το ανάστηµά 
τους. Η εισοδηµατική ανισότη-
τα έχει αυξηθεί σηµαντικά από 
τα µέσα της δεκαετίας του ’90, 
λόγω των µισθολογικών αυξή-
σεων που προέκυψαν στο διά-
στηµα αυτό, και οι οποίες έδω-
σαν µεγαλύτερο αβαντάζ στους 
υψηλόµισθους να αυξήσουν το 
ετήσιό τους εισόδηµα, κυρίως 
από επενδύσεις σε ακίνητα.

Στην εν λόγω έκθεση ανα-
φέρεται ακόµη ότι 650,000 
Αυστραλοί αντιµετωπίζουν σή-
µερα σοβαρά οικονοµικά προ-
βλήµατα, ενώ 600,000 παιδιά 
κάτω των 15 χρόνων ζουν σε 
οικογένειες όπου οι γονείς τους 
είναι άνεργοι.

Τέλος στην έκθεση αναφέρε-
ται ότι τα άτοµα ηλικίας από 15 
έως 24 χρόνων, αποτελούν το 
25% του αριθµού των µακρο-
χρόνια άνεργων της χώρας.

Για την µεγάλη διοργάνω-
ση του 4ου ετήσιου οικο-
γενειακού φεστιβάλ «Euro 

Festa 2012”, ετοιµάζονται οι 
κάτοικοι του The Waterfront, 
στα κεντροδυτικά προάστια του 
Σίδνεϊ. Στο φεστιβάλ αυτό συµ-
µετέχουν µε περίπτερα και πολ-
λοί συµπάροικοι.

Η περιοχή, γνωστή για το 
ευρωπαϊκό της στιλ και µε ονό-
µατα οδών όπως Σεντ Τροπέζ, 
Καπρί και Μπελάτζιο, θα µετα-

τρέψει την κεντρική της πλατεία 
την Κυριακή 26 Αυγούστου, 
από τις 10 το πρωί µέχρι τις 
4 το απόγευµα, σε µια παρα-
δοσιακή ευρωπαϊκή αγορά. 
Οι επισκέπτες θα µπορούν να 
γευτούν µια µεγάλη ποικιλία 
ευρωπαϊκών φαγητών, να απο-
λαύσουν την µουσική και να 
γιορτάσουν όλοι µαζί τις διαφο-
ρετικές κουλτούρες που κάνουν 
την χώρα αυτή να ξεχωρίζει απ’ 
οποιαδήποτε άλλη.

Για την διασκέδαση των 
παρευρισκόµενων θα υπάρ-
χει χορευτικό συγκρότηµα µε 
Ισπανούς χορευτές φλαµίγκο, 
ζωντανή µουσική από τους 
Τζον Έλµς Ντούο, διαγωνισµοί 
µαγειρικής, έκθεση σπορ αυ-
τοκινήτων όπως Λαµποργκίνι, 
Μασεράτι, Φερράρι και Άστον 
Μάρτιν. Για τα παιδιά θα υπάρ-
χουν πολλές δραστηριότητες, 
jumping castle, λούνα παρκ, 
διαγωνισµοί ζωγραφικής κ.ά.

Μεγαλώνει το χάσµα ανάµεσα 
στους πλούσιους και τους φτωχούς

Το Waterfront φιλοξενεί το 4ο ετήσιο 
οικογενειακό φεστιβάλ “Euro Festa 2012”
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θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
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με την πείρα, την ειλικρίνεια 
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και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720

14
92
0


