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Aπροσδόκητη πτώση εµ-
φάνισαν οι πωλήσεις 
λιανικής στην χώρα τον 

Ιούλιο, καθώς οι καταναλωτές 
επέλεξαν να µην προχωρήσουν 
σε αγορές µετά από τις ισχυρές 
δαπάνες του τελευταίου διµή-
νου. Οι πωλήσεις λιανικής υπο-
χώρησαν κατά 0,8% τον Ιούλιο 
σε σχέση µε τον Ιούνιο, όταν 
είχαν αυξηθεί κατά 1,2%, σύµ-
φωνα µε αναθεωρηµένη µέτρη-
ση. Η πτώση ήταν η µεγαλύτερη 

από τον Οκτώβριο του 2010 
και αρκετά χαµηλότερη από την 
αύξηση κατά 0,2% που αναµε-
νόταν. Η µεγαλύτερη υποχώρη-
ση ήρθε από τα καταστήµατα, 
όπου οι πωλήσεις σηµείωσαν 
πτώση 10,2%, τη µεγαλύτερη 
των επτά τελευταίων ετών. Μετά 
την ανακοίνωση των στοιχεί-
ων αυτών ασκήθηκαν έντονες 
πιέσεις στο δολάριο που µειώ-
θηκε στο 1,0250 ΗΠΑ. Σ’ αυτό 
συνέβαλαν και τα άσχηµα στοι-

χεία µεταποίησης στην Κίνα, 
καθώς επίσης οι φήµες που 
θέλουν την Κεντρική Τράπεζά 
της να µη «χαλαρώνει» περαι-
τέρω τη νοµισµατική της πολι-
τική. Ειδικότερα, στις αρνητικές 
ανακοινώσεις, η µεταποιητική 
δραστηριότητα στην Κίνα κατέ-
γραψε χαµηλά για το 2012 σε 
περιβάλλον συρρίκνωσης (στις 
49,2 µονάδες) τον Αύγουστο 
για πρώτη φορά από τον Νοέµ-
βριο του 2011. 

Aµετάβλητες παρέµειναν 
οι τιµές ακινήτων στην 
Αυστραλία τον Αύγου-

στο, σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία που δόθηκαν στη 
δηµοσιότητα. Συγκεκριµένα, 

ο δείκτης τιµών ακινήτων της  
RP Data-Rismark δείχνεί µεί-
ωση µεγαλύτερη του 1% στο 
Περθ και στο Χόµπαρτ, ενώ 
στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη 
και το Μπρίσµπαν (οι τιµές 

ακινήτων) παρέµειναν αµετά-
βλητες. Στην Αδελαϊδα και την 
Καµπέρα οι τιµές ακινήτων 
αυξήθηκαν κατά περισσότερο 
από 1%, ενώ στο Ντάργουιν 
«έπεσαν» 0,5%.

Mε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις απειλούν οι δηµό-
σιοι υπάλληλοι του Κου-

ίνσλαντ, µετά την επιβεβαίωση 
ότι η πολιτειακή κυβέρνηση σκο-
πεύει να προβεί σε περαιτέρω 

περικοπές θέσεων εργασίας στο 
Νοσοκοµείο του Τάουνσβιλ και 
στις Υγειονοµικές Υπηρεσίες. Οι 
απολύσεις αρχίζουν την ερχόµε-
νη βδοµάδα και περιλαµβάνουν 
45 νοσοκόµους και νοσοκόµες. 

Η πολιτειακή αντιπολίτευση κα-
τηγορεί την κυβέρνηση για αθέ-
τηση άλλης µιας προεκλογικής 
της υπόσχεσης, να µην απολύσει 
προσωπικό σε νευραλγικούς το-
µείς των δηµόσιων υπηρεσιών.

Απρόσμενη πτώση στις πωλήσεις λιανικής

Αμετάβλητες παρέμειναν
οι τιμές των ακινήτων στο Σίδνεϊ

«Τσεκούρι» σε επιπλέον 200 θέσεις εργασίας
από την κυβέρνηση του Κουίνσλαντ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνουν 8ήμερη εκδρομή στη ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, 

Auckland, Rotorua, Wellington, Picton, Christchurch.
Aναχώρηση Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 8πμ από τα Coles Earlwood με λεωφορεία για το αεροδρόμιο.

Απαραίτητα διαβατήρια, Πλούσιο πρόγραμμα. Τιμή μόνο $1995 περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, εισιτήρια, δίκλινα δωμάτια για 
ανδρόγυνο σε ξενοδοχείο, δικό τους δωμάτιο πρωϊνό, βραδυνό φαγητό, περιήγηση με πολυτελέστατα λεωφορεία, πληρωμένα και τα αξιοθέατα. 

Επιτελούμε κοινωνικό έργο, ψυχαγωγία. Δεν κάνουμε διακρίσεις από όποιο χώρο της Ελλάδας και αν κατάγεστε.
Κλέιστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλή διοργάνωση. Με μια προκαταβολή. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται.
Επισκεφθείτε τα γραφεία του συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley (γωνία Princes St). Tηλ. 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη.
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