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Χιλιάδες Αυστραλοί, ανάµεσά τους 
και παιδιά, δεν έχουν την οικονο-
µική δυνατότητα να αγοράσουν τα 

βασικά καταναλωτικά αγαθά που χρει-
άζεται η οικογένειά τους. Ο φιλανθρω-
πικός οργανισµός Anglicare Australia, 
τονίζει ότι περίπου 45.000 νοικοκυριά 
δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να 
αγοράσουν βασικά τρόφιµα για να θρέ-
ψουν τις οικογένειές τους. Απ’ αυτές τις 
οικογένειες, τουλάχιστον 22.000 περ-
νούν τουλάχιστον µια ολόκληρη µέρα 

της εβδοµάδας, χωρίς διατροφή. «Έρευ-
να που διενήργησε ο οργανισµός µας, 
αποκαλύπτει ότι πολλοί γονείς σκόπιµα 
δεν τρώνε γεύµατα, για να προστατεύ-
σουν τα παιδιά τους», δήλωσε η Γενική 
∆ιευθύντρια του Anglicare Australia, 
Κέϊσι Τσέϊµπερς.

Να σηµειωθεί ότι η τελευταία έκθεση 
του οργανισµού FoodBank Australia, 
ανεβάζει τον αριθµό των Αυστραλών 
που στερούνται καθηµερινά βασικών 
καταναλωτικών αγαθών, στις 680.000.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες µπορεί να 
υπερηφανεύονται ότι ηγούνται του 
ελεύθερου κόσµου, αλλά οι Αυ-

στραλοί πιστεύουν ότι έχουν µια πολύ 
καλύτερη ζωή στην 5η ήπειρο.

Έρευνα που διενήργησε η εταιρία 
Essential Research αποκαλύπτει ότι στην 
πλειονότητά τους οι Αυστραλοί πιστεύ-
ουν ότι η υγειονοµική φροντίδα, το βι-
οτικό επίπεδο, η διαθεσιµότητα θέσεων 
εργασίας, η δηµόσια ασφάλεια, οι µισθοί 
και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στην 
Αυστραλία, είναι σε πολύ καλύτερη θέση 
απ’ ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Σε δείγµα 1.048 ερωτηθέντων, η Αυ-
στραλία ξεχωρίζει και στους τοµείς της 

εκπαίδευσης, των ατοµικών δικαιωµάτων 
και των ευκαιριών επιτυχίας στον επιχει-
ρηµατικό τοµέα.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες ξεχωρίζουν - 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ίδιας 
έρευνας - ως το κράτος µε την µεγαλύτε-
ρη επιρροή στον πλανήτη µας. Το 39% 
των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ 
βαδίζουν στο σωστό δρόµο, σε σύγκριση 
µε το 23% που πιστεύουν το αντίθετο. Το 
27% των ερωτηθέντων είπαν ότι δεν τους 
ενδιαφέρουν οι προεδρικές εκλογές στις 
ΗΠΑ, ενώ το 63% δήλωσαν ότι θα ήθε-
λαν να επανεκλεγεί ο Μπαράκ Οµπάµα, 
σε σύγκριση µε µόνο το 9% που υποστή-
ριξαν τον Μιτ Ρόµνεϊ.

Ηµεγαλύτερη µηνιαία αύξηση - από 
τον περασµένο Ιανουάριο - σηµει-
ώθηκε στον αριθµό στεγαστικών 

δανείων  που χορηγήθηκαν σε αγοραστές 
κατοικίας τον Αύγουστο. Η αύξηση ήταν 
του επιπέδου του 1,8% και σύµφωνα µε 
την Στατιστική Υπηρεσία της χώρας χορη-
γήθηκαν 45.821 στεγαστικά δάνεια συνο-
λικού ύψους $13,65 δις.

Οι οικονοµολόγοι είχαν προβλέψει αύ-
ξηση 1,5% και αν εξαιρεθούν οι επανα-
δανειοδοτήσεις, τότε τα νέα στεγαστικά δά-
νεια που χορηγήθηκαν τον Αύγουστο ήταν 

κατά 0,6% περισσότερα απ’ αυτά του προ-
ηγούµενου µήνα. Ο αριθµός στεγαστικών 
δανείων για την αγορά νέων κατοικιών 
αυξήθηκε κατά 13,9% σε 2,341, αριθµός 
που είναι ο µεγαλύτερος που γνωρίζει η 
χώρα από τον Σεπτέµβριο του 2009.

Οι οικονοµολόγοι της Τράπεζας 
Westpac, πάντως, προβλέπουν ότι στους 
επόµενους µήνες θα παρατηρηθεί σηµα-
ντική αύξηση στα στεγαστικά δάνεια σε 
αγοραστές πρώτης κατοικίας, λόγω της 
πρόσφατης µείωσης των στεγαστικών επι-
τοκίων.

Η πείνα χτυπά χιλιάδες νοικοκυριά

Καλύτερη η Αυστραλία από τις ΗΠΑ

Αισιόδοξες προβλέψεις 
για την οικοδοµική δραστηριότητα

45.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Α∆ΥΝΑΤΟΥΝ 
ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ

ΑΥΞΗΣΗ 1,8% ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2012
19 Οκτωβρίου. Ο Ετήσιος Χορός της Παμμακεδονικής Αδελφότητας 

«Ο Μέγας Αλέξανδρος»
      Στην Μακεδονική Λέσχη  160 Livingstone rd. Marrickville. 

Από ώρα 7.00μμ έως αργά.
      Για κρατήσεις θέσεων: τηλεφωνείστε στην Μακεδονική Λέσχη στο 95609766                                     

20 Οκτωβρίου. Ετήσιος χορός του Νομού Ημαθίας «Το Βέρμιον» 7.30μμ ως αργά.
Στο Haldon function Centre, 276 Haldon st. Lakemba. Ολοι ευπρόσδεκτοι
Για  θέσεις στον Γιώργο 95593951 ή Αλέκο 97406073 ή Γιάννη 95344133. 

21 Οκτωβρίου. Ομιλία με θέμα: «Η Συμβολή των Μακεδόνων στον ελληνικό αγώνα
      για την Ανεξαρτησία το 1821 από τους οθωμανούς»

      Παρουσιάστρια η κα Αναστασία Αναστασιάδου, ερευνήτρια και φιλόλογος,
       στη Μακεδονική Λέσχη «Μέγας Αλέξανδρος» 

που βρίσκεται στο 160 Livingston rd. Marrickville.
       Ωρα προσέλευσης  για έναρξη 7.30μμ. Είσοδος ελευθέρα, όλοι ευπρόσδεκτοι.

26 Οκτωβρίου. Δεξίωση της Παμμακεδονικής Ενώσεως ΝΝΟ 
και Ελληνο-Αυστραλιανού Συμβουλίου

      για τα εκατόχρονα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης 
στην Πολιτειακή Βουλή του Σύδνεϋ, Μacquarie st. Sydney. 

Προσέλευση 6.00μμ για έναρξη 6.30μμ. Μόνο με πρόσκληση.

2 Νοεμβρίου. Ομιλία με θέμα: «Ταξιδεύοντας στο μπαλκόνι και στον θησαυρό 
της Μακεδονίας χερσόνησος της Χαλκιδικής» 

από τον κ. Καμετόπουλο Δημήτριο, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
                 Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών και Συντονιστή των Μακεδονικών 

εκδηλώσεων Δημήτρια 2012. 

3 Νοεμβρίου. Ο Ετήσιος χορός της Παμμακεδονικής Ενώσεως ΝΝΟ 
και Συλλόγου Κοζάνης στην Μακεδονική Λέσχη «Ο Μέγας Αλέξανδρος» 

160 Livingstone rd. Marrickville.
   Για τις θέσεις σας στον Χρήστο 0401615656 ή Γιώργο 0412384394 

ή Γιώργο 0418642988.   

  4 Νοεμβρίου. Ομιλία με θέμα: H Θεσσαλονίκη 1912-2012 εκατό χρόνων.
   Παρουσιαστής ο δικηγόρος κος Ιωάννης Θεοδωρίδης. 

Θα δοθεί στην Μακεδονική Λέσχη
   160 Livingstone rd. Marrickville. Προσέλευση 6.00μμ. για έναρξη 6.30μμ.

16 Δεκεμβρίου. Η Παρουσίαση των εργασιών και η βράβευση των νικητών 
στον Μαθητικό διαγωνισμό για την Μακεδονία. 

Στην αίθουσα που βρίσκεται στην εκκλησία των «Αγίων Πάντων», 
Cecilia & Isabel streets Belmore. Aπό ώρα 3.00μμ-5.30μμ. Είσοδος ελευθέρα.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο
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Οι Θησαυροί 2000 χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα εκτίθενται 
στο κοινό από τις 24 Νοεμβρίου έως 28 Απριλίου 2013

στο Αυστραλιανό Μουσείο του Σύδνεϋ. 

ΑνΑκοίνωση
Στα πλαίσια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ που αποτελείται από το 
μέλος του πολιτικού γραφείου της ΚΕ Γ. Μαρίνο και το μέλος της γραμματείας της ΚΕ 
του ΚΚΕ και του τμήματος διεθνών σχέσεων Κώστα Παπαδάκη, η Λέσχη φίλων του 
ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 

στο Σπίτι των Ηλείων, 279 Forest Road, Bexley.
Τιμή μετά φαγητού και ποτού 25 δολάρια.

Καλούμε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους να δώσουν το παρόν 
σ΄ αυτή την εκδήλωση όπου η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ θα μας ενημερώσει 

για τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
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