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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ Ν.Ν.Ο.

ΧΟΡΟΣ
Για τη Γιορτή της Μητέρας

Παρασκευή 10 Μαϊου 2013 – 7 μ.μ.
Λέσχη Μεγ. Αλεξάνδρου

Livingstone Rd. Marrickville
Οι απαιτήσεις των παιδιών από τη Μητέρα είναι πολλές...

Η μητέρα έχει μόνο μια απαίτηση, να συνεορτάσει 
τη γιορτή της με τα παιδιά της, τα εγγόνια, την οικογένεια.

Θα σας διασκεδάσει η ορχήστρα της Λέσχης 
πλαισιωμένη από τον Αποστόλη Τόλια στο κλαρίνο 

και τη Μαρία Τόλια στο τραγούδι.

Εισιτήρια $30.00, παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν.

Με την ευκαιρία των εορτών, 
το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής ́ Ενωσης 

σας εύχεται «Καλή Ανάσταση»!

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Νίκος Βαγιεράκας

sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε / advertising enquiries

Οι Αυστραλοί έχουν έναν 
από τους µεγαλύτερους 
συντελεστές προσδόκιµου 
ζωής και υγιεινής διαβίω-
σης στον κόσµο, σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα διε-
θνούς µελέτης, που δηµο-
σιοποιήθηκαν χθες στη 
Μελβούρνη. 
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν 

ότι το προσδόκιµο ζωνής 
των Αυστραλών, ανδρών 
και γυναικών, αυξήθηκε 
σηµαντικά από τον 1990 
µέχρι το 2010.
Η Αυστραλία κατατάσσε-
ται 5η στον κατάλοβο 187 
χωρών του πλανήτη µε το 
µεγαλύτερο προσδόκιµο 
ζωής µετά την Ιαπωνία, την 

Ανδόρα, την Ισλανδία και 
την Ελβετία.
Κατά µέσο όρο, οι γυναίκες 
ζουν 83,8 χρόνια στην Αυ-
στραλία και οι άνδρες 79,2 
χρόνια.
Το 1990 οι γυναίκες στην 
Αυστραλία ζούσαν - κατά 
µέσον όρο - 80 χρόνια και 
οι άντρες 74 χρόνια.

Παλαιό στέλεχος του Εργατικού Κόµµατος, 
έκρουσε χθες τον κώδωνα του κινδύνου 
για την παράταξη, εφόσον όπως είπε, πα-
ρατηρείται κατακόρυφη πτώση στον αριθ-
µό των µελών.
Ο κ. Τζον Φόλκνερ υπογράµµισε ότι πολλά 
άτοµα δεν βλέπουν τον λόγο να ενταχθούν 
στο Εργατικό Κόµµα και  κυρίως οι νέοι 
που θέλουν να πολιτικοποιηθούν.
Αν και παραδέχθηκε ότι οι πρώην πολι-
τειακοί υπουργοί της Ν.Ν.Ουαλίας, Έντι 
Οµπίντ και Ίαν Μακντόναλντ - εναντίον 
των οποίων έγιναν καταγγελίες για δι-
αφθορά - έκαναν µεγάλη ζηµιά στο ALP, 
εντούτοις υπογράµµισε πως στην πολιτι-
κή αυτή παράταξη υπάρχουν έντιµα άτοµα 
που εργάζονται σκληρά για το καλό του 
κόµµατος.

Άκρως ανησυχητικά 
κρίνονται τα στοιχεία που 
έδωσε στη δηµοσιότητα το 
Αυστραλιανό Γραφείο Στα-
τιστικών Ερευνών, τα οποία 
αποκαλύπτουν ότι το 11% 
των νοικοκυριών της χώρας, 
δεν έχουν κανένα εργαζόµε-
νο στην οικογένεια!

Αυτό αντιστοιχεί µε 
315,000 οικογένειες, στις 
οποίες συµπεριλαµβάνονται 

223,000 άνεργες µονογονε-
ϊκές οικογένειες µε 362,000 
εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας 
µέχρι 14 χρόνων. Σύµφω-
να µε τον εκπρόσωπο του 
Αυστραλιανού Ινστιτούτου, 
Ντέϊβιντ Ρίτσαρτσον, τα στοι-
χεία αυτά αποκαλύπτουν ότι 
η φτώχεια παίρνει µεγαλύ-
τερες και ανησυχητικές δια-
στάσεις στη χώρα.

«Από τον Ιούνιο του 2008, 

λίγο πριν την παγκόσµια οι-
κονοµική κρίση, µέχρι σήµε-
ρα, ο αριθµός των άνεργων 
οικογενειών µε εξαρτώµε-
νους, αυξήθηκε κατά 22% 
από 258,400 σε 315,300», 
τόνισε ο κ. Ρίτσαρτσον.

Την ίδια περίοδο οι άνερ-
γες µονογονεϊκές οικογέ-
νειες στη χώρα, αυξήθηκαν 
κατά 21,9%, από 183,100 
σε 223,100.

5η η Αυστραλία σε προσδόκιµο 
ζωής και υγιεινής διαβίωσης

Κατακόρυφη πτώση στον αριθµό 
µελών του Εργατικού Κόµµατος

Ο κ. Τζον Φόλκνερ

Ανησυχητική αύξηση 
στον αριθµό άνεργων οικογενειών


