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Πτώση-έκπληξη της ανεργίας σηµειώθη-
κε τον Απρίλιο, παρά το αυξηµένο ποσοστό 
των ανέργων που αναζητούσαν εργασία τον 
παρελθόντα µήνα. Η Στατιστική Υπηρεσία 
της χώρας ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο έγι-
ναν 50.100 προσλήψεις προσωπικού(σηµ 
34.500 µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
και 15.600 µε καθεστώς µερικής απασχόλη-
σης) κατεβάζοντας το εθνικό ποσοστό ανεργί-
ας στο 5,5% του εργατικού δυναµικού.

Ο Οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυρο-
φυλακίου, αν και καλωσόρισε την πτώση 
της ανεργίας, εντούτοις υπογράµµισε, ότι «η 
ανεργία τον νέο χρόνο θα πάρει την ανιούσα, 
καθώς η εξορυκτική βιοµηχανία θα µπει στη 
φάση της παραγωγής και της εξαγωγής 
µεταλλευµάτων, η οποία 
δεν απαιτεί προσλή-
ψεις προσωπικού». 

Αξιοσηµείωτο 
είναι το γεγο-

νός, ότι η ανεργία µειώθηκε περισσότερο στις 
πολιτείες χωρίς ορυκτά µέταλλα, ενώ η ∆υτική 
Αυστραλία και η Βόρεια Επικράτεια είχαν τις 
λιγότερες προσλήψεις προσωπικού. Οι πε-
ρισσότερες προσλήψεις, 19.700, έγιναν στη 
Νέα Νότια Ουαλία, µε αποτέλεσµα την πτώση 
του πολιτειακού ποσοστού ανεργίας στο 5,3% 
του εργατικού δυναµικού της Πολιτείας.

Ικανοποιητικός ο αριθµός των προσλήψε-
ων προσωπικού στη Βικτόρια και το Κουίν-
σλαντ, όµως στη Βικτόρια το ποσοστό ανερ-
γίας ανέβηκε στο 5,8%, από 5,7% που ήταν 
τον Μάρτιο, διότι ο αριθµός των ανέργων που 
αναζητούσαν εργασία τον παρελθόντα µήνα 
ήταν µεγαλύτερος του αριθµού των προσλη-
φθέντων.

Οικονοµικοί αναλυτές προειδοποιούν, ότι 
οι προσλήψεις στην εξορυκτική βιοµηχανία 
της χώρας έχουν πέσει στο ναδίρ εξαιτίας 
της υψηλής τιµής του δολαρίου, της χαµηλής 
τιµής των εξαγώγιµων αγαθών, την αβεβαι-
ότητα της κινεζικής αγοράς, την κυβερνητική 
αστά- θεια και τις υψηλές αµοιβές των 

απασχολουµένων στον κλάδο.
Οι αναλυτές εκτιµούν, ότι οι 

µειώσεις των τόκων από την 
Αποθεµατική Τράπεζα µάλλον 

ενίσχυσαν την οικονοµία, αλλά 
συµφωνούν µε την ανάλυση 
του Θησαυροφύλακα Γουέϊν 
Σουάν, ότι η ανεργία µάλ-
λον θα αυξηθεί το νέο έτος 
καθώς µειώνεται η ζήτηση 

προσωπικού από 
την εξορυκτική 
βιοµηχανία.
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Αύξηση της ανεργίας προβλέπει 
ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν

Όχι στον Πίτερ Σλίπερ είπε 
το κόμμα του Κλάϊβ Πάλμερ

∆εκάδες άτοµα πρόσφεραν γενναιόδωρα σε έρανο που δι-
ενεργείται στο Κουίνσλαντ προς υποστήριξη ενός 15χρονου, 
που ακρωτηριάστηκε όταν εξερράγη στα χέρια του µπάλα του 
γκολφ που περιείχε εκρηκτικές ύλες.

Ο ∆ήµαρχος του Ίπσουϊτς, Paul Pisasale, ανακοίνωσε ότι 
έχει δηµιουργηθεί τραπεζικός λογαριασµός για την συγκέ-
ντρωση χρηµάτων προς οικονοµική υποστήριξη του 15χρο-
νουΜάϊκλ Μπόγκαν και της οικογένειάς του.

Το άτυχο αγόρι έχασε τα περισσότερα δάκτυλα των χεριών 
του όταν εξερράγη η µπάλα του γκολφ που περιείχε εκρηκτι-
κές ύλες.

Το περιστατικό έγινε το απόγευµα της περασµένης Παρα-
σκευής και συγκλονίσει την κοινή γνώµη.

Η αστυνοµία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ µέχρι στιγµής δεν 
έχουν γίνει συλλήψεις.

Ακρωτηριασµός 15χρονου
από έκρηξη αυτοσχέδιου 
µηχανισµού

Σοκαρισµένος δήλωσε ο πρώην Πρόεδρος της Οµοσπονδι-
ακής Βουλής, Πίτερ Σλίπερ, για την τροπή που πήρε η σύντο-
µη «συνεργασία» του µε το νεοσύστατο κόµµα του µεγιστάνα 
των ορυχείων, Κλάϊβ Πάλµερ. Ο κ. Σλίπερ είχε αποκαλύψει 
το περασµένο Σάββατο το απόγευµα, ότι είχε προσκληθεί να 
ενταχθεί στην πολιτική παράταξη που αρχικά ανακοίνωσε ότι 
αποδέχθηκε την αίτηση ένταξης ως µέλος, αλλά λίγες ώρες 
αργότερα ανακοίνωσε ότι την απέρριψε.

Ο κ. Σλίπερ δήλωσε ότι τα γεγονότα όπως διαδραµατίστη-
καν, τον εξέπληξαν. Στο µεταξύ, ο ιδρυτής του κόµµατος, Κλά-
ϊβ Πάλµερ, ανακοίνωσε ότι άλλαξε το όνοµα της παράταξης 

σε «Ενωµένο Κόµµα του Πάλµερ», κατόπιν διαβουλεύσεων µε 
την Αυστραλιανή Εκλογική Υπηρεσία. Το κόµµα πρόκειται να 
ανακοινώσει αυτή τη βδοµάδα τους υποψήφιους µε τους οποί-
ους θα διεκδικήσει έδρες στη Γερουσία.

Ο κ. Πάλµερ επιβεβαίωσε πάντως ότι το κόµµα του θα κατέ-
βει στις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου µε υποψήφιους σε όλες 
τις βουλευτικές έδρες της χώρας. Ορίζει ως αιχµές της πολιτι-
κής του κόµµατός του, τον αποκλεισµό µελών που προωθούν 
συµφέροντα τρίτων, την αναδροµική ακύρωση του φόρου ρύ-
πανσης της ατµόσφαιρας και την αεροπορική µεταφορά στην 
Αυστραλία αλλοδαπών που ζητούν ασυλία.

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ 
ζητάει να προσλάβει υπεύθυνα άτομα 

για μόνιμη ή μερική απασχόληση 
στον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Οι λειτουργικές θέσεις εργασίας είναι 
για άτομα που θέλουν να εργαστούν σαν 

 Μάγειρας (Cook)
και Προσωπικό Κουζίνας (Kitchen Hand)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» 

στο Τηλ: (02) 9718 719


