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Αύξηση 50% µέσα σε έξι χρόνια παρουσιάζει το κόστος 
ανατροφής παιδιών στην Αυστραλία. Στοιχεία από την 
ετήσια Έκθεση Εισοδήµατος και Πλούτου, που δόθη-
καν χθες στη δηµοσιότητα, αποκαλύπτουν ότι µια µέση 
οικογένεια ξοδεύει κατά µέσον όρο $812,000 για την 
ανατροφή δύο παιδιών µέχρι να φτάσουν στην ηλικία 
των 24 χρόνων.

Το ποσόν αυτό είναι κατά $275,000 µεγαλύτερο απ’ 
αυτό που είχε υπολογιστεί το 2007. Την ίδια ώρα στοι-
χεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Αυστραλιανό Γρα-
φείο Στατιστικών Ερευνών, αποκαλύπτουν σηµαντική 
άυξηση στο κόστος ζωής των Αυστραλών, µε τις µεγα-
λύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στα τρόφιµα, στο 
κόστος συγκοινωνίας και στο κόστος ψυχαγωγίας.
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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

Αφρικανός πνευματικός θεραπευτής και μέντιουμ, ειδικός 
στην επίλυση όλων των ουσιαστικών προβλημάτων: λύνει 
προβλήματα γάμου ή στις σχέσεις με το αγαπημένο σας 

πρόσωπο, απομακρύνει την κακή τύχη και τη μαύρη μαγεία, 
δίνει λύσεις στα δικαστικά σας προβλήματα, φέρνει την επιτυχία 

στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και πολλά άλλα.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μπορώ να σας βοηθήσω να γίνεται και πάλι ευτυχισμένοι

Τηλ. 0469004524 

O κύριος Υaceen µε 37 χρονια εµπειρίας

Στα ύψη το κόστος ανατροφής 
παιδιών στην Αυστραλία

Ο Πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Κάµπελ Νιούµαν 
σέρβιρε τους επισκέπτες µε λουκουµάδες και ο πρώην 
Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Κέβιν Ραντ, µάθαινε 
να ψήνει σουβλάκι.
Στο «πόδι» ήταν και πολλοί άλλοι Αυστραλοί πολι-
τικοί που πέρασαν από το διήµερο «Ελληνικό Πα-
νηγύρι», µια εκδήλωση που συγκέντρωσε πάνω από 
50.000 ανθρώπους, στη συντριπτική πλειονότητα 
µη-Έλληνες και αποτέλεσε την καλύτερη διαφήµιση 
για την Ελλάδα!
Πρόκειται για ένα πανηγύρι που συνδυάζει αρµονικά 
τον ελληνικό πολιτισµό µε την κουλτούρα και τις παρα-
δόσεις µας και που, κατά γενική οµολογία, κατάφερε και 
ενσωµατώθηκε µε την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία.
Το Ελληνικό Κλαµπ, µε τους χώρους ψυχαγωγίας, το 
ελληνικό σχολείο, τα γραφεία της Κοινότητας και ο πε-
ρικαλλής ναός του Αγίου Γεωργίου, βρίσκονται ακρι-
βώς απέναντι από το πασίγνωστο πάρκο του Musgrave. 

Έτσι, λοιπόν, στους µεν χώρους του Κλαµπ έγιναν οι 
διαλέξεις από ακαδηµαϊκούς και συνεχόµενη προβολή 
φιλµ για την Αρχαία Ελλάδα, τα Γλυπτά του Παρθενώ-
να και άλλα στα οποία παρακολούθησαν ένας µεγάλος 
αριθµός Αυστραλών, εκθέσεις µε παραδοσιακές φορε-
σιές και φωτογραφίες µε πληροφορίες στα Αγγλικά για 
τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, επιδείξεις 
µαγειρικής, εκθέσεις µε ελληνικά προϊόντα κ.λπ., στο δε 
πάρκο στήθηκε το λαϊκό πανηγύρι.
Εκεί µε περίπτερα η Παγκρήτιος, η Παµµακεδονική, οι 
Κώες, οι Χιώτες, οι Κύπριοι και, φυσικά, οι τοπικές Κοι-
νότητες της Παναγίας και της Αγίας Παρασκευής. Ένας 
πόλεµος µε γαστρονοµικές γεύσεις και µε ό,τι ελληνικό 
µπορεί να φανταστεί ο καθένας.
Πολλά ήταν και τα χορευτικά συγκροτήµατα που έδειξαν 
τις χορευτικές τους φιγούρες και χειροκροτήθηκαν. Σε 
αυτή την µεγάλη χαρά παρόντες ήταν και πολλοί τηλεο-
πτικοί αστέρες της Αυστραλίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Κύριος ζητά γνωριμία 
με κυρία ηλικίας μέχρι 

60 ετών με καλό σκοπό. 

κιν. 0412 215 066

Ο Πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ κερνούσε…
λουκουµάδες στο «Ελληνικό πανηγύρι»


