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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΕΣ OIKO∆ΟΜΩΝ

(Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

Σ
To Lemnos Club ανακοινώνει

ότι άρχισε να προσφέρει φαγητό

Τετάρτη - Πέµπτη - Παρασκευή
από τις 11 το πρωϊ έως τις 3.30 το απόγευµα

µόνο $10 

(Taverna Night) ** 
κάθε πρώτη Πέµπτη του µήνα

u Σε όλες τις εκδηλώσεις µας 
θα υπάρχει ζωντανή µουσική

u Επίσης αναλαµβάνουµε κηδείες και µνηµόσυνα 
µε µεγάλη ποικιλία φαγητών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
µε το Lemnos Club 9789 1662

LEMNIAN ASSOCIATION OF NSW “MAROULA” Club Limited
44 Αlbert Street Belmore NSW 2192 - 9796 2324

Ισόβια στον Robert Xie για 
τη δολοφονία της οικογένειας Λιν

Μελβούρνη: ∆ιαµαρτυρίες ιδιοκτητών ταξί κατά Uber

O Robert Xie, ο οποίος δολοφόνησε πέντε µέλη της οικογένειάς του, κατα-
δικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση. Ο 
53χρονος είχε δολοφονήσει τον γαµπρό του και τη σύζυγο του, τα παιδιά τους 
και την σύζυγο της κουνιάδας του στο σπίτι τους στο Epping τον Ιανουάριο 
του 2009. Σε κλάµατα ξέσπασαν οι παππούδες όταν η δικαστής Elizabeth 
Fullerton περιέγραψε το έγκληµα. «Τα υπνοδωµάτια στα οποία βρέθηκαν τα 
θύµατα ήταν πληµµυρισµένα από αίµα. Πρόθεση του δράστη ήταν να τους 
σκοτώσει όλους παρά την προσπάθεια του Terry Lin, του νεότερου µέλους της 
οικογένειας, να τον σταµατήσει», είπε η δικαστής.

∆εκάδες ταξί συγκεντρώθηκαν στη Μελβούρνη έξω από το Κοινοβούλιο 
της Βικτώριας για να διαµαρτυρηθούν εναντίον των µεταρρυθµίσεων για 
τον κλάδο τους. Τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν τη διαµαρτυρία από διαφορε-
τικές αφετηρίες και οι διαδηλωτές άφησαν τα ταξί, συγκεντρώθηκαν στα 
σκαλιά του Κοινοβουλίου και περπάτησαν µέχρι το γραφείο του Πρέµιερ 
Daniel Andrews. Οι ταξιτζήδες είναι έξω φρενών µε την απόφαση της 
κυβέρνησης να νοµιµοποιήσει την Uber, να εισάγει µια εισφορά $ 2 για 
όλες τις κούρσες που γίνονται από ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα και ταξί και 
να καταργήσει το σηµερινό µοντέλο των αδειών ταξί .

Συγκρατηµένες θα είναι φέτος οι 
αυξήσεις στις τιµές των σπιτιών

Σ ύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις και 
εκτιµήσεις των ειδικών που πα-
ρακολουθούν τις εξελίξεις στον 
κτηµατοµεσιτικό τοµέα, οι τιµές 

των σπιτιών το 2017 δεν πρόκειται να 
καταρρεύσουν, όπως υποστηρίζουν ορι-
σµένοι οικονοµολόγοι, αλλά ούτε να 
συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία που 
ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια. Οι 
περισσότεροι οικονοµικοί αναλυτές 
πίστευαν ότι οι τιµές των σπιτιών θα 
«φρενάρουν» αυτή τη χρονιά και, στην 
καλύτερη περίπτωση, οι αυξήσεις δεν 
πρόκειται να ξεπεράσουν κατά µέσο όρο 
το 4,5%. Στο Σίδνεϊ, για παράδειγµα, 
που το 2016 οι τιµές των σπιτιών αυξή-
θηκαν κατά 15,5%, φέτος εκτιµούν ότι 
δεν θα ξεπεράσουν το 4,9%, ενώ οι τιµές 
των σπιτιών στη Μελβούρνη που πέρυ-
σι αυξήθηκαν κατά 13,7%, φέτος δεν θα 
ξεπεράσουν το 4,3%.  Στο µεταξύ, ενώ 
οι περισσότεροι οικονοµολόγοι εκτι-
µούν ότι οι τιµές θα σταθεροποιηθούν 
στα πιο πάνω επίπεδα, πριν υποχωρή-
σουν περισσότερο το 2018, υπάρχουν 
και αυτοί που µιλούν για «φούσκα» που 
σύντοµα θα σπάσει. Μεταξύ αυτών συ-
γκαταλέγεται και ο οικονοµολόγος Steve 
Keen, του Πανεπιστηµίου Kensington 
της Μεγάλης Βρετανίας, που πιστεύει 
ότι οι τιµές των σπιτιών στην Αυστραλία 
θα καταρρεύσουν και, σύντοµα, η αξία 

τους θα µειωθεί πάνω από 40% κατά 
µέσο όρο. Η αλµατώδης αύξηση των 
τιµών τα τελευταία χρόνια, οφείλεται 
κυρίως, από τη µια, στη συνεχιζόµενη 
αύξηση του πληθυσµού στις µεγαλου-
πόλεις και, από την άλλη, στην έλλειψη 
αρκετών οικοπέδων για ανέγερση νέων 
κατοικιών και στα ιστορικά χαµηλά επι-
τόκια των στεγαστικών δανείων. Να το-
νίσουµε εδώ ότι, ο πληθυσµός της Μελ-
βούρνης αυξάνεται κατά 100.000 άτοµα 
το χρόνο τα τελευταία χρόνια.  Και ενώ 
αρκετοί ∆ήµοι έχουν µειώσει τους συ-
ντελεστές δόµησης και επιτρέπουν και 
την ανέγερση πολυκατοικιών, σε πολ-
λές περιοχές υπάρχει µεγάλη έλλειψη 
οικοδοµήσιµης γης, µε αποτέλεσµα να 
αυξάνονται δραµατικά οι τιµές των οι-
κοπέδων και να παρασύρουν προς τα 
πάνω και τις τιµές των σπιτιών ακόµα 
και στις πιο απόµακρες περιοχές από το 
κέντρο της πόλης. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται, επίσης, ότι έχουν σχεδόν 
µειωθεί στο µισό τα οικόπεδα στα οποία 
κτίζονται νέα σπίτια.  ι µεγάλοι κήποι 
στο πίσω µέρος των σπιτιών ανήκουν 
πλέον στο παρελθόν και τα οικόπεδα 
των νεόκτιστων κυµαίνονται κατά µέσο 
όρο στα 430 τετραγωνικά µέτρα τη στιγ-
µή που µέχρι πριν µια δεκαετία ήταν 
τουλάχιστον διπλάσια. 

(Πηγή: Νέος Κόσµος)

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού!

Ο καθιερωµένος πλέον ετήσιος έρανος του 2ΜΜ για τη στήριξη παιδιών σε 
ιδρύµατα καθώς και σε άπορους Έλληνες θα πραγµατοποιηθεί και φέτος.

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί ο φετινός έρανος 
από τις 9.00 έως τις 22.00.

Στηρίζοντας µας, στηρίζετε και τους συµπατριώτες µας 
στις δύσκολες στιγµές της πατρίδας.

Σας θέλουµε κοντά µας, δίπλα µας για ν’ αποδείξουµε άλλη µια φορά 
ότι ο Ελληνισµός της Αυστραλίας έχει ανθρωπιά 

και η καρδιά του χτυπά στην Ελλάδα.
Ακούστε µας από τις συχνότητες 1665 ΑΜ Sydney, 1656 AM 

Darwin και 99.3 FM Wollongong ή ακούστε µας από το διαδίκτυο 
www.2mm.com.au  και από Tune In στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ευελπιστούµε στη συµµετοχή σας.
Γιάννης Μεράβογλου

∆ιευθυντής

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 




