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Have you considered securing a position next to 
Rookwood Cemetery’s Greek Church?

02 8575 8100
info@rookwoodcemetery.com.au

Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141
rookwoodcemetery.com.au

Many families are planning ahead for their funeral services, by securing positions in 
Rookwood’s magnificent Carpenter Avenue Crypts.
Purchasing a crypt today will ease the burden for your family, whilst enabling you to secure a 
future resting place at today’s prices.
Prices starting from $17,505

Ενεργειακή πολιτική: Κάποιοι Nationals θέλουν να μείνει στην άκρη ο Tony Abbott
Στην τελευταία προσπάθειά του να ανακατευτεί στην 

ενεργειακή πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο 
Tony Abbott προσυπογράφει τη θέση των Nationals για 
τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα 
που θα ανήκουν στην κυβέρνηση και θα έχουν κρατική 
χρηματοδότηση. Ο κ. Abbott δήλωσε ότι πιστεύει ότι 
αυτό το είδος συμφωνίας θα βελτίωνε κατά πολύ την 
NEG, με την οποία έως τώρα είναι αντίθετος. Πριν από 
εννέα χρόνια, ο κ. Abbott και οι Nationals βρίσκονταν 
σε κάποιου είδους συμμαχία για να εξασφαλίσουν ότι ο 
Malcolm Turnbull, τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, θα 

απομακρυνόταν από τη θέση του εξαιτίας της υποστή-
ριξής του στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων του 
Κόμματος των Εργατικών. Το ζήτημα δημιούργησε μεγά-
λο πρόβλημα στον Συνασπισμό και τελικά ο κ. Turnbull 
έχασε την ηγεσία με μία ψήφο σε μια διχαστική διαδι-
κασία.  Τώρα, οι Nationals βρίσκονται ξανά μπλεγμέ-
νοι σε μια κεντρική συζήτηση για την ενέργεια, η οποία 
αφορά τον κ. Turnbull και τον προκάτοχό του στη θέση 
του πρωθυπουργού, τον κ. Abbott.Αυτή τη φορά, πρό-
κειται για το σχέδιο της κυβέρνησης να τροποποιήσει 
την αγορά για να εξασφαλίσει την προσφορά και την 

αξιοπιστία όσον αφορά την ενέργεια. Αλλά οι περισσό-
τεροι Nationals λένε ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται για 
το «να φύγει ο Turnbull» ή να «ρίξουν την κυβέρνηση». 
Στην πραγματικότητα, ορισμένοι από αυτούς προτιμούν 
να φύγει από τη μέση ο κ. Abbott και να χαλαρώσει, 
κι αυτό γιατί ανησυχούν ότι έχει πολιτικοποιήσει μια 
σημαντική συζήτηση που αφορά τον ίδιο τον ενεργειακό 
προσανατολισμό της χώρας, συνδέοντάς τη με ζητήματα 
σχετικά με την ηγεσία. Όπως είπε ένας βουλευτής των 
Nationals στο ABC: «Ο Tony δεν έχει την υποστήριξή 
μας. Κανείς δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση».

Φροντίδα Ηλικιωμένων

Αντιμετωπίζετε 
την περίπτωση 
φροντίδας 
ηλικιωμένων; 02 9315 5277

bupa.com.au/aged-care

Κλείστε μια επίσκεψή σας σήμερα

Τώρα υπάρχουν 
διαθέσιμα κρεβάτια 
στην Bupa 
Maroubra.
Καθώς μεγαλώνετε, μπορεί να 
χρειάζεστε βοήθεια λόγω μιας 
ασθένειας, μιας αναπηρίας, 
ή οικογενειακών αναγκών.
Συχνά ο καλύτερος τρόπος να 
λάβετε βοήθεια και υποστήριξη 
είναι να μείνετε σε ένα σπίτι 
φροντίδας ηλικιωμένων. Στη 
Bupa προσφέρουμε πλήρεις 
υπηρεσίες φροντίδας που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
σας.    


