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Τ ην άποψη ότι µε την κα-
τάθεση πλεονασµατικού 
προϋπολογισµού στις 8 

Μαϊου, θα ενθαρρυνθεί η Απο-
θεµατική Τράπεζα της χώρας 
να προβεί σε νέα µείωση των 
επίσηµων επιτοκίων, εξέφρασε 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ. Όπως είναι γνωστό, τα 
επιτόκια διατηρήθηκαν αµετά-
βλητα στο 4,25% από την κε-
ντρική τράπεζα της χώρας, στην 
συνεδρίασή της στις αρχές του 
µήνα. Η Αποθεµατική Τράπεζα 
έδωσε τις πρώτες ενδείξεις για 
την προθυµία της να χαλαρώσει 
την πολιτική εάν η χαµηλότερη 
από ό,τι αναµενόταν ανάπτυξη, 
προκαλέσει περαιτέρω επιβρά-
δυνση του πληθωρισµού. «Το 
∆.Σ. έκρινε ότι η ταχύτητα της 
ανάπτυξης της παραγωγής θα εί-
ναι κάπως χαµηλότερη από ό,τι 
αναµενόταν, αλλά εκτιµά ακόµη 
ότι είναι συνετό να περιµένει 
τα επόµενα στοιχεία για τις τι-

µές ώστε να επαναθεωρήσει τις 
εκτιµήσεις για τον πληθωρισµό, 
προτού προχωρήσει σε ένα πε-
ραιτέρω βήµα χαλάρωσης της 
νοµισµατικής πολιτικής», ήταν 
η χαρακτηριστική δήλωση του 
∆ιοικητή της Τράπεζας, Glenn 
Stevens. Η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ υποστηρίζει 
ότι βάσει των όσων ανακοινώ-
θηκαν από την Αποθεµατική 
Τράπεζα, η κατάθεση ενός πλε-
ονασµατικού προϋπολογισµού, 
θα ανάψει το πράσινο φως για 
την περαιτέρω µείωση των επί-

σηµων επιτοκίων. «Επιστρέφο-
ντας σε πλεονασµατικό προϋπο-
λογισµό, στέλνουµε προς όλες 
τις κατευθύνσεις αισιόδοξα µη-
νύµατα ως προς την πορεία που 
ακολουθεί η αυστραλιανή οικο-
νοµία», δήλωσε χαρακτηριστικά 
η κα Γκίλαρντ. Από την πλευρά 
του ο αρχηγός της οµοσπονδια-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
υποστήριξε ότι για να καταθέσει 
πλεονασµατικό προϋπολογισµό 
η κυβέρνηση Γκίλαρντ θα πρέ-
πει «παραποιήσει τα νούµερα 
στα οικονοµικά της βιβλία».

Κηδεύθηκε χθες στο Σίδνεϊ, ο 
πρώην αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός της χώρας, Λάϊονελ 

Μπόουεν.
Ανάµεσα στους πολιτικούς που 

παραβρέθηκαν στην κηδεία του, την 
οποία τέλεσε ο Καρδινάλιος Τζορτζ 
Πελλ της Καθολικής Εκκλησίας στον 
Καθεδρικό Ναό Σεντ Μέρις στο Hyde 
Park, ήταν η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, άλλοι πρώην πρωθυπουρ-
γοί της χώρας και πολλά στελέχη του 
Εργατικού Κόµµατος.

Ο Λάϊονελ Μπόουεν, όπως εί-
ναι γνωστό, πέθανε στο Σίδνεϊ την 
1η Απριλίου σε ηλικία 89 χρόνων. 
Έπασχε από την ασθένεια Αλτζχάϊ-
µερ και πνευµονία. Είχε υπηρετήσει 
τοπικές αυτοδιοικήσεις και διετέλεσε 
πολιτειακός βουλευτής πριν εκλεγεί 
στην οµοσπονδιακή βουλή το 1969. 
∆ιετέλεσε ακόµη υπουργός τόσο επί 
κυβέρνησης Γκοφ Ουίτλαµ όσο και 
επί κυβέρνησης Μποµπ Χοκ και 
αναπληρωτής πρωθυπουργός από το 
1983 µέχρι το 1990.

Τ ο Φιλελεύθερο Κόµµα προ-
σπαθεί να συµπληρώσει δύο 
θέσεις στη Γερουσία, που 

µένουν κενές µετά τον θάνατο της 
Τζούντιθ Άνταµς στις 31 Μαρτίου - 
που έπασχε από την ανίατη ασθένεια 
- και την προχθεσινή ανακοίνωση 
του γερουσιαστή Alan Eggleston ότι 
θα αποσυρθεί οριστικά από την πο-
λιτική µετά τη λήξη της θητείας του 
τον Ιούνιο του 2014. Η κηδεία της 

Τζούντιθ Άνταµς έγινε χθες στην κω-
µόπολη Kojonup, παρουσία - ανά-
µεσα σε άλλους - και του αρχηγού 
της οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ. Το Φιλελεύθερο Κόµ-
µα της ∆υτικής Αυστραλίας πρέπει 
να βρει επίσης υποψήφιους για δύο 
έδρες στην πολιτειακή Βουλή, τις 
οποίες εγκαταλείπουν η Judi Moylan 
και ο Mal Washer που αποσύρονται 
οριστικά από την πολιτική.

Μείωση των επιτοκίων 
προβλέπει η Τζούλια Γκίλαρντ

Κηδεύθηκε χθες
ο Λάϊονελ Μπόουεν

Δύο νέους γερουσιαστές 
ψάχνει το Φιλελεύθερο Κόμμα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σχεδόν τρεις σε κάθε τέσ-
σερις ψηφοφόρους της 
χώρας, πιστεύουν ότι η 

κυβέρνηση Γκίλαρντ πρέπει να 
αθετήσει - τουλάχιστον προς 
το παρόν - την υπόσχεσή της 
για πλεονασµατικό οικονοµικό 
προϋπολογισµό στο έτος 2012-
2013, ώστε να αποφευχθούν 
πιθανές περικοπές στις κρατι-
κές δαπάνες που θα οδηγήσουν 
στην µείωση βασικών υπηρεσι-
ών. Έρευνα που διενήργησε στο 
διαδίκτυο η εταιρία Essential 
Research, αποκαλύπτει ότι µόνο 
το 12% των ψηφοφόρων υπο-

στηρίζουν την κατάθεση πλεο-
νασµατικού προϋπολογισµού, 
ακόµη και αν αυτό σηµαίνει 
δραστικές περικοπές στις κρατι-
κές δαπάνες.

Ο Θησαυροφύλακας Γουέ-
ϊν Σουάν, όπως είναι γνωστό, 
υποσχέθηκε επανειληµµένα ότι 
ο οικονοµικός προϋπολογισµός 
που θα καταθέσει στις 8 Μαϊου 
θα είναι πλεονασµατικός.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµα-
τα της έρευνας, ο αρχηγός του 
κόµµατος των Αυστραλών Οι-
κολόγων, Μποµπ Μπράουν, 
δήλωσε ότι επιβεβαιώνουν την 

δική του άποψη ότι δεν πρέπει 
να θυσιαστούν βασικές υπηρε-
σίες απλά για να κατατεθεί ένας 
πλεονασµατικός προϋπολογι-
σµός. «Οι Αυστραλοί γνωρί-
ζουν ότι θα θυσιαστούν πολλές 
θέσεις εργασίας για να υλοποι-
ηθεί η υπόσχεση αυτή της κυ-
βέρνησης Γκίλαρντ», τόνισε ο 
κ. Μπράουν. Από τους 1032 
ψηφοφόρους που συµµετείχαν 
στην έρευνα, το 28% υποστήρι-
ξε ότι τα ελλείµµατα των τελευ-
ταίων χρόνων οφείλονται στην 
κακή οικονοµική διαχείριση 
της σηµερινής κυβέρνησης.

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι λένε «όχι»
στον πλεονασματικό προϋπολογισμό

ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Γυναικεία επιτροπή οργανώνουν πενταήμερη εκδρομή  

στο Gold Coast, Surfers Paradise, Brisbane, Noosa.
Aναχώρηση Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 6 π.μ. Από τα Coles στο Earlwood. 

Θα βρεθούμε και στο φεστιβάλ που οργανώνει η Ελληνική Κοινότητα του Brisbane.
Για καλύτερη οργάνωση κλείστε τις θέσεις σας με μία μικρή προκαταβολή το συντομότερο. Εμπιστευτείτε μας, δεν κάνουμε διακρίσεις.  

Από όποιο χωριό της Ελλάδος και εάν κατάγεστε. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Χαρίζουμε ψυχαγωγία, δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία. 
Τιμή μόνον $365 συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων και ξενοδοχείων 4 αστέρων. Διαμερίσματα με ξεχωριστά δωμάτια που διαθέτουν ψυγείο-κουζίνα με 
όλα τα απαραίτητα. Μπορείτε να εξυπηρετήστε για πρωινό. Ακόμη και βραδινό φαγητό κατά τη διαδρομή και ένα βραδινό φαγητό (Ηλειώτικη βραδιά).

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Για πληροφορίες και εξυπηρέτηση τηλεφωνείστε στο 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη (ώρες 9 π.μ. έως 6 μ.μ.).

Ο εκ των δημοσίων σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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Ο Λάϊονελ Μπόουεν όταν διατελούσε αναπληρωτής πρωθυπουργός επί κυβέρνησης Χοκ.


