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Την προειδοποίηση ότι το 
υψηλό κόστος κατασκευής 
του Εθνικού Ευρυζωνικού 

∆ικτύου θα οδηγήσει στην αύ-
ξηση των τιµών των εταιριών 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, 
εξέφρασε ο σκιώδης υπουργός 
Τηλεπικοινωνιών, Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ. Ο σκιώδης υπουρ-
γός τόνισε ότι βασίζει την άποψή 
του στο γεγονός ότι υπηρεσίες 
που παρέχονται από κυβερνη-
τικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
το µονοπώλιο στην αυστραλιανή 
αγορά, πάντα οδηγούν σε αυξή-
σεις στο κόστος παροχής τους.

Την άποψη ότι η Αποθεµα-
τική Τράπεζα δεν πρέπει 
να υποκύψει στις πιέσεις 

της κυβέρνησης Γκίλαρντ και 
προβεί στην περαιτέρω µείωση 
των επίσηµων επιτοκίων πριν 
την κατάθεση του οικονοµικού 
προϋπολογισµού στις 8 Μαϊου, 
εξέφρασε χθες ο οµογενής γε-
ρουσιαστής του Φιλελεύθερου 
Κόµµατος, Άθα Συνοδινός. Όπως 
είναι γνωστό, η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ δήλωσε νω-
ρίτερα αυτή τη βδοµάδα ότι µε 
την κατάθεση πλεονασµατικού 
προϋπολογισµού, θα δοθούν 
τα απαραίτητα περιθώρια που 

χρειάζεται η Αποθεµατική Τρά-
πεζα για να µειώσει τα επίσηµα 
επιτόκια στη συνεδρίαση της 1ης 
Μαϊου. Ο κ. Συνοδινός τόνισε 
χθες ότι η κυβέρνηση Γκίλαρντ 
ασκεί εµµέσως πλην σαφώς πιέ-
σεις στην Αποθεµατική Τράπεζα, 
για να µειώσει τα επιτόκια. «Η 
κεντρική τράπεζα της χώρας δεν 
πρέπει να υποκύψει στις πιέσεις 
αυτές και δεν πρέπει να λάβει 
βιαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, 
θα πρέπει να περιµένει µέχρι να 
κατατεθεί ο προϋπολογισµός για 
το οικονοµικό έτος 2012-2013 
και να πράξει ανάλογα», τόνισε ο 
κ. Συνοδινός.

Η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ υπεραµύνθηκε 
για πολλοστή φορά χθες 

της απόφασης της κυβέρνησής 
της να καταθέσει πλεονασµατικό 
προϋπολογισµό για το οικονοµι-
κό έτος 2012-2013, αλλά τόνισε 
ότι δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι η 
χώρα θα αποφύγει την ύφεση στα 
επόµενα λίγα χρόνια. Όπως έγινε 
ήδη γνωστό, ο προϋπολογισµός 
που θα καταθέσει ο Θησαυροφύ-
λακας Γουέϊν Σουάν στις 8 Μαϊ-
ου, θα παρουσιάζει πλεόνασµα 
$1,5 δις. Το Κόµµα των Αυστρα-
λών Οικολόγων, εργατικά συν-
δικάτα, οργανισµοί κοινωνικής 
πρόνοιας και µερίδα του τοµέα 
επιχειρήσεων, προειδοποιούν 
ότι η κυβέρνηση Γκίλαρντ δεν 

πρέπει να προβεί σε δραστικές 
περικοπές στις κρατικές δαπάνες, 
θυσιάζοντας βασικές υπηρεσίες 
και προγράµµατα, απλά για να 
υλοποιήσει µια προεκλογική της 
υπόσχεση. Υποστηρίζουν δε ότι 
η αβεβαιότητα που επικρατεί στην 
παγκόσµια οικονοµία, σε συνδυα-

σµό µε τις πιθανές επιπτώσεις της 
κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, 
δεν επιτρέπουν στο παρόν στάδιο 
την υλοποίηση της υπόσχεσης 
για πλεονασµατικό προϋπολογι-
σµό. Στην χθεσινή οµιλία της σε 
ειδική εκδήλωση που διοργά-
νωσε στο Περθ το Επιµελητήριο 
Φυσικών Πόρων και Ενέργειας 
σε συνεργασία µε το Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
της ∆. Αυστραλίας, η κα Γκίλαρντ 
υπογράµµισε ότι η κυβέρνησή 
της είναι υποχρεωµένη να ακο-
λουθήσει µια σφικτή νοµισµατική 
πολιτική που να εγγυάται ότι θα 
αποφύγει τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν σήµερα στις οι-
κονοµίες τους, οι Ηνωµένες Πο-
λιτείες και η Ευρώπη.

Αύξηση στο κόστος 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 
προβλέπει ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ

ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΑΘΑ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟ

Η Αποθεματική Τράπεζα 
δεν πρέπει να μειώσει τα επιτόκια
πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού

Η πρωθυπουργός δεν εγγυάται 
ότι η Αυστραλία θα αποφύγει 
την οικονοµική ύφεση

ZΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος, Έλληνας, (carer)  

να βοηθήσει ασθενή που πάσχει  
από Parkinson στο Earlwood. 

Τηλεφωνείστε στην Ελένη 
0419 613 068 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2011
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση 

του Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβουλίου 
για το 2011 θα λάβει χώρα

την Κυριακή 22 Απριλίου 2012
στο Alexander’s Café, Montgomery Street, Kogarah.

από τις 3:30μμ.
ΘΕΜΑΤΑ

1. Επίσημη Έναρξη
2. Αναφορά Συντονιστή – Κoς Γιώργος Βελλής
3. Αναφορά Γραμματέα – Κα Μαίρη Γιαννήση
4. Αναφορά Ταμία – Κoς Γιάννης Καλλιμάνης

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012
6. Ανοιχτή Συζήτηση (Γενική Συζήτηση)

7. Τέλος 14
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Ο γερουσιαστής του Φιλελεύθερου 
Κόµµατος, κ. Άθα Συνοδινός


