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Αισιόδοξοι ότι η Αποθεµατική Τρά-
πεζα θα προβεί σε νέα µείωση των 
επίσηµων επιτοκίων στην επόµενη 

µηνιαία συνεδρίασή της, την ερχόµενη Τρί-
τη, εκφράζουν οι περισσότεροι οικονοµο-
λόγοι της χώρας. Πολλοί µάλιστα θεωρούν 
τη µείωση των επιτοκίων δεδοµένη, ώστε 
να δοθεί η τονωτική ένεση που χρειάζεται 
ο τοµέας οικοδοµών στη χώρα. Όπως είναι 

γνωστό, στη συνεδρίαση του Μαϊου η Απο-
θεµατική Τράπεζα µείωσε τα επίσηµα επιτό-
κια κατά 0,5% στο 3,75%. Στοιχεία που δό-
θηκαν στη δηµοσιότητα την Τρίτη, δείχνουν 
αύξηση 6,9% τον Απρίλιο στις πωλήσεις 
κατοικιών, αλλά οι περισσότεροι οικονο-
µολόγοι υποστηρίζουν ότι αν δεν µειωθούν 
περαιτέρω τα επιτόκια, ο στεγαστικός τοµέ-
ας της χώρας θα βυθιστεί σε ύφεση.

Εκκληση προς όλα τα στελέχη του Συ-
νασπισµού Φιλελεύθερων-Εθνικών 
να µην καταληφθούν από υπεραισι-

οδοξία και να µην θεωρούν σίγουρη τη 
νίκη τους στις επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές, έκανε ο αρχηγός της οµοσπονδι-
ακής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα τελευ-
ταίας δηµοσκόπησης που δείχνουν µικρή 
άνοδο στη δηµοτικότητα του κυβερνώντος 
Εργατικού Κόµµατος, ο κ. Άµποτ τόνισε 

ότι πολύ δύσκολα θα εκθρονίσει ο Συνα-
σπισµός την κυβέρνηση Γκίλαρντ από την 
εξουσία. Να σηµειωθεί ότι τις τελευταίες 
µέρες επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο 
το ενδεχόµενο νέας διεκδίκησης της αρ-
χηγίας του Εργατικού Κόµµατος από τον 
πρώην πρωθυπουργό, Κέβιν Ραντ. Ο Γε-
νικός Γραµµατέας του Εργατικού Κόµµα-
τος Ν.Ν.Ο., Sam Dastyari, δήλωσε ότι ο 
κ. Ραντ δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει 
στην αρχηγία του κόµµατος.

T ην άποψη ότι η Αυ-
στραλία θα επωφε-
ληθεί από την αύ-

ξηση της κυβερνητικής/ 
κοινοβουλευτικής θητείας, 
εξέφρασε ο πρώην πρωθυ-
πουργός της χώρας, Τζον 
Χάουαρντ. Τόνισε όµως ότι 
είναι βέβαιος πως αν γίνει 
δηµοψήφισµα στο θέµα, ο 
αυστραλιανός λαός θα κα-
ταψηφίσει την πρόταση για 

αύξηση της κοινοβουλευτι-
κής θητείας. Ο κ. Χάουαρντ, 
σε οµιλία του στο Oxford 
Union της Βρετανίας, τόνισε 
ότι είναι υπέρ της αύξησης 
της κυβερνητικής θητείας 
από 3 σε 4 χρόνια. «Κέρδισα 
τέσσερις εκλογές αλλά στην 
πρωθυπουργία ήµουν µόνο 
για 11 χρόνια και 9 µήνες», 
δήλωσε ο κ. Χάουαρντ, η κυ-
βέρνηση Συνασπισµού του 

οποίου εκθρονίστηκε από 
την εξουσία τον Νοέµβριο 
του 2007. «Νοµίζω ότι θα 
ήταν καλύτερο για τη χώρα 
αν είχαµε 4ετή κυβερνητική 
θητεία. Για να γίνει όµως 
αυτό θα πρέπει να διεξαχθεί 
δηµοψήφισµα και προσω-
πικά πιστεύω ότι µια τέτοια 
πρόταση θα καταψηφιστεί 
από τον αυστραλιανό λαό», 
υπογράµµισε ο κ. Χάουαρντ.

Θύελλα αντιδράσεων 
προκάλεσε η πρό-
σφατη απόφαση του 

υπουργού Μετανάστευσης, 
Κρις Μπόουεν, να δοθεί 
η δυνατότητα στην πλου-
σιότερη Αυστραλή, Τζίνα 
Ράϊνχαρτ, να προσλάβει 
1700 εργαζόµενους από το 
εξωτερικό για να εργαστούν 
σε ορυχείο της στην ∆υτι-
κή Αυστραλία. Αποτέλεσµα 
ήταν να αποφασιστεί όπως 
µελλοντικές αποφάσεις του 
είδους, εγκρίνονται πρώτα 
από την Κοινοβουλευτική 
Οµάδα του Εργατικού Κόµ-

µατος. Όπως είναι γνωστό, 
ο υπουργός Μετανάστευσης 
δήλωσε την περασµένη Πα-
ρασκευή ότι δόθηκε η άδεια 
στην κα Ράϊνχαρτ να φέρει 
εργαζόµενους από το εξω-
τερικό γιατί δεν υπάρχουν 
ειδικευµένοι στην Αυστρα-
λία και πρόσθεσε ότι µε την 
κίνηση αυτή θα δηµιουργη-
θούν άλλες 6.000 νέες θέ-
σεις εργασίας.

Στην προχθεσινή συνε-
δρίαση της Κοινοβουλευτι-
κής Οµάδας του κόµµατος, 
συστάθηκε µια επιτροπή 
στην οποία θα παραπέµπο-

νται αποφάσεις του υπουρ-
γού Μετανάστευσης που 
αφορούν στην πρόσληψη 
εργαζοµένων από το εξω-
τερικό.

Πάντως, η πρωθυπουρ-
γός Τζούλια Γκίλαρντ υπο-
σχέθηκε ότι θα δοθεί προ-
τεραιότητα στην πρόσληψη 
Αυστραλών παρά την από-
φαση του υπουργού Μετα-
νάστευσης, Κρις Μπόουεν.

Όπως έγινε γνωστό η κα 
Γκίλαρντ δεν είχε ενηµε-
ρωθεί για την απόφαση του 
υπουργού της που προκά-
λεσε θύελλα αντιδράσεων.

Αναµένεται νέα µείωση 
των επίσηµων επιτοκίων

«Δύσκολα θα εκθρονίσουμε
την κυβέρνηση Γκίλαρντ»

Υπέρ της 4ετούς κυβερνητικής θητείας 
τάσσεται ο Τζον Χάουαρντ

Στην Κ.Ο. του Εργατικού Κόμματος 
μελλοντικές αποφάσεις του υπουργού Μετανάστευσης
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ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΑΒΛΙΟΥ
Ταβλαδόροι ελάτε στο ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 18:30
Ευχάριστη βραδιά, καλή παρέα,

δεν σας κοστίζει τίποτα.
Στο τέλος του χρόνου κύπελλα και διασκέδαση

Τηλεφωνήστε στον
 Άρη 0403 000 910

Βελτιώνοντας την εμπειρία του Burwood 
Ως τακτικός θαμώνας εστιατορίων και άτομο που συνηθίζει να κάνει τα ψώνια του στα κατα-

στήματα επί της Burwood Road και στο Town Centre, καταλαβαίνω την αγανάκτηση των κατοίκων 
της περιοχής σε ανόητες ενέργειες και παρανομίες στον κοσμοπολίτικο κόμβο της περιοχής μας. 
Για τον λόγο αυτό συναντήθηκα με την Αστυνομία του Burwood την προηγούμενη βδομάδα και 
συζητήσαμε τις ανησυχίες των κατοίκων στην αντικοινωνική συμπεριφορά ορισμένων ατόμων και 
στις μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν ορισμένοι οδηγοί στο Town Centre, και κυρίως επί της 
Burwood Road. Οι συζητήσεις μου με τον Αναπληρωτή Επιθεωρητή της Αστυνομίας Jim Stewart και 
τον συνάδελφό του Jim Deeley οδήγησαν στην απόφαση να γίνει από κοινού μια εκστρατεία στην 
οποία να ενθαρρυνθούν οι καταστηματάρχες να καταγγέλλουν στην αστυνομία τέτοιες ενέργειες 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Αποφασίστηκε επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των περιπολικών της 
αστυνομίας τα Σαββατοκύριακα και κυρίως τις βραδινές ώρες Κυριακής, στην περιοχή. Είναι σημα-
ντικό να παραμείνει το Burwood μια ελκυστική περιοχή για να ζήσει και να εργαστεί κανείς, ώστε 
η επόμενη γενεά - συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων παιδιών μου - να απολαμβάνει αυτά 
που έχει να προσφέρει η δραστήρια κοινότητά μας. Ως Δήμαρχος του Burwood, δίνω προτεραιότητα 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αντικοινωνικής συμπεριφοράς ώστε όλοι να 
απολαμβάνουμε τις εξόδους μας στα εστιατόρια και στα καταστήματα στο Town Centre. Ενώ λοιπόν 
ο Δήμος του Burwood και η Αστυνομία της περιοχής δεσμεύονται πως θα κάνουν ότι μπορούν για να 
βελτιωθεί η κατάσταση, θα ήθελα να ενθαρρύνω τους κατοίκους της περιοχής να καταγγέλλουν στην 
αστυνομία τυχόν παρανομίες στο τηλ.  9745 1333, ή να γίνουν μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας του 
Burwood τηλεφωνώντας στο 9911 9916. Η συνάντηση που είχα με την Αστυνομία του Burwood με 
κάνει να πιστεύω ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί θετικά, και προσβλέπω σε μια συνεχή συνερ-
γασία για την βελτίωση της κατάστασης στο Town Centre.

Για ένα πιο καθαρό Burwood
Ο Δήμος του Burwood προσπαθεί πάντα να παρέχει στους κατοίκους καθαρούς δρόμους και ελκυ-

στικά κέντρα καταστημάτων και χώρων ψυχαγωγίας. Με περηφάνια δηλώνω ότι αυτό ήδη παρέχεται 
και η περιοχή συντηρείται καλά. Αν έρθει στην αντίληψή σας κάποιο περιστατικό όπου άγνωστοι 
πέταξαν παράνομα σκουπίδια, περιστατικά παράνομης αφισοκόλλησης ή γκραφίτι, επικοινωνήστε 
μαζί μας γιατί με τη δική σας βοήθεια η Δημαρχία του Burwood θα μπορέσει να εντοπίσει τους δρά-
στες. Μία σε κάθε δύο καταγγελίες του είδους που γίνονται, οδηγεί στην σύλληψη και τιμωρία του 
δράστη. Ο Δήμος του Burwood ενθαρρύνει τους κατοίκους να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα με όσους πετούν παράνομα σκουπίδια, τηλεφωνώντας στην υπηρεσία ‘Dob in a Dumper’ 
στο 9911 9911. Επίσης για καταγγελίες παράνομης αφισοκόλλησης και γκραφίτι τηλεφωνήστε στο 
9911 9911. Με την βοήθεια των κατοίκων της περιοχής ο Δήμος του Burwood Council θα μπορέσει 
να διατηρήσει την καλή φήμη της περιοχής και να καταπολεμήσει αυτές τις ενέργειες βανδαλισμού. 14
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