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Στο 4,3% ανήλθε ο ρυθµός ανάπτυξης της αυστραλια-
νής οικονοµίας για το δωδεκάµηνο που πέρασε, σύµ-
φωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα χθες η 

Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 1,3% στο τρίµηνο µέχρι τον 
Μάρτιο, µετά από αύξηση 0,6% στο προηγούµενο τρίµη-
νο. Έτσι στο δωδεκάµηνο µέχρι τον Μάρτιο, το Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 4,3%, ποσοστό πολύ 
µεγαλύτερο απ’ αυτό που προέβλεπαν οι περισσότεροι οι-
κονοµολόγοι της χώρας.

Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι Αυστραλοί θέ-
λουν τον πρίγκιπα Ουίλιαµ να είναι ο επόµενος διάδο-
χος του βρετανικού θρόνου και όχι ο πατέρας του πρί-

γκιπας Κάρολος. Συγκεκριµένα, το 80% των ερωτηθέντων 
της δηµοσκόπησης που διενήργησε ο ιστότοπος ancestry.
com.au είπαν ότι προτιµούν στην βασιλεία τον πρίγκιπα 
Ουίλιαµ µετά την βασίλισσα Ελισάβετ, που όπως είναι γνω-
στό, γιορτάζει την 60η επέτειό της στον βρετανικό θρόνο. Οι 
κάτοικοι της Τασµανίας είναι οι πιο ένθερµοι οπαδοί του 
πρίγκιπα Ουίλιαµ, µε ένα ποσοστό 90% να τον θέλουν ως 
τον επόµενο διάδοχο του θρόνου.

Eκκληση στις τράπεζες να περά-
σουν πλήρως την προχθεσινή 
µείωση που ανακοίνωσε στα 

επίσηµα επιτόκια η Αποθεµατική Τρά-
πεζα, στα στεγαστικά τους επιτόκια, 
έκανε η οµοσπονδιακή υπουργός Οι-
κονοµικών, Πένι Γουόνγκ. Όπως είναι 
γνωστό, το βασικό επιτόκιο της χώρας 
διαµορφώθηκε στο χαµηλότερο επί-
πεδο των τελευταίων δύο ετών, µε την 
Αποθεµατική Τράπεζα να προχωρεί σε 
µείωση κατά 25 µονάδες βάσης, στο 
3,50%. Ο κύριος λόγος, ήταν η ήπια 

ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά και ένα 
πιο αβέβαιο περιβάλλον παγκοσµίως.

Στην ανακοίνωσή της µετά από την 
προχθεσινή συνεδρίαση, η Αποθεµα-
τική Τράπεζα επισήµανε ότι οι ευνοϊ-
κές προοπτικές για τον πληθωρισµό, 
σηµαίνουν ότι τα επιτόκια µπορεί να 
µειωθούν εκ νέου.

Τόνισε ακόµη ότι η ήπια ανάπτυξη 
στο εσωτερικό της χώρας και ένα πιο 
αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, σε συν-
δυασµό µε τις προοπτικές για τον πλη-
θωρισµό, ήταν τα στοιχεία που επέ-

τρεψαν την µείωση των επιτοκίων. Η 
µείωση αυτή ακολούθησε αυτήν των 
50 µονάδων βάσης που ανακοίνωσε 
η Αποθεµατική Τράπεζα τον προηγού-
µενο µήνα. «Οι τράπεζες οφείλουν να 
περάσουν ολόκληρη την µείωση στα 
στεγαστικά τους επιτόκια», δήλωσε 
η γερουσιαστής Γουόνγκ. Πάντως, η 
Τράπεζα του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε 
ότι θα µειώσει τα επιτόκιά της κατά 
0,20%, ενώ οι τέσσερις µεγάλες τρά-
πεζες της χώρας δεν είχαν ακόµη ανα-
κοινώσει τις προθέσεις τους.

∆ύο Ελληνίδες διεκδικούν την 
είσοδό τους στα πολιτειακά Κοι-
νοβούλια της ∆υτικής Αυστρα-

λίας και της Βικτώριας. Το Φιλελεύ-
θερο κόµµα της ∆υτικής Αυστραλίας 
επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα της 
οµογενούς ∆ηµοτικού Συµβούλου του 
Περθ, Eleni Evangel (Ελένη Παρίση-
Ευαγγελινού) στην έδρα Perth District 
στις πολιτειακές εκλογές του 2013.

Η 46χρονη οµογενής, προσωπι-
κότητα της αυστραλιανής τηλεόρασης 
και παραγωγός - τα τελευταία 15 χρό-
νια παρουσιάζει πρόγραµµα Lifestyle 
στον τηλεοπτικό σταθµό «9» της ∆υ-
τικής Αυστραλίας - που εκλέχτηκε 
πρώτη φορά ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
του Περθ το 2005 και επανεκλέχτη-
κε το 2009 - θέτει υποψηφιότητα σε 
έδρα που κατέχει το Εργατικό Κόµµα 
µε πλειοψηφία 7,7%.  Παράλληλα, 
Ελληνοαυστραλή υποψήφια επέλε-
ξε και το Εργατικό Κόµµα Βικτώριας 
για την πολιτειακή έδρα Melbourne 
District. Πρόκειται για τη δικηγόρο, 
∆ηµοτική Σύµβουλο Μελβούρνης, 
Τζένιφερ Κάνης, η οποία θα αγωνι-

στεί για να κρατήσει την Εργατική 
έδρα στις επαναληπτικές εκλογές της 
21ης Ιουλίου. To Εργατικό Κόµµα 

ελέγχει την έδρα από το 1995 και 
µετά τις εκλογές του 2010 η πλειοψη-
φία του αυξήθηκε σε 6%.

Στο 4,3% 
ο ρυθμός ανάπτυξης 
της αυστραλιανής 
οικονομίας

Τον πρίγκιπα 
Ουίλιαμ 
θέλουν για βασιλιά 
οι Αυστραλοί

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΟ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΝΙ ΓΟΥΟΝΓΚ

Οι τράπεζες οφείλουν να περάσουν πλήρως 
την µείωση στα επιτόκια 
που ανακοίνωσε η Αποθεµατική Τράπεζα

∆ύο Ελληνίδες υποψήφιες για τη Βουλή 
της ∆. Αυστραλίας και της Βικτώριας

Η οµοσπονδιακή 
υπουργός Οικονοµικών, 

Πένι Γουόνγκ.

Ελένη Παρίση-Ευαγγελινού

Η βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ, µε τον πρίγκιπα Κάρολο 
και τον πρίγκιπα Ουίλιαµ.




