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Σε απροσδόκητα χαµηλό 
επίπεδο διαµορφώθηκε ο 
πληθωρισµός στο προη-

γούµενο τρίµηνο, ανοίγοντας το 
δρόµο για µια µείωση των επι-
τοκίων την επόµενη εβδοµάδα.
Ο δείκτης τιµών πληθωρισµού 

σηµείωσε άνοδο µόλις 1,2% 
στο δωδεκάµηνο µέχρι τον πε-
ρασµένο Ιούνιο, ποσοστό το 
οποίο είναι το χαµηλότερο που 
γνωρίζει η χώρα στα τελευταία 
13 χρόνια. Να υπενθυµίσουµε 
ότι στο δωδεκάµηνο µέχρι τον 
περασµένο Μάρτιο ο πληθω-
ρισµός είχε επιβραδυνθεί στο 
1,6%. Η Αποθεµατική Τράπεζα 
είχε προβλέψει ότι ο πληθωρι-
σµός θα ήταν από 2 έως 3%.
Στοιχεία που έδωσε στη δηµο-

σιότητα η Στατιστική Υπηρεσία 

δείχνουν αύξηση 0,5% στον τι-
µάριθµο στο τρίµηνο µέχρι τον 
περασµένο Ιούνιο, που αποδί-
δεται στην αύξηση του κόστους 
ιατρικών και νοσοκοµειακών 
υπηρεσιών, στα ενοίκια, στα 
λαχανικά και στα έπιπλα. Την 
ίδια ώρα µειώθηκαν οι τιµές 
των ξενοδοχείων, των αεροπο-
ρικών εισιτηρίων εσωτερικού, 
των οπτικοακουστικών εγκατα-
στάσεων και των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά 

ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σου-
άν, τόνισε ότι αποτελούν χειρο-
πιαστή ένδειξη ενός αξιόλογου 
επιτεύγµατος σε µια περίοδο 
που η οικονοµία αναπτύσσεται 
σε εντυπωσιακούς ρυθµούς. Ο 

κ. Σουάν τόνισε ότι ο χαµηλός 
πληθωρισµός οφείλεται απο-
κλειστικά στις περικοπές στις 
οποίες προέβη η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ στις κρατικές δαπάνες.
«Η Αποθεµατική Τράπεζα έχει 

τώρα µεγαλύτερα περιθώρια 
ευελιξίας για περαιτέρω µείω-
ση των επιτοκίων», τόνισε ο κ. 
Σουάν, ο οποίο δεν παρέλειψε 
να ασκήσει αυστηρή κριτική στα 
µέσα ενηµέρωσης που «στρέ-
φουν την πλάτη», όπως είπε, 
«στην κάλυψη καλών νέων».
Ο σκιώδης υπουργός Θησαυ-

ροφυλακίου, Τζο Χόκεϊ, υπο-
στήριξε από την πλευρά του ότι 
η αύξηση στο κόστος κατανάλω-
σης ηλεκτρισµού και στην υγειο-
νοµική φροντίδα, συνεχίζουν να 
ασκούν πιέσεις στα νοικοκυριά.

Αιχµές σε βάρος του βουλευτή 
Τζόελ Φιτζγκίµπον, που πυ-
ροδότησε εκ νέου το θέµα αρ-

χηγίας στο Εργατικό Κόµµα, άφησε ο 
υπουργός Εξωτερικών, γερουσιαστής 
Μποµπ Καρ. Ο Φιτζγκίµπον, υποστη-
ρικτής του πρώην πρωθυπουργού Κέ-
βιν Ραντ, είχε δηλώσει σε συνέντευξή 
του στο κρατικό κανάλι του ABC, ότι 
όταν η δηµοτικότητα του αρχηγού ενός 
κόµµατος µείνει για µεγάλα διαστήµατα 

σε χαµηλά επίπεδα, τότε αναπόφευκτα 
κάποια στιγµή θα παραµεριστεί από 
την ηγεσία του κόµµατος.

Ο γερουσιαστής Καρ δήλωσε ότι 
πάντα υπάρχουν άτοµα στην Κοινο-
βουλευτική Οµάδα του κόµµατος που 
δηµιουργούν προβλήµατα στην παρά-
ταξη µε δηλώσεις τους. «Αν ο Τζόελ θέ-
λει να βρίσκεται σ’ αυτή την κατηγορία 
των βουλευτών, δικαίωµά του», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο κ. Καρ.

Η αστυνοµία του Αφγανιστάν 
επιβεβαίωσε χθες την πληρο-
φορία ότι 20 Αφγανοί πολιτο-

φύλακες, οι οποίοι υπηρετούσαν µε 
τις δυνάµεις του ΝΑΤΟ στην επαρχία 
Ορουζγκάν, αποσκίρτησαν στους Τα-
λιµπάν µετά από συµπλοκή µε Αυ-
στραλούς στρατιώτες που υπηρετούν 
στην πολυτάραχη χώρα.

Ο επικεφαλής της αστυνοµίας, υπο-
στήριξε ότι οι πολιτοφύλακες µετά 

από συµπλοκή µε Αυστραλούς στρα-
τιώτες αποσκίρτησαν στους Ταλιµπάν 
στο νότιο τµήµα του Αφγανιστάν, 
αφού πρώτα έβαλαν φωτιά σε πύρ-
γους ασφαλείας και πήραν µαζί τους 
όπλα και πυροµαχικά.

Να υπενθυµίσουµε ότι πριν λίγες 
µέρες ανώτατο στέλεχος της αστυνοµί-
ας και 12 άντρες του, πήραν όπλα και 
αποσκίρτησαν στους Ταλιµπάν στην 
δυτική επαρχία του Φαρά.

Ο επικεφαλής της Αυστραλι-
ανής Μυστικής Υπηρεσί-
ας Πληροφοριών (ASIS) 

προειδοποίησε ότι, οι προκλή-
σεις στην ασφάλεια υπολογι-
στών «αποτελούν µία από τις 
µεγαλύτερες απειλές της δεκαε-
τίας» καθώς γίνεται πιο δύσκολο 
το έργο των πρακτόρων σε πε-
ριπτώσεις µυστικών επιχειρήσε-
ων συλλογής πληροφοριών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής, Nick 
Warner, είπε ότι αυτή την εβδο-
µάδα, ότι παρά τις σηµαντικές 
δαπάνες της κυβέρνησης για την 
ενίσχυση της ASIS και άλλων 
αρχών της Αυστραλίας, η χρήση 
του διαδικτύου ή άλλων δικτύ-
ων για συλλογή πληροφοριών 
είχε γίνει επικίνδυνη για το προ-
σωπικό της υπηρεσίας. «Οι εξε-
λίξεις του διαδικτύου είναι δίκο-

πο µαχαίρι για έναν οργανισµό 
όπως η ASIS, από τη µια πλευρά 
προσφέρουν νέους τρόπους για 
συλλογή νέων στοιχείων, αλλά 
από την άλλη, τα «ψηφιακά δα-
κτυλικά αποτυπώµατα» και τα 
«ίχνη» που µένουν περιπλέκουν 
το έργο όσων λειτουργούν κρυ-
φά» είπε ο Nick Warner σε µια 
εκδήλωση που πραγµατοποιή-
θηκε από το Ινστιτούτο Lowy.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΗ 
ΜΕ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Ο χαµηλός πληθωρισµός 
ανοίγει το δρόµο 
για νέα µείωση επιτοκίων

Αιχµές Μποµπ Καρ 
κατά του Τζόελ Φιτζγκίµπον

20 Αφγανοί πολιτοφύλακες 
αποσκίρτησαν στους Ταλιµπάν

Οι προκλήσεις 
στην ασφάλεια υπολογιστών 
«αποτελούν µία από τις µεγαλύτερες 
απειλές της δεκαετίας» 
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ASIS ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ: 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αυστραλιανής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ASIS), Nick Warner.




