
O Κόσμος THURSDAY 9 AUGUST 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Τ ην περαιτέρω µείωση των επιτο-
κίων προβλέπουν οι περισσότεροι 
οικονοµολόγοι της χώρας, µέχρι τα 

τέλη αυτού του χρόνου, παρά το γεγονός 
ότι η Αποθεµατική Τράπεζα της Αυστρα-
λίας διατήρησε αµετάβλητο και αυτό τον 
µήνα, το βασικό της επιτόκιο.

Ως γνωστόν, στην προχθεσινή συνε-
δρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
κεντρικής τράπεζας της χώρας, αποφασί-
στηκε να διατηρηθεί το βασικό επιτόκιο 

στο 3,5%, εφόσον όπως ανάφερε χαρα-
κτηριστικά ο ∆ιοικητής της RBA, Γκλεν 
Στίβενς, «οι περισσότεροι δείκτες υπο-
δηλώνοντας πως η ανάπτυξη είναι κοντά 
στην τάση γενικά».

«Με τον πληθωρισµό να αναµένεται 
εντός του στόχου και την ανάπτυξη κοντά 
στην τάση, αλλά µε πιο αδύναµες διεθνείς 
προοπτικές απ’ ό,τι πριν από λίγους µή-
νες, η νοµισµατική πολιτική παραµένει η 
κατάλληλη», σηµείωσε ο κ. Στίβενς.

Ο γραµµατέας του Εργατικού Κόµ-
µατος της χώρας, Τζορτζ Ράϊτ, ζητά 
από πολιτικούς σύµβουλους της 

κυβέρνησης Γκίλαρντ να ενισχύσουν το 
ταµείο της παράταξης για µια πιο δυνα-
µική προεκλογική εκστρατεία ενόψει των 
επόµενων εκλογών.

Με επιστολή του σε 150 και πλέον πο-
λιτικούς σύµβουλους της κυβέρνησης, ο 
κ. Ράϊτ τους ζητά να δίνουν τουλάχιστον 
$10 το δεκαπενθήµερο προς οικονοµική 
ενίσχυση του  ταµείου, γνωστού µε την 
επωνυµία Ministerial Staff Campaign 
Fighting Fund.

Η επιστολή στάλθηκε αµέσως µετά 
την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων 
τελευταίας δηµοσκόπησης της εταιρίας 
Newspoll, που δείχνει σηµαντική αύξηση 
στην δηµοτικότητα της κυβέρνησης Γκί-
λαρντ. Πολιτικοί παρατηρητές υποστηρί-
ζουν ότι η έκκληση για δωρεές από πολιτι-
κούς σύµβουλους της κυβέρνησης, γίνεται 

επειδή το Εργατικό Κόµµα δεν µπορεί να 
συγκεντρώσει αρκετά χρήµατα από πολι-
τικές δωρεές επιχειρήσεων.

∆ύο Αυστραλοί στρατιώτες τραυµατί-
στηκαν σε έκρηξη βόµβας στο Αφγα-
νιστάν. Την πληροφορία επιβεβαίω-

σε το υπουργείο Άµυνας, τονίζοντας ότι οι 
δύο Αυστραλοί συµµετείχαν σε στρατιωτική 
επιχείρηση στην επαρχία Ουρουζγκάν, µαζί 
µε άνδρες της Εθνικής ∆ύναµης Ασφαλείας 
του Αφγανιστάν, όταν σηµειώθηκε έκρηξη 
αυτοσχέδιου µηχανισµού.

Και οι δύο τραυµατίστηκαν ελαφρά και 
αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή-
θειες στο νοσοκοµείο, οι γιατροί τους επέ-
τρεψαν να επιστρέψουν στη βάση τους.

Μείωση των επιτοκίων μέσα στο 2012 
προβλέπουν οι οικονομολόγοι

Χέρι βοήθειας από τους πολιτικούς σύμβουλους 
ζητά το Εργατικό Κόμμα

Τραυματίστηκαν 
δύο Αυστραλοί στο Αφγανιστάν

Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ, υποστηρίζει 
ότι ολόκληρη η Αυστραλία θα έχει 

στραµµένο το βλέµµα της στις επικείµενες 
εκλογές που θα διεξαχθούν στη Βόρεια 
Επικράτεια, το αποτέλεσµα των οποίων 
δεν είναι σηµαντικό µόνο για την περιο-
χή, αλλά και για ολόκληρη την χώρα. Ο 
κ. Άµποτ βρίσκεται στο Ντάργουϊν από 
προχθές Τρίτη, για να βοηθήσει στην προ-
εκλογική εκστρατεία του Country Liberal 

Party (CLP). Οι εκλογές θα διεξαχθούν 
στις 25 Αυγούστου και όπως χαρακτηρι-
στικά δήλωσε ο κ. Άµποτ: «Είναι καιρός 
να ανατεθούν τα ηνία της Βόρειας Επικρά-
τειας σε ενήλικες». Από την πλευρά της η 
Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ τόνισε 
ότι το αποτέλεσµα των εκλογών θα κριθεί 
σε θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τη 
Βόρεια Επικράτεια. Να σηµειωθεί ότι το 
Εργατικό Κόµµα βρίσκεται στην εξουσία 
µε τη στήριξη ενός Ανεξάρτητου βουλευτή.

Σηµαντικές οι εκλογές
στη Βόρεια Επικράτεια

ΤΟΝΙ ΑΜΠΟΤ:

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Έτοιμο να «ανθίσει» 
το Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ 
(Spring Festival)  

Η Άνοιξη βρίσκεται στο κατώφλι μας και 
τι ποιο καλύτερο από το να γιορτάσουμε το 
γεγονός στο Φεστιβάλ του Burwood. 

 Διοργανώνεται από τη Δημαρχία του 
Burwood για να προβληθούν τα κεντροδυτι-
κά προάστια του Σίδνεϊ και είναι μία από τις 
μεγαλύτερες ετήσιες εκδηλώσεις της περιο-
χής, όπου μπορείτε να δείτε από κοντά ζώα 
της φάρμας, να γευθείτε τα πολυβραβευμένα 
φαγητά της περιοχής ή να δείτε τα φαντα-
στικά είδη τέχνης και χειροτεχνίας. Υπάρχουν επίσης πάμπολλες δραστηριότητες για τα παιδιά όπως 
carnival rides και τσάντες με λιχουδιές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φανταστική ψυχαγωγία και η 
κλασσική επίδειξη αυτοκινήτων.

Όλα αυτά αποτελούν τη συνταγή μιας καταπληκτικής και μοναδικής εμπειρίας για σας, την οικογένειά 
σας και τους φίλους σας.

Ελάτε λοιπόν στο Burwood Park την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου και απολαύσετε τα πάμπολλα περίπτε-
ρα τροφίμων, το μικρό λούνα παρκ για τα παιδιά και το πρόγραμμα ψυχαγωγίας για σας και όλη την 
οικογένειά σας. Υπάρχει ακόμη περιορισμένος αριθμός περιπτέρων για τους ενδιαφερόμενους που 
μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 17 Αυγούστου.

Αν ενδιαφέρεστε για περίπτερο ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
events@burwood.nsw.gov.au ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://www.burwood.nsw.gov.au

 Για γνήσια διασκέδαση και ξεφάντωμα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το Φεστιβάλ του Burwood.

Αν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μου 
στο 9911 9916  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayor@burwood.nsw.gov.au.

Ο αρχηγός 
της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ

Ο Γραµµατέας του Εργατικού Κόµµατος 
της χώρας, Τζορτζ Ράϊτ


