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Εκθεση της Αποθεµατικής 
Τράπεζας της Αυστραλί-
ας, αναφέρει ότι «οι προ-

οπτικές για την αυστραλιανή 
οικονοµία κρίνονται ιδιαίτερα 
αισιόδοξες χάρη στα υψηλά 
επίπεδα ανάπτυξης και στον χα-
µηλό πληθωρισµό». Εντούτοις, 
διατηρείται µια µικρή επιφύλα-
ξη, εξαιτίας της ανησυχίας για 
την παγκόσµια οικονοµική επι-
βράδυνση, όµως «η µεγαλύτερη 
απειλή προέρχεται από την οι-
κονοµική κρίση στην ΕΕ», όπως 
τονίζεται.

Ο οικονοµικός αναλυτής 
David Uren, σχολιάζοντας την 
έκθεση στην εφηµερίδα The 
Australian, αναφέρει ότι έχει 
αρχίσει να διαφαίνεται πως «η 
οικονοµική επιβράδυνση στην 
ευρωζώνη καθιστά ανέφικτο 
στόχο τη συγκράτηση των ελ-
λειµµάτων κυρίως σε ό,τι αφο-
ρά σε χώρες όπως η Ελλάδα, η 
Ιταλία και η Ισπανία».

Ως εκ τούτου, «διαβρώνεται 

το σύνολο του τραπεζικού συ-
στήµατος στην ΕΕ, καθώς περι-
στέλλεται η χορήγηση δανείων 
σε επιχειρήσεις σε εξαιρετικά 
χαµηλά ποσοστά, στην προσπά-
θεια διατήρησης υψηλών απο-
θεµατικών, µε αποτέλεσµα να 
αποσταθεροποιείται το σύνολο 
του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστω-
τικού οικοδοµήµατος».

Ο ίδιος υπογραµµίζει ότι οι 
δηλώσεις του επικεφαλής της 
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι περί «εκτε-
νούς παρέµβασης στις αγορές 
οµολόγων του δηµοσίου για την 
ελάφρυνση του χρέους των χω-
ρών της περιφέρειας, µήνυµα 
µε κύριο αποδέκτη τις διεθνείς 
αγορές, κρίνεται ότι δε θα έχει 
κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα 
για την τόνωση των επενδύσε-
ων και της ανάπτυξης, καθώς τα 
προβλήµατα των χωρών της πε-
ριφέρειας της ευρωζώνης είναι 
δοµικά».

Τέλος, ο αρθρογράφος υπο-
γραµµίζει ότι η απόφαση των 

Ευρωπαίων ηγετών για ενοποί-
ηση του τραπεζικού συστήµατος 
της ευρωζώνης αποτελεί «εξαι-
ρετικά δύσκολο έργο, καθώς 
τίθενται ζητήµατα ουσίας που 
πρέπει να επιλυθούν, όπως το 
εάν θα συµπεριληφθούν στην 
ανακεφαλαιοποίηση τράπεζες, 
φερ’ ειπείν της Ελλάδας ή της 
Ισπανίας, δεδοµένου ότι η Γερ-
µανία δηλώνει πως δεν έχει 
άλλη υποµονή κυρίως µε την 
ελληνική περίπτωση», οπότε 
«είναι πολύ πιθανή η αποχώρη-
ση της Ελλάδας από τη νοµισµα-
τική ένωση άµεσα». Μάλιστα, 
στο βαθµό που η αυστραλιανή 
οικονοµία «έχει την Κίνα ως 
βασικό οικονοµικό εταίρο, θε-
ωρείται ότι οι Κινέζοι επικεφα-
λής έχουν ήδη προνοήσει για 
πιθανή σοβαρή επιδείνωση της 
οικονοµικής κρίσης στην Ευ-
ρώπη, εξασφαλίζοντας έτσι τις 
θετικές προοπτικές ανάπτυξης 
για την Αυστραλία», καταλήγει 
το άρθρο.

Ασύλληπτος παραµένει ο δολοφόνος ενός νεαρού Έλληνα της Αδε-
λαΐδας, παρά το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυ-
νοµία για τον εντοπισµό του. Ο νεαρός Χριστόφορος Χατζής, 19 

ετών, δέχθηκε θανάσιµο µαχαίρωµα έξω από κλαµπ της Αδελαΐδας και 
µέχρι στιγµής ο δράστης παραµένει ασύλληπτος.

Την ίδια στιγµή στη Μελβούρνη η αστυνοµία ζητά την βοήθεια του 
κοινού για να εξιχνιάσει την δολοφονία της 33χρονης Ελληνίδας κοµ-
µώτριας Πένης Γαλανοπούλου. Η άτυχη κοµµώτρια βρέθηκε προ µηνών 
νεκρή µέσα στο σπίτι της, στο Μορντιάλοκ, που άρπαξε φωτιά.

Η αστυνοµία πιστεύει πως η Ελληνίδα δολοφονήθηκε πριν εκδηλω-
θεί η πυρκαγιά στο σπίτι της. 

Αρχικά βάλθηκε εναντίον 
του Αρχηγού της Αξιω-
µατικής Αντιπολίτευσης, 

Τόνι Άµποτ. Τώρα στο στόχαστρό 
του είναι ο Πρωθυπουργός του 
Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν.

Ο λόγος για τον δισεκατοµµυ-
ριούχο, Κλάϊβ Πάλµερ, ο οποίος 
άσκησε αυστηρή κριτική σε βά-
ρος του κ. Νιούµαν για τις µαζικές 
απολύσεις στις δηµόσιες υπη-
ρεσίες. Ο µεγαλοεπιχειρηµατίας 
όµως, υποστηρίζει ότι επιθυµία 
του είναι να είναι υποψήφιος του  
Φιλελεύθερου Εθνικού Κόµµα-
τος στις επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές.

Ο κ. Πάλµερ κατηγόρησε τον 
κ. Νιούµαν για τα σχέδιά του να 
ρίξει τσεκούρι σε 20,000 θέσεις 
στις δηµόσιες υπηρεσίες της πο-
λιτείας, στο πλαίσιο των δραστι-
κών περικοπών που εξήγγειλε η 
κυβέρνησή του για τη µείωση του 
χρέους του Κουίνσλαντ.

Από την πλευρά του ο κ. Νιού-
µαν κατηγόρησε τον κ. Πάλµερ 
ότι προσπαθεί να ασκήσει πιέ-
σεις σε πολιτειακούς υπουργούς 
να συναντηθούν µαζί του ώστε να 
συζητήσουν τα σχέδιά του για την 
κατασκευή ενός διεθνούς αερο-
δροµίου και καζίνο στο Σάνσαϊν 
Κόουστ.

Θετικές οι προοπτικές για την οικονοµία 

Συνεχίζονται οι έρευνες 
για τον δολοφόνο 
του 19χρονου Χρ. Χατζή

Ο Κάμπελ Νιούμαν στο στόχαστρο 
του δισεκατομμυριούχου Κλάϊβ Πάλμερ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ASPEX GLASS
• Καθρέπτες και τζάμια κομμένα στα μέτρα σας

• Splashbacks κουζίνας και μπάνιου
• Γυάλινα πάνελ για ντουζιέρες και σκάλες

• Αντικατάσταση τζαμιών σε σπίτια και χώρους εργασίας
• Εμπορικά καταστήματα και Διαχωριστικά

• Γυάλινα ράφια και τραπέζια
• Ασφαλιστικές εργασίες

P: 9567 9244 • F: 9567 9266 • E: info@aspexglass.com.au
440 Forest Rd Bexley, 2207
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Δίπλωμα και βραβείο τηλεπάθειας

Ο Θάνος στην Αθήνα δέχεται και τηλεφωνικά. 
Τηλεφωνήστε και σε κάποια συγκεκριμένη 
ώρα θα λάβετε απάντηση για οποιοδήποτε 
πρόβλημά σας.

Αισθηματικό - Οικογενειακό - Επαγγελματικό

Τηλεφωνήστε και μαζί του θα βρείτε τη 
διέξοδο. Αναλαμβάνει υπεύθυνα δια μέσου 
υποβολών την επαναφορά προσώπων.

Καταπληκτικές επιτυχίες

Τηλέφωνο:
001130 6932 916 728
Το κόστος κλήσης 
επιβαρύνει τον Θάνο

Κόστος 50 € 

MENTIOYM ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ Θάνος

Ο Κλάϊβ Πάλµερ


