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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Ποικίλες αντιδράσεις προκάλε-
σε η απόφαση της Αποθεµα-
τικής Τράπεζας να διατηρήσει 

αµετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5% για 
τρίτο συνεχόµενο µήνα. Οι περισσό-
τεροι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν 
ότι η απόφαση αυτή της κεντρικής 
τράπεζας της χώρας, στην προχθεσι-
νή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου, δείχνει ότι δεν ανησυ-
χεί για τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα 
που κάνουν λόγο ότι το «µπουµ» που 
γνωρίζει η εξορυκτική βιοµηχανία της 
χώρας πλησιάζει στο τέλος του.

Ο οικονοµολόγος της HSBC, Πολ 
Μπλόξαµ, τόνισε ότι η απόφαση της 
Αποθεµατικής Τράπεζας δείχνει ότι 
είναι ικανοποιηµένη µε τον πληθωρι-

σµό και την οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας, παρά την αβεβαιότητα που 
επικρατεί στην παγκόσµια οικονοµία.

Από την πλευρά του ο ∆ιοικητής 
της Αποθεµατικής Τράπεζας, Γκλεν 
Στίβενς, τόνισε ότι τα επιτόκια πα-
ρέµειναν αµετάβλητα εφόσον όπως 
είπε, πρέπει οι προηγούµενες περικο-
πές να αποτυπωθούν στην αγορά.

Ο κ. Στίβενς εµφανίστηκε επιφυλα-
κτικά αισιόδοξος για την οικονοµία 
της χώρας, αλλά επισήµανε ότι οι τι-
µές σε κάποιες βασικές περιοχές εξα-
γωγών, υποχώρησαν δραµατικά τις 
τελευταίες εβδοµάδες.

Ακόµη, υπήρξε µια ένδειξη ανησυ-
χίας και για την Κίνα, που αποτελεί 
την µεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της 

Αυστραλίας. «Με τον πληθωρισµό να 
αναµένεται εντός του στόχου και την 
ανάπτυξη κοντά στην τρέχουσα τάση, 
αλλά µε τις διεθνείς προοπτικές να εί-
ναι πιο αδύναµες σε σχέση µε λίγους 
µήνες πριν, το διοικητικό συµβούλιο 
έκρινε ότι η νοµισµατική πολιτική 
παραµένει κατάλληλη», τόνισε ο ∆ι-
οικητής της Αποθεµατικής Τράπεζας. 
«Η ανάπτυξη στην Κίνα παραµένει 
λογικά ισχυρή στο πρώτο εξάµηνο 
του έτους, αν και χαµηλότερα από τα 
επίπεδα που είχαµε δει τα τελευταία 
χρόνια», πρόσθεσε ο κ. Στίβενς.

Από την πλευρά του το Ινστιτούτο 
Λογιστών της Αυστραλίας, ICAA, πι-
στεύει ότι είναι πλέον θέµα χρόνου 
µια νέα µείωση στα επίσηµα επιτόκια.

Η Γενική Εισαγγελέας της χώρας, Νίκολα Ρόξον, πολύ 
πιθανόν να υποστηρίξει το επίµαχο σχέδιο για την 
αποθήκευση δεδοµένων στον τοµέα των επικοινωνι-

ών για δύο χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κα-
ταβάλλονται για την πάταξη του εγκλήµατος. Στην Επιτροπή 
της Βουλής που εξετάζει προτάσεις για αλλαγές στα µέτρα 
προστασίας της εθνικής ασφάλειας, έχει κατατεθεί µια πρό-
ταση κάτω από την οποία οι αυστραλιανές τηλεπικοινωνίες 
και οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, να κρατούν 
αρχεία µε δεδοµένα από τηλεφωνικές και διαδικτυακές 
συνδιαλέξεις για δύο χρόνια. 

Η κα Ρόξον αρχικά είχε εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις 
στην πρόταση, αλλά σε οµιλία της στο συνέδριο για την 
Ασφάλεια στην Κυβέρνηση, που έγινε στην Καµπέρα, τό-
νισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη νέα τεχνολογία να 
µετατραπεί σε «παράδεισο» για τους εγκληµατίες και τους 
τροµοκράτες. Στο µεταξύ, η Υπηρεσία Μυστικών Πληρο-
φοριών της Αυστραλίας, ASIO, υποστηρίζει ότι πολλοί 
Αυστραλοί ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να εκπαιδευτούν 
σε στρατόπεδα τροµοκρατών, αλλά τονίζει ότι ο µεγαλύτε-
ρος κίνδυνος προέρχεται από τα άτοµα εκείνα που εκπαι-
δεύονται µέσω του διαδικτύου.

Περικοπές στις κρατικές δαπάνες και «συρρίκνωση» 
της κυβέρνησης, προµηνύει ο σκιώδης υπουργός Θη-
σαυροφυλακίου, Τζο Χόκεϊ, σε περίπτωση που ο Συ-

νασπισµός κερδίσει τις επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές. 
Συγκεκριµένα ο κ. Χόκεϊ τόνισε ότι για να υλοποιηθούν τα 
προγράµµατα που προτείνει ο Συνασπισµός, θα πρέπει να 
γίνουν µεγάλες περικοπές σε πολλά προγράµµατα, αλλά και 
να «µειωθεί το µέγεθος της κυβέρνησης».

«Θα πρέπει να πάρουµε σκληρές αποφάσεις. Θα είναι 
όµως οι σωστές αποφάσεις. ∆εν πρόκειται να δεσµευθούµε 
µε υποσχέσεις που δεν θα µπορέσουµε να υλοποιήσουµε», 
τόνισε ο κ. Χόκεϊ. Στη συνέχεια τόνισε ότι ο Συνασπισµός θα 
επιδιώξει να εξοικονοµήσει χρήµατα από διάφορους τοµείς, 
παρά να αυξήσει τους φόρους. «Ένας τρόπος είναι να µειώ-
σουµε το µέγεθος της κυβέρνησης», υπογράµµισε ο σκιώδης 
υπουργός Θησαυροφυλακίου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ 
ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

Θέµα χρόνου η περαιτέρω µείωση 
των επιτοκίων

Πρόταση να κρατούνται 
για δύο χρόνια 
αρχεία με δεδομένα στον 
τομέα των επικοινωνιών 

Δραστικές περικοπές 
στις κρατικές δαπάνες
υπόσχεται ο Συνασπισμός

Ο ∆ιοικητής της Αποθεµατικής Τράπεζας, Γκλεν Στίβενς.


