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Αµετάβλητο στο 3% - επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τον 
∆εκέµβριο - διατήρησε το βασικό της επιτόκιο η Αποθεµατική 
Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA), επιβεβαιώνοντας τις εκτιµή-
σεις των οικονοµολόγων.

«Οι πρόσφατες πληροφορίες υποδηλώνουν πως έχει αρχί-
σει µια µέτρια ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης», αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή του ο ∆ιοικητής της RBA, Γκλεν Στίβενς. 

«Υπάρχει µια σειρά ενδείξεων ότι η σηµαντική χαλάρωση 
της νοµισµατικής πολιτικής στα τέλη του 2011 και το 2012 
οδήγησε σε αύξηση [της κατανάλωσης]», προσθέτει.

Ο κ. Στίβενς σηµειώνει, µεταξύ άλλων, πως οι προοπτικές 
για τον πληθωρισµό αφήνουν περιθώρια περαιτέρω νοµισµα-
τικής χαλάρωσης, «αν αυτό κριθεί αναγκαίο για τη στήριξη της 
ζήτησης».

Πέρυσι η Reserve Bank of Australia µείωσε τα επιτόκια 
τέσσερις φορές, κατά 125 µονάδες συνολικά, στο 3%, καθώς 
προσπαθούσε να αντιµετωπίσει την αποδυναµωµένη αγορά 
εργασίας και τη µείωση των τιµών στα βασικά εµπορεύµατα 
που εξάγει η χώρα.

Έκτοτε, οι κλάδοι εκτός αυτών της εξόρυξης, όπως η αγορά 
κατοικιών και λιανικής, έχουν ανακάµψει ενώ και η κατανα-
λωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται, ενισχύοντας τα στοιχεία ότι 
οι µειώσεις επιτοκίων αρχίζουν να επηρεάζουν θετικά την οι-
κονοµία.

Στην ανακοίνωσή της η Αποθεµατική Τράπεζα αναφέρει 
πως υπήρχε περιθώριο για να χαλαρώσει περαιτέρω η πολι-
τική των επιτοκίων και το δ.σ. θα συνεχίσει να αξιολογεί τις 
προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισµό.

Αμετάβλητα στο 3% τα επιτόκια 
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Αγαπητά µέλη 
Την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 θα 

έχουµε οµιλία µε την ψυχολόγο Χρυσή 
Παπασάββα . Θα µιλήσουµε για τα ψυ-
χολογικά προβλήµατα και για διάφορες 
παρακολουθήσεις επάνω στη θεραπεία 
της ασθένειας .

Θα θέλαµε να ακούσουµε και τη δική 
σας γνώµη , διότι η γνώµη των µελών 
της οµάδας είναι οφέλιµη για όλα τα 
µέλη που την ακούνε .∆υστυχώς φέτος 
η οµιλία δεν θα γίνει στο κλαµπ του Με-
γάλου Αλέξανδρου αλλά στο Τάουν Χολ 
του Μάρρικβηλ όπου η ∆ηµαρχία του 
Μάρρικβηλ µας παρέδωσε την αίθουσα 
του και η είσοδος σε αυτή την αίθουσα 
είναι από την κεντρική είσοδο του Τάουν 
Χολ στο Μάρρικβηλ .

Η ώρα της συνάντησης µας θα είναι 
όπως πάντα στις 1.50 µµ.

Θα χαρούµε να ξαναβρεθούµε και 
φέτος ,να τα πούµε.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλε-
φωνίστε τον Κ.Γιώργο Γκιώκα στο

9557 2743 η 0416 563 338

Χειρότερα ακραία 
καιρικά φαινόμενα 
προβλέπονται για 
την Αυστραλία

Για επιδείνωση των ακραίων και-
ρικών φαινοµένων στην Αυστραλία, 
στο άµεσο µέλλον, προειδοποιεί η 
αρµόδια υπηρεσία της χώρας για το 
κλίµα.

Συγκεκριµένα η Υπηρεσία για το 
Κλίµα (Climate Commission) προ-
ειδοποιεί ότι η Αυστραλία θα γνω-
ρίσει µεγάλες περιόδους ανοµβρίας, 
καθώς επίσης και περισσότερες κα-

ταστροφικές πληµµύρες και πυρκα-
γιές, λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

Στην σχετική έκθεσή της η εν 
λόγω υπηρεσία υποστηρίζει ότι τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα στην 5η 
ήπειρο θα επιδεινωθούν στο µέλλον 
και ζητά την λήψη άµεσων µέτρων 
για την αποτελεσµατική αντιµετώπι-
ση των επιπτώσεων από την κλιµα-
τική αλλαγή.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τής Μήτέρας 

το Σάββατο 11 Μάιου 2013
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν το Σάββατο 11 Μάιου 2013 την γιορτή της Μητέρας στο κτήριο του Συλλόγου 279 
Forest RD corner Princes set. BEXLEY. Τιμή μετά φαγητού και ποτού $50 δολάρια παιδιά κάτω των 12 ετών και Μητέρες (Λάιφ Μεμπες) δωρεάν. 

Λόγω περιορισμένου χώρου τηλεφωνήστε εγκαίρως στα γραφείο 9567 6005 και ζητήστε τον Δ. Μπεκρή στο Θ. Αδαμόπουλο στο 9599 4662 
στην Κα Μπαντούνα στο 9705 2450 στην Κα Βασιλοπούλου στο 9597 5218 στην Κα Στασινόπουλου στο 9787 2279 και στην Κα Ρένα στο 9558 5997. 

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός


