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Με µεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα 
τα θλιβερά νέα για τον θάνατο του αεί-
µνηστου αδελφού και αµέσως πρώην 
Πολιτειακού Προέδρου της ΑΧΕΠΑ Βι-
κτωρίας Ιωάννη Πούλιου.

Παρόλο που γνωρίζαµε την κατάστα-
ση της υγείας του για αρκετό καιρό, 
όταν έρθει η απρόσµενη στιγµή, συνει-
δητοποιούµε το χαµό ενός συνανθρώ-
που, που στην περίπτωση του αείµνη-
στου Γιάννη, δεν τον στερείται µόνον 
η στενή οικογένειά του, ή η ευρύτερη 
οικογένεια της Αδελφότητας ΑΧΕΠΑ, 
αλλά και ολόκληρη η Ελληνική παροι-
κία της Αυστραλίας.

Ο Γιάννης προσέφερε στην Ελληνική 
παροικία µας, πολύπλευρες υπηρεσίες 
µε την ανάµειξή του στα κοινά από 
σηµαντικά µετερίζια, αναφέροντας εν-
δεικτικά µερικά όπως στα πολιτιστικά 
δρώµενα από την εποχή του Φεστιβάλ 
«Ελληνική Εβδοµάδα», τα Ελληνικά 
Ραδιοφωνικά προγράµµατα, Ελληνι-
κούς Οργανισµούς και τελευταία µε την 
Προεδρία της ΑΧΕΠΑ στο ανώτερο 
επίπεδο στην Πολιτεία της Βικτωρίας. 

Ο χαµός του θα είναι αισθητός τόσο 
στην παροικία όσο και στους κόλπους 
της αγαπηµένης του ΑΧΕΠΑ µα περισ-
σότερο στην οικογένειά του.

Με βαριά καρδιά εκφράζω προσω-
πικά µα και εκ µέρους της Πολιτεια-
κής Στοάς της ΑΧΕΠΑ Βικτωρίας και 
όλων των µελών αδελφές και αδελφών 
της ΑΧΕΠΑ, τα βαθύτερα συλλυπητή-
ριά µας στην σύζυγο, τα τέκνα, τους 
συγγενείς και φίλους του αείµνηστου 
αδελφού Γιάννη, µαζί µε τις προσευχές 
µας στο Μεγαλοδύναµο Θεό να αναπά-
ψει την ψυχή του, να δίνει παρηγοριά 
στους δικούς του και να είναι η µνήµη 
του αιώνια.

Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Αυ-
στραλίας που θα τον σκεπάσει.

Αιωνία του η µνήµη.
Σπύρος Ροµποτής
Πολιτειακός Πρόεδρος
ΑΧΕΠΑ Βικτωρίας

Συλλυπητήρια της 
ΑΧΕΠΑ για τον θάνατο 
του πρώην Πολιτειακού 
Προέδρου της Βικτωρίας 
Ιωάννη Πούλιου

Η επόµενη οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
θα πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτι-
κά το ενδεχόµενο µείωσης του φόρου 
εισοδήµατος των εργαζοµένων και την 
κατάργηση του φόρου στα υπερκέρδη 
των εταιριών εξόρυξης µεταλλευµάτων.

 Αυτό υποστηρίζει το Κέντρο Ανεξάρ-
τητων Μελετών (CIS) το οποίο τονίζει 
ότι το φορολογικό σύστηµα της χώρας 
χρειάζεται ριζικές µεταρρυθµίσεις, εφό-
σον ο οικονοµικός προϋπολογισµός 
συνεχίζει να παρουσιάζει έλλειµµα και 
ασκούνται µεγαλύτερες πιέσεις για αύ-
ξηση των κρατικών δαπανών σε νευ-
ραλγικούς τοµείς.

Το Κέντρο όµως, υπογραµµίζει ότι η 
φορολογική µεταρρύθµιση πρέπει να 
συνοδευθεί µε µείωση των δαπανών, σε 
οµοσπονδιακό και σε πολιτειακό επίπε-
δο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις 
προτείνει το Κέντρο 
Ανεξάρτητων Μελετών

Άσχηµα είναι τα νέα από το µέτωπο της 
απασχόλησης καθώς το ποσοστό ανερ-
γίας που καταγράφηκε από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία είναι το υψηλότερο 
των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. 

Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία αλλά 
και τις εκθέσεις οικονοµικών αναλυτών 
που προσπαθούν να περιγράψουν και 
να προβλέψουν το οικονοµικό κλίµα, το 
ποσοστό των ανέργων που καταγράφη-
κε τον µήνα Ιούλιο έφτασε στο 5.8%. Η 
τελευταία φορά που η έλλειψη απασχό-
λησης ήταν σε αυτό το επίπεδο ήταν τον 

Αύγουστο του 2009.
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της JP 

Morgan στην Αυστραλία, κ. Stephen 
Walters, η κύρια αιτία εντοπίζεται στην 
αδυναµία των επιχειρήσεων που βρίσκο-
νται έξω από την επικράτεια της εξορυ-
κτικής βιοµηχανίας να δηµιουργήσουν 
νέες θέσεις εργασίας. “Πολλές εταιρίες”, 
ανέφερε ο κ. Walters, “µειώνουν τις ώρες 
απασχόλησης του προσωπικού τους και 
κατ’ επέκταση τα λειτουργικά τους έξο-
δα, φαινόµενο που είχε παρατηρηθεί και 
πριν από τέσσερα χρόνια”. Σύµφωνα πά-

ντα µε τις προβλέψεις του κ. Walters, ο 
δείχτης της ανεργίας αναµένεται να προ-
σεγγίσει το 6% ως το τέλος του χρόνου. 

Άλλη µια ισχυρή ένδειξη που ενισχύει 
τις παραπάνω δυσοίωνες διαπιστώσεις 
είναι και η ζήτηση προσωπικού στην ∆υ-
τική Αυστραλία, την περιοχή που είναι 
η οικονοµική ατµοµηχανή της χώρας τα 
τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τις µελέ-
τες της ANZ, η ζήτηση εργατικού από τις 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή είναι µικρότερη κατά 45% από 
τον περασµένο χρόνο.

Αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς η ανεργία

Σε κεντρικό ζήτηµα πολιτικής διαπραγµάτευσης, γύρω από 
το οποίο οι δύο υποψήφιοι για την θέση του πρωθυπουρ-
γού διασταυρώνουν καθηµερινά τα ξίφη τους, έχει ανα-

χθεί το κόστος της καθηµερινότητας. 
Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρωθυπουργός της χώρας 
την περασµένη ∆ευτέρα, χρησιµοποίησε την έκφραση “κόστος 
της καθηµερινής ζωής” δεκατέσσερις φορές! Από κοντά και ο 
κ. Άµποτ που χθες µίλησε τέσσερις φορές για τα “οικονοµι-
κά βάρη της καθηµερινότητας”. Και οι δύο αρχηγοί µοιάζει να 
συµφωνούν ότι τα έσοδα αυξάνονται δυσανάλογα από τα έξοδα 
που τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευτεί επιφέροντας αλλαγές 
προς το χειρότερο στο επίπεδο ζωής των Αυστραλών πολιτών.
=Στο επίκεντρο των ανησυχιών του κ. Ραντ βρίσκεται το κό-
στος της φύλαξης των βρεφών και των µικρών παιδιών, ενώ ο 
κ. Άµποτ αναφέρεται συχνότερα στις αυξήσεις του ηλεκτρικού 
ρεύµατος και των καυσίµων θέρµανσης. Συγκεκριµένα, κατά 
τον τελευταίο χρόνο, η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος αυξήθηκε 

κατά 17%, ενώ του αερίου κατά 15%. Αντίθετα όµως από την 
γενικά αποδεκτή εικόνα, η αύξηση των δαπανών για τις δια-
τροφικές ανάγκες µιας οικογένειας παραµένει σε ασυνήθιστα 
χαµηλό επίπεδο, ενώ παράλληλα, στο άλλο βασικό έξοδο, τα 
καύσιµα µετακίνησης, η τιµή της βενζίνης µειώθηκε τον τελευ-
ταίο χρόνο κατά 3%.
Καθώς τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν µια περίπλοκη ει-
κόνα της πραγµατικότητας, η αλήθεια που λανθάνει ανάµεσα 
στους αριθµούς µάλλον ανύπαρκτους µέσους όρους περιγρά-
φει, παρά την πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε έρευνα της ABS, 
το κόστος της καθηµερινής ζωής δεν επηρεάζει το ίδιο όλα τα 
νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, αναφέρει η έρευνα, 
είναι οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδοµά-
των που το κόστος ζωής τους τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε 
κατά 2,6% και 2,5% αντίστοιχα.

Πόσο κοστίζει η καθηµερινότητα;




