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Country CurrenCy AbbreviAtion bAnk buys bAnk sells

United States Dollar USD 0.9554 0.8799

Europe Euro EUR 0.7381 0.6561

United Kingdom Pound GBP 0.6254 0.5555

Ηλιοφάνεια. 
Άνεμοι ΒΒΑ με 19 Km/h

Υγρασία:  41% - 68%

Wed 14/Aug/13, Draw 3269
Winning numbers: 25  32  11  19  45  41

Powerball: 33  8
division 1: Jackpotted

1 winner, of $1,000,000.00
draw: Mon 12/August/13, Draw 3268

Καθώς κορυφώνεται η προεκλογική εκ-
στρατεία τα πολιτικά κόμματα πιέζονται να 
αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις 
ανάγκες του ολοένα αυξανόμενου πληθυ-
σμού ηλικιωμένων της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με μελέτες, σε 40 χρόνια το ένα 
τέταρτο των Αυστραλών θα είναι άνω των 
65 ετών και περίπου τρία εκατομμύρια πο-
λίτες θα χρειάζονται ειδική μέριμνα.

Κορυφαίοι φορείς της χώρας όπως 
το Συμβούλιο Ηλικιωμένων (COtA), το 
Alzheimer’s Australia κ.α. καλούν τα κόμ-
ματα να επιλύσουν μια σειρά προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι της χώ-
ρας όπως:

-Αύξηση των συντάξεων.
-Πρόσβαση σε περισσότερες και καλύτε-

ρες υπηρεσίες για ηλικιωμένους.
-Τερματισμό των διακρίσεων σε βάρος 

των ηλικιωμένων πολλοί από τους οποίους 
αισθάνονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορί-
ας.

Παράλληλα ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη 
μέριμνα στο θέμα της άνοιας που εξελίσσε-
ται σε «μάστιγα» για εκατοντάδες χιλιάδες 
ηλικιωμένους. Ήδη η κυβέρνηση Ραντ ανα-
κοίνωσε ότι θα διαθέσει 3.7 δις δολάρια σε 
προγράμματα για τους ηλικιωμένους και οι 
εξαγγελίες της αυτές έγιναν θετικά δεκτές 
από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, Τόνι ‘Αμποτ.

Στο μεταξύ στο πλαίσιο της προεκλογικής 
εκστρατείας η κυβέρνηση πιέζει αφόρητα 
την αντιπολίτευση να προβεί σε κοστολόγη-
ση του προγράμματός της.

Η κυβέρνηση εκτιμά πως προκύπτει μια 
«μαύρη τρύπα» 70 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων από τις προεκλογικές παροχές της 
αντιπολίτευσης και την καλεί να εξηγήσει 
από πού θα βρει τα λεφτά αυτά.

Ο Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ υποστηρί-
ζει ότι η αντιπολίτευση θα απολύσει χιλιά-
δες δημοσίους υπαλλήλους θα προβεί σε 
δραστικές περικοπές στην παιδεία και την 

υγεία και ίσως αυξήσει το φόρο υπηρεσιών 
και αγαθών (GSt).

 O Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης Τόνι Άμποτ διαψεύδει κατηγορηματικά 
τους ισχυρισμούς αυτούς και κατηγορεί την 
κυβέρνηση για «απόπειρα εκφοβισμού των 
ψηφοφόρων».

Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει πως «η 
αντιπολίτευση δεν έχει πλέον κανένα άλ-

λοθι για την μη κοστολόγηση του προγράμ-
ματος της από την στιγμή που δόθηκε στη 
δημοσιότητα η προεκλογική πρόβλεψη του 
υπουργείου Οικονομικών για την μελλοντι-
κή δημοσιονομική και οικονομική κατάστα-
ση της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, το έλλειμμα 
το επόμενο έτος θα φτάσει στα 30 δισεκα-
τομμύρια δολάρια, το ποσοστό ανεργίας θα 
αυξηθεί στο 6.25% και ο ρυθμός ανάπτυξης 
της οικονομίας θα περιοριστεί στο 3%.

Προβλέψεις της τράπεζας ΝΑΒ κάνουν 
λόγο για ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση 
της οικονομίας και δεν αποκλείουν το εν-
δεχόμενο η Αυστραλία να εισέλθει σε «ήπια 
ύφεση» κυρίως γιατί επιβραδύνεται ο ρυθ-
μός ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε λέγοντας ότι 
θα μελετήσει προσεκτικά τα στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών πριν προβεί σε 
κοστολόγηση του προγράμματος της.

Δεσμεύτηκε πως το πρόγραμμά της θα 
κοστολογηθεί πριν τις εκλογές και θα ενη-
μερωθούν οι ψηφοφόροι. Απέφυγε όμως 
να δεσμευτεί πότε θα γίνει πλεονασματικός 
ο προϋπολογισμός «καθώς τα στοιχεία του 
Θησαυροφυλακίου αλλάζουν συνεχώς», 
όπως είπε ο σκιώδης υπουργός Θησαυρο-
φυλακίου, Τζο Χόκεϊ.

Να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός συνέ-
χισε χθες την προεκλογική του εκστρατεία 
στο Ντάργουϊν και αργότερα στο Kununurra 
της Δυτικής Αυστραλίας, ενώ ο Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άμποτ, 
βρισκόταν στο Λόνσεστον της Τασμανίας.

σημερΑ, ΠΑρΑσΚεΥη:  Εδέσσης Αγίου μανδηλίου, Αλκιβιάδου
ΑΥριο, σΑΒΒΑΤο: Μύρωνος, Παύλου και Ιουλιανής μαρτ. Ευτυχίου Γορτύνης
ΚΥριΑΚη: ΚΥΡ. Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος
ΔεΥΤερΑ: Ανδρέου μεγαλ. στρατηλάτου, Ευτυχιανού

εορτολόγιο

Ραντ και Άμποτ πιέζονται να δώσουν λύσεις 
στα προβλήματα των ηλικιωμένων


