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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή
Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ
Αύριο Σάββατο
 Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ο σοφός 
διδάσκαλος της εκκλησίας
Κυριακή
Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα η μητέρα του
Δευτέρα
Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης 
και οι Δέκα Μαθητές του

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ κυρίως λιακάδα. Η 
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7OC-16OC

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί 13, 40, 23, 27, 
34, 1 και Supps 9, 41
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HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές
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Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

Έως 1 εκατομμύριο αυστραλιανά 
νοικοκυριά δεν θα μπορέσουν να 
συνεχίσουν να πληρώνουν τις δό-
σεις των δανείων τους από αυτό τον 
Σεπτέμβρη. Αυτή η προειδοποίηση 
έρχεται από έναν ανεξάρτητο ανα-
λυτή που υποστηρίζει πως εάν οι 
τέσσερις μεγάλες τράπεζες αυξήσουν 
τα επιτόκια τους κατά μόλις 0,15 πο-
σοστιαίες μονάδες τους επόμενους 
μήνες πολλά είναι τα νοικοκυριά 
που θα σταματήσουν τις αποπλη-
ρωμές των δανείων τους. «Είμαι 
σχεδόν βέβαιος ότι θα αναγκαστούν 
να αυξήσουν τα ποσοστά αυτά, είναι 
θέμα χρόνου και, φυσικά, της πολι-
τικής αντίδρασης», δήλωσε ο Martin 
North. Σημαντικό αριθμός τραπεζών 
της Αυστραλίας έχει ήδη αρχίσει να 
αυξάνει τα επιτόκια. Η Macquarie 
Bank - όχι μία από τις τέσσερις με-
γάλες, αλλά με παρόμοια πρόσβα-
ση στη χρηματοδότηση όπως και 
οι τέσσερεις μεγάλες - θα αυξήσει 
τα μεταβλητά επιτόκια για τα δάνεια 
κατοίκων για όσους πληρώνουν κε-

φάλαιο και τόκους κατά 0,06 ποσο-
στιαίες μονάδες σήμερα. Όσοι πλη-
ρώνουν μόνο το επιτόκιο θα το δουν 
να αυξάνεται κατά 0,10 ποσοστιαίες 
μονάδες.

Ακολουθούν παρόμοιες κινήσεις 
από την AMP, Bank of Queensland, 
Suncorp και ME Bank.

Έτσι, το μεγάλο ερώτημα είναι 
πότε θα ακολουθήσουν και η ANZ, 
η Westpac, η CBA και και η NAB. 
«Νομίζω», εκτιμά ο κ. Νορθ, «ότι μέ-
χρι τον Σεπτέμβριο θα δούμε αυτές 
τις αυξήσεις των επιτοκίων, εκτός αν 
οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγο-
ρές αλλάξουν κατεύθυνση».

Η Commonwealth είναι ο μεγαλύ-
τερος πάροχος στεγαστικών δανείων 
στην Αυστραλία. Το ABC ζήτησε από 
τον επικεφαλής οικονομολόγο της 
τράπεζας, Michael Blythe, να απα-
ντήσει αν θα υπάρξει αύξηση των 
επιτοκίων. «Όλες οι τράπεζες αντιμε-
τωπίζουν το ίδιο θέμα», δήλωσε ο κ. 
Blythe και πρόσθεσε ότι από τις πη-
γές που αντλούν χρηματοδότηση είτε 

στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, 
υπάρχει πίεση για αύξηση των επι-
τοκίων. Αλλά και η διευθύντρια του 
τμήματος ερευνών της Queensland 
Investment Corporation, Katrina 
King, ανέφερε ότι οι τράπεζες αντι-
μετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από 
τους μετόχους για να διατηρήσουν 
τα περιθώρια κέρδους τους, και αυτό 
σημαίνει ότι θα αυξήσουν τα επι-
τόκια τους σύντομα. Αν και η Απο-
θεματική Τράπεζα κατέστησε σαφές 
ότι δεν βιάζεται να αυξήσει τα επιτό-
κια, οι τράπεζες της Αυστραλίας δεν 
ακολουθούν απλώς τις κινήσεις της 
καθώς εξαρτώνται και από τις αυξή-
σεις των επιτοκίων στις άλλες χρη-
ματαγορές. Τέλος, ο επικεφαλής της 
επενδυτικής στρατηγικής της AMP 
Capital, Shane Oliver, υποστήριξε 
ότι η Αποθεματική Τράπεζα μπορεί 
να αναγκαστεί να μειώσει τα επιτό-
κια και όχι μόνο για να ανακουφίσει 
τα νοικοκυριά από τα χρέη τους αλλά 
και για να κρατήσει στη ζωή ολόκλη-
ρη την οικονομία.

Ο πρώην δήμαρχος του Ράντγουικ, Γιάννης Προκοπιάδης με την σύζυγο του Αλίκη και την Κόρη του Αλεξάνδρα Λάξφορντ που ακολου-
θεί τα βήματα του πατέρα της και κατέχει την θέση της Αντιδημάρχου στο Ράντγουικ

Έως 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα βαρέσουν κανόνι 
αν αυξηθούν τα επιτόκια, προειδοποιεί αναλυτής

ZΗΤΕΙΤΑΙ
Κοπέλα στο Έρλγουντ για να φροντίζει 

ηλικιωμένη και άρρωστη κυρία. 
Χρειάζεται να έχει αυτοκίνητο και να μιλάει αγγλικά. 

Ώρες εργασίας: Δευτ. Τετ. Παρ 10:15-14:15 
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