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Συνεχίζεται η κατρακύλα
στις τιμές των σπιτιών

Αστυνοµικοί χωρίς 
υπηρεσιακά κινητά!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ

Το Εργατικό Κόμμα στηρίζει τους γάμους 
ομοφυλόφιλων ζευγαριών

Πρώτη σε πνιγμούς
η Νέα Νότια Ουαλία

Προβλέπεται βελτίωση των σχέσεων 
Αυστραλίας-Ινδίας 

Επέστρεψε χθες στο Σίδνεϊ
ο Αυστραλός έφηβος

Τ ην πεποίθηση ότι η άρση 
της απαγόρευσης εξαγω-
γών ουρανίου στην Ινδία 

θα οδηγήσει στη βελτίωση των 
σχέσεων των δύο χωρών, εξέ-
φρασε χθες ο πρόεδρος του Συµ-
βουλίου Ινδών Αυστραλών, ∆ρ 
Yadu Singh.

Στο Εθνικό Συνέδριο του 
Εργατικού Κόµµατος, που διε-
ξήχθη το Σαββατοκύριακο στο 
Σίδνεϊ, υπερψηφίστηκε η πρότα-
ση της πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ να επιτραπεί η εξαγω-

γή ουρανίου στην Ινδία, παρά 
το γεγονός ότι η Ινδία δεν έχει 
υπογράψει τη Συµφωνία µη Εξά-
πλωσης  Πυρηνικών Όπλων. 

Ο ∆ρ Singh υποστήριξε ότι η 
απαγόρευση εξαγωγών ουρανί-
ου στη χώρα του, είχε «παγώ-
σει» επί σειρά ετών τις σχέσεις 
Αυστραλίας-Ινδίας, που τώρα 
αναµένεται να βελτιωθούν ση-
µαντικά µέσα στα επόµενα λίγα 
χρόνια. Πάντως, όπως επιβε-
βαιώνουν ανώτατα στελέχη της 
κυβέρνησης Γκίλαρντ, οι εξα-

γωγές ουρανίου στην Ινδία θα 
αρχίσουν όταν η κυβέρνηση του 
Νέου ∆ελχί δώσει τις απαραί-
τητες εγγυήσεις ότι δεν θα χρη-
σιµοποιήσει το ουράνιο για την 
ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. 
Να σηµειωθεί όµως, ότι ο  Ύπα-
τος Αρµοστής του Πακιστάν 
στην Αυστραλία, Abdul Malik 
Abdullah, υποστήριξε χθες ότι η 
Καµπέρα θα πρέπει να πουλήσει 
ουράνιο και στη χώρα του, αν 
αρχίσει τις εξαγωγές ουρανίου 
στην Ινδία.

Η κατρακύλα των τιµών των 
σπιτιών συνεχίζεται και δεν 
αποκλείεται µάλιστα να επι-

ταχυνθεί. Σύµφωνα µε τα τελευταία 
επίσηµα στοιχεία, οι τιµές των σπι-
τιών µειώθηκαν 0,5% τον Οκτώ-
βριο, ενώ τον Σεπτέµβριο η µείωση 
ήταν 0,4%. Η µέση τιµή ενός σπι-
τιού στην Αυστραλία περιορίστηκε 
στα $448.500. Ειδικότερα στη Μελ-
βούρνη, οι τιµές έχουν πέσει κατά 
5,8% τους τελευταίους δέκα µήνες 

και στο Μπρίσµπαν κατά 7,5%, 
την ίδια περίοδο. Εκπρόσωπος 
της τράπεζας ΑΝΖ προέβλεψε ότι η 
µείωση των τιµών των σπιτιών θα 
συνεχιστεί, ενώ το βρετανικό περιο-
δικό «Economist» εκτιµά ότι οι τιµές 
των σπιτιών της Αυστραλίας είναι 
υπερτιµολογηµένες και ότι, λόγω 
της «ρευστότητας» που παρατηρεί-
ται στην παγκόσµια οικονοµία, δεν 
αποκλείεται οι τιµές των σπιτιών να 
πέσουν έως και 25%.

Σε περικοπές $8 εκατοµµυρίων 
στον προϋπολογισµό της πο-
λιτειακής αστυνοµίας προέβη 

η κυβέρνηση της Τασµανίας, από-
φαση που έχει προκαλέσει έντονες 
αντιδράσεις στο Σώµα.

Ανώτατα στελέχη της αστυνοµίας 
δήλωσαν στην εφηµερίδα Mercury 
(Χόµπαρτ) ότι οι αστυνοµικοί που 
εκτελούν περιπολίες θα πρέπει να 
παραδώσουν τα υπηρεσιακά τους 
κινητά µέχρι την 1η Ιανουαρίου. 
Εξαιρούνται µόνον οι αξιωµατικοί 
από το βαθµό του επιθεωρητή και 
ανώτεροι. Αστυνοµικοί επισήµα-
ναν ότι είναι πλέον αναγκασµένοι 
να χρησιµοποιούν δικά τους κινητά 
τηλέφωνα όταν περιπολούν ή κα-

ταδιώκουν υπόπτους. Υποστήριξαν 
ακόµη ότι τελικά ίσως αναγκάζο-
νται να παίρνουν ταξί στην διάρκεια 
επιχειρήσεων, αφού ο αριθµός των 
οχηµάτων της υπηρεσίας επίσης 
µειώνεται. «Είναι γελοίο», είπε ένας 
αστυνοµικός στην Mercury. «Τι ακο-
λουθεί, τα όπλα µας;» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής 
ένωσης των αστυνοµικών, Ράντολφ 
Ουαϊρένγκα, είπε ότι οι αστυνοµι-
κοί χρησιµοποιούν συχνά κινητά 
τηλέφωνα για να ανταλλάσσουν 
σηµαντικές πληροφορίες διότι οι 
πεπαλαιωµένοι αναλογικοί ασύρµα-
τοι που χρησιµοποιούν µπορούν να 
υποκλαπούν από τους κακοποιούς 
που καταδιώκουν.

Οι οµοφυλόφιλοι της Αυ-
στραλίας πανηγυρίζουν 
άλλο ένα επίτευγµά τους 

στη χώρα, µετά την απόφαση 
του Εργατικού Κόµµατος, να 
στηρίξει τους γάµους οµόφυλων 
ζευγαριών. Όπως είναι γνωστό, 
ενάντια στην πρόταση για τη νο-
µιµοποίηση των γάµων ανάµεσα 
σε άτοµα του ίδιου φύλου, τάσ-
σεται η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, η οποία δήλωσε ωστό-
σο ότι θα επιτρέψει στα µέλη του 

Εργατικού Κόµµατος να ψηφί-
σουν κατά συνείδηση όταν το 
σχετικό νοµοσχέδιο κατατεθεί 
στο Κοινοβούλιο τον επόµενο 
χρόνο. Πολλοί εκτιµούν ότι επι-
τρέποντας την ψήφο κατά συνεί-
δηση δεν θα υπάρξουν αρκετοί 
βουλευτές που θα στηρίξουν το 
νοµοσχέδιο, ώστε να εγκριθεί. 
Ωστόσο, ακτιβιστές θεωρούν ότι 
η απόφαση του κόµµατος - που 
ελήφθη στη διάρκεια του Εθνι-
κού Συνεδρίου που πραγµατο-

ποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 
στο Σίδνεϊ - αποτελεί ένα πρώτο 
θετικό βήµα προς τη νοµιµοποί-
ηση των γάµων οµόφυλων ζευ-
γαριών στη χώρα.

Εν τω µεταξύ, τουλάχιστον 
5.000 άτοµα πραγµατοποίησαν 
πορεία στους δρόµους του Σίδ-
νεϊ υπέρ των γάµων. «Ψήφος 
συνείδησης: µε τίποτα. Θέλουµε 
ίσα δικαιώµατα σήµερα», ήταν 
το µήνυµα που κυριάρχησε στη 
διάρκεια της πορείας.

Με πτήση της αεροπορι-
κής εταιρίας Virgin, επέ-
στρεψε χθες στο Σίδνεϊ 

από το Μπαλί της Ινδονησίας, 
ο 14χρονος Αυστραλός που είχε 
καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο 
µηνών για κατοχή µικρής ποσό-

τητας µαριχουάνας.  Ο 14χρονος 
µαθητής από το Morisset Park, 
κοντά στο Newcastle της Ν.Ν.Ο., 
είχε συλληφθεί στις 4 Οκτω-
βρίου στην τουριστική περιοχή 
Kuta, έχοντας στην κατοχή του 
3,6 γραµµάρια µαριχουάνας, που 

του είχε πουλήσει άγνωστος λίγα 
λεπτά νωρίτερα.

Ο έφηβος αφέθηκε ελεύθερος 
την Κυριακή από τις φυλακές 
Kerobokan και επέστρεψε χθες 
στο Σίδνεϊ µε πτήση της αεροπο-
ρικής εταιρίας Virgin. 

Μια ανεπιθύµητη πρωτιά έχει 
η Νέα Νότια Ουαλία, σύµφω-
να µε στοιχεία που δόθηκαν 

χθες στη δηµοσιότητα για τον αριθ-
µό ατόµων που πνίγηκαν στη χώρα. 
Συγκεκριµένα, στοιχεία που έδωσε 
στη δηµοσιότητα η αστυνοµία, ανα-
φέρουν ότι από τον Ιούλιο του 2010 
µέχρι τον Ιούνιο του 2011, πνίγηκαν 
314 άτοµα σε παναυστραλιανή κλί-

µακα. Απ’ αυτά τα 107 πνίγηκαν στη 
Νέα Νότια Ουαλία. Τα περισσότερα 
άτοµα πνίγηκαν στη διάρκεια των θε-
ρινών µηνών. Στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών που καταβάλλονται για την 
µείωση των πνιγµών, η πολιτειακή 
αστυνοµία έχει αρχίσει µια µεγάλη 
ενηµερωτική εκστρατεία, κυρίως για 
τα άτοµα που ψαρεύουν από τα βρά-
χια και για όσους πάνε στις παραλίες.




