
O ΚόσμοςWEDNESDAY 15 FEBRUARY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Τ ην οργή των πελατών τους 
αλλά και του πολιτικού κό-
σµου της χώρας, προκά-

λεσε η απόφαση περισσότερων 
µεγάλων τραπεζών να αυξήσουν 
τους τόκους των στεγαστικών 
τους δανείων, επικαλούµενες 
ότι η άντληση κεφαλαίων από 
το εξωτερικό κοστίζει ακριβό-
τερα, λόγω της κρίσης χρέους 
της Ευρωζώνης. Στον χορό των 
αυξήσεων των στεγαστικών επι-
τοκίων µπήκαν προχθές και οι 
Τράπεζες Commonwealth και 
National Australia Bank. Την 
προηγούµενη βδοµάδα είχαν 
αυξήσει τα επιτόκιά τους οι Τρά-
πεζες ΑΝΖ και Westpac. Οι αυ-
ξήσεις ανακοινώθηκαν παρόλο 
που η Αποθεµατική Τράπεζα δι-

ατήρησε αµετάβλητα τα επίσηµα 
επιτόκια στην συνεδρίαση της 
προηγούµενης βδοµάδας.

Στο µεταξύ, υπολογίζεται ότι 
µέσα στα επόµενα δύο χρόνια 
θα χαθούν περισσότερες από 
10.000 θέσεις εργασίας στον 
τραπεζικό τοµέα της χώρας. Ήδη 
η Τράπεζα ΑΝΖ ανακοίνωσε 
ότι θα απολύσει 1.000 υπαλ-
λήλους της µέχρι τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο. Το ίδιο αναµένεται 
να κάνουν και οι διοικήσεις των 
άλλων τριών µεγάλων τραπεζών 
της χώρας προκειµένου να µει-
ώσουν τα λειτουργικά τους έξο-
δα. Εκτιµάται ότι τους επόµενους 
µήνες θα χάσουν τις δουλειές 
τους πάνω από τέσσερις χιλιά-
δες τραπεζικοί υπάλληλοι. Παρά 

το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την 
The Wall Street Journal, η αυ-
στραλιανή οικονοµία έχει τις 
καλύτερες επιδόσεις στον δυτικό 
κόσµο, η µείωση του προσωπι-
κού των τραπεζών εκτιµάται πως 
θα συµβάλλει στην εξισορρόπη-
ση - ως ένα βαθµό - της αύξησης 
του κόστους δανεισµού κεφαλαί-
ων από τη διεθνή χρηµαταγορά.

Συνολικά τα λειτουργικά έξο-
δα των τεσσάρων τραπεζών της 
Αυστραλίας ανέρχονται σε 32 
δισ. δολάρια τον χρόνο, µε το 
60% αυτών να διατίθενται στη 
µισθοδοσία. Να σηµειωθεί πως 
τα κέρδη τους για το οικονοµικό 
έτος 2011 ανήλθαν σε 24,2 δισ. 
δολάρια (αύξηση 11,5% σε σχέ-
ση µε το 2010).

Πέρασαν δώδεκα χρόνια 
από την δολοφονία του 
γνωστού εκατοµµυριούχου 

οµογενή επιχειρηµατία Χρήστου 
Σαρησταύρου και ο δολοφόνος 
του παραµένει ασύλληπτος. 

Η υπόθεσή του ήρθε ξανά στη 
δηµοσιότητα από την εφηµερίδα 
The Sunday Age που ασχολή-
θηκε µε 200 ανεξιχνίαστους φό-
νους που έχουν γίνει στη Βικτώ-
ρια από το 1975 έως σήµερα.

Αφορµή για αυτό έδωσε η 
απαγγελία κατηγοριών στον Λέ-

σλι Καµιλέρι για το φόνο της 
13χρονης Προύντες Μπερντ 
πριν 20 χρόνια στο Γκλεν Γουά-
βερλεϊ της Μελβούρνης. 

Αυτό έδωσε ελπίδες και σε 
άλλους συγγενείς θυµάτων πως 
όσα χρόνια και αν περάσουν οι 
δολοφόνοι θα συλληφθούν και 
θα τιµωρηθούν. Ο Κώστας Σαρη-
σταύρος, αδελφός του θύµατος, 
δεν είναι τόσο αισιόδοξος.  

«Στην αρχή», λέει, « µε ενηµέ-
ρωνε κάθε εβδοµάδα η αστυνο-
µία για τις έρευνες της σχετικά 

µε τον φόνο του αδελφού µου 
που έγινε τον Οκτώβριο του 
2000. Τώρα πια έχουν χρόνια 
να επικοινωνήσουν µαζί µου. 
Μας έδωσαν πολλές υποσχέσεις 
για την σύλληψη του δολοφό-
νου αλλά τίποτα. ∆ε νοµίζω πως 
κανείς ερευνά. Είναι σκληρό να 
σκοτώνεται ένας πραγµατικός 
τζέντλεµαν, όπως ήταν ο αδελφός 
µου, την ώρα που πάει σε φι-
λανθρωπική εκδήλωση και µετά 
κανείς να µη νοιάζεται», είπε ο κ. 
Σαρησταύρος.

Μ ακροπρόθεσµα σχέδια για 
να διπλασιαστεί η οικονοµία 
του Μπρίσµπαν στα $217 

δις µέχρι το έτος 2031 και να δη-
µιουργηθούν 340.000 νέες θέσεις 
εργασίας µέσα στα επόµενα δέκα 
χρόνια, ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος 
της πρωτεύουσας του Κουίνσλαντ, 
Graham Quirk. Ανάµεσα σε άλλα ο 
κ. Quirk τόνισε ότι για κάθε µία θέση 
εργασίας που δηµιουργείται στον 

τοµέα εξόρυξης µεταλλευµάτων θα 
δηµιουργούνται 19 θέσεις εργασίας 
στο Μπρίσµπαν σε οργανισµούς και 
επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τον 
τοµέα των ορυχείων.

Την µεγαλύτερη ανάπτυξη, πά-
ντα σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο του 
Μπρίσµπαν, θα γνωρίσουν οι τοµείς 
παροχής οικονοµικών υπηρεσιών, 
έρευνας, απασχόλησης και οι νοµι-
κές υπηρεσίες.

Νεκρός σε χιονοδροµικό κέ-
ντρο της Ιαπωνίας, βρέθηκε 
προχθές ένας Αυστραλός 

τουρίστας.  ∆ηµοσιογραφικές πλη-
ροφορίες ανάφεραν χθες ότι το 
πτώµα του άτυχου άντρα βρέθηκε 
να επιπλέει σε ποταµό κοντά σε 

ένα παντοπωλείο στο χιονοδροµι-
κό κέντρο του Νισέκο, που βρίσκε-
ται στο βόρειο νησί της Ιαπωνίας, 
Χοκαϊντο. Σύµφωνα µε το εκδοτι-
κό συγκρότηµα της News Limited, 
νεκρός είναι ο 45χρονος Ντέϊβιντ 
Φιτζπάτρικ.

Με την κατηγορία ότι προω-
θούσε στην πορνεία τρεις 
νεαρές γυναίκες από την 

Ταϊλάνδη, χωρίς την θέλησή τους, 
προσήχθη χθες στο ∆ικαστήριο της 
Downing Street στο Σίδνεϊ, ένας 
42χρονος ιδιοκτήτης οίκου ανο-
χής. Πρόκειται για τον Song Ea, 
ιδιοκτήτη του «Diamonds 4 Ever» 
που λειτουργεί στο Γκίλντφορντ, 

δυτικά του Σίδνεϊ, ο οποίος είχε 
συλληφθεί τον περασµένο Φεβρου-
άριο µε την κατηγορία ότι είχε φέ-
ρει στην Αυστραλία τρεις γυναίκες 
από την Ταϊλάνδη τις οποίες και 
προωθούσε στην πορνεία χωρίς 
την θέλησή τους. Το δικαστήριο δι-
έταξε την προφυλάκιση του κατηγο-
ρούµενου µέχρι να γίνει η δίκη του 
στις 12 Απριλίου.

Συνεχίστηκε χθες η κακοκαι-
ρία, σε πολλές περιοχές της 
Ν.Ν.Ουαλίας, µε σφοδρές 

βροχοπτώσεις στις περιοχές Σάουθ 
Κόουστ, Ιλλαγουάρα και Χάντερ. Να 
σηµειωθεί ότι η προχθεσινή χαλα-
ζοθύελλα που έπληξε την περιοχή 

Blue Mountains είχε σαν αποτέλε-
σµα να προκληθούν σοβαρές υλικές 
ζηµιές σε δεκάδες σπίτια. Χαρακτη-
ριστικό είναι το γεγονός ότι στη δι-
άρκεια της κακοκαιρίας, κατάρρευσε 
η οροφή του Αθλητικού και Κολυµ-
βητικού Κέντρου του Κατούµπα.

Στον χορό των αυξήσεων 
των στεγαστικών τους επιτοκίων 
οι μεγάλες τράπεζες της χώρας

Σχέδια για σημαντική ανάπτυξη 
στην οικονομία του Μπρίσμπαν

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ιδιοκτήτης οίκου ανοχής στο εδώλιο

Συνεχίστηκε και χθες
η κακοκαιρία στη Ν.Ν.Ο. 

Ανεξιχνίαστη η δολοφονία 
εκατοµµυριούχου οµογενή

Ο ∆ήµαρχος του Μπρίσµπαν, Graham Quirk.

Αυστραλός τουρίστας 
βρέθηκε νεκρός 
σε χιονοδροµικό κέντρο 
της Ιαπωνίας




