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Η κρίση στον στεγαστι-
κό τοµέα έχει φτάσει 
στο τέλος της, σύµ-

φωνα µε τα τελευταία στοι-
χεία που δόθηκαν χθες στη 
δηµοσιότητα.

Συγκεκριµένα οι τιµές 
σπιτιών στις πολιτειακές 
πρωτεύουσες της χώρας, 
αυξήθηκαν κατά 0,5% στο 
τρίµηνο µέχρι τον περασµέ-
νο Ιούνιο, διαψεύδοντας 
έτσι τις προβλέψεις των οι-
κονοµολόγων που έκαναν 
λόγο για άλλη µια πτώση 
του επιπέδου του 0,7%.

Τα στοιχεία αυτά, που 
έδωσε στη δηµοσιότητα 

το Αυστραλιανό Γραφείο 
Στατιστικών Ερευνών, δεί-
χνουν ότι στο δωδεκάµηνο 
µέχρι τον Ιούνιο, ο δείκτης 
τιµών κατοικιών συνεχί-
ζει να είναι κατά 2,1% χα-
µηλότερος από τον αντί-
στοιχο του προηγούµενου 
δωδεκάµηνου. Οι οικονο-
µολόγοι όµως πιστεύουν 
ότι µετά την ενθαρρυντική 
αυτή εξέλιξη, αναµένονται 
µεγαλύτερες αυξήσεις στις 
τιµές σπιτιών µέχρι το τέ-
λος αυτού του χρόνου, δε-
δοµένου ότι η Αποθεµατική 
Τράπεζα δεν θα αυξήσει τα 
επίσηµα επιτόκια.

Με ταχύτητα 175 χλµ 
την ώρα συνελή-
φθη να τρέχει ένας 

µαθητευόµενος οδηγός, 
επί του αυτοκινητόδρο-
µου Χιουµ στην περιοχή 
Κασούλα, νοτιοδυτικά του 
Σίδνεϊ.

Το αυτοκίνητο που οδη-
γούσε ο 22χρονος, σύµ-
φωνα µε την αστυνοµία, 
ανέπτυξε ταχύτητα 175 χλµ 
την ώρα σε σηµείο όπου 
το ανώτατο επιτρεπτό όριο 

είναι 100 χλµ την ώρα. Να 
σηµειωθεί ότι το ανώτατο 
όριο ταχύτητας για µαθη-
τευόµενους οδηγούς είναι 
80 χλµ την ώρα.

Ο 22χρονος συνελήφθη 
µε την κατηγορία της επι-
κίνδυνης οδήγησης και η 
αστυνοµία του αφαίρεσε 
αµέσως το δίπλωµα οδή-
γησης. Πρόκειται δε να πα-
ρουσιαστεί στο ∆ικαστήριο 
του Κάµπελταουν στις 22 
Αυγούστου

Φτάνει στο τέλος της 
η κρίση στον στεγαστικό τομέα

Μαθητευόμενος οδηγός 
έτρεχε με 175 χλμ την ώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ 
Καρ, επιβεβαίωσε την πληρο-
φορία ότι τα Ηνωµένα Αραβι-

κά Εµιράτα υπέγραψαν συµφωνία µε 
την Καµπέρα για την αγορά ουρανί-
ου από την Αυστραλία.

 Ο κ. Καρ τόνισε ότι τα Ηνωµέ-
να Αραβικά Εµιράτα αποδέχονται 
όλους τους όρους ασφαλείας και κα-
νονισµούς που αφορούν στην πυρη-

νική ενέργεια. «Αν και η χώρα αυτή 
είναι πλούσια σε πετρέλαιο, εντού-
τοις προτίµησε να στρέψει την προ-
σοχή της στην κατασκευή πυρηνικού 
σταθµού για την παραγωγή ενέργει-
ας. Το ουράνιο που θα αγοράζει από 
την Αυστραλία, όπως προβλέπεται 
από την συµφωνία, θα χρησιµοποι-
είται µόνο για ειρηνικούς σκοπούς», 
τόνισε ο κ. Καρ.

Την ίδια ώρα που ο Αρχηγός της 
Οµοσπονδιακής Αντιπολίτευ-
σης, Τόνι Άµποτ, δήλωνε ότι οι 

Ηνωµένες Πολιτείες ανησυχούν για 
την άµυνα της Αυστραλίας, µετά την 
ανακοίνωση της κυβέρνησης Γκί-
λαρντ ότι θα µειώσει τις αµυντικές 
δαπάνες την προσεχή τετραετία κατά 
5,5 δισεκατοµµύρια δολάρια, δόθη-
κε στη δηµοσιότητα η µελέτη του Αυ-
στραλιανού Ινστιτούτου Στρατηγικής 
Πολιτικής, που υποστηρίζει ότι η 5η 
ήπειρος  πρέπει να επικεντρώσει την 
προσοχή της περισσότερο στο να 
διατηρήσει φιλικές σχέσεις µε την 
Κίνα και όχι στο να δηµιουργήσει 
ισχυρά αµυντικά όπλα που θα χρη-
σιµοποιήσει σε µια πιθανή σύρραξη 
µε τη γείτονα. Οι απόψεις αυτές ανα-
φέρονται στη µελέτη, την οποία χρη-
µατοδότησε η κυβέρνηση και στην 
οποία δίνεται έµφαση στο ότι «οι 
Αυστραλοί θα πρέπει να επιβεβαιω-
θούν ότι στον ‘αιώνα της Ασίας’, δεν 
είναι αναπόφευκτη η σύρραξη µετα-
ξύ Κίνας και ΗΠΑ.

«∆εν είναι απαραίτητο να δεσµευ-
τούµε αυτή τη χρονική στιγµή στο να 
δηµιουργήσουµε µια Αυστραλιανή 
Αµυντική ∆ύναµη που θα µας επι-
τρέψει να εµπλακούµε σε πόλεµο 
µε µια µεγάλη δύναµη της Ασίας», 
υποστήριξε ο συγγραφέας της εν 
λόγω µελέτης, ∆ρ Rod Lyon. Υπεν-
θυµίζεται, ότι µετά την κατάθεση του 
προϋπολογισµού για το οικονοµικό 
έτος 2012-203 η Αξιωµατική Αντι-
πολίτευση επέκρινε την κυβέρνηση 
για µείωση των αµυντικών δαπανών 
στο επίπεδο του 1938, κριτική που 
η κυβέρνηση απέρριψε αυτοµάτως 
ισχυριζόµενη, ότι η δηµοσιονοµική 
υπευθυνότητα επιβάλλει µειώσεις 
των κρατικών δαπανών.

Ο ∆ρ Lyon όµως υποστηρίζει ότι 
«η βασική στρατηγική της Αυστρα-
λίας θα πρέπει να είναι προς την 
κατεύθυνση δηµιουργίας ενός περι-
βάλλοντος στο οποίο µπορούµε να 
ζήσουµε ειρηνικά. Η περιοχή δεν εί-
ναι καταδικασµένη σε µια σύρραξη 

µεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και θα πρέ-
πει να παύσουµε να σκεφτόµαστε ότι 
κάθε καινούργια µέτρα ασφάλειας 
στην περιοχή θα πρέπει να τα βλέ-
πουµε µέσα από αυτό το πρίσµα».

Στη µελέτη αναφέρονται τρία πι-
θανά σενάρια αναφορικά µε τις µελ-
λοντικές εξελίξεις στην περιοχή.

Σύµφωνα µε το πρώτο σενάριο, οι 
χώρες της Ασίας θα συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται µ’ έναν τρόπο που 
είναι συνεργάσιµος και συγχρόνως 
ανταγωνιστικός. Όχι όµως επιθετι-
κός. Σ’ αυτή την περίπτωση η Αυ-
στραλία θα πρέπει να αναπτύξει την 
αµυντική της δύναµη σε τρόπο που 
να µπορεί να µεγιστοποιηθεί σε πε-
ρίπτωση κρίσης.

Λιγότερο πιθανό σενάριο είναι η 
εξέλιξη της Ασίας µέσα σ’ ένα πνεύ-
µα κοινωνικής σύµπραξης. Αν αυτό 
συµβεί, τότε η Αυστραλία δεν θα 
χρειαστεί να δαπανήσει για αµυντι-

κά όπλα περισσότερο από 1,5% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της. 

Το τρίτο σενάριο, πολύ πιο απί-
θανο από τα προηγούµενα δύο, µας 
οδηγεί σε µια τεράστια σκοτεινή 
Ασία, άκρως επιθετική. Σ’ ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο η Αυστραλία θα βρεθεί, 
κατά πάσα πιθανότητα, στη θέση να 
καταφύγει στα δικά της πυρηνικά 
όπλα, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 
δαπάνες για την άµυνα της χώρας θα 
αυξηθούν στο 4% περίπου του ακα-
θάριστου εθνικού προϊόντος.

«Η πιο αξιόλογη στρατηγική είναι 
εκείνη η οποία στοχεύει στην δη-
µιουργία µιας, όσο το δυνατόν, πιο 
συνεργάσιµης Ασίας» υποστηρίζει ο 
∆ρ Lyon, προσθέτοντας η στρατηγι-
κή της Αυστραλίας που εγκρίνει την 
διατήρηση της ανάµειξης των ΗΠΑ 
στην περιοχή, δεν θα πρέπει να θε-
ωρηθεί ότι έχει σχέση µε πιθανή 
µελλοντική σύρραξη.

Έµφαση στην ειρήνη πρέπει 
να δώσει η Αυστραλία

Αγοράζουν ουράνιο 
από την Αυστραλία
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