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Στην πλειονότητά τους οι Αυστραλοί 
πιστεύουν ότι η πρόσφατη µείωση 
των στεγαστικών επιτοκίων σε συν-

δυασµό µε τις σταθερές τιµές σπιτιών και 
διαµερισµάτων, έχουν δηµιουργήσει το 
πλέον κατάλληλο κλίµα για την αγορά 
κατοικίας.

Συγκεκριµένα, έρευνα που έκανε η 
Τράπεζα Commonwealth σε συνεργασία 
µε τον οικονοµικό οργανισµό MFAA 
(Mortgage and Finance Association of 
Australia), αποκαλύπτει ότι το 75,8% 
των Αυστραλών πιστεύουν ότι οι τιµές 
κατοικιών θα παραµείνουν στα σηµερι-

νά τους επίπεδα τουλάχιστον µέχρι το τέ-
λος αυτού του χρόνου. Επίσης, το 77,9% 
των ερωτηθέντων εξέφρασαν την άποψη 
ότι τώρα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος 
για την αγορά κατοικίας.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του MFAA, Φιλ 
Νέϊλορ, τόνισε ότι όλα δείχνουν πως ο 
στεγαστικός τοµέας βαδίζει στον δρόµο 
της ανάκαµψης. Όπως είναι γνωστό η 
Αποθεµατική Τράπεζα µείωσε τα επιτό-
κια στο 3,25% αυτό τον µήνα, ενώ οι πε-
ρισσότεροι οικονοµολόγοι προβλέπουν 
περαιτέρω µειώσεις µέσα στους επόµε-
νους λίγους µήνες.

Παρόλο που η τιµή της βενζίνης στα 
αυστραλιανά πρατήρια βρίσκεται 
στο υψηλότερο επίπεδο των τελευ-

ταίων πέντε µηνών, ο οικονοµολόγος Σά-
βανθ Σεµπάστιαν, προβλέπει ότι στο επό-
µενο δεκαπενθήµερο οι τιµές καυσίµων 
θα πάρουν την κατιούσα. Στην εβδοµαδι-
αία του έκθεση το Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Πετρελαίου αναφέρει ότι την προηγούµε-

νη βδοµάδα η τιµή της αµόλυβδης βενζί-
νης στα αυστραλιανά πρατήρια αυξήθηκε 
κατά 2,9 σεντς σε 149,4 σεντς το λίτρο. Ο 
οικονοµολόγος Σάβανθ Σεµπάστιαν προ-
βλέπει όµως µείωση κατά 2 σεντς το λίτρο 
στις επόµενες δύο βδοµάδες. Η Αδελαϊδα 
είχε την φθηνότερη βενζίνη (142,1 σεντς 
το λίτρο) και το Ντάργουϊν την ακριβότερη 
(162,3 σεντς το λίτρο).

Κρίσιµη αλλά σταθερή παρέµενε και 
χθες η κατάσταση της υπαλλήλου 
του Ζωολογικού Κήπου Ταρόνγκα, 

η οποία δέχτηκε προ ηµερών επίθεση 
από έναν ελέφαντα. Η 40χρονη Λούσι 
Μέλο, νοσηλεύεται στη µονάδα εντατικής 
παρακολούθησης του Νοσοκοµείου Royal 
North Shore.

Η άτυχη υπάλληλος εντοπίστηκε αναί-
σθητη µε πολλαπλά τραύµατα στο σώµα 
της και χωρίς να αναπνέει, έχοντας προ-
ηγουµένως πέσει µε δύναµη πάνω σ’ ένα 
στύλο ύστερα από βίαιο σπρώξιµο του ηλι-

κίας δύο χρόνων ελέφαντα, Πάθι Χαρν.
Το περιστατικό σηµειώθηκε στη διάρ-

κεια άσκησης «ρουτίνας» η οποία προέβλε-
πε τη µεταφορά ενός θηλυκού ελέφαντα 
σε διαφορετικό σηµείο της εγκατάστασης 
και την επιστροφή του στη συνέχεια πίσω 
στον χώρο του. Στο σηµείο έσπευσαν δύο 
υπάλληλοι, οι οποίοι απάντησαν άµεσα 
στην αγωνιώδη κλήση της γυναίκας µέσω 
συστήµατος ενδοεπικοινωνίας.

Εκπρόσωπος του Ζωολογικού Κήπου 
ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες για τις 
ακριβείς συνθήκες τραυµατισµού της.

Ανησυχητική αύξηση στον αριθµό 
των περιστατικών πνιγµών νεα-
ρών ατόµων, παρατηρήθηκε στην 

Αυστραλία την τελευταία δεκαετία, γεγο-
νός που επανέφερε στο προσκήνιο, το 
αίτηµα για την υποχρεωτική εκµάθηση 
κολύµβησης στα δηµοτικά σχολεία της 
χώρας. Στοιχεία που έδωσε στη δηµοσι-
ότητα ο σύνδεσµος ναυαγοσωστών Royal 
Life Saving Society (RLSS), δείχνουν ότι 
από το 2002 µέχρι το 2012 πνίγηκαν 371 
άτοµα ηλικίας από 15 έως 24 χρόνων, 
αριθµός που είναι κατά 25% µεγαλύτερος 
απ’ αυτόν της προηγούµενης δεκαετίας.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του RLSS, Ροµπ 

Μπράντλεϊ, τόνισε ότι πολλά παιδιά δεν 
ξέρουν να κολυµπούν, ενώ το 20% αυ-
τών που τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο, 
δεν µπορούν να µείνουν στην επιφάνεια 
του νερού πάνω από 2 λεπτά.

Ο κ. Μπράντλεϊ κάλεσε τις πολιτειακές 
κυβερνήσεις να υποστηρίξουν οικονοµι-
κά την πρόταση για υποχρεωτική εκµά-
θηση της κολύµβησης στα δηµοτικά σχο-
λεία. «Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς 
µας µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια θα 
διπλασιαστεί ο αριθµός περιστατικών 
πνιγµών µε θύµατα νεαρά άτοµα, αν δεν 
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα», τόνισε ο 
κ. Μπράντλεϊ.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αποκά-
λυψε ότι το κόστος που σχετίζεται 
µε τους αιτούντες άσυλο, είναι κατά 

$1,2 δις µεγαλύτερο από το αναµενόµενο, 
λόγω του µεγάλου αριθµού προσφύγων 
που ήρθαν στη χώρα µε σαπιοκάραβα. 
Στα στοιχεία που ανακοίνωσε προχθές η 
κυβέρνηση, δεν περιλαµβάνεται το κόστος 
επαναλειτουργίας των κέντρων κράτησης 
στο Ναουρού και στο Νησί Μάνους.

Ο σκιώδης υπουργός Μετανάστευσης, 
Σκοτ Μόρισον, υποστήριξε ότι οι αιτού-
ντες άσυλο κόστισαν στη χώρα συνολικά 

$6 δις από το οικονοµικό έτος 2009-2010 
µέχρι σήµερα. «Η κυβέρνηση Γκίλαρντ 
οφείλει να αποκαλύψει τον αριθµό των 
προσφύγων που έφτασαν στη χώρα, αλλά 
και τις προβλέψεις της για το επόµενο οι-
κονοµικό έτος», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο κ. Μόρισον. Στον οικονοµικό προϋ-
πολογισµό του Μαϊου, η κυβέρνηση είχε 
προβλέψει ότι στη χώρα θα έρχονταν 450 
πρόσφυγες κάθε µήνα. Όµως, στους πρώ-
τους τέσσερις µήνες του τρέχοντος οικο-
νοµικού έτους, ήρθαν στη χώρα περίπου 
8.000 αιτούντες άσυλο.

Αισιόδοξες προβλέψεις 
για την οικοδοµική δραστηριότητα
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ΚΑΤΑ 2 ΣΕΝΤΣ ΤΟ ΛΙΤΡΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

ΚΑΤΑ 25% ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2012
26 Οκτωβρίου. Δεξίωση της Παμμακεδονικής Ενώσεως ΝΝΟ 

και Ελληνο-Αυστραλιανού Συμβουλίου
      για τα εκατόχρονα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης 
στην Πολιτειακή Βουλή του Σύδνεϋ, Μacquarie st. Sydney. 

Προσέλευση 6.00μμ για έναρξη 6.30μμ. Μόνο με πρόσκληση.

2 Νοεμβρίου. Ομιλία με θέμα: «Ταξιδεύοντας στο μπαλκόνι και στον θησαυρό 
της Μακεδονίας χερσόνησος της Χαλκιδικής» 

από τον κ. Καμετόπουλο Δημήτριο, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
                 Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών και Συντονιστή των Μακεδονικών 

εκδηλώσεων Δημήτρια 2012. 

3 Νοεμβρίου. Ο Ετήσιος χορός της Παμμακεδονικής Ενώσεως ΝΝΟ 
και Συλλόγου Κοζάνης στην Μακεδονική Λέσχη «Ο Μέγας Αλέξανδρος» 

160 Livingstone rd. Marrickville.
   Για τις θέσεις σας στον Χρήστο 0401615656 ή Γιώργο 0412384394 

ή Γιώργο 0418642988.   

  4 Νοεμβρίου. Ομιλία με θέμα: H Θεσσαλονίκη 1912-2012 εκατό χρόνων.
   Παρουσιαστής ο δικηγόρος κος Ιωάννης Θεοδωρίδης. 

Θα δοθεί στην Μακεδονική Λέσχη
   160 Livingstone rd. Marrickville. Προσέλευση 6.00μμ. για έναρξη 6.30μμ.

16 Δεκεμβρίου. Η Παρουσίαση των εργασιών και η βράβευση των νικητών 
στον Μαθητικό διαγωνισμό για την Μακεδονία. 

Στην αίθουσα που βρίσκεται στην εκκλησία των «Αγίων Πάντων», 
Cecilia & Isabel streets Belmore. Aπό ώρα 3.00μμ-5.30μμ. Είσοδος ελευθέρα.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
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Οι Θησαυροί 2000 χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα εκτίθενται 
στο κοινό από τις 24 Νοεμβρίου έως 28 Απριλίου 2013

στο Αυστραλιανό Μουσείο του Σύδνεϋ. 

$1,2 δις περισσότερα κοστίζουν 
στη χώρα οι αιτούντες άσυλο

Αύξηση στα περιστατικά πνιγμών 
νεαρών ατόμων στην Αυστραλία


