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Σπάνιο πλάσμα 30 μέτρων  που ζει στα βάθη της θάλασσας

Η χαµηλές καταναλωτικές δα-
πάνες των νοικοκυριών και η 
επακόλουθη πτώση του τζίρου 
στο λιανικό εµπόριο οδήγησαν 
όπως αναµενόταν σε νέα µείω-
ση του επιτοκίου που σταθερο-
ποιείται πλέον στο ιστορικό χα-
µηλό του 2,5%. Η εξέλιξη ίσως 
αποδειχτεί ένα ακόµη όπλο στην 
προεκλογική εκστρατεία του Κέ-
βιν Ραντ αφού θα έχει ως άµεσο 
επακόλουθο την ελάφρυνση των 
νοικοκυριών. ∆εν είναι η πρώτη 
φορά που ο ηγέτης των Εργατι-
κών θα ωφεληθεί από τις αποφά-
σεις της  Αποθεµατικής Τράπεζας 
της Αυστραλίας. 

Η απόφαση της Τράπεζας, τρεις 
εβδοµάδες πριν από τις εκλογές 
του 2007, να αυξήσει το επιτόκιο 
στο 6,75% είχε φέρει σε ιδιαίτε-

ρα δύσκολη θέση τον τότε πρω-
θυπουργό, Τζον Χάουαρντ και 
παράλληλα είχε συµβάλει στην 
δηµοσκοπική βελτίωση των πο-
σοστών των Εργατικών. Σύµφω-
να µε την Εθνική Στατιστική Υπη-

ρεσία, οι καταναλωτικές δαπάνες  
παρουσίασαν στασιµότητα κατά 
τους µήνες Απρίλιο και Μάιο και 
µικρή µείωση κατά τον Ιούνιο. 

Το παραπάνω, σε συνδυασµό 
µε την πρόβλεψη για αύξηση της 

ανεργίας στο 6.25%, το υψηλό-
τερο ποσοστό της τελευταίας δε-
καετίας, κατά το πρώτο εξάµηνο 
του νέου έτους και τις αρνητικές 
εκτιµήσεις για την κατάσταση 
στον τοµέα των υπηρεσιών απο-

τέλεσαν τους κρίσιµους παράγο-
ντες που οδήγησαν στη µείωση 
του επιτοκίου κατά 0,25%. Αν 
και υπήρξαν και πιο τολµηρές 
προτάσεις, για ακόµη µεγαλύτερη 
µείωση (0,5%) τελικά επικράτησε 
η άποψη που υποστήριζαν και οι 
περισσότεροι οικονοµικοί αναλυ-
τές. Ως προς την πολιτική διάστα-
ση του θέµατος, ο πρωθυπουργός 
καλοσώρισε την απόφαση της 
Τράπεζας αφού θα επιφέρει ανα-
κούφιση σε χιλιάδες δανειολή-
πτες αλλά παράλληλα θα τονώσει 
και την κατανάλωση (Πρακτικά 
αυτό σηµαίνει ότι µε τη µείωση 
του 0,25%, ο κάτοχος δανείου 
ύψους 300,000 δολαρίων θα 
αποπληρώνει την µηνιαία δόση 
του µειωµένη κατά 46 δολάρια). 

Στην αντίπερα όχθη, στο 

Κατεβαίνουν τα επιτόκια, ανεβαίνει ο Ραντ

Αποφυλακίζεται ο στυγερός 
δολοφόνος δίχρονου κοριτσιού
Ελεύθερος µπορεί να αφεθεί του χρόνου, ο στυγερός 
δολοφόνος ενός κοριτσιού µόλις 22 µηνών. Πρόκειται 
για τον Ντάγκλας Τζέϊµς Γουέϊντ, 50 χρόνων, ο οποίος 
είχε καταδικαστεί το 1989 σε ισόβια κάθειρξη για τον 
φόνο του άτυχου κοριτσιού.
Ο Γουέϊντ είχε σκοτώσει την µικρή, που ήταν κόρη 
της φίλη του, σε σπίτι της περιοχής Tumut, νότια της 
Ν.Ν.Ουαλίας. Είχε επίσης βρεθεί ένοχος ότι βίασε το 
κοριτσάκι πριν το σκοτώσει.
Πρόσφατα ο 50χρονος υπέβαλε αίτηση στο Ανώτα-
το ∆ικαστήριο να καθοριστεί η χρονική περίοδος της 
ποινής του και τη ∆ευτέρα η ∆ικαστής Μέγκαν Λέϊθαµ 
ανακοίνωσε ότι καθορίζεται στα 36 χρόνια κάθειρξης. 
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να αποφυλακιστεί τον Αύγου-
στο του 2014.

Σηµάδια ανάκαµψης στην 
αγορά κατοικίας
Πληθαίνουν οι ενδείξεις για την ανάκαµψη της αγοράς κα-
τοικίας και κατ’ επέκταση της αυστραλιανής οικονοµίας σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία. 
Με βάση την τελευταία αναφορά, οι τιµές των κατοικιών στις 
αστικές περιοχές της χώρας αυξήθηκαν κατά µέσο όρο κατά 
2,4% το τρίµηνο Μαρτίου - Ιουνίου της φετινής χρονιάς. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι ο παραπάνω δείχτης είναι ο υψηλότε-
ρος της τελευταίας τριετίας. Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς 
αναλυτές η επίδοση αυτή θεωρείται ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα 
και αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από την αναµενόµενη 
πτώση του επιτοκίου. 
Αναλυτικά τώρα, οι µεγαλύτερη αύξηση στις τιµές των σπιτιών 
σηµειώθηκε στο Περθ (3,4%), ενώ ακολουθεί το Ντάργουιν 
µε 2,9%, το Σίδνεϊ µε 2,7%, η Μελβούρνη µε 2,4% και το 
Μπρίσµπαιν µε 1,9%.  Οι µικρότερες αυξήσεις σηµειώθηκαν 
στην Κάµπερα (1%) και στην Αδελαίδα (0,3%). Τέλος, στο 
Χόµπαρτ παρατηρήθηκε µείωση των τιµών των σπιτιών κατά 
1%. Από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίο, οι τιµές 
αυξήθηκαν σε εθνικό επίπεδο κατά 5,1%.

Αυστραλοί δύτες κατέγραψαν σπάνιες εικόνες στα ανοιχτά των ακτών της Τασµανίας, από το θαλάσσιο πλάσµα 
Pyrostremma spinosum ή pyrosome. 
Το πλάσµα αυτό που είναι γνωστό ως «ο µονόκερος της θάλασσας», µπορεί να φτάσει και τα 30 µέτρα σε µήκος.
«Το ηµιδιαφανές κυλινδρικό του σώµα αποτελείται από χιλιάδες µικροσκοπικούς «σωλήνες», οι οποίοι ρουφούν 
νερό µε πλαγκτόν, το οποίο στη συνέχεια φιλτράρεται και έτσι τρέφεται», γράφει η Daily Mail.

Τραγικό θάνατο βρήκε προχθές 
ένα δίχρονο αγοράκι, το οποίο 
δέχθηκε την επίθεση σκύλου στο 
σπίτι της γιαγιάς του, στην περι-
οχή Deniliquin, νοτιοδυτικά της 
Ν.Ν.Ουαλίας.
Εκπρόσωπος της αστυνοµίας δή-
λωσε ότι η µητέρα και η 70χρονη 
γιαγιά του αγοριού, πάλεψαν αρκε-
τή ώρα µέχρι να ελευθερώσουν τον 
2χρονο Ντίον Χίγκινς από τον σκύ-
λο, ράτσας mastiff cross.
Το αγοράκι και η γιαγιά του µετα-
φέρθηκαν επειγόντως στο νοσοκο-
µείο της περιοχής, όπου όµως ο 
2χρονος υπέκυψε στα τραύµατά του 
λίγη ώρα αργότερα. Ο σκύλος, σύµ-
φωνα µε τον ίδιο εκπρόσωπο της 
αστυνοµίας, έχει θανατωθεί.

Σκύλος σκότωσε 
δίχρονο αγοράκι




