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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Αυ-
στραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας 
των τελευταίων 22 ετών, οι εγχώ-
ριοι αγοραστές πρώτης κατοικίας, 
αποτελούν σήµερα το µικρότερο 
ποσοστό στην αγορά κατοικίας. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό 
των αγοραστών πρώτης κατοικίας 
έπεσε στο 12,5% το Σεπτέµβριο. Η 
επίδοση αυτή είναι η χαµηλότερη 
που καταγράφεται από από τότε που 
άρχισε η συλλογή των στοιχείων, 
τον Ιούλιο του 1991. Το προηγού-
µενο χαµηλότερο ποσοστό κυµαι-
νόταν στο 12,8% και καταγράφτηκε 
τον Μάρτιο του 2004.

Η αξία του δανεισµού των επεν-
δυτών εκτινάχθηκαν κατά 5,2% τον 
Σεπτέµβριο, ενώ ο αριθµός των δα-
νείων προς ιδιοκατοικούντες, αυ-
ξήθηκε κατά 4,4%. Ο επικεφαλής 
οικονοµολόγος της UBS Αυστρα-
λίας, Σκοτ Χάσλεµ (Scott Haslem) 

αναφέρει ότι οι επενδυτές έχουν 
την οικονοµική δυνατότητα να ρί-
ξουν χρήµατα στην αγορά και αυτό 
αποτελεί αυτή τη στιγµή την κινητή-
ρια δύναµη της ζήτησης. Αντίθετα 
οι αγοραστές πρώτης κατοικίας δεν 
έχουν την πολυτέλεια να τους αντα-
γωνιστούν: “Η στέγαση στην Αυ-
στραλία παραµένει αρκετά ακριβή, 
αλλά έχει γίνει φθηνότερη από ό, τι 
ήταν για τα τελευταία δέκα χρόνια µε 
δεδοµένη την πτώση των επιτοκίων 
και, µέχρι πρόσφατα, τις πολύ χα-
µηλές τιµές”. Ο οικονοµολόγος της 
Westpac Μάθιου Χασάν (Matthew 
Hassan) υποστηρίζει ότι η µείωση 
στην αγορά πρώτης κατοικίας δεν 
οφείλεται µόνο στις υψηλές τιµές 
αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι: “η 
προηγούµενη πολιτειακή κυβέρνη-
ση έδινε περισσότερα κίνητρα για 
τους αγοραστές πρώτης κατοικίας”.

Πτώση παρατηρείται και στη χο-

ρήγηση δανείων για την αγορά 
πρώτης κατοικίας παρά τις έρευνες 
που δείχνουν οι τράπεζες είναι πιο 
πρόθυµες από ό, τι ήταν πριν µερικά 
χρόνια, να δανείσουν περισσότερα 
χρήµατα από την τιµή αγοράς.

Σύµφωνα µε τους αναλυτές, πτώ-
ση των τιµών των ακινήτων είναι 
απίθανο να συµβεί σε βραχυπρόθε-
σµο ορίζοντα, αλλά η αγορά της Αυ-
στραλίας είναι ευάλωτη σε µακρο-
πρόθεσµη βάση καθώς το απόλυτο 
επίπεδο των τιµών των κατοικιών, 
εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό. 
Η κύρια ανησυχία είναι οι αυστραλι-
ανές τράπεζες να ξεχάσουν τα διδάγ-
µατα από την παγκόσµια οικονοµική 
κρίση. Η Αποθεµατική Τράπεζα έχει 
ήδη δηµοσίως προειδοποιήσει τις 
τράπεζες να είναι προσεκτικές σχετι-
κά µε τις χαµηλές προκαταβολές που 
απαιτούνται για τη χορήγηση ενός 
δανείου.

Σε ένα νέο βίντεο που φαίνεται να έχει δοθεί στη 
δηµοσιότητα από την Αλ Κάιντα, ένας άνδρας ισχυ-
ρίζεται ότι είναι ο πρώτος βοµβιστής αυτοκτονίας 
της Αυστραλίας. Το βίντεο συνδέεται µε τις δρα-
στηριότητες της οµάδας Jabhat al Nusrah, η οποία 
έχει δηλώσει ότι ο αυστραλιανής καταγωγής άνδρας 
ανατινάχτηκε σε µια επίθεση σε σηµείο ελέγχου του 
στρατού στη βορειοανατολική Συρία το Σεπτέµβριο.

Το βίντεο αποκαλύπτει τις τελευταίες ώρες του 
ανθρώπου και δείχνει την οµάδα του κατά την προ-
ετοιµασία της τεράστια βόµβας που χρησιµοποιήθη-
κε στην επίθεση. Ωστόσο, επειδή το πρόσωπο στο 
βίντεο κρύβεται, είναι αδύνατο να πει κανείς µε σι-
γουριά ποιόν δείχνει. Υπάρχουν όµως υποψίες ότι 
ο βοµβιστής έφυγε για τη Συρία από το Μπρίσµπαν. 
Στο βίντεο, ο βοµβιστής συνοδεύει τις ενέργειές του 
µε ένα στίχο από το Κοράνι: “Για όλους εκείνους που 
πιστεύουν ότι είναι το πεπρωµένο σου να ταφείς στο 
δρόµο του Θεού και δέχονται τη µετά θάνατον ζωή, 
διότι οι χαρές της ζωής στη γη είναι λίγες…”

Από τη στιγµή που έγινε γνωστό ότι ο άνδρας αυ-
τός κατοικούσε στην Αυστραλία οι αστυνοµικές υπη-
ρεσίες έχουν προσπαθήσει να εντοπίσουν την δια-
δροµή του από τα προάστια του Μπρίσµπαν µέχρι 
την Συρία και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι πλέον 
γνωρίζουν την ταυτότητα του. Ωστόσο, η οικογένειά 
του έχει αρνηθεί κάθε εµπλοκή του µε βοµβιστικές 
επιθέσεις και επιµένει ότι είναι ακόµη ζωντανός 
στην Τουρκία.

Σύµφωνα µε ανώτερο υπάλληλο της αντιτρο-
µοκρατικής υπηρεσίας, ο βοµβιστής ταξίδεψε στη 
Μέση Ανατολή στα µέσα του τρέχοντος έτους. Στο 
βίντεο, στέκεται µπροστά από το παγιδευµένο φορ-
τηγό που είναι καλυµµένο µε µεγάλα µεταλλικά 
πάνελ για την προστασία του οδηγού από πυρο-
βολισµούς. Αποχαιρετά τους συµπολεµιστές του 
και στη συνέχεια καλεί περισσότερους ξένους να 
έρθουν και να συµµετάσχουν στον αγώνα: “αυτό 
είναι ένα µήνυµα προς όλους τους αδελφούς µου 
στον κόσµο: Σήµερα η Τζιχάντ είναι καθήκον κάθε 
µουσουλµάνου. Αυτό είναι ένα καθήκον που µας 
επιβλήθηκε και οι καλύτεροι από τους ανθρώπους 
είναι εκείνοι που αγωνίζονται για χάρη του Θεού. 
Εάν είστε φοβισµένοι, γιατί φοβάστε; Για τις γυναί-
κες σας και τα παιδιά σας; Έχετε εµπιστοσύνη στο 
Θεό. Όπου και να ζείτε νοµίζετε ότι είστε άνδρες 
ή ότι έχετε µια καλή ζωή; Σήµερα οι πραγµατικοί 
άνδρες ζουν στη γη της Τζιχάντ...”

H Αυστραλία καταγράφει το χαμηλότερο 
ποσοστό αγοραστών πρώτης κατοικίας

Νέο βίντεο με άνδρα που 
ισχυρίζεται ότι είναι ο πρώτος 
βομβιστής αυτοκτονίας της 
Αυστραλίας

Ένας άνδρας από το Κουίνσλαντ έχει µέχρι στιγµής εκ-
φράσει σοβαρές ανησυχίες για τρεις συγγενείς του που 
αγνοούνται στις Φιλιππίνες, µετά το πέρασµα του θανατη-
φόρου τυφώνα Χαϊγιάν. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι 
θεωρούνται νεκροί στην επαρχία Leyte, µετά την άγρια κα-
ταιγίδα που έπληξε όλη την περιοχή ενώ εκατοντάδες χι-
λιάδες άλλοι έχουν µείνει χωρίς τροφή ή καταφύγιο. Στην 
επαρχιακή πόλη Tacloban, πολλά σπίτια και κτίρια έχουν 
ισοπεδωθεί και µάρτυρες περιέγραψαν πως τα σώµατα των 
νεκρών έχουν συσσωρευτεί στους δρόµους.

Ο Τιµ Πόλοκ είναι είναι ένας από τους πολλούς ανθρώ-
πους που ζητούν απεγνωσµένα πληροφορίες για τους αγα-
πηµένους τους. Οι συγγενείς του, Έρολ Μίτσελ, 66 ετών, 
Μάργκι Μίτσελ, 66 ετών και Κρις Χέσελµπεργκ, 44 ετών 
ήταν στη µικρή πόλη της Alang Alang, 18 χιλιόµετρα δυτι-
κά της Tacloban, όταν ο τυφώνας χτύπησε την περιοχή, την 
περασµένη Παρασκευή. “Απ ‘όσο µπορώ να δω από την 
ειδησεογραφική κάλυψη, το Alang Alang χτυπήθηκε σκλη-
ρά”, είπε ο κ. Πόλοκ στην κρατική τηλεόραση και πρόσθε-

σε ότι “έχουµε έρθει σε επαφή µε όλους όσους µπορούµε. 
∆εν µπορούµε να κάνουµε πολλά, αλλά περιµένουµε και 
ελπίζουµε για πληροφορίες”. Ο Έρολ και η Μάργκι Μίτσελ 
είχαν µετακοµίσει στο Alang Alang νωρίτερα αυτό το χρόνο 
µετά την συνταξιοδότηση του κ. Μίτσελ. Ο κ. Χέσελµπεργκ 
ήταν για διακοπές στην περιοχή. Ο κ. Πόλοκ θεωρεί ότι αν 
οι συγγενείς του επέζησαν από την καταιγίδα, θα εξακολου-
θούν να αναζητούν τροφή, στέγη και ιατρική βοήθεια.

Μέχρι στιγµής, ένας Αυστραλός, ο πρώην ιερέας, Κέβον 
Λι, ο οποίος είχε δώσει πληροφορίες για περιστατικά σε-
ξουαλικής κακοποίησης από την Καθολική Εκκλησία, έχει 
επιβεβαιωθεί ότι είναι ένας από τους νεκρούς της καταιγί-
δας. Πιστεύεται ότι ο 50χρονος άνδρας ζούσε στις Φιλιπ-
πίνες, µε Φιλιππινέζα σύζυγο και µόλις είχαν αποκτήσει το 
πρώτο τους παιδί.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εµπορίου έχει δηµιουργή-
σει µια τηλεφωνική γραµµή έκτακτης ανάγκης που λειτουρ-
γεί σε 24ωρη βάση, για τους ανθρώπους που ανησυχούν 
για τους συγγενείς τους. Ο αριθµός είναι 1300 555 135.

Φόβοι για τρεις Αυστραλούς που βρίσκονταν στις Φιλιππίνες 
κατά το πέρασμά του Τυφώνα Χαϊγιάν


