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Πρωθυπουργός προς Shorten: 
Ξήλωσε τον Dastyari
ΟMalcolm Turnbull προσπαθεί να εξισώ-

σει το µέλλον ενός γερουσιαστή των Ερ-
γατικών που βάλλεται από παντού µε µια 
δοκιµασία πίστης του αντιπολιτευόµενου 

Bill Shorten στη χώρα που ελπίζει να κυβερνήσει.
Ο κ. Shorten έχει χάσει την εµπιστοσύνη του 
απέναντι στον Sam Dastyari και τον αποµάκρυνε 
από δύο ηγετικές θέσεις της Γερουσίας, απέρριψε 
ωστόσο αιτήµατα να τον αποβάλει από το κόµµα 
λόγω της εµπλοκής του µε έναν Κινέζο πολιτικό 
χορηγό.
Για τον πρωθυπουργό, όµως, αυτό δεν είναι αρ-
κετό. «Ήρθε η ώρα για τον Bill Shorten να δείξει 
ότι τάσσεται µε την πλευρά της Αυστραλίας και 
να ξεµπερδεύει µε τον Dastyari» δήλωσε στο Sky 
News την Κυριακή.
Ο κ. Dastyari δέχεται πυρά από παντού, αφού 
αποκαλύφθηκε ότι αψήφησε την πολιτική του 
κόµµατός του υπερασπιζόµενος τις κινεζικές θέ-
σεις όσον αφορά τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, 
σε µια συνδιάσκεψη των µέσων ενηµέρωσης στην 
οποία συµµετείχε ο πολιτικός χορηγός του Κοµ-
µουνιστικού Κόµµατος, Huang Xiangmo.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο κ. Dastyari, κατά τη 
διάρκεια συνάντησης στο σπίτι του επιχειρηµατία, 
ειδοποίησε επίσης τον κ. Huang ότι θα πρέπει να 

αφήσει τα τηλέφωνά του σε κλειστό χώρο και να 
µιλήσει έξω.
Ο κ. Turnbull είπε ότι αν ο κ. Shorten ήθελε να 
κυβερνήσει την Αυστραλία, θα έπρεπε να φροντί-
ζει για τα συµφέροντα της χώρας.
«Γνωρίζουµε ότι [ο γερουσιαστής Dastyari] παίρ-
νει χρήµατα από έναν ξένο υπήκοο που έχει τους 
στενότερους δεσµούς µε µια ξένη κυβέρνηση και 
ότι του έχει παράσχει συµβουλές αντικατασκοπεί-
ας» δήλωσε ο πρωθυπουργός.
«Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Shorten πρέπει να τα-
χθεί µε την Αυστραλία. Η αποτυχία του να κάνει 
κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι βάζει τη φραξιονιστική 
του επιβίωση, η οποία εξαρτάται προφανώς από 
τον γερουσιαστή Dastyari, πάνω από την εθνική 
ασφάλεια της χώρας της οποίας θέλει να ηγηθεί».
Ο κ. Shorten είπε ότι είναι πεπεισµένος ότι ο γε-
ρουσιαστής Dastyari δεν έχει παραβιάσει κανένα 
νόµο και δεν συνιστά κίνδυνο ασφαλείας. Αλλά 
ο κ. Turnbull υπαινίχθηκε την Κυριακή ότι ο γε-
ρουσιαστής µπορεί να βρίσκεται υπό έρευνα, αν 
και δεν ζήτησε από την αστυνοµία ή τις υπηρεσίες 
ασφαλείας να εξετάσουν το θέµα.
«Εµείς συζητάµε ένα πολιτικό ζήτηµα και ... δεν 
δίνω οδηγίες στην αστυνοµία µας ή στις υπηρεσί-
ες ασφαλείας µας για επιχειρησιακά θέµατα» είπε.

Ο Tim Hammond των Εργατικών απέρριψε την 
επίθεση του πρωθυπουργού ως κίνηση ενός 
απελπισµένου πολιτικού που δεν έχει «απολύτως 
τίποτε άλλο να στηριχτεί, καµία ουσιαστική πολι-
τική ατζέντα».
«Είµαστε πολύ διαφανείς και ο Bill ήταν πολύ σα-
φής και πολύ σταθερός σε σχέση µε την απογοή-
τευσή του ως προς τη συµπεριφορά του γερουσια-
στή Dastyari» δήλωσε στο Sky News.

Έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστηµα τα δη-
µοσιεύµατα σχετικά µε την αγορά κατοικίας 
στην Αυστραλία. Σύµφωνα µε το Bloomberg 
η εµπορική αξία των σπιτιών στη χώρα φτά-
νει στα 5,6 τρισ. δολάρια, σχεδόν 4 φορές το 
ΑΕΠ της χώρας. Ο αντίστοιχος δείκτης στις 
ΗΠΑ και στην Βρετανία δεν έφτασε σε αυτό 
το επίπεδο ακόµα και λίγο πριν την κρίση 
των subprimes. Οι τράπεζες στη χώρα δεί-
χνουν ικανές να απορροφήσουν το όποιο 
σοκ ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι και οι κα-
ταναλωτές θα µπορούσαν να κάνουν το ίδιο. 
Το χρέος των νοικοκυριών φτάνει στο 120% 
του ΑΕΠ σηµαντικά ψηλότερα από το 80% 
των ΗΠΑ ή το 45% της Κίνας. Ο διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας διαβεβαίωσε ότι σε 
αντίθεση µε τον περιορισµό της νοµισµατικής 
πολιτικής σε άλλες χώρες , δεν έχει κάποια 
τέτοια πρόθεση. Οι τιµές έχουν επωφεληθεί 
από ξένους επενδυτές, τις µεγάλες φοροαπαλ-
λαγές και τα χαµηλά επιτόκια. Οι τιµές στο 
Σίδνεϋ έπεσαν για δύο συνεχόµενους µήνες 
ενώ όσοι συµµετέχουν στην αγορά ακινήτων 
επενδυτικά φαίνεται να αντιµετωπίζουν απα-
γορευτικά premiums και οι αποδόσεις στα 
επενδυτικά ακίνητα πλέον έχουν γίνει πολύ 
µικρές. Αρκετά δηµοσιεύµατα στον εγχώριο 
τύπο κάνουν λόγο για soft landing αλλά τα 
στοιχεία δείχνουν δύσκολο δρόµο µπροστά, 
και όπως σε κάθε συνθήκη που δέχεται πίεση 
το πρόβληµα έρχεται όταν η ίδια η αγορά συ-
νειδητοποιήσει το µέγεθος του προβλήµατος 
που αντιµετωπίζει.

Έξω µε εγγύηση ο άντρας που κατηγορείται 
ότι έκαψε ζωντανή τη σύζυγό του
Ένας άντρας κατηγορούµενος ότι 
δολοφόνησε τη σύζυγό του περι-
λούζοντάς τη µε βενζίνη, βάζοντάς 
της φωτιά και εγκαταλείποντάς τη 
στο σπίτι τους στο δυτικό Σίδνεϊ 
αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση.
Ο Kulwinder Singh, 37 ετών, συ-
νελήφθη τον περασµένο µήνα και 
κατηγορήθηκε για τον θάνατο της 
Parwinder Kaur, 32 ετών, πριν από 
τέσσερα χρόνια.
Οι δικηγόροι του λένε ότι δεν υπάρ-
χουν στοιχεία που να τον συνδέουν 
µε τον εµπρησµό.
Ο κ. Singh συνελήφθη µετά από 
µια επίπονη διαδικασία ανάλυσης 
των αποδεικτικών στοιχείων εκ µέ-
ρους της αστυνοµίας. Ωστόσο, λίγες 
εβδοµάδες αργότερα, οι δικηγόροι 
του έπεισαν τον αρµόδιο δικαστή 
ότι δεν θα έπρεπε πλέον να τελεί 
υπό κράτηση.
Το τοπικό δικαστήριο της 
Parramatta αποφάνθηκε ότι όλα τα 
δακτυλικά αποτυπώµατα που ανα-
κτήθηκαν από ένα δοχείο και από 
τον αναπτήρα που βρέθηκε στο σπί-
τι τους στο Rouse Hill ανήκαν στην 
κ. Kaur και όχι στον σύζυγό της.
Ο δικαστής Theo Tsavdardis δήλω-
σε ότι οι κατηγορίες ήταν «ασυµβί-
βαστες µε τα αποδεικτικά στοιχεία 
του εµπειρογνώµονα».
Στο δικαστήριο επίσης κατατέθη-
καν στοιχεία που έδωσε ένας άλλος 

εµπειρογνώµονας κατά τη διάρκεια 
έρευνας το 2015, ο οποίος είπε ότι 
τα αποδεικτικά στοιχεία που συνε-
λέγησαν από το δοχείο θα µπορού-
σαν να υποδεικνύουν ότι η γυναίκα 
περιέλουσε µόνη της τον εαυτό της 
µε βενζίνη.
Σύµφωνα µε τον δικηγόρο Frank 
Santisi, «∆εν υπάρχει τίποτα που 
να συνδέει τον επιταχυντή µε τον 
κατηγορούµενο. Όσο για τη συ-
µπεριφορά του, είναι συνεπής µε 
τη συµπεριφορά κάποιου που προ-
σπαθεί να βοηθήσει την αποθανού-
σα».
Όταν κατέφτασαν οι γείτονες στη 
σκηνή, άκουσαν τον Singh να λέει: 
«Μόνη της το έκανε, σας παρακα-
λώ, µην αφήσετε να πιστέψουν ότι 
το έκανα εγώ».
Η κ. Kaur υπέστη εγκαύµατα στο 
90% του σώµατός της και πέθανε 
στο νοσοκοµείο δύο ηµέρες αργό-

τερα. Όπως ανέφερε ο δικαστής 
Tsavdardis, ο θάνατος συνέβη στο 
πλαίσιο µιας µακράς περιόδου συ-
ζυγικής δυσαρµονίας και ενδοοικο-
γενειακής βίας.
Η κ. Kaur είχε προηγουµένως ανα-
φέρει στην οικογένειά της ότι ο σύ-
ζυγός της την είχε γρονθοκοπήσει, 
την είχε χαστουκίσει και την είχε 
κλοτσήσει. Νωρίτερα την ηµέρα 
που υπέστη τα θανατηφόρα τραύ-
µατά της, είχε πει σε έναν λειτουρ-
γό γραµµής έκτακτης ανάγκης: «Ο 
σύζυγός µου παραλίγο να µε σκο-
τώσει».
Ένας εγκληµατολόγος ψυχολόγος 
δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο κ. 
Singh υπέφερε από «σοβαρό κατα-
θλιπτικό επεισόδιο» το οποίο θα 
αντιµετωπιζόταν καλύτερα εκτός 
πλαισίου κράτησης.
Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από 
το δικαστήριο τον Φεβρουάριο.

Η αγορά κατοικίας 
της Αυστραλίας 
σε κρίσιµο σηµείο;




