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Οι ηλικιωμένοι Αυστραλοί πού έχουν ιδιόκτητο 
σπίτι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τους νέους
Τ α στοιχεία της Αυστραλιανής 

Στατιστικής Υπηρεσίας απο-
καλύπτουν την εντυπωσιακή 
διαφορά στον πλούτο ανάµε-

σα στους ηλικιωµένους Αυστραλούς 
που έχουν ιδιόκτητο σπίτι και σε 
αυτούς που ενοικιάζουν. Όσοι δι-
αθέτουν ιδιοκτησία και βρίσκονται 
κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης 
είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση 
από τους συνοµήλικους τους που 
νοικιάζουν, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της ABS. Ένα άλλο ανησυχητικό στοι-
χείο είναι ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών 
µειώθηκαν µεταξύ κάθε ηλικιακής 
οµάδας από 2011 ως το 2016. Ο οι-
κονοµολόγος Brendan Coates κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας 
ότι το γεγονός ότι µειώνονται οι Αυ-
στραλοί που έχουν δικό τους σπίτι θα 
έχει τεράστιες συνέπειες για όλες τις 
πτυχές της ζωής στην Αυστραλία.» Το 
2017-18, το ABS διαπίστωσε ότι τα 
νοικοκυριά που είχαν στην κατοχή 
τους ακίνητο και όπου τουλάχιστον 
ένας από τους κατοίκους ήταν 65 
ετών και άνω - είχαν µέση καθαρή 
αξία 960.000 δολάρια. Πολύ κοντά 
ήταν και η αξία των νοικοκυριών που 

εξακολουθούσαν να πληρώνουν δά-
νειο και η αξία τους υπολογίζεται στα 
934.900 δολάρια. Αντίθετα η αξία 
των νοικοκυριών των ενοικιαστών 
ήταν µόλις $ 40.800. «Η κατάσταση 
για τους ανθρώπους που δεν έχουν 
σπίτι θα γίνει ακόµη πιο δύσκολο µε 
την πάροδο του χρόνου», ανέφερε 
η οικονοµολόγος της ANZ Felicity 
Emmett στο ΑΒC και πρόσθεσε «είµα-
στε ενώπιον µιας κατάστασης όπου η 
ανισότητα του πλούτου και ιδιαίτερα 
η ανισότητα µεταξύ των γενεών αυ-
ξάνεται». Ο Nicki Hutley, συνεργάτης 
της Deloitte Access Economics, πι-
στεύει ότι στην Αυστραλία κινδυνεύει 

να δηµιουργηθεί µια ξεχωριστή κα-
τηγορία Αυστραλών, που καθώς δεν 
θα έχει στην ιδιοκτησία της σπίτι θα 
αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα 
ειδικά κατά την συνταξιοδότηση τους. 
Η κ. Hutley έχει προειδοποιήσει ότι 
η Αυστραλία βρίσκεται στο επίκεντρο 
µιας κρίσης που η αγορά κατοικί-
ας θα αφήσει απ’ έξω έναν  ολοένα 

αυξανόµενο αριθµό ανθρώπων.  Ο 
αριθµός των ιδιοκτητών σπιτιού ηλι-
κίας 18 έως 39 ετών στο Σίδνεϊ και τη 
Μελβούρνη έχει καταποντιστεί από 
το 2002, σηµειώνοντας µικρή άνοδο 
κατά την πρόσφατη κάµψη. Το 2002, 
34 τοις εκατό όσων ήταν µεταξύ 18 
και 39 ετών στην Μελβούρνη ήταν 
ιδιοκτήτες σπιτιού. Μέχρι το 2018, ο 
αριθµός αυτός είχε µειωθεί στο 22%, 
σύµφωνα µε την Έρευνα HILDA. 
«Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι αυτή η 
τάση οφείλεται στην αύξηση της τιµής 
των σπιτιών και όχι σε κάτι άλλο», 
ανέφερε ο κ. Coates. «Είναι µια κρί-
ση όπου, κατά τη διάρκεια των επό-
µενων δύο δεκαετιών, θα βλέπουµε 
όλο και λιγότερους Αυστραλούς - ιδι-
αίτερα φτωχότερους Αυστραλούς - να 
έχουν το δικό τους σπίτι και αυτό θα 
έχει τεράστιες συνέπειες για όλες τις 
πτυχές της ζωής της Αυστραλίας.»

B. Joyce: «Ο άνθρακας είναι προσιτή 
ενέργεια για τους φτωχούς»
Η Οµοσπονδιακή Αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Συνασπισµό ότι ανοίγει 
την πόρτα για την επιδότηση νέων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε καύση 
άνθρακα, καθώς ο βουλευτής των Nationals Barnaby Joyce υποστήριξε ότι 
φαίνεται σαν η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα να έχει προ-
τεραιότητα σε σχέση µε την οικονοµικά προσιτή ενέργεια.
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δαπανηθούν 6 εκατοµµύ-
ρια δολάρια για δύο µελέτες σκοπιµότητας για νέα έργα ηλεκτροπαραγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µε καύση άνθρα-
κα στο Collinsville στο βόρειο Κουίνσλαντ.
Το κλίµα ήταν πολύ τεταµένο στην αίθουσα του Συνασπισµού την περασµέ-
νη Τρίτη µεταξύ συντηρητικών βουλευτών των Nationals, οι οποίοι ήθελαν 
η κυβέρνηση να επικεντρωθεί περισσότερο στον άνθρακα, και µετριοπαθών 
βουλευτών των Liberals που πίστευαν ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα 
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Με νωπή την αποτυχία του να διεκδικήσει την ηγεσία των Nationals, ο 
Barnaby Joyce δήλωσε ότι υπάρχουν σηµαντικές κυβερνητικές επιδοτήσεις 
για έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα και δεν θα 
πρέπει να µειώνονται οι εγκαταστάσεις µε καύση άνθρακα.
Ο πρώην ηγέτης των Nationals πιστεύει ότι µια µελέτη σκοπιµότητας στο 
εργοστάσιο του Collinsville θα έδειχνε ότι ήταν βιώσιµο.
«Είτε αυτό είναι σωστό, είτε θα πρέπει να ενηµερώσουµε τους Κινέζους, 
τους Ινδούς, τους Ιάπωνες και τους ανθρώπους στην Ευρώπη και σε όλο 
τον κόσµο ότι αυτοί είναι ηλίθιοι και εµείς είµαστε έξυπνοι» είπε ο κ. Joyce 
στους δηµοσιογράφους στο Ντάργουιν.
«Επειδή εκείνοι κατασκευάζουν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης µε χαµηλές εκποµπές και προφανώς είµαστε 
η µοναδική χώρα που αν και θέλουµε να εξάγουµε το προϊόν, δεν θα το 
χρησιµοποιήσουµε οι ίδιοι».
Ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός είπε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν 
να τον παρουσιάσουν σαν ο άνθρακας να είναι το ιδανικό του, αλλά ότι δεν 
είχε «θρησκευτική προσκόλληση» στον άνθρακα.
«Έχω θρησκευτική προσήλωση στο να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε οι-
κονοµικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια οι φτωχοί άνθρωποι και στο να µπο-
ρούµε να δίνουµε  αξιοπρέπεια στη ζωή των ανθρώπων» δήλωσε ο κ. Joyce.
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των Εργατικών Richard Marles ρωτή-
θηκε επανειληµµένα στο πρόγραµµα Insiders του ABC αν το κόµµα του θα 
σταµατήσει την κατασκευή νέων ανθρακωρυχείων και σταθµών ηλεκτροπα-
ραγωγής.
«Είναι ένα ακαδηµαϊκό ερώτηµα ... γιατί η αγορά δεν κάνει απότοµες κινή-
σεις» δήλωσε ο κ. Marles. «Μια κυβέρνηση Εργατικών θα έχει τις συνήθεις 
περιβαλλοντικές εγκρίσεις για τους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής».

Καταστροφικές πληµµύρες στη ΝΝΟ
Καταστροφικές καταιγίδες έπληξαν το Σαββατοκύριακο την ανατολική NΝΟ, 
αναγκάζοντας σε εκκενώσεις περιοχών και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες πο-
λιτών χωρίς ρεύµα.
Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας προχτές έκαναν αγώνα δρόµου για να απο-
καταστήσουν το ρεύµα σε περισσότερα από 100.000 σπίτια και επιχειρήσεις.
Οι κάτοικοι σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο κοντά στη λιµνοθάλασσα 
Narrabeen στο βόρειο Σίδνεϊ είχαν συγκεντρωθεί την Κυριακή το βράδυ για 
να αποµακρυνθούν από την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης (SES) της ΝΝΟ.
H SES είπε ότι οι άνθρωποι κινδύνευαν να εγκλωβιστούν χωρίς ρεύµα και 
νερό αν δεν έφευγαν από την περιοχή. ∆ιαταγή εκκένωσης εκδόθηκε επίσης 
και για τα νοτιοδυτικά προάστια του Σίδνεϊ Moorebank, Chipping Norton και 
Milperra.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν δεχτεί άπειρες κλήσεις λόγω του κα-
τακλυσµού της Παρασκευής, ενώ οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν 
χάος στις µεταφορές σε ολόκληρο το Σίδνεϊ.
«Αυτός ο υγρός και θυελλώδης καιρός προκαλεί σοβαρά προβλήµατα και κιν-
δύνους στους δρόµους µας, µε το παραϊατρικό προσωπικό να ανταποκρίνεται 
σε πέντε τροχαία ατυχήµατα ανά ώρα από το βράδυ της Παρασκευής» δήλωσε 
ο εκπρόσωπος της NSW Ambulance Giles Buchanan.
«Έχουµε πολλά περιστατικά µε δέντρα που έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα, σε 
σπίτια και σε καταστήµατα, και µε ανθρώπους παγιδευµένους σε αυτοκίνητα 
σε σηµεία που πληµµύρισαν».
Ένα 16χρονο αγόρι µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο µε σπασµένα πλευρά, αφού 
παγιδεύτηκε ανάµεσα σε συντρίµµια και σκουπίδια µέσα σε νερό που του 
έφτανε ως τη µέση για δύο ώρες στην περιοχή Hunter. Ο έφηβος διασώθηκε 
από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης µετά την πτώση του στον ποταµό Allyn 
ενώ έκανε κανό, περίπου στις 9 το πρωί της Κυριακής.
Η εταιρεία Utility Ausgrid αναφέρει ότι περισσότεροι από 70.000 πελάτες 
της έµειναν χωρίς ρεύµα σε ολόκληρο το Σίδνεϊ, την Κεντρική Ακτή και το 
Newcastle. Η Endeavour Energy πρόσθεσε σε αυτό τον αριθµό και περισ-
σότερους από 26.000 δικούς της πελάτες στο Σίδνεϊ και στις περιοχές Blue 
Mountains και Southern Highlands.
Η τελευταία φορά που το Σίδνεϊ και οι ακτές της πολιτείας δέχτηκαν τόσο 
πολλή βροχόπτωση ήταν τα µέσα του 2016. «Αλλά έχουµε ξεπεράσει αυτά τα 
στοιχεία και πρέπει να πάµε πίσω από το 1998 για να δούµε ανάλογες κατα-
στάσεις» δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.




