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Κατά της επιβολής του νέου 
φόρου για την αποκατά-
σταση των ζηµιών από τις 

πληµµύρες στην Νέα Νότιο Ου-
αλία τάσσεται η κυβέρνηση του 
κ. Μπάρι Ο’Φάρελ.

Την πρόταση για την επιβο-
λή πληµµυρόσηµου έκανε ο 
υπουργός Οδικού ∆ικτύου της 
πολιτείας, Ντάνκαν Γκρέϊ, προς 
την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, 
ζητώντας από την πρωθυπουρ-
γό Τζούλια Γκίλαρντ να επιβάλ-
λει νέο φόρο, όπως ακριβώς 
έκανε µε τον έκτακτο φόρο που 
επέβαλε πέρσι για τις πληµµύ-
ρες στις πολιτείες του Κουϊν-
σλαντ και της Βικτώριας.

Όµως, τόσο η πρωθυπουρ-
γός Τζούλια Γκίλαρντ, όσο και 
ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
τάχθηκαν ενάντια στην επιβολή 

νέου φόρου για τις πληµµύρες 
στη Ν.Ν.Ο. Ο υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου της Ν.Ν.Ο., όµως, 
Μάϊκ Μπερντ, τόνισε πως σχε-
τική πρόταση συζητήθηκε στο 
Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά 
αποφασίστηκε οµόφωνα ότι η 

πολιτειακή κυβέρνηση δεν θα 
επιβάλει έναν τέτοιο φόρο.

«Τα απαραίτητα κεφάλαια για 
την αποκατάσταση των ζηµιών 
από τις πληµµύρες, θα προέλ-
θουν από άλλες πηγές», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μπερντ.

Τ ην πλήρη υποστήριξή της 
στα σχέδια της κυβέρνησης 
για την επιβολή του πολυ-

συζητούµενου φόρου ρύπανσης, 
επανέλαβε χθες η υπουργός Οι-
κονοµικών, Πένι Γουόνγκ, παρό-
λο που έκθεση µε τα πορίσµατα 
έρευνας που διενήργησε το Αυ-
στραλιανό Συµβούλιο Φυσικών 
Πόρων, υποστηρίζει ότι ο φόρος 
αυτός θα κοστίσει στην οικονοµία 
της χώρας περισσότερα από $30 
δις. Στην έκθεση αναφέρεται ότι 
η επιβολή του φόρου $23 ανά 
τόνο στις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα, θα έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην οικονοµική ανά-
πτυξη της χώρας µέχρι το 2018.

Η υπουργός Οικονοµικών 
όµως, σχολιάζοντας τα αποτε-

λέσµατα της έκθεσης, τόνισε 
ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα 
το µοντέλο του υπουργείου Θη-
σαυροφυλακίου για τον φόρο 
ρύπανσης. «Η οικονοµική ανά-
πτυξη του τόπου θα συνεχιστεί, 
θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται οι µισθοί των ερ-
γαζοµένων όταν επιβληθεί ο 
φόρος ρύπανσης», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά η κα Γουόνγκ και 
συνέχισε: «Ο φόρος ρύπανσης 
σηµατοδοτεί την αρχή µιας νέας 
εποχής στις επενδύσεις για κα-
θαρή ενέργεια, που εγγυάται τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας στο µέλλον», υπογράµµισε 
η υπουργός Οικονοµικών.

Να σηµειωθεί ότι το µοντέλο 

της κυβέρνησης Γκίλαρντ προ-
βλέπει την επιβολή φόρο $23 
ανά τόνο στις εκποµπές διοξει-
δίου του άνθρακα. Την ίδια ώρα 
όµως, στην Ευρώπη, ο ίδιος φό-
ρος µειώθηκε από $17 σε $10 
ανά τόνο. «Η µείωση οφείλεται 
στην οικονοµική αβεβαιότητα 
που επικρατεί στην Ευρώπη. 
Στην Αυστραλία τα πράγµατα εί-
ναι πολύ διαφορετικά», τόνισε η 
κα Γουόνγκ.

Από την πλευρά του ο σκιώδης 
υπουργός Κλιµατικής Αλλαγής, 
Γκρεγκ Χαντ, τόνισε ότι η έκθεση 
του Αυστραλιανού Συµβουλίου 
Φυσικών Πόρων, αποκαλύπτει 
ότι τα νοικοκυριά θα επιβαρυν-
θούν µε $470 τον χρόνο από τον 
φόρο ρύπανσης.

Ο αρχηγός του Εθνικού Κόµµατος 
στη Γερουσία, Μπάρναµπι Τζό-
ϊς, δικαιολόγησε την ανάµειξή 

του στη δικαστική µάχη ανάµεσα στην 
πλουσιότερη κάτοικο της Αυστραλίας, 
Τζίνα Ράϊνχαρτ, και τα τρία µεγαλύτε-
ρα παιδιά της.

Να σηµειωθεί ότι τα τρία παιδιά της 
Ράϊνχαρτ, Τζον Χάνκοκ, Μπιάνκα Ρά-
ϊνχαρτ και Χόουπ Γουέλκερ, την κα-

τηγορούν για κακή διαχείριση του οι-
κογενειακού τραστ και υποστηρίζουν 
ότι µυστικά άλλαξε την ηµεροµηνία 
του σχετικού συµβολαίου επένδυσης 
κεφαλαίων, για το 2068.

Ο γερουσιαστής Τζόϊς είπε ότι επε-
νέβη στην υπόθεση ως µεσολαβητής, 
αλλά οµολόγησε ότι απέτυχε να βρει 
κάποια συµβιβαστική λύση ανάµεσα 
στις δύο πλευρές.

“Όχι” στο πλημμυρόσημο
λέει η κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο. 

Απέτυχαν οι προσπάθειες 
του γερουσιαστή Τζόϊς 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ:

$30 δις θα κοστίσει 
στην αυστραλιανή οικονοµία 
ο φόρος ρύπανσης

3 storey house at Ayios Yiannis near Tigaki 
• 200 metres from the beach with beach views

• 3.000 m2 of manicured gardens 
•pool 6 x 12 m with beautiful landscaping

• A guest house by the pool 
(which can be rented as it has separate electricity meter box)

• Basement with 5 bedrooms 
(which converts to another house with separate entry)

• 4 bathrooms with heated towel racks

Drilling water system (self watering system)   
Swarovski light fittings, Central heating (hot/cold)

Granite gourmet kitchen

MANSION in KOS 
(4.200 m2)

Selling now for 1.5 million euro
(Was 2 million euro, just to build the house) 

Enquiries call Nickos on 0416651582
(between 5pm and 8.30pm) 14
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Η υπουργός Οικονοµικών, 
Πένι Γουόνγκ.

∆εν πρόκειται 
να επιβληθεί νέος 
φόρος για την αποκα-
τάσταση των ζηµιών 
από τις πρόσφατες 
πληµµύρες στη Ν.Ν.Ο., 
λέει ο υπουργός Θη-
σαυροφυλακίου 
της πολιτείας, 
Μάϊκ Μπερντ.




