
O Κόσμος THURSDAY 14 MARCH 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 5

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η Σεπτεμβρίου 2013,

22 ημέρες Σύδνεϋ – Κύπρο/Λάρνακα – Ιεροσόλυμα – Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία -  Μετέωρα – Πελοπόννησο – Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Σύδνεϋ.
Ο σύλλογος μας αγκαλιάσει όλους τους έλληνες και ελληνίδες της παροικίας δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω που είχαμε συμμετοχή επάνω από την δύναμή μας στο πρώτο γκρουπ  
105 άτομα στις 28 Μαΐου. Οργανώνουμε δεύτερο Group για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ήταν Stand by μπορείτε με μια προκαταβολή των $2,000 να συμμετέχετε έτσι  

κλίνουμε τις αεροπορικές θέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με επιβάρυνση $75,00 αλλαγή ονόματος εμπιστευτείτε μας. 
Τιμή  $5,300  Περιλαμβάνει Αεροπορικά εισιτήρια Σύδνεϋ – Κύπρο – Τελ/Αβίβ– Αθήνα. Αθήνα – Σύδνεϋ. 

Ξενοδοχεία 4ον αστέρων πολυτελέστερα Λεωφορεία για περιήγηση με έλληνα ξεναγό. Πρωινά και βραδινά φαγητά. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πρόγραμμα από τα γραφεία 
του συλλόγου  279 Forest Road Bexley entrance in Princes street από ώρα 9 – 6 Δευτέρα μέχρι Σάββατο στο Τηλ. 9567 6005 ζητήστε τον κ. Δημήτρη Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη 

Τσέλιο. Απαραιτήτως Διαβατήρια θεωρημένα ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός mob 0405 163 720
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Επιστολή Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & Ν. Ζηλανδίας
προς Υφ. εξωτερικών της Ελλάδας Κωνσταντίνο Τσιάρα με 
θέμα την φορολόγηση των Ελλήνων της Αυστραλίας

«Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΦΟΙΤΗΤΗΣ»  
και οι Έλληνες σινεφίλ 
του Σίδνεϊ

Στην προβολή της ταινίας «Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΦΟΙ-
ΤΗΤΗΣ»  που παρουσίασαν ο Κώστας Τζαβέλλας 
µε τον Τάσσο  Πέτρου στην καθιερωµένη πλέον 
κινηµατογραφική γιορτή κάθε πρώτη του µήνα για 
το Κέντρο Πρόνοιας. Παρευρέθηκε µαζί µε παρέα 
από το Γηροκοµείο των Καστελοριζιών και ο Σωτή-
ρης Πατρινός ο ζωντανός θρύλος του   πάλαι πότε 
µεγάλου «Πανελληνίου» µας . Ο συµπαθής Σωτήρης 
και οι φίλοι του πέρασαν ένα ωραίο πρωινό και ευ-
χαριστήθηκαν και από την υπέροχη ταινία και από 
την φιλοξενία που προσφέραν οι ακουραστές κυρίες 
της γυναικείας επιτροπής του Αγίου Σπυρίδωνα .

Στην φωτογραφία ο Σωτήρης Πατρινός , η 
Προέδρος του κέντρου Πρόνοιας Κ. ∆ήµητρα Μι-
χοπούλου , ο Κώστας Τζαβέλλας και µια κυρία της 
επιτροπής µετά την προβολή της ταινίας και πριν 
από το υπέροχο µεσηµεριανό φαγητό

Χαρήκαµε ιδιαίτερα για την επίσκεψή 
σας στην Αυστραλία. Ιδιαίτερα η ανοικτή 
συζήτηση στην οποία συµµετείχατε ενεργά 
την 8η Μαρτίου στην Ελληνική Ορθόδο-
ξη Κοινότητα του Σύδνευ για το νέο φορο-
λογικό νόµο, και το πλήθος των ερωτήσε-
ων και απαντήσεών σας που διαµείφθηκε, 
µας έδειξε ότι το Ελληνικό κράτος «ακούει» 
τους αποδήµους, και λαµβάνει υπ’ όψιν τα 
θέµατά τους.

Συνοψίζοντας, θα θέλαµε να σας επανα-
λάβουµε τα όσα και προφορικά σας θέσα-
µε  στην συζήτηση, ήτοι:

1. την αναγκαιότητα αντικαταστάσεως 
της φορολογικής δηλώσεως και της βεβαι-
ώσεως για το παγκόσµιο εισόδηµα (κατά 
την ΠΟΛ 1217/17.12.2012) που προκα-
λούν δυσκολία και δυσφορία, από άλλα 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται 
µεν η µόνιµη κατοικία ή η φορολόγηση 
στην Αυστραλία, π.χ. λογαριασµούς δη-
µοτικών τελών, υδρεύσεως, ηλεκτροδοτή-
σεως, µισθωτήριο κατοικίας, κλπ, χωρίς 
όµως να εµφανίζεται το ποσόν του εισο-
δήµατος και χωρίς να απαιτείται η επιση-
µείωση «Apostille» κλπ., και

2. είναι νοµικά, κοινωνικά και λογικά, 
άστοχη και αντικαταστατέα η διάταξη του 
άρθρου 8 του Νόµου 4110/2013 µε την 
οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 
του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, όπου αναφέρεται ότι: «Αν 
ο φορολογούµενος κατοικεί στην αλλοδα-
πή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι 
αλληλεγγύως µε αυτόν, οι αντιπρόσωποι 
ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα».

∆ηλαδή, αντί να είναι υπεύθυνος µόνον 
ο φορολογούµενος, δηµιουργείται ίδια 
ευθύνη στον πληρεξούσιο αντίκλητό του, 
που συνήθως ορίζεται κάποιος συγγενής 

στην Ελλάδα, ο οποίος τυπικά µόνο έχει 
ορισθεί για να δέχεται επιδόσεις στο εσω-
τερικό και τις περισσότερες φορές δεν έχει 
ιδέα για τα εισοδήµατα και την περιουσία 
του φορολογουµένου στην Ελλάδα ή την 
αλλοδαπή. 

Αυτός ο νόµος όµως αντιβαίνει  ευθέως 
στις  διατάξεις περί πληρεξουσιότητος και 
εντολής του Αστικού Κώδικα, αφού ο πλη-
ρεξούσιος ενεργεί µόνο στο όνοµα και για 
λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου και 
όχι δι’ ίδιον λογαριασµό.

Στην ουσία, κύριε υπουργέ, µε την δι-
άταξη αυτή, είναι σαν να λέµε, ότι επειδή 
δεν πήγε ο κατηγορούµενος στο δικα-

στήριο, συλλαµβάνεται και φυλακίζεται 
ο….δικηγόρος του!

Παρακαλούµε, λοιπόν, να επανεξετά-
σετε τις πιο πάνω διατάξεις που µας αφο-
ρούν.

Τέλος, θα θέλαµε να επαναλάβουµε την 
ικανοποίησή µας για την ουσιαστική αυτή  
γέφυρα που βλέπουµε ότι δηµιουργήσατε 
µε την επίσκεψή σας στην Αυστραλία και 
παραµένουµε στην διάθεση και αρωγή 
σας σε ο,τιδήποτε µπορούµε να φανούµε 
χρήσιµοι.

Με τιµή,
Ο Πρόεδρος   Ανδρέας Πετράκης 
Ο Γραµµατέας Ιωάννης Τριπιδάκης

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας και η 
ελληνική οµογένεια της Νέας Νότιας Ουαλίας παρακολουθεί µε 
έκπληξη όσο συµβαίνουν στον Ελλαδικό χώρο, σχετικά µε την 
ίδρυση οργανώσεων που καταπατούν την ελευθερία του ατόµου 
και επιβάλουν την βία και την τροµοκρατία.

 Καταδικάζει κάθε προσπάθεια ανασύστασης νεοναζιστικών 
οργανώσεων εντός και εκτός Ελλάδας. Το νεοσύστατο κόµµα µε 
την επωνυµία « Χρυσή Αυγή» προσπαθεί µε πρακτικές ξυλοδαρ-
µού και επιβολής βίας να επιβιώσει και να κερδίσει την εµπιστο-
σύνη του ελληνικού λαού µε το πρόσχηµα ότι βοηθά τον λαό.

Ως Έλληνες έχουµε βιώσει τις πρακτικές αυτών των ανθρώ-

πων στον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο που καταπάτησαν κάθε ιερό και 
όσιο µε τις δολοφονίες Ελλήνων, την καταπάτηση περιουσιών 
και την αφαίµαξη του ελληνικού πλούτου. Ως έλληνες µετανά-
στες έχουµε βιώσει την ιδεολογία του ρατσισµού. Ως άνθρωποι 
έχουµε υποχρέωση να µην επιτρέψουµε τη διάδοση αυτής της 
ιδεολογίας και των πρακτικών βίας.

Καλούµε τον ελληνικό λαό να σταθεί στο ανάστηµά του 
και να αποτρέψει τέτοιου είδους ενέργειες και επιβολής 
βίας που οδηγούν στην κατάργηση της ατοµικής ελευ-
θερίας που επί αιώνες εµείς οι έλληνες πολεµήσαµε και 
αντισταθήκαµε. 

Κατά του ρατσισμού η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας 


