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Το κόµµα των Αυστραλών Οικολόγων κατέθεσε 
στην Βουλή της Τασµανίας πρόταση, που προβλέ-
πει να έχουν το δικαίωµα να ψηφίζουν στις πολι-
τειακές εκλογές, όσοι είναι άνω των 16 χρόνων.

Κάτω από την πρόταση αυτή, θα µπορούν να 
ασκούν το εκλογικό δικαίωµα όσα άτοµα ηλικίας 
άνω των 16 χρόνων επιθυµούν να ψηφίσουν.

Την σχετική πρόταση κατέθεσε στην πολιτειακή 
Βουλή ο Αρχηγός των Πρασίνων της Τασµανίας, 
Νικ Μακίµ.

Όπως είναι γνωστό, σήµερα, είναι υποχρεωτι-
κό να ψηφίζουν όλα τα άτοµα που έχουν συµπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ψήφο στα 16 προτείνουν 
οι Πράσινοι της Τασµανίας

Άγρια αντιπαράθεση ξέσπασε µεταξύ της Οµοσπονδιακής Κυ-
βέρνησης  και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε αναφορές την 
οικονοµική κρίση της Κύπρου. Το έναυσµα το έδωσε ο Αρχηγός 
της Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ που υποστήριξε πως η απόφαση 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ να φορολογήσει το εφάπαξ 16 χιλιάδων 
πλουσίων Αυστραλών «θυµίζει τη φορολογία που επιβλήθηκε στις 
καταθέσεις στην Κύπρο».

Η Πρωθυπουργός αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι ο Αρχηγός της 
Αντιπολίτευσης είναι ανεύθυνος και κινδυνολογεί όταν γνωρίζει 
πως η αυστραλιανή οικονοµία όχι µόνο δεν έχει καµιά σχέση µε 
την κυπριακή αλλά είναι από τις ισχυρότερες παγκοσµίως.

Ο υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, ανακοίνωσε ότι 
από την 1η Ιουλίου 2014 πολίτες µε δύο εκατοµµύρια δολάρια 
εφάπαξ θα χάσουν κάποιες από τις φορολογικές εκπτώσεις, που 
παρέχει το ισχύον σύστηµα. Κατά τις εκτιµήσεις του υπουργείου 
Θησαυροφυλακίου, οι αλλαγές θα επηρεάσουν 16.000 ή το 0,4%, 
µόνον, του συνόλου των συνταξιοδοτούµενων πολιτών κατά τη δι-
άρκεια του οικονοµικού έτους 2014-2015. Οι αλλαγές θα αποφέ-
ρουν στο κράτος 947 εκατοµµύρια δολάρια την προσεχή τετραετία.

Ο κ. Σουάν ανακοίνωσε, ότι εισόδηµα $100,000 και άνω από 
συντάξεις µέσω εφάπαξ και ετήσια µερίσµατα από επενδύσεις σε 
εφάπαξ θα φορολογείται µε 15% - το εισόδηµα αυτό δεν φορολο-
γείται από το ισχύουν σύστηµα. 

Το µέτρο αυτό θα επηρεάσει µόνον τους πολίτες µε συντάξεις και 
µερίσµατα άνω των δύο εκατοµµυρίων δολαρίων.

Άγρια αντιπαράθεση 
για τη φορολόγηση 
του εφάπαξ των 
εκατομμυριούχων

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

Ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν

Αυστηρή κριτική δέχεται η διοίκηση της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας General Motors 
Holden, µετά την ανακοίνωση ότι θα µειώ-
σει το προσωπικό της κατά 500 άτοµα.

Κι αυτό, εφόσον µόλις την περασµένη 
εβδοµάδα έγινε γνωστό ότι οι κρατικές επι-
δοτήσεις που έλαβε η Holden από την Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση την τελευταία δεκα-
ετία, ανέρχονται σε 2,17 δισεκατοµµύρια 
δολάρια. Αλλά φαίνεται πως ούτε η κρατική 
ενίσχυση δεν στάθηκε αρκετή για να αποσο-
βήσει τις µαζικές απολύσεις.

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, 
Τζέϊ Γουέδεριλ, τόνισε ότι θα έχει «σοβαρές 
συζητήσεις» µε την Holden, η οποία αθετεί 
την συµφωνία του 2012 µε την Οµοσπονδι-
ακή και την Πολιτειακή κυβέρνηση, ότι µε τα 
$50 εκατοµµύρια που της χορηγήθηκαν ως 
κρατική επιχορήγηση, δεν θα προέβαινε σε 
απολύσεις.

Οι µαζικές απολύσεις αποδόθηκαν στη 
µείωση των πωλήσεων των αυτοκινήτων της 
εταιρείας και στο ισχυρό δολάριο Αυστραλί-
ας, γεγονός που περιορίζει τις εξαγωγές της. 
Εκτιµάται πως 400 θέσεις εργασίας θα χα-
θούν στην Αδελαΐδα και άλλες 100 θέσεις 
στη Μελβούρνη. Η Holden έκανε, επίσης, 
γνωστό ότι θα περιορίσει κατά 400 την ηµε-
ρήσια παραγωγή αυτοκινήτων της.

Αναφερόµενος στο θέµα, ένα από τα διευ-
θυντικά στελέχη της Holden, που επιβλέπει 
παράλληλα τις κυβερνητικές επιδοτήσεις, 
υποστήριξε ότι τα χρήµατα των φορολογου-
µένων «πιάνουν τόπο», αφού συµβάλλουν 
στην αύξηση του ετήσιου τζίρου της γενικό-
τερης οικονοµίας κατά δεκάδες δισεκατοµ-
µύρια δολάρια.

«Βεβαίως και έχουµε λάβει πολλά λεφτά», 
πρόσθεσε, «αλλά παράλληλα είµαστε περή-
φανοι ότι κατασκευάζουµε αυτοκίνητα για 
την Αυστραλία και ξοδεύουµε πολλά χρή-
µατα στη χώρα βοηθώντας την ανάπτυξη της 
οικονοµίας της».

«Μαχαίρι» σε 500 
θέσεις εργασίας βάζει 
η General Motors Holden

«Η κερδοσκοπία των φαρµακευτικών 
εταιρειών θέτει σε κίνδυνο ζωές»

Ασθενείς υποχρεώνονται να λαµβάνουν φάρµακα που δεν χρει-
άζονται, δεν αποδίδουν ή ακόµα χειρότερο θέτουν σε κίνδυνο την 
ζωή τους, υποστηρίζει ο οµογενής πανεπιστηµιακός, Εµµανουήλ 
Σταµατάκης.

Ο ∆ρ. Σταµατάκης, από το Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ, είναι ένας 
από τους συντάκτες της µελέτης που έγινε από Αυστραλούς, Βρε-
τανούς και Αµερικανούς επιστήµονες µε θέµα την επίδραση των 
φαρµακευτικών εταιρειών στην υγεία των πολιτών.

Σύµφωνα µε την µελέτη, τα πορίσµατα της οποίας δηµοσιεύονται 
στην επιθεώρηση European Journal of Clinical Investigation, οι 
φαρµακευτικές εταιρείες πραγµατοποιούν τεράστια κέρδη από την 
παραγωγή και διάθεση φαρµάκων και µπροστά στην κερδοσκοπία 
τους θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την υγεία των ασθενών.

«Είναι τελείως παράλογο να εξαρτώνται οι ιατρικές έρευνες από 
τη χρηµατοδότηση των φαρµακευτικών εταιρειών» λέει ο κ. Στα-
µατάκης και προσθέτει: «Για να µην κινδυνεύσουν τα κέρδη τους 

συχνά υπερβάλλουν για τα ευεργετήµατα των φαρµάκων τους και 
υποβαθµίζουν τις παρενέργειές τους. Τα κέρδη είναι τεράστια και 
οι πειρασµοί µεγάλοι. Ζητώντας από τις φαρµακευτικές εταιρείες 
να κάνουν πειραµατική χρήση των φαρµάκων τους πριν διατεθούν 
στην αγορά είναι σα να ζητάµε από έναν ζωγράφο να είναι ο ίδιος 
κριτής του πίνακά του που είναι υποψήφιος για βραβείο» είπε ο 
οµογενής επιστήµονας.

Σαν παράδειγµα ανέφερε τη διάθεση ενός χαπιού για τον δια-
βήτη που αύξανε τον κίνδυνο καρδιακής πάθησης στους χρήστες.

«Πιο αποτελεσµατικό από το χάπι αυτό, θα ήταν να ζητηθεί από 
τον ασθενή να κάνει ελαφρές ασκήσεις» είπε ο ∆ρ. Σταµατάκης.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι φαρµακευτικές εταιρείες χρηµατοδοτούν 
και σχεδιάζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρικών µελετών.

«Και επί πλέον προσφέρουν δωρεάν ταξίδια σε συνέδρια, δώρα, 
πολυτελή δείπνα αλλά και επιχορηγήσεις για έρευνες σε γιατρούς 
για να προωθούν τα προϊόντα τους» προσθέτει.


