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Κάποιοι Αυστραλοί όσο περισσότερα 
κερδίζουν τόσες περισσότερες πιθα-
νότητες έχουν να µην πληρώσουν 
ούτε σεντ στην εφορία, όπως προ-
κύπτει από στοιχεία που έδωσε πρό-
σφατα στη δηµοσιότητα η αυστραλια-
νή Εφορία.
Εβδοµήντα Αυστραλοί φορολογούµε-
νοι των οποίων τα έσοδα, το οικονο-
µικό έτος 2010-2011, ξεπέρασαν το 
ένα εκατοµµύριο δολάρια δεν πλήρω-
σαν (στην κυριολεξία) ούτε ένα σεντ 
στην Εφορία, αναφέρουν τα στοιχεία.
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία 
που έδωσε στη δηµοσιότητα η Εφο-

ρία της χώρας, τα συνολικά έσοδα 
των 70 εκατοµµυριούχων ανήλθαν 
στα 194 εκατοµµύρια δολάρια.
Μετά, όµως, από τη «δηµιουργική» 
επεξεργασία των εισοδηµάτων τους 
από τους λογιστές και δικηγόρους 
τους, τα φορολογήσιµα έσοδα (όλων 
µαζί!) µειώθηκαν στις 20.000 δολά-
ρια.
Από αυτούς (δηλαδή τους 70) µόνο 
30 δικαιολόγησαν στη φορολογική 
δήλωση που υπέβαλαν και έξοδα για 
«συµβουλές ειδικών» για τα οποία δή-
λωσαν ότι πλήρωσαν 33 εκατοµµύ-
ρια δολάρια!

Άρχισε χθες στο Ανώτατο ∆ικαστήριο του 
Μπρίσµπεϊν, η εξέταση της αντιδικίας ανά-
µεσα στον συν-ιδρυτή του κόµµατος «Ένα 
Έθνος», Ντέϊβιντ Έτριτζ και τον Αρχηγό 
της Οµοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ.
 Ο κ. Έτριτζ κίνησε αγωγή εναντίον του κ. 
Άµποτ, τον οποίο κατηγορεί ότι βοήθησε 
και ενεθάρρυνε την αντιδικία εναντίον του 
κόµµατος «Ένα Έθνος» το 1998, που είχε 
σαν αποτέλεσµα να καταδικαστεί ο ίδιος 
και η ιδρυτής της πολιτικής αυτής παρά-
ταξης, Πολίν Χάνσον, σε κάθειρξη τριών 
χρόνων για καλπονοθεία το 2003.
Τελικά, τόσον ο κ. Έτριτζ όσο και η κα Χάν-
σον, έκτισαν µόνο 11 βδοµάδες από την 
ποινή τους, ενώ αργότερα το Εφετείο ανέ-
τρεψε τις καταδίκες εναντίον τους.
Να σηµειωθεί ότι ο κ. Άµποτ δεν χρειάστη-
κε να παρουσιαστεί χθες στο δικαστήριο.

Έρευνα στις καταγγελίες για 
ανάρµοστη συµπεριφορά στρα-
τιωτών που υπηρετούν  στο 

Αφγανιστάν, διενεργούν οι Αυστρα-
λιανές Ένοπλες ∆υνάµεις.

Οι καταγγελίες έγιναν σε βάρος στε-
λεχών των ειδικών ενόπλων δυνάµε-

ων της χώρας, σχετικά µε αποστολή 
που πραγµνατοποίησαν στην επαρχία 
του Ζαµπούλ στις 28 Απριλίου, που 
είχε σαν αποτέλεσµα να χάσουν τη 
ζωή τους τέσσερις αντάρτες.

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάµε-
ων της χώρας, Στρατηγός Ντέϊβιντ Χάρ-

λεϊ (φώτο), τόνισε η αποστολή αυτή, 
πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε στε-
λέχη των Εθνικών ∆υνάµεων Ασφα-
λείας του Αφγανιστάν. Στη διάρκεια της 
αποστολής, σύµφωνα µε τις καταγγελί-
ες, έγιναν παραπτώµατα που οδήγησαν 
στο θάνατο τεσσάρων ανταρτών.

Πολλοί εκατοµµυριούχοι 
δεν πλήρωσαν σεντ στην εφορία 

Στα δικαστήρια Έτριτζ - Άµποτ

Καταγγελίες κατά Αυστραλών στρατιωτών 
που υπηρετούν στο Αφγανιστάν

QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

Αφρικανός πνευματικός θεραπευτής και μέντιουμ, ειδικός 
στην επίλυση όλων των ουσιαστικών προβλημάτων: λύνει 
προβλήματα γάμου ή στις σχέσεις με το αγαπημένο σας 

πρόσωπο, απομακρύνει την κακή τύχη και τη μαύρη μαγεία, 
δίνει λύσεις στα δικαστικά σας προβλήματα, φέρνει την επιτυχία 

στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και πολλά άλλα.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μπορώ να σας βοηθήσω να γίνεται και πάλι ευτυχισμένοι

Τηλ. 0469004524 

O κύριος Υaceen µε 37 χρονια εµπειρίας




