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Ακριβαίνουν και πάλι τα τσιγάρα!

Οι Αυστραλοί νιώθουν πιο ασφαλείς και 
αντίθετα µε αυτά που διατυµπανίζουν οι πολι-
τικοί και τα µέσα ενηµέρωσης, έχουν µειωθεί 
σηµαντικά οι διαρρήξεις και οι βανδαλισµοί 
στη χώρα.

Στοιχεία που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα η 
Στατιστική Υπηρεσία, δείχνουν σηµαντική µεί-
ωση στις διαρρήξεις σπιτιών στην τριετία µέχρι 
το 2011 – 2012.

Σύµφωνα µε έρευνες που έγιναν τελευταία, οι 
κάτοικοι της χώρας νιώθουν πιο ασφαλείας απ’ 
ότι τα προηγούµενα χρόνια.

Πιο ασφαλείς 
νιώθουν οι Αυστραλοί

Αύξηση 12,5% στον φόρο στα προϊόντα καπνού, κάθε χρόνο 
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, ανακοίνωσε ο Οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Κρις Μπόουεν.

Ο Θησαυροφύλακας τόνισε ότι από τον φόρο θα συγκεντρω-
θούν συνολικά $5,3 δις.

«Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο θανατηφόρα ασθένεια στην 
Αυστραλία και φυσικά βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιο-
τήτων της κυβέρνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη ο 
Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ.

«Είµαι ο γιος µιας γυναίκας που πέθανε από καρκίνο των 
πνευµόνων, παρόλο που δεν κάπνισε ποτέ στη ζωή της. Πιθα-

νόν να προσβλήθηκε από την ασθένεια, από το παθητικό κάπνι-
σµα», τόνισε ο κ. Ραντ.

Να σηµειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2010 η κυβέρνηση αύξησΕ 
τον φόρο στα τσιγάρα κατά 25%, προσθέτοντας $2.16 στην τιµή 
ενός πακέτου των 30.

Στον φετινό προϋπολογισµό ανακοινώθηκε αύξηση 7 σεντς 
στην τιµή των πακέτων των 25 τσιγάρων.

Ο σκιώδης Θησαυροφύλακας, Τζο Χόκεϊ, υποστήριξε ότι η 
Εργατική Κυβέρνηση µε το πρόσχηµα ότι λαµβάνει πρωτοβου-
λίες στον τοµέα της δηµόσιας υγείας , «κτυπάει» τους καπνιστές 
µε µεγαλύτερους φόρους.

Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού 
Κέβιν Ραντ εξαπέλυσε ο Αρχηγός της Αξιω-
µατικής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, µετά την 
ανακοίνωση των πορισµάτων της έρευνας της 
Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά της ∆ιαφθοράς 
(ICAC) για διαφθορά στην πρώην Εργατική 
Κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας.

Ο κ. Άµποτ υποστηρίζει ότι ο κ. Ραντ οφεί-
λει την πρωθυπουργία στην πολιτική µηχανή 
του Εργατικού Κόµµατος Ν.Ν.Ουαλίας, που 
βρέθηκε «ένοχη» για διαφθορά από την εν 
λόγω Επιτροπή.

«Ο κ. Ραντ ωφελήθηκε προσωπικά από 
το «διεφθαρµένο» παράρτηµα του Εργατικού 
Κόµµατος στη Ν.Ν.Ουαλία», υποστήριξε ο κ. 
Άµποτ, τονίζοντας ότι «το πιο δίκαιο είναι το 
Εργατικό Κόµµα να περάσει στην αντιπολίτευ-
ση, τουλάχιστον για µια θητεία, τόσο σε πολι-
τειακό όσο και οµοσπονδιακό επίπεδο».

 «Η αρρώστια της Ν.Ν.Ουαλίας εξαπλώθη-

κε και στην Καµπέρα», ήταν η χαρακτηριστική 
δήλωση του Αρχηγού του Συνασπισµού.

Ο Γερουσιαστής Κιµ Καρ, όµως, ανταπέδω-
σε τα πυρά λέγοντας ότι τα προβλήµατα που 
µαστίζουν το Εργατικό Κόµµα της Ν.Ν.Ουαλί-
ας, δεν έχουν καµία σχέση µε το οµοσπονδι-
ακό ALP.

Να αναφερθεί ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή 
κατά της ∆ιαφθοράς της Ν.Ν.Ουαλίας, απε-
φάνθη ότι ο πρώην υπουργός Ορυχείων, Ίαν 
Μακντόναλντ, και ο πρώην ισχυρός άντρας 
του πολιτειακού Εργατικού κόµµατος, Έντι 
Οµπίντ, ενήργησαν διαφθαρµένα.

Σχολιάζοντας το πόρισµα της έρευνας, ο 
πρώην Εργατικός Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ο., 
Νέϊθαν Ρις, υποστήριξε ότι «θα κοστίσουν στο 
οµοσπονδιακό Εργατικό Κόµµα 3% των ψή-
φων στις επικείµενες εκλογές». «Το ποσοστό 
αυτό µπορεί να είναι αρκετό για να χάσει τις 
εκλογές η παράταξη», τόνισε ο κ. Ρις.

ΑΜΠΟΤ:«Ο Ραντ οφείλει την πρωθυπουργία 
στο διεφθαρμένο Εργατικό Κόμμα Ν.Ν.Ο.»




