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Μια νέα έρευνα δείχνει ότι το κό-
στος για την οικονοµία της Νότιας Αυ-
στραλίας σε περίπτωση που κλείσει η 
Χόλντεν θα προσεγγίσει τα 1,24 δισ. 
δολάρια, ενώ παράλληλα θα χαθούν 
και 13.200 θέσεις εργασίας.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση βρί-
σκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τη 
Χόλντεν για µια νέα χρηµατοδότηση 
που εάν δεν δοθεί η εταιρία είναι 
αποφασισµένη να σταµατήσει τη λει-
τουργία της. Η τελευταία έκθεση ήταν 
αποτέλεσµα εργασίας του Κέντρου 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου της Αδε-
λαΐδας. Παρόµοια έρευνα είχε διεξα-
χθεί και πριν από δύο χρόνια. Ο συ-
ντάκτης της έκθεσης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Τζον Σπερ (John Spoehr), 

ισχυρίζεται τώρα ότι ο αντίκτυπος 
που θα έχει το κλείσιµο της εταιρίας 
στην οικονοµία της Νότιας Αυστρα-
λίας είναι σήµερα µεγαλύτερος. Το 
πρόβληµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για 
την Ελίζαµπεθ και τα γύρω προάστια 
που, ήδη σήµερα, έχουν µερικά από 
τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας της 
χώρας και ιδιαίτερα µεγάλη εξάρτηση 
από την πρόνοια.

Καθώς όλα τα βλέµµατα επικεντρώ-
νονται πλέον στις διαπραγµατεύσεις 
µεταξύ της οµοσπονδιακής κυβέρνη-
σης και της General Motors Holden, ο 
Υπουργός Βιοµηχανίας Ίαν Μακφάρ-
λαν (Ian MacFarlane) έχει ανακοι-
νώσει την επανεξέταση της βιωσιµό-
τητας της αυστραλιανής βιοµηχανίας 

κατασκευής αυτοκινήτων, µε βάση 
την έκθεση της Επιτροπής Παραγω-
γικότητας.

Ασκώντας κριτική, ο γερουσιαστής 
του Εργατικού κόµµατος Κίµ Καρ, κα-
τηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι 
παίζει µε τις ζωές 200,000 Αυστρα-
λών που εξαρτώνται από αυτή τη βιο-
µηχανία. Αλλά και ο Καθηγητής Σπερ 
υποστηρίζει ότι χωρίς κυβερνητική 
βοήθεια το εργοστάσιο της Holden 
θα κλείσει. “Αν πρόκειται να κλείσει, 
τότε η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα 
πρέπει να θέσει σε εφαρµογή κάποιου 
είδους πρόγραµµα στήριξης των ερ-
γαζοµένων ώστε  να έχουν πρόσβαση 
σε ορισµένες βραχυπρόθεσµες θέσεις 
εργασίας”, είπε ο κ. Σπερ.

Τεράστιο το κόστος για την αυστραλιανή 
οικονομία από το λουκέτο στη Holden

Κόβει φόρους 2,4 δίσ. 
ο Θησαυροφύλακας

Ο Θησαυροφύλακας Τζο Χόκι (Joe Hockey) ανακοί-
νωσε ότι η οµοσπονδιακή κυβέρνηση είναι αποφασι-
σµένη να περικόψει φόρους ύψους 2.4 δισ. δολαρίων.

Οι φόροι αυτοί είχαν επιβληθεί ή προταθεί από την 
κυβέρνηση των Εργατικών µε στόχο την επιστροφή 
σε πλεονασµατικό προϋπολογισµό και τον περαιτέρω 
εξορθολογισµό του φορολογικού συστήµατος. Μεταξύ 
των φόρων που θα καταργηθούν είναι και εκείνος που 
θα επιβαλλόταν σε όσους κάνουν έξοδα σπουδών που 
σχετίζονται µε την εργασίας τους και τα έξοδα αυτά ξε-
περνούν ένα ορισµένο ανώτατο όριο.

Η κυβέρνηση έχει θέσει στόχο να επιλύσει κάθε 
εκκρεµότητα που αφορά το φορολογικό σύστηµα ως 
την 1η ∆εκεµβρίου, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από 
δεκάδες φόρους χρονολογείται από το 2001. Από τις 
δεκάδες προτάσεις που είναι ακόµη στη µορφή νοµο-
σχεδίου και δεν έχουν ψηφιστεί , ο κ. Χόκι λέει ότι η 
κυβέρνηση θα κρατήσει 18, θα τροποποιήσει τρεις και 
θα απορρίψει επτά.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η κυβέρνηση του 
Συνασπισµού θα καταργήσει και τις προτεινόµενες 
πρόσθετες παροχές των Εργατικών για τη βιοµηχα-
νία αυτοκινήτων. Είναι, επίσης, αποφασισµένη να 
µην προχωρήσει µε τις αλλαγές στον φόρο επί των 
συντάξεων λόγω ορίου ηλικίας αν και το κέρδος που 
θα προέκυπτε για τον προϋπολογισµό, είπε ο κ. Χόκι, 
θα ήταν του ύψους των 313 εκατοµµυρίων το χρόνο. 
Αλλά και το ανώτατο όριο για τα έξοδα εκπαίδευσης 
είναι σύµφωνα µε τον θησαυροφύλακα λανθασµένη 
πολιτική αφού “από τους 174.000 φορολογούµε-
νους που πλήττονται, το 81% κερδίζουν λιγότερα από 
80.000 δολάρια το χρόνο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι 
που προσπαθούν να επενδύσουν στη εκπαίδευση τους 
για να βελτιωθούν στη δουλειά τους”. Ωστόσο, ο Συ-
νασπισµός σχεδιάζει να κρατήσει την προγραµµατι-
σµένη αύξηση της φορολογίας για τα τσιγάρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αυ-
στραλίας, Τζον Χάουαρντ, ισχυρί-
στηκε ότι οι φόβοι σχετικά µε την 
υπερθέρµανση του πλανήτη είναι 
υπερβολικοί. Τα σχόλια του κ. Χά-
ουαρντ έγιναν πριν από την οµιλία 
που πρόκειται να δώσει στο Ίδρυµα 
για την Υπερθέρµανση του Πλανήτη 
(Global Warming Policy Foundation), 
στο Λονδίνο.

Το ίδρυµα λειτουργεί σαν “δε-
ξαµενή σκέψης” και ιδρύθηκε από 
τον πρώην Βρετανό υπουργό Οικο-
νοµικών, Νάιγκελ Λόουσον (Nigel 
Lawson), ένας από τους πιο γνωστούς 
σκεπτικιστές γύρω από την κλιµατική 
αλλαγή, στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο 
Νάιγκελ Λόουσον είναι πατέρας της 
γνωστής σεφ από τις τηλεοπτικές εκ-
ποµπές, Ναιγκέλα Λόουσον (Nigella 
Lawson).

“Είµαι αντίθετος µε την τοποθέτηση 
ενός δυσβάσταχτου οικονοµικού βά-
ρους στους φτωχότερους, στο όνοµα 
της µετατόπισης προς τις ανανεώσι-
µες πηγές ενέργειας, όταν δεν είµαι 
πεπεισµένος ότι η καταστροφή είναι 
προ των θυρών”, είπε ο κ. Χάουαρντ 
και πρόσθεσε “όταν είναι προσιτές 
φυσικά και θα πρέπει να χρησιµο-

ποιούµε ανανεώσιµες πηγές ενέργει-
ας. ∆εν είµαι αντίθετος µε τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας”. Ο 
πρώην πρωθυπουργός είπε επίσης 
ότι οι απόψεις των επιστηµόνων για 
την κλιµατική αλλαγή είναι σεβαστές, 
όπως επίσης ότι είναι υπέρ της µείω-
σης των εκποµπών αερίων του θερ-
µοκηπίου.

Ο κ. Χάουαρντ υποστήριξε επίσης 
ότι η πυρηνική ενέργεια, το πετρέλαιο 
που παράγεται από το σχιστόλιθο, και 

το φυσικό αέριο µπορούν να αποτελέ-
σουν λύσεις για τις ενεργειακές ανά-
γκες του κόσµου. “Το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο που παράγεται από 
σχιστόλιθο έχει επιφέρει δραµατική 
µείωση των αερίων του θερµοκηπίου 
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Είµαι υπέρ 
της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. 
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το πιο 
συναρπαστικό πράγµα που µπορεί να 
κάνει η ανθρωπότητα µέσα στα επό-
µενα 20 χρόνια είναι να γλιτώσει µε-
ρικές εκατοντάδες εκατοµµύρια, ίσως 
και ένα δισεκατοµµύριο ανθρώπους 
από τη φτώχεια, χάρη στην οικονο-
µική ανάπτυξη και την παγκοσµιο-
ποίηση. Για µένα αυτό είναι πολύ πιο 
συναρπαστικό από ό, τι µερικά από 
τα πράγµατα που οι άνθρωποι συστή-
νουν γύρω από την υπερθέρµανση 
του πλανήτη. Η άποψή µου είναι ότι η 
επιλογή της πυρηνικής ενέργειας θα 
πρέπει να παραµείνει ως επιλογή”.

Μιλώντας για τα αποθέµατα ουρα-
νίου της Αυστραλίας, είπε ότι είναι 
υποκριτικό για την Αυστραλία να 
εξάγει ουράνιο για διεθνή κατανά-
λωση, αλλά να µην το χρησιµοποιεί 
για την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας ο Τζον Χάουαρντ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, διοργανώ-
νει το Σάββατο, 23 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 7.00µ.µ., 
φιλανθρωπικό δείπνο για την ενίσχυση του Συλλόγου 
Πολυτέκνων Αθηνών, εις το Χωλ του Ιερού Ναού της 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου (360 Abercrombie Street, 
Redfern).

Τα φαγητά προσφέρονται δωρεά από τον κ. Κώστα 
Τρεµπέλα.

Τιµή εισιτήριου µετά φαγητού και ποτού $25.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επι-

κοινωνήστε µε τον κ. ∆ηµήτρη Μπεκρή στους αριθ-
µούς 9567 6005 ή 0401 400 535.

φιλανθρωπικό δείπνο για 
την ενίσχυση του Συλλόγου 
Πολυτέκνων Αθηνών


