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Εργατικός βουλευτής κατηγορεί  
τον πρωθυπουργό για φοροδιαφυγή
Ο 

πρωθυπουργός Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ υπερασπίστηκε 
το δικαίωµα του να διαθέ-
τει υπεράκτιες επενδύσεις, 

µετά τις κατηγορίες που εξαπέλυσε 
η αντιπολίτευση ισχυριζόµενη ότι 
χρησιµοποιεί τους φορολογικούς 
παραδείσους και “δεν παίζει µε τους 
ίδιους κανόνες”, όπως όλοι οι Αυ-
στραλοί φορολογούµενοι. Ο Βουλευ-
τής των Εργατικών, Σαµ Ντάστιαρι, 
έκανε χρήση του κοινοβουλευτικού 
προνοµίου που επιτρέπει τον έλεγ-
χο των οικονοµικών των βουλευτών 
για να ρωτήσει γιατί ο πρωθυπουρ-
γός έχει επενδύσει σε εταιρείες που 
έχουν γραφεία στα νησιά Καϊµάν, το 
γνωστό φορολογικό παράδεισο της 
Καραϊβικής, όπου ο φορολογικός συ-
ντελεστής είναι µηδέν.
«Υπάρχει ένας λόγος που οι άνθρω-
ποι επενδύουν χρήµατα στα νησιά 
Καϊµαν”, δήλωσε ο γερουσιαστής 
Ντάστιαρι σε σύντοµη οµιλία του στη 
Γερουσία και πρόσθεσε ότι “αυτό δεν 
είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους φο-
ρολογούµενους.» Στη συνέχεια, υπο-
στήριξε ότι η προσωπική περιουσία 
του κ. Τέρνµπουλ και ο τρόπος που τη 

διαχειρίζεται θα µπορούσε να κάνει 
πιο δύσκολη κάθε προσπάθεια του 
να πατάξει τις µεγάλες εταιρείες που 
φοροδιαφεύγουν. «Κάθε φορά που 
το Φιλελεύθερο Κόµµα δεν ψηφίζει 
υπέρ της φορολογικής διαφάνειας, 
να θυµάστε ότι ο πρωθυπουργός έχει 
επενδύσει χρήµατα στα νησιά Καϊ-
µάν”, είπε ο κ. Ντάστιαρι. Η επίθεση 
συνεχίστηκε στην Ώρα των Ερωτήσε-

ων και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος 
είναι ένα από τα πλουσιότερα µέλη 
του Κοινοβουλίου, κατηγόρησε τους 
Εργατικούς ότι έχουν ξεκινήσει µια 
νέα εκστρατεία εναντίον του που βα-
σίζεται στην «πολιτική του φθόνου». 
Ο πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι 
για να αποφεύγονται συγκρούσεις 
συµφερόντων, το σύνολο σχεδόν 
των χρηµατοοικονοµικών επενδύσε-

ων του σε διαχειριζόµενα κεφάλαια 
βρίσκεται στο εξωτερικό, πράγµα που 
σηµαίνει ότι ο ίδιος δεν έχει λόγο στο 
πως και που επενδύονται και τόνισε 
ότι ο φόρος για τα εισοδήµατα που 
αποκοµίζει καταβάλλεται πλήρως 
στην Αυστραλία. Ο πρωθυπουργός 
ισχυρίστηκε ακόµη, ότι µε αυτό τον 
τρόπο αυξάνεται ο φόρος που κατα-
βάλλεται στην Αυστραλία και σηµεί-
ωσε ότι το σύνολο των επενδύσεών 
του, έχει εγκριθεί βάσει του υπουργι-
κού κώδικα δεοντολογίας, όταν έγινε 
υπουργός. Τέλος κατηγόρησε τους 
Εργατικούς ότι δεν κατανοούν πως 
λειτουργεί η η διαχείριση κεφαλαί-
ων. “Νοµίζω ότι αν οι αξιότιµοι βου-
λευτές ρίξουν µια µατιά στα συνταξιο-
δοτικά ταµεία, θα δουν ότι πολλά από 
αυτά έχουν επενδύσεις σε διεθνή 
διαχειριζόµενα κεφάλαια, τα οποία 
έχουν την έδρα τους στα νησιά Καϊ-
µάν”, είπε ο κ. Τέρνµπουλ. Ο Πρω-
θυπουργός έχει δεχτεί παρόµοιες 
επιθέσεις στο παρελθόν, όµως αυτή 
είναι η πρώτη φορά που οι Εργατικοί 
έθεσαν δηµοσίως θέµα για την προ-
σωπική περιουσία του από τότε που 
ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε µε κάτι πολύτιµο τον ελεύθερο χρόνο σας και

να προσφέρετε κάτι το αξιόλογο στον συνάνθρωπό σας, ή
απλώς, αν θέλετε να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις, τότε

η Εκπαίδευση Εθελοντών θα σας είναι πολύ χρήσιµη.
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και θα λάβει µέρος στο:

378A King St, Newtown

Τρίτη, 20, 27 Οκτωβρίου και 3 Νοεµβρίου 2015
9:30πµ – 1:00µµ

Για να πάρετε κι εσείς µέρος στην Εκπαίδευση Εθελοντών
επικοινωνήσετε µε το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας Τηλ: (02) 9516 2188.

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE

Greek Welfare Centre

VOLUNTEER TRAINING COURSE
If you would like to occupy your free time and offer valuable assistance 
to others, or would like to learn new skills, then the Volunteer Training 

Course is for you.

The Course is free of charge and it will take place at:

Greek Welfare Centre: 378A King St, Newtown

Tuesday 20th, 27th October and 3rd November 2015
9:30am – 1:00pm

To take part in the Volunteer Training Course
contact the Greek Welfare Centre on Tel: 9516 2188.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Χειµωνιάτικο Παρoικιακό Έρανο 

µε σκοπό τη συγκέντρωση είδη ανάγκης όπως:

 α) Ενδύµατα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
 β) Κονσερβοποιηµένα ή σε πακέτα φαγητά
 γ) Αντικείµενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
 δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και µεγάλους
 ε) ∆ωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισµούς 
για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ.

Στο ∆ηµαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την προκαθορισμένη 

μέρα.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

GREEK WELFARE CENTRE

COMMUNITY APPEAL
The Greek Welfare Centre is organising a Winter Community Appeal.

 The following items could be donated:
 a) Clothing (New and Used)
 b) Cans or Packets of Food Items
 c) Household Items (New and Old)
 d) Games / Toys / Presents (for kids and adults)
 e) Donations / Money Vouchers

All items collected will be donated to various families and charitable 
organisations. 

The collection will take place:

Wednesday, 21st October 2015
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville.
PLEASE NOTE:  Please do not leave any items before or after the appointed day.


