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Φορολογικά προνόµια για τους ισχυρούς

Ε 
ξαίρεση από την υποχρέωση 
αποκάλυψης των στοιχείων 
φορολογίας προσφέρει η κυ-
βέρνηση στις ιδιωτικές επι-

χειρήσεις, σε µία κίνηση που επι-
βεβαιώνει τους ισχυρούς δεσµούς 
του δικοµµατικού συνασπισµού µε 
τα συµφέροντα της µειοψηφίας των 
πλέον ευκατάστατων πολιτών της Αυ-
στραλίας. 
Η κίνηση ήρθε να επισφραγίσει την 
επιτυχία της σχετικής εκστρατείας 
που διεξήγαγαν εν κρυπτώ οι ιδιο-
κτήτες µερικών από τις µεγαλύτερες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, 
προκειµένου να εξαιρεθούν από την 
συµµόρφωση µε την νοµοθεσία που 
τούς καλεί να δόσουν στην δηµοσιό-
τητα το ύψος του φόρου που καταβάλ-
λουν κάθε χρόνο. 
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, «για την 
καλύτερη στόχευση της διαφάνειας 
φορολογίας εισοδήµατος» οι ιδιω-
τικές επιχειρήσεις µε ετήσια έσοδα 
µεγαλύτερα από 100 εκατοµµύρια δο-
λάρια δεν θα υποχρεούνται να απο-
καλύψουν πόσο φόρο πληρώνουν, 
σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις που 
έχουν µικρότερο κύκλο εργασιών. 
Η τροποποίηση αυτή ευνοεί περί 
τις 800 αυστραλιανές επιχειρήσεις, 

µεταξύ αυτών την Consolidated 
Press Holdings του James Packer, 
την Hancock Prospecting της Gina 
Rinehart, την Linfox του Lindsay Fox 
και την αυτοκρατορία µικρεµπορίου 
7-Eleven του Russ Withers. 

DICK SMITH
Για προδοσία εις βάρος του µέσου 
Αυστραλού φορολογούµενου πολίτη 
έκανε λόγο ο επιχειρηµατίας και ακτι-
βιστής Dick Smith, δηµιουργός της 
φερώνυµης αλυσίδας καταστηµάτων, 
τονίζοντας ότι ο µοναδικός λόγος που 
προωθούσαν τα λόµπι των επιχειρη-
µατιών την εξαίρεσή τους από την νο-
µοθεσία, η οποία θα εφαρµοστεί από 

τον ∆εκέµβριο, είναι για να αποφύ-
γουν να πληρώσουν φόρους. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι µία στις πέ-
ντε µεγάλες επιχειρήσεις δεν κατέβα-
λαν φόρο το περασµένο έτος, όπως 
αποκάλυψαν αξιωµατούχοι της Εφο-
ρίας στην Γερουσία. Η απόφαση της 
κυβέρνησης να διαφυλάξει την µυστι-
κότητα των σχετικών στοιχείων των 
µεγάλων επιχειρήσεων χαρακτηρίζε-
ται ως κίνηση που ευνοεί τις κοινω-
νικές ανισότητες και αποδεικνύει την 
υποταγή του πολιτικού συστήµατος 
στα συµφέροντα της οικονοµικής ολι-
γαρχίας. 
«Σε εποχές που ο κόσµος κινείται προ-
οδευτικά στα ζητήµατα φορολογικής 

διαφάνειας, εµείς κάναµε ένα µεγάλο 
βήµα προς τα πίσω», τόνισε ο Mark 
Zirnsak, εκπρόσωπος της ακτιβιστι-
κής οργάνωσης για την διαφάνεια Tax 
Justice Network. 
Αρχικά, η κυβέρνηση είχε προβάλλει 
ως επιχείρηµα υπέρ της εξαίρεσης 
την ασφάλεια των επιχειρηµατιών, 
τονίζοντας ότι, αν η περιουσιακή τους 
κατάσταση δηµοσιοποιηθεί, κινδυ-
νεύουν να πέσουν θύµατα απαγωγής 
και εκβιασµών. Αυτό το επιχείρηµα 
καταρρίφθηκε όταν αποκαλύφθηκε 
ότι οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, 
Οµοσπονδιακή Αστυνοµία δεν είχαν 
κληθεί να γνωµοδοτήσουν σε καµία 
φάση της διαβούλευσης. 
Η κυβέρνηση κατάφερε µε ευκολία να 
περάσει την διάταξη στο κοινοβούλιο, 
καθώς εκµεταλλεύτηκε την απουσία 
του ανεξάρτητου γερουσιαστή Νικ Ξε-
νοφών, ο οποίος σκόπευε να τοποθε-
τηθεί εναντίον του νοµοσχεδίου, αλλά 
την ώρα της συζήτησης βρισκόταν σε 
συνέντευξη τύπου. Καθώς ούτε το Ερ-
γατικό Κόµµα δεν είχε προνοήσει να 
παρουσιάσει κάποιον οµιλητή στην 
θέση του, το νοµοσχέδιο υπερψηφί-
στηκε χωρίς επίσηµες αντιδράσεις. 
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Βουλευτές  
στον αγώνα για  
την επιστροφή  
των Γλυπτών  
του Παρθενώνα
Οµοσπονδιακοί βουλευτές (οµογενείς και όχι 
µόνο) στην Αυστραλία παραµέρισαν τις πολιτι-
κές τους διαφορές και ένωσαν τις δυνάµεις τους 
στο όνοµα του φιλελληνισµού. H Μαρία Βαµβα-
κινού από το Εργατικό Κόµµα, ο Ράσελ Μπρό-
αντµπεντ από το Φιλελεύθερο Κόµµα, ο Άνταµ 
Μπαντ από τους Πράσινους και ο ανεξάρτητος 
γερουσιαστής Νικ Ξενοφών συγκροτούν την ηγε-
τική οµάδα των Κοινοβουλευτικών Φίλων του 
Παρθενώνα. Μία οµάδα που θα αντλήσει µέλη 
από όλα τα κόµµατα και από τα δύο νοµοθετικά 
σώµατα, µε σκοπό την αναγνώριση της σηµαντι-
κής πολιτιστικής κληρονοµιάς του Παρθενώνα 
και την προώθηση των ενεργειών για την επι-
στροφή των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

ΜΕ ΣΚΑΝ∆ΑΛΩ∆ΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κώστας Γεωργιάδης έκανε µόδα 
στην Αυστραλία την κηπουρική!
Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι παρουσιαστής εκποµπής 
του ABC Gardening Australia. Είναι δεύτερης γενιάς 
Αυστραλός µε ελληνική καταγωγή. Γεννήθηκε στο Σίδ-
νεϊ και µεγάλωσε στο North Bondi.
Όταν ήταν 15 ετών επισκέφθηκε την Ελλάδα για οκτώ 
εβδοµάδες και όταν επέστρεψε ευχαρίστησε τους γονείς 
του που τού έδωσαν την ευκαιρία να µάθει την ελλη-
νική γλώσσα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική Τοπίου στο 
University of New South Wales. Την πρώτη τηλεοπτι-
κή εµφάνιση την έκανε ως παρουσιαστής της εκποµπής 
«Costa’s Garden Odyssey». Στην εκποµπή αυτή, ο Γεωρ-
γιάδης υιοθετεί µια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά 
την κηπουρική, τονίζοντας τη σηµασία του νερού και 
της αξιοποίησής του, καθώς και τα οφέλη της βιώσιµης 
διαβίωσης. Απλώνει την πράσινη σοφία του επικοινω-
νώντας µε τους ανθρώπους και αναδεικνύοντας τον πο-
λιτισµό και την κοινότητα.
Έπειτα από 25 επεισόδια ο αυστραλιανός σταθµός SBS 
σταµάτησε την παραγωγή της εκποµπής. Τότε ήταν που 
το κανάλι ABC τού πρότεινε µια νέα συνεργασία, την εκ-
ποµπή «Gardening Australia». Ο ίδιος δέχτηκε τη πρό-
κληση πηγαίνοντας την κηπουρική σε ένα άλλο στάδιο. 

Όπως δήλωσε «έκανε όλον τον κόσµο, δικό του κήπο». 
Μιλάει για το τι προσφέρουν τα τρόφιµα στην υγεία του 
ανθρώπου, την υγεία του ίδιου του περιβάλλοντος και 
των οικοσυστηµάτων και γενικότερα ο τοµέας της υγείας 
θέλει να αποτελεί µεγάλο µέρος της εκποµπής του. Με-
γάλο θέµα έχει γίνει και για το µούσι του, καθώς έχει 20 
χρόνια να το κόψει. Το όνειρό του για το µέλλον είναι 
να συνεχίσει να εµπνέει τους ανθρώπους να έχουν ως 
προτεραιότητα τη σωστή διατροφή.
Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι πρέσβης της International 
Compost Awareness Week. (πηγή Νέος Κόσµος)

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρό-
σφατα ότι πρόκειται να θανατώσει 
2 εκατοµµύρια άγριες γάτες µέχρι 
το 2020 καθώς αυτές απειλούν 
την βιοποικιλότητα της περιοχής. 
Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης 
οφείλεται στο ότι η κάθε άγρια 
γάτα σκοτώνει περίπου πέντε αυ-

τόχθονα ζώα καθηµερινά για να 
τραφεί. Μάλιστα, 120 από αυτά τα 
ζώα που αποτελούν τροφή για τις 
άγριες γάτες, είναι υπό εξαφάνιση. 
Οι γάτες εισήχθησαν στην ήπειρο 
από τους Ευρωπαίους εποίκους 
πριν από περίπου 200 χρόνια και 
εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 
Σήµερα υπάρχουν πάνω από 20 
εκατοµµύρια άγριες γάτες σε όλη 
τη χώρα. Την έντονη αντίδραση 
του τραγουδιστή Morrissey και της 
ηθοποιού Brigitte Bardot προκάλε-
σε το συγκεκριµένο σχέδιο της αυ-
στραλιανής κυβέρνησης.

Θανάτωση 2 εκατοµµυρίων άγριων γάτων µέχρι το 2020




