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Τόνι Μπερκ και Σοφία 
Κώτση επισκέφτηκαν 
το Ίδρυµα 
της Βασιλειάδας
Επίσκεψη στο Ίδρυµα της Βασιλειάδας πραγµατο-
ποίησε την περασµένη Παρασκεύη (4 Μαρτίου), ο 
πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και νυν βουλευ-
τής των Εργατικών Τόνι Μπέρκ (Tony Burke )και 
το µέλος της Άνω Βουλής της ΝΝΟ, Σοφία Κώτση 
(Sophie Cotsis).
Η επίσκεψη είχε εθιµοτύπικο χαρακτήρα και έγινε 
στο πλαίσιο της αναγνώρισης της δυναµικής πα-
ρουσίας του ιδρύµατος ως παρόχου υπηρεσιών 
φροντίδας σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας στην 
περιοχή του Καντερµπέρι (Canterbury).
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  συζητήθηκαν τα 
µελλοντικά  σχέδια του Ιδρύµατος που θέτουν ως 
στόχο την ταχεία περαιτέρω ανάπτυξη της Βασιλει-
άδας στην Αυστραλία και τα οποία εντυπωσίασαν 
τους δύο βουλευτές. Τέλος, να σηµειωθεί ότι δό-
θηκαν υποσχέσεις από τους επίτιµους επισκέπτες 
για άµεση και ουσιαστική στήριξη στο έργο και τα 
σχέδια του Ιδρύµατος.

Στη φωτογραφία: Ο π. Νικόλαος Σταυρόπουλος µε τον βουλευτή 
των Εργατικών Τόνι Μπέρκ και το µέλος της Άνω Βουλής της 
ΝΝΟ, Σοφία Κώτση

Λόντυ: «∆εν αρέσει στους 
Κινέζους να πληρώνουν φόρο»
Γκάφα ολκής από τον νέο Υφυπουργό Πολυπολιτισµικών Υποθέσεων
ΣΥΔΝΕΫ.- 

Π
έρα από τις έντονες και µονόπλευρες φι-
λοτουρκικές τάσεις του, ο νεοδιορισµένος 
οµοσπονδιακός  Υφυπουργός (Assistant 
Minister) Πολυπολιτισµικών Υποθέσεων 

κ. Κρέιγκ Λόντυ (Craig Laundy), απέδειξε την ακα-
ταλληλότητά του για τη θέση αυτή, µε µια κλασική 
γκάφα ενώπιον ακροατηρίου.
Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κ. Μ. Τέρ-
νµπουλ ο κ. Λόντυ εµφανίσθηκε για πρώτη φορά 
ως Υφυπουργός Πολυπολιτισµικών Υποθέσεων 
την περασµένη Τρίτη 16 Φεβρουαρίου στο δείπνο 
για τον εορτασµό του κινέζικου νέου έτους στο Σύδ-
νεϋ, στο Γραφείο Εµπορίου Χονγκ Κονγκ και στη 
διάρκεια της οµιλίας του ανέφερε ότι «δεν αρέσει 
στους Κινέζους να πληρώνουν φόρο», σχόλιο που 
οι παριστάµενοι και η ευρύτερη κινέζικη παροικία 
θεώρησαν πολύ προσβλητικό και µεροληπτικό.
Ο Πρωθυπουργός κ. Τέρνµπουλ τον διόρισε Υφυ-
πουργό Πολυπολιτισµικών Υποθέσεων επαινώντας 
τον ως «καλό στη συνεργασία µε κάθε εθνότητα», 
αλλά στην πρώτη επαφή του µε πολυπολιτισµική 
κοινότητα  ο κ. Λόντυ έκανε το επιπόλαιο σχόλιο 
«δεν αρέσει στους Κινέζους να πληρώνουν φόρο» 
στοχεύοντας έτσι την κινεζική κοινότητα συνολικά.
Πολλοί εξοργίστηκαν από το σχόλιο, και ο αρχη-
γός της αντιπολίτευσης της ΝΝΟ κ. Λιουκ Φόλυ 
δήλωσε ότι ο κ. Λόντυ «δεν θα πρέπει να σχολιά-
ζει εάν δεν είναι σαφής. Θα πρέπει να βγει και να 
διευκρινίσει, ή να αποσύρει το σχόλιο, κι αν θέλει 
να στιγµατίσει τους κινέζους ως φοροφυγάδες, θα 
πρέπει να παρουσιάσει ατράνταχτες αποδείξεις», 
ενώ οι ηγέτες της κινεζικής κοινότητας τον επέ-
πληξαν για «προσβολή στους Κινέζους». Παρόµοια 
σχόλια έκαναν και άλλοι πολιτικοί παράγοντες στη 
ΝΝΟ.
Ερευνώντας το περιστατικό, η κινέζικη εφηµερίδα 
Sing Tao News του Σύδνεϋ τηλεφώνησε και έστει-
λε email στον κ. Λόντυ ζητώντας εξηγήσεις για το 
σχόλιο, και ο κ. Μαρκ Σνέιπ (Marc Snape) -σύµ-
βουλος του κ. Λόντυ για τα µέσα ενηµέρωσης- απά-
ντησε στο email λέγοντας ότι «το σχόλιο σχετικά µε 
το τι είπε ο κ. Λόντυ για αποφυγή φόρου από την 
κινεζική κοινότητα δεν ήταν σωστό» και πρόσθεσε 
ότι ο κ. Λόντυ καθηµερινά παίρνει τηλεφωνήµατα 
από διαφορετικές εθνικότητες µε διαµαρτυρίες ότι 
ο φόρος ήταν πολύ βαρύς.
Ωστόσο, όταν ο κ. Σνέιπ ρωτήθηκε σε τι αποδείξεις 
και στατιστικά στοιχεία βασίστηκε ο κ. Λόντυ για 
να πει πως «δεν αρέσει στους Κινέζους να πλη-

ρώνουν φόρο», ο κ. Σνέιπ δεν απάντησε άµεσα 
και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «η οµιλία του κ. 
Λόντυ χειροκροτήθηκε και δεν υπήρξαν καθόλου 
παράπονα».
Ο κ. Λόντυ έκανε την δήλωση «δεν αρέσει στους 
Κινέζους να πληρώνουν φόρο» τέσσερις µέρες µετά 
τον διορισµό του, στο ντεµπούτο του ως Υφυπουρ-
γού, ενώπιον µεγάλου ακροατηρίου στελεχών και 
επιχειρηµατιών της κινεζικής παροικίας Σύδνεϋ, 
που τον επέκριναν λέγοντας ότι «είναι λυπηρό να 
ακούµε να προσβάλλεται η κινεζική παροικία» και 
µάλιστα χωρίς στοιχεία για µια τέτοια κατηγορία.
Σχολιάζοντας το γεγονός η Βουλευτής των Greens 
κα Jenny Leong, δήλωσε ότι οποιαδήποτε προκατά-
ληψη εναντίον εθνικότητας αποτελεί «πλήρη ασχε-
τοσύνη… και η πολιτιστική καταγωγή και η εθνι-
κότητα δεν καθορίζουν το τι σκέφτεται ο κόσµος 
για τη φορολογία… είναι αγενές να θεωρούµε ότι 
η κινέζικη παροικία µας δεν πληρώνει φόρους».
Επίσης, ο MLC Earnest Wong ο οποίος παρέστη 
στην ίδια εκδήλωση, σχολίασε ότι αυτό που είπε 
ο κ Λόντυ πλήγωσε τη νοµοταγή κινεζική κοινότη-
τα που προσπαθεί να ενταχθεί στην αυστραλιανή 
κοινωνία και ο Υφυπουργός Πολυπολιτισµικών 
Υποθέσεων δεν µπόρεσε να καταλάβει ότι τα σχό-
λιά του επηρεάζουν πολλούς. Ο κ. Wong πρόσθε-
σε ότι οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται στην 
εθνικότητα ή το φύλο είναι ενάντια στην πολυπο-
λιτισµική δέσµευση της Αυστραλίας και πρόσθεσε 
ότι πιστεύει ότι ο κ. Λόντυ απλά έκανε την δήλωση 
αυτή «σαν αστείο».
Η Εφορία της Αυστραλίας ανέφερε επίσης ότι η 
κυβέρνηση δεν κατατάσσει τη φοροδιαφυγή σύµ-
φωνα µε τις εθνικότητες, και δεν υπήρχαν τέτοια 
στοιχεία. 

Nωρίτερα ο προϋπολογισµός και εκλογές τον Ιούλιο
Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση, 

όπως δείχουν οι τελευταίες πλη-
ροφορίες, εξετάζει το ενδεχόµενο 
καταθέσει τον νέο προϋπολογι-
σµό νωρίτερα από το αναµενόµε-
νο ενισχύοντας τις φήµες ότι σχε-
διάζει να οδηγήσει τη χώρα σε 
διπλές εκλογές. Ο πρωθυπουργός 
Μάλκολµ Τέρνµπουλ σκοπεύει 
να ανακοινώσει τον νέο προϋ-
πολογισµό την Τρίτη, 10 Μαΐου. 
Αν συµβεί αυτό ο κ. Τέρνµπουλ 
θα έχει µόνο µια ηµέρα για να 

κυρήξει τη παύση των εργασιών 
της βουλής και της γερουσίας και 
να προκυρήξει εκλογές για τις 2 
Ιουλίου. Ερωτηθείς για τα σχέ-
δια του για τον προϋπολογισµό, 
ο κ. Τέρνµπουλ δήλωσε: «Ο προ-
ϋπολογισµός θα παραδοθεί τον 
Μάιο.» Η 10η Μαΐου είναι η µέρα 
που θα γίνει η πρώτη συνεδρία-
ση του Κοινοβουλίου µετά από 
ένα διάλειµµα επτά εβδοµάδων 
και η δεύτερη Τρίτη του µηνός 
Μαΐου είναι παραδοσιακά η µέρα 

που ανακοινώνεται ο προϋπολο-
γισµός. Η Βοηθός Θησαυροφύ-
λακας Kelly O’Dwyer έχει επί-
σης δηλώσει ότι η κατάθεση του  
προϋπολογισµού θα µπορούσε να 
επισπευσθεί. Ο Γενικός Εισαγγε-
λέας Τζορτζ Μπράντις δήλωσε την 
Κυριακή ότι το δηµοψήφισµα για 
το γάµο µεταξύ ατόµων του ιδίου 
φύλου θα πραγµατοποιηθεί φέτος 
, τροφοδοτώντας τις εικασίες ότι η 
εκλογές θα διεξαχθούν πριν από 
τον Σεπτέµβριο.

Craig Laundy




