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Οικονομικά προσιτή στέγαση θέλει 
ο Θησαυροφύλακας, άλλα λέει η Πρέμιερ
H κυβέρνηση της ΝΝΟ θα μπορούσε να αυξήσει τα τέλη χαρτοσήμου για τους 
ξένους επενδυτές λέει ο Θησαυροφύλακας

ΟΘησαυροφύλακας της ΝΝΟ 
δήλωσε ότι  μια νέα στρατη-
γική με στόχο την αύξηση του 
τέλους χαρτοσήμου για τους 

ξένους επενδυτές ακινήτων θα βοη-
θούσε να γίνει οικονομικά προσιτή η 
στέγαση για τους Αυστραλούς πολίτες, 
αλλά την ίδια ώρα η Πρέμιερ ανέφερε 
ότι η πολιτική αυτή έχει αποκλειστικό 
στόχο την αύξηση των εσόδων της Πο-

λιτείας. Στον προϋπολογισμό του προ-
ηγούμενου έτους, το τέλος χαρτοσήμου 
για τους αλλοδαπούς αγοραστές ακινή-
των αυξήθηκε κατά 4 τοις εκατό. Ο Θη-
σαυροφύλακας της Πολιτείας, Ντομι-
νίκ Περοτέ είπε ότι προτεραιότητά του 
ήταν να εξασφαλίσει ότι οι Αυστραλοί 
θα είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν 
ακίνητα πριν από τους ξένους επενδυ-
τές χάρη στην αύξηση του τέλους χαρ-

τοσήμου. “Παρά το γεγονός ότι ξένες 
επενδύσεις προκαλού σημαντική ροή 
κεφαλαίων στην Πολιτεία, το μεγάλο 
αυστραλιανό όνειρο είναι να διαθέτει 
κάθε πολίτης δικό του σπίτι. Προτεραι-
ότητά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι 
Αυστραλοί έχουν την πρώτοι την ευ-
καιρία να αποκτήσουν σπίτι”, είπε ο κ. 
Περοτέ. Ωστόσο, η Πρέμιερ της ΝΝΟ, 
Γκλάντις Μπερετζικλιάν, δήλωσε σε 

συνέντευξη Τύπου ότι η προσαύξηση 
του τέλους χαρτοσήμου για τους ξένους 
επενδυτές έχει σχεδιαστεί για να αυξη-
θούν τα έσοδα της κυβέρνησης και όχι 
για να γίνει η στέγαση πιο προσιτή για 
τους αγοραστές πρώτης κατοικίας. Ο 
αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτού-
του Αυστραλοκινεζικών Σχέσεων στο 
τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, καθηγητής 
James Laurenceson, αμφισβήτησε ότι 
η κίνηση αυτή θα βελτιώσει την οικο-
νομική προσιτότητα για τους Αυστρα-
λούς που προσπαθούν να μπουν στην 
αγορά κατοικίας. «Οι τιμές των κατοι-
κιών ιδιαίτερα στο Σίδνεϊ συνεχίζουν 
να ανεβαίνουν και τίποτα δεν εγγυάται 
ότι αν μειωθεί το ποσοστό των ξένων 
αγοραστών οι τιμές θα πέσουν”, είπε ο 
κ. Laurenceson και πρόσθεσε ότι “δεν 
είναι αλήθεια ότι οι ξένοι αγοραστές, 
ιδιαίτερα εκείνοι που προέρχονται από 
την Κίνα, αφήνουν τους Αυστραλούς 
έξω από την αγορά. Οι Κινέζοι αγο-
ραστές αντιπροσωπεύουν μόνο το 3,6 
τοις εκατό της ζήτησης στη Νέα Νότια 
Ουαλία – και η ζήτηση αφορά κυρίως 
νέα διαμερίσματα, και νέα σπίτια, που 
δεν έχουν χτιστεί ακόμη”. Ο καθηγητής 
Laurenceson δήλωσε ότι το 96.4 τοις 
εκατό των αγοραστών είναι Αυστραλοί.
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VASSULA WILL BE OUR GUEST SPEAKER AND SHE WILL BE 
ACCOMPANIED BY : 
 
REV. JOSEPH IANNUZZI  ; STB,M,DIV,STL,STD,PHD 
 
Vassula Ryden has been receiving Mystical Communications with 
the Lord since 1985 up to this very day. The charism that she has 
received is called “locution”( interior voice). This phenomena has 
been studied by many theologians and clergy from different 
denominations and they consider that the messages are in line 
with the Scriptures. Books have been written about her and the 
messages by renowned theologians. 
 
She receives no personal royalties, fees or benefits for her efforts. 
Charity houses worldwide have been established by volunteers. 
                                        
 
 
 

Christian Mystic, 
Vassula Ryden, has 

been called a 
“prophet for our 

times” For past 30 
yrs. she has been 

travelling the world 
and speaks to 

people of all faiths.  

Vassula will share 
details regarding 
her God-given 
prophecies to help 
answer long asked 
questions about 
the meaning of 
life, what Heaven 
and Hell are like, 
the character of 
God and the End 
times. 

  

“Tell them that: 

The God they have 
forgotten has 

never forgotten 
them..” 

At a time when 
the world is in so 

   

Χάνει την έδρα του 
Pilbara ο επικεφαλής 
των Νάσιοναλ στη 
Δυτική Αυστραλία
Ο Brendon Grylls, ο επικεφαλής των 
Νάσιοναλ στη Δυτική Αυστραλία, πα-
ραδέχθηκε την ήττα στις εκλογές και 
την απώλεια της έδρας του Pilbara. 
Πίσω από την ήττα του ηγέτη των 
Νάσιοναλ βρίσκεται η εξορυκτική βι-
ομηχανία, που διέθεσε 2 εκατ. δολά-
ρια για να αποτρέψει την εκλογή του 
κ. Γκριλς μετά την πρόταση του για 
φορολόγηση του σιδηρομεταλλεύμα-
τος. Αν και η καταμέτρηση δεν έχει 
τελειώσει, μιλώντας στο αυστραλιανό 
Associated Press, ο κ Γκριλς παρα-
δέχτηκε ότι η διαφορά από τον αντί-
παλο του είναι μεγάλη και δεν είναι 
πλέον δυνατόν να ανατραπεί. Με τα 
στοιχεία που υπήρχαν μέχρι χθές το 
απόγευμα για την έδρα του Pilbara 
ο υποψήφιος των Εργατικών, Κέβιν 
Μίτσελ, προηγούνταν με περισσό-
τερες από 500 ψήφους. Ο κ Γκριλς 
αναμενόταν να συναντηθεί χθες με 
τον κ. Μίτσελ και να τον συγχαρεί για 
τη νίκη του.


