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είκοσι εννέα χιλιάδες δολλάρια). 

Από το συνολικό ποσό της αξίας 
της γης της ακίνητης περιουσίας 
που έχει κάθε άτοµο.

Άν µένετε στο δικό σας σπίτι, δεν 
πληρώνετε φόρο γι΄αυτό το ακίνη-
το και οι $629.000 θα εξαιρεθούν 
από το φορολογητέο ποσό του δευ-
τέρου ακινήτου, που αν δεν είναι 
σπίτι και είναι διαµέρισµα µπορεί 
να βρίσκεται στα ορόσηµα της εξαί-
ρεσης για ένα µέρος του ποσού ή 
για ολόκληρο το ποσό, ανάλογα µε 
την τοποθεσία του.

Αν όµως είναι ένα δεύτερο σπί-
τι κι όχι διαµέρισµα κι η αξία της 
γης στην οποία είναι κτισµένο φθά-
νει, ας πούµε, το ένα εκατοµµύριο 
δολλάρια, τότε θα πληρωθεί φόρος 
για ποσό $371.000 δολλαρίων στο 
δεύτερο ακίνητο. Κι ο φόρος αυτός 
είναι 1.6 σεντς για κάθε δολλάριο 
πάνω απ΄το εξαιρετέο ποσό των 
629.000 δολλαρίων συν ένα πάγιο 
ποσό εκατό δολλαρίων.

Αν το ποσό της συνολικής αξίας της 
ακίνητης περιουσίας ενός ατόµου 
ξεπερνά τα $3.846.000 (τρία εκα-
τοµµύρια οκτακόσιες σαράντα έξη 
χιλιάδες δολλάρια), τότε για κάθε 
δολλάριο, πάνω απ΄αυτό το ποσό, 
θα πληρώσει εφέτος δύο σεντς. 

Και πληρώνεις και πληρώνεις και 
πληρώνεις, κάθε χρόνο τον ίδιο 
καιρό, ποσά τεράστια πάνω στις αυ-
ξήσεις της τιµής της γης και, τελι-
κά, οι Κυβερνήσεις της Νέας Νότιας 
Ουαλλίας και της Βικτώριας αρπά-
ζουν τον κόπο σου και τον σπατα-
λούν εδώ κι εκεί, γιατί τα χρήµατα 
που αποκτούνται τόσο εύκολα εξα-
φανίζονται επίσης εύκολα σε ταξί-
δια, σε ξενοδοχεία και τόσες άλλες 
δραστηριότητες που εφευρίσκουν 
οι πολιτικοί για το ατοµικό τους 
όφελος. 

Κι είµαι σίγουρη πως αν οι βουλευ-
τές κι οι υπουργοί είχαν επενδύσει 
τα χρήµατά τους στα ακίνητα, ο φό-
ρος ακίνητης περιουσίας θάταν αρ-
κετά µειωµένος, γιατί θα άγγιζε τις 
δικές τους τσέπες...

Θυµάµαι την περίπτωση ενός θη-
σαυροφύλακα της Νέας Νότιας Ου-

αλλίας, πριν αρκετά χρόνια, όταν 
έγινε διαφορετική προσέγγιση στο 
LAND TAX κι έπρεπε να φορολο-
γηθούν, µε κλίµακες, όλα τα ακί-
νητα, ακόµη και τα σπίτια όπου 
διέµεναν οι ιδιοκτήτες. Παρουσιά-
στηκε, λοιπόν, στην τηλεόραση, στο 
δελτίο ειδήσεων, και, µε ποµπώδες 
ύφος, είπε πως θα πληρώσει κι αυ-
τός χίλια τριακόσια δολλάρια για 
το διαµέρισµα που ενοικίαζε στο 
PYRMONT. 

Μια Κυριακάτικη Αυστραλιανή εφη-
µερίδα παρακολούθησε την υπόθε-
σή του και ανακάλυψε ότι, για να 
πάρει πίσω τα 1300 δολλάρια που 
θα έδινε στο LAND TAX, αύξησε το 
νοίκι απ΄τα πεντακόσια στα οκτακό-
σια δολλάρια την εβδοµάδα, οπότε 
οι ενοικιαστές έφυγαν, γιατί µε αυτό 
το νοίκι θα ξεπλήρωναν δικό τους 
διαµέρισµα...

Θυµάµαι επίσης την περίπτωση 
ενός ανώτατου πολιτικού, στην Κοι-
νοπολιτειακή Κυβέρνηση, που είχε 
κοστολογηθεί το σπίτι του στα Ανα-
τολικά προάστεια του Σύδνεϋ τόσο 
χαµηλά ώστε να έχει ετήσιο LAND 
TAX... δύο χιλιάδες δολλάρια, ενώ 
τα σπίτια των γειτόνων του είχαν 
κοστολογηθεί σωστά, µε αποτέλε-
σµα να φορολογηθούν µε τεράστια 
ποσά. 

Το θέµα αυτό το ξεσκέπασε µεγάλη 
Αυστραλιανή εφηµερίδα του Σύδ-
νεϋ στην πρώτη της σελίδα.

Θυµάµαι ακόµη ότι την ίδια αυτή 
περίοδο η Κυβέρνηση της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας φορολογούσε µε εκατό 
χιλιάδες και παραπάνω δολλάρια 
τον χρόνο για LAND TAX ένα σπί-
τι στο ROSEBAY, στο BELLEVUE 
HILL ή στο NORTH SYDNEY, κα-
τοικηµένα απ΄τους ιδιοκτήτες τους.

Ένα ποσό αρκετό για να ενοικιάσει 
κάποιος µια σουϊτα σε πολυτελές 
ξενοδοχείο για ολόκληρο χρόνο, 
εκείνη την περίοδο, και να µην 
επιβαρύνεται µε τα επί πλέον έξο-
δα που συνεπάγεται η ιδιοκατοίκη-
ση ενός σπιτιού (∆ηµοτικοί φόροι, 
νερά, ηλεκτρισµός, επιδιορθώσεις 
κλπ). Ο φόρος ακίνητης περιουσίας 
για το σπίτι διαµοής του ιδιοκτή-
τη είχε επιβληθεί απ΄το Εργατικό 

Κόµµα για να δηµιουργήσει πρό-
βληµα στην επανεκλογή βουλευτών 
του Φιλελεύθερου Κόµµατος σ΄αυ-
τές τις αποκλειστικές έδρες και τότε 
πολλές δροµολογηµένες πωλήσεις 
σπιτιών µαταιώθηκαν, γιατί οι αγο-
ραστές δεν είχαν προβλέψει αυτό το 
έκτακτο χαράτσι...

Με τα σηµερινά δεδοµένα, αν κά-
ποιος, που έχει σπίτι κοντά στην 
θάλασσα, αποφασίσει να το ενοικι-
άσει, σίγουρα το εβδοµαδιαίο νοίκι 
δεν θα είναι αρκετό για να καλύψει 
το LAND TAX κι όλα τα άλλα έξο-
δα και οι φόροι θα πρέπει να βγουν 
απ΄την τσέπη του. Μ΄άλλα λόγια, 
σιγά-σιγά το ακίνητο αυτό θα το κα-
ταπιούν το LAND TAX κι οι άλλοι 
φόροι. 

Κι είναι γεγονός αναµφισβήτητο, 
ότι οποιαδήποτε Πολιτειακή Κυ-
βέρνηση, Εργατική ή Φιλελεύθερη, 
ποτέ δεν µειώνει φόρους, προκει-
µένου νάχει περιθώρια για σπατά-
λες και οικονοµικά λάθη, πληρω-
µένα απ΄τους κόπους και τις θυσίες 
των πολιτών της. 

Πριν λίγα χρόνια, είχα διαβάσει 
ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου 
έµενε η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί 
µε τα παιδιά της, στο VAUCLUSE, 
κατά το γύρισµα της ταινία της, είχε 
πληρώσει, αναδροµικά για LAND 
TAX ένα εκατοµµύριο δολλάρια. Κι 

ένας άλλος που επλήρωσε δύο φο-
ρές LAND TAX σε γωνιακό σπίτι, 
τον ίδιο χρόνο, δεν πήρε τα χρή-
µατά του πίσω γιατί το λάθος αυτό 
το ανακάλυψε µετά από µια πεντα-
ετία...

Εκείνο που χρειάζεται η Αυστραλία 
και ειδικότερα η Νέα Νότια Ουαλ-
λία και η Βικτώρια είναι  πολίτες 
µε ηγετικές ικανότητες και ψυχική 
αντοχή, οι οποίοι θα αναλάβουν εκ-
στρατεία κατά του βάναυσου αυτού 
φόρου, που τιµωρεί την πρόοδο 
και την οικονοµική ανεξαρτησία και 
σπρώχνει τους νέους στην στασιµό-
τητα και στα επιδόµατα ανεργίας...

Κάποιες Επιτροπές θα πρέπει να 
συγκροτηθούν και να διαµαρτυρη-
θούν πολύ έντονα για να σταµατή-
σει αυτή η τροµερή εκµετάλλευση 
απ΄τις Πολιτειακές Κυβερνήσεις 
της Αυστραλίας που έχει γίνει µια 
απ΄τις πιο ακριβές χώρες του κό-
σµου. Αυτή η κινητοποίηση πρέπει 
να γίνει αµέσως! 

Η Πρωθυπουργός της Νέας Νότι-
ας Ουαλλίας επιβάλλεται να κάνει 
κάτι: Να βάλει µια τροχοπέδη στην 
τρελλή πορεία του LAND TAX και 
να πάψει να τιµωρεί αυτούς που 
πάλαιψαν σκληρά για την οικονοµι-
κή τους ανεξαρτησία. 
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