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Αδιαφορία στο τετράγωνο 
για το Land Tax

Οι αρµόδιοι Έλληνες επιστήµο-
νες αγρόν αγοράζουν...

Πρόσφατα και συγκεκριµένα την 
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου, είχε 
δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «Ο 
Κόσµος» ένα άρθρο µου µε τίτλο 
«Land Tax: ένας ανήθικος φόρος». 
Από το δηµοσίευµα αυτό περίµενα 
κάποια ανταπόκριση από το κοινό, 
αλλά, ως συνήθως, όταν ο Έλληνας 
δεν θίγεται άµεσα, προσπερνά τα 
δύσκολα θέµατα και επικεντρώνεται 
στην δική του καθηµερινότητα.

Η αλήθεια είναι πως έχοµε γίνει 
µια παροικία που καταπιάνεται µε 
τα εύκολα και αφήνει τα δύσκολα 
στην άκρη...

Θα περίµενα απ’ τους επιστήµο-
νες της δεύτερης γενιάς, τους λο-
γιστές, τους δικηγόρους και τους 
κτηµατοµεσίτες της Παροικίας, που 
έρχονται αντιµέτωποι, µέσω των πε-
λατών τους, µε το τεράστιο πρόβλη-
µα του Land Tax να αναλάβουν την 
ευθύνη µιας έντονης διαµαρτυρίας 
στην Κυβέρνηση της Νέας Νότιας 
Ουαλλίας, για τον αβάσταχτο αυτό 
φόρο. Ένα φόρο που, κάθε χρόνο, 
γίνεται και πιο βαρύς, λόγω της αύ-
ξησης των τιµών των ακινήτων και 
που αποτελεί για τις Κυβερνήσεις 
της Νέας Νότιας Ουαλλίας και της 
Βικτώριας µια πολύ πλούσια πηγή 
εισοδήµατος. Πάρα πολλά χρήµα-
τα, που, το µεγαλύτερο µέρος τους, 
καταλήγει στις τσέπες των Κυβερνη-
τικών συµβούλων κι ένα εξευτελι-
στικό ποσό των πενήντα χιλιάδων 
δολλαρίων στο Ελληνικό Φεστιβάλ 
του Σύδνεϋ...

Μιλάµε για τους συµβούλους που 
εστοίχισαν, το τελευταίο οικονοµικό 
έτος, σαράντα εννέα δισεκατοµµύ-
ρια δολλάρια στην Κοινοπολιτειακή 
Κυβέρνηση και στις Πολιτειακές Κυ-
βερνήσεις άλλα επί πλέον τεράστια 
ποσά. 

Είναι µεγάλη αδικία, κάθε τρία-
τέσσερα ή πέντε χρόνια, οι ακούρα-
στοι αγωνιστές της ζωής να χάνουν, 
µέσα απ’ τα χέρια τους, το αντίτιµο 
ενός διαµερίσµατος που το απόκτη-
σαν µε πολλούς κόπους, ξεπληρώ-
νοντας έντοκα δάνεια για χρόνια...

Ξέρουν πολύ καλά οι αρµόδιοι 
ότι αν οι άνθρωποι που έχουν µερι-
κά ακίνητα, απηυδισµένοι απ΄αυτό 
το τροµερό χαράτσι, αποφασίσουν 
να ξεπουλήσουν ό,τι έχουν, τότε οι 
Πολιτειακές Κυβερνήσεις µπορεί 
να χάσουν όλο το εισόδηµα που ει-
σπράττουν απ’ τα θύµατά τους, για-
τί για τους νέους αγοραστές µπορεί 
να είναι οι πρώτες τους κατοικίες. 
Υπάρχουν διαµερίσµατα που, σε 
εβδοµαδιαία αναλογία, το Land Tax 
ξεπερνά το νοίκι και είσαι ιδιοκτή-

της µόνο για νάχεις µπελάδες, έξο-
δα και τίποτα παραπάνω. 

Τα καταστήµατα και τα εµπορι-
κά κτίρια κτυπιούνται από το Land 
Tax ανάλογα µε τη ζώνη στην οποία 
ανήκει το κτίριο και την προοπτική 
να µπορεί να γίνει πολυώροφο, κάτι 
που δεν αποκλείεται να µη συµβεί 
ποτέ για πολλούς και διαφόρους 
λόγους (έλλειψη χρηµάτων, µακρο-
χρόνια συµβόλαια µε τους ενοικια-
στές κλπ). 

Κι έτσι προεισπράττουν οι Πολι-
τειακές Κυβερνήσεις τεράστια ποσά 
για αέρα κοπανιστό...

Στην Παροικία µας έχουµε πολ-
λούς κτηµατοµεσίτες, λογιστές και 
δικηγόρους, που στην πελατεία τους 
συγκαταλέγονται άτοµα µε σοβαρή 
ακίνητη περιουσία, και βλέπουν 
πόσα πληρώνουν κάθε χρόνο...

Μπορεί επίσης κι οι ίδιοι νάχουν 
κληρονοµήσει περιουσίες απ΄τους 
γονείς τους και να κτυπιούνται, 
κάθε χρόνο, απ΄αυτόν τον σκληρό 
φόρο, άλλος πιο πολύ κι άλλος πιο 
λίγο. 

Ποιά είναι η αντίδρασή τους για 
τους τεράστιους κόπους των γονιών 
τους που, σιγά-σιγά, χάνονται; Νο-
µίζω καµµία. Οι περισσότεροι δεν 
διαβάζουν Ελληνικές εφηµερίδες κι 
είναι σχεδόν αποκοµµένοι από την 
Ελληνική γλώσσα.

Αλλά έχοντας επίγνωση του Land 
Tax (φόρος ακίνητης περιουσίας) 
έστω κι απ’ τις υποθέσεις των πελα-
τών τους, θα µπορούσαν να κάνουν 
µια κινητοποίηση...

Τίποτα όµως...
Σαν Παροικία είµαστε µπροστά 

στα εύκολα... Στους χορούς και στα 
πανηγύρια...

Στα δύσκολα σκύβουµε το κεφάλι 
και γινόµαστε µοιρολάτρες. Περιµέ-
νουµε απ΄τους άλλους να κάνουν 
κάτι, µέχρι που οι κυβερνώντες, µε 
την απληστία τους, τα ισοπεδώνουν 
όλα. 

Μεγάλα ποσά χάνουν επίσης, οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων απ΄τους ∆ηµο-
τικούς φόρους, επειδή µπορεί οι δι-
άφοροι ∆ήµοι να τάχουν κατατάξει 
σε λανθασµένη κατηγορία. 

Συγκεκριµένα, ένα ακίνητο µπο-
ρεί νάχει δύο γραφεία στο ισόγειο 
και τέσσερα διαµερίσµατα στον 
πρώτο και δεύτερο όροφο και να 
σου το κοστολογούν µε ∆ηµοτικά 
Τέλη, σαν εµπορικό κτίριο, ολόκλη-
ρο, µε αποτέλεσµα να εισπράττουν 
τριπλάσια ή τετραπλάσια ποσά.

Κι όταν, κατά τύχη, γιατί ποτέ δεν 
σου το λένε οι ίδιοι, ανακαλύψεις 
ότι το κτίριο έχει µπει σε λανθα-
σµένη κατηγορία, οι ∆ήµοι δεν σου 
επιστρέφουν ούτε ένα σέντ από τα 

τεράστια ποσά που είσπραξαν προ-
ηγουµένως µε την δικαιολογία ότι ο 
πελάτης... έπρεπε να ανακαλύψει το 
λάθος εγκαίρως. 

Φυσικά, το λάθος το ήξεραν, 
εκ των προτέρων, αλλά έκαναν 
τα στραβά µάτια, γιατί υπήρχαν κι 
άλλα κτίρια, σαν το δικό σου, κι αν 
σου επέστρεφαν το πλεόνασµα των 
χρηµάτων που έδωσες, έπρεπε να 
επιστρέψουν χρήµατα και στους άλ-
λους ιδιοκτήτες, που υπήρξαν επί-
σης θύµατα, γιατί τα κτίριά τους δεν 
είχαν καταταχθεί, από τους ∆ήµους, 
στη σωστή κατηγορία...

Από τέτοια, συχνά, σκόπιµα 
λάθη, των ∆ήµων µπορούν να χά-
σουν οι δηµότες πολλά χρήµατα... 
Εξαρτάται πότε θα ανακαλύψεις το 
λάθος, αν συµβεί ποτέ να το ανακα-
λύψεις... αφού, πολλές φορές, δεν 
το ανακαλύπτουν ούτε οι δικηγόροι 
που ετοιµάζουν τα έγγραφα της αγο-
ραπωλησίας. 

Κι αν µε ρωτήσετε αν η απόκτη-
ση ενός σπιτιού είναι έξυπνη ιδέα, 
µε τα σηµερινά δεδοµένα, δεν είµαι 
σίγουρη ποιά απάντηση να δώσω...

Υπάρχουν ενοικιασµένα σπίτια 
και διαµερίσµατα που, αν και είναι 
ξεπληρωµένα, ολόκληρο το εβδο-
µαδιαίο νοίκι δεν φθάνει για το 
Land Tax και τα άλλα σταθερά και 
απρόοπτα έξοδα. Κι αν αποφασίσεις 
να το ξεφορτωθείς, τότε στο κάποιο 
κέρδος που τυχόν φέρει η πώληση 
σε περιµένει ο καταπέλτης του φό-
ρου προστιθέµενης αξίας (Capital 
Gains Tax). 

Το τί παθαίνουν οι άνθρωποι 
µ΄αυτούς τους αµείλικτους φόρους 
είναι άλλο πράγµα...

Θυµάµαι την περίπτωση ενός µε-
γάλου πλουσιόσπιτου στο Double 
Bay που οι ιδιοκτήτες του το διέθε-
ταν, συχνά, για φιλανθρωπικές εκ-
δηλώσεις, χωρίς να τους προσφέρε-
ται καµµία µείωση στο Land Tax. Κι 
επειδή το σπίτι αυτό, που ανήκε σε 
Family Trust, επλήρωνε τεράστια 
ποσά σ’ αυτόν τον αµείλικτο φόρο, 
οι ιδιοκτήτες εξόδευσαν τετρακό-
σιες χιλιάδες δολλάρια, πριν αρ-
κετά χρόνια, σε φόρο χαρτοσήµου 
(Stamp Duty) για να το µεταφέρουν 
στην ιδιωτική ιδιοκτησία, που επι-
βαρυνόταν µε µικρότερο φόρο. ∆εν 
είχαν προβλέψει όµως ότι η Πολι-
τειακή Κυβέρνηση θα άλλαζε γνώµη 
τον ίδιο καιρό, βάσει νέων υπολο-
γισµών, κι ότι θα τους συνέφερε να 
είχε παραµείνει το σπίτι στο Trust 
και να µην είχαν σπαταλήσει τόσα 
χρήµατα για την µεταφορά. 

Σαν επίλογο σ’ αυτό µου το ση-
µείωµα, θέλω να κάνω γνωστές τις 
πολύχρονες διαπιστώσεις µου για 

το επάγγελµα του δηµοσιογράφου 
σε ελληνικές εφηµερίδες της Αυ-
στραλίας. 

Ένα επάγγελµα στο οποίο αφοσι-
ώθηκαν πολλά άτοµα και κατάφεραν 
να φτιάξουν εφηµερίδες πρώτης κα-
τηγορίας, µε καλογραµµένα άρθρα, 
µε ποικίλα ενηµερωτικά θέµατα, µε 
ρεπορτάζ, φωτογραφίες και άφθονο 
πληροφοριακό υλικό για τις παροι-
κίες µας, για τη χώρα όπου ζούµε, 
για τη χώρα όπου γεννηθήκαµε και 
για ολόκληρο τον κόσµο.

Η δηµοσιογραφία είναι, σίγου-
ρα, ένα εξουθενωτικό, µοναχικό 
επάγγελµα, που, συχνά, οδηγεί στην 
σωµατική και ψυχική ισοπέδωση, 
ιδιαίτερα όταν τόσο λίγα άτοµα δί-
νουν, συνεχώς, τόσα πολλά...

Και βλέπω µε µεγάλη µου λύπη 
πως οι σηµερινοί αναγνώστες δεν 
στέλνουν ούτε ένα γράµµα µε δύο 
λόγια ευγνωµοσύνης. Τίποτα... Λες 
και γράφεις άρθρα που απευθύνο-
νται σε άψυχα όντα... 

Οι περισσότεροι εργάτες της πέν-
νας έχουν παραµερίσει και υποβαθ-
µίσει την οικογενειακή τους ζωή και 
δεν έχουν καιρό ούτε να φάνε ούτε 
να κοιµηθούν όπως πρέπει.

Συνεχώς δίνουν και συνεχώς 
φθείρονται. Οι δηµοσιογράφοι µας 
στο Σύδνεϋ και στη Μελβούρνη εί-
ναι ήρωες! Όπως είναι και η άλλη 
θαυµαστή οµάδα των δηµοσιογρά-
φων των Ελληνικών προγραµµάτων 
της Ραδιοφωνίας SBS. Αυτοί είναι 
κάπως πιο τυχεροί, γιατί, λόγω της 
συχνής, άµεσης επαφής µε το κοινό 
τους, έχουν την ευκαιρία ν’ ακούνε 
απ’ τους Έλληνες ακροατές ένα έπαι-
νο κι ένα ευχαριστώ. Κι όταν ακούω 
αυτές τις λέξεις ειλικρινά χαίροµαι. 
Χαίροµαι γιατί το αξίζουν. Η αλή-
θεια είναι πως για να καθίσεις να 
γράψεις ένα γράµµα για την εφηµε-
ρίδα πρέπει νάχεις κάποια αυτοπε-
ποίθηση και κάποιες γνώσεις.

Το τηλεφώνηµα όµως για να πεις 
ένα ευχαριστώ σε µια Ελληνική 
εφηµερίδα και σ’ ένα συντάκτη της 
δεν χρειάζεται πολύ κόπο. Και πρέ-
πει να γίνεται και µάλιστα συχνά.

Οι Έλληνες, που ήλθαν στην 
Αυστραλία τα τελευταία χρόνια της 
ελληνικής κρίσης, θα πρέπει να 
σταθούν κοντά στις εδώ Ελληνικές 
εφηµερίδες. 

Αυτός εδώ ο Αυστραλιώτης Ελ-
ληνισµός, που έχει δηµιουργήσει 
τόσα θαύµατα, χρειάζεται αντάξιους 
συνεχιστές απ’ τις νεώτερες γενιές. 

Συνεχιστές που να νοιώθουν ευ-
γνωµοσύνη γι’ αυτά που τους άφη-
σαν οι ήρωες που φεύγουν...

Γράφει η Μαρία Πολίτη




