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Το «ειλικρινές λάθος»
του Shorten για τον 
φόρο επιχειρήσεων

Ψήφισμα αναγνώρισης των Γενοκτονιών
στο Αυστραλιανό κοινοβούλιο
Την Δευτέρα 25 Ιουνίου κατατέθηκε 
στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας ψή-
φισμα αναγνώρισης του ανθρωπιστι-
κού έργου Αυστραλών πολιτών και 
στρατιωτικών υπέρ της διάσωσης επι-
ζώντων των Γενοκτονιών των Αρμενί-
ων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων 
από το τουρκικό κράτος.
Με πρόταση του κ. Τrent Zimmerman 
(βουλευτής του North Sydney) και 
δευτέρωση από τον κ. Joel Fitzgibbon 
(βουλευτής του Hunter, περιοχή 
Newcastle, Nέας Νοτίου Ουαλίας), το 
ψήφισμα υπερασπίστηκαν οι κ. Tim 
Wilson (βουλευτής του Goldstein, 
Μελβούρνη), John Alexander 
(Bennelong, Σύδνεϋ), Chris Bowen 
(McMahon, Σύδνεϋ), Stuart Robert 
(Fadden, Βρισβάνη), και η Dr Anne 
Aly (Cowan, Πέρθη).
Και οι επτά ομιλητές αναφέρθηκαν 

στις Γενοκτονίες των Ελλήνων, των 
Αρμενίων και των Ασσυρίων, ανα-
γνωρίζοντας τις προσπάθειες Αυ-
στραλών να προσφέρουν φαγητό και 
ρουχισμό σε Χριστιανούς οι οποίοι 
είχαν χάσει τα πάντα. Στη συνέχεια, 
χρηματοδοτούσαν την ίδρυση ορφα-
νοτροφείων και άλλων φιλανρθωπι-
κών ιδρυμάτων για τα θύματα της θη-
ριωδίας του τουρκικού κράτους.
Oι κ. Zimmerman και Wilson επικαλέ-
στηκαν το ερευνητικό έργο των ιστο-
ρικών Βικέν Μπαμπκενιάν και Πήτερ 
Στάνλεϋ στην παρουσίαση ιστορικών 
στοιχείων τα οποία υπερασπίζονται το 
ψήφισμα. Οι Μπαμπκενιάν και Στάν-
λεϋ είναι συγγραφείς του βιβλίου «Η 
Αρμενία, η Αυστραλία και ο Μεγάλος 
Πόλεμος», το ιστορικό του ρόλου της 
Αυστραλίας στις παγκόσμιες προσπά-
θειες υπεράσπισης των θυμάτων των 

Γενοκτονιών. O σκιώδης Θησαυρο-
φύλακας κ. Chris Bowen αναφέρθηκε 
στις μαρτυρίες των Αυστραλών και 
Νεοζηλανδών αιχμαλώτων πολέμου 
οι οποίοι στάθηκαν μάρτυρες των 
Γενοκτονιών την εποχή του Α’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου καθώς και στις 
προσπάθειες διάσωσης του σώματος 
Dunsterforce το καλοκαίρι του 1918. 
Κορυφαίος ερευνητής αυτών των θε-
μάτων θεωρείται ο ομογενής γενοκτο-
λόγος και ιστορικός Δρ Παναγιώτης 
Διαμάντης.
Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν οι Επι-
τροπές Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων σε Σύδνεϋ και Μελβούρνη, 
καθώς και στην Ομοσπονδία Ποντι-
ακών Σωματείων Αυστραλίας για τις 
– επί σειρά ετών – προσπάθειές τους 
στο αγώνα για τη δικαίωση της ανα-
γνώρισης. Από χρόνια «Ο Ποντοξε-

νιτέας», «Η Παναγία Σουμελά», «Ο 
Διογένης», «Η Ποντιακή Κοινότητα 
Βικτωρίας» και «Η Ποντιακή Αδελ-
φότητα Νοτίου Αυστραλίας» έχουν 
αναλάβει προγράμματα ενημέρωσης 
του αυστραλιανού πολιτικού και ακα-
δημαϊκού κόσμου για τις Γενοκτονί-
ες. Εύγε! Ο Κόσμος συγχαίρει τους κ. 
Zimmerman και Fitzgibbon για την 
πρωτοβουλία τους και εκφράζει την 
ευχή να περάσει ομόφωνα από το κοι-
νοβούλιο η πρόταση. Πρόκειται για 
την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης 
των θυσιών Αυστραλών όπως η κα. 
Edith Glanville, ο Συνταγματάρχης 
George Devine Treloar, ο Στρατηγός 
Sir Stanley Savige και χιλιάδες ανώ-
νυμοι Αυστραλοί υπέρ των θυμάτων 
των Γενοκτονιών των γηγενή πληθυ-
σμών της Ανατολίας και της Μεσοπο-
ταμίας.

Ο επερχόμενος πρόεδρος του Κόμ-
ματος των Εργατικών Wayne Swan 
δήλωσε ότι ο αρχηγός της αντιπο-
λίτευσης Bill Shorten διέπραξε ένα 
«ειλικρινές λάθος» υποσχόμενος την 
κατάργηση των περικοπών φόρου 
επιχειρήσεων – προέτρεψε, ωστόσο, 
τους Εργατικούς να συσπειρωθούν 
γύρω από τον ηγέτη τους.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης την περασμένη εβδομάδα πήρε 
πίσω τη δέσμευσή του, που είχε κάνει 
τρεις μέρες νωρίτερα, να καταργήσει 
τις περικοπές φόρου για εταιρείες με 
κύκλο εργασιών μεταξύ 10 και 50 
εκατομμυρίων δολαρίων, κι αυτό συ-
νέβη μετά από πίεση στο εσωτερικό 
του κόμματος και κριτική από τις επι-
χειρήσεις. «Έκανε ένα ειλικρινές λά-
θος σε αυτή του τη δήλωση» είπε ο κύ-
ριος Σουάν στο ABC την Κυριακή. «Το 
ανακοίνωσε πριν περάσει από τα αρ-
μόδια όργανα. Αυτό ήταν το μοναδικό 
λάθος». Εάν οι Εργατικοί κερδίσουν 
τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές, 
θα διατηρήσουν τον νέο συντελεστή 
φορολογίας επιχειρήσεων στο 27,5% 
για εταιρείες μεταξύ 10 και 50 εκατομ-
μυρίων δολαρίων. Μια κυβέρνηση 
Εργατικών υπό τον Shorten, όμως, θα 
καταργήσει τις υπόλοιπες περικοπές 
φόρων επιχειρήσεων, δηλαδή αυτές 
που έχουν νομοθετηθεί για τις υπό-
λοιπες φορολογικές κλίμακες.

Ο κ. Swan, ο οποίος εξελέγη πρόσφα-
τα πρόεδρος του ALP, δήλωσε ότι το 
σχέδιο αυτό βάζει στο στόχαστρο ξέ-
νες εταιρείες και μεγάλες τράπεζες, οι 
οποίες πιστεύουν ότι θα είναι οι μεγα-
λύτεροι κερδισμένοι από τις φορολο-
γικές περικοπές.
«Αυξάνουν την ανισότητα στην οικο-
νομία μας, κι αυτό είναι κακό για το 
βιοτικό επίπεδο, είναι κακό για την 
οικονομική ανάπτυξη και δηλητηριά-
ζει την κοινωνία» δήλωσε ο κ. Swan.
Ο υπουργός Μικρών Επιχειρήσεων 
Craig Laundy δήλωσε ότι οι δύο πο-
λιτικές θέσεις έδειξαν ένα μεγάλο χά-
σμα μεταξύ των μεγάλων κομμάτων.
Η κυβέρνηση, πάντως, δεν μπόρεσε 
να πείσει αρκετούς γερουσιαστές να 
υποστηρίξουν το πλήρες πακέτο των 
φορολογικών περικοπών για τις επι-
χειρήσεις, συνεχίζει, ωστόσο, να τις 
υποστηρίζει.Όσο για την ένταση στο 
εσωτερικό του Κόμματος των Εργατι-
κών, ο κ. Swan ήταν απόλυτος: «Το 
μόνο πράγμα που θέλω να κάνω ως 
πρόεδρος του κόμματος, επειδή έχω 
περάσει από τους καλούς καιρούς και 
τις δύσκολες στιγμές, είναι να φρο-
ντίσω να βάλουμε το παρελθόν πίσω 
μας» είπε και πρόσθεσε ότι η «εκπλη-
κτική επιτυχία» της αντιπολίτευσης τα 
τελευταία πέντε χρόνια οφείλεται στην 
ενότητα του κόμματος και σε ένα θαρ-
ραλέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.


