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Οι Αυστραλοί δισεκατομμυριούχοι 
γίνονται κάθε μέρα πιο πλούσιοι 
κατά 100 εκατομμύρια δολάρια
Η Oxfam Australia ζητάει φορολογική μεταρρύθμιση για 
να κλείσει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσίων 
και των φτωχών χωρών

Ο ι Αυστραλοί δισεκατομμυριούχοι είδαν τον συνολικό πλούτο τους 
να αυξάνεται κατά 100 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα την προ-
ηγούμενη χρονιά, όπως αποκάλυψε η οργάνωση Oxfam, η οποία 
ζητά  φορολογική μεταρρύθμιση να μικρύνει το αυξανόμενο χάσμα 

μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Η χώρα έχει 43 δισεκατομμυριούχους, με 
συνολική περιουσία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πράγμα που 
σημαίνει ότι το ένα τοις εκατό των Αυστραλών έχει περισσότερο πλούτο 
από το φτωχότερο 70 τοις εκατό. «Η Oxfam Australia ανησυχεί ότι δεν 
έχει ληφθεί κανένα μέτρο ώστε να σταματήσει να συγκεντρώνεται ολοένα 
και περισσότερος πλούτος στα χέρια των ήδη πλούσιων και ισχυρών», δή-
λωσε τη Δευτέρα η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Helen Szoke.

Και δεύτερο μωρό περιμένει 
η σύντροφος του Barnaby Joyce

Ο Barnaby Joyce και η σύ-
ντροφος του Vikki Campion 
περιμένουν δεύτερο παιδί. 
Ο πρώην ηγέτης των Εθνι-

κών και η πρώην υπάλληλός του κα 
Campion αποκάλυψαν τα καλά νέα 
στην οικογένεια και τους φίλους τους, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της Courier-
Mail.
«Περιμένουμε παιδί, που θα το βγά-
λουμε Τομ», δήλωσε ο κ. Joyce σε 
τηλεοπτική εκπομπή του Seven News 
που έκανε γυρίσματα σε μια φιλαν-
θρωπική εκδήλωση το απόγευμα της 
Κυριακής. Ζήτησε συγγνώμη για την 
απουσία της κ. Campion στην εκδή-
λωση αναφέρει την είδηση της εγκυ-
μοσύνης της την οποία χαρακτήρισε 

«μεγάλη ευλογία». Το μωρό θα γεννη-
θεί τον Ιούνιο και θα πάρει το όνομα 
του παππού του Τζόις, Τόμας. Ο βου-
λευτής της Νέας Αγγλίας παραιτήθηκε 
τον περασμένο Φεβρουάριο από ανα-
πληρωτής πρωθυπουργός και ηγέτης 
των Εθνικών μετά την αποκάλυψη της 
σχέση του με την κα Campion. Το ζευ-
γάρι έχει ήδη ένα γιο, τον Sebastian, 
και ο κ. Joyce έχει τέσσερις κόρες 
από το γάμο του με την πρώτη του 
γυναίκα, τη Natalie. Ο πρωθυπουρ-
γός Scott Morrison, και ο ηγέτης της 
αντιπολίτευσης Bill Shorten συνεχά-
ρησαν τον κ. Joyce και την οικογένειά 
του. «Η γέννηση ενός παιδιού είναι 
πάντα καλό νέο», είπε ο κ. Shorten 
την Κυριακή από το Κουίνσλαντ.

Όχι στη μεταφορά του μουσείου 
Powerhouse λένε οι Εργατικοί της ΝΝΟ
Ο επικεφαλής των Εργατικών στη Νέα Νότια Ουαλία, Michael 
Daley, παρουσίασε τα σχέδια του κόμματός του που περιλαμβά-
νουν την αναβάθμιση του Μουσείου Powerhouse με ενίσχυση 
ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Η αντιπολίτευση της Νέας Νότιας Ουαλίας έδωσε στη δημοσιότητα τα 
σχέδια της για την οικοδόμηση ενός πολιτιστικού ιδρύματος αξίας 500 
εκατομμυρίων δολαρίων στο δυτικό Σύδνεϋ και δήλωσε ότι σε περίπτω-
ση που εκλεγεί δεν θα επιτρέψει να φτιαχτεί νέο μουσείο Powerhouse 
στην Parramatta. Να σημειωθεί ότι ο η κυβέρνηση Μπερετζικλιάν σχε-
διάζει να δημιουργήσει νέο μουσείο στην Παραμάτα που θα κοστίσει 
ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ανακοινώνοντας την πολιτική τέχνης του 
κόμματός του την Κυριακή, ο ηγέτης της εργατικής τάξης Michael Daley 
δήλωσε ότι θα αναβαθμίσει το σημερινό μουσείο στην πόλη Ultimo της 
πόλης για 50 εκατομμύρια δολάρια και θα ανακατευθύνει εξοικονόμηση 
σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές. Στις προεκλογικές υποσχέσεις 
του Michael Daley περιλαμβάνεται η ανακαίνιση του θεάτρου Riverside 
της Parramatta, η δημιουργία ενός Περιφερειακού Ωδείου αξίας 40 εκα-
τομμυρίων δολαρίων και ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού του Πε-
ριφερειακού Πολιτιστικού Ταμείου σε 200 εκατομμύρια δολάρια. «Η κυ-
βέρνηση μας αν εκλεγούμε θα στηρίξει τις τέχνες εξασφαλίζοντας ότι η 
πρόσβαση στον πολιτισμό τέχνη δεν θα είναι αποκλειστικό προνόμιο της 
ελίτ του Σίδνεϊ», δήλωσε ο κ. Daley. Όταν ρωτήθηκε για το εναλλακτικό 
σχέδιο των Εργατικών την Κυριακή, η πρωθυπουργός της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, Gladys Berejiklian δήλωσε ότι δεν άκουσε την αντιπολίτευση 
να λέει «τίποτα εποικοδομητικό» για τα τρέχοντα έργα. «Έχουμε ήδη υπο-
γράψει τις απαραίτητες συμφωνίες και έχουμε ήδη ξεκινήσει το έργο», 
δήλωσε η κα Berejiklian και πρόσθεσε «δεν είναι η πρώτη φορά που το 
Εργατικό Κόμμα ακυρώνει ένα έργο που έχει ξεκινήσει και προχωρήσει». 
Οι εκλογές της ΝΝΟ είναι στις 23 Μαρτίου.


