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Ο Jim Chalmers ζητάει 
φορολογική μεταρρύθμιση
Ο σκιώδης Θησαυροφύλα-

κας των Εργατικών, Jim 
Chalmers, λέει ότι αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα του 

κόµµατός του να υλοποιηθεί το πρώ-
το στάδιο του φορολογικού σχεδίου 
της οµοσπονδιακής κυβέρνησης. 
Ωστόσο, εξακολουθεί να αναβάλλει 
την υποστήριξη του συνολικού φορο-
λογικού πακέτου των $158 δις, από 
το οποίο τα 95 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια δεν θα διατεθούν µέχρι το 2024. 
Το γραφείο του θα συζητήσει το θέµα 
σήµερα. «Υποστηρίζουµε µια λογική 
φορολογική µεταρρύθµιση που δίνει 
προτεραιότητα στη µεσαία τάξη της 
Αυστραλίας» δήλωσε στο ABC την 
Κυριακή. Σύµφωνα µε τον υπουργό 
Οικονοµικών Mathias Cormann το 
σχέδιο της κυβέρνησης περιλαµβά-
νει: «1) Φορολογικές περικοπές για 

χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, 2) 
φορολογικές ελαφρύνσεις για άλ-
λους εργαζόµενους Αυστραλούς, έτσι 
ώστε σταδιακά να αποκτήσουν δηµο-
σιονοµική ευθύνη». Το πρώτο στάδιο 

του σχεδίου πρόκειται να ξεκινήσει 
την 1η Ιουλίου. Σύµφωνα µε τον δρα 
Chalmers, προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης φαίνεται να είναι το τρίτο στά-
διο, το οποίο δε θα εφαρµοστεί για 
τα επόµενα πέντε χρόνια. «Θέλουµε 
να µάθουµε τι σηµαίνει αυτό για τον 
προϋπολογισµό και για την οικονο-
µία, και τις πληροφορίες που δεν θέ-
λουν να µας αποκαλύψουν» δήλωσε. 
Ο Συνασπισµός ισχυρίζεται ότι έχει 
εντολή να εφαρµόσει πλήρως το φο-
ρολογικό σχέδιο εξαιτίας της πλειο-
ψηφίας δύο εδρών στο κοινοβούλιο, 
αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται τη 
στήριξη της Γερουσίας.
Ο διοικητής της Αποθεµατικής Τρά-
πεζας Philip Lowe –ο οποίος θα 
µπορούσε να ενεργοποιήσει άλλη 
µια περικοπή επιτοκίων στη συνε-
δρίαση του διοικητικού συµβουλίου 
της κεντρικής τράπεζας στις 2 Ιου-
λίου– προέτρεψε το κοινοβούλιο να 
χρησιµοποιήσει τη δηµοσιονοµική 
πολιτική για να άρει την επιβράδυν-
ση της οικονοµίας. Αυτό περιλαµβά-
νει φορολογικές περικοπές κι αυξη-
µένες δαπάνες υποδοµών.

Η κυβέρνηση της ΝΝΟ καλύπτει 
τους ενοίκους των Mascot Towers
Τ ην Κυριακή, η κυβέρνηση της ΝΝΟ ανακοί-

νωσε ότι θα αναλάβει τα έξοδα της προσω-
ρινής διαµονής των πολιτών που αναγκά-
στηκαν να εγκαταλείψουν στις 14 Ιουνίου 

τους MascotTowers –το δεκαετούς ηλικίας κτίριο 
στο νότιο Σίδνεϊ– λόγω ανησυχητικών ρωγµών. 
Τα έξοδα θα έχουν ανώτατο ηµερήσιο όριο και θα 
καλυφθούν έως και για ένα τρίµηνο. Τα χρήµατα 
θα προέρχονται από το επιτόκιο που έχει συσσω-
ρευτεί στο αµοιβαίο κεφάλαιο της Fair Work και 
αποτελούν δάνειο που πρέπει να επιστραφεί όταν 
ασφαλιστεί το κτίριο.Το πακέτο θα είναι διαθέσιµο 
τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ενοί-
κους που είναι ιδιοκτήτες. Για τις γκαρσονιέρες θα 
δοθούν $220 ανά διανυκτέρευση, για τα δυάρια 

$300 και για τα τριάρια $400 ανά διανυκτέρευση.
Ο υπουργός Καλής Νοµοθέτησης της ΝΝΟ Kevin 
Anderson αρνήθηκε ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας 
για ανάλογα προβλήµατα σε άλλα κτίρια στο Σίδ-
νεϊ, αλλά δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί για 
να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών, 
πραγµατοποιώντας τη µεγαλύτερη αναδιοργάνωση 
της κατασκευαστικής βιοµηχανίας.
Η εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης για την Καλή 
Νοµοθέτηση Yasmin Catley υποστήριξε την κυβερ-
νητική βοήθεια, αλλά δήλωσε ότι απαιτείται κοι-
νοβουλευτική έρευνα για να αποκαλυφθεί η αιτία 
των προβληµάτων ασφάλειας των κτιρίων. «Μέσα 
σε έξι µήνες εκκενώθηκαν δυο συγκροτήµατα δι-
αµερισµάτων στο Σίδνεϊ λόγω ανησυχιών για την 

κτιριακή ασφάλεια» ανέφερε σε δήλωσή της την 
Κυριακή. «∆εκάδες χιλιάδες κάτοικοι της ΝΝΟ 
µπορεί να αναρωτιούνται εάν τα κτίριά τους κινδυ-
νεύουν επίσης. Πρέπει να τους καθησυχάσουµε».
Ο Fabiano Santos και η σύντροφός του αγόρασαν το 
σπίτι των ονείρων τους µόλις πριν από δύο µήνες 
στους Mascot Towers. Τώρα κοιµούνται στον καναπέ 
ενός φίλου. Λέει ότι η κυβερνητική βοήθεια θα τους 
βοηθήσει να προχωρήσουν, αλλά αυτό που πραγµα-
τικά χρειάζονται οι κάτοικοι είναι απαντήσεις.
Οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων του κτιρίου ψή-
φισαν την Πέµπτη να συνεισφέρουν µε ένα εκα-
τοµµύριο δολάρια για τις αρχικές εργασίες στο κτί-
ριο, ενώ έχει δηµιουργηθεί µια σελίδα GoFundMe 
για δωρεές για τις εργασίες επισκευής.

Σήµερα το πρώτο 
επεισόδιο σειράς 
για την «καρατόµηση» 
του Turnbull
Οι βουλευτές του Συνασπισµού ρίχνουν την 
ευθύνη ο ένας στον άλλο σε ένα εκρηκτικό 
νέο ντοκιµαντέρ για την «καρατόµηση» του 
Malcolm Turnbull, αποκαλύπτοντας λεπτοµέ-
ρειες για την ανατροπή της ηγεσίας εκείνο τον 
Αύγουστο.
Στο πρώτο επεισόδιο της µίνι σειράς του Sky 
News Bad Blood/New Blood, ένας εξέχων 
υπουργός που υποστήριξε τον Peter Dutton 
ισχυρίζεται επίσης ότι ο υπουργός Εσωτερικών 
ήταν αυτός που ηγήθηκε του πραξικοπήµατος 
εναντίον του Turnbull και συγκέντρωνε υπο-
στηρικτές για «αρκετό καιρό» µε αυτό τον σκο-
πό. Το ντοκιµαντέρ, το οποίο ξεκινά σήµερα, 
ανοίγει ξανά παλιές πληγές στον Συνασπισµό, 
µόλις µία εβδοµάδα πριν από την επανέναρ-
ξη των εργασιών του κοινοβουλίου, και µε τον 
πρωθυπουργό Scott Morrison να σκοπεύει να 
κάνει µια καινούρια αρχή µε τη νεοσύστατη κυ-
βέρνησή του.
Η σειρά αποκαλύπτει λεπτοµέρειες για την 
έντονη συζήτηση µεταξύ του Craig Laundy 
και του καλού του φίλου, βουλευτή του Κου-
ίνσλαντ, Luke Howarth στο εστιατόριο Wild 
Duck της Καµπέρα το βράδυ της ∆ευτέρας της 
«εβδοµάδας του σχίσµατος», τον Αύγουστο του 
2018 – πολύ κρίσιµη στιγµή, καθώς οι Φιλε-
λεύθεροι βουλευτές αποφάσιζαν αν θα έριχναν 
ή όχι τον ηγέτη τους. Όπως σηµειώνει ο οικο-
δεσπότης του ντοκιµαντέρ David Speers, «Το 
ντοκιµαντέρ δίνει µια πραγµατική εικόνα για 
τη διαίρεση µέσα στο κόµµα, για τον τρόπο µε 
τον οποίο οι άνθρωποι ασχολούνται µε το τι 
πρέπει να κάνουν και τι συζητούν µε τους φί-
λους και τους συναδέλφους τους, όπως όταν 
µιλούσαν για το εάν έπρεπε πραγµατικά να εξα-
φανίσουν τον πρωθυπουργό ή όχι».
Η σειρά, που αποτελείται από δύο µέρη, διε-
ρευνά το πώς το κόµµα πήγε από µια φοβερή 
διαίρεση σε µία θαυµατουργή νίκη, µέσα σε 9 
µήνες. 

Ηλιακή τουαλέτα στο Περθ 
θα κοστίσει 278.000 δολάρια
Το πιο αγαπηµένο αξιοθέατο των Instagrammers στην Αυστραλία δεν εί-
ναι...έργο Τέχνης! Πρόκειται για το Crawley Edge Boatshed, ένα ξύλινο 
µπλε σπίτι στο Περθ, το οποίο για τους ντόπιους είναι σχεδόν αδιάφορο 
καθώς καθηµερινά περνούν από δίπλα του µε τα αυτοκίνητά τους και δεν 
το προσέχουν καν. Όµως, χάριν του Instagram και των χρηστών του, 
αυτό το µικρό µπλε σπιτάκι έχει γίνει πλέον το αγαπηµένο τουριστικό 
αξιοθέατο των επισκεπτών της πόλης. Για τον λόγο αυτό, η Πολιτειακή 
Κυβέρνηση αποφάσισε να ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ώστε 
να τοποθετηθεί στο σηµείο µία δηµόσια τουαλέτα, αφού αµέτρητοι τουρί-
στες περνούν εκεί ατελείωτες ώρες ώστε να φύγουν µε µία -ή και περισ-
σότερες- άψογη φωτογραφία. Σηµαντικό ρόλο στο λόγο που η διοίκηση 
της πόλης κατέφυγε σε αυτή τη λύση, έπαιξαν και τα παράπονα ιδιοκτήτη 
κοντινού εστιατορίου, ο οποίος ανέφερε τα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζει καθώς τουρίστες χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις τους. Τονίζει επί-
σης ότι η πλειονότητά τους είναι «αγενείς και προκαλούν ταραχές». Έτσι, 
για να λυθεί το ζήτηµα το Περθ θα δηµιουργήσει την πρώτη του ηλιακή 
τουαλέτα, η οποία µάλιστα θα κοστίσει 278.000 δολάρια να δηµιουργη-
θεί, ενώ κάθε χρόνο θα απαιτούνται 14.000 για τη συντήρησή της.




