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Διαμαρτύρονται οι μικρές επιχειρήσεις για 
τα «ψίχουλα» από την μείωση των φόρων
Ε

πιτέλους, οι μικροεπιχειρηματίες κατάλαβαν 
ότι η κυβέρνηση Τέρνμπουλ τους χρησιμο-
ποιεί σαν δικαιολογία για να μειώσει τους 
φόρους που πληρώνουν οι τα μονοπώλια 

και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είδα στην τηλεόραση 
μικροεπιχειρηματίες να ειρωνεύονται την μείωση 
των φόρων που προτείνει ο πρωθυπουργός, Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ, για να τονωθεί η οικονομική ανά-
πτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
«Η μείωση στους φόρους που προτείνει η κυβέρ-
νηση αντιστοιχεί με οκτώ δολάρια την εβδομάδα 
για έναν μικρό επιχειρηματία και ούτε να αναπτύ-
ξω την επιχείρηση μπορώ με αυτά τα χρήματα, ούτε 
να προσλάβω επιπλέον προσωπικό», είπε ο ιδιο-
κτήτης καφετερίας και απεκάλυψε την κυβερνητική 
πονηριά. Μια μείωση 2,5% στον φόρο μιας μικρής 
επιχείρησης (από 27,5% στα 25%) με τζίρο ένα ή 
δυο εκατομμύρια δολάρια το χρόνο αντιστοιχεί με 
μερικές χιλιάδες δολάρια επιπλέον χαρτζιλίκι, ενώ 
5% (από 30% στα 25%) μείωση στον φόρο κολοσ-
σών αντιστοιχεί με εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία 

τους. Τα ίδια έκανε η κυβέρνηση με την φορολογία 
των ιδιωτών όταν μείωσε με πανηγυρισμούς κατά 
$7 την εβδομάδα για έναν καφέ και... μισό σάντου-
ιτς τον φόρο που πληρώνουν για εισόδημα μέχρι 
$85.000 το χρόνο, ενώ πρόσφερε $17.000 το χρό-
νο στους μεγαλοεισοδηματίες.   
Αυτή τη φορολογική ταχυδακτυλουργία δεν συνει-
δητοποίησαν μόνο οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά και 
οι πολίτες που -σύμφωνα με έρευνα τού ABC- οι 8 
στους 10 θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις να πλη-
ρώνουν περισσότερους φόρους και να μειωθούν 
οι φόροι που πληρώνουν οι μικρές επιχειρήσεις. 
Δηλαδή, αυτό που υποστηρίζει αυτή η στήλη πολ-
λά χρόνια. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι τα θεμέλια 
τής εθνικής οικονομίας και οι μεγαλύτεροι εργοδό-
τες, ενώ οι μικροί επιχειρηματίες είναι πραγματικοί  
ήρωες που εργάζονται επτά μέρες την εβδομάδα και 
ατέλειωτες ώρες οικογενειακώς, ενώ πολλές φορές 
εξοφλούν μεγάλα δάνεια διακινδυνεύοντας την οι-
κογενειακή στέγη.      
Το παράξενο συμπέρασμα τής έρευνας είναι πως 

αυτοί οι μικροεπιχειρηματίες που διαφωνούν με 
την φορολογική πολιτική τής κυβέρνησης θα ψη-
φίσουν Λίμπεραλ! Δεν είναι, όμως, όσο παράλογο 
φαίνεται, γιατί θα ψηφίσουν το κόμμα που προστα-
τεύει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, ενώ το Ερ-
γατικό Κόμμα υποστηρίζει τα εργατικά δικαιώματα.
Ο πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον, ο πιο επιτυχημένος 
αμερικανός ηγέτης των τελευταίων χρόνων είχε πει 
το περίφημο πια  «It’s the economy stupid» για να 
τονίσει ότι ο κόσμος ψηφίζει με την... τσέπη του. 
Αυτό θα συμβεί πιθανότατα και στις εθνικές εκλο-
γές τής 2ας Ιουλίου με την επανεκλογή τής Λίμπε-
ραλ κυβέρνησης επειδή οι ψηφοφόροι προτιμούν 
την (δική τους) οικονομία, από ένα τέλειο σύστημα 
Παιδείας και Υγείας. Προτιμούν μερικά δολάρια 
επιπλέον στην τσέπη τους, παρά την μόρφωση των 
παιδιών τους για ν’ αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
τού μέλλοντος από άλλες χώρες με ανεπτυγμένα 
σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα Παιδείας και 
ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο αν το χρειαστούν για 
να σωθεί η ζωή τους. 

IT’S THE ECONOMY, STUPID! 

Ο καθηγητής Γιώργος Παξινός
στην ομάδα ηλικιωμένων 
Doll’s Point 

Η ομάδα ελλήνων ηλικιωμένων του 
Doll’s Point, που συγκεντρώνεται κάθε 
Τρίτη από τις 11-1 μμ στο Georges River 
16th Sailing Club Sandringham, Sanoni 
Street, έχει καλέσει την Τρίτη 21η Ιου-
νίου τον καθηγητή κ. Γιώργο Παξινό για 
ομιλία με θέμα «Εγκέφαλος - συμπερι-
φορά και εξέλιξη». Την ίδια ημέρα θα 
γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου του, 
«Κατ’ εικόνα», από τον γνωστό λογοτέ-
χνη Αδριανό Καζά. Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Οι Αριστεροί και η Αριστερή
Παρένθεση

Το να επιτίθενται εναντίον τής κυβέρνη-
σης Τσίπρα η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, το Ποτά-
μι, οι Κεντρώοι και η Χρυσή Αυγή δεν 
είναι αδιανόητο και πολύ συνηθισμέ-
νο στις δημοκρατίες, άλλωστε γι’ αυτό 
υπάρχουν. Ομως τα αριστερά κόμματα 
εντός και εκτός Βουλής γιατί υπάρχουν; 
Για αριστεροί ψάλτες τής δεξιάς αντιπο-
λίτευσης και να τη βοηθήσουν να επα-
νέρθει στην εξουσία;
Θα ήταν λογική και επιθυμητή ακόμη 
η καταδίωξη τού Αλέξη Τσίπρα και τής 
κυβέρνησής του από το ΚΚΕ, τον Λα-
φαζάνη και την Κωνσταντοπούλου αν 
είχαν ελπίδες να κερδίσουν τις εκλογές 
και να γίνουν κυβέρνηση. Ομως το ΚΚΕ 
που δεν επιθυμεί να κυβερνήσει και οι 
υπόλοιποι που αεροβατούν απλά για να 
υπάρχουν, ποιός είναι ο στόχος τους; 
Προφανώς να επαληθευτεί ο Σαμαράς 
που πρόβλεψε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 

«αριστερή παρένθεση»;
Οι Αριστεροί αυτοί εργάζονται πυρετω-
δώς και υπονομεύουν την κυβέρνηση 
Τσίπρα για να επανέρθουν στην εξουσία 
η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ; Ετσι προστατεύουν 
τα συμφέροντα των φτωχών; Με μια νε-
οφιλεύθερη κυβέρνηση, μαζικές απο-
λύσεις και μειώσεις μισθών; Με αυτούς 
που μείωσαν 11 φορές τις συντάξεις;  
Τουλάχιστον, ο «κακός» Τσίπρας, μ’ όλα 
τα λάθη και τα ψέματα που είπε, τουλά-
χιστον, προσπαθεί να βοηθήσει αυτούς 
που υποφέρουν την ακραία φτώχεια 
και να πατάξει τη διαφθορά. 
Πολύ παράξενη συμπεριφορά από κομ-
μουνιστές, που πιστεύουν πως ο λαός 
πρέπει να πεινάσει με συντηρητικές κυ-
βερνήσεις για να επαναστατήσει. Dum 
spiro spero, όπως λένε οι Λατίνοι, αλλά 
οι έλληνες αριστεροί δεν βαρέθηκαν να 
ελπίζουν όπως οι Κινέζοι και Κουβανέ-
ζοι κομμουνιστές;    

Τρομοκράτες
Μετά το φρικτό έγκλημα στο Ορλάντο 
από αμερικανό μουσουλμάνο, δεν είναι 
απίθανο να ζήσουμε τρομοκρατική επί-
θεση από εγχώριο ισλαμιστή που ασπά-
στηκε το σαδισμό και την περιφρόνηση 
τής ανθρώπινης ζωής των τζιχαδιστών. 
Το μηρμύγκι, λένε, βγάζει φτερά πριν 
πεθάνει και το χαλιφάτο στο Ιράκ και 
Συρία που πνέει τα λοίσθια θα προσπα-
θήσει να αιματοκυλήσει τη Δύση πριν 
διαλυθεί εις τα εξ ων συνετέθη. Oι υπη-
ρεσίες ασφάλειας που ανέλαβαν την 
προστασία μας θα ανταποκριθούν στον 
κίνδυνο με επιτυχία όπως μέχρι τώρα, 

αλλά το τελευταίο πράγμα που χρειά-
ζεται η χώρα μας είναι μια σύγκρουση 
θρησκειών με την περιθωριοποίηση 
των νεαρών κυρίως αυστραλών μου-
σουλμάνων. Στόχος όλων μας πρέπει 
να είναι η ενσωμάτωσή τους στην ευ-
ρύτερη κοινωνία για να αποφύγουμε 
τα χειρότερα και να προστατέψουμε τον 
πολυπολιτισμό.  
Ο Ομάρ Ματίν, που γεννήθηκε στη Νέα 
Υόρκη, σκότωσε τους άμοιρους ομοφυ-
λόφιλους στο Ορλάντο αν και όπως ανα-
φέρεται ήταν ο ίδιος ομοφυλόφιλος και 
θαμώνας τού νυχτερινού κέντρου όπου 
διέπραξε το αποτρόπαιο έγκλημά του. 
Σύμφωνα με τη γυναίκα του ήταν βίαιος 
και κάποτε ήθελε να υπηρετήσει στην 
αστυνομία. Μια άθλια διχασμένη προ-
σωπικότητα, δηλαδή, που την πλήρωσε 
ακριβά η αμερικανική κοινωνία.
Ομως, το φριχτό έγκλημά του δεν θα 
ήταν τόσο εύκολο να πραγματοποιήσει, 
αν δεν μπορούσε να μπει σε ένα κα-
τάστημα και ν’ αγοράσει ημιαυτόματο 

όπλο και ένα πιστόλι επειδή το επιτρέ-
πει ο αμερικανικός νόμος...     

Καλόο!
Εν καιρώ κρίσης... 
- Mάνα έσπασα το χέρι μου. 
- Δεν πιστεύω να σκίστηκε η ζακέτα; 
Ακόμη ένα:
Κάθονται τρεις ξαδέλφες στο σαλόνι και 
συζητάνε παρουσία της κουφής γιαγιάς 
τους. Λέει λοιπόν η πρώτη:
- Κορίτσια διάβασα στο Elle ότι φέτος θα 
φορεθούν γάντια μέχρι εδώ. Και δείχνει 
τον καρπό της. 
- Εγώ πάλι διάβασα στο Vogue ότι θα 
φορεθούν μέχρι εδώ, λέει η δεύτερη 
και δείχνει τον αγκώνα της.
- Εγώ κορίτσια, λέει η τρίτη, μίλησα 
εχτές με τη Λίτσα που δουλεύει για τον 
Ασλάνη και μου είπε ότι θα φορεθούν 
μέχρι εδώ. Και δείχνει τον ώμο της. 
Οπότε πετάγεται η γιαγιά που τις έβλεπε 
και λεει: 
- Κορίτσια... Καλό παιδί να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


