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Π
αλιότερα έχω αναφέρει τη διαφωνία μου 
για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβά-
νω καθημερινά εναντίον τής ελληνικής 
κυβέρνησης, που συνήθως είναι τα ίδια 

και από τους ίδιους ανθρώπους, δεξιούς και αρι-
στερούς. Οχι επειδή δεν ανέχομαι τη διαφωνία, 
που είναι δικαίωμα τού καθενός, εκείνο που δεν 
ανέχομαι είναι την παραπληροφόρηση. Οπως ένα 
άρθρο τού Παναγιώτη Ηφαιστου, καθηγητή διε-
θνών σχέσεων - Στρατηγικών Σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Πειραιά, που το έλαβα τρεις φορές την 
ίδια ημέρα και ασφαλώς οι απόψεις ενός ακαδη-
μαϊκού έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Ομως, η πείρα 
με έχει διδάξει πως και οι ακαδημαϊκοί κομματικο-
ποιούνται, έχουν τη δική τους ιδεολογία από την 
άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά και οι απόψεις 
που προβάλουν δεν είναι πάντα αντικειμενικές.
Ο κ. Ηφαιστος για παράδειγμα, προβλέπει ότι θα 
χάσουμε ολόκληρη την Κύπρο και το Αιγαίο επει-
δή υπάρχει προσέγγιση Ισραήλ – Τουρκίας και 
Ρωσίας – Τουρκίας! Συνεχίζοντας καταγγέλει την 
Ελλάδα (δηλαδή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) ότι εί-
ναι απαθής παρατηρητής και παθητικός δέκτης 
των συνεπειών και συμφωνεί μαζί του κάποιος 
ανώνυμος Ισραηλίτης ακαδημαϊκός που είπε ρητά 
ότι «κινδυνεύετε αμφότερα τα κράτη, Ελλάδα και 
Κύπρος, να θεωρηθούν παντελώς αναξιόπιστα και 
αναλώσιμα.» Και αφού τα είπε ο άγνωστος Ισραη-
λίτης πρέπει να είναι αλήθεια!
Ομως, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η Ελλάδα με τις συνέπειες από τα Μνημό-
νια και το προσφυγικό, δεν θα έλεγα πως η πατρίδα 
μας είναι αναξιόπιστη και αναλώσιμη. Αναξιόπι-
στη ήταν ίσως η Ελλάδα με τον δικομματισμό που 
την χρεοκόπησε, αλλά ποτέ δεν ήταν αναλώσιμη 
και ας λέει ό,τι θέλει ο ανώνυμος. Σήμερα υπάρχει 
ανατροπή στην Ευρώπη και κατά ένα μεγάλο μέρος 
χάρη στον Αλέξη Τσίπρα δημιουργήθηκε μια συμ-
μαχία τού Νότου εναντίον των χωρών τού Βορρά 

στην Ευρώπη, ενώ η πατρίδα μας έχει κάνει ανοίγ-
ματα προς την Κίνα και την Ρωσία. 
Αλλωστε αν υπάρχει κάποια αναξιόπιστη και ανα-
λώσιμη χώρα στην περιοχή είναι η Τουρκία και γι’ 
αυτό ο σουλτάνος Ερντογάν ζήτησε συγνώμη από 
τους Ρώσους και τους Ισραηλίτες, αλλά όλοι γνω-
ρίζουμε ότι αυτές οι προσεγγίσεις δεν είναι τίποτε 
περισσότερο από λυκοφιλίες χωρίς μέλλον.
Εξάλλου, την ώρα που ο κ. Ηφαιστος έγραφε το 
άρθρο του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέτρεπε την επί-
σημη γραμμή τού ΝΑΤΟ τα τελευταία 61 χρόνια 
όπως έγραψαν οι Financial Times, ασφαλώς πιο 
αξιόπιστοι από τον ανώνυμο Ισραηλίτη και τον ητ-
τοπαθή κ. Ηφαιστο στο ρόλο τής Κασσάνδρας με 
προφητείες για χίλια μύρια κακά που θα πλήξουν 
την Ελλάδα και την Κύπρο.     
Ως κορυφαίο γεγονός των εργασιών της Συνό-
δου Κορυφής των ηγετών των χωρών -μελών του 
ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, αναδεικνύουν οι Financial 
Times τη διαφοροποίηση του Αλέξη Τσίπρα και 
την τοποθέτηση του υπέρ της συνεργασίας με την 
Ρωσία. Η θέση του αυτή ερμηνεύθηκε ως «διάρρη-
ξη» της επίσημης γραμμής της Συμμαχίας από το 
έτος σύστασης της μέχρι και σήμερα.
«Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κάθισαν για το δείπνο στο 
προεδρικό μέγαρο της Βαρσοβίας την Παρασκευή, 
ολοκληρώνοντας μια ημέρα σκληρών διαπραγμα-
τεύσεων για τη Ρωσία και την ανάγκη να σταλεί 
ένα ισχυρό σήμα στο Κρεμλίνο για την θέση της 
Συμμ Ανατολικής Ευρώπης στη Συμμαχία. ένας 
μετά τον άλλον οι ηγέτες της ισχυρότερης στρατιω-
τικής συμμαχίας του κόσμου επανέλαβαν τις προ-
σεκτικά εκφρασμένες δεσμεύσεις για ενότητα –μέ-
χρι που μίλησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας».
Και συνεχίζουν Financial Times: «Ο κ. Τσίπρας, 
σε αντίθεση με τους άλλους, είπε ότι ήρθε η ώρα 
να σταματήσει η αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Υπό 
τους ίδιους αστραφτερούς πολυελαίους που φώτι-

σαν την υπογραφή του Συμφώνου της Βαρσοβίας 
πριν από 61 χρόνια, έσπασε την επίσημη γραμμή 
και υποστήριξε πως πρέπει να υπάρξει συνεργασία 
με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν».
Είναι γεγονός πως το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ από ένα 
κόμμα τού 4% με ηγέτη έναν νεαρό και «άκαπνο» 
πολιτικό χωρίς πείρα που κέρδισε επανειλλημμέ-
να το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο έχει 
αναστατώσει τις παλιές καραβάνες τής πολιτικής 
και οι αρχικές διαφωνίες τους έχουν εξελιχθεί σε 
κραυγές υστερίας.
Δεν θα αμφισβητήσω τα λάθη τού Τσίπρα στην 
αντιμετώπιση των δανειστών, που τον περίμεναν 
στη γωνία και τον μαστίγωσαν άγρια επειδή τόλμη-
σε να αμφισβητήσει την ισχύ τους, ούτε κάποιων  
υπουργών του που λένε ό,τι κατεβάσει η κούτρα 
τους και προσβάλουν τη νοημοσύνη μας.
Ομως δεν πρέπει να περιφρονούμε τις προσπά-
θειες του Τσίπρα και τού οικονομικού επιτελείου 
του να πατάξουν την εδραιωμένη φοροδιαφυγή, τη 
δίωξη των λαμογιών στα ΜΜΕ, ενώ στο στόχα-
στρό τους έχουν την οικονομική ανάπτυξη και την 
μείωση τής ανεργίας. Ούτε πρέπει να αγνοούμε τις 
προσπάθειές τους να ανακουφίσουν τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν τις συνέπειες 
από την κατάρρευση τής εθνικής οικονομίας όταν 
κυβερνούσαν η Ν.Δ. με το δεκανίκι της ΠΑΣΟΚ.
Οσον αφορά στον κ. Ηφαιστο και τούς άλλους προ-
φήτες καταστροφής τής Ελλάδας και τής Κύπρου, 
θα τους συμβούλευα όχι μόνο να μελετήσουν πιο 
προσεκτικά την Ιστορία τους, αλλά και να παρα-
κολουθούν πιο προσεκτικά και πιο αντικειμενικά 
την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς 
δεν είναι αλάνθαστη και έχει πληγώσει τον έλληνα 
πολίτη, γι’ αυτό είναι δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, 
αλλά δικαιούται να εξαντλήσει τη θητεία της και 
μετά να την κρίνουμε κατά τα έργα της.     

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

Οι αντιδράσεις στο φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ
- από τη διαφωνία, στην υστερία

«ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ!

Στη ΝΝΟ πληρώνουμε 
το πιο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπιτικά στη ΝΝΟ πλη-
ρώνουν περισσότερα για το ηλεκτρικό ρεύμα από οποια-
δήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα. Σύμφωνα με έρευνα 
ηγετικής συμβουλευτικής εταιρείας, αυτά τα σπιτικά πλη-
ρώνουν 32 σεντ για κάθε κιλοβατ-ώρα, ενώ οι Σουηδοί 
πληρώνουν μόνο 14 σεντ και οι Φινλανδοί 15 σεντ.   
Ακόμη και τα τρία εκατομμύρια σπιτικά στη ΝΝΟ που απο-
λαμβάνουν εκπτώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος πληρώνουν 25 σεντ για κάθε κιλοβάτ-ώρα, ενώ 
οι Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν 17 σεντ και οι Ιτα-
λοί ή Ολλανδοί πληρώνουν 20 σεντ.
Να σημειώσω κιόλας πως στους υπολογισμούς αυτούς δεν 
συμπεριλαμβάνεται η αύξηση 12% στο κόστος τού ηλεκτρι-
κού ρεύματος στη ΝΝΟ από την 1η Ιουλίου, που θα προ-
σθέσει $170 στο ετήσιο κόστος τού ηλεκτρικού ρεύματος.

Φυσικά, τα πρώτα θύματα τού κόστους για το ηλεκτρι-
κό ρεύμα είναι οι συνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι και 
μικροεισοδηματίες, με παραδείγματα ηλικιωμένων 
που πηγαίνουν νωρίς στο κρεβάτι για να ζεσταθούν 
χωρίς ν’ ανάψουν θερμάστρες, αλλά ο εκτός πραγμα-
τικότητας πρωθυπουργός μας, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, 
θέλει να δωρίσει $50 δις στους εγχώριους και ξένους 
επενδυτές. Ευτυχώς, δηλαδή, που σ’ αυτή τη χώρα 
απολαμβάνουμε όλοι οι πολίτες ίση πρόσβαση και ευ-
καιρίες!   

Επίσημη φοροδιαφυγή
Και αφού μιλάμε για ίση πρόσβαση και ευκαιρίες ένας 
φοροτεχνικός με 32 χρόνων πείρα, ο  George Rozvany, 
καταγγέλλει πως κάθε χρόνο χάνονται ένα τρις δολάρια 
από τους φόρους σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Αυστραλία 
η ζημία είναι $50 δις κάθε χρόνο από την μεταφορά κερ-

δών επιχειρήσεων σε φορολογικούς παράδεισους.   
Μπορείτε να φανταστείτε τί θα μπορούσαμε να κάνουμε 
σαν έθνος με $50 δις επιπλέον κάθε χρόνο; Ομως, φίλοι 
μου, οι πολιτικοί περί άλλα τυρβάζουν όταν οι διαρρή-
κτες λεηλατούν το βιος μας.
Οι μεγάλες φοροτεχνικές εταιρείες που βοηθούν την... 
μετανάστευση των κερδών στους φορολογικούς πα-
ραδεισους ισχυρίζονται πως όλα είναι νόμιμα, ενώ ο 
κ. Rozvany τις κατηγορεί ότι διαπράτουν τα μεγαλύτερα 
φορολογικά εγκλήματα στην ιστορία, αλλά μην νομίζετε 
πως οι καταγγελίες του κ. Rozvany θα πιάσουν τόπο. Το 
οικονομικό κατεστημένο έχει το πεπόνι και το μαχαίρι 
και πρωθυπουργό στην Καμπέρα, που όχι μόνο επιτρέ-
πει τη φοροδιαφυγή, αλλά και προτείνει να την επιβρα-
βεύσει με ακόμη $5 δις κάθε χρόνο!       
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