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Από το κλείσιμο της αξιολόγησης 
στις αρχές Ιουνίου έως σήμερα 
όλοι οι δείκτες αλλά και οι ειδή-
σεις δημιουργούν μια συνολικά 
θετική εικόνα στην οικονομία.
Η οικονομία της χώρας αναβαθμί-
στηκε από τους οίκους Moodys και 
Fitch. Οι ξένες επενδύσεις βρίσκο-
νται σε ανοδική τροχιά. Οι δείκτες 
της ανεργίας καταγράφουν σημα-
ντική πτώση. Ο τουρισμός κατα-
γράφει ρεκόρ, ενώ και τα τελευταία 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την 
ανάπτυξη αποτυπώνουν τη θετική 
πορεία της οικονομίας ακόμη και 
για την περίοδο όπου τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης καταστροφολο-
γούσαν. Ιδιαίτερη σημασία, φυσι-
κά, έχει ότι η ανάπτυξη κατά 0,8 σε 
ετήσια βάση οφείλεται στην αύξη-
ση των εξαγωγών και στην αύξηση 
της κατανάλωσης.
Δηλαδή η οικονομία και η κοινω-
νία προχωρά μπροστά και η αντι-
πολίτευση μένει με τους θρήνους 
- και την προπαγάνδα να σκάει στα 
χέρια της.
Επί μήνες η Ν.Δ., συνεπικουρού-
μενη από το ΠΑΣΟΚ και το Πο-
τάμι, είχε επιδοθεί σε ένα ακραίο 
παιχνίδι προπαγάνδας ότι η χώρα 
καταστρέφεται. Δεν είχε μείνει 
όμως σε αυτό. Όλοι θυμούνται τους 
γαλάζιους ευρωβουλευτές να επιτί-
θενται εκείνη την περίοδο στους 
αξιωματούχους της Κομισιόν μέσα 
στο Ευρωκοινοβούλιο επειδή τολ-
μούσαν να μιλήσουν με καλά λόγια 

για την οικονομία της χώρας.
Από την άλλη πλευρά, τα φιλικά 
τους Μέσα Ενημέρωσης είχαν επι-
δοθεί σε μια άνευ προηγουμένου 
εκστρατεία για να πείσουν πόσο 
επικίνδυνη είναι αυτή η κυβέρ-
νηση για την οικονομία και πόσο 
μεγάλο είναι το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα που έχει η Ν.Δ. στον χώρο 
αυτό.
Και ξαφνικά έμειναν με τα πρωτο-
σέλιδα στο χέρι. Αφού ούτε αυτό το 
μύθευμα μπόρεσε να αντέξει στην 
αμείλικτη πραγματικότητα.
Τα πράγματα είναι πολύ απλά, η 
οικονομία πάει καλά κυρίως γιατί 
οι πολίτες αυτής της χώρας μάτω-
σαν πολύ. Και η σημερινή κυβέρ-
νηση το σεβάστηκε. Μετά από μια 
ταραγμένη περίοδο επώδυνων 
συμβιβασμών, βρέθηκαν σύμμα-
χοι στον αγώνα για το τέλος της 
καταστροφικής λιτότητας. Δεν ήταν 
εύκολο. Ούτε θα είναι για αρκετά 
χρόνια ακόμα εύκολα για τους πο-
λίτες. Ο στόχος όμως παραμένει, 
να βγει η κοινωνία όρθια μετά από 
όλη αυτή την κρίση. Δεν είναι στό-
χος το success story. Και μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα όταν στό-
χος σου είναι να επουλώσεις τις 
πληγές και όχι να ανοίξεις άλλες, 
όπως επιμένει το μέτωπο των πρώ-
ην μενουμευρωπαίων.
Αξίζει να δούμε πλέον, μετά από 
τόσες διαψεύσεις από την ίδια τη 
ζωή, ποιο θα είναι το επόμενο κα-
τασκεύασμα του Μοσχάτου.

Ο Γρηγοριάδης στο εδώλιο
Ο γιατρός Γιώργος Γρηγοριάδης δεν είναι ένας ακόμα γιατρός. Είναι σπουδαία προ-
σωπικότητα της Αριστεράς, έχει περάσει δίκες και βασανιστήρια επί χούντας (αξι-
ωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, αποτάχτηκε στις 21-4-1967. Συνελήφθη αργό-
τερα από τη χούντα και δικάστηκε μαζί με τον Μπάμπη Δρακόπουλο, τον Μήτσο 
Παρτσαλίδη και άλλους αγωνιστές της Ανανεωτικής Κομμουνιστικής Αριστεράς, σε 
μια δίκη όπου για πρώτη φορά ακούγονται δημόσια οι απόψεις και οι θέσεις του 
ΚΚΕ Εσωτερικού, από το στόμα των πρωταγωνιστών του).
Έχει διατελέσει δήμαρχος Ηρακλείου για δεκαετίες, ήταν αντιπρόεδρος της Λυρικής 
Σκηνής, έχει δημιουργήσει μία από τις καλύτερες Πινακοθήκες, την Πινακοθήκη 
Γρηγοριάδη, με ελεύθερη πάντα είσοδο για το κοινό, και είναι από τους καλύτερους 
γιατρούς παγκοσμίως, καθώς θεωρείται ο εμπειρότερος χειρουργός στον κόσμο με 
πάνω από 70.000 επιτυχημένες επεμβάσεις. Είναι και πατέρας του γνωστού ηθο-
ποιού Κλέωνα Γρηγοριάδη.
Από όλα τα παραπάνω, μόνο με αυτό το τελευταίο τον χαρακτήρισε ένας ιστότοπος 
σε κείμενο με τίτλο: «Απίστευτο: Ο γιατρός πατέρας του Κλέωνα Γρηγοριάδη με κα-
πελάκι και ιατρική μπλούζα ΣΥΡΙΖΑ!» (http://www.iefimerida.gr/news/359272/
apisteyto-o-giatros-pateras-toy-kle...).
Το κείμενο είναι πολύ μικρό, αλλά χρειάζεται να το διαβάσει κάποιος για να κατα-
λάβει πως αυτό για το οποίο κατηγορούν τον γιατρό είναι πως έχει αναρτήσει στην 
ιδιωτική του κλινική την εξής ανακοίνωση: «Όσο υπάρχει κυβέρνηση της Αριστεράς 
δεν χρεώνουμε αμοιβή».
Και αντί να φέρει τίτλο «Γιατρός εξετάζει δωρεάν σε ιδιωτική κλινική», ο συντά-
κτης γράφει κάτι εντελώς διαφορετικό, υπονοώντας ότι ο γιατρός κάνει κάτι κακό 
και μάλιστα «μιλάει» και εκ μέρους όλων των ασθενών του, γράφοντας: «Εκπληξη. 
Αυτό το αίσθημα προκαλείται σε όσους ασθενείς επισκέπτονται τον γιατρό Γιώργο 
Γρηγοριάδη, πατέρα του ηθοποιού Κλέωνα Γρηγοριάδη, στην ιδιωτική κλινική που 
χειρουργεί».
Δεν θα σχολιάσουμε ούτε το ποια δεοντολογία ακολουθείται, ούτε τα λάθη του ρε-
πορτάζ, ούτε καν τους προβοκατόρικους τίτλους (πάλι καλά που δεν γράψανε ότι 
εξετάζει μόνο αριστερούς!), ούτε πως αποκρύπτουν ποιος είναι ο γιατρός Γρηγο-
ριάδης, παρουσιάζοντάς τον απλά ως «τον πατέρα του Κλέωνα». Θα πούμε μόνο ότι 
όταν η Χρυσή Αυγή έκανε εθελοντική αιμοδοσία ΜΟΝΟ για Έλληνες, τότε οι τίτλοι 
ήταν: «Εθελοντικές αιμοδοσίες ανά την Ελλάδα» (!).
Ο γιατρός Γρηγοριάδης απαντά στα παραπάνω δημοσιεύματα, μέσω της «Εφ.Συν»:
«Μπορεί τον Αύγουστο να λέμε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, ωστόσο χθες -στο τέλος 
του- το ‘κανε τελικά το θαύμα του: μέσω διαδικτύου αρχικά και έπειτα σε τηλεοπτικό 
σταθμό διακινήθηκε η φοβερή είδηση ότι εξετάζω δωρεάν τους ασθενείς μου επειδή 
είμαι Αριστερός, όπως διακηρύσσει (και) η χειρουργική μου αμφίεση. Με συντριβή 
ψυχής πρέπει να δηλώσω ότι παραδέχομαι του λόγου το αληθές, όπως και το γνή-
σιο του φωτογραφικού υλικού που το συνοδεύει. Φιλικά, Γιώργος Γρηγοριάδης». 

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
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Η προπαγάνδα έσκασε 
στα χέρια τους

Φοροδιαφυγή και κοινή λογική
M πορεί οι συνεπείς φορολογούμενοι, κυρίως 

οι μισθωτοί δηλαδή, να έχουν εξοντωθεί 
από την υπερφορολόγηση, αλλά η φοροδι-
αφυγή όχι μόνο επιβιώνει ακόμα, αλλά ζει 

και βασιλεύει. Η τελευταία μελέτη που δημοσιοποιή-
θηκε ανεβάζει την παραοικονομία στο 21,5% του ΑΕΠ 
που μας κατατάσσει στη θέση του πρωταθλητή ανάμε-
σα στις ανεπτυγμένες χώρες. Παρά τη χρήση δηλαδή 
του πλαστικού χρήματος, παρά τους ελέγχους, έσοδα 
και εισοδήματα 35 - 40 διs. ευρώ αποφεύγουν τη φο-
ρολόγηση.
Το διαπιστώνουμε άλλωστε οι περισσότεροι στις κα-
θημερινές συναλλαγές μας, όταν πολλοί επαγγελματί-
ες προσφέρονται να κάνουν «εκπτώσεις» αρκεί να μην 
κόψουν αποδείξεις. Είναι προφανές ότι πέρα από τη 
διαδεδομένη πρακτική της φοροδιαφυγής σε πολλούς 
κλάδους της οικονομίας,η υπερβολική φορολόγηση 
σε συνδυασμό και τη σύνδεση των ασφαλιστικών ει-
σφορών με το εισόδημα, οδηγεί στη διαιώνιση της 
παραοικονομίας. Επιχειρήσεις,επαγγελματίες, ακόμα 

και εργαζόμενοι έχουν μεγάλο οικονομικό κίνητρο 
να αποφύγουν να εμφανίσουν εισοδήματα  και έσοδα 
προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους.
Στην Ελλάδα, η επιβίωση μικρών, κυρίως, επιχειρή-
σεων στηρίχθηκε στη φοροαποφυγή. Είναι ενδεικτικό 
ότι μόλις το 0,4% των επιχειρήσεων πλήρωνε το 61% 
των φόρων που αναλογούσαν σε νομικά πρόσωπα. 
Αντίστοιχα βέβαια μόλις το 8% των φυσικών προσώ-
πων πλήρωνε το 69% των φόρων. Είναι ενδεικτικό 
ότι και με βάση τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι 
επαγγελματίες από την ώρα που το εισόδημα συνδέ-
θηκε με τις  ασφαλιστικές εισφορές, δήλωσαν αρκετά 
λιγότερα εισοδήματα σε σχέση με πέρυσι.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι υψηλοί φορολογικοί 
συντελεστές σε συνδυασμό με την αναποτελεσματικό-
τητα των ελεγκτικών μηχανισμών, είναι οι δύο βασι-
κοί παράγοντες που οδηγούν στη φοροδιαφυγή. Αν 
συνυπολογίσουμε την πολυνομία, την πολυπλοκότητα 
του φορολογικού συστήματος, τη γραφειοκρατία και 
φυσικά την έλλειψη φορολογικής συνείδησης ,η δι-

όγκωση του προβλήματος είναι κάτι παραπάνω από 
αναμενόμενη.
Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην επί-
λυση αυτών των διαρκών προβλημάτων,καταφεύγει 
στην εύκολη λύση της αύξησης της φορολογίας και της 
απομύζησης όσων αντέχουν ακόμα, με αποτέλεσμα να 
ακούμε συνεχώς μάχες κατά της φοροδιαφυγής, αλλά 
αυτή να παραμένει στα ύψη. Ψηφίζουν συνεχώς νο-
μοσχέδια, τους τελευταίους 30 μήνες έχουν ψηφιστεί 
10 για φορολογικά θέματα με 117 άρθρα, ενώ έχουν 
εκδοθεί και 111 υπουργικές αποφάσεις και 138 εγκύ-
κλιοι, με πενιχρά αποτελέσματα.
Προφανώς δεν μπορεί να εξαλειφθεί τελείως η φορο-
διαφυγή. Αλλά όταν απουσιάζει η κοινή λογική, όταν 
αρνιόμαστε να πάρουμε μαθήματα για το πώς αντιμε-
τωπίζεται σε άλλες χώρες και βέβαια η πολιτική βού-
ληση εξαντλείται σε μεγάλα λόγια,θα συνεχίσουμε να 
αναρωτιόμαστε, γιατί παραμένουμε πρωταθλητές, για-
τί οι πολίτες δεν αποκτούν φορολογική συνείδηση...
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