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ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης
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Οι συνταξιούχοι πληρώνουν 
φόρο 50% αν εργαστούν!
Σαν παράκαιρος Father 
Christmas, ο πρωθυπουρ-
γός, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, 
μοίρασε δώρα με κόστος 
$140 δις σε όλους τους 
φορολογούμενους, από 
τους μεροκαματιάρηδες με 
μικρό μισθό, μέχρι τους 
υψηλόμισθους με εισόδημα 
$200.000 το χρόνο. Ο κ. 
Τέρνμπουλ απαιτεί τώρα με 
αστήρικτα επιχειρήματα να 
δώσουν, οι φορολογούμε-
νοι φυσικά, δώρο $85 δις 
με μείωση των φόρων που 
πληρώνουν οι μεγάλες επι-
χειρήσεις.
Με τα δώρα τού κ. Τέρ-
νμπουλ, ένας υψηλόμισθος 
με εισόδημα $200.000 το 
χρόνο θα πληρώνει μόνο 

32,5% φόρο εισοδήματος. 
Ο ίδιος θα ωφεληθεί $7000 
το χρόνο από την μείωση 
τού φόρου που πληρώνει 
και ειλικρινά δεν θα με ενο-
χλούσε αυτό, αν ο πολυεκα-
τομμυριούχος πρωθυπουρ-
γός δεν περιφρονούσε τους 
φτωχούς συνταξιούχους.
Αυτούς που αναγκάζονται 
να εργαστούν για να συ-
μπληρώσουν τη μίζερη σύ-
νταξή τους, πληρώνοντας 
φόρο 50% αν το εισόδημα 
είναι μεγαλύτερο από $82 
την εβδομάδα.
Εχουμε και λέμε, λοιπόν, 
οι εργαζόμενοι με μικρούς 
και τεράστιους μισθούς θα 
πληρώνουν φόρο 32,5%, 
οι μεγάλες επιχειρήσεις 

πληρώνουν φόρο 30%, που 
πιθανόν να μειωθεί στο 
25%, ενώ οι συνταξιούχοι 
θα χάνουν 50 σεντ από την 
σύνταξή τους για κάθε δο-
λάριο που κερδίζουν πάνω 
από τα $82 που δικαιούνται 
αφορολόγητα.
Δηλαδή, αν ένας συνταξιού-
χος έχει εισόδημα $600 το 
δεκαπενθήμερο, η σύνταξή 
του θα μειωθεί κατά $218 
στα $576 το δεκαπενθήμε-
ρο ή στα $288 την εβομάδα!
Το πρόβλημα με τη σύντα-
ξη θα επιδεινωθεί περισ-
σότερο αν η κυβέρνηση 
χρειαστεί να περικόψει τις 
υπηρεσίες που προσφέρει 
στους ηλικιωμένους, αν δεν 
μπορέσει ν’ αυξήσει το ει-

σόδημά της κατα $225 δις 
το χρόνο, όσο θα τής κοστί-
σουν τα δώρα με τη φορο-
λογική μεταρρύθμιση για 
ιδιώτες και επιχειρήσεις... 
Δικαιολογία για την εξαθλί-
ωση χιλιάδων συνταξιού-
χων είναι ο ισχυρισμός πως 
η σύνταξη δεν είναι δικαί-
ωμα, αλλά ευεργέτημα από 
το... «φιλάνθρωπο» έθνος, 
επειδή δεν πληρώνουμε ει-
δική ασφάλεια για τη σύντα-
ξή μας.  Αν είναι έτσι, γιατί 
οι ηλικιωμένοι εισπράτουν 
σύνταξη (pension)  και όχι 
ευεργέτημα (benefit); Οι 
άνθρωποι αυτοί, με τη δου-
λειά τους και τους φόρους 
40 ή 50 χρόνων δημιούρ-
γησαν την ευημερούσα Αυ-

στραλία που απολαμβάνουν 
ο κ. Τέρνμπουλ και ο κ. Σόρ-
τεν. Με πόνο και πολύ αίμα 
τους, άλλωστε, οι ηλικιωμέ-
νοι τού σήμερα πολέμησαν 
στα πεδία μαχών  για την 
προστασία τής ελευθερίας 
και δημοκρατίας τους. Με 
τα μορφωμένα παιδιά τους 
πλούτισαν την κοινωνία και 
με τις καθημερινές δαπάνες 
τους οι ηλικιωμένοι χθες 
και σήμερα ενισχύουν τις 
επιχειρήσεις και την εθνι-
κή οικονομία. Η σύνταξη 
που εισπράτουν δεν είναι, 
λοιπόν, φιλανθρωπία αλλά 
η πληρωμή τού χρέους από 
ένα έθνος που θα έπρεπε να 
είναι ευγνώμον στους ηλι-
κιωμένους του.

Νίκολα Ντιμιτρόφ: 
“Είμαστε Σλάβοι”

Ο «δαίμων τού τυπογραφείου» 
έγραφαν οι εφημερίδες του χτες για 
να δικαιολογήσουν τα λάθη τους, 
τον «δαίμονα τού υπολογιστή», λοι-
πόν, θα καταγγείλω εγώ για τη σύγ-
χυση στη σελίδα 11 χθες. 
Αντι τού σχολίου για τη δήλωση τού 
Νίκολα Ντιμιτρόφ, δημοσιεύθηκε 
ένα άσχετο παλιό σχόλιο. Πολλά 
και ειλικρινή συγνώμη για το λά-
θος, που διορθώνουμε σήμερα: 

Αποστομωτική απάντηση έδωσε 
ο ΥΠΕΞ της πΓΔΜ, Νίκολα Ντι-
μιτρόφ, στους «μακεδονομάχους» 
που ισχυρίζονται ότι δήθεν χαρί-
σαμε την Μακεδονία και την ιστο-
ρία μας στους Σκοπιανούς:
«Είμαστε Σλάβοι» είπε ο Νίκολα 
Ντιμιτρόφ σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην ενημερωτική εκ-
πομπή “Top Tema” του τηλεοπτι-
κού σταθμού TELMA”, με κεντρικό 
θέμα τη συμφωνία Ελλάδας-πΓΔΜ.
Σε ερώτηση «πότε ξεκινά η “μακε-
δονική” ιστορία», ο Ντιμιτρόφ ανέ-
φερε ότι αυτό είναι θέμα των ιστο-
ρικών και ότι ο ίδιος είναι νομικός. 
«Όμως, ως πολίτης γνωρίζω ότι η 

γλώσσα μου είναι μία από τις νο-
τιοσλαβικές γλώσσες, ο πολιτισμός 
μας, η παράδοσή μας… νομίζω ότι 
για μας είναι υγιές να είμαστε υπε-
ρήφανοι για αυτό που είναι δικό 
μας και πιστεύω ότι αυτή η περιπέ-
τεια (σ.σ. του εξαρχαϊσμού) πρέπει 
να τελειώσει», πρόσθεσε.

Ερευνα για να βρει
το αδελφάκι του

Μια συγκινητική οικογενειακή 
ιστορία έφτασε στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μου και την δημοσι-
εύω, μήπως κάποιος από τους ανα-
γνώστες μας μπορεί να βοηθήσει.
Ο Giuseppe Laviano, από την Σι-
κελία, κάνει έρευνες πολλά χρό-
νια για να βρει τον/την ετεροθαλή 
αδελφό ή αδελφή του, από ελληνί-
δα μητέρα.
Σύμφωνα με τον κ. Λαβιάνο, ο πα-
τέρας του βρισκόταν στο Σίδνεϊ το 
1960, όπου συνάντησε μια Ελλη-
νίδα, κατά πάσα πιθανότητα στις 
περιοχές Μάρικβιλ, ή στο Μπέλ-
μορ όπου και κατοικούσε ο πατέ-
ρας του, ενώ ο αδελφός του κατοι-
κούσε στο Μάρικβιλ.
Το όνομα τού πατέρα του ήταν Σαμ 

Λαβιάνο και δημιούργησε ερωτική 
σχέση με την Ελληνίδα, η οποία 
έμεινε έγκυος. Ο πατέρας του ήταν 
39 χρονών.
Το 1960, ο πατέρας του αναγκά-
στηκε να επιστρέψει στη Σικελία 
χωρίς να ενημερώσει την ελληνίδα 
σύντροφό του, επειδή είχε γυναίκα 
και παιδιά στην παρίδα του.
Η έγκυος φιλενάδα του στο Σίδ-
νεϊ, τον περίμενε κάθε ημέρα στον 
δρόμο όπου συνήθως περπατούσε 
ο πατέρας του, αλλά αυτός βρισκό-
ταν ήδη στην Σικελία. 
Ο κ. Λαβιάνο πιστεύει ότι η ελλη-
νίδα γέννησε στο Σίδνεϊ ένα αγο-
ράκι, ίσως και κοριτσάκι το 1960 
ή το 1961 το αργότερο.  
Ο πάτέρας του εργαζόταν σ’ ένα ερ-
γοστάσιο τα Σάββατα και τις Κυρια-
κές σαν κηπουρός για έναν γείτονα 
γιατρό.
Ο ετεροθαλής αδελφός ή αδελφή 
του θα είναι τώρα 56 ή 57 χρονών 
και μάς παρακαλεί να τον βοηθή-
σουμε να τον/την βρει.
«Ο αδελφός σου από την Σικελία 
σε ψάχνει και θα ήθελε πολύ να 
σε συναντήσει. Σε ψάχνω όλη μου 
τη ζωή», γράφει ο κ. Λαβιάνο σε 
μήνυμά του στον/στην ετεροθαλή 
αδελφό ή αδελφή.
Κι’ εσύ φίλε αναγνώστη, αν ξέρεις 

αυτή την ιστορία από τις λεπτομέ-
ρειες τού κ. Λαβιάνο, σε παρακα-
λώ θερμά να επικοινωνήσεις με 
τα γραφεία τού «Κόσμου» για να 
βοηθήσουμε να συναντηθούν τα 
αδέλφια.

Ανάγωγα

Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην 
Εφημερίδα των Συντακτών:
«Ο Χορστ Ζεεχόφερ είναι κίνδυ-
νος για την Ευρώπη. Ο Χορστ 
Ζεεχόφερ και ο Μάρκους Ζέντερ 
βρίσκονται καθ’ οδόν για το γερ-
μανικό Brexit», είπε η επικεφαλής 
του SPD, Αντρέα Νάλες, σε ομιλία 
της σε κομματική σύναξη στο Μπό-
χουμ.
Υπάρχει, όμως, ένα μικρό προβλη-
ματάκι. Αυτοί οι φοβεροί και τρο-
μεροί τύποι, που είναι επικίνδυνοι 
για την Ευρώπη, ο υπουργός Εσω-
τερικών της Γερμανίας Ζεεχόφερ 
και ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας 
Ζέντερ, ανήκουν στους Χριστιανο-
κοινωνιστές, με τους οποίους οι 
σοσιαλδημοκράτες συνεργάζονται 
στο κυβερνητικό επίπεδο.
Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε...».


