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Ας υποθέσουµε ότι ο Ρώ-
σος ολιγάρχης Ριµπολόβλεφ, 
πράγµατι, «ερωτεύεται» τον 
Σκορπιό και αποφασίζει, µετά 
της ευειδούς κόρης του, που 
φέρεται ότι είναι η νέα ιδιοκτή-
τρια του νησιού, να περνάει 
περισσότερο καιρό στο Ιόνιο, 
παρά στο Μονακό. Καθόλου 
απίθανο, ως σενάριο. Αντιθέ-
τως, το πιθανότερο είναι ότι 
σε αυτήν την περίπτωση, θα 
πρέπει, µαζί µε το ελικόπτερο, 
το γιοτ, τα άλογα της θυγατέρας 
του, το υπηρετικό προσωπικό 
και ό,τι άλλο τον «συνοδεύ-
ει» τέλος πάντων, να πάρει κι 
ένα... ηµερολόγιο τσέπης. Θα 
του φανεί εξαιρετικά χρήσιµο 
για να µετράει τις µέρες!

Κι αυτό γιατί αν κάνει το 
λάθος και ξεπεράσει τα 180 
και κάτι 24ωρα παρουσίας 
του στη χώρα µας, µε βάση 
το άρθρο 4 του νέου Κώδικα 
Βιβλίων, θα πρέπει να δηλώ-
σει στη... ∆ΟΥ Λευκάδας όλα 
τα έσοδα από το σύνολο των 
επιχειρηµατικών δραστηρι-
οτήτων του ανά τον κόσµο. 
Αλλιώς, θα ενταχθεί στην πε-
ρίφηµη και περήφανη λίστα 
των αδάµαστων Ελλήνων 
φοροφυγάδων. Οχι ότι σε αυ-
τήν την περίπτωση κινδυνεύει 
πραγµατικά από κάτι. Οπως 
έχει αποδειχθεί εµπράκτως τα 
τελευταία τουλάχιστον 25 χρό-
νια, µε ελάχιστες εξαιρέσεις 
που απλώς επιβεβαιώνουν 

τον κανόνα, κανείς δεν ενο-
χλεί κανέναν όταν χρωστάει 
πολλά στην «οικεία ∆ΟΥ». 
Απόδειξη ότι οι ανείσπρακτες 
οφειλές φτάνουν στα περίπου 
50 δισ. ευρώ και αυξάνονται 
µε γεωµετρική τάξη.

Το πιθανότερο, όµως, είναι 

ότι ο Ριµπολόβλεφ (και ο κάθε 
«Ριµπολόβλεφ» αυτού του κό-
σµου), που επιλέγει να χτίσει 
στην Ελλάδα τον επόµενο βα-
σικό παραθεριστικό του προ-
ορισµό, χωρίς απαραίτητα να 
είναι ένα ολόκληρο νησί όπως 
στην προκειµένη περίπτωση, 

δεν θα το γνωρίζει αυτό. Θα 
θεωρεί ότι έχει να κάνει µε ένα 
ευνοµούµενο και κανονικό 
κράτος, µε φοροελεγκτικούς 
µηχανισµούς και νόµους που 
εφαρµόζονται απαρεγκλίτως 
και ανεξαιρέτως.

Κι επειδή το ίδιο θα θεω-

ρούν και οι «λόχοι» των λο-
γιστών και των δικηγόρων 
που κουβαλάει µαζί του (µε 
το ελικόπτερο, το γιοτ κ.λπ., 
κ.λπ.), θα σπεύσει να εξαφα-
νιστεί από την Ελλάδα. Με την 
απορία, βεβαίως, να τον συνο-
δεύει: Με ποια λογική θα πρέ-

πει να «δηλώσω» τα ορυχεία 
στο Κράσνονταρ, ας πούµε, 
στον έφορο της Λευκάδας; Και 
άντε, εγώ τα... δηλώνω, αφού 
πρέπει. Ο άλλος πώς θα τα 
ελέγξει;

Οι σκέψεις αυτές θα τον 
συνοδεύουν, κατά πάσα πιθα-
νότητα, στο λίαρ τζετ, όταν θα 
απογειώνεται από τον Αραξο 
για να γυρίσει στην ασφάλεια 
του Μονακό. Και το πιθανότε-
ρο είναι ότι θα στραβοκοιτάζει 
όποιον του ’βαλε την ιδέα να 
έρθει και να αγοράσει το νησί 
στην Ελλάδα. Και να «αφήσει» 
λεφτά στους Ελληνες. Αφού 
αποδεδειγµένα δεν τα θέλουν 
και τα στέλνουν, µε την πρώτη 
ευκαιρία, αλλού.

Βεβαίως, υπάρχει και ο 
αντίλογος, αυτών που συνέ-
λαβαν την ιδέα στην πρωτό-
λεια µορφή της: Με τη ρύθµι-
ση αυτή στοχοποιούνται όλοι 
εκείνοι που ενώ ζουν (και 
«βασιλεύουν») στην Ελλάδα, 
δηλώνουν ως επαγγελµατική 
έδρα τη Βουλγαρία, για να µην 
πληρώνουν εδώ φόρους.

Ο αντίλογος στον αντίλογο; 
Και είναι ανάγκη να... διώ-
κονται όσοι ξένοι έρχονται να 
αφήσουν τα λεφτά τους στη 
χώρα µας; Ας γίνει µια ξεκά-
θαρη διευκρίνιση στον νόµο, 
που να τους διαχωρίζει και 
τους «άλλους» ας τους κυ-
νηγούν ώς τον Προµαχώνα. 
Τόσο δύσκολο είναι;

«Να φύγετε. Να πάτε αλλού...» 
Του Γιώργου Μαντέλα 

Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Και τότε είπεν και εγένετο φως. ∆εν το 
είπεν ο Κύριος που το λέγει συνήθως, το 
είπε ο Παντελής Καψής, ο υπουργός της 
∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ένας άν-
θρωπος χωρίς αντικείµενο. Είπεν λοιπόν 
ο Παντελής και εκεί κατά τις οκτώ το πρωί 
εµφανίσθηκε στις συχνότητες της ΕΡΤ 
ένα αλλοπρόσαλλο γράφηµα, κάτι ανάµε-
σα σε Πικάσο και σε διαγωνισµό σκίτσου 
για Λαµπραντόρ. Καλά, έναν γραφίστα της 
προκοπής δεν έχετε εκεί στον ∆ΟΛ, στον 
Μπόµπολα, έστω;

Φόντο καταγάλανο, σαν το αίµα του 
Κωνσταντίνου του Έλληνα και µπροστά 
ένα τεράστιο ολοστρόγγυλο αντικείµενο, 
που βγαίνει µέσα από κάτι τεθλασµένες 
πολύχρωµες γραµµές, σαν ουράνιο τόξο 
που έχει πιει δυο µπουκάλια ουίσκι. ∆εν 
είναι η Αφροδίτη, είναι ο Πάγκαλος που 
αναδύεται από τη φουρτουνιασµένη θά-
λασσα της Ψυτάλλειας. Πάνω δεξιά γρά-
φει µε κεφαλαία γράµµατα Ε∆Τ, το οποίο 
δεν σηµαίνει, όπως ευλόγως θα εικάσα-
τε, Ένωση ∆ιεφθαρµένων Τραµπούκων, 
αλλά Ελληνική ∆ηµόσια Τηλεόραση. 
Τρεις λέξεις, δύο ψέµατα, ούτε ∆ηµόσια, 
ούτε Τηλεόραση είναι αυτό το εξάµβλω-
µα, όσο για το Ελληνική, αυτό θα το δείξει 
ο χρόνος και ο Ράιχενµπαχ.

Ευτυχώς που υπάρχει ο Καψής, αλ-
λιώς δεν θα βλέπαµε το φως το αληθινό. 
Ο Καψής παρέκαµψε τους στυγνούς κα-
ταληψίες του Ραδιοµεγάρου, ιδού η απτή 
απόδειξη ότι η ΕΡΤ ήταν γεµάτη κοµ-
µουνιστές, και πήγε να εκπέµψει από το 
ιδιωτικό στούντιο «Παιανία», ιδιοκτήτης 
του οποίου είναι κάποιος Ν. Ελµατζό-
γλου. Ιδιοκτήτης είναι ο Ελµατζόγλου, 
µεγαλοµέτοχοι όµως είναι ο Μπόµπολας 
και ο Ψυχάρης, οι πρώην εργοδότες του 
Καψή. Σύµπτωση φοβερή, που γίνεται 
φοβερότερη, όταν µαθαίνεις ότι οι εργο-
δότες του Καψή είναι και συνιδιοκτήτες 
της Digea, µέσω της οποίας εκπέµπει 
η Ε∆Τ. H Ε∆Τ εκπέµπει και µέσω του 
ΟΤΕ, που δεν τον έχει κανένα αφεντικό 

του Καψή, τουλάχιστον από τα φανερά. 
Εφαρµόσαµε την απόφαση του ΣτΕ, είπε 
πρωί- πρωί ο Καψής στο ΜΕΓΚΑ, στο 
οποίο κοιµάται από βραδύς, για να είναι 
έτοιµος και φρέσκος. Αυτό έλεγε η από-
φαση του ΣτΕ; Να παραµείνει η ΕΡΤ στο 
σκοτάδι για ένα µήνα και µετά να εµφανι-
στεί ξαφνικά µια ρηµαδοεικόνα, η οποία 
εκπέµπεται από ιδιωτικά στούντιο και ιδι-
ωτικές εταιρείες που ανήκουν σε ιδιώτες 
καναλάρχες; Πρέπει να είναι η µοναδική 
δηµόσια τηλεόραση στον πλανήτη, που θα 
βγαίνει µέσα από τα σπλάχνα των αντα-
γωνιστών της.

∆εν θα έχουµε µόνο την καρτέλα, από 
αύριο θα εκπέµψουµε και πρόγραµµα, θα 
παίζουµε ντοκιµαντέρ και ταινίες και από 
κάτω θα περνάει ένα κρόουλ µε ειδήσεις, 
ξανείπε ο Καψής στο ΜΕΓΚΑ. Θα παίζουν 
µόνο ντοκιµαντέρ και όχι ταινίες, ζήτησαν 
ταινίες από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµα-
τογράφου και αυτό τους τις αρνήθηκε, 
συµπαραστεκόµενο στους εργαζόµενους 
της ΕΡΤ. Είχανε οι άθλιοι µούτρα να ζητή-
σουν ταινίες από το Κέντρο Κινηµατογρά-
φου που το πάνε για κλείσιµο.

Από αύριο λοιπόν η Ε∆Τ θα δείχνει 
ντοκιµαντέρ για τις σεξουαλικές παρεκ-
κλίσεις των σαλαχιών της Νότιας Ινδίας 
και από κάτω θα περνάνε ατάραχες και 
καµαρωτές οι ειδήσεις. Θα κυνηγάει ο 
σάλαχος την σαλαχίνα κι από κάτω θα 
γράφει «ο Πρέσβης της Ιαπωνίας Νασου-
σίρο Τοκασόνι επισκέφθηκε τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας Κάρολο Παπούλια», θα 
κουτουπώνει ο σάλαχος τη σαλαχίνα και 
από κάτω θα λέει «ο υπουργός Εξωτερι-
κών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
Ε. Βενιζέλος επισκέφθηκε τις φυλακές 
Τρικάλων, χωρίς να παραµείνει», θα βγά-
ζει η σαλαχίνα ουρανοµήκεις κραυγές 
οργασµού και από κάτω θα περνάει το «η 
Νέα Ελλάδα θα γ... και θα δείρει, εδήλωσε 
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς».

Να δεις που το φως τους θα είναι χει-
ρότερο από το σκοτάδι τους.

Επιτέλους! 
Εκπέµπει ξανά η ΥΕΝΕ∆!Κανείς δεν χαίρεται γιατί τέσ-

σερεις άνθρωποι, που προφα-
νώς δεν είναι κατά συνείδηση 
δολοφόνοι, καταδικάστηκαν για 
το θάνατο 13 ανθρώπων σηκώ-
νοντας τις αµαρτίες πολλών άλ-
λων, τις νοοτροπίες δεκαετιών, 
το καθεστώς της αδιαφορίας που 
αποδείχτηκε ολέθρια. Στη θέση 
του Παπακώστα θα µπορούσε να 
ήταν οποιοσδήποτε άλλος και το 
αποτέλεσµα πολύ πιθανόν να ήταν 
το ίδιο. Στην θέση των Πάµπου 
Χαραλάµπους, Ανδρέα Νικολάου 
και Ανδρέα Λοιζίδη θα µπορούσε 
να είναι οποιοσδήποτε άλλος, γιατί 
έτσι δουλεύει η κρατική µηχανή. 
Τη δεδοµένη όµως στιγµή αυτοί 
ήταν εκεί κι αυτοί είχαν ευθύνη 
να συµπεριφερθούν αλλιώς. Να 
νοιαστούν περισσότερο, να προει-
δοποιήσουν πιο έντονα, να κάνουν 
σαφές την επικινδυνότητα του 
πράγµατος και να παραιτηθούν 
αν δεν εισακούονταν έχοντας επί-
γνωση της ευθύνης που θα φορ-
τώνονταν αν οι χειρότεροι τους 
φόβοι επαληθεύονταν.

Στη συνείδηση του κόσµου, ότι 
κι αν αποφάσισαν οι εισαγγελείς 
και τα δικαστήρια, οι ένοχοι είναι 
πολλοί και τη µεγαλύτερη ευθύ-
νη την φέρει ο επί κεφαλής του 
κράτους. Αυτός που αποφάσισε 
να κατεβάσει το επικίνδυνο φορ-
τίο στην Κύπρο και να το ξεχάσει 
εκεί καλυµµένος πίσω από την 
άγνοια του που ακριβώς βρισκό-
ταν, διπλά σε ποιας σηµασίας υπο-
στατικά τοποθετήθηκε και πόσο 
επικίνδυνο ήταν και απαθώς µέ-
χρι σήµερα δηλώνει πως δεν έχει 
καµία ευθύνη. Και πολύ πιθανόν 
µε τον ίδιο τρόπο να συµπεριφέ-
ρονταν κι όποιος άλλος στη θέση 
του, αλλά αυτός ήταν εκεί τη δεδο-
µένη στιγµή.

Η έκρηξη στο Μαρί θα µπορού-
σε να είχε συµβεί αλλού, κάτω 
από άλλες συνθήκες, µε διαφο-
ρετικό αποτέλεσµα. Θα µπορούσε 
να συµβαίνει σχεδόν καθηµερινά, 
µε άλλους πρωταγωνιστές, µε λι-
γότερα ή περισσότερα θύµατα. Το 
Μαρί ήταν το αποτέλεσµα του τρό-
που που λειτουργούσαµε µέχρι 

σήµερα και εξακολουθούµε να 
λειτουργούµε. Απλά, µέχρι τις 11 
Ιουλίου του 2011 ήµασταν τυχεροί. 
Το Μαρί ήταν η αφετηρία της αντί-
στροφης µέτρησης της µέχρι τότε 
αδιαφορίας µας για τα πράγµατα. 
Το Μαρί ακολούθησε η οικονο-
µική κατάρρευση µας, η οποία 
επήλθε για τους ίδιους συν πολύ 
χειρότερους λόγους.

Καταδικάζοντας τέσσερεις, δη-
µιουργείται για λίγο η εντύπωση 
πως κάτι αλλάζει.  Αφήνοντας 
άλλους αλώβητους, υπάρχει η πε-
ποίθηση πως τίποτα δεν αλλάζει. 
Απλά ανακινούµε κάπως τα νερά 
για να µοιάζει πως κάτι κινείται. 
Συνεχίζουµε, µε άλλα λόγια, να 
ραντίζουµε τα κοντέινερ. Αν µη 
τι άλλο, ίσως αντιληφθούµε πως 
εµείς µπορεί να είµαστε σε αυτούς 
που δεν θα την γλυτώσουµε τη 
δεδοµένη στιγµή. Η αβεβαιότητα 
της τύχης µας ίσως µας κάνει πιο 
υπεύθυνους και πιο απαιτητικούς 
από αυτούς που καθορίζουν τις 
τύχες µας.       

Χρυστάλλα Χατζηδηµητρίου

Στο τελευταίο Eurogroup οι 
χώρες της ευρωζώνης δέχθη-
καν για πρώτη φορά τις ελληνι-
κές ενστάσεις για σκληρά µέτρα 
που έχει επιβάλει η τρόικα και 
δεν απέδωσαν, όπως οι υπερ-
βολικοί φόροι στην εστίαση και 
τα καύσιµα. Γι’ αυτό συµφώνη-
σαν στη µείωση του ΦΠΑ στην 
εστίαση, από 1ης Αυγούστου, 

από το 23% στο 13%. Η αλλα-
γή πλεύσης έγινε ύστερα από 
σκληρή διαπραγµάτευση της 
κυβέρνησης, η οποία προσκό-
µισε στοιχεία στο ανώτατο επί-
πεδο. Σηµαντικό ρόλο για να 
πειστούν οι δανειστές έπαιξε το 
ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες 
θυσίες και σύντοµα αναµένεται 
να πετύχει πρωτογενές πλεόνα-

σµα στον προϋπολογισµό. Η νίκη 
της κυβέρνησης όµως θα είναι 
πύρρειος, αν η µείωση αυτή του 
ΦΠΑ δεν περάσει στις τιµές των 
υπηρεσιών και των προϊόντων 
εστίασης. Μόνον έτσι θα υπάρ-
ξει όφελος στην οικονοµία και 
στην καθηµερινότητα του πολίτη 
και θα αποτραπούν απαράδεκτα 
φαινόµενα κερδοσκοπίας. 

Συνεχίζουµε να ραντίζουµε

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ 
ΜΙΑ ΠΥΡΡΕΙΟΣ ΝΙΚΗ


