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Πήγα προσφάτως στη 
∆ΟΥ και περιµένοντας επί 
µία ώρα για να εξυπηρε-
τηθώ µού γεννήθηκαν κά-
ποιες µάλλον αυτονόητες 
απορίες.  Πρώτα απ’ όλα 
γιατί πρέπει οι πολίτες να 
περιµένουν σε δύο ουρές, 
µία για να πάρουν το περι-
βόητο διπλότυπο και άλλη 
µία στο ταµείο; Είναι τόσο 
δύσκολο να µην εκδίδεται 
καν διπλότυπο -να εξοικο-
νοµηθούν και χρήµατα από 
την απίστευτη χαρτούρα- και 
την ίδια δουλειά να κάνουν 
γρηγορότερα περισσότεροι 

ταµίες; Τους ίδιους υπολο-
γιστές δεν έχουν; Επιπλέον, 
για ποιο λόγο να κλείνουν 
τα ταµεία στη 1.30 µ.µ; Θα 
ήταν παράλογο ειδικώς τα 
τµήµατα των εισπράξεων να 
λειτουργούν π.χ ώς τις 4 για 
να µην σχηµατίζονται τερά-
στιες ουρές;

Και γιατί δεν καταβάλλεις 
τις δόσεις σου µέσω τραπέ-
ζης ή µε e-banking, θα ανα-
ρωτηθούν κάποιοι. Μα γιατί 
δεν έχει ακόµη προβλεφθεί 
για όσους έχουν κάνει δι-
ακανονισµό των οφειλών 
τους -δηλαδή εκατοντάδες 

χιλιάδες πολίτες- είναι η 
απάντηση.

Κάπου εδώ, όµως, αρ-
χίζουν και οι σοβαρότερες 
απορίες: ηχεί τρελό σε µια 
χώρα που αγωνιά να αυξή-

σει τα έσοδά της, να προτάσ-
σει τα λουκέτα στις εφορίες 
και να µην κλείνει προηγου-
µένως εκατοντάδες λιγότερο 
επωφελείς υπηρεσίες, όπως 
π.χ. τα άχρηστα στρατόπε-

δα, που όπως έγραψε και 
ο Π.Μανδραβέλης, «εξα-
κολουθούν να λειτουργούν 
και στο παραµεθόριο... Κα-
βούρι»! Προχθές ανακοινώ-
θηκε ότι θα κλείσουν άλλες 

14 εφορίες και θέτω ευθέως 
στον αρµόδιο κ. Χ. Θεοχάρη 
το εξής ερώτηµα: προφανώς 
είναι ορθό ανά νοµό να µεί-
νει µόνον µία ∆ΟΥ, αλλά 
δεν είναι παράλογο πριν 

ολοκληρώσετε το σύστηµα 
ηλεκτρονικών καταβολών 
να υποχρεώσετε π.χ. τους 
Ληµνιούς να µεταβαίνουν 
κάθε µήνα στη Μυτιλήνη;

Κλείνω µε ένα σχόλιο για 
τις αποδείξεις: όσοι βρεθή-
καµε σε νησιά, ζήσαµε τον 
τραγέλαφο να ενηµερώνο-
νται οι πάντες ότι «ήρθε το 
Σ∆ΟΕ», όπως και τη λήξη 
του «συναγερµού» όταν 
έφευγε το «απεχθές» κλιµά-
κιο. Είναι τόσο δύσκολο να 
καταλάβουν οι αρµόδιοι ότι 
είναι αδύνατον να τοποθε-
τήσουν σε κάθε ταβέρνα και 

έναν ελεγκτή κι ότι η λύση 
είναι απλούστερη; Βάλτε 
επιτέλους αντικειµενικά 
κριτήρια στον εκτιµώµενο 
τζίρο στους καθ’ έξιν φο-
ροδιαφεύγοντες (αναλόγως 
π.χ. των τετραγωνικών των 
µαγαζιών τους ή των περιο-
χών που έχουν τα δικηγορι-
κά γραφεία και τα... ιατρεία 
τους) και ζητήστε τους εκ 
προοιµίου να πληρώσουν 
τον αναλογούντα φόρο 
χωρίς καµία περαιτέρω 
απόδειξη. Οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες που το 
κάνουν, ανόητες είναι;

του Κωνσταντίνου Ζούλα 

Μιχάλης Αγραφιώτης

Η κοινή λογική δεν θέλει απόδειξη 

Κράτος «Νταβατζής»

Ψευτοδίληµµα το «Γερµανία ή ΗΠΑ»

Τι εννοεί ο Πούτιν

Ο επιχειρηµατικός κόσµος 
υποφέρει, οι πολίτες ασφυκτιούν 
και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο 
την επιβολή υπερβολικής φορο-
λογίας που θυµίζει σκανδιναβι-
κές χώρες. Ο πολίτης δουλεύει 
για το κράτος, ο επιχειρηµατίας 
µετατρέπεται σε φοροεισπράκτο-
ρα και το κράτος δεν µπορεί να 
βουλώσει ποτέ τη µαύρη τρύπα 
της οικονοµίας. 

Ως πότε οι φορολογούµενοι θα 
αντέξουν. Όχι δεν θέλουν αλλά 
δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους. Όταν ένα 
κράτος δεν µπορεί να κατανοή-
σει την δυσχέρεια στην οικονο-
µία και επιβάλλει νέα µέτρα, τότε 
είναι φυσιολογικό το σύστηµα να 
καταλήξει σε ισοπέδωση.

Ποιος επενδυτής είναι «χαζός» 
για να προχωρήσει σε µια µα-
κρόπνοη επένδυση στην Ελλάδα; 
Με φορολογία δυσβάσταχτη, µε 
υποδοµές ανύπαρκτες, µε εξα-
φανισµένο το κράτος δικαίου και 
µε την µη εφαρµογή των Νόµων 
σε καθηµερινή βάση, ένας επεν-

δυτής δεν θα έρθει ποτέ να κάνει 
µια σοβαρή επιχείρηση υπό την 
αιγίδα ενός κράτους «νταβατζή». 
∆εν είναι τυχαίο που το επιστη-
µονικό και εργατικό δυναµικό 
της χώρας φεύγει µέρα µε τη 
µέρα στο εξωτερικό και χάνεται 
από την πατρίδα. Αν συνεχιστεί 
η κρίση για ακόµη δύο χρόνια 
θα έχουµε χάσει όλη τη νεολαία, 
ζώντας ουσιαστικά µια νέα δεκα-
ετία του 50.

Από τον πρωτογενή τοµέα µέ-
χρι την βιοµηχανία και από τον 
τουρισµό µέχρι τη ναυτιλία, η 
Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Και 
όταν τα παιδιά της έχουν φύγει 
θα έρθουν στη χώρα οι αποικι-
οκράτες άνευ όρων γιατί τότε θα 
υπάρχει ανάγκη, έστω και για µια 
απλή επένδυση για να επιβιώσει 
το κράτος. Ένα κράτος που το 
µόνο που µπορεί να κάνει είναι 
να εισπράττει φόρους και αυτούς 
µε λάθος τρόπο.

 Τα τελευταία 3 χρόνια το κρά-
τος δεν ήταν αρωγός σε κανένα 
επιχειρηµατικό ή µη εγχείρηµα. 

Πάντα προβλήµατα βάζει, πάντα 
εµπόδια. Ούτε µια επένδυση, 
ούτε ένας δρόµος. Και αν κάτι 
πάει να γίνει σταµατάει γιατί πολύ 
απλά δεν δίνουν κανένα εφόδιο 
για να µπορέσει να συνεχιστεί.

Στη ∆ΕΘ θα ανέβει ο κ. Σαµα-
ράς και τι θα πει; Για ανάπτυξη; 
Για ευηµερία; Ας προετοιµαστεί 
καλά το επικοινωνιακό επιτελείο 
του Μαξίµου, γιατί όπως φαίνεται 
θα είναι η τελευταία ευκαιρία για 
τον πρωθυπουργό να αλλάξει το 
κλίµα και να ανατρέψει την κατά-
σταση. Κάτι µου λέει, βέβαια ότι 
ίσως να έχουν πάρει απόφαση 
τη ροή των πραγµάτων κάποιοι 
στην κυβέρνηση και αφήνουν 
να κυλίσει µέχρι το τέλος. Άλ-
λωστε αν δεν αλλάξει κάτι µέσα 
στο Σεπτέµβριο ο χειµώνας θα 
είναι πολύ δύσκολος για την Ελ-
ληνική κοινωνία και το νέο έτος 
θα µας βρει µε πολλές αλλαγές 
και ανατροπές. Οι πολίτες δεν 
µπορούν να ανεχτούν άλλο ένα 
κράτος «Νταβατζη», ένα κράτος 
δυνάστη.

Ο ξαφνικός κεραυνός του Βλαντίµιρ Πού-
τιν, να χαρακτηρίσει χθες την Ελλάδα «χώρα 
προβληµατική για επενδύσεις», µοιάζει σαν 
κεραυνός εν αιθρία, ενώ δεν είναι. Είναι ένα 
σαφές µήνυµα στην ελληνική κυβέρνηση 
να σταµατήσει την εντελώς µονόπλευρη πο-
λιτική της απέναντι στη Μόσχα. 

Η Ρωσία είναι εµφανώς δυσαρεστηµένη 
µε τη διαρκώς παραγκωνιζόµενη πολιτική 
της στους αγωγούς αερίου και πετρελαίου 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανα-
τολή. Στο µέτρο που αφορά την Ελλάδα, η 
Μόσχα είναι δυσαρεστηµένη µε τη διαρκή 
συναίνεση της χώρας µας, σε όλα τα επίπε-
δα, είτε στην Ε.Ε. είτε στις ΗΠΑ. 

Ο αγωγός ΤΑΡ, που θα φέρει το αζερικό, 
αµερικανικών όµως συµφερόντων, φυ-
σικό αέριο στην Ευρώπη, ως εναλλακτική 
στο ρωσικό αέριο της Gazprom, το οποίο 
σήµερα µονοπωλεί την ευρωπαϊκή αγορά, 
αποφασίστηκε να περνά από την Ελλάδα. 
Η κίνηση αυτή συνδυάστηκε µε τον απο-
κλεισµό-απόσυρση της Gazprom από το 
διαγωνισµό για την αγορά της ∆ΕΠΑ, έπειτα 
από έντονες, παρασκηνιακές ενστάσεις της 
Ε.Ε., η οποία επικαλέσθηκε δήθεν λόγους 
ανταγωνισµού. Πρόκειται για ενέργεια που 
στρέφεται κατά της περαιτέρω διείσδυσης 
ρωσικών ενεργειακών συµφερόντων στην 
Ευρώπη, στην οποία η Ελλάδα συναίνεσε 
πλήρως.  Αλλά και η πρόσφατη υπογραφή 
συµφωνίας για ηλεκτρική συνεργασία Ελ-
λάδας - Ισραήλ - Κύπρου (που υποκρύπτει 
συνεργασία στρατιωτική), λίγο πριν επισκε-
φθεί τις ΗΠΑ ο Ελληνας πρωθυπουργός Α. 

Σαµαράς, σε συνδυασµό µε το ότι η έρευνα 
και η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυ-
σικού αερίου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο 
ανατίθεται σχεδόν αποκλειστικά σε αµερι-
κανικές κυρίως και ευρωπαϊκές εταιρεί-
ες, δεν ήταν κάτι που είδε µε καλό µάτι η 
Μόσχα. Πριν από λίγες ηµέρες, άλλωστε, ο 
κ. Σαµαράς είχε ζητήσει µε επιστολή στον 
Πούτιν να µειώσει η Gazprom τις τιµές του 
φυσικού αερίου, µε τις οποίες προµηθεύει 
την ελληνική αγορά. 

Η διακινδύνευση της ρωσικής ναυτικής 
βάσης στη Συρία, λόγω των απρόβλεπτων 
εξελίξεων εκεί, αλλά και το σοβαρό πλήγ-
µα που υπέστησαν όσα ρωσικά κεφάλαια 
δεν κατάφεραν να φύγουν νωρίς από την 
Κύπρο, συµπληρώνουν το παζλ µέσα στο 
οποίο κινήθηκε η επίθεση Πούτιν. 

Μπροστά σ’ όλα αυτά τα πολύ σοβαρά γε-
ωπολιτικά δεδοµένα, η Αθήνα δεν απάντη-
σε επισήµως. Ωστόσο, ακόµα χειρότερα, µε 
έναν εξυπνακισµό σχολικού επιπέδου, που 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ως νοοτροπία 
εξωτερικής πολιτικής, ενοχλήθηκε µέσω... 
διαρροής προς δηµοσιογράφους. Η ελλη-
νική κυβέρνηση είτε όφειλε να απαντήσει 
σε αυστηρό, σοβαρό τόνο για την ευθεία και 
εχθρική βολή του κ. Πούτιν είτε όφειλε να 
είναι ευγενικά ενοχληµένη, εάν πίστευε ότι 
ο Ρώσος πρόεδρος δικαίως ενοχλείται. 

Η µωρουδίστικη, σχολική σαχλαµάρα ως 
απάντηση µέσω δηµοσιογράφων στη δεύ-
τερη υπερδύναµη µαρτυρά ανωριµότητα σε 
επίπεδο κορυφής της διπλωµατίας της χώ-
ρας. Κι αυτό είναι επικίνδυνο για τη χώρα. 

Το τελευταίο διάστηµα και ιδιαίτερα µετά την 
επίσκεψη Σαµαρά στις ΗΠΑ, εντάθηκε η συζή-
τηση για τη στροφή της κοινής γνώµης υπέρ της 
Αµερικής, στη βάση ενός κλίµατος αντιγερµανι-
σµού που οξύνεται. ∆ίπλα στις δηµοσκοπήσεις 
που προσπαθούν να διαµορφώσουν συνείδη-
ση, παρά να καταγράψουν τάσεις, προστέθηκαν 
οι αναλύσεις από τα «βαριά χαρτιά» της αστικής 
δηµοσιογραφίας, που λένε πάνω - κάτω τα εξής: 
Ο κόσµος έχει απηυδήσει από τη στάση της Γερ-
µανίας στη διαχείριση της κρίσης στην Ευρώ-
πη. Το µείγµα της διαχείρισης που προτείνει η 
Αµερική είναι πιο φιλολαϊκό. Οι ΗΠΑ είναι πιο 
φιλελληνικές από τη Γερµανία. Η κυβέρνηση 
πρέπει να πάψει να εφαρµόζει την πολιτική που 
υπαγορεύουν τα συµφέροντα της Γερµανίας και 
να συσφίξει τις σχέσεις της µε τις ΗΠΑ.
Η συνολική στάση της κυβέρνησης, ιδιαίτερα 
µε αφορµή την κόντρα ανάµεσα στα ιµπερια-

λιστικά κέντρα για τη διαχείριση του ελληνικού 
χρέους, υποδαυλίζει µια τέτοια αντίληψη στον 
κόσµο. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του 
υπουργού Αµυνας σε κυριακάτικη εφηµερίδα 
την περασµένη βδοµάδα. Εκεί οµολογείται κα-
θαρά ότι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης 
είναι η αναβάθµιση των σχέσεων µε τις ΗΠΑ, 
για λογαριασµό της ντόπιας αστικής τάξης αλλά 
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ δρουν ανταγωνι-
στικά στη Γερµανία, αλλά αντιθέσεις µε τη Γερ-
µανία και συµπάθειες µε τις ΗΠΑ υπάρχουν και 
εντός ΕΕ. ∆εν είναι όµως µόνο η κυβέρνηση. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός φορέας του αντιγερµα-
νισµού στην Ελλάδα και ταυτόχρονα εξωραΐζει 
τις ΗΠΑ και την πολιτική τους στη διαχείριση της 
κρίσης, συντελώντας στον αποπροσανατολισµό 
του λαού. Βεβαίως, να είναι καθαρό πως ο αντι-
γερµανισµός, ή ο αντιαµερικανισµός αυτών των 
δυνάµεων δε σηµαίνει ότι εκφράζει αντιιµπερι-

αλιστική πολιτική.
Μια αντικειµενική µατιά σε ΗΠΑ και ΕΕ δείχνει 
ότι τα αντιλαϊκά µέτρα είναι κυρίαρχα στο µείγµα 
διαχείρισης των δύο ιµπεριαλιστικών κέντρων. 
Οπως εύκολα µπορεί να δει κανείς ότι κυβερ-
νήσεις στην Ευρωζώνη µε ρητορική ενάντια στη 
Γερµανία και ανταγωνιστικά προς αυτή συµφέ-
ροντα (π.χ., η Γαλλία), εφαρµόζουν στις χώρες 
τους τα ίδια και απαράλλαχτα αντιλαϊκά µέτρα. 
Αρα, πού είναι η διαφορά; Για το λαό δεν υπάρ-
χει σωτηρία µε το ένα ή το άλλο µείγµα διαχείρι-
σης της κρίσης. 
Σ’ αυτά µπορούν να ποντάρουν µόνο οι διάφο-
ρες µερίδες του κεφαλαίου, που έχουν ανταγω-
νιστικά µεταξύ τους συµφέροντα και έχουν κάθε 
λόγο να τα συνδέουν µε το ένα ή το άλλο ιµπερι-
αλιστικό κέντρο.
Η αντιλαϊκή στρατηγική στα κράτη - µέλη της Ευ-
ρωζώνης δεν υπαγορεύεται από τη Γερµανία, 

αλλά από τη στρατηγική της υπέρ των µονοπω-
λίων, την οποία διαχρονικά συνδιαµορφώνουν 
οι αστικές κυβερνήσεις, η καθεµία µε το ιδιαίτε-
ρο βάρος της οικονοµίας που εκπροσωπεί στην 
αντιδραστική Ενωση. Αρα, πού είναι η διέξοδος 
για το λαό; Στην τιµωρία των κοµµάτων που τον 
καλούν να σηκώσει ξένες γι’ αυτόν σηµαίες, να 
ταυτιστεί µε το ένα ή το άλλο τµήµα της αστικής 
τάξης και τις ιµπεριαλιστικές συµµαχίες που 
αυτό επιλέγει.
 Η διέξοδος βρίσκεται στην αποδέσµευση από 
κάθε ιµπεριαλιστική συµµαχία και οργανισµό. 
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο λαός να χαράξει τη 
δική του αυτοτελή πορεία, που θα φτάνει µέχρι 
την κατάκτηση της εξουσίας, για ριζικές αλλαγές 
στην οικονοµία. Μόνο µε κοινωνικοποίηση των 
µέσων παραγωγής και κεντρικό σχεδιασµό της 
οικονοµίας µπορεί ο λαός να παράγει για να ικα-
νοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του.


