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Φρουτολογίες 
 

∆εν είναι πολύς καιρός που 

το Υπουργείο Οικονοµικών 

ανακοίνωσε την πρόθεσή του να 

φορολογήσει τους υπολογιστές των 

Internet cafe ανάλογα µε τα τεχνικά 

παίγνια, όπως αργότερα µάθαµε ότι 

λέγονται. Η κατακραυγή του 

"κόσµου του Internet" ήταν τότε 

σχεδόν καθολική. Οχι ηχηρή, καθότι 

"δεν αρµόζει", πάντως ελάχιστοι 

ίσως συµπάθησαν την ενέργεια. 

Είχε µάλιστα αποτέλεσµα, καθότι το 

Υπουργείο ανακάλεσε την 

απόφαση, πρόταση ή πρόθεσή του. 

Η συνέχεια είναι γνωστή 

στους απανταχού τηλεθωρούντες τις 

εκποµπές που δικαιώνουν τον 

χαρακτηρισµό του πολιτεύµατος ως 

"επιφατική µεταδηµοκρατία της 

τηλεθέασης", τον οποίο σε 

ανύποπτο (για τα σηµερινά δρώµενα) χρόνο, είχαµε 

χρησιµοποιήσει. Πολλοί εξ ηµών των "αφελών" 

υπερασπιστών του ∆ικτύου, βρεθήκαµε να απαντάµε σε 

επιχειρήµατα του τύπου "∆εν γνωρίζατε ότι τα Internet cafe 

είναι χώρος που παίζεται τζόγος; ∆εν ξέρετε ότι στο 

Internet υπάρχει πλήθος από casino; Συµφωνείτε µε την 

κατάσταση αυτή;".  

Η άποψή µας για τον τζόγο στα Internet cafe είναι 

ότι οι όσες υπαρκτές εξαιρέσεις δεν χαρακτηρίζουν το 

θεσµό. Οσο για τα υπόλοιπα, το Internet αποτελεί το 

έδαφος και όχι τον σπόρο για την ανάπτυξη "παράνοµων"-

"ανήθικών"-"κακών" γενικά δραστηριοτήτων. Οπότε, 

οποιαδήποτε αναφορά µε υπόνοια απόδοσης ευθύνης στο 

ίδιο το µέσο είναι από αφελής έως ύποπτη. Τίποτε, βέβαια, 

από τα προαναφερθέντα δεν αναιρεί το γεγονός ότι η 

τεχνολογία (και) της πληροφορικής (και) του Internet έχει 

χρησιµοποιηθεί για την ευδοκίµηση των παιγνίων που 

σήµερα λέγονται "φρουτάκια" και παίζονται από "νόµιµα" 

ή "παράνοµα" µηχανήµατα, και που αύριο θα λέγονται 

κάπως αλλιώς και θα παίζονται από κινητά τηλέφωνα. Ούτε 

αναιρείται το γεγονός ότι το Internet  είναι γεµάτο από 

casino, πορνογραφία και ποιος ξέρει τι άλλο. 

Το θέµα, όµως, δεν είναι ούτε φορολογικό, όπως 

πολλοί το παρουσιάζουν, ούτε νοµικό. Η νοµιµοποίηση των 

φαινοµένων της παρακµής δεν µπορεί να αποτελεί 

πρακτική, η δε φορολογική αντιµετώπιση αφορά µόνο τα 

προβλήµατα των λογιστών που αποκαλούνται και γίνονται 

αποδεκτοί ως πολιτικοί. Πρόκειται για ευρύτατο θέµα 

Παιδείας, θέση που θα επαναλαµβάνουµε από κάθε βήµα, 

όσο "κουραστικοί" και να γινόµαστε. Οι περισσότεροι από 

τους µετά µανίας επιδιδόµενους στα "φρουτάκια" και 

εξίσου στα νόµιµα "Ξυστό", "Λόττο", "Τζόκερ" κλπ, δεν 

"ψυχαγωγούνται" ούτε "παίζουν" γενικά. Αναζητούν 

διέξοδο. Χρειάζονται χρήµατα και δεν βλέπουν ορατό 

κανέναν τρόπο για να τα αποκτήσουν, άλλο από τον τζόγο 

ο οποίος, όσο πιο "παράνοµος", τόσο πιο επικερδής. 

Μέχρι εκεί τους αφήνει να δουν η Παιδεία την οποία 

κανόνισαν να λάβουν οι "εκπρόσωποι" (τους οποίους οι 

ίδιοι "επέλεξαν"). Μέχρι εκεί φτάνει η αντίληψη της 

ανάπτυξης χωρίς δουλειά και µε τη βοήθεια της 

"εξασφαλισµένης" επιδότησης και της µικροαπάτης πάσης 

φύσεως µε "συνεργάτες" σε όλο το φάσµα της "εξουσίας". 

Μέχρι το αδιέξοδο αυτό, που οδηγεί όχι µόνο στον τζόγο, 

αλλά και σε πολλά άλλα τα οποία πρόκειται να δούµε και 

καλό είναι να µην εκπλησσόµεθα από τώρα. Για 

παράδειγµα, πρόσφατη έρευνα που είδε το φως ακόµη και 

της δικής µας δηµοσιότητας (µεταξύ των ρεπορτάζ περί της 

λαµπερής ζωής που κάνουν οι µοντέλες που θέλουν να 

γίνουν οι κόρες µας), αναφέρει ότι φτάσαµε δεύτεροι στην 

ΕΕ στους θανάτους από ναρκωτικά. 

Κατά τα άλλα, αυτοί που εκλέγουµε σκέφτονται να 

επιβάλλουν "φόρο" στα µηχανάκια, για να έχουν τα 

αποτελέσµατα που είχαµε από τον φόρο για το νέφος και 

θα έχουµε και από άλλους ευφάνταστους φόρους. 

∆ιαµαρτύρονται, δηλαδή, που κάποιοι "δεν πέρασαν από το 

γραφείο", και σκέφτονται "να τα κλείσουν όλα". "Να 

κλείσουν και το Internet", όπου θα στραφεί ο τζόγος µετά, 

θα πλειοδοτήσουν κάποιοι. Αλλοι πάλι, κάνουν 

"φιλανθρωπικές" συναυλίες µε ακριβοντυµένες 

τραγουδίστριες για να αντιµετωπιστούν οι παιδικές 

ασθένειες, µε τη συνενοχή δε και των "καναλιών" περνά 

τελικά το ακόλουθο µήνυµα: "για τα προσωπικά 

προβλήµατα όσων δεν καταφέρουν να γίνουν πετυχηµένες 

µοντέλες υπάρχουν τα φρουτάκια, για τα κοινωνικά 

προβλήµατα υπάρχει η φιλανθρωπία των σκυλάδικων". Οι 

δε "αρµόδιοι" περί Παιδείας ασχολούνται µε το µοίρασµα 

του 3ου ΚΠΣ, την "κοινωνία της πληροφορίας" και την 

"επιχειρηµατικότητα" στα σχολεία. Αυτά. 

... "για τα προσωπικά 

προβλήµατα όσων 

δεν καταφέρουν να 

γίνουν πετυχηµένες 

µοντέλες υπάρχουν 

τα φρουτάκια, για τα 

κοινωνικά 

προβλήµατα υπάρχει 

η φιλανθρωπία των 

σκυλάδικων"... 
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