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Στα 60 δισ. ευρώ υπολογίζεται η 
αξία των επισφαλών τραπεζικών 
δανείων (στεγαστικών, καταναλω-
τικών και χορηγήσεων) κι ακόµη 
δεν έχει αρχίσει η σχετική έρευ-
να της Blackrock. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, ορισµένες τράπεζες 
έσπευσαν να πουλήσουν σε ξένα 
funds, σε χαµηλές τιµές (20 σεντ 
στο ένα ευρώ), στεγαστικά δάνεια, 
ώστε να εξωραΐσουν τη θέση τους 
ενόψει ανακεφαλαιοποίησης και 
τώρα δεύτερου γύρου stress test.

Η ανακίνηση θέµατος κατάργη-
σης της απαγόρευσης πλειστηρια-
σµών για την πρώτη κατοικία είναι 
προµελετηµένη κίνηση. ∆ιευκολύ-
νει τους νέους κατόχους των δα-
νείων να κινητοποιήσουν τον µη-
χανισµό της κατάσχεσης, ο οποίος 
θα επιφέρει ραγδαία υποτίµηση 
της αξίας των ακινήτων. Σήµερα  
οι αξίες πέφτουν χωρίς να γίνονται 
πράξεις, δηλαδή συγκρατούνται... 
φαντασιακά! Όταν αρχίσουν, έστω 
περιπτωσιολογικά, οι κατασχέσεις, 
θα δηµιουργηθεί νέα µονάδα σύ-
γκρισης µε τις αγοραίες τιµές. Η 
υποτίµηση των ακινήτων θα αποτε-
λέσει νέα ευκαιρία για αγορές από 
ξένους σε εξευτελιστικές τιµές. Η 
JP Morgan συνιστά στους επενδυ-
τές - πελάτες της να τοποθετηθούν 
στην ελληνική αγορά ακινήτων (τη 
θεωρεί τρίτη διεθνώς επικερδή το-

ποθέτηση) και µάλιστα τους καλεί 
να πάρουν δάνειο από ελληνικές 
τράπεζες ώστε να επωφεληθούν 
από το ενδεχόµενο επιστροφής της 
χώρας στη δραχµή, για το οποίο, 
φυσικά, κερδοσκοπεί ασύστολα 
η JP Morgan (βλέπε άρθρο του 
καθηγητή Β. ∆ρουκόπουλου στην 
«Αυγή» της Κυριακής, 21.7.2013).

Φυσικά, τα «κοράκια» δεν εν-
διαφέρονται για τα δυάρια στην 
πλατεία Αµερικής, αλλά για ακίνη-
τα-φιλέτα, εµπορικά ή µε προοπτι-
κές τουριστικής εκµετάλλευσης ή 
πολυτελείς κατοικίες. Αλλά, για να 
πέσουν οι τιµές, ακόµη και σε αυτά 
τα ακίνητα, πρέπει να υπάρξει συ-
νολική «διόρθωση», δηλαδή υπο-
τίµηση της αγοράς ακινήτων.

Η υπερφορολόγηση των ακι-
νήτων, όπως και η εκπτώχευση 
χιλιάδων νοικοκυριών, είναι δύο 
παράγοντες που επενεργούν στην 
αύξηση της προσφοράς και εµµέ-
σως στην υποτίµηση των αξιών. 
Μέχρι στιγµής, εξ αντικειµένου, 
η µεγάλη προσφορά κρατικών 
ακινήτων σε χαµηλές αξιολογή-
σεις λειτουργεί ως µαγνήτης για 
τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα. 
Όταν, όµως, έρθει η ώρα τα funds 
να διεκδικήσουν τα δάνεια για τα 
υποθηκευµένα ακίνητα που έχουν 
αγοράσει από τις ελληνικές τράπε-
ζες, τότε η κατάσταση θα αλλάξει. 

Και είναι πιθανό να αναπτυχθούν 
κινήµατα αντίστασης, όπως στην 
Ισπανία.

Η κατοικία, και µάλιστα η πρώ-
τη, αποτελεί ιερό καταφύγιο για 
τον Έλληνα. Συµβολοποιεί κόπους 
ετών, κοινωνικό στάτους, αλλά και 
στοιχειώδη διασφάλιση µέσα σε 
µια οικονοµία που συνεχώς διαλύ-
ει την προσωπική και τη συλλογική 
υπόσταση των πολιτών.

Τότε ίσως αποδειχτεί το µοιραίο 
λάθος για την τρόικα... Προκαλεί 
ερωτήµατα η στάση της κυβέρνη-
σης να ανακινεί θέµα κατασχέσε-
ων. Πάει γυρεύοντας; Είναι τόσο 
δεσµευµένη να εκτελέσει κι αυτό 
το «συµβόλαιο»; Μπορεί και ν’ 
ακολουθεί την τακτική του Χότζα, 
ο οποίος απειλούσε µε τα χειρότε-
ρα, ώστε τελικώς να γίνουν απο-
δεκτά µε... ικανοποίηση τα κακά! 
Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι 
κατασχέσεις των ακινήτων δηµι-
ουργούν νέα πραγµατικότητα που 
θα επιδεινώσει την ήδη διαταραγ-
µένη σχέση της κυβέρνησης µε 
την κοινωνία. Και µάλιστα χωρίς 
να αντιµετωπίσει το ενδεχόµενο 
νέας τραπεζικής κρίσης. Είναι 
τόσο µεγάλος ο δογµατισµός και 
η αδηφαγία των πιστωτών, ώστε 
στην υπερβολή τους προχωρούν 
σε κατάσχεση ακόµη και εις βά-
ρος της... κοινής λογικής!

Eίναι  αξιοπερίεργο, ότι κάθε φορά 
που τείνει να διαµορφωθεί ένα θετικό 
κλίµα για την ελληνική οικονοµία, αρ-
χίζουν να εµφανίζονται  εκθέσεις και 
δηµοσιεύµατα που προδιαγράφουν ένα 
δυσοίωνο µέλλον. Ελάχιστες βδοµάδες 
µετά την έκθεση της  τρόικας και την 
απόφαση  για εκταµίευση της δόσης, 
λίγο µετά την συνάντηση  Οµπάµα- Σα-
µαρά και τις δηλώσεις του αµερικανού 
προέδρου, ότι δεν αρκεί η λιτότητα αλλά 
χρειάζονται και αναπτυξιακές ενέσεις  
για να αντιµετωπιστεί η κρίση, έρχεται η  
Μπούντεσµπανκ, η κεντρική γερµανική 
τράπεζα δηλαδή, µε µια µυστική υποτί-
θεται έκθεση της, να δηµιουργήσει ένα 
αρνητικό κλίµα, υποστηρίζοντας ότι η 
Ελλάδα θα χρειαστεί και νέα δανειακή 
στήριξη από το 2014.

Τις εκτιµήσεις αυτές έσπευσε βέβαια 
να τις διαψεύσει το γερµανικό υπουρ-
γείο Οικονοµικών, υποστηρίζοντας ότι 
δεν υπάρχει  κανένας λόγος  αναπρο-
σαρµογής του ελληνικού προγράµµα-
τος παραπέµποντας και στην έκθεση 
της τρόικας. Ωστόσο είναι προφανές 
ότι  οι εντυπώσεις από την έκθεση της 
Μπούντεσµπανκ, σε  συνδυασµό µε µια 
σειρά άλλα δηµοσιεύµατα και  σχόλια 
για την ανάγκη νέου κουρέµατος του 
χρέους παραµένουν...

Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που  το 
ελληνικό υπουργείο Οικονοµικών  
ανακοίνωνε ότι παρά την ένταση της  

ύφεσης , η χώρα µας έχει καταφέρει 
µια απίστευτη δηµοσιονοµική προσαρ-
µογή, αφού σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία ο προϋπολογισµός εµφανίζει 
πρωτογενές πλεόνασµα  2,6 δις αντί για 
έλλειµµα 3,1 δίς που  προέβλεπαν οι 
εκτιµήσεις της τρόικας... Παρά τα προ-
βλήµατα δηλαδή, παρά την αναποτελε-
σµατικότητα του κρατικού µηχανισµού 
η Ελλάδα, όχι απλώς εκπληρώνει τους 
στόχους που έχουν θέσει οι δανειστές, 
αλλά βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. 
Φυσικά το τελικό αποτέλεσµα θα προ-
κύψει στο τέλος του χρόνου, αλλά είναι  
φανερό ότι δηµοσιονοµικά τουλάχιστον, 
η βελτίωση που έχει επιτευχθεί, ε τις 
τεράστιες βέβαια θυσίες των ελλήνων 
πολιτών, είναι δεδοµένη και αναµφι-
σβήτητη.

Προβλήµατα και καθυστερήσεις φυ-
σικά υπάρχουν. Αλλά δεν δικαιολογούν 
αυτή τη συνεχή µεµψιµοιρία και τη σε-
ναριολογία της  µιζέριας και της κατα-
τροφής. Σε τελευταία ανάλυση, αρκετά 
έχουµε πληρώσει µέχρι σήµερα, όχι 
µόνο τις δικές  µας παλινωδίες ,αλλά και 
τις αντίστοιχες των ευρωπαίων εταίρων 
µας. Ας  τελειώνουµε λοιπόν κάποια 
στιγµή µε τις αυτοεκπληρούµενες προ-
φητείες κάθε λογής ειδηµόνων και µη, 
που ζηµιά προκαλούν σε µια χώρα, 
που σε µια άνευ προηγούµενου ύφε-
ση, αγωνίζεται, µε βαρύτατες θυσίες, να 
βρει την έξοδο από το τούνελ...

Εκπλειστηριάζουν 
και την κοινή λογική...

Φτάνει πια 
µε τις Κασσάνδρες...

Τι αγοράζει κάποιος στην 
τουριστική Ελλάδα µε 60 ευρώ 
το βράδυ; Είναι ένα ερώτηµα 
το οποίο χωράει αρκετές, πολύ 
περισσότερες από µία, απα-
ντήσεις. Κυρίως, διότι καθένας 
έχει µια προσωπική ιστορία να 
διηγηθεί. Με εξήντα ευρώ δια-
νυκτερεύει κάποιος σε ήσυχο 
διώροφο οίκηµα µε θέα στη 
θάλασσα και εξαιρετική αρ-
χιτεκτονική, εναρµονισµένη 
µε το περιβάλλον στη Στούπα 
Μεσσηνίας. Για την ίδια περί-
οδο, µε το ίδιο αντίτιµο µπο-
ρεί να διαµείνει σε ένα άθλιο, 
βρώµικο δωµάτιο -που δια-
φηµίζεται ως «apartments»- 
στο Μαρµάρι Ευβοίας.

Στην πρώτη περίπτωση 
µια τηλεφωνική κράτηση αρ-
κεί, στη δεύτερη απαιτείται ο 
αριθµός πιστωτικής κάρτας. 
Εκ του αποτελέσµατος απο-
δεικνύεται ότι στην πρώτη 
περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της 
µονάδας, αισθάνεται -και δι-
καίως- αυτοπεποίθηση, για το 
προϊόν που πωλεί µέσω ∆ια-
δικτύου, ο δεύτερος φοβάται 
-εξίσου δικαιολογηµένα- ότι 
ο πελάτης µόλις αντικρίσει το 
δωµάτιο το οποίο διαφηµίζει 
ως «apartment» θα προτιµή-
σει να κοιµηθεί κάτω από κά-
ποιο δέντρο, παρά να δώσει τα 
60 ευρώ.

Στην Ελλάδα από τη δε-

καετία του ’70 και, ιδιαίτερα, 
του ’80 και την εκτόξευση του 
µαζικού τουρισµού, η ταµπέ-
λα «rooms to let» έγινε σήµα 
κατατεθέν µιας ολόκληρης 
κουλτούρας. Σήµερα δεν απο-
τελεί τίποτε άλλο παρά σηµάδι 

οπισθοχώρησης και παρακ-
µής. Τη στιγµή που στη χώρα 
λειτουργούν µικρού µεγέθους 
µονάδες «µπουτίκ» (βλέπε Σα-
ντορίνη) ή θέρετρα (όπως το 
γνωστό στη δυτική Μεσσηνία), 
που έχουν εξαιρετικά χαµηλές 
τιµές σε σχέση µε αυτό που 

προσφέρουν, δεν µπορεί να 
εξακολουθούν να υφίστανται 
τόσο χαµηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες και, µάλιστα σε αντίτιµο 
κραυγαλέα αντίθετο προς την 
πραγµατικότητα.

Οπως φαίνεται, στο συγκε-

κριµένο πεδίο, η αγορά δεν 
λειτουργεί. Και τούτο διότι 
καθένας µπορεί να διαφηµίζει 
το παράπηγµα που έχτισε ως 
σουίτα του «President Wilson» 
της Γενεύης ή του «Georges 
V» στο Παρίσι. Και, µε αυτό 
τον τρόπο, ως λαθρεπιβάτης 

µιας ολόκληρης αγοράς, να 
εξασφαλίζει την επιβίωσή του. 
Το κακό της υπόθεσης είναι 
ότι όποιος ανυποψίαστος αλ-
λοδαπός τουρίστας, έχει την 
ατυχία να πέσει σε κάποιον 
ψευδοεπιχειρηµατία, ο οποίος 
παραπλανά για τις υπηρεσίες 
που παρέχει, δεν πρόκειται 
να επιστρέψει ποτέ ξανά στην 
Ελλάδα.

Οποιος φεύγει από την Ια-
πωνία, τη Γερµανία, την Αγ-
γλία, τη Γαλλία, δαπανά ένα 
αξιοσέβαστο προϋπολογισµό 
για να ταξιδέψει σε µια χώρα 
που του φαίνεται εξωτική. 
Η απογοήτευση που βιώνει 
όταν γίνεται αντικείµενο τόσο 

εµφανούς εκµετάλλευσης, 
γεννά µέσα του µια γενικό-
τερη αρνητική εικόνα για τη 
χώρα. Ο τουρισµός, όπως 
διακηρύσσουν συνέχεια και 
δικαίως ξενοδόχοι και λοιποί 
παράγοντες της συγκεκριµέ-
νης αγοράς, είναι «βαριά βιο-
µηχανία» για τη χώρα, καθώς 
εκπροσωπεί περί το 15% του 
ελληνικού ΑΕΠ και, σύµφω-
να µε ορισµένους υπολογι-
σµούς το 2020 θα ξεπερνά το 
20%, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται 
και για την απορρόφηση τµή-
µατος των ανέργων. Η τύχη 
του δεν µπορεί να αφήνεται 
στα χέρια ερασιτεχνών και 
επιτηδείων.

Η εκµετάλλευση των τουριστών
Tου Βασιλη Νεδου




