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∆εν χρειαζόταν ειδική πληρο-
φόρηση για να αντιληφθεί κανείς 
ότι η επιχείρηση «αποκρατικοποι-
ήσεις» θα κατέληγε σε ένα πάρτι 
του ιδιωτικού κεφαλαίου εις βάρος 
της δηµόσιας περιουσίας. Η υπό-
θεση Σταυρίδη διαψεύδει και τους 
πλέον ανυπόµονους επικριτές των 
ιδιωτικοποιήσεων. ∆εν είναι αφε-
λής ο αποπεµφθείς πρόεδρος του 
ΤΑΙΠΕ∆. Το πιθανότερο είναι να 
λειτούργησε, τόσο γρήγορα και τόσο 
βιαστικά, µε τον συνήθη κυνισµό 
και την αλαζονεία όσων πιστεύουν, 
µε δογµατικό τρόπο, ότι η Αγορά (για 
την ακρίβεια, η Θεία Πρόνοια της 
Αγοράς) σκέπει τα πάντα...

Ο ΟΠΑΠ είναι µια κερδοφόρα 
επιχείρηση. Πουλήθηκε µε δια-
βλητή κατ’ ουσίαν διαδικασία. Ο 
αγοραστής ήταν γνωστός πριν προ-
κηρυχθεί ο διαγωνισµός. Και όσοι 
άλλοι ενδιαφέρθηκαν αποσύρθη-
καν εγκαίρως, ώστε να µείνει µόνο 
ένας ενδιαφερόµενος. Ο αγοραστής 
ανήκει στο στενό πρωθυπουρ-
γικό περιβάλλον. Ακόµη 
και στην Παναγιά 
µαζί προσεύχο-
νται!

Ο ίδιος είχε 
ανοιχτούς λο-
γαριασµούς 
µε τη ∆ικαι-
οσύνη. Γι’ 
αυτό χρη-
σιµοποιεί 
για τις συ-
ναλλαγές 

του µε το ∆ηµόσιο οικογενειακά ή 
άλλα παρένθετα πρόσωπα. ∆ιαθέ-
τει και τη νοµική κάλυψη στελεχών 
του περιβάλλοντος Σαµαρά. Με ό,τι 
σηµαίνει αυτό... Αν και πήρε τον 
ΟΠΑΠ, πήρε (χωρίς τα χρέη) την 
ΑΕΚ και ο περιφερειάρχης Αττικής 
Σγουρός του χαρίζει 20 εκατ. ευρώ 
για να χτίσει γήπεδο. Κι όλα αυτά 
όταν η περιφέρεια δεν είχε κον-
δύλια για να κάνει ψεκασµό για τα 
κουνούπια...

Η νέα γενιά διαπλοκής είναι αδί-
στακτοι κερδοσκόποι. Αεριτζήδες, 
συνήθως εφοπλιστές µε σκοτεινή 
την επιχειρηµατική διαδροµή τους, 
δεν διαθέτουν παραγωγική βάση 

και δεν «δεσµεύονται». Συµπεριφέ-
ρονται ως ληστρικοί νεόπλουτοι, µε 
θήραµα το δηµόσιο συµφέρον. Αυτό 
το προφίλ «επενδυτών» ταιριάζει µε 
το «µοντέλο ανάπτυξης» που προω-
θεί το τροϊκανό σύστηµα. Μια χώρα 
του κανενός... Χωρίς υποδοµές 
και παραγωγική βάση, έρµαιο της 
απληστίας των πιστωτών, χωρίς 
αξιοπρέπεια, µε εκτεταµένες ζώνες 
φτώχειας.

Αυτή η «ανάπτυξη» έχει ως έµ-
βληµά της το λίαρ τζετ. Πρόκειται 
για ιδιωτικές πτήσεις, χωρίς έλεγχο, 
συνήθως σεσηµασµένοι δρόµοι µε-
ταφοράς µαύρου χρήµατος µε βαλί-
τσες. Τι δουλειά µπορεί να έχει ένας 
ανώτατος δηµόσιος αξιωµατούχος, 
και µάλιστα ο εντεταλµένος για την 
πώληση της δηµόσιας περιουσίας, 
σε ιδιωτική πτήση του ευνοούµε-
νου αγοραστή; Στην περίπτωσή του 
φαίνεται ότι επιτρέπεται ο «τζαµπα-
τζής»...

Το συµβάν, λοιπόν, έχει ευρύτε-
ρες προεκτάσεις και δεν θεραπεύ-
εται µε µία υποδειχθείσα παραίτηση 
-και, µάλιστα, χωρίς συγγνώµη. 
Συµβολίζει το εκκολαπτόµενο νέο 
σύστηµα εξουσίας, όπου δεσπόζει η 
διαφθορά. Και πώς να µην συµβαί-
νει αυτό, αφού οι off shore εταιρεί-
ες δεν ελέγχονται από την Εφορία, 
η οποία κυνηγάει τη φοροδιαφυγή 
στις ταβερνιάρισσες; Και πώς να 
µην συµβαίνει αυτό, αφού ακόµη 
και η Γερµανία αρνείται να εφαρ-
µόσει τη διεθνή νοµοθεσία κατά 
της διαφθοράς;

Για µια φορά ακόµα η κυβέρνη-
ση άνοιξε ένα σοβαρό θέµα, όπως 
είναι αυτό της απελευθέρωσης των 
πλειστηριασµών, δηµιουργώντας 
κοινωνική αναταραχή και άκαιρες 
πολιτικές εντάσεις, χωρίς να εί-
ναι έτοιµη, να ξεκαθαρίσει µε σα-
φήνεια τι ακριβώς θέλει και ποιοι 
πρόκειται να θιγούν από το µέτρο.

Είναι αυτονόητο όπως παρα-
δέχθηκε και το υπουργείο Οικο-
νοµικών, ότι δεν υπάρχει εύκολη 
λύση για το θέµα γιατί οποιαδήποτε 
απόφαση προϋποθέτει τη στάθµιση 
µιας σειράς κοινωνικών και οικο-
νοµικών παραγόντων.

Γι αυτους όµως ακριβώς τούς 
λόγους δεν έπρεπε να ανακινη-
θεί το θέµα, πριν έχουν σταθµιστεί 
όλες οι επιπτώσεις και πριν ανα-
ζητηθούν όλες οι εφικτές λύσεις, 
µε το µικρότερο δυνατό κοινωνικό 
κόστος. 

Όσο σοβαρό κι αν είναι για τις 
τράπεζες το θέµα των µη εξυπη-
ρετούµενων δανείων, άλλο τόσο 
σοβαρό είναι και για ένα µεγάλο 
αριθµό συµπολιτών µας, που είτε 
έχασαν τη δουλειά τους, είτε είδαν 
τα εισοδήµατα τους να µειώνονται 
δραµατικά.

Οποιαδήποτε ρύθµιση λοιπόν, 
είναι αναγκαίο να προστατεύει 
αυτούς που πραγµατικά δεν µπο-

ρούν να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους, όχι γιατί αρνούνται 
συνειδητά ή για ιδιοτελείς λόγους, 
αλλά γιατί η δύσκολη οικονοµική 
τους κατάσταση δεν το επιτρέπει.

Το πώς θα εντοπιστούν αυτοί που 
βρίσκουν ευκαιρία να µην πληρώ-
νουν µαζί µε τους ανήµπορους, 
είναι ευθύνη και των αρµόδιων 
οικονοµικών υπηρεσιών και των 
τραπεζών.Υποτίθεται ότι όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία των φορολο-
γουµένων είναι πλέον στην διάθε-
ση των υπηρεσιών του υπουργείου 
Οικονοµικών.

Ας ξεκαθαρίσουν λοιπόν µε δια-
φανή και αδιαµφισβήτητα κριτήρια 
την ήρα από το στάρι, το γρηγορό-
τερο δυνατόν για να σταµατήσει και 
η ανησυχία των πολιτών αλλά η 
πολιτική αναταραχή.Και επιτέλους 
ας σταθµίσουν και οι τράπεζες τι 
τους συµφέρει καλύτερα: 

Να βρεθούν µε κάποιες χιλιάδες 
κατοικίες στο χαρτοφυλάκιο τους 
που θα τους αποφέρουν ελάχιστα 
από τα χρωστούµενα ή µήπως εί-
ναι προτιµότερο να προχωρήσουν 
σε γενναίες ρυθµίσεις προς τους 
συνεπείς δανειολήπτες που θα επι-
τρέψουν σ αυτούς να ξεχρεώσουν 
τα στεγαστικά τους δάνεια αλλά και 
στις τράπεζες να µειώσουν τις επι-
σφάλειες τους;

Έµβληµά τους το λίαρ τζετ
Ρύθµιση δανείων ή 
άσφαιροι πλειστηριασµοί;

Ισως τελικά ο Π. Καµµένος να έχει 
δίκιο. Ισως όντως είναι ψεκασµένη 
αυτή η χώρα από απροσδιόριστες 
δυνάµεις. Αλλιώς δεν εξηγούνται όλα 
αυτά που συµβαίνουν και εµβρόντητοι 
παρατηρούν όσοι αντιστέκονται ακόµη 
στις συνέπειες του ... ψεκασµού, είτε 
επειδή παίρνουν τα κατάλληλα φάρµα-
κα είτε επειδή γεννήθηκαν προικισµέ-
νοι µε ειδικά αντισώµατα. ∆εν εξηγεί-
ται, δηλαδή, µε την κοινή λογική, ακόµη 
και µε τη βοήθεια της επιστήµης, η 
συµπεριφορά του τέως προέδρου του 
ΤΑΙΠΕ∆, Στ. Σταυρίδη, ο οποίος µάλι-
στα παραδέχεται ότι σωστά τον αποκα-
θήλωσε η κυβέρνηση, προσθέτοντας 
όµως ταυτόχρονα ότι δεν βρίσκει κάτι 

µεµπτό στην επιλογή του µέσου µε το 
οποίο ταξίδεψε στην Κεφαλονιά και 
θα το ξανάκανε, αν µπορούσε να γυ-
ρίσει τον χρόνο πίσω. Παροµοίως, δεν 
εξηγούνται, ούτε µε την ωφελιµιστική 
λογική για την κυβέρνηση, αποφάσεις 
όπως η τοποθέτηση του Χρ. Παπουτσή 
στη θέση του εκπροσώπου της Ελλά-
δας στην Παγκόσµια Τράπεζα, ό,τι και 
να σηµαίνει αυτό στην πραγµατικότητα. 
Ή οι διορισµοί αποτυχηµένων πολιτευ-
τών ως επικεφαλής σε οργανισµούς, 
όπως ο ΟΓΑ και ο ΕΟΠΥΥ, που απαι-
τούν ειδικές γνώσεις. Και βεβαίως, 
µόνον απορία προκαλεί η απόπειρα 
τοποθέτησης ειδικής γραµµατέως σε 
ειδική γραµµατεία που αποφασίστηκε 

να καταργηθεί, χωρίς µάλιστα να ενη-
µερωθεί ο αρµόδιος υπουργός.

Από την άλλη πλευρά πάλι, είναι 
αδιανόητα αυτά που ακούγονται µε 
κάθε ευκαιρία και σε διάφορα θέµα-
τα από κόµµατα, εκπροσώπους της 
αντιπολίτευσης. Από την αντιµετώπι-
ση των επιπτώσεων της κρίσης µέ-
χρι τις αντιδράσεις σε ατυχή γεγονότα 
(όπως ο τραγικός θάνατος του παιδιού 
στο Περιστέρι), που θα µπορούσαν 
όµως να συµβούν οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε. Σαν να θέλουν να υπο-
νοµεύσουν, αντί να συµβάλουν, κάθε 
προσπάθεια εξόδου της χώρας από 
την κρίση, δηµιουργώντας παράλλη-
λα συνεχείς εντάσεις. Στην Ελλάδα τα 

πάντα ερµηνεύονται διά της συνωµο-
σιολογίας, αλλά είναι πολύ πιθανό η 
άγνοια, η βλακεία και ο παραλογισµός 
να παίζουν πολύ σηµαντικότερο ρόλο 
στον δηµόσιο διάλογο, σε αποφάσεις 
και συµπεριφορές, από αυτόν που 
τους αναγνωρίζεται. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα της σηµερινής εποχής 
το χαµηλό επίπεδο της Βουλής, αλλά 
και πολλών µίντια, που διαµορφώνουν 
την κοινή γνώµη. 

Αν και σε µεγάλο βαθµό η κοινή 
γνώµη στη χώρα µας διαµορφώνεται 
από καφενειακές συζητήσεις µεταξύ 
συγγενών και φίλων, από φαντασι-
ώσεις περί πραγµατικότητας και τε-
λευταία, από τα λεγόµενα µέσα «κοι-

νωνικής δικτύωσης», που κανείς δεν 
είναι σε θέση να πει µετά βεβαιότητος 
αν αποτελούν ευλογία ή κατάρα. Είναι 
εξαιρετικά επίπονη και αφήνει πολλά 
κενά κάθε απόπειρα ερµηνείας των 
όσων συµβαίνουν και της νοοτροπίας 
που επικρατεί σε αυτή τη χώρα, µε 
όρους κοινωνιολογίας, µαζικής ψυχο-
λογίας ή ανατρέχοντας στην ιστορία. Η 
λεγόµενη «ελληνική πραγµατικότητα» 
φαίνεται ότι είναι εντελώς ανεξήγητο 
φαινόµενο και αυτό αφορά τόσο την 
κορυφή, όσο και τη βάση, όπως δι-
απιστώνεται συνεχώς. Εποµένως, η 
αποδοχή της άποψης ότι κάποιοι µας 
ψεκάζουν ίσως να είναι µία βολική 
εξήγηση. Για όλους...

«Ψεκασµένη» χώρα 
Του Αγγελου Στάγκου 




