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Συνήθεις ερωτήσεις την 
εποµένη διαδηλώσεων και 
απεργιακών κινητοποιήσεων: 
«Μα πού είναι οι άνεργοι;», 
«πού είναι οι όλοι αυτοί µε τους 
πετσοκοµµένους µισθούς;», 
«πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι 
νεόπτωχοι;», «γιατί δεν βγαί-
νουν στους δρόµους να δια-
δηλώσουν;». Ερωτήσεις που 
συνοδεύουν κάποιες ισχνές 
και αναιµικές πορείες στο κέ-
ντρο της Αθήνας και σκιαγρα-
φούν τη σιωπηλή στάση που 
επιλέγουν εκατοντάδες χιλιά-
δες θύµατα της µνηµονιακής 
πολιτικής.

Πρόκειται για ερωτήσεις 
κοµµένες και ραµµένες στα 
µέτρα των απολογητών της 
κυβερνητικής πολιτικής, που 
ερµηνεύουν αυτές τις απουσί-
ες ως µία συνετή και νηφάλια 
αποδοχή της αναγκαιότητας 
των οικονοµικών µέτρων. 
Κάθε απουσία όµως από τους 
δρόµους και τις πλατείες εί-
ναι και µια ξεχωριστή κραυ-
γή απόγνωσης που κρατιέται 
καλά φυλαγµένη µέσα στους 
τέσσερις τοίχους ενός διαµε-
ρίσµατος. Μια κραυγή απελ-
πισίας που απορροφάται µήνα 
µε τον µήνα από τα ντουβάρια 

«δανεικών» σπιτιών. Εκεί ξε-
σπά ο άνεργος, ο νεόπτωχος, 
ο υπερχρεωµένος. Μέσα στο 
σπίτι του. Μέσα σε τέσσερις 
τοίχους και πίσω από πόρτες 

σφαλισµένες ξεθυµαίνει την 
οργή του. Τροµαγµένος από τα 
αντίποινα µε τα οποία τον απει-
λούν τηλεοπτικώς κάθε βράδυ 
οι θεσµικοί εκφοβιστές, κρατά 
κλειδωµένη στον ιδιωτικό του 

χώρο την όποια επαναστατική 
διάθεση. Μέσα στο σπίτι του.

Στο τελευταίο καταφύγιο ιδι-
ώτευσης και εκτόνωσης του 
θυµού του. Αυτοί οι τέσσερις 

τοίχοι του σπιτιού είναι ό,τι του 
έχει αποµείνει µετά από τρία 
χρόνια οικονοµικής και ψυ-
χολογικής «αφαίµαξης». Ας το 
σκεφτούν καλά αυτό όσοι ακο-
νίζουν τα νύχια των κορακιών 

που παραµονεύουν µέσα και 
έξω από τις τράπεζες. Αν πέ-
σουν αυτοί οι τοίχοι, αν χαθεί 
κι αυτό το τελευταίο ανάχωµα 
οργής, αν γκρεµιστεί κι ο τε-
λευταίος κυµατοθραύστης του 
θυµού, τότε θα γκρεµιστούν 
τα πάντα. Μαζί µε τη στερνή 
ασφάλεια των τεσσάρων τοί-
χων, θα καταρρεύσουν οι φό-
βοι και οι απειλές για τα «χει-
ρότερα». Και τότε είναι σίγουρο 
πως θα ακουστούν οι κραυγές 
στην πραγµατική τους ένταση, 
αφού χειρότερα δεν θα γίνεται 
πια. Γιατί, όπως λένε εδώ και 
καιρό και οι πλέον «συνετοί», 

οι Έλληνες θα βγουν από το 
σπίτι τους να διαδηλώσουν 
όταν δεν θα έχουν πια σπίτι να 
κρύψουν την οργή τους. Όλοι 
αυτοί οι µέχρι χθες σιωπη-
λοί και τροµαγµένοι θα βγουν 
στους δρόµους όταν τους πε-
τάξουν στον δρόµο ο Στουρ-
νάρας και οι τραπεζίτες. Και 
η οργή τους θα σαρώσει τους 
πάντες και τα πάντα, όσες «κοι-
νωνικές» λύσεις και αν ανα-
ζητεί εναγωνίως το Μαξίµου, 
ώστε να επιβραδύνει την πο-
λιτική έξωση των σηµερινών 
ενοίκων του. Γιατί οι εξώσεις 
θα πληρωθούν µε έξωση. 

Κατσάκος Πέτρος

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 

Οι πλειστηριασµοί και η έξωση από το Μαξίµου

Ο Α. Σαµαράς και 
η «Σχολή του Σικάγο»

ΜΙΚΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 
ΚΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Το σίριαλ µε το νέο 
κούρεµα του χρέους

Την περασµένη Κυριακή, στη συνέντευξη 
που παραχώρησε στην «Κ.Ε.» ο ανεξάρτητος 
βουλευτής Οδ.Βουδούρης χαρακτήρισε τον Α. 
Σαµαρά άξιο παιδί της «Σχολής του Σικάγο». Η 
«Σχολή του Σικάγο» είναι οι οπαδοί της θεω-
ρίας του Μίλτον Φρίντµαν, η οποία προτάσσει 
λιτότητα, κατάργηση κοινωνικού κράτους και 
αποποίηση δηµόσιας περιουσίας προς όφε-
λος του ιδιωτικού τοµέα, αντιµετωπίζει δη-
µόσια αγαθά όπως η Υγεία και η Παιδεία ως 
εµπορεύσιµα προϊόντα και προβάλλει το µότο 
«ο αχαλίνωτος καπιταλισµός είναι η απόλυτη 
ελευθερία»! 

Η άποψη του κ. Βουδούρη έρχεται σε αντίθε-
ση µε όσους υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουρ-
γός είναι οπαδός του κεϊνσιανισµού σε ό,τι 
αφορά τα οικονοµικά και ένας κανονι-
κός, πούρος δεξιός, σε ό,τι αφορά όλα 
τα άλλα. Είναι γνωστή η αλλαγή -οβι-
διακή µεταµόρφωση τη χαρακτηρίζουν 
πολλοί- του Α. Σαµαρά από την περίο-
δο που ως επικεφαλής της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης ξιφουλκούσε 
εναντίον του Γ. Παπανδρέου, 
την περίοδο που εξελέγη 
πρωθυπουργός, µε µεσο-
διάστηµα τους µήνες που 
συµµετείχε ως κυβερνη-
τικός εταίρος στην κυβέρ-
νηση Παπαδήµου. 

Είναι όντως ζήτηµα 
ωστόσο αν ο πρωθυπουρ-
γός είναι ο ίδιος -και όχι 
κάποιοι συνεργάτες του ή 
κάποιοι εκ των βασικών 
υπουργών του- οπαδός 
του Φρίντµαν, δηλαδή ένας 
σκληρός νεοφιλελεύθερος 
σε ό,τι αφορά την οικονο-
µική πολιτική. 

Η πρωθυπουργική θη-
τεία του κ. Σαµαρά σε αυτό 
το συµπέρασµα παραπέµπει, 
αν δει κανείς τις αλλαγές που 
έγιναν ή προωθούνται στην 
οικονοµία, στη φορολογία, στο 
κοινωνικό κράτος, στην αγορά ερ-
γασίας, στην Υγεία, την Παιδεία κ.λπ. 
Η δικαιολογία βεβαίως είναι ότι αυτή 

την πολιτική την υπαγορεύει η τρόικα, αποτελεί 
υποχρέωση της χώρας µε βάση τις δανειακές 
συµβάσεις και τα Μνηµόνια που έχουν υπογρα-
φεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, άρα και 
τα περιθώρια του κ. Σαµαρά για να διαπραγµα-
τευτεί και να εφαρµόσει µία άλλη πολιτική είναι 
µικρά ή και µηδαµινά. 

Και εδώ όµως υπάρχει αντίλογος. Η µόνη 
προεκλογική δέσµευση που έχει υλοποιήσει 
ο κ. Σαµαράς είναι η µείωση του ΦΠΑ στην 
εστίαση από το 23% στο 13%. Αν και γνώριζε 
τις µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας, ό,τι 
άλλο έλεγε πριν από τις κάλπες του Ιουνίου του 
2012 ή και νωρίτερα, όπως η επαναδιαπραγ-
µάτευση της συµφωνίας µε την τρόικα, οι πολι-

τικές της ανάπτυξης, οι περαιτέρω ελα-
φρύνσεις των δανειοληπτών κ.λπ., 
παραµένει κενό περιεχοµένου. 
Αντιθέτως, δείχνει ιδιαίτερη προ-
σήλωση σε προεκλογικές εξαγγελί-
ες όπως οι αποκρατικοποιήσεις (για 

τις οποίες η αντιπολίτευση µιλά για 
«ξεπούληµα» της δηµόσιας περιου-

σίας) ή τις απολύσεις στο ∆ηµόσιο, 
µε το επιχείρηµα ότι αυτά τα θέλει 
η πλειονότητα της κοινής γνώµης. 

Η πλειονότητα όµως δεν επιθυ-
µεί να αρθεί γενικώς ή µερικώς το 
σηµερινό καθεστώς προστασίας 
των πλειστηριασµών της πρώτης 

κατοικίας. 
Τι είπε για αυτό ο πρωθυ-

πουργός; Επειτα από µεγάλη 
σιωπή και όταν οι υπουργοί 
του έθεταν και ξαναέθεταν το 
ζήτηµα, ο κ. Σαµαράς είπε 
χθες ότι το θέµα είναι µεγά-
λο, ότι πρέπει να το δει προ-

σωπικά και ότι δεν είναι της 
παρούσης. 

Και εδώ µάλλον έχει δίκιο ο κ. 
Βουδούρης, που υποστήριξε και 
κάτι άλλο για τον πρωθυπουργό. 
Οτι ο κ. Σαµαράς είναι µεν οπαδός 
της θεωρίας του Μίλτον Φρίντµαν 

περί αχαλίνωτου καπιταλισµού, αλλά 
είναι και αρκετά έξυπνος ώστε να 
µην την υποστηρίζει δηµοσίως, αλλά 
απλώς να την εφαρµόζει... 

Σε κακόγουστο σίριαλ τείνει να εξελι-
χθεί  η συζήτηση για  ένα πιθανό νέο κού-
ρεµα του ελληνικού χρέους.Έχει αναχθεί 
πλέον σε κεντρικό θέµα συζήτησης στην  
προεκλογική εκστρατεία των γερµανικών 
κοµµάτων και δεν περνά µέρα σχεδόν 
που να µην έχουµε κάποιες, αντικρουό-
µενες συνήθως, δηλώσεις και παρεµβά-
σεις  πολιτικών, οικονοµικών αναλυτών 
και κάθε λογής δηµοσιολογούντων. Με 
αναπόφευκτη συνέπεια να επιβαρύνεται 
το κλίµα για τη χώρα µας, την ώρα που 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να πετύχει τους στόχους που έχουν θέσει 
οι δανειστές µας .

Είναι ενδεικτικό  ότι αµέσως µετά τις 
χθεσινές δηλώσεις Σόιµπλε, περί ανά-
γκης τρίτου πακέτου στήριξης της χώρας 
µας, η απόδοση των ελληνικών οµολό-
γων σηµείωσε την µεγαλύτερη άνοδο 
των τελευταίων µηνών... Κι όλα αυτά την 
ώρα που ανακοινώθηκαν τα επίσηµα δη-
µοσιονοµικά στοιχεία  για την εκτέλεση 
του προϋπολογισµού που εµφανίζουν 
πρωτογενές πλεόνασµα 2,6 δις ευρώ  αντί 
πρόβλεψης για έλλειµµα 3,1 δίς...

Είναι ανεξήγητη  αυτή η επιµονή πο-
λιτικών και οικονοµικών αναλυτών στην 
ανάγκη κουρέµατος του χρέους, από την 
ώρα που η ελληνική πλευρά δεν θέτει κα-
νένα τέτοιο θέµα. 

Άλλωστε είναι κάτι παραπάνω από ξε-
κάθαρο ότι αυτό που επιδιώκει η ελληνι-
κή κυβέρνηση είναι η σταθεροποίηση των 
δηµόσιων οικονοµικών, ώστε στο τέλος 
του έτους όχι απλά να διατηρηθεί αλλά να 
να διευρυνθεί το πρωτογενές πλεόνασµα. 

Γιατί µόνο µε αυτόν τον τρόπο θα είναι 
σε θέση να διαπραγµατευτεί µε καλύτε-
ρους όρους και για το πρόγραµµα προ-
σαρµογής αλλά και για κάποια  ρύθµιση 
των δανειακών µας υποχρεώσεων που 
θα τις επιτρέψουν να αποδεσµεύσει πό-
ρους, κυρίως από τόκους, για τόνωση της 
ανάπτυξης.

 Η περιπέτεια  ενός νέου κουρέµατος, 
που αναγκαστικά  θα συνοδεύεται από 
νέους επαχθείς όρους και δεσµεύσεις, εί-
ναι αυτονόητο ότι δεν µπορεί να αποτελεί 
επιλογή. 

Είναι προφανές σε όλους ότι η ελλη-
νική κοινωνία δεν αντέχει άλλα πακέτα 
µέτρων. Η ανασύνταξη της οικονοµίας 
και του δηµόσιου τοµέα και η στήριξη στις 
δικές µας δυνάµεις είναι ο µόνος δρόµος 
για να µην  πάνε χαµένες οι επώδυνες θυ-
σίες που έχουν υποστεί και συνεχίζουν να 
επωµίζονται οι  έλληνες πολίτες. Προφα-
νώς σ αυτή τη διαδροµή χρειαζόµαστε ως 
συµµάχους  και τούς ευρωπαίους εταί-
ρους µας. Αλλα µε όρους ισοτιµίας πλέον 
και όχι εθνικής ταπείνωσης...

Οι διαρροές περί επικείµενης επιβολής 
εισφοράς στις κατοικίες για την ασφάλισή 
τους έναντι σεισµών και, στη συνέχεια, η 
διάψευσή τους δεν είναι νέο φαινόµενο. 
Με ανάλογο τρόπο είχε αναγγελθεί η 
επανάληψη των πλειστηριασµών πρώ-
της κατοικίας, που γέµισε αβεβαιότητα 
τα χειµαζόµενα νοικοκυριά και δηµιούρ-
γησε άχρηστες τριβές στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο.  Τα παραπάνω συνιστούν 
σοβαρά λάθη στις κινήσεις µιας κυβέρνη-
σης, πρώτιστο µέληµα της οποίας, εκτός 

από τις µεταρρυθµίσεις, πρέπει να είναι 
η πολιτική σταθερότητα που θα βοηθήσει 
τον βηµατισµό µας για την έξοδο από την 
κρίση. Είναι αδιανόητο, είτε από λανθα-
σµένη αντίληψη για την επικοινωνία είτε 
λόγω κακού συντονισµού, να διαρρέουν 
προθέσεις πολιτικών αποφάσεων, πρό-
χειρων ή πρόωρων, που προκαλούν µι-
κρούς σεισµούς.  Ορθώς ο Πρωθυπουρ-
γός το επισήµανε χθες στους υπουργούς 
του. Και καλώς έπραξε ζητώντας να πα-
γώσει κάθε συζήτηση για το θέµα. 




