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Ετάραξε ο πάπας Φραγκί-
σκος τη διεθνή καθεστηκυία 
τάξη νεοφιλελευθέρων αντι-
λήψεων, µε την Αποστολι-
κή του Παραίνεση Evangelii 
Gaudium [Η χαρά του Ευαγ-
γελίου] της 24ης Νοεµβρίου, 
όταν κατήγγειλε την δικτατορία 
της «ανηλεούς» αγοράς και 
«ένα σύστηµα το οποίο έχει την 
τάση να καταβροχθίζει το κάθε 
τι που στέκεται εµπόδιο στην 
αύξηση του κέρδους, ό,τι είναι 
εύθραυστο, όπως το περιβάλ-
λον, και ανυπεράσπιστο στα 
συµφέροντα των θεοποιηµέ-
νων αγορών».

Οι επικρίσεις που διατυπώ-
θηκαν υπήρξαν φαιδρές και 
ανάξιες µνείας. Το ουσιώδες 
είναι ότι η παπική Εκκλησία –ο 

αρχαιότερος θεσµός της ∆ύ-
σεως– επανέρχεται δυναµικά 
στο διεθνές πολιτικό προσκή-
νιο, διαφοροποιούµενη από 
την νέα τάξη πραγµάτων, που 
υπονοµεύει την ασφάλεια, 
αφού «εάν δεν αναστραφεί η 
τάση κοινωνικού αποκλεισµού 
και ανισότητος θα είναι αδύνα-
το να εξαλειφθεί η βία».

Ο πάπας Φραγκίσκος δεν εί-
ναι ο µόνος Ιεράρχης που έθεσε 
το θέµα. Ο Αρχιεπίσκοπος της 
Κανταρβουρίας [Canterbury] 
Justin Welby στην οµιλία του 
στην Βουλή των Λόρδων, το 
καλοκαίρι του 2012 αναφερό-
µενος στην αναδιάρθρωση των 
Τραπεζών έθεσε τρία µείζονα 
ζητήµατα: Το όραµα που πρέπει 
να διέπει το τραπεζικό σύστη-

µα, τους κοινωνικούς στόχους 
των Τραπεζών, αφού µία όποια 
«δραστηριότητα δίχως κοινω-
νικούς στόχους απολήγει σε 
αναρχία» και τέλος την αλλαγή 
της πολιτιστικής θεωρήσεως, 
«που καθορίζεται από την ηγε-

σία, την άσκηση και την εφαρ-
µογή».

Στην Ελλάδα, η Ιερά Σύ-
νοδος στο µήνυµα Προς τον 
Λαό, τον Οκτώβριο του 2011, 
και απευθυνόµενη στην τότε 
κυβέρνηση προειδοποιούσε 
ότι «φθάνουν πια οι στρατιές 
των ανέργων, αναζητήστε τους 
φοροφυγάδες και ελέγξτε το 

κεφάλαιο».
Η ανάµιξη της Εκκλησίας 

προκαλεί ρίγη αποστροφής 
στην αριστερά και στους εκ-
συγχρονιστές κάθε µορφής. 
Αλλά το πρόβληµα είναι ότι το 
πολιτικό σύστηµα είναι ανίκα-

νο να διαχειρισθεί την κατά-
σταση που έχει δηµιουργηθεί 
– σε διεθνές και όχι απλώς σε 
τοπικό επίπεδο. Η πρωτοβου-
λία και ο έλεγχος έχει περάσει 
από τους πολιτικούς ηγέτες 
στις απρόσωπες αγορές.

Τον περασµένο αιώνα ο 
φόβος ανατροπής της καθε-
στηκυίας αστικής τάξεως προ-

ερχόταν από την κοµµουνιστι-
κή αριστερά – την Σοβιετική 
Ενωση, τις δορυφόρες χώρες, 
τα κατά τόπους κοµµουνιστικά 
κόµµατα. Στις ηµέρες µας η 
πολιτική σταθερότητα υπονο-
µεύεται από την κυρίαρχη ιδε-
ολογία της ∆ύσεως.

Συνέπεια αυτής της τάσε-
ως, σε επίπεδο πολιτικό, είναι 
η στροφή των ψηφοφόρων 
–ιδιαίτερα στην ηπειρωτική 
Ευρώπη– προς νεοσύστατους 
πολιτικούς σχηµατισµούς, 
αντισυστηµικούς, της άκρας 
δεξιάς. ∆εν είναι µόνον το φαι-
νόμενο της Χρυσής Αυγής• η 
τάση απορρίψεως των συµβα-
τικών κοµµάτων είναι εµφα-
νής σε όλη την Ευρώπη και θα 
καταγραφεί στις ευρωεκλογές 

της 25ης Μαΐου.
Η απορρύθµιση του οικονο-

µικού συστήµατος που επέφε-
ρε την αποδιοργάνωση και του 
πολιτικού κατεστηµένου, δη-
µιουργεί µορφώµατα που δεν 
αντιµετωπίζονται µε ορθολογι-
στικές µεθόδους, όπως δεν εί-
ναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί 
ο ισλαµικός ριζοσπαστισµός 
µε στρατιωτικές επιχειρήσεις 
εκδηµοκρατισµού. Ο ρόλος 
της Εκκλησίας ως συνδιαµορ-
φωτού πολιτικής και όχι ως 
εκτελεστικού οργάνου για την 
διάσωση του καθεστώτος, θα 
είναι περισσότερο αναγκαί-
ος και καθοριστικός. Αυτό θα 
πρέπει να συνειδητοποιηθεί 
εγκαίρως από την Εκκλησία 
και την Πολιτεία.

Εκκλησία και αγορές Του Κώστα Ιορδανίδη

Ποιο µοντελάκι θα φορεθεί το 2014 στη 
λεγόµενη Κεντροαριστερά; Η καθωσπρε-
πίστικη συντηρητική κρεασιόν που οραµα-
τίζονται τα ρετάλια του πάλαι ποτέ σηµιτικού 
εκσυγχρονισµού, τα οποία βρίσκονται δι-
άσπαρτα σε διάφορα πανεπιστήµια, κοµ-
µατίδια και κοµµατάκια, ή το φαφλατάδικο, 
εξουσιαστικό πρετ α πορτέ (να το φορέσει 
και ο λαουτζίκος) που προτείνει ο Ευ. Βε-
νιζέλος;

Το ερώτηµα για τις διάφορες, υπό εξα-
φάνιση, φυλές και φύλαρχους της Κεντρο-
αριστεράς έχει γίνει υπαρξιακό. ∆εν ξέρουν 
τι να φορέσουν για να πάρουν (ή να κρατή-
σουν) πρώτο τραπέζι στην πίστα της εξουσί-
ας και στις αίθουσες των in ρέστοραν.

Ψυχραιµία, σύντροφοι, µη σας παρασύ-
ρει ο ιδεολογικός σας φανατισµός. Ύστερα 
από συστηµατική µελέτη στη σκέψη του Ευ-
άγγελου και του Νίκου (Μπίστη), είµαι έτοι-
µος να βάλω τέλος στην αγωνία σας.

Η µόδα φέτος επιβάλλει βασικά επι-
στροφή στις ρίζες. Αυτή είναι πέρα από τις 
στυλιστικές λεπτοµέρειες η πρόταση όλων 
των σχεδιαστών της Ελιάς. Το µοντελάκι θα 
συνδυάζει όλες τις ρίζες, θα είναι casual, 
αλλά µε αυστηρές γραµµές (όπως θα έλεγε 
και ο Λάκης Γαβαλάς) και θα φοριέται άνετα 
όλες τις ώρες: από έναν πρωινό καφέ στο 

«Φίλιον», ένα ελαφρύ «λαντς» εργασίας στο 
«Πρυτανείο», έως µια βραδιά όπερας στο 
Μέγαρο ή χαλάρωσης στους πολιτιστικούς 
ναούς της παραλιακής.

Τα γκαλά όλων των θιάσων ανά την επι-
κράτεια προσπαθούν να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο σοσιαλιστικά ρεαλιστικά, µε έντονο, 
όµως, άρωµα της belle epoque του µετα-
σοσιαλισµού. Αλλά οι πρωταγωνιστές δεν 
τραβάνε. ∆εν µπορούν, παρά τις φιλότιµες 
προσπάθειές τους, να πείσουν ούτε ως Αν-
δρέας, ούτε ως Σηµίτης.

Κάποιος πρέπει επιτέλους να πει στους 
φυλάρχους της Ελιάς (για να τους προστα-
τεύσει) ότι η Κεντροαριστερά, αυτό το σκο-
τεινό αντικείµενο του πόθου τους, είναι ένα 
άτιµο πράγµα: µόλις πας να το απλώσεις 
προς τα δεξιά, σου λακάνε οι αριστεροί και 
τούµπαλιν.

Κάποιος πρέπει να πει στους διεκδικητές 
της καρέκλας του φύλαρχου όλων των, υπό 
εξαφάνιση, φυλών της Κεντροαριστεράς ότι 
η πάλη τους στα µαρµαρένια αλώνια του 
µετασοσιαλισµού είναι κενή ιδεών, αξιών, 
πολιτικών προτάσεων και ιδεολογικών 
οραµάτων.

Είναι µια πάλη για την ιδιοκτησία ενός µα-
γαζιού που έχει µείνει χωρίς πελατεία γιατί 
έπαψε να είναι «τρέντι».

Μοντελάκια και γκαλά
Οπως και να δει κάποιος τις εξελίξεις στο καυτό 

ζήτηµα των πλειστηριασµών, η αλήθεια είναι και 
παραµένει µία: είτε άµεσα είτε σε µικρό χρονικό 
διάστηµα από τώρα (6 ή 12 µήνες), οι πλειστηρι-
ασµοί και της πρώτης κατοικίας θα απελευθερω-
θούν. Και όλοι ξέρουν τι σηµαίνει αυτό για τους 
δανειολήπτες που αδυνατούν να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους.

Οποιους όρους και κριτήρια και να βάλει η 
ελληνική κυβέρνηση για να προστατεύσει τους 
πραγµατικά αδύναµους συµπολίτες µας, τα πράγ-
µατα δείχνουν ότι η απαίτηση της τρόικας, να 
ξεπαγώσουν οι πλειστηριασµοί και της πρώτης 
κατοικίας, αργά ή γρήγορα θα γίνει πράξη.

Και εδώ έρχονται τα δύσκολα. Γιατί αυτή η 
απελευθέρωση αφορά έναν στους τρεις Ελληνες 
που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο. Και κινδυ-
νεύουν πλέον σοβαρά αυτοί οι συµπολίτες µας 
να χάσουν το σπίτι τους, εάν δεν µπορέσουν να 
πείσουν ότι δεν έχουν άλλα εισοδήµατα και περι-
ουσιακά στοιχεία.

Αλλά αυτό ουδόλως ενδιαφέρει βεβαίως τους 
µεσαίους αξιωµατούχους της τρόικας, που δι-
απραγµατεύουνται στην Αθήνα, αλλά και τους 
επικεφαλής τους σε Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον και 
Φρανκφούρτη. Οι οποίοι έχουν ήδη προεξοφλή-
σει την «ήπια απελευθέρωση», όπως την αποκά-
λεσε ο εκπρόσωπος του ∆ΝΤ Τ. Ράις.

Για όσους αναρωτιούνται αν θα επιτραπούν 
τελικά οι πλειστηριασµοί των σπιτιών των Ελλή-

νων, η απάντηση είναι «ναι». Και αυτό όχι για να 
καλυφθούν τα «κόκκινα στεγαστικά δάνεια» των 
τραπεζών. Αυτά είναι 17,5 δισ. ευρώ σε σύνολο 
70 δισ. ευρώ. ∆εν είναι, λοιπόν, η «µαύρη» κεφα-
λαιακή τραπεζική τρύπα που πρέπει να καλυφθεί 
επειγόντως.

Τους ενδιαφέρει να «κινηθεί» η παγωµένη 
κτηµαταγορά, δηλαδή να πωληθούν φθηνά τα 
«κόκκινα» δάνεια σε ξένα αρπακτικά funds, όπως 
γίνεται ήδη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτά µε 
τη σειρά τους να εκβιάσουν τους δανειολήπτες 
για να αξιοποιήσουν τα ακίνητα που απέκτησαν 
κοψοχρονιά. Αδιαφορώντας για το κατρακύλισµα 
των αξιών της ιδιοκτησίας των Ελλήνων, αλλά και 
των τραπεζικών ασφαλειών.

Παγερά αδιάφοροι είναι οι δανειστές και για 
όσους υποστούν έξωση από το σπίτι τους. Οι 
άστεγοι καθόλου δεν τους συγκινούν. ∆εν απο-
τελούν κοµµάτι του δικού τους οικονοµικού κό-
σµου. Αλίµονο αν ο νεοφιλελευθερισµός τους 
είχε τέτοιου είδους ευαισθησίες.

∆υστυχώς, όµως, αναστολές δεν έχει ούτε 
η κυβέρνηση. Τη στιγµή που η ΕΚΠΟΙΖΩ ζη-
τεί παράταση του παγώµατος των πλειστηρι-
ασµών για τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια, οι 
υπουργοί της διαπραγµατεύονται µια µικρή 
µεταβατική παράταση. 

Αυτό δεν είναι «κόκκινη γραµµή», αλλά 
άτακτη υποχώρηση. Ενα γενικό ξεπούληµα, 
λόγω κατεδαφίσεως.

Το ναρκοπέδιο των 
πλειστηριασµών

Φαντασθείτε τον κ. Τσίπρα πρωθυπουργόν! 
Πώς σας φαίνεται; Τα αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα 
των τελευταίων πολιτικών δηµοσκοπήσεων πολ-
λαπλασιάζουν τα σενάρια για τις πολιτικές εξελί-
ξεις. Πολλοί βλέπουν αµετακίνητο στη θέση του τον 
κ. Αντ. Σαµαρά, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι βλέπουν 
τον κ. Τσίπρα νέο ένοικο στο Μέγαρο Μαξίµου.

Τα σενάρια των εξελίξεων είναι πολλά και κα-
λύπτουν όλα όσα ενδεχοµένως µπορούν να συµ-
βούν. Είναι χαρακτηριστικό λ.χ. ότι ο κ. Τσίπρας 
φέρεται να εξετάζει το ενδεχόµενο, κάτω από 
ορισµένες προϋποθέσεις, να συνεργασθεί ακόµη 

και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία για τη συγκρότηση κυ-
βερνήσεως σε περίπτωση που οι εκλογές δεν θα 
έχουν δώσει αυτοδύναµη πλειοψηφία. Φαντάζει 
απίθανο αλλά είναι γεγονός ότι οι πολιτικοί ηγέτες, 
µε ελάχιστες εξαιρέσεις, συζητούν µετεκλογικές 
συνεργασίες οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν δι-
ασπάσεις. Οµάδες βουλευτών µπορεί να κινηθούν 
δεξιότερα ή αριστερότερα. Και να προκύψει ακόµη 
και «µεγάλος συνασπισµός».

Αν ο κ. Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός, όπως 
προϋποθέσαµε, ποια πολιτική θα ακολουθήσει; 
Εχει να αντιµετωπίσει την εσωκοµµατική του αντι-

πολίτευση, η οποία αµφισβητεί τη θέση της Ελλά-
δος στην Ευρώπη και προεξοφλεί κατάργηση του 
ευρώ και στροφή σε άλλους, οµιχλώδεις διεθνείς 
προσανατολισµούς. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύ-
ει ότι θα ελέγξει πλήρως το κόµµα του. Οµως η 
αντιευρωπαϊκή τάση του ΣΥΡΙΖΑ, λένε κορυφαία 
στελέχη του, µπορεί να αποµονωθεί. ∆εν υπάρ-
χουν πρωτοβουλίες τις οποίες δεν θα µπορούσε 
να πάρει ο κ. Τσίπρας που θα είναι καλός πρωθυ-
πουργός, λένε συνεργάτες του.

Τις εκλογές θα τις κερδίσει η µεγάλη δηµοκρατι-
κή παράταξη, λέει ο κ. Σαµαράς. Τι εννοεί;

Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ»

Μουλόπουλος Βασίλης


