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 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Μια χώρα στην οποία συγκεκριμένη ει-
σαγγελία διατάζει τη διενέργεια προκα-
ταρκτικής έρευνας εις βάρος επικεφαλής 
ασφαλιστικού ταμείου, επειδή ο τελευ-
ταίος αρνήθηκε να δεχτεί τις αιτήσεις 
ασφαλισμένων που ζητούσαν συμψηφι-
σμό των οφειλών τους με ομόλογα του 
τρισεκατομμυριούχου Σώρρα, την ίδια 
ώρα που έχει “θάψει” στα αρχεία της 170 
(!) καταγγελίες κατά επιχειρηματία για 
σωρεία εργατικών παραβάσεων, δικαίως 
αποκαλείται χώρα της φαιδράς πορτοκα-
λέας.
Όση φαιδρότητα μπορεί κανείς να κα-
ταλογίσει στους απελπισμένα εύπιστους 
πέντε χιλιάδες πολίτες που έπεσαν θύμα-
τα ενός τυχάρπαστου, άλλη τόση οφείλε-
ται να χρεωθεί και σε όσους επέτρεψαν 
να επωαστεί το αυγό του συγκεκριμέ-
νου είδους στα ενδότερα της ελληνικής 
κοινωνίας. Οι μαζικές αποστολές και 
καταθέσεις εξωδίκων των πιστών του 
“μορφώματος” Σώρρα στις εφορίες, στις 
τράπεζες και στο δημόσιο σύστημα κοι-
νωνικών ασφαλίσεων, που μέχρι πρό-
τινος αντιμετωπίστηκαν ως ένα ακόμη 
δείγμα “ψεκασμένης” γραφικότητας και 
που με την συνδρομή δικαστικών λει-
τουργών νομιμοποιήθηκαν, ήρθε έστω 
και καθυστερημένα η ώρα να αντιμετω-
πιστούν με την απαιτούμενη σοβαρότητα 
και αυστηρότητα.
Τόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης όσο 
και αυτό των Οικονομικών έχουν κα-

θήκον να κινηθούν τάχιστα με γνώμονα 
την προστασία πολιτών και θεσμών που 
υπονομεύονται επικίνδυνα από τέτοιου 
είδους φαινόμενα, που τελικά μόνο φαι-
δρά δεν είναι μέσα σε ένα περιβάλλον 
παρατεταμένης οικονομικής ανασφάλει-
ας. Είναι χρέος της Πολιτείας να προστα-
τεύσει απελπισμένους πολίτες από λογής 
ερπετά που καραδοκούν στο περιθώριο 
του πολιτικού συστήματος, αλλά και τη 
Δικαιοσύνη από επικίνδυνα ολισθήματα 
που την ίδια τραυματίζουν. Είναι, τέλος, 
χρέος όλων μας να εντοπίσουμε, να στη-
λιτεύσουμε και να απομονώσουμε τους 
πολιτικούς σαλτιμπάγκους των τελευταί-
ων ετών που τη μια έκαναν μηνύσεις και 
την άλλη “ξεχνούσαν” να τις υποστηρί-
ξουν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται “θολά τοπία”.
Η κυβέρνηση έπραξε αυτό που όφειλε 
να πράξει αφήνοντας τους πολίτες με 
την απορία για το τι ακριβώς θέλουν 
να κρύψουν οι επιθεωρησιακού τύπου 
ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η 
αξιωματική αντιπολίτευση, που το 2013 
ανεχόταν από τη θέση της διακυβέρνη-
σης, “θολές” δικαστικές αποφάσεις που 
άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρ-
χουν όντως τα περίφημα 600 δισ. της 
Τράπεζας της Ανατολής, δεν μπορεί να 
εγκαλεί τη σημερινή κυβέρνηση για ολι-
γωρία. Με τα αστεία του γραφείου Τύπου 
της Νέας Δημοκρατίας δεν γελάει πια κα-
νείς.

Το φαινόμενο Σώρρας
Δεν είναι ούτε αθώα ούτε και τόσο γνωστή η ιστορία με το 
φαινόμενο Σώρρας και τους οπαδούς του. Τα γράφουμε σή-
μερα στην εφημερίδα μας.
Δεν είναι αθώα όλα αυτά τα δήθεν επιστημονικά και νομικά 
της οργάνωσής του -«Ελλήνων Συνέλευσις»-, ούτε βέβαια οι 
μαζικές αποστολές και καταθέσεις εξωδίκων των πιστών της 
«νέα θρησκείας» του Σώρρα στις εφορίες, στις τράπεζες και 
στο δημόσιο σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αντί να δι-
ακανονίζουν τα χρέη τους, αξιοποιώντας τις σχετικές διευ-
κολύνσεις του νόμου, ορισμένες εκατοντάδες πολίτες πείθο-
νται εντέχνως ότι αρκεί να γίνουν συνδρομητές στο «μαγαζί» 
του Αρτέμη Σώρρα και να «μηνύουν» όποιον βρουν μπρο-
στά τους, καθώς (νομίζουν) πως έχουν την κάλυψη των 600 
δισ. που, δήθεν, διαθέτει ο γενναιόδωρος επικεφαλής τους.
Λίγοι γνωρίζουν επίσης τα ακόμα πιο τραγικά -για τους θε-
σμούς της χώρας μας- δεδομένα της υπόθεσης.
Πρώτον, το Η’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών από 
το 2013 έχει αποφανθεί ότι «ουδόλως αποδείχθηκε η ανυ-
παρξία του ανωτέρω χρηματικού ποσού ή η πλαστότητα 
των τίτλων που το ενσωματώνουν» και «εξάλλου, ουδέπο-
τε υπήρξε πρόθεση των κατηγορουμένων να προκαλέσουν 
σύγχυση στην κοινή γνώμη, παρά τούτοι κινήθηκαν απο-
κλειστικά από αγαθά κίνητρα και, συγκεκριμένα, ωθούμενοι 
από την επιθυμία τους να βοηθήσουν το κράτος».
Και δεύτερον, και πολύ πιο φρέσκο, είναι ότι εισαγγελέας 
της βόρειας Ελλάδας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής 
έρευνας σε βάρος επικεφαλής ασφαλιστικού ταμείου (του 
Δημοσίου) επειδή ο τελευταίος αρνήθηκε να δεχτεί τις αιτή-
σεις ασφαλισμένων  που ζητούσαν συμψηφισμό των οφει-
λών τους με … ομόλογα του τρισεκατομμυριούχου Σώρρα!
Δεν είναι καθόλου για γέλια η υπόθεση και η κυβέρνηση 
έχει ευθύνη όταν διασύρεται το κράτος (και κυρίως η δικαι-
οσύνη).

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΑΥΓΗ

Η Ν.Δ. της «ανατολής»

Ευρωδραχμικά
Η συζήτηση για το εάν η «δραχμή» 
αποτελεί μια διέξοδο για τη χώρα θα 
φουντώσει κάποια στιγμή πάλι, είτε 
το θέλουμε είτε όχι. Συχνά ακούμε 
γύρω μας τη φράση «αυτό το πράγ-
μα δεν βγαίνει», που δείχνει ότι η 
υπερφορολόγηση έχει προκαλέσει 
πραγματική ασφυξία και δημιουργεί 
την αίσθηση ότι η χώρα έχει μπει 
σε μαύρη τρύπα. Οι δημοσκοπήσεις, 
επίσης, δείχνουν ότι το ευρώ χάνει 
το «κασέ» που είχε. Και όλα αυτά, σε 
μια στιγμή που οι δυνάμεις του λαϊκι-
σμού και του αντιευρωπαϊσμού κερ-
δίζουν έδαφος στην υπόλοιπη Ε.Ε. 
Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν 
έχει προκύψει κάποιος χαρισματι-
κός, λαϊκιστής, εθνικιστής πολιτικός, 
για να εκφράσει αυτή την άποψη.
Η συζήτηση γύρω από το θέμα, όμως, 
δεν πρέπει να είναι ταμπού. Και αυτό 
το λέμε έχοντας δώσει την πολιτική 
μάχη για το ευρώ και τη φιλοευρω-
παϊκή πορεία της χώρας απέναντι 
στους απίστευτα ισχυρούς ανέμους 

του εθνικολαϊκισμού. Οταν όμως 
αγνοείς τη συζήτηση που διεξάγεται 
ψιθυριστά γύρω σου, υπάρχει ο κίν-
δυνος πάντοτε να βρεθείς μπροστά 
σε απρόοπτα.
Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση που 
υποτίθεται ότι πιστεύει στο ευρώ και 
επωμίζεται μεγάλο πολιτικό κόστος 
για να παραμείνει η χώρα στις ράγες 
της Ε.Ε. Eίναι όμως μια κυβέρνηση 
με πολλά και έντονα δραχμικά στοι-
χεία. Μιλάει για το ευρώ, αλλά μόλις 
την αφήσεις λίγο χαλαρή, κυβερνά 
σαν να βρίσκεται στην εποχή της 
δραχμής. Αυτή είναι η τραγωδία της 
χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις γίνονται 
κατά τρόπο «γιαλαντζί», με τρόπο ευ-
ρωδραχμικό...
Οταν όμως σκέπτομαι την Ελλάδα 
εκτός ευρώ, ενδεχομένως και εκτός 
Ε.Ε., αρχίζω και ανησυχώ βαθιά. Το 
πολιτικό μας σύστημα, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, είναι ανεύθυνο και ανε-
παρκές. Μετά την πρώτη περίοδο 
ευφορίας, θα μετέτρεπε τη χώρα σε 

κράτος χωρίς κανόνες, με πληθωρι-
σμό που θα θύμιζε τις παλιές ένδο-
ξες ημέρες μας. Κανένας επενδυτής 
δεν θα την πλησίαζε γιατί ακόμη και 
τώρα, που υπάρχει η ευρωπαϊκή 
ομπρέλα, η Ελλάδα είναι μια εξαιρε-
τικά δύσκολη χώρα για όποιον θέλει 
να ρισκάρει εδώ τα χρήματά του. Η 
δημόσια διοίκησή της είναι διαλυ-
μένη και δεν θα μπορούσε με κανέ-
ναν τρόπο να αναλάβει το βάρος της 
ανασυγκρότησης που θα απαιτούσε 
μια χώρα εκτός Ευρωζώνης. Θα γι-
νόμασταν σταδιακά, ίσως και πολύ 
απότομα, μια «Βενεζουέλα» στο έλε-
ος άγριων ολιγαρχών και με το ΔΝΤ 
να πηγαινοέρχεται, και μάλιστα μόνο 
του. Αφήνω στην άκρη τις γεωπολι-
τικές συνέπειες μιας εξόδου από το 
ευρώ και την εικόνα αδυναμίας που 
θα πρόβαλλε η χώρα στους γείτονές 
της. Αυτή η διάσταση είναι άλλωστε 
και η σημαντικότερη για μια χώρα 
που βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη 
γειτονιά.

Για να μείνουμε βεβαίως στις ράγες, 
θα χρειαστούν δύο πράγματα. Μέσα, 
θα πρέπει να βασιστούμε σε μια κυ-
βέρνηση η οποία πιστεύει πραγματι-
κά σε μεταρρυθμίσεις που θα ξεκλει-
δώσουν τις απέραντες δυνατότητες 
της Ελλάδας. Εξω, θα πρέπει να αντι-
ληφθούν ότι ο ζουρλομανδύας των 
πολύ αυστηρών πρωτογενών πλεο-
νασμάτων δεν αντέχεται και οδηγεί 
σε καταστροφικά αποτελέσματα.
Η δραχμή δεν είναι λύση. Η οικο-
νομική ασφυξία και η κουλτούρα της 
δραχμής, που διαπερνά ένα μεγάλο 
κομμάτι του πολιτικού μας συστήμα-
τος και του δημόσιου διαλόγου, μας 
σπρώχνουν όμως προς τα εκεί. Και 
αυτό δεν μπορούμε να το παραγνω-
ρίσουμε, εκτός αν θέλουμε να ζούμε 
σε έναν δικό μας γυάλινο κόσμο, 
ενώ η κοινωνία βράζει κι ένα μεγά-
λο κομμάτι της πιστεύει μέσα στην 
απελπισία του ακόμη και τον Aρτέμη 
Σώρρα.
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