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Ηχθεσινή εικόνα τριών κορυφαίων υπουργών να στέκονται στο περιστύλιο της Βουλής για να
κάνουν δηλώσεις καθησυχαστικές σχετικά με τους εν εξελίξει πλειστηριασμούς των οποίων η
πρεμιέρα έγινε εξόχως φασαριόζικα, είναι ενδεικτική του τρόμου που επικρατεί στο Μαξίμου για το
πώς θα κυλήσει εφεξής η εκ των πραγμάτων άχαρη αυτή διαδικασία.
Άχαρημεν, απαραίτητη δε, σύμφωνα και με τον υπουργό Οικονομίας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο
οποίος επιχείρησε να αναδείξει στις δηλώσεις του την αναγκαιότητά των και για τις Τράπεζες.
ΟΥΠΟΙΚ, εξέφρασε ( για πολλοστή φορά) την κυβερνητική γραμμή άμυνας: Οι πραγματικά "λαϊκές
κατοικίες" προστατεύονται επαρκώς και απολύτως δια του νόμου Κατσέλη- Σταθάκη αλλά κατά τα
λοιπά, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή των πλειστηριασμών για την ευστάθεια του τραπεζικού
συστήματος.
Είναιγνωστές οι προειδοποιήσεις που έχει απευθύνει ο κ. Τσακαλώτος και στο κόμμα για τον
κίνδυνο να τιναχτεί στον αέρα το τραπεζικό σύστημα και να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση (
την οποία όπως προτάσσουν κομματικά και κυβερνητικά στελέχη, θα την πληρώσουν ξανά οι
φορολογούμενοι).
Καιο Δημήτρης Τζανακόπουλος, δεσμεύτηκε για την προστασία αυτών που βρίσκονται σε έκτακτη
ανάγκη και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Το μείζων είναι να υπάρξει κάλυψη των
εμπράκτως αδυνάτων δανειοληπτών και διάκρισή τους από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές,
όπερ και γίνεται, είναι το μαξιμινό μήνυμα δια του κυβερνητικού Εκπροσώπου.
ΟΣταύρος Κοντονής εμφανίστηκε πιο επιθετικός: Δεν εκπλειστηριάζονται φτωχών στρωμάτων
κατοικίες αλλά πλουσίων. Και όστις εμποδίζει αυτούς τους πλειστηριασμούς, εργάζεται για τα
συμφέροντα αυτών. Δε δίστασε μάλιστα πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Πολιτικού
Συμβουλίου, να τα βάλει με τους πρώην συντρόφους του στη Λαική Ενότητα, ρωτώντας τον
Παναγιώτη Λαφαζάνη "ποιους προστατεύει, αυτούς που έχουν βίλες με πισίνες;".

Σύγκρουση με πρώην
Ησύγκρουση του κυβερνώντος κόμματος με τους πρώην συνοδοιπόρους του (αριστερή πτέρυγα
Λαφαζάνη- νυν ΛΑΕ) είναι σφοδρή και αναμενόμενη.
Κιαν δημόσια οι υπαινιγμοί για το ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετούν τα στελέχη του κόμματος
του πρώην υπουργού Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, διατυπώνονται επιθετικά μεν αλλά τηρώντας ακόμη
τα προσχήματα, στις κατ ιδίαν συζητήσεις τους, κομματικά και κυβερνητικά στελέχη , πνέουν
μένεα εναντίον των πρώην συντρόφων τους, αμφισβητώντας ευθέως και τις προθέσεις τους.
...Και η "σύγκρουση" με νυν
Τεταμένοείναι το κλίμα όμως και στο εσωκομματικό πεδίο. Το προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ
"Κανένα σπίτι σε χέρια Τραπεζίτη", στοιχειώνει το κυβερνών κόμμα και όσους πρωτοστατούσαν
στις εν λόγω ιαχές.
Οκυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε χθες να εμφανίσει "συμβατή" τη διεκδίκηση τω καιρώ
εκείνω με τα σημερινά κυβερνητικά πεπραγμένα, υποστηρίζοντας πως δεν αισθάνεται μακριά από
το σύνθημα εκείνο καθώς και τότε η απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε τις λαικές κατοικίες και ουχί
τους πλούσιους μπαταχτσήδες. Και αυτές, προστατεύονται με τις πρωτοβουλίες και της
Κυβέρνησης.
Συμφωνούνμαζί του και οι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης;
Απόόσο διαφαίνεται, όχι. Ο Νίκος Φίλης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου
επανέφερε τις προτάσεις του για τη δέσμη των επιπλέον μέτρων που πρέπει να λάβει η
Κυβέρνηση, ενώ στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι "53" που αγωνιούν πως το "βιολί" των
πλειστηριασμών, θα βλάψει σοβαρά το προφίλ του κόμματος.
Περαιτέρωνομοθέτηση πάντως, στα πρότυπα που ζητεί ο κ. Φίλης ( π.χ δια νόμου απαγόρευση
στις Τράπεζες να εκπλειστηριάζουν κατοικίες κάτω των 300.000 ευρώ), δεν προβλέπεται.
Κομματικόςπαράγοντας εξηγούσε στο Capital.gr πως "Αρκεί η συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες.
Ούτε αυτές θέλουν να ξηλωθεί το πουλόβερ της κοινωνικής ειρήνης".
Έτερος, κυβερνητικός, υπονοούσε δε πως "κάποιοι προσπαθούν να περάσουν εικόνα Ισπανίας
στη χώρα μόνο και μόνο για να φτιάξουν αντιπολιτευτική ατζέντα".
Τοπώς θα κινηθούν εφεξής στην εσωκομματική αντιπολίτευση πάντως, είναι υπό "επεξεργασία"
και εν όψει της εκκρεμούσης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που όλο... αναβάλλεται.
Οιτελευταίες πληροφορίες τη φέρουν να συνεδριάζει εντός του Δεκεμβρίου. Προγραμματιζόταν για
τέλη Νοεμβρίου αλλά οι "κεφαλές" του ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζουν σε κομματική αποστολή στην Κίνα,
οπότε το "ντέρμπι" πήρε νέα παράταση.
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