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Ηαξιολόγηση πάει "τρένο", αλλά ούτε αυτό μπορούν να απολαύσουν στην Κυβέρνηση όσο κι αν
περιμένουν το κλείσιμο της αξιολόγησης σήμερα-αύριο για να πανηγυρίσουν το ένα βήμα πιο
κοντά προς την ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.
Ο ασκός του Αιόλου που τιτλοφορείται "πλειστηριασμοί", άνοιξε για τα Μαξίμου, το οποίο "τρέχει"
πανικόβλητο να λειάνει αντιδράσεις και να ελέγξει τη ζημιά που προκαλούν οι δεσμεύσεις προς
δανειστές για άμεση επίλυση του σημαίνοντος προβλήματος τούτου.
"Σεισάχθεια" τέλος
Οαποχαιρετισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε σεισάχθειες , κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη και λοιπών
αγανακτισμένων συνθημάτων όσο βρισκόταν το κόμμα σε τροχιά διεκδίκησης της εξουσίας, είναι
οριστικός και αμετάκλητος.
Δίνουν πάντως φιλότιμη μάχη κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Δημήτρης Τζανακόπουλος,
να πείσουν το σαστισμένο ακροατήριό τους πως η Κυβέρνηση πραγματώνει στην ουσία το
προεκλογικό της σύνθημα , περί προστασίας των λαϊκών νοικοκυριών και μόνον.
Ηκυβερνητική γραμμή άμυνας είναι μια και αδιαίρετη ( με το κόμμα): Οι φτωχοί δανειολήπτες
προστατεύονται, οι πλούσιοι , όπως έστρωσαν να κοιμηθούν καθόσον, αν οι τράπεζες
αντιμετωπίσουν νέο ζήτημα ανακεφαλαιοποιήσεων, τότε τούτο θα πέσει σαν πέλεκυς επί δικαίων
και αδίκων. Κοινώς, η χασούρα θα είναι οριζόντια για φτωχά και εύρωστα πορτοφόλια. Καθόλου
φιλοκοινωνικό, καθόλου προοδευτικό, λέει ο υπουργός Οικονομικών.
Μετούτα και με εκείνα, φτάνει το αφήγημα στο τέλος του. Υπάρχουν και …αριστεροί
πλειστηριασμοί και τους θέλουμε για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, της ανάκαμψης της οικονομίας εν τέλει ( και της προσπάθειας να μην διαταραχθούν
οι σχέσεις με τους δανειστές στην τελευταία στροφή προ του "σκισίματος" των μνημονίων).
Τοστοίχημα για την Κυβέρνηση βέβαια είναι να αποδειχθεί ότι στο σφυρί δεν θα βγουν πράγματι
κατοικίες ατυχήσαντων νοικοκυραίων αλλά "μεγαλοκαρχαριών" που είναι στρατηγικοί
κακοπληρωτές, όπως αρέσκεται να τους λέει, παρότι οι ενδείξεις στην πρεμιέρα, ήταν
ανησυχητικές: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών έγιναν επεισόδια που θύμισαν καιρούς… αλλοτινούς και

οι βουλευτές είναι μουδιασμένοι και αμήχανοι.
Φόβοι και παρατράγουδα
Τοβασικό και κύριο μέλημα του κυβερνητικού επιτελείου πάντως, είναι το θέμα των
πλειστηριασμών να μην αποτελέσει θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων.
Ήτοι, οι αντιδράσεις ( υποκινούμενες από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ λέει η Κυβέρνηση) δεν
πρόκειται να κοπάσουν μεν αλλά να μην εξελιχθούν σε ασύμμετρη για την εικόνα της Ηρώδου
Αττικού, απειλή. Μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι οπότε και θα ακουστούν τα "ταρατατζούμ" από
την έξοδο από το μνημόνιο.
Τοπόσο πιθανό είναι τούτο, εξαρτάται κυρίως από την ίδια την πραγματικότητα. Θα αποδειχθεί
επαρκής ο νόμος Κατσέλη- Σταθάκη για την προστασία των "λαϊκών κατοικιών" ή θα ισχύσει αυτό
για το οποίο προειδοποίησε ο Νίκος Φίλης: Θα βρει μπροστά της η Κυβέρνηση τη μη νομοθέτηση
μέτρου που να προβλέπει πως κανένα σπίτι με αξία χαμηλότερη των 300.000 δεν θα
εκπλειστηριάζεται;
Τέτοιοςνόμος δεν γίνεται να υπάρξει πάντως, έχει διαμηνύσει το Μαξίμου σε κάθε τόνο και προς
πάσα κατεύθυνση. Αρκεί η "συμφωνία κυρίων" που έχει γίνει με τις τράπεζες.
Ένααπό τα ζητήματα που εκφράζει ωστόσο η εσωκομματική αντιπολίτευση των "53" είναι ο
φόβος μήπως το θέμα των πλειστηριασμών … "αδικήσει" τη συνολική κυβερνητική εικόνα. Να
εξαερώσει τους θετικούς δείκτες της Οικονομίας, να "καπελώσει" κοινωνικά μερίσματα και άλλες
τέτοιες "φιλολαικές" κινήσεις και εν τέλει να εξανεμίσει την πιθανότητα για "ευτυχισμένους" τίτλους
τέλους το προσεχές καλοκαίρι.
Παρότιο κ. Τσίπρας κλείνει σε κάθε ευκαιρία τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ουδείς μπορεί να
τις αποκλείσει ούτε στο κυβερνών κόμμα, εάν αποδειχθεί ότι οι εξελίξεις δεν είναι τόσο
ευθύγραμμες, όσο τις υπολογίζει η Ηρώδου Αττικού.
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