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Του Κώστα Στούπα
Οπρωθυπουργός βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο Λονδίνο οικογενειακώς καθώς κατά τα
φαινόμενα προσπάθησε να συνδυάσει ένα Σαββατοκύριακο με την οικογένεια στην πρωτεύουσα
της άλλοτε αυτοκρατορίας με μια συνάντηση με τη Βρετανή Πρωθυπουργό και κάποιους
επενδυτές.
Θαήταν κακόβουλο και παράλογο να επικρίνει κάποιος τον συνδυασμό των δυο δραστηριοτήτων
ακόμη και αν τα έξοδα της οικογενειακής ψυχαγωγίας επιβάρυναν κατά τι τα έξοδα παράστασης
του Πρωθυπουργού. Άλλες είναι οι δαπάνες που χρεοκόπησαν τη χώρα και έχουν καταστήσει τις
επόμενες γενιές Ελλήνων σε άτυπους δουλοπάροικους.
Αδιάφοροείναι επίσης αν κάποιοι συγκεντρώθηκαν και γιούχαραν τον Πρωθυπουργό για το
Μακεδονικό ή το φορολογικό. Δημοκρατία έχουμε (και εμείς και το Η.Β.) και ο καθένας μπορεί να
διαμαρτύρεται. Ο τρόπος διαμαρτυρίας χαρακτηρίζει και την ποιότητα των διαφωνιών και των
πιστεύω του...
Απαράδεκτοιπχ. είναι οι προπηλακισμοί βουλευτών, στελεχών και φίλων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έστω
και αν προέρχονται από πρώην οπαδούς τους οι οποίοι νιώθουν προδομένοι και οι οποίοι πριν
λίγα χρόνια με τις παροτρύνσεις ή την πολιτική τους κάλυψη προπηλάκιζαν πολιτικούς
αντιπάλους.
Οιπολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού ευρωπαϊκού τόξου πρέπει να καταγγείλουν ευθαρσώς
όλες αυτές τις πρακτικές και να απαιτήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θεσμούς της
δημοκρατικής πολιτείας να διασφαλίσουν το δικαίωμα του καθενός να κινείται όπου επιθυμεί
ελεύθερα, να εκφράζεται ελεύθερα και αν είναι κυβέρνηση και διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία να
αποφασίζει κατά το δοκούν...

Τα ευτράπελα
Ταευτράπελα για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και επικίνδυνα για μας τους υπόλοιπους άπτονται της
πεποίθησης που φαίνεται να έχει πως η προσέλκυση επενδύσεων είναι θέμα προσωπικής
πειθούς του ιδίου και κάποιων στελεχών του οικονομικού επιτελείου που τον συνόδευσαν.
Είμαιβέβαιος πως οι επενδυτές που τον άκουσαν γέλασαν με το θράσος ή την άγνοιά του να τους
παρουσιάζει την Ελλάδα σαν επενδυτικό ελκυστικό ασφαλιστικό προορισμό επειδή το 1/3 του
χρέους επιμηκύνθηκε κατά μια δεκαετία και εκτός απροόπτου η Ελλάδα δε θα χρεοκοπήσει την
επόμενη δεκαετία.
Οπρωθυπουργός θα έπρεπε να γνωρίζει πως οι επενδυτές κοιτάνε άλλα πράγματα. Οι επενδυτές
μετράνε πχ. πως την περασμένη Παρασκευή έπεσαν οι υπογραφές για τη μεγαλύτερη επένδυση
όλων των εποχών στην Ελλάδα. Πρόκειται για την ύψους 5 δισ. ευρώ επένδυση της Aegean για
την ανανέωση και αύξηση του στόλου των αεροπλάνων της. Η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική
εταιρεία είναι ένας από τους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας καθώς κατέχει στρατηγική θέση
στον σκληρό πυρήνα του ισχυρότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας: της τουριστικής
βιομηχανίας.
Τηνπερασμένη Παρασκευή λοιπόν ο πρωθυπουργός αντί να παρίσταται και να περιβάλλει με την
εμπιστοσύνη της κυβέρνησης τη συγκεκριμένη εκδήλωση μεταξύ των εταιρειών προτίμησε να
παρίσταται στην "όπερα μπούφα” της εκδήλωσης του Ζαππείου και τα "καραγκιοζιλίκια” με
γραβάτες που την συνόδευαν.
Οπρωθυπουργός θα πρέπει να γνωρίζει πως οι επενδυτές δεν μοιάζουν με τον μέσο ψηφοφόρο
που συνήθως θαμπώνεται με χάνδρες και καθρεφτάκια. Οι επενδυτές είναι ακριβείς σαν λογιστές
και περισσότερο διορατικοί από τους πολιτικούς που έρχονται και παρέρχονται. Οι επενδυτές
προσέχουν τη σημασία των πράξεων και όχι την απόχρωση των λέξεων.
Οιεπενδυτές αν θέλουν να αξιολογήσουν τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα θα κοιτάξουν την
κατάταξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας στα χρόνια της διακυβέρνησής του, την θέση της σε
ό,τι αφορά την οικονομική ελευθερία, την ταχύτητα και μεροληψία απόδοσης δικαιοσύνης.
Όλοιαυτοί οι δείκτες έχουν επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης του κ.
Τσίπρα.
Ποιοςεπενδυτής θα επιλέξει πχ. να επενδύσει στην Ελλάδα όταν μάθει πως παρά την δια των
μνημονίων επιβολή της ανεξαρτητοποίησης της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου η
εκάστοτε κυβέρνηση να μην διαπλέκεται ή να εκβιάζει τις επιχειρήσεις ή τους πολιτικούς της
αντιπάλους, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αποφάσισε να επανασυστήσει το ΣΔΟΕ.
Οιεπενδυτές ασχέτως με το τι θα τους πει ο πρωθυπουργός ή το οικονομικό επιτελείο θα
κοιτάξουν το ύψος της φορολογίας και τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος. Θα
κοιτάξουν επίσης το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

Σεόλα αυτά η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια ΟΟΣΑ και ενδεχομένως και κόσμου. Καμία σύγκριση
δεν μπορεί να υπάρξει με τις γειτονικές της χώρες που σε λίγα χρόνια θα την αφήσουν πολύ πίσω
σε κατά κεφαλήν εισόδημα και οικονομική ευημερία.
Οκ. Τσίπρας υποτίθεται πως προσπαθεί να πείσει τους νέους Έλληνες επιστήμονες και
καινοτόμους να επιστρέψουν στη χώρα, με υποσχέσεις που μοιάζουν με σαπουνόφουσκες.
Αυτόπου κοιτάνε οι νέοι επιστήμονες και καινοτόμοι επιχειρηματίες είναι υποθέσεις σαν της
TaxiBeat που το κράτος προσπαθεί να καταστρέψει για χάρη των συμφερόντων μιας κλίκας που
απαιτούν να μην αξιολογούνται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Οιεπενδυτές κοιτάνε άρθρα σαν το παρακάτω: "Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της
κυβέρνησης να προωθήσει νομοσχέδιο με το οποίο ουσιαστικά θα καταργεί εφαρμογές όπως το
taxibeat. Πολλοί μιλούν για ρουσφέτι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο σωματείο των ιδιοκτητών ταξί
του Θύμιου Λυμπερόπουλου, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ρύθμισης και κατηγορούν το taxibeat
ότι τους μετατρέπει σε ...πόρνες σε βιτρίνα του Άμστερνταμ.
Σωματείο ταξιτζήδων: Όχι στην αξιολόγηση, δεν είμαστε πόρνες σε βιτρίνα του Άμστερνταμ
O ΣΑΤΑ εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση με αφορμή την επερχόμενη κατάργηση των ηλεκτρονικών
πλατφορμών και εφαρμογών που σχεδιάζει το υπουργείο Μεταφορών και την αντίδραση που είχε ο
ιδρυτής του taxibeat Νίκος Δανδράκης.
Στην ανάρτηση του ο ΣΑΤΑ αναφέρει:
"Ο άνθρωπος που πλούτισε από τον ιδρώτα των ταξιτζήδων, που τους έβαλε σε κοινή θέα για να
επιλέγει ο πελάτης, όπως γίνεται με τις πόρνες στις βιτρίνες στα Red Lights στο Άμστερνταμ, θέλει
να έχει λόγο στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου" αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση, και
συμπληρώνει: "Εκπροσωπώντας τι; Μια πολυεθνική που αγόρασε την εταιρία του; Τον εαυτό του;
Τους Έλληνες ταξιτζήδες;"
Αυτόπου κοιτάνε οι επενδυτές είναι οι περιπέτειες εταιρειών όπως η Eldorado και η επένδυση στο
Ελληνικό. Στα λόγια δεν δίνουν καμιά σημασία...
Ηκυβέρνηση του κ. Τσίπρα κάθε φορά που τίθεται το δίλημμα με τους πολλούς ή τους λίγους
προνομιούχους επιλέγει τους λίγους γιατί αποτελούν οργανωμένη ομάδα πίεσης. Κάθε φορά που
μπαίνει το δίλημμα με αυτούς που παράγουν φόρους ή αυτούς που ζουν παρασιτικά επιλέγει τον
δεύτερο. Γιατί εκπλήσσεται λοιπόν που στο Λονδίνο από τις 50.000 Έλληνες επιστήμονες που
έδιωξε από την Ελλάδα πήγαν να τον ακούσουν καμιά 30αριά, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι και οι συνοδοί...
Τηνεκτελέσατε τη χώρα στα 6 μέτρα, κ. πρωθυπουργέ...
kostas.stoupas@capital.gr

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

