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Πολύ λίγοι, αν όχι ελάχιστοι, είναι οι Ελληνες που
πιστεύουν τον προπαγανδιστικό κυβερνητικό ισχυρισμό περί
δήθεν επερχόμενης ανάπτυξης. Αυτό το ξέραμε. Εκείνο που
διαπιστώνουμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι την κυβέρνηση
Σαμαρά – Βενιζέλου δεν την πιστεύουν ούτε οι ξένοι. Μάλιστα,
όχι απλώς δεν πιστεύουν ότι έρχεται ανάπτυξη, αλλά αντιθέτως
φοβούνται ότι στη χώρα μας θα γίνει κοινωνική έκρηξη, αν
συνεχιστεί η ασκούμενη πολιτική λιτότητας και φορολογικού
γδαρσίματος των Ελλήνων!
Για να αναφερθούμε ενδεικτικά μόνο στο τελευταίο δεκαήμερο,
την αρχή την έκαναν οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» με κύριο άρθρο
τους. «Η Ελλάδα κατευθύνεται προς την πολιτική κατάρρευση»
υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων. «Η προειδοποίηση του πρωθυπουργού
εναντίον πρόσθετων μέτρων λιτότητας αγνοείται» επισημαίνεται
από τη μεγάλη αμερικανική εφημερίδα, η οποία τελικά κλείνει το
κύριο άρθρο της καταλήγοντας στο εξής συμπέρασμα: «Η
συνεχιζόμενη εμμονή της Ευρώπης σε περικοπές, απολύσεις και
αυξήσεις φόρων δεν βοηθάει κανέναν, ενώ σπρώχνει την Ελλάδα
προς το χείλος της κατάρρευσης».
Ακολούθησε ο γνωστός Γερμανός οικονομολόγος Χανς – Βέρνερ Ζιν,
ένας από τους «πέντε σοφούς» της Γερμανίας στα οικονομικά
θέματα. Αυτή τη φορά παρουσίασε σχέδιο: αρχικά ευρωπαϊκή
διάσκεψη – που αποφασίζει διαγραφή μέρους του δημόσιου χρέους
των χωρών της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε κρίση.
Στη συνέχεια, αμέσως μετά τη διαγραφή του χρέους, συναινετική
έξοδος από το ευρώ της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, ίσως και
της Ισπανίας, με δικαίωμα επιστροφής στην Ευρωζώνη. Τρίτον, ως
δώρο για την «εθελοντική» έξοδο από το ευρώ, μετατροπή του

δημόσιου χρέους στο εθνικό νόμισμα των παραπάνω χωρών και
κατόπιν το «κούρεμα» ώστε να ωφεληθούν περισσότερο τα
εκδιωχθέντα κράτη από την Ευρωζώνη. Σε εντελώς αντίθετη
κατεύθυνση οι εξαιρετικά σκληρές για την πολιτική που
ακολουθεί η ΕΕ έναντι της Ελλάδας δηλώσεις του Γάλλου Ανρί
Μαλρόζ, προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της
ΕΕ, σε συνέντευξη που έδωσε στην Αθήνα. «Με σόκαρε η δήλωση
Ευρωπαίου αξιωματούχου (σ.σ.: εννοεί τον Αυστριακό επικεφαλής
της βοηθητικής Ομάδας Εργασίας του Eurogroup Τόμας Βίζερ) για
επανάληψη των συνομιλιών μετά το σκι των χειμερινών διακοπών
και για δισεκατομμύρια και μίλια που χωρίζουν την Ελλάδα από
τους δανειστές. Οταν παίζεις τέτοια παιχνίδια, είναι βέβαιο
ότι θα οδηγηθείς σε ρήξη. Θα έρθει η στιγμή της έκρηξης!»
τόνισε απερίφραστα ο Μαλρόζ και συνέχισε ακάθεκτος: «Το
χειρότερο είναι ότι εκβιάζουν χώρες. Αυτά πρέπει να
τελειώνουν».
Ο Γάλλος πρόεδρος της επιτροπής αυτής της ΕΕ δεν είχε κανένα
πρόβλημα να προσδιορίσει τον υπαίτιο της σημερινής κατάστασης
που βρίσκεται η Ελλάδα. «Η χώρα βρίσκεται σε αυτή την
κατάσταση λόγω της κακής Ευρώπης» υπογράμμισε. «Πρέπει να
σταματήσουν τα μέτρα λιτότητας που σκοτώνουν την οικονομία και
βλάπτουν τον πληθυσμό. Ολα τα μέτρα πρέπει να επικεντρωθούν
στην ανάπτυξη» πρόσθεσε. Η ΕΕ είναι «βασική υπεύθυνη» για την
κρίση, υπογράμμισε και προειδοποίησε: «Αν δεν υπάρξει αλλαγή
στην οικονομική πολιτική μέσα στους επόμενους μήνες, οι ίδιοι
οι πολίτες θα καταστρέψουν το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης»
διακήρυξε με ιδιαίτερη έμφαση. Προχτές ήρθε η σειρά του
«Γκάρντιαν», της γνωστής βρετανικής κεντροαριστερής
εφημερίδας, να γράψει μεταξύ άλλων: «Σχεδόν τέσσερα χρόνια
μετά την έκρηξη της κρίσης χρέους της Αθήνας που ανάγκασε τους
μανδαρίνους της ΕΕ να ξαναγράψουν το βιβλίο των δημοσιονομικών
κανόνων, έχουν επιστρέψει η δυσπιστία, ο θυμός και ο
συγκαλυμμένος πανικός δημιουργώντας εντάσεις στις σχέσεις της
Ελλάδας με τους δανειστές της στην ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ».
Ο «Γκάρντιαν» εκτιμά ότι «ο εύθραυστος συνασπισμός της

κυβέρνησης Σαμαρά περνά την πιο δύσκολη περίοδο από την
ανάληψη της εξουσίας τον Ιούνιο του 2012, με μια πολύ μικρή
πλειοψηφία (στη Βουλή) και με διαρκώς πιο εχθρική
αντιπολίτευση κατά των μέτρων λιτότητας…». Σημειώνει το
παράπονο ενός ανώνυμου κυβερνητικού αξιωματούχου: «Αυτό που η
τρόικα δεν πιστεύει ή δεν καταλαβαίνει, είναι ότι η κυβέρνηση
θα πέσει, αν πιεστεί υπερβολικά». Αλλος Ελληνας κυβερνητικός
αξιωματούχος είναι προφανές ότι βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής
κρίσης. «Μας πιέζουν να υιοθετήσουμε πολιτικές που είναι
τρελές… Αν αναγκαστούμε να πάρουμε έστω και μισό μέτρο
παραπάνω, θα γίνει επανάσταση στη χώρα! Είναι τυφλοί;» δηλώνει
στον «Γκάρντιαν» με απόγνωση. Είναι εμφανές ότι βαδίζουμε
προς… «επαναστατική ανάπτυξη»!
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