Αγχωμένοι οι αμερικανοί και οι ευρωπαίοι θέλουν να στηρίξουν
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011 09:30 -

Αγχωμένοι οι αμερικανοί και οι ευρωπαίοι θέλουν να στηρίξουν

Αμερικανοί και ευρωπαίοι τρέμουν ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία και ας λένε ό,τι
θέλουν διάφοροι συνομωσιολόγοι και αυτοσχέδιοι ερμηνευτές της παγκόσμιας
οικονομίας και πολιτικής. Άλλωστε, αν η Ελλάδα δεν απαλλαγεί κάποια στιγμή από
το σύνδρομο της συνομωσιολογίας και τη ερμηνείας των εξελίξεων με άξονα ότι η
χώρα μας είναι ο “ομφαλός της γής”, προκοπή δεν θα δει. Για τον απλούστατο
λόγο ότι δεν θα μπορούμε να διαβάζουμε σωστά τα γεγονότα, να αφουγκραζόμαστε
το περιβάλλον και να περιλαμβάνουμε την λογική σαν σοβαρό παράγοντα στη
σκέψη και τις αποφάσεις μας.

Είναι φανερό λοιπόν ότι αμερικανοί και ευρωπαίοι έχουν άγχος, μήπως η Τόνια Αντωνίου, η
Χρύσα Αράπογλου και ο φοβερός Αλέκος Αθανασιάδης (αλήθεια, μήπως έχει τίποτα
μπίζνες με την ΔΕΗ εκεί στην Κοζάνη;) απορρίψουν το μεσοπρόθεσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι
για άλλη μία φορά, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Γκαϊτνερ, διεμήνυσε στους
ευρωπαίους να κάνουν τα πάντα για να αποφύγει την χρεοκοπία η Ελλάδα, δεν είναι
άσχετο το γεγονός ότι ο Γιούνκερ θέτει θέμα ολικής χρηματοδότησης, δίχως ελληνική
συμμετοχή, δημοσίων έργων από το ΕΣΠΑ για να πάρει μπρος η ανάπτυξη και κυρίως, είναι
παραπάνω από ενδεικτικό ότι το Γιούρογκρουπ αποφάσισε την εκταμίευση της
πολυπόθητης 5ης δόσης του δανείου, χωρίς να βάζει απαραίτητη προϋπόθεση τη συναίνεση
πια. Απλά την συνιστά και περιμένει τον Σαμαρά στη γωνία (την Πέμπτη στη συνεδρίαση
του Ευρωπαϊκού Λαίκού Κόμματος, όπου θα τα ακούσει για τα καλά και γι αυτό έχδει
μεγάλη νευρικότητα).

Αντίθετα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψήφιση του Μεσπρόθεσμου Προγράμματος από
τη Βουλή, αλλά έτσι και γίνει αυτό, θα κάνουν νέα έκτακτη συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ
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στις 3 Ιουλίου για να μας δώσουν τα λεφτά, μήπως και συμβεί κανένα ατύχημα. Να
θυμίσουμε και πάλι ότι τις προάλλες συναντήθηκαν Σαρκοζί και Μέρκελ και η γερμανίδα
καγκελάριος έριξε νερό στο κρασί της σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιωτών (σωστό στην
πραγματικότητα) στη διευκόλυνση αποπληρωμής του χρέους μας δια της κατακράτησης
ομολόγων που ωριμάζουν. Θα είναι εθελούσια η συμμετοχή και τώρα στη Γερμανία συζητούν
τρόπους να είναι και ελκυστική για να συμμετάσχουν περισσότεροι.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την σκέψη που όπως φαινεται επικρατεί να μας
δώσουν άλλο ένα θηριώδες δάνειο ως τον Σεπτέμβριο για να μην έχουμε πρόβλημα ως το
2014, τότε ποιος μπορεί στα σωστά του να αμφιβάλει ότι οι ευρωπαίοι θέλουν να
στηρίξουν. Για να μην καταβαραθρωθούν και ίδιοι, αλλά θέλουν να μας στηρίξουν. Άλλωστε
ποια μπορεί να είναι μεγαλύτερη απόδειξη από το ότι σήμερα σε κοινή τους καταχώρησης
50-70 θηριώδεις ευρωπαϊκές εταιρίες, κυρίως γερμανικές και γαλλικές, ζητούν να
στηριχθούν οι οικονομίες των χωρών με προβλήματα χρέους, δηλαδή η Ελλάδα κατά πρώτο
λόγο, χάριν του ευρώ.

Κατά τα άλλα, ας λένε ό,τι θέλουν μέσα και έξω από τις πλατείες οι αλλοπαρμένοι
ελληναράδες!

Άγγελος Στάγκος astagkos@reporter.gr
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