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Τι κρύβει ο εκβιασμός των Βρυξελλών

Μετά την «πιστωτική ασφυξία» και τον «ξαφνικό θάνατο» των τραπεζών, οι δανειστές
επιστρατεύουν τώρα την «χρηματοδοτική ασφυξία» για να πνίξουν την ελληνική κυβέρνηση:
Να την πιέσουν και να την εξαναγκάσουν να εφαρμόσει τελικά τα μνημονιακά μέτρα που
απέρριψε στο τελευταίο Eurogroup.

Το σχέδιο της ασφυξίας, που ήδη είχε παρουσιάσει το Tvxs.gr , ήρθε να επιβεβαιώσει και το
Reuters. «Ο στόχος είναι να αναγκαστεί ο Αλέξης Τσίπρας να υοθετήσει τις μεταρρυθμίσεις
που απέρριψε», δήλωσε στο πρακτορείο ευρωπαίος αξιωματούχος, προϊδεάζοντας για το
νέο σφυροκόπημα που θα δεχθεί η κυβέρνηση έως το τέλος Απριλίου.

Με βάση τον ίδιο αξιωματούχο και τον εν λογω σχεδιασμό, η χαριστική βολή για την Ελλάδα
θα έρθει περίπου σε έναν μήνα: Ακόμη κι αν αποπληρωθεί η δόση στο ΔΝΤ τον Μάρτιο, η
κυβέρνηση με άδεια τα ταμεία θα πρέπει να πληρώσει άλλα 8 δις τον Απρίλιο – εκ των
οποίων τα 6,5 δις ευρώ στην ΕΚΤ.

Κρατώντας όλες τις άλλες στρόφιγγες κλειστές – πωλήσεις εντόκων και επιστροφή
κερδών της ΕΚΤ – οι δανειστές θα προβάλουν τότε ως μόνη λύση την εκταμειυση μέρους
της δόσης των 7 δις. Υπό την ρητή και απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι η ελληνική κυβέρνηση
θα υιοθετήσει σκληρά μέτρα λιτότητας.

«Ο στόχος είναι να ξαναμπεί λάθρα στο τραπέζι το e-mail Χαρδούβελη και το Μνημόνο που
απορρίψαμε», λέει χαρακτηριστικά κυβερνητική πηγή, ενώ κύκλοι από τις Βρυξέλλες
διαμηνύουν ότι η πρώτη προτεραιότητα θα ήταν μια ριζική παρέμβαση στο ασφαλιστικό:
Κοινώς, μια νέα μείωση στις συντάξεις – επικουρικές ή κύριες – η οποία δεν προβλέπεται
επ ουδενί ούτε στην απόφαση του Eurogroup, ούτε στη λίστα Βαρουφάκη.
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Εν ολίγοις, η επιδίωξη των πιστωτών είναι να ξαναμπεί, από την πίσω πόρτα, σε πλήρη
ισχύ το Μνημόνιο και να επαναβεβαιωθεί, ως μονόδρομος, σε όλη την Ευρώπη το δόγμα της
λιτότητας.

Η αιτία αυτής της σκληρής, ασφυκτικής τακτικής είναι, επισήμως, η δυσπιστία: «Η Ελλάδα
δεν θα πάρει ούτε ευρώ εάν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της», διαμήνυσε μόλις προχθές ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για να ακολουθήσει το... επικό πρωτοσέλιδο της Bild με το «όχι»
στους «άπληστους» Έλληνες.

Ανεπισήμως, όσο και προφανώς, όμως, σημαντικά πολιτικά και επιχειρηματικά κέντρα στην
Γερμανία εμφανίζονται πλέον πεπεισμένα ότι η «κομμουνιστική αριστερά της Ελλάδας»
απειλεί την Ευρώπη.

«Αυτό που καθιστά την κατάσταση ακόμα δυσκολότερη είναι το ιδεολογικό χάσμα μεταξύ
της Ελλάδας και των πιστωτών, με κύριο εκφραστή τη Γερμανία», εξήγησε διπλωματικά
στην Wall Street Journal ο Σάιμον Νίξον. Οι Financial Times το έγραψαν ακόμη πιο ανοιχτά:
Εγραψαν ότι τα επιχειρηματικά λόμπι της Γερμανίας, με ισχυρή εκπροσώπηση και στην
Βουλή, θα επιστρατεύσουν κάθε μέσο για να «αποτρέψουν τις εναλλακτικές πολιτικές που
προωθεί η ελληνική αριστερή κυβέρνηση».

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο νέος μεγάλος εκβιασμός μέχρι τον Απρίλιο δείχνει
προδιαγεγραμένος. Κι εάν δεν βρεθεί έως τότε ο πολιτικός μοχλός που θα πείσει τον Μάριο
Ντράγκι να διευκολύνει τη χρηματοδοτική ροή προς την Ελλάδα, το νέο δίλημμα θα είναι το
εξής: Ή νέα Μνημονιακά μέτρα ή πιστωτικό γεγονός. Το οποίο θα προέλεθει από την –
εκβιαστικά αναγκαστική – αδυναμία της Ελλάδας να αποπληρώσει υποχρεώσεις προς τους
δανειστές της. Εν προκειμένω, ίσως και προς τον ίδιο τον κ. Ντράγκι...
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