Στην τρύπα που μας χώσανε, ας
μην τους αφήσουμε να μας θάψουν
κιόλας!
Της Μαρίας Δεναξά

Εχοντας ρίξει μαύρο στην ενημέρωση, σφραγίζοντας τους δρόμους που οδηγούν
σε Μαξίμου – Βουλή και αφήνοντας επιλεκτικά τον ελληνικό λαό να παρακολουθεί
τα τελευταία δραματικά επεισόδια της ελληνικής κρίσης, οι κοινοβουλευτικοί
εκπρόσωποι ενός λαού που έχασε την σοφία του και αλληλοσπαράζεται μέσα στον
διχασμό του, ετοιμάζονται να ψηφίσουν και να υλοποιήσουν μέτρα που
συμφωνήθηκαν στην διαπραγμάτευση του Ιουλίου.
Η διαρροή ότι «ψηφίζονται μεταρρυθμίσεις που δεν είναι συμφωνημένες με την
Τρόικα για να κατευνάσουν τους παντοδύναμους Γερμανούς και το ΔΝΤ», είναι
μέρος της πλοκής του προβλέψιμου σεναρίου που θέλει τους δικούς μας να
σπεύδουν στις Βρυξέλλες, με τα ψηφισμένα ολέθρια για την κοινωνία μέτρα ανα
χείρας, για να «διαπραγματευτούν» “δήθεν” σκληρά.
Στη συνέχεια στο επόμενο Eurogroup στο τέλος Μάιου, θα απειλούν με «εκλογές ή
δημοψηφίσματα», μέσα στον Ιούνιο θα προκύψει το λεγόμενο «αδιέξοδο», για να
φθάσουμε στον Ιούλιο που με την εκβιαστική απειλή της χρηματοδοτικής
ασφυξίας εκ μέρους των δανειστών, τα διαχειρίσιμα παιδαρέλια θα υπογράψουν
και θα ψηφίσουν πάλι ότι τους δώσουν, γαρνιρισμένα με την πικρή σάλτσα άλλης

μιας διάσωσης της τελευταίας στιγμής. Εκτός κι αν…
Εως το επόμενο μνημόνιο, μέχρι τον Ιούλιο
Μετά την σημερινή ψήφιση του μηχανισμού μειώσεων συντάξεων που μετατρέπει
τις ασφαλιστικές εισφορές σε φορολογικά ποσοστά – αυτό ψηφίζουν επί της
ουσίας- στόχος των Σοιμπλε – ΔΝΤ είναι να ζήσουμε μέχρι τον Ιούλιο σαν λαός,
άλλο ένα ψυχόδραμα, ώστε οι «Πρόθυμοι» εν Ελλάδι, να συναινέσουν σε νέες
ακόμα πιο σκληρές «μεταρρυθμίσεις», είτε αυτές λέγονται προληπτικά μέτρα ή
μέτρα κάβα.
Αυτό προκύπτει απο το γράμμα της Λαγκάρντ στο Εurogroup για προληπτικά
μέτρα και χρέος που διέρρευσε φερέφωνο του Σοιμπλε κι απο την “κόντρα”
Γαλλίας – Γερμανίας (o καλός και ο κακός του σεναρίου) που δημοσίευσε το
Spiegel . Με καρότο λοιπόν τις συζητήσεις για το χρέος, που Γερμανός
αξιωματούχος τοποθετεί μετά το 2020, το δίδυμο της δυστυχίας Σοιμπλε – ΔΝΤ,
ξεκίνησε μέρες τώρα παρασκηνιακά τους εκβιασμούς.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες τα επόμενα μέτρα που παίρνουν σειρά,
είναι ένα πακέτο νέων βαθέων περικοπών στις κύριες συντάξεις, επιπλέον σφαγές
μισθών μαζί με νέα κύματα απολύσεων και κλείσιμο οργανισμών στο Δημόσιο
μέχρι το 2020-2022, είτε ώς κομμάτι ενός αναθεωρημένου προγράμματος (5,4
δις) είτε ως προληπτικά μέτρα +3,4δις αλλά με ρήτρα επιμήκυνσης χρέους μετά
το 2022 και πλαφόν στο κόστος εξυπηρέτησης του, εφ’ όσον έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος μέχρι τότε.
Ουσιαστικά τα παραπάνω –προληπτικά μέτρα ή μέτρα κάβα- είναι τα εξοντωτικά
μέτρα που συμφωνήθηκαν επί Παπαδήμου και καμία απο τις ελληνικές κυβερνήσεις
που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, δεν τόλμησαν να εφαρμόσουν.
Ομως η διαβολική παγίδα του 2015 ξαναστήθηκε πάλι.
Εκτός απρόοπτου «Σόιμπλε και κομπανία» με την απειλή –όπως έγραψα παραπάνωτης χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, θα αποσπάσουν την Δευτέρα μια «ασαφή»
δέσμευση απο την ελληνική κυβέρνηση μέχρι το κανονικό Eurogroup της 28ης
Μάιου. Ετσι θα μπορούν να εκβιάσουν για την οριστική δέσμευση για τα
προληπτικά μέτρα μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου στην Αγγλία.
Μιλάμε για μέτρα που αν υιοθετηθούν απο μια νεκροζώντανη οικονομία, θα είναι η

τελική καταστροφή για την κοινωνία. Εκτός απο αισχρά, γελοιοποιούν ακόμη μια
φορά έναν ολόκληρο λαό και αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την στάση
κατοχής ενός άρρωστου γερμανικού κόμπλεξ, που ο Σοιμπλε πρώτος φαίνεται να
τραβάει το σχοινί.
Σε ένα περιβάλλον αδίστακτων εκβιασμών, όπου το Brexit, οι Ισπανικές εκλογές, ο
αναβρασμός στη Γαλλία απειλούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, που χτίστηκε
εξαπατώντας με τον χειρότερο τρόπο την καλή πίστη των λαών, δίνεται
αναπάντεχα στους Έλληνες άλλη μια ευκαιρία να τεντώσουν κι εκείνοι το σχοινί,
όπως επιχειρούν να κάνουν και οι υπόλοιποι νοτιοευρωπαίοι πολίτες.
Το θέμα είναι αν μπορούν, με μια πολιτική ηγεσία πολύ κατώτερη των
περιστάσεων όπως είναι οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι «οχι σε όλα, δεν πληρώνουμε», το ΚΚΕ
του «εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση», η ΝΔ που είναι ενάντια στα μέτρα
των μνημονίων αλλα τα ψηφίζει όποτε η κατάσταση κρίνεται παρακινδυνευμένη
για τους δανειστές, το ΠΑΣΟΚ που περιμένει στην γωνία μπας και πάρει κανένα
υπουργείο για να γίνει νταλαβέρι και την ΧΑ που εκμεταλλεύεται την φτώχια την
δυστυχία, την αμορφωσιά και την ξενοφοβία…
Νομίζω ότι πλέον είναι καιρός όλοι ΜΑΖΙ οι Έλληνες, να πάψουμε να στηρίζουμε
μια προσπάθεια η οποία βλέπουμε που μας οδήγησε και που μας οδηγεί. Κι όσοι
φοβούνται το πολιτικό κόστος σήμερα, ας έχουν στο μυαλό τους πως θα είναι
όφελος βραχυπρόθεσμα.
Στην τρύπα που μας χώσανε, ας μην τους αφήσουμε να μας θάψουν κιόλας!
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