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Κατηγορηµατική ήταν η καγκελάριος της Γερµανίας

Ανγκελα Μέρκελ στην κοινή συνέντευξη που έδωσε τη ∆ευτέρα στο Παρίσι µε

τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί: «Θέλουµε η Ελλάδα να παραµείνει στο

ευρώ» δήλωσε χωρίς περιστροφές. Εσπευσε φυσικά αµέσως µετά να

προσθέσει εκβιαστικά τους όρους της: «∆εν θα υπάρξει κανένα νέο

πρόγραµµα (σ.σ. δανειοδότησης) για την Ελλάδα, αν δεν έρθει σε συµφωνία

µε την τρόικα» τόνισε. ∆εν αρκέστηκε σ' αυτό. «Τα χρήµατα δεν θα δοθούν

ελεύθερα πριν εκπληρωθούν θεµελιώδεις υποχρεώσεις της Ελλάδας»

υπογράµµισε.

«Θέλουµε να παραµείνει η Ελλάδα στο ευρώ» τόνισε χθες και ο πρόεδρος της

Κοµισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, σχολιάζοντας δήλωση της Ολλανδής

επιτρόπου Νέλι Κρους, µιας... «ταλιµπάν» του νεοφιλελευθερισµού η οποία

είχε δηλώσει ότι µια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν θα έβλαπτε την

υπόλοιπη Ευρωζώνη. «Η Ελλάδα πρέπει να παραµείνει µέλος της

Ευρωζώνης» υπογράµµισε και ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ολιβιέ Μπαγίς.

Οχι ότι έχουν κανένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος οι δηλώσεις του Μπαρόζο και

του Μπαγίς, αλλά τις αναφέρουµε επειδή αντανακλούν το κλίµα που επικρατεί

στις Βρυξέλλες, οι οποίες πάντα σπεύδουν να εναρµονίζονται στα σοβαρά

θέµατα µε τις γερµανικές θέσεις. Η καγκελάριος Μέρκελ είναι ειλικρινής όταν

δηλώνει πως επιθυµεί την παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. ∆εν µας

θέλει στο ευρώ βεβαίως ούτε από συµπάθεια προς τους Ελληνες ούτε από

ανθρωπιστικούς λόγους. Τα γερµανικά συµφέροντα και µόνο υπερασπίζει.

Ολες αυτές οι απειλές για αποβολή της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν είναι

τίποτα περισσότερο από προπαγανδιστικά πυροτεχνήµατα που στόχο έχουν

κατά περίπτωση είτε να ικανοποιήσουν τη γερµανική κοινή γνώµη είτε να

τροµοκρατήσουν την πλειονότητα των Ελλήνων που ακόµη τάσσονται υπέρ

του ευρώ.

Η Γερµανία δεν έχει απολύτως κανένα οικονοµικό ή πολιτικό κέρδος από µια

αποβολή ή εξαναγκασµό της Ελλάδας να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη.

Αντιθέτως είναι εξαιρετικά χρήσιµη για το Βερολίνο µια εξανδραποδισµένη,

εξουθενωµένη Ελλάδα που θα έχει υποκύψει σε όλες τις γερµανικές απαιτήσεις

που αποσκοπούν στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική εξαθλίωση των

Ελλήνων.

Μια «Ελλάδα του πεντακοσάρικου» µε µισθούς πείνας πεντακοσίων και χιλίων

ευρώ προσφέρει πολλαπλά οφέλη στη Γερµανία. Τουριστικός προορισµός για

εκατοµµύρια Γερµανούς συνταξιούχους που µε ένα χιλιάρικο θα κάνουν έναν

µήνα διακοπές στην Ελλάδα σαν πασάδες στα Γιάννενα. Τόπος φθηνής

αγοράς ακινήτων και γης για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριοτήτων από

Γερµανούς επιχειρηµατίες (π.χ. ακόµη και για την παραγωγή ρεύµατος που θα

πηγαίνει στη Γερµανία). Χώρα πάµφθηνου και µορφωµένου εργατικού, αλλά

και επιστηµονικού δυναµικού κ.λπ. Ανατριχιάζει κανείς αν αναλογιστεί τα

αµύθητα ποσά που έχουµε ξοδέψει ως ελληνική κοινωνία, κράτος και πολίτες

για να σπουδάσουµε 17, 18 ή 20 χρόνια τους νέους µας από το ∆ηµοτικό

µέχρι το Πολυτεχνείο ή το Πανεπιστήµιο για να γίνουν π.χ. µηχανικοί ή γιατροί,

τους οποίους τώρα θέλει να τους πάρει έτοιµους η Γερµανία ή κάποια άλλη
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χώρα, χωρίς να έχει ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για την απαιτητική µόρφωσή τους,

επανδρώνοντας τα εργοτάξια, τα εργοστάσια ή τα νοσοκοµεία της και δίνοντάς

τους δύο χιλιάρικα µισθό! «Ελεήστε, τυφλοί, τον ανοιχτοµάτη» που λέγαµε

σαρκαστικά παλιότερα...

Οι εξαχρειωµένες υποτελείς χώρες της Ευρώπης σαν την Ελλάδα, την

Πορτογαλία, σε λίγο και την Ιταλία και την Ισπανία είναι αυτές που έχουν αξία

χρήσης για το γερµανικό Τέταρτο Ράιχ της πανευρωπαϊκής ηγεµονίας και

επικυριαρχίας του Βερολίνου. Οσο οι χώρες αυτές είναι µέσα στην Ευρωζώνη

και την ΕΕ, η Γερµανία τις ελέγχει απολύτως και τις καθυποτάσσει µέσω των

µηχανισµών και των θεσµών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν τις πετάξει έξω

από το ευρώ, η δυνατότητα υπαγόρευσης πολιτικής επί των χωρών αυτών από

το Βερολίνο θα αποδυναµωθεί δραµατικά.

Είναι εξαιρετικά µεγάλη τότε η πιθανότητα να στραφούν µία µία οι χώρες αυτές

προς τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, οικοδοµώντας σταδιακά ένα αντιγερµανικό

µέτωπο επί ευρωπαϊκού εδάφους, ανάλογο µε εκείνα των δύο παγκόσµιων

πολέµων που οδήγησαν σε αντίστοιχες γερµανικές ήττες.

Αχρηστο

Ενα «πτώµα» µπορεί µόνο να φοβίσει

Η ΑΠΟΒΟΛΗ της Ελλάδας από την Ευρωζώνη τότε µόνο θα µπορούσε να

ήταν χρήσιµη για τη Γερµανία, αν το Βερολίνο αντιµετώπιζε κύµα ανυπακοής

από σειρά χωρών του ευρώ που αρνούνταν να υποκύψουν στις απαιτήσεις

του. Τότε ίσως να είχε κάποιο νόηµα για τους Γερµανούς να πετάξουν έξω µια

χώρα για να τροµοκρατηθούν οι υπόλοιπες. Τώρα όµως που Ιταλοί, Ισπανοί,

Ιρλανδοί, Πορτογάλοι σκύβουν δουλικά το κεφάλι και εκτελούν αδιαµαρτύρητα

τις εντολές των Γερµανών, σε τι πράγµα θα χρησίµευε µια εκδίωξη της

Ελλάδας από το ευρώ; Απολύτως κανένα οικονοµικό ή πολιτικό όφελος δεν

θα είχε µια τέτοια κίνηση για τους Γερµανούς. ∆εν θα διώξουν την Ελλάδα από

το ευρώ, λοιπόν - ασχέτως του ότι βεβαίως έχουν επεξεργαστεί σενάρια και γι'

αυτό.
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