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Ο δρόμος προς τον εξανδραποδισμό

Κωνοταντίνο Γάτσιο
ΛιιμήιμιΐΝ Α Ιωάννου

ο χρέος θα ήταν ευκταίο να μει
ο)θεί περαιτέρω έχουμε γράψει

Υι αυτό Ακόμη όμως και αν δεν μειωνόταν

βασικός παράγοντας για τη
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία που θα τη
θέσει σε ευσταθή μακροχρόνια τροχιά

ανάπτυξης βελτιώνοντας τη ζωή
των Ελλήνων είναι η δυνατότητα αλλά

και η διάθεση εξυπηρέτησης του
πληρωμής δηλαδή των τόκων

Και όμως αυτή η απλή αλήθεια δεν
φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τη
συλλογική μας συνείδηση Ως κοινωνία

αρνούμαστε να βρούμε έναν
τρόπο να πληρώνουμε τους σχετικά
λίγους τόκοος του τεράστιου αλλά
και ρυθμισμένου χρέους μας ώστε
να μη βρισκόμαστε συνεχώς στο χείλος

του γκρεμού και στην αβεβαιότητα
Μόνο που σε όλα τα μήκη και τα

πλάτη της Γης και σε όλες τις εποχές
από την κοινωνία των Σουμερίων και
την προκλασική Αθηνα ως τη σημερι

Ο πυρήνας της σημερινής κρίσης είναι
η τραγική συλλογική αδυναμία της
κοινωνίας μας πρώτα να αντιληφθεί και
στη συνέχεια να επιλύσει το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει περιμένοντας πάντοτε τη
λύση απ έξω από τους ξένους

νή αγροτική Ινδία η μοίρα όσων δεν
μπορούν ή δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν

το δάνειο που συνή·4>αν είναι
μία ο εξανδραποδισμός Εξανδραποδισμός

ο οποίος με χίλιους τρόπους

πλην όμως ανεπαισθήτοκ μας
περικυκλώνει και εμάς οήμερα από
παντού Ξεκινώντας από το ότι όοο
ουνεχίζεται η αβεβαιότητα κανείς δεν
θα επιστρέψει τα χρήματά του σιις
τράπεζες με αποτέλεσμα η Ελλάδα
να είναι η μόνη χώρο του βορείου ημι
κραιρίου χωρίς πιστωτικό σύστημα

και φθάνοντας ως το ότι η συνέχκιη
της οικονομικής περιδίνησης οδηγεί
αντικειμενικά και στην απώλεια της
δυνατότητας να υπερασπιζόμαστε την
ακεραιότητα της χώρας

Και ποιος είναι άραγε ο λόγος
που προτιμούμε τον επελαύνοντα
εξανδραποδισμό μας από όσα εξοργιστικά

μας λένε σι δανειστές
Είναι δυστυχώς πως για δεκαετίες

ολόκληρες ξεχάσαμε να είμαστε
καινστόμσι και δημιουργικοί αλλά
και να εντοπίζουμε και να χειριζόμαστε

τα προβλήματά μας Γι αυτό
θεωρούμε αδιανόητο και απεχθές να
μας ζητείται να αναλάβουμε εμείς οι
ίδιοι το έργο της σωτηρίας μας Ο
πυρήνας της σημερινής κρίσης είναι
ακριβώς αστό η τρογική συλλογική
αδυναμία της κοινωνίας μας πρώτα

να αντιληφθεί και στη συνέχεια
να επιλύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει

Εχοντας μάθει να ζει με
ασταπάτες και παραισθησεις περιμένοντας

πάντοτε τη λύση απ έξω
από τσυς ξένους τοος οποίοος
εν τούτοις αντιπαθεί αρνείται να
προσαρμοστεί στην πραγματικότητα
Υιοθετεί αντιθέτως μια νηπιακού
τύπου συμπεριφορά αναπτύσσοντας
παράλογες θεωρίες συνωμοσίας και
αναζητώντας ενόχους και υπαιτίους
οπουδήπστε αλλού εκτός από τα ίδια
της τα λάθη Και φυσικά επιλέγει δι

Mttt

II I I I I I I I I I I Ι

I
J

αδοχικά ως πολιτικούς εκπροσώπους
εκείνσος οι οποίοι ακόμη και όταν
βρισκόμαστε με το ένα πόδι στον τάφο

δεν διστάζουν να καλλιεργούν
αυταπάτες και παραιοθήοεις υποσχόμενοι

ανώδυνες λύσεις Διότι οι
πολιτικοί δεν ασταπατώνται πστέ
Απλά δημαγωγούν

Περίπτωση δημαγωγικής αστα
πάτης δεν είναι μόνο η προσφάτως

ομολοΥηθείσσ στη Βουλή από
τα πρωθυπουργικά χείλη Είναι και
η στάση της αντιπολίτευσης αναφορικά

με τα καταστροφικά κυβερνητικά

μέτρα φορολογικής επιδρομής
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