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Σχήµα λόγου ή οµολογία πλήρους αποτυχίας, συνέχεια: θα “κατεβάσουµε ρολά”
Άκουσα χθες τον Υπουργό Οικονοµικών να λέει δηµόσια πως αν δεν πάρουµε την δόση θα
“κατεβάσουµε ρολά” στις 15 Ιουλίου.
Και αναρωτήθηκα αν υπάρχει άλλο κράτος στον κόσµο όπου ένας υπουργός οικονοµικών είναι ακόµη
στην θέση του, παρότι οµολογεί ότι το αποτέλεσµα της δουλειάς του, του προγραµµατισµού του,
διασφαλίζει τη λειτουργία του κράτους µόνο για 15 µέρες από την ηµεροµηνία της
προγραµµατισµένης καταβολής µιας δόσης (της 5ης!!!) σε περίπτωση που αυτή δεν δοθεί. Εκτός και
αν πιστεύει η Κυβέρνηση και ίσως και ο Ελληνικός λαός, αυτό που φαίνεται να πιστεύει ο ίδιος, ότι
δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η καταβολή της 5ης δόσης εξαρτάται απόλυτα από την εφαρµογή των όποιων
όρων θα σου επιβάλουν άλλοι, και αυτό ήταν γνωστό.
Θα µου πείτε, ζητάς να έχουν εναλλακτικό σενάριο και λύση όταν δεν υπάρχει καν σχέδιο πορείας;
Κλεάνθης Θραµπουλίδης

On 7/5/2011 9:01 πμ, Kleanthis Thramboulidis wrote:
Σχήµα λόγου ή οµολογία πλήρους αποτυχίας;
Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό της χώρας να λέει απαντώντας σε ερωτήσεις του αρχηγού της
«αξιωµατικής» αντιπολίτευσης.
Θέλετε να διώξουµε την τρόικα; θέλετε να µην πάρουµε την 5η δόση; Πέστε το! Ποιος θα
πληρώσει τους µισθούς και τις συντάξεις τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέµβριο;
Και ρωτάω όσους είναι, ή τουλάχιστο όσους εκφράσθηκαν, υπέρ του Μνηµονίου. Είναι
δυνατόν σε µια περίοδο που λογικά, και σύµφωνα µε τα σχέδια, αν υπάρχουν, θα έπρεπε να
είναι η χώρα έτοιµη να βγει στις αγορές, να θέλουµε ακόµη τη δόση µας για να πληρώσουµε
µισθούς και συντάξεις;
∆εν µπορούν κάποιοι να καταλάβουν ότι αν δανείζεσαι ενέργεια για να κάνεις µια τρύπα στο
νερό και για ένα χρόνο σπαταλάς την ενέργεια αυτή (την οποία κάποιοι άλλοι θα κληθούν
αργότερα να χρυσοπληρώσουν) προσπαθώντας να ανοίξεις την τρύπα χωρίς πρώτα να
αποφασίσεις να παγώσεις το νερό, θα φτάσεις σε ένα σηµείο που δεν θα έχεις ενέργεια ούτε καν
να το παγώσεις. Ή ακόµη χειρότερα, θα φτάσεις σε ένα σηµείο που θα έχεις τελικά αποφασίσει
να παγώσεις το νερό, αλλά κανείς δεν θα σου δίνει πλέον την ενέργεια που θα θέλεις για να
κάνεις την τρύπα. Και επειδή το νερό σου θα είναι παγωµένο δεν θα µπορείς να τροφοδοτήσεις
τη δική σου παραγωγή ενέργειας.
Ποιο είναι τελικά το σχέδιο; και ποιος ο στόχος;
Κλεάνθης Θραµπουλίδης
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