Ποιος θέλει εκλογές;
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Παρασκευή, 05 Δεκέμβριος 2014 13:57 -

Τα «παράθυρα» και οι εκτιμήσεις για πρόωρες εκλογές ανοιγοκλείνουν όσο δεν έρχεται η
απάντηση της τρόικα για την αξιολόγηση,

Η χώρα μας παραμένει το «παράδειγμα» για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και εφαρμόζεται
κάθε είδους πίεση από τους δανειστές ώστε να μην μπαίνουν σκέψεις για χαλάρωση σε
άλλα κράτη μέλη για αλλαγές στις παραμέτρους της δημοσιονομικής σταθερότητας για τις
οποίες δεν συμφωνεί η Γερμανία.

Τις τελευταίες μέρες έχουν δείξει με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση για έξοδο
από το μνημόνιο πριν ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις που η τρόικα πιστεύει ότι είναι
απαραίτητες για να εξυπηρετείται το χρέος και για να τεθούν όπως λένε οι
«προϋποθέσεις» ανάκαμψη της χώρας .

Όλοι στην ευρωζώνη πιέζουν για συμφωνία με την τρόικα αλλά το μέτρα που ζητούν δεν
είναι δυνατόν να ληφθούν από την κυβέρνηση που μέχρι πρότινος μιλούσε για έξοδο από το
μνημόνιο.

Η πίεση της τρόικας είναι τέτοια λες και επιθυμεί τις πρόωρες εκλογές για να γίνουν
διαπραγματεύσεις με μια κυβέρνηση που έχει νωπή εκλογική εντολή.

Όσο όμως σκληραίνει την στάση της τόσο περισσότερο ο λαός οδηγείται σε εκλογές με
διάθεση ρήξης με την τρόικα και κατ' επέκταση με την ευρωζώνη.
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Οι εκλογές σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο θα έχουν ένα πρωτόγνωρο δίλημμά για τον λαό και
η απόφαση του δεν είναι καθόλου προβλέψιμη.

Οι εκλογές του 2012 είχαν ως αποτέλεσμα την συνεργασία των κομμάτων, την έντονη
διαπραγμάτευση με την τρόικα αλλά και την διόρθωση πολλών στρεβλώσεων του ελληνικού
δημοσίου.

Σήμερα η τάση είναι η ρήξη με την τρόικα ως αντίδραση στις πιέσεις και τις αυταρχικές
οδηγίες και απαιτήσεις.

Οι εκλογές όμως δεν συμφέρουν την ελληνική οικονομία που παραπατάει και δεν έχει
αντοχές για εξάμηνη κρατική παράλυση. Την νύφη θα την πληρώσει όπως σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση η ελεύθερη αγορά και ειδικά σε αυτή την φάση , με νέα ανεργία και
κατεστραμμένες επιχειρήσεις.

Την ώρα που γίνεται τεράστια προσπάθεια να οριστεί ο πάτος του βαρελιού και μια νέα
αρχή. Σε περίπτωση προώρων εκλογών όλα γίνονται ρευστά και η οικονομία σηκώνει τα
χέρια με τις γνωστές συνέπειες.

Τρόικα, ελληνικά κόμματα, και η Γερμανία μπορεί να επιθυμούν εκλογές στην Ελλάδα για τα
δικά τους θέματα όμως ούτε είμαστε διατεθειμένοι για νέες αδιανόητες υποχωρήσεις ούτε
να γίνουμε για ακόμη μια φορά το οικονομικό πειραματόζωο και το παράδειγμα προς
αποφυγή της ευρωζώνης
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