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To Economist για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ερασιτέχνες πρώην κομμουνιστές που ανήλθαν
στην εξουσία από απελπισμένους ψηφοφόρους

ι

Για ερασιτέχνες πρώην κομμουνιστές που ανήλθαν στην
εξουσία από απελπισμένους ψηφοφόρους κάνει λόγο το
βρετανικό περιοδικό Economist με αφορμή την ολοκλήρωση

του τρίτου προγράμματος αναφερόμενο φυσικά
στον Αλέξη Τσίπρα και τον συρφετό που έχει γύρω του

Γνωστό από πολιά το έργο Πάντα οι κομμουνιστές εκμε
ταλλευόντουσαν τους απελπισμένους ανθρώπους Έτσι
τους μάζεψαν και στα βουνά την περίοδο του συμμοριτο
πόλεμου και έγινε ό,τι έγινε

Στη σημερινή εποχή λοιπόν όπως λέει το αφιέρωμα του

περιοδικού υπάρχουν πράγματι ενδείξεις ανάκαμψης
κυρίως από τον μεγάλο αριθμό τουριστών που συρρέει στα
ελληνικά νησιά όπως και στο Καστελόριζο Η ανάπτυξη
έχει επιστρέψει αν και μάταια Οι πληγές παραμένουν παντού

Όπως οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά μετά από τη
μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων και τη σχεδόν 25

υποχώρηση του ΑΕΠ από το 2008 κανείς δεν μπορεί να
μιλήσει για success story

Επίσης αναφέρει ότι οι κανόνες των προγραμμάτων δι
άσωσής της αντικατόπτριζαν την εγκατάσταση της απόλυ¬

της λιτότητας ως επίσημου δόγματος της ευρωζώνης Και

ήταντο θύμα της κακής πολιτικής καθώς και της πολιτικής
εξουσίας

Σε άλλο σημείο γράφει ότι οι τραπεζικές μεταρρυθμίσεις
και οι θεσμικές αλλαγές έχουν καταστήσει την ευρώζώνη
πιο ανθεκτική Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ

μία ερασιτεχνική ομάδα πρώην κομμουνιστών και καθηγητών
που ανήλθαν στην εξουσία από τους απελπισμένους

ψηφοφόρους το 20 1 5 είδαν τη δική τους μαγική θεώρηση
αντι-λπότητας να συνθλίβεται γρήγορα

Στο ίδιο μήκος κύματος και ρεπορτάζτού Ρόπερς στο
οποίο φιλοξενείται μεταξύ άλλων και μία δήλωση του Θάνου
Βερέμη καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών στην οποία
λέει ότι Δεν βλέπω κάποιο λόγο για να πανηγυρίσουμε
την έξοδο από το πρόγραμμα γιατί μπορεί να βγαίνουμε
από ένα καυτό τηγάνι και να πηδάμε στη φωτιά Οι περισσότεροι

άνθρωποι έχουν εξαντληθείπληρώνοντας φόρους
και δεν τους έχουν μείνει χρήματα στην άκρη τα οποία θα

μπορούσαν να τα βάλουν στις επιχειρήσεις και έτσι να βελτιωθούν

και να αναπτυχθούν

http://www.innews.gr

	TO ECONOMIST ΓΙΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
	18/08/2018 ΜΑΚΕΛΕΙΟ σελ. 7


