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Θυµάστε την απαίτηση των Φινλανδών να λάβουν εχέγγυα πριν
συµφωνήσουν να συµµετάσχουν στην δεύτερη δανειακή συµφωνία, στο
Μνηµόνιο 2;
Θυµάστε που ακόµα κι η κα Μέρκελ είχε θεωρήσει τραβηγµένες τις
απαιτήσεις της Φινλανδίας;
Θυµάστε που ο κ. Βενιζέλος έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτηµά τους,
αντί να φέρει το θέµα στο Συµβούλιο Κορυφής, όπου αρκετές χώρες θα
ύψωναν το ανάστηµά τους απέναντι στις Φινλανδικές απαιτήσεις;
Αναρωτιέστε πως κατέληξε αυτή η υπόθεση;

Αν δεν το ξέρετε, να σας πω την θλιβερή κατάληξή της: Τον περασµένο µήνα,
το πτωχευµένο κράτος µας έστειλε €311 εκατοµµύρια στο Ελσίνκι ως
προκαταβολή των €925 εκατοµµυρίων που συµφώνησε να τους δώσει ως
εχέγγυα ο κ. Βενιζέλος. Το έχετε ξανακούσει αυτό; Εχέγγυα υπό την µορφή
ρευστού; Εκεί που θα µπορούσε, για παράδειγµα, η Φινλανδική κυβέρνηση να
ζητήσει ως εχέγγυο κάποιο από τα ακίνητα που προσπαθεί να ξεπουλήσει το
ελληνικό δηµόσιο, το Ελσίνκι ζήτησε παραδάκι από την... Αθήνα. Και η
κυβέρνηση των Αθηνών, Παπαδήµου-Βενιζέλου, το έστειλε. Χωρίς καν να τους
ζητήσει τουλάχιστον να το επενδύσουν σε κάποια παραγωγική δραστηριότητα
στην Ελλάδα – π.χ. να φτιάξουν έναν Φινλανδικό οίκο ευγηρίας σε κάποιο
ελληνικό νησί όπου οι ηλικιωµένοι Φινλανδοί να αποφεύγουν την παγωνιά του
χειµώνα τους (µια επένδυση που οι Σκανδιναβικές χώρες κάνουν στην Ισπανία
και στην Πορτογαλία).
Και τι θα τα κάνουν τα χρήµατα αυτά οι Φινλανδοί; Θεωρητικά πρέπει να τα
κρατήσουν σε έναν λογαριασµό ώστε να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα όταν η
Ελλάδα αποπληρώσει το Φινλανδικό µέρος του δανείου που πήρε από την
τρόικα. Επειδή όµως το «στάσιµο χρήµα» είναι για τον καπιταλισµό ό,τι η
Αµαρτία για τον Χριστιανισµό, αποφάσισαν να τα επενδύσουν. Γνωστοί µου
επιχειρηµατίες εδώ στην Αµερική, απ’ όπου σας γράφω, µου το σφύριξαν πως
η Φινλανδική κυβέρνηση κινείται στις ΗΠΑ και στον Καναδά ψάχνωντας να βρει
επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκτός Ευρώπης για να επενδύσει τα εχέγγυα
που της έδωσε ο κ. Βενιζέλος. (Από αυτούς έµαθα για την πληρωµή των €311
εκ. του Μαΐου, µια είδηση που, οµολογώ, µου είχε ξεφύγει.) Τεράστια ψήφος
εµπιστοσύνης των Φινλανδών εταίρων µας όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και
στην Ευρώπη: Ψάχνουν να επενδύσουν τα χρήµατα που τους έστειλε η
Ελλάδα στην... Β. Αµερική.
Θα µου πείτε: Αυτοί κάνουν την δουλειά τους. Πράγµατι. (Αν και βέβαια, η
µακροπρόθεσµη ανοησία τους είναι µνηµειώδης, καθώς η κατάρρευση της
ευρωζώνης θα τους λιανίσει.) Εµείς όµως τι κάνουµε; Γιατί σύσσωµη η ελληνική
πολιτεία, τα κόµµατα όλα, δεν θέτουν το θέµα σε κάθε φόρουµ, σε κάθε ξένο
κανάλι, σε κάθε εφηµερίδα; Υπάρχει κανένα κόµµα στην χώρα, πέραν βεβαίως
του κ. Βενιζέλου ο οποίος έχει λόγω να ποιεί την νήσσαν, που να θεωρεί ότι

καλώς πράττει η Φινλανδία; Υπάρχει κάποιος Ευρωπαίος, ακόµα και Γερµανός
Χριστιανοδηµοκράτης, που θεωρεί ότι έτσι προωθείται το ευρωπαϊκό
συµφέρον; Πιστεύω πως όχι. Όµως είναι τέτοια η τροµοκρατία, τέτοια η φοβία
πως µια τέτοια συζήτηση θα ανοίξει το Κουτί της Πανδώρας, που όλοι
σιωπαίνουν. Όπως είχε πει ο άγγλος ποιητής Edmund Burke, το µόνο που
χρειάζεται για να θριαµβεύσει το κακό είναι καλοί άνθρωποι να αδρανήσουν.
Και αδρανούν, προσθέτω, όταν τους κυριεύει ο φόβος.

