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ΟΜΠAΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚH ΚΡIΣΗ:

Ηθελαν να σώσουν τις γερμανικές
και γαλλικές τράπεζες

Π

έρα από τα σηµαντικά στοιχεία για µια -από πολλές απόψεις- ξεχωριστή προεδρική
θητεία, τα αποµνηµονεύµατα
του Μπαράκ Οµπάµα περιλαµβάνουν
και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναφορές στην ελληνική κρίση και τον τρόπο που αντιµετώπισαν την Ελλάδα οι
ισχυροί της Ευρώπης.
Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ είχε και
κατά τη διάρκεια της θητείας του
ασκήσει κριτική, πρωτίστως στο Βερολίνο, αλλά και στο Παρίσι ιδιαίτερα για την πρώτη φάση της διαχείριση της κρίσης, για την επιµονή τους
στη δηµοσιονοµική λιτότητα την ώρα
που η αντιµετώπιση του προβλήµατος απαιτούσε την εφαρµογή επεκτακτικής πολιτικής.
Τώρα, στα αποµνηµονεύµατά του «Γη
της Επαγγελίας», που κυκλοφόρησαν την Τρίτη, γράφει: «Παρατήρησα
πως σπάνια ανέφεραν ότι οι γερµανικές και οι γαλλικές τράπεζες ήταν
από τους µεγαλύτερους δανειστές της
Ελλάδας ή ότι µεγάλο µέρος του χρέους των Ελλήνων είχε συσσωρευτεί
αγοράζοντας γερµανικές και γαλλικές
εξαγωγές – δεδοµένα που θα µπο-

δανεισµού».
∆εν είναι µόνο το προσωπικό ήθος
που αναδεικνύεται στο βιβλίο, η προσήλωση του συγγραφέα στις αρχές
της δηµοκρατίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης και η ανησυχία του για
τον εσωτερικό διχασµό της Αµερικής,
ούτε η εντελώς διαφορετική προσέγγισή του προς τους συµµάχους και
εταίρους των ΗΠΑ και τον ρόλο της
Αµερικής στον κόσµο, που εκ των
πραγµάτων παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον.

ρούσαν να έχουν καταστήσει σαφές
στους ψηφοφόρους τους γιατί διασώζουν τους Έλληνες».
Έχει δε σηµασία ότι η κριτική δεν
εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιας
προσωπικής αντίθεσης του Μπαράκ
Οµπάµα προς την Άγκελα Μέρκελ ή
τον Νικολά Σαρκοζί.
Άλλωστε, στο ίδιο βιβλίο εκθειάζει
την προσωπικότητα και τις ηγετικές
ικανότητες της Γερµανίδας καγκελαρίου.

Αναφερόµενος, όµως, στην επιλογή
αυτή της Γερµανίας και της Γαλλίας, ο
τέως πρόεδρος των ΗΠΑ υπογραµµίζει ότι «ισοδυναµούσε µε τη διάσωση
των δικών τους τραπεζών και βιοµηχανιών και ίσως ανησυχούσαν ότι
µια τέτοια παραδοχή θα έστρεφε την
προσοχή των ψηφοφόρων από τις
αποτυχίες διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων, στις αποτυχίες εκείνων
των Γερµανών ή Γάλλων αξιωµατούχων που είναι επιφορτισµένοι µε την
εποπτεία των πρακτικών τραπεζικού

Είναι και οι συγκεκριµένες αναφορές
στην Ελλάδα και στη διαχείριση της
οικονοµικής κρίσης. Προερχόµενες
από τον ισχυρότερο άνθρωπο του κόσµου κατά την επίµαχη περίοδο – ο
Μπαράκ Οµπάµα ανέλαβε πρόεδρος
το 2009 και παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραµπ το 2017 – λένε πολλά,
και αποτελούν χρήσιµο κοµµάτι του
παζλ της ελληνικής κρίσης, όχι µόνο
για τον ιστορικό του µέλλοντος, αλλά
και για τους Ευρωπαίους αξιωµατούχους που χειρίζονται σήµερα τα οικονοµικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Πηγή: Καθηµερινή, Αθανάσιος Έλλις)

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MACQUARIE
προσκαλεί όλους τους Ομογενείς σε

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, 7:00μμ
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba St., Lakemba
ΘΕΜΑΤΑ
1) Συνέχιση των προγραμμάτων των Ελληνικών Σπουδών
2) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ελληνικών Σπουδών
Δευτέρα 0 Νοεμβρίου 2020 – 5μμ
Λόγω του Covid-19 είναι υποχρεωτική η δήλωση συμμετοχής στην συγκέντρωση στον: Γεώργιο Μπλιώκα
gjmpliokas@gmail.com
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