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Το πλεόνασµα του 1943
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«Ολοι πανηγυρίζουµε το πρωτογενές πλεόνασµα της Ελλάδας, το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος,
από το 1943» είπε η διευθύντρια του ∆ΝΤ σε συνέντευξή της σε τηλεοπτικό σταθµό της
Αυστραλίας. Επίσης, είπε ότι ήταν ένα «µεγάλο ταξίδι µε πολλές θυσίες εκ µέρους των
Ελλήνων», αλλά τα σκληρά µέτρα ήταν «απαραίτητα για να εξυγιανθεί η ελληνική οικονοµία».
Χµµµ. Το πρώτο πρωτογενές πλεόνασµα από το 1943; Ποιος καταφερτζής ηγέτης µερίµνησε
ούτως ώστε η πατρίδα µας να αποκτήσει πρωτογενές πλεόνασµα πριν από 71 χρόνια; Για να
ξεφυλλίσουµε ένα ιστορικό ηµερολόγιο. Τσούκου τσούκου, φλάπα-φλούπα οι σελίδες και...
φτάσαµε! 1943. Είχαµε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου (έως τον Απρίλιο) κι από
κει και έπειτα είχαµε Ιωάννη Ράλλη. Οµως, για να βγει πρωτογενές πλεόνασµα το 1943, έγινε
πολλή δουλειά το 1942. Οπερ µεθερµηνευόµενον Γεώργιος Τσολάκογλου. Παρά ταύτα, διάχυτη
είναι η υποψία ότι οι Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος και Ράλλης δεν είχαν και τόσο
διευρυµένες εξουσίες. Ισως επειδή δεν ψηφίζονταν από πολλούς αλλά µόνον από έναν. Τον
προκάτοχο της Ανγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία του Ράιχ. Το όνοµα δε αυτού, Αδόλφος
Χίτλερ. Ο υστερικός µπαρµπούλης µε το κολοβό µουστάκι τούς διόριζε.
Ελλειµµα πληθυσµού
Ηταν αναπόφευκτο τότε να αποκτήσουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Τα Ες Ες και η Βέρµαχτ
έκαναν εξαιρετική δουλειά για το πρωτογενές έλλειµµα πληθυσµού. Αν µειώσεις τον

«λαουτζίκο» (όπως λέει ο Πρετεντέρης τους φτωχούς), είναι θέµα χρόνου να βελτιωθούν τα
νούµερά σου. Αν, µάλιστα, µπορέσεις να βάλεις και τα βρέφη, τα παιδιά, τους αρρώστους αλλά
και τους νεκρούς (απαράδεκτο να λουφάρουν αυτοί) να δουλεύουν για λογαριασµό του κράτους
της Γερµανίας, η Ελλάς απογειώνεται!

Τοιουτοτρόπως, η προσφιλεστάτη κυρία Λαγκάρντ δικαιούται να µιλάει για πανηγύρια αλλά και
για το «µεγάλο ταξίδι» -στον αγύριστο- και τις θυσίες που έκαναν πάµπολλοι Ελληνες.

Να, βρε, ψύχραιµες φωνές, τις οποίες πρέπει να ακούµε µετά µεγίστης προσοχής εµείς, ο
λαουτζίκος, για να πάµε µπροστά... Να κάνουµε σκληρές θυσίες, να δοξάζουµε το 2013 και το
1943, να ευλογούµε τη Μέρκελ, τον Αδόλφο, τα στελέχη των Ες Ες, τους υπαλλήλους της
τρόικας και να πανηγυρίζουµε τα πλεονάσµατα στα νούµερα και τα ελλείµµατα στους
ανθρώπους.
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