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ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΡΌΙΚΑ
« ...να κατρακυλήσεις πιο

βαθιά

στου Κακού τη σκάλα,..»
∆υστυχώς κάθε µέρα επιβεβαιώνεται ότι µέσα στην Ε.Ε. και το ευρώ δεν υπάρχει ούτε ο
«έντιµος συµβιβασµός» του κ. Βαρουφάκη και των δηµοσκόπων, ούτε καν συµβιβασµός. Μόνο
ταπείνωση και υποταγή στη γερµανική κυριαρχία, δηλ. στην κατοχή µε τα µνηµόνια. Κάθε µέρα.
Ούτε και τους πιο ανώδυνους νόµους δεν τους επιτρέπουν, πλέον, να ψηφίζουν (!!!) Το
«πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης» θα είναι µόνο αντικείµενο των ιστορικών του µέλλοντος.
Αυτό είναι το τίµηµα, για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό της πρόσδεσης της
πολιτικής ελίτ µε τα συµφέροντα χωρών ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού. Της κυβερνητικής µε
τα κακείθεν, που µας ζητούν να στηρίξουµε τη Γερµανία και την ευρωζώνη για τα δικά τους
γεωπολιτικά συµφέροντα, όχι για τα ελληνικά. Αλλωστε, ο κ. Βαρουφάκης ως θεωρητικός
υποστηρίζει: «Να µην καταρρεύσει το ευρώ, είναι η απάντησή µου <...> η κατάρρευση του ευρώ
θα επιφέρει µεγάλα δεινά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο<...> Εν συντοµία, η Ευρώπη θα
µπει σε πολιτικές και οικονοµικές περιπέτειες». ∆εν έγινε, συνεπώς, τυχαία υπουργός. Εκφράζει
απολύτως τις αµερικανικές θέσεις, γι’αυτό άλλωστε επισύρει τη µήνιν της Γερµανίας.
Οσο η κυβέρνηση υποχωρεί τόσο «βρυχάται» επικοινωνιακά. «Κατάσχεση γερµανικών
περιουσιών για το ∆ίστοµο» «Σύσταση επιτροπής για τις γερµανικές αποζηµιώσεις». «Εκλογές ή
δηµοψήφισµα», λες και θα τους επέτρεπαν να θέσουν είτε το ευρώ υπό την αίρεση του
ελληνικού λαού, είτε αυτός να εκφρασθεί µε συντριπτική πλειοψηφία αντιγερµανικά.
Ο κατήφορος δεν έχει τέλος. Νέο µνηµόνιο, (συγγνώµη, «συµβόλαιο για την ανάπτυξη»)
µε νέο δάνειο, γερµανικής έµπνευσης, βρίσκεται επί θύραις προς ανακούφιση των τέως
συνεταίρων Σαµαρά-Βενιζέλου, που περιµένουν πώς και πώς τη δικαίωση (!) των δικών τους
µνηµονιακών αµαρτηµάτων, του «Ποταµιού» που βλέπει στροφή του Τσίπρα στο «ρεαλισµό»
και του ΚΚΕ, που τώρα τώρα... θυµήθηκε να κάνει αντιπολίτευση.
Το ερώτηµα είναι πόσο θα κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ των κ.κ. Τσίπρα και Βαρουφάκη ότι
δηλ. είναι δυνατόν να εφαρµόσει οποιαδήποτε προοδευτική ή αναπτυξιακή πολιτική εντός Ε.Ε.
και ευρώ. Οχι πολύ.
Μακάρι !
«...για τ' ανέβασµα ξανά που σε καλεί
θα αιστανθείς να σου φυτρώσουν, ω χαρά!
Τα φτερά,
τα φτερά τα πρωτινά σου τα µεγάλα!»

