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Καλύτερο Αξιολόγηση

Ο Στάθης στον eniko
Κι ενώ
χάνονται ζωές, κόβονται μισθοί, προγράφονται σπίτια, πετάγεται απ’ την Τρόικα κι ένα ψιχουλάκι για τον ΦΠΑ στην εστίαση,
μάλιστα ένα ψιχουλάκι υπό προϋποθέσεις,
και σπεύδει αμέσως ο Πρωθυπουργός της χώρας στις οθόνες μας και κάνει διάγγελμα! Για ένα θέμα γ’ εθνικής (που πλέον δεν μπορεί να επηρεάσει τα συντελεσθέντα για αυτή τη σεζόν στον τουρισμό)
βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις οθόνες μας κι επιλέγοντας status…νομάρχη του Μεσοπολέμου, απευθύνεται
προς τους Ελληνες σπικάροντας μιαν έκθεση ΣΤ’ Δημοτικού - τέτοια απελπισία!;
Ο κ. Σαμαράς πιάνεται πλέον απ’ τα μαλλιά του! Οσο για μας,
αν δεν γίνουμε επιτέλους κι εμείς καλά παιδιά, θα μας πάρουν το ψιχουλάκι πίσω οι Τροϊκανοί σκύλοι και θα ξαναπάει ο ΦΠΑ στην εστίαση στο 23%! Μέρες
δόξας! Και για να μη χάσει το μερτικό του απ’ αυτό το κλέος ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Αντιναύαρχος Μπενύτο, βγήκε κι αυτός στα καπάκια του διαγγέλματος Σαμαρά, για να δηλώσει ότι
«ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες πετύχαμε κ.τ.λ.», όπως ακριβώς δηλαδή έλεγαν κάποτε
οι πιο φαύλοι θεράποντες του παλαιοκομματισμού δι’ εκείνου του περίφημου «κατόπιν ενεργειών μου»..!
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Οπως και να ’χει, παίρνοντας ψίχουλα απ’ την Τρόικα αυτή η κυβέρνηση που της σερβίρει φιλέτα τρώει ταυτοχρόνως και τα ψωμιά της. Ψιχουλάκι – ψιχουλάκι, μέρα την ημέρα. Το μόνον ερώτημα πλέον
είναι πόση ακόμα καταστροφή θα προκαλέσει ώσπου να πέσει.
Για παράδειγμα: επτά ημέρες δουλειά, όχι μόνον χωρίς οκτάωρο, αλλά με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας καθημερινώς κι ακόμα μικρότερες αμοιβές - το έκτρωμα
αυτό δεν μπόρεσαν να το περάσουν αυτήν τη φορά στο σύνολό του τα ανδρείκελα της Τρόικας. Θα προσπαθήσουν την επόμενη. Διότι αυτήν τη δουλειά
κάνουν τρία χρόνια τώρα οι μνημονιακές κυβερνήσεις, να μας πηγαίνουν από το ένα κακό σε επόμενο χειρότερο. Πάντα με «διορθωτικές κινήσεις», πάντα μέσα σε ένα αλαλούμ φαστ τρακ πολυνομοσχεδίων και
διαταγμάτων, πάντα με
ορισμένους βουλευτές να προβαίνουν σε λεονταρισμούς ως προς τιςδηλώσεις και να καταλήγουν σε ψοφοδεείς ψήφους ως προς το διά ταύτα.
Καθόλου δεν ενδιαφέρει το μπέρδεμα που έπαθε ο κ. Σαμαράς εκφωνώντας το διάγγελμά του – άνθρωπος είναι, μπορεί να μπερδευτεί. Τοπραγματικό μπέρδεμα είναι όλα όσα άρθρωσε καθαρά ο κ. Σαμαράς, όλα
όσα πεντακάθαρα είπε. Αυτά είναι που μπερδεύουν τη χώρα σε ένα αξεδιάλυτο κουβάρι δεσμεύσεων, σε έναν Γόρδιο δεσμό, βρόχο στον λαιμό της Ελλάδας.
Διότι της Ελλάδας τα τραίνα ξεπουλάει η κυβέρνηση, την Ελλάδα πήδηξε και πηδάει η Ζήμενς, τα παιδιά της Ελλάδας στέλνει μετανάστες ο μονοκομματικός δικομματισμός των Σαμαροβενιζέλων, την Ελλάδα
Ειδική Οικονομική Ζώνη έρχεται να επιθεωρήσει αύριο ο λήσταρχος (και λοβιτούρας, και χρηματισμένος, και παλιάνθρωπος) Σόιμπλε, της Ελλάδας τον πλούτο σε φυσικούς πόρους πάει πεσκέσι στην Ουάσιγκτον στις 8
Αυγούστου ο κ. Σαμαράς.
Αυτήν την Ελλάδα ξεφτίλισαν διεθνώς για τεμπέλα και διεφθαρμένη τα υποχείρια των Γερμανών και τα υποπόδια των Αμερικάνων, που ομιλούν την ελληνική μόνον για να ψεύδονται, να δημαγωγούν,
να κλαίγονται μπροστά στους προστάτες τους και να απειλούν ή να εκβιάζουν τον λαό.
Ας αφήσει λοιπόν τις μαχαλομαγκιστί διατυπώσεις για τους… μιαρούς «άλλους» ο κ. Πρωθυπουργός και τα ντεκλαρασιόν διαγγέλματα για τον ΦΠΑ της φακής - ας τα αφήσει
κι ας κοιτάξει να… πέσει γρήγορα, όσο γρήγορα τρέχουν τα γεγονότα – διότι εδώ συμβαίνει και το άλλο «τρελό»: τα μέτρα παράγουν πλέον γεγονότα κι όχι τα γεγονότα μέτρα.
Κάθε μέρα που περνάει η χώρα χαντακώνεται. Κάθε πολυνομοσχέδιο, κάθε προεδρικό διάταγμα είναι ένα ρέκβιεμ για όσα πραγματεύεται κι ένα πρελούδιο για επόμενα ανάλογα πολυνομοσχέδια και
διατάγματα…
…………………………………………………………………………….
Σήμερα, ημέρα που καταφθάνει στην Ελλάδα ο χερ Σόιμπλε, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριος Κάρολος Παπούλιας δέχεται τον κ. Αλέξη Τσίπρα και τον κ. Μανώλη Γλέζο.
Ο συμβολισμός παραπάνω από εύγλωττος! Αντιστρόφως ανάλογος με τη σιωπή του κ. Σαμαρά μπροστά στον κ. Σόιμπλε ως προς την καταβολή των Γερμανικών Πολεμικών Αποζημιώσεων προς την Ελλάδα, με βάση τις
αποφάσεις της Διασυμμαχικής του 1946 -των μόνων που δεν έχει καταβάλει ακόμα η Γερμανία- καθώς και
ως προς την αποπληρωμή του Αναγκαστικού (Κατοχικού) Δανείου - του μόνου επίσης που δεν έχει εξοφλήσει ακόμα η Γερμανία. Για να περιοριστούμε σε αυτά.
Ο κ. Σαμαράς σήμερα θα λάβει απ’ τον κ. Σόιμπλε εντολές. Εντολές θα λάβει και απ’ τον κ. Ομπάμα στις 8 Αυγούστου. Το ένα γεγονός θα εμφανισθεί ως επικρότηση και το άλλο ως στήριξη.
Αν για μια μόνον φορά ο κ. Σαμαράς δεν μιλούσε με δεκάρικους ή με «διαγγέλματα», δεν θα μιλούσε, θα έκλαιγε…
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