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Τους έλιωσαν οι Γερµανοί!
του Γιώργου ∆ελαστικ
Υπόδουλοι στο ∆΄ Ράιχ θα παραµείνουν οι Έλληνες και µε την κυβέρνηση Τσίπρα – και µάλιστα
χωρίς να πάρουν ούτε καν ανάσα ανακούφισης στο αστικό πλαίσιο που εκπροσωπούσαν οι
προεκλογικές υποσχέσεις του Προγράµµατος της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το συµπέρασµα της
παράδοσης άνευ όρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην ευρωοµάδα τη νύχτα της
Παρασκευής. Μέχρι και να νοµοθετούν οποιοδήποτε φιλολαϊκό µέτρο τους απαγόρευσαν οι
Γερµανοί και οι του ΣΥΡΙΖΑ το αποδέχθηκαν! Ούτε ένα µήνα δεν κατόρθωσαν να αντισταθεί η
κυβέρνηση στις πιέσεις του Βερολίνου!
Η επίσηµη τελετή παράδοσης της κυβέρνησης Τσίπρα θα ολοκληρωθεί αύριο, όταν προς µεγάλη
χαρά των σύγχρονων «γερµανοτσολιάδων» και των πάσης φύσεως συνεργατών των γερµανικών
αρχών κατοχής η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα υποβάλει ευπειθώς και γονατιστή τον πλήρη
κατάλογο των αντιλαϊκών µέτρων και θα προσπαθήσει να επιβάλει εναντίον του ελληνικού
πληθυσµού. Η καγκελαρία του Βερολίνου θα αποφασίσει πόσα ακόµη µέτρα αντιλαϊκού
χαρακτήρα θα συµπεριλάβει στη λίστα του τετραµήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου η
γερµανική κυβέρνηση θα αποφασίσει και θα επιβάλει στην κυβέρνηση Τσίπρα το νέο τετραετές
Μνηµόνιο, µε νέες περικοπές µισθών και συντάξεων, νέες περικοπές στην παιδεία και στην
υγεία, νέες περικοπές στα κοινωνικά επιδόµατα σε όλους τους τοµείς. «Στον Καιάδα οι γέροι και
οι σακάτηδες Έλληνες!» είναι το πασίγνωστο δόγµα των Γερµανών και αυτό θα κληθεί να
εφαρµόσει η κυβέρνηση Τσίπρα, όσο κι αν δεν συµφωνεί µε αυτό. Εξάλλου, µετά τη µοιραία
παράδοση της Παρασκευής, µοναδικός στόχος της κυβέρνησης Τσίπρα δεν είναι άλλος από την
παραµονή της στην εξουσία, οποιοδήποτε κόστος κι αν έχει αυτό για το λαό.
Η κυβέρνηση Τσίπρα είχε ήδη παραδοθεί προτού καν αρχίσει η ευρωοµάδα, µε το περιεχόµενο
της επιστολής Βαρουφάκη που αναιρούσε όλα όσα είχαν πει προεκλογικά ο πρωθυπουργός και
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. «Οι ελληνικές αρχές τιµούν τις οικονοµικές υποχρεώσεις της Ελλάδας
προς όλους τους πιστωτές» αναφέρεται στην επιστολή. Καλά, η διαγραφή του χρέους πού πήγε;
Πώς εξαφανίστηκε; «Ο στόχος της αιτούµενης εξάµηνης παράτασης της διάρκειας της
σύµβασης είναι… να βεβαιώσει, συνεργαζόµενη στενά µε τους Ευρωπαίους και διεθνείς µας
εταίρους, ότι οποιαδήποτε νέα µέτρα θα έχουν πλήρη χρηµατοδότηση, απέχοντας από
µονοµερείς ενέργειες οι οποίες θα υπονόµευαν τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την οικονοµική
ανάκαµψη και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα» αναφέρει επίσης η επιστολή Βαρουφάκη.
Καλά, πώς συµβιβάζεται το «σκίσιµο του Μνηµονίου» µε την «αποχή από µονοµερείς ενέργειες
που θα υπονόµευαν τους δηµοσιονοµικούς στόχους»; Όταν ο Τσίπρας έλεγε ότι «θα σκίσει το
Μνηµόνιο», εννοούσε ότι θα το σκίσει… «συνεργαζόµενος στενά µε τους ευρωπαίους και
διεθνείς µας εταίρους»; ∆ούλευε τους Έλληνες δηλαδή για να τον κάνουν πρωθυπουργό! Όταν η
κυβέρνηση Τσίπρα στην επιστολή Βαρουφάκη δηλώνει ότι στόχος της είναι «να συµφωνηθεί η
εποπτεία υπό το πλαίσιο της ΕΕ και της ΕΚΤ και στο ίδιο πνεύµα, υπό το ∆ΝΤ, κατά τη
διάρκεια της επεκταθείσας συµφωνίας», µπορεί να µας εξηγήσει τι ακριβώς διαφέρει αυτή η
πρότασή της από τη σήµερα υφιστάµενη τρόικα της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ;

Μετονοµάζοντας το νέο Μνηµόνιο σε «Συµβόλαιο για την ανάκαµψη και την ανάπτυξη», το
οποίο «Συµβόλαιο» θα συνοµολογηθεί «ανάµεσα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και το ∆ΝΤ»,
νοµίζει η κυβέρνηση ότι εξαπατά τον κόσµο; ∆εν καταλαβαίνει δηλαδή ο λαός µας ποιος είναι ο
πολιτικός µασκαράς, µιας και σήµερα είναι η µέρα του Καρνάβαλου;
Πολύ κατώτερη των περιστάσεων αποδείχθηκε η κυβέρνηση Τσίπρα, διαψεύδοντας τις ελπίδες
ελλήνων και ξένων αριστερών που επένδυσαν σε αυτήν. Πάγωσε τον ελληνικό λαό που
µετεκλογικά συµπαρατάχθηκε µαζί της σε πρωτοφανή ποσοστά που υπερέβαιναν το 80% (!),
όσο την έβλεπε να συγκρούεται µε τους Γερµανούς. Από εδώ και πέρα, κανένας Έλληνας ή
ξένος, εκτός από τα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ που προσδοκούν προσωπικά οφέλη, δεν έχει πλέον λόγο
να συµµετάσχει σε εκδηλώσεις υποστήριξης της κυβέρνησης Τσίπρα, από τη στιγµή που
υπέκυψε στους Γερµανούς. «Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της
αξιολόγησης βάσει των συνθηκών στην τρέχουσα συµφωνία» αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν
και συνεχίζει: «Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν µια πρώτη λίστα µε µέτρα
µεταρρυθµίσεων µε βάση την τρέχουσα συµφωνία έως το τέλος της ∆ευτέρας 23 Φεβρουαρίου.
Οι θεσµοί (σ.σ.: εννοούν την Κοµισιόν, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ) θα παράσχουν µια πρώτη άποψη
για το εάν αυτή είναι ικανοποιητικά κατανοητή ώστε να αποτελέσει ένα έγκυρο σηµείο έναρξης
για την επιτυχή κατάληξη της αξιολόγησης. Η λίστα θα συγκεκριµενοποιηθεί περαιτέρω και εν
συνεχεία θα συµφωνηθεί µε τους θεσµούς έως το τέλος του Απριλίου. Μόνο η έγκριση των
συµπερασµάτων της αξιολόγησης για τη διευρυµένη συµφωνία από τους θεσµούς θα επιτρέψει
µε τη σειρά της την όποια εκταµίευση της δόσης του τρέχοντος προγράµµατος του EFSF και τη
µεταβίβαση του SMΡ κερδών του 2014. Και τα δύο και πάλι υπόκεινται σε έγκριση από το
Γιούρογκρουπ» υπογραµµίζει το κοινό ανακοινωθέν.
Λεφτά δηλαδή η κυβέρνηση του Τσίπρα θα πάρει από Μάη και βάλε – κι αυτό µόνο αν
συναινέσουν οι Γερµανοί! Έτσι είναι: το αγκιστρωµένο ψάρι δεν χρειάζεται ούτε καν δόλωµα!

