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ΤΟ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΛΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για να είµαστε δίκαιοι, αυτή ήταν ιδέα της προηγούµενης κυβέρνησης. Κάθε φορά που
ερχόταν  η  Τρόικα,  τα  ΜΜΕ  έπαιζαν  το  ίδιο  σενάριο:  “Θρίλερ  οι  διαπραγµατεύσεις!”
Κανένας µας βέβαια δεν µάθαινε ποτέ ποια ήταν η θέση των µεν και ποια των δε.  Για
υπογραφές που δεν τηρήθηκαν και για νόµους που δεν εφαρµόστηκαν άφηνε να εννοηθεί
η Τρόικα, για κατακτητές που θέλουν να µας… φτωχοποιήσουν (αλήθεια, πότε είµασταν
πλούσιοι  µε  δικά  µας  λεφτά;)  και  εµείς  τους  απωθήσαµε  µαχόµενοι  ηρωϊκά  στα
χαρακώµατα του Υπουργείου Οικονοµικών µιλούσε η κυβέρνηση.

Το  σενάριο  ο  ΣΥΡΙΖΑ  το  βρήκε  έτοιµο.  Γιατί  να  µην  το  χρησιµοποιήσει;  Άλλωστε  είχε
προβάλει  ήδη σκηνές του  έργου  στα  "ΠΡΟΣΕΧΩΣ": “Σφίγγουν  το σκοινί  στο λαιµό  της
Ελλάδας!". Η “ούτε µία πιθανότητα στο εκατοµµύριο να µην δεχθούν” φαίνεται ότι απείχε
πολύ  από  την  πραγµατικότητα!  Και  γιατί  το  σφίγγουν;  Επειδή  επιµένουµε  να  µας
δανείζουν  στον  αιώνα  τον  άπαντα  χωρίς  να  τους  δίνουµε  λογαριασµό  κι  εµείς  να  τα
κάνουµε  συντάξεις  50άρηδων,  µονιµοποιήσεις  έκτακτων  και  επιδόµατα  στις  γνωστές
συντεχνίες. Μάλλον η µέθοδος “χτυπάµε τα νταούλια και οι αγορές χορεύουν” δεν έχει
αποδειχθεί και τόσο αποτελεσµατική…

Οπότε,  αύριο  που  θα  έρθει  η  θεσµόικα  ή  όπως  αλλιώς  θέλετε  να  την  πείτε  (µια  και
υποβιβάστηκαν  σε...  τεχνικό  κλιµάκιο,  και  το  Μποµπο-µάστορες  παίζει…)  θα  ζήσουµε
καινούργιο θρίλερ. Ας το ζήσουµε, αλλά ας δούµε όλες τις σκηνές. Να µάθουµε τις θέσεις
όλων. Θα είναι µια καλή κίνηση  της κυβέρνησης προς  την πλευρά  της διαφάνειας την
οποία  ευαγγελίζεται. Για  να  καταλάβουµε  ποιος  θέλει  την πρόοδο της  χώρας  και ποιος
προσπαθεί  να  την  κρατήσει  καθηλωµένη  στο  πελατειακό  της  παρελθόν.  Αλλιώς,  αν  η
πανωλεθρία της στο εξωτερικό συνδυαστεί µε το θρίλερ στο εσωτερικό, µάλλον θα πρέπει
οι σινεφίλ του Υπ. Οικ. να επινοήσουν νέα κινηµατογραφική κατηγορία. Πανωλεθρίλερ θα
ήταν ένας καλός όρος.
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