"Μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία της χώρας"
Επιθυμώ να διαβεβαιώσω εξ αρχής ότι έχω πλήρη συνείδηση του κειμένου που
ακολουθεί που φέρει ως τίτλο "Μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία της χώρας!".
Εξάλλου, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς αυτούς, του μέσου Έλληνα
πολίτη, γνωστοποίησα - από τη στήλη αυτή - σε συνεχόμενα κείμενα (από το
καλοκαίρι του έτους 2008), προειδοποιώντας για τα επερχόμενα.
Δεν μονοπωλώ, τις όποιες προβλέψεις ή εξελίξεις, όμως δικαιούμαι να αμφισβητώ
την ειλικρίνεια της πολιτικής ηγεσίας η οποία (τα τελευταία μάλιστα χρόνια)
σχεδιασμένα και προκλητικά εξαπατά τον Ελληνικό Λαό - ιδιαίτερα μάλιστα οι
κυβερνητικοί πολιτικοί σχηματισμοί - με εκβιασμούς, απειλές και τρομοκρατικές
επιλογές προκειμένου να τον αποτρέψουν από δυναμικές διαμαρτυρίες!
Ωστόσο γνωρίζουν οι πάντες τις μεθοδεύσεις που εκδηλώθηκαν, από κυβερνητικής
πλευράς, προκειμένου οι αγανακτισμένοι να διακόψουν τις αποδοκιμασίες και τις
δικαιολογημένες διαμαρτυρίες τους, χωρίς όμως να συνειδητοποιούν οι "ιθύνοντες"
ότι ενδέχεται ή επίκειται η σημερινή αυτή βουβή ηρεμία, να προκαλέσει σύντομα
ακόμη και μια δυνατή μη ελεγχόμενη μάλιστα έκρηξη!
Όμως, οι υπεύθυνοι - ένοχοι, παραλείπουν ακόμη να καταλογίσουν στον εαυτό τους
τις δικές τους μεγάλες ευθύνες, την ανεπάρκεια τους, την αδράνειά τους, τις σπατάλες
τους, σε μια τραγική συγκυρία που διέλυσαν την ελληνική κοινωνία, η οποία
λεηλατήθηκε κυριολεκτικά, εξαθλιώθηκε οικονομικά, οι άνεργοι ήδη έχουν
ξεπεράσει το 1.000.000, χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν κλείσει (ενώ ο αριθμός τους το
2012 πρόκειται να διπλασιαστεί), οι Έλληνες πολίτες εξαναγκάστηκαν (στα δύο
τελευταία χρόνια) να καταβάλουν αρκετές δεκάδες δις ευρώ, για να σωθεί δήθεν η
Ελλάδα την οποία όμως οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρεοκόπησαν! Ενώ επιμένουν οι
καταστροφείς και να τη σώσουν! Αν είναι δυνατόν!!
Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στην πατρίδα μας γιατί ο Ελληνικός Λαός είναι
προφανώς εύπιστος και αποδέχθηκε - αρχικά - ως αλήθειες όλα τα ψέματα με τα
οποία βομβαρδίστηκε ότι τάχα ξαφνικά προέκυψαν ότι "λεφτά δεν υπάρχουν", ότι
"κινδυνεύουμε να ναυαγήσουμε όπως ο Τιτανικός", ότι "το πιστόλι είναι πάνω στο
τραπέζι γεμάτο" και άλλα παρόμοια - γελοία μεν - αλλά κωμικοτραγικά εκβιαστικά
διλήμματα, προκειμένου να οδηγηθεί η πατρίδα μας στη σημερινή αναξιοπιστία, στην
πλήρη ανυποληψία, στην οικονομική κατάρρευση και στο διεθνές διασυρμό μας ως
έθνους.
Αν οι επιλογές αυτές δεν ήταν συνειδητές ή δεν ήταν ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν
θα δηλώνονταν τόσες ψευτιές όπως έχει ήδη αποδειχθεί.




Διότι από τα "λεφτά υπάρχουν" (προεκλογικά το 2009) αποκαλύφθηκε από
τον ίδιο τον Στρος Καν ότι ήδη ο εν συνεχεία αναδειχθείς Πρωθυπουργός, από
το καλοκαίρι του 2009 συζητούσε μαζί του τη στήριξη της Ελλάδας από το
Δ.Ν.Τ.!
Διότι υπουργοί της χθεσινής και σημερινής κυβέρνησης έχουν ομολογήσει
δημόσια ότι ήταν μπλόφα "τα λεφτά υπάρχουν", ότι διαπράχθηκαν πολλά
λάθη, ότι έγιναν πολλές καθυστερήσεις, ότι δεν υπήρξαν αποτελέσματα, ότι
έπεσαν έξω όλες οι εκτιμήσεις τους!








Διότι, ακόμη και οι εκπρόσωποι της Τρόϊκας ομολογούν ότι και οι δικές τους
υποδείξεις και τα προγράμματά τους ήσαν λαθεμένα και δεν έφεραν τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Διότι δεν γνώριζαν οι κυβερνητικοί μας παράγοντες τι συμφωνούσαν και τι
υπέγραφαν στις συναντήσεις τους! Απόδειξη, επέστρεψαν ως θριαμβευτές
καταχειροκροτούμενοι στο Υπουργικό Συμβούλιο ή τη Βουλή και αντί για
καλύτερα οδηγούμασταν σε χειρότερα αποτελέσματα.
Διότι οι απειλητικές και εκβιαστικές επιλογές ήσαν η αποκλειστική αιτία
φυγάδευσης πολλών δις ευρώ στο εξωτερικό από διαφαινόμενους (εκ της
τακτικής τους) κινδύνους οικονομικής κατάρρευσης ή επιστροφής στη
δραχμή! Αυτά όλα είναι κατορθώματα του κυβερνητικού χώρου. Ψέματα,
ψέματα, ψέματα!! Μόνον ψέματα!
Τρανή και αδιάψευστη επιβεβαίωση αποτελεί ότι η συνολικά εκτιμηθείσα
ύφεση (κατά την Τρόϊκα και αποδεχθείσα από τη Βουλή και Κυβέρνηση) ήταν
3.5% και ενώ σήμερα η ύφεση βρίσκεται στο 7,5% και αναιδέστατα
προαναγγέλλεται ανάπτυξη! Σε ποιους απευθύνονται και ποιοι τους
πιστεύουν;

Προς επιβεβαίωση δε όλων αυτών καταγράφονται, κατωτέρω, ορισμένοι τίτλοι
εφημερίδων και περιοδικών για να επιβεβαιωθεί η απόλυτη αναξιοπιστία της
πολιτικής ηγεσίας που κυβερνά τα τελευταία χρόνια την πατρίδα μας.
Αντιγράφομε:
"Με βάρκα την ελπίδα κόντρα στην ύφεση", "Πριν από το Πάσχα θα γίνει ο
τελευταίος εκβιασμός", "Αρμαγεδών το 2012" "Η Ελληνική πλευρά φέρεται να έχει
παραιτηθεί από το ισχυρότερο νομικό της όπλο την υπαγωγή των ομολόγων στο
Ελληνικό δίκαιο", "Διπλός εκβιασμός", "Υπάρχει ελπίδα;", "Οικονομία, τοπίο στην
ομίχλη", "2012. Χρονιά ανεργίας και κοινωνικής αποσάρθρωσης", "Προβλέψεις για
κοινωνικό κραχ", "Το Παρίσι θα υποδείξει ποιοι υπάλληλοι θα απολυθούν", "Δραχμή
σημαίνει επιστροφή στο 1950", "Οι δανειστές θα ζητήσουν πλήρη υποταγή σε
δραστικά μέτρα με αντάλλαγμα την παραμονή στην ευρωζώνη", "Σκληρότατες οι
απαιτήσεις των εταίρων για το δεύτερο μνημόνιο...", "Μνημόνιο 2 για εκμηδένιση
της χώρας - Στόχος του δεν είναι να βγάλει την Ελληνική οικονομία από την κρίση,
αλλά να τη βυθίσει περισσότερο στην ύφεση", "Λιγότερα χρήματα για τον κόσμο",
"Λιγότερα δικαιώματα", "Λιγότερη εθνική κυριαρχία", "Λιγότερη Δημοκρατία",
"2012: Ο επίλογος ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος", "Τα μέτρα εξόντωσης των
Ελλήνων", "Έγκλημα και τιμωρία - Ομολογίες εξαπάτησης των Ελλήνων και
καταστροφής της Ελλάδας", "Προεκλογική απάτη και υπονόμευση", "Ομολογία
εγκλήματος που έφερε καταστροφή", "Οι δράστες όχι μόνον επιμένουν να μένουν
στις θέσεις τους, αλλά διεκδικούν και αξιώματα από τα οποία μπορούν να
διαπράξουν το ίδιο έγκλημα!", "Η περίοδος υποταγής με θρασύτατο Συνταγματικό
Πραξικόπημα", "Γιατί δεν πλήρωσαν οι πρώτοι υπεύθυνοι για την κατάσταση της
Ελληνικής οικονομίας;", "Με τις συμφωνίες που ετοιμάζονται μεταφέρονται
δικαιώματα της χώρας σε χρήμα, πλούτο, δυνατότητες και προοπτικές στα χέρια της
Τρόϊκας", "Οι σύμβουλοι του Λ.Π. που ορκίζονται στο Μνημόνιο και στο αγγλικό
Δίκαιο", "Σφαγείο το 2011, Καιάδας το 2012", "Αυτός ο χειμώνας του 2011 προς
2012... θυμίζει ιστορικά το χειμώνα του 1941 προς 1942 της ναζιστικής κατοχής",
"Αναδιανομή υπέρ του κεφαλαίου", "Μια χώρα με κατεστραμμένη οικονομία,
αποδεκατισμένη κοινωνία και υποθηκευμένη δημόσια περιουσία έχει στην πράξη

εκμηδενιστεί!", "Έρχεται πλήρης ισοπέδωση το 2012", "Αναπόφευκτη η αναζήτηση
ευθυνών", "Η Τρόϊκα συνεχίζει τον εκβιασμό", "Το επερχόμενο 2012 βρίσκει σε
σύγχυση και αμηχανία ένα ερειπωμένο δικομματικό σύστημα εξουσίας",
"Κινεζοποίηση μισθών", "Πειραματόζωο η Ελλάς", "Οι Έλληνες ζητούν την
αλήθεια", "Στην Ελλάδα συντελέστηκε ένα έγκλημα (Γκρεγκ Παλαστ)", "Η παρωδία
της συγκυβέρνησης", "Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με ΜΚΟ και μυστικά κονδύλια",
"115 εκατ. ευρώ δόθηκαν από το ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - Καταγράφεται 270% αύξηση
την τελευταία διετία", "Σπατάλες με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας", "Πάρτι και
την εποχή του Μνημονίου", "5 σκάνδαλα στο Υπουργείο Οικονομικών", "Κολασμένο
τρίμηνο για την Ελληνική Οικονομία", "Το μεγάλο παραμύθι της πάταξης της
φοροδιαφυγής", "Ευνοήθηκε το λαθρεμπόριο καυσίμων", "Εκρηκτικοί φάκελοι στα
χέρια των εισαγγελέων", "Οι καταγγελίες για άνομες συναλλαγές μεταξύ
κυκλωμάτων σε εφορίες, αν επιβεβαιωθούν από την εισαγγελική έρευνα, θα
μπορούσε να αποτελέσουν αιτία κοινωνικής εξέγερσης", "ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Σπατάλες εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κόβονται μισθοί και συντάξεις", "Ζούμε μια
συντελεσμένη καταστροφή, με συνέπειες οι οποίες πληθύνονται αλλά και
μεγεθύνονται με μορφή χιονοστιβάδας ή κύματος παλιρροϊκών", "Μέτωπο κατά του
Μνημονίου", "Στο σταυροδρόμι της αντίστασης θα εμφανιστούν και έμποροι της
ελπίδας, που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την απόγνωση του Ελληνικού
Λαού...", "Η δανειακή σύμβαση ως υποβοηθούμενη αυτοκτονία του Ελληνικού
κράτους", "Το πρόβλημα είναι η ενδεχόμενη επικύρωση της πρώτης δανειακής
σύμβασης που δεν έχει επικυρωθεί από τη Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν διέθετε τις
απαραίτητες 180 ψήφους και της υπό σύνταξη δεύτερης", Ας γυρίσουμε όμως λίγο
πίσω στο χρόνο, γιατί είναι και χρήσιμο και απαραίτητο.
Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η οικονομική αυτή κρίση την οποία βιώνουμε, εξ
αρχής (έτος 2008) αφορούσε αποκλειστικά τις ΗΠΑ και όχι την Ευρώπη. Εξ άλλου
για τις ΗΠΑ ήταν αναμενόμενη, εφόσον είχε ήδη προαναγγελθεί από έγκυρους
οικονομικούς αναλυτές και ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Μπους (υιός) την
αποκάλυψε στους καλεσμένους του (ήταν ειδική η πρόσκληση αυτή μόνο για το λόγο
αυτό) Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες (ανήκοντες κυρίως στην Ευρωζώνη) ότι υπάρχει
«οικονομική κρίση!».
Διότι τόσο η πρόσκληση όσο και η δήλωση του αυτή στόχευε στη δημιουργία
συνενόχων, ταυτοχρόνως δε να καταδειχθεί πρόσθετα ότι η Ευρωπαϊκή πολιτική
ηγεσία παραμένει πειθαρχημένη και δέσμια της πολιτικής των ΗΠΑ. Και τούτο
επετεύχθη. Αυτά όλα συμβαίνουν στα μέσα του έτους 2008.
Όμως η από ετών εκδηλωθείσα κρίση των ΗΠΑ είχε τις δικές της συγκεκριμένες
αιτίες όπως:
1. Η πολυετής οικονομική αιμορραγία των ΗΠΑ, από τις επιθετικές
πολεμικές επιχειρήσεις τους στο ΙΡΑΚ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ και αλλού.
2. Η αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά του προηγούμενου
Προέδρου των ΗΠΑ, (ιδιαίτερα στο ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα και του
Διεθνούς ταραχοποιού), εσώρευσε τεράστιες δαπάνες και απροσμέτρητο
κοινωνικό κόστος για τις ΗΠΑ που προφανώς είναι και οικονομικό.

3. Ως αποτέλεσμα των προηγούμενων, καταγράφεται ως ανύπαρκτη ή
εισοδηματική και κοινωνική πολιτική, συνοδευόμενη με αύξηση των
φορολογικών συντελεστών που έπλητταν, κυρίως, την μεσαία και κατώτερη
τάξη των Αμερικανών πολιτών.
Αποτέλεσμα: Τη δημιουργία ανυπέρβλητων και μη αντιμετωπίσιμων πλέον
οικονομικών δυσκολιών σε αρκετά εκατομμύρια αμερικανικές οικογένειες. Όλα αυτά
βέβαια επιβεβαιώνονται σήμερα από τις προσπάθειες και τον αγώνα του σημερινού
Προέδρου κ. Ομπάμα, που επιμένει στη δημιουργία κοινωνικού κράτους, που
προφανώς ήταν ανύπαρκτο!
4. Η χωρίς δισταγμό και κανένα έλεγχο, αρπακτική λειτουργία του
άμεσου και στενού περιβάλλοντος του τότε Προέδρου Μπους, το οποίο
αποτελούσαν οι πετρελαιάδες, οι παραγωγοί και έμποροι πολεμικών μηχανών
και εφοδίων, οι προμηθευτές για την κάλυψη όλων των άλλων αναγκών του
αμερικάνικου στρατού σε όλο τον κόσμο, κατασκευαστές πολεμικών βάσεων,
πυραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.
Επομένως, αυτονόητο ήταν ο λογαριασμός αυτός να βαρύνει την πλειοψηφία του
αμερικανικού λαού που αν και φορολογείτο βαρύτατα, είχε καταργηθεί τελείως και
το κοινωνικό κράτος.
Αυτά όλα συμβαίνουν, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι το καλοκαίρι του 2008.
Τον τελευταίο καιρό ο Πρόεδρος Ομπάμα αγωνίζεται για την αύξηση της φορολογίας
στους πλούσιους, ενώ αντιμετωπίζει τη σφοδρή αντίδραση των ρεμπουπλικανών! Και
τούτο διότι ο φορολογικός συντελεστής των πλουσίων ήταν ελάχιστος σε σχέση με
τον ισχύοντα για την πλειοψηφία των αμερικανών πολιτών.
Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλεφθεί ακόμη, η ασύδοτη λειτουργία και απληστία του
καπιταλιστικού και τραπεζικού συστήματος, το οποίο - για να είναι περισσότερο
εύηχο - ονομάζεται ως «ελεύθερη οικονομία»! Όμως τα όρια της ελεύθερης με την
ασύδοτη οικονομία, στη Μητρόπολη του καπιταλισμού δεν είναι διακριτά.
Έτσι οι προαναφερθείσες ως αιτίες της επελθούσας οικονομικής κρίσης, είχαν ως
αποτέλεσμα την αφαίμαξη των εισοδημάτων του αμερικάνικου λαού, τα οποία
φυσικό ήταν - να μειώνονται διαρκώς ενώ με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονταν οι
φτωχοί και πεινασμένοι που αντιπροσωπεύουν αρκετά σημαντικό ποσοστό του
αμερικάνικου πληθυσμού.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί η πολύ σημαντική δυνατότητα και ευχέρεια
των ΗΠΑ να διατηρούν πάγια και σταθερά συναλλαγματική ρευστότητα αφού είναι
ελεύθερες να έχουν σε συνεχή λειτουργία τις εκτυπωτικές μηχανές «παραγωγής»
δολαρίων, χωρίς κανένα περιορισμό ή άλλη δέσμευση!
Το συνολικό οικονομικό πρόβλημα που δεσπόζει στη συγκυρία αυτή (κυρίως είναι
πρόβλημα ρευστότητας) ας δούμε ποια αιτία είχε. Πως και γιατί προέκυψε; Ποια
είναι η ευρωζώνη; Τι και ποιους εξυπηρετεί; Γιατί καθιερώθηκε το ευρώ; Ποιους
διευκολύνει και σε ποιο βαθμό; Διότι, πράγματι, απορία γεννά: Σε ποιο σταθερό
βάθρο μπορεί να στηριχθεί ένα κοινό νόμισμα μέσα σε ανόμοιες οικονομίες;

Μέσα σε διαφορετικούς Λαούς και Χώρες, με τεράστιες διαφορές Βορρά και Νότου,
χωρίς κοινές πολιτικές ή τουλάχιστον παραπλήσιες στους τομείς: Οικονομία, παιδεία,
κοινωνική πολιτική (μισθοί, συντάξεις, πρόνοια, υγεία), εξωτερική και αμυντική
πολιτική; Με ένα τεράστιο άνοιγμα ψαλίδας στο ΑΕΠ κάθε χώρας - μέλους της
Ευρωζώνης;
Χωρίς καμία προσπάθεια σύγκλισης των οικονομικών, ήταν δυνατόν οι νότιες
περιοχές της Ευρωζώνης, οι φτωχότερες, χωρίς βαριά βιομηχανία (μόνο
μεταποιητικής μορφής είχαν) να βρεθούν στο πανάκριβο ευρώ και να ευημερήσουν,
να μην αυξήσουν το χρέος τους, να μη επιβαρυνθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής
με αποτέλεσμα τα παραγόμενα προϊόντα τους να μην είναι ανταγωνιστικά στις
διεθνείς αγορές;
Ήταν δυνατόν η Ελλάδα να μη βρεθεί στη σημερινή θέση με ένα πανάκριβο ευρώ
(340 δρχ.) όταν η Γερμανία με το μάρκο στις 180 - 190 δρχ. μπήκε στο ευρώ κι
αντιμετώπισε κι εκείνη στην αρχή προβλήματα!
Ας μην είμαστε όμως αφελείς. Το ευρώ δεν έγινε για να «πλουτίσει τους Έλληνες και
τους όμοιους τους, ώστε να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Στόχος του ευρώ ποτέ
δεν ήταν να ενώσει τους Λαούς της Ευρώπης.
Αντίθετα στόχος του ευρώ ήταν να καταργήσει το κράτος πρόνοιας, τη διάλυση της
συνοχής της κοινωνίας, την κατάργηση του αισθήματος ασφάλειας που ένοιωθε ο
πολίτης, τη διάλυση των συνδικάτων, την απώλεια όλων των εργασιακών και
κοινωνικών κατακτήσεων, την απαγόρευση κάθε δυνατότητας άσκησης νομισματικής
και δημοσιονομικής πολιτικής.
Τελικά δε την ακύρωση του Συντάγματος, την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και
την κατάργηση του πολιτεύματος της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας!
Αλήθεια, ολ’ αυτά δεν τα βιώνουμε σήμερα; Δεν βυθιζόμεθα κάθε μέρα και
περισσότερο; Διότι ζούμε στη δίνη της μεγάλης ύφεσης, η οποία μπορεί να
αντιμετωπιστεί μόνο με την αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος προκειμένου να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για να προκύψει ανάπτυξη καθώς και βελτίωση της
αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
Αντίθετα αυτό που σου επιτρέπετε μόνο να κάνεις σήμερα είναι να μειώνεις τις
θέσεις εργασίας. Δηλαδή να απολύεις για να ενισχύεις την ανεργία! Αλλά μια χώρα
ανέργων μπορεί να προσδοκά ανάπτυξη; Ή εκείνοι που την επικαλούνται (ότι τάχα
θα προκύψει) δεν είναι πολιτικοί απατεώνες;
Επιβάλλεται επίσης (ως συνέπεια) η μείωση των μισθών, συντάξεων καθώς και ο
περιορισμός ή η κατάργηση των επιδομάτων και των επικουρικών συντάξεων!
Ξεχνούν ωστόσο ότι τόσο οι κύριες συντάξεις, πολύ περισσότερο οι επικουρικές,
είναι χρήματα - κρατήσεις από τις αμοιβές των εργαζομένων και η μείωση τους
σημαίνει παράνομη παρακράτηση, η οποία πιθανόν να σημαίνει απιστία ή
υπεξαίρεση από κείνους που τη διαπράττουν;

Έτσι όχι μόνο ανάπτυξη δεν γίνεται αλλά μετατρέπεται η χώρα σε μια περιοχή
φτηνού εργατικού δυναμικού.
Κλείνοντας την ανάλυση αυτή η οποία μόνο οδύνη, ανησυχία, δυσφορία και
αγανάκτηση προκαλεί στην Ελληνική κοινωνία, εφόσον βιώνει την άδικη αυτή
καταλήστευσή της, την οποία οι θεσμικοί εκπρόσωποί μας προτιμούν να την
χαρακτηρίζουν ως «θυσίες» του Ελληνικού Λαού, χωρίς να δημοσιεύουν ενημερωτικά τουλάχιστον - που πήγαν τα δις ευρώ και ποιες ανάγκες έχουν καλύψει
σε μισθούς, συντάξεις, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, παιδεία,
άμυνα κ.λ.π.
Διότι αυτά που γνωρίζει ο Λαός μας είναι ότι, από την προηγούμενη δόση του
Δανείου είναι ζήτημα αν διατεθεί το 1 δις ευρώ για την κάλυψη λαϊκών αναγκών. Τα
πολλά δις εισέπραξαν οι τοκογλύφοι - δανειστές, όπως φυσικά θα εισπράξουν και τα
επόμενα.
Οι λαθεμένοι χειρισμοί, τα κενά, οι παραλείψεις (ύποπτες και μη) που προηγήθηκαν
καθώς και η εμφανής ανεπάρκεια όσων διαχειρίσθηκαν τη δημόσια ζωή τα τελευταία
χρόνια, παραμένουν ασυγχώρητοι στη συνείδηση του Λαού και αναμένεται δικαιολογημένα - λογοδοσία και απόδοση ευθυνών.
Αναφορικά δε, με την επικείμενη νέα δανειακή σύμβαση και τη νέα ληστρική
επιδρομή κατά των πολιτών, επίμονα ζητείται η υπερψήφιση της με μεγάλη
κοινοβουλευτική δύναμη πέραν των 180 βουλευτών, διότι είναι γνωστό ότι το νέο
αυτό Μνημόνιο επικυρώνει και το πρώτο Μνημόνιο που δεν ψηφίστηκε με την
πλειοψηφία των 3/5 όπως απαιτείτο, κατά το Σύνταγμα και προφανώς είναι άκυρο!
Επιπλέον, ας ληφθεί επίσης υπόψει, ότι η κατάντια στην οποία περιήλθε η
Ελληνική Κοινωνία και ο διασυρμός του Ελληνικού Έθνους είναι αποκλειστικά
αποτέλεσμα των πρόχειρων, ανεύθυνων ή άτυχων χειρισμών της πολιτικής
ηγεσίας και ότι όσοι σφάλουν ή εξομολογούνται ή λογοδοτούν ή αναλαμβάνουν ή
τους αποδίδονται οι ευθύνες εκείνες τις οποίες δικαιούνται.

