ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Οι τελευταίες πολιτικές και κομματικές εξελίξεις και λοιπές "διεργασίες" δικαιώνουν
απολύτως τις εκτιμήσεις μας, χωρίς όμως συνέπειες για το δράστη ή τους δράστες.
Ωστόσο, σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται μετέωρη, στη διάθεση των δανειστών της ληστών, που έχουν στα χέρια τους ελληνικά ομόλογα που αγόρασαν στο 30% έως
40% της αξίας τους και αρνούνται να συμφωνήσουν με τους προτεινόμενους όρους
του PSI!
Πως προέκυψαν οι "δανειστές" αυτοί και ποιοι τους εξέθρεψαν; Είναι δυνατόν η
ενωμένη αυτή Ευρώπη να ανέχεται ή να υποθάλπει παρόμοιους ληστρικούς
μηχανισμούς που εκβιάζουν Λαούς και Έθνη; Στερείται δυνατοτήτων εξάλειψης τους
ή λειτουργούν μέσα της δυνάμεις συνενοχής ή συνεργασίας;
Όμως συμβαίνουν κι άλλα περισσότερα περίεργα και παράξενα. Είναι γεγονός ότι
επιδιώκεται μια συμφωνία (για το λεγόμενο "κούρεμα" - PSI αγγλιστί), μεταξύ
δανειστών - ληστών και δανειολήπτη και απαιτείται για τη συμφωνία αυτή, να
ισχύσει το Αγγλικό δίκαιο και όχι το Ελληνικό!! Αυτό πως πρέπει να χαρακτηριστεί;
Με την Ελλάδα συμβάλλονται και όχι με την Αγγλία! Επομένως, για κάθε πρόβλημα
που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι μόνον τα Ελληνικά δικαστήρια και το Ελληνικό
δίκαιο. Τελεία και παύλα!
Εξάλλου η Αγγλία βρίσκεται και εκτός Ευρωζώνης. Το αίτημα ή ο όρος αυτός είναι
δόλιος. Διότι, το ισχύον Αγγλικό δίκαιο, θεσπίστηκε για να προστατεύσει προφανώς
τα συμφέροντα της αποικιοκρατικής πολιτικής της και οι "δανειστές - ληστές"
εξασφαλίζονται καλύτερα με την αποικιοκρατική αυτή Νομοθεσία η οποία
διασφαλίζει τα συμφέροντα του αποικιοκράτη!
Τα συμφέροντα δε αυτά στοχεύουν στην κατάσχεση κρατικής περιουσίας,
αρχαιολογικών χώρων, νησιών κ.λπ. Όλα αυτά βέβαια λέγεται πως εκχωρήθηκαν με
το πρώτο Μνημόνιο, το οποίο επιθυμούν να το επικυρώσουν με την ψήφιση του
επικείμενου Μνημονίου!
Για όλ' αυτά τι πράττει η κυβερνητική ηγεσία μας; Φαίνεται πως πειθαρχεί και έκτοτε
πλειοδοτεί έναντι των απαιτήσεων της Τρόϊκας, χωρίς να διανοηθούν ποτέ να
τραβήξουν μια κόκκινη γραμμή και να πουν, όπως ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας
ΜΟΝΤΙ: Ως εδώ! Άλλη ληστεία στο λαό δεν επιτρέπουμε. Δεν γίνεται!
Διότι, αν σύσσωμη και ομόφωνη η πολιτική ηγεσία συνταχθεί με τους
αγανακτισμένους και καταληστευόμενους πολίτες και πει: "ΟΧΙ! Δεν υπάρχει καμία
δυνατότητα για άλλες περικοπές μισθών, συντάξεων, επιβολή νέων φόρων, νέα τέλη,
εισφορές κ.λπ." Τι θα κάνουν; Γνωρίζουν πολύ καλά, αυτοί που διαρκώς μας
τρομοκρατούν και μας εκβιάζουν ότι, είναι άμεσος ο κίνδυνος κατάρρευσης της
Ευρωζώνης που θα θυμίζει Ζάλογγο!
Απειλούμεθα με πτώχευση! Μα δεν είμαστε ήδη σε πτώχευση; Πως όμως μπορεί
να ερμηνευθεί ένας καινούριος εκβιασμός της Μέρκελ προς την υπό πτώχευση
Ελλάδα, που συνδέεται με εκταμίευση της δόσης του προσεχούς Μαρτίου με την
πώληση στην Ελλάδα 90 πολεμικών αεροσκαφών Eurofigter; Άραγε θέλουν να τα

"αγοράσουμε" πριν την πτώχευση ή μετά; Διότι, όπως γράφει ο γερμανικός τύπος τα
60 αεροσκάφη (30 θα είναι "όψιον" - δηλαδή σε αναμονή) κοστίζουν μόνο 3,9 δις
ευρώ, προσθέτοντας δε και τη δέσμευση για άλλα 30 αεροσκάφη, τότε θα φορτωθεί
πρόσθετα ο από ετών δοκιμαζόμενος Έλληνας πολίτης, με ένα νέο χρέος στη
Γερμανία 3,9 δις + 1,95 = 5,85 δις ευρώ!
Σε αναμονή όμως βρίσκεται και γαλλική απαίτηση για πώληση 4 φρεγατών,
συνολικού κόστους 4 δις ευρώ, πλέον του κόστους αγοράς περιπολικών σκαφών 400
εκατομμυρίων ευρώ!
Η πολιτική ηγεσία παραμένει προφανώς άφωνη λόγω των τρομακτικών παραλείψεων
της, της ανεπάρκειας της, της μη έγκαιρης αντίδρασής της, της αδιαφορίας της, της
συνενοχής της κ.λπ. και αντί - έστω την ύστατη στιγμή να αφυπνιστεί, ασχολείται με
τις κομματικές της διεργασίες και τις καρέκλες που είναι σε αναμονή ή με εκείνες που
ήδη κατέχονται! Επί τέλους ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ! Αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Αντισταθείτε!
Αρνηθείτε άλλους νέους εκβιασμούς. Διότι έτσι που λειτουργείτε αποδεικνύετε ότι η
μοναδική σας φροντίδα είναι να καλύπτεται τα λάθη και τις παραλείψεις σας και όχι
να υπερασπίζεστε τα συμφέροντα της Ελλάδας και του Ελληνικού Λαού. Ιστορικά
παρόμοιες συμπεριφορές ποτέ δεν δικαιώθηκαν. Αντίθετα καταδικάστηκαν. Οι καιροί
ου μαίνετοι! Επιτέλους ας υλοποιήσουν την απειλή! Ας μας πτωχεύσουν!

