
  

 

Ερωτήµατα 

Μάλλον ρητορικά… 

 

Α- Ευθύνονται για το κτύπηµα στον τουρισµό «οι αγανακτισµένοι» της πλατείας και των ταξί ή ο 

Παπουτσής µε τους µαινόµενους κατά πάντων «προστάτες των πολιτών» και ο ανεκδιήγητος (ναι, 

αλλά…) κηπουρός Ραγκούσης; 

Και αν, ουσιαστικά, µόνο οι δεύτεροι, τότε τι συµβαίνει επιτέλους; 

Είναι , βέβαια, σε όλους πλέον γνωστό ότι µε τους «Τιτανικούς», το «χείλος του γκρεµού» και τις 

απειλές «χρεοκοπίας» της Ελλάδας ο ΓΑΠ, οι κηπουροί και οι αµερικανοί σύµβουλοί του άναψαν 

µεγάλη φωτιά στο οικοδόµηµα του ευρώ µε προσάναµµα, δυστυχώς, την Ελλάδα και τους «µη 

προνοµιούχους» Έλληνες. Το κατανοούµε, έτσι ήθελαν τα αφεντικά τους. Όµως τι τους έφταιγε ο 

τουρισµός, στον µόνο τοµέα που υπήρχε άνοδος (λόγω της αναστάτωσης στη Βόρειο Αφρική); 

Μήπως φοβήθηκαν ότι και η παραµικρή οικονοµική ανάσα θα δυσκόλευε την παράδοση του πλούτου 

της χώρας (υπαρκτού ή δυνητικού) στα όρνεα της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, που επέρχονται αλαλάζοντα; 

Και αν ναι, περιµένουν το Σεπτέµβρη που έρχεται «η αγανάκτηση» να εκφράζεται µε σαλονάτο τακτ 

και «κέφι» (!), όπως µας συµβουλεύει ο αυτοχαρακτηριζόµενος σαν «ευφυής» (!); 

  

Β- Γιατί αυτή η αλαλία (αφωνία και …αφασία) από τα λεγόµενα ΜΜΕ για την ετοιµαζόµενη 

δολοφονική απόπειρα κατά Καραµανλή, τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 και τις καταστροφές 

του ∆εκέµβρη του 2008; 

Τα «Επίκαιρα» του Λιβάνη δηµοσίευσαν έγγραφα για προετοιµασία (µόνο;) δολοφονίας του 

Καραµανλή, ο σκληρός δίσκος του Η/Υ της γραµµατέως του Χριστοφοράκου Τσακάλου απεκάλυψε 

τα σχέδια και της Siemens για τις τροµερές πυρκαγιές του 2007 (µέσα στον προεκλογικό αγώνα…) 

και το Wikileaks τα απόρρητα  τηλεγραφήµατα της Αµερικανικής Πρεσβείας για τους υποκινητές και 

τα σχέδια των βανδαλισµών (πριν από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου…) του 2008. 

Και, ενώ έπρεπε να σηµάνουν οι καµπάνες πανελλήνιο συναγερµό για τους εχθρούς που διέλυαν τη 

χώρα, τα λαλίστατα για «ασήµαντα» θέµατα ΜΜΕ ούτε είδαν ούτε άκουσαν τίποτα. 

- Τι θα πουν, όµως, όταν (κάτι που εµείς το απευχόµαστε) η οργή του κόσµου επεκταθεί σ’ 

αυτούς και µάλιστα όχι µε «κόσµιο» τρόπο; 
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