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ΤΑ 4 ΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ-ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ
Πολλοί αναρωτιούνται γιατί στην Ελλάδα τα μνημόνια και τα μνημονιακά μέτρα όχι
μόνο δεν έχουν τελειωμό αλλά ταυτόχρονα οι προστάτες-δανειστές μάς εγκαλούν διαρκώς
ότι καθυστερούμε τις «μεταρυθμίσεις» και δεν τηρούμε τα «υπεσχημένα».
Γιατί, ενώ κατά τους προστάτες-εμπνευστές τους (Ε.Ε-ΗΠΑ) με τα σκληρά και
απάνθρωπα αυτά μέτρα η χώρα θα εξυγίαινε την οικονομία της και θα αποκτούσε
ανταγωνιστικότητα και «έξοδο στις αγορές», έχουν περάσει 6 χρόνια και τα πράγματα έχουν
γίνει χειρότερα σε σχέση με το 2010 ;
Γιατί, ενώ είναι οφθαλμοφανής παραλογισμός ότι οι θηριώδεις φόροι και οι περικοπές
των δημόσιων δαπανών με έκπτωση της Πρόνοιας, της Παιδείας, της Υγείας, της Εθνικής
Αμυνας κ.λ.π. οδηγούν σε ραγδαία φτωχοποίηση και περιορισμένη κυριαρχία και αποκλείουν
στο διηνεκές την ανάκαμψη και την ανάπτυξη, εξακολουθούν να επιβάλλουν διαρκώς νέους
φόρους και περικοπές; Και παρ’ όλα αυτά να ψεύδονται οι πειθήνιοι ότι «η ανάπτυξη έρχεται» ;
Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η καταστροφή
Στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία ακόμη και στην Κύπρο, χώρες που πέρασαν ή περνούν
μνημόνια, οι μνημονιακές επιπτώσεις δεν συγκρίνονται με το δικό μας Αρμαγεδώνα. Εκεί, παρά
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ε.Ε. που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, οι δικές τους ελίτ
δεν είναι όργανα-υποτακτικοί των ξένων. Δεν καθορίζουν εκεί ξένοι ποιοι θα μπουν στη
Βουλή ή ποιοι θα κυβερνήσουν, όπως δυστυχώς συμβαίνει στη χώρα μας, όπου μόνο όσοι είναι
προσκυνημένοι και διεφθαρμένοι (για να τους έχουν υποχείρια) προωθούνται στις ελίτ. Πράγμα
που ίσως είναι παγκοσμίως μοναδικό και αποτελεί την πηγή των δεινών της χώρας μας
Η πολιτική και πνευματική ελίτ «αριστερή» ή μη πειθήνια στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε. :
Δεν ενδιαφέρεται αν με τα τρία, έως τώρα, μνημόνια των προστατών τους πληρώσαμε
(δηλ. χάσαμε) περι τα 45 δις σε φόρους και περικοπές Αν το ΑΕΠ της χώρας έχασε από το 2009
έως το 2015 61 δις. Αν τα δάνεια το 2009 ήταν στο 126% του ΑΕΠ και το 2015 έφθασαν στο
183%. Αν η ανεργία από το 9,6% το 2009 εκτοξευτηκε στο 25% το 2015. Αν οι μισθοί και οι
συντάξεις εξαερώθηκαν, δηλ. μειώθηκαν κατά μέσο όρο από το 2009 έως το 2015, οι μισθοί
κατά 35%, ενώ οι συντάξεις κατά 48% , με αντίστοιχη μείωση της αγοραστικής δύναμης.
Δεν ενδιαφέρεται αν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι είναι οι απλήρωτοι (από 1 - 5 μήνες)
στον ιδιωτικό τομέα και αν μισό εκατομμύριο είναι οι υποαπασχολούμενοι (μέχρι 4 ώρες,
επισήμως, την ημέρα με τις μισές αποδοχές), ενώ 1,5 εκατ. είναι οι αμειβόμενοι, περιοδικά, με
«μαύρα» και 1,5 εκ. είναι άνεργοι.
Δεν ενδιαφέρεται αν με τα τοξικά δάνεια των προστατών τους, ύψους 220 δις,
πληρώνουμε τις ξένες τράπεζές τους, ανακεφαλαιώνουμε διαρκώς τις ελληνικές, υποτίθεται,
τράπεζες (που είναι όπως ο πίθος των Δαναΐδων, όπου «χάθηκαν» 45 δις), ενώ για τον ελληνικό
προϋπολογισμό, δηλ για τους Έλληνες απέμειναν μόνο 9,7 δις, δηλ. ούτε 5% των δανείων!!!
Ούτε στα δάνεια της Ανεξαρτησίας (1824-1932) δεν είχαμε τέτοια ληστεία.

Δεν ενδιαφέρεται αν ξεπουλά σε εξευτελιστικές τιμές τη δημόσια περιουσία και τις
δημόσιες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να είναι μοχλοί για την ανάπτυξη της χώρας καθώς
και για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Βασικές δημόσιες υποδομές (οδοί, λιμάνια,
αεροδρόμια), στρατηγικές επιχειρήσεις (τηλεπικοινωνίες, πολεμική βιομηχανία, σιδηρόδρομοι
κ.λ.π.) ξεπουλήθηκαν ή ξεπουλιόνται, ενώ με το νέο Υπερ-Ταμείο αποκρατικοποιήσεων, που θα
ελέγχουν οι ξένοι προστάτες-δανειστές, υποθηκεύουν για μελλοντικό ξεπούλημα ό,τι έχει
απομείνει δημόσιο.
Δεν ενδιαφέρεται αν θα ξεπουληθεί στους ξένους η ιδιωτική περιουσία με πρόσχημα
όχι μόνο τα «κόκκινα» δάνεια άλλά και τα «πράσινα», δηλ. αυτά που εξοφλούνται κανονικά στις
τράπεζες ! Δεν τους ενδιαφέρει, συνεπώς, αν θα χάσουν οι «ανακεφαλαιοποιημένες» τράπεζες·
έχουν τα κορόιδα για να τις «ξανανακεφαλαιοποιήσουν».
Ενδιαφέρεται μόνο για την πολιτική και κοινωνική της επιβίωση και φυσικά για
την οικονομική της ευμάρεια. Θεωρούν ότι αυτά τους τα εξασφαλίζει η εύνοια των ξένωνπροστατών, που γι’ αυτούς σημαίνει το ρόλο του υποτακτικού. Εχουν εκχωρήσει στους
ξένους την πραγματική διακυβέρνηση αδιαφορώντας αν η χώρα έχει μεταβληθεί σε
προτεκτοράτο, χωρίς πραγματική δημοκρατία, στο οποίο εφαρμόζονται «πειραματικές»
νεοφιλελεύθερες πολιτικές εξαιρετικής σκληρότητας ως εργαστήριο για τη γενίκευσή τους και
σε άλλες κοινωνίες χωρών της Ε.Ε.
Επιδιώκουν τη διαιώνιση της κατοχής με διαρκή μνημόνια με «κόφτες» και με θηριώδη
και εξωπραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, που θα τα αρπάζουν οι δανειστές για να
συνεχίσουν τα «πειράματά» τους μέχρι αφανισμού μας.
Μόνο που αντί να...ψοφήσει ο γάιδαρος του Χότζα μπορεί και να κλωτσήσει. Κι’ αυτός
είναι ο φόβος τους, δηλ. μήπως έτσι χάσουν τους προστάτες τους...

