H «επάρατη»
Ελληνικός
εκφυλισμός !

Μέρκελ και ο
πολιτικός

Ο φίλος μας ο κύριος Σαμαράς (λέμε τώρα…) απέδειξε σε
πρόσφατη συνέντευξή του πόσο ανέντιμος πολιτικός ήταν μια
ζωή και παραμένει έτσι ! Επιπλέον απέδειξε πόσο fake ήταν ο
φιλοευρωπαϊσμός του κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής
θητείας του και ας μην είχε πολλά, πολλά με τη Ρωσία στην
εξωτερική του πολιτική.
Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός μας πως
η Άγκελα Μέρκελ του τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια και
πως ουσιαστικά αυτή ευθύνεται που έπεσε η κυβέρνησή του το
2015 και χωρίς μάλιστα να διευκρινίσει για ποιον λόγο μπορεί
να συνέβη αυτό !
Για να μην καεί λοιπόν τελείως και ο δικός εγκέφαλος, θα
πούμε τα πιο απλά που λέει και η κοινή λογική…
Πρώτον, άραγε η Μέρκελ φταίει που ο ίδιος κύριος Σαμαράς
επίσπευσε ουσιαστικά τις εκλογές του 2015 τις οποίες ήξερε
βέβαια ότι θα χάσει ;
Η Μέρκελ δημιούργησε το λυσσασμένο αντιμνημονιακό κοινό που
την αφόριζε και τις έριχνε κατάρες και το οποίο ψήφισε
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ ; Αντίθετα ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς υπήρξε
αρχικά ένας εκ των φανατικών αντιμνημονιακών και ουσιαστικά
σε σύμπλευση με αυτούς!
Και τέλος πάντων η Μέρκελ ψήφισε αντιμνημονιακά και το 2015,
αλλά αρκετά και πιο πριν, ή ο αδαής Ελληνικός λαός ; Η
Μέρκελ έφερε στην εξουσία έναν δηλωμένο αντιευρωπαϊστή,
αντιμνημονιακαό και αντι-Μέρκελ, όπως ο Τσίπρας ;
Έπειτα ποιο συμφέρον μπορεί να είχαν οι Γερμανοί να φέρουν

στην εξουσία έναν νεοκομμουνιστή που επιχείρησε να τους
τινάξει στον αέρα ; Και πόσο μάλλον που η Μέρκελ που είναι
στο δεξιό κόμμα…
Αν κάνεις δε αυτήν την ερώτηση στον μέσο ψεκασμένο Ελληναρά
το πιο πιθανό είναι να σου πει πως «Ήθελε να φέρει και άλλο
μνημόνιο γιατί μας μισούσε» !
Και τέλος πάντως με ποια λογική φταίει η Μέρκελ και η
κυβέρνησή της για τα πεπραγμένα Τσίπρα-Βαρουφάκη με τις
προβοκατόρικες
ψευτοδιαπραγματεύσεις
(που
στην
πραγματικότητα σκόπευαν τότε στο να διχάσουν την Ε.Ε. και ει
δυνατόν να την παρασύρουν στην οικονομική κρίση, σε μια
περίοδο που η ευρωζώνη ήταν ακόμα σε κίνδυνο) και το ομοίως
προβοκατόρικο και αντισυνταγματικό δημοψήφισμα που μας
καταχρέωσε και έφερε αναγκαστικά και τρίτο μνημόνιο ;
Και όμως αν ρωτήσεις τους περισσότερους Έλληνες θα σου πουν
ότι φταίει η Μέρκελ και για την περίοδο του 2015, με ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛ. που έφερε το τρίτο-και πιο επίπονο όλων-μνημόνιο !…
Της χρέωσαν έως και την καθυστέρηση που σημειώθηκε στο να
βοηθηθεί η Ελλάδα, κατά το διάστημα πριν το πρώτο μνημόνιο,
όταν στην πραγματικότητα ο άλλος ο προβοκάτορας Γ.ΑΠ. ήταν
αυτός που έλεγε εκείνο το διάστημα πως η Ελλάδα δεν έχει
πρόβλημα χρεοκοπίας και απλά θέλει ένα “πιστόλι πάνω στο
τραπέζι” γιατί τον πολεμούν οι διεθνείς τοκογλύφοι !
Το ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν διδαχθήκαμε σχεδόν τίποτα
από την οικονομική κρίση που περάσαμε φαίνεται άλλωστε και
από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογραφικών και άλλων
απόψεων που λέγονται και γράφονται για την Άγκελα Μέρκελ με
την ευκαιρία της αποχώρησής της.
Για τους πάντες-αριστερούς, δεξιούς, φιλελεύθερους,
κεντρώους, ακροδεξιούς-είναι επάρατη που ευθύνεται λίγο ως
πολύ για την οικονομική κρίση και για όλα σχεδόν τα δεινά
μας !

Σχεδόν πουθενά δεν θα διαβάσεις ότι έκανε και κάτι καλό και
ούτε καν το πιο προφανές ότι κράτησε την Ε.Ε. και την
ευρωζώνη ζωντανή μέσα στην οικονομική κρίση-και με την
προβληματική Ελλάδα μέσα-όταν αυτή κινδύνευε να καταρρεύσει
!
Ούτε καν ότι συμφώνησε να γίνει, μαζί με το μνημόνιο μια
άκρως ευνοϊκή δανειακή σύμβαση, αλλά και κούρεμα σχεδόν στο
50 % στο πελώριο χρέος μας !
Ούτε καν για τη διαχείριση στο θέμα του κορονοϊού, με τα
χρήματα που μπήκαν στο ταμείο όλων των κρατών και από τα
οποία η Ελλάδα θα επιβιώνει σχετικά αξιοπρεπώς για τρία,
τέσσερα χρόνια.
Μήπως να έρθουμε στο πιο πρόσφατο με την αποφυγή θερμού
επεισοδίου Ελλάδας-Τουρκίας το περασμένο καλοκαίρι ; Άραγε
αυτό είναι κάτι που θα το θέλαμε ως Έλληνες ;
Χωρίς αυτά τα χρήματα ο Έλληνας θα γνώριζε πραγματικά τι θα
πει αντίξοη ζωή, σε μια οικονομία εντελώς τσακισμένη
παραγωγικά και με μορφή πρώην Σοβιετικής γραφειοκρατίας. Θα
το νιώσει όμως, λίγο ως πολύ, όταν αυτά τελειώσουν ή απλά
μειωθούν !
Σου λένε τώρα, “Μα παραδέχτηκε ότι ζήτησε πολλά από τους
Έλληνες”. Αυτό το ξέρουμε, δεν είναι είδηση ότι ζήτησε
πολλά…μόνο που την κρίση δεν την έκανε η Μέρκελ αλλά η
διεθνής οικονομική κρίση εξ Αμερικής που απογύμνωσε και όλες
τις παθογένειες τους Ελληνικού κράτους και οικονομίας.
Οι περισσότεροι λοιπόν
αδυνατούν
ή δεν θέλουν να
καταλάβουν το προφανές πως η κρίση έφερε τα μνημόνια εν
Ελλάδι και όχι τα μνημόνια την κρίση. Παρομοίως πως και τα
αμφιλεγόμενα μνημόνια δεν τα έγραψε η Μέρκελ, αλλά επιτροπές
ειδικών και επιπλέον από την περιβόητα τρόικα μόνο το ένα
άτομο εκπροσωπούσε την Ε.Ε. (οπότε κατά κάποιον τρόπο και τη
Γερμανία)

Τα λάθη της Μέρκελ προέρχονται κυρίως από ζητήματα που δεν
σχετίζονται άμεσα με την Ελλάδα, όπως η αδύναμη και υφεσιακή
εξωτερική πολιτική, κυρίως βέβαια στην αντιμετώπιση τον
θρασύτατων ανατολικών αυταρχισμών, όπως η Ρωσία και η Κίνα
και δευτερευόντως η Τουρκία (η οποία είναι όμως πιο
ιδιάζουσα γεωπολιτική περίπτωση στο χειρισμό της, συν ότι
δεν φταίει η Γερμανία για την τυχοδιωκτική εθνικιστική
πολιτική Ελλάδας και Τουρκίας που δεν μπορούν να βρουν κοινά
σημεία διαπραγμάτευσης και πλεύσης).
Κυρίως βέβαια λάθος είναι η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
από το φυσικό αέριο της φασιστικής Ρωσίας που γίνεται φυσικά
ακόμα μεγαλύτερη με τον Nord Stream2 στον οποίο επέμεινε
μέχρι τέλους η Μέρκελ επικεντρωμένη απλά στα στενά
οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα της χώρας της…
Επειδή όμως η Μέρκελ καταλάβαινε και τον κίνδυνο της
ενεργειακής εξάρτησης ήταν εναντίον της δημιουργίας
παρόμοιου αγωγού με βάση την Ιταλία, κάτι που έστρεψε
εναντίον της και άλλο τους ακραιφνείς ρωσόδουλους της
Ευρώπης…
Επιπλέον η Μέρκελ διαχειρίστηκε λάθος και την προσφυγική
κρίση του 2015, με το άνευ όρων άνοιγμα των συνόρων. Είναι
όμως βέβαιο πως οτιδήποτε διαφορετικό αν έκανε, θα έσπευδανκυρίως διάφοροι αριστεριστές και αριστερόστροφοι- να της το
χρεώσουν ως ξενοφοβικό απάνθρωπο και θα άρχιζαν να την
συγκρίνουν με τον Χίτλερ !
Επιστρέφοντας όμως στα δικά μας παρατηρούμε ότι τη Μέρκελ
την στόχοποίησαν οι εν Ελλάδι ρωσόδουλοι, αλλά και άλλοι
πολιτικοί τυχοδιώκτες που προσπαθούσαν έτσι να αποποιηθούν
των ευθυνών τους για την καταστροφή που έφεραν.
Το αφήγημα ήταν ιδανικό γιατί η Μέρκελ ήταν σε δεξιό
μετριοπαθές κόμμα λιγότερο ρωσόφιλο από τα δύο άκρα, αλλά
και από τους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες που διέθεταν άλλωστε
τον πράκτορα της Ρωσίας Σρέντερ, ο οποίος σήμερα δουλεύει

για τη Gazprom !
Πόνταραν φυσικά και στο αιώνιο κουσούρι και παθογένεια του
Έλληνα να φορτώνει όλα τα δεινά και τις αδυναμίες της χώρας
του σε ξένες δυνάμεις και κάπως έτσι έδεσε το γλυκό του
αντιγερμανισμού και αντι-μέρκελ που φταίει για όλα, ακόμα
και αν βρέξει και πλημμυρίσει η Αθήνα !
Πιστεύω λοιπόν ότι με τα μυαλά που κουβαλάει ο κομπλεξάρας
μέσος Ελληναράς, και όσοι επηρεάζουν την κοινή γνώμη,
είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε και στο μέλλον κρίσεις και
μνημόνια, καθώς τον πολιτικό εκφυλισμό και αμοραλισμό τον
ζούμε ήδη !

