To δόγμα Πολάκη και γιατί το
βαθύ κράτος στοχοποιεί Γιάννο
και Σημίτη !
Μετά και την εντελώς αστήρικτη προφυλάκιση του Παπαντωνίου
(και θα εξηγήσουμε το γιατί) όλο και πληθαίνουν οι φωνές-και
όχι μόνο σε αυτή τη φαιοκόκκινη κυβέρνηση- που μιλούν και
για ευθύνες του Κώστα Σημίτη με επιχειρήματα του τύπου:
“Αυτός δεν έκλεψε ή δεν ήξερε τι γινόταν στην κυβέρνησή του
με τους Τσοχατζόπουλους, τους Παπαντωνίου και τους
Μαντέληδες” ;
Kαι όλα αυτά βεβαίως (φυλάκιση Παπαντωνίου, στοχοποίηση
Σημίτη) συμβαίνουν κυρίως σε μια περίοδο μόλις λίγο καιρό
μετά την προφορική έκφραση του δόγματος του κλασσικότερου
κόκκινου φασίστα Πολάκη, από τον ίδιο, του «να κλείσουμε
κάποιους στη φυλακή, αλλιώς δεν παίρνουμε εκλογές» !
Ακολούθησε, μαζί με τη λεκτική στοχοποίηση, ακόμα και εντολή
για άνοιγμα των λογαριασμών του Κώστα Σημίτη και η
διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, αφού συναίνεσε και ο ίδιος
λέγοντας πως δεν έχει να φοβηθεί και να κρύψει τίποτα. Αυτό
βεβαίως ήταν κυρίως προεκλογική φωτοβολίδα αφού λογικά δεν
πρόκειται να βγάλει κάτι επιλήψιμο για τον πρώην
πρωθυπουργό…

Αλλά πριν ασχοληθούμε με τον Σημίτη, να μιλήσουμε και για
την υπόθεση Παπαντωνίου ο οποίος κυνηγιέται μανιωδώς από όλο
το βαθύ κράτος εδώ και χρόνια και γι’αυτό οι περισσότεροι
περίμεναν κάποια στιγμή αυτήν την κατάληξη της φυλάκισης
του.
Ο Παπαντωνίου είναι ένας κλασσικός εκπρόσωπος της
δυτικόφιλης Ελληνικής αστικής τάξης-με σπουδές και ζωή στη
Γαλλία και αλλού- και κυρίως ένας κλασσικός εκπρόσωπος του
εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και κυρίως της εποχής Σημίτη η οποία
ήταν σε μεγάλο βαθμό μια παρένθεση ορθολογισμού και
συμμαζέματος των οικονομικών της χώρας.
Δηλαδή ο δυτικόφιλος και σχετικά φιλελεύθερος Παπαντωνίου
είναι ότι ακριβώς μισούν όλοι οι κόκκινοι φασίστες και
συνεπώς αναμενόμενος και εύκολος στόχος σε μια υπόθεση η
οποία εκκρεμούσε εδώ και πάνω από μια δεκαετία!
Δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίζουμε αν όντως αυτός ο άνθρωπος
έχει διαπράξει κάτι παράνομο και δεν παίρνουμε όρκο ότι
είναι εντελοώς αθώος. Βλέπουμε πως όχι μόνο προφυλακίστηκε
αλλά και ότι σχεδόν οι πάντες (και κυρίως οι κυβερνητικοί)
μιλούν σαν ο Παπαντωνίου να έχει ήδη καταδικαστεί και τον
θεωρούν εκ των προτέρων κλέφτη και διεφθαρμένο ! Αυτά δεν
“μυρίζουν” καλά και προοιωνίζουν φασισμό !

Πόσο δικαιολογημένη είναι λοιπόν η προφυλάκισή του πρώην
υπουργού ; Κατά πρώτον είναι αστήρικτο το ότι είναι ύποπτος
φυγής διότι αυτό θα μπορούσε να το έχει κάνει επί μια
δεκαετία που αυτή η υπόθεση είναι στην επικαιρότητα και ο
κίνδυνος φυλάκισής του ελλόχευε.
Δεύτερον πως είναι δυνατόν να λένε ότι μπορεί να διαπράξει
παρόμοιο αδίκημα ; Δηλαδή πρόλαβαν και τον έκριναν ένοχο
πριν την ώρα του ; Και πως θα το διαπράξει αφού έχει πάψει
να είναι ενεργά στην πολιτική και υπουργός εδώ και αρκετά
χρόνια και δεν προβλέπεται και να ξαναγίνει ;
Αλλά και στην ουσία της υπόθεσης η δικαιοσύνη ψεύδεται
λέγοντας ότι ο Παπαντωνίου δεν συναίνεσε να ανοίξουν οι
λογαριασμοί του κάτι που μυρίζει βρωμιά ! Και το κυριότερο
είναι ότι πουθενά δεν βρέθηκε κίνηση,εμβάσματα ή εξτρέ
στους λογαριασμούς του Παπαντωνίου που άνοιξαν, όπως σωστά
ισχυρίζεται και ο ίδιος
Πως το δικαιολόγησε αυτό το βαθύ κράτος ; Μιλάει για έναν
ανώνυμο μάρτυρα-υποτιθέμενο φίλο του Παπαντωνίου- ο οποίος
και καλά τον έκαψε λέγοντας πως μετέφερε χρήματα για
λογαριασμού του τελευταίου και χωρίς να ξέρει γιατί ! Σας
θυμίζει κάτι αυτό; Μα την υπόθεση (Συριζέϊκη φούσκα)
Novartis με τις υποτιθέμενες μαρτυρίες δήθεν προστατεύομενων
μαρτύρων που υποτίθεται πως διακινούσαν λεφτά !
Μετά από όλα
αυτά λοιπόν δεν είναι καθόλου δύσκολο να
καταλάβετε και γιατί εσχάτως στοχοποιήθηκε και ο Σημίτης ο
οποίος δεν ήταν μόνο ένας εκσυγχρονιστής και καλός
διαχειριστής των οικονομικών που έβαλε τη χώρα και στην ΟΝΕ
και γενικά στον Ευρωπαϊκό πυρήνα.
Το βασικότερο «έγκλημά» του ήταν ότι ακολούθησε γενικά
φιλοδυτική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις (χωρίς ωστόσο να
συγκρούεται ιδιαίτερα και με τη Ρωσία η οποία ωστόσο δεν
είχε αποκτήσει τη σημερινή γεωπολιτική δύναμη…).Επιπλέον
ακολούθησε και μια real Politic σχετικά αντιεθνικιστική

γραμμή στις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες (Τουρκία,
Αλβανία, Δημοκρατία Μακεδονίας) που και αυτή δεν άρεσε στους
αριστερούς και στους ακραίους δεξιούς.
Από την άλλη μην φανταστεί βέβαια κανείς ότι ο Σημίτης
συγκρούστηκε ποτέ με τα ανατολικά-Ρωσικά
συμφέροντα και
διαπλεκόμενα των σαμποταριστών μέσα στην Ελλάδα. Τουναντίον
τα ευνόησε και αυτός… Ωστόσο στη σούμα δεν παύει να ήταν ο
λιγότερο Ρωσόφιλος και πρωθυπουργός που πέρασε μετά από την
εποχή του Κων.Μητσοτάκη και αυτό οι αριστεροί και δεξιοί
φασίστες δεν του το συγχώρεσαν ποτέ !

Δεν είναι τυχαίο που και οι ρωσόδουλοι χρυσαυγήτες έχουν την
ίδια γραμμή καταδίκης των Σημίτη και Παπαντωνίου ως
απατεώνες πριν ακόμα δικαστούν ενώ και το ΠΑΣΟΚ (ουσιαστικά
του Λαλιώτη) σπεύδει να τον αποποιηθεί λέγοντας πως αποτελεί
παρελθόν από το κόμμα εδώ και χρόνια. Ακόμα και το
μετριοπαθές «Ποτάμι» είναι εκ των πρωτοστατών κατά του
Παπαντωνίου…
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα
ανατολικού τύπου βαθύ κράτος που εδώ και χρόνια εκκαθαρίζει
τους πολιτικούς του αντιπάλους με υπαρκτά ή ανύπαρκτα και
επιλεκτικά σκάνδαλα. Αυτό το βαθύ κράτος, επειδή ακριβώς
είναι ανατολικού-Ρωσικού τύπου και προέλευσης έχει
αποθρασυνθεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. όσο ποτέ άλλοτε…

Η ουσία και το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι τελικά ότι
αυτή η κυβέρνηση είναι φασιστική στη φύση της και θυμίζει
αυταρχικό καθεστώς, καθώς δεν είναι μόνο ότι εκκαθαρίζει με
βρώμικους τρόπους τους αντιπάλους της, αλλά προσπαθεί να
ελέγξει και τη δικαιοσύνη
(και σε μεγάλο βαθμό το έχει
καταφέρει) και τον τύπο. Όχι παράξενο δεδομένου ότι η άκρα
αριστερά ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με τον αυταρχισμό και την
ξενοδουλεία…

