Οσο μένουμε στο ευρώ, όποια κυβέρνηση και να έρθει θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική.
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Περιμένουμε από δύο κόμματα, τίγκα στους υπόπτους και τους υπόδικους, να συγκροτήσουν κυβέρνηση …”εθνικής σωτηρίας”. Να συγκροτήσουν κυβέρνηση “εθνικής σωτηρίας” οι
δύο πρωταθλητές της διαφθοράς, της συναλλαγής και της υποτέλειας σε πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Τραγελαφικό.
Δεν υπάρχει “εθνική σωτηρία” με παρούσες τις ηγεσίες των δύο αυτών κομμάτων στην πολιτική ζωή, χωρίς να προηγηθεί κάθαρση σε βάθος.
Οι κομματικές αυτές ηγεσίες
είναι πολιτικά υπόδουλοι στους τραπεζίτες και στους διεθνείς τοκογλύφους
είναι συνομιλητές των εγχώριων κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών
είναι συνεργάτες μεγάλων ξένων οικονομικών οίκων και συμφερόντων
είναι ελεγχόμενοι που λένε ΝΑΙ στις δανειακές συμβάσεις
αρνούνται τον λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους
είναι μόνιμοι υπερασπιστες του ευρώ και της “ευρωπαϊκής” προοπτικής (ποια προοπτική ωρέ;)
είναι οι εξευτελιστές του Συντάγματος και της νομιμότητας
είναι οι μάγειροι του Συντάγματος και οι συντάκτες και νομοθέτες των νόμων της ασυλίας τους
είναι τόσο πρόθυμοι να σεβαστούν την υπογραφή του κράτους ακόμα και του πιο ξεπουλημένου και διεφθαρμένου κράτους
είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν την δημόσια περιουσία στα εγχώρια και διεθνή αρπακτικά για έναν παρά
είναι πάντα ετοιμοι να φορολογήσουν τον μισθωτό και να μην φορολογήσουν την ολιγαρχία του πλούτου
είναι πάντα έτοιμοι να στηρίξουν οικονομικά τις τράπεζες και ποτέ τον λαό
είναι πάντα έτοιμοι να πουν ΝΑΙ σε ότι τους διατάξουν οι διεθνείς επικυρίαρχοι.

Είχαμε το ένα από τα δύο κόμματα κυβέρνηση και προκόψαμε.
Και τώρα, κατά παράβαση της λαϊκής εντολής που είπε στο ένα κόμμα να κυβερνήσει και στο άλλο να ελέγχει, δηλαδή κατά παράβαση του Συντάγματος, θα συγκροτήσουν και τα
δύο κόμματα κυβέρνηση, και θα προκόψουμε ακόμα περισσότερο. Στην υποδούλωση, την εξαθλιωση και το ξεπούλημα της κοινής περιουσίας των ελλήνων. Στην κατεδάφιση και
των τελευταίων κατακτήσεων των εργαζομένων. Στην εθνική υποτέλεια.
Το λένε μόνες τους οι ηγεσίες των δύο κομμάτων. Πρώτο τους μέλημα είναι η παραμονή στο ευρώ και η “ασφάλεια” των τραπεζών. Δεν “σώζουν την πατρίδα” βέβαια. Διότι πατρίδα
είμαστε εμείς. Ο λαός. Πατρίδα είναι ο λαός. Αυτοί σώζουν το ευρώ και τις τράπεζες. Γι’ αυτό τρέχουν να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις. Για τις τράπεζες και το ευρώ.
Και όσο μένουμε στο ευρώ, όποια κυβέρνηση και να έρθει θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική.
Η χώρα μας πρέπει
να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα ώστε να μπορεί το δημόσιο, ως ιδιοκτήτης και εκδότης του νομίσματός του, να πληρώνει μισθούς και συντάξεις και να χρηματοδοτήσει με δημόσιες επενδύσεις την ανάπτυξη
να κρατικοποιήσει τις τράπεζες (μία τράπεζα χρειαζόμαστε, μία μόνο που με το κοινωνικό αγαθό της πίστωσης θα ευεργετήσει την οικονομία και την ανάπτυξη)
να επανεξετάσει την σχέση της με την ΕΕ (που μας θέλει μόνο καταναλωτές των προϊόντων της τα οποία μπάζει από τα σύνορά μας χωρίς δασμούς εισαγωγής) διότι αυτή η ΕΕ είναι των τραπεζών και όχι των λαών

ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: να τιμωρηθούν οι διαφθορείς, οι διεφθαρμένοι και οι φαύλοι που μας έφεραν σε αυτή την άθλια κατάσταση. Που πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του λαού.
Κι εκείνοι που μας έφεραν στην άθλια αυτή κατάσταση είναι πάλι οι ηγεσίες των δυο μεγάλων κομμάτων που κυβερνάνε από το 1974.
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Και χωρίς κάθαρση δεν έχουμε μέλλον κανένα.

Θραξ Αναρμόδιος

http://tolimeri.blogspot.com/
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