Όλος ο χρυσός της Ελλάδας ανήκει πλέον στους ξένους banksters ! (συμφωνά με τους όρους του μνημονίου )
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From HEIL GAP ( or mind the GAP )
Οι Έλληνες θα δώσουμε στην τρόικα τον πολύτιμο χρυσό μας ;
Οι Θεοί δεν μας έμαθαν τίποτα;
Αυτό είναι ντροπή !
O Δίας κλαίει!
Μήπως δεν υπάρχουν
Έλληνες ;
Οι δανειστές της χώρας μας θα έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν τα αποθέματα χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδας σύμφωνα με τους όρους της νέας συμφωνίας !
Στη συνέχεια …. ακολουθεί ο χρυσός της Ιταλίας , της Πορτογαλίας , της Ισπανίας, και ούτω καθεξής ….. μέχρι να τελειώσει αυτή η παράσταση του χρέους …
Όλα τα χρυσά «σας» ανήκουν «σε μας» … Η Ελλάδα ανήκει στους ξένους banksters:
Ενώ η Ισλανδία έγινε γνωστή ως η χώρα που μπορεί να θεωρηθεί η πλησιέστερη προσέγγιση στην επίγεια κόλαση του τραπεζίτη …. είναι ασφαλές να πούμε ότι η Ελλάδα είναι το ισοδύναμο του
επίγειου παραδείσου του τραπεζίτη .
Γιατί , ο πληθυσμός της χώρας , ενώ είναι έτοιμος να πουληθεί ως σκλάβος στο χρέος μέσω της χειρότερης συμφωνίας που υπήρξε ποτέ ….. αγνοεί ότι οι σκλάβοι δεν πρέπει να πληρώνουν για το
προνόμιο της σκλαβιάς τους … σε αντίθεση με τους Έλληνες που θα πληρώσουμε …. και μάλιστα σε χρυσό !
Όπως επίσης εξηγήσαμε το πρωί , το ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης της Ελλάδα, είναι επίσημα πλέον ένα ελληνικό σχέδιο διάσωσης της Ευρώπης , που χρηματοδοτείται από τη χώρα μας , με το ήδη
αρνητικό πρωτογενές πλεόνασμα, ή καλύτερα ας το πούμε πιο καθαρά – « από το έλλειμμα της » …. (μην προσπαθήσετε να κάνετε μαθηματική ανάλυση εδώ …. και αυτό διότι το εξηγήσαμε
νωρίτερα σήμερα το πρωί στο σουρεαλιστικό μας άρθρο « Η μπλόφα της Ευρώπης » όπου σας αποκαλύψαμε πως η ΕΚΤ « τσέπωσε » τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ελληνικά
ομόλογα …. μέσω των ανταλλαγών ομόλογων του PSI ……και … που δυστυχώς … πέρα από τα οκτώ φιλικά μας blog και τρεις νέους φίλους μας ….. κανένας άλλος δεν του έδωσε σημασία)
Αλλά το καλλίτερο κομμάτι … και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα είναι η επίγειος έκδοση του παραδείσου των banksters ….είναι η είδηση από
τους N.Y.Times ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τους εξοφλήσει σε χρυσό.
Η κα Κατσέλη, η οικονομολόγος πρώην υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση του ΓΑΠα (μέχρι που έφυγε στον ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο ), ήταν
αναστατωμένη διότι οι δανειστές της Ελλάδας θα έχουν
το δικαίωμα , σύμφωνα με τους όρους της νέας συμφωνίας, να κατάσχουν τα αποθέματα χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδας.
Λοιπόν, μπορεί να σπάσει κάτι ….. μπορεί να μας πετάξουν από την Ευρώπη ,
Μόνο που τότε ΔΕΝ θα έχουμε καθόλου χρυσό !
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Μόλις ο χρυσός λεηλατηθεί…. η Ελλάδα θα είναι ελεύθερη να φύγει από την ΕΕ.
Όταν εμείς οι Έλληνες εγκαταλείψουμε την ΕΕ, δεν θα έχουμε τίποτα ώστε να βασιστεί επάνω του το νέο μας νόμισμα.
Απλά … ένα Fiat νόμισμα που μπορεί να λέει ….. ψέματα σε ….. αφελές κοινό.

Ναι .. η μόνη μας ελπίδα … μια δραχμή που θα υποστηρίζεται από χρυσό φεύγει .. χάνεται …..η χειρότερη πιθανή έκβαση ….
Ενώ από τα καθεστωτικά ΜΜΕ .. το μνημόνιο ακούγεται σαν μια γλυκιά συμφωνία… η Troika είναι απλώς ένας συλλέκτης χρέους , που προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές με εξασφαλίσεις του
τύπου ότι η Ελλάδα θα τους δώσει την δυνατότητα να κατάσχουν τα νησιά της !

Γι ‘αυτό νομίζω ότι το δημόσιο χρέος πρέπει να θεωρηθεί παράνομο.
Διότι οι πολιτικοί εκλέγονται από ειδικά συμφέροντα για να υποθηκεύσουν το μέλλον των χωρών τους.
Ο τραπεζίτης θα πρέπει να είναι πρόθυμος να δανείσει χρήματα στις κυβερνήσεις « χωρίς εξασφαλίσεις ».
Η Ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων του κράτους θα πρέπει να θεωρείται παράνομη, διότι απλούστατα …. αυτά δεν ανήκουν στους πολιτικούς μας .
Και όποιος προσπαθεί να σας πείσει για το αντίθετο ; ε ….. πέστε του ότι είναι μεγ@λος μ@λ@κ@ς .
Δυστυχώς, οι τραπεζίτες λένε στο επενδυτικό κοινό ότι η ασφάλεια που έχουν οι κυβερνήσεις είναι η αέναη φοροδοτική ικανότητα και η δυνατότητα να κατάσχουν τον ιδιωτικό πλούτο και τα
εισοδήματα (δουλεία).
Είναι απόλυτα λογικό για τους banksters , ότι οι Έλληνες θα πρέπει να υποστούν κάθε στοιχειώδη ταπείνωση από την κοινοπραξία των λίγων λιπαρών φαλακρών τύπων οι οποίοι έχουν άμεση
πρόσβαση στον ψηφιακό εκτυπωτή των χρημάτων .
Η Κόλαση μιας συμφωνίας … η δημιουργία του χρέους από το τίποτα … χμ …..
που ανταλλάσσεται στη συνέχεια με το χρυσό μας .
Τι άλλο νομίζετε ότι θα συνέβαινε ; Αυτό είναι φινάλε μας .
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Θυμηθείτε …. οι Έλληνες ηγέτες δεν είναι Έλληνες αλλά οι μαριονέτες των bankster που η δουλεία τους είναι να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα πάρουν μια λίβρα της σάρκας μας και ότι το
παιχνίδι θα …. συνεχίζεται όσο κανείς δεν θα τους ….
ενοχλεί ….. Η ΕΚΤ έχει καταλάβει όλη την Ελλάδα και έχει επιβάλει σκληρή και βαριά φορολογία στους πολίτες .
Οι Έλληνες έχουμε αρκετή βενζίνη, σπίρτα και …..
Προτιμώ όμως να δούμε … ταραχές και να καταστραφούν τα πάντα, παρά να τα χαρίσω στους bangsters
Χμ ….. και αυτό ; ….
Γιατί θα πρέπει να πληρώσουμε δισεκατομμύρια (σε χρυσό) για ομόλογα που στερούνται αυθεντικότητας ;
Είναι αστείο το ότι η ιστορία μόλις άρχισε να ξεθωριάζει …..
Όμως οι Έλληνες πάλι θα κάνουμε ό, τι ακριβώς αναμένουν οι τραπεζίτες , θα κάψουμε μερικά κτίρια να καταλάβουμε κάποια κτίρια σε κάποια σημεία και θα ρίξουμε μερικές πέτρες στην
αστυνομία, όλα ……

Αλλά μέχρι να αρχίσουν να κρέμονται από τους στύλους της ΔΕΗ οι νεοφιλελεύθεροι ηγέτες μας …. δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα !
Οι τραπεζίτες καταλαβαίνουν ένα μόνο πράγμα …. την δύναμη των όπλων.
Από τα δεδομένα του 2010 για την εκτιμώμενη αξία του Ελληνικού χρυσού αυτός αξίζει 6,2 δισεκατομμύρια . ( μάλλον είναι πολύ λίγα … μάλλον μας κοροϊδεύουν !)
Αναρωτιέμαι πού είναι αποθηκευμένος ο χρυσός μας ;
Στην ΕΚΤ ; Στην Ελλάδα ; Στη Νέα Υόρκη ; Αλλού;
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Αχ, καλή ερώτηση. …. (αν ο χρυσός δεν είναι στην Ελλάδα).
Αν ο χρυσός βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα, κανένας πιστωτής δεν θα τον πάρει!
Μια Προεπιλογή, είναι πολύ πιο πιθανή.
Μάλλον είναι στο Λονδίνο. ….. λέγε με Redshield.
Πρώτα λοιπόν κατασχέθηκε ο χρυσός της Αιγύπτου . Στη συνέχεια της Λιβύης . Επόμενοι σταθμοί είναι η Συρία, η Ελλάδα και το Ιράν.
Ο χρυσός είναι ό, τι θέλουν, δια να ελέγχουν και να διατηρήσουν το δολάριο των ΗΠΑ ως ζωντανό αποθεματικό νόμισμα.
Είναι πάρα πολύ σαφές ….. ή …. για να ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού του κόσμου πριν ένα νέο παγκόσμιο νόμισμα των banksters .
Εμείς οι Έλληνες πρέπει να ρίξουμε την κυβέρνηση των προδοτών να ορίσουμε ένα νέο συνταγματικό συνέδριο και όλα θα πάνε καλά .
Δεν χρειάζεται να ορίσουμε ένα νόμισμα, αυτό θα έλθει από μόνο του ….
Ξέρω ….
Μόλις διαλυθεί η κυβέρνηση των banksters οι φόροι θα πέσουν στο μηδέν,
και το ξένο το κεφάλαιο θα γυρίσει πίσω στη χώρα χοροπηδώντας .
Δεν υπάρχει τίποτα να χάσουμε ως προς αυτό το σημείο.
Στη συνέχεια….. DEFAULT DEFAULT …. προεπιλογή και θριαμβευτικά ανακοινώσουμε τη νέα δραχμή που θα υποστηρίζεται από χρυσό
( Φάτε την τώρα ναζίστριες σκύλες της Μερκελ! )
Οι banksters κατά των 300!
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ …. Αυτή είναι η Σπάρτη! ..
HEIL GAP ( or mind the GAP )
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