Oι Έλληνες αφήνουν την πατρίδα τους και μεταναστεύουν ενώ ο αδελφός του κ. Παπανδρέου μόλις αγόρασε ένα κτήμα 8 εκατομμυρίων
δολαρίων σε ένα ελληνικό νησί
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From HEIL GAP ( or mind the GAP )

Bob Chapman – USAprepares Radio Show – 24 Ιαν 2012 .
Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφύγει την προεπιλογή , οι Έλληνες αφήνουν την πατρίδα τους και μεταναστεύουν σε όλο τον κόσμο , ο δε αδελφός του
κ. Παπανδρέου μόλις αγόρασε ένα κτήμα 8 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα από τα ελληνικά νησιά.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη των ILLUMINATI , λεηλάτησαν τη χώρα και νομίζουν ότι μπορούν να μείνουν ατιμώρητοι για πάντα …
HEIL GAP ( or mind the GAP )
Υ.Γ.
Άλλωστε αυτό σας το είχαμε αναφέρει , εδώ και ένα-δυο μήνες , στο τελευταίο μας άρθρο πριν το ταξιδάκι μας !
Εδώ : ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ο παπαδημ(ι)ος και η νέα ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ σε … πενηνταράκια !
ΟΠΟΥ ΓΡΑΦΑΜΕ :
…….. Και όμως … μοιάζει σαν να αρχίζει ….κάτι περίεργο να φαίνεται ….
χμ …. χμ …. κάτι οι δηλώσεις Βενιζέλου περί της αποτυχίας του μνημονίου … κάτι …. κάποιοι mega-δημοσιοκαφροι , καθώς αρχίζουν να μιλούν στην τηλεόραση, απαξιωτικα , δια….. το
μνημόνιο τους , δηλαδή …… ( ; )
Επίσης με εντυπωσιάζει η ημέρα που διάλεξαν οι New York Times ! δια να δημοσιεύσουν το ΠΕΡΙΕΡΓΟ άρθρο περί χούντας στην χώρα μας και επιστροφής στην δραχμή , δηλαδή την
ιδία ακριβώς ημέρα που διαρρέει και η πληροφορία ότι οι πιστωτές μας πλησιάζουν ή σκέπτονται την μίσθωση της εταιρίας BLACKSTONE , αλλά όχι για το κούρεμα των ομολόγων
όσο
για το να αρπάξουν ότι περισσότερο μπορούν από την πατρίδα μας , μετά από την ενδεχομένη πτώχευση μας!
Μήπως και αρχίζει μια κίνηση , με μια ακούσια αρχειοθέτηση της πτώχευσης από μια επιτροπή των πιστωτών ;
Αλλά τι είδους πτώχευση θα είναι αυτή ;
ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ;
ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ !!!!!!!!
ΤΩΡΑ ΑΛΗΘΕΙΑ – ΨΕΜΑΤΑ ; Γρήγορα θα δείξει !
“Οι πιθανότητες όμως δείχνουν , ότι κανένα μέλος της ΕΕ – ούτε καν οι χώρες των PIIGS – δεν θα κηρύξουν επισήμως πτώχευση ! ”
( αν και κανείς δεν μου βγάζει από το μυαλό , ότι ο παπαδημ(ι)ος , ήρθε εδώ και για αυτή την δουλειά ) ……….
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ο παπαδημ(ι)ος και η νέα ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ σε … πενηνταράκια !
Πηγή
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