
ΕΠΕΙΔΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΕΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ
ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ. ΜΗΠΩΣ Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 2020 ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ;

Βαδίζουμε την αρχή της 10ετίας του 30 και ήδη στην
Ευρωζώνη μετα την αύξηση του πληθωρισμού, και το
πρόβλημα με την Ουκρανία, βλέπουμε να συσσωρεύονται
ανισορροπίες και νέφη στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Και
λαμβανομένου υπόψη και τα εθνικά χρέη τόσο των χωρών
μελών της Ευρωζώνης,όσο και των παγκοσμίως αναπτυγ-
μένων χωρών, μήπως είμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση
χειρότερη της παγκόσμιας του 2007 και της Ε.Ε στην
συνέχεια, που είχε ως αποτέλεσμα την Ελληνική κρίση με
την επέλαση των μνημονίων;

Μια πολύ μικρή ιστορική οικονομική ολιγόλογη
αναδρομή θα μας βοηθήσει να δούμε πως φθάσαμε στον
δημοσιονομικό  εφιάλτη των μνημονίων σαν χώρα και πως
μια χώρα του μεγέθους της Ουγγαρίας, με την τότε
νεοεκλεγείσα δεξιά κυβέρνηση της κατάφερε να δώσει ένα
πολύ ηχηρό χαστούκι στην Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.   Όταν
αρνήθηκε επιδεικτικά να συμμορφωθεί με τις επιταγές τους
και να μείνει πιστή στη συμφωνία υποτέλειας που είχε
υπογράψει η προηγούμενη σοσιαλιστική κυβέρνηση(όπως
και εδώ στη χώρα  μας) προκειμένου να της χορηγήσουν
ένα δάνειο 20 δις ευρώ, βάζοντάς του πρόσθετα οικονομικά
μέτρα στο λαό, έτσι όπως το θέλησαν και οι  δικοί μας
προστάτες Ευρωπαίοι και Αμερικανοί του Δ.Ν.Τ. γιατί
βρήκαν: <<ευήκοα ώτα!>>.



Με πηχυαίους τίτλους Ευρωπαϊκές εφημερίδες όπως η
Λιμπερασιόν και η Μοντ λοιδωρούσαν τον εκλεγμένο ηγέτη
της χώρας αυτής Όρμπαν ότι: <<επιδεικνύει ανοιχτά
προκλητική και προσβλητική αναίδεια απέναντι στους
πιστωτές του>>. Ακόμη και οι ελεγκτές του Δ.Ν.Τ. δεν
μπόρεσαν να πάρουν τα στοιχεία που ήθελαν και
επέστρεψαν άπραγοι στην Ουάσιγκτων.
Η δεξιά αυτή κυβέρνηση αρνήθηκε την πολιτική εθνικής
υποτέλειας τον προκατόχων της σοσιαλιστών για σφίξιμο
του ζωναριού με αντιλαϊκά μέτρα, προκαλώντας διεθνείς
αντιδράσεις από τους θιγόμενους Ευρωπαίους, αλλά και
προκαλώντας τον διεθνή θαυμασμό για την στάση της.
Και βέβαια δεν ήταν μόνο η άρνηση των απαιτήσεων από
την Ουγγρική κυβέρνηση, αλλά και η επιδεικτική περιφρόνη-
ση προς τους εκπροσώπους των θεσμών(Ελληνιστή) τα
<<Άγια των Αγίων της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. δηλαδή, τις
Τράπεζες!>> Αξιόλογη ήταν η θέση που πήρε ο Ούγγρος
ηγέτης στην επιταγή-συμβουλή των θεσμών να μειώσει το
έλλειμμα από το 4% στο 3,8%! Δεν περιέκοψε μισθούς και
συντάξεις, δεν απέλυσε δημοσίους υπαλλήλους(εφεδρεία το
είπαν στη χώρα μας), δεν μείωσε κονδύλια για την υγεία,
δεν αύξησε την φορολογία κατά 700% κ.λ.π. όπως έκαναν
ελαφρά τη καρδία οι δικοί μας πολιτικοί, (που με τα
αντιλαϊκά μέτρα που έλαβαν με υπόδειξη πάντα των
θεσμών, φέρθηκαν βασιλικότεροι του βασιλέως), αλλά
φορολόγησε τις τράπεζες επί τωνακαθαρίστων εσόδων
και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες!
Και επειδή το τραπεζικό σύστημα πολλών χωρών της
Ε.Ε.κατά 80% ελέγχεται από Ευρωπαίους καπιταλιστές,
πανικόβαλε το διευθυντήριο των αποφάσεων της Γερμανίας



και των Βρυξελλών μήπως το γεγονός αυτό βρει μιμητές
και στην υπόλοιπη Ευρώπη!

Έτσι πάλι οι Ευρωπαίοι πλήρωσαν το μάρμαρο της
μείωσης τους ελλείμματος  που ζητήθηκε από τους θεσμούς
για την Ουγγαρία. Επειδή ο εκάστοτε διοικητής της
κεντρικής τράπεζας κάθε χώρας της Ε.Ε. είναι όργανο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μόνο εκεί υπακούει
σύμφωνα με τα Ελληνικά δεδομένα, ο υπερήφανος και
πατριώτης Ούγγρος ηγέτης ξήλωσε τους μηχανισμούς
υπονόμευσης της χώρας από τους ξένους και επέβαλε
και μείωση του μισθού σε αυτά τα λαμόγια(κοράκια τα
έλεγε ο Κολοκοτρώνης) κατά 75% και από 30.000 ευρώ
ο διοικητής λάμβανε πλέον μόνο 7.500 ευρώ. Επειδή
ξεσηκώθηκαν τα άλλα λαμόγια της Ευρώπης για τα
μαρτύρια και τα πάνδεινα που υφίσταται ο άνθρωπός τους
στην Ουγγαρία, ο γενναίος ηγέτης Όρμπαν ξήλωσε και τους
υπόλοιπους μηχανισμούς των Κουίσλινγκ από τους
Ούγγρους υπαλλήλους που υπηρετούν στους θεσμούς
αποκεφαλίζοντας την Γ.Δ/νση φόρων, την Δ/νση της
Ουγγρικής τράπεζας ανάπτυξης κλπ και θα αποφάσίζε για
την προηγούμενη κυβέρνηση να την παραπέμψει στην
εξεταστική επιτροπή της Βουλής να καταδικαστεί για τα
αντιλαϊκά μέτρα που πήρε….!
Ακόμη και η Γερμανική Εφημερίδα Φρανκφούρτερ Αλγκε-
μάινε έγραψε με πηχυαίους τίτλους: <<Η Ουγγαρία θα
γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με μια αντίστοιχη
απόφαση τέτοιων διαστάσεων…>>

Αυτά συμβαίνουν εκεί που κυβερνούν λαοπρόβλητοι,
πατριώτες, νουνεχείς, χαρισματικοί, γενναίοι και με μεγάλη
καρδιά ηγέτες που πονούν και νοιάζονται για τον λαό τους
και δεν είναι κοράκια και ύαινες σε σύμπραξη με τα ξένα



λαμόγια να κατασκοπεύουν και να κατατρώνε ακόμη και να
σωθικά του λαού τους! Εδώ επέτρεψαν τους θεσμούς να
τοποθετήσουν επιτρόπους ακόμη και στο Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης να μας κατασκοπεύουν ακόμη και που
ξοδεύουμε τις σφαίρες!
Ας κάνουμε περιληπτικά ένα ζάπινγκ να δούμε και στην Ελ-
λάδα που ανθεί φαιδρά η πορτοκαλέα τι έγινε και να
συγκρίνουμε την συμπεριφορά των ηγετών μας με την ηγε-
τική προσωπικότητα του δεξιού Ούγγρου ηγέτη! και τελικά
να διαπιστώσουμε ότι αν δεν μπαίναμε στο σωλήνα των
μνημονίων, θα χρεοκοπούσαμε;

Εδώ έχουμε από το ένα μέρος τις προεκλογικές
προσδοκίες και υποσχέσεις της νέας κυβέρνησης  του 2009
και την προσγείωση στον δημοσιονομικό εφιάλτη από το
άλλο, με το σύνθημα <<υπάρχει άλλος τρόπος για
διέξοδο από την κρίση>> και το <<λεφτά υπάρχουν>>,
με τις μαξιμαλιστικές πάντα προσδοκίες που είχαν έντεχνα
καλλιεργηθεί και που η πραγματικότητα ήταν χαώδεις. Οι
προεκλογικές υποσχέσεις  ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν,
γιατί όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν ακατανόητα για
μια σοσιαλιστική κυβέρνηση και ο λόγος γινόταν σαν να
αναφέρονταν σε μια άλλη χώρα και όχι την πατρίδα μας.
Βλέπουμε ένα αρχηγό κόμματος και εν δυνάμει υποψήφιο
πρωθυπουργό να μας λέει στην Διεθνή έκθεση Θεσαλ/κης
την 12/9/2009, αντιπολιτεύοντας την κυβέρνηση που θα
έφευγε ότι: << Αν παγώσουμε τους μισθούς, θα
παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη
μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική δύναμη.
Καμμία μείωση μισθών, καμμία απόλυση. Ομοίως για
τις τράπεζες, τα κλειστά επαγγέλματα, φορολογικές



περαιώσεις, επανακρατικοποιήσεις κ.λ.π. γιατί όλα
οδηγούν στην ύφεση…!>>
Και προσκαλώντας μετά ο ίδιος τους θεσμούς (δήθεν λόγω
του ελλείμματος που πλησίασε στο 15% του ΑΕΠ κατά τους
GREEK STATISTICS), ήρθαν μετά τα μνημόνια και τα
ανέτρεψαν όλα, με την προσφυγή  μας στο ΔΝΤ και τους
μηχανισμούς της Ε.Ε. Η κυβέρνηση τότε πριν οδηγήσει τη
χώρα στον ΔΟΕ και στο τελευταίο σκαλοπάτι του διασυρμού
της χώρας μας μπορούσε να βρει άλλους δρόμους και όχι
εκεί που συνωστίζονται όλα τα αποτυχημένα κράτη του
κόσμου!
Μπορούσε:

- Να προσφύγει στο εσωτερικό δανεισμό, αλλά
φοβήθηκε μην δυσαρεστήσει τους τραπεζίτες
φίλους της και τους μεγαλοκαταθέτες ομολο-
γιούχους!

- Να απευθυνθεί στην Κίνα απευθείας και όχι μέσω
των κατασκόπων της Goldman Sachs!

- Στη Ρωσία και τις Αραβικές χώρες !
- Διμερή δανεισμό ακόμη και από άλλες χώρες της

Ε.Ε!
- Ακόμη και από την Γερμανία, με επιτόκιο που

δανείζεται  η ίδια!
-  Να συμπράξει μέτωπο και με τις άλλες χώρες του

Νότου που είχαν το ίδιο πρόβλημα!
Πολλοί μίλησαν για μηχανισμό αναδιάρθωσης(ρύθμισης
οφειλών) ή διαγραφή του χρέους που δεν έγιναν, καθότι τα
προγράμματα λιτότητας δεν οδηγούν πουθενά. Γενικά οι
προτάσεις της Κομισιόν για αναθεώρηση με αυστηρή
επιτήρηση και δυσβάστακτα πρόστιμα προκαλούν τις
αντιδράσεις των <<αδύναμων κρίκων>>,όπως είναι η



πατρίδα μας, την ώρα που Γερμανία για τους γνωστούς
λόγους ζητούσε ακόμη πιο δρακόντεια μέτρα. Καθόλη την
διάρκεια των μνημονίων συνέβησαν απίθανα πράγματα,
στην τσέπη μας, στην ζωή μας(κάπου 5 με 6.000 χιλιάδες
συμπατριωτών μας αυτοκτόνησαν, περιουσίες
λεηλατήθηκαν ή πτώχευσαν, πολλές επιχειρήσεις
έκλεισαν,η ανεργία έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη,
συνταξιοδοτικά ταμεία με το PSI έγιναν προβληματικά,
(μόνο από το Ταμείο Ασφάλισης των Τελωνειακών
ΤΑΥΤΥ, που είχε δημιουργηθεί μεταπολεμικά
χρηματοδοτούμενο με το 20% του 5 τοις χιλίοις επί της
αξίας chief των εισαγωγών, καταβαλλόμενα από
χρήματα ιδιωτών, για να ενισχύει τα συνταξιούχα
γερόντια στην πενιχρή τους σύνταξη, άρπαξαν 170
εκατ. ευρώ), χωρίς στη συνέχεια μέχρι σήμερα να γίνει η
σχετική ανακεφαλαίωση του εθνικού ασφαλιστικού
συστήματος καθότι ζημιώθηκε τουλάχιστον κατά 12,5 δις
ευρώ από το προαναφερόμενο απύθμενο PSI και 1,5 δις
λόγω της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Αν και περίσσευαν 24 δις από το τρίτο δανειακό πακέτο των
86 δις, να δοθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας του
ασφαλιστικού συστήματος. Τελικά  μέχρι στιγμής δεν έχει
γίνει τίποτα και απλά χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό! Και όταν σταματήσει να χρηματοδοτεί το
Κράτος καταλαβαίνουμε την πείνα που θα επέλθει!

Και πως αυτή η χώρα να μην ταλαιπωρείται και να μην
ξαναμπεί στα μνημόνια όταν υπουργός τότε έλεγε  ότι:
<< δεν κυβερνώ εγώ, αλλά η τρόϊκα>>. Ή ο ίδιος ο
πρωθυπουργός να λέει ότι: <<κυβερνώ μια διεφθαρμένη
χώρα>>. Εδώ στην περίπτωση αυτή αν δεν μπορείς να
δώσεις λύσεις σηκώνεσαι και φεύγεις από το πολιτικό



προσκήνιο και προκηρύσσεις εκλογές! <<Αν περιμένεις
λεφτά με τα βρακιά κατεβασμένα, δίνεις την εντύπωση
ότι το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η παραμονή στην
εξουσία και τίποτε άλλο!>>.

Και πως αυτή η χώρα να μην οδηγηθεί πάλι στα
μνημόνια, όταν οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους με τις
παραινέσεις: Κοίτα την δουλειά σου και άσε τους άλλους.
Βολέψου εσύ και μην μιλάς. Μπές στο Δημόσιο και βρέξει
χιονίσει θα πληρώνεσαι. Εσύ θα βγάλεις το φίδι από την
τρύπα. Εσύ θα σώσεις τον κόσμο. Και μετά διαμαρτυρό-
μαστε γιατί οι νέοι σήμερα δεν φωνάζουν και δεν
ξεσηκώνονται!

Έτσι όπως μας τέθηκε ή σερβιρίστηκε το μνημόνιο και
τα μέτρα που ελήφθησαν εναντίον της χώρας μας και του
λαού της, μόνο κυβερνήσεις τύπου Τσολάκογλου θα
υπέγραφαν τέτοια πράγματα και απέχει έτη φωτός από τις
ενέργειες και τις πράξεις του πατριώτη και ΗΓΕΤΗ Ούγγρου
Όρμπαν!
Όταν κάτι υπογράφεται πραξικοπηματικά και δεν έρχεται
στη βουλή προς ψήφιση και που δένει χειροπόδαρα τη
χώρα μας τι είναι; Δεν είναι εσχάτη προδοσία; Που
ακούστηκε ο υπουργός Οικονομικών να εξουσιοδοτεί-
ται να υπογράψει την σύμβαση για λογαριασμό της
Ελλάδος! Γιατί ποδοπατήθηκε τόσο βάναυσα το
Σύνταγμα;
Και ποιοί ήταν συνένοχοι στο έγκλημα; Οι 16 δανειστές;
το ΔΝΤ; τα ΜΜΕ; Όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές; Πόσοι
όφειλαν να διαβάσουν την σύμβαση και δεν την διάβασαν
και την έκαναν γαργάρα; Πως πρέπει να ονομαστεί αυτό:
έγκλημα, ανευθυνότητα, προδοσία! Ένα πάντως είναι
σίγουρο και δημιουργεί απέχθεια και προβληματισμό.



Έχουμε ολοκληρωτική δέσμευση της δημόσιας
περιουσίας. Δηλαδή δεν μας ανήκει τίποτα για 99 χρόνια!
Ούτε τα μνημεία μας, ούτε το χώμα που πατάμε. Ούτε ο
ορυκτός πλούτος(φυσικό  αέριο, πετρέλαια,σπάνιες γαίες).
Ούτε ακόμη ο ίδιος ο στρατός! Δηλαδή Τουρκοκρατία ή
Γερμανική κατοχή! Ποια η διαφορά. Να πως προκύπτουν τα
επερχόμενα συμβάντα που τα προείπε η πρώην πρόεδρος
Βιργινία Τσουδερού στον επόμενο πρώην πρόεδρο της
Δημοκρατίας μας και μακαριστό Παπούλια και δεν πιστεύ-
ουμε στα μάτια μας και στα αυτιά μας…!

- Προδοσία της Μακεδονίας,δίνοντας όνομα,
γλώσσα, ταυτότητα χωρίς ανταλλάγματα!

- Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Α. Μεσόγειο!
- Πολύ πιθανός ο διαμελισμός της χώρας, από τα

στίφη των λαθρο εποίκων εισβολέων!
- Παράδοση αρχαίων, δήθεν για εκθέσεις!
- Αποβιομηχάνιση της χώρας!
- Ιδιωτικοποίηση των πάντων!
- Εγκατάλειψη εκσυγχρονισμού των Ενόπλων

δυνάμεων!
- Αποδυνάμωση της εξωτερικής πολιτικής!
- Πάγωμα μισθών και συντάξεων!
- Εγκατάλειψη της Κύπρου στις ορέξεις του Αττίλα!
- Μειωμένη Εθνική κυριαρχία, με τίποτα δικό μας!

Όλα κατασκευασμένα από τους θεσμούς και
υπογεγραμμένα από τους εγχώριους Τσολάκογλου! Η
εσχάτη προδοσία διαπράχθηκε, η τιμωρία που είναι;
Και έχουν το θράσος οι ίδιοι που υπέγραψαν αυτά τα
επαίσχυντα μνημόνια, να βάζουν και υποψηφιότητα για
βουλευτές και να μας κουνάνε και το δάχτυλο σεργιανίζο-
ντας στα μπαλκόνια και τα βοθροκάναλα, λέγοντας με



απύθμενο θράσος ότι έσωσαν τη χώρα από την
χρεοκοπία! Όταν έχουμε ζήσει στο πετσί μας τα capital
control, την ανεργία, τις απολύσεις, τις πτωχεύσεις, το
κόψιμο μισθών και συντάξεων, τον οικονομικό μαρασμό και
το διώξιμο από τη χώρα 500.000 νέων επιστημόνων στο
εξωτερικό προς αναζήτηση καλύτερης τύχης, με την ανεργία
μεταξύ των νέων να τρέχει πάνω από 60%! Δηλαδή μια νέα
Μικρασιατική καταστροφή! Ίσως το χαρακίρι είναι η
καλύτερη λύση για αυτούς τους δήθεν πολιτικούς της
κακιάς ώρας! Αλλά που φιλότιμο και ευαισθησία! Που
μνήμη από τους ψηφοφόρους πολίτες! Ποιος φταίει;
Μήπως εμείς οι ίδιοι οι ψηφοφόροι βγάζουμε μόνοι μας
τα μάτια μας, με το να ψηφίζουμε ανάξιους και επικίνδυ-
νους εκπροσώπους μας; Δηλαδή τις νεοταξικές
ξεσκονίστρες  που πάντα λένε ναι σε όλα! Πόσο γρή-
γορα ξεχνάμε βρε Έλληνες πατριώτες!
Άξιο προσοχής είναι το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια
κομματικά και υπηρεσιακά στελέχη άλλων κομμάτων
ενθυμούμενοι δοξασμένες στιγμές του παρελθόντος, στο
χρήμα και στις θέσεις και φερόμενοι ως πολιτικοί ζήτουλες,
αρχολίπαροι μη δίνοντας βήμα στους νέους και άξιους
επιστήμονες, περιδιαβαίνουν τα βοθροκάναλα, ως ειδικοί
των ειδικών και άριστοι των αρίστων υπερ κομματικοί επί
θεμάτων της επικαιρότητας που άπτονταν των πρώην
αρμοδιοτήτων τους και  ασπρομάλληδες όντες, επιζητούν
σε συχνή βάση τα φλας και την επικαιρότητα πουλώντας
πνεύμα παίζοντας με την νοημοσύνη μας! Περνώντας
αρχικά από τις αυλές όλων των κομμάτων μηρυκάζοντας
και αλλάζοντας τις πολιτικές των θέσεις των κομμάτων από
τα οποία προήλθαν σαν τα καθημερινά πουκάμισα και
πουλώντας γνώσεις για να τύχουν της ανάλογου



προσοχής από το μιντιακό και πολιτικό κατεστημένο,
τους οποίους προωθούν σε επιτελικές θέσεις και ίσως σε
βουλευτικά έδρανα για να εξυπηρετήσουν τα  ευκόλως
εννοούμενα συμφέροντά τους, συμβιβαζόμενοι με κάθε
τρόπο προς ιδίον όφελος, αλλά και για να κάνουν και το
γινάτι τους!
Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, η ιστορία μας διδάσκει, ότι
κάποιους παρελθόντες ηγέτες τους ονόμασε μεγάλους
και εθνάρχες, γιατί ήξεραν να επιλέγουν τους συνεργά-
τες των. Δόξα σοι ο Θεός το (μοναστήρι) της Ν.Δ. να είναι
καλά, (έχει καλόγερους), έχει κόσμο, έχει πολιτικά στελέχη
νέους και αετούς στην γνώση και την σκέψη αξιοποιήστε
τους και αφήστε τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς
ασπρομάλληδες, γυρολόγους, ζήτουλες  στην άκρη να
(απολαύσουν την σύνταξή τους), που το μόνο που ξέρουν
είναι το γλύφοντας και έρποντας και πουλώντας πνεύμα ως
ειδικοί ξερόλες!
Κάνετε ότι έκαναν στην δοξασμένη αρχαία κλασική Αθήνα.
Εκεί όταν επέλεγαν τους συνεργάτες των οι αρχηγοί των
κομμάτων με μια επιτροπή από την εκκλησία του δήμου,
επιλέγοντας τους καλύτερους  με απόλυτη επιτυχία!
Έτσι απλά χωρίς μίντια τυμπανοκρουσίες και υποσχέσεις.
Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε:
Οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να τα
μεγαλώσουν. Οι λαθρο εισβολείς έποικοι κάνουν πολλά
παιδιά γιατί τα μεγαλώνουν οι Έλληνες και θα γίνουμε
πολύ σύντομα μειοψηφία μέσα στη χώρα μας!

Έχοντας πάντα υπόψη και την υπογεννητικότητα
(θα αναλυθεί σε άλλο άρθρο διεξοδικά) που το 2030 θα
είμαστε τουλάχιστον κατά 3,5 εκατομμύρια λιγότεροι



Έλληνες, με αποτέλεσμα να μετατραπεί η χώρα μας, σε
χώρα γερόντων!

Φεβρουάριος 2022     Ιωάννης  Καλάκος.


