
Μεταρρυκμίςεισ Ροτζμκιν 

Ιδοφ τϊρα και τα «ευχάριςτα» εξ Εςπερίασ :Σεςθμαςμζνοσ 

Γκεμπελίςκοσ τθσ εγκλθματικισ οργάνωςθσ Κομμιςςιόν με 

τουσ 45.000 υπαλλιλουσ ,αρκρογράφθςε ςε ευρωφιλικι , 

κακθμερινι εφθμερίδα , υποδεικνφοντασ τισ 

«προτεραιότθτεσ για τθν μεταμνθμονιακι εποχι» ςτθν 

Ελλθνικι κυβζρνθςθ . 

Δθλαδι μετά τον Αφγουςτο του 2018 , οπότε υποτίκεται 

λιγει το «πρόγραμμα» λιτότθτοσ κι’ αρχίηουν τα πρωτογενι 

πλεονάςματα 3,5% του ΑΕΡ ,για τθν εξυπθρζτθςθ του 

αυξανομζνου δθμοςίου χρζουσ , που ωσ γνωςτόν δεν ζχει 

αποδεχκι το ΔΝΤ ωσ ευριςκομζνου «εκτόσ 

πραγματικότθτοσ» , θ ςτενι επιτιρθςθ τθσ Ελλάδοσ κα 

ςυνεχιςκι αλλ’ όχι τόςο αςφυκτικι όςο τθν τελευταία 

8ετία.Ο εκπρόςωποσ προειδοποίθςε ότι κα πρζπει να 

υποςτοφμε κι’ άλλουσ περιοριςμοφσ χωρίσ πάλι να λάβει υπ’ 

όψιν τθν ςυνεχιηομζνθ μείωςθ του Ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. 

«Από το Καςτελόριηο του ΓΑΡ και μζχρισ ςιμερα , ζπειτα 

από 7 χρόνια» , υποςτθρίηει ο εκπρόςωποσ τθσ 

«εγκλθματικισ οργάνωςθσ»  με τουσ 45.000 υπαλλιλουσ , 

«ςτθν (Ελλθνικι) οικονομία ,τθν Ραιδεία, τθ δθμοςία 

διοίκθςθ, τισ Τράπεηεσ, τθν κοινωνία, τον Τφπο και τα ΜΜ 

Ενθμζρωςθσ τίποτε δεν ε ί ν α ι το ίδιο». 

Θα ςυμφωνοφςα με τον αρκρογράφο – πράγματι τίποτε δεν 

ζχει μείνει όρκιο τα τελευταία 8 χρόνια τθσ Μνθμονιακισ 

λιμοκτονίασ  ςτθν χϊρα μασ αλλά επειδι ο άνκρωποσ δεν 



ζχει ιδζα για τθν καταςτροφι που επζφερε θ νζα Γερμανικι 

κατοχι , τον αφινω λίγο να εκτεκι περαιτζρω με τθν 

αφιγθςθ του ςτθν ευρϊφιλθ εφθμερίδα ςτα τζλθ 

Αυγοφςτου 2017. Γράφει: 

«…Οι κινοφμενεσ τεκτονικζσ πλάκεσ, αντί να οδθγιςουν ςε 

ζνα καταςτρεπτικό ςειςμό , ΘΑ ςυνκζςουν (ΣΣ: 

παραπλανθτικι αλλαγι του χρόνου του ριματοσ ςτο μζςον 

τθσ προτάςεωσ ) ζνα  δθμιουργικό και ελπιδοφόρο αφριο».  

«ΕΚΕΙ όπου οι χάρεσ και οι διευκετιςεισ δεν ανταλλάςςονται 

με ψιφουσ» (ΣΣ:όπωσ οι απολυκείςεσ 150 κακαρίςτριεσ που 

προςελιφκθςαν ςτο υπουργείο Οικονομικϊν). «Ππου οι 

φόροι ςυνδζονται με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ  , όχι με μαφρεσ 

τρφπεσ» (ΣΣ: θ υςτζρθςθ των δθμοςίων εςόδων το πρϊτο 

6μθνο 2017 υπερβαίνει το ενάμιςυ δισ. ευρϊ παρά τθν 

κατάργθςθ του αφορολογιτου για τουσ πολυτζκνουσ και τον 

υπολογιςμό του ΕΝΦΙΑ με τιμζσ του 2008 ). «Ππου γονείσ 

και παπαποφδεσ αφινουν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά τουσ , όχι 

δυςκεϊρθτα χρζθ». (ΣΣ: Η ανεργία ςτουσ νζουσ υπερβαίνει 

το 50% και τα ιδιωτικά απλιρωτα χρζθ ςτισ Τράπεηεσ τα 100 

δισ. ευρϊ). « Ππου θ οικονομία λειτουργεί για τουσ απζξω 

αντί να διαιωνίηει προνόμια και υπογραφζσ για τουσ 

μζςα».(ΣΣ: ςτουσ «απ’εξω» λχ. θ Γερμανικι εταιρία 

ΦΑΡΟΤ  αγόραςε 16 Ελλθνικά  αεροδρόμια με 

χρθματοδότθςθ από «τουσ μζςα» ,τισ χρεωκοπθμζνεσ 

Ελλθνικζσ Τράπεηεσ). «Ππου το κράτοσ προςλαμβάνει όςουσ 

χρειάηεται , όχι όςουσ του επιβάλλονται». (ΣΣ: όπωσ ςτουσ 



Οργανιςμοφσ Τοπικισ …Κακοδιοικιςεωσ όπου οργιάηει το 

κομματικό ρουςφζτι.). « Ππου θ δθμόςια παιδεία ςτθρίηει 

τουσ αρίςτουσ ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ». (ΣΣ: εδϊ γελάνε , 

αν δεν κόςτιηε θ δθμοςία α-παιδεία ςτουσ γονείσ  3 δισ. 

ευρϊ για φροντιςτιρια). «Ππου οι Τράπεηεσ δεν δανείηουν 

φίλουσ , ςυγγενείσ και ιςχυροφσ.» (ΣΣ: Γενικϊσ δεν δανείηουν 

κανζνα ,πλθν των Γερμανϊν , διότι ςτεροφνται ρευςτότθτοσ 

,θ οποία ,όλθ πάει ςτθν εξόφλθςθ του ELA  με χρεωςτικό 

υπόλοιπο ακόμθ  33 δισ. ευρϊ). «Ππου οι εφορίεσ και 

πολεοδομίεσ δεν εργάηονται ςε προςωπικι επαφι με τουσ 

πολίτεσ αλλά λειτουργοφν απρόςωπα και ςυςτθμικά»(Sic). 

Εδϊ ασ ςτακοφμε λίγο. Στθν ίδια ςελίδα όπου δθμοςιεφεται 

το παραπλανθτικό άρκρο του εκπροςϊπου τθσ εγκλθματικισ 

οργάνωςθσ  με τουσ 45.000 υπαλλιλουσ , ο εκλεγμζνοσ – όχι 

διοριςμζνοσ ωσ ο εκπρόςωποσ τθσ Κομμιςςιόν – πρόεδροσ 

του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδοσ κ.Γιϊργοσ  

Σταςινόσ καταγγζλλει ότι για μία οικοδομικι άδεια που 

εχρειάηετο τθν εποχι τθσ «προςωπικισ επαφισ» με τθν 

πολεοδομία  ζνδεκα μινεσ , τϊρα  χρειάηονται τουλάχιςτον 

άλλοι 10-12 μινεσ για τθν αδειοδότθςθ , «αν όλα 

προχωριςουν ομαλά»! 

«Αυτι είναι κακθμερινι ιςτορία (ΣΣ: τρζλασ) μιάσ 

φαινομενικισ απλισ επζνδυςθσ , αφοφ δεν χρειάηεται οφτε 

θ χάραξθ αιγιαλοφ (απαιτοφμενοσ χρόνοσ πάνω από 6 

μινεσ) οφτε θ ζκταςθ (του οικοπζδου) περιλαμβάνει 

προςτατευομζνθ περιοχι, οφτε απαιτοφνται άλλεσ εγκρίςεισ 



όπωσ ςυμβαίνει ςε μεγάλεσ επενδφςεισ» προςκζτει ο κ. 

Σταςινόσ. 

 Λθςμόνθςε όμωσ , ο πρόεδροσ του ΤΕΕ ν’ αναφζρει τουσ 

«δαςικοφσ χάρτεσ» και τθν ςυνεχιηομζνθ μετά από 38 χρόνια 

ανυπαρξία του Κτθματολογίου ,που ακόμθ κι’ αυτι θ 

Αλβανία διακζτει αν και μθ μζλοσ τθσ ΕΕ  .Ξζχαςε ςτθν χϊρα 

μασ όπου ανκεί το επάγγελμα τθσ καταλιψεωσ δθμοςίασ 

γθσ και θ ςυνεχϊσ νομιμοποιουμζνθ ανζγερςθ 

«αυκαιρζτων» κτιςμάτων παρά τισ «τεκτονικζσ 

μεταρρυκμίςεισ» του εκπροςϊπου τθσ ΕΕ. 

«Στθν Ελλάδα , καταλιγει ο πρόεδροσ του ΤΕΕ, ακόμθ και αν 

κάποιοσ πάρει τθ δφςκολθ απόφαςθ να επενδφςει , παρά 

τθν τεράςτια φορολογία και τισ υπζρογκεσ αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ ,απαιτείται απεριόριςτθ υπομονι και μεγάλο 

κόςτοσ για τθν αδειοδότθςθ  οικοδομισ».  

Φυςικά , ςτισ Βρυξζλλεσ είναι τελείωσ διαφορετικι θ 

κατάςταςθ και ο εκεί κατοικοεδρεφων  εκπρόςωποσ τθσ ΕΕ  

απλϊσ ςυγχζει τθν εφρυκμθ  λειτουργία του Βελγικοφ 

κράτουσ  του με το αποτυχθμζνο Ελλθνικό δθμόςιο. 

‘Εχει όμωσ και χιοφμορ ο εκπρόςωποσ όταν γράφει: «Η 

Δικαιοςφνθ (ςτθν μνθμονιακι Ελλάδα) χωρίηεται με ςινικό 

τείχοσ  από τθν εκτελεςτικι εξουςία»!... 

Ρροφανϊσ δεν διαβάηει Ελλθνικζσ εφθμερίδεσ όπου εχφκθ 

πολφ μελάνθ για τθν απόπειρα τθσ πρϊθν προζδρου του 

Αρείου Ράγου και νυν  αμειβομζνθσ ςυμβοφλου του 



πρωκυπουργοφ ,να παρατείνει τθν κθτεία τθσ ,με κατάφορθ 

παραβίαςθ του ιςχφοντοσ ςυντάγματοσ και δεν 

πλθροφορικθ τθν ιςτορία του λακρεμπορικοφ ΝΟΥ Ι ,όπου 

ανακριτζσ και υπουργοί είχαν προςωπικζσ επαφζσ με 

ιςοβίτθ του Κορυδαλλοφ για να αμαυρϊςουν γνωςτό 

ποδοςφαιρόφιλο. 

Γράφει  κι’ άλλεσ ανακρίβειεσ  ο εκτόσ Ελλθνικισ 

πραγματικότθτοσ εκπρόςωποσ τθσ ΕΕ : 

«Ο (Ελλθνικόσ) Τφποσ και τα ΜΜΕ δεν μοχλεφουν 

οικονομικά ςυμφζροντα εισ βάροσ τθσ ενθμζρωςθσ οφτε 

εξυπθρετοφν τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ» και  προςκζτει 

μερικά άλλα ςπαραξικάρδια περί «κεςμικισ λογοδοςίασ των 

πολιτικϊν» ,  «παταςςομζνθσ διαφκοράσ και 

αναξιοκρατίασ»  , ανάξια διαψεφςεωσ δια τουσ 

παροικοφντασ εισ τθν Ιερουςαλιμ.  

Αντιλαμβανόμενοσ όμωσ κι’ αυτόσ ο αικεροβάμων, ότι «ςτο 

ςπίτι του… Σχοινά δεν μιλοφν για κρεμαςμζνουσ» , τα 

εμφανιηόμενα ωσ δικεν επιτεφγματα τθσ τελευταίασ 

επταετίασ μετά το Καςτελόριηο , μετακζτει δια το μζλλον. 

Για τθν επομζνθ 7ετία , οπότε ποίοσ κα τον κυμάται; 

Δεν αντιλαμβάνεται ο τάλασ ότι ο μεταμνθμονιακόσ 

ορίηοντασ ςκοτεινιάηει επικινδφνωσ  από τθν μαηικι φυγι 

των νζων Ελλινων και οι «μεταρρυκμίςεισ» του ΔΝΤ  

καταλιγουν εισ απορρυκμίςεισ του ιδθ ςακροφ πολιτικοφ 

περιβάλλοντοσ. 



Εν τοφτοισ , θ εμφάνιςθ του εκπροςϊπου τθσ ΕΕ ζφερε ςτθν 

μνιμθ ζνα εραςτι τθσ Μεγάλθσ Αικατερίνθσ τθσ ωςςίασ , ο 

οποίοσ για να ευχαριςτιςει τθσ αυτοκράτειρα , είχε 

ςυςτιςει μετακινοφμενο κίαςο με ροδαλζσ και 

χαμογελαςτζσ κοπζλεσ και νταβραντιςμζνα παλικάρια και με 

ςκθνικά  κακαρϊν ςπιτιϊν που μεταφζροντο από χωρίου εισ 

χωρίον ολίγον προ τθσ επιςκζψεωσ τθσ ανάςςθσ Ραςϊν των 

ωςςιϊν  , προκαλοφςε εισ αυτιν τζρψιν τθσ απεράντου 

ευτυχίασ του ωςςικοφ  λαοφ υπό το ςκιπτρο τθσ , ζςτω και 

αν οι πραγματικοί μουηίκοι πζκαιναν τθσ πείνασ. 

Ο ϊςςοσ ςτρατθγόσ Ροτζμκιν , διότι περί αυτοφ πρόκειται, 

εάν διάβαηε τουσ ςθμερινοφσ μυκοπλάςτεσ τθσ 

εγκλθματικισ οργάνωςθσ των 45.000 υπαλλιλων ,θ οποία 

εκκολάπτει τθν δθμογραφικι κατάρρευςθ τθσ Ελλάδοσ ,κα 

είχε απαρνθκι τθν δεξιότθτα του , για να μθν ςυνδζςει το 

όνομα του με τουσ ςθμερινοφσ Γκεμπελίςκουσ ,  Κουΐςλινγκ 

και Κνοφτ Χάμςουν(**) τθσ ΕΕ ,που ξεπερνοφν τον 

Μυνχάουηεν, τα Ραραμφκια τθσ Άντερςεν και τον Σεβάχ τον 

Θαλαςςινό ,όλων από κοινοφ.    

 

(**)Ο δρ. Γιόηεφ Γκαίμπελσ υπιρξε ο υπουργόσ 

προπαγάνδασ του Τρίτου άιχ ,που αυτοκτόνθςε το 1945 

αφοφ εφόνευςε τα τρία παιδιά του. 

Ο Κουΐςλινγκ υπιρξε φιλοναηιςτισ πρωκυπουργόσ τθσ 

κατεχομζνθσ Νορβθγίασ , ο οποίοσ εξετελζςκθ μετά τθν 

απελευκζρωςθ τθσ δια τυφεκιςμοφ. 



Ο Κνοφτ Χάμςουν ,βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίασ υπεςτιριηε 

τον Χίτλερ .Μετά τθν Γερμανικι κατοχι , ο Νορβθγοί 

απζρριψαν όλα τα βιβλία του (ακόμθ και τθν «Ρείνα») πάνω 

από το ςπίτι του που το εκάλυψαν τελείωσ. Αυτι είναι θ 

μοίρα των εκνοπροδοτϊν. Χριςιμθ υπενκφμιςθ για τουσ 

εκπροςϊπουσ των «δανειςτϊν». 

 

 


