
 

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Γιούνκερ 

https://www.real.gr/archive_politiki/arthro/antidraseis_gia_tis_diloseis_giounker-396838/ 

 

Τα περί περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος προκάλεσαν τις αντιδράσεις 

σύσσωμης της αντιπολίτευσης. 

 

Τις αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης προκάλεσε η δήλωση του Ζαν Κλοντ 

Γιούνκερ, ο οποίος είπε στο γερμανικό περιοδικό Focus ότι «η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας 

θα περιοριστεί δραστικά». 

 

ΝΔ: «Την απορρίπτουμε άνευ σχολίων» 

 

Η δήλωση Γιούνκερ περί δραστικού περιορισμού της κυριαρχίας της Ελλάδας, έδωσε την 

ευκαιρία στη ΝΔ να βγει μπροστά και να αποδοκιμάσει, εμμέσως, τον Ευρωπαίο 

αξιωματούχο ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στις πιέσεις που δέχεται ο Αντώνης Σαμαράς για 

συναίνεση. 

 

"Την απορρίπτουμε άνευ σχολίων" δήλωσε ο κ. Μιχελάκης ο οποίος παρέπεμψε στην ομιλία 

του Αντώνη Σαμαρά στις 18 Μαίου όπου είχε τονίσει: Σύνταγμα, Θεσμοί και Αξιοπρέπεια 

επιβάλουν να υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι και κυβέρνηση υπάρχει και 

αντιπολίτευση και η κοινοβουλευτική Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή σε αυτόν τον τόπο που 

λέγεται Ελλάδα. 

 

Ο κ. Μιχελάκης κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση για τις δηλώσεις Γιούνκερ και 

επανέλαβε πως εάν η νέα δανειακή σύμβαση έρθει στη βουλή με το αίτημα της αυξημένης 

πλειοψηφίας χωρίς όμως να έχει αλλάξει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τότε η ΝΔ 

θα την καταψηφίσει. 

 

Στη ΝΔ επισημαίνουν ότι το ζήτημα των 180 ψήφων παραπέμπει ευθέως στην πρόβλεψη του 

Συντάγματος για παραχώρηση αρμοδιοτήτων του Συντάγματος σε τρίτους και "διεθνείς 

οργανισμούς". 

 



ΚΚΕ: «Η εκχώρηση μέρους των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν είναι καινούργιο 

στοιχείο» 

 

Σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ αναφέρει ότι: «Η εκχώρηση μέρους των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων δεν είναι καινούργιο στοιχείο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έγινε με την ψήφιση του 

Μάαστριχτ και θα γίνεται γιατί αυτό απαιτεί το συμφέρον της πλουτοκρατίας και των 

κομμάτων της και όχι για λόγους υποτέλειας». 

 

ΛΑ.Ο.Σ: «Μας οδηγούν σε ένα είδος «ελεγχόμενης δημοκρατίας» όπου όλα θα 

ελέγχονται» 

 

Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. υπογράμμισε μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Alter: «Θα 

γίνουν επιτροπές στα υπουργεία όπου θα προΐσταται η Γενικός Γραμματέας και μέσα στις 

επιτροπές θα είναι άνθρωποι της Τρόικας οι οποίοι θα καθορίζουν την πολιτική του 

υπουργείου. Σιγά - σιγά θα χάσουμε την δυνατότητα να ασκούμε την δική μας πολιτική. Μας 

οδηγούν σε ένα είδος «ελεγχόμενης δημοκρατίας» όπου όλα θα ελέγχονται». 

 

ΣΥΡΙΖΑ: «Άνευ προηγουμένου παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας» 

 

Για άνευ προηγουμένου παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως 

αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: «Η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας στην οποία 

αναφέρεται ο κ.Γιούνκερ ισοδυναμεί με την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

και τη βίαιη αναδιανομή του πλούτου υπέρ του κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, 

εκφράζουν την επιβολή του δικαίου των αγορών σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, την 

επίθεση της νεοφιλελεύθερης Ε.Ε και των κυβερνήσεών της, με πρώτη την κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ, στους εργαζόμενους και τη νεολαία». 

 

ΔΗ.ΣΥ: «Οι δηλώσεις Γιούνκερ "προσβάλλουν" την εθνική μας υπερηφάνεια» 

 

«Είναι αλήθεια ότι οι δηλώσεις Γιούνκερ "προσβάλλουν" την εθνική μας υπερηφάνεια» 

υπογράμμισε η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: Αλλά οφείλουμε να μην ξεχνάμε ότι, εάν 

φτάσαμε σήμερα να γίνονται τέτοιες δηλώσεις, αυτό οφείλεται σε δυο δυσάρεστες αλλά, 

δυστυχώς, απόλυτα υπαρκτές καταστάσεις: Πρώτον, στο γεγονός ότι η «επιτήρηση» και η 

συμμετοχή ειδικών από την ΕΕ και το ΔΝΤ στο πρόγραμμα κατέστησαν αναγκαίες, από την 

σχεδόν πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης να φέρει εις πέρας τις απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, από το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση περιβάλλεται, 

ως γνωστόν, από σχεδόν ολοκληρωτική αναξιοπιστία έναντι της Ευρώπης. 

 

ΔΗΜ.ΑΡ: «Η Ε.Ε επιβάλλεται να αναζητήσει συνολική ευρωπαϊκή πολιτική λύση» 

 

«Η νέα υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, οι δηλώσεις περί «μειωμένης εθνικής 

κυριαρχίας» και οι σειρήνες περί χρεοκοπίας καταδεικνύουν ότι οι επιλογές της Ε.Ε. και του 

ΔΝΤ για την έξοδο από την κρίση δεν καθησυχάζουν τις αδηφάγες αγορές» αναφέρει η 

Δημοκρατική Αριστερά και σημειώνει: «Η Ε.Ε επιβάλλεται να αναζητήσει συνολική 



ευρωπαϊκή πολιτική λύση για όλες τις χώρες της ευρωζώνης και ιδιαίτερα τις περιφερειακές 

που δοκιμάζονται περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης». 

 

Σόιμπλε: Η Ελλάδα εκχωρεί μέρος της εθνικής της κυριαρχίας 

https://www.tovima.gr/2011/10/31/finance/soimple-i-ellada-ekxwrei-meros-tis-

ethnikis-tis-kyriarxias/ 

 

 

Δώρο άδωρο: Η βοήθεια προς την Ελλάδα συνοδεύεται όχι μόνο από αφόρητες 
οικονομικές επιβαρύνσεις, αλλά και από πολιτικές. Αυτό προκύπτει από συνέντευξη του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο νέο τεύχος του περιοδικού «Der Spiegel». Για να δείξει ότι τα 
μέτρα που θα εφαρμοσθούν στην Ελλάδα δεν αποτελούν προοίμιο για άλλες χώρες της 
ευρωζώνης, ο γερμανός υπουργός οικονομικών λέει: 

===================== 

Δώρο άδωρο: Η βοήθεια προς την Ελλάδα συνοδεύεται όχι μόνο από αφόρητες οικονομικές 
επιβαρύνσεις, αλλά και από πολιτικές. Αυτό προκύπτει από συνέντευξη του Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε στο νέο τεύχος του περιοδικού «Der Spiegel». 

 

Για να δείξει ότι τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν στην Ελλάδα δεν αποτελούν προοίμιο για 
άλλες χώρες της ευρωζώνης, ο γερμανός υπουργός οικονομικών λέει: «Οι ηγέτες της 
ευρωζώνης -μεταξύ των οποίων εκείνοι της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας- διευκρίνισαν, 
για μια ακόμη φορά, ότι η Ελλάδα είναι μια μοναδική, ιδιαίτερη περίπτωση, για την οποία 
έπρεπε να βρεθεί ειδική λύση. Για την πρόσθετη και πιο διαρκή βοήθεια που θα πάρει από 
τα μέλη της ευρωζώνης, η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει σκληρά μέτρα και να αποδεχθεί στενή 
επιτήρηση» λέει. «Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ελλάδα εκχωρεί προσωρινά ένα 
μέρος της εθνικής κυριαρχίας της». «Δεν πιστεύω ότι άλλες χώρες θα δέχονταν ποτέ 
κάτι τέτοιο, εκτός αν βρίσκονταν σε ύστατη ανάγκη». 

 

Η άποψη αυτή δεν είναι βέβαια νέα. Ο ίδιος ο κ.Σόιμπλε, αλλά και γενικότερα το Βερολίνο, 
έχουν επανειλημμένως διακηρύξει, ότι με την εμβάθυνση της ευρωζώνης, τα μέλη της, 
συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας, πρέπει να εκχωρήσουν βασικά συστατικά της 
εθνικής κυριαρχίας τους, π.χ. στο θέμα του προϋπολογισμού -κι αυτό ανεξάρτητα από το αν 
βρίσκονται σε κατάσταση ύστατης ανάγκης. Το πείραμα που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα θα 
εφαρμοστεί λοιπόν, αργά ή γρήγορα, και στην υπόλοιπη ευρωζώνη. Η εκχώρηση της 
εθνικής κυριαρχίας θα γενικευθεί και θα θεσμοποιηθεί σε κάθε γωνιά της. 

https://www.tovima.gr/2011/10/31/finance/soimple-i-ellada-ekxwrei-meros-tis-ethnikis-tis-kyriarxias/
https://www.tovima.gr/2011/10/31/finance/soimple-i-ellada-ekxwrei-meros-tis-ethnikis-tis-kyriarxias/


Σχετικά με τις τράπεζες ο Σόιμπλε είπε, ότι δεν αποκλείει μια καταναγκαστική συμμετοχή 
τους στο κούρεμα. Θα προτιμούσαμε την εθελοντική συμμετοχή τους, είπε, αλλά, αν οι 
τράπεζες δεν το κάνουν, ξέρουμε κι άλλους, μη συναινετικούς τρόπους. Η εναλλακτική 
προοπτική για μια συμφωνία, όπως είπε αυτολεξεί, «είναι η μη συμφωνία, και αυτή θα 
έχει μεγάλες συνέπειες» -αν και απέφυγε να πει ποιες συγκεκριμένα. 

Το ποιες μπορεί να είναι αυτές μπορεί πάντως εύκολα να μαντευθεί: Σύμφωνα με πηγή του 
υπουργείου οικονομικών, οι τράπεζες που θα δεχθούν να ανταλλάξουν τα παλιά ελληνικά 
ομόλογά τους με νέα -με μειωμένη ονομαστική τιμή κατά 50%- θα πάρουν γι αυτό ένα νομικό 
«δώρο», ήτοι θα πάψουν να υπόκεινται πλέον στην ελληνική νομοθεσία, και θα μπορούν να 
υπαχθούν σε μια άλλη, για παράδειγμα τη βρετανική. Έτσι θα απαλλαχθούν από την πίεση 
του ελληνικού κοινοβουλίου, που με διάφορες αλλαγές στη νομοθεσία θα μπορούσε να 
κάνει αφόρητη τη ζωή τους. Οι τράπεζες, αντίθετα, που θα δεν θα δεχθούν το κούρεμα, θα 
είναι εκτεθειμένες στα «καψόνια» του ελληνικού κράτους. 

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Σόιμπλε δηλώνει αισιόδοξος, ότι η Ελλάδα θα λύσει 
μεσοπρόθεσμα τα προβλήματά της και θα μπορέσει να βγει στις χρηματιστικές αγορές μετά 
το 2021 -από τη στιγμή δηλαδή που το ποσοστό του συνολικού χρέους της θα έχει πέσει στο 
120% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της. 

«Μην ξεχνάτε τα ολοκληρωμένα μέτρα που λαμβάνονται για την πραγματοποίηση των 
προγραμμάτων αρχίζοντας με την task force της Επιτροπής και τη μόνιμη παραμονή της 
τρόικας στην Αθήνα, καθώς και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται στη 
διάθεση της Ελλάδας» λέει. «Τα προβλήματα πρέπει όμως να λυθούν μέσα στην Ελλάδα, όχι 
στην Ευρώπη, αλλά με τη βοήθεια της Ευρώπης». 

================================= 

Ο ΓΙΟΥΝΚΕΡ επιβεβαιώνει τη Μπενάκη: Την απώλεια της εθνικής μας 
κυριαρχίας 

http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=5805 

Διαβάσαμε στο ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ: 
http://santo-rinios.blogspot.com/2011/07/blog-post_4933.html 
 
 
«Χαρακτηριστικά ο κύριος Γιούνκερ αναφέρει ότι : “η εθνική κυριαρχία των 
Ελλήνων θα περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με την αποδοχή της κοινοτικής βοήθειας”, 
ενώ στη συνέχεια ουσιαστικά μας ... ανακοινώνει την έλευση “ξένων ειδικών για να 
προσφέρουν τεχνογνωσία στην υλοποίηση των ελληνικών δεσμεύσεων”. 
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΧΕ "ΠΡΟΦΗΤΕΨΕΙ" Ο ΤΖΕΦΡΥ,ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΙΝ,ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010». 
 
Πριν από τον ΓΑΠ το είχε «προφητεύσει» η κ. Ψαρούδα-Μπενάκη. 
Διαβάστε εδώ: 
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=5123 
 
Η δήλωση της Μπενάκη και ο «πατριώτης» Παπούλιας 
(ΡΕΣΑΛΤΟ, τεύχος-1, Νοέμβριος 2005) 

 
 
Η Πρόεδρος της Βουλής, κ. Μπενάκη, προσφωνώντας το νέο Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, είπε τα εξής: 

http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=5805
http://santo-rinios.blogspot.com/2011/07/blog-post_4933.html
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=5123


 
«Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία 
πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής 
Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν 
χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα 
μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και 
εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα 
συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές 
διακυβέρνησης». 
 
Ερώτημα: Θυμάται κανείς να δημιούργησε κάποιο θέμα αυτή η δήλωση-βόμβα 
της Προέδρου της Βουλής. Οι πάντες σιώπησαν! Σιώπησαν σκανδαλωδώς όλοι 
αυτοί οι «ευαίσθητοι» που φωνασκούν αφηρημένα για «δημοκρατία» και 
«ανθρώπινα δικαιώματα». Και οι κλόουν της δημοσιογραφίας που πωλούν την 
ανοησία και εμπορεύονται τα σκάνδαλα (εκτελώντας τις βουλές των 
Αφεντικών), δεν βρήκαν ΤΙΠΟΤΑ να αναδείξουν από τις δηλώσεις της 
Προέδρου… 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς όλα τα παραπάνω δεν ήταν «προητείες», αλλά 
γνωστά σχέδια!!! 
 
Οι «συνωμοσιολογικές», λοιπόν, θεωρίες περί απώλειας της εθνικής μας 
κυριαρχίας και μετατροπής της Ελλάδας σε καθαρό προτεκτοράτο των διεθνών 
ιμπεριαλιστικών κέντρων και των μαφιών του χρήματος δεν ήταν καθόλου 
συνωμοσιολογικές. 
 
ΗΤΑΝ οι πραγματικές προσχεδιασμένες επιδιώξεις της Νέας Τάξης. 
 
Σχέδια που προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν σταδιακά και πολυεδρικά και 
σήμερα εκτελούνται τα τελευταία «συμβόλαια θανάτου": το ολοκληρωτικό 
ξεπούλημα της Ελλάδας και η μετατροπή της σε καθαρό προτεκτοράτο των 
μαφιόζων του χρήματος. 
 
Διαβάστε ακόμα το τι γράφαμε τον Ιούλιο του 2010: 
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=4753 
 
Εδώ υπάρχει και το ηχητικό ντοκουμέντο της ομιλίας της κ. Μπενάκη προς τον 
κ. Παπούλια 

Το επίσημο ανακοινωθέν της έναρξης της κατοχής 
 

http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=4753


 
 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ( (Πρόεδρος του Eurogroup): 
«Η εθνική κυριαρχία των Ελλήνων θα περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με την 
αποδοχή της κοινοτικής βοήθειας». 
 
Με τόσο απλό και λακωνικό τρόπο ο κ. Γιούνκερ, επι της ουσίας γνωστοποίησε το 
πρώτο ανακοινωθέν της "κομαντατούρας" λίγες ώρες μετά την συνθήκη παράδοσης 
της χώρας μας την οποία οι μαυραγορίτες της πολιτικής περιέγραφαν ως "οδυνηρή 
πλην αναγκαστική πράξη σωτηρίας" (Μεσοπρόθεσμο - εφαρμοστικός νόμος). 
 
Όποιος εξ ημών νοιώθει σήμερα "μουδιασμένος" απο αυτό το φρικτό ανακοινωθέν 
της επίσημης έναρξης της κατοχής, μάλλον τον Φεβρουάριο του 2005 κοιμόταν τον 
"ύπνο του δικαίου". 
 
Η συνέχεια ΕΔΩ: 
http://klassikoperiptosi.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html 

 

Γιούνκερ 
Γράφει: Ο Νίκος Μπογιόπουλος 
 

 
ΦΩΤΟ: Το ΓΡΕΚΙ 
 
Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο επικεφαλής της Ευρωζώνης, ήταν εξ αυτών που όταν 
άρχισε η «Οδύσσεια» των μνημονίων, των «μεσοπρόθεσμων» και των 
«εφαρμοστικών», είχαν ευχηθεί το «καλό κουράγιο» στον ελληνικό λαό. 
* 
Επιπλέον ο Γιούνκερ, τον Οκτώβριο του 2010, είχε προβεί και σε μια πολύ 

http://klassikoperiptosi.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html


ενδιαφέρουσα δήλωση: 
Το «ελληνικό πρόβλημα», είπε τότε, «ξεκινάει εδώ και τρεις δεκαετίες». 
* 
Αλλά, όποιος ρίξει μια ματιά στο ημερολόγιο, θα διαπιστώσει κάτι πολύ 
ενδιαφέρον: Πριν από τρεις δεκαετίες - που κατά τον Γιούνκερ «ξεκίνησε το 
ελληνικό πρόβλημα» - εκείνο που ξεκίνησε στην Ελλάδα δεν ήταν άλλο πέρα 
από το ταξίδι της χώρας στον «παράδεισο της ΕΟΚ» και νυν ΕΕ. 
* 
Πρόκειται για σπουδαία «μαρτυρία»: Η έναρξη του ελληνικού «δράματος», όπως 
τουλάχιστον την τοποθετεί ο πρόεδρος της Ευρωζώνης, αρχίζει από την εποχή 
του «θα φάτε με χρυσά κουτάλια»! 
 
Από την εποχή, δηλαδή, της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ, που φέτος 
«εορτάζουμε» τα τριάντα της χρόνια. 
* 
Αυτό υπόσχονταν στο λαό όσοι έσυραν τη χώρα στην ΕΕ. Οτι θα «έτρωγε με 
χρυσά κουτάλια». 
 
Αλλά εν μέσω παγκόσμιας κρίσης ήρθε ο Γιούνκερ να ομολογήσει ότι όλη η 
προηγούμενη τριακονταετής προπαγάνδα ήταν μια απάτη. 
* 
Μάλιστα πρόσθεσε κάτι ακόμα βαρύτερο: 
«Ηξερα - είπε τότε - ότι η Γερμανία και η Γαλλία κέρδιζαν τεράστια ποσά από τις 
εξαγωγές τους προς την Ελλάδα, αλλά εγώ δεν μπορούσα να πω δημόσια αυτό που 
γνώριζα»! 
* 
Με άλλα λόγια η ΕΕ όχι μόνο δεν είναι το «απάνεμο λιμάνι» που περιέγραφαν οι 
αστοί πολιτικοί στον ελληνικό λαό, αλλά δεν έχει και καμία σχέση με τα 
φληναφήματα περί της λέσχης των «ισότιμων εταίρων», της αγάπης και της 
συναλληλίας μεταξύ «φίλων». 
*** 
Χτες ο κ. Γιούνκερ επανήλθε. Αλλά αυτή τη φορά παραβίασε ανοιχτές θύρες: «Η 
κυριαρχία της Ελλάδας θα περιοριστεί δραστικά», μας πληροφόρησε. 
 
«Ελα παππού να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου», δηλαδή. 
* 
Φυσικά δεν υποτιμάμε τις γνώσεις του Γιούνκερ περί το «ποιόν» της ελληνικής 
πλουτοκρατίας. 
Θα μας επιτρέψει, όμως, να έχουμε ιδίαν αντίληψην περί του εν λόγω φυράματος. 
* 
Σε μια χώρα που έχει περάσει από πάνω της ο Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος και τα 
σχέδια Μάρσαλ, το ΝΑΤΟ με τις «νέες δομές» του και η ΕΕ με τα Μάαστριχτ και τις 
ΟΝΕ της, ο κ. Γιούνκερ κολακεύεται αν νομίζει ότι ανήκει στους πρώτους τη τάξει 
συνεργάτες της ελληνικής πλουτοκρατίας κατά τη διαδικασία εκχώρησης μέρους 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. 
Μάλλον... καταϊδρωμένος έρχεται. 
* 
Πολύ πριν σχηματιστούν τα Γιούρογκρουπ, ο τότε υπουργός Εξωτερικών και νυν 
πρωθυπουργός δήλωνε: 
«Δεν έχουμε ταμπού στην εκχώρηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην 
ΕΕ»! (Γιώργος Παπανδρέου, Τάμπερε - Δεκέμβρης 1999, Σύνοδος Κορυφής της 
ΕΕ). 
* 
Πολύ πριν εμφανιστούν τα μνημόνια του κ. Γιούνκερ, στην Ελληνική Βουλή 



ακούγονταν διά στόματος της προέδρου της τα ακόλουθα: 
 
«Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της 
Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας 
θα περιοριστούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη 
διευρυμένη Ευρώπη» (Αννα Ψαρούδα Μπενάκη, Φλεβάρης 2005, κατά την εκλογή 
του Καρ. Παπούλια στην Προεδρία της Δημοκρατίας). 
* 
Οσο για το Μάαστριχτ, όταν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός και οι σημερινοί 
απαρτίζοντες τον ΛΑ.Ο.Σ. έβαζαν την Ελλάδα βαθύτερα στο στόμα της 
λυκοσυμμαχίας, ποιος δεν θυμάται εκείνα τα «ηρωικά» του Αντρέα Παπανδρέου, 
να καταγγέλλει την «μπότα του Γερμανού τραπεζίτη» και μετά να ψηφίζει 
υπέρ... 
* 
Εν ολίγοις: Γνωρίζουμε εξίσου καλά με τον Γιούνκερ - τολμούμε να πούμε: 
καλύτερα από τον Γιούνκερ - μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν η ελληνική 
πλουτοκρατία, τα κόμματά της και οι σύμμαχοί τους, όταν αυτό απαιτεί η 
εξυπηρέτηση του ταξικού τους συμφέροντος. 
 
Οτι η σωτηρία της ντόπιας πλουτοκρατίας συνεπάγεται την «ευθανασία» του 
ελληνικού λαού και τον «ακρωτηριασμό» της χώρας, είναι μια παλιά ιστορία. 
Τόσο παλιά που έχει καταστεί υπερώριμη πλέον η ανάγκη να πάρει τέλος. 
 
ΠΗΓΗ: 
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=6333277&publDate=5/7/2011 

 

Ο αρθρογράφος του ΡΙΖΟΣΠΣΤΗ και οι ανατροπές 
 
Καλά τα γράφει ο αρθρογράφος του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ (εφεξής ΑτΡ), θα μας επιτρέψει 
όμως να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ή ενδεχομένως αντιρρήσεις. 
 
Ας αντιγράψουμε λοιπόν τα λόγια του με μια όμως διόρθωση. Γράφει : 
 
"Σε μια χώρα που έχει περάσει από πάνω της ο Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος και τα 
σχέδια Μάρσαλ, το ΝΑΤΟ με τις «νέες δομές» του και η ΕΕ με τα Μάαστριχτ και τις 
ΟΝΕ της, ο κ. Γιούνκερ κολακεύεται αν νομίζει ότι ανήκει στους πρώτους τη τάξει 
συνεργάτες της ελληνικής πλουτοκρατίας κατά τη διαδικασία εκχώρησης μέρους 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. 
Μάλλον... καταϊδρωμένος έρχεται.", 
 
κι εμείς διορθώνουμε : 
 
Σε μια χώρα όπου έχει περάσει από πάνω της ο Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος 
και τα σχέδια Μάρσαλ, το ΝΑΤΟ με τις «νέες δομές» του και η ΕΕ με τα 
Μάαστριχτ και τις ΟΝΕ της, ο ΑτΡ κολακεύεται αν νομίζει ότι μπορεί να 
ανατρέψει το υπάρχον σύστημα της ελληνικής πλουτοκρατίας μέσα από τους 
μηχανισμούς, που του παρέχει το σύστημα, επιτρέποντας το φιάσκο της ψήφου 
και της κάλπης, και η οποία μας οδήγησε στη διαδικασία εκχώρησης των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Μάλλον καταϊδρωμένος έρχεται. 
 
Το σύστημα είναι τόσο καλά δομημένο, ώστε τίποτα δεν το φοβίζει. Οι 
ανατροπές γίνονται είτε με επανάσταση, πράγμα ανέφικτο ειδικά για τις μέρες 

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=6333277&publDate=5/7/2011


μας, είτε με ριζική απαξίωση των δομών (χρήμα) και των μηχανισμών (ψήφος) 
που διαθέτει. Το δε σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε ότι οι ανατροπές δεν 
γίνονται "από μέσα". Γίνονται μόνο "απ΄ έξω", όπως τότε, στα χρόνια τα παληά, 
όταν μια οικουμενική αυτοκρατορία ανατράπηκε εξ ολοκλήρου από έναν "από 
τους έξω". 
 
Αυτά όμως ο ΑτΡ τα θεωρεί ανάξια λόγου ή κάτι χειρότερο. 
 

 

 

 


