
Μέχρι πότε; 

 

Γράφει ο: Γιάννης Αθανασιάδης 

 

Όταν αναφερόμαστε στις σχέσεις της ΕΕ με την Ελλάδα και λέμε "είμαστε μόνοι 

μας", πρέπει να διευκρινίζουμε ότι εννοούμε τον ελληνικό λαό και όχι τις 

κυβερνήσεις.  

 

Οι κυβερνήσεις τουλάχιστον από το 2009 και μετά οδηγούν συνειδητά την χώρα και 

τον λαό από την μια ήττα στην άλλη.  

 

Δηλαδή διαπράττουν την μια εθνική προδοσία μετά την άλλη.  

Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ο διαρκής εξευτελισμός της Ελλάδας 

διεθνώς και η συνεπακόλουθη καταπάτηση της αξιοπρέπειας του λαού.  

 

Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό γίνεται σκόπιμα, ώστε να αδυνατεί ο λαός να αντιδράσει 

διακατεχόμενος από ένα βαθύ συναίσθημα απογοήτευσης και ηττοπάθειας.  

 

Τι να πρωτοθυμηθούμε; 

 

 Την απίστευτη πράξη εθνικής προδοσίας της δανειακής σύμβασης με όρους 

πρωτοφανείς ακόμα και για αποικίες του τρίτου κόσμου; 

 Την ντροπιαστική αναφορά των πολιτικών για "λαό μπαταχτσήδων"; 

 Την διεθνή διαπόμπευση από τα ξένα ΜΜΕ της ΕΕ ως λαού τεμπέληδων που τρώνε 

τα λεφτά των πλουσίων ευρωπαίων; (ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι οι Έλληνες είναι από 

τους πιο εργατικούς λαούς της ΕΕ και πολλές βαθμίδες πιο πάνω από τους 

Γερμανούς)  

 Την ντροπιαστική επιτροπεία από τους τοκογλύφους που μέχρι και σήμερα ελέγχουν 

την λειτουργία του κράτους μέσα σε υπουργεία και οργανισμούς; 

 Τη λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων με το PSI ; 

 Τα μνημόνια που μας φόρτωνε κάθε κυβέρνηση που ψηφίζαμε για να τα "σκίσει"; 

 Την αρπαγή της κατοικίας των πολιτών; 

 Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας; 



 Την εκποίηση των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων που φτιάχτηκαν με τον 

ιδρώτα και το αίμα του λαού; 

 Την οικολογική καταστροφή με αποικιακούς όρους την όμορφης πατρίδας μας με τις 

ΒΑΠΕ σε όλα τα "άπαρτα βουνά" της χώρας, την Ελντοράντο και την καταστροφή 

της Χαλκιδικής, και την έρευνα για εξαγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στην Ήπειρο; 

 Την απαξίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μετατρέποντάς την σε διατιμημένο 

εμπόρευμα; 

 Την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας; 

 Την καταστροφική οικονομική πολιτική απέναντι σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

που οδήγησε σε στρατιές ανέργων; 

 Τη διαρκή ενδοτικότητα απέναντι στην ιμπεριαλιστική Τουρκία;  

 Τη μετατροπή της χώρας μας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων και 

μεταναστών; 

 Τη χωρίς όρους παραχώρηση εδάφους για την δημιουργία βάσεων των ΗΠΑ; 

 

Τι να πρωτοθυμηθούμε; 

Χιλιάδες μικρές και μεγάλες προδοσίες της λαϊκής βούλησης από ΟΛΟΥΣ όσοι 

κυβέρνησαν και κυβερνούν την έρημη πατρίδα.  

 

Όμως εμείς πεισματικά παραμένουμε στην ΕΕ και τη Δυτική συμμαχία.  

Συνεχίζουμε σαν επαίτες να ζητιανεύουμε λίγο έλεος από αυτούς που σαδιστικά μας 

εξοντώνουν.  

Μέχρι πότε; 

 

Σε ένα πλανήτη που η κυριαρχία της Δύσης έχει πλέον ξεπεραστεί.  

Που εναλλακτικές λύσεις για αναπροσαρμογή των διεθνών σχέσεων και των 

διαπραγματευτικών "χαρτιών" μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκομίσουμε τα 

μέγιστα οφέλη προς την Εθνική μας ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση του λαού και 

της πατρίδας, εμείς καλούμε χωρίς να μας το ζητήσουν, τους ιμπεριαλιστές 

προσφέροντας τους Γη και ύδωρ χωρίς καν ανταλλάγματα.  

 

Ναι είμαστε μόνοι μας απέναντι στους άρπαγες εταίρους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αλλά 

και απέναντι στους πολιτικούς που μας κυβερνούν. 



Μέχρι πότε; 

 

Δημοσιευμένο στις 29 Μαρτίου 2021 στο http://www.dromosanoixtos.gr/ 
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