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Το κατεστημένο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα αφού εξευτέλισε τη χώρα διεθνώς και   μείωσε την 
Εθνική Κυριαρχία, τώρα απαιτεί χειροκρότημα για τη προσφορά του στη Πατρίδα.

 

Είναι γνωστό ότι τη χώρα τη διοίκησε  το κατεστημένο πολιτικό σύστημα δια μέσου της εκτελεστικής 
και νομοθετικής εξουσίας με τα γνωστά συλλογικά όργανα, Κυβέρνηση και Βουλή (οχυρά της 
Δημοκρατίας), διορίζοντας τις ηγεσίες της Δικαιοσύνης (τελευταίο οχυρό της Δημοκρατίας). Όλοι 
ήταν στα οχυρά τους και είχαν «δημοκρατική» και «συνταγματική» αγωνία για την Πατρίδα. Όλο 
διαβεβαιώσεις είχαμε από τα οχυρά ότι η Ελλάδα προοδεύει. Στις αρχές 2010, το μεγαλοσπούδαστο 
με επιστημονική «δημοκρατική» δραστηριότητα κατεστημένο πολιτικό σύστημα, με πάσης φύσεως 
νομικούς, συνταγματολόγους, οικονομολόγους και συμβούλους του, προσέφερε στην Πατρίδα το 
αποτέλεσμα των εργασιών του πάντα μέσα από τα οχυρά της Δημοκρατίας. Η φούσκα του διεφθαρμένου 
πολιτικού συστήματος έσκασε και ως εκ θαύματος οι δήθεν πολιτικοί αντίπαλοι συνενώθηκαν. Αυτό και 
τα στελέχη του υπονόμευαν επί έτη τα οχυρά της Δημοκρατίας και προσέφεραν  στην Πατρίδα το Τελικό 
Προϊόν τους: νομικό, κοινωνικό και οικονομικό χάος, διεθνή εξευτελισμό της Ελλάδος, οικονομική 
Κατάρρευση της Ελληνικής Κοινωνίας, μακροπρόθεσμη υποταγή σε ξένα οικονομικά συμφέροντα και 
δηλώσεις πρόθεσης – υποταγής, letters of intent (βλέπε σελ 855-863 στο Νόμο 4046/14-2-2012 ΦΕΚ Α 
28,  στα αγγλικά και στα ελληνικά με ελλείψεις κειμένου προς το ΔΝΤ).  Για να συρθεί η Ελλάδα στο 
ΔΝΤ, ήτοι εκτός Ευρώπης και Ευρωζώνης, δούλευαν υπογείως αλλά μετά όμως ολοφάνερα οι «εξέχουσες 
δημοκρατικές» πολιτικές προσωπικότητες έβαλαν πλάτη και  επεκύρωσαν το σύρσιμο, στο πλαίσιο της 
δέσμευσή τους στο κοινό νόμισμα (ευρώ). Τα πτυχία, οι γνώσεις και οι γνωριμίες τους  επεκύρωσαν το 
υπόγειο δούλεμα του Έλληνα Πολίτη.   Στην Ευρώπη το είπαν ξεκάθαρα (βλ σχετική δήλωση Γιούνκερ) 
ότι οι Έλληνες θα χάσουν ένα μέρος της Εθνικής τους Κυριαρχίας. Τώρα το κατεστημένο πολιτικό 
σύστημα, με Διεθνή Πτυχία Αποτυχίας, Απώλειας Εθνικής Κυριαρχίας  και Δεδηλωμένης Υποκρισίας 
ανά χείρας,  απαιτεί εδώ και τώρα χειροκρότημα  από τους ρημαγμένους Έλληνες Πολίτες για τη 
«προσφορά του» στη Πατρίδα. Οι υποκριτές και υπονομευτές των οχυρών της Δημοκρατίας θέλουν 
εκλογικό χειροκρότημα με πολιτικούς εκβιασμούς. Οι Έλληνες Πολίτες οφείλουν με τη ψήφο τους να 
πατήσουν αποφασιστικά  την αγγλική εντολή DEL, (DELETE),  να διαγράψουν δια παντός τα στελέχη 
του κατεστημένου πολιτικού συστήματος από τα «χαρτογραφημένα» πολιτικά μαντριά της χώρας, 
εφαρμόζοντας στα μαντριά τους το αγγλικό δίκαιο DELETE (διαγραφή), για να επανακτήσουν την 
απωλεσθείσα Εθνική Κυριαρχία και την Αξιοπρέπειά τους.  Τα Οχυρά της Ελληνικής Δημοκρατίας 
πρέπει να διαφυλαχθούν με εθνική ενότητα. Τα ερωτήματα είναι επίκαιρα. Μπορεί να εμπιστευθεί πάλι ο 
Έλληνας Πολίτης αυτούς, που πάντα έλεγαν προεκλογικά ότι είχαν τις λύσεις-προγράμματα στο τσεπάκι 
και «είχαν πάρει τα μηνύματα του λαού» αλλά  διοίκησαν πολιτικά τη χώρα και την οδήγησαν (ως 
κυβέρνηση και βουλή) ομαδικά στον διεθνή εξευτελισμό, στην Οικονομική Κατάρρευση της Ελληνικής 
Οικογένειας, στη προσβολή συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, στην Ανεργία, στην Οικονομική 
Υποδούλωση και Απώλεια  Εθνικής Κυριαρχίας της Πατρίδας, στο δομημένο νομικό – κοινωνικό-
οικονομικό χάος; Θα ανέθετε τη διοίκηση της Πατρίδας του, της ζωής του, της οικογενείας του, του 
σπιτίου του, της επιχείρησής του σε πολιτικούς που δημιούργησαν χάος; Έως πότε θα μας διοικούν 
ψεύτες, υποκριτές, πολιτικοί απατεώνες και πολιτικοί εκβιαστές;
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