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Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά και ηθικά στηρίζεται στην Δημοκρατία. Είναι στην ουσία ένα 

χριστιανικό κλαμπ , Δημοκρατικών καθεστώτων που λειτουργεί στην βάση της οικονομικής 

εναρμόνισης με  «κλειστό πυρήνα» την εσωτερική ζώνη του ευρώ, την νομισματική ένωση 

που εδράζει την λειτουργία της στο «αμετάκλητο» των χωρών- εταίρων που επένδυσαν τα 

εθνικά τους νομίσματα στο «καλάθι» του κοινού νομίσματος.  

Ο κίνδυνος για την Ευρώπη ως Ένωση και όχι ως Κοινότητα όπως ήταν στην αρχέτυπη 

μορφή της, τον χρόνο πριν την συνομολόγηση και ισχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 μετά την Ένωση των Γερμανιών και το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, θα ήταν και είναι να αποτελέσει εν τέλει τον «ζωτικό χώρο» του κυρίαρχου 

Βερολίνου.  

Κάτι που δεν έχει απόσταση από το προπατορικό όραμα από της ιδρύσεως του, του Ράιχ ή 

κατ’ άλλον ορισμό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους.  Κάτι τέτοιο 

δεν σημαίνει πλέον Ευρώπη αλλά η εξέλιξη της μεσαιωνικής Φεουδαρχίας των 

Ηπειρωτικών Δυνάμεων της Ευρώπης, άρα η υποκατάσταση της Δημοκρατίας ως 

πολιτεύματος και ηθικής πολιτικής τάξης της Ένωσης από μια «φωτισμένη δεσποτεία» και 

ταυτόχρονα η αντικατάσταση του ευρώ από ένα ευρω-μάρκο.  

Αυτό ορίζεται ως το νόμισμα που πιστοποιεί την νομισματική κυριαρχία της Γερμανίας επί 

της Ευρώπης και καταργεί το αμετάκλητο των εταίρων- μετόχων του ευρώ με τον 

συνεταιρισμό των «προθύμων» στην γερμανική οικονομική κυριαρχία ενώ  δεσπόζουν τα 

δόγματα του Βερολίνου για μια δυτικού τύπου Σοβιετική Ένωση. Όπου αντί των Σοβιέτ 

έχουμε την υπερεθνική –υπερκρατική ,  μη δημοκρατική γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες  και 

το σύνολο των «συστημικών» τραπεζών των χωρών –μελών με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα  να ακολουθεί και να καθοδηγεί στα δόγματα του ευρω-μάρκου. Απόλυτη 

συνέχεια θεωρητική και εφαρμοσμένη του Ράιχμαρκ.  
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Από εδώ και πέρα θα μιλήσουμε για το τέλος της Δημοκρατίας, ως λειτουργίας και 

κυρίαρχης ηθικής τάξης στην Ευρώπη αλλά και για την αλλαγή ιδιοκτησίας του κοινού 

νομίσματος από το σύνολο των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό,  σε ευρωπαϊκό Γερμανικό 

νόμισμα (ομοσπονδιακό) σε μια περίπτωση που με εμβληματικό τρόπο επιτραπεί η 

αναγκαστική έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ μετά την επιλογή των Ελλήνων στο 

δημοψήφισμα της προηγούμενης Κυριακής  να ψηφίσουν «Όχι» στις Μνημονιακού τύπου 

συμφωνίες  με την Ένωση και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνική τους κυβέρνηση,  

μην επιτρέποντας την απονομιμοποίηση της  από τα κέντρα ισχύος και επιρροής στο 

τρίγωνο Βρυξέλλες-Βερολίνο-Παρίσι. 

Διεθνείς αναλυτές σε πολλές περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες υπογραμμίζουν ότι το 

κλίμα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια πλέον και μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική 

κρίση που ξεκίνησε το 2008, θυμίζει έντονα μεσοπόλεμο. Οι εφιάλτες από την παράδοση 

του Γερμανικού imperium επιστρέφουν στη συλλογική μνήμη των Εθνών και των λαών και η 

απειλή ενός παγκόσμιου οικονομικού πολέμου στα κέντρα της Δύσης  δε μπορεί να 

αποκλειστεί.  

Η Ελλάδα παρά το ότι η οικονομική της ισχύ δεν υπερβαίνει το 2% του ΑΕΠ της ευρωζώνης  

έχει τους συμβολισμούς της παγκόσμιας Ευρώπης της Δημοκρατίας, της παράδοσης του 

ουμανισμού και της εθελούσιας συμμετοχής των Εθνών σε αυτήν με προσδοκία ευημερίας, 

ανάπτυξης, ισότητας  και σταθερότητας.  

Διασφαλίζει παράλληλα στο επίπεδο της Ανατολής την ευρωμεσογειακή ενότητα, 

σύνδεσμός των Ηπειρωτικών Δυνάμεων με τις Ναυτικές της Δύσης στον άξονα Ευρώπη-

Ασία-Αφρική, την ώρα που θρησκευτικοί και συνοριακοί πόλεμοι, με το Σουνήτικο 

πριγκιπάτο των Σαλαφιστών να εμπεδώνει εδάφη στην Μεσοποταμία, μαίνονται στην 

Εγγύς Ανατολή  και την Αφρική.  Ορατός και ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των Βαλκανίων 

από την συνέχεια της ελληνικής χρεοκοπίας. 

Δεν είναι τυχαία η εμπλοκή της μεγάλης υπερδύναμης της Δύσης, πέραν του Ατλαντικού 

στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Οι ΗΠΑ στο ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης αυτό του 

Προέδρου Ομπάμα  συνεχώς υπενθυμίζουν με δημόσιες – επίσημες παρεμβάσεις τους και 

πολλές ανεπίσημες σε επίπεδο  G7 και ευρωατλαντικών σχέσεων ή διμερών με Βερολίνο 

και Παρίσι, υπενθυμίζουν την ανάγκη της διατήρησης της ενότητας στην ζώνη του ευρώ, 

αλλά και την σταθερότητα των χαρακτήρα του «αμετάκλητου» στην συμμετοχή των χωρών 

–μελών σε αυτό, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο η Ελλάδα να αποτελέσει μια νέα Lehman 

Brothers για την παγκόσμια οικονομική τάξη.  

Επίσης συνεχείς είναι και οι παραινέσεις  από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στο 

Διευθυντήριο των Βρυξελλών, το Βερολίνο, το Παρίσι αλλά και την Αθήνα για αναγκαίες 

υποχωρήσεις  και προσαρμογές  προκειμένου να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο  Eurogroup 

στη βάση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, αλλά με πρόβλεψη για ανάπτυξη και  

αναδιάρθρωση του χρέους στο επίπεδο που αυτό θα γίνει βιώσιμο και γι το ΔΝΤ.  

Κρίσιμη και καθοριστικής σημασίας υπήρξε η παρέμβαση ομάδας αμερικανών 

γερουσιαστών προς την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ την προηγούμενη 

εβδομάδα, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί –πριν το δημοψήφισμα ακόμη-έκθεση του ΔΝΤ 
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για την Ελλάδα στην οποία θεωρείται ως αναγκαίο το «κούρεμα» του χρέους κατά 30% και 

χρηματοδότηση από την Ευρώπη ύψους 50 δις ευρώ μέχρι το 2018, ούτως ώστε η Ελλάδα 

να χρηματοδοτηθεί από τις αγορές με ασφάλεια.   

Είναι γνωστό ότι από πλευράς μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης, ακόμη και με 

ανάρμοστους τρόπους για την διεθνή πρακτική έγινε ότι ήταν δυνατόν ούτως ώστε η 

συγκεκριμένη προσέγγιση του ΔΝΤ να μην αποκαλυφθεί μέχρι την ημέρα του 

δημοψηφίσματος  κάτι όμως που οι αμερικανοί γερουσιαστές δεν επέτρεψαν.  

Με δεδομένο ότι πολλές δυνάμεις στην Ευρώπη επηρεαζόμενες από τιε απόψεις του 

«σκληρού πυρήνα» του  Βερολίνου, που δεν έχει την βάση  του μάλιστα στην Καγκελαρία, 

επιδιώκουν μετά το «όχι» των Ελλήνων ένα επιβεβλημένο Grexit. Η Αθήνα πλέον σε εθνικό 

επίπεδο (Συμβούλιο Αρχηγών) θα μπορούσε επίσημα πλέον να ζητήσει  την 

διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, σε επίπεδο κυβέρνησης και όχι ΔΝΤ προκειμένου  μεταξύ 

Αθήνας και Βρυξελλών να υπάρξει  βιώσιμη και ρεαλιστική νέα συμφωνία.  

Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να μην επιτρέψει στην Ευρώπη και ειδικά στο Βερολίνο  και τους 

«συμμάχους» του, τον νέο αυτό άξονα του γερμανικού imperium, με όπλο το ευρώ, 

οικονομικού τύπου σφαγή τύπου Καλαβρύτων και Διστόμου σε βάρος των Ελλήνων.  

Επίσης για την σταθερότητα της Δύσης να μην επιτρέψει την διάσπαση του ευρώ και τη 

ακύρωση του «αμετάκλητου» στην συμμετοχή του στην περίπτωση μάλιστα της Ελλάδας 

που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της δεν επιθυμεί αποχώρηση από το κοινό 

νόμισμα και την ευρωπαϊκή νομισματική ζώνη.   

Οι ΗΠΑ που εγγυώνται την συλλογική ασφάλεια  της Ευρώπης μέσω ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει  

να υποεκτιμήσουν τις συνθήκες στον μεσοπόλεμο όταν στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου 

Βασιλείου  ήταν ο Τσάμπερλεν με την πολιτική του κατευνασμού έναντι του Ράιχ, που 

επέτρεψε στην Γερμανία τότε την υπεροπλία και την προσπάθεια με στρατιωτικά μέσα τότε 

να ελέγξει την Ευρώπη και να καταστεί παγκόσμια υπερδύναμη.  

 

 

 


