Ένα κείµενο που πρέπει να διαβάσεις
του
Οικονοµολόγου ∆ηµήτρη Καρούσου

Γράφω αυτές τις γραµµές µε σκοπό να βοηθήσω και ΟΧΙ να επηρεάσω.
∆έχοµαι αρκετά µηνύµατα και τηλεφωνήµατα και η αλήθεια είναι ότι ο κόσµος,
ενώ διψάει για ενηµέρωση, οι πηγές σπανίζουν. Και είναι το δεύτερο λάθος
που εντοπίζω στην κυβέρνηση, δεν ενηµερώνει σωστά...Λόγω της ιδιότητας
µου, λοιπόν, και επειδή δεν µπορώ να απαντώ στον καθένα ξεχωριστά
γράφω κάποια πράγµατα που µάλλον δεν θα βρείτε πουθενά...
Η άγνωστη δύναµη που κατέχετε και δεν το ξέρετε
Σας λένε τα κανάλια ότι το χρηµατιστήριο της Αµερικής έπεσε περίπου 2,20%
στις 29/06/2015 που γράφω αυτές τις γραµµές ενώ το χρηµατιστήριο της της
Γερµανίας έπεσε 4,56 %. Άχρηστη πληροφορία. Τι σηµαίνει για τον Μέσο
Έλληνα; Τίποτα! Εάν, όµως, σας έλεγαν ότι οι Γερµανοί επενδυτές στις
29/06/2015 έχασαν 80 δισεκατοµµύρια ευρώ επειδή το χρηµατιστήριο της
Γερµανίας έπεσε 4,56 % και οι Αµερικανοί επενδυτές έχασαν 60
δισεκατοµµύρια $ επειδή το χρηµατιστήριό τους έπεσε περίπου 2,20%, είναι
διαφορετικό...
Τότε ο µέσος Έλληνας θα µπορούσε να σκεφτεί: Αν µε µία µόνο συζήτηση για
δηµοψήφισµα χάνουν τόσα χρήµατα σε µια µόνο ηµέρα τότε πόσα θα χάσουν
σε 10 µέρες συζήτησης; Ένα τρις ίσως; Και αν από τη συζήτηση περάσουµε
στην πραγµατικότητα και τελικά γίνει Grexit πόσα θα χάσουν;
Θα δώσω ένα τρανταχτό παράδειγµα: Η Deutsche Bank έχει επενδύσει σε
παράγωγα ( επενδύσεις µε ρίσκο) 54 τρις ευρώ, 20 φορές δηλαδή το
Γερµανικό ΑΕΠ. Χωρίς να γνωρίζετε οικονοµικά το πρώτο πράγµα που
πρεπει να σκεφτείτε διαβάζοντας τον τίτλο του άρθρου είναι ότι κάτι δεν
πάει καλά εδώ.
Το ΑΕΠ είναι ό,τι παράγει µια χώρα - προϊόντα και υπηρεσίες - εκφρασµένο
σε χρήµα. Πώς γίνεται µια και µόνη τράπεζα, ακόµα και αν όλοι οι Γερµανοί
πολίτες έτρεξαν και κατάθεσαν όλο το ΑΕΠ στη συγκεκριµένη τράπεζα, δεν

πήγαν πουθενά άλλου, δεν ξόδεψαν τίποτα, δεν έφαγαν, δεν ντύθηκαν.. δεν,
δεν, δεν ...απλά πήγαν και το κατάθεσαν. Αυτό µας κάνει µία φορά όσο είναι
το ΑΕΠ, δηλ. 2,74 τρις. Οι υπόλοιπες 19 φορές του ΑΕΠ, δηλαδή τα υπόλοιπα
52 τρις που τα βρήκε η τράπεζα και τα επένδυσε;
Τα πήρε δανεικά φυσικά (ναι και οι τράπεζες δανείζονται). Φανταστείτε, τώρα,
αυτές οι επενδύσεις να πέσουν έξω, να "σκάσουν", όπως λέµε εµείς µε
αφορµή ένα µεγάλο παγκόσµιο γεγονός, πχ ένα Grexit. Και µιλάµε για µια και
µόνη τράπεζα, 20 φορές το ΑΕΠ της χώρας, δηλ. ποσοστό 2000% του ΑΕΠ.
Απλά δεν θα µαζεύεται το πράγµα. Σε αυτό προσθέστε τις υπόλοιπες
τράπεζες της Γερµανίας, τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρώπης κλπ και την
φούσκα των οµολόγων αξίας 100 τρις που όλα αυτά περιµένουν µια αφορµή
για να σκάσουν.
Θα µπορούσα να γράφω µε τις ώρες, ελπίζω να καταλάβατε τη δύναµη που
έχετε και σας κρύβουν, γιατί στη πραγµατικότητα τρέµουν. Τρέµουν το ΟΧΙ,
τρέµουν τις αγορές, τρέµουν για τα τοξικά σκουπίδια που έχουν κάτω από το
χαλί. ∆ήλωση της Άνγκελα Μέρκελ την Παρασκευή 26/06/2015: "πρέπει να
βρεθεί λύση πριν ανοίξουν οι αγορές την ∆ευτέρα". ∆ηλ. σήµερα 29/06 που
γράφεται αυτό το άρθρο. Μα να τους εκβιάσω; Γιατί αυτοί τι κάνουν; Σε
εκβιάζουν, σε τροµοκρατούν, σε σκοτώνουν... Με όπλα τους , τον ΦΟΒΟ, την
ΑΓΝΟΙΑ σου....
ΦΟΒΟΣ
Και ενώ έχεις να λύσεις ένα πρόβληµα καθαρά οικονοµικό, σου προσφέρεται
ένα

deal

και

πρέπει

να αποφασίσεις

µε

οικονοµικά

κριτήρια,

εσύ

επιστρατεύεις τα συναισθήµατα σου και µάλιστα τον Φόβο και τον Πανικό, για
να καταλήξεις σε συµπεράσµατα όπως : "θα γίνει εµφύλιος". Πώς; Από µόνος
του; Αν δεν πάρεις ΕΣΥ το πιστόλι να σκοτώσεις το γείτονά σου που έχει
διαφορετική άποψη... "Θα µας επιτεθούν οι Τούρκοι"! ∆ηλαδή επειδή ίσως
αλλάξουµε νόµισµα και ενώ θα είµαστε στην Ευρώπη, όπως η Αγγλία που
είναι στην ευρωπαική οικογένεια µε δικό της νόµισµα, οι Τούρκοι σύµµαχοί
µας στο ΝΑΤΟ θα µας επιτεθούν;

ΑΓΝΟΙΑ
Και ενώ βρίσκεσαι σε πραγµατικό ντελίριο λογικής, καβαλάς το αυτοκίνητο
σου και στήνεσαι στην ουρά στα βενζινάδικα, βρίζοντας τον µπροστινό σου,
την τύχη σου τη µαύρη γιατί αγνοείς ότι βάσει νόµου της ΕΕ κάθε κράτος
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να έχει επαρκή αποθέµατα πετρελαίου για 3 µήνες,
οπότε µάλλον καταλαβαίνεις ότι αν το ντεπόζιτό σου, εάν δεν έχει µέγεθος
δεξαµενής ώστε να χωρέσει βενζίνη για 3 µήνες και 1 µέρα τουλάχιστον,
µάλλον τζάµπα πήγες... Και αφού φουλάρεις πας σούπερ µάρκετ και ενώ
παίρνεις ότι µακαρόνια και ρύζια βρεις, βρίζεις την κυβέρνηση γιατί αυτά τα
λίγα που ψώνισες δεν θα σε φτάσουν και τελικά δεν θα έχεις να φας ...παρόλα
αυτά κάνεις την τελευταία λογική κίνηση και τιγκάρεις το καροτσάκι µε
κωλόχαρτα.
CAPITAL CONTROLS και ΑΓΝΟΙΑ µαζί
Βρίζεις λοιπόν την κυβέρνηση γιατί δεν είχε σχέδιο στη διαπραγµάτευση, δεν
είχε ούτε plan B . ∆εν µπορείς να σκεφτείς, όµως, ότι ενώ 5 µήνες
διαπραγµατευόταν στην Ελλάδα οι Έλληνες έστελναν τα λεφτά τους στο
εξωτερικό µε την ευγενική ΧΟΡΗΓΙΑ του ELA , δηλαδή όσο η ΕΕ πίστευε ότι
θα υπάρξει συµφωνία χρηµατοδοτούσαν τις τράπεζες και άρα και τη φυγή
κεφαλαίων στο εξωτερικό.
∆ηλαδή πέτυχαν τα εξής:
1) Ακόµα και στην περίπτωση δραχµής, οι Ελληνικές αποταµιεύσεις θα
βρίσκονται

σε

ευρώ

2) Αχρήστευσαν τα capital controls γιατί όσοι βγάλανε έξω τα λεφτά τους και
είχαν πολύ χρόνο να το κάνουν, τώρα έχουν ξένες κάρτες χρεωστικές και
πιστωτικές
3) Το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι τώρα η ΕΕ είναι εκτεθειµένη όχι µόνο
στο χρέος αλλά και σε 130 δις (όχι 90 δισ που σας λένε) επιπλέον του ELA.
Η µπαρουφολογία της υποτίµησης (συζήτηση µε τον "αγαπούλα" το
αυτοκολλητάκι µου που µάλλον θα ψηφίσει ΝΑΙ ) (Αγαπούλας) - Μα αν δεν
τους τροµάξει το ΟΧΙ µας και πάµε σε δραχµή θα έχουµε υποτίµηση ...
(

ΕΓΩ

)

-

Και;

(

Αγαπούλας)-

Τι

και;

Με

νεύρα

...

( ΕΓΩ ) - Και που σε πειράζει εσένα και το υπόλοιπο 99,9 % των Ελλήνων
εννοώ; Το ευρώ που έχεις στις τσέπες σου την 1 Μάη του 2014 είχε 1,38
δολάρια, στις 13 Μαρτίου 2015 έκλεισε στο 1,04997 δολάρια. Sorry που σε
στεναχωρώ αγαπούλα, αλλά αυτό είναι Υποτίµηση και µάλιστα βαρβάτη µέσα
σε 10 µήνες ύψους 24% και σε ξαναρωτάω... ΚΑΙ; Πού σας έβλαψε, εσένα και
το 99,9 % των Ελλήνων η υποτίµηση του ευρώ;
Κατ' αρχήν το κατάλαβες ότι έγινε υποτίµηση ή τσάµπα σε στεναχώρησα
τώρα που στο είπα; Η αλήθεια είναι η εξής: εάν δεν είσαι trader και αν δεν
παίζεις στο forex µε τα νοµίσµατα ή αν δεν είσαι µεγάλος επιχειρηµατίας και
να συναλλάσσεσαι σε συνάλλαγµα, η υποτίµηση ή ανατίµηση ενός
νοµίσµατος δεν πρέπει να σε απασχολεί και πολύ.
Aκόµα και αν είσαι µεγάλος επιχειρηµατίας υπάρχουν τα οικονοµικά εργαλεία
(futures,

options),

µπορείς

να

κάνεις Hedge

και

να

προστατευτείς

ανάλογα. Ώστε να µη χάσεις ούτε σεντς από ενδεχοµένη υποτίµηση ή
ανατίµηση. Μάλιστα η υποτίµηση βοηθάει πολύ τον τουρισµό και τις
εξαγωγές....
∆εν είµαστε µόνοι: 70 χώρες προχώρησαν σε αλλαγή του νοµίσµατός τους. Η
πιο σοβαρή µελέτη που υπάρχει από το τέλος του Β' Παγκόσµιου Πολέµου
έως σήµερα, δείχνει ότι περισσότερες από 70 χώρες προχώρησαν σε αλλαγή
του νοµίσµατός τους και µόνο µια µικρή µειοψηφία υπέστη σοβαρές ζηµιές.
Αναλυτικότερα το 70% των κρατών δηλ. 49 χώρες είδαν βελτίωση και µάλιστα
σηµαντική, το 22 % στασιµότητα και µικρή βελτίωση και µόνο 5 χώρες - οι δυο
είχαν πόλεµο και εµφύλιο - είδαν την κατάσταση να χειροτερεύει.
Ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Oxford Economics, Άνταµ Σλέιτερ εκτιµά
πως στην αρχή ενός τέτοιου εγχειρήµατος, το ΑΕΠ θα συνέχιζε την κατρακύλα
του (κατά 10%), ωστόσο στη συνέχεια η πτώση θα περιορίζονταν και η
οικονοµία θα αποκτούσε κάποια απαραίτητα πλεονεκτήµατα που θα την
οδηγούσαν ξανά πίσω στην ανάπτυξη. Εχουµε το µεγαλύτερο αρνητικό
ρεκόρ.
Αν σας τροµάζει µια πτώση του ΑΕΠ τον 1ο χρόνο κατά 10% και µετά
πραγµατική ανάπτυξη, να σας πω ότι στα χρόνια του µνηµονίου η Ελλάδα

µας εµφανίζει µείωση του ΑΕΠ κατά 25,9%, σε τρέχουσες τιµές. Σε αυτό
πρέπει να προσθέσουµε την επίδραση του πληθωρισµού και τότε η
πραγµατική µείωση του ΑΕΠ φθάνει στο -32,3%!
Με βάση το ποσοστό αυτό, η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας στην περίοδο
2008-2014 είναι η δεύτερη µεγαλύτερη στη σύγχρονη παγκόσµια ιστορία!
Συγκρίνεται µόνο µε τον Καναδά (33,5%, κατά την περίοδο 1929-1933) του
µεγάλου ΚΡΑΧ ή µε µια εµπόλεµη κατάσταση ...
Ψηφίζοντας ΝΑΙ Ψηφίζεις 23% γενικό ΦΠΑ
Το κείµενο είναι ξεκάθαρο και απορώ που και άνθρωποι που έχουν
σπουδάσει Αγγλία ή Αµερική δεν έπιασαν τις πονηρές λεξούλες: "βασικά
τρόφιµα" που σύµφωνα µε τους "θεσµούς" είναι µόνο δυο µακαρόνια και κάτι
άλλο που θα µας αφήσουν να επιλέξουµε. Άρα 23 % ΦΠΑ παντού µε τις εξής
εξαιρέσεις: 13% " βασικά τρόφιµα "δύο είδη εκτός και αλλάξει κάτι", επίσης 13
% στην ενέργεια και το νερό (εξαιρουµένης της αποχέτευσης).
Σκεφτείτε πόσες περιοχές ακόµα και εντός Αττικής από Βούλα έως Σούνιο
έχουν βόθρο και ένα υπερµειωµένο συντελεστή 6% για τα φάρµακα, τα βιβλία
και τα θέατρα.
Να καταργηθεί η έκπτωση ΦΠΑ στα νησιά ώστε να ωφεληθούν άλλες
ευρωπαικές χώρες όπως: Ισπανία, Μάλτα, Τουρκία κλπ που έχουν ΦΠΑ από
3 έως 5 %.

• Να επιβληθεί προκαταβολή φόρου 100% στις εταιρίες και τους ελεύθερους
επαγγελµατίες!
Το πιο αναπτυξιακό µέτρο που έχω δει στην καριέρα µου... ∆ηλαδή όσες
επιχειρήσεις άντεξαν µε το ζόρι, να κλείσουν ή να εγκατασταθούν αλλού:
Κύπρο,

Ουγγαρία,

Λετονία

κλπ

• Να καταργηθούν οι εκπτώσεις φόρου για τους αγρότες (πετρέλαιο, φόρος
εισοδήµατος από το 1 ευρώ) [ε ρε τι έχει να γίνει στο κόστος των τροφίµων...]
και να µειωθούν οι εξαγωγες µας... ώστε να πριµοδοτήσουµε τους Ιταλούς,
Γερµανούς, κλπ.

• Να περικοπούν κατά €900 εκατ. (0,5% του ΑΕΠ) οι δαπάνες για την

κοινωνική

πρόνοια

(επιδόµατα

κλπ)

• Να περιοριστούν άµεσα οι πρόωρες συντάξεις. ΣΩΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΩ
• Να καταργηθεί σταδιακά το ΕΚΑΣ. Σηµαίνει στην κυριολεξία θάνατος του
µικρού συνταξιούχου ενώ θα έπρεπε να µπουν φίλτρα για τους δικαιούχους
και

όχι

οριζόντια

κατάργηση

• Να εφαρµοστεί πλήρως ο µνηµονιακός νόµος 3863/2010 για το
ασφαλιστικό.

Έχει

και

καλά

έχει

και

άστοχα

• Να εφαρµοστεί η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος και η χρηµατοδότηση των
επικουρικών ταµείων να γίνεται µόνο από ίδιους πόρους...Ποιους ίδιους
πόρους;
Μιλάτε για τα διαθέσιµα των ασφαλιστικών ταµείων που σε µια νύχτα µε την
συνυπογραφή των Μπλε και Πράσινων αγοράστηκαν οµόλογα της Ελλάδος
από θυγατρικές ξένων τραπεζών και δύο µέρες µετά ήρθε το PSI και
κουρέψαµε τους εαυτούς µας και έβγαινε ο Χοντρός και πανηγύριζε για το
κούρεµα που πέτυχε. ∆ηλαδή ζηµιά 22 δις στα ασφαλιστικά ταµεία;

• Να καταργηθούν όλες οι εισφορές υπέρ τρίτων που χρηµατοδοτούν τα
ασφαλιστικά ταµεία. Αυτό συνεπάγεται µείωση των εσόδων τους κατά πάνω
από

€700

εκατ.

• Να αυξηθούν οι κρατήσεις για υγειονοµική περίθαλψη στις συντάξεις από το
4%

στο

•

Να

παγώσουν

οι

6%

συντάξεις

ως

το

2021

• Να νοµοθετηθούν οι οµαδικές απολύσεις και να µην υπάρξει η
επαναθέσπιση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, αν δεν το επιτρέψουν οι
θεσµοί

•

Να

µειωθεί

το

ακατάσχετο

των

€1500

στις

καταθέσεις

• Να αυξηθεί το επιτόκιο που ισχύει για τη ρύθµιση οφειλών
• Να µειωθούν οι µισθοί στο δηµόσιο. Ξέρετε οι µισθοί των ιδιωτών θα
ακολουθήσουν

• Να εφαρµοστούν πλήρως οι εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ (γάλα, ψωµί,
αρτοποιεία,

•

Να

υπάρξουν

Κυριακές
συντριπτικά

πλήγµατα

κλπ).
στο

ελληνικό

φάρµακο.

• Να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του Α∆ΜΗΕ παράδοση του φυσικού
µονοπωλίου του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες...και όχι µόνο

πώληση της ∆ΕΗ. Αλλά άκουσα και το εξωφρενικό: πώληση όχι µόνο των
κτηρίων,

των

οικοπέδων,

των µηχανηµάτων,

υπεδάφους...

αλλά

πώληση

και

του

ΦΡΙΚΗ!

• Να πωληθούν οι µετοχές του ΟΤΕ που κατέχει το ∆ηµόσιο...Πουλήσατε τον
ΟΤΕ, κάτι λίγα έµειναν, τον ΟΠΑΠ και - ναι θα συµφωνήσω γίνονταν
κακοδιαχείριση, ρεµούλες, τεµπέληδες κλπ, συνδικαλιστές κλπ - µα στο τέλος
του χρόνου έστω και έτσι οι δύο αυτοί οργανισµοί έφερναν στα κρατικά ταµεία
µερικά δισ ευρώ ζεστό χρήµα. Και ο τελευταίος φοιτητής ξέρει ότι σε καθοδικό
οικονοµικό κύκλο µε το χρηµατιστήριο σε χαµηλά 20 ετών δεν πουλάς,
ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ....και αν πουλήσεις, πουλάς ζηµιογόνες εταιρείες, τις κερδοφόρες
τις κρατάς γιατί θα είναι ο πυλώνας της µελλοντικής σου ανάπτυξης.

• Να µην επιβληθεί η έκτακτη εισφορά 12 % στα κέρδη άνω των 500.000 για
τη χρήση του 2014... Φυσικά δεν φοροκλέβουν και δεν φοροδιαφεύγουν
αρκετά µε τις τριγωνικές συναλλαγές τις offshore, και τα περίφηµα Luxleaks....

• Να µην επανέλθουν οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές στα επίπεδα του
2014
Προσθέτω, οι κατάσχεσεις να γίνουν επιπέδου Ισπανίας, για στεγαστικά,
ΟΑΕΕ, εφορία κτλ.
Σε όλα αυτά τα µέτρα να προσθέσεις τα εξής:
Κάθε χρόνο που θα χάνεις κάποιο στόχο από το µνηµόνιο θα πρέπει
να παίρνεις επιπλέον µέτρα. Η αξιολόγηση θα γίνεται κάθε µήνα. Αυτό πολύ
απλά σηµαίνει Ακυβερνησία γιατί θα εκβιαζόµαστε κάθε µήνα µε επιπλέον
µέτρα ή έξοδο από το ευρώ και έτσι κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα
δεχτεί πρώτα να πληρώνει 100% προκαταβολή φόρου για τον επόµενο
χρόνο, συν τον φόρο που του αναλογεί και το πιο σπουδαίο από όλα, κανένας
σοβαρός επενδυτής δε θα φέρει λέφτα ευρώ ή δολάρια σε ένα κράτος που
κάθε µήνα θα κινδυνεύει µε έξωση από το ευρώ.
Γιατί τι νόµισµα θα πάρει πίσω ο επενδυτής; Ενώ αντίθετα όταν έχεις ένα δικό
σου νόµισµα έστω υποτιµηµένο ΥΠΑΡΧΕΙ ήδη ο παγκόσµιος µηχανισµός
συναλλαγµατικών ισοτιµιών έτσι ώστε ο επενδυτής να "κλειδώσει" την ισοτιµία
που θέλει και να µην υποστεί ζηµιά σε περίπτωση υποτίµησης - το Hedging
που λέγαµε πιο πάνω - άρα µπορεί να φέρει ευρώ για επενδύσεις να τα

"κλειδώσει µετατρέποντας τα σε δραχµές και να πάρει πίσω πάλι ευρώ "
επειδή ήδη θα ΥΠΑΡΧΕΙ ο παγκόσµιος µηχανισµός συναλλαγµατικών
ισοτιµιών...
Ενώ όταν είσαι ήδη στο ευρώ αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύεις µε έξοδο κάθε
µήνα, σε τι νοµισµα θα πας; Πότε θα φτιαχτεί ο µηχανισµός; Πόσο θα έχει
υποτιµηθεί το καινούργιο νόµισµα µέχρι να γίνει ο µηχανισµός;
Οπότε αν και θα έχεις ευρώ, τυπικά και ουσιαστικά θα είναι σαν να µην έχεις...
ΟΠΟΤΕ ΞΕΧΝΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ!
Τα µέτρα δεν είναι απλά δύσκολα ή υφεσιακά. Αντικειµενικά µιλώ και κρίνω
σαν

οικονοµολόγος

είναι

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ,

θα δούµε

περισσότερες

επιχειρήσεις να κλείνουν, περισσότερος κόσµος να οδηγείται στην ανεργία και
ιδιώτες, δηµόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αυτό σηµαίνει
περιορισµός στην κατανάλωση, αυτό σηµαίνει µείωση των φόρων που
υπολογίζαµε ότι θα εισπράξουµε και µείωση των εσόδων από ΦΠΑ που
υπολογίζαµε και µείωση πρωτογενούς πλεονάσµατος και ΑΕΠ.
Αυτό τελικά σηµαίνει αύξηση των φόρων σε αυτούς που έχουν δουλειά και
αύξηση των σκληρών µέτρων για να πιάσουµε τους στόχους που θα έχουµε
χάσει εξαιτίας των λιγότερων εσόδων από φόρους, ΦΠΑ κλπ. Και από αυτό
τον φαύλο κύκλο δεν θα βγούµε ΠΟΤΕ.
Το ΟΧΙ από την άλλη πλευρά ακόµα και µε δικό µας νόµισµα µας επιτρέπει να
ζήσουµε πολύ δύσκολα στην αρχή, τον 1ο χρόνο, και µε συνετή
διακυβέρνηση να κάνουµε θαύµατα από εκεί και πέρα.
Βέβαια για τους λόγους που σας είπα δεν πιστεύω ότι θα µας αναγκάσουν σε
Grexit,

και

σε

χρησιµοποίησε

παρακαλώ
λίγη κριτική

αγαπούλα
σκέψη,

σταµάτα

συνεδριάσεις

να
επί

είσαι

"αφελής",

συνεδριάσεων

µεταµεσονύχτιες ώρες, όλοι οι υπουργοί και ηγέτες της Ευρώπης µέσα σε ένα
αεροπλάνο και είχαν κάνει τη διαδροµή Βρυξέλες - ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ = Οµόνοια Πατήσια για να σώσουν Εσένα Αγαπούλα;
Τόσο φιλλέληνες; Τόσο φιλευσπλαχνοι; Μήπως ήθελαν να σωθούν από σένα;

ΚΑΙ η Ερώτηση µου ....
Λοιπόν Αγαπούλα τι λες δίνουµε ένα βροντερό ΟΧΙ να ακουστεί στα πέρατα
του πλανήτη δίνοντας ένα πανίσχυρο µήνυµα στους ηγέτες της Ευρώπης και
ένα ισχυρό χαρτί διαπραγµάτευσης στην κυβέρνηση αλλά πάνω απο όλα
στην Ελλάδα µας;
Και σε αντίθεση µε τους προγόνους µας που ήταν πραγµατικοί ήρωες γιατί
έδωσαν τη ζωή τους για εµάς και την έδωσαν για να ζήσουµε ελεύθεροι, εµείς
Αγαπούλα θα είµαστε τσάµπα µάγκες και ήρωες γιαλατζί ...γιατί Αγαπούλα
τώρα ΞΕΡΕΙΣ ....σου εξήγησα οι ΑΛΛΟΙ έχουν να χάσουν πολλά περισσότερα
από εµάς...εµείς ρισκάρουµε εκ του ασφαλούς...
1) το πετρέλαιο σε ιστορικά χαµηλές τιµές 2) όλοι προσπαθούν να
προστατεύσουν ένα σύστηµα µε πολλές φούσκες που είναι έτοιµο να σκάσει
3) Τόσο λίγοι άνθρωποι και Χρωστάµε Τόσα Πολλά = Μεγάλη ζηµιά για το
Σύστηµα Εγω πάντως Αγαπούλα θα ψηφίσω ΟΧΙ για να παίξω ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΡΗΞΗ, ΤΕΛΙΚΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ, εσύ να ψηφίσεις ότι θες, Ψήφισε και ΝΑΙ αλλά
συνειδητά οχι από ΦΟΒΟ, Ψήφισε ΝΑΙ γιατί πιστεύεις ότι Τα Μνηµόνια είναι η
λύση, αλλά πάντα µε σεβασµό και αγάπη µεταξύ µας γιατί όλοι στο ίδιο
καράβι είµαστε... µόνο πρόσεξε πολύ, αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία και
τώρα δεν µπορείς -αν και στα 43 σου Αγαπούλα - να είσαι ο αιώνιος
κακοµαθηµένος έφηβος που προτιµά αποφεύγει να παίρνει θέση και
αρέσκεται στο να βρίζει τους άλλους γιατί πάντα οι άλλοι φταίνε
Μόνο πρόσεξε πολύ... αν πεις τώρα ΝΑΙ και το ΟΧΙ ύστερα όταν θα έχει
ξεπουληθεί τελείως η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ, το ΝΕΡΟ, ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ...οι κατασχέσεις
1ης κατοικίας θα γίνονται µε ρυθµούς Ισπανίας στέλνοντας στο δρόµο και
στην αυτοκτονία τους συµπολίτες σου, όταν θα δεις τεράστια τραστ να
αγοράζουν χιλιάδες κατοικίες µε ένα συµβόλαιο και τζάµπα, τότε θα είναι
αργά... Η Αργεντινή έγινε "Αργεντινή" γιατί είπε το ΟΧΙ πολύ ΑΡΓΑ. Τους είχαν
πάρει µέχρι και τα πετρέλαια.
Καλή

∆ύναµη

Αγαπούλα....

