Σκληρές αμερικανικές αποκαλύψεις - Η Γερμανία «ξεπούλησε» την Ελλάδα για να σωθεί το ευρώ...
Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 16:30

www.bankingnews.gr
Σκληρές αμερικανικές αποκαλύψεις - Η Γερμανία «ξεπούλησε» την Ελλάδα για να σωθεί το
ευρώ...
Η αρχή του τέλους για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει...
Οριστική ταφόπλακα στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν οι αποκαλύψεις των
τελευταίων δύο ημερών, σχετικά με τα «υπόγεια» σχέδια των Βρυξελλών και του Βερολίνου
για την Ελλάδα.
Μόλις 11 ημέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Μαΐου, και το ευρωπαϊκό όραμα
«ξεφτίζει» μπροστά στα μάτια των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων γενικότερα. Οι
πυλώνες στους οποίους εδράστηκε η Ε.Ε. - αλληλεγγύη, ειρήνη, δημοκρατία – αποδείχθηκαν
φρούδες ελπίδες για τους εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
Οι άνευ προηγουμένου αποκαλύψεις του πρώην υπουργού Οικονομικών, Timothy Geithner
σχετικά με το Grexit και τον S. Berlusconi, αλλά και το δημοσίευμα των Financial Times για
το διορισμό του Λουκά Παπαδήμου στον πρωθυπουργικό θώκο κατόπιν εντολής του J.M.
Barroso, αποδεικνύουν ένα πράγμα: «Η αρχή του τέλους έχει ξεκινήσει ήδη»
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδείχθηκαν μαριονέτες στα χέρια του Βερολίνου και η
πολυ-προβεβλημένη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κατέληξε ως φερέφωνο των γερμανικών
επιταγών και της πυγμής της Angela Merkel και της παρέας της.
Η «σέχτα» του Βερολίνου και των παροίκων της αναμφίβολα άγει και φέρεται ως
«αφεντικό» της Ε.Ε. και των 28 κρατών – μελών.
Μαριονέτες πολιτικοί, ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και γερμανικό μονοπώλιο στη λήψη
των αποφάσεων. Αυτά τα κεντρικά χαρακτηριστικά της «νέας» Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
ακριβώς την κατάντησε το Βερολίνο και το λόμπι των Βόρειων χωρών (Ολλανδία,
Λουξεμβούργου, Βέλγιο κ.α.)
Φυσικά για να αποδοθούν και «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», οι αποκαλύψεις του πρώην
Αμερικανού υπουργού Οικονομικών δεν εκπορεύονται από αθώες και ανιδιοτελείς σκοπούς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα, συνιστά ένα ανταγωνιστικό προς τις ΗΠΑ, εγχείρημα, το
οποίο «κοστίζει» ακριβά στην αμερικανική οικονομία. Μία ασταθής Ε.Ε. και μία αδύναμη
πολιτικά Ευρώπη συνιστά το βέλτιστο σενάριο για τα αμερικανικά συμφέροντα. Άλλωστε,
οι αποκαλύψεις του Timothy Geithner δημοσιοποιήθηκαν μόλις 15 ημέρες πριν τις
ευρωεκλογές, γεγονός που αυτομάτως θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις,
δεδομένης και της εκλογικής αναμέτρησης. Φυσικά, κερδισμένος από την τρέχουσα
κατάσταση θα εξέλθει το διογκούμενο ευρωσκεπτικιστικό κίνημα, το οποίο «βλέπει» πως
αποκτά ολοένα και περισσότερα ερείσματα στην ευρωπαϊκή κοινωνία, καθώς οι
προβληματισμοί που εκφράζει δυστυχώς, ανταποκρίνονται στην σκληρή πραγματικότητα…
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