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OXI μόνο η Ιταλία. Η Ελλάδα χρειάζεται εδώ και τώρα μια 

κυβέρνηση άτεγκτων τεχνοκρατών για να έχει ελπίδες 

σωτηρίας. Ζούμε 7 χρόνια τώρα τον απόλυτο παραλογισμό και 

συνηθίζουμε σ΄αυτόν σαν τον Σκύλο του Παυλώφ. Ή καλύτερα 

όπως οι κάτοικοι της Κούβας την δικτατορία του Φιντέλ Κάστρο, 

για να χρησιμοποιήσουμε και ένα κοντινό μας παράδειγμα. ΟΧΙ. 

Ούτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι λύση. 

 

 



Από τον Βασίλη Μπόνιο 

Ο Μητσοτάκης και τα στελέχη της ΝΔ έχουν κι αυτοί με τη σειρά 

τους δουλείες σε συγκεκριμένους Ολιγάρχες όπως μπορεί 

κανείς να διαπιστώσει από τα κατά καιρούς 

φωτογραφικά στιγμιότυπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

δοκιμάστηκε σαν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και υπήρξε πιο αργόσυρτος από τον ανεκδιήγητο 

Μανιτάκη. Σκέτη απογοήτευση. 

Τα νέα μέτρα που ετοιμάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση με 

τους δανειστές εξαιτίας της στρεβλής εφαρμογής του 

Μνημονίου, εξαιτίας της ασυλίας του κράτους-κτήνους θα μας 

οδηγήσουν σε μια άνευ προηγουμένου Κολομβιοποίηση 

με 7-8 φαμίλιες να ελέγχουν ότι θα έχει απομείνει ως 

ελληνική επικράτεια από τις ορέξεις του Ερντογάν, του 

Ράμα και των λοιπών κατσιαπλιάδων που αισθάνονται 

γίγαντες μπροστά σε έναν γονατισμένο ελληνικό λαό. 

Την ίδια στιγμή σαν ψεκασμένοι όλοι μας κλείνουμε τα μάτια 

μας σε μια διάτρητη και προβληματική δικαιοσύνη από τα 

δίχτυα της οποίας ξεγλιστρούν ακόμη και όσοι παραγγέλνουν 

δολοφονίες κρατικών λειτουργών (βλέπε δικηγόρος ΔΕΔΗΕ) ή 

όσοι αφήνουν καμμιά ντουζίνα δολοφονημένους στο πέρασμά 

τους. 

Η ΝΔ δεν είναι λύση γιατί είναι σαρξ εκ της σαρκός της 

εγχώριας διαπλοκής στην αγκαλιά της οποίας έχει 

παραδωθεί η σημερινή κυβέρνηση και το Μέγαρο 

Μαξίμου από τις μπουκαπόρτες του οποίου 

μπαινοβγαίνουν οι εγχώριοι ολιγάρχες. 



Η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια μνημόνια εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε βαθιά σήψη με τις παθογένειες που μας 

οδήγησαν ως εδώ να παραμένουν ανέγγιχτες. 

Το πιο ΕΠΕΙΓΟΝ για την διάσωση της χώρας είναι η 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Είναι θέμα εθνικής 

επιβίωσης να αναλάβουν το συγκεκριμένο ΠΟΣΤΟ πραγματικά 

ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ οι οποίοι θα είναι υπεράνω κομμάτων και 

ολιγαρχών. Εάν η Ελλάδα δεν αποκτήσει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ θα παραμένει πάντα Κολομβία 

των Βαλκανίων. Είναι ξεφτίλα να φτάνει στο σημείο το 

ΚΚΕ να κάνει λόγο για ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ φωτογραφίζοντας 

κρατικές υπηρεσίες οι οποίες είναι πολύ πιθανό να 

απολογηθούν για εθνικές απώλειες σε περίπτωση που 

έχουμε επανάληψη των Ιμίων. 

Εξίσου ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι να καταργηθούν επιτέλους όλοι οι 

φαύλοι και αχρείαστοι δημόσιοι οργανισμοί και να 

αξιολογηθούν οι κρατικοί υπάλληλοι. Οσο σκέφτεσαι ότι 

αυτή την σοβαρή δουλειά την έχει αναλάβει η Ολγα 

Γεροβασίλη απλά σούρχεται να χτυπήσεις το κεφάλι σου 

στο τοίχο. 

Το υπουργείο Οικονομικών απαιτεί μια αποφασισμένη 

προσωπικότητα (θα μπορούσε να είναι αυτή η Μιράντα Ξαφά;-

κεντρική φωτό) η οποία θα έχει το σθένος να μεταρρυθμίσει το 

κτήνος του δημοσίου και να εξυγιάνει πραγματικά τις υπηρεσίες 

τους. Χρειάζεται μια προσωπικότητα η οποία θα κάνει 

μεταρρυθμίσεις που θα ταράξουν συνθέμελα το Δημόσιο 

ώστε σχεδόν ταυτόχρονα να μειώσει τους φορολογικούς 

συντελεστές κάτω από το 10%. 

ΟΧΙ. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Σταικούρας, ο 

Βρούτσης και οι λοιποί της ΝΔ οι οποίοι δοκιμάστηκαν 



στην κυβέρνηση Σαμαρά με αποτέλεσμα ο πρώην 

πρωθυπουργός να ανακαλύψει ένα πρωί πόσο μόνος 

είναι. 

Εάν δεν γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα είναι μια 

τελειωμένη υπόθεση της οποίας το μέλλον είναι η μετατροπή 

της σε Εllis Island της Ευρώπης. Ειδικά μετά την 

δολοφονία στη Γερμανία της πανέμορφης κόρης 

υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Ε.Ε. από Αφγανό 

μετανάστη στην πόλη Freiburg της Γερμανίας. Η άτυχη 

Maria Ladenburger, επέστρεφε με το ποδήλατό της από πάρτι 

που είχε διοργανώσει το πανεπιστήμιό της στην πόλη Freiburg 

της Γερμανίας όταν δέχτηκε την επίθεση μέσα σε ένα 

μονοπάτι. Ο δράστης την βίασε, την έπνιξε και στη 

συνέχεια πέταξε το άψυχο σώμα της στον ποταμό 

Dreisam. Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στις 16 

Οκτωβρίου αλλά αποκαλύψεις για την υπόθεση δόθηκαν στον 

Τύπο μετά τη σύλληψη του δράστη την περασμένη Παρασκευή. 

Αυτό το περιστατικό μπορεί να είναι η χαριστική βολή στην 

Μέρκελ. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε… 
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