ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΥΤΗ
ΠΟΥ “ΔΙΚΑΣΕ” ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ένα καλά μελετημένο
έγκλημα.
Για να επιτευχθεί χρειάστηκαν πολλοί άνθρωποι. Άλλοι έπαιξαν
πρωταγωνιστικό ρόλο κι άλλοι ήταν οι κομπάρσοι της υπόθεσης.
Όλοι όμως έκαναν καλά την δουλειά τους. Την Πέμπτη 7
Δεκεμβρίου 2018 εκδικάστηκε στην αυξημένη Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της Συμφωνίας των
Πρεσπών που κατέθεσαν οι Παμμακεδονικές Ενώσεις (μεταξύ αυτών
και η ΠΟΠΣΜ της οποίας ήμουν Πρόεδρος). Πρόεδρος του ΣτΕ ήταν
η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Από την στιγμή που ανέβηκε στην Έδρα ήταν ολοφάνερο ότι
αντιμετώπιζε το μείζον εθνικό ζήτημα ως μια υπόθεση ρουτίνας.
Στους δικηγόρους μας έδωσε τον “άπλετο” χρόνο των 10 λεπτών
για να στηρίξουν τα δίκαια της Μακεδονίας.
Μολονότι ο χρόνος της αγόρευσης των δικηγόρων μας ήταν
περιορισμένος η κα Σακελλαροπούλου τους διέκοπτε συνεχώς
ΑΝΤΙΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (δεν γίνεται διάλογος κατά τη διάρκεια της
αγόρευσης). Στην προσπάθεια των νομικών μας να εξηγήσουν την
σοβαρότητα της κατάστασης και την παρουσίαση των υπαρχόντων
επιπτώσεων της προδοτικής συμφωνίας έγινε αναφορά στην ίδρυση
ΤΡΙΤΟΥ Σωματείου στην Μακεδονία με την επωνυμία ΚΡΣΤΕ
ΜΙΣΙΡΚΟΦ. Η κα Σακελλαροπούλου διέκοψε και πάλι την αγόρευση
λέγοντας με περίσσεια ειρωνεία “…είναι ελεύθεροι να κάνουν ότι
θέλουν”.

Ανέχθηκε και ενθάρρυνε την εισηγήτρια Αικατερίνη Χριστοφορίδου
να καταργήσει την διαδικασία του ΣτΕ στο ακροατήριο,
επιτρέποντάς της να απαγγέλει ΨΙΘΥΡΙΣΤΑ την εισήγησή της, παρά

τις έντονες διαμαρτυρίες/φωνασκίες του ακροατηρίου. Έτσι η
εισήγηση του ΣτΕ απεκρύβη από τον λαό διότι δεν κρατούνται
πρακτικά.

Όταν οι συνήγοροι του Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξαν
ΔΗΜΟΣΙΑ στην αγόρευσή τους ότι η Συνθήκη του Βουκουρεστίου το
1913 ΔΕΝ καθόρισε τα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας
κι ότι αυτό έρχεται να το πράξει η Συμφωνία των Πρεσπών,
ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΣΗ προκάλεσε στην “ακριβοδίκαιη” Πρόεδρο του
ΣτΕ. Η παραποίηση της Ιστορικής αλήθειας έδειξε να μην ενοχλεί
την κα Σακελλαροπούλου.

Κλείνοντας την διαδικασία μας ανακοίνωσε ότι έχουμε διορία
μέχρι την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 να
προσκομίσουμε συμπληρωματική δικογραφία. Για τα “μάτια του
κόσμου” ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα
συνεδρίαζε η Ολομέλεια για να σταθμίσει όλα τα στοιχεία που
προσκομίστηκαν. Πράγματι στην εκπνοή της προθεσμίας καταθέσαμε
επιπλέον 600 σελίδες (τις φωτοτυπήσαμε επί 31 φορές, όσοι και
οι Σύμβουλοι της Ολομέλειας) για να ενσωματωθούν στο φάκελλο
της αίτησης ακύρωσης της προδοσίας της Μακεδονίας. Μέσα σε
αυτές τις σελίδες συμπεριλήφθηκε το στοιχείο που ξεπερνούσε το
θέμα της κυβερνητικής πράξης…ήταν η απόφαση του Γαλλικού ΣτΕ
που λέει ότι στο Ενωσιακό Δίκαιο ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ κι ότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠ¨Ο ΤΟ ΣτΕ. Η
επίκληση της “κυβερνητικής πράξης” αποτελεί κατάλοιπο
ολοκληρωτικών καθεστώτων και τριτοκοσμικών χωρών. Η κα
Σακελλαροπούλου ΟΥΔΕΜΙΑ σημασία έδωσε όμως…

Σε 22 ώρες βγήκε η απόφαση.
..

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

“ΤΟ ΣτΕ ΔΕΝ ΕΚΔΙΚΑΖΕΙ θέματα Εξωτερικής Πολιτικής”.

Κάποιο “πουλάκι” που γνώριζε πρόσωπα στο ΣτΕ μας είχε πει ότι
αν είχαμε τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το μέρος μας θα
είχε αίσιο τέλος η δίκη…όπως φάνηκε ούτε κι αυτός ήταν μαζί
μας. Ωστόσο βρέθηκε ΕΝΑΣ δικαστής που βροντοφώναξε ότι Ο
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ…ο κ.Ποταμιάς…που ψήφισε υπέρ της
ακύρωσης της προδοσίας της Μακεδονίας. Γι αυτό μπορούμε να
λέμε ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ…!

Άραγε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών το 1992 αντιμετώπισαν το
ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων ως “θέμα Εξωτερικής
Πολιτικής”; Ή ως ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ;

Άραγε αν ο Κοτζιάς υπέγραφε με τους Τούρκους να παραχωρηθεί το
Αιγαίο θα μπορούσε να το πράξει ΕΛΕΥΘΕΡΑ; Αφού δεν υπάρχει
Συνταγματικό Δικαστήριο ΠΟΙΟ δικαστήριο ΟΦΕΙΛΕΙ να ελέγξει την
παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας από κάποιον υπουργό Εξωτερικών;
ΚΑΝΕΝΑ;

Για πρώτη φορά στα χρονικά του ΣτΕ βγήκε απόφαση σε 22 ώρες
και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό ΕΘΝΙΚΟ θέμα.

Δυστυχώς ως Παμμακεδονικές Ενώσεις δεν καταθέσαμε ΑΓΩΓΗ
ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ…

Αν το είχαμε πράξει, δεν θα ντρεπόμασταν σήμερα που η κα
Σακελλαροπούλου προτείνεται για Πρόεδρος της Δημοκρατίας…

Ο Μητσοτάκης με αυτήν την επιλογή συνεχίζει να ΦΤΥΝΕΙ τους

Μακεδόνες… συνεχίζει να ΑΠΩΘΕΙ όσους σκέφτονται πατριωτικά.

Γεώργιος Ευθ. Τάτσιος
τ.Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων
“ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ”
https://pellain-gr.blogspot.com/2020/01/blog-post_49.html?spre
f=fb&fbclid=IwAR1G_N31HOvd1m_MTqUJsU8I6nFtZdriWiGjbzIFSDNP2aRl
u8KFENLUPfo

ΠΗΓΗ:https://kyklwpas.blogspot.com/2020/01/blog-post_52.html

Χάος στην Τουρκία σε δίκη:
«Ναι, είμαστε Έλληνες του
Πόντου»!
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Θ. Μαλκίδης 5/10/2017
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Τραπεζούντας
ξεκίνησε έρευνα για την ιστοσελίδα
Devrimci Karadeniz η οποία απαντά :
«Ναι, είμαστε Έλληνες του Πόντου»!
Η ιστοσελίδα Devrimcikaradeniz.com για πολλά
χρόνια αναδεικνύει τα ζητήματα του Πόντου και αυτό
φαίνεται ότι αποτελεί λόγο για εισαγγελική έρευνα.
Έτσι σήμερα πληροφορήθηκα ότι ο Γενικός

Εισαγγελέας της Τραπεζούντας ξεκίνησε έρευνα
εναντίον της ιστοσελίδας με το σκεπτικό ότι
«ενθάρρυνε τους ανθρώπους στο μίσος και την
εχθρότητα», προκαλώντας έτσι το φόβο στους
αρθρογράφους, μία εκ των οποίων είναι υπό κράτηση
στη Σμύρνη.
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Ο Tamer Çilingir σε κείμενό του που δημοσιεύτηκε
στην ιστοσελίδα Devrimci Karadeniz, η οποία
ασχολείται με τα ζητήματα του Πόντου σε όλες τις
εκφάνσεις τους (Γενοκτονία, πολιτισμός, πρόσωπα,
σημερινές διώξεις από την Τουρκία, κλπ) απευθύνει
συγκλονιστικά ερωτήματα προς τον εισαγγελέα. Το
κείμενό του σε μετάφρασή μου είναι το εξής :
«Κύριε εισαγγελέα είναι έτοιμες οι μουριές με
τις κρεμάλες για τους θανάτους μας στην Αμάσεια;
Χρειάζεστε τώρα μερικούς Τοπάλ Οσμάν!

Μπορείτε να μας εκτελέσετε στην ακτή!
Θα αλλάξετε τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας;
Θα μας ρίξετε και στους λέβητες των πλοίων κύριε
Εισαγγελέα;
Θα μπορούσατε να γεμίσετε στις εκκλησίες και να
μας κάψετε, αλλά έχετε κλείσει τις εκκλησίες και
τις
κάνατε τζαμιά, ίσως να μας
κάψετε στα
τζαμιά…..
Λέτε ότι είμαστε ένοχοι «υποκίνησης των ανθρώπων
σε μίσος και εχθρότητα».

Τι έκαναν οι 353 χιλιάδες Έλληνες
του Πόντου, που τους γενοκτονήσατε,
που τους δολοφονήσατε;
Θα μπορούσατε να εξηγήσετε πως
εξορίστηκαν οι άνθρωποι που ζούσαν
σε αυτά τα εδάφη για χιλιάδες
χρόνια;
Έχουν περάσει εκατό χρόνια και εξακολουθείτε

το ίδιο πράγμα,

εξακολουθείτε να είστε εχθρικοί σε ανθρώπους που δεν
σκέφτονται σαν εσάς.Είμαστε η αλήθεια αυτών των εδαφών κύριε
Εισαγγελέα.

Ναι είμαστε Έλληνες του Πόντου.
Ακόμη και αν αλλάξατε τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, αυτή η
πραγματικότητα δεν άλλαξε ποτέ.Για χιλιάδες χρόνια είμαστε οι
διανοούμενοι του χώρου.Όπως μπορείτε να δείτε είμαστε ακόμα
εδώ, παρά τις γενοκτονίες, την εξορία, την αφομοίωση και θα
συνεχίσουμε να είμαστε οι διανοούμενοι αυτών των
εδαφών.Ακριβώς όπως αυτό που κάνατε πριν από εκατό χρόνια και
επαναλαμβάνετε σήμερα, αν συνεχιστεί τότε τα δικαστήρια, οι
φυλακές, τα όπλα, οι βόμβες σας δεν θα είναι κέρδος.Δεν
είμαστε αυτοί που θα ερευνήσουμε, εσύ είσαι ο Εισαγγελέας.Θα
θέσουμε όμως υπό αμφισβήτηση και θα συνεχίσουμε να
αποκρυπτογραφούμε ό, τι γίνεται. (σ.σ. ποιοι ειναι οι αιώνιοι
εχθροι των Ελλήνων;;;)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ATTILA TUYGAN

Tamer ÇilingirTrabzon Cumhuriyet Başsavcısı Devrimci Karadeniz
ve yazarları hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’
ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatmış ve birilerini göz
altına alarak korku salmayı hedeflemiş; beyhude.
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Amasya’da dut ağacından dar ağaçları da hazır mı Savcı?Sana
şimdi bir değil, birkaç Topal Osman da lazım.Yürütür müsün
bizi kıyıdan iç bölgelere?Adlarımızı da değiştirir misin
Savcı? Ama adlarımız zaten Eleni de değil, Yorgo da
değil…Dilimizi, dinimizi de değiştirir misin?Mağaralara atıp
dumana da boğar mısın?Gemi kazanlarına da atar mısın bizi
Savcı?Kiliselere doldurup yakar mısın bizi? Ama kiliseleri ya
yıktınız ya da cami yaptınız, camilerde yakarsınız belki kim
bilir?Demişsin ki, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu
işliyorlar.353 bin Pontoslu Rum’u soykırımdan geçirenler nasıl
bir sevgiyle işlediler o cinayetleri bize bir anlatır mısın
Savcı?Binlerce yıldır o topraklarda yaşayanları mübadele ile
sürgün edenler, komşularının canına malına göz dikenleri nasıl
bir sevgiyle motive etmişlerdi açıklayabilir misin?Yüz yıl
oldu ve hala aynı şeyin peşindesiniz. Sizin gibi düşünmeyen
insanlara düşmanlık yapmaya devam ediyorsunuz.Biz o
toprakların
gerçeğiyiz
Savcı.Evet
biz
Pontoslu
Rumlarız.Dilimizi, dinimizi değiştirmiş olsanız da bu
gerçeklik hiç değişmedi.Binlerce yıldır o toprakların aydın
yüzüyüz biz.Gördüğünüz gibi soykırımlara, sürgünlere,
asimilasyonlara rağmen hala buradayız ve bu toprakların aydın
yüzü olmaya devam edeceğiz.

Tıpkı yüz yıl önce ve bugüne kadar yüz yıldır yaptıklarınıza
rağmen nasıl var olmaya devam ediyorsak bundan böyle de
mahkemeleriniz, hapishaneleriniz, silahlarınız, bombalarınız
kar etmeyecek Savcı.

Soruşturulması gerekenler biz değiliz, sizsiniz Savcı.
Soruşturacağız ve olan biten her şeyi deşifre etmeye devam
edeceğiz.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ SOSYALIST YENIDEN KURULUS PAPTISI –
SYKR.

http://malkidis.blogspot.gr/2017/10/devrimci-karadeniztrabzoncumhuriyet.htmlΠΗΓΗ olympia.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/12/27/chaos-stin-toyrkiase-diki-nai-ellines-pontoy/

Αλλάζουν όλα σε ΗΠΑ & κόσμο:
Ο Τραμπ «κτύπησε» την FED &
παίρνει τον έλεγχο της –
Ποιους Δημοκρατικούς στέλνει
σε δίκη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Ν.Τραμπ έκανε την “λεγόμενη κίνηση
Κένεντι” εναντίον της τράπεζας FED(!) τονίζοντας πως ξεκίνησε
η πολιτικοποίηση της ενώ καταφέρθηκε εναντίον των Δημοκρατικών
λέγοντας πως οι Μ.Ομπάμα, Χ.Κλίντον και Μπρέναν θα τιμωρηθούν
και θα κάτσουν στο σκαμνί δικαστηρίου κατηγορούμενοι για
“εσχάτη προδοσία” επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ του
pronews.gr.

….big, fat, waste of time, energy and money
be exact. It is now finally time to turn the
justice to some very sick and dangerous
committed very serious crimes, perhaps
Treason. This should never happen again!

– $30,000,000 to
tables and bring
people who have
even Spying or

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

Donald Trump accuses Mueller report participants of 'treason'
and vows to 'turn tables' on them https://t.co/0RCuREQfdh
pic.twitter.com/LA5qkv0Khb
— Honesty At The Peak (@HATPeak) April 19, 2019

Φαίνεται ότι ο κύβος ερίφθη και ο Ν.Τραμπ κάνει πράξη αυτά που
είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό ανοίγοντας το τεράστιο ζήτημα της
FED. Λίγο πριν την πανηγυρική αθώωση του από την
έκθεση Μιούλερ, ο Ν.Τραμπ προχωρά σε κινήσεις που δείχνουν πως
στόχος πλέον είναι το “ξεδόντιασμα της FED”.

Εντελώς αθόρυβα ο Ν.Τραμπ είναι πολύ κοντά στην ανατροπή του
νυν προέδρου της FED και στον ολοκληρωτικό έλεγχο της, μια
πράξη που θα αποδειχθεί καταλυτική για τον πλανήτη.

Ήδη, από την προεκλογική του εκστρατεία ακόµη, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, είχε µιλήσει ξεκάθαρα για κυβερνητικό
έλεγχο της Federal Reserve, της Οµοσπονδιακής τράπεζας της
χώρας, αμφισβητώντας το ρόλο της, όπως διαµορφώθηκε σήµερα.

Η

FED ελέγχει την αµερικανική οικονοµία, το χρηµατοπιστωτικό

σύστηµα των ΗΠΑ αλλά και παγκοσµίως. Όµως τον έλεγχο της FED
τον ασκούν ιδιωτικά(!) κεφάλαια και όχι το αµερικανικό κράτος.

Και εδώ ξεκινά το πρώτο “κτύπημα” από τον Ν.Τραμπ διότι:

Από το δωδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο, τα επτά µέλη πρέπει
να τοποθετούνται από την εκάστοτε αµερικανική κυβέρνηση.
Δηλαδή, να διορίζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ομως, από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 , µόνον τρία µέλη
προέρχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και σήµερα υπήρχαν µόνον
δύο! Ετσι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχασαν επίτηδες τον έλεγχο
της FED!

Αυτό εδώ και κάποια 24ωρα αλλάζει.

Οι Ράνταλ Κουάρλς, Ρίτσαρντ Κλαρίντα και Μισέλ Μπάουμαν ήταν
τα 3 μέλη του Ν.Τραμπ που είναι τοποθετημένα στο διοικητικό
συμβούλιο της FED ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τρέχει να καλύψει
ακόμη δύο θέσεις.

Τα δύο ονόματα είναι ο Στίβεν Μουρ και ο Χέρμαν Κέιν. Το μόνο
του εμπόδιο είναι ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να λάβουν την
έγκριση της Γερουσίας (που πάντως ελέγχεται από τους
Ρεπουμπλικάνους).

Και οι δύο είναι σφοδροί πολέμιοι της πολιτικής της
ομοσπονδιακής τράπεζας και πλέον μπαίνουν στο διοικητικό
συμβούλιο.

Ο Χέρμαν Κέιν είναι πρώην υποψήφιος πρόεδρος των
Ρεπουμπλικανών και ο Στίβεν Μουρ είναι ο πρώην σύμβουλος της
εκστρατείας του Ν.Τραμπ.

Οι υποψηφιότητες αυτές είναι η πλέον ισχυρή μαρτυρία της
δυσφορίας του για την πολιτική του Τζερόμ Πάουελ, αλλά και της
προσπάθειάς του να την ανατρέψει.

Απομένουν ακόμη 2 θέσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι κινήσεις αυτές του Ν.Τραμπ ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από
ολόκληρο το φάσμα των Δημοκρατικών, ΔΝΤ και όλων των θεσμών
που ελέγχει η FED.

To ΔΝΤ μίλησε για “επικίνδυνες συνέπειες” στην αμερικανική
οικονομία λόγω των κινήσεων Ν.Τραμπ!

“Η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας είναι
επικίνδυνη” είπε ο Tobias Adrian.

“Η κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου έχει
δημιουργηθεί ως ανεξάρτητος θεσμός. Οι πρόεδροι και τα μέλη
έχουν διοριστεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπακούν σε
πολιτικούς” τόνισε ο Adrian.

Ο Ν.Τραμπ έχει τονίσει
ότι δεν επιτρέπεται στην FED να
αυξάνει τα επιτόκια, να δηµιουργεί τεράστια χρέη και να
επιβραδύνει την ανάπτυξη της οικονοµίας για µεγάλο διάστηµα.

Ο πρώην επικεφαλής του Ινστιτούτου Cato Αµερικανός
οικονοµολόγος και µετέπειτα υπουργός οικονοµικών Τζον Άλλισον
είχε πει:

«Το σύστηµα της Federal Reserve έχει σχεδιαστεί για να
παγιδεύει τους ανθρώπους. Η πρόθεση των τραπεζιτών ήταν να
παγιδεύσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο
χρέους από το οποίο ποτέ δεν θα µπορούσε να ξεφύγει, και οι
περισσότεροι Αµερικανοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Στην
πραγµατικότητα, οι περισσότεροι Αµερικανοί δεν καταλαβαίνουν
ακόµη από πού προέρχονται τα χρήµατα αυτά».

Ειδικότερα, µετά την ψήφιση του νόµου Ντοντ – Φρανκ τον Ιούλιο
του 2010, δόθηκε στην FED τεράστια εξουσία για τη ρύθµιση του
τραπεζικού κλάδου. Άρχισε µε ταχύτητα να θέτει µια σειρά νέων
κανόνων. Δηµιούργησε ένα σύστηµα “τιµωρίας” των τραπεζών που
δεν υπάκουαν στους νέους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες
περιλαµβάνουν για παράδειγµα έναν όρο πολύ σοβαρό, ο οποίος
καθόριζε τα όρια ως προς το πόσο µια τράπεζα θα µπορούσε να
είναι µεγάλη, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία, εύρος κύκλου
εργασιών κλπ.

Το σύνολο αυτών των κανόνων, είχε ως αποτέλεσµα την
επιβράδυνση των επενδύσεων των τραπεζών στην οικονοµία (ο
γνωστός κανόνας Volker) και τις αρνητικές επιπτώσεις στα
δάνεια των τραπεζών στις αγορές κατοικιών.

Συνέπεια αυτού, περιορισµός της κυκλοφορίας του χρήµατος,
υπερσυγκέντρωση χρηµάτων στην Οµοσπονδιακή τράπεζα, ύφεση.
Αυτή η κατάσταση είναι αντίθετη µε την πολιτική Τραµπ και
επιθυµεί να την αλλάξει.

Αγριος τσακωμός Τραμπ με πρόεδρο FED

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρόεδρο της
αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας Τζερόμ
Πάουελ «υποθέτω μου φορτώθηκες» κατά τη διάρκεια πρόσφατης
τηλεφωνικής τους συνδιάλεξης, έγραψε η εφημερίδα The Wall
Street Journal.

Η κυβέρνηση του Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος έχουν
επανειλημμένα και δημόσια επικρίνει με οξύτητα την κεντρική
τράπεζα διότι αύξησε τα κατευθυντήρια επιτόκιά της πέρυσι. Ο
Τραμπ κατηγόρησε την Παρασκευή τη Federal Reserve ότι πλήττει
την αμερικανική οικονομία και το χρηματιστήριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος έθιξε τη συνομιλία του με τον Πάουελ σε
μια από τις πολλές συναντήσεις με συμβούλους του για τη χάραξη
πολιτικής την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο πρόεδρος
της Fed έγινε στόχος των επικρίσεων του Ρεπουμπλικάνου,
ανέφερε η Γουόλ Στριτ Τζέρναλ, επικαλούμενη πηγή παρούσα στη
συνάντηση, την οποία δεν κατονόμασε.

Επόμενο βήμα οι πρωτεργάτες της σκευωρίας –  Η θριαμβευτική
ανάρτηση Ν.Τραμπ

Με μία θριαμβευτική ανάρτηση στο Twiter ο πρόεδρος των ΗΠΑ
σχολίασε το αθωωτικό πόρισμα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ
Μιούλερ, σύμφωνα με το οποίο δεν διαπιστώθηκε πως ο Ντόναλντ
Τραμπ ή στελέχη του επιτελείου του συνεργάστηκαν με τη Ρωσία
στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπαρ, δήλωσε ότι από

την έρευνα «δεν διαπιστώθηκε ότι στελέχη του προεκλογικού
επιτελείου του Τραμπ συνωμότησαν ή συντονίστηκαν με τη ρωσική
κυβέρνηση στις ενέργειες ανάμειξής της στις εκλογές».

«Καμία Συνωμοσία, Καμία Παρακώλυση. Για τους εχθρούς μας και
την πιο ριζοσπαστική αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών: Το
παιχνίδι τελείωσε (game over)» τουίταρε ο αμερικανός πρόεδρος,
με μία φωτογραφία εμπνευσμένη από το Game of Thrones.

Μάλιστα, σε προηγούμενη ανάρτησή του , ο Τραμπ έκανε λόγο για
τη «μεγαλύτερη πολιτική απάτη όλων των εποχών» με «εγκλήματα
που διαπράχθηκαν από τους βρώμικους αστυνομικούς και τους
Δημοκρατικούς».

Σύμφωνα με τον Μπαρ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος «δεν ενήργησε»
προκειμένου να εμποδίσει την έρευνα για τη Ρωσία.

«Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης κι εγώ καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι τα στοιχεία που συνέλεξε ο ειδικός εισαγγελέας
δεν είναι επαρκή ώστε να καθοριστεί ότι ο πρόεδρος διέπραξε το
αδίκημα της παρακώλυσης της δικαιοσύνης».

Οπως αναφέρει ο Ιndependent, o Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να
“γυρίσει τα τραπέζια” σε όσους συμμετείχαν στην έρευνα του
Mueller, κατηγορώντας τους για προδοσία και υποσχόμενος να
τους φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Ν.Τραμπ άρχισε να “πυροβολεί” με μια σειρά tweets

“Οι δηλώσεις γίνονται για μένα από ορισμένους ανθρώπους στην

τρελή έκθεση Mueller, η οποία γράφτηκε από τους 18
εξαγριωμένους μισητούς Δημοκρατικούς αντιπάλους μου, οι οποίες
είναι κατασκευασμένες και εντελώς αναληθείς”, δήλωσε.

“Δεν ήταν απαραίτητο να απαντήσω σε δηλώσεις που έγιναν για
εμένα στην” “Έκθεση”, μερικές από τις οποίες είναι εντελώς
μ@λ@κίες και δόθηκαν μόνο για να φανεί το άλλο πρόσωπο καλό (ή
να φανώ εγώ ο κακός). Αυτή ήταν μια παράνομη “xoax” κίνηση που
δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ.

“Η έρευνα ήταν “ένα μεγάλο, τεράστιο χάσιμο χρόνου, ενέργειας
και χρημάτων – $ 30.000.000 για να είμαι ακριβής”. Στη
συνέχεια έγραψε:

“Τώρα είναι τελικά η ώρα “να περάσουμε στην επίθεση” και να
φέρουμε στη δικαιοσύνη σε μερικούς πολύ άρρωστους και
επικίνδυνους ανθρώπους που έχουν διαπράξει πολύ σοβαρά
εγκλήματα, ίσως ακόμη και κατασκοπεία ή προδοσία. Αυτό δεν
πρέπει ποτέ να συμβεί ξανά!”τόνισε ο Ν.Τραμπ!

Δείτε τα tweet

Statements are made about me by certain people in the Crazy
Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump
Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for
people that take so-called “notes,” when the notes never
existed until needed. Because I never….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

…agreed to testify, it was not necessary for me to respond to
statements made in the “Report” about me, some of which are
total bullshit & only given to make the other person look
good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax
that never should have happened, a…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

The Washington Post and New York Times are, in my opinion,
two of the most dishonest media outlets around. Truly, the
Enemy of the People! https://t.co/AG3vccsJvg
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

Time for Democrats to accept reality https://t.co/3SyAnkSVlX
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

pic.twitter.com/222atp7wuB
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

“The Mueller Report is perhaps the single most humiliating
thing that has ever happened to the White House Press in the
history of this Country. They know they lied…Many reporters
lied about Russia Collusion and so much more. Clapper &
Brennan, all lies” @TuckerCarlson
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

Trump picks Herman Cain for Fed board https://t.co/ULn8QVRQTV
via @ReutersTV pic.twitter.com/TxWHzkvucp
— Reuters (@Reuters) April 5, 2019

BREAKING: Trump says "I personally think the Fed should drop
rates" because they are slowing down the economy and instead
of "quantitative tightening it should actually now be
quantitative
easing"
https://t.co/rlZqcl348z
pic.twitter.com/rwxXgE87pg
— CNBC Now (@CNBCnow) April 5, 2019

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the
Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA
deals are moving along nicely, there is little or no
Inflation, and USA optimism is very high!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019

Pres. Trump recommends former GOP presidential candidate
Herman Cain for open Fed seat. "I told my folks that's the
man." https://t.co/aq9FBHE8Lc pic.twitter.com/Gw4GHHvqK3
— ABC News (@ABC) April 5, 2019

.@RepMarkMeadows It's a good day for America and it's a good
day for the President pic.twitter.com/z2mpJu2JWJ

— Neil Cavuto (@TeamCavuto) April 18, 2019

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/763543_tr
amp

