Απλές λύσεις για άμεση έξοδο από την κρίση

Απλές λύσεις
για άµεση έξοδο από την κρίση

Μέσα σε λίγες ηµέρες
µπορεί να σωθεί η Ελλάδα.
Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες
και να δουν τι συµβαίνει.

Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει άπειρες σελίδες µε τις
περιπέτειές της. Μεγάλες, ένδοξες και περίεργες περιπέτειες, οι οποίες ήταν τόσο
εντυπωσιακές, που έγιναν ανάγνωσµα όχι µόνον για τους Έλληνες, αλλά για όλους τους
λαούς του κόσµου. Θα υπέθετε κάποιος ότι σε αυτήν τη µακραίωνη πορεία η Ελλάδα θα τα
είχε "δει" και θα τα είχε αντιµετωπίσει όλα. Θα έλεγε κάποιος ότι θα µπορούσαµε, λόγω
ιστορικής εµπειρίας, να επιβιώσουµε ως λαός στον αυτόµατο "πιλότο". Θα µπορούσαµε να
επιβιώσουµε µε ένα απλό "λυσάρι" έτοιµων λύσεων. Λογικό είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει "δει"
έξω από την "πόρτα" της τους πάντες. Έχει "δει" τις πιο ακραίες συµπεριφορές απέναντί
της.
...Έχει "δει" τους πιο βάρβαρους και αιµοδιψείς ιµπεριαλιστές να της επιτίθενται µε
άπειρο µίσος και άπειρη δίψα για το "αίµα" και τη "σάρκα" της ...Έχει "δει" τους πιο
χαρισµατικούς ιµπεριαλιστές της ανθρώπινης ιστορίας να της "επιτίθενται" µε "αγάπη" και
"θαυµασµό", έχοντας ως στόχο να την "καταπιούν", προκειµένου να "απογειώσουν" τις
αυτοκρατορίες τους. Μικροί ή µεγάλοι, διάσηµοι ή άσηµοι, έµπειροι ή άπειροι του
ιµπεριαλισµού, οι πάντες τής έχουν επιτεθεί και από τους πάντες έχει γλιτώσει - αν
αναλογιστεί κάποιος τη σηµερινή της ελευθερία.
Όµως, αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα είναι πρωτοφανές. Όπως αποδεικνύεται τελικά,
δεν τα είχαµε "δει" όλα ...Είχαµε "δει" πολλά, αλλά όχι τα πάντα. Η γενναία και διάσηµη
Ελλάδα των τριών και πλέον χιλιάδων χρόνων ιστορίας δεν είχε "δει" ολόκληρη τη "γκάµα"
των εχθρών της. Σήµερα -και για πρώτη φορά στην ιστορία της- έχει πέσει θύµα επίθεσης
κοινών γύφτων. Η δύναµη εκείνη, η οποία έστησε "Θερµοπύλες", για να υπερασπιστεί τον
εαυτό της και τον ανθρώπινο πολιτισµό, έπεσε θύµα µιας επίθεσης κοινών ιδιωτών, οι οποίοι
συνθέτουν συµµορία µε την αστυνοµική σηµασία της έννοιας. Κινδυνεύει να κατακτηθεί,
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χωρίς να έχει απέναντί της έναν εχθρό µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, προκειµένου η ίδια
να µπορεί ν' ανασυντάξει τις εσωτερικές της δυνάµεις και να αµυνθεί.
...Κινδυνεύει να µπει όχι κάτω από την καλογυαλισµένη "µπότα" ενός σκληρού
στρατοκράτη, αλλά κάτω από την τσαλαπατηµένη γόβα ενός θηλυκού ζωντόβολου, όπως η
Μέρκελ ...Κινδυνεύει να µπει όχι κάτω από τις ρόδες του "άρµατος" κάποιου διαβόητου
στρατηλάτη, αλλά κάτω από τις ρόδες του καροτσιού ενός σακάτη λογιστή, όπως ο Σόιµπλε.
Η διάσηµη δύναµη, που έδωσε στον πλανήτη µερικά από τα µεγαλύτερα πνευµατικά έργα
της ανθρωπότητας, κινδυνεύει µε διεθνή διασυρµό από τον συνεχή "βοµβαρδισµό"
φυλλάδων τύπου Bild, οι οποίες µετά τη χρήση τους καταλήγουν στις τουαλέτες
...Κινδυνεύει να χάσει τον µεγαλύτερο πόλεµο στην πρόσφατη ιστορία της, χωρίς να έχει
δώσει ούτε µία µάχη.
Η Ελλάδα στην κυριολεξία µοιάζει µε έναν διάσηµο αριστοκράτη, του οποίου η αφελής
εµπιστοσύνη σε προδότες ιπποκόµους τον οδήγησε στα καταγώγια ...Στα καταγώγια του
υποκόσµου ...Στα καταγώγια, όπου οι πονηροί "µεθούν" τους άβγαλτους και τους
λεηλατούν ...Στα κακόφηµα καταγώγια, όπου κανένας δεν γνωρίζει τι απ' όλα όσα βλέπει
είναι πραγµατικά αληθινό και τι είναι ψεύτικο ...Εκεί όπου "συναντώνται" αυτοί, οι οποίοι
στη φυσιολογική ζωή δεν "συναντώνται" ποτέ ...Εκεί όπου οι γενναίοι συναντάνε τα
θρασίµια ...Εκεί όπου οι οπλισµένοι ήρωες συναντάνε κοινούς µαχαιροβγάλτες ...Εκεί όπου
οι θύτες είναι αυτοί που κλαίνε, πολύ πριν κλάψουν τα θύµατά τους ...Εκεί όπου αρκεί σε
κάποιον πονηρό να σε πιάσει από το "µανίκι" και να "κλαίει" και να οδύρεται, επειδή δήθεν
βίασες το παιδί του ή τη γυναίκα του. Να "κλαίει" όλο και πιο δυνατά, αν σε αντιληφθεί ότι
δεν γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις προκειµένου να τον "ξεφορτωθείς".
Μια κατάσταση, η οποία διαρκώς επιβαρύνεται, εφόσον το περιβάλλον είναι παντελώς
αναξιόπιστο και ως εκ τούτου επικίνδυνο ...Περιβάλλον, που γνωρίζει αυτές τις πρακτικές
και µόλις αντιληφθεί υποψήφιο "θύµα", τρέχει να λάβει µέρος σε ένα "έγκληµα", όχι
απαραίτητα επειδή είχε συµµετάσχει στον σχεδιασµό του, αλλά επειδή απλά το γνωρίζει και
µπορεί να επωφεληθεί. Σε έναν υπόκοσµο, όπου τα πάντα λειτουργούν µε βάση το
συµφέρον, τη δειλία, την υποκρισία και την ανηθικότητα, δεν είναι περίεργο να την
"πατήσει" κάποιος, ο οποίος έχει µάθει να λειτουργεί µε τον ακριβώς αντίθετο τρόπο
...Κάποιος, που η υπερηφάνειά του τον κάνει να ντρέπεται και µόνον στη διατύπωση µιας
τέτοιας κατηγορίας.
Ας φανταστεί κάποιος έναν µορφωµένο άνδρα, ο οποίος κατά λάθος βρέθηκε σε έναν
κακόφηµο δρόµο, να τον τραβολογάνε πονηροί γύφτοι και να τον κατηγορούν για
παιδεραστία, προσπαθώντας να εκµεταλλευτούν τη "µόδα" αυτής της υστερίας ...Να τον
τραβολογάνε

οι

γύφτοι

και

συνεχώς

να

πληθαίνουν

γύρω

του,

προκειµένου

να

εκµεταλλευτούν τον χαµό ...Να τον τραβολογάνε οι γύφτοι και γύρω τους να έχουν
"στηµένους" πολίτες, οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν το "περιστατικό". Μιλάµε για µια εφιαλτική
κατάσταση, όπου, αν δεν γνωρίζεις πώς να την αντιµετωπίσεις, στον πρώτο που θα σε
πιάσει "κλαίγοντας", θα έρθει και δεύτερος και τρίτος να κάνουν το ίδιο. Θα µαζεύεται
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κόσµος και θα επιβεβαιώνει κάτι το οποίο δεν είδε, αλλά θα στηρίζεται στη µαρτυρία του
πρώτου "νοικοκύρη", ο οποίος ήταν "στηµένος" από τους γύφτους.
Αυτή είναι µία εφιαλτική κατάσταση, που, αν δεν γνωρίζεις πώς να την αντιµετωπίσεις,
θα την "πατήσεις". Αν δεν τραβήξεις το "ξίφος", για να κόψεις το πρώτο βροµερό χέρι που
απλώνεται πάνω σου, θα την πατήσεις άσχηµα. Θα τραβιέσαι και δεν θα µπορείς ν'
απαλλαχθείς από την κλαίουσα "σαβούρα". Όσο πιο πολύ θα ντρέπεσαι, τόσο πιο πολύ αυτή
η "µάζα" θα αποθρασύνεται. Όσο πιο πολύ θα υποχωρείς, τόσο πιο πολύ θα µαζεύονται και
θα φωνάζουν πίσω σου τα σκουπίδια της κοινωνίας. Όσο πιο πολύ θα ιδρώνεις από την
πρωτοφανή ντροπή, τόσο πιο ένοχος θα φαίνεσαι. Όσο πιο πολύ θα σκύβεις το κεφάλι, για
να µην φαίνεσαι στους περαστικούς που σε γνωρίζουν, τόσο πιο πολύ θα σε δείχνουν τα
βρόµικα δάχτυλα των αθλίων.
Σε µια τέτοια κατάσταση έχει µπει η Ελλάδα. Είναι ένας διάσηµος και ευυπόληπτος
άνδρας, του οποίου οι άχρηστοι υπηρέτες και η κακή του τύχη τον έφεραν στα κακόφηµα
"καλντερίµια" ...Στα κακόφηµα "καλντερίµια", όπου µια ιδιωτική συµµορία, η οποία
κρύβεται πίσω από τον τίτλο "Αγορές", επιτίθεται στα κράτη ...Μια συµµορία, η οποία έχει
µετατρέψει την παγκόσµια κοινωνία σε µια κακόφηµη "γειτονιά" ...Μια "γειτονιά", όπου
περιφέρονται αλήτες και κακοποιοί ...Μια "γειτονιά", όπου οι "µάγκες" είναι οι Εβραίοι
τραπεζίτες και το "κοινό" των αυτόπτων "µαρτύρων" -το οποίο θα πρέπει να "κρίνει" την
κατάσταση- είναι η "µεθυσµένη" γερµανική "πλέµπα", που σκούζει "τζούπερ" για όσο
διάστηµα την "κερνάνε" οι Εβραίοι τραπεζίτες τις "µπύρες" τής ανάπτυξης και της
απασχόλησης.
Αυτός ο γερµανικός λαός είναι το µυστικό της δύναµης της εβραϊκής συµµορίας ...Ο πιο
αποτυχηµένος λαός της Ευρώπης. Αποτυχηµένος -όχι κατώτερος, χειρότερος, αθλιότερος ή
οτιδήποτε άλλο ρατσιστικό µπορεί να αποδοθεί ως χαρακτηριστικό σε έναν λαό- ...Ο πιο
αποτυχηµένος, γιατί η αποτυχία ενός λαού µετριέται µε αντικειµενικά κριτήρια. Είναι ο πιο
αποτυχηµένος λαός, γιατί µέσα σε έναν αιώνα προκάλεσε δύο παγκόσµιους πολέµους και
τους έχασε καί τους δύο. Είναι ο πιο αποτυχηµένος, γιατί από την απόλυτη κορυφή, που
διεκδικούσε, κατέληξε στον απόλυτο πάτο. Αυτό είναι δεδοµένο, εφόσον µετά τον ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο απώλεσε την εθνική του κυριαρχία και δεν την ανέκτησε ποτέ. Ένας
λαός, ο οποίος από το '45 κι έπειτα έχει λεηλατηθεί πλήρως, απολύτως και εξευτελιστικώς
και έχει γίνει κυριολεκτικά ένας τυφλός υποτακτικός των Εβραίων.
Γι' αυτόν τον λόγο είναι αντικειµενικά ο πιο αποτυχηµένος λαός της Ευρώπης και από
τους πιο αποτυχηµένους του κόσµου. Όταν έχουν απελευθερωθεί οι πρώην αποικίες και η
Γερµανία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εβραϊκή κατοχή, κάποιος έχει αποτύχει. Όταν οι
Γερµανοί δεν έχουν κατορθώσει αυτό, το οποίο κατόρθωσαν οι Γκανέζοι, οι Σοµαλοί ή οι
Κενυάτες, ευνόητο είναι ότι αυτό είναι ένα αντικειµενικό στοιχείο, το οποίο καταγράφεται
...Πιο αποτυχηµένοι από τους οµοιοπαθείς Παλαιστίνιους, γιατί εκείνοι τουλάχιστον έχουν
συναίσθηση της κατάστασης που βιώνουν, γνωρίζουν τον εχθρό τους και αγωνίζονται για
την ελευθερία τους ...Ό,τι ακριβώς δεν συναισθάνονται οι Γερµανοί, οι οποίοι δεν
αντιλαµβάνονται τους εχθρούς τους και ως εκ τούτου δεν αντιδρούν.
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...Ένας λαός "ναρκωµένος", που εδώ και πολλές δεκαετίες -και σε καθηµερινή βάση"ευνουχίζεται" από ξένους ...Ένας λαός, που µόνος του -και µε δικούς του νόµους"εξαλείφει" τα άξια στοιχεία του, γιατί αυτά τα στοιχεία δεν βολεύουν τους ξένους
αφεντάδες του ...Τους Εβραίους αφεντάδες, οι οποίοι θέλουν την αλλαλάζουσα "πλέµπα" να
κυριαρχεί στη Γερµανία. Φιµώνουν τους ικανούς και τους άξιους και αφήνουν ν' ακούγονται
µόνον τα "µουγκρητά" των όχλων. Αυτή η "πλέµπα" είναι που σήµερα εµφανίζεται ως
γερµανικός λαός και αυτή είναι που προκαλεί τα προβλήµατα δυσλειτουργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα ζωώδη ένστικτα της συγκεκριµένης αυτής "πλέµπας" γνωρίζουν
να ενεργοποιούν τα αφεντικά της και µε αυτά τα ένστικτα παγιδεύουν ολόκληρη την
Ευρώπη. Με αυτά τα ένστικτα "καπέλωσαν" το σύνολο του ευρωπαϊκού οράµατος για
ενοποίηση.
Αυτήν την "πλέµπα" χρησιµοποιούν για τους εγκληµατικούς τους σχεδιασµούς. Μια
"πλέµπα", που, όπως είπαµε, έχει προ πολλού χάσει την κυριαρχία της πατρίδας της από το
γυφταριό της ερήµου και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρεται και για την κυριαρχία των άλλων
λαών ...Μια πλέµπα, η οποία έχει "χάσει" τον ίδιο της τον εαυτό και ως εκ τούτου δεν
αναγνωρίζει και την ιστορία των υπολοίπων ...Μια "πλέµπα", η οποία προ πολλού έχει
ξεχάσει το αίσθηµα της ελευθερίας και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρεται για την ελευθερία
κανενός άλλου ...Μια "πλέµπα", η οποία, πάνω στην αγωνία της να επιβιώσει, "φιµώνει"
όλες τις λογικές "φωνές" στη Γερµανία ...Μια "πλέµπα", που µπορεί και να κατατρύχεται
από τη µνησικακία του ανίατου και -µη βλέποντας µπροστά της το ενδεχόµενο της
θεραπείας- να θέλει ν' "αρρωστήσουν" οι πάντες ...Μια "πλέµπα", της οποίας η "µόρφωσή"
περιορίζεται στις στήλες των φυλλάδων της ενηµέρωσης ...Μια "πλέµπα", η οποία µαθαίνει
τα νέα από την Bild και ωρύεται κάθε φορά που αυτοί, που την "ενηµερώνουν",
καθυστερούν να τους πάνε τη "µπύρα".
Απλά πράγµατα. Χάρη στη µεγάλη µάζα των Γερµανών µπορεί µια ιδιωτική συµµορία
Εβραίων τραπεζιτών και τοκογλύφων να απειλεί και να εκβιάζει έναν ολόκληρο λαό, όπως
είναι

οι

Έλληνες.

προβληµατικότητα

Χάρη
σαν

µια

σ'

αυτήν
πολιτική

τη

µάζα

σύγκρουση

εµφανίζεται
λαών

και

η

σηµερινή

νοοτροπιών,

ευρωπαϊκή
ενώ

στην

πραγµατικότητα είναι µια κοινή οικονοµική απάτη. Χάρη στις "κραυγές" αυτής της µάζας η
σηµερινή οικονοµική κρίση εξελίσσεται σε λαιµητόµο λαών και κρατών. Οι Εβραίοι
τοκογλύφοι δεν θα είχαν αυτήν τη δυνατότητα, αν δεν είχαν τις "πλάτες" των Γερµανών.
∆εν θα τολµούσαν να απειλούν και να εκβιάζουν χωρίς τις "πλάτες" της δικής τους
ιδιόκτητης Γερµανίας.
Από εκεί και πέρα παίζουν µόνιµα το ίδιο -και πλέον γνωστό- παιχνίδι. Η Bild, κάθε
φορά που οι Εβραίοι τραπεζίτες προσπαθούν να λεηλατήσουν την Ελλάδα, ερεθίζει τους
Γερµανούς. Κάθε φορά που η τοκογλυφική συµµορία προσπαθεί να κατηγορήσει την
Ελλάδα, φροντίζει να απειλεί τους Γερµανούς ότι η εβραϊκή "µπύρα" της απασχόλησης και
της ανάπτυξης στη Γερµανία µπορεί να καθυστερήσει, αν δεν "πληρώσει" η Ελλάδα.
"Τζούπερ..." φωνάζει η "πλέµπα", εφόσον "βλέπει" µπροστά της τη "λύση". Να "πληρώσει"
η Ελλάδα, για να συνεχίσει η πλέµπα να πίνει "µπύρα" ...Να συνεχίσουν ο Άκερµαν µε τους
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Χριστοφοράκους να διαφθείρουν Έλληνες αξιωµατούχους να παραγγέλνουν γερµανικά
προϊόντα µε εβραϊκά δάνεια, για να δουλεύουν τα γερµανικά εργοστάσια.
Γιατί αναφερόµαστε ειδικά στους Γερµανούς και κάνουµε τόσο εκτενή αναφορά στην
κατάσταση που βιώνουν ως έθνος; Γιατί µόνον αν γνωρίζει κάποιος την εθνική τους
αποτυχία µπορεί να καταλάβει και τον ρόλο τους ...Τον ρόλο τους στο σηµερινό έγκληµα εις
βάρος των ευρωπαϊκών λαών ...Τον ρόλο τους στην Ευρώπη και το άσχηµο ανθελληνικό
τους πρόσωπο. Είναι αποτυχηµένοι και γι' αυτόν τον λόγο µπορούν και τους χρησιµοποιούν
οι Εβραίοι. Παριστάνουν τους "νοικοκυραίους", οι οποίοι δίνουν δήθεν την πρώτη µαρτυρία,
αλλά στην ουσία δεν είναι καν "νοικοκυραίοι" ...∆εν είναι κύριοι ούτε καν στην ίδια τους
την πατρίδα. Η "µαρτυρία" τους είναι ουσιαστικά αναξιόπιστη, εφόσον µπορούν να την
"αγοράζουν" οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι τούς κουβαλούν σαν "µάρτυρες", γιατί µπορούν από
αυτούς να εκµαιεύσουν οποιαδήποτε "µαρτυρία" θέλουν εις βάρος οποιουδήποτε θέλουν. Οι
ίδιοι εγκληµατίες, οι οποίοι διαπράττουν το έγκληµα, είναι αυτοί, που "στήνουν" και τους
αυτόπτες µάρτυρες.
∆υστυχώς οι πάλαι ποτέ έξυπνοι Έλληνες έγιναν ο αγαθός ήρωας, που, εξαιτίας
σκουληκιών τύπου Σηµίτη, έχει παραδοθεί στις ορέξεις των τοκογλύφων και δεν γνωρίζει
πώς να τους ξεφορτωθεί. Ενώ είναι ένας βαριά "οπλισµένος" λαός, δεν γνωρίζει πώς ν'
αντιµετωπίσει κοινούς "µαχαιροβγάλτες" κακοποιούς. Η διάσηµη σε ολόκληρο τον κόσµο
Ελλάδα για τη γενναιότητά της, την τιµιότητά της, αλλά και τον αλτρουισµό της,
κατηγορείται σήµερα στο παγκόσµιο κοινό για τα ακριβώς αντίθετα. Μια Ελλάδα, η οποία
έχει πέσει θύµα της γερµανικής διαφθοράς, κατηγορείται από το πιο απεχθές έντυπο της
Γερµανίας σαν "απατεώνισσα". Μια Ελλάδα, η οποία στα µεταπολεµικά χρόνια "έφτυσε"
αίµα, για να χτίσει από τα θεµέλια την πατρίδα της, κατηγορείται σαν τεµπέλα και άχρηστη
από τους Εβραίους ...Τον λαό εκείνον, ο οποίος είναι ο πλέον άχρηστος και τεµπέλης
ανάµεσα στους λαούς.
Η Ελλάδα, η οποία έδωσε σε ολόκληρο τον Πλανήτη το φως, κατηγορείται σήµερα για
απάτη από τα πιο "σκοτεινά" στοιχεία του Πλανήτη ...Από τα "σκουπίδια" των βόθρων και
της τοκογλυφίας, που είναι οι Εβραίοι τραπεζίτες ...Από τον "πάτο" της ανθρώπινης
κοινωνίας, που είναι η "άκληρη" και "άστεγη" γερµανική "πλέµπα", η οποία παριστάνει τον
ελεύθερο λαό -ενώ δεν είναι- και η οποία, όταν δεν φωνάζει µεθυσµένη "τζούπερ", φωνάζει
"χάιλ".
Αυτοί οι διαβόητοι πλέον συµµορίτες πιέζουν την Ελλάδα αφόρητα, όχι επειδή έχουν
δίκιο, αλλά επειδή θέλουν να τη λεηλατήσουν. Μιλάµε καθαρά για εγκληµατικές προθέσεις,
εφόσον η Ελλάδα δεν είναι και τόσο "µοναδική" όπως θα πίστευε κάποιος, ο οποίος
καταπίνει

"αµάσητη"

την

προπαγάνδα

της

συµµορίας.

Μοναδική

είναι

µόνον

στη

στοχοποίησή της και όχι στην προβληµατικότητά της. Αν όµως µελετήσει κάποιος τα
οικονοµικά της δεδοµένα, τότε θα διαπιστώσει ότι αυτή βρίσκεται σε πολύ καλύτερη
κατάσταση από πολλούς άλλους, οι οποίοι σήµερα τη δείχνουν µε το "δάκτυλο" ...την
Ελλάδα, η οποία δήθεν απειλεί την παγκόσµια οικονοµία, ενώ ως πρόβληµα είναι µικρότερη
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ακόµα και από την τράπεζα DEXIA, την οποία σπεύδουν να χρηµατοδοτήσουν στα
"µουλωχτά", προκειµένου να µην καταρρεύσει ο σχεδιασµός τους.
Όλοι αυτοί -και σε καθηµερινή πλέον βάση- πιέζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες,
προκειµένου να τους αρπάξουν ό,τι πιο πολύτιµο έχουν. Πιέζουν αφόρητα, επειδή
γνωρίζουν ότι το θύµα τους δεν θ' αντιδράσει. Γνωρίζουν ότι έχουν απέναντί τους µια
Ελλάδα µε µια πουληµένη ηγεσία προδοτών και έναν λαό, ο οποίος αγωνιά για την
υστεροφηµία του και ως εκ τούτου αντέχει βρόµικα "χτυπήµατα" ...Έναν λαό, ο οποίος
δείχνει διατεθειµένος ακόµα και να πληρώσει τα άδικα, προκειµένου να τον αφήσουν ήσυχο
και να πάψουν να τον διαβάλουν στα πέρατα της Οικουµένης.
Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο έχει µπλέξει η Ελλάδα. Προσπαθεί να λύσει έναν Γόρδιο
∆εσµό µε τις "συνταγές" είτε της ιµπεριαλιστικής Τρόικας είτε των δωσίλογων πολιτικών της
...Με τις "συνταγές" αυτών, που στην πραγµατικότητα δεν τους συµφέρει να λυθεί το
πρόβληµα, εφόσον στόχος τους είναι να παραµείνουν στην Ελλάδα ως επικυρίαρχοι. Αυτοί
έχουν βάλει τον ελληνικό λαό σε έναν φαύλο κύκλο χρεών, τόκων, παραγώγων και
εξισώσεων, που µοιάζει µε Γόρδιο ∆εσµό ...Έναν περίπλοκο δεσµό, που είναι πλέον φανερό
ότι δεν λύνεται µε τον συµβατικό τρόπο ...Ένα δεσµό, που, όταν χαλαρώνεις ένα µέρος του,
κάποιο άλλο µέρος, που πρέπει να είναι χαλαρό, σφίγγει και όταν σφίγγεις εκείνο, που δεν
πρέπει να µένει χαλαρό, χαλαρώνει εκείνο, το οποίο προηγουµένως είχες σφίξει. Μιλάµε για
έναν φαύλο κύκλο προβληµάτων, όπου το ένα πρόβληµα συντηρεί το άλλο.
Σε αυτό το άθλιο "παιχνίδι" των τοκογλύφων έχουν µπλέξει οι Έλληνες. Αναζητούν την
έξοδο από την κρίση µε µέτρα τέτοια, που επιβαρύνουν την ύφεση. Αναζητούν τη
βιωσιµότητα του χρέους, λαµβάνοντας νέα χρέη ...ακόµα πιο µεγάλα ...και µε ακόµα πιο
απεχθείς όρους. Οι ηγέτες της Ελλάδας συµµετέχουν σε αυτό το "παιχνίδι", αναζητώντας
δήθεν τη σωτηρία µέσα στον ωκεανό, πιάνοντας τα βαρίδια που τους πετάνε οι τοκογλύφοι.
Όλα λάθος τα κάνουν, γιατί -όλα τα λάθος πράγµατα που κάνουν- τούς επιβάλλονται
εκ του πονηρού από τους ίδιους τους τοκογλύφους ...Αυτούς, οι οποίοι µας "έδεσαν" µε
αυτόν τον δεσµό ...Έναν δεσµό προς το παρόν άλυτο. Η ειρωνεία είναι ότι έχουν "µπλεχθεί"
σε έναν τέτοιο "δεσµό" αυτοί, οι οποίοι θα έπρεπε να τον κατανοούν πρώτοι και καλύτερα
από τον καθέναν ...Αυτοί, οι οποίοι είναι παιδιά εκείνου, που πρώτος έλυσε έναν τέτοιο
δεσµό και άρα θα έπρεπε οι απόγονοί του να τον µιµούνται. Αυτό δυστυχώς δεν κάνουν
σήµερα οι Έλληνες. ∆εν µιµούνται τον Αλέξανδρο. ∆εν δείχνουν να κατανοούν αυτό, το
οποίο η ιστορία έχει ήδη αποδείξει ...Ότι οι "Γόρδιοι ∆εσµοί" λύνονται µόνον µε έναν τρόπο
...Λύνονται µε τον απόλυτο τρόπο της κοπής και όχι µε αυτόν της τεχνικής λύσης.
Τι σηµαίνει στο παράδειγµά µας µια τέτοια συµπεριφορά; Στο παράδειγµά µας σηµαίνει
ότι ένα κράτος, όπως η Ελλάδα, πρέπει να βγάλει τα όπλα της και να "κοπανίσει"
κατακέφαλα τα λαµόγια. Πρέπει να βγάλει το τεράστιο "ξίφος" της και να σακατέψει τους
απατεώνες µε τους µικροσκοπικούς "σουγιάδες". Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εκµεταλλευτεί
το δίκιο της και τα νοµικά της όπλα και να αυτοπροστατευτεί. Έχει το δικαίωµα να το κάνει.
Έχει το δικαίωµα της αυτοπροστασίας. Η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, το οποίο
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απολαµβάνει πλήθος ασυλιών, που τη φέρνουν σε πλεονεκτική θέση απέναντι στους
απατεώνες ιδιώτες.
Σήµερα δεν αµύνεται, γιατί έχει προδοθεί εκ των έσω. Προδότες πολιτικοί, οι οποίοι
λειτουργούν ως "υπάλληλοι" των διεθνών τοκογλύφων, έχουν αναλάβει την "άµυνά" της
και την έχουν δέσει χειροπόδαρα, προκειµένου να τη λεηλατήσουν µε ασφάλεια οι ξένοι
τοκογλύφοι. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι σε µια Ελλάδα, που τη "µαχαιρώνουν"
καθηµερινά Εβραίοι τοκογλύφοι, ο Πρωθυπουργός της είναι Εβραίος. Αρκεί να σκεφτεί
κάποιος ότι αυτή η Ελλάδα έφτασε στο σηµείο σήµερα να είναι λεία των Γερµανών χάρη σε
ένα προηγούµενο Πρωθυπουργό, που ονοµάζεται Σηµίτης και είναι αδερφός στελέχους των
γερµανικών µυστικών υπηρεσιών.
Αυτή η Ελλάδα σήµερα δεν αµύνεται για να προστατεύσει τον εαυτό της - για λόγους
τους οποίους αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποφασίσει ν'
αµυνθεί, υπάρχουν τρόποι να σωθεί µέσα σε ελάχιστο χρόνο ...Να σωθεί η ίδια και να
βοηθήσει και τους υπόλοιπους λαούς να σωθούν, εφόσον οι πάντες έχουν πέσει θύµατα της
ίδιας συµµορίας. ∆εν είναι µόνον η Ελλάδα θύµα αυτής της κατάστασης. Θύµατα είναι
ακόµα και οι υπεράνω πάσης υποψίας. Κοντά στη "µικρή" Ελλάδα, η οποία έχει φορτωθεί µε
παράνοµα χρέη τριών εκατοντάδων δις ευρώ, υπάρχουν και οι µεγάλες ΗΠΑ, οι οποίες
έχουν "φορτωθεί" -από την ίδια εβραϊκή συµµορία- µε χρέη, που αγγίζουν το αστρονοµικό
ποσό των 14,5 τρις δολαρίων.
Μιλάµε για "ακρίδες", που στο πέρασµά τους λεηλατούν τα πάντα. Μιλάµε για "ακρίδες"
της ερήµου, που ερηµοποιούν τα πάντα στο πέρασµά τους. Από την κατ’ όνοµα πλέον
"Υπερδύναµη" έχουν αρπάξει τα πάντα και επιπλέον της έχουν "φορτώσει" ένα απίστευτο
χρέος. ∆ιαµαρτύρονται καθηµερινά οι Αµερικανοί πολίτες έξω από τη Wall Street, αλλά
ακόµα δεν έχουν εντοπίσει τους υπεύθυνους. Έχουν εντοπίσει το πρόβληµα, αλλά όχι την
ουσία του. Το πρόβληµα είναι πράγµατι ότι το 1% του πληθυσµού κατέχει πάνω από το 50
% του εθνικού πλούτου, αλλά δεν έχουν εντοπίσει την ταυτότητα αυτού του πληθυσµού.
Έχουν εντοπίσει την ένοχη δραστηριότητά του, που είναι η τοκογλυφία, αλλά δεν έχουν
εντοπίσει τους δεσµούς "αίµατος" αυτής της συµµορίας.
Όταν θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι ο Μπενρανκε ή ο Γκρίνσπαν ή ο Μπλανκφέιν
ή ο Μπάφετ ή ο Ρότσιλντ ή ο Ροκφέλερ ή ο Σόρος δεν είναι µόνον τοκογλύφοι κι απατεώνες
αλλά είναι ταυτόχρονα και Εβραίοι στο σύνολό τους, τότε θα αλλάξει ολόκληρη η "εικόνα"
που έχουν για την κατάσταση. Γιατί; Γιατί τότε θα καταλάβουν ότι τα "τρωκτικά", που πριν
από δύο αιώνες έφτασαν λιµοκτονώντας στην πατρίδα τους, τελικά την κατέκτησαν. Αυτά
τα βαριά "άρρωστα" "τρωκτικά" ήταν εκείνα, τα οποία µόλυναν και τελικά "σάπισαν" τις
ΗΠΑ. Αυτά τα "τρωκτικά" µετέτρεψαν µια από τις πιο παραγωγικές δυνάµεις της ιστορίας
του Πλανήτη σε µια λαθροβιούσα παρασιτική υπερδύναµη. Αυτά έβαλαν "λουκέτο" σε όλα
τα αµερικανικά εργοστάσια και τώρα εκβιάζουν τον αµερικανικό λαό µε την επιβίωσή του.
Αυτά τα "τρωκτικά" είναι που σήµερα επιβάλουν τις πολιτικές εκείνες, οι οποίες
βυθίζουν τα κράτη στην αθλιότητα. Αυτά τα "τρωκτικά", ως ιδιοκτήτες των τραπεζικών
ιδρυµάτων, είναι εκείνα, που βάζουν τους υπαλλήλους τους -οι οποίοι παριστάνουν τους
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εθνικούς ηγέτες- να χρηµατοδοτούν µε χρήµατα των λαών τις ιδιωτικές τους τράπεζες.
Μιλάµε για τη αποθέωση της αθλιότητας και της υποκρισίας ...Όταν τους συµφέρει είναι
λάτρεις της ελεύθερης αγοράς και δρουν ως ανελέητες "Αγορές" και όταν δεν τους
συµφέρει

αναζητούν

τις

σοσιαλιστικές

"λύσεις"

των

κρατικών

χρηµατοδοτήσεων

...Ιδιωτικοποιούν τα κέρδη και κοινωνικοποιούν τις ζηµιές ...Μονά-ζυγά δικά τους. Οι τσέπες
τους πάντα θα γεµίζουν µε χρήµατα των λαών, είτε µε απειλές είτε µε κλάµατα.
Αυτό είναι το σηµερινό παγκόσµιο σκηνικό και µέσα σ' αυτό έχουν παγιδευτεί οι πάντες
και όχι µόνον η Ελλάδα. ∆εν είναι η Ελλάδα το πρόβληµα της παγκόσµιας οικονοµίας. Η
Ελλάδα είναι ίσως το αντιπροσωπευτικότερο δείγµα. Σε έναν κόσµο, όπου η εβραϊκή
συµµορία λεηλατεί τους λαούς, δεν είναι µόνον η Ελλάδα προδοµένη από την ηγεσία που
της επέβαλε η συµµορία αυτή. Η Γαλλία δεν πάει πίσω µε ηγέτη έναν Εβραίο τυχοδιώκτη. Η
Γερµανία δεν πάει πίσω µε µια πρώην χαφιέ της Στάζι. Ας ψάξει κάποιος να βρει ποιος ταΐζει
σήµερα τον Μπλερ της Βρετανίας ή τον Σρέντερ της Γερµανίας και θα "δει" τι γίνεται.
Ο Εβραίος Γιωργάκης -και πιθανότατα ενταγµένος σε κάποιο payroll της Goldman
Sachs- δεν είναι µοναδικό φαινόµενο στον κόσµο. Παντού τα ίδια γίνονται, χωρίς καν να
τηρούνται τα προσχήµατα. Παντού προδότες ηγέτες εκτελούν συµβόλαια "θανάτου" εις
βάρος των λαών τους ...Υπάλληλοι, οι οποίοι µε τη βοήθεια και τα χρήµατα των
τοκογλύφων "νικούν" σε εκλογές κι αρπάζουν κρατικά πόστα για να δουλεύουν γι' αυτούς
...Προδότες, οι οποίοι, αφού κάνουν τη βρόµικη δουλειά τους, αποσύρονται σε µια χλιδάτη
ζωή µε χρήµατα αυτών των τοκογλύφων. Για πράγµατα και πρακτικές που παλαιότερα οι
λαοί έστηναν εκτελεστικά αποσπάσµατα, σήµερα δείχνουν να αδιαφορούν. Ο Σρέντερ
υπέγραψε ως καγκελάριος της Γερµανίας µια συµφωνία ανάµεσα στη Γερµανία και µια
ιδιωτική εταιρεία και σήµερα είναι µεγαλοστέλεχος αυτής της εταιρείας.
Ο Πλανήτης ολόκληρος οδηγήθηκε στα "καλντερίµια" του τραπεζικού υποκόσµου και
εκεί έπεσε σε "ενέδρα". Μιλάµε για οργανωµένο έγκληµα. Μιλάµε για µια "µαύρη τρύπα", η
οποία απειλεί να "καταβροχθίσει" τους πάντες και όχι µόνον τους αδύναµους λαούς. Οι
τοκογλύφοι έχουν παγιδεύσει τους πάντες σε µια "ενέδρα" θανάτου. Οι λαοί -ο ένας πίσω
από τον άλλο- πέφτουν µε τη σειρά τους θύµατα της ίδιας πρακτικής. Οι Εβραίοι τούς
"καταγγέλλουν" για "εγκλήµατα" και δίπλα τους οι "τίµιοι" Γερµανοί επιβεβαιώνουν τις
"καταγγελίες. Οι Εβραίοι δείχνουν µε το "δάκτυλο" της Bild και οι Γερµανοί παριστάνουν
τους "θυµωµένους" µάρτυρες, που θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιµωρηθούν οι
"ένοχοι".
Μιλάµε για ολόκληρη "βιοµηχανία" κατασκευής ενόχων και υπευθύνων της σηµερινής
παγκόσµιας κρίσης. Ξεκίνησαν από τους "άχρηστους" Έλληνες και τώρα δείχνουν όλους
τους µεσογειακούς λαούς. "Άχρηστοι" και "τεµπέληδες" αυτοί, οι οποίοι θεµελίωσαν τους
µεγαλύτερους πολιτισµούς της ιστορίας και "χρήσιµοι" αυτοί, οι οποίοι έδωσαν στον κόσµο
τον Χίτλερ, τον Μέγκελε και τον χασάπη της Λιών. "Άχρηστοι" και "τεµπέληδες" αυτοί, οι
οποίοι δηµιούργησαν τα έργα τέχνης και "χρήσιµοι" κι "εργατικοί" αυτοί, οι οποίοι τα
έκλεψαν, για να τα επιδεικνύουν στα µουσεία τους.
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Παντού και πάντα ακολουθήθηκε η ίδια µέθοδος ...Μια µέθοδος, η οποία ξεκίνησε εδώ
και µια εικοσαετία περίπου ...Μια µέθοδος, η οποία ξεκίνησε την ίδια ώρα που "έπεφτε" το
Ανατολικό Μπλοκ. Σε εκείνη τη "µέθη" της ψευδοελευθερίας στηρίχθηκαν και παγίδευσαν
τους λαούς. Την ώρα που πέθαινε ένα τέρας του φασισµού και οι λαοί πανηγύριζαν, δεν
έβλεπαν πίσω τους ότι ένα άλλο τέρας ήταν έτοιµο να τους "κατασπαράξει". Οι λαοί νόµισαν
ότι, χωρίς να έχουν απέναντί τους το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ελεύθεροι
...Ελεύθεροι ν' αποφασίζουν για τις πολιτικές τους, χωρίς να περιορίζονται από τις αρχές και
τα δόγµατα του µπλοκ στο οποίο ανήκαν. Ακριβώς λοιπόν εκείνη την εποχή, που οι λαοί
θέλησαν να "περπατήσουν" ελεύθερα, την "πάτησαν".
Ανύποπτοι, όπως ήταν, δεν κατάλαβαν το παιχνίδι των τοκογλύφων. ∆εν κατάλαβαν
ότι οι τοκογλύφοι άρχισαν να τους κερνάνε "αλκοόλ", για να τους "µεθύσουν" ...Να τους
"µεθύσουν" µε µια ψευδοεπιτυχία και να τους γεµίσουν τις τσέπες µε τα "πέτσινα" χρήµατά
τους. Μόλις η "µέθη" αυτή άρχισε να "περνάει", οι λαοί οδηγήθηκαν στον εφιάλτη. Οι
τοκογλύφοι άρχισαν να τους πιάνουν από τα "µανίκια" και τους καταγγέλλουν ...Τα
"χρωστούµενα" έψαχναν ...Αυτά, που µέχρι τότε "χάριζαν". Οι ξεδιάντροποι απατεώνες
άρχισαν να "κλαίνε" και να "φωνάζουν", για να τους ακούσει ο κόσµος ...Άρχισαν να
παρουσιάζουν τις "γυναίκες" τους και τα "παιδιά" τους σαν θύµατα κακοποίησης ...Άρχισαν
να εµφανίζουν τους Γερµανούς "µάρτυρες" να επιβεβαιώνουν τα πάντα ...Ολόκληρη η
συµµορία σε πλήρη δράση.
...Η θλιβερότερη παράσταση, που έχει δει ποτέ ο κόσµος ...Το κατακάθι του πλανήτη
κατηγορεί τους πάντες για απάτη ...Οι κλέφτες και οι αποτυχηµένοι της ανθρώπινης
ιστορίας έστησαν την παράσταση της ζωής τους. Οι πραγµατικοί κλέφτες κάθονται και
"κλαίνε", δείχνοντας σαν κλέφτες αυτούς, στους οποίους οι ίδιοι τοποθέτησαν χρήµατα στις
τσέπες τους. Τους "µέθυσαν" µε δήθεν φτηνό χρήµα και τους "φόρτωσαν" µε παραπάνω
χρήµα από αυτό που θα µπορούσαν νόµιµα να δανειστούν. Αυτό το κόλπο έγινε σε όλα τα
κράτη. Η Goldman Sachs και οι υπόλοιποι δείχνουν σαν "απατεώνες κακοπληρωτές"
αυτούς, τους οποίους οι ίδιοι παγίδευσαν. Καταγγέλλουν σαν "κακοπληρωτή" και "δυνάµει
απατεώνα" αυτόν, τον οποίο οι ίδιοι παγίδευσαν σε δάνεια, που εις γνώση τους υπερέβαιναν
τις δυνατότητές του.
Οι αποδεδειγµένα απατεώνες κράζουν αυτούς, οι οποίοι κατά τη γνώµη τους είναι
"δυνάµει απατεώνες". Σήµερα -και µε το άλλοθι του "δικαίου"- οι "µαχαιροβγάλτες"
απειλούν τη ζωή όσων αντιδρούν. "Μάρτυρες" σε αυτήν την παράστασή τους έχουν τους
αποτυχηµένους του Ρήνου ...τα γερµανικά οικόσιτα της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτή η
συµµορία των κλεφτών και αποτυχηµένων είναι που απειλεί σήµερα τους πάντες. Όποιος
"γελάει" σήµερα µε τα παθήµατα των άλλων, απλά δεν γνωρίζει ότι έρχεται και η σειρά του.
Ξεκίνησαν από την Ελλάδα, πήγαν στην Ιρλανδία και µετά στην Πορτογαλία. Σύντοµα θ'
ανοίξει κι άλλο ο "κύκλος" των θυµάτων τους. Από την Ισπανία θα πάνε στην Ιταλία και από
εκεί µέχρι τις ΗΠΑ ...Ο "βόθρος" ξεχείλισε και απειλεί να µας "πνίξει" όλους.
Τι κάνεις σε µια τέτοια περίπτωση; Το πιο απλό. Ό,τι κάνει ένας οπλισµένος άνθρωπος,
ο οποίος θα δεχθεί τέτοια επίθεση από συµµορία φονιάδων ληστών. Εδώ τίθεται θέµα
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επιβίωσης. Ορµάει κάποιος να σε σκοτώσει και πρέπει να τον σκοτώσεις. Ορµάνε οι
"Αγορές" να σε εξοντώσουν ως οικονοµία και ως λαό και αν µπορείς τις "εξοντώνεις" εσύ
...∆εν υπάρχει έλεος και δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. ∆εν χρειάζεται δηλαδή να σκέφτεται
κάποιος περίπλοκα. Με απειλείς µε χρεοκοπία και άρα -αν µπορώ- θα επιχειρήσω να σε
χρεοκοπήσω εγώ. Απλά πράγµατα. Ποιο "άρρωστο" µυαλό θέλησε να πείσει τους Έλληνες
ότι θα πρέπει να "θυσιαστούν", για να σωθεί το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα και άρα η
διεθνής τοκογλυφία; Ποιο είναι αυτό το πατριωτικό "µυαλό", που προσπαθεί να µας πείσει
ότι πρέπει να πληρώσουµε µέχρι δεκάρας τους τοκογλύφους, γιατί αυτό είναι το "σωστό";
Ποιος είναι αυτός, ο οποίος µάς προτείνει να "σκύψουµε" όσο πιο πολύ µπορούµε, γιατί ο
"δήµιος" είναι λίγο αδύναµος -και µπορεί να πάθει καµιά θανατηφόρα "κράµπα"- και άρα
πρέπει να τον διευκολύνουµε στο έργο του;
...Μόνον ένας υπάλληλος της Goldman Sachs µπορεί να κάνει αυτά τα εγκλήµατα και
να επικαλείται τα πατριωτικά και δηµοκρατικά αισθήµατα των Ελλήνων ...Ένας πιστός
υπάλληλος, όπως ο Γιωργάκης. Αυτό το ζώο είναι προφανές ότι το κάνει αυτό, στηριζόµενος
στην άγνοια και την αφέλεια των υποψηφίων θυµάτων του ...Στην άγνοια της σηµερινής
κατάστασης, η οποία εµφανίζεται σαν περίπλοκη, ενώ δεν είναι τέτοια. Είναι τεχνητά
περίπλοκη, γιατί αυτή η περιπλοκότητα είναι εκείνη που δίνει το πλεονέκτηµα στους
απατεώνες.
Στην πραγµατικότητα η παγκόσµια οικονοµία καταστράφηκε από τότε που παραδόθηκε
στη διαχείριση των οικονοµολόγων ...Από τότε που την ανέλαβαν αυτοί, οι οποίοι έχουν ως
προσωπικό τους κεφάλαιο την επίλυση των προβληµάτων της ...Από τότε που ανέλαβαν
αυτοί, οι οποίοι θα είχαν συµφέρον να γίνουν πάµπλουτοι υπάλληλοι των παρασίτων της
οικονοµίας και άρα των τραπεζιτών τοκογλύφων ...Αυτοί, οι οποίοι θα "µόλυναν" την
οικονοµία, γιατί είχαν ολόκληρες "αποθήκες" µε "φάρµακα" και "εµβόλια". Άλλοτε σε µια
παραγωγική οικονοµία ο Ρουµπινί θα ήταν πορτιέρης σε πορνείο και όχι "γκουρού" της
οικονοµίας.
Είναι να τρελαίνεται κάποιος µε τη σηµερινή αφέλεια των ανθρώπων. Ακόµα κι αν
κάποιος δεν πιστεύει ότι µερικοί "ραντίζουν" τους ανθρώπους µε τα αεροπλάνα, είναι
βέβαιος ότι κάτι εξαιρετικά ύποπτο συµβαίνει µ' αυτούς και δεν µπορούν ν' αντιληφθούν
ούτε τα προφανή. Αυτό, το οποίο συµβαίνει σήµερα µε τους οικονοµολόγους, είναι σαν να
παραδόθηκε η δηµόσια υγεία στον έλεγχο µιας συµµορίας γιατρών. Είναι δυνατόν να
υπάρχει υγεία, όταν θα συµφέρει τους διαχειριστές της εξουσίας να υπάρχει αρρώστια;
...Όταν θα τους συµφέρει να γίνονται πάµπλουτα τσιράκια των πολυεθνικών των
φαρµάκων; Μια τέτοια συντεχνία, όταν δεν θα σε "µολύνει", θα σε "εµβολιάζει", για να
µπορεί στη συνέχεια να σε "ξαναµολύνει" ...Όταν θα βρίσκει επιτέλους λύσεις στις παλιές
αρρώστιες, θα έχει ήδη εφεύρει τις νέες.
Αυτό

έγινε

παγκοσµίως

µε

το

που

παραδόθηκε

η

οικονοµία

στα

χέρια

των

οικονοµολόγων. Με την κατάρρευση των ιδεολογικών µπλοκ, τα οποία είχαν τις δικές τους
πάγιες και δογµατικές απόψεις για την οικονοµική διαχείριση, ανέλαβαν οι οικονοµολόγοι τη
διαχείριση της παγκόσµιας οικονοµίας. Μη έχοντας κανέναν πάνω από το κεφάλι τους να
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τους ελέγχει και να τους περιορίζει, έκαναν ό,τι τους συνέφερε πιο πολύ ...ό,τι συνέφερε
τους ίδιους και όχι τις οικονοµίες και τους λαούς. Το αποτέλεσµα ήταν τραγικό.
"Αρρώστησαν"

την

"οικονοµία",

γιατί

είχαν

ολόκληρες

"αποθήκες"

µε

"φάρµακα".

Συµφώνησαν µεταξύ τους να βάλουν τα κράτη στον υπερδανεισµό, γιατί δήθεν είχαν τα
"φάρµακα" απέναντι στη "νόσο". Είχαν τα "αντιβιοτικά" απέναντι σε µια "νόσο", την οποία
οι ίδιοι προκάλεσαν. Γιατί την προκάλεσαν; Γιατί αυτό συνέφερε τους τραπεζίτες και ως
γνωστό οι τραπεζίτες είναι οι µεγαλύτεροι και καλύτεροι εργοδότες των οικονοµολόγων.
Από εκεί και πέρα έκαναν τα δεδοµένα περίπλοκα, για να µην µπορεί κανένας να βλέπει
τις λύσεις ...Τις προφανείς λύσεις ...Τις λύσεις εκείνες, τις οποίες έπρεπε να γνωρίζει ακόµα
και ο τελευταίος άνθρωπος που ζει στην τρίτη χιλιετία ...Τις λύσεις εκείνες, τις οποίες ακόµα
και οι πρωτόγονοι θα µπορούσαν να δουν ...Στην κυριολεξία οι πρωτόγονοι. Έµαθαν όλοι
τα "τοξικά", τα "παράγωγα" και τις "αποδόσεις" και ξέχασαν ότι για όλα αυτά κάποτε
αρκούσε ο όρος της "απάτης" για να τα "καλύψει" στο σύνολό τους. Ξέχασαν ότι τα χέρια
των ληστών κόβονται από τη "ρίζα" και δεν συγκρίνεις τόκους και επιτόκια, για ν' ανοίξεις
κάποια από τα "δάκτυλα" των ληστών.
Απλά πράγµατα. Σε µια τέτοια περίπτωση κόβεις το "χέρι" και δεν κάνεις µαθηµατικές
πράξεις, για να "χαλαρώσει" το πνίξιµο. ∆εν κάνεις παζάρια και διαπραγµατεύσεις, γιατί θα
τα χάσεις όλα. Αν δεχθείς ότι δικαίως σε "πιάνουν" από τον λαιµό οι τοκογλύφοι, το έχασες
το παιχνίδι. Θα σε ρηµάξουν, γιατί είναι πολύ έµπειροι στις απάτες. Στο "ένα" που εσύ θα
αφαιρείς, αυτοί "δύο" θα σου προσθέτουν. Στο "ένα" που θα σου χαρίζουν, "τρία" θα σου
χρεώνουν. Την απάτη τη νικάς µόνον µε αποχή. ∆εν παίζεις τον παπά µε τον παπατζή. Ποτέ
στην ιστορία τού ανθρώπου δεν υπήρχε τέτοια παγίδευση. Ακόµα κι ένας πρωτόγονος θα
αντιδρούσε.
Θα σου έσπαζε το κεφάλι ένας αγράµµατος πρωτόγονος, αν τον απειλούσες να του
πάρεις το σπίτι. Θα ντυνόταν στα χακί ο λαός, που θα τον απειλούσες µε περιορισµό της
κυριαρχίας του. Σήµερα τίποτε από αυτά δεν γίνεται. "Χέρια" τοκογλύφων απλώνονται
πάνω σε ολόκληρους λαούς και κανένας δεν αντιδρά. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο
γίνεται καθηµερινά µε τους τοκογλύφους και τις απειλές τους. Είναι πρωτόγνωρο φαινόµενο
κανένας να µην αντιδρά φυσιολογικά, είτε σε επίπεδο λαών είτε σε επίπεδο ιδιωτών. Όταν
όλοι αυτοί δεν φέρονται σαν "κοιµισµένοι", που δεν παίρνουν είδηση αυτά που συµβαίνουν
γύρω τους, φέρονται σαν "µεθυσµένοι", που δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτά που
συµβαίνουν ...Πρωτοφανή πράγµατα ανθρώπινης αφέλειας.
Για όσο διάστηµα η ανθρωπότητα θα βρίσκεται ανάµεσα στην "υπνηλία" και τη "µέθη",
θα κινδυνεύει µε καταστροφή. Οι απατεώνες πήραν εργολαβικά το "δίκιο" και απειλούν
λαούς και ιδιώτες µε κατασχέσεις. Οι άνθρωποι καθηµερινά αποδεικνύονται αδύναµοι να
δουν το πρόβληµα και να το επιλύσουν ...Να φερθούν επιτέλους φυσιολογικά ...Να
φερθούν όπως θα έπρεπε να φερθεί ο άνθρωπος του παραδείγµατός µας ...Να συνέλθουν
από τη "µέθη" και να εκµεταλλευτούν τόσο τον "οπλισµό" τους όσο και το "µπόι" τους. ∆εν
είναι δυνατόν ολόκληρα κράτη και λαοί να πέφτουν θύµατα µιας συγκεκριµένης συµµορίας
ιδιωτών ...Μιας συµµορίας Εβραίων, που πέφτουν στα κράτη και τα λεηλατούν ...Μιας
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συµµορίας τραπεζιτών, που, πίσω από µια περίπλοκη "βιτρίνα" εταιρειών παντός είδους,
αρπάζουν τις χρυσοφόρες υποδοµές των λαών.
Αυτή η συµµορία κρύβεται σήµερα πίσω από τους Γερµανούς. Αυτή η συµµορία
κρύβεται πίσω από τη δήθεν γερµανική Siemens, η οποία ρήµαξε και τελικά -ως Deutsche
Telekom- άρπαξε τον ελληνικό ΟΤΕ. Αυτή η συµµορία κρύβεται πίσω από τη δήθεν
Hochtief, η οποία µέσα σε µια νύκτα άρπαξε το µεγαλύτερο ελληνικό αεροδρόµιο. Ό,τι
εµφανίζεται σαν γερµανικό και διεκδικεί ελληνικό κεφάλαιο, είναι "βιτρίνα" εβραϊκών
συµφερόντων. Πραγµατικά γερµανικό είναι µόνον τα "τζούπερ" και τα "χάιλ" ενός λαού
χωρίς ιδιόκτητη πατρίδα, ο οποίος αγωνιά για το µεροκάµατο, που του υπόσχονται οι
γύφτοι.
Γι' αυτόν τον λόγο κάναµε και ιδιαίτερη αναφορά στους Γερµανούς. Είναι προφανές
ότι, αν οι Γερµανοί -ως "αποτυχηµένοι" νοικοκύρηδες- είναι αυτοί, οι οποίοι παρουσιάζονται
µονίµως σαν "αυτόπτες µάρτυρες", τότε είναι παντελώς αναξιόπιστοι. Είναι προφανές ότι η
γερµανική "άποψη" περί των λαών της Μεσογείου δεν πρέπει να λαµβάνεται καθόλου
υπόψη. Οι άνθρωποι είναι παγιδευµένοι και υποδουλωµένοι και έχουν περισσότερο από τον
καθένα την ανάγκη να απελευθερωθούν. Είναι "άρρωστοι" και το να "δείχνουν" πιθανούς
"ασθενείς" είναι από µόνο του µια τραγική ειρωνεία.
Αντιλαµβανόµαστε, δηλαδή, ότι η ίδια η ευρωπαϊκή ιδέα απειλείται, όταν ο οικονοµικά
πιο ισχυρός -και άρα ένας από τους πιο βασικούς εταίρους- έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά
-και άρα συµφέροντα- από τους υπόλοιπους λαούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται µια παγίδα
"θανάτου" για τους ελεύθερους λαούς και τα κράτη, αν η Γερµανία και ο λαός της έχουν
αποφασίσει ότι τους συµφέρει περισσότερο να είναι τα "οικόσιτα" των Εβραίων. Αν αυτούς
τους συµφέρει ένα τέτοιο πράγµα, τότε δεν µπορούν ν' αποφασίζουν για κανέναν άλλον
πέρα από τον εαυτό τους. Αν τους Γερµανούς τους συµφέρει να επιβιώσουν και να
επικρατήσουν παγκοσµίως οι Εβραίοι τραπεζίτες, τότε δεν έχει νόηµα για τους υπολοίπους
να παραµένουν στην ίδια Ένωση µ' αυτούς.
Γι' αυτόν τον λόγο µιλάµε για µια ελεγχόµενη "πλέµπα", η οποία γίνεται επικίνδυνη,
γιατί από τη φύση της είναι αναξιόπιστη. Όταν το δουλικό κάποιου εγκληµατία δίνει
µαρτυρία ελεύθερου ανθρώπου, είναι αναξιόπιστο. Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε τη Γερµανία
και τους Εβραίους. Το δουλικό έχει φορέσει µια εθνική "ψευδοφορεσιά" και συνεργάζεται µε
τους γύφτους. Αυτοί είναι που στριµώχνουν τα κράτη - και ανάµεσά τους και το ελληνικό.
Είναι λοιπόν θέµα επιβίωσης για ολόκληρη την ευρωπαϊκή "οικογένεια" ν' ανακαλύψει τις
ιδιαιτερότητες ενός µέλους της.
Πρέπει η Ευρώπη ν' ανακαλύψει σε τι κατάσταση βρίσκεται σήµερα η Γερµανία ως
κράτος σε σχέση µε τον λαό της. Σε ποιους ανήκει η Γερµανία; Στους Γερµανούς ή στους
Εβραίους; Τι σχέση έχουν οι Γερµανοί µε τους Εβραίους; Αν η κηδεµονία των Γερµανών
έγινε από τους Εβραίους στο όνοµα ενός Ολοκαυτώµατος, ήταν αυτό το Ολοκαύτωµα
αληθινό ή µήπως ήταν άλλο ένα κόλπο των γύφτων; Αν η σηµερινή Γερµανία δεν αποτελεί
τον εθνικό Οίκο του γερµανικού λαού, αλλά είναι µια εβραϊκή "παράγκα", τίθεται θέµα
ασφάλειας µε τη συµµετοχή της στα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα.
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Σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσουν κάποτε οι Γερµανοί και αυτήν την απάντηση να την
αξιολογήσουν οι Ευρωπαίοι, αν θέλουν να συνεχίσουν το κοινό τους "ταξίδι". Αν είναι
"διαφορετικοί" από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς, θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουµε
όλοι. ∆εν είναι δυνατόν στο πιο µεγάλο και δύσκολο ταξίδι του ευρωπαϊκού "είδους" να µην
γνωρίζει κανένας ποιοι και µε ποιες ιδιότητες συµµετέχουν. ∆εν είναι δυνατόν στο ταξίδι
επιβίωσης προβάτων να έχει παρεισφρήσει κι ένας λύκος, που να πρωτοστατεί στις
αποφάσεις. ∆εν είναι δυνατόν µέσα στο ίδιο "δωµάτιο" ανάµεσα στα θύµατα να κοιµούνται
και οι θύτες. ∆εν είναι δυνατόν να κοιµούνται ανάµεσα στα "παιδιά" της Ευρώπης και οι
δυνάµει "δολοφόνοι" της. ∆εν είναι τέλος δυνατόν οι ζωές και οι επιλογές των κυρίαρχων
λαών να εξαρτώνται από τις "αρρώστιες" και τις εξαρτήσεις των οικόσιτων λαών. Πρέπει να
δούµε τι συµβαίνει, ώστε να πάρουµε τις τελικές µας αποφάσεις σ' ό,τι αφορά τη
συµπόρευσή µας.
Τώρα είναι η µεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας ...Της έµπειρης Ελλάδας ...Της Ελλάδας, η
οποία θα µπορούσε µε την εµπειρία της να σώσει τον εαυτό της και να φανεί χρήσιµη και
για τους υπολοίπους ...Της Ελλάδας, που, αν αποτύχει στην άµυνα, είναι βέβαιο ότι δεν θα
πετύχει κανένας άλλος. Τώρα είναι η ευκαιρία της να στήσει τις νέες "Θερµοπύλες" απέναντι
σε έναν τεράστιο εχθρό, ο οποίος µετά την Ελλάδα θα σαρώσει και την υπόλοιπη Ευρώπη
...Ένα εχθρό ασιατικής καταγωγής, ο οποίος στην πραγµατικότητα δεν διαφέρει από τους
Πέρσες της αρχαιότητας ...Έναν εχθρό, που, ό,τι δεν µπορεί να νικήσει, επιχειρεί να το
εξαγοράσει ...Έναν εχθρό, ο οποίος έχει "αγοράσει" τη Γερµανία και αυτήν χρησιµοποιεί.
Αυτή η Ελλάδα πρέπει σήµερα να πρωτοστατήσει στην πανευρωπαϊκή και στην
πραγµατικότητα πανανθρώπινη άµυνα. Η Ελλάδα του φωτός είναι η µόνη που έχει τις
θεωρητικές προδιαγραφές ν' αντιµετωπίσει τις δυνάµεις του σκότους ...Να τις αντιµετωπίσει
όσο ισχυρές κι ανίκητες µπορούν να φαίνονται. Η µοίρα της Ελλάδας είναι να µπαίνει πρώτη
στα "σφαγεία" των λαών. Πάνω σ' αυτήν δοκιµάζονται όλες οι νέες ιµπεριαλιστικές µέθοδοι,
γιατί, αν υποκύψει η Ελλάδα, οι υπόλοιποι δεν έχουν ελπίδες. Μόνον η Ελλάδα µπορεί να
έχει ελπίδες επιτυχούς αντίστασης, γιατί µόνον αυτή έχει την ιστορική εµπειρία και βέβαια
τα όπλα ν' αντισταθεί. Αυτή είναι κατάρα της, αλλά αυτή είναι και η δόξα της. Τη δόξα οι
λαοί την "κερδίζουν" στα "καµίνια" της ιστορίας και όχι στα "σαλόνια".
Αυτό το "καµίνι" πλέον έχει αλλάξει και η Ελλάδα πρέπει να "βουτήξει" µέσα σ' αυτό
και όχι απλά να επιβιώσει, αλλά να γλιτώσει και τους υπολοίπους. Αν λοιπόν η Ελλάδα είναι
ο πρώτος "αφελής", στον οποίο την "έπεσαν" οι γύφτοι, αντιλαµβανόµαστε ότι η επιτυχής
αντίδρασή της θα µπορούσε να γίνει "οδηγός" όλων των υπολοίπων. Αν νικήσει η Ελλάδα
στην "ενέδρα" που έχουν στήσει οι δολοφόνοι, τότε αυτήν τη νίκη θα την απολαύσουν οι
πάντες.
Τι θα έκανε λοιπόν ο "ευγενής" άνδρας του παραδείγµατός µας, αν γνώριζε µε ποιους
είχε να κάνει; 1) Θα έβγαζε το "ξίφος" του και θα έκοβε τα χέρια, τα οποία απλώνονταν
πάνω του. 2) Θα ανακάλυπτε ποιο περιουσιακό του στοιχείο έλκυε τους απατεώνες και θα
το διασφάλιζε, χωρίς να το κουβαλάει πάνω του. 3) Θα τιµωρούσε σκληρά αυτούς, οι οποίοι
υπό την καθοδήγηση των απατεώνων τον "µεθούσαν" και τον παρέδιδαν χωρίς άµυνες στις
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ορέξεις τους. 4) Θα τιµωρούσε σκληρά τους δικούς του υπηρέτες, τους οποίους
εµπιστεύτηκε και αντί προς το "σπίτι" του τον οδήγησαν στα "καταγώγια" µέσα από
κακόφηµα "καλντερίµια". 5) Θα ξεκινούσε διαδικασίες να τιµωρήσει τους απατεώνες και
τους ψευδοµάρτυρες.
Αυτά δεν θα έκανε ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος θα βρισκόταν ανάµεσα σε ληστές;
Αυτά δεν θα έκανε, όταν θα αντιλαµβανόταν πως ήταν οπλισµένος και ότι θα έπρεπε να
πολεµήσει για την επιβίωσή του; Γιατί να σκέπτεται περίπλοκα; Γιατί να σκέπτεται τόκους,
επιτόκια

και

µηχανισµούς

στήριξης;

Θα

σκέφτεται,

δηλαδή,

πόσα

"δάχτυλα"

των

τοκογλύφων θα τον πιάνουν και πόσα όχι; Θα σκέφτεται για πόσα χρόνια θα τους ανέχεται,
ενώ γνωρίζει εξ’ αρχής την παρανοµία τους; Γιατί να παίξει στο δικό τους παιχνίδι µε τα
δικά τους "όπλα" και άρα µε τα δικά τους πλεονεκτήµατα; Το παιχνίδι το καθορίζει ο
ισχυρός και στην περίπτωση αυτήν ο ισχυρός είναι ο ελληνικός λαός και όχι οι τοκογλύφοι.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να σηκώσει το "ξίφος" του και να τσακίσει τους τοκογλύφους.
Αυτό ακριβώς περιγράφουµε. Αυτά, τα οποία περιγράψαµε ένα προς ένα ως βήµατα για τη
σωτηρία, έχουν την "προβολή" τους στη σηµερινή κατάσταση. Με το "ξίφος" δεν κόβεις
µόνον "χέρια", αλλά και χρέη. Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρέπει να διασφαλιστούν, δεν
είναι µόνον τα ιδιωτικά, αλλά και τα κρατικά, εφόσον τα κράτη "κινούνται" µέσα σε ένα
περιβάλλον περίπλοκο. Ύποπτοι "ταβερνιάρηδες", που ψάχνουν αφελείς, δεν υπάρχουν
µόνον στα "καταγώγια", αλλά και στις εθνικές τράπεζες. Πουληµένοι "προδότες" δεν
υπάρχουν µόνο στον υπόκοσµο, αλλά και στις ηγεσίες των κρατών.

Όλα αυτά από µόνα τους αποκαλύπτουν τη λύση του ελληνικού προβλήµατος.

1) Κούρεµα του δηµόσιου χρέους σε ύψος πλέον του 80%.
2) Μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας της κερδοφόρου δηµόσιας περιουσίας σε
ένα κοινό και ενιαίο ασφαλιστικό ταµείο.
3) Άµεση κρατικοποίηση όλων των τραπεζών και "κούρεµα" όλων των
ιδιωτικών χρεών των Ελλήνων κατά 80%.
4) Έναρξη δικαστικής έρευνας για την αποκάλυψη των ενόχων. ∆ιαφθορέων
και διεφθαρµένων.
5) Απαίτηση αποζηµιώσεων από την πλευρά των "µαγείρων" της εβραϊκής
Goldman Sachs και βέβαια απαίτηση για αποπληρωµή του περίφηµου
αναγκαστικού χρέους της κατοχής.

Όλα τα παραπάνω µπορούµε να δούµε και πιο αναλυτικά.

1) Κούρεµα του δηµόσιου χρέους σε ύψος πλέον του 80%.
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Μέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας του οικονοµικού παιχνιδιού η Ελλάδα µπορεί -και
χωρίς καθόλου να παρανοµήσει- να "κουρέψει" τα οµόλογά της κατά 80%. Αυτό άλλωστε
είναι (δηλώνουν) και τα οµόλογα ...Αφηρηµένες οµολογίες, οι οποίες κλείνουν κατ’
εκτίµηση ...Κατ’ εκτίµηση, είτε βάση των αρχικών προσδοκιών είτε βάση των τελικών
αποτελεσµάτων. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε υπάρχει και πάνω σ' αυτά δηλωµένο εξ’ αρχής
ότι τα κέρδη του παρελθόντος δεν εγγυώνται µελλοντικά κέρδη. Τα οµόλογα είναι ακριβώς
αυτά, που δηλώνουν µε το όνοµά τους ...Είναι "οµολογίες" µεταξύ συνεταίρων ...∆εν είναι
δάνεια. Είναι χρηµατοδοτήσεις προς αναζήτηση µελλοντικών κερδών. Εκφράζουν φιλόδοξα
όνειρα, αλλά µπορούν να µοιράσουν και συµφορές.
Αν υπάρχουν κέρδη, θα µοιραστούν. Αν δεν υπάρχουν, δεν µοιράζονται. Απλά
πράγµατα. Αν µπορείς να δώσεις, δίνεις και αν δεν έχεις, δεν µπορεί κανένας να σε
αναγκάσει. Αν κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις, σε περίπτωση που αποδώσεις κέρδη, προτιµάς
να χρεοκοπήσει αυτός, ο οποίος τα περιµένει. "...Nothing personal", που θα έλεγε και ένας
Εβραίος επενδυτής τύπου Σόρος. Γι' αυτόν τον λόγο σήµερα οι τοκογλύφοι πληρώνουν τον
Γιωργάκη να διατυµπανίζει ότι θα πληρωθούν τα ελληνικά οµόλογα µέχρι τελευταίας
δραχµής ...∆ιατυµπανίζει αυτά, τα οποία συµφέρουν τους τοκογλύφους, για να τα ακούν οι
Έλληνες ...Για να µπερδεύονται και να νοµίζουν ότι πρόκειται για δάνεια ...Για να θεωρούν
ότι πρέπει να πληρωθούν µέχρι του τελευταίου ευρώ. ∆εν γνωρίζουν οι Έλληνες ότι, αν θα
πληρωθούν τα οµόλογα -και άρα αν χρεοκοπήσουν οι ίδιοι-, θα είναι επειδή ο Γιωργάκης τα
"πήρε", για να µην χρεοκοπήσουν οι τοκογλύφοι.
∆ικαίωµα της Ελλάδας λοιπόν είναι να πληρώσει όσο νοµίζει και µπορεί τα οµόλογα
στους κατόχους τους ...Στους ανθρώπους που είναι χρηµατοδότες της και όχι όπως
εκ του πονηρού αναφέρονται σαν δανειστές της. Χρηµατοδότες µας είναι και όχι
δανειστές µας. Μας χρηµατοδότησαν, γιατί έκριναν ότι έτσι τους συνέφερε και δεν
µας δάνεισαν, επειδή έτσι µας συνέφερε εµάς τους ίδιους. Με την παγίδα των
οµολόγων "φορτώθηκε" η Ελλάδα στα χρέη και µε τα πλεονεκτήµατα των οµολόγων θα τα
"ξεφορτωθεί".
Πώς "έλεγαν" οι τοκογλύφοι στην Ελλάδα, όταν τη "φόρτωναν"; "Μη φοβάσαι τα
οµόλογα ...∆εν είναι χρέη. Πάρε ...και όταν έχεις δώσε. Αν δεν έχεις, δεν πειράζει
...και πάλι φίλοι θα είµαστε". Έτσι µας "παραµύθιαζαν" και δεν φαίνονταν τα χρέη στους
κρατικούς προϋπολογισµούς. Τώρα ήρθε η ώρα να τους κάνουµε "προφήτες" ...∆ίκιο είχαν
...∆ίκιο είχαν, όταν µας έδιναν χρήµατα και πιθανολογούσαν ότι κάποτε πιθανότατα να µην
έχουµε τα χρήµατα να τους τα επιστρέψουµε. Ελπίζουµε να έχουν δίκιο και στο ότι δεν θα
τους πείραζε και ότι θα παραµείνουµε φίλοι.
Αναφερόµαστε πάντα στο χρέος, το οποίο έχει τη µορφή οµολόγων. Από αυτό
ξεκινάµε, έχοντας ως τελικό στόχο το "κούρεµα" του συνολικού χρέους σε ένα αντίστοιχο
ποσοστό. Μας αρκεί να ξεκινήσουµε από αυτό, γιατί ο στόχος µας, όπως θα εξηγήσουµε πιο
κάτω, είναι να προστατεύσουµε το πολύτιµο δηµόσιο κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα πάντα
ένα από τα ζητούµενα είναι να "κουρευτεί" το συνολικό χρέος σε αυτόν τον βαθµό. Απλά
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αυτό αποτελεί έναν πιο µακροπρόθεσµο στόχο, εφόσον προϋποθέτει κι άλλα δεδοµένα και
όχι µόνον την απλή θέληση του οφειλέτη-χρηµατοδοτούµενου.
Ακόµα όµως κι αυτό είναι προσιτό ως στόχος, αν σκεφτεί κάποιος ότι είναι εύκολο ν'
αποδειχθεί η "απέχθεια" του ελληνικού χρέους, εξαιτίας της αθλιότητας των δανειστών.
Είναι εύκολο ν' αποδειχθεί ότι οι ίδιοι δανειστές, που µας "δάνειζαν", ήταν εκείνοι που
"µαγείρευαν" παράνοµα τα δηµοσιονοµικά µας στοιχεία, για να µας χρηµατοδοτούν µε
περισσότερα χρήµατα απ' όσα µπορούσαµε ν' αντέξουµε. Είναι εύκολο ν' αποδειχθεί ότι οι
ίδιοι οι δανειστές µας "λάδωναν" τους πολιτικούς µας, ώστε αυτοί να "ξεγελάνε" τους
δανειστές και δήθεν να τους αποσπάνε δάνεια µε δήθεν ψεύτικα στοιχεία ...Τα στοιχεία
εκείνα, τα οποία οι ίδιοι οι διαφθορείς τούς έδιναν. Αυτός είναι ο ορισµός της "απέχθειας"
και αυτό είναι εύκολο ν' αποδειχθεί, αν ψάξει κάποιος τις "υπηρεσίες" που µας πρόσφερε η
Goldman Sachs.
Σ' ό,τι αφορά το πρόβληµα µε το οµολογιακό χρέος, το οποίο η Τρόικα µετέτρεψε σε
πραγµατικό χρέος, είναι ένα άλλο θέµα - επίσης εύκολο στη διαχείρισή του. Γιατί; Γιατί στην
πραγµατικότητα η Ελλάδα δεν έχει συµφωνήσει µε αυτήν τη µετατροπή. Η Ελληνική Βουλή
δεν έχει ψηφίσει στην ουσία αυτά, τα οποία εφαρµόζει µε το Μεσοπρόθεσµο. ∆εν έχει
ψηφιστεί η διεθνής αυτή σύµβαση, η οποία απαιτεί ενισχυµένη πλειοψηφία µέσα στη Βουλή.
Ως εκ τούτου η Τρόικα µε δικό της ρίσκο και µε δική της ευθύνη πήρε τα χρήµατά της και
ξεπλήρωσε στο ακέραιο τους τοκογλύφους.
Με ένα κούρεµα του χρέους στο επίπεδο του 80% η Ελλάδα όχι µόνον δεν απειλείται
από τις "Αγορές", αλλά βελτιώνει και την πιστοληπτική της εικόνα. Είναι γνωστό άλλωστε
ότι οι τοκογλύφοι θ' αυτοκτονούσαν, αν µπορούσαν να πάρουν προµήθεια από την κηδεία
τους. Οι τοκογλύφοι θα µας πουλούσαν το σκοινί, για να τους κρεµάσουµε. Μπορεί να µην
µας ξαναχρηµατοδοτήσουν µέσω οµολόγων ξανά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα µας
ξαναδανείσουν, αν έχουµε βελτιωµένη πιστοληπτική εικόνα.
Αυτό, το οποίο έχει σηµασία, είναι ότι µπορούµε να ξεκινήσουµε µε ένα "βαθύ
κούρεµα" του υπάρχοντος οµολογιακού µας χρέους και να ξεκινήσει η διαδικασία του
γενικού "κουρέµατος". Στην πραγµατικότητα θα βγουν και κερδισµένοι, εφόσον είναι βέβαιο
ότι σε πραγµατικό χρήµα µάς έχουν δώσει πολύ λιγότερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τόκοι και
πανωτόκια ...Χρήµατα, τα οποία ποτέ δεν είδαµε και βέβαια ποτέ δεν πήραµε ...Χρήµατα, τα
οποία "παράχθηκαν" τοκογλυφικά, κάθε φορά που οι τοκογλύφοι κάλυπταν τις παλαιότερες
χρηµατοδοτήσεις µε επαναχρηµατοδοτήσεις.
Απλά, επειδή αυτό το εφιαλτικό "παραµύθι" δεν µπορεί να επαναληφθεί, θα πρέπει να
πάρουµε τα κατάλληλα µέτρα. Για να µην έρθουµε ξανά στο ελεεινό σηµείο να γίνουµε ο
περίγελος της παγκόσµιας κοινωνίας, να γίνει µια συνταγµατική ρύθµιση, η οποία θα
επιβάλει τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς ...Ό,τι έγινε στην Ισπανία και ό,τι µας
ζητάνε τώρα -και κατόπιν εορτής- τα λαµόγια των τοκογλύφων ...Ισοσκελισµένοι
προϋπολογισµοί για πάντα. Τα "πόδια" να φτάνουν υποχρεωτικά µέχρι εκεί που φτάνει το
"στρώµα". Όποιος πολιτικός τολµάει να κάνει τα αντίθετα, να πηγαίνει φυλακή.
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2) Μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας της κερδοφόρου δηµόσιας περιουσίας
σε ένα κοινό και ενιαίο ασφαλιστικό ταµείο.

Προτείνοντας κάποιος το "κούρεµα" του χρέους, αυτό το οποίο αντιλαµβάνεται
συνήθως γύρω του είναι ένας φόβος. Ενώ αυτό, το οποίο προτείνει, φαίνεται εξ’ ορισµού
συµφέρον για τον κόσµο, εντούτοις δεν λειτουργεί λυτρωτικά. ∆εν λειτουργεί δηλαδή όπως
θα περίµενε κανείς να λειτουργεί µια διαδικασία, η οποία απαλλάσσει κάποιον από το
µεγάλο του πρόβληµα. ∆εν "παράγει" ενθουσιασµό, γιατί υπάρχει ένας διάχυτος και
τεράστιος φόβος απέναντι σ' αυτήν την πρόταση. Υπάρχει ο φόβος των εργαζοµένων για τις
συνέπειες αυτής της πράξης. Υπάρχει ο φόβος των συνταξιούχων. Γιατί; Γιατί οι άνθρωποι
ανησυχούν για τις συντάξεις τους. Ανησυχούν για τη βιωσιµότητα των ταµείων, όπου έχουν
καταθέσει τους κόπους της ζωής τους, για να "βγάλουν" τα δύσκολα χρόνια των γηρατειών.
Όλοι αυτοί φαινοµενικά δικαίως ανησυχούν, γιατί γνωρίζουν ότι τα ίδια τα ασφαλιστικά
ταµεία είναι από τους µεγαλύτερους χρηµατοδότες τού κράτους και άρα από τους
µεγαλύτερους κατόχους των κρατικών οµολόγων. Ανησυχούν για τη βιωσιµότητα αυτών
των ταµείων, αν "κουρευτούν" αυτά τα οµόλογα. Ανησυχούν για τα αποθεµατικά τους, αν
αυτά µέσα σε µια στιγµή µειωθούν κατά ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 80%. Ένας
φόβος, ο οποίος καλλιεργείται από τα ΜΜΕ των διαπλεκοµένων, γιατί προφανώς αυτός ο
φόβος συµφέρει τους διαπλεκόµενους και τους τοκογλύφους. Όµως, αυτό είναι φυσικό. ∆εν
θα περιµέναµε, για παράδειγµα, να µας πει κάτι άλλο το Mega του Μπόµπολα ...Συνέταιρος
µε την Coldman Sachs είναι ο άνθρωπος.
Είναι όµως αλήθεια όλα αυτά; Υπάρχει πραγµατική βάση γι' αυτόν τον φόβο; Όχι
βέβαια. Όλα αυτά είναι αποτελέσµατα κακής εκτίµησης των πραγµάτων και βέβαια της
άγνοιας. Γιατί; Γιατί το "κούρεµα" δεν είναι µια αυτοµατοποιηµένη πρακτική, που, αν
εκδηλωθεί, αφορά τους πάντες το ίδιο. Αυτός, ο οποίος "κουρεύει" είναι εκείνος που
αποφασίζει το πόσο "βαθιά" θα πάει η "µηχανή" του. Αυτός, ο οποίος "κουρεύει",
αποφασίζει ποιους θα "κουρέψει" σχεδόν "σύριζα" και σε ποιους θα αφήσει µακριά
"κοτσίδα". ∆εν έχει σ' αυτήν την περίπτωση "...γιατί αυτόν τόσο λίγο και εµένα πιο πολύ";
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι, αν το ελληνικό κράτος αποφασίσει να πραγµατοποιήσει το "κούρεµα",
αυτό το ίδιο αποφασίζει αν "κουρέψει" τους τοκογλύφους "σύριζα" και αν "κουρέψει" τα
ασφαλιστικά ταµεία "χαλαρά" και µε "µπούκλες".
Αυτό σηµαίνει ότι, αν το ελληνικό κράτος είναι ο µεγαλύτερος οφειλέτης των
ασφαλιστικών µας ταµείων, αυτό θα αποφασίσει µόνο του για το πώς θα τα ξεχρεώσει. Αυτό
είναι και το θέµα µας. Αν ο Έλληνας πολίτης καταλάβει αυτό το λεπτό σηµείο, θα πάψει να
έχει τον παραµικρό φόβο. Αν το ελληνικό κράτος κάνει τώρα τη σωστή κίνηση, θα
διασφαλίσει τα ασφαλιστικά του ταµεία στον αιώνα τον άπαντα. Ποτέ και καµία σύνταξη δεν
θα απειληθεί στο µέλλον ...ό,τι κι αν συµβεί. Το ίδιο το κράτος θα καταστρέφεται και θα
ανορθώνεται και τα ασφαλιστικά ταµεία θα παραµένουν αλώβητα.
Γιατί µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο; Γιατί το ελληνικό κράτος είναι ένα πλούσιο κράτος.
Τόσο πλούσιο, που αποτελεί στόχο όλων των "κορακιών" του πλανήτη. Γι' αυτό
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κατηγορείται άλλωστε από τους ξένους. Κατηγορείται για την τεράστια περιουσία του ...Την
υπερπολύτιµη περιουσία του, την οποία οι ξένοι κρίνουν ότι το "βαραίνει" και επειδή είναι
"καλοί" άνθρωποι θέλουν να το απαλλάξουν από το "βάρος" του, για να το πάρουν οι ίδιοι.
Όµως, αυτό το υπερπολύτιµο "φορτίο" µπορεί να γίνει και η απόλυτη εγγύηση για τα
ασφαλιστικά µας ταµεία.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Με τον πιο απλό τρόπο. Αν το κράτος δεν έχει τα χρήµατα
να ξεπληρώσει τα χρέη του στα ταµεία, ας τα ξεπληρώσει σε "είδος" ...Συγκεκριµένα µε όλο
το "είδος" που έχει στην κατοχή του. Αν, δηλαδή, κανείς σκεφτεί ότι, ακόµα και µετά από
"κούρεµα" 80% στα οµόλογα των ταµείων, αποµένουν κρατικά χρέη αρκετών δεκάδων
δισεκατοµµυρίων σε αυτά, τότε είναι εύκολο η σηµερινή και εγκληµατικά υποτιµηµένη
δηµόσια περιουσία να µην φτάνει καν να τα καλύψει. Νόµιµα και χωρίς καµία αντίδραση
µπορεί να γίνει µεταβίβαση στα ταµεία του συνόλου σχεδόν των χρυσοφόρων "φιλέτων"
της δηµόσιας περιουσίας.
Αυτό ακριβώς είναι ο φόβος και ο τρόµος όλων των τοκογλύφων. Ο φόβος τους είναι
µήπως το ελληνικό κράτος φερθεί έξυπνα και µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνον λύσει το
ασφαλιστικό του πρόβληµα, αλλά ταυτόχρονα προστατεύσει άπαξ και δια παντώς αυτό, το
οποίο οι ίδιοι βλέπουν ως λεία και για το οποίο βύθισαν το κράτος στα χρέη ...Αυτό, για το
οποίο µας οδήγησαν στην "ενέδρα" και είναι το αµύθητης αξίας δηµόσιο κεφάλαιο. Στην
πραγµατικότητα φοβούνται µήπως το ελληνικό κράτος "υπακούσει" στις εντολές τους και
ιδιωτικοποιήσει αυτό το κεφάλαιο στον απόλυτο βαθµό. Να το ιδιωτικοποιήσει µε τον τρόπο
που συµφέρει τον ελληνικό λαό και όχι τη συµµορία των τοκογλύφων ...Αυτός είναι ο
εφιάλτης τους.
Όλα αυτά γίνονται αντιληπτά, αν ο αναγνώστης δει τα πράγµατα απλά. Βλέποντας το
παιχνίδι των αρχικά "γενναιόδωρων" οµολόγων, τα οποία έγιναν στη συνέχεια τεράστια
χρέη και σήµερα έχουµε φτάσει στις τροµερές απειλές, καταλαβαίνει αµέσως πού απέβλεπαν
εξ’ αρχής οι τοκογλύφοι. Μας δάνειζαν χρήµατα, όχι γιατί επιθυµούσαν αποδώσεις
χρηµάτων. ∆εν τους ενδιέφεραν τα χρήµατα. Μας δάνειζαν χρήµατα, για τους ίδιους λόγους
που οι τοκογλύφοι δανείζουν τους αφελείς ...Για να τους αποσπάσουν την περιουσία. Η
περιουσία του ελληνικού λαού ήταν αυτό που τους ενδιέφερε ...Η αµύθητης αξίας
περιουσία. Η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ, ο ΟΣΕ, τα ΕΛΠΕ, ο ΟΠΑΠ, η ΕΥ∆ΑΠ, η ΕΥΑΘ, η Αττική Οδός, οι
εθνικές οδοί, οι γέφυρες, τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, τα µεταλλεία, τα ορυχεία, τα
πετρελαϊκά κοιτάσµατα, τα δίκτυα όλων των τύπων και ειδών ...Ό,τι µε άπειρο κόστος, πόνο
και κόπο δηµιούργησε ο ελληνικός λαός, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ...Τις ζωτικές
του ανάγκες, που οδηγούν σε ανελαστικές δαπάνες και οι οποίες δαπάνες καθιστούν αυτό
το

κεφάλαιο

όχι

µόνον

στρατηγικής

αξίας,

αλλά

και

τεράστιας

χρηµατοληπτικής

δυνατότητας.
Αυτό το κεφάλαιο είχαν εξ’ αρχής στο στόχαστρό τους οι τοκογλύφοι και γι' αυτό µας
"δάνειζαν" χρήµατα ...Το κεφάλαιο, το οποίο έχουν αρχίσει ν' "αγκαλιάζουν" µε τα βροµερά
τους "χέρια" ...Το κεφάλαιο, το οποίο οι σύγχρονοι δωσίλογοι "µεταβίβασαν" ολοκληρωτικά
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και παράνοµα στην προδοτική Ανώνυµη Εταιρεία µε το όνοµα "Ταµείο Αποκρατικοποιήσεως
της ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου" ...Εντελώς παράνοµα, προδοτικά και αντεθνικά.
Γιατί είµαστε τόσο απόλυτοι στις κατηγορίες µας; ∆εν υπάρχει περίπτωση αυτή η
µεταβίβαση να έγινε εξαιτίας άγνοιας; Όχι βέβαια. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει δόλος και όπου
υπάρχει δόλος υπάρχει και έγκληµα. Ο δόλος αποκαλύπτεται από τον ίδιο τον τίτλο της
δωσιλογικής Εταιρείας. ∆όλο αποκαλύπτει ο εγκληµατικά εσφαλµένος προσδιορισµός τής
υπό ιδιωτικοποίηση περιουσίας. "Ιδιωτική Περιουσία του ∆ηµοσίου" την ονοµάζουν. Ιδιωτική
περιουσία του κράτους δεν είναι η ∆ΕΗ ή τα Αεροδρόµια της χώρας. Ιδιωτική περιουσία του
κράτους είναι τα χαρτιά υγείας, οι σφουγγαρίστρες ή οι καρέκλες που δίνουµε σ' αυτό µε
πλήρη εξουσία πάνω τους να τα κάνει ό,τι θέλει, προκειµένου να µας εξυπηρετήσει ως
πολίτες όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ιδιωτική περιουσία του κράτους δεν µπορεί να είναι το δηµόσιο κεφάλαιο. Το δηµόσιο
κεφάλαιο είναι περιουσία του λαού και εξουσία πάνω του έχει µόνον ο λαός. Μόνον αυτός
έχει αρµοδιότητα ν' αποφασίζει για την τύχη αυτής της περιουσίας, είτε άµεσα µέσω
δηµοψηφισµάτων είτε έµµεσα µέσω της Βουλής των αντιπροσώπων του. Εκ των δεδοµένων
λοιπόν θεωρούµε αυτούς, που το ίδρυσαν, προδότες. Ένοχος εσχάτης προδοσίας είναι ο
Βενιζέλος, ο οποίος ίδρυσε µια τέτοια Ανώνυµη Εταιρεία και µετέφερε σ' αυτήν τίτλους
ιδιοκτησίας της δηµόσιας περιουσίας, που του "εµπιστεύτηκε" ο λαός ως Υπουργό Εθνικής
Οικονοµίας. Με τους νόµους περί δοσιλογισµού πρέπει να δικαστεί η διοίκηση και το
προσωπικό τής εν λόγω εταιρείας, που πίσω από τις "πλάτες" του ελληνικού λαού
συνεργάζεται µε τους τοκογλύφους, για να φάει την περιουσία του.
Άρα, αυτό, το οποίο πρέπει να γίνει, είναι αυτό το οποίο προτείνουµε στο βήµα 2.
Εφόσον εντοπίσουµε τον στόχο των τοκογλύφων, τον προστατεύουµε, ώστε να µην
µπορούν να τον διεκδικούν. Από τη στιγµή που το κράτος, µέσω των προδοτών και των
δωσίλογων, είναι ανίκανος και επικίνδυνος διαχειριστής της δηµόσιας περιουσίας, τού
αφαιρούµε αυτήν την εξουσία. Τού αφαιρούµε την εξουσία πάνω σε αυτήν την περιουσία,
γιατί, αν αυτήν την εξουσία τη διαχειριστεί µια άθλια γενιά, όπως αυτή του Πολυτεχνείου,
κινδυνεύει να χαθεί ο ελληνισµός στο σύνολό του και όχι µόνον κάποια περιουσιακά του
στοιχεία.
Για ένα πράγµα είναι σίγουρο ότι θα περάσουν στην ιστορία τα ζώα της γενιάς του
Πολυτεχνείου. Θα είναι αυτοί, οι οποίοι δίδαξαν όχι µόνον την Ελλάδα αλλά και τον κόσµο
ολόκληρο ότι µπορεί µια άσχηµη γενιά να απειλήσει µε αφανισµό ακόµα και έναν λαό µε
χιλιάδες χρόνια ιστορία ...Να τον αφανίσει στην κυριολεξία. Αυτό, δηλαδή, το οποίο
απειλείται να πάθει το ελληνικό έθνος από αυτήν τη γενιά ...Τη γενιά αυτή, η οποία "έφαγε"
και "ήπιε" µια πατρίδα ολόκληρη και τώρα τη "ρεύεται" µαζί µε τους τοκογλύφους ...Μια
γενιά, που θέλει τις ζηµιές της να τις "ξεράσει" στις επόµενες γενιές ...Τα κουτορνίθια, τα
οποία έφαγαν αυτά που κληρονόµησαν από τους γονείς τους και όχι µόνον δεν αφήνουν
κληρονοµιά στα παιδιά τους, αλλά µπλέκουν στην αθλιότητα και τα παιδιά των παιδιών
τους. Όχι µόνον έχουν υποθηκεύσει το µέλλον της επόµενης γενιάς, αλλά θέλουν να
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µεταφέρουν το πρόβληµα της µιαρής τους ύπαρξης ακόµα πιο µακριά. Μιλάµε για κοινωνική
"µάστιγα" µε ονοµατεπώνυµο.
Εκατονταετή οµόλογα σκέφτονται να εκδώσουν ...Η γενιά αυτή, που, σύµφωνα µε τον
"πολεµιστή" Βενιζέλο, είναι εκείνη η οποία "πολεµάει" σήµερα ...Η γενιά του ρεψίµατος και
της πορδής ...Η µοναδική γενιά στην ιστορία των Ελλήνων, η οποία έχει αποφασίσει ότι όχι
µόνον δεν θα αφήσει κανένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο στις µελλοντικές γενιές
Ελλήνων, αλλά θα τους αφήσει χρέη να τη "θυµούνται" εκατό χρόνια µετά. Εκατό χρόνια
µετά θα πληρώνουν οι µελλοντικές γενιές τη χαλάουα που καθυστερηµένα ανακάλυψε η
∆αµανάκη. Εκατό χρόνια µετά θα πληρώνουν οι Έλληνες τη γκουρµέ κουζίνα, που
καθυστερηµένα ανακάλυψε ο Βενιζέλος.
Όταν δεν θα υπάρχει ούτε καν η "σκόνη" από την ύπαρξή τους, οι Έλληνες θα
εξακολουθούν να πληρώνουν για το µεγάλο τους "φαγοπότι". Θα πληρώνουν τους
άχρηστους, οι οποίοι έζησαν ως παράσιτα σε ολόκληρη τη ζωή τους. Θα θυµούνται τους
άχρηστους χαφιεδοπράκτορες, που, φωνάζοντας "Εδώ Πολυτεχνείο", έφαγαν σε µέσα µια
νύκτα "πίστωση" χιλιάδων χρόνων αξιοπρεπούς ιστορίας. Θα θυµούνται "θαύµατα" του
παρελθόντος, όπως θυµούνται οι χριστιανοί τα θαύµατα του Χριστού. Θαύµατα ακόµα
µεγαλύτερα, που θα κάνουν τη µετατροπή του νερού σε κρασί να φαίνεται µικρό κολπάκι.
Θα θυµούνται το θαύµα να µετατρέπεται το βροµερό αµπέχωνο σε γυαλιστερό Armani. Θα
θυµούνται αλητάµπουρες να ξεκινάνε να πίνουν χύµα ρετσίνα και να καταλήγουν
µεθυσµένοι µε Dom Perignon. Θα θυµούνται τριχωτές επαναστάτριες να ξεκινούν τον
αγώνα τους µε πάνινα ταγάρια και να καταλήγουν θριαµβεύτριες µε δερµάτινες τσάντες
Hermes.
Από

αυτό

το

ανεπανάληπτο

"µάθηµα",

που

µας

παρέδωσαν

οι

άχρηστοι,

καταλαβαίνουµε πόσο µεγάλη είναι η ανάγκη για την κάθε γενιά να διατηρεί υπό την
κατοχή της ένα βασικό κεφάλαιο και τους ανάλογους πόρους που έχει ανάγκη, για να
επιβιώσει ακόµα και στην εποχή κατά την οποία δεν θα µπορεί να εργάζεται η ίδια. Ποτέ και
καµία γενιά δεν πρέπει να παραδίδει "εν λευκώ" το οικονοµικό της µέλλον στην επόµενη.
Ποτέ δεν πρέπει να ανταλλάσσονται µεταξύ των γενεών λευκές "επιταγές". Αυτό το
φαινόµενο ζούµε σήµερα. Ένα φαινόµενο, το οποίο συνέβη µία και µοναδική φορά στην
ελληνική ιστορία και έχει την εξήγησή του. Το λάθος το έκανε η µεταπολεµική γενιά ...Η
γενιά αυτή, που στην πραγµατικότητα µεγάλωσε ως "ορφανή" ...Η γενιά αυτή, που δεν είχε
να πληρώσει "γονείς" και "συντάξεις", γιατί ήταν "ορφανή" ...Η γενιά αυτή, που παρέλαβε
το "µηδέν" και πάνω σ' αυτό έχτισε τη ζωή της.
Αυτή η γενιά, µη έχοντας ένα αντίστοιχο "πατρικό" πρότυπο, νόµισε ότι είναι ασφαλές
να παραδώσει τα πάντα στους "επόµενους". Να τα παραδώσει γρήγορα και απόλυτα. Μη
έχοντας "προηγούµενους" ν' "ακολουθεί" σε µια υγιή συνύπαρξη συµφερόντων, δεν
γνώριζε τι να κάνει µε αυτούς που την "ακολουθούσαν" την ίδια. Όντας ορφανή, στερηµένη
και αµόρφωτη, νόµισε ότι θα πρόσφερε τα µέγιστα στα παιδιά της, αν τα µόρφωνε και τους
τα πρόσφερε όλα. Νόµιζε πως ήταν ασφαλές να το κάνει. Έφτασε µάλιστα στο σηµείο να
πιστεύει ότι την συνέφερε και την ίδια να πάρουν τη διαχείριση τα παιδιά της ...Τα παιδιά
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της, που τα είχε στείλει στο Πανεπιστήµιο και νόµιζε ότι εκεί τα έκανε "ανθρώπους" ...Τα
παιδιά της, τα οποία γρήγορα αντιλήφθηκαν την αφέλειά της και τη "δούλευαν" από την
αρχή σαν "ήρωες των Πολυτεχνείων", ενώ ήταν µόνιµοι θαµώνες των καταγωγίων.
Αυτά τα παιδιά είναι που σήµερα µάς απειλούν µε καταστροφή ...Τα παιδιά µιας γενιάς,
που, από την πρώτη στιγµή που συνειδητοποιήθηκε ως γενιά, τιµήθηκε άκοπα για
ανύπαρκτο ηρωισµό και στη συνέχεια "αποφάσισε" πως, όχι µόνον όσοι αγωνίζονται
πραγµατικά, αλλά και όσοι εργάζονται πραγµατικά, είναι κορόιδα ...Μια γενιά, η οποία
ξεκίνησε τη ζωή της από τα χωµάτινα πατώµατα και ανακάλυψε την αστική "καλοπέραση"
µε τα εµβάσµατα των γονιών της ...Μια γενιά, η οποία αποφάσισε πως και οι ίδιοι οι γονείς
της ήταν κορόιδα ...πως η ίδια, σαν η "εξυπνότερη" όλων των εποχών, θα µπορούσε να
ζήσει τη ζωή της "σταυροπόδι" ως εισοδηµατίας. Θα ζούσε πλούσια µε την "επικαρπία" όλων
όσων έφτιαξαν τα κορόιδα και άρα µέσω του δηµοσίου κεφαλαίου.
...Η γενιά αυτή, η οποία θα περάσει ως η πλέον ανυπόληπτη στην ιστορία του
ελληνισµού ...Η µόνη γενιά σε µια ιστορία χιλιάδων χρόνων, που δεν έβαλε ούτε ένα
"λιθαράκι" στη δόξα και τη φήµη του ελληνισµού ...Η µόνη γενιά που δεν είχε ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ
παγκόσµιου φήµης Έλληνα ...ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ. Γιατί; Γιατί απόλαυσε τόση τζάµπα δόξα, που στο
τέλος ξέχασε τον λόγο που κάποιος δοξάζεται. ∆εν είχε λόγο ν' ασχολείται µε το αντικείµενο
ενασχόλησης που προσφέρει την ανταµοιβή. Η γενιά αυτοτιµήθηκε τόσο πολύ, που στο
τέλος ξέχασε και η ίδια τον λόγο που τιµάται. Εδώ και τριάντα χρόνια αλληλοσυγχαίρονται
µεταξύ τους, ξεχνώντας ότι στην πραγµατικότητα έχουν διυλίσει έναν πολύ µικρό κώνωπα
και έχουν βγάλει ένα µεγάλο τάνκερ λίπος ...Ξεχνώντας ότι έχουν "µυθοποιήσει" µια
"αντίσταση" των επτάµιση ωρών, των δύο γύρων µε πίτα, του µισού κιλού κεµπάπ και τις
ρετσίνες που είχαν παραγγείλει οι εκφωνητές του Πολυτεχνείου.
Αυτή η γενιά βρήκε και τον "ηγέτη" που της άρµοζε και έδεσε το "γλυκό". Η ηρωϊκή
γενιά των ηρώων καταγωγίων βρήκε τον ήρωα των ξενοδοχείων και αποφάσισαν να µας
"σώσουν". Με "ηγέτη" τον κληρονόµο Ανδρέα θα έχτιζαν τη νέα Ελλάδα των έξυπνων
κληρονόµων ...Τον "πατριώτη" Ανδρέα, που κι αυτός -όπως και ο γιος του αργότερα- ήταν
στα pay-roll των Εβραίων. Με "ηγέτη" λοιπόν έναν άχρηστο τεµπέλη, αναδείχθηκαν σαν
"ηγέτες" της γενιάς τους οι όµοιοί του ...Οι απόλυτα άχρηστοι της γενιάς τους και της
κοινωνίας. Μιλάµε για κλωνοποιηµένους "Παπανδρέου" πολλές δεκαετίες πριν τη Ντόλυ.
Μιλάµε για κλωνοποιηµένα γαϊδούρια πολύ πριν εµφανιστούν τα κλωνοποιηµένα πρόβατα.
Από εκεί και πέρα τα πράγµατα εξελίχθηκαν σε ρυθµούς καταιγίδας. Με την εξουσία
στα χέρια οι άχρηστοι και οι τεµπέληδες δεν έτρεχαν απλώς, αλλά "κάλπαζαν". Ο "δρόµος"
ήταν "εύκολος" ή τουλάχιστον έτσι τους φαινόταν. Είχαν κληρονοµήσει µια τεράστια
δηµόσια περιουσία και ένα παγκοσµίου φήµης εθνικό όνοµα και νόµιζαν ότι αυτά αρκούσαν
...Αρκούσαν, γιατί θεωρούσαν ότι οι ίδιοι διέθεταν αυτό το οποίο "έλειπε" από όλους τους
προηγούµενους, που τα είχαν δηµιουργήσει. Νόµιζαν ότι γνώριζαν πώς να ζουν "ποιοτικά"
και "αποστολή" τους έγινε να µάθουν και στους άλλους να "ζουν" ανάλογα. Νόµιζαν ότι
ήταν έξυπνοι που τα γνώριζαν αυτά, ενώ οι προηγούµενοι δεν γνώριζαν πώς να ζουν, αλλά
µόνον πώς να εργάζονται ... Τα κορόιδα ...Όλοι κορόιδα και µόνον αυτοί έξυπνοι.
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Το αποτέλεσµα ήταν αυτό που βλέπουµε. Τα παιδιά αποδείχθηκαν άχρηστα κι αχάριστα
και τώρα τα έχουν καταστρέψει όλα. Τα έχουν "φάει" όλα. Χρωστάνε όσα δεν χρωστούσαν
ποτέ όλες οι γενιές µαζί. Έχουν βγάλει στο "σφυρί" ακόµα κι αυτά που δεν πρέπει να
µπαίνουν "υποθήκη" ποτέ, γιατί απαίτησαν αίµα για ν' αποκτηθούν. Τα άχρηστα "παιδιά"
σήµερα αποδεικνύονται και άχρηστοι "γονείς", εφόσον αποφάσισαν να µην αφήσουν τίποτε
στους επόµενους.
Σήµερα -και µπροστά στα αδιέξοδα όπου έχουν οδηγηθεί, εξαιτίας των δικών τους
λαθών- επιµένουν να κοιτάνε και πάλι µόνον τον εαυτό τους. Εκµεταλλευόµενοι το όσο
διάστηµα της ενεργής παρουσίας, που τους αποµένει στην οικονοµία και την εξουσία,
προσπαθούν να εξασφαλίσουν µόνον τα δικά τους συµφέροντα και κανενός άλλου. Λίγο
πριν τη συνταξιοδότησή της αυτή η γενιά έχει αποφασίσει να παραδώσει καµένη γη. Τόσο
καµένη, που ένα από τα γερµανικά "αφεντικά" της δήλωσε ότι η σηµερινή Ελλάδα του
θυµίζει τη Γερµανία µετά τη λήξη του πολέµου.
Αυτήν είναι η κατάσταση στην οποία µας οδηγούν. Μόνοι τους έφεραν την Ελλάδα στη
σηµερινή τραγική κατάσταση και µόνοι τους "συνθηκολογούν", για να σώσουν µόνον τους
εαυτούς τους. Το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σώσουν τα τοµάρια τους. Να πάρουν
διαβεβαιώσεις από τους µελλοντικούς "ιδιοκτήτες" τής Ελλάδας ότι θα δοθούν χρήµατα για
το διάστηµα που αφορά τη δική τους επιβίωση ως συνταξιούχων. Ξεπουλάνε τα πάντα µε
έναν χρηµατοδοτικό "ορίζοντα" είκοσι χρόνων. ∆εν τους νοιάζει καν τι θα γίνει από εκεί και
πέρα.
Αυτή είναι η γενιά του Πολυτεχνείου ...Η γενιά που ξεπουλάει τα πάντα ...Η γενιά που
παραδόθηκε στην Goldman Sachs ...Η γενιά που πρόδωσε τους πάντες για µια πρόσκληση
σε εκδήλωση της Λέσχης Μπίλντερµπεργκ ...Η γενιά που προσπαθεί να µας τροµοκρατήσει,
προκειµένου ν' αποδεχθούµε την ξένη κατοχή και τον περιορισµό της εθνικής µας
κυριαρχίας ...Η γενιά της ∆αµανάκη, που µας απειλεί µε τον "µπαµπούλα" της ∆ραχµής ...Η
γενιά του Βενιζέλου, που ίδρυσε το δωσιλογικό Ταµείο του ξεπουλήµατος και του
Μητρόπουλου

που

το

"τρέχει"

...Η

γενιά

της

διαφθοράς

του

Μαντέλη

και

του

Χριστοφοράκου ...Η γενιά της Τρέµη και του Πρετεντέρη, που µπαίνουν ως τροµοκράτες
δωσίλογοι στα σπίτια µας, για να µας τροµάξουν ...Η γενιά του Χριστοδουλάκη, του
Αδριανόπουλου, του Μπίστη και των άλλων "καθοδηγητών" της τροϊκανής προπαγάνδας
...Η γενιά του Γιωργάκη, της Ντόρας και του Αντωνάκη.
Αυτήν τη γενιά πρέπει να εξουδετερώσει ο λαός, πριν αυτή τον καταστρέψει πλήρως.
Πρέπει να την "αποστρατεύσει" πλήρως και απολύτως πριν κάνει µεγαλύτερο κακό από αυτό
που ήδη έχει κάνει. Από τις επόµενες κιόλας εκλογές θα πρέπει να αρνηθεί την ψήφο του σ'
αυτούς µε καθαρά ηλικιακά κριτήρια. Μπορεί αυτό το οποίο λέµε να φαίνεται ρατσιστικό,
αλλά δεν είναι. Όπως θαυµάσαµε συνολικά τη γενιά του '40 για τον ηρωισµό και την
αυταπάρνησή της, έτσι µπορούµε να σικτιρίσουµε συνολικά τη γενιά του Πολυτεχνείου ως
επικίνδυνη. ∆εν υπάρχει ρατσισµός, όταν αποτιµώνται οι "θητείες" των γενιών στην
εξουσία.
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∆υστυχώς και ευτυχώς οι γενιές χαρακτηρίζονται από τους "πρώτους" τους και οι
οποίοι λειτουργούν ως "χρωστικές". Από εκεί και πέρα, εξαιτίας αυτών των λίγων, οι πολλοί
θα είναι είτε τυχεροί είτε άτυχοι. Αν οι "χρωστικές" µιας γενιάς είναι γενναίοι, η γενιά θα
είναι τυχερή και ως γενναία θα περάσει στην ιστορία. Αν οι "χρωστικές" της είναι άχρηστοι
άνθρωποι η γενιά θα είναι άτυχη και ως άχρηστη θα περάσει στην ιστορία. Ήταν τυχερή η
γενιά που ακολούθησε τους πραγµατικούς ήρωες του '40 και ήταν άτυχη γενιά που
ακολούθησε τους "ήρωες" του Πολυτεχνείου. Η πρώτη φώναζε "αέρα", για να διώξει τους
εχθρούς στο όνοµα των Ελλήνων και η δεύτερη θα αναγκάσει τους Έλληνες να φωνάξουν
"αέρα να φύγει η γενιά-χολέρα", για να διώξουν την ίδια.
Αυτή η γενιά είναι πέρα για πέρα αποτυχηµένη. Η "κορυφή" της είναι "διαποτισµένη"
µέχρι

το

"µεδούλι"

καλλιέργησαν

οι

της

ηγέτες

από
της.

τον

καιροσκοπισµό

Βλέπεις

και

ανθρώπους,

τον
όπως

φιλοτοµαρισµό
τον

που

της

διεφθαρµένο

και

πολυεκατοµµυριούχο Σιφουνάκη, να παριστάνουν τους "επαναστάτες" και καταλαβαίνεις τι
σηµαίνει "ανίατη" περίπτωση. Τέτοιοι είναι όλοι τους. Ανίατοι, αµετανόητοι και άπληστοι.
Ό,τι και να γίνει, όπως και να έρθουν τα πράγµατα, για όσο διάστηµα διαχειρίζονται εξουσία
θα επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη. Μόνον αν τους διώξεις µπορείς ν' απαλλαγείς από
αυτούς.
Να τους διώξουµε όλοι µαζί από την εξουσία και σ' αυτό να βοηθήσει η ίδια η γενιά
τους ...Αυτή, η οποία κινδυνεύει να εξευτελιστεί στους αιώνες των αιώνων ...Η γενιά αυτή,
που, εξαιτίας τους, κινδυνεύει να γίνει ο περίγελος των χιλιετηρίδων. Εµείς δεν επιθυµούµε
σύγκρουση γενιών. Εµείς θέλουµε ν' αποµακρυνθούν οι άθλιοι από την εξουσία. Αν θέλουµε
να ελπίζουµε στην επιβίωση, κανένας από αυτούς δεν πρέπει να ξαναπεράσει ούτε απ’ έξω
από τη Βουλή των Ελλήνων. Οι επιλογές αυτής της γενιάς πρέπει να ακυρωθούν ...Οι
επιλογές των πρωταγωνιστών της γενιάς αυτής ...Αυτών, οι οποίοι µέχρι τώρα ζούσαν
δηµοσία δαπάνη σαν "αριστεροί", "σοσιαλιστές" και "αναρχικοί" και οι οποίοι, όταν
"ανακάλυψαν" το φαουά-γκρα και τη σαµπάνια, υπηρέτησαν τον καπιταλισµό στην πιο
σκληρή του µορφή.
Οι επιλογές αυτής της γενιάς των νεοταξιτών "γενίτσαρων" πρέπει να ακυρωθούν µε
την ψήφο του λαού. Οι επιλογές τής δήθεν ιδιωτικοποίησης, που στην πραγµατικότητα είναι
ένα ξεπούληµα. Λέµε της "δήθεν ιδιωτικοποίησης", γιατί εδώ υπάρχει ένα λεπτό σηµείο. Η
ιδιωτικοποίηση, την οποία επικαλούνται αυτοί, είναι προσχηµατική. Μακάρι όλα αυτά τα
ελέω δηµοσίου κρατικοδίαιτα κοπρόσκυλα να επεδίωκαν την πραγµατική ιδιωτικοποίηση.
Αυτοί επιδιώκουν το ξεπούληµα και απλά έχουν ως "άλλοθι" την ιδιωτικοποίηση. Η
ιδιωτικοποίηση δεν είναι λάθος επιλογή. Η ιδιωτικοποίηση, που σήµερα εµφανίζεται ότι
απειλεί τα πάντα, µπορεί ν' αποδειχθεί ότι είναι η καλύτερη λύση για τα πάντα. Η
ιδιωτικοποίηση µπορεί να µας σώσει για πάντα.
Αυτής της άποψης είµαστε κι εµείς. Απόλυτη ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
θέλουµε κι εµείς. Ιδιωτικοποίηση όµως, που να προστατεύει αυτό το κεφάλαιο από τους
ντόπιους προδότες, αλλά και από τους ξένους µνηστήρες ...Τους ξένους µνηστήρες, που
στο όνοµα των δήθεν ανταγωνιστικών οικονοµιών και του καπιταλισµού πιέζουν για
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ιδιωτικοποιήσεις και στην ουσία δηµιουργούν προφάσεις για πλιάτσικο εις βάρος του πιο
αφελή ιδιοκτήτη, που είναι συνήθως ο λαός. Είναι άλλο το πράγµα το πλιάτσικο στο όνοµα
της ιδιωτικοποίησης και άλλο πράγµα η ίδια η ιδιωτικοποίηση, που µπορεί ν' αποδειχθεί
σωτήρια για το µέλλον του ελληνικού λαού.
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η ιδιωτικοποίηση της σηµερινής δηµόσιας περιουσίας είναι η
απόλυτη εξασφάλισή της απέναντι στους ντόπιους και ξένους άρπαγες. Είναι η καλύτερη
ασφάλεια, γιατί µόνον αυτή η πρακτική µπορεί να συνάδει µε το "παραµύθι" τους περί
ελεύθερης οικονοµίας. Ως επιλογή είναι µονόδροµος, γιατί µόνον η ιδιωτική περιουσία
προστατεύεται µέσα στη ζούγκλα του καπιταλισµού ως κόρη οφθαλµού. Πού βρίσκεται η
εξασφάλισή της; Ιδιωτικοποίηση δεν είναι να τα πάρουν όλα για "ψίχουλα" οι Γερµανοί.
Ιδιωτικοποίηση είναι και η "µεταφορά" των τίτλων της σηµερινής δηµόσιας ιδιοκτησίας στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως, αυτή η µεταφορά της σηµερινής δηµόσιας περιουσίας -και προκειµένου να µην
γίνουν αδικίες µεταξύ των Ελλήνων- θα πρέπει να δροµολογηθεί µε έναν πολύ
συγκεκριµένο τρόπο. Για να διασφαλιστούν απόλυτα τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά
συµφέροντα των Ελλήνων πολιτών, είναι υποχρεωτικό να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες. Πριν γίνει γενική µεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας της δηµόσιας περιουσίας στον
ασφαλιστικό "χώρο", θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο ασφαλιστικό ταµείο.
Υποχρεωτικά,

δηλαδή,

θεωρούµε

ότι

πριν

από

την

ιδιωτικοποίηση

πρέπει

να

επανασχεδιάσουµε συνολικά το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα
ταµείο, στο οποίο να συνυπάρχουν -ως ασφαλισµένοι- εργοδότες κι εργαζόµενοι ώστε αυτό
το ταµείο να εκφράζει σχεδόν απόλυτα τα δηµόσια συµφέροντα, αλλά στο νοµικό επίπεδο
να µην ταυτίζεται µ' αυτά. Να τα εκφράζει σχεδόν απόλυτα ως ιδιωτική εταιρεία και να
πάψει να έχει την εικόνα της δηµόσιας εταιρείας -και άρα να γίνεται στόχος- και συνεπώς να
κινδυνεύει από τους ξένους άρπαγες. Να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο ασφαλιστικό ταµείο για
όλους τους Έλληνες, ώστε όλοι να µπορούν να µπουν σ' αυτό αλλά και όλοι να έχουν
συµφέρον από ένα τέτοιο ταµείο.
Αυτό

είναι

εύκολο.

Από

τον

κοινό

εργάτη,

τον

αυτοαπασχολούµενο

αστό

ή

επιτηδευµατία µέχρι τον πιο ισχυρό βιοµήχανο όλοι εργάζονται. Από τη στιγµή που όλοι
εργάζονται, θα ξεκινάνε την ασφάλιση από τον εαυτό τους ...Από τον εαυτό τους θα
ξεκινούν και µετά θα συνεχίζουν µε όποιους άλλους µπορεί ν' απασχολούν στις επιχειρήσεις
τους. ∆εν υπάρχει δυσκολία, δηλαδή, να µπουν στο ίδιο ασφαλιστικό ταµείο οι εργάτες, οι
υπάλληλοι, οι υδραυλικοί ή οι δικηγόροι και οι βιοµήχανοι. Όταν µάλιστα αυτό το ταµείο
λειτουργεί µε αναλογιστικά κριτήρια, µπορεί η κάθε συντεχνία να καθορίσει µόνη της τις
εισφορές της, ώστε εκ των προτέρων να καθορίζει τις µελλοντικές απολαβές της. Αυτό
συµβαίνει και τώρα. ∆εν παίρνουν όλοι στο ΙΚΑ την ίδια σύνταξη, επειδή ανήκουν στο ίδιο
ταµείο. Ο καθένας παίρνει αυτό, το οποίο έχει πληρώσει.
Από τη στιγµή που συµφέρει όλους τους συνταξιούχους να µπουν σε ένα τέτοιο ενιαίο
και πάµπλουτο ταµείο, θα πρέπει να δούµε αν συµφέρει και τις υπόλοιπες γενιές η
µεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας του σηµερινού δηµοσίου κεφαλαίου στο ταµείο αυτό. Αν
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αυτό είναι αναµφισβήτητα κάτι που συµφέρει την εκάστοτε γενιά των "αποµάχων" της
εργασίας, θα πρέπει να εξετάσουµε και το αν θα µπορούσαν να το αποδεχθούν κι αυτοί που
τυχόν θα θίγονταν από τη µετακίνηση της ιδιοκτησίας µιας τέτοιας µεγάλης ποσότητας
κεφαλαίου ...Να εξετάσουµε πόσο συµφέρον θα ήταν για την ενεργή γενιά των
εργαζοµένων.
Θεωρούµε κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ακόµα και οι ενεργές γενιές θα το δεχθούν µε
απόλυτη ικανοποίηση. Θεωρούµε βέβαιο ότι δεν θα τις θίξει αυτή η "µετακίνηση" της
ιδιοκτησίας του πρώην δηµοσίου κεφαλαίου. Αν και θεωρητικά θα µπορούσαν να
θεωρήσουν ότι θα τους συνέφερε να ελέγχουν για λογαριασµό τους αυτούς τους
κολοσσιαίους µοχλούς ανάπτυξης, πιστεύουµε ότι δεν θα αντιδράσουν σε αυτό το
ενδεχόµενο. Γιατί δεν θα αντιδράσουν; Γιατί θα τους συνέφερε πιο πολύ µια τέτοια
περίπτωση. Γιατί ο άνθρωπος, όταν µπορεί και εργάζεται, δεν φοβάται τίποτε. Φοβάται
µόνον για την εποχή κατά την οποία δεν θα µπορεί να εργάζεται.
Ο εργαζόµενος ζει πολύ πιο ευτυχισµένος όταν δεν φοβάται για τα γηρατειά του, παρά
όταν περνάει λίγο πιο άκοπα τον εργασιακό του βίο. Προτιµά ακόµα και να κοπιάσει
παραπάνω όταν µπορεί, παρά να βρεθεί σε δυσκολία, όταν δεν θα µπορεί να την
αντιµετωπίσει µε τα χέρια του. Μια τέτοια επιλογή θα τον χαροποιούσε, γιατί θα διασφάλιζε
αυτό, το οποίο είναι βέβαιο ότι σε κάποια στιγµή της ζωής του θα το χρειαστεί και είναι η
εξασφάλιση

ανθρωπίνων

συνθηκών

ζωής.

Απλά

πράγµατα.

Η

ισχυροποίηση

των

ασφαλιστικών ταµείων είναι µια επιλογή, που αφορά όλους τους εργαζόµενους και θα τη
βρουν "µπροστά" τους. Είναι σωστή επιλογή και θα χαρούν όταν θα τη βρουν µπροστά
τους.
Γι' αυτόν τον λόγο τους συµφέρει. ∆εν έχουν λόγο να πολεµήσουν κάτι, το οποίο τους
αφορά όλους εξίσου και θα τους εξυπηρετεί όλους, όταν αυτοί θα είναι εξίσου ανήµποροι.
Απ' όπου και να "ξεκινάει" ο άνθρωπος, είναι βέβαιο ότι στη δύση της ζωής του θα
"καταλήξει" στο να µην µπορεί να εργαστεί και άρα θα έχει ανάγκη ένα εύρωστο ταµείο, για
ν' απολαύσει µε άνεση και σιγουριά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αυτό το κατανοούν
οι εργαζόµενοι, γιατί είναι άνθρωποι. Το κατανοούν, γιατί ο µεγαλύτερος φόβος των θνητών
ανθρώπων είναι η αδυναµία των γηρατειών. Ο µεγαλύτερος φόβος είναι η ανηµποριά των
τελευταίων χρόνων της ζωής.
Για εµάς λοιπόν, το "δόγµα", το οποίο θα πρέπει ν' ακολουθηθεί, γι' αυτό το οποίο
σήµερα ονοµάζεται δηµόσιο κεφάλαιο και αφορά τις κερδοφόρες υποδοµές του κράτους,
είναι πολύ απλό. Αφαιρείται από τη διαχείριση του κράτους και περνάει στη διαχείριση του
ενιαίου ασφαλιστικού ταµείου. Αν η οικονοµία στο σύνολό της ανήκει στην ενεργή γενιά
των Ελλήνων, τότε οι υποδοµές ανήκουν σε όλες τις προηγούµενες γενιές των Ελλήνων. Αν
αυτές οι υποδοµές αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο µέρος της οικονοµίας, δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι και οι απόµαχοι της ζωής αντιπροσωπεύουν ένα αντίστοιχα µεγάλο ποσοστό της
κοινωνίας. Από εκεί και πέρα µε αυτές τις υποδοµές διασφαλίζεις για πάντα το σύνολο των
γενεών.
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∆εν υπάρχει φόβος για την επιβίωση αυτού του ταµείου. Έτσι κι αλλιώς πάντα θα
λειτουργεί υπό καθεστώς µονοπωλίου. ∆εν πρόκειται να εµφανιστούν ανταγωνιστές. Μία
µόνον φορά φτιάχνεις τις υποδοµές. Μετά µόνον τις συντηρείς. Μία φορά δηµιουργείς, για
παράδειγµα, το βασικό οδικό δίκτυο ή το δίκτυο ηλεκτροδότησης. ∆εν φτιάχνει η κάθε γενιά
το δικό της δίκτυο, ώστε να υπάρχει πρόβληµα µε τον εσωτερικό ανταγωνισµό. Ό,τι έγινε
δηλαδή µέχρι σήµερα ως υποδοµή, είναι το τελικό σ' ό,τι αφορά το είδος του. Από εκεί και
πέρα µόνον συντηρείται κι αναβαθµίζεται.
Αυτό το δίκτυο υποδοµών είναι έργο των προηγούµενων γενιών ...Των γενιών των
νεκρών Ελλήνων. Τελευταίοι "αντιπρόσωποι" εκείνης της γενιάς των προηγούµενων είναι οι
"απόµαχοι" της εργασίας ...Οι Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στη δύση της ζωής της και
πλέον δεν µπορούν να εργαστούν για την επιβίωσή τους. Είναι οι τελευταίοι που
"κατέθεσαν" τον κόπο τους γι' αυτό το κεφάλαιο και οι οποίοι δεν είναι ενεργά µέλη της
οικονοµίας. Αν λοιπόν όλοι οι προηγούµενοι είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των υποδοµών, που
θα

βαστάνε

εσαεί

την

"Ψιλή

Κυριότητα"

του

δηµοσίου

κεφαλαίου,

η

γενιά

των

συνταξιούχων είναι αυτή, που δικαιούται την "επικαρπία" της ...Την "επικαρπία", που
εξασφαλίζει τις συντάξεις τους.
Γιατί αναφερόµαστε τόσο σε περασµένες γενιές, νεκρούς και συνταξιούχους; Αυτό δεν
το κάνουµε τυχαία. Το κάνουµε, για να "προσανατολιστούµε" σ' ό,τι αφορά την
αντιµετώπιση των καταστάσεων και των πραγµάτων. Αναζητούµε τον ιδανικό τρόπο
διαχείρισης ενός τόσο τεράστιου και πολύτιµου κεφαλαίου, το οποίο θέλουµε να αποδοθεί
σε

ένα

µελλοντικό

ενιαίο

ασφαλιστικό

ταµείο

...Τον

ιδανικό

τρόπο

τόσο

για

να

διασφαλίζονται τα συµφέροντα των ασφαλισµένων του όσο και να µην παραµορφώνεται
εξαιτίας τους η ελεύθερη οικονοµία. Να µην λειτουργούν σαν ασυναγώνιστα κτήνη, που
αλώνουν και καταπίνουν τα πάντα, επειδή είναι τεράστια. Η λειτουργία τους πρέπει να είναι
ήπια και µε συγκεκριµένους προσανατολισµούς. Να λειτουργούν υπέρ των συµφερόντων
των ασφαλισµένων τους, να επιβιώνουν εύκολα και ταυτόχρονα να υπηρετούν την
κοινωνία.
Αν λοιπόν τα ασφαλιστικά ταµεία "προικιστούν" µε µια τέτοια ακλόνητη και απείρως
προσοδοφόρα περιουσία, δεν πρέπει να αφήνονται σε δυναµικές κινήσεις µέσα στην
οικονοµία. ∆εν πρέπει να την απειλούν µε σοσιαλιστικού τύπου εκτροπές. ∆εν πρέπει να
αφήνονται ν' ακολουθούν ή να στηρίζουν την εκάστοτε πολιτική σκοπιµότητα της εκάστοτε
κυβέρνησης. Γι' αυτόν τον λόγο τα ασφαλιστικά ταµεία πρέπει ν' αντιµετωπίζονται ως
κληροδοτήµατα ...Ουδέτερα κληροδοτήµατα, τα οποία έχουν ως µόνο στόχο την επιβίωσή
τους και την εκτέλεση κάποιου απόλυτα και εξ’ αρχής προσδιορισµένου καθήκοντός τους
...Κληροδοτήµατα, που ανήκουν σε νεκρούς και αποδίδουν "µερίσµατα" σε συνταξιούχους
δικαιούχους.
Γιατί αυτό, το οποίο λέµε -και ακούγεται λίγο µακάβριο- είναι σηµαντικό; Γιατί από
µόνο του µας αποκαλύπτει τη µεθοδολογία της διαχείρισής τους. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύει
η έννοια του κληροδοτήµατος; Την αµετάκλητη βούληση ενός νεκρού κληροδότη να
διαιωνιστεί η εντολή του και άρα και η περιουσία που δίνει αξία και βέβαια ισχύ σε αυτήν
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την εντολή ...Την αµετάκλητη βούλησή του να εκτελεί ένα καθήκον απέναντι σε κάποιους
δικαιούχους, αλλά να µην ρισκάρει -και άρα να µην είναι επιθετικό στην οικονοµία- εις
βάρος της δικής του ασφάλειας. Αυτό από µόνο του "προσανατολίζει" στο επίπεδο της
διαχείρισης. Από τη µία πλευρά εντάσσει το κληροδότηµα καθαρά κι αµετάκλητα στη σφαίρα
της ιδιωτικής οικονοµίας και από την άλλη τού δίνει "γραµµή" πλεύσης µέσα σε αυτήν την
οικονοµία.
Αποκλείει το ενδεχόµενο των σοσιαλοκοµµουνιστικών πειραµατισµών, που γοητεύουν
τα κοµµατικά καθάρµατα ...Τα καθάρµατα, που έχουν µάθει να χρησιµοποιούν τη δηµόσια
περιουσία σαν προσωπική τους περιουσία ...Περιουσία βολεµάτων οπαδών, φίλων,
συγγενών και εραστών ...Τεµπελοστάσια άνευ προηγουµένου, που νοθεύουν όχι µόνον την
οικονοµική λειτουργία της κοινωνίας, αλλά και την πολιτική λειτουργία ...Τη λειτουργία
αυτή, που δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό και προκαλεί την έκρηξη της αναξιοκρατίας
...Τα φαινόµενα που διέκριναν τη µεταπολίτευση και ήταν αυτά που µας οδήγησαν στη
σηµερινή άθλια κατάσταση. Το κράτος-επιχειρηµατίας πρέπει να τελειώσει για πάντα. Το
κράτος θα πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο που του αρµόζει ...και τέλος. Τα ταµεία δεν είναι
κράτος ...Τα ταµεία είναι οι ασφαλισµένοι τους.
Έχοντας λοιπόν κάποιος τη δυνατότητα να "ιδιωτικοποιήσει" µε αυτόν τον ήπιο και
φιλολαϊκό τρόπο το σηµερινό "άρρωστο" δηµόσιο κεφάλαιο, µπορεί να είναι σίγουρος πως
θα εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του στο µέλλον. Πώς θα εξασφαλιστεί αυτό, χωρίς
να µπαίνουν κάποιοι πολιτικοί στον "πειρασµό" να ξανανοίξουν τις πόρτες της κολάσεως; Αν
δει κάποιος τι συµβαίνει στην παγκόσµια οικονοµία, θα δει ότι υπάρχουν τεράστιες
πολυεθνικές εταιρείες µε ανάλογης αξίας περιουσιακά στοιχεία, που λειτουργούν θαυµάσια,
χωρίς

να

έχουν

τη

φυσική

τους

ηγεσία

...Επιχειρήσεις

πολυεθνικές,

οι

οποίες,

λειτουργώντας σε πολλά και διαφορετικά οικονοµικά περιβάλλοντα, όχι µόνον δεν
αντιµετωπίζουν προβλήµατα καλής λειτουργίας, αλλά είναι απόλυτα ανταγωνιστικές.
Η εταιρεία Χίλτον, για παράδειγµα, µε εκατοντάδες ξενοδοχεία σε ολόκληρο τον κόσµο,
δεν διοικείται από τη φυσική της ιδιοκτησία. ∆ιοικείται ως κληροδότηµα ...Ως ίδρυµα, το
οποίο πρέπει να επιβιώσει µέσα στον χρόνο και ταυτόχρονα να αποδώσει µισθούς
εργαζοµένων, µερίδια κερδών σε κληρονόµους και πληρωµές προµηθευτών, χωρίς να
κινδυνεύει από τον σκληρό ανταγωνισµό και άρα χωρίς να παραβλέπει την έννοια της
επένδυσης. Όπως καθηµερινά αποδεικνύεται, το γεγονός της απουσίας φυσικής ηγεσίας δεν
µειώνει σε καµία περίπτωση τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της εταιρείας.
Επειδή η κληρονόµος Πάρις δεν είναι και πολύ έξυπνη, δεν σηµαίνει ότι η εταιρεία
εξαρτάται από αυτήν. ∆εν είδαµε ούτε να κλέβουν την εταιρεία οι διοικήσεις της ούτε να τη
"φορτώνουν" µε τις ανηψούλες τους. ∆εν είδαµε υπεράριθµες καθαρίστριες να ξαπλώνουν
στα µπαλκόνια ούτε υπεράριθµους ρεσεψιονίστες να σέρνονται στα λόµπι. ∆εν είδαµε να
κινδυνεύει η επιχείρηση από τους ανταγωνιστές της κι ούτε να έχει πρόβληµα να επιβιώσει
υπό καθεστώς άκρατου ανταγωνισµού. ∆εν είδαµε να υστερεί σε επενδύσεις ανανέωσης
εξοπλισµού ή ανακαίνισης των εγκαταστάσεών της. ∆εν είδαµε, δηλαδή, η απουσία των
φυσικών ιδιοκτητών να µετατρέπει διοίκηση και υπαλλήλους σε εργαζόµενους τύπου
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δηµοσίου µε την κακή έννοια. Γιατί; Γιατί υπάρχουν νόµοι και κανόνες, που επιτρέπουν τον
απόλυτο έλεγχό τους. Γιατί λειτουργούν υποχρεωτικά υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας,
εφόσον καραδοκούν ανταγωνιστές, δικαιούχοι και βέβαια εισαγγελείς. Απλά πράγµατα.
Πάνω στη διοίκηση τεράστιων ιδιωτικών εταιρειών, που µετά τον θάνατο των
δηµιουργών τους λειτουργούν ως κληροδοτήµατα, έχει δηµιουργηθεί µια τεράστια
"κουλτούρα"

διοίκησης

στη

∆ύση.

Μεγιστάνες,

οι

οποίοι

δηµιούργησαν

ολόκληρες

αυτοκρατορίες, δεν εµπιστεύονταν και δεν ήθελαν ν' αφήσουν τα δηµιουργήµατά τους
στους φυσικούς τους απογόνους κι αναζήτησαν την ασφάλεια των επαγγελµατιών της
διοίκησης. Υπάρχουν στη ∆ύση εταιρείες, οι οποίες έχουν εξειδίκευση σε αυτού του είδους
τη διαχείριση ...Την ήπια διαχείριση, εφόσον αρκούνται στο να συντηρούν τα τεράστια
µεγέθη τους, παρά να ρισκάρουν αµφιβόλου ποιότητας επαγγελµατικά ρίσκα.
Μπορεί λοιπόν ένα ίδρυµα, όπως το µελλοντικό "ιδιωτικό" ΙΚΑ, να προσλάβει µε διεθνή
διαγωνισµό µια τέτοια εξειδικευµένη διοίκηση και να "τρέξει" την περιουσία του -και βέβαια
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του- απέναντι στους ασφαλισµένους του ...Μια ξένη
διοίκηση µέχρι ν' "απογαλακτιστούµε" από τον αφόρητο κοµµατισµό, ο οποίος µάς έχει
διαπεράσει µέχρι το "µεδούλι" ...Μια διοίκηση, η οποία στην κυριολεξία δεν θα φαίνεται,
γιατί δεν είναι ο ρόλος της να φαίνεται ...Μια διοίκηση, η οποία δεν θα έχει την παραµικρή
σχέση και επαφή µε το πολιτικό προσωπικό της χώρας ...Μια διοίκηση, η οποία θα καταθέτει
τους ισολογισµούς της εταιρείας και θα ελέγχεται όπως ελέγχονται οι διοικήσεις των
καλύτερων και µεγαλύτερων επιχειρήσεων στον κόσµο.
Πρέπει ν' αποφύγουµε τα σηµερινά λάθη ...Τα λάθη που κατέστρεψαν όχι µόνον τα
ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και τις παραγωγικές ∆ΕΚΟ ...Τα αµύθητης αξίας κτήνη, που
έγιναν "πατσαβούρες", για να τις διεκδικούν κοψοχρονιά οι Γερµανοί και οι Εβραίοι.
Εγκλήµατα έγιναν εις βάρος του λαού όλα αυτά τα χρόνια. Πήγαιναν τα λαµόγια και οι
ταµίες των κοµµάτων στα ασφαλιστικά ταµεία, για να παριστάνουν τους διοικητές τους
...Τους διοικητές, οι οποίοι έχωναν µέσα στα ταµεία τα µακριά κοµµατικά τους "χέρια"
...που επένδυαν τα χρήµατα των ασφαλισµένων σε τοξικά "σκουπίδια", ανάλογα µε τις
προµήθειες που τους δίνουν οι κλέφτες ...που έχουν µολύνει τις "δεξαµενές" τους µε
"τοξικές" επενδύσεις της πλάκας.
Όλα αυτά πρέπει και µπορούν να τελειώσουν. Πρέπει να εξασφαλίσει η κάθε νέα γενιά
συνταξιούχων το εύρωστο ταµείο που δικαιούται για τον κόπο της. Να µην εξαρτάται από
τους Γιωργάκηδες και τις Ντορούλες αν θα επιβιώσει αξιοπρεπώς ή όχι. Να µην εξαρτάται
από τις διαθέσεις των κητών τύπου Βενιζέλου. Να ζει αξιοπρεπώς και περήφανα,
γνωρίζοντας ότι καταναλώνει τους δικούς της κόπους και όχι τις εισφορές και τους κόπους
των εν ενεργεία εργαζοµένων, επειδή τα κτήνη λεηλάτησαν το υστέρηµά τους.
Ποτέ ξανά δεν πρέπει να βρεθεί γενιά στη δύσκολη θέση που βρίσκονται οι σηµερινοί
συνταξιούχοι ...Να έχει δουλέψει σκληρά στη ζωή της και στο τέλος να εξαρτά την επιβίωσή
της από την ελεηµοσύνη και άρα από την επιτυχία των επόµενων. Ποτέ δεν πρέπει να
βρεθεί άτυχη γενιά σαν τη σηµερινή γενιά των συνταξιούχων, που αγωνιά για το αν θα τα
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καταφέρουν να τη συντηρήσουν τα κτήνη της γενιάς του Πολυτεχνείου ...Να τη
συντηρήσουν, γιατί στο µεταξύ έφαγαν τις οικονοµίες της.
Η ειρωνεία είναι ότι η πρώτη γενιά, που µπορεί να απολαύσει µια καλή και σίγουρη
σύνταξη από έναν σχεδιασµό σαν κι αυτόν που προτείνουµε, είναι η γενιά του Πολυτεχνείου
...Η απόλυτα αποτυχηµένη γενιά ...Η γενιά, που, αν δικαιούται ένα εφάπαξ, αυτό πρέπει να
το εισπράξει σε κλωτσιές και µπουνιές ...Η γενιά, που και µόνον να σκεφτεί ότι οι επόµενοι
µπορεί και να της µοιάζουν, θα πρέπει να την πιάσει απελπισία.

3) Άµεση κρατικοποίηση όλων των τραπεζών και "κούρεµα" όλων των
ιδιωτικών χρεών των Ελλήνων κατά 80%.

Αυτό, το οποίο συµβαίνει µε τις τράπεζες, αν δεν ήταν τραγικό, θα ήταν στην
κυριολεξία για γέλια. Μιλάµε για ένα πρόβληµα, το οποίο είναι τόσο απλό στην ανάλυσή
του, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ντροπή ακόµα και να επιχειρήσει κανείς να το
αναλύσει. ∆εν χρειάζεται, δηλαδή, να είναι καν έξυπνος κάποιος, για να καταλάβει τι
συµβαίνει. Για να το καταλάβουµε αυτό, θα χρησιµοποιήσουµε ένα πολύ απλό παράδειγµα.
Έστω ότι έχουµε έναν φίλο, ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο χαλασµένο και έχει "µπλέξει"
µε τα συνεργεία. Τι θα τον συµβουλεύαµε, αν µας έλεγε ότι για το αξίας 3000 ευρώ
αυτοκίνητό του έχει πληρώσει ήδη 120.000 ευρώ επισκευαστικά και το αυτοκίνητο είναι
ακόµα καθηλωµένο στο συνεργείο, εφόσον εξακολουθεί να είναι χαλασµένο; Τι θα του
λέγαµε; Καλά το πας; ∆ώσε κι άλλα; ∆εν θα του λέγαµε να σταµατήσει να πληρώνει και να
επισκεφθεί κι έναν δικηγόρο, εφόσον είναι βέβαιο ότι έχει µπλέξει µε απατεώνες;
Είναι δυνατόν κάποιος από τον χώρο των συνεργείων να µην καταλαβαίνει πότε
έχουµε "ασύµµετρες" ζηµιές; ...Ζηµιές, οι οποίες από µόνες τους επιβάλουν το µη
περεταίρω; Πότε µια ζηµιά παύει να λέγεται τέτοια και γίνεται απάτη; ∆εν είναι δυνατόν
ένας γκαραζιέρης να µην γνωρίζει ότι κινδυνεύει να κατηγορηθεί µε την κατηγορία της
απάτης, όταν για την επισκευή ενός αυτοκινήτου απαιτεί όχι µία ούτε δύο, αλλά σαράντα
φορές την αξία του. Αυτό το γνωρίζει ο κάθε γκαραζιέρης, αλλά το γνωρίζει και ο κάθε
πελάτης του. Στην πραγµατική ζωή δεν υπάρχει καµία περίπτωση να εξελιχθεί τέτοιου
µεγέθους απάτη, γιατί δεν υπάρχει τέτοιου µεγέθους βλάκας γκαραζιέρης να την επιχειρήσει
και βέβαια δεν υπάρχει αναλόγου µεγέθους βλάκας πελάτης, για να την πληρώσει.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο καταλαβαίνει ο πιο αγράµµατος γκαραζιέρης, δεν µπορούν να
το "καταλάβουν" οι σπουδαγµένοι στο Χάρβαντ τραπεζίτες µας. Αυτό, το οποίο δεν θα το
επέτρεπε να εξελιχθεί ο πιο αφελής πελάτης, το αφήνει να εξελιχθεί ένας από τους πιο
έξυπνους λαούς στον κόσµο. Ως λαός έχουµε ήδη δώσει 120 δις ευρώ, για να
"επισκευάσουµε" ένα τραπεζικό σύστηµα, το οποίο µε τις σηµερινές αξίες δεν αξίζει πάνω
από 3 δις ευρώ. Μπαζώνουµε και θα εξακολουθήσουµε να µπαζώνουµε µε χρήµα ένα
πηγάδι χωρίς πάτο. Το κράτος, εντελώς εγκληµατικά, παίρνει από το υστέρηµα του λαού,
όχι για να διασφαλίσει ή να επενδύσει τον πλούτο του, αλλά για να σώσει τις περιουσίες του
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Λάτση ή του Σάλλα ή του Κωστόπουλου ...Τις περιουσίες αυτών, που τώρα θα έπρεπε να
έχουν χρεοκοπήσει και να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια από απαιτήσεις των θυµάτων
τους.
Όµως, αντί να συµβαίνουν αυτά, συµβαίνουν τα αντίθετα. Αντί αυτοί να σέρνονται
στην κοινωνία ως αποτυχηµένοι και κατεστραµµένοι, εξακολουθούν να µας "κοιτούν" από
ψηλά

µε

τα

δικά

µας

χρήµατα

...Μας

"δουλεύουν"

κανονικά.

Κάνουν

πως

δεν

καταλαβαίνουν τι συµβαίνει οι χρυσοπληρωµένοι Golden Boys. Με χρήµατα του λαού ένας
Νανόπουλος, για παράδειγµα, εξακολουθεί ν' απολαµβάνει µισθούς, µπόνους και προνόµια,
σαν να δούλευε η Eurobank "ρολόι". Με χρήµατα των φτωχών Ελλήνων ζει σαν
"πετυχηµένος"

διευθύνων

σύµβουλος

κάποιος,

που

είναι

προφανές

ότι

απέτυχε.

Αποτυχηµένος είναι κάποιος, που, υπό τη δική του διαχείριση, η µετοχή της εταιρείας του
"κατρακύλισε" από τα 25 ευρώ που είχε κάποτε στα 0,56 ευρώ που έχει τώρα ...Να δώσεις
µια τέτοια µετοχή σε ένα παιδί που λέει τα κάλαντα και να σε πει "γύφτο".
Κι όµως ...αντί αυτός ο διευθύνων σύµβουλος αυτής της αποτυχηµένης επιχείρησης να
απειλείται µε κρέµασµα στην Πλατεία από τους µετόχους τής τράπεζας και τους καταθέτες
της, εξακολουθεί κι απολαµβάνει τα προνόµια του πετυχηµένου τραπεζίτη. Εξακολουθεί να
δίνει συνεντεύξεις επιτυχηµένου και να "µαλώνει" τον λαό, που δεν είναι ανταγωνιστικός
...Αυτό το "τέρας" της ανταγωνιστικότητας. Γιατί του επιτρέπεται να το κάνει αυτό, παρά
την παταγώδη ανεπάρκειά του; Γιατί τόσο οι µέτοχοι της τράπεζας που διευθύνει όσο και οι
καταθέτες της είναι πονηροί, αλλά και τροµοκρατηµένοι.
Όλοι αυτοί περιµένουν από το κράτος να χρηµατοδοτήσει τους φόβους και τις αστοχίες
τους. Περιµένουν από το κράτος να επιδοτήσει την "επιτυχία" του Νανόπουλου και να
σωθούν και οι ίδιοι, είτε ως µέτοχοι είτε ως καταθέτες. Κορόιδα είναι να κάνουν φασαρία;
Να απειλήσουν την επιδότηση µε την αµφισβήτηση της ικανότητας του Νανόπουλου; Είναι
αρκετά έξυπνοι, για να µην επιχειρήσουν να βγάλουν µόνοι τους τα µάτια τους. Άλλωστε,
πρόβληµα δεν υπάρχει. Αφού υπάρχει το κορόιδο, που θα πληρώσει τη ζηµιά. Αυτοί, οι
οποίοι δεν ήθελαν κανέναν συνέταιρο στα κέρδη, βρήκαν τον "καλύτερο" συνέταιρο στη
ζηµιά.
Επειδή τα κορόιδα κάποτε ξυπνάνε, η κρατική πολιτική πρέπει ν' αλλάξει απέναντι στις
τράπεζες. Έχοντας το κράτος πληρώσει αυτές τις τράπεζες σαράντα φορές την αξία τους, θα
πρέπει κάποτε να απαιτήσει τα χρήµατά του. ∆εν είναι δυνατόν κάποιοι να παριστάνουν
τους µεγιστάνες ιδιοκτήτες ή τους πετυχηµένους CEO µε χρήµατα των φτωχών πολιτών.
Θεωρητικά αυτό σηµαίνει ότι θα έπρεπε συνειδητά το κράτος να τις οδηγήσει στη χρεοκοπία
και στη συνέχεια να τις κρατικοποιήσει. Να τις αποκτήσει, γιατί πρακτικά τις έχει ήδη
εξαγοράσει.
Με ποιον σκοπό θα µπορούσε να διεκδικήσει την απόκτησή τους το κράτος; Με τον
σκοπό να ανακουφίσει την κοινωνία από το βάρος της τοκογλυφίας. Να απαλλάξει την
κοινωνία από τους συνεργάτες της διεθνούς τοκογλυφίας. Να απαλλάξει το έθνος από τους
δωσίλογους και τους συνεργάτες των ξένων κατακτητών. Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτή
η κρατικοποίηση των τραπεζών είναι αναπόφευκτη εξέλιξη. Ακόµα δηλαδή κι αν το κράτος
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δεν την επεδίωκε, ελάχιστες πιθανότητες θα υπήρχαν για να την αποφύγει. Γιατί το λέµε
αυτό; Γιατί, αν το κράτος αποφασίσει το "κούρεµα" των οµολόγων του σε ποσοστό 80%,
καµία ιδιωτική τράπεζα δεν θα επιβιώσει στην Ελλάδα. Άρα; Άρα αν αποφασίσει το κράτος
να "κουρέψει" τα οµόλογά του, στην πραγµατικότητα διεκδικεί την ιδιοκτησία των
τραπεζών. Κάνει εµµέσως αυτό, το οποίο θεωρούµε ότι είναι και το σωστό για να κάνει.
Σε αυτό το σηµείο ακόµα και ο πιο καλοπροαίρετος αναγνώστης πιθανότατα θα µας
κατηγορήσει για αντίφαση. Όταν αναφερόµασταν στα ασφαλιστικά ταµεία για τις ∆ΕΚΟ,
θεωρήσαµε ως κατάρα για την ελεύθερη οικονοµία και την κοινωνία να υπάρχει το κράτοςεπιχειρηµατίας. Σε αυτό το σηµείο εµφανιζόµαστε σχεδόν σαν "παλαιοκοµµουνιστές", που
θεωρούµε ως ιδανική επιλογή την κρατικοποίηση των τραπεζών ...Κι όµως δεν υπάρχει
αντίφαση. Είναι άλλο πράγµα η επιχειρηµατικότητα και άλλο πράγµα η τραπεζική
λειτουργία. Είναι τελείως διαφορετικό πράγµα το κράτος να είναι επιχειρηµατίας της αγοράς
και τελείως διαφορετικό πράγµα να ελέγχει τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Πώς µπορεί να συµβαίνει αυτό το εκ πρώτης όψεως αντιφατικό; Απλά πράγµατα. Ένας
επαγγελµατίας δολοφόνος "εργάζεται", αλλά δεν τον αποκαλείς αυτοαπασχολούµενο
εργαζόµενο. ∆εν σε στεναχωρεί αν τον πλήττει η "αναδουλειά". ∆εν σε στεναχωρεί αν
καταλήξει στο ταµείο ανεργίας. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε την κοινή επιχειρηµατικότητα
σε σχέση µε την τραπεζική "επιχειρηµατικότητα". Μοιάζουν ως δραστηριότητες, αλλά δεν
είναι ίδιες. Η µία µπορεί να σε ταΐσει από την εργασία σου, ενώ η άλλη µπορεί να
"σκοτώσει" όποιον "στοχεύσεις". Η µία µοιάζει µε ακίνδυνο "µίξερ", το οποίο σου επιτρέπει
να µαγειρεύεις και η άλλη µοιάζει µε επικίνδυνο "Καλάσνικοφ", που σου επιτρέπει να
µακελεύεις. Μηχανήµατα είναι καί τα δύο, αλλά δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι
δυνατόν να αφήνονται σε µια οικονοµία ν' ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την επιτυχία και
το κέρδος άνθρωποι, οι οποίοι κρατάνε "µίξερ" στα χέρια µε ανθρώπους "οπλοφόρους";
Ως εκ τούτου µια "θανατηφόρα" δραστηριότητα δεν ιδιωτικοποιείται για κανέναν λόγο.
Οποιαδήποτε δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ιδιώτη να καταστρέφει οµοίους
του, απαγορεύεται να υπάρχει ως επιλογή. Πόσο µάλλον στην οικονοµία, όπου όλοι
αναζητούν το ίδιο κέρδος από την ίδια "πηγή". Αυτό δεν πρέπει να µας φαίνεται παράξενο.
Όπως για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η οπλοφορία σε όλους τους ιδιώτες, αλλά στο
κράτος όχι µόνον είναι υποχρεωτική, αλλά επιβάλλεται να ενισχύεται διαρκώς, έτσι
συµβαίνει και µε την τραπεζική δραστηριότητα. Όπλα, χωρίς να απειλείται η κοινωνική
λειτουργία, µπορεί να έχει στην κατοχή του µόνον το κράτος. Αν αρχίσουν να µοιράζονται
όπλα στους ιδιώτες, θα έχουµε προβλήµατα και αυτό είναι κατανοητό από όλους. Η
τραπεζική λειτουργία είναι ένα "οπλικό σύστηµα" µέσα στην οικονοµία.
Το κράτος µπορεί να είναι άχρηστος και κακός επιχειρηµατίας, αλλά µπορεί και
υποχρεούται να είναι καλός τραπεζίτης. Η τραπεζική δραστηριότητα δεν είναι κακό να
ελέγχεται από το κράτος ...το αντίθετο είναι κακό. Ψεύτες και υποκριτές είναι αυτοί, οι
οποίοι τοποθετούν τις τράπεζες ανάµεσα στις κοινές επιχειρήσεις. Ψεύτες και υποκριτές είναι
αυτοί, οι οποίοι υπερασπίζονται την ελεύθερη οικονοµία και την ταυτίζουν µε την ιδιωτική
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τραπεζική λειτουργία. Πραγµατικά ελεύθερη και δίκαιη για όλους τους ιδιώτες οικονοµία
είναι µόνον αυτήν, που την τραπεζική λειτουργία την ελέγχει το κράτος.
Η ορθή τραπεζική λειτουργία προστατεύει τα γενικά συµφέροντα όλων αυτών, που ως
ιδιώτες θα αγωνιστούν στην ελεύθερη οικονοµία. Είναι αυτός, ο οποίος "επιβάλει" τους
νόµους και τους κανόνες του παιχνιδιού, που έχει επιλέξει η κοινωνία της ελεύθερης
οικονοµίας. Είναι αυτός, ο οποίος επηρεάζει την πορεία των "παιχτών" και ως εκ τούτου δεν
µπορεί να είναι "παίχτης" και ο ίδιος. Μπορεί να γίνει δίκαιος αγώνας, αν ο διαιτητής ενός
παιχνιδιού µπαίνει µέσα στο γήπεδο, έχοντας και δικά του συµφέροντα να εξυπηρετήσει;
Πόσο

δίκαιος

µπορεί

να

είναι

ένας

διαιτητής,

αν

υποστηρίζει

κάποιον

από

τους

αγωνιζόµενους, επειδή πάνω σ' αυτόν στοιχηµάτισε;
Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος του τραπεζικού συστήµατος. Είναι ο "διαιτητής" στο
"παιχνίδι" της ιδιωτικής οικονοµίας και ο "διαιτητής" απαγορεύεται να είναι "παίκτης" και ο
ίδιος. "Παίζει" στο "παιχνίδι", αλλά δεν είναι "παίκτης". Εκ των δεδοµένων λοιπόν ο ρόλος
του "διαιτητή" απαγορεύεται να αφήνεται σε ιδιώτες. Απαγορεύεται, γιατί αποκλείεται να
µην µπει στον πειρασµό να "παίξει". Μόνον οι ιδιώτες µπορούν να γίνουν "παίκτες". Γι'
αυτόν τον λόγο θεωρούµε ψεύτες και υποκριτές αυτούς, οι οποίοι, υπερασπιζόµενοι δήθεν
την ελεύθερη οικονοµία, υπερασπίζονται και το "δικαίωµα" των ιδιωτικών τραπεζών να
υπάρχουν.
Είναι ψεύτες όσο ψεύτες θα ήταν και κάποιοι, οι οποίοι θα ισχυρίζονταν ότι αγαπάνε το
ποδόσφαιρο και για την "υγεία" του θέλουν να είναι "παίκτες" και οι διαιτητές. Ούτε οι
απατεώνες, που "στήνουν" τα παιχνίδια, δεν θα τολµούσαν να το πουν αυτό. ∆εν το
τολµάνε, γιατί γνωρίζουν ότι θα "χαλάσει" το παιχνίδι. Αυτό θα έδιωχνε τον κόσµο από τα
"γήπεδα" και άρα θα κατέστρεφε και τους ίδιους. Ακριβώς το ίδιο πράγµα είναι να
συµµετέχουν οι τράπεζες σαν "παίκτες" στο "γήπεδο" της οικονοµίας. Απαγορεύεται να
συµµετέχουν στο παιχνίδι αυτοί, οι οποίοι µε τις αποφάσεις τους κρίνουν τα αποτελέσµατά
του. Όσο "στηµένο" είναι το "παιχνίδι" και σίγουρο το κέρδος του διαιτητή, που
"διαιτητεύει" ένα παιχνίδι στο οποίο έχει στοιχηµατίσει και ο ίδιος, άλλο τόσο είναι
"στηµένη" η οικονοµία όπου "παίζουν" οι τράπεζες. Αγοράζει η τράπεζα ως επενδυτήςστοιχηµατάκιας µετοχές µιας εταιρείας, που ως τράπεζα-παίκτης µπορεί να την ευνοήσει
απέναντι στον ανταγωνισµό της.
Η απόδειξη αυτών που λέµε είναι η σηµερινή κατάσταση, που µας βασανίζει
παγκοσµίως ως ανθρώπινο είδος. Επειδή το τραπεζικό σύστηµα ελεγχόταν από ιδιώτες,
φτάσαµε στη σηµερινή παγκόσµια αθλιότητα. Επειδή το τραπεζικό σύστηµα ελεγχόταν από
ιδιώτες, διέλυσαν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και "κατασπαράχθηκαν" οι περιουσίες των
ιδιοκτητών τους. Επειδή το τραπεζικό σύστηµα υπηρετούσε τα ιδιωτικά συµφέροντα των
ιδιοκτητών του, καταστράφηκαν οι οικονοµίες των ελεύθερων κρατών και σήµερα
λεηλατούνται τα ίδια τα κράτη. Επειδή το τραπεζικό σύστηµα, υπηρετώντας τα συµφέροντα
των ιδιοκτητών, "πόνταρε" στο εµπόριο, καταδικάστηκαν οι λαοί στην ανεργία. Η εξουσία
και άρα οι επιλογές του λαού πρέπει να βρίσκονται πάνω από την οικονοµική απληστία και
αυτό γίνεται µόνον αν ελέγχεται από το κράτος το τραπεζικό δεδοµένο.
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Η ιδιωτική FED είναι αυτή που κατέστρεψε τα εργοστάσια και την οικονοµία των ΗΠΑ
και όχι τα πυρηνικά της Σοβιετικής Ένωσης. Σήµερα η ιδιωτική ΕΚΤ έχει "βοµβαρδίσει"
όλους τους λαούς της Ευρώπης χειρότερα από τους βοµβαρδισµούς του Χίτλερ. Οι ιδιωτικές
ελληνικές τράπεζες είναι αυτές που έκλεισαν όλα τα εργοστάσια στην Ελλάδα και όχι ο
ανταγωνισµός. Οι ιδιωτικές τράπεζες ευνοούσαν τους παρασιτικούς εµπόρους και έπνιγαν
τους

παραγωγούς,

για

να

βγάζουν

µεγαλύτερα

κέρδη.

Οι

ιδιωτικές

τράπεζες

παραπλανούσαν τους εργαζοµένους µε "αυξήσεις", όταν αυτοί έχαναν τις δουλειές τους. Οι
ιδιωτικές τράπεζες οδήγησαν τους νοικοκύρηδες αυτής της χώρας στο σφαγείο του
χρηµατιστηρίου. Οι ιδιωτικές τράπεζες µάς οδήγησαν στο χάος και στο έλεος των ξένων
τοκογλύφων, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός τους.
...Ο σκοπός του πατριάρχη όλων των τραπεζιτών και τοκογλύφων αυτού του κόσµου,
Ρότσιλντ. Ο σιωνιστής Ρότσιλντ, ο οποίος, επικεφαλής των οµοίων του, ήθελε να
κατακτήσει τον κόσµο και γνώριζε ότι µπορεί να το κάνει µόνον µε τον έλεγχο του
νοµίσµατος και άρα του χρήµατος. Είχε δηλαδή τον σκοπό και όπως µπορούµε να
διαπιστώσουµε είχε και τον τρόπο ...Έναν τρόπο, τον οποίο ο ίδιος έχει αποκαλύψει
δηµοσίως και δεν τον ανακαλύψαµε εµείς κάπου καλά κρυµµένο. Ο Ρότσιλντ έχει πει
δηµοσίως ..."∆ως µου τον έλεγχο του νοµίσµατος µιας χώρας και µου είναι αδιάφορο ποιος
νοµοθετεί...". Μέσα σ' αυτόν τον σχεδιασµό τού Ρότσιλντ εντάσσονται -και αυτόν
υπηρετούν- τα "ελληνικά" τραπεζικά ιδρύµατα ...Ιδρύµατα µόνον κατ’ όνοµα ελληνικά,
εφόσον στην πραγµατικότητα είναι υποκαταστήµατα των τραπεζών του Ρότσιλντ. Αυτός, ο
οποίος σου δανείζει είναι το αφεντικό σου και όλοι γνωρίζουµε από πού δανείζονταν πάντα
οι "ελληνικές" τράπεζες.
Εδώ µπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης και την αξία του αρχικού παραδείγµατός µας
σ' ό,τι αφορά την αντίληψη της κατάστασης. Ο Ρότσιλντ είναι ο κορυφαίος παράγοντας του
εβραϊκού γυφταριού. Αυτός ο "γύφτος" είναι, που, υπό τον αλαλαγµό και βέβαια τη
"µαρτυρία" της γερµανικής πλέµπας, έχει "πιάσει" τους Έλληνες από το "µανίκι". Αυτός είναι
που τους κατηγορεί παγκοσµίως και τους έχει βυθίσει στη ντροπή και τον τρόµο. Για να
φτάσει όµως στη θέση να απειλεί µε τόσο θράσος και σε τέτοιον βαθµό, συνεργάστηκε µε
προδότες. Αυτός πλήρωσε όλους τους Έλληνες προδότες, για να µας εγκλωβίσει στο
αδιέξοδο.
Απλά

πράγµατα.

Αυτός

πλήρωσε

τους

προδότες

πολιτικούς,

ώστε

αυτοί,

ως

διεφθαρµένοι "ιπποκόµοι", να µας οδηγήσουν στα "µέρη" όπου αυτός είχε στήσει την
"ενέδρα" του ...Στα δικά του "µέρη", όπου κανονικά δεν θα έπρεπε να πλησιάζουν όχι
µόνον οι Έλληνες, αλλά κανένας λαός ...Στα βρόµικα "καλντερίµια" όπου συχνάζουν
τοκογλύφοι, µαστροποί, πόρνες και παπατζήδες ...Στα µέρη των Εβραίων. Αυτός πλήρωσε
τους Έλληνες τραπεζίτες αρχικά να µας "κεράσουν" και στη συνέχεια να µας "µεθύσουν" µε
τα δικά του "πέτσινα" χρήµατα. Στην ίδια Λέσχη Μπίλντερµπεργκ γίνονταν όλες αυτές οι
συνεννοήσεις των πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων που µας πρόδωσαν.
Ας ψάξει να βρει κάποιος σε ποιους χρωστάνε τα υπερχρεωµένα ελληνικά κόµµατα και
οι υπερχρεωµένες ελληνικές τράπεζες και θα καταλάβει ποιανού τα συµφέροντα υπηρετούν.
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Με "σαβούρα" της FED µάς φόρτωνε η Goldman Sachs, επειδή οι προδότες µάς είχαν
"δέσει" σαν πρόθυµο "γαϊδούρι". Αυτός ο απατεώνας είναι, που τώρα µας κατηγορεί και
"κλαίει" σαν δήθεν θύµα µας. Το πρόσωπο αυτού του "γύφτου" βλέπουµε, όταν ο Τρισέ µάς
κατηγορεί ευθέως σαν απατεώνες. Αυτός ο "γύφτος" προσπαθεί να µας λεηλατήσει µέσω
της Deutsche Bank και των "εργαλείων" τύπου Siemens.
Με την κρατικοποίηση των τραπεζών στην ουσία απαλλασσόµαστε από το σφικτό
"κράτηµά" του γύφτου. Με το "κούρεµα" τού "κονταίνουµε" τα χέρια και µε την
κρατικοποίηση των τραπεζών δεν του αφήνουµε "πέτο" ή "µανίκι", για να µπορεί να µας
"πιάνει". ∆εν µπορεί να µας "πιάνει", αν δεν ελέγχει τις τράπεζές µας. Τι πρέπει να κάνει το
κράτος, σε περίπτωση που αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος; Να
αναζωογονήσει την οικονοµία, ώστε να δώσει δύναµη στον "οργανισµό" της χώρας, για να
µην µπορέσουν οι "πτωµατοφάγοι" Εβραίοι να τον διαµελίσουν. Αν αρχίσει µια στοιχειώδης
ανάπτυξη, θα ανέβουν οι αξίες και δεν θα είναι εύκολο να διεκδικούν οι γύφτοι
"κοψοχρονιά" τα "ασηµικά" µας.
Πώς µπορεί να γίνει "επανεκκίνηση" της ελληνικής οικονοµίας µετά από την
κρατικοποίηση των τραπεζών; Στο ποσοστό που το κράτος θα κουρέψει τα δικά του
"οµόλογα", να κουρέψει και τα οµόλογα των τραπεζών. Αυτό το ίδιο ποσοστό να το
µεταφέρει και στα χρέη των πολιτών απέναντι σ' αυτές. ∆εν θα αποδώσει το "άρτιο" στους
δανειστές των τραπεζών, αλλά δεν θα απαιτεί το άρτιο από τους δανειολήπτες. Θα µειωθούν
τα χρέη των Ελλήνων πολιτών στο ποσοστό του 80%. Σε αυτό το ποσοστό θα
προσδιοριστούν και οι δόσεις των δανείων.
Αυτό θα ανακουφίσει την ελληνική οικονοµία, που σήµερα έχει φτάσει σε αδιέξοδα
...Μια οικονοµία, η οποία θα οδηγηθεί στη σίγουρη ανάπτυξη, αν ο επανασχεδιασµός του
τραπεζικού συστήµατος συνδυαστεί µε την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Γιατί; Γιατί η λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος θα µας απαλλάξει από τα δύο
µεγαλύτερα "καρκινώµατα" της µεταπολίτευσης ...Τη σπατάλη και τη διασπάθιση του
δηµόσιου χρήµατος από τα πάµπολλα και σπάταλα ασφαλιστικά ταµεία και τις ∆ΕΚΟ. Με ένα
ενιαίο ασφαλιστικό ταµείο θα µειωθούν τα λειτουργικά του έξοδα. Θα µειωθούν και οι
σπατάλες του, εφόσον µία διοίκηση, η οποία θα ελέγχεται ποινικά για τη διαχείρισή της, δεν
θα επιτρέψει το όργιο σπατάλης στα νοσοκοµεία και στις συνταγογραφήσεις, όπως
συµβαίνει σήµερα.
Μια τέτοια διοίκηση δεν θα επιτρέπει στους "αναπήρους" να πολλαπλασιάζονται
ανεξέλεγκτα ...∆εν θα επιτρέπει στους νεκρούς να εισπράττουν συντάξεις ...∆εν θα
επιτρέπει στους φαρµακοποιούς να "µπαζώνουν" πηγάδια µε πανάκριβα φάρµακα ...∆εν θα
επιτρέπει σε γιατρούς να χρεώνουν εξετάσεις, που δεν χρειάζονται ποτέ ...∆εν θα φτιάχνει
βίλες και πισίνες σε γιατρούς και φαρµακοποιούς. Όλα αυτά είναι δισεκατοµµύρια, τα οποία
θα επιτρέψουν στα ταµεία να µειώσουν τα ασφάλιστρά τους και να τα καρπωθούν οι
εργαζόµενοι ...και άρα να µπουν στην αγορά. ∆εκάδες δισεκατοµµύρια κάθε χρόνο, αν
σκεφτεί κάποιος ότι η Ελλάδα των φτωχών εργαζοµένων έχει τα πιο υψηλά ασφάλιστρα
στην Ευρώπη των πλουσίων.
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Επιπλέον µια τέτοια διοίκηση θα αναµορφώσει πλήρως και τις ∆ΕΚΟ. Θα αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας τους και άρα και τα έξοδά τους. Θα µειώσει τα κόστη της λειτουργίας
τους και τις σπατάλες τους. Μια τέτοια διοίκηση δεν θα ανεχθεί τους Φωτόπουλους και τους
λοιπούς φεουδάρχες του κοµµατικού συνδικαλισµού. Μια τέτοια διοίκηση δεν θα έχει
διαφορά από τη σηµερινή γερµανική διοίκηση του ΟΤΕ ...Τη διοίκηση αυτή, η οποία έκανε
τους πρώην κορυφαίους της κρατικοδίαιτης αντίδρασης απλά "στρατιωτάκια". Όχι αυξήσεις,
αλλά µειώσεις τούς έκανε ...και "µούγκα" οι πρώην κρατικοδίαιτοι τσαµπουκάδες. Έτσι θα
λειτουργούν όλες οι ∆ΕΚΟ, αν υπαχθούν σε µια διοίκηση, η οποία λειτουργεί µε καθαρά
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.
Αν µπει τέλος σ' αυτήν την "αιµορραγία", θα αλλάξει το σύνολο της εικόνας της
ελληνικής οικονοµίας. Θα αλλάξει η ίδια η λειτουργία του δηµοσίου τοµέα. Θα αναγκαστεί
το δηµόσιο να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα χωρίς τα συνδικαλιστικά "δεκανίκια" των
∆ΕΚΟ και των κοµµατικών χρηµατοδοτήσεων από τα αποθεµατικά των ταµείων. Εύκολα
πειθαρχούν οι εργαζόµενοι του στενού δηµοσίου τοµέα χωρίς τις "αλητοσυµµορίες" των
κοµµατικών συνδικαλιστών των ∆ΕΚΟ. Αυτό θα δώσει και ελπίδες για καλή εφαρµογή του
σωστού -από όλες τις πλευρές- µέτρου του ενιαίου µισθολογίου στο δηµόσιο.
Οι µισθοί των υπαλλήλων θα µειωθούν και θα ευθυγραµµιστούν µεταξύ τους, αλλά
αυτό δεν θα γίνει αίτιο να βυθιστούν αυτοί στη φτώχεια. Θα αλλάξουν απλά οι µισθοί σε
απόλυτες τιµές, αλλά το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων θα ανέβει. Θα ανέβει ακόµα πιο
ψηλά και από την εποχή της υποτιθέµενης "σπατάλης". Γιατί υποτιθέµενης; Γιατί οι
τοκογλύφοι εκείνη την εποχή έβαζαν τον υπάλληλο Σηµίτη να δίνει αυξήσεις και από την
άλλη τις εξανέµιζαν οι ίδιοι µε την καλπάζουσα ακρίβεια και τη "φούσκα" των ακινήτων.
Αυτό γινόταν στην Ελλάδα της απάτης. Όλη η µεθοδολογία των τοκογλύφων
στηριζόταν στους δηµοσίους υπαλλήλους και τα στεγαστικά τους δάνεια ...Σε αυτούς που
"µεθούσαν" από ανούσιες αυξήσεις και έπαιρναν τα "πέτσινα" χρήµατα, νοµίζοντας ότι
έχουν κέρδος, ενώ είχαν ζηµιά. ∆εν καταλάβαιναν οι δηµόσιοι υπάλληλοι το παιχνίδι των
τοκογλύφων

και

των

υπαλλήλων

τους,

είτε

αυτοί

ονοµάζονταν

Σηµίτηδες

είτε

Καραµανλήδες είτε Παπανδρέου. ∆εν καταλάβαιναν ότι τους έβαζαν τα "πέτσινα" χρήµατα
στο ένα χέρι και τους τα έπαιρναν από το άλλο, εφόσον οι ίδιοι "φούσκωναν" τις τιµές των
ακινήτων.
Οι ίδιοι, οι οποίοι δάνειζαν στο κράτος, για να αυξάνει -"αυτοκτονικά" για τη λειτουργία
του- τους µισθούς των υπαλλήλων, ήταν οι ίδιοι που δάνειζαν στις τράπεζες, για να
δανείζουν

σε

αυτούς

τους

υπαλλήλους,

προκειµένου

ν'

αγοράζουν

υπερτιµηµένες

"φούσκες". Αυτοί είναι που σήµερα, ως Τρόικα, ζητούν γη και ύδωρ από τους Έλληνες.
Αυτοί είναι που συνεργάστηκαν µε τους τοκογλύφους τραπεζίτες, τους προδότες πολιτικούς
και τους αφελείς δηµόσιους υπάλληλους.
Τους αποκαλούµε αφελείς, γιατί τέτοιοι ήταν. Ήταν οι αφελείς, που νόµισαν ότι, επειδή
µπήκαν στο δηµόσιο, έπαψαν να είναι εργαζόµενοι και προφανώς έπιασαν ιερωµένους από
τα αχαµνά. Αν αυτών των αφελών τα χρέη "κουρευτούν" κατά 80%, θα ανακουφιστεί όλη η
κοινωνία. Εννοείται βέβαια πως όποιος πολίτης µπει σε ρύθµιση των χρεών του, θα υποστεί
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και ανάλογη ρύθµιση των καταθέσεών του. ∆εν θα δηµιουργήσουµε ακόµα µία γενιά
επωφεληµένων και κάποιων νέων κορόιδων.
Μόνον µε έναν τέτοιο τρόπο θα "ξεφουσκώσει" η "φούσκα" των ακινήτων, χωρίς να
µας καταστρέψει. Αν "πέσουν" οι δόσεις των στεγαστικών δανείων, θα "πέσουν" και τα
ενοίκια σε ένα αντίστοιχο ποσοστό και θα ανακουφιστεί τόσο η αγορά όσο και η νεολαία. Θα
επιβιώσουν επιχειρήσεις, οι οποίες σήµερα αδυνατούν να επιβιώσουν. Θα αυξηθεί η
κατανάλωση και άρα τα φορολογικά έσοδα του κράτους, εφόσον θα "πέσουν" σε αντίστοιχο
ποσοστό τόσο οι τιµές των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών, που εξαρτώνται από ενοίκια
ή δάνεια. Θα "πέσουν" τα ενοίκια και χιλιάδες νέων θα µπορέσουν να ξεκινήσουν τη ζωή
τους µακριά από τα παιδικά τους δωµάτια.
Μόνον µε αυτό το "κούρεµα" των ιδιωτικών χρεών θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας, που υποτίθεται είναι το ζητούµενο και για την Τρόικα. Μόνον µε
αυτό το "κούρεµα" θα ενεργοποιηθεί η ανάπτυξη στην πατρίδα µας. Τα πάντα είναι
συνδεδεµένα

µε

τα

τεχνητά

διογκωµένα

δάνεια

των

τοκογλύφων

και

αυτά

µας

καταστρέφουν, εφόσον µας τραβάνε στον "πάτο" σαν "βαρίδια". Αν δεν απαλλαγούµε από
το

80%

τουλάχιστον

αυτού

του

"πέτσινου"

βάρους

δεν

υπάρχει

πιθανότητα

να

κατορθώσουµε να το "σηκώσουµε".
Από εκεί και πέρα πρέπει να διευθετηθεί το θέµα του εθνικού τραπεζικού σχεδιασµού
της επόµενης ηµέρες ...Έναν σχεδιασµό, ο οποίος θα ακολουθεί τις απαιτήσεις µιας νέας
εποχής ...Έναν τραπεζικό σχεδιασµό υπό τον κρατικό έλεγχο και απόλυτα εξειδικευµένο,
ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο η Πολιτεία θέλει να προσανατολίζει την ανάπτυξή της.
Για παράδειγµα, θα µπορέσει να υπάρχει µια τράπεζα εξειδικευµένη στα αγροτικά θέµατα,
όπως είναι η σηµερινή Αγροτική Τράπεζα. Μια τράπεζα εξειδικευµένη στην αποταµίευση,
όπως είναι το σηµερινό Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Μια τράπεζα γενικής τραπεζικής
υπηρεσίας, όπως είναι η Εθνική Τράπεζα.
Από εκεί και πέρα να ιδρυθούν εξειδικευµένες τράπεζες στελεχωµένες µε ειδικούς
στους τοµείς τους ...Στελεχωµένες µε µια αναδιανοµή του υπάρχοντος εξειδικευµένου
τραπεζικού προσωπικού. Μια Στεγαστική Τράπεζα, η οποία θα εξειδικεύεται στα στεγαστικά
δάνεια, ώστε να µην δηµιουργείται το φαινόµενο της "φούσκας". Μια Βιοµηχανική και
Βιοτεχνική Τράπεζα µε στελέχη εξειδικευµένα στην παραγωγική δραστηριότητα. Μια
Τουριστική

Τράπεζα

εξειδικευµένη

στις

τουριστικές

επιχειρήσεις,

ώστε

να

υπάρχει

οργανωµένος εθνικός "προσανατολισµός" στην τουριστική δραστηριότητα. Οι εξειδικευµένες
τραπεζικές υπηρεσίες θα είναι αυτές, οι οποίες θα εξασφαλίσουν γρήγορη, ασφαλή και
προπάντων συµπαγή οικονοµική ανάπτυξη. ΄
Όµως, ακόµα κι αυτά να γίνουν και πάλι θα πρέπει να κλείσουν δεκάδες -αν όχι
εκατοντάδες- τραπεζικά υποκαταστήµατα, εφόσον θα είναι άχρηστα. Οι τοκογλύφοι στα
χρόνια του αίσχους γέµισαν την επικράτεια µε υποκαταστήµατα. ∆εν άφησαν ούτε χωριά
χωρίς υποκαταστήµατα. ∆εν άφησαν λαµόγιο για λαµόγιο που να µην το προσέλαβαν. Ως εκ
τούτου και πάλι θα πρέπει ν' απολυθούν µερικές χιλιάδες τραπεζικών υπαλλήλων. Όλα αυτά
πρέπει να τύχουν συγκεκριµένης αντιµετώπισης. Πρέπει ο καθένας από αυτούς να πληρώσει
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αυτά, τα οποία του αντιστοιχούν στο εθνικό έγκληµα όπου συµµετείχαν όλοι τους. Πρέπει
να πληρώσουν όλοι και κυρίως οι διοικήσεις των τραπεζών ...Οι διοικήσεις, οι οποίες όλα
αυτά τα χρόνια της οικονοµικής απάτης και της εθνικής υποτέλειας απολάµβαναν της
δικαστικής ασυλίας.
Από αυτούς θα ξεκινήσουµε. Αυτών το "µέλλον" θα πρέπει να µας απασχολήσει πρώτα.
Χιλιάδες

συµπολίτες

µας

κατήγγειλαν

τράπεζες

και

διοικήσεις

για

τοκογλυφία,

αισχροκέρδεια, απάτη, κλπ.. Ό,τι ποινικό αδίκηµα και να σκεφτεί κάποιος, το έχουν
διαπράξει οι τραπεζίτες και δεν έχουν τιµωρηθεί. Γιατί; Γιατί οι τράπεζες είχαν "επενδύσει"
σε ειδικές σχέσεις µε τη δικαστική εξουσία. ∆ιόριζαν τα παιδιά των δικαστικών στις τράπεζες
χωρίς κανέναν διαγωνισµό και µε µόνο προσόν το επάγγελµα του πατέρα τους. Με αυτόν
τον απεχθή και ανήθικο τρόπο εξασφάλιζαν δικαστική ασυλία και παρανοµούσαν, χωρίς να
φοβούνται.
Παρανοµούσαν σε όλα τα επίπεδα. ∆εν είναι µόνον η τοκογλυφία που ασκούσαν σε
εκείνους, οι οποίοι πήγαιναν αυτοβούλως στα "γκισέ" τους. Χρησιµοποίησαν όλα τα µέσα,
για να οδηγήσουν σε αυτά τα "γκισέ" κι εκείνους που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα
πήγαιναν ποτέ από µόνοι τους. Χιλιάδες συµπολίτες µας έπεσαν θύµατα της εµετικής,
ψευδούς κι ανήθικης νεοταξίτικης προπαγάνδας, που, µέσω των ΜΜΕ έµπαινε στα σπίτια
µας και οδηγούσε τους απροστάτευτους και αφελείς συµπολίτες µας στα "νύχια" των
τραπεζιτών. Σε αυτά τα χρόνια της σκληρής τραπεζικής "κατοχής" κανένας δεν τιµωρήθηκε,
γιατί τα παιδιά των δικαστικών έκαναν τραπεζικές "καριέρες".
Όλες αυτές οι κατηγορίες µπορούν να γίνουν ένα "πακέτο" και να καθίσουν οι
διοικήσεις των τραπεζών επιτέλους στο δικαστικό "σκαµνί". Να δικαστούν για τοκογλυφία,
απάτη, ψευδή διαφήµιση, συκοφάντηση, αλλά και συνεργασία µε ξένους τοκογλύφους εις
βάρους του λαού, του κράτους και του έθνους. Να τιµωρηθούν όπως τους αξίζει. Να πάνε
φυλακή και να χάσουν τις περιουσίες τους. Οι άνθρωποι, οι οποίοι έπαιρναν τα σπίτια των
φτωχών, όταν αυτοί "αποτύγχαναν" στη δουλειά τους, θα πρέπει να χάσουν τα σπίτια τους
ως

"αποτυχηµένοι".

Οι

υπό

κρατική

διαχείριση

τράπεζες

να

απαιτήσουν

από

τις

προηγούµενες διοικήσεις τις περιουσίες τους ...Περιουσίες, οι οποίες έγιναν εις βάρος των
τραπεζών.
Αν τιµωρηθούν οι διοικήσεις των τραπεζών, µπορούµε να συνεχίσουµε και προς τα
"κάτω". Ο σχεδιασµός αυτού του υπό κρατική διαχείριση τραπεζικού συστήµατος να γίνει µε
πλήρη ισχύ εις βάρος των σκουπιδιών της τοκογλυφίας. Να απολυθούν µε ατιµωτικό τρόπο
όλα τα ανώτατα και πολλά από τα ανώτερα στελέχη των σηµερινών τραπεζών. Αυτό
σηµαίνει άµεσες απολύσεις χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως και µε τα ελάχιστα
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Όλοι αυτοί οι τραπεζικοί υπάλληλοι µε την παροχή της
ατιµωρησίας να δώσουν ως "αντιπαροχή" όλα όσα µέχρι τώρα θεωρούσαν επαγγελµατικά
και συντεχνιακά κεκτηµένα τους.
Τέτοια πρέπει να είναι η τιµωρία των χαφιέδων των τοκογλύφων ...Αυτών, οι οποίοι
παρανόµως "έβλεπαν" τις καταθέσεις των πολιτών και τους έπαιρναν τηλέφωνα τα
µεσάνυκτα, για να τους πουν τις "έξυπνες" ιδέες τους. Εκατοµµύρια Ελλήνων µπήκαν στο
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"σφαγείο" του χρηµατιστηρίου, επειδή κάποιοι τέτοιοι εγκληµατίες τραπεζικοί υπάλληλοι εντελώς παράνοµα και αντιδεοντολογικά- τους "πλεύρισαν" και τους κατέστρεψαν ...Οι
µόνοι εργαζόµενοι στην Ελλάδα, των οποίων την ανεργία θα την απολαµβάναµε ...Οι µόνοι
εργαζόµενοι, που θα θέλαµε να τους δούµε ν' απολαµβάνουν τις κρατικές "υπηρεσίες" των
ΜΑΤ.

4) Έναρξη δικαστικής έρευνας για την αποκάλυψη των ενόχων της σηµερινής
αθλιότητας. Την αποκάλυψη των διαφθορέων και των διεφθαρµένων.

Στις

ΗΠΑ

υπάρχουν

κάτι

ωραιότατες

νοµικές

εταιρείες

µε

πολύ

περίεργα

χαρακτηριστικά και ένα πολύ περίεργο αντικείµενο. Ενώ είναι δικηγορικές εταιρείες, δεν
διαπρέπουν στα δικαστήρια. Ενώ είναι στελεχωµένες µε άριστους νοµικούς, ασχολούνται
κατ’ αποκλειστικότητα µε οικονοµικά θέµατα. Ενώ οι υπηρεσίες τους µπορούν εύκολα να
αξιολογηθούν ως πανάκριβες, τις προσφέρουν σχεδόν αµισθί. Είναι δυνατόν να συµβαίνει
αυτό, θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης; Στις ΗΠΑ έναν καλό νοµικό δεν τολµάς να τον
χαιρετήσεις στο δρόµο, γιατί θα σου "χρεώσει" µε συγκεκριµένη "ταρίφα" ακόµα και τα λίγα
δευτερόλεπτα που τον απασχόλησες. Είναι δυνατόν τέτοιες εταιρείες να είναι "φτηνές";
Είναι δυνατόν. Γιατί; Γιατί πληρώνονται σε είδος. ∆εν τις πληρώνεις εσύ ο ίδιος ...Τις
πληρώνει η υπόθεσή σου και άρα η επιτυχία τους στη δουλειά τους. Εσύ τους προσφέρεις
την "ιστορία" σου και αυτές την παίρνουν για να την "τρέξουν". Με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι
συνεργάτης τους και όχι πελάτης τους. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι, αν πειστούν
ότι υπάρχει "ψαχνό" και άρα οικονοµικό κέρδος από την υπόθεσή σου, οι ίδιες
αναλαµβάνουν όλα τα έξοδά της. Η υπόθεσή σου γίνεται και δική τους υπόθεση, εφόσον
έχει συµφωνηθεί εξ’ αρχής το µερίδιο των συνεταίρων. Το µόνο που πρέπει να κάνεις,
δηλαδή, είναι να τους "πείσεις" ότι τους συµφέρει ν' αναλάβουν την υπόθεσή σου και από
εκεί και πέρα οι ίδιοι αναλαµβάνουν όλα τα έξοδα της υπόθεσης.
Ποιο ακριβώς είναι το αντικείµενο τέτοιων νοµικών "φιρµών"; Το "κυνήγι" της απάτης.
Μοιάζουν µε τους κυνηγούς "κεφαλών", εφόσον η εξειδίκευσή τους είναι να ξεσκεπάζουν
οικονοµικές απάτες και να βρίσκουν τους απατεώνες. Η εξειδίκευσή τους βρίσκεται στο να
αναλύουν τα "ψιλά γράµµατα" των παράνοµων συµβολαίων και να βρίσκουν τις απάτες. Η
εξειδίκευσή τους βρίσκεται στο να έχουν γνώση της αγοράς και να ξεσκεπάζουν τις
"στηµένες" δουλειές. Τέλος, εξειδίκευσή τους είναι η πλήρης και αξιόπιστη αποτίµηση των
ζηµιών, εξαιτίας τέτοιων απατών.
Τέτοιες

ιδιωτικές

εταιρείες,

που

χαίρουν

µεγάλης

εκτίµησης,

χρησιµοποιεί

η

αµερικανική δικαιοσύνη, το Κογκρέσο, οι αµερικανικές οικονοµικές υπηρεσίες, οι µηχανισµοί
ασφαλείας του αµερικανικού χρηµατιστηρίου κλπ.. Τις χρησιµοποιούν όταν θέλουν να
διαπιστώσουν ότι υπάρχει απάτη ακόµα και στα πιο εξειδικευµένα αντικείµενα. Τέτοιες
εταιρείες και µόνον να ξεκινήσουν έρευνα, "χτυπάνε" συναγερµοί και καρδιές απατεώνων
µε την ίδια ταχύτητα. Τις τρέµουν οι πάντες. Τέτοια εταιρεία ήταν για παράδειγµα αυτή, η
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οποία πριν από λίγα χρόνια πανικόβαλε τη Siemens και µάθαµε τα εγκλήµατά της σε όλα τα
µήκη και τα πλάτη του Πλανήτη.
Γιατί θα µας ήταν χρήσιµη η δουλειά µιας τέτοιας τόσο εξειδικευµένης νοµικής
εταιρείας; Θα µας ήταν χρήσιµη για την εµπειρία της και βέβαια για την αξιοπιστία της. Αν
θέλει κάποιος να δικάσει και να κλείσει στην κυριολεξία τη µεταπολίτευση πίσω από τα
κάγκελα, είναι υποχρεωµένος να παρακάµψει τις "άµυνές" της ...Τις έξυπνες και
πολύπλοκες νοµικές της άµυνες. Για να το επιτύχει αυτό, θα του αρκούσε να χρησιµοποιήσει
µια τέτοια εταιρεία. Όταν λοιπόν εµείς θεωρούµε ότι πέσαµε θύµατα προδοσίας, ευνόητο
είναι ότι πρέπει ν' αναζητήσουµε αυτό, το οποίο πάντα αναζητάς όταν ψάχνεις τους
προδότες ...και είναι τα "τριάντα αργύρια". Τζάµπα προδότες ποτέ δεν υπήρξαν στην
ιστορία. Αυτοί, που µας πρόδωσαν, είναι βέβαιο ότι δεν το έκαναν τζάµπα ...Είναι βέβαιο ότι
πληρώθηκαν και µάλιστα αδρά.
Όταν

λοιπόν

έχεις

στόχο

ν'

ανακαλύψεις

προδότες,

δεν

χρειάζεται

να

τους

"ακολουθείς" στην περίπλοκη "διαδροµή" τους. Κάνεις αυτό, το οποίο πολύ έξυπνα
περιγράφουν οι Αµερικανοί ως "Follow the money". Ακολουθείς τα χρήµατα και όχι τους
ίδιους. ∆εν τους παρακολουθείς στη "διαδροµή" που γνωρίζουν καλά και έχουν γεµίσει µε
"εµπόδια", τα οποία δεν σου επιτρέπουν να τους "καταδιώξεις" ..."Εµπόδια" του τύπου
"πολιτικές επιλογές", "ιστορικές συγκυρίες", "ευθύνες υπουργών", "παραγραφές" κλπ.. Από
τη στιγµή που γνωρίζεις τι θέλεις να κάνεις, ψάχνεις να βρεις τη "φωλιά" τους. Ψάχνεις να
βρεις το "µέρος" όπου θα πρέπει να γυρίσουν υποχρεωτικά, ακόµα κι αν κάνουν το γύρο
του κόσµου για να σε µπερδέψουν.
"Φωλιά" σε µια τέτοια περίπτωση είναι αυτό, το οποίο θεωρούµε δεδοµένο για τους
προδότες και είναι οι αµοιβή της προδοσίας ...Αυτό, το οποίο είπαµε πιο πάνω. Ψάχνεις να
βρεις όλες τις ύποπτες καταστάσεις, στις οποίες θα µπορούσαν να υπάρξουν ύποπτες
συναλλαγές µεταξύ διαφθορέων και διεφθαρµένων ...Καταστάσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν
συναλλαγές µεταξύ "γύφτων" και προδοτών ...Όλες εκείνες τις καταστάσεις, που οι
διεφθαρµένοι θα µπορούσαν µε τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους να εκµεταλλευτούν
οικονοµικά, για να εξυπηρετήσουν τους διαφθορείς τους ...Όλες εκείνες τις καταστάσεις, οι
οποίες θα επέτρεπαν στους ξένους τοκογλύφους ν' ανοίξουν µε το προδοτικό πολιτικό
προσωπικό οικονοµικές δοσοληψίες και άρα να το πληρώσουν. Λειτουργείς µε τη λογική του
υδραυλικού, που αναζητά τις "παροχές" απ' όπου µπορεί να υπάρξει µια "διαρροή".
Η ηγεσία της µεταπολίτευσης, δηλαδή, είχε πολύ συγκεκριµένες "ευκαιρίες" να τα'
"αρπάξει". Αυτές οι ευκαιρίες είναι στην ουσία οι "ντουλάπες" µε τους "σκελετούς", που έχει
προσπαθήσει να κλειδώσει και να εξαφανίσει τα "κλειδιά". Αυτές οι "ευκαιρίες" λοιπόν είναι
πολύ συγκεκριµένες. Αφορούν καί τα δύο κυρίαρχα κόµµατα εξουσίας και η ασφάλεια των
διεφθαρµένων είναι αυτό ακριβώς το πράγµα. Έχοντας το µαχαίρι και το καρπούζι, νόµιζαν
ότι θα είναι ασφαλείς. Έχοντας εντελώς παράνοµα και αντισυνταγµατικά παραχωρήσει στα
κόµµατα -και άρα στους εαυτούς τους- εξουσίες δικαστικής φύσεως, άρχισαν να
"καλύπτουν" τα ίχνη τους.
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Με δήθεν "εξεταστικές" ή "προανακριτικές" επιτροπές, οι οποίες δεν οδηγούσαν
πουθενά,

αλλά

εξέδιδαν

αθωωτικά

πορίσµατα,

"µπάζωναν"

ολόκληρες

"τρύπες"

εγκληµάτων. Με παράνοµες νοµοθετικές ρυθµίσεις µοίραζαν παραγραφές και αµνηστίες και
απέκλειαν τις έρευνες. Με αλληλοεκβιασµούς και συµψηφισµούς απέκλειαν το παραµικρό
ενδεχόµενο να υπάρξουν ανεπιθύµητες αποκαλύψεις. Τα πάντα ήταν σχεδιασµένα τέλεια,
όπως σχεδιάζονται πάντα από τις συµµορίες όπου τα µέλη τους έχουν κοινά συµφέροντα.
Τέτοια συµµορία ήταν και η δικοµµατική συµµορία, που κυβέρνησε τον τόπο στα χρόνια της
µεταπολίτευσης. Αυτή η συµµορία "έδεσε" τα µέλη της τόσο "σφικτά", που θεωρούσε τον
εαυτό της απόλυτα ασφαλή.
Ο δικοµµατισµός ακόµα και τώρα νιώθει ασφαλής. Το βλέπουµε στη φάτσα του
Τσοχατζόπουλου, ο οποίος µας κοροϊδεύει πίσω από τις κουρτίνες του µεγάρου της
∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου. Το είδαµε στο ειρωνικό χαµόγελο του Μαντέλη, όταν µας
"έφτυνε" κατάµουτρα. Το είδαµε στη σιγουριά του Τσουκάτου, όταν σχεδόν µάς "µάλωνε",
που είχαµε το "θράσος" να τον κρίνουµε. Η συµµορία της µεταπολίτευσης αισθανόταν κι
εξακολουθούσε να αισθάνεται δυνατή, γιατί απλούστατα τα είχε "στήσει" όλα τέλεια. Είχε
βγάλει από το "παιχνίδι" τη ∆ικαιοσύνη και ήταν σίγουρο ότι τα δύο συνένοχα κόµµατα δεν
θα έσπαζαν την "οµερτά".
Αυτή η "οµερτά" τα κάνει να ψηφίζουν "αµνηστεύσεις", "παραγραφές", "ανεύθυνα",
κλπ.. Αυτή η "οµερτά" φαίνεται ότι δεν πρόκειται να σπάσει µε τίποτε. Αυτό λέει και η
λογική. Ποιος θα σπάσει την "οµερτά"; Η Ν∆ ή το ΠΑΣΟΚ; Σε ποιο θέµα θα τη σπάσει;
Στους Ολυµπιακούς Αγώνες η Γιάννα της Ν∆ "άπλωνε" και ο Βενιζέλος του ΠΑΣΟΚ
"µάζευε". Στην υπόθεση Siemens ο Μαντέλης του ΠΑΣΟΚ "άπλωνε" και ο Λιάπης της Ν∆
"µάζευε". Στην υπόθεση του ΟΤΕ ο Σκαρπέλης του ΠΑΣΟΚ "άπλωνε" και ο Βουρλούµης της
Ν∆ "µάζευε".
Παντού και πάντα τα δύο κόµµατα εµφανίζονται πρωταγωνιστές και µε την ίδια
ευθύνη. Ακόµα κι εκεί όπου δεν φαινόταν να ισχύει αυτό το "ισόποσο", φαινόταν ότι
µπορούσε να γίνει εύκολα µια "τράµπα" ...Μια "τράµπα", που, µέσω αλληλοεκβιασµών,
εύκολα ερχόταν στα "ίσα" της. Αν κάποιος πίεζε περισσότερο στην "πράσινη" Siemens,
κάποιος άλλος θα πίεζε περισσότερο στο "µπλε" Βατοπέδιο. Ακόµα δηλαδή κι όταν οι
συνένοχοι µάλωναν για τα µερίδια, υπήρχε τρόπος να διατηρείται η "οµερτά" µεταξύ των
κοµµάτων.
...Τα κόµµατα των ιδιοκτητών, οι οποίοι συµµετείχαν στις συνελεύσεις της Λέσχης
Μπίλντεµπεργκ ...Τα υπερχρεωµένα κόµµατα στις τράπεζες του Ρότσιλντ ...Τα κόµµατα
εξουσίας, που χρηµατοδοτούν µε χρήµατα του κόσµου τις τράπεζες του Ρότσιλντ. Αυτοί οι
άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς και µας το δείχνουν. Μας προκαλούν µε τη συµπεριφορά
τους, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους απόλυτα "θωρακισµένους" πίσω από αυθαίρετες
"ασυλίες".
Ο σηµερινός Βενιζέλος, ο οποίος σήµερα "φορτώνει" µε "χαράτσια" τον φτωχό λαό,
φρόντισε να τους "θωρακίσει" όλους αυτούς και βεβαίως και τον εαυτό του. Ο διαβόητος
"συνταγµατολόγος" φρόντισε να κάνει το Σύνταγµα ένα κουρελόχαρτο, που να µην τους
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απειλεί ...Να µην απειλεί τον Σηµίτη, ο οποίος µάς κοροϊδεύει από το Κολωνάκι ...Να µην
απειλεί τον Χριστοφοράκο, ο οποίος µάς κοροϊδεύει από τις µπυραρίες του Μονάχου ...Να
µην απειλεί τον Ζαγοριανό, ο οποίος εξακολουθεί -ακόµα και ως υπόδικος- να µας "δικάζει"
από την "έδρα" του.
Είναι τόσο καλός ο σχεδιασµός τους, που θεωρητικά, ακόµα κι αν κάποιο άλλο κόµµα
πάρει την εξουσία, δεν είναι βέβαιο ότι µπορεί να τους καταδιώξει επιτυχώς. Αν δεν γνωρίζει
τι πρέπει να κάνει, θα την "πατήσει". Αν, δηλαδή, για παράδειγµα, ένα άσχετο κόµµα
κέρδιζε ως δια µαγείας τις επόµενες εκλογές και προσπαθούσε να τους τιµωρήσει, θα την
"πατούσε", αν δεν γνώριζε τι έπρεπε να κάνει ...Αν δεν γνώριζε πώς έπρεπε να χειριστεί τα
πράγµατα ...Αν δεν γνώριζε τον µηχανισµό της άµυνάς τους. Ακόµα δηλαδή κι αν είχε τόσο
τη θέληση όσο και την εξουσία να τους καταδιώξει, αυτά δεν θα ήταν αρκετά για να τους
τιµωρήσει. Γιατί; Γιατί ο σχεδιασµός τους είναι πολύ καλός. Ο σχεδιασµός τους είναι να
µετατρέπουν την οποιαδήποτε κίνηση εναντίον τους σε πολιτική πράξη.
Μπορούν, δηλαδή, µέσω των νόµων, τους οποίους οι ίδιοι έχουν θεσπίσει, να
δηµιουργούν σύγχυση µεταξύ της έννοιας του "κοινού ποινικού εγκλήµατος" και της
"εσφαλµένης πολιτικής πράξης". Αυτό είναι το όλο κόλπο. Γιατί; Γιατί το αντικειµενικό του
οικονοµικού εγκλήµατος µετατρέπεται σε υποκειµενικό του πολιτικού σφάλµατος και εκεί
χάνεται το παιχνίδι. Τους καταδιώκεις για εγκλήµατα κι αυτοί µιλούν για πολιτικές διώξεις.
Γι' αυτόν τον λόγο ακόµα και η πιο "φρέσκια" πολιτική δύναµη να πάρει την εξουσία, θα την
"πατήσει" αν στραφεί εναντίον τους, χωρίς να έχει τις απαιτούµενες γνώσεις. Θα την
κατηγορούν ότι προσπαθεί την εκλογική της νίκη να τη µετατρέψει σε "διωγµό", ώστε να
µονιµοποιηθεί στην εξουσία. Θα την κατηγορούν γι' αυτά που έκαναν αυτοί σε όλα τα
χρόνια της µεταπολίτευσης. Θα πολωθούν οι καταστάσεις, θα διχαστούν οι πολίτες και
ξαφνικά εγκληµατίες και αφελείς οπαδοί θα γίνουν ένα.
Όλα τα έκαναν τέλεια ...αλλά ...Αλλά, ως γνωστόν, το τέλειο έγκληµα δεν υπάρχει.
Υπάρχει ένα "αλλά", πολύ επικίνδυνο. Όλα είναι τέλεια µόνον για όσο διάστηµα δεν υπάρχει
γνώση από την πλευρά των όποιων νέων εξουσιαστών προκύψουν. Αν γίνει αλλαγή στους
διαχειριστές της εξουσίας και αυτοί έχουν γνώσεις, θα τη βρουν την "άκρη". Αν για τον
οποιονδήποτε λόγο αλλάξει χέρια η εξουσία και αυτοί οι οποίοι αναλάβουν έχουν γνώσεις,
όλοι οι σηµερινοί "σίγουροι και ασφαλείς" κινδυνεύουν να καταλήξουν σε φυλακές, που δεν
θα έχουν καν κάγκελα ...Σε φυλακές από καθαρό µπετόν, που θα είναι σαν τάφοι.
Προδότες, οι οποίοι σε άλλες εποχές θα εκτελούνταν, δεν δικαιούνται να βλέπουν τον ήλιο
ούτε καν πίσω από κάγκελα.
Όµως, για να συµβούν όλα αυτά, απαιτούνται οι γνώσεις που λέµε. Το πρώτο, το οποίο
θα πρέπει να γνωρίζει µια νέα εξουσία που θα αναλάβει καθήκοντα, είναι ότι δεν θα πρέπει
σε καµία περίπτωση να στραφεί απευθείας εναντίον αυτών. Η µεταπολίτευση µοιάζει µε τη
Μέδουσα, την οποία δεν πρέπει να την "κοιτάς" κατάµατα, γιατί σε ακινητοποιεί σαν
"πέτρα". Για να νικηθεί αυτή, θα πρέπει να την κοιτάς -αλλά και να ενεργείς εναντίον τηςµόνον εµµέσως ...Να χειρίζεσαι αυτά, τα οποία µπορείς ως εξουσία, αλλά να µην στρέφεσαι
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εναντίον της ως εξουσία. Να στηρίζεσαι σ' αυτά, τα οποία προκύπτουν εµµέσως εις βάρος
της και όχι να τη "χτυπάς" απευθείας.
Η όποια νέα εξουσία δηλαδή προκύψει, θα πρέπει απλά να χειρίζεται µε τον δικό της
τρόπο αυτά τα οποία δικαιούται ως εξουσία, αλλά να µην στρέφεται εναντίον τους. Τι
σηµαίνει πρακτικά αυτό; Ότι, αν κάποιος αναλάβει την εξουσία στην Ελλάδα, αναλαµβάνει
να διαχειρίζεται ό,τι την αφορά και είναι αρµοδιότητα της εξουσίας. Τέτοια αρµοδιότητα της
εξουσίας είναι και η διαχείριση των "ντουλαπών" µε τους "σκελετούς" του ελληνικού
κράτους. Τέτοιες "ντουλάπες" είναι όλοι οι "φάκελοι" των µεγάλων και πολυδάπανων
εθνικών προσπαθειών, που ανέλαβε να φέρει εις πέρας το ελληνικό κράτος ...που ανέλαβε
να διαχειριστεί η εξουσία της µεταπολίτευσης.
Αν

λοιπόν

θέλει

κάποιος

να

ξεκινήσει

ένα

"κυνηγητό"

εναντίον

αυτής

της

µεταπολίτευσης, λογικό είναι να έχουν νόηµα οι αµερικανικές νοµικές εταιρείες στις οποίες
αναφερόµαστε ...Είναι money followers ...Είναι "κυνηγοί κεφαλών" και στην περίπτωση µας
είναι πολλά τα κεφάλια που θ' αναζητηθούν. Είναι άγρια "σκυλιά", που πρέπει εσύ να τους
προσδιορίσεις τον "χώρο" κι αυτά θα βρουν µόνα τους τούς στόχους. Εσύ να τους δώσεις το
θέµα που πρέπει να "µυρίσουν", για να ξεκινήσουν την καταδίωξη. Το θέµα είναι να
γνωρίζεις πού πρέπει να ψάξεις ...Να γνωρίζεις τι υποθέσεις θα τους δώσεις ν' αναλάβουν.
Για εµάς τρεις είναι οι "ντουλάπες", οι οποίες µπορεί να µην έχουν το σύνολο των
"σκελετών" της µεταπολίτευσης, αλλά είναι σίγουρο ότι αφορούν το σύνολο των
εγκληµατιών της µεταπολίτευσης.
Τρεις φακέλους να δώσει κάποιος σε µια τέτοια εταιρεία και θα του αρκούν τα
πορίσµατά της, για να κλείσει κάποιους από τους επιφανείς της µεταπολίτευσης ισοβίως στη
φυλακή ...Τρεις απλούς φακέλους µε συµβόλαια έργων, προµηθειών κλπ.. ...Τους
"φακέλους" των Ολυµπιακών Αγώνων, του ΟΤΕ και του ΟΣΕ. Τίποτε άλλο να µην τους
δώσει, τα πάντα θα συνδεθούν µεταξύ τους. Άποψή µας είναι ότι όλο το µυστικό της
διαφθοράς της µεταπολίτευσης, που µας έχει οδηγήσει στη σηµερινή αθλιότητα, βρίσκεται
στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Εκεί βρίσκεται η άκρη του νήµατος του συνόλου της διαφθοράς, που µας οδήγησε στη
σηµερινή αθλιότητα ...Στο πιο θεαµατικό αλλά και αποτρόπαιο συµβάν, που έχει γνωρίσει η
πατρίδα µας από ιδρύσεώς της. Ένα συµβάν, το οποίο έχει "θωρακιστεί" νοµικά από το
καθεστώς, προκειµένου οι ένοχοι να εξασφαλίσουν την ατιµωρησία. Αν ανοίξει ο "φάκελος"
αυτού του συµβάντος, θα πάνε πάρα πολλοί σηµερινοί µεγαλόσχηµοι πολιτικοί και
οικονοµικοί παράγοντες στη φυλακή.
Για τη µελέτη ενός τέτοιου "φακέλου" είναι χρήσιµη µια τέτοια νοµική εταιρεία. Με την
εµπειρία της, την καλή της φήµη και την πανταχόθεν αναγνωρισµένη αξιοπιστία της, µπορεί
να σου δώσει ένα ερευνητικό πόρισµα, το οποίο θα είναι απόλυτα αξιοποιήσιµο δικαστικά
...Ένα αποτέλεσµα νοµικά αξιόπιστο και χρηστικό τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό ..."Για κάθε νόµιµη χρήση", όπως θα έλεγε ένας νοµικός. Με ποιο κέρδος θα το
έκανε αυτό; Για το κέρδος της αµοιβής της ...Της αµοιβής, που συνήθως είναι ένα γενναίο
ποσοστό επί των νόµιµων απαιτήσεων αυτού που θίγεται και είναι ο "πελάτης" της.
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Ποιο το κέρδος αυτής της τακτικής; Παρακάµπτεται ο σχεδιασµός της µεταπολίτευσης
...Ο έξυπνος σχεδιασµός της, που, όπως είπαµε, δηµιουργεί σύγχυση µεταξύ εγκλήµατος
και πολιτικού λάθους ...Ο σχεδιασµός, ο οποίος "µπλοκάρει" την εξέλιξη εν τη γενέση της
και δεν επιτρέπει στην υπόθεση να εξελιχθεί και να δικαστεί στα δικαστήρια. Αυτό το
"µπλοκάρισµα" παρακάµπτεται µε µια τέτοια εταιρεία. Όταν µια εταιρεία ξεκινάει την
έρευνα, στην πραγµατικότητα έχει ήδη "δικάσει" τους ενόχους κι αναζητεί τα στοιχεία του
εγκλήµατος. Παρακάµπτει δηλαδή όλη τη δικαστική "φάση" και φτάνει στο δια ταύτα, που
είναι το προϊόν του εγκλήµατος. Γιατί; Γιατί δεν την ενδιαφέρει ούτε η πολιτική ούτε η
ποινική διάσταση του θέµατος ...Τα χρήµατα την ενδιαφέρουν.
∆εν την ενδιαφέρει, για παράδειγµα, αν είναι ένοχος ο πασόκος Μαντέλης ή ο
νεοδηµοκράτης Λιάπης. Γι' αυτούς η ενοχή είναι απλά το "δικαίωµα" να διεκδικήσουν
χρήµατα. Τους ενδιαφέρει απλά ότι υπάρχει ενοχή, για να ξεκινήσουν. Μόνον αυτό τους
ενδιαφέρει. Γιατί; Γιατί από την ενοχή προκύπτει η ζηµιά του δηµοσίου. Ο Μαντέλης δηλαδή
και ο Λιάπης σε µια τέτοια περίπτωση θα έχουν "προδικαστεί" από τις εταιρείες πολύ πριν
αυτοί καθίσουν στο δικαστικό σκαµνί.
Πότε θα έχει πραγµατοποιηθεί αυτή η "προδίκη" ...Ή άτυπη και άρα χωρίς νόµιµο
αποτέλεσµα "προδίκη"; Αυτή πραγµατοποιήθηκε, όταν πείστηκε η εταιρεία από τον
"συνεργάτη" της ότι έχει "ψωµί" ο "φάκελος" των Ολυµπιακών Αγώνων ή της Siemens ή
του ΟΤΕ. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει ούτε ρίσκο ούτε αδικία. Γιατί; Γιατί αυτοί
αναζητούν τα κρυµµένα χρήµατα. Αν υπάρχουν τέτοια χρήµατα, τότε δικαιώνονται για τη
"δίκη" που έκαναν, "ερήµην" των κατηγορουµένων. Αν δεν υπάρχουν χρήµατα, δεν
συµβαίνει τίποτε, εφόσον δεν έχουν αρµοδιότητα να τιµωρήσουν κανέναν και άρα να τον
αδικήσουν. Αν δικαιωθούν, πληρώνονται. Αν δεν δικαιωθούν, απλά θα έχουν πληρώσει για
κάτι, το οποίο δεν τους απέδωσε κέρδη.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τον λόγο που είναι θέµα γνώσης η αναζήτηση των ενόχων; Η
εταιρεία αναζητάει τα χρήµατα που ζηµιώθηκε το δηµόσιο, γιατί από τη ζηµιά του προκύπτει
το µερίδιό της. ∆εν την ενδιαφέρει αν ο Μαντέλης είναι ένοχος ή όχι. Την ενδιαφέρει αν ο
Μαντέλης έβαλε κάτι στην τσέπη του, που ένα µέρος του ανήκει στην εταιρεία που τον
ανακάλυψε. Αν βρει τον Μαντέλη, τον κυνηγά η ίδια όχι επειδή είναι ένοχος, αλλά επειδή
έχει στην κατοχή του κάτι που της ανήκει. Ό,τι βρει εις βάρος του Μαντέλη και του κάθε
Μαντέλη, µπαίνει σε ένα "τραπέζι" και µοιράζεται ανάµεσα στους δικαιούχους. Ανάµεσα
δηλαδή στο κράτος, που προσέλαβε την εταιρεία και την ίδια την εταιρεία.
Ακόµα δηλαδή κι αν το κράτος δεν σε πάει στα δικαστήρια, γιατί δεν θέλουν οι
διαχειριστές του να κατηγορηθούν για πολιτικό "διωγµό", θα σε πάει η εταιρεία. Τι θα πεις
σε µια αµερικανική νοµική εταιρεία; Ότι σε κυνηγάει, επειδή είσαι "σοσιαλιστής" ή "δεξιός";
Το µόνο που µπορείς να πεις είναι ότι σε κυνηγάει αδίκως. Όµως, αυτό είναι κάτι που
λύνεται στα δικαστήρια και άρα εκεί θα πας είτε έχεις ως πολιτικός "ασυλία" είτε όχι. Στα
δικαστήρια δεν ενδιαφέρονται για τις πολιτικές σου απόψεις. Τα τραπεζικά σου βιβλιάρια
τούς ενδιαφέρουν. Οι κινήσεις των λογαριασµών σου τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν
οι συναλλαγές σου, γιατί είναι παράνοµες, αδήλωτες και "µαύρες". Αν χάσεις όµως αυτήν
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την οικονοµική µάχη στα δικαστήρια, θα καταστραφείς σε όλα τα επίπεδα, γιατί από εκεί και
πέρα η ποινική και πολιτική σου καταδίκη είναι δεδοµένη, εφόσον δεν έχεις "άλλοθι".
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Είναι θέµα "φοράς". Η ύπαρξη της εταιρείας στο
"παιχνίδι" αλλάζει τη "φορά" εξέτασης των πραγµάτων. Ο σηµερινός πολιτικός σχεδιασµός
προστατεύει τους εγκληµατίες µόνον κατά τη µία φορά. ∆εν σε αφήνει καν να ξεκινήσεις να
τους δικάσεις και ως εκ τούτου δεν µπορείς να ψάξεις για το "πτώµα", που επιβεβαιώνει το
"έγκληµά" τους. Ενώ όµως φρόντισαν να µην βρίσκονται οι ένοχοι, γιατί µπλόκαραν τη
διαδικασία που σε οδηγεί στο "πτώµα", δεν κατάφεραν να θωρακίσουν την αντίθετη "φορά".
Αυτό είναι το πρόβληµά τους. ∆εν µπόρεσαν να θωρακίσουν τη "φορά" απ’ όπου
ξεκινάς υποθετικά ότι υπάρχει "δολοφόνος" και στη συνέχεια εκµεταλλεύεσαι άσχετους
νόµους περί "βρόµικου" χρήµατος, για να βρεις το "πτώµα". Αν όµως βρεις "πτώµα" και άρα
επιβεβαιώσεις την αρχική υπόθεσή σου, αυτό σηµαίνει ότι αναγκαστικά ξεκινάει δίκη για
"δολοφόνο". Αναγκαστικά, εφόσον η ύπαρξη "πτώµατος" σηµαίνει αυτόµατα ύπαρξη
"δολοφόνου". Αναγκαστικά θα δικαστεί ο πολιτικός, αν βρεθεί ο παράνοµος τραπεζικός
λογαριασµός του. Το "βρόµικο" χρήµα και όλοι οι νόµοι που τον αφορούν δεν
παραγράφονται και έτσι δεν έχει άµυνες. Θα δικαστεί ως παράνοµος πολίτης και δεν θα
απαλλαγεί ως υπουργός, που, ελέω Βενιζέλου, δεν έχει "ευθύνη".
Από αυτήν την εταιρεία επιδιώκεις ν' αποδείξεις ότι εµπλέκονται εξίσου τα δύο µεγάλα
κόµµατα στα σκάνδαλα. Γιατί το επιθυµείς αυτό; Για ν' αποδείξεις ότι ο δικοµµατισµός, που
κυβέρνησε στη µεταπολίτευση, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Στην πραγµατικότητα δεν
πρόκειται περί δύο διαφορετικών οντοτήτων, που πρωταγωνίστησαν στη µεταπολίτευση.
Πρόκειται περί µίας οντότητας, η οποία, για λόγους τακτικής και πολιτικής σκοπιµότητας,
είχε δυαδική µορφή. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ο δικοµµατισµός της µεταπολίτευσης µπορεί να
δικαστεί ως ενιαίο καθεστώς ...Ενιαίο καθεστώς, το οποίο απλά είχε δύο "πρόσωπα", όπως
ένα νόµισµα µπορεί να έχει δύο "όψεις" ...Ενιαίο καθεστώς, το οποίο µπορεί να δικαστεί για
τα εγκλήµατα µε τον ίδιο ενιαίο τρόπο.
Αυτό το ενδεχόµενο είναι που τροµοκρατεί το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Γιατί; Γιατί
το πλαίσιο της ατοµικής "ευθύνης", που αναγκαστικά θα χαρακτηρίζει αυτές τις δίκες,
καταστρέφει το παιχνίδι των συλλογικών συµψηφισµών, που έχουν στήσει µε τον
δικοµµατισµό. ∆εν µπορούν να στήσουν το γνωστό παιχνίδι των "εξεταστικών" και των
µεταξύ τους παιχνιδιών. ∆εν µπορούν να εκµεταλλευτούν το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο,
που τους επιτρέπει να κρύβονται πίσω από τους δικούς τους απαλλακτικούς νόµους. ∆εν
µπορούν ν' αναµιγνύουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και ν' αποφεύγουν τους
µηχανισµούς της ∆ικαιοσύνης, παριστάνοντας τους "διωκόµενους" πολιτικούς εκεί όπου
υπάρχει ποινικό έγκληµα.
Αν τους "δέσεις" ως άτοµα µε κοινά ποινικά εγκλήµατα, τα οποία έχουν ανιχνευτεί από
έγκυρες, έµπειρες και αξιόπιστες νοµικές εταιρείες, θα έχουν πρόβληµα. Οι υποθέσεις
αναγκαστικά θα πηγαίνουν στα δικαστήρια ...Στα ποινικά δικαστήρια. Θα πηγαίνουν µε
κατηγορούµενους

συγκεκριµένους

ανθρώπους

και

όχι

κόµµατα.

Θα

κατηγορούνται

συγκεκριµένοι άνθρωποι για συγκεκριµένες κατηγορίες και δεν θα ενδιαφέρει κανέναν αν οι
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κατηγορούµενοι ήταν Πασόκοι, πρόσκοποι, χορεύτριες ή αν ανήκαν σε φιλοτελιστικό
σύλλογο µε οικολογικές ανησυχίες. Χρήµατα αναζητούν οι διώκτες τους και τσέπες ψάχνουν
και βρίσκουν. Αµερικανοί δικηγόροι θα κατηγορούν διεφθαρµένους Έλληνες και όχι
Πασόκοι κάποιους Νεοδηµοκράτες και το αντίθετο.
Αν µπορέσεις σε πρώτη φάση να "µαγκώσεις" τα κόµµατα, ακόµα και για ένα πολύ
συγκεκριµένο χρονικό "σηµείο", µπορείς στη συνέχεια να τα ισοπεδώσεις για το σύνολο του
χρόνου της µεταπολίτευσης. Γιατί; Γιατί γνωρίζεις πάνω-κάτω σε ποιο χρονικό διάστηµα
αναζητάς την κοινή συµµετοχή τους σε κοινά εγκλήµατα κατά του ελληνικού λαού.
Γνωρίζεις σε ποιο χρονικό διάστηµα έχει γίνει το µεγάλο "φαγοπότι". Αυτός είναι ο χρόνος
στον οποίο θα αναζητηθούν οι ευθύνες ...Ο χρόνος, που καλύπτει καί τα δύο κόµµατα και
άρα στο ίδιο εδώλιο θα καθίσουν όλοι µαζί. Θα καθίσουν ως άτοµα και όχι ως κόµµατα. Θα
καθίσουν µόνον αυτοί οι οποίοι τα "πήραν" και όχι νοητά κι αυτοί που τους ψήφισαν.
Ο "γόρδιος δεσµός", που µας ταλαιπωρεί κατά τη διάρκεια της µεταπολίτευσης, θα
"σπάσει" µε έµµεσο τρόπο. Το µέγα πολιτικό πρόβληµα της µεταπολίτευσης θα λυθεί για
λόγους οικονοµικούς. Ό,τι δεν µπόρεσαν να κάνουν οι δηµοκράτες και οι ήρωες µε
απίστευτους αγώνες εναντίον της οικογενειοκρατίας και του καθεστωτικού δικοµµατισµού,
θα το κάνουν λογιστές και κλητήρες. Αναγκαστικά λοιπόν µετά από µια τέτοια εξέλιξη θα
γίνει

δίκη

του

καθεστώτος

...Του

καθεστώτος

της

µεταπολίτευσης

...Του

ενιαίου

καθεστώτος, εφόσον υπάρχει συνέχεια στο ίδιο έγκληµα ...Του ενιαίου καθεστώτος µε τα
δύο πρόσωπα.
Αυτό δεν είναι κάτι, το οποίο είναι πρωτοφανές στην πρόσφατη ελληνική πολιτική
ιστορία. Και η Χούντα των Συνταγµαταρχών κάπως έτσι δικάστηκε µετά την πτώση της.
∆ικάστηκε ως ενιαία, άσχετα αν διέθετε δύο διαφορετικά και αντίπαλα πρόσωπα που την
εξέφρασαν. Ό,τι ήταν ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης για το καθεστώς της Χούντας, έτσι
είναι η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ για το καθεστώς της µεταπολίτευσης. Όπως δεν έφταναν οι
απαλλακτικοί νόµοι του χουντικού καθεστώτος για να γλιτώσουν τους χουντικούς, έτσι δεν
θα

φτάνουν

και

οι

νόµοι

"περί

ευθύνης

υπουργών"

για

να

γλιτώσουν

τους

"Μεταπολιτευτικούς". Όπως κάποιοι "γαλάζιοι" κάθονταν αγκαλιά µε "πράσινους" στα ίδια
τραπέζια της Λέσχης Μπίλντερµπεργκ, έτσι θα καθίσουν και στα ίδια εδώλια των ελληνικών
δικαστηρίων. Όπως δεν είχε σηµασία αν ήταν πασόκοι ή νεοδηµοκράτες στα συµπόσια της
Λέσχης, έτσι δεν θα έχει επίσης σηµασία τι ήταν πριν καταλήξουν στα κυλικεία των
ελληνικών φυλακών.
Όταν λοιπόν αναζητείται η γραµµή του χρέους από µια χρονολογία κι έπειτα, εύκολα
είναι όλα. Η νέα µεταπολίτευση ξεκίνησε το 1989. Από εκεί και πέρα ξεκινάς την αναζήτηση.
Αναζητάς τους υπεύθυνους από όλες οι κυβερνήσεις, που δηµιούργησαν το χρέος ...Οι καθ’
ύλην υπεύθυνοι για το χρέος. Κάνεις δηλαδή ταυτοποιήσεις µεταξύ αυτών που τα πήραν και
αυτών που υπέγραφαν. Απλά πράγµατα. Τα ονόµατα, που θα βρουν οι Αµερικανοί
δικηγόροι, τα τοποθετείς στο "οργανόγραµµα" της εξουσίας της µεταπολίτευσης.
Όταν τα χρήµατα ταυτίζονται µε υπογραφές, ευνόητα είναι µερικά πράγµατα. ∆εν
υπάρχουν πολιτικοί διωγµοί. ∆εν υπάρχουν διαφορετικά κόµµατα. Υπάρχουν µόνον
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πρόσωπα, τα οποία εγκληµάτησαν στην επίµαχη περίοδο ...Οι υπεύθυνοι πρωθυπουργοί
...Οι υπεύθυνοι υπουργοί οικονοµικών ...Οι υπουργοί των "ζηµιάρικων" υπουργείων ...Οι
∆ιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας ...Οι ∆ιοικητές των µεγάλων ∆ΕΚΟ ...Όλοι όσοι µε τις
εξουσίες τους µπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του χρέους ...Όλοι όσοι µε τις
ενέργειες ή τις παραλήψεις τους αύξησαν αυτό το χρέος ...Όλοι όσοι µε τις πράξεις τους
επέτρεψαν τα κατά συρροή εγκλήµατά τους και άρα η δίκη θα περιλαµβάνει και τις ηγεσίες
της ∆ικαιοσύνης.
...Αναγκαστικά. Όταν δικάζεται ένα καθεστώς, δικάζεται και το σύστηµα δικαιοσύνης,
που του επέτρεψε να λειτουργεί ως τέτοιο και άρα να καταλύσει το Σύνταγµα. ∆εν είναι
δυνατόν να έχουµε προδότες, οι οποίοι µάς πρόδιδαν επί τριάντα έτη και η ∆ικαιοσύνη να
είναι ανεύθυνη. Αυτή η ∆ικαιοσύνη πρέπει να καθίσει στο "σκαµνί" ...Η ∆ικαιοσύνη, που
αθωώνει τους Ζαγοριανούς, φυγαδεύει τους Χριστοφοράκους, και συναγελάζεται µε τους
Γιοσάκηδες ...Η ∆ικαιοσύνη, που τις λίγες φορές που έχει πάρει το "µέτρο", το έχει πάρει για
να µετράει "αυξήσεις" των µισθών της και τα ύψη των Ρωσίδων. Αυτή η δικαιοσύνη θα
δώσει αναγκαστικά λόγο στον ελληνικό λαό και θα πληρώσει τα εγκλήµατά της ...Θα
πληρώσει τη συνενοχή της.
Αυτό είναι το όλο µυστικό. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεσαι τη συνεργασία µιας νοµικής
εταιρείας.

Η

εταιρεία

αυτή

"σπάει"

τη

συλλογική

άµυνα

του

δικοµµατισµού

της

µεταπολίτευσης. Τους διασπά ως σύνολο, εφόσον ψάχνει ατοµικές "τσέπες". Αναζητάς
συγκεκριµένους ανθρώπους µε συγκεκριµένες ευθύνες και δεν µπορείς να κατηγορηθείς για
πολιτικό διωγµό ...∆εν τους δίνεις τη δυνατότητα να παίξουν το γνωστό παιχνίδι της
µεταπολίτευσης και του δικοµµατισµού ...∆εν τους δίνεις τη δυνατότητα να "κρυφτούν"
πίσω από παρατάξεις, κόµµατα ή ιδεολογίες ...∆εν τους δίνεις τη δυνατότητα να
δηµιουργήσουν ψευδοταυτίσεις µε τους οπαδούς των κοµµάτων και τους απλούς πολίτες.
Απλά πράγµατα λογιστικού τύπου. Το κράτος έχει συνέχεια και αυτή η συνέχεια
χαρακτηρίζει και τα εγκλήµατα που διαπράττονται εις βάρος του. Αγνοείς δηλαδή το κόµµα
που κυβερνούσε τη δεδοµένη στιγµή και "ακολουθείς" τις υπογραφές ...Στις υπογραφές
κρύβονται τα εγκλήµατα και αυτά τα διέπραξαν κρατικοί αξιωµατούχοι.
Αυτοί ελέγχονται και σε αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος δεν µπορεί να έχει καµία
κοµµατική ή ιδεολογική "απόχρωση". Ο έλεγχος είναι απόλυτα αντικειµενικός, εφόσον
συγκρίνεται αυτό το οποίο παραλαµβάνεις µε αυτό το οποίο παραδίδεις. ∆εν ενδιαφέρει
κανέναν αν ο παραδίδων είναι "πράσινος" και ο παραλαµβάνων "γαλάζιος" ή το αντίστροφο.
Αναζητούνται ευθύνες στη διαχείριση της εξουσίας σε συνδυασµό µε εξονυχιστικό έλεγχο
του Πόθεν Έσχες όλων των εµπλεκοµένων. ∆εν υπάρχει περίπτωση να µην τους
"αποκαλύψεις" όλους τους εγκληµατίες, εφόσον δεν υπάρχει περίπτωση να έκαναν όλα
αυτά τα εγκλήµατα τζάµπα. ∆εν υπάρχει περίπτωση να µην πούλησαν ακριβά τις υπογραφές
τους στους τοκογλύφους.
∆ικάζεις δίκαια όλους τους υπεύθυνους και όποιους βρεις να έχουν προδώσει τον λαό
και να τα έχουν "πάρει", τους καταδικάζεις. Ισόβια, για να θυµηθούµε και παλιές µεγάλες
"κουβέντες". Ισόβια, που να εννοούνται ισόβια. Αυτό είναι και το δίκαιο για ανθρώπους, οι
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οποίοι πρόδωσαν τον λαό και σε άλλες εποχές ή θα αιωρούνταν σε φανοστάτες ή θα
κυλιόντουσαν στα χώµατα του Γουδιού. Απατώνται αυτοί, οι οποίοι νοµίζουν ότι θα ζήσουν
σαν µεγιστάνες µέσα σε µια χώρα που την οδήγησαν στη χρεοκοπία οι ίδιοι.
Όµως,

αυτό

δεν

είναι

χρήσιµο

µόνον

από

πλευράς

της

αποκατάστασης

της

δικαιοσύνης. Είναι χρήσιµο και απαραίτητο για την προσπάθεια που κάνει η πατρίδα µας για
να "σωθεί". Η πατρίδα µας αυτήν τη στιγµή έχει παγιδευτεί από τους τοκογλύφους και ως εκ
τούτου είναι υποχρεωµένη να βρει "δικαιολογίες", για να απαλλαγεί από το "κράτηµά" τους.
Είναι υποχρεωµένη να βρει τα "όπλα", που θα την επιτρέψουν να στραφεί εναντίον αυτών
που σήµερα τη λεηλατούν.
Μόνον αν τους κλείσεις αυτούς φυλακή νοµιµοποιείσαι να βγεις στο εξωτερικό και να
ζητάς εξηγήσεις από τους τοκογλύφους. Μόνον αν κλείσεις µε αδιαµφισβήτητες αποδείξεις
τους διεφθαρµένους πολιτικούς στη φυλακή, µπορείς να στρέψεις τις ίδιες αποδείξεις
εναντίων των διαφθορέων τους και άρα στην περίπτωσή µας εναντίον των τοκογλύφων.
Μόνον µε τη φυλάκιση των διεφθαρµένων πολιτικών νοµιµοποιείσαι να µιλάς για απεχθές
χρέος. Τότε θα αποκαλυφθούν όλα. Τότε θα δούµε ποιοι ήταν οι θύτες και ποιοι τα θύµατα.
Ποιοι ήταν οι άχρηστοι και ποιοι οι χρήσιµοι. Θα δούµε ποιοι πλήρωναν τη ∆ιαφθορά για να
αλώνουν κράτη.
Εµείς ένα µόνον έχουµε να πούµε σε όλους αυτούς. Αν νοµίζουν ότι θα "ξεµπλέξουν"
εύκολα από τον ελληνικό λαό, είναι "γελασµένοι". Ένας λαός, ο οποίος έχει επιβιώσει -και
µάλιστα µε µεγάλη άνεση- για χιλιάδες χρόνια, έχει το DNA να ξεφορτώνεται τέτοια
"σκουπίδια" την κρίσιµη στιγµή. Κλαµένοι θα φύγουν όλοι αυτοί από τούτη τη ζωή. Αυτό
µπορούµε να τους το "υπογράψουµε" από τώρα. Σε λάθος "άλογα" πόνταραν το µέλλον
τους. ∆εν είναι απλά ότι γνωρίζουµε πώς θα τους "ξετρυπώσουµε". Είναι ότι θέλουµε να
τους "ξετρυπώσουµε" και θα το κάνουµε ο κόσµος να "χαλάσει". Σκοπός της ζωής µας θα
γίνει αυτό και θα τους βρούµε ακόµα κι αν κρυφτούν στο κέρατο της κατσίκας ...Ο πόθος
µας θα γίνει ο θρήνος τους.

5) Απαίτηση αποζηµιώσεων από την πλευρά των "µαγείρων" της εβραϊκής
Goldman Sachs και βέβαια απαίτηση για αποπληρωµή του περίφηµου
αναγκαστικού χρέους της κατοχής.

Όταν ένας τοκογλύφος καταστρέφει έναν νοικοκύρη, γνωρίζει το απεχθές τής πράξης
του. Γνωρίζει ότι µε τη δραστηριότητά του προκαλεί την κοινωνία ...Την κοινωνία, η οποία
για την επιβίωσή της πάντα αναζητά την τάξη και την ηθική ...Την κοινωνία των αξιόπιστων
νοικοκυραίων και των τίµιων εργαζοµένων, η οποία σιχαίνεται τους τοκογλύφους, τους
νταβατζήδες και γενικά τα αποβράσµατα του υποκόσµου ...Την κοινωνία, η οποία πάντα
γνωρίζει την ταυτότητα και το ποιόν των µελών της και άρα και των τοκογλύφων.
Ακριβώς, λοιπόν, επειδή οι τοκογλύφοι γνώριζαν πάντα αυτήν την κοινωνική
αντίληψη, ήταν υποχρεωµένοι να εφεύρουν τακτικές, προκειµένου να την παρακάµπτουν.
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∆εν τους συνέφερε να έρχονται σε σύγκρουση µε την κοινωνία και προτιµούσαν πάντα να
την "παραπλανούν", εφόσον µε αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να συνεχίζουν τα εγκλήµατά
τους και να µην αλλάζουν τις συµπεριφορές τους.
Η πιο γνωστή τακτική τους ήταν να παριστάνουν τα θύµατα πολύ πριν προλάβουν τα
πραγµατικά θύµατα να τους υποδείξουν ως θύτες. Έκλαιγαν, πριν αρχίσουν τα κλάµατα των
θυµάτων τους. Παραπονιούνταν, πριν να αρχίσουν να παραπονιούνται τα θύµατά τους. ∆εν
είχαν πολλές επιλογές σε αυτήν την προσπάθεια παραπλάνησης της κοινωνίας. Στην
πραγµατικότητα το µόνο που µπορούσαν να κάνουν ήταν να "τρέξουν" νωρίτερα και
γρηγορότερα από τα θύµατά τους, για να προλάβουν τις εις βάρος τους εξελίξεις. Να βγουν
στους δρόµους και λίγο πριν κατηγορηθούν οι ίδιοι για τοκογλυφία και απάτη, να
κατηγορήσουν τα θύµατά τους µε κάποιες ανάλογες κατηγορίες ...Τις κατηγορίες τις οποίες
γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι µισεί η κοινωνία, γιατί τους µισεί και τους ίδιους.
Αυτό έκαναν και αυτό εξακολουθούν να κάνουν πάντα οι τοκογλύφοι. Στόχος τους,
δηλαδή, πάντα είναι να βάλουν την κοινωνία να κρίνει µεταξύ "οµοίων", χωρίς να γνωρίζει
τι πραγµατικά συµβαίνει. Στη χειρότερη γι' αυτούς περίπτωση να βάλουν την κοινωνία να
νοµίζει ότι πρόκειται για µια απλή διένεξη µεταξύ απατεώνων. Γι' αυτόν τον λόγο τρέχουν
στην κυριολεξία να "ενηµερώσουν" την κοινωνία µε τα λόγια τους πριν την "ενηµερώσουν"
τα έργα τους.
Τρέχουν να διαβάλουν τα θύµατά τους στην κοινωνία, πριν προλάβει αυτή και µάθει τα
γεγονότα όπως αυτά συνέβησαν. Την ώρα λοιπόν που το θύµα τους διακατέχεται από
ντροπή και φόβο και ως εκ τούτου διακρίνεται από "αδράνεια", αυτοί οι άθλιοι εγκληµατίες
βγαίνουν στους δρόµους και τις πλατείες να τους διαβάλουν ...Να λένε δεξιά κι αριστερά
πόσο άχρηστοι είναι ...Να λένε ότι έφαγαν τα χρήµατά τους τεµπελιάζοντας ...Να λένε ότι
ήταν άχρηστοι κληρονόµοι, που δεν "τίµησαν" τους προγόνους τους και ήθελαν να τα
"φάνε" όλα, χωρίς να υπολογίζουν τίποτε.
Αυτή η συµπεριφορά είναι σχεδόν πάντα η ίδια, εφόσον οι τοκογλύφοι δεν έχουν και
πολλά

µέσα

να

αµυνθούν.

Έχουν

την

ανάγκη

να

δηµιουργήσουν

αυτό

τον

"αντιπερισπασµό", ειδικά όταν η καταστροφή -από την οποία επιδιώκουν να επωφεληθούνείναι ιδιαιτέρως προφανής και ως εκ τούτου αποκαλυπτική ...Όταν είναι φανερό πως είναι
απόλυτα "κατασκευασµένη" και σε συνεργασία µε κάποιον διεφθαρµένο υπηρέτη του
θύµατος ...Όταν είναι κάτι παραπάνω από προφανές πως ο τοκογλύφος έχει συνεργαστεί µε
έναν µυστηριωδώς και εσχάτως πλουτίσαντα "λογιστή" τού υπό χρεοκοπία νοικοκύρη
...Όταν υπάρχουν όλες εκείνες οι ενδείξεις, που επιτρέπουν σε κάποιον ουδέτερο
παρατηρητή να καταλάβει αµέσως τι έχει συµβεί.
Το αντίστοιχο συµβαίνει και µε τους λαούς. ∆εν διαφέρει δηλαδή αυτή η κατάσταση
που περιγράψαµε µε αυτήν που βιώνει καθηµερινά η Ελλάδα ...Η Ελλάδα, η οποία
διαβάλλεται καθηµερινά από όλα τα διεθνή ΜΜΕ, τα οποία κατά "σύµπτωση" είτε ανήκουν
είτε πληρώνονται από τους Εβραίους τοκογλύφους ...Η Ελλάδα, η οποία πρέπει ν' αποδεχθεί
τη

χρεοκοπία

της,

τη

στιγµή

που

όλοι

όσοι

την

κυβέρνησαν

εµφανίζονται

πολυεκατοµµυριούχοι και "κολλητοί" των δανειστών µας. ∆εν είναι δυνατόν να κατηγορείται
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σαν άχρηστη η Ελλάδα από τους δανειστές µας και ταυτόχρονα όλοι όσοι µας κυβέρνησαν
να είναι "κολλητοί" τους και Μέλη της Λέσχης Μπίλντερµπεργκ και εσχάτως βαθύπλουτοι.
Είναι άχρηστοι κι αναξιόπιστοι αυτοί, οι οποίοι δεν είχαν καµία συµµετοχή στη
διαχείριση και τα πάντα έγιναν ερήµην τους κι εξακολουθούν να είναι χρήσιµοι κι αξιόπιστοι
αυτοί, οι οποίοι είχαν τη διαχείριση και κατά "σύµπτωση" είναι κολλητοί αυτών που µας
κατηγορούν;

Κάτι

δηλαδή

δεν

είναι

φυσιολογικό.

Ένα

λεωφορείο

εκτρέπεται

και

κατηγορούνται συλλήβδην οι ανύποπτοι επιβάτες σαν άχρηστοι κι απρόσεκτοι και όχι οι
υπεύθυνοι οδηγοί; Αυτό συµβαίνει µε την Ελλάδα σήµερα. Κατηγορούνται αυτοί, οι οποίοι
απλά κάθονταν µέσα στο λεωφορείο και όχι αυτοί που το οδηγούσαν. Κατηγορούνται οι
άσχετοι από εκείνους που κατά "σύµπτωση" είναι κολλητοί και φίλοι των οδηγών και οι
οποίοι µάλιστα είχαν οικονοµικό συµφέρον από την εκτροπή του λεωφορείου. Κάτι
συµβαίνει σε αυτήν την περίπτωση και αυτό που συµβαίνει σίγουρα δεν είναι και τόσο
νόµιµο.
Στη διεθνή νοµολογία υπάρχει ένας όρος, ο οποίος µπορεί να περιγράψει αυτήν την
κατάσταση ...Την κατάσταση όπου κάποιοι διεφθαρµένοι κυβερνήτες "φορτώνουν" το
κράτος που διοικούν µε χρέη. Το "φορτώνουν" ερήµην του λαού και το "φορτώνουν" πέρα
και

πάνω

από

τις

οικονοµικές

του

δυνατότητες.

Το

"φορτώνουν",

λαµβάνοντας

"προµήθειες" και µε στόχο να το µπλέξουν στα δίκτυα της παγκόσµιας τοκογλυφίας και του
ιµπεριαλισµού. Ο όρος αυτός, ο οποίος περιγράφει όλο αυτό το παράνοµο "φόρτωµα" ενός
κράτους µε χρέη, είναι ο όρος "απεχθές χρέος".
Επί πολλά χρόνια οι απλοί άνθρωποι -και µάλιστα του λεγόµενου αναπτυγµένου
κόσµου- δεν γνώριζαν τέτοιους όρους. ∆εν τους αφορούσαν τέτοιοι όροι. Ήταν πολίτες
ευνοµούµενων

κρατών

και

η

∆ικαιοσύνη

δεν

επέτρεπε

τέτοιες

παρεκτροπές

των

εξουσιαστών τους. Συνήθως τέτοιοι όροι αφορούσαν τα τριτοκοσµικά κράτη, τα οποία
έπεφταν θύµατα των ισχυρών ιµπεριαλιστών ...Τριτοκοσµικά κράτη, που οι ιµπεριαλιστές τα
"φορούσαν" διεφθαρµένες ηγεσίες και µετά τα "έσερναν" σαν τα πρόβατα στα σφαγεία.
Αυτοί οι όροι λοιπόν αφορούσαν κυβερνήσεις "σωτηρίας" και νοµικούς, οι οποίοι έτρεχαν
στα διεθνή δικαστήρια και επιζητούσαν τις "επιδιαιτησίες" των µεγάλων οικονοµικών
οργανισµών, για ν' απαλλαγούν από τα "λάθη" των διεφθαρµένων.
Σήµερα αυτό δεν ισχύει, εφόσον τέτοιου είδους πρακτικές αφορούν τους πάντες. Οι
πάντες έχουν µπει στο ίδιο τοκογλυφικό "καζάνι". Πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί κι
αδύναµοι, όλοι έχουν µπει στο στόχαστρο της τοκογλυφίας και όλοι προσπαθούν να σωθούν
από αυτήν. Όµως, η διαφορά µε το παρελθόν είναι άλλη. Σήµερα ο κόσµος µας έχει γίνει
ιδιαίτερα µικρός και όλοι πλέον γνωρίζουµε ποιοι και γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Ζούµε στην
εποχή της πληροφόρησης και τα πάντα πλέον είναι προσβάσιµα για τον κόσµο.
Όλοι, για παράδειγµα, γνωρίζουµε -ή έστω έχουµε ακούσει- για τους "οικονοµικούς
δολοφόνους" και τις σχέσεις τους µε τους διεφθαρµένους κυβερνήτες των στοχοποιηµένων
από τους τοκογλύφους κρατών.
Αυτοί λοιπόν οι "οικονοµικοί δολοφόνοι", σε συνεργασία µε τους διεφθαρµένους
τοκογλύφους, "φορτώνουν" τα κράτη µε παράνοµα χρέη. Με χρέη, τα οποία εξ’ αρχής
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φροντίζουν να καταλήξουν στο να µην είναι διαχειρίσηµα. Για ποιον λόγο; Για ν'
αναγκαστούν οι λαοί να ξεπουλήσουν τις πατρίδες τους ...Να τις παραδώσουν στα χέρια
των τοκογλύφων ...Να τις χάσουν για χρήµατα, τα οποία οι ίδιοι ποτέ δεν είδαν και βέβαια
δεν απόλαυσαν.
Αυτά τα χρήµατα, τα οποία δίνονται επίτηδες στα κράτη, προκειµένου να τα φέρουν σε
αδιέξοδο, είναι αυτά τα οποία καλύπτονται από τον όρο "απεχθές χρέος" ...Τα χρήµατα, που
"φόρτωναν" οι οικονοµικοί "δολοφόνοι", διαφθείροντας τις ηγεσίες των κρατών ...Τα
χρήµατα, που γίνονταν βίλες και γιώτ πολιτικών, για να δίνουν έργα σε "Μπόµπολες" και
"Γιάννες" ...Τα χρήµατα, που εις γνώση των δανειστών ήταν αδύνατον να ξεπληρωθούν
από αυτούς που δήθεν τα λάµβαναν. Λέµε "δήθεν", γιατί αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν το
εξής απλό ...Γιάννης κερνούσε και Γιάννης έπινε. "Φόρτωναν" µε χρέη τα κράτη, για να
πραγµατοποιούν µεγάλα έργα, τα οποία έπαιρναν οι εταιρείες που συνεργάζονταν µε τους
ίδιους τοκογλύφους.
Αυτό συνέβη µε πολλά κράτη στο παρελθόν και αυτό συµβαίνει και µε την Ελλάδα
σήµερα. Κάποια κράτη παλαιότερα βρήκαν το δίκιο τους και κάποια άλλα όχι. Κάποια κράτη
επιχείρησαν να βρουν το δίκιο τους, ενώ η Ελλάδα µε τη δωσιλογική ηγεσία δεν το
επιχείρησε καν. Όσα κράτη µπόρεσαν ν' αποδείξουν ότι παρανόµως δηµιουργήθηκαν τα
χρέη τους από τοκογλύφους και προδότες, µπόρεσαν να σώσουν τις πατρίδες τους. Όσα
κράτη δεν µπόρεσαν να το αποδείξουν, γιατί οι διάφοροι "Αριστίντ" που τα κυβερνούσαν
ήταν διεφθαρµένοι, κατέληξαν σαν την Αϊτή και τις υπόλοιπες "Μπανανίες" του Πλανήτη.
Για την Ελλάδα, η οποία έχει πέσει θύµα τέτοιας "δολοφονικής" επίθεσης, είναι θέµα
επιβίωσης να αντιδράσει. ∆εν θα της δοθεί άλλη ευκαιρία, αν δεν αντιδράσει τώρα.
Κυβερνείται από έναν άθλιο δωσίλογο "Αριστίντ", ο οποίος υποσχέθηκε στα αφεντικά του να
τους ξεπληρώσει µέχρι "δεκάρας" ...Έναν άθλιο δωσίλογο, ο οποίος επιτρέπει καθηµερινά
στους τοκογλύφους να "σβήνουν" τα "ίχνη" τους και όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο
δύσκολα γίνονται τα πράγµατα για την πατρίδα µας ...Μια Ελλάδα, που, λόγω του
Παπανδρέου, αφήνει το ∆ΝΤ να µετατρέπει µε νέα δάνεια τα οµόλογα σε πραγµατικά χρέη.
Να µετατρέπει τα παράνοµα χρέη της προς τους τοκογλύφους σε νόµιµα χρέη απέναντι σε
ξένα κράτη και ξένα ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτό είναι το πρόβληµα τώρα και αυτό είναι που κάνουν οι τοκογλύφοι εις βάρος της
Ελλάδας. Τη διαβάλουν, για να κερδίσουν τον χρόνο που χρειάζονται, µέχρι να µην έχουν
ανάγκη να το κάνουν ...Μέχρι να πάρουν τα παράνοµα χρήµατά τους και βυθίσουν την
Ελλάδα σε πραγµατικά χρέη απέναντι σε λαούς και όχι στους ίδιους τους τοκογλύφους.
Αντιλαµβανόµαστε ότι το όλο θέµα τώρα για την Ελλάδα είναι να "προλάβει" αυτήν τη
"µετατροπή" των χρεών ...Των χρεών, που µεγάλωσαν "κρυφά" και παράνοµα εις βάρος
του λαού και τα οποία τώρα φανερά διεκδικούν τη "νοµιµότητα", µετατρεπόµενα σε χρέη
που αναγνωρίζει ο λαός απέναντι σε άλλους λαούς.
Για την Ελλάδα το σύνολο του ενδιαφέροντός της πρέπει να πέσει σε ένα σηµείο ...Σε
ένα σηµείο, το οποίο της επιτρέπει να αποδείξει µε ακράδαντα στοιχεία ότι έπεσε θύµα των
τοκογλύφων ...Των τοκογλύφων, που εµφανίζονται οι ίδιοι να έχουν συµµετοχή σε
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πρακτικές, οι οποίες υποτίθεται "παραπλανούσαν" τους δανειστές µας και άρα τους ίδιους.
Αν

αποδείξει

κάποιος

ότι

στην

περίπτωση

της

Ελλάδας

οι

ίδιοι

οι

τοκογλύφοι

"παραπλανούσαν" τους εαυτούς τους, είναι εύκολο ν' αποδείξει την απάτη και άρα το
"απεχθές" του ελληνικού χρέους. Αυτό είναι το ζητούµενο.
Για την Ελλάδα αυτή η "ευκαιρία" ν' αποδείξει το δίκιο της είναι τα περίφηµα Swaps.
Υπάρχουν τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι η γνωστή τοκογλυφική Goldman Sachs
"µαγείρεψε" τα ελληνικά δηµοσιονοµικά στοιχεία, µε αποτέλεσµα να "παραπλανηθούν" οι
τοκογλύφοι και άρα και η ίδια. Υπάρχουν στοιχεία ότι πληρώθηκε η ίδια µε το ιλιγγιώδες
ποσό των 350 εκατοµµυρίων ευρώ, για να "παραπλανήσει" τον ίδιο της τον εαυτό.
Θεωρούµε αυτό το ποσό ιλιγγιώδες, γιατί το πήρε απλά, για ν' "αποκρύψει" το ποσό του 1
δις ευρώ. Πληρώθηκε, δηλαδή, το ένα τρίτο ενός ποσού, το οποίο απλά το απέκρυψε.
Μιλάµε για καθαρή τοκογλυφία, που έχει ως στόχο να "παραπλανήσει" τους τοκογλύφους.
...Μιλάµε για πρωτοφανή και εξωφρενικά πράγµατα. Αν αυτά που έκανε η Goldman
Sachs εις βάρος του ελληνικού κράτους συνέβαιναν στο επίπεδο των ιδιωτών, ο
τοκογλύφος θα κινδύνευε µε λιντσάρισµα στο δρόµο. Αν δηλαδή µπορούσε κάποιος
επιχειρηµατίας ν' αποδείξει ότι ένας τοκογλύφος συνεργάστηκε κρυφά µε τον πληρεξούσιο
λογιστή

του

και

έκαναν

αυτά

τα

πράγµατα

εις

βάρος

της

επιχείρησής

του,

θα

νοµιµοποιούνταν να τους εκτελέσει στον δρόµο σαν τους σκύλους και να τον χειροκροτάνε
οι περαστικοί. Αυτό έκανε η Goldman Sachs την εποχή της κυβέρνησης Σηµίτη ...Την εποχή
που κυβερνούσαν την Ελλάδα όλοι οι "κολλητοί" των "δανειστών" µας ...Όλοι αυτοί, οι
οποίοι σήµερα φέρονται έτοιµοι να µας "βοηθήσουν" να "σωθούµε", παραδίδοντας τη χώρα
στους τοκογλύφους ...Στους "κολλητούς" τους τοκογλύφους.
Πόσο "κολλητοί"; Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι ο Σηµίτης -µε το πολύ χαρακτηριστικό
του όνοµα- είναι, όπως είπαµε, αδερφός ενός υψηλόβαθµου στελέχους των µυστικών
υπηρεσιών της Γερµανίας ...Της Γερµανίας, η οποία µάς "βρίζει" συνολικά ως λαό, αλλά για
κάποιους "ακατανόητους" λόγους τον άχρηστο Σηµίτη εξακολουθεί να τον θεωρεί αξιόπιστο.
Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι ο κύριος υπεύθυνος της "παραπλάνησης" των τοκογλύφων και
των Γερµανών ήταν ο γνωστός Παπαδήµος. Εκείνος ήταν στην επίµαχη περίοδο ∆ιοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδας και ο οποίος, αφού τους "ξεγέλασε" στην Ελλάδα, στη συνέχει
έφυγε για την Ευρώπη όπου και έγινε Υποδιοικητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
Αυτός, δηλαδή, ο οποίος "εξέφραζε" την ελληνική απατεωνιά, έγινε υποδιοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης, την οποία "ξεγέλασε" ο ελληνικός λαός ..."Τιµωρήθηκε"
σκληρά από τα "θύµατά" του.
Συµµέτοχοι σ' εκείνη την προδοσία δεν ήταν µόνον εκείνοι οι απόµαχοι και πολυτελώς
"τιµωρηµένοι".

Συµµέτοχος

είναι και ο

σηµερινός

Πρωθυπουργός

της εποχής

του

ξεπουλήµατος ...Ο Εβραίος Παπανδρέου, που είναι αγαπητός της Goldman Sachs όχι µόνον
ο ίδιος, αλλά οικογενειακώς ...Ο ίδιος, που τότε, ως υπουργός εξωτερικών, έπαιρνε χρήµατα
από τους τοκογλύφους, για να τα µοιράζει στις ΜΚΟ των φίλων του και των συγγενών του.
Υπουργός των Οικονοµικών, που µας έβαλε στο ∆ΝΤ, είναι ο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος
ήταν ο οικονοµικός σύµβουλος του Πρωθυπουργού εκείνης της εποχής, που πλήρωνε µε
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χρυσάφι το "µαγείρεµα" της Goldman Sachs. ∆ιάδοχός του στο Υπουργείο είναι ο γνωστός
Βενιζέλος, που, ως υπουργός πολιτισµού του Σηµίτη, διαχειρίστηκε τη µεγαλύτερη
"ντουλάπα σκελετών" της µεταπολίτευσης, που είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες ...Ο ίδιος
άνθρωπος, που σχεδίασε τη νοµική άµυνα απέναντι στον οποιονδήποτε αναζητούσε τους
διεφθαρµένους.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Υπάρχει συνέχεια στο έγκληµα. Οι δολοφόνοι είναι
αυτοί, που ανέλαβαν να κάνουν τις "έρευνες" για τον "φόνο" και είναι οι ίδιοι που
προσπαθούν µέσω του ∆ΝΤ να "θάψουν" όπως-όπως το "πτώµα". Οι ίδιοι ακριβώς
άνθρωποι, οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται στα δικαστήρια, για να µας δίνουν εξηγήσεις
για το πώς µας οδήγησαν στην άβυσσο των χρεών, είναι αυτοί, οι οποίοι µας βρίζουν,
επειδή φτάσαµε στην άβυσσο. Οι ίδιοι άνθρωποι, που "ξεγέλασαν" τους τοκογλύφους και
έτρωγαν τα χρήµατά τους, για να κερδίζουν εκλογές, είναι αυτοί, οι οποίοι αντιµετωπίζονται
από τους τοκογλύφους σαν "τίµιοι" και "αξιόπιστοι" ...Είναι αυτοί, που, όπως µας είπε και ο
Βενιζέλος, µας "πονάνε" και τώρα θα "πολεµήσουν", για να µας "σώσουν" από τα "δικά" µας
σφάλµατα ...Είναι αυτοί, που, ως εκατοµµυριούχοι πλέον, θα ασχοληθούν από "αγάπη" µε
τα οικονοµικά µας προβλήµατα.
Αν αυτή η κατάσταση δεν ήταν τραγική, θα ήταν για γέλια. Μιλάµε για αθλιότητα άνευ
προηγουµένου. Μιλάµε για δολοφόνους, οι οποίοι δεν αρκούνται στον φόνο, αλλά τους
αρέσει και να ασελγούν πάνω στο "πτώµα". Μιλάµε για "άρρωστες" καταστάσεις. Μας
υποτιµούν τόσο πολύ, που δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε καν να σβήσουν τα ίχνη τους.
Ελέγχουν τόσο πολύ τον δικοµµατισµό -και άρα τις επιλογές µας- που θεωρούν ότι δεν
µπορεί να τους απειλήσει τίποτε απολύτως.
Αυτό όµως µπορεί ν' αποδειχθεί τραγικό σφάλµα. Η ασφάλειά τους είναι δεδοµένη
µόνον για όσο διάστηµα ελέγχουν την εξουσία ή η εξουσία πηγαίνει σε χέρια αδαών. Αν η
εξουσία αλλάξει χέρια, τα πράγµατα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Γιατί; Γιατί µπορεί να
ξεκινήσει µια δικαστική διαδικασία, η οποία θα στείλει τους τοκογλύφους -και στην
περίπτωση αυτήν την Goldman Sachs- στο διάολο. Μπορεί, για παράδειγµα, να κινηθεί
δικαστικά το ελληνικό κράτος, για να διερευνήσει την υπόθεση των Swaps. Είναι εύκολο ν'
αποδειχθεί ότι η αµοιβή των τοκογλύφων σ' εκείνη τη λογιστική απάτη ήταν δυσανάλογα
µεγάλη για το "κέρδος" που απόλαυσε το κράτος και ως εκ τούτου µπορεί να απαιτήσει την
επιστροφή των χρηµάτων.
∆εν είναι δυνατόν ένα "λογικό" κράτος να πληρώσει σε τοκογλύφους 350 εκατοµµύρια
ευρώ, για να "καλύψει" λογιστικά το ποσό του 1 δις ευρώ ...Να πληρώσεις σε µετρητά στον
τοκογλύφο το ένα τρίτο από ένα ποσό, το οποίο, όταν κρύβεται, συµφέρει µόνον τον
τοκογλύφο. Είναι δηλαδή δεδοµένο ότι σε αυτό το σηµείο υπάρχει πρόβληµα και άρα
υπάρχει "αντικείµενο" δικαστικής διερεύνησης. Είναι δεδοµένο ότι κάποιοι Έλληνες πήραν
τεράστιες "µίζες", για να υπογράψουν αυτόν τον παραλογισµό.
Όµως, το χειρότερο για την Goldman Sachs δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι άλλο.
Ακόµα δηλαδή κι αν κληθεί να επιστρέψει αυτά τα χρήµατα, αυτό δεν είναι το χειρότερο
που µπορεί να της συµβεί. Το χειρότερο γι' αυτήν είναι ότι φέρει ευθύνη στη συνειδητή
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παραπλάνηση των επενδυτών. "Μαγείρεψε" δηλαδή στοιχεία και παρέσυρε τους επενδυτές
σε λάθη και άρα ζηµιές. "Βελτίωσε" τα πιστωτικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας και αυτό
παρέσυρε τους επενδυτές σε επενδύσεις τέτοιες, τις οποίες δεν θα έκαναν ποτέ, αν δεν
υπήρχε η απάτη της Goldman Sachs. Κάποιοι επενδυτές µπορεί να µην αγόραζαν ποτέ
ελληνικά οµόλογα, αν δεν υπήρχε αυτή η απάτη.
Αν, δηλαδή, βρεθεί ένας επενδυτής των ελληνικών οµολόγων ν' αποδείξει µε στοιχεία
ότι είχε ζηµιά εξαιτίας της απάτης της Goldman Sachs, η εταιρεία θα µπει σε περιπέτειες.
Μέχρι τώρα, επειδή η Ελλάδα -εύκολα ή δύσκολα- πλήρωνε τα οµόλογά της, δεν µπορούσε
ν' αποδειχθεί ζηµιά για τους επενδυτές. Για όσο διάστηµα δεν υπάρχει ζηµιά, δεν υπάρχει
πρόβληµα για την εταιρεία. Αν όµως αρχίσει το "κούρεµα", θα υπάρχει τεκµηριωµένη και
αποτιµηµένη ζηµιά. Αν "κουρευτούν" τα οµόλογα σε ποσοστό 80%, υπάρχει τεράστια ζηµιά
για τους επενδυτές ...Ζηµιά, την οποία κάποιοι από τους κατόχους των ελληνικών
οµολόγων µπορούν να την αποδώσουν στο "µαγείρεµα" των δηµοσιονοµικών στοιχείων από
την Goldman Sachs.
Ένας από αυτούς τους οµολογιούχους, που υπέστη τεράστια ζηµιά από την απάτη της
τοκογλυφικής εταιρείας, είναι τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία. Τα ταµεία, που, όπως είπαµε
πιο πάνω, µπορεί να υποστούν "κούρεµα" των οµολόγων που κατέχουν. Η αλλαγή εξουσίας
στην Ελλάδα δεν επηρεάζει µόνον τη συµπεριφορά του ελληνικού κράτους απέναντι στους
απατεώνες, αλλά και αυτήν των ελληνικών ασφαλιστικών ταµείων. Άρα; Άρα οι τοκογλύφοι
κινδυνεύουν απείρως, αν αλλάξει χέρια η εξουσία. Τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία µπορούν
να κάνουν πρώτα απ' όλους µήνυση στην Goldman Sachs για παραπλάνηση.
Ως κάτοχοι τεράστιου αριθµού ελληνικών κρατικών οµολόγων, έχουν δικαίωµα να
κινηθούν εναντίον αυτών, οι οποίοι ωραιοποιούσαν τεχνητά την εικόνα της ελληνικής
οικονοµίας. Μπορούν να παρασύρουν σε αυτήν τη δικαστική διαµάχη όλους τους ιδιώτες
οµολογιούχους, οι οποίοι υπέστησαν την ίδια ζηµιά για τους ίδιους λόγους ...Τις τράπεζες
και τα ασφαλιστικά ταµεία κυρίως της Ευρώπης. Μπορούν όλοι µαζί να απαιτήσουν να
αποζηµιωθούν για το 80% του ποσού που έχουν σε οµόλογα και "κουρεύεται".
Όλοι αυτοί, δηλαδή, οι οποίοι σήµερα θα είχαν λόγους να διαµαρτύρονται για το
ελληνικό "κούρεµα" των οµολόγων που έχουν στην κατοχή τους, αποκτούν νοµικό
δικαίωµα απέναντι στην Goldman Sachs ...Ισχυρό νοµικό δικαίωµα, εφόσον αυτή
αποδεδειγµένα και επ’ αµοιβή "µαγείρευε" τα δηµοσιονοµικά στοιχεία της Ελλάδας και άρα
στην πραγµατικότητα αυτή ήταν που τους παραπλάνησε και όχι η Ελλάδα ...Ισχυρό νοµικό
δικαίωµα, εφόσον µπορούν να ζητήσουν την αποζηµίωσή τους στο ακέραιο, που είναι το
συνολικό ποσό του "κουρέµατος". Οι απατεώνες είναι αυτοί, που έχουν υποχρέωση ν'
αποζηµιώσουν τα θύµατά τους και όχι η Ελλάδα, η οποία ήταν ανάµεσα στα µεγαλύτερα
θύµατά τους.
Σ' ό,τι αφορά τέλος τους Γερµανούς, οι οποίοι σήµερα έχουν αναλάβει εργολαβικά να
υπερασπιστούν την "τιµιότητα" και το "δίκιο" της Goldman Sachs, έχουµε να τους πούµε ότι
τα πράγµατα δεν είναι έτσι ακριβώς. Κακώς έχουν ταυτιστεί µε τους τοκογλύφους και
ωρύονται για τους "τεµπέληδες" κι "αναξιόπιστους" Έλληνες, οι οποίοι δήθεν "έφαγαν" τα
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χρήµατα του Γερµανού φορολογούµενου. Τα πράγµατα δεν είναι όπως τα λένε οι Γερµανοί
και µάλιστα "υψηλόφωνα και δηµοσίως". Ειδικά γι' αυτούς µάλιστα, θα λέγαµε ότι στο σπίτι
του "κρεµασµένου" δεν πρέπει να µιλάνε για "σκοινί". Γιατί; Γιατί οι Γερµανοί είναι οι
τελευταίοι που θα µπορούσαν να µιλάνε για αδικαιολόγητα "φέσια" και αµετανόητους
"φεσατζήδες". Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι Γερµανοί είναι από τους µεγαλύτερους
"φεσατζήδες" που έχει αναδείξει η ευρωπαϊκή ιστορία και πιθανότατα η παγκόσµια.
Μεγαλύτεροι

"φεσατζήδες"

από

τους

Γερµανούς

δεν

υπάρχουν

...Πραγµατικοί

πρωταθλητές του είδους. Μόνον τον τελευταίο αιώνα στην κυριολεξία δεν υπάρχει ούτε
ένας λαός στον οποίο να µην χρωστάνε και βέβαια να µην έχουν εκδηλώσει καµία πρόθεση
να ξεπληρώσουν. Και όµως αυτοί οι αναξιόπιστοι οφειλέτες είναι εκείνοι, οι οποίοι κάνουν
σήµερα τη µεγαλύτερη "φασαρία" εις βάρος της Ελλάδας. Είναι µάλιστα τόσο υποκριτές,
που µπορούν να φωνάζουν και να απειλούν ακόµα και εναντίον αυτών στους οποίους
χρωστάνε και θεωρούν "δικαίωµά" τους να µη τους ξεπληρώνουν. Μόνον τα αφεντικά τους
-που είναι οι Εβραίοι- έχουν ξεπληρώσει και µάλιστα µε το παραπάνω. Στην Ελλάδα, που
σήµερα κατηγορούν, χρωστάνε όχι µόνον τις αποζηµιώσεις του ∆ευτέρου Παγκοσµίου
Πολέµου αλλά και αυτές από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτοί είναι οι "τίµιοι" Γερµανοί,
που τόλµησαν και έδειξαν το "δάκτυλο" στους Έλληνες.
Επειδή λοιπόν τα πράγµατα είναι πλέον κατεπείγοντα και επειδή οι δικαστικές και άλλες
διεκδικήσεις είναι διαδικασίες χρονοβόρες, ρωτάµε τους "τίµιους" Γερµανούς ...Τι θα γίνει
µε το αναγκαστικό δάνειο της κατοχής; Το δάνειο αυτό είναι αναγνωρισµένο από το ίδιο το
γερµανικό κράτος ...Το κράτος, που το αναγνώρισε ως χρέος και ως γνωστό τα κράτη έχουν
συνέχεια. Ως εκ τούτου είναι άµεσα απαιτητό. ∆εν έχει σχέση µε το υποκειµενικό άλλων
διεκδικήσεων τύπου πολεµικών αποζηµιώσεων ...Αυτό είναι απαιτητό. Ένα κοµπιουτεράκι
αρκεί, για να καθοριστεί το ύψος του. Τι θα κάνουν; Θα το δώσουν επιτέλους. Οι σακάτης,
ο οποίος διαχειρίζεται το "πορτοφόλι" της Γερµανίας και προφανώς τα γνωρίζει όλα αυτά, τι
θα κάνει; Θα το ξεπληρώσει επιτέλους; Μήπως δεν τους έχουµε δώσει αριθµό λογαριασµού
και γι' αυτό καθυστερούν;
Τόλµησαν και διέβαλαν έναν από τους διάσηµους λαούς στον κόσµο, τη στιγµή που
είναι τόσο "ανοικτοί" απέναντί του; Τόλµησαν και έστειλαν το "υιοθετηµένο" της Άριας
Φυλής να παραστήσει τον ιµπεριαλιστή στη χώρα του Αλεξάνδρου; Εµείς ένα έχουµε να
πούµε στους Κεντροευρωπαίους, οι οποίοι σήµερα εµφανίζονται µε το "όνοµα" Γερµανοί.
Πρέπει να θεωρούν µεγάλη τους τιµή και µόνον που συνυπάρχουν στην Ευρώπη και
µπορούν να "συνδιαλέγονται" ως ίσος προς ίσον µε τους Έλληνες. Όταν όµως αυτήν την
τιµή δεν την αντιλαµβάνονται και αρχίζουν να διαβάλουν αυτόν τον λαό αδίκως, µόνο και
µόνο για να εξυπηρετήσουν τα οικονοµικά τους συµφέροντα, µπαίνουν στον χώρο της
Ύβρεως. "Χρωστάνε" στους Έλληνες, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, και δεν µιλάµε για
χρήµατα.
Οι Έλληνες είναι ένας φιλόπονος και περήφανος λαός, που ζει επί χιλιάδες χρόνια µε
αξιοπρέπεια, τιµή και υπόληψη. Έχουν εργαστεί σκληρά, για να κερδίσουν όλη αυτήν τη
φήµη, η οποία τους "ακολουθεί" εδώ και αιώνες. Έχουν µοιράσει γενναιόδωρα τα αγαθά
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τους, για να είναι τόσο αγαπητοί εδώ και αιώνες. Είναι ένας λαός, που οι λαοί τον θυµούνται
γι' αυτά που τους έδωσε και όχι γι' αυτά που τους πήρε ...Γι' αυτά που έχτισε και όχι γι'
αυτά που γκρέµισε. Τον θυµούνται ευχάριστα για τη χαρά που χάρισε και όχι για τον θρήνο
που σκόρπισε. Είναι αυτό που λέµε ένας λαός "επώνυµος" για τα µεγάλα έργα του και όχι
για τα µεγάλα σφάλµατά του, όπως συµβαίνει µε κάποιους άλλους. Είναι ένας λαός µε
γνωστό "Ονοµατεπώνυµο" και σταθερή "∆ιεύθυνση" ...αµετάβλητα εδώ και χιλιετίες. Είναι
πολύ άξιος αυτός ο λαός, για να πέσει στο "στόµα" και να γίνει "λεία" µιας κάποιας
ασήµαντης εκδοχής κάποιου ασήµαντου κλάδου των κεντροευρωπαϊκών λαών.
Οι Γερµανοί, δηλαδή, δεν υστερούν απλά σ' ό,τι αφορά τη φήµη τους σε σχέση µε τους
Έλληνες. Στην κυριολεξία βρίσκονται στον αντίποδα αυτής της κατάστασης. Είναι ένας λαός
στην κυριολεξία κακόφηµος ...Ένας λαός, που τον θυµούνται γι' αυτά που πήρε και όχι γι'
αυτά που έδωσε ...Γι' αυτά που γκρέµισε και όχι γι' αυτά που έχτισε ...Για τα δάκρυα που
σκόρπισε και το µίσος που εισέπραξε ...Γι' αυτά που έκλεψε και ακόµα τον τραβολογάνε στα
δικαστήρια σαν κοινό διαρρήκτη. Ένας λαός, ο οποίος, εξαιτίας των ανάξιων ηγεσιών του,
ταλαιπωρεί εδώ και αιώνες εαυτόν και αλλήλους και ως εκ τούτου ζει µε τις συνέπειες
αυτών των επιλογών του ...Ένας λαός, που δεν "προλαβαίνουµε" να συνηθίζουµε τα νέα
του "ονόµατα" και να µαθαίνουµε τη διαρκώς µεταβαλλόµενη "διεύθυνσή" του.
...Ένας λαός Κεντροευρωπαίων, που συχνά-πυκνά αναγκάζεται ν' αλλάζει το "όνοµά"
του σαν κοινό λούµπεν underground στοιχείο, που θέλει να "σβήνει" τα ίχνη του και βέβαια
τις "οφειλές" του ...Ένας λαός Κεντροευρωπαίων, του οποίου η ιστορία είναι οι εφιάλτες
όλων των άλλων ...Ένας λαός Κεντροευρωπαίων, οι οποίοι κατά καιρούς εµφανίστηκαν ως
Ούννοι, Τεύτονες, Γότθοι, Οστρογότθοι, Σάξονες και Κέλτες, για να καταλήξουν "Γερµανοί"
και ένας θεός ξέρει πώς θα εµφανίζονται µετά από µερικές δεκαετίες.
Αυτός ο λαός έρχεται σήµερα µαζί µε το εβραϊογυφταριό να διαβάλει την Ελλάδα ...Να
τη διαβάλει µε ανθρώπους σαν τον Σόιµπλε. Έρχεται να διαβάλει έναν "πρωταγωνιστή" µε
ανθρωπάκια από αυτά που η ανθρώπινη ιστορία στο "πέρασµά" της αφήνει πίσω της σαν
"σκόνη" ...Ανθρωπάκια, που σέρνονται στη γη σαν σκουλήκια και δηλώνουν µε ένα
απίστευτο θράσος ότι θα δώσουν ή θα πάρουν τον "αέρα" στην Ελλάδα. Αυτό είναι ΥΒΡΙΣ
και η ύβρις σπάνια µένει απλήρωτη. Η Ελλάδα -δυστυχώς γι' αυτούς- δεν έχει εφήµερη
παρουσία σε αυτόν τον Πλανήτη και αυτό πρέπει να το προσέξουν τώρα, που αποφάσισαν
να συγκρουστούν µαζί της. Αν κρίνει κανείς από το παρελθόν των δύο λαών, θα
διαπιστώσει ότι η στατιστική µάλλον ευνοεί τους Έλληνες.

Ο δρόµος προς τη νίκη.

Οι Έλληνες πρέπει σήµερα ν' αναλογιστούν τον ιστορικό τους ρόλο και να σταθούν στο
"ύψος" τους ...Τον ρόλο, που και πάλι η ιστορία "αποφάσισε" να τους προσφέρει, χωρίς
βέβαια να τους ρωτήσει ...Τον ρόλο, που θα µπορούσε να είναι καταστροφικός για τον
οποιονδήποτε άλλο λαό, αλλά είναι αρκετά "βατός" για τους Έλληνες. Για ακόµα µία φορά
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οι Έλληνες καλούνται ν' αγωνιστούν µπροστά σε "Θερµοπύλες" ...Να αγωνιστούν όχι µόνον
για τους εαυτούς τους, αλλά και για τους υπολοίπους λαούς ...Να αγωνιστούν, για να
σταµατήσουν έναν εφιάλτη, ο οποίος, αν τελικά περάσει από "πάνω" τους, θα αφανίσει και
όλους τους υπόλοιπους λαούς.
Προϋπόθεση, όµως, για να αγωνιστείς, είναι ν' αντιληφθείς ότι δέχεσαι επίθεση ...Να
αντιληφθείς ότι πρέπει να αµυνθείς. Αυτό το λέµε, γιατί οι Έλληνες σήµερα µοιάζουν µε
"υπνωτισµένοι" και σχεδόν δεν κατανοούν ότι δέχονται επίθεση. Νοµίζουν ότι έχουν να
κάνουν µε λογιστικές "τακτοποιήσεις" και δεν βλέπουν ότι στο τέλος αυτής της
"συναλλαγής" προκύπτει µια απώλεια, η οποία µοιάζει µε συνέπεια χαµένου πολέµου και
άρα εθνική καταστροφή. ∆εν κατανοούν ότι οι πόλεµοι σήµερα διεξάγονται σε ανώτερα
επίπεδα και γι' αυτόν τον λόγο πολλοί από αυτούς δείχνουν να µην αντιλαµβάνονται καν ότι
δεχόµαστε πολεµική επίθεση. Την επίθεση, όταν αυτή δεν εκδηλώνεται άµεσα, την
καταλαβαίνεις

από

τα

δευτερεύοντα

στοιχεία

της,

που

την

αποκαλύπτουν.

Την

καταλαβαίνεις, όταν αντιλαµβάνεσαι τη στοχοποίηση αυτών, που πέφτουν θύµατά της.
Η Ελλάδα είναι σήµερα η απόλυτα "στοχοποιηµένη" χώρα στον κόσµο. ∆εν υπάρχει
άσχηµο φαινόµενο, που να αφορά την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια οικονοµία, που να µην
αποδίδεται σ' αυτήν. Μιλάµε για απροκάλυπτες πολεµικές ενέργειες, οι οποίες διαρκώς την
"σπρώχνουν" προς την οικονοµική και κοινωνική καταστροφή και τελικά στην υποδούλωσή
της. Μιλάµε όµως και για υπερβολές σε αυτήν την πολεµική, που προκαλεί για φαιδρές
καταστάσεις. Μιλάµε για το "κουνούπι", το οποίο στο κάθε "βήµα" του προκαλεί "σεισµό" και
"τσουνάµι" µαζί. Έτσι κάπως θέλουν να παρουσιάσουν την Ελλάδα σε ένα παγκόσµιο κοινό,
το οποίο ανησυχεί για το µέλλον του. Παρουσιάζουν την Ελλάδα σαν τον απόλυτα αρνητικό
παράγοντα για την επιβίωση όλων των λαών ...Τον παράγοντα εκείνον, ο οποίος πρέπει
στην κυριολεξία να τεθεί υπό "κηδεµονία", για να µην απειλεί την ανθρωπότητα.
Η DEXIA καταρρέει, απειλώντας µε κατάρρευση ολόκληρο το ευρωπαϊκό τραπεζικό
οικοδόµηµα και η κυρίαρχη λέξη, που ακούγεται στη Γερµανία και στην Ευρώπη, είναι
"Griechenland". Η Ρώµη καιγόταν από τους αγανακτισµένους και κάποιοι προσπαθούσαν να
δουν µήπως σπάει καµιά τζαµαρία στην Αθήνα, για να την κάνουν πρώτη είδηση. Η Wall
Street απειλούνταν µε κατάληψη και τα ίδια κέντρα της διεθνούς ενηµέρωσης ασχολούνταν
µε τους Έλληνες οδοκαθαριστές, οι οποίοι κατέλαβαν κάποιον ΧΥΤΑ. Όλα αυτά δείχνουν τη
"στοχοποίηση" της πατρίδας µας ...Στοχοποίηση στρατιωτικού τύπου, εφόσον γίνεται
επιλεκτικά και µε στόχο την κατάκτησή της. Επιλεκτικά, όχι επειδή είµαστε οι "χειρότεροι",
όπως διατείνονται οι ιµπεριαλιστές στους λόγους τους, αλλά οι "συµφερότεροι", όπως
αποκαλύπτουν οι πράξεις τους ...Όχι επειδή είµαστε οι πιο "ανοικοκύρευτοι" ανάµεσα στους
λαούς, αλλά επειδή ξεκίνησαν το "πλιάτσικο" από το δικό µας "νοικοκυριό".
Όλα αυτά οι Έλληνες πρέπει να τα γνωρίζουν. Πρέπει να σταθούν "όρθιοι" τώρα, που
πάνω τους "ξεσπά" η επίθεση της Νέας Τάξης ...Μια επίθεση επικίνδυνη και ολοκληρωτική
...Μια επίθεση, που δεν διαφέρει από εκείνη τη µεγάλη, που υπέστησαν οι αρχαίοι πρόγονοί
τους από τους Πέρσες ...Μια επίθεση άπληστων τραπεζιτών τοκογλύφων, οι οποίοι
αρπάζουν από τους λαούς τις πατρίδες τους και καταστρέφουν τους πολίτες ...Μια νέα
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επίθεση του σκοταδισµού, που απειλεί να βυθίσει την ανθρωπότητα σε έναν νέο Μεσαίωνα
...Πραγµατικό Μεσαίωνα, εφόσον στο πέρασµα της καταστρέφει τα πάντα και αφήνει πίσω
της έρηµη γη ...Χειρότερο Μεσαίωνα από τον προηγούµενο, εφόσον στην κατάληξή του
θέλει τον Πλανήτη στο σύνολό του παραδοµένο σε µια µικρή οµάδα "νεοφεουδαρχών".
Μιλάµε για µια επίθεση πρωτοφανούς εντάσεως και µεγέθους. Αν οι αρχαίοι Έλληνες
κλήθηκαν ν' αντιµετωπίσουν τη µεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής τους, οι σύγχρονοι
Έλληνες καλούνται ν' αντιµετωπίσουν τη µεγαλύτερη αυτοκρατορία όλων των εποχών.
∆έχονται µια επίθεση, που, αν δεν αντιµετωπιστεί επιτυχώς από τους ανθρώπους, µπορεί να
εξελιχθεί σε µια πραγµατική πανανθρώπινη τραγωδία. Εθνικά, κοινωνικά και ατοµικά
δικαιώµατα και κεκτηµένα µπαίνουν σε ένα "τσουβάλι" και πετιούνται στα "σκουπίδια". Ό,τι
απέκτησαν οι λαοί µε ποτάµια αίµατος και ανείπωτες θυσίες απειλείται από µιαρούς
τοκογλύφους, οι οποίοι "έπαιζαν" παιχνίδια "δηµιουργικής" λογιστικής στα κοµπιούτερ τους.
Ό,τι απολαµβάνουν οι πολίτες, εξαιτίας των αγώνων τους και των θυσιών τους, χάνεται σε
µια συνεχή "προσθαφαίρεση" αριθµών κάποιων ελεεινών λογιστών.
Στην πραγµατικότητα ό,τι κέρδισε η ανθρωπότητα, στους αιώνες που ακολούθησαν τη
Γαλλική Επανάσταση, τίθεται σε αµφισβήτηση. Τα κεκτηµένα των δύο τελευταίων αιώνων
εξανεµίζονται µέσα σε ελάχιστες ηµέρες. Χάνονται κάτω από την εµετική προπαγάνδα των
βαρβάρων τραπεζιτών. Των "βαρβάρων" τραπεζιτών που προσπαθούν να πείσουν τους
λαούς ότι τους συµφέρει να "αυτοκτονήσουν" για να "σωθούν". Των "βαρβάρων"
τραπεζιτών που προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόµενους ότι τους συµφέρει να
υποδουλωθούν για να σώσουν την "ανταγωνιστικότητα" της οικονοµίας. Των "βαρβάρων"
τραπεζιτών που αναγκάζουν τους λαούς να βγάλουν στο "σφυρί" τις πατρίδες τους για να
σώσουν τις τράπεζες.
Απέναντι σ' αυτήν την τεράστια και πρωτοφανή τραπεζική λαίλαπα καλούνται οι
Έλληνες να επαναλάβουν τους εαυτούς τους. Καλούνται να τους "σταµατήσουν" έξω από
την πατρίδα τους πριν κατακλύσουν την Ευρώπη και από εκεί τον κόσµο ολόκληρο.
Καλούνται να µπουν "επικεφαλής" των λαών και να τους "οδηγήσουν" στη νίκη. Να γίνουν
τα πρότυπα του αγώνα απέναντι στις "στρατιές" της Νέας Τάξης ...Τις "στρατιές" λογιστών,
που, υπό την "στρατηγία" αδίστακτων, άπληστων, απολίτιστων και βάρβαρων, τύπου Πολ
Τόµσεν, µπαίνουν στα κράτη και "τεµαχίζουν" λαούς και πατρίδες, για να πληρώσουν τους
απατεώνες τραπεζίτες.
Οι Έλληνες αυτούς πρέπει ν' αντιµετωπίσουν, γιατί ήδη "προελαύνουν" στην πατρίδα
τους. Είναι υποχρεωµένοι ν' αντισταθούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, είναι "τελειωµένοι". Οι
τοκογλύφοι θα τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και θα τους πετάξουν στα
"σκουπίδια". Είναι λοιπόν µονόδροµος γι' αυτούς ο αγώνας. Πρόβληµα, όµως, δεν έχουν
µόνον οι Έλληνες µε τους τοκογλύφους. Πρόβληµα έχουν και οι τοκογλύφοι, οι οποίοι
έβαλαν το "στοίχηµά" τους για τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι επικίνδυνοι. Αυτοί, οι οποίοι
επιλέχθηκαν από το σύστηµα να γίνουν τα πρώτα "πειραµατόζωα" της νέας τακτικής τους,
µπορούν να γίνουν αυτοί, οι οποίοι πρώτοι θα τους νικήσουν. Αν συµβεί όµως αυτό, θα
έχουµε το φαινόµενο του ντόµινο.
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Αυτό είναι το όλο µυστικό ...Να αντιληφθούν οι λαοί -όσο είναι καιρός- ποιος είναι ο
πραγµατικός τους εχθρός ...Να αντιληφθούν ότι οι εχθροί των Ελλήνων είναι και δικοί τους
εχθροί ...Να αντιληφθούν ότι είναι θέµα χρόνου να φτάσει το πρόβληµα των Ελλήνων και
στη δική τους "πόρτα" ...Να αντιληφθούν ότι είναι "επιβάτες" στο ίδιο "καράβι" και ως εκ
τούτου πρέπει να κάνουν τα ίδια πράγµατα και να συµµετέχουν στους ίδιους αγώνες µε
τους Έλληνες ...Να αντιληφθούν ότι ο κοινός τους εχθρός είναι το άπληστο τραπεζικό
σύστηµα των τοκογλύφων. Αναγκαστικά πρέπει να κάνουν κι αυτοί ό,τι µέσα από το
κείµενο αυτό προτείνουµε στους Έλληνες να κάνουν.
Από αυτό το πανανθρώπινο κάλεσµα δεν εξαιρείται κανένας λαός, γιατί δεν περισσεύει
κανείς. ∆εν εξαιρούµε τον λαό της Γερµανίας ή του Ισραήλ. ∆εν τους εξαιρούµε, γιατί δεν
είµαστε ρατσιστές. ∆εν θεωρούµε ότι ως λαοί βρίσκονται κάπου "απέναντι". ∆εν θεωρούµε
σε καµία περίπτωση ότι οι λαοί είναι συνυπεύθυνοι για τα εγκλήµατα των ηγεσιών τους.
Κατά τη γνώµη µας οι πάντες πρέπει να συµµετάσχουν στον πανανθρώπινο αγώνα, γιατί οι
πάντες είναι θύµατα αυτής της κατάστασης. Οι πρόσφατες µεγάλες διαδηλώσεις στο ΤέλΑβίβ ή και στο Βερολίνο αυτό αποδεικνύουν.
Αυτές οι διαδηλώσεις αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν συλλογικές ευθύνες για τα
σηµερινά εγκλήµατα των Εβραίων και των Γερµανών ηγετών ...Αποδεικνύουν ότι δεν
υπάρχουν συλλογικά κέρδη για τους λαούς και άρα δεν υπάρχουν συλλογικές συνενοχές
και άρα ευθύνες. ∆εν τα "τρώνε" µαζί οι λαοί µε τα λαµόγια, όπως νοµίζουν οι διάφοροι
εγκληµατίες Πάγκαλοι, οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως συνενόχους, για να αποποιηθούν τις
ευθύνες τους. Είναι προφανές ότι δεν επωφελούνται αυτοί οι λαοί από τα εγκλήµατα αυτά.
Αυτό το αποκαλύπτει η φτώχεια και η ανασφάλεια, που πλήττει τόσο τη Γερµανία όσο και το
Ισραήλ. ∆εν υποφέρει λιγότερο από την οικονοµική κρίση κάποιος, επειδή είναι οµοεθνής
και συµπατριώτης µε τους εγκληµατίες που την προκαλούν.
...Απλά είναι τα πράγµατα. Όσο υπεύθυνος είναι για τις λαµογιές της ∆αµανάκη ή του
Λαλιώτη ένας φουκαράς εργαζόµενος, επειδή ηλικιακά έτυχε να ανήκει στη γενιά του
Πολυτεχνείου, άλλο τόσο υπεύθυνοι είναι και οι κοινοί Γερµανοί ή οι κοινοί Ισραηλίτες για
τα εγκλήµατα κάποιων, επειδή έτυχε να είναι οµοεθνείς τους. Ιδιωτικά είναι αυτά τα
εγκλήµατα και µόνον στο αντίστοιχο επίπεδο υπάρχουν οι ευθύνες. Ισχύει, δηλαδή, αυτό το
οποίο καταγγέλλουµε και ισχυριζόµαστε πως είναι πρωτοφανές φαινόµενο για την
παγκόσµια ιστορία. Είναι πρωτοφανές το φαινόµενο οι λαοί να πέφτουν θύµατα κοινών
ιδιωτών απατεώνων, οι οποίοι συνθέτουν συµµορίες µε την αστυνοµική σηµασία της
έννοιας.
Αυτό, το οποίο έχει σηµασία, είναι ότι τα πάντα επείγουν. ∆εν υπάρχει πλέον χρόνος
για καθυστερήσεις. Όσο πιο πολύ καθυστερούν οι λαοί, τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η
κατάσταση, για να την επαναφέρουν εκεί όπου τους συµφέρει. Όσο πιο πολύ καθυστερούν,
τόσο πιο "βαθιά" στην κρίση θα τους βάζουν οι ιδιωτικές τράπεζες. Όσο πιο πολύ
καθυστερούν, τόσο πιο πολύ οι ιδιώτες τραπεζίτες θα καταφέρνουν να µετατρέπουν τα
δάνεια, που έδωσαν παράνοµα στους λαούς, σε διακρατικά δάνεια ...Σε δάνεια τέτοια, που
θα φέρνουν τους λαούς αντιµέτωπους µεταξύ τους και αυτό είναι επικίνδυνο. Όσο πιο πολύ
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καθυστερούν, τόσο πιο µεγάλο µέρος της συλλογικής περιουσίας τους θα χάνεται, για να
ξεπληρωθούν οι τοκογλύφοι για τα "πέτσινα" χρήµατά τους.
Πρέπει λοιπόν άµεσα να θωρακίσουν τις δηµόσιες περιουσίες τους µέσα στα
ασφαλιστικά τους ταµεία, ώστε να εξασφαλίσουν για πάντα τους καρπούς των κόπων τους.
Να αρνηθούν µε όλη τους τη δύναµη να πληρώσουν οι ίδιοι τις ζηµιές των τραπεζών. Να
"γκρεµίσουν" από την εξουσία τους ηγέτες αυτούς, οι οποίοι στην πραγµατικότητα είναι
υπάλληλοι των τραπεζιτών. Να οδηγήσουν τα τραπεζικά τους συστήµατα σε χρεοκοπία και
κρατικοποίηση, για ν' ανακτήσουν οι κοινωνίες τον έλεγχο των οικονοµιών τους. Να τα
αναγκάσουν στη χρεοκοπία, για να οδηγήσουν τις "Αγορές" στην κατάρρευση και να
οδηγήσουν τους εγκληµατίες τοκογλύφους στα δικαστήρια για εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας. Μαζί τους να δικαστούν ως συνένοχοι και όλα τα "κουϊσλινγκ" καθεστώτα,
που πρόδωσαν τους λαούς τους και άνοιξαν τις "πόρτες" των κρατών στους εγκληµατίες.
Για όσο διάστηµα οι λαοί -και όχι µόνον οι Έλληνες- δεν αντιλαµβάνονται τι συµβαίνει,
θα επιβαρύνουν τις θέσεις τους. Θα βλέπουν τις πατρίδες τους να αλώνονται από τους
τραπεζίτες και τις ζωές τους να καταστρέφονται. Οι τοκογλύφοι θα "κοινωνικοποιούν" τις
ζηµιές των σχεδιασµών τους και θα εισπράττουν ως "αντιπαροχή" τις πατρίδες των λαών.
Θα αρπάζουν ό,τι πιο πολύτιµο έχουν λαοί ...Ό,τι µε κόπο δηµιούργησαν µέσα στους αιώνες
και ό,τι µε αίµα απέκτησαν οι πρόγονοί τους, για να τους το κληροδοτήσουν. Οι τραπεζίτες
"θερίζουν" τους "καρπούς" όλης της ανθρωπότητας και αυτό πρέπει να το σταµατήσουν οι
λαοί µόνοι τους, γιατί κανένας άλλος δεν θα µπορέσει να το κάνει για λογαριασµό τους.
Απέναντι σ' αυτό το σκληρό τραπεζικό "δρεπάνι" της εποχής καλούνται σήµερα οι
Έλληνες να µπουν µπροστά και να σταθούν όρθιοι, για να το "σπάσουν" µε το "κορµί" τους.
∆υστυχώς η καλή τους µοίρα για άλλη µία φορά ξεκινάει, δείχνοντάς τους το πιο άσχηµο
πρόσωπό της. Το µόνο θετικό στην περίπτωση αυτήν είναι ότι η εµπειρία τους είναι µεγάλη
και µπορεί να τους βοηθήσει. Είναι αρκετά έµπειροι και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πίσω
από κάθε µεγάλη δυσκολία κρύβεται µια εξίσου µεγάλη ευκαιρία. Είναι επίσης αρκετά
τρελοί, για να το δοκιµάσουν.
∆εν πρέπει να λυγίσουν στα δύσκολα, γιατί στα δύσκολα βρίσκεται καί το µεγάλο
κέρδος καί η µεγάλη δόξα. ∆εν πρέπει να απογοητεύονται από την άθλια σηµερινή ηγεσία
τους, γιατί, ως έµπειροι "παίχτες" της παγκόσµιας ιστορίας, είναι υποχρεωµένοι να
γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν Θερµοπύλες χωρίς Εφιάλτες. ∆εν υπάρχουν Έλληνες ήρωες,
χωρίς να έχουν απέναντί τους Έλληνες προδότες. Στην πραγµατικότητα οι Έλληνες ποτέ
δεν αγωνίστηκαν, χωρίς να έχουν αντίπαλους κάποιους άλλους Έλληνες Εφιάλτες. Αυτή
είναι η µοίρα τους. Ο Αχιλλέας, πιο πολύ κι από τον Έκτορα, τον Αγαµέµνονα µίσησε. Ο
Οδυσσέας, πιο πολύ κι από τους Τρώες, τους Έλληνες Μνηστήρες µίσησε. Ο ίδιος ο
Αλέξανδρος βρήκε τη χειρότερη αντίσταση από Έλληνες µηδίσαντες. Το ίδιο συµβαίνει και
σήµερα. Απέναντι στους Έλληνες υπάρχουν και Έλληνες "Νεοταξίσαντες".
∆εν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που συµβαίνει, αλλά ας ελπίσουµε όλοι ότι θα είναι η
τελευταία. Αυτό, το οποίο έχει σηµασία, είναι ότι δεν πρέπει να φοβηθούν ...∆εν πρέπει να
τους τροµάξουν τα ανθρωποειδή, που εµφανίζονται ως ηγέτες της Νέας Τάξης ...∆εν πρέπει
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να

τους

τροµάξουν

τα

γερµανικά

Ορκ,

που

εκτελούν

τις

εντολές

του

εβραϊκού

διευθυντηρίου ...∆εν πρέπει να τους τροµάξει ο θίασος από τα τέρατα της ανθρώπινης
ύπαρξης ...∆εν πρέπει να τους τροµάζουν η Μέγαιρα του Ρήνου, ο σακάτης µε το καρότσι, η
τρελή "αδερφή" και το "υιοθετηµένο" ...∆εν έχουν λόγο να τροµάξουν οι Έλληνες ...Έχουν
δει και χειρότερα στο παρελθόν.
Υπήρχαν εποχές, όπου τα πράγµατα ήταν χειρότερα. Πάντα έτσι συνέβαινε και θα ήταν
παράξενο να µην συνέβαινε και σήµερα το ίδιο. Τα κτήνη και ο ιµπεριαλισµός πάνε πάντα
"µαζί". Πάντα οι αυτοκρατορίες σού επιτίθενται µε ανθρωποειδή. Πάντα σου επιτίθενται µε
κτήνη, εφόσον οι κοινοί και φυσιολογικοί άνθρωποι δεν είναι αρκετά "άρρωστοι", για να
µπορούν να τους εξυπηρετήσουν. Γι' αυτόν τον λόγο ψάχνουν στον "πάτο" της ανθρώπινης
ύπαρξης και βρίσκουν τα "εργαλεία" τους ...Ψάχνουν τα "Ορκ" ...Ψάχνουν συνεργάτες
ανάµεσα στους δύσµορφους, στους σακάτηδες, στους ευνούχους, στους ανώµαλους.
Παλαιότερα βρήκαν τους Χίτλερ και τους Μέγκελε και σήµερα τις Μέρκελ και τους Σόιµπλε,
που τους βολεύουν. Τέτοια κτήνη είδαν οι αρχαίοι Έλληνες και τα ίδια περίπου βλέπουν και
οι σύγχρονοι.
Γι' αυτόν τον λόγο λέµε ότι δεν πρέπει να φοβούνται οι Έλληνες. Υπήρχαν εποχές,
όπου τα πράγµατα ήταν εξίσου άσχηµα, αλλά πολύ χειρότερα στην εκδήλωσή τους
...Εποχές, όπου ήταν πιο δύσκολο να σταθείς όρθιος απέναντι σε εχθρούς τέτοιας
απανθρωπιάς, κακοήθειας και βέβαια τέτοιων διαστάσεων ...Εποχές, όπου οι εχθροί θα
µπορούσαν να σε "εξατµίσουν" και όχι απλά να "πας" άδοξα, αλλά να µην πάρει χαµπάρι
κανένας ότι υπήρξες καν ...Εποχές, όπου µπορούσαν να σε "ξηλώσουν" από την πατρίδα
σου και να σε πουλήσουν για δούλο πιο φτηνά κι από ζώο. Τώρα τουλάχιστον υπάρχουν
κανονισµοί ακόµα και στην ήττα. Υπάρχει όµως και η τεχνολογία, για να προσφέρει στους
Έλληνες τούς αυτόπτες µάρτυρες του αγώνα τους. Να υπάρχουν "µάρτυρες" της αντίστασής
τους και κατ’ επέκταση της δόξας τους σε περίπτωση επιτυχίας.
Ο ελληνικός λαός -σήµερα ειδικά- είναι πιο ασφαλής από ποτέ, αν αποφασίσει κι
αντιδράσει. Είναι ο πλέον ιστορικός λαός της Ευρώπης και ακόµα και τα τέρατα δεν θα
τολµούσαν να τον απειλήσουν µε ωµές επεµβάσεις, που θα µπορούσαν να τον οδηγήσουν
σε ένα νέο αιµατοκύλισµα. Είναι ο πλέον διάσηµος λαός του Πλανήτη και δεν µπορούν να
"σερβοποιήσουν" ή να "ιρακινοποιήσουν" την περίπτωσή του. ∆εν θα τολµήσουν τα κτήνη
να τον µπλέξουν σε πολεµικές ή εµφύλιες περιπέτειες, όπως θα έκαναν παλαιότερα. Γιατί;
Γιατί, ακόµα κι αυτή η "χλαπάτσα", που λέγεται "democracy", έχει να προσφέρει κάποια
"θετικά" πράγµατα µε την ύπαρξή της.
Το πιο θετικό, που έχει προσφέρει, είναι ότι προκαλεί εκτεταµένη "παράλυση" στον
κεντρικό

µηχανισµό

της

εξουσίας

του

συστήµατος.

Προκαλεί

δυσλειτουργίες

στην

ιµπεριαλιστική λειτουργία. Περιορίζει τα αντανακλαστικά της και αυτό είναι επικίνδυνο,
εφόσον τα αντανακλαστικά συνδέονται µε τα ένστικτα της επιβίωσης. Σε έναν κόσµο, ο
οποίος δεν έχει πλέον στεγανά στην πληροφόρηση, η αυτοκρατορία των "Ορκ" της Νέας
Τάξης έχει πρόβληµα εξαιτίας της democracy. Έχει πρόβληµα µε την ηγεσία, η οποία
προκύπτει από τις διαδικασίες της. Οι ηγέτες της είναι αιρετοί και ως εκ τούτου αδύναµοι να
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λάβουν αποφάσεις, που σε άλλες εποχές κάποιοι προκάτοχοί τους θα λάβαιναν χωρίς
κανέναν ενδοιασµό.
Ενώ, δηλαδή, η εξουσία, όπως και οι ανάγκες της, είναι µόνιµες, δυστυχώς γι' αυτήν οι
σηµερινοί εκφραστές της είναι αιρετοί. Ενώ η παθογένειά της είναι "κληρονοµική", δεν
συµβαίνει το ίδιο µε τους ηγέτες της. Αυτοί οι εφήµεροι ηγέτες, µε τη σύντοµη "ηµεροµηνία
λήξεως", είναι απροστάτευτοι και ως εκ τούτου δεν µπορούν να πάρουν τις αποφάσεις που
απαιτούν οι αυτοκρατορίες για τη λειτουργία τους ...Αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι
απόλυτες και ακαριαίες, για να έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα ...Αποφάσεις, όµως, οι
οποίες είναι πολλές φορές ακραίες και ως εκ τούτου επικίνδυνες γι' αυτούς που τις παίρνουν
...Αποφάσεις, οι οποίες από µόνες τους επιβάλουν τη δια βίου προστασία των ηγετών που
τις παίρνουν.
Όταν οι ηγέτες, σαν τη Μέρκελ ή τον Σαρκοζί, βλέπουν τις δικαστικές περιπέτειες που
απειλούν "συναδέρφους" τους, τύπου Μπλερ ή Μπους, για τις πολεµικές αποφάσεις τους,
αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει ένας φόβος ...Φόβος, ο οποίος αποκαλύφθηκε σε όλη του
την ένταση, όταν πρόσφατα -και για πολύ ηπιότερους λόγους- καταδικάστηκε η Τιµοσένκο
και έσπευσαν οι ηγέτες της ευρωπαϊκής διαφθοράς να την υπερασπιστούν ...Φόβος
"διαρροών" κι αποκαλύψεων και ο οποίος γίνεται τεράστιος, αν το θύµα είναι "διάσηµο" και
τυγχάνει παγκόσµιας συµπάθειας, όπως είναι οι Έλληνες.
...Ειδικά οι Έλληνες, οι οποίοι εκτός από συµπαθείς είναι και αφύσικα ισχυροί για το
µέγεθός τους. Έχουν τεράστια διασπορά και πολλές "άκρες" σε όλη την υφήλιο. Έχουν
τεράστια επιρροή και άπειρη δύναµη, αν σκεφτεί κάποιος ότι, παρ' όλο το µικρό
πληθυσµιακό τους µέγεθος είναι µε µεγάλη διαφορά η µεγαλύτερη ναυτική δύναµη στον
κόσµο. Αυτούς τους Έλληνες δεν µπορείς να τους "διαγράψεις" µε µία σου απόφαση, χωρίς
να έχεις εξασφαλίσει ως εξουσία ειδικές πολιτικές και ποινικές "ανοσίες". Χωρίς όµως τέτοιες
γρήγορες, απόλυτες και φονικές αποφάσεις δεν λειτουργεί ο ιµπεριαλισµός. Αυτό είναι το
κέρδος της εµετικής democracy ...και όπως αντιλαµβανόµαστε είναι τεράστιο για την
παρούσα φάση. Η democracy µπορεί να µην συνέβαλε όσο θα θέλαµε στην κοινωνική
λειτουργία, αλλά µπορεί να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση της
κοινωνικής άµυνας.
Για εµάς είναι θέµα χρόνου να συσπειρωθούν όλοι οι λαοί πίσω από ένα νέο "Μολών
Λαβέ" ...Ένα "Μολών Λαβέ", το οποίο µπορεί να ειπωθεί και πάλι στην Ελλάδα, αλλά αυτήν
τη φορά δεν θα είναι αµιγώς ελληνικό ...Ένα "Μολών Λαβέ", το οποίο θα απευθύνεται στους
τοκογλύφους και στις τράπεζες και πλέον θα το ζήσουν και οι υπόλοιποι λαοί ως συµµέτοχοι
και συµπρωταγωνιστές στη µάχη και όχι απλά ως παρατηρητές. Σύντοµα θα έχουµε µεγάλες
εξελίξεις. Σε αυτό το διάστηµα εµείς οι Έλληνες πρέπει να σταθούµε όρθιοι, ενωµένοι,
αγαπηµένοι, υπερήφανοι και προπάντων αισιόδοξοι.
Είµαστε υποχρεωµένοι να είµαστε αισιόδοξοι. Αυτές τις δύσκολες ώρες -πιο πολύ απ'
οτιδήποτε άλλο- την αισιοδοξία µας έχει ανάγκη ολόκληρη η παγκόσµια κοινωνία ...Τη χαρά
µας και το γέλιο µας. Ο ελληνισµός στο συλλογικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας
ταυτίζεται µε την έννοια της χαράς και της γιορτής και αυτό ποτέ δεν πρέπει να αµελούµε
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να το συντηρούµε. Ακόµα και στα δύσκολα θα πρέπει όχι µόνον να είµαστε δυνατοί, αλλά
και να το δείχνουµε. Είµαστε τα παιδιά του ∆ιονύσου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε
ποτέ. ∆εν πρέπει ν' απογοητεύσουµε αυτούς, οι οποίοι ελπίζουν και πιστεύουν σ' εµάς.
Λίγα "µέτρα" έχουν αποµείνει στην ανθρωπότητα να "βαδίσει" µέσα στο σκοτεινό
"τούνελ" της ιστορίας. Σύντοµα θα βγούµε όλοι µαζί στο "φως" και τα "Ορκ" θα καούν µόνα
τους σαν τους βρικόλακες. Σύντοµα αυτά, τα οποία ονειρευτήκαµε και µας έδωσαν χαρά, θα
επιβληθούν πάνω στους εφιάλτες που είδαµε και µας τρόµαξαν ...Η οµορφιά θα επιβληθεί
της ασχήµιας ...Η υγεία θα επιβληθεί της αρρώστιας ...και η χαρά θα επιβληθεί της θλίψης.
Λίγη υποµονή χρειάζεται ...και ...θα τον "µεθύσουµε" τον Ήλιο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υδροχόου
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