Λιβύη και Ιαπωνία είναι οι διαφορετικές όψεις του ιδίου
νομίσματος

Λιβύη και Ιαπωνία
είναι οι διαφορετικές όψεις του ιδίου νοµίσµατος.

Στην Ιαπωνία "πληµµύρισε" η Νέα Τάξη...
και στην έρηµο της Λιβύης "ξεβράστηκε".

Όλοι οι λαοί βρίσκονται ανάµεσα
σε µια λιβυκή "σφύρα"
και έναν ιαπωνικό "άκµονα".

Είναι πλέον ορατό - και από τον τελευταίο άνθρωπο - ότι βαδίζουµε τα τελευταία
"µέτρα" της ανθρώπινης ιστορίας, όπως τη γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. ∆εν χρειάζεται κάποιος
να έχει γνώσεις αποκρυφισµού και να πιστεύει στις εσχατολογικές προφητείες. Φαίνεται
πλέον και δια γυµνού οφθαλµού ότι η κατάσταση "δεν πάει άλλο". ∆εν µπορεί η
ανθρωπότητα να συνεχίσει µε αυτόν τον τρόπο. Αν δεν βρει έναν νέο τρόπο να "πορευτεί",
θα αυτοκαταστραφεί. Είναι θέµα χρόνου. Όταν έχει παραδοθεί όχι µόνον ο ανθρώπινος
πολιτισµός, αλλά και η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη, στα ιδιωτικά συµφέροντα, είναι θέµα
χρόνου ο όλεθρος.
Αυτά, τα οποία συµβαίνουν σήµερα στον κόσµο, είναι αποκαλυπτικά. Αυτά, τα τόσο
διαφορετικά πράγµατα, που συµβαίνουν σε τόσο διαφορετικά µέρη του κόσµου, είναι στην
πραγµατικότητα ίδια …Είναι οι όψεις του ιδίου νοµίσµατος. Η τεράστια ανθρώπινη
καταστροφή στην Ιαπωνία και το αιµατοκύλισµα στη Λιβύη είναι αποτελέσµατα του ιδίου
φαινοµένου. Το ίδιο "τσουνάµι" χτύπησε καί τις δύο αυτές χώρες …Το "τσουνάµι", το οποίο
θα συνεχίσει και θα χτυπάει όλα τα κράτη και όλους τους λαούς, µέχρι να τους εξαφανίσει
όλους …Το "τσουνάµι", που, αν η ανθρωπότητα δεν βρει τρόπο να το σταµατήσει, θα την
εξαφανίσει.
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Ποιο είναι αυτό το "τσουνάµι"; Η απόλυτη φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας …Η
ιδιωτικοποίηση των πάντων …Η χωρίς κανένα µέτρο και λογική παραχώρηση των πάντων σε
ιδιώτες …Η "ζουγκλοποίηση" των πάντων, εφόσον ιδιωτικοποίηση χωρίς όρους και κανόνες
σηµαίνει ταυτόχρονα και την ιδιωτικοποίηση και της εξουσίας. Ξεκινάµε από την επιβολή της
άποψης του επενδυτή και καταλήγουµε στην επιβολή της άποψης του εξουσιαστή.
Υποτάσσεται πρώτα ο εύκολος καταναλωτής και στη συνέχεια υποτάσσεται και ο
δυσκολότερος πολίτης. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούµαστε στην κατάλυση κάθε έννοιας
δηµοκρατίας και στην καθολική επιβολή του "δίκιου" του ισχυρού ιδιώτη όλων των τύπων
…Οδηγούµαστε στον απόλυτο Μεσαίωνα.
Τόσο η Ιαπωνία όσο και η Λιβύη αυτό ακριβώς πληρώνουν. Πληρώνουν τα µεσαιωνικά
"ξεσπάσµατα" της σηµερινής Νέας Τάξης, που οι ίδιες είχαν την ατυχία να πέσουν ως τα
πρώτα θύµατά τους. Είναι τα δύο άκρα από το ίδιο "κύµα", το οποίο, αν αφεθεί
ανεξέλεγκτο, σταδιακά θα "σαρώσει" όλα τα κράτη και θα καταστρέψει όλους τους λαούς. Τι
σηµαίνει αυτό; Ότι στο άµεσο µέλλον κάθε κράτος και κάθε λαός θα βρεθεί είτε στη θέση
της Ιαπωνίας είτε στη θέση της Λιβύης. Είτε θα απειλείται µε "καταστροφή", εξαιτίας της
ιδιωτικής αντίληψης των πραγµάτων πάνω σε θέµατα τα οποία δεν επιδέχονται τέτοιου
είδους αντίληψη, είτε θα απειλείται µε "µακελειό", αν αντιδράσει στα ιδιωτικά συµφέροντα,
τα οποία έχουν οικειοποιηθεί την πατρίδα του και διαχειρίζονται τα πάντα µε αυτού του
είδους την αντίληψη.
Θα πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά, για να καταλάβει ο αναγνώστης τι θέλουµε να
πούµε …Να καταλάβει ότι η "απόσταση" µεταξύ Ιαπωνίας και Λιβύης δεν είναι τόσο "µεγάλη"
όσο δείχνει ο χάρτης …Να καταλάβει ότι ο κόσµος είναι πλέον µικρός και ότι τον αφορούν
όλα όσα συµβαίνουν πάνω σ' αυτόν …Να καταλάβει ότι, ακόµα κι ένα κράτος, όπως η
Ελλάδα, είναι θέµα χρόνου να βρεθεί είτε στην κατάσταση της Ιαπωνίας είτε στην
κατάσταση της Λιβύης. Στην πραγµατικότητα φτάσαµε στο σηµείο να έχει αποµείνει στους
λαούς µόνον η επιλογή του τρόπου µε τον οποίο θέλουν να υποφέρουν. Να διαλέξουν αν
θέλουν να υποστούν το δράµα της Ιαπωνίας ή τη σφαγή της Λιβύης.
Θα ξεκινήσουµε από την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία αυτήν τη στιγµή "πληρώνει" την αντίληψη,
η οποία θέλει να παραδίδονται στα χέρια ιδιωτών - και άρα των κερδοσκόπων - τα πάντα
…Ακόµα κι αυτά που δεν πρέπει, γιατί τίθεται θέµα επιβίωσης να τηρούνται οι πανάκριβοι
κανόνες ασφαλείας …Οι πανάκριβοι κανόνες, οι οποίοι κάνουν τους ιδιώτες κερδοσκόπους και µόνον στο άκουσµά τους - να βγάζουν "σπυριά" …Οι κανόνες, οι οποίοι ωθούν τους
ιδιώτες στο ρίσκο εκεί όπου δεν πρέπει να υπάρχει ούτε µαθηµατικά µια τέτοια περίπτωση.
Τα

πυρηνικά

εργοστάσια

της

Ιαπωνίας

είναι

υπό

ιδιωτική

διαχείριση.

Ιδιώτες

αποφασίζουν για τη λειτουργία τους. Ιδιώτες αποφασίζουν τι είναι "σωστό" να ξοδευτεί για
την ασφάλεια, προκειµένου να έρθουν τα "σωστά" έσοδα για τους αρπακτικούς "επενδυτές"
…Είναι λοιπόν δυνατόν να µην γίνει λάθος; Είναι δυνατόν ν' αποφευχθεί το λάθος; Αν δεν
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γινόταν αυτό το ατύχηµα σήµερα, θα γινόταν αύριο …Θέµα χρόνου ήταν. Τα ιδιωτικά
συµφέροντα µετέτρεψαν τα πυρηνικά εργοστάσια της Ιαπωνίας σε πυρηνικές βόµβες. Είναι
δυνατόν να δώσουµε πυρηνικά όπλα σε ιδιώτες, επειδή απλά βρήκαν χρήµατα να τ'
αγοράσουν; Όχι βέβαια. Τότε πώς είναι δυνατόν να τους δώσουµε το µάνατζµεντ
πυρηνικών µέσων, τα οποία µπορούν να µετατραπούν σε τέτοιες βόµβες; Αυτό έγινε στην
Ιαπωνία.
Η ιστορία της αµερικανικής ιδιωτικής αντίληψης των πραγµάτων στην Ιαπωνία, που
ξεκίνησε µε την έκρηξη δύο πυρηνικών βοµβών, θα κλείσει µε την έκρηξη έξι τέτοιων
…Απλά πράγµατα. Οι Αµερικανοί πήραν τις αποφάσεις, που σήµερα καλείται ο ιαπωνικός
λαός να πληρώσει …Οι Αµερικανοί και οι λακέδες τους, που κυβερνούν την Ιαπωνία. Όλοι
αυτοί

γνώριζαν

τι

συνέβαινε

στα

πυρηνικά

εργοστάσια,

εκτός

από

τον

άµεσα

ενδιαφερόµενο, που είναι ο ιαπωνικός λαός. Γνώριζε ο προσευχόµενος τώρα αυτοκράτορας,
γνώριζαν οι πολιτικοί ηγέτες, γνώριζαν οι ιδιώτες "επενδυτές", που έγιναν µεγιστάνες µε τα
πρώην κρατικά εργοστάσια, όπως γνώριζαν και οι µάνατζερ των εργοστασίων, οι οποίοι
απολάµβαναν µισθούς Golden Boys.
Όλοι γνώριζαν, γιατί όλοι εισέπρατταν κέρδη από αυτήν την κατάσταση. Ο ιαπωνικός
θρόνος εισέπραττε νοµιµότητα από το State Department, τα κόµµατα εισέπρατταν
µεγαλύτερες χορηγίες, οι επενδυτές µεγαλύτερες αποδόσεις για τις µετοχές τους, τα
στελέχη µεγαλύτερες αυξήσεις στους µισθούς τους …Όλοι γνώριζαν, εκτός από αυτόν, ο
οποίος τώρα θ' αναγκαστεί να υποστεί το ανυπόφορο …όπως θα έλεγε και ο Χιροχίτο …Ο
πατέρας αυτού, που σήµερα προσεύχεται …Ο πατέρας αυτού, ο οποίος είχε την εξουσία και
το κύρος να µην επιτρέψει στην κυβέρνηση να παραδώσει την πυρηνική ενέργεια σε
ιδιώτες. Όλοι τώρα κάνουν τα "κορόιδα" και ψάχνουν τους υπεύθυνους στη φύση, στην
πίεση, στη θερµοκρασία, στη βαρύτητα και στα ιόντα.
Εδώ και δύο χρόνια έχουν ενηµερωθεί από τα αρµόδια επιστηµονικά όργανα ότι πρέπει
να πάρουν γενναίες αποφάσεις, προκειµένου να συνεχιστεί η λειτουργία των εργοστασίων
…Των χρυσοφόρων εργοστασίων, εφόσον µέσω αυτών καλυπτόταν το συντριπτικό ποσοστό
των αναγκών της θηριώδους ιαπωνικής παραγωγικής "µηχανής". Πρακτικά όλα αυτά
σήµαιναν για τους ιδιώτες ένα απλό πράγµα. Είτε έπρεπε να "πληρώσουν", για να συνεχίσει
η λειτουργία τους - πράγµα που δεν τους άρεσε καθόλου - , είτε να τους έβαζαν "λουκέτο"
- πράγµα που δεν τους άρεσε ακόµα περισσότερο - .
Ως γνήσιοι ιδιώτες τι έκαναν; Αυτό, το οποίο πάντα κάνουν οι ιδιώτες, αδιαφορώντας
για το κοινωνικό σύνολο. Ρίσκαραν. Όχι µόνον δεν έκλεισαν τα εργοστάσια, αλλά ούτε καν
τα αναβάθµισαν στοιχειωδώς. Τους έπιασε "αλλεργικό σοκ" όταν έµαθαν πόσο αυτά τα δύο
κοστίζουν. Τι έκαναν; Το πιο φτηνό. Αντί ν' ανοίξουν την "κάνουλα" του χρήµατος,
έκλεισαν την "κάνουλα" της πληροφόρησης. Αντί να δώσουν παραπάνω χρήµατα, έδωσαν
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λιγότερη ενηµέρωση. Σιώπησαν και απέκρυψαν πληροφορίες. Έκρυψαν το πρόβληµα κάτω
από το "χαλί" και παρίσταναν ότι αυτό δεν υπήρχε.
…Το αποτέλεσµα; …Τραγικό …Τραγικό για όλους. Το "χαλί" δεν άντεξε και τα "σκατά"
πετάχτηκαν έξω κι απειλούν να πνίξουν τον Πλανήτη ολόκληρο. Τώρα απειλούνται όχι
µόνον οι Ιάπωνες, αλλά η ανθρωπότητα ολόκληρη. Εξαιτίας µερικών ηλιθίων και
εγκληµατιών Ιαπώνων, που ήθελαν µεγάλα κέρδη, κινδυνεύουν µε θάνατο, νεοπλασίες ή
καρκίνους εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι εκατοµµύρια ανθρώπων. Εξαιτίας αυτών των
Ιαπώνων κινδυνεύουν όχι µόνον Ιάπωνες, αλλά και Κορεάτες και Κινέζοι και Ρώσοι και όσοι
είχαν την ατυχία να "γειτονεύουν" µε τον "γίγαντα" της ιδιωτικής οικονοµίας.
Τώρα τι πρέπει να γίνει µε όλους αυτούς; Όταν εισέπρατταν τα εκατοµµύρια ήταν
πετυχηµένοι και τους θαυµάζαµε να ποζάρουν στα διάφορα περιοδικά. Τώρα, που σκορπούν
τον θάνατο, δεν πρέπει να τους θαυµάσουµε σε πόζες πάνω σε κρεµάλες; Αυτοί, οι οποίοι
δεν άντεξαν να πληρώσουν µερικά δολάρια παραπάνω, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια
του λαού, τι πρέπει να πληρώσουν τώρα µετά από αυτές τις καταστροφικές εξελίξεις; ∆εν
πρέπει να στηθούν δικαστήρια για τους εγκληµατίες κατά της ανθρωπότητας; ∆εν πρέπει
όλοι αυτοί να κλάψουν όσο δεν αντέχει ο άνθρωπος;
Ποιος όµως θα στήσει αυτά τα δικαστήρια; Η αµερικανοεβραϊκή Νέα Τάξη και οι
υπεύθυνοί της; …Αυτοί, οι οποίοι είναι κυρίαρχοι και είναι οι οικονοµικοί παράγοντές της;
…Αυτοί, οι οποίοι στην πραγµατικότητα αποφάσιζαν για τους Ιάπωνες; …Τα αφεντικά των
Ιαπώνων; …Πώς θα δικάσουν αυτοί τους υπαλλήλους τους; …Αυτούς, οι οποίοι µε τα
"οικονοµικά" εργοστάσια έφερναν τόνους κερδών στη Wall Street; …Αυτούς, οι οποίοι
κατάφερναν και µε ελάχιστο κόστος µεγιστοποιούσαν τα κέρδη και γίνονταν "πετυχηµένα"
παραδείγµατα προς διδασκαλία και µίµηση στα πανεπιστήµια του Χάρβαρντ και του Γέιλ;
Μπορούν να δικαστούν όλοι αυτοί, οι οποίοι υπηρέτησαν και εξυπηρέτησαν τον αµερικανικό
ιµπεριαλισµό εις βάρος του ίδιου του λαού τους;
Μπορεί να δικαστεί ο αυτοκράτορας, ο οποίος παρέδωσε για πάντα την Ιαπωνία στους
Αµερικανούς µε αντιπαροχή τον θρόνο του; Μπορεί να δικαστεί η πολιτική ηγεσία της
Ιαπωνίας, που, ακολουθώντας τις εντολές των Αµερικανών, παρέδωσε τα πυρηνικά
εργοστάσια στους ιδιώτες µε αντιπαροχή την ύπαρξή της; Μπορεί να δικαστεί το στελεχιακό
δυναµικό της Ιαπωνίας, που, κάνοντας ακριβώς ό,τι έµαθε στα αµερικανικά Χάρβαρντ,
"έφτυσε" τον λαό, για να φέρει κέρδη στη Wall Street; Μπορούν µε λίγα λόγια οι
Αµερικανοί να δικάσουν τους εαυτούς τους; Αυτοί κατέστρεψαν την Ιαπωνία και είναι
υπεύθυνοι γι' αυτό το αποτρόπαιο συµβάν που βλέπουµε. Την καταστρέφουν για δεύτερη
φορά µε τον ίδιο τρόπο µέσα σε διάστηµα µικρότερο του αιώνα.
Αν υπάρχει ένα µικρό κέρδος µε µεγάλη σηµασία, εξαιτίας αυτής της ανθρωπιστικής
καταστροφής στην Ιαπωνία, είναι η γνώση. Στην Ιαπωνία καταρρίπτεται ο βασικός µύθος

4

Λιβύη και Ιαπωνία είναι οι διαφορετικές όψεις του ιδίου
νομίσματος

της Νέας Τάξης. Ο µύθος της απόλυτα εξιδανικευµένης ιδιωτικής διαχείρισης. Της δήθεν
τέλειας µορφής διαχείρισης, που δήθεν συµφέρει τον πολίτη ως καταναλωτή. Αποδεικνύεται
ότι στο τέλος η ιδιωτική διαχείριση δεν σέβεται τον άνθρωπο, ούτε ως καταναλωτή ούτε ως
πολίτη. Αποδεικνύεται ότι η ιδιωτική διαχείριση σέβεται τον άνθρωπο µόνον όταν δεν µπορεί
να κάνει τίποτε διαφορετικό.
Για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις, µιλάµε πάντα για τις ιδιωτικοποιήσεις των µέσων
και των κεφαλαίων που ανέπτυξαν οι λαοί για την εξυπηρέτηση των ζωτικών τους αναγκών.
∆εν µιλάµε γενικά για τον ιδιωτικό τοµέα. ∆εν µιλάµε για τη βιοµηχανία των ιδιωτών, η
οποία παράγει προϊόντα που καταλήγουν στην αγορά. Μιλάµε για τα θηριώδη δηµόσια
κεφάλαια και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, που, στο όνοµα της ιδιωτικής οικονοµίας,
παραχωρούνται σε ιδιώτες. Μιλάµε για τοµείς, που, εξαιτίας της Νέας Τάξης, έφυγαν από
τον έλεγχο των λαών και "άνοιξαν" για τους ιδιώτες …Τοµείς, που τώρα περιµένουµε την
"τήξη" τους, για να δούµε αν θα συνεχίσουµε να υπάρχουµε ως "είδος" στον Πλανήτη.
Με βάση αυτά που είδαµε, καταλαβαίνουµε πλέον ότι, µόλις ο καταναλωτής φάει το
µικρό "τυράκι", που του δίνουν οι ιδιώτες, για να ξεκινήσουν τη µάχη εναντίον των
κρατικών επιχειρήσεων, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια. Λίγο φτηνά προϊόντα και
υπηρεσίες, λόγω "ανταγωνισµού" µεταξύ ιδιωτών και δηµοσίου και µετά ακριβά, λόγω
καρτέλ ιδιωτών. Λίγο φτηνά σε "στηµένο" ανταγωνισµό µεταξύ διεφθαρµένων δηµοσίων
∆ΕΚΟ και διαπλεκοµένων ιδιωτών και στο τέλος ο καταναλωτής πληρώνει όλες τις ζηµιές
µαζί. Το ίδιο έργο έχει παιχτεί σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του Πλανήτη. Βάζουν τα
ιδιωτικά ΜΜΕ να διαφηµίζουν τις ιδιωτικές εταιρείες που "συµφέρουν" τον καταναλωτή και
µε αυτόν τον τρόπο παγιδεύουν τους πολίτες.
Λέµε παγιδεύουν, γιατί στην πραγµατικότητα αυτό συµβαίνει. Αν το µοναδικό κέρδος,
που αφήνουν οι ιδιωτικοποιήσεις, είναι η µεγαλύτερη "φτήνια", στην πραγµατικότητα ούτε
κι αυτό ισχύει. Φαίνεται ότι είναι έτσι, αλλά δεν είναι στην πραγµατικότητα. Φαίνεται, γιατί
απλά ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας ξεκινάνε από διαφορετικές αφετηρίες. Ξεκινάνε από
διαφορετικές αφετηρίες, αλλά ο χρόνος αποδεικνύει αναµφισβήτητα πλέον ότι καταλήγουν
σε ένα ίδιο ακριβό αποτέλεσµα, αλλά µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Ο δηµόσιος τοµέας ξεκινάει "πλαδαρός", αλλά λειτουργεί στο τέλος µε γνώµονα την
ασφάλεια, ενώ ο ιδιωτικός τοµέας ξεκινάει "αθλητικός", αλλά στο τέλος λειτουργεί µε
γνώµονα το κέρδος. Ο πρώτος είναι "άρρωστος" αλλά αξιόπιστος, αλλά ο δεύτερος είναι
"καρκινοπαθής" και δεν γνωρίζεις πότε θα πεθάνει ο ίδιος και µαζί του θα καταστρέψει κι
εσένα. Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, ο κόσµος, ενώ δεν γλιτώνει τίποτε από τις
ιδιωτικοποιήσεις, φτάνει στο σηµείο να κινδυνεύει. ∆εν γλιτώνει τίποτε, γιατί αυτά, τα οποία
η δηµόσια διαχείριση "σκορπά" σε µισθούς και τεµπελιές, ο ιδιωτικός τοµέας τα
"αποταµιεύει", για να τα δώσει σαν κέρδος στους επενδυτές.
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Ο κόσµος, ως καταναλωτής, στην πραγµατικότητα δεν γλιτώνει τίποτε. Ενώ όµως ως
καταναλωτής δεν γλιτώνει τίποτε, ως πολίτης απειλείται µε απόλυτη καταστροφή. Γιατί;
Γιατί συνάνθρωποί µας, µε τη λεηλασία των δηµοσίων κεφαλαίων και των µονοπωλίων
πάνω σε ζωτικών µορφών υπηρεσίες, αποκτούν ισχύ, την οποία δεν µπορεί ν' αντέξει η
ισονοµία και η ισοπολιτεία της δηµοκρατίας. Πόσο ίσος µπορεί να είναι ένας Ιάπωνας
εργαζόµενος µε τον Ιάπωνα ιδιοκτήτη των πυρηνικών εργοστασίων, ο οποίος τροφοδοτεί
την Ιαπωνία µε ρεύµα και µπορεί να την εκβιάζει µε έναν διακόπτη, τον οποίο µπορεί να τον
βάλει και στην τουαλέτα του;
Όµως, οι ανεξέλεγκτες ιδιωτικοποιήσεις δεν απειλούν µόνον τη ∆ηµοκρατία. Απειλούν
και την ίδια την οικονοµία. Την απειλούν, γιατί οδηγούν στην υπερσυγκέντρωση ιδιωτικού
πλούτου. Ο ιδιωτικός πλούτος λιµνάζει και στο τέλος γίνεται εµπόρευµα και ο ίδιος, που
στρέφεται εναντίον της ίδιας της οικονοµίας. ∆εν µοιάζει µε τον δηµόσιο πλούτο, ο οποίος
µετατρέπεται σε κοινωνικό κράτος, υποδοµές, περίθαλψη, εκπαίδευση ή ποιότητα ζωής για
τον λαό. Ο ιδιωτικός πλούτος γίνεται Fund κι αναζητά τον πολλαπλασιασµό του χωρίς
κανέναν περιορισµό …Αυτό, που είδαµε να συµβαίνει στη ∆ύση και είναι το αίτιο της
σηµερινής καταστροφής της.
Ο τεράστιος πλούτος των µεταπολεµικών παραγωγικών πολυεθνικών της ∆ύσης έγινε
νεοταξικό Fund και στη συνέχεια διέλυε τα ίδια τα εργοστάσια της. Όταν τα διέλυσε κι αυτά,
άρχισε να το ρίχνει στον "τζόγο". Άρχισε να "στοιχηµατίζει" για το πιο κράτος θα πτώχευε
νωρίτερα. Όλα αυτά έγιναν, γιατί η παραγωγή έχασε το νόηµά της και η ισχνή κερδοφορία
της δεν ενδιέφερε τους επενδυτές. Σταδιακά οι επενδυτές αποτραβήχτηκαν από τη
βιοµηχανία και µπήκαν στην χρηµατοοικονοµική αγορά. Έβαλαν "λουκέτο" στα εργοστάσιά
τους και η παραγωγή µεταφέρθηκε στην Κίνα κι αλλού. Επειδή όµως η συσσώρευση
πλούτου συνεχιζόταν, άρχισαν να βάζουν "χέρι" κι εκεί όπου δεν έπρεπε …Εκεί όπου είχαν
επενδύσει οι λαοί για την ευηµερία τους και βέβαια ως πρώτιστη προτεραιότητα για τη
λειτουργία τους έθεταν την ασφάλειά τους.
Οι πρώην εργοστασιάρχες, που έγιναν κερδοσκόποι, µπήκαν εκεί όπου επί αιώνες
απαγορευόταν να µπουν. Θέλησαν και κατάφεραν να βάλουν "χέρι" στα δίκτυα των
υποδοµών των κρατών …Στα δίκτυα των κρατών, που αποτελούσαν ιδιοκτησίες και
επενδύσεις των λαών τους …Στον τοµέα εκείνον, που, ως κοινοί βιοµήχανοι, δεν είχαν
καµία

δυνατότητα

να

το

πετύχουν.

Άρχισαν

να

διεκδικούν

οδικά

δίκτυα,

δίκτυα

τηλεπικοινωνιών, ενεργειακά δίκτυα. Ό,τι δηλαδή ανέπτυξαν οι λαοί µε τους δικούς τους
πόρους, σε δικά τους κεφάλαια, για να πετύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, το διεκδίκησαν
οι ιδιώτες.
Πώς κατάφεραν οι ιδιώτες και λεηλάτησαν τα κεφάλαια των λαών; Αναγκάζοντας τους
λαούς να τα ξεπουλήσουν. Οι ίδιοι κερδοσκόποι ήταν αυτοί, οι οποίοι δηµιούργησαν τον
παγκόσµιο εφιάλτη των κρατικών "χρεών" και οι ίδιοι είναι οι χρηµατοδότες των
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κυβερνήσεων που δανείζονται και νοµοθετούν. Οι ίδιοι χαφιέδες τους είναι αυτοί, οι οποίοι
αλυσοδένουν τα κράτη στα "χρέη" και είναι οι ίδιοι που αναλαµβάνουν να ξεπουλήσουν τις
κρατικές περιουσίες, προκειµένου να "ξεχρεώσουν". Κράτη και λαοί έχουν µπει σε µια
κινούµενη "άµµο", η οποία στο τέλος θα τους σκοτώσει. ∆ανείζονται, για να ξεχρεώσουν τα
παλαιά χρέη και δηµιουργούν νέα χρέη …ακόµα µεγαλύτερα. Ξεπουλάνε δηµόσια περιουσία
για να ξεχρεώσουν και πληρώνουν µόνον τους τόκους, χωρίς ν' αγγίζουν καθόλου τα χρέη.
Όλα αυτά χωρίς αντίδραση. Ανέχονται το ξεπούληµα, γιατί έχουν "πειστεί" ότι έχουν
κέρδος από την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων κεφαλαίων. Αυτό είναι το µεγαλύτερο ψέµα
της Νέας Τάξης. Η οικονοµία, που πετυχαίνουν οι ιδιώτες, όχι µόνον δεν αποδίδεται στους
λαούς µέσω φτηνότερων υπηρεσιών, αλλά δεν επιστρέφει ούτε καν στην αγορά. Μπαίνει
απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς λιµναζόντων υπερκερδών …Σε λογαριασµούς, που,
για ν' "ανασάνουν" οι ίδιοι, θα σφίξουν ακόµα πιο πολύ τις θηλιές γύρω από τον λαιµό των
λαών …Σε λογαριασµούς, που, για ν' "αποδώσουν", θ' αναζητήσουν ακόµα µεγαλύτερα
δάνεια από τα κράτη και ακόµα µεγαλύτερο πλιάτσικο κρατικών περιουσιών.
Ακόµα δηλαδή κι αν οι ιδιωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα τού κοστίζουν τα ίδια µε την
περίοδο της δηµόσιας διαχείρισης, η οικονοµία χάνει πολύ περισσότερα. Γιατί; Γιατί
συµφέρει την οικονοµία να µοιράζονται σχετικά πολλοί άνθρωποι σχετικά λίγα κέρδη, παρά
ν' αρπάζουν εξαιρετικά λίγοι άνθρωποι εξαιρετικά πολλά κέρδη. Ακόµα και η πάγια
αθλιότητα της κρατικής δυσλειτουργίας δεν είναι καταστροφική. Συµφέρει να εισπράττουν
κάποιες παράνοµες αυξήσεις ή υπερωρίες ακόµα και κάποια κοπρόσκυλα, παρά όλα αυτά τα
χρήµατα να πηγαίνουν σε ελάχιστους λογαριασµούς.
Συµφέρει, για παράδειγµα, να υπάρχει µια κρατική ∆ΕΚΟ, που να έχει µερικούς
υπεράριθµους εργαζόµενους των ταπεινών µισθών του δηµοσίου, παρά η ίδια ∆ΕΚΟ ν'
ακολουθεί την ιδιωτική λογική και προκειµένου να προσφέρει υπέρογκα κέρδη στους
µετόχους, να δρα εις βάρος των εργαζοµένων και της ίδιας της ασφάλειας …Είναι δεδοµένο
ότι θα λειτουργήσει εις βάρος της ασφάλειας. Τουλάχιστον οι δηµόσιες ∆ΕΚΟ δεν έχουν
πρόβληµα µε την ασφάλεια. ∆εν έχουν λόγο να κάνουν οικονοµία. Κανένας υπάλληλος δεν
βάζει την "υπογραφή" του για κάτι που εµπεριέχει την έννοια του ρίσκου …∆εν έχει κέρδος.
Προκειµένου να είναι ασφαλής ο ίδιος, είναι ασφαλής και η επιχείρηση.
Παντού στον κόσµο αυτό γίνεται. Η ιδιωτικοποίηση των µεγάλων στρατηγικών
επιχειρήσεων τις κάνει επικίνδυνες για τους λαούς. Γιατί; Γιατί οι "µέτοχοι" δεν θέλουν ν'
ακούν για ασφάλεια. Η λέξη ασφάλεια γι' αυτούς σηµαίνει έξοδα. Έξοδα, που για τους
επενδυτές δεν µπορούν να µπουν καν στη λογική των επενδύσεων, εφόσον δεν φέρνουν
νέα έσοδα. Παντού στον κόσµο η ιδιωτικοποίηση είχε τέτοια φαινόµενα. Ξεκινάει µε
"θεαµατικά" αποτελέσµατα, εκµεταλλευόµενη τα "λίπη" και τα "πάχια" µιας πρώην ∆ΕΚΟ και
στη συνέχεια απειλείται η ασφάλεια, εφόσον δεν µπαίνουν τα χρήµατα που πρέπει, για να
προστατεύσουν την ασφάλεια. Στη Βρετανία, για παράδειγµα, τα τραίνα ήταν "ακριβά" για
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τη θατσερική λογική, αλλά αναµφισβήτητα ασφαλή για τον βρετανικό λαό. Από τότε που
ιδιωτικοποιήθηκαν, παραµένουν εξίσου "ακριβά", αλλά πλέον σκοτώνουν. Τα περισσότερα
θανατηφόρα δυστυχήµατα στους βρετανικούς σιδηροδρόµους οφείλονται στην έλλειψη
συντήρησης των υποδοµών από τους ιδιώτες, που τους έχουν αναλάβει.
Όµως, αυτό δεν γίνεται µόνον σε πρώην ∆ΕΚΟ, τις οποίες οι ιδιώτες "κληρονοµούν" και
λεηλατούν. Συµβαίνει σε όλες τις δραστηριότητες που το θέµα της ασφάλειας είναι το µείζον
για τον άνθρωπο …Σε δραστηριότητες όπου δεν "συγχωρούνται" λάθη και οικονοµίες, γιατί
σκοτώνουν …Σε δραστηριότητες όπως, για παράδειγµα, η αεροµεταφορά. Ποιος µπορεί να
ξεχάσει το δυστύχηµα της "Ήλιος"; Το δυστύχηµα µε ένα γιγαντιαίο αεροπλάνο, το οποίο
πετούσε ακυβέρνητο µέχρι να του τελειώσουν τα καύσιµα και να πέσει. Ένα αεροπλάνο, το
οποίο ήµασταν τυχεροί που σκότωσε µόνον τους επιβάτες του και δεν έπεσε πάνω σε
κάποια πυκνοκατοικηµένη περιοχή. Για ένα ανταλλακτικό σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι.
Για να µην χαθεί ένα δροµολόγιο, δεν του επέτρεψαν να επιστρέψει στην Κύπρο και στην
πραγµατικότητα κάποιοι ιδιώτες έστειλαν συνειδητά στον θάνατο δεκάδες ανθρώπων.
Αυτό ακριβώς έγινε στην Ιαπωνία. Με την ιδιωτικοποίηση των πυρηνικών εργοστασίων
αφαιρέθηκε η διαχείριση από αυτούς που έπρεπε και παραδόθηκε σ' αυτούς που δεν έπρεπε.
Αν η κρατική διαχείριση έδινε τη διοίκηση των εργοστασίων σε µηχανικούς, οι οποίοι
λειτουργούσαν χωρίς να σκέφτονται τα κόστη, η ιδιωτική διαχείριση έδινε τη διοίκηση σε
οικονοµολόγους, οι οποίοι κοιτούσαν µόνον τα κόστη …Οικονοµολόγους, οι οποίοι θα
διαχειρίζονταν µε τον ίδιο τρόπο τόσο µια πυρηνική µονάδα όσο και µια κτηνοτροφική
µονάδα. Ενώ όµως οι αγελάδες δεν ανατινάζονται όταν δεν τις ταΐζεις, δεν συµβαίνει το ίδιο
µε τους αντιδραστήρες.
Αυτό έγινε στην Ιαπωνία. Κάποιοι κοιτούσαν µόνον τα ταµεία της επιχείρησης και
αγνοούσαν τους κινδύνους, εξαιτίας της λειτουργίας των παρωχηµένης τεχνολογίας
εργοστασίων. Κάποιοι κοιτούσαν τα "ταµπλό" της Wall Street και όχι τα "ταµπλό" ελέγχου
των πυρηνικών αντιδραστήρων. Τα εργοστάσια τα διοικούσαν οικονοµολόγοι λογιστές, οι
οποίοι αναζητούσαν τα µέγιστα κέρδη και όχι µηχανικοί, οι οποίοι αναζητούσαν την
τελειότητα στη λειτουργία τους. Οι οικονοµολόγοι αναζητούσαν τα µέγιστα κέρδη, για να
δώσουν µεγάλα µερίσµατα στους µετόχους - και άρα και µπόνους στους εαυτούς τους - και
την ίδια ώρα οι αντιδραστήρες ανέβαζαν "θερµοκρασίες". Στο τέλος ήρθε και το "τσουνάµι"
και τους τίναξε όλους µαζί στον αέρα …Τους "τίναξε", ενώ είχαν προειδοποιηθεί ότι θα
"τιναχτούν".
Αν όµως στην Ιαπωνία "καταρρίπτεται" ο µύθος της "ιδανικής" ιδιωτικής και άρα
καπιταλιστικής διαχείρισης στην οικονοµία, στη Λιβύη καταρρίπτεται ο µύθος της "ιδανικής"
σοσιαλιστικής διαχείρισης στην εξουσία …Της διαχείρισης, όπου κανένας νόµος και καµία
έλλειψη κρατικών πλουτοπαραγωγικών πηγών δεν υπάρχει, ώστε να "εµποδίσει" την ηγεσία
να οδηγήσει τον λαό στον "παράδεισο" …κι όµως αυτή τον πάει στην "κόλαση". Αν, δηλαδή,
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εξαιτίας της Ιαπωνίας, πρέπει και ο πιο φιλελεύθερος άνθρωπος να κατανοήσει την ανάγκη
του κρατισµού στη διαχείριση κάποιων στρατηγικών κοινωνικών αγαθών, εξαιτίας της
Λιβύης θα πρέπει να κατανοήσει και ο πιο σοσιαλιστής ότι καµία "επαναστατική" κυβέρνηση
δεν µπορεί να λειτουργεί χωρίς Σύνταγµα και µε βάση τη "φώτιση" του ηγέτη.
Καµία

"σοσιαλιστική"

κυβέρνηση

δεν

µπορεί

να

παρακάµπτει

την

καθηµερινή

∆ηµοκρατία και να λειτουργεί επ' άπειρον µε τα "τετελεσµένα" µιας παλαιάς "επανάστασης".
Καµία "σοσιαλιστική" κυβέρνηση δεν µπορεί να λειτουργεί µε διατάγµατα ενός δογµατικού
και υπεράνω λαϊκής κρίσης "πολιτµπιρό" …Με νόµο το "δίκιο του εργάτη", που γίνεται
εύκολα το "δίκιο του πελάτη". Με την "αυθαιρεσία" των "σοσιαλιστών" εύκολα περνάµε
στην

κληρονοµική

"βασιλεία".

Με

την

υπερσυγκέντρωση

πλούτου,

εξαιτίας

της

ανεξέλεγκτης εξουσίας, εύκολα η "βασιλεία" µετατρέπεται σε οικογενειακή Α.Ε.. Χωρίς
Σύνταγµα τόσο ο στρατός όσο και η αστυνοµία ενός κράτους θα υποτάσσεται στους
κληρονοµικούς "πατερούληδες" και βέβαια στους "πελάτες" τους. Χωρίς Σύνταγµα ακόµα
και το ίδιο το κράτος περιέρχεται στις ιδιοκτησίες των πατερούληδων.
Αυτό ακριβώς είδαµε να συµβαίνει στη Λιβύη και το οποίο βέβαια είναι πέρα από κάθε
λογική για τον πολιτισµό µας. Η ιδιοκτήτρια οικογένεια της Λιβύης ήρθε σε σύγκρουση µε
τον ίδιο τον λαό. Κανένας δεν έλεγξε κανέναν και η ιδιοκτησία στράφηκε εναντίον των
"αντικειµένων" της. Αφέθηκε µια οικογένεια ψυχοπαθών να αιµατοκυλίσει έναν ολόκληρο
λαό. Αφέθηκαν συγκεκριµένα ιδιωτικά συµφέροντα να επιβληθούν πάνω στα γενικά λαϊκά
συµφέροντα. Με τα µέσα, τα χρήµατα και τον στρατό του λαού, µια οικογένεια τού αφαιρεί
την πατρίδα. Τον αιµατοκυλάει και φτάνει στο σηµείο να παράσχει "ασφαλείς" διαδρόµους,
για ν' αποχωρήσει από την πατρίδα του το µέρος εκείνο του λαού, που δεν µπορεί να
συµβιβαστεί µε τις απαιτήσεις αυτής της οικογένειας …Το µέρος εκείνο του λαού, που δεν
µπορεί να "καταπιεί" τον νέο ιδιωτικό εθνικό "µύθο" ότι ναρκοµανείς και συνεργάτες της Αλ
Κάιντα ήταν αυτοί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν εναντίον της "αγίας" οικογένειας του Καντάφι
…Μιλάµε για πρωτοφανή πράγµατα. Μέχρι τώρα είχαµε λαούς να συγχωρούν και να
αµνηστεύουν οικογένειες. Οικογένεια, που να αµνηστεύει λαό, πρώτη φορά βλέπουµε.
Η ∆ύση επιτρέπει αυτά τα εγκλήµατα, γιατί απλούστατα δεν µπορεί ν' αντιδράσει …Και
να θέλει, δεν µπορεί. Γιατί; Γιατί ο ανθρωπισµός των λαών της έρχεται και συγκρούεται µε
τα ιδιωτικά συµφέροντα των ηγετών τους. Γιατί ο πολιτισµός της κοινωνίας των Εθνών
έρχεται σε σύγκρουση µε τους χορηγούς των ηγετών των πολιτισµένων …Το δήλωσε
ευθέως ο Καντάφι. Έχει πληροφορίες, για να "ξεσκεπάσει" τον καραγκιόζη τον Σαρκοζί, ο
οποίος είναι ένας από αυτούς, οι οποίοι επιθυµούν τη διεθνή επέµβαση …Το δήλωσε ευθέως
ο υιός Καντάφι, ο οποίος αποκάλυψε ότι η Λιβύη χρηµατοδότησε την προεκλογική
εκστρατεία του Σαρκοζί. Όταν κόµµατα και ηγέτες σε όλα τα κράτη λειτουργούν ως
ιδιωτικές επιχειρήσεις και µάνατζερ αντίστοιχα, πόσο µπορούν να επέµβουν κάπου και να
προστατεύσουν τους λαούς;
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Τα ίδια αφορούν τους πάντες. Η Ιταλία, η Γερµανία, η Βρετανία κλπ., έχουν συνάψει
εµπορικές συµφωνίες µε τον Καντάφι εις βάρος του λιβυκού λαού. ∆ιψήφιο ποσοστό
εξάρτησης έχουν όλα αυτά τα κράτη από το λιβυκό πετρέλαιο. Του "χρωστάνε" και δεν
µπορούν να τον "καταδικάσουν", χωρίς να κινδυνεύσουν από αποκαλύψεις. Το πιθανότερο
είναι να έχουν διαφθαρεί από τον ίδιο, γιατί τη διαφθορά του την εκλάµβαναν αν όχι για
ασφαλή, τουλάχιστον για όχι επικίνδυνη. Γιατί; Γιατί τα πάντα γίνονταν εις βάρος του
λιβυκού λαού. Όταν κάνεις µια συµφωνία "υπέρ" του λαού σου και ταυτόχρονα τα
"παίρνεις", γιατί αυτό συµφέρει τον Καντάφι, θεωρείς ότι δεν κινδυνεύεις. Στη χώρα σου
δεν έχει λόγο κανένας να σε ψάξει και οι "απέναντι" έχουν τον Καντάφι, ο οποίος γνωρίζει
τι συµβαίνει, γιατί αυτός το έκανε. Σαρκοζί, Μέρκελ, Μπερλουσκόνι και Κάµερον όλοι έχουν
συνάψει συµφωνίες µε τον Καντάφι. Προνοµιακές συµφωνίες, εφόσον ο Καντάφι µε αυτόν
τον τρόπο "αγόραζε" τη διεθνή νοµιµοποίησή του. Ποιος από όλους αυτούς δεν πήρε ένα
"δωράκι" παραπάνω, ακόµα κι όταν εξυπηρετούσε τα δικά του εθνικά συµφέροντα;
Μιλάµε για τροµερά πράγµατα. Οι Καντάφι λεηλατούσαν έναν ολόκληρο λαό στο
όνοµα του σοσιαλισµού και ευεργετούσαν έναν ολόκληρο Πλανήτη στο όνοµα του
καπιταλισµού. Ο Μπλερ, ο οποίος µετά την Πρωθυπουργία της Βρετανίας είχε προταθεί για
την Προεδρία της Ε.Ε., είναι σύµβουλος του Καντάφι. Ο Σαίφ Καντάφι δεν είναι µόνον
"διδάκτωρ" του LSE, αλλά και µέγας ευργέτης του. Όταν όλα τα brain tank της ∆ύσης
έχουν ευεργετηθεί από αυτήν την οικογένεια, ποιος θα τολµήσει να υποστηρίξει την
επέµβαση στη Λιβύη; Έχουν αφήσει έναν ολόκληρο λαό να σφαγιάζεται, γιατί απλά τα
ιδιωτικά συµφέροντα των ηγεσιών της ∆ύσης συµπίπτουν µε τα ιδιωτικά συµφέροντα µιας
οικογένειας που αιµατοκυλάει έναν λαό.
Ακόµα και στην Ελλάδα µπορεί να βρει κάποιος τέτοια "διαπλοκή", που δεν της επιτρέπει
ν' αρθρώσει έναν απλό λόγο υποστήριξης και συµπαράστασης σε έναν λαό, ο οποίος
δολοφονείται. Πριν γίνει πρόεδρος ο Giorgo, έγινε Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς.
Πήρε "χάρη" από "δηµοκράτες", όπως ο Καντάφι, ο Μουµπάρακ, Μπεν Αλί ή ο Σαλέχ;
Μπορεί τώρα ο Giorgo να τους απειλήσει, επειδή κάνουν εγκλήµατα κατά των λαών τους;
Μπορούν τα κόµµατα να πιέσουν τον ιδιώτη ηγέτη τους, επειδή υποτίθεται αυτά
αντιπροσωπεύουν πιο γενικά συµφέροντα; …Συµφέροντα µερίδων του ελληνικού λαού, που
πραγµατικά δείχνουν ευαισθησία στο δράµα του λιβυκού λαού;
Πόσο όµως αυτή η λαϊκή βάση των κοµµάτων µπορεί να επηρεάσει τις ηγεσίες τους;
Πόσο µπορούν τα ελληνικά κόµµατα να πιέσουν; Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί; Τα δύο
µεγάλα κόµµατα χρωστάνε δεκάδες εκατοµµύρια στις τράπεζες. Η κυρίαρχη ιδιωτική
τράπεζα - πέρα από τις κρατικές - όπου χρωστάνε, είναι η Τράπεζα Πειραιώς και άρα
βρίσκονται υπό την οµηρία της …Υπό την οµηρία της τράπεζας του Βαρδινογιάννη …Της
τράπεζας ενός πετρελαιά, που είναι βέβαιον ότι συνδέεται επαγγελµατικά µε όλα τα
αιµοσταγή καθεστώτα της περιοχής και φιλικά µε όλα τα υπόλοιπα.
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Ποιο κόµµα θα κινητοποιηθεί υπέρ του δίκιου των λαών; Όλα τα κόµµατα χρωστούν της
"Μιχαλούς" στον συνεργάτη του Καντάφι και κολλητού του Μουµπάρακ; Ακόµα και το
δήθεν "ευαίσθητο" ΚΚΕ χρωστάει σε ιδιωτικές τράπεζες. Πώς θα καβαλήσει τώρα τα
κάγκελα της λιβυκής πρεσβείας, για να διαµαρτυρηθεί; Ακόµα κι αν αγνοήσει ότι ο Καντάφι
είναι "οµοϊδεάτης" του, δεν µπορεί να τον καταγγείλει, γιατί το κόµµα του " λαού"
χρωστάει σε "δάνειες δυνάµεις" …όπως θα έλεγε και ο Vlakogiorgo. Για µια τέτοια ώρα
δάνειζαν όλοι αυτοί στα κόµµατα. Για ποιον άλλο λόγο να δανείσει µια εµπορική τράπεζα σε
ένα πολιτικό κόµµα, το οποίο ούτε καν ΑΦΜ δεν έχει; Με ποια λογική η Τράπεζα Πειραιώς
έχει δανείσει δεκάδες εκατοµµύρια σε δύο αναξιόπιστους δανειολήπτες, όπως είναι τα δύο
κόµµατα εξουσίας; Γιατί κανένας Εισαγγελέας δεν έκανε µια έρευνα, για µια τέτοιου είδους
προφανώς παράνοµη πράξη;
Η κοιµισµένη και διεφθαρµένη ελληνική ∆ικαιοσύνη δεν µπορεί να καταλάβει τι είδους
δοσοληψία κρύβεται πίσω από αυτά τα δάνεια; ∆εν µπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται περί
κατάφορης παραβίασης του νόµου περί χρηµατοδότησης των κοµµάτων από ιδιώτες; Τι
άλλο εκτός από παράνοµη χρηµατοδότηση µπορεί να είναι ένα δάνειο σε ένα κόµµα χωρίς
καµία εγγύηση και χωρίς καµία προοπτική εξόφλησής του; Τι ακριβώς έχει "αγοράσει" ο
Βαρδινογιάννης µε αυτά τα χρήµατα; Μήπως αγόρασε τα ίδια τα κόµµατα; …Τα κόµµατα
που ελέγχουν την εξουσία; …Τα κόµµατα που ελέγχουν την δικαιοσύνη; …Τα κόµµατα που
µοιράζουν ∆ΕΚΟ κοψοχρονιά;
Η ελληνική δικαιοσύνη δεν µπορεί να συνδέσει αυτά τα χρήµατα µε τις πολιτικές που
επιβάλουν τα κόµµατα στον λαό; Εκατό δισεκατοµµύρια ευρώ πήραν οι τράπεζες από τα δύο
αυτά κόµµατα. Εκατό δισεκατοµµύρια έδωσαν τα κόµµατα στους δικούς τους δανειστές και
για όσο διάστηµα δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στους δυνάµει εκβιαστές τους.
Όµως, αυτά τα δισεκατοµµύρια θα µπορούσαν να τα δώσουν, αν δεν µπαίναµε στο ∆ΝΤ;
Άρα; Άρα ποιος αποκλείει την πιθανότητα να µας έβαλαν στο ∆ΝΤ γι' αυτά τα κοµµατικά
δάνεια; Το ∆ΝΤ δεν είναι αυτό, το οποίο σήµερα µας "αναγκάζει" να ξεπουλήσουµε τις
µεγάλες ∆ΕΚΟ; Οι ίδιοι εκβιαστές δεν αυτοί, οι οποίοι εµφανίζονται ως υποψήφιοι
αγοραστές; Άρα; Άρα η ελληνική ∆ικαιοσύνη όχι απλά κοιµάται, αλλά έχει βυθιστεί σε κώµα
προ πολλού.
Ποιος λαός µπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο µέλλον, όταν το κράτος του το
εξουσιάζουν οι "µαριονέτες" της οικογένειας Βαρδινογιάννη; …Της οικογένειας, που έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ∆ΕΗ. Η ∆ΕΗ οσονούπω ιδιωτικοποιείται. Η διαπλοκή, που τη
διεκδικεί είναι όλη νεοταξίτικη. ∆εν είναι µόνον οι Βαρδινογιάννηδες. Είναι οι Μποµπολαίοι,
οι Μυτιλιναίοι και όλα τα "καλά" παιδιά". Όποιος δεν είναι κολλητός πετρελαιάδων, είναι
κολλητός της Goldman Sachs. Όλοι αυτοί είναι οµοϊδεάτες και συνοδοιπόροι µ' αυτούς που
επέβαλαν στην Ιαπωνία την ιδιωτική διαχείριση στα πυρηνικά. Είναι "υπάλληλοι" αυτών, οι
οποίοι "πουλάνε" την πυρηνική τεχνολογία σαν "πράσινη" και φτηνή µορφή ενέργειας.
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Η ∆ΕΗ έχει έτοιµη υποδοµή, για να µετατραπεί σε µερικά χρόνια - για να µην πούµε
µήνες - σε πυρηνική. Τα εργοστάσια της Πτολεµαΐδας έχουν "πρόβλεψη" για τη µετατροπή
τους σε πυρηνικά. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί; Όταν τα ιδεολογικά και τα οικονοµικά τους
συµφέροντα συγκλίνουν προς το ίδιο αποτέλεσµα; Όταν µπορούν µε αυτήν την επιλογή να
έχουν καί την πίτα ολόκληρη καί τον σκύλο χορτάτο, εφόσον καί τα αφεντικά τους θα
εξυπηρετήσουν καί θα µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους; Να κάνουν ό,τι ακριβώς έκαναν οι
Ιάπωνες µέχρι σήµερα, οι οποίοι κινδυνεύουν να "εξατµιστούν" ως είδος. Σήµερα η ∆ΕΗ δεν
αφήνεται να "φλερτάρει" µε τα τεράστια κέρδη τής επικίνδυνης πυρηνικής ενέργειας, επειδή
είναι κρατική και ο λαός έχει "λόγο" στη λειτουργία της.
Τι θα γίνει αν αυτή περάσει στα χέρια του Μπόµπολα ή του Βαρδινογιάννη ή του
Μυτιληναίου; Σήµερα ο λαός απειλεί µε τη ψήφο του αυτούς, οι οποίοι αποφασίζουν για τις
επιλογές της ∆ΕΗ. Τι θα γίνει όταν γι' αυτές τις επιλογές θ' αποφασίζουν τα "συµφέροντα"
των µετόχων; …Όταν θα βάλουν στη ∆ΕΗ κάποιον Βουρλούµη ή Τσαµάζ ν' αναζητά τα
µέγιστα κέρδη µετά από οδηγίες της λέσχης Μπίλντεµπεργκ; Τι θα γίνει αν ανάµεσα στους
στρατηγικούς "επενδυτές" της ∆ΕΗ είναι και οι Γερµανοί, οι οποίοι έχουν πυρηνικά
εργοστάσια και τεχνογνωσία στη Γερµανία; Θα τους σταµατήσει ο Γιώργος …ο φίλος του
Καντάφι και πελάτης του Βαρδινογιάννη; …Θα τους σταµατήσει ο Σαµαράς, ο οποίος
φοβάται τους ταµίες της Τράπεζας του Βαρδινογιάννη; …Θα τους σταµατήσει η Αλέκα, που
φοβάται τους πάντες;
Πόσο απέχουµε λοιπόν από µια καταστροφή τύπου Ιαπωνίας; Όσο καιρό µας δίνει η
Τρόικα, η οποία µας ωθεί βιαίως στην απόλυτη και χωρίς έλεγχο ιδιωτικοποίηση των
πάντων; Και τί θα γίνει αν ο λαός αντιδράσει σ' αυτό το ιαπωνικό µοντέλο; Θα περάσουµε
απευθείας στο λυβικό µοντέλο; Αν δεν κλάψουµε εξαιτίας των παραλείψεων των ιδιωτών,
θα κλάψουµε εξαιτίας της βίας τους; Σήµερα βλέπουµε ότι ο λαός, ο οποίος αµφισβητεί τα
διόδια του Μπόµπολα, έρχεται σε σύγκρουση µε µηχανισµούς του κράτους. Το σχεδόν
ιδιωτικοποιηµένο κράτος υπηρετεί τον Μπόµπολα και όχι το αφεντικό του, που είναι ο λαός.
Αν αύριο-µεθαύριο αυτό το κράτος ιδιωτικοποιηθεί σε απόλυτο βαθµό και ο λαός θα έχει
πρόβληµα επιβίωσης κι αµφισβητήσει όλο το "κύκλωµα" της διαπλοκής, τι θα γίνει; Πόλεµος
της εξουσίας, που υπηρετεί τους ιδιώτες απέναντι στον λαό;
Αυτά να µην µας φαίνονται µακριά. ∆εν είµαστε µακριά από το φαινόµενο της Λιβύης.
Ήδη βλέπουµε τα αρχικά συµπτώµατα µιας τέτοιας πάθησης. Ήδη, όταν διαφωνούµε µε τις
παρανοµίες του Μπόµπολα, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τα ΜΑΤ και τις αστυνοµικές δυνάµεις.
Όταν ερχόµαστε δηλαδή σε σύγκρουση µε έναν παράνοµο ιδιώτη, ερχόµαστε σε σύγκρουση
µε την κρατική καταστολή. Στα διόδια ή στην Κερατέα κάποιοι νιώθουν στο πετσί τους πώς
αισθάνονται οι Λίβυοι. Τι θα γίνει όµως αν έρθουµε σε σύγκρουση µε όλους αυτούς τους
ιδιώτες µαζί; …Με όλους τους Μπόµπολες της χώρας; …Με το κατεστηµένο; …Με το
"κανταφικό" καθεστώς της χώρας; Θα βάλουν τον στρατό να µας αιµατοκυλίσει; Μήπως θα
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µας αφήσουν κι "ασφαλείς" διεξόδους να διαφύγουµε υπό την προϋπόθεση ότι θ'
"αναγνωρίσουµε" ότι όλοι οι εξεγερµένοι ήταν ναρκοµανείς και τροµοκράτες;
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Σήµερα ανεχόµαστε τη διαπλοκή να παίζει µε τους
νόµους και το κράτος, που ακόµα είναι αδύναµη. Τι θα γίνει αν αυτή η διαπλοκή γίνει ο
µεγαλύτερος εργοδότης της κοινωνίας; Πόσες δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλων έχει η ∆ΕΗ;
Πόσες χιλιάδες εργαζοµένων έχει ο ΟΤΕ; Αν σ' αυτούς προσθέσεις τους εργαζοµένους των
διυλιστηρίων, των εθνικών οδών, των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ., ποιο είναι το
αποτέλεσµα; Αυτός είναι ένας τεράστιος ιδιωτικός στρατός. Ένας στρατός, ο οποίος θα
πληρώνεται από τη διαπλοκή και θα την έχει ανάγκη. Πιστός όσο πιστός είναι και ο
"στρατός" της Motor Oil στους Βαρδινογιάννηδες. Ένας στρατός, ο οποίος µαζί µε τους
κρατικούς υπαλλήλους θα µπορεί ν' απειλεί την κοινωνία ολόκληρη.
Αν σήµερα δεν µπορούµε να τους ελέγξουµε όλους αυτούς, θα τους ελέγχουµε όταν θ'
αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο µεγάλου ποσοστού της ελληνικής κοινωνίας; Σήµερα δεν
τους ελέγχουµε, που έχουµε µερικές ψωροφυλάδες και µερικές µπουλντόζες και θα τους
ελέγξουµε όταν θα πάρουν στα χέρια τους όλους τους "διακόπτες" της χώρας; …Όταν ο
Βαρδινογιάννης από την τουαλέτα του σπιτιού τους θα µας απειλεί µε black out; …Όταν
µερικές οικογένειες θα γίνουν ισχυρές όσο η οικογένεια του Καντάφι στη Λιβύη ή η
αυτοκρατορική οικογένεια στην Ιαπωνία; Θα πάρουν αυτοί µια πυρηνική ∆ΕΗ στα χέρια
τους και εµείς θα προσευχόµαστε να πληρώσουν για την ασφάλειά µας; Θα υποµένουµε τα
πάντα, για να µην κινδυνεύουµε να µπούµε στο ιαπωνικό δράµα; Αν τους αµφισβητούµε
αυτό το δικαίωµα, θα µας στέλνει η κυβέρνηση του Giorgo τα ελληνικά πολεµικά
αεροπλάνα, για να µας βοµβαρδίζουν και να µας βάλουν στο λιβυκό δράµα;
Γιατί να µην το κάνει αυτό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Επειδή είναι σοσιαλιστές; Και η
κυβέρνηση της Λιβύης, που σφάζει τους πολίτες της, σοσιαλιστική είναι!!! Σε τι λοιπόν
µπορεί να έχει ενδοιασµούς µια κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη "βοµβαρδίσει" τον λαό µε
φτώχεια; …Μια κυβέρνηση, η οποία δεν είχε κανέναν ενδοιασµό να κλέψει την εξουσία µε
ψέµατα και στη συνέχεια να "επιτεθεί" στο σύνολο των εργαζοµένων …Μια κυβέρνηση, η
οποία ορκιζόταν πως "έβλεπε" χρήµατα και την ίδια στιγµή συνοµιλούσε κρυφά µε το ∆ΝΤ
…Μια κυβέρνηση, η οποία έχει υπογράψει µνηµόνιο παράδοσης της χώρας σε ξένες
δυνάµεις …Μια κυβέρνηση, η οποία οµολόγησε δια του προέδρου της πως "ονειρεύεται" να
γίνει ένα απλό "γρανάζι" της παγκόσµιας διακυβέρνησης …Μια κυβέρνηση, η οποία έχει
δηλώσει ότι θ' απεµπολήσει µεγάλο µέρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας.
Μήπως αποτελεί κάποια ασφαλιστική "δικλείδα" ο πρόεδρός της; Γιος του Ανδρέα - του
κολλητού του Καντάφι - είναι. Οµοεπίπεδος του γιου του Καντάφι είναι. Σε ίδια
οικογενειακά και ιδεολογικά περιβάλλοντα µεγάλωσαν. Με ίδιους σεξοµανείς, δειλούς,
χαφιέδες και κλέφτες πατέρες µεγάλωσαν. Τις ίδιες περίπου σπουδές έχουν στα ίδια
Πανεπιστήµια …µε τον Καντάφι µάλιστα να υπερέχει αισθητά µπροστά στον Vlaka Giorgo.
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Γιατί λοιπόν να θεωρούµε ότι δεν µπορούµε να γίνουµε Λιβύη στα καλά καθούµενα; Ο γιος
του Καντάφι δεν είναι "παραγωγή" κάποιων µεντρεσέδων. ∆εν είναι "ταλιµπάν" του Ισλάµ.
Απόφοιτος του LSE είναι. Εκλεκτός της Λέσχης Μπίλντεµπεργκ είναι. Συµµαθητής και
οµοτράπεζος του Παπακωνσταντίνου είναι. Χορηγός πολλών ηγεσιών ∆ύσης κι Ανατολής.
Στην ίδια Σοσιαλιστική ∆ιεθνή µε τον Vlaka Giorgo ανήκει.
Αν δηλαδή αύριο-µεθαύριο η πυρηνική ∆ΕΗ ανάµεσα σε όλους τους άλλους ανήκει και
στον κολλητό του Μουµπάρακ και του Καντάφι Βαρδινογιάννη, τι να περιµένουµε για το
πυρηνικό της πρόγραµµα; Αν γίνει ατύχηµα ή αν αντιδράσει ο λαός, τι θα κάνουν όλοι
αυτοί; Αυτό, το οποίο έκαναν πάντα. Θα δώσουν εντολή στον Giorgo να µεριµνήσει. Αν
τους αγνοήσει, θα δώσουν εντολή στον Σαµαρά. Πρόβληµα δεν έχουν. Ελέγχουν απόλυτα
τον δικοµµατισµό. Ελέγχουν τα δάνεια των κοµµάτων και µπορούν να τα εκβιάσουν.
Ελέγχουν τους διεφθαρµένους των κοµµάτων, γιατί αυτοί οι ίδιοι τους διέφθειραν.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Του λύθηκε η απορία γιατί ο Ρέππας νοµοθετεί µέσα
στα

άγρια

µεσάνυκτα,

τώρα

που

ξεσηκώθηκε

ο

λαός

για

τα διόδια. Πρέπει

να

εξυπηρετηθούν τα αφεντικά της πολιτικής εξουσίας και αυτά δυστυχώς δεν είναι εκείνα, τα
οποία περιγράφει το Σύνταγµα …Το Σύνταγµα, το οποίο χρειάζεται ανανέωση, εφόσον έχει
αλλάξει η κυριαρχία στη χώρα. Κυρίαρχος δεν είναι πλέον ο λαός. Κυρίαρχη είναι η
συµµορία του Βαρδινογιάννη, του Μπόµπολα, του Λάτση, του Κόκκαλη κλπ.. …Η συµµορία,
την οποία συνέφερε να µπούµε στο ∆ΝΤ και γι' αυτό µπήκαµε. Όταν λοιπόν στο µέλλον ο
λαός θα ξεσηκωθεί για πιο σοβαρά πράγµατα, δεν θα "φάει" νέους νόµους, αλλά βόµβες
πραγµατικές.
Αυτά όλα τα γράφουµε, για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι δεν βρισκόµαστε µακριά
ούτε από την Ιαπωνία ούτε από τη Λιβύη. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα κράτη
…Όλα τα κράτη, τα οποία µπήκαν στη Νέα Τάξη …Όλα τα κράτη µε τις διεφθαρµένες
"ιδιωτικοποιηµένες" ηγεσίες, που, ως υπάλληλοι των ισχυρών της Νέας Τάξης, παραδίδουν
τα πάντα στα αφεντικά τους. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβληµα. Έχει ιδιωτικοποιηθεί ο
Πλανήτης. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα κράτη. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί οι πατρίδες των λαών.
Μερικοί ιδιώτες ελέγχουν το σύνολο του Πλανήτη. Αυτών τα λάθη και οι παραλήψεις είναι
εκείνα, τα οποία δηµιουργούν τα "τσουνάµι" που βλέπουµε …Όλα τα "τσουνάµι" …όποια
φορά κι αν έχουν. Τα "τσουνάµι" των δυνάµεων, που στρέφονται εναντίον των λαών και τα
"τσουνάµι" των λαών, που στρέφονται εναντίον των ηγεσιών τους.
Ο κόσµος όλος έγινε ένα "χωριό", αλλά αυτό το "χωριό" εκτός από µικρό αποδεικνύεται
κι επικίνδυνο. Ένα παραθαλάσσιο "χωριό", το οποίο κοιτάζει "αµέριµνο" έναν "ωκεανό"
συµφερόντων και δεν γνωρίζει πότε θα σκάσει πάνω του το "τσουνάµι". Το "τσουνάµι"
προβληµάτων, τα οποία είναι αναπόφευκτα, γιατί απλούστατα το ιδιωτικό κεφάλαιο και οι
κερδοσκόποι δεν µπορούν να περιοριστούν. Όπως δεν µπορεί να αυτοπεριοριστεί ένα
λιοντάρι µέσα σε ένα κοτέτσι, έτσι δεν µπορούν να αυτοπεριοριστούν και τα κολοσσιαία
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ιδιωτικά συµφέροντα σε έναν απροστάτευτο Πλανήτη …Θα απειλήσουν ακόµα και τους
εαυτούς τους, γιατί αυτή είναι η φύση τους. "Αν δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος
άλλος" …σκέφτεται ο ιδιώτης και µε αυτόν τον τρόπο µπήγει ακόµα πιο βαθιά το "µαχαίρι"
του στα πλευρά της ανθρωπότητας.
Στην πραγµατικότητα αυτό, το οποίο είδαµε σήµερα, είναι η "τήξη" του "πυρήνα" της
Νέας Τάξης. Ο "αντιδραστήρας" της Wall Street έχει λεηλατήσει τα πάντα και έχει αρχίσει να
στερείται ψυκτικού "υγρού". Αυτή η έλλειψη είναι που αποκαλύπτει τα "στοιχεία" των
"καυσίµων" της. Τώρα είναι θέµα χρόνου να "εκραγεί" και να καταστρέψει όχι µόνον τους
λαούς, αλλά και τους διαχειριστές της …Απλά πράγµατα. Η ιδιωτικοποίηση του Πλανήτη
έφτασε στα όρια της απόδοσής της και άρχισε να λειτουργεί εις βάρος της. Αρκούσε κάπου
να ξεπεραστούν τα όρια για τον οποιονδήποτε λόγο και θα είχαµε το "ατύχηµα" …Το
"ατύχηµα", που θα ήταν η "σταγόνα" που θα ξεχείλιζε το "ποτήρι" …Η "σταγόνα", που θα
έλειπε από τον "αντιδραστήρα" της οικονοµίας και θα την οδηγούσε στην "υπερθέρµανση".
Στην Ιαπωνία αρκούσε το τσουνάµι, για να φανεί πού οδηγεί η "οικονοµία" της ιδιωτικής
διαχείρισης. Στη Λιβύη αρκούσε το "τσουνάµι" της ακρίβειας στην Αίγυπτο και την Τυνησία,
για να φανεί η "κονόµα" της ιδιωτικής εξουσίας. Καί τα δύο αυτά "τσουνάµι" ξεκίνησαν από
το ίδιο αίτιο. Η απληστία των ιδιωτών για κέρδος οδήγησε σ' αυτήν την κατάσταση …Η
απληστία της Wall Street για κέρδη από την ιαπωνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η
απληστία της ίδιας Wall Street από το εµπόριο τροφίµων. Το αποτέλεσµα είναι αυτό που
βλέπουµε. "Αποκαλύφθηκαν" οι "ράβδοι" καυσίµων της Νέας Τάξης …Αποκαλύφθηκε το
αίτιο, το οποίο προκάλεσε το πρόβληµα. …Αποκαλύφθηκε το καλά κρυµµένο µυστικό της
Νέας Τάξης …Ο µύθος, ο οποίος θέλει την ιδιωτικοποίηση των πάντων να "συµφέρει" τους
λαούς …Τους "συµφέρει" όσο συµφέρει τους Ιάπωνες η ιδιωτική διοίκηση των πυρηνικών
αντιδραστήρων και όσο συµφέρει τους Λίβυους η ιδιωτική διοίκηση της Καντάφι Α.Ε..
Η Νέα Τάξη αργά αλλά σταθερά βαδίζει προς την αυτοκαταστροφική της "έκρηξη". Η
Νέα Τάξη, την οποία σχεδίασαν οι άσχετοι τοκογλύφοι, κερδοσκόποι και λοιπά παράσιτα,
βαδίζει προς το τέλος της …Στο αναπόφευκτο τέλος της. Όχι επειδή ξύπνησαν οι λαοί
απότοµα, αλλά επειδή δεν µπορεί να αυτορυθµιστεί. ∆εν µπορεί να πετύχει αυτό, το οποίο
θεωρούσε ως βασική της αρχή ο "µηχανικός" Γκρίνσπαν. ∆εν µπορεί να πετύχει την
αυτορύθµισή της και έτσι η ανεξέλεγκτη "σχάση" οδηγεί στην "υπερθέρµανση" και στην
"έκρηξη" …Στην "υπερθέρµανση", η οποία εµφανίζει ιδιωτικές περιουσίες τύπου Μπάφετ και
στην "έκρηξη" από τις συνέπειες αυτής της "υπερθέρµανσης" της απληστίας. Στην Ιαπωνία
πνίγηκε στο "τσουνάµι" η καπιταλιστική αντίληψη του Γκρίνσπαν και στη Λιβύη πνίγηκε στο
"αίµα" η σοσιαλιστική αντίληψη των υπαλλήλων του Γκρίνσπαν.
Αυτή ακριβώς η αντίληψη σήµερα καταρρέει. Το πρόβληµα της Νέας Τάξης είναι πλέον
µη αναστρέψιµο. Γιατί; Γιατί στην ουσία κρίνεται η "ψυχή" της. Κρίνεται η επιστηµοσύνη
της. Κρίνεται η παιδεία της και ο προσανατολισµός της. Κρίνεται ο τρόπος αντίληψής της σ'
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ό,τι αφορά τη διαχείρισή της. Οι κερδοσκόποι και οι τοκογλύφοι στο σηµείο αυτό απέτυχαν.
Αφού µετέτρεψαν τις πραγµατικές επιστήµες σε "καρότο" για τους φτωχούς, παρέδωσαν τη
διαχείριση στα δικά τους παιδιά. Μετέτρεψαν σε κυρίαρχη επιστήµη την παπαρολογία των
τοκογλύφων και έδωσαν στα παιδιά τους τα κορυφαία πτυχία …Τα πτυχία, τα οποία
αγόρασαν από τα διάφορα LSE και Χάρβαρντ οι Παπανδρέου, οι Καντάφηδες και οι
Παπακωνσταντίνου.
Αυτοί οι διάσηµοι τενεκέδες και οι συµµαθητές τους απέτυχαν µε ό,τι κι αν
καταπιάστηκαν και αυτοί θα παρασύρουν τα πάντα στην κατάρρευση. Όπου τους έβαλαν,
έκαναν τα ίδια και απειλούν τα πάντα µε ιαπωνικές και λιβυκές καταστάσεις. Έχοντας
υιοθετήσει άκριτα τη λογική των τοκογλύφων "δασκάλων" τους και αναζητώντας τα µέγιστα
κέρδη, για ν' αρπάξουν τα µέγιστα µπόνους, λειτούργησαν σαν τις "ακρίδες". Όπου µπήκαν,
"αφυδάτωσαν" και τελικά νέκρωσαν τα πάντα. Πουθενά δεν άφησαν έργο, γιατί δεν είχαν
γνώσεις για ν' αφήσουν έργο. Άχρηστοι τοκογλύφοι αποδείχθηκαν, οι οποίοι πούλησαν,
διέλυσαν και επινοικίασαν τα έργα όλων των άλλων …Κουτορνίθια, που όµοιά τους δεν έχει
"ξαναδεί" η ανθρώπινη ιστορία.
Τους δόθηκαν εργοστάσια να διαχειριστούν και τους έβαλαν "λουκέτο", αναζητώντας τα
µεγαλύτερα κέρδη πέρα από τους ωκεανούς. Τους δόθηκαν τράπεζες να διαχειριστούν και
δηµιούργησαν "φούσκες" και "τοξικά", αναζητώντας τα µεγαλύτερα κέρδη. Τους δόθηκαν
κράτη να διαχειριστούν και διέλυσαν τις κοινωνικές τους πολιτικές, ποντάροντας σε
επισφαλή δοµηµένα οµόλογα. Τους δόθηκαν ∆ΕΚΟ να διαχειριστούν και τις παρέδωσαν
στους "γαλαντόµους" προµηθευτές τους. Μετέτρεψαν τη ∆ύση σε κρανίου τόπο, όπου η
φτώχεια και η ανεργία απειλεί τα πάντα. Στο όνοµα του κέρδους κατέστρεψαν όλους όσους
εξαρτώνταν από τη µεγάλη ή τη µικρή εξουσία τους. Οι άνθρωποι, ως πολίτες, ως
εργαζόµενοι ή καταναλωτές, υπέφεραν εξαιτίας τους. Τώρα θα έρθουν αντιµέτωποι µε τα
έργα τους. Τώρα έχουν "φουσκώσει" τον κόσµο και περιµένουν να δουν πού θα τους
χτυπήσει το "κύµα" …Το "κύµα", το οποίο άρχισε από το νότιο µέρος της Μεσογείου και είναι
θέµα χρόνου να περάσει στην απέναντι "όχθη".
Με πυρηνικές εκρήξεις στην Ιαπωνία ξεκίνησε κάποτε η Αµερικανική Τάξη Πραγµάτων
και µε τέτοιες εκρήξεις θα κλείσει. Τα πυρηνικά µάς έβαλαν στον σύγχρονο Μεσαίωνα και
αυτά θα µας βγάλουν από αυτόν. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ πως η πιο σκοτεινή
στιγµή της νύχτας είναι ελάχιστες στιγµές πριν την ανατολή. Στην πιο σκοτεινή περίοδο της
ανθρωπότητας ανατέλλει η ελπίδα. Η ελπίδα για ολόκληρο τον κόσµο. Από την Άπω
Ανατολή θα ξεκινήσει η νέα ηµέρα για την ανθρωπότητα. Αυτό, το οποίο βλέπουµε σήµερα,
είναι η Ανατολή του Ηλίου. Η Ανατολή, η οποία θα φέρει στο φως έναν νέο κόσµο. Έναν
κόσµο πιο όµορφο, πιο δίκαιο, πιο πλούσιο και πιο ασφαλή για όλους τους ανθρώπους.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ

Υ.Γ.
Βλέποντας εικόνες από την καταστροφή στην Ιαπωνία, θαυµάζουµε τον ηρωισµό και την
αυτοθυσία που διακρίνει τους τεχνικούς και τους πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν την ύστατη
µάχη, για να σωθεί η Ιαπωνία από τη µεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της. Παράλληλα
όµως δεν µπορούµε να παραβλέψουµε και µερικές µεγάλες "απουσίες". Πού βρίσκονται
σήµερα όλοι εκείνοι οι οικονοµολόγοι και οι µάνατζερ της εταιρείας, οι οποίοι µε τις "σοφές"
αποφάσεις τους την έφεραν σ' αυτήν την κατάσταση; Πού βρίσκονται εκείνοι, οι οποίοι
εισέπρατταν µπόνους εκατοµµυρίων, για να φτάσουµε στο αποτέλεσµα αυτό;
Γιατί αυτοί, οι οποίοι σήµερα θυσιάζουν την υγεία τους και τη µακροζωία τους - και είναι
οι ταπεινοί µισθωτοί εργαζόµενοι - δεν απαιτούν τη συµµετοχή των χρυσοκάνθαρων
κηφήνων στο "πεδίο" της µάχης; Ας µην κάνουν τίποτε, εφόσον έτσι κι αλλιώς περίπου
"κουλοί" είναι. ∆εν πρέπει όµως να παρευρίσκονται στον τόπο του δυστυχήµατος µόνον για
συµπαράσταση και για να πάρουν το µερίδιό τους σε ραδιενέργεια; Πού βρίσκονται τα
Golden Boys; Να τσακιστούν να πάνε στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, αλλιώς να µην πάει
κανένας άλλος. Να δικαστούν ως εγκληµατίες πολέµου, γιατί µε τις πράξεις τους και τις
παραλήψεις τους προκάλεσαν ζηµιές πολέµου στην κοινωνία της Ιαπωνίας.
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