PAX HELLENICA

Η αραβική «φωτιά» φέρνει στον κόσµο την Ελληνική Τάξη
Πραγµάτων

...Στις «φλόγες» ο ελληνικός Φοίνικας

Αυτό, το οποίο συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στη Μέση Ανατολή είναι πρωτοφανές και
απειλεί το σύνολο της Νέας Τάξης. Το ένα κράτος µετά το άλλο παίρνει "φωτιά", χωρίς να
γνωρίζει κανένας πού θα σταµατήσει αυτό το "ντόµινο" των λαϊκών εξεγέρσεων. Πολλοί
γνωστοί αναλυτές και κατ’ επάγγελµα συνοµωσιολόγοι βιάστηκαν να µιλήσουν για
"στηµένη" εξέγερση πίσω από την οποία κρύβεται ένας πόλεµος συµφερόντων µεταξύ των
ισχυρών της ∆ύσης. Ένας "ενδοοικογενειακός" χριστιανικός πόλεµος, ο οποίος έχει ως
"έπαθλό" του τα νέα µεσογειακά πετρελαϊκά κοιτάσµατα και τη µοιρασιά τους. Αυτό είναι
λάθος. Γιατί; Γιατί κανένα οικονοµικό συµφέρον δεν θα έθετε σε κίνδυνο το πολιτικό
συµφέρον της ∆ύσης, το οποίο υπηρετείται από έναν περίπλοκο και εξαιρετικά δύσκολο
στην εφαρµογή του σχεδιασµό της Μέσης Ανατολής.
Κανένα νέο "µπετόνι" µε πετρέλαιο δεν θα απειλούσε έναν σχεδιασµό, που εξασφαλίζει
στη ∆ύση τον έλεγχο της πιο "εύφλεκτης" περιοχής στον κόσµο. Απλά πράγµατα. Ένας
µαθητής κάνει "εξυπνάδα", αν —ως δικαιολογία—, για να µην πάει σχολείο, παραστήσει τον
άρρωστο. Αν κόψει τα αχαµνά του, για να µην πάει σχολείο, όχι απλά δεν κάνει "εξυπνάδα",
αλλά είναι µετά βεβαιότητας ο πλέον ηλίθιος άνθρωπος στον κόσµο. Γι' αυτόν τον λόγο
θεωρούµε ότι η εξέγερση του αραβικού κόσµου είναι αυθεντικά αυθόρµητη. Είναι τέτοια,
γιατί δεν θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε διαφορετικό. Είναι τέτοια, γιατί απλούστατα
κανένας ισχυρός δεν θα είχε συµφέρον να τη µεθοδεύσει. Κανένας κυρίαρχος και κανένας
µνηστήρας µιας εφήµερης κυριαρχίας δεν θα είχε την αφέλεια να χαλάσει έναν σχεδιασµό,
ο οποίος δίνει στους εκάστοτε κυρίαρχους τον απόλυτο και προπάντων µόνιµο έλεγχο της
περιοχής ...Σε πιο ασφαλή µέρη δίνουν οι κυρίαρχοι τις µάχες τους και η επικίνδυνη Μέση
Ανατολή παραδίδεται ως "δώρο" στον νικητή.
Στην Αίγυπτο, λοιπόν —και παρά τη θέληση των ισχυρών— άνοιξε µια "τρύπα" σε ένα
πολύ λεπτό "πλεκτό". Ένα αραχνοΰφαντο "πλεκτό" εξουσίας, το οποίο µέχρι τώρα έδινε στη
∆ύση και στο Ισραήλ τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρης της περιοχής ...Μια "τρύπα", που
κανένας δεν γνωρίζει πού θα σταµατήσει ...και αν τελικά θα σταµατήσει κάπου. Το αίτιο της
"ανάφλεξης" αυτής βρίσκεται χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά από εκεί όπου αυτή εκδηλώθηκε.
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Αυτό λέει η λογική και είναι κάτι το οποίο εύκολα αποδεικνύεται. Η αµερικανική τάξη
πραγµάτων καταρρέει και αυτό οφείλεται στην ολοένα και εµφανέστερη αµερικανική
παρακµή. Αυτήν τη στιγµή οι ΗΠΑ παρακµάζουν και η παρακµή φαίνεται στους µηχανισµούς
τους. ∆εν µπορούν να ελέγξουν αυτούς τους µηχανισµούς. ∆εν έχουν τη δύναµη πλέον να
τους ελέγξουν. Η οικονοµία των ΗΠΑ έχει πέσει λεία των κερδοσκόπων και άρα λειτουργεί
εις βάρος της πολιτικής τους.
Οι κερδοσκόποι ανεβάζουν τις τιµές τροφίµων και αυτές οι τιµές βγάζουν τους λαούς
στο δρόµο. Η πείνα ήταν αυτή η οποία έβγαλε τους Άραβες στους δρόµους και κατόπιν όλοι
αυτοί "θυµήθηκαν" ότι τους κυβερνάνε δισεκατοµµυριούχοι δικτάτορες. Αν οι λαοί δεν
πεινούσαν, δεν θα ρίσκαραν το κόστος της αντίδρασης και θα έκαναν τα "κορόιδα" ...όπως
συνέβαινε επί δεκαετίες. Όµως, η πείνα τους δεν οφείλεται σε φυσικά φαινόµενα. Η πείνα
των Αιγυπτίων δεν οφείλεται σε κάποιες "πληγές" του Φαραώ. ∆εν οφείλεται ούτε σε
πληµµύρες του Νείλου ούτε σε ξηρασίες ούτε σε ακρίδες. Οφείλεται σε επιλογές
οικονοµικών κέντρων, τα οποία βρίσκονται χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά από εκεί όπου
υπήρξαν οι αντιδράσεις ...Στη Wall Street αναζητά κάποιος την πείνα, που "χτύπησε" τον
αραβικό κόσµο. Άρα, όταν παθαίνουν πολιτική ζηµιά οι ΗΠΑ —εξαιτίας της απληστίας της
Wall Street— σε δική τους εσωτερική αδυναµία οφείλεται.
Στην πραγµατικότητα οι Αµερικανοί δεν έχουν δύναµη να ελέγξουν τους κερδοσκόπους
στην "αυλή" τους και δεν έχουν τα χρήµατα να υποστηρίξουν τα καθεστώτα που τους είναι
χρήσιµα. Αυτή είναι η απόλυτη εικόνα της παρακµής τους. ∆εν έχουν τη δύναµη να
ελέγξουν τα αρπακτικά, άπληστα και άθλια Golden Boys της Wall Street και δεν έχουν τα
χρήµατα να κινήσουν αεροπλανοφόρα εναντίον των εχθρών τους, για να διορθώσουν τα
λάθη

τους.
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κυβερνητικής οργάνωσης, παρά µε ηγέτη της µοναδικής υπερδύναµης. Με ευχές και
συµβουλές δεν ασκείται ο ιµπεριαλισµός ...και δυστυχώς για τις ΗΠΑ εκεί κατέληξαν. Όταν
στο κλειστό νησιωτικό Μπαχρέιν, µε το σκληρό καθεστώς και την παρουσία του
αµερικανικού στόλου, τολµάνε οι διαδηλωτές να ξεσηκωθούν, τότε τα πράγµατα δεν είναι
απλά δύσκολα για το σύστηµα, αλλά τραγικά.
Τώρα, µε την πτώση του καθεστώτος Μουµπάρακ, ανησυχούν όλα τα οµοειδή
καθεστώτα ...Όλα τα καθεστώτα, τα οποία αποτελούν τις "θηλιές" αυτού του "πλεκτού"
...Οµοειδή ...ακόµα κι αυτά που δεν φαίνονται ως τέτοια. Τέτοιο οµοειδές καθεστώς µ' αυτό
της Αιγύπτου είναι και το ελληνικό ...Το καθεστώς των Παπανδρέου. Ένα συνοµήλικο µε το
καθεστώς Μουµπάρακ. Την ίδια εποχή "χτίστηκαν" όλα αυτά τα καθεστώτα, τα περισσότερα
εκ των οποίων ανήκουν στη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή, στην οποία προεδρεύει ο Bravo Giorgo.
Αυτή η Σοσιαλιστική ∆ιεθνής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η µετάλλαξη εκείνης της συµµορίας
των γύφτων και των φτωχοµπινέδων, οι οποίοι "πολεµούσαν" τον ιµπεριαλισµό µε την
ευγενική "χορηγία" των ιµπεριαλιστών. Ψωµόλυσσες µε ζιβάγκο, ψευδοστρατιωτικές στολές
και κελεµπίες. Ελεεινοί χαφιέδες και βροµιάρηδες, που ο ένας µετά τον άλλο εγκαταλείπουν
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τα "εγκόσµια", αφήνοντας πίσω τους ως µοναδικό "έργο" εξώγαµα, γκόµενες και
δισεκατοµµύρια.
...Πραγµατικά δισεκατοµµύρια, όπως αυτά που άφησε πίσω του ο Αραφάτ και ακόµα τα
µετράνε, για να τα µοιράσουν σε γυναίκες και γκόµενες ...Πραγµατικά δισεκατοµµύρια,
όπως αυτά του Μουµπάρακ, τα οποία ήδη µπλόκαραν οι ελβετικές τράπεζες ...Πραγµατικά
δισεκατοµµύρια, όπως αυτά που κουβαλάει ο Μπεν Αλί σε τόνους χρυσού ...Πραγµατικά
δισεκατοµµύρια, όπως αυτά που θεωρούµε βέβαιο ότι "τσέπωσε" ο Γιωργάκης και το σόι του
µε το ξεπούληµα της Ελλάδας στους τοκογλύφους του ∆ΝΤ.
Όλοι αυτοί οι πρώην φτωχοµπινέδες και νυν δισεκατοµµυριούχοι δεν είναι µόνον
συνάδελφοι στις υψηλές θέσεις του Forbes, αλλά και "συναγωνιστές". "Αγωνίστηκαν" για τα
"δίκαια" των λαών τους πριν τους λεηλατήσουν. "Πολέµησαν" τον ιµπεριαλισµό πριν
πληµµυρίσουν τις τράπεζες των ιµπεριαλιστών µε τα κλοπιµαία τους. Ίδρυσαν µέχρι και τη
Σοσιαλιστική ∆ιεθνή, για να βοηθήσουν όλο τον Πλανήτη και όχι µόνον τους λαούς, οι
οποίοι είχαν την τύχη ν' "απολαµβάνουν" την εξουσία τους και τα µακριά τους "χέρια". Μια
Σοσιαλιστική ∆ιεθνής, η οποία, όταν συνεδριάζει, κάνει ακόµα και τη συνεδρίαση της
Λέσχης Μπίλντεµπεργκ να µοιάζει συνάντηση φτωχοµπινέδων που πληρώνει ρεφενέ τον
καφέ και τα κουλουράκια. Μιλάµε για συνεδρίαση, στην οποία ο κάθε σύνεδρος έχει
προσωπική περιουσία τουλάχιστον µια δεκάρα δισεκατοµµύρια ...Μιλάµε για φαινόµενο
...Celebrities της πολιτικής και της "επανάστασης", που κατά "σύµπτωση" έχουν περιουσίες
ανάλογες του Μπίλ Γκέιτς ...Οι άνθρωποι, οι οποίοι απέδειξαν ότι η "Επανάσταση Α.Ε."
µπορεί ν' αποδώσει πιο πολλά κέρδη από τη Microsoft ...Η απόλυτη "απόδειξη" ότι το
σοσιαλιστικό "όνειρο" όχι µόνον υπάρχει, αλλά υπό συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί ν'
αποδώσει χρυσάφι στους "οραµατιστές" του.
Όλοι αυτοί οι κοινοί κακοποιοί ήταν στην πραγµατικότητα µια "συµµορία", η οποία
συστάθηκε στα υπόγεια της CIA. Ήταν το "πλεκτό", το οποίο έδινε στις ΗΠΑ τον έλεγχο της
περιοχής ...Τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η απόδειξη
αυτού του οποίου λέµε δεν απαιτεί στοιχεία µυστικών υπηρεσιών. Γνώση της λειτουργίας
του συστήµατος απαιτεί και λίγη παρατηρητικότητα ...Να γνωρίζει κάποιος τι άλλαξε στην
παγκόσµια ιεραρχία στη µεταπολεµική εποχή, ώστε να παρακολουθεί τις αλλαγές των
λακέδων της. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Στη µεταπολεµική εποχή υπήρξαν κολοσσιαίες
αλλαγές στην παγκόσµια ιεραρχία. Από την απόλυτη κυριαρχία της Βρετανίας, η οποία
προπολεµικά κυβερνούσε τα "κύµατα", πήγαµε στην επίσης απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ,
την οποία γνωρίσαµε ως "Πλανηταρχία". Από το "God save the Queen" περάσαµε στο "In
God we trust".
Το σύνολο των ανακατατάξεων παγκοσµίως έγινε εξαιτίας αυτής της αλλαγής. Μετά τον
πόλεµο έπρεπε να περάσουµε από την PAX BRITANNICA στην PAX AMERICANA και αυτό
έγινε. Όποιος γνωρίζει πώς λειτουργούν αυτές οι τάξεις και σε ποια δεδοµένα βασίζονται,
µπορεί να ερµηνεύσει µε τον πιο απόλυτο τρόπο όλα τα φαινόµενα που τις αφορούν.
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Θα ξεκινήσουµε λοιπόν από τα βασικά. Όλες αυτού του τύπου οι παγκόσµιες "τάξεις"
θέλουν ένα "παραµύθι" για να επιβληθούν. Θέλουν κάποιον εχθρό των λαών, ο οποίος να
είναι τόσο ισχυρός, που να δικαιολογεί κηδεµονίες των κρατών τους. Έναν εχθρό, που, για
να µην προκαλούνται αµφισβητήσεις, θα δικαιολογεί έναν "πρώτο" µεταξύ δήθεν "ίσων".
Η Βρετανική Τάξη πραγµάτων είχε βρει το δικό της "παραµύθι" και είχε τους δικούς της
"δράκους". Η Βρετανική Τάξη πραγµάτων είχε ως "θεό" της το κεφάλαιο και σαν κακό
"δράκο" τον κοµµουνισµό. Θεµατοφύλακες και "ιερείς" αυτού του "θεού" ήταν τα βασιλικά
καθεστώτα όλου του Πλανήτη. Η Βρετανία ήταν ο προστάτης όλων των βασιλικών θρόνων
παγκοσµίως. Ο βασιλιάς της ήταν ο "αρχιερέας" αυτής της Τάξης. Εχθρός αυτών των
"θεοσεβούµενων" θρόνων —και άρα και των λαών— ήταν οι "µοχθηροί" και άθεοι
προλετάριοι.
Αυτό ήταν το παραµύθι της Βρετανίας, η οποία παρίστανε τον ευγενή "Ιππότη", που
προστάτευε τους νοικοκυραίους ιδιοκτήτες. Είχε επενδύσει στον κοµµουνισµό και γνώριζε
να τον "δουλεύει" σαν εχθρό της. Όλα τα προπολεµικά κοµµουνιστικά κόµµατα στον κόσµο
—µεταξύ των οποίων και το ΚΚΕ— συντηρούνταν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου µε αγγλικές λίρες.
Ούτε την ίδια τη ∆ηµοκρατία δεν τη φοβόταν η Βρετανία γιατί ο "δράκος" της ήταν "πολύ
επικίνδυνος". Τόσο "επικίνδυνος", που έθετε τη ∆ηµοκρατία υπό την προστασία ή υπό την
οµηρία των βασιλέων. Οι "εχθροί" απειλούσαν τις περιουσίες των πάντων και µεταξύ αυτών
ήταν και οι δηµοκράτες.
Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο αυτή η Τάξη Πραγµάτων άρχισε να φθίνει. Τότε
άρχισε ν' ανατέλλει το άστρο των ΗΠΑ. Οι Αµερικανοί, ως συγγενείς και διάδοχοι των
Βρετανών,

διατήρησαν

το

"παραµύθι"

εκείνων,

αλλά

δηµιούργησαν

τη

δική

τους

παραλλαγή, για να ενισχύσουν τα δικά τους συµφέροντα. Στην πραγµατικότητα έπαιξαν µε
τον "δράκο". ∆ιατήρησαν τον βασικό βρετανικό σχεδιασµό, ο οποίος απαιτούσε "κηδεµόνα",
αλλά έπαιξαν παιχνίδια εναντίον του προηγούµενου "κηδεµόνα", προκειµένου ν' αναλάβουν
οι ίδιοι τον ρόλο του και βέβαια τα κέρδη του.
Με τη συµφωνία της Γιάλτας υποτίθεται περιόρισαν —αλλά δεν "εξαφάνισαν"— τον
"δράκο" του κοµµουνισµού, ώστε η ανάγκη κηδεµονίας του "ελεύθερου" κόσµου να
συνεχίσει να υπάρχει. Τον κράτησαν στη ζωή", αλλά του έδωσαν δική του "αυλή" να παίζει.
Τον έκαναν πανίσχυρο, ώστε να "φαίνεται" και να απειλεί τους πάντες, αλλά δεν τον
άφηναν να "διεκδικεί" κράτη του "ελεύθερου" κόσµου ...Μόνον να "απειλεί" γενικά, για να
γίνονται "µπίζνες" µε τα όπλα. "Στεγανοποιώντας" τον ∆υτικό Κόσµο, θέλησαν, ως νέοι
"κηδεµόνες", να του προσφέρουν αυτό, το οποίο δεν µπορούσαν να του προσφέρουν οι
προηγούµενοι γαλαζοαίµατοι "κηδεµόνες" ...Να του προσφέρουν αληθινή "δηµοκρατία".
Από τη δεκαετία του '60 και µετά, που ισχυροποιήθηκαν πλήρως οι Αµερικανοί, άρχισαν
το

"ξήλωµα"

των

βρετανικών

"ερεισµάτων".

Απέκτησαν

την

αυτοπεποίθηση

που

χρειάζονταν και ξεκίνησε ο "απογαλακτισµός" τους από τη βρετανική πολιτική. Οι µέχρι τότε
αφελείς, άξεστοι και αστοιχείωτοι "χωριάτες" του ιµπεριαλισµού βγήκαν να "επιβάλλουν"
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τον νέο σχεδιασµό της δικής τους Τάξης Πραγµάτων. Όπου υπήρχε "πτώση" θρόνου,
εξαιτίας της "αγάπης" για τη "δηµοκρατία" —αλλά και τον "σοσιαλισµό"— υπήρχε
συµµετοχή της CIA. Εκείνη την εποχή "ξηλώθηκαν" σχεδόν όλα τα βρετανόφιλα καθεστώτα
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και γύρω από αυτήν. "Ξηλώθηκαν" από τους "νέους"
ηγέτες, οι οποίοι, για να πληρούν τις σταθερές του "παραµυθιού", ήταν µεν "δηµοκράτες",
αλλά ήταν ταυτόχρονα και "σοσιαλιστές", για να δικαιολογούν το "αντιµοναρχικό" τους
"µένος".
...Το πληρωµένο από τη CIA "µένος", εφόσον απειλούσε τα βρετανικά συµφέροντα και
εξυπηρετούσε τα αµερικανικά. Οι νέοι ηγέτες της εποχής δεν ήταν οι δεξιοί φιλοµοναρχικοί
καπιταλιστές "δηµοκράτες" βρετανικού τύπου, αλλά ήταν "σοσιαλιστές" αντιµοναρχικοί
καπιταλιστές "δηµοκράτες" αµερικανικού τύπου. Αρκετά "αριστεροί", για να µισούν βασιλείς
και να "δουλεύουν" τους λαούς και αρκετά "δεξιοί", για να παραµένουν πιστοί στην
αµερικανική ηγεµονία και τις αµερικανικές πολυεθνικές. Τότε ανέλαβε την "εξουσία" σε όλες
τις "ευαίσθητες" για τις ΗΠΑ περιοχές µια "συµµορία" µε πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
...Πρωτότυπα για την εποχή χαρακτηριστικά. Μέχρι τότε ήταν απίθανο ν' ανέβουν στην
εξουσία άνθρωποι, οι οποίοι δήθεν συνδέονταν µε τροµοκρατικές και άλλες οργανώσεις
...Άνθρωποι "επαναστάτες".
Αυτοί οι "επαναστάτες" ήταν όλοι "κατασκευασµένοι" από τις ΗΠΑ. Όλοι τους ήταν
δήθεν "αντιαµερικανοί", δήθεν "αντισιωνιστές" και ταυτόχρονα δήθεν "κρυφοϋποστήριζαν"
το δίκιο και άρα την ανάγκη του Ισλάµ για "βίαιη πάλη" ...Σύµµαχοι αλλά και ύποπτοι
ταυτόχρονα. Αρκετά δηµοκράτες, για να πίνουν τα απεριτίφ τους στις κατά τόπους
αµερικανικές

πρεσβείες,

αλλά

και

"φίλοι"

µε

τον

"τροµοκράτη"

Αραφάτ

και

τον

"επαναστάτη" Καντάφι. Όλοι τους δηλαδή "υποστήριζαν" µε τις πράξεις τους και τη
ρητορική τους αυτό, το οποίο χρειαζόταν το αµερικανικό "παραµύθι", για να λειτουργήσει.
Κρυπτοκοµµουνιστές

και

κρυπτοτροµοκράτες.

Κρυφοϋποστήριζαν

τον

"δράκο"

της

τροµοκρατίας, ο οποίος απειλούσε τους λαούς µε αναρχία και χάος.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι έκαναν οι Αµερικανοί; Τα γνωστά νταβατζιλίκια του
πεζοδροµίου. Μόνοι τους δηµιουργούσαν τους "εχθρούς" της δηµοκρατίας, για να
πουλήσουν στη συνέχεια το "νταβατζιλίκι" τους. Πουλούσαν στους λαούς "προστασία"
απέναντι στην τροµοκρατία, την οποία χρηµατοδοτούσαν οι ίδιοι και τη "λάνσαραν" σαν
πολιτική "εφαρµογή" οι "υπάλληλοί" τους.
Αυτή ήταν η διαφορά µεταξύ της βρετανικής τάξης πραγµάτων και της αµερικανικής.
Ενώ το βρετανικό "παιχνίδι" ήταν απλό και "παιζόταν" ανάµεσα σε µονάρχες και
παράνοµους "κοµµουνιστές" —οι οποίοι τους απειλούσαν µε "επανάσταση"— οι Αµερικανοί
το άλλαξαν αυτό και το έκαναν πολύ πιο σύνθετο ...Σύνθετο, στα όρια του γραφικού.
Έβαλαν τους "δηµοκράτες" απέναντι σε νοµιµοποιηµένους "κοµµουνιστές", οι οποίοι στα
όρια ήταν ύποπτοι "τροµοκράτες". Ανέχτηκαν σαν "δηµοκράτες" ηγέτες κάποιους δήθεν
κοµµουνίζοντες "σοσιαλιστές", οι οποίοι ναι µεν εµφανίζονταν ως αντικοµµουνιστές
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πολιτικοί, αλλά µπορεί να ήταν και κρυπτοκοµµουνιστές τροµοκράτες και απλά τους
"πρόσεχαν".
Οι Αµερικανοί νοµιµοποίησαν τους "επαναστάτες" µε τις "ύποπτες" διασυνδέσεις µε
γνωστές τροµοκρατικές οργανώσεις και οι ίδιοι µπήκαν επικεφαλής της παγκόσµιας
"δηµοκρατίας", για να την προστατεύσουν από αυτούς που οι ίδιοι νοµιµοποίησαν. Απέναντι
στη βρετανικής εµπνεύσεως προλεταριακή "µετάλλαξη", η οποία απειλούσε τους λαούς,
έβαλαν τη δική τους απειλητική εκδοχή. Έβαλαν ως φόβητρο την επαπειλούµενη χαοτική
"µετάλλαξη" των συστηµάτων, εξαιτίας της τροµοκρατίας, η οποία απειλούσε επίσης τους
λαούς.
Τότε κατέλαβαν την εξουσία στη Μέση Ανατολή όλα τα εθνικοσοσιαλιστικά καθεστώτα
τύπου Μουµπάρακ, Σαλέχ, Μπεν Άλι, Άσαντ, Σαντάµ κλπ.. Τότε άρχισαν να καλλιεργούν και
να "επενδύουν" στην αντιτροµοκρατική "υστερία" των λαών της ∆ύσης. Τότε έγιναν οι
αξέχαστες αεροπειρατείες, οι καραβοπειρατείες και βέβαια το αιµατηρό συµβάν µε τους
Εβραίους στο Μόναχο. Στόχος όλων αυτών των συµβάντων ήταν να βάλουν τον φόβο στα
σπίτια των πολιτών, οι οποίοι θα έβλεπαν τους Αµερικανούς σαν προστάτες τους. Στόχος
τους ήταν η τροµοκρατία των "νοικοκυραίων", οι οποίοι έβλεπαν τους εχθρούς τους
ζωσµένους µε εκρηκτικά έτοιµους ν' ανατιναχτούν µέσα στις "αυλές" τους. Εχθροί τους
πλέον δεν ήταν οι κοµµουνιστές, τους οποίους µέχρι τότε αντιµετώπιζαν οι σπεσιαλίστες της
British Intelligence. Εχθροί τους ήταν οι τροµοκράτες, τους οποίους αντιµετώπιζαν οι νέοι
σπεσιαλίστες της CIA.
Όµως, αυτό, το οποίο δεν έβλεπαν όλοι οι "νοικοκυραίοι", ήταν πως όλοι αυτοί οι
εµπλεκόµενοι στην τροµοκρατία —και ανεξαρτήτως ρόλου— ήταν στο σύνολό τους
"µεροκαµατιάρηδες" της CIA. ∆εν έβλεπαν ότι όλοι αυτοί οι φιλοδυτικοί "επαναστάτες", οι
φανατικοί φονταµενταλιστές και οι κοινοί πράκτορες των µυστικών υπηρεσιών ήταν ένα
"κουβάρι". ∆εν έβλεπαν ότι οι δήθεν "σοσιαλιστές" ηγέτες, οι οποίοι έδιναν ιδεολογικά
άλλοθι στην "πάλη" των λαών της µεταπολεµικής εποχής, ήταν συγκεκριµένοι άνθρωποι
...Πολύ συγκεκριµένοι και πολύ καλά επιλεγµένοι ...∆εν γινόταν διαφορετικά ...Οι ΗΠΑ δεν
ήταν κορόιδα ...Εκ του ασφαλούς έπαιζαν το παιχνίδι.
Ήταν συνεννοηµένοι µε τη Σοβιετική Ένωση και γνώριζαν πως δεν απειλούνται µε
εκπλήξεις απρόβλεπτων "επαναστατών" και διεκδικήσεις του αντίπαλου "µπλοκ". Οι
"επιτυχίες" τύπου Κούβας ήταν εξ’ αρχής προσυνεννοηµένες. Όλοι οι άλλοι στο "τσουβάλι"
...Ο χαφιές ο Κάστρο "επαναστάτης" και όλοι οι "Τσε" στο χώµα. Όλα µοιρασµένα ήταν και
η µοιρασιά δεν άλλαζε, εφόσον κανένας δεν µπορούσε να φύγει από το µπλοκ, το οποίο
είχε αποφασιστεί στη Γιάλτα. Από εκεί και πέρα το ίδιο γινόταν και στο επίπεδο των
προσώπων. ∆εν θα έπαιζαν µε τα γενικά τους συµφέροντα, αφήνοντας άγνωστους
ανθρώπους να ενεργούν κατά βούληση. Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξαν τους ίδιους
ανθρώπους, τους οποίους χρησιµοποιούσαν προηγουµένως και οι Βρετανοί ...Αυτούς, τους
οποίους γνωρίζουµε σαν "συντηρητικούς" δεξιούς.
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Με αυτούς τους δεξιούς οι Αµερικανοί έκαναν το θαύµα µε το "κρέας", που βαπτίζεται
"ψάρι".

"Βάπτισαν"

αυθαίρετα

και

µόνον

όποιους

δεξιούς

φασίστες

ήθελαν,

σε

"σοσιαλιστές". Οι "σοσιαλιστές" της µεταπολεµικής εποχής —µε λίγα λόγια— ήταν οι
παραδοσιακοί δεξιοί, οι οποίοι απλά εγκατέλειπαν το βρετανικό "άρµα" και ανέβαιναν στο
αµερικανικό. Ήταν φιλοαµερικανοί, έστω και εν κρυπτώ. "Σοσιαλιστές" των στρατιωτικών
σχολών. "Σοσιαλιστές" των δεξιών κυβερνήσεων. "Σοσιαλιστές" των δηµοσίων υπηρεσιών.
"Σοσιαλιστές" των Πανεπιστηµίων ...Όλος ο "καλός" ο κόσµος δηλαδή.
Όλη αυτή η συµµορία των "πειναλέων" είναι αυτή, η οποία σήµερα έχει "µεταλλαχθεί"
σε Σοσιαλιστική ∆ιεθνής ...Όλοι εκείνοι οι επαγγελµατίες "αντιαµερικανοί", οι οποίοι
"έβριζαν" τους Αµερικανούς µε αµερικανικό "χαρτζιλίκι". Όλοι εκείνοι οι επαγγελµατίες
"φιλοάραβες", οι οποίοι υπερασπίζονταν τα δίκαια της Παλαιστίνης, ήταν "αντισιωνιστές" µε
"χαρτζιλίκι" από το Ισραήλ. Ακόµα δηλαδή κι αυτοί, οι οποίοι εµφανίζονταν σαν ακραιφνείς
"φιλοπαλαιστίνιοι", ήταν καραγκιόζηδες, όπως ο Εβραίος Παπανδρέου. Ακόµα κι αυτοί, οι
οποίοι εµφανίζονταν "αντιαµερικανοί", µέχρι του σηµείου να απειλούν τις ΗΠΑ µε όπλα, δεν
ήταν τέτοιοι. ∆εν είναι δυνατόν το "καρναβάλι" ο Καντάφι να είναι αντιαµερικανός. Οι
Αµερικανοί δεν θα άφηναν στον αιώνα τον άπαντα ένα "ταγάρι" 27 ετών να ρίξει έναν
χρήσιµο "βασιλιά". Τα σκυλιά της ερήµου θα τον έτρωγαν, αν δεν βόλευε τους
Αµερικανούς.
Είναι δεδοµένο ότι αυτοί "κατασκεύασαν" τον Καντάφι και τους το ξεπληρώνει ακόµα
...Τους το ξεπληρώνει µε τη υποταγή της Λιβύης ...Μια Λιβύη, η οποία τούς ενοχλούσε
αφόρητα µε τον πλούτο της. Έχει από τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα πετρελαίου στον κόσµο
και έναν πληθυσµό, ο οποίος σήµερα ανέρχεται σε µόλις έξι εκατοµµύρια ψυχές
...Κοιτάσµατα, τα οποία εντοπίστηκαν µεταπολεµικά και άρα στην αµερικανική εποχή σε µια
περιοχή βρετανικού ενδιαφέροντος ...Κοιτάσµατα, τα οποία έπρεπε να τύχουν ειδικής
διαχείρισης µεταξύ των Βρετανών και των Αµερικανών. Όµως, το χειρότερο για την
αµερικανική πολιτική ήταν ότι η Λιβύη βρισκόταν στη Μεσόγειο και όχι στον Αραβικό Κόλπο.
Τους ενοχλούσε που ήταν στη Μεσόγειο, γιατί µε τον πλούτο της θα γινόταν πόλος
ανάπτυξης

της

ευρύτερης

περιοχής

...Μιας

περιοχής,

που

"ενοχλεί"

γενικά

τους

Αγγλοσάξονες και όχι µόνον τους Αµερικανούς ...Μιας περιοχής, που τον πλούτο της δεν θα
τον έκανε ρολόγια, Καγιέν, κιλίµια, χαλιά ...όπως γίνεται στον Κόλπο.
Φαντάζεται κάποιος πώς θα ήταν η Μεσόγειος µε ένα "Ντουµπάι" της Λιβύης; ...Με ένα
"Μόντε Κάρλο" µερικά ναυτικά µίλια νότια της Κρήτης; ...Με µια Τρίπολη και µια Βεγγάζη να
"καθρεπτίζουν"

τους

ουρανοξύστες

τους

στη

Μεσόγειο;

Ο

κόσµος όλος

θα

ήταν

διαφορετικός. Η Αίγυπτος θα ήταν διαφορετική. Η Σικελία θα ήταν διαφορετική. Η Ευρώπη
θα ήταν διαφορετική. Η αγορά της θα µετακινούνταν προς τον νότο του Νότου της
Ευρώπης. Το Λονδίνο και το Παρίσι θα ήταν περιφερειακά "µαγαζιά" κάπου προς τα Βόρεια.
Το Βερολίνο ακόµα θα προσπαθούσε να συνέλθει από τις καταστροφές του πολέµου και
απλά θα υπήρχε κάπου δίπλα στη Βαρσοβία. Από την Ευρώπη θα µετανάστευαν προς τον
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Νότο και όχι το αντίθετο, όπως συµβαίνει σήµερα. Η αφρικανική Λιβύη θα ήταν εκείνη, η
οποία θα διαµαρτυρόταν για κύµατα Ευρωπαίων µεταναστών και όχι το αντίθετο.
Με τον Καντάφι όλα αυτά τα προβλήµατα τα ξεφορτώθηκαν. Επένδυσαν οι Αµερικανοί
στη συµµαχία της Βόρειας Ευρώπης και την προστάτευσαν από τις απειλές της Νότιας.
Ισχυροποίησαν τον ατλαντικό "άξονα" και εξουθένωσαν τον µεσογειακό "άξονα". Έδωσαν
την εξουσία της Λιβύης σε έναν τρελό και την "ξεφορτώθηκαν". ∆ηµιούργησαν µια τεχνητή
αντιπαλότητα µεταξύ τους και αυτό ήταν το ζητούµενο. Η Λιβύη παρέµεινε για τις κρίσιµες
δεκαετίες "εσωστρεφής", ώστε να µην δηµιουργεί ποτέ πρόβληµα στις ΗΠΑ ...Μια ήσυχη
"αγελάδα", να την "αρµέγουν" από κοινού οι ∆υτικοί και η οικογένεια του τρελού. Μονίµως
αρκετά "φανατική", για να τους βοηθάει στην πολιτική που ακολουθούν οι "φωτισµένοι"
ηγέτες της —για να νικήσουν το "κακό"—, αλλά και αρκετά "πολιτισµένη", για να υπογράφει
"νόµιµα" συµβόλαια µε τις Texaco, BP, Shell και τις άλλες "αδελφές".
Αυτό το "κατασκεύασµά" τους οι Αµερικανοί ακόµα και σήµερα το προστατεύουν µε όλα
τα µέσα. ∆εν είναι τυχαίο, δηλαδή, που ο πρόεδρος Οµπάµα "ευχήθηκε" να περάσει η
αραβική κρίση και στο Ιράν, αλλά δεν θυµήθηκε την Λιβύη να της "ευχηθεί" και της ίδιας
"καλή λευτεριά". Ευχήθηκε να περάσει η αραβική κρίση στο Ιράν, το οποίο να
υπογραµµίσουµε ότι δεν είναι αραβικό και "ξέχασε" να ευχηθεί το ίδιο για την
"αντιαµερικανική" και φασιστική Λιβύη, η οποία είναι αραβική. ∆εν θέλει να περάσει η κρίση
στο "αντίσκηνο" του γύφτου, ο οποίος δήθεν "πολέµησε" τις ΗΠΑ και τον "πολέµησαν" κι
αυτές.
Αυτή η "σοσιαλιστική" κοσµογονία στη µεσογειακή µας "γειτονιά" δεν ήταν δυνατόν να
αφήσει καµία "γωνιά" της ανέπαφη. Ό,τι έγινε από την "κάτω" µεριά της Μεσογείου, έγινε
και από την "πάνω". ∆εν ήταν δυνατόν ν' αφήσουν την Ιταλία ή την Ελλάδα ανέπαφες. Την
πλέον ιστορική περιοχή της Ευρώπης, που για τους ανιστόρητους Αµερικανούς δεν ήταν
τίποτε παραπάνω από µια ακόµα "γωνιά" της ίδιας περιοχής ...Μια "γωνιά", την οποία
έπρεπε να την εντάξουν στον ίδιο "σοσιαλιστικό" σχεδιασµό. Στην πραγµατικότητα ό,τι έγινε
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έγινε και στην Ιταλία, αλλά και στα Νότια
Βαλκάνια, εφόσον τα υπόλοιπα Βαλκάνια "ανήκαν" στον κοµµουνισµό.
Μέλος εκείνης της "σοσιαλιστικής" συµµορίας ήταν και ο διαβόητος Μπετίνο Κράξι. Ο
"αντικοµµουνιστής" ηγέτης, ο οποίος ήταν επί πολλά χρόνια µέλος και στο τέλος έγινε
αρχηγός ενός κόµµατος µε σήµα το σφυροδρέπανο ...Άλλ’ αντ’ άλλων. Φανατικός
αντικοµµουνιστής εµφανιζόταν ένας περίπου φανερός κοµµουνιστής, ο οποίος ήταν
ύποπτος κρυπτοκοµµουνιστής ...Το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγµα του ψυχεδελικού
αµερικανικού σχεδιασµού. Ο πρώτος διεφθαρµένος της διεφθαρµένης συµµορίας, ο οποίος
"δραπέτευσε", για να σωθεί από τη δικαιοσύνη ...Ο πρώτος, ο οποίος ζήτησε την προστασία
ενός άλλου µέλους της συµµορίας και πέθανε στην Τυνησία του διεφθαρµένου Μπεν Αλί.
Η ιστορία του "σοσιαλιστή" Μπετίνο είναι λίγο-πολύ γνωστή σε όλους. Ανέλαβε την
ηγεσία του σοσιαλιστικού κόµµατος της Ιταλίας στα µέσα της δεκαετίας του 70 και ενώ η
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Ιταλία είχε προσβληθεί από ένα κύµα "τροµοκρατίας". Στη συνέχεια η δεκαετία του 80 τον
βρήκε σε πλήρη παντοδυναµία ως πρωθυπουργό. Στις αρχές του 90 κατηγορήθηκε για
διαφθορά και ο κόσµος του πετούσε κέρµατα, "αποτελειώνοντάς" τον. Κι αυτός —όπως όλοι
οι συνάδερφοι "σοσιαλιστές"— "έπαιζε" "αντιαµερικανικά" παιχνίδια µε τους "τροµοκράτες".
Αξέχαστη είναι η γελοία ιστορία διεκδίκησης και προστασίας του Αµπού Αµπάς από τα
"νύχια" των Αµερικανών. Θυµίζουν τίποτε στον αναγνώστη αυτά τα χρονικά διαστήµατα;
Μήπως να τον βοηθήσουµε λίγο; Αν αντί για Ερυθρές Ταξιαρχίες βάλουµε στη θέση τους τη
17 Νοέµβρη; Αν αντί για τον Αµπου Αµπάς βάλουµε στη θέση του τον Γιάσερ Αραφάτ; Αν
αντί για τα κέρµατα βάλουµε κούτες από πάµπερς;
Τι του θυµίζουν όλα αυτά; Μήπως του θυµίζουν τον "σιδερένιο"; Τον "ατσαλένιο"; Τον
"δικό" µας άνθρωπο; Μέλος της ίδιας "σοσιαλιστικής" συµµορίας ήταν και ο µεγάλος
"πρωταγωνιστής" της αµερικανικής περιόδου στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο
φανατικός αντικοµµουνιστής ηγέτης, ο οποίος ήταν τροτσκιστής και άρα ύποπτος
κρυπτοκοµµουνιστής. Ένας Ανδρέας Παπανδρέου, που δεν ήταν εύκολο να παίξει τον ρόλο
του, γιατί υπήρχαν προβλήµατα για τα αφεντικά του στην περιοχή. Προβλήµατα, τα οποία
έκαναν την περίπτωσή του λίγο πιο περίπλοκη από αυτήν του Κράξι. Το κύριο πρόβληµα
ήταν πως η Ελλάδα δεν ήταν Ιταλία ...∆εν ήταν "ορφανή" Ιταλία, αλλά "ανήκε" κάπου. Οι
Αµερικανοί, οι οποίοι ήταν τα αφεντικά του Παπανδρέου, έπρεπε να τον επιβάλλουν σε µια
χώρα, την οποία έλεγχε κατά παράδοση η Βρετανία ...Μια χώρα, η οποία συνδεόταν µε τα
ζωτικά συµφέροντα της Βρετανίας στην περιοχή. Έπρεπε ν' ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό
αυτής της χώρας, για να µπορέσουν τα αµερικανικά συµφέροντα να µονοπωλήσουν τις
επιλογές της.
Η παραδοσιακή ∆εξιά, η οποία µονοπωλούσε αυτό το σκηνικό στην Ελλάδα, ήταν
φιλοαγγλική. Συνδεόταν µε το Παλάτι και ελεγχόταν απόλυτα από το Λονδίνο. Αυτή η ∆εξιά
"τελείωσε" µε την Αποστασία. Από εκεί και πέρα ό,τι είδαµε να συµβαίνει ήταν µεθόδευση,
για να περάσει η χώρα στον έλεγχο των Αµερικανών. Ό,τι πονηρό έγινε από την Αποστασία
κι εντεύθεν, δεν έγινε για να "δουλευτούν" οι Έλληνες από τους Αµερικανούς, αλλά οι
Εγγλέζοι από τους Αµερικανούς. Χούντες, Πολυτεχνεία, "τροµοκρατία", Πρωτοβουλία των
Έξι κλπ., ήταν για να µπερδευτούν οι Εγγλέζοι και όχι οι Έλληνες. Οι νέοι ιµπεριαλιστές δεν
είχαν πρόβληµα µε τους Έλληνες. Μπορούσαν να τους επιβάλουν ως πρωθυπουργούς
ακόµα και τα σκυλιά τους ...όπως αποδείχθηκε και µε τον Bravo Giorgo.
Αυτοί, οι οποίοι δεν έπρεπε ν' αντιδράσουν, ήταν οι Εγγλέζοι, οι οποίοι θα έχαναν την
Ελλάδα από την "αυλή" τους ...Οι Εγγλέζοι, οι οποίοι θα έχαναν ένα ακόµα λαµπερό
"πετράδι" από το µισοδιαλυµένο "στέµµα" τους. Γι' αυτόν τον λόγο ακολουθήθηκε µια πολύ
"λεπτή" πολιτική. Οι Αµερικανοί χρηµατοδότησαν την Αποστασία, η οποία µε τη σειρά της
έφερε την αµερικανόδουλη Χούντα, που "έριξε" το αγγλόφιλο Παλάτι. Το Παλάτι δεν το
"έριξαν" οι Έλληνες και η δηµοκρατία. Το Παλάτι το "έριξαν" ξένοι πράκτορες και η Χούντα.
Μετά την "πτώση" του Παλατιού, ξεκινάει η παντοκρατορία των Αµερικανών στην Ελλάδα.
Από

την

αµερικανόδουλη

Χούντα,

λοιπόν,
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µεταπολίτευση των ηµερών µας, κυρίαρχη είναι η φιλοαµερικανική ∆εξιά. Η ∆εξιά, η οποία,
για λόγους σχεδιασµού, έβαλε µέχρι και αριστερού τύπου "σοσιαλιστικό" προσωπείο.
Το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, δεν είναι µια "έκφραση" της Αριστεράς, όπως εµφανίζεται. Το
ΠΑΣΟΚ είναι απλά το ισχυρό µέρος της φιλοαµερικανικής ∆εξιάς. "Καπελώνει" όλο εκείνο το
κοµµάτι της Αριστεράς, το οποίο πάντα έβλεπε το "δένδρο" της ∆εξιάς αλλά ποτέ το "δάσος"
της ∆εξιάς ...Το κοµµάτι, το οποίο έβλεπε τη µία και µόνη εκδοχή της ∆εξιάς, που του
έδειχναν οι "επαγγελµατίες" αριστεροί και όχι όλες τις εκφάνσεις της ∆εξιάς και άρα και
τους "επαγγελµατίες", οι οποίοι παρίσταναν τους αριστερούς και τους σοσιαλιστές ...Το
κοµµάτι εκείνο, το οποίο έβλεπε τον Ανδρέα να "βρίζει" δεξιούς, Αµερικανούς, σιωνιστές και
δεν καταλάβαινε ότι το "δουλεύει". Το "δούλευε" ο Ανδρέας, αν σκεφτεί κάποιος ότι αυτός,
ο οποίος έβριζε τη ∆εξιά, ήταν ο γιος του Πρωθυπουργού της πιο σκληρής κυβέρνησης της
∆εξιάς ...και ήταν αυτή του εµφυλίου. Αυτός, ο οποίος έβριζε τους Αµερικανούς, ήταν
Αµερικανός υπήκοος, ευνοηµένος από τις ΗΠΑ σε όλες τις δύσκολες στιγµές της ζωής του.
Αυτός, ο οποίος παρίστανε τον αντισιωνιστή, ήταν καθαρά Εβραίος, εφόσον η "εβραϊκότητα"
κάποιου εξαρτάται µόνον από την καταγωγή της µητέρας του και η Μινέικο ήταν Εβραία.
Από την εποχή λοιπόν του '60 και µετά οι Αµερικανοί σχεδίαζαν την αµερικανική
"εποχή" στην Ελλάδα ...Την "εποχή", που θα "βασίλευε" στην Ελλάδα το νέο "παλάτι". Όχι
το παραδοσιακό, αντικοµµουνιστικό, ελέω Θεού και φιλοβρετανικό παλάτι της "τάξης και
της ηθικής", αλλά το νέο "δηµοκρατικό", "σοσιαλιστικό", ελέω λαού, "φιλοτροµοκρατικό",
της "αταξίας και της διαφθοράς", που θα παρίστανε το αντιαµερικανικό υπό τις οδηγίες των
ΗΠΑ.
Αυτή η "εποχή" σχεδιάστηκε πάνω σε δύο πρόσωπα. Πάνω στον Ανδρέα και τον
Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης µε την Αποστασία θα "έσπερνε" και ο Ανδρέας σε κάποια στιγµή
θα "θέριζε" ...Μιληµένα και τακτοποιηµένα από την αρχή. Εγκληµάτησαν καί οι δύο υπέρ
των Αµερικανών και διασώθηκαν καί οι δύο από τους Αµερικανούς.
Η "ντρίµπλα" των Αµερικανών απέναντι στους Βρετανούς ήταν έξυπνη. Φαινοµενικά οι
Βρετανοί θα "έχαναν" από αυτήν την "πτώση", αλλά οι Αµερικανοί δεν θα εµφανίζονταν ως
άµεσα κερδισµένοι, εφόσον στην εξουσία θα ανέβαιναν οι "υβριστές" τους.
Σ' αυτόν τον "όµορφο" αµερικανικό κόσµο θα επιβίωναν όσοι ήταν χρήσιµοι και
ανάµεσά τους ήταν και το ΚΚΕ. Για τους ίδιους λόγους και για τα ίδια συµφέροντα, που
περιγράψαµε πιο πάνω για τις "συγγενείς" Τάξεις, θα επιβίωνε και το ΚΚΕ ...Το χρήσιµο για
τους Άγγλους ΚΚΕ, το οποίο θα γινόταν χρήσιµο και για τους Αµερικανούς. Απλά στην
αµερικανική εκδοχή θα ήταν νόµιµο, ενώ στη βρετανική ήταν παράνοµο.
Η ύπαρξη του σταλινικού ΚΚΕ θα έδινε "σοσιαλιστική" αύρα στο δεξιό ΠΑΣΟΚ. Η ύπαρξη
του φασιστικού ΚΚΕ θα έδινε "δηµοκρατική" "βιτρίνα" στο "σοσιαλιστικό" ΠΑΣΟΚ. Από εκεί
και πέρα θα γινόταν η διαχείριση των προσώπων µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην µένουν
"τρύπες" στο πολιτικό σκηνικό. "Τρύπες", τις οποίες θα µπορούσαν κάποιοι ανεξέλεγκτοι
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πολιτικοί να εκµεταλλευτούν και να δηµιουργήσουν πρόβληµα στον αµερικανικό "θίασο".
Παραµάγαζο του ΚΚΕ θα "καπέλωνε" εκείνο το µέρος της Αριστεράς, το οποίο, για να µην
τροµάζει τους ψηφοφόρους του, δεν θα "έφτανε" το ΠΑΣΟΚ. Παραµάγαζο του ΚΚΕ ήταν το
ΚΚΕ-εσωτερικού και οι µεταλλάξεις του, οι οποίες φτάνουν µέχρι σήµερα. Γνήσια σταλινικά
παιδιά του Περισσού ήταν και είναι όλοι οι ηγέτες του. Από τον Κύρκο και τη ∆αµανάκη
µέχρι τον Αλαβάνο και τον Τσίπρα.
Μόνον στην Ελλάδα η "δηµοκρατική" "ευαισθησία" των ηγετών της πρέπει να "ψήνεται"
πρώτα στα σταλινικά "καµίνια" του ΚΚΕ. ∆ηµοκράτης και αριστερός, ο οποίος δεν έχει
υπάρξει στη ζωή του φασίστας Κνίτης, δεν είναι αυθεντικός. Αυτός ήταν ο ρόλος του ΚΚΕ
στην πολιτική µας "πανίδα" και γι' αυτό το προστάτευσαν και το χρηµατοδότησαν οι
Αµερικανοί. Το ΚΚΕ ήταν εκείνο, το οποίο θα "στεγανοποιούσε" το καθεστώς των
πρασινοφρουρών

από

τ'

αριστερά.

Οι

περίφηµοι

πρασινοφρουροί,

οι

οποίοι

στην

πλειοψηφία τους ήταν παλιοί δεξιοί ...∆εξιοί, που, όπως θα δούµε παρακάτω, ήταν
"λυτρωµένοι" από τον Καραµανλή ή σταλινικοί "λυτρωµένοι" από τον Παπανδρέου ...Παιδιά
εγκληµατιών της κατοχής ή του εµφυλίου ...Χαφιέδες της ασφάλειας στα δύσκολα χρόνια
των εκβιασµών της σκληρής ∆εξιάς. Όπως θα δούµε, η καταστροφή αρχείων και φακέλων
ήταν αυτό, το οποίο οδήγησε τον "σοσιαλισµό" σε "άνθιση" στην Ελλάδα.
Ο ελληνικός λαός θα "δενόταν" χειροπόδαρα και θα είχε σαν ηγέτη του αυτόν, που ΘΑ
τον "ξέδενε". Μιλάµε για τον απόλυτο πολιτικό "σουρεαλισµό". Το µέλλον του Ανδρέα
Παπανδρέου και η κυριαρχία του στη µεταπολίτευση σχεδιαζόταν από τους Αµερικανούς από
τη δεκαετία του '60 και όχι από τη δεκαετία του '80 όπου εµφανίστηκε. Σ' αυτόν τον
σχεδιασµό ανήκαν και τα διάφορα "Πολυτεχνεία" των µυστικών υπηρεσιών και των
χαφιέδων. Σ' αυτόν τον σχεδιασµό ανήκε και η "τροµοκρατική" οργάνωση 17 Νοέµβρη, η
οποία "χτυπούσε" κατά "σύµπτωση" µόνον όταν βόλευε και εξυπηρετούσε τον Ανδρέα.
Αυτόν τον σχεδιασµό επιβεβαιώνουν τα χαρτιά, τα οποία έρχονται στο φως της
δηµοσιότητας περί "συµφωνιών" του Ανδρέα µε τη CIA, αλλά και δηλώσεις τύπου
Θεοδωράκη. Οι πάντες θα συνέβαλαν ν' ανέβει στην εξουσία ο Ανδρέας και το
σηµαντικότερο όλων να παραµείνει σ' αυτήν για αρκετές δεκαετίες ...Τόσο "δηµοκρατικός"
ήταν ο σχεδιασµός τους ...Βασιλιά χωρίς "στέµµα" θα επέβαλαν στη χώρα. Βασιλιά τον
Ανδρέα µε πρίγκιπα κληρονόµο τον Vlaka Giorgo. Ο Ανδρέας στον ρόλο του "Μουµπάρακ"
—µόνιµος ηγέτη της "επανάστασης" της Αλλαγής— και ο Giorgo σε έναν ρόλο τύπου
"Γκαµάλ".
Γιατί δεν επέβαλαν τον Ανδρέα από το '74 και µετά και προτίµησαν να δροµολογήσουν
το ενδιάµεσο στάδιο-Καραµανλή; Για πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, ο Ανδρέας ήταν
αντιπαθής σε µεγάλη µερίδα του λαού και ως εκ τούτου δεν ήταν εύκολο να τον επιβάλουν
...και αν τον επέβαλαν µε τρόπο εκβιαστικό, δεν θα είχε διάρκεια. Ένας λαός, ο οποίος
έβγαινε από τη Χούντα, δεν θα ανεχόταν τον γελοίο "αντιστασιακό" των ξενοδοχείων, των
πορνών και των µεθυσιών. ∆εν θα ανεχόταν τον "κληρονόµο" και προκλητικό τεµπελχανά,
τον οποίο πολλοί Έλληνες τον έβλεπαν µε µίσος, όπως έβλεπαν οι Ιρακινοί τον Ουντάι, τον
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γιο του Σαντάµ. ∆εν θα ανεχόταν τον "ποντικό", τον οποίο τον έψαχναν οι Συνταγµατάρχες
στις σοφίτες, για να τον φυγαδέψουν στις ΗΠΑ.
Αυτός ήταν ο προφανής λόγος, αλλά στην πραγµατικότητα ήταν ο δευτερεύων. Ποιος
ήταν ο πρωτεύων; Οι Αµερικανοί, όπως είπαµε, έπαιζαν παιχνίδια εις βάρος των Βρετανών.
Παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του Πλανήτη. Με την
αµερικανόδουλη Χούντα ήδη τούς είχαν κάνει ζηµιά µε την πτώση του Θρόνου στην Ελλάδα
και ταυτόχρονα είχαν παίξει το "παιχνίδι" της Κύπρου. Ένα παιχνίδι ανθελληνικό, αλλά
ταυτόχρονα και αντιβρετανικό. Για ξεκάρφωµα, λοιπόν, δεν ήθελαν την αµερικανόδουλη
Χούντα να τη διαδεχθεί ένας υπάλληλός τους ...Πολύ γνωστός υπάλληλός τους, όπως ο
Ανδρέας ...Πάρα πολύ γνωστός και συµπατριώτης σε όλα τα επίπεδα µε τον διαβόητο
Κίσινγκερ, ο οποίος µεθόδευσε την κυπριακή τραγωδία. Για να µην έρθουν λοιπόν σε ρήξη
µε τη Βρετανία, επέλεξαν τη λύση-Καραµανλή.
Πήγαν

στο

Παρίσι

και

βρήκαν

τον

πραγµατικά

ασύνδετο

µε

την

ελληνική

πραγµατικότητα Καραµανλή. Βρήκαν τον άεργο, άνεργο και ανεπάγγελτο χωριάτη να
παριστάνει τον γκόλφερ, "µασουλώντας" τα κλεµµένα της θητείας του, που τσιµεντοποίησε
τη χώρα. Βρήκαν τον γνήσιο "κουρασµένο" θείο του γνήσιου "κουρασµένου" Κωστάκη.
Βρήκαν ένα παλιό υποτακτικό της αγγλόφιλης Φρειδερίκης, για να το φέρουν στην Ελλάδα
σαν "λύση", για να κλείσουν τα βρετανικά "µάτια". Ποιος µπορούσε ν' αµφισβητήσει αυτήν
τη δήθεν φιλοαγγλική επιλογή των ΗΠΑ; Ο Καραµανλής ήταν σε όλη του τη ζωή οικόσιτο
των Άγγλων. Οικόσιτο στην περίοδο της κατοχής, όπου µε έξοδα των Άγγλων λιάζονταν
στον Νείλο. Οικόσιτο και στη µεταπολεµική περίοδο του αγγλόφιλου Θρόνου, που στην
κυριολεξία τον πήρε από τον "πάτο" της κοινωνίας και τον διόρισε Πρωθυπουργό και
αρχηγό της ∆εξιάς ...Της αγγλόφιλης µεταπολεµικής ∆εξιάς.
Στη νέα περίοδο Καραµανλή θα έχτιζαν τη Νέα ∆εξιά της µεταπολίτευσης ...Την
"σοσιαλιστική" ∆εξιά. Τότε έκαναν το εξής καταπληκτικό. Έβαλαν τον απόλυτα εκβιάσιµο
Καραµανλή να καταστρέψει όλα τα αρχεία του ελληνικού κράτους για τους εγκληµατίες του
πολέµου. Γιατί το έκαναν αυτό; Για να σώσουν τους Γερµανούς εγκληµατίες; Όχι βέβαια. Το
έκαναν, για να σώσουν τους Έλληνες συνεργάτες τους, οι οποίοι συνδέονταν µ' αυτούς.
Είχαν ανάγκη από στελέχη έµπιστα και εκβιάσιµα και αυτά τα αρχεία δεν µπορούσαν να
υπάρχουν και να απειλούν. Με την καταστροφή αυτών των αρχείων "απελευθέρωσαν" ένα
µεγάλο όγκο φασιστών ...Των φασιστών, τους οποίους µέχρι τότε εκβίαζε και έλεγχε η
αγγλόφιλη ∆εξιά και οι Αµερικανοί τούς έβλεπαν σαν καλούς "συµµάχους".
Απλά πράγµατα. Οι Αµερικανοί µε αυτόν τον τρόπο έκαναν στην Ελλάδα ό,τι έκαναν στη
Γερµανία, στην Ιταλία και αλλού. "Κληρονόµησαν" τους δωσίλογους και τους συνεργάτες
των Ναζί. Ο στόχος τους ήταν προφανής. Έψαχναν τους φασίστες "πρασινοφρουρούς" της
"επανάστασης" και γνώριζαν πού θα τους βρουν. Έχτιζαν το "βαθύ" ΠΑΣΟΚ και ο "βόθρος"
των δοσίλογων ήταν πολύτιµος για τα σχέδιά τους. Με την καταστροφή των αρχείων από
τον Καραµανλή της αγγλόφιλης ∆εξιάς "κληρονόµησαν" όλη τη γερµανόφιλη "σαβούρα" της
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∆εξιάς. Κληρονόµησαν όλους τους δωσίλογους και τους συνεργάτες των Ναζί, οι οποίοι
ήταν "δεύτεροι" στην αγγλόφιλη ∆εξιά. Τότε είναι βέβαιον ότι "ανακουφίστηκαν" πολλοί
...όχι µόνον ∆εξιοί, αλλά και µελλοντικοί "σοσιαλιστές". ∆εν µιλάµε µόνον για τους
γνωστούς Πάγκαλους, Ράλληδες, Έβερτ, αλλά και για πολλούς άλλους, τους οποίους δεν
γνωρίζουµε, λόγω της καταστροφής των αρχείων.
Πολύς κόσµος "ανακουφίστηκε" από τον Καραµανλή. Για παράδειγµα, ο Θεοδωράκης,
τώρα στα γεράµατα, µας αποκάλυψε ότι πήγε στην Ουάσιγκτον να υπερασπιστεί τη "λύση"Καραµανλή. ∆εν µας είπε όµως τι κέρδος είχε ο ίδιος ή η οικογένειά του από τον
Καραµανλή. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας του στη ναζιστική κατοχή; Είναι σίγουρο, δηλαδή,
ότι πολλοί από το ΠΑΣΟΚ θα είχαν ανάλογα κέρδη ...Κυρίως από το "εκσυγχρονιστικό"
ΠΑΣΟΚ των επιγόνων, που πολύ εύκολα έπεσαν στα "δίκτυα" της γερµανικής Siemens
...Εύκολα, σαν να ήταν παλιοί γνώριµοι ...Εύκολα, όπως ο Σηµίτης, για του οποίου το
οικογενειακό παρελθόν υπάρχουν πολλά "δεξιά" στοιχεία πριν δει το "σοσιαλιστικό φως" το
"αληθινό" ...Του Σηµίτη, µε τον αδερφό, ο οποίος "υπηρετεί" στις γερµανικές µυστικές
υπηρεσίες.

Γύρω

εκσυγχρονιστές.

από

αυτήν

την

Εκσυγχρονιστές

"καταγωγή"
τύπου

πρέπει

Λαλιώτη,

να

ψάξει

κάποιος

πολλούς

Τσοχατζόπουλου,

Ρέππα,

Παπακωσταντίνου, Πρωτόπαπα κλπ.. Τέτοιες δωσιλογικές φάτσες δεν φτιάχνονται σε µια
γενιά. Θέλουν βάθος χρόνου για να γίνουν.
Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. ∆εν ανήλθαν αυτοί στην εξουσία από τύχη ή εξαιτίας των
ικανοτήτων τους. Υπήρχε σχεδιασµός πολύ πριν ακόµα και από την "εξέγερση" του
Πολυτεχνείου. Από τη στιγµή λοιπόν που ο Καραµανλής ανέλαβε την εξουσία, στην
πραγµατικότητα είχε ήδη στηθεί το Καθεστώς Παπανδρέου. Το καθεστώς της νέας απόλυτα
αµερικανόφιλης ∆εξιάς. Ενός καθεστώτος, του οποίου ο Καραµανλής ήταν απλά µια
"βιτρίνα". Ο Παπανδρέου επέβαλε την πολιτική αυτής της περιόδου —έστω και έµµεσα— και
ο Καραµανλής απλά "ακολουθούσε".
Ο Καραµανλής δεν ήταν καθόλου εµπόδιο σ' αυτό το καθεστώς. Όποτε ήθελαν τον
"έριχναν". Όποτε ήθελαν τον έβριζαν και τον κατηγορούσαν για όλα τα δεινά του τόπου. Τα
πάντα του χρέωναν κι αυτός τα δεχόταν, γιατί αυτό ήταν η προϋπόθεση για την πολιτική
του επιβίωση. Από τον εµφύλιο µέχρι τη βία και νοθεία του 1961 και βέβαια τη δολοφονία
του Λαµπράκη. Ακόµα δηλαδή και ο ίδιος ο Καραµανλής ήταν µέρος εκείνου του
καθεστώτος

...Του

καθεστώτος,

το

οποίο

απλά

είχε

δύο

κοµµατικά

"πόδια"

να

εναλλάσσονται στην εξουσία ...Του καθεστώτος, το οποίο στηριζόταν στον δικοµµατισµό.
Αυτό ήταν το παιχνίδι των πρώτων χρόνων της µεταπολίτευσης. ∆εχόταν τα πάντα ο
εκβιάσιµος Καραµανλής, για να τα "χρεώνεται" η αγγλόφιλη ∆εξιά και ταυτόχρονα να
"πιστώνεται" µε credit ο Ανδρέας και η αµερικανόφιλη ∆εξιά. Του έβαλαν δίπλα του
"τοποτηρητή" τον Μητσοτάκη και τον έλεγχαν απόλυτα. Χωρίς καθόλου κόστος έπαιζαν
όπως ήθελαν και βέβαια όπως βόλευε τον Ανδρέα. Έκαναν τον Καραµανλή έναν σάκο του
"µποξ", για να εµφανίσουν τον Ανδρέα σαν έναν "ήρωα", ο οποίος δεν διστάζει να προκαλεί
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τη σκληρή "∆εξιά" ...Τον "ήρωα" Ανδρέα, ο οποίος την "αντίσταση" του στη Χούντα την
έκανε στην Ελλάδα µετά την πτώση της Χούντας ...Τον "ήρωα" Ανδρέα, ο οποίος "έβριζε"
τους πάντες, γιατί ήταν το "παλικάρι" που "αγαπούσε" τον λαό ...Τον δειλό Ανδρέα, ο
οποίος άρχισε ν' αγοράζει "συµπάθεια" από τον λαό µε οριακό σηµείο το '81, όπου και
νίκησε στις εκλογές και απέκτησε και τυπικά τον έλεγχο της χώρας.
Η αµερικανόδουλη ∆εξιά θα κυβερνούσε την Ελλάδα πλέον σαν "σοσιαλιστική". Οι
Αµερικανοί έλεγχαν τα πάντα. Ο λαός απλά θα "ψήφιζε" ό,τι του έβαζαν µπροστά του. Θα
παρίστατο στις "κερκίδες" των εκλογών, για να υποστηρίζει πότε τον "Παναθηναϊκό" και
πότε τον "Ολυµπιακό". Να υποστηρίζει αναγκαστικά µία από τις δύο δικές τους οµάδες. Μια
θα χειροκροτούσε τον έναν και µια τον άλλο. Θα διαχωριζόταν µε δήθεν ταξικά στοιχεία οι
"οπαδοί" πολίτες, αλλά οι Πρόεδροι των "οµάδων"-κοµµάτων θα ήταν το ίδιο πλούσιοι και
το ίδιο διαπλεκόµενοι µε τα ίδια αφεντικά. Από εκεί και πέρα πάντα θα φρόντιζε το σύστηµα
οι µισοί να είναι "νικητές" και οι άλλοι µισοί "χαµένοι", µέχρι να έρθει η σειρά τους. Γνώση
του "παιχνιδιού" θα είχαν µόνον οι "πρόεδροι" των "οµάδων", που παρίσταναν τα κόµµατα.
"Οµάδες" ελεγχόµενες απόλυτα από την "παράγκα" της αµερικανικής πρεσβείας. Κυρίαρχη η
"οµάδα" του Ανδρέα, η οποία θα παρίστανε τη "σοσιαλιστική" ...Κυρίαρχη πάντα η ∆εξιά.
...Στην κορυφή της αµερικανόδουλη, εφόσον στη βάση της παρέµενε η ίδια ∆εξιά που
ήταν πάντα. Απλά άλλαξαν τα αφεντικά και βέβαια οι διαχειριστές της. Από εκεί και πέρα και
η ίδια "ψώνιζε" τα στελέχη της από τις ίδιες ∆εξιές "δεξαµενές". Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι
και στη διάρκεια της "αριστερής" µεταπολίτευσης κυβερνούσαν οι ίδιοι άνθρωποι που µας
κυβερνούσαν πάντα ...Οι ίδιοι άνθρωποι, που µας κυβερνούν ακόµα και σήµερα. Από το ίδιο
Αµερικανικό Κολέγιο Αθηνών προέρχονται οι πάντες. Από τον Ανδρέα και τον Γιωργάκη
µέχρι τον Μητσοτάκη και τον Σαµαρά. Μέχρι και ο Γερουλάνος, που είναι γόνος
σφουγκοκολάριων του παλατιού, τρώει ψωµάκι σαν "σοσιαλιστής". Ακόµα και το ΛΑΟΣ από
κολεγιόπαιδες "ελέγχεται". Ακόµα και η κόρη της πάπισσας του Περισσού το Αµερικανικό
Κολέγιο τελείωσε. Τόσο "σοσιαλιστική" και τόσο "αριστερή" ήταν η µεταπολίτευση των
"ηρώων" του Πολυτεχνείου και της 17 Νοέµβρη. Πρέπει να ήταν περήφανες η CIA και η
Μοσάντ για την "Αλλαγή" στην Ελλάδα.
Όλα τούς ήταν εύκολα, γιατί έλεγχαν όλους τους µηχανισµούς. "Αγόρασαν" τον χρόνο,
για να γίνει αγαπητός στον λαό ο τεµπελχανάς και δειλός Ανδρέας και µετά τον επέβαλαν
για "πάντα". Ο Καραµανλής τού είχε εξασφαλίσει "πίστωση" εφ’ όρου ζωής. Για την επιβολή
αυτού του καθεστώτος χρησιµοποιήθηκαν όλα τα γνωστά "χάπια", που είχε ανάγκη ο λαός.
Παραδόθηκε στον Ανδρέα ό,τι απαγορευόταν σε όλους τους αντιπάλους του. Ο Ανδρέας
έγινε "καρτέλ" της εξουσίας, γιατί µε την άδεια της αµερικανικής πρεσβείας είχε το
"δικαίωµα" να κατηγορεί τα ίδια τα αφεντικά του και τους συνεταίρους τους ...Ο
κληρονόµος Ανδρέας, ο οποίος στην πραγµατικότητα ήταν ηγέτης της ∆εξιάς και φώναζε
"...ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει ∆εξιά" ...Ο Αµερικανός Ανδρέας, ο οποίος ήταν υπάλληλος
των ΗΠΑ και φώναζε "...φονιάδες των λαών Αµερικάνοι" ...Ο Εβραίος Ανδρέας, ο οποίος
ήταν "κολλητός" του Παλαιστίνιου Αραφάτ και κατήγγειλε τον σιωνιστικό ιµπεριαλισµό ...Το
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"δούλεµα" του αιώνα από τον καραγκιόζη του αιώνα. Αφέθηκε ο Ανδρέας να φλερτάρει
τους ροµαντικούς και τους αναξιοπαθούντες της κοινωνίας και ήταν εύκολοι οι εκλογικοί
του θρίαµβοι.
Η διαδοχή του Ανδρέα από τον γιο του έγινε όπως αρµόζει σε µια "Μπανανία". Έµπλεξαν
τον γιο του σε βροµιές των µυστικών υπηρεσιών και κατόπιν τον εµφάνισαν ως "δελφίνο".
Ο Vlaka Giorgo, µε το "σπουδαίο" πτυχίο της κοινωνιολογίας, έγινε υπουργός εξωτερικών
µε "αντιπαροχή" τον Οτσαλάν. Το άνεργο και άεργο "παιδί" του µεγάλου "Χαλίφη" έγινε
στην αρχή αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών άνευ αντικειµένου —τιµής ένεκεν—, λόγω
DNA. Στη συνέχεια —µε τη βοήθεια των γνωστών µυστικών υπηρεσιών— ήταν "τυχερό",
που ο σηµερινός του Αντιπρόεδρος τού παραχώρησε τη θέση του µετά την υπόθεση
Οτσαλάν. Από εκεί και πέρα ήταν θέµα χρόνου η "κατασκευή" του µελλοντικού διαδόχου.
Με χρήµατα των Ελλήνων ο Giorgo χρηµατοδότησε όλες τις ΜΚΟ, οι οποίες διαφήµιζαν τον
"µουγκό" για "ρήτορα". Με τη βοήθεια των µυστικών υπηρεσιών και του State Department
απέκτησε διεθνές προφίλ.
Ο κακοµοίρης, ο οποίος φυσιολογικά δεν θα µπορούσε να πάρει τον λόγο στα καφενεία,
έγινε καλεσµένος οµιλητής στα διεθνή φόρα. Ποιος µπορεί να ξεχάσει ότι στην αµερικανική
πρεσβεία βρισκόταν ο Giorgo την ηµέρα που στη Βουλή ο Σηµίτης τού παρέδιδε το
"δακτυλίδι"; Ο ίδιος Γιώργος, που βοηθήθηκε από τη "συµµορία" του πατέρα του. Από τη
συµµορία αυτών, οι οποίοι φεύγουν µε ελικόπτερα και µε βαλίτσες µε χρυσάφι. Μέχρι και
πρόεδρο της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς τον έκαναν τα λαµόγια, προκειµένου να διαδεχθεί
οµαλώς τον πατέρα του. Μέλη των παρακρατικών µηχανισµών και των µυστικών υπηρεσιών
αυτών των κρατών είναι οι "λαθροµετανάστες", που χειραγωγούν τους λαθροµετανάστες,
στέλνοντάς τους να ψηφίζουν Pasok και Giorgo. Σαν γνήσιος Ουντάι και Γκαµάλ, εκλέχθηκε
διάδοχος του πατέρα του µε σταλινικό ποσοστό και χωρίς αντίπαλο.
Όλα φαινοµενικά έγιναν τέλεια, αλλά δεν είναι έτσι. Το καθεστώς-Παπανδρέου
φαινοµενικά τα κατάφερε καλύτερα στη διαδοχή από το αδελφό καθεστώς-Μουµπάρακ,
αλλά τα πράγµατα δεν ήταν τόσο απλά. Ναι µεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και
εξασφαλίστηκε η οµαλή διαδοχή του καθεστώτος, αλλά τα πράγµατα δεν είναι τόσο ιδανικά
όσο φαίνονται. Για λόγους, που θα δούµε παρακάτω, οι Παπανδρέου δεν παρακολούθησαν
τις κολοσσιαίες διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες στο µεταξύ άλλαζαν τον κόσµο και έκαναν µια
"κοιλιά", που σήµερα τους οδηγεί σε λάθη. Απλά, για να γίνει αυτό αντιληπτό, θα πρέπει ο
αναγνώστης να γνωρίζει τη σειρά των γεγονότων ...Τη σειρά, που οδήγησε στην οµαλή
διαδοχή του Ανδρέα από το "λειψό" παιδί του ...Τη σειρά των γεγονότων, που οδήγησε στη
σηµερινή λεηλασία της χώρας από το ∆ΝΤ.
Στις αρχές της δεκαετίας του '90 συνέβη ένα τροµερό κοσµοϊστορικό γεγονός. Ο
σοβιετικός

"δράκος"

του

αµερικανικού

"παραµυθιού"

πέθανε.

Η

Σοβιετική

Ένωση

κατέρρευσε και µαζί της παρέσυρε και το Ανατολικό Μπλοκ. Η PAX AMERICANA βρέθηκε
στον "αέρα". Χωρίς εχθρό ήταν αδύνατον να επιβιώσει. Ως εκ τούτου το σύνολο των
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δεδοµένων αυτής της Τάξης έπρεπε να αναθεωρηθεί. Μέχρι τότε οι Αµερικανοί έλεγχαν τα
κράτη µε ιδεολογικούς περιορισµούς και φόβητρα και ελλείψει εχθρών έπρεπε ν' αλλάξει ο
σχεδιασµός. ∆εν µπορούσαν πλέον να ελέγξουν τα κράτη µε τον γνωστό αγγλοσαξονικόαντικοµµουνιστικό τρόπο. Έπρεπε, είτε να γυρίσουν "πίσω" στην εποχή που τα εθνικά κράτη
ανταγωνίζονταν για τα εθνικά τους συµφέροντα

είτε να δηµιουργήσουν ένα νέο

"παραµύθι". Το πρώτο δεν συνέφερε τους Αµερικανούς, γιατί θα έχαναν τα κέρδη της
"κηδεµονίας". Το δεύτερο ήταν δύσκολο, γιατί θα "έµπαιναν" σε έναν "απάτητο" χώρο και
εκεί δεν υπήρχε γνώση να τους προστατεύσει.
Οι Αµερικανοί, ως άσχετοι, έκαναν αυτό, το οποίο συνήθως κάνει ο άσχετος. Ρίσκαραν.
Με "όπλα" το δολάριο, τις πολυεθνικές και τον έλεγχο του παγκόσµιου τραπεζικού
συστήµατος, θεώρησαν ότι µπορούσαν να "κατακτήσουν" το κόσµο. Είχαν στο πλευρό τους
και τους ειδικούς του χρήµατος και θεώρησαν ότι µπορούν να τα καταφέρουν. Οι Εβραίοι
µπήκαν επικεφαλής του σχεδιασµού και έφτιαξαν την Νέα Τάξη ...Τη µονεταριστική Νέα
Τάξη ...Αυτό γνώριζαν, αυτό έφτιαξαν. Τοκογλύφοι ήταν και τοκογλυφικό σύστηµα
έφτιαξαν. Ειδικοί του χρήµατος ήταν και αυτό µπορούσαν να κάνουν. Έκαναν "επίθεση" µε
χρήµα, για να υπερχρεώσουν τα κράτη, ώστε να τα "αγοράσουν" στη συνέχεια. Στόχος
φιλόδοξος, αλλά και πρωτοφανής στην ιστορία. Έµοιαζε µε την περίπτωση των Ινδιάνων, οι
οποίοι πουλούσαν τη γη τους για λίγο ουίσκι και µερικές χάντρες ...Έµοιαζε, όµως, η
περίπτωση ...αλλά δεν ήταν ίδια. Οι Ινδιάνοι ήταν νικηµένοι στρατιωτικά και οι ∆υτικοί απλά
αγόραζαν "νοµιµότητα" µε τις "χάντρες". "Αγόραζαν" ηθική

νοµιµοποίηση, για να

"σκεπάσουν" ένα ανήθικο έγκληµα.
Η περίπτωση της Νέας Τάξης έµοιαζε, αλλά δεν ήταν ίδια. Τα κράτη και οι λαοί δεν ήταν
νικηµένοι από τους Αµερικανούς. Θα "ξεπουλούσαν" τις πατρίδες τους, χωρίς να έχουν
νικηθεί στρατιωτικά και αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο είχε ξανασυµβεί. Η υπερχρέωση µπορεί
να γινόταν εύκολα µε διεφθαρµένες ηγεσίες και αυτοκτονικά δάνεια, αλλά κανένας δεν
µπορούσε να γνωρίζει πώς θα αντιδρούσαν τα κράτη την ύστατη ώρα. Αυτό, το οποίο έχει
σηµασία, ήταν ότι το δοκίµασαν. Με επικεφαλής τον Ροκφέλερ και τον Ρότσιλντ, οι οποίοι
"κηδεµόνευαν" στην ουσία την οικογένεια Μπους, "χτίστηκε" η Νέα Τάξη ...Η Νέα Τάξη, η
οποία θεωρητικά θα ήταν µια νέα εκδοχή της PAX AMERICANA, αλλά, όπως εξελίχθηκε στην
πραγµατικότητα, έγινε µια PAX HEBRAICA.
Με επικεφαλής τον Γκρίσπαν της FED και όλη τη συµµορία των Σόρος, των Μπλανκφέιν,
Τρισέ, Καν, Μπενράνκε κλπ., "επιτέθηκαν" στον κόσµο. Επιτέθηκαν στα κράτη και στους
λαούς. Με φτηνό χρήµα, που τύπωναν αβέρτα στα υπόγεια της FED, ανέβαζαν συνεχώς τα
χρέη των αφελών κρατών και λαών. Επί δύο σχεδόν δεκαετίες υπερχρέωσαν τους πάντες
και τώρα υποτίθεται περιµένουν να "κατακτήσουν" τον κόσµο µε κατασχέσεις. Να τον
"κατακτήσουν" όχι µε στρατούς, αλλά µε "κλητήρες" και "τροϊκανούς" λογιστές. Στο τέλος
αυτή η κατ’ όνοµα µόνον PAX AMERICANA έγινε τόσο αµιγώς HEBRAICA, που επιτέθηκε
στις ίδιες τις ΗΠΑ και τις ρήµαξε. 13 τρις δολάρια εξωτερικό χρέος έχει η δήθεν
Πλανητάρχισσα.

Πεινάει

ο

θεωρητικά

κυρίαρχος
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υπερχρεωµένος και άστεγος. Ζεσταίνεται γύρω από βαρέλια και κατοικεί σε αντίσκηνα.
Μόνον οι Εβραίοι των ΗΠΑ ευηµερούν στις ΗΠΑ, εφόσον η δική τους Τάξη Πραγµάτων
επικράτησε.
Αλλάζοντας λοιπόν ο παγκόσµιος σχεδιασµός, έπρεπε ν' αλλάξει και ο έλεγχος της
Μέσης Ανατολής. Άλλαξε η Τάξη Πραγµάτων και θα έπρεπε ν' αλλάξει και το "παραµύθι"
της. Ελλείψει κοµµουνιστικού "δράκου" το µόνο που τους απέµενε ήταν η τροµοκρατία.
Τότε ήταν που ο "θεόσταλτος" Μπους κήρυξε τον παγκόσµιο πόλεµο στην τροµοκρατία. Με
"θεία φώτιση" µπήκε ο ίδιος επικεφαλής της πανανθρώπινης εκστρατείας. Έβαλε επικεφαλής
τις ΗΠΑ µε "υπαρχηγό" το Ισραήλ των συνεταίρων του. Αναγκαστικά λοιπόν η παλιά
συµµορία, η οποία παρίστανε τους "επαναστάτες", αλλά βολευόταν µε την εξουσία, έπρεπε
κι αυτή να προσαρµοστεί.
Ιδεολογία δεν µπορούσαν να "πουλήσουν", για να εξυπηρετήσουν τις ΗΠΑ, αλλά
µπορούσαν να "πουλήσουν" τα ίδια τους τα κράτη για την ίδια εξυπηρέτηση. Τότε έγιναν
όλοι οι πρώην "επαναστάτες" βαθύπλουτοι. Στη δεκαετία του '90 έγιναν δισεκατοµµυριούχοι
οι Μουµπάρακ, οι Καντάφηδες και οι Μπεναλήδες. Τότε έγινε η επίθεση της διαφθοράς και
αυτοί προσαρµόστηκαν άµεσα στις νέες εντολές των παλαιών αφεντικών. Αυτή η αλλαγή
της συµπεριφοράς των καθεστώτων της περιοχής ευνόητο είναι ότι θα αφορούσε και την
Ελλάδα. Έπρεπε και το καθεστώς της Ελλάδας —και άρα οι Παπανδρέου— να διαφθαρεί,
ώστε να φτάσει η ώρα που η Ελλάδα θα "ξεπουλιόταν" στη νέα ιδιοκτησία.
Όµως, αυτό απαιτούσε µια ολόκληρη διαδικασία, για να φτάσουµε στη σηµερινή
αθλιότητα και το εβραϊκό ∆ΝΤ. Η Ελλάδα ήταν µια αστική δηµοκρατία και όχι µια
Τζαµαχιρία, ώστε να αρκεί η θέληση του "ηγέτη". Άρα, απαιτούσε προπαρασκευή η αλλαγή
του σχεδιασµού ...Του σχεδιασµού, ο οποίος θα πήγαινε την Ελλάδα από τη σοσιαλιστική
"επανάσταση" στις καπιταλιστικές "µπίζνες" ...Του σχεδιασµού, ο οποίος από την εθνικά
"υπερήφανη"

κοινωνική

πολιτική

των

"σοσιαλιστών"

θα

πήγαινε

στην

υπερεθνική

"ανταγωνιστικότητα" ...Του σχεδιασµού, ο οποίος θα µετέτρεπε τους "περήφανους" πολίτες
σε µανιακούς καταναλωτές ...Του σχεδιασµού, ο οποίος θα υποθήκευε περιουσίες και θα
έπαιρνε "περήφανα" δάνεια ...Του σχεδιασµού, στον οποίο κράτος και πολίτες θα
"υποθήκευαν" το µέλλον τους στις τράπεζες των Εβραίων τοκογλύφων.
Ο σχεδιασµός του ξεπουλήµατος της χώρας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '80
...Όταν οι Αµερικανοί και οι Εβραίοι είχαν αντιληφθεί το τέλος του κοµµουνιστικού
"δράκου" και έτρεχαν να προλάβουν τις εξελίξεις. Ο Ανδρέας έκανε µια πρώτη "αρπαχτή" µε
τον Κοσκωτά και κατόπιν παρέδωσε τη σκυτάλη στον Μητσοτάκη. Πήρε µια προκαταβολή
από "pampers", για να έχει να πορεύεται, αλλά παρέδωσε την εξουσία στον παλιό του
"συνέταιρο". Γιατί; Για να νοµοθετήσει η παραδοσιακή ∆εξιά και άρα να χρεωθεί η ίδια αυτά,
τα οποία θα εισέπραττε στη συνέχεια το "σοσιαληστρικό" καθεστώς ...Η αγγλόφιλη ∆εξιά, η
οποία ήταν το "γαϊδούρι" της µεταπολίτευσης ...Ο εύκολος στόχος του Ανδρέα, για να
"ξεφορτώνεται" τις πολιτικές, οι οποίες θα είχαν κόστος γι' αυτόν. Ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ
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έπαιρναν µόνον τα κέρδη των πολιτικών και όχι τα κόστη τους. Το κόστος της αθλιότητας,
που µας οδήγησε στη σηµερινή χρεοκοπία, το φορτώθηκε η αγγλόφιλη ∆εξιά, γιατί της το
φόρτωσε ο πρώην φίλος και σύντροφος του Ανδρέα ...ο "αριστερός" αµερικανόφιλος
Μητσοτάκης.
Από τότε µεθοδευόταν αυτό, το οποίο βιώνει σήµερα ο λαός ως απόλυτη καταστροφή.
Από τότε σχεδίαζαν να µας βάλουν στο ∆ΝΤ, για να µας τ' αρπάξουν όλα. Απλά αυτό δεν
έπρεπε να το "φορτωθεί" το ΠΑΣΟΚ, αλλά η Ν∆. ∆εν έπρεπε να το "φορτωθεί" το
φιλοαµερικανικό "µαγαζί", αλλά το παλαιοδεξιό "µαγαζί". Το ΠΑΣΟΚ θα "φορτωνόταν"
µόνον τις προµήθειες από αυτό το ξεπούληµα. Θα φορτωνόταν µόνον τις βαλίτσες µε τα
χρήµατα. Γι' αυτόν τον λόγο τούς ήταν απαραίτητος ο Μητσοτάκης. Ποιον άλλον θα
χρησιµοποιούσαν και βεβαίως θα πλήρωναν, για να κάνει τη βρόµικη δουλειά; ...Τη βρόµικη
δουλειά, για ν' ανοίξει τον δρόµο στον Ανδρέα; Αυτόν, τον οποίο γνώριζαν, τον είχαν
ξαναπληρώσει και βέβαια τον εµπιστεύονταν ...Αυτόν, που είχε ξανακάνει την ίδια δουλειά.
Αυτός, ο οποίος µας πέρασε από την PAX BRITANNICA στην PAX AMERICANA, θα ήταν ο
ίδιος, που θα µας έβαζε στην PAX HEBRAICA ...Ο αµερικανόφιλος Αποστάτης του Κέντρου,
που, ως "φουνταριστός", είχε κατορθώσει στο µεταξύ να καταλάβει την ηγεσία της
παραδοσιακής ∆εξιάς.
Ξανά τα ίδια κόλπα µέχρι να γίνει η δουλειά τους. Πρόκληση αστάθειας µέσω
τροµοκρατίας, πράκτορες µυστικών υπηρεσιών, πιστόλια, σφαίρες ...αλλά και αίµα. Χάρη
στη θυσία του Μπακογιάννη τελικά γίνεται ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και τα πάντα
δροµολογούνται όπως βόλευε τους Αµερικανούς. Αυτό, το οποίο λέµε, δεν απαιτεί κάποιες
µυστικές πληροφορίες, για να το καταλάβει κάποιος. Όλοι οι νόµοι, οι οποίοι οδήγησαν στη
"χαλαρότητα"
σκανδαλώδεις

του

συστήµατος,

προµήθειες

στο

του

ξεπούληµα

δηµοσίου,

είναι

των

στρατηγικών

µητσοτακικής

∆ΕΚΟ

και

εµπνεύσεως.

στις
Τότε

απελευθερώθηκε η ενηµέρωση από τον Έβερτ και άρα από έναν δεξιό "ανακουφισµένο" από
τους

Αµερικανούς.

Τότε

"άνοιξε"

το

χρηµατιστήριο

στον

"λαό".

Στην

ουσία

τότε

δηµιουργήθηκε η διαπλοκή ...Η διαπλοκή, η οποία σήµερα έχει λεηλατήσει τα πάντα και µας
έβαλε στον ∆ΝΤ. Τότε µετατράπηκαν οι φτωχοµπινέδες σε µεγιστάνες µε χρήµατα του λαού,
ταΐζοντάς τον νεοταξικά και φιλελεύθερα "φούµαρα" από τα κανάλια τους. Τότε ο
µικροκατασκευαστής βόθρων Μπόµπολας έγινε ο σηµερινός µεγαλοκατασκευαστής βόθρων.
Το ∆ΝΤ ήταν τότε µια άγνωστη λέξη στην Ελλάδα. Μια λέξη, η οποία αφορούσε µόνον
κάποιες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και βέβαια της Λατινικής Αµερικής. Όµως, αυτήν
τη λέξη τη γνώριζαν οι Αµερικανοί, οι οποίοι "κατάπιναν" τις οικονοµίες και τις πατρίδες των
φτωχών λαών και βέβαια τη γνώριζε και ο Μητσοτάκης ...Ο Μητσοτάκης, που είναι
προφανές ότι είχε λάβει εντολές να στρώσει το "δρόµο" προς το ∆ΝΤ. Έναν "δρόµο", που θα
του χάριζε το "κατιτίς" του από προµήθειες και µέσω οµολόγων θα µας οδηγούσε ως λαό
στη σηµερινή χρεοκοπία. Τότε έκανε την περιουσία του το Μητσοτακαίηκο. Τότε
"τσιµέντωσε" τον πλούτο του, µέσω της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Τότε έµαθε ο κόσµος για πρώτη
φορά ότι µια εταιρεία µε το όνοµα Siemens δίνει "χαρτζιλίκια" σε κόµµατα και πολιτικούς.
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Τότε έµαθε ο κόσµος για πρώτη φορά πώς "ξεπλένεις" χρήµατα µε Mayoffshore εταιρείες.
Τότε έµαθε ο κόσµος για πρώτη φορά ότι ένα κράτος µπορεί µε τα οµόλογα να "δανείζεται",
χωρίς να "δανείζεται" ...Να γίνεται επένδυση "τζόγου" για την ανάπτυξή του.
Όλα αυτά στήθηκαν από τον Μητσοτάκη ...Μεταξύ 1990 και 1993. Τότε, που ο κόσµος
δεν γνώριζε ούτε το ∆ΝΤ αλλά ούτε και τα οµόλογα. Τότε, που ο Μητσοτάκης γνώριζε µια
γυναίκα µε τις αντίστοιχες γνώσεις και την είχε κάνει σύµβουλό του στα οικονοµικά. Ποια
ήταν αυτή; Η Μιράντα Ξαφά. Τι µας λέει η ίδια στο βιογραφικό της; Ότι από το 1980 έως το
1991 εργάστηκε στο ∆ΝΤ µε εξειδίκευση τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση
σταθεροποιητικών προγραµµάτων στη Λατινική Αµερική. Το 1991 ήταν η χρονιά που η
Αργεντινή "παραδόθηκε" στο ∆ΝΤ και την καταστροφή ...προφανώς υπό τον σχεδιασµό και
την παρακολούθηση και της κυρίας Ξαφά στην Ουάσιγκτον. Σήµερα, που κάποιοι ψάχνουν
να βρουν οµοιότητες της κατάστασής µας µ' αυτήν της Αργεντινής, ας θυµηθούν και την
κυρία αυτήν ως κοινό σηµείο. Αυτήν πήρε ο Μητσοτάκης για σύµβουλό του µε ειδική άδεια
από το ∆ΝΤ και άρα υπό τις "ευλογίες" του. Με τις γνώσεις αυτής της κυρίας προφανώς
βαδίσαµε στο δρόµο που οδηγεί στις "αγκαλιές" του ∆ΝΤ.
...Στον δρόµο, που άνοιξε µε τα οµόλογα ...Τα οµόλογα, τα οποία διαχειρίζονταν οι
καλοί µας "δανειστές" ...Αυτοί, οι οποίοι σήµερα µας απειλούν µε απόλυτη καταστροφή
...Αυτοί, οι οποίοι µας απειλούν ότι θα µας τα πάρουν όλα ...Οι Εβραίοι τοκογλύφοι και η
παρέα τους. Σ' αυτούς µας οδήγησε ο Μητσοτάκης µε τη συνεργασία της κυρίας Ξαφά ...Μια
κυρία, που, µόλις έκανε τη δουλειά της, έφυγε από την πατρίδα µας. Πού πήγε; Εκεί που
έκανε "πάσα" στον εαυτό της. Στην Ελλάδα έφτιαξε τα οµόλογα και στο Λονδίνο τα
"περίµενε" ...Στην εβραϊκή Salomon Brothers εργάστηκε η αδίστακτη καθ’ όλη τη διάρκεια
της δεκαετίας του αίσχους, της σπατάλης και της "ισχυρής" Ελλάδας. Στην εποχή που η
εβραϊκή Goldman Sachs "µαγείρευε" τα στοιχεία, για να συνεχίζεται ο αυτοκτονικός και
παράνοµος δανεισµός της χώρας. Σήµερα η συγκεκριµένη κυρία περιφέρεται στην Ελλάδα
και µας λέει για την ανάγκη να ξεπουλήσουµε ...για να σωθούµε. Μας λέει τα ίδια πράγµατα
µε τον Στρος Καν. Μας σπρώχνει µε τις "γνώσεις" της στο µοντέλο σωτηρίας της
Αργεντινής. Η κυρία, που µας συµβουλεύει "δωρεάν", αλλά δεν γνωρίζουµε ποιος της
πληρώνει τα µεροκάµατα. Υποπτευόµαστε µόνον ποιοι µπορεί να είναι αυτοί, εφόσον
επικοινωνεί σε ένα µέιλ, που —και πάλι από "σύµπτωση"— ανήκει στην εβραϊκή Citicorp.
Αυτό, το οποίο έχει σηµασία, για να συνεχίσουµε την ανάλυσή µας, είναι ότι ο
Μητσοτάκης έκανε τη δουλειά του όπως προβλεπόταν και στη συνέχεια κάθισε στην "άκρη".
"Χρέωσε" την παραδοσιακή ∆εξιά µε όλα τα νοµοθετικά αίσχη, για να της βουλώσει
προκαταβολικά το "στόµα", όταν θα γίνονταν τα πασοκικά αίσχη και θα επανερχόταν στο
προσκήνιο ο κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Θα επανερχόταν θριαµβευτής και
"καθαρός" από το Ειδικό ∆ικαστήριο ο πάτερ φαµίλιας του καθεστώτος. Ο Εβραίος
Παπανδρέου θα ήταν ο ηγέτης µας στη νέα Εβραϊκή Τάξη Πραγµάτων. Τι πιο φυσικό ένας
Εβραίος να ηγείται της Ελλάδας στην PAX HEBRAICA; Όµως, ο Παπανδρέου αρρώστησε
βαριά. Αυτό, όπως φαίνεται, του άλλαξε άρδην τη φιλοσοφία ζωής ...Μέχρι και φίλους
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άλλαξε. Ο άθεος Ανδρέας µέχρι και µε παπάδες έκανε παρέα. Κολλητός του έγινε ο
Χυτήρης, επειδή απλά του κουβαλούσε την "πάπια" στο Χέρφιλντ. Ο πάτερ φαµίλιας έφτασε
στο σηµείο ν' απαρνηθεί την ίδια του τη φαµίλια ...Βλάκα ανέβαζε και βλάκα τον κατέβαζε
τον Vlaka Giorgo.
Η κατάσταση είχε εκτροχιαστεί. Ο Ανδρέας δεν ενδιαφερόταν για την εξουσία και
ταυτόχρονα η υγεία του επιδεινωνόταν. Την εξουσία τη µοιραζόταν µε τους νέους
κολλητούς του, τα ξαδέρφια της Λιάνη, τις χαρτορίχτρες και τις ξεµατιάστρες. Η οικογένειά
του ήδη είχε αρχίσει να τον µισεί. Ακόµα και ο "πρίγκιπας" διάδοχός του Γκαµάλ-Γιώργος
ήθελε την ανατροπή του. Μιλάµε για µια χαώδη κατάσταση, η οποία δεν ελεγχόταν από
κανέναν, εφόσον η Μιµή έκανε κουµάντο. Το αποτέλεσµα, όµως, όλης αυτής της
κατάστασης, ήταν να µην πάρει το ίδιο το παπανδρεϊκό καθεστώς τα χρήµατα, τα οποία
προέκυπταν από τη µεγάλη λεηλασία της χώρας. Τα χρήµατα αυτά τα πήραν οι "λοχαγοί"
του καθεστώτος. Αυτοί, οι οποίοι σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπαιρναν παρά µερικά
"ψίχουλα".
Τα χρήµατα, δηλαδή, που άρπαξαν οι Σηµίτηδες, οι Τσοχατζόπουλοι ή οι Λαλιώτηδες,
ήταν χρήµατα του "καθεστώτος". Ήταν χρήµατα, τα οποία έπρεπε να τα πάρει ο
Παπανδρέου και όχι αυτοί οι οποίοι τα πήραν. Όµως, αυτό είναι πρόβληµα µεγαλύτερο απ’
ό,τι φαίνεται. Εξαιτίας αυτής της "κοιλιάς" τώρα οι Παπανδρέου αναγκάζονται και ρισκάρουν
την ίδια τους την ύπαρξη ...και όχι µόνον την πολιτική. ∆εν εκµεταλλεύτηκαν —όπως
έπρεπε— το "ξεπούληµα" —όταν έπρεπε—, ώστε τώρα να είναι εκ του ασφαλούς
δισεκατοµµυριούχοι και "κριτές" ...και τώρα "βιάζονται". "Βιάζονται", γιατί, όπως είπε και ο
Νικολάκης σε ένα µέιλ του, ..."πρέπει και οι σοσιαλιστές να βγάλουν χρήµατα".
Γιατί ρισκάρουν; Γιατί τώρα θα έπρεπε να είναι ήδη δισεκατοµµυριούχοι και να
εξυπηρετούσαν το σύστηµα χωρίς το ρίσκο της διαφθοράς. Τι σηµαίνει αυτό; Έπρεπε ο
γέρος Παπανδρέου να είχε γίνει δισεκατοµµυριούχος και τα παιδιά του σήµερα να είναι ήδη
διαχειριστές της τεράστιας περιουσίας του. Γιατί; Για την ασφάλειά τους στη δύσκολη
αποστολή που αναγκαστικά θ' αναλάµβαναν. "Τζάµπα" έπρεπε να µας βάλουν στο ∆ΝΤ
...για την ασφάλειά τους. Να µας βάλουν ως "αντιπαροχή" γι' αυτά, τα οποία ήδη θα είχαν
πάρει και όχι να µας βάλουν µε αµοιβή και άρα µε ρίσκο.
Σ' αυτό το σηµείο έγινε το σφάλµα µε τον αρχηγό της οικογένειας Παπανδρέου. Τα
σκάνδαλά του, ακόµα κι αυτά τα οποία για τον οποιονδήποτε λόγο θα είχαν αποκαλυφθεί,
θα έπρεπε να είχαν παραγραφεί µέχρι σήµερα και τα χρήµατα να είχαν "ξεπλυθεί". Γι' αυτόν
τον λόγο βέβαια µεθόδευσαν και το σκάνδαλο Κοσκωτά όπως το µεθόδευσαν. Το σκάνδαλο
Κοσκωτά ήταν µια "αντιπυρική ζώνη", για να χρησιµεύσει όταν θα υπήρχε "πυρκαγιά". Θα
αθωώνονταν πανηγυρικά ο Ανδρέας από το Ειδικό ∆ικαστήριο και στη συνέχεια όλα τα
σκάνδαλα θα πήγαιναν στο "πηγάδι" ως όµοια του παλαιού "άδικου" σκανδάλου. Πόσες
φορές µπορεί να πάει ένας άνθρωπος σε Ειδικό ∆ικαστήριο; Οι Παπανδρέου µε αυτόν τον
έξυπνο τρόπο θα απέφευγαν το πάθηµα του Κράξι.
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Όλος αυτός ο σχεδιασµός είχε ως στόχο την ασφάλεια αυτών, οι οποίοι θα ξεπουλούσαν
τη χώρα στο ∆ΝΤ, είτε αυτός ήταν ο Ανδρέας είτε τα παιδιά του. Γι' αυτόν τον λόγο
θεωρούµε ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν προλάβει οι Παπανδρέου γιοι, ως επιχειρηµατίες, να
"ξεπλύνουν" χρήµατα της διαφθοράς του πατέρα τους. Να τα είχαν "ξεπλύνει" στο
χρηµατιστήριο, όταν αυτό "κάλπαζε". Να είχαν προλάβει τα παιδιά, οι γαµπροί και οι
συµπεθέροι του Ανδρέα να γίνουν εργολάβοι, µηντιάρχες, εκδότες, προµηθευτές κλπ.. Ό,τι
έκαναν οι Μπερίσα, οι Μουµπάρακ, οι Αλήδες, οι Σαντάµ κλπ.. Ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης, ο
οποίος

σήµερα

είναι

βαθύπλουτος,

αλλά

κανένας

δεν

γνωρίζει

—αλλά

και

δεν

ενδιαφέρεται— για το πόθεν έσχες της περιουσίας του ...Ο µεγιστάνας Μητσοτάκης, ο
οποίος τώρα παριστάνει τον "Νέστορα" της πολιτικής σκηνής. Αυτό έπρεπε να κάνουν και οι
Παπανδρέου. Να γίνουν δήθεν νόµιµα πλούσιοι ...έστω και ύποπτα ...έστω και µε αθέµιτα
µέσα.
Όµως, την εποχή που έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, ο Ανδρέας δεν ενδιαφερόταν. Με τον
καθετήρα παραµάσχαλα δεν µπορούσε να ενδιαφερθεί για "σοσιαλιστικές" µπίζνες και
µοιρασιές. Στη συνέχεια πέθανε και η δυναστεία του έµεινε "ακέφαλη", εφόσον ο Bravo
Giorgo δεν είχε προλάβει να προετοιµαστεί για διάδοχος. Το αποτέλεσµα; Άλλος πήρε την
εξουσία και άρα και την "κουτάλα" στο κρίσιµο διάστηµα της λεηλασίας. Η οικογένεια έµεινε
"έξω" από τη µοιρασιά και πέρασε µια τεράστια κρίση όλων των ειδών. Κρίση υπαρξιακή,
εφόσον ακόµα και το όνοµά της απώλεσε, εξαιτίας της γεροντοκαψούρας του Ανδρέα.
Η Μαργαρίτα όλη της τη ζωή την έζησε ως Παπανδρέου και στη µοιρασιά έπρεπε να
κάνει στην άκρη ως Τσαντ. Κρίση ακόµα και οικονοµική, την ίδια ώρα που παλιοί
παρατρεχάµενοί της γίνονταν µεγιστάνες. Η οικογένεια βίωνε την πιο ελεεινή της περίοδο.
Ποιος δεν θυµάται τα µέιλ που αποκάλυψε η Κανέλλη και αποκάλυπταν ότι οι Παπανδρέου
έβαζαν τη γριά µητέρα τους να ψάχνει πλούσιους γέρους, για να τη συντηρούν; Τέτοια
έκαναν και τον τρέλαναν τον Νικολάκη. Ο µπαµπάς είχε γκόµενα, η µητέρα έψαχνε χορηγό
και ο αδερφός, στον οποίον στηρίζονταν για το µέλλον τους, ήταν χαζός ...ίου ...ίου ...ίου η
σειρήνα ...Ντουπ ...ντουπ στον τοίχο ...και νά τα καρούµπαλα στο κεφάλι.
Όµως, όλα αυτά εκτός από γελοία είναι κι επικίνδυνα. Γιατί; Γιατί από τη στιγµή που οι
ισχυροί θ' αποφάσιζαν να ξεπουλήσουν τη χώρα, ήταν βέβαιον ότι θ' απευθύνονταν στον
µόνο που µπορούσε να το κάνει. Είχαν βάλει την Ελλάδα στο "πλάνο" της "κατάσχεσης" και
έπρεπε να δροµολογήσουν τη χρεοκοπία της, είτε οι Παπανδρέου είχαν προλάβει να τ'
"αρπάξουν" είτε όχι. Αν οι Παπανδρέου άφησαν τους Σηµίτηδες ή τους Άκηδες να τα
πάρουν, αυτό ήταν δικό τους πρόβληµα και όχι των αφεντικών. Αν οι Παπανδρέου, εξαιτίας
του διχασµού τους, δεν είχαν τη δύναµη να ελέγξουν τους ταµίες τους, αυτό ήταν δικό τους
πρόβληµα και όχι των αφεντικών. Τα αφεντικά τούς Παπανδρέου γνώριζαν και κανέναν
άλλον. Αυτοί µερίµνησαν να κυβερνά το ΠΑΣΟΚ των Παπανδρέου και σ' αυτούς θ'
απευθύνονταν. ...Αναγκαστικά, εφόσον αυτό δεν θα µπορούσε να το κάνει κανένας άλλος
εκτός από έναν Παπανδρέου. Γιατί; Γιατί αυτός είχε εκείνη την "πίστωση", που θα του
επέτρεπε να το κάνει. Αυτός έλεγχε όλο τον κρατικό και όχι µόνον συνδικαλισµό, ο οποίος
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θα "εγκλώβιζε" την κοινωνία στην αδυναµία. Μόνον αυτός έλεγχε το "νευρικό" σύστηµα της
χώρας, που θα την "παρέλυε".
Μόνο κάποιος, ο οποίος ελέγχει τους Μπόµπολες, τους Λαµπράκηδες και τους
Τεγόπουλους µπορεί να "φιµώσει" έναν λαό, που οδηγείται σαν "πρόβατο" στη "σφαγή".
Μόνον κάποιος, ο οποίος ελέγχει Πολυζωγόπουλους, Πρωτοπαπάδες, Παπασπύρους και
Παναγόπουλους µπορεί να "παραλύσει" την αντίδραση µιας χώρας, η οποία "σφάζεται".
Μόνον κάποιος, ο οποίος ελέγχει Πρετεντέρηδες, Τρέµηδες και Καψήδες µπορεί να
προκαλέσει "σύγχυση" µε τις άναρθρες "κραυγές" του. Μόνον ένας Παπανδρέου µπορούσε
να προκαλέσει στον λαό γενική "σύγχυση", πλήρη "παράλυση" και στη συνέχεια το µόνο
πράγµα που ν' ακούγεται να είναι ένα ασυνάρτητο "παραλήρηµα". Μόνον ένας Παπανδρέου
µπορεί να σε βάλει στο ∆ΝΤ και να σου λέει ότι θα ήθελε να βγει στους δρόµους να
διαδηλώσει εναντίον του ∆ΝΤ. Αν ένας Κωστάκης ή µια Ντορούλα ή ένας Αντωνάκης
τολµούσε

να

κάνει

αυτό,

το

οποίο

σήµερα

κάνει

ο

Γιωργάκης

στο

όνοµα

του

"πατριωτισµού", θα ήταν ήδη κρεµασµένος στο Σύνταγµα και θα τον είχαν µισοφάει τα
σκυλιά.
Την Ελλάδα µπορούσε να την ξεπουλήσει µόνον ο αρχηγός του καθεστώτος και άρα
ένας Παπανδρέου ...Ο κληρονοµικώ δικαίω νεοδιορισµένος πάτερ φαµίλιας του συνόλου της
διαπλοκής

στην

Ελλάδα

...Ο

κληρονόµος

της

"επανάστασης"

...Ο

αρχηγός

των

"πρασινοφρουρών" ...Το είδωλο των Πακιστανών ...Ο πρόεδρος των σοσιαλιστικών
διεθνών, που, όταν χρειάζεται βοήθεια, του στέλνουν ολόκληρες καραβιές µε µετανάστες, οι
οποίοι το µόνο που γνωρίζουν είναι το ...Bravo Giorgo. Μόνον αυτός µπορούσε να κάνει εις
βάρος της Ελλάδας αυτό το µέγα έγκληµα για τους ίδιους λόγους που ο Καντάφι
βοµβαρδίζει τη χώρα του. Γιατί είναι ο αρχηγός του καθεστώτος. Ελέγχει τα πάντα και έχει
τις πιο ισχυρές πλάτες στον κόσµο. Τις "πλάτες" της αµερικανικής πρεσβείας και τα "χέρια"
της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς των µεγιστάνων του "σοσιαλισµού".
Πού βρίσκεται το ρίσκο γι' αυτόν τον προδότη; Το ξεπούληµα της Ελλάδας έπρεπε να
γίνει από τους Παπανδρέου µε καθαρά "χέρια" και άρα χωρίς ν' αφήνει ίχνη πάνω τους.
Έπρεπε να είναι ήδη πλούσιοι σήµερα, ώστε να µην κινδυνεύουν από αυτό το "ξεπούληµα".
Απλά πράγµατα. Η βλακεία —ακόµα και η πολιτική— είναι ανθρώπινο δικαίωµα. Όταν αυτή
η βλακεία συνοδεύεται από παράνοµα χρήµατα, παύει να είναι τέτοια και γίνεται έγκληµα. Τι
σηµαίνει αυτό; Ότι οι Παπανδρέου έπρεπε να είναι ήδη πλούσιοι, ώστε το ξεπούληµα της
χώρας —και άρα η προδοσία— να µην τους βάζει στον πειρασµό να πλουτίσουν. Έπρεπε να
είναι πλούσιοι, ώστε το ξεπούληµα —στη χειρότερη γι' αυτούς περίπτωση— να είναι το αίτιο
να χαρακτηριστούν βλάκες. Έπρεπε

να φροντίσουν να µην βρίσκει άκρη το ελληνικό

κράτος για να τους καταδιώξει, σε περίπτωση που ο κόσµος αντιδράσει και ανατρέψει βίαια
το καθεστώς, όπως συνέβη σε κράτη µε ανάλογες ηγεσίες. Έπρεπε οι Παπανδρέου να είναι
"καθαροί" από ποινικές ευθύνες, όταν θα "προστατεύονταν" σε κάποιο διεθνές πόστο.
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Όµως, αυτό δεν το κατόρθωσαν οι Παπανδρέου, γιατί απλούστατα προσπάθησαν να
"ρεφάρουν" τη ζηµιά τους στην πιο ακατάλληλη εποχή. Είναι βέβαιο ότι έχουν πάρει ήδη
την αµοιβή τους από τη "µετατροπή" των ελληνικών οµολόγων σε σκληρά ενυπόθηκα
δάνεια του ∆ΝΤ. Ρισκάρουν ολόκληρη την ύπαρξή τους για ένα ποσό, το οποίο θα έπρεπε να
µην τους ενδιαφέρει πλέον και άρα να µην το διεκδικούν στο όνοµα αυτής της ασφάλειας.
Ταυτόχρονα η αναταραχή στη Μέση Ανατολή έρχεται την ώρα ακριβώς που δεν τους
συµφέρει ...Την ώρα ακριβώς που διαπράττουν το έγκληµα και δεν το έχουν ολοκληρώσει
...Την ώρα που θέλουν "ησυχία" για να κάνουν τη "δουλειά" τους και να προστατευτούν
από τα θύµατά τους. Έχουν ανάγκη την "ησυχία" στην περιοχή, όπως έχει ανάγκη την
ησυχία ένας διαρρήκτης.
Όµως, αυτό πλέον δεν συµβαίνει. Αυτοί, οι οποίοι τους έβαλαν να πραγµατοποιήσουν το
µέγα έγκληµα εις βάρος της Ελλάδας, δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν την "ησυχία" στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το ένα καθεστώς καταρρέει µετά το άλλο και τα
προβλήµατά τους διαρκώς αυξάνονται. Τώρα ποιον να πρωτοπροστατεύσουν αυτοί, όταν το
ένα µετά το άλλο τα καθεστώτα των κολλητών τους καταρρέουν και όλοι αυτοί αναζητούν
την προστασία των αφεντικών τους; Ποιον να πρωτοπρολάβουν να σώσουν; Τον
Μουµπάρακ; Τον Μπεν Αλί; Τον Σαλέχ; Τον Καντάφι; Ποιον; Ολόκληρη η "σοσιαληστρική"
συµµορία κινδυνεύει ταυτόχρονα. ∆εν µπορεί να αυτοβοηθηθεί και δεν υπάρχει περίπτωση
να βοηθηθεί.
Αυτό ακριβώς είµαστε βέβαιοι ότι έχει πανικοβάλει τον Γιώργο. Μέσα σε λίγους µήνες
άλλαξε ολόκληρος ο κόσµος γύρω του. "Έφυγε" ο κόσµος κάτω από τα πόδια του. Άλλες
ήταν οι επιλογές του, όταν αποφάσιζε για την προδοσία του ∆ΝΤ και άλλες είναι τώρα. Τότε
οι επιλογές ήταν όλες ευνοϊκές. Στην καλύτερη περίπτωση θα εµφανιζόταν σαν "σωτήρας"
της Ελλάδας, που την έσωσε από τη χρεοκοπία ...έστω και µε τεράστιο εθνικό και κοινωνικό
κόστος. Θέµα προπαγάνδας ήταν αυτό και υπήρχαν οι δυνατότητες. Θα φρόντιζαν γι' αυτό
οι Μποµπολαίοι και οι Πρετεντέρηδες. Αν αυτό δεν γινόταν κατορθωτό και πάλι δεν ήταν
ιδιαίτερα δύσκολα τα πράγµατα. Θα εγκατέλειπε —έστω και λίγο ταπεινωµένος— την
εξουσία και θ' αναλάµβανε ένα διεθνές αξίωµα υπό την προστασία των τοκογλύφων.
Αν κι αυτό δεν γινόταν κατορθωτό και πάλι δεν υπήρχε πρόβληµα προσωπικής
επιβίωσης. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα γινόταν ένας "Μπετίνο". Θα έφευγε νύχτα
από τη χώρα για έναν άγνωστο για τους Έλληνες προορισµό. Παντού στη "γειτονιά"
ευπρόσδεκτος θα ήταν. Το σύνολο της µεσογειακής "γειτονιάς" ήταν φιλόξενο για τον γιο
του Ανδρέα. Όπου ήθελε θα πήγαινε ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς Συµµορίας. Θα
έπαιρνε τα δισεκατοµµύριά του και θα "πλατσούριζε" κάπου στη Μεσόγειο. Θα του έδιναν οι
"σοσιαλιστές" φίλοι του και αυθεντικά ταξιδιωτικά έγγραφα µε πλαστά στοιχεία και θα ζούσε
σαν µεγιστάνας ...Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος θα ήταν.
Όµως, όλες αυτές οι επιλογές χάθηκαν µέσα σε λίγες εβδοµάδες. Αυτό θεωρούµε ότι τον
πανικόβαλε τόσο ως πρόσωπο όσο και ως πρόεδρο της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς. Γι' αυτόν
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τον λόγο ήθελε να πάει στην Αίγυπτο για "συνοµιλίες" µε τον Μουµπάρακ. Ήθελε να µάθει
τι επιλογές έχει ο Μουµπάρακ, για να γνωρίζει και ο ίδιος τι επιλογές θα έχει αν βρεθεί σε
ανάλογη κατάσταση. Να µάθει πώς και µε ποιον τρόπο έχει διασφαλισµένο ο Μουµπάρακ
τον κλεµµένο πλούτο του, γιατί έχει και ο ίδιος πλούτο να κρύψει. Να µάθει ποιοι ηγέτες
ήταν "πρόθυµοι" να του προσφέρουν "φιλοξενία" και ποιοι ήταν "απρόθυµοι", για να
γνωρίζει ποιες σχέσεις πρέπει να καλλιεργήσει. Να ρωτήσει αν, ως επικεφαλής της ∆ιεθνούς
Συµµορίας, µπορεί να κάνει διεθνείς επαφές, για να διαπραγµατευτεί συνολικά το "πακέτο"
των προσώπων της συµµορίας. Να προσφερθεί να βοηθήσει, για να δηµιουργήσει "πίστωση"
για τον εαυτό του, αν βρεθεί σε θέση να ζητήσει βοήθεια. Αυτά τον ενδιέφεραν τον Γιώργο
και γι' αυτό "καίγεται" από την κρίση στη Μέση Ανατολή.
Γιατί δεν τον άφησαν να πάει; Ίσως γιατί σ' αυτές τις ύποπτες εποχές φοβούνται ακόµα
και τους συµβολισµούς. ∆εν ήθελαν να "µπει" και η Ελλάδα στο "κάδρο" του προβλήµατος
της Μέσης Ανατολής. ∆εν ήθελαν η ηγεσία της Ελλάδας να µπει στο "κάδρο" των
καταρρεόντων ηγεσιών της περιοχής. Η θέση του Γιώργου στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά
επισφαλής. Είναι ήδη µισητός από µεγάλη µερίδα των Ελλήνων και ταυτόχρονα οι φήµες για
"προµήθειες", λόγω ∆ΝΤ, διαρκώς φουντώνουν. Γι' αυτόν τον λόγο δεν ήθελαν καν να
φωτογραφηθεί ο καλός τους "πελάτης" µε διεφθαρµένους ηγέτες, οι οποίοι βρίσκονται υπό
διωγµό. Αυτό όµως αποκαλύπτει τους φόβους όλων των ισχυρών της Νέας Τάξης. Τι
φοβούνται; Φοβούνται τον κόσµο που οι ίδιοι σχεδίασαν και οι ίδιοι υπηρέτησαν. Φοβούνται
την αλλαγή ενός κόσµου, στην οποία συνέβαλαν και οι ίδιοι. Τους ίδιους φόβους που έχουν
και οι Παπανδρέου.
Οι Παπανδρέου βλέπουν τον κόσµο τους να γκρεµίζεται. Βλέπουν αυτά, τα οποία
θεωρούσαν πανίσχυρα ερείσµατα, να καταρρέουν σαν χάρτινα τραπουλόχαρτα. Βλέπουν τις
"άκρες" τους να βυθίζονται στο χάος. Βλέπουν, για παράδειγµα, την τύχη του µέχρι
πρότινος πανίσχυρου Μουµπάρακ κι ανησυχούν. Γιατί; Γιατί έχουν και οι ίδιοι να κρύψουν
πράγµατα από έναν οργισµένο λαό. Έχουν να κρύψουν, γιατί είναι βέβαιον ότι έχουν πάρει
χρήµατα για την προδοσία τους. Έχουν πάρει χρήµατα, για να βάλουν την Ελλάδα στο ∆ΝΤ
και άρα στο "σφαγείο" των τοκογλύφων. Αυτά τα χρήµατα είναι που τους απειλούν. Τους
απειλούν, γιατί δεν είναι εύκολο να τα κρύψουν. Τα χρήµατα αφήνουν "ίχνη" και οι
Παπανδρέου αυτό το γνωρίζουν.
Ακόµα κι αν διαφύγουν στο εξωτερικό —σε περίπτωση βίαιης ανατροπής τους στην
Ελλάδα— δεν θα µπορέσουν να πάνε µακριά, γιατί ο κόσµος πλέον είναι "µικρός". Τόσο
"µικρός" όσο ήταν και για τον Μουµπάρακ, ο οποίος από όλο τον Πλανήτη µόνον στον
σαουδικό "σκουπιδοτενεκέ" κατόρθωσε να κρυφτεί. Κανένα άλλο κράτος δεν τον δέχτηκε.
Το µόνο κράτος, που τον δέχτηκε, ήταν η φασιστική Σαουδική Αραβία ...Το κράτος, το
οποίο έχει λεηλατήσει τους παναραβικούς και παµουσουλµανικούς πετρελαϊκούς πόρους και
κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει όλα τα κτήνη του Πλανήτη ...Από τον Αµίν Νταντά µέχρι τον
Μπιν Λάντεν ...Το κράτος, όπου το καθεστώς, για να εξασφαλίσει την κοινωνική "ειρήνη",
την αγοράζει ...36 δις ευρώ θα ξοδέψει το καθεστώς, για ν' "αγοράσει" την ησυχία του ...Οι
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θεοµπαίχτες του Ισλάµ ...Αυτοί, οι οποίοι λεηλάτησαν τα παιδιά του Αλλάχ και έχουν το
θράσος να παριστάνουν τους φανατικούς πιστούς Του.
Στην πραγµατικότητα "αγοράζουν" χρόνο για κάτι το οποίο στο τέλος θ' αποδειχθεί
αναπόφευκτο. Γιατί; Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. ∆εν αρκεί να του δώσεις λίγο ψωµί
παραπάνω, για να ησυχάσει. Η έλλειψη ψωµιού µπορεί να τον κάνει ανήσυχο, αλλά η
παροχή του δεν αρκεί. Η έλλειψη µπορεί να γίνει η "σπίθα", αλλά η "φωτιά" είναι για το
σύνολο των προβληµάτων που τον απασχολούν. Αυτός είναι ο λόγος, που καταρρέουν τα
καθεστώτα το ένα µετά το άλλο. Ξεκινάνε την εξέγερση οι πεινασµένοι και σύντοµα τούς
ακολουθούν και οι χορτάτοι. Γιατί; Γιατί ισχύει αυτό, το οποίο είπαµε στην αρχή του
κειµένου. Γιατί οι λαοί πλέον επικοινωνούν και εξεγείρονται γρήγορα, άσχετα αν οι αφορµές
δεν είναι πάντα ίδιες. Η "χρεοκοπηµένη" πλέον Νέα Τάξη Πραγµάτων δεν µπορεί να
βοηθήσει τις ηγεσίες, που τους έχει επιβάλει. Η υπερχρεωµένη Αµερική δεν µπορεί να τους
προστατεύσει.
Έχει "ανοίξει" ο κόσµος και έχει γίνει µια γειτονιά. Τώρα η Νέα Τάξη πληρώνει τα δικά
της σφάλµατα. Όπως την πτώση της Σοβιετικής αυτοκρατορίας την επίσπευσε το
ραδιόφωνο και τα "ζωντανά" της µάθαιναν από αυτό τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσµο, έτσι
την πληρώνει και η αµερικανική αυτοκρατορία µε το ιντερνέτ. Τα "ζωντανά" επικοινωνούν
µεταξύ τους. Ανταλλάσσουν γνώσεις, διαµορφώνουν στρατηγικές και συντονίζουν δράσεις.
Παντού το σύστηµα θα έχει απέναντί του τούς καλύτερους, γιατί πλέον οι καλύτεροι δεν
περιορίζονται από σύνορα και στρατιωτικά φυλάκια. Γνώση διατίθεται στο δίκτυο για όλων
των ειδών τα προβλήµατα. Όταν λοιπόν µια θεόφτωχη χώρα —όπως η Τυνησία— ή µια
αυστηρά αστυνοµευµένη χώρα —όπως η Αίγυπτος— µπορεί και "επικοινωνεί" µέσω
ίντερνετ, είναι θέµα χρόνου η πτώση του συστήµατος.
Αν κάποτε έπρεπε να πάει κρυφά —και µε ρίσκο τη ζωή του— στη Μόσχα ο Λένιν, για να
οργανώσει την "επανάσταση" των µπολσεβίκων, σήµερα δεν χρειάζεται να µετακινηθεί καν
ένας όµοιός του. Το κάνει πολύ εύκολα µε ένα µέιλ ...χωρίς καθόλου ρίσκο και χωρίς
κίνδυνο. Απλά πράγµατα. Αυτοί, οι οποίοι ξεσηκώνονται στην Αίγυπτο, µπορούν ν'
ακολουθούν τη "στρατηγική" ενός έξυπνου Γάλλου, να διαπραγµατεύονται µε την
ευστροφία ενός Ρώσου και ν' αγωνίζονται µε τακτικές ενός δαιµόνιου Ισπανού. ∆εν έχει
σύνορα το ίντερνετ. ∆ανείζονται οι πάντες από τους πάντες και όπου κι αν "χτυπήσει" το
σύστηµα, θα έχει µεγάλη ζηµιά, γιατί θα έχει απέναντι του τούς καλύτερους.
Το σύστηµα έχει βρει τον µπελά του, γιατί έχει εξασφαλίσει συνθήκες Virtual κινδύνου
για όλους τους εχθρούς του. Οι πιο ισχυροί και άρα οι πιο επικίνδυνοι εχθροί του βρίσκονται
εκτός της δικαιοδοσίας του. Βρίσκονται σε άλλο κράτος. Κάθονται σε ένα γραφείο. Ούτε καν
στον δρόµο δεν είναι. Ήσυχοι και θανατηφόροι επεµβαίνουν στις εξελίξεις µε τα
πληκτρολόγιά τους. Αυτό αλλάζει άρδην τα δεδοµένα στις κοινωνικές επαναστάσεις και
εξεγέρσεις. ∆εν έχουν ανάγκη οι εξεγερµένοι λαοί να πέσουν σε καλές "γενιές" πολιτών.
Όποιος λαός και να ξεσηκωθεί, έχει στο πλευρό του τους "καλύτερους" του Πλανήτη.
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Όποιος πεινασµένος ξεσηκωθεί, θα βρει κάποιον χορτάτο να του συµπαρασταθεί, γιατί η
ζωή έχει γίνει για όλους αφόρητη. Όποιος αγράµµατος και να ξεσηκωθεί, θα βρει κάποιον
µορφωµένο να του πει τι τον συµφέρει να κάνει.
Όλοι οι εξεγερµένοι γι' αυτούς τους λόγους έχουν στο πλευρό τους τούς καλύτερους.
Καλύτεροι, όµως, σ' αυτήν την περίπτωση σηµαίνει άτοµα µε την καλύτερη γνώση.
Καλύτερη γνώση στην ιστορία της ανθρωπότητας από την ελληνική δεν υπάρχει.
Ιδανικότερη γνώση, για να νικηθεί µια εβραϊκή γνώση, δεν υπάρχει άλλη εκτός από την
ελληνική. Είναι θέµα χρόνου η καταστροφή της αποτυχηµένης και θλιβερής PAX HEBRAICA
να οδηγήσει εκεί όπου δεν θέλουν οι Εβραίοι ...Να τους οδηγήσει στους προαιώνιους
εχθρούς τους ..Σ' αυτούς που φοβούνται όπως ο διάολος το λιβάνι ...Σ' αυτούς που νόµισαν
ότι τους "ξεφορτώθηκαν", αλλά θα διαπιστώσουν ότι αυτό δεν συµβαίνει. Έκαναν λάθος οι
Εβραίοι, που νόµισαν ότι είχαν νικήσει τους Έλληνες. Έκαναν λάθος όταν άνοιγαν τις
"πόρτες" του συστήµατος, χωρίς να είναι σίγουροι ότι το "θηρίο" είναι νεκρό.
Είναι θέµα χρόνου πλέον η αλλαγή Τάξης Πραγµάτων. Είναι θέµα χρόνου να µείνουν
όλες οι "πόρτες" του συστήµατος ανοικτές. Χρεοκοπεί η Εβραϊκή Τάξη Πραγµάτων και µέσα
από τον "θάνατό" της οδηγεί στη γέννηση της Ελληνικής Τάξης Πραγµάτων. Γιατί; Γιατί της
αφήνει κληρονοµιά την παγκοσµιοποίηση και αυτό είναι το ιδανικό "γήπεδο" για να παίξει ο
ελληνισµός ...Ο ελληνισµός, ο οποίος είχε "εγκλωβιστεί" και δεν µπορούσε να διασπάσει τον
κλειστό και σκληρό εθνικό σχεδιασµό. Από τη στιγµή που οι Εβραίοι τοκογλύφοι
"διέβρωσαν" µε τα χρήµατά τους αυτό το απόρθητο "κάστρο" του συστήµατος, η κατάσταση
εξελίσσεται ευνοϊκά για τους Έλληνες. ∆εν έχει σηµασία αν οι Εβραίοι το έκαναν ηθεληµένα
ή αθέ

λητα. Σηµασία έχει ότι το έκαναν.

...Απλά πράγµατα ...Συµβαίνει στη φύση. Η πιο τροµερή πυρκαγιά µπορεί να
καταστρέφει τα πάντα, αλλά αφήνει πίσω της την "υπόσχεση" για αναγέννηση της ζωής. Το
ίδιο γίνεται και µε τις Τάξεις Πραγµάτων. Το τέλος της µιας γίνεται το αίτιο για τη γέννηση
µιας άλλης. Τώρα στην πραγµατικότητα "κοσκινίζονται" όλες οι ανθρώπινες γνώσεις από
τους εµπλεκόµενους στη σύγκρουση. Τις "κοσκινίζει" το σύστηµα, για να δει τι το συµφέρει
να κάνει και τις "κοσκινίζουν" και οι λαοί για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Όποιος νικήσει, θα
επιβάλει τη δική του Τάξη Πραγµάτων. Σ' αυτό το "κοσκίνισµα" επωφελείται η ελληνική
γνώση. Οι Τάξεις Πραγµάτων απαιτούν γνώση για να στηθούν και όχι όπλα. Μέσα για τον
διασκορπισµό της γνώσης τους απαιτούν και όχι στρατούς. Οι στρατοί συνήθως χρειάζονται,
για να καµφθούν οργανωµένοι µηχανισµοί, οι οποίοι αντιστέκονται σ' αυτήν τη διασπορά
γνώσης. Όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι µηχανισµοί, δεν έχουν ρόλο και οι στρατοί.
Απόδειξη αυτού του ισχυρισµού µας είναι η σηµερινή Εβραϊκή Τάξη Πραγµάτων, η οποία
στήθηκε χωρίς καθόλου στρατό. Με προπαγάνδα, ψέµατα και πονηριές έχει στηθεί. Οι
Εβραίοι τοκογλύφοι —καλώς ή κακώς— ήταν αυτοί, οι οποίοι άθελά τους κατέστρεψαν
όλους τους οργανωµένους αµυντικούς µηχανισµούς του συστήµατος. Εκµηδένισαν τις
αποστάσεις, διέβρωσαν σύνορα, αλλοίωσαν νοοτροπίες. Αυτά όλα µπορεί να τα έκαναν για

26

PAX HELLENICA

να πουλήσουν "δάνεια", "βρακιά", "στοιχήµατα" και "τσόντες", αλλά αυτό το δίκτυο µπορεί
να µεταφέρει τα πάντα ...και άρα και τη γνώση ...Τη γνώση, η οποία τελικά θα αποµείνει
στο "κόσκινο" των λαών. Μέσω αυτού του δικτύου η γνώση του ενός ανθρώπου µπορεί να
γίνει γνώση χιλιάδων ανθρώπων και η γνώση χιλιάδων ανθρώπων µπορεί να γίνει γνώση
εκατοµµυρίων ανθρώπων ...Έτσι απλά ...Όπως λέµε Facebook, που για άλλο πράγµα
κατασκευάστηκε και σε άλλο πράγµα χρησιµεύει. Ένα "εργαλείο", το οποίο σχεδιάστηκε για
να ελέγχονται οι άνθρωποι και στο τέλος έγινε µπούµερανγκ για το σύστηµα, που ήθελε να
τους ελέγχει.
Όλα αυτά βοηθούν στην αναγέννηση του ελληνισµού. Βοηθούν στη διασπορά του
"σπόρου" της γνώσης. Από το ίδιο ίντερνετ, που περνά µια τσόντα, θα περάσει και η τέλεια
γνώση. Με το ίδιο πληκτρολόγιο, που στέλνονται ανούσιες φωτογραφίες στους "φίλους"
του διαδικτύου, θα σταλεί και η τέλεια γνώση ...Η ελληνική γνώση. Θέµα χρόνου στον
χρεοκοπηµένο µας πλέον κόσµο είναι να επιβληθεί η PAX HELLENICA. Η ανατολή ενός νέου
κόσµου είναι προ των πυλών.
Ο ελληνικός Φοίνικας θα αναγεννηθεί µέσα από τη "φωτιά" του αραβικού κόσµου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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