Σταλινικός Μονεταρισμός

"Σταλινικός Μονεταρισµός"

…Επιτέλους αποκαλύφθηκε
η ιδεολογία της Νέας Τάξης.

…Όταν το λούµπεν του Προλεταριάτου
"συνάντησε" το λούµπεν της κεφαλαιοκρατίας.

Έχει σκεφτεί κάποιος στην εποχή της απόλυτης "ελευθερίας" της οικονοµίας της Νέας
Τάξης τι ακριβώς συνδέει τη Αγγέλα Μέρκελ, τον Βλαδίµηρο Πούτιν και τον Γουέν Ζιαµπάο;
…Τι ακριβώς συνδέει τρεις από τους τέσσερις ή πέντε µεγάλους "παίκτες" της Νέας Τάξης;
Αυτό, το οποίο τους συνδέει, είναι το εξής παράδοξο: Είναι καί οι τρεις τους ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ.
Είναι, δηλαδή, "παιδιά" ενός φασιστικού καθεστώτος, το οποίο υποτίθεται νικήθηκε από τον
καπιταλισµό και "πέθανε" επισήµως …Ενός καθεστώτος, το οποίο, εκτός όλων των άλλων,
µισούσε την ελεύθερη οικονοµία και τον ανταγωνισµό. Κι όµως, αυτά τα "παιδιά" του
"νικηµένου" καθεστώτος είναι εκείνα, τα οποία ηγούνται της "βασιλείας" του απόλυτου
καπιταλισµού. Είναι "παιδιά", τα οποία µεγάλωσαν µε το "ευαγγέλιο" της 3ης ∆ιεθνούς.
Γιατί αναφερόµαστε ειδικά σ' αυτήν τη ∆ιεθνή; Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η έννοια
"Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση" δεν αποτελεί επινόηση κάποιου επίδοξου "αυτοκράτορα". ∆εν
είναι εφεύρηµα κάποιων αδίστακτων και σκληρών καπιταλιστών. Είναι όρος, ο οποίος
ειπώθηκε για πρώτη φορά στην 3η ∆ιεθνή από κοµµουνιστές. "∆ηµοκράτες" σταλινικοί είναι
αυτοί, οι οποίοι τον ονειρεύτηκαν, τον επινόησαν και τον ψέλλισαν για πρώτη φορά. Μιλάµε
δηλαδή για περίεργα πράγµατα …Πολύ περίεργα πράγµατα. Πράγµατα, τα οποία δεν
εξηγούνται µε βάση τη λογική εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων.
∆εν χρειάζεται να πάει κάποιος πολύ "µακριά". Όταν το 1989 έπεφτε το τείχος του
Βερολίνου, πολλοί άνθρωποι έδειξαν ανακουφισµένοι από αυτήν την εξέλιξη …Άνθρωποι
βασανισµένοι και ταλαιπωρηµένοι από το κτήνος του κοµµουνισµού …Το κτήνος, το οποίο,
είτε µε τον Στάλιν είτε µε τον Μάο — και τα άλλα τα "παιδιά", σκότωσε δεκάδες
εκατοµµύρια ανθρώπων και µάλιστα εν καιρώ ειρήνης. Το θηρίο του σταλινικού φασισµού
έδειχνε επιτέλους ότι θα "ψοφούσε" και θα άφηνε ήσυχους τους ανθρώπους.
Έγιναν όµως έτσι τα πράγµατα; Συνέβησαν αυτά, τα οποία νοµίζουµε ότι συνέβησαν ή
είµαστε θύµατα µιας µεγάλης πολιτικής οφθαλµαπάτης; …Της µεγαλύτερης οφθαλµαπάτης
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στην ιστορία του κόσµου; Πώς είναι δυνατόν σε έναν κόσµο, όπου ο κοµµουνισµός είναι
"πεθαµένος", γνήσιοι σταλινικοί πράκτορες όχι απλά να διακρίνονται, αλλά να ηγούνται
αυτού; Πώς είναι δυνατόν µετά από τόσους αγώνες και τόσες θυσίες για τη ∆ηµοκρατία την
ηγεσία της "δηµοκρατίας" να τη διαχειρίζονται σταλινικοί; Πώς είναι δυνατόν να "πέθανε" το
θηρίο της κοµµουνιστικής Ανατολικής Γερµανίας και σήµερα να κυβερνά την ενιαία
Γερµανία ένα επιζών "κύτταρό" του, όπως είναι η Μέρκελ;
Θα πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά, γιατί τα πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται
…Σίγουρα δεν είναι όπως φαίνονται. ∆εν είναι δυνατόν στη µεγάλη "νίκη" του καπιταλισµού
να είναι "νικητές" οι σταλινικοί. ∆εν είναι δυνατόν στην εποχή του άκρατου ανταγωνισµού
και των απόλυτων προσόντων να "επικρατήσουν" κατά κράτος κάποιοι πρώην διορισµένοι
χαφιέδες των σταλινικών µυστικών υπηρεσιών. ∆εν είναι δυνατόν στην εποχή της απόλυτης
υπεροχής της τεχνογνωσίας του χριστιανισµού ο χριστιανικός κόσµος να είναι βυθισµένος
στην ανεργία και να βιώνει την απόλυτη οικονοµική παρακµή του. ∆εν είναι δυνατόν στην
εποχή της παντοδυναµίας του χριστιανισµού οι "ιδιοκτήτες" του να είναι τοκογλύφοι
Εβραίοι. Κάτι συµβαίνει στον "ελεύθερο" κόσµο µας και αυτό σίγουρα δεν είναι ούτε τόσο
απλό ούτε αυτό που φαίνεται. Κάτι τους συνδέει όλους αυτούς µεταξύ τους και εµείς πρέπει
να το ανακαλύψουµε.
∆υστυχώς, όπως γίνεται πάντα, θα πρέπει —για να δούµε τι συµβαίνει— ν' ανοίξουµε
µια "τρύπα" σε ένα παχύ "στρώµα" άγνοιας. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος νοµίζει ότι τα
γνωρίζει όλα, στην πραγµατικότητα αγνοεί ακόµα και τα πιο βασικά. Ακούει και δεν
καταλαβαίνει τι ακούει. Βλέπει και δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Ενώ τα πάντα είναι µπροστά
του, δεν µπορεί να διακρίνει τις λύσεις όλων των προβληµάτων του. Εκ των δεδοµένων
λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουµε από αυτά τα βασικά. Θα ξεκινήσουµε από τους όρους
εκείνους, τους οποίους θα έπρεπε να γνωρίζει ο άνθρωπος, προκειµένου να µην
µπερδεύεται …Τους όρους εκείνους, οι οποίοι αποκαλύπτουν τα συµβαίνοντα και αποκλείουν
τις παρερµηνείες …Τους όρους εκείνους, τους οποίους ένα σύστηµα θα έπρεπε να
προσφέρει στους πολίτες του κατά την εκπαίδευσή τους.
Γνωρίζει ο αναγνώστης τι σηµαίνει "Προλεταριάτο"; Οι περισσότεροι από εµάς νοµίζουν
ότι είναι το "σώµα" των κοµµουνιστών …Νοµίζουν ότι ο προλετάριος ταυτίζεται µε τον
κοµµουνιστή. Αυτό, που συµβαίνει, δεν είναι περίεργο. Ανάµεσα στα πολλά οµιχλώδη και
ασαφή, τα οποία επεδίωκαν οι κοµµουνιστές να "περάσουν" στην κοινωνία, προκειµένου να
την παραπλανήσουν, είναι κι αυτό. "Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε"… φώναζαν οι
κοµµουνιστές και οι άσχετοι νόµιζαν ότι επρόκειτο για ένα πανκοµµουνιστικό "κάλεσµα".
Αυτό δεν συµβαίνει. Αυτό το σύνθηµα δεν διαφέρει από τα συνθήµατα εκείνα, τα οποία
κατά καιρούς απευθύνει το ΚΚΕ στους υπόλοιπους Έλληνες …Το ΚΚΕ του 7%, που
αρέσκεται να κάνει "πανελλήνια" αγωνιστικά καλέσµατα …Το ασήµαντο ΚΚΕ, που θεωρεί
εαυτόν αποκλειστικό αντιπρόσωπο των Ελλήνων εργατών και κατά καιρούς όλων των
Ελλήνων. Είναι όλοι οι Έλληνες κοµµουνιστές; Όχι βέβαια. Γιατί η ηγέτης του ΚΚΕ
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"απευθύνεται" σ' αυτούς σαν να ήταν; Είναι σαν ένας χριστιανός ιερέας να φωνάζει σε
αλλόθρησκους να "ενωθούνε" για έναν σκοπό "χριστιανικό". Τι είδους "αλητεία" είναι αυτή;
Ποιος τους το επιτρέπει να το κάνουν;
Αυτό, το οποίο κάνει ανεκτή όλη αυτήν την προβοκατόρικη συµπεριφορά, είναι η άγνοια
της κοινωνίας. Όλα αυτά προκύπτουν από την άγνοια του κόσµου …Άγνοια όρων
ανεπίτρεπτη για µια πολιτισµένη κοινωνία, η οποία θεωρητικά εκπαιδεύει µαζικά τα µέλη της
—εκπαίδευση, η οποία είναι καί πολιτική και αφορά την αγωγή του πολίτη— …Άγνοια
ανεπίτρεπτη για τη ∆ηµοκρατία, η οποία θέλει να προστατεύεται από τους άπειρους εχθρούς
της. Τι είναι λοιπόν το τόσο παρεξηγηµένο ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ; …Το Προλεταριάτο µε την
πραγµατική του έννοια …Όχι µε την έννοια εκείνη, η οποία ήταν προϊόν καπηλείας του
κοµµουνισµού και του Μαρξ.
Η λέξη αυτή προέρχεται από το Λατινικό proletarius και περιγράφει τον πολίτη της
κατώτατης κοινωνικής τάξης …Τον αστοιχείωτο, τον απολίτιστο, τον βάρβαρο, που ο µόνος
πλούτος που κατέχει είναι το ζωικό του κεφάλαιο …Η σάρκα του …Ο πρώην δουλοπάροικος
…Ο πληβείος της αρχαίας Ρώµης. Λατινικά plebeius —εξ ου και "plebe" …και "πλέµπα"—.
Μια λέξη, η οποία προέρχεται από την παραφθορά του όρου πληβείος.
Αυτή ήταν η βάση της ρωµαϊκής κοινωνίας, η οποία ήταν φεουδαρχική. Όταν στη
συνέχεια η ανθρώπινη κοινωνία εξελίχθηκε και µπήκε στη βιοµηχανική εποχή, η "βάση" της
εξελίχθηκε και η ίδια. Ο δουλοπάροικος δεν παρέµεινε τέτοιος. Έφυγε από τα χωράφια όπου
εργαζόταν µε αµοιβή ένα ασαφές "µερίδιο" στην παραγωγή και πήγε στα εργοστάσια όπου
εργαζόταν για σταθερό µισθό. Η εξέλιξη, δηλαδή, της ανθρώπινης κοινωνίας εξέλιξε και τη
βάση της και άρα το Προλεταριάτο …Το Προλεταριάτο, το οποίο από εκείνη την ώρα κι
έπειτα ήταν η εργατική τάξη. Όµως, η εξέλιξη δεν σηµαίνει ότι άλλαξαν τα χαρακτηριστικά
του. Βελτιώθηκαν, αλλά δεν άλλαξαν. Μπορεί οι εργάτες να µην ήταν πλέον αγράµµατοι ή
αστοιχείωτοι ή απολίτιστοι, όπως οι προκάτοχοί τους δουλοπάροικοι, αλλά δεν έπαυαν να
είναι προλετάριοι.
Γιατί

συµβαίνει

αυτό;

Γιατί

όλα

αυτά

είναι

δευτερεύοντα

στοιχεία,

τα

οποία

χαρακτήριζαν τους προλετάριους και τα οποία προέκυπταν από την οικονοµική τους
αδυναµία. Το πρωτεύον χαρακτηριστικό τους ήταν αυτό, το οποίο προέκυπτε από τον τρόπο
επιβίωσής τους. Οι προλετάριοι παρέµεναν τέτοιοι, γιατί δεν έπαψαν ποτέ να στηρίζουν την
επιβίωσή τους στο ένα και µοναδικό µέσον που κατείχαν …Το ζωικό τους κεφάλαιο.
Οι προλετάριοι, δηλαδή, παρέµεναν προλετάριοι και στη βιοµηχανική εποχή. Το ότι µε
αυτό το κεφάλαιο δεν έσκαβαν πλέον, αλλά βίδωναν βίδες, αυτό δεν άλλαζε τίποτε. Απλά,
για λόγους "γοήτρου", δεν ήθελαν πλέον να τους ονοµάζεις προλετάριους, γιατί ο όρος δεν
ήταν και τόσο "κολακευτικός". Εργάτης δήλωνε ο άνθρωπος µε υπερηφάνεια και
αξιοπρέπεια και όχι προλετάριος. Λογικό είναι αυτό, εφόσον ο όρος δηµιουργήθηκε όταν
χαρακτήριζε αγράµµατους δουλοπάροικους. Αυτός ήταν και ο λόγος που η εργατική τάξη
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τον απέφευγε. Αυτός όµως ήταν και ο λόγος, που οι κοµµουνιστές τον "οικειοποιήθηκαν"
τόσο εύκολα.
Προλεταριάτο λοιπόν είναι η εργατική τάξη και αυτό το Προλεταριάτο, εφόσον αποτελεί
τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, άπασες οι εξουσίες θέλουν να το ελέγξουν …Να
το ελέγξουν, γιατί µέσα στα πλαίσια της ψευδοδηµοκρατίας, που ζούµε εδώ και λίγους
αιώνες, οι προλετάριοι µε τις ψήφους τους µοιράζουν εξουσίες. Ανάµεσα σ' αυτούς, που
θέλουν να το ελέγξουν, είναι και οι κοµµουνιστές. Τι όµως είναι οι ίδιοι οι κοµµουνιστές;
Είναι εργάτες, µέλη της εργατικής τάξης; Όχι βέβαια. Είναι "αγωνιστές" του Προλεταριάτου.
Είναι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να το "σώσουν", αλλά την επιβίωσή τους δεν την
εξασφαλίζουν δουλεύοντας στο "πλάι" του στα εργοστάσια.
Είναι άνθρωποι, οι οποίοι δεν επιβιώνουν µε το ζωικό τους κεφάλαιο, εφόσον, µε τα
λίγα "κουτσογράµµατα" που γνωρίζουν, παριστάνουν τους "πατερούληδες" της εργατικής
τάξης. Είναι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν να επιβιώσουν µε τον τρόπο που επιβάλει η
κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν …Άνθρωποι, οι οποίοι "διαπλέκονται" µε εξουσίες και
µέσα από σκοτεινές "διαδροµές" και ύποπτες "συνεργασίες" µε διάφορα κέντρα εξουσίας
καταφέρνουν

και

βγάζουν

µεγαλύτερο

"µεροκάµατο"

από

τους

εργάτες

…Μια

"υποβαθµισµένη" αστική τάξη θα λέγαµε. Θα επανέλθουµε σ' αυτήν την τάξη στη συνέχεια.
Αυτό, το οποίο µας ενδιαφέρει στο σηµείο αυτό είναι να δούµε τι είναι αυτοί οι
ιδιόµορφοι κοµµουνιστές, οι οποίοι "καλούν" τους εργάτες-προλετάριους σε "ενώσεις" και
"αγώνες", αλλά θεωρούν αυτονόητο το "δικαίωµά" τους να ηγηθούν οι ίδιοι αυτών των
"ενώσεων" και των "αγώνων". Στην πολιτική ορολογία υπάρχει και ένας άλλος περίεργος
και ξενόφερτος όρος. ΛΟΥΜΠΕΝ Προλεταριάτο. Τι όµως είναι το λούµπεν; Το λούµπεν είναι
µια γερµανική λέξη. Lumpen είναι το κουρέλι ...η πατσαβούρα …το παρτάλι. Λούµπεν
Προλεταριάτο είναι το ακραίο Προλεταριάτο …Είναι το "κατακάθι" του Προλεταριάτου …Είναι
τα άτοµα εκείνα, τα οποία συνεργάζονται, για να µην εργάζονται …Είναι τα άτοµα εκείνα, τα
οποία µε το ζωϊκό τους κεφάλαιο δεν βιδώνουν βίδες ούτε δουλεύουν το µυστρί, αλλά
κλέβουν, χτυπάνε ανθρώπους, σπάνε τζαµαρίες ή πετάνε µολότοφ. Κατά παραγγελία των
"εργοδοτών" τους. Κατά παραγγελία αυτών, οι οποίοι µπορούν να τους πληρώσουν.
Τα στελέχη λοιπόν των κοµµουνιστικών κοµµάτων, που ζουν πλούσια εξαιτίας των
"αγώνων" τους, είναι εκ των δεδοµένων λούµπεν. Είναι το "κατακάθι" της εργατικής τάξης
…Ο "πάτος" του Προλεταριάτου. Αν οι εργάτες είναι ένας όµορφος, εργατικός και νόµιµος
κόσµος, οι κοµµουνιστές είναι ο υπόκοσµος αυτού του κόσµου …Είναι οι λούµπεν
προλετάριοι, που στελεχώνουν τα κοµµουνιστικά κόµµατα …Οι έξυπνοι "εργατοπατέρες",
που συνήθως ξεκινάνε τη σταδιοδροµία τους µε καδρόνια, λοστούς και πέτρες, για να
φτάσουν στο τέλος να κυκλοφορούν µε Lexus και σωµατοφύλακες …Οι τεµπέληδες, που
γνωρίζουν τα πάντα για ένα εργοστάσιο, αλλά µία βίδα δεν έχουν βιδώσει ποτέ στη ζωή
τους …Οι πονηροί, που στο απόγειο της "αγωνιστικότητάς" τους δεν χρησιµοποιούν το ζωικό
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τους κεφάλαιο για να σπάσουν και να ρηµάξουν οι ίδιοι, αλλά το "θυσιάζουν" για τα
δικαιώµατα της εργατικής τάξης.
Αυτό το "θέατρο" της αυτοθυµατοποίησης των κοµµουνιστών είναι εξ’ αρχής "στηµένο"
να λειτουργεί έτσι. Τις "ρίζες" του πρέπει να τις αναζητήσει κάποιος στην εβραϊκή νοοτροπία
των ιδρυτών του κοµµουνισµού —και βέβαια στα συµφέροντα της εξουσίας, η οποία έχει
οφέλη από αυτήν την "παράσταση"— …Τη νοοτροπία αυτών, οι οποίοι επί αιώνες όταν
κλέβουν φωνάζουν "κλέφτης" και όταν µαχαιρώνουν φωνάζουν "βοήθεια". Ο ρόλος,
δηλαδή, των κοµµουνιστών επιβάλει να µην "σπάζουν" κεφάλια, αλλά, σαν "οσιοµάρτυρες"
του Προλεταριάτου, να δέχονται δήθεν να σπάσουν τα δικά τους, για να "δικαιωθούν" οι
αγώνες τους. Γιατί το κάνουν αυτό; Γιατί δεν είναι µόνοι τους στον "πάτο" της κοινωνίας.
Γιατί αυτόν τον ρόλο τον έχουν "µοιραστεί" µε άλλους …Τους "συγκάτοικούς" τους στον
υπόκοσµο.
Όπως υπάρχουν οι "αυτόκλητοι" και αρχικά παράνοµοι κοµµουνιστές "σωτήρες" του
Προλεταριάτου, υπάρχουν και οι άλλοι "σωτήρες" του, οι οποίοι είναι όργανα της νόµιµης
εξουσίας. Το Προλεταριάτο δεν θέλουν να το "σώσουν" µόνον οι κοµµουνιστές, αλλά και οι
ακροδεξιοί λακέδες της εξουσίας. Έχει πολλούς "εχθρούς" το λαχταριστό Προλεταριάτο και
άρα και πολλούς εξειδικευµένους "σωτήρες". Το Προλεταριάτο δεν θέλουν µόνον οι
κοµµουνιστές "εργατοπατέρες" να το σώσουν από άπληστους βιοµηχάνους, αλλά και οι
ακροδεξιοί εθνοπατέρες από άπληστους "γείτονες". Όλοι θέλουν την "αγάπη" του
Προλεταριάτου, γιατί οι ψήφοι του µοιράζουν εξουσίες.
Οι ίδιοι, δηλαδή, λούµπεν άνθρωποι για τους ίδιους λόγους κάνουν διαφορετικά
πράγµατα, γιατί αυτό επιβάλουν οι ρόλοι τους. Αυτό πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά, γιατί
δεν έχουν κάτι άλλο να τους ξεχωρίζει µεταξύ τους. ∆εν διαφέρει δηλαδή σε τίποτε ο
τενεκές

κοµµουνιστής

των

διαδηλώσεων

από

τον

συνάδερφό

του

θρησκόληπτο

υπερπατριώτη, ο οποίος επίσης διακρίνεται σε ανάλογες διαδηλώσεις. ∆ιαφέρουν µόνον στις
συµπεριφορές, γιατί αυτές καθορίζονται από το "σενάριο" του ρόλου τους. Έχοντας οι
λούµπεν εθνικιστές πιο πολλές σχέσεις µε την εξουσία, πήραν τον ρόλο αυτού που "βαράει"
και όχι αυτού που τρώει ξύλο …Θέµα "µέσου" και διανοµής ρόλων ήταν. Στα κοµµουνιστικά
καθεστώτα άλλαζαν οι ρόλοι για τους ίδιους λόγους. Εκεί οι κοµµουνιστές βαρούσαν και οι
εθνικιστές ήταν οι "οσιοµάρτυρες".
Ο αναγνώστης αρχίζει κι αντιλαµβάνεται ότι ο "πάτος" της ενιαίας εργατικής τάξης —και
άρα του ενιαίου Προλεταριάτου— είναι επίσης ενιαίος. Από το ίδιο "κατακάθι" κάνουν τα
"ψώνια" τους όλες οι εξουσίες. Από το ίδιο λούµπεν κατακάθι" της κοινωνίας "ψωνίζουν" τα
στελέχη τόσο του κοµµουνισµού όσο και της φασιστικής ακροδεξιάς. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι
οποίοι για τους ίδιους λόγους και µε τα ίδια "φορτία" αγωνίζονται από τα "∆εξιά",
αγωνίζονται και από τα "Αριστερά". Επιλέγουν πλευρά µε βάση τις "άκρες" που έχουν.
Κάποιοι έχουν πιο πολλές "γνωριµίες" δεξιά και γίνονται ακροδεξιοί. Κάποιοι έχουν πιο
πολλές "γνωριµίες" αριστερά και γίνονται κοµµουνιστές. Ο στόχος όµως είναι κοινός. Ποιος
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είναι; …Να "αυτοκεφαλαιοποιηθούν", εφόσον, ως προλετάριοι, δεν διαθέτουν κεφάλαιο. Να
ζήσουν άνετα, πλούσια και προπάντων άκοπα σαν "σωτήρες" εις βάρος των "σωσµένων", οι
οποίοι εργάζονται σκληρά …Να µεγιστοποιήσουν την απόδοση του ζωικού τους κεφαλαίου
…Να βγάλουν µε τα χέρια τους µεγαλύτερο µεροκάµατο από αυτό το οποίο θα έβγαζαν, αν
πήγαιναν να εργαστούν στα εργοστάσια.
Τι µπορούν να κάνουν αυτά τα χέρια, εφόσον δεν εργάζονται; Να γίνουν γροθιές …τι
άλλο θα µπορούσαν να γίνουν. Εκπαιδευµένοι παρασιτικοί προβοκάτορες είναι, που δεν
θέλουν να εργάζονται …δεν είναι πολιτισµένοι "επιστήµονες". Από µια εκπαιδευµένη
κατσαρίδα περιµένεις να κάνει συγκεκριµένα πράγµατα και όχι να λύνει εξισώσεις δευτέρου
βαθµού. Το ίδιο συµβαίνει και µ' αυτούς. ∆εν άλλαξε τίποτε γι' αυτούς τους προλετάριους.
Εξακολουθούν µε τα χέρια τους να βγάζουν το µεροκάµατό τους. Απλά, αντί αυτά τα χέρια
να κουβαλάνε κατσαβίδια ή µπουλόνια σε κάποιο εργοστάσιο, κουβαλάνε "σηµαίες" ρόπαλα,
µολότωφ και άρα "εργαλεία" του κοινωνικού "αγώνα". Οι ίδιοι άνθρωποι µε τον ίδιο τρόπο
—και κάνοντας τα ίδια πράγµατα— υπηρετούν τα αφεντικά τους …Τα διαφορετικά αφεντικά,
τα οποία τα ξεχωρίζει κανείς από τις διαφορετικές "σηµαίες" που κουβαλούν αυτοί οι όµοιοι
λούµπεν άνθρωποι.
Οι εξουσίες γι' αυτόν τον λόγο χρηµατοδοτούν τους λούµπεν προλετάριους …Για τις
προβοκάτσιες. Να σπάσουν και να ρηµάξουν όταν το σύστηµα θέλει να "επιτεθεί" στην
κοινωνία κι αναζητά "άλλοθι" και βέβαια "δικαιολογίες". Για να µην φαίνεται αυτό το
"παιχνίδι", φροντίζουν οι λούµπεν αλήτες να αλληλοσυγκρούονται µεταξύ τους, για να
αλληλονοµιµοποιούνται. Οι δεξιοί λούµπεν χτυπούν τους συναδέλφους τους αριστερούς και
η "φάµπρικα" λειτουργεί άψογα. Οι µεν καταγγέλλουν τους δε και το µεροκάµατο "τρέχει".
Το Προλεταριάτο εργάζεται σκληρά µε ελάχιστους µισθούς, ελάχιστα προνόµια, µηδενική
ασφάλεια, ανθυγιεινές συνθήκες και το λούµπεν "κονοµάει", γιατί εξυπηρετεί τα αφεντικά,
τα οποία κερδίζουν όλα αυτά που στερούν από τους εργάτες και άρα από το Προλεταριάτο.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Από τα ίδια λούµπεν στοιχεία της εργατικής τάξης
έκανε τα "ψώνια" του τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Στάλιν. Τα ίδια λούµπεν στοιχεία είναι εκείνα,
που ύψωσαν τόσο τη σβάστικα όσο καί το σφυροδρέπανο. Πάντα έτσι γινόταν και έτσι
γίνεται και σήµερα. Λούµπεν στοιχεία του Προλεταριάτου είναι τόσο η Παπαρήγα όσο και ο
Καρατζαφέρης …Κατακάθια καί τα δύο …Φτωχά τεµπελόσκυλα, που δεν ήθελαν να
επιβιώσουν ως εργαζόµενοι, αλλά σαν "κεφαλαιοκράτες". Έκαναν "κεφάλαιο" την επιλογή
τους και την πονηριά τους και τώρα είναι εκατοµµυριούχοι.
Το ανθρώπινο "κουφάρι" µε το όνοµα Παπαρήγα δηλώνει προλετάρια, ενώ δεν
εργάστηκε ποτέ στη ζωή της και "ελέω" εξουσίας εισπράττει τεράστιες συντάξεις
…"Πετυχηµένο"

λούµπεν

στοιχείο,

που

επέλεξε

να

έχει

"αφεντικό"

τον

παράνοµο

Ζαχαριάδη. Επιλογή άριστη, εφόσον σήµερα περιφέρεται µε Lexus, κατοικεί στο παλάτι του
Περισσού, σπουδάζει παιδί στις ΗΠΑ και παίζει µε gadgets τελευταίας τεχνολογίας.
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Ανάλογο "πετυχηµένο" λούµπεν στοιχείο του Προλεταριάτου είναι και ο γαλατάς
Καρατζαφέρης. Απλά αυτός πήγε από την άλλη πλευρά του Προλεταριάτου. ∆εν πήγε από
την πλευρά της "παρανοµίας", αλλά από την πλευρά της "νοµιµότητας". Αυτός, σε αντίθεση
προς την "παράνοµη" Παπαρήγα, επέλεξε τη "νοµιµότητα". Βρήκε καλό, γενναιόδωρο και
βέβαια "νόµιµο" αφεντικό και τον βοήθησε µέσα από την εξουσία να γίνει πλούσιος. Τώρα
µας δουλεύει όλους ο γιος του σανοπώλη και υπηρέτης του Μητσοτάκη …Το "κατακάθι",
που επίσης δεν εργάστηκε ποτέ στην παραγωγή …Ο χαφιές, που "εργασία" ονόµαζε τα
παιχνίδια της "προπαγάνδας" και των "εκβιασµών" της πληροφορίας. Τώρα ο συνάδερφος
της Παπαρήγα µάς "δουλεύει" µε τον ίδιο τρόπο. Κάνει επίδειξη πλούτου, κοινωνικής και
εθνικής ευαισθησίας. Τρία σε ένα. Προσφέρει δωρεάν στην τρόικα διαµέρισµα, για να
κατοικεί στα χρόνια της "κατοχής". Ο αγράµµατος γαλατάς, που δεν ξεχνά να επιτίθεται
στην αγράµµατη λογίστρια του Περισσού, για να µην "ξεχνά" ο κόσµος το "παιχνίδι" του
λούµπεν Προλεταριάτου.
Έχοντας λοιπόν ο αναγνώστης αυτήν τη γνώση, αρχίζει και σχηµατίζει µια άποψη για τη
συνολική δοµή της κοινωνίας. Ενώ δηλαδή η οικονοµία προκαλεί απλούς και απόλυτους
κοινωνικούς διαχωρισµούς, η εξουσία τους "πολλαπλασιάζει". Ενώ δηλαδή στην οικονοµία ο
διαχωρισµός είναι µεταξύ των κεφαλαιοκρατών και των εργαζοµένων —αυτών, δηλαδή, που
διαθέτουν υλικό κεφάλαιο και αυτών που διαθέτουν µόνο την ικανότητα εργασίας—, η
εξουσία αυτό το αλλάζει. Εµφανίζει άλλες µορφές "κεφαλαίου". "Κεφάλαιο" γίνεται η γνώση
ελέγχου των µαζών, η γνώση παρασκευής µολότωφ, η συνωµοτική γνώση. Η εξουσία,
δηλαδή, µετατρέπει την αλητεία του λούµπεν σε µορφή "κεφαλαίου". "Κεφαλαιοκράτες",
δηλαδή, οι "ηγέτες" του λούµπεν και "εργαζόµενοι" οι γνωστοί-άγνωστοι "µπαχαλάκηδες".
Όµως, αυτό, το οποίο βλέπουµε να προκύπτει µέσα από αυτήν την "πολλαπλασιαστική"
διαδικασία, είναι η ίδια η αστική τάξη. Η τάξη, η οποία δεν γεννιέται από την οικονοµία,
αλλά από την εξουσία. Αυτό αποδεικνύεται και ιστορικά. Γνήσιο αληταριό της κοινωνίας
ήταν αυτοί, οι οποίοι πλαισίωναν τους ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης …Ένα λούµπεν
ανθρώπινο "κατακάθι" ...Αλητάµπουρες, που διαπραγµατεύτηκαν µε όλες τις εξουσίες, οι
οποίες θα µπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν. ∆ιαπραγµατεύτηκαν ως δουλοπάροικοι µε
φεουδάρχες, για να "ξεχωρίσουν" εις βάρος των συναδέλφων τους. ∆ιαπραγµατεύτηκαν ως
Γάλλοι "επαναστάτες" µε Άγγλους τραπεζίτες, για να "ξεχωρίσουν" εις βάρος οµοεθνών
τους. ∆ιαπραγµατεύτηκαν µε τις γνωστές επαγγελµατικές συντεχνίες των γιατρών, των
µηχανικών και των άλλων µορφωµένων, για να "µονιµοποιήσουν" τη διαφορά τους σε
σχέση µε τους κοινούς εργαζόµενους συναδέλφους τους.
Ό,τι πονηριά ή αλητεία µπορούσαν να κάνουν, για να επωφεληθούν, την έκαναν. Αν
κάποτε οι άνθρωποι µάθουν την αληθινή ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης, ίσως να
εκπλαγούν από τις αθλιότητές της. Ίσως να εκπλαγούν από τη συµµορία των αδερφών
Βοναπάρτη. Τα αδέρφια του Ναπολέοντα είναι βέβαιον ότι έπαιζαν εις βάρος όλων των
Γάλλων παιχνίδια επικίνδυνα. Πιθανότατα ο ίδιος ο νάνος στρατηγός να κέρδιζε ή να έχανε
µάχες κατόπιν συνεννοήσεως µε τους διεθνείς τραπεζίτες. Με τις µάχες του να ανέβαζε ή να
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κατέβαζε τα CDS εκείνης της εποχής. Να µην εκπλαγούµε, δηλαδή, αν στο µέλλον µάθουµε
ότι η ήττα του Βατερλό ήταν εξ’ αρχής αγορασµένη από κάποιους επενδυτές. Έτσι
"γεννήθηκε" η αστική τάξη και ακριβώς, επειδή γεννήθηκε τεχνητά, έχει ανάγκη τη συνεχή
"επαναγγένησή" της.
Με βάση λοιπόν τα όσα λέµε, ο όρος "Λούµπεν της αστικής τάξης" είναι παντελώς λάθος
…∆εν υπάρχει. Είναι αυτό που λέµε σηµασιολογικός πλεονασµός. Λούµπεν είναι ολόκληρη η
αστική τάξη. Η λούµπεν δραστηριότητα, δηλαδή, είναι για τους αστούς στο σύνολό τους ό,τι
είναι το "αγροτικό" για τους γιατρούς …Ένα ενδιάµεσο στάδιο εκπαίδευσης, το οποίο
απαιτείται για την "αναγνώρισή" τους. Απλά πράγµατα. Απ' όπου κι αν προέρχεται ταξικά ο
αστός, όταν ξεκινάει τη δραστηριότητά του, ξεκινάει ως προλετάριος. Είτε είναι γιος
βιοµηχάνου είτε γιος αγρότη είτε γιος εργάτη —και δεν πρόκειται να διαδεχθεί τον πατέρα
του στη δραστηριότητά του—, ξεκινάει ως προλετάριος από την ίδια πάντα γραµµή
"εκκίνησης". Γιατί; Γιατί αποφασίζει να ζει πλούσια, αλλά χωρίς να κατέχει κεφάλαιο
…άσχετα µε την προέλευσή του. Αυτός ο προλετάριος, για να γίνει αστός, θα πρέπει να γίνει
λούµπεν στοιχείο. Να βυθιστεί στο "κατακάθι" της κοινωνίας και ν' αναδυθεί µε νέα
ιδιότητα.
Το

"κατακάθι"

της

κοινωνίας,

δηλαδή,

είναι

ένας

"βόθρος"

προσώπων

και

δραστηριοτήτων, στο οποίο πρέπει να βυθιστεί ένας προλετάριος, προκειµένου να
"γεννηθεί" ως αστός …Προκειµένου αυτός, ο οποίος έχει ως κεφάλαιο µόνον τα χέρια του,
ν' αποκτήσει επιπλέον άυλο "κεφάλαιο" …"Κεφάλαιο", το οποίο το αναγνωρίζει το σύστηµα
και το νοµιµοποιεί. Η µόνη διαφορά µεταξύ των προλετάριων διαφορετικής καταγωγής είναι
η ένταση και το βάθος της "βυθίσεως". Ο προλετάριος, ο οποίος είναι παιδί ενός
µεγαλοαστού, θα βυθιστεί λιγότερο και µε µικρότερη ένταση µέσα στα "σκατά", για ν'
αναδυθεί αστός. Θα επωφεληθεί και από τη "βουτιά" του πατέρα του, για να επιτύχει τον
στόχο του.
Αντίθετα, ένα ασήµαντο παιδί της εργατικής τάξης, θα πρέπει να βουτήξει µε το κεφάλι
στα "σκατά", για ν' αναδυθεί ως σηµαντικός αστός. Θα το κάνει, γιατί έχει ανάγκη το
σύστηµα και την αναγνώρισή του και βέβαια θα πρέπει να το κάνει, για να δίνει στο
σύστηµα τη δυνατότητα να το εκβιάζει σε περίπτωση που θα κάνει κακή χρήση της εξουσίας
που θα του εµπιστευτεί. Όσο πιο βροµερά είναι τα "σκατά", τόσο πιο µεγάλο "κεφάλαιο" θα
βγάλει απ' αυτά. Αν σκοτώσει κιόλας και κανέναν "εχθρό" του λαού, θα βγει ήρωας, που ο
πλούτος του θα συναγωνίζεται εργοστασιάρχες. Αν απλά φωνάζει "εδώ Πολυτεχνείο",
µπορεί να τον πληρώνει το Προλεταριάτο για πολλές δεκαετίες.
Όσο δηλαδή κι αν φαίνεται παράξενο, από τον γιατρό, τον µηχανικό ή τον δικηγόρο
µέχρι τον Κνίτη, την πόρνη, την κοµµώτρια, τον ποδοσφαιριστή και τον τραγουδιστή, όλοι
τους είναι στην πραγµατικότητα λούµπεν Προλεταριάτο. Είναι προλετάριοι, γιατί, εκτός από
τα χέρια τους δεν έχουν άλλο κεφάλαιο και είναι λούµπεν γιατί ζούνε πλούσια, επειδή απλά
αυτό συµφέρει την εξουσία. Με αυτούς τους λούµπεν ανθρώπους ως βάση και κοινωνικά
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πρότυπα της αστικής τάξης, σχεδίασαν την κοινωνική λειτουργία µε τρόπο τέτοιο, ώστε ν'
αναπαράγουν διαρκώς την αστική τάξη µε τα ίδια χαρακτηριστικά.
Αυτοί οι λούµπεν άνθρωποι δηµιούργησαν "εργοστάσια" παραγωγής συνενόχων
…"Εργοστάσια", τα οποία οι αδαείς τα ονοµάζουν Πανεπιστήµια. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν
ότι κάποιοι σχεδίασαν τα συστήµατα ανώτατης εκπαίδευσης µε έναν πολύ συγκεκριµένο
τρόπο, για να παράγουν αστούς µέσα από λούµπεν συντεχνιακές πρακτικές. ∆ηµιούργησαν
συστήµατα εκπαίδευσης, τα οποία είναι δύσκολα, σκληρά και βρόµικα, για να µπορούν οι
προλετάριοι να "βαπτίζονται" αστοί.
…Συστήµατα εκπαίδευσης, που µοιάζουν µε "πισίνες" και µπαίνουν όλοι το ίδιο "γυµνοί"
µέσα σ' αυτά. Γιατί; Για να "βυθίζονται" όλοι στα ίδια "σκατά" και απλά ανάµεσα στα άλλα
να παίρνουν και µια ειδική επιστηµονική εξειδίκευση. Στα Πανεπιστήµια, δηλαδή, µπαίνεις
"γυµνός" προλετάριος, όπου κατ' αρχήν γίνεσαι ένας σκληρά εκπαιδευµένος λούµπεν αστός
και κατόπιν γιατρός ή µηχανικός ή οτιδήποτε άλλο. Ας ψάξει κάποιος να βρει ποιοι και πότε
ίδρυσαν τα πανεπιστήµια και θα επιβεβαιώσει αυτά τα οποία ισχυριζόµαστε.
Η λούµπεν "παραγωγή" αυτών των "εργοστασίων" οδηγούσε σε εξελίξεις κάθε φορά
που έπρεπε να επαναδιαπραγµατευτεί τη θέση της …Κάθε φορά που είτε αύξανε η γνώση
της είτε αύξανε ο πληθυσµός της. Τότε εκδηλώνονταν οι µεγάλες "επαναστάσεις". Λούµπεν
δραστηριότητα, είχαµε σε όλες τις µεγάλες "επαναστάσεις" των προλεταρίων και των
αστών. Από την Οκτωβριανή Επανάσταση µέχρι τον Γαλλικό Μάη. Λούµπεν δραστηριότητα
είχαµε

και

στο

ελληνικό

Πολυτεχνείο.

Χαφιέδες,

πράκτορες

µυστικών

υπηρεσιών,

συνοµωσίες, αµοιβές, υποσχέσεις κλπ.. Λούµπεν στοιχεία ήταν η ∆αµανάκη, η Τρέµη, ο
Λαλιώτης, ο Χριστοδουλάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσουµάκας και µετά από αυτούς όλοι όσοι
"ακολούθησαν" τον "δρόµο" του "αγώνα". Από τους Παπουτσήδες και τους Παναγόπολους
µέχρι τον σηµερινό Τσίπρα.
Όλοι, δηλαδή, οι σηµερινοί δήθεν µεγαλοαστοί είναι το "κατακάθι" της κοινωνίας, το
οποίο συνεχώς ανανεώνεται. Στον "βόθρο" µπήκαν πάµπτωχοι και τεµπέληδες λούµπεν
προλετάριοι και από αυτόν βγήκαν "πεντακάθαροι" αστοί. Βγήκαν τέτοιοι, αφού το
διαπραγµατεύτηκαν όπως τους βόλευε και στη συνέχεια µπήκαν στα "σαλόνια" …Στα
"σαλόνια", που όµως τους εκβιάζουν µόνιµα, γιατί γνωρίζουν τα προηγούµενα εγκλήµατά
τους. Όλα αυτά, όπως αντιλαµβανόµαστε, δεν είναι ελληνική "πατέντα", αλλά ό,τι
προέκυψε από τη Γαλλική Επανάσταση …Τη Γαλλική Επανάσταση, την οποία µας τη
διδάσκουν µε πάθος στα αστικά σχολεία.
Όµως, η τεράστια επιτυχία της Γαλλικής Επανάστασης δεν ήταν δυνατόν να αφήσει
ανέπαφο τον άλλο µεγάλο κοινωνικό "πόλο", που δηµιουργούσε η οικονοµία. Από τη στιγµή
που τα λούµπεν στοιχεία του Προλεταριάτου ανέλαβαν µεγάλο µέρος της εξουσίας, ήταν
αδύνατον να µην περάσουν χαρακτηριστικά τους και στην κεφαλαιοκρατική τάξη. Ταξικά
µισούσαν τους κεφαλαιοκράτες και ήταν θέµα χρόνου να επιχειρήσουν —αν όχι την
"άλωση"— τουλάχιστον τον διακριτικό έλεγχο της κεφαλαιοκρατίας. Έβαλαν την ισχύ της
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εξουσίας απέναντι στην ισχύ του κεφαλαίου και διαπραγµατεύτηκαν εκ νέου και τη δική
τους παρουσία στην τάξη στην οποία µέχρι τότε δεν "έφταναν". Μετά τη Γαλλική
Επανάσταση, δηλαδή, λούµπεν στοιχεία δεν υπάρχουν µόνον στο Προλεταριάτο, αλλά και
στην κεφαλαιοκρατία.
Ποια όµως είναι αυτά τα λούµπεν στοιχεία; Είναι δυνατόν να υπάρχουν λούµπεν
κεφαλαιοκράτες; Μπορεί να τους δει κάποιος µε την πρώτη µατιά; Αυτά, για να τα βρει
κάποιος, θα πρέπει να γνωρίζει πώς να τα αναζητεί. Γι' αυτό µιλούσαµε για παχύ "στρώµα"
άγνοιας. Πώς λοιπόν τα αναζητάς; Με τον απλό τρόπο της σύγκρισης. Ποιο είναι το λούµπεν
στοιχείο του Προλεταριάτου; Αυτό, το οποίο ανήκει σε µια κοινωνική τάξη, η οποία
εργάζεται για να ζήσει και αυτό θέλει να ζει παρασιτικά. Αυτό, το οποίο θέλει να µετατρέψει
τη σχέση του µε την εξουσία σε "κεφάλαιο", για να ζει πλούσια και χωρίς να εργάζεται. Αυτό
είναι το λούµπεν στοιχείο του Προλεταριάτου …Το παράσιτο, που λειτουργεί ως "οικόσιτο"
όλων των εξουσιών.
Ανάλογο θα είναι και το λούµπεν στοιχείο της κεφαλαιοκρατίας. Ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί,
οι οποίοι θέλουν κέρδη βιοµηχανίας µε κεφάλαιο έναν πάγκο. Αυτοί, οι οποίοι θέλουν να
πλουτίζουν, χωρίς να επενδύουν …Που θέλουν να πλουτίζουν, χωρίς να παράγουν …Που
θέλουν να τα κονοµάνε χωρίς τους κόπους και τις αγωνίες της παραγωγής …Οι έµποροι και
οι τραπεζίτες …Οι νόµιµοι, που γίνονται πανίσχυροι µε παρανοµίες και µε ύποπτες
δοσοληψίες …Αυτοί, δηλαδή, που, για να ξεχωρίσουν από οµοίους και διαφορετικούς,
ξαναµπαίνουν στο "βόθρο" της λούµπεν δραστηριότητας …Αυτοί, που είναι αρχικά
λαθρέµποροι και τοκογλύφοι και στη συνέχεια έχουν το χρήµα ν' "αγοράσουν" τη
νοµιµότητά τους.
Λούµπεν δραστηριότητα, δηλαδή, στην κεφαλαιοκρατία είναι να έχεις πλούτο, αλλά να
µην τον µετατρέπεις σε κεφάλαιο, ώστε να υπάρχει παραγωγή …Να έχεις χρήµατα, αλλά να
µην χτίζεις ένα πανάκριβο εργοστάσιο, που απαιτεί µόνιµη και πανάκριβη συντήρηση …Να
αποκτάς εργοστάσιο από έναν άτυχο δανειολήπτη σου και να µην το δουλεύεις, αλλά να το
ρευστοποιείς σε χρήµα. Αυτό το λούµπεν στοιχείο της κεφαλαιοκρατίας είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο για το σύνολο της κοινωνικής λειτουργίας. ∆ιαλύει και δεν χτίζει. Πουλάει και
δεν κατασκευάζει. Απολύει και δεν προσλαµβάνει. Προδίδει και δεν αµύνεται. Κλείνει
εργοστάσια

και

αφήνει χιλιάδες

εργάτες

άνεργους,

για

να

πουλήσει

εµπορεύµατα

εισαγωγής. Κατάσχει περιουσίες πλουσίων και φτωχών πολιτών, αφού πρώτα τους έχει
παγιδεύσει µέσα στα "δίκτυα" της τοκογλυφικής δραστηριότητας. Καταστρέφει υγιή
κοινωνικά πρότυπα, γιατί θέλει να παράγει πόρνες και καραγκιόζηδες για να πλουτίσει.
Εδώ πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης, γιατί αυτό, το οποίο θα πούµε, είναι σηµαντικό.
Αυτό το λούµπεν κοινωνικό "υπόστρωµα" της κεφαλαιοκρατίας δεν περιορίζεται "κάτω" από
αυτήν. Στην πραγµατικότητα είναι ενιαίο στη βάση του και άρα επεκτείνεται και "κάτω" από
το Προλεταριάτο. Ενώ, δηλαδή, η οικονοµική λειτουργία διαχωρίζει µε απόλυτο τρόπο τα
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δύο κυρίαρχα στοιχεία της, που είναι η κεφαλαιοκρατία και το Προλεταριάτο, το λούµπεν
"υπόστρωµα" καί των δύο αυτών µερών επικοινωνεί.
Τα λούµπεν στοιχεία συνεργάζονται µεταξύ τους όπου κι αν βρίσκονται. Συνεργάζονται
απόλυτα, γιατί πολλές φορές ταυτίζονται. Στην πραγµατικότητα είναι ένα κοινό "πάτωµα",
εφόσον ποτέ δεν γνωρίζεις ποιος "µετακινείται" από πού και προς τα πού. Κάποιοι ίδιοι
άνθρωποι, που κάνουν τα ίδια πράγµατα, "πετυχαίνουν" και κάποιοι άλλοι "αποτυχαίνουν".
Αυτό σηµαίνει ότι "µετακινούνται" και ότι εναλλάσσονται στις θέσεις τους. Τα όρια του
λούµπεν "υποστρώµατος" δεν έχουν την απολυτότητα του οικονοµικού διαχωρισµού.
Για παράδειγµα, ο λούµπεν τοκογλύφος µπορεί να είναι και λούµπεν προλετάριος, όταν
ξεκινάει να δανείζει τα λίγα χρήµατα του µισθού του και είναι ο ίδιος ο µπράβος του εαυτού
του. Ο λούµπεν επιχειρηµατίας είναι και λούµπεν προλετάριος, όταν µε "εργολαβίες"
παριστάνει τον παραγωγό, ενώ στην πραγµατικότητα το µόνο που κάνει είναι να
εκµεταλλεύεται άλλους εργάτες. Ο λούµπεν µαστροπός είναι και λούµπεν προλετάριος, όταν
εκπορνεύεται ο ίδιος για δικό του λογαριασµό.
Το

διαφορετικό

µέγεθος,

δηλαδή,

και

όχι

η

διαφορετική

φύση

της

λούµπεν

δραστηριότητας είναι αυτό, το οποίο "τοποθετεί" κάποιους στο ίδιο "στρώµα", αλλά σε
διαφορετικές "µεριές". ∆εν υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο εργοστάσιο, που διαχωρίζει µε
απόλυτη και σχεδόν "εκκωφαντική" σαφήνεια τον βιοµήχανο από τον προλετάριο. Τα
µεγέθη των κερδών απλά διαχωρίζουν κάπως "βουβά" ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν
ακριβώς τα ίδια πράγµατα. Κάποια τεράστια κέρδη διαχωρίζουν τον τοκογλύφο λούµπεν
τραπεζίτη από τον φτωχό τοκογλύφο λούµπεν προλετάριο του δρόµου, ο οποίος κάνει
ακριβώς το ίδιο πράγµα.
Η σχέση λοιπόν όλων αυτών των αδίστακτων λούµπεν στοιχείων µε την εξουσία ήταν
αυτή, η οποία µετέτρεψε τη λούµπεν δραστηριότητα σε µια "κολυµπήθρα" επιτυχίας. Τα
πάντα από εκεί και πέρα είναι θέµα δυνατοτήτων και µέσων. Στην αρχή αγωνίζεσαι για να
"πετύχεις", χωρίς να σε πιάσουν. Στη συνέχεια κάνεις τα ίδια ακριβώς πράγµατα χωρίς την
αγωνία, γιατί έχεις τα "µέσα", ώστε, ακόµα και να σε πιάσουν, να µην τιµωρηθείς. Αν τα
έχεις όλα αυτά, "ανεβαίνεις" συνεχώς στην κοινωνική ιεραρχία.
Ξεκινάς από παράνοµος λαθρέµπορος και γίνεσαι νόµιµος µεγαλέµπορος. Ξεκινάς από
τοκογλύφος του δρόµου και γίνεσαι µεγάλος τραπεζίτης. Ξεκινάς από µπράβος και γίνεσαι
µεγαλοσυνδικαλιστής. Ξεκινάς από εκβιαστής και γίνεσαι πολιτικός. Όσα περισσότερα
χρήµατα αποκτάς, τόσο πιο εύκολα σβήνεις τα "ίχνη" σου από την προηγούµενη λούµπεν
δραστηριότητά σου. Όση περισσότερη πολιτική επιρροή αποκτάς, τόσο περισσότερες
παράνοµες δραστηριότητες νοµιµοποιείς και εξουδετερώνεις ανταγωνιστές σου.
Όταν φτάνεις στην κορυφή, µπορείς να βοηθήσεις όλους τους "οµοίους" σου εναντίον
όλων των ταξικών και κοινωνικών εχθρών σου. Είναι λογικό στη σηµερινή εποχή της
παντοδυναµίας των τραπεζιτών να αποβιοµηχανιστεί η ∆ύση. Οι τραπεζίτες µισούν τους
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βιοµηχάνους, αλλά λατρεύουν τις περιουσίες τους. Ήταν θέµα χρόνου να τους "σβήσουν"
από τον χάρτη. Η απόλυτη υπεροχή του λούµπεν στοιχείου της κεφαλαιοκρατίας ήταν θέµα
χρόνου να µας οδηγήσει στη σηµερινή κατάσταση …Ήταν θέµα χρόνου να µονοπωλήσουν
τα πάντα …Να κλείσουν τα εργοστάσια …Να οδηγήσουν τους πάντες στην ανεργία ..Να
µπλέξουν τους πολίτες σε τοκογλυφικές δραστηριότητες …Να "προάγουν" τις πόρνες, τους
ποδοσφαιριστές, τους τραγουδιστές, τους διεφθαρµένους και τους τεµπέληδες στα απόλυτα
κοινωνικά πρότυπα προλεταριακής "επιτυχίας".
Για να τα καταφέρουν όλα αυτά, έπρεπε να συνεργαστούν µε τους οµοίους τους, ώστε
να νικήσουν τους διαφορετικούς. Το λούµπεν της κεφαλαιοκρατίας συνεργάστηκε —ή
µάλλον συνωµότησε— µε το λούµπεν του Προλεταριάτου και νίκησαν όλους τους
υπόλοιπους. Οι τραπεζίτες και οι έµποροι συνεργάστηκαν µε τους συνδικαλιστές, τους
κοµµουνιστές, τις πόρνες, τους παπατζήδες και τους λοιπούς "κακοποιούς" και έλεγξαν τις
κοινωνίες.

Έλεγξαν

τους

ταξικούς

τους

εχθρούς,

οι

οποίοι

ήταν

τόσο

οι

απλοί

κεφαλαιοκράτες όσο και οι εργάτες. Το αποτέλεσµα; Αυτό που βλέπουµε. Όλα τα παράσιτα
έγιναν "πετυχηµένα" κοινωνικά πρότυπα. Η Αλεξανδράτου κυκλοφορεί µε ένα αυτοκίνητο,
που για έναν τίµιο προλετάριο εργάτη αντιπροσωπεύει πολλές ζωές εργασίας. Με αυτόν τον
τρόπο ο "πάτος" της κοινωνίας ανέβηκε στην "κορυφή" και τα σκέπασε όλα. Αυτός ο
"πάτος" των εγκληµατιών και των ηλιθίων λειτουργεί σαν συµµορία …έτοιµη ακόµα και να
σκοτώσει, προκειµένου να µην απειληθεί η "επιτυχία" της.
Όλα αυτά θα µας αρκούσαν για να εξηγήσουµε τα συµβαίνοντα, αλλά δεν φτάνουν.
Γιατί; Γιατί υπάρχει άλλη µία παράµετρος. Υπάρχει άλλος ένας παράγοντας, ο οποίος
επηρεάζει την κατάσταση και την κάνει λίγο πιο πολύπλοκη …Μια κατάσταση, η οποία, εκτός
από τα κοινωνικά ή ταξικά χαρακτηριστικά, βάζει µέσα στην "εξίσωση" και τα εθνικά
χαρακτηριστικά. Με αυτές τις σκέψεις φτάνουµε στους Εβραίους. Τι είναι οι Εβραίοι; Το
απόλυτο κατακάθι όλων των κοινωνιών …Το µόνιµο κατακάθι …Το απόλυτο λούµπεν της
ανθρωπότητας …Της ανθρωπότητας, είτε αυτή είναι κεφαλαιοκρατία είτε εργατική τάξη. Το
λούµπεν έθνος των λούµπεν κεφαλαιοκρατών και του λούµπεν Προλεταριάτου.
Όταν

το

χριστιανικό Προλεταριάτο

ήταν

στο

σύνολό

του

σκληρά εργαζόµενοι

δουλοπάροικοι, οι Εβραίοι προλετάριοι ήταν λούµπεν. Ήταν κλέφτες, µαχαιροβγάλτες,
µαστροποί, πόρνες, παπατζήδες, κλεπταποδόχοι κλπ.. Στα καλύτερα" τους —και µε την
"πρόοδο" που περιγράψαµε πιο πάνω— γίνονταν το πρώτο λούµπεν των κεφαλαιοκρατών
…Οι πρώτοι τραπεζίτες σε έναν χριστιανικό κόσµο, όπου η παπική Ρώµη είχε θέσει την
τραπεζική λειτουργία στην κατηγορία της "αµαρτίας" …Οι πρώτοι έµποροι σε έναν
χριστιανικό κόσµο, ο οποίος είχε εφεύρει τον "προστατευτισµό", για να προστατεύει
εργοστάσια και µεροκάµατα.
Οι Εβραίοι, δηλαδή, από µόνοι τους αποτελούσαν µια ειδική κοινωνική τάξη σε όλες τις
χριστιανικές κοινωνίες όπου ήταν ενταγµένοι. Σε εποχές όπου η ανθρώπινη ύπαρξη δεν
άξιζε ούτε µία δεκάρα, ο καλύτερος Εβραίος ήταν αυτός, ο οποίος άξιζε µία πεντάρα. Μιλάµε
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για την πλέον απαξιωµένη ανθρώπινη ύπαρξη. Από την εποχή της Αιγύπτου και της
Βαβυλώνας µέχρι τη χιτλερική Γερµανία και την προπολεµική Αµερική οι Εβραίοι ήταν
µόνιµα ο "πάτος" της ανθρώπινης ύπαρξης. Όχι σταθερά πάνω από τα ζώα. Μπορούσες να
τους σκοτώσεις, να τους βιάσεις, να τους προσβάλεις, χωρίς καν να έχεις νοµικές συνέπειες.
Όµως, αυτήν η εξοικείωση µε τον "πάτο" της κοινωνίας τούς έκανε "γρήγορους" και
"ευέλικτους". Τα "τρωκτικά" των βόθρων πάντα βλέπουν καλύτερα από τους νεοφερµένους
µέσα στους σκοτεινούς "βόθρους". Τα "τρωκτικά" των βόθρων έχουν πάντα καλύτερη
"ανοσία" από τα κοινά ζώα της φύσης. Από τη στιγµή που οι Εβραίοι ήταν οι κυρίαρχοι και
οι πλέον έµπειροι του λούµπεν καί των δύο πλευρών, ήταν θέµα χρόνου να δοκιµάσουν να
ελέγξουν τα πάντα µόνοι τους. Η µεταξύ τους συνεννόηση ήταν εύκολο να επιτευχθεί, γιατί
δεν υπήρχαν τα γνωστά ταξικά εµπόδια, που να την εµποδίζουν. ∆εν υπήρχε µεταξύ τους η
πάγια καχυποψία, η οποία υπάρχει µεταξύ κεφαλαιοκρατών και προλεταρίων. Όλοι τους
ήταν πάνω και πρώτα απ' όλα Εβραίοι και µετά κεφαλαιοκράτες ή προλετάριοι.
Όπως

είπαµε,

οι

Εβραίοι

ήταν

λούµπεν

στοιχεία

σε

όποιον

τοµέα

και

αν

δραστηριοποιούνταν …και το λούµπεν επικοινωνεί σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του. Ο
Εβραίος τραπεζίτης ήταν εύκολο να συνεννοηθεί ακόµα και µε τον πιο ελεεινό Εβραίο
µαχαιροβγάλτη, γιατί µιλούσαν την ίδια γλώσσα …Τη γλώσσα του λούµπεν. …Τη γλώσσα
που µιλάει "άπταιστα" ο Στρος Καν …Ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του Πλανήτη,
που µέσα σε δύο ηµέρες κατάφερε να κάνει ό,τι θα έκανε ο τελευταίος αλητάµπουρας του
Πλανήτη. Να κυνηγήσει ρεσεπσιονίστριες, να βιάσει µια καθαρίστρια, να παζαρέψει βίζιτα
και στο τέλος να πάει και φυλακή.
Μεταξύ των Εβραίων, δηλαδή, δεν υπάρχει µεγάλη απόσταση στη συµπεριφορά και τη
νοοτροπία, ανάλογα µε το "ύψος" της κοινωνικής θέση στην οποία βρίσκονται. Στην
τηλεφωνική

ατζέντα

του

ίδιου

προσώπου

µπορείς

να

βρεις

δίπλα

σε

ονόµατα

πρωθυπουργών και τραπεζιτών, ονόµατα µαστροπών, επαγγελµατιών δολοφόνων και
πορνών. Γιατί; Γιατί είναι λούµπεν. Γιατί πάντα κινούνται µεταξύ κόσµου και υποκόσµου.
Ξεκινάνε πάντα ως λούµπεν και λειτουργούν ως τέτοιοι ανεξαρτήτως του πλούτου που
κατέχει η οικογένειά τους ή αποκτούν οι ίδιοι. Στόχος όλων αυτών των λούµπεν στοιχείων
έγινε να επιβληθούν στην ίδια την κεφαλαιοκρατία. Οι απόλυτοι λούµπεν ανέλαβαν να
υλοποιήσουν τον υπέρτατο στόχο του λούµπεν …Αυτοί, οι οποίοι θα έκαναν το "όνειρο" του
λούµπεν πραγµατικότητα.
Σε αυτήν τους την προσπάθεια γνώριζαν ότι θα έχουν αν όχι τη συµπαράσταση,
τουλάχιστον την ανοχή της παγκόσµιας αστικής τάξης και µε αυτό το δεδοµένο ξεκίνησαν.
Για να το καταφέρουν, γνώριζαν επίσης ότι θα έπρεπε να βρουν τρόπο να χρησιµοποιήσουν
τη µεγάλη ανθρώπινη µάζα του Προλεταριάτου εναντίον της εξουσίας που µισούσαν
…Ξεκινώντας από τη δική τους εβραϊκή µάζα, έβαλαν ως στόχο να προσεγγίσουν και να
χρησιµοποιήσουν το ίδιο το χριστιανικό Προλεταριάτο εναντίον της χριστιανικής εξουσίας,
που τους πρόσβαλε και δεν τους αναγνώριζε καν ως ανθρώπους …Να κάνουν ό,τι ήθελε να
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κάνει ο Μαρξ µε το Προλεταριάτο …Ο Μαρξ, ο οποίος ήταν επίσης Εβραίος και βέβαια
κοµµουνιστής.
Από

τη

στιγµή

που

ο

τραπεζίτης

Ρότσιλντ,

ο

µεγαλοαστός

Χερτσλ

και

ο

αρχικοµµουνιστής Μαρξ ήταν εξίσου λούµπεν Εβραίοι και εξίσου λούµπεν σιωνιστές, δεν
ήταν δύσκολο να βρουν τον τρόπο να συνεργαστούν για τον κοινό τους στόχο …Την
απόλυτη κυριαρχία …Την Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση. Αυτοί ήταν εκείνοι, που έβαλαν τα
θεµέλια για το "ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ" …Το απόλυτο κόλπο …Αυτό, το οποίο σήµερα ο Εβραίος
Γιωργάκης ονοµάζει µεγάλη και επείγουσα "ανάγκη" για τους λαούς να εφαρµοστεί και είναι
η Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση.
Αυτό είναι και το λεπτό σηµείο του όλου σχεδιασµού. Εκµεταλλευόµενοι οι αδίστακτοι
λούµπεν Εβραίοι την έλλειψη ταξικών στεγανών µέσα στην εβραϊκή κοινωνία, ήταν εύκολο
να την παρασύρουν στις µεθοδεύσεις τους. Έπεισαν εύκολα τον παγκόσµιο εβραϊσµό να
τους στηρίξει σε αυτό το εγχείρηµα. Πώς τον έπεισαν; Εκµεταλλεύτηκαν τους διωγµούς και
τα ολοκαυτώµατα, στα οποία —όπως θα δούµε— είχαν και οι ίδιοι συµµετοχή. Τότε τον
έπεισαν. Τον έπεισαν ότι η επιβίωσή του επιτυγχάνεται µόνον µε έναν τρόπο. Η παγκόσµια
επιβίωση των Εβραίων θα επιτυγχανόταν µόνον µε την παγκόσµια επικράτησή τους.
Γι' αυτόν τον λόγο φτωχοί και ταλαίπωροι Εβραίοι των γκέτο ταυτίστηκαν µε τους
µεγιστάνες Ρότσιλντ και Ροκφέλερ των επαύλεων. Πολλοί από αυτούς πραγµατικά
παγιδεύτηκαν από αυτό το αληταριό. ∆εν γνώριζαν τα λούµπεν στοιχεία που τους
παρέσυραν σ' αυτήν την κατάσταση. ∆εν γνώριζαν ότι οι ίδιοι άνθρωποι, που τους
υπόσχονταν σωτηρία, ήταν οι ίδιοι που χρηµατοδοτούσαν και τους διάφορους Χίτλερ.
Έβλεπαν τον Χερτσλ να περιγράφει ευθέως την "ανάγκη" του εβραϊσµού να ανανεώνεται
µέσω των διωγµών, αλλά δεν καταλάβαιναν τι έλεγε. Έπαιρναν τα χρήµατα του Ρότσιλντ
για να στήνουν τους πάγκους τους, αλλά δεν ήξεραν τον λόγο που τους τα έδινε. Άκουγαν
τον Μαρξ να "καλεί" το προλεταριάτο, αλλά δεν ήξεραν για ποιους προλετάριους µιλούσε.
∆εν ήξεραν σε τι σχέδιο τους έβαζαν εν αγνοία τους.
Την πορεία αυτού του εβραϊκού σχεδίου θα την αναζητήσουµε µέσα από τα "µονοπάτια"
της ιστορίας. Τα πάντα ξεκίνησαν από εκεί που δηµιουργήθηκε η άρρηκτη σχέση εξουσίας
και κοινωνικού "κατακαθιού" …Εκεί που το λούµπεν της κοινωνίας στρίµωξε τη µέχρι τότε
νόµιµη εξουσία και µπόρεσε να εξασφαλίσει καλύτερη κοινωνική θέση …Στη Γαλλική
Επανάσταση αναζητάµε την πρώτη "αναβάθµιση" των Εβραίων µέσα στη χριστιανική
κοινωνία …Στη Γαλλική Επανάσταση αναζητάµε την αναβάθµιση του εβραϊκού λούµπεν
όλου του φάσµατος. Οι πλούσιοι Εβραίοι αναβαθµίστηκαν ως κεφαλαιοκράτες και οι φτωχοί
Εβραίοι αναβαθµίστηκαν ως άνθρωποι µε δικαιώµατα.
Προς χάριν της ταχύτητας —και χωρίς να εµβαθύνουµε ιδιαίτερα— θα πούµε το εξής: Οι
Εβραίοι τραπεζίτες και οι σηµερινοί κυρίαρχοι της Νέας Τάξης Ρότσιλντ "φτιάχτηκαν" από
αυτήν τη Γαλλική Επανάσταση και εξαιτίας των παρενεργειών της. Εκµεταλλεύτηκαν τον
νάνο Ναπολέοντα και κατόρθωσαν να βάλουν στο χέρι ολόκληρη την οικονοµία της
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Βρετανικής Αυτοκρατορίας …Τα CDS των νικών και των ηττών, που λέγαµε πιο νωρίς.
Εξαιτίας εκείνων των νικών και των ηττών απέκτησαν οι Ρότσιλντ τον έλεγχο της Τράπεζας
της Αγγλίας και άρα πρόσβαση στο σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτοκρατορίας.
Αυτό ήταν το µυστικό της "έκρηξης" της επιτυχίας τους. Εξαιτίας των έγκαιρων
γνώσεων των τελικών αποτελεσµάτων εκείνων των µαχών κάποιοι πλούσιοι Εβραίοι έγιναν
µεγιστάνες. Αποτελέσµατα, τα οποία µπορεί να αγόρασαν και να γνώριζαν, όταν οι
υπόλοιποι άνθρωποι αγωνιούσαν. Στη συνέχεια τράβηξαν το "άλογό" τους από την "πίστα"
και βέβαια από το βλέµµα των ανθρώπων. Γι' αυτόν τον λόγο ο "µέγας" Γάλλος πέθανε ως
"οικόσιτο" των Βρετανών. Με αυτόν τον τρόπο εξηγούνται πολλά πράγµατα. Πράγµατα, τα
οποία αφορούν καί τον Ναπολέοντα καί τα αδέρφια του, αλλά και την τύχη της Γαλλικής
Επανάστασης, η οποία καπελώθηκε πλήρως από το εβραϊκό λούµπεν.
Ελέγχοντας λοιπόν οι Εβραίοι το τραπεζικό σύστηµα της αυτοκρατορίας, που εκείνη την
εποχή "έλεγχε τα κύµατα", µπορούσαν να επηρεάζουν την οικονοµία ολόκληρου του
Πλανήτη. Ήταν εύκολο µε τα χρήµατα των τραπεζών τους να ελέγχουν τις συµπεριφορές
των κρατών και άρα να "αναβαθµίζουν" τις όπου γης εβραϊκές κοινότητες. Τότε έγινε ένας
τεράστιος παγκόσµιος επανασχεδιασµός του συστήµατος. Αυτοί δάνειζαν σε επαναστάτες
Έλληνες τοκογλυφικά δάνεια και ταυτόχρονα απαιτούσαν δικαίωµα παρεµβάσεων σε
περίπτωση επιτυχίας της επανάστασης. Αυτοί δάνειζαν σε Σέρβους, Αιγυπτίους, Άραβες µε
τους ίδιους όρους. Αυτοί χρηµατοδοτούσαν διασπαστικές επαναστάσεις όπου τους συνέφερε
η διάσπαση και αυτοί χρηµατοδοτούσαν σκληρή καταστολή όπου δεν τους συνέφερε η
διάσπαση.
Η δύναµη, που είχαν αποκτήσει, ήταν τεράστια. Ενώ όµως απέκτησαν µια καλή "θέση"
στον "ήλιο", παρέµεναν "κατακάθι" …Απλά λίγο νόµιµο "κατακάθι". Συνειδητά παρέµεναν
τέτοιοι, γιατί τους συνέφερε αυτή η λούµπεν κατάσταση στις µπίζνες τους. ∆εν είχαν
επικρατήσει σε καµία περίπτωση, αλλά δεν ήταν και επί ξύλου κρεµάµενοι. ∆εν ήταν στη
διάθεση του καθενός να τους καταδιώκει και να τους σκοτώνει σαν τις κατσαρίδες. Ήταν οι
µεγαλοτραπεζίτες της Αγγλίας και της Ευρώπης και τουλάχιστον για τους εαυτούς τους και
µερικούς άλλους οµοεθνείς τους είχαν εξασφαλίσει την εύνοια της εξουσίας.
Με τραπεζικό "σκελετό" την οικογένεια Ρότσιλντ απλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Όλοι
"τζάµπα" µάγκες µε χρήµατα των χριστιανών µέσα στις πατρίδες τους. Οι Ρότσιλντ έστελναν
Ρότσιλντ και χρήµατα σε όλα τα µεγάλα κράτη και έτσι έχτιζαν το "δίκτυό" τους. ∆ίπλα
στους "Γερµανούς" Ρότσιλντ ξεφύτρωναν οι "Βρετανοί" Ρότσιλντ, οι "Γάλλοι" Ρότσιλντ, οι
"Αµερικανοί" Ρότσιλντ κλπ.. Γύρω από αυτόν τον "σκελετό" "έχτιζαν" τις εβραϊκές
κοινότητες της νέας εποχής. Γύρω από µια πηγή άπειρης χρηµατοδότησης ευνοούσαν τα
λούµπεν στοιχεία της τοπικής εβραϊκής κοινότητας. Πάνω στα χρήµατα των Ρότσιλντ οι
Εβραίοι αποκτούσαν υπεροχή από τους χριστιανούς ανταγωνιστές τους.
Γνώριζαν όµως ότι, ακόµα και ως τραπεζίτες, ήταν αδύναµοι. Οι οικονοµικές κρίσεις
τούς απειλούσαν. Ο κόσµος τούς µισούσε και η "απόσταση" που τους χώριζε από την
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έπαυλη στα πεζοδρόµια ήταν ελάχιστη. Άπειροι Εβραίοι διένυσαν αυτήν την "απόσταση"
µέσα σε λίγες στιγµές …"Κουτρουβαλώντας" µετά από κάποια ρατσιστική κλωτσιά. Το
εβραϊκό λούµπεν "κατακάθι" ήταν ανήσυχο. Έπρεπε να εξασφαλίσει κοινωνικό σύµµαχο
µεγάλο και ισχυρό. Τότε σκέφτηκε το Προλεταριάτο. Χρήµατα είχαν και µπορούσαν να
δηµιουργήσουν το λούµπεν Προλεταριάτο, το οποίο θα το έλεγχαν απόλυτα. Χρήµατα είχαν
και µπορούσαν να ταΐζουν επαγγελµατίες "ήρωες", "προστάτες", "προβοκάτορες" και
"δολοφόνους". Τότε "έχτισαν" σε όλα τα κράτη τα κοµµουνιστικά κόµµατα µε λούµπεν
κοµµουνιστές τους δικούς τους ανθρώπους. Τον Λένιν στη Ρωσία. Τον Μπεναρόγια στην
Ελλάδα ή τη Λούξεµπουργκ στη Γερµανία.
Η απόλυτη επιτυχία τους εκείνη την εποχή ήταν η Οκτωβριανή Επανάσταση. Μια
επανάσταση "χτισµένη" περίπου σαν την γαλλική. Χρηµατοδοτούµενη από τους ίδιους
Εβραίους τραπεζίτες και δροµολογηµένη από τους σιωνιστές λούµπεν του ευρωπαϊκού
κοµµουνισµού. Για όλη αυτή την οργανωµένη συµµορία ήταν εύκολο να παρασύρουν στο
"επαναστατικό" τους παιχνίδι το "κατακάθι" της ρωσικής κοινωνίας. Ό,τι ανθρώπινο
"σκουπίδι" υπήρχε και περπατούσε στα δύο του πόδια στη Ρωσία, έγινε κοµµουνιστής …Το
απόλυτο λούµπεν. Μιλάµε για υπάνθρωπους "βγαλµένους" µέσα από την πιο νοσηρή
φαντασία. Ακόµα και το λούµπεν των Σοβιέτ ενοχλούνταν από την εξοργιστικά χαµηλή
υποστάθµη τους.
Με αυτούς "πέτυχαν" την επανάσταση και η Ρωσία γεύτηκε έναν εφιάλτη, που όµοιό
του δεν είχε ξαναδεί ποτέ καµία κοινωνία και κανένα έθνος. Ανεξέλεγκτα λούµπεν στοιχεία
στην κορυφή µιας δογµατικής εξουσίας είναι µια κατάσταση η οποία δεν µπορεί να
περιγραφεί µε λόγια. Περιγράφεται όµως µε αριθµούς. Εκατοµµύρια θανατώθηκαν, επειδή
ψιθύρισαν, είδαν ή άκουσαν αυτά που δεν έπρεπε. Καµία συµβατική µορφή φασισµού δεν
µπορεί να πλησιάσει την απανθρωπιά και την αθλιότητα του κοµµουνισµού των λούµπεν
του Προλεταριάτου …Ο φασισµός των κτηνών.
Στο µεταξύ ο κοµµουνισµός —ως "επένδυση" των Εβραίων στην Ευρώπη— δεν τα
πήγαινε άσχηµα, αλλά ούτε και τέλεια. Τα κοµµουνιστικά κόµµατα των δικών τους
ανθρώπων τούς έδιναν µια σιγουριά, αλλά όχι µεγάλη. Το αγράµµατο και σκληρά
εργαζόµενο Προλεταριάτο δεν τους συµπαθούσε ως λούµπεν τεµπέληδες κοµµουνιστές και
όντας χριστιανικό δεν τους συµπαθούσε ως Εβραίους. Οι διάφορες Λούξεµπουργκ ή οι
Μπεναρόγια µπορεί να τα έλεγαν µερικές φορές "καλά", αλλά πάντα θα ήταν ύποπτοι για
τους αγράµµατους και συνήθως θρησκόληπτους προλετάριους.
Η εποχή δηλαδή του µεσοπολέµου ήταν µια ενδιάµεση εποχή για τους Εβραίους, εφόσον
είχαν µεγάλα "σχέδια", αλλά δεν είχαν ακόµα αποτελέσµατα. Ήταν µια εποχή που ναι µεν
είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους ακόµη και εκτός των "βόθρων" και των πορνείων,
αλλά όχι ιδιαίτερα ποιοτική ή ισχυρή. Όταν δεν τους έδερναν στους δρόµους ως
τοκογλύφους, µαστροπούς ή κλέφτες, τους έδερναν ως κοµµουνιστές. Είχαν όµως
καταφέρει δύο πολύ µεγάλα επιτεύγµατα. Είχαν στα χέρια τους τον έλεγχο του παγκόσµιου
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αλλά εθνικά κατακερµατισµένου τραπεζικού συστήµατος και βέβαια ...τη Ρωσία. Αυτά ήταν
τα βασικά τους όπλα για το σχέδιό τους. Οι τράπεζες και η Ρωσία. Με αυτά τα δύο "όπλα" θα
άλωναν τον χριστιανικό κόσµο και όχι µόνο.
Το σχέδιο τους, δηλαδή, εξακολουθούσε να "τρέχει". Στόχος τους ήταν να γίνει ένα
ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα, το οποίο θα τους επέτρεπε να γίνουν οι ίδιοι το αποκλειστικό
λούµπεν υπόστρωµά του, που θα τους έδινε τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αστικές τάξεις
των ευρωπαϊκών κρατών. Οι απόλυτα ειδικοί της λούµπεν διαβίωσης θα γίνονταν τα
"φίλτρα" για όλους τους "διακριθέντες" της µεταπολεµικής εποχής. Αυτό, δηλαδή, που
ήθελαν, από τη στιγµή που δηµιούργησαν υποδοµές σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ήταν να
"γκρεµίσουν" µε έναν µεγάλο πόλεµο τα εθνικά σύνορα και να µην τα αφήσουν να
ξαναχτιστούν όπως ήταν πριν και άρα όπως δεν βόλευε τους ίδιους. Για να γίνει όµως ένας
πόλεµος

τέτοιου

µεγέθους

απαιτούνταν

µια

ανάλογη

χρηµατοδότηση.

Έπρεπε

να

χρηµατοδοτηθεί αυτός ο πόλεµος και αυτήν τη χρηµατοδότηση θα την αναλάµβαναν οι
ίδιοι.
Γιατί όµως να επιδιώξουν έναν τέτοιο πανάκριβο πόλεµο, όταν ήταν "βολεµένοι" ως
τραπεζίτες στην εποχή της βρετανικής παντοκρατορίας; Γιατί τους συνέφερε µια νέα και
άγνωστη αµερικανική τάξη πραγµάτων, ενώ θεωρητικά ήταν βολεµένοι στη βρετανική τάξη;
Γιατί η βρετανική τάξη πραγµάτων δεν ήταν πραγµατική τάξη πραγµάτων. Η Βρετανία
παρίστανε την αυτοκρατορία, αλλά δεν ήταν τέτοια. Ήταν απλά ένα θηριώδες εθνικό
κράτος, το οποίο, λόγω µεγέθους —και τιµητικά— ονοµαζόταν "αυτοκρατορία". Ο
σχεδιασµός ήταν εθνικός.
Τα κράτη ήταν "κλειστά" και το καθένα από αυτά λειτουργούσε µε τον γνωστό εθνικό
τρόπο …Τον τρόπο που συνέφερε τη βιοµηχανία και τους βιοµηχάνους και άρα τους
εχθρούς τους. Έπρεπε λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να διαλύσουν όλα αυτά τα κράτη.
Έπρεπε να "σπάσουν" αυτά τα εθνικά "αυγά" της βιοµηχανίας, για να κάνουν µια οµοιογενή
"οµελέτα", η οποία θα έδινε το πλεονέκτηµα στις τράπεζες και τους τραπεζίτες εις βάρος
των βιοµηχανιών και των βιοµηχάνων …Θα έδινε το πλεονέκτηµα στα λούµπεν στοιχεία της
κεφαλαιοκρατίας.
Αυτό και έκαναν; Πώς το έκαναν; Ξαναβούτηξαν στον κοινωνικό "βόθρο" …Τον χώρο
εκείνον, τον οποίο ως Εβραίοι γνώριζαν καλά …Τον χώρο εκείνον, ο οποίος ήταν γι' αυτούς
ό,τι το νερό για το ψάρι. Αναζήτησαν και πάλι τη στήριξη του λούµπεν Προλεταριάτου του
πιο διαθέσιµου κράτους. Πιο διαθέσιµο και πιο εύκολο κράτος για τους Εβραίους από τη
Γερµανία δεν υπάρχει. Επί έναν αιώνα τη "δουλεύουν" ασταµάτητα. Μέσα στο γερµανικό
λούµπεν Προλεταριάτο βρήκαν τον αγράµµατο, ατάλαντο, τεµπέλη και σχεδόν άστεγο
Χίτλερ, για να συνεργαστούν µαζί του. Τον χρηµατοδότησαν και αφού τον πλαισίωσαν µε
µεθύστακες, σακάτηδες, ανώµαλους, τεµπέληδες, σαδιστές κλπ., τον ανέβασαν στην
εξουσία. Στις µπυραρίες, στα καταγώγια και στα πορνεία της πλέµπας "γεννήθηκε" ο

17

Σταλινικός Μονεταρισμός

ναζισµός πριν ξεχυθεί εκτός Γερµανίας. Αυτόν τον Χίτλερ επέλεξαν, για ν' αρχίσει το µεγάλο
"σπάσιµο" των ευρωπαϊκών εθνικών "αυγών".
Πώς όµως τον χρηµατοδότησαν; Οι καιροί ήταν "εθνικοί" και άρα οτιδήποτε ενίσχυε ή
εξασθενούσε έθνη, ήταν ορατό και άρα επικίνδυνο γι' αυτόν που το µεθόδευε. Έπρεπε,
δηλαδή, τα παιχνίδια τους στην Ευρώπη να τα παίξουν από ασφαλή απόσταση. Πώς τα
έπαιξαν; Ως Αµερικανοί. Για να µην δηµιουργήσουν υποψίες στη βαθιά "εθνικοποιηµένη"
Ευρώπη, δεν τους χρηµατοδότησαν ως Βρετανοί ή Γάλλοι τραπεζίτες. Τους χρηµατοδότησαν
ως δήθεν "άσχετοι" Αµερικανοί. Τότε εµφανίζονται για πρώτη φορά όλα τα σηµερινά ισχυρά
ονόµατα της Νέας Τάξης Πραγµάτων εκτός από τους Ρότσιλντ και άλλους ευρωπαϊκής
καταγωγής Σιωνιστές …Ονόµατα όπως ο Ροκφέλερ, αλλά και οι Μπους. Αυτοί ήταν οι
χρηµατοδότες του Χίτλερ και αυτοί ήταν οι πρώτοι που µίλησαν για Νέα Τάξη Πραγµάτων.
Με εβραϊκής ιδιοκτησίας αµερικανικά δολάρια έκανε τον πόλεµο ο Χίτλερ. Με αυτά τα
εβραϊκά δολάρια γκρέµιζε τα εθνικά κράτη το ένα µετά το άλλο. Τα εθνικά "κελύφη"
"έσπαζαν" το ένα µετά το άλλο. Βλέποντας την επόµενη "ηµέρα" και τις ανάγκες της έκαναν
και το µεγάλο κόλπο του Ολοκαυτώµατος. Τι επεδίωκαν µ' αυτό; Στην εποχή που η Ευρώπη
θα ισοπεδωνόταν, η εβραϊκή πλέµπα θα έπρεπε να ήταν όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Στην
εποχή που η Ευρώπη θα πέθαινε από την πείνα, η εβραϊκή πλέµπα θα έπρεπε να
συντηρούνταν …έστω και οριακά. Στην εποχή που η Ευρώπη θα µάτωνε και θα
ακρωτηριαζόταν, η εβραϊκή πλέµπα θα έκανε αυτό που κάνει πάντα όταν τη βάζεις να
εργαστεί. Γκρίνιαζε.
Γιατί τους βόλευε αυτό; Πρώτον, γιατί δηµιουργούσαν µια "δεξαµενή" Εβραίων, την
οποία θα τη χρησιµοποιούσαν όπως τους βόλευε τους ίδιους και όχι όπως θα ήθελαν
εκείνοι. Θα τους τοποθετούσαν όπου τους βόλευαν τα µεταπολεµικά τους συµφέροντα και
όχι όπου τους άρεσε. Το "ξήλωµά" τους θα το "χρεώνονταν" οι Ναζί και όχι αυτοί, οι οποίοι
πλήρωσαν τους Ναζί να το κάνουν. ∆εύτερον, η µεγάλη µεταπολεµική "επιτυχία" των
Εβραίων πιθανότατα να εξόργιζε τους χριστιανικούς πληθυσµούς και αναζητούσαν ένα
"άλλοθι". Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν το απόλυτο "άλλοθι" για τους Εβραίους. Οι
Εβραίοι, που µε τα χρήµατά τους πλήρωσαν τους φονιάδες της Ευρώπης να αιµατοκυλίσουν
την ήπειρο, θα εµφανίζονταν σαν θύµατα και όχι ως θύτες.
Αφού ισοπέδωσαν την Ευρώπη, ήταν εύκολο να επιβάλουν τον σχεδιασµό τους. ∆ική
τους ιδέα ήταν να δηµιουργήσουν τα δύο δήθεν αντίπαλα µπλοκ. Γιατί; Για να µην
µπορέσουν τα εθνικά κράτη να ξαναχτίσουν τα εθνικά τους "κελύφη". Γιατί µε τη λογική
του µπλοκ θα έµενε "ανοικτή" η Ευρώπη. Μόνον µε αυτόν τον τρόπο θα εκµεταλλεύονταν
πραγµατικά την "επένδυση" του Χίτλερ. Αν τα κράτη "ξανάκλειναν", δεν θα κέρδιζαν τίποτε.
Τα πράγµατα θα παρέµεναν όπως ήταν στην αρχή …ίσως και χειρότερα, γιατί πολλοί είχαν
ήδη ενοχληθεί µε την προκλητική εβραϊκή χρηµατοδότηση των Ναζί. Ήταν θέµα χρόνου ν'
αναζητηθούν τα "γιατί" και τα "πώς" εκείνου του αιµατηρού παγκοσµίου πολέµου και αυτό
δεν συνέφερε τους εµπνευστές και χρηµατοδότες του. Εβραίοι πλούσιοι και υπεύθυνοι για
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χριστιανική εκατόµβη εκατοµµυρίων νεκρών, ήταν µάλλον ανθυγιεινό. Ήταν αποφασισµένοι
να συνεχίσουν το σχέδιό τους και αυτό έκαναν.
Ο αναγνώστης αρχίζει τώρα κι αντιλαµβάνεται πώς χρησιµοποιούσαν τα "όπλα" τους.
Ξεκίνησαν µε το "όπλο" των τραπεζών, για να σπάσουν τα "κελύφη" και στη συνέχεια
χρησιµοποίησαν το "όπλο" του κοµµουνισµού, ώστε να µην επιτρέψουν στα κράτη να
"ξανακλείσουν". Στην πρώτη φάση χρησιµοποίησαν τη Γερµανία και στη δεύτερη φάση
χρησιµοποίησαν τη Ρωσία …Τη δική τους Ρωσία …Τη Ρωσία που την έλεγχαν απόλυτα.
Αυτήν την κοµµουνιστική Ρωσία εµφάνισαν σαν µέγιστη απειλή του ελεύθερου κόσµου, για
να "χτίσουν" το αντίπαλο δέος της ∆ύσης. Πάνω σ' αυτήν τη Ρωσία έστησαν το δήθεν
Ανατολικό Μπλοκ. Λέµε δήθεν µπλοκ, γιατί αυτό δεν ίσχυε. Απολύτως τεχνητό ήταν. Ο
Στάλιν όχι απλά δεν έπρεπε να συµµετέχει στη Γιάλτα ως ισότιµος συνοµιλητής αλλά ούτε
ως σερβιτόρος.
Η Ρωσία εκείνη την εποχή ήταν µια "παράγκα". Όχι ν' ανταγωνιστεί την Ευρώπη ως
σύνολο δεν µπορούσε, αλλά στην κυριολεξία δεν είχε µαντήλι για να κλάψει. Χάρη θα της
έκαναν οι ∆υτικοί, αν την άφηναν απλά να υπάρχει, "ξεψυχώντας" …Και όµως. Οι Εβραίοι
αρχικά την εµφάνισαν ως ισχυρή και στη συνέχεια την έκαναν πραγµατικά ισχυρή. Την
έκαναν ισχυρή µε την ίδια µέθοδο που µισό αιώνα µετά έκαναν ισχυρή την Κίνα. Πήραν
τεχνογνωσία της Ευρώπης και τη χάρισαν στη Ρωσία, για να παριστάνει την υπερδύναµη.
Έδωσαν έτοιµη τεχνογνωσία στο εβραϊκό "Σοβιέτ", για να ελέγχει τους ευρωπαϊκούς
"δορυφόρους" του. Στο διάστηµα που η Σοβιετική Ένωση θα παρίστανε την αυτοκρατορία,
αυτοί θα προλάβαιναν να χτίσουν τη µισή "αυτοκρατορία" τους …Τη µισή …όπως ήταν µισή
και η Γερµανία.
Την ώρα δηλαδή που η εβραϊκή προπαγάνδα "µεγέθυνε" επικίνδυνα τη σοβιετική
"υπερδύναµη", οι Εβραίοι τραπεζίτες "έχτιζαν" τη µεταπολεµική Ευρώπη. Τι έκαναν; Αυτό,
το οποίο είχαν εξ’ αρχής σκοπό να κάνουν. Να την "πνίξουν" στη "βοήθεια". Τότε µπήκαν τα
χρήµατα των Εβραίων τραπεζιτών ως σχέδια τύπου Μάρσαλ …Τα χρήµατα εκείνα, τα οποία
θα ανάγκαζαν τα κράτη να παραµείνουν µονίµως "ανοικτά" στους δανειστές τους. Οι
λούµπεν τραπεζίτες θα αποφάσιζαν ποιος θα ήταν ο "καλός" και "πολιτισµένος" βιοµήχανος
που θα χρηµατοδοτούνταν και ποιος θα ήταν ο "κακός" και "εθνικιστής" που δεν θα
χρηµατοδοτούνταν.
Οι Εβραίοι είχαν πετύχει τον βασικό τους στόχο. Είχαν γίνει αν όχι αφεντικά
τουλάχιστον συνέταιροι µε τους πρώην πανίσχυρους εχθρούς και ανταγωνιστές τους. Το
λούµπεν της κεφαλαιοκρατίας για πρώτη φορά στην ιστορία στεκόταν στο ίδιο επίπεδο µε
την ίδια την κεφαλαιοκρατία. Αυτά όµως τα λούµπεν στοιχεία είχαν ως στόχο να
ισχυροποιηθούν σε όλες τις κοινωνίες και αναζητούσαν συµµάχους. ∆εν ήθελαν αντιδράσεις
µέσα στα κράτη …Αντιδράσεις, τις οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν οι αστοί και άρα ο
σκληρός πυρήνας του λούµπεν του Προλεταριάτου …Οι αστοί, οι οποίοι θα µπορούσαν να
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ξεσηκώσουν τους λαούς για τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώµατα, που απειλούνταν από
τους Εβραίους τραπεζίτες.
Όταν απέναντί σου έχεις στοιχεία λούµπεν, είναι εύκολες οι λύσεις. Τους δίνεις µερίδιο
από τη λεία και τους ξεφορτώθηκες. Τι ήθελαν πάντα οι αστοί; Εξουσία και χρήµα. Αυτό και
πήραν από τους Εβραίους. Τότε αναπτύχθηκαν όλα τα σοσιαλιστικά κόµµατα, που
κυριάρχησαν στη µεταπολεµική Ευρώπη. Τι ήταν αυτά τα κόµµατα; Όλα τα λούµπεν
στοιχεία της υποκοινωνίας, τα οποία υπό τον έλεγχο των κοµµουνιστικών κοµµάτων
έπαιρναν αγωνιστικά "ένσηµα" και αναρριχώνταν στις ανώτατες µεγαλοαστικές θέσεις.
Ο σχεδιασµός και όχι η τύχη έφεραν στην Ελλάδα, για παράδειγµα, το "σκουπιδαριό"
τύπου Παπανδρέου στην εξουσία. Ο σχεδιασµός των Εβραίων, που χρηµατοδότησαν το
κόµµα του —για να δηµιουργηθεί— και στη συνέχεια έβαλαν τον Εβραίο επικεφαλής του. Ο
σχεδιασµός τους δηµιούργησε το Πολυτεχνείο, όπου το απόλυτο "κατακάθι" της κοινωνίας
ανέλαβε να στελεχώσει το σύνολο του κρατικού µηχανισµού της µεταπολίτευσης. Ο
σχεδιασµός έφερε ανθρώπους κατωτάτης υποστάθµης στην κορυφή της ελληνικής
κοινωνίας. Λούµπεν στοιχεία όπως η ∆αµανάκη, ο Λαλιώτης, ο Χριστοδουλάκης, ο
Παπουτσής ανέβηκαν µε συνοπτικές διαδικασίες την κοινωνική ιεραρχία. Αυτός ήταν ο
σχεδιασµός του σοσιαλισµού. Αυτό έγινε σε όλη την Ευρώπη και όχι µόνον στην Ελλάδα. Ο
Μιτεράν ή ο Κράξι —και πολλοί άλλοι— δεν διέφεραν από τον Παπανδρέου, εφόσον όλοι
τους ανήκαν στον ίδιο σχεδιασµό.
Γιατί επιλέχθηκε ο σοσιαλισµός; Τους βόλευε η "συγγένειά" του µε τον κοµµουνισµό και
άρα η εύκολη πρόσβαση στο λούµπεν "σκουπιδαριό" των κοινωνικών αγώνων …Τους
βόλευε

να

"ψαρεύουν"

πρόσωπα

στις

ελεγχόµενες

"δεξαµενές"

των

δικών

τους

κοµµουνιστικών κοµµάτων. Είχαν µεγάλη ανάγκη να ελέγχουν την εξουσία, γιατί γνώριζαν
ότι βρίσκονταν υπό διαρκή απειλή. Γνώριζαν ως τραπεζίτες ότι, έχοντας ως αντιπάλους τους
βιοµηχάνους, δεν θα έπρεπε να εφησυχάζουν.
Οι βιοµήχανοι θα ξεχνούσαν γρήγορα τη βοήθειά τους, αν µπορούσαν να τους
παρακάµψουν …Οι βιοµήχανοι, οι οποίοι εξ’ αρχής αντιδρούσαν στις ανοικτές αγορές. Ήταν
λογικό λοιπόν για τους Εβραίους ν' αναζητήσουν τη συµµαχία των λούµπεν του
Προλεταριάτου. Να το αναζητήσουν και να το ακριβοπληρώσουν, αν αυτό ήταν απαραίτητο.
Μέθυσοι,

µοιχοί,

κλέφτες,

αλήτες,

χαφιέδες,

που

είχαν

σχέση

µε

συνδικάτα

και

κοµµουνιστικά κόµµατα, ήταν εύκολο να εµφανιστούν σαν οι δήθεν λαϊκοί ήρωες µε το
φιλολαϊκό προφίλ. Με λίγη χρηµατοδότηση από τις εβραϊκές τράπεζες και άπειρη
προπαγάνδα από τα γνωστά εβραϊκά ΜΜΕ, ήταν εύκολο να τους επιβάλουν µε σχεδόν
µονοπωλιακές συνθήκες.
Επιπλέον, τους βόλευε εκείνη η συγκεκριµένη πλευρά του λούµπεν Προλεταριάτου και
όχι αυτή που είχαν δοκιµάσει για παράδειγµα µε τον Χίτλερ, γιατί είχαν αλλάξει τα
ζητούµενα. Ο παραδοσιακός εθνικιστικός προσανατολισµός της ∆εξιάς απειλούσε τους
Εβραίους και ο κοµµουνιστικός διεθνισµός δεν τους εξυπηρετούσε. Επέλεξαν το ενδιάµεσο
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…Λούµπεν ανθρώπους, οι οποίοι θα είχαν συµφέρον από την καταστροφή της παλαιάς
εθνικής βιοµηχανικής και µεγαλοαστικής τάξης και ταυτόχρονα δεν θα ήταν ορατά
κοµµουνιστές και άρα απειλή για τη "νοµιµότητα" του µεταπολεµικού καπιταλιστικού
σχεδιασµού.
Όλα αυτά µεθοδεύτηκαν τέλεια µέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80. Μέσα σε
τριανταπέντε χρόνια δηµιούργησαν στην Ευρώπη τις κοινωνικές συνθήκες που τους
βόλευαν και τις έλεγχαν απόλυτα. Είχαν καταφέρει µια µίνι παγκοσµιοποίηση στον δυτικό
κόσµο και έλεγχαν κατ’ αποκλειστικότητα το τραπεζικό του σύστηµα. Μόνοι τους
αποφάσιζαν για τα πάντα. Μόνοι τους αποφάσιζαν τόσο για το ποιοι θα κυβερνήσουν τις
χώρες του ∆υτικού Μπλοκ όσο και για το ποιοι θα διακριθούν σε αυτές …Το σύνολο των
διακριθέντων σε µια εθνική κοινωνία και όχι µόνον του Προλεταριάτου της. Οι ίδιοι,
δηλαδή, αποφάσιζαν για το ποιοι βιοµήχανοι θα "µεγαλουργήσουν" µε τα δικά τους δάνεια
και οι ίδιοι αποφάσιζαν ποιοι λούµπεν προλετάριοι πολιτικοί θα "δοξαστούν" µε τις δικές
τους χορηγίες.
Όλα αυτά ήταν καλά και τέλεια, αλλά αφορούσαν ένα συγκεκριµένο µέρος του κόσµου.
∆εν αφορούσαν ολόκληρο τον κόσµο, όπως ονειρεύονταν και όπως είχαν σχεδιάσει. Στις
αρχές της δεκαετίας του 90 αποφάσισαν πλέον να κάνουν το µεγάλο "άλµα" …Το απόλυτο
άλµα. Το άλµα εκείνο, το οποίο δεν είχε δοκιµάσει ποτέ και κανένας λαός …Το άλµα προς
την παγκόσµια κυριαρχία …Το άλµα προς την παγκόσµια διακυβέρνηση. Τι θα έκαναν; Θα
ενσωµάτωναν —µε τους όρους που τους συνέφερε— το ένα µπλοκ µέσα στο άλλο. Γι' αυτό
αναφέραµε τη µισή Γερµανία. Η "ένωση" των κόσµων θα ξεκινούσε από τη Γερµανία. Το
"πείραµα" της ελεγχόµενης "ένωσης" θα ξεκινούσε από τους "αδερφούς" και µετά θα το
δοκίµαζαν και στους ξένους µεταξύ τους. Αυτό, δηλαδή, το οποίο αρχικά θα κατάφερναν µε
την ένωση της ∆υτικής Γερµανίας µε την Ανατολική Γερµανία, στη συνέχεια θα το
"αντέγραφαν" στο γενικό επίπεδο.
Τι έκαναν; Ανέµιξαν τα δύο µπλοκ, τα οποία έλεγχαν απόλυτα. Τα ανέµιξαν όµως µε τον
τρόπο που συνέφερε τους ίδιους και όχι τους λαούς τους. Τους λαούς τούς άφησαν στη
φτώχεια και τη δυστυχία. Αρκεί να δει κάποιος τους κοινωνικούς δείκτες της πάλαι ποτέ
πανίσχυρης Ρωσίας και Ανατολικής Γερµανίας και θα καταλάβει τι σήµανε η ένωση και η
"δηµοκρατία" για τους λαούς εκείνους …Φτωχοί, άνεργοι και αλκοολικοί στην πλειοψηφία
τους. Μιλάµε για τέτοια αθλιότητα, που έχουµε φτάσει στο σηµείο να µιλάµε για νοσταλγούς
του σταλινισµού. Υπάρχουν άνθρωποι, που, εν µέσω "δηµοκρατίας", νοσταλγούν τον
σταλινισµό.
Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία αποτελέσµατα. Μεθοδεύτηκαν, για να καταλήξουν σ' αυτό το
σηµείο. Μεθοδεύτηκαν από τους Εβραίους. Ως τραπεζίτες χρηµατοδότησαν ένα τεράστιο
πλιάτσικο των ∆υτικών εις βάρος των Ανατολικών. Γιατί; Για να δηµιουργήσουν συνθήκες
συνενοχής και ταυτόχρονα για να µην συναντήσουν αντίδραση στον πλέον βασικό και
βέβαια µυστικό τους σκοπό. Ποιος ήταν αυτός; Να "κατασπαράξουν" τα κράτη µε
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καπιταλιστικούς όρους —και άρα µε την απόλυτη σκληρότητα— και στη συνέχεια να
παραδώσουν τα "κουφάρια" τους σε σταλινικούς ηγέτες. Γιατί; Για να τους ελέγχουν
απόλυτα.
Αυτό έγινε σε όλα τα επίπεδα και εις βάρος όλων των λαών της πρώην Ανατολικής
Ευρώπης. Οι Εβραίοι τραπεζίτες χρηµατοδότησαν τις πορτοκαλί "επαναστάσεις" όλων των
πρώην

κοµµουνιστικών

κρατών.

Οι

ίδιοι

χρηµατοδότησαν

όλες

τις

αποσχιστικές

"επαναστάσεις" όλων των σοβιετικών δηµοκρατιών. Γιατί; Για τους λόγους που το κάνουν
πάντα …Για να δηµιουργήσουν από το λούµπεν του Προλεταριάτου πιστούς δούλους. Ακόµα
και ο µεθύστακας ο Γέλτσιν παρίστανε τον επαναστάτη. Η σηµερινή υπόδικος Τιµοσένκο
επίσης. Ενθαρρύνοντας τη διαφθορά µέσα σε όλα τα πρώην ανατολικά κράτη και βάζοντας
τα δικά τους κοµµουνιστικά κόµµατα να πρωταγωνιστούν στην παρανοµία, δηµιούργησαν
τους νεόπλουτους "καπιταλιστές" και αυτούς τους πλούσιους κακοποιούς στη συνέχεια τους
έβαλαν στην εξουσία.
Με αυτούς συνεργάστηκαν. Με τους δικούς τους λούµπεν κοµµουνιστές, που τους
επέτρεψαν να γίνουν ατιµώρητα λούµπεν κακοποιοί, για να επανέλθουν στην εξουσία σαν
πετυχηµένοι καπιταλιστές. Αυτοί ήταν που επέτρεψαν τη λεηλασία των πάντων. Με αυτούς
συνεργαζόταν ο Τσουµπάις και µετέτρεψε την πάµπλουτη Ρωσία σε µια έρηµο …Πραγµατική
έρηµο, αν σκεφτεί κάποιος ότι η πρώην παραγωγική βιοµηχανική Ρωσία κατέληξε να έχει
πάνω από το 50% του ΑΕΠ από εξαγωγές πετρελαίου …Απόλυτη έρηµος, όµοια µε αυτήν
της Σαουδικής Αραβίας. Αυτήν τη λεηλατηµένη Ρωσία την παρέδωσαν στον Πούτιν …Τον
χαφιέ Πούτιν …Τον πράκτορα της KGB, ο οποίος παλεύει µε τίγρεις, αλλά απέναντι στους
Εβραίους είναι "γατάκι". Αυτόν ανέλαβαν να εµφανίσουν σαν "µεγάλο" Ρώσο τα αφεντικά
των ΜΜΕ παγκοσµίως. Αυτοί τον κατασκεύασαν εκ του µηδενός. Είναι βέβαιο ότι ανά πάσα
στιγµή τον εκβιάζουν µε την απόλυτη καταστροφή.
Αυτοί οι Ρώσοι παρέδωσαν τον πλούτο της Ρωσίας στους Εβραίους. Λογικό είναι αυτό.
∆ική τους θεωρούσαν οι Εβραίοι τη Ρωσία και θα ήταν αδύνατον να δεχθούν κάποιους
άλλους να επωφεληθούν στο πλιάτσικο. Εβραίοι είναι όλοι οι "φεουδάρχες", οι οποίοι
πρωταγωνίστησαν στη ρωσική λεηλασία. Από τον Τσουµπάις µέχρι τον Αµπράµοβιτς και τον
Χανταρκόφσκι. Οι Εβραίοι κράτησαν για λογαριασµό τους τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της
πιο πλούσιας χώρας στον κόσµο και για τους υπόλοιπους δυτικούς το κέρδος ήταν ότι
ξεφορτώνονταν αυτόν τον γίγαντα µε τις απίστευτες πρώτες ύλες από αντίπαλο.
Ποιοι ήταν αυτοί, οι οποίοι επωφελήθηκαν από αυτό το "ξεφόρτωµα"; Κυρίως οι
Γερµανοί …Αυτοί, οι οποίοι προβλεπόταν στον σχεδιασµό να πρωταγωνιστούν εντός του
∆υτικού Κόσµου …Τα "υποζύγια" των Εβραίων. Με εξουδετερωµένη την επικίνδυνη
"αρκούδα" της Σιβηρίας, θα µπορούσε και η µέχρι τώρα "ξεδοντιασµένη" Γερµανία να
αρχίσει να "µπουσουλάει" σαν θηρίο. Αυτό το θηρίο όµως έπρεπε να το ελέγχουν απόλυτα.
Αυτό ήταν απαραίτητο. Γιατί; Γιατί ο ∆υτικός Κόσµος στον νέο παγκόσµιο σχεδιασµό θα
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γινόταν το ένα µέρος του διπόλου και αυτό θα το έλεγχαν µέσω Γερµανίας. Άρα έπρεπε να
ελέγχουν απόλυτα την ίδια τη Γερµανία.
Πώς το κατάφεραν αυτό; Παγίδευσαν τους Γερµανούς. Έδωσαν στους ∆υτικογερµανούς
το

"κόκαλο"

αποζηµιώσουν

της

λεηλασίας

τους

της

Ανατολικούς

∆υτικής
µε

Γερµανίας

πόστα

και

εξουσίας.

απέκτησαν

Έβαλαν

τους

το

άλλοθι

να

∆υτικούς

να

λεηλατήσουν τους Ανατολικούς, αλλά την εξουσία της ενιαίας Γερµανίας την παρέδωσαν
στους Ανατολικούς …Στους σταλινικούς …Στους σταλινικούς τύπου Μέρκελ. Γιατί; Για να
τους ελέγχουν απόλυτα. Για να τους εκβιάζουν. Για να εκµεταλλευτούν και πάλι το λούµπεν
στοιχείο της κοινωνίας. Οι χαφιέδες της Στάζι θα ήταν τα υπάκουα "σκυλάκια" των Εβραίων,
ακόµα κι αν ήταν οι φοβεροί και τροµεροί Καγκελάριοι της Γερµανίας.
Αυτήν τη Γερµανία την ισχυροποίησαν τεχνητά µε τα δικά τους χρήµατα. Με δικά τους
χρήµατα της εξασφάλισαν την υπέρτατη ποιότητα τεχνογνωσίας και άρα την απόλυτη
ανταγωνιστικότητα. Για ό,τι αισθάνεται περήφανος ο γερµανικός λαός σήµερα και κατηγορεί
τους Έλληνες, απλά δεν γνωρίζει τι συµβαίνει. Οι Γερµανοί σε αυτήν την "έκρηξη"
ανάπτυξης έβαλαν µόνον τις µπεζ κάλτσες τους. Για ό,τι είναι "περήφανη" σήµερα η
Γερµανία, το χρωστάει στα χρήµατα των Εβραίων. Τα πάντα είναι αγορασµένα µε τα
χρήµατα της FED, τα οποία έφταναν στη Γερµανία µε κοντέινερ. Λεηλάτησαν ολόκληρη την
οικονοµία των ΗΠΑ, προκειµένου να "γυαλίσουν" τη γερµανική παραγωγική "µηχανή".
Μόλις ισχυροποίησαν αυτήν τη Γερµανία, την "έστρεψαν" εναντίον της Ευρώπης …Η
γνωστή καλή "συνταγή". Με εξουδετερωµένη πλήρως τη Ρωσία, την έβαλαν να επιτεθεί και
πάλι εναντίον της Ευρώπης. Πώς; Και πάλι εκµεταλλευόµενοι τις λούµπεν γνωριµίες τους.
Με χαφιέδες, πράκτορες, διαφθορείς κλπ., "άλωσαν" ολόκληρη την Ευρώπη. Ελέγχοντας τις
ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών, στην κυριολεξία τα διέλυσαν. Με Χριστοφοράκους,
Μαντέληδες και Σηµίτηδες "κατέκτησαν" την Ελλάδα, χωρίς οι Έλληνες να καταλάβουν τι
έγινε.
Έκαναν ό,τι έκαναν πάντα τα λούµπεν στοιχεία του εβραϊσµού. Κατέστρεψαν τα πάντα.
∆ιέλυσαν τα εργοστάσια και κατέστρεψαν την κεφαλαιοκρατία, η οποία θα µπορούσε ν'
αντισταθεί. Έστειλαν εκατοµµύρια Έλληνες στην ανεργία. Στη συνέχεια, ως γνήσιοι
απατεώνες, τους "µέθυσαν". Τους έδωσαν δάνεια, τους έβαλαν στο χρηµατιστήριο, τους
άλλαξαν τα πρότυπα και τους κατέστρεψαν. Πόρνες, τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές
έγιναν οι "βασιλείς" στην πιο διάσηµη δηµοκρατία του Πλανήτη. Ό,τι έκαναν στην Ελλάδα,
το έκαναν παντού. Το έκαναν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία κλπ..
Ο Πρόντι ή ο Μπαρόζο δεν διαφέρουν από τον προδότη Σηµίτη. Γι' αυτό άλλωστε
αποζηµιώθηκαν µε υψηλές θέσεις στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.
Το ίδιο έκαναν και στις ΗΠΑ, όπου µέχρι τώρα τους "φιλοξενούσαν". Τις λεηλάτησαν
στον απόλυτο βαθµό. Αλλάζοντας τον σχεδιασµό, άλλαξαν και την έδρα τους και τώρα
επιχειρούν από τη Γερµανία. Τώρα οι ΗΠΑ τούς φαίνονται "περιφέρεια" και δεν τους
βολεύουν γιατί τις φοβούνται. Γιατί; Γιατί χρησιµοποίησαν τους αµερικανικούς πόρους, για
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να "κατακτήσουν" την Ευρώπη. Οικειοποιήθηκαν τον αµερικανικό πλούτο, για να επιβάλουν
τον πανάκριβο σχεδιασµό, ο οποίος απαιτούσε παγκόσµια διαφθορά. Λεηλάτησαν τις ΗΠΑ
και τη λεία την έστειλαν στην Ευρώπη, για να στήσουν τη νέα "γερµανική" αυτοκρατορία.
Με χρήµατα των Αµερικανών πολιτών στήθηκε η σηµερινή γερµανική παντοδυναµία στην
παραγωγή. Με χρήµατα των Αµερικανών πολιτών εξαγοράστηκε η τεχνογνωσία αιχµής, η
οποία δίνει την στη γερµανική παραγωγή την απόλυτη υπεροχή.
Οι ΗΠΑ στην κυριολεξία "στύφτηκαν" σαν µια λεµονόκουπα από τους Εβραίους. Το πιο
πλούσιο κράτος του κόσµου µέσα σε λίγες δεκαετίες έχει µετατραπεί σε ένα χρεοκοπηµένο
"Μπαγκλαντές". Με επίσηµο χρέος κοντά στα 14,5 τρις δεν έχει ελπίδα ν' ανακάµψει ούτε
σε έναν αιώνα. Λέµε για επίσηµο, γιατί τα πράγµατα είναι ακόµα πιο τραγικά, αν σκεφτεί
κάποιος πόσα µπορεί να είναι "κρυµµένα" και δεν φαίνονται …Αν σκεφτεί κάποιος ότι
Εβραίοι ελέγχουν το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού τους συστήµατος …Αν σκεφτεί κάποιος
ότι Εβραίοι ελέγχουν το σύνολο του νοµισµατικού τους συστήµατος. Ένα χρέος, το οποίο θα
µπορεί να µεγεθυνθεί απότοµα στο σκάσιµο της οποιασδήποτε "φούσκας" αφορά την
αµερικανική οικονοµία. Ακόµα και η ανώτατη εκπαίδευση των ΗΠΑ είναι µια "φούσκα", η
οποία µπορεί να σκάσει την οποιαδήποτε στιγµή.
Αυτή η πολιτική της καµένης "γης", που ακολούθησαν οι Εβραίοι στη ∆ύση, µας
οδήγησε στη σηµερινή κατάσταση …Στην κατάσταση εκείνη, όπου τα µεγάλα κράτη έχουν
αποβιοµηχανιστεί πλήρως, εκτός από τη Γερµανία, η οποία σπάει το ένα ρεκόρ µετά το άλλο
…Στην κατάσταση εκείνη, όπου όλοι οι λαοί είναι φτωχοί και άνεργοι και οι Γερµανοί
"ευγνώµονες" στους Εβραίους, γιατί δεν έχουν την "τύχη" των υπολοίπων …Στην
κατάσταση εκείνη, όπου τα πάντα ξεκινάνε και καταλήγουν στα χέρια των ίδιων
τοκογλύφων …Των τοκογλύφων, οι οποίοι χρηµατοδοτούν τα κράτη, οδηγώντας τα σε
αυτοκτονικές "σωτηρίες" και ταυτόχρονα "τζογάρουν" στην καταστροφή τους.
Αυτός ο κόσµος όµως, όσο πονηρά κι αν έχει στηθεί, δεν µπορεί να λειτουργήσει µόνος
του χωρίς κάποιο αντίπαλο δέος. Ποιο είναι αυτό; …Μα φυσικά η Κίνα. Αρκεί να δει κάποιος
τη συµπεριφορά των Εβραίων απέναντι στην Κίνα και θα καταλάβει ότι είναι δικό τους
"δηµιούργηµα" …Ένα τεχνητό "δηµιούργηµα" του παγκόσµιου τραπεζικού συστήµατος. Είναι
"δηµιούργηµα" όµοιο µε τη Γερµανία. ∆εν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος αυτό. Ας
συγκρίνει τη συµπεριφορά των Εβραίων απέναντι στην Κίνα σε σχέση µε την "αδερφή" της
Σοβιετική Ένωση και βέβαια τα άλλα κοµµουνιστικά κράτη και τα συµπεράσµατα θα βγουν
αυτόµατα.
Τη

Σοβιετική

Ένωση

τη

διέλυσαν,

χρηµατοδοτώντας

και

ενισχύοντας

όλες

τις

αποσχιστικές "επαναστάσεις". Την Κίνα την προστάτευσαν από την οποιαδήποτε διάσπαση,
ενώ

θα

µπορούσαν

να

τη

διαλύσουν,

χρηµατοδοτώντας

Θιβετιανούς,

Νεπαλέζους,

Μαντζούριους, Μογγόλους, Ουιγούρους και πολλούς άλλους λαούς, οι οποίοι πραγµατικά
θέλουν να αποσχιστούν από την εξουσία του φασιστικού Πεκίνου. Η Κίνα, δηλαδή, δεν είναι
τόσο ενιαία όσο φαίνεται. Είναι τόσο ενιαία όσο βολεύει τους Εβραίους.
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Την ανάλογη "διπλή" συµπεριφορά είχαν και σε άλλα θέµατα. Την τεχνογνωσία της
Σοβιετικής Ένωσης τη λεηλάτησαν και την αφαίρεσαν από τους κατόχους της για να τους
εξασθενίσουν, ενώ στην Κίνα έκαναν τα ακριβώς αντίθετα. Τα εργοστάσια της Σοβιετικής
Ένωσης τα αγόραζαν και τα έκλειναν το ένα µετά το άλλο, ενώ στην Κίνα έχτιζαν µε δικά
τους χρήµατα το ένα εργοστάσιο µετά το άλλο. Το πανάκριβο και εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό της Σοβιετικής Ένωσης το βύθισαν στην ανεργία και τον αλκοολισµό. Στην Κίνα
έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Πήραν φτηνό και ανεκπαίδευτο ανθρώπινο δυναµικό από τα
χωράφια και µε δικά τους χρήµατα το εκπαίδευσαν στην υψηλή τεχνολογία.
Το αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης τραγικό …Μια Σοβιετική Ένωση, που έστηνε
δορυφορικούς σταθµούς στο ∆ιάστηµα, την κατάντησαν να µην κατασκευάζει ούτε
ποδήλατα. Αντίθετα σε µια Κίνα, όπου ο πρωτόγονος κοµµουνισµός της έχει κάνει "πόλεµο"
ακόµα και µε τα σπουργίτια, έδωσαν τεχνογνωσία αιχµής, που της επιτρέπει πλέον να έχει
και διαστηµικές φιλοδοξίες. Η Κίνα, η οποία λίγα χρόνια πριν έφτιαχνε µε λάσπη κάµινους
για χάλυβα µέσα στα χωράφια, φτιάχνει σήµερα πυρηνικά αεροπλανοφόρα. Πού τη βρήκε
αυτήν την τεχνογνωσία; Κάποιος της την έδωσε. Αυτοί είναι οι "επενδυτές" Εβραίοι.
Την ίδια προστασία των Εβραίων απολαµβάνει η Κίνα και στο επίπεδο της εσωτερικής
της λειτουργίας. Την επίσηµη κοµµουνιστική ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης τη γκρέµισαν,
χρηµατοδοτώντας "πορτοκαλί" επαναστάσεις. Την επίσηµη κοµµουνιστική ηγεσία της Κίνας
δεν την άγγιξαν ποτέ. Ποτέ δεν καταγγέλθηκε για κανένα έγκληµά της, παρά το γεγονός ότι
τέτοια έχει άπειρα. Στη Σοβιετική Ένωση πρόβαλαν σε παγκόσµιο επίπεδο ως επαναστάτες
καραγκιόζηδες τύπου Γέλτσιν την ίδια στιγµή που πραγµατικοί αγωνιστές στην Κίνα
βρίσκονται στη φυλακή ή εκτελούνται. Το κοµµουνιστικό της κόµµα ποτέ δεν καταγγέλθηκε
για φασιστικές πρακτικές. Ο µονοκοµµατισµός της ποτέ δεν καταγγέλθηκε ως έλλειµµα
δηµοκρατίας. Ενώ όλα τα κοµµουνιστικά κράτη τα απειλούν µε τις επενδύσεις, προκειµένου
να "εκδηµοκρατιστούν", στην Κίνα κάνουν τα αντίθετα.
Ο αναγνώστης αντιλαµβάνεται ότι η ισχύς της Κίνας είναι απολύτως τεχνητή. Στην
πραγµατικότητα η δήθεν πανίσχυρη οικονοµικά Κίνα είναι ένα "σκιάχτρο" των Εβραίων
…Ένα φόβητρο, το οποίο υπάρχει, απλά γιατί οι χριστιανικοί λαοί είναι κορόιδα …Τόσο
κορόιδα, που κάθονται και υποφέρουν εξαιτίας των Κινέζων, επειδή τους δουλεύουν οι
Εβραίοι. Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί αυτό είναι η πραγµατικότητα. Σε µια εποχή όπου η Κίνα
στην κυριολεξία τρώει "ψωµί" εξαιτίας της ∆ύσης και της ∆ηµοκρατίας, δεν βρέθηκε ούτε
ένας να την καταγγείλει για τον φασισµό της και να την απειλήσει µε εµπορικούς ή άλλους
αποκλεισµούς. ∆εν υπάρχουν αποκλεισµοί για την Κίνα.
…∆εν υπάρχουν, παρ' όλο που αυτοί οι αποκλεισµοί όχι µόνον συνάδουν µε τις
δηµοκρατικές ευαισθησίες των λαών της ∆ύσης, αλλά συµφέρουν και οικονοµικά τους
χριστιανούς. Ακόµα δηλαδή και εκ του πονηρού να το σκεφτεί κανείς, θα έπρεπε να
απειλείται η κινεζική ηγεσία µε αποκλεισµούς, σε περιπτώσεις που δεν έκανε δηµοκρατικά
"ανοίγµατα" στην κοινωνία της. Με τις "πλάτες" όµως των Εβραίων δεν αλλάζει
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συµπεριφορά, γιατί αυτό συµφέρει το λούµπεν των τραπεζιτών, οι οποίοι µισούν τους
∆υτικούς βιοµηχάνους και βέβαια τους χριστιανικούς λαούς.
Το αποτέλεσµα είναι αυτό που βλέπουµε. Η Κίνα µε χριστιανική τεχνογνωσία µπαίνει
στη χριστιανική αγορά και στην κυριολεξία τη µονοπωλεί εις βάρος όλων των παραγόντων
της οικονοµίας της. Νικάει χωρίς αντίσταση τους απροστάτευτους κεφαλαιοκράτες της, αλλά
ταυτόχρονα βυθίζει στη φτώχεια και το Προλεταριάτο της. Κονοµάει εις βάρος όλων των
χριστιανών, τους οποίους µετατρέπει σε φτωχούς ανέργους, εφόσον εξαιτίας της κλείνουν
τα χριστιανικά εργοστάσια. Μια κατάσταση από την οποία δεν θα απαλλαγούµε εύκολα, αν
αναλογιστεί κάποιος τις συνέπειες της πρόσφατης συµφωνίας µαµούθ της Ρωσίας µε την
Κίνα.
Με τα χριστιανικά πετρέλαια της Ρωσίας θα εξασφαλίζει η Κίνα τη µελλοντική
ανταγωνιστικότητά της εις βάρος των χριστιανών. Ποιοι ελέγχουν τη συµπεριφορά, αλλά
και τις πετρελαιοπηγές της Ρωσίας; Οι Εβραίοι. Άρα αυτοί αποφάσισαν να δώσουν
µονιµότητα στην ισχύ της Κίνας. Κάπως έτσι θα λειτουργεί το δίπολο των γιγάντων της
παραγωγής και στη µέση θα υπάρχει το πετρέλαιο. ∆ύο "θηρία" θα κάθονται απέναντι από
δύο "ποτίστρες". Τις πετρελαιοπαραγωγές "ποτίστρες", που έχει ανάγκη η παραγωγή και οι
οποίες είναι η Ρωσία και η Μέση Ανατολή. Για τον έλεγχό τους δήθεν θα συγκρούονται τα
"θηρία" και θα τις καθηλώνουν καί τις δύο στην υπανάπτυξη. Αυτό είναι το µέλλον, το
οποίο προβλέπεται για τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή.
Αυτήν την τεχνητά ισχυρή Κίνα οι Εβραίοι όχι µόνον θα την ελέγχουν απόλυτα, αλλά
και θα την "αρµέγουν" απόλυτα. Θα είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοί της στον ίδιο βαθµό που
ελέγχουν και τη ∆ύση. Πώς θα το καταφέρουν αυτό; Μέσω του εκβιασµού. Ανά πάσα
στιγµή µπορούν να εκβιάζουν την ηγεσία της. Η φασιστική ηγεσία, η οποία καθηµερινά
εγκληµατεί εις βάρος του κινεζικού λαού, µπορεί ανά πάσα στιγµή να "καταγγελθεί" ως
τέτοια από τα εβραϊκά ΜΜΕ. Η ηγεσία, που καταπατά διαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
ανά πάσα στιγµή µπορεί να απειληθεί µε παραποµπή σε κάποιο διεθνές δικαστήριο …Μπορεί
ανά πάσα στιγµή να απειληθεί µε αποσχιστικές ή κοινωνικές επαναστάσεις, οι οποίες θα
απολαύσουν τη "συµπαράσταση" της παγκόσµιας κοινής γνώµης.
Η κοµµουνιστική ηγεσία της Κίνας είναι τόσο βρόµικη και φασιστική, που κινδυνεύει ανά
πάσα στιγµή µε ανατροπή. Αυτό το ενδεχόµενο το γνωρίζει και γι' αυτόν τον λόγο ανέχεται
τον εβραϊκό έλεγχο. Τον αποδέχεται, όχι απλά χωρίς διαµαρτυρίες, αλλά µε ενθουσιασµό,
γιατί γνωρίζει ότι χωρίς αυτούς ήδη θα είχε την τύχη του καθεστώτος του Τσαουσέσκου.
Χάρη τής κάνουν οι Εβραίοι, που την αφήνουν και µόνον να υπάρχει. Πόσο µάλλον που την
αφήνουν όχι µόνο να εξουσιάζει, αλλά και να πλουτίζει. Ούτε που τα φαντάζονταν αυτά τα
µεγαλεία τα αστοιχείωτα, απολίτιστα και δολοφονικά λούµπεν στοιχεία του κινεζικού
Προλεταριάτου …Του πιο υποβαθµισµένου Προλεταριάτου του συνόλου του Ανατολικού
Μπλοκ. Ούτε στον ύπνο τους δεν φαντάζονταν ότι θα τους υποδεχόταν ο πολιτισµένος
κόσµος σαν πολιτισµένους και τους ίδιους.
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Από εκεί και πέρα το "άρµεγµά" της Κίνας είναι εύκολο για τους Εβραίους.
∆ισεκατοµµύρια Κινέζων εργάζονται σκληρά για ένα πιάτο ρύζι και οι Εβραίοι τούς παίρνουν
τα κέρδη µε τα φορτηγά. Ένα-ένα µαζεύουν οι Κινέζοι τα δολάρια από την παγκόσµια αγορά
και τους τα αρπάζουν οι Εβραίοι σε δισεκατοµµύρια. Πώς; Οι Εβραίοι τραπεζίτες βάζουν
τους Κινέζους ηγέτες να αγοράζουν τα οµόλογα και άρα τα χρέη των ∆υτικών. Σε ποιους
χρωστάνε οι ∆υτικοί; Στους Εβραίους. Ποιους πληρώνουν οι Κινέζοι, όταν αγοράζουν αυτά
τα χρέη; Τους Εβραίους. Πού πηγαίνουν τα κέρδη της δήθεν υπερδύναµης της Κίνας; Στις
τσέπες των Εβραίων. Με αυτόν τον τρόπο "δένουν" το δίπολο µε σχέση απόλυτης
αλληλεξάρτησης. Το ενώνουν σε έναν "χορό" "θανάτου", που δεν επιτρέπει σε κανέναν από
τους δύο να είναι ανυπάκουος στους Εβραίους.
Απλά πράγµατα. Γι' αυτούς τους λόγους η Κίνα επιλέχθηκε από τους Εβραίους να
αποτελεί το αντίπαλο δέος για τη ∆ύση. Όχι µόνον γιατί τους συµφέρει και µπορούν να την
ελέγχουν απόλυτα, αλλά και γιατί µπορεί να σταθεί ως τέτοιο. Είναι άριστο αντίπαλο δέος
κατ’ αρχήν για τεχνικούς λόγους. Είναι τέλεια επιλογή, γιατί απλούστατα δεν ανήκει στη
λευκή φυλή. Είναι µια άλλη ανθρώπινη φυλή και µπορεί να ενεργοποιήσει τα ένστικτα
επιβίωσης των λαών της ∆ύσης …Των λαών εκείνων, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια φυλή µε
τους Εβραίους και θα µπορούσαν κάτω από έντονη πίεση να τους δουν µέχρι και σαν
προστάτες τους. Επιπλέον µπορεί να σταθεί ως αντίπαλο δέος και λόγω µεγέθους, γιατί έχει
τα απαραίτητα αριθµητικά προσόντα.
Με βάση τα όσα περιγράψαµε ο αναγνώστης πρέπει να "καταλαβαίνει" καλύτερα αυτά τα
οποία βλέπει σήµερα στο παγκόσµιο "κάδρο". Βλέπει ήδη το νέο δίπολο της τρίτης χιλιετίας.
Βλέπει µια σταλινική και άρα απάνθρωπα φασιστική Κίνα µε την κλεµµένη και τροµερή
χριστιανική τεχνογνωσία να λειτουργεί ως φόβητρο, αλλά και ως ανταγωνιστής της
χριστιανικής

αυτοκρατορίας

του

4ου

Ράιχ.

Βερολίνο

και

Πεκίνο

θα

ελέγχουν

τις

αυτοκρατορίες τους εύκολα µε βάση τον σχεδιασµό. Κίνα και Γερµανία θα αποτελούν τους
παραγωγικούς "πυρήνες" αυτών των αυτοκρατοριών. Ήδη αυτά τα δύο κράτη είναι µακράν
οι πιο παραγωγικές και εξαγωγικές δυνάµεις του κόσµου.
Αυτό το δίπολο ήταν το ζητούµενο για τους Εβραίους. Γιατί; Γιατί είναι απόλυτα
ελεγχόµενο από τους ίδιους. Ως τραπεζίτες ελέγχουν απόλυτα δύο συστήµατα, τα οποία
κυβερνώνται

από

υπαλλήλους

σταλινικούς

…Το

σταλινικό

"υβρίδιο"

της

"δηµοκρατικής" Κίνας και το δηµοκρατικό "υβρίδιο" της "σταλινικής" ∆ύσης. ∆ύο
διαφορετικά υβρίδια, τα οποία όµως λειτουργούν µε την ίδια απόλυτη ιδεολογία …Την
ιδεολογία του σταλινικού µονεταρισµού …Την καπιταλιστική ιδεολογία, που δίνει την
απόλυτη κυριαρχία στο τραπεζικό σύστηµα …Την ιδεολογία εκείνη, η οποία µπορεί να
επιβάλει µέσα από αδιαφανείς διαδικασίες προπαγάνδας, χρήµατος και σκανδαλολογίας
"στηµένες"

σταλινικές

παντοκρατορία

του

ηγεσίες

τραπεζικού

…Ηγεσίες,

οι

συστήµατος

οποίες
…Η

παρήχθησαν

απόλυτη

νίκη

κεφαλαιοκρατίας σε συνεργασία µε το λούµπεν του Προλεταριάτου.
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Ελέγχοντας οι Εβραίοι τόσο το τραπεζικό δεδοµένο όσο και τα παγκόσµια ΜΜΕ,
φιλοδοξούν να ελέγχουν τα πάντα. Απλά πράγµατα. Όσοι ηγέτες δεν τους είναι αρεστοί, θα
καταστρέφονται. Όσοι ηγέτες δεν είναι σταλινικοί, όπως η Μέρκελ, ο Ζιαµπάο, ο Πούτιν
κλπ., θα είναι είτε Εβραίοι, όπως ο Παπανδρέου, ο Σαρκοζί ή ο Μιλιµπαν, είτε απλά λούµπεν
στοιχεία, όπως ο Μπερλουσκόνι, ο Θαπατέρο, ο Κόουεν κλπ.. Απλά πράγµατα. Ψέµατα, που
δίνουν νίκες σε εκλογές, θα λένε µόνον οι δικοί τους άνθρωποι …Μόνον οι επιλεγµένοι
"Παπανδρέου".
Όλοι οι υπόλοιποι θα καταγγέλλονται για τα ψεύδη τους από τα διεθνή ΜΜΕ ή τα
ευρωπαϊκά ∆ιευθυντήρια. Μόνον οι δικοί τους άνθρωποι θα είναι "ηθικοί", ακόµα κι αν
κινούνται στα απόλυτα "σκατά", όπως συνέβη µε τον Στρος Καν ή τον Ζακ Λαγκ. Οι
υπόλοιποι θα καταστρέφονται πριν καν αρχίσουν να απειλούν, όπως ο Ντε Βιλπέν ή ο Λικ
Φερί. Μόνον οι δικοί τους άνθρωποι, όπως είναι ο Σαρκοζί, θα "τρέχουν" αντίπαλοι µε
"κουτσάλογα" και θα νικάνε εκ του ασφαλούς …Μόνον αυτός δικαιούται να "τρέχει" δίπλα
στην "κουτσή" Οµπρι, την "παράλυτη" Σεγκολέν και την "κουλή" Λεπέν. Τόσο "ατάλαντες"
γυναίκες είχε να "δει" η Γαλλία στην κορυφή της κοινωνικής της πυραµίδας από την εποχή
της Αντουανέτας. Τόσο κοντό "γίγαντα" είχε να δει η Γαλλία από την εποχή του νάνου
Ναπολέοντα.
Αυτό, το οποίο έχει σηµασία, είναι ότι όλοι αυτοί οι "κατασκευασµένοι" από τα εβραϊκά
ΜΜΕ "ηγέτες" έχουν επιλεγεί, ώστε να τους εξυπηρετήσουν στον σχεδιασµό τους …Έναν
σχεδιασµό, ο οποίος έχει µπει πλέον στην τελική του ευθεία. Τώρα βρίσκονται στο πιο
κρίσιµο σηµείο του όλου εγχειρήµατος. Γιατί; Γιατί τώρα θα επιχειρήσουν να φερθούν
πραγµατικά αυτοκρατορικά. Θα πρέπει να "κατακτήσουν" πραγµατικά και όχι απλά να
ελέγξουν απόλυτα τη ∆ύση. Θα πρέπει να αποκτήσουν την "ιδιοκτησία" της, γιατί µόνον σε
αυτήν την περίπτωση ολοκληρώνεται ο σχεδιασµός της παγκόσµιας κυριαρχίας. Η κυριαρχία
συνδέεται µε την έννοια της ιδιοκτησίας και άρα είναι αναγκασµένοι οι Εβραίοι να κάνουν το
τελευταίο δύσκολο βήµα "πάνω" από ένα "κοινό" εξοργισµένο, που, αν πέσουν, θα τους
"κατασπαράξει".
Αυτό είναι το πρόβληµά τους. Τώρα θα φανεί αν είναι πραγµατικά έτοιµοι και ικανοί να
στήσουν τα πραγµατικά θεµέλια της αυτοκρατορίας τους στη ∆ύση. Μέχρι τώρα τη ∆ύση
την έλεγχαν µε τις τοκογλυφικές πονηριές και τις χρηµατοδοτήσεις. Στην πραγµατικότητα
όµως το κεφάλαιό της δεν τους ανήκε. Αυτό το κεφάλαιο τώρα διεκδικούν. Αρκεί µία
αντίδραση των λαών στους υπερεθνικούς σχεδιασµούς όλων των τύπων και ο σχεδιασµός
σχεδόν ακυρώνεται. Όλα αυτά, τα οποία βλέπουµε δηλαδή µε τις απειλές εναντίον των
λαών για "ιδιωτικοποιήσεις" ή "περικοπές" δαπανών, έχουν έναν συγκεκριµένο στόχο. Ο
στόχος είναι να µπορέσουν οι Εβραίοι να "εδραιώσουν" την παρουσία τους και την
κυριαρχία τους στο σύνολο του δυτικού κόσµου.
Στην πραγµατικότητα τώρα είναι πιο ευάλωτοι από ποτέ, γιατί πρέπει να κάνουν πολλά
πράγµατα εις βάρος των λαών και φοβούνται τις αντιδράσεις αυτών. Γιατί φοβούνται τις
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αντιδράσεις; Γιατί θέλουν ν' αρπάξουν τις υποδοµές τους. Αυτό τους είναι απαραίτητο γιατί
δύο πολύ βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα χρήµατα που έχουν στα χέρια τους
µπορούν ανά πάσα στιγµή να µετατραπούν σε άχρηστα "κοµφετί". Μια οικονοµική κρίση ή
µια κρίση αναρχίας στη ∆ύση µπορεί να τους βγάλει από το παιχνίδι. Ο δεύτερος είναι ότι,
µετουσιώνοντας αυτά τα χρήµατα σε υποδοµές, µπορούν να γίνουν οι παντοτινοί και
απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού της οικονοµίας. ∆εν θα είναι µόνο αυτοί, που, ως
τραπεζίτες, χρηµατοδοτούν βιοµηχάνους. Θα είναι αυτοί, οι οποίοι θα τους προσφέρουν
ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες, αεροδρόµια, λιµάνια και ό,τι χρειάζεται η παραγωγή για να
υπάρξει, αλλά και να διακινηθεί στην αγορά.
Όταν, δηλαδή, το δίπολο µεταξύ ∆ύσης και Κίνας θα πρέπει πραγµατικά να λειτουργήσει
—και άρα να επιστρέψει ένα µέρος της παραγωγής και στη ∆ύση— θα πρέπει οι Εβραίοι να
µπορούν να ελέγχουν αυτήν την παραγωγή ως αυτοκράτορες από "ψηλά" και άρα ως
κυρίαρχοι. Το σηµερινό στάδιο δηλαδή της αποβιοµηχάνισης της ∆ύσης είναι απλά ένα
ενδιάµεσο στάδιο, που οδηγεί σε αλλαγή σχεδιασµού. ∆εν µπορεί να λειτουργήσει επί
µακρόν µια ∆ύση µε επιδόµατα ανεργίας. Είναι θέµα χρόνου, δηλαδή, να γυρίσει ένα
µεγάλο µέρος της παραγωγής σ' αυτήν. Θέµα µιας απόφασης είναι να ξαναδηµιουργηθούν
µέσα σε λίγες ηµέρες εκατοµµύρια θέσεων εργασίας στη ∆ύση. Αυτήν την απόφαση όµως
δεν την παίρνουν οι Εβραίοι για όσο διάστηµα δεν έχουν αποκτήσει την ιδιοκτησία των
υποδοµών της ∆ύσης.
Απλά πράγµατα. ∆εν τους ενδιαφέρει να γίνουν βιοµήχανοι. Τους ενδιαφέρει να γίνουν
αφεντικά των βιοµηχάνων. Τους ενδιαφέρουν µόνον οι υποδοµές, οι οποίες επιτρέπουν
στους

βιοµηχάνους

να

παράγουν

και

να

είναι

ανταγωνιστικοί.

Βοηθώντας

τους

βιοµηχάνους, βοηθάνε και το Προλεταριάτο και µε αυτόν τον τρόπο αποκτούν ερείσµατα
µέσα στη ∆υτική κοινωνία …Πανίσχυρα ερείσµατα, που δεν θα επιτρέπουν την ανατροπή
τους. ∆εν µπορείς να ανατρέψεις κάποιους, οι οποίοι εξυπηρετούν τους βιοµηχάνους και οι
εργάτες θα τους ευγνωµονούν, εφόσον θα νοµίζουν ότι χάρη σ' αυτούς ανταγωνίζονται
τους Κινέζους.
Η ιδιοκτησία των υποδοµών της ∆ύσης θα τους δώσει την απόλυτη κυριαρχία. Με την
ιδιοκτησία των υποδοµών θα ελέγχουν απόλυτα τους λαούς της. Μόνον στη ∆ύση έχουν
αυτήν την ανάγκη. Στην Κίνα, για παράδειγµα, δεν έχουν ανάγκη την ιδιοκτησία των
υποδοµών της, γιατί δεν φοβούνται τους λαούς της. Εκεί είναι ιδιοκτήτες του ίδιου του
κόµµατος που κυβερνά µονοπωλιακά και απόλυτα και το οποίο στην πραγµατικότητα είναι ο
ιδιοκτήτης όλων των υποδοµών. Τους συµφέρει λοιπόν εκεί το κόµµα να έχει την ιδιοκτησία
των υποδοµών, για να είναι πάντα ισχυρό και να µπορεί καταπιέζει τους λαούς. Από τη
στιγµή λοιπόν που οι ίδιοι προστατεύουν τον µονοκοµµατισµό της Κίνας, µπορούν να την
ελέγχουν απόλυτα. Το πρόβληµα είναι η ∆ύση. Το πρόβληµα είναι οι ιστορικοί λαοί της
∆ύσης. Οι λαοί που έχουν "µνήµες" και δεν θα αποδεχθούν εύκολα να γίνουν υποζύγια των
Εβραίων, όπως οι Γερµανοί.
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Σήµερα είναι η πιο κρίσιµη εποχή γι' αυτούς, γιατί στην κυριολεξία βρίσκονται στον
"αέρα". Βρίσκονται στην πιο δύσκολη φάση του σχεδίου, που προϋποθέτει άλµα. Ως γνήσιοι
τοκογλύφοι κρύβονται πίσω από χρέη και απειλές, αλλά γνωρίζουν τα ρίσκα αυτής της
δουλειάς. Γνωρίζουν ότι είναι αδύναµοι σε περίπτωση που υπάρξει µεγάλη αντίδραση. Αν
κάποιος λαός τούς αρνηθεί να ξεπληρώσει τα χρέη, παραδίδοντάς τους σαν "αντιπαροχή" το
εθνικό του κεφάλαιο, τα πράγµατα γίνονται επικίνδυνα γι' αυτούς. Αν οι λαοί αρχίσουν να
εµποδίζουν τις τράπεζες των Εβραίων να αρπάζουν τις υποδοµές τους, τότε όλος το "κόπος"
τους έγινε τζάµπα. Αν κάποιος λαός αρνηθεί να του παραδώσει τα δίκτυά του —τα οδικά, τα
τηλεπικοινωνιακά, τα ύδρευσης κλπ.--, είναι θέµα χρόνου ν' αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση
γι' αυτούς.
Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούµε ότι αυτήν τη στιγµή κάνουν ένα "άλµα" χωρίς δίχτυ
ασφαλείας. Αν "πέσουν", θα τους κατασπαράξουν οι λαοί …Οι λαοί, που τώρα πλέον
γνωρίζουν ονοµαστικά ποιοι είναι τα καθάρµατα που ευθύνονται για τη φτώχεια τους …Οι
λαοί, που γνωρίζουν πλέον ποιοι κλέφτες ιδιώτες θέλουν να τους αρπάξουν τις πατρίδες
τους. Ρότσιλντ, Ρόκφελερ, Μπενράνκε, Τρισέ, Σόρος, Γκρίνσπαν, Μπάφετ είναι πολύ
"Εβραίοι", για να περάσουν πλέον απαρατήρητοι. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά µέτωπα µε
όλους τους λαούς και αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι ακόµα πιο επικίνδυνο, αν σκεφτεί κάποιος
ότι ανάµεσα σ' αυτούς βρίσκονται καί οι Βρετανοί καί οι Αµερικανοί, που εξαιτίας τους
κατάντησαν από αυτοκράτορες ζητιάνοι.
Όλα αυτά τα λούµπεν στοιχεία παίζουν σήµερα το καλό τους το "χαρτί". Αν χάσουν την
"παρτίδα", χάθηκαν µαζί της. Μαζί µ' αυτούς και οι Γερµανοί …Το χριστιανικό έθνος, που
έγινε λούµπεν, για αποσπάσει µερικά "ψίχουλα" από την επιτυχία των Εβραίων …Το
λούµπεν έθνος, που πρόδωσε τα υπόλοιπα χριστιανικά έθνη. Προς το παρόν φαίνεται ότι
έχουν ελπίδες να την κερδίσουν. Αυτό βλέπουµε σήµερα. Ζούµε την απόλυτη κυριαρχία του
λούµπεν της ανθρωπότητας …Του λούµπεν, που δεν έχει καµία ηθική αναστολή να κάνει το
οποιοδήποτε έγκληµα εις βάρος όποιου θεωρεί ότι απειλεί τα σχέδιά του. Αυτό το λούµπεν
έθνος των Εβραίων λυσσοµανά γύρω από την Ελλάδα σήµερα. Έχει τους λόγους του να
λυσσοµανά. Λόγους καί ιστορικούς αλλά καί πρακτικούς. Ιστορικούς λόγους έχει, γιατί οι
Έλληνες είναι οι επίσηµοι εθνικοί εχθροί των Εβραίων. Πρακτικούς λόγους έχει, γιατί οι
Έλληνες, ακόµα κι αν δεν ήταν εχθροί τους, µε αυτά που κάνουν θα γίνονταν. Οι Έλληνες
από καταβολής τους είναι ο µεγαλύτερος εχθρός των λούµπεν όλων των ειδών.
Ο µεγαλύτερος εχθρός των "βόθρων" είναι ο λαός, ο οποίος µπορεί να καθαρίσει τους
κόπρους των όποιων "Αυγείων" αυτού του κόσµου. Ο µεγαλύτερος εχθρός αυτών των
σκοτεινών δυνάµεων είναι το "φως" και τέτοιο φως είναι οι Έλληνες …Οι Έλληνες, οι οποίοι
µισούν τα ολοκληρωτικά συστήµατα και άρα και το πιο ισχυρό σύστηµα του λούµπεν
Προλεταριάτου, που είναι ο κοµµουνισµός …Οι Έλληνες, οι οποίοι µισούν την τοκογλυφία
και άρα το πιο ισχυρό όπλο της λούµπεν κεφαλαιοκρατίας. Αυτούς µισούν όλοι αυτοί και γι'
αυτό έχουν συγκεντρωθεί όλοι γύρω από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα γίνει η "µητέρα

30

Σταλινικός Μονεταρισμός

όλων των µαχών". Στην Ελλάδα θα συγκρουστεί το φως µε το σκότος µε έπαθλο την
απόλυτη κυριαρχία.
Όποιος χάσει χάθηκε για πάντα και ο ελληνισµός ...ποτέ δεν πεθαίνει. Θέµα χρόνου
είναι να δούµε τους σηµερινούς πανίσχυρους και πάµπλουτους Εβραίους σε µια κατάσταση
όµοια µ' αυτήν που βίωσε ο Στρος Καν. Εικόνα από το "µέλλον" ήταν αυτή, που µας έδωσαν
οι Αµερικανοί. Είµαστε βέβαιοι ότι θα τους δούµε να σέρνονται, για να δώσουν εξηγήσεις
για εγκλήµατα πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι Εβραίοι κινδυνεύουν να
πέσουν θύµατα της υπέρτατης εβραϊκής κατάρας …Να τα χάσουν ΟΛΑ, αφού τα έχουν
αποκτήσει ΟΛΑ. Το λούµπεν του βόθρου, που µε δόλιες µεθόδους ανέβηκε στην κορυφή
της παγκόσµιας κοινωνίας, κινδυνεύει να κάνει από εκεί "ψηλά" τη µεγαλύτερη "βουτιά"
στην ιστορία του κόσµου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ

Υ.Γ. 1
Μετά από όλα αυτά που γράψαµε, µας γεννάται µια εύλογη απορία. Μέσα σε µια τόσο
ρευστή και απρόβλεπτη παγκόσµια κατάσταση, πώς κάποιοι τόλµησαν να µας προδώσουν
τόσο εύκολα και τόσο απόλυτα; Οι πολιτικοί και οικονοµικοί παράγοντες της χώρας, που
σήµερα τολµάνε και µας ξεπουλάνε, έχουν σκεφτεί το ενδεχόµενο να αποτύχουν οι
προστάτες τους; Να το σκεφτούν έστω ως µια πιθανότητα. Πώς πόνταραν το µέλλον τους
σε ένα και µόνον ενδεχόµενο; Πώς τόλµησαν και έβαλαν όλες τις προσωπικές τους "µάρκες"
σε ένα "νούµερο"; Πώς ρίσκαραν µε τόση µεγάλη ευκολία το µέλλον το δικό τους, των
οικογενειών τους ή των παιδιών τους; Ναρκωτικά τούς δίνουν στη Λέσχη Μπίλντεµπεργκ;
Πού θα πάνε να κρυφτούν από τους Έλληνες, αν οι Εβραίοι προστάτες τους αποτύχουν στο
"άλµα" τους; Άνθρωποι, δηλαδή, όπως ο Παπανδρέου ή ο Παπακωνσταντίνου, πόσο
"µεγάλο" φαντάζονται αυτόν τον Πλανήτη;
Υ.Γ. 2
Τώρα µπορεί ο αναγνώστης να καταλάβει και τον λόγο που σε αυτήν την τόσο δύσκολη
συγκυρία για τον ελληνικό λαό δεν πρωταγωνιστούν µαζικά οι φοιτητικές οργανώσεις και τα
Πανεπιστήµια …Οι κατ’ εξοχήν λούµπεν του Προλεταριάτου. ∆εν παίρνουν µέρος, γιατί
διαπραγµατεύονται. Τι θα πάρουν οι ίδιοι από την Νέα Τάξη τούς ενδιαφέρει να µάθουν και
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όχι τι θα πάρει η Νέα Τάξη από την Ελλάδα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχουν πάρει "φωτιά" τα
Πανεπιστήµια. Γι' αυτόν τον λόγο σε µια εποχή, που έχουν βγει και οι γριές στον "δρόµο"
του αγώνα, οι επαγγελµατίες αγωνιστές κάνουν τα κορόιδα. Αυτοί παίρνουν µέρος µόνον
στους αγώνες όπου έχουν ατοµικό ή ταξικό χαρτζιλίκι …Σε αγώνες που οι πέτρες και οι
µολότοφ δίνουν άµεσα βολέµατα. Αν τους είχαν υποσχεθεί κάποιες µυστικές υπηρεσίες
καριέρα και κέρδη "∆αµανάκη",, θα είχαµε νέα "Πολυτεχνεία". Μόνον µε χρήµατα
ακολουθούν υποδείξεις. Μόνον αν πληρώνεις µπορείς να τους πεις: …"Εµπρός στον έτσι,
που χάραξε ο τέτοιος".
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