
                      ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 

                                                               Του  Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

 

                                  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 

 

     Ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει τα προς το ζειν αλλά και το ευ ζειν (να ζει και να 

ζει καλά), επιδίδεται στην παραγωγή. Παράγει τροφές µε µητέρα την γη, παράγει 

ένδυση, οικίες  ,βιοµηχανικά προϊόντα κλπ.  

     Θα µπορούσε ίσως ο άνθρωπος να εξασφαλίσει την επιβίωση, µε το να κόβει 

καρπούς δένδρων  ή ριζών και να τρώει φυτά, να ζει παράλληλα σε σπηλιές και να 

ντύνεται φύλλα ή δέρµατα ζώων  αν κυνηγά. Όµως  ο άνθρωπος ανακάλυψε την 

γεωργία και κυνηγετικά όπλα και δηµιούργησε βιοτεχνία. Οι δραστηριότητες αυτές, 

τον οδήγησαν να εξασφαλίζει για την ζωή, περισσότερα από τις βιοτικές ανάγκες. 

Εργασία απελευθερώθηκε από την ικανοποίηση των αναγκών αυτών και παρήγε 

πλεόνασµα. Μαζί µε το πλεόνασµα απέκτησε την πλεονεξία και όποιος µπορούσε 

ιδιοποιούνταν το πλεόνασµα. 

 

                                    ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

 

     Το πλεόνασµα µιάς κοινότητας, έγινε αντικείµενο διεκδίκησης από άλλη και ενώ 

ίσως δεν είναι το πρωταρχικό αίτιο του πολέµου, προκλήθηκε ο πόλεµος. Για την 

εξασφάλιση του µεγίστου πλεονάσµατος, οι ηττηµένοι έγιναν δούλοι. 

∆ηµιουργήθηκαν έθνη και κράτη, αντιπαλότητες και έριδες. ∆ηµιουργήθηκαν τάξεις, 

αναλόγως της θέσης τους στην παραγωγή, αλλά και στον κοινωνικό ιστό (π.χ. οι 

ιερείς δυνατόν να µην συµµετείχαν στην παραγωγή, όπως στην Αίγυπτο, αλλά 

απολάµβαναν προσόδους). 

     Τον κοινωνικό ιστό και στο εποικοδόµηµά του δηµιουργήθηκαν θρησκείες, αξίες 

και ατιµία. Ο πόλεµος, προϊόν κατά κύριο λόγο της διεκδίκησης του πλεονάσµατος, 

στην εξέλιξη προέρχονταν από µυστικές εταιρείες που το διεκδικούσαν. Παράλληλα 

η ένταξη των πληθυσµών σε θρησκείες και ιδεολογίες, θόλωσαν την προσπάθεια 

διεκδίκησης του πλεονάσµατος. 

 

 



                                   ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

 

     Στο διάβα της ιστορίας , δηµιουργήθηκε το κράτος των Εβραίων και όταν τούτο 

δεν υπήρξε, υπήρχαν οι Εβραϊκές κοινότητες, οι συναγωγές. Στην συναγωγή όφειλε 

κάθε Εβραίος την δεκάτη, δηλαδή όφειλε να δίδει το δέκατο των κερδών του ή του 

µισθού του. Το ιερατείο των Εβραίων απόκτησε µεγάλα έσοδα, διέφθειρε 

κυβερνήσεις, προξενούσε πολέµους και δηµιουργούσε υπηκόους επιχειρηµατίες, που 

έφερναν νέες προσόδους, νέο πλεόνασµα.  

     Οι Εβραίοι διδάχθηκαν την δεκάτη αλλά και την περιτοµή, γιατί προορίζονταν να 

διοικήσουν τον κόσµο και έπρεπε να αποκτήσουν ικανοποιητικό πλεόνασµα. Όµως 

τα ηνία µέσα από µυστικές εταιρείες έπρεπε να έχουν οι Έλληνες, που δηµιούργησαν 

την επιστήµη και δίδαξαν την αρετή. Οι Εβραίοι αποστάτησαν  από αυτή την επιταγή 

και οι δυστυχείς έχουν σήµερα τα περισσότερα Νόµπελ ενώ για άλλα προορίζονταν ( 

βλέπετε όταν έχεις την εξουσία µπορείς να αποκτήσεις πολλά Νόµπελ). Αλλά και οι 

περισσότεροι επιχειρηµατίες είναι Εβραίοι και οι περισσότεροι καθηγητές 

πανεπιστηµίου, όταν έχεις τα λεπτά και την εξουσία τα αποκτάς όλα, ακόµα γίνεσαι 

οπαδός της συνωµοσίας και αποστασιοποιείσαι από συµφωνίες και αξιοκρατία. 

 

                              Η ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

     Αυτή η αντιπαλότητα που αναπτύχθηκε στους αιώνες, οφείλεται στην περιτοµή 

και την ακροποσθία την Ελληνική , στους θρησκόληπτους αυτούς και τους 

επιστήµονες Έλληνες , στην Εβραϊκή συνωµοσία και την Ελληνική αγαθότητα και 

αρετή.   

    Το ιερατείο των Εβραίων (και οι 24 ιερείς του ναού του Σολοµώντα και σήµερα 

του παγκοσµίου Σιωνιστικού Συµβουλίου), ασπάστηκαν το κακό και ορκίστηκαν 

στον Εωσφόρο. Το πλεόνασµα, τα κέρδη και η ιδιοκτησία τους  έµπαιναν στην 

υπηρεσία του κακού. 

 

                       Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

 

     Ο Χριστιανισµός, στα πρώτα του βήµατα κοινοβιακός και κυνηγηµένος, ήταν 

θρησκεία των αδικηµένων και καθαρά Ελληνική. Το µεγαλείο της Ελληνικής 

Φιλοσοφίας  εισήλθε και δηµιούργησε τον πρωτοχριστιανισµό και η Ελληνική αρετή 



δηµιούργησε τις πρώτες αγάπες ( τα Χριστιανικά κοινόβια). Ο Χριστιανισµός, κίνηµα 

πολιτικό και θρησκεία πνευµατική, εξαπλώθηκε σε όλο το µήκος του πολιτισµένου 

κόσµου και απειλούσε τα πλεονάσµατα των γαιοκτηµόνων, αφού οι άνθρωποι 

εισέρχονταν και δούλευαν στα κοινόβια και όχι στους κτηµατίες, γι’ αυτό διώκονταν. 

     Τα Χριστιανικά κοινόβια καθιέρωσαν την ισονοµία ανδρών και γυναικών και οι 

γυναίκες για πρώτη φορά στην ιστορία απέκτησαν δικαίωµα ψήφου (ψήφιζαν τους 

επισκόπους και τους ιερείς). 

    Ο Κωνσταντίνος, βλέποντας το κίνδυνο του καθεστώτος από τα κοινόβια που 

άντεχαν τους διωγµούς, χορήγησε την ανεξιθρησκεία στους πολίτες, επενέβη στα 

δρώµενα της εκκλησίας και έγινε ο αίτιος του θανάτου των κοινοβίων. Μαζί µε τον 

θάνατο των κοινοβίων και στο βάθος του χρόνου, έσβηνε ο Ελληνισµός και η ελπίδα 

της ανθρωπότητας και τα τελειωτικά χτυπήµατα έδωσαν οι Φράγκοι µε τις 

σταυροφορίες  (τρεις µέρες λεηλατούσαν, σκότωναν και βίαζαν τους κατοίκους της 

πόλης το 1204)  και οι Τούρκοι. Το πλεόνασµα κατόπιν πέρναγε αποφασιστικά στα 

χέρια των Εωσφοριστών Εβραίων (όσοι ήταν) και η Ελληνική ψυχή, απωθηµένη στα 

µύχια των παππούδων, περίµενε τον χρόνο να ξαναηγηθεί στον εκπεσµένο κόσµο. 

 

                                  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ 

 

     Σήµερα το πλεόνασµα βρίσκεται σε Εβραϊκά χέρια, όµως η πραγµατική εξουσία 

στους Έλληνες και το αιτούµενο είναι η  αναδιανοµή του πλούτου και η αχρήµατη 

κοινωνία. 

    Και θα υψώσουµε στεντορεία φωνή και θα πούµε : Έλληνας είναι όποιος έχει 

µάθηση Ελληνικής παιδείας και όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια. Και η Ελληνική 

παιδεία είναι η αρετή και η αγάπη, η δικαιοσύνη ,η φιλαλληλία και η Φιλοσοφία. 


