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     Το 2009, οι ΗΠΑ οδηγούνταν στην χρεωκοπία (τότε που χρεωκόπησε η Lehman 
brothers). Τράπεζες των ΗΠΑ οδηγούνταν στην χρεωκοπία, που θα συμπαρέσυρε ένα 
χρεωμένο κράτος στην χρεωκοπία και να, αν γίνονταν αυτό ένας γενικευμένος πόλεμος θα 
ξεσπούσε και μετά η αναγκαιότητα ενός παγκόσμιου  κράτους και ενός παγκόσμιου ηγέτη, 
του αντίχριστου των Αγιορειτών, ή του μεσσία των Γιαχωβάδων. Εμείς, Αγιορείτες όντες και 
μπροστά στην οδυνηρή πραγματικότητα και για να ματαιώσουμε την παγκόσμια σατανική 
δικτατορία, γράψαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες το ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ 
ΚΑΝΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ (κατηγορία οικονομία στο πάνω site μου, δημοσιεύτηκε και 
στην εφημερίδα 20 περίπου Νοέμβρη 2009) που ήταν η λύση. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να 
βάλω τους Κινέζους (Χου Ζιντάο) και τους Ρώσους (Πούτιν) να τσακωθούν με τον Ομπάμα 
που εφάρμοσε τις εξισώσεις , έκοψε χρήμα, χρημαδότησε τις τράπεζες κλπ,κλπ. Εμείς 
είμαστε Αγιορείτες και είπαμε γιατί το έκανα.  

    Τώρα ο αντίχριστος είναι οριστικά νικημένος και οι σατανιστές που ήθελαν το 
προσκύνημα της Ελλάδας, λυσσαλέα να της επιτίθενται για να την κάνουν να σέρνεται από 
την εφαρμογή των μνημονίων.  

    Η λύση, η μοναδική λύση για την Ελλάδα, δεν είναι η ίδια με των ΗΠΑ. Εμείς δεν έχουμε 
δικαίωμα έκδοσης χρήματος  και μία σωτήρια επιστροφή στην δραχμή, δεν έχει τις ίδιες 
εξισώσεις με των ΗΠΑ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΟΔΥΝΗΡΗ, ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ. 

 

                Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ 

 

     Εκτεταμένη φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο καυσίμων, ναρκωτικών, οργάνων σώματος, 
όπλων κλπ, δημιουργούν έναν μεγάλο όγκο χρήματος ως προς το εθνικό εισόδημα, το μαύρο 
χρήμα. Οι φοροφυγάδες γιατροί και επιχειρηματίες και οι λαθρέμποροι, έχουν διευκόλυνση 
τις διεθνείς συνθήκες που υπέγραψε η χώρα ελευθερίας μετακίνησης των κεφαλαίων, που 
τώρα είναι σε Ευρώ και τα εξάγουν από την χώρα σε φορολογικούς παραδείσους και σε 
χώρες (όπως η Ελβετία) ασυλίας και προστασίας των λωποδυτών που πηγαίνουν εκεί το 
μαύρο χρήμα. Σ’ αυτό διευκολύνουν και η αναγνώριση ως νόμιμων των of shore εταιρειών. 
Και η οικονομία αφαιμάζεται οικονομικά, το ρευστό αιμορραγεί και η οικονομία μπαίνει σε 
ύφεση και ανεργία.  

     Παράλληλα, το χρήμα σε Ευρώ γίνεται ανελαστικό και ευνοούνται οι εξαγωγές προϊόντων 
χωρών όπως η Γερμανία αφού οι τιμές των παραμένουν σταθερές και αυξάνονται οι τιμές 
των γεωργικών προϊόντων των χωρών της ΕΟΚ και μειώνεται η αγροτική παραγωγή, υπέρ 



χωρών αγροτικών που δεν έχουν το Ευρώ. Επίσης ακριβαίνουν τα προϊόντα εξαγωγής (όπως 
της Ελλάδος) σε τρίτες χώρες και συρρικνώνεται η παραγωγή. Το Ευρώ ευνοεί χώρες με 
βαριά βιομηχανία και οδηγεί στην εξαθλίωση τις μικρές χώρες.  

     Το μακροχρόνιο αυτό αποτέλεσμα αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών της 
χώρας και των κρατικών ελλειμμάτων του προϋπολογισμού, ήταν αποτέλεσμα της εμμονής 
της κυβέρνησης Σημίτη να μας βάλει στο Ευρώ (και για αυτό μας έβαλε, για να 
χρεοκοπήσουμε) . Η κυβέρνηση Καραμανλή, ενός άφθορου, Έλληνα και τίμιου πολιτικού, 
στάθηκε αδύναμη να αντιμετωπίσει τις ασθένειες που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ εισήγαγαν 
δόλια και για να προετοιμάσουν την παγκόσμια δικτατορία του τραπεζίτη. Θυμίζουμε δε, ότι 
ο μαέστρος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα ήταν ο γέρος της δημοκρατίας(!!!!!)  της 
βρώμικης οικογένειας Παπανδρέου, ο δεύτερος Παπανδρέου όταν το χρήμα εισέρρεε στη 
χώρα, το ξόδευε σε μίζες και σε διασκεδάσεις-επιδοτήσεις, μεθόδευσε την διαφθορά και από 
πάνω δανείζονταν. Το σχέδιο ήταν να διογκωθεί ο δανεισμός του κράτους και να το 
χρεοκοπήσουν, όταν θα ήταν η εποχή εμφάνισης του αντίχριστου. Και ο τρίτος και βλάκας 
και συνεπώς χειρότερος, διόγκωσε τεχνητά το έλλειμμα και έβαλε την χώρα στην μέγγενη 
του ΔΝΤ και της Μέρκελ-Σόϊμπλε, μη γνωρίζοντας ότι ο αντίχριστος το 2013, θα νικιώνταν 
και στην τελευταία του προσπάθεια εμφάνισης και επιβολής. 

 

       Η ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ 

 

     Το χρέος δεν είναι βιώσιμο, η Μέρκελ και ο Σόϊμπλε είναι οι Ευρωπαίοι τοπάρχες του 
αποτυχόντος παγκόσμιου δικτάτορα τραπεζίτη. Και έχουν στόχο την εξαθλίωση της χώρας. 

    Το ερώτημα που βάζουμε αδυσώπητο είναι, αν στην Γερμανία ήταν ένας καγκελάριος 
σατανιστής και το γνωρίζαμε, τι διαφορετική πολιτική από της Μέρκελ-Σόϊμπλε θα 
ακολουθούσε; 

 

            ΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ  

 

    Το εθνικό εισόδημα είναι το Ε, τα εισοδήματα των πολιτών συναθροίζονται σε ΕΟ  και η 
αποταμίευση είναι Α και  Ε=ΕΟ+Α. Το προϊόν που παράγουμε είναι Π, οι επενδύσεις είναι 
ΕΠ (δημόσιες και ιδιωτικές) και Ε=Π+ΕΠ. Η χώρα εισάγει σε χρήμα ΕΙΣ και εξάγει ΕΞ. Σε 
αυτά βρίσκονται όλα τα κονδύλια και ο τουρισμός. Όπως είπαμε η χώρα βρίσκεται πλέον 
στην δραχμή, τώρα χωρίς να καταργήσεις τις συμφωνίες διεθνούς διακίνησης κεφαλαίων, Η 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ και περιορίζεται η αιμορραγία. Και 
υπάρχει η ευχέρεια της προσφυγής στο κόψιμο νέου χρήματος, να αναπληρώσει τα κενά και 
να τροφοδοτήσει τόσο ένα ικανοποιητικό για την οικονομία πληθωρισμό, ώστε να υπάρχει 
ανάπτυξη στην οικονομία και το κράτος να έχει λεπτά. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των Α 
και ΕΠ και ΕΠ μικρότερο του Α, γίνεται προσφυγή στο κόψιμο χρήματος και αύξηση των 
κρατικών επενδύσεων και παροχή επενδυτικών κινήτρων ή αν ΕΠ μεγαλύτερο του Α, 
προσφεύγουμε στην νομισματική πολιτική και αύξηση του επιτοκίου αν χρειαστεί. Και δεν 
θα επεκταθούμε, γιατί όλα είναι λυμένα σε ακόμη στημένο παιγνίδι.  



 

                ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚ ΘΑ ΗΤΑΝ ΩΦΕΛΙΜΗ 

 

    Τότε το κράτος θα μπορούσε να βάλει δασμούς στα εισαγόμενα και από την ΕΟΚ και να 
επιδοτήσει τις εξαγωγές και να προωθήσει την παραγωγή εκεί που η ΕΟΚ αδικαιολόγητα μας 
απαγορεύει. 

     Αποτιμήσαμε τα μεγέθη σε χρήμα, το χρήμα είναι το αίμα της οικονομίας και το χρήμα 
(Ευρώ) λείπει από την χώρα, λόγω της φυγής του. Λοιπόν δεν είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν 
όσα έγραψα, σας έδωσα και τις αιτίες για τις δοκιμασίες που περνούμε σήμερα. Μένει τόλμη 
και θάρρος και αναπροσαρμογή γεωπολιτικών προσανατολισμών.  

 

                  Η ΚΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ 

 

     Δεν λέω ότι η Κίνα δεν κοιτάζει τα συμφέροντά της. Αλλά όσες συμφωνίες συνήψε με 
Αφρικανικά κράτη ή αλλού, για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους, 
φέρει την σφραγίδα του δικαίου, χωρίς καμία αποικιοκρατική έννοια.  

Και το λιμάνι που Πειραιά ανέδειξε και τα εργατικά αιτήματα ικανοποίησε και επενδύσεις 
έκανε. Όμως είναι επικίνδυνη μία αλλαγή στρατοπέδου. Είναι όμως ρεαλιστική μία πολιτική 
προσέγγισης και ένωσης του ΝΑΤΟ και του συμφώνου της Σαγκάης, σε έναν ενιαίο γηϊνο 
στρατό, που θα απομάκρυνε τα όνειρα των σατανιστών για ένα παγκόσμιο όλεθρο. 

    Πολυδιάστατη λοιπόν εξωτερική πολιτική και στροφή σε λαούς που έχουν στην ιστορία 
τους πολιτισμό και σε σέβονται. 

 

               ΜΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 

 

     Βέβαια μετά από μία χρεωκοπία δεν θα σε χρηματοδοτούν οι «αγορές». Όπως την 
Αργεντινή. Αλλά χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των 
αγορών και θα χρηματοδοτήσουν. 

ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Καλύτερα μία μικροχρόνια ελεγμένης 
χρεωκοπίας στέρηση, παρά υπόδουλοι στους ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ αιώνια. 
Και ο λαός θα πρέπει να δεχτεί να στερηθεί για να αποκτήσουμε την ελευθερία. ΘΕΛΕΙ 
ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.                   


