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     Πολλοί νόμισαν ότι η παρ’ ολίγο χρεωκοπία των ΗΠΑ τότε που χρεωκόπησε η Lehman 
Brothers , η διεθνής ύφεση και η σχεδόν χρεωκοπία της Ελλάδας, είναι αποτέλεσμα των 
αδήριτων οικονομικών νόμων και αντιθέσεων του καπιταλισμού. Παράγοντες ,που γνωρίζουν 
τους νόμους αυτούς, συντέλεσαν στα παραπάνω. Στόχος ένα διεθνές κραχ και πόλεμος και 
τότε πάνω στα συντρίμμια η έλευση του «μεσσία». Τραπεζίτης αυτός, μέσα στα πράγματα, 
θα σκόρπαγε χρήματα να γίνει αγαπητός και υπόβοσκε η πιο σκληρή φασιστική δικτατορία. 

Η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο του αγώνα. 

 

                                     Η ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

     Ακούτε , είχαμε ελλειμματικό προϋπολογισμό. Αυτό ανήκει στο κράτος, το έλλειμμα το 
είχε το κράτος. Όμως το κράτος είναι επί κεφαλής της οικονομίας και την οικονομία 
χαρακτηρίζει  το εμπορικό έλλειμμα και το ισοζύγιο πληρωμών.  

      Όσο αφορά το κράτος, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ φρόντισε να δανείζεται ασύστολα. Στόχος η 
χρεωκοπία τότε και η εισδοχή στην εποχή του Αντίχριστου. Γι αυτό χρεώσανε το κράτος, 
οικονομολόγοι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Σημίτη, δεν γνώριζαν τις χρεωκοπίες 
αναπτυσσόμενων χωρών πως έγιναν; Και ο Γιώργος Παπανδρέου έγινε το εκτελεστικό 
όργανο για την χρεωκοπία, όταν νόμισαν ότι τώρα μπορούν να φέρουν τον επίδοξο 
δικτάτορα. 

     Από την άλλη μεριά φρόντισαν για την αποβιομηχάνιση της χώρας, ιδιαίτερα ο Σημίτης 
και η χώρα δεν είχε παραγωγή εθνική και το ισοζύγιο πληρωμών όλο και χειροτέρευε, όπως 
και το εμπορικό έλλειμμα.  

 

                                  ΑΡΧΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΡΑΧ 

 

     Με ένα παγκόσμιο κραχ και έναν πόλεμο ενδεχομένως γενικευμένο, η φτώχεια και η 
εξαθλίωση θα ευνοούσε την ιδέα ενός παγκόσμιου κράτους όπου δεν θα γινόταν πόλεμοι. Και 
την άνοδο ενός τραπεζίτη και θα άνοιγε τους κρουνούς του χρήματος και θα έφερνε 
ευημερία. Και μετά, μετά θα έφερνε την παγκόσμια δικτατορία.  

    Ήταν πασιφανές το 2009 ότι το κραχ επίκειτο, χρεωκοπία των ΗΠΑ θα έφερνε το 
παγκόσμιο κραχ. Σε μία ανάποδη που πήρα, έδιωξα την γυναίκα που συστηματικά υπονόμευε 
και σε μία εβδομάδα περίπου μετά, έγραψα το ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ. Δεν ήταν στόχος μου να τους βάλλω να τσακωθούν και η Ρωσία 



και η Κίνα με τις ΗΠΑ, που μέχρι πριν ήθελαν ένα εθνικό νόμισμα, τώρα στην G20 στο 
Λονδίνο να ζητούν ένα παγκόσμιο νόμισμα. Δηλαδή να μην εκδίδουν χρήμα οι ΗΠΑ, όπως 
σύστησα στον Ομπάμα και να χειρίζεται εξισώσεις, δεν έπρεπε να είναι πρόσκαιρο αυτό.  
(δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα το 2009 και θα το βρείτε στο site κατηγορία οικονομία). 
Έπρεπε να κόψω τον βήχα στον εκκολαπτόμενο Αντίχριστο.  

        Το κραχ απεφεύχθη αλλά εγώ έμπαινα στην δίνη των λαθών. Τώρα ποιος θα προστάτευε 
την Ελλάδα, τον επόμενο στόχο της οργής. Μία γυναίκα κατάφερε έναν ετοιμοπόλεμο να 
αφοπλίσει και η Ελλάδα να σύρεται στο μνημόνιο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανα λάθη. 
Όμως όταν νόμισαν ότι με τελείωσαν, όταν ήδη 100% υγιή με είχαν εγκλίσει σε ψυχιατρικό 
νοσοκομείο, τότε ήρθε το μνημόνιο. Οι άνομοι αναθάρρησαν, είχαν αλλάξει τα σχέδια και 
επιδίωκαν μία παγκόσμια δικτατορία απ’ ευθείας και ο πρώτος στόχος ήταν η Ελλάδα του 
αγώνα.  

 

                       ΤΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΟΜΟΙ 

 

      Η φοροδιαφυγή, τα λαδώματα και οι δωροδοκίες, το λαθρεμπόριο και τα ναρκωτικά κλπ, 
φέρουν χρήματα σε «πατριώτες» ιδιώτες, που φυγαδεύουν τα χρήματα στην Ελβετία και 
άλλους παραδείσους. Οι of shore εταιρείες βοηθούν σε αυτό καθώς και η ανασφάλεια ότι 
μπορεί να γίνει πόλεμος και μετά τον πόλεμο να έχουν χρήματα σε ασφαλές μέρος, τους 
φορολογικούς παραδείσους που πίνουν το αίμα των λαών. Συντελεί το ότι πολλοί από αυτούς 
που φυγαδεύουν το χρήμα, επιδιώκουν και τον πόλεμο. 

      Η χώρα με τις κατάλληλες μεθοδεύσεις και ψυχολογία στέγνωσε από το χρήμα και 
λιγότερο οι άλλες οικονομίες. Και παράλληλα με το μνημόνιο η υπερφορολόγιση των 
νοικοκυριών, αφαιρούσε χρήμα από την ζήτηση και επέτεινε την κρίση και το κραχ και 
αύξανε την ανεργία που επέτεινε την κρίση.  

     Το χρήμα είναι το αίμα της οικονομίας και η Ελλάδα είναι πλήρως αναιμική. Όμως ο 
γενικός πόλεμος στην νότια ανατολική Ευρώπη και Ασία που σχεδίαζαν ματαιώθηκε (2011). 
Είχα συνέλθει, είχα χωρίσει και ήταν σχετικά εύκολο να το πετύχω. Ο χρόνος στένευε και η 
σωτήρας δεν εύρισκε δρόμο να εκδηλωθεί.            

 

                            ΟΙ ΗΤΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ 

 

     Χρησιμοποίησαν τον φόβο ότι θα εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα ότι θα κουρέψουν τις 
καταθέσεις και έτσι η ήδη αναιμική χώρα από χρήμα, να γίνει πιο αναιμική. Και μικρές 
καταθέσεις έφευγαν στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να κατέχεις το 53% του παγκόσμιου πλούτου 
και να μην μπορείς να φέρεις έναν σωτήρα, να κάνεις έναν γενικευμένο πόλεμο. Οι 
ηττηθέντες εκδικούνται κύρια την Ελλάδα που είναι ο νικητής.  

 

                                ΕΥΡΩ Ή ΔΡΑΧΜΗ; 



    Το δίλημμα ευρώ ή δραχμή, δεν ήταν τόσο αθώο. Αν η χώρα γύριζε στην δραχμή, θα είχε 
το εκδοτικό δικαίωμα και διαδοχικά θα αναπλήρωνε το χρήμα στην αναιμική οικονομία. Και 
η χώρα έστω και δύσκολα θα ανορθώνονταν και χωρίς ακόμα και σοσιαλιστικά μέτρα. Και 
με ελεγχόμενο πληθωρισμό και μικρές λαϊκές διεκδικήσεις θα ανορθώνονταν (θα 
αναρωτιέστε γιατί ο λαός δεν διεκδικεί, γιατί δεν υπάρχουν εκείνοι να τον οδηγήσουν σε 
έκρηξη. Μα ακριβώς γι αυτό. Γιατί οι εκρήξεις θα οδηγούνταν από τους ανόμους σε εμφύλιο 
πόλεμο. Έναν εμφύλιο που δεν θα έμοιαζε καθόλου της Αιγύπτου, της Λιβύης ή την έκρηξη 
της Τουρκίας, της Βραζιλίας και αλλού) . 

 

                             ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ 

 

     Πατριωτισμός σήμαινε σχεδόν αποκλειστικά επάνοδο στην δραχμή. Αλλά να που και ο 
ΣΥΡΙΖΑ ερωτοτρόπησε και με τον ΣΟΡΟΣ και θέλει τώρα πλέον Ευρώ. Ζητούνται 
πατριώτες. Έστω και με Ευρώ να διεκδικήσουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και την 
εθνική αυτοτέλεια , από την ΕΟΚ που απαγορεύει. Και την δημιουργία εθνικής βιομηχανίας 
που η παραγωγή της θα καλύπτει την αιμορραγία του ισοζυγίου πληρωμών και εμπορικού 
ελλείμματος. Εισροή δηλαδή χρήματος που δεν είναι ικανοποιητική από τον τουρισμό στην 
αναιμική οικονομία. Η εκδίκηση των ηττηθέντων (οριστικά ηττηθέντων) θα είναι 
μακροχρόνια και τα παιδιά της Ελλάδος θα στενάζουν από την έλλειψη πατριωτισμού. Την 
έλλειψη χρήματος.                


