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Καταναλωτισμός
και Παγκοσμιοποίηση

ΒΙΟΣ ΚΛΕΦΤΩΝ

Ασκήσεις, φρονήματα, θρησκευτικόν αίσθημα.

«Κ

ατά τας ώρας λοιπόν της ανέσεως οι άνθρωποι εέσα στο κομφούζιο των νέων φορολογικών μέτρων
κείνοι εγυμνάζοντο προ πάντων περί ποικίλας εις
που ανακοινώθηκαν την 10/2/2010 στη χώρα μας, το επάγγελμα αυτών ασκήσεις. Έρριπτον εις το σημάδι με
σκιαγραφείται, με λίγη προσοχή, το πρόσωπο του καινούρ- ακρίβειαν πάντοτε μεν αξιοσημείωτον, πολλάκις δε τη αγιου ανθρώπου όπως τον έχει οραματιστεί για το μέλλον η ληθεία θαυμαστήν. Εγυμνάζοντο περί τον δίσκον και το
Παγκοσμιοποίηση, που τον εγκαινιάζει κάνοντας αρχή, ε- άλμα και τον δρόμον. Αι δε παραδόσεις διηγούνται περί
πισήμως πλέον, από τη χώρα μας.
της καθόλου εις ταύτα δεξιότητος αυτών πράγματα σχεδόν
Είναι ο «Homo Catanaloticus», ο Καταναλωτικός άν- απίστευτα. Λέγεται λ.χ. ότι ο Νικοτσάρας ηδύνατο να προθρωπος της Νέας Εποχής, τον οποίον φιλοδοξούν οι «άρτρέξει προς ίππον και
χοντες» του κόσμου
δι’ ενός άλματος να
τούτου να τον διαυπερπηδήση επί 7 ίπμορφώσουν, ολίγον
πων στοιχηδόν προκατ’ ολίγον, σ’ ένα
τεταγμένων. Περί δε
ανεγκέφαλο ον που
του Ζαχαριά φημίζεθα ζει για ν’ αγοράζει
ται ότι όταν έτρεχεν
και θ’ αγοράζει για να
αι πτέρναι αυτού ήγζει, έχοντας λησμογιζον τα ώτα. Μη πανήσει κάθε άλλη «περαλείψωμεν δε την
ριττή» έκφραση του
καρτερίαν αυτών εις
ανθρώπινου βίου!
την πείναν, την δίψαν
Όπως μας πληροκαι την αγρυπνίαν.
φορεί η προϊστορία
Πολλάκις εμάχοντο
για την εμφάνιση του
επί 3 ημέρας και 3
Ανθρώπου του Νεάνύκτας συνεχώς χωτερνταλ, ή του Homo
ρίς να πίωσι, χωρίς
Sapiens, του σοφού
να φάγωσι, χωρίς να
ανθρώπου, έτσι αντίκοιμηθώσι. Και πολστοιχα και η 10/2/
λάκις ενώ ο εχθρός
η
μάχη
στο
Μανιάκι
2010 είναι η σημαδιενόμιζεν αυτούς καακή ημερομηνία που
ταβληθέντας υπό τοσούτων και τηλικούτων στερήσεων και
εγκαινιάζει τον Καταναλωτικό Άνθρωπο, επισήμως πλέον περίμενε να παραδοθώσιν, αίφνης αναλαβόντες την ρώμην
διά νόμου διαμορφούμενον και όχι, ως μέχρι τώρα, διά της αυτών και εφορμήσαντες και νικήσαντες, διήρχοντο τα χαπροσωπικής του προαίρεσης σύροντας το καροτσάκι ξέχει- ρακώματα σώοι. Άλλη εξαίσια αυτών αρετή ήτο η εν ταις
λο εντός κι εκτός του σούπερ μάρκετ, χωρίς να τον πιέζει οδύναις καρτερία. Ειδότες τίνα βασανιστήρια περιέμενον
κανείς.
αυτούς, προετίμων πάντοτε να σκοτωθώσιν ή να παραδο-

Μ

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Ανοίξτε το στόμα σας
κι όχι το πορτοφόλι σας,
σεβαστοί Πατέρες!

Σ

ύμφωνα με τελευταία εκκλησιαστικά
νέα, δύο, μέχρι στιγμής, Μητροπολίτες
της Εκκλησίας μας, δήλωσαν δημόσια και
ζήτησαν από την Ι. Σύνοδο να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες για να τους κοπεί ο μισθός
τους, εν όψει της σφοδρής οικονομικής
κρίσεως που έχει επέλθει στην χώρα μας.
Χαρίζουν τα χρήματα στο κράτος, για
να βοηθήσουν με αυτό τον τρόπο τόσο τις
απεγνωσμένες προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομικών να βρει χρήματα, όσο και
για να στηρίξουν με το παράδειγμά τους

τον Ελληνικό λαό.
Ίσως οι εν λόγω Σεβασμιώτατοι να είναι
καθ’ όλα άγιοι, ωστόσο η πράξη τους αυτή
μας δίνει την εντύπωση αφελούς διακρίσεως από μέρους τους, για το ότι πιστεύουν
πραγματικά το καλοστημένο παραμύθι που
μας πουλάνε η Κυβέρνηση και οι τηλεκήρυκές της, πως η χώρα μας φτώχυνε, πως δεν
μπορούμε να δανειστούμε και πως για
βγούμε από το αδιέξοδο απαιτούνται σκληρά μέτρα από μέρους του Ελληνικού λαού.
Να κοπούν μισθοί, να αυξηθούν φιπιάδες,
να μειωθούν επιδόματα, κ.λπ., κ.λπ. Πιστεύουν αλήθεια τις υποκριτικές οδηγίες
των «φίλων» εταίρων μας για έξοδο από την
κρίση και σπεύδουν να βοηθήσουν και αυτοι.
Μα, αγαπητοί μας καθ’ όλα ποιμενάρ-

(Συνέχεια στη σελ. 2)

χες, δεν βλέπετε και δεν ακούτε όλο αυτό
το διάστημα ποια είναι η πραγματική αιτία
της κρίσεως που περνάμε; Δεν ακούσατε
πως οι Τράπεζες τα τελευταία 10 περίπου
χρόνια, κατέκλεψαν τον Ελληνικό λαό, και
συσσώρευσαν κέρδη που ανέρχονται στα
300 δις ευρώ; Δεν ακούτε τις φωνές γύρω
σας πως τα ΚΑΡΤΕΛ των μεγαλοεπιχειρήσεων λυμαίνονται τις τσέπες του φτωχοκαταναλωτή με υπέρογκες ακρίβειες αποκομίζοντας τεράστια και αυτές κέρδη την τελευταία δεκαετία; Δεν γνωρίζετε πως οι εισφοροδιαφυγές των μεγαλοεπιχειρηματιών
δεν έχουν αντίκρισμα; Ή δεν ακούσατε πως
ενώ τα τελευταία 30 χρόνια ο πλούτος της
χώρας μας αυξήθηκε πάνω από 60% ενώ ο
ταλαίπωρος Ελληνικός λαός παίρνει απ’

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Σελίδα 2

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Καταναλωτισμός
και Παγκοσμιοποίηση
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Σήμερα πλέον, μέσα από το σαδιστικό φορολογικό μέτρο της υποχρεωτικής συγκέντρωσης αποδείξεων, προδίδεται η βούληση του παγκοσμιοποιούμενου φασιστικού κατεστημένου,
που επιβάλει διά της βίας του επαπειλούμενου σοβαρού προστίμου, τον
υποτελή και υπόδουλο πολίτη που θα
έχει ουσιαστικά προσαρμοστεί στον
αποκλειστικό ρόλο του καταναλωτή!
Ο Αγοραστής, ο πελάτης και ο από
ετών ονομαζόμενος καταναλωτής, είναι το πρόσωπο της ημέρας και του
μέλλοντος, που καλείται σήμερα να
βγάλει και τους πολιτικούς μας από
την οικονομική κρίση, στην οποία μας
έχουν οδηγήσει οι ίδιοι, εν γνώσει ή εν
αγνοία τους…
Πιέζεται ο αδύναμος και έκπληκτος νεοραγιάς από την «πατρική» και
στοργική φροντίδα του κράτους, την
οποία δυστυχώς ο ίδιος εξασφαλίζει
με την ψήφο του για το σύνολο και για
τον εαυτό του, και καλείται σήμερα
και ες αεί να ανοίγει το κεμέρι του και
να προσφέρει τους θησαυρούς του που
έχει καλά κρυμμένους…
Αφού διά του εντύπου Ε9 απεκαλύφθησαν οι κτηματικές μας περιουσίες κατ’ ανάγκη εις την ανώτατη οικονομική αρχή, όπου πρέπει να είναι
τα πάντα γυμνά και τετραχηλισμένα
ενώπιον των οφθαλμών της, εν συνεχεία διερευνώνται οι χρηματικές μας
δυνατότητες «σε ζεστό χρήμα», όπως
το ονομάζει η σύγχρονη γλώσσα, που
το έχουν πολύ ανάγκη οι μαύρες οικονομικές τρύπες της χώρας μας, για να
μην χάσκουν και κινδυνεύουμε…
Εμπρός λοιπόν, πατριώτες, όσοι
πάντα θέλατε και θέλετε να «προσφέρετε» στη χώρα σας, «ιδού η Ρόδος,
ιδού και το πήδημα»! Γίνετε κυνηγοί
όχι κεφαλών αλλά αποδείξεων! Τι το
απλούστερο; Τι το αποδοτικότερο, απ’
ότι μας πληροφορούν αυτή την ώρα
της ανάγκης, κρατικοί μας παράγοντες!
Συμφωνούμε κι εμείς με τα «απλούστερα» και τα αποδοτικότερα που
θα γεμίσουν πάλι τα ταμεία μας και θα
μας βγάλουν από τα αδιέξοδά μας.
Όμως, ας μας πληροφορήσουν οι υπεύθυνοι οικονομολόγοι, γιατί απαιτείται τόσο δυσανάλογος αριθμός αποδείξεων από τα μικρά εισοδήματα
εν σχέσει με τα μεγάλα; Όταν π.χ. οι
έχοντες εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει
να προσκομίσουν αποδείξεις των
6.000 ευρώ, οι έχοντες 40.000 θα
προσκομίσουν αποδείξεις των 12.000
ευρώ, δηλαδή το 30 % του εισοδήματός τους, και οι δηλούντες 400.000 επίσης το ίδιο (12.000)! (Σ.Σ. πρόσφατα έγιναν ελάχιστες διορθώσεις).

Ο μικρός εισοδηματίας πώς θα συγκεντρώσει 6.000 και 12.000 ευρώ
αποδείξεις, έχοντας κατ’ ανάγκη αποστασιοποιηθεί από τον καταναλωτισμό, ζώντας επί έτη και έτη σε μια
χρόνια λιτότητα, για να επαρκέσουν
τα χρήματά του στις άμεσες ανάγκες
του;
Εδώ λοιπόν καλούμεθα εις την τάξιν οι μικροεισοδηματίες, για να επανέλθουμε εις τον καταναλωτισμό μας
και να μην ακολουθήσουν τα βαρύτατα πρόστιμα σε όσους φορολογούμενους δεν παρουσιάσουν επαρκή αριθμό αποδείξεων.
Ο «νέος πατριωτισμός» απαιτεί ν’
ανοίξουν οι μικροί, θέλουν δε θέλουν,
τα πουγκιά τους, για να κινηθεί το
χρήμα, «που δεν έχουν», στην αγορά
και να σωθεί η χώρα… με τις φοβέρες
των προστίμων και τις μέριμνες των
αποδειξιοσυλλογών, που έχουν μετονομαστεί σε κίνητρα αντί για φόβητρα. Μας παίρνουνε με το καλό, για
να μην πανικοβληθούμε! Στην εποχή
των εξωραϊσμένων λέξεων και εντυπώσεων, μεταβάλλεται η νύχτα σε ημέρα και ο καταναγκασμός σε πατριωτική θυσία. Μεγάλα… τα της πίστεως
κατορθώματα από τους πάντοτε αισιόδοξους και θάλλοντες διοικούντες
μας και τους μεγαλοεισοδηματίες μας,
που εν καιρώ εκλογικών πειρασμών
τους συνδράμουν κατά δύναμη και
κατά συμφέρον…
Η μηχανή είναι καλά στημένη και
το μάρμαρο θα το πληρώσει ο μικροεισοδηματίας, είτε αγοράζοντας και
συγκεντρώνοντας αποδείξεις, είτε
πληρώνοντας πρόστιμα μη δυνάμενος
ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτόν τον καταναγκασμό του καταναλωτικού πατριωτισμού. Δεν έχουν άδικο οι ιθύνοντες
που χαμογελούν με αισιοδοξία πίσω
από τα μουστάκια τους, πεπεισμένοι
ότι τελικά κάτι θα καταφέρουν.
Η βία των προστίμων, που έχει καταντήσει νόμιμη φορολογική αρπάγη,
και η γραφειοκρατική μέριμνα της συγκέντρωσης των «λυτρωτικών αποδείξεων», θα κάνουν πάλι το θαύμα τους
σε μια χώρα, που αυτή την ώρα αγωνίζεται, κοντοπρόθεσμα, ν’ απαλλαγεί
από τα οικονομικά πλοκάμια των άσπονδων φίλων και εταίρων της που
την περισφίγγουν, και μακροπρόθεσμα, από την πρέσα της Παγκοσμιοποίησης που περιμένει ανυπόμονα να
παραλάβει το θύμα πακεταρισμένο,
για το ταξίδι απροσδιόριστου χρόνου…
Μη βιάζεσθε! Ένας, ένας, όλοι θα
πάρετε… Όσοι μεγαλόνοες βλέπετε
αυτή την ώρα την Ελλάδα και οικτίρετε την οικονομική της δυσπραγία και
κινείσθε εντός των πολιτικών «Σαλονιών» των Βρυξελών αγέρωχοι, με
ανθυπομειδιάματα υπεροχής και οικονομολογικής δόξας, μη βιάζεσθε θα
έρθει κι η σειρά σας.
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ΒΙΟΣ ΚΛΕΦΤΩΝ
Ασκήσεις, φρονήματα,
θρησκευτικόν αίσθημα.
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

θώσιν. Αλλ’ ενίοτε συνέπιπτε να πάθωσι το μέγα δεινόν του να συλληφθώσι. Και τότε είναι ακατανόητον μετά ποίου φρονήματος υφίσταντο τας
φοβερωτέρας των στρεβλώσεων.
Σφυροκοπούμενοι, σουβλιζόμενοι και
ζωντανοί λεπιζόμενοι δεν εδάκρυον,
δεν εστέναζον, δεν επρόφερον λέξιν
παρεκτός ίνα υβρίσωσι και περιφρονήσωσι τους πασάδες και τους δημίους αυτών. Ένεκα δε των συμφορών
τούτων, μία των συνηθεστέρων ευχών
ας εν τοις συμποσίοις αυτών ηύχοντο
προς αλλήλους ήτο: καλό μολύβι. Και
ουδέν ήττον οικτρόν υπελαμβανον το
να κόψωσι την κεφαλήν αυτών η
Τούρκοι. Όθεν η σπουδαιοτέρα και η
ιερωτέρα παράκλησις την οποίαν ο
αποθνήσκων επί του πεδίου της μάχης
ηδύνατο να απευθύνη προς τους συναγωνιστάς αυτού ήτο να κόψωσι την
κεφαλήν του και να απαγάγωσιν αυτήν ίνα μη κοπή και απαχθή υπό των
πολεμίων. Το δε αίσθημα τούτο ήτο
αρχαίον παρά τοις ημετέροις και δεν
περιωρίζετο εις μόνην την τάξιν των
κλεφτών, διότι και ο Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος, όταν είδεν εαυτόν περιζωσθέντα πανταχόθεν υπό των Τούρκων και επείσθη ότι ουδεμία υπάρχει
σωτηρίας ελπίς, ανεβόησε: «δεν είναι
κανείς χριστιανός να λάβη την κεφαλήν μου».
Εν γένει δε οι κλέφται, καιτοι διάγοντες βίον τοσούτον άγριον και τρα(Συνέχεια στη σελ. 4)
Ο σύγχρονος Λεβιάθαν της παγκοσμιοποίησης είναι τέρας αργοκίνητο!
Όπου βρίσκει αδυναμίες και ελλιπείς
αντιστάσεις, χτυπάει αδιάφορα, ισοπεδώνοντας κεφαλές και μέλη. Μη
λογαριάζοντας φίλους και εχθρούς
παρά μόνο ισχυρούς. Ας ισχυροποιηθούμε συν Θεώ να τον αποκρούσουμε.
Αντί ν’ αγωνίζεσθε με κάθε πονηρό
και βίαιο τρόπο να μας αφαιρέσετε
ό,τι μας απομένει, από Χριστό και
Ορθοδοξία, καλύτερα θα κάνετε να
μιμηθείτε την πίστη και παράδοσή μας
που είναι ικανή να βγάζει από αδιέξοδα και να λευτερώνει πρόσωπα και
λαούς.
Καταφέρανε με νόμους και μέτρα
τα εντόπια όργανά σας να ισοπεδώσουν τον Ελληνικό λαό και τώρα υποκρίνεσθε τους ικανοποιημένους από
την προσπάθειά μας να πραγματοποιήσουμε τον στόχο σας!
Να ιδείτε ταπεινωμένο ένα λαό που
από αιώνες και χρόνια σας έχει καθίσει στο στομάχι!
Άξιος ο μισθός σας και ο μισθός
τους…
Γ. Σ. Γκεζερλής
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Ανοίξτε το στόμα σας
κι όχι το πορτοφόλι σας,
σεβαστοί Πατέρες!
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

αυτά κοροϊδευτικές αυξήσεις που υποτιμούν την ύπαρξή του; Δεν είδατε τα οικονομικά σκάνδαλα αυτών των ιδίων των Κυβερνήσεων, πως άδειασαν ασφαλιστικά
ταμεία, ξεπούλησαν μεγάλους Ελληνικούς
οργανισμούς και επιχειρήσεις, δημιουργήσανε μεγάλα πλήγματα στην αγροτική κοινωνία, στις μικροεπιχειρήσεις, με χρηματισμούς και άλλους περίτεχνους και ποικίλους τρόπους, χωρίς ποτέ να βρεθεί ένας
ένοχος; Και ας αφήσουμε βαθύτερες αιτίες
και παιχνίδια που αυτή την ώρα παίζονται
πίσω απ’ την πλάτη μας εις βάρος μας από
τις ευρωπαϊκές τράπεζες που και αυτές ζητούν με τον τρόπο τους τη μερίδα του λέοντος.
Μα καλά, όλα αυτά τα νέα μέτρα της
χορταστικής αδικίας που συσσωρεύτηκαν
πιεστικά στον Ελληνικό λαό, συντρίβοντας
την ψυχολογία και το ηθικό του και στραγγίζοντας την τσέπη του, λέτε να είχαν, όπως
λένε, μόνο στόχο να βγει ένα κέρδος 4 έως
5 δις ευρώ, που θα μας έσωζε από το αδιέξοδο και τις πιέσεις των εταίρων μας; Δεν
μπορούσε το Κράτος μας να απαιτήσει τα
χρήματα αυτά και περισσότερα ακόμα από
τα «περισσεύματα» των Τραπεζών, την ώρα
που ένα χρόνο πριν αυτές απολάβανε 28
δις ευρώ ως δώρο για τις υπηρεσίες αφαίμαξης του Ελληνικού λαού;
Ωστόσο, θα περιμέναμε από εσάς, αγαπητοί μας ποιμενάρχες, καθώς και από
σύσσωμη την Ι. Σύνοδο της Εκκλησίας μας
να καταδικάσετε αυτή την αδικία που έχει
καταπλακώσει τον Ελληνικό λαό, το ποίμνιό
σας, να υπερασπιστείτε και να σώσετε τα
πρόβατά σας από το στόμα του αδηφάγου
αυτού θηρίου που τα δαγκώνει ασταμάτητα, κατά το παράδειγμα των αγίων πατέρων
της Εκκλησίας μας, που έφτασαν μέχρις
πολλών εξοριών και πολλαπλών μαρτυρίων
για χάριν του ποιμνίου τους, και όχι αντίθετα να ενισχύσετε αφελώς τους αδίκους,
χαρίζοντάς τους τον μισθό σας, που πολύ
λογικότερα θα μπορούσατε να τον αξιοποιήσετε.
Ίσως τώρα η Κυβέρνησή μας, έχοντας
υπόψη το γνωμικό πως «τιμή αγίου είναι η
μίμησης αγίου», να περιμένει με κρυφή χαρά και τρίβοντας τα χέρια της μήπως και οι
αγαπητοί χριστιανοί λαϊκοί και κληρικοί μιμηθούν το άγιο παράδειγμά σας!
Ως καλοί ποιμένες που είστε θα ήταν
καλύτερα να δίνατε την ψυχή σας υπέρ των
προβάτων σας και όχι τον μισθόν σας υπέρ
του πλουτοφάγου θηρίου. Φοβόμαστε πως
η απλόχερη αφελής προσφορά σας θα αποτελέσει και αυτή βορά και θα πάει όχι
υπέρ πίστεως και πατρίδος, αλλά μάλλον
υπέρ… μελλούσης προεκλογικής καμπάνιας της νυν Κυβερνήσεως!

Β. Γ. Γκεζερλής
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Πώς μας πούλησαν
και μας αγόρασαν
Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ
(Έθνος 16-2-2010)

Α

νατριχιαστικός είναι ο μηχανισμός με τον οποίον συγκεκριμένοι τραπεζικοί κολοσσοί κερδοσκόπησαν εναντίον της χώρας μας, με αποτέλεσμα αυτοί μεν να κερδίσουν ποσά
ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ, η Ελλάδα δε να τεθεί υπό ξένη
οικονομική κηδεμονία. Αξίζει να τον
περιγράψουμε σε αδρές γραμμές. Το
αποφασιστικό εργαλείο στο παιχνίδι
που παίχτηκε εναντίον της Ελλάδας
είναι ένα εντελώς πρόσφατο χρηματοπιστωτικό προϊόν που ονομάζεται
CDS (από τα αρχικά των αγγλικών
λέξεων credit default swaps).
Πρόκειται για ασφάλιση κατά της
περίπτωσης μη αποπληρωμής ενός
χρέους. Μια τράπεζα π.χ. που αγοράζει ομόλογα ενός κράτους ασφαλίζει
το ποσό που έδωσε σε μια άλλη τράπεζα, η οποία είναι υποχρεωμένη να
της δώσει αυτή τα λεφτά της, αν το
κράτος χρεοκοπήσει και βρεθεί σε αδυναμία να εξοφλήσει τα ομόλογά
του, όταν λήξουν, ή να πληρώσει ενδιαμέσως τους τόκους.
Εννοείται ότι όσο πιο επισφαλής
είναι η οικονομική κατάσταση μιας
χώρας τόσο υψηλότερα ασφάλιστρα
θα απαιτήσει η τράπεζα που ασφαλίζει
το χρέος.
Το στοιχείο που σοκάρει είναι ότι
τρεις και μόνο τραπεζικοί κολοσσοί, η
γερμανική Ντόιτσε Μπανκ και οι αμερικανικές Γκόλντμαν Ζαξ και Τζ. Π.
Μόργκαν ελέγχουν τον 75% (!) της
παγκόσμιας αγοράς των CDS.
Πάμε τώρα στην περίπτωση της
Ελλάδας. Περί τα μέσα Γενάρη, περίπου δέκα ημέρες πριν η χώρα μας αναζητήσει αγοραστές για το πενταετές
ομόλογό της, η Ντόιτσε Μπανκ δημοσιοποιεί μια έκθεση - φωτιά για την
ελληνική οικονομία, όπου αναφέρει
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πως πάμε χάλια και δεν αποκλείεται
κατάρρευση.
Αμέσως μετά κινητοποιείται το
τμήμα της CDS της Ντόιτσε Μπανκ.
Ζητάει πολύ υψηλότερα ασφάλιστρα
για το ελληνικό χρέος, αφού υποτίθεται ότι η χώρα μας βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, όπως λέει το
τμήμα μελετών της... ίδιας τράπεζας!
Αφού το επιτόκιο των CDS για την
Ελλάδα ανεβαίνει, περνάει αμέσως το
μήνυμα παγκοσμίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: τα διεθνή ΜΜΕ
που δρουν ως «παπαγαλάκια» των
κερδοσκόπων ουρλιάζουν ότι η ελληνική οικονομία παραπαίει, η ανενημέρωτη κοινή γνώμη τρομοκρατείται και
οι επαΐοντες καταλαβαίνουν ότι στοχοποιήθηκε η Ελλάδα και οδεύει προς
οικονομικό «γδάρσιμο».
Εν συνεχεία η ίδια η Ντόιτσε
Μπανκ μαζί με την Γκόλντμαν Ζαξ
αναλαμβάνουν να... πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα! Να τα προωθήσουν
στους υποψήφιους αγοραστές! Ναι,
αυτοί ακριβώς που συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση του κλίματος καταρράκωσης της ελληνικής οικονομίας για να διευκολυνθούν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις!
Δεν πρόκειται περί κακόγουστου
αστείου. Μιλάμε εντελώς σοβαρά. Η
ελληνική κυβέρνηση, όπως και πάμπολλες άλλες κυβερνήσεις, υποχρεώνεται αντικειμενικά να προστρέξει στις τράπεζες που ελέγχουν την
αγορά CDS, παρ’ όλο που υπονομεύουν την Ελλάδα. Τους πληρώνει ουσιαστικά «προστασία», με τη χυδαία έννοια του όρου, ελπίζοντας να τις εξευμενίσει, ώστε να την βοηθήσουν να
δανειστεί με ανεκτά επιτόκια.
Η Ντόιτσε Μπανκ λοιπόν ως ανάδοχος τράπεζα μαζί με την Γκόλντμαν
Ζαξ και άλλες, που παίζουν πολύ δευτερεύοντα ρόλο, καθορίζουν ουσιαστικά το επιτόκιο με το οποίο θα διαθέσει τα ομόλογά της η κυβέρνηση
Παπανδρέου, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει περιθώρια να μη συμ(Συνέχεια στη σελ. 4)
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ΒΙΟΣ ΚΛΕΦΤΩΝ
Ασκήσεις, φρονήματα,
θρησκευτικόν αίσθημα.
(Συνέχεια από τη σελ. 2)

χύν, σπανίως ήσαν θηριώδεις και αιμοχαρείς. Εφόνευον μεν όσους ηδύναντο
μουσουλμάνους, Τούρκους ή Αλβανούς, μη φειδόμενοι ενίοτε, αλλά σπανιώτατα, και αυτών των χριστιανών.
Ελαφυραγώγουν άμα εδίδετο περίστασις τους πρώτους (μουσουλμάνους) και
εν ανάγκη τους δευτέρους (χριστιανούς), αλλά ωμοί και αδυσώπητοι ως
επί το πολύ δεν ήσαν. Δεν εβασάνιζαν
λ.χ. ουδέ τους Τούρκους αυτούς, αλλ’
ηρκούντο να τους θανατώσωσιν. Αι
περί του θείου ιδέαι αυτων ούτε υψηλαί
ήσαν ούτε λεπταί, αλλά βεβαίως ήσαν
ευλαβέστεραι των δοξασιών και έξεων
του κοινού πλήθους. Πότε και πότε μόνον ηδύναντο να ακούσωσιν εις ερημοκκλήσιον την θείαν λειτουργίαν, αφελώς τελουμένην υπό ορεινού ιερέως.
Αλλ’ οπουδήποτε και αν ευρίσκοντο το
Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, εν δάσει, εν
σπηλαίοις ή επί της κορυφής των υψηλοτάτων ορέων, ποτέ δεν ελησμόνουν
να εορτάσωσιν όπως ηδύναντο τας επιφανείς εκείνας ημέρας της ημετέρας
εκκλησίας, ψάλλοντες όσα και όπως
ήξευρον εκ των εις αυτάς αναγομένων
ύμνων και προσευχών. Εις οιανδήποτε
αμηχανίαν ή ανάγκην και αν ευρίσκετο
ο κλέφτης, δεν επέβαλλε χείρα εις το
ελάχιστον των αφιερωμάτων ή σκευών
των εν τόπω ιερώ κατατεθειμένων. Ο
δε γέρων Βλαχάβας ο πατήρ του μετέπειτα τοσούτον κλεϊσθέντος και τοσούτον οικτρώς μαρτυρήσαντος Παπά Θύμιου, απήλθεν εις ηλικίαν 76 ετών πεζός εις Ιεροσόλυμα με το όπλον και το
πρωτοπαλλήκαρόν του, ίνα αποθάνη,
όπως ηύχετο, εις τους αγίους τόπους.
Ποτέ κλέφτης δεν αλλαξοπίστησεν.
Όταν είπαν εις τον Ανδρούτζον ότι ασπαζόμενος μεν τον ισλαμισμόν θέλει
αξιωθεί τιμών εξαιρέτων, εμμένων δε
πιστός εις το ίδιον θρήσκευμα θέλει
αποθάνει οικτρώς εις το κάτεργον, ο
γενναίος αθλητής αδιστάκτως επροτίμησε το δεύτερον. Και άλλοι καπετάνιοι εις ομοίους εκτεθέντες πειρασμούς
έπραξαν ό,τι έπραξεν εκείνος. Μετά
την αφοσίωσιν προς την πίστιν των πατέρων αυτών, ουδέν είχον ιερώτερον
της προς αλλήλους αφοσιώσεως. Πολλάκις τα παλληκάρια ηδύναντο να σωθώσιν εγκαταλείποντα τον αρχηγόν αυτών, αλλά προετίμων να αποθάνωσι
μετ’ αυτού. Πολλάκις ενώ δύο συμμορίαι εμάχοντο κατά των Τούρκων και η
μία ηδύνατο να φύγη, ο αρχηγός αυτής
δεν εγκατέλειπε τον συνάδελφον, αλλά
ριπτόμενος κατά των πολεμίων ή εσώζετο μετ’ αυτού ή μετ’ αυτού συγκατεστρέφετο. Ίσως οι άνθρωποι αυτοί, οι
πλειότεροι τουλάχιστον εξ αυτών δεν
είχον την συνείδησιν της εθνικής και
πολιτικής ανεξαρτησίας. Ίσως εμάχοντο κατά των Τούρκων ελαυνόμενοι
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και μας αγόρασαν
(Συνέχεια από τη σελ.3)

μορφωθεί στις υποδείξεις τους.
Εννοείται ότι η Ντόιτσε Μπανκ και
η Γκόλντμαν Ζαξ έχουν ενημερώσει
τους πελάτες τους, οι οποίοι τρέχουν
σαν τρελοί να αγοράσουν ελληνικά
ομόλογα με επιτόκιο 6,2%, γιατί φυσικά οι τράπεζες αυτές γνωρίζουν εκ των
ένδον πως έχει στηθεί το παραμύθι της
δήθεν επαπειλούμενης χρεοκοπίας.
Η Ντόιτσε Μπανκ και η Γκόλντμαν
Ζαξ εισπράττουν παχυλές προμήθειες
εκατομμυρίων ευρώ από τους πελάτες
τους, ενώ αγοράζουν και οι ίδιες μεγάλες ποσότητες χρυσοφόρων ελληνικών
ομολόγων.
Τώρα ετοιμάζουν τον επόμενο γύρο
ελληνικού δανεισμού, στήνοντας σκηνικό για ακόμη μεγαλύτερα κέρδη φυσικά...
ΤΩΡΑ ΤΡΕΜΟΥΝ
Τα κράτη, όμηροι των τραπεζών!
ΚΑΘΥΒΡΙΖΟΥΝ την Ελλάδα οι
Γερμανοί. Έχουν όμως ταραχθεί ακόμη
και αυτοί από την επίδειξη δύναμης
των τραπεζών. «Η Κοινότητα θα έπρεπε να σκεφθεί πώς θα μπορέσει να αποξηράνει αυτόν τον βάλτο (των τραπεζών) που πιάνει ομήρους ολόκληρες
μάλλον υπό σφοδροτάτου αυτοματισμού της ατομικής ελευθερίας και της
χριστιανικής πίστεως ή έχοντες το υψηλότερον αίσθημα της όλης πατρίδος.
Αλλά το βέβαιον είναι ότι αφού διετέλεσαν οι κυριώτατοι επίκουροι όλων
των επαναστατικών κινημάτων όσα οι
πατέρες ημών διεξήγαγον επί 400 έτη,
αυτοί πάλιν απετέλεσαν τον κύριον πεζικόν στρατόν του τελευταίου αγώνος,
αυτοί διεξήγαγον αυτόν, και αυτοί ανεδείχθησαν οι πρωταθληταί αυτού. Το
μάχιμον πνεύμα το οποίον από του τέλους της 18ης εκατονταετηρίδος ο αναβιώσας λόγιος ελληνισμός ενεφύσησεν εις τας νέας γενεάς των πεπολιτισμένων του έθνους τάξεων, δεν είχε
μεν αφορμήν προ της επαναστάσεως,
δεν ηξιώθη δε διαρκούσης αυτής ποτέ
της κυβερνητικής προνοίας της απαιτουμένης ίνα ασκηθή αποχρώντως και
αποτελέση τον τακτικόν στρατόν, όστις
επί τέλους έμελλε φυσικώ τω λόγω ν’
αναπληρώση τα ορεσίβια εκείνα στίφη.
Από του Δραγατσανίου μέχρι του Χαϊδαρίου ο τακτικός στρατός θύματα μόνον προσήνεγκεν εις τον βωμόν της
πατρίδος, ενώ από του Βαλτετσίου μέχρι της Ράχωβας, όλα τα λαμπρά κατορθώματα της επαναστάσεως υπό των
αρματωλών και των κλεφτών διεπράχθησαν.

(Κωνσνταντίνου Παπαρρηγόπουλου, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμ. 7, σελ.
291-294, εκδ. Μπούρα).

Σ.Σ. Διέφεραν λίγο οι «κλέφτες»
του 1821 από τους σημερινούς…
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χώρες», έγραψε σε πρωτοσέλιδο κύριο
άρθρο της η «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε». Η «Μοντ» είναι εξοργισμένη:
«Μόλις έναν χρόνο αφότου τα κράτη
έσωσαν τις τράπεζες αφιερώνοντας κολοσσιαία ποσά και στις δύο όχθες του
Ατλαντικού -25% του ΑΕΠ σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζατα χρεωμένα κράτη πέφτουν θύματα
επιθέσεων από τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διέσωσαν. Αυτό
είναι ένα από τα πικρά μαθήματα της
ελληνικής κρίσης» ομολογεί η γαλλική
εφημερίδα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
πανδημία έληξε
άδοξα κι αιφνιδίως
Η
κι αμέσως τη διαδέχθηκε
μία σιωπή ιχθύος.

Ποιο πνεύμα θαυματούργησε
ποια ήταν η αιτία
που το κακό σταμάτησε
με τόση ευκολία;
Μυστήριο είναι αυτή η ζωή
πολλά τα θαύματά της
πολλά τα μεγαλεία της
και τα αινίγματά της.
Όλα τα εξηγεί κανείς
όλα τα ανιχνεύει
ενός μονάχα δεν μπορεί
την έννοια του να εύρει.
Το νόημα της πονηριάς
που ’ναι καλά κρυμμένο
και κυβερνά τον άνθρωπο
τον υποδουλωμένο.
Ως να ’ρθει η ώρα η φωτεινή
να το αποκαλύψει
και στη ντροπή την έπαρση
της εποχής να σβήσει.
Πολλά είναι τα κάλπικα
που μας παραπλανούνε
κι όσοι δεν είναι δίψυχοι
τη διέξοδο θα βρούνε.
Ή την αλήθεια θα ζητούν
και θα δοξολογούνε
ή πίσω απ’ τα συμφέροντα
κρυφά θ’ ακολουθούνε.
Τώρα κανένα πρόβλημα
δεν έχει η ανθρωπότης
όλα τα επεσκίασε
σκληρή πραγματικότης.
Ξεχάσαμε τους φόβους μας
και τους καημούς της νιότης
κι όλοι μαζί παλεύουμε
ν’ ανθίσει η λιτότης!
ο Παράλογος
Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,
Τηλ: 210 6195766, vgezer@cc.uoa.gr
Στείλτε μας το email σας, για να σας
αποστέλλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.
Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα www.pigizois.gr

