
 

 
ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΤ ALEX JONES ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΠΟΤ ΠΑΗΕΟΝΣΑΗ ΔΗ ΒΑΡΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ   
 

 Έρσ άξζξα εδώ ,όπνπ ε Γεξκαλία πνπ θνπκαληάξεη ηελ Δ.Δ. ιέεη « Γε ζα 
βνεζήζνπκε ηελ Διιάδα κε πεξηζζόηεξα δάλεηα». 
 Μπαίλεη ε GOLDMAN SACHS, σο θύξηνο δηαρεηξηζηήο ησλ ηδησηηθώλ 
ηξαπεδώλ, πξν 10εηίαο. Τπνδεηθλύνπλ ζηελ Διιάδα πώο λα θξαηάεη δηπιά βηβιία 
– απηό ην ιέεη θαη ην Ρόηηεξ, ηνπο ππνδεηθλύνπλ λα επελδύνπλ ζε παξάγσγα… 
 Δζσηεξηθά έγγξαθα πνπ βγήθαλ πέξπζη, απνδεηθλύνπλ όηη ην έθαλαλ 
πξνκειεηεκέλα εδώ… ζηελ Ηζιαλδία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία θαη ζε άιια θξάηε. 
Σν ίδην θάλεη ην ΓΝΣ θαη ε Παγθόζκηα Σξάπεδα σο δηαρεηξηζηηθέο εηαηξίεο… γηα 
ηδησηηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη ηξάπεδεο ζηνλ ηξίην θόζκν, εδώ θαη 150 ρξόληα. 
Μπαίλνπλ, δίλνπλ ρξήκα ζηηο θπβεξλήζεηο κε 30 ή 40% επηηόθην θαη θάλνπλ θξπθή 
ζπκθσλία λα κελ ηα μεπιεξώζνπλ, αιιά λα ηνπο δώζνπλ ηνπο πδάηηλνπο πόξνπο, 
ηελ νδνπνηία ηνπο… ηελ ππνδνκή ηνπο, ηελ θπβέξλεζε. Καη κεηά δελ έρεη ζεκαζία 
πνηνο αλεβαίλεη. Αθόκα θη αλ είλαη δηθηάηνξαο, ζα θάλνπλ νη ηξάπεδεο ηώξα 
θνπκάλην. Καη ην θάλνπλ απηό κε αλππόζηαην ρξήκα πνπ ζηεξίδεηαη από ρξήκα 
θνξνινγνπκέλσλ. 
 Σώξα ην λέν ηξαπεδηθό ζύζηεκα πνπ ζηήλνπλ, απηή ε Σξάπεδα ηνπ 
θόζκνπ… κε ην λέν «Σξαπεδηθό ύληαγκα», ζα ζπάζνπλ ηα νκόινγα, αθόκα θαη 
κε δπηηθέο θπβεξλήζεηο πνπ ηώξα θαηαξξένπλ ζαλ ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο θαη ζα 
εθδώζνπλ ην δηθό ηνπο παγθόζκην λόκηζκα. Θα ππάξρεη αθόκα ην επξώ, ην 
δνιάξην, ην γηέλ, αιιά ζε παγθόζκην επίπεδν… απηό ην θαξηέι ηδησηηθώλ 
ηξαπεδώλ, ζα θαζνξίδεη ηελ αμία απηώλ ησλ λνκηζκάησλ θαη ζα παίδνπλ ην έλα 
ελάληηα ζην άιιν. 
 Σα δηθά ηνπο εζσηεξηθά έγγξαθα δείρλνπλ… πνπ δηέξξεπζαλ από ην ΓΝΣ 
θαη ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα, όηαλ έθπγε ν λνκπειίζηαο ηηθιο… Σέινο πάλησλ, 
βγήθαλ έγγξαθα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δύν ηξαπεδώλ… Φάμε ηνλ ηηθιο. Γελ 
ήηαλ ν αξρη- νηθνλνκνιόγνο ζην ΓΝΣ (IMF); 
 Ζ νπζία είλαη πώο βγήθε όηη ήηαλ όια πξνκειεηεκέλα θαη ηα έζηεζαλ ζε 
ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο θαη όηη ηώξα ζρεδηάδνπλ λα ην θάλνπλ ζηε Γύζε! 
 ηελ Ηζιαλδία ιέλε όηη ρξσζηάλε ην ππεξδεθαπιάζην ηνπ ΑΔΠ θαη ηνλ 
πινύην ηεο ρώξαο. Μεηά ε Ηζιαλδία είπε όρη, θαη νη ηξαπεδηθνί είπαλ… Έλα 
ιεπηό… Με καο πεηάηε έμσ˙ αθνύ ζαο απεηιήζακε λα ζαο επηβάιινπκε 
αληηηξνκνθξαηηθνύο λόκνπο θαη θπξώζεηο… Οη ηξάπεδέο καο έρνπλ θεθάιαηα ήδε 
ζηε ρώξα ζαο, πνπ ζα ην μεπιεξώζνπλ απηό. 
 Όηαλ έπεζε ε Διιάδα πξνκειεηεκέλα, έβαιαλ αλνηρηά ζαλ ππνπξγό 
ηξαπεδώλ έλα ζηέιερνο ηεο GOLDMAN SACHS. Δίλαη ην θεληξηθό γθξνππ πνπ ηα 
καλαηδάξεη όια. 
 Όινη βγάδνπλ ρξήκα, αιιά απηόο είλαη ν θεληξηθόο εγθιεκαηηθόο θύθινο πνπ 
δηεπζύλεη. Καη ε Δπξώπε ιέεη όηη δε ζα ζαο δώζνπκε ρξήκαηα γηα λα ζαο 
μειαζπώζνπκε. Πξέπεη λα μεπνπιήζεηε ηα λεζηά πνπ αλήθνπλ ζην δεκόζην… ζηηο 
ηξάπεδεο. Ζ Διιάδα απνγπκλώλεηαη εληειώο, ν ιαόο ηεο εμεγείξεηαη. 
 Σα ίδηα γίλνληαη θαη ζηελ Ηλδνλεζία. Ξέξνπλ ηη ζεκαίλεη όηαλ ε θπβέξλεζε 
μειαζπώλεη (κε ρξήκα) ηηο ηξάπεδεο. Ξέξνπλ όηη είλαη ιεζηεία, γηαηί ην έρνπλ 
μαλαδήζεη απηό. 
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 Θα ζπλερίζνπκε απηή ηελ αλάιπζε, γηαηί είλαη θπξίαξρν δήηεκα. 
 Ο Σδόδεθ ηηθιο ήηαλ ν αξρη- νηθνλνκνιόγνο ζηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα. 
 Δδώ έρνπκε έλα άξζξν… από Γεξκαλία. Γεξκαλόο Δπξσβνπιεπηήο 
πξνηείλεη ζηελ Διιάδα πνπ μέκεηλε από ρξήκα, λα πνπιήζεη λεζηά. ε άιιν 
πξσηνζέιηδν ε Γεξκαλία ιέεη «Κακηά βνήζεηα ζηελ Διιάδα». 
 Θα βνπιηάμνπλ θαη ζα κπνπλ νη ηξάπεδεο λα ηα πάξνπλ όια ζε 
εμεπηειηζηηθέο ηηκέο κέζα από αλππόζηαην ρξήκα πνπ ηνπο δάλεηζαλ θαη 
παξάγσγα κε ηα νπνία ηνπο ηελ έζηεζε ε  GOLDMAN SACHS. Καη ν θόζκνο 
μεζεθώλεηαη. 
 Απηό είλαη ην κέιινλ θαη ησλ ΖΠΑ. Βγαίλνπλ ηώξα πνιηηηθνί ζηηο εηδήζεηο θαη 
ιέλε όηη ζα έρνπκε κεγάιε ύθεζε θαη ζα θαηαξξεύζνπλ όια ζε 16 κήλεο… αλ δελ 
δώζνπκε ηελ πιήξε δύλακε ζηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο… λα πεξάζνπλ ην θόξν 
δηνμεηδίνπ θαη άιινπο θόξνπο. 
 ην Phily.com κηιάλε γηα θόξνπο ζε ειαθξά πνηά θαη αλαςπθηηθά. Καη 
ζπλερίδεηαη. Φόξνπο ζηα ηξόθηκα… Φνξνιόγεζε ησλ πάλησλ. 
 Δλησκεηαμύ έρνπκε ηνλ απαηεώλα ηνλ Αι Γθνξ λα ιέεη απίζηεπηα ςέκαηα… 
γηα ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, γηα πηγθνπίλνπο θαη πνιηθέο αξθνύδεο πνπ 
πεζαίλνπλ θαη γηα ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ελώ πηάζηεθε ε απάηε ηνπ ζηα 
πξάζα. 
 Όπσο έδσζαλ λόκπει εηξήλεο ζηνλ Οκπάκα πνπ επεθηείλεη ηνπο 
πνιέκνπο. Δίλαη ζαλ αξξσζηεκέλν αζηείν. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Σελλεζί ηνπ δίλεη 
ηηκεηηθό πηπρίν. Δπραξηζηνύκε πνπ καο ιεο ςέκαηα θαη έβγαιεο έλα δηο δνιάξηα 
από ηελ απάηε σο ηώξα. Δπραξηζηνύκε πνπ ζεο λα θαηαζηξέςεηο ηε βηνκεραλία 
ησλ ΖΠΑ. Δπραξηζηνύκε… 
 Γίλεηαη όιν θαη πην εμσθξεληθό. Πξέπεη λα ηνπο απερζαλόκαζηε απηνύο… 
λα ηνπο εθζέζνπκε, λα ηνπο μεζθεπάζνπκε, λα θάλνπκε ηνλ θόζκν λα θαηαιάβεη 
πόζν ζνβαξή είλαη απηή ε αλάιεςε ηπξαλλίαο. Ο θόζκνο μέξεη όηη ππνθέξεη. Ξέξεη 
όηη ράλεη ηε δνπιεηά ηνπ, όηη έρεη κείσζε κηζζνύ, όηη θαηαξξέεη ε νηθνλνκία. 
 Καη ζαλ λα κελ θηάλεη ε ύθεζε πνπ νξγάλσζαλ νη ηξάπεδεο… Γελ πείζνπλ 
ην Κνγθξέζν λα πεξάζεη ην λνκνζρέδην… θαη πάλε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 
ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πνιηηείεο. Βάδνπλ ηνλ Οκπάκα λα ην επηβάιιεη κε 
θαλνληζκνύο. Δίλαη εμσθξεληθό. αο ζεσξνύλ ειίζηνπο. αο ιέλε όηη ζαο 
παξαθνινπζνύλ από ηα ιαπ ηνπ ζαο κέζα ζην ζπίηη, ρσξίο εληάικαηα. Καη ηα 
παηδηά ζαο. αο θαηαζθνπεύνπλ. Γηαβάδνπλ ηηο πηλαθίδεο ζαο όπνπ πάηε, ρηίδνπλ 
θαη άιιεο θπιαθέο… πξνζιακβάλνπλ θαη άιινπο ζηελ αζηπλνκία, νη θξαηηθνί 
ππάιιεινη απμήζεθαλ θαηά 50%. Σξηπιαζηάζηεθαλ κε ηνλ Μπνπο, 
ηεηξαπιαζηάζηεθαλ κε ηνλ Οκπάκα ηνλ πξώην ρξόλν. Πεξηζζόηεξεο δαπάλεο από 
όζεο έγηλαλ από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο ζηα 235 ρξόληα πξηλ! Απηόο είλαη επίζεκνο 
αξηζκόο. Πάλε γηα πηώρεπζε. 
 Όηαλ έρνπλ δηαπξάμεη ηόζα εγθιήκαηα, κε ζπληαγκαηηθέο αλνκίεο… γηαηί λα 
κελ καο πεξλάλε γπκλνύο θαη από ζαξσηέο ζώκαηνο; Γηαηί λα κελ ζηήλνπλ 
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο; Γηαηί λα κελ πλίγνπλ ηνπο πάληεο θαη λα ηνπο αλαγθάδνπλ 
λα ππνηαρζνύλ; Ση έπεηαη; 
 Δθπαηδεύνπλ θξπθά αζηπλνκηθνύο γηα ζηξαηησηηθό λόκν. Σν ιέλε νη 
εθεκεξίδεο. Ο ζηξαηόο θάλεη κπιόθα ειέγρνπ ζε όιε ηε ρώξα, από ην Σέμαο σο 
ηελ Καιηθόξληα. Δθπαηδεύνπλ αλνηρηά ζην NLE09 κε ηε FEMA. ηξαηόο από 14 
ρώξεο ζα επηβάιιεηαη ζε Ακεξηθαλνύο πνιίηεο. 
 



 

 
   Όια απηά ηα εμσθξεληθά… δελ είλαη πηα ζεσξία ζπλσκνζίαο, γηαηί νη εθ ησλ 
έζσ καο εηδνπνηνύζαλ πξηλ 10εηίεο˙ ηώξα γίλνληαη αλνηρηά! 
 Πξέπεη λα απνθαζίζεηε. Θα ραζείηε αζόξπβα κέζα ζηε λύρηα; Θα ηα 
δερηείηε απηά; Γελ ζέβεζηε ηνλ εαπηό ζαο αξθεηά ώζηε λα θαηαιάβεηε όηη εζάο 
ρξεηαδόκαζηε ζαλ αξρεγνύο; Ξέξεηε όηη είζηε θαινί, κε αγλή θαξδηά, μέξεηε όηη 
είζηε έληηκνη, όηη είζηε αληηλενηαμίηεο. 
 Πξέπεη λα αλεβάζεηε ζειίδεο, λα θηηάμεηε ηαηλίεο, λα λνηθηάδεηε ρξόλν ζε 
ξαδηόθσλα, λα γξάθεηε επηζηνιέο, λα πεγαίλεηε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Αο βάιεη 
ν θαζέλαο έλα ιηζαξάθη. 
 Μνπ ηειεθσλνύλ θαη ζέινπλ θάπνην κεγάιν ζρέδην. Όρη. Πνιιέο κηθξέο 
ελέξγεηεο… ζα ηνπο ληθήζνπλ θαη ζα επηθέξνπλ ηελ πηώζε ηνπο. 
 

( Ο Άιεμ ζπλερίδεη κε άζρεηα, θαη ζρνιηάδσ:) 
 

 ’ ΑΤΣΟ ΣΟ ΒΗΝΣΔΟ ΔΘΗΞΔ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ 
ΔΛΛΖΝΔ ΓΔΝ ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΟΤΝ, ΓΗΑΣΗ ΑΠΛΟΤΣΑΣΑ ΣΑ ΜΜΔ ΜΑ 
ΦΤΛΑΚΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΠΟΤ ΒΟΛΔΤΔΗ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΓΧ. 
 ΚΑΗΡΟ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΚΑΣΗ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΟΥΗ ΝΑ ΜΔΝΟΤΜΔ 
ΣΟΤ ΑΦΟΡΗΜΟΤ… ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΣΟΝΧΖ ΣΖ ΟΡΓΖ ΜΑ ΜΔΑ ΣΟ 
ΝΔΣ. 
 ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΧΟΤΜΔ ΣΟΝ ΠΔΡΗΓΤΡΟ ΜΑ…  
ΝΑ ΑΝΣΗΓΡΑΟΤΜΔ ΟΛΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΧΣΟΤ ΛΟΓΟΤ. ΝΑ ΓΔΗΞΟΤΜΔ ΟΣΗ 
ΣΟΤ ΠΖΡΑΜΔ ΥΑΜΠΑΡΗ, ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΘΑ ΜΑ ΞΔΠΟΤΛΖΟΤΝ ΚΑΘΔ 
ΠΗΘΑΜΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΜΑ ΣΑ ΝΔΟΣΑΞΗΣΗΚΑ ΛΑΜΟΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖΝ 
«ΔΗΡΖΝΗΚΖ» ΔΗΒΟΛΖ, ΘΑ ΥΑΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΟΛΔΞΗΑ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΑ. 
   
 
 
 

  
   

 

 
 
 
 
 

 


