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Ανοικτά ομολογεί την αρέσκειά του στο Κινεζικό μοντέλλο διοίκησης ο θεωρητικός 
του «Great Reset» Κλάους Σβαμπ. Θέλει δηλ. διαχωρισμό της κοινωνίας σε μια πλούσια 
ηγετική ελίτ και σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς για τον λαό, ο οποίος βλέπομε τώρα τι 
ελευθερίες έχει στην Κίνα! Αν ήταν μόνος του δεν θα μας ενδιέφερε, αλλά οι «ηγέτες» των G20 
τον έχουν από κοντα και τον συμβουλεύονται.  

+   +   + 

Πενταπόσταγμα. 
Παγκοσμιοποίηση 26.11.2022. Ενημερώθηκε στις: 26.11.2022 - 22:03. 

Ο Κλάους Σβαμπ εξυμνεί την Κίνα: «Είναι ένα πρότυπο για πολλές χώρες». 

«Tο κινεζικό μοντέλο είναι σίγουρα ένα πολύ ελκυστικό μοντέλο για αρκετές χώρες». 

Μια φορά κι έναν καιρό, οι Σοβιετικοί είχαν ένα αυστηρά ελεγχόμενο δίκτυο διεθνιστών, γνωστό 
ως COMINTERN, για την προώθηση του κομμουνιστικού τους μοντέλου στην Ευρώπη και 
πέραν αυτής. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, οι «Κόκκινοι» Κινέζοι τους έχουν κάτι καλύτερο: 
Έχουν τον Κλάους Σβαμπ. 

Σύμφωνα με το Fox News: 

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Κλάους Σβαμπ κάθισε 
πρόσφατα σε συνέντευξη σε κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης και διακήρυξε ότι η Κίνα 
αποτελεί "πρότυπο" για άλλα έθνη. 

Ο 84χρονος Schwab έκανε αυτά τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Tian Wei του 
CGTN στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των CEO του APEC την περασμένη εβδομάδα 
στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. 

Ο Schwab δήλωσε ότι σέβεται τα "τεράστια" επιτεύγματα της Κίνας στον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας της τα τελευταία 40 χρόνια. 

"Νομίζω ότι αποτελεί πρότυπο για πολλές χώρες", δήλωσε ο Schwab, προτού διευκρινίσει ότι 
θεωρεί ότι κάθε χώρα πρέπει να λάβει τις δικές της αποφάσεις σχετικά με το σύστημα που θέλει 
να προσαρμόσει. 

"Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιβολή συστημάτων. Αλλά το 
κινεζικό μοντέλο είναι σίγουρα ένα πολύ ελκυστικό μοντέλο για αρκετές χώρες", δήλωσε 
ο Schwab. 

Πρότυπο; Μια χώρα μηδενικής ελευθερίας, χαμηλής κοινωνικής κινητικότητας, κοινωνικής 
πίστωσης και συνεχούς κυβερνητικής επιτήρησης; Ποιος στο καλό, ακόμη και μεταξύ του 
πλήθους των επαναστατικών wokester, ζητά ανοιχτά ένα κινεζικό μοντέλο για τις δικές τους 
χώρες; 

Η Κίνα στην πραγματικότητα είναι μια γιγαντιαία φυλακή, με σκλαβοπάζαρα, εργαστήρια 
εργασίας, χαμηλούς μισθούς, συνεχή λουκέτα και πραγματικά λαογκάι ή Γκουλάγκ. 
Αμφισβητήστε την κυβέρνηση με οποιονδήποτε τρόπο και θα σας στείλουν σε μια τέτοια 
φυλακή για πολλά χρόνια σε χρόνο μηδέν. Στην περίπτωση των Ουιγούρων, το να είσαι απλά 
λάθος εθνικότητα είναι αρκετό για μια τέτοια τιμωρία. 

Μακριά από το να είναι ένα ελκυστικό πρότυπο, η Κίνα είναι μια χώρα από την οποία οι 
άνθρωποι φεύγουν. Το 2019, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ίδιας της Κίνας, 11 
εκατομμύρια έχουν πάρει τον πούλο και έχουν μετακομίσει σε άλλες χώρες μόνο και μόνο για 
να ξεφύγουν, με περίπου το ένα τρίτο να έρχεται στις Η.Π.Α.  

Η Κίνα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης παγκοσμίως μετά την Ινδία και το 
Μεξικό, και όλοι ξέρουμε ότι αυτό που τους φέρνει δίπλα στο Μεξικό στη βόρεια πλευρά του 
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είναι αυτό που τους φέρνει. Το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και με την Κίνα. 

Ο Schwab, ο οποίος είναι ένας έξυπνος χειριστής, ήξερε ότι η αγάπη του για την Κίνα θα 
πήγαινε καλά με τους Κινέζους κρατικούς δημοσιογράφους-προπαγανδιστές, αλλά δεν θα 
ακουγόταν πολύ καλά σε οποιονδήποτε άλλον άκουγε τη δήλωση, οπότε την προσδιόρισε με 
ισχυρισμούς ότι κάθε έθνος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον δρόμο της 
διακυβέρνησής του. Αυτό ακούγεται κούφιο, δεδομένου ότι το σύστημα που υποστηρίζει για τη 
∆ύση απαιτεί ρητά μια κομματική ελίτ να κάνει όλη την επιλογή για τους ανθρώπους που 
κυβερνούν με σιδηρά πυγμή. Όσο για την ίδια την Κίνα, οι Κινέζοι επέλεξαν το φρικτό σύστημα 
κάτω από το οποίο ζουν; Όχι, το 1948, ο Μάο Τσετούνγκ, με τη βοήθεια, έκπληξη, της 
COMINTERN, ανέβηκε στην εξουσία και επέβαλε το κτηνώδες καθεστώς στην Κίνα με τη βία, 
όπου βρίσκεται στην εξουσία από τότε. 

Φαίνεται ότι η παλιά COMINTERN γελάει πάντα τελευταία. ∆ιότι ποιος θα μπορούσε να 
φανταστεί ότι το 2023, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, γιος ενός 
ανθρώπου με τουλάχιστον ναζιστικές διασυνδέσεις, θα διαφήμιζε το μοντέλο της Κίνας 
ως ο κύριος Σεβαστός, χρησιμοποιώντας το κύρος του διεθνούς οργανισμού του ως αξιοπιστία 
για να επηρεάσει τις Μεγάλες Εταιρείες και διάφορους ακτιβιστές και ΜΚΟ που έχουν υποκύψει 
πλήρως στις απόψεις της Αριστεράς. 

Αυτός ο οργανισμός θα έπρεπε να απορριφθεί ως το τσιράκι μιας βρώμικης δικτατορίας, αλλά 
κατά κάποιο τρόπο, με όλα αυτά τα ωραία βουνά και το καλό φαγητό και τα καλά αεροδρόμια 
ιδιωτικών τζετ εκεί έξω στην Ελβετία, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες από τις 
αποκλειστικές και ακριβές συναντήσεις του WEF γεμάτες δισεκατομμυριούχους μέσα σε όλο 
αυτό το άρωμα του χρήματος, δεν είναι. 

Η οργάνωση του Schwab έχει διεισδύσει στη βιομηχανία, μερικές φορές με πραγματικά 
χρηματικά συμφέροντα, έχει επηρεάσει πολλούς άλλους να προσαρμόσουν τον "καπιταλισμό 
των ενδιαφερομένων μερών", που είναι το αγαπημένο σχέδιο του Schwab, και έχει επηρεάσει 
άλλους να προσαρμοστούν σε κάτι που ονομάζεται παγκόσμια "επανεκκίνηση". Φυσικά, όλοι 
τους είναι μέσα στον κυβερνητικό έλεγχο που προκαλείται από την "απειλή" της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, η οποία είναι εντελώς ψεύτικη. Υπάρχουν απορίες σχετικά με το γιατί οι εταιρείες 
έχουν ξυπνήσει τόσο πολύ; Φαίνεται ότι όλα έχουν να κάνουν με τα φανταχτερά συμπόσια και 
τις ομιλίες στο Νταβός της Ελβετίας. Αυτή τη στιγμή, ο Schwab πιέζει την ελβετική κυβέρνηση 
για πιο φανταχτερά καταλύματα, ενώ δεν πληρώνει κανέναν φόρο, με την απειλή ότι θα 
μεταφέρει την εκπομπή του στη Σιγκαπούρη αν δεν το κάνουν. (∆είτε την ενότητα "Κριτική" της 
σελίδας του στη Wikipedia στο κάτω μέρος). Ακούγεται σαν ένας τύπος που σκοπεύει απλώς να 
μιλήσει και να προσπαθήσει να πείσει για τις αρετές της Κίνας; 

Όσον αφορά τους ναζιστικούς δεσμούς του Schwab, αυτοί μάλλον δεν είναι τόσο ισχυροί όσο 
ισχυρίζονται κάποιοι στο ∆ιαδίκτυο, αλλά είναι αρκετά άσχημοι: Με βάση τα όσα αναφέρει η 
Wikipedia, ο Ελβετός πατέρας του Schwab είχε μια εταιρεία στη ναζιστική Γερμανία που 
χρησιμοποιούσε σκλάβους και καταναγκαστική εργασία, γεγονός που δείχνει αρκετά καλά με 
ποια πλευρά ήταν. Ακόμα και αν δεν είχε μια τέτοια εταιρεία, οι Ναζί δύσκολα θα τον έβαζαν 
επικεφαλής κάποιας εταιρείας αν δεν τον εμπιστεύονταν απόλυτα, καθώς ο φασισμός έχει να 
κάνει με την κρατική κυριαρχία των εταιρειών. Στη σελίδα του στη Wikipedia, αναφέρεται ότι η 
μητέρα του Schwab παρακολουθήθηκε και ανακρίθηκε από την Γκεστάπο λόγω της ελβετικής 
προφοράς της. Το γεγονός ότι οι Ναζί δεν το έκαναν αυτό στον πατέρα, ο οποίος διοικούσε μια 
εταιρεία που διοικούσαν οι Ναζί, μας λέει κάπως ότι η Γκεστάπο δεν τον θεωρούσε πρόβλημα. 

Φαίνεται ότι οι παλιές ναζιστικές αξίες του εταιρισμού και της "επαναφοράς" μπορεί να έχουν 
περάσει στον Κλάους, ο οποίος είναι 83 ετών, αν μπορεί να γίνει τέτοιο επιχείρημα. Οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν ποιοι ήταν οι γονείς τους, αλλά αν ο γερο-μπαμπάς ήταν 
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όντως φίλος με τους Ναζί, ίσως θα ήταν επιβεβλημένο να μην υιοθετήσει καμία από αυτές τις 
συγκεκριμένες ιδέες, πόσο μάλλον να τις υποστηρίξει. 

Αλλά σίγουρα, ο Schwab υποστηρίζει τώρα τον εταιρικό και κρατικό έλεγχο όλων των 
ελεύθερων εθνών της ∆ύσης, ο οποίος ελάχιστα διαφέρει από αυτό που οι Ναζί και οι 
κομμουνιστές σύμμαχοί τους  επεδίωκαν για δεκαετίες για τη ∆ύση. Η παρόρμηση να 
σκοτώσουν την ελευθερία ζει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την ομάδα. 

Τώρα δεν προσπαθούν καν να το κρύψουν - βγαίνουν ανοιχτά να υμνούν το 
κομμουνιστικό μοντέλο της Κίνας και να υποστηρίζουν την επιβολή του, με την επιφύλαξη 
της επιλογής (λες και με τις στημένες εκλογές η επιλογή έχει σημασία), σαν να μην υπάρχει 
τίποτα κακό σε αυτό. Η μάσκα αυτών των ανθρώπων, πράγματι, έχει πέσει. 

https://www.pentapostagma.gr/kosmos/pagkosmiopoiisi/7133716_o-klaoys-sbamp-exymnei-tin-kina-
einai-ena-protypo-gia-polles-hores 

 

Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2022/Schwab-china.pdf 


