Το
φασιστικό
«σκυλί»
αποθρασύνεται και απειλεί και
τους προστάτες του !
Όλα τα είχαμε ζήσει σ’αυτή τη χώρα, αλλά
βουλευτές
του
Ελληνικού
κοινοβουλίου
(Μπαρμπαρούσης) να καλούν το στρατό σε
πραξικόπημα και συλλήψεις «προδοτών» πολιτικών,
πρώτη φορά είδαμε !
Αλλά σας εξέπληξε ; Κανονικά δεν θα έπρεπε,
όπως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει και η
υποκρισία των πολιτικών που βγαίνουν έκπληκτοι
και καταδικάζουν, αν και στην ουσία έχουν τη
βασική ευθύνη για την ύπαρξη της Χρυσής Αυγής
και για την κοινοβουλευτική της παρουσία !
Μιλάμε, ως γνωστόν, για κόμμα-εγκληματική
οργάνωση που όχι μόνο παραμένει ακόμα εντός
νόμου, αλλά δεν υπάρχουν καν φωνές στον
Ελληνικό πολιτικό κόσμο που να απαιτούν να βγει
εκτός, όπως θα είχε συμβεί στο οποιοδήποτε
στοιχειωδώς δημοκρατικό κράτος !

Έτσι όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί, αλλά και
οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. αντιμετωπίζουν

πλέον τη Χρυσή Αυγή με χαρακτηριστική αφασία
και σαν καθώς πρέπει κόμμα. Μάλιστα κάθε φορά
που μέλη της κάνουν κάτι κραυγαλέο και εκτός
ορίων αρχίζουν να φωνάζουν υποκριτικά για λίγο
και έπειτα από λίγες ημέρες όλα ξεχνιούνται…
Άραγε λοιπόν ποια κυβέρνηση φωνάζει τώρα κατά
της Χρυσής Αυγής και υπέρ την νομιμότητας ;
Είναι οι ίδιοι που ήταν κάποτε μαζί τους στα
κινήματα αγανακτισμένων (θυμηθείτε πάνω πλατεία
και κάτω πλατεία). Οι ίδιοι που στηρίχτηκαν από
τους χρυσαυγήτες το 2015 στις καταστροφικές
διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη και κυρίως στο
προβοκατόρικο δημοψήφισμα της ντροπής !
Οι ίδιοι που είχαν την Κωνσταντοπούλου η οποία
έλεγε, ως πρόεδρος της βουλής, ότι δεν ψηφίζει
νόμους χωρίς τους χρυσαυγήτες και οι ίδιοι πουμαζί με τους ΑΝ.ΕΛ.- πήγαν μαζί με χρυσαυγήτες
σε ακριτικά νησιά για να στείλουν «εθνικά
μηνύματα». Και κυρίως βέβαια οι Συριζαίοι είναι
οι ίδιοι που ουσιαστικά αποφυλάκισταν τους
χρυσαυγήτες (και τον δολοφόνο Ρουπακιά),
τρενάροντας και καθυστερώντας συνεχώς τη δίκη
τους ! Μήπως δεν έγινε έτσι με τη δυσκολία να
βρίσκεται αίθουσα που κατέληξε στην αποφυλάκιση
των κατηγορουμένων, λόγω έλευσης 18μηνου ;
Ούτε φυσικά η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη,
ούτε και κανένα άλλο κόμμα κάνει και λέει
τίποτα διαφορετικό στο θέμα Χρυσή Αυγή. Μάλιστα
η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όχι μόνο την
περνάει εντελώς αδιάφορα, αλλά συντάσσεται μαζί
της σε εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τώρα με το
Μακεδονικό όπου έχει αναπτύξει μια καθαρά
πατριδοκάπηλη λαϊκίστικη ρητορεία η οποία
μάλιστα προσιδιάζει, ως ένα βαθμό, στον
προεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ (2014).

Τι να μιλήσουμε από’κει και πέρα ; Για τον
Λεβέντη που έχει μετατραπεί σε ακροδεξιό ή για
το ΚΚΕ που υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία τη
νομιμότητα της Χ.Α ; Αστείοι και μειωμένης έως
ανύπαρκτης δημοκρατικής κουλτούρας όλοι τους,
αλλά να που ήρθε η ώρα που το λυσσασμένο
χρυσαυγήτικο σκυλί δεν έχει κανέναν ενδοιασμό
να «δαγκώνει» και τους προστάτες του και μπορεί
να το κάνει και στο μέλλον!
Τέλος σημειώστε ότι ο Μιχαλολιάκος διέγραψε
τον, κατηγορούμενο πλέον για κακούργημα
Μπαρμπαρούση, μόνο από την κοινοβουλευτική
ομάδα και όχι και από το κόμμα. Για να μην
νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο…

Μήπως πάμε για εκλογές ;
Τελικά αυτό που, λίγο ως πολύ, περιμέναμε εδώ
στα «αιρετικά» (δηλαδή να αποχωρήσει η Ελλάδα
απ’τη διαπραγμάτευση και να τα ρίξει στους
γείτονες) δεν έγινε και έτσι Τσίπρας και Ζάεφ
κατέληξαν σε μια γενικά ορθολογική συμφωνία που
ωστόσο δεν την έχουμε δει και λεπτομερώς…
Πως και γιατί ; Ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε
ακόμα, αλλά υποθέτω μέσω των συνδυασμένων
πιέσεων ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες
αρχίζουν να αφυπνίζονται για το τι θέλει να
κάνει η Ρωσία στα Βαλκάνια και γενικά στην
Ευρώπη και έτσι είχαμε μια εξέλιξη μάλλον
βλαπτική για τα Ρωσικά συμφέροντα!
Τι θα κάνουν λοιπόν, τώρα που χάνουν το

παιχνίδι, οι καθεστωτικοί Τσίπρας-ΚαμμένοςΚοτζιάς και Παυλόπουλος, όντας στριμωγμένοι στα
σχοινιά και με τη λαίκή δυσαρέσκεια μεγάλη; Και
τι θα κάνει και η γειτονική χώρα με την
αντιπολίτευση ; Θα εγκρίνουν μια τέτοια απόφαση
; Διότι πιο πιθανό είναι να μην περάσει από την
εκεί βουλή ή το δημοψήφισμα, παρά από τη δική
μας βουλή…
Αυτό το τελευταίο είναι λογικά και η μοναδική
ελπίδα των ρωσόπληκτων κυβερνόντων, ώστε η
συμφωνία να ναυαγήσει με ευθύνη των γειτόνων.
Μάλιστα δεν υφίσταται πια το ενδεχόμενο μια
ενδεχόμενη αρνητική απόφαση της Ελληνικής
βουλής να μπορέσει να μπλοκάρει την ένταξη των
γειτόνων στο ΝΑΤΟ, αφού πλέον δεσμευόμαστε από
τη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά όποιος κάνει
πίσω θα χρεωθεί και το ναυάγιο και τις
επιπτώσεις και δεν θα τιμωρηθεί η άλλη πλευρά…
Ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή
συμπεράσματα για το που πάμε, αλλά το
ρισκάρουμε να πούμε ότι βλέπουμε πλέον ακόμα
και πρόωρες εκλογές ως πιθανό ενδεχόμενο και
ως ένα απονενοημένο Ρωσικό διάβημα ; Δηλαδή
πρόωρες εκλογές ως το τελευταίο χαρτί της
Ρωσίας μήπως και καταφέρει να ακυρώσει τη
συμφωνία !
Η Ρωσία δηλαδή μπορεί να πάρει το ρίσκο και να
παίξει το χαρτί του μοιραίου εθνικολαϊκιστή
Μητσοτάκη, σε μια προσπάθεια να ακυρώσει τη
συμφωνία με το πρόσχημα μιας νέας κυβέρνησης
που θα θέλει υποτίθεται χρόνο για να
επαναδιαπραγματευτεί. Οπότε καλό θα είναι να τα
περιμένουμε όλα από αυτούς..
Το σίγουρο είναι ότι έρχονται κρίσιμες ημέρες

σε αυτό το ζήτημα του Μακεδονικού και εμείς θα
το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για
το παρασκήνιο αρκετά συχνά.

Βρίσκουν «μπόσικο» τον Έλληνα
και τα κάνουν !
Πραγματικά στο δικό μου μυαλό μοιάζει ασύλληπτο
αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτή την
ιστορία με τους οκτώ Τούρκους πραξικοπηματίες
και το άσυλο που τους δίνεται !
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι μόνο οξύνει
επιτηδευμένα τις σχέσεις της με την Τουρκία,
αλλά και ουσιαστικά προτιμάει να κρατήσει εδώ
αυτούς τους αμφιλεγόμενους Τούρκους (οι οποίοι
κατηγορούνται για σοβαρότατα αδικήματa) από το
να πάρει πίσω τους δύο δικούς της αξιωματικούς
που κρατούνται στην Τουρκία ! Και μην μου πει
κανένας πως δεν είναι έτσι, διότι η Τουρκία
έθεσε, όπως αναμενόταν, και επισήμως θέμα
ανταλλαγής…
Την ίδια στιγμή που οι…αγαπημένοι μας οκτώ
αφήνονται ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη στήνεται
μια ολόκληρη επιχείρηση προστασίας τους με
αστυνομικούς, μπράβους, ελικόπτερα και δεν ξέρω
τι άλλο. Ο αδαής φορολογούμενος όχι μόνο θα
πρέπει να την πληρώσει και αυτή, αλλά την ίδια
στιγμή θα απασχολούνται εκεί αστυνομικοί, ενόσω
η εγκληματικότητα έχει «χτυπήσει κόκκινο» και ο

πολίτης νιώθει απροστάτευοτος ! Τα θέλουμε και
τα παθαίνουμε όμως και θα το εξηγήσω παρακάτω…
Και όσο για τα περί ανθρωπισμού και ανεξάρτητης
Ελληνικής δικαιοσύνης που επικαλούνται οι
διάφοροι και καλά αλληλέγγυοι, είναι πραγματικά
για να γελάει κανείς ! Αλήθεια, από πότε είναι
ανεξάρτητος ο κρατικά κατευθυνόμενος Άρειος
Πάγος ; Αυτά τα παραμύθια ας τα κρατήσουν
λοιπόν για το φτωχό μυαλό το δικό τους και
αυτών στους οποίους απευθύνονται !
Και γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά ; Γιατί
τέλος πάντων όλη αυτή η πεισματική εμμονή και
ξαφνική αγάπη με τους οκτώ και όλη αυτή η
κομματική και δημοσιογραφική πανστρατιά ;
Κατά πρώτον όλο αυτό είναι αναμφίβολα ένας
στείρος αντιτουρκισμός του τύπου «ο εχθρός του
εχθρού μου είναι φίλος μου». Σημειώνουμε ότι το
άσυλο σε Τούρκους και Κούρδους τρομοκράτες (και
πλέον πραξικοπηματίες) δεν είναι μια πρόσφατη
πρακτική, αλλά μια πρακτική αρκετών χρόνων και
είναι κυρίως Κυπατζίδικης προέλευσης.
Κατά δεύτερον υπάρχει και το πολιτικό και
γεωπολιτικό κίνητρο. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.του Τσίπρα
ακολουθούν όσο μπορούν αυτή την τακτική της
όξυνσης με την Τουρκία, διότι αυτό είναι κάτι
που συμφέρει τη «μαμά» Ρωσία του αφεντικού τους
Πούτιν.
Τον Πούτιν τον ευνοεί όσο τίποτε άλλο μια
γενική όξυνση των σχέσεων της δύσης (και ειδικά
της Ε.Ε.) με την Τουρκία διότι έτσι ωθούν την
τελευταία ακόμα περισσότερο στην αγκαλιά της
Ρωσίας και τελικά στην πλήρη γεωπολιτική
απορρόφησή της από αυτήν.

Τέλος είναι και αυτό το καταραμένο πολιτικό
κόστος και το λαϊκό συναίσθημα ! Τα χειρότερα
λαϊκά συμπλέγματα στις σχέσεις μας με τις ξένες
χώρες (ειδικά τις γειτονικές) βγαίνουν στην
επιφάνεια, οπότε και ο Ελληνικός λαός στη
μεγάλη πλειοψηφία του επιθυμεί να κρατήσουμε
εδώ
τους
Τούρκους
(παρότι
τελευταία
εμφανίζονται και πιο λογικές φωνές)
Είναι το προαιώνιο κόμπλεξ μας του τύπου «να
πάμε οπωσδήποτε κόντρα στους ξένους για να
νιώσουμε υπερήφανοι» (ότι περίπου έλεγαν πολλοί
και για τον Τσίπρα μια εποχή…) και φυσικά
οποιαδήποτε άλλη άποψη βαφτίζεται ως προδοτική
και όσοι τις εκφράζουν «προσκυνημένοι»,
«γιουσουφάκια» κλπ.
Που οφείλεται αυτό το τελευταίο δεν είναι της
ώρας να το αναλύσουμε, όμως η ουσία είναι ότι
τα θέλουμε και τα παθαίνουμε διότι οι
Τσιπροκαμμένοι, οι Μητσοτάκηδες και οι
υπόλοιποι βρίσκουν “μπόσικο” τον Ελληνικό λαό
και τα κάνουν…

Και τι θα κάνει δηλαδή
“υπέροχος” λαός” ;

ο

Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ αυτές τις ημέρεςτουλάχιστον μέχρι να υπάρξει είτε συμφωνία,
είτε ναυάγιο- και πάλι με το Μακεδονικό, αλλά
ορισμένοι δε σε αφήνουν και ν’αγιάσεις…
Παρατηρώ

λοιπόν

πως

δεν

είναι

μόνο

Χρυσαυγήτες, ψηφοφόροι και πολιτικοί, που
απειλούν και καταριούνται στο ενδεχόμενο
οποιασδήποτε συμφωνίας με τη γειτονική χώρα,
αλλά και Νεοδημοκράτες και άλλοι. Μαζί με τα
νέα συλλαλητήρια που ετοιμάζουν σε όλη την
Ελλάδα, επιστρατεύουν απειλές και αφορισμούς
κατά της κυβέρνησης και αυτό που μου κάνει
μεγάλη εντύπωση είναι ένας ιδιότυπος λαϊκισμός
που επιστρατεύουν ακόμα και μέχρι τώρα
μετριοπαθείς δημοσιογράφοι και πολιτικοί.
Πρόκειται για μια λογική του τύπο “ότι και να
κάνουν οι προδότες πολιτικοί, συμφωνία με τους
Σκοπιανούς δεν θα περάσει από τον Ελληνικό λαό
διότι αυτός ως καλός πατριώτης δεν θα τη δεχθεί
και θα την εμποδίσει” ! Σοβαρά, ε ; Τι μας λέτε
;
Κατά πρώτον, από πότε κυβερνάει και παίρνει
αποφάσεις για λεπτά ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής μια οχλοκρατία της πλάκας, που
κατεβαίνει και στα συλλαλητήρια, και σε μεγάλο
βαθμό εξτρεμιστική (έτσι όπως διαμορφώνεται η
Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια) και όχι
η
εκάστοτε
εκλεγμένη
κυβέρνηση
και
αντιπολίτευση ;
Κατά δεύτερον, τι ακριβώς θα κάνει ο λαός και
θα εμποδίσει την όποια ενδεχόμενη συμφωνία ; Θα
το καταφέρει απλά με τα συλλαλητήρια ή θα μπει
μέσα στη βουλή να τους λιντζάρει ; Άραγε μήπως
να πάρουμε στα σοβαρά τα γραφικά ψηφίσματα των
συλλαλητηρίων και άλλους ανόητους και
ημίτρελους που καταθέτουν μηνύσεις για εσχάτη
προδοσία και ονειρεύονται ακόμα και εκτελέσεις
στο Γουδί ;
Πρόκειται στην πραγματικότητα για φασιστικές-

Χρυσαυγήτικες λαϊκίστικες λογικές του τύπου
“Κρεμάλα στους προδότες πολιτικούς” που τις
υιοθετούν πλέον πάρα πολλοί και-τουλάχιστον
εμμέσως-ακόμα και μέχρι τώρα σοβαροφανείς ή
μετριοπαθείς άνθρωποι !

Και για ποιόν λαό μιλάμε πως θα τα κάνει αυτά
στην, όντως φασίζουσα, κυβέρνηση της “πρώτη
φορά αριστερά” ; Για αυτόν που δέχθηκε
αδιαμαρτύρητα ή και επιδοκιμάζοντας κιόλας τις
καταστροφικές διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη,
το κλείσιμο τραπεζών και τα capital control που
έφερε αυτή κυβέρνηση ; Για αυτόν που
νομιμοποίησε όλα τα ψέματα και τις κοροϊδίες
που του έκανε ο Τσίπρας και τον εξέλεξε
θριαμβευτικά για δεύτερη φορά για να φέρει άλλα
δύο μνημόνια στην πλάτη μας ;
Γι’αυτόν το λαό που δεν αντιδρά καθόλου στην
προσπάθεια της “πρώτη φορά αριστερά να χτίσει
στην Ελλάδα ένα ιδιότυπο αυταρχικό καθεστώς
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ; Ή μήπως για αυτόν
που βαρέθηκε να σηκωθεί από τον καναπέ για να
πάει
ακόμα
και
στο
συλλαλητήριο
του
“παραιτηθείτε” που έγινε πέρσι τέτοιο καιρό και

απέτυχε ; Και τώρα ο ίδιος λαός ξεσηκώνεται για
το πως θα ονομάζεται μια άλλη χώρα ;
Όλοι εσείς λοιπόν που τα λέτε αυτά είστε
λαϊκιστές της πλάκας, πνευματικά κατώτατοι και
“τσάμπα μάγκες” σε όποιον πολιτικό χώρο κι’αν
ανήκετε (ακόμα και σε αυτό το χώρο των ψευτοεκσυγχρονιστών και ψευτο-φιλελεύθερων του
Μητσοτάκη) ! Για να μη μιλήσουμε φυσικά για την
προφανή σας ιστορική και γεωγραφική ασχετοσύνη
στο θέμα με το οποίο καταπιάνεστε (εν
προκειμένω το Μακεδονικό)…

Μακεδονικό:Τσίπρας
Κοτζιάς δουλεύουν όλη
Ελλάδα και τη δύση !!

και
την

Από το χειμώνα και τα αλήστου μνήμης συλλαλητήρια για το
Μακεδονικό, που ξαφνικά αναθερμάνθηκε, εμείς είχαμε
επισημάνει πως οι λαοπλάνοι Τσίπρας και Κοτζιάς δεν υπάρχει
καμία περίπτωση να αγνοήσουν όλον αυτόν τον εθνικολαϊκίστικο
όχλο και να τα βρουν με τον Ζάεφ, δίνοντας μια συμβιβαστική
λύση !
Πόσο μάλλον που οι ακροδεξιοί συγκυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, οι
ΑΝ.ΕΛ. διατείνονται ακόμα και τώρα πως δεν πρόκειται να
δεχθούν καμία λύση που να εμπεριέχει τον όρο “Μακεδονία” και
γι’ αυτό κατέβηκαν και αυτοί στα συλλαλητήρια του χειμώνα !
Και εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα του πως είναι δυνατόν
αυτή η κυβέρνηση να επιθυμεί μια συμβιβαστική λύση (όπως
λέει και η υποτιθέμενη εθνική γραμμή) και ταυτόχρονα οι

ΑΝ.ΕΛ. να λένε τα αντίθετα; Πως είναι δυνατόν να υπάρχει
κόσμος που πιστεύει πως γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση
και πως είναι δυνατόν να πιστεύει ο κόσμος ότι κατεβαίνοντας
σε αυτά τα συλλαλητήρια βλάπτουν την κυβέρνηση ;
Κυρίως όμως λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν
διότι η «μαμά» Ρωσία θέλει να εμποδίσει πάση θυσία τη
γειτονική χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ, ώστε κάποια στιγμή να την
απορροφήσει στο ρωσόδουλο ορθόδοξο Βαλκανικό τόξο ΕλλάδαςΣερβίας (και όποιου άλλου Βαλκάνιου μπει σε αυτό το άρμα).
Πρόσφατο άλλωστε και το παράδειγμα του Μαυροβούνιο όπου εκεί
η Ρωσία δεν δίστασε να στήσει ακόμα και πραξικόπημα για να
εμποδίσει αυτή τη χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ !

Επίσης δεν διαφαινόταν και δεν διαφαίνεται και καμία
περίπτωση η Ρωσία να επιθυμεί την ένταξη αυτής της χώρας στο
ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. για λόγους υπονόμευσης αυτών των
οργανισμών (όπως ακριβώς κάνουν πλέον Ελλάδα και Κύπρος),
καθώς σε καμία περίπτωση δεν έχει απορροφήσει τη Δημοκρατία
της Μακεδονία σε τέτοιο βαθμό για να συμβεί κάτι τέτοιο…
Έτσι λοιπόν είχαμε προβλέψει ότι τα εν Ελλάδι ενεργούμενα
του Πούτιν της “πρώτη φορά αριστερά” θα παριστάνουν για
καιρό πως διαπραγματεύονται και κάποια στιγμή η
διαπραγμάτευση θα ναυαγήσει με δική τους ευθύνη, όπως
ακριβώς έκαναν πρόσφατα και στο Κυπριακό ! Επιπλέον λέγαμε
ότι η Ελληνική πλευρά παίζει ένα ιδιότυπο πόκερ και πως θα

προσπαθήσει να οδηγήσει τη διαπραγμάτευση σε ναυάγιο, με
τρόπο που να φαίνεται πως δεν φταίμε εμείς γι’αυτό αλλά οι
γείτονες !
Σήμερα λοιπόν, περίπου τρείς μήνες μετά, όλα δείχνουν πως η
λύση μοιάζει ακόμα πολύ μακριά και ενώ βρισκόμαστε μόλις ένα
μήνα πριν την κρίσιμη διάσκεψη του ΝΑΤΟ που θα αποφανθεί για
το θέμα της γειτονικής χώρας. H τακτική των καγκεμπιτών
Τσίπρα-Κοτζιά ήταν κατά πρώτον η εσκεμμένη χρονοκαθυστέρηση
στις συνομιλίες, ώστε κάποια στιγμή να επικαλεστούν τα στενά
χρονικά περιθώρια για να εμποδίσουν μια λύση και μια πιθανή
πρόσκληση της γειτονικής χώρας στην ερχόμενη διάσκεψη του
ΝΑΤΟ. Αυτό μάλιστα το επιχείρημα-περί στενών χρονικών ορίωντο έχει ήδη επικαλεστεί ο Τσίπρας σε κάποιες περιστάσεις…
Η διαπραγμάτευση όλον αυτόν τον καιρό κατέδειξε λοιπόν πως η
Ελληνική κυβέρνηση Τσίπρα δουλεύει όλη την Ελλάδα, αλλά και
τον δυτικό πολιτικό κόσμου ως μετριοπαθής που
διαπραγματεύεται και επιθυμεί λύση επί του θέματος ! Μήπως ο
Τσίπρας δεν έχει δουλέψει και τον Ερντογάν ότι θα του
παραδώσει τους οκτώ πραξικοπηματίες ; Ή μήπως δεν έχει
δουλέψει κατά καιρούς και τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων
για διάφορα θέματα ; Αυτούς κι’αν τους έχει δουλέψει…
Από εκεί που το θέμα μας τόσα χρόνια ήταν-τουλάχιστον
επισήμως ως εθνική θέση- μόνο το όνομα τώρα ξαφνικά θέσαμε
μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως αλυτρωτισμός και
συνταγματική αναθεώρηση. Ουδείς όμως μας λέει που ακριβώς
έγκειται ο αλυτρωτισμός στο σύνταγμα των γειτόνων (πέρα
βέβαια από το γελοίο του πράγματος πως μπορεί αυτή η μικρή
χώρα να απειλήσει στρατιωτικά την Ελλάδα…) και τι πρέπει να
αλλάξει !
Μήπως διότι κάτι τέτοιο, στα σοβαρά, δεν υφίσταται και
τίθεται εσκεμμένα μόνο διότι οι κυβερνώντες μας γνωρίζουν
πως μια συνταγματική αλλαγή είναι πάντα πολύ χρονοβόρα ;
Ούτε φυσικά αποτελεί αλυτρωτισμό-διότι αναφέρθηκε και αυτό
από ορισμένους- να αναφέρει ένα σύνταγμα χώρας πως οφείλει

να προστατεύει τους ομοεθνείς του όπου κι΄αν ζουν…
Ακόμα και όταν ο Ζάεφ πρότεινε μια συνθήκη σαν την ενδιάμεση
συμφωνία, αντί για μια χρονοβόρα συνταγματική αναθεώρηση, η
δική μας κυβέρνηση το αρνήθηκε και αυτό, παρότι αυτή θα
είναι δεδομένα πιο ισχυρή από ένα σύνταγμα που μπορεί να
αλλάζει και κατά το δοκούν ! Τι συμπέρασμα βγαίνει λοιπόν
από αυτό ;
Επιπλέον πόσο δύσκολο είναι πια να βρεθεί ένα όνομα και
ακόμα το διαπραγματεύονται, από τη στιγμή που η επίσημη
Ελληνική θέση είναι ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και
με το όνομα «Μακεδονία», για κάθε χρήση ; Και εφόσον θέλουμε
και αλλαγή συνταγματικού ονόματος (που από τη φύση της είναι
άκρως αντιδημοκρατική και σοβινιστική απαίτηση) γιατί τότε
δεν δεχόμαστε το όνομα “Μακεδονία του Ίλιντεν” που μας
πρότειναν αυτοί δεχόμενοι και την αλλαγή του συνταγματικού
τους ονόματος ;
Από την άλλη υπάρχει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία του
Μητσοτάκη που έχει κυλήσει σε μια γραμμή του τύπου «πατρίςθρησκεία-οικογένεια» και είναι η εθνικιστική αντιπολίτευση,
ότι περίπου είναι ο Γκρουέφσκι στη Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Ο Μητσοτάκης παρότι συντάχθηκε με τα εθνικιστικά
συλλαλητήρια (τα οποία απέρριπταν εντελώς τον όρο
«Μακεδονία»
και
απαιτούσαν
το
σταμάτημα
των
διαπραγματεύσεων) που διοργάνωσαν φασίστες, παριστάνει
ταυτόχρονα ότι δεν αποκλίνει και από την εθνική γραμμή και
αρνείται να πει και επισήμως πως δεν θέλει όνομα με τον όρο
«Μακεδονία».
Εξου και έχει
οι περιβόητες
εξάλειψη του
έθνος, γλώσσα
λόγια φέξε μου

ως επίσημη γραμμή ότι πρώτα πρέπει να γίνουν
συνταγματικές αλλαγές στη γειτονική χώρα, η
«αλυτρωτισμού», αλλά και άλλα θέματα όπως
κλπ και μετά να συζητηθεί το όνομα. Με λίγα
και γλίστρησα…

Εκτιμούμε ωστόσο ότι ο Κυριάκος με αυτή την κουτοπόνηρη

στάση δεν ικανοποιεί ούτε τους πιο σκληροπυρηνικούς της Ν.Δ.
,οι οποίοι επιθυμούν ρητή τοποθέτηση πως δεν δέχονται τον
όρο Μακεδονία στο όνομα της χώρας, αλλά και ούτε τους πιο
μετριοπαθείς ψηφοφόρους που δεν βλέπουν με καλό μάτι τα
συλλαλητήρια μίσους την πατριδοκαπηλεία. Ουσιαστικά το μόνο
που έχει πετύχει ο Μητσοτάκης με αυτή τη στάση του είναι να
έχει ανεβάσει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και να μην
επωφελείται σχεδόν καθόλου το κόμμα του…
Να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν και μεταξύ μας και ας πούμε την
αλήθεια. Όπως και να ονομαστεί αυτή η χώρα δεν θα αρέσει
στην Ελληνική κυβέρνηση και στα Ελληνικά κόμματα ! Η
λεγόμενη εθνική γραμμή του Βουκουρεστίου (όνομα με
γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση) ήταν απλά μια κίνηση
τακτικής και αντιπερισπασμού εκείνης της εποχής (2008στην
οποία κανένα κόμμα δεν πιστεύει. Αυτό το ομολόγησε
ουσιαστικά και ο ίδιος ο καγκεμπίτης Καραμανλής σε διαρροή
που έγινε πρόσφατα από το περιβάλλον του !
Η πραγματική γραμμή του Ελληνικού βαθέως κράτους είναι (για
πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να
αναλύσουμε) καμία ονομασία με τον όρο «Μακεδονία», εμπόδισης
της ένταξής τους σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. και- για πολλούς από
αυτούς-διάλυση αυτής της χώρας και αλλαγές συνόρων στα
Βαλκάνια. Αυτό μάλιστα το έχει δηλώσει ανοιχτά και σε
ανύποπτο χρόνο ο εκ των all time classic «Μακεδονομάχος»
Αντώνης Σαμαράς και συνεχίζει να το πιστεύει !
Το τι πρόκειται να συμβεί τώρα με αυτό το ζήτημα δεν το
ξέρουμε. Θα πάρει η γειτονική χώρα πρόσκληση για το ΝΑΤΟ ή
όχι ; Το δεδομένο είναι ότι η δύση πιέζει εδώ και καιρό για
άμεση εξεύρεση λύσης και γι’αυτό αναθερμάνθηκε ξαφνικά αυτό
το ζήτημα, αλλά ποια πλευρά θα χρεωθεί το επερχόμενο ναυάγιο
;
Θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις της δύσης που όμως δυστυχώς
αρχίζει να γίνεται όλο και πιο τοξική και υφεσιακή απέναντι
στον Ρωσικό φασισμό. Είτε λοιπόν θα περάσει για μια ακόμη

φορά η γραμμή της Ελλάδας και θα συνεχίσουν να τιμωρούνται
οι γείτονες (με μη ένταξη στο ΝΑΤΟ), είτε θα βρεθεί μια μέση
λύση (πιθανώς με κάποια πρόσκληση στο ΝΑΤΟ
ή με κάποια
μελλοντική ημερομηνία ένταξης) για να ικανοποιηθούν και οι
δύο πλευρές και θα απαιτηθεί να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση,
είτε η Ελληνική κυβέρνηση θα αποκαλυφθεί ως αδιάλλακτη και
προβοκατόρικη και θα έρθει μια εθνική ήττα που θα την
μνημονεύουμε για πολλά χρόνια !
Το μέλλον θα δείξει… υπομονή να έχουμε και να βλέπουμε
ψύχραιμα και ορθολογικά τα πράγματα διότι στο συγκεκριμένο
θέμα δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει…

Στη φόρα ο φιλορωσικός κρυφοφασισμός Ελλάδας και Κύπρου !
Εδώ και οκτώ χρόνια που υπάρχουν τα «αιρετικά»
(πρώτα ως blog) έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να
λέμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει προ πολλού στο
στρατόπεδο του Ρωσοκινέζικου νεοφασιστικού
άξονα και τον υπηρετεί τυφλά και μάλιστα με
κάθε κόστος και κάθε μέσο για τη χώρα και το
λαό της!
Έχουμε de επιχειρηματολογήσει πολλές φορές πάνω
σε αυτά τα ζητήματα, περί Ρώσων και Κινέζων
(ειδικά των πρώτων), αλλά πλέον έρχονται και
ξένοι, με έρευνες, για να ξεσκεπάσουν τα ντόπια
κρυφοφασιστικά τσιράκια !
Φυσικά με ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., ως πρώτη φορά αριστερά
(κρατικοφασισμός) τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα
χειρότερα, διότι έχουμε να κάνουμε με πιο

αδίστακτους και ωμούς ξενόδουλους και
πράκτορες. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είτε άκρα
αριστερά, είτε άκρα δεξιά σχεδόν πάντα στην
εποχή μας σημαίνει ρωσοδουλεία…
Έτσι λοιπόν
μια μελέτη της ΜΚΟ «European
Values» κατονομάζει ευθέως τις Ελληνικές και
Κυπριακές κυβερνήσεις ως «συνεργάτες του
Κρεμλίνου» που όχι μόνο δεν καταπολεμούν τις
εκστρατείες παραπληροφόρησης της ρωσικής
κυβέρνησης (με τους hackers και τα fake news)
αλλά αντίθετα τις υποβοηθούν κιόλας ! Τι
έκπληξη κι’αυτή…
Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα και
είχε ως στόχο να διαπιστώσει ποιες Ευρωπαϊκές
δημοκρατίες είναι καλύτερα θωρακισμένες
απέναντι στην εκτεταμένη και επικίνδυνη πλέον
ρωσική διασπορά ψευδών ειδήσεων η οποία
επηρέασε με τόσο προφανή τρόπο τις τελευταίες
αμερικανικές εκλογές και αποπειράθηκε να
επηρεάσει και άλλες όπως τις Γαλλικές, το
Brexit κλπ..
Επειδή λοιπόν το 2019 θα είναι μια χρονιά που
θα φέρει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις αρκετές
χώρες που έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο έχουν
ξεκινήσει ήδη αλλαγές στη νομοθεσία τους οι
οποίες ενισχύουν την προστασία τους απέναντι
στους ρώσους χάκερς, δημιουργούς ψευδών
ειδήσεων κλπ..
Σύμφωνα με τον χάρτη της έκθεσης που δημοσιεύει
η Ισπανική «El Pais», οι περισσότερες χώρες
στην Ευρωπαϊκή ένωση αναγνωρίζουν την απειλή
της ρωσικής παραπληροφόρησης και της εμπλοκής
στις εκλογικές αναμετρήσεις, με κάποιες μάλιστα
να έχουν ήδη ενισχύσει τις άμυνές τους,

φοβούμενες τα χειρότερα.
Μεταξύ των πιο θωρακισμένων χωρών φαίνεται πως
βρίσκεται η Βρετανία (ειδικά μετά το Brexit,
τις περσινές επιθέσεις Ρώσων χάκερς και την
επιδείνωση στη σχέση των δύο χωρών), η Σουηδία
αλλά και χώρες της Βαλτικής, όπως η Λετονία, η
Λιθουανία και η Εσθονία (χώρες που γειτνιάζουν
και αισθάνονται πως κινδυνεύουν από τη Ρωσική
υπερδύναμη)
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται να
αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και λαμβάνουν σιγάσιγά μέτρα για να τον αντιμετωπίσουν. Σε αυτές
ανήκουν η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Δημοκρατία της Τσεχίας, η Πολωνία και η
Ρουμανία.
Αμέσως επόμενες στη λίστα είναι μερικές μη
ρωσόφιλες χώρες οι οποίες αμφισβητούν τα μέτρα
τα οποία έχουν ληφθεί και περιλαμβάνουν τη
Βουλγαρία, τη Σλοβενία και την Ιρλανδία.
Έπονται γενικά ρωσόφιλες χώρες οι οποίες και
αρνούνται την απειλή των ρωσικών fake news και
δεν βγάζουν καμία αντίδραση: Σε αυτήν την
κατηγορία ανήκουν η Πορτογαλία, η Ιταλία, η
Σλοβενία, η Αυστρία και η Ουγγαρία.
Τελευταία λοιπόν στη λίστα της άμυνας κατά των
Ρωσικών fake news και προπαγάνδας είναι η
Ελλάδα, αλλά και η επίσης ρωσόδουλη Κύπρος οι
οποίες όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν την απειλή
αλλά υποβοηθούν με τον τρόπο τους την διασπορά
των ψευδών ειδήσεων ! Μάλιστα οι δύο χώρες
κατονομάζονται ευθέως να ανήκουν στην κατηγορία
«Συνεργάτες του Κρεμλίνου» !
Όλα αυτά βέβαια δεν είναι τωρινά αλλά έχουν

οργανωθεί σε βάθος τεσσάρων δεκαετιών πίσω, από
την εποχή του Σοβιετικού αρχιπράκτορα Ανδρέα
Παπανδρέου ο οποίος εμφανίστηκε στην πολιτική
σκηνή της μεταπολίτευσης με τη μορφή της
σοσιαλδημοκρατίας (ΠΑΣΟΚ) και περνούσε ύπουλα
τη Σοβιετικές θέσεις (και έπειτα Ρωσικές) και
ανάλογη προπαγάνδας εντός και εκτός Ελλάδας !
Ακολούθησαν βεβαίως και άλλοι όπως ο πράκτορας
του Πούτιν όπως Κώστας Καραμανλής, αλλά και
άλλες απλά ρωσόφιλες κυβερνήσεις όπως του ΓΑΠ
και του Σαμαρά, μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα
και στη συμμορία του Τσίπρα…

Βρίσκουν βέβαια και τα κάνουν διότι ο Ελληνικός
λαός, στη μεγάλη πλειοψηφία του, είτε
συντάσσεται ανοιχτά με τα Ρωσικά αφεντικά και
τον Πούτιν, είτε-οι μη συνειδητά Ρωσόφιλοιυποτιμάει τη Ρωσική απειλή θεωρώντας τη απλά ως
μια ακίνδυνη περιφερειακή δύναμη…
Οι λόγοι που φέρεται έτσι ο μέσος Έλληνας είναι
πολλοί και χρίζουν μεγάλης κοινωνιολογικής ή
και ψυχολογικής ανάλυσης που δεν είναι της

ώρας.
Πολυετής
προπαγάνδα,
διαχρονικά
αντιδυτικά κόμπλεξ, κούφιο επαναστατηλίκι της
πλάκας και άλλα…
Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην Κύπρο
είναι αξιοσημείωτο πως υπάρχει πλέον και ένα
συνειδητό αντιρωσικό ρεύμα καθώς πολλοί άρχισαν
να ξυπνούν μετά την πρόσφατη πτώχευση που έφερε
το τραπεζικό κράχ (και τη μη βοήθεια της
Μόσχα).
Όχι μόνο αυτό, αλλά αρκετοί ερευνούν πλέον και
τον βρώμικο Σοβιετικό ρόλο στο Κυπριακό και τη
Τουρκική εισβολή του 1974, κατανοώντας ότι η
μοναδική χώρα που ευνοήθηκε από αυτήν ήταν η
Σοβιετικη΄Ένωση λόγω του Ελληνοτουρκικού
ρήγματος (και την αποχώρηση της Ελλάδας από το
στρατιωτικό σκέλος) που δημιουργήθηκε εκείνη
την εποχή μέσα στο ΝΑΤΟ…

ΠΗΓΕΣ: https://www.protothema.gr/greece/article/787605/ekthes
i-mko-voithoi-tou-kremlinou-stin-parapliroforisi-ellada-kaikupros/
http://cyprusnews.eu/reporter-kosmos/7555636-%CE%AD%CE%BA%CE%B
8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%C2%AB%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CE%AF%C2%BB%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%C
F%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85.html

H
απάντηση
στο
γιατί
στέλνεται πίσω ο Τούρκος
υπάλληλος…
Επειδή, όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα,
μιλάνε όλοι και είναι και ισχυρογνώμονες για
θέματα που δεν γνωρίζουν, καλό είναι να βάλουμε
κάποια πράγματα στη θέση τους.
Χθες συνελήφθη κάποιος Τούρκος δημοτικός
υπάλληλος με την κατηγορία ότι μπήκε στα
Ελληνικά σύνορα εν ώρα εργασίας. Από την πρώτη
στιγμή μπήκε στο μυαλό όλων πως πρέπει ή και θα
γίνει σίγουρα αντίποινα για τους δύο Έλληνες
στρατιωτικούς που κρατούνται επί δύο μήνες στις
Τουρκικές φυλακές. Και πράγματι και οι
κυβερνώντες αυτό θέλησαν να κάνουν, όπως
αποδείχθηκε από την έκτακτη σύνοδο που
συγκάλεσε ο Καμμένος, προφανώς για το
συγκεκριμένο θέμα.
Τελικά στρατός και δικαιοσύνη εξάντλησαν όλη
την αυστηρότητά τους και επεβλήθη η ανώτερη
δυνατή ποινή για αυτό το αδίκημα (πέντε μήνες
φυλακή με αναστολή), δεδομένου ότι αυτός ο
άνθρωπος δεν ήταν καν στρατιωτικός και δεν θα
μπορούσε να κατηγορηθεί για κάτι σοβαρό. Οπότε
και δεν γίνεται διαφορετικά από το να γυρίσει
πίσω στην Τουρκία.
Με κανένα νομικό τέχνασμα δεν θα μπορούσαμε να
τον κρατήσουμε εδώ, ούτε καν να παρατείνουμε

την κράτησή του, όπως κάνουν οι Τούρκοι με τους
δικούς μας, δεδομένου ότι το δικό μας νομικό
σύστημα προβλέπει αυτόφορη διαδικασία για ένα
τέτοιο αδίκημα. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται
είναι μόνο για Χρυσαυγήτες και λοιπούς
ψεκασμένους…

Άτυπη ανταλλαγή , αλλιώς…
Πλέον μετά και την επίσημη σύνδεση που έκανε χθες ο Ταγίπ
Ερντογάν της υπόθεσης των δύο Ελλήνων αξιωματικών με τους
οκτώ Τούρκους πραξικοπηματίες, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα
και δικαιώνουν τα όσα φωνάζαμε στα «αιρετικά» ήδη από πέρσι
(ως blog) !
Πως δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να επιστρέψουν αμέσως
στη χώρα τους, διότι δεν πρέπει να προκαλούμε την Τουρκία
του, αγριεμένου μετά το πραξικόπημα, Ερντογάν και πως ο
λόγος που τους δίνουμε άσυλο στην Ελλάδα δεν είναι
ανθρωπιστικός, αλλά καθαρά κυπατζίδικος αντιτουρκικός που
σκοπεύει-μεταξύ άλλων- να ικανοποιεί και το περιβόητο λαϊκό
αίσθημα που…κάτι έχει να μας πει», όπως λέει και ο
Μητσοτάκης… Περιττό βέβαια να σας πως τα βρισίδια που
ακούγαμε από τους «εθνικά υπερήφανουςς» ως ανθέλληνες και
προσκυνημένοι !
Τώρα τι γίνεται όμως ; Πως έχει η κατάσταση και τι μπορεί να
γίνΕΙ για να επιστρέψουν, το συντομότερο δυνατόν, αυτοί οι
άνθρωποι στην Ελλάδα ; Να πούμε κάποιες μεγάλες αλήθειες ;
Αυτοί οι δύο προφανώς και δεν έκαναν κατασκοπεία, αλλά και
δεν μπήκαν κατά λάθος σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή,
όπως ισχυρίζονται, οπότε και δεν πρόκειται για συνηθισμένο
μεθωριακό περιστατικό, όπως μας λένε τα κόμματα. Άλλο πράγμα

είναι το σύνηθες μεθωριακό περιστατικό και άλλο η είσοδος σε
απαγορευμένη περιοχή και μάλιστα από αξιωματικούς και με
κινητά τηλέφωνα (που κανονικά απαγορεύονται στον στρατό, εν
ώρα υπηρεσίας)
Γιατί πήγαν εκεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα, παρότι
υποψιαζόμαστε κάποια πράγματα, αλλά μπορούμε να πούμε με
σιγουριά κάτι άλλο. Πως δηλαδή και η Ελλάδα και η Τουρκία
επικαλούνται και οι δύο τους νόμους τους και τη δικαιοσύνη
τους για να μην υποχωρήσουν και πως τελικά η δικαιοσύνη δεν
είναι ανεξάρτητη ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Τουρκία (!)τουλάχιστον σε ότι αφορά εθνικά ζητήματα-(!και μάλιστα
έχουμε επισημάνει ειδικά για τον Άρειο Πάγο πως είναι ένα
κρατικά διορισμένο και εθνικιστικό όργανο.
Αν δηλαδή θέλει ο Τσίπρας να στείλει στην Τουρκία τους οκτώ,
μπορεί να το κάνει ακόμα και τώρα, όπως φυσικά μπορεί και ο
Ερντογάν να κάνει άμεσα τη δίκη των δικών μας και εν
συνεχεία να τους εκδόσει στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά όλα
δείχνουν πλέον αυτό που φοβόμασταν, πως η Τουρκία θέλει να
χρησιμοποιήσει τους δύο δικούς μας ως μοχλό πίεσης για να
πετύχει την έκδοση των οκτώ στη χώρα τους.
Δεν είναι τυχαίο που έχουν κρατηθεί επί έναν χρόνο και βάλε
στις Τούρκικες φυλακές-και χωρίς δίκη ή και κατηγορητήριοΑμερικανοί και Γερμανοί πολίτες, προκειμένου ο Ερντογάν να
πετύχει την έκδοση του πραξικοπηματία Γκιουλέν και Κούρδων
τρομοκρατών. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε πολύ πιθανό είναι να
υπάρξει και για τους δύο δικούς μας μια παρόμοια εξέλιξη !
Τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει τώρα ; Δεν έχει μείνει άλλη
επιλογή- δεδομένου ότι το αυτί του Ερντογάν δεν ίδρωσε και
από τις διεθνείς πιέσεις που προκαλέσαμε- από μια άτυπη
διπλωματική ανταλλαγή όλων ή κάποιων από τους
πραξικοπηματίες με τους δύο δικούς μας ! Αυτό είπε πρόσφατα
και ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ.Κατσίκης και έπεσε όλο το βαθύ
κράτος-κομμάτων και δημοσιογράφων- να τον φάει, οπότε και ο
ίδιος τα πήρε πίσω…Και το τονίζω άτυπη-μέσω επιρροής στη

δικαιοσύνη και παραθύρων στον νόμο-γιατί επισήμως δεν
προβλέπεται κάτι τέτοιο από κανέναν νόμο και διεθνή συνθήκη.
Τι περιμένουν για να το κάνουν και τι κερδίζει η Ελλάδα
κρατώντας αυτούς τους οκτώ εδώ ; Ο λαός μας λέει πως το
“γινάτι
βγάζει
μάτι”
και
δεν
έχει
νόημα
να
επιμένουμε…παίξαμε και χάσαμε-κυρίως διότι μας έκατσε μια
αναποδιά- και πρέπει να το παραδεχθούμε !Άλλωστε η εξωτερική
πολιτική είναι «δίνεις και παίρνεις» και κάποτε θα πρέπει να
αρχίσουμε να μαθαίνουμε και στην Ελλάδα τη real politic,
κόντρα στους “σκληρούς” και ξεροκέφαλους.

Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση-και
το λέμε ωμά και ξεκάθαρα- αλλά και η αντιπολίτευση και οι
δημοσιογράφοι θα πρέπει να αφήσουν τις τρέλες που λένε και
να «βάλουν πλάτη» για να συμβεί κάτι τέτοιο. Διαφορετικά
έχουν όλοι τους ευθύνες απέναντι στον Ελληνικό στρατό και
κυρίως στους συγγενείς των δύο στρατιωτικών που δεν ξέρουν
πότε θα τους ξαναδούν στην Ελλάδα.
Αλλά, για να ξέρουμε με ποιους πολιτικούς έχουμε να κάνουμε,
μιλάμε για έναν άξεστο, χοντροκομμένο υπουργό εθνικής άμυνας
που δήλωσε πως οι δύο αξιωματικοί μπορούν να μείνουν έως και
15 χρόνια (!!) στις Τούρκικες φυλακές, χωρίς να παραιτηθεί
και χωρίς να του ζητήσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να
παραιτηθεί ως ανεπαρκής και ασόβαρος για τη θέση του !
Η δε Νέα Δημοκρατία, που πλέον τείνει να μετατραπεί σε
εθνικολαϊκίστικο κόμμα, θυμίζω ότι είναι το κόμμα που

πρωτοστάτησε στην παραμονή των Τούρκων πραξικοπηματιών στην
Ελλάδα και μάλιστα πρόσφατα εγκαλούσε τον ΣΥΡΙΖΑ πως
σκοπεύει να τους στείλει στην Τουρκία ! Έχει δε στις τάξεις
έναν ακροδεξιό δικηγόρο Δοξιάδη που είχε αναλάβει προσωπικά
την υπόθεση, ως ένας εκ των συνηγόρων τους !

Νεκροκεφαλές
και
πτώματα
με…άρωμα
ειρήνης
και
δημοκρατίας !
Είπα να μη γράψω κάτι αρνητικό ή να γκρινιάξω ημέρα που
είναι αλλά σε αυτή τη χώρα δεν πλήττεις ποτέ διότι-μεταξύ
άλλων- το πολυκομματικό πολιτικό της καθεστώς δείχνει πλέον
ξεκάθαρα και σε κάθε ευκαιρία την αντιδημοκρατική και
τιποτένια φύση του !
Σήμερα στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της
Αθήνας ήταν όπως πάντα σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου ή
έστω εκπρόσωποί της, αλλά φυσικά η είδηση δεν ήταν αυτή.
Ούτε φυσικά και η καθιερωμένη στρατοκρατική επίδειξη τανκς,
αεροπλάνων και όπλων…
Έτσι-μεταξύ άλλων- ο πολυπράγμων και λαλίστατος κύριος που
παριστάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οποίος θα έπρεπε
κανονικά να ήταν στη φυλακή ( ως υπεύθυνος υπουργός για την
υπερτροφία του δημοσίου που χρεοκόπησε τη χώρα και ως αυτός
που υπέγραψε το αντισυνταγματικό και καταστροφικό
δημοψήφισμα Τσίπρα ) πήρε και πάλι τον λόγο και λειτούργησε
ως εθνικός κήρυκας, οπότε απολαύσαμε και πάλι τη γνωστή του
ρητορεία.

Ούτε βέβαια και αυτό είναι είδηση και το μόνο που μας έμεινε
από τον βαρετό λόγο του είναι πως «η χώρα μας είναι μια χώρα
με παράδοση ειρηνική, δημοκρατική κλπ». Αλλά και αυτές οι
ατάκες του σχεδόν γραφικού Πάκη δεν ακούγονται για πρώτη
φορά.
Η είδηση είναι ότι και ο Κυρ Πάκης και οι υπόλοιποι επίσημοι
δεν είχαν κανένα πρόβλημα να είναι στην παρέλαση δίπλα στον
γνωστό σε όλους υπόδικο
Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, ο
οποίος πήρε και το λόγο και όχι μόνο αναίρεσε αυτά που είπε
πριν ο Πάκης, περί ειρήνης και φιλίας, αλλά έδειξε και το
τρομακτικό πρόσωπο της σημερινής Ελλάδας του εξτρεμισμού και
της οικονομικής κρίσης !
Αυτός είπε λοιπόν ούτε λίγο, ούτε πολύ πως “το πραγματικό
νόημα της 25 η ς Μαρτίου είναι οι 32.000 νεκροί πάνω στα
πτώματα των οποίων περπατούσε ο Κολοκοτρώνης στην
Τριπολιτσά, αλλά και η…πυραμίδα των τουρκικών νεκροκεφαλών
που είχε φτιάξει ο Καραϊσκάκης και αυτό πρέπει να τιμούμε
όλοι” ή κάπως έτσι !!
Εμείς βέβαια δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε και να
κρίνουμε τέτοια αμφιλεγόμενα ιστορικά γεγονότα, παρότι
πρέπει να βλέπουμε την ιστορία μας κριτικά. Αλλά το θέμα
είναι άλλο. Ποια είναι τελικά η Ελλάδα του Παυλόπουλου, του
Τσίπρα, του Μητσοτάκη και των λοιπών αγυρτών ; Η Ελλάδα της
ειρήνης και της φιλίας όπως διαφημίζουν αυτοί ή η Ελλάδα των
φίλων τους χρυσαυγητών (τους οποίους έχουν ακόμα σκανδαλωδώς
στη νομιμότητα παρότι δικάζονται ως εγκληματική οργάνωση)
που επαίρεται και διαφημίζει, 200 χρόνια μετά την
επανάσταση, την ωμή ή γενοκτονική βία ; Μας έχουν μπερδέψει
και οι ίδιοι…
Βεβαίως αυτά τα λεγόμενα Κασιδιάρη θα τα έχουν ακούσει μόνο
όσοι ήταν στην παρέλαση ή είδαν την τηλεοπτική μετάδοση,
αφού τα κανάλια έκοψαν τις επίμαχες φράσεις στο μοντάζ !
Είπαμε αδίστακτο το πολιτικό καθεστώς, αλλά ξέρει και να
προφυλάσσεται στοιχειωδώς και να μην εκτίθεται, ειδικά στο

εξωτερικό, ως μια βλαχο-μικροαστική έκδοση της Δημοκρατίας
της Βαϊμάρης (προπολεμική Γερμανία) με δημοκρατικό προσωπείο
που στην πραγματικότητα είναι.
Μια από τα ίδια και στην Καλαμάτα στην εκδήλωση της 23 ης
Μαρτίου (που τότε πραγματικά ξεκίνησε η επανάσταση) και πάλι
με Παυλόπουλο και λοιπούς λιμοκοντόρους που δεν είχαν κανένα
πρόβλημα να σταθούν δίπλα στο ναζί, μαχαιροβγάλτη και
υπόδικο Λαγό της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μάλιστα την
προηγούμενη ακριβώς ημέρα είχε δημιουργήσει επεισόδιο μέσα
στη βουλή υβρίζοντας συναδέλφους του άλλων κομμάτων !
Τέλος μια που αναφέρθηκαν όλοι τους και στο θέμα των δύο
στρατιωτικών που κρατούν οι Τούρκοι, διαπιστώνουμε πως όλοι
οι πολιτικοί στα δύσκολα τρέχουν στην Ευρώπη για να βγάλει
τα κάστανα απ’τη φωτιά ! Η Ευρώπη είναι που βγάζει
ανακοινώσεις για αυτό και άλλα θέματα και συγκρούεται με την
Τουρκία και όχι η Ρωσία, η Κίνα και η Βενεζουέλα και λοιπά
αγαπημένα καθεστώτα Ελληνικών κομμάτων και μεγάλης μερίδας
του Ελληνικού λαού. Ή μήπως δεν είναι έτσι ;
Τέλος πάντων…χρόνια πολλά σε όλους και σε τρία χρόνια που
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επανάσταση ελπίζουμε να
μην έχουμε καμιά κυβέρνηση με συμμετοχή Χρυσής Αυγής όπου θα
σφάζονται Τούρκοι και «Σκοπιανοί» σε τηλεοπτική μετάδοση και
ταυτόχρονα τη διαφήμιση μιας «Ευρωπαϊκής δημοκρατικής
Ελλάδας που ψάχνει τα δίκια της» και που ακόμα θα προσπαθεί
να βγει απ’τα μνημόνια !!

Οι
Ρωσόδουλοι
του
ΚΚΕ
αποκαλύπτονται κι’άλλο !
Λίγοι έχουν καταλάβει στη χώρα μας τον πραγματικό λόγο
ύπαρξης των ακροαριστερών κομμάτων (εν προκειμένω τα
ισχυρότερα είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ) και μάλιστα δεν έχουν
καταλάβει
ούτε
καν
όλοι
οι
αντιαριστεροί
και
αντικομμουνιστές.
Ο βασικός λόγος ύπαρξή τους είναι λοιπόν η προώθηση μέσα στη
χώρα των ρωσικών γεωπολιτικών θέσεων και συμφερόντων, αλλά
και η προώθηση των συμφερόντων μιας αστικής τάξης
(ολιγαρχίας) που σχετίζεται με τον άλφα ή βήτα τρόπο με τον
χώρο της αριστεράς και τους Ρωσοκινέζους. Αυτά βέβαια τα
έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές από εδώ (από τους ελάχιστους
είμαστε στην Ελλάδα που τα λέμε) και δεν υπάρχει λόγος να
αναλύσουμε τη δεδομένη στιγμή πως και γιατί…
Σήμερα θα ασχοληθούμε με Το ΚΚΕ που είναι η «μήτρα» όλων των
σοβιετικόδουλων και ρωσόδουλων κομμάτων στην Ελλάδα. Το ΚΚΕ
λοιπόν, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και μέχρι και πριν
λίγα χρόνια, έκανε μια καλυμμένα ρωσόφιλη προπαγάνδα σε όλα
τα διεθνή και διμερή ζητήματα, με την έννοια ότι
προπαγάνδιζε τις Ρωσικές θέσεις χωρίς να εγκωμιάζει ή να
υποστηρίζει ανοιχτά τη Ρωσία των Γέλτσιν και Πούτιν.

Ωστόσο το κόμμα του αχυρανθρώπου της Παπαρήγα, Κουτσούμπα
άρχισε να αποκαλύπτεται ως ρωσόδουλο πριν τρία χρόνια που
ξέσπασε το Ουκρανικό ζήτημα καθώς δεν δίστασε να στηρίξει
ανοιχτά την κατοχή της Κριμαίας και τον πόλεμο των
αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία ! Επιπλέον αντιτάχθηκε
σθεναρά στις διεθνείς κυρώσει κατά της Ρωσίας και όλα αυτά
τα έκανε με το επιχείρημα πως οι Ουκρανοί είναι φασίστες
(οπότε συνεπάγεται πως η Ρωσία του Πούτιν είναι δημοκρατική
και έχει κάθε δικαίωμα να διαμελίζει ξένα κράτη και να

ξεκινάει πολέμους στο όνομα της προστασίας μειονοτήτων) !
Το ουκρανικό ζήτημα παραμένει ακόμα ανοιχτό και φλέγων, αλλά
όποιος παρακολούθησε μια εκπομπή με καλεσμένη τη..γνωστή και
μη εξαιρετέα Λιάνα Κανέλλη πριν λίγες ημέρες στον ΣΚΑΪ
μπορεί κάλλιστα να έχει διαπιστώσει το μέγεθος της
ρωσοδουλείας του ΚΚΕ. Η Κανέλλη λοιπόν μεταξύ άλλων που
είπε-κατά Ευρώπης και ΗΠΑ, όπως συνήθως- δεν δίστασε να
χλευάσει τους Βρετανούς για την οξεία αντίδρασή τους στο
θέμα της δηλητηρίασης του πράκτορά της και της οικογένειάς
του από τους Ρώσους (δηλαδή από το καθεστώς της Μόσχας) !
Ενώ κατέληξε εγκαλώντας τους δυτικούς διότι δεν έδωσαν
συγχαρητήρια στον Πούτιν για τη νίκη του στις στημένες
ρωσικές προεδρικές εκλογές !

Και είναι στημένες οι Ρωσικές εκλογές, όχι μόνο γιατί εκεί
φέρεται να έλαβαν χώρα και πάλι πρακτικές νοθείας. Για να
θεωρηθούν δημοκρατικές εκλογές μιας χώρας θα πρέπει να
εκπροσωπούνται όλα τα ρεύματα και οι ιδέες (τουλάχιστον οι
εντός δημοκρατικού τόξου), χωρίς απαγορεύσεις και στη Ρωσία
όποιος αντιπολιτεύεται σοβαρά τον Πούτιν, όχι μόνο δεν
μπορεί να κατέβει σε εκλογές, αλλά καταλήγει στη φυλακή ή
και στον τάφο ! Πιο πρόσφατη περίπτωση προφανώς και είναι
αυτή του Ναβάλνι (που είναι η μοναδική σοβαρή αντιπολίτευση
στον Πούτιν) που του απαγορεύτηκε η κάθοδος στις εκλογές και
τελικά συνελήφθη…
Έτσι οι μοναδικοί αντίπαλοι του Πούτιν στις ρωσικές εκλογές

ήταν ένας κομμουνιστής, ο φασιστοναζί Ζιρινόφσκι (που
αμφότεροι είναι στην πραγματικότητα όργανά του), κάποια
πορνοστάρ (!), ένας φρουτέμπορος κλπ… Για αυτήν λοιπόν την
παρωδία εκλογών οι ΚΚέδες εγκαλούν την Ευρώπη που δεν δίνει
συγχαρητήρια στον Πούτιν !
Το δυστύχημα είναι πως όχι μόνο δεν βρίσκεται κανένας να τα
πει αυτά και να τολμήσει να ξεσκεπάσει αυτούς τους κόκκινους
φασίστες, αλλά ότι γενικά οι «μαυροκόκκινοι» έχουν περάσει
και τις απόψεις τους ως πλειοψηφικές στον Ελληνικό λαό. Και
είναι φυσικά προφανές πως το κόκκινο και το μαύρο άκρο
ταυτίζονται όσο ποτέ άλλοτε λόγω ακριβώς της ρωσοφιλίας τους
και του αντιδυτικού μένους τους. Βλέπετε και τα δύο άκρα
«μυρίζονται» πάντα τον φασισμό και κάθε είδους αυταρχισμό,
θέλγονται από αυτόν και τον υπηρετούν πιστά.

