Τι άλλο πρέπει να γίνει για
να γυρίσουν στο 5 % ;
Μέσα σε τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
ο αντικειμενικός απολογισμός αυτής της
κυβέρνησης είναι ο εξής…
Δύο αχρείαστα και απεχθή μνημόνια τη στιγμή που
η Ελλάδα ήταν ένα βήμα πριν να βγει από την
κρίση και το μνημόνιο, αλλά και capital
controls….
Ασύστολα προεκλογικά ψεύδη και υποσχέσεις που
φυσικά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ…
Άναρχη λαθρομετανάστευση, hot spots και σοβαρά
προβλήματα λόγω αυτού ειδικά σε νησιά και
γενικά η εγκληματικότητα στο «κόκκινο» και το
κράτος ανήμπορο να προστατέυσει τον πολίτη…
Καταστροφικές πυρκαγιές και πλημύρες με νεκρούς
και τον κρατικό μηχανισμό από αναιμικό έως
ανήμπορο να αντιδράσει…

Έλληνες αξιωματικοί κρατούμενοι επί μήνες στην

Τουρκία διότι οι κρατούντες προτιμούν να δίνουν
άσυλο σε Τούρκους πραξικοπηματίες και
τρομοκράτες εν Ελλάδι…
Τρομοκράτες παίρνουν άδειες και ευνοϊκές
μεταγωγές ενώ οι χρυσαυγήτες δολοφόνοι και
κατηγορούμενοι αποφυλακίστηκαν και η δίκη τους
καθυστερείται σκοπίμως…

Αφήνω έξω το Μακεδονικό παρότι μπορεί να έχει
εκλογικό κόστος για την κυβέρνηση-ιδιαίτερα στη
βόρεια Ελλάδα-διότι δεν το θεωρώ ένα σοβαρό
ζήτημα, αλλά μόνο πως ενοχλεί συναισθηματικά το
μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού λαού και τίποτα
παραπάνω…
Εν κατακλείδι, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να
ξαναγυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5 % της πραγματικής
λαϊκής του βάσης και να εξαφανιστούν και οι
ΑΝ.ΕΛ. από τον πολιτικό χάρτη ; Τι είναι αυτό
που τον κρατά δημοσκοπικά σε ένα αξιοπρεπές
ποσοστό του περίπου 20 ;
Ριζοσπαστικοποίηση ψηφοφόρων και αμετανόητος
φανατισμός ; Λαϊκίστικο αντιδεξιό μένος ; Μήπως
το δημοσιοϋπαλληλίκι ; Μήπως τελικά ο
αριστερισμός εθίζει τα πλήθη με τη ρητορική
του, όπως και στη λατινική Αμερική ;

Πολλά τα ίσως και ίσως να ισχύουν και όλα αυτά
μαζί, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν παύει να είναι
και άξιο διερεύνησης, αλλά και απεχθές
ταυτόχρονα…

Τα
μικρά
γεγονότα
δείχνουν σύγκρουση…

που

Το πολιτικό ερώτημα που έχει απασχολήσει και εμάς και άλλο
κόσμο είναι το αν είναι πραγματική η σύγκρουση της Ελληνικής
κυβέρνησης με τη Ρωσία, τη στιγμή που πιο ρωσόδουλη
κυβέρνηση πό τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.δεν είχε ξαναγνωρίσει αυτό ο
τόπος…
Το περιβόητο ρήγμα μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να ξεκινά
με τη συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό που βρήκε τη
Ρωσία αντίθετη για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους που αφορούν
την προσπάθεια κυριαρχίας της στα Βαλκάνια και που πάντως
δεν έχει ευοδωθεί.
Ακολούθησαν, ως γνωστό, οι απελάσεις των Ρώσων πρακτόρων που
«λάδωναν» και οργάνωναν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για το
Μακεδονικό που όμως έμειναν αναπάντητες από τους Ρώσους.
Αυτή η μη απάντηση μας έκανε να αμφιβάλλουμε για το πόσο
αληθινή ή προσχηματική είναι αυτή η σύγκρουση !
Ωστόσο ακολούθησαν και δύο μικρά γεγονότα που μας κάνουν να
πιστεύουμε ότι υπάρχει αν όχι ρήξη, ένταση μεταξύ των δυο
χωρών και κυβερνήσεων.
Το πρώτο είναι ότι το αναρχοφασιστικό ρωσόδουλο
γκρουπούσκουλο του «Ρουβίκωνα» οργάνωσε πρόσφατα, με το
γνωστό του τρόπο, ένα «ντου» στο υπουργείο εξωτερικών δήθεν

ως αλληλέγγυοι στους Παλαιστινίους και κατά του Ισραήλ.
Είναι όμως βέβαιο, για όσους ξέρουν τα πιστεύω του Ρουβίκωνα
και του κάθε Ρουβίκωνα, πως αυτό που έγινε ήταν στην
πραγματικότητα μια Ρώσικη διαμαρτυρία, δυσαρέσκεια ή και
απειλή κατά της κυβέρνησης για τη συμφωνία των Πρεσπών και
τις απελάσεις των Ρώσων πρακτόρων ! Το Παλαιστινιακό ήταν
απλά ένα καλοστημένο πρόσχημα…
Το δεύτερο και πιο σημαντικό και ενδεικτικό είναι η στάση
του πράκτορα του Πούτιν Ιβάν Σαββίδη και μέχρι πρότινος
ένθερμου υποστηρικτή της κυβέρνησης που φαίνεται να έχει
αλλάξει. Έτσι λοιπόν στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία στην
Τούμπα βγήκε στις κερκίδες ένα πανό που κατηγορούσε την
κυβέρνηση για…ξεπούλημα της Μακεδονίας και για τα θύματα των
πυρκαγιών !
Δεδομένου λοιπόν ότι μέσα στην Τούμπα επικρατεί η δικτατορία
του Σαββίδη, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως μπορεί να
βγήκε ένα τέτοιο πανό χωρίς την έγκριση της διοίκησης του
ΠΑΟΚ (δηλαδή του ίδιου του Σαββίδη)
Εκτιμούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σύγκρουση κατά πρώτον με
τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τόσο με τους ΑΝ.ΕΛ. οι οποίοι έχουν από
πίσω τους καραμπινάτους Ρώσους ολιγάρχες και παραμένουν
ακόμα και σήμερα πιστοί στη Ρωσόφιλη σκληρή γραμμή στο
Μακεδονικό.

Φυσικά αυτή τη σύγκρουση δεν θέλει και ούτε μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ
να την εντείνει και να την κάνει ρήξη, ούτε καν να
αποκολληθεί γεωπολιτικά από τη Ρωσία παρότι τώρα παριστάνει
τον Ευρωπαϊστή. Μάλιστα ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι
και καλά οι απελάσεις των Ρώσων δεν έχουν να κάνουν σε
τίποτα με το Ρωσικό κράτος και κυβέρνηση.
Το ζήτημα είναι τώρα τι πιστεύει η Ρωσία για όλα αυτά, αν
σκέφτεται να απαντήσει και αν ναι, πως ; Μήπως το έκανε ήδη
και μάλιστα με φωτιές ;; Και μήπως η Ρωσική απάντησή στον
Τσίπρα είναι πλέον η Ν.Δ. του θλιβερού Μητσοτάκη ; Ιδού η
απορία, αλλά θα μάθουμε σύντομα !!…

Οι νέοι ρόλοι του ντόπιου
σάπιου καθεστώτος !
Αν και από τότε που υπάρχουμε ως «αιρετικά» (2010)
καταγελούμε το Ελληνικό πολιτικό κατεστημένο ως ρωσόφιλο ή
και ρωσόφιλο, εντούτοις πάντα υπήρχε μια διάκριση

τουλάχιστον ανάμεσα σε ακροαριστερά λαϊκίστικα μορφώματα
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα πιο μετριοπαθές κόμμα εξουσίας όπως η
Ν.Δ.
Διότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει βγάλει και τον Ρώσο
αρχιπράκτορα Κώστα Καραμανλή τον δεύτερο (κατά τραγική
ειρωνεία ανιψιό του πιο φημισμένου φιλοδυτικού δεξιού
ηγέτη), αλλά δεν παύει να είναι ένα κόμμα, στην πολιτική και
λαϊκή του βάση, κατά πλειοψηφία φυλοδυτικό.
Άλλωστε ο Σαμαράς, ο τελευταίος νεοδημοκράτης πρωθυπουργός,
δεν τόλμησε να κάνει ποτέ μια ακραιφνώς Ρωσόφιλη πολιτική
παρότι ευνόησε πολύ το Ρωσικής προέλευσης κεφάλαιο, τύπου
Σαββίδη, μέσα στην Ελλάδα και παρότι στο μακρινό παρελθόν
μιλούσε υπέρ του ορθόδοξου τόξου και αντιδυτικά.
Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει σύγκριση της Ν.Δ.με ένα κόμμα
ακραιφνώς καγκεμπίτικο, που είναι ικανό τα κάνει και τα πιο
ακραία και καταστροφικά πράγματα για χάρη της Ρωσίας, όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ένας ΣΥΡΙΖΑ του οποίου φυσικά τα περισσότερα στελέχη
προέρχονται από το ΚΚΕ τη μήτρα όλων των ρωσόδουλων κομμάτων
στην Ελλάδα…
Και όμως οι πολιτικές ζυμώσεις και ραδιουργίες αυτού του
ιδιότυπου νεοελληνικού καθεστώτος-με αφορμή κυρίως το
Μακεδονικό και την κρίση στις Ελληνορωσικές σχέσεις-μας
ετοιμάζουν πολύ διαφορετικά πράγματα…
Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να παρουσιάζεται ως Ευρωπαϊστής
που ακούει και υπογράφει ότι του λένε οι ξένοι και κυρίως ως
διαλλακτικός και θιασώτης της real politic στην εξωτερική
πολιτική. Εξ ου και η συμφωνία των Πρεσπών και η λύση του
Μακεδονικού που έχει φέρει τη γειτονική χώρα ένα βήμα πριν
το ΝΑΤΟ.
Βεβαίως και δεν μπορούμε να «χάψουμε» εύκολα το παραμύθι του
φυλοδυτικού Τσίπρα, διότι αυτό που θα συμβεί στην
πραγματικότητα θα είναι ένας φαινομενικά Ευρωπαϊστής που θα
περνάει ύπουλα τη γραμμή της Ρωσίας και της Κίνας μέσα σε

Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.
Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε και διεθνή παραδείγματα αυτού
του…νέου Τσίπρα, θα τον συγκρίναμε είτε με τον Ιταλό Ρέντζι,
είτε με τους Γερμανούς και Ισπανούς σοσιαλδημοκράτες οι
οποίοι επίσης παριστάνουν τους Ευρωπαϊστές και δουλεύουν
στην πραγματικότητα ύπουλα για να περνούν τη Ρωσική γραμμή
στη δύση.
Αλλά η Νέα Δημοκρατία σε τι εξελίσσεται και ποιος ο νέος
ρόλος της στο ιδιότυπο καθεστώς ; Θα είναι λοιπόν μια σκληρή
δεξιά, εθνικιστική παράταξη, με έναν θλιβερό Μητσοτάκη να
είναι άβουλο ενεργούμενο των Σαμαρά και Καραμανλή !
Αυτός παίρνει τα χειρότερα στοιχεία και από τους δύο (από
τον Σαμαρά την πατριδοκαπηλεία και από τον Καραμανλή τη
Ρωσοφιλία) και θα βγαίνει του Τσίπρα στο πιο «πατριωτικό»,
ευρωσκεπτικιστικό και στην ουσία ρωσόφιλο ! Το χειρότερο
είναι ότι όλο αυτό οι ίδιοι στη Ν.Δ. μας το πλασάρουν ως
φιλελεύθερο, αλλά αυτό είναι μια άλλη θλιβερή ιστορία και
Ελληνική ιδιαιτερότητα…
Έτσι λοιπόν το αντίστοιχο της Ν.Δ. και του Μητσοτάκη διεθνώς
θα είναι είτε ο Ούγγρος Όρμπαν, είτε ο Ιταλός Σαλβίνι ή ο
Αυστριακός Κουρτς ή ακόμα και ο Τραμπ. Η μοναδική διαφορά
ότι η Ν.Δ. δεν δείχνει εχθρότητα με μετανάστες και
πρόσφυγες, διότι δεν θέλει να συγκρουστεί με τη «Ρώσικη»
προβοκατόρικη γραμμή των ανοιχτών συνόρων του Τσίπρα…
Μιλάμε τώρα πως μετά την πρόσφατη κρίση στις σχέσεις
κυβέρνησης-Ρωσία η Νέα Δημοκρατία παίρνει ουσιαστικά το
μέρος των Ρώσων, λέγοντας περίπου ότι η κυβέρνηση προσπαθεί
με ψέματα να συκοφαντήσει τα «αγνά πατριωτικά» συλλαλητήρια
(τα οποία αποδείχθηκε ότι έστηνε η Ρωσία με τους ανθρώπους
της στην Ελλάδα) για τη Μακεδονία και κατά της ΠΓΔΜ (δες
δηλώσεις Μητσοτάκη και Κύρτσου επί του θέματος).
https://www.greek-inews.gr/2018/07/mitsotakis-min-mplekete-tin
-ypothesi-ton-roson-me-tis-antidraseis-sto-skopiano.html

Το πιο αδιανόητο είναι ότι στα «μουλωχτά» πολλοί
νεοδημοκράτες παίρνουν και το μέρος των Ρώσων στις απελάσεις
των διπλωματών, λέγοντας περίπου πως «τόσα κακά έκανε ο
Τσίπρας, τώρα θα μας χαλάσει και τις σχέσεις με τη Ρωσία».
Μάλιστα ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πρόσφατα δημοσίως πως οι
απελάσεις των Ρώσων δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες και
προσπάθησε να υποβαθμίσεις το ρόλο τους στα περιβόητα
συλλαλητήρια !
https://www.youtube.com/watch?v=66ucRUJK7DQ
Ούτε λίγο, ούτε πολύ
έχει αρχίσει να κάνει
ευρωπαϊστής !! Ναι,
θα έμοιαζε με σύντομο

λοιπόν η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη
τον Τσίπρα να φαίνεται μετριοπαθής και
το βλέπουμε πλέον και αυτό που κάποτε
ανέκδοτο…

Βεβαίως να μην νομίζει κανείς ότι μετά την τελευταία κρίση ο
ΣΥΡΙΖΑ θα απαγκιστρωθεί από τη Ρωσία, εφόσον και οι ίδιοι
σπεύδουν να δηλώσουν για τους Ρώσους που απελάθηκαν πως οι
ενέργειές τους δεν σχετίζονται και με το Ρώσικο κράτος με το
οποίος δεν επιθυμούν διατάραξη σχέσεων !
Επιπλέον και με το θέμα που προέκυψε με την επίσκεψη Λαβρόφ
η ίδια η κυβέρνηση δήλωσε πως είναι καλοδεχούμενος !Αν
λοιπόν η Ρωσία δεν προχωρήσει τελικά σε αντίποινα-και
συνεχίσει μόνο να απειλεί- θα μιλάμε προφανώς για στημένη
ιστορία που θα ξεγελάσει μόνο τους αδαείς !

Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και τις σχέσεις
με τη Ρωσία και γιατί φτάσαμε ως εδώ, θα τα πούμε και σε
επόμενα άρθρα…

H απόλυτη γελοιοποίηση και το
«σκληρό πόκερ» στο ΝΑΤΟ !
Όλα τα έχουμε ζήσει στην Ελληνική πολιτική και βλέπουμε και
αυτό…δηλαδή το να προσέρχεται η Ελλάδα, ως κυβέρνηση, με δύο
επίσημες θέσεις σε κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ !
Ο μεν πρωθυπουργός Τσίπρας υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών
και της εισόδου της Π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ και από την άλλη ο
Καμμένος στην ακραιφνώς εθνικιστική γραμμή κατά της
συμφωνίας, αλλά και στην ακραιφνώς ρωσόφιλη γραμμή ότι αυτή
η χώρα δεν πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ !
Πρόκειται για καταφανέστατη πολιτική και εθνική
γελοιοποίηση, δείγμα του τι συμβαίνει με την πολιτική
(εσωτερική και εξωτερική) και τα συμφέροντα αυτών που την
επηρεάζουν στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει ο
τυχοδιωκτισμός και η φαυλότητα αυτής της κυβέρνησης…
Η ουσία πάντως είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να
υπογράφηκε, αλλά αυτό το σίριαλ δεν έχει λήξε ακόμη
δεδομένου ότι δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, ούτε από την Ελλάδα
ούτε από τους γείτονες. Το μοναδικό σενάριο που φαίνεται
στον ορίζοντα που να μπορεί να αφήσει τη γειτονική χώρα
εκτός ΝΑΤΟ και να πέσει και η ευθύνη επάνω της είναι να

απορριφθεί στο επερχόμενο δημοψήφισμα από τον λαό της.
Σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία και οι ρωσόφιλοι θα έχουν
θριαμβεύσει, αφού η Π.Γ.Δ.Μ. δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ με δική
της ευθύνη, ενώ η Ελλάδα και οι εν Ελλάδι ρωσόφιλοι
«βγαίνουν λάδι» και θα ικανοποιηθεί και η εν Ελλάδι
εθνικιστική αντιπολίτευση…
Αν όμως δεν γίνει αυτό σε τι άλλο μπορεί να ελπίζει η Ρωσία
για να ναυαγήσει η συμφωνία και η ένταξη των γειτόνων στο
ΝΑΤΟ ; Μόνο σε εκλογές στην Ελλάδα όπου θα ανατρέψουν
προσωρινά τη συμφωνία και ερχομό στην εξουσία του πάντα
ύποπτου για ρωσοφιλία Μητσοτάκη και ουσιαστικά μαριονέτα του
Σαμαρά !
Σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μου πείτε το ανατρέψει η
Ρωσία το πιστό αριστερό της σκυλί, τον Τσίπρα και να φέρει
ένα κόμμα πιο ευρωπαϊκό στην πολιτική του βάση ; Όχι και
τόσο αν αναλογιστούμε τη διγλωσσία στο Μακεδονικό και την
κόντρα ΣΥΡΙΖΑ με Καμμένο που πολύ πιθανό να οδηγήσει σε
εκλογές !
Γι’αυτό και εμείς είχαμε μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο για
πιθανότητα εκλογών και πως το μακεδονικό θα μπορούσε να
βλάψει κυβέρνηση, αλλά και αντιπολίτευση. Και κυρίως να που
τα πρακτοριλίκια της Ρωσίας μέσα στην Ελλάδα αποκαλύπτονται
και με γεγονότα που δείχνουν πως η Ρωσία ήθελε ή και θέλει
ακόμα ανατροπή της τωρινής κυβέρνησης !!

Κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν και στο σημείο ο ακροαριστερός
ΣΥΡΙΖΑ να απελάσει ύποπτους Ρώσους διπλωμάτες πράγμα που
έχει να συμβεί από τη μετεμφυλιακή Ελλάδα ! Από την άλλη οι
ΑΝ.ΕΛ. του φασίστα Καμμένου πιο πιστοί στη Ρωσόφιλη γραμμή
απειλούν ανοιχτά να μην ψηφίσουν τη συμφωνία και να ρίξουν
την κυβέρνηση
Θα μπορούσε λοιπόν να μας προκύψει μετά από εκλογές ένας
Μητσοτάκης-με όποιον άλλο συγκυβερνώντα- σε σκληρή
εθνικιστική γραμμή που θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της
συμφωνίας για να τρενάρει την είσοδο της γειτονικής χώρας
στο ΝΑΤΟ.Αυτό βεβαίως είναι μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε
κάλλιστα να οδηγήσει σε αγνόηση της Ελλάδας και είσοδο στο
ΝΑΤΟ της γειτονικής χώρας είτε ως «Δημοκρατία της
Μακεδονίας», είτε ως «Π.Γ.Δ.Μ.».
Σε αυτή την περίπτωση η «καυτή πατάτα» θα έχει πάει στα
χέρια του Μητσοτάκη ο οποίος θα χρεωνόταν, χωρίς ούτε να το
καταλάβει, την εθνική ήττα αφού και δικαίωμα βέτο ουσιαστικά
δεν έχουμε πλέον (μετά από καταδίκη στη Χάγη) !
Αλλά ας μην προτρέχουμε πολύ. Τα δεδομένα
είναι δύο: Πρώτον τα αποδεδειγμένα
πρακτοριλικία μέσα στην Ελλάδα (ακόμα και
ΣΥΡΙΖΑ) και το πολύ πιθανό πλέον ενδεχόμενο
κυβέρνησης και των εκλογών.

προς το παρών
πλέον Ρώσικά
εις βάρος του
της πτώσης της

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
προεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ (2014).

βαθμό,

στον

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
σε
το
το

σίγουρο είναι ότι έρχονται κρίσιμες ημέρες
αυτό το ζήτημα του Μακεδονικού και εμείς θα
παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για
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 φασιστικέςΧρυσαυγήτικες 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

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

λόγια φέξε μου 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
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