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…

Κανείς άμοιρος ευθυνών για
τον ξυλοδαρμό Μπουτάρη !
Ο πρόσφατος ξυλοδαρμός Μπουτάρη δεν είναι
τίποτε άλλο μια αναμενόμενη συνέχεια και
εξέλιξη ενός ιδιότυπου εν Ελλάδι εκφασισμού της
δημόσιας και πολιτικής ζωής, μέσα στην κρίση,
για τον οποίο εκφασισμό οποία έχουμε ξαναγράψει
πολλές φορές…
Επιπλέον μας δείχνει διάλυση του κοινωνικού
ιστού και κουλτούρα βίας από κομμάτι του λαού
μας. Και πως αλλιώς να δικαιολογήσουμε που
δεκαοχτάχρονοι και εικοσάχρονοι, αντί να είναι
σε καμιά παραλία ή με καμιά κοπέλα, δέρνουν
δημάρχους για «εθνικούς λόγους» ; Και πως
μπορεί σε αυτή τη συγκεκριμένη
κοινωνία να
δημιουργούνται άνθρωποι που χτυπούν αλύπητα
έναν 75χρονο με κίνδυνο να τον αφήσουν στον

τόπο ; Αυτοί λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από
τους
εν
Ελλάδι
«τζιχαντιστές»
της
εθνικοφροσύνης !
Και μπορεί οι πάντες πολιτικοί, κόμματα και
δημοσιογράφοι-πλην των ανοιχτών φασιστών που
επιχαίρουν- να βγήκαν και να καταδίκασαν όμως
ελάχιστοι από αυτούς είναι πραγματικά άμοιροι
ευθυνών για να μην πούμε πως είναι και ηθικοί
αυτουργοί !
Κατά πρώτον όλοι αυτοί έχουν τεράστια ευθύνη
για τη γιγάντωση του εθνικισμού, του σοβινισμού
και της πατριδοκαπηλείας στην Ελλάδα της
κρίσης. Τη γιγάντωση αυτών των ιδεών και
αντιλήψεων
ο
καθένας,
στοιχειωδώς
καλλιεργημένος μπορεί να τη διακρίνει και σε
μεγάλο βαθμό είναι καθοδηγούμενη.
Γενικά αυτό που έχει επικρατήσει τα τελευταία
χρόνια είναι μια εθνολαϊκίστικη κουλτούρα που
χαρακτηρίζεται από ελάχιστη έως μηδενική ανοχή
στην αντίθετη άποψη και στο «μη εθνικά ορθό»
που συχνά φτάνει σε ιδιότυπο bulling προς τους
αντιφρονούντες. Άλλωστε με τον εθνικισμό κλπ.
δεν έχουν διστάσει τα τελευταία χρόνια να
παίζουν ακόμα και αριστερά κόμματα και φυσικά
και οι συγκυβερνώντες της “πρώτη φορά
αριστερά”, ΑΝ.ΕΛ…
Και επειδή είδαμε, για μια ακόμη φορά, να ξεσπά
διαμάχη κυβέρνησης-Ν.Δ. για το θέμα του
ξυλοδαρμού του Θεσσαλονικιού δημάρχου, θα
τονίσουμε πως και τα τρία αυτά κόμματα μόνο
άμοιρα ευθυνών που δεν είναι για αποκρουστικά
φαινόμενα όπως αυτό!
Κατά πρώτον ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ (αλλά φυσικά και

οι ακροδεξιοί “σύντροφοί” του ΑΝ.ΕΛ.) έχει
τεράστια ευθύνη για τα γεγονότα Μπουτάρη και ας
παριστάνει τώρα τον τιμητή. Είναι ένα κατεξοχήν
κόμμα που πόνταρε στο λαϊκισμό κάθε είδους,
στον αντικοινοβουλευτικό λόγο, στα γιαουρτώματα
και στους ξυλοδαρμούς για να γιγαντωθεί και ένα
κόμμα που αποδεδειγμένα θεωρεί πως υπάρχει
ανεκτή και μη ανεκτή βία, ανάλογα ποιος την
ασκεί.
Αυτό το τελευταίο έχει αποδειχθεί από την
επιλεκτική καταδίκη ή μη καταδίκη βιαιοπραγιών,
ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που
βιαιοπραγεί. Θα ξεχάσουμε μήπως που, ως
αντιπολίτευση, οι μπαχαλάκηδες κάθε είδους
ξεμύτιζαν συνήθως από τις πορείες του ΣΥΡΙΖΑ ;
Θα ξεχάσουμε τα γεγονότα του 2008 με τον
Γρηγορόπουλοκαι ποιος υποκινούσε τη βία ; Και
όσο κι’αν οι Τσιπροκαμμένοι θέλουν πλέον να τα
ξεχάσουμε ή και να τα αποποιηθούν αυτά, οι
μνήμες είναι ακόμα πρόσφατες…
Αλλά και η Νέα Δημοκρατία, παρότι παριστάνει
τον εγγυητή του νόμου και της τάξης, και αυτή
δεν είναι άμοιρη ευθυνών ! Και δεν είναι διότι
κατά πρώτον έχει κυλήσει σε ιδεολογήματα τύπου
πατρίς-θρησκεία-οικογένεια, παίζει με τον
Ελληνικό εθνικισμό και τον καλλιεργεί και
πρεσβεύει επίσης την μη ανοχή στο μη «εθνικά
ορθό» (θυμηθείτε το διακομματικό bulling στον
Φίλη και τις διαδηλώσεις για μια αντίθετη άποψη
στα περί γενοκτονίας Ποντίων)
Ακόμα χειρότερα η Νέα Δημοκρατία συντάχθηκε με
τα πρόσφατα εθνικολαϊκίστικα συλλαλητήρια
μίσους για το Μακεδονικό, αν και γνώριζε πως
ουσιαστικά τα διοργανώνουν φασίστες που
απειλούσαν και απειλούν ακόμα και με θάνατο

τους “προδότες της Μακεδονίας”. Και εκεί πολλά
στελέχη της δεν είχαν κανένα πρόβλημα να
συνυπάρξουν με χρυσαυγήτες και ένα σωρό άλλους
ακραίους και χυδαίους ανθρώπους. Να μην ξεχνάμε
άλλωστε ότι φυντάνια όπως ο σιχαμερός φασίστας
Παναγιώτης Ψωμιάδης, και άλλοι που επιχαίρουν
για τον ξυλοδαρμό Μπουτάρη, είναι δικά της
τέκνα που συχνά δεν τα αποποιείται κιόλας…
Τέλος άμοιρες ευθυνών δεν είναι και αυτές οι
Ποντιακές οργανώσεις-και ας παριστάνουν τις
αθώες-μέσα στις οποίες είναι γνωστό ότι
φωλιάζουν πολλοί ακροδεξιοί και φασίστες. Αυτό
θυμίζω ότι το είδαμε παλιότερα και με τον
ξυλοδαρμό Κουμουτσάκου της Ν.Δ. σε διαδήλωση
κατά του Φίλη για το θέμα της γενοκτονίας
Ποντίων και των δηλώσεων του.
Τέλος τι να περιμένει κανείς στη χώρα όπου το
λεγόμενο δημοκρατικό τόξο δεν έχει βγάλει εκτός
νόμου τη Χρυσή Αυγή παρότι αυτή έχει
χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση από τη
δικαιοσύνη και έχει βγάλει και τους δολοφόνους
από τη φυλακή ; Και πως να χαρακτηρίσουμε όλους
αυτούς που πλέον σχεδόν αποδέχονται τη Χρυσή
Αυγή ως καθώς πρέπει κόμμα ;
Ας μη γελιόμαστε, με όλες αυτές τις καταστάσεις
και όλον αυτόν τον αντιδημοκρατικό Ελληνικό
βόθρο, τέτοιες καταστάσεις όπως ο ξυλοδαρμός
Μπουτάρη (και άλλες χειρότερες που πιθανόν να
ακολουθήσουν) είναι απολύτως αναμενόμενες.

Μέχρι και…Βελόπουλο !
Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση στην
Ελλάδα ξέβρασε πολιτικά στην επιφάνεια ότι πιο
ακραίο και λαϊκίστικο υπάρχει και ότι το εδώ
αντιδυτικό, ρωσόφιλο σύστημα-κομμάτων, ΜΜΕ και
κάθε λογής διαπλεκόμενων- βοήθησε τα μέγιστα
στην προβολή και την ανέλιξη αυτής της
πολιτικής σαπίλας και εξτρεμισμού !
Το πιο εξωφρενικό παράδειγμα είναι φυσικά η
νεοναζιστική Χρυσή Αυγή η οποία εξελίχθηκε και
σε τρίτη πολιτική δύναμη και που παρόλα αυτά
συνέχισε να στηρίζεται από μια συγκεκριμένη
μερίδα αχρείων νεοελλήνων, παρότι έχει
αποδεδειγμένα σκοτώσει άνθρωπο ! Την ίδια
στιγμή το πολιτικό καθεστώς όχι μόνο την
κρατάει εντός νόμου, αλλά έχει αποφυλακίσει κατ
τα στελέχη της που κατηγορούνται για τη
δολοφονία Φύσσα !
Όμως φυσικά να μην ξεχνάμε πως και τα δύο
κυβερνητικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. είναι και
αυτά απεχθή προϊόντα αυτού του ίδιου συστήματος
που τα γιγάντωσε εκλογικά, με τα γνωστά
αποτελέσματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες…
Και να ήταν μόνο αυτά…μια σειρά από μαύρους και
κόκκινους φασίστες (ή και τα δύο μαζί) και
κομματικά γκρουπούσκουλα έχουν ξεπηδήσει μέσα
στην κρίση και προσπαθούν να ανελιχθούν
πολιτικά
και
εκλογικά.
Λαφαζάνης,
Κωνσταντοπούλου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΠΑΜ, Μπαλτάκος,
Κρανιδιώτης Τζήμερος και πλέον μέχρι και…
Βελόπουλος !
Ο Βελόπουλος -πρώην στέλεχος του ΛΑΟΣ του

Καρατζαφέρη- με το κόμμα «Ελληνική λύση» είναι
ίσως (μετά τη Χρυσή Αυγή) ότι πιο φασιστικό,
«ψεκασμένο» και ξετσίπωτα ρωσόδουλο υπάρχει
αυτή τη στιγμή ! Μιλάμε για ανοιχτό
πρακτορηλίκι και αντίστοιχη προπαγάνδα και
στήριξη σε fake news, θεωρίες συνομωσίας και
ρητορική μίσους.
Όλα αυτά συνδυάζονται και με μία ιδιότυπη trash
τηλεοπτική παρουσία, που του εξασφαλίζει ύποπτα
και πάλι το πολιτικό καθεστώς, με παπάδες,
Παϊσιους, αλοιφές για κάλους, ρευματισμούς,
Αγιορίτικα ματζούνια κλπ. !…
Και όμως μερικά κανάλια του δίνουν συχνά τον
λόγο (με επικεφαλής τον…φιλελέυθερο ΣΚΑΪ) και
πλέον μπαίνει και στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό
κοντά στο 1,5 % ! Άραγε μήπως θα τον δούμε και
στη βουλή ; Όλα πιθανά με αυτούς που έχουμε
μπλέξει…

Εμείς δεν έχουμε κουραστεί να γράφουμε ότι η
σημερινή Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κάτι σαν
προπολεμική Γερμανία (Δημοκρατία της Βαϊμάρης)
και τα γεγονότα όλο και μας επιβεβαιώνουν, αλλά

το θέμα είναι που οφείλεται αυτή η εξαχρείωση
των πάντων ;
Εκτιμώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την
παραδοσιακή ξενοδουλεία και τυχοδιωκτισμό της
Ελληνικής τάξης η οποία πάντα συνήθιζε την άνευ
όρων προσκόλληση στα εκάστοτε ξένα αφεντικά της
χώρας και απλά το ίδιο ακριβώς κάνει και τώρα.
Άλλοτε ήταν
Άγγλοι και Γάλλοι, άλλοτε
Αμερικάνοι και τώρα οι νεοχιτλερικοί Ρώσοι του
Πούτιν (και δευτερεόντως οι Κινέζοι) που-ειδικά
με Τσίπρα-έχουν κάνει την Ελλάδα οικονομική και
πολιτική αποικία τους, αλλά και πειραματόζωο
ακραίων πολιτικών πειραμάτων. Σε αυτήν την
τελευταία φράση θα πρέπει να αναζητήσουμε και
τα ακριβή αίτια του πολιτικού εξτρεμισμού που
είναι σε άνθηση μέσα στην Ελλάδα της κρίσης.
Όλοι οι υπόλοιποι- πιο μετριοπαθείς πολιτικοί,
καναλάρχες, εκδότες και δημοσιογράφοι- απλά
υποτάσσονται στις βουλές της Ελληνικής αστικής
τάξης, αφού άλλωστε οι περισσότεροι στερούνται
της στοιχειώδους δημοκρατικής ευαισθησίας και
κουλτούρας, οπότε και αυτά τα απεχθή φαινόμενα
τύπου Βελόπουλου βρίσκουν έδαφος για να
ανθήσουν…

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

Ποιος είναι ο γνησιότερος
εκφραστής του ΣΥΡΙΖΑ !
Ας πούμε και κάποια πράγματα μεταξύ σοβαρού και
αστείου να ελαφρύνουμε κάπως και το κλίμα των
«μαύρων σύννεφων» που έχει μαζευτεί πάνω από
τον Ελληνικό ουρανό…
To Τζέισον-Αντιγόνη το γνωρίζετε ; Αρκετοί

φαντάζομαι πως ναι ! Είναι κάποιος που δηλώνει
ουδέτερου φύλου ή άφυλλος !! (γι’αυτό
αυτοαποκαλείται με ουδέτερο άρθρο…) και
κυκλοφορεί με φουστάνια, ντεκολτέ, φορέματα κλπ
!
Συχνά μάλιστα μιλάει και σε Μ.Μ.Ε. που
φιλοξενούν με…δέος
τα λεγόμενά του…
Η παραπάνω φωτογραφία είναι-και δεν κάνουμε
καθόλου πλάκα-από τα θεωρεία της Βουλής κατά τη
χθεσινή συζήτηση για το νομοσχέδιο για την
αναδοχή και την τεκνοθεσία (και από ομόφυλα
ζευγάρια) ! Ναι λοιπόν, η Ελληνική βουλή λοιπόν
είχε την υψίστη τιμή να φιλοξενήσει αυτήν την
προσωπικότητα που έβγαλε ο τόπος μας ! Θα έλεγα
μάλιστα πως έπρεπε να του δώσουν και το λόγο
για να ακούσουμε Τζέισον-Αντιγόνη και το λόγο
του στο έδρανο. Και φυσικά μην παραλείψουμε να
του δώσουμε και αυτού να υιοθετήσει ένα παιδί
για να μη μας λένε ομοφοβικούς καθυστερημένους
!
Βεβαίως υπάρχει και το σοβαρό της υπόθεσης που
είναι κατά πρώτον, το πως διάολο πήρε άδεια να
μπει στη βουλή αυτό το άτομο με μια τόσο
απρεπή-αντικοινωνική εμφάνιση ; Θα μου πείτε
τώρα δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα
; Ναι αλλά στο σπίτι σου, άντε και στο δρόμο
και όχι μέσα στη Βουλή όπου πρέπει να τηρούνται
κανόνες ευπρέπειας…
Αλλά πέρα από αυτό, προσωπικότητες αδικημένες
από τη φύση σαν το Τζέισον-Αντιγόνη- και
πιθανόν άλλοι κλώνοι του και διάφοροι
αλληλέγγυοι- θα έλεγα ότι είναι από τους πιο
γνήσιους εκφραστές της κυβέρνηση της πρώτη φορά
αριστερά ! Αλλά τι κοινά στοιχεία έχουν άραγε
και πως εκφράζεται αυτή η ταύτιση ;

Όπως
το
Τζέισον-Αντιγόνη
πάσχει
στην
πραγματικότητα από διαταραχή φύλλου, (και
πιθανών διαταραχή προσωπικότητας) έτσι περίπου
και τα ακροαριστερά κόμματα είναι νεφελώδη
δημιουργήματα με ασαφή πολιτική ταυτότητα,
ανερμάτιστοι και αναποφάσιστοι για το τι
πραγματικά θέλουν να κάνουν όταν παίρνουν την
εξουσία !
Ανέφικτα και ανορθολογικά
ιδεολογήματα που πάντα καταλήγουν στο αντίθετο
από αυτό το ιδεατό που πρεσβεύουν…γνωστό και
χιλιοπαιγμένο το έργο…
Θα έλεγα μάλιστα ότι όλοι αυτοί οι απανταχού
αριστεροί ηγέτες αξίζουν και μιας ψυχανάλυσης
για το τι πραγματικά πιστεύουν μέσα τους, γιατί
καταφεύγουν τόσο εύκολα στο ψέμα και στον
αυταρχισμό και για το πως οι υπερ-ρομαντικές
ιδέες της νιότης τους καταλήγουν στο να
παράγουν Τσίπρες !
Επιπλέον όπως ακριβώς το Τζέισον-Αντιγόνη
προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει το πρόβλημά του
και να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους ότι
είναι νορμάλ (και ότι και καλά το πρόβλημα το
έχουν οι άλλοι που δεν τον δέχονται ως νορμάλ),
έτσι και οι αριστεροί είναι ικανοί με την
προπαγάνδα τους να σε πείσουν για τα πάντα και
να ιδεολογικοποιήσουν και τις χειρότερες
αθλιότητες που διαπράττουν, βγάζοντας τες
σωστές και τους υπόλοιπους λάθος ! Άλλά είναι
λογικό αφού τόσα χρόνια θητεία στην KGB είναι
μανούλα στο να κάνουν προπαγανδιστικά το άσπρο
μαύρο…
Να το πάμε και παρακάτω ; O ίδιος ο Τσίπρας
έχει μια προφανή σύγχυση πολιτικής ταυτότητας,
ξεκινώντας ως παιδί ευκατάστατου χουντοεργολάβου που κατέληξε σε καταλήψεις και τελικά

στο…ένδοξο ΚΚΕ ! Αφού έφτασε- όπως έφτασε- να
γίνει πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβερνά με
ακροδεξιούς σοβινιστές (ΑΝ.ΕΛ.) και όχι μόνο
αυτό, αλλά κρατάει ακόμα εντός νόμου και την
εγκληματική
Χρυσή Αυγή και ουσιαστικά η
κυβέρνησή του ήταν αυτή που έβγαλε από τη
φυλακή τους ηγέτες της (ακόμα και τον ίδιο το
δολοφόνο Ρουπακιά) ! Αλλά είπαμε τα πάντα για
την…ιδέα μας και την εξουσία, δεδομένου ότι η
πολιτική για τους κομμουνιστές είναι «παιχνίδι
μηδενικού αθροίσματος» (κατά Στάλιν), δηλαδή
χωρίς αναστολές !
Κατά τ’άλλα σήμερα πέρασαν έναν απαράδεκτο νόμο
για αναδοχή παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια
και βρήκαν μάλιστα στήριξη και από τους ΑΝ.ΕΛ.
(πλην λίγων εξαιρέσεων), αλλά και κάποιων
Ταλιμπάν της πολιτικής ορθότητας από άλλα
κόμματα όπως ο Βενιζέλος και η Μπακογιάννη,
αλλά και σεσημασμένους φιλοσυριζαίους όπως η
Γεννηματά και ο Θεοδωράκης !
Και το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο κυρίως για
τρεις λόγους. Κατά πρώτον διότι στοιχειώδη
ψυχολογία να ξέρεις, για να μεγαλώσει ένα
νορμάλ ένα μικρό παιδάκι χρειάζεται οπωσδήποτε
μητέρα. Όσο περισσότερο την έχει κοντά του,
τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες του να βγει
ισορροπημένο ψυχικά. Αντίθετα όσο περισσότερο
του λείπει τόσο πιθανότερο είναι να παρουσιάσει
κάποια στιγμή ψυχολογικά προβλήματα ή
αποκλίνουσες συμπεριφορές.
Μπορεί λοιπόν κανείς να μας πείσει πως είναι
δυνατόν να μεγαλώσουν δύο άντρες μόνοι τους πχ.
ένα μωρό και αυτό να βγει ισορροπημένο (αν
υποθέσουμε ότι με δύο γυναίκες είναι κάπως πιο
νορμάλ) ; Άραγε ποια η επιστημονική κατάρτιση ή

ενημέρωση όσων βουλευτών ψήφισαν κάτι τόσο
αμφιλεγόμενο ; Ψιλά γράμματα θα μου πείτε τώρα…
Δεύτερον, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πρέπει
να γίνονται όταν είναι σχετικά έτοιμη η
κοινωνία
να
τις
δεχθεί,
διαφορετικά
προκαλούνται αντιδράσεις και συσπειρώνεται
κόσμος και στο αντίθετο άκρο. Εν προκειμένω τη
δεδομένη στιγμή η ομοφοβική Ελλάδα προφανώς δεν
είναι έτοιμη να δεχθεί κάτι τέτοιο και μπορεί
είτε να συσπειρωθεί, ως αντίδραση, κόσμος στον
κοινωνικό σκοταδισμό και την άκρα δεξιά, είτε
φυσικά να γίνουν μικρά παιδιά πειραματόζωα και
δακτυλοδεικτούμενα.
Τρίτον στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται καν μια
σειρά προτεραιότητας υπέρ των ετερόφυλων
ζευγαριών στην αναδοχή. Με λίγα λόγια μπαίνει
στο ίδιο τσουβάλι το φυσιολογικό οικογενειακό
περιβάλλον που χρειάζεται ένα παιδί (πατέρας
και μάνα) με το ομοφυλοφιλικά ζευγάρι. Το λέμε
αυτό διότι την ίδια στιγμή που η Ελληνική
γραφειοκρατία εμποδίζει μια πλειάδα από
ετερόφυλα ζευγάρια να πάρουν παιδιά, η
κυβέρνηση θεωρεί καλό να αρχίσει να δίνει σε
ομοφυλόφιλους…
Που μπορεί να καταλήξει αυτό; Στο να γίνει ότι
γίνεται ήδη και σε άλλες δυτικές χώρες, δηλαδή
είτε να δίνονται πιο εύκολα παιδιά στα ομόφυλα
ζευγάρια για να μην χαρακτηριστούν οι αρμόδιοι
ως ομοφοβικοί που κάνουν διακρίσεις, είτε οι
ομοφυλόφιλοι που απορρίπτονται για γονείς να
μηνύουν μαζικά τους αρμόδιους ! Αυτά θέλουμε
μήπως και εδώ ;;
Τη δεδομένη στιγμή οι ομοφυλόφιλοι θα έπρεπε
κατά τη γνώμη μας να περιοριστούν στο δίκαιο

σύμφωνο σύμφωνο συμβίωσης που πέτυχαν ή και να
διεκδικήσουν και τον γάμο και όχι να πάρουν και
αναδοχή ή τεκνοθεσία.
Τι θα μπορούσε να γίνει (αλλά και αυτό σε
μερικά χρόνια από τώρα) ; Να μπορούν να
παίρνουν παιδιά μόνο ζευγάρια ομοφυλόφιλων
γυναικών (και όχι αντρών και το εξηγούμε το
γιατί), αλλά να προηγούνται πάντα στην
αξιολόγηση τα ετερόφυλα ζευγάρια, όπως ακριβώς
προηγείται σε αυτό μια πλήρης οικογένεια έναντι
μιας μονογονεϊκής οικογένειας.
Τώρα για τη φασίζουσα συμπεριφορά Τσίπρα που
έσπευσε να χαρακτηρίσει σκοταδιστές και
ακροδεξιούς τους διαφωνούντες σε ‘ενα τόσο
ευαίσθητο ζήτημα (αλλά μόνο της ΝΔ. και δεν
έβγαλε κουβέντα για ΑΝ.ΕΛ. και άλλους…), τι να
πει κανείς ; Μήπως δεν τον ξέρουμε ;
Δυστυχώς όμως δεν είναι ο μόνος, αφού και
πολλοί άλλοι υποστηρικτές του νόμου (και
φιλελεύθεροι και άλλοι) και γενικά του gay
κινήματος, φέρονται αλαζονικά, αφοριστικά και
χωρίς κουλτούρα διαλόγου προς όλους τους
διαφωνούντες. Βλέπετε καμιά φορά στο όνομα της
προόδου, της δημοκρατίας και της πολιτικής
ορθότητας, συμβαίνει να συναντούμε εξίσου
αυταρχικές συμπεριφορές…

Eurovision: Η Κύπρος εκφράζει

ανεκτικότητα,
σοβινισμό !

η

Ελλάδα

Η Eurovision 2018, που ξεκινά αύριο με τα προκριματικά, έχει
πάψει εδώ και μερικά χρόνια να θέλγει το Ελληνικό κοινό και
ιδιαίτερα από την εποχή που την ΕΡΤ ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις
επιλογές που κάνει. Φέτος όμως θα έλεγα όμως ότι ο
διαγωνισμός παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, όχι τόσο από
μουσικής πλευράς, αλλά από κοινωνικής ή και πολιτικής !
Τι εννοώ ; η πολύ γνωστή μας Ελληνοαλβανίδα τραγουδίστρια
Ελένη Φουρέιρα (Εντέλα Φουρεράι) δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα
όπου κάνει καριέρα, αλλά την Κύπρο και μάλιστα η Ελλάδα
(ΕΡΤ), απ’ότι ακούγεται, της έχει κόψει αρκετές χρονιές το
δρόμο για τη Eurovision όπου ήθελε από πιο παλιά να
συμμετάσχει (το ίδιο και φέτος). Πολύ πιθανό δηλαδή αυτός ο
αποκλεισμός να έχει να κάνει με διάκριση λόγω της καταγωγής
της !
Αλλά από την άλλη η Κύπρος αποδέχθηκε ευχαρίστως τη
συμμετοχή της Φουρέιρα και μάλιστα με απευθείας ανάθεση,
αλλά τα άσχημα και ανησυχητικά για την εικόνα της χώρας μας
είναι άλλα…
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει τελικά η Γιάννα Τερζή (κόρη
Πασχάλη Τερζή) αλλά αυτό προέκυψε με τρόπο από ύποπτο
σκανδαλώδη, διότι ουσιαστικά οι άλλες τρεις συμμετοχές
προκριματικών ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση
χάρη της Τερζή και του αμφιλεγόμενου τραγουδιού της !

του
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των
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Γιατί συνέβη αυτό
τραγούδι ; Βάσει
εμβατήριο ή εθνικό
που παρουσιάζεται
τρόπο, να τονώσει
κατανάλωση !

και τι ακριβώς πρεσβεύει το Ελληνικό
κυρίως στοίχων, μοιάζει με κάτι σαν
ύμνο χώρας (και μόνο σε Ελληνική γλώσσα)
ως ethnic και προσπαθεί, κατά κάποιον
το φρόνημα των Ελλήνων για εσωτερική

Άποψή μας είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα της οικονομικής και
πνευματικής κρίσης-που έχει κάνει μια φανερή στροφή στο
εθνικισμό, στο σοβινισμό και στην πατριδολαγνεία- είναι εδώ
και μάλιστα εξάγει τον εξτρεμισμό της ακόμα και μέσω
Eurovision ! Και μάλιστα δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάτι
διαφορετικό απ’το ότι αυτή ήταν μια κεντρική πολιτική
επιλογή, γι’αυτό και έγινε με τόσο σκανδαλώδη τρόπο από την
ΕΡΤ !
Μπορεί βέβαια κάποιος να έχει και αντίθετη άποψη (ίσως οι
περισσότεροι Έλληνες) και να μας πει πως πρόκειται για απλό
πατριωτισμό και αυτοπροβολή και πως δεν βρίσκει τίποτε κακό
σε αυτό. Κατά πρώτον, αν δούμε τους στοίχους, δεν πρόκειται
δεν πρόκειται για απλό πατριωτισμό, αλλά για σοβινιστικά
μηνύματα…
Πχ. το «για’σένα θα πέθαινα και τη ζωή μου θα στην έδινα»
δείχνει χώρα «στρατόκαβλων» έτοιμων να πάνε σε πόλεμο και
προφανώς είναι κάτι που δεν έχει θέση σε έναν τέτοιο

διαγωνισμό ! Το «γιατί θέλεις να μ’αλλάξεις και το μπλε μου
να ξεβάψεις» μας παραπέμπει περισσότερο σε δεξιο-αριστερές
θεωρίες κατά της παγκοσμιοποίησης που υποτίθεται πως θέλει,
μέσω κάποιων σκοτεινών κέντρων, να αλλοιώσει τον πολιτισμό
μας (θυμηθείτε και την υποτιθέμενη δήλωση Κίσινγκερ που δεν
έγινε ποτέ) !
Το «τέλος και αρχή όλα είσαι εσύ» μου ταιριάζει περισσότερο
με το φασιστικό-ναζιστικό «η πατρίδα πάνω απ’όλα» ! Τέλος το
«αν μιλήσεις στα βουνά μου, θα σε ακούσει η μοναξιά μου» που
μοιάζει περισσότερο με ένα εθνικό μας κόμπλεξ πως «εμείς η
Ελλαδίτσα είμαστε μια ζωή μόνοι κατατρεγμένοι και χωρίς
συμμάχους»…
Θα μου πεις τώρα-και ίσως εύλογα- τόσο ακριβή ανάλυση για
ένα τραγούδι Eurovision ; Και όμως τόση ανάλυση, διότι το
αντιδημοκρατικής φύσης πολιτικό καθεστώς της Ελλάδας (και
ειδικά αυτή η φαιοκόκκινη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.) δεν
αφήνει το παραμικρό στην τύχη που να μην εκμεταλλευτεί και
ειδικά ότι έχει να κάνει με τη διεθνή εικόνα της χώρας. Τώρα
πως στο μυαλό τους θα ωφεληθούμε από μια τέτοια συμμετοχή
είναι “άλλου παπά ευαγγέλιο”…
Αλλά ακόμα και αν όλα αυτά είναι υπερβολικά και έχουμε εμείς
το άδικο, τι νόημα έχει να στείλουμε εκεί ένα τραγούδι
τελείως εκτός πνεύματος Eurovision όπου εξυμνούμε, κατά
κάποιον τρόπο τη χώρα μας, και τονώνουμε τον πατριωτισμό και
το εθνικό μας φρόνημα ; Ποιον άραγε ενδιαφέρει στην Ευρώπη
να ακούσει ένα τέτοιο κομμάτι ;
Το χειρότερο όλων είναι όμως άλλο. Η Ελένη Φουρέιρα έβγαλε
και ποστάρισε μια φωτογραφία όπου ήταν μαζί με τον εκπρόσωπο
της Αλβανίας όπου και σχημάτισαν μαζί το γνωστό Αλβανικό
σήμα με τον αετό. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν αμέσως κύκλοι της
άκρας δεξιάς-και όχι μόνο- που ξεσήκωσαν το θέμα, με
αποτέλεσμα να ακολουθήσει κάτι σαν ρατσιστικό μπούλινγκ κατά
της Φουρέιρα και το θέμα να παίξει ακόμα και στις ειδήσεις
(δες ΑΝΤ1 με Χατζηνικολάου) !

Οι περισσότεροι μάλιστα-για να στηρίξουν με επιχείρημα τη
μισαλλοδοξία τους- παπαγάλιζαν το γνωστό ψέμα πως αετός
συμβολίζει Αλβανικό αλυτρωτισμό και τη μεγάλη Αλβανία. Στην
πραγματικότητα λοιπόν ο αετός δεν είναι τίποτα παραπάνω από
τη σημαία και το εθνικό σύμβολο της Αλβανίας.
Και ποιο το κακό δηλαδή η Φουρέιρα και η κάθε
αγαπάει, μαζί με την Ελλάδα, και την Αλβανία ;
δεν απαιτούμε από τους Έλληνες του εξωτερικού να
την Ελλάδα και μήπως δεν χλευάζουμε όσους την
δεν την αγαπούν ;

Φουρέιρα να
Μήπως εμείς
αγαπάνε και
ξεχνούν και

Ευτυχώς δηλαδή που το ΡΙΚ, αλλά και οι περισσότεροι Κύπριοι
(πλην κάποιων ακροδεξιών) στήριξαν την τραγουδίστρια και τη
συμμετοχή τους, διότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν άσχημες
καταστάσεις που θα ντρόπιαζαν διεθνώς και την Ελλάδα και την
Κύπρο…
Εμείς λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, στηρίζουμε την
Κυπριακή συμμετοχή (που έχει κατακόρυφη άνοδο στα στοιχήματα
και είναι τέταρτη) που δείχνει σε αυτό μεγαλύτερη
ανεκτικότητα και μετριοπάθεια και αποποιούμεθα την Ελληνική,
όχι από εμπάθεια προς κανέναν, αλλά για τα άσχημα και τα
ύποπτα που κουβαλάει επάνω της !

