Απίστευτο: Έφτιαξαν σχολή
τραβεστί για παιδιά στην
Ελλάδα !!
Όταν φωνάζουμε εμείς ότι το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα έχει εκτραχυνθεί
και έχει πάει πολύ παρά πέρα από την θεμιτή διεκδίκιση
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, πολλοί
συνφιλελεύθεροι τσινάνε ή και μας απαξιώνουν ως
καθυστερημένους !
Λοιπόν, όσο και να φαίνεται απίστευτο, πριν λίγες ημέρες
άνοιξε σχολή τραβεστί για παιδιά στην Ελλάδα και μάλιστα
τελείως στα κουφά και χωρίς καθόλου αντιδράσεις από τον
πολιτικό κόσμο και τον τύπο ! Είναι το πρώτο εργαστήρι “Drag
for Kids” όπως το αποκαλούν οι ίδιοι και- όπως μπορείτε να
δείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα-απευθύνεται σε παιδιά
τεσσάρων έως οκτώ ετών !…https://avmag.gr/101062/101062/
Όπως θα διαπιστώνετε στο σχεδόν ανατριχιαστικό κείμενο (και
στις ακόμα πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες), μέσα από συχνά
ακατανόητες κουλτουριάρικες νεομαρξιστικές και φεμινιστικές
αναλύσεις, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι μέσα σε αυτή τη σχολή
(λέμε τώρα) θα υπάρχουν drag queens (ή τραβεστί ή απλά και
κατανοητά ανώμαλοι) που θα κάνουν κήρυγμα στα άτυχα
παιδάκια, αλλά και θα τα ντύνουν drag queens για να μπουν
λέει καλύτερα στο πνεύμα και να γίνουν πιο ανεκτικοί !!
Η διαστροφή τους μάλιστα πάει τόσο μακριά και είναι τόσο
κυνικοί που παραδέχονται ότι στους ενήλικες οι ιδέες τους
έχουν ελάχιστη ανταπόκριση, οπότε θα ήταν καλύτερα να
εκπαιδεύουν μέσω πλύσης εγκεφάλου μικρά παιδάκια !

Drag queens (τραβεστί) επί τω έργω, δηλαδή τη
μύηση μικρών παιδιών…

Μην αναρωτηθείτε ούτε πως δόθηκε η άδεια για ουσιαστικά την
κακοποίηση παιδιών και την πρόκληση σύγχυσης σε μια ηλικία
όπου συντελείται η αυτοέρευνα του φύλου και του ανθρώπινου
σώματος, καθώς και η διαμόρφωση της σεξουαλικότητας. Στην
Ελλάδα της “πρώτη φορά αριστερά” είμαστε όπου οτιδήποτε
αντικοινωνικό και παρασιτικό αποθεώνεται και η οποιαδήποτε
αξία και κανονικότητα θεωρείται καθυστέρηση και πολεμιέται.
Επίσης μην αναρωτηθείτε αν θα βρεθούν γονείς που θα στείλουν
τα παιδιά της εκεί μέσα. Θα βρεθούν γιατί υπάρχουν και στην
Ελλάδα κάποιοι ή ψευδεπίγραφα προοδευτικοί και
κουλτουριάρηδες για να μην πούμε και τίποτα χειρότερο !
Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα και καλό θα είναι να
κοινοποιηθεί και να ενημερωθούν άνθρωποι που θα μπορούσαν να
αντιδράσουν και να αναδείξουν αυτό το απίστευτο-για τα
Ελληνικά δεδομένα- γεγονός και εν τέλει να μπει λουκέτο και
να διωχθούν και ποινικά αυτοί οι νοσηροί εγκέφαλοι για
κακοποίηση παιδιών !
Και μην μας πει κανείς τη γνωστή “καραμέλα” ότι αυτά
γίνονται και στο εξωτερικό και μας ήρθαν από εκεί, οπότε
πρέπει να τα αποδεχθούμε για να μην είμαστε καθυστερημένοι.
Και αυτό γιατί πολύς κόσμος σε πολλές χώρες της δύσης έχει

αρχίσει να αντιδρά σε όλη αυτή την ΛΟΑΤΚΙ εκτράχυνση και
υπερπροβολή και μάλιστα, για πολλούς αναλυτές, όλη αυτή η
ιστορία έχει συμβάλει σε ένα βαθμό και στο να ανεβαίνει η
ακροδεξιά σε πολλές δυτικές χώρες.
Είναι άλλο πράγμα η καταπολέμηση της ομοφοβίας και η
ανεκτικότα και άλλο η αποδοχή και υπερπροβολή κάθε
διαστροφής και εκτροπής και πόσω μάλλον όταν προσπαθούν να
επιβάλλουν όλα αυτά και στην τρυφερή παιδική ηλικία.

Τα προσεχή πολιτικά δεδομένα
και τα όρια του πολιτικού
τυχοδιωκτισμού
Πολλοί-και εμείς μεταξύ αυτών- ήταν αυτοί που είχαν
καταλάβει ότι η φασιστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
τελειώνει, έστω και τυπικά, μέσα στις προηγούμενες ημέρες
και έτσι έγινε.
Το ίδιο είχαμε φανταστεί και είχαμε γράψει ότι θα βρεθεί και
ένας τρόπος να παραμείνει η κυβέρνηση του Τσίπρα για
κάποιους ακόμα μήνες στην εξουσία (άγνωστο προς το παρών το
πότε θα κάνει εκλογές, αν και πιο πιθανός ο Μάιος).
Αυτό που δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε είναι το με ποιόν
πολιτικά ραδιούργο-καγκεμπίτικο τρόπο θα βρεθεί μια φόρμουλα
ώστε ένα κομμάτι των ΑΝ.ΕΛ. να συνεχίζει άτυπα να στηρίζει
την κυβέρνηση και ο Καμμένος να συνεχίζει να λέει ότι το
κόμμα και ο ίδιος έμειναν πιστοί στις αρχές τους !
Γνωστό σε όλους το τι συνέβη και με ποιες μεθοδεύσεις ο
ευτραφής λαϊκο-φασίστας Καμμένος έσπασε το κόμμα του στα

δύο, προκειμένου να παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία.
Ο τελευταίος μάλιστα δεν δίστασε και να καταδικάσει το κόμμα
του στην ανυπαρξία ή και στη διάλυση, προκειμένου να
στηρίξει αυτήν την κυβέρνηση, καθώς με αυτές τις
δολοπλοκίες, εκτίθεται ανεπανόρθωτα και στους λίγους
ψηφοφόρους που του είχαν μείνει (τουλάχιστον όσους από
αυτούς έχουν στοιχειώδη νοημοσύνη…) !
Στο παιχνίδι της δολοπλοκίας και του πολιτικού αμοραλισμού
και ο αριστερής προέλευσης βουλευτής του «Ποταμιού» Δανέλλης
ο οποίος πουλήθηκε την κατάλληλη στιγμή (άγνωστο τι πολιτικά
ή άλλα ανταλλάγματα πήρε) και φυσικά διεγράφη από το κόμμα
του.
Υπήρχε άλλωστε ποτέ ενδεχόμενο ο «ταχυδακτυλουργός» της
πολιτικής Τσίπρας να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς
να είναι σίγουρος ότι θα του βγουν τα κουκιά και ότι θα την
κερδίσει ; Ούτε για αστείο…
Τι γίνεται τώρα ; Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η συμφωνία των
Πρεσπών θα ψηφιστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και η
οποία άλλωστε χρειάζεται μόνο απλή πλειοψηφία για να περάσει
από τη Βουλή. Αυτή η απλή πλειοψηφία μεταφράζεται σε 148
ψήφους ή και λιγότερους, αν βρεθούν και ψήφοι υπέρ των
«Πρεσπών» και από άλλα κόμματα…
Ποιο θα είναι το συγκλονιστικό απρόοπτο ; Το να θέλει να
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία (ίσως και κατόπιν εντολής από
Ρωσία του Πούτιν και με κάποιο δημαγωγικό επιχείρημα που θα
εφεύρει) και να δώσει την «καυτή πατάτα» στην
εθνικολαϊκίστικη Ν.Δ. του Μητσοτάκη που δεν θα ξέρει τι να
την κάνει !!
Σε αυτήν την περίπτωση ο Μητσοτάκης είτε θα αποδεχόταν
αδιαμαρτύρητα την περιβόητη συμφωνία και θα γινόταν
μεγαλύτερος «κωλοτούμπας» και από τον Τσίπρα, είτε θα την
τορπίλιζε και θα αποκαλυπτόταν στη δύση ως αντιδυτικός και
ρωσόδουλος μέχρι κόκκαλο και θα έβαζε και ένα εθνικό ζήτημα

σε μεγάλο κίνδυνο !!
Άλλωστε οι Σλαβομακεδόνες γείτονες των Σκοπίων μπορούν να
λένε πως ότι υποχωρήσεις είχαν να κάνουν τις έκαναν και δεν
έχουν να διαπραγματευτούν κάτι άλλο (το πως και γιατί θα το
αναλύσουμε άλλη φορά) και πως τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο
της Ελλάδας…
Πάντως κατά τη γνώμη μας αυτό το ενδεχόμενο είναι ελάχιστα
πιθανό, όσο τυχοδιώκτης και αν έχει αποδειχθεί ο Τσίπρας και
όλη η παρέα του. Αυτό διότι σε τέτοια περίπτωση θα στρέψουν
προεκλογικά όλη τη δύση εναντίον τους και θα αποκαλυφθούν ως
απατεώνες και «Ρώσοι» πράκτορες που τους δούλεψαν όλους !
Άλλωστε από πουθενά δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ή
διαρροές στον τύπο και φυσικά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα
χρειαζόταν να στηθεί αυτή η παράσταση με την αποχώρηση
μαϊμού Καμμένου και ΑΝ.ΕΛ. και το πρόωρο τέλος της
συγκυβέρνησης. Ας περιμένουμε όμως λίγες μέρες διότι σε αυτή
τη χώρα όλα τα έχουμε δει και ειδικά από «πρώτη φορά
αριστερά»…
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η αυτή η κυβέρνηση «τραβεστί»
θα πάει ασθμαίνοντας τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο, όπως το
γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο. Όσο για το μετά η αλήθεια
είναι πράγματι ότι
οι περισσότερες εισηγήσεις από το
επιτελείο του Τσίπρα είναι οι εκλογές να γίνουν Μάιο, μαζί
με τις ευρωεκλογές.
Επιμένουμε ωστόσο στην πρότερη τοποθέτησή μας (προηγούμενο
άρθρο) ότι μια τέτοια κυβέρνηση, με ετερόκλητους αποστάτες
βουλευτές που τη στηρίζουν, θα είναι πολύ δύσκολο να πάει
μέχρι Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, εξαντλώντας τη θητείας της.
Επιμένουμε σε αυτό διότι θα προκύψουν ζητήματα και με
νομοσχέδια που θα πρέπει να περάσουν και με τις διεθνείς
σχέσεις της χώρας που απαιτούν σταθερότητα και ίσως και
μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική φθορά από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ
(για ΑΝ.ΕΛ. δεν συζητάμε…)

Τέλος θα πρέπει να υποκλιθούμε για μια ακόμη φορά
στο…αλάθητο κριτήριο του «σοφού» Ελληνικού λαού (που οι
πολιτικοί δεν το ακούν αρκετά και δεν τον αφήνουν να κάνει
και εξωτερική πολιτική) που έφτασε να δώσει στο κόμμα του
Καμμένου έως και 10 % (2012) !!
Λες και χρειάζεται και ιδιαίτερη αντίληψη για να καταλάβεις
ότι ο τύπος είναι πολιτικός απατεώνας και δημαγωγός ολκής !
Και μόνο φυσιογνωμικά και από τον τρόπο που μιλάει (να μην
πούμε για αυτά που λέει) ο στοιχειωδώς νοήμον άνθρωπος θα
έπρεπε να το καταλαβαίνει, αλλά δυστυχώς υπήρξε και ένα
σχετικά μεγάλο ποσοστό που δεν τον κατάλαβε…

Τέρμα οι ΑΝ.ΕΛ. και μας
τελείωσε η συγκυβέρνηση !
Πότε θα γίνουν οι εκλογές…
Πλέον δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για δύο
πράγματα: πρώτον ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. μας
τελειώνει πολύ σύντομα και δεύτερον ότι το πολύ, πολύ μέχρι
Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε εκλογές !
Μας τελειώνει βέβαια εντός ολίγου ως συγκυβέρνηση, διότι

αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεση παραίτηση Τσίπρα και
άμεση προκήρυξη εκλογών μετά την ψήφιση ή μη της συμφωνίας
των Πρεσπών. Αλλά θα εξηγήσουμε παρακάτω πως μπορεί να
παραταθεί κάπως ο βίος της «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνησης…
Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα χρωστάμε στην αναζωπύρωση
του Μακεδονικού-«Σκοπιανού» ζητήματος που προέκυψε ξαφνικά
στη διεθνή πολιτική «σκακιέρα» και στην ουσία ανέκοψε την
απρόσκοπτη πορεία μιας αυταρχικής κυβέρνησης που φερόταν-και
φέρεται ακόμα- περίπου ως πολιτική συμμορία !
Όλα αυτά τα λέμε πλέον από σήμερα με σχετική βεβαιότητα,
εφόσον το Μαξίμου διέρρευσε χθες τον αποχαιρετισμό του Πάνου
Καμμένου, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας, όπου αυτός
αποχαιρέτησε τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων αφήνοντας
να εννοηθεί πως -αν όχι στην αυριανή συνάντησή του με τον
πρωθυπουργό, πάντως σίγουρα τα επόμενα 24ωρα- είναι έτοιμος
να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.
«Είναι η τελευταία μας συνάντηση ως υπουργός» διέρρευσε το
Μαξίμου ότι δήλωσε ! Επιτέλους Πανούλη μου, ο χρόνος σου
τελείωσε και ως κυβερνητικός εταίρος και πιθανόν και ως
πολιτικός, λέμε φυσικά εμείς…

Επιπλέον υπήρξαν και οι χθεσινές δηλώσεις του βουλευτή των
ΑΝ.ΕΛ. Κατσίκη ο οποίος έστειλε ουσιαστικά μήνυμα άρσης της
εμπιστοσύνης των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση μια μέρα μετά τη
συνέντευξη του πρωθυπουργού
(που είπε ότι σε αυτή την

περίπτωση θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης κι αν δεν τη λάβει θα
πάει “εν ευθέτω χρόνω και συντεταγμένα” σε πρόωρες εκλογές)
και ενόψει του σημερινού κρίσιμου τετ-α-τετ τους.
«Βεβαίως θα ψηφίσουμε “κατά”, γιατί όταν ζητείται ψήφος
εμπιστοσύνης για τη Συμφωνία των Πρεσπών με την οποία
διαφωνούμε θα ήταν οξύμωρο να μην το κάναμε», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο βουλευτής των ΑΝΕΛ σε ραδιοφωνική του
συνέντευξη, και συμπλήρωσε: «Ο Πάνος Καμμένος το έχει πει,
φεύγουμε. Αυτό τι σημαίνει; Παύουμε να είμαστε ο
κυβερνητικός εταίρος, δεν υπάρχει πλειοψηφία, δεν δίνουμε
εμπιστοσύνη». Άλλωστε ο Κατσίκης σχολίασε επίσης, από το
κανάλι της Βουλής, με το βλέμμα στους «αντιφρονούντες», πως
όσοι μετέχουν στην κυβέρνηση ως υπουργοί θα πρέπει να
παραιτηθούν, ομολογώντας ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί
τους για να γνωρίζει τις προθέσεις τους…
Τέλος, προς επιβεβαίωση όλων αυτών, υπήρξε και το παρακάτω
σποτάκι που έβγαλαν στη δημοσιότητα οι ΑΝ.ΕΛ.
https://www.youtube.com/watch?v=UDuM9JBfMkU και το οποίο
μιλά για τις «κόκκινες γραμμές» του κόμματος και έτσι οι
περισσότεροι το μεταφράζουν αυτό ως αποχαιρετιστήριο των
ΑΝ.ΕΛ. στη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τέσσερα
χρόνια !
Τι σημαίνουν όλα αυτά με λίγα και ξεκάθαρα λόγια ; Πρώτον
ότι αν τυχόν δεν ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών, πάμε άμεσα
σε εκλογές (κάτι που θα δημιουργήσει μείζον εθνικό ζήτημα με
το Μακεδονικό και τις σχέσεις με τους εταίρους μας) και
δεύτερον ότι ακόμα και αν ψηφιστούν οι “Πρέσπες”, η
συγκυβέρνηση τελειώνει εντός ολίγου. Μπορεί όμως η κυβέρνηση
Τσίπρα να συνεχίσει μόνη τη θητεία της και μετά τις
«Πρέσπες» ; Ιδού η απορία…
Υπάρχει τρόπος-και προβλέπεται και συνταγματικά-η κυβέρνηση
να συνεχίσει τη θητεία της, έχοντας τη δεδηλωμένη, και
έχοντας κοινοβουλευτική στήριξη από τους αποχωρήσαντες
ΑΝ.ΕΛ. (χωρίς αυτή τη στήριξη θα είναι, όπως καταλαβαίνεται

μάλλον αδύνατον να επιβιώσουν ως κυβέρνηση). Αυτό ωστόσο και
να γίνει θα είναι μια προβληματική κυβέρνηση, όμηρος των
βουλευτών του ακροδεξιού πρώην εταίρου της, ενώ κάτι τέτοιο
δεν θα ευνοεί ούτε την εικόνα των ήδη μισοπεθαμένων ΑΝ.ΕΛ.
προεκλογικά…
Έτσι λοιπόν καταλήγουμε, βάση λογικής, στο ότι και να
ψηφιστούν οι «Πρέσπες» και να συνεχίσει η κυβέρνηση του
Τσίπρα τη θητεία της, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει το πολύ
μέχρι Μάιο ή Ιούνιο, οπότε και θα αναγκαστεί να προχωρήσει
σε εκλογές !
Έτσι θεωρούμε ότι η
αναζωπύρωση του Μακεδονικού, και η
συμφωνία των Πρεσπών που την ακολούθησε, ήταν στην ουσία ένα
ευεργέτημα για όσους ήθελαν να ξεφορτωθούν μια ώρα αρχύτερα
τη φαιοκόκκινη κυβέρνηση του Τσίπρα !
Το λέμε αυτό βεβαίως κόντρα στο ρεύμα και την υστερία της
εποχής διότι, όπως έχουμε ξαναγράψει, εμείς θεωρούμε το
συγκεκριμένο ζήτημα μικρής σημασίας. Παρομοίως θεωρούμε ότι
με τη συμφωνία των Πρεσπών τις περισσότερες υποχωρήσεις
έκανε η γειτονική χώρα (συνταγματικό όνομα, συνταγματικές
αλλαγές και αποποίηση της αρχαιοπληξίας) παρά εμείς.

Και στο κάτω, κάτω ποιο κακό έπαθε η Ελλάδα τόσα χρόνια που
οι περισσότερες χώρες αποκαλούσαν και αναγνώριζαν τους
γείτονες ως “Μακεδονία” και Μακεδόνες και τη γλώσσα τους ως

Μακεδονική και οι ίδιοι συνδέονταν αυθαίρετα με την
αρχαιότητα ; Και γιατί αντιδρούμε τώρα που κερδίζουμε κάποια
πράγματα όπως την αλλαγή συνταγματικού ονόματος, την
αποποίηση της αρχαιότητας, αλλά και την αποποίηση
του
υποτιθέμενου αλυτρωτισμού και ζητάμε με φανατισμό την
επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση ;
Απίστευτο αλλά κωλο-Ελληνικό που όμως από πίσω κρύβει και
έναν λαϊκό και πολιτικό παραλογισμό ο ο οποίος απαιτεί το
σβήσιμο της γειτονικής χώρας από τον χάρτη, των εθνών, των
γλωσσών και ίσως και από το χάρτη γενικά ! Υπερβολικό ; Όχι,
διότι αν σου απαντήσουν ειλικρινά οι περισσότεροι Έλληνες
επί του θέματος, θα σου πουν ότι θα ήθελαν αυτή η χώρα να
μην υπάρχει καν.

Μήνυμα για τη νέα χρονιά !
Επειδή εμείς στα “αιρετικά” δεν θέλουμε να
μασάμε τα λόγια μας, προτιμάμε αντί για
ανούσιες ευχές (οι οποίες μερικές φορές μπορούν
να μας κάνουν και να αδρανούμε) να μιλήσουμε
στον Έλληνα ειλικρινά και να του πούμε τι
έρχεται ή ενδέχεται να έρθει μέσα στο 2019 που
μπήκε, αλλά και πως πρέπει να αντιδράσει και να
ζήσει απο’δω και στο εξής.
Μπορείτε να δείτε λοιπόν το παρακάτω βιντεάκι
από τα “ΑΙΡΕΤΙΚΑ TV”, χωρίς περαιτέρω λόγια…
https://www.youtube.com/watch?v=LV8bmYqdQh8

Οι
μεγάλοι
πολιτικοί
προβοκάτορες
μιας
μικρής
χώρας και η «ανθρωπιά» τους
Προ ημερών διεξήχθη μια εκδήλωση για το προσφυγικό στο
εντευκτήριο της Βουλής, με παρόντες δεκάδες μικρούς
ασυνόδευτους πρόσφυγες από εμπόλεμες και μη περιοχές, όπου
παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Παυλόπουλος και
ο πρόεδρος της Βουλής, Βούτσης.
Ως εδώ καλά, μόνο που αυτός ο άθλιος τύπος που παριστάνει
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας-και που δυστυχώς είναι και
συμπατριώτης μας, Μεσσήνιος- εκστόμισε απίστευτα πράγματα
στα οποία πρέπει να απαντήσουμε !
Είπε λοιπόν ο…αγαπητός μας «Πάκης» μεταξύ άλλων: «… έως ότου
πάψουν να υπάρχουν οι τραγικές συνθήκες που σας οδήγησαν να
εγκαταλείψετε τις πατρίδες σας και τις οικογένειές σας, η
Ελλάδα και η Ελληνική Κοινωνία σας αγκαλιάζει με θέρμη και
σας θεωρεί παιδιά της».
Και ακόμα πως «η στάση της Ελλάδας και των Ελλήνων είναι
τόσο περισσότερο ειλικρινής όσο είναι φυσική απόρροια της
Ιστορίας της και του πολιτισμού της, γιατί για εμάς όλα τα
παιδιά του κόσμου, που δοκιμάζονται, είναι και δικά μας
παιδιά».
Συνέχισε λέγοντας: «Η Ελλάδα και οι Έλληνες εκπροσωπούν, στο
ακέραιο, τις αρχές και τις αξίες και της Ευρωπαϊκής
Δημοκρατίας και, συνακόλουθα, του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού…».
Και στο τέλος δεν έλειψε και το αντίευρωπαϊκό-αντί- Ε.Ε.
κήρυγμα με το οποίο μάλιστα προσπάθησε να αποδείξει και την

Ελληνική πολιτική…ανωτερότητα και περίσσευμα ανθρωπιάς:
«Μην κρίνετε την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης από
ηγεσίες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες,
κατώτερες των περιστάσεων, δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με
τον πυρήνα αυτής της ιστορίας και αυτού του πολιτισμού.
Κρίνετε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα,
για να βεβαιωθείτε ότι κάθε Έλληνας και κάθε πραγματικός
Ευρωπαίος όχι μόνο συμμερίζεται την τραγωδία σας, αλλά
στέκεται δίπλα σας για να μοιραστούμε τον πόνο σας και, το
κυριότερο, ν’ απαλύνουμε κατά το δυνατόν τις συνέπειές του»
!
Πως ακριβώς τους αγκάλιασε άραγε ο πολιτικός κόσμος και το
κράτος της Ελλάδας και πως δείχνει την ανθρωπιά του και
την…εθνική του ανωτερότητα και περίσσευμα σε ανθρωπιάς;
Πρώτα με το ανεύθυνο και άναρχο άνοιγμα συνόρων και τους
πνιγμούς που επέφερε και έπειτα με τα κολαστήρια, αρχικά της
Ειδωμένης και έπειτα της Μόριας ! Και τι γίνεται στη Μόρια
;
Για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς το μέγεθος της εξαθλίωσης,
ας διαβάσουν, χωρίς περαιτέρω λόγια, τα παρακάτω
δημοσιεύματα για να το συνειδητοποιήσουν…
http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1280901/o-fovos
-toy-viasmoy-stoiheionei-tis-paidia-kai-gynaikes-sti-moria
https://www.huffingtonpost.gr/entry/bbc-moria-to-cheiroterostratopedo-prosfeyon-ste-ye_gr_5b869295e4b0511db3d364c7
https://www.protothema.gr/greece/article/826339/guardian-tapaidia-prosfuges-vionoun-tin-kolasi-sti-moria/
https://www.iefimerida.gr/news/443928/vinteo-anatrihila-toyal-jazeera-apo-ti-moria-pragmatiko-kolastirio
https://www.tanea.gr/2018/09/06/greece/kolastirio-i-moria/

Για αυτά λοιπόν τα «κατορθώματα» και την «ανθρωπιά» είναι
υπερήφανος και βαυκαλίζεται ο Παυλόπουλος και οι όμοιοί του
και έχει το θράσος να δίνει και μαθήματα στην υπόλοιπη
Ευρώπη !
Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν; Έχουμε εξηγήσει πολλάκις ότι
η ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. άνοιξαν άναρχα τα σύνορα και δημιούργησαν
αυτό το χάος που δημιούργησαν με σκοπό να γεμίσουν την
Ευρώπη λαθρομετανάστες ή και κανονικούς πρόσφυγες.
Αυτό το έκαναν
ώστε αυτή η κατάσταση να διασπάσει την
Ευρώπη περαιτέρω και να ανεβάσει και ακροδεξιά Ρωσόφιλα
κόμματα και σε μεγάλο βαθμό, ο μέγας Ρωσόδουλος προβοκάτορας
μια μικρής χώρας Τσίπρας , το έχει καταφέρει !
Έπειτα έγινε μια σωστή συμφωνία με την Ε.Ε. για την
αποσυμφόρηση της Ελλάδας που προέβλεπε ότι όσοι ήταν
λαθρομετανάστες στην Ελλάδα να γύριζαν πίσω στην Τουρκία,
ενώ όσοι ήταν κανονικοί πρόσφυγες να μοιράζονταν σε χώρες
της Ευρώπης.

Τι έκανε έκτοτε το ελληνικό κράτος ; Καθυστερεί
αδικαιολόγητα να εξετάσει τις αιτήσεις, με αποτέλεσμα να
στοιβάζονται διαρκώς καινούργιοι μετανάστες και πρόσφυγες
(καθώς τα σύνορα ακόμα δεν φυλάσσονται επαρκώς), οπότε
γίνεται το αδιαχώρητο και βασανίζονται και υποφέρουν όλοι

μαζί !
Μιλάμε τώρα για αιτήσει ασύλου που οι αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες τις εξετάζουν αδικαιολόγητα με καθυστέρηση που
ξεπερνάει τον ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτό
που δημιουργούν και όλο αυτό γίνεται εσκεμμένα !
Αυτό που κάνει στην ουσία η Ελληνική κυβέρνηση είναι να μην
τηρεί όσα συμφώνησε και να λέει ουσιαστικά στην Ευρώπη να
πάρει κι’άλλους μετανάστες χωρίς κανέναν διαχωρισμό σε
λαθρομετανάστες και πρόσφυγες (ή ακόμα και να κρατήσουμε
μερικούς εμείς ως Ελλάδα).
Δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι και αυτό η
Ελληνική κυβέρνηση το κάνει για να αναγκάσει την Ευρώπη να
δεχθεί άναρχα και άλλους μετανάστες (δηλαδή να κάνει το
λάθος που έκανε η Μέρκελ με το άνοιγμα των συνόρων και που
ανέβασε την ακροδεξιά και στη χώρα της).
Κάτι τέτοιο θα διασπούσε ακόμα περισσότερο την Ευρώπη ,θα
ακολουθούσε νέο κύμα εγκληματικότητας (διότι είναι αδύνατον
να ενταχθούν επαρκώς κοινωνικά όλοι τους) και πιθανότατα και
τρομοκρατίας, οπότε και θα ανέβαζε την (συνήθως ρωσόφιλη)
ακροδεξιά και πανευρωπαϊκώς και ίσως και παγκοσμίως !
Η Ευρώπη τους λέει πολύ λογικά πως αν γίνει αυτό θα έρθουν
στην Ευρώπη άναρχα και λαθραία αμφιβόλου backround
μετανάστες και μάλιστα θα μπουν και καινούργιοι στην Ελλάδα,
οπότε θα πρέπει ως Ελλάδα να κάνουν αυτά που συμφώνησαν
(δηλαδή να ελέγχουν ποιος είναι πραγματικός πρόσφυγας και να
τον στέλνουν στην Ευρώπη, ενώ όποιος δεν είναι να τον
γυρίζουν στην Τουρκία…)
Η ουσία είναι κατά πρώτον ότι το χάος αυτό με το
μεταναστευτικό συνεχίζεται και, όπως φαίνεται, θα
συνεχίζεται για καιρό ακόμα και θα δημιουργεί προβλήματα και
στους ίδιους τους μετανάστες και σε κομμάτια του Ελληνικού
πληθυσμούς και-ακόμα χειρότερα- θα ανεβάζει και την επιρροή
της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα.

Το κλου βέβαια της εκδήλωσης έγινε όταν ένας φοιτητής από το
Μαρόκο πλησίασε τον Παυλόπουλο και του είπε τα εξής:
«Κάντε κάτι κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε. Μας τσακίζει η
γραφειοκρατία. Είμαι 12 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή είναι η
χώρα μου, εδώ ζω, εδώ σπουδάζω, είμαι φοιτητής. Σας
παρακαλούμε, βοηθήστε μας με τη γραφειοκρατία», παίρνοντας
μια διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα κάνει
ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα…
Αυτού του είδους οι διαβεβαιώσεις φυσικά μοιάζουν με
διαβεβαιώσεις πολιτικάντηδων παλιών Ελληνικών ταινιών της
οποίες ακολουθούσε ένα μεγαλοπρεπές πέταμα των αιτημάτων
στον κάλαθο των αχρήστων !
Εν κατακλείδι αυτή είναι λοιπόν η ανθρωπιά την οποία
ευαγγελίζεται ο γελοίος τύπος Παυλόπουλος και όλοι οι όμοιοι
του άθλιοι δημαγωγοί πολιτικάντηδες ! Τέτοια «ανθρωπιά»,
ευχαριστούμε, αλλά εμείς και πολλοί άλλοι δεν θα την
υιοθετήσουμε !

Περί
του
τρομοκρατικού
χτυπήματος στον ΣΚΑΪ
Μια ακόμα φασιστική επίθεση σε ΜΜΕ, πλήγμα στην ελευθερία
του τύπου, από τρομοκράτες «ελευθέρας βοσκής» που μας
επιβεβαιώνουν για το ότι η χώρα μας έχει μπει στο σκοτεινό
τούνελ του εξτρεμισμού και για το ότι το δημοκρατικό
πολίτευμα έχει τραυματιστεί και κινδυνεύει σοβαρά !

Θύμα βεβαίως αυτή τη φορά ο ΣΚΑΪ και η “Καθημερινή” και μια
που μιλάμε για ΣΚΑΪ και για τις τρομοκρατικές επιθέσεις
και ψάχνουμε να βρούμε πως και γιατί, θα πω κατά πρώτον το
εξής: Πολύ κακό και αντιδημοκρατικό παράδειγμα δίνουν και οι
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. με το εμπάργκο τους στον ΣΚΑΪ, αλλά το ίδιο
και οι νεοδημοκράτες με το δικό τους εμπάργκο στην ΕΡΤ !
Διότι στην πολιτική και στη φιλελεύθερη δημοκρατία, ακόμα
και στους πολέμιους σου πρέπει να πηγαίνεις και να τους
αντιμετωπίζεις με επιχειρήματα. Όταν τα κόμματα δίνουν
αντιδημοκρατικά και λαϊκίστικα παραδείγματα, τότε τι
περιμένουμε να κάνουμε οι διάφοροι διαταραγμένοι ή
προβοκάτορες εξτρεμιστές
;
Aν λοιπόν τα τρία αυτά κόμματα καταδικάζουν πραγματικά την
τρομοκρατία και υπερασπίζονται την ελευθεροτυπία, τότε
οφείλουν άμεσα να άρουν από κοινού τα εμπάργκο ώστε να
δώσουν το καλό παράδειγμα. Όσο δεν το κάνουν, έχουν το
δικαίωμα να λέμε ότι Τσίπρας, Καμμένος και Μητσοτάκης έχουν
αντιδημοκρατική πολιτική κουλτούρα (για τους δύο πρώτους όχι
πως δεν το ξέραμε, αλλά ο τρίτος μας εκπλήσσει πάντα
δυσάρεστα) !
Όσο για το τι ήθελαν να πετύχουν οι τρομοκράτες με αυτήν την
επίθεση (από την οποία από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα)
θα πούμε την εξής άποψη: Έχουμε πει μεν και εμείς-και πολλοί
άλλοι- ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει φασίζουσες και
επικίνδυνες για τη δημοκρατία τάσεις και πρακτικές και αυτό
μάλιστα το φωνάζαμε και πριν πάρουν την εξουσία ,αφού οι
αριστεροί έτσι έχουν μάθει να πολιτεύονται.
Ωστόσο πιστεύουμε πως θα ήταν μια πολύ απλοϊκή ανάλυση το να
χρεώσουμε τη φασιστική αυτή επίθεση στον
απευθείας στον
ΣΥΡΙΖΑ ή απευθείας ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε δεν είναι
ότι καλύτερο επικοινωνιακά και για αυτούς να χρεωθούν
προεκλογικά ως οι ηθικοί αυτουργοί μιας τρομοκρατικής
επίθεσης σε ΜΜΕ, όπως διατείνεται ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ
Αλαφούζος.

Η δική μας εκτίμηση είναι πως πρόκειται για παρακρατικούς οι
οποίοι εκφράζουν και παλεύουν γενικά- και με οποιαδήποτε
κυβέρνηση είναι στην εξουσία- για την πλήρη φασιστικοποίηση
του Ελληνικού κράτος στα πρότυπα της Πουτινικής Ρωσίας.
Δεν νομίζουμε είναι λοιπόν ότι πρόκειται μόνο για
φιλοσυριζαϊκές ή καθαρά ακροαριστερές τρομοκρατικές
δυνάμεις, αλλά ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο φάσμα
αριστερών, Καραμανλικών της Ν.Δ. και μαύρων φασιστών (κυρίως
Χρυσή Αυγή) που παλεύουν για τη φασιστικοποίηση και θέλουν
να φοβίσουν και να εκκαθαρίσουν ότι έχει απομείνει ακόμαστην πολιτική, στον τύπο και στη δικαιοσύνη- από στοιχειωδώς
δημοκράτες και Ευρωπαϊστές.
Άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία έχει-όπως έχουμε ξαναπεί-πάρει
πολύ άσχημο δρόμο, έχοντας μπει πλέον για τα καλά στο
σκοτεινό τούνελ του στείρου εθνικισμού και της στοχοποίησης
γειτονικών κρατών και μειονοτήτων, του αντιευρωπαϊσμού και
της ρωσοφιλίας (έφτασε έως και να στήνει καταλήψεις σχολείων
μαζί με τη Χρυσή Αυγή ! ).
Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο ο ΣΚΑΪ (που πάντως ακολουθεί πιστά
και τα πιο μελανά σημεία της Ν.Δ.), ως το θύμα της επίθεσης,
δεν θα πρέπει να επαναπαύεται έχοντας τη στήριξη της Νέας
Δημοκρατία του Μητσοτάκη, διότι αυτός (ως πειθήνιο όργανο
του Καραμανλή και του Σαμαρά που είναι) πιθανόν θα τον
εγκαταλείψει ή θα τον αφήσει έκθετο σε κάποια κρίσιμη στιγμή
στο μέλλον !
Σας φαίνεται υπερβολικό ότι εδώ μιλάμε για μια διακομματική
ομερτά και βαθύ κράτος, όπου συμμετέχει-μεταξύ άλλων- και η
Καραμανλική Νέα Δημοκρατία ; Και όμως δείτε την τιμωρία που
επιβλήθηκε από την διακομματική, και κυρίως μάλιστα
αριστεροκρατούμενη, ΕΣΗΕΑ στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Καψώχα.
Πρόκειται για έναν Συριζαίο δημοσιογράφο ο οποίος προ καιρού
εξέφρασε στο κρατικό μια όντως τραβηγμένη και άκυρη άποψη.
Συγκρίνοντας τα λεγόμενα του Κυριάκο Μητσοτάκη με

θεωρητικούς του φασισμού. Αυτή όμως η άποψη όσο ακραία ή και
χαζή να είναι, έχει δικαίωμα να ακουστεί και η τιμωρία του
και μάλιστα από ένα συνδικαλιστικό όργανο του τύπου συνιστά
καθαρή λογοκρισία !
Το μόνο που δεν επιτρέπεται να ακουστεί σε πολιτική συζήτηση
είναι η προσβολή ή η εξύβριση μιας προσωπικότητας, αλλά εδώ
δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο διότι επρόκειτο για καθαρά
πολιτικοϊδεολογικό σχόλιο.
Και όμως η αριστερίζουσα ΕΣΗΕΑ (που θυμίζω κάποτε τιμωρούσε
και δημοσιογράφους επειδή δεν απεργούσαν) αποφάσισε την
τιμωρία ενός Συριζαίου
επειδή καταφέρθηκε κατ’αυτόν τον
τρόπο κατά της ρητορικής του Μητσοτάκη. Περίεργο, ε ;
To σίγουρο είναι ότι το μέλλον για την πολιτική δημοκρατία
δεν προμηνύεται καθόλου καλό, καθώς η Ορμπανοποίηση της
χώρας είναι έτοιμη να έρθει και στο βάθος-ακόμα χειρότεραφαίνεται και η Πουτινοποίηση και όλα αυτά θα τα βρούμε
μπροστά μας με οποιαδήποτε κυβέρνηση, γι’αυτό και πρέπει να
αφυπνιστούμε άμεσα !

Βρείτε μας και στο youtube !
Εδώ και λίγες ημέρες εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα που είναι
ένα κανάλι των “αιρετικών” στο youtube “ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ TV” που
μπορείτε
να
βρείτε
εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCR07-FhhvZX1JDBB90TV_
GA?view_as=subscriber
Σε αυτήν την ενότητα, που θα εξυπηρετήσει μια πιο άμεση
επαφή μας με τον κόσμο, θα μπορείτε να βλέπετε την άποψη των
“αιρετικών” για μια σειρά από θέματα που απασχολούν την
επικαιρότητα, είτε σοβαρά, είτε πιο ελαφριά , με

αντισυμβατικότητα και συχνά με χιούμορ, και χωρίς να μασάμε
τα λόγια μας. Θα υπάρχουν επίσης και αλλά βιντεάκια από άλλα
θέματα τα οποία εμπεριέχει το site μας ,όπως λαογραφικά και
αθλητικά)
Την επικοινωνία αυτή αναθέσαμε σε αρμόδιο συντάκτη του site
μας που θα εμφανίζεται στα video και εσείς βεβαίως θα
μπορείτε να σχολιάζετε ελεύθερα, είτε θετικά είτε αρνητικά
(πάντα στα όρια της ευπρέπειας φυσικά) να μας βάζετε τα like
ή τα dislike σας.
Από τη συντακτική ομάδα των “αιρετικών” σας ευχαριστούμε !

Χρυσή
Αυγή:
Οι
αντικομμουνιστές “υπάλληλοι”
των κομμουνιστών !
Πολλά έχουν ειπωθεί όλα αυτά τα χρόνια για το φαινόμενο της
Χρυσής Αυγής και τους χρυσαυγήτες αλλά νομίζουμε ελάχιστοι
έχουν αγγίξει ένα ζήτημα που είναι το «ζουμί» της υπόθεσης.
Υποτίθεται πως βασικό ιδεολογικό συστατικό κάθε ακροδεξιού,
φασίστα είναι ο αντικομμουνισμός. Ένας αντικομμουνισμός που
φυσικά δεν έχει τις ρίζες του στη θέληση για ελευθερία την
οποία είχε όντως καταλύσει ο κομμουνισμός (οικονομική,
δημοκρατική και κοινωνική), αλλά στο δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο, στον εμφύλιο και στον ψυχρό πόλεμο και στην
αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ των δύο ακραίων ιδεολογικών
ρευμάτων.
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάρρευση του
κομμουνισμού ως σύστημα, ήρθε μια νέα τάξη πραγμάτων όπου οι

ακροδεξιοί άρχισαν σιγά, σιγά από φιλοαμερικανοί που ήταν να
γίνονται αντιαμερικανοί και γενικά αντιδυτικοί.

Μετά δε το τέλος της εποχής Γέλτσιν στη Ρωσία, με την
εμφάνιση του πιο στυγνού Πούτιν, οι περισσότεροι από αυτούς
άρχισαν να ταυτίζονται ανοιχτά με τη Ρωσία και σήμερα αυτή η
ταύτιση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, με τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής να πρωτοστατούν σε ρωσοφιλία και αντιδυτικισμό
στην Ελλάδα!
Βεβαίως
ο
προφορικός
αντικομμουνισμός,
και
αντιαριστερισμός, ειδικά των χρυσαυγητών, ζει και βασιλεύει
και σήμερα με τον οποίον απλά ξεγελούν και φανατίζουν κατά
αυτόν τον τρόπο τους αμόρφωτους, χαχόλους ψηφοφόρους τους.
Γιατί τους ξεγελούν ;
Μα πως γίνεται οι φανατικοί αντικομμουνιστές να ταυτίζονται
ανοιχτά και να υπηρετούν πιστά (σε βαθμό ρωσοδουλείας) τη
Ρωσία του κομμουνιστή Πούτιν ;; Διότι μπορεί μεν στη Ρωσία ο
κομμουνισμός να κατέρρευσε, αλλά οι αναθεωρητές κομμουνιστές
παραμένουν στην εξουσία !
Δεν το πιστεύετε ; Εγώ ρωτάω, τι ήταν ο Πούτιν επί
κομμουνιστικού καθεστώτος ; Στέλεχος της Στάζι και της KGB
και μάλιστα από τους πλέον σκληροπυρηνικούς ! Μπορεί να
πιστέψει κανείς ότι άλλαξε ; Μα και το σύστημα και η
οικονομία της Ρωσίας παραμένει
κρατικοφασιστικό,
συγκεντρωτικό και αντιφιλελέυθερο και φυσικά δεν τον έχει

εγκαταλείψει και ο αυταρχισμός που έχει γίνει χειρότερος και
από τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης.
Αυτό που κυρίως ξεγελάει τους αφελείς Χρυσαυγήτες και γενικά
τους φασίστες και ακροδεξιούς- είναι ότι ο Πούτιν παριστάνει
τον Χριστιανό για να πάρει μαζί του την ορθόδοξη εκκλησία
και ότι έχει επιλέξει να υιοθετήσει και την ακροδεξιά
πλατφόρμα και να την ελέγχει σε όλον τον πλανήτη.
Το ότι όμως ο Ρώσος δικτάτορας επέλεξε-προκειμένου
πετύχει την παγκόσμια κυριαρχία του- να συνενώσει τα
άκρα, και να συμπορευτεί με την ακροδεξιά, αυτό διόλου
τον κάνει λιγότερο κομμουνιστή (αν και αναθεωρητή και
φυσικά ιδεολογικά ορθόδοξο) !

να
δύο
δεν
όχι

Και να ήταν μόνο αυτό…η σύμπλευση των δύο άκρων φαίνεται εν
Ελλάδι και από αλλού. Χρυσαυγήτες και Συριζαίοι συνυπήρξαν
μια χαρά στα κινήματα αγανακτισμένων (πάνω και κάτω πλατεία)
και μάλιστα η Χρυσή Αυγή πρόσφερε στήριξη στον Τσίπρα στις
καταστροφικές διαπραγματεύσεις του 2016 !
Και δεν σταμάτησε εκεί αφού στο ακόμα πιο καταστροφικό
δημοψήφισμα που ακολούθησε συντάχθηκε ανοιχτά με το «όχι»
του Τσίπρα. Επρόκειτο για ένα φαιοκόκκινο μέτωπο που έσπασε
μόνο όταν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. έφεραν απεχθή μνημόνια (ως
αποτέλεσμα της καταστροφής που είχαν προκαλέσει) και ο
Τσίπρας άρχισε να παριστάνει τον φιλοευρωπαίο.
Οι κυβερνώντες ωστόσο φρόντισαν να ανταμείψουν τη Χρυσή Αυγή
για τις…υπηρεσίες, αφήνοντας ελεύθερους τους υπόδικους
Χρυσαυγήτες και ακόμα και τον δολοφόνο Ρουπακιά ! Αυτό το
πέτυχαν καθυστερώντας εσκεμμένα τη δική, με αποτέλεσμα να
περάσει το 18μηνο και να απελευθερωθούν όλοι τους…
Για όσους μάλιστα δεν το ξέρουν η Χρυσή Αυγή δεν παραλείπει
σε κάθε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή να συντάσσεται με την
κυβέρνηση (δες Παπαντωνίου, Κοντομηνά, Θέμο Αναστασιάδη
κα.). Όλα αυτά δεν σημαίνουν κάτι ;

Με λίγα λόγια είναι ένα τεράστιο παραμύθι και ο αντιφασισμός
της σημερινής αριστεράς, αλλά και ο αντικομμουνισμός της
Χρυσής Αυγής και όλης της ακροδεξιάς η οποία-μέσα στην
πατροπαράδοτη ανοησία της- έχει γίνει υποχείριο των
κομμουνιστών !
Όταν βεβαίως ο Πούτιν, ο οποίος στην πραγματικότητα
παραμένει κατακόκκινος, πετύχει κάποιους σημαντικούς
γεωπολιτικούς στόχους το πιθανότερο είναι ότι θα εξοντώσει
όλους αυτούς τους αδαείς για να πετύχει την απόλυτη
κρατικοφασιστική κυριαρχία !
Αυτό μπορεί να γίνει όπως ακριβώς το έκανε και ο
κομμουνιστής Μιλόσεβιτς στη Σερβία με την εξόντωση των
φασιστών-γενοκτόνων πρώην συμμάχων του Αρκάν και Σέσελι.

«Κίτρινα γιλέκα»: Η Ρωσία
κλιμακώνει την επίθεσή της
στην Ευρώπη !
Λίγοι θα περίμεναν να εμφανιστεί ένα κίνημα αντιδραστικών
μπαχαλάκηδων όπως τα κίτρινα γιλέκα μέσα στη Γαλλία και να
πάρει και τέτοια έκταση και τέτοια δυναμική. Και όμως το
είδαμε και αυτό…
Δεν είναι όμως κάτι τυχαίο, αλλά ένα σημάδι των καιρών για
το που βαδίζει η Ευρώπη και ο πλανήτης γενικότερα. Λοιπόν τα
«κίτρινα γιλέκα» δεν εκφράζουν τίποτε παραπάνω από την
κλιμάκωση της Ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη και μάλιστα
μέσα σε μία από τις σημαντικότερες χώρες της Ε.Ε. !
Είναι

δε

ένα

φαινόμενο

(ρωσοκίνητοι,

αντιδραστικοί

μπαχαλάκηδες) που το βλέπουμε στην Ελλάδα- με
αγανακτισμένους, αναρχοφασίστες, φασιστικά συλλαλητήρια για
τη Μακεδονία- εδώ και χρόνια και πλέον χτυπάει και την πόρτα
άλλων χωρών !
Τα «κίτρινα γιλέκα» είναι ένα μείγμα αριστεριστών,
κομμουνιστών, εθνικιστών, φασιστών, αντισημιτών κλπ. που
έχει ως βασικούς καθοδηγητές την ακροδεξιά Λεπέν και τον
αριστερό Μελανσόν. Και όσο και αν η Λεπέν βγήκε και
καταδίκασε τη βία και προσπάθησε κάποια στιγμή να
αποστασιοποιηθεί, ο ρόλος της αποκαλύφθηκε όταν ζήτησε-μαζί
με τον Μελανσόν- την παραίτηση του Ευρωπαϊστή προέδρου
Μακρόν και εκλογές !
Ποια όμως η ατζέντα των «κίτρινων γιλέκων», τι επιδιώκουν
και πως αποδεικνύεται η ρωσοκίνητη προέλευσή τους. Ως προς
το οικονομικό και δημοσιονομικό κομμάτι ζητούν (όπως
προκύπτει από τα 42 επίσημα αιτήματά τους) περισσότερο
κράτος, και επομένως αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά και
λιγότερους φόρους για τους πολίτες.
Mε λίγα λόγια ζητούν να φτιαχτεί μια νέα Ελλάδα της εποχής
προ της κρίσης ! Καλή συνταγή για χρεοκοπία και μνημόνια
δηλαδή…
Η δε ρωσοκίνητη φύσης τους αποδεικνύεται κατ’αρχήν από την
ανοιχτή ρωσοφιλία των Λεπέν και Μελανσόν (ιδιαίτερα της
πρώτης που είναι σε ανοιχτή επαφή με το Κρεμλίνο), αλλά και
από δύο αιτήματά τους.
Το πρώτο αίτημα που είναι και το βασικότερο τους είναι η
ακύρωση της αύξησης φόρων που ήθελε να κάνει ο Μακρόν στο
πετρέλαιο και στη βενζίνη. Αυτό ο Μακρόν ήθελε να το κάνεικαι πολύ σωστά-κυρίως για να μειώσει την εξάρτηση της χώρας
από το Ρωσικό πετρέλαιο.
Και όμως κάποια «κίτρινα γιλέκα» που ήρθαν από το πουθενά
τον ανάγκασαν τελικά με μια φασιστικού τύπου εξέγερση να το
πάρει πίσω γιατί υποτίθεται ότι θα τους δυσκόλευε τη ζωή.
Τυχαίο ; Καθόλου τυχαίο φυσικά και δυστυχώς πέτυχαν την

πρώτη τους μεγάλη νίκη !
Το δεύτερο αίτημα που «μυρίζει» Ρωσία είναι ότι ζητούν και
τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
(που φυσικά προέρχεται κυρίως εκ Ρωσίας) οπότε και το
δυνάμωμα της ενεργειακής εξάρτησης από τη χώρα του δικτάτορα
Πούτιν !
Και όχι μόνο αυτό αλλά ζητούν και την επιστροφή των
εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο κράτος. Δηλαδή
μια μελλοντική ρωσόφιλη κυβέρνηση στη Γαλλία να μπορεί να
ελέγχει απόλυτα ενεργειακά όλη τη χώρα και να υπακούει στις
εντολές του Πούτιν !
Κάπως έτσι λοιπόν λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια
φασιστική αντιδραστική εξέγερση στην καρδιά της Ευρώπης που
πέρα από τα αιτήματά της έχει και ως απώτερο στόχο της την
ανατροπή του Μακρόν. Δεν ξέρουμε αν θα πετύχουν να τον
ανατρέψουν, αλλά είναι βέβαιο ότι η Ρωσία επιθυμεί σφόδρα
την ανατροπή του Μακρόν για τον λόγο ότι είναι ο πιο
ευρωπαϊστής και λιγότερο ρωσόφιλος από τους ηγέτες των
μεγάλων χωρών της Ε.Ε.
Ο Πούτιν θεωρεί λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για
να εντείνει την επιθετικότητά του και να πετύχει τα
μεγαλοϊδεατικά του σχέδια και φυσικά δεν είναι καθόλου
τυχαίο και το επεισόδιο που συνέβη την περασμένη εβδομάδα
στην Αζοφική θάλασσα με το Ουκρανικό πλοίο.
Και πως να μην το θεωρεί δηλαδή, αφού από τη στιγμή που η μη
ρωσόφιλη Βρετανία φεύγει από την Ε.Ε., η υφεσιακή Μέρκελπου ωστόσο κρατούσε τις λεπτές ισορροπίες απέναντι στον
διεθνή φασισμό- σε λίγο θα αποτελέσει παρελθόν, οπότε μετά
τι μένει για να του αντιταχθεί ; Mόνο ο Μακρόν και ένας
Γερμανός που θα προκύψει και δεν ξέρουμε τι θα πρεσβεύει…
Και φυσικά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο…πλανητάρχης
Τραμπ που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ χάρις στις ρωσικές επιρροές
και ραδιουργίες της Ρωσικής υπερδύναμης και ο ο ποίος

υπηρετεί ύπουλα και τη ρωσική στρατηγική στο γεωπολιτικό
παιχνίδι ή και ένας γραφικός Τριντό στον Καναδά…Οπότε που
οδηγούμαστε ως Ευρώπη και ως πλανήτης ;
Έχει προλάβει δε να προωθήσει τσιράκια του σε άλλες χώρες
της Ευρώπης, όπως οι ρωσόφιλοι φασίστες Σαλβίνι και Όρμπαν
σε Ιταλία και Ουγγαρία ή ο ρωσόφιλος δεξιός Κούρτς στην
Αυστρία, για να μη μιλήσουμε βέβαια για Τσίπρα στην Ελλάδα
που ήδη βρίσκεται στη Μόσχα για να προσκυνήσει τον πατερούλη
του Πούτιν (και αφού βεβαίως καρατόμησε τον στοιχειωδώς
ενοχλητικό Κοτζιά κατά απαίτηση του τελευταίου…)

Οι
αισχρές
σοβινιστικές
καταλήψεις σε σχολεία με τη
στήριξη πολιτικών κομμάτων !
Το ότι η Ελλάδα έχει μπει εδώ και καιρό στα επικίνδυνα
μονοπάτια του εξτρεμισμού το έχουμε γράψει άπειρες φορές από
εδώ, αλλά αυτό που συμβαίνει εσχάτως δεν έχει προηγούμενο !
Λοιπόν-όπως είναι γνωστό- τις τελευταίες ημέρες η Χρυσή
Αυγή, μαζί με άλλες φασιστικές παραφυάδες, βάζει χέρι στο
μαθητόκοσμο και στήνει μαθητικές καταλήψεις με θέμα το
Μακεδονικό και τη συνθήκη των Πρεσπών ! Και όλα αυτά
δυστυχώς με την σχετική ανοχή όλου του πολιτικού κόσμου
(ακόμα και η κυβέρνηση που τα καταγγέλλει δεν κάνει τίποτα
για να τα σταματήσει).
Μιλάμε τώρα για καταλήψεις που δεν μπορούμε να τις
χαρακτηρίσουμε μόνο σοβινιστικές και εθνικιστικές, αλλά, εν
μέρη, και φασιστικές καθώς εμφανίστηκαν σε αυτές
μεγαλοϊδεατικά και μισαλλόδοξα συνθήματα και, ακόμα

χειρότερα, αντιδημοκρατικά και αντικοινοβουλευτικά συνθήματα
!
Χαρακτηριστικά: «Η Μακεδονία είναι ελληνική, η Κύπρος είναι
ελληνική και η Μικρά Ασία», ««Αλήτες προδότες πολιτικοί».
Είδαμε επίσης συνθήματα υπέρ του ανισόρροπου εθνικοσοβινιστή
Κατσίφα και αναμμένους πυρσούς στα Χρυσαυγήτικα-Χιτλερικά
πρότυπα !
https://www.youtube.com/watch?v=XWVpXdUYqHE
https://www.youtube.com/watch?v=05SCmlLaHxE
Παρατηρείστε στο δεύτερο τελευταίο βίντεο-στην Κοζάνη- τον
ηγετικό ρόλο στη διαδήλωση έχει αναλάβει ένας μη μαθητής
όπου και διατυπώνει χρυσαυγίτικες θέσεις και που στο
facebook δηλώνει ανοιχτά τη συμπάθειά του προς τη Χρυσή
Αυγή, ενώ φέρεται να έχει στενούς δεσμούς και με τη
μητρόπολη Κατερίνης !
Και το χειρότερο όλων ; “Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία”
(φωτό παραπάνω). Σε ελεύθερη μετάφραση αφού η δημοκρατία
είναι προδοτική να την καταργήσουμε και να φέρουμε
δικτατορία !
Κατά πρώτον ξεκαθαρίζουμε πως εμείς είμαστε από αρχής κατά
όλων των καταλήψεων στα σχολεία και θεωρούμε ότι πρέπει να
τιμωρούνται και οι μαθητές που προβαίνουν σε τέτοιες
πράξεις. To μοναδικό μέσο “στάσης” των μαθητών θα πρέπει να
είναι η λευκή απεργία και αυτό μόνο κατόπιν διαπραγμάτευσης
με τους καθηγητές.Ακόμα περισσότερο είμαστε κατά καταλήψεων
που δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία
που πρέπει να απασχολούν τους μαθητές, όπως οι
συγκεκριμένες.
Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο, το ότι δηλαδή είναι
αδιανόητο οι μαθητές να αντιδρούν με καταλήψεις για ένα θέμα
που καμία σχέση δεν έχει με το σχολείο και την εκπαίδευσή
τους ! Ακόμα πιο αδιανόητο είναι φυσικά να κάνουν οι μαθητές

εξωτερική πολιτική και να εκβιάζουν την όποια κυβέρνηση
(ακόμα και αυτήν την τυχοδιωκτική που έχουμε τώρα) να
αλλάξει γραμμή και να τους ακολουθήσει !
Ξέρετε όμως πιο είναι το πιο ανησυχητικό ; Ότι οι
εθνικοσοβινιστικές καταλήψεις έχουν και την ενεργή
υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας η οποία με τον Μητσοτάκη
έχει κυλήσει στο σκοτεινό τούνελ του ακραιφνούς εθνικισμού
και της Ρωσοφιλίας ! Δεν το πιστεύετε ; Δείτε εδώ την
ανακοίνωση της ΔΑΚΕ καθηγητών που στηρίζει ανοιχτά τις
καταλήψεις, την οποία μετά από λίγες ημέρες κατέβασαν…
http://agonaskritis.gr/%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%C
E%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82h-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB/

Και δείτε και τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή πρώην Λεπενικού
Μάκη Βορίδη που κάνει ακριβώς το ίδιο !
https://www.thepressproject.gr/article/136564/O-Boridis-tasset
ai-uper-ton-mathiton-pou-diamarturontai-gia-to-Makedoniko

Παρατηρούμε λοιπόν στην ανακοίνωση της ΔΑΚΕ κοινή ρητορική
με τον Άδωνη Γεωργιάδη ειδικά με τη φράση πως «δεν θα
χαρίσουμε τους…πατριώτες μαθητές στη Χρυσή Αυγή». Με λίγα
λόγια και σε ελεύθερη μετάφραση, για να μην πάνε οι μαθητές
στη Χρυσή Αυγή, ας υιοθετήσουμε κι’εμείς τις θέσεις και τη
ρητορική της Χρυσής Αυγής και ας εκπαιδεύσουμε τη νεολαία
μας έτσι !
Ακόμα χειρότερα η ΔΑΚΕ αντιγράφει αυτολεξεί τη φράση του
Χρυσαυγίτη βουλευτή Παππά πως «Όταν στις καταλήψεις βλέπεις
45αρηδες μουσάτους καραφλοκοτσίδες με ταγάρια να ηγούνται,
τότε έχεις ένα αυθόρμητο προοδευτικό μαθητικό κίνημα. Όταν
όμως βλέπεις μαθητούδια με Ελληνικές σημαίες, τότε έχεις
υποκινούμενες διαμαρτυρίες σκοτεινών δυνάμεων».
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/274729_me-logia-toy-hrysayg

iti-pappa-kleinei-i-anakoinosi-tis-dake-e-elme-thes/nikis

Είπατε τίποτα ; Κατά τ’άλλα δεν χαρίζουν τους μαθητές στη
Χρυσή Αυγή, αλλά κάνουν ακριβώς αυτό δημιουργόντας τους
αυριανούς χρυσαυγήτες !
Θα μου πείτε τώρα ότι βγήκε ο Μητσοτάκης και καταδίκασε τις
καταλήψεις ; Το έκανε μετά από τέσσερις, πέντε ημέρες αφού
ξεκίνησαν (λόγω του ντόρου που έγινε ότι η Ν.Δ. στηρίζει
καταλήψεις και που το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση) και ενώ
πιο πριν σιωπούσε επιδεικτικά. Αλλά και που το έκανε,
καταδίκασε μόνο τις καταλήψεις, αλλά ταυτόχρονα στήριξε την
ακραία ατζέντα και ρητορική των μαθητών ως πατριωτικά
ευαίσθητη !
Για να μην κοροϊδευόμαστε, θα μπορούσαν ποτέ να στηθούν
τέτοιου είδους καταλήψεις χωρίς τη βοήθεια ενός μεγάλου
κόμματος που μπορεί να κινητοποιήσει δημάρχους,
μητροπολίτες, συλλόγους γονέων κλπ. οι οποίοι με τη σειρά
τους κινητοποιούν τους μαθητές (μαζί φυσικά με τους
Χρυσαυγήτες) ;
Και ποιο είναι αυτό το κόμμα ; Μόνο η Νέα Δημοκρατία που
έχει την απαιτούμενη μαζικότητα για κάτι τέτοιο και με
δεδομένο φυσικά ότι οι επίσης πανίσχυροι στην εκπαίδευση
Συριζαίοι δεν έχουν κανέναν λόγο να «μαστιγώνουν» την
κυβέρνησή τους…
Στην πραγματικότητα όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα
ολόκληρο αυταρχικό βαθύ κράτος που προσπαθεί να εκπαιδεύσει
τη μαθητική νεολαία-τους αυριανούς ενήλικους πολίτες στις
ιδέες του σοβινισμού και του εθνικισμού και με έναν ακραίο
τρόπο όπως οι καταλήψεις και τα συλλαλητήρια !
Για τους γνώστες αυτών των θεμάτων εδώ υπάρχουν ομοιότητες
με τη Χιτλκερική Γερμανία και άλλα φασιστικά καθεστώτα του
μεσοπολέμου ! Υπάρχουν ακόμη ομοιότητες με κομμουνιστική
Αλβανία του Χότζα ή και τη Βόρεια Κορέα (του τύπου εμείς οι
«ένδοξοι» και οι εχθροί που μας επιβουλεύονται)…

Ωστόσο αυτό στην Ελλάδα αυτά (δηλ. να φανατίζουν τη νεολαία
με τέτοιον τρόπο) δεν έχουν τολμήσει να κάνουν στο παρελθόν
ούτε καν οι δικτάτορες Μεταξάς και Παπαδόπουλος και τα
φασιστικά καθεστώτα τους !
Και ξέρετε γιατί δεν το έκαναν ; Διότι και οι δύο δεν
κινήθηκαν ιδιαίτερα μεγαλοϊδεατικά στην εξωτερική πολιτική
για να μην πούμε πως έγερναν περισσότερο προς τη real
politic. Ήξεραν λοιπόν πως αν δημιουργήσουν έναν μελλοντικό
στρατό ιεροφανατισμένων τζιχαντιστών του εθνικισμού, μπορεί
στο μέλλον να μην μπορούν να τους ελέγξουν και να τους
δημιουργήσουν προβλήματα στην εξωτερική ή και άλλη πολιτική
τους….
Ετούτοι οι σημερινοί όμως φαίνεται πως δεν έχουν όρια σε
τίποτα και γι’αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε ανήσυχοι για το
τι μέλλον μας επιφυλάσσουν, πόσο μάλλον που γνωρίζουμε ότι
όλες οι κομματικές ηγεσίες στην Ελλάδα υπηρετούν τα
μεγαλοϊδεατικά σχέδια των Ρώσων νεοφασιστών του Πούτιν.

ΥΣΤ: Για όσους μας θεωρούν υπερβολικούς για
τους χαρακτηρισμούς και τις παρομειώσεις μας,
δεν έχουν παρά να διαβάσουν το κείμενο της
συναδέλφου εκ Θεσσαλονίκης Χριστίνας Ταχιάου με
περιγραφές, από όσα αντίκρισε στα μαθητικά
συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, που μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε
από
ανησυχητικές
έως
ανατριχιαστικές…
https://www.protagon.gr/epikairotita/ellas-ellas-i-tan-i-epi
-tas-44341735720

