Λίγα ακόμα περί Ρουβίκωνα…
Αρκετοί είναι αυτοί οι φίλοι που, με μήνυμα
τους μας ζητούν τη γνώμη μας για τον Ρουβίκωνα
και τους περιβόητους «ακτιβισμούς» τους…
Ως πρώτη άποψη
δεν έχουμε παρά να
αναδημοσιεύσουμε παρακάτω ένα άρθρο που
γράφτηκε πριν περίπου 11 μήνες, όταν ακόμη τα
«αιρετικά»
ήταν
blog
και
το
οποίος
αναδημοσιεύουμε παρακάτω με τον τότε τίτλο
«Ρουβίκωνας: Οι κρατιστές αναρχοφασίστες» και
είναι το εξής:
«Όπως έχουμε ξαναγράψει-χωρίς δόση υπερβολής- στην Ελλάδα
ακόμα και οι αναρχικοί είναι κρατιστές ή κρατικοδίαιτοι !
Είναι επίσης γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα αυτών έχει
φασιστικοποιηθεί (γι’αυτό άλλωστε και τους αποκαλούμε
αναρχοφασίστες), όπως άλλωστε και μεγάλο μέρος της άκρας
αριστεράς !
Έτσι λοιπόν μόλις προ ημερών μάθαμε ότι μέλη της
αυτοαποκαλούμενης αναρχικής οργάνωσης «Ρουβίκωνας» έκαναν
«ντου» και στο υπουργείο εθνικής άμυνας του Καμμένου και
μάλιστα το έκαναν ανενόχλητοι και ασύλληπτοι !
Για την ιστορία η μοναδική φορά που συνελήφθησαν ήταν σε μια
μπούκα στην Ισπανική πρεσβεία και αυτό έγινε μόνο και μόνο
για να μην εκτεθεί κι’άλλο η κυβέρνηση στους Ισπανούς
εταίρους και δανειστές μας. Τυχαίο ;
Πραγματικός στόχος τους ; Να πάρουν αποστάσεις από τη
φαιοκόκκινη κυβέρνηση και να αποποιηθούν τον ρόλο του
κρατικίστικου εργαλείου και παρακρατικού γκρουπούσκουλου.
Γι’αυτό ακριβώς- για να ρίξουν στάχτη στα μάτια- και
αποφάσισαν να μπουκάρουν και στο υπουργείο του ακροδεξιού
τραμπούκου Καμμένου και συγκυβερνήτη του ΣΥΡΙΖΑ !

Εμάς όμως τα…καλόπαιδα του Ρουβίκωνα δεν μπορούν να μας
παραμυθιάσουν και όχι μόνο διότι τα πεπραγμένα της λεγόμενης
αριστεράς τα έχουμε «σπουδάσει». Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά
στο backround και στα πεπραγμένα του «Ρουβίκωνα» και θα
καταλάβετε γιατί είμαστε κάθετοι σε αυτό και τους
αποκαλύπτουμε…
Πρώτο και κυριότερο, μπορεί ποτέ να πιστέψει κανένας νοήμων
άνθρωπος ότι άνθρωποι που έχουν πάρει και εκπομπή στo
ραδιόφωνο της ΕΡΤ (ΕΡΤ-OPEN) δεν είναι πιόνια αυτής της
κυβέρνησης ; Ή μήπως είναι τυχαίο ότι-όπως είπαμε- δεν
συλλαμβάνονται σχεδόν ποτέ, ότι και αν κάνουν, ενώ σε μια
σοβαρή χώρα θα ήταν ήδη στη φυλακή ;
Να πάμε και παρακάτω, διότι αν ρίξουμε μια ματιά στα πιστεύω
τους,όπως τα εκφράζουν οι ίδιοι, δεν βλέπουμε τίποτα
παραπάνω εκτός από μια κλασσική νεοκνίτικη γραμμή
εμπλουτισμένη με τα κλασσικά ιδεολογήματα που εισήγαγε η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα
Δηλαδή περί αντιμνημονίου, οικονομικής κατοχής των
δανειστών, του δυτικού κεφαλαίου και πάνω απ’όλα φυσικά
αντιφιλελεύθεροι και μάλιστα πολύ περισσότερο από
αντιχρυσαυγήτες και αντιφασίστες γενικά (όπως είναι πλέον
όλοι σχεδόν οι αριστεροί και οι οργανώσεις τους) !
Γενικά βλέπουμε ότι η ανάλυσή τους περί κρίσης και των
αιτιών της ήταν σχεδόν ίδια με του ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ (προ
μνημονίου), ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και Χρυσής Αυγής (!),
μεταφρασμένη σε κάπως πιο αναρχική γλώσσα για τα μάτια του
κόσμου (κυρίως των ανόητων που τους πιστεύουν)…
Αλλά και μέχρι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός δεν ήταν και ο
«Ρουβίκωνας» ανοιχτά τίποτα παρά μια αναρχοφασιστική ουρά
του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να θυμηθούμε ότι πρώτον: Κατά τη διάρκεια
της πρώτης καταστροφικής διαπραγμάτευσης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
με την Ε.Ε. (2015), αυτοί δεν δίσταζαν να στηρίζουν
ουσιαστικά την διαπραγμάτευση, διοργανώνοντας πορείες στη

γερμανική πρεσβεία, βρίζοντας Μέρκελ και

Σόιμπλε.

Δεύτερο και πιο κραυγαλέο ότι στις 30 του Ιούνη του 2015 οι
«Ρουβίκωνες» επιτέθηκαν ανοιχτά στους διαδηλωτές του
«Μένουμε Ευρώπη» στο Σύνταγμα που διαδήλωναν τότε κατά τηςπιο ανοιχτά τότε- αντιευρωπαϊκής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
διότι προέβλεπαν περίπου τι επρόκειτο να ακολουθήσει στη
χώρα. Εκεί λοιπόν οι «Ρουβίκωνες» λειτούργησαν ανοιχτά ως
παρακρατικά «μαντρόσκυλα» της κυβέρνησης, κατά των
φιλοευρωπαίων αντιπάλων τους !
Εκείνη την περίοδο μάλιστα (διαπραγματεύσεις- δημοψήφισαμα)
βρέθηκαν ουσιαστικά και οι “Ρουβίκωνες” στο ίδιο
μαυροκόκκινο μέτωπο και με τους Χρυσαυγήτες, χωρίς κανένα
πρόβλημα !
Μόλις φυσικά η κυβέρνηση το γύρισε μνημονιακή, το γύρισαν
και αυτοί αντικυβερνητικοί και αντικαθεστωτικοί για
ξεκάρφωμα, όπως έκαναν και οι διάφοροι Ανταρσύες,
Λαφαζάνηδες, Κωνσταντοπούλου κλπ., για να μην εκτεθούν άλλο
(Το ΚΚΕ λειτούργησε πιο έξυπνα, κρατώντας από την αρχή
κάποιες αποστάσεις από την κυβέρνηση, γνωρίζοντας καλά ότι
μπορεί στο μέλλον να εκτεθεί).
Έκτοτε αφιερώθηκαν σε κάτι υποκριτικές μπούκες της πλάκας
στο ΤΑΙΠΕΔ και στο ΑΔΜΗΕ και καλά επειδή είναι κατά των
ιδιωτικοποιήσεων (να γιατί λέμε ακόμα και τους Έλληνες
αναρχικούς κρατιστές, αν και στην πραγματικότητα
οι
αριστερούληδες είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων αλλά μόνο στο
ρωσοκινέζικης προέλευσης κεφάλαιο), σε γιατρούς που και καλά
παίρνουν φακελάκια και στην εφημερίδα “Πρώτο Θέμα” την οποία
στόχευσαν
όχι
για
τον
δεδομένο
εθνικισμό
και
φιλοχρυσαυγητισμό της, αλλά γιατί αυτή είναι πλέον
αντικυβερνητική…
Συμπέρασμα ; Πρόκειται για καθεστωτικούς-παρακρατικούς
τραμπούκους και ας καμώνονται το αντίθετο. Βλέπετε το
επαναστατηλίκι πουλάει σε εποχή κρίσης, αλλά στην

πραγματικότητα οι περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι επαναστάτες
είναι οι πιο προσκυνημένοι !”
http://taairetika.blogspot.com/2017/11/blog-post_21.html
Aυτά γράφαμε λοιπόν πέρσι τέτοια εποχή, αλλά από τότε έχει
αλλάξει κάτι στο κεφάλαιο Ρουβίκωνας; Το μόνο που έχει
αλλάξει είναι ότι η ρωσοδουλεία τους είναι πλέον ανοιχτή και
έκδηλη στη γραμμή τους (συνεπώς και η κρυφοφασιστική τους
φύση)!
Έτσι λοιπόν πέρσι το χειμώνα, με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα ΑΕΚ-Ντιναμό Κιέβου, χαρακτήρισαν σύσσωμο τον Ουκρανικό
λαό και την Ουκρανική κυβέρνηση ναζί και δικαιολόγησαν έτσι
τη φασιστική εισβολή και κατοχή της Κριμαίας, αλλά και τον
πόλεμο και διαμελισμό που έχουν προκαλέσει οι Ρώσοι φασίστες
στην ανατολική Ουκρανία.
Αυτά φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο από την υιοθέτηση της
Ρωσικής Πουτινικής προπαγάνδας, αλλά υπάρχει και συνέχεια…
Τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει μπούκες σε μια σειρά από
ξένες πρεσβείες, όλες δυτικών και φιλοδυτικών χωρών, όπως ο
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αυστρία, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία
(πιθανόν να μας διαφεύγει και κάποια ακόμα). Ούτε λόγος
φυσικά για μπούκα στη Ρωσική ή σε Ρωσόφιλης χώρας…
Πρόσφατα ωστόσο παραξένεψε πολύ κόσμο και μια μπούκα του
Ρουβίκωνα στην πρεσβεία του Ιράν, μιας ισλαμοφασιστικής
χώρας με καλές σχέσεις με τον Ρωσοκινέζικο φασιστικό άξονα !
Γιατί το έκαναν αυτό ; Μα γιατί εσχάτως το Ιράν βρίσκεται σε
αντιπαράθεση με τους μέχρι τώρα συμμάχους του, Ρωσία και
Άσαντ, για τη μοιρασιά στον πόλεμο της μαρτυρικής Συρίας-την
οποία μακέλεψαν από κοινού- ο οποίος ουσιαστικά μόλις
τελείωσε υπέρ του Άσαντ !
Καθόλου τυχαία, λίγες μόνο ημέρες πριν από το ντου του
Ρουβίκωνα στην Ιρανική πρεσβεία, το Ιράν χτυπήθηκε από τους

Ρωσοκίνητους Ασαντικούς
τρομοκρατική επίθεση !!

ισλαμοφασίστες
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σε

Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο ένα διεθνές φασιστικό-νεοναζιστικό
παζλ που συμπληρώνεται για τους καλούς γνώστες των θεμάτων,
αλλά και ότι όλα τα τσιράκια αυτού του φασισμού ανά τον
κόσμο να συντονίζονται τρομερά μεταξύ τους, ενόσω ο
αρχιδολοφόνος Πούτιν και η Ρωσία πάνε να κάνουν το μεγάλο
βήμα για την παγκόσμια κυριαρχία τους.
Αυτή η Ρωσική κυριαρχία μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη
δύναμη της βρώμικης διπλωματίας και της προβοκάτσιας, είτε
και με νέους πολέμους που θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα και
έναν γενικευμένο-παγκόσμιο πόλεμο !

Μακάρι να περάσει ο Ζάεφ τη
συμφωνία των Πρεσπών !
Όπως έχουν καταλάβει οι περισσότεροι στην Ελλάδα, κατά
πρώτον το Μακεδονικό παίζει και θα συνεχίσει να παίζει
σημαίνοντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και
κατά δεύτερον έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο που δεν
ξέρουμε κατά πόσο παρατεταμένη θα είναι…
Τα δεδομένα είναι τα εξής λοιπόν: Πρώτο ενδεχόμενο να βρει ο
Ζάεφ τους βουλευτές που χρειάζεται για να περάσει από το
κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας τη συμφωνία των Πρεσπών. Σε
αυτήν την περίπτωση η συμφωνία
επικυρώνεται από τους
γείτονες και η «καυτή πατάτα» περνάει στα χέρια της Ελλάδας

!
Τότε λοιπόν θα πυροδοτηθούν εξελίξεις που καθιστούν σχεδόν
αδύνατη την παραμονή του κυβερνητικού θιάσου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
στην εξουσία μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη (τότε δηλαδή που
θα γίνονταν οι εκλογές υπό φυσιολογικές προϋποθέσεις)…
Για να μην πούμε πως το πιθανότερο είναι ο Τσίπρας να
προκηρύξει εκλογές πριν έρθει η συμφωνία στην Ελληνική
βουλή, οπότε η «καυτή πατάτα» του Μακεδονικού να περάσει στα
χέρια του αδαούς και ώψιμου εθνικολαϊκιστή Μητσοτάκη !
Αν αντίθετα ο Ζάεφ δεν μπορέσει να περάσει ποτέ τη συμφωνία
από τη Βουλή του, τότε οι γείτονες θα χρεωθούν την αποτυχία
του συμβιβασμού για το Μακεδονικό, η φασιστική Ρωσία θα έχει
πετύχει μια μεγάλη γεωστρατηγική νίκη και η κυβέρνηση του
Τσίπρα θα μπορέσει να ολοκληρώσει το…θεάρεστο έργο της
τουλάχιστον ως τον ερχόμενο Σεπτέμβρη !
Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα το συμφέρον
της Ελλάδας και όλων των Βαλκανίων είναι να μπορέσει να
περάσει ο Ζάεφ τη συμφωνία των Πρεσπών, να μπει η γειτονική
χώρα στο ΝΑΤΟ και να ξεφορτωθούμε και μια ώρα αρχύτερα την
«πρώτη φορά αριστερά» !
Θα μου πείτε και τι γίνεται μετά ; Μα όποιοι και να έρθουν
μετά (εν προκειμένω κυβέρνηση με Μητσοτάκη πρωθυπουργό)
αποκλείεται να είναι χειρότεροι και πιο αδίστακτοι
τυχοδιώκτες από του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., οπότε γιατί να μας χαλάει
;
Mα και το Μακεδονικό τι θα απογίνει ; Τίποτα δεν θα γίνει…Το
πολύ, πολύ να συμβιβαστούμε ή να ηττηθούμε διπλωματικά και
να συνυπάρξουμε στο ΝΑΤΟ με μια χώρα που θα ονομάζεται είτε
Βόρεια Μακεδονία, είτε FYROM, είτε Δημοκρατία της Μακεδονίας
!
Μήπως μπορεί κανένας σοβαρός και ορθολογιστής άνθρωπος ότι η
Ελλάδα και η Μακεδονία θα πάθουν κάτι κακό αν η χώρα αυτή

έχει επίσημη ονομασία με τον όρο «Μακεδονία» ή αν η Ελλάδα
αναγνωρίσει Μακεδονική ιθαγένεια και γλώσσα ;
Φυσικά και όχι όσο και αν οι Μητσοτάκηδες, οι Χρυσές Αυγές,
οι Λεβέντηδες και οι Γεννηματάδες (δηλαδή ο Λαλιώτης) κάνουν
πατριδοκαπηλία και παίζουν με αισχρό τρόπο με τις χειρότερες
ανασφάλειες και απωθημένα του Ελληνικού λαού (και ιδιαίτερα
των Βορειοελλαδιτών που ξέρουν καλά από τους προγόνους τους
τι σημαίνουν οι αλλαγές συνόρων, οι ανταλλαγές πληθυσμών και
οι εθνοκαθάρσεις).
Για του λόγου το αληθές 140 χώρες τους έχουν αναγνωρίσει ως
τώρα με το συνταγματικό τους όνομα, οι πάντες αναφέρονται σε
Μακεδόνες σε ότι αφορά την εθνικότητα και ιθαγένειά τους και
η γλώσσα τους έχει αναγνωριστεί προ πολλού διεθνώς ως
Μακεδονική.
Οι ίδιοι δε-ειδικά επί VMRO και Γκρουέφσκι-προπαγάνδιζαν
ανενόχλητοι ότι κατάγονται από τους αρχαίους Μακεδόνες και
μπορούσαν να μπαίνουν στην Ελλάδα με διαβατήρια και
ταυτότητες που ανέγραφαν Μακεδονική ιθαγένεια !
Συνεπώς οι…υπερπατριώτες του «όχι» στη συμφωνία των Πρεσπών
δεν ενοχλούνται από αυτά τα τετελεσμένα- τα οποία θα
συνεχιστούν αν δεν περάσει η συμφωνία των Πρεσπών-αλλά
ενοχλούνται από την εν λόγω συμφωνία όπου οι γείτονες θα
ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και αποκηρύσσουν την αρχαία
Μακεδονία σε κάθε επίπεδο (φυλής, γλώσσας, ιθαγένειας)
παραδεχόμενοι πως δεν έχουν καμία σχέση !
Συμπέρασμα ; Κλείνουμε τα αυτιά στους πολιτικούς απατεώνες
και δημαγωγούς κάθε παράταξης και ευχόμαστε να περάσει ο
Ζάεφ από τη Βουλή του τη συμφωνία των Πρεσπών, πρώτα για το
καλό της Ελλάδας και μετά για τους διεθνείς συσχετισμούς !
Άλλωστε η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με το
συναίσθημα και όποτε γίνεται είναι συνταγή προς καταστροφή…

Αν ο ληστής ήταν straight και
δεξιός ;
Δεν είχα κανένα σκοπό να γράψω κάτι για το περιβόητο ζήτημα
του περιβόητου Ζακ και του θανάτου του, μετά την απόπειρα
ληστείας σε κοσμηματοπωλείο, διότι η χώρα μας έχει τόσα και
τόσα σοβαρά προβλήματα για να μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό…
Μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση
έγινε, όχι μόνο από τους γνωστούς
αλληλέγγυους, αλλά και από μεγάλη
μόνο του αριστερίζοντος τύπου (και

αυτή η κινητοποίηση που
αναρχοαριστερούς και gay
μερίδα του τύπου και όχι
φιλελεύθερων και άλλων) !

Μιλάμε τώρα για μια κινητοποίηση που δεν έχω δει για τόσους
και τόσους αδικοχαμένους ανθρώπους εδώ και χρόνια οπότε για
το λόγο αυτό θα καταθέσω κι’εγώ την άποψή μου…
Κατά πρώτον εμείς δεν είμαστε δικαστές ούτε ιατροδικαστές
για να κρίνουμε το συμβάν και να πάρουμε θέση, ούτε θα
προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ότι
υπερέβη τα εσκαμμένα, ας καταδικαστεί ή αν κριθεί ότι ήταν
σε άμυνα, ας αθωωθεί…
Όμως αναρωτιέμαι τα εξής: Γιατί όλοι αυτοί οι
«υπερδημοκράτες» έσπευσαν ήδη να καταδικάσουν τους
κατηγορούμενους, μιλώντας για δολοφόνους και λιντζάρισμα,
και να προκαταλάβουν την Ελληνική δικαιοσύνη ; Που είναι το
τεκμήριο αθωότητας ;
Και ακόμα χειρότερα γιατί διάφοροι αναρχο-αλληλέγγυοι
απειλούν τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου ;

Αυτή είναι η δημοκρατία τους και το κράτος δικαίου στο οποίο
πιστεύουν ;
Θα μου πείτε τώρα είδαν το περιβόητο
βίντεο είδαν μόνο αποσπάσματα και από
τους συμφέρει (πχ. προσπερνούν ότι το
και πως ακόμα και χτυπημένος αρπάζει
όποιον βρίσκει μπροστά του), χωρίς
εκδοχή του κατηγορουμένου…

βίντεο ; Μόνο που στο
αυτό κράτησαν και ότι
θύμα κρατούσε μαχαίρι
ένα γυαλί και απειλεί
να έχουν ακούσει την

Από την άλλη βλέπουμε να παρουσιάζεται ως βασικό
χαρακτηριστικό και…προσόν του θύματος η ομοφυλοφιλικήακτιβιστική του ταυτότητα και δευτερεύοντος η εξάρτησή του
απ’τα ναρκωτικά και το πρόβλημα υγείας ως φορέας του AIDS (
και συνήθως με αναλύσεις του τύπου φταίει το σύστημα και η
κοινωνία…).
Επιπλέον το θύμα φέρεται να ήταν και αριστερός, αφού δούλεψε
παλιότερα στον Συριζαίο σοσιαλφασίστα Μπαξεβάνη (δες και
ανακοίνωση υπέρ του της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Σβίγκου
στο twitter)…
Και ρωτάω εγώ τώρα, αν το θύμα ήταν straight και δεξιός, θα
ασχολιόταν κανένας αλληλέγγυος και κουλτουριάρης μαζί του ή
θα πήγαινε σχεδόν άκλαυτος ; Ή ακόμα και αν δεν είχε AIDS
και δεν ήταν ναρκομανής ; E, λοιπόν δεν θα ασχολούνταν παρά
ελάχιστοι ! Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι αριστεροί φωνάζουν
επιλεκτικά μόνο για τους δικούς τους και τους διάφορους
συντρόφους τους και είναι κατά της βίας μόνο κατά το δοκούν…
Και όπως είναι άσχημο να γίνονται διακρίσεις κατά των
ευπαθών μειονοτήτων, άλλο τόσο άσχημο είναι να
εκμεταλλεύονται αυτήν την ταυτότητά τους για να αποκομίζουν
οφέλη και για να αντιμετωπίζονται ως κάτι πιο σημαντικό από
τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Ομοίως λοιπόν είναι απαράδεκτο και οι διάφοροι αλληλέγγυοι
να ηρωοποιούν αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και μετά θάνατον
όπως τώρα, μόνο και μόνο για συγκεκριμένες τους ιδιότητες

όπως η ομοφυλοφιλία ή ο αριστερισμός κλπ και ακόμα και αν
είναι ληστές ή κάτι άλλο απεχθές…
Ερώτηση δεύτερη: Αν είχε σκοτώσει ο ληστής τον
κοσμηματοπώλη, θα γινόταν αυτός ο πανικός που έγινε τώρα ή
θα πήγαινε και αυτός άκλαυτος ; Φυσικά και το δεύτερο !
Άλλωστε μόλις χθες εξέπνευσε ένας νεαρός κοσμηματοπώλης θύμα
ληστείας πριν τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και δεν ασχολείται
άνθρωπος ! Πιο σημαντικός λοιπόν ένας ληστής και η ζωή του
από τα θύματα των ληστών σύμφωνα με αριστερούς και άλλους
κουλτουριάρηδες !
Ή αν σε αυτό το περιστατικό ο ληστής ήταν δεξιός ή κάτι άλλο
και ο καταστηματάρχης αριστερός ή gay, αυτοί οι ίδιοι δεν θα
έλεγαν τώρα «καλά του έκανε του φασίστα κακοποιού, αφού
κινδύνευε η ζωή του» ή όχι ;
Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό, ούτε το ότι αυτός ο
άνθρωπος υπερπροβλήθηκε και ηρωοποιήθηκε από ορισμένους, ενώ
η ζωή του θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς αποφυγή ! Είναι
ασύλληπτο ότι αυτές οι νοσηρές μειοψηφίες, που συχνά έχουν
πένες και μικρόφωνα, παρουσιάζουν αυτή την έκλυτη ζωή του
θύματος (ληστείες, ναρκωτικά, τραβεστισμός, πορνεία) ως κάτι
σχεδόν ιδεατό και προς μίμηση !

Μιλάμε δηλαδή για ιδεολογήματα τύπου Βαλλιανάτου όπου όλα
αυτά ιδεολογικοποιούνται και γίνονται στάση ζωής, αλλά κατά

τ’άλλα, όταν πληρώνουν το τίμημα, φταίει η “άτιμη κοινωνία”…
Εδώ φτάνουν ακόμα και στο σημείο να ισχυρίζονται ότι ο απλός
άνθρωπος εργαζόμενος και νοικοκύρης κρύβει κακία, βία και
είναι άπονος, ενώ αντίθετα το περιθώριο τύπου Ζακ είναι
μεγαλόκαρδο, ρομαντικό και καλή ψυχή !!
Συμπέρασμα; Τα νοσηρά μυαλά των αριστερών και άλλων
ιδεοληπτικών που τους ακολουθούν είναι κοινωνικά επικίνδυνα
και πρέπει να προφυλάξουμε τις κοινωνίες μας από αυτές τις
ιδέες ! Επιτίθενται σε κάθε κοινωνική αξία και αποθεώνουν
οτιδήποτε ακραίο, αντικοινωνικό και παρασιτικό !
Δεν είναι τυχαίο που όλες σχεδόν οι χώρες της δύσης πάνε
πλέον σε δεξιά κόμματα και συχνά στο αντίθετο- και εξίσου
απεχθές- άκρο της δεξιάς. Όλο αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων,
διότι γνωρίζουν τι νοσηρά πράγματα πρεσβεύει πλέον η
αριστερά !

Πολιτική και πολιτικοί χωρίς
δημοκρατική κουλτούρα
Την αρχή έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το εμπάργκο που κήρυξε στον ΣΚΑΪ
επειδή αυτό το κανάλι επέμενε να επισημαίνει έγκαιρα το
μέγεθος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική (κυρίως στο
μαρτυρικό Μάτι) και κυρίως την αδράνεια της κρατικής
μηχανής, αυτής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
Βεβαίως δεν περίμενε κανένας ρεαλιστής
πολιτικής ότι άνθρωποι που προέρχονται
γκροπούσκουλα όπως αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ
δημοκρατικές ευαισθησίες και ανοχή, οπότε
καθόλου μια τέτοια απόφαση.

και γνώστης της
από ακροαριστερά
μπορεί να έχουν
δεν μας εκπλήσσει

Να όμως που προ ημερών παρόμοια απόφαση, με εμπάργκο στην
ΕΡΤ, πήρε και η Νέα Δημοκρατία λόγω της ακραίας τοποθέτησης
ενός παγκοσμίως άγνωστου δημοσιογράφου της, ο οποίος
σύγκρινε τον Μητσοτάκη με θεωρητικούς του ΙταλικούΜουσολινικού φασισμού !
Ο Μητσοτάκης είναι σίγουρα πατριδοκάπηλος, αλλά το
«φασίστας» είναι οπωσδήποτε βαρύ και ακραίο και δεν είναι
σοβαρή τοποθέτηση. Από την άλλη ωστόσο σε μια δημοκρατία που
σέβεται τον εαυτό της και κάτι υπερβολικό ή ανόητο πρέπει να
έχει το ελεύθερο να ακούγεται (εκτός αν είναι υβριστικό και
χυδαίο), ακόμα και στην ΕΡΤ που είναι λιβανιστήρια της
εκάστοτε κυβέρνησης.
Για το λόγο αυτό λοιπόν το εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας
στην ΕΡΤ είναι μια λανθασμένη κίνηση, αφού αντιγράφει
ουσιαστικά πρακτικές ΣΥΡΙΖΑ. Και, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα κόμμα σαν τη Ν.Δ. θέλει να
παριστάνει το εκσυγχρονιστικό και φιλελεύθερο δεν
επιτρέπεται να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ !
Κάποιος όμως θα πρέπει να πει στους «εγκεφάλους» και τα
επιτελεία όλων των κομμάτων πως λιγότερες εμφανίσεις των
στελεχών τους στα ΜΜΕ σημαίνει και λιγότερη πληροφόρηση και
ενημέρωση και συνεπώς και έλλειμμα δημοκρατίας.
Θα μου πείτε τώρα ότι συνήθως οι πολιτικοί λένε αρλούμπες
και ψέματα ; Μα και πάλι θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία
στον πολίτη να κρίνει και την αρλούμπα και το ψέμα καιανάλογα με τη νοημοσύνη του- να το απορρίψει ή να το χάψει…

Τι μας δείχνουν τελικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελληνική
πολιτική εν έτη 2018 ; Πολύ απλά ότι οι Έλληνες πολιτικοί
έχουν μειωμένα δημοκρατικά αντανακλαστικά και ελλιπή
δημοκρατική κουλτούρα και πως μέσα στην οικονομική κρίση
έχουν γίνει και χειρότεροι !
Πως αλλιώς άλλωστε θα μπορούσε η ναζιστική συμμορία της
Χρυσής Αυγής να είναι ακόμα εντός νόμου, κανένα κόμμα να μη
ζητάει να βγει εκτός και να αντιμετωπίζεται πλέον περίπου ως
καθώς πρέπει κόμμα ; Και όμως αυτό συμβαίνει στην Ελληνική
δημοκρατία του 2018 την οποία ο πολύς κύριος Προκόπης
Παυλόπουλος διαφημίζει περίπου ως παράδεισο δημοκρατίας και
ανεκτικότητας !

Το θέατρο του παραλόγου με
συμφωνία Πρεσπών, έθνος και
γλώσσα…
Βλέπουμε προφανώς ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη- στην
πραγματικότητα μαϊντανού τον Σαμαρά και Καραμανλή-και όχι
μόνο αυτή, δημαγωγεί ασύστολα με το θέμα του Μακεδονικού και
της συμφωνίας των Πρεσπών, διότι προφανώς ξέρει ότι

απευθύνεται σε λαό που, σε μεγάλο βαθμό, πιστεύει ότι
τον…ψεκάζουν και πως είναι περιούσιος.
Και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, αλλά και η Χρυσαυγές,
οι Λεβέντηδες έως και οι Λαφαζάνηδες, αλλά τη μεγαλύτερη
σημασία εδώ έχει η στάση της Ν.Δ. αφού οι υπόλοιποι δεν ήταν
και ποτέ σοβαρά και μαζικά κόμματα.
Από την άλλη έχουμε και μια κυβέρνηση που ,από ανικανότητα
και κομμουνιστική ροπή προς τη μυστικοπάθεια και το ψεύδος,
αδυνατεί να εξηγήσει τα πράγματα όπως είναι, γι’αυτό και
αξίζει να σταθούμε ορθολογικά σε κάποια πράγματα…
Εκεί που επικεντρώνεται κυρίως η Νέα Δημοκρατία
στον…ανένδοτό της κατά της συμφωνίας είναι στο ότι η
κυβέρνηση «αναγνώρισε Μακεδονική γλώσσα και εθνικότητα και
συνεπώς είναι προδοτική και βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα
κλπ…» Είναι όμως έτσι ;
Αυτό που παραλείπει εσκεμμένα να πει η Νέα Δημοκρατία ότι
αυτή η συγκεκριμένη γλώσσα μιλιόταν και λεγόταν έτσι από
τους ντόπιους και πολύ πριν από τη συμφωνία των Πρεσπών, για
την ακρίβεια εδώ και περίπου έναν αιώνα. Και όχι μόνο από
τους ντόπιους αφού αναγνωρίζεται πλέον με αυτό το όνομα και
διεθνώς δηλαδή από γλωσσολόγους και διεθνείς οργανισμούς.
Όμως η Νέα Δημοκρατία (και όχι μόνο αυτή) ξέρει ότι
απευθύνεται κυρίως σε ημιμαθείς ξερόλες που δεν μπαίνουν
ούτε καν στον κόπο να «γκουγκλάρουν» για να ενημερωθούν για
ένα τέτοιο ζήτημα όπως η γλώσσα αυτής της χώρας…
Το δεύτερο και πιο σημαντικό που αγνοούν είναι ότι μια
γλώσσα δεν είναι κράτος για να αναγνωρίζεται ή όχι από μια
χώρα και ούτε μπορεί καμία κυβέρνηση στον κόσμο να αλλάξει
όνομα σε μια γλώσσα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν αναγνώρισε καμία
γλώσσα, αλλά αντίθετα η συμφωνία κάνει τη διάκριση πως η
συγκεκριμένη γλώσσα ανήκει στη Σλαβική οικογένεια και δεν
έχει καμία σχέση με αυτήν της αρχαιότητας.

Συνεπώς, ούτε λίγο ούτε πολύ, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα
δημαγωγεί πάνω σε κάτι μάλλον θετικό που επετεύχθη για την
Ελληνική πλευρά !Τώρα το πως φτάνει μια γλώσσα να θεωρείται
αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή διεθνώς-ακόμα και αν η αρχική
ρίζα της είναι μια άλλη (εν προκειμένω τα Βουλγάρικα και τα
Σερβικά) είναι ένα ζήτημα που δεν είναι της ώρας να
εξηγήσουμε…
Aς εξηγήσουμε όμως και το ζήτημα του έθνους και τι ισχύει.
Τα έθνη είναι συλλογικοί αυτοπροσδιορισμοί που επίσης δεν
αναγνωρίζονται ή όχι, ούτε φυσικά μπορούν να μετονομαστούν
από μια άλλη χώρα.
Ας εξηγήσουμε τι διαφορά μεταξύ εθνικότητας και υπηκοότηταςιθαγένειας και τι ισχύει στη συμφωνία. Η εθνικότητα κάποιου
είναι ένας όρος που έχει τη ρίζα του στο έθνος και δεν έχει
κάποια επίσημη νομική ή διακρατική ισχύ, αλλά στηρίζεται σε
μια διαμορφωμένη εθνική ταυτότητα και στον ατομικό εθνικό
αυτοπροσδιορισμό και συναισθηματικό δέσιμο κάποιου με μια
εθνοτική ομάδα.
Όταν λοιπόν ο Μητσοτάκης λέει ότι η Ελλάδα αναγνώρισε
Μακεδονικό έθνος και εθνικότητα επίσης ψεύδεται ή είναι απλά
άσχετος και αυτός και το επιτελείο του, διότι τα έθνη και οι
εθνικότητες δεν αναγνωρίζονται !

Αυτό που αναγνώρισε η Ελλάδα με τη συμφωνία των Πρεσπών
είναι η Μακεδονική υπηκοότητα ή ιθαγένεια (είναι το ίδιο
πράγμα) που είναι ότι αναγράφεται σε ταυτότητες διαβατήρια
και άλλα επίσημα έγγραφα για διεθνή χρήση.
Ο βόρειος γείτονας θα αναγράφονται όμως πλέον ως «Μακεδόναςπολίτης της Βόρειας Μακεδονίας» (για να ξεχωρίσει απ’τους
δικούς μας Μακεδόνες), ενώ εδώ και 26 χρόνια αναφέρονταν ως
σκέτο «Μακεδόνας» ! Έτσι λοιπόν κάτι που επίσης μοιάζει υπέρ
της Ελλάδας η Ν.Δ. το μετατρέπει σε αρνητικό, προδοσία κλπ.
Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά η ρητορική όλων των εθνικά
«σκληρών» μιλάει για εκχώρηση Μακεδονικού έθνους και γλώσσας
στους γείτονες και φαίνεται πως έχουν ξεχάσει και τα
Ελληνικά τους !
Και αυτό διότι όταν μιλάμε για εκχώρηση σημαίνει πως ήταν
κάτι δικό μας που το παραχωρήσαμε. Όπως όμως ξέρουμε όλοι,
οι Έλληνες δεν μιλάμε καμία Μακεδονική γλώσσα, ούτε φυσικά
υπάρχουν Έλληνες που να ανήκουν σε κανένα Μακεδονικό έθνος
(Υπάρχουν μόνο λίγοι Σλαβόφωνοι στη Μακεδονία που
ταυτίζονται εθνικά με το γειτονικό κράτος) ! Άρα τι ακριβώς
εκχωρήσαμε ;
Βλέπουμε λοιπόν πως πολλοί στην αντιπολίτευση ταυτίζονται με
οτιδήποτε δημαγωγικό, ανορθολογικό και ακραίο για να
χτυπήσουν μια όντως τραγική κυβέρνηση. Αυτό πέρα από
περιστασιακές ψήφους (αν έρθουν και αυτές) μόνο κακό κάνει
σε έναν τόπο που όσο περνούν τα χρόνια όλο και
ριζοσπαστικοποιείται και πάει στα άκρα περισσότερο.
Είναι λυπηρό αντί να προσπαθήσουμε να χτίσουμε καλύτερες
σχέσεις, μέσω της real politic, με τις γειτονικές μας χώρες
να οξύνουμε τα εθνικιστικά πάθη και να παίζουμε με τις
φοβίες του Ελληνικού λαού πως κινδυνεύει από κάποιους
εχθρούς που αιωνίως τον επιβουλεύονται.

Δεν κατέρρευσε η κυβερνητική
δράκα !
Αυτός ο τελευταίος βαρετός κυβερνητικός ανασχηματισμός, ένα
πράγμα είναι που μας δείχνει κυρίως…
Όχι ότι αυτή η κυβέρνηση μαζεύει τα «αζήτητα» του ΠΑΣΟΚ και
της Ν.Δ. (Παπακώστα, Ξενογιαννακοπούλου, Μπόλαρης,
Κουρουμπλής και άλλοι), ούτε ότι υπουργοποιούνται άνθρωποι
χωρίς προσόντα και βιογραφικό σαν αυτή την-κατά τ’άλλα
καλλονή-Σαλονικιά Νοτοπούλου, διότι αυτό πλέον δεν είναι
είδηση με δαύτους !
Το σοβαρό της υπόθεσης του ανασχηματισμού είναι ότι δεν
φαίνεται να υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. με
βάση το Μακεδονικό, μιας που οι υπουργοί και υφυπουργοί των
ΑΝ.ΕΛ. αυξήθηκαν στη νέα κυβέρνηση !
Έτσι ο συνειρμός λέει ότι αυτή η κυβερνητική δράκα δεν
πρόκειται να πέσει πριν την ώρα της, διότι ακόμα και αν οι
ΑΝ.ΕΛ. δεν ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως
διατείνονται, είτε αυτή θα περάσει με τις ψήφους ΠΑΣΟΚ και
«Ποταμιού, είτε δεν θα περάσει καθόλου, αλλά η κυβέρνηση θα
συνεχίσει να υφίσταται τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές !
Θα μου πείτε τώρα και τι θα γίνει, αν δεν περάσει καθόλου η
συμφωνία των Πρεσπών ; Το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα
καταλήξει κατά της Ελλάδας και η γειτονική χώρα θα μπει
αναίμακτα στο ΝΑΤΟ, είτε ως FYROM, είτε ως Δημοκρατία της
Μακεδονίας ! Εκτός πια και αν οι γείτονες απορρίψουν τη
συμφωνία με κανένα συντριπτικό ποσοστό και βάλουν τρομερό
«αυτογκόλ», σώζοντας τους εδώ κυβερνώντες !
Πάντως σε αυτήν την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, κατά κάποιον

τρόπο, καλυμμένος αφού μπορεί να ρίξει την εθνική ήττα που
θα έχει έρθει στους, ήδη σβησμένους εκλογικά από τον χάρτη,
ΑΝ.ΕΛ. ! Τότε βεβαίως οι δρόμοι τους θα χωρίσουν φιλικά,
αφού θα είναι μάλλον απίθανο να κατεβάσουν κοινό ψηφοδέλτιο
στις εκλογές (όπως λέγεται ότι σκοπεύουν να κάνουν).
Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία, διότι
τελευταία παρουσιάστηκε ένας ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι
συγκρούεται με τη Ρωσία λόγω Μακεδονικού και από την άλλη οι
ΑΝ.ΕΛ. πιστοί στη σκληρή εθνικιστική γραμμή και στο Ρώσικο
αφεντικό τους (μιλάμε βεβαίως για ένα κόμμα που έχει από
πίσω του τον Ρώσο ολιγάρχη Μαλοφέεφ και γενικά τη Ρωσική
υπερδύναμη).
Να όμως που στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε σοβαρό ρήγμα
στην συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως φαίνεται από τα παραπάνω…
Έτσι το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πιθανότατα η
κυβέρνηση θα συνεχίσει στη γραμμή της Ρωσοφιλίας, παρά τη
σύγκρουση για το Μακεδονικό και τις απελάσεις διπλωματών
(και πιθανότητα και τους δολοφονικούς εμπρησμούς που πολύ
πιθανό να ήταν η Ρωσική απάντηση στην κυβέρνηση…) και θα
παριστάνει τη φιλοευρωπαϊκή !
Το δεύτερο ενδεχόμενο-που παίζει σοβαρά πλέον-είναι η όλη
σύγκρουση κυβέρνησης-Ρωσίας να είναι, λίγο ως πολύ, κάλπικη
για να ρίξει στάχτη στα μάτια της Ευρώπης (για τους ντόπιους
δεν μιλάμε, αφού είναι έτσι κι’αλλιώς αδαείς…) !
Σε αυτή την περίπτωση όμως η Ρωσία δεν έχει λόγο να έχει
βάλει-με τους αντιεξουσιαστές ανθρώπους της (γιατί αυτοί τις
βάζουν συνήθως)- τις δολοφονικές φωτιές στην Αττική, οπότε
ποιος της έβαλε (διότι δεν αμφισβητείται από σοβαρό και
ενημερωμένο άνθρωπο ότι ήταν εμπρησμοί) ;
Αν τυχόν και για κάποιον λόγο
τις φωτιές έβαλαν οι
αντιεξουσιαστές για λογαριασμό αυτής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛ., τότε αυτή η κυβέρνηση είναι φασιστική, ναζιστικού
τύπου και εγκληματική !!

Αυτά όμως είναι ερωτήματα που δεν μπορούμε, τουλάχιστον προς
το παρών, να τα απαντήσουμε με σιγουριά, όσο γνώστες της
Ελληνικής και διεθνούς πολιτικής και παρασκηνίου να είμαστε.
Ελπίζουμε όμως σιγά, σιγά το κουβάρι να ξετυλιχτεί και να
μπορέσουμε να το κάνουμε για να ενημερώσουμε με ασφάλεια
και τον κόσμο για όλα αυτά τα υποχθόνια που συμβαίνουν.

Γι’αυτό γύρισαν πίσω οι δύο
αξιωματικοί !
ΓΙΑ ΠΟΙΟN ΛΟΓΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΦΗΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ !
Ας δούμε ρεαλιστικά για ποιον λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν (αυτός
και το επιτελείο του το αποφάσισε, να μην γελιόμαστε…) άφησε
ελεύθερους τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, αποφασίζοντας
τελικά να δικαστούν ερήμην, και πέρα από τις γραφικότητες
για παρέμβαση Τραμπ ή και…θεϊκή παρέμβαση.
Πρώτα όμως αναρωτιόμαστε ότι αφού αυτοί οι δύο αξιωματικοί
ήταν-σύμφωνα με την εθνική γραμμή-αθώοι που απλά χάθηκαν,
γιατί μετατέθηκαν σε άλλες μονάδες και οι ίδιοι και οι
προϊστάμενοί τους ; Και γιατί από τη μιά παίρνουν μεταθέσεις
και από την άλλη αποθεώνονται ως ήρωες ;
Το δεδομένο πάντως είναι ότι ο Τούρκος ηγέτης δεν θα τους
άφηνε τόσο εύκολα ελεύθερους αν δεν έπαιρνε ή αν δεν πίστευε
ότι θα πάρει κάτι στη σκακιέρα της διεθνούς διπλωματίας και
μάλλον πρόκειται για κάτι σημαντικό για να αποφασίσει
αναλόγως !
Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι η Τουρκία

δεν πήρε

στο

διπλωματικό παζάρι απαραίτητα θρησκευτικά δικαιώματα για τη
μειονότητα της Θράκης (Τουρκική ή Μουσουλμανική ή όπως
αλλιώς θέλετε πείτε την) με την απευθείας εκλογή μουφτήδων
από τους ίδιους τους μειονοτικούς αντί του διορισμού τους
από το Ελληνικό κράτος.
Το μόνο που πέρασε η κυβέρνηση είναι ένας νόμος με τον
οποίον συνταξιοδοτεί πρόωρα τους μέχρι τώρα μουφτήδες τους
οποίους όντως δεν ήθελε ο Ερντογάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει
σε καμία περίπτωση ότι οι νέοι μουφτούδες είτε θα εκλέγονται
από τους μειονοτικούς, είτε θα ορίζονται από την Τουρκία του
Ερντογάν και αυτό είναι ξεκάθαρο αφού του Ελληνικό υπουργείο
παιδείας όρισε ήδη νέους μουφτήδες και μάλιστα με αντιΕρντογάν δράση !
Το μόνο που είναι πιθανό να έγινε είναι να προσπάθησε ο
Τσίπρας μέσω αυτού του νόμου να ξεγελάσει τον Ερντογάν ότι
κάνει υποχωρήσεις στο θέμα της μειονότητας και να
προσδοκούσε ανταλλάγματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο,
όμως…Αλλά και συναλλαγή να γινόταν πιο το κακό ; Η
διπλωματία και η εξωτερική πολιτική κάπως έτσι λειτουργεί,
πάντα δίνεις κάτι και παίρνεις κάτι, ιδιαίτερα με χώρες από
τις οποίες δεν είσαι πιο ισχυρός…
Βεβαίως ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά
διότι, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, ζει κάπου στο 18 ο
αιώνα και ακόμα πιο πίσω, έχοντας μαξιμαλιστικές απαιτήσεις
και μην μπορώντας να καταλάβει πως λειτουργεί ο σύγχρονος
κόσμος και η διπλωματία. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως οι
πολιτικοί πρέπει να ακολουθούν τον λαό στο σκοταδισμό του ή
να δημαγωγούν πάνω σε αυτόν το σκοταδισμό…
Είναι λοιπόν ιδιαίτερα θλιβερό για τη Νέα Δημοκρατία να
καταφεύγει σε τέτοιου είδους εθνικιστική συνωμοσιολογία,
μέσω του Κουμουτσάκου, και δήθεν διπλωματική συναλλαγή με
αντικείμενο τη μειονότητα της Θράκης. Δεν συζητάμε βέβαια
για Χρυσή Αυγή και Λεβέντη που ούτως ή άλλως δεν είναι
σοβαρά κόμματα…

Αλλά δεν έγινε άραγε καμία Ελληνική υποχώρηση ; Δεν το
γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι πιθανό να
εκδοθούν στην Τουρκία είτε κάποιοι από τους περιβόητους
πραξικοπηματίες, είτε αριστεροί τρομοκράτες στους οποίους
δίνει άσυλο η Ελλάδα.
Ότι και να έχει γίνει όμως αυτή η κυβέρνηση δεν είναι και
άξια συγχαρητηρίων διότι εξαιτίας της δική της εμμονή στο να
δώσει άσυλο στους Τούρκους πραξικοπηματίες, αυτοί οι δύο
Έλληνες μπήκαν σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και περιπέτεια για
πεντέμιση μήνες !
Και τότε γιατί τους άφησε ελεύθερους ο Ερντογάν, αν δεν πήρε
ανταλλάγματα ; Πιθανότατα αυτή η ενέργεια να ήταν ταυτόχρονα
και κάτι σαν επίδειξη δύναμης απέναντι στον βρώμικο
«πλανητάρχη» Τραμπ, αφού την ίδια στιγμή που ελευθερώνουν
τους δικούς μας, ο Αμερικανός πάστορας δεν απελευθερώνεται
και την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί κάνουν ανοιχτό
οικονομικό πόλεμο στην Τουρκία !!
Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Ερντογάν, όντας διπλωματικά
απομονωμένος από δύση Ελλάδα και Ισραήλ, (και έχοντας μόνο
το βρώμικο και ύπουλο σφυχταγκάλιασμα της Ρωσίας) δεν είναι
χαζός και ξέρει πως πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις της
χώρας του και με την Ευρώπη και με την Ελλάδα, καθώς
παραμένει και Νατοϊκή χώρα.

Γι’αυτούς του λόγους και δεν πρέπει να νομίζει ο κόσμος ότι

ο-κατά τ’άλλα αυταρχικός- Ερντογάν επεδίωκε ποτέ μεγάλη
ένταση και θερμά επεισόδια με την Ελλάδα, ούτε πως η ευθύνη
της πρόσφατης έντασης μεταξύ των δύο χωρών είναι
αποκλειστικά Τουρκική. Αυτό παρόλη την κατά καιρούς
επιθετική ρητορική του (με την οποία προσπαθεί να
συναγωνιστεί
σε…πατριωτισμό
την
πιο
εθνικιστική
αντιπολίτευση) και παρόλη τη δαιμονοποίησή του ως παρανοϊκό
και νούμερο ένα εχθρό του Ελληνικού έθνους από τα δικά μας
κόμματα και ΜΜΕ.
Όπως και να έχει εμείς χαιρετίζουμε ως θετική αυτή την
Τουρκική απόφαση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων για πολλούς
και σημαντικούς λόγους και θα θέλαμε-αν και πολύ
αμφιβάλλουμε-να γίνει μια καινούργια αρχή στις
Ελληνοτουρκικές σχέσεις που θα στηρίζεται στη διπλωματία, τη
real politic και τις εκατέρωθεν υποχωρήσεις και κατανόηση.
Είναι δε πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο
προβοκάτορας Τραμπ (αλλά και δευτερεύοντως η Ευρώπη)
επιχειρεί να σπρώξει με την πολιτική του την Τουρκία του
Ερντογάν εκτός ΝΑΤΟ και ολοκληρωτικά στην αγκαλιά της
Ρωσίας. Αν αυτό γίνει θα σημαίνει ότι η Τουρκία θα γίνει
οριστικά και αμετάκλητα μέρος του Ρωσικού φασιστικού άξονα
και ότι η Ευρώπη θα αποκοπεί οριστικά από κάθε ενεργειακή
πηγή πέρα από αυτές που ελέγχει η Ρωσία !
Οι συνέπειες αυτού θα είναι τραγικές αφού η Ρωσία θα μπορεί
να εκβιάζει ενεργειακά την Ευρώπη και γι’αυτό να επιτίθεται,
να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει κι’άλλες χώρες (πέραν της
Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Συρίας) και να μένει
ατιμώρητη, χωρίς κυρώσεις !

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 !!…

Έχουν κάνει και την εκκλησία
φασιστικό παρακράτος
Το ότι ο Αμβρόσιος Καλαβρύτων είναι μέγας παράφρων και
φασίστας είναι σε όλους γνωστό και δεν πρέπει να μας
εκπλήσσει οποιαδήποτε ακρότητα και ανοησία εκστομίζει, ακόμα

και η τελευταία για τις φονικές φωτιές και τα θύματα !
Αλλά το θέμα μας εδώ είναι η ανοχή της επίσημης εκκλησίας
και σε αυτόν και σε άλλους φασίστες μητροπολίτες που έχει
μέσα της η εκκλησία (Πχ. ο Πειραιώς Σεραφέιμ). Διότι τι
ωφελεί να βγαίνει ο…φίλος μας ο Ιερώνυμος και να καταδικάζει
στα λόγια τον Αμβρόσιο, χωρίς καν να τον καλεί σε μια
απολογία, έστω για τα μάτια του κόσμου ;
Δεν θα ήταν αυτονόητη για κάποιον που σέβεται στοιχειωδώς τη
θρησκεία που πρεσβεύει μια τιμωρία του Αμβρόσιου και για το
τελευταίο «μαργαριτάρι» και για άλλα που έχει πει ; Διότι
εδώ μιλάμε για μέγιστη σκατοψυχία και ασέβεια στη μνήμη
περίπου 100 νεκρών και των συγγενών τους…
Και όμως ο παμπόνηρος Ιερώνυμος κρύβεται και πάλι πίσω από
το γνωστό του ψευδοεπιχείρημα περί της ελεύθερης έκφρασης
άποψης, παρότι ισχυρίζεται πως διαφωνεί και καταδικάζει !
Ξέρετε όμως γιατί η εκκλησία δεν τιμωρεί και δεν εγκαλεί
ποτέ ούτε τον Αμβρόσιο, ούτε και κανέναν άλλον από αυτούς ;
Πρώτον διότι ο Αμβρόσιος, ως πολύ παλιός στο «κουρμπέτι». θα
μπορούσε να βγάλει στη φόρα τα «άπλυτα» της εκκλησίας και
πολλών δεσποτάδων ! Και μιλάμε τόσο για οικονομικά, όσο και
σεξουαλικά σκάνδαλα (κυρίως ομοφυλοφιλικά) από τα οποία
είναι γεμάτη η εκκλησία !
Αλλά το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι η εκκλησία ακολουθεί
ιδεολογικά και την πολιτική πορεία της χώρας, κάτι που
σημαίνει εξτρεμισμός και ρωσοδουλεία ! Στη λογικά αυτή και
κατάμαυροι φασίστες και δηλωμένοι χρυσαυγήτες σαν τον
Αμβρόσιο είναι χρήσιμοι στον Ιερώνυμο και την εκκλησία του.
Μπορεί δηλαδή ο ρωσόφιλος Ιερώνυμος να είναι σφουγγοκωλάριος
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η εκκλησία του εμπεριέχει μέσα και
δηλοωμένους μαύρους φασίστες, καθώς τους είναι απαραίτητοι.
Σας θυμίζει τίποτα αυτό ; Όπως ακριβώς στην Ελλάδα
συγκυβερνά ο «πρώτη φορά αριστερά ΣΥΡΙΖΑ» με τον εθνοφασίστα

Καμμένο και όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει τους
δολοφόνους Χρυσαυγήτες ! Αλλά και όπως ακριβώς και στη Ρωσία
κυβερνά ο πρώην καγκεμπίτης Πούτιν, αλλά το καθεστώς του
ελέγχει και την άκρα δεξιά…
Γι’αυτούς τους λόγους δεν μας εκπλήσσει λοιπόν που και η
εκκλησία μετατρέπεται σε φασιστικό παρακράτος με τον ψετομετριοπαθή Ιερώνυμο να της βάζει μια πιο αθώα ταμπέλα, διότι
δεν υιοθετεί τη δημαγωγία και την αμετροέπεια του καθαρά
ακροδεξιού και Ρώσου πράκτορα Χριστόδουλου.

