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

Μεγάλη ξεφτίλα για την ΕΡΤ
και το «βύσμα» της ! Φαβορί
πλέον για νίκη η Φουρέιρα !
Ο αποκλεισμός της Ελληνικής συμμετοχής από τον
τελικό της Eurovision ήταν αναμενόμενος (και
δικαιώνει και αυτά που γράψαμε εναντίον της
στα «αιρετικά» προ ημερών) και την ίδια στιγμή

το ίδιο αναμενόμενη ήταν και η θριαμβευτική
πρόκριση της Φουρέιρα η οποία εκπροσωπεί την
Κύπρο…
Κυρίως όμως αυτό το αποτέλεσμα ξεφτιλίζει τους
νοσηρούς εγκεφάλους της ΕΡΤ οι οποίοι όχι μόνο
αρνούνται πεισματικά επί μερικά χρόνια-και το
ίδιο και φέτος- μια εκπροσώπηση μας στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό από τη Φουρέιρα, αλλά
και έστειλαν ουσιαστικά με βύσμα μια μέτρια
τραγουδίστρια, τη Γιάννα Τερζή, και ένα
τραγούδι που καμία σχέση δεν έχει με το πνεύμα
αυτού του διαγωνισμού !
Ακόμα χειρότερο επρόκειτο για μια συμμετοχή που
πήγε εκεί με «βύσμα» καθώς η ΕΡΤ απέκλεισε μα
σκανδαλώδη τρόπο όλα τα άλλα τραγούδια των
προκριματικών, ώστε να πάει στην Πορτογαλία η
Τερζή με το τραγούδι της και να στείλει
το…Ελληνικό μας μήνυμα στους ξένους….
Δεν λέγεται λοιπόν-μεταξύ σοβαρού και αστείουάδικα από χθες ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα μας
έχει «κόψει» μέχρι και τη Eurovision, δεδομένου
ότι μετράμε δύο αποκλεισμούς σε προκριματικά
μέσα σε τέσσερα χρόνια, κάτι που δεν έχουμε
ξανακάνει ποτέ !
Στίχοι σοβινιστικοί (τους αναλύσαμε στο
προηγούμενο άρθρο) και στα Ελληνικά, με άγνωστο
ξένο αποδέκτη, αλλά κυρίως για λαϊκή
κατανάλωση. Τραγουδίστρια χωρίς καλή σκηνική
παρουσία, με μέτρια φωνή που έδειχνε
περισσότερο σαν να βαριόταν πάνω στη σκηνή (σαν
να έλεγε και χάρη σας κάνω που τραγουδάω εδώ…).
Φόρεμα κάτι σαν χλαμύδα και τεντωμένη βαμμένη
μπλε παλάμη σαν να μούντζωνε τους Ευρωπαίους !

Γενικά κακόγουστη συμμετοχή βγαλμένη μάλλον από
τα κιτς φεστιβάλ εθνικοφροσύνης της χούντας του
Παπαδόπουλου !!
Προσθέστε και τις Ελληνικές ρατσιστικές
επιθέσεις προς τη Φουρέιρα που έγιναν γνωστές
στον κύκλο της Eurovision (και πιστέψτε με
είναι κάτι που μετράει πολύ σε έναν τέτοιο
διαγωνισμό) και θα καταλάβετε όχι μόνο το
αναμενόμενο του αποτελέσματος, αλλά και το
μήνυμα που μας έστειλε η Ευρώπη ότι έχουμε
πάρει μια πολύ λάθος και εξτρεμιστική
κατεύθυνση, γενικότερα ως χώρα (διότι αυτή την
κατεύθηνση αντανακλά και το φετινό μας
τραγούδι) ! Αντίθετα η συμμετοχή της Φουρέιρα
ίσως να πήρε και «πόντους» από αυτές τις
ρατσιστικές επιθέσεις, ως συμπαράσταση…
Επιπλέον είναι προφανές πωςόταν στέλνεις ένα
τραγούδι σε διεθνή διαγωνισμό, το στέλνεις για
να το ακούσουν οι ξένοι και να τους αρέσει,
οπότε θα πρέπει το συγκεκριμένο τραγούδι να
τους αρέσει και να τους αφορά. Το συγκεκριμένο
τραγούδι-και μάλιστα σε Ελληνική γλώσσααποδείχθηκε ότι αφορούσε μόνο εμάς και όχι τους
ξένους !

Από την άλλη η Φουρέιρα κατεβαίνει για τη
Μεγαλόνησο με ένα καθαρά εμπορικό τραγούδι,
ελπίζοντας πως φέτος το κοινό και οι επιτροπές
η Eurovision θα κάνουν στροφή σε αυτό το είδος
(πέρσι ήταν στροφή προς το έντεχνο…), και
ποντάρει κυρίως στην καταπληκτική κίνηση και
σκηνική της παρουσία. Το τραγούδι μάλιστα
έχουν γράψει Σουηδοί που σαν χώρα ειδικεύονται
στον διαγωνισμό και έχουν την τεχνογνωσία.
Τα στοιχήματα δίνουν πλέον την Κύπρο πρώτο
φαβορί για νίκη και εμείς ευχόμαστε να
επιβεβαιωθούν ! Μια νίκη ή έστω κορυφαία θέση
της Φουρέιρα με Κύπρο θα είναι
η μεγάλη
δικαίωση για την ίδια και ταυτόχρονα η
μεγαλύτερη ξεφτίλα για τους κουλτουριάρηδες της
ΕΡΤ !
Την ίδια στιγμή τα «εθνίκια» και οι φασίστες θα
καταπιούν τη γλώσσα τους, οπότε ας μας κάνεικαι για αυτόν τον λόγο τη χάρη το κοινό και οι
επιτροπές της Eurovision να φέρει φέτος τη
συμμετοχή της Κύπρου Κύπρο στην κορυφή !
Την
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Τερζή-χωρίς

ίχνος

αυτοκριτικήςψάχνει
δικαιολογίες
για
αντιξοότητες και σκοτεινούς αντιπάλους που δεν
την άφησαν να «μεγαλουργήσει» και μας λέει πως
το τραγούδι της έχει γίνει «νούμερο ένα» ! Που
ακριβώς έχει γίνει νούμερο ένα δεν ξέρουμε,
διότι εμείς δεν το ακούμε ούτε στα Ελληνικά ΜΜΕ
! Το ότι δεν ήταν αρκετά καλή ούτε η ίδια, ούτε
το τραγούδι της, ούτε της περνάει από το μυαλό
!
Ταυτόχρονα δεν έχει πει ούτε λέξη για
συγχαρητήρια στην συνάδελφό της Φουρέιρα, ενώ
αντίθετη η τελευταία εξέφρασε-έστω και αν το
έκανε για τους τύπους-τη λύπη της για τον
αποκλεισμό της Ελλάδας ! Γνήσια λοιπόν
τριτοκοσμική Ελληνίδα η κυρία Τερζή που
εκπροσωπούσε ένα τριτοκοσμικό τραγούδι μιας
Ελλάδας που οδεύει επίσης προς τον τρίτο κόσμο
από κάθε άποψη !

