Ξεπέρασε και τον Ρώσο μέντορά
του ο Μητσοτάκης !
Πως σας φάνηκε προχθές ο έξαλλος Κούλης Μητσοτάκης στο
επεισόδιο με Ολλανδή δημοσιογράφο και ξέσπασμά του ; Φρέσκος
;
Πάντως σήμερα όλα ανεξαιρέτως τα μεγάλα κανάλια-τα οποία
ουσιαστικά ελέγχει-πήραν το μέρος του μιλώντας για
αποστομωτική απάντηση του…μεγάλου ηγέτη μας απέναντι σε
κάποια αναιδή Ολλανδέζα που μας τον πρόσβαλε, όπως και όλη
τη χώρα !
Με λίγα λόγια η πλειοψηφία του Ελληνικού τύπου θεώρησε πως
πρόκειται για εθνικό ζήτημα, με αποτέλεσμα η κάλυψη του
γεγονότος να θυμίζει τον τύπο της Ρωσίας, της
Βόρειας
Κορέας, της Κούβας, του Τουρκμενιστάν και άλλων αυταρχικών
καθεστώτων !
Λυπάμαι όμως, αλλά εμείς θα πάμε και πάλι κόντρα στην εθνική
γραμμή και θα πούμε σκληρές αλήθεια, πως δηλαδή όπως φέρθηκε
σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ο Μητσοτάκης, δεν έχουν φερθεί
ποτέ ούτε ο Ερντογάν, ούτε ο μέντορας του Βλαδίμηρος Πούτιν
!
Αυτά τα ιδιότυπα σόου και τραμπουκισμούς απέναντι σε
δημοσιογράφους μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ τα συνήθιζε και αυτός
γιατί δεν ήταν κανονικός πολιτικός και αγνοούσε ή δεν
σεβόταν καθόλου-ως κακομαθημένος φασίστας που είναι- τους
όρους και τα όρια του παιχνιδιού.
Εμείς δεν έχουμε βέβαια καμία ιδεολογική σύμπνοια με τη
συγκεκριμένη Ολλανδή δημοσιογράφο η οποία είναι
ακροαριστερή, υπέρ των ανοιχτών συνόρων για όλους και ολίγον
κραυγαλέα περίπτωση.

Ούτε καν θα πάρουμε θέση για το θέμα των επαναπροωθήσεων
προσφύγων και της κατάστασης των δομών φιλοξενίας και ποιος
έχει δίκιο, όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά…
Πρώτο και κυριότερο είναι φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης
έχει συνηθίσει στην Ελλάδα να απαντάει μόνο σε στημένες
ερωτήσεις γλειψίματος και όταν του έρχονται δύσκολες
ερωτήσεις από ξένους, τότε θυμώνει και αρχίζει τους
«πύρινους» λόγους !
Σιγά που θα πήγαιναν τσάμπα τόσα χρήματα που έχει σκορπίσει
στα ΜΜΕ-ηλεκτρονικά και μη- από το υστέρημα των Ελλήνων για
να τα ελέγχει, όπως βέβαια δεν πήγε τσάμπα και ο σχεδόν
φασιστικός νόμος Παππά για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, τον
οποίον δεν κατάργησε ποτέ και με τον οποίον πορεύεται…
Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν όχι μόνο απάντησε έντονα και
αλαζονικά στην Ολλανδή δημοσιογράφο, αλλά θύμισε και
τριτοκοσμικούς δικτάτορες με ορισμένες ατάκες που εκστόμισε
και που θα αναλύσουμε!
Φαίνεται πως τα πολλά πάρε δώσε με τριτοκοσμικούς δικτάτορες
τύπου Σίσι, Χαφτάρ και Άσαντ τον έκανε να αντιγράφει και
κάποιες πολιτικές συνήθειές τους !
Αν το αναλύσουμε λοιπόν παραπάνω, βλέπουμε ότι κατά πρώτον ο
κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε να ταυτίσει τον εαυτό του
(διότι μόνο αυτόν και την κυβέρνησή του κατηγόρησε η
αλλοδαπή δημοσιογράφος) με όλο τον Ελληνικό λαό και τη χώρα,
λέγοντας πως «προσβάλετε τον Ελληνικό λαό και τη χώρα μας».

Αυτή όμως η πρακτική είναι συνήθως χαρακτηριστικό αυταρχικών
καθεστώτων και δικτατόρων ή έστω δικτατορίσκων και επιπλέον
ο Μητσοτάκης έκανε και ερώτηση στην εν λόγω δημοσιογράφο
(για το αν έχει επισκεφθεί τις νέες δομές φιλοξενίας) και
απάντησε μόνος του πως «Όχι δεν έχετε πάει» ! Είπατε τίποτα
;
Όσο για το «Τολμήσατε και ήρθατε σε αυτό το κτίριο να με
προσβάλετε» λέει πολλά από μόνο του…
Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης, στην προσπάθειά του να
ξεφύγει από τις κακοτοπιές, έριξε και πάλι το
εθνικοπατριωτικό «τυράκι» στους υπηκόους του και παρουσίασε
τον…πολύ εαυτό του ως περίπου την Ελλάδα και τον Ελληνικό
λαό.
Αυτό δεν το έκανε καθόλου τυχαία καθώς γνωρίζει καλά ότι τα
περί εθνικής αξιοπρέπειας και του μεγάλου ηγέτη-που και καλά
τα βάζει με τους ξένους και τους λέει όχι και τους
αποστομώνει- είναι τα μεγάλα και αιώνια κόμπλεξ του Έλληνα ο
οποίος και στην πλειοψηφία του ταυτίζεται με αυτούς τους
υποτιθέμενους πατριώτες πολιτικούς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα όποιοι τολμήσουν να πάνε
κόντρα στην εθνική γραμμή και τον…μεγάλο ηγέτη που την
εκφράζει βαφτίζονται προδότες και υποτελείς κλπ.
Το έχουμε ξαναδεί άλλωστε αυτό το έργο και με Τσίπρες και με
Σαμαράδες και ακόμα και με ΓΑΠ που παρουσιάστηκαν κάποια
στιγμή ως οι ηγέτες που τα βάζουν με τους κακούς ξένους και
που όποιος τους κριτικάρει γίνεται αυτόματα προδότης…
Καθώς όμως καμιά φορά η λανθάνουσα γλώσσα λέει αλήθειες είπε
πως «στην Ολλανδία οι δημοσιογράφοι ρωτούν ευθέως τους
πολιτικούς».
Με λίγα λόγια εννοεί ότι στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται συχνά,
διότ εδώ ι το «παιχνίδι είναι στημένο» και οι κόκκινες
γραμμές δεν πρέπει να παραβιάζονται !

Το θέμα είναι λοιπόν ότι οι αλαζονικοί Τσιπρομητσοτάκηδες
όλο και αποθρασύνονται και γίνονται όλο και πιο αλαζονικοί,
εκπροσωπώντας ένα σάπιο βαθύ κράτος και αυτή η εκτροπή τους
γίνεται πιο φανερή στα μάτια μας, όταν έχουν να κάνουν με
ξένους που προέρχονται από προοδευμένες δημοκρατικές χώρες.

Απίστευτο:
Η
περιφέρεια
χρηματοδότησε παράσταση του
παιδεραστή Λιγνάδη στη φυλακή
Τρίπολης !
Απίστευτο και όμως αληθινό: Σύμφωνα με καταγγελία του
επικεφαλής
της
αντιπολιτευόμενης
παράταξης
«Νέα
Πελοπόννησος» Πέτρου Τατούλη, η περιφέρεια της Πελοποννήσου
και ο επικεφαλής της (Ο…γνώριμος μας Παναγιώτης Νίκας)
χρηματοδότησε παράσταση των φυλακισμένων των φυλακών
Τρίπολης την οποία σκηνοθέτησε ο κρατούμενος Δημήτρης
Λιγνάδης και κατηγορούμενος για βαριά αδικήματα παιδοφιλίας
!!
Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της παράταξης Τατούλη
αναφέρονται τα εξής: “Η απόφαση του κ. Νίκα να χορηγήσει την
αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να χρηματοδοτήσει
θεατρική παράσταση με θέμα «Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς»,
η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στο
Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης, όπου ο κρατούμενος Δημήτρης
Λιγνάδης …δίδαξε υποκριτική και έπαιξε το ρόλο του σκηνοθέτη
και του αφηγητή, δεν είναι απλά μια πολιτική γκάφα ή ένα
πολιτικό λάθος. Είναι ένα πολιτικό έγκλημα και μια ανήθικη
πολιτική πράξη, η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα το θεσμό της

αιρετής Περιφέρειας.
Ο κ. Νίκας με τις με αριθμό “……….” αποφάσεις του δέσμευσε
πιστώσεις χωρίς να αναφέρει τις δράσεις για τις οποίες θα
διατεθούν τα συγκεκριμένα ποσά και χωρίς να αναφέρει από πού
διαβιβάστηκαν τα αιτήματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι
έδρασε με σκοπιμότητα”.
Και η ανακοίνωση καταλήγει: “Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να
απαντήσει δημόσια εάν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη ενέργεια
του εκλεκτού του κ. Νίκα που τόσο πολύ μόχθησε για να τον
κάνει περιφερειάρχη”.
Την πλήρη ανακοίνωση της παράταξης του κυρίου Πέτρου Τατούλη
μπορείτε
να
βρείτε
στον
παρακάτω
σύνδεσμο…https://www.arcadiaportal.gr/news/tatoylis-politiko
-egklima-i-hrimatodotisi-tis-parastasis-lignadi-apo-ton-knika
Ενώ, από όσο ξέρουμε, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία
διάψευση από πλευράς του κυρίου Νίκα και τι να διαψεύσει
άλλωστε αφού τα στοιχεία που παραθέτει ο Τατούλης είναι
ατράνταχτα…

Εμείς θα συμπληρώσουμε εδώ πως όντως εκτεθειμένος από αυτή
την αθλιότητα δεν είναι μόνο ο περιφερειάρχης Νίκας (που
είναι μάλιστα κα ένας θιασώτης του Πατρίς-Θρησκεία-

Οικογένεια
αυτή είναι
πήρε μόνος
κυβέρνησης
!

) αλλά και η κυβέρνηση διότι-να μη γελιόμαστεμια απόφαση που ο κύριος Νίκας δεν μπορεί να την
του, χωρίς την έγκριση των προϊσταμένων τους της
(όπως το τεκμηριώνει πολύ λογικά και ο Τατούλης)

Και τέλος πάντως τι είναι αυτό τελικά που ενώνει τον κύριο
Μητσοτάκη με ανώμαλους σαν τον Λιγνάδη και τον Κερκυραίο
Γεωργιάδη ; Που οφείλονται αυτές οι τόσο καλές και
προνομιακές σχέσεις του με παιδεραστές και ΛΟΑΤΚΙ ; Γιατί να
μην κρυβόμαστε και οι δύο αυτοί είναι είτε ομοφυλόφιλοι,
είτε αμφιφυλόφιλοι (Ο Λιγνάδης δήλωσε το τελευταίο), ενώ
γνωστό είναι το πολιτικό του περιβάλλον είναι γεμάτο
ομοφυλόφιλους.
Μήπως τελικά που δικαιώνεται έστω και ο κίτρινος ή ακραίος
τύπος που κάνει τέτοιες αναφορές για τις σχέσεις της κλίκας
Μητσοτάκης με τέτοιες ομάδες ανθρώπων ; Διαβάστε πιο “καυτά”
στοιχεία για τις σχέσεις Μητσοτάκη-Λιγνάδη παρακάτω…
https://www.govastileto.gr/lifestyle/markoulakis—mitsotakis—
lignadis-pia-i-sxesi-ton-trion-andron/
https://thepressproject.gr/telika-poses-fores-kai-pote-echou
n-synantithei-o-lignadis-me-ton-mitsotaki/

H «επάρατη»
Ελληνικός
εκφυλισμός !

Μέρκελ και ο
πολιτικός

Ο φίλος μας ο κύριος Σαμαράς (λέμε τώρα…) απέδειξε σε
πρόσφατη συνέντευξή του πόσο ανέντιμος πολιτικός ήταν μια

ζωή και παραμένει έτσι ! Επιπλέον απέδειξε πόσο fake ήταν ο
φιλοευρωπαϊσμός του κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής
θητείας του και ας μην είχε πολλά, πολλά με τη Ρωσία στην
εξωτερική του πολιτική.
Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός μας πως
η Άγκελα Μέρκελ του τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια και
πως ουσιαστικά αυτή ευθύνεται που έπεσε η κυβέρνησή του το
2015 και χωρίς μάλιστα να διευκρινίσει για ποιον λόγο μπορεί
να συνέβη αυτό !
Για να μην καεί λοιπόν τελείως και ο δικός εγκέφαλος, θα
πούμε τα πιο απλά που λέει και η κοινή λογική…
Πρώτον, άραγε η Μέρκελ φταίει που ο ίδιος κύριος Σαμαράς
επίσπευσε ουσιαστικά τις εκλογές του 2015 τις οποίες ήξερε
βέβαια ότι θα χάσει ;
Η Μέρκελ δημιούργησε το λυσσασμένο αντιμνημονιακό κοινό που
την αφόριζε και τις έριχνε κατάρες και το οποίο ψήφισε
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ ; Αντίθετα ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς υπήρξε
αρχικά ένας εκ των φανατικών αντιμνημονιακών και ουσιαστικά
σε σύμπλευση με αυτούς!
Και τέλος πάντων η Μέρκελ ψήφισε αντιμνημονιακά και το 2015,
αλλά αρκετά και πιο πριν, ή ο αδαής Ελληνικός λαός ; Η
Μέρκελ έφερε στην εξουσία έναν δηλωμένο αντιευρωπαϊστή,
αντιμνημονιακαό και αντι-Μέρκελ, όπως ο Τσίπρας ;
Έπειτα ποιο συμφέρον μπορεί να είχαν οι Γερμανοί να φέρουν
στην εξουσία έναν νεοκομμουνιστή που επιχείρησε να τους
τινάξει στον αέρα ; Και πόσο μάλλον που η Μέρκελ που είναι
στο δεξιό κόμμα…
Αν κάνεις δε αυτήν την ερώτηση στον μέσο ψεκασμένο Ελληναρά
το πιο πιθανό είναι να σου πει πως «Ήθελε να φέρει και άλλο
μνημόνιο γιατί μας μισούσε» !
Και τέλος πάντως με ποια λογική φταίει η Μέρκελ και η

κυβέρνησή της για τα πεπραγμένα Τσίπρα-Βαρουφάκη με τις
προβοκατόρικες
ψευτοδιαπραγματεύσεις
(που
στην
πραγματικότητα σκόπευαν τότε στο να διχάσουν την Ε.Ε. και ει
δυνατόν να την παρασύρουν στην οικονομική κρίση, σε μια
περίοδο που η ευρωζώνη ήταν ακόμα σε κίνδυνο) και το ομοίως
προβοκατόρικο και αντισυνταγματικό δημοψήφισμα που μας
καταχρέωσε και έφερε αναγκαστικά και τρίτο μνημόνιο ;
Και όμως αν ρωτήσεις τους περισσότερους Έλληνες θα σου πουν
ότι φταίει η Μέρκελ και για την περίοδο του 2015, με ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛ. που έφερε το τρίτο-και πιο επίπονο όλων-μνημόνιο !…
Της χρέωσαν έως και την καθυστέρηση που σημειώθηκε στο να
βοηθηθεί η Ελλάδα, κατά το διάστημα πριν το πρώτο μνημόνιο,
όταν στην πραγματικότητα ο άλλος ο προβοκάτορας Γ.ΑΠ. ήταν
αυτός που έλεγε εκείνο το διάστημα πως η Ελλάδα δεν έχει
πρόβλημα χρεοκοπίας και απλά θέλει ένα “πιστόλι πάνω στο
τραπέζι” γιατί τον πολεμούν οι διεθνείς τοκογλύφοι !
Το ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν διδαχθήκαμε σχεδόν τίποτα
από την οικονομική κρίση που περάσαμε φαίνεται άλλωστε και
από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογραφικών και άλλων
απόψεων που λέγονται και γράφονται για την Άγκελα Μέρκελ με
την ευκαιρία της αποχώρησής της.
Για τους πάντες-αριστερούς, δεξιούς, φιλελεύθερους,
κεντρώους, ακροδεξιούς-είναι επάρατη που ευθύνεται λίγο ως
πολύ για την οικονομική κρίση και για όλα σχεδόν τα δεινά
μας !
Σχεδόν πουθενά δεν θα διαβάσεις ότι έκανε και κάτι καλό και
ούτε καν το πιο προφανές ότι κράτησε την Ε.Ε. και την
ευρωζώνη ζωντανή μέσα στην οικονομική κρίση-και με την
προβληματική Ελλάδα μέσα-όταν αυτή κινδύνευε να καταρρεύσει
!
Ούτε καν ότι συμφώνησε να γίνει, μαζί με το μνημόνιο μια
άκρως ευνοϊκή δανειακή σύμβαση, αλλά και κούρεμα σχεδόν στο
50 % στο πελώριο χρέος μας !

Ούτε καν για τη διαχείριση στο θέμα του κορονοϊού, με τα
χρήματα που μπήκαν στο ταμείο όλων των κρατών και από τα
οποία η Ελλάδα θα επιβιώνει σχετικά αξιοπρεπώς για τρία,
τέσσερα χρόνια.
Μήπως να έρθουμε στο πιο πρόσφατο με την αποφυγή θερμού
επεισοδίου Ελλάδας-Τουρκίας το περασμένο καλοκαίρι ; Άραγε
αυτό είναι κάτι που θα το θέλαμε ως Έλληνες ;
Χωρίς αυτά τα χρήματα ο Έλληνας θα γνώριζε πραγματικά τι θα
πει αντίξοη ζωή, σε μια οικονομία εντελώς τσακισμένη
παραγωγικά και με μορφή πρώην Σοβιετικής γραφειοκρατίας. Θα
το νιώσει όμως, λίγο ως πολύ, όταν αυτά τελειώσουν ή απλά
μειωθούν !
Σου λένε τώρα, “Μα παραδέχτηκε ότι ζήτησε πολλά από τους
Έλληνες”. Αυτό το ξέρουμε, δεν είναι είδηση ότι ζήτησε
πολλά…μόνο που την κρίση δεν την έκανε η Μέρκελ αλλά η
διεθνής οικονομική κρίση εξ Αμερικής που απογύμνωσε και όλες
τις παθογένειες τους Ελληνικού κράτους και οικονομίας.
Οι περισσότεροι λοιπόν
αδυνατούν
ή δεν θέλουν να
καταλάβουν το προφανές πως η κρίση έφερε τα μνημόνια εν
Ελλάδι και όχι τα μνημόνια την κρίση. Παρομοίως πως και τα
αμφιλεγόμενα μνημόνια δεν τα έγραψε η Μέρκελ, αλλά επιτροπές
ειδικών και επιπλέον από την περιβόητα τρόικα μόνο το ένα
άτομο εκπροσωπούσε την Ε.Ε. (οπότε κατά κάποιον τρόπο και τη
Γερμανία)
Τα λάθη της Μέρκελ προέρχονται κυρίως από ζητήματα που δεν
σχετίζονται άμεσα με την Ελλάδα, όπως η αδύναμη και υφεσιακή
εξωτερική πολιτική, κυρίως βέβαια στην αντιμετώπιση τον
θρασύτατων ανατολικών αυταρχισμών, όπως η Ρωσία και η Κίνα
και δευτερευόντως η Τουρκία (η οποία είναι όμως πιο
ιδιάζουσα γεωπολιτική περίπτωση στο χειρισμό της, συν ότι
δεν φταίει η Γερμανία για την τυχοδιωκτική εθνικιστική
πολιτική Ελλάδας και Τουρκίας που δεν μπορούν να βρουν κοινά
σημεία διαπραγμάτευσης και πλεύσης).

Κυρίως βέβαια λάθος είναι η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
από το φυσικό αέριο της φασιστικής Ρωσίας που γίνεται φυσικά
ακόμα μεγαλύτερη με τον Nord Stream2 στον οποίο επέμεινε
μέχρι τέλους η Μέρκελ επικεντρωμένη απλά στα στενά
οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα της χώρας της…
Επειδή όμως η Μέρκελ καταλάβαινε και τον κίνδυνο της
ενεργειακής εξάρτησης ήταν εναντίον της δημιουργίας
παρόμοιου αγωγού με βάση την Ιταλία, κάτι που έστρεψε
εναντίον της και άλλο τους ακραιφνείς ρωσόδουλους της
Ευρώπης…
Επιπλέον η Μέρκελ διαχειρίστηκε λάθος και την προσφυγική
κρίση του 2015, με το άνευ όρων άνοιγμα των συνόρων. Είναι
όμως βέβαιο πως οτιδήποτε διαφορετικό αν έκανε, θα έσπευδανκυρίως διάφοροι αριστεριστές και αριστερόστροφοι- να της το
χρεώσουν ως ξενοφοβικό απάνθρωπο και θα άρχιζαν να την
συγκρίνουν με τον Χίτλερ !
Επιστρέφοντας όμως στα δικά μας παρατηρούμε ότι τη Μέρκελ
την στόχοποίησαν οι εν Ελλάδι ρωσόδουλοι, αλλά και άλλοι
πολιτικοί τυχοδιώκτες που προσπαθούσαν έτσι να αποποιηθούν
των ευθυνών τους για την καταστροφή που έφεραν.
Το αφήγημα ήταν ιδανικό γιατί η Μέρκελ ήταν σε δεξιό
μετριοπαθές κόμμα λιγότερο ρωσόφιλο από τα δύο άκρα, αλλά
και από τους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες που διέθεταν άλλωστε
τον πράκτορα της Ρωσίας Σρέντερ, ο οποίος σήμερα δουλεύει
για τη Gazprom !
Πόνταραν φυσικά και στο αιώνιο κουσούρι και παθογένεια του
Έλληνα να φορτώνει όλα τα δεινά και τις αδυναμίες της χώρας
του σε ξένες δυνάμεις και κάπως έτσι έδεσε το γλυκό του
αντιγερμανισμού και αντι-μέρκελ που φταίει για όλα, ακόμα
και αν βρέξει και πλημμυρίσει η Αθήνα !
Πιστεύω λοιπόν ότι με τα μυαλά που κουβαλάει ο κομπλεξάρας
μέσος Ελληναράς, και όσοι επηρεάζουν την κοινή γνώμη,
είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε και στο μέλλον κρίσεις και

μνημόνια, καθώς τον πολιτικό εκφυλισμό και αμοραλισμό τον
ζούμε ήδη !

Γιατί είναι κακή ιδέα ο γάμος
ομοφυλοφίλων !
Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει από ορισμένος
κύκλους θέμα για γάμους ομοφυλοφίλων και στην Ελλάδα, καθώς
κάτι τέτοιο ζητούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝ.ΑΛ., αλλά και
κύκλοι που πρόσκεινται φιλικά στους ΛΟΑΤΚΙ μέσα στη Ν.Δ.
(κυρίως από την ψευτοφιλελεύθερη κλίκα Μητσοτάκη).
Ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ακόμα
επί του θέματος και δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε αν το
απορρίπτει φοβούμενος το πολιτικό κόστος, ούτε αν το
εξετάζει και σκοπεύει να το πλασάρει κάποια στιγμή
τεχνηέντως στην κοινή γνώμη. Βεβαίως να μην αγνοούμε ότι ο
τυχοδιώκτης Μητσοτάκης-παρότι αλληλέγγυος στους ΛΟΑΤΚΙ-κάνει
κάτι μόνο αν δει προφανές πολιτικό συμφέρον από εκεί…
Πάντως απόδειξη ότι το θέμα έχει ήδη ανοίξει είναι και η
επιστολή και υπογραφές 160 προσωπικοτήτων (που μας είναι
άγνωστο που ανήκουν ιδεολογικά και δεν συμφωνούμε στο 100 %
με το κείμενο το οποίο υπεισέρχεται και σε άσχετα ζητήματα)
κατά της νομιμοποίησης του γάμου ομοφυλοφίλων που είναι και
η πρώτη αρνητική αντίδραση…

Εμείς παρότι φιλελεύθεροι θα πούμε ότι ο γάμος ομοφυλοφίλων
είναι μια κακή ιδέα που δεν πρέπει να γίνει ποτέ
πραγματικότητα και στην Ελλάδα, κάτι που θα έπρεπε να
περάσει απαγορευτικά και στο σύνταγμα όπως συμβαίνει ήδη και
σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Ας εξηγήσουμε και τους λόγους με επιχειρήματα: Πρώτον λοιπόν
δεν είναι μόνο η τελετή του γάμου, αλλά και ότι μαζί ζητούνόσοι ΛΟΑΤΚΙ το ζητούν-και ρύθμιση σε θέματα, όπως οι
τεκνοθεσία, η υποβοηθούμενη γονιμότητα και η παρένθετη
μητέρα. Μάλιστα σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες που έχει
νομιμοποιηθεί ο γάμος, έχουν νομιμοποιηθεί και όλα αυτά τα
ακραία και άρα το ίδιο θα γινόταν και εδώ…
Με λίγα λόγια θα μπορεί κάλλιστα ένα παιδί να έχει δύο
μπαμπάδες, δύο μαμάδες ή και δύο μπαμπάδες και μία μαμά ή
και δύο μαμάδες και έναν μπαμπά !
Και ματαίως
αλληλέγγυοι
φυσιολογικά
παραβίαση της
!

οι ίδιοι που το ζητούν και οι διάφοροι
προσπαθούν να μας πείσουν για το πόσο
είναι όλα αυτά γιατί προφανώς και είναι
φύσης που πάντα, όταν την παραβιάζεις, τιμωρεί

Κάποιοι αντιπαραβάλλουν μάλιστα το επιχείρημα ότι θα ήταν
καλύτερα έτσι από το να μεγαλώσει ένα παιδί σε ίδρυμα. Όχι
λοιπόν δεν είναι… πειράματα με παιδιά κόντρα στη φύση δεν
είναι καλύτερα από το να μείνει για κάποιο καιρό σε ίδρυμα
και να το μεγαλώσει κάποια στιγμή μια στρέιτ οικογένεια ή
έστω μια μονογονεϊκή οικογένεια, ανεξαρτήτως σεξουαλικού
προσανατολισμού του γονιού.
Το βασικότερο εδώ είναι να κατανοήσουμε το δόγμα ότι τα
δικαιώματα μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων τελειώνουν
εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων και εν
προκειμένω των παιδιών.
Αλλά και ξέχωρα από το θέμα των παιδιών ο γάμος ομοφυλοφίλων
είναι μια κακή ιδέα και για τρεις άλλους λόγους: Πρώτον

διότι το κράτος πρέπει πρωτίστως να καλλιεργεί και να
εμφυσεί στην κοινωνία το straight πρότυπο το οποίο
αναπαράγει και το είδος (σε μια χώρα που έχει σοβαρό θέμα
υπογεννητικότητας) και όπου το σεξ είναι συμβατό με το
ανθρώπινο σώμα και τα γεννητικά όργανα.
Δεύτερον πιστεύουμε ότι η υπερβολική κανονικοποίηση-όπως ο
γάμος και οι υιοθεσίες-και υπερπροβολή της ομοφυλοφιλικής
τάσης θα έχει άσχημες συνέπειες που θα φανούν στο μέλλον.
Αυτό διότι αυτή η τάση είναι πιο επιρρεπής σε κάποιες
άσχημες καταστάσεις όπως είναι η έκλυτη ζωή και οι
παραφιλίες (δηλ.οι σεξουαλικές διαστροφές).
Φυσικά και δεν τους παίρνει η μπάλα όλους τους ΛΟΑΤΚΙ (για
να προλάβω όσους σπεύσουν να πουν ότι στοχοποιούμε μια
ολόκληρη ομάδα ανθρώπων), ούτε καν την πλειοψηφία τους, όμως
η πραγματικότητα μας λέει ότι είναι γενικά πιο επιρρεπείς σε
τέτοιες καταστάσεις και πιστεύουμε ότι κανονικοποιόντας
υπερβολικά την ομοφυλοφιλία, με τη θεσμοθέτηση του γάμου,
είναι σαν να κανονικοποιείς και όλες αυτές τις άσχημες
καταστάσεις.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΣΑΔΟΜΑΖΟΧΙΣΤΕΣ ΣΕ GAY PRIDE

Καθόλου τυχαίο λοιπόν που σε πολλές χώρες της δύσης-και
ειδικά της βόρειας Ευρώπης-έχουν εκτραχυνθεί μια σειρά από

σεξουαλικές διαστροφές όπως η παιδοφιλία και ο
σαδομαζοχισμός. Αυτό πιστεύουμε πως οφείλεται και στην
υπερβολική κανονικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και γενικά στην
κουλτούρα ότι «όλα είναι φυσιολογικά και όλα επιτρέπονται» η
οποία καλλιεργείται από συγκεκριμένους κύκλους.
Τέλος, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι απαραίτητα επιχείρημα το
ότι αφού το κάνουν και άλλες χώρες του κόσμου, ας το κάνουμε
κι’εμείς για να είμαστε αρκετά Ευρωπαίοι και μοντέρνοι
Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η δυτική Ευρώπη,
που έχει καθιερώσει τους γάμους ομοφυλοφίλων και τις
τεκνοθεσίες, αλλά και τα Βαλκάνια και η Ιταλία και η πρώην
ανατολική Ευρώπη που αρνούνται αρνούνται προς το παρών να τα
θεσμοθετήσουν ως επικίνδυνα και κόντρα στον πολιτισμό τους.
Που είναι λοιπόν οι διακηρύξεις της Ε.Ε. και τα ιδεολογήματα
περί πολιτιστικής διαφορετικότητα πλουραλισμού ή και
πολυπολιτισμού και γιατί εμείς ως Ελλάδα πρέπει ντε και καλά
να θεσμοθετήσουμε κάτι που είναι προφανώς κόντρα στη δυτική
μας κουλτούρα ;
Και για του λόγου το αληθές-περί ασυμβατότητας με τον
Ελληνικό πολιτισμό-δεν νομίζω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα
γονείς (και να υπάρχουν θα είναι απειροελάχιστοι) που θα που
πχ. ότι «παντρεύω το γιό μου με ένα καλό παλικάρι ή την κόρη
μου με μια καλή κοπέλα και σας καλώ να το γιορτάσουμε» !…
Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια θεσμοθέτηση μπορεί να
προκαλέσει κάλλιστα και την αντίθετη κοινωνική αντίδραση που
μπορεί να στείλει ένα κομμάτι της κοινωνίας στο αντίθετο
άκρο της μισαλλοδοξίας και της εχθρότητας προς τους
ομοφυλοφίλους ή και στην ακροδεξιά.
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα
των ομοφυλοφίλων πρέπει να μείνουν στο σύμφωνο συμβίωσης το
οποίο άλλωστε είχαμε στηρίξει το 2015 όταν το έφερε ο
ΣΥΡΙΖΑ.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δείξει αξιοσημείωτη ανεκτικότητα
επί του θέματος και καλά θα κάνουν οι «ηγέτες» των ΛΟΑΤΚΙ να
μην την εκμεταλλεύονται και να ζητούν συνεχώς και άλλα και
να λένε ότι τους καταπιέζουμε (γιατί αυτό κάνουν για όσους
παρακολουθούν τα λεγόμενά τους).
Καλή η ελεύθερη κοινωνία και η ανεκτικότητα, αλλά πρέπει να
βάζουμε ως κοινωνία και τις κόκκινες γραμμές μας,
διαφορετικά εύκολα μπορούμε να κυλήσουμε προς τον εκφυλισμό,
οπότε και δεν μπορούμε να ικανοποιούμε και τις πιο ακραίες
απαιτήσεις των ΛΟΑΤΚΙ.

Μίκης Θεοδωράκης: Τεράστιος
μουσικός, αλλά και πολιτική
σαπίλα !
Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το μουσικό έργο του Μίκη
Θεοδωράκη, πόσο μάλλον που ήταν ένας από τους ανθρώπους που,
με τη μεγάλη φήμη του, έβγαλε την Ελλάδα προς τα έξω και τη
διαφήμισε στο εξωτερικό (αυτό δηλαδή που πάντα χρειάζεται η
Ελλάδα, διότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η αρχαιότητα)
Μέχρις ενός σημείου λοιπόν είναι δικαιολογημένοι οι ύμνοι
που ακούγονται εαυτόν και η τιμή που του γίνεται από την ώρα
που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Ωστόσο αυτοί που
τον εξυμνούν και για την πολιτική του δράση ή ξεχνούν εύκολα
ή είναι του ιδίου φυράματος.

Δυστυχώς όμως ο Μίκης δεν θα κριθεί μόνο για το καλλιτεχνικό
έργο του, αλλά και για τις πολιτικές παρεμβάσεις και την
όποια πολιτική επιρροή είχε στα τεκταινόμενα της χώρας μας
και αυτή η πολιτική παρακαταθήκη ήταν-ειδικά από ένα σημείο
και μετά-ότι χειρότερο υπήρξε !
Ας πιάσουμε λοιπόν την πολιτική πορεία του
νεότητάς του…Ξεκινάει
προπολεμικά ως
φιλομεταξικός, αφού κατά δήλωση του ιδίου
ύμνο της νεολαίας Μεταξά και επίσης κατά
ρίγος κατά την κηδεία του τελευταίου !

από τα χρόνια της
φιλοφασίστας και
είχε συνθέσει τον
δήλωσή του ένιωσε

Αργότερα στον εμφύλιο κάνει τη μεγάλη στροφή στην πολιτική
πορεία του και το γυρίζει κομμουνιστής και μάλιστα
«υπερορθόδοξος» Σταλινικός-Ζαχαριάδικός !
Λίγο αργότερα όμως θα κάνει κωλοτούμπα, αφού ο ίδιος είχε
δηλώσει ότι κρατείτο μαζί με τον Ζαχαριάδη στην εξορία και
πως στράφηκε εναντίον του, κατηγορώντας τον για
τυχοδιωκτισμό, λέγοντας του μάλιστα ” Για ποιόν λόγο
βρισκόμαστε εδώ και γιατί μας έμπλεξες στον εμφύλιο” ;
Μόλις απελευθερώνεται το σκάει από την Ελλάδα, όπου οι
αριστεροί περνούσαν δύσκολα, και καταφεύγει σε χώρες της
κατά τ’άλλα…μισητής δύσης και όχι σε αυτές του ανατολικού
μπλοκ.
Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1960, όταν έχει αρχίσει να
χαλαρώνει η κρατική καταστολή κατά της αριστεράς, ως
αναθεωρητής πλέον κομμουνιστής, ιδρύει τη νεολαία Λαμπράκη
και γίνεται βουλευτής της νόμιμης τότε ΕΔΑ.
Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών συλλαμβάνεται και
φυλακίζεται ως αντικαθεστωτικός, αλλά είναι ελάχιστα γνωστό
ότι απελευθερώθηκε στα 1970 μετά από διαμαρτυρίες που
προήλθαν -για μια ακόμη φορά-κυρίως από τη «μισητή δύση» και
ανθρώπους της τέχνης.
Τη χούντα τη χτυπούσε τότε ο Μίκης, όχι για λόγους

δημοκρατικής ευαισθησίας, αλλά γιατί αυτή ήταν γενικά
φιλοαμερικανική και αντικομμουνιστική-αντισοβιετική χούντα.
Μόλις τον αφήνουν ελεύθερο το ξανασκάει στη Γαλλία και όχι
στο αγαπημένο του ανατολικό μπλοκ, ενώ αργότερα-ενόσω
καταρρέει η χούντα του Ιωαννίδη-λέει το γνωστό «Καραμανλής ή
τανκς» !
Αυτό δεν το είπε τυχαία, καθώς ήξερε-και αυτός και όλα τα
μεγάλα “κεφάλια” της αριστεράς- ότι η μεταπολίτευση είναι
μια ευκαιρία για την αριστερά και την αγαπημένη του
Σοβιετική Ένωση να διεισδύσει μέσα στην τότε δυτικόφιλη και
ντόπια αστική τάξη και πολιτικό κόσμο.
Μετά την πτώση της χούντας επιστρέφει στην Ελλάδα ,αλλάζει
για μια ακόμη φορά κόμμα μπαίνοντας στο αναθεωρητικό ΚΚΕ
Εσωτερικού και κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές του 1974 με
τον συνασπισμό της «ενωμένης αριστεράς», αλλά αποτυγχάνει
οικτρά καθώς δεν εκλέγεται. Το 1978 κατεβαίνει υποψήφιος
δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και πάλι αποτυγχάνει και δεν
εκλέγεται…
Αλλά οι αλλαγές κομμάτων και οι κωλοτούμπες του αείμνηστου
Μίκη δεν σταματούν εδώ, καθώς το έτος 1981 ξαναγυρίζει
στο…θρυλικό-και πλέον Μπρεζνιεφικό- ΚΚΕ με το οποίο
εκλέγεται επιτέλους βουλευτής !
Στη συνέχεια όμως-πάντα στα 80s- τσακώνεται και αποχωρεί από
το ΚΚΕ και ξαφνικά γίνεται ακραιφνής ΠΑΣΟΚτζής, φυσικά επί
εποχής του Ρωσόδουλου εισοδιστή και διαφθορέα των μαζών
Α.Παπανδρέου !
Το καλύτερο όμως το αφήνει για το τέλος, όταν και
ολοκληρώνει την κομματική του περιήγηση πηγαίνοντας στα 1990
στη ΝΔ του αείμνηστου Μητσοτάκη ! Θα εκλεγεί μάλιστα
βουλευτής επικρατείας και ο Μητσοτάκης θα του δώσει και
την…τιμητική θέση του υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου !
Ούτε αυτό έγινε τυχαία, καθώς ήταν η εποχή που η τότε

αριστερά έφτασε να συγκυβερνήσει με τη Ν.Δ. (!) και αυτό δεν
το έκανε καθόλου τυχαία, καθώς ήταν μια ακόμα πιο οργανωμένη
προσπάθεια διείσδυσης της αναθεωρητικής και υπό διάλυση
Σοβιετικής Ένωσης, μέσα στο κομμάτι αυτό της αστικής τάξης
που δεν είχε πρόσβαση.
Η περιπετειώδης πολιτική του πορεία και μετάλλαξη δεν
τελειώνει στα 1990, όμως ας περάσουμε να δούμε μερικές
αντιφάσεις του Μίκη, από το ξεκίνημα της πορείας του μέχρι
το τέλος του.
Κάποτε υπερβολικά Τουρκόφιλος, (γνωστό πως έχει πάρει και
βραβείο Ιπεκτσί), και έπειτα αντιτούρκος. Κάποτε φιλοεβραίος
και κατά του ολοκαυτώματος και έπειτα δηλωμένος αντισημίτης.
Άλλοτε υπέρ του ΚΚΕ, άλλοτε κατά του ΚΚΕ.
Κάποτε υπέρ των Κούρδων και του PKK, αλλά όταν ο Σημίτης
παρέδωσε στους Τούρκους τον Οτσαλάν, έγινε απολογητής του
Σημίτη κατά του Οτσαλάν και άλλα πολλά…
Αυτό όμως που δεν άλλαξε ποτέ ήταν το μίσος του για τη δύση
και ειδικά για τις ΗΠΑ, ξεχνώντας, όπως είπαμε, ότι αυτή η
μισητή δύση αποτελούσε το καταφύγιο του σε δύσκολες στιγμές.
Το ίδιο φυσικά δεν άλλεξε και η λατρεία του για την
κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και αργότερα για τη φασιστικήδολοφονική Ρωσία και η συμπάθειά του για όλα τα αυταρχικά
αντιδυτικά καθεστώτα.
Για του λόγου το αληθές το έτος 2011 ιδρύει το κίνημα
«Σπίθα» του οποίου η ατζέντα ήταν μια εθνικιστικού τύπου και
φοβική εναντίωση στην παγκοσμιοποίηση και τη….Νέα τάξη
πραγμάτων (σύνθημα που πρωτοέβγαλαν οι κομμουνιστές και
πλέον χρησιμοποιούν κατά κόρον οι ακροδεξιοί και οι
φασίστες).
Ακόμα χειρότερα αυτό το κίνημα-μεταξύ άλλων- ταύτιζε τις
ΗΠΑ, ως καταπιεστές των λαών, με τους φασίστες και του Ναζί
(!) και καλούσε όλους να συνταχθούν με το καθεστώς Ρωσίας

και Πούτιν, αλλά και την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα, τη Συρία του
Άσαντ και το Ιράν ! Είπατε τίποτα ;
Και φυσικά έριχνε-όπως σχεδόν όλοι οι διαμορφωτές της κοινής
γνώμης στην Ελλάδα και τότε και τώρα-την ευθύνη για τη
χρεοκοπία της Ελλάδας στους ξένους και στη Γερμανία,
ως…διεθνείς τοκογλύφους.
Έτσι στις εκλογές του 2015 στηρίζει αναφανδόν Τσίπρα και το
ίδιο κάνει και στο καταστροφικό δημοψήφισμα του 2015,
αναμασώντας τις γνωστές λαϊκίστικες καθεστωτικές θέσεις σε
ότι αφορούσε την οικονομική κρίση.
Λίγους μήνες αργότερα στρέφεται κατά του Τσίπρα (όταν αυτός
τα βρήκε με τους δανειστές και έκανε τη γνωστή κωλοτούμπα με
την αναθεώρηση του “Όχι” και την υποτιθέμενη φιλοευρωπαϊκή
στροφή), λέγοντας πως αυτός τον ξεγέλασε !
Αλήθεια τι πολιτικό και ανθρώπινο αισθητήριο έχει κάποιος
που στα 90 χρόνια του ξεγελάστηκε από έναν δημαγωγό σαν τον
Τσίπρα και τους συν αυτόν ;
Η τελευταία του πολιτική παρέμβαση, πριν από τρία χρόνια,
ήταν όμως και η χειρότερη όλων καθώς κατέβηκε και μίλησε στα
αηδή συλλαλητήρια μίσους για τη Μακεδονία και κατά της
γειτονικής χώρας.
Εκεί μάλιστα αποκάλεσε αδέρφια του τους φασίστες και τους
ναζί (!!) σε ένα υποτιθέμενο και απερίγραπτο κάλεσμα
ενότητας των Ελλήνων…
Αυτά έρχονταν και πάλι σε αντίθεση με το παρελθόν του όπου
είχε ταξιδέψει στη γειτονική χώρα (αρχές δεκαετίας 90’ με το
Μακεδονικό σε έξαρση) και καλούσε σε σύνεση και συνεννόηση
με τους γείτονες…
Στην πραγματικότητα αυτή η συμμετοχή του στα γελοία
μισαλλόδοξα συλλαλητήρια έγινε γιατί η αγαπημένη του Ρωσία
αντιτίθετο στη συμφωνία των Πρεσπών και προσπαθούσε, μέσω

του Ελληνικού εθνικισμού και όχλου, να την αποτρέψει.
Γ ια όποιον δε αμφιβάλλει για τα περί φιλορωσισμού και

φιλοσοβιετισμού του παραθέτουμε τη δήλωση της εκπροσώπου του
Ρωσικού Υπ.Εξ., Ζαχάροβα που είπε μεταξύ άλλων για τον
θάνατό του: «Νομίζω ότι απλώς δημιουργούσε, όμως πέτυχε
καταπληκτικά πράγματα. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη έγινε
ένα σύμβολο της Ελλάδας για τους Ρώσους, τον λαό μας.
Πιστεύω ότι είχε και ο ίδιος ιδιαίτερα συναισθήματα για τη
χώρα μας. Ήταν αμοιβαία αγάπη. Σε μια από τις συνεντεύξεις
είχε πει: «Η σχέση μου με τη Ρωσία, ως ανθρώπου, καλλιτέχνη
και επαναστάτη είναι πολύ δυνατή. Αισθάνομαι πάντοτε
θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για τη χώρα, που έκανε τόσες θυσίες
για να σώσει τον κόσμο από τον ναζισμό». Έχει τιμηθεί με
πολλά σοβιετικά και ρωσικά βραβεία και παράσημα».

Σε αυτό το σημείο ο Μίκης θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει
επιστρέψει στις ακροδεξιές νεανικές καταβολές του, παρά ότι
παραμένει αριστερός. Ωστόσο ο «σύντροφος» Κουτσούμπας μας
πληροφόρησε πως λίγο πριν το θάνατό του εκμυστηρεύτηκε σε
αυτόν ότι θέλει να πεθάνει ως κομμουνιστής. Αυτή έμελλε να
είναι και η τελευταία πολιτική «κωλοτούμπα» της ζωής του
πριν αναπαυθεί !
Έφυγε πάντως πλήρης ημερών και μακάρι να αναπαυθεί η ψυχή
του ανθρώπου και να τον κρίνει η ιστορία, αλλά δεν
διστάζουμε να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια.

Ο Μίκης ένωνε μέχρι και πολύ πρόσφατα με τον εξτρεμιστικό
λόγο του όλη την πολιτική καθυστέρηση (αριστερή και δεξιά)
της υποβαλκάνιας Ελληνικής μπανανίας μας !
Γι’αυτό και μέσα στην οικονομική κρίση έφτασε ένας 90χρονος
με ακραίες απόψεις και παλαιολιθικά βιώματα να θεωρείται ότι
ενώνει τους Έλληνες, αλλά και να εκφράζει πολιτικά την
πλειοψηφία ενός λαού που σε αυτή τη δύσκολη εποχή βρήκε
καταφύγιο στις πιο λαϊκίστικες, ανορθολογικές και
καθυστερημένες ιδέες.

Αφήνουν ανοχύρωτη τη χώρα στη
μετάλλαξη του κορονοϊού !
Γινόμαστε Λευκορωσία !
Αυτό που ζούμε με τον δολοφονικό κορονοϊό σε
αυτή τη χώρα,και το πως τον αντιμετωπίζει όλο
το πολιτικό καθεστώς, είναι ασύλληπτο,
ανεξήγητο και πραγματικά θυμίζει αυταρχικά
καθεστώτα τύπου Λουκασένκο, Ερντογάν, Πούτιν,
Αλίγεφ κλπ. !
Δεν μας φτάνει η απόκρυψη κρουσμάτων, στην οποία έχουμε
αναφερθεί ξανά, δεν μας φτάνει η ανεπάρκεια του κρατικού
μηχανισμού και των νοσοκομείων και η πολύ καθυστερημένη
αντίδραση και αμέλεια της κυβέρνησης στο δεύτερο κύμα
κορονοϊού (πέρσι τον Αύγουστο και Σεπτέμβρη), αλλά τα
πράγματα
με
αυτούς
γίνονται
και
χειρότερα
! http://taairetika.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf
%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%ba%cf%81%cf%8d%ce%b2%ce%b5%ce%b9-

%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc/
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση κατάργησε πριν από λίγους μήνες
εντελώς ανεξήγητα τους απαραίτητους ελέγχους που γίνονταν
καθημερινά στους δρόμους και σε κλειστούς χώρους για το
φόρεμα της μάσκας. Το πρόσχημα ήταν ένας ξυλοδαρμός ενός
νέου από αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνης που έφερε αντιδράσεις
και προβοκάτσιες από την άκρα αριστερά (κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ)
Δεύτερον, άφησαν και αφήνουν ελεύθερα και ασύδοτα και τα
τραγικά και ανεύθυνα κορονοπάρτι που υποκινούν
προβοκατόρικες φράξιες της αριστεράς (κυρίως το ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
και που έχουν στόχο να σαμποτάρουν τη χώρα να σταθεί στα
πόδια της!
Τρίτον, κατάργησαν τη διαφωτιστική καμπάνια για τα μέτρα
προστασίας στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στην τηλεόραση που είναι
και το σημαντικότερο, ως πιο διαδραστικό, ΜΜΕ που υπάρχει.
Τέταρτον έχει αφεθεί η εκκλησία ασύδοτη (η οποία στην
πραγματικότητα ελάχιστα πειθαρχούσε) στις οποίες υπάρχει εδώ
και πολύ καιρό το ελεύθερο για μαζική πρόσβαση και
συνωστισμούς και φυσικά το ίδιο ελεύθερες και οι
εγκληματικές πρακτικές της κοινωνίας και του φιλήματος
εικόνων.

Από την άλλη και η αντιπολίτευση είναι ακόμα χειρότερη.
ΣΥΡΙΖΑ (μαζί με το ΠΑΣΟΚ που έχει γίνει ουρά του) και
ακροδεξιά στηρίζουν-είτε πιο καλυμμένα, είτε πιο ανοιχτά-και
τα αντιεμβολιστικά κινήματα και γενικά την κατάργηση της

ατομικής ευθύνης και το τελευταίο πίσω από κούφιες και
λαϊκίστικες θεωρίες περί διαχωρισμού των ανθρώπων, νέου
απαρτχάιντ κλπ.
Την ώρα λοιπόν που η Ινδική μετάλλαξη απειλεί όλον τον κόσμο
και παντού πλησιάζει ο εφιάλτης νέας καραντίνας, η
κυβέρνηση-και πάλι με τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσηςκαταργεί εντελώς τις μάσκες σε ανοιχτό χώρο και ανοίγει τα
πάντα σε ότι αφορά μαγαζιά (από εστίαση μέχρι bar και club)
άνευ όρων και χωρίς την απαίτηση μάσκας, παρά μόνο ένα
πιστοποιητικό για test !
Την ίδια στιγμή ανοίγουν τη χώρα και σε Ρώσους τουρίστες, οι
οποίοι εμβολιάζονται-όσοι εμβολιάζονται-με ένα εμβόλιο της
πλάκας, χαμηλής αποτελεσματικότητας. Αυτό γίνεται προφανώς
για να μην δυσαρεστηθεί ο «πατερούλης» Πούτιν και χωρίς καν
να απαιτούνται επί τόπου τεστ και καραντίνα σε όσους βρεθούν
θετικοί !
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα κρούσματα να εκτοξεύονται
καθημερινά-ακόμα και όσα καταγράφονται επίσημα από το
προβοκατόρικο κράτος- και η χώρα να είναι ανοχύρωτη στον
ακόμα απειλητικό κορονοϊό και την Ινδική μετάλλαξη !
Το μόνο που μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τον υπόλοιπο
κόσμο από την ινδική μετάλλαξη και την εξάπλωσή της είναι ο
εμβολιασμός. Έλα όμως που και ο εμβολιασμός είναι
σαμποταρισμένος, από τα αντιεμβολιαστικά κινήματα, όσο σε
ελάχιστες λίγες χώρες της Ευρώπης !
Αυτό συμβαίνει διότι εδώ είναι πανίσχυρή και η προπαγάνδα
της προβοκατόρικης άκρας αριστεράς, αλλά το ίδιο και η
εξίσου προβοκατόρικη και στην πραγματικότητα εξίσου
εθνοπροδοτική άκρα δεξιά, οπότε και οι αντιεμβολιστές και οι
αρνητές !
Επιπλέον υπάρχει και μια έμφυτη ροπή του λαού μας προς τη
συνωμοσιολογία και την ξερολίαση που φτάνει να αγνοεί ακόμα
και την επιστήμη και της συμβουλές των επιστημόνων, ένα

ελλάτωμα που οι πολιτικοί ενίοτε το καλλιεργούν.
Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων να
παραμένει ακόμα χαμηλό στην Ελλάδα, οπότε αυτό σημαίνει ότι
η χώρα μας είναι πιο ανοχύρωτη στον δολοφονικό κινέζικο ιό
από άλλες χώρες !
Αυτό συμβαίνει παρότι το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εμβολιασμών
είναι εξαιρετικό και πολύ έγκαιρες και οι ειδοποιήσεις των
εμβολιασμένων. Όμως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη….
Και θα μου πείτε τώρα γιατί η κυβέρνηση να τα κάνει όλα αυτά
και είναι αμέλειες ή εσκεμμένες πολιτικές ; Όχι δεν
πιστεύουμε ότι πρόκειται μόνο για αμέλεια και ανικανότητα,
αλλά για κάτι πολύ σκοτεινό που ξεφεύγει και από την
προσέλκυση τουριστών (που όντως τη χρειαζόμαστε πολύ για να
συντηρηθεί στοιχειωδώς οικονομικά η σαμποταρισμένη και
ταλαιπωρημένη χώρα).
Δεν μπορούμε να ξέρουμε πιο ακριβώς είναι αυτό το κίνητρο
των κυβερνόντων, αλλά μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση πως
δεν θέλει να δυσαρεστήσει τα δύο άκρα (αριστερούς και
ακροδεξιούς) τα οποία και ικανοποιούν ενίοτε, είτε προς άγρα
ψήφων, είτε για να πετύχουν πολιτικούς στόχους.
Από την άλλη βέβαια δεν είναι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που
μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τόσο πιστά στην ατζέντα τους
και όχι γιατί έχει ηθικούς φραγμούς, αλλά γιατί δεν μπορεί
μια κυβέρνηση να αυτοκτονήσει με αυτό τον τρόπο πχ. με το
φούντωμα του κορονοϊου.
Έτσι οι κυβερνώντες υιοθετούν καλυμμένα ένα μέρος της
ατζέντας των ακραίων προβοκατόρων και από την άλλη
προσπαθούν, όσο μπορούν, με πολιτικές «μπαλώματα» να
συμμαζεύουν την κατάσταση και κυρίως με τη δύναμη της
προπαγάνδας των ΜΜΕ που η κυβέρνηση ελέγχει σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι λοιπόν παρατηρούμε την ίδια στιγμή που η κατάσταση της
πανδημίας είναι τόσο απειλητική και την κυβέρνηση τόσο

ανεύθυνη και λίγη, τα κανάλια να είναι στον κόσμο τους και
να “λιβανίζουν” από το πρωί μέχρι το βράδυ την κυβέρνηση για
το…σπουδαίο έργο της και το πόσο… καλά τα πήγαμε ως Ελλάδα
απέναντι στον κορονοϊό !
Η κατάσταση λοιπόν είναι τραγική και η χώρα αρχίζει να
θυμίζει Λευκορωσία του Λουκασένκο και άλλα παρόμοια
καθεστώτα τα οποία αφήνουν ανοχύρωτη τη χώρα στον ιό και την
ίδια στιγμή διαβεβαιώνουν τον κόσμο πως τα πράγματα πάνε
καλά και πως το κράτος φροντίζει γι’αυτούς !
Και μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση την οποία οι περισσότεροι
θεωρήσαμε λιγότερα κακή, τυχοδιωκτική και αυταρχική από την
προηγούμενη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. Όμως η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
προσπαθεί να μοιάζει όλο και περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ,
πιθανότατα πιστεύοντας ότι με αυτή την τακτική του πολιτικού
χαμαιλέωντα, θα πείσει και θα ευχαριστήσει περισσότερο αφελή
κόσμο, συντεχνίες και ξένες δυνάμεις.

Ο Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της
ΛΟΑΤΚΙ επιρροής στα παιδιά
στην
Ευρώπη
!!
Προκαλεί
αγανάκτηση
πλέον
και
η
Ευρωπαϊκή Ένωση !
Το θέμα του Ουγγρικού νόμου
του
Όρμπαν περί
σεξουαλικότητας και ομοφυλοφιλίας και προστασίας της
παιδικής ηλικίας πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όση ίσως δεν περίμεναν και οι πολίτες της Ευρώπης και
οι πολιτικοί παρατηρητές.

Αυτό πάντως που σας κρύβουν
στη χώρα μας (και αν δεν το
τρόπο, όπως ο ΣΚΑΪ) είναι
κατά της Ουγγαρίας και του
περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε.

όλα σχεδόν τα κόμματα και τα ΜΜΕ
κρύβουν το παρουσίασαν με θετικό
ότι η Ελληνική πλευρά τάχθηκε
συγκεκριμένου νόμου στο πλάι των
(18 στις 27 συνολικά).

Τι ακριβώς νόμος είναι αυτός και τι λέει ; Ξεκαθαρίζουμε
πρώτα ότι για τον συγκεκριμένο πολιτικό (Βίκτορ Όρμπαν)
έχουμε τη χειρότερη άποψη ως ακροδεξιό, αντιευρωπαϊστή και
Ρωσόφιλο, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα.
Αυτός ο νόμος όμως στην πραγματικότητα είναι ένας νόμος κατά
της παιδοφιλίας, της σεξουαλικοποίησης των παιδιών και της
επιρροής των ΛΟΑΤΚΙ στην παιδική ηλικία (καθώς το
συγκεκριμένο κίνημα ή λόμπι επικεντρώνεται στοχευμένα στην
παιδική ηλικία για να την επηρεάζει)
Και όταν μιλάμε για επιρροή των ΛΟΑΤΚΙ στην παιδική ηλικία,
αυτό που θα απαγορεύεται στην Ουγγαρία θα είναι η προπαγάνδα
σε παιδικά προγράμματα (που υπάρχει ακόμα και σε κινούμενα
σχέδια σε ξένες χώρες), εκπαιδευτική τηλεόραση και
εκπαιδευτικό υλικό.
Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο αυτός ο νόμος μπορεί να
συμβάλλει στην καταπολέμηση της παιδοφιλίας και κατά πόσο
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και επιπλέον είναι
υπερσυντηρητικός
γιατί
ποινικοποιεί
γενικά
τη
σεξουαλικότητα, καθώς καταργεί ακόμα και τη σεξουαλική αγωγή
στην εκπαίδευση.
Πρώτον όμως αυτό είναι ένα καθαρά εσωτερικό ζήτημα της
Ουγγαρίας (άλλωστε και η Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν είχε
στοιχειώδη σεξουαλική ενημέρωση και επίγνωση του ανθρώπινου
σώματος στα σχολεία) και δεύτερον ο αρχικός σκοπός του είναι
γενικά καλός.
O Κούλης Μητσοτάκης και η νέα Ν.Δ. του (ας μην ξεχνάμε, το
πρώην κόμμα των Ελληνοχριστιανών και της οικογένειας)
συντασσόμενος-μαζί με τους άλλους άθλιους Ευρωπαίους

πολιτικοορθούς ηγέτες- κατά του νόμου Όρμπαν, αντιτίθεται
στον αγώνα κατά της παιδοφιλίας, της σεξουαλικοποίησης των
παιδιών και τάσσεται υπέρ της
ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας και
επιρροής στην παιδική ηλικία (και μάλιστα και της πιο
ευαίσθητης ηλικίας που είναι αυτή των νηπίων και των παιδιών
του δημοτικού) ως ανθρώπινο δικαίωμα !!

Μπορούν να τον χαίρονται λοιπόν οι ψηφοφόροι του και
ιδιαίτερα οι πιο δεξιοί και ultra δεξιοί που υποτίθεται ότι
έχουν παραδοσιακά ένα άλλο αξιακό σύστημα ! Και μιλάμε
βέβαια για έναν σκοτεινό ηγέτη που εκτός από αλληλέγγυος
στους ΛΟΑΤΚΙ είχε και αγαστές σχέσεις με ομοφυλόφιλους και
αμφιφυλόφιλους παιδεραστές όπως ο Λιγνάδης και ο Κερκυραίος
Γεωργιάδης !
Ας αναλογιστούν λοιπόν οι φίλοι μας οι Νεοδημοκράτες τι
μέλλον επιφυλάσσουν στα παιδιά τους οι Μητσοτάκηδες και οι
όμοιοι τους και μετά αν θέλουν, ας τους ξαναψηφίσουν !!
Και όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση-και ειδικά τα δυτικά κράτηαρχίζει να προκαλεί αγανάκτηση και στους πιο Ευρωπαϊστές και
διεθνιστές, όπως είμαστε και εμείς, καθώς εξελίσσεται σε μια
κλίκα ακραία πολιτικοορθών τύπων, αποκομμένων από τον απλό
κόσμο.
Άλλωστε για τίποτα από όσα ακραία έχει κάνει μέχρι σήμερα ο
αυταρχικός Όρμπαν δεν έχει δείξει τέτοια αντανακλαστικά η
Ε.Ε., όσο για τώρα επειδή δεν θα μπορούν οι gay, οι τρανς

και όλες αυτές οι μειονότητες να επηρεάζουν την παιδική
ηλικία και να κάνουν προπαγάνδα…
Μιλούν όλοι αυτοί για δημοκρατία, ανεκτικότητα και ελευθερία
έκφρασης ,αγνοώντας το σοφό δόγμα-που πρέπει να το ασπάζεται
κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος- ότι η ελευθερία
μας τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.
Όταν λοιπόν η συγκεκριμένη κλίκα των ΛΟΑΤΚΙ και οι διάφοροι
χαζοχαρούμενοι αλληλέγγυοι στοχεύουν τα παιδιά, εκεί
κανονικά πρέπει να τελειώνει η ελευθερία τους, διότι τα
παιδιά πρέπει να αφήνονται να διαμορφώσουν τη σεξουαλικότητά
τους, όπως θα την ορίσει η φύση και τα βιώματάς του και όταν
μεγαλώσουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως θέλουν.
Οποιοδήποτε αντίθετο επιχείρημα περί αυτού (δηλ.υπέρ και της
ΛΟΑΤΚΙ διαπαιδαγώγησης) σημαίνει πολύ απλά ότι οι ΛΟΑΤΚΙ
σκοπεύουν σε περισσότερους ομοφυλόφιλους στο μέλλον.
Αυτό παραβιάζει τις ελευθερίες και των παιδιών, που τα
περισσότερα δεν θα επέλεγαν ποτέ έναν τέτοιο δρόμο, αλλά και
των γονιών που δεν θα ήθελαν ομοφυλόφιλο ή τρανς παιδί και
που-ας μη γελιόμαστε-είναι οι περισσότεροι και σε όλα τα
κράτη.
Επιστρέφοντας στα της Ευρώπης, είναι ασύλληπτο το πως το gay
λόμπι έχει φτάσει να ελέγχει σε τόσο μεγάλο βαθμό την αστική
τάξη των δυτικών κρατών και συνεπώς και την πλειοψηφία του
πολιτικού κόσμου και των ΜΜΕ.
Χαρακτηριστικό μάλιστα ότι σε αυτόν τον…ανένδοτο
πρωταγωνιστεί η Ολλανδία του Ρούτε στη χώρα του οποίου
επανασυστάθηκε και λειτουργεί και πάλι νόμιμα κόμμα
παιδόφιλων, χωρίς κανένα πρόβλημα με τον νόμο !!
Και εν πάση περιπτώσει αν χώρες σαν την Ολλανδία και κάποιες
άλλες θέλουν τέτοιου είδους ακραία κοινωνικά πρότυπα, γιατί
δεν τα κρατάνε για τον εαυτό τους και θέλουν να τα
επιβάλλουν και σε άλλους λαούς ; Που πήγε ο σεβασμός στην

κουλτούρα και στη διαφορετικότητα των λαών ;
Αυτό το θέμα του gay λόμπι στο δυτικό κόσμο είναι ένα θέμα
για το οποίο θα μπορούσε να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο, αλλά
εδώ θα πούμε μόνο το προφανές ότι εκεί οφείλεται όλη αυτή η
υστερία που έπαθε η Ευρώπη με το συγκεκριμένο ζήτημα της
Ουγγαρίας και γενικά αυτή η υπερευαισθησία της με τη
συγκεκριμένη κοινότητα και η ικανοποίηση σχεδόν όλων των
αιτημάτων της σε αυτές τις χώρες.
Δεν ξέρουμε τελικά πως θα εξελιχθεί αυτό το θέμα με του
Ουγγρικό νόμο και αν θα εκπέσει σε κάποιο Ευρωπαϊκό
δικαστήριο, αλλά το σίγουρο είναι ότι από τη μία υπάρχει
διεθνώς αυτού του είδους η ακραία πολιτική ορθότητα και από
την άλλη μια μερίδα κόσμου που αντιδρά σε όλον αυτόν τον
παραλογισμό (και συχνά με λάθος τρόπο, αφού πολλοί πηγαίνουν
στην άκρα δεξιά).
Από την άλλη όμως υπάρχουν και αντιστάσεις και κόσμος που
αρχίζει να αφυπνίζεται και να βλέπει τι σημαίνει gay λόμπι,
τι επιρροή έχει στο δυτικό κόσμο και τι επιδιώκει. Υπάρχουν
τα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ που ακόμα αντιστέκονται
σε όλα αυτά και όχι μόνο…
Παρατηρήσαμε στα social media ότι και σε δυτικές χώρες (και
φυσικά και στην Ελλάδα) ήταν πολύς ο κόσμος που θεώρησε
τουλάχιστον υπερβολική την αντίδραση της Ε.Ε. και στράφηκε
εναντίον της με βαρύς χαρακτηρισμούς, επισημαίνοντας πως
έχει αποκοπεί από τον απλό κόσμο και ότι για πιο σοβαρά
θέματα δεν αντιδρά τόσο έντονα.
Τέλος διευκρινίζουμε ότι μιλάμε για gay λόμπι
για τον απλό ομοφυλόφιλο που μπορεί να ζει
προσωπική του ζωή και να μην γουστάρει ούτε
ούτε gay pride και ούτε θέλει να επιβάλλει
ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ.

και όχι τόσο
φιλήσυχα την
ακτιβισμούς,
σε όλους την

Εμείς στα “αιρετικά” δεν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και δεν
θέλουμε διακρίσεις, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να

επιβάλλεται η συγκεκριμένη μειοψηφία επάνω στην πλειοψηφία ή
επάνω στα παιδιά.

Η υπογεννητικότητα και το
κράτος των κρυφο-σκοταδιστών
!
Οι περισσότεροι θα ακούσατε για τις διαστάσεις που πήρε το
θέμα με το συνέδριο για την υπογονιμότητα που τελικά
ακυρώθηκε μετά τον καταιγισμό αντιδράσεων για ένα σποτάκι
που έβγαλαν στη δημοσιότητα οι υπεύθυνοι του.
Tο σποτάκι αυτό ήταν όντως άκομψο και μονομερές, ωστόσο το
θέμα του συνεδρίου ήταν πολύ σοβαρό, καθώς
η
υπογεννητικότητα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σοβαρότερα
θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα.
Επιπλέον στο συνέδριο ήταν καλεσμένοι και παπάδες που πράγμα
που δείχνει προφανώς μια συντηρητική ατζέντα ή οπτική του
θέματος από τους διοργανωτές.
Επίσης ο γιατρός Κωνσταντίνος Πάντος που το οργάνωσε-και
που δέχθηκε πολλές επιθέσεις από τους αργόσχολους δικαστές
του πληκτρολογίου- είναι ένας καταξιωμένος επιστήμονας που
έχει βοηθήσει πολλές γυναίκες να κάνουν παιδιά.
Μια από αυτές τις γυναίκες που βοηθήθηκαν να κάνουν παιδία
από αυτόν τον άνθρωπο (κατά ομολογία της ίδιας) ήταν η Καίτη
Γαρμπή η οποία στάθηκε αχάριστη-προκειμένου να μη χαλάσει ή
να φτιάξει περαιτέρω το πολιτικοορθό προφίλ της-και απέσυρε
την υποστήριξη της, μιλώντας για ντροπή…

Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει αυτό το
συνέδριο που σκόπευε κυρίως στην ενημέρωση, αποσύροντας απλά
το σποτάκι ή αντικαθιστώντας το με ένα άλλο και χωρίς να
επικρατήσει όλη αυτή η υστερική πολιτική ορθότητα και ο
φεμινισμός που επέφερε την απόσυρση όλων των κρατικών και
κομματικών καλεσμένων και χορηγών.
Γενικά έχουν δίκιο λοιπόν όσοι λένε ότι η πολιτική ορθότητα
ματαίωσε ένα συνέδριο που ήθελε απλά να ασχοληθεί με ένα
πολύ σοβαρό ζήτημα και σκόπευε στην ενημέρωση.
Και διαπιστώνουμε με λύπη μας πως έρχεται και στην Ελλάδα
αυτού του είδους η ακραία πολιτική ορθότητα και ιδεολογήματα
όπως ο φεμινισμός, με τους αργόσχολους των social media να
πρωτοστατούν σε αυτό.
Όσο για τους κυρίους πολιτικούς όλων των κομμάτων και την
κυρία Πρόεδρο Δημοκρατίας που δήλωσαν και αυτοί
τον…αποτροπιασμό και την απόσυρσή τους, έχουμε να τους πούμε
τα εξής:
Ποιος θα ενημερώσει τον κόσμο-και ειδικά τις γυναίκες-για
αυτό το κρίσιμο ζήτημα αν δεν το κάνουν τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες, όπως το εν λόγω συνέδριο ;
Μα οι ίδιοι οι πολιτικοί είναι αυτοί που δεν μαθαίνουν καν
στα παιδιά στα σχολεία στοιχειώδη πράγματα για το σώμα τους,
για τη σύλληψη, για τη γονιμότητα, για το sex κλπ., λόγω
ενός συντηρητικού, σεμνότυφου κατεστημένου
που έχει τις

ρίζες του κυρίως στην επιρροή της εκκλησίας.
Αυτό το κράτος και οι πολιτικοί τσαρλατάνοι λοιπόν έχουν
μεγάλες ευθύνες και για την υπογεννητικότητα και για τη
γονιμότητα και για τις πολλές εκτρώσεις στην Ελλάδα και
είναι εντελώς γελοίο τώρα να παριστάνουν τους προοδευτικούς
και τους φεμινιστές ή φεμινίστριες.

Η δύση να αφυπνιστεί μετά την
αεροπειρατεία
ΛουκασένκοΠούτιν…Ο
Μητσοτάκης
να
απολογηθεί !
Οι λαοί και τα ΜΜΕ της δύσης και όλου του δημοκρατικού
κόσμου αρχίζουν σιγά, σιγά να ξεπερνούν την πολύχρονη αφασία
τους και να συνειδητοποιούν τι σημαίνει Ρωσία και Πούτιν !
Γιατί να μην γελιόμαστε, κανένας τριτοκοσμικός δικτάτορας
Λουκασένκο δεν θα μπορούσε να διοργανώσει μια τέτοια
ασύλληπτη κρατική αεροπειρατεία– για να απαγάγει έναν
δημοσιογράφο που έκανε αντιδικτατορικό αγώνα στη χώρα του-αν
δεν είχε από πίσω τη στήριξη της μαμάς Ρωσίας.
Και κυρίως πολλοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν μια αλήθεια
που εμείς φωνάζουμε επί πολλά χρόνια. Πως δηλαδή άνθρωποι
σαν τον Πούτιν και τον Λουκασένκο παραμένουν αμετανόητοι
κομμουνιστές και απλά έχουν απαρνηθεί το κομμουνιστικό
σύστημα και κυβερνούν μέσα σε έναν κρατικοδίαιτο καπιταλισμό
(κρατικοφασισμό) !
Και το χειρότερο δεν είναι ότι παραμένουν απλά κομμουνιστές,

αλλά και ότι η Ρωσία-και η σύμμαχός της Κίνα- έχει σαν στόχο
την παγκόσμια κυριαρχία και την επιβολή του συστήματός της.
Και για όσους αμφιβάλλουν ακόμα για την κομμουνιστική φύση
αυτών των ανθρώπων, ας μας απαντήσουν γιατί ακόμα οι
μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας λέγονται KGB ή και γιατί
ο Πούτιν επανέφερε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης ως ύμνο
της Ρωσίας ;
Επειδή όμως αυτά τα δύο κράτη είναι ακόμα αδύνατα
οικονομικά, χρησιμοποιούν ωμή βία ,καταστολή και
προβοκάτσιες για να πετύχουν τους στόχους τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ρομάν Προτάσεβιτς έφτασαν
λοιπόν να οργανωθεί μια τέτοια επιχείρηση από πράκτορες μέσα
σε έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απαχθεί ένας
πολίτης που είχε βρει άσυλο σε αυτήν. Και αυτή η
αεροπειρατεία να γίνεται με ασύλληπτο τρόπο που ήταν η
απειλή κατάρριψης του αεροσκάφους από μαχητικά και η
αναγκαστική προσγείωσή του στο Μινσκ !
Μετά από αυτό το γεγονός ήταν αναμενόμενο να αναλάβει δράση
και η πανίσχυρη προπαγανδιστική μηχανή της Ρωσίας για να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Έτσι λοιπόν κατέφυγαν στην προσφιλή τους τακτική των fake
news και άρχισαν να διαδίδουν μαζικά και οργανωμένα πως ο
Προτάσεβιτς είναι νεοναζί που πολέμησε στην Ουκρανία με
ναζιστική οργάνωση κατά των Ρώσων και με συνοδεία
αποδεδειγμένα ψεύτικων φωτογραφιών.

Ο Προτάσεβιτς έχει δηλώσει και ο ίδιος πως όντως βρέθηκε
στην ανατολική Ουκρανία για έναν χρόνο ως ρεπόρτερ-για να
καλύψει τον πόλεμο- και αυτό εκμεταλλεύτηκε πολύ η Ρωσική
βιομηχανία fake news για να πει πως ήταν ναζί που πολεμούσε
και άρα ορθώς συνελήφθη.
Σε αυτό έχει τη συμπαράσταση και του τύπου που πρόσκειται
παγκοσμίως στη Ρωσία (ακροαριστερού και ακροδεξιού) αλλά και
ανθρώπων όπως του Ρώσικου κατασκευάσματος της
ψευτοδημοκρατίας του Λουγκάνσκ.
Και αν οι λαοί και ο τύπος της δύσης αρχίζουν να
αφυπνίζονται δεν συμβαίνει καθόλου το ίδιο και με τις
πολιτικές ηγεσίες (που κάποιες μάλιστα είναι και διαβρωμένες
από ρωσόφιλους και ρωσόδουλους πολιτικούς).
Έτσι πχ. η Ε.Ε. επέβαλε κάποιες κυρώσεις που δεν αναμένεται
να πτοήσουν και να επηρεάσουν και πολύ το καθεστώς
Λουκασένκο και πολύ περισσότερο δεν θα πτοήσουν το καθεστώς
του Πούτιν που δεν το άγγιξαν καν, ως προστάτη του
Λουκασένκο !
Και διερωτάται κανείς γιατί η Ευρώπη-και λιγότερο οι ΗΠΑ του
Μπάιντεν-επιμένει στη στρατηγική του κατευνασμού του
«τέρατος» τη στιγμή που αυτό αντί να αποδίδει, αποθρασύνει
τον Πούτιν και όλα τα τσιράκια του ;
Ας έρθουμε όμως και στα δικά μας διότι η αεροπειρατεία
οργανώθηκε από πράκτορες της KGB που αλώνιζαν στην Ελλάδα
και που είναι άγνωστο πως μπήκαν στη χώρα, αλλά και μέσα στο
αεροπλάνο !
Ο Κούλης Μητσοτάκης οφείλει λοιπόν να απολογηθεί για αυτά
και να αφήσει τα παχιά λόγια για κυρώσεις στη Λευκορωσία
(αλλά ποτέ για κυρώσεις στη Ρωσία) που εκστομίζει για να μην
καρφώνεται στη δύση.
To ίδιο πρέπει να απολογηθεί και η ΥΠΑ (Υπηρεσία πολιτικής
αεροπορίας) που έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι δεν

ειλικρινής-με κυβερνητική παρέμβαση- στις εξηγήσεις της για
το πως βρέθηκαν οι πράκτορες μέσα στη συγκεκριμένη πτήση.
Χαρακτηριστικό μάλιστα ότι την ίδια στιγμή που οργανωνόταν η
αεροπειρατεία ο ρωσόδουλος ΥΠ.ΕΞ. Δένδιας βρισκόταν στη
Μόσχα και μιλούσε για Ελληνορωσικές φιλίες με τον Λαβρόφ και
χωρίς φυσικά να κάνει καμία αναφορά στο ζήτημα του
Προτάσεβιτς !

Η κυβέρνηση θα έπρεπε να διευκρινίσει επίσης ποιο είναι το
ποιόν και ο ρόλος αυτού του Έλληνα που προσγειώθηκε στο
Μινσκ γιατί είναι προφανές ότι είναι καραμπινάτος πράκτορας…
Και ενδεικτικό για το πόσο λερωμένη
Κούλης Μητσοτάκης είναι πως στη σύνοδο
βρισκόταν ακύρωσε τη συνέντευξη τύπου
ο προφανής λόγος είναι ότι δεν ήθελε
ερωτήσεις για την αεροπειρατεία…

έχει τη φωλιά του ο
κορυφής της Ε.Ε. όπου
που ήταν να δώσει και
να δεχθεί δυσάρεστες

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ πουθενά στην επίσημη ανακοίνωσή του δεν
καταδικάζει το καθεστώς Λουκασένκο, ενώ η “Αυγή” και ο Φίλης
σχεδόν υιοθετούν μια πιο μετριοπαθή γραμμή “Ριζοσπάστη” ! Ο
μόνος που είπε και κάτι κατά της κυβέρνησης για την ανοχή
που έδειξε στους Καγκεμπίτες ήταν ο σχετικά πιο
ουδετεροπολιτικός
ή
και-όσο
μπορείΕυρωπαϊστής
Κατρούγκαλος.
Και να μην μιλήσουμε βέβαια για ΚΚΕ και Βελόπουλο-τα πιο
πιστά πρακτορεία του Πούτιν μέσα στη βουλή-που έσπευσαν

αμέσως να στηρίξουν Λουκασένκο και να αναπαράγουν οργανωμένα
τα fake news της Ρωσίας περί ναζί Προτάσεβιτς…
Πάντως το βρώμικο ρωσόφιλο ρόλο που παίζουν Ελλάδα και
Κύπρος μέσα στην Ε.Ε. τον έχουμε αναδείξει πολλές φορές,
όπως φυσικά και τον καταστροφικό ρόλο που έχει ο Ρωσικός
ιμπεριαλισμός και το αντίστοιχο κεφάλαιο μέσα στη χώρα μας.
Οφείλουμε όμως να μιλήσουμε και για την αφασία της δύσης, η
οποία αφοσιωμένη στα στενά οικονομικά της συμφέροντα και
αποχαυνωμένη από την πολιτική ορθότητα (πχ. τα gay pride
της, τις φεμινίστριες, τη Γκρέτα Τούνμπεργκ κλπ.) η οποία
αρνείται να δείξει πυγμή στους Ρωσοκινέζους.
Μάλλον οι δυτικοί πολιτικοί πιστεύουν βλακωδώς ότι η ειρήνη
και η ευημερία τους θα διαρκέσει για πάντα και αυτή θα τη
διασφαλίζουν είτε με την υφεσιακή στάση απέναντι στον διεθνή
αυταρχισμό, είτε «πουλώντας» του χώρες και εδάφη.

Η
εκφυλισμένη
φύση
της
σημερινής Νέας Δημοκρατίας
Θα πιαστώ από μια είδηση για μια κυβερνητική
απόφαση, που αφορά τους μετανάστες και τα
δικαιώματά τους, για να καταδείξω τη σημερινή
εκφυλισμένη φύση του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας !
Η κυβέρνηση λοιπόν-δια του αρμοδίου υπουργού Βορίδη, με το
γνωστό εξτρεμιστικό δεξιό παρελθόν-δυσκόλεψε ακόμα περαιτέρω
το έργο ενός μετανάστη που θέλει να πάρει την Ελληνική
υπηκοότητα, βάζοντας και οικονομικά κριτήρια.

Με λίγα λόγια οι πιο εύποροι μετανάστες και τα παιδιά τους
θα έχουν πιο εύκολο έργο να παίρνουν την Ελληνική υπηκοότητα
από τους πιο φτωχούς μετανάστες οι οποίοι σχεδόν
αποκλείονται στο να τα καταφέρουν !
Αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλα αυστηρά
κριτήρια που αφορά κυρίως τον τόπο γέννησης, τα χρόνια
παραμονής στην Ελλάδα και τις πολύ δύσκολες γραπτές
εξετάσεις (τις οποίες ακόμα και αρκετά Ελληνόπουλα θα είχαν
πρόβλημα να τις περάσουν !)
Και βεβαίως εδώ γεννάται το ερώτημα, του αν θέλουμε ή δεν
θέλουμε μετανάστες στην Ελλάδα το οποίο και θα πρέπει να
ξεκαθαριστεί…
Διότι αν θέλουμε μετανάστες, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε
να τους εντάξουμε στοιχειωδών στον πολιτισμό και στην
κοινωνία μας και όχι να δημιουργούμε γκέτο και
απροσάρμοστους μετανάστες που θα οδηγούνται στο περιθώριο ή
στο έγκλημα.
Αν κάποιοι ονειρεύονται ένα άλλου είδους ανήθικο
μεταναστευτικό μοντέλο που θα προσιδιάζει σε απαρτχάιντ,
τότε καλύτερα μπορώ να πω ότι θα ήταν να μην έχουμε καθόλου
μετανάστες !
Και εννοείται φυσικά ότι το μεταναστευτικό μας μοντέλο θα
πρέπει επιτέλους να γίνει πιο ορθολογικό, οργανωμένο και
προσεκτικό, καθώς δεν ασπαζόμαστε σε καμία περίπτωση και τις
αριστερού τύπου ιδεοληψίες περί ανοιχτών συνόρων και χαρτιών
για όλους τους μετανάστες…
Πιάνομαι όμως από αυτό το ζήτημα για να καταδείξω την
ακροδεξιά τάση της Νέας Δημοκρατίας είναι η οποία πάντα
ενυπάρχει μέσα στο κόμμα και με τις ευλογίες του πολιτικού
τυχοδιώκτη πρωθυπουργού Μητσοτάκη.
Αυτό είναι κάτι που δεν βλέπουμε τώρα με έκπληξη, αλλά
άρχισε να διαφαίνεται από την εποχή του Σαμαρά, με τα

διάφορα ακραία ή πρώην ακραία στελέχη που «μετέγραψε» στο
κόμμα και συνεχίστηκε και στην εποχή Μητσοτάκη.
Αυτός δεν δίστασε να υιοθετήσει την πιο σκληρή σοβινιστικήεθνικιστική γραμμή στο Μακεδονικό ζήτημα, όταν έκρινε ότι
έτσι χρειάζεται κυρίως για ψηφοθηρία, και να συνταχθεί με τα
απερίγραπτα και οργανωμένα από φασίστες συλλαλητήρια ή να
στήνει ακόμα και καταλήψεις σε σχολεία, μαζί με Χρυσαυγήτες
!
Γενικά ο Μητσοτάκης-και με τη βοήθεια του Ρωσόδουλου
Δένδια–παριστάνει σήμερα τη «λουλουδού» της εθνικοφροσύνης ή
του δήθεν πατριωτισμού, παίρνοντας αφορμές από τα όντως
ανοιχτά ζητήματα με την Τουρκία ή και όποιο άλλο ζήτημα
προκύπτει (Πχ. την ανοιχτή υποστήριξη του ακροδεξιού
τρομοκράτη Κατσίφα στην Αλβανία).
Θα μου πείτε τώρα, αν θεωρώ τη Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της
ένα νέο ακροδεξιό, μόρφωμα τύπου Όρμπαν στην Ουγγαρία, με το
μανδύα της κεντροδεξιάς ή και του φιλελευθερισμού ,και πόσο
υπερβολικό είναι αυτό.
Όχι, δεν την θεωρώ κάτι τέτοιο, διότι ούτε αυτό δεν μπορεί
να γίνει ! Και αυτό γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά που
είναι η τάση Καραμανλή του νεότερου ο οποίος στην
πραγματικότητα είναι η μετάσταση του σοσιαλισμού και της
ρωσοφιλίας μέσα στη Νέα Δημοκρατία !
Αυτή η τάση δεν συνηθίζει να συγκρούεται και με τους όποιους
εθνικιστές και τις αντιλήψεις τους μέσα στο κόμμα, ωστόσο
είναι η τάση που κάνει τον Μητσοτάκη να γίνεται σε ορισμένα
ζητήματα ουρά των αριστερών ή έστω να μην συγκρούεται μαζί
τους.
Είναι ο ίδιος άλλωστε ο Κούλης Μητσοτάκης που έχει δηλώσει
ότι τιμά τους αγώνες της αριστεράς και ότι σέβεται την πίστη
και την αφοσίωση του ΚΚΕ στις ιδέες του !
Άλλωστε στην πραγματικότητα η όποιες «διασταυρώσεις πυρών»

μεταξύ Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ γίνονται είτε για τα μάτια του κόσμου,
είτε σε σχετικά πιο δευτερεύοντα ζητήματα και αυτό διότι
στην πραγματικότητα υπάρχει στη χώρα μας ένα ανατολικό βαθύ
κράτος που τους κάνει να συμφωνούν και να ταυτίζονται σε
βασικά ζητήματα.
Το ζήτημα είναι πάντως ότι η συγκεκριμένη φουρνιά πολιτικώνόπως συγκεκριμένα τώρα ο Μητσοτάκης και φυσικά και ο Τσίπρας
και άλλοι-είναι «ταχυδακτυλουργοί» που μπορούν να
επικαλούνται το οτιδήποτε και από οποιονδήποτε πολιτικό
χώρο, αρκεί αυτό να είναι συμβατό με την όποια ψηφοθηρία και
τα όποια σκοτεινά συμφέροντα-στα οποία αναφερόμαστε εκτενώς
εδώ και χρόνια- εξυπηρετούνται κάθε φορά από την κάθε
πολιτική και εθνική γραμμή που χαράσσεται.
Οπότε ένας έξυπνος άνθρωπος μπορεί περίπου να καταλάβει τι
είδους μέλλον μας επιφυλάσσουν ως Ελλάδα και Έλληνες τα
προσεχή χρόνια οι πολιτικοί μας στο σύνολό τους. Ένα μέλλον
όπου πιθανότατα η δεκαετής οικονομική κρίση να είναι από τα
μικρότερα κακα που θα μας έχει συμβεί !

