Global Covernment και βενιζελική συμμορία

Global Government και βενιζελική συµµορία…
…η απόλυτη Χούντα !!

Οι δωσίλογοι του '44
έγιναν οι φανατικοί της Παγκόσµιας ∆ιακυβέρνησης.

Ποιοι µας απειλούν µε έναν νέο Εµφύλιο;

Ποιοι κρύβονται πίσω από τη Χρυσή Αυγή;

Το τέλος της ιστορίας πλησιάζει.

Το 1944 ήταν η χρονιά που οι Γερµανοί κατακτητές "εγκατέλειπαν" την Ελλάδα. Πίσω
τους

δεν

άφηναν

µόνον

"συντρίµµια"

και

πτώµατα,

αλλά

και

τροµοκρατηµένους

συνεργάτες. Οι δωσίλογοι φοβούνταν την ώρα της τιµωρίας και ήταν απελπισµένοι. Είχαν
φτάσει στο σηµείο µάλιστα να βρίζουν τους Γερµανούς και να τους αποκαλούν προδότες,
επειδή ακριβώς εγκατέλειπαν την Ελλάδα. Ήταν βέβαιοι για την τιµωρία τους. Ήταν γνωστοί
από τους πολίτες για τα έργα τους και όλοι τούς ήθελαν κρεµασµένους. Έλεγχαν το κράτος
και τους µηχανισµούς του, αλλά αυτό δεν τους εξασφάλιζε και πολλά πράγµατα, εφόσον
δεν έλεγχαν τον λαό. Ο λαός είχε αρχίσει να αναθαρρεύει και όλο και πιο συχνά έδειχνε τις
άγριες διαθέσεις του απέναντι σ' αυτούς. Ο Μελιγαλάς είχε αποκαλύψει εκείνες τις διαθέσεις
και οι δωσίλογοι είχαν πάρει το "µήνυµα".
Ποιοι όµως ήταν οι συνεργάτες των Ναζί; Ποιος πολιτικός σχηµατισµός ήταν αυτός, ο
οποίος συνεργάστηκε µαζί τους µαζικά και απόλυτα οργανωµένα; …Αυτοί, οι οποίοι είχαν τα
κεντρικά πολιτικά τους γραφεία στη Λαδά και συστεγάζονταν µε τους Ναζί …Οι λεγόµενοι
"προοδευτικοί" …Οι φιλελεύθεροι …Οι βενιζελικοί …Τα "παιδιά" του Βενιζέλου και του
Μπενάκη …Αυτοί, οι οποίοι δεν έβλεπαν τη γερµανική κατοχή ως εθνική καταστροφή αλλά
σαν ευκαιρία …Τη µεγάλη τους ευκαιρία να µονοπωλήσουν έστω και "εργολαβικά" την
εξουσία εις βάρος της αγγλόφιλης ∆εξιάς και ταυτόχρονα να γίνουν πλούσιοι ...Πολύ
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πλούσιοι, εφόσον µπορούσαν —ως µαυραγορίτες— να ληστεύουν έναν λαό, τον οποίο οι
ξένοι κατακτητές είχαν στήσει στον "τοίχο".
Γνωστοί και µη εξαιρετέοι ήταν
όλοι

οι

δωσίλογοι:

…Ο

γέρος

Λαµπράκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής
του κόµµατος των βενιζελικών και
συνέταιρος του Γκαίµπελς …Ο γέρος
Παπανδρέου,
σύµβουλος
γέρος

ο
του

Ράλλης,

οποίος

ήταν

Τσολάκογλου
ο

οποίος

…Ο
ήταν

"έµπιστος" των Γερµανών ...Ο γέρος
Πάγκαλος, ο οποίος ήταν "ορκισµένος"
φιλοναζί
οποίος

…Ο
έκανε

γέρος

Πικραµένος,

µπίζνες

µε

ο

τους

Γκεσταπίτες …Ο γέρος Μερκούρης, ως φανατικός οµοϊδεάτης των Ναζί …και γύρω από
όλους αυτούς ο "διαπλεκόµενος" επιχειρηµατικός κόσµος της "παράταξής" τους: Ο γέρος
Λάτσης, ο γέρος Αγγελόπουλος, ο γέρος Κωστόπουλος, ο γέρος Παπακωνσταντίνου, ο
γέρος Χριστοφοράκος κλπ..
Στα µέσα του 1944 όλοι αυτοί ήταν τροµοκρατηµένοι, εφόσον έβλεπαν τους Ναζί
κατακτητές να εγκαταλείπουν τη χώρα και να τους αφήνουν στο έλεος της τύχης τους.
Μερικοί από αυτούς, όπως ο εκδότης του Βήµατος, πήγαν να την κοπανήσουν, αλλά τους
συνέλαβαν οι συµµαχικές δυνάµεις. Οι περισσότεροι ήταν καθηλωµένοι στην Αθήνα και
περίµεναν το τέλος τους. Εξακολουθούσαν να διατηρούν τον έλεγχο του κράτους, αλλά
αυτό —όπως είπαµε— δεν είχε µεγάλη σηµασία, εφόσον ο λαός είχε αρχίσει ήδη να
"ακονίζει" τα "νύχια" του, για να τους αρπάξει.
Όλοι

αυτοί

αναζητούσαν

τρόπο

να

εκµεταλλευτούν αυτό τους το "όπλο", αλλά η λύση
δεν φαινόταν εύκολη. Έβλεπαν τους µόνιµους
ανταγωνιστές τους, που ήταν η βασιλική ∆εξιά, να
επανέρχεται στην εξουσία και έτρεµαν. Έτρεµαν,
γιατί

γνώριζαν

ότι

η

∆εξιά,

προκειµένου

να

ικανοποιήσει τον λαό και να του κάνει ένα µεγάλο
"δώρο" για την απελευθέρωσή του, δεν θα δίσταζε να τους εκτελέσει όλους …Να εκτελέσει
πολλούς από αυτούς, όπως έκαναν σε όλα τα δηµοκρατικά κράτη οι ηγεσίες εναντίον των
προδοτών, οι οποίοι συνεργάστηκαν µε τους Ναζί.
Τι έκαναν οι δωσίλογοι για να γλιτώσουν; …Ό,τι κάνουν πάντα οι προδότες, όταν
χάνουν τα αφεντικά τους …Αναζητούν απεγνωσµένα και άνευ όρων τα επόµενα αφεντικά
…Τα νέα αφεντικά, που θα τους σώσουν από την οργή των θυµάτων τους. Αυτό έκαναν οι
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δωσίλογοι. Οι γερµανόφιλοι, πάνω στην αγωνία τους για επιβίωση, "επένδυσαν" στους
Αµερικανούς.

Βλέποντας

την

αγγλόφιλη

∆εξιά να

είναι

έτοιµη

να τους

θυσιάσει,

προκειµένου να κατευνάσει τον λαό, επένδυσαν στους ανταγωνιστές των Άγγλων.
Επένδυσαν στους Αµερικανούς. Αν καταλάβει ο αναγνώστης αυτήν την "επένδυση" των
δωσίλογων, θα "ανοίξουν" µπροστά του ως δια µαγείας όλα τα "µυστήρια" του ελληνικού
Εµφυλίου …Του κατά τη γνώµη µας πιο "µυστήριου" Εµφυλίου στη σύγχρονη παγκόσµια
ιστορία.
Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί, σε αυτόν τον Εµφύλιο τίποτε δεν είναι όπως φαίνεται ή
τουλάχιστον όπως µας τα έδειξαν. Σε αυτόν τον Εµφύλιο άλλοι είναι οι πρωταγωνιστές και
άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγµατικά πρωταγωνιστούν. Σε αυτόν τον Εµφύλιο οι
"κοµπάρσοι" παίρνουν τους µεγάλους "ρόλους" και οι πρωταγωνιστές µερικά βοηθητικά
"ρολάκια", απλά και µόνον για να διευκολύνουν τη "ροή" του "έργου". Εξαιτίας όλων αυτών
των περίεργων δεδοµένων, που τον αφορούν ακόµα και σήµερα —και µετά από πάνω από
µισό αιώνα από την εκδήλωση του Εµφυλίου— οι Έλληνες πραγµατικά αγνοούν την "ουσία"
του …∆εν γνωρίζουν καν τους πραγµατικούς πρωταγωνιστές.
Ο καθένας δίνει τη δική του "εξήγηση" και —όπως συµβαίνει πάντα, όταν φτάνουµε σε
αυτές τις καταστάσεις— κανένας δεν έχει τη σωστή "εξήγηση". Αν ρωτήσεις κάποιον ∆εξιό,
θα σου πει ότι τον Εµφύλιο τον ξεκίνησαν οι ΚΚΕδες, γιατί ήθελαν να καταλάβουν την
εξουσία και το κράτος . Αν ρωτήσεις κάποιον ΚΚΕ, θα σου πει ότι τον Εµφύλιο τον
προκάλεσαν µε τις πράξεις τους οι ∆εξιοί, γιατί ήθελαν να επιβάλουν στον λαό το Παλάτι.
Κάποιος πιο "προχωρηµένος" και πιο "µέσα" στα πράγµατα θα τα "συνδυάσει" όλα αυτά και
θα σου πει ότι τον Εµφύλιο τον έκαναν αναπόφευκτο οι Εγγλέζοι, γιατί ήθελαν να
επιβάλουν το Παλάτι και ταυτόχρονα να εµποδίσουν το ΚΚΕ να εντάξει την πολύτιµη
Ελλάδα στο "άρµα" του Στάλιν και άρα στο Ανατολικό Μπλοκ.
Όλα αυτά είναι λάθος. Ένα λάθος όµως πολύ περίπλοκο, γιατί καταφέρνει και συντίθεται
από "ψήγµατα" αλήθειας …Πράγµατι οι ΚΚΕδες πήραν τα όπλα µε επίσηµο στόχο την
κατάληψη της εξουσίας …Πράγµατι κάποιοι δεξιοί πίεσαν τα πράγµατα σε βαθµό τέτοιον,
ώστε να δώσουν τη δικαιολογία στους ΚΚΕδες να αντιδράσουν βίαια …Πράγµατι οι Βρετανοί
κρατούσαν στα χέρια τους τόσο τη ∆εξιά όσο και το ΚΚΕ και άρα έλεγχαν τις δράσεις τους,
ώστε να προκαλούν τις επιθυµητές αντιδράσεις. Έλεγχαν οι Βρετανοί αυτές τις δυνάµεις
όπως ένας καραγκιοζοπαίχτης παίζει στα χέρια του τις φιγούρες του θεάτρου σκιών.
Όµως, η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Γιατί; Γιατί σε αυτό το
φαινοµενικά απλό θέατρο σκιών δεν φαίνονται δύο από τους βασικότερους πρωταγωνιστές
τής εποχής …Οι ∆ωσίλογοι και οι Αµερικανοί …Οι δωσίλογοι, οι οποίοι είχαν σηκώσει σηµαία
"ευκαιρίας", προκειµένου να σωθούν και οι Αµερικανοί, οι οποίοι, ως οι νέοι κυρίαρχοι του
τότε νέου κόσµου, αναµφίβολα έπαιζαν ρόλο παντού, είτε φαίνονταν είτε όχι.
Πώς είναι δυνατόν στον ελληνικό Εµφύλιο να µην υπάρχουν δικά τους συµφέροντα;
Πώς είναι δυνατόν να άφησαν τους Βρετανούς να εξυπηρετήσουν τα δικά τους

3

Global Covernment και βενιζελική συμμορία

συµφέροντα, όταν είναι γνωστό ότι εκείνη την εποχή "ξήλωναν" τα βρετανικά ερείσµατα
από όλα τα στρατηγικά σηµεία του Πλανήτη;
Αυτά τα δεδοµένα και µόνον να τα βάλεις στην "εξίσωση" του Εµφυλίου, είναι σε θέση
ν' αλλάξουν όλα τα αποτελέσµατα. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι, µόνον αν δεις το σύνολο των
"παικτών", µπορείς να καταλάβεις τι έγινε στον ελληνικό Εµφύλιο …Μπορείς να καταλάβεις
ότι δεν ήταν µόνον οι Έλληνες "παγιδευµένοι" …Ήταν παγιδευµένοι και οι ίδιοι οι Βρετανοί,
οι οποίοι τους "παγίδευσαν" και απλά δεν το γνώριζαν. Αυτοί, οι οποίοι υποτίθεται κινούσαν
τις "φιγούρες" του ελληνικού θεάτρου σκιών, δεν γνώριζαν ότι και οι ίδιοι είχαν γίνει
"µαριονέτες" κάποιων πιο υψηλά ιστάµενων. Οι Βρετανοί "έπαιζαν" µε τους Έλληνες, αλλά
οι Αµερικανοί "έπαιζαν" µ' αυτούς.
Θα ήταν αδύνατον να µην συµβεί κάτι τέτοιο, εφόσον οι Αµερικανοί, για να εδραιώσουν
την παγκόσµια παρουσία τους, θα έπρεπε να κυριαρχήσουν σε όλα τα στρατηγικά σηµεία
του Πλανήτη και άρα και στην ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα, λόγω της πολυτιµότητάς της
και των πολλών παραγόντων, οι οποίοι αγωνιούσαν για την επιβίωσή τους, ήταν το πιο
πολύπλοκο

"θέατρο"

διπλωµατίας

που

γνώρισε

ποτέ

ο

σύγχρονος

κόσµος.

Οι

ανταγωνιζόµενοι ιµπεριαλιστές ήθελαν να την συµπεριλάβουν ο καθένας στο "οπλοστάσιό"
του, χωρίς να έρθουν σε απευθείας ρήξη µεταξύ τους …Επιδίωξαν να αποφύγουν την
µεταξύ τους σύγκρουση και να "ρίξουν" την ευθύνη στους Έλληνες.
Από την άλλη πλευρά συνέβαινε κάτι περίπου ανάλογο. Ανάλογος ανταγωνισµός υπήρχε
και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Οι ανταγωνιζόµενοι Έλληνες εξουσιαστές ήθελαν κι αυτοί
να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους, χωρίς να συγκρουστούν κι αυτοί µεταξύ τους. Ο
καθένας από την πλευρά του ήθελε να "επικρατήσει" το δικό του "αφεντικό" έναντι του
αφεντικού των άλλων, αλλά δεν ρίσκαρε τη σύγκρουση …Επέλεξαν κι αυτοί να αποφύγουν
τη µεταξύ τους σύγκρουση και να "ρίξουν" την ευθύνη στους ΚΚΕδες. Όλοι ήθελαν την
"οµελέτα" τους, αλλά κανένας δεν ήθελε να φαίνεται ότι σπάει το "αυγό", που και ο
απέναντι νόµιζε ότι ήταν δικό του.
Αν ήθελε λοιπόν κάποιος να περιγράψει την απόλυτη αλήθεια για τον ελληνικό Εµφύλιο,
αυτή θα µπορούσε να χωρέσει σε µια φράση: Το ελληνικό Εµφύλιο τον προκάλεσαν οι
Άγγλοι µέσω του ΚΚΕ και σε συνεργασία µε τους σταλινικούς της Μόσχας, γιατί
αυτό βόλευε τους Αµερικανούς. Οι Αµερικανοί και οι δωσίλογοι —και όχι οι Άγγλοι ή οι
κοµµουνιστές— βρίσκονται πίσω από το µεγαλύτερο έγκληµα εις βάρος του ελληνικού λαού
στη σύγχρονη ιστορία. ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ,
προκειµένου να "αποσπάσουν" την Ελλάδα από τη βρετανική "σφαίρα" επιρροής.
Πώς παγιδεύτηκαν οι Άγγλοι από τους ανταγωνιστές και δήθεν συνεταίρους τους; Κατ'
αρχήν οι Άγγλοι δεν κατάλαβαν ότι οι Αµερικανοί και οι Ρώσοι τα είχαν "βρει" µεταξύ τους
στο µοίρασµα του µεταπολεµικού κόσµου και ότι δεν προέβλεπαν και για τους ίδιους µερίδιο
στη µοιρασιά. Οι Άγγλοι δεν κατάλαβαν ότι στη Γιάλτα ίσχυε το γνωστό …"ο ρίξας, του
ρίξαντος". ∆εν κατάλαβαν ότι στη Γιάλτα δεν ήταν οι δήθεν "The big three" αυτοί, οι οποίοι
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καλούνταν να συµφωνήσουν, αλλά ότι ήταν οι "The big two". ∆εν κατάλαβε ο µεθύστακας ο
Τσόρτσιλ ότι Αµερικανοί και Ρώσοι µιλάνε κρυφά µεταξύ τους, για να διευθετήσουν τα
πράγµατα υπέρ των συµφερόντων τους. Άρα; Άρα οι Αµερικανοί δεν έλεγχαν µόνον τους
δωσίλογους "ικέτες" της Ελλάδας, αλλά και τα δουλικά του Στάλιν στην Ελλάδα. Εξαιτίας
δηλαδή της Γιάλτας δωσίλογοι και ΚΚΕδες πήγαιναν "πακέτο", εφόσον αποτελούσαν
"ιδιοκτησίες" των νέων αφεντικών του κόσµου. Αυτό το αγνοούσαν οι Βρετανοί και από
αυτήν την άγνοια την "πάτησαν".
Από αυτό το σηµείο αρχίζει το διπλό παιχνίδι του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ εξακολουθούσε να
"µιλάει" µε τους Εγγλέζους —όπως έκανε πάντα—, αλλά είχε κρυφή "ατζέντα", που του
επέβαλε η Μόσχα. Αυτό ήταν που δεν κατάλαβαν οι Άγγλοι. Τι έλεγε αυτή η ατζέντα; …Να
κάνουν οι ΚΚΕδες ό,τι συνέφερε τους Άγγλους, αλλά αφού διαµόρφωναν το περιβάλλον µε
τρόπο τέτοιον, που να οδηγούνται οι Άγγλοι αναγκαστικά σε λάθη. Τι σηµαίνει πρακτικά
αυτό; Οι Αµερικανορώσοι, για να προστατεύσουν τους δωσίλογους και να "φάνε" την
Ελλάδα από τους Άγγλους, ΗΘΕΛΑΝ υποχρεωτικά να γίνει Εµφύλιος.
Με τον Εµφύλιο θα γλίτωναν οι συνεργάτες των Ναζί και η αγγλόφιλη βασιλική ∆εξιά θα
τον χρεωνόταν στα µάτια του λαού. Γι' αυτόν τον λόγο θα γινόταν εύκολος "στόχος"
αρνητικής προπαγάνδας. Όταν ο καιρός θα ήταν ο κατάλληλος και τα πράγµατα θα
"ωρίµαζαν", οι Αµερικανοί θα ανέτρεπαν το "φασιστικό" Παλάτι. Θα αφαιρούσαν την
εξουσία από τους αγγλόφιλους και θα την ξανάδιναν στους παλιούς δωσίλογους. Αυτό ήταν
το σχέδιό τους και για να το δροµολογήσουν είχαν ανάγκη τους δωσίλογους. Χωρίς αυτούς
δεν θα είχαν ανθρώπινο δυναµικό να το δροµολογήσουν. Οι Αµερικανοί, "χτίζοντας" τη
µεταπολεµική "αυτοκρατορία" τους, αναζητούσαν εναγωνίως συνεργάτες στην Ελλάδα και
οι δωσίλογοι ήταν οι ιδανικοί. Αυτοί οι "ιδανικοί" συνεργάτες όµως, για να είναι χρήσιµοι, θα
έπρεπε να επιβιώσουν από την µήνη των θυµάτων τους και αυτό ήταν δυνατόν να γίνει
µόνον µε τον Εµφύλιο.
Όµως, επειδή η Ελλάδα ήταν "χωράφι" των Εγγλέζων, δεν µπορούσαν να το κάνουν
αυτό απευθείας. ∆εν µπορούσαν οι Αµερικανοί να στηρίξουν φανερά τους δωσίλογους και
να δροµολογήσουν Εµφύλιο. Ούτε οι ίδιοι είχαν αυτήν τη δυνατότητα ούτε οι δωσίλογοι
είχαν τις απαιτούµενες δυνάµεις. Τι έκαναν; Έβαλαν τους Άγγλους µε δική τους ευθύνη να
δροµολογήσουν τον Εµφύλιο αυτόν, εφόσον µόνον αυτοί µπορούσαν. Αυτό ήταν το κόλπο.
Με εντολές της Μόσχας το ΚΚΕ και οι δωσίλογοι "οδηγούσαν" τους Άγγλους στο να
πραγµατοποιήσουν τον Εµφύλιο. Αν ο Εµφύλιος ήταν για τους Έλληνες η απόλυτη
καταστροφή, για τους Άγγλους ήταν η απόλυτη διπλωµατική ήττα.
Μιλάµε καθαρά για δική τους ήττα, γιατί ο Εµφύλιος αυτός δεν ήταν αναπόφευκτος.
Μέχρι την τελευταία στιγµή µπορούσε να µαταιωθεί. Τα πάντα εξαρτώνταν από το πώς
αντιλαµβάνονταν οι Άγγλοι τις αντιδράσεις των Ελλήνων. Τα πάντα εξαρτώνταν από το
πόσο επιτυχώς οι Αµερικανοί "περνούσαν" —µέσω του ΚΚΕ— την άποψη που τους βόλευε
…Από το πόσο οι ΚΚΕδες θα ήταν πειστικοί "ηθοποιοί", για να παραπλανήσουν τους
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Εγγλέζους σ' αυτά που αφορούσαν τις διαθέσεις των Ελλήνων. Αν, για παράδειγµα, δεν
τους "έπειθαν" για τα αντιβασιλικά αισθήµατα του ελληνικού λαού και ο λαός υποδεχόταν
τους Άγγλους και το Παλάτι σαν "απελευθερωτές", δεν θα γινόταν Εµφύλιος. Πιθανότατα να
έπαιρνε η Ελλάδα και κάποιο "δωράκι", εξαιτίας της ταύτισής της µε τους νικητές. Όµως, σε
αυτήν την περίπτωση τα πράγµατα για κάποιους θα ήταν τραγικά. Οι δωσίλογοι θα
εκτελούνταν και η Ελλάδα θα παρέµενε στα "χέρια" των Εγγλέζων. Οι Αµερικανοί θα
παρέµεναν "θεατές", εφόσον δεν θα υπήρχε ανθρώπινο δυναµικό να συνεργαστεί µαζί τους.
Η µεταπολεµική Ελλάδα θα έµπαινε γρήγορα στους προπολεµικούς ρυθµούς της. Με
αρκετές διαφορές όµως. ∆εν θα είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά ως κράτος και επιπλέον θα
εξαφανίζονταν οι βενιζελικοί ανταγωνιστές της θριαµβεύτριας βασιλικής ∆εξιάς. Η άπληστη
και αδίστακτη συµµορία του Βενιζέλου και του Μπενάκη θα είχε "τελειώσει" οριστικά. Της
"αµύνης τα παιδιά" θα έπαιρναν τα αχαµνά του βασιλιά. Όλα τα άλλα θα παρέµεναν ίδια. Οι
ΚΚΕδες θα ξαναγύριζαν στην "επαναστατική" ρουτίνα τους …Λίγο φυλακή, λίγο κρατητήρια
και πάντα σταυροπόδι, εφόσον η βασική τους ιδεολογική "αλλεργία" είχε να κάνει µε την
απέχθειά τους προς την εργασία …Ως χαφιεδοπράκτορες θα πηγαινοέρχονταν και πάλι στην
Ασφάλεια, όπως έκαναν πάντα …Τίποτε δεν θα άλλαζε …Πάλι ο Ζαχαριάδης θα παρέµενε
"ασύλληπτος" µέχρι να τον έπιανε πονόδοντος, που θα τον οδηγούσε στα ιατρεία της
Ασφάλειας.
Τι

έκαναν

οι

Αµερικανορώσοι,

για

να

πραγµατοποιηθεί

ο

Εµφύλιος

και

οι

"καταδικασµένοι" δωσίλογοι να γίνουν οι µελλοντικοί κυρίαρχοι της πολιτικής σκηνής;
Συνωµότησαν

εναντίον

του

ΕΑΜ

…Συνωµότησαν

εναντίον

της

πιο

µεγαλειώδους

αντιστασιακής οµάδας της Ευρώπης. Με ποιους συνωµότησαν; Με τους πιο µεγάλους
χαφιέδες, που υπήρξαν ποτέ στην Ελλάδα …Με τους ανθέλληνες χαφιέδες της Μόσχας.
Έβαλαν το ΚΚΕ να µιλάει σαν ΕΑΜ εναντίον του Θρόνου και ταυτόχρονα έβαλαν το ίδιο το
ΚΚΕ να κάνει τον κρυφό συνοµιλητή των Άγγλων, που τους υποσχόταν ότι θα "παγιδεύσει"
το ΕΑΜ υπέρ των συµφερόντων του Θρόνου. Στόχος τους ήταν να φαίνεται στους Άγγλους
ότι το ΕΑΜ —και άρα ο λαός— δεν θέλει τον βασιλιά, αλλά το "κόµµα" να εµφανίζεται ότι
µπορεί να τους εξυπηρετήσει, προδίδοντας τόσο το
ΕΑΜ όσο και τον λαό.
Αυτό ήταν ψέµα, γιατί το πολυπληθές και
πολυσυλλεκτικό

ΕΑΜ

µε

τους

πάµπολλους

βασιλόφρονες στις τάξεις του ποτέ δεν στράφηκε
εναντίον

του

Παλατιού

…Ποτέ

δεν

στράφηκε

εναντίον κανενός πέραν των Γερµανών, όπως
προέβλεπε το καταστατικό του …Ένα καταστατικό,
το οποίο προστατευόταν ως ιερό, εφόσον χάρη σ'
αυτό συνυπήρχαν στην ίδια οργάνωση οι πάντες
…Από άθεους σταλινικούς µέχρι θρησκόληπτους
παπάδες

και

από

βασιλόφρονες

µέχρι

δηµοκράτες.
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δηµοψηφίσµατος στο θέµα του πολιτεύµατος είχε πάρει θέση —αν και εφόσον κάποτε θα
απελευθερωνόταν η πατρίδα— …Απλό δηµοψήφισµα για το πολίτευµα, χωρίς το ίδιο να
επιτρέπει στον εαυτό του να πάρει επίσηµη θέση. Στον λαό θα έδινε τον λόγο ν' αποφασίσει
και αυτό ως οργάνωση θα αναλάµβανε µόνον να εξασφαλίσει το δικαίωµα αυτό. ∆εν είχε
κανέναν λόγο το ΕΑΜ να στραφεί εναντίον του Θρόνου και να δυσαρεστήσει πολλά από τα
µέλη του για κάτι το οποίο εκείνη την εποχή δεν ήταν επείγον.
Την αντιβασιλική ρητορεία, η οποία ενεργοποιούσε τα βρετανικά ένστικτα, την
ανέπτυσσε µόνον το ΚΚΕ µε τους χαφιεδοπράκτορές του και την εµφάνιζε σαν άποψη του
ΕΑΜ, για να την "πασάρει" σ' εκείνους, οι οποίοι θίγονταν από αυτήν και ήταν οι Άγγλοι.
Αυτό ήταν το κόλπο και αυτό έκανε τον Εµφύλιο αναπόφευκτο. Από τη στιγµή που ο Στάλιν
τα είχε "βρει" µε τους Αµερικανούς, οι ΚΚΕδες θα φώναζαν εναντίον του Θρόνου, επειδή
αυτό θα οδηγούσε τους Άγγλους στην απόφαση για Εµφύλιο, πράγµα που βόλευε τους
Αµερικανούς. Αναπόφευκτα, εφόσον ο Θρόνος για τους Εγγλέζους ήταν αδιαπραγµάτευτος
…Στην κυριολεξία ήταν Casus Belli εναντίον όποιου το επεδίωκε. Η ΚΚΕδικη αντιβασιλική
ρητορεία, η οποία αποδιδόταν στο ΕΑΜ, ήταν αυτή, η οποία έκανε τον Εµφύλιο
αναπόφευκτο και άρα και την παγίδευση των Άγγλων.
Εχθρός λοιπόν των Άγγλων έγινε το ΕΑΜ και µυστικός "φίλος" και "σύµµαχος" το ΚΚΕ,
που θα το "πρόδιδε". Οι Άγγλοι ήταν πλέον παγιδευµένοι και οι Έλληνες καταδικασµένοι.
Θα µεθόδευαν µόνοι τους τον Εµφύλιο, που βόλευε τους Αµερικανούς, επειδή έπεσαν
θύµατα της συνοµωσία των χαφιέδων του "πατερούλη". Θα άνοιγαν µόνοι τους τον "τάφο"
τους, εφόσον θα έδιναν "δώρο" στους Αµερικανούς την Ελλάδα. Θα τους επέτρεπαν να
σώσουν και να "υιοθετήσουν" τους αδίστακτους δωσίλογους και άρα ν' αποκτήσουν στη
χώρα µόνιµη πρόσβαση στην εξουσία. Από εκεί και πέρα τα πράγµατα ήταν εύκολα στην
παγίδευση των Άγγλων.
Έχοντας οι Άγγλοι ανάγκη συµµάχων, για να επιβάλουν το Παλάτι στον λαό, άρχισαν να
βλέπουν µε "συµπάθεια" τους πρώην εχθρούς τους, που ήταν οι δωσίλογοι. Τότε τη
"γλίτωσε" και ο πατέρας του Λαµπράκη και ιδρυτής του ∆ΟΛ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο
εξωτερικό από τους Άγγλους ως δωσίλογος. Είναι βέβαιον ότι, για να σωθεί, τους
υποσχέθηκε υποστήριξη του Παλατιού. Οι Άγγλοι, αντιλαµβανόµενοι —εξαιτίας του ΚΚΕ—
την αναπόφευκτη σύγκρουση µε τον λαό, άρχισαν να "µετράνε" στις δυνάµεις των
συµµάχων τους και τα τάγµατα ασφαλείας
…Τους διαβόητους και λαοµίσητους γερµανοτσολιάδες των Ταγµάτων Ασφαλείας, οι
οποίοι µέχρι τότε ήταν εχθροί τους, εφόσον ήταν συνεργάτες των Ναζί και ως "σώµατα"
ανήκαν στη Βέρµαχτ …Τους ένοπλους και ένστολους δωσίλογους, οι οποίοι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία ήταν βενιζελικοί, που είχαν αποστρατευτεί από το καθεστώς Μεταξά.
Όµως, δεν ήταν µόνον αυτό το λάθος των Βρετανών. Οι Βρετανοί, εξαιτίας της άγνοιάς
τους και κινούµενοι από την ανάγκη της "γνώσης" των συµβαινόντων στην κατακτηµένη
Αθήνα ―και βέβαια θέλοντας να "φορτώσουν" τον Εµφύλιο στους "άλλους"―, έβαλαν ένα
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πραγµατικό σκουπίδι να παριστάνει τον Πρωθυπουργό …Έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε
ως αποστολή του να οδηγεί τα πράγµατα προς τον Εµφύλιο.
Γιατί ο Παπανδρέου ήταν αποφασισµένος να µας
οδηγήσει στον Εµφύλιο; Γιατί ήταν κολλητός του
συλληφθέντα

από

τους

Βρετανούς

δωσίλογου

Λαµπράκη. Γιατί ήταν βενιζελικός και ολόκληρο το
κύκλωµα των δωσίλογων, που ήταν προς εκτέλεση,
ήταν βενιζελικοί. Όλοι οι φίλοι και οµοϊδεάτες του
Παπανδρέου ήταν συνεργάτες των Ναζί. Τα παλιά
γραφεία του ∆ΟΛ στη Λαδά όχι απλά δεν έπρεπε να
υπάρχουν

σήµερα

και

να

λειτουργούν

ως

δηµοσιογραφικά γραφεία, αλλά στην κυριολεξία θα
έπρεπε να είναι "µουσείο δωσιλογισµού". Κουκούλες
δωσίλογων, λίρες Αγγλίας, τενεκέδες µε λάδι και σφαίρες εκτελέσεων έπρεπε να το
"κοσµούν" ως µουσείο. Όλοι εκείνοι οι βενιζελικοί δωσίλογοι ήταν στο "κόλπο" του
Εµφυλίου. Μόνον ο Εµφύλιος θα τους έσωζε από το εκτελεστικό απόσπασµα.
…Όλοι οι "διορισµένοι" δωσίλογοι από τους Γερµανούς στον κρατικό µηχανισµό
"ευθυγραµµισµένοι", για να µας βάλουν στον Εµφύλιο. Γνώριζε ο δωσίλογος Βαυαρός
Έβερτ ότι έπρεπε να πιέσει τις καταστάσεις και τον λαό στα άκρα, για να οδηγήσουν τα
πράγµατα εκεί όπου βόλευε τους Αµερικανούς και θα "κλείδωναν" τις αποφάσεις των
Άγγλων. Ο ελεεινός γέρος Παπανδρέου ήταν το κλειδί αυτής της µεθόδευσης. Οι Άγγλοι
"τσίµπησαν" εύκολα, γιατί νόµιζαν ότι τους συνέφερε ως πρόσωπο. Νόµιζαν πως ήταν
"πονηροί" και ότι, εξαιτίας της παρουσίας ενός βενιζελικού στην πρωθυπουργία, στη
χειρότερη των περιπτώσεων θα "φόρτωναν" τον Εµφύλιο στους δωσίλογους και όχι στους
δικούς τους αγαπηµένους, που ήταν οι φιλοβασιλικοί.
Ο Παπανδρέου "έχτιζε" τον Εµφύλιο µε εντολές των Αµερικανών και οι Εγγλέζοι νόµιζαν
ότι αυτοί ήταν που δροµολογούσαν τα πράγµατα και τον "έσπρωχναν" στον Εµφύλιο. Οι
Άγγλοι εκεί ήταν που την "πάτησαν" µε τον Παπανδρέου. Νόµιζαν ότι τον είχαν του χεριού
τους, γιατί ήταν εκβιάσιµος …Εύκολα εκβιάσιµος, εφόσον δεν ήταν τίποτε περισσότερο από
ένα θλιβερό ανθρωποειδές της πρωτεύουσας …Ένας άχρηστος άνθρωπος, ο οποίος
λαθροβιούσε ως παράσιτο και "θεσηθήρας" του δηµοσίου …Ένας γλείφτης, ο οποίος
προσπαθούσε να "πουλήσει" συµβουλές και υπηρεσίες σε κάθε εξουσιαστή της εποχής
…Ένας ανήθικος άνθρωπος µε φάκελο στην ασφάλεια, που είχε κατηγορίες ακόµα και για
παιδεραστία. Μιλάµε για πραγµατικό καραγκιόζη. Μιλάµε για DNA φοβερό, που σε
διαφορετική περίπτωση θα µας έκανε συµπαθή τον Γιωργάκη ως θύµα µιας ατυχούς
"κληρονοµιάς". Μιλάµε για ύπαρξη, που "κόσµησε" τον "πάτο" της κοινωνίας. Αυτόν τον
γελοίο άνθρωπο έβαλαν οι Εγγλέζοι επικεφαλής του κράτους και την "πάτησαν".
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Αυτό το κράτος των δωσίλογων —σε απόλυτη συνεργασία µε το "δίγλωσσο" και
πολυπροδοτικό ΚΚΕ— µεθόδευσε τα πράγµατα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ενεργοποιήσει τα
ένστικτα επιβίωσης της κοινωνίας και να προκαλέσει εσωτερική σύγκρουση. Να "χρεώσει"
τη σύγκρουση σε τρίτους, ώστε να µπορέσουν οι δωσίλογοι να κάνουν µια επιλογή και να
"κρυφτούν" πίσω από τους φανερούς πρωταγωνιστές. Η απόδειξη ότι ο ελληνικός Εµφύλιος
ήταν ένα έγκληµα, το οποίο πραγµατοποιήθηκε για λόγους ιµπεριαλισµού, είναι ό,τι πιο
εύκολο. ∆εν είναι δυνατόν οι ΚΚΕδες να πήραν τα όπλα, για να κατακτήσουν την εξουσία το
'46, όταν ο Στάλιν ήταν ευτυχής µε την παγκόσµια µοιρασιά του '45.
Στον Στάλιν οι Αµερικανοί χάρισαν µια ολόκληρη αυτοκρατορία. Στον "ποντικό" της
Μόσχας, ο οποίος λίγους µήνες πριν δεν γνώριζε αν θα επιβιώσει, οι Αµερικανοί χάρισαν τα
κράτη

και

τους

λαούς

της

µισής

Ευρώπης.

Γιατί

του

τα

χάρισαν;

Επειδή

ήταν

"γενναιόδωροι"; Όχι βέβαια. Του χάρισαν τη µισή Ευρώπη, γιατί αυτός ήταν ο µοναδικός
τρόπος να πάρουν για τους εαυτούς τους την άλλη µισή. ∆ηµιούργησαν µόνοι τους ένα
"φόβητρο" της ∆ηµοκρατίας, για να "εγκατασταθούν" στην Ευρώπη σαν "προστάτες" της
∆ηµοκρατίας …Είναι δυνατόν ο ευτυχής Στάλιν να γιορτάζει µια τζάµπα αυτοκρατορία και οι
ΚΚΕδες να του χαλούσαν τη "γιορτή"; …Είναι δυνατόν να έδινε αυτός "αντιπαροχή" την
Ελλάδα στους Αµερικανούς και οι ΚΚΕδες να την έπαιρναν πίσω; …Να γίνονταν οι ίδιοι ο
σοβαρός λόγος να του αφαιρέσουν οι Αµερικανοί την αυτοκρατορία του Ανατολικού Μπλοκ;
…Ούτε µία στο τρισεκατοµµύριο.
Ό,τι έκαναν οι ΚΚΕδες, το έκαναν για να εξυπηρετήσουν τον Στάλιν …και άρα και τους
Αµερικανούς. Εφόσον οι Αµερικανοί "καίγονταν" να σώσουν τους δωσίλογους από τον
ελληνικό λαό και να πάρουν την Ελλάδα από τους Άγγλους, οι ΚΚΕδες θα τους
εξυπηρετούσαν πάση θυσία. Με αυτόν τον στόχο συνεργάστηκε µε τη δοτή κυβέρνησηΠαπανδρέου. ∆ιευκόλυνε τον Παπανδρέου να κάνει το "καθήκον" του υπέρ των δωσίλογων
και οµοϊδεατών του …Να τους σώσει …και αυτό γινόταν µόνον αν κατάφερνε ν' αλλάξει το
"κάδρο" των πρωταγωνιστών.
Αυτό ήταν που κατάφερε ο Παπανδρέου. Σε µια περίοδο, όπου τα αντίπαλα µέρη στην
απελευθερωµένη Ελλάδα ήταν συγκεκριµένα και γνωστά, ξαφνικά "θόλωσε" το τοπίο. Ενώ
µέχρι τότε φαίνονταν ότι αντίπαλοι µεταξύ τους είναι µια µικρή µειοψηφία προδοτών,
δωσίλογων και µαυραγοριτών, οι οποίοι είχαν απέναντί τους έναν εξοργισµένο λαό, έτοιµο
να πάρει τα τσεκούρια και τα δικράνια και να τους κάνει κοµµάτια για τον θάνατο που τον
"πότισαν", εξαιτίας του Παπανδρέου και του αµερικανικού σχεδιασµού, αυτό το "κάδρο"
άλλαξε. "Θόλωσε" το τοπίο και αυτά, τα οποία µέχρι τότε ήταν προφανή και "ορατά",
έπαψαν να είναι τέτοια.
Ξαφνικά αντίπαλοι έγιναν οι βασιλικοί µε τους δήθεν αντιβασιλικούς ΚΚΕδες …Οι
δηµοκράτες µε τους κοµουνιστές …Οι ∆εξιοί µε τους Αριστερούς …Οι "νοικοκύρηδες" µε
τους "σφετεριστές" περιουσιών. Με αυτόν τον τρόπο "χάθηκε" το αντικείµενο της λαϊκής
"οργής" και το οποίο ήταν οι δωσίλογοι. Οι δωσίλογοι θα κρύβονταν πίσω από τους
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βασιλικούς και τους "νοικοκύρηδες" και στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας θα "πολεµούσαν" τους
κοµµουνιστές. Θα δίχαζαν τον λαό και η σφαγή θα ξεκινούσε, χωρίς να γνωρίζει κανένας
ποιος κάνει τι και ποιος βρίσκεται απέναντί του …Το απόλυτο χάος. Η ψευδοαντιπαλότητα
των λίγων χαφιέδων και των προβοκατόρων έγινε διχασµός και µίσους για τους πολλούς.
Όµως, για να συµβεί αυτό, έπρεπε να υπάρξει µεθόδευση. Εκεί έπαιζε ρόλο ο
Παπανδρέου. ∆ουλειά τού Παπανδρέου ήταν να "πιέζει" δήθεν το ΚΚΕ, προκειµένου να του
εξασφαλίζει το "άλλοθι" να κάνει τα "λάθη" εκείνα, τα οποία ωθούσαν τους Άγγλους σε
λανθασµένα συµπεράσµατα και άρα σε λανθασµένες αποφάσεις …Τα "λάθη" εκείνα, τα
οποία είχαν προσυµφωνηθεί µε τους Αµερικανούς και τους δωσίλογους. Το ενθάρρυνε να
σκορπά την αναρχία, την ανοµία και την αυτοδικία, ώστε να "τροφοδοτείται" η προπαγάνδα,
η οποία θα οδηγούσε στον Εµφύλιο …Θυσίασαν και µερικούς δωσίλογους, προκειµένου η
αυτοδικία να σκορπίσει τον φόβο στην κοινωνία …Εκµεταλλεύτηκαν και όλη την
παραπληροφόρηση για τον Μελιγαλά και έβαλαν τα θεµέλια για το Εµφύλιο.
Όλα αυτά τα χρέωναν στο ΕΑΜ, εφόσον αυτό ήταν εξ' αρχής το ζητούµενο …Το ΕΑΜ
έπρεπε να στοχοποιηθεί, γιατί αυτό ήταν εχθρός των δωσίλογων και εµµέσως και των
Αµερικανών, οι οποίοι είχαν "επενδύσει" σ' αυτούς. Το ΕΑΜ ήταν απειλή γι' αυτούς, γιατί εκ
του καταστατικού του είχε στο "στόχαστρό" του τους Γερµανούς και άρα και τους
δωσίλογους. Το ΕΑΜ κατόρθωσαν και το έκαναν µισητό στους Άγγλους, ενώ φυσιολογικά
βρισκόταν στο ίδιο "στρατόπεδο" και άρα θα έπρεπε από κοινού να γιορτάζουν την
απελευθέρωση. Το ΕΑΜ µίσησαν αφελώς οι παγιδευµένοι Άγγλοι, γιατί υποτίθεται ήταν
αντιβασιλικό. Παγιδεύτηκαν από τους δωσίλογους, οι οποίοι γνώριζαν ότι, αν επιβίωνε το
ΕΑΜ, θα τους εκτελούσε.
Όπως εύκολα πλέον αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης, το µυστικό αυτού του σχεδιασµού
είναι το ΚΚΕ. Τίποτε από όλα αυτά τα "έξυπνα" δεν θα είχε γίνει, αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ των
χαφιέδων. Κανένας σχεδιασµός των Αµερικανών και των δωσίλογων δεν θα "έβγαινε", αν
δεν κατάφερνε το ΚΚΕ να "δουλέψει" τους Άγγλους. Αυτό ήταν το επίτευγµα του ΚΚΕ και
έγινε κατ’ εντολήν της Μόσχας. Το ΚΚΕ, φορώντας την "προβιά" του ΕΑΜ, ενεργούσε µε
τέτοιον τρόπο, ώστε να "ταΐζει" τον φόβο των Άγγλων και να δυσφηµεί την ελληνική
αντίσταση. Το αποτέλεσµα ήταν αυτό, το οποίο εξ’ αρχής βόλευε τους δωσίλογους. Οι
δωσίλογοι είχαν καταφέρει να κάνουν τους δικούς τους εχθρούς κοινούς εχθρούς. Οι
δωσίλογοι, οι οποίοι µισούσαν το ΕΑΜ, κατάφεραν και το έκαναν µισητό στους Άγγλους.
Όλοι λοιπόν εναντίον του ΕΑΜ, χρεώνοντάς του πράγµατα, µε τα οποία δεν είχε την
παραµικρή σχέση. Η βία, που εκδήλωσε στην Αθήνα το υποτιθέµενο αστικό ΕΑΜ, για
παράδειγµα, ήταν βία του ΚΚΕ, την οποία εκδήλωσε κατά "παραγγελία" των Αµερικανών και
υπό την καθοδήγηση των δωσίλογων. Εύκολο ήταν αυτό, εφόσον το αστικό ΕΑΜ της
Αθήνας δεν είχε καµία σχέση µε το ΕΑΜ του βουνού. Ήταν οργάνωση, η οποία ελεγχόταν
και στελεχωνόταν καθαρά από ΚΚΕδες και ο ρόλος του ήταν κατευθυνόµενος από τη Μόσχα
…Ένα "ψευδο-" και "παρα-"ΕΑΜ, το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της Κατοχής δεν πολέµησε
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καθόλου και αναλώθηκε σε κοµµατικές "καµαρίλες", σε χαφιεδισµούς και πρακτοριλίκια, τα
οποία εξυπηρετούσαν τα "αφεντικά" της Μόσχας …Ένας µηχανισµός, ο οποίος "παρήγαγε"
κοµµατικά στελέχη και ούτε έναν πολεµιστή …Ένας µηχανισµός, ο οποίος µπορεί να µην
είχε τη γενναιότητα να πολεµήσει εναντίον των Γερµανών, αλλά σκορπούσε τον θάνατο µε
τις δολοφονίες Ελλήνων από την πλευρά της ΟΠΛΑ.
Στόχος αυτού του ψευδοΕΑΜ ήταν να διαπραγµατευτεί υπέρ των συµφερόντων τού ΚΚΕ
και των ξένων αφεντικών του την επόµενη ηµέρα του πολέµου. Επιδίωξή του ήταν στο
τέλος του πολέµου να ρυθµίσει τα πράγµατα µε τέτοιον τρόπο, που να βολεύει τόσο τον
"πατερούλη" της Μόσχας όσο και το ίδιο το κόµµα. Αυτό έκανε στην αρχή και αυτό έκανε
και στο τέλος του πολέµου. Γι' αυτόν τον λόγο και η φυσική ηγεσία του πραγµατικού ΕΑΜ
ξεκίνησε από την Αθήνα και όχι από την επαρχία. Στην αρχή τον βόλευε τον πανικοβληµένο
και πολιορκηµένο από τους Ναζί "πατερούλη" να βάλει τον ελληνικό λαό ν' αντισταθεί στους
Ναζί, για να τους "καθυστερήσει" …και όταν είχε κριθεί ο πόλεµος, τον βόλευε η προδοσία,
ώστε να πάρει καλό "µερίδιο" στο µοίρασµα του κόσµου.
Στόχος του µηχανισµού αυτού ήταν στο κρίσιµο διάστηµα να "λερώσει" το όνοµα και τη
φήµη τού ΕΑΜ µε πληρωµένα "λάθη" του ΚΚΕ …"Λάθη", όπως αυτά που έκανε µε τη
δολοφονική οργάνωση ΟΠΛΑ, η οποία —υπό την προστασία του κράτους των δωσίλογων
και υπό τις κατευθύνσεις της Μόσχας— δολοφονούσε πολίτες, "τροφοδοτώντας" την
αντιεαµική προπαγάνδα. Οι απαγωγές και οι εκτελέσεις πολιτών, την ώρα που "βόλευε"
τους δωσίλογους στην προπαγάνδα τους, ήταν κατά "παραγγελία". Η απευθείας σύγκρουσή
του ψευδοΕΑΜ της πρωτεύουσας µε τους Άγγλους ήταν επίσης "παραγγελία". Η πρόκληση
αναρχίας —στην Πρωτεύουσα και µόνον—, οι πράξεις αντεκδίκησης και η "επαναστατική"
ρητορεία, ήταν όλα κατά παραγγελία.
Όσα εγκληµατικά προηγήθηκαν εξαιτίας του ΚΚΕ και "χρεώθηκαν" στο ΕΑΜ, ήταν για να
ερεθιστεί ο πληθυσµός …Έγιναν µε εντολές του Στάλιν, εξαιτίας των αναγκών των
Αµερικανών. Έγιναν, για να πάψουν οι Άγγλοι και οι αγγλόφιλοι ∆εξιοί να επιδιώκουν τη
δίκη και την εκτέλεση των δωσίλογων …Να ταυτιστούν οι Άγγλοι µε τους δωσίλογους και να
αγωνιστούν ο καθένας για τους λόγους του και από κοινού υπέρ του Θρόνου και εναντίον
του κοινού "εχθρού".
Έτσι παγιδεύτηκαν οι Άγγλοι από τους Αµερικανούς. Οι Άγγλοι νόµιζαν ότι οι ίδιοι είναι
οι ρυθµιστές του παιχνιδιού, αλλά δεν κατάλαβαν ότι οι Αµερικανοί τούς κινούσαν σαν
"µαριονένες". ∆εν κατάλαβαν ότι οι ΚΚΕδες έπαιζαν "διπλό" παιχνίδι. ∆εν κατάλαβαν τον
λόγο που οι Αµερικανοί µε δικό τους αεροπλάνο κατέβασαν άρον-άρον τον Ζαχαριάδη στην
Ελλάδα. Το ΚΚΕ του δειλού αρχιχαφιέ Ζαχαριάδη "λέρωσε" και "κατέστρεψε" το ΕΑΜ των
ηρώων και των πολεµιστών. Το ΚΚΕ του Ζαχαριάδη εξυπηρέτησε τους µοσχοβίτες
"συνεταίρους" των Αµερικανών και δροµολόγησε τον εξ' αρχής "στηµένο" και "χαµένο" για
τους "κοµµουνιστές" Εµφύλιο.
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Αυτό ήταν το κατόρθωµα των γερµανόφιλων δωσίλογων, που, αφού προκάλεσαν τον
Εµφύλιο,

γλίτωσαν

τα

τοµάρια

τους

και

"επανεµφανίστηκαν"

µεταπολεµικά

σαν

αµερικανόφιλοι δηµοκράτες …Τόσο δηµοκράτες, που, όταν άρχισαν να ανακτούν την
αυτοπεποίθησή τους, άρχισαν το γνωστό παλιό βενιζελικό "ρεπερτόριο" …∆ήθεν ήταν αυτοί
οι δηµοκράτες, που κάποτε αγωνίστηκαν µε τα όπλα εναντίον του κοµµουνισµού και εν
καιρώ ειρήνης "τολµούσαν" ν' αµφισβητήσουν και τον βασιλιά …Τον βασιλιά, που µε τη
βλακεία του τους έσωσε. Αυτοί οι βενιζελικοί λάτρεψαν τον Τρούµαν, ο οποίος πήρε όλες τις
ευνοϊκές γι' αυτούς αποφάσεις. Τόσο πολύ τον λάτρεψαν, που ο Μητσοτάκης έβαλε το
άγαλµά του µπροστά στο σπίτι του, για να το βλέπει κάθε µέρα …Να το φυλάγει ο ίδιος από
τους βανδαλισµούς των "αχάριστων" Ελλήνων. Κανένας δεν έπρεπε ν' αγγίζει τον
"σωτήρα" τους.
…Τον εγκληµατία Τρούµαν …Τον Τρούµαν, ο οποίος
εκτός από το έγκληµα εις βάρος των Ελλήνων µπορεί να
κατηγορηθεί και για άλλα ανάλογα εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας …Στην κυριολεξία κατά της ανθρωπότητας σε
όλα τα µήκη και τα πλάτη του Πλανήτη …Ο Τρούµαν ήταν
αυτός, ο οποίος "έριξε" την ατοµική βόµβα στους Ιάπωνες
…Ο Τρούµαν ήταν αυτός, ο οποίος "στήριξε" τον Στάλιν,
όταν εκείνος έκανε τις µεγάλες "εκκαθαρίσεις", που βόλευαν
τον αµερικανικό σχεδιασµό …Ο Τρούµαν ήταν αυτός, ο
οποίος πρωτοστάτησε στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ,
βυθίζοντας στο αίµα τη Μέση Ανατολή. Όταν αυτός ο
Τρούµαν είναι ο "σωτήρας" σου, ευνόητο είναι ότι θα συµπλέεις µ' αυτόν απόλυτα. Γι' αυτόν
τον λόγο το κύκλωµα των δωσίλογων είναι µονίµως φιλοσιωνιστικό και φιλοϊσραηλινό
…άσχετα µε το τι "δείχνει" στην Ελλάδα για λόγους εσωτερικής πολιτικής. Άλλωστε δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι οι µεγαλύτεροι "αντιαµερικανοί" στην Ελλάδα από την αµερικανική
πρεσβεία "παρήχθησαν".
Αυτοί οι "δηµοκράτες" —µε τη συνενοχή του ρωσόδουλου ΚΚΕ και λειτουργώντας ως
ενιαία συµµορία— ποτέ δεν έπαψαν να ελέγχουν τα πάντα στην Ελλάδα και να απειλούν
όποιους στέκονταν εµπόδιο στα συµφέροντά τους …Να απειλούν ακόµα και τον ίδιο τον λαό
µε νέο Εµφύλιο αν χρειαζόταν. Ό,τι εξυπηρετούσε τα ξένα αφεντικά και απαιτούσε βία
απέναντι στον λαό, αυτοί το εφάρµοσαν και φυσικά στη συνέχεια το "φόρτωναν" στα δεξιά
χαϊβάνια. Οι ίδιοι συνεργάστηκαν προπολεµικά µε τους Γερµανούς "απέναντι" στους
Άγγλους και οι ίδιοι συνεργάστηκαν µεταπολεµικά µε τους Αµερικανούς, φέρνοντας τη
Χούντα, η οποία γκρέµισε το αγγλόφιλο Παλάτι.
Από τη στιγµή που οι βενιζελικοί δωσίλογοι επιβίωσαν χάρη στην αφέλεια των ∆εξιών
και το λάθος της Βρετανίας, ήταν θέµα χρόνου να "επιστρέψουν" στην κορυφή της
εξουσίας. "Της αµύνης τα παιδιά" τα κονόµισαν στην Κατοχή και την "γλίτωσαν" µε τις
ελάχιστες απώλειες. Από τη στιγµή που τη γλίτωσαν, έπαιξαν µε υποµονή το παιχνίδι της
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"φθοράς". Για µερικές δεκαετίες —και για ν' αποφύγουν την πρόκληση απέναντι στον λαό—
παρίσταναν τους ταπεινούς και µετά ανέκτησαν την αυτοπεποίθηση και τις δυνάµεις τους.
Σε όλο αυτό το διάστηµα εκτελούσαν τις εντολές των Αµερικανών. Η δουλειά τους ήταν
η "φθορά" της ∆εξιάς. Με τις "πλάτες" των Αµερικανών διαρκώς επιβάρυναν τη θέση της
αγγλόφιλης ∆εξιάς και του Παλατιού. Οι πάσης φύσεως "Ανένδοτοι", που "στρίµωχναν" το
Παλάτι, προκειµένου να το εµφανίζουν ως φασιστικό, κατ’ εντολή των Αµερικανών ήταν. Το
αποκορύφωµα της δράσης τους ήταν η ανατροπή του Θρόνου µε το πραξικόπηµα του '67.
Το σύνολο των πρωταγωνιστών της "αποστασίας" ήταν παλιοί βενιζελικοί και δωσίλογοι.
Από τον στηµένο "Ανένδοτο", που οδηγούσε τον άσχετο Κωνσταντίνο σε λάθη, µέχρι την
"αποστασία", που οδήγησε στη Χούντα και την Ανατροπή του, όλοι ήταν βενιζελικοί
…Παπανδρέου πατέρας και υιός, Μητσοτάκης, Κωστόπουλος, Λαµπράκης κλπ..
Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια συµµετείχε ως ακριβοπληρωµένος "ρολίστας". Πάντα
συνεργάτης και αρωγός σε όλες τις προσπάθειές τους …Ο χαφιές της κοινωνίας …Τα "µάτια"
τους και τα "αυτιά" τους στις γειτονιές, στις φυλακές, στα εργοστάσια και στα πεζοδρόµια. Ο
"συντονισµός" Ουάσιγκτον και Μόσχας υποχρέωνε µόνιµα το ΚΚΕ να στηρίζει όλες τις
προσπάθειες των Αµερικανών να βάλουν στο "χέρι" την Ελλάδα. Αυτό το "δίδυµο" των
"προοδευτικών" βενιζελικών και των ΚΚΕδων µπορούσε να κάνει τα πάντα, όχι µόνον για να
εξυπηρετήσει τα αφεντικά του, αλλά και για να πλουτίσει σε προσωπικό επίπεδο.
…Αυτοί οι "συνέταιροι" σκότωσαν τον Βελουχιώτη …αλλά και τον Μπελογιάννη …και τον
Παναγούλη …Αυτοί στήριξαν τη Χούντα, πρόδωσαν την Κύπρο και αυτοί "κατασκεύασαν" το
Πολυτεχνείο, για να βάλουν την Ελλάδα στην καθαρά αµερικανική "εποχή". Γνωρίζοντας το
µίσος του κόσµου απέναντί τους και υπό τον φόβο πράξεων εκδίκησης, "θωράκισαν" και το
Κολέγιο Αθηνών, προκειµένου να είναι ασφαλή τα παιδιά τους …Προκειµένου να
κοινωνικοποιηθούν µέσα στα πλαίσια των συµφερόντων της φατριάς τους.
Η "σηµερινή" Κολεγιοποίηση της πολιτικής σκηνής δεν έγινε τυχαία. ∆εν είναι τυχαίο
που όλοι οι πρωταγωνιστές τής σηµερινής προδοσίας του ∆ΝΤ είναι Κολεγιόπαιδες
…Κωστάκηδες,

Γιωργάκηδες,

Ντορούλες,

Αντωνάκηδες,

αλλά

και

Παπαδήµοι

και

Πικραµένοι, οι πάντες αποτελούν παραγωγή των ίδιων "εκκολαπτηρίων". Όσοι δεν είναι από
το Αµερικανικό Κολέγιο, είναι από το λίγο "αποκαλυπτικό" για τους δωσίλογους Γερµανικό
Κολέγιο. Αυτός είναι κι ο λόγος που στο ίδιο Κολέγιο Αθηνών πηγαίνουν τόσο οι φυσικοί
απόγονοι του διαπλεκόµενου Μπενάκη όσο και η κόρη της "συντρόφισσας" Παπαρήγα.
Το µόνο τους πρόβληµα ήταν πως ο λαός τούς γνώριζε και δεν τους περιέβαλε µε την
απόλυτη εµπιστοσύνη που θα τους βόλευε για την "κυριαρχία" τους. Μπορεί να τον
παραπλανούσαν µε την προπαγάνδα τους ή να τον τροµοκρατούσαν µε τις απειλές τους,
αλλά αυτός συνέχιζε να "βλέπει" µερικά πράγµατα. ∆εν ξεχνούσε τον καραγκιόζη τον
Παπανδρέου.

Από

ένστικτο

καταλάβαινε

ότι

Αµερικανούς.
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∆εν είναι τυχαίος ο αντιαµερικανισµός των Ελλήνων τη στιγµή που η επίσηµη
µεταπολεµική προπαγάνδα των "προοδευτικών" ήθελε τους Άγγλους υπεύθυνους για όλα τα
δεινά και τους Αµερικανούς τους παρουσίαζε σαν τους αγαθούς σωτήρες µε τη µεγάλη
"τσέπη". Αυτή η διαφορά µεταξύ της επίσηµης φιλοαµερικανικής προπαγάνδας και της
λαϊκής αντιαµερικανικής άποψης ήταν που έπρεπε να "γεφυρωθεί" και αυτό δεν ήταν
εύκολο. Το πρόβληµά τους ήταν το πώς αυτήν την τεράστια πολιτική στήριξη των
ιµπεριαλιστών θα µπορούσαν να την "ντύσουν" µε µια µόνιµη µαζική λαϊκή υποστήριξη.
Το πρόβληµά τους αυτό το έλυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου …Ο γιος του παπατζή …Άλλος
µεγάλος κληρονόµος τού τροµερού DNA του γέρου …Ένα πρόσωπο καθαρά "χτισµένο" από
τις µυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για την κατάλληλη ώρα. Τον Ανδρέα οι Αµερικανοί τον
προστάτευαν από τότε που παρίστανε τον τροτσκιστή στην "αγγλοκρατούµενη" Ελλάδα
…Από τότε που "κάρφωνε" τους συντρόφους του και εξασφάλιζε "πράσινη" κάρτα για τις
καπιταλιστικές ΗΠΑ. Ο Ανδρέας ήταν η µεγάλη τους "επένδυση". Γι' αυτόν τον λόγο τον
άφηναν να παριστάνει τον αντιαµερικανό και τον επαναστάτη …Εκ του ασφαλούς όλα
…∆ειλός και άχρηστος ήταν πάντα …Τρόµαζε ακόµα κι όταν γνώριζε πως όλα ήταν
"στηµένα", όπως µε τη σύλληψή του από την αµερικανόφιλη Χούντα.
Αυτόν προετοίµαζαν να "βασιλέψει" στην περίοδο που η Ελλάδα θα έµπαινε στην
αµερικανική "εποχή". Ακόµα και η "µεγαλειώδης" κηδεία του Γέρου επί Χούντας ήταν
"κατάθεση"

στο

"βιβλιάριο"

του

Ανδρέα.

∆ιοργανώθηκε από το βενιζελικό παρακράτος, την CIA και το ΚΚΕ υπό την ευγενική
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"επίβλεψη" της αµερικανικής πρεσβείας και την άψογη "διοργάνωση" της αµερικανόδουλης
Χούντας. Όλοι έδωσαν το παρών σε εκείνη την κωµική κηδεία, για να φαίνονται πολλοί
…και ο νεκρός "δηµοφιλής". Μιλάµε για κωµωδία αντάξια της ποιότητας του νεκρού …Του
ογδοντάχρονου κατάκοιτου "αντιστασιακού", που η Χούντα τον είχε σε "κατ' οίκον
περιορισµό".
Προφανώς η Χούντα φοβόταν µήπως ο κατάκοιτος σηκωθεί και παίξει καµία "ανένδοτη"
παρτίδα τένις. ∆εν εξηγείται διαφορετικά ο περιορισµός του άχρηστου υπέργηρου. Μιλάµε
για εκκωφαντικές "λεπτοµέρειες", τις οποίες η εξοργιστική προπαγάνδα απλά "αγνοεί",
εφόσον ακόµα και σήµερα κάποιοι επιµένουν να λένε το πόσο "σκληρά" τον φρουρούσε η
Χούντα τον "δηµοκράτη". Κατά τα άλλα η Χούντα οργάνωσε τη "µεγαλειώδη" κηδεία και
αυτοί, οι οποίοι πήγαν εκεί, ένιωθαν "αντιστασιακοί", που έστελναν "µήνυµα" στη Χούντα. Η
Χούντα µε απειλές τους µάζευε για να φαίνονται πολλοί και αυτοί κατόπιν διαλαλούσαν τη
"γενναιότητά" τους, που "τόλµησαν" να πάνε στην κηδεία.
Τόσοι µαζεµένοι χαφιέδες και πράκτορες δεν πρέπει να έχουν συνυπάρξει σε άλλη
εκδήλωση. Τόσοι µαζεµένοι δωσίλογοι στο κέντρο της Αθήνας είχαν να βρεθούν από την
ηµέρα που έφευγαν οι Γερµανοί και µαζεύονταν για να σωθούν. Τέτοια µάζωξη µελλοντικών
µεγιστάνων δεν έχει γίνει ούτε στην Silikon Valley τη δεκαετία του '80. Τόσοι φτωχοί
αφελείς, που να είχαν "φιλική" συµµετοχή βαδίζοντος "προβάτου", δεν πρέπει να
µαζεύτηκαν άλλη φορά, για να πλαισιώσουν τους µεγιστάνες της Μεταπολίτευσης …Η
µοναδική εκδήλωση όπου οι σηµερινοί µεγιστάνες Λαµπράκηδες, Λάτσηδες, Μπόµπολες,
Βαρδινογιάννηδες, Αγγελοπουλαίοι ήταν φτωχοί και δίπλα-δίπλα µ' αυτούς που σήµερα
κλαίνε για τις συντάξεις τους στο Σύνταγµα …Πρέπει να έβλεπαν το φέρετρο και να είχαν
βγάλει τα κοµπιουτεράκια, για να µετράνε τις µελλοντικές εισπράξεις. Μιλάµε για το
υπέρτατο "δούλεµα" της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Εκείνη η κηδεία ήταν µια πραγµατική "επένδυση", η οποία θα "έθαβε" την Ελλάδα του
µέλλοντος. Την καταδίκαζε στην "αµερικανοδουλεία", που, µέσω των χρεών, οδηγούσε στο
∆ΝΤ. Ήταν η κηδεία-"υποθήκη", που έβαλαν οι Αµερικανοί για την επόµενη "ηµέρα" µετά τη
Χούντα. Οι νεκροί στην Ελλάδα δεν "αγγίζονται" και µε τον θάνατό του ο "γέρος" σφράγισε
τον φάκελό του. Κανένας πια δεν θα ασχολούνταν µε την αθλιότητά του. Κανένας δεν θα
έψαχνε να βρει την αλήθεια των φηµών για τη ζωή του στην Λέσβο. Κανένας δεν θα
έψαχνε να βρει τη σχέση του µε τον Εµφύλιο. Πέθανε σαν "γέρος της ∆ηµοκρατίας" και
τέτοιος θα έµενε. Γιατί; Για να "βασιλεύσει" ο "γιος της ∆ηµοκρατίας".
Από εκεί και πέρα άνοιγε ο δρόµος του Ανδρέα.
Ο

Ανδρέας

νεότερης

ήταν

ο

ελληνικής

µεγαλύτερος
ιστορίας

ψεύτης

…Μιλάµε

της

για

την

απόλυτη εξειδίκευση. Ο γιος τού µεγαλύτερου
καραγκιόζη
µεγαλύτερος

της

ελληνικής

ψεύτης

αυτής

ιστορίας
της

ήταν

ιστορίας
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"κολλητήρι"-ψεύτης. Αυτός, ο οποίος έλεγε ό,τι ήθελε ν' ακούσει ο ελληνικός λαός και
έκανε ό,τι ήθελαν να κάνει τα αφεντικά του …Ο απόλυτος ηγέτης της συµµορίας. Μιλάµε για
µοναδικό φαινόµενο "δουλέµατος" στο σύνολο της υπερχιλιετούς ελληνικής ιστορίας. Ο
άνθρωπος, ο οποίος έκανε τη συµµορία του "παράταξή" και καθεστώς µε το σύνθηµα …"ο
λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει ∆εξιά", αναφερόταν καθαρά σε ό,τι η δική του παράταξη έκανε
στην Ελλάδα. Μεγαλύτερη ανακρίβεια σε βαθµό ειρωνείας από αυτό το σύνθηµα δεν πρέπει
να έχει υπάρξει πουθενά αλλού στον κόσµο. Για ό,τι κατηγορούσε τη ∆εξιά, στην
πραγµατικότητα ευθυνόταν η δική του βενιζελική συµµορία.
Αυτός ο άνθρωπος ίδρυσε το "σοσιαλιστικό" ΠΑΣΟΚ και µε την
άδεια της αµερικανικής πρεσβείας το ισχυροποίησε. Πώς; Με τον
τρόπο αυτόν,

που

πάντα

το

έκαναν

τα

εθνικοσοσιαλιστικά

κόµµατα …Με τον άκρατο λαϊκισµό …Με τη χρήση του κράτους και
των δηµοσίων πόρων …Με τη χειραγώγηση του "προλεταριάτου",
το οποίο αστυνόµευε το "µαντρόσκυλο" του ΚΚΕ …Με τη "γοητεία"
της πλέµπας …Ό,τι έκανε κι ο Χίτλερ, ο οποίος σε µια θεόφτωχη
και άνεργη Γερµανία έκανε κρατικές "επενδύσεις", για να λύσει το
πρόβληµα της ανεργίας. Το ίδιο έκανε και ο Ανδρέας. "Ψάρευε"
οπαδούς στα θολά "νερά" του κοινωνικού "πάτου". Εκεί όπου
υπάρχουν οι αφελείς και οι καιροσκόποι. Αυτή έγινε η "πελατεία"
του και µε αυτούς απέκτησε µονοπωλιακή σχέση µε την εξουσία.
Για να τους διατηρεί µόνιµους αυτούς τους οπαδούς, "άνοιξε" το κράτος στα
"βολέµατα". Κρατικοποίησε ιδιωτικές εταιρείες και γιγάντωσε τις κρατικές, προκειµένου —
µέσω του βολέµατος— να αποκτήσει µόνιµους και φανατικούς "οπαδούς". Με όρους
αθέµιτου συναγωνισµού έγινε "ακαταµάχητος". Γιατί αθέµιτου; Γιατί οποιοσδήποτε άλλος
πολιτικός να έλεγε αυτά, τα οποία έλεγε ο Παπανδρέου, θα τον σκότωναν οι Αµερικανοί.
Γιατί οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός να έκανε στην οικονοµία τις "σοβιετικού" τύπου
παρεµβάσεις, που έκανε ο Παπανδρέου, θα τον
ανέτρεπαν.
Μόνον ο Ανδρέας είχε αυτήν την "προίκα" και
αυτήν τη διασφάλιζε η αµερικανική πρεσβεία. Αυτή
η "προίκα" τον έκανε κυρίαρχο. Σ' αυτήν την
"προίκα" βρίσκονται τα "θεµέλια" της σηµερινής
εξαθλίωσης. Ο Ανδρέας, µε τον γνωστό τρόπο των
εθνικοσοσιαλιστών,

µετέτρεψε

την

ελληνική

κοινωνία σε µια εύκολα χειραγωγήσηµη µάζα. Με µια ακατάσχετη εθνικού τύπου
παπαρολογία και ψίχουλα σοβιετικού τύπου "βολέµατος" µετέτρεψε τη συνήθως ανυπάκουη
ελληνική κοινωνία σε µια εύκολα ελεγχόµενη µάζα …Μια µάζα, όπου "βασίλευαν" οι
καιροσκόποι, οι τεµπέληδες και κυρίαρχη ιδεολογία έγινε ο εγωιστικός "ωχαδερφισµός"
…"Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν".
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Τότε άρχισε το χρέος να παίρνει την ανοδική "δυναµική". Όσο αυξανόταν το χρέος µας,
τόσο πιο ισχυρός γινόταν ο Ανδρέας. Την ίδια ώρα εκπαιδεύονταν οι κοινωνικές τάξεις όπως
βόλευε τον Ανδρέα και τα αφεντικά του. Οι επιχειρηµατίες µάθαιναν να "επενδύουν" τα
δηµόσια χρήµατα, για να πολλαπλασιάζουν τα ιδιωτικά τους κέρδη. Οι µέχρι τότε σκληρά
εργαζόµενοι Έλληνες εργάτες "µυούνταν" στο "δικαίωµα" της τεµπελιάς. Οι µέχρι τότε
σκληρά εργαζόµενοι Έλληνες αγρότες µάθαιναν την εύκολη ζωή των επιδοτήσεων και του
παρασιτισµού …Συνταξιούχοι ετών σαράντα …"Θεός" ο Ανδρέας µε το δηµόσιο χρήµα.
Αυτός

ήταν

ο

τρόπος

µε

τον

οποίο

κυριάρχησε

η

βενιζελική

συµµορία

στη

Μεταπολίτευση. Πήρε τα "παιδιά" της και αφού —µέσω της δικής της Χούντας— µπορούσε
να τα "ηρωοποιήσει", τα έκανε κυρίαρχους της περιόδου αυτής …Απόλυτους κυρίαρχους της
περιόδου

της

απόλυτης

αµερικανικής

κυριαρχίας

…Απόλυτους

κυρίαρχους

στη

Μεταπολίτευση του ψεύτη. Οι βενιζελικοί ήταν ευτυχείς. Ό,τι επιθυµούσαν και δεν
κατάφεραν επί ναζιστικής κατοχής, το κατάφεραν στη Μεταπολίτευση. Είχαν κυριαρχήσει σε
σηµείο να µονοπωλούν την εξουσία στον βαθµό που µέχρι τότε το έκανε το Παλάτι
…"Βασιλείς" χωρίς "στέµµα" είχαν γίνει οι κυρίαρχες βενιζελικές οικογένειες.
Ο

Λαµπράκης

έγινε

στην

κυριολεξία

ένας

"βασιλιάς" χωρίς στέµµα. ∆εν καταδεχόταν καν να
τον

προτείνουν

για

Πρόεδρο

της

Ελληνικής

∆ηµοκρατίας. Προτιµούσε να διασκεδάζει µε τα
"ανδρείκελα"
Προέδρους
"κυβερνάει"

που
της
την

ανεβάζοντας

ο

ίδιος

τοποθετούσε

∆ηµοκρατίας.
Ελλάδα
και

Του

από

ως

άρεζε

το

κατεβάζοντας

να

Μέγαρο,
τους

Πρωθυπουργούς της. Του άρεσε να "φτιάχνει" πολιτικούς "άνδρες" και να τους απειλεί µέρα
και νύχτα µε καταστροφή. Όποιος διαφωνούσε µε τον γιο του αρχιδωσίλογου, τον έτρωγε
το µαύρο το σκοτάδι. ∆εν µπορούσες να κάνεις τίποτε και σε κανέναν "χώρο", αν δεν σε
συµπαθούσε ο Λαµπράκης.
Όποιος ξεπερνούσε τα όρια, απλά "πέθαινε", είτε µεταφορικά είτε κυριολεκτικά. Όπως
για παράδειγµα ο µοναδικός άνθρωπος, ο οποίος πραγµατικά αντιστάθηκε σε µια
πραγµατική Χούντα. Ο Παναγούλης, ο οποίος "γλίτωσε" από τη Χούντα, δεν γλίτωσε από τη
Μεταπολίτευση.

Είχε

την

ατυχή

έµπνευση

να

καταγγείλει

τον

"πατέρα"

των

συνταγµατολόγων της Μεταπολίτευσης για συνεργασία µε τη Χούντα και όχι µόνον …και την
"πάτησε". Ο Τσάτσος ήταν "κεφάλαιο" των βενιζελικών και δεν θα τον άφηναν
απροστάτευτο. Χάθηκε ο Παναγούλης και µαζί του χάθηκαν και τα στοιχεία που είχε, για να
τον καταγγείλει.
…Γνωστές βενιζελικές πρακτικές …Εξοικειωµένοι µε τη βία από τότε που σκότωσαν εν
ψυχρώ και στη µέση του δρόµου τον Ίωνα ∆ραγούµη. Τα ίδια έκαναν και καθ’ όλη τη
διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Κανένας ακόµα δεν γνωρίζει ποιος βρισκόταν πίσω από τη
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"17 Νοέµβρη". Μια οργάνωση, η οποία κατά "τύχη" έκανε πάντα ό,τι συνέφερε τους
βενιζελικούς …Η οργάνωση αυτή, που έκανε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό …Η οργάνωση
του απόλυτου σχεδιασµού και της απόλυτης "επιτυχίας", η οποία αποτύγχανε µόνον όταν
στόχευε βενιζελικούς στόχους …Με τους δεξιούς ποτέ δεν αποτύγχανε, ενώ µε τους
βενιζελικούς ποτέ δεν πέτυχε. …Προφανώς δεν γνώριζε την "τύχη" τους. Όλα τα είχαν
σχεδιάσει τέλεια. Οι πρώην "αµαρτωλοί" της Κατοχής είχαν κατασκευάσει τη χουντική
"κολυµπήθρα" του Σιλωάµ …Εκεί µπήκαν όλοι τους και βγήκαν "καθαροί".
Μιλάµε για "πλύσιµο", όχι αστεία. Τέτοιο "πλύσιµο", που έκανε "πεντακάθαρη" ακόµα
και τη Μελίνα …Άλλη µεγάλη µορφή της "Μεταπολίτευσης". Η Μεσσαλίνα της Κατοχής. Την
έχουν κάνει και άγαλµα στην Πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου απουσιάζει για παράδειγµα το
άγαλµα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Έκαναν άγαλµα την πιο γνωστή "νυµφοµανή" της
κατοχικής Αθήνας …Έναν αστοιχείωτο τενεκέ ξεγάνωτο, η οποία έγινε διάσηµη στον κόσµο
µε τον ρόλο που της ταίριαζε …Τον ρόλο της αρχαιότερης "εργαζόµενης" άνευ άλλων
προσόντων …Η αγράµµατη υπουργός, η οποία µε µέσον τελείωσε το γυµνάσιο. Πάλι καλά
που οι βενιζελικοί βρήκαν λίγο άδειο χώρο για την προτοµή της, γιατί, αν ήταν
µεγαλύτερος, θα "φύτευαν" ακόµα ένα άγαλµα του Βενιζέλου.
…Η Μελίνα, που, όταν επί Κατοχής ο λαός πέθαινε από
την πείνα, αυτήν διασκέδαζε, "κερατώνοντας" τον γηραιό και
βεβαίως βενιζελικό µεγιστάνα σύζυγό της …Η Μελίνα, που,
όταν ο λαός πεινούσε και πήγαινε τοίχο-τοίχο, για να µην τον
σκοτώσουν, αυτή έκανε µεθυσµένη βόλτες µε τα γερµανικά
καµπριολέ

…Η

Μελίνα,

η

οποία

ήταν

ανιψιά

και

προστατευόµενη του ιδρυτή του χιτλερικού εθνοσοσιαλιστικού
κόµµατος της Ελλάδας …Ανιψιά του τοποθετηµένου από τους
Ναζί διοικητή της Εθνικής Τράπεζας …Ανιψιά του δωσίλογου
θείου, τον οποίο όταν πέθανε τον έθαψε µέσα σε θρήνο µε
λιγοστούς συγγενείς και πάµπολλους Ναζί αξιωµατικούς.
…Η Μελίνα, που, όταν η Ελλάδα υπέφερε, ζούσε το "όνειρό" της …Το "όνειρο" της
κινηµατογραφικής "Μαλένας". Ένα "όνειρο", το οποίο περιελάµβανε πολλούς "θαυµαστές"
…Έλληνες και Ναζί. Πού το "ζούσε"; …Στην Ακαδηµίας 4 …λίγα µέτρα απέναντι από το
κολαστήριο της Γκεστάπο στην Μέρλιν …Στην κυριολεξία ένας τοίχος τούς χώριζε. Από τη
µια µεριά του τοίχου ούρλιαζαν όσοι πατριώτες συλλαµβάνονταν από την Γκεστάπο για να
βασανιστούν και από την άλλη µεριά "ούρλιαζε" η Μελίνα από όσους "συλλάµβανε" στα
µπαρ για να την "βασανίσουν" …∆ωσίλογους κυρίως, γιατί σ' εκείνες τις γειτονιές δεν
πλησίαζε κανένας άλλος. Όσες φορές πλησίαζαν, τους κατέδιδαν —για να κάνουν την
"πλάκα" τους— κάτι τύποι σαν τη Μελίνα …Τη Μελίνα, η οποία πηδιόταν στο µπαλκόνι της,
βλέποντας τις προσαγωγές της Γκεστάπο …"Μαλένα" και όχι Μελίνα θα έπρεπε να την λένε.
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Αυτή

η

Μελίνα,

αφού

"διέπρεψε"

επί

Κατοχής,

κάνοντας

παρέα µε

Ναζί

και

µαυραγορίτες, µετά την απελευθέρωση έφυγε από την Αθήνα και πήγε στο Παρίσι. Η Αθήνα
ήταν πολύ µικρή και πολύ "ηλεκτρισµένη" από τις προκλήσεις της "Μαλένας" της Κατοχής.
Η µεταπολεµική αστική τάξη της Αθήνας µπορεί να φοβόταν τους δωσίλογους ή να έκανε
δουλειές µαζί τους, αλλά τις πουτάνες των δωσίλογων ούτε τις φοβόταν ούτε τις ήθελε
γύρω της. Θέµα χρόνου ήταν ένας προπηλακισµός του άθλιου γύναιου, ο οποίος µπορεί να
οδηγούσε σε λιντσάρισµα …Πραγµατικό λιντσάρισµα.
Η εγγονή του πρώην δήµαρχου ήταν πολύ γνωστή, για να "ξεχαστεί" ή να περάσει
"απαρατήρητη". Σε µια εποχή πολύ πιο συντηρητική από τη σηµερινή, για τη Μελίνα δεν
υπήρχε "θέµα" µόνον µε την προδοσία, αλλά και µε την ηθική της, εφόσον είχε ξεπεράσει
όλα τα όρια µαζί. Η υπόθεσή της ήταν πολύ χειρότερη από την κινηµατογραφική "Μαλένα",
η οποία έπεσε θύµα της ανάγκης. Η Μελίνα ήταν πραγµατικά διεστραµµένη και ακόλαστη. Η
Αθήνα δεν την "σήκωνε" και προφανώς υπό τις προτροπές της οικογένειάς της
"µετανάστευσε" στο Παρίσι. Εκεί δεν είχε πρόβληµα να εγκλιµατισθεί. Μπήκε κατ’ ευθείαν
στο "κύκλωµα" των οµοίων της, εφόσον όλοι οι "κολλητοί" της στο Παρίσι είχαν
κατηγορηθεί για συνεργασία µε τους Ναζί …Άνθρωποι σαν τον Ζαν Κοκτώ, τον Σερζ Λιφάρ
και τον Σασά Γκιτρύ.
…"Ναι, αλλά όλα αυτά µέχρι Χούντας"… όπως
θα

έλεγε

ο

ανυποψίαστος

αναγνώστης.

Τότε

αντιστάθηκε. Ως εκ θαύµατος "αφυπνίστηκε" και
"αντιστάθηκε" µπροστά στο δράµα του ελληνικού
λαού. Γιατί "αντιστάθηκε"; Γιατί οι εποχές έκαναν
την

"αντίσταση"

πιασάρικη.

Το

έκανε

εκ

του

ασφαλούς στο εξωτερικό και για να κλέψει λίγο κι
απ'

τον

"Τσε"

"αντίσταση"

…Γιατί

στην

εκείνη

ελληνική

την
Χούντα

εποχή

η

έφερνε

παγκόσµια δηµοσιότητα και η ατάλαντη Μελίνα ήθελε να γίνει διάσηµη ηθοποιός, χωρίς να
κρίνεται από το ελεεινό "ταλέντο" της …Η πανάσχετη µε κάθε µορφή τέχνης Μελίνα. Με
σύγχρονους όρους η Χούντα ήταν µια καλή ευκαιρία για ~promotion~. Όσο η Αντζελίνα
Τζολί ενδιαφέρεται για την πείνα στην Αφρική, άλλο τόσο ενδιαφερόταν και η Μελίνα για τη
∆ηµοκρατία στην Ελλάδα …Ενδιαφερόταν όσο ήταν µαζεµένες οι κάµερες.
Όπως και όλοι οι "συνοδοιπόροι" της εκµεταλλεύτηκε κι αυτή τη Χούντα. Με τον γνωστό
δικό της τρόπο —τον "οριζόντιο"— διακρίθηκε και σαν "αντιστασιακή" και σαν "ηθοποιός"
…Καί τα δύο σε εισαγωγικά. Μόλις τελείωσε η "αντίσταση" και "δικαιώθηκε" ως
"σοσιαλίστρια" υπουργός, "διεκδίκησε" και τα "µάρµαρα" του Παρθενώνα. Βρήκε άλλη
"ευαισθησία" των Ελλήνων, για να τους "δουλεύει" …Η αδίστακτη Μελίνα, που, για να
επιτύχει τον στόχο της, µπορούσε να κάνει τα πάντα εις βάρος των πάντων …Η καιροσκόπος
Μελίνα, που, µόλις είδε το "κλίµα" ν' αλλάζει, έγινε "κολλητή" των Εβραίων …Η Μελίνα, που
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µας φόρτωσε ως πρώτο διευθυντή του µεγαλύτερου µουσείου των Ελλήνων τον Εβραίο
"τίποτα" που παντρεύτηκε, για να κάνει καριέρα.
…Η γυναίκα. που, κάθε φορά που παντρευόταν, έδινε στον όρο "Ιψενικό Τρίγωνο"
τουλάχιστον δεκαπέντε νέες πλευρές και τριάντα τόσες νέες γωνίες …Η γυναίκα, που,
όποιον νέο εραστή ερωτευόταν, ήθελε να τον απολαµβάνει µε την ασφάλεια και υπό τη
"χορηγία" του πλούσιου συζύγου. Πολλές φορές µάλιστα αναρωτιόταν τον λόγο για τον
οποίο θα έπρεπε να χωρίσει τον πλούσιο πρώην σύζυγο, προκειµένου ν' απολαύσει τον
φτωχό νέο εραστή …Παράξενο της φαινόταν …Τι "άδικος" κόσµος για ένα τόσο "άβγαλτο"
κορίτσι; …Ένας ανθρώπινος "βόθρος" στην κυριολεξία. Ακόµα και για τον ακόλαστο Ανδρέα
ήταν "too match". Ούτε ο ηδυπαθής και γνωστός "µύλος"-Ανδρέας µπορούσε να "σηκώσει"
τη διαστροφή της. Στην κυριολεξία την σιχαινόταν και το είχε δηλώσει δηµοσίως.
…Και όµως, αυτό το προδοτικό πουταναριό χάρη στα ∆ΟΛια ΜΜΕ των βενιζελικών
γύρισε στην Ελλάδα σαν "ηρωίδα" …και µάλιστα "σοσιαλίστρια". Υπήρξαν άνθρωποι φτωχοί
και βασανισµένοι, οι οποίοι ταυτίστηκαν µ' αυτήν και την "λάτρεψαν", αποδεικνύοντας ότι
ήταν πιο φτωχοί στο πνεύµα απ' ό,τι στην τσέπη και λιγότερο βασανισµένοι απ' όσο
αποδείχθηκε ότι "άντεχαν". Το "πορνείο" της Μεταπολίτευσης βρήκε στο πρόσωπό της την
"ηρωίδα" που του άρµοζε. Το "κολαστήριο", στο οποίο διακρίθηκε στην Κατοχή, έπρεπε να
αξιοποιηθεί από τη "σοσιαλιστική" Μεταπολίτευση και έτσι κι έγινε. Τι βρίσκεται στα
δωµάτια, όπου "βασανίστηκε" τότε η Μελίνα; …στα δωµάτια εκείνα, όπου "κυνηγιόταν" µε
τους εραστές της υπό το βλέµµα του άντρα της; …Τα γραφεία του ΙΣΤΑΜΕ του Ανδρέα
Παπανδρέου …Ο "τέντζερης" της Μελίνας βρήκε το "καπάκι" του Ανδρέα.
Αυτό το "κύκλωµα" των δωσίλογων, το οποίο "ξεπλύθηκε" από τις "αµαρτίες" της
Κατοχής, ήταν αυτό το οποίο ανέλαβε να "κατασκευάσει" το σύνολο της ηγεσίας τής
Μεταπολίτευσης. Αυτή η "κατασκευή" έγινε δυνατή µε την οµαδική "βάπτιση" του
Πολυτεχνείου …Το Πολυτεχνείο, το οποίο αποτέλεσε τη "µήτρα" όλων των εξουσιών της
Μεταπολίτευσης. Κάστιγκ και σ' αυτήν τη µεγαλειώδη "παράσταση" έκαναν οι γνωστοί
"παραγωγοί". Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι "σκηνοθέτησαν" τον Εµφύλιο, ήταν αυτοί, οι
οποίοι "σκηνοθέτησαν" και το Πολυτεχνείο …Οι Αµερικανοί και το βενιζελικό κύκλωµα των
παλιών δωσίλογων, που ήθελε να "σπρώξει" και τα παιδιά του στην "επιτυχία" …Το "έργο"
ήταν το ίδιο, απλά σε µικρότερη κλίµακα. Θα θυσίαζαν άσχετους και αφελείς, για να
"παράγουν" τους "ήρωες" της αρεσκείας τους …"Τυχεροί", και πάλι οι ίδιοι.
Άτυχοι και πάλι οι απλοί Έλληνες πολίτες και
"τυχεροί" οι

βενιζελικοί. Σκοτώθηκε ένα σωρό

κόσµος "γύρω" από το Πολυτεχνείο —οι οποίοι
ήταν οι άσχετοι µε το συµβάν— και σχεδόν κανένας
µέσα στο "δικό" τους Πολυτεχνείο. Λέµε "σχεδόν
κανένας", γιατί σε τέτοια "µάζωξη" ακόµα κι απλή
συναυλία να γινόταν, ένας νεκρός είναι κανένας.
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Όσο περισσότεροι σκοτώνονταν "εκτός" Πολυτεχνείου, τόσο πιο "ήρωες" γίνονταν οι
"εντός" του Πολυτεχνείου. Όσο µεγαλύτερη ανάγκη για αίµα είχε η παράσταση, τόσο πιο
αυστηρές

ήταν

οι

εντολές

για

τους

ελεύθερους

σκοπευτές

των

ταρατσών.

Θα

πυροβολούσαν τον κόσµο µέχρι αυτός να "πειστεί" για την "αξία" του Πολυτεχνείου …Του
Πολυτεχνείου των "λίγων" κι "εκλεκτών".
Μιλάµε για πολύ αυστηρό casting …Το είχε αναλάβει ο ίδιος ο Λαµπράκης. Όσοι
φοιτητές ήταν περίεργοι κι απαιτητικοί και ήθελαν να µπουν στο "πάρτι", αλλά δεν
περιλαµβάνονταν στους "εκλεκτούς", έφαγαν ξύλο στη Λαδά …Στην ίδια Λαδά όπου κάποτε
µπαινόβγαιναν οι Ναζί …Από τους ίδιους Λαµπράκηδες, οι οποίοι κάποτε ήταν συνέταιροι
των Ναζί …Μιλάµε για το "έπος" του Πολυτεχνείου …Μιλάµε για λιµουζίνες της αµερικανικής
πρεσβείας, οι οποίες πηγαινοέφερναν τους "ήρωες" στο "µέτωπο" …Μιλάµε για ελεύθερους
σκοπευτές, οι οποίοι χώριζαν τους "εκλεκτούς" από τους "µη-εκλεκτούς" …Μιλάµε για
"πόρτα" πιο σκληρή από το Μέγαρο του Λαµπράκη …Μιλάµε για τηλεοπτικά συνεργεία, τα
οποία είχαν "στηθεί" έξω από το Πολυτεχνείο πολύ πριν ξεκινήσει το "γύρισµα" … Μιλάµε
για "υπερπαραγωγή".
Γι' αυτόν τον λόγο ακόµα και σήµερα οι Έλληνες δεν µπορούν να καταλάβουν τι
συµβαίνει. Απορούν κάποιοι για το πώς το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε από το "µηδέν" και έγινε σε
χρόνο ρεκόρ κυβέρνηση. Απορούν κάποιοι για το πώς αυτό το "νεογέννητο" κόµµα έγινε
τόσο γρήγορα "καθεστώς" στη Μεταπολίτευση. Απορούν κάποιοι άλλοι για το πώς το
"χαλαρό" αυτό ΠΑΣΟΚ µπορεί και συσπειρώνεται τόσο γρήγορα και τόσο έντονα, όταν
απειλούνται τα συµφέροντά του. Για όσο διάστηµα δεν ανοίγουν τα "µάτια" τους, θα
συνεχίσουν να απορούν …Απλά να τα ανοίξουν …∆εν χρειάζεται καν γνώση ιστορίας. Απλός
φυσιογνωµιστής να είναι κάποιος, του αρκεί να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβληµα. Είναι
δυνατόν "µούρες" σαν του Βενιζέλου, του Πάγκαλου ή του Σηφουνάκη να τις "φόρεσε" ο
Θεός

σε

δηµοκράτες;

Παρακάτω

βλέπουµε

το

Face

Book

της

"δηµοκρατίας"

της

Μεταπολίτευσης …Η χαρά του Χούλιγουντ για κάστιγκ προδοτών.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν η τελευταία "µετάλλαξη" αυτού του ίδιου παρακράτους, το οποίο, µε το
"άλλοθι" του ανταγωνισµού µε την πάλαι ποτέ αγγλόφιλη ∆εξιά, προσπαθούσε να πλουτίσει
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…Του παρακράτους, που, προκειµένου ν' αγγίξει την εξουσία και βέβαια τον δηµόσιο
πλούτο, πρόδιδε την πατρίδα, σηκώνοντας πάντα "σηµαία" ευκαιρίας …Το παρακράτος, το
οποίο το είδαµε στην Κατοχή γερµανόφιλο και µεταπολεµικά µετεξελίχθηκε σε ακραιφνώς
αµερικανόφιλο …Το παρακράτος του Εµφυλίου, το οποίο πήγαινε "πακέτο" µε το ΚΚΕ …Το
ΚΚΕ, που, εξαιτίας της συµµετοχής του σε όλα τα εθνικά εγκλήµατα του τελευταίου αιώνα,
απολάµβανε

στα

χρόνια

της

αµερικανόφιλης

Μεταπολίτευσης δικαιώµατα "ιερής αγελάδας" …Το
ΚΚΕ, που, εξαιτίας αυτών των δικαιωµάτων, ακόµα
και

σήµερα

δεν

ελέγχεται

από

τις

κρατικές

οικονοµικές υπηρεσίες …Το κρατικοδίαιτο ΚΚΕ, που
λαθροβιεί πολυτελώς στον γυάλινο πύργο του
Περισσού.
Αυτό το ΚΚΕ είναι το "µυστικό" της επιτυχίας
των βενιζελικών. Ένα ΚΚΕ, το οποίο ελέγχεται από
αυτούς από την εποχή εκείνη, που ο Βενιζέλος —
για να το ελέγξει— νοµοθέτησε περί "ιδιώνυµου".
Από εκείνη την εποχή κι έπειτα οι βενιζελικοί τού έβαλαν "χέρι" και δεν το τράβηξαν ποτέ.
Ενθαρρύνοντας και προστατεύοντας το χαφιεδαριό, "έβλεπαν" µέσα στο ΚΚΕ και το έλεγχαν
απόλυτα. Μόνοι τους καταδίκαζαν όποιους δεν τους βόλευε και "ηρωοποιούσαν" όποιους
τους εξυπηρετούσαν. Χωρίς το ΚΚΕ δεν θα έκαναν τίποτε. Το ΚΚΕ τούς πρόσφερε τον
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Εµφύλιο, που τους έσωσε …Το ΚΚΕ τούς πρόσφερε τη "δαιµονοποίηση" της Χούντας, που
τους ανέδειξε …Το ΚΚΕ τους πρόσφερε την περιφρούρηση του Πολυτεχνείου, προκειµένου
να τους διαδεχθούν τα δικά τους παιδιά.
Αυτό το ΚΚΕ τούς επέτρεψε να στήσουν το µονοπώλιο της εξουσίας στη Μεταπολίτευση.
Με της "πλάτες" των Αµερικανών οι βενιζελικοί —κι αφού η Χούντα είχε εξουδετερώσει την
αγγλόφιλη ∆εξιά— έπιασαν ολόκληρο το πολιτικό "φάσµα". Έβαλαν την "ευνουχισµένη"
∆εξιά να παριστάνει τον "σάκο" του µποξ, που δεν διαµαρτύρεται όταν τον χτυπάνε, για ν'
αποδείξουν τη "δηµοκρατικότητά" τους και έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι ο Καραµανλής "έκαψε"
όλους τους φακέλους των δωσίλογων, που τους ενοχοποιούσαν. Στη συνέχεια οι "καθαροί"
πλέον βενιζελικοί "καθάρισαν" και για τους ΚΚΕδες. Χάρη στους βενιζελικούς του
Παπανδρέου, κανένας δεν έµαθε ποιοι ήταν οι χαφιέδες του ΚΚΕ και ποιους χαφιέδιζαν.
Από εκεί και πέρα τα πράγµατα ήταν απόλυτα εύκολα γι' αυτούς. Στην εποχή της
"δηµοκρατίας" αυτοί ήταν οι µόνοι "δηµοκράτες" …Οι µόνοι "νόµιµοι" δηµοκράτες. Οι
υπόλοιποι ήταν είτε "ύποπτοι" είτε "παρακατιανοί" χωρίς "περγαµηνές". "Ακροβολίστηκαν"
στον "αριστερό" χώρο και µόνοι τους "βαπτίζονταν" αριστεροί και προοδευτικοί "ηγέτες".
Όλα τα στελέχη της υποτιθέµενης Αριστεράς είναι είτε βενιζελικοί είτε ΚΚΕδες. Όσοι δεν
ήταν του "σιναφιού" τους —του αµερικανικού Κολεγίου ή της KGB—, απλά αποκλείονταν µε
συνοπτικές διαδικασίες …Μιλάµε για απίστευτα πράγµατα.
…Πιο απίστευτα, όταν συνδυάζονται µε τον πιο παράδοξο τρόπο …"Ογκόλιθος" της
Αριστεράς είναι ο Θεοδωράκης. Ο πατέρας του ήταν ανώτατος κρατικός υπάλληλος επί
γερµανικής Κατοχής και ο "Μίκης" το έπαιζε "αντιστασιακός" …Μονίµως και µυστηριωδώς
"αντιστασιακός" …"Αντιστασιακός", που επί Κατοχής ήταν χορτάτος από τα "καλά" της
Βέρµαχτ …"Αντιστασιακός", που επί Χούντας πλούτιζε και µεγαλουργούσε χάρη στα κρατικά
µέσα …"Αντιστασιακός", που µαζί µε τους Αµερικανούς στην Ουάσιγκτον είχε "εµπνευστεί"
τη "λύση"-Καραµανλή …"Αντιστασιακός", που επί Μεταπολίτευσης έγινε Υπουργός του
Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του "βρόµικου" '89 …"Αντιστασιακός" και σήµερα
επί Μνηµονίου …"Αντιστασιακός" απέναντι σε ένα σύστηµα, το οποίο τις περισσότερες
ηµέρες του χρόνου τον "τιµά" …για τελευταία φορά.
Από το παράδειγµα του "Μίκη" και µόνον µπορεί να καταλάβει κάποιος τι σηµαίνει
µονοπώλιο, όχι µόνον της εξουσίας, αλλά και της "διαµαρτυρίας". Ακόµα και τον χώρο της
"αναρχίας" και της "αντίδρασης" οι ίδιοι τον έλεγχαν. Από την εποχή των Εξαρχείων του
Αρκουδέα µέχρι τις σηµερινές "γιάφκες" µε τις "κατσαρόλες" και τα καλάσνικοφ, τα ίδια
γίνονται. Τα παιδιά των εξουσιαστών παριστάνουν τους αντιεξουσιαστές. Γι' αυτόν τον λόγο
τις περισσότερες φορές, που γίνονται συλλήψεις, όλοι "εκπλήσσονται" µε τα παιδιά των
"καλών"

οικογενειών και των βορείων προαστίων …Το "αγροτικό" τους κάνουν τα

Κολεγιόπαιδα στα Εξάρχεια.
…Όλα "στηµένα" και εκ του ασφαλούς. Κάτι σαν το "αγγούρι", που όλοι οι Έλληνες το
"τρώνε" και ζορίζονται και οι βενιζελικοί απλά "δροσίζονται". Γι' αυτούς η ΓΑ∆Α είναι ένα
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"διαµπερές" κτίριο, όπου από τη µία µπαίνουν κι από την άλλη βγαίνουν. Μπαίνουν από
µπροστά και τις "λαϊκές" γειτονιές των Αµπελοκήπων και βγαίνουν από πίσω στις γειτονιές
τους στο Παλαιό Ψυχικό. Οι υπόλοιποι "φτωχοί" και "ταπεινοί" µπλέκουν µέχρι να γίνουν κι
αυτοί χαφιέδες και "στοιχηθούν" πίσω από τους εκλεκτούς. Όλοι οι βενιζελικοί έχουν
"ένσηµα" αγωνιστικότητας κι αντίδρασης …Όλοι "τυχεροί" …"Τυχερά" παιδιά …Φεύγουν από
τις γιάφκες λίγο πριν φτάσει η αστυνοµία. Αυτοί, οι οποίοι πιάνονται, είναι εκείνοι που µόλις
µπήκαν.
…"Τύχη" …Το βασικό "συστατικό" της βενιζελικής "επιτυχίας". Πάντα οι βενιζελικοί είναι
"τυχεροί". Όταν ακούς ότι κάποιος επί Κατοχής ή επί Χούντας γλίτωσε την τελευταία
"στιγµή" τον "θάνατο", είναι σίγουρο ότι πρόκειται για βενιζελικό. Μόνον αυτοί "γλιτώνουν"
τελευταία

στιγµή.

Χιλιάδες

Έλληνες

πήγαν

"αδιάβαστοι"

επί

Κατοχής,

όχι

επειδή

αντιστάθηκαν, αλλά επειδή απλά βρέθηκαν στο λάθος µέρος τη λάθος στιγµή …Επειδή
"στραβοκοίταξαν" έναν Ναζί δεκανέα …Επειδή έκρυβαν στο ρούχο τους ένα κοµµάτι ψωµί
…Εκτελέστηκαν, επειδή ήταν "άτυχοι". ∆εν ήταν "τυχεροί", όπως ο Μητσοτάκης, για
παράδειγµα, ο οποίος έκανε "αντίσταση". Καταδικάστηκε εκατόν είκοσι πέντε φορές σε
θάνατο, πεντακόσιες τριάντα φορές σε ισόβια …και όµως "γλίτωσε" …"Τυχερός" …Κάθε
φορά που τον στήνανε στον τοίχο, τους τελείωναν οι σφαίρες …Κάθε φορά που ήταν
φορτωµένοι µε σφαίρες, δεν βρίσκανε τοίχο να τον "στήσουν" …"Τυχερός", αλλά τη
φωτογραφία της Αυριανής, ενώ ήταν "κατασκευασµένη", γιατί την "εξαφάνισε" από το
ίντερνετ;
Αυτοί

οι

"αντιστασιακοί",

γνωρίζοντας

τη

φάµπρικα, τη µετέφεραν και σε καιρό ειρήνης.
Αυτά, τα οποία έκαναν επί Χούντας, τα έκαναν και
επί Μεταπολίτευσης. Επί Χούντας οι µισοί από
αυτούς γίνονταν στελέχη της και οι άλλοι µισοί
γίνονταν "αντιστασιακοί". Επί Μεταπολίτευσης οι
µισοί από αυτούς γίνονταν κοµµατικοί πραιτοριανοί
του ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι µισοί "αναρχικοί" των
Εξαρχείων. Ποιος µπορεί να ξεχάσει τον "ήρωα"
Παπουτσή, ο οποίος, όταν ήταν Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης, ρήµαξε τον κόσµο στο ξύλο και
µόλις έχασε τη θέση ξανάγινε "αντιστασιακός" και κριτής της αστυνοµικής βίας; Όλα αυτά
τα "σκουπίδια" τη Μεταπολίτευση έτσι την "έβγαλαν".
…∆ιάσηµοι αντιστασιακοί, οι οποίοι ήταν και πάλι "τυχεροί", ενώ όλοι οι ανταγωνιστές
τους "άτυχοι" …∆ιάσηµοι "αριστεροί", οι οποίοι φόρτωναν µε τα "άπλυτά" τους τη ∆εξιά. Αν
σκεφτεί κάποιος ότι ολόκληρη η "Αριστερά" ελεγχόταν από αυτούς και ότι η "∆εξιά"
βρισκόταν στα χέρια των Μητσοτάκηδων, των Έβερτ, των Σαµαράδων και των Ράλληδων,
καταλαβαίνει την ποιότητα της "δηµοκρατίας" που απολαύσαµε. Μιλάµε για µονοπώλιο
εξουσίας, το οποίο δεν υπάρχει ούτε στα βάθη της Αφρικής. Ακόµα και στις "Μπανανίες" της
Αφρικής κάποιος, που φώναζε εναντίον του Αµίν Νταντά, ήταν πραγµατικός εχθρός του και
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όχι πρώην συµµαθητής, συγκάτοικος και αιώνιος φίλος του. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα.
"Βρίζονταν" οι φίλοι και συµµαθητές µεταξύ τους µε τα "ραβασάκια" που έδινε σε όλους η
αµερικανική πρεσβεία. Ο λαός απλά παρακολουθούσε …και "κυριαρχούσε".
Η "µηχανή" έβγαζε συνέχεια "δηµοκράτες" …Μεγάλη γκάµα …Από τον Κύρκο και τον
Κουβέλη µέχρι τη ∆αµανάκη και τον Κωνσταντόπουλο. Από τον Θεοδωράκη και τον
∆ραγασάκη µέχρι τον Μπίστη και τον Μηλιό. Απ' όπου κι αν τους "έπιανες", στο ίδιο
παρακράτος κατέληγες. Στο παρακράτος του Κολεγίου, του ∆ΟΛ και του ...Περισσού …Από
τη ∆αµανάκη του Πολυτεχνείου, η οποία έγινε επίτροπος του ΠΑΣΟΚ στην "ΕΟΚ και ΝΑΤΟ
το ίδιο συνδικάτο", µέχρι τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ονειρευόταν να γίνει Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας και κατέληξε πρόεδρος του Παναθηναϊκού του Βαρδινογιάννη.
…Μιλάµε για το "δούλεµα" του αιώνα. Μια ολιγοµελής συµµορία "δουλεύει" για πάνω
από πενήντα χρόνια έναν ολόκληρο λαό …Μια σπείρα, η οποία δρα ατιµώρητη και προδίδει
όποτε θέλει τον λαό σε όποιον ξένο την συµφέρει ...Μια σπείρα, η οποία γελάει κάτω από τα
"µουστάκια" της κάθε φορά που ο "κυρίαρχος" λαός "αποφασίζει" …Μια σπείρα, η οποία δεν
πρέπει να ξεπερνά τα κάποια χίλια µε δύο χιλιάδες άτοµα. Αυτοί µόνοι τους αποφασίζουν
ποιος είναι δεξιός, ποιος είναι αριστερός και ποιος κεντρώος. Μόνοι τους αποφασίζουν ποιο
κόµµα θα επιβιώσει και ποιο όχι …Ποιος θα έχει "ρεύµα" και ποιος όχι.
Μόνοι τους χωρίζουν τις κοµµατικές "στάνες" και τις χρηµατοδοτούν µε τα κρατικά
χρήµατα, για ν' αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό. Στην πραγµατικότητα µόνοι τους
"διορίζουν" τις "δηµοκρατικά" εκλεγµένες ηγεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να τους
κάνουν ακόµα πλουσιότερους, προκειµένου να τις "ξαναδιορίσουν". Όταν µιλάµε για
πλούτο, µιλάµε για πλούτο σε απόλυτα µεγέθη. Μιλάµε για πλούτο εφάµιλλο των
δικτατόρων της Αφρικής.
Κάνουν λάθος όποιοι στέλνουν τα παιδιά τους στο πανάκριβο Χάρβαρντ να µάθουν
"οικονοµικά". Με βάση τη στατιστική το καλύτερο "πανεπιστήµιο" οικονοµικών στον κόσµο
ήταν και θα είναι για πάντα το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Όποιος κατόρθωσε και έγινε
βουλευτής σ' αυτό, έγινε σίγουρα µεγιστάνας. Αρκούσε να γίνει βουλευτής κάποιος έστω
και για λίγους µήνες και η "επιτυχία" του ήταν σίγουρη …Μπενάκης, Μητσοτάκης,
Χαροκόπος, Λαµπράκης, Βαρδινογιάννης, Κωστόπουλος, Μαρινάκης, ήταν οι πολιτικοί που
µαζί µε τη "δηµοκρατία" ανακάλυψαν και τα µυστικά του "Ωνάση". Μαζί µ' αυτούς και οι
φανατικοί οπαδοί των Φιλελευθέρων …Λάτσης, Βασιλάκης, Λασκαρίδης, Σάλλας, Βελλίδης,
Μπακατσέλος κλπ.. Κάτι "απόκρυφο" τους "δίδασκαν" και "πέτυχαν" τόσο πολύ, σε τόσο
σύντοµο διάστηµα και χωρίς να ξενιτευτούν, όπως ο "κουτός" Ωνάσης ή ο Νιάρχος.
∆εν εξηγείται διαφορετικά η τεράστια επιτυχία τους. ∆εν υπάρχει άλλο κόµµα στον
κόσµο, που, όταν κάνει reunion των βουλευτών και των βασικών οπαδών του, να µην
γεµίζει ένα δωµάτιο, αλλά παρ' όλ' αυτά να συγκεντρώσει περισσότερο κεφάλαιο από
απαρτία των µετόχων της Ντόιτσε Μπανκ. Κόµµα "προοδευτικών" κι "αγωνιστών" της
∆ηµοκρατίας, που να µιλάνε για δισεκατοµµύρια όπως κάποιοι άλλοι συµµαθητές και φίλοι
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µιλάνε για "µπουγέλα", δεν πρέπει να υπάρχει άλλο στον κόσµο. Τόσοι δισεκατοµµυριούχοι,
που να έχουν "καταγγείλει" τόσες φορές τη "∆εξιά" και το "Κεφάλαιο", δεν θα υπάρξουν
ποτέ ξανά µαζεµένοι …Φιλική συµµετοχή και ο Γιώργος Νταλάρας.
Αυτοί,

οι

ελέω

ΗΠΑ

επαγγελµατίες

"αντιαµερικανοί"

δισεκατοµµυριούχοι

—σε

συνεργασία µε το ΚΚΕ— είναι εκείνοι, οι οποίοι µας κατέστρεψαν στον Εµφύλιο και σε ό,τι
κακό ακολούθησε µετά από αυτόν. Είναι αυτοί, που, αφού µας βίασαν και µας λεηλάτησαν
στην επταετία της Χούντας και στις δεκαετίες της Μεταπολίτευσης, µας "παρέδωσαν" στο
∆ΝΤ. Πάντα, όταν υπήρχε ανωµαλία, αυτοί πλούτιζαν. Πλούτισαν στην Κατοχή, παρ' ότι
"αγωνιστές" της ∆ηµοκρατίας. Αύξησαν τα πλούτη τους όλοι ανεξαιρέτως επί Χούντας, παρ'
ότι "αντιχουντικοί". Ξαναύξησαν τα πλούτη τους στη Μεταπολίτευση, παρ' ότι "ροµαντικοί"
χορηγοί Μεγάρων. Τώρα µπαίνουµε στην τελική φάση του απόλυτου ξεπουλήµατος όπου
ξεπουλιέται η πατρίδα από τα θεµέλια και κατά "σύµπτωση" πάλι οι ίδιοι θα πλουτίσουν.
Όπου "µοιράζεται" δηµόσια περιουσία εκτός των ξένων "δανειστών" µας, βενιζελικοί την
παίρνουν

…Την

"δικαιούνται"

σαν

πραγµατικοί

ιδιοκτήτες του κράτους.
Όµως,
απότοµα.

σε
Η

αυτό
όλη

το

σηµείο

"δροµολόγηση"

δεν
του

φτάσαµε
γενικού

ξεπουλήµατος δεν έγινε µόνον σε µία φάση. Η
Ελλάδα

"παρακολουθούσε"

τις

αλλαγές

στον

παγκόσµιο σχεδιασµό και ευθυγραµµιζόταν. Με την
πτώση του Τείχους του Βερολίνου ανέτειλε η Νέα
Τάξη …Η υπερεθνική Νέα Τάξη των τραπεζιτών, η
οποία απεχθανόταν τα έθνη και τα εθνικά κράτη. Αναγκαστικά η Ελλάδα έπρεπε να
προσαρµοστεί και να καταστρέψει τις όποιες εθνικές "ασπίδες" διέθετε µέχρι τότε. Έτσι
πήγαµε από τον Ανδρέα στον Σηµίτη. Έτσι κάπως ακούσαµε για πρώτη φορά και για την
περίφηµη Λέσχη Μπίλντεµπεργκ.
Η προετοιµασία της Ελλάδας για την ήττα
και την παράδοσή της στα αφεντικά του νέου σχεδιασµού.
Για λόγους τους οποίους δεν θα περιγράψουµε αναλυτικά ―εφόσον δεν αποτελούν
αντικείµενο του παρόντος κειµένου―, θα πούµε εν συντοµία ότι µετά το '89 ο κόσµος
άρχισε ν' αλλάζει. Ο παγκόσµιος ιµπεριαλιστικός σχεδιασµός άλλαξε. Ανέτειλε η Νέα Τάξη
και οι δικοί της "εκλεκτοί". Κυρίαρχοι στον ∆υτικό Kόσµο έπαψαν να είναι οι πολιτικοί και οι
στρατιωτικοί "κύκλοι" και άρχισαν να "αναδύονται" οι τραπεζικοί "κύκλοι". Κυρίαρχα
έπαψαν να είναι τα ιδεολογικά "κέρδη" και έγιναν τα οικονοµικά κέρδη.
Κυρίαρχοι αυτού του κόσµου ήταν οι "στρατηγοί" των νέων στόχων και άρα οι
κερδοσκόποι. Αυτοί, οι οποίοι µερικές δεκαετίες αργότερα θα "επιτίθονταν" στα κράτη.
Αυτοί, οι οποίοι κυκλοφορούν µε το ψευδώνυµο "Αγορές" και είναι οι σηµερινοί µας
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δανειστές …Οι νέοι κυρίαρχοι, στους οποίους παραδόθηκε η πατρίδα µας, επειδή κάποιοι µας
πρόδωσαν. Είναι δεδοµένο ότι µας πρόδωσαν. γιατί δεν µπορεί ένα κράτος κι ένας λαός να
βρεθεί υπό ξένη κυριαρχία, χωρίς ν' αντισταθεί. Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να έχει
προδοθεί εκ των έσω.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, το οποίο άλλαζε δραµατικά, η Ελλάδα —όπως και όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία θα αντιδρούσαν στην Νέα Τάξη— έπρεπε να προσαρµοστεί. Ο
Πόλεµος εξελισσόταν, χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας, αλλά όλοι φορτώνονταν τις
συνέπειες της ήττας, άσχετα αν δεν κατανοούσαν το πότε ηττώνταν. Για την Ελλάδα αυτός
ήταν ο µόνος Παγκόσµιος Πόλεµος στην ιστορία της στον οποίο δεν συµµετείχε στο
"αγωνιστικό" του µέρος, αλλά κλήθηκε να πληρώσει εκ νέου το τίµηµα µιας "ρυθµισµένης"
ήττας. ∆εν υπήρχε ανάγκη να πάρει µέρος στο επίπεδο της σύγκρουσης, εφόσον ούτε τα
"αφεντικά" της άλλαξαν ούτε οι διαχειριστές τους. Αµερικανική παρέµενε η νέα Τάξη
Πραγµάτων

και

οι

ίδιοι

δωσίλογοι

θα

εξακολουθούσαν

να

την

κυβερνούν

…Οι

εθνικοσοσιαλιστές δωσίλογοι …Οι "σύντροφοι" του Καντάφι, του Μπεν Άλι, του Μουµπάρακ
και του Άσαντ.
Η Ελλάδα όµως, ως "πολιτισµένο" χριστιανικό κράτος, δεν θα αντιµετωπιζόταν µε τον
ίδιο τρόπο. Η αλλαγή της Νέας Τάξης θα γινόταν µε απόλυτα ήπιο τρόπο. ∆εν υπήρχε λόγος
οι Αµερικανοί ν' "ανατρέψουν" τους εθνικοσοσιαλιστές, όπως έκαναν στον χώρο του Ισλάµ,
εφόσον στον χριστιανικό κόσµο οι ανάγκες τους ήταν διαφορετικές και απολύτως βέβαιο ότι
αυτοί οι δωσίλογοι ήταν διατεθειµένοι να προδώσουν εκ νέου τον λαό. Στον χριστιανικό
κόσµο αυτό, το οποίο θα καλούνταν να κάνουν οι προδότες, ήταν να "ευθυγραµµίσουν" τη
λειτουργία των κρατών µε βάση τις ανάγκες της Νέας Τάξης. Αυτό έγινε και στην περίπτωση
της Ελλάδας …Την περίπτωση του πιο επιφανούς "πειραµατόζωου" της Νέας Τάξης …Του
"πειραµατόζωου", το οποίο µπήκε αµέσως στον "πόλεµο" και ήταν το πρώτο κράτος στον
κόσµο που "παραδόθηκε" στον νέο σχεδιασµό του ∆ΝΤ.
Μέχρι

να

φτάσουµε

σε

εκείνη

την

αποφράδα

ηµέρα

των

ανακοινώσεων

του

Καστελόριζου, προηγήθηκαν πολλές και µεγάλες επεµβάσεις από τους προδότες …Από
αυτούς, οι οποίοι θα αναλάµβαναν ν' αλλάξουν την οικονοµία της, ώστε να "προσαρµοστεί"
στον σχεδιασµό της Νέας Τάξης. Παράλληλα µε αυτήν την προδοσία θα έπρεπε —για την
ασφάλεια του σχεδιασµού και για την προσωπική τους ασφάλεια— να φροντίσουν ν'
αντικατασταθεί το παλιό "φόβητρο" του κοµµουνισµού µε το καινούργιο, που ήταν το
"τροµοκρατικό" Ισλάµ. Από τον σταλινικό κοµµουνισµό θα περνούσαµε στο τροµοκρατικό
Ισλάµ. Από τους σταλινικούς, οι οποίοι βρίσκονταν "ανάµεσά" µας και απειλούσαν τη
∆ηµοκρατία και την πατρίδα, θα περνούσαµε στους ισλαµιστές, οι οποίοι και πάλι θα
βρίσκονταν "ανάµεσά" µας και θα απειλούσαν τα ίδια. Αυτό βόλευε τα αφεντικά τους, οι
οποίοι θα παρίσταναν τους "προστάτες" της δηµοκρατίας και αυτό βόλευε και τους ίδιους,
εφόσον θα εξασφάλιζαν ρόλο "µπράβων" για τους προστάτες αυτούς.
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Θα εξετάσουµε τα πράγµατα µε τη σειρά, για να καταλάβει ο αναγνώστης τι λέµε. Η Νέα
Τάξη Πραγµάτων ήταν διαφορετική από την προηγούµενη "ψυχροπολεµική" και αυτό
σηµαίνει ότι θα έπρεπε τα κράτη να προσαρµοστούν στις ανάγκες αυτές. Σ' ό,τι αφορά τις
αλλαγές στην οικονοµία των κρατών, αυτές οι αλλαγές ήταν αναγκαίες, γιατί από την
εθνική κυριαρχία θα έπρεπε να πάνε στην οικιοθελή απεµπόληση κυριαρχικών δικαιωµάτων.
Αυτό για την Ελλάδα σήµαινε τεράστιο "άλµα", γιατί στην πραγµατικότητα έπρεπε να
ξηλωθεί µια ολόκληρη "κατάσταση", την οποία την είχαν θεµελιώσει οι ίδιοι οι οποίοι θα
καλούνταν να την ανατρέψουν.
…Από την προηγούµενη κρατικοποίηση των
πάντων στην εποχή του εθνικοσοσιαλισµού θα
πηγαίναµε

στην

απόλυτη

ιδιωτικοποίηση

των

πάντων από τους ίδιους ανθρώπους …Από την
εθνική

"κυριαρχία"

εθνικοσοσιαλιστών

των

θα

βενιζελικών

περνούσαµε

στις

ανακοινώσεις υποταγής του Καστελόριζου …Από τα
"περήφανα"

γηρατειά,

"πεινασµένα"

γηρατειά

θα

πηγαίναµε

…Από

την

στα

απόλυτα

διεφθαρµένη σοσιαλιστικού τύπου οικονοµία θα
πηγαίναµε στην επίσης απόλυτα διεφθαρµένη ελεύθερη οικονοµία …Από τους µισθούς των
∆ΕΚΟ, που τάιζαν τους αργόµισθους παρακρατικούς, θα πηγαίναµε στις "προµήθειες" των
πραιτωριανιών.
Όµως, αυτό δεν ήταν και τόσο απλό. Γιατί; Γιατί απαιτούσε νοµοθετικές αλλαγές, οι
οποίες εκείνη την εποχή ήταν τουλάχιστον προκλητικές για τον ελληνικό λαό. Οι βενιζελικοί
και πάλι ήθελαν να µας προδώσουν, αλλά και πάλι ήθελαν να τα "φορτώσουν" στους
"άλλους" …Στους "δεξιούς" …Στους "φασίστες". Τότε ήταν που η κυβέρνηση της ∆εξιάς
άνοιξε τον "ασκό του Αιόλου", ο οποίος µας οδήγησε στην περίοδο-Σηµίτη και από εκεί στη
σηµερινή κόλαση. Ο βενιζελικός Μητσοτάκης —µε τους µόνιµους συνεργάτες τού ΚΚΕ—
ήταν αυτός, ο οποίος έβαλε τα "θεµέλια" της καταστροφής …Αυτός, ο οποίος παρέδωσε λαό
και

κράτος

στις

διαθέσεις

των

οµοίων

του

…Στις

διαθέσεις

των

"προοδευτικών"

συνοδοιπόρων του. Αυτός, ο οποίος παρέδωσε την εθνική τραπεζική δραστηριότητα στους
τοκογλύφους, για να αισχροκερδίσουν εις βάρος του λαού …Αυτός, ο οποίος άνοιξε τις
"πόρτες" των ∆ΕΚΟ, για να λεηλατηθεί το κράτος …Αυτός, ο οποίος προετοίµασε την
καταστροφή του χρηµατιστηρίου, για να λεηλατηθεί ο λαός …Αυτός, ο οποίος ξεκίνησε το
µεγάλο "πλιάτσικο" µε την κραταιά τότε ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ …Αυτός, ο οποίος παρέδωσε στους
οµοίους του τις τηλεοπτικές συχνότητες, για να "µεθύσουν" και να αναισθητοποιήσουν το
θύµα τους. …Η ∆εξιά έκανε τα "εγκλήµατα" …οι βενιζελικοί πρωταγωνιστούσαν στο
πλιάτσικο. Τράπεζες, χρηµατιστηριακές, κανάλια κλπ., όλα δόθηκαν σ' αυτούς.
Ταυτόχρονα όµως, για να ευθυγραµµιστούν µε τον µελλοντικό σχεδιασµό, άνοιξαν τα
σύνορα για τη λαθροµετανάστευση. Επέτρεψαν να γίνει κάτι, το οποίο µέχρι τότε ούτε µε
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πολεµική σύρραξη δεν θα γινόταν. Ξεκίνησαν µε τους Αλβανούς, ώστε να είναι λιγότερο
προκλητική η τακτική. Ξεκίνησαν µε έναν λαό γειτονικό, µικρό και φτωχό, ο οποίος έβγαινε
από τον σταλινισµό και είχε ανάγκη βοήθειας. Έναν λαό, ο οποίος δεν προκαλούσε τους
αλληλέγγυους κι ανυποψίαστους για τα σχέδια της Νέας Τάξης Έλληνες …τουλάχιστον στην
αρχή. Όµως, στην πορεία τα πράγµατα άλλαξαν. Γιατί; Γιατί οι Αλβανοί του νεοταξίτη
Μπερίσα, ευθυγραµµιζόµενοι απόλυτα µε την Νέα Τάξη και τους Έλληνες βενιζελικούς,
"ξεφορτώθηκαν" στην Ελλάδα όλη τους την εγκληµατικότητα. Όλο το κοινωνικό "κατακάθι"
µετακινήθηκε στην Ελλάδα. Στις σχέσεις Μητσοτάκη µε Μπερίσα βρίσκεται η άκρη του
νήµατος της σηµερινής αθλιότητας.
Αυτή η µετακίνηση πληθυσµών —αλλά και εγκληµατιών— ήταν χρήσιµη για τον
σχεδιασµό. Γιατί; Γιατί ξένοι µετέφεραν σε ένα κλειστό και µικρό εθνικό κράτος την
"παθογένεια" των ΗΠΑ. Μια "παθογένεια", η οποία άλλαζε την καθηµερινότητα και τη
νοοτροπία των Ελλήνων. Οι Αλβανοί κακοποιοί µετέφεραν "βαριά" εγκληµατικότητα και
ανάγκαζαν τον λαό να προσαρµοστεί σε µια πρωτοφανή γι' αυτόν κατάσταση. Στην
πραγµατικότητα τον αποκοινωνικοποίησαν …Τον έµαθαν να ζει µε την απειλή έξω από την
πόρτα του …Τον εξοικείωσαν µε την οπλοφορία …Τον εξοικείωσαν µε το "βαρύ" έγκληµα
…Όπως Αµερική. Αυτά, α οποία κάποτε βλέπαµε στις τηλεοράσεις να συµβαίνουν στην
"πολυσυλλεκτική" Αµερική, γίνονταν και στη µικρή Ελλάδα.
Αυτό ήταν ένα από τα ζητούµενα. Η ελληνική
κοινωνία θα άλλαζε τρόπο συµπεριφοράς και θα
προετοιµαζόταν για να υποδεχθεί το µεγάλο "κύµα"
των λαθροµεταναστών από το Ισλάµ. Οι Αλβανοί
άνοιγαν τον "δρόµο", για να υποδεχθεί η Ελλάδα το
"κύµα" των µεταναστών, το οποίο θα προκαλούσαν
οι Αµερικανοί µε τον πόλεµο στο Ιράκ και την
επέµβαση στο Αφγανιστάν. Με ποιον υπουργό
Εξωτερικών

έγιναν

όλα

αυτά;

Ποιος

ήταν

ο

εγκληµατίας υπουργός του Μητσοτάκη, που ξεκίνησε τον εφιάλτη; …Ο εγγονός του
Μπενάκη,

ο

Σαµαράς.

Αυτός,

ο

οποίος

προφανώς

ανταµείφθηκε

µε

τη

σηµερινή

Πρωθυπουργία για εκείνη του την προδοσία.
Για τα σηµερινά προβλήµατα, δηλαδή, ευθύνονται ο ανιψιός του Βενιζέλου και ο
εγγονός του Μπενάκη …Η crème de la crème του βενιζελικού DNA …Οι "προοδευτικοί", οι
οποίοι παρίσταναν τους ηγέτες της "επάρατης" …Οι βενιζελικοί µε την "πιστωτική κάρτα" της
∆εξιάς, την οποία τη "χρέωσαν" µε ολόκληρο το κόστος της περιόδου-Σηµίτη …Η ∆εξιά τη
ζηµιά και το ΠΑΣΟΚ τις εισπράξεις …Τα γνωστά κόλπα της συµµορίας των βενιζελικών µε
τους ΚΚΕδες.
Με την περίοδο-Σηµίτη οι βενιζελικοί πήραν
στην κυριολεξία την ιδιοκτησία του κράτους στα
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χέρια τους. Έγιναν τραπεζίτες, αρπάζοντας τζάµπα τις πρώην κρατικές τράπεζες. Άσκησαν
τοκογλυφία ως τραπεζίτες οι Λάτσηδες, οι Σαλλάδες, οι Κωστοπουλαίοι και οι εκλεκτοί του
Μητσοτάκη στην Εθνική. Λεηλάτησαν τα χρήµατα του λαού, µέσω του χρηµατιστηρίου.
Μετά άρχισαν το "πλιάτσικο" των ∆ΕΚΟ …Και πάλι οι ίδιοι
παλαιών

δωσίλογων

και

οι

πρωταγωνιστές

του

…Οι αυθεντικοί γόνοι των

Εµφυλίου

…Χριστοφοράκος,

Παπακωνσταντίνου, Πικραµένος, Κόκκαλης "ρήµαξαν" τον ΟΤΕ …Ο Λάτσης πήρε δώρο τα
ΕΛΠΕ. Ο Λαµπράκης, µε χρήµατα του ελληνικού λαού, έκανε τον µαικήνα της τέχνης.
Η "ισχυρή" Ελλάδα ήταν το σύνθηµα της περιόδου-Σηµίτη. Το παλιό ναζιστικό
συγκρότηµα του ∆ΟΛ του δωσίλογου Λαµπράκη διαφήµιζε τον "καταλληλότερο". Όσο
όµορφος ήταν ο Σηµίτης, άλλο τόσο ισχυρή ήταν η Ελλάδα. Όσο "καταλληλότερος"
εµφανιζόταν ο Σηµίτης, τόσο πιο πολλά τα κρατικά χρήµατα στο Μέγαρο, για να παίζει ο
Λαµπράκης µε την "καµεράτα". Στο µεταξύ µοίραζαν δάνεια, για να "µεθύσουν" τον λαό
…Για να τον "απονευρώσουν" και να µην αντιδρά στην εγκληµατική αποβιοµηχάνιση της
χώρας και στο µεγάλο πλιάτσικο.
Οι σηµερινοί "ηθικοί" τοκογλύφοι έκαναν τα αδύνατα δυνατά, για να πληµµυρίσουν την
Ελλάδα µε δάνεια. Μέσω της τηλεόρασης έµπαιναν παράνοµα στα σπίτια των ανθρώπων και
τους "δούλευαν" µε τα "τζάµπα" δάνεια που µοίραζαν. Μετά όλοι αυτοί οι τοκογλύφοι θα
κατηγορούσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες ότι τους "ξεγέλασαν", επειδή ήταν "αγαθοί" και
"καλόπιστοι" …Στο µεταξύ όµως η "µηχανή" δούλευε.
Η Goldman Sachs µε τη συνεργασία των παιδιών των
παλιών δωσίλογων "ανέβαζε" τεχνητά την πιστοληπτική µας
ικανότητα για ν' "αγοράζουµε" ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Η
Siemens διέφθειρε, ο ΟΤΕ πλήρωνε και ο ∆ΟΛ διαφήµιζε
…Ετάιζαν και το "πόπολο" µε το "όπιο" του λαού και
εξασφάλιζαν υψηλή δηµοφιλία και κοινωνική αποδοχή —
Μεγάλες "επιτυχίες" γνώριζε το ποδόσφαιρο …Οι δύο µεγάλες
οµάδες της Πρωτεύουσας και της χώρας στα χέρια των
βενιζελικών και των ΚΚΕδων.
…Όλη η "κοµπανία" στο κουρµπέτι …"Προοδευτικοί" και
ΚΚΕδες πρώτοι στην "πρόοδο". Οι επιχορηγήσεις των δύο
µεγάλων κοµµάτων έρεαν από τα δηµόσια ταµεία σαν να ήταν η Ελλάδα υπερδύναµη. Μισό
δις ευρώ χρέη έφτασαν να έχουν οι πολιτικές
επιχειρήσεις των βενιζελικών. Αυτό όµως σηµαίνει
ότι µισό δις ευρώ µοιράστηκαν τα κοµµατόσκυλα
πέραν των χορηγιών της Siemens του αχθοφόρου
Τσουκάτου. Όλοι έπαιρναν από το κράτος ό,τι
ήθελαν χωρίς καµία αντίδραση. Η πανίσχυρη ΑΤΕ
δεν

ξεπουλήθηκε

για

πλάκα.

Μέχρι

και
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σύντροφος Γερµανός έγινε µεγιστάνας ...από τις µπαταρίες. Όλα µε το αζηµίωτο και µε
κέρδη για τους "µανδαρίνους" του κόµµατος. Κέρδη, τα οποία για την περίπτωση
Τσοχατζόπουλου ακόµα τα µετράνε στα δικαστήρια.
Τέλος, έκαναν το µεγάλο "κόλπο" µε τους Ολυµπιακούς …Για τη "δόξα" της Ελλάδας και
το Ολυµπιακό Πνεύµα …Πρωταγωνιστές και πάλι οι ίδιοι …Οι γνωστοί βενιζελικοί δωσίλογοι
Αγγελοπουλαίοι και από πίσω ολόκληρη η "δηµοκρατική" συµµορία. Από τον Κούβελο µέχρι
τον καρµίρη τον Φιντανίδη. Όλοι άπλωναν τα χεράκια τους στο "µέλι". Θέµα χρόνου ήταν
να οδηγηθούµε στην καταστροφή. Θέµα χρόνου ήταν η οικονοµική καταστροφή να
υπονοµεύσει την εθνική µας ανεξαρτησία. Όλα αυτά ήταν προβλέψιµα. Τίποτε δεν ήταν
απρόοπτο κι αναπάντεχο. Όταν κόβεις τις αρτηρίες ενός ανθρώπου, γνωρίζεις την κατάληξη
ακόµα κι αν δεν είσαι γιατρός. Οι προδότες, δηλαδή, γνώριζαν εκ των προτέρων τι θα
συµβεί µε την "αιµορραγία" στην οποία είχαν οδηγήσει τη χώρα. Απλά το "πλιάτσικο" ήταν
το µερίδιό τους από την εθνική καταστροφή.
Τότε γνωρίσαµε και τον Χασάν. Μέσα στον χαµό της αθλιότητας η κυβέρνηση-Σηµίτη
µάς "εξήγησε" ότι µεγάλο µέρος της "προόδου" µας το οφείλουµε στους λαθροµετανάστες
…Στους παράνοµους µετανάστες, τους οποίους εκµεταλλευόµαστε και βελτιώνουµε την
ανταγωνιστικότητά µας …Όπως την βελτίωναν οι Ναζί στα στρατόπεδα εργασίας. Μέρα και
νύκτα τα κανάλια των βενιζελικών µάς εξηγούσαν πόσο πολύ ωφελούν την "ανάπτυξη" οι
λαθροµετανάστες µε την τζάµπα εργασία τους. Στους µετανάστες, οι οποίοι δεν ήταν πλέον
µόνον Αλβανοί και ήδη πληµµύριζαν τη χώρα, οφείλαµε την "ισχυρή" Ελλάδα του Σηµίτη.
Αυτές ήταν οι εντολές της Νέας Τάξης και αυτό έκαναν οι "ευχαριστούµε τους
Αµερικανούς". Το δήθεν ανθρωπιστικό και δήθεν σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ ακολούθησε µια
παντελώς αντεθνική εθνική πολιτική στο θέµα της µετανάστευσης και µέσα σε λίγα χρόνια η
Ελλάδα γέµισε µετανάστες. Ο Χασάν προφανώς είχε και οικογένεια, η οποία στα χρόνια που
ακολούθησαν τον ακολούθησε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε "ευθυγραµµιστεί" πλήρως µε τις
προδιαγραφές της Νέας Τάξης. Είχε γίνει µια πολυεθνική "σούπα", όπως ακριβώς σχεδίαζαν
οι Αµερικανοί. Ο µόνος "µετανάστης", ο οποίος εξαιτίας του ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να µείνει
στη χώρα, ήταν ο Οτσαλάν.
Τώρα µπήκαµε στην τελευταία φάση του σχεδίου. Μπήκαµε στη φάση όπου ένας
άγνωστος πόλεµος έχει χαθεί, αλλά είναι γνωστές σε όλους οι συνέπειες της ήττας. Σήµερα
όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν το τίµηµα της "ήττας". Με το ∆ΝΤ να περιφέρεται και να µας
ταπεινώνει στην Αθήνα, η κατάσταση δεν διαφέρει από εκείνη της γερµανικής Κατοχής …Και
πάλι ακούγονται γερµανικά στα κατ' όνοµα µόνον ελληνικά πλέον υπουργεία. Γερµανοί
"ελεγκτές" τύπου Ράιχενµπαχ περιφέρονται µε γκεσταπίτες στην πρωτεύουσα και δίνουν
εντολές. Τώρα τρέχουν όλοι οι δωσίλογοι να τους εξυπηρετήσουν, για να πάρουν την
τελευταία προµήθεια από την πώληση της πατρίδας …Όλα "στηµένα". Συµπλήρωσαν έναν
αιώνα προδοσίας, αν σκεφτεί κάποιος ότι η συµµορία των βενιζελικών κάπου το 1912
ξεκίνησε την "καριέρα" της. Απλά η πατρίδα, κάθε φορά που αυτοί βελτίωναν τις θέσεις
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τους, κάτι έχανε. Έχανε τη Μικρά Ασία της, την ελευθερία της, τη ∆ηµοκρατία της, την
Κύπρο της και σύντοµα τη Θράκη ή την Κρήτη ή την ΑΟΖ.
Γιατί όµως τολµούν άφοβα να µας προδίδουν; Για τον λόγο που ήδη γνωρίζει ο
αναγνώστης και τον οποίο έχουµε ήδη περιγράψει …Γιατί ελέγχουν τα πάντα. Παίζουν χωρίς
αντίπαλο µε σηµαδεµένα "χαρτιά". Έχουν αλώσει τη ∆εξιά και κάνουν ό,τι θέλουν. Την
έχουν µετατρέψει σε ένα "χαϊβάνι", που της φορτώνουν όλα τα εγκλήµατα, για να βγαίνουν
µετά και να την "καταγγέλλουν". Κάνουν τις βροµοδουλειές των αφεντικών τους και µετά
παριστάνουν και τους "αντιστασιακούς" …Όπως έκαναν µε τη Χούντα …Την επέβαλαν κι
"εξαφανίστηκαν" Τη "φόρτωσαν" σε µερικούς αφελείς κι αγράµµατους Συνταγµατάρχες και
"κρύφτηκαν" µέχρι να εµφανιστούν σαν "ήρωες" κι "ανατροπείς" τους. Με ανθρώπους της
∆εξιάς έριξαν τον "θρόνο" της ∆εξιάς και στη συνέχεια παρίσταναν τους "δηµοκράτες",
χωρίς να έρθουν σε σύγκρουση µε τα "γαλαζοαίµατα" θύµατά τους.
Αυτή ήταν η ιστορία της Χούντας σε λίγες γραµµές. Οι ίδιοι άνθρωποι που την
"ύψωσαν" είναι οι ίδιοι, οι οποίοι εξασφάλισαν τα "αντιστασιακά" ένσηµα, που τους έδωσαν
την παντοκρατορία στη Μεταπολίτευση. Μόνοι τους µοιράζανε αντιστασιακούς "επαίνους"
και ηρωικές "διακρίσεις". Όλα αυτά γίνονταν, γιατί χάρη στις αµερικανικές "πλάτες" η ∆εξιά
είχε

"αλωθεί" από τους παλιούς βενιζελικούς και δωσίλογους. Η υποτίθεται αγγλόφιλη

∆εξιά έχει "εξουδετερωθεί" από τους αµερικανόδουλους προδότες και απλά δεν το έχει
καταλάβει. Όλο το µυστικό των "προοδευτικών" αυτών προδοτών, που µας παρέδωσαν
στους τοκογλύφους και το ∆ΝΤ, είναι ότι ελέγχουν τη ∆εξιά …Η απόλυτη ειρωνεία της
ιστορίας …Οι "ηττηµένοι" συνεργάτες των Ναζί νίκησαν τους "νικητές" της αγγλόφιλης
∆εξιάς.
Όταν στην υποτιθέµενη ∆εξιά κυριαρχούν οι
βενιζελικοί Μητσοτάκηδες, Ράλληδες, Σαµαράδες
κλπ., ευνόητα είναι µερικά πράγµατα. Όταν από
τους πέντε Πρωθυπουργούς, που έχει "δώσει" η
∆εξιά στην περίοδο της Μεταπολίτευσης, οι δύο
είναι

Καραµανλήδες

και

κορυφαίοι

βενιζελικοί,

πράγµατα.

Ό,τι

και

να

οι

υπόλοιποι

ευνόητα
κάνουν

είναι
οι

είναι
µερικά

βενιζελικοί

δωσίλογοι εις βάρος του ελληνικού λαού, δεν κινδυνεύουν. Ούτε µία φορά ο Γιωργάκης δεν
ένιωσε κίνδυνο εξαιτίας των "αντιπάλων" του. Τον απλό κόσµο φοβόταν και όχι το
"οργανωµένο" κόµµα της Ν∆ …Όλα "στηµένα" από την αρχή µέχρι το τέλος.
Πάντα θα έχουν έναν δικό τους Σαµαρά, ο οποίος θα τους καλύπτει …Που θα φωνάζει
ότι δεν θα "σώσει" το ΠΑΣΟΚ, όταν θα το σώζει …Που θα φωνάζει ότι δεν θα γίνει
συνένοχος του ΠΑΣΟΚ και θα έχει προκαταβολικά υπογράψει "ναι σε όλα" …Που θα λέει
ψέµατα, για να κλέψει την ψήφο του λαού και θα συγκυβερνά µε το ΠΑΣΟΚ µέχρι να
ικανοποιηθούν τα αφεντικά. Ποιος θα προδώσει ποιον; Ποιος θα παραδώσει ποιον
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εγκληµατία στη ∆ικαιοσύνη; Ο εγγονός του Μπενάκη θα παραδώσει τον εγγονό του
Παπανδρέου στη ∆ικαιοσύνη; Ο Αντωνάκης του Κολεγίου Αθηνών θα παραδώσει τον
συµµαθητή, συµφοιτητή και συγκάτοικό του στη ∆ικαιοσύνη, για να ικανοποιήσει το
πόπολο;
Και µετά ήρθε η …Μπίλντερµπεργκ.
Όποιος δεν µαθαίνει το "µάθηµά" του, αναγκαστικά κάνει …επανάληψη.
Συνηθίζουµε να λέµε πως, όποιος λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του, συνήθως καλείται
να την ξαναζήσει. Αυτό για την περίπτωση της Ελλάδας επιβεβαιώνεται στον απόλυτο βαθµό
…Σε βαθµό τέτοιον, που να µας επιτρέπει να µιλάµε για τραγική ειρωνεία. Οι σύγχρονοι
Έλληνες δεν έµαθαν την πρόσφατη ιστορία τους και απειλούνται να την ξαναζήσουν. ∆εν
κατάλαβαν ποιοι τους αιµατοκύλισαν στον Εµφύλιο —ώστε να τους τιµωρήσουν ή
τουλάχιστον να τους αποµονώσουν— και τώρα κινδυνεύουν από τους ίδιους ανθρώπους να
ξαναπάθουν τα ίδια …Να ξαναπάθουν από τους απολύτως ίδιους ανθρώπους τα απολύτως
ίδια.
Αποδεικνύεται ότι η ιστορία όχι µόνον έχει χιούµορ, αλλά είναι και επίµονη. Για όσο
διάστηµα "κοιµάσαι" όρθιος, θα σου χτυπάει την "πόρτα" µέχρι να "ξυπνήσεις". Θα σου τη
"χτυπάει" µε τον ίδιο τρόπο, για να καταλάβεις κάποτε τη βλακεία σου. Η απόδειξη αυτού
του οποίου λέµε βρίσκεται µέσα στο ίδιο µας το κείµενο …Αυταπόδεικτο είναι. Όταν όχι
µόνον δεν αντιλαµβάνεσαι τον άθλιο ρόλο του Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά τον
"ηρωοποιείς" κιόλας, τότε η ζωή σίγουρα θα σου κάνει "πλάκα". Σίγουρα θα σου "στείλει"
έναν ίδιο Γιώργο Παπανδρέου να σου κάνει τα ίδια µε άλλα "αφεντικά". ∆εν κατάλαβες τότε
πώς σε παρέδωσαν

στους Αµερικανούς και δεν

καταλαβαίνεις και τώρα πώς σε

ξαναπαρέδωσαν στις αµερικανικές "Αγορές".
Σε αυτήν τη φάση του κειµένου θα µπορούσαµε µε απειροελάχιστες αλλαγές να
ξαναγράψουµε τις αρχικές παραγράφους. Όπως στην αρχή του κειµένου περιγράψαµε την
αγωνία των δωσίλογων για την επιβίωσή τους µετά την προδοσία τους το '44, µε ανάλογο
τρόπο θα µπορούσαµε να περιγράψουµε την αγωνία των σηµερινών πρωταγωνιστών …Την
αγωνία των δωσίλογων του 2012 …Την αγωνία αυτών, οι οποίοι µας πρόδωσαν και µας
παρέδωσαν στο ∆ΝΤ και στους τοκογλύφους.
Όµως, σε αυτήν την περίπτωση έχουµε και το εξής αξιοπερίεργο. Εκτός από την κοινή
αγωνία έχουµε κοινά και τα ονόµατα των δωσίλογων. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν θα
χρειαζόταν να κάνουµε καµία αλλαγή. Κάνουµε ανάλυση βήµα προς βήµα της κατάστασης
και καταλήγουµε στα ίδια πρόσωπα …Απλά πράγµατα. Ποιοι µας "πρόδωσαν" και σήµερα εν
έτη 2012 φοβούνται τον λαό κι αγωνιούν για την επιβίωσή τους; …Οι κυρίαρχοι της
Μεταπολίτευσης …Οι κυρίαρχοι της αµερικανόδουλης Μεταπολίτευσης. Αυτοί µας πρόδωσαν
στους τοκογλύφους του ∆ΝΤ και στους Ναζί του Βερολίνου. Αυτοί είναι που σήµερα
ανησυχούν για τύχη τους, βλέποντας τον λαό να είναι εξοργισµένος µαζί τους.
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Κάνουµε λοιπόν ένα Copy-Paste της δεύτερης παραγράφου του κειµένου …Της
παραγράφου εκείνης, στην οποία περιγράφαµε αυτά, τα οποία συνέβαιναν µε τους
δωσίλογους του 1944: Ποιοι όµως ήταν οι συνεργάτες των Ναζί; Ποιος πολιτικός
σχηµατισµός ήταν αυτός, ο οποίος συνεργάστηκε µαζί τους µαζικά και απόλυτα
οργανωµένα; …Αυτοί, οι οποίοι είχαν τα κεντρικά πολιτικά τους γραφεία στη Λαδά
και συστεγάζονταν µε τους Ναζί …Οι λεγόµενοι "προοδευτικοί" …Οι φιλελεύθεροι
…Οι βενιζελικοί …Τα "παιδιά" του Βενιζέλου και του Μπενάκη …Αυτοί, οι οποίοι
δεν έβλεπαν τη γερµανική κατοχή ως εθνική καταστροφή αλλά σαν ευκαιρία …Τη
µεγάλη τους ευκαιρία να µονοπωλήσουν έστω και "εργολαβικά" την εξουσία εις
βάρος της αγγλόφιλης ∆εξιάς και ταυτόχρονα να γίνουν πλούσιοι ...Πολύ πλούσιοι,
εφόσον µπορούσαν —ως µαυραγορίτες— να ληστεύουν έναν λαό, τον οποίο οι
ξένοι κατακτητές είχαν στήσει στον "τοίχο".
Γνωστοί και µη εξαιρετέοι ήταν όλοι οι δωσίλογοι: …Ο γέρος Λαµπράκης, ο
οποίος ήταν επικεφαλής του κόµµατος των βενιζελικών και συνέταιρος του
Γκαίµπελς …Ο γέρος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν σύµβουλος του Τσολάκογλου …Ο
γέρος Ράλλης, ο οποίος ήταν "έµπιστος" των Γερµανών ...Ο γέρος Πάγκαλος, ο
οποίος ήταν "ορκισµένος" φιλοναζί …Ο γέρος Πικραµένος, ο οποίος έκανε µπίζνες
µε τους Γκεσταπίτες …Ο γέρος Μερκούρης, ως φανατικός οµοϊδεάτης των Ναζί
…και γύρω από όλους αυτούς ο "διαπλεκόµενος" επιχειρηµατικός κόσµος της
"παράταξής" τους: Ο γέρος Λάτσης, ο γέρος Αγγελόπουλος, ο γέρος Κωστόπουλος,
ο γέρος Παπακωνσταντίνου, ο γέρος Χριστοφοράκος κλπ..
Αν βγάλει κάποιος τον επιθετικό προσδιορισµό "γέρος", ο οποίος υπάρχει µπροστά από
τα ονόµατα, τι καταλαβαίνει; Μπορεί να καταλάβει αν µιλάµε για το 1944 ή αναφερόµαστε
στο 2012; Η µόνη διαφορά στα πρόσωπα, η οποία υπάρχει µεταξύ αυτών των δύο
διαφορετικών χρονολογιών, είναι κάποια "έξτρα" πρόσωπα, τα οποία δεν αλλάζουν την
κατάσταση και βέβαια τις "ιεραρχίες" …Πρόσωπα, τα οποία είναι οι "αντιπαροχές" που πήρε
το ΚΚΕ για τη συνεργασία του µε τους δωσίλογους …Τα µεταπολεµικά "χρέη", τα οποία
προέκυψαν για τους βενιζελικούς εξαιτίας της συνεργασίας του ΚΚΕ στο µεγάλο έγκληµα
του Εµφυλίου. Ως εκ τούτου κοντά στους µεγιστάνες βενιζελικούς θα πρέπει να
προσθέσουµε και τα δουλικά των σοβιετικών, τα οποία έγιναν µεγιστάνες από τη λεηλασία
της Μεταπολίτευσης …Ο γιος του Πέτρου Κόκκαλη …Ο "σύντροφος" Γερµανός …Ο
σοβιετόδουλος Μπόµπολας.
Καταλαβαίνει ο αναγνώστης την απόλυτη οµοιότητα των καταστάσεων; Καταλαβαίνει ότι
τίποτε δεν άλλαξε από εκείνη την άθλια περίοδο των προδοτών και των δωσίλογων; …Όλα
παρέµειναν τα ίδια …Ακόµα και τα ονόµατα των δωσίλογων παρέµειναν τα ίδια, εφόσον οι
φυσικοί τους απόγονοι είναι αυτοί, οι οποίοι σήµερα µας προδίδουν. Εξαιτίας των ίδιων
προσώπων —και χωρίς καµία αντίσταση— περάσαµε από την Κατοχή των Ναζί στην Κατοχή
των Τροϊκανών. Το µόνο που άλλαξε ήταν ότι δεν πηγαίνουν οι σηµερινοί δωσίλογοι στο
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Βερολίνο ή στα γραφεία της Κοµαντατούρ για να "ενηµερωθούν" και να υποβάλουν τα σέβη
τους στους κυρίαρχους.
Σήµερα όλα αυτά γίνονται µε πιο "κυριλέ" τρόπο. Οι προδοσίες γίνονται στις πιο
"γκλαµουράτες" συναντήσεις της Λέσχης Μπίλντερµπεργκ. Αυτή πλέον λειτουργεί ως
αίθουσα

"υποδοχής"

για

τους

δωσίλογους.

Πολλές

φορές

αναφέρονται

κάποιοι

"συνοµωσιολόγοι" στις συνεδριάσεις της, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν την "ουσία" αυτών των
µαζώξεων. Τι θέλουµε να πούµε µ' αυτό; Πολλοί νοµίζουν ότι εκεί γίνονται "σχέδια" για το
µέλλον του κόσµου και ότι στους σχεδιασµούς αυτούς λαµβάνουν µέρος και τα δικά µας τα
"κουτορνίθια" …Αυτό είναι λάθος.
Οι συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντερµπεργκ είναι κάτι σαν "κάστινγκ" προδοτών.
Σχέδια,

τα

οποία

έχουν

καταστρωθεί

σε

µυστικές

συναντήσεις

των

πραγµατικών

"ιδιοκτητών" της Λέσχης, "δηµοσιοποιούνται" εν µέρη σε αυτές τις συναντήσεις και τότε
γίνονται "µειοδοτικές" προσφορές από κάθε ενδιαφερόµενο. Η Λέσχη σου λέει τι θέλει από
την πατρίδα σου και εσύ —ως "φέρελπις" πολιτικός— είτε δέχεσαι να την εξυπηρετήσεις είτε
όχι. ∆εν την κρίνεις για την ορθότητα αυτών που ζητά. Είτε αποδέχεσαι αυτό που ζητά είτε
όχι. Αν δεχθείς, σε στηρίζουν και µπορείς να υπολογίζεις σε µια µεγάλη "καριέρα" και βέβαια
στην κατάκτηση των στόχων σου. Αν δεν δεχθείς, πηγαίνεις στα "αζήτητα".
Βέβαια µια τέτοια άρνηση δεν υφίσταται ποτέ, εφόσον —και µέχρι να "φτάσεις" εκεί—
έχεις διαµηνύσει προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλους τους ενδιαφερόµενους ότι είσαι
διατεθειµένος να κάνεις όλες τις δυνατές "εκπτώσεις". Όλοι "παρακαλάνε" για µια
πρόσκληση, που οδηγεί σε σίγουρη καριέρα. Προσφορές όσο-όσο, προκειµένου να
προσκληθούν και βέβαια να πάρουν το "χρίσµα" της Λέσχης. Μόλις πάρουν αυτό το
"χρίσµα", θα τους στηρίξουν όλα τα ∆ΟΛια µέσα. Ποιοι παίρνουν τα "χρίσµατα"; …Οι
συνήθεις "ύποπτοι" …Οι βενιζελικοί, οι οποίοι θα στηριχθούν από τα βενιζελικά ΜΜΕ. Ας
ψάξει κάποιος τις λίστες των Ελλήνων, οι οποίοι κατά καιρούς συµµετείχαν στις
συνεδριάσεις της Λέσχης …Ο Παπανδρέου, ο Πάγκαλος, ο Μητσοτάκης, η Μπακογιάννη, ο
Καραµανλής,

ο

Σαµαράς,

ο

Κωστόπουλος,

Παπακωνσταντίνου, ο Στουρνάρας,

ο

Παπακωνσταντίνου,

ο

θείος

του

ο Παπαχελάς, ο Μάνος, ο Κυριακόπουλος, ο

Παπαλεξόπουλος …Όλοι βενιζελικοί και του Αµερικανικού Κολεγίου Αθηνών.
Αυτοί παίρνουν τα "χρίσµατα" των ιµπεριαλιστών και ο γνωστός για τον "πατριωτισµό"
του ∆ΟΛ τούς στηρίζει. Όπως έκανε πάντα από την εποχή της Λαδά και της Γκεστάπο. Απλά,
λόγω τεχνολογικής εξέλιξης και µόνον, το "αρχηγείο" της Λαδά υπάρχει ακόµα ενεργό,
αλλά δεν µπορεί πλέον να "καλύψει" ολόκληρο το φάσµα των ∆ΟΛιων δραστηριοτήτων του.
Τώρα δεν περιορίζεται µόνον στον τύπο, αλλά απέκτησε και κανάλι µε το όνοµα Mega.
Αδερφάκι δηλαδή του ναζιστικής ιδιοκτησίας "Ελεύθερου Βήµατος" είναι το Mega.
Ο καλά φρουρούµενος Πρετεντέρης, ο οποίος εργάζεται στα αδελφά ιδρύµατα, δεν
διαφέρει από τους προκατόχους του στη Λαδά, οι οποίοι φρουρούνταν από τις γερµανικές
δυνάµεις κατοχής …Οι "λειτουργοί", οι οποίοι προστατεύονταν από τους Ναζί, για να
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"ενηµερώνουν" µε "ακρίβεια" και "αξιοπιστία" τον λαό. Όπως συµβαίνει σήµερα µε τον
Πρετεντέρη, τον πρώην ΚΚΕ Τσίµα και την "αγωνίστρια" Τρέµη …Τα πρόσωπα της
συµµορίας, που µπαίνουν καθηµερινά στα σπίτια των πολιτών, για να εξηγήσουν το "δίκιο"
των δανειστών µας …Να εξηγήσουν πόσο "ανήθικο" θα είναι για εµάς να µην τους
πληρώσουµε, ακόµα κι αν χρειαστεί να ξεπουλήσουµε την
πατρίδα µας.
Όµως, η συµµορία αυτή έπρεπε, για να µην κινδυνεύει
από την προδοσία της, να µεθοδεύσει την κατάσταση µε
τον τρόπο που επέβαλε ο αµερικανικός σχεδιασµός της
Νέας Τάξης …Με τον τρόπο εκείνον, που δεν θα επέτρεπε
στον λαό να την βλέπει ως την υπεύθυνη της προδοσίας
…Να

µην

συµβεί

αυτό,

το

οποίο

συνέβη

µε

τους

"αγανακτισµένους" στην Πλατεία Συντάγµατος …Να µην
εµφανίζονται οι ίδιοι απέναντι στον λαό ως εχθροί του.
Έπρεπε και πάλι να µεθοδευτεί µια ψευδοκατάσταση, ώστε
άλλοι να εµφανιστούν ως εχθροί του λαού και όχι οι ίδιοι. Η
επανάληψη και πάλι είναι τέλεια. Αυτό, το οποίο ανέλαβε να κάνει ο ελεεινός Γεώργιος
Παπανδρέου το 1944, το 2012 το έκανε ο επίσης ελεεινός εγγονός και συνονόµατός του …Ο
"στοχαστής" …Ο "καθηγητής" του Χάρβαρντ …Ο ζεϊµπέκης και καραµπουζουκλής …Ο
µυστακοφόρος µε το κολάν.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Οι ίδιοι φιλοναζί άνθρωποι, οι οποίοι εξυπηρέτησαν
τους Αµερικανούς το 1944, επαναλαµβάνουν τους εαυτούς τους το 2012. Ακολουθούν
ακριβώς την ίδια µέθοδο, προκειµένου να µην κινδυνεύσουν από τα θύµατά τους, που είναι
το σύνολο του ελληνικού λαού. Όπως το 1944 είχαν τους ΚΚΕδες και "βάπτιζαν" τη µισή
ελληνική κοινωνία "κουµµουνιστές", για ν' αποκτήσουν χρήσιµους "εχθρούς", έτσι κάνουν
και τώρα. Ακολουθώντας τον νεοταξίτικο αµερικανικό σχεδιασµό, έπρεπε και πάλι να
"εφεύρουν" µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων, που, χωρίς να "φαίνεται", θα απειλούσε τον
ελληνικό λαό …Μια οµάδα ανθρώπων, η οποία θα ενεργοποιούσε τα ένστικτά του και τους
φόβους του και θα τους έστελνε και πάλι στην "αγκαλιά" των "νταβατζήδων", δηλαδή των
ιδίων. Γνωρίζοντας, δηλαδή, ότι εντός κράτους θα έπρεπε να προδώσουν τον λαό,
"έτρεµαν" στην ιδέα ότι θα έπρεπε να µείνουν µαζί του και να τον αντιµετωπίσουν.
Ο σχεδιασµός αυτός δεν είναι άσχηµος. Είναι σαν να είσαι σε ένα κλουβί µαζί µε έναν
λιοντάρι και να ελπίζεις σε επιβίωση, ενώ του έχεις πάρει την τροφή. Τι κάνεις σε µια τέτοια
περίπτωση; …Βάζεις στην "εξίσωση" κι άλλη παράµετρο …Βάζεις µια δύναµη, που να µπορεί
ν' απασχολεί το θηρίο, ώστε να µην ασχολείται µε εσένα …Βάζεις µια ξένη "ύαινα" στο
κλουβί, ώστε στη δύσκολη ώρα ν' ασχολούνται τα θηρία µε τον αλληλοσπαραγµό τους και
όχι µ' εσένα …Βάζεις κάποιον "ξένο" µέσα στο "σπίτι", γιατί γνωρίζεις ότι αυτό θα
προκαλέσει εκνευρισµό και ανασφάλεια στον λαό …και αυτό βολεύει πάντα την εξουσία.
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"Γίνονται αυτά τα πράγµατα"… θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης; Βεβαίως και γίνονται
…Φρόντισαν οι δύο συµµαθητές και συµφοιτητές γι' αυτό …Οι δύο βενιζελικοί απόφοιτοι του
"κοσµοπολίτικου" Κολεγίου Αθηνών …Οι δύο συνδαιτυµόνες και πειθήνια όργανα της
Λέσχης Μπίλντερµπεργκ. Ο Αντωνάκης "πληµµύρισε" τη χώρα µε Αλβανούς και ο Γιωργάκης
ολοκλήρωσε το έγκληµα, "νοµιµοποιώντας" ολόκληρη την "εισαγωγή" του Σηµίτη. Με
νόµους τύπου Ραγκούση και ένα "προοδευτικό" βενιζελικό παρακράτος να ελέγχει τον
σκληρό πυρήνα των λαθροµεταναστών —που τους ενθαρρύνει να γίνονται προκλητικοί—
όλα γίνονται.
…Ένα παρακράτος, το οποίο συνδέεται µε τα ναρκωτικά του Αφγανιστάν και µέσω του
οποίου κάποιοι "σπρώχνουν" λαθροµετανάστες για "πάσα χρήση" από την πλευρά της
∆ύσης …Ένα παρακράτος, το οποίο συνδέεται µε τους δουλεµπόρους του Αιγαίου, οι οποίοι
"ταΐζουν" τη ∆ιαπλοκή της Αθήνας …Ένα παρακράτος, το οποίο συνδέεται µε τις
"τροµοκρατικές" οργανώσεις, οι οποίες µε αµερικανικά χρήµατα δήθεν "χτυπάνε" τον
αµερικανικό ιµπεριαλισµό …Ένα παρακράτος, το οποίο µπορεί να µεταφέρει δυναµικό όπου
το απαιτούν οι ανάγκες του σχεδιασµού των δωσίλογων …Από το νεοκλασικό της "Υπατίας"
µέχρι το Σύνταγµα και τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του χοντρού Βαγγέλη.
Το ΠΑΣΟΚ του σκληρού και διαπλεκόµενου βενιζελικού πυρήνα ήταν αυτό, το οποίο
νοµοθέτησε µε τέτοιον τρόπο, ώστε να κάνει την Ελλάδα το "Ελντοράντο" της εισαγόµενης
παραβατικότητας. Αυτό το ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς και ευεργέτου
των πάσης φύσεως ΜΚΟ, συνδέεται µε όλα τα "πλοκάµια" του παγκόσµιου νεοταξιτικού
"τέρατος", που στόχο έχει να ελέγξει τους λαούς, τροµοκρατώντας τους. Φτωχοί άνθρωποι,
οι οποίοι πεινάνε, φέρονται να έχουν δώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ στους δουλεµπόρους,
για να τους µεταφέρουν µαζί µε τις οικογένειές τους. Αγράµµατοι άνθρωποι περπατάνε
χιλιάδες χιλιόµετρα, για να επιβιώσουν στην Ελλάδα και µόλις φτάνουν εδώ, γίνονται ειδικοί
στο διεθνές δίκαιο. Αυτοί είναι οι µονίµως "19χρονοι", που βιάζουν, σκοτώνουν κατά
βούληση και προστατεύονται από ένα συγκεκριµένο κύκλωµα "ευαίσθητων" ανθρώπων µε
πολύ µεγάλες τσέπες.
Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Αποτελούσαν "προσαρµοστικές" επεµβάσεις, για να µπει η
Ελλάδα στον νέο σχεδιασµό. "Χτίστηκαν" µεθοδευµένα σε "καλούπια", τα οποία είχαν δοθεί
από τους Αµερικανούς. "Χτίστηκαν" οργανωµένα, προκειµένου αυτοί, οι οποίοι θα πρόδιδαν
τον ελληνικό λαό, να µην βρίσκονται µόνοι τους τη δύσκολη εκείνη ώρα, που οι πάντες θα
αντιλαµβάνονταν την προδοσία τους. Όπου µπορούσαν να "στήσουν" φόβητρο για τον λαό
ή να τον απειλούν µε ξένη επέµβαση, το ίδιο έκαναν. Το ίδιο παιχνίδι εµφάνισης παράνοµου
εσωτερικού εχθρού "έπαιξαν" και στη Θράκη και όπου αλλού µπορούσαν. Καθηµερινά
προσπαθούν να τροµοκρατήσουν τον λαό µε "κινήσεις" των Τούρκων στη Θράκη …Με
κινήσεις της µειονότητας, που φέρνει "µέσα" στην Ελλάδα την Τουρκία.
Χρηµατοδοτούµενες από το παρακράτος ΜΚΟ έδωσαν στη θρησκευτική µειονότητα της
Θράκης άτυπα δικαιώµατα εθνικής µειονότητας και µε αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να
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βάλουν "µέσα" στη χώρα και την Τουρκία. Μαζί µε αυτές ο Γιωργάκης —µε χρήµατα του
λαού— χρηµατοδότησε και άλλα "παρατηρητήρια", προκειµένου να εντοπισθούν και
"µακεδονικές" µειονότητες, τσάµικες µειονότητες, εξωγήινες µειονότητες κλπ.. Χρειάζονταν
τέτοιου είδους µειονότητες, για να µπορούν να τροµοκρατούν και να εκβιάζουν τον λαό.
Χρειάζονταν προκλητικούς και απελπισµένους λαθροµετανάστες, οι οποίοι, σε συνδυασµό µε
τους οµόθρησκους "µειονοτικούς", θα γίνονταν "πιόνι" στα χέρια τους …"Πιόνι", το οποίο
θα το κινούσαν εναντίον του λαού σε περίπτωση που αυτός θα τους απειλούσε µε κρεµάλες
…Ό,τι ακριβώς έκαναν οι γονείς τους µε το ΚΚΕ και τον ΟΠΛΑ.
Όλα αυτά µεθοδεύτηκαν µε πολύ προσοχή,
προκειµένου σε κάποια στιγµή να γίνουν χρήσιµα.
Έβλεπαν από τότε οι δωσίλογοι του ∆ΝΤ ότι θα
χρειαζόταν µια "φασαρία", για ν' αλλάξουν το
"κάδρο". Ενώ, δηλαδή, εξαιτίας των εγκληµάτων
τους, οι βασικοί αντίπαλοι ήταν αυτοί οι ίδιοι που
έκλεβαν και ο λαός που λεηλατούνταν, αυτοί
κατάφερναν

µέσω

των

λαθροµεταναστών

κι

αποµακρύνονταν από την "εικόνα". Απλά αυτήν τη
φορά οι εχθροί δεν θα είναι κάποιοι "ανυπολόγιστοι" κοµµουνιστές, οι οποίοι θέλουν να
"πάρουν" τη ∆ηµοκρατία, αλλά κάποιοι "ανυπολόγιστοι" λαθροµετανάστες, οι οποίοι θέλουν
να "πάρουν" την πατρίδα και να "σβήσουν" τη θρησκεία.
Όπως η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου το '44 υπό τις εντολές
των

Αµερικανών

ενθάρρυνε

τους

ΚΚΕδες

στην

παραβατική

και

εγκληµατική συµπεριφορά, προκειµένου να ερεθίσει τον υπόλοιπο λαό,
έτσι έκανε και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου µε τους ισλαµιστές
λαθροµετανάστες. "Ενθαρρύνθηκαν" από την ατιµωρησία και τη "θερµή"
υπεράσπιση γνωστών "µεγαλοδικηγόρων" να εγκληµατούν. Κάποιοι
κέρδιζαν

από

τις

άσχηµες

"εντυπώσεις",

που

προκαλούσε

το

"εισαγόµενο" έγκληµα. Κάποιοι "εξόργιζαν" συνειδητά τον ελληνικό λαό,
για να τον "εκµεταλλευτούν" την κατάλληλη στιγµή …Για ν' ανοίξουν τον
"δρόµο" για αντιδράσεις τύπου Χρυσής Αυγής …Το ίδιο πράγµα που
έκαναν µε τους ΚΚΕδες τις τελευταίες ηµέρες της γερµανικής Κατοχής
πριν ξεκινήσει η "παράδοση" της χώρας στην αµερικανική Κατοχή.
Μιλάµε για τον ίδιο ρόλο σε σηµείο τραγικής ειρωνείας. Ο Γεώργιος Παπανδρέου
παρέδωσε τη χώρα στους Αµερικανούς της Μεταπολεµικής Τάξης και ο Γιώργος Παπανδρέου
παρέδωσε την ίδια χώρα στους Αµερικανούς της Νέας Τάξης. Ο Γεώργιος Παπανδρέου
παρίστανε τον ηγέτη της Ελλάδας, λειτουργώντας θεωρητικά υπέρ των Άγγλων, ενώ στην
πραγµατικότητα λειτουργούσε υπέρ των Αµερικανών. Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο εγγονός
του. Παρίστανε τον ηγέτη της Ελλάδας, λειτουργώντας θεωρητικά υπέρ της Ευρώπης, ενώ
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στην πραγµατικότητα λειτουργούσε υπέρ του ∆ΝΤ και των Αµερικανών …Το DNA του
χαφιεδισµού δικαίωσε τη γενετική επιστήµη.
Χρηµατοδοτώντας όλες τις απίθανες ΜΚΟ,
ενθάρρυνε

τους

λαθροµετανάστες

να

είναι

προκλητικοί. Εξασφαλίζοντάς τους άφθονη νοµική
υποστήριξη, τους έκανε να µην υπολογίζουν σε
βαθµό προκλητικό ούτε το ελληνικό κράτος ούτε
τον ελληνικό λαό. Προσφέροντάς τους επαφές µε
το "βαθύ" παρακράτος, τους έκανε κοινωνούς όλων
των µυστικών της ελληνικής κοινωνίας. Είχαν
πληροφορίες όλων των τύπων και ειδών …Από τους τραβεστί δικαστικούς µέχρι τους
κραγµένους Μητροπολίτες. Ό,τι είχε στη διάθεσή του το παρακράτος, για να κάνει τους
εκβιασµούς του, το διέθεταν και οι "λάθρο". Με "κολλητούς" σαν τον φίλο τού Γιωργάκη,
τον Βαλιανάτο, είχαν απόλυτη γνώστη των όσων θα τους εξασφάλιζαν "ατιµωρησία" και
εύκολη επιβίωση. Απέναντι σ' αυτούς τους φανατικούς ισλαµιστές —όταν θα ερχόταν η
ώρα— θα έβαζαν τους µόνιµους "πελάτες" τους …Τους ακροδεξιούς "ηγέτες" …
Το κόλπο της Χρυσής Αυγής.
Σε αυτό το σηµείο χρήσιµο είναι ν' ανοίξει τα µάτια του ο αναγνώστης, για να καταλάβει
τι γίνεται. Με βάση τα όσα είπαµε στο κείµενο αυτό, δεν υπάρχει ανεξάρτητη ∆εξιά και ως
εκ τούτου δεν υπάρχουν ηγέτες της, που να µην ελέγχονται από τους βενιζελικούς. Οι
βενιζελικοί γνωρίζουν τον χώρο της ∆εξιάς και τον ελέγχουν απόλυτα. Εφόσον αυτή η ∆εξιά
είναι το µόνιµο µέσον "διαφυγής" τους, ευνόητο είναι πως οτιδήποτε αφορά τη ∆εξιά δεν
είναι άσχετο µε τον δικό τους σχεδιασµό …Λογικό είναι. Με τη δύναµη που διαθέτουν δεν θα
άφηναν µια ∆εξιά ανεξέλεγκτη να τους "αποκλείσει" και να τους φέρει "απέναντι" στον λαό.
Όταν ελέγχουν τα ΜΜΕ και τις τράπεζες, εµφανίζουν όποια "∆εξιά" θέλουν και όχι ό,τι
υπάρχει ως ∆εξιά.
Από αυτόν τον χώρο επέλεξαν εκείνους, οι
οποίοι

εξυπηρετούσαν

…Ήθελαν

κάποιους

τον

σχεδιασµό

"κραυγαλέα"

τους

φασίστες

…Συγκεκριµένα, "καρτούν" του φασισµού …Άτοµα,
τα οποια να έχουν επάνω τους "αποτυπωµένα" όλα
τα στερεότυπα που χαρακτηρίζουν τους φασίστες,
ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι και από τους
ανίδεους …Να µην µπερδεύονται οι ανίδεοι και δεν
πιάνουν το "υπονοούµενο" …Κούρεµα, χρώµατα
ρούχων,

σωµατότυπος,

όλα

εξ’

αρχής

επιλεγµένα,

ώστε

να

"θυµίζουν"

ναζιστικό

καραγκιοζιλίκι. Η εικόνα δηλαδή των στελεχών της Χρυσής Αυγής είναι εξ’ αρχής
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"στηµένη". Ακόµα και τα εύκολα αναγνωρίσιµα µαύρα "µπλουζάκια" τους είναι επιλογές
"άνωθεν", για να τους αναγνωρίζουν ως φασίστες ακόµα και οι αδαείς.
Οι βενιζελικοί αυτούς επέλεξαν και "διαφήµισαν" µε τα δικά τους µέσα. Επέλεξαν τους
αγράµµατους, τους ανεύθυνους και τους φανατισµένους, ώστε να κρατήσουν για τους
εαυτούς τους τα "αντίθετα". Επέλεξαν εκείνους, οι οποίοι νοµίζουν ότι µε µπουνιές και µε
κλωτσιές

λύνονται

τηλεοπτικά

προβλήµατα

χαστούκια

µικροπωλητών

θα

ή

µε

κι

αποκαθίστανται

µερικούς

εµφανίζονταν

σαν

εθνικές

τηλεοπτικούς

οι

"νταήδες",

υπολήψεις

κανιβαλισµούς
που

για

την

…Με
σε

µερικά
πάγκους

"πατρίδα"

δεν

καταλαβαίνουν τίποτε.
Αυτοί οι αστοιχείωτοι θα έβαζαν µπροστά τα µπράτσα τους και θα ηγούνταν ενός λαού,
ο οποίος ήταν εκνευρισµένος, θυµωµένος και βέβαια φοβισµένος …Οι ανύπαρκτοι, οι οποίοι
µε

µερικές

αναφορές

στα

κεντρικά

δελτία

ειδήσεων

θα

γίνονταν

"φίρµες".

Αντιλαµβανόµαστε ότι τίποτε απ' όσα βλέπουµε δεν είναι τυχαία. Οι βενιζελικοί φασίστες, οι
οποίοι σήµερα λεηλατούν τη χώρα και την παρέδωσαν στο ∆ΝΤ είναι οι µεγάλοι "ευεργέτες"
της Χρυσής Αυγής …Τα ∆ΟΛια "αφεντικά" του ΚΚΕ είναι οι µεγάλοι "χορηγοί" και της
Χρυσής Αυγής …Κοινά αφεντικά έχουν η Κανέλη και ο Κασιδιάρης.
Αυτοί επέλεξαν να εµφανίσουν τη δεδοµένη
στιγµή τη Χρυσή Αυγή …Να εµφανίσουν το απόλυτο
τίποτε σαν "ανερχόµενη" πολιτική δύναµη …Το
κόµµα, το οποίο αδυνατούσε να βρει υποψήφιους
µε στοιχειώδη γνώση γραφής κι ανάγνωσης …Το
κόµµα, το οποίο, ελλείψει υποψηφίων, ανάγκασε
τον Μεγάλο Αρχηγό να βάλει βουλευτή τη γυναίκα
του …Μιλάµε για το απόλυτο "κενό" …Μιλάµε για
µια κοµµατική "δοµή" ανύπαρκτη. Από τους καταστροφείς των πάγκων µέχρι την πολιτική
"ηγεσία" η "απόσταση" είναι µια "πόρτα" …κι αυτή "ανοικτή". Εκτός από τον Μεγάλο Αρχηγό
όλοι οι άλλοι είναι …"εγέρθητι …ρε, να ούµε".

Γιατί επιλέχθηκε η Χρυσή Αυγή να παίξει

αυτόν τον ρόλο και όχι για παράδειγµα το ΛΑΟΣ; Γιατί µόνον τα χαρακτηριστικά της Χρυσής
Αυγής ήταν χρήσιµα για τους βενιζελικούς …Ήταν χρήσιµα για τους "προοδευτικούς".
Όταν γνωρίζεις την ταυτότητα αυτών, οι οποίοι ενεργούν, µπορείς να καταλάβεις πάνωκάτω και τις επιλογές τους. Γιατί δεν βόλευε τους βενιζελικούς το δεξιό ΛΑΟΣ, παρ' όλο που
ως κόµµα είναι πολύ πιο οργανωµένο και ο Καρατζαφέρης πιστός στον Μητσοτάκη σαν
λιµασµένο "χασαπόσκυλο"; …Παρ' όλο που σε αυτό δέσποζε η "µεγάλη" µορφή του
βενιζελικού Κολεγιόπαιδα Βορίδη; Το ΛΑΟΣ δεν βόλευε, γιατί από ιδρύσεώς του είναι
συνδεδεµένο µε την πρώην βασιλική οικογένεια και αυτό θα δηµιουργούσε πρόβληµα, αν
πιεζόταν να βγει στους δρόµους, για να προκληθούν οι εντυπώσεις, που ευνοούσαν τους
βενιζελικούς.
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Αυτή η σχέση του ΛΑΟΣ µε την πρώην βασιλική οικογένεια το καθιστούσε επικίνδυνο
για τους βενιζελικούς. ∆εν ήθελαν να έρθουν σε απευθείας σύγκρουση µε αυτούς. Ως εκ
τούτου δεν µπορούσαν να το καταγγείλουν ευθέως και απροκάλυπτα για τον φασισµό του,
γιατί οι βασιλικοί πάντα "θυµούνται" τι έκαναν οι βενιζελικοί στην Κατοχή. ∆εν µπορούσαν
να το εµφανίζουν ως ναζιστικό, γιατί οι βασιλικοί είχαν τους φακέλους των δωσίλογων στην
Κατοχή. Ενδεχόµενη στοχοποίηση του ΛΑΟΣ από τους βενιζελικούς πιθανότατα να σήµανε
"αυτογκόλ". Θα αναζωπύρωνε πάθη, τα οποία δεν συνέφεραν τώρα τους παλιούς
δωσίλογους ν' αναζωπυρωθούν.
Επιπλέον, µια στοχοποίηση του ΛΑΟΣ θα δηµιουργούσε πρόβληµα στη ∆εξιά, εφόσον θα
τη δίχαζε, γιατί δεν είναι ολόκληρη η ∆εξιά φιλοβασιλική. Θα άνοιγαν οι δεξιοί τα "κιτάπια"
τους κι αυτό δεν συµφέρει κανέναν από τους ισχυρούς. Γι' αυτόν τον λόγο απέσυραν
τελείως τον ΛΑΟΣ …Για να µείνει µια "∆εξιά" ανεγκέφαλη και φανατική —η οποία θα
εκφραζόταν από τη Χρυσή Αυγή— και µια ∆εξιά "εθνικά υπεύθυνη" —που είναι η δική τους
σαµαρική Ν∆—. Έσωσαν πολιτικά τον Κολεγιόπαιδα Βορίδη µε τον "υπασπιστή" του —όπως
θα έλεγε και ο Καρατζαφέρης— και έβαλαν "λουκέτο" στον ΛΑΟΣ.
Γι' αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε η λύση της Χρυσής Αυγής. Αυτή ήταν η "καβάντζα" τους
για τη δύσκολη ώρα. Ήταν χρήσιµη, γιατί ήταν εξ’ αρχής "κατασκευασµένη" µε τα
χαρακτηριστικά

εκείνα,

που

βόλευαν

τους

βενιζελικούς

…Ήταν

φτιαγµένη

κατά

"παραγγελία" µε τα πιο παράδοξα χαρακτηριστικά …Με τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία
συµφέρουν µόνον τους βενιζελικούς και κανέναν άλλο …Είναι ∆ΕΞΙΑ και ταυτόχρονα
ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ …Από χόµπι ναζιστική. Ενώ, δηλαδή, ο ναζισµός στην Ελλάδα είχε ως
πραγµατικούς συνεργάτες τούς βενιζελικούς, τώρα θα τον χρεωθεί κι αυτόν η ∆ΕΞΙΑ. Ενώ ο
δωσιλογισµός και οι συνεργασίες µε τους Γκεσταπίτες αφορούσαν µόνον τους Λαµπράκηδες,
τους Μητσοτάκηδες, τους Παπανδρέου και τους Λάτσηδες, ξαφνικά κι αυτά θα τα
"φορτώσουν" στη ∆ΕΞΙΑ.
…Απλά πράγµατα. Από τον ναζισµό έγινε µεγιστάνας ο "προοδευτικός" Λάτσης και τον
ναζισµό αυτόν θα τον "χρεώσουν" σε δεξιούς χρυσαυγίτες, οι οποίοι δεν έχουν δεύτερη
κάλτσα να φορέσουν …Όπως έκαναν µε τη Χούντα, την κυβέρνηση-Μητσοτάκη κλπ.. Όσο
δεξιά ήταν η Χούντα, άλλο τόσο δεξιά είναι και η Χρυσή Αυγή. Όσο δεξιά ήταν η
κυβέρνηση-Μητσοτάκη, άλλο τόσο ναζιστική είναι η Χρυσή Αυγή …Τα ίδια χιλιοπαιγµένα
κόλπα των βενιζελικών εις βάρος των χαϊβανιών της ∆εξιάς. Πάλι θα γελάνε σε κάποιο
δωµάτιο οι βενιζελικοί µε τους αφελείς Κασιδιάρηδες. Πάλι θα γελάνε οι πλούσιοι µε κάποια
αφελή φτωχόπαιδα, που "παλεύουν" µε τα µπράτσα τους, γιατί δεν έχουν τίποτε άλλο να
χρησιµοποιήσουν.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέµε; Η Χρυσή Αυγή
είναι το τελευταίο "χαρτί", που µπορούν να παίξουν
οι βενιζελικοί, προκειµένου ν' "αποµακρυνθούν"
από το "κάδρο" των ευθυνών …Αυτοί, οι οποίοι
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έγιναν πλούσιοι εξαιτίας του ναζισµού, έβαλαν τους βλάκες του ναζισµού να "χρεωθούν" τη
φασαρία …Αυτοί, οποίοι έγιναν "πλούσιοι", πουλώντας "δηµοκρατία", έβαλαν τους ∆ΕΞΙΟΥΣ
να παριστάνουν τους φασίστες …Αυτοί, οι οποίοι έγιναν βαθύπλουτοι ως πραγµατικοί
συνέταιροι µε τον Ρούντολφ Χες, έβαλαν τους φτωχούς και τους αγράµµατους —που
θαυµάζουν µαύρες στολές— να παριστάνουν τους Ναζί …Αυτοί, οι οποίοι έγιναν παράγοντες
µε τα όπλα των ταγµατασφαλιτών, θα βγουν να "κατηγορούν" τους νεοναζί της ηλιθιότητας
και της απόλυτης γραφικότητας.
…Το "παραµύθι" ήδη άρχισε να "παίζεται". Η "παράσταση" έχει αρχίσει ήδη να "στήνεται"
στη Βουλή. Οι ψευτοτσαµπουκάδες του ΚΚΕ απέναντι στη Χρυσή Αυγή είναι βγαλµένες από
"σκονάκια" Πρεσβειών. Οι αθλιότητες του αληταρά Παφίλη είναι "στηµένες". "Όχι σ' εµένα
αυτά"… είπε στη Χρυσή Αυγή ο σταλινικός υπηρέτης όλων των αφεντάδων αυτού του
κόσµου …Τα ίδια που έκανε και η Κανέλη µπροστά στις κάµερες. Μαγκιές µεταξύ
"ηθοποιών" είναι όλες αυτές. Μαγκιές, για να "δείξουν" στον κόσµο τους "µονοµάχους"
…Τους "µονοµάχους" του φασισµού. Αυτοί έχουν συµφέρον από τους φασίστες, που
βρίσκονται στη Βουλή. Αυτοί έβαλαν µέσα σ' αυτήν τόσο το ΚΚΕ όσο και τη Χρυσή Αυγή.
Έβαλαν τα "γουρούνια" του φασισµού να "λερώνουν" τη Βουλή, για να φαίνονται οι
κλέφτες και οι προδότες "καθαροί".
Από την άλλη πλευρά µε µεθοδικό τρόπο "κατασκευάζονται" και τα "θύµατα" των
φασιστών …Οι "απέναντι" από τους φασίστες, οι οποίοι είναι προφανώς οι "δηµοκράτες".
Μας "συγκίνησε" ο πρασινοφρουρός Μανιάτης, ο οποίος θα παραµείνει "όρθιος" παρά τις
απειλές για τη ζωή του …Όλα "στηµένα". Η "πειρατική" εικόνα, που δείχνει τον φασίστα
Κασιδιάρη να "βρίζει" το "δηµοκρατικό" ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ καθαρή, για να είναι από
"κινητό". Η "πειρατική" εικόνα, που δείχνει τον ρατσιστή Κασιδιάρη ν' αµφισβητεί τη
φυλετική "καθαρότητα" του Παπανδρέου, είναι πολύ "στηµένη", για να είναι τυχαία
…Υπάρχει "στήσιµο" από το παρακράτος. Όπως ήταν "στηµένο" το τηλεοπτικό συνεργείο
έξω από το Πολυτεχνείο, έτσι θα στήνονται τώρα οι κάµερες όπου βολεύει την προπαγάνδα
των βενιζελικών.
…Μια προπαγάνδα, η οποία ήδη άρχισε να "τρέχει". Σε αυτό το παιχνίδι συµµετέχει και ο
εγγονός του δωσίλογου Πάγκαλου. Ο χοντροθόδωρος, ως γνήσιος "κουκουλοφόρος"
δωσίλογος, ήδη µοιράζει ρόλους "φασιστών", προσπαθώντας ν' "απαλλάξει" τον εαυτό του
και τους οµοίους του από τις ευθύνες. Γράφει επί λέξη σε ένα άρθρο του …"Αν ο κύριος
Μιχαλολιάκος και οι µαυροφορεµένοι του είναι τα SS, τότε ο κύριος Τσίπρας και τα
παρδαλά στίφη του είναι τα SA µε όρους Βαϊµάρης"… Ο εγγονός ενός ανθρώπου, ο
οποίος ήταν στη µισθοδοσία των SS, χαρακτηρίζει σαν ναζιστές τους φτωχοπρόδροµους της
Χρυσής Αυγής. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος απέκτησε τάσεις παχυσαρκίας µε γάλα της
Βέρµαχτ την εποχή της µεγάλης πείνας, άρχισε να "πουλάει" την προστασία της
δηµοκρατίας απέναντι στα Χρυσά Αυγά της αγραµµατοσιάς και της βλακείας.
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περίπτωση; Θα µπορούσε ν' αναφερθεί σε SS ένας
βενιζελικός δωσίλογος, χωρίς την παρουσία της
"χρήσιµης" Χρυσής Αυγής; Με µέσον αυτήν τη
"χρήσιµη" Χρυσή Αυγή θέλουν να "διαφύγουν" οι
βενιζελικοί. Αυτήν η αγράµµατη Χρυσή Αυγή είναι ο
ιδανικός

"πυροκροτητής"

κοινωνικών

εντάσεων,

εφόσον πάντα οι βιαιότητες διχάζουν τον λαό.
Τώρα µπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης και για ποιον λόγο οι βενιζελικοί ασχολήθηκαν
επί χρόνια µε τους λαθροµετανάστες και τους τελευταίους µήνες µόνον µε τη Χρυσή Αυγή
…Να καταλάβει για ποιον λόγο ασχολήθηκαν πρώτα µε το "φόβητρο" και µετά µε τους
"διώκτες" …Γιατί πάντα το "θηρίο" µπαίνει τελευταίο, ώστε να ξεκινήσει η "παράσταση".
Ποτέ δεν "φτιάχνεις" το "δόλωµα" µπροστά στο "θηρίο", γιατί θα χιµήξει άκαιρα και θα
χαλάσει η παράσταση …Πρώτα βάζεις επί χρόνια τους Αλαβάνους µε τις "συνιστώσες" τους
να προκαλούν τον κόσµο µε τις αθλιότητές τους και µετά βάζεις την "αντίδραση" να επέµβει
…Πρώτα συνεννοείσαι µε τη ∆ούρου και την Κανέλη για την "προβοκάτσια" και µετά καλείς
τον ευέξαπτο Κασιδιάρη …Πρώτα στήνεις τα "δολώµατα" και µετά αµολάς τον "σκύλο"
…Έτσι δεν τρέχουν τα σκυλιά στις κυνοδροµίες;
Αυτό έκαναν τα τελευταία χρόνια. Παριστάνοντας εκ του ασφαλούς τους ανθρωπιστές
και τους κοσµοπολίτες, έστηναν απόλυτα µεθοδικά το εκνευριστικό "δόλωµα" των
λαθροµεταναστών …Των προκλητικών λαθροµεταναστών, οι οποίοι δεν "ικετεύουν" για
επιβίωση, αλλά "απαιτούν" δικαιώµατα …Των λαθροµεταναστών µε τα λαθραία και τα
αφορολόγητα, οι οποίοι στήνονται µπροστά από τα µαγαζιά και εκνευρίζουν τους
µαγαζάτορες ...Των λαθροµεταναστών, οι οποίοι, αφού λαδώσουν το "εντεράκι" τους,
θέλουν να κάνουν αυτό, το οποίο δεν θα έκαναν ποτέ στις πατρίδες τους. Αφού
"φούντωσαν" τον λαό µε συµβάντα σαν της Πάρου, τώρα τού πετάνε µπροστά του τη
Χρυσή Αυγή, για να του "λύσει" το πρόβληµα. Όπως τον "φούντωσαν" κάποτε µε τους
κοµµουνιστές, οι οποίοι θα του έπαιρναν τα χωράφια και τα σπίτια και έβαλαν τους
"νοικοκυραίους" να κυνηγάνε όποιον τους "έµοιαζε" µε κοµµουνιστή, έτσι θέλουν να
κάνουν και τώρα.
Συνέδεσαν την Αριστερά µε τους λαθροµετανάστες και τώρα µας έβαλαν στη δεύτερη
φάση του έργου. Εύκολη ήταν η σύνδεση, γιατί η "δική" τους "Αριστερά" ήταν πολύ
πρόθυµη …Όλος ο "κοσµοπολιτισµός" και ο "ανθρωπισµός" της επαγγελµατικής "Αριστεράς",
που κατοικεί στο Ψυχικό και την Εκάλη. Κοντά σ' αυτούς και το αγαπηµένο τους ΚΚΕ —πάλι
σε θέση προβοκάτορα— κάνει συγκεντρώσεις στην υποβαθµισµένη Οµόνοια, για να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα των µεταναστών, γνωρίζοντας ότι ρίχνει "λάδι" σε µια "φωτιά", η
οποία, αν δυναµώσει, θα µας κάψει όλους.
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Τώρα µπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης τον προβοκατόρικο ρόλο του Πάγκαλου και τη
σηµασία του λόγου του. Το "άλµα" που έκανε, συνδέοντας τον Τσίπρα µε τη Χρυσή Αυγή,
δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι το βασικό σενάριο του έργου. Ο Τσίπρας έχει ήδη "ταυτιστεί"
από τα µέσα της ∆ιαπλοκής και των βενιζελικών µε τους λαθροµετανάστες και η σηµερινή
του πολιτική δύναµη είναι η χαρά τους, εφόσον µπορεί να "υποδεχθεί" απέναντί του µια
αντίπαλη και φανατισµένη αντίδραση. Ξέρει ο Πάγκαλος τι λέει, γιατί "πάνω" του
στηρίζονται οι βενιζελικοί για να γλιτώσουν.
Το "κάδρο" της σύγκρουσης.
Η θανάσιµη ορατότητα.
Όταν ο δωσίλογος Παπανδρέου παρέδωσε την πατρίδα µας στο ∆ΝΤ, ο κόσµος
ξεσηκώθηκε …Ξεσηκώθηκε όµως µε την πολυτέλεια της ορατότητας. Αποτέλεσµα εκείνου
του γενικού ξεσηκωµού ήταν το κίνηµα των "αγανακτισµένων". Οι "αγανακτισµένοι" ήταν
επικίνδυνοι. "Έβλεπαν" ποιοι τους πρόδωσαν και γνώριζαν πού να στραφούν. Γνώριζαν ότι
η εκτελεστική και η νοµοθετική εξουσία τούς πρόδωσε και στράφηκαν εναντίον της Βουλής
…Εναντίον του "διευθυντηρίου" της βενιζελικής συµµορίας. Κάτω από το "βλέµµα" του
µαρµάρινου "εθνάρχη" απείλησαν ευθέως τα "παιδιά" του. Αυτή η ορατότητα των
υπευθύνων, όπως ήταν φυσικό, τρόµαξε όλους τους προδότες.
Τους τρόµαξε τόσο πολύ, που στην κρίσιµη στιγµή της προδοσίας αγνόησαν τους
συνωµοτικούς κανόνες και ρίσκαραν ν' αποκαλυφθούν. Ενώ δηλαδή από την αρχή
προσπάθησαν να τοποθετήσουν και το ΚΚΕ ανάµεσα στους "αγανακτισµένους" για να
"καπελώσουν" το κίνηµα την κρίσιµη ώρα της υπογραφής της ∆ανειακής Σύµβασης
τρόµαξαν. Τρόµαξαν τόσο πολύ από τις αντιδράσεις του πλήθους, που έβαλαν το ΚΚΕ µε το
ΠΑΜΕ να κάνουν "περιφρούρηση" της "κυνοβουλευτικής" συµµορίας, ρισκάροντας να το
εκθέσουν και να το αποκαλύψουν.
Ο τρόµος τους ήταν φυσικός και αφορούσε ολόκληρη τη βενιζελική συµµορία. Ο λαός
για πρώτη φορά µετά τον Εµφύλιο είχε "απελευθερωθεί" από τις κοµµατικές "στάνες" και
ήταν έτοιµος να διεκδικήσει το δίκιο του …και στην περίπτωση αυτήν και την ελευθερία της
πατρίδας του. Ό,τι έλεγαν οι "αγανακτισµένοι" εναντίον των δωσίλογων, ήταν πραγµατικό
και απειλητικό. Τους έλλειπε το "συνεκτικό" στοιχείο, που συνέδεε όλα τα εγκλήµατα µε
τους πραγµατικούς εγκληµατίες, αλλά αυτό σε εκείνη την περίπτωση ήταν το "έλασσον" και
όχι το "µείζον". Ας βλέπεις όλους τους εγκληµατίες κι ας µην καταλαβαίνεις σε πρώτη φάση
ότι είναι συµµορία µεταξύ τους …Σηµασία έχει ότι "έβλεπαν" και οι κοµµατικές "παρωπίδες"
δεν προστάτευαν κανέναν.
…Τι έβλεπαν; …Την αλήθεια …Ότι µπήκαµε στο ∆ΝΤ, για να σωθούν οι διαπλεκόµενοι
τραπεζίτες …Για να σωθούν αυτοί, οι οποίοι πήραν τα χρήµατα του κόσµου και τον διέλυσαν
στο Χρηµατιστήριο …Για να σωθούν αυτοί, οι οποίοι πήραν τα χρήµατα του κόσµου και τα
µοίραζαν σε "θαλασσοδάνεια" στους εαυτούς τους και στους κολλητούς τους …Για να
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σωθούν αυτοί, οι οποίοι έγιναν µεγιστάνες µε όρους αθέµιτου ανταγωνισµού και θέλοντας
πλέον να διαφυλάξουν τα κέρδη τους, δεν δίστασαν να οδηγήσουν ένα κράτος στην
υποτέλεια και έναν λαό στο χείλος του "γκρεµού". Τα χρέη αυτών των ιδιωτών κλεφτών
ήταν εκείνα, που έγιναν εθνικά χρέη και αυτό το καταλάβαιναν όλοι. ∆ιακόσια δις ευρώ
έχουν "φάει" ήδη οι Έλληνες τραπεζίτες και όπως δείχνουν τα πράγµατα δεν θα είναι
τα τελευταία. Κάθε φορά που θα πρέπει να "σωθούν" αυτοί, θα "σωνόµαστε" κι εµείς µε νέα
Μνηµόνια και νέες εθνικές ταπεινώσεις.
Ολόκληρος ο λαός πλέον µιλάει για τις τράπεζες, γιατί έχει αντιληφθεί ότι το πρόβληµα
προέρχεται από εκεί. Όµως, αυτό, το οποίο δεν αντιλαµβάνονται οι πολίτες, είναι το
"συνεκτικό" στοιχείο, στο οποίο αναφερθήκαµε πιο πάνω. ∆εν γνωρίζουν τι ακριβώς συνδέει
αυτές τις τράπεζες µεταξύ τους …Τι ακριβώς συνδέει τους τραπεζίτες µεταξύ τους. Γιατί είναι
σηµαντικό αυτό; Γιατί µόνον αν καταλάβεις ότι πρόκειται περί "συµµορίας", δεν τους χάνεις
όλους αυτούς από µπροστά σου. ∆εν παρασύρεσαι από προβοκάτσιες και άρα δεν χάνεις την
"ορατότητά" σου. Αν δεν αντιλαµβάνεσαι τους τραπεζίτες ως συµµορία, υπάρχει η
περίπτωση να µπερδευτείς. Αν τους αντιλαµβάνεσαι σαν µεµονωµένες περιπτώσεις, εύκολα
θα διασπαστεί η προσοχή σου µε άλλες επιχειρήσεις αθλίων και θα "χαθείς" αναζητώντας
τους υπευθύνους.
Τι συνδέει λοιπόν αυτές τις τράπεζες µεταξύ τους; Γιατί µπορούµε να µιλάµε για
τραπεζική συµµορία, που λυµαίνεται τον τόπο; Ποιες είναι οι τράπεζες εκείνες, που
µονοπωλούν την τραπεζική αγορά; …Η Εθνική, η Πειραιώς, η Alpha, η Eurobank, η ΑΤΕ, η
Εµπορική, η Γενική Τράπεζα, το ΤΤ …Γνωστές σε όλους είναι αυτές. Τι όµως συνδέει αυτές
τις τράπεζες µεταξύ τους; Ποιο είναι εκείνο το κοινό χαρακτηριστικό, που καθιστά τους
ιδιοκτήτες τους συµµορίτες; …Ο βενιζελισµός φυσικά. Όποιες δεν είναι κρατικές —και άρα
υπό βενιζελική διαχείριση— ανήκουν απόλυτα σε βενιζελικούς …Απλά πράγµατα, σε βαθµό
εγκληµατικό. Η Πειραιώς και η ΑΤΕ ανήκουν πλέον στον Βαρδινογιάννη και τον Σάλλα. Η
Alpha και η Εµπορική ανήκουν στον Κωστόπουλο. Η Eurobank ανήκει στον Λάτση.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τον λόγο που χρειάζεται το "συνεκτικό "στοιχείο" µεταξύ όλων
αυτών, ώστε να γίνει πιο κατανοητό το πρόβληµα; ∆ιακόσια δις ευρώ έχουν "φάει" ήδη οι
πέντε-έξι κορυφαίες βενιζελικές οικογένειες …Οι επικεφαλής της συµµορίας. ∆εν τα
"έφαγαν" γενικά κάποιοι τραπεζίτες …Τα έφαγαν οι συγκεκριµένοι βενιζελικοί, οι οποίοι
µεταξύ όλων των άλλων παριστάνουν και τους τραπεζίτες. Αυτοί κάνουν το όλο "παιχνίδι"
κι αρπάζουν ό,τι βρεθεί µπροστά τους και ανήκει στον ελληνικό λαό. Όταν λέµε "ό,τι
βρεθεί", εννοούµε στην κυριολεξία "ό,τι βρεθεί" …Ακόµα και τους πιθανούς ανταγωνιστές
τους. Κατά παράβαση κάθε έννοιας ελεύθερης οικονοµίας "καταπίνουν" τα πάντα. Μόνον
στην Ελλάδα υπάρχει περίπτωση το µικρό "ψάρι" να φάει το µεγάλο …Όπως έφαγε η
τελειωµένη ΠΕΤΡΟΛΑ του Λάτση τα ακµαία κρατικά ΕΛΠΕ, έτσι θα γίνει και στον τραπεζικό
τοµέα.
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Από τη στιγµή που ο Βαρδινογιάννης πήρε το "αγροτικό" δώρο του, ήταν θέµα χρόνου
ν' "αποζηµιωθεί" και ο Λάτσης. Λογικό φαίνεται πλέον η τεράστια Εθνική να καταλήγει στην
"µπατιρο"-Eurobank …Η Γενική Τράπεζα θα είναι τα "ρέστα", για να µην έχουν παράπονα κι
απ' ό,τι φαίνεται θα καταλήξει κι αυτή στην Πειραιώς. Το ΤΤ το διεκδικούν όλοι αυτοί και
µέχρι να το αποκτήσουν θα το διαχειρίζονται υπέρ των συµφερόντων τους µε τον
Κολεγιόπαιδα Παπαδόπουλο. Θα το "υπονοµεύσουν", όπως έκαναν µε την ΑΤΕ και θα το
"φάνε" τζάµπα, για να µας "σώσουν" από τα έξοδά του. Όπου υπάρχει αρπαγή δηµόσιου
πλούτου και κεφαλαίου, βενιζελικά "χέρια" είναι αυτά τα οποία απλώνονται …Νοµίζουν ότι
όλα τους ανήκουν.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι σηµαίνει µονοπώλιο σε έναν χώρο, που επηρεάζει την ίδια τη
λειτουργία της ∆ηµοκρατίας; Πώς θα λειτουργήσει η ∆ηµοκρατία, όταν µια "παρέα"
δωσίλογων —και εθισµένων στην κλοπή, µέσω της εξουσίας— έχει τα µέσα να ελέγχει την
κοινωνική λειτουργία; Αυτόν ακριβώς το έλεγχο προσφέρουν οι τραπεζικές "ναυαρχίδες"
του βενιζελισµού. Είναι το µέσον εκείνο, που τους επιτρέπει να χειρίζονται χωρίς κανέναν
έλεγχο τον αποταµιευµένο εθνικό πλούτο και να λεηλατούν τη χώρα …Το µέσον εκείνο, που
τους επιτρέπει να µονοπωλούν τα πάντα υπό συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού …Μας
κλέβουν τα πάντα µε τα δικά µας χρήµατα.
"Η Ελλάδα "τρώει" τα παιδιά της"… συνηθίζουµε να λέµε, βλέποντας γύρω µας την
"εκατόµβη" των νέων, οι οποίοι αργοπεθαίνουν στην ανυπαρξία, ενώ έχουν τα προσόντα να
διακριθούν στη ζωή και την κοινωνία. Λάθος είναι αυτή η διαπίστωση …Η Ελλάδα δεν
"τρώει" τα παιδιά της …Οι βενιζελικοί είναι αυτοί που "τρώνε" τα παιδιά της Ελλάδας …Τα
"τρώνε" από την εποχή που οι Γκεσταπίτες συνεταίροί τους τα "έστηναν" στον τοίχο, για να
τα "ξεφορτωθούν" …Από την εποχή που τα "έστηναν" στον τοίχο, γιατί αυτό είχαν
συµφωνήσει µε τους δωσίλογους …Από την εποχή που λεηλατούσαν τους Έλληνες,
καταδικάζοντάς τους σε πείνα, για να µην λείψει τίποτε από τον µικρό Χρήστο Λαµπράκη ή
από τον µικρό Θόδωρο Πάγκαλο.
…Απλά αυτή η εθνοκτονία συνεχίζεται …Απλά τώρα ο "τοίχος" εκτελέσεων έχει
αντικατασταθεί µε κλειστές "πόρτες", πάνω στις οποίες και πάλι οι νέοι "πεθαίνουν". Οι
βενιζελικοί, µέσω της εξουσίας και των χρηµάτων, αποφασίζουν µόνοι τους για το ποιος θα
"διαπρέψει" και ποιος θα µείνει στην "αφάνεια". Αυτοί δηµιουργούν τα µονοπώλια της
εξουσίας. Πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ έχουν δώσει στα δικά τους κόµµατα εξουσίας,
τα οποία δεν έχουν καν ΑΦΜ. Μέσω της εξουσίας αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν
συνθήκες απόλυτης αναξιοκρατίας, προκειµένου να προωθήσουν κουτορνίθια σαν τον
Γιωργάκη, τη Ντορούλα, τον Κωστάκη, τον Αντωνάκη, τον Κυριάκο και τους λοιπούς. Αυτοί
είναι που αναλαµβάνουν να "εκτελέσουν" τα παιδιά των άλλων.
Πώς το κάνουν; Εύκολο είναι. Όταν µονοπωλούν την εξουσία, ελέγχουν και τη
στελέχωση της ∆ικαιοσύνης. Ελέγχουν και τη στελέχωση των ελεγκτικών µηχανισµών της
οικονοµίας. Ελέγχουν τους διορισµούς στο δηµόσιο. Όταν ο βενιζελικός Μητσοτάκης
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µοίραζε τις κρατικές τράπεζες στους "δικούς" του ανθρώπους, ευνόητο είναι ότι το ίδιο
έκανε και µε τα τηλεοπτικά κανάλια. Τα κανάλια όµως αυτά είναι επικίνδυνα, όταν
βρίσκονται σε λάθος χέρια, γιατί επηρεάζουν την ίδια τη λειτουργία της κοινωνίας. Όταν
µπορείς τον Κασιδιάρη να τον κάνεις "φίρµα" µέσα σε λίγες ώρες, ευνόητα είναι µερικά
πράγµατα. Ακόµα και τον Γιωργάκη µπορείς να τον εµφανίσεις ρήτορα. Τι σηµασία έχει που
θα κάνει δέκα ώρες "γυρίσµατα" µέχρι να καταφέρει να πει "Χρόνια Πολλά" στον λαό.
Σηµασία έχει τι θα δει τελικά ο λαός.
Ελέγχοντας την "προβολή" των προσώπων στην κοινωνία, έλεγχαν τα πάντα. Μιλάµε
για "µαγικά" πράγµατα. Εµφάνισαν το µυγόχεσµα τον Σηµίτη για χαρισµατικό "ηγέτη".
Έδωσαν τηλεοπτική εκποµπή στον µισόχαζο τραυλό Βέλτσο. Εµφάνισαν σαν πολιτική
"ιδιοφυία" τον Τσουκάτο της Πόπης. Έδωσαν ελπίδες στον λαό µε τον Μυταράκη. Αν αυτά
δεν είναι "µαγικά", τότε ποια είναι; …Τα κολπάκια του Κόπερφιλντ; Αλλοίωσαν ολόκληρη
την κοινωνική λειτουργία, προκειµένου να φαίνονται σηµαντικοί οι δικοί τους άνθρωποι.
Γύρισαν την κοινωνία ανάποδα και έβαλαν τον πάτο της στην κορυφή. Έβαλαν τους νάνους
µπροστά, ώστε οι ίδιοι να φαίνονται γίγαντες.
∆εν αποφάσιζαν µόνον για το ποιος θα είναι ο "ηγέτης" µας, αλλά και ποιοι θα είναι οι
δικαστές µας, οι καθηγητές µας στα Πανεπιστήµια, οι συνδικαλιστές µας και οι τραγουδιστές
µας, εφόσον δικές τους ήταν οι εταιρείες παραγωγής. Ακόµα και σε χώρους όπου δεν
πιστεύει κάποιος ότι µπορεί το "ταλέντο" να χαθεί, δεν το επέτρεψαν ν' ανθίσει …Ακόµα και
οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα διακρίνονταν, δικές τους επιλογές ήταν. ∆ικές τους ήταν οι
"µεγάλες" οµάδες, που "φτιάχνουν" τα µεγάλα "ονόµατα". Αλίµονο στον ποδοσφαιριστή
εκείνον, ο οποίος τα "έβαζε" µε κάποιο βενιζελικό παράγοντα. Ας έρθει ο Μέσι στην Ελλάδα
κι ας διαφωνήσει µε τους βενιζελικούς Βαρδινογιάννηδες και Μαρινάκηδες και να δούµε αν
θα συνεχίσει να κάνει καριέρα.
Όλα αυτά ήρθαν και "κορυφώθηκαν" στην εποχή της παράδοσης του ∆ΝΤ. Τότε ο λαός
έσπασε κάποια από τα "δεσµά" του και έφτασε να τους απειλεί ευθέως. Ξέφυγε από τα
"δίκτυα" της Τρέµη και του Πρετεντέρη και βγήκε στους δρόµους. Έβλεπε µπροστά του τους
εχθρούς του, όπως έβλεπε επί Κατοχής. Έβλεπε µια κυβέρνηση δωσίλογων να συνεργάζεται
µε τους ξένους εις βάρος του λαού. Έβλεπε µαζί µε αυτήν και τους "µαυραγορίτες" ν'
αρπάζουν µαζί µε τους ξένους ό,τι πολυτιµότεροι έχει η πατρίδα µας …∆ρόµους, γέφυρες,
ορυχεία, µεταλλεία, τράπεζες, ∆ΕΚΟ, ακίνητα κλπ.. …
Αυτά, τα οποία γίνονται σήµερα, δεν έγιναν ούτε επί γερµανικής Κατοχής. Ούτε οι Ναζί
κατακτητές δεν τόλµησαν να µεταβιβάσουν την εθνική κρατική περιουσία σε µια ιδιωτική
εταιρεία, η οποία πρακτικά δεν ελέγχεται από κανέναν και εξυπηρετεί µόνον τους ιδιοκτήτες
της. Αυτοί, οι οποίοι συµµετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆, είναι για κρέµασµα
στην Πλατεία Συντάγµατος. Συνεργάζονται µόνον µε ντόπιους και ξένους άρπαγες και
µόνον αυτούς εξυπηρετούν. Από τους Έλληνες και πάλι είναι οι γνωστοί. Όλοι όσοι
επωφελούνται από τα εγκλήµατα του ΤΑΙΠΕ∆ είναι είτε βενιζελικοί είτε πρώην
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ΚΚΕδες. ∆εν είναι τυχαίο που, στην πρώτη ουσιαστικά "ιδιωτικοποίηση" που δροµολόγησε,
ο "τυχερός" ήταν ο γιος του δωσίλογου Λάτση.
Όλα αυτά, όπως είναι φυσικό, δεν περνάνε απαρατήρητα. Οι καιροί είναι "ύποπτοι" και η
ενηµέρωση —λόγω internet— σχεδόν ανεξέλεγκτη. Είτε εύκολα είτε δύσκολα, ο λαός
έρχεται σε "επαφή" µε την κατάσταση. Τους βλέπει όλους αυτούς να επωφελούνται εις
βάρος του µέλλοντος των παιδιών του, όπως έβλεπε και τους µαυραγορίτες στην Κατοχή.
Βλέπει καθαρά τους υπεύθυνους κι αυτό είναι επικίνδυνο γι' αυτούς. Είναι πρόβληµα, το
οποίο έπρεπε να το αντιµετωπίσουν, για να µην έχουν µεγάλα προβλήµατα στο µέλλον. Για
πρώτη φορά µετά τον Εµφύλιο οι βενιζελικοί ήταν "ορατοί" κι αυτό τους τρόµαζε. Έτρεµαν
στην ιδέα ότι µπορεί σιγά-σιγά ο λαός να συνδυάσει πρόσωπα και καταστάσεις και να φτάσει
έξω από τις "πόρτες" τους.
Τι χρειαζόταν επειγόντως; Νέα ∆εκεµβριανά, για ν' ανακατευτεί εκ νέου η "τράπουλα"
…Νέα ∆εκεµβριανά, για να "θολώσουν" τα "νερά" και ν' αποµακρυνθούν οι ίδιοι από το
"στόχαστρο" των Ελλήνων …Να µπουν άλλοι στο "κάδρο" των εχθρών του λαού …Να
δηµιουργήσουν τεχνητές αντιπαλότητες µέσα στην κοινωνία και να µην φαίνονται οι ίδιοι
…Να στρέψουν τον λαό εναντίον άλλων ανθρώπων και όχι εναντίον αυτών που κλέβουν
…Να στρέψουν τον λαό εναντίον του εαυτού του, για να µην απειλεί τους συνέταιρους της
Goldman Sachs, οι οποίοι θέλουν να µετατρέψουν τη Χαλκιδική σε κρανίου τόπο …Να
στρέψουν τους φτωχούς εναντίον φτωχών, για να µην βλέπουν τους πλούσιους, οι οποίοι
γίνονται πλουσιότεροι, λεηλατώντας τα πάντα.
…Όπως αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης, φτάσαµε στη δύσκολη ώρα. Έφτασε η εποχή για
τα επικίνδυνα "παιχνίδια". Οι εγκληµατίες βενιζελικοί για ακόµα µια φορά αποδεικνύουν πως
είναι αδίστακτοι και ότι µπροστά στην επιβίωσή τους δεν καταλαβαίνουν τίποτε …Τώρα
άρχισαν τα γνωστά παιχνίδια της προβοκάτσιας. Από τη στιγµή που µπήκαµε στο ∆ΝΤ και
σώθηκαν οι βενιζελικές τράπεζες, άρχισαν τα "παιχνίδια" εις βάρος του λαού. Τα ταµεία
γέµισαν και όπου υπάρχουν "γρόσια" υπάρχουν και προδότες.
Αυτά τα "παιχνίδια" τα ανέλαβαν οι συνήθεις ύποπτοι …Οι πιο έµπειροι στον χώρο
…Πόσο έµπειροι; Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι το σηµερινό "µνηµονιακό" Βήµα είναι το ίδιο
µε το ναζιστικό Βήµα της Κατοχής …Είναι το ίδιο Βήµα, το οποίο πρωταγωνίστησε στην
εποχή της "απελευθέρωσης", που οδήγησε στον Εµφύλιο …Είναι το ίδιο Βήµα, το οποίο
πρωταγωνίστησε στην Αποστασία, που οδήγησε στη Χούντα …Είναι το ίδιο Βήµα µε εκείνο,
το οποίο πρωταγωνίστησε στο Πολυτεχνείο, που οδήγησε στην κυπριακή καταστροφή και
την ολέθρια Μεταπολίτευση.
Αυτό το Βήµα επιστράτευσαν και πάλι οι βενιζελικοί, για να παίξουν τα παιχνίδια τους
…Το Βήµα και τα ηλεκτρονικά "αδερφάκια" του, όπως είναι το Mega. Πήραν οι τράπεζες τα
δισεκατοµµύρια και έβαλαν και "καύσιµο" στις µηχανές προπαγάνδας. Μπήκαν στα ταµεία
τού Mega χρήµατα, για να πληρωθούν οι Πρετεντέρηδες, οι Τρέµηδες, οι Καψήδες και οι
Τσιµαίοι. Τα παιδιά που "µόχθησαν", για να µας πείσουν ότι το ∆ΝΤ θα µας "σώσει" και ότι οι

48

Global Covernment και βενιζελική συμμορία

Γερµανοί είναι "φίλοι" µας, επιτέλους πληρώθηκαν. Πληρώθηκαν για τις "υπηρεσίες" τους.
Πληρώθηκαν για τον "πόνο" τους για τον λαό και την πατρίδα. Πληρώθηκαν για τα
χρωστούµενα από την εποχή Χριστοφοράκου.
Μόλις

πήραν

τη

"βοήθεια"

οι

βενιζελικοί

τραπεζίτες, έδωσαν ένα τεράστιο "θαλασσοδάνειο"
—και άρα παράνοµο— στον ∆ΟΛ …Πάνω από είκοσι
εκατοµµύρια

ευρώ

δόθηκαν

σε

µια

σχεδόν

χρεοκοπηµένη επιχείρηση. Προφανώς της δόθηκαν
αυτά τα χρήµατα, για να "ξεκινήσει" η "µπουγάδα".
Έβαλαν τον γιο του Ψυχάρη δίπλα στον Σαµαρά,
για να µην ανησυχεί ο ∆ΟΛιος πατέρας για το
µέλλον του παιδιού του και να µπορεί να λειτουργεί απερίσπαστος. Έχοντας αυτήν την
άνεση, ξεκίνησε το σενάριο της "ανωµαλίας". Ο Ψυχάρης είναι ο συντονιστής του νέου
σχεδιασµού, ο οποίος µας απειλεί ως λαό και ως ∆ηµοκρατία. Αυτός ανέλαβε να τραβήξει
τους βενιζελικούς από το "κάδρο" και να βάλει στην πρώτη γραµµή τους λαθροµετανάστες,
αλλά και τα ύποπτα "σταγονίδια".
Σ' ό,τι αφορά το πρώτο, τα πράγµατα είναι
απλά. Τώρα θα καταλάβει ο αναγνώστης τον λόγο
που

"έχτιζαν"

το

λαθροµετανάστες

πρόβληµα

…Τον

λόγο

µε

που

τους

στήριξαν

σκουπίδια δηµάρχους µε δηλωµένη θέληση να
µετατρέψουν τις δύο µεγαλύτερες πόλεις της χώρας
σε

άναρχα

δηµάρχους
εκλέχθηκαν

και

βρόµικα

χωρίς

καµία

µε

καταστρατηγώντας

"Ισλαµαµπάντ"
νοµιµότητα,

ελάχιστες
την

αρχή

της

…∆ύο
εφόσον

ψήφους,
απόλυτης

πλειοψηφίας που προβλέπεται για τις θέσεις τους. ∆ύο άχρηστοι άνθρωποι, οι οποίοι κατά
σύµπτωση εκτός από λαθρολάγνοι είναι και Κολεγιόπαιδες.
Όλα αυτά είναι µέρος του ίδιου σχεδιασµού. Μεθοδικά και σε αρκετά µεγάλο βάθος
χρόνου έφτιαξαν τους "απέναντι" …Τους "απέναντι", τους οποίους φρόντισαν να τους
εµφανίσουν σαν φανατικούς θρησκόληπτους, οι οποίοι πέρα από τον "Προφήτη" δεν
αναγνωρίζουν καµία ∆ηµοκρατία.
Με νόµους τύπου Ραγκούση έδωσαν "νοµιµότητα" και "παρουσία" σε ένα σοβαρό
ποσοστό των λαθροµεταναστών. Με νόµους, που αδικούν τον ελληνικό λαό, αλλοίωσαν την
πληθυσµιακή σύνθεση του ελληνικού κράτους και δηµιούργησαν έναν "µοχλό", πίσω από
τον

οποίο

µπορούν

να

κρυφτούν

οι

δωσίλογοι

…Έναν

"µοχλό"

εξαθλιωµένο,

τροµοκρατηµένο και εξοικειωµένο µε τη βία, που είναι έτοιµος να υπερασπιστεί όποιον του
υπόσχεται ασφάλεια …Έναν "µοχλό", που τους εξασφαλίζει άµυνα …Έναν "µοχλό" σε
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συνεχή ετοιµότητα, που τους επιτρέπει να απειλούν τον ελληνικό λαό σε περίπτωση που
αυτός θελήσει να χρησιµοποιήσει τη µαζικότητά του ως "όπλο" ενάντια στην οικονοµική
ισχύ των δωσίλογων.
Όλα αυτά, για κάποιον που έχει γνώσεις, δεν είναι πρωτοφανή …Επανάληψη των ίδιων
παλιών δεδοµένων έχουµε. Οι σηµερινοί δωσίλογοι, που είναι τα παιδιά των παλιών
δωσίλογων, προσπαθούν να µιµηθούν τις καταστάσεις, οι οποίες µας οδήγησαν στα
∆εκεµβριανά και στον εθνικό διχασµό. Η πρόκληση διχασµών ήταν πάντα η "εξειδίκευση"
των βενιζελικών και το τελευταίο όπλο τους για τη σωτηρία τους µετά από κάθε προδοσία
τους. Απλά, τους υποτιθέµενους "επαναστάτες" κοµµουνιστές, οι οποίοι "τρόµαζαν" τους
δηµοκράτες "νοικοκυραίους", τους αντικατέστησαν µε τους στασιαστές λαθροµετανάστες.
"Πολιτεύµατα, περιουσίες, τάξεις και ηθικές" απειλούσαν καί οι µεν καί οι δε.
Το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη Παπανδρέου —ως εκφραστής του δωσιλογισµού— ενήργησε µε
τον παλιό "τυφλοσούρτη". Μέσω του Ραγκούση έκανε ό,τι έκανε η κυβέρνηση του παππού
του. "Θωράκισε", "ενθάρρυνε" και "όπλισε" µε δικαιώµατα αυτούς, οι οποίοι τροµάζουν τους
"νοικοκυραίους". Το ΚΚΕ και πάλι "αρωγός" σ' αυτήν την προσπάθεια των Αµερικανών και
των δούλων τους …Για άλλη µια φορά "απέναντι" από την ελληνική κοινωνία και ανάµεσα
στην "απειλή" …Ανάµεσα τους λαθροµετανάστες, ως µυστικοσύµβουλος και καθοδηγητής.
Το ίδιο ζαχαριαδικό ΚΚΕ στελεχωµένο και πάλι µε την ανάλογη ποιότητα κοινωνικής
"γλίτσας" …Της ίδιας υψηλής ποιότητας χαφιέδες µε τον Ζαχαριάδη και τον Σιάντο είναι οι
σηµερινοί

Παπαρήγες,

οι

Μαϊληδες

και

οι

Μπογιόπουλοι.
Τώρα

έχουν

µπει

στην

τελική

φάση

του

σχεδίου. Οι διαφορετικοί, οι περίεργοι, οι επίφοβοι
άρχισαν να γίνονται επικίνδυνοι. Τους "στήνουν"
απειλητικούς απέναντι στις δυνάµεις ασφαλείας και
τους

φωτογραφίζουν.

Υπάρχουν

πλέον

οι

φωτογραφίες, οι οποίες διοχετεύονται µέσω των
ΜΜΕ στον λαό και τους δείχνουν να φαίνονται επικίνδυνοι. Άρχισαν οι λαθροµετανάστες να
παίζουν τα αντιεξουσιαστικά παιχνίδια βίας µε τις δυνάµεις ασφαλείας …Τα ίδια παιχνίδια, τα
οποία θα "έπαιζαν" τα στελέχη του ΚΚΕ µε την αστυνοµία του Έβερτ υπό τις υποδείξεις των
ξένων ιµπεριαλιστών. Η απειλή της ∆ηµοκρατίας έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά
…Σκουρόχρωµη σάρκα συγκεκριµένα.
Ξαφνικά η βενιζελική εξουσία όχι απλά φεύγει από το πρώτο πλάνο του προβλήµατος,
αλλά θα γίνει το ασφαλές "καταφύγιο" των πολιτών. Οι φοβισµένοι πολίτες θα πάψουν να
βρίζουν την αστυνοµία, η οποία τους χτυπούσε ως "αγανακτισµένους" στο Σύνταγµα και θα
στρατευτεί µαζί της, όταν θα κάνει τα ίδια στους "εχθρούς". Οι άρχοντες του κράτους —και
άρα οι βενιζελικοί— από "στόχος" θα γίνουν και πάλι "σωτήρες". Ο βενιζελικός και
Κολεγιόπαις ∆ένδιας ήδη άρχισε να παριστάνει τον "σωτήρα" των πολιτών. Πώς όµως θα
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γίνουν σωτήρες; …Όταν απειληθεί µια γενική κοινωνική σύρραξη κι αυτοί εµφανιστούν σαν
οι απαραίτητοι παράγοντες για την κοινωνική ειρήνη.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τον λόγο που "επένδυσαν" στη Χρυσή Αυγή; …Η σωσίβια
"λέµβος"

των

βενιζελικών

είναι.

Μόνοι

τους

δηµιούργησαν

το

πρόβληµα

των

λαθροµεταναστών και οι ίδιοι τώρα ενθαρρύνουν τη λάθος λύση, ώστε µέσα στο "θολό"
τοπίο να ξεφύγουν. Τώρα "φουσκώνουν" τη Χρυσή Αυγή. Τη "φουσκώνουν" µε τα δικά
τους µέσα. Τα δικά τους µέσα έκαναν τον Κασιδιάρη φίρµα. Τα δικά τους µέσα τού έδωσαν
"χρόνο" στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Τα δικά τους µέσα τον "εκπαίδευσαν" στην επαφή µε
τον κόσµο. Τα δικά τους µέσα τον "ακολουθούν" όταν δίνει ΑΙΜΑ ή ΤΡΟΦΗ µόνον σε
Έλληνες και σε κανέναν άλλον. Όλα αυτά δεν έγιναν µε τυχαία σειρά.
Αφού πρώτα δηµιούργησαν την ξένη "απειλή",
τώρα θα βάλουν απέναντί της την ντόπια "άµυνα"
…Την

οξύθυµη

και

λίγο

ανεγκέφαλη

"άµυνα".

Θέλουν απέναντι σε µια µάζα να χρησιµοποιήσουν
"εκνευρισµένη" µάζα, ώστε να εξασφαλίσουν για
τους εαυτούς τους την πολυτιµότητα του ρόλου τού
διαιτητή …Εύκολο είναι …Όποτε θέλουν µπορούν να
προκαλέσουν ένα µαζικό φαινόµενο σύγκρουσης,
το οποίο θα τροµοκρατήσει την κοινωνία. Από τη στιγµή που η δηµοσιότητα "ενθαρρύνει"
τη Χρυσή Αυγή να παριστάνει την "αρχή" και να στέλνει "κλιµάκια" και να πραγµατοποιεί
παράνοµους ελέγχους ανθρώπων, στο "χέρι" του παρακράτους είναι το πότε θα προκαλέσει
σύγκρουση. Το παρακράτος θα αποφασίσει πότε θα στείλει κάποια από τα "καλά" παιδιά των
δουλεµπόρων και των ισλαµοναζί να "αµυνθούν". Το παρακράτος θα αποφασίσει πότε θα
χρησιµοποιήσει τους "19-χρονους", που τώρα προστατεύει.
Όλα αυτά, τα οποία πλέον βλέπουµε να συµβαίνουν καθηµερινά, δεν είναι τυχαία. Είναι
µέρος µιας καλά µεθοδευµένης πολιτικής …Συντονισµένης από τα βενιζελικά κέντρα και
παράκεντρα εξουσίας. ∆εν είναι µόνον ο Πάγκαλος αυτός, ο οποίος "βλέπει" τους "φορείς"
του φασισµού. Το ίδιο συµβαίνει και στα άλλα βενιζελικά "κλιµάκια". "Αιµατοχυσία" φοβάται
ο Ψυχάρης και ζητάει συνάντηση µε τον Τσίπρα. Γιατί να συναντηθεί µε τον Τσίπρα και όχι
µε τον Βενιζέλο; Γιατί να συναντηθεί µε τον Τσίπρα και όχι µε τον Σαµαρά; Μήπως για να
"υποδείξει" τους µονοµάχους;
Αυτό ακριβώς συµβαίνει. Λειτουργούν ως συµµορία και κάνουν "στοχευµένες" κινήσεις,
προκειµένου να τραβήξουν τους εαυτούς τους από το "κάδρο" και να παραστήσουν τους
"διαιτητές" και τους "ψύχραιµους" της δηµοκρατίας. Στόχος τους είναι να εµφανίσουν και
πάλι σαν "µονοµάχους" τους ίδιους ηλίθιους, οι οποίοι κάποτε µας οδήγησαν στον Εµφύλιο
…Τους φανατικούς δεξιούς και τους επίσης φανατικούς της άκρας Αριστεράς, η οποία φτάνει
µέχρι το ΚΚΕ …Τους φανατικούς της βλακώδους και αφελούς ∆εξιάς εναντίον των
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ανεξάρτητων αριστερών "µισθοφόρων" µε το "µπλοκάκι" της παροχής υπηρεσιών στην
Ασφάλεια, µέχρι την πάµπλουτη "βιοµηχανία" προβοκάτσιας ΚΚΕ.
Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ψυχάρης. Θέλει να εµφανιστεί ως
"συνοµιλητής" των αντιµαχόµενων πλευρών …Ευαίσθητος και πολιτισµένος "συνοµιλητής"
κάποιων φανατικών µαζών. Με τον τρόπο αυτόν θέλει ν' αποκλείσει τον εαυτό του και τους
βενιζελικούς από την "εξίσωση" της καταστροφής …Θέλει να µας "δείξει" τους επιλεγµένους
µονοµάχους, για να µπορέσει η συµµορία των οµοίων του να τραβηχτεί από το "πλάνο".
Θέλει να µιλήσει ο Ψυχάρης στον Τσίπρα για τη Χρυσή Αυγή. Αυτός, ο οποίος µέσω του
∆ΟΛ και του Mega "φούσκωσε" τη Χρυσή Αυγή σαν "πρόβληµα" µε την επιλογή του
συγκεκριµένου συζητητή, θα βάλει "απέναντί" της τον Τσίπρα και άρα την επίσηµη
"Αριστερά". Την "Αριστερά" από το ΣΥΡΙΖΑ µέχρι το ΚΚΕ, το οποίο έχει ταχθεί ήδη υπέρ των
µεταναστών και άρα έχει πάρει ήδη θέση "απέναντι" στη Χρυσή Αυγή.
Όλα αυτά µε τις "ευχές" των δανειστών …Με τις ευχές των ναζιστών της Νέας Τάξης
…Της ίδιας Τάξης, που µας έβαλε στον Εµφύλιο …Της ίδιας Τάξης, που, για να σώσει τους
συνεργάτες της και τον εαυτό της, έβαλε τους πάντες στο "στηµένο" κυνήγι των
"κοµµουνιστών",

που

δήθεν

απειλούσαν

τη

∆ηµοκρατία.

Σήµερα

τον

ρόλο

των

κοµµουνιστών τον παίζουν οι ισλαµιστές και τον ρόλο των φανατικών και ανεγκέφαλων
∆εξιών οι Χρυσαυγίτες. Οι δωσίλογοι βρήκαν και πάλι ρόλο να "κρυφτούν". Και πάλι θα
είναι οι προστάτες της ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να µας σώσουν από τους
φανατικούς όλων των πλευρών. Μέσω του ΤΑΙΠΕ∆ κλέβουν ακόµα και την τελευταία στιγµή
και

την

ίδια

ώρα

"δείχνουν"

σαν

φασίστες

ανθρώπους φτωχούς και αφελείς.
…Όλοι οι µηχανισµοί στην διάθεσή τους. Ο
δήµαρχος

Αθηνών

έδωσε

τη

δυνατότητα

να

ξεκινήσουν στην Αθήνα τα "προεόρτια" τύπου
∆εκεµβριανών. ∆εν είναι τυχαίο το σύνθηµα της
διπλανής φωτογραφίας. Αυτό το σύνθηµα δεν είναι
γραµµένο από ισλαµιστές και πολύ περισσότερο από
λαθροµετανάστες. Αυτό το σύνθηµα είναι γραµµένο
από

βενιζελικούς

καθοδήγηση

παρακρατικούς

ξένων

µυστικών

και

υπό

την

υπηρεσιών

…"Μιµείται" τη "σφαγή" του Μελιγαλά …Μιµείται τις
προβοκάτσιες του ΚΚΕ απέναντι στη ∆ηµοκρατία …Τις προβοκάτσιες εκείνες, οι οποίες
"συσπείρωσαν" τον λαό απέναντι σε έναν εχθρό, τον οποίον δεν γνώριζαν.
Γι' αυτόν τον λόγο τούς είναι χρήσιµοι οι ισλαµιστές στον σχεδιασµό. Τους είναι
χρήσιµοι, όχι επειδή ανήκουν σε διαφορετική θρησκεία, αλλά γιατί η θρησκεία αυτή δεν
είναι συµβατή µε την αστική νοοτροπία. Είναι µια θρησκεία, που στη φανατική της µορφή
"µισεί" τη ∆ηµοκρατία και µπορεί να µιµηθεί τον σταλινισµό. Ελλείψει σταλινικών και
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µπολσεβίκων, εχθροί της ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι θα συσπειρώσουν τον λαό γύρω από τους
"ήρωες" βενιζελικούς, θα είναι οι ισλαµιστές. Οι δεξιοί χρυσαυγίτες απλά θα είναι οι
φανατικοί και οι ανεγκέφαλοι αντιφασίστες, οι οποίοι θα παίξουν τον περιορισµένο ρόλο
τους µέχρι να επανέλθει η τάξη …Η τάξη στην οποία "βασιλεύουν" οι πάµπλουτοι
βενιζελικοί.
Επειδή το παιχνίδι του Εµφυλίου είναι "χοντρό" για να παιχθεί µέχρι τέλους και
πιθανότατα µπορεί να µην "τσιµπήσει" ο κόσµος, έχουν και "εναλλακτικό" σχέδιο. Αν δεν
"φάει" ο κόσµος τον κίνδυνο από το Ισλάµ και τους "πεµπτοφαλαγγίτες" λάθρο, οι οποίοι µε
τη βοήθεια των "κοµµουνιστών" θέλουν να µας πάρουν την πατρίδα, έχουν εναλλακτική
…Θα εµφανίσουν κίνδυνο για τη ∆ηµοκρατία. Είχε "τσιµπήσει" κάποτε ο κόσµος σε έναν
τέτοιο σχεδιασµό και γιατί όχι και τώρα. Έτσι κι αλλιώς ούτε τα ονόµατα αλλάζουν. Κάποτε
κάποια "σταγονίδια" απειλούσαν την κυβέρνηση-Παπανδρέου και αυτά ήταν τελικά που µας
έβαλαν στη Χούντα …Τα "σταγονίδια" εκείνα, τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ανήκαν στον
ίδιο χώρο µε τον "στόχο" τους …Τα "σταγονίδια" εκείνα, τα οποία και τότε ήταν εκλεκτοί
των αποστατών …Των Λαµπράκηδων, των Μητσοτάκηδων, των Κωστόπουλων κλπ..
Τέτοια —ίδια— απειλητικά "σταγονίδια" ανακάλυψε το —ίδιο— Βήµα εναντίον µιας —
ίδιας— βενιζελικής κυβέρνησης ενός συνονόµατου εγγονού. Τέτοια παρωδία έργου και
ακριβή επανάληψη σεναρίου δεν είχαµε ούτε στην εποχή της βιντεοκασέτας και του
Ταµπτάκου. Αυτό το ίδιο Βήµα µάς "ενηµέρωσε" ότι και ο Τέως ετοιµάζεται να κάνει κόµµα
…Ότι ότι. Προσπαθούν να ενεργοποιήσουν ένστικτα και φοβίες και δοκιµάζουν τα πάντα.
Αρκεί να εµφανίσουν όλους τους γνωστούς εχθρούς της ∆ηµοκρατίας και να παρουσιαστούν
οι ίδιοι σαν εγγυητές της …Λίγο "ακριβοί", αλλά εγγυητές. Οι δισεκατοµµυριούχοι βενιζελικοί
θα µας σώσουν από τους φασίστες Λοχαγούς και από τους φασίστες "γαλαζοαίµατους"
…Μιλάµε για εθνικό "κεφάλαιο" …"Χρυσό" στην κυριολεξία "κεφάλαιο".
Το τέλος της ιστορίας.
Έρχεται πόνος.
Η παγκόσµια ιστορία φτάνει σε ένα κρίσιµο σηµείο "καµπής" και αυτό δεν θα µπορούσε
να αφήσει ανεπηρέαστη και την Ελλάδα. Η Νέα Τάξη των τοκογλύφων δείχνει σηµάδια
διάλυσης. Τα υπερβολικά χρέη των ισχυρών κρατών, σε συνδυασµό µε την αποβιοµηχάνιση
της ∆ύσης —και άρα την αδυναµία ανάκαµψης—, οδηγούν τους πάντες σε αδιέξοδο.
Φτάνουµε όλοι µαζί πλέον σε ένα αδιέξοδο, όπου αναγκαστικά θα οδηγηθούµε στον
εντοπισµό και την κρίση αυτών, οι οποίοι µας οδήγησαν στο σηµείο αυτό …Στην κρίση των
ισχυρών. Για την Ελλάδα αυτοί οι ισχυροί είναι οι βενιζελικοί. Θα αποδειχθεί ότι ο
"βενιζελισµός" είναι πραγµατικά η πιο επικίνδυνη "αρρώστια", που έπληξε ποτέ το ελληνικό
"κορµί".
Ποτέ άλλοτε στην υπερχιλιετή ιστορία του ελληνισµού δεν υπήρξε τέτοιος κίνδυνος για
την επιβίωσή του. Αν δεν ήµασταν τυχεροί ως λαός, ώστε να φτάσουµε µαζί µε όλους τους

53

Global Covernment και βενιζελική συμμορία

άλλους λαούς στον σηµερινό ιδιόµορφο "τερµατισµό", θα µας είχε "αποτελειώσει" ο
βενιζελισµός …Θα ήταν "µοιραίος" …Μια πραγµατική κοινωνική "ασθένεια", που εκφυλίζει
την κοινωνία …Μια "ασθένεια", η οποία δεν έχει κάποια συγκεκριµένα γεωγραφικά ή ταξικά
χαρακτηριστικά, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο του ελληνικού κορµού. Αυτή η "ασθένεια", η
οποία διαρκώς εµπλουτίζεται µε νέα µέλη, έχει την τάση διαρκώς να επιδεινώνεται. Αντλεί
ό,τι χειρότερο έχει η κοινωνία και τελικά το στρέφει εναντίον του εαυτού της.
Το αίτιο αυτής της "µάστιγας" βρίσκεται στην ατιµωρησία που προσφέρει στα µέλη της
…ό,τι κι αν κάνουν …όσο εγκληµατικό κι αν είναι. Εξουδετερώνει το πιο βασικό
χαρακτηριστικό, που δίνει δύναµη στον ελληνισµό και είναι η έννοια της ∆ικαιοσύνης. Η
κοινή αίσθηση των Ελλήνων περί δικαίου ήταν αυτή, η οποία πάντα ξεχώριζε τον ελληνισµό
σε σχέση µε όλους τους άλλους λαούς. Οι Έλληνες πολεµούσαν το άδικο απ' όπου κι αν
προέρχονταν

αυτό.

∆εν

τιµούσαν

τον

απατεώνα,

όσο

κι

αν

αυτός

"προόδευε".

Αποστρέφονταν τον άτιµο, ακόµα κι αν ήταν οικείος τους.
Αυτή η απέχθειά τους προς την απάτη και την αδικία δεν ήταν τυχαία …Προέκυπτε από
την παιδεία τους …Προέκυπτε από τα Έπη. Ο λαός, ο οποίος λάτρεψε τον Αχιλλέα και τον
Οδυσσέα, δεν µπορούσε να συγχωρέσει την αδικία. Οι ήρωές του γίνονταν "τρελοί" όταν
αδικούνταν και αυτό ακριβώς περιγράφουν τα Έπη. Περιγράφουν την "τρέλα", η οποία
δικαίως καταλαµβάνει όποιον "πνίγεται" από το δίκιο του. ∆εν µπορείς να είσαι Έλληνας και
να µην αντιδράς, όταν βλέπεις την αδικία, είτε σε αφορά είτε όχι. Αυτή η αίσθηση έκανε
πανίσχυρο τον ελληνισµό, εφόσον "εξόντωνε" τα "άρρωστα" φαινόµενα εν τη γενέσει τους.
Η κοινωνία "τιµωρούσε" το άδικο πριν ακόµα φτάσουν οι δικαστές. Η κοινωνία ήταν τόσο
αµείλικτη, που κανένας δικαστής —όσο σκληρός κι αν ήταν- δεν µπορούσε να την
ανταγωνιστεί.
Ο αγώνας για το δίκιο ένωνε τους Έλληνες µεταξύ τους. Ο αγώνας για το δίκιο
"σκότωνε" τα παράσιτα, τους τεµπέληδες και τους προδότες πριν καν δοκιµάσουν τη
"τζάµπα" διάκριση. Ο αγώνας µη τυχόν και κάποιος µε "µέσον" ή µε "πονηριά" πάρει
παραπάνω απ' όσα δικαιούνταν δεν άφηνε τους Έλληνες ποτέ ήσυχους. Με αυτήν την
αίσθηση περί δικαίου βάδιζαν οι ελληνικές "κοινότητες" µέσα στον χρόνο και αυτή θα ήταν
το ιδανικό ν' "αποτυπώσουν" οι Έλληνες στο οργανωµένο σύστηµα ∆ικαιοσύνης του
νεοσύστατου κράτους τους …Ήταν όµως άτυχοι …Έπεσαν πάνω στους βενιζελικούς
…Έπεσαν στη χειρότερη µορφή του παρασιτισµού και µάλιστα στη χειρότερη δυνατή στιγµή,
εφόσον τότε θεµελιωνόταν το κράτος στην τελική του µορφή. Το αποτέλεσµα ήταν να
έχουµε

ένα

κράτος-"καρναβάλι"

…Ένα

κράτος

ελληνορθόδοξων

χριστιανών

µε

προτεσταντική ηγεσία …Μια κοινωνία, η οποία δεν µπορούσε να βάλει "πυξίδα" για την νέα
ιστορική πορεία.
Υπό αυτήν την έννοια αντιλαµβάνεται κάποιος διαφορετικά το περίφηµο …"Ανήκοµεν εις
την ∆ύσιν". Το αντιλαµβάνεται σε όλη του την τραγικότητα, εφόσον δεν σηµαίνει ότι
"ανήκοµεν εις την ∆ύσιν" επειδή είµαστε ίδιοι µ' αυτήν και ως εκ τούτου συµπορευόµαστε.
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Το "ανήκοµεν εις την ∆ύσιν" δεν είναι µια ιστορική ή πολιτισµική διαπίστωση, όπως αρχικά
φαίνεται. Στην πραγµατικότητα είναι µια οικονοµική ανακοίνωση προς τους Έλληνες.
"Ανήκοµεν εις την ∆ύσιν" ως ιδιοκτησία, γιατί µας παρέδωσαν σ' αυτήν οι ηγέτες µας.
"Ανήκοµεν εις την ∆ύσιν", γιατί µας πρόδωσαν οι ηγέτες, προκειµένου να πάρουν την
"προµήθειά" τους. Όλα αυτά έγιναν, γιατί οι προδότες δεν τιµωρήθηκαν ποτέ για κανένα
έγκληµά τους.
∆εν υπάρχει πλέον το κοινό περί δικαίου αίσθηµα µεταξύ των Ελλήνων. Οι βενιζελικοί,
µονοπωλώντας την εξουσία, έπαιξαν µε τα ιερά και τα όσια του συστήµατος. ∆εν δίστασαν
να παρέµβουν στη λειτουργία του συστήµατος ∆ικαιοσύνης και σχεδόν "νέκρωσαν" αυτήν
την κοινή κοινωνική αίσθηση. Εξασφαλίζοντας την ατιµωρησία για τις κλοπές και τις αδικίες
τους, θέλησαν να κάνουν την αθλιότητα και κοινωνικά αποδεκτή …Έκαναν σχεδόν "µαγκιά"
την αδικία, γιατί τους βόλευε να εµφανίζονται "µάγκες", ενώ ήταν απλοί άχρηστοι
απατεώνες, που πλούτιζαν κλέβοντας.
Σε αυτό το σηµείο "νόθευσαν" την ελληνική νοοτροπία. Μεταφύτευσαν στην καρδιά του
ελληνισµού —και άρα στην Ελλάδα— προτεσταντικά ήθη. Μετέφεραν τα πρότυπα του
δυτικού καιροσκοπισµού και του συµφεροντολογισµού. Έκαναν κοινωνικά πρότυπα τους
"ατιµώρητους" απατεώνες όλων των ειδών. Έκαναν πρότυπα τούς µαυραγορίτες που τα
"κονόµησαν" και δεν τιµωρήθηκαν ποτέ. Έκαναν πρότυπα τα Κολεγιόπαιδα, τα οποία
προοδεύουν µε "µέσον". Η Ελλάδα έδιωχνε µε τις κλωτσιές τις Μελίνες και ο βενιζελισµός
τις έφερνε "πίσω", για να τις κάνει ηρωίδες. Μισό στρέµµα τάφο µπροστά στο Α’
νεκροταφείο έχει η Μελίνα, ενώ τον τάφο του Κολοκοτρώνη για να τον βρεις θα πρέπει να
τον ψάξεις µε χάρτη, αφού πρώτα "πατήσεις" κατά λάθος τον τάφο του Παναγούλη.
"Μπλοκάροντας" το πλέον βασικό χαρακτηριστικό του ελληνισµού, τον εξασθένισαν και
σήµερα τον οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στον "θάνατο".
"ανοσοποιητικό" σύστηµα

Έχουν εξουδετερώσει το

του ελληνισµού, εφόσον έχουν "µπλοκάρει" το σύστηµα

∆ικαιοσύνης …Εγγυηµένο κέρδος να υπάρχει και ο "ιός" του βενιζελισµού θα επεκταθεί
ακόµα κι εκεί που δεν θα µπορούσε να το φανταστεί ποτέ κανένας. Από τη ∆ικαιοσύνη
πέρασε στην πολιτική, στον στρατό, στην Εκκλησία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους
συλλόγους κλπ.. Όπου δραστηριοποιούνται Έλληνες και υπάρχουν ταµεία µε χρήµατα, ο
βενιζελισµός βρίσκει φιλόξενο "περιβάλλον" ν' αναπτυχθεί.
Στη χώρα αυτή, που έστησε Θερµοπύλες, δοξάστηκαν οι Εφιάλτες και οι Λεωνίδες
λυντσαρίστηκαν

…Πουθενά

στον

κόσµο

οι

δωσίλογοι

δεν

κατηγόρησαν

τους

αντιστασιακούς, επειδή αυτοί …αντιστάθηκαν …Πουθενά στον κόσµο αυτοί, οι οποίοι έγιναν
µεγιστάνες από επιδοτήσεις της Χούντας δεν τιµήθηκαν και σαν αντιστασιακοί δηµοκράτες
…Πουθενά στον κόσµο δεν υπάρχει νόµος σαν αυτόν, που η βενιζελική συµµορία έχει
επινοήσει, περί ευθύνης υπουργών …Πουθενά στον κόσµο δεν υπάρχουν "ανεξάρτητες"
αρχές µονίµως στελεχωµένες µε άχρηστους πρώην δικαστικούς και απαλλαγµένες από κάθε
ποινική ευθύνη. Μόνον στην Ελλάδα των βενιζελικών συµβαίνουν αυτά. Έχοντας
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εξασφαλίσει τις "πλάτες" των ξένων κάνουν ό,τι θέλουν …Πουθενά στον πολιτισµένο κόσµο
δεν θα επέτρεπε η ∆ικαιοσύνη την ίδρυση ενός ΤΑΙΠΕ∆ …Πουθενά στον πολιτισµένο κόσµο
δεν θα επέτρεπε η ∆ικαιοσύνη τις "παραγραφές" των εγκληµάτων των πολιτικών.
Λογικό είναι λοιπόν να βλέπουµε διαρκώς µια επιδείνωση της κατάστασης. Στην
κυριολεξία δεν υπάρχει καταστροφικό γεγονός για τον ελληνισµό για το οποίο να µην
ευθύνεται στο µεγαλύτερο βαθµό ο βενιζελισµός. Εδώ και έναν αιώνα δεν υπάρχει ούτε µία
γενιά Ελλήνων, που να µην υπέφερε εξαιτίας του …Όλα για το κέρδος …∆ιαρκώς υψωµένη
"σηµαία" ευκαιρίας …∆ιαρκώς σε αναζήτηση νέων "αφεντικών" …σε αναζήτηση για
"προµήθεια" από την "εκποίηση" του ελληνισµού. Μιλάµε για µια συµµορία ακρίδων …Μια
συµµορία, της οποίας η ιστορία είναι πολύ πιο βαθιά απ' ό,τι φαντάζεται κάποιος. Η
σηµερινή παράδοσή µας στο ∆ΝΤ είναι η τελευταία φάση ενός διαρκούς "ξεπουλήµατος".
…Ο βενιζελισµός κατέστρεψε τον ελληνισµό της Μαύρης Θάλασσας και επέτρεψε στον
Στάλιν να τον "εξοστρακίσει" στα βάθη της Ασίας …Ο βενιζελισµός κατέστρεψε τον
ελληνισµό της Μικράς Ασίας και επέτρεψε στον Κεµάλ να τον "ξηλώσει" από τις πατρίδες
αιώνων …Ο βενιζελισµός συνεργάστηκε µε τους Ναζί και επέτρεψε στον Χίτλερ να ρηµάξει
µια χώρα …Ο βενιζελισµός συνεργάστηκε µε τους Αµερικανούς και µας οδήγησε στον
Εµφύλιο …Ο βενιζελισµός µάς οδήγησε στη Χούντα …Ο βενιζελισµός πρόδωσε την Κύπρο
…Ο βενιζελισµός µάς λεηλάτησε στη Μεταπολίτευση …Ο βενιζελισµός συνεργάστηκε µε το
Ισραήλ και "ξεπουλάει" τη γη στην Παλαιστίνη …Ο βενιζελισµός σήµερα µάς παραδίδει
"πακέτο" στους δανειστές µας …Όλα για το κέρδος
…Ο µόνος "θεός" των βενιζελικών.
Σήµερα, που ο ελληνικός λαός στην κυριολεξία
πεινάει,

αυτοί

δεν

παύουν

ν'

ασχολούνται

καθηµερινά µε τη λεηλασία. Σ' αυτές τις δύσκολες
ώρες

για

τον

λαό,

όπου

υπάρχει

περίεργη

δοσοληψία µε υποψία κέρδους για τους απατεώνες,
πάντα βενιζελικοί πρωταγωνιστούν. Από τις κλοπές του ληστρικού ΤΑΙΠΕ∆ µέχρι το
"στικάκι" που "ξέχασε" ο Βενιζέλος να "αξιοποιήσει" ως Υπουργός και το πήρε σπίτι του ως
"αντικείµενο", πάντα οι βενιζελικοί επωφελούνται.
Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι και απίθανοι. "Βουλιάζει" η πατρίδα και αυτοί κλέβουν τα
"ασηµικά" της. Όπου υπάρχει έγκληµα και κλοπή εις βάρος του λαού και του κράτους,
πάντα κάποιος βενιζελικός θα πρωταγωνιστεί. Όπου υπάρχει ψέµα, προκειµένου να
ξεγελαστεί ο λαός, πάντα κάποιος βενιζελικός το έχει πει. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Όλα
αυτά ήταν ένα προµελετηµένο "έγκληµα".

Ο Γιωργάκης, που µας έβαλε στο ∆ΝΤ και ο

Αντωνάκης, που τον "κατήγγειλε", εφαρµόζοντας το Μνηµόνιο, ήταν "κρίκοι" της ίδιας
αλυσίδας.
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Όλα

αυτά

αποφασίστηκαν

σε

µυστικές

συναντήσεις των "εκλεκτών" και ζητήθηκαν από τα
δουλικά να εξυπηρετήσουν. Κάθε εξυπηρέτηση εις
βάρος της πατρίδας είχε ως ανταµοιβή και µια
µεγάλη

"καριέρα"

Μπίλντερµπεργκ

βενιζελικού

"ζήτησαν"

να

…Στη

Λέσχη

παραδοθεί

ο

τραπεζικός τοµέας στους βενιζελικούς τοκογλύφους
και

ο

Μητσοτάκης,

ο

οποίος

το

αποδέχθηκε,

έγινε

Πρωθυπουργός

…Στη

Λέσχη

Μπίλντερµπεργκ "ζήτησαν" την είσοδο των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα και ο
Αντωνάκης, ο οποίος το αποδέχθηκε, έγινε Πρωθυπουργός. …Στη Λέσχη Μπίλντερµπεργκ
"ζήτησαν" την είσοδό µας στο ∆ΝΤ και ο Γιωργάκης έγινε επίσης Πρωθυπουργός.
Τα πάντα από εκεί ξεκινάνε κι εκεί καταλήγουν. Εκεί βρίσκονται τα αφεντικά των
βενιζελικών …Στη Λέσχη Μπίλντερµπεργκ των Σιωνιστών και των Ναζιστών …Στη Λέσχη
αυτή, η οποία που θεωρητικά ιδρύθηκε για την αναχαίτιση του αντιαµερικανισµού στην
Ευρώπη και πρακτικά για την εξυπηρέτηση του αµερικανικού ιµπεριαλισµού, ο οποίος
προκαλούσε τον αντιαµερικανισµό αυτόν …Στη Λέσχη του Ρότσιλντ, του Ροκφέλερ, του
Μπους, αλλά και του ναζιστή Πρίγκιπα Βερνάρδου …Στη Λέσχη η οποία είναι εκ των
δεδοµένων το "τερµατικό" όπου επικοινωνούν οι βενιζελικοί µε τα "αφεντικά" τους …Στην
Λέσχη όπου απλά ανακοινώνονται οι αποφάσεις των αφεντικών στα δουλικά τους.
…Στη Λέσχη αυτή "ζήτησαν" να µην γίνουν ποτέ απαιτητές από την πλευρά της Ελλάδας
οι

γερµανικές

Μπακογιάννη

οφειλές
—που

το

και

ο

Πάγκαλος,

αποδέχθηκαν—

ο

Παπακωνσταντίνου,

έγιναν

υπουργοί

ο

Παπανδρέου,

Εξωτερικών

…Στη

η

Λέσχη

Μπίλντερµπεργκ "ζήτησαν" να οδηγήσουν µε τεχνητό "φούσκωµα" του ελλείµµατος την
Ελλάδα στο ∆ΝΤ και ο Παπαθανασίου και ο Παπακωνσταντίνου —που το αποδέχθηκαν—
έγιναν

Υπουργοί

Οικονοµικών

…Στη

Λέσχη

Μπίλντερµπεργκ

"παρήγγειλαν"

τον

"συνωστισµό" της Σµύρνης και όσοι το αποδέχθηκαν έγιναν Υπουργοί Παιδείας.
Ας ψάξει κάποιος να δει ποιοι πολιτικοί ασχολήθηκαν µε το µεταναστευτικό, µε το
έλλειµµα, µε το ∆ΝΤ ή µε την εκπαίδευση και ας δει στη συνέχεια τη "λίστα" της Λέσχης
Μπίλντερµπεργκ …Αµφίδροµη σχέση υπάρχει µεταξύ πρωταγωνιστών και παραχωρήσεων
…Απλά πράγµατα. Αν γνωρίζεις τη λίστα της Λέσχης Μπίλντερµπεργκ, γνωρίζεις ποιοι
πρόδωσαν την πατρίδα. Αν γνωρίζεις ποιοι πρόδωσαν την πατρίδα, µπορείς να φτιάξεις τη
λίστα της Λέσχης, χωρίς να την έχεις δει ποτέ.
…"Αν σου πω τι συζητάµε στη Λέσχη Μπίλντερµπεργκ, µετά θα πρέπει να σε
…σκοτώσω", µας είπε µεταξύ σοβαρού κι αστείου σε ανύποπτο χρόνο ο χιουµορίστας
δωσίλογος Παπακωνσταντίνου. Εµείς δεν γνωρίζουµε τι θα έκανε ο ίδιος απέναντι σε
κάποιον, που θα γνώριζε τον ρόλο του. Γνωρίζουµε όµως µε απόλυτη βεβαιότητα τι θα
έκανε ο λαός στον Παπακωνσταντίνου, αν γνώριζε τον ρόλο του …Θα τον κρεµούσε από τα
αχαµνά του στην πλατεία Συντάγµατος.
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Παρ' όλο που ζούµε σε καιρό µεγάλης θλίψης, η αισιοδοξία µας είναι µεγάλη, γιατί
πλησιάζει το τέλος. Έρχεται η ώρα της Κρίσης και όπου υπάρχει κρίση προδοτών, υπάρχει
και πόνος …Μεγάλος πόνος. Σειρά πλέον να πονέσουν έχουν οι προδότες και όχι οι λαοί. Οι
λαοί, όσο ήταν να πονέσουν, έχουν ήδη πονέσει …Τώρα έρχεται η σειρά των άλλων. Ο
γράφων µπορεί να διαβεβαιώσει τους ενδιαφερόµενους ότι σύντοµα θα πονέσουν πολύ
άσχηµα …Πάρα πολύ άσχηµα …Τόσο άσχηµα, όσο δεν φαντάζονται. Τα µέλη της γνωστής
Λέσχης θα συνθέσουν µια "Λέσχη", στην οποία κανένας δεν θα θέλει να µπει …και αυτοί, οι
οποίοι είναι µέσα, δεν θα µπορούν ποτέ να βγουν.
Εδώ έχει νόηµα η φράση …"Έχουν γνώση οι φύλακες". Η ανθρωπότητα —και η Ελλάδα
ειδικότερα— έχει "φύλακες" …Απόλυτα εξειδικευµένους "φύλακες", οι οποίοι γνωρίζουν τα
πάντα σ' ό,τι αφορά τα πρόσωπα και τις πράξεις τους. Με "χειρουργική" ακρίβεια θα
αποκολληθούν όλοι αυτοί από την κοινωνία και τις οικογένειές τους, για να βαδίσουν τον
"δρόµο" της τιµωρίας. Το µόνο θετικό της σηµερινής κρίσης είναι αυτό …"Έπνιξαν" τους
Έλληνες στην αδικία και τους "ξύπνησαν" …"Έπνιξαν" τους Έλληνες στην αδικία και τώρα
θα δουν τι κάνουν τα παιδιά των Ελλήνων, όταν τους "πνίγει" η αδικία …Έρχεται πόνος
…Πολύς πόνος …∆ίκαιος πόνος πάνω σε άδικους ανθρώπους …ΝΑΖΙ τα φάγατε και
…ΜΑΖΙ θα πονέσετε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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