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Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι,
Είμαστε μια… «τυχερή» χώρα διότι έχουμε για κυβέρνηση
ένα πολυπληθή… «θίασο», κατάλληλο για «θεατρικές επι-
θεωρήσεις», αλλά είμαστε άτυχοι διότι ο κακόγουστος αυτός
θίασος, που αντί για γέλιο μας προκαλεί κλάματα, μας κο-
στίζει τόσο…ακριβά.
Ο θίασος αυτός που παριστάνει την κυβέρνηση συγκροτή-
θηκε…αντισυνταγματικά, καθώς είναι η χειρότερη εφαρμογή
της αλήστου μνήμης βασιλικής θεωρίας του…Κηπουρού-
Πρωθυπουργού, τον οποίο δεν ψήφισε ο Λαός.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Πώς διορίστηκε Πρωθυπουρ-
γός  ο υπάλληλος της Goldman Sacks κ. Λουκάς  Παπαδή-
μος, ο οποίος ήταν Σύμβουλος του Γιωργάκη μέχρι την
παραμονή της ορκωμοσίας του, 10 Νοέμβρη 2011. 
Βέβαια, τον πρότεινε ο κωλοτούμπας… «Λαγός» Καρατζα-
φύρερ, και τον αποδέχτηκε ο… «αδούλωτος» Σαμαράς!
Θα δείτε στο τέλος της «θητείας του», τον βίο και την πολι-
τεία αυτού του τραπεζίτη… «Πρωθυπουργού».
Εδώ και 2 χρόνια λέμε και γράφουμε ότι: είμαστε πτωχευμέ-
νοι προ 30 ετών διότι ξοδεύαμε περισσότερα από αυτά που
παρήγαμε σαν κράτος.
Χρωστάμε 360 ΔΙΣ € ή 160% του ΑΕΠ. Όμως διαχειρίσιμο
θεωρείται το χρέος μιας χώρας εάν βρίσκεται περίπου στο
70% και σε οικονομίες που δουλεύουν και παράγουν. 
Όχι όπως την δική μας, όπου ούτε λειτουργεί, ούτε παρά-
γουμε τίποτε. Άρα είμαστε ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΙ
Τα επιπλέον χρήματα που ξοδεύαμε τόσα χρόνια τα δανει-
ζόμαστε από τους διεθνείς τοκογλύφους, οι οποίοι γνώριζαν
πολύ καλά σε ποιά οικονομική κατάσταση βρισκόταν η Ελ-
λάδα. Μας δάνειζαν όμως με την παρότρυνση των πολιτικών
πατρώνων μας για να πτωχεύσουμε και να μας υποδουλώ-
σουν, πολιτικά και οικονομικά στην Νέα Τάξη.
Πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ μας εμπιστεύτηκε ότι ο «Αν-
δρέας» τους έλεγε ότι: ουδέποτε πτώχευσε  χώρα, γι’ αυτό
να δίνετε λεφτά αφιδώς στον κόσμο. Ήταν η αρχή που επι-
καλείτο ο γραφικός Ευάγγελος Γιαννόπουλος: Να δώσουμε
λεφτά για να λαδώσει το άντερο του κοσμάκη και αργό-
τερα ας του βγάλουμε το…λαδωμένο άντερο, όπως γίνεται
σήμερα.
Ο Λαός πανηγύριζε αφού…λάδωσε το άντερό του και στήριζε
τα μειοδοτικά κόμματα, ενώ οι διάφοροι εκπρόσωποί των (
δηλαδή Βουλευτές-Νομάρχες-Δήμαρχοι-Πρόεδροι Κοινότη-
τος κτλ.) έκαναν ρουσφέτια και εξαγόραζαν τον Λαό, για λο-
γαριασμό των αφεντικών τους, ενώ την ίδια στιγμή οι φαύλες
πολιτικές  οικογένειες  επλούτιζαν. 
Τελευταία ανέκυψε το θέμα ότι Έλληνες βουλευτές έχουν
λεφτά στην Ελβετία, καθώς ένας ελληνοελβετός βουλευτής
έκαμε ενέργειες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελβετίας
για να δοθούν οι λίστες των Ελλήνων καταθετών. Όμως η
Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελβετίας του είπε ότι από το
2005 τους λέμε να έλθουν να τους δώσουμε τα στοιχεία
αλλά αυτοί δεν έρχονται. Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν για πόσο
φαύλους και απατεώνες μιλάμε. Τελευταία ακούγεται ότι στο
γραφείο του Πετσάλνικου υπάρχουν καταστάσεις με λίστες
Βουλευτών-καταθετών στην Ελβετία, αλλά τις έχει κλειδα-
μπαρωμένες για να μην διαρρεύσουν και τους κρεμάσει ο

Λαός.
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχασε τον παραγωγικό της ιστό. Οι
Βιομηχανίες έκλειναν και η αγροτική παραγωγή διελύετο
λόγω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. η οποία
ήλεγχε την Ελληνική αγροτιά. Η βιομηχανία ζάχαρης έκλεισε,
το βαμβάκι σταμάτησε, το σιτάρι πλέον εισάγεται, το κρέας
μας απαγορεύουν να το παράγουμε, το γάλα εισάγεται από
τον Βορά, ακόμα και ντομάτες, πιπεριές κτλ τα εισάγουμε!
Εμείς μια κατεξοχήν Αγροτική χώρα εισάγουμε τα περισσό-
τερα αγροτικά προGόντα που καταναλώνουμε.
Οι βιοτεχνίες των Πετραλώνων που παρήγαγαν εσώρουχα,
ρούχα και παπούτσια έκλεισαν. Τις μετέφεραν στην Βουλ-
γαρία όπου είναι φτηνότερο το εργατικό κόστος, ενώ τα κτί-
ρια των Βιοτεχνιών στα Πετράλωνα έγιναν Μπάρ και
Καμπαρέ και τα γέμισαν με…Βουλγάρες καμπαρετζούδες.
Αυτή ήταν η… «ευρωπα0κή προοπτική» της χώρας που σχε-
δίασαν οι μειοδότες πολιτικοί μας.
Αυτή η από-βιομηχανοποίηση , από-αγροτοποίηση και από-
παραγωγικοποίηση την ελληνικής οικονομίας, έκαμε την Ελ-
λάδα πλήρως εξαρτημένη και υπόδουλη στις ευρωπαGκές
δομές, και έτσι δεν μπορεί να ζήσει από μόνη της, χωρίς να
εισάγει τα πάντα.
Τώρα οι διεθνείς τοκογλύφοι για να εξασφαλίσουν τα λεφτά
τους συγκρότησαν μια εταιρία στο Λουξεμβούργο (EURIKA)
και αποτίμησαν ΟΛΟΚΛΗΡΗ την δημόσια περιουσία της Ελ-
λάδος σε 125 ΔΙΣ ευρώ, και η οποία θα αναλάβει να πουλή-
σει ολόκληρη την χώρα για 125 ΔΙΣ. Δηλαδή θα μας πάρουν
ολόκληρη την Δημόσια Περιουσία και θα παραμείνουμε υπό-
δουλοι και σκλάβοι με υπόλοιπο δημόσιου χρέους άνω των
200 ΔΙΣ. Δηλαδή αιώνια σκλάβοι.
Όλα τα παραπάνω συνέβησαν καθώς οι ξένοι έχουν εξαγο-
ράσει και ελέγχουν πλήρως το προδοτικό πολιτικό σύστημα
της χώρας με τους μειοδότες αρχηγούς των κομμάτων, οι
οποίοι… «επιλέγουν» και… «εγκρίνουν» τους κατά τόπους
υπάκουους υποταχτικούς των βουλευτές, τους οποίους

χρησιμοποιούν ΜΟΝΟ για να ψηφίζουν στη Βουλή τις προδο-
τικές επιλογές των αρχηγών. Οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν
λόγο ποιούς θέλουν για Βουλευτές, για Νομάρχες, για Δη-
μάρχους κτλ. διότι ουσιαστικά  τους επιβάλλουν άνωθεν, γι’
αυτό και οι τοπικοί άρχοντες ούτε διεκδικούν, ούτε επιτε-
λούν κάποιο έργο.
Επομένως είμαστε μια Πτωχευμένη, Υπόδουλη και Εξα-
θλιωμένη χώρα με ένα Λαό δούλων, οι οποίοι μοιρολατρικά
αποδέχονται το… «μοιραίον», δηλαδή τον κοινωνικό και
εθνικό θάνατο.
Με τις σημερινές Ευρωπα0κές και γενικότερα…Δυτικές
δομές, στις οποίες είναι δεμένη η Ελλάδα, δεν μπορεί να
γίνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ. Μας έχουν βάλει στην εντατική
και μας υποστηρίζουν…μηχανικά προκειμένου να μας κά-
νουν υποχρεωτική σταδιακή αφαίμαξη. Αφού μας
πιούν…ΟΛΟ το αίμα, μετά θα μας βγάλουν τα…σωληνάκια
για να πεθάνουμε. 
Εν τω μεταξύ θα μας έχουν πάρει με επίσημο συμβολαιο-
γραφικό τρόπο την Δημόσια Περιουσία της χώρας μας.
Επομένως με την σημερινή συμπεριφορά των κυβερνώντων
δεν υπάρχει Λύση, διότι το χρέος είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ, παραγωγή
και ανάκαμψη δεν διαφαίνεται ώστε να παραχθεί πλούτος
και να δημιουργηθούν περισσεύματα. Γι’ αυτό κάθε μέρα,
κάθε χρόνο βαδίζουμε στο χειρότερο. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Λαός έχει μια τελευταία ευκαιρία για να επιβάλλει μέσω
των εκλογών (εάν και όποτε γίνουν), έντιμους και ηθικούς
Έλληνες στην πολιτική, διώχνοντας όλους τους Έλληνες
μειοδότες πολιτικούς, τους υπαλλήλους ξένων συμφερόντων
και των Διεθνών Τραπεζιτών. 
Το καλύτερο όμως για τον Λαό θα ήταν να εξεγερθεί όπως
το 1909 στο ΓΟΥΔΙ, και να περάσει από ΛαGκά Δικαστήρια
τους μειοδότες.

Μια νέα Ελληνική Διακυβέρνηση «Ελλήνων πολιτικών» πρέ-

πει να εξηγήσει πλήρως την πραγματική κατάσταση και να

δημιουργήσει ένα αρραγές μέτωπο του Λαού. Αυτό θα γίνει

όταν καταργήσει ΟΛΑ τα οικονομικά προνόμια ΟΛΩΝ των κα-

τηγοριών και να καθιερώσει εκτάκτως ένα κοινωνικό μισθό,

επιβίωσης για ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες για 6 μήνες (π.χ 800 €)

με πρώτο-πρώτο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας-Πρωθυ-

πουργό-Βουλευτές κτλ. ώστε να δοθεί ο χρόνος σε μια νέα

κατάσταση να επαναπροσδιορίσουμε την θέση της χώρας

μας, στο διεθνές προσκήνιο.

Αφού έχουμε εξασφαλίσει το εσωτερικό μέτωπο και απομο-

νώσουμε τους μειοδότες, να δηλώσουμε μονομερώς στους

πιστωτές  ότι δεν χρωστάμε σε κανένα τίποτε και ας μας

αποδείξουν γιατί τους χρωστάμε τόσα τεράστια ποσά αφού

ο Ελληνικός Λαός ελάχιστα επωφελήθηκε.

Ας τα γυρέψουν από τους μειοδότες πολιτικούς στους οποί-

ους τα έδωσαν και οι οποίοι τα έφαγαν ή τα έστειλαν στην

Ελβετία.
Από την άλλη, θα προσφύγουμε στα Διεθνή Δικαστήρια και

Ν’ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ!

Του Μανώλη Καλλιγιάννη
Προέδρου του Κόμματος Φιλελευθέρων 
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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 5218

Μέλος της ΠΑ.Δ.Ε. - Μ.Μ.Ε.
Ιδιοκτησία: Κόμμα Φιλελευθέρων

Εκδότης-Διευθυντής: Μανώλης Καλλιγιάννης
3ης Σεπτεμβρίου 152, 112 51 Αθήνα

Τηλ.: 210 8252951, Fax: 210 8214443

Στο Διαδύκτιο: www.liberalparty.gr
Εκτύπωση: Γ. Κωστόπουλος τηλ. 210 8813241

Διανομή χωρίς επιβάρυνση
Ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της εφημέριδας

Όποιος Φιλελεύθερα συλλογάται,
συλλογάται καλά και ψηφίζει το

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Στις  εκλογές  ψηφίζουμε, 
ΚΟΜΜΑ  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.

Για  της  πατρίδας την  τιμή, 
του  έθνους το  συμφέρον.

Για να γίνει ξανά η Ελλάδα Μεγάλη.
Για να στήσουμε ξανά 

τους Μειοδότες στο ΓΟΥΔΙ.

(Στείλτε το με SMS σε όλους τους γνωστούς σας και κάντε
το πραγματικότητα στις ερχόμενες εκλογές.)

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ
Σήκω απ’ τον τάφο μια βραδιά Λευτέρη Βενιζέλο.
Στην φαύλη των πολιτική να βάλουμε φουρνέλο.

Το 1909 η Ελλάδα είχε πτωχεύσει και ευρίσκετο υπό οικο-
νομική κατοχή, με την παρουσία του Δ.Ο.Ε ( Διεθνής Οικο-
νομικός Έλεγχος) προκάτοχο του Δ.Ν.Τ.
Ο Λαός τότε (όπως και σήμερα) ευρίσκετο σε αδιέξοδο και

ζούσε στην εξαθλίωση, ενώ ο πολιτικός κόσμος χαριεντίζετο
στα σαλόνια της διαπλοκής.
Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, ο Λαός μαζί με τον

Στρατό έκαμαν την επανάσταση στο ΓΟΥΔΙ, κατήργησαν το
φαύλο πολιτικό κατεστημένο, προσκάλεσε από την Κρήτη τον
Επαναστάτη του Θερίσου Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος
έφτιαξε το Κόμμα Φιλελευθέρων και εδημιούργησε την
ισχυρή Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών.
Το 2011 η Ελλάδα ευρίσκεται ξανά σε κατάσταση πτώχευ-

σης με την παρουσία του Δ.Ν.Τ και της ΤΡΟΙΚΑΣ, ο Λαός βιώ-
νει την εξαθλίωση και την απογοήτευση, ενώ ο πολιτικός
κόσμος αλληλοσυγκαλύπτει τις κλεψιές του με τις…εξετα-
στικές επιτροπές της Βουλής.
Ήλθε η ώρα, ο Λαός να ψηφίσει τώρα το Κόμμα Φιλελευ-

θέρων για να λυτρώσει την χώρα από την εξαθλίωση και την
καταστροφή.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΩΝ

ΠΕΙΝΑ ΄Η…ΘΑΝΑΤΟΣ (;)
Οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων οι

οποίες έφεραν τον κόσμο σε κατάσταση πτώχευ-
σης, απόγνωσης και εξαθλίωσης, γίνονται σύμ-
φωνα με την κυβέρνηση για να καταστήσουν το
χρέος της χώρας…βιώσιμο!!!
Δηλαδή για να γίνει βιώσιμο το…χρέος, γίνονται

Μη βιώσιμοι οι…Έλληνες.
Ωραία κυβέρνηση έχουμε. Προδοτική.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΩΡΙΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΛΑΟΣ

Αναρωτιέται κάποιος εάν για την κατάσταση
εξαθλίωσης που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας
ευθύνονται αποκλειστικά οι προδότες Έλληνες
πολιτικοί, ή μήπως είναι συνυπεύθυνος και ο
ανώριμος και ηλίθιος Λαός.
Τι να περιμένει κάποιος από ένα Λαό, όταν την

18 Ιουλίου 2011, με την θερμοκρασία 40 βαθμούς
υπό σκιά, 2000 ανώριμα και καθυστερημένα
άτομα πήγαν στο αεροδρόμιο EL.VENIZELOS για
να υποδεχθούν…ένα 33χρονο Ισλανδό ποδο-
σφαιριστή, ο οποίος αφού τον έδιωξαν οι σοβα-
ρές ομάδες της Ευρώπης ήλθε στην
Μπανανία-Ελλάδα για να τον χειροκροτήσουν
οι…κάφροι φίλαθλοι.
Βέβαια, όταν τον αθλητισμό της Ελλάδας τον

διαφεντεύουν οι Ψωμιάδης, Μαρινάκης, Μπέος
και λοιποί αστέρες του υποκόσμου με συντονι-
στή ένα φλώρο-Πιλάβιο, η χώρα αυτή δεν έχει
μέλλον. Είναι τελειωμένη.
Εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η μόνη

ΛΥΣΗ είναι το ΓΟΥΔΙ, με ΛαDκά Δικαστήρια και
εκτελέσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση.

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Δ(Ρ)Α(Χ)ΜΑΝΑΚΗ 

Ύστερα από την επιτυχή παρέμβαση της Μαρίας
Δ(ρ)α(χ)μανάκη (επιτρόπου της Ελλάδας στην ΚΟ-
ΜΙΣΙΟΝ) στην Ελληνική κοινή γνώμη την οποία απεί-
λησε ότι αν δεν ψηφίσουμε το Μεσοπρόθεσμο
Μνημόνιο θα επανέλθουμε στην…Δραχμή, τώρα
έθεσε και νέο δίλημμα στην Ελλάδα.
Διαμήνυσε από τας Βρυξέλας όπου κατοικοε-

δρεύει (ναι-ναι η φωνή του Πολυτεχνείου)ότι εάν δεν
ψηφίσουμε το Μνημόνιο 3 τον ερχόμενο Οκτώβρη,
τότε θα μεταπέσουμε από το κιλό που μετράμε σή-
μερα τα βάρη, στην…οκά!
Όπως αντιληφθήκατε η… «τιμημένη» Γενιά του Πο-

λυτεχνείου θα μας γυρίσει στον…αραμπά! Μάλιστα.

ΤΑ…. «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Όταν κάποιος παρακολουθεί μια συζήτηση σε
κάποιο καφενείο της χώρας, αποκαλύπτει τους
διάφορους… «χαρακτήρες» της κοινωνίας καθώς
και την συμπεριφορά τους.
Ο Έξυπνος…παραδέχεται,
Ο Πονηρός…δικαιολογείται, ενώ
Ο Ηλίθιος…επιμένει συνεχώς.
Γι’ αυτό είμαστε κοινωνία ηλιθίων και μοιραίων

ΝΕΑ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ…ΣΑΜΑΡΑ

Ο πρόεδρος της Ν.Δ κ. Σα-
μαράς βλέποντας την φαι-
δρή και αντιδημοκρατική
παρουσία του προέδρου
των ταξιτζήδων κ. Θύμιου
Λυμπερόπουλου, η συμπεριφορά του οποίου
προκαλούσε ζημιά στην Ν.Δ, αναγκάστηκε να
τον…διαγράψει από το Κόμμα του.
Βέβαια, κανένα Κόμμα δεν θα ήθελε να έχει στα

μέλη του ένα τύπο σαν τον Λυμπερόπουλο, ο
οποίος κάνει ζημιά ακόμα και στους ταξιτζήδες
αλλά διαφωνούμε πλήρως με την ποινή που…επέ-
βαλλε ο Σαμαράς στον Λυμπερόπουλο.
Εμείς θα προτείναμε στον Αντωνάκη (Σαμαρά)

αντί την ποινή της διαγραφής, να υποχρεώσει τον
Λυμπερόπουλο να…ξεβάψει τα μαλλιά του!!!
Αυτή θα ήταν η…ποινή που θα τον…πονούσε

περισσότερο, όπως και τους περισσότε-
ρους…βαψομαλλιάδες Νεοδημοκράτες, με
πρώτο-πρώτο τον…Σαμαρά!!!

ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΜΕ…ΤΖΑΜΠΑ!

Είναι γνωστό ότι κάθε δεκαετία γίνεται γενική απογραφή
του πληθυσμού με ενδιαφέροντα στοιχεία για τους Έλλη-
νες και τους ξένους κατοίκους της χώρας μας.
Έτσι τον Απρίλη του 2001 στήθηκε ο μηχανισμός της Στα-

τιστικής Υπηρεσίας, προσέλαβαν μερικές δεκάδες χιλιάδες
απογραφείς (συνήθως άνεργους επιστήμονες), τους εκ-
παίδευσαν για να διενεργήσουν την απογραφή και τους ξα-
μόλησαν σε ολόκληρη την χώρα για να καταγράψουν τους
κατοίκους.
Όμως η αμοιβή που τους υποσχέθηκαν για την εργασία

αυτή δεν τους καταβλήθηκε και μέχρι τον Νοέμβρη του 2011
τους είχαν απλήρωτους υποχρεώνοντάς τους για κινητο-
ποιήσεις. 
Δηλαδή όπως αντιλαμβάνεσθε το ελεεινό κράτος έγινε για

άλλη μια φορά…απατεώνας, καθώς έκαμε την απογραφή
με…φέσι!!

ΜΑΣ ΕΚΑΜΕ …ΦΑΚΙΡΗΔΕΣ!

Προεκλογικά ο κ. Jefry-Yorgo Papandreou υπο-
σχόταν ότι εάν γίνει Πρωθυπουργός θα κάμει την
Ελλάδα, την…Δανία του Νότου.
Οι…μαλάκες ψηφοφόροι τον πίστεψαν, παρά το

γεγονός τι το μισό ΠΑΣΟΚ τον έλεγε …καθυστε-
ρημένο και…αυτιστικό, τον ψήφισαν για…Πρω-
θυπουργό, οπότε αντί για Δανία του Νότου,
έκαμε την Ελλάδα…Ινδία της Ευρώπης από
άποψη μισθών, δηλαδή οι εργαζόμενοι αντί για
μεροκάματο θα παίρνουν ένα πιάτο ρύζι, όπως
τους Ινδούς.
Το μόνο σίγουρο που διαπιστώνουμε εσχάτως

είναι ότι οι Έλληνες έγιναν πράγματι…Ινδοί και
μάλιστα…Φακίρηδες! Έτσι ακριβώς!

ΣΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗΝ ΟΛΟΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ

Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε σαν Πατριωτικό και
Σοσιαλιστικό, αλλά εξελίχθηκε σε
Πατριωτικοσοσιαλιστικό και για την
ακρίβεια…Εθνικοσοσιαλιστικό!
Φυσικά γι’ αυτό φταίει η Κοινοβουλευτική ή για

την ακρίβεια…Κοινο.δουλευτική Ομάδα του
Κινήματος με τους πουλημένους στις εκλογές
του Jefry-Yorgo Πράσινους Βουλευτές!
Γι’ αυτό η τύχη τους θα είναι ολόμαυρη.
Θα οδηγηθούν πρώτοι-πρώτοι στην…κρεμάλα.

Τ’ ΑΚΟΥΣΕΣ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΤΕΡΑ!
Μετά την πρόσφατη κυβερνη-

τική αλλαγή, ο κ. Jefry-Yorgo
έδωσε …αναφορά στον χαρισμα-
τικό ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και του
είπε: 
Τ’ άκουσες τα νέα πατέρα! Ο

πρωτότοκος γιός σου τα έκαμε θάλασσα στην
διακυβέρνηση αυτού του…προτεκτοράτου (την
Ελλάδα-πως την λένε), αλλά τα άλλα παιδιά σου
όμως και ιδιαίτερα ο Αντρίκος σου, κονόμησαν
με τα CDS ποντάροντας στην χρεοκοπία αυτής
της καταραμένης χώρας με τους δύστροπους και
αχάριστους Έλληνες.
Μην στεναχωριέσαι όμως διότι στην νέα διακυ-

βέρνηση συμμετέχουν ο…Αβραμόπουλος,
ο…Ροντούλης και ο…Άδωνις Γεωργιάδης.
Γι’ αυτό ησύχασε πατέρα! Η καταστροφή της

Ελλάδας βαδίζει σε σωστό δρόμο!
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Όταν λέω οι προδότες στο Γουδί, δεν πετώ
στα σύννεφα. Γνωρίζω, πως αυτό αποτελεί ου-
τοπία. Γνωρίζω πως σ’ αυτόν τον τόπο δεν
υπάρχουν πλέον τόσο έντιμοι και ικανοί για να
αποδώσουν δικαιοσύνη τόσο μεγάλης σημα-
σίας. Όλοι τους- όσοι αποτελούν το λεγόμενο
κατεστημένο σε όλα τα επίπεδα- έχουν λίγο
πολύ χεσμένη την φωλιά τους, γι’ αυτό και δεν
απονέμεται δικαιοσύνη σ’ αυτό τον τόπο.
Το ίδιο συμβαίνει και για ενδεχόμενη κατηγο-

ρία για εθνική προδοσία. Ο Γιώργος Παπαν-
δρέου –ο μικρός- ο Πρωθυπουργός της
χώρας, διέπραξε το έγκλημα της εσχάτης
προδοσίας, όχι γιατί εξαθλιώνει ηθικά και οι-
κονομικά το Λαό. Όχι γιατί οδηγεί τη χώρα όλο
και περισσότερο στον όλεθρο και την κατα-
στροφή. Όχι γιατί καθημερινά δημιουργεί
στρατιές ανέργων. Όχι γιατί με τα απανωτά,
και δίχως τέλος χαράτσια, οδηγεί τον κόσμο
στην τρέλα και τις αυτοκτονίες.
Σ’ ένα κράτος δικαίου, ο κύριος Παπανδρέου-

ο μικρός- θα αντιμετώπιζε την κατηγορία της
έσχατης προδοσίας, για τον τρόπο –τον κυ-
νικό τρόπο- που μεθόδευε της είσοδο της
χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Για τον τρόπο –τον κυνικό τρόπο- που απε-
μπόλισε τα εθνικά μας συμφέροντα. Για τον
τρόπο –τον κυνικό τρόπο- που ενώ την χώρα
μας τη βρήκε σε μια ευτυχή συγκυρία, σ’ ένα
σταυροδρόμι που θα την έβγαζε από τις σημε-
ρινές περιπέτειες και τον Λαό από τα τόσα
δεινά, επέλεξε συνειδητά, τον δρόμο της κα-
ταστροφής.
Τις συμφωνίες με την Ρωσία, τις συμφωνίες

με την Κίνα, που αποτελούσαν πύλες εξόδου

της χώρας από την κρίση, τις υπονόμευε
ακόμη και σαν αντιπολίτευση, με αντάλλαγμα
το χρίσμα του πρωθυπουργού.
Να γιατί κύριε Παπανδρέου –μικρέ- στη συ-

νείδηση του Λαού, που σκέπτεται πάντα
εθνικά, είστε ένας Πρωθυπουργός που βα-
ρύνετε με την κατηγορία της εθνικής προ-
δοσίας!
Τώρα όμως θα δικαιωθεί και η ΛαPκή θυμοσο-

φία, πως την προδοσία πολλοί ηγάπησαν, αλλά
τον προδότη ουδείς. Τώρα που οι προστάτες
σας θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονό-
κουπα. Τώρα που ο ρόλος σας –γι’ αυτούς- τε-
λείωσε, ετοιμάζουν κάποιον άλλον, για να
αναλάβει και για να ολοκληρώσει το κατα-
στροφικό σας έργο.
Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, ετοιμάζεται να

βγάλει τη χώρα από την εντατική. Όχι με άλλη
μέθοδο, όχι με άλλο γιατρικό…αλλά με το ίδιο
φάρμακο, αλλά όπως λέει με άλλη δοσολογία.
Μα με τους ίδιους γιατρούς, με τους ίδιους

απατεώνες, και με το ίδιο φάρμακο ο ασθε-
νής της εντατικής που λέγεται Ελλάδα, σί-
γουρα θα πεθάνει.
Θα την κρατήσουν όμως με τεχνητή αναπνοή,

για να της παίρνουν το αίμα, με τους δυσβά-
σταχτους τόκους.
Κοντολογίς, όταν στραγγίξουν και την τελευ-

ταία σταγόνα αίματος από τον ασθενή της
εντατικής που λέγεται Ελλάδα, η διεθνής συμ-
μορία απατεώνων, θα την αφήσουν να πεθάνει
αφού θα της βγάλουν τις καλωδιώσεις!
Και τότε!!! Και τότε θα διεκδικήσουν και την

κληρονομιά της. Θα διεκδικήσουν τον Εθνικό
μας πλούτο.

Γι’ αυτό όταν οι συγγενείς διαπιστώσουν, πως
ο ασθενής τους βρίσκεται σε χέρια απατεώ-
νων, αλλάζουν και κλινική και γιατρούς και
φάρμακο, μα προπαντός παίρνουν τον ασθενή
και τρέχουν. Τρέχουν για να τον σώσουν.
Πως όμως; Με εκλογές: για ανακάτωμα δη-

λαδή των χαρτιών μιας σημαδεμένης τράπου-
λας. Μπούρδες: η χώρα για να σωθεί,
χρειάζεται καινούργια τράπουλα, με καινούρ-
γιους παίχτες, που να μην χρωστούν πουθενά
και τίποτα. Οι σημερινοί είναι το ίδιο ξεπουλη-
μένοι στο διάβολο και ξεπούλησαν τη χώρα. 
Εδώ όμως μπαίνει αβίαστα το ερώτημα; Μα να

πάρει ο διάβολος. Τόσο στέρεψε πια αυτός ο
τόπος από μυαλά; Σίγουρα όχι!
Τόσο στέρεψε από ηγέτες πατριώτες; Ο κό-

σμος, ο Λαός, είναι έτοιμος και περιμένει ένα
ηγέτη που θα τον εμπνεύσει. Που θα τον βγά-
λει από την εντατική που τον βάλανε, οι εντός
και εκτός απατεώνες. Και φυσικά, ας μη βια-
στούν κάποιοι να μιλήσουν για έκνομες λύσεις. 
Η Δημοκρατία όντως, δεν έχει αδιέξοδα, όσο

και αν την έχουν κάνει ΠΟΡΝΗ. Απλά ένας ηγέ-
της χρειάζεται για να εμπνεύσει το Λαό που πε-
ριμένει.

Υ.Γ: Εμείς προσθέτουμε ότι το ΚΟΜΜΑ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ συνεχίζει να υπάρχει με

τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες, με τις

οποίες το 1910 έφτιαξε την νέα Ελλάδα με

ηγέτη τον Εθνάρχη μας Ελευθέριο Βενι-

ζέλο, τον οποίο η Επανάσταση στο ΓΟΥΔΙ

κάλεσε από την Κρήτη και του ανέθεσε να

βγάλει τη χώρα από την κρίση.

ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ Π.  ΜΑΝΙΑ (από το “ΡΕΘΕΜΝΟΣ”)

θα ζητήσουμε εμείς πλέον όλες τις αποζημιώσεις που μας
χρωστούν όλες οι χώρες
(1) Η Γερμανία 1 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ € για τις κατοχικές
υποχρεώσεις, την SIEMENS, τα Υποβρύχια, κλπ.
(2) ΗΠΑ από πρόστιμα, από υπερκοστολόγηση εξοπλιστικών,
υπόθεση  LITON, κλπ.
(3) Γαλλία από επιστροφές Α-Ω των αεροσκαφών κλπ.
(4) Αγγλία για τις καταστροφές της κατοχής το 1944, επι-
βολή του Εμφυλίου, κλπ-κλπ.

Ταυτόχρονα θα αναστείλουμε την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ

και δεν θα συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε οικονομικό κό-

στος. Θα απαιτήσουμε από την Ε.Ε να χρηματοδοτεί τις εξο-

πλιστικές δαπάνες όλων των χωρών από κοινό ταμείο της

Ε.Ε, στο οποίο θα εισφέρουν ΟΛΕΣ οι χώρες με το ίδιο πο-

σοστό του ΑΕΠ π.χ 1,5 %, για την κοινή Άμυνα της Ε.Ε. και

από το ταμείο αυτό θα πληρώνονται τα εξοπλιστικά προ-

γράμματα της Ελλάδας.

Ταυτόχρονα θα ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΜΕ τον διεθνή

προσανατολισμό της χώρας, και τις διεθνείς συμμαχίες

μας, δηλαδή:

Ν’ αναζητήσουμε μια άλλη μεγάλη δύναμη για να εγγυηθεί

τα σύνορά μας, να μας δώσει δωρεάν οπλικά συστήματα,

ενώ εμείς θα τους δώσουμε βάσεις στην Νότια Κρήτη, στην

Ρόδο και σε άλλα ελληνικά εδάφη.

Δυστυχώς δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού η Δύση μας στραγ-

γάλισε, μας μείωσε το εθνικό έδαφος, μας διχοτόμησε την

Κύπρο, μας έχουν σε διαρκή Τουρκική απειλή, μας απομυ-

ζούν οικονομικά και στρατιωτικά για να παίζουν τα παγκόσμια

παιχνίδια τους, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε προσκολλημέ-

νοι στην προδοτική αρχή ότι… «ανήκομεν στην Δύση»; 

Μέχρι και σήμερα δημιουργούν συνθήκες ανωμαλίας στην

χώρα μας για δήθεν… «Πραξικοπήματα», «Κόμματα Απο-

στράτων» κλπ, προκειμένου στην συνέχεια να παριστά-

νουν τους…εγγυητές της Δημοκρατίας, ενώ αυτοί την

κακοποιούν.

Γιατί η πτωχευμένη Ελλάδα να πληρώνει 400 εκατομμύρια

ευρώ και να διατηρεί Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο…Αφ-

γανιστάν; Έχουμε εμείς διαφορές με τους Αφγανούς;

Όποιος έχει διαφορές ας πάει μόνος του στο Αφγανιστάν και

να κυνηγά τους ξυπόλητους Αφγανους τρομοκράτες.

Προτείνουμε να εφαρμόσουμε την αρχή ότι πρώτα … «Ανή-

κομεν εις την Ελλάδα» και με οδηγό αυτή την αρχή να κά-

νουμε ανάλογες κινήσεις  και συμμαχίες οι οποίες θα

εξυπηρετούν ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ τα ελληνικά συμφέροντα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε οποιαδήποτε εθνική λύση
η οποία θα βάλει τις βάσεις για μια θετική πορεία της Ελλά-
δας, θα πρέπει ο Λαός να στηρίξει τα ανάλογα μέτρα, αφού
πρώτα πεισθεί για την  ορθότητα και την αναγκαιότητά τους.
Μόνο έτσι θα μπορέσει μια υπερήφανη Ελληνική κυβέρνηση
να τρίψει τα μούτρα των διεθνών τοκογλύφων. 
Γι’ αυτό ακριβώς (εάν και όταν γίνουν εκλογές), θα πρέπει
τα κόμματα τα οποία δημιούργησαν αυτήν την σκλαβιά στο
Λαό, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ, καθώς και τα κόμματα που
στηρίζουν τώρα τις προδοτικές επιλογές του διεθνούς τρα-
πεζικού και χρηματιστικού κατεστημένου, δηλαδή ΠΑΣΟΚ-
Ν.Δ-Καρατζαφύρερ-Ντόρα κτλ, να τα…ΣΒΗΣΟΥΝ από τον
πολιτικό χάρτη. 

Εάν ο Λαός τους ξαναψηφίσει, τότε είναι άξιος της κακής
τύχης του και καλά να πάθει για όσα υφίσταται.
Δυστυχώς τα κόμματα της αριστεράς είτε είναι κολλημένα
σε παλιές κομμουνιστικές πρακτικές, είτε παίζουν ύποπτο
ρόλο κατ’ εντολή της Νέας Τάξης. Δεν εφαρμόζουν καθαρή
αντιπολιτευτική πολιτική, δεν προτείνουν υπεύθυνες λύσεις,
αλλά ουσιαστικά απογοητεύουν τους ψηφοφόρους με την
αδιέξοδη πολιτική συμπεριφορά της… «αριστεράς» και τους
οδηγούν πίσω στα άθλια προδοτικά κόμματα της διαπλοκής. 
Πως αλλιώς να εξηγήσουμε τις ενέργειές των όταν συμπα-
ρίστανται σ’ αυτούς που καίνε την Αθήνα και καταστρέφουν
περιουσίες, όταν μπλοκάρουν τα κρουαζιερόπλοια, απαγο-
ρεύουν τον απόπλου των Ferry, και σαπίζουν τα αγροτικά
προGόντα κλπ εξαθλιώνοντας έτσι τους αγρότες, τους μι-
κρούς τουριστικούς επιχειρηματίες της χώρας και άλλους
μικρούς κυρίως επιχειρηματίες.
Δηλαδή κινούνται στην λογική ότι πρέπει να εξαθλιώσουμε
και να καταστρέψουμε την κοινωνία, να φτωχύνει ο Λαός για
να ξεσηκωθεί και να ψηφίσει την αριστερά. Αυτός είναι ο στό-
χος τους;
Τι χώρα θα έχουμε όταν την καταστρέψουμε και εξαθλιώ-
σουμε τους πολίτες; Πώς θα την κυβερνήσει μετά η αρι-
στερά;

Εάν η Αριστερά θέλει να πείσει τον Λαό, ας προτείνει αξιό-

πιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας και όχι απλά να δια-

μαρτύρεται και να συνθηματολογεί με αρνήσεις.

Εμείς προτείνουμε ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα

και μάλιστα με διεθνή  νομικά επιχειρήματα, χωρίς αερολο-

γίες και συνθηματολογίες για εντυπωσιασμό.

Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι ο Λαός πρέπει να ψηφίσει τώρα το

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, για να του δώσει μια ευκαιρία.

Συνέχεια από σελίδα 1
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QUIZ 

Ποιος Υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος
σε βουλευτίνα (του ΠΑΣΟΚ), η οποία ζητούσε
φωναχτά στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για να πάρει το λόγο της
είπε:
Κάτσε κάτω ρε… «καλτσοδέτα» που θέλεις και

να μιλήσεις!!!!
Πώ-πω-πώ!!!! Μετά τα σαχλοτράγουδα (κατά

Βαρδίκο) που έχει καθιερώσει για…Ύμνο του το
ΠΑΣΟΚ, το κίνημα στηρίζει την κοινοβουλευτική
του δύναμη σε…καλτσοδέτες βουλευτινες!!!
Τώρα οι ΠΑΣΟΚοι, ξέρετε ποιους ψηφίζετε.

Σαχλούς και καλτσοδέτες.

Το βράδυ της 1.12.2011 η Γερμανική Κυβέρνηση
διόρισε Υφυπουργό αρμόδιο για τον έλεγχο της
Ελλάδας, τον κύριο ΦΟΥΧΤΕΛ.
Όπως αντιλαμβάνεσθε η χώρα μας έγινε πλέον
και επισήμως υπόδουλη, αφού οι Γερμαναράδες
διόρισαν τοποτηρητή μας τον Γερμανό Υφυ-
πουργό.
Μετά τον αντισυνταγματικό διορισμό του υπαλ-
λήλου της GOLDMAN SACKS και πρώην υποδι-
οικητή της ΕυρωπαPκής Τράπεζας Λουκά
Παπαδήμου ως Πρωθυπουργού του προτεκτο-
ράτου Ελλάδα, τώρα έχουμε πλέον και επισήμως
την διοικητική… «προσάρτηση» της χώρας μας
στο Δ’ ΡάDχ της ΜΕΡΚΕΛ, αφού το Γ’ ΡάPχ του
Χίτλερ απέτυχε να την προσαρτήσει με τα όπλα. 

ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΠΛΕΟΝ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ

ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΓΙΝΑΜΕ ΜΑΛΑΚΕΣ

Ο γνωστός… «γουρουνάνθρωπος» που τυγχάνει να είναι
και…Αντιπρόεδρος της (τώρα και πριν) Ελληνικής
Κυβέρνησης και ακούει στο όνομα…Θεόδωρος Πάγκαλος,
εδήλωσε σε συνέντευξή του σε Γαλλικό Κανάλι ότι όσοι
Έλληνες δεν στηρίζουν τα…Μνημόνια είναι… «con»
δηλαδή στα Ελληνικά…Μαλάκες!!!!
Εάν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το

92% των Ελλήνων  - δηλαδή περίπου 10 εκατομμύρια- είναι
εναντίον του Μνημονίου και εκείνων που το στηρίζουν,
σημαίνει ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες είναι… Μαλάκες.
Βέβαια, εμείς δεν γνωρίζουμε εάν όντως τα 10

εκατομμύρια των Ελλήνων είναι…Μαλάκες όπως είπε ο
Πάγκαλος, αλλά αυτό που πιστεύουμε είναι ότι γύρω στα 5
εκατομμύρια ψηφοφόροι που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ, και
Καρατζαφύρερ είναι κανονικοί…μαλάκες και ιδιαίτερα
γύρω στους 20.000 της Περιφέρειας Αττικής που ψήφισαν
τον γουρουνάνθρωπο Πάγκαλο είναι…αρχιμάλακες!!!!
Έτσι απλά.

ΕΘΝΙΚΟΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ…ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Παρά την καθολική κρίση που μαστίζει την κοι-
νωνία μας, οι εθνικοπαράφρονες ιδέες και φωνές
προφανώς δεν έχουν… πέραση, γι’ αυτό και όπου
παρουσιαστούν οι… εθνικοπαράφρονες πατριώ-
τες τους γιουχάρει ο Λαός.
Έτσι, μετά την ακύρωση της παρέλασης της

28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη ενώπιον
των βρωμιάρηδων πολιτικών και του θεατρίνου
Προέδρου της Δημοκρατίας και…δανειστή της
Μιμής για να χτίσει το κωλόσπιτο (κατά Βαγγέλη
Γιαννόπουλο) ροζ βίλα της Εκάλης, υποδέχτηκαν
με αυγά και νεράντζια τον Υφυπουργό Ναυτιλίας
Άδωνι στην Μυτιλήνη και τέλος κάποιοι αγανα-
κτισμένοι γιουχάPσαν  μέσα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου τον Μακεδόνο Ιεράρχη Μητρο-
πολίτη Άνθιμο και μάλιστα live στην τηλεόραση
την Κυριακή 27 Νοέμβρη.
Τελικά δύσκολοι καιροί για… εθνικοπαράφρο-

νες!!!

Την Πέμπτη 1 Δεκέμβρη συνεκλήθη για πρώτη
φορά η κυβερνητική επιτροπή, αλλά όταν μα-
ζεύτηκαν τα…μπουμπούκια του Παπαδήμου δια-
πιστώθηκε ότι απουσίαζαν…αδικαιολογήτως οι
δύο Υπουργοί-Αντιπρόεδροι της Ν.Δ Αβραμό-
πουλος και Δήμας!!!
Όταν ξεσηκώθηκαν οι άλλοι Υπουργοί της Κυ-

βέρνησης και ιδιαίτερα οι ΠΑΣΟΚοι, διότι οι
ΝΔτες υπονομεύουν την κυβέρνηση, ελέχθη ότι
οι δυο αυτοί Υπουργοί (Εξωτερικών και Άμυνας)
ευρισκόμενοι στο εξωτερικό είχαν στείλει επι-
στολή στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβου-
λίου και δικαιολογούσαν την…απουσία τους,
αλλά δεν είχαν ενημερώσει τον Πρωθυπουργό!
Βέβαια, αυτές οι δικαιολογίες είναι του…πισινού

και δεν αμβλύνουν τα γεγονότα, αλλά εδώ που τα
λέμε όταν μια κυβέρνηση έχει…49 μέλη, πού στο
διάολο να τα ελέγξει ο… Τσοπάνης-Παπαδήμος.
Εμείς προτείνουμε στον Παπαδήμο για να

μην…χάνει στο μέλλον τους Υπουργούς του, να
τους βάλει στ’ αυτιά… «ενώτια», δηλαδή αυτά τα
σκουλαρίκια που βάζουν στ’ αυτιά των προβάτων
για να τα ελέγχει ο…Τσοπανης!!!
Πως σας φαίνεται η ιδέα;

Ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΟΥΣ…ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ!

ΤΟ ΥΠΟΠΤΟ… «ΚΟΜΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»

Κάθε φορά που το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελ-
λάδα κινδυνεύει να καταρρεύσει, οι ξένοι πατρώνες του προ-
τεκτοράτου ΕΛΛΑΔΑ στήνουν κάποια κομπίνα, προκειμένου
να διασώζουν τους ανθρώπους των και να...συντηρούν τις
δομές των για  να εφαρμόζουν τις μειοδοτικές εντολές των.
Έτσι, για να γλιτώσουν σήμερα τα μειοδοτικά πολιτικά κόμ-

ματα από την οργή του Λαού και τους προδότες πολιτικούς
από την κρεμάλα, οι ξένοι πατρώνες των…εφεύραν τώρα
το…αντίδοτο για την…διάσωσή των.
Εδημιούργησαν ένα… «Κόμμα Αποστράτων», ώστε αφενός

να στοχοποιήσουν ξανά το Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και
τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικούς στην συ-
νείδηση του Λαού ως… «Παρανο0κούς Εθνοσωτήρες» και
αφετέρου να σπρώξουν ξανά τους ψηφοφόρους στα διε-
φθαρμένα… «δημοκρατικά» Κόμματα, προκειμένου αυτά να
«διασώσουν» δήθεν τον Λαό από…πραξικοπήματα, όπως
επισήμως ο Mr. Jefry-Yorgo Papandreou γνωστοποίησε προ
εβδομάδων στους Μέρκελ και Σαρκοζί στην διάσκεψη των
Καννών.
Ήδη συζητείται ευρέως ότι πίσω από την κίνηση…των «απο-

στράτων» ευρίσκονται ξένες μυστικές υπηρεσίες με ανά-
λογη…παντοειδή στήριξη και ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν
τα πρώτα… «συνθήματα», όπως με το Κόμμα των Αποστρά-
των οι πολίτες οσονούπω θα γίνουν…οπλίτες. 
Βέβαια, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)

έβγαλε ανακοίνωση και καταδικάζει την κίνηση αυτή του «Κόμ-
ματος Αποστράτων», καθώς η ύποπτη αυτή κίνηση αποτελεί
«υπόθεση» καμιά δεκαριά αποστράτων αξιωματικών που απο-
φοίτησαν από την Σχολή Ευελπίδων το έτος 1981 και δεν έχει
ουδεμία σχέση με το Σώμα των Αποστράτων.

Όπως βλέπετε, τα διεθνή αφεντικά της Νέας Τάξης εφευ-
ρίσκουν ότι βάλει ο νούς του ανθρώπου, προκειμένου να προ-
ωθήσουν τις διευθετήσεις των στα προτεκτοράτα των, όπως
είναι η Ελλάδα.
Γι’ αυτό ο Ελληνικός Λαός και ιδιαίτερα οι απόστρατοι,  πρέ-

πει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, προκειμένου ν’ αποφύ-
γουν τις πεπονόφλουδες που τους στρώνουν οι ξένοι…
«προστάτες» μας. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή.

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ή ΠΑΠΑΔΗΜ.Ι.ΟΣ!

Τελικά αυτός ο υπάλληλος της
GOLDMAN ZACKS ο οποίος
παριστάνει τον… Πρωθυ-
πουργό της Ελλάδος και τον
στηρίζει ο Jefry, ο Σαμαράς
και ο…Καρατζαφύρερ (βε-
βαίως-βεβαίως), θα καταφέρει
να υποδουλώσει και επισήμως πλέον την δόλια
χώρας μας, ενώ η Βουλή θα…νίπτει τας χείρας
της.
Αυτός δεν είναι Παπαδήμος! Είναι…Παπαδή-

μιος!!!

ΝΕΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ
Δεν λένε να τελειώσουν τα

προβλήματα σ’ αυτό το   
παιδί, τον Αντωνάκη Σαμαρά.

Δεν είναι ότι τον εκβίασαν και
έκαμε την μεγάλη…κωλοτού-
μπα, μεγαλύτερη από αυτή
του…Καρατζαφύρερ, υπο-

γράφοντας την…Δήλωση Υποταγής στο Μνη-
μόνιο, γεγονός το οποίο τον εξευτέλισε διεθνώς
σαν…Δηλωσία, τώρα του ζητάνε νέα πράγματα.
Του είπαν ότι δεν αρκεί η απλή Υπογραφή του

στην Δήλωση.
Τώρα απαιτούν να πάει να θεωρήσει το…γνήσιο

της υπογραφής του στο ΚΕΠ.
Δεν τελειώνουν τα προβλήματα σ’ αυτό το παιδί!

ΠΑΣΟΚ  ΚΑΙ Ν.Δ ΒΑΡΕΣΑΝ…ΚΑΝΟΝΙ!
Τελικά είχε δίκιο ο Πάγκαλος όταν έλεγε ότι οι
Έλληνες είναι…con (στα γαλλικά) δηλαδή…
μαλάκες.
Πως αλλιώς μπορείς να χαρακτηρίσεις το 80%
των Ελλήνων που εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ και
τη Ν.Δ, όταν τα κόμματα αυτά έχουν 4 μήνες να
πληρώσουν τους υπαλλήλους των. Επιπλέον
χρωστούν πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ το
καθένα σε τράπεζες και έχουν βάλει υποθήκη
την κρατική χρηματοδότηση μέχρι το 2017.
Δηλαδή τον ιδρώτα του Ελληνικού Λαού.
Αφού έχουν βαρέσει κανόνι στα ίδια τα μαγαζιά
τους, την Ελλάδα θα νοικοκυρέψουν; Μάλλον
αδύνατον!

ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Μέχρι πρότινος το πολίτευμα στην (όμορφη πλην δύστυχη)

χώρας μας ήταν η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία, το οποίο με κάποιες ανοχές εφαρμοζόταν.
Στην συνέχεια η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική

Δημοκρατία μετατράπηκε σε Κοινοβουλευτική
Οικογενειακή Κομματοκρατία, καθώς οι πουλημένες-
προδοτικές πολιτικές οικογένειες είχαν συγκροτήσει τα
οικογενειακά τους κόμματα και με την βοήθεια των
αυλικών και των τσάτσων τους διαφέντευαν την χώρα.
Εσχάτως αφού οι προδοτικές πολιτικές οικογένειες της

Ελλάδος ξεφτιλίστηκαν και δεν πουλάνε πλέον, οι ξένοι και
ντόπιοι που διαφεντεύουν το προτεκτοράτο-Ελλάδα,
διόρισαν… αντισυνταγματικά τα όργανα των διεθνών
τραπεζών, μετατρέποντας έτσι το πολίτευμα σε
Προεδρευόμενη Τραπεζική Δικτατορία.
Έτσι ακριβώς, για όσους δεν το αντελήφθησαν ακόμα.
Εκείνο που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι

ενώ η κυβέρνηση του Jefry-Giorgo είχε δύο διάσημους
Συνταγματολόγους (Βενιζέλος-Λοβέρδος) ανέχθηκαν την
αντισυνταγματική συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήμου
στην οποία μάλιστα συμμετέχουν.
Τελικά και οι δύο αποδείχθηκαν συνταγματολόγοι ...του

κώλου, με το συμπάθιο. 


