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Ο τελευταίος ανισόρροπος…μεταμεσονύκτιος
ανασχηματισμός του Γιωργάκη είχε και μερικές θετικές πτυχές. Μια θετική και εύστοχη επιλογή ήταν αυτή του Μανώλη Όθωνα στη θέση
του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης ( Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή κάπως έτσι,
όπως το λέει τώρα ο Γιωργάκης).
Δεν γνωρίζουμε τις μύχιες σκέψεις του γιού της
Margaret και εάν τοποθέτησε τον Όθωνα σαν
Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης για συγκεκριμένο
σκοπό, ή μήπως έτσι του έκατσε,,, η μπίλια.
Εμείς πάντως παίρνουμε στα σοβαρά την τοποθέτηση αυτή και καλούμε τον Μανώλη
Όθωνα ν’ αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και
ν’ ασκήσει σοβαρά και στιβαρά τα καθήκοντά
του, για το καλό του Ρεθύμνου, της Κρήτης και
γενικότερα της Ελλάδας.
Παίρνουμε σαν δεδομένο ότι ο Μανώλης Όθωνας είναι ένας έντιμος, σοβαρός και εργατικός
άνθρωπος, ο δε ρεθεμνιώτικος λαός έκαμε
σωστή επιλογή που τον εξέλεξε βουλευτή και
όχι τον περιφερόμενο δημοσιοσχεσίτη γηραλέο - “τρανό” καθηγητή της ορθοπεδικής Λαμπίρη. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα για
τον Όθωνα και τώρα θ’ αποδείξει εάν αξίζει τη
θέση που έκατσε σαν Υφυπουργός.
Μανώλη Όθωνα,
Γνωρίζεις λεπτομερώς την κατάσταση που
υπάρχει στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στο Μυλοπόταμο, στο χωριό σου το Πέραμα.
Γνωρίζεις ότι η ελεεινή κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη από άποψη δημόσιας τάξης
επηρεάζει το μέλλον του νησιού, διότι έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, στην παράδοση, στον
τουρισμό, στην οικονομία της περιοχής γενικότερα.
Γνωρίζεις ποιοί είναι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης, ευτυχώς όχι εσύ, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
Γνωρίζεις ότι η κατάσταση ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ και
έτυχε σε σένα να βάλεις το δάχτυλο επι των
τύπων των ήλων, της Δημόσιας Τάξης.
Εάν δεν το αντιλαμβάνεσαι σου λέμε ότι παίζεις
το πολιτικό σου μέλλον εάν δεν καταφέρεις να
βάλεις Τάξη στην Κρήτη.
Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, ο τότε βουλευτής
Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Λουκάκης
προσπάθησε να σταματήσει το κακό (κυρίως
στο Μυλοπόταμο), το οποίο χαρακτήρισε από
του βήματος της βουλής…Κολομβία, αλλά ο
τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης (υπάλληλος
του Λαμπράκη) Ρωμαίος δεν είχε ίχνος τσίπας
και ανέχτηκε αυτή την ελεεινή κατάσταση στην
Κρήτη.
Ο μετέπειτα Υπουργός Δημόσιας Τάξης Σήφης
Βαλυράκης μας εμπιστεύτηκε ότι μόλις ανέλαβε το Υπουργείο κάλεσε τον αρχηγό της
ΕΛ.ΑΣ και του έδωσε εντολή να λάβει τ’ απα-

ραίτητα μέτρα ώστε να μηδενιστεί η εγκληματικότητα στην Κρήτη. Μετά από δύο μέρες ο
αρχηγός του ανέφερε ότι έλαβε τ’ ανάλογα
μέτρα για να ελέγξει την εγκληματικότητα ,
εκτός από το Ρέθυμνο που δεν μπορεί να το
ελέγξει διότι ο διοικητής δεν υπακούει στην κυβέρνηση αλλά στον γνωστό καταδικασμένο πολιτικό - νονό της δεξιάς. Βέβαια, ο Σήφης δεν
κατάλαβε από τέτοια κόλπα και έδωσε εντολή
στον αρχηγό να μεταθέσει εντός 24ώρου τον
διοικητή του Ρεθύμνου εκτός Κρήτης. Ταυτόχρονα κίνησε την διαδικασία εφαρμογής της
εντοπιότητας των αστυνομικών που υπηρετούν
στην Κρήτη.
Γνωρίζεις επίσης ότι σε κάποια εποχή που είχε
χαθεί ο έλεγχος της δημόσιας τάξης στο Ρέθυμνο, η κυβέρνηση έφερε τα ΕΚΑΜ με τις κουκούλες και έκοψε τον τσαμπουκά των
αποβρασμάτων της κοινωνίας, τα οποία τρομοκρατούσαν τον κόσμο της νύχτας (αλλά και
της ημέρας) και εισέπρατταν προστασία.
Μανώλη Όθωνα, τώρα ήλθε η σειρά σου. Είσαι
προ:στάμενος των Υπηρεσιών Δημόσιας Τάξης
και αποφασίζεις για την λειτουργία τους.
Εμείς θα σου υποδείξουμε μερικά μέτρα και
εσύ να εφαρμόσεις όποια άλλα κριθούν σκόπιμο.
Πρώτον. Θα στείλεις τελεσίγραφο στους κατά
τόπους διοικητές της ΕΛΑΣ ότι εφόσον παρατηρηθεί εγκληματικότητα στην περιοχή τους θα
μετατίθενται ΑΜΕΣΩΣ εκτός Κρήτης και θα τιμωρούνται για ανικανότητα, ώστε να τελειώσει
πρόωρα η καριέρα τους.
Δεύτερο. Εάν χρειαστεί, να στείλεις ΕΚΑΜ (με
ή χωρίς κουκούλες) στην Κρήτη με προσωπικό
μη κρητικούς, ώστε να ελέγχουν ολόκληρο το
24ωρο ΟΛΑ τα κρίσιμα σημεία της Κρήτης και
να εφαρμόζουν τον νόμο για ΟΛΟΥΣ.
Τρίτον. Να βάλεις να σου εκπονήσουν διαδικασίες ώστε να γνωρίζουν οι αστυνομικοί με ποιό
νόμιμο τρόπο θα ελέγχονται οι παραβάτες
εγκληματίες. Εάν, για παράδειγμα δεν σταματήσει για έλεγχο ένα φορτηγό ή επιβατικό αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί να έχουν το δικαίωμα
να γαζώνουν νόμιμα το όχημα αυτό με όλες τις
συνέπειες.
Τέταρτο. Να γίνονται συχνοί έλεγχοι στους μετακινούμενους σε κεντρικούς ή δευτερεύοντες
δρόμους της Κρήτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
τα αυτοκίνητα έχουν τα νόμιμα έγγραφα και
εάν υπάρχουν όπλα, πυρομαχικά ή ναρκωτικά
σ’ αυτά.
Πέμπτο. Να σπάσουν τον τσαμπουκά σε προκλητικούς και άρρωστους ψευτοπαληκαράδες,
οι οποίοι κάνουν καριέρα σαν… “καπετάνιοι” με
το να δέρνουν και να εξευτελίζουν αστυνομικά
όργανα. Προ καιρού διαβάσαμε σε Ρεθεμνιώ-

τικη εφημερίδα ότι στο χωριό σου το Πέραμα,
δύο νεαροί 20άρηδες του ορεινού Μυλοπόταμου κατέβηκαν στο Πέραμα και άφησαν το
όχημά τους στη μέση του δρόμου. Όταν αστυνομικά όργανα τους είπαν να πάρουν το όχημα
από την μέση του δρόμου, αυτοί επιτέθηκαν και
κακοποίησαν τους αστυνομικούς, υπερηφανευόμενοι προφανώς στο χωριό τους ότι έδειραν και εξευτέλισαν τα όργανα της Τάξης.
Αυτά τα κωλόπαιδα, διότι περι αυτών πρόκειται, πρέπει να καταλάβουν ότι η έννομη τάξη
δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές και όποιοι
τις αποτολμούν θα πληρώνουν ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ.
Μανώλη Όθωνα, η Δημοκρατία έχει το κόστος
της και η προστασία της αποτελεί ύψιστη ευθύνη γι’ αυτόν που έχει την πολιτική ευθύνη.
Μην ξεχνάς ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος εφάρμοσε ακόμη και το μέτρο της εκτόπησης για να
σταματήσει την ζωοκλοπή στην Κρήτη.
Γι’ αυτό τόλμησε!
Εφάρμοσε όποιο μέτρο χρειαστεί, όσο σκληρό
και αντικοινωνικό κι’ αν είναι, φτάνει να έχει το
επιθυμητό και προσδοκώμενο αποτέλεσμα
της δημόσιας Τάξης. Η κοινωνία της Κρήτης σε
μεγάλο ποσοστό δεν ανέχεται την σημερινή παραβατικότητα των ψευτοπαληκαράδων και αναμένει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα για να
επανέλθει η Κρήτη στην παραδοσιακή ανθρωπιά της. Όλοι οι κρητικοί αποδέχονται και στηρίζουν οποιοδήποτε μέτρο απαιτηθεί για να
ξεβρομίσει η κοινωνία.
Γι’ αυτό Μανώλη Όθωνα να τολμήσεις και να
είσαι σίγουρος ότι θα δικαιωθείς.
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ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΔΙΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ!
Τελευταία είδηση! Επί του…πιεστηρίου!!
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος διέφυγε στο εξωτερικό!
Βέβαια, παλιότερα μας είχε προειδοποιήσει σε στιγμές κρίσης του,
αλλά κανείς δεν τον είχε πάρει σοβαρά. Θυμάστε όταν συνέβη η…
“προδοσία – χειρισμός” της
υπόθεσης ΟΤΣΑΛΑΝ και η Ελλάδα… “παρέδωσε” τον αρχηγό
των Κούρδων στους Τούρκους
μέσω Κένυας. Υπουργός Εξωτερικών (επί πρωθυπουργού Σημίτη) ήταν ο Πάγκαλος και αναπληρωτής του ο
(αμερικανοέλληνας) Γιωργάκης. Θυμάστε επίσης ότι για
να εκτονωθεί η κρίση και να μην ξεσηκωθούν οι Έλληνες
από την ξεκάθαρη προδοσία των Σημιτανθρώπων, απεπέμφθη ο χοντρο-Πάγκαλος και ανέλαβε κανονικός
υπουργός εξωτερικών ο…YORGO (JEFRY) PAPANDREOU.
Τότε λοιπόν σε στιγμές κρίσης, ο Πάγκαλος έλεγε ότι: Ο
Yorgo έχει για συμβούλους κάποιους ύποπτους τύπους
(Άλεξ Ρόντος, Δρούτσας, κτλ.) οι οποίοι δεν έχουν κάν γραφείο, αλλά περιφέρονται στους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών και συνεννοούνται μεταξύ τους στα
αγγλικά με… ¨αμερικάνικη προφορά¨. Εάν μάλιστα ο
Yorgo γίνει παρ’ ελπίδα αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, εγώ θα
φύγω από το κόμμα. Εάν δε στην απίθανη περίπτωση ο
Yograkis γίνει πρωθυπουργός, εγώ θα φύγω εντελώς από
την…Ελλάδα!!
Έκτοτε βέβαια πέρασαν αρκετά χρόνια, περίπου δέκα και
κάποιος υπενθύμισε στον Πάγκαλο τις τότε δηλώσεις του.
Αυτός κυριεύτηκε από…κρίση συνείδησης και διέφυγε στο
εξωτερικό. Βρέ τον φουκαρά!

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ...ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ένας από τους στόχους που έθεσε το ΔΝΤ και η Ε.Ε είναι το
άνοιγμα ΟΛΩΝ των κλειστών επαγγελμάτων στην Ελλάδα,
εκτός από ένα. Αυτό του…πρωθυπουργού.
Αυτό το διατηρούν…κλειστό, για να το…ανοίγουν όποτε θέλουν οι ξένοι πατρόνες των Ελλήνων πολιτικών και να διορίζουν όποιον θέλουν για πρωθυπουργό στο προτεκτοράτο
τους που λέγεται…Ελλάδα. Γι’ αυτό και μας προκύπτουν συνεχώς Γιωργάκηδες και Κωστάκηδες. Η μόνη λύση είναι να
τους κρεμάσουμε οικογενειακώς, ώστε να γλιτώσουμε οριστικά από δαύτους

ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ…Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Στο διάολο Καραμανλή,, της πιο μεγάλης Ήττας.
Που φόρτωσες στην πλάτη μας, τον γιό της Μαργαρίτας.
( και που είστε…ακόμη!!!)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Σε ελληνικής Ιδιοκτησίας και Διεύθυνσης ΠΑΝΣΙΟΝ.
Ενοικιάζονται Δωμάτια με Μέρα /Μήνα, Οικονομικά.
Για Φοιτητές, Επισκέπτες και Τουρίστες.
Πλησίον Ελληνικής Πρεσβείας και του ΜΕΤΡΟ: HOLLAND PARK.
Για πληροφορίες. Τηλ. 6937297365 και 6944270957
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Μέλος της ΠΑ.Δ.Ε. ΜΜΕ
Ιδιοκτησία: Κόμμα Φιλελευθέρων
Εκδότης-Διευθυντής: Μανώλης Καλλιγιάννης
3ης Σεπτεμβρίου 152, 112 51 Αθήνα
Τηλ.: 210 8252951, Fax: 210 8214443
Στο Διαδύκτιο: www.liberalparty.gr
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Ιωάννης Τραντάς
Τηλ.: 6944 278328
Διανομή χωρίς επιβάρυνση
Ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της εφημέριδας
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ΥΠΟΠΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ “ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ”

Όπως έχουμε παρατηρήσει, στη χώρα μας η κάθε
γεωγραφική περιοχή της οποίας ο πληθυσμός έχει
συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή, έχει τα δικά του
ήθη και έθιμα και εκφράζεται μέσω αυτών, θεωρεί
ότι αποτελεί ιδιαίτερο γεωγραφικό και πολιτιστικό
χώρο με τάσεις διαφοροποίησης από τις άλλες περιοχές.
Έτσι, υπάρχει η Πανηπειρωτική, Πανπελοποννησιακή, η Πανμακεδονική, η Παγκρητική, κτλ. η διαφορά των οποίων είναι η ντοπιολαλιά, κάποια τοπικά
ήθη και έθιμα και φυσικά οι χοροί.
Κατά τα άλλα ΟΛΟΙ είμαστε Έλληνες με κοινή πορεία, με κοινή τύχη και κοινό μέλλον. Οποιοσδήποτε
δε θελήσει να μας ξεχωρίσει, να μας διαφοροποιήσει και να μας διασπάσει, δημιουργώντας αυτονομιστικές τάσεις, είναι εχθρός μας και πρέπει ν’
απομονώνεται και ν’ αποβάλεται.
Έτσι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, το οποίο
έχει συγκροτηθεί από διάφορες οργανώσεις Κρητών
που καλύπτουν και τις 5 Ηπείρους του κόσμου, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Κρήτη σε διήμερεςτριήμερες διασκέψεις και συζητούν διάφορα θέματα
κρητικού ενδιαφέροντος. Εάν το ενδιαφέρον τους
επικεντρώνεται στην προώθηση των κρητικών προ:όντων, την διαφήμιση της κρητικής διατροφής και
γενικά του κρητικού πολιτισμού με τα τραγούδια και
τους χορούς μας, όλα είναι καλά. Εάν όμως χώνουν
τη μούρη τους σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική κατάσταση και την δρομολογούμενη από σκοτεινούς νεοταξικούς κύκλους… “Αυτονομία της

Κρήτης”, τότε κάνουν πολύ κακό στην Κρήτη και
καλά θα κάνουν να διαλύσουν το επιλεγόμενο…Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, διότι προσφέρουν
κακές υπηρεσίες στην Μεγαλόνησο.
Έχουμε γράψει αρκετές φορές για τις ύποπτες κινήσεις και διαδόσεις για δήθεν δημοψηφίσματα,
προβολή της σημαίας της Κρητικής Πολιτείας (υπο
την επικυριαρχία των Τούρκων), με εκτύπωση νομισμάτων και διαβατηρίων κτλ.
Όλα αυτά προέρχονται από “ανώνυμες πηγές” συνήθως του εξωτερικού και δυστυχώς αρχίζουν τουλάχιστον να συζητούνται στον πληθυσμό της
Κρήτης. Γι’ αυτές τις ύποπτες κινήσεις θέλησε να
θέσει θέμα προς συζήτηση και καταδίκη στην μάζωξη των Κρητών όπου Γης στον Άγιο Νικόλαο
αρχές Αυγούστου 2010, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων- Μανώλης
Πατεράκης, αλλά οι άλλοι Κρήτες σύνεδροι (εκτός
Ελλάδος) δεν δέχτηκαν ν’ αγγίξουν το θέμα.
Γιατί κύριοι Κρήτες της Διασποράς δεν θέλετε να
συζητήσετε την επικίνδυνη αυτή για την Κρήτη προώθηση της δήθεν αυτονομίας της; Δεν βλέπετε ότι
μια τέτοια εξέλιξη θα βάλει την Κρήτη σε μεγάλες
περιπέτειες; Γιατί δεν θέλετε ν’ αποκαλύψετε τους
κινδύνους και να καταδικάσετε τους υποκινητές
αυτής της αθλιότητας;
Ελπίζουμε να μην σας χρησιμοποιούν ξένες δυνάμεις για να προωθήσουν τα σχέδιά τους για ν’ ανακατώσουν την Κρήτη, διότι τότε θα είστε ανάξιοι της
κρητικής καταγωγής σας. Προσέξετε!

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ύστερα από την αποδημία του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου κυρού Άνθιμου, η Εκκλησία της Κρήτης
εξέλεξε νέο Μητροπολίτη στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου τον Επίσκοπο Κνωσού κ.κ Ευγένιο στον
οποίο ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο αγαθό έργο του.
Με την ευκαιρία της αναδιάταξης των Μητροπολιτών και
της Ιεραρχίας της Κρήτης, θα εκφράσουμε κι εμείς κάποιους προβληματισμούς για το σημερινό καθεστώς της εκκλησιαστικής υπαγωγής κάποιων τμημάτων της Ελληνικής
Επικράτειας απ’ ευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Θεωρούμε ότι η υπαγωγή της ¨Εκκλησίας της Κρήτης¨
και των Μητροπόλεων των…¨Νέων Χωρών¨ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών,
είναι μια…αντεθνική διευθέτηση η οποία… ¨αναγνωρίζει¨ εξουσία (έστω και εκκλησιαστική) ενός…¨Τουρκικού
Ιδρύματος¨ όπως είναι νομικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
σε τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας. Οι Τούρκοι μπορούν να ισχυριστούν με νομικά επιχειρήματα σε διεθνή
φόρα και δικαστήρια ότι ελέγχουν ακόμα και έχουν υπό την
κυριαρχία τους τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας.
Γι’ αυτό πρέπει ΑΜΕΣΩΣ η Εκκλησία της Κρήτης οικειοθελώς να ενταχθεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπως και
όλες οι Μητροπόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, αφού η
Ελληνική Πολιτεία πληρώνει, περιθάλπει και συνταξιοδοτεί το σύνολο του Κλήρου της Επικράτειας.
Έχουμε ξαναγράψει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι
σήμερα φυλακισμένο στους Τούρκους και υπάγεται στον
Τούρκο νομάρχη Κωνσταντινούπολης ο οποίος ελέγχει τον
Πατριάρχη. Άρα δεν είναι ελεύθερο ν’ ασκήσει ούτε τα Διοικητικά ούτε τα Θεολογικά του καθήκοντα.
Υποστηρίζουμε ότι ο Πατριάρχης με τους λίγους ιερωμένους που έχει μαζί του στο Φανάρι θα πρέπει να τα μαζέψουν και να εγκατασταθούν στο Άγιο Όρος κηρύσσοντας

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ Ο ΛΑΜΠΙΡΗΣ;

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην τρανός καθηγητής της ορθοπεδικής Ηλίας Λαμπίρης προφανώς εγκατέλειψε
την…πολιτική. Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι στο
χωριό του Βισταγή Αμαρίου εγκατέλειψε τους ανθρώπους
που τον στήριξαν και τον έβγαλαν βουλευτή και τώρα στηρίζει (όπως λέγεται) τον αντίπαλο δημοτικό συνδυασμό στο
χωριό του; Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο. Αφού καβάλησε τα 70
χρόνια του καιρός είναι ν’ αποσυρθεί. Τι θα λέει δηλαδή στο
μέλλον. Ψηφίστε με στα 70 τόσα μου-χρόνια για να τρέξω να
σας σώσω; Αμ δε γίνεται! Τώρα μάλιστα που πήρε τα πάνω
του ο Όθωνας έκλεισαν οι όποιες φιλοδοξίες είχαν οι άλλοι.
Γι’ αυτό ο κακομοίρης ο Λαμπίρης προχωρεί σε…αυτοκτονικές πολιτικές ενέργειες. Δικό του πρόβλημα είναι βέβαια.

ταυτόχρονα το Οικουμενικό Πατριαρχείο Υπό Διωγμόν και
Κατοχή, αναθέτοντας την τοποτηρητίαν του στο εκάστοτε
Πατριάρχη Μόσχας, ώστε οι Τουρκαλάδες να έχουν λογαριασμό με τους Ρώσους και όχι με μια πτωχευμένη, εξευτελισμένη και υπόδουλη στους αμερικανοευρωπαίους
Ελλάδα.
Βέβαια, αυτό θα πρέπει να το υπαγορεύσουν έλληνες
ελεύθεροι πολιτικοί και όχι αμερικανόδουλοι διορισμένοι
μειοδότες, όπως συνήθως συμβαίνει. Αυτό θα προσκρούσει στα αμερικανικά συμφέροντα καθώς η Αμερική θέλει
να ελέγχει μέσω της Ελλάδας και του Πατριάρχη τους Ορθόδοξους ανα τον κόσμο, αποκλείοντας την επιρροή των
Ρώσων μέσω του Πατριάρχη Μόσχας.
Ένα άλλο ολίσθημα που έγινε από κάποιους Μητροπολίτες της Κρήτης είναι ότι υπάκουσαν στο δόλωμα – πρόσκληση του Ερντογάν για να…¨Τουρκέψουν¨,
προκειμένου να έχουν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος για την θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Δεν το αντιλαμβάνεστε άγιοι πατέρες της Κρήτης ότι αυτά
είναι τούρκικες πονηριές προκειμένου να σας εξευτελίσουν;
Έχετε την αίσθηση ότι εάν τουρκέψετε θα γίνετε και Πατριάρχες;
Στα παλιά τα χρόνια άξιοι και πεφωτισμένοι προκάτοχοί
σας υπέμεναν τα μύρια όσα βασανιστήρια προκειμένου να
μην τουρκέψουν και οδηγούντο οικειοθελώς και με υπερηφάνεια στην αγχόνη σαν έλληνες.
Εσείς το 2010 εν πλήρη Ελευθερία και Δημοκρατία γίνατε
γιουσουφάκια και τουρκέψατε οικειοθελώς, μήπως και
γίνετε κάποτε Πατριάρχες; Ντροπή σας!
Για το καλό σας, αλλά και για το καλό της πίστης μας, ν’
ανακαλέσετε (με κάποια δικαιολογία) την αίτηση Τούρκεψή
σας, διότι διαφορετικά είστε ανάξιοι του ρόλου σας και θα
πρέπει να σας ξυρίσει το χριστεπώνυμο ποίμνιό σας.
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η σύγχρονη…Μάχη της Κρήτης ξεκίνησε με την συγκρότηση του Ντορικού
ψηφοδελτίου για τον Περιφερειάρχη

Κρήτης που το ονομάζει… “Μάχη για
την Κρήτη”.
Υποψήφιος Ντορικός Περιφερειάρχης
θα είναι ο κ. Γιαννουλάκης πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και αντιπεριφερειάρχης
για
το
Ρέθυμνο
τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Αρκαδίου
Μανώλης Μανωλακάκης.
Όπως καταλαβαίνετε η Μάχη της Κρήτης άρχισε και αναμένουμε να δούμε
πόσα θύματα θα υπάρξουν στις εκατέρωθεν παρατάξεις της δεξιάς.
Πάντως ο αγώνας θα είναι σκληρός και
οι μέθοδοι αντιπαράθεσης θα είναι αδυ-

σώπητες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον
για την εξέλιξη της …Μάχης.
Εκείνο βέβαια που θα έχει μεγαλύτερο
ενδιαφέρον θα είναι η στάση που θα τηρήσουν κάποια νεοδημοκρατικά στελέχη
που μέχρι τώρα ήταν και με την Ντόρα
και με τον Σαμαρά.
Τι θα κάμει τώρα η κυρία Όλγα; Ποιόν
θα στηρίξει στο Ρέθυμνο; Τον Γιακουμάκη της Ν.Δ. ή τον Μανωλακάκη της
Ντόρας;
Να δείτε που θα κοιτάξει να τα μπαλώσει και πάλι.
Η Όλγα θα στηρίζει τον Σαμαρά που
τον έχει ανάγκη και ο μπαμπάκας της θα
στηρίζει Ντόρα!
Άσε να δούμε την εξέλιξη της Μάχης
και τα ξαναλέμε.

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
(Συνεργάτες των Γερμανών με Αγγλικό…Συγχωροχάρτι)

Είναι γνωστό ότι κάποιοι διάσημοι κρητικοί πολιτικοί (διασημότεροι δεν…υπάρχουν), οι
οποίοι κατέκτησαν υψηλές
πολιτικές θέσεις (υψηλότερες δεν γίνεται),
ήταν συνεργάτες των Γερμανών και κυκλοφορούσαν στα χωριά ντυμένοι …Γκεσταμπίτες.
Αυτούς
λοιπόν
τους
δοσίλογους πολιτικούς, αντί να τους κουρέψουν και να τους εκτελέσουν σαν προδότες, βρέθηκαν και… “αντιστασιακοί” με
Αγγλική …κάλυψη και “Αγγλικό…συγχωροχάρτι”. Μάλιστα!
Η ανεξήγητη αυτή εξέλιξη, εξηγήθηκε
εσχάτως με τη μελέτη των αγγλικών και
γερμανικών αρχείων της κρίσιμης εκείνης
περιόδου, ως ακολούθως:
Όταν η εξέλιξη του Β’ παγκόσμιου πολέμου είχε πλέον κριθεί, ο Τσώρτσιλ έστειλε
μήνυμα- πρόταση στον Χίτλερ προτείνοντάς του να εγγυηθεί την αναίμακτη αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων
από την Ελλάδα (διότι εάν θα άφηνε τους
Έλληνες θα σκότωναν όλους τους Γερμανούς) και ο Χίτλερ από την άλλη πλευρά θα
έδιδε στον Τσώρτσιλ όλες τις οργανώσεις
των ελλήνων συνεργατών των γερμανών,
δηλαδή τους δοσίλογους τους ταγματασφαλίτες, τους πληροφοριοδότες, τους
κουκουλοφόρους, κτλ, όπερ και εγένετο.
Δικαιολογημένα όμως θ’ αναρωτηθεί κάποιος. Από περιέργεια ήθελε ο Τσώρτσιλ
τα ονόματα των Ελλήνων συνεργατών των
Γερμανών; Όχι βέβαια. Οι εγγλέζοι σαν δόλιοι και καταχθόνιοι που είναι, είχαν το
βρώμικο σχέδιό τους για την Ελλάδα.
Επειδή η χώρα μας σήκωσε δυσανάλογο
με τις δυνατότητές της βάρος σε προσπάθεια και απώλειες στην διάρκεια του πολέ-

μου, θα έπρεπε να καθίσει στο τραπέζι των
νικητών και να συμμετάσχει στην διανομή
των λαφύρων του πολέμου, πράγμα που
δεν ήθελαν οι εγγλέζοι, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν και την Κρήτη για να την κάμουν
ανεξάρτητη υπό την κυριαρχία τους, όπως
και την Κύπρο.
Γι’ αυτό επέβαλαν τον εμφύλιο στην Ελλάδα, ώστε μια Ελλάδα αδύναμη και απασχολημένη σε εμφύλιο πόλεμο να μην
μπορεί να διεκδικήσει τίποτε. Γι’ αυτό οι
Άγγλοι παρέδωσαν την εξουσία της Ελλάδας στους συνεργάτες των Γερμανών,
οπότε με την ενέργειά τους αυτή εξόργισαν τους πραγματικούς πατριώτες αγωνιστές και τους εξώθησαν ν’ ανέβουν στα
βουνά και να συγκρουστούν με τους δοσίλογους στους οποίους παρέδωσαν την
εξουσία οι Άγγλοι. Έτσι εστήθηκε ο εμφύλιος και διχάστηκε ο ελληνικός λαός.
Όπως ήταν φυσικό, οι δοσίλογοι Έλληνες
πολιτικοί απέκτησαν την Αγγλική εύνοια και
έγιναν (από Γερμανόφιλοι) Αγγλόδουλοι,
εφαρμόζοντας έκτοτε με υποδειγματική
εύνοια τις εντολές και τις μειοδοτικές διευθετήσεις που τους επέβαλαν οι Άγγλοι,
όπως απέδειξαν στην μακρόχρονη πολιτική
τους διαδρομή.
Να έχετε το νού σας διότι οι ίδιοι (εάν
ζούν) και οι παραφυάδες-απόγονοί τους θα
πρωτοστατήσουν για την… “Αυτόνομη
Κρήτη” (υπό την επικυριαρχία των Τούρκων) όπως υπάρχουν ενδείξεις. Τώρα όμως
θα πρέπει οι αγνοί και πραγματικοί Κρητικοί ν’ αντιδράσουν. Να τους περάσουν από
Λα’ι’κά Δικαστήρια και να τους εκτελέσουν…αναδρομικά. Αρκετή ζημιά έκαμαν
στον Λαό και στην Κρήτη.
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ΤΑ “ΧΡΙΣΜΑΤΑ” ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Κάθε φορά που πλησιάζει
ο χρόνος των Νομαρχιακών (Περιφερειακών) και
Δημοτικών εκλογών, γίνονται συζητήσεις και κυρίως
παρασκηνιακές διεργασίες
με τα κόμματα, για το περίφημο “χρίσμα των υποψηφίων”,
δηλαδή
το
κομματικό χρίσμα.
Με λίγα λόγια, ποιος θα
επιλεγεί από το κάθε
κόμμα, που θα εξυπηρετεί
πρωτίστως τα συμφέροντα
του κόμματος και δευτερευόντως τα συμφέροντα
των πολιτών. Αυτή είναι η
καθαρή αλήθεια. Οι ισχυΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΑΚΗ
ρισμοί περί “υπερκομματικών”, “όλων των πολιτών”, κτλ., είναι παχιά λόγια, αγάπες και
λουλούδια, ομορφοταιριασμένα παραμύθια όλων των υποψήφιων.
Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις κομματικές τους προτιμήσεις. Δυστυχώς άλλοι
αποφασίζουν δήθεν για τον πολίτη, αλλά στην ουσία χωρίς
αυτόν και όχι γι’ αυτόν.
Το πρόβλημα είναι, πώς οι πολίτες θα επιλέγουν τον καταλληλότερο, που θα αγωνιστεί πραγματικά και θα αντιμετωπίζει τα
προβλήματα του τόπου και των κατοίκων, διεκδικώντας και όχι
υποκύπτοντας στους κομματικούς μηχανισμούς; Η απάντηση
είναι απλή και ξεκάθαρη. Να μην δεχτούν κανένα κομματικό
υποψήφιο, κανέναν με κομματικό χρίσμα. Να αποδοκιμάσουν
στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές όλους τους υποψηφίους, σημαιοφόρους κομματικών συναλλαγών. Οι υποψήφιοι
πρέπει να ζητούν και να παίρνουν, χρίσμα πολιτών και όχι κομμάτων.
Από τα παχιά λόγια, ακούγονται προεκλογικά από όλους τους
υποψηφίους, είναι και εκείνα της προσφοράς προς τον πολίτη.
Όλοι μιλούνε για προσφορά. Όλοι λένε πως θέλουνε να προσφέρουνε και γι’ αυτό ζητούνε την ψήφο του πολίτη. Η διάθεσή
τους όμως για προσφορά πληρώνεται και μάλιστα πολύ
ακριβά. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μάθαινε ο πολίτης ποιο είναι
το συνολικό ετήσιο κόστος όλων αυτών των…”προσφορών”. Και
όλο αυτό το κόστος πληρώνεται από το υστέρημα του πολίτη.
Όποιος θέλει να προσφέρει στα κοινά, πρέπει να προσφέρει
αφιλοκερδώς. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της προσφοράς.
Η προσφορά στα κοινά είναι προαιρετική και πρέπει να είναι
άμισθη, χωρίς καμία απολύτως οικονομική απολαβή, η οποία
μάλιστα γίνεται σε βάρος του πολίτη. Κανείς εκλεγμένος δεν
πρέπει να είναι έμμισθος. Οποιαδήποτε υποχρεωτική αμοιβή
πρέπει να διατίθεται, για την οικονομική στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και γενικά για κοινωνικό έργο. Αυτό
σημαίνει προσφορά. Ας αποδεχτούνε λοιπόν όλοι οι υποψήφιοι
την αφιλοκερδή προσφορά τους και τότε κάτι θα έχουνε προσφέρει πράγματι στα κοινά. Προσφορά στην πράξη και όχι στα
λόγια κ.κ. εκλεγμένοι.
Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται καλό κουμάντο, καλή διαχείριση,
διαφάνεια, καθαρά χέρια, συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων, καθαριότητα, στρατηγικό σχεδιασμό, διεκδίκηση των
δικαιουμένων για τους πολίτες, προοπτική για το μέλλον.
ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Συγχαίρουμε τον Στρατηγό Σταύρο
Φωτάκη για τις ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις του. Τον στρατηγό του Ήθους, τον στρατηγό της παράδοσης, τον στρατηγό
της κοινωνικής ευθύνης, ο οποίος τιμά την Κρήτη, την κοινωνία μας και φυσικά την Ελληνική Αστυνομία την οποία με ήθος,
με ευθύνη και καθαρότητα υπηρέτησε.
Το Κόμμα Φιλελεύθερων είναι υπερήφανο που έχει στελέχη
όπως τον Στρατηγό Σταύρο Φωτάκη, τον Καθηγητή Χειρουργικής Μανώλη Μπαντουβά και άλλους διακεκριμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι τιμούν την πολιτική παράδοση και
παρακαταθήκη του Εθνάρχου μας Ελευθέριου Βενιζέλου.
Μ.Κ
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΓΥΡΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ…ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

Δεν θ’ αναφερθούμε στο έργο και την ζωή του
Μανώλη Αναγνωστάκη διότι είναι γνωστά και
έχουν χιλιοειπωθεί. Ο εθνικός μας ποιητής που
τραγούδησε την ζωή, τον έρωτα, την ελευθερία,
και την Δημοκρατία, έζησε κι μεγαλούργησε κυρίως στην Θεσσαλονίκη και στα τελευταία χρόνια
της ζωής του στην Αθήνα.
Δεν ήταν ευρύτερα γνωστό ότι προερχόταν από
μια αρχοντική οικογένεια του Ρεθύμνου, η οποία
είχε τις ρίζες της στο αρχοντοχώρι του νομού,
τα Ρούστικα. Εκεί ευρίσκετο το αρχοντικό σπίτι
των Αναγνωστάκηδων, το οποίο όπως όλα τα
σπίτια των ξενιτεμένων οικογενειών κλειδώθηκε
και ερημώθηκε.
Παρά το γεγονός ότι ο Μανώλης Αναγνωστάκης
ήταν “χωριανός” όλων των Ελλήνων και αισθανόταν ότι άνηκε σ’ όλους τους Έλληνες, η ψυχή

του γύριζε πάντα στα πατρογονικά χώματα και το
οικογενειακό χρέος τον καλούσε στα Ρούστικα.
Έτσι, μετά το πανελλήνιο διάβα του, αισθάνθηκε
ότι έπρεπε ν’ αποσκιάσει στο πατρογονικό του
σπίτι και ν’ αποθέσει την ψυχή του εκεί που σμιλεύτηκε η οικογενειακή του φύτρα.
Εδώρησε το πατρογονικό σπίτι των Αναγνωστάκηδων στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ρουστίκων, ο οποίος με την καλλιτεχνική και
επιστημονική φροντίδα της αρχιτέκτονος μηχανικού Αιμιλίας Παπαβασιλείου αποκατέστησε το
σπίτι της οικογένειας Αναγνωστάκη στην αρχική
του μορφή, το οποίο έγινε ένα πραγματικό κομψοτέχνημα που κοσμεί τα Ρούστικα. Μέσα στους
αριστοτεχνικά διαμορφωμένους δύο ορόφους
του αρχοντικού εκτίθενται το φωτογραφικό και
συγγραφικό υλικό του ποιητή, δίδοντας την αίσθηση στον επισκέπτη ότι ο Μανώλης Αναγνω-

στάκης είναι παρών, και υποδέχεται όρθιος και
γελαστός τους επισκέπτες του σπιτιού του.
Το σαββατοκύριακο 31 Ιουλίου – 1η Αυγούστου
μέσα σε μια εξαιρετικά φορτισμένη και συγκινησιακή ατμόσφαιρα έγιναν τα εγκαίνια του Μουσείου – Σπιτιού της Οικογένειας Αναγνωστάκη,
όπου η ψυχή του Μανώλη του μεγάλου μας ποιητή… απόσκιασε και αναπαύεται στην πατρογονική εστία.
Τα Ρούστικα, το Ρέθεμνος, η Κρήτη είναι ευτυχισμένη και υπερήφανη που αγκάλιασε ξανά το
μεγάλο τέκνο της και όλοι μας μπορούμε τώρα
πια ν’ απευθυνόμαστε στο μεγάλο μας πατριώτη
και να του λέμε: Μανώλη Αναγνωστάκη καλωσόρισες στο σπίτι σου. Τα Ρούστικα σε υποδέχονται και σε αγκαλιάζουν με υπερηφάνεια.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Με τον ΚΟΙΝΟ νού που διαθέτω, δεν μπορώ να εξηγήσω και ακόμη περισσότερο να δικαιολογήσω την
ταχύτητα με την οποία ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΕ η χώρα μας
από τα επίπεδα του 2009 σε τέτοιο σημείο, ώστε με
το ΔΝΤ να απολέσουμε ένα μέρος της ΕΘΝΙΚΗΣ μας
κυριαρχίας και να τεθούμε σε καθεστώς κηδεμονίας.
Και είναι περίεργο ότι κανείς έως τώρα δεν ασχολήθηκε με το πιο απλό, δηλαδή την οικονομική μας διαδρομή με αριθμούς και στοιχεία από τότε έως τώρα,
ώστε να καταλάβουμε κι εμείς οι αδαείς τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ λόγους αυτής της πρωτοφανούς και ιλιγγιώδους εξελίξεως, που έχει ως αποτέλεσμα την
απώλεια της εθνικής μας αυτοτέλειας και μαζί της
την διεθνή ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ μας.
Ακούω για το χρέος των 360 δισεκατομμυρίων, όμως
συγχρόνως βλέπω ότι τα ίδια και μεγαλύτερα χρέη
έχουν πολλές άλλες χώρες. Άρα δεν μπορεί να είναι
αυτή η ΒΑΣΙΚΗ αιτία της κακοδαιμονίας. Επίσης με
προβληματίζει το στοιχείο της υπερβολής στα ΔΙΕΘΝΗ χτυπήματα με στόχο τη χώρα μας, μαζί με ένα
τόσο καλά εναρμονισμένο συντονισμό εναντίον μιας
ΑΣΗΜΑΝΤΗΣ οικονομικά χώρας, που καταντά ΥΠΟΠΤΟΣ.
Έτσι οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι κάποιοι μας
ντρόπιασαν και μας φόβισαν, για να μας οδηγήσουν στο ΔΝΤ, που αποτελεί βασικό παράγοντα της
επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ και όλα τα άλλα περι
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ήταν στάχτη στα μάτια μας,
για να μην φανεί ότι πρόκειται για μια καθαρά αμερικανική πρωτοβουλία, για να μας ρίξει σε μια εν πολ-

λοίς ΤΕΧΝΗΤΗ οικονομική κρίση, ώστε να φοβηθεί
ο λαός μας, να φτωχύνει, να χάσει πολύτιμες ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ και τέλος να ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ, έχοντας δεχθεί να
τον κυβερνούν οι ξένοι.
Όμως γιατί; Για να εξυπηρετηθούν ποιά σχέδια και
ποιοί στόχοι;
Παρ’ ότι υπήρξα και παραμένω οπαδός της ελληνοτουρκικής φιλίας, εν τούτοις πρέπει να πω ότι με φοβίζει αυτή η ΑΙΦΝΙΔΙΑ σύσφιξη των κυβερνητικών
σχέσεων, οι επαφές υπουργών και άλλων παραγόντων, οι επισκέψεις στην Κύπρο και η έλευση του Ερντογκάν. Υποψιάζομαι ότι πίσω απ’ αυτά κρύβεται η
αμερικανική πολιτική με τα ύποπτα σχέδιά της, που
αφορούν τον ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ μας χώρο, την ύπαρξη
υποθαλάσσιων κοιτασμάτων, το καθεστώς της Κύπρου, το Αιγαίο, τους βόρειους γείτονές μας και την
αλαζονική στάση της Τουρκίας, με μόνο εμπόδιο την
ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ και την εναντίωση του ελληνικού λαού.
Όλοι γύρω μας, ποιός λίγο ποιός πολύ, είναι δεμένοι
στο άρμα των ΗΠΑ. Η μόνη παραφωνία εμείς, που
από την επιβολή της Χούντας και την απώλεια του
40% της Κύπρου ως τους εναγκαλισμούς με τα Σκόπια και τους υπερεθνικιστές Αλβανούς, δεχόμαστε
συνεχώς χτυπήματα δίχως να βάλουμε μυαλό.
Θα έπρεπε λοιπόν να ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΜΕ ως λαός και
αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Καλώ τους οικονομολόγους, πολιτικούς και αναλυτές να με διαψεύσουν.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λογικοφανής εξήγηση
παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια ΔΙΕΘΝΗΣ συνωμοσία, στη οποία συμμετείχαν και οι Ευρωπαίοι φιλοα-

μερικανοί τύπου Μέργκελ, η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα,
διεθνής
αντιδραστικός τύπος,
που όλοι μαζί συνωμότησαν για το ¨μεγάλο κόλπο¨ της
υποβάθμισης
ενός
ελεύθερου Λαού σε
υποτελή. Τουλάχιστον
εγώ δεν μπορώ να
δώσω καμία άλλη
εξήγηση. Παραδέχομαι όμως ότι δεν διαθέτω ειδικές γνώσεις αλλά μιλώ βασισμένος στον
ΚΟΙΝΟ νου. Ίσως και πολλοί άλλοι να σκέφτονται
όπως εγώ και αυτό ίσως το δούμε στις μέρες που θα’
ρθουν.
Πάντως θα ήθελα να προετοιμάσω την κοινή γνώμη
και να τονίσω ότι εάν η ανάλυσή μου είναι ορθή, τότε
η οικονομική κρίση (που όπως είπα επεβλήθη) δεν
είναι παρά ΜΟΝΟ το πρώτο πικρό ποτήρι στο λουκούλειο γεύμα που θα ακολουθήσει και που αυτή τη
φορά θα αφορά ζωτικά και κρίσιμα εθνικά μας θέματα, που δεν θα ήθελα ούτε να ΦΑΝΤΑΣΤΩ που θα
μας οδηγήσουν. Μακάρι να έχω άδικο.
Αθήνα, 27.4.2010 Μίκης Θεοδωράκης
Ρ.Β.: Εμείς τί να πούμε. Ο Μίκης τα λέει όλα και αποκαλύπτει τους μειοδότες έλληνες του ΔΝΤ.

