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Η ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Μανώλης Μπαντουβάς
Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποψήφιος στο Νομό Ηρακλείου

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο όπου τελείωσε το
γυμνάσιο.
Από μαθητής συμμετείχε στις μάχες που
έδωσαν οι Ομάδες Μπαντουβά εναντίον
των Γερμανών.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών της οποίας είναι Διδάκτορ.
Απέκτησε την ειδικότητα του Χειρουργού
και έγινε καθηγητής της Χειρουργικής στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γνώστης της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσης.

Μετά την πλήρη χρεωκοπία του πολιτικού
κόσμου ο οποίος σκλάβωσε την Ελλάδα και
εξαθλίωσε την Κρήτη οι Κρητικοί αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτική μήτρα των Κρητικών, δηλαδή το
Κόμμα Φιλελευθέρων.
Έτσι στις εκλογές που έρχονται, το Κόμμα
Φιλελευθέρων παρουσιάζεται στην Κρήτη
με ψηφοδέλτια-σημαίες για να συσπειρώσει
την Κρήτη στο Κόμμα των Κρητικών, το
Κόμμα του Εθνάρχου μας.
Τον νομό Ηρακλείου αντιπροσωπεύει ο ζωντανός θρύλος του Βενιζελισμού, ο Καθηγητής Χειρουργικής και αγωνιστής των
εθνικών αγώνων Μανώλης Μπαντουβάς.
Τον νομό Ρεθύμνου εκπροσωπεί ο σημερινός Πρόεδρος του Κόμματος – Ρεθεμνιώτης
Μανώλης Καλλιγιάννης και στους άλλους
νομούς ηγούνται παραδοσιακά στελέχη του
Βενιζελισμού.
Γι’ αυτό καλούμε όλους τους Κρητικούς σ’
αυτές τις εκλογές να ψηφίσουν ομαδικά το
Κόμμα Φιλελευθέρων για να δώσουμε ξανά
την ελπίδα και την σοβαρότητα στην πολιτική ζωή.
Η Κρήτη απέκτησε την πολιτική σοβαρότητά της και καταξιώθηκε στην δημόσια ζωή
της χώρας ως Βενιζελική. Σαν Βενιζελική
δοξάστηκε η Κρήτη και σαν Βενιζελική την
αποδέχεται ο Ελληνικός Λαός.
Ήλθε λοιπόν η ώρα ν’ αποδείξουμε ότι οι
Κρητικοί ξέρουν να ψηφίζουν, ξαναγράφουν
την πολιτική τους ιστορία και ζωντανεύουν
την πολιτική μήτρα των Κρητικών, το Κόμμα
Φιλελευθέρων.

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Είναι μέλος της Áêáäçìßáò Åðéóôçìþí Í.
Õüñêçò.
Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης για την
Πρόοδο της Επιστήμης.
τ. Συνεργάτης του Royal Marsden Hospital,
του Sutton Hospital, του Guys Hospital και
του Imperial Research Center.
ô. ÄéåõèõíôÞò Â´ ×åéñïõñãéêÞò ÊëéíéêÞò
Íïóïêïìåßïõ “¸ëåíáò ÂåíéæÝëïõ”.
Έχει τεράστιο κοινωνικό έργο και προσφορά στους αδύναμους κυρίως συμπατριώτες μας.

Ε Κ ΛΟ Γ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

Μανώλης Καλλιγιάννης

Πρόεδρος του Κόμματος Φιλελευθέρων

Υποψήφιος στο Νομό Ρεθύμνης
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο όπου και τελείωσε το Γυμνάσιο.
Το 1965 αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων πρώτος
Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού.
Υπηρέτησε σε Μάχιμες Μονάδες Πυρ/κού και στο Εξωτερικό.
Το 1989 προήχθη κατ’ εκλογή σε Συνταγματάρχη.
Παραιτήθηκε από το Στρατό για να πολιτευθεί με το
Κόμμα Φιλελευθέρων.
Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης.
Του Μεταπτυχιακού Τμήματος της Ανωτάτης Εμπορικής Αθηνών.
Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οικονομετρία στο
Πανεπιστήμιο YORK της Αγγλίας.
Πήρε MASTER στην Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο CRANFIELD της Αγγλίας.
Εργάστηκε για 4 χρόνια σε Διεθνή Οργανισμό Οργάνωσης - Διοίκησης στο ΠΑΡΙΣΙ.
Μιλάει και γράφει Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά.
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
Της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών
και της Ευρωπα3κής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και
Έρευνα Αγοράς (ESOMAR).
Εκδότης - Διευθυντής των Εφημερίδων: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ, ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ και ΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.
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ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ Ο ΣΟΥΡΗΣ
(Σαν να προέβλεπε το σημερινό χάλι μας)

Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει.
Να τρέφει όλους τους αργούς να ’χει επτά πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα.
Να ’χει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε τον κλέφτη να…γυρεύουνε.
Αχ, πατρίδα μου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς.
……………….
Ω, Ελλάς ηρώων χώρα, τι γα3δούρια βγάζεις τώρα.
Υ.Γ Τελικά ο Σουρής εκτός ποιητής ήταν και…μάντης.
Ενώ οι σημερινοί κλέφτες και μιζαδόροι πολιτικοί πιάνονται
με επίσημα στοιχεία να κλέβουν, κάνουν…εξεταστικές επιτροπές (του μπουρδέλου της Βουλής) και δήθεν… «γυρεύουν» τους κλέφτες. Ναι οι άθλιοι.

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Στο Θέρισο λαμποκοπά, του Βενιζέλου τ’ άστρο.
Tου έθνους και της λευτεριάς, το τιμημένο κάστρο.
………………….
Ένα καινούργιο Θέρισο, χρειάζεται ο τόπος.
Kαι Καλλιγιάννη ανάλαβε, όσος κι’ αν είναι ο κόπος.

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Μετά το επιτυχημένο… «Κίνημα της Πατάτας» το οποίο ξεκίνησε από τους καταναλωτές της Κατερίνης και τους παραγωγούς πατάτας του Νευροκοπίου, άρχισαν να ξεπηδούν
ένα σωρό…νέα κινήματα καταναλωτών τα οποία παραμερίζουν τους μεσάζοντες και εξασφαλίζουν χαμηλές τιμές
στους καταναλωτές.
Έτσι, μετά την πατάτα ακολούθησε το κίνημα του Λαδιού, το
κίνημα των Αρνιών της Νάξου, το κίνημα των Μήλων, της
Ντομάτας, κλπ.
Τελευταία μάθαμε ότι ενόψει των εκλογών δημιουργείται
το… «Κίνημα του Γιαουρτιού», όπου οι παραγωγοί θα στήνουν την πραμάτεια τους-γιαουρτάκια- σε πάγκους δίπλα
από κάθε συγκέντρωση των γνωστών Πολιτικών και Κομμάτων της Βουλής, για να τους…υποδέχονται αναλόγως με
γιαούρτωμα σε…χαμηλές τιμές.

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ
Όποιος Φιλελεύθερα συλλογάται,
συλλογάται καλά και ψηφίζει το
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2926

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Συντάσεται από Ομάδα Στελεχών
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
E-mail: info@liberalparty.gr
Στο Διαδίκτυο: www.liberalparty.gr
Εκτύπωση: Γ. Κωστόπουλος τηλ. 210 8813241

Διανομή χωρίς επιβάρυνση

Ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της εφημερίδας

ΘΑΥΜΑ - ΘΑΥΜΑ
Το πρωί της Πέμπτης 23 Φλεβάρη στον ΣΚΑΙ-TVκαι στην εκπομπή της Τσαπανίδου SKY-ΤΩΡΑ ήταν προσκεκλημένη η
κόρη του Μητσοτάκη, Ντόρα Κούβελου-Μητσοτάκη πρ. Μπακογιάννη και χωρίς ίχνος ντροπής και τσίπας εκμυστηρεύτηκε ότι:
Όταν ήμουν Υπουργός Πολιτισμού έστειλα στον Εισαγγελέα
για αρχαιοκαπηλία έναν υπάλληλο του Υπουργείου ο οποίος
πιάστηκε με ένα χρυσό νόμισμα.
Η τσαμπερδώνα Τσαπανίδου όμως δεν την ρώτησε γιατί δεν
έστειλε στον Εισαγγελέα τον αρχαιοκάπηλο πατέρα της
Κων/νο Μητσοτάκη ο οποίος κατείχε…παράνομα 2.500 αρχαία αντικείμενα, τα οποία όπως ο ίδιος δήλωσε μάζεψε
από…αγρότες της Κρήτης.
Τέτοια ξεδιάντροπη και ξετσίπωτη πολιτικός δεν πιστεύουμε να υπάρχει.

ΕΘΝΙΚΗ… ΚΑΤΑΝΤΙΑ
Ελλάδα όπου γέννησες Ήρωες και Τιτάνες.
Τώρα σε διαφεντεύουνε πούστηδες και πουτάνες.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΓΙΝΕ… «ΜΑ<ΜΟΥ ΠΑΣΟΚ»
Αντί ο Λαός να βάλει μυαλό και να σοβαρευτεί για το καλό
του και το καλό των παιδιών του, αυτός
αναπαράγει την κομματική ελεεινότητα
και την φαιδρότητα. Αυτό αποδείχτηκε
με την διαδικασία αλλαγής ηγεσίας στο
ΠΑΣΟΚ, το οποίο τώρα μπορεί να λέγεται… «Μα>μού ΠΑΣΟΚ».
Αφού ο κόσμος βρέθηκε στο παρελθόν σε απόγνωση και
δεν μπορούσε να ζήσει, υποχρεώθηκε ο Γιωργάκης να παραδώσει την εξουσία στους Τραπεζίτες δηλαδή τον (Παπαδήμιο) και να βάλει στην πρώτη γραμμή τον παπαρολόγο
Βενιζέλο, ώστε να εξαπατήσουν για άλλη μια φορά τον
κόσμο.
Αφού πούλησαν την Ελλάδα και σκλάβωσαν τους Έλληνες,
πάνε σε εκλογές για να υποχρεώσουν το Λαό για να… «νομιμοποιήσει» τις προδοσίες και τους χαλκάδες που του έβαλαν στο λαιμό.
Έτσι ενώ ήταν ένας υποψήφιος για… «Πρόεδρος» του
ΠΑΣΟΚ, ο Βενιζέλος και δεν χρειαζόταν εκλογές για να εκλεγεί…ένας υποψήφιος, αυτοί έστησαν μα>μού κάλπες σε ολόκληρη την Ελλάδα για να εκλεγεί ο…ένας, υποχρεώνοντας
μάλιστα τους… «μα3μού ψηφοφόρους» να πληρώνουν και 2
ευρώ χωρίς απόδειξη δηλαδή Μαύρα, όπως συνηθίζεται στα
Ταμεία του ΠΑΣΟΚ από την εποχή του Τσουκάτου, όταν κατέθεσε το 1 εκατομμύριο μαύρα λεφτά από την SIEMENS.
Παρουσίασαν ότι ψήφισαν…240.000 ψηφοφόροι στις μα3μού
εκλογές, αλλά αυτός είναι μα>μού-αριθμός καθώς ένας δημοσιογράφος για να ελέγξει την αξιοπιστία της διαδικασίας
ψήφισε 3 (τρείς) φορές σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα
χωρίς…πρόβλημα και μάλιστα ..on camera!
Όπως αντιλαμβάνεσθε, αυτή η… «εκλογή» Βενιζέλου είναι
μα>μού-εκλογή και το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον… «Μα>μού
ΠΑΣΟΚ». Ένα μα3μού-Κόμμα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ
Στον εκλεκτό επιστήμονα Ιατρό Γενικής Χειρουργικής ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΠΑΥΛΑΚΗ, εκ Μούντρου-Ρέθυμνου, θερμότατα συγχαρητήρια για
την επάξια προαγωγή του στη θέση του Διευθυντή-Συντονιστή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ..
Τον συγχαίρουμε επίσης για τα παιδιά του και
την επιτυχή εξέλιξή τους στην Ιατρική Επιστήμη
–Κατερίνα Ιατρό Ενδοκρινολόγο και Μανώλη
Ιατρό Γυναικολόγο-. Παιδιά με εξαίρετες ευαισθησίες και ανθρωπιά που επιβεβαιώνουν τη
ρήση ότι «το μήλο κάτω από την μηλιά θα
πέσει».
Γιώργης Σχοινάς - Στεφανία Σχοινά-Βαβουράκη

ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

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.)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Θράσος με δίχως όρια, δειλία δίχως τέρμα.
Την λεβεδιά και την τιμή, λογιάζουν με το κέρμα.
----------Σφίγγω τα χείλη από οργή, κι’ από ντροπή δακρύζω,
κρίμα τις ψήφους που ΄δωκα όσο καιρό ψηφίζω.
Μανώλης Μακρυδάκης

ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟ
Αποδίδουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό στον υπάλληλο του
διεθνούς τραπεζικού συστήματος ο οποίος παριστάνει
τον…Πρωθυπουργό της αντισυνταγματικής κυβέρνησης της
Ελλάδας, για τους παρακάτω λόγους:
Πρώτον, διότι σαν Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος της
τραγικής περιόδου του Χρηματιστηρίου, δεν προστάτευσε
εκατομμύρια Έλληνες από την φούσκα των Μετοχών οι
οποίοι έχασαν τις οικονομίες των. Ο τότε επίσης προδότης
Πρωθυπουργός Σημίτης τους έλεγε: Ας πρόσεχαν!
Δεύτερον, διότι όταν σας Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος του ζήτησαν να δώσει τα στοιχεία που αφορούσαν το
Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο, αυτός αρνήθηκε, δικαιολογούμενος ότι πρέπει να του το πεί ο τότε Πρωθυπουργός Σημίτης, ο οποίος φυσικά δεν του το είπε.
Τρίτον, διότι τώρα σαν Πρωθυπουργός πλέον ο Παπα.δήμιος όταν του ζήτησαν να δώσει εντολή στην Τράπεζα της
Ελλάδος για να δώσει τα στοιχεία του Ναζιστικού Κατοχικού
Δάνειο και ν’ αρχίσει η διεκδίκησή του από το 4ο Ρά3χ, η
αμαρτωλή και ξενόδουλη Τράπεζα της Ελλάδος εδήλωσε
ΕΠΙΣΗΜΩΣ ότι…χάθηκαν τα στοιχεία.
Για όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι ο υπάλληλος του διεθνούς τραπεζικού κατεστημένου και αντισυνταγματικός Πρωθυπουργός ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ είναι ένας δοσίλογος προδότης και
πρέπει να υποστεί τις συνέπειες Λα3κού Δικαστηρίου, δηλαδή την εκτέλεση.

ΣΤΗ… ΣΥΓΓΡΟΥ, ΣΤΗ… ΣΥΓΓΡΟΥ!
Η Δεξιά Πολυκατοικία θα πρέπει να βάλει…ροζ φωτάκι στην είσοδό της. Γιατί το λέμε αυτό; Διότι τα κεντρικά γραφεία όλων
των…ενοίκων της Δεξιάς Πολυκατοικίας έχουν… «στέκι» στη Συγγρού.
Το… «στέκι» της κας Ντόρας είναι αριστερά καθώς κατεβαίνουμε
την Συγγρού στο ύψος του ΜΕΤΡΟ του ΦΙΞ.
Λίγο πιο κάτω στην διασταύρωση της Χαμοστέρνας είναι το…χαμαιτυπείο του Καρατζαφύρερ, με είσοδο όμως από την οδό Καλλιρρόης.
Μερικά μέτρα πιο κάτω στη δεξιά πλευρά της Συγγρού
έστησε…πιάτσα ο προσφάτως αποκτήσας την… «ανεξαρτησία» του
κύριος Καμμένος, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν… «εξαρτημένος
Έλληνας» και τώρα έγινε… «Ανεξάρτητος Έλληνας».
Τέλος στο κάτω μέρος της Συγγρού στο δεξιό μέρος καθώς κατεβαίνουμε, δίπλα στη γνωστή…πιάτσα των τραβεστί, έχει τα νέα γραφεία της η Ν.Δ του Αντωνάκη Σαμαρά!
Όπως διαπιστώνουμε, όλα τα… «στέκια» των ενοίκων της Δεξιάς
Πολυκατοικίας, έχουν…πιάτσα στην…Συγγρού (με το συμπάθιο).
Τυχαίο; Δεν νομίζουμε!

ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΣΤΗΘΗΚΕ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (;)
ΛΕΤΕ Ν’ ΑΓΓΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ…ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ!

Η εφημερίδα «Δημοκρατία» σε επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματά της παρουσιάζει με
στοιχεία και έγγραφα (τα οποία όπως γράφει θα καταθέσει στον εισαγγελέα) ένα καραμπινάτο σκάνδαλο που αφορά την Εναέρια
Δασοπυρόσβεση και αγγίζει τον Παπουτσή
και τον Όθωνα.
Συγκεκριμένα η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι ο
Παπουτσής και ο Όθωνας «κατήργησαν»
το…Ελληνικό Κράτος και «αυτοκαταργήθηκαν» οι ίδιοι, καθώς το Υπουργείο τους αντί
να διενεργεί τους καθιερωμένους μειοδοτικούς διαγωνισμούς με τους ελληνικούς νόμους για την αεροπυρόσβεση, την ανέθεσαν
στον ΝΑΤΟικό Οργανισμό NAMSA, για ύποπτους (όπως
ισχυρίζεται η εφημερίδα) λόγους.
Ο Οργανισμός NAMSA (NATO MAINTENANCE and SUPLY
AGENCY) έχει έδρα το Λουξεμβούργο και ασχολείται με τις
Προμήθειες και την Συντήρηση των Υλικών και των Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ.
Επομένως η NAMSA έχει σχέση και συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας. Πώς μπλέχτηκε όμως το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη; Ποιά η σχέση μεταξύ NAMSA και…Αεροπυρόσβεσης;
Μέχρι τώρα τους διαγωνισμούς για την αεροπυρόσβεση
διενεργούσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον
Έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους.

Όμως με την εμπλοκή της NAMSA έχουμε αποξένωση του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από την διαδικασία του
διαγωνισμού, αφήνουμε τον πλήρη έλεγχο στην NAMSA
(όπου υποδιευθυντής είναι Τούρκος) και εφαρμόζεται το
Γαλλικό Δίκαιο.
Γιατί παρακάμφθηκε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και το Ελληνικό Κράτος από την μέχρι τώρα διαδικασία;
Ήταν ανίκανο το κράτος να διεξάγει τον διαγωνισμό; Ήταν
λαμόγια αυτοί που μέχρι τώρα έκαναν του διαγωνισμούς;
Γιατί κ κ Παπουτσή και Όθωνα;
Γνωρίζετε (Παπουτσή και Όθωνα) ότι σε ένα ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, η NAMSA (με Τούρκο Υποδιευθυντή) μπορεί να κατοχυρώσει τον διαγωνισμό σε Τούρκικη Εταιρεία
και να σβήνουν τις φωτιές στα δάση μας Τούρκικα ελικό-

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ… «ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Απευθυνόμαστε στον υπέρτατο κριτή, τον Ελληνικό Λαό, ο
οποίος θα πρέπει κάποτε ν’ αποδώσει πραγματική δικαιοσύνη.
Το άρθρο 29 του Συντάγματος προβλέπει ότι:
1. Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά
κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
2. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους
δαπάνες, όπως νόμος ορίζει.
Αυτά τα ξεκάθαρα και αυτονόητα προβλέπει το ισχύον Σύνταγμα.
Εφόσον Έλληνες πολίτες συγκροτούν νόμιμα κόμματα και
συμμετέχουν νόμιμα στις εκλογές αφού τα ανακηρύσσει ο
Άρειος Πάγος και παίρνουν έγκυρα ψηφοδέλτια στις εκλογές, τότε είναι αυτονόητο ότι δικαιούνται κρατικής επιχορήγησης.
Όμως τα διεφθαρμένα και προδοτικά κόμματα του κατεστημένου με τους προδότες «Έλληνες» πολιτικούς, υπαλλήλους ξένων δυνάμεων, οι οποίοι διέλυσαν την χώρα και
σκλάβωσαν τον Λαό μας, για να εμποδίσουν άλλα κόμματα
να εισέλθουν στο πολιτικό προσκήνιο και ν’ αμφισβητήσουν
την προδοτική παντοκρατορία τους, ψήφισαν νόμο (εντελώς
αντισυνταγματικό για μας) που προβλέπει ότι για να πάρεις
κρατική επιχορήγηση πρέπει να πάρεις το 3% των ψήφων και
να εκλέξεις βουλευτές ή ευρωβουλευτές.
Το Κόμμα Φιλελευθέρων προσέφυγε την 9 Μαρτίου του
2005 στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το αντισυνταγματικό αυτό νόμο και ύστερα από πολυάριθμες αναβολές εκδικάστηκε η υπόθεση στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 8 Οκτώβρη
2010, δηλαδή ύστερα από 5,5 χρόνια.
Στην προσφυγή μας ζητούσαμε να καταβληθεί κρατική επιχορήγηση στο Κόμμα Φιλελευθέρων ανάλογα με τα έγκυρα
ψηφοδέλτια που πήρε κάθε κόμμα στις εκλογές, ο μόνος ξεκάθαρος, αδιαμφισβήτητος και δημοκρατικός τρόπος κατανομής της κρατικής επιχορήγησης σύμφωνα με το Σύνταγμα.
Όμως μια θλιβερή δικηγορίνα του Υπουργείου Εσωτερικών

ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι δεν πρέπει να πάρουν χρηματοδότηση τα εκτός
Βουλής Κόμματα, διότι θα στερήσουν κεφάλαια από τα Κόμματα της Βουλής και
έτσι δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν
σωστά!!! Καταλάβατε την σοβαρότητα και
την ηθική των ισχυρισμών τους.
Τελικά ύστερα από 1,5 χρόνο…σκέψης, η Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας έβγαλε απόφαση την οποία πήραμε την 28-2-2012 και απορρίπτει την προσφυγή μας με το
εξής σκεπτικό.
Αφού κάνει…γαργάρα το αίτημά μας για να γίνεται η κατανομή της κρατικής επιχορήγησης με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια, αποφαίνεται ότι οι κυβερνήσεις μπορούν με νόμο να
καθορίζουν ως όριο το ποσοστό του 3% για να πάρεις την
χρηματοδότηση, διότι εάν δεν πάρεις το 3% θεωρούν ότι δεν
έχεις λέει πολιτική υπόσταση και υπολογίσιμη απήχηση στο
εκλογικό σώμα.
Αυτό έκριναν οι καλοί μας δικαστές λες και ζουν σε άλλο
πλανήτη.
Δηλαδή οι καλοί μας δικαστές με τα…γουνάκια, βλέπουν
εντελώς φυσικό ότι εάν ένα Κόμμα δεν έχει κρατική επιχορήγηση, και δεν έχει πρόσβαση στα διαπλεκόμενα ΜΜΕ,
είναι εύκολο να πάρει το 3% του εκλογικού σώματος για να
πάρει την κρατική χρηματοδότηση, τη στιγμή μάλιστα που τα
Κόμματα της Βουλής παίρνουν ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ των εκλογική χρηματοδότηση καθώς και ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΙΖΕΣ από
τις διαπλεκόμενες εταιρείες (πχ. SIEMENS).
Με αυτή την θέση του ΣτΕ νομίζετε ότι αυτή είναι ανεξάρτητη και αδέκαστη δικαιοσύνη; Μήπως είχε δίκιο η 17 Νοέμβρη που είχε αρχίσει τις εκτελέσεις;
Πάντως στην Λα>κή Εξέγερση που νομοτελειακά έρχεται,
σε τιμητική θέση των Λα3κών Δικαστηρίων θα καθίσουν και
Δικαστές για να βιώσουν το… «Δίκαιο» και από τις δυο πλευρές.
Ο Λαός πρέπει ν’ αντιδράσει μαζικά και να σβήσει οριστικά
ΟΛΑ τα Κόμματα του μπουρδέλου της Βουλής και να φέρει
στο προσκήνιο νέες δυνάμεις και νέα Κόμματα για να δημιουργηθεί μια νέα Ελλάδα.
Διαφορετικά δεν έχει μέλλον ούτε ο Λαός, ούτε η…Βουλή!

πτερα με Τούρκους πιλότους αφού βάλουν τις
φωτιές Τούρκοι Πράκτορες; Γνωρίζετε ότι δεν
έχετε την δυνατότητα ν’ απορρίψετε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, αφού αναθέτετε στην NAMSA τους
χειρισμούς της υπόθεσης;
Γιατί (Παπουτσή και Όθωνα) δεν συμπεριλάβατε
τον βασικό όρο κατάθεσης εγγυητικής επιστολής
που προβλέπουν ΟΛΟΙ οι διαγωνισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την καλή εκτέλεση του έργου;
Τόσο…μπατίρης είναι αυτός που προωθείτε,
όπως ξεκάθαρα ισχυρίζεται η εφημερίδα «Δημοκρατία» στα δημοσιεύματά της;
Είναι αλήθεια Μανώλη Όθωνα οι διευθετήσεις
που φέρεται να στήνει ο διευθυντής του Γραφείου σου με
ανθρώπους της NAMSA, όπως παρουσιάζει με έγγραφα και
στοιχεία η εφημερίδα «Δημοκρατία»; Τι συμβαίνει μ’ αυτή
την υπόθεση; Οφείλεις μια πειστική απάντηση.
Τώρα που ο (κολητός της Μιμής) Παπουτσής έφυγε από
το Υπουργείο, την όλη υπόθεση φέρεται να έχει πάρει πάνω
του αποκλειστικά ο Όθωνας, άρα φέρει και ΟΛΟΚΛΗΡΗ την
ευθύνη από δω και στο εξής.
Λέτε μετά το σκάνδαλο των εξοπλισμών ν’ αγγίξει το Ρέθυμνο και το σκάνδαλο της αεροπυρόσβεσης; Ο χρόνος θα δείξει.
Πάντως το τεράστιο σκάνδαλο του C4I, αρμοδιότητος του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εντέχνως το φόρτωσαν στο Υπουργείο Άμυνας σαν… Εξοπλιστικό Πρόγραμμα
και είδαμε την κατάληξή του. Ίδωμεν!

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ

Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης σαν πρώην
υπάλληλος της Ο.Α.τώρα διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος
του Υπ. Μεταφορών & Δικτύων. Καμαρώστέ τον και στις
εκλογές να τον στείλετε να βγάζει ...διπλώματα οδήγησης.

Ιδού το ΦΕΚ του διορισμού του.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΩΝ «PRIVE» ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ

Αυτά που είδαμε στην Αθήνα την 25η Μαρτίου 2012 όπου η
κυβέρνηση των Γερμανοτσολιάδων του Παπαδήμιου προκειμένου ν’ απολαύσει την…παρέλαση… «επί τη Εθνική Επετείω», έφεραν την χώρα μας πιο κοντά σε καθεστώτα όπως
την Βόρεια Κορέα και την Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
Καλά δεν έχουν ίχνος τσίπας και ψήγμα ντροπής για να θέλουν να παριστάνουν τους… «επισήμους-τιμώμενα πρόσωπα» και να τους τιμούν τα νιάτα της Ελλάδας πίσω
από…κάγκελα και σιδηρόφραντους χώρους φρουρούμενους
από χιλιάδες αστυνομικούς; Τόσο ξεφτιλισμένοι είναι;
Φέτος ήλεγχαν τις τσάντες των προερχομένων στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος για πιθανή ύπαρξη…γιαουρτιών και νεραντζιών και να προληφθεί η…εκτόξευσή τους
προς τους…λαοπρόβλητους (λαομίσητους λέμε εμείς) τιμώμενους επίσημους .
Εμείς θα προτείνουμε προς τους οργανωτές των παρελάσεων να ελέγχουν στο εξής και τους ένστολους παρελαύνοντες για ενδεχόμενη ύπαρξη…όπλων και πυρομαχικών
στην κατοχή τους.
Το λέμε αυτό διότι κάποτε στην Αίγυπτο του… «λαοπρόβλητου» Ανουάρ Σαντάτ, γινόταν παρέλαση ενώπιον του
«Εθνικού αυτού Ηγέτη» της Αιγύπτου.
Όμως, κάποια ψυχωμένα ένστολα αιγυπτιόπουλα που παρήλαυναν ενώπιον του… «ηγέτου» Ανουάρ Σαντάτ, σταμάτησαν μπροστά στην εξέδρα των επισήμων και τους
εκτέλεσαν ως προδότες του έθνους των.
Εμείς μια ιδέα ρίχνουμε στους ενδιαφερόμενους.

ΓΕΝΟΣΗΜΑ ...ΚΟΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ...ΑΠΟΧΕΣ
Μη νομίζετε ότι η Διεθνής Νέα Τάξη των τοκογλύφων, απατεώνων και εκμεταλλευτών των Λαών είναι ερασιτέχνες και δεν προστατεύουν ικανοποιητικά τα συμφέροντά τους.
Έχουν αρκετά λεφτά, σύγχρονα μέσα και τους υποταχτικούς των
ανά τον κόσμο προκειμένου να διαιωνίζουν την κυριαρχία τους και
την εκμετάλλευση των Λαών.
Έτσι, όταν τα προδοτικά Κόμματα που ασκούν την μειοδοτική εξουσία στα διάφορα Προτεκτοράτα και υποδουλώνουν τον Λαό τους γίνονται αντιληπτά στον κόσμο και τα φτύνει ο Λαός, τότε τ’ αφεντικά
τους έχουν έτοιμο νέο εναλλακτικό σχέδιο για την διαιώνιση της
εξουσίας των στο Προτεκτοράτο Ελλάδα.
Φτιάχνουν… «Γενόσημα Κόμματα» με δήθεν πατριωτικές θέσεις
και κοινωνικές ευαισθησίες, ώστε σαν… «Κόμματα-Απόχες» να μαζεύουν τον κόσμο που φεύγει από τους μειοδοτικούς κομματικούς
σχηματισμούς που βρώμισαν με τις μειοδοτικές επιλογές των..
Συγκεκριμένα, μόλις το ΠΑΣΟΚ βρώμισε, αποκαλύφτηκε ο προδοτικός ρόλος του και ο κόσμος το εγκατέλειψε, αμέσως έφτιαξαν
δύο… «Γενόσημα Κόμματα», την «Δημοκρατική Αριστερά» με τον
Κουβέλη και την «Κοινωνική Συμφωνία» με την Κατσέλη και τους
έστειλαν αρκετά ΠΑΣΟΚικά στελέχη για να μαζεύουν όλους τους
απογοητευμένους ΠΑΣΟΚους που έφευγαν άρον-άρον από το
ΠΑΣΟΚ.
Το ίδιο συμβαίνει με την σαπιμένη Ν.Δ η οποία αφού εξαπάτησε
τον κόσμο με τα Ζάπειά της, και με το όχι στο Μνημόνιο 1 και αφού
ψήφισε ενθέρμως το Μνημόνιο 2 το οποίο σκλάβωσε τον Λαό και
την χώρα, τώρα ο κόσμος την έφτυσε και έφτασε στα ποσοστά του
ΠΑΣΟΚ, γύρω στο 15%.
Γι’ αυτό λοιπόν έφτιαξαν το… «Γενόσημο Κόμμα» των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» με ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο τον Καμμένο, για
να μαζεύει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες και να τους χειριστεί αργότερα μέσα στο σύστημα.
Γι’ αυτό λοιπόν ο κόσμος εκτός από τα αυθεντικά μειοδοτικά Κόμματα να καταψηφίσει και τα… γενόσημα Κόμματά τους, στηρίζοντας και ψηφίζοντας το αγνό, έντιμο, καθαρό και πατριωτικό Κόμμα
Φιλελευθέρων.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Είναι γνωστό ότι παλαιότερα η οικογένεια του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου είχε άλλο επώνυμο. Συγκεκριμένα λεγόταν…Τούρκογλου ή κάπως έτσι.
Επειδή όμως το επώνυμο Τούρκογλου δεν ήταν…εύηχο και
αξιοπρεπές, το άλλαξαν όπως δίδει την δυνατότητα ο νόμος
και το έκαμαν Βενιζέλος δι’ ευνόητους λόγους.
Βέβαια, θα μπορούσε τότε η οικογένεια του Εθνάρχου να
προβάλλει αντιρρήσεις όπως επίσης προβλέπει ο νόμος,
αφού γίνεται δημοσίευση της πρόθεσης του ενδιαφερομένου στις εφημερίδες, αλλά προφανώς είτε δεν το αντιλήφτηκαν είτε δεν τους ενδιέφερε πόσοι και ποιοί στην Ελλάδα
θα λεγόταν Βενιζέλοι, γι’ αυτό και δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις.
Έτσι, ο…Τούρκογλου έγινε…Βενιζέλος και από μια άποψη
ήταν κατανοητό και…αντιληπτό. Εκείνο όμως το οποίο δήλωσε ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος την ημέρα της εκλογής του
ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν πολιτικό ατόπημα για να μην
πούμε πολιτική αλητεία.
Η ημέρα της εκλογής του στις 18 Μαρτίου 2012, συνέπεσε
να είναι και η επέτειος του θανάτου του Εθνάρχου το 1936
στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν περιχαρής και φουσκωμένος (μάλλον φουσκωτός) εδήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι αποτελεί ευτυχή συγκυρία να εκλεγεί Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την
ημέρα του θανάτου του Εθνάρχου Ελευθερίου Βενιζέλου.
Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ είπε στον κόσμο να μην ανησυχεί διότι εκείνη την ημέρα ένας Βενιζέλος (ο Εθνάρχης)
έφυγε, αλλά ένας άλλος Βενιζέλος (ο Τούρκογλου) ήλθε!!!
Τι να πεις σ’ αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Ότι και να πεις είναι
λίγο.

ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
Φίλες και Φίλοι,
Είναι αποτυπωμένο στη συνείδηση του Λαού μας ότι η Κρήτη
έχει καταγραφεί ως ένας έντιμος, φιλότιμος και δημοκρατικός χώρος, έχοντας την πολιτική
ταυτότητα του Φιλελεύθερου Κεντρώου και με πολιτική μήτρα το
Κόμμα Φιλελευθέρων.
Έτσι καταξιώθηκε η Κρήτη στη συνείδηση του
Λαού. Ως Βενιζελική!
Όμως οι πολιτικές συγκυρίες που δημιούργησαν
κυρίως ξένοι και εμείς δυστυχώς τις αποδεχτήκαμε ως ...“πολιτικό νεωτερισμό”, έφεραν την κοινωνία μας σε εξαθλίωση και το κράτος μας στην
κατάρρευση.
Τώρα λοιπόν μέσα από την απογοήτευσή μας πρέπει να ξεσηκωθούμε, να ξυπνήσουμε τις παλιές,
καλές πολιτικές μας αξίες και συμπεριφορές, να
ξεπεράσουμε τα Κόμματα της διαφθοράς και να
ξαναβρούμε την πολιτική ψυχή μας.
Να συνταχθούμε ξανά με το Κόμμα Φιλελευθέρων για να ξαναβρούμε την πολιτική μας ανθρωπιά. Καιρός είναι.
Στις εκλογές της 6ης ΜαBου πρέπει να στηρίξουμε συλλογικά το Κόμμα Φιλελευθέρων που
έκαμε την Κρήτη σεβαστή και αξιοσέβαστη.
Μανώλης Καλλιγιάννης
Πρόεδρος του Κόμματος Φιλελευθέρων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΕΚΟΥΣΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ
Στην εποχή που απλώνεται στην πατρίδα μας ο μνημονιακός
παγετός ως κυρίαρχη βούληση του ευρωπα3κού και διεθνούς
οικονομικοκοινωνικοπολιτικού κατεστημένου, προβάλλει για
εμάς η ανάγκη να θυμηθούμε την ιστορία μας μέσα από την
επιστολή που ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έγραψε προς το
Έθνος από το Ισμαήλιον την 1ην Σεπτεμβρίου1820, λες και
ήτανε σήμερα: «Γενναίοι πλοίαρχοι της Ελλάδος, Συμπατριώται. Προς σάς αποτείνει η Ελλάς, η δυστυχής ημών
Μήτηρ και Πατρίς την φωνήν της. Περικυκλωμένη πανταχόθεν από παντοία δεινά, εις σάς επιστηρίζει την άγκυραν των
ελπίδων της και από σάς μόνον προσμένει μικράν ελάφρωσιν των δυστυχιών της. Η φιλοδέσποτος και μισάνθρωπος,
δύσης η εις τον ανώτατον βαθμόν φίλαυτος δύναμις αγωνίζεται με παντοίους τρόπους, όχι μόνον εις τον ευροούντα
δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλη μυρία εμπόδια,
αλλά και εντελή εξολοθρευμόν μας να μας επιφέρη. Οι σκοποί της αξιομισήτου ταύτης διοικήσεως είναι ν’ αρπάξη της
Ευρώπης το εμπόριον όλον και επομένως καταπτωχύνουσα
την οικουμένην άπασαν, να λάβη αυτή υπεροχήν και ως από
θρόνου υψηλού να διατάσση τας τύχας των εθνών. Οι αδίκως και εν καιρώ ειρήνης αρπαγέντες στόλοι της Δανίας,
της Ολλανδίας και Ισπανίας, ας μας διδάξωσι λοιπόν τι πρέπει να προσμένωμεν και ημείς από την δύσην. Τα προοίμια
των επιβούλων και δολίων αυτής σχεδίων τα βλέπομεν ήδη
με χρώματα ζωηρότατα εις την Επτάνησον. Εν καιρώ της βαθυτάτης ειρήνης, χωρίς να σεβασθώσι συνθήκας και όρκους, θέλουσι προσπαθήσει να αρπάξωσι, να
κατακαύσωσιν, ή υπό διαφόρους προφάσεις να δημεύσωσι
τα πλοία σας, και επιφέροντες ούτως εις το Γένος μας την
καιριωτάτην ταύτην πληγήν, να μας στερήσωσιν όλους τους
τρόπους της βιομηχανίας και να μας αφήσωσι κληρονομίαν
την αιώνιον δουλείαν και ελεεινότητα. Ας μη υποφέρωμεν
να γίνωμεν κατανάλωμα της αχορταγίας του δυτικού δεσποτισμού. Ας μη υποφέρωμεν να καταντήσωμεν, ώστε να
είμεθα αναγκασμένοι να υποταζώμεθα εις τους δουλικούς
αυτής νόμους μόνον και μόνον δια να απολαύωμεν ελεεινήν
και άτιμον ύπαρξιν, αρεστήν εις τα ανδράποδα. Μέτρα δε
ασφαλέστατα να μας διδάξη άλλος δεν είναι ικανός, ειμή
τα παθήματα των μέχρι τούδε καταστραφεισών επικρατειών. Ας μη προσμένωμεν όσον να πέσωσι και επί τας κε-

φαλάς ημών τα αυτά δυστυχήματα, αλλ’ ας ενωθώμεν με
τον ιερόν της ομονοίας δεσμόν, και ας αποδείξωμεν ενώπιον του κόσμου όλου, ότι ακριβά πληρώνει την τόλμην του
όστις αυθαδιάση να ταράξη την ησυχίαν μας... Μακαρία, ώ
Ελλάς, εάν τα πιστά σου τέκνα ακούσωσι την φωνήν σου
ταύτην».
Αγαπητοί Συμπατριώτες, δεν υπέγραψεν υποταγήν ο Ελληνικός λαός, δεν συνθηκολόγησε ο Κων/νος Παλαιολόγος,
δεν παρεδόθη ο Λεωνίδας, δεν λύγισε ο Καψάλης, δεν εξωμότησε ο Αθανάσιος Διάκος, δεν προσκύνησαν οι Ελληνίδες
στον Ζάλογγο, αντιστάθηκε ο Βενιζέλος στο Θέρισο, δεν δοσιλόγησε ο Άρης Βελουχιώτης, αυτοκτόνησε ο Κορυζής,
είπε το ΟΧΙ ο Ιωάννης Μεταξάς, κρεμάστηκε ο Γρηγόριος ο
5ος, εκτελέστηκε στο Μονοδένδρι Λακωνίας ο γιατρός Καρβούνης και οι 117 Σπαρτιάτες, κάηκαν τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, η Κάντανος, είπε όχι η Καισαριανή, η Κοκκινιά και
όλη η Ελλάδα. Αρετή ανδρών αντέταξαν στον Άξονα. Η Ηβη
Αθανασιάδη και η Λέλα Καραγιάννη αντιστάθηκαν, είπε όχι ο
Γρίβας στην Κύπρο, πέθαναν ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, οι Μιχάλης Καραολής και Ανδρέας
Δημητρίου για το αγαθό της ελευθερίας.
Εμείς που έχουμε τέτοιους προγόνους θα δεχτούμε δουλικά την Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Θα ανεχθούμε τον γενιτσαρισμό και την Νέα Προδοτοκρατία, την
στιγμή που το Σύνταγμα επιτάσσει ότι επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων η προστασία του Συντάγματος και
της πατρίδος; Εμείς θα αφήσουμε την Πατρίδα να υποδουλωθεί το έτος 2012;
Είναι δυνατόν οι Έλληνες να εκλέξουν πρωθυπουργό άνθρωπο που υπέγραψε τον εξανδραποδισμό και την λιμοκτονία του Ελληνικού Έθνους;
Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Ας επαναβεβαιώσουμε τον όρκο των Φιλικών, αποτίοντες
σεβασμό στην μνήμη του Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Ας μας καθοδηγεί ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου να αποτινάξουμε από
τον σβέρκο μας το γερμανικό και το ντόπιο σαμάρι.
Ήλθε η ώρα για μια νέα εθνική Αντίσταση, την οποία θ’ αρχίσουμε την ημέρα των εκλογών με την ψήφο μας, ψηφίζοντας το ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.
Ν.Μ

