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ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Ελληνίδες- Έλληνες, Φίλες και Φίλοι,

Ήλθε η Ώρα του Λαού για να εκφραστεί στις
κάλπες που τελικά θα στηθούν στις 6 ΜαUου μετά
από μια περιπετειώδη και αντιδημοκρατική προκήρυξη.
Τώρα που ο ψηφοφόρος που θα μπεί στο παραβάν για να επιλέξει το ψηφοδέλτιο που θα ρίξει
στην κάλπη, πρέπει πριν αποφασίσει, να σκεφτεί
σοβαρά και υπεύθυνα.
Πρέπει με την ψήφο του να δημιουργήσει ο ίδιος
το μέλλον του και να δημιουργήσει την Νέα Κοινωνία που θα ζήσει ο ίδιος, τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
Η σημερινή κατάσταση ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ και πρέπει ν’ ανατραπεί.
Ο Λαός με την ψήφο του πρέπει να σβήσει ΟΛΑ τα
Κόμματα που υπάρχουν στην σημερινή Βουλή,
διότι ΟΛΑ (άλλο λίγο-άλλο πολύ) είναι υπεύθυνα
για την σημερινή ΚΡΙΣΗ.
Υπόψη ότι το επίπεδο της σημερινής κρίσης και
δυστυχίας δεν είναι ο…πάτος. Αμέσως μετά τις
εκλογές προβλέπονται νέα μέτρα φτώχειας 14 με
16 Δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα φέρουν νέες
απολύσεις, νέα χαράτσια, νέες μειώσεις μισθών
και συντάξεων.
Όλα αυτά γίνονται διότι το χρέος το οποίο μας
έχουν δημιουργήσει οι απατεώνες και δοσίλογοι
πολιτικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ.
Ολόκληρος ο πουλημένος πολιτικός κόσμος της μεταπολίτευσης με πρωτοπόρο την… «τιμημένη γενιά
του Πολυτεχνείου», εδημιούργησε με την συμπεριφορά τους τις συνθήκες υποδούλωσης της χώρας
μας στα ξένα κεφάλαια και τα ξένα συμφέροντα.
Έχοντας για σύνθημα της μεταπολίτευσης την
καλοπέραση και στόχο τον πλουτισμό, είδαμε την
εξέλιξη ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του πολιτικού κόσμου και
ΟΛΩΝ των Κομμάτων. Τα ζιβάγκο έγιναν ARMANI
και τα διαμερισματάκια βίλες και εξοχικά, στα Βόρεια Προάστια και στην Μύκονο.
ΟΛΑ τα Κόμματα, συμπεριλαμβανομένων ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, κλπ έχουν προσδεθεί στο κρατικό προ[πολογισμό και σαν βδέλες απομυζούν το αίμα του
δύστυχου Λαού, τον οποίον υποτίθεται ότι θέλουν
να σώσουν.
Ο ψηφοφόρος πρέπει επιτέλους να σκεφτεί
στην κάλπη,
Ποιός του πήρε τις οικονομίες του με την απάτηφούσκα του Χρηματιστηρίου;
Ποιοί τον χρέωσαν με Τρισεκατομμύρια για τους
εξοπλισμούς;
Ποιοί δημιούργησαν τους Κομματικούς στρατούς
και τους ενέταξαν στο Δημόσιο για να τους πληρώνει ο Λαός.
Ποιοί έφαγαν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με τα Δομημένα Ομόλογα και τώρα δεν μπορούν τα Ταμεία Ασφάλισης να δώσουν συντάξεις;
Ποιοί σκλάβωσαν τον Λαό οικονομικά με τις υπερτιμολογήσεις έργων με την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων;
Ποιά κόμματα και ποιοί βουλευτές ήταν στις λίστες των Μιζών των διάφορων εταιρειών
(SIEMENS, κλπ).

Ποιοί χρησιμοποίησαν ακόμα και τους ρασοφόρους του Αγίου Όρους για να ξεπλύνουν χρήματα
και να πλουτίσουν;
Ποιά Κόμματα και ποιοί Βουλευτές συμπαρίσταντο στους ύποπτους κουκουλοφόρους οι οποίοι
έκαιγαν την Αθήνα σε κάθε ευκαιρία για να καταστρέφουν την πρωτεύουσα .
Ποιά Κόμματα καταλαμβάνουν τα Λιμάνια και τα
Αεροδρόμια για να διαλύσουν την οικονομία της
χώρας και να κάτσουν πάνω στα ερείπιά της για να
φτιάξουν τον δικό τους κομματικό παράδεισο;
Ποιά Κόμματα, ακόμα και σε στιγμή ολοκληρωτικής φτώχειας και πτώχευσης πήραν 30 εκατομμύρια ευρώ για να κάμουν εκλογές;
Εμείς θ’ απαντήσουμε και θα σας πούμε με
υπεύθυνο τρόπο. ΟΛΑ τα Κόμματα της σημερινής Βουλής.
Γι’ αυτό Ελληνίδες-Έλληνες, Φίλες και Φίλοι
Πρέπει με την ψήφο σας να τα σβήσετε ΟΛΑ και να
τα στείλετε ΕΚΤΟΣ Βουλής.
ΌΛΑ είναι υπεύθυνα και ΟΛΑ είναι μέρος του ίδιου
διεφθαρμένου μειοδοτικού πολιτικού συστήματος.
Απλά διαφέρουν οι ρόλοι που τους έχουν αναθέσει
τα ίδια αφεντικά τους.
Εμείς σας καλούμε να στηρίξετε-ψηφίσετε τα ψηφοδέλτια του Κόμματος Φιλελευθέρων, το οποίο
για 102 χρόνια έχει τις ίδιες αξίες, την ίδια εντιμότητα και την ίδια υπεύθυνη εθνική-πατριωτική
θέση.
Στο χέρι μας είναι να κάμετε το Κόμμα Φιλελευθέρων ΜΕΓΑΛΟ και να του αναθέσετε το ρόλο που
θέλετε να διαδραματίσει στο πολιτικό σκηνικό που
διαμορφώνεται.
Γι’ αυτό μπροστά στην κάλπη είστε απέναντι στις
προσωπικές σας ευθύνες οι οποίες μπορούν ν’ αλλάξουν την κοινωνία και τον τόπο.
Μην αφήσετε μια ακόμα ευκαιρία να πάει χαμένη.
Στο χέρι σας είναι ν’ αλλάξετε τα πάντα, για να
βρει ξανά η κοινωνία την ηρεμία της και ο τόπος το
σωστό δρόμο του.

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
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Μανώλης Καλλιγιάννης

Πρόεδρος του Κόμματος Φιλελευθέρων

Υποψήφιος στο Νομό Σάμου
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 Ευρωπα;κής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Έρευνα Αγοράς (ESOMAR).
Εκδότης - Διευθυντής των Εφημερίδων:
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ, ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ, ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ και ΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.
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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.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ…ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΕΡ…ΑΔΩΝΗ
Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Ναυτιλίας
και φυσικά οι…εφοπλιστές οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ της
παραμονής του… «μπουμπούκου» Άδωνη Γεωργιάδη σαν
Υφυπουργό Ναυτιλίας, όπως ο ίδιος… «εκμυστηρεύτηκε».
Τελευταία άρχισαν να…διαδηλώνουν και τα ίδια τα…πλοία,
τα οποία το δείχνουν εμπράκτως.
Έτσι το ηρωικόν πλοίο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ όταν την Πέμπτη την 1η
Μάρτη πληροφορήθηκε, στο λιμάνι της Σάμου, την απώλεια
του Άδωνη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν άντεξε αυτή
την…απώλεια και κατά την επιστροφή του στον Πειραιά…στουκάρισε στην προβλήτα του Λιμανιού του Αγίου
Κυρήκου υφιστάμενο κάποιες ζημίες, γι’ αυτό και αντικαταστάθηκε στην γραμμή της Σάμου από το BLUESTAR ΙΘΑΚΗ.
Αλήθεια, το Λιμεναρχείο του Αγίου Κυρήκου επιθεώρησε
το πλοίο μετά το στουκάρισμα για να διαπιστώσει το αξιόπλοό του, ιδιαίτερα στις δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες
που επικρατούσαν; Τι έγινε;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Δεν αξίζει να επιδιώκουμε με πάθος τον πλούτο,
αφού για όλους το τελικό κρεβάτι είναι…χωμάτινο.
……………………………………
Ενώ ο πληθυσμός της Γης…αυξάνει,
οι… «άνθρωποι», λιγοστεύουν δραματικά.
ΟΙ… «ΚΑΝΤΗΛΑΝΑΦΤΕΣ» ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Κάποιοι πολιτευτές στην Σάμο έχουν…εφευρετικότητα και
προσπαθούν να βγάλουν εν όψει των εκλογών από την
μύγα…ξύγκι.
Έτσι, κάποιος ραδιοφωνικός Σταθμός κατήγγειλε ότι παρατρεχάμενοι κάποιου εθνικόφρονος υποψηφίου πήγαν στον
Μητροπολίτη και… «απαίτησαν» να αντικαταστήσει κάποιον… «καντηλανάφτη» εκκλησίας της Σάμου, επειδή στηρίζει άλλο…εθνικόφρον Κόμμα!! Θεέ και Κύριε με τα καντήλια
σου και τους…καντηλανάφτες σου.
Πάντως εμείς εν όψει των εξελίξεων θα προτείνουμε στον
Δέσποτα μας να δώσει εντολή να κατέβουν όλα τα…καντήλια μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές και μετά βλέπουμε.

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

ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 4897
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΥΝΤΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Τ.Θ. 131 - 83100 ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 8252951 - FAX: 210 8214443

E-mail:info@liberalparty.gr
www.Liberalparty.gr

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ:

Γ. Κωστόπουλος, τηλ.: 210 8813241
ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Η ΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ
ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ…ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Με τις τόσες…κωλοτούμπες που κάνουν τόσο τα Κόμματα
όσο και οι Βουλευτές στη ΒΟΥΛΗ, θα μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε εκτός από…Μπουρδέλο και…Αίθουσα Γυμναστικής.
Ο Καρατζαφύρερ με το ΛΑΟΣ του σκίστηκε να ψηφίσει το
Μνημόνιο 1 και να συγκροτήσει την κυβέρνηση Παπαδήμιου,
αλλά δεν ψήφισε το Μνημόνιο 2 διαγράφοντας τους Βορίδη-Γεωργιάδη που το ψήφισαν.
Η Ν.Δ με τον Σαμαρά ψήφισαν ΟΧΙ στο Μνημόνιο 1 διαγράφοντας την Ντόρα που το ψήφισε. Στην συνέχεια όμως συμμετείχε με ορμή στην κυβέρνηση Παπαδήμιου και ψήφισε ΝΑΙ
σε ΟΛΑ στο Μνημόνιο 2, διαγράφοντας όσους βουλευτές
της Ν.Δ ψήφισαν ΟΧΙ, δηλαδή πιστοί στην αντιμνημονιακή
θέση που έχτισαν με το Μνημόνιο 1.
Επίσης όσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ ψήφισαν
αντίθετα με το Κόμμα τους στο Μνημόνιο 2 διεγράφησαν,
αλλά αργότερα κάποιοι από αυτούς έκαμαν κωλοτούμπα και
ευθυγραμμίστηκαν με τα Κόμματά τους στους εφαρμοστικούς νόμους.
Δηλαδή βλέπουμε ατελείωτες…κωλοτούμπες (ή ανακυβιστήσεις με γυμναστικούς όρους) από τα Κόμματα και τους
Βουλευτές.
Γυμναστήριο έγινε τελικά η Βουλή. Μπουρδέλο και Γυμναστήριο ταυτόχρονα.

ΕΘΝΙΚΗ… ΚΑΤΑΝΤΙΑ
Ελλάδα όπου γέννησες Ήρωες και Τιτάνες.

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.)

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.
……………….

Τώρα σε διαφεντεύουνε πούστηδες και πουτάνες.

Ω, Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαWδούρια βγάζεις τώρα.

ΑΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Υ.Γ Τελικά ο Σουρής εκτός ποιητής ήταν και…μάντης.

Όπως έχει πλέον αποκαλυφθεί, το Μνημόνιο που
μας επέβαλαν οι ΤροGκανοί με την συνεργασία προδοτών Ελλήνων πολιτικών, σκλαβώνει και εξαθλιώνει τον Λαό μας.
Το προδοτικό αυτό Μνημόνιο ψήφισαν μειοδότες Έλληνες
βουλευτές οι περισσότεροι των οποίων ΟΥΤΕ το ΔΙΑΒΑΣΑΝ.
Πρώτος και χειρότερος ήταν ο…αστέρας ΧρυσοχοJδης
(υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ), ο οποίος δήλωσε στην
Τηλεόραση ότι δεν πρόλαβε να διαβάσει το κείμενο (που
σκλαβώνει τον Λαό μας) διότι είχε άλλη δουλειά.
Η Λούκα Κατσέλη (με αρχηγικές φιλοδοξίες κι΄ αυτή), δήλωσε στην Τηλεόραση ότι έριξε μια ματιά στις 2.500 σελίδες
για 3 ώρες ένα Σάββατο πρωί, προφανώς από…περιέργεια!
Όπως καταλάβατε η γελοία και προδοτική Βουλή, δεσμεύει
και σκλαβώνει τον Ελληνικό Λαό με Μνημόνια και Συνθήκες
τα οποία ΟΥΤΕ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ.
Καλούμε όλους τους Βουλευτές να δηλώσουν δημόσια εάν
έχουν διαβάσει το Μνημόνιο, εάν συμφωνούν ή διαφωνούν
με τους όρους που περιέχει και εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με το περιεχόμενό τους.
Από την συμπεριφορά τους κατά την ψήφιση των προδοτικών μνημονίων θα εξαρτηθεί και η παραπομπή τους στα
ΛαGκά Δικαστήρια που έρχονται.

ΓΛΥΦΤΡΟΝΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κάποιος… «διάσημος» Σαμιώτης μεγαλοδημοσιογράφος
έχοντας προφανώς φιλοδοξίες για την πολιτική, ήθελε να
συναντήσει τον Σαμαρά και να του ζητήσει να τον… «αξιοποιήσει».
Όμως, ο Σαμαράς δεν γούσταρε να εντάξει τέτοια…γλυφτρόνια στα ψηφοδέλτιά του, γι’ αυτό και δεν τον δεχόταν
για συνάντηση.
Έτσι λοιπόν ο Σαμιώτης μεγαλοδημοσιογράφος επιστράτευσε έναν επώνυμο Σαμιώτη -κολλητό του Αντώνη- για να
μεσολαβήσει και να κλείσει το πολυπόθητο ραντεβού του
δημοσιογράφου με τον Σαμαρά, αλλά ούτε αυτό λειτούργησε.
Τελικά μόνο με τον Αβραμόπουλο… «αρχηγό» θα’ χει πολιτικό μέλλον, καθώς είναι της ίδιας (γλυφτρονικής)…συνομοταξίας.

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.

ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ
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 ΛαGκή Εξέγερση που νομοτελειακά έρχεται,
σε τιμητική θέση των ΛαWκών 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!
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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… «ΚόμματαΑπόχες» 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.
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ΣΤΗΝΟΥΝ ...ΤΖΑΜΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟ!
Ενώ μέχρι σήμερα οι Σαμιώτες ήταν
υπερήφανοι διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπήρξε
Τζαμί στη Σάμο, τώρα η χουντική-αντισυνταγματική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔΛΑΟΣ-ΝΤΟΡΑΣ με Πρωθυπουργό τον
υπάλληλο του Διεθνούς Τραπεζικού
Συστήματος ΠΑΠΑ.ΔΗΜΙΟ, θα στήσει
Τζαμί στο Πρότυπο Κέντρο Λαθρομεταναστών της Σάμου, για να εκπληρώνουν οι λαθρομετανάστες την
θρησκευτική λατρεία τους.
Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο της δοσίλογης κυβέρνησης
με το οποίο ιδρύονται τα 30 κέντρα… «φιλοξενείας» λαθρομεταναστών, εις το οποίον προβλέπεται και η κατασκευή
χώρου…θρησκευτικής λατρείας-δηλαδή Τζαμί.
Μιλώντας μάλιστα στη ΝΕΤ την Παρασκευή πρωί 30/3, ο
πρώην Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης της Ν.Δ
Πάκης Φαυλόπουλος ανέφερε με υπερηφάνεια ότι έστησε
το Κέντρο Λαθρομεταναστών της Σάμου με την απόλυτη συνεργασία του τότε Νομάρχη Σάμου Μανώλη Καρλά και με την
συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας.
Βρε μπαγάσηδες Σαμιώτες είναι αλήθεια ότι συμπαρασταθήκατε ενθέρμως στην κατασκευή του Κέντρου Λαθρομεταναστών της Σάμου;
Δεν πιστεύω να παρουσιαστεί τώρα κάποιος γραφικός-ευαίσθητος αριστερός και να διαμαρτυρηθεί όταν θα ξεφορτώνουν τα καράβια τους δύστυχους λαθρομετανάστες της
Αθήνας και θα τους μεταφέρουν στο…Πρότυπο Κέντρο Λαθρομεταναστών! Δεν πιστεύω!
Φυσικά θα πάτε ΟΛΟΙ σας οι ευαίσθητοι Σαμιώτες για να
βοηθήσετε να χτιστεί γρήγορα το Τζαμί, προκειμένου να εκπληρώνουν οι λαθρομετανάστες την θρησκευτική λατρεία
τους.
Τώρα ξέρετε τον βίον και την πολιτεία του κάθε Κόμματος
για να τους περιποιηθείτε αναλόγως στην κάλπη. Στο χέρι
σας είναι.

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ

Ο Αντώνης Σαμαράς επανίδρυσε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ. Στη Σάμο στηρίζει το ψηφοδέλτιο
του Κόμματος Φιλελευθέρων και τον πρόεδρό του Μανώλη Καλλιγιάννη.
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Καθημερινά αποκαλύπτονται σκάνδαλα σε διάφορα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ σε ολόκληρη την
Ελλάδα, όπου γριές παίρνουν επίδομα τοκετού,
κάποιες άλλες έπαιρναν πολυτεκνικά επιδόματα
ενώ δεν είχαν γεννήσει ποτέ και κάθε άλλη επινόηση λαμογιάς. Πρωταθλητές εμφανίζονται τα
υποκαταστήματα Καλλιθέας, Ηρακλείου, Ζακύνθου, Θεσ/κης κλπ-κλπ.
Εμείς παλαιότερα είχαμε δικαστική εμπειρία με
το ΙΚΑ ΣΑΜΟΥ επειδή τολμήσαμε να ρωτάμε τι
συμβαίνει στο τοπικό μαγαζί.
Για παράδειγμα, επειδή υπήρχε σκόπιμη έλλειψη
γιατρών στο ΙΚΑ Σάμου προκηρύχτηκε διαγωνισμός, «επιλέχτηκε» κάποιο καλόπαιδο γιατρός
από την Αθήνα (ενώ υπήρχαν ενδιαφερόμενοι
γιατροί από τη Σάμο), ο… «προσληφθείς» γιατρός έφτασε ένα πρωινό στην Σάμο, ορκίστηκε
και παρέλαβε υπηρεσία, αλλά την ίδια μέρα…
«αρρώστησε», πήρε 20μερη αναρρωτική άδεια
και έφυγε ξανά για Αθήνα. Βέβαια, το πώς προσλήφθηκε ενώ ήταν άρρωστος αυτό είναι λεπτομέρεια.
Φυσικά μέχρι να λήξει η αναρρωτική άδεια του

καλόπαιδου γιατρού, ήλθε μετάθεσή του για το
ΙΚΑ Βύρωνα-Αθηνών, οπότε οι ελλείψεις γιατρών στη Σάμο διαιωνίζονταν. Τόσο καλά, τόσο
ωραία. Εμάς όμως μας μύνησαν
Οι άρρωστοι ηλικιωμένοι κατέβαιναν τα ξημερώματα έξω από τα ιατρεία του ΙΚΑ στην παραλία
της Σάμου για να πάρουν τα 7 μαγικά χαρτάκια
προτεραιότητας και να εξεταστούν, διαφορετικά
θα έπρεπε να πάνε στα ιδιωτικά ιατρεία τους και
να πληρώσουν την εξέταση και να τους γράψουν
τα φάρμακα.Τόσο απλά, τόσο καλά.
Νομίζουμε ότι ήλθε η ώρα να ελεγχθούν οι δραστηριότητες του ΙΚΑ Σάμου στο παρελθόν για
να βρεθούν οι όποιες λαμογιές και ποια λαμόγια
πολιτικοί τους κάλυπταν.
Πάντως τα ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ είναι υπερήφανα διότι
δέχτηκαν δύο-τρείς μηνύσεις κατά καιρούς
(χωρίς φυσικά να δικαστούν), επειδή εξέφρασαν
την λαCκή αγανάκτηση και δημοσιοποίησαν τις διευθετήσεις και τις λαμογιές των δήθεν...ευηπόληπτων γιατρών σε βάρος των δυστυχισμένων
πολιτών της Σάμου.

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) τι-

μώμενους 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.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ (;)

Έχουμε γράψει κατά καιρούς ότι η διαφθορά, οι
κλεψιές και οι λαμογιές έχουν πολιτική κάλυψη
και πολιτική συνενοχή. Γι’ αυτό και όσες περιπτώσεις διαφθοράς αποκαλύπτονται δεν προχωρούν έρευνες σε βάθος, δεν αποκαλύπτονται οι…
«προστάτες» και στο τέλος όλα κουκουλώνονται
και λησμονιούνται.
Αλήθεια, πιστεύει έστω και ένας πολίτης ότι η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης έπαιρνε μίζα το 4% μόνο για 2 ή 3
υπαλλήλους και όχι για τους εκάστοτε Υπουργούς; Το γεγονός ότι η Διαμαντοπούλου άλλαξε
όλους τους υπαλλήλους της αμαρτωλής αυτής
Διεύθυνσης είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου.
Εάν θέλει η Αννούλα ν’ αποκαλύψει την βρωμιά,
να καλέσει ΟΛΟΥΣ τους ιδιώτες επενδυτές και να
τους ρωτήσει πόσα λεφτά και σε ποιούς τα έδωσαν. Θα τρίβει τα μάτια της, εάν θελήσει να τους
αποκαλύψει.
Γνωρίζεις Αννούλα Διαμαντοπούλου (σαν πρ.
Επίτροπος της Ε.Ε) ότι υπάρχουν…Γραφεία Προ-

ώθησης Μελετών τα οποία με ποσοστό 10%
προωθούσαν ευρωπα;κά προγράμματα επενδύσεων; Εάν δεν το ξέρεις να στα πούμε εμείς!!!
Αυτά τα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ όλων των Ελλήνων γιατί
δεν τα εξετάζουν; Γιατί δεν ερευνούν όσες περιπτώσεις ατόμων αποκαλύπτονται τυχαίως;
Θυμάστε προ μηνών ότι ανήγγειλαν πομπωδώς
από τις τηλεοράσεις ότι πιάστηκε στο αεροδρόμιο ζεύγος Γιατρών από την Σάμο με 1 εκατομμύριο 700 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και
βιβλιάρια με καταθέσεις 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Τι έγινε με αυτή την περίπτωση; Ελέγχθηκε το
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του ζεύγους αυτού; Ποιο ήταν το
αποτέλεσμα;
Δικαιολογείται το ποσόν των 9 εκατομμυρίων
ευρώ από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, σε
συνδυασμό με τα άλλα περιουσιακά τους στοιχεία;
Γιατί δεν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της έρευνας; Εμείς πάντως περιμένουμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα.

ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΓΙΝΕ… «ΜΑMΜΟΥ 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… «ΜαCμού 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, αυτοί έστησαν
μαCμού κάλπες σε ολόκληρη την Ελλάδα για να
εκλεγεί ο…ένας, υποχρεώνοντας μάλιστα τους…
«μα;μού 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 μα;μού εκλογές, αλλά αυτός είναι μαCμούαριθμός καθώς ένας δημοσιογράφος για να
ελέγξει την αξιοπιστία της διαδικασίας ψήφισε 3
(τρείς) φορές σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα
χωρίς…πρόβλημα.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, αυτή η… «εκλογή» Βενιζέλου είναι μαCμού-εκλογή και το ΠΑΣΟΚ είναι
πλέον… «ΜαCμού ΠΑΣΟΚ». Ένα μα;μού-Κόμμα.

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.

ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑ Ο ΛΑΟΣ

Μέχρι τώρα ο Λαός έδειχνε μια μοιρολατρική συμπεριφορά απέναντι στους πολιτικούς…δημίους
του, οι οποίοι με τα εξοντωτικά μέτρα που επέβαλλαν με τα Μνημόνια εξαθλίωσαν τον Λαό και
τον έφεραν σε απόγνωση.
Εμείς αναμέναμε να είχε ξεσηκωθεί (όπως ξεσηκώθηκαν οι αραπάδες της Τυνησίας, Αιγύπτου,
κλπ) και να ειχε κρεμάσει τους προδότες πολιτικούς, αλλά αυτός συμπεριφέρεται ως σκλάβος και
δέχεται μοιρολατρικά το…Μοιραίον!!!
Βέβαια, εσχάτως παρατηρούμε κάποιες λα;κές ελπιδοφόρες αντιδράσεις, οι οποίες ελπίζουμε να
πολλαπλασιαστούν και να ανατρέψουν το βρώμικο πολιτικό κατεστημένο το οποίο έκατσε στο
σβέρκο του Λαού.
Στην αρχή άρχισαν να γιουχάρουν, να γιαουρτώνουν και να διαπομπεύουν τους βουλευτές ΟΛΩΝ
των Κομμάτων της Βουλής, καθώς ΟΛΟΙ τους είναι
υπεύθυνοι για το σημερινό χάλι της χώρας.
Στη συνέχεια τους κατέβασαν από τις εξέδρες
των επισήμων στις διάφορες εκδηλώσεις και ακύρωσε την παρέλαση την 28η Οκτώβρη στην Θεσσαλονίκη διώχνοντας τον (δανειστή της Μιμής)
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παπούλια και τον ανεκδιήγητο τότε Υπουργό Άμυνας Μπεγλίτη.
Επίσης στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης γιούχαραν και
έδιωξαν από την παρέλαση τον Παπανδρεοφύλακα Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Μανώλη
Όθωνα.
Το ίδιο έκαμαν και στην Ρόδο στην διάρκεια της
παρέλασης για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου και διαπόμπευσαν όλους τους πολιτικούς, Περιφερειάρχες και βουλευτές ΟΛΩΝ των Κομμάτων
ανεξάρτητα εάν ψήφισαν ή όχι τα Μνημόνια,
καθώς τους θεωρούν (και σωστά) όλους υπεύθυ-

νους.
Στην παρέλαση των μαθητών για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, τα νιάτα της χώρας μας έκαμαν κάτι…πρωτοποριακό. Φτάνοντας στην εξέδρα
των επισήμων γύρισαν τα πρόσωπά τους προς την
αντίθετη πλευρά των… «τιμημένων» προσώπων και
με το δεξί χέρι τους μούντζωναν.
Αντί όμως η ανεκδιήγητη Υπουργός (τότε) Παιδείας και μέλος της Λέσχης Bildeberg Άννα Διαμαντοπούλου να πάει στα Γιάννενα, να μπεί στις
αίθουσες διδασκαλίας και να συζητήσει με τους
μαθητές τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να απαξιώνουν το… «σύστημα» και να τους πείσει ότι πρέπει να σέβονται τους θεσμούς, αυτή διέταξε ΕΔΕ
για να διαπιστώσει λέει ποιος τους…συντόνισε.
Καταλάβατε κυρίες και κύριοι (τρόπος του λέγειν)
προδότες πολιτικοί ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται με ΕΔΕ. Ο σεβασμός…εμπνέεται από τους
φορείς των θεσμών. Εάν δεν τα καταφέρνουν σημαίνει ότι είναι φαύλοι και λαθραίοι στις θέσεις
που κατέχουν, γι’ αυτό εάν έχουν τσίπα πρέπει να
παραιτηθούν.
Εμείς πάντων χαιρετίζουμε αυτές τις διαπομπεύσεις των πολιτικών και καλούμε ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες να γιουχάρουν, γιαουρτώνουν, φτύνουν και
διαπομπεύουν ΟΛΟΥΣ τους πολιτικούς της Βουλής, μέχρι να τους σβήσουν στις εκλογές με την
ψήφο τους.
Τα υπάρχοντα Κόμματα της Βουλής και οι σημερινοί βουλευτές πρέπει στις ερχόμενες εκλογές να
ΣΒΗΣΟΥΝ όλοι.
Εάν τους ξαναψηφίσει ο Λαός, τότε είναι άξιος
της κακής τύχης του και δεν θα πρέπει να κλαψουρίζει για την εξαθλίωσή του.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
Όπως γνωρίζουμε, ο πολυδιαφημισμένος ΧΥΤΑ
Καρλοβάσου…γλιστράει προς το Καρλόβασι και
χάθηκαν τα εκατομμύρια ευρώ της κατασκευής
του.
Τελευταία μάθαμε ότι δεν μετακίνησαν εγκαίρως
την μπουλντόζα διευθέτησης των απορριμμάτων
και την κατάπιαν τα χώματα. Έτσι μας είπαν! Είναι
έτσι;
Πάντως ακούμε ότι επενέβη ο εισαγγελέας και
πέραν από τις ασυγχώρητες ποινικές ευθύνες, οι

υπεύθυνοι θα πληρώσουν την ζημιά αυτή με την
προσωπική τους περιουσία.
Καιρός είναι, καθώς τα περισσότερα έργα που
έφτιαξε ο κάποτε…λαμπρός Δήμος Καρλοβάσου
κατέρρευσαν, όπως οι τοίχοι της παραλίας στο ποτάμι.
Κοστολόγηση λοιπόν εδώ και τώρα, και το κόστος
των ζημιών να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Αναμένουμε λοιπόν.

Η ΦΑΥΛΗ ΣΧΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Όπως γνωρίζουμε, η μειοδοτική κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και αργότερα του ΠΑΠΑ.ΔΗΜΙΟΥ ψήφισε
νόμο ότι το χαράτσι που επέβαλε στα σπίτια θα εισπράττεται από τους Λογαριασμούς της ΔΕΗ και
όποιος δεν πληρώνει θα του κόβουν το ρεύμα.
Ύστερα όμως από τις καθολικές αντιδράσεις του
Λαού και την οικονομική αδυναμία μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, η κυβέρνηση άρχισε να
εξαιρεί κάποιες ευπαθείς ομάδες από την διακοπή
του ρεύματος, αλλά δεν διευκρίνισε εάν συνεχίζει
να υπάρχει η οφειλή και θα εισπραχθεί από τις
ΔΟΥ.
Ταυτόχρονα αρκετοί πολίτες προσέφυγαν στο
Συμβούλιο της Επικρατείας και προσέβαλαν αυτό
το αντισυνταγματικό χαράτσι σαν παράνομο.
Όμως το ανούσιο αυτό δικαστήριο το οποίο ουσιαστικά συγκαλύπτει τις κυβερνητικές παρανομίες και αυθαιρεσίες, έβγαλε απόφαση η οποία
κρίνει νόμιμο το χαράτσι των ακινήτων, αλλά παράνομη την διακοπή του Ρεύματος ότι δηλαδή είχε
στο μεταξύ ανακοινώσει και η κυβέρνηση.
Το Κόμμα Φιλελευθέρων έχει προσωπική εμπειρία

για την αντικειμενικότητα αυτού του μαγαζιού (του
ΣτΕ) για την χρηματοδότηση των Κομμάτων και την
οποία θα προσβάλλουμε στα Ευρωπα;κά Δικαστήρια. Λεπτομέρειες θα σας πούμε στο μέλλον.
Όμως εμείς έχουμε την άποψη ότι οι λογαριασμοί
της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ κ.λ.π αφορούν
ΜΟΝΟ τις υπηρεσίες των οργανισμών της κοινής
ωφέλειας. Κάθε άλλη είσπραξη με τους λογαριασμούς αυτούς είναι παράνομη, διότι δεν αφορά
ούτε την συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά ούτε δικαιολογούνται νομικά.
Γιατί δηλαδή θα με υποχρεώσει το κράτος να πληρώνω με τον λογαριασμό του ρεύματος της εισφορά της ΕΡΤ, αφού δεν γουστάρω να βλέπω την
εκάστοτε κυβερνητική προπαγάνδα; Γιατί δηλαδή
το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει συνταγματικώς επιτρεπτές αυτές τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες;
Το μαγαζί αυτό (το ΣτΕ) είναι συνένοχο με τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες καθώς συγκαλύπτει με νομικίστικες δικαιολογίες, γι’ αυτό πρέπει να
καταργηθεί.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ… «ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ» ΑΡΧΟΝΤΩΝ
Την Πέμπτη 15 Μάρτη είδαμε στην Σαμιακή Τηλεόραση
εκπομπή όπου παρουσίαζε τους… «άρχοντες» της Σάμου,
(Παπαθεοφάνους-Θάνος-Παριανός-ΛυμπεραίοιΜαυρατζώτης, κλπ) σε κάποια αίθουσα του Καρλοβάσου
και παρέα με κάποιους Πανεπιστημιακούς διαπίστωναν
την χαμηλή χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου και προβληματιζόταν για το μέλλον του…κλαψουρίζοντας.
Διαπίστωναν ότι το κράτος δεν δίδει λεφτά για να ανακαινιστούν τα ιδιόκτητα κτίρια των παλαιών βυρσοδεψιών και
άλλα πολλά.
Τελικά όμως η υποκρισία των…Σαμίων Αρχόντων δεν έχει
όρια, καθώς κάνουν γαργάρα τα στημένα παιχνίδια που γίνονται στο Καρλόβασι με το Πανεπιστήμιο και σφυρίζουν
αδιάφορα, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη του Πανεπιστημίου στη Σάμο.
Καλά, δεν έχετε ακούσει αγαπητοί φίλοι τον πρώην Βουλευτή Σάμου Κώστα Σοφούλη να λέει στον Νώντα Βαλεόντη σε Ραδιοφωνική συνέντευξη (η οποία μεταφέρθηκε
στον Σαμιακό Τύπο) ότι 4 ή 5 οικογένειες (αρχόντων λέμε
εμείς) του Καρλοβάσου λυμαίνονται το Πανεπιστήμιο και
κονομούν 400 με 500 χιλιάδες ευρώ; Αυτό δεν το έχετε
ακούσει; Δεν έχετε ακούσει ότι εδώ και τρία χρόνια η φοιτητική εστία είναι έτοιμη αλλά δεν παραλαμβάνεται για να
μπούν μέσα οι φοιτητές διότι κάποιοι θέλουν να νοικιάζουν τα κτίριά τους στο Πανεπιστήμιο; Αυτά όλα δεν τα
γνωρίζετε;
Εμείς έχουμε ζητήσει με συστημένο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο να μας πει ποιά κτίρια ιδιωτών νοικιάζει και
πόσα ενοίκια πληρώνει, αλλά εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΑ δεν
απαντά διότι αυτές οι πληροφορίες δεν είναι απόρρητες
ούτε αποτελούν προσωπικά δεδομένα.
Αυτές οι δόλιες συμπεριφορές των Σαμιωτών Αρχόντων
θα είναι η αιτία για να φύγει το Πανεπιστήμιο από το Καρλόβασι και τότε θα κλάψουν…μανούλες, σε ολόκληρο το
νησί και ιδιαίτερα στο Καρλόβασι.

ΤΟ ΚΚΕ ΦΟΒΗΘΗΚΕ ΤΟ…«ΚΙΝΗΜΑ» ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ…ΑΠΟΚΥΡΗΞΕ!!!
Εδώ και καιρό λέμε και ξαναλέμε ότι το ΚΚΕ παίζει ένα
ύποπτο ρόλο, ο οποίος εάν δεν είναι…σκόπιμος, είναι
εντελώς ηλίθιος και στην ουσία στηρίζει (με τον τρόπο
του) το ελεεινό και προδοτικό πολιτικό σύστημα.
Είδαμε ότι συκοφάντησε τον τουρισμό με την απαγόρευση του κατάπλου των κρουαζιερόπλοιων, κατέστρεψε
την αγροτική παραγωγή της Κρήτης και απομόνωσε τα
νησιά με την κατάληψη των Φέρυ-Μπόουτ. Έτσι έσπρωξε
στην καταστροφή την ήδη παραπαίουσα οικονομία, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσει ψήφους και θα κάμει την Ελλάδα Σοβιέτ.
Τελευταία ξεβρακώθηκε εντελώς η πολιτική του ΚΚΕ,
καθώς μόλις διαπίστωσε ότι ο Λαός αυτορυθμίζει την οικονομία του, βγάζει έξω τους μεσάζοντες και τις πουλημένες υπηρεσίες του γελοίου κράτους ερχόμενοι σε
κατευθείαν επαφή οι παραγωγοί της πατάτας με τους καταναλωτές, μειώνοντας έτσι τις τιμές στο μισό, το ΚΚΕ
θορυβήθηκε ότι θα χάσει τον έλεγχο των…δυστυχούντων
πολιτών και άρχισε να κατηγορεί το… «κίνημα της πατάτας», διότι δεν δίδει λύση στο πρόβλημα.
Γιατί σύντροφοι δεν εγκρίνετε τέτοια λαWκά κινήματα και
λαWκές κινητοποιήσεις; Επειδή δεν τις ελέγχει το ΠΑΜΕ
σας;
Γιατί νομίζετε ότι μόνο εσείς εκπροσωπείτε την λαWκή
αντίδραση και μόνο εσείς κατέχετε το μονοπώλιο των λαWκών αγώνων και όλα πρέπει να καπελώνονται από τα
ΠΑΜΕ σας;
Μήπως είστε μέρος του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος και προσπαθείτε να ελέγχετε τις λαWκές αντιδράσεις, ώστε να μην εκτραπούν σε μη ελεγχόμενα
πατριωτικά κόμματα; Ας το κρίνει ο κόσμος.
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ΣΤΗ… ΣΥΓΓΡΟΥ, ΣΤΗ… ΣΥΓΓΡΟΥ!

ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟ

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!

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 Ρά;χ, 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 Λα;κού Δικαστηρίου,
δηλαδή την εκτέλεση.

ΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΧΗΜΟΝΟΥΝ
Είναι φυσικό ένα…σκυλί να είναι πιστό και
να…γαβγίζει γι’ αυτόν που του δίδει ψωμί, αλλά
αυτοί οι Παπανδρεοφύλακες (δηλαδή οι τσάτσοι
του Jefry-Yorgaki Papandreou) το παράκαναν. Μιλάμε για τους 7 Υφυπουργούς οι οποίοι εάν ο
Γιωργάκης δεν τους έκανε Υφυπουργούς δεν θα
τους ήξερε ούτε η μάνα τους.
Αυτοί λοιπόν είναι οι Σαχινίδης, Ξινίδης, Πεταλωτής, ΜωραSτης, Δριβελέγκας, Μπόλαρης και
Όθωνας, οι οποίοι μαζεύτηκαν σε ταβέρνα την
Τετάρτη το βράδυ 22 Φλεβάρη και μεθόδευαν
τρόπους για να διατηρήσουν το (ληγμένο προ;όν)
αφεντικό τους Jefry στην εξουσία, με αντικαταστατικό και αντιδημοκρατικό τρόπο.
Αφού λοιπόν ο Γιωργάκης αλυσόδεσε την Ελλάδα στο ΔΝΤ και αποκαλύφτηκε ο προδοτικός
ρόλος του, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και βάσει του καταστατικού
δρομολογήθηκε η αντικατάστασή του με εκλογές
από την βάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις δημοσκοπήσεις παίρνει γύρω στο…6%.
Όμως, οι 7 τσάτσοι του Jefry-Yorgo μεθοδεύουν
(προφανώς καθ’ υπόδειξή του) την ακύρωση της
αντικατάστασής του και προτείνουν να μην πάνε
σε εσωπασοκικές εκλογές (όπως προβλέπει το
καταστατικό) και να πάνε σε…συνέδριο για ν’
αποφασίσουν για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και προφανώς για την τύχη του Γιωργάκη Παπανδρέου.
Βέβαια, όταν η τύχη της χώρας αφήνεται στα
χέρια 7 ασήμαντων ανθρωπάριων-βουλευτών,
δεν πρόκειται να έχει μέλλον. Κανένα μέλλον.

ΚΟΥ ΡΑ Γ Ι Ο Σ Τ Ε Λ Ι Ο
Δυνατό το χτύπημα και μεγάλη η οδύνη
που έπληξε την οικογένεια του Δημάρχου
Σάμου Στέλιου Θάνου, η οποία εντελώς
ξαφνικά έχασαν τον γιο τους.
Σε τέτοιες περιπτώσεις τα λόγια είναι
φτωχά για ν’ απαλύνουν τον ανείπωτο πόνο
και τα συλλυπητήρια είναι λίγα για να εκφράσουν την συμπαράσταση.
Εμείς θα του πούμε απλά:
Κουράγιο Στέλιο.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ !!!
Όπως γνωρίζετε, τα Κόμματα της βρωμερής Βουλής καθώς και οι Οικολόγοι
(λόγω ευρωβουλής) παίρνουν κρατική
χρηματοδότηση ετησίως γύρω στα 50
(πενήντα) εκατομμύρια ευρώ και τώρα
επρόκειτο να πάρουν και επιπλέον λεφτά
περίπου 30 (τριάντα) εκατομμύρια ευρώ
λόγω εκλογικής επιχορήγησης.
Ο συνήθως κωλοτούμπας και ζογκλέρ
Καρατζαφύρερ θέλοντας να τραβήξει
την προσοχή του κόσμου που αντελήφθη
τον ρόλο του και την ποιότητά του οπότε
τον φτύνει, ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο της διανομής των
χρημάτων αυτών.
Έτσι στην ελεεινή Βουλή έγινε ψηφοφορία και το νομοσχέδιο πέρασε με 155
βρώμικους ψήφους, οπότε τα βρωμερά
Κόμματα θα ρουφήξουν 30 εκατομμύρια
ευρώ από το αίμα του δύστυχου και πτωχευμένου Λαού μας.
Να δούμε τώρα τι θα κάμει ο Καρατζαφύρερ και τα άλλα… «προοδευτικά»
Κόμματα ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Θα αρπάξουν
τα λεφτά από την τσέπη του Λαού μας
για να τα κάμουν φιέστες και σποτάκια
στην τηλεόραση ή μήπως θα τα επιστέψουν στο Ταμείο του πτωχευμένου κράτους μας; Ιδού η απορία!
Εμείς νομίζουμε ότι ΟΛΟΙ τους είναι ελεεινοί γι’ αυτό ΟΛΟΙ τους πρέπει να φύγουν. ΟΛΟΙ!!!

ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ
Ο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Ο βουλευτής της Ν.Δ Πάνος Καμμένος, γνωστό στέλεχος της εθνικοφρόνου παρατάξεως, ξεκίνησε από την
ΔΗΑΝΑ του Στεφανόπουλου και κατέληξε στην Ν.Δ, αλλά
επειδή αισθανόταν… «εξαρτημένος» (από ποιόν άραγε)
έφυγε εσχάτως από την Ν.Δ και έκαμε Κόμμα το οποίο
ονόμασε… «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ».
Επειδή όμως ο Πάνος Καμμένος υπήρξε Υφυπουργός
της κυβέρνησης της Ν.Δ αρμόδιος για το Αιγαίο και την
Ναυτιλία, θα πρέπει σαν… «Ανεξάρτητος Έλληνας»
πλέον να μας δώσει ορισμένες εξηγήσεις που αφορούν
την Σάμο.
Θα πρέπει ο Πάνος Καμμένος να εξηγήσει στους Σαμιώτες-Ικαριώτες γιατί όταν ο Νέγρης (ο οποίος πρέπει
να παραδεχτούμε ότι ανέδειξε το θέμα του Λιμενικού Ταμείου-καθώς όλοι οι άλλοι είχαμε μαύρα μεσάνυχτα) του
παρουσίασε με στοιχεία και νόμους ότι ο διορισμός του
Κατρακάζου σαν πρόεδρος του Λ.Τ. Σάμου ήταν παράνομος λόγω ασυμβίβαστου, ότι παράνομα το Λ.Τ Σάμου
δεν εισέπραττε το Λιμενικό Τέλος του 5% προς Κουσάντασι (το οποίο εισπράττεται τώρα) και ότι παράνομα δεν
εισπράττεται ο κεφαλικός φόρος των 10€ λόγω αμοιβαιότητος, αυτό παρίστανε το…παγώνι και έχασε το Λιμενικό Ταμείο Σάμου έσοδα εκατομμυρίων ευρώ και
ευρίσκεται τώρα σ’ αυτό το χάλι;
Τότε Πάνο Καμμένε δεν ήσουν… «Ανεξάρτητος Έλληνας»; Ήσουν… «εξαρτημένος» και από ποιόν;
Οφείλεις μια απάντηση, μια που είσαι και…γαμβρός του
νομού Σάμου!!!
Αλήθεια γιατί Πάνε Καμένε βγήκες τότε κουκουλομένος
και κρυπτόμενος σε μικρό αυτοκίνητο στο ΄Αγιο Κήρυκο.
Μήπως για να αποφύγεις τα αυγά και τις ντομάτες των
στελεχών της Ν.Δ. που σε περίμεναν στην παραλία;

ΥΠΟΠΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Βλέποντας τις υγιείς αντιδράσεις της πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού απέναντι στις διευθετήσεις της Νέας Τάξης των διεθνών απατεώνων-τοκογλύφων με τους ντόπιους Μειοδότες
Έλληνες πολιτικούς, απογοητεύεσαι με την στάση του ΚΚΕ.
Ενώ οι Έλληνες προβληματίζονται και αντιδρούν με όποιο τρόπο
εκτιμά ο καθένας, το ΚΚΕ προσπαθεί να καπελώσει την λαWκή
αντίδραση και να τους προσάγει…βιαίως στις κομμουνιστικές τάξεις και στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
Η στάση αυτή είναι ύποπτη, καθώς προσπαθεί με ξύλινη κομμουνιστική γλώσσα να μονοπωλήσει και να ελέγξει την λαWκή
αντίδραση, ώστε να μην….ξεστρατίσει αυτή σε μη ελεγχόμενους
από την Νέα Τάξη κομματικούς σχηματισμούς, όπως είναι το
Κόμμα Φιλελευθέρων.
Τις μέρες της συζήτησης του προδοτικού μνημονίου στην Βουλή
των μειοδοτών, το ΚΚΕ έκανε ξεχωριστές συγκεντρώσεις και
κομμουνιστικές σταλινικές παρελάσεις σε ολόκληρη την Αθήνα
(κέντρο και γειτονιές)…διαλαλώντας την αποκρουστική κομμουνιστική …πραμάτεια τους, τρομοκρατώντας έτσι τον κόσμο.
Βλέποντας την κομμουνιστική αυτή συμπεριφορά, ο κόσμος τρομοκρατείται από το ενδεχόμενο της επικράτησης του σταλινικού
ΚΚΕ και της εγκαθίδρυσης ενός κομμουνιστικού καθεστώτος,
οπότε με…ανακούφιση ανέχεται τις μειοδοτικές διευθετήσεις
του σημερινού πολιτικού συστήματος της Ελλάδας.
Να γιατί πιστεύουμε ότι ο ρόλος του ΚΚΕ είναι ύποπτος καθώς
είναι…υποβοηθητικός των μειοδοτικών κομμάτων/.

ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΙΔΟΥ Η ΛΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟTΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
Στο προηγούμενο φύλλο των ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΝΕΩΝ
είχαμε παρουσιάσει ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΚΤΟΠΛΟvΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του νομού
ΣΑΜΟΥ και είχαμε προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
Είχαμε μάλιστα καλέσει τους μόνιμα δυσαρεστημένους αριστερούς αγωνιστές του ΠΑΜΕ και
των άλλων Λα;κών Δυνάμεων, οι οποίοι σε κάθε
ευκαιρία κάνουν…«επαναστατική γυμναστική»
και καταλαμβάνουν τους…καταπέλτες των
πλοίων, ν’ αναλάβουν την ευθύνη των ακτοπλο;κών συγκοινωνιών.
Προτείναμε να συγκροτήσουν μια Εταιρεία ΛαCκής Βάσης την οποία αφού θα διαχωρίζονται οι
έντιμοι κομμουνιστές δεν θα είχε την τύχη της
ΑΝΤΕΣΙ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟTΑΣ, τις
οποίες…κούρσεψαν τα λαμόγια του ΠΑΣΟΚ.
Για να βοηθήσουμε του Λα;κούς Αγωνιστές του
ΠΑΜΕ να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, θα τους
παρουσιάσουμε την λύση και εφόσον φυσικά το
επιθυμούν, θα συμμετάσχουμε σ’ αυτήν.
Έχουμε και λέμε λοιπόν. Την σημερινή ακτοπλο;κή συγκοινωνία του νομού Σάμου εκμεταλλεύεται η Ναυτιλιακή
Εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ
ΠΕΛΑΓΟΣ» η οποία
ενοικιάζει από την
ΑΝΕΚ το… «λαομίσητο» πλοίο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ και τσεπώνει την
επιδότηση της Γραμμής.
Η ναυτιλιακή εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ έχει
Μετοχικό Κεφάλαιο το ποσόν των 10.000 (δέκα
χιλιάδων) ευρώ και όποιος αμφιβάλλει να μπει
στο διαδίκτυο και να διαβάσει τον πίνακα που σας
παρουσιάζουμε παρακάτω:

Προτείνουμε λοιπόν στους αγωνιστές συντρόφους να συγκροτήσουν μια ναυτιλιακή εταιρεία
λα;κής βάσης π.χ «ΙΚΑΡΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ» (για να
τιμήσουμε την όμορφη την Ικαρία) με διπλάσιο
Μετοχικό Κεφάλαιο δηλαδή 20.000 (είκοσι χιλιάδες) ευρώ και εφόσον το επιθυμούν θα συμμετάσχουμε κι εμείς με το 10%, δηλαδή 2.000 ευρώ.
Γιατί δηλαδή να μην προσπαθήσουμε να δώσουμε δική μας λύση στο πρόβλημα της ακτοπλοUας της Σάμου και να είμαστε κρεμασμένοι
από τα τέτοια του κάθε Αγούδημου ή Βαρδινογιάννη; Μαλάκες είμαστε ή ανίκανοι. Νομίζουμε
ότι μπορούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε για
το καλό των κατοίκων του νομού. Ιδού η Σάμος
λοιπόν.
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ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑ
Όπως θα θυμάστε, προ καιρού είχαμε παρουσιάσει επίσημο
έγγραφο της Νομαρχίας ότι ο πρώην Δήμαρχος Αγ. Κηρύκου
κ. Τέσκος σε γενόμενο έλεγχο στην Βιοτεχνία του δεν επέδειξε την Άδεια Λειτουργίας της, ενώ κατήγγειλαν ότι λειτουργεί ακόμα με εργοταξιακό ρεύμα για 10 τ.μ (ενώ είναι
άνω των 600 τ.μ.) οπότε ο Δήμος δε εισπράττει τέλη για τα
πραγματικά τετραγωνικά, αλλά μόνο για τα 10 τ.μ.
Γράφαμε μάλιστα στο κείμενο ότι αναμένουμε οποιαδήποτε
απάντηση ή σχετικό έγγραφο το οποίο με χαρά θα δημοσιεύσουμε.
Έγγραφο που να δίδει ξεκάθαρη απάντηση στα δύο θέματα,
λειτουργίας του εργαστηρίου και της κανονικής ηλεκτροδότησης ΔΕΝ δόθηκαν.
Αντί αυτού, ο λογιστής του κ. Τέσκου μας έστειλε την Άδεια
Οικοδομής του εργαστηρίου η οποία όμως είχε λήξει 3 χρόνια και ο λόγος τον οποίο επικαλέστηκε για την μη ολοκλήρωση του κτιρίου ήταν ο θάνατος του μηχανικού.
Επίσης μας παρουσίασε κάποια Άδεια Λειτουργίας, αλλά
αυτή αφορούσε μόνο τον μηχανολογικό εξοπλισμό και η
οποία έγγραφε στην τελευταία παράγραφό της ότι δεν αφορά
την αδειοδότηση για θέματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εμείς για να μην αδικήσουμε κανένα και να διασφαλίσουμε
την αξιοπιστία μας, επισκεφτήκαμε το Τμήμα Υγείας της Αντιπεριφέρειας Σάμου και ρωτήσαμε τον αρμόδιο υπάλληλο κ.
Ορφανό για την συγκεκριμένη υπόθεση. Μας διαβεβαίωσε
ότι ούτε έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση Άδειας Λειτουργίας Υγειονομικού ενδιαφέροντος, ούτε έχει δοθεί τέτοια.
Εμείς δεν… «αναμασήσαμε» το θέμα Τέσκου, ότι δηλαδή η
λειτουργία του εργαστηρίου ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΔΕΙΑ Λειτουργίας
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και λειτουργούσε με εργοταξιακό ρεύμα 10 τ.μ, διότι δεν θέλαμε να φανεί ότι έχουμε
πρόθεση να στοχοποιήσουμε τον κ. Τέσκο και να τον εκθέσουμε, τον οποίον ούτε κατ’ όψη γνωρίζουμε.
Εκεί λοιπόν που πήγε να…ξεχαστεί το θέμα Τέσκου, πήραμε ένα ΕΞΩΔΙΚΟ από τον κ. Τσακαλία πληρεξούσιο Δικηγόρο του κ. Τέσκου και ξανανοίγουν το θέμα με αποκλειστικά
δική τους ευθύνη.
Γράφουν λοιπόν στο εξώδικό τους:
«Στην εφημερίδα σας «ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ» τεύχος ΑυγούστουΣεπτεμβρίου 2011 σελ.7 δημοσιεύσατε ανυπόγραφο άρθρο,
στο οποίο γίνεται λόγος μεταξύ άλλων και για το πρόσωπό
μου και ειδικότερα αναφέρεται επί λέξη το εξής: « Αντίθετα
μας έστειλαν ένα έγγραφο το οποίο παρουσιάζει τον πρώην
Δήμαρχο Αγίου Κηρύκου κ. Τέσκο να λειτουργεί την επιχείρησή του παραγωγής γλυκών χωρίς άδεια για 6 χρόνια, ενώ
έχει στο κτίριο εργοταξιακό ρεύμα πληρώνοντας δημοτικά
τέλη μόνο για 10 τ.μ, ενώ η επιχείρησή του είναι άνω των 600
τ.μ στερώντας έτσι από τ’ αναλογούντα τέλη τον Δήμο, του
οποίου ήταν Δήμαρχος για 8 χρόνια».
Το δημοσίευμα αυτό με εμφανίζει να διαπράττω παράνομες
πράξεις ζημιώνοντας τον Δήμο Αγ. Κηρύκου, τον οποίο ως Δήμαρχος επί 8 συναπτά έτη υπηρέτησα με ευσυνειδησία και τιμιότητα. Το εν λόγο άρθρο είναι καθ’ όλα ψευδές και
συκοφαντικό και προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή μου,
θέτει σε κίνδυνο την επαγγελματική μου πορεία και σπιλώνει
την πολιτική μου εικόνα στον Δήμο Ικαρίας δεδομένου ότι το
όνομά μου, πέραν του ψευδούς περιεχομένου, αναφέρεται σε
άρθρο με υπερτίτλο «Ξεκαθάρισμα Κομματικών Λογαριασμών».
Όσον αφορά στην ανωτέρω δημοσίευση δεν τηρήσατε το δημοσιογραφικό καθήκον σας αναζήτησης της αλήθειας και διασταύρωσης των πληροφοριών ως οφείλατε. Αντίθετα με
συκοφαντήσατε στηριζόμενοι σε έγγραφο που απευθύνεται σε
εμένα ζητώντας να προσκομίσω σχεδιαγράμματα και μελέτες,
καθώς και στην Δ/νση Ανάπτυξης ζητώντας να επιβεβαιώσει ή
όχι το γεγονός της έλλειψης άδειας.
Περαιτέρω δημοσιεύσατε το έγγραφο, το οποίο αφορά στο
πρόσωπό μου και στην επαγγελματική μου ζωή και συνεπώς
παραβιάσατε το Ν.2472/1997 για την προστασία προσωπικών
δεδομένων, για την οποία παραβίαση ρητά επιφυλάσσομαι.
Επειδή από το κείμενο και μόνο του ανωτέρω εγγράφου δεν

προκύπτει ότι δεν υπάρχει άδεια ή ότι η επιχείρησή μου είναι
συνδεδεμένη με εργοταξιακό ρεύμα αλλά απλά ζητούνται
πληροφορίες επ’ αυτού.
Επειδή με την πράξη σας αυτή με δυσφημίσατε στα μάτια των
συμπολιτών μου, των συνεργατών μου και των πελατών της
επιχείρησής μου.
Επειδή η ανωτέρω ζημία μου έχει προέλθει από άρθρο, ο συντάκτης του οποίου δεν το υπογράφει, αλλά αντίθετα προτιμά
να διασύρει το όνομά μου από την ασφάλεια της δικής του ανωνυμίας.
Επειδή οφείλετε ν’ αποκαταστήσετε άμεσα την τιμή και υπόληψή μου.
Για τους λόγους αυτούς ΣΑΣ ΚΑΛΩ και πάντα επιφυλασσόμενος για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μου, εντός πέντε
(5) ημερών από την λήψη της παρούσας να συμπεριλάβετε σε
εμφανές σημείο της εφημερίδας σας δήλωση αποκατάστασης
της αλήθειας και παράλληλα ανεξάρτητα από την ανωτέρω
ενέργειά σας να μου γνωστοποιήσετε το ονοματεπώνυμο του
συντάκτη του εν λόγω άρθρου και ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι μετά την
πάροδο του ανωτέρω διαστήματος θα επιδιώξω την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μου με κάθε νόμιμο μέσο,
προσφεύγοντας στα αρμόδια δικαστήρια».
Όπως βλέπετε κ. κ. Τέσκο και Τσακαλία δημοσίευσα
σε…εμφανέστατο σημείο ΟΛΟΚΛΗΡΟ το εξώδικό σας, όπως
κάνω για οποιοδήποτε νομίζει ότι τον αδικούμε και μας στέλνει επιστολή ή ακόμα και εξώδικο, για να παρουσιάσει την
θέση του.
Βέβαια το άσχημο και άτοπο που ζητάτε είναι να κάμω Δήλωση Αποκατάστασης της Αλήθειας, λέξη που ιδιαίτερα
εσείς οι…κομμουνιστές δεν θα πρέπει να απαιτείτε από τους
άλλους. Δηλωσίας λοιπόν σας δηλώνω ότι δεν γίνομαι .
Την αλήθεια όμως κ.κ Τέσκο και Τσακαλία την αναζητούμε,
την επιδιώκουμε και την υπηρετούμε πάντα χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς σκοπιμότητες.
Υπεύθυνος για τα Σαμιακά Νέα σύμφωνα με τον νόμο είμαι
προσωπικά εγώ και δεν θα σας δώσω λογαριασμό ποιός είναι
ο συντάκτης κειμένων ή ακόμα και ο πληροφοριοδότης μας.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ΜΜΕ δεν υποχρεώνονται ν’
αποκαλύπτουν τις πηγές των ακόμα και ενώπιον των δικαστηρίων. Δεν σας αρκεί η δική μου ευθύνη;
Όσον αφορά το περιεχόμενο της εφημερίδας μας στηρίζεται
ΠΑΝΤΟΤΕ σε αξιόπιστες πληροφορίες και παρουσιάζουμε
ΠΑΝΤΟΤΕ την αλήθεια.
Δεν αντιλαμβανόμαστε τον ισχυρισμό μας ότι επειδή δημοσιεύσαμε έγγραφο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ του νομού, παραβιάσαμε τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αν δεν κάνουμε λάθος υπάρχει νόμος ο οποίος υποχρεώνει
τις δημόσιες αρχές ν’ αναρτούν στο διαδίκτυο ΟΛΑ τα έγγραφά τους. Μήπως νομίζετε ότι ευρισκόμεθα σε…Σταλινικό
Καθεστώς το οποίο επιτρέπει ή απαγορεύει την επιλεκτική
δημοσίευση ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ;
Σας πληροφορώ κ.κ Τέσκο και Τσακαλία ότι έχω ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙ πλήρως τις δύο επίμαχες πληροφορίες που αφορά το
δημοσίευμά μας.
Το ότι δεν υπαρχει άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος το
επιβεβαίωσε ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Υγείας κ. Ορφανός στον οποίο απευθύνθηκα.
Ότι λειτουργεί η επιχείρησή σας με εργοταξιακό ρεύμα μου
το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Λογιστής σας, με την δικαιολογία ότι
δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της οριστικής ηλεκτροδότησης επειδή πέθανε ο Μηχανικός.
Που αλλού θα έπρεπε να απευθυνθώ για να διασταυρώσω
τις πληροφορίες αυτές κ.κ Τέσκο και Τσακαλία;
Λυπάμαι που εγώ δεν μπορώ να σας δώσω λύση στο πρόβλημά σας, αλλά είμαι πάντοτε στην διάθεσή σας, ακόμα και
για ραντεβού στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Εξάλλου γι’ αυτό πληρώνονται οι δικαστές. Για να προστατεύουν τους πολίτες από αδικοπραγίες και ζημιογόνες πράξεις.
Μανώλης Καλλιγιάννης
Εκδότης-Διευθυντής ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΝΕΩΝ
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ΣΑΜΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Φτάσαμε ξανά στις βουλευτικές εκλογές και τα Κόμματα με
τις υποψηφιότητές των άρχισαν να παρουσιάζουν το πρόσωπό τους (δηλαδή την μουτσούνα τους) στην Σάμο.
Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ είχαμε την μακάβρια εξέλιξη με τον
αιφνίδιο θάνατο του επιλεγέντος Υποψήφιου Δημήτρη
Θάνου, οπότε σημάδεψε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο. Εκείνο
όμως το οποίο μας τόνισαν στο τηλέφωνο κάποιοι αναγνώστες είναι η γκαντεμιά του Βαρδίκου, διότι με όποιους συναντιέται εκάστοτε και συνυπάρχει στο ψηφοδέλτιο
…πεθαίνουν. Το ίδιο μας είπαν ότι συνέβη και με τον αείμνηστο Ηλία Τσιμπίδη, ο οποίος μετά την συνάντηση που είχε
με τον Βαρδίκο στον Άγιο Κήρυκο και τον οποίον προσπάθησε να πείσει να μπεί στο ψηφοδέλτιο, ο Ηλίας έπαθε έμφραγμα και πέθανε. Αυτό μας είπαν και μάλλον έτσι θα είναι.
Πάντως οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ ευρίσκονται σε δεινή
θέση διότι ότι και να πουν θα είναι ψεύτικο, υποκριτικό και
εκτός τόπου και χρόνου.
Τι να πεί ο Βαρδίκος. Ότι ήταν Νομάρχης Σάμου και δεν
έκαμε τίποτε για ν’ αλλάξει η Σάμος; Ότι ήταν Βουλευτής και
ψηφίζει ΝΑΙ σε ΟΛΑ στα προδοτικά μνημόνια τα οποία φτώχαναν τον Λαό και σκλάβωσαν την χώρα; Ότι σαν Βουλευτή
τον προκαλούσα να λάβει θέση για το Λιμενικό Ταμείο Σάμου
και να εφαρμόσει αυτά τα οποία ερωτούσαν στη Βουλή σαν
αντιπολίτευση οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Βενιζέλος-Τσουρής-Σηφουνάκης, κλπ) και αυτός σφύριζε αδιάφορα;
Είναι λυπηρό για τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ, του
Καρατζαφύρερ, της Ντόρας, του Καμμένου, κλπ να περιδιαβαίνουν τον κόσμο και να ζητούν την ψήφο τους, ενώ για 35
χρόνια του ρουφούσαν το αίμα και τον έφεραν σ’ αυτό το
χάλι. Όλοι τους υπήρξαν Βουλευτές, Υπουργοί και δημόσιοι

λειτουργοί και θα έπρεπε να είχαν δώσει λύση, αλλά δεν την
έδωσαν. Επομένως πρέπει να φύγουν.
Να φύγουν ΟΛΟΙ για να βρει ο κόσμος τον σωστό δρόμο του.
Στην Ν.Δ, η οποία προηγήθηκε από τ’ άλλα Κόμματα στις
διαδικασίες, έγινε όπως πάντα της μουρλοκακομοίρας,
καθώς η γνωστή Σαμιακή παράγκα θέλει να ελέγξει τις εξελίξεις.
Αφού στην Μ.Κ (Μετά Καραμηνά) εποχή τοποθέτησαν τον
Γιαννάκη Χατζηκωνστατή σαν Πρόεδρο της ΝΟΔΕ (για ν’
αποτρέψουν τον Θέμο να φέρει την διαφάνεια στο μαγαζί)
έκαμαν συνένοχό τους τον τότε Περιφερειάρχη της Ν.Δ για
την Σάμο κάποιον Τζώρτζη, με τον οποίο διευθετούσαν τις
υποψηφιότητες στον νομό.
Βέβαια, οι ύποπτες και καταστροφικές επιλογές τον Τζώρτζη και τις Σαμιακής παρέας του στο νομό, είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει η Ν.Δ τον Δήμο Σάμου και την σίγουρη
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να συντριβεί, γι’ αυτό διέγραψαν τον Τζώρτζη από την Ν.Δ.
Αφού όμως οι ύποπτες επιλογές του Τζώρτζη οδήγησαν
στην διαγραφή του από την Ν.Δ, μήπως θα έπρεπε να διαγράψουν και τους συνεργάτες του Τζώρτζη στη Σάμο; Γιατί
δηλαδή να έχει ευθύνη μόνο ο Τζώρτζης και όχι και ο Γιαννάκης Χατζηκωνσταντής με τον οποίο διευθετούσαν τις
υποψηφιότητες στον νομό; Ποιος θα πληρώσει για την αντικομματική στήριξη του κομμουνιστή υποψηφίου Δημάρχου
Ικαρίας Σταμούλου από τον («ανεξάρτητο» πλέον Έλληνα)
Πάνο Καμμένο με τον τότε πρόεδρο της ΝΟΔΕ Γιαννάκη Χατζηκωνσταντή, αντίθετα με την επίσημη κομματική στήριξη
της Ν.Δ στον σημερινό Δήμαρχο Σταυρινάδη;

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ ΠΛΗΡΩΣ

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
Με έγγραφο το οποίο απέστειλε την 10-42012 ο νέος Πρόεδρος του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Μανώλης Μαυρέλος προς
τα Τουριστικά Γραφεία της Σάμου και το
κοινοποιεί στο Λιμεναρχείο Σάμου, καθόρισε την υποχρεωτική καταβολή Λιμενικού
Τέλους 5% προς τους κινούμενους από και
προς το Κουσάντασι, διότι αυτό προβλέπεται να εισπράττεται και όχι το μειωμένο
τέλος των 0,30 λεπτών το οποίο παράνομα
εισέπρατταν μέχρι τώρα και το οποίο καταβάλλουν οι επιβάτες μόνο των κρουαζιερόπλοιων.
Βέβαια, το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν εισέπραττε το τέλος του 5% ήταν σκάνδαλο
πρώτου μεγέθους και επειδή εμείς το αναδείξαμε μας τράβηξαν στα δικαστήρια διότι
δήθεν συκοφαντούσαμε. Δηλαδή η προάσπιση των συμφερόντων της Σάμου
ήταν…συκοφαντία.
Όμως για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να
ομολογήσουμε ότι το θέμα το αποκάλυψε
πρώτος ο Νέγρης, καθώς οι άλλοι είχαμε
μαύρα μεσάνυχτα για το τι συνέβαινε στο
Λιμενικό Ταμείο Σάμου.
Εμείς αξιοποιήσαμε τις αποκαλύψεις του
Νέγρη και αναδείξαμε το θέμα στις λεπτομέρειές του, ενώ όλες οι κυβερνήσεις κουκούλωναν τους εκλεκτούς των (και
υποταχτικούς των) συμπεριλαμβανομένου
του δήθεν δίκαιου Καμμένου και με τις παράνομες ενέργειές των έχασε το Λιμενικό
Ταμείο εκατομμύρια ευρω τα οποία θα άλ-

λαζαν την όψη του λιμένος Βαθέος και γενικότερα όλων των λιμένων της Σάμου.
Ο Μανώλης Μαυρέλος έκαμε μια πολύ
καλή αρχή και μπράβο του, αλλά πρέπει να
προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά.
Συγκεκριμένα:
Πρώτον, πρέπει να διεκδικήσει δικαστικά
από τους υπεύθυνους τις απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία πρέπει
να επιστρέψουν στο Λιμενικό Ταμείο.
Δεύτερον, να εφαρμόσει ΑΜΕΣΩΣ τον κεφαλικό φόρο των 10 ευρώ τον οποίον μαζεύουν ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στο Κουσάντασι
και να τον εισπράττουμε και στην Σάμο με
βάσει την αρχή της αμοιβαιότητος, η οποία
προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο.
Τρίτον, να ζητήσει από το ΣΔΟΕ να ελέγξει
τα Λογιστήρια των ακτοπλο;κών εταιριών
που τα πλοία τους κάνουν δρομολόγια
στην Σάμο, για να διαπιστώσει εάν με βάση
τις εισπράξεις των κατέβαλλαν τα προβλεπόμενα Λιμενικά Τέλη στο Λιμενικό Ταμείο
Σάμου. Έχουμε ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ότι οι ακτοπλο;κές εταιρείες δεν παρουσιάζουν τις
πραγματικές εισπράξεις των από τα εισιτήρια, γι’ αυτό και πληρώνουν λιγότερα Λιμενικά Τέλη στο Λ.Τ. Σάμου.
Το χάλι στο οποίο ευρίσκεται σήμερα η
χώρα και η ιδιαίτερα η Σάμος πρέπει να
αφυπνίσει ΟΛΟΥΣ μας προκειμένου να βάλουμε την χώρα και την κοινωνία μας στο
σωστό δρόμο. Επιτέλους κάποιος πρέπει
να κάμει την αρχή.

Μήπως θα πρέπει να διαγράψει η Ν.Δ και τους παραγκίτες
οι οποίοι περιέφεραν τον Τζώρτζη στη Σάμο, έστηναν τις
υποψηφιότητες και διευθετούσαν τις επιλογές της Ν.Δ
στον νομό;
Τελικά το ψηφοδέλτιο παρουσιάστηκε. Ο Γιαννάκης Χατζηκωνσταντης επιβίωσε, αν και θα έπρεπε να είχε διαγραφεί
μαζί με τον Τζώρτζη, διότι με τον κύριο αυτό και την παράγκα της Σάμου έκαμαν τις καταστροφικές επιλογές για την
Ν.Δ και μαζί με τον Καμμένο στήριζαν αντικομματικές επιλογές στην Ικαρία. Τώρα ο Τζώρτζης είναι ο άνθρωπος που
στελεχώνει το Κόμμα των… «Ανεξάρτητων Ελλήνων»
(Μπρρρ), γι’ αυτό προσπάθησε να βάλει σαν υποψήφιους
στην Σάμο τους Κατρακάζο-Πανουράκη, αλλά ο Καμμένος
φοβήθηκε την κατακραυγή και δεν δέχτηκε. Γι’ αυτό βρέθηκε
στο ψηφοδέλτιο του Καμμένου ο δημοσιογράφος του Κατρακάζου, ο Γαρυφάλλου. Έτσι λένε στην πιάτσα.
Συμπεριλήφθη επίσης στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ και ο Αγγελόπουλος παρά την λυσσαλέα αντίδραση της τοπικής παράγκας για να τον αποκλείσουν. Μάθαμε ότι έστελναν
αναφορές στην Συγγρού και χαρακτήριζαν τον Αγγελόπουλο
ως ανεπιθύμητο πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Επίσης
συμπεριλήφθη στο νεοδημοκρατικό ψηφοδέλτιο και κάποιος
Λογοθέτης αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Όπως λένε οι καλές (και οι κακιές) γλώσσες, ο Θαλασσινός
στηρίζει τον Χαντζηκωνσταντή, ο Καραμηνάς τον Λογοθέτη
και κάποιοι στην Ικαρία τον Αγγελόπουλο. Αυτά μάθαμε και
όσο προχωράει ο καιρός θα φανούν και τ’ αποτελέσματα
στην…κάλπη.
Καλά να’ μαστε να τα λέμε.

ΖΗΤΑΜΕ

ΣΥΓΝΩΜΗ

Έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι τα ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ είναι,
όπως και το ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, διαφανέστατα. Δεν
παίζουν παιχνίδια σκοπιμοτήτων, γράφουν ΠΑΝΤΟΤΕ την
αλήθεια (όση πικρή κι’ αν είναι) και δεν προσβάλλουν ούτε
συκοφαντούν ΚΑΝΕΝΑ.
Έχουμε επίσης (πολλάκις) προσκαλέσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι αδικείται από κάποιο δημοσίευμα των ΣΑΜΙΑΚΩΝ
ΝΕΩΝ να μας στείλει επιστολή και να μας λέει γιατί τον αδικούμε παραθέτοντας την δική του αλήθεια. Εμείς θα την δημοσιεύσουμε, θα του εξηγήσουμε δημόσια την δική μας θέση
και αν τον αδικήσαμε θα του ζητήσουμε συγνώμη.
Όμως, όποιος νομίζει ότι μπορεί να μας απειλεί και να μας
τραβάει στα δικαστήρια προκειμένου να μας φιμώσει,
τότε…πλανάται πλάνην οικτρά.
Παρά το γεγονός ότι δημόσια πρόσωπα και ΜΜΕ είναι απαράδεκτο να προσφεύγουν στα δικαστήρια διότι μπορούν να
λύνουν τις όποιες διαφορές ΔΗΜΟΣΙΑ δια των στηλών των
εφημερίδων, εμείς όποιος τολμήσει να μας τραβήξει στα δικαστήρια θα τον ακολουθήσουμε και θα υποστεί τις συνέπειες του νομού.
Έτσι λοιπόν, όταν ο Κατρακάζος μας τράβηξε στα δικαστήρια με 2 αγωγές και 2 μηνύσεις, έβαλε κάποιους επώνυμους
Σαμιώτες και κατέθεσαν σε βάρος μας ότι τα ΣΑΜΙΑΚΑ ΝΕΑ
συκοφαντούν, ότι προσβάλλουν οικογενειάρχες κλπ, κλπ.
Εμείς φυσικά (επειδή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο) τους κάναμε
μήνυση και έτσι οι κ. κ Καραμηνάς, κλπ είναι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο της Σάμου την Πέμπτη 10 ΜαSου 2012
και την Πέμπτη 5 Ιουλίου γι’ αυτά τα οποία κατέθεσαν σε
βάρος μας.
Εμείς θα έχουμε μαζί μας ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ΑΡΧΕΙΟ των ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΝΕΩΝ και περιμένουμε να μας υποδείξουν ΠΟΙΟ
άρθρο έχει αδικήσει τον οποιονδήποτε, οποτεδήποτε.
Λυπούμε γι’ αυτήν την εξέλιξη, αλλά όποιος επιλέγει τον
δρόμο των δικαστηρίων θα υφίσταται και τις συνέπειές των.
Καθαρά και ξάστερα.
Ζητάμε ξανά συγνώμη διότι απασχολούμε τα δικαστήρια,
αλλά η Δημοκρατία έχει και τους κανόνες τους.

