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Disclaimer: Nothing within this page or on this site overall is the product of Panagiotis Kondylis's
thought and work unless it is a faithful translation of something Kondylis wrote. Any conclusions
drawn from something not written by Panagiotis Kondylis (in the form of an accurate translation)
cannot constitute the basis for any valid judgement or appreciation of Kondylis and his work. (This
disclaimer also applies, mutatis mutandis, to any other authors and thinkers linked or otherwise
referred to, on and within all of this website).

EVERYBODY MUST OBEY THE LAW
NO NON-COMBATANT, INNOCENT PEOPLE - NO MATTER WHO THEY ARE - SHOULD EVER BE TARGETED FOR
INJURY AND DEATH, NOT EVEN DURING FULL-SCALE WAR, EVER
THE LITERARY-SATIRICAL PERSONA COMMENTING ON THIS PAGE AND THROUGHOUT THIS SITE IS INSANE.
NO WRITER, THINKER OR AUTHOR REFERRED TO HERE HAS ANYTHING TO DO WITH ANY KIND OF
DISCRIMINATION, BIGOTRY, RACISM OR CHAUVINISM WHATSOEVER. EVERY THINKER IS RESPONSIBLE FOR
THEIR OWN - AND ONLY FOR THEIR OWN - WORDS. THE PERSONA COMMENTING ON THIS PAGE AND
THROUGHOUT THIS SITE WAS BORN BETWEEN 599A.D. AND 999A.D. AND HAS GONE TOTALLY INSANE.
DON'T PAY ATTENTION TO HIS COMMENTS. THINK, AND WORK "IT" OUT, FOR YOURSELVES.
DEATH TO SATAN!!!

(GREAT OR OUTSTANDING or otherwise interesting and or promising)
CONTEMPORARY GREEK THINKERS
(from c. 22-01-2019, but with some older material, especially of thinkers I
have not linked (much or (hardly) at all) on other pages of this website.
Fools, Dingbats, Paid Foreign Agents, Paid Propagandists, Those accepting

calls(, money) and directions from Satanic Embassies, Scumbags.
Fuckheads and Traitors are STRICTLY PROHIBITED)
(Since my foray – apart from the translations of texts by P.K. – into English
is now for the most part by and large over, this page will include articles by
the best of today’s Greek thinkers (known to me - even when I might or
invariably DO disagree (up to vehemently) with some aspect(s) of their
thought (including LEGENDS) – though I am not going to go into what I
disagree with; you figure it out for yourselves!) If anyone (regardless of
who you are and what you represent) has found P.K.’s texts translated thus
far of use in improving or otherwise fine-tuning their own thinking, then
good for you, and good luck to you (no matter who you are and what you
represent). This Site wishes all peoples – from Americans, Zambians and
Persians to Chinese, Russians and Judeans – and everyone else, well.
However, Tribe is TRIBE, and as we all know by now: Life is Short, The
Other is HORROR, and there is No Place Like Home. So, my language is
an important part of my Home, and I’m returning HOME. Nostos.
Death to Satan!)
[[Obviously, I won't be able to read all articles by all
writers/thinkers/analysts/et al. of interest; there is often not enough time,

and time is all we ultimately have until death. Time presses, Death always in the End - wins (cf. The Political and Man, esp. Ch. IV)]]
[[Συγγνώμη ἐκ τῶν προτέρων δι' ὅλα τὰ γραμματικὰ καὶ συντακτικὰ
(«τυπογραφικὰ») λάθη»· τρέχουμεν καὶ δὲν προλαβαίνουμεν...]]

(Ὅποιος πολιτεύεται κομματικῶς θὰ κριθῇ ἀπὸ τὸν Δῆμον, καὶ διὰ τὰ
πολιτικά του λόγια, καὶ διὰ τὰς πολιτικάς του πράξεις - εἶναι πάρα πολὺ
δύσκολο πρᾶγμα, καὶ τὸ πολιτεύεσθαι, καὶ ἡ ἐντιμότης - ἀπὸ τὴν ἄλλην
μεριά, εἶναι σχετικῶς, πρᾶγμα εὐκολώτατο, νὰ κάθεσαι καὶ νὰ κρίνῃς
ἄλλους χωρὶς νὰ λαμβάνῃς κάποιαν εὐθύνην, ἥ ἔχει σχέσιν μὲ τὴν
Διακυβέρνησιν τε καὶ Ἐξουσίαν) [[Θὰ ἠμποροῦσε κάποιος νὰ πῇ χίλια-δυο
ἀρνητικὰ πράγματα π.χ. διὰ τὸ πολιτεύεσθαι καὶ τοῦ Τσάτσου καὶ τοῦ
Κανελλοπούλου. Ἀμφιβάλλει κανείς, ὅμως, στὰ σοβαρὰ ὅτι δὲν ἦσαν καὶ οἱ
δῦο (ἰδίως ὁ Κανελλόπουλος) φοβεραὶ φυσιογνωμίαι Ἑλλήνων τοῦ 20ου αἰ.;
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ πολιτεύονται ὄντως βρίσκονται εἰς μίαν κατάστασιν ποὺ
ποτὲς δὲν ἠμποροῦν νὰ κερδίσουν. Αὐτὸ ἰσχύει - καὶ μὲ τὸ παραπάνω - ὅταν
μιλᾶμε διὰ πολιτικοὺς προτεκτοράτων. Ἡ πολιτικὴ (τῆς ἐξουσίας) εἶναι
ὄντως πολὺ βρώμικη δουλειά. Κάποιος πρέπει νὰ τὴν κάμνῃ. Προσωπικῶς,
δὲν βλέπω οὔτε τὸν Κωνσταντῖνον Καραμανλῆ μὲ τὸν βαθμὸν ἐναντιώσεως
ποὺ τὸν ἔβλεπε (γιὰ τοὺς δικούς του εὐνοήτους καὶ ἐν μέρει τουλάχιστον

ὀρθοὺς λόγους), ὁ συγχωρεμένος πατέρας μου. Πόσῳ μᾶλλον διὰ τὸν
Τσᾶτσον ἤ τὸν Μέγαν Κανελλόπουλον.]]

GO TO THE “A Dialogue Between I and S on Positions” Page for “The
Horror of the Other and The Other is HORROR (an explanation)”
(ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: τον Τρελλαμένον Ῥωμηὸν γεννημένον τὸ 599 μ.Χ.
που παίρνει τὸν Λόγον εἰς ὗφος σατιρικὸν λέγοντας καὶ ἀληθείας...
«Μπινέδες, Πούστηδες, καὶ Σατανισταί»... καὶ ἄλλα συγγράμματα τοῦ
Τρελλοῦ... π.χ. περὶ ἐξωστρέφειας-ἐσωστρέφειας, γλυκῶν τε καὶ πικρῶν
πραγμάτων, καλλιτεχνῶν καὶ πολιτικῆς, Μῖστερ Κουκουράντζα καὶ
ὀρθολογικότητος, Οὑβριᾶς καὶ Αὐθεντίας, μνημείων τε καὶ Μνημείων,
Σεναρίων τε καὶ Ἀγορῶν, Λοβοτομῆς, Ἀγάπης-Μίσους, ῬατσισμοῦὙβρεολογίου-κ.λπ., τῶν ἰδίων καὶ τῶν ἰδίων, Ἐσχάτων Συμπερασμάτων,
Δυσαναλογίας, κ.τ.λ., κ.ο.κ.,... ἄν γραφοῦν...)... [[ὁποιοσδήποτε ἄς μὲ καλέσῃ
ὅ,τι θέλει... δὲν μὲ νοιάζει... μεταξὺ ἄλλων, κωμωδίαν κάνουμεν... ἄντρες
εἴμαστε... ἡ ζωὴ εἶναι μεν καὶ συνεργασία, ἀλλὰ δε καὶ πάλη... μάχη... καὶ πολὺ
γέλιο... (καὶ κλάμα)...]]

THE TRICEPHALOUS MONSTER OF ANALYSES
(UNIQUE ON PLANET EARTH) = MAZISHEFAISTOS-NEARHOU
ΤΟ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟ ΤΕΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ) = ΜάζηςἭφαιστος-Νεάρχου
[[EVEN IF THE THREE MONSTROUS HEADS DON'T AGREE ABOUT EVERYTHING, WHEN
YOU PUT THEM TOGETHER, YOU STILL GET A UNIQUE BLEND, MIX AND COCKTAIL OF
INSIGHT, EXPLICATION AND WISDOM]]

[[OBVIOUSLY I'M GOING TO OMIT A NUMBER OF OR EVEN MANY WORTHY THINKERS,
BECAUSE OBVIOUSLY I DON'T KNOW EVERYONE, AND OBVIOUSLY I DON'T HAVE THE
TIME TO BECOME FAMILIAR WITH EVERYONE]]

[[Ἡ σειρὰ ἐμφανίσεως τῶν στοχαστῶν δὲν δεικνύει ἀναγκαστικῶς κάποια προτίμησις ἤ κατάταξις.
Πάντα, ἔν τούτοις, ἀρχίζουμεν μὲ τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδαν.]]

Γιῶργος Κοντογιώργης (LEGEND)
https://slpress.gr/ethnika/o-ethnikismos-ton-skopion-kai-oi-prothymoi-toy-syriza/ (Ο
εθνικισμός των Σκοπίων και οι πρόθυμοι του ΣΥΡΙΖΑ)

http://contogeorgis.blogspot.com/2019/01/1612019.html (Αφιέρωμα στον
Μίκη Θεοδωράκη)
http://contogeorgis.blogspot.com/2019/01/35-23102012.html (Τι είναι και τι
δεν είναι δημοκρατία 3/5 - 23.10.2012)
https://slpress.gr/idees/o-despotikos-charaktiras-tou-koinovouleftismou/ (Ο
δεσποτικός χαρακτήρας του κοινοβουλευτισμού = περιγραφικῶς ἀπολύτως
ὀρθὸν περὶ τῆς μορφῆς τῆς σημερινῆς διακυβερνήσεως γενικῶς στὴ
Δῦσιν... τὸ θέμα εἶναι ὅτι α) «ὑπάρχουν κύκλοι μὲ μεγάλα συμφέροντα» ποὺ
δὲν θέλουν τίποτες νὰ ἀλλάξῃ ἐναντίον τῶν συμφερόντων των, β) οἱ λαοὶ
εἶναι γενικῶς ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ (= λάθος λέξις ἀλλὰ ξεύρετε τὶ ἐννοῶ),
καὶ πολὺς κόσμος μάλιστα εἶναι γενικῶς «εὐτυχὴς» ἤ ἔστω δὲν σκέφτεται
κᾶτι τὶς ἄλλο, ἀφοῦ καταναλώνει ἤ καὶ λατρεύει τὸ Ἄλλον καὶ τὸν Σατανᾶ
(πέστε το ἐσεῖς ἀλλιῶς), καὶ διὰ Χαζοκουτιοῦ καὶ διὰ «Ἐκπαιδεύσεως» τῆς
Ἀποβλακώσεως, κ.τ.λ.,... καὶ γ) τὰ ἄλλα καθεστῶτα, ὅπως ἐπιμένουν
τουλάχιστον ἐν μέρει ὀρθῶς φίλοι μας Ἀμερικανοί, ὅπως στὴ Ῥωσσίαν, καὶ
ἄν ὄχι στὴν Ῥωσσίαν, τότες στὴν Κίναν, εἶναι πολὺ λιγότερο ἐλεύθερα...
διότι ὑπὸ τὸ «σύστημα δυτικόν», ἄν «σηκώσῃς κεφάλι» καὶ δὲν κάμνῃς
«πολλὴ φασαρίαν» σὲ ἀφήνουν ἥσυχον ἄν δὲν μποροῦν νὰ σὲ πλήξουν π.χ.
οἰκονομικῶς ἤ καὶ δικαστικῶς (καὶ διὰ δικτύων πρωτογόνου μυστικῆς

κοινωνίας εἰς κάποιας χώρας...),... ἐνῶ ἀλλοῦ δὲν ἀφήνουν κανέναν
ἥσυχον...)

Νᾶνος Βαλαωρίτης (= Λευκαδίτικη Λεβεντιὰ στὰ 97 του ἔτη ζωῆς!
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!) (LEGEND)
https://www.youtube.com/watch?v=dMBqx9r9LTk&feature=youtu.be
(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ!)

Γιάννης Παπαμιχαῆλ (FAIRLY TO VERY LEGENDARY SOCIAL
PSYCHOLOGIST (BUT WITH THE "WRONG" NAME HAHAHAHAHA!!!))
https://slpress.gr/koinonia/akadimaikes-nerotsoulithres/ («Τα πτυχία copies κτώνται»!)

https://slpress.gr/idees/oi-egxorioi-ieroexetastes-politikon-fronimaton/ (Οι
εγχώριοι ιεροεξεταστές πολιτικών φρονημάτων)
https://slpress.gr/idees/oi-chrisimoi-ilithioi-toy-quot-proletariakoyanethnismoy-quot/ (Οι χρήσιμοι ηλίθιοι του «προλεταριακού ανεθνισμού»)

Περικλῆς Νεάρχου (LEGEND, BIG TIME! WHAT A TOTAL FUCKING
LEGEND!!! FUCK YEAH!!! READ AND LISTEN TO HIM!!!
EVERYTHING IS BALANCED IN ANALYTICAL PERFECTION)
https://www.paron.gr/2018/08/29/p-nearchou-i-dithen-evropaiki-enosi-ke-ikatastrofi-tis-ellados/ (Η δήθεν Ευρωπαϊκή Ένωση και η καταστροφή της
Ελλάδος)
https://www.paron.gr/2018/10/19/p-nearchou-to-ikonomiko-adiexodo-stoopio-katadikasthike-i-chora-me-ena-katastrofiko-programma-gia-dithendiasosi/ (Το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο καταδικάσθηκε η χώρα με ένα
καταστροφικό πρόγραμμα για δήθεν «διάσωση»)
https://www.paron.gr/2018/11/08/p-nearchou-o-katevnasmos-ke-i-adraniabrosta-stous-kindynous/ (Ο κατευνασμός και η αδράνεια μπροστά στους
κινδύνους)
https://www.youtube.com/watch?v=apG74DV_cXE (Εθνικά ζητήματα και
το πρόβλημα του οικονομισμού) ΔΥΟ ὯΡΕΣ ΜΙΛΑΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ Πῌ
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΟΤΣΑΝΑ, ΚΑΙ ΚΑΜΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ!!! ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΞΑΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ!!!
https://www.paron.gr/2018/08/15/anefthyni-diataraxi-ton-ellino-rosikonscheseon/ (Ανεύθυνη διατάραξη των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων)

https://www.paron.gr/2018/07/25/i-synantisi-trab-poutin-sto-elsinki-ke-tovathy-amerikaniko-kratos/ (Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στο Ελσίνκι και
το βαθύ αμερικανικό κράτος)
https://www.paron.gr/2018/08/01/i-anomia-i-aftheresia-ke-i-aneparkia-pouparagoun-tragodia/ (Η ανομία, η αυθαιρεσία και η ανεπάρκεια, που
παράγουν τραγωδία)
https://www.paron.gr/2018/07/12/i-ellada-se-rolo-protagonisti-stilathrometanastefsi/ (Η Ελλάδα σε ρόλο πρωταγωνιστή στη
λαθρομετανάστευση)
https://www.paron.gr/2018/06/06/i-ellada-den-iche-ke-den-echi-kanenanlogo-na-epispevdi-gia-dithen-lysi-sto-thema-ton-skopion/ (Η Ελλάδα δεν
είχε και δεν έχει κανέναν λόγο να επισπεύδει για δήθεν λύση στο θέμα των
Σκοπίων)
https://www.paron.gr/2018/05/30/i-olethria-taftisi-tis-evropis-me-tonakreo-neofileleftherismo-ke-tin-pagkosmiopiisi/ (Η ολέθρια ταύτιση της
Ευρώπης με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/01/blog-post_405.html (Η
Συμφωνία των Πρεσπών κατάντημα μιας ανιστόρητης και ιδεολογίστικης
πολιτικής)

Ἐθνάρχης (φαίνεται μὲ τὰς πράξεις του τὴν κρίσιμον στιγμὴ) [[Ὅσο
ὑπάρχῃ ἔστω κι εἷς Ῥωμηός, οἱ ἐθνάρχαι καὶ οἱ ἥρωες τῶν Ἐλλήνων ποτὲς
δὲν ἀποθαίνουν]]
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2014/04/7-2004.html (7 Απριλίου
2004: Το ιστορικό διάγγελμα του Τάσσου Παπαδόπουλου (κείμενο, βίντεο))
[[εἴτε ἐντός, εἴτε ἐκτὸς πρέπει νὰ εἶσαι σοβαρὸς, ἀνεξάρτητος, ἰσχυρὸς καὶ
νὰ στέκεσαι στὰ πόδια σου]]

Ἰωάννης Μάζης (MASTER OF GEOPOLITICAL THOUGHT)
http://scholar.uoa.gr/sites/default/files/yianmazis/files/1._xiii.pdf
(http://scholar.uoa.gr/yianmazis/publications/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B4%CF%84%E1%BF%86%CF%82%E1%BD%80%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82%CF%84%E1%BD%B8-%C2%AB%CE%B5%E1%BC%B6%CE%BD%CE%B1%CE%B9%C2%BB%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6-%CF%84%E1%BD%B8%C2%AB%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%C2%BB)

(Ἡ Γεωπολιτικὴ τῆς

Ὀρθοδοξίας: Τὸ «Εἶναι» καὶ τὸ «Πρέπει».)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/02/blog-post_436.html
(Πάσχουμε από "Μιθριδατισμό" με την Τουρκία (ηχητικό))

Παναγιώτης Ἥφαιστος (HIGH THEORY MASTER-CLASS TEACHER
(AN ACTUALLY REAL PROFESSOR))
https://slpress.gr/idees/mia-antifatiki-eterovaris-symfonia-poy-odigei-seastatheia/ (Μία αντιφατική ετεροβαρής συμφωνία που οδηγεί σε αστάθεια)

https://slpress.gr/ethnika/oi-quot-prespes-quot-anoigoyn-kai-pali-tomakedoniko/ (Οι «Πρέσπες» ανοίγουν και παλι το Μακεδονικό)
https://slpress.gr/ethnika/i-odoiporia-toy-tsipra-pros-tin-agkyra/ (Η
οδοιπορία του Τσίπρα προς την Άγκυρα)
https://slpress.gr/ethnika/apo-ton-tyflo-antiamerikanismo-toy-alonioy-stintyfli-ypakoi-toy-salonioy/ (Από τον τυφλό αντιαμερικανισμό του αλωνιού
στην τυφλή υπακοή του σαλονιού) = ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Ἡ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ, ΑΡΕΣΕΙ ἤ ΟΥ!!! Π.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΔΕΝ ΜΟΥ
ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΣΧΕΣΙΝ ΕΧΕΙ Ἡ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΕΣΚΕΙΑ Ἤ ΑΠΑΡΕΣΚΕΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΞΥΔΕΡΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ – ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΝ (ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΝ)
ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ – ΔΡΑΣΙΝ; ἌΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΣΑΙ ΕΙΣ
ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΝ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ
ΣΟΥ (ΚΙ ΑΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑΣ ἹΣΤΟΡΙΚΑΣ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΡΙΝΑΣ) ΑΛΗΘΕΙΑΣ), ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ
ΝΑ ΔΡᾼΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΩΝΤΩΝ (ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΣΟΥ «ΑΡΕΣΟΥΝ Ἤ ΔΕΝ
ΣΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ») ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΣ ΕΝ ΤΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΙ. ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ, Ἡ ΤΡΕΛΛΗ ΚΑΙ Ἡ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΙΝ, Ἡ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ, ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΣΩΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΟΣΜΙΩΝ ὩΣ ΕΧΟΥΝ.

Γιῶργος Καραμπελιᾶς (THE GREAT ARVANITE (GREEK))
http://ardin-rixi.gr/archives/210797 (Εκδήλωση: «Η αυλαία πέφτει, η
εξαχρείωση της πολιτικής και η Συμφωνία των Πρεσπών» (βίντεο))

http://ardin-rixi.gr/archives/211091 (Οι ψευδοελίτ και ο λαός)

Χρῆστος Γιανναρᾶς (I ACTUALLY DON’T KNOW EXACTLY WHAT
P.K. THOUGHT ABOUT HIM (PROBABLY NOT MUCH, THOUGH
I’M NOT 100% SURE), BUT STILL A ROMAN-HELLENIC LEGEND,
ANYWAY, AND AS P.K.’s UNWANTED SANCHO PANZA (P.K.
DEFINITELY NEVER TRIED TO PLAY DON QUIJOTE AFTER
ABOUT THE AGE OF 20-22-25 (?)), I’M ENTITLED TO SAY
WHATEVER I WANT WITHIN THE LAW UNTIL I GO TO THE
AFTER DEATH LAND TO JOIN THE GREATS AS THEIR

BARTENDER AND WAITER AND COURT JESTER AND FOOL
(CLOWN))
http://www.kathimerini.gr/1006933/opinion/epikairothta/politikh/metropoiothtas (Μέτρο ποιότητας) [[ὁ ἀγαπημένος μου σκηνοθέτης, ὁ Ozu, ὅς
γύριζε ἕν ἀριστούργημα μετὰ τὸ ἄλλο γιὰ τὰ τελευταία περίπου εἴκοσι
χρόνια τῆς ζωῆς του - ἀπολύτως κυρίαρχος τῆς τέχνης του – πάντα ἔλεγε,
ὄντας ἡμι-μεθύστακας πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ὅταν γύριζε κάποια ἀπὸ
τὰ πολὺ μεγάλα ἀριστουργήματα, «ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει μόνος», καὶ διὰ
τῶν ὀμμάτων ἑνὸς ἰαπωνο-βουδιστοῦ, ἔβλεπε τὴ βαθύτερη μοῖρα ὅλων τῶν
ἀνθρώπων, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἀριστουργήματά του ὅλα ἔκρυβαν κάτω ἀπὸ
τὴν ἐπιφανειακὴ κανονικότητα, συγκλονιστικὰς πραγματικότητας, καὶ
πάνω ἀπ’ ὅλα, τὸ Κάλλος καὶ τὸ Ἀγαθὸ τῆς ἑκάστης Ἐκκλησίας, δὴ τῆς τοῦ
καθενὸς Συλλογικότητος.

http://www.kathimerini.gr/1008044/opinion/epikairothta/politikh/eparxiwt
es-kai-kosmopolites (Επαρχιώτες και κοσμοπολίτες - ἀλλὰ ἐκτὸς αὐτῶν
τῶν ὀρθοτάτως λεχθέντων, ἀκόμα χρειαζόμεθα τὰ βασικὰ ἵνα
ἐπιβιώσουμεν στὸν σημερινὸν παγκόσμιον περιβᾶλλον: παιδιά,
ἀποτελεσματικὸν Στρατόν, παραγωγήν, τεχνολογίαν, ἀποτελεσματικὴν
διοίκησιν τε καὶ ἐκπαίδευσιν, ἀποτελεσματικὲς συνεργασίες καὶ συμμαχίες,
πλήρη φύλαξιν καὶ ἔλεγχον συνόρων,...)
]]

Κωνσταντῖνος Π. Ῥομανὸς (FACTS, CONCEPTUAL AND
POLITICAL ANALYSIS, CUTTING THE FUCKING BULLSHIT
TOTALLY. LEGEND)
https://www.dimokratianews.gr/content/42576/metatopiseis-ennoionpolitiki-orthotita-kai-o-metanthropos (Μετατοπίσεις εννοιών,
πολιτική ορθότητα και o Μετάνθρωπος)
https://www.triklopodia.gr/xroniko-epoikismou-ellados-dikaiomaexeis-patrida-8230/ (Το χρονικό του εποικισμού της Ελλάδος (το
δικαίωμα να έχεις πατρίδα… ))

Σωτήρης Γουνελᾶς (THE BEARD KYR’ AGGELO WON’T ALLOW ME
TO GROW – LEGEND!)
http://antifono.gr/portal/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/%CE%B3%CE%BF%CF%85%
CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82%CF%83%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CF
%8C%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82/5983%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%87%CF%81-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7.html

(Παιδεία και παράδοση στον Χρ. Μαλεβίτση – γιὰ μένα, εἴτε φτάσει
κάποιος ἀπευθείας διὰ Πίστεως στὸν Θεό, εἴτε «ἁπλῶς» Tὸν ἀναγνωρίσει
ἐπειδὴς ἡ ἐναλλακτικὴ λῦσις εἶναι ὁ Σατανᾶς, τὸ ἴδιο πρᾶγμα κάμνει, ἐν
τελικῇ ἀναλύσει, ἄν καὶ κάθε φορὰ ποὺ τῆς τὸ θέτω ἔτσι, τρώω πολὺ
κουτάλα (Ξῦλον) ἀπὸ τὴν κυρ’ Ἀγγέλω... ἔχω κᾶτι πόνους...)

Σταῦρος Λυγερὸς (THE BEST-BALANCED JOURNALIST AND
ANALYST “OF ALL TIME”)
https://slpress.gr/ethnika/to-diapragmateytiko-pleonektima-i-pagidanimits-kai-to-diplomatiko-vaterlo/ (Το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, η
παγίδα Νίμιτς και το διπλωματικό βατερλώ)
https://slpress.gr/ethnika/giati-prepei-na-einai-dysarestimenoi-osoiypostirizoyn-ti-symfonia-ton-prespon/ (Γιατί πρέπει να είναι
δυσαρεστημένοι όσοι υποστηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών)
https://slpress.gr/ethnika/pos-o-kotzias-klotsise-tin-eykairia-tis-omologiaszaef-ntimitrof/ (Πώς ο Κοτζιάς κλώτσησε την ευκαιρία της ομολογίας
Ζάεφ-Ντιμιτρόφ)
https://slpress.gr/ethnika/giati-ipa-kai-toyrkia-echoyn-fthasei-sta-oria-tisrixis/ (Γιατί ΗΠΑ και Τουρκία έχουν φθάσει στα όρια της ρήξης - ἡ Ἑλλὰς
ὅμως εἶναι ἱκανὴ καὶ ἕτοιμος νὰ κινηθῇ πρὸς ὄφελος τῆς Ἑλλάδος ὅ,τι καὶ
νὰ συμβῇ;)
https://slpress.gr/ethnika/ti-kryvei-o-odikos-chartis-poy-apofasisan-tsipraskai-erntogan/ (Τι κρύβει ο οδικός χάρτης που αποφάσισαν Τσίπρας και
Ερντογάν)

Ἀπόστολος Ἀποστολόπουλος (THE MOST INTELLIGENT (EX)TELEVISION NEWSREADER IN THE HISTORY OF THE
UNIVERSE... who also reveals an incredible talent at... COMEDY!!! (=
CAPABLE OF INDUCING LOTS OF LAUGHTER IN READERS –
BECAUSE WE CAN’T JUST SIT AND CRY. WE HAVE TO LAUGH
TOO, OTHERWISE WE’LL REALLY GO INSANE...))
https://slpress.gr/politiki/o-yperpolytimos-kyrios-tsipras/ (Ο υπερπολύτιμος
κύριος Τσίπρας – αὐτὸ τὸ ἄρθρο ΔΕΝ θὰ τὸ δείξω στὴν Κυρ’ Ἀγγέλω γιὰ
εὐνοήτους λόγους... ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!)
https://slpress.gr/politiki/poylisan-geopolitiki-axia-agorasan-paramoni-stinexoysia/ (Πούλησαν γεωπολιτική αξία, αγόρασαν παραμονή στην εξουσία)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/02/blog-post_513.html
(Αμερικανικός δάκτυλος πίσω από την επίσκεψη Τσίπρα στην Άγκυρα)

Βλάσης Ἀγτζίδης (GREAT EASTERN HELLENE)
https://slpress.gr/idees/i-arnisi-tis-prosfygikis-mnimis/ (Η άρνηση της
προσφυγικής μνήμης)

Βασίλης Καραποστόλης (CAN BE THE ABSOLUTE MASTER OF
SUBTLETY AND NUANCE, BUT DOESN’T HAVE TO BE)
https://slpress.gr/koinonia/to-ftiagmeno-apo-ta-mintia-eidolo/ (Το
φτιαγμένο από τα Μίντια είδωλο)
https://slpress.gr/koinonia/rantevou-sta-tyfla-me-tin-krisi/ (Ραντεβού (στα
τυφλά) με την κρίση…)

Λαοκράτης Βάσσης (MR. GOLDEN MEAN)
https://slpress.gr/idees/nomizoyn-oti-evgalan-to-kentri-toy-makedonismoy/
(Νομίζουν ότι έβγαλαν το κεντρί του Μακεδονισμού!)
https://slpress.gr/politismos/i-agiosyni-ton-vounon/ (Η αγιοσύνη των
βουνών… τὸ φολκλὸρ ὅμως εἶναι κᾶτι, δὲν εἶναι; Δηλαδή, ἄν θέλουμεν νὰ
τὸ ἐπιλέξουμεν (ἀντὶ τὴν «ὑποκουλτούρα» τῆς τηλεοράσεως), ἔχουμεν τὸ
δικαίωμα, δὲν ἔχουμεν; Ἐπίσης, μὲ τὴν μεγάλη ὑπογεννητικότηταν γενικῶς
καὶ τὰ ἐρημωμένα χωριά, δὲν μᾶς βλέπω καθόλου καλά... ὡς πρὸς τὴ μεταδιαμόρφωσιν νεωτέρου (νεο-)ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ... ἐπίσης, μοῦ φαίνεται
ὅτι τὰ παιδιὰ λαθρομεταναστῶν ποὺ μεγαλώνουν καὶ ἐκπαιδεύονται στὴν
Ἑλλάδα, μᾶλλον τείνουν πρὸς τὴν «ὑποκουλτούρα» γενικῶς, ὅπως τὰ «πιὸ
δικά μας» παιδιά, ἄραγε... τὸ κρᾶτος θὰ πρέπῃ νὰ ἀλλάξῃ παντελῶς
κατεύθυνσι διὰ νὰ δημιουργηθοῦν πλαίσια ἐπανελληνισμοῦ (π.χ.
πολυτονικό, καθαρεύουσα καὶ ἀρχαῖα, κ.τ.λ., σταδιακῶς ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ
ὥς τὸ τέλος Λυκείου γι' ὅλους (ἔστω σὲ πολὺ βασικὴ μορφὴ διὰ τὰ

ὀλιγότερο «ἔξυπνα» παιδιά)... στὰ πλαίσια περισσότερου ἑλληνοκεντρισμοῦ
περὶ ἱστορίας, μυθολογίας, ἐθνικῆς συνειδήσεως,... ἀλλὰ καὶ μετὰ
προγραμμάτων γνωστοποιήσεως καὶ ἄλλων πολιτισμῶν, στὸ βαθμὸ ποὺ
γίνεται,... ἵνα καμφθῇ δομικῶς ἡ πλῦσις ἐγκεφάλου τῶν
Σατανοπαγκοσμιοποιητῶν-Διεθνιστῶν τοῦ Κακοῦ καὶ τῆς Κολάσεως (ἔτσι
τοῦς ὀνομάζω ἐγώ, (ἡμι-)κωμικῶς εἰπεῖν)... κ.λπ.,... αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ
Ἑλλὰς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ συνεχίσῃ π.χ. στὴν ΕΕ... ἀπεναντίας... νὰ συνεχίσῃ,
ἀλλὰ ὡς Ἑλλάς...)

Λουκᾶς Αξελὸς ((ETHNO-)PATRIOTISM IN THE REAL WORLD)
https://slpress.gr/idees/ypo-apeili-to-spiti-ton-ellinon-tis-kyproy/ (Υπό
απειλή το σπίτι των Ελλήνων της Κύπρου)

Ἄγγελος Συρῖγος (ANOTHER REAL PROFESSOR – ONE OF THE
RELATIVELY FEW)
http://ardin-rixi.gr/archives/210797 (Εκδήλωση: «Η αυλαία πέφτει, η
εξαχρείωση της πολιτικής και η Συμφωνία των Πρεσπών» (βίντεο))

http://www.kathimerini.gr/1006886/article/epikairothta/politikh/aggelos-msyrigos-as-zhthsoyme-pleon-ayta-poy-prepei?platform=hootsuite (Ας
ζητήσουμε πλέον αυτά που πρέπει) (ἑρμηνεία: ἡ Ἑλλὰς εἶναι μία Δύναμις
μικρὰ καὶ ἀσθενής. Ἄν εἴμεθα ζῶσα μικρο-μεσαία ἤ μεσαία Δύναμις δὲν θὰ
ὑπῆρχε πιθανότης νὰ φτάναμε ἐδῶ ποὺ φτάσαμε. Οἱ μεγάλες Δυνάμεις
κάνουν ὅ,τι θέλουν στὴν αὐλή τους καὶ σὲ κάποιους σημαίνοντας χώρους
πιὸ πέρα. Οἱ πλανητικὲς Δυνάμεις κάνουν σχεδὸν ὅ,τι θέλουν σὲ ὅλο τὸν
πλανήτην, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἄλλη μεγάλη
ἤ (ἡμι-)πλανητικὴ Δύναμιν))
http://www.kathimerini.gr/1007988/article/epikairothta/politikh/aggelossyrigos-savoyar-vivr-dialogoy-kai-episkeyewn (Σαβουάρ βιβρ διαλόγου και
επισκέψεων) [[Πρβλ: https://slpress.gr/ethnika/i-odoiporia-toy-tsipra-prostin-agkyra/ (Η οδοιπορία του Τσίπρα προς την Άγκυρα) + https://www.edromos.gr/na-min-apodechtoume-ta-tetelesmena/ (Να μην αποδεχτούμε τα
τετελεσμένα Νίκος Ταυρής – θίγονται ἐδῶ θέματα ὑψίστου
ἐνδιαφέροντος...)]]

Κῶστας Γρίβας (GREAT GREEK HOPE)
https://www.youtube.com/watch?v=imsit1NrToQ (Επικίνδυνες οι εξελίξεις
για την Ελλάδα)
https://slpress.gr/idees/ta-dyo-prosopa-toy-ethnomidenismoy/ (Τα δύο
πρόσωπα του εθνομηδενισμού)

https://slpress.gr/ethnika/o-gewpolitikos-rolos-elladas-kai-skopiwn-stometallagmeno-nato/ (Ο γεωπολιτικός ρόλος Ελλάδας και Σκοπίων στο
μεταλλαγμένο ΝΑΤΟ)

https://slpress.gr/diethni/i-anagennisi-toy-pyrinikoy-kindynoy-stin-eyropi/
(Η αναγέννηση του πυρηνικού κινδύνου στην Ευρώπη)

https://slpress.gr/diethni/skopia-to-quot-pyrovoleio-quot-ton-ipa-stavalkania/ (Σκόπια, το «πυροβολείο» των ΗΠΑ στα Βαλκάνια)

Γιῶργος Φίλης (ANOTHER GREAT GREEK HOPE)
https://www.viadiplomacy.gr/giorgos-filis-istoriko-lathos-mia-simfoniatora-me-tin-pgdm/ (Ιστορικό λάθος μια συμφωνία τώρα με την ΠΓΔΜ)
https://www.youtube.com/watch?v=KBEnKyW6LqQ (Ανεξήγητη μία
Συμφωνία υποχωρήσεων όταν η ΠΓΔΜ επείγεται να επιβιώσει)

Θεόδωρος Ῥάκκας (MORE GREAT GREEK HOPE)

https://slpress.gr/diethni/i-rosia-xanampainei-sto-valkaniko-kadro-mesoveligradioy/ (Η Ρωσία ξαναμπαίνει στο βαλκανικό κάδρο μέσω
Βελιγραδίου)
https://slpress.gr/koinonia/makedoniko-i-epomeni-mera/ (Μακεδονικό, η
επόμενη μέρα)

Μᾶρκος Τρούλης (STILL MORE GREAT GREEK HOPE)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/01/blog-post_415.html
(Καθηγητές τρεις και εχάθη η πατρίς)
https://slpress.gr/ethnika/ase-me-na-kano-lathos/ (Άσε με να κάνω
λάθος…)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/02/blog-post_77.html (Προς
το παρόν… ΗΠΑ)

Γιῶργος Ῥακκᾶς (ADDITIONAL GREAT GREEK HOPE)
http://ardin-rixi.gr/archives/202527 (Για την επέτειο των Ιμίων)

Κῶστας Μελᾶς (THE STRUGGLE BETWEEN SCIENCE AND
LEFKADIAN LE???SM – τί νὰ κάνουμεν; Ἀφοῦ ἡ ἡμῶν νῆσος «ἀνέκαθεν»
ἦτο κυρίως «ἀριστερὰ-κόκκινη» νῆσος, παρὰ τὸν ἐμφύλιο καὶ τὰ κομμένα
κεφάλια, καὶ τὰς ἐκτελέσεις, καί, καί, καί,...;)
https://slpress.gr/koinonia/i-anexitili-sfragida-toy-spyroy-papaspyroy/ (Η
ανεξίτηλη σφραγίδα του Σπύρου Παπασπύρου)

https://slpress.gr/diethni/o-istos-tis-quot-arachnis-quot-metallaxe-tineyropi/ (Ο ιστός της «αράχνης» μετάλλαξε την Ευρώπη)
https://slpress.gr/oikonomia/pagkosmiopoiisi-perissotera-kerdi-ligoteresependyseis-mikroteroi-misthoi/ (Παγκοσμιοποίηση: περισσότερα κέρδη,
λιγότερες επενδύσεις, μικρότεροι μισθοί – ἄραγε αὐτὰ ποὺ ῥητορικῶς ἔλεγε
ὁ Τρὰμπ (καὶ ποὺ δὲν ὑλοποιεῖ στὴν πρᾶξιν) περὶ περισσότερης τοπικῆς
παραγωγῆς, ἐπενδύσεων εἰς ὑποδομάς, περιορισμοῦ μέρους τοῦ διεθνοῦς
ἐμπορίου, ξεκάθαρων συνόρων, κ.τ.λ.,... εἶναι ὁ μόνος πρακτικὸς τε καὶ
ὑλοποιήσιμος τρόπος ἀποφυγῆς τῆς ἀπολύτου Κολάσεως... ἐπιστροφὴ σὲ
δεκ. τοῦ 1990 lifestyle, ὅμως, διὰ τὰς μάζας δὲν ὑπάρχει... αὐτὰ τελειώσανε,
κακὰ τὰ ψέμματα...)

Ῥοῦντι Ῥινᾶλντι καὶ ὁ Δρόμος τῆς Ἀριστερᾶς (WHEN THE LEFT GETS
IT RIGHT – OR: WE CAN DISAGREE ABOUT A FEW OR EVEN

SOME THINGS, BUT WE WANT THESE GUYS ON OUR, I.E.
GREECE’S, SIDE)
https://www.e-dromos.gr/to-stigma-kai-i-apousia-tou-rounti-rinalnti/ (Το
στίγμα και η απουσία | Η Αριστερά απέναντι στο Μακεδονικό χτες και
σήμερα)
https://www.e-dromos.gr/prespadoroi-kai-sapiokratia/ (Πρεσπαδόροι και
Σαπιοκρατία)
https://www.e-dromos.gr/to-nato-fernei-ton-polemo-sta-valkania/ (Το
ΝΑΤΟ φέρνει τον πόλεμο στα Βαλκάνια Από Σπύρος Παναγιώτου – Ἄν ἡ
Ἑλλὰς ἤθελε νὰ ἔχει κάποιο ἑλληνικὸ μέλλον μετὰ Κύπρου, δὲν θὰ ἔπρεπε
νὰ εἶναι τὸσο πολὺ «Yes Man, Yes Sir, Yes Master!» στὸν ἰμπεριαλιστὴ
Ἀφέντη καὶ ἄλλους ἡμι-ιμπεριαλιστικὰς ἀφέντες. Καὶ ἡ Ῥωσσία ἤ καὶ Κίνα
ὡς Ἀντίβαρο θὰ παιζόταν σὰν χαρτί... δὲν μᾶς βλέπω καθόλου, μὰ καθόλου,
καλά... προσθέτω ἐπίσης ὅτι δὲν εἶναι αἱ ἩΠΑ ἤ τὸ ΝΑΤΟ ὡς ἩΠΑ καὶ
ΝΑΤΟ καθἑαυτὰς ποὺ φαίρνουν πόλεμον... ὅλαι αἰ Μεγάλαι καὶ ἄλλαι
Δυνάμεις εἶναι ἰκαναὶ νὰ φέρουν πόλεμον... ἄν αἱ συγκυρίαι καὶ οἱ
συσχετισμοὶ (ἐν δυνάμει) πόλεμον γεννοῦν... καὶ ὅποιος γιὰ πόλεμον ἔτοιμος
δὲν εἶναι (παρόλο ποὺ δὲν τὸν θέλουμεν), εἴτε θὰ συντριβῇ, εἴτε θὰ
ὑποχωρήσῃ (πούστικα)... συγγνώμη, ἀλλὰ αὕτη εἶναι ἡ πραγματικότης... ἡ
ἱστορία μᾶς τὸ διδάσκει, ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀλλάζει...)...
https://www.e-dromos.gr/79942-2/ (Τι απέγινε ο σοσιαλισμός; Από
Σύνταξη – εἴτε συμφωνεῖ, εἴτε διαφωνεῖ κάποιος περὶ τῶν ἐπὶ μέρους, πολὺ
πρᾶγμα ἐδὼ ἵνα σκεφτοῦμεν ὅλοι... πολλὰ τὰ θέματα... π.χ. εἶναι πιθανὸ νὰ
ὑπάρχῃ ὄραμα σοσιαλιστικὸ ἀπουσίᾳ προλεταριάτου εἰς σχέσιν μὲ
παραγωγή; Ἡ Νέα Ἀριστερὰ, τί οὐσιαστικὴ σχέσιν ἔχει μὲ τὸν μαρξισμόν;
Ἔχει σχέσιν; Ἄν ναί, ποία; Γενικῶς ὅμως, δὲν μᾶς βλέπω καθόλου καλά...

ἄν τὸ «παιχνίδι» ἔχει ἤδη μεταφερθεῖ στὸ πεδίο τῆς βιολογίας, κι ἄς μὴν
φαίνεται ἀκόμα, τί διεκδικοῦμεν; Ἄν ἡ Εὐρώπη ὄντως εἶναι τὸ 2080
περίπου 50+% μωαμεθανικὴ ἤ καὶ ἀφρικανική, τότες;)
https://www.e-dromos.gr/symfonia-ton-prespon-orismena-vasikasymperasmata/ (Συμφωνία των Πρεσπών: Ορισμένα βασικά
συμπεράσματα Από Ρούντι Ρινάλντι)
https://www.e-dromos.gr/vangelis-pappas-syngrafeas-i-zoi-tou-theofilou-seena-magiko-mythistorima/ (Βαγγέλης Παππάς, συγγραφέας: Η ζωή του
Θεόφιλου σε ένα μαγικό μυθιστόρημα Από Κώστας Στοφόρος)
https://www.e-dromos.gr/i-sipsi-tis-metadimokratias/ (Η σήψη της
μεταδημοκρατίας τοῦ Γιάννη Δουλφῆ (πολὺ πρᾶγμα ἐδῶ γιὰ
(ἀνα)στοχασμόν)...)
https://www.e-dromos.gr/kitrina-gileka-kai-kokkina-foularia/ (Κίτρινα
Γιλέκα και «κόκκινα» φουλάρια Από Σύνταξη)
https://www.e-dromos.gr/symfonia-ton-prespon-kai-laikos-paragontas/
(Συμφωνία των Πρεσπών και λαϊκός παράγοντας –Μερικές διαπιστώσεις–
Από Ρούντι Ρινάλντι)
https://www.e-dromos.gr/aftoi-einai-i-megalyteri-apeili-gia-ti-dimokratia/
(Αυτοί είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία Υπηρετούν τις ελίτ –
Εκπροσωπούν μειοψηφίες – Βγάζουν γλώσσα στους λαούς Από Ερρίκος
Φινάλης)
https://www.e-dromos.gr/ichisan-oi-seirines-sto-ntavos/ (Ήχησαν οι
σειρήνες στο Νταβός του Γκουίντο Σαλέρνο Αλέτα*)

https://www.e-dromos.gr/na-min-apodechtoume-ta-tetelesmena/ (Να μην
αποδεχτούμε τα τετελεσμένα Νίκος Ταυρής – θίγονται ἐδῶ θέματα ὑψίστου
ἐνδιαφέροντος...)

Σπῦρος Κουτρούλης (SOLID AS A ROCK)
http://koutroulis-spyros.blogspot.com/2019/02/1770-1854-2018.html (Η
ιστοριογραφία μεταξύ ιδεολογίας και επιστήμης: ...)

Ἠλίας Γιαννακόπουλος (MR. HIT AND M??S – BUT WE LOVE HIM
ANYWAY - AND IT'S GOOD AND HEALTHY FOR PEOPLE TO HAVE
DIFFERENT VIEWS OF THINGS)
https://slpress.gr/idees/oi-quot-prespes-quot-kai-to-dikio-ton-oligon/ (Οι
«Πρέσπες» και το δίκιο των ολίγων)
https://slpress.gr/idees/ta-ethni-diamorfonontai-apo-tin-istoria-toys/ (Τα
έθνη διαμορφώνονται από την ιστορία τους)

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος (LIFE IS FIGHT)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/01/blog-post_538.html («Δεν
ελέγχουμε τίποτα!»)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/01/blog-post_557.html (Το
Μανιφέστο του Κομερσύ – ἡ συμπάθεια γιὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς γιὰ
τοὺς πολλοὺς ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ θέμα σχεδὸν ἐξυπακούεται... τὸ
πρόβλημα τῶν «γιλέκων» εἶναι τὶ μποροῦν νὰ κατορθώσουν ὡς πρὸς
ῥιζικὰς καὶ δομικὰς ἀλλαγάς... μᾶλλον μηδὲν ἤ ὄχι πολλά· ἀπὸ τὴν ἄλλη
μεριά, τὰ θέματα ποὺ θίγουν ΔΕΝ θὰ ἐξαφανιστοῦν... καὶ νὰ παύσουν οἱ
ἰθύνοντες τὸ κίνημα αὐτό, θὰ ξανὰ ξεσπάσῃ μελλοντικῶς, ἴσως καὶ
ἀλλιῶς... γι’ αὐτὸ τὸ κρίσιμο σημεῖο εἶναι νὰ βάλουν «οἱ Μεγάλοι» εἰς
παγκόσμιο ἐπίπεδο φρένο στὸν Σατανισμὸν τῶν Σατανιστῶν (τοῦ «Ἑνὸς
Κόσμου») = ποὺ σημαίνει ὅτι καὶ ἡ Κίνα θὰ πρέπῃ τελικῶς νὰ καθίσῃ στὰ
αὐγά της (τουλάχιστον ἐν μέρει)... καὶ μετὰ ὅλαι οἱ εθνικαὶ κυβερνήσεις νὰ
καταλάβουν ὅτι χρειάζεται ἐθνικὴ ἀγροτικὴ καὶ παραγωγικὴ βᾶσιν νὰ ζῇ ὁ
κόσμος, μὲ τὸ παγκόσμιο ἐμπόριο (καὶ οἱ μετακινήσεις πληθυσμῶν) νὰ
περιοριστοῦν καὶ νὰ ῥυθμιστοῦν αὐστηρῶς ὥστε νὰ μὴν καταστραφῇ ὁ
πλανήτης ὁλάκερος καὶ τὰ ἔθνη τοῦ πλανήτη μαζί... καὶ ἄς ζοῦν οἱ λαοὶ
λιτά, χωρὶς λαϊφστάϊλ, ἀλλὰ μὲ κάποια τουλάχιστον συλλογικὴ
ἀξιοπρέπεια... ἐνῶ ἄν συνεχίσουν ἔτσι τὰ πράγματα σὲ
Σατανοπαγκοσμιοποιητικὴ βᾶσιν, τὸ γεωπολιτικὸ ἤ καὶ οἰκονομικὸ
CRASH-ΜΠΑΜ εἶναι θέμα χρόνου... ἡ παγκοσμία πίτα δὲν εἶναι ἀρκετή,
καὶ αἱ ὀρέξεις τῶν Σατανιστῶν ἀδηφάγαι...)

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/02/e.html#more
(Eλληνοτουκικά – Κυπριακό: Πολύ μεγάλοι κίνδυνοι αλλά και κάποιες

ευκαιρίες – πολὺ πρᾶγμα ἐδῶ, καὶ γιὰ συμφωνία καὶ ἴσως γιὰ
διαφοροποίησι ἤ ἀκόμα καὶ ἔντονον διαφωνίαν... γιὰ μερικὰ πράγματα
ΔΕΝ λέω, διότι ΔΕΝ ξεύρω... αὐτοὶ ποὺ ξεύρουν, νὰ ποῦν... θέλουμε νὰ σᾶς
διαβάσουμεν...) [[Πρβλ: https://slpress.gr/ethnika/i-odoiporia-toy-tsiprapros-tin-agkyra/ (Η οδοιπορία του Τσίπρα προς την Άγκυρα)]]

Σάββας Καλεντερίδης (THE MAN WHO CAME FROM AFAR)
http://ardin-rixi.gr/archives/210797 (Εκδήλωση: «Η αυλαία πέφτει, η
εξαχρείωση της πολιτικής και η Συμφωνία των Πρεσπών» (βίντεο))
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/01/blog-post_527.html (Ο
Χρήστος Μπίνος, εγγονός Μακεδονομάχου από την Αριδαία, ξεσκεπάζει
τον ψευδομακεδονισμό)

Γ. Παπαδόπουλος – Τετράδης (WHEN ON SONG, THEY DON’T COME
STRAIGHTER, NEVER HARDER)
https://www.liberal.gr/arthro/237669/apopsi/stili-alatos/kubernisi-skopionki-edo-ki-ekei.html (Κυβέρνηση Σκοπίων κι εδώ κι εκεί)
https://www.liberal.gr/arthro/237823/apopsi/stili-alatos/kai-tora-anupakoikai-agonas-anatropis.html (Και τώρα ανυπακοή και αγώνας ανατροπής)

http://ardin-rixi.gr/archives/210942 (Ιδού τα τάλαντα της προδοσίας της
Μακεδονίας)

http://ardin-rixi.gr/archives/211020 (Ξεπούλημα Κυπριακού α λα Πρέσπες;
Προσθέτω διὰ περαιτέρω σκέψιν διότι ἡ πραγματικότης εἶναι ἀμείλικτος:
1) Δὲν τομλᾷ καν κανεὶς νὰ εἰσβάλῃ στὴν πατρίδα σου διότι εἶσαι
κυρίαρχος· 2) εἰσβάλουν στὴν πατρίδα σου, ἀλλὰ εἶσαι ἱκανὸς νὰ τοῦς
πετάξῃς ὄξω (ὥς μετ’ ἀγώνων καὶ θυσιῶν πολλῶν))· 3) εἰσβάλουν στὴν
πατρίδαν σου καὶ χάνεις ἕν κομμᾶτι τῆς πατρίδος σου· 4) δὲν ἠμπορεῖς νὰ
ἐπανακτήσῃς τὸ χαμένο κομμᾶτι τῆς πατρίδος σου καὶ ἵνα μὴν χάσῃς καὶ τὸ
ὑπόλοιπο, πρέπει νὰ βάλῃς τὴν κόκκινή σου γραμμὴ ἐκεῖ ποὺ οὔτε ἐσὺ
ἠμπορεῖς νὰ προχωρήσῃς ἄλλο, οὔτε ὁ ἐχθρός σου (πιστεύω – ἄν δὲν κάμνω
λᾶθος, καὶ ὁ Στ. Λυγερὸς ἔχει γράψει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια γιὰ κᾶτι τέτοιο,
βάσει ἀπολύτου ῥεαλισμοῦ). Τὸ 4) δὲν προτιμᾶται βεβαίως, ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ
φτάσαμε, καλύτερα νὰ ἔχουμε τὴν νότια Κῦπρο ἑνωμένη ἤ σὲ στενὴ ἐπαφὴ
μὲ τὴν Ἑλλάδαν, παρὰ νὰ διεκδικήσουμεν ὅλην τὴν μεγαλόνησον ὅταν
ξεύρουμε ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασίαν (σχεδίων Ἀνὰν κ.τ.λ.) οἱ Τοῦρκοι
εἶναι ποὺ θὰ κερδίσουν τελικῶς τὸ Ὅλον, ἔστω μετ' Ἀμερικανῶν, Ἄγγλων,
Ἰσραηλινῶν. Ἀσφαλῶς ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκδοχὴ τὰ πράγματα νὰ μείνουν ὡς
ἔχουν, ἀλλὰ μέχρι πότε;)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/02/25.html (2,5 ώρες μόνοι
στο παλάτι)

Κωνσταντῖνος Χολέβας (REAL DEAL POLITICAL SCIENTIST
ALWAYS CUTTING THE BULLSHIT)
http://www.antibaro.gr/article/22021 (Δέκα σοβαροί λόγοι για να μην
κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών)
http://www.antibaro.gr/article/22071 (Η ελληνική Μακεδονία απαντά στον
ανιστόρητο ΣΥΡΙΖΑ)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/02/blog-post_968.html#more
(Ο "συνωστισμός", ο Κόφι Ανάν και ο Ζάεφ μας αφυπνίζουν)

Τάκης Θεοδωρόπουλος (OUR FRANKLY GREC – WE WELCOME,
EVEN LOVE, OTHER POINTS OF VIEW WHEN PROFFERED IN
GOOD FAITH - AND BELIEVE IT OR NOT, THERE'S A LOT WE
ACTUALLY AGREE ABOUT!!!)
http://ardin-rixi.gr/archives/210809 (Ο Γ. Καραμπελιάς συνομιλεί με τον
Τάκη Θεοδωρόπουλο (βίντεο))

Γιῶργος Στυλιανὸς Πρεβελάκης (IRRESPECTIVE OF WHETHER HIS
“REFUGEE” IS MY “INVADER-PAWN” OF THE SATANIC CIRCUS
MONKEY (WHAT IS “HUMANITARIAN” FOR HIM, IS “THE
HORROR” FOR ME (I.E. THE POTENTIAL OR ACTUALLY
ONCOMING FURTHER TERRORISING AND OTHERISING AND
GENOCIDE OF MY/OUR(?) PEOPLE), OR WHETHER HIS “FARRIGHT” IS MY “ABSOLUTELY NORMAL AND UNDERSTANDABLE
ETHNO-PATRIOTISM WHICH OFTEN IS NEITHER “RIGHT” NOR
“LEFT” BUT JUST BASIC HUMAN DECENCY AS TO PLACE,

CULTURE AND IDENTITY AGAINST THE OTHERISING HATE,
HATRED AND HORROR OF INTERNATIONAL CORPORATEBANKING-FINANCE (INCL. "JOO" - THAT'S THE WAY I SEE IT
(DON'T FORGET, I'M NOT A SOCIAL-SCIENTIST, P.K. WAS),... YOU
SEE IT ANY WAY YOU WANT...) CAPITAL ETC."),... AT HIS BEST,
HE RAISES THE ISSUES READERS CAN GAIN MUCH FROM BY
THINKING ABOUT) – Ὁ ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ Ὁ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ (ἔχω ὅλα τὰ
βιβλία του) ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ὍΣΟ ΖΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΤΟΣ
- ΜΕΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΘΡΥΛΟΣ

http://www.kathimerini.gr/994571/opinion/epikairothta/politikh/tavalkania-kai-to-idewdes-ths-olympiakhs-eyrwphs (Τα Βαλκάνια και το
ιδεώδες της «ολυμπιακής» Ευρώπης)
http://www.kathimerini.gr/997959/article/epikairothta/politikh/apoyhtoyrkikes-diekdikhseis-kai-gewpolitikes-anaparastaseis (Αποψη: Τουρκικές
διεκδικήσεις και γεωπολιτικές αναπαραστάσεις)
http://www.kathimerini.gr/1000407/opinion/epikairothta/politikh/exoyn-takitrina-gileka-aristero-proshmo (Εχουν τα «Κίτρινα Γιλέκα» αριστερό
πρόσημο;)

Κῶστας Βενιζέλος (THE REALISTIC, ALWAYS WELL-INFORMED
VIEW FROM APHRODITE’S ISLAND)
https://slpress.gr/diethni/den-allazei-tipote-s-ayti-ti-chora/ (Δεν αλλάζει
τίποτε σ’ αυτή τη χώρα)
https://slpress.gr/ethnika/amerikanoi-kai-vretanoi-strimochnoyn-tileykosia-sto-kypriako/ (Αμερικανοί και Βρετανοί στριμώχνουν τη
Λευκωσία στο Κυπριακό)

https://slpress.gr/diethni/kameno-charti-i-stratigiki-gia-eximerosi-tistoyrkias-meso-ee/ (Καμένο χαρτί η στρατηγική για εξημέρωση της
Τουρκίας μέσω ΕE)

Ἀναστάσιος Λαυρέντζος (THE MAN WHO KNOWS EXACTLY WHAT’S
GOING ON AND WHERE IT’S ALL GOING IF WE DON’T...)
https://slpress.gr/oikonomia/oi-ipa-exelexan-proedro-ton-tramp-epeidichreokopoyn/ (Οι ΗΠΑ εξέλεξαν πρόεδρο τον Τραμπ επειδή χρεοκοπούν) =
ΜΑΛΛΟΝ = ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ «ΣΟΥΠΕΡ» ΑΡΘΡΟ
https://slpress.gr/oikonomia/to-schedio-tramp-gia-anaschesi-tisamerikanikis-parakmis/ (Το σχέδιο Τραμπ για ανάσχεση της αμερικανικής
παρακμής)

Μάκης Ἀνδρονόπουλος (YOU NEED TO READ WHAT THIS MAN
WRITES, EVEN THOUGH ONE TENDS TO DISAGREE MORE THAN
AGREE, BECAUSE HE ALSO MAKES VALID POINTS OTHERS FAIL
TO SEE)

https://slpress.gr/oikonomia/to-verolino-mplokarei-ton-ekdimokratismotis-eyrozonis/ (Το Βερολίνο μπλοκάρει τον εκδημοκρατισμό της
Ευρωζώνης)
https://slpress.gr/politiki/i-epistrofi-tis-dimokratias-ston-politi/ (Η
επιστροφή της δημοκρατίας στον πολίτη) (ἀφήνοντας τὸ θέμα τοῦ ὁρισμοῦ
τῆς «δημοκρατίας» καὶ «ἄκρας Δεξιᾶς», προκύπτει ὅμως ἕν ἄλλο ἐρώτημα:
τὶ πρακτικὸ νόημα μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ κατοχύρωση συνταγματικῶς τοῦ
«κοινωνικοῦ κράτους» ὅταν α) ἡ Ἑλλὰς ἐμπράκτως δὲν ἔχει ἀρκετὰ
παραγωγικὴ οἰκονομία νὰ ὑποστηρίζῃ ἕν «καλοῦ (σκανδιναβικοῦ, λόχου
χάρη) ἐπιπέδου» κοινωνικοῦ κράτους, καὶ οὔτε πρόκειται νὰ ἀποκτήσῃ μία
τέτοια παραγωγικὴ οἰκονομία στὸ προβλεπτὸ μέλλον; β) δὲν ὑπάρχει ὁ
σοβιετικὸς ἀντίπαλος νὰ ἐξαναγάσῃ ἕν κοινωνικὸ κρᾶτος, καὶ ἡ Ἑλλάς,
οὕτως ἤ ἄλλως, δὲν θὰ ἦτο ποτὲς ὁ κυρίαρχος ἀντίπαλος μίας Σοβιετικῆς
Ἐνώσεως μὲ παγκοσμίας βλέψεις ἐξουσίας τε καὶ ἐπιρροῆς· γ) χωρὶς
κλειστὰ καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενα σύνορα δὲν ὑπάρχει κρᾶτος, πόσῳ
μᾶλλον, κοινωνικὸ κρᾶτος (πρβλ. τὰ δυτικὰ κοινωνικὰ κράτη, γύρω 19502000))

https://slpress.gr/oikonomia/ftochopoiisi-kai-anaptyxi-stin-ellada/
(Φτωχοποίηση και ανάπτυξη στην Ελλάδα)

Γιῶργος Λυκοκάπης (GETTING BETTER ALL (OR AT LEAST MOST
OF) THE TIME. WHERE THERE IS LIFE (AND HEART AND
BRAINS), THERE IS HOPE – AND WE CAN STILL DISAGREE
ABOUT (MANY) THINGS, THAT’S NOT THE POINT. THE POINT IS
THAT EVERYONE LIFTS THEIR GAME AND THAT IF ONE
SUPPORTS A PARTICULAR "POLITICAL SIDE", ONE
STRENGTHENS ONE'S ARGUMENTS BY TAKING INTO
CONSIDERATION ALL RELEVANT FACTS, EVEN THOSE WHICH
DO NOT SUIT "HIS SIDE", AND THEN BY TRYING TO FIND "THE
RIGHT BALANCE" BETWEEN ALL RELEVANT FACTS FOR ONE'S
POSITION. OTHERWISE, ONE WILL END UP ONLY TALKING TO
ONESELF AND ONE'S DUMBER READERS, WHILST INTELLIGENT
READERS WON'T PAY ATTENTION OR SIMPLY WON'T TAKE THE
WRITER-THINKER SERIOUSLY. FURTHER GREAT GREEK HOPE)
https://slpress.gr/diethni/giati-i-servia-quot-synypografei-quot-me-taskopia-ti-symfonia-ton-prespon/ (Γιατί η Σερβία «συνυπογράφει» με τα
Σκόπια τη Συμφωνία των Πρεσπών)
https://slpress.gr/diethni/oliki-epanafora-ton-ipa-sti-latiniki-ameriki/
(Ολική επαναφορά των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική)

Ἀντωνία Δήμου (I COULD SAY SOMETHING VERY SEXIST (DON’T
FORGET, I’M A PROUD PEASANT (AND THE SOCIOLOGY OF
KNOWLEDGE DESCRIBES CONSIDERABLY DIFFERENT WORLD
VIEWS (COMPARED TO TODAY'S URBAN PEOPLE) IN PEASANTS

WITH ROOTS GOING BACK CENTURIES AND LONGER, TIED TO
THE LAND)), BUT REGARDLESS OF SEX (OR RACE OR RELIGION
OR WHATEVER ELSE - FOR THAT MATTER), IF THE THINKER
AND ANALYST HAS QUALITY, THEN THAT WILL SHOW IN HER
OR HIS WORK. I’M VERY PLEASED TO SAY, ANOTHER GREAT
GREEK HOPE)
https://slpress.gr/ethnika/h-ellada-sthn-energeiakh-skakiera-thsanatolikhs-mesogeiou/ (Η Ελλάδα στην ενεργειακή σκακιέρα της
Ανατολικής Μεσογείου)
https://slpress.gr/ethnika/pos-i-ellada-mporei-na-akyrosei-tin-toyrkikiproklitikotita/ (Πώς η Ελλάδα μπορεί να ακυρώσει την τουρκική
προκλητικότητα – προτείνονται πρακτικὰ μέτρα, ἐφικτὰ στὸ Τώρα, ἀλλὰ
προσθέτω, ὅτι ἰδίως τὸ Ἰσραῆλ, ἀλλὰ φυσικὰ ὅλα τὰ ἀποτελεσματικὰ
κράτη, εἶναι πάρα πολὺ «εὐέλικτο», καὶ ἠμπορεῖ ὄχι μόνο νὰ συνεργάζεται
μαζί μας Σήμερον, ἀλλὰ καὶ νὰ σχεδιάζῃ νὰ μᾶς ῥήξῃ εἰς τὸ Αὔριον, καὶ
μετὰ τοῦ δήθεν «ἀντιπάλου» του Σήμερον... ὅπως κάμνουν καὶ ἡ Ῥωσσία,
καὶ ἡ Κίνα καὶ αἱ ἩΠΑ, καὶ ὅλαι αἱ Δυνάμεις μὲ Μέλλον... ἄραγε ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ποὺ ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἀφήσει τὰ πράγματα νὰ φτάστουν ἐδῶ ποὺ
ἔφτασαν (ἀπὸ τὴ δεκ. τοῦ 1960 καὶ 1970 ὥς σήμερον), τὰ προτεινόμενα
μέτρα, εἶναι ἕν πρῶτο μικρὸ βῆμα... μπᾷς καὶ σωθῇ κᾶτι μέχρι νὰ
ξαναζωντανέψουμεν πραγματικά - ἄν γίνῃ ποτὲς (= λίαν ἀμφίβολο) - ὅτε ὁ
ἀντιπαλός σου δὲν θὰ τολμάῃ νὰ παραβιάζῃ τὸν ἐναέριό σου χῶρον καν,
λόγου χᾶριν...)

Κωνσταντῖνος Κόλμερ (THE MAN WITH THE HAT, AND A LOT OF
WISDOM GAINED THROUGH LONG EXPERIENCE. THAT’S WHY
IN PRE-INDUSTRIAL SOCIETIES, THE OLD(ER) WERE
INVARIABLY THE WISE(R))
[[waiting for next applicable article]]

Ἠλίας Κουσκουβέλης (A PROFESSOR WORTH LISTENING TO (AND
READING))
https://www.youtube.com/watch?v=sf_PADlHLu4 (Δυσκολίες και
προτεραιότητες την επόμενη της Συμφωνίας των Πρεσπών)
https://slpress.gr/ethnika/oi-paranomies-tis-toyrkias-kai-o-ethismos-tonellinon/ (Οι παρανομίες της Τουρκίας και ο εθισμός των Ελλήνων)

ΣΤΑΘΗΣ (Σταυρόπουλος) (FUNNY (SMART) MAN)
https://slpress.gr/politiki/i-ellada-zei-ena-praxikopima-geloiotitas/ (Η
Ελλάδα ζει ένα πραξικόπημα γελοιότητας)

Thierry Meyssan (Τιερὶ Μεϊσὰν) (JOKE: (I’m allowed to joke on my Site.
At least I think it’s funny...)... IF I WERE EMPEROR OF HELLENIC
ROME, I WOULD CALL UPON THIS BARBARIAN TO BE BAPTISED
ORTHODOX AND TO SERVE GOD AND HIS PEOPLE OF GOD’S
REALM – BUT SERIOUSLY: Honourary “Greek” status for Meyssan
because there can be a lot to disagree about with him, HOWEVER, he
often opens up points of view which are VERY VALUABLE for the
analysis of, and thinking about, international affairs) (FURTHER TIP: AS
“RACIST” AS I MIGHT BE, I USUALLY CAN RECOGNISE A “GOOD GUY” NO MATTER WHO
HE IS OR WHERE HE HAILS FROM)

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/01/blog-post_673.html
(Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αποφασίσει να μη προχωρήσει
το πρόγραμμα του;)
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/01/116.html (Το 116ο
Κογκρέσο των ΗΠΑ προετοιμάζει νέο πόλεμο εναντίον της Συρίας – αἱ
ἰμπεριαλιστικαὶ ἤ ἠγεμονικαὶ Δυνάμεις πάντα θά κάμνουν αὐτὰ ποὺ
κάμνουν... τὸ θέμα εἶναι ἄν σταθμίζουν σωστὰ τὰ ὅριά τους καὶ τὸν βαθμὸ
ἀντιστάσεως ἵνα ἀποφευχθοῦν τὰ χειρότερα... καὶ τὰ χειρότερα στὴ δική
μας ἐποχὴ = τέλος ἀνθρωπότητος...)

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/02/blog-post_83.html (Το Ιράν
στριμωγμένο στη γωνία) = ὥς ἕναν βαθμὸν – προσωπικῶς δὲν ξεύρω ὥς

ποιὸν ἀκριβῶς βαθμὸν – αὐτὰ ποὺ λέγονται ἐδῶ ἐν μέρει τουλάχιστον
ἰσχύουν...

Ἄλλοι...
(ἡ «ἔνταξις» εἰς αὐτὴν τὴν κατηγορίαν, ἀσφαλῶς, δὲν ἔχει ἀπολύτως τίποτε νὰ κάμνῃ μὲ κάποια
«ἀξιολόγησιν» τῶν κάτωθεν στοχαστῶν-ἀναλυτῶν-ἐπιστημόνων-κ.ἄ. - ἁπλῶς ἐγὼ δὲν τοῦς ξέρω, καὶ
τώρα τοῦς μαθαίνω...)...

http://ardin-rixi.gr/archives/210815 (Τα παραμύθια περί σκοταδισμού! Του
Αλέξανδρου Ασωνίτη)

https://slpress.gr/oikonomia/o-quot-drakos-quot-o-chronos-kai-o-neosquot-dromos-toy-metaxioy-quot/ (Ο «Δράκος», ο χρόνος και ο νέος «δρόμος
του μεταξιού» Αιμίλιος Αυγουλέας)
https://slpress.gr/diethni/giati-i-dysi-diavazei-lathos-ton-quot-drako-quot/
(Γιατί η Δύση διαβάζει λάθος τον «Δράκο» Αιμίλιος Αυγουλέας)

https://slpress.gr/idees/h-afasia-toy-syriza-kai-i-makedni-leyka-toy-omiroy/
(H αφασία του ΣΥΡΙΖΑ και η μακεδνή λεύκα του Ομήρου Μυρένα
Σερβιτζόγλου)

https://slpress.gr/politismos/o-gyios-tis-apoleias-vios-kai-politeia-miasmonadikis-personas/ (Ο γυιος της απωλείας – Βίος και πολιτεία μίας
μοναδικής περσόνας Δημήτρης Παυλόπουλος)
https://slpress.gr/oikonomia/i-ergasia-antimetopi-me-tin-tetartiviomichaniki-epanastasi/ (Η Εργασία αντιμέτωπη με την τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση Δημήτρης Τραυλός-Tζανετάτος – λογικά, ἄν
ὑπῆρχε σταθεροποίησις ἤ ἀκόμα καλύτερα, μείωσις τοῦ παγκοσμίου
πληθυσμοῦ, καὶ μὲ τὰς νέας τεχνολογίας, θὰ ἔπρεπε νὰ ἦτο
πραγματοποιήσιμο τὸ παλαιὸ οὐτοπικὸ ὄραμα στὸ ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι
δουλεύουν μόνο 4-6 ὧρες τὴν ἡμέρα καὶ ἔχουν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα, καὶ πολὺ
χρόνο γιὰ Θρησκεία, Τέχνες, Ἀθλήματα, κ.τ.λ.. Γιατί ὅμως δὲν θὰ γίνῃ
αὐτό; Διότι οἱ παγκόσμιοι φυσικοὶ πόροι δὲν εἶναι ἀρκετοὶ γιὰ ὅλους νὰ
εἶναι (ὑπερ-)καταναλωτές, ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς βαίνει πρὸς τὰ 11
δισεκτομμύρια, καὶ οἱ Διάφοροι - Πάσης Φυλῆς τε καὶ Παντὸς Ἔθνους τε
καὶ Πάσης Θρησκείας - Σατανισταὶ εἶναι ὄντως ἄπληστοι· ποτὲς θὰ
συμφωνήσουν ἀπολύτως γιὰ τὴν μοιρασιά. Ὁ Κόσμος πάντα Κινεῖται, καὶ
ἡ Πείνα τοῦ Λύκου τε καὶ ἡ Δίψα τοῦ Γυπὸς ποτὲς δὲν παύουν...)

http://ardin-rixi.gr/archives/210993 (Η «πολιτική του εφικτού» ως
ιδεολογία της εθνικής ήττας του Νικολάου Π. Παππά, Πολιτικού
Επιστήμονος) = ΕΧΕΙ 100% ΔΙΚΑΙΟ. ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΟΧΙ
ΒΛΑΚΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ... ὍΣΟ ὙΠΑΡΧῌ ΖΩΗ, Ὁ ΚΑΘΕΙΣ ΑΣ
ΚΑΜΝῌ Ὅ,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ (ΑΤΟΜΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΣ) ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ... ΤΟ ΝΑ ΜΟΝΟ ΚΛΑΙΣ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΣΟΥ,
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΙΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ... ΜΟΙΡΑΙΟ... (ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ
ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ῬΕΑΛΙΣΤΗΣ, Ὅ ΕΝΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΝ, ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ὍΛΑ ΤΑ

ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ἹΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔῌΣ
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ ΜΑΧΗΝ - ΑΥΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣ, ὍΣΟΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ, ΚΑΙ ὍΣΟ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ... ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ἝΛΛΗΝΕΣ, ῬΩΜΗΟΙ! Ὁ ΓΕΡΟΣ
ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ! ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!)
http://ardin-rixi.gr/archives/211085 (Τα πογκρόμ των Σεπτεμβριανών και η
σχέση τους με το ζοφερό μέλλον του ελληνισμού του Νικολάου Π. Παππά,
Πολιτικού Επιστήμονος)

https://slpress.gr/politiki/o-mitsotakis-kai-o-tsipras-ston-aventino-lofo/ (Ο
Μητσοτάκης και ο Τσίπρας στον Αβεντίνο λόφο Δημήτρης Δεληολάνης =
ἄρθρο «ῥόλερ κόστερ» – συναρπαστικὸ σὲ μερικὰ σημεῖα, καὶ ὥς λίαν
«συζητήσιμο» σὲ ἄλλα... = πολὺ ἐνδιαφέρον... ὅσο ὅμως τὰ μὴ φασιστικὰ
κοινοβουλευτικὰ μαζικὰ κόμματα ἐθνομηδενίζουν ἤ δὲν κάμνουν ἀρκετὰ
περὶ φυλάξεως συνόρων, ἀπελάσεως εἰσβολέων, ἐθνικῆς παραγωγῆς καὶ
ἐκπαιδεύσεως, κρατικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξεως,... κόμματα
φασιστικοῦ τύπου, μὲ ἐν μέρει τουλάχιστον πειστικὴ (χυδαία) ῥητορική, θὰ
ὑπάρχουν... - (κανένας (ἀπὸ τὴν ἐδῶ μεριὰ) δὲν λέει νὰ μὴν ὑπάρχουν
ἀλλόφυλοι ποὺ θὰ ἐνταχθοῦν στὸν ἑλληνισμόν... ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς δὲν ὀφείλει
διὰ πολλοὺς λόγους νὰ εἶναι χῶρος ἑλληνισμοῦ;)... - καὶ διότι βολεύει
ῥητορικῶς τὰ «δημοκρατικὰ» μὴ φασιστικὰ ἐθνομηδενιστικὰ κόμματα...
στὸ 7-9% μᾶλλον δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲς νὰ προσεγγίσουν τὴ
διακυβέρνησιν... ἀλλὰ μὲ 20+%, καὶ μὲ ἐρείσματα στὸν στρατόν, στὴν
ἀστυνομίαν καὶ ἀπ’ ἔξω, ὅλα γίνονται... ἄν καὶ δὲν μοῦ φαίνεται ἐπὶ τοῦ
παρόντος πιθανό, ἀκόμα κι ἄν διαμελισθῇ περαιτέρω ἡ χῶραν... οἱ
ἄνθρωποι σήμερον γενικῶς δὲν ἔχουν τὴν σχετικὴ σκληρότηταν ποὺ ὑπῆρχε

στὸ μεσοπόλεμο τοῦ Μουσουλίνι καὶ Χῖτλερ... καὶ τότες δὲν ὑπῆρχε
πρόβλημα εἰσβολῆς, ἀλλὰ ὑπῆρχε κλίμα (καὶ πραγματικότης)
ἰμπεριαλισμοῦ καὶ ῥατσισμοῦ (ἐναντίον μαύρων, κιτρίνων, λοιπῶν
ἰθαγενῶν) καὶ στὰς κοινοβουλευτικὰς «δημοκρατικὰς» χώρας μὲ σχετικῶς
μεγάλο ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ στὴν ὕπαιθρο ἤ καὶ νὰ πιστεύει σὲ
«Πατρίδαν, Θρησκείαν, Οἰκογένειαν» (ποὺ εἶναι μία βασικὴ πίστη
ἀναγκαία διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τε καὶ συνέχειαν μίας ἐθνικῆς συλλογικότητος,
κι ἄς προτιμᾶται ἡ χρισημοποίησις ἄλλων λέξεων καὶ ῥητορικῶν
σχημάτων)... ἐνῶ σήμερον ἡμέραν γενικῶς οἱ ἄνθρωποι χαρακτηρίζονται
ἀπὸ μία (φεμινοπουστο-)μαλθακότητα συσχετισμένη μὲ τὴ
(ἀστικοκεντρικῶς) σχετικῶς πολὺ εὐκολώτερη, καταναλωτικὴ ζωή, ἤ μὲ τὸ
ὄνειρο μίας τέτοιας ζωῆς... μαζὶ μὲ τὴ γενικευμένη Λοβοτομὴν ποὺ
προκύπτει ἀπὸ τὴν ἄκρατον αὐτο-ῥατσιστικὴ - (πάντα ὑπάρχουμεν ἐντὸς
πλαισίων ῥατσισμοῦ ἀφοῦ ὑπάρχουν ῥάτσαι - τὸ θέμα εἶναι πὼς ὁρίζεται,
καὶ τὶ γίνεται διὰ ποιὸν ῥατσισμὸν ἐναντίον ποιανοῦ, κ.τ.λ.) - ἀλλολατρείαν
καὶ αὐτοφοβίαν, τὸ αὐτομῖσος καὶ τὸ προσκύνημα τοῦ Ἄλλου, καὶ ἀσφαλῶς
τοῦ Σατανᾶ... ἀντὶ νὰ ἀναθεματίζεται ὁ Σατανᾶς κι ὅλα αὐτὰ ποῦ
ἐκπροσωπεῖ... (μὴν ξεχνᾶτε, ὑπερβάλλω (κάπως) - ἴσως - περὶ Σατανᾶ
(ἀλλὰ μᾶλλον ὄχι καὶ πάρα πολὺ ὅταν κάποιος ἐρευνήσῃ τὰ γεγονότα σὲ
κάποιες συγκεκριμμένες χῶρες) κ.τ.λ., καὶ - μᾶλλον - τὸ «παρακάνω» (;),
ἀλλὰ καὶ σκέψιν προσφέρουμεν, καὶ γέλιο... ἐγὼ τουλάχιστον γελάω...
[[ἐσεῖς ὅλοι ὅμως νὰ προσέχετε τὶ γράφετε καὶ τὶ λέτε...]]...))
https://slpress.gr/oikonomia/i-cosco-ston-peiraia-kalo-gia-tin-ellada-kakogia-tin-ee/ (Η Cosco στον Πειραιά: Καλό για την Ελλάδα κακό για την ΕΕ
Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη) = ἠμπορεῖ νὰ εἶναι καὶ λιγότερο ἀπὸ 25%
σωστό, ἤ παραπάνω ἀπὸ 50% σωστό,... ὁ Χρόνος καὶ τὰ Γεγονότα θὰ
δείξουν... ἡ ἀξία τοῦ ἄρθρου, ὅμως, εἶναι στὰ θέματα ποὺ θίγονται (σχεδὸν
προκλητικῶς)... γιὰ περαιτέρω στοχασμόν, διαφωνίαν, (συμφωνίαν;),

ἐπεξεργασίαν,... (πρβλ. τὰ δῦο ἄρθρα τοῦ Ἀν. Λαυρέντζου περὶ Τράμπ,
ἩΠΑ, χρεοκοπίας, καὶ ἀνασχέσεως τῆς ἀμερικανικῆς παρακμῆς)...
https://slpress.gr/politiki/meta-ta-syllalitiria-to-patriotiko-kinima-tinepomeni-imera/ (Μετά τα συλλαλητήρια – Το πατριωτικό κίνημα την
επόμενη ημέρα Αντώνης Κοκορίκος – σὲ γενικὲς γραμμές, ποῖος δὲν
συμφωνεῖ; Τὸ Δύσκολον καὶ τὸ Ζητούμενον (Ἀπαιτούμενον) εἶναι αἱ
κινήσεις καὶ εἰς ἐπίπεδο διπλωματικό, καὶ εἰς ἐπίπεδο οἰκονομικὸ
(παραγωγικῆς ἀνασυγκροτήσεως), καὶ εἰς ἐπίπεδο διοικητικό, κ.τ.λ., ποὺ
θὰ φέρουν ἁπτὰ ἀποτελέσματα. Οἱ νέοι ποὺ νομίζουν ὅτι ἡ ζωὴ δὲν εἶναι
σκληρὴ δουλειά, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ βοηθηθοῦν νὰ ἀλλάξουν μυαλά,
καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ὅσο περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν ἐκτὸς Ἑλλάδος.
Ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι οἰκογένεια καὶ πατρίδα, ἀλλὰ αὐτὸ ἀπαιτεῖ καὶ
πολλὴ δουλειά, καὶ τεχνολογίαν, ἀλλὰ καὶ τὸν σχετικὸν ὑποβιβασμὸν τοῦ
ἀτομοκεντρικοῦ καταναλωτισμοῦ στὰς συλλογικότητας τῆς οἰκογενείας,
τῆς θρησκείας καὶ τοῦ ἔθνους, στὸ ἐγχώριο ἐπιχειρεῖν καὶ ἐργάζεσθαι... –
ἀσφαλῶς δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφὴ στὸ 1950, ἀλλὰ ἡ σημερινὴ κατάσταση
τοῦ «οἱ ξένοι κάμνουν ὅ,τι θέλουν μὲ τὴν Ἑλλάδαν, καὶ ἐμένα δὲν μοῦ
καίγεται καρφί, ἀρκεῖ νὰ «καλοπερνάω» μὲ ἐπιδόματα ἀπὸ τὸ κρᾶτος ἤ καὶ
ΜΚΟ (καὶ ἀπ' αὐτοὺς πίσω ἀπὸ τὰς ΜΚΟ κ.λπ.)» καὶ «περιμένουμε τὰς
ξένας ἐπενδύσεις ἵνα σωθοῦμεν π.χ. μὲ καινούργια καζίνα, κ.τ.λ.») = κανένα
μέλλον ἑλληνικό... [[Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ποὺ ἄν καὶ αὐτοὶ
(οἱ ἐξηντάρηδες περίπου) ποὺ βάφουν τὰ μαλλιά τους καὶ ἐμφανίζονται
(ὑπὸ ἐντολὰς (συγγνώμη, «φιλικὰς ὑποδείξεις») Πρεσβειῶν κ.τ.λ.) στὴν
τηλεόραση, δὲν στὸ λένε ἄμεσα, πάντα τὸ ὑπονοοῦν – καὶ ἔχουν δίκαιο (ὥς
ἕναν οὐκ εὐκαταφρόνητον βαθμὸν) ἀπὸ ἄποψιν ῥεαλισμοῦ: «αἰ μεγάλαι
Δυνάμεις εἶναι αὐταὶ ποὺ εἶναι, καὶ μᾶς θέλουν ἐδῶ ποὺ μᾶς θέλουν, καὶ ἄν
σηκώσῃς κεφᾶλι, ἔχουν τὴν ἰσχὺν νὰ μᾶς κάμνουν χειρότερα ἀπὸ τὴν
Βενεζουέλα, λοιπὸν ἐπανέλθετε στὴν πραγματικότηταν»... γι’ αὐτό, δὲν

πρέπει νὰ παραμυθιάζεται ὁ λαὸς περὶ εὐκόλων λύσεων. ΜΙΚΡΑ - ΟΡΘΩΣ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ - ΒΗΜΑΤΑ (ΟΧΙ ΠΑΛΑΒΟΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ), ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ,
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΑΜΑ... ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ =
πρόγραμμα δεκαετιῶν...]]
https://slpress.gr/oikonomia/to-agrotiko-paradoxo-kai-i-tasineokoligopoiisis/ (Το αγροτικό παράδοξο και η τάση νεοκολιγοποίησης
Γεώργιος Παπασίμος)
https://slpress.gr/politiki/memniso-ton-dexion-i-polykatoikia-tis-dexias-kaita-dekanikia-tis/ (Μέμνησο των δεξιών… Η πολυκατοικία της Δεξιάς και
τα δεκανίκια της Δημήτρης Σκουτέρης - ἐδῶ τώρα θὰ μιλήσουμεν μακριὰ
ἀπὸ τὴν κυρ’ Ἀγγέλω. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ συγχωρεμένος μου πατέρας θὰ
συμφωνοῦσε 100% μὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο. Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐν πολλοῖς,
ἄν ὄχι 100%, λέει τὸ ἄρθρο ἑν οὐκ εὐκαταφρόνητο μέρος τῆς ἀληθείας. Τὸ
θέμα εἶναι, ὅμως, δὴ τὸ θέμα ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ, εἶναι ὅτι τώρα δὲν
ἠμπορεῖ ἄλλο ἡ χώρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ. Αὐτὸ πρέπει νὰ σταματήσῃ (ὅσο
γίνεται). Ἐπίσης, ὅσο φιλάνθρωποι θέλετε καὶ νὰ εἶστε, δὲν ἀντέχει ἡ
Ἑλλὰς - ἡ ὁποιαδήποτε χῶρα - παραπάνω ἀλλοδαποὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ
ἠμπορεῖ νὰ ἀφομοιώσῃ καὶ ἐντάξει ῥεαλιστικῶς καὶ ὁμαλῶς. Ἤδη ὑπάρχει
ΚΟΛΑΣΙΣ Ἀνομίας καὶ Ἀσθενειῶν γιὰ πολλοὺς Ἕλληνες σὲ πολλὰ σημεῖα
τῆς χώρας. Ξεύρουμε ὅτι Χῶρες καὶ Κύκλοι μὲ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
παίζουν πολὺ βρώμικα παιχνίδια μὲ τοῦς εἰσβολεῖς-πιόνια-λάθρο, ποὺ ἄλλοι
τοῦς καλοῦν πρόσφυγες, καὶ δικαίωμά σας/τους ἤ καὶ ἀνάγκη σας/τους (καὶ
πάλι πολὺ καλῶς κάμνετε). Ὅ,τι ὅμως καὶ νὰ τοῦς καλοῦμεν (π.χ.
πρόσφυγες-μετανᾶστες ἤ Βοθροπιθήκια ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο (μὴν ξεχνᾶτε
ἐγὼ εἶμαι καὶ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΣΑΤΙΡΙΚΟΝ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ καὶ
ΤΡΕΛΛΟΣ)), καμμία χῶρα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό της καὶ τὸν λαό της ἄν
ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛῌ ΝΟΜΟΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΞΕΝΩΝ, δὲν ἔχει ΜΕΛΛΟΝ. Ἄν δὲν
γίνῃ κᾶτι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΕ ΚΑΙ ἉΠΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ἔστω καὶ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, ΣΤΑΔΙΑΚΩΣ, ἀλλὰ
νά ΓΙΝῌ, καὶ μὲ τὴν παραγωγικὴ ἀνασυγκρότησιν, καὶ μὲ τὰ σύνορα, καὶ
μὲ τὸ δημογραφικό, καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα πράγματα, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ.)
https://slpress.gr/ethnika/i-ethniki-stratigiki-kai-oi-seirines-tis-exoterikisnomimopoiisis/ (Η εθνική στρατηγική και οι σειρήνες της «εξωτερικής
νομιμοποίησης» Κώστας Λάβδας)

Δυνάμεις (προσχέδιο ὁρισμῶν διὰ περαιτέρω ἐπεξεργασίαν ἤ καὶ
ἀναστοχασμόν, προβληματισμόν, κ.τ.λ..)
Δύναμις μικρὰ ἤ καὶ ἀσθενής: ἕκαστο κρᾶτος, ὅ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐπηρεάσῃ
πράγματα ἔξω ἀπὸ τὸ ἄμεσο περίγυρό του, καὶ ὄχι σπανίως οὔτε κυριεύει

(πλήρως ἤ ἀκόμα καὶ ἀρκούντως) στὴ δική του ἐπικράτεια ἀφοῦ εἶναι
προτεκτορᾶτο ἤ καὶ κάποιας μορφῆς (μεταμοντέρνας) ἀποικίας (χρέους,
κ.τ.λ.), ἥ ἀντιμετωπίζει ὥς καὶ τὸν διαμελισμόν, ἤ ἀκόμα τὴν πλὴρη
ἀφάνειαν ὡς κρατικὴν ὀντότηταν (λόγῳ π.χ. καὶ γηρασμένου πληθυσμοῦ,
παρασιτικῆς οἰκονομίας, πλήρους ἐλλείψεως σοβαροῦ ἐθνικοῦ σχεδιασμοῦ
ἀφοῦ λόγου χᾶριν «ὁ ἐθνικισμὸς» εἶναι «πρόβλημα», ὅταν ὅλαι αἱ σοβαραὶ
χῶραι δὲν ἔχουν ἀπολύτως κανένα πρόβλημα μὲ ἕναν ἔμπρακτον ἐθνικισμὸν
ἐν τῇ πράξει (ἀσχέτως ῥητορείας τε καὶ ἰδεολογίας, αἵ σαγηνεύουν
διαφόρους λοβοτομημένους ἠλιθίους «κοσμοπολίτας» καὶ πανύβλακας ἤ
καὶ ἰδιοτελεῖς προπαγανδιστὰς (πληρωμένους-πουλημένους μπινέδες,
πούστηδες, κ.ἄ.)). Εἰς τὴν καλυτέρα τῶν περιπτώσεων κυριεύει σχεδὸν
πλήρως στὴν ἐπικράτειάν του (π.χ. ὅταν εὐνοεῖται ἀπὸ τὴ γεωγραφική της
θέσιν, κ.λπ.), ἄν καὶ πάντα ἀπαντᾷ (ἐν δυνάμει) εἰς Δυνάμεις μεσαίας ἤ
μεγάλας.
Δύναμις μεσαία: ἔχει τε καὶ δεικνύει ὑψηλὸν βαθμὸν κυριαρχίας τῆς αὐτῆς
ἐπικρατείας μὲ τὴ δυνατότηταν νὰ «παίξῃ μπάλα» ὥς ἕναν βαθμὸν μὲ ἄλλας
μεσαίας καὶ ἀκόμα καὶ μεγάλας Δυνάμεις. Δύσκολα (ἤ ὄχι πολὺ εὔκολα) θὰ
τὴ «σπάσουν» ἤ «τραμπουκίσουν» αἱ μεγάλες Δυνάμεις, καὶ συχνάκις εἶναι
ποθητὴ εἰς τὰς Δυνάμεις μεγάλας ἡ συνεργασία μ’ αὐτήν ὡς π.χ.
τοποτηρητήν. Δημιουργεῖ δικό της εὐρύτερο χῶρο πέραν τῶν ἐπισήμων
συνόρων τῆς ὅπου ἀσκεῖ (τουλάχιστον κάποια) ἡγεμονίαν ἤ ἐπιρροὴ

ἐναντίον μικροτέρων Δυνάμεων. Ἔχει καὶ τὴ δυνατότηταν νὰ ἐπεμβαίνῃ
καὶ ἐκτὸς τοῦ εὐρυτέρου χώρου της κάπου-κάπου. Συνήθως πρέπει νὰ ἔχει
ἰκανοποιητικοὺς ὥς ὑψηλὰς δείκτας καὶ ἐπιδόσεις δημογραφικῆς,
οἰκονομικῆς, τεχνολογικῆς, συνειδησιακῆς (ἐθνικοπατριωτικῆς ἤ καὶ
θρησκευτικῆς) κ.τ.λ. ἀναπτύξεως καὶ εὐρωστίας.
Δύναμις μεγάλη ἤ καὶ πλανητική: ἐλέγχει ἕναν μείζονα χῶρον μετὰ τῆς
δυνατότητος ἐπεμβάσεως πέραν τοῦ μείζονος χώρου της, καὶ στὴν
περίπτωσην τῆς πλανητικῆς Δυνάμεως, δύναται νὰ ἐπεμβαίνῃ ὁπουδήποτε
εἰς τὸν πλανήτη γῆ (καὶ παραπέρα).
[[Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ ἐνδιάμεσαι κατηγορίαι – π.χ. μικρομεσαίων,
μερικῶς πλανητικῶν, κ.ἄ. – Δυνάμεων, κ.ο.κ.]]

Ἄν δὲν παρουσιάσω καὶ τὰ δῦο ἀκόλουθα
ἄσματα, ἡ κυρ' Ἀγγέλω θὰ μὲ σκοτώσῃ, καὶ

δὲν θέλω νὰ πεθάνω ἀπὸ τὰ χέρια τῆς κυρ'
Ἀγγέλως μου...
Ἀσφαλῶς, ὅ,τι προωθεῖ ἐμφυλίας διενέξεις
κ.λπ. πρέπει νὰ ἀποφεύγεται εἰς τὸν
δημόσιον λόγον, ἀλλὰ ὁ ἔντιμος ἱστορικὸς
(τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης - ἀσχέτως καὶ
τῶν λαθῶν, ἅ (σχεδὸν) ὅλοι κάμνουν, ἀφοῦ
καὶ οἱ ἐπιστήμονες, ἄνθρωποι εἶναι), ἔχει
καθῆκον νὰ πῇ ἀληθείας, ἀρέσουν ἤ οὐ...
[[καὶ νομίζετε ὅτι ὁ Σατανᾶς (δὴ οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Σατανᾶ) δὲν παίζει κι
αὐτὸς τὸν βρώμικον (κεκρυμμένον "behind the scenes", βεβαίως βεβαίως)
ῥόλον του (ὅπως πάντα, κι ἄς εἶναι π.χ. ὁ τέταρτος ἤ πέμπτος ῥόλος μετὰ ἀπὸ
π.χ. Γερμανούς, Τούρκους, Ἀγγλο-Ἀμερικανούς, (Φράγκους, Ῥώσσους,
ἀναλόγως), κ.ο.κ.,...) εἰς ὅλα αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Δάσκαλος;]]

[[Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι καὶ Μανιᾶτες καὶ
Μακεδόνες καὶ Ἀρβανῖτες καὶ Πόντιοι καὶ
Κρητικοὶ καὶ Σουλιῶτες καὶ Βλᾶχοι καὶ
Σαρακατσαναῖοι καὶ Κύπριοι καὶ Πολῖται
καὶ Σμυρναῖοι καὶ Μικρασιᾶται καὶ
Ἠπειρῶτες καὶ Θρακιῶτες καὶ Νησιῶτες
καὶ Θεσσαλιῶτες καὶ Ναυπλιῶτες καὶ
Μωριᾶτες καὶ Ῥουμελιῶτες, καὶ Ἀρχαῖοι
καὶ Χριστιανοὶ καὶ Ρωμαῖοι (Ῥωμηοὶ) καὶ
ἀπὸ τὴν νῆσον τοῦ Σκαρίμπα,... καὶ

ὁ,τιδήποτε ἄλλο στὸ διάβολο θέλουμεν (καὶ
ἠμποροῦμεν νὰ καταφέρουμεν) ἐμεῖς!]]

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (μὲ τουλάχιστον κάποιας δόσεις ἀληθείας)
Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ εἶδα τὸν Τζαμαρούλη...
Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ εἶδα τὸν Τζαμαρούλη... ἦτο
κυρτός, σκυφτός, πρησμένος, θύμα πολέμου πολλαπλῶν
ἐμφραγμάτων καθισμένος πάνω στὸ κρεβᾶτι τοῦ
νοσοκομείου, μὲ δέρμα γηρασμένο, ταλαιπωρημένο, γύρω
στὰ ἔτη ἐνενήκοντα. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ποὺ πάντα
φώναζε, πάντα εἶχε νεῦρα, πάντα ἔδινε ξῦλο, πολὺ ξῦλο, μὲ
χέρι πολὺ βαρύ, πολλὴ ζώνη, πολλὴ βέργα, φώναζε πάρα
πολύ, πάντα ἤλεγχε τὰ πάντα, ἦτο ἔτοιμος τώρα, νὰ πάει
στὸ τελευταῖο του ταξεῖδι. Μόνον σκεφτόταν τὴ Λευκάδα.
Ὄχι τὴν Ἑλλάδα. Τὴ Λευκάδα. Ἑπτὰ μὲ ὀχτὼ ὧρες μὲ τὰ
πόδια καὶ ἕνα κομμάτι ψωμὶ νὰ φτάσῃ κάποιος ἀπὸ τὴν
Εὔγηρο στὴ Λευκάδα (γι’ αὐτόν, ἡ Χῶρα τῆς νήσου,
Λευκάδα εἶναι. Μόνο Λευκάδα. Ποτὲς Χῶρα). Ἄν τυχερός,
σὲ φόρτωναν σὲ φορτηγὸ μὲ τὰ ζᾶ, σὰν τὰ ζᾶ, καὶ σὲ
ἄφηναν κάπου πιὸ κοντά. Τὰ πρῶτα παπούτσια τὸ 1944,

γύρω 18 χρονῶ, στὰ παζᾶρι, κρεμασμένα. Γιὰ τὰ
ἐξηνταπέντα χρόνια στὴν Αὐστραλία (τὰ πρῶτα 25-30
χρόνια μόχθος, ταλαιπωρία, κόπωσις, καὶ ἀποκαρδιωτικὰ
πράγματα πολλά - οὔτε μία (ἄχ-βὰχ) ἀνάσα), δὲν εἶπε λέξι
(οὔτε γιὰ τὸν ἐμφύλιο, τὰ κομμένα κεφάλια καὶ
κρεμασμένα πτώματα, τὸν Κρητικὸ τὸν Καραβανὰ ποὺ
ἤθελε νὰ τὸν ἀπο-στείλῃ στὴν Κορέαν, καὶ ἐπὶ τῆς
ἀρνήσεως, τὸν χαρακτήρισε «κομμουνιστὴν ἐλαφράν»).
Μόνο τὴν Λευκάδα σκεφτόνταν, τὸν Γεράσιμο πρῶτο στὸν
χορό, τσάμικο, καί... ὁ Τσιτσιρῖλος! Ἡ Ζαχαρένια ἡ
Κληρονόμα ἡ Ἀθηνά, καὶ ὀνόματα ἄλλα πολλά, ξαδέρφια
καὶ συγγενεῖς τοῦ πατέρα του. Τὰ ἀδέλφια τὰ ἄλλα καὶ ἡ
σκληρὴ ἐργασία στὰ χωράφια. Ὁ Βούλης καὶ ἡ ἀδελφές
του, ὁ Δικηγόρος πόσο τὸν ἀγαποῦσε. «Ξέρεις, τὸν πατέρα
μου, τὸν σκότωσαν οἱ Γερμανοί, καὶ ἡ μάνα μου ἔπαιρνε
μιὰ μικρὴ σύνταξη»... λὲς καὶ δὲν τὸ ξεύραμε. Ὅταν
κάποιος ἤθελε βοήθεια, ὅλο τὸ χωριὸ στὰ κτήματά του
χωρὶς καμμία ἀμοιβή. Δημοκρατία ἐν τῇ πράξει συλλογικὴ
καὶ πραγματική. Μόνο τὴν Λευκάδα σκεφτόταν. Ἤρθε
κάποιος ξένος νὰ τὸν πάρῃ γιὰ ἀκτίνας... ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
ξένοι, Ἀσιᾶτες, Μαῦροι, Μελαψμοί, ἐλάχιστοι ἄσπροι
Αὐστραλοί, τὸ καλύτερο ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο, ΞΕΝΟΙ

οὕλοι. Δὲν εἶπε λέξι γιὰ ὅλες τὲς ἐν τοῖς Καγκουρὸ
«ἀγοροπωλησίες», τὰ σπίτια, τὰ ἐργοστάσια, τὰ μαγαζιά,
τὰ ἐξοχικά, τὰ οἰκόπεδα, τὰ μετρητά, τὰ χρήματα, τὰ
αὐτοκίνητα. Μῆτε λέξι. Πρώτη φορά, μὲ κοίταξε καὶ μὲ
ῥώτησε «Εἶσαι καλά, Χριστόφορε;» Τὸν φίλησα στὸ
κούτελο. Πρώτη φορά. Δὲν τὸν εἶδα ξανά. Ἡ Νίκη μας
εἶναι γραμμένη μὲ Κεφαλαῖο «Ν». Διότι ἡ καρδιά μας ὥς
τὸ Τέλος, γράφει μία μόνο λέξι: Λευκάδα.
[[Ἡ Κυρ’ Ἀγγέλω, ὄντας τῆς Μεσσηνίας καὶ τοῦ Ταϋγέτου καὶ Βασιλικιὰ
(τε καὶ Καραμανληκιὰ) μὲ τὸ σπαθὶ - ἐνῶ ἐγὼ κι ὁ Τζαμαρούλης πάντα
κομμουνοφέρναμε ἀκόμα κι ὅταν δὲν κομμουνοφέρναμε, ἐνίοτε
(νεο)Βενιζελικοὶ (σὰν τοῦς ἀνθρώπους τοῦ Χαλκοκονδύλου) –, καὶ ἔχοντας
δουλέψει ἀπὸ μικρὸ παιδᾶκι ἀκόμα σκληρότερα ἀπὸ τοὺς μετανᾶστες
πρώτης γενιᾶς (ἐνῶ ἐγὼ τὸ βουτηρόπαιδο), ἀναπολώντας τὴ γιαγιά, τὸν
παπποῦ καὶ τὸν πατέρα (καὶ τοὺς θείους) της, καὶ ἀφοῦ ἦτο παροῦσα μὲ τὸν
πατέρα μου... σχολιάζοντας τοὺς ἐν Ἑλλάδι Ἕλληνες, σήμερα... λέει:
“They’re not Greeks anymore” (δὲν μποροῦσε νὰ τὸ πῇ στὰ ἑλληνικά, τόσο
πολὺ κλαίγαμε). Πιὸ ἐπιστημονικῶς λέγω ἐγώ: εἶναι Ἕλληνες. Ἀλλὰ γιὰ νὰ
παραμείνουν Ἕλληνες πρέπει νὰ γίνῃ δουλειά πολλή. Οἱ γεννημένοι πρὸ
τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 ἤ ἀκόμα καλύτερα πρὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 1930,
ἦσαν ὅλοι
ἀπ’ ἄλλη πάστα.
Οἱ νέοι πρέπει νὰ χαράξουν τὸν δικόν τους δρόμον νὰ ἐπιβιώσουν σὰν
Ἕλληνες. Ἐμεῖς, ὅμως, κάθε μέρα, φεύγουμε πρὸς τὰ πίσω, πιὸ κοντά,
στοὺς παππούληδές μας, στὶς βαβᾶδες μας, στὸν Μουστάκα καὶ στὸν

Τζαμαρούλη. Πρὸς τὰ πίσω. Ὅλο καὶ πιὸ κοντά. Πολὺ κοντά. Πλέον,
μαζί.]]
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