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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

Όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα Νεκτάριο ή ένα 

Σωτήρη. Ίσως μερικοί να κρύβουμε μέσα μας και 

τους δύο μαζί. Παρ’ όλ’ αυτά θέλω να ξέρετε ότι ο 

Νεκτάριος και ο Σωτήρης, οι ήρωες της ιστορίας μας, 

δεν είναι χαρακτήρες φανταστικοί, πράγμα που 

σημαίνει ότι οποιαδήποτε ομοιότητά τους με 

πρόσωπα ή απόψεις (της πραγματικής ζωής) δεν 

είναι απλή σύμπτωση. Οι φίλοι μας, λοιπόν, 

Νεκτάριος και Σωτήρης  βρίσκονται (και θα 

βρίσκονται, αν όχι μέσα μας), πάντοτε ανάμεσά 

μας!!! 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γεια σας. Με λένε Νεκτάριο. Είμαι Έλλην. Είμαι 

γνήσιος Έλλην πάππου προς πάππου. Αυτό που λένε 

Εθνικόφρων. Πιστεύω εις το τρίπτυχον Πατρίς - 

Θρησκεία - Οικογένεια.  

Δι’ εμέ οι κομουνιστές δεν είναι Έλληνες. Είναι 

μιάσματα. Μισώ τους κομουνιστάς και τους 

συνοδοιπόρους αυτών. Οι κομουνιστές ήταν από 

εξανέκαθεν και εξακολουθούν να είναι προδόται του 

έθνους.  

Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία. Αυτό που οι 

πεφωτισμένοι μας άρχοντες έλεγαν Ελλάς Ελλήνων 

Χριστιανών. Οι άθεοι είναι μίσθαρνα όργανα του 

κομουνισμού. Ακρογωνιαίος λίθος του έθνους μας 

είναι ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Εις αυτόν 

στηρίζονται όλες οι ελπίδες του έθνους μας.  

Άλλος εθνικός μας φάρος είναι ο Βασιλεύς. 

Χωρίς Βασιλέα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Ελλάς. 

Ο Καραμανλής για να καλοπιάσει τους κομουνιστάς 

έδιωξε τον Βασιλέα. Όμως, συντόμως, ο Βασιλεύς 

σύμφωνα με τα πεπρωμένα του έθνους μας θα 

ενθρονισθεί και πάλι μετά πλήρους δόξης.  

Μέγα κίνδυνο δια το έθνος μας αποτελούν οι 

ξένοι και κυρίως οι Αλβανοί. Δρουν με βάση 

προκαθορισμένο σχέδιο για να αφελληνίσουν την 
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πατρίδα μας. Οι κυβερνήσεις που τους δίνουν 

δικαιώματα και δεν τους εκδιώκουν πέρα από τα ιερά 

μας χώματα, διαπράττουν εθνικόν έγκλημα.  

Εκτός από τους κομουνιστάς μισώ και τους 

Εβραίους. Αυτοί κυβερνούν τον κόσμο σήμερα με το 

βρόμικο χρήμα τους. Φταίει λίγο και ο Χίτλερ που 

ήταν τόσο επιεικής μαζί τους.  

Σε αυτό το βιβλίο θα διαβάσετε την ιστορία της 

οικογενείας μου, ιδρυτής της οποίας ήτο ο παππούς 

μου, ένας γνήσιος Έλληνας. 
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2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 

 

Γεια σας και πάλι. Είμαι ο Νεκτάριος. Θα 

ξεκινήσω την αφήγησή μου από τον παππού μου. 

Άγιος άνθρωπος! Η καλοσύνη προσωποποιημένη. 

Άνθρωπος της εκκλησίας. Δεξιός ψάλτης. 

Φιλάνθρωπος! Λεβέντης! Αυθεντικός Έλλην 

εθνικόφρων πατριώτης με όλη τη σημασία της λέξης!  

Ο παππούς είναι η τυπική περίπτωση του 

αυτοδημιούργητου επιχειρηματία και δείχνει το 

δαιμόνιο της αθάνατης ελληνικής φυλής, που στα 

γονίδιά της υπάρχει η νίκη. Απόδειξη αυτών που 

λέγω είναι το γεγονός ότι πριν την κατοχή ο 

παππούς είχε μόνο ένα μικρό μπακαλικάκι που 

φυτοζωούσε, ενώ αμέσως μετά την αποχώρηση των 

Γερμανών κατείχε μία τεράστια περιουσία από 

καταστήματα, σπίτια, οικόπεδα, κτήματα, πολύτιμα 

αντικείμενα και κυρίως αμέτρητες χρυσές λίρες. Για 

να προλάβω τους κακόβουλους, όλα αυτά όπως θα 

δείτε τα απέκτησε τίμια και με τον ιδρώτα του 

προσώπου του. 

Κοντά στο μικρό μαγαζί του παππού ήταν τα 

μεγάλα μαγαζιά τροφίμων δύο Εβραίων. Και οι δύο 

ήταν κλέφτες και παλιάνθρωποι. Πολύ σωστά οι 

Γερμανοί τους συνέλαβαν και τους έστειλαν σε 

στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Δεν είναι αλήθεια ότι ο 
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παππούς τους κατέδωσε στη Γκεστάπο. Η μόνη 

αλήθεια είναι ότι στον παππού παραχωρήθηκαν τα 

μαγαζιά των δύο Εβραίων από τις αρχές κατοχής, 

διότι οι Γερμανοί, ως ανώτερη φυλή που ήταν, 

εξετίμησαν το υψηλόν ήθος του παππού. Έτσι οι 

δουλειές του παππού άνοιξαν πολύ.  

Ύστερα ήρθε η έλλειψη τροφίμων. Ο παππούς, 

με τη βοήθεια των Γερμανών που τον εκτιμούσαν, 

έβρισκε τρόφιμα και βοηθούσε τους Έλληνες να 

επιβιώσουν. Κάποιες κακές γλώσσες τον είπαν 

μαυραγορίτη και εκμεταλλευτή. Αυτό είναι μέγιστον 

ψεύδος! Ίσα-ίσα ο παππούς βοηθούσε τον κόσμο να 

μην πεθάνει από την πείνα. Για το ότι οι τιμές ήταν 

πολύ υψηλές δεν έφταιγε αυτός. Στο κάτω-κάτω και 

ο παππούς είχε οικογένεια την οποία έπρεπε να τη 

ζήσει.  

Τον κατηγόρησαν (τα κουμούνια φυσικά) για 

συνεργάτη των Γερμανών. Άλλο ψέμα αυτό! Απλώς ο 

παππούς είχε φιλική σχέση με αρκετούς Γερμανούς 

αξιωματικούς. Απόδειξη αυτών που λέω είναι το 

πόσα κουμούνια φυλακισμένα από τους Γερμανούς 

έσωσε ο παππούς από το εκτελεστικό απόσπασμα, 

όταν έρχονταν σ’ αυτόν οι συγγενείς παρακαλώντας 

γονατιστοί να τους βοηθήσει. Ο παππούς δεν 

ζητούσε ανταμοιβή για τον ίδιον. Οι τενεκέδες με τις 

χρυσές λίρες ή οι παραχωρήσεις ακινήτων, που είπαν 



 

11 

μετά τα κουμούνια, ήταν αισχρά ψέματα. Ο παππούς 

ζητούσε μόνο τα έξοδα και ένα μικρό δωράκι (μόνον) 

για τον ίδιον. Τώρα αν κάποιοι συγγενείς έδιναν από 

μόνοι τους πολλές χρυσές λίρες ή έγραφαν τα 

ακίνητά τους στον παππού, το έκαναν αυθόρμητα 

από ευγνωμοσύνη.  

Για να καταλάβετε πόσο αχάριστα ήταν τα 

κουμούνια, θα σας αναφέρω ότι αποπειράθηκαν οι 

κομουνιστοσυμμορίτες να δολοφονήσουν τον 

παππού, δήθεν ως μαυραγορίτη και συνεργάτη των 

Γερμανών! Και μάλιστα ήθελαν να τον σφάξουν με 

σκουριασμένο κονσερβοκούτι! Ευτυχώς οι Γερμανοί 

τον έσωσαν. Ο νόμος έπρεπε να εφαρμοστεί άμεσα! 

Έτσι ο παππούς φόρεσε την κουκούλα και βοήθησε 

τις αρχές κατοχής να συλλάβουν τους ξενοκίνητους 

κομουνιστές (παρ’ ολίγον) φονιάδες του. Υπάρχει 

τίποτα το επιλήψιμο για τον παππού στην ιστορία 

αυτή;  

Όταν οι Γερμανοί έφυγαν από την Ελλάδα, 

άφησαν τη χώρα στο χάος και την αναρχία. Ο 

παππούς κατηγορήθηκε από τους κομουνιστές και 

τους συνοδοιπόρους τους (αν είναι δυνατόν!) για 

προδότης! Ευτυχώς ο παππούς είχε πολλές και καλές 

γνωριμίες. Πολύ τον βοήθησε ένας κοινός φίλος με 

τους Γερμανούς, υψηλόβαθμος αξιωματικός των 

ταγμάτων ασφαλείας, που βρισκόταν τότε σε 
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κυβερνητική θέση και τον έφερε σε επαφή με τους 

δικαστές του οι οποίοι τον αθώωσαν πανηγυρικά, τον 

απέδωσαν λευκόν εις την κοινωνίαν και του 

χορήγησαν, αν και δεν την είχε ανάγκη, σύνταξη 

αντιστασιακού. 

Ο παππούς συνέχισε τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες σε άλλους πλέον τομείς και όχι σαν 

έμπορος τροφίμων. Έγινε εισαγωγέας του κράτους 

και πολλοί βουλευτές και υπουργοί ήταν φίλοι του 

και τον συμβουλεύονταν. Μάλιστα κάποια φορά 

πήγε στα ανάκτορα και συνάντησε τον ίδιο τον 

Βασιλέα! Αυτή ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής 

του!  

Ο παππούς πέθανε πλήρης ημερών το 1970. Τα 

τελευταία του λόγια ήταν: «Επιτέλους η Ελλάς έχει 

τώρα δια πρώτην φοράν εθνικήν κυβέρνησιν»!  
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3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 

 

Και πάλι γεια σας. Ο Νεκτάριος είμαι. 

Συνεχίζοντας την αφήγησή μου θα σας μιλήσω για 

τον πατέρα μου. Πολύ καλός πατέρας και πολύ 

καλός Έλληνας! Δεν ήταν μέγας σαν τον παππού και 

είχε και τα ελαττωματάκια του, αλλά εγώ τον 

αγαπούσα πολύ.  

Ο πατέρας μου ήταν το τέταρτο παιδί του 

παππού μετά από τρεις αδερφές. Όταν έγινε ο 

πόλεμος ο πατέρας ήταν 19 χρονών και μόλις είχε 

τελειώσει το σχολείο και παράλληλα βοηθούσε τον 

παππού στο μαγαζί. Όταν στην κατοχή άνοιξαν οι 

δουλειές του παππού, ο πατέρας έγινε το δεξί του 

χέρι. Έμαθε πολύ εύκολα τα Γερμανικά και αυτό 

βοήθησε την οικογένεια. Ο πατέρας οδηγούσε το 

αυτοκίνητο και έκανε τις συνεννοήσεις με τους 

Γερμανούς. Το όνειρο του παππού ήταν να τον 

σπουδάσει και τα κατάφερε. Ο πατέρας πήρε (το έχω 

δει!) πτυχίο της Ανωτάτης Εμπορικής με λίαν καλώς! 

Δεν κατάλαβα καλά όμως. Άκουσα κάτι συζητήσεις 

όταν ήμουν μικρός ανάμεσα στον παππού και τον 

πατέρα και νομίζω ότι γελούσαν, γιατί ο πατέρας 

πήρε το πτυχίο χωρίς να πάει καν στη σχολή και κάτι 

έλεγαν για τενεκέδες λάδι που έστελναν στους 

καθηγητές, αλλά μάλλον δεν θα θυμάμαι σωστά ή 
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δεν θα κατάλαβα καλά, άλλως τε μικρό παιδάκι 

ήμουν.  

Όταν έφυγαν οι Γερμανοί και άφησαν την 

Ελλάδα σε δύσκολη κατάσταση, ήρθε χαρτί να πάει ο 

πατέρας μου φαντάρος να πολεμήσει ενάντια στους 

κομουνιστοσυμμορίτες. Ο παππούς όμως βρήκε έναν 

μεγάλο καθηγητή γιατρό στο νοσοκομείο της 

Σωτηρίας και τον πλήρωσε πάρα πολύ καλά και 

έδωσε χαρτί στον πατέρα ότι δια λόγους υγείας δεν 

μπορούσε να υπηρετήσει στρατιώτης. Ο παππούς 

είπε: «Λίγοι έχουν προσφέρει τόσα στην πατρίδα 

εναντίον των κομουνιστών όσα η οικογένειά μας»!  

Ο παππούς καλοπάντρεψε τις τρεις κόρες 

δίνοντας μάλιστα στους γαμπρούς πολύ μεγάλες 

προίκες, γιατί μεταξύ μας και οι τρεις ήταν 

πανάσχημες. Η μία πήρε αξιωματικό, η άλλη 

δικαστικό και η τρίτη πολιτικό μηχανικό. Ποτέ δεν 

κατάλαβα όμως γιατί και οι τρεις θείες μου 

αραίωσαν και σιγά-σιγά απόφευγαν να βλέπουν τον 

παππού και τον πατέρα μέχρι που χάθηκαν εντελώς. 

Όπως θα καταλάβατε ο παππούς ξόδεψε μεγάλο 

μέρος της περιουσίας και δεν έμεναν και πολλά για 

τον πατέρα.  

Ο παππούς τα κατάφερε να διορίσει τον 

πατέρα στην τράπεζα σαν θύμα της κομουνιστικής 

θηριωδίας, σύμφωνα με έναν νόμο που βγήκε τότε. 
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Όπως έμαθα αργότερα, ο πατέρας στη αρχή δεν 

πολυήθελε, αλλά ο παππούς πάτησε πόδι. Του είπε 

ότι η αγορά αλλάζει και το μέλλον των επιχειρήσεων 

ήταν αβέβαιο και χρειαζόταν κάτι σίγουρο και ο 

πατέρας υπάκουσε. 

Ο πατέρας έπιασε δουλειά στην τράπεζα στη 

Θεσσαλονίκη. Εκεί το 1952 παντρεύτηκε τη μητέρα 

μου που ήταν κόρη ενός πολύ φίλου του παππού, 

αξιωματικού στα τάγματα ασφαλείας στην κατοχή 

και αστυνομικού διευθυντή μετά. Στη Θεσσαλονίκη 

γεννήθηκα κι εγώ, λοιπόν.  

Ο πατέρας είχε πολλούς φίλους και 

ανακατευόταν ενεργά με τα πολιτικά, αλλά, πάντα 

ήταν εθνικόφρων και πάντα ψήφιζε ΕΡΕ. Η 

μεγαλύτερη υπερηφάνειά του ήταν που βρέθηκε στη 

σωματοφυλακή του Ντε Γκώλ και κρατούσε την 

καρφίτσα σαν πολύτιμο σουβενίρ. Για χρόνια 

μιλούσε για τη μεγάλη διαδήλωση το 1963, που οι 

γνήσιοι Έλληνες έδωσαν στους κομουνιστές το 

μάθημα ότι η βόρειος Ελλάς δεν θα γίνει ποτέ 

Σοβιέτ, διαλύοντας τη συγκέντρωση των προδοτών, 

που αρχηγός τους ήταν ο Λαμπράκης. Βέβαια, τον 

Λαμπράκη τότε τον δολοφόνησαν οι ίδιοι οι 

κομουνιστές για να δημιουργήσουν έναν ήρωα, να 

πλήξουν το κύρος των σωμάτων ασφαλείας και να 
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ρίξουν την κυβέρνηση Καραμανλή, αλλά αυτό είναι 

άλλη ιστορία.  

Στην τράπεζα η αξία του πατέρα δεν είχε 

ακόμα αναγνωριστεί, παρ’ όλο που είχε και πτυχίο 

ανωτάτης εμπορικής. Το 1966 έγινε στην τράπεζα 

ένα επεισόδιο. Τον κατηγόρησαν (άδικα βέβαια!) ότι 

χαφιέδισε στην ασφάλεια ποιοι από τους 

συναδέλφους του ήταν με τους συνοδοιπόρους των 

κομουνιστών, Γεώργιο και Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι 

πήρε μετάθεση και ήρθαμε στην Αθήνα.  

Και τότε έγινε η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 

1967! Η Ελλάς εσώθη από τον κομουνιστικόν 

κίνδυνον! Άνεμος ελευθερίας φύσηξε σε όλη την 

Ελλάδα! Η χώρα ήτο ως να είχεν πιει σαμπάνια 

(κάπου το διάβασα αυτό αλλά δεν θυμάμαι πού)! 

Επιτέλους η αξία του πατέρα αναγνωρίστηκε! 

Έφυγαν από την τράπεζα τα μίσθαρνα όργανα του 

κομουνισμού. Ο πατέρας ήταν υπερήφανος που 

βοήθησε στην κάθαρση αυτή. Αμέσως προήχθη σε 

τμηματάρχη! Έγινε εκπρόσωπος της τράπεζας στην 

ομοσπονδία. Δεχόταν επίσημα πρόσωπα. Τρεις 

τέσσερις φορές συναντήθηκε με τον ίδιο το 

Μακαρέζο. Ακόμα δακρύζουν όσοι θυμούνται τον 

εθνικό λόγο που εκφώνησε ο πατέρας στην πρώτη 

επέτειο της Επανάστασης το 1968, όταν η 21η 
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Απριλίου ήταν μαζί και Πάσχα! Το 1971 ο πατέρας 

έγινε και διευθυντής στην τράπεζα.  

Ήταν η χρυσή εποχή της Ελλάδος!  

Όμως κάποτε τελείωσε. Οι Αμερικάνοι 

πρόδωσαν την επανάσταση και το 1974 έφεραν τον 

Καραμανλή. Ο Καραμανλής δεν ήταν πλέον αυτός 

που ξέραμε. Τον έσερναν από τη μύτη οι κομουνιστές 

και αυτός έκανε ό,τι του έλεγαν. Έστειλε σε δίκη τους 

εθνικόφρονες Έλληνες αξιωματικούς! Απέλυσαν τον 

πατέρα από την τράπεζα, γιατί τα κουμούνια τον 

κατηγόρησαν (πάλι άδικα!) ως χαφιέ και συνεργάτη, 

λέει, της χούντας! Αν είναι δυνατόν! Ακόμα τον 

κατηγόρησαν ότι δήθεν καταχράστηκε χρήματα της 

τράπεζας! Όμως δεν βρέθηκαν αποδείξεις και το 

ψέμα αυτό γκρεμίστηκε. 

Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για τον πατέρα. 

Έβλεπε παντού την αδικία και δεν μπορούσε να 

αντιδράσει. Ο καπετάν Γιώτης Χαρίλαος Φλωράκης, 

αυτός ο σφαγέας με το σκουριασμένο κονσερβοκούτι, 

ήταν στη βουλή! Πρόλαβε να δει και τον Ανδρέα 

Παπανδρέου πρωθυπουργό!  

Όλες οι ηθικές αξίες στην Ελλάδα είχαν 

γκρεμιστεί.  

Ο πατέρας άρχισε να χαρτοπαίζει και έχασε τα 

χρήματα που για ώρα ανάγκης είχε πάρει από την 

τράπεζα και μέρος από την περιουσία του παππού. 
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Έπαθε κίρρωση του ήπατος, γιατί δεν μπορούσε να 

αντέχει τον εθνικό ξεπεσμό της πατρίδος και έπινε 

πολύ αλκοόλ. Τέλος πέθανε πάρα πολύ πικραμένος 

το 1983.  
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4. ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

 

Ξανά γεια σας από μένα, τον Νεκτάριο. Με 

μάθατε πια, έτσι δεν είναι; Τώρα ήρθε η σειρά να σας 

διηγηθώ και τη δική μου προσωπική ιστορία.  

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, στην ηρωική 

Μακεδονία που γέννησε το Μεγαλέξανδρο, τον 

Καραμανλή και τον Ψωμιάδη. Όταν τελείωσα το 

Δημοτικό ήρθαμε στην Αθήνα. Δεν ήμουν και καλός 

μαθητής. Όμως το 1972 τα κατάφερα και πέρασα στη 

σχολή υπομηχανικών του Μικρού Πολυτεχνείου, που 

λέγανε τότε.  

Ήταν η εποχή που κυβερνούσε η Επανάστασις 

της 21ης  Απριλίου, αλλά εγώ δεν είχα ποτέ 

ασχοληθεί με τα πολιτικά. Γιατί άλλως τε να 

ασχολείται κανείς μ’ αυτά αφού όλος ο κόσμος 

περνούσε καλά; Μόνον τα κουμούνια γκρίνιαζαν 

γιατί έτσι τους διέταζαν από τη Μόσχα. Εγώ είχα το 

αυτοκινητάκι μου, δώρο του πατέρα που έγινα 

φοιτητής, και πέρναγα φίνα. 

Ένα βράδυ που γύρισα σπίτι ο πατέρας ήταν με 

έναν κύριο που μου τον σύστησε σαν αξιωματικό της 

ασφάλειας. Ο κύριος αυτός μου μίλησε πολύ ώρα. 

Μου είπε για τον κίνδυνο της πατρίδος από τους 

κομουνιστάς. Για το ότι η κακεμπέ έχει αυξήσει τις 

δραστηριότητές της στην Ελλάδα και μάλιστα 
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ανάμεσα στους φοιτητές. Για το ότι εγώ, σαν παιδί 

γνήσιας εθνικόφρονης οικογένειας, έπρεπε να 

βοηθήσω την πατρίδα. Ο πατέρας συμφωνούσε 

απόλυτα με τον κύριο. Αυτό που έπρεπε να κάνω 

ήταν απλό, αλλά με γέμιζε με εθνική υπερηφάνεια. 

Θα παρακολουθούσα διακριτικά τις συζητήσεις των 

συμφοιτητών μου και όταν μιλούσαν πολιτικά θα 

έδινα αναφορά ποιος έλεγε κάτι εναντίον της 

Εθνικής Κυβερνήσεως ή υποστήριζε κομουνιστάς, 

όπως τον Ανδρέα Παπανδρέου ή τον Παναγιώτη 

Κανελλόπουλο. Μου είπε ακόμα πώς να έρχομαι σε 

επαφή με αστυνομικούς της ασφάλειας που 

παρίσταναν τους φοιτητές. 

Έκανα κατά γράμμα όσα μου ζητούσαν από 

την ασφάλεια και το έκανα με χαρά γιατί 

καταλάβαινα ότι έτσι πολεμούσα τον μέγα της 

πατρίδος εχθρό, που ήταν ο κομουνισμός. Συνέβη και 

το εξής: Πήγα να κάνω καμάκι σε μια κοπέλα από τη 

σχολή, αλλά αυτή το πήγαινε αλλού. Ήθελε να με 

μυήσει σε κομουνιστική οργάνωση και μάλιστα 

Κινεζόφιλη! Από την ασφάλεια μου είπαν να δεχτώ 

για να τους πιάσουμε. Για να μην τα πολυλογώ, είχα 

ειδοποιήσει την αστυνομία πως είμασταν όλοι 

μαζεμένοι σε ένα σπίτι και συνωμοτούσαμε πώς θα 

γράψουμε συνθήματα στους τοίχους και πώς θα 

πετάξουμε χειρόγραφες προκηρύξεις. Και τότε έγινε 
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το ντου! Πλάκωσε η αστυνομία και μας πιάσανε 

όλους κι εμένα βέβαια μαζί για να μην καταλάβουν 

τίποτα οι άλλοι και μας πήγανε στην ασφάλεια. Οι 

άλλοι τρώγανε ξύλο κι εγώ έπινα καφέ μαζί με τους 

αξιωματικούς στο δίπλα γραφείο. Όταν η ασφάλεια 

έμαθε όλα όσα έπρεπε, κράτησε δύο αρχηγούς και 

τους υπόλοιπους μας άφησε ελεύθερους. Εμένα 

μάλιστα μου βάλανε και μερικά χανσαπλάστ να 

φαίνομαι και χτυπημένος και να μην προδοθώ! 

Μετά από αυτό μου είχαν όλοι μεγάλη 

εμπιστοσύνη και μάθαινα περισσότερα και 

πληροφορούσα την ασφάλεια. Μάλιστα μου έκατσε 

και η κοπέλα η Μαοϊκιά! Τότε έγιναν και τα 

γεγονότα του πολυτεχνείου. Πολύ δουλειά έπεσε. 

Όλοι μίλαγαν πολύ κι εγώ ενημέρωνα την ασφάλεια 

τι έλεγε ο καθένας και ποιοι μπήκαν μέσα στο 

πολυτεχνείο. Όσο ήταν κλεισμένοι έπαιρνα 

τηλέφωνα μέσα από τα γραφεία της ασφάλειας στα 

σπίτια των συμφοιτητών μου και ψάρευα. Όταν το 

τανκ άνοιξε την πόρτα αναίμακτα, πήγα κι εγώ μαζί 

με τους φίλους μου πια ασφαλίτες εκεί, φόρεσα 

κουκούλα και με ένα γκλόμπ σάπισα τα κουμούνια 

στο ξύλο. Πολύ το ευχαριστήθηκα το βράδυ εκείνο. 

Βάραγα με την ψυχή μου κυρίως κοπέλες, γιατί πώς 

θα γίνουν μια μέρα αυτές οι κομουνίστριες 

Ελληνίδες μάνες; Θυμάμαι έναν κοντό με γυαλιά 
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που φώναζε: «Γιατί χτυπάτε; Όλοι Έλληνες είμαστε» 

και εγώ του έριξα μια με το γκλομπ στο στόμα και 

του έσπασα τα δόντια. Ακούς εκεί «όλοι Έλληνες 

είμαστε»!!! 

Τελικά ήρθε το μαύρο 1974. Οι Αμερικάνοι 

έφεραν τον Καραμανλή. Αυτός όμως τώρα έκανε ό,τι 

ζητούσαν τα κουμούνια. Έστειλε σε δίκη τους 

έντιμους πατριώτες αξιωματικούς, νομιμοποίησε το 

ΚΚΕ και έδιωξαν τον πατέρα από την τράπεζα. Το 

σκέφτηκα πολύ, αλλά κατέληξα ότι ο Καραμανλής 

δικός μας είναι και εμείς οι εθνικόφρονες πρέπει να 

είμαστε στο πλάι του να τον ωθούμε να πολεμά τα 

κουμούνια. Έτσι γράφτηκα στην ΟΝΝΕΔ και στη 

σχολή έγινα συνδικαλιστής της ΔΑΠ. 

Εξακολουθούσα βέβαια να στέλνω την αναφορά μου 

στην ασφάλεια, αλλά πολύ πιο διακριτικά τώρα. 

Αυτά μέχρι που τα κατάφερα και πήρα επιτέλους και 

το πτυχίο.  

Ήρθε ο καιρός να πάω φαντάρος. Ευτυχώς είχε 

γνωστό στρατηγό ο πατέρας και αμέσως μετά την 

Κόρινθο τοποθετήθηκα στο Πεντάγωνο. Πολύ κοντά 

στο σπίτι μου και πολύ λούφα δηλαδή. Κάθε μέρα 

έξω ήμουν. Υπηρετούσα στο Α2, έκανα ΕΗΔ και 

κρατούσα διαρκώς σημειώσεις για όλους και όλα 

ακόμα και για τους αξιωματικούς. Όλοι με σέβονταν 

και μου είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη. Κι εγώ 
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ήμουν υπερήφανος που πρόσφερα τόσα πολλά στην 

πατρίδα.  

Απολύθηκα από το στρατό το 1980. Έπρεπε να 

βρω δουλειά. Ο πατέρας αν και άρρωστος πια, είχε 

ακόμα τις διασυνδέσεις του. Έτσι με τη βοήθεια 

κάποιου υπουργού διορίστηκα στην πολεοδομία. 
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5. ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

 

Σας χαιρετώ ξανά. Είμαι ο γνωστός σας 

Νεκτάριος. Θα συνεχίσω τη δική μου ιστορία για την 

εποχή της πασοκικής δικτατορίας στη χώρα μας.  

Λοιπόν, βρισκόμαστε στα μέσα του 1981. Εγώ 

μόλις έχω διοριστεί στην πολεοδομία σαν 

υπομηχανικός. Είναι μια δύσκολη εποχή για την 

πατρίδα. Ο Καραμανλής έγινε πρόεδρος της 

δημοκρατίας και εγκατέλειψε το κόμμα του στην 

τύχη του. Παντού μαίνονται απεργίες και αναρχικές 

εκδηλώσεις. Τα μηνύματα από παντού είναι 

δυσάρεστα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μάλλον θα είναι 

ο επόμενος πρωθυπουργός και η Ελλάς θα 

καταστραφεί. Ο Ράλλης δεν είναι ικανός να 

σταματήσει τον κατήφορο.  

Στην καινούργια δουλειά με αντιμετώπισαν με 

καχυποψία, αν και συγκρατήθηκα και δεν 

εκδηλώθηκα πολιτικά. Μου έδωσαν ένα γραφείο να 

βάζω σφραγίδες σε κάτι τοπογραφικούς χάρτες. Ο 

μισθός ήταν πολύ λίγος. Όμως έβλεπα συναδέλφους 

να έχουν ακριβά αυτοκίνητα και πολυτελή σπίτια. 

Κατάλαβα ότι η δουλειά έχει πολλά «τυχερά», αλλά 

για όποιον μπει στα κυκλώματα. Επίσης πρέπει να 

αναφέρω ότι πριν ακόμα γίνουν εκλογές τα 
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πασοκόμουτρα είχαν πάρει πολύ αέρα και οι 

εθνικόφρονες είχαν λουφάξει.  

Τα συζήτησα όλα αυτά με έναν φίλο μου 

συνταξιούχο αξιωματικό της αστυνομίας, αυτόν που 

όταν ήμουν φοιτητής με είχε μυήσει στον αγώνα 

ενάντια στον κομουνισμό. Με χτύπησε φιλικά στον 

ώμο και μου είπε: «Μην ανησυχείς Νεκτάριε. Το 

ΠΑΣΟΚ θα βγει, αλλά τίποτα σοβαρό δεν θα συμβεί. 

Θα ανέβουν οι πεινάλες στην εξουσία και θα 

αρχίσουν το φαγοπότι κι έτσι γρήγορα θα φθαρούν. 

Ό,τι και να κάνει ο Ανδρέας, οι Ελληνοχριστιανικές 

αξίες δεν θα φθαρούν. Γι αυτό κι εσύ κάνε ότι είσαι 

μαζί τους να περάσεις καλά.».  

Έτσι, από την επόμενη μέρα εγώ στο γραφείο 

άρχισα ήπια να παριστάνω τον πασοκατζή με 

αποτέλεσμα να αποκτήσω καινούργιους φίλους. Με 

έπεισαν και γράφτηκα στην κλαδική και βρέθηκα να 

χειροκροτάω τον Ανδρέα (φτου!) στο σύνταγμα. 

Όμως εγώ πίσω από το παραβάν δεν τον ψήφισα!!! 

Οι εκλογές, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσαν 

τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ. Σύντομα στην υπηρεσία μου 

έγιναν ανακατατάξεις. Οι πράσινοι έπαιρναν τα 

πόστα και οι γαλάζιοι έμπαιναν στη γωνία. Επειδή 

με θεωρούσαν κι εμένα πασοκατζή, μου έδωσαν 

καλή θέση και μάλιστα έβγαινα και με συνεργείο για 

έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός σημαίνει πολύ χρήμα. Όλοι 
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σου δίνουν ακόμα και αν δεν τους ζητήσεις. Κάνεις 

αυτοψία σε μία οικοδομή και ο ιδιοκτήτης έχει 

κάποια μικρή ή μεγάλη παρανομία. Αμέσως σου 

δίνει φακελάκι να το καλύψεις. Ακόμα και αν όλα 

είναι εντάξει σου δίνουν για να μην αργήσεις να 

υπογράψεις. Άλλες φορές σου ζητούν να 

τροποποιήσεις ή να εξαφανίσεις κάποιο φάκελο και 

αυτό πληρώνεται. Έτσι άρχισα να τα παίρνω για τα 

καλά και να βλέπω τον μισθό μου να 

πολλαπλασιάζεται.  

Ομολογώ ότι στην αρχή είχα κάποιες τύψεις 

για το ότι παρίστανα ότι είμαι ΠΑΣΟΚ, αλλά 

γρήγορα το ξεπέρασα. Στο κάτω-κάτω ανάγκες είχα 

και ετοιμαζόμουν και να παντρευτώ. Αν δεν τα 

έπαιρνα εγώ θα τα έπαιρνε κάποιος άλλος. Εξ 

άλλου δεν ήμουνα και ο μόνος που δήθεν πρασίνισε 

για λόγους ανάγκης. Άλλως τε το έκανα και για 

μελλοντική δουλειά, για όταν τα πράγματα θα 

άλλαζαν. Θα ήξερα τις βρομιές των πασοκατζήδων 

από μέσα και θα τους κατήγγειλα. Αυτό το ηθικό 

τέλμα στο οποίο οδηγούσε το ΠΑΣΟΚ την Ελλάδα 

ήταν απερίγραπτο.  

Ένα πράγμα μόνον με έκανε να στεναχωριέμαι 

πολύ. Ότι στο γραφείο έπρεπε να διαβάζω 

εφημερίδες όπως τα Νέα και την Ελευθεροτυπία. 

Όταν ήθελα να διαβάσω Βραδινή πήγαινα με το 
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αυτοκίνητο σε άλλη συνοικία και την αγόραζα 

διπλωμένη. Αυτό το αίσχος, δηλαδή να φοβάσαι να 

δουν τι εφημερίδα διαβάζεις, μόνον το ΠΑΣΟΚ το 

έκανε. Πιο πριν όλοι, ακόμα και οι κομουνιστές, ήταν 

ελεύθεροι να διαβάζουν ό,τι ήθελαν και κανένας δεν 

τους πείραζε.  

Καθώς πέρασαν μερικά χρόνια και η θέση μου 

εδραιώθηκε, καθώς έγινα και προϊστάμενος, άρχισα 

σιγά-σιγά να το γυρίζω. Έβρισκα λάθη στο ΠΑΣΟΚ 

και στις συζητήσεις μου στο γραφείο του ασκούσα 

κριτική. Όμως πλέον είχε κοπάσει η πρώτη 

κατάσταση των διωγμών και κανένας δεν 

αντιδρούσε. Έβλεπα γύρω μου σιγά-σιγά να 

χάνονται τα ιδανικά του έθνους μας. Το κλίμα γύριζε 

εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Έγινε το σκάνδαλο Κοσκωτά 

και πολλοί άρχισαν να γυρίζουν. Έτσι κι εγώ γύρισα 

ανοικτά πλέον και γράφτηκα ξανά μέλος της Νέας 

Δημοκρατίας όπου με δέχτηκαν με ανοιχτή αγκαλιά.  

Έτσι φτάσαμε στο 1989. Ήμουν πια 

παντρεμένος και είχα δύο παιδιά. Τα οικονομικά μου 

ήταν καλά. Είχα σπίτι, εξοχικό, δύο αυτοκίνητα, 

σκάφος και άλλα ακόμα που δεν σας αφορούν. Τα 

εισοδήματά μου από τα τυχερά ήταν αρκετά και 

περνούσαμε καλά. Το μαύρο σκοτάδι που το ΠΑΣΟΚ 

επέβαλε στη χώρα φαινόταν να σβήνει. 
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6. Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Γεια χαρά, ο Νεκτάριος ο Έλλην εθνικόφρων 

είμαι. Λοιπόν, είμαστε στο 1990 που ο Μητσοτάκης 

κέρδισε τις εκλογές και επιτέλους η Νέα Δημοκρατία 

έγινε ξανά κυβέρνηση. Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες τότε 

πιστέψαμε ότι απαλλαχτήκαμε οριστικά από την 

πράσινη γάγγραινα. Ενημέρωσα αμέσως κάποιους 

γνωστούς στο υπουργείο για την κατάσταση στο 

χώρο της δουλειάς μου και γρήγορα έγιναν κάποιες 

αλλαγές, μικρές μεν γιατί δεν διώξανε τους 

πρασινοφρουρούς, αλλά εγώ έγινα τμηματάρχης.  

Η Ελλάς περίμενε πολλά από τον Μητσοτάκη, 

αλλά δυστυχώς προδόθηκε από τον Σαμαρά, ο 

οποίος συμμάχησε με τους πασοκατζήδες και έριξε 

την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα πώς νεκραναστήθηκε 

το ΠΑΣΟΚ και κέρδισε τρεις φορές τις εκλογές, μία 

με τον Ανδρέα και δύο με το Σημίτη και μας κάθισε 

στο σβέρκο δώδεκα ακόμα χρόνια! Αυτά τα χρόνια 

ήταν ό,τι χειρότερο για τη χώρα, η διαφθορά και η 

σήψη απλώθηκαν παντού.  

Στην πολεοδομία τα πράγματα ηρέμησαν. 

Ίσχυσε ο νόμος της «omerta», όπως είχε κάποτε πει ο 

Ρωμαίος αυτοκράτορας Καρλομάγνος. Μπορεί να 

είχαμε τις πολιτικές μας διαφορές, αλλά πρώτα η 

δουλειά και μετά όλα τα άλλα. Έτσι συνυπήρχαμε 
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ειρηνικά όλοι, δεξιοί και κεντρώοι και αριστεροί. 

Μοιράσαμε αρμοδιότητες και ο καθένας έπαιρνε τα 

τυχερά του, τα οποία να σημειώσω τα τελευταία 

χρόνια αυξήθηκαν πολύ. Και μη χαμογελάτε που 

λέω για αριστερούς, γιατί ανάμεσά μας υπήρχαν και 

αρκετοί του συνασπισμού, καθώς και δυο τρεις του 

κουκουέ εξωτερικού. Γιατί δηλαδή, νομίζετε ότι οι 

αριστεροί δεν τα παίρνουνε; Ας γελάσω!  

Πριν από δύο χρόνια έγινα και διευθυντής και 

τώρα χειρίζομαι μεγάλες υποθέσεις, όπως 

ανεγέρσεις ξενοδοχείων και τέτοια. Έγραψα τα 

παιδιά μου σε καλό σχολείο και συγκεκριμένα στην 

Ελληνογερμανική. Ο παππούς πάντα το έλεγε: «Οι 

Γερμανοί είναι σπουδαία φυλή».  

Τα χρόνια αυτά και ενώ το ΠΑΣΟΚ οδηγούσε 

τη χώρα από καταστροφή σε καταστροφή, 

παρακολουθούσα προσεκτικά τις εξελίξεις στη Νέα 

Δημοκρατία. Δεν τα πήγαινε καλά. Ο Έβερτ ήταν 

ανάξιος αρχηγός. Ο Κωστάκης Καραμανλής ήταν 

πολύ λίγος και δεν περπατούσε σωστά. Μέχρι που 

έγινε το κόμμα Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 

(ΛΑΟΣ) του Γεωργίου Καρατζαφέρη. Αυτό μάλιστα! 

Είναι το κόμμα των γνησίων εθνικοφρόνων 

Ελλήνων. Με εξέφραζε απόλυτα. Ναι στον Βασιλέα. 

Ζήτω η Ορθοδοξία. Όχι στα κουμούνια. Όχι στους 

Εβραίους και τους Αλβανούς. Όλοι οι τίμιοι και ορθά 
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σκεπτόμενοι Έλληνες ανήκουμε στο ΛΑΟΣ. Το 

ψήφισα και στις νομαρχιακές, όπως είχε προτρέψει ο 

αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και φάνηκε η δύναμή 

μας. Παρακολουθώ πάντα τον αρχηγό Καρατζαφέρη 

στο κανάλι του και συμφωνώ σε όλα μαζί του.  

Στις τελευταίες εκλογές βρέθηκα σε δίλημμα. 

Ιδεολογικά ανήκω στο ΛΑΟΣ και με τη Νέα 

Δημοκρατία έχω διαφορές. Όμως έπρεπε να 

ξεκουμπιστεί το ΠΑΣΟΚ και να φάει στραπάτσο ο 

Αμερικανάκιας Γκιωργκάκης, ο αρχηγός του. Έτσι 

ψήφισα Καραμανλή. Νικήσαμε, αλλά δεν είμαι και 

απόλυτα ευχαριστημένος. Πρώτα-πρώτα ο 

Καραμανλής δεν δίνει στον Χριστόδουλο αυτά που 

πρέπει. Ύστερα δεν κάνει κάθαρση παντού να 

απολύσει τους πρασινοφρουρούς. Είναι φιλικός με τα 

κουμούνια και ξεχνά τότε που πρόδωσαν την 

πατρίδα και ήθελαν να σφάξουν και τον παππού μου 

με σκουριασμένο κονσερβοκούτι. Και το χειρότερο: 

Μιλάει για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ 

και βλακείες, ενώ θα έπρεπε να αφήσει τα 

προσχήματα και να διορίσει επιτέλους τα δικά μας 

παιδιά, τα παιδιά των εθνικοφρόνων που τόσο 

υπέφεραν τόσα χρόνια.  

Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες είμαστε εδώ και 

περιμένουμε. Αν ο Καραμανλής δεν μας 
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ικανοποιήσει θα πάμε στον Καρατζαφέρη, και τότε 

θα δούμε ποιος θα κλαίει. 
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7. Η ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 

 

Είμαι ο γνήσιος Έλλην Νεκτάριος. Εθνικόφρων 

πάππου προς πάππου. Έφθασε η ώρα για να σας 

μιλήσω για τον μεγαλύτερο εχθρό της πατρίδος, τον 

κομουνισμό. Βέβαια ο κομουνισμός δεν είναι εχθρός 

της Ελλάδος μόνον, αλλά και έννοια αντίθετος με 

την ανθρώπινη υπόσταση. Εγώ όμως εδώ θα 

περιοριστώ εις την Ελλάδα διότι υπάρχει η 

φρικιαστική λεπτομέρεια ότι σε αντίθεση με τα άλλα 

κράτη, οι Έλληνες κομουνιστές δεν είναι Έλληνες.  

Από την ίδρυσή του το Κουκουέ είχε σαν 

μοναδικό του σκοπό να καταλάβουν διά της ωμής 

βίας την εξουσία και να προσαρτήσουν την Ελλάδα 

στο άρμα των Ρώσων μπολσεβίκων, καταλύοντας 

πάσα έννοια ελευθερίας, στερώντας από τους 

Έλληνας τα πάντα, ακόμα και την Ορθόδοξον 

Χριστιανικήν πίστιν.  

Ο προδοτικός ρόλος του κουκουέ 

αποκαλύφθηκε το 1922 όπου είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνο για τη Μικρασιατική καταστροφή και τις 

εκεί χαμένες πατρίδες. Εκείνος ο οποίος έπληξε 

αποφασιστικά το Κουκουέ, ήταν ο μέγας εθνικός 

ηγέτης Ιωάννης Μεταξάς μαζί με τον εξαιρετικό 

υπουργό Μανιαδάκη. Τους κυνήγησε και τους 

έκλεισε στις φυλακές όπως τους άξιζε. 
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Χρησιμοποίησε τον πάγο και το ρετσινόλαδο. 

Εισήγαγε τις δηλώσεις μετανοίας. Βούλωσε τα 

βρωμοστόματά τους παρέχοντας στον λαό αυτά που 

τα κουμούνια υπόσχονταν ότι μόνο αυτοί μπορούσαν 

να δώσουν, όπως συντάξεις, ΙΚΑ κλπ.  

Τα κουμούνια δεν σεβάστηκαν τίποτα. Βρήκαν 

αφορμή τον πόλεμο και την κατοχή, για να 

προωθήσουν τους άνομους σκοπούς τους. Η 

μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας είναι ότι τα 

κουμούνια έκαναν δήθεν αντίσταση εναντίον των 

Γερμανών. Όλα ήταν προσχήματα και ο 

πραγματικός τους σκοπός ήταν η καταστροφή της 

Ελλάδος. Ο παππούς έλεγε: «Οι Γερμανοί είναι φίλοι 

μας και κάποια μέρα θα φύγουν. Ο πραγματικός 

εχθρός της πατρίδος είναι ο κομουνισμός». Έτσι 

ιδρύθηκαν τα τάγματα ασφαλείας και η οργάνωση 

Χι, δύο γνήσιες εθνικές οργανώσεις οι οποίες σα 

σκοπό είχαν να σώσουν την Ελλάδα από τα κόκκινα 

φίδια. Οι Γερμανοί βοήθησαν πολύ στον εθνικό αυτό 

σκοπό, αλλά κάποια στιγμή δυστυχώς αποχώρησαν 

και τα κουμούνια πήραν ξεδιάντροπα τα όπλα 

εναντίον της πατρίδος. 

Κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και κατά 

τον συμμοριτοπόλεμο που ακολούθησε, οι 

φρικαλεότητες των κομουνιστών ήταν απερίγραπτες 

και δεν έχουν προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία. 
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Αυτό δεν το λέω αυθαίρετα, αλλά προκύπτει από 

αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα υψηλού κύρους, όπως 

έγγραφα των Γερμανών, της κατοχικής κυβέρνησης 

και των ταγμάτων ασφαλείας. Επίσης υπάρχουν και 

φωτογραφίες που αποδεικνύουν τα πάντα. Και μην 

ακούσω τη βλακεία ότι πώς από τη φωτογραφία μιας 

νεκρής γυναίκας καταλαβαίνουμε ότι είναι έργο των 

κομουνιστοσυμμοριτών και όχι π,χ. Γερμανών, γιατί 

η απάντηση είναι προφανής για κάθε λογικό 

άνθρωπο: Μόνο τα κουμούνια είναι ικανά για 

τέτοια εγκλήματα. Ήταν τόσα πολλά τα πτώματα 

των εθνικοφρόνων που έριξαν οι ξενοκίνητοι 

φονιάδες στις πηγάδες του Μελιγαλά, που ακόμα και 

σήμερα αν κάποιος βγάλει νερό από το πηγάδι 

μπορεί να βρει μέσα στον κουβά ανθρώπινα οστά! 

Όπως προκύπτει και από επίσημο έγγραφο της 

Στάζι, το οποίο έχω στην κατοχή μου και δεν έχω 

ακόμα δημοσιεύσει, οι εαμοβούλγαροι αφαιρούσαν 

τα χρυσά δόντια των εθνικοφρόνων, τα έλιωναν και 

έφτιαχναν χρυσά σφυροδρέπανα τα οποία έστελναν 

δώρο στα μέλη του Ανώτατου Σοβιέτ στη Μόσχα.  

Εκεί που το ανθρώπινο μυαλό παγώνει από 

φρίκη, είναι ο τρόπος που οι κομουνιστοσυμμορίτες 

δολοφονούσαν τους πατριώτες Έλληνες 

χρησιμοποιώντας κονσερβοκούτια. Πρώτα έβαζαν τα 

κονσερβοκούτια μέσα σε αλατόνερο και τα άφηναν 



 

35 

μέρες για να σκουριάσουν. Οι εκτελέσεις γίνονταν με 

τελετουργικό τρόπο που θυμίζει πρωτόγονες φυλές 

και έκοβαν σιγά-σιγά το λαιμό του θύματος. 

Μάλιστα έβαζαν και λίγο ξύδι στο σκουριασμένο 

κονσερβοκούτι για να είναι ο θάνατος πιο 

βασανιστικός.  

Ευτυχώς τελικά, των εχθρών τα φουσάτα 

περάσαν και ξανάρθε για μας λευτεριά. Ο εθνικός 

στρατός μαζί με τη χωροφυλακή και τις εθνικές 

ομάδες των ταγμάτων ασφαλείας και των Χι, 

νίκησαν στο Γράμμο και το Βίτσι και διέλυσαν τους 

εαμοβουλγαροκομουνιστοσυμμορίτες. Έλαμψεν η 

πολεμική αρετή των εθνικοφρόνων και η Ελλάς 

εσώθη από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.  

Αυτή είναι όλη η αλήθεια για τον 

συμμοριτοπόλεμο. Όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι 

Έλληνες έχουν καταλάβει ότι τα κουμούνια δεν 

έκαναν εθνική αντίσταση, αλλά εθνική προδοσία. 

Δεν ήταν «εμφύλιος πόλεμος», όπως λένε οι 

ψευτοκουλτουριάρηδες, ήταν συμμοριτοπόλεμος! Τα 

κουμούνια προσπάθησαν να καταστρέψουν την 

Ελλάδα και να την προσαρτήσουν όλη ή μέρος της 

στη Ρωσία. Να το βουλώσουν λοιπόν οι 

ψευτοπροοδευτικοί της δεκάρας! Ο κομουνισμός ποτέ 

δεν θα περάσει!  

Ζήτω η αιωνία Ελλάς! 
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8. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 

 

Είμαι ο γνήσιος εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος. 

Όταν λέμε Έλλην εννοούμε αυθεντικός απόγονος 

της απαράμιλλης φυλής των αρχαίων Ελλήνων. 

Όσα ψέματα και αν λένε τα κουμούνια και ό,τι και να 

λένε οι ψευτοπροοδευτικοί διεθνιστές της δεκάρας, η 

Ελληνική φυλή δεν είναι σαν τις άλλες, είναι σαφώς 

ανώτερη από κάθε άποψη και αυτό θα σας το 

αποδείξω ατράνταχτα.  

Για την καταγωγή των Ελλήνων υπάρχουν 

πολλές θεωρίες. Η πιο πιθανή, που εξηγεί την 

ανωτερότητά τους από τις άλλες φυλές, είναι ότι 

ήρθαν από άλλο πλανήτη, πιθανόν από το Σείριο. 

Υπάρχουν σαφέστατες αναφορές για 

διαστημόπλοια, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές 

τα οποία κατείχαν οι πρόγονοί μας και τα οποία 

υπάρχουν ακόμα κρυμμένα και φυλάσσονται από 

την ομάδα Έψιλον, αλλά δεν μου επιτρέπεται να 

επεκταθώ περισσότερο γι’ αυτά! 

Η μεγάλη ποιοτική διαφορά των αρχαίων 

Ελλήνων φάνηκε πολύ γρήγορα από τα 

μεγαλουργήματά τους. Όλες οι επιστήμες στη γη και 

όλες οι ανακαλύψεις από τους προγόνους μας 

δημιουργήθηκαν. Όλα τα μεγάλα μνημεία της 

ανθρωπότητας είναι έργα Ελλήνων. Και δεν μιλάω 
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μόνο για τον Παρθενώνα, την Κνωσό, την Αγία 

Σοφία και όλα αυτά που όλοι παραδέχονται. Μιλάω 

και γι’ αυτά που άλλοι μας έκλεψαν ή τα φτιάξαμε 

εμείς γι’ αυτούς. Για παράδειγμα οι Πυραμίδες των 

Αιγυπτίων έγιναν με σχέδια τα οποία εκλάπησαν 

από τους αρχαίους Έλληνες, το Σινικό Τείχος 

χτίστηκε από Έλληνα μηχανικό, τα μεγάλα 

αστεροσκοπεία των Αζτέκων είναι έργα Ελλήνων. 

Και για να πάμε στα σύγχρονα, η θεωρία της 

σχετικότητας είναι δημιούργημα του Έλληνα 

Καραθεοδωρή και του την έκλεψε με δόλο ο Εβραίος 

Αϊνστάιν. Και για να μην πολυλογούμε δεν υπάρχει 

επιστήμη σήμερα που να μην στηρίζεται στις βάσεις 

που έβαλε ο Αριστοτέλης και οι άλλοι παμμέγιστοι 

Έλληνες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι ξεχωριστοί και 

ανώτεροι Έλληνες, η ανθρωπότητα σήμερα θα ζούσε 

ακόμα σε σπηλιές.  

Όλα αυτά τα έχει αποδείξει η βιολογία με τον 

πλέον αναμφισβήτητο τρόπο. Βρέθηκε ότι μέσα στα 

κύτταρα των Ελλήνων βρίσκονται, στα γονίδια και 

στα χρωματοσώματα και σε μεγάλη ποσότητα, 

κάποια ανώτερα συστατικά τα οποία δεν υπάρχουν 

ούτε σε ίχνη στους άλλους λαούς. Είναι τα συστατικά 

εκείνα που μας δίνουν τη νίκη όταν χρειάζεται, 

οδηγούν σε υψηλές πνευματικές λειτουργίες και μας 
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οδηγούν στη δημιουργία πολιτισμού ανά τους 

αιώνες.   

Διάβασα πρόσφατα μία σοφή επιστημονική 

ανάλυση για τα Ελληνικά χρωματοσώματα Χ, Ψ, και 

Ω νομίζω και έμεινα κατάπληκτος για το μεγαλείο 

της φυλής μας. Δεν ξέρω και πολλά από βιολογία και 

δεν τα πολυκατάλαβα, όμως ένιωσα την 

ανωτερότητα του έθνους μας. Το σπουδαιότερο και 

το σημαντικότερο στα Ελληνικά προικισμένα 

χρωμοσώματα είναι η θρησκείας μας, η Ορθοδοξία. 

Είμαστε προικισμένοι να είμαστε Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Γι αυτό δεν 

είναι δυνατόν ένας αληθινός Έλλην να είναι και 

κομουνιστής.  

Επίσης, η βιολογία έχει αποδείξει περίτρανα τη 

συνέχεια της Ελληνικής φυλής από την αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα. Τα ανθελληνικά κουμούνια 

προσπαθούν να μας πουν τη βλακεία ότι έχουν γίνει 

πολλές επιμειξίες με άλλες φυλές και οι σημερινοί 

Έλληνες δεν έχουν φυλετική σχέση με τους 

αρχαίους. Αυτό είναι αισχρό ψέμα! Πέρα από το ότι η 

βιολογία έχει αποδείξει την πλήρη καθαρότητα της 

ανώτερης Ελληνικής φυλής ανά τους αιώνας, 

υπάρχει και η κοινή λογική που τα κουμούνια και οι 

ψευτοκουλτουριάρηδες αρνούνται: Ένας σε όλα 

ανώτερος λαός σε καμία περίπτωση δεν θα 
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δεχόταν να επιμειχθεί με κατώτερα όντα όπως 

Τούρκοι, Αλβανοί, Σλάβοι, Άραβες, Βενετοί, Φράγκοι, 

Ρωμαίοι, Σαρακηνοί κλπ. Έτσι η φυλή μας είναι 

καθαρή, αμόλυντη και ανώτερη όλων. Μετά από 

εμάς ίσως οι Γερμανική Άρια φυλή μόνο ακολουθεί 

(όπως έλεγε και ο παππούς, που τους είχε σε μεγάλη 

εκτίμηση).  

Θα μου πείτε «γιατί τότε δεν είναι όλοι οι 

Έλληνες τέλειοι»; Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν 

διαβαθμίσεις στην περιεκτικότητα των γονιδίων μας 

σε Ελληνική ουσία. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν 

μειωμένη ουσία, αλλά και μερικοί που δεν έχουν 

καθόλου. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι ελαττωματικοί, 

οι άρρωστοι, τα κατακάθια. Είναι αυτοί που γίνονται 

κομουνιστές, ομοφυλόφιλοι και άθεοι, αν και 

συνήθως τα αποβράσματα αυτά είναι συγχρόνως και 

τα τρία μαζί. Είναι αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν 

ακόμα και τα θαύματα των Αγίων μας!  

Απέδειξα λοιπόν επιστημονικά ποιοι είμαστε 

εμείς οι γνήσιοι καθαροί Έλληνες. Είμαστε ο 

ανώτερος λαός από όλους στη γη. Τα ερυθρά 

μιάσματα να το βουλώσουν. Αρκετά έχουν βλάψει ως 

τώρα την πατρίδα.  
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9. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 

 

Είμαι ο καθαρός Έλλην Νεκτάριος και σας 

χαιρετώ. Θα σας μιλήσω τώρα για τον πιο 

χειροτερότερο λαό της γης: Τους Εβραίους. Κανένας 

άλλος δεν έκανε τόσα κακά στην ανθρωπότητα και 

κυρίως στους Έλληνες, όσο οι Εβραίοι. Όλα όσα 

γράφω παρακάτω είναι απολύτως τεκμηριωμένα 

επιστημονικά.  

Από πού να αρχίσω; Τι ήταν οι Εβραίοι; 

Νομάδες τσομπάνηδες. Πολεμούσαν τους 

Φιλισταίους οι οποίοι ήταν Έλληνες απόγονοι των 

Κρητών και τους κατέσφαζαν με δολιότητα. Έγιναν 

κράτος. Ήταν οι μόνοι οι οποίοι πρόδωσαν τον 

παμμέγιστο Μέγα Αλέξανδρο και επαναστάτησαν 

εναντίον του. Πρόδωσαν και τον Χριστό στους 

Ρωμαίους και τον σταύρωσαν. Πολέμησαν τον 

Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία ανά τους αιώνες.  

Αν και έμειναν χωρίς κράτος απλώθηκαν 

παντού σαν την πανούκλα. Με την πασίγνωστη 

απληστία και τσιγκουνιά τους και χρησιμοποιώντας 

κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, απέκτησαν σε όλο τον 

κόσμο την εξουσία του χρήματος. Η Εβραϊκή μαφία 

ήταν πολύ χειρότερη από την Ιταλική, αλλά πολύ 

λίγα ακούγονται γι’ αυτήν. Από όταν, με τις ευλογίες 

των Αμερικάνων, απέκτησαν κράτος έγιναν ο 
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απόλυτος δυνάστης και δολοφόνος όλων των γύρω 

λαών.  

Στην Ελλάδα είχαν διεισδύσει από τα 

βυζαντινά χρόνια και χάρις στην ανοχή των 

αυτοκρατόρων πήραν το εμπόριο στα χέρια τους, 

πράγμα που συνέχισαν επί Τουρκοκρατίας. Ήταν 

συνεργάτες των Τούρκων στην καταπίεση των 

Ελλήνων και γι’ αυτό πολύ καλά έκανε ο 

Καραϊσκάκης στην Τριπολιτσά που τους κατέσφαξε 

μαζί με τους Τούρκους. Όταν όμως η Ελλάδα έγινε 

ανεξάρτητη, πήραν και πάλι τα πάνω τους και μας 

έλεγχαν οικονομικά. Η κατάσταση με τους Εβραίους 

στη χώρα μας πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο 

ήταν τραγική. Ευτυχώς με τον πόλεμο μειώθηκαν 

αρκετά, αλλά, δυστυχώς δεν εξαφανίστηκαν εντελώς 

όπως τους έπρεπε.  

Σήμερα στην Ελλάδα οι Εβραίοι είναι ακόμα 

οικονομική δύναμη. Αν δείτε στον χρυσό οδηγό τους 

χρηματιστές, θα διαπιστώσετε ότι οι πιο πολλοί είναι 

Εβραίοι. Έχουν αλώσει την πολιτική και την 

πολιτιστική ζωή του τόπου. Ο Διονύσιος Σολωμός και 

ο Οδυσσέας Ελύτης ήταν Εβραίοι. Αν και 

κεφαλαιούχοι υποστήριζαν από ανέκαθεν τους 

κομουνιστές. Πολλά κορυφαία ερυθρά μιάσματα 

ήσαν Εβραίοι. Η Μελίνα Μερκούρη ασπάσθηκε τον 

Εβραϊσμό, ο Έβερτ ήταν Εβραίος και η κόρη του 
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Σημίτη παντρεύτηκε Εβραίο. Έτσι με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο οι Εβραίοι έλεγχαν και ελέγχουν τους 

πολιτικούς μας.  

Πρόσφατα η βιολογία ανακάλυψε κάτι το 

τρομακτικό, το οποίο το κρύβουν επιμελώς όλες οι 

μυστικές υπηρεσίες, γιατί αν αποκαλυφθεί θα 

ξεσκεπαστούν τελείως οι Εβραίοι. Αυτό που 

ανακαλύφθηκε είναι ότι στο DNA των Εβραίων 

περιέχονται χλωροπλάστες που μοιάζουν όχι με του 

ανθρώπου αλλά με της νυφίτσας!  

Άφησα για το τέλος να μιλήσω για την 

μεγαλύτερη ιστορική απάτη που υπήρξε ποτέ: Το 

λεγόμενο ολοκαύτωμα. Όλα είναι αισχρά ψέματα! Το 

μεγαλύτερο λάθος του Χίτλερ ήταν ότι δεν είδε το 

τρομακτικό μέγεθος της απειλής των Εβραίων και 

ήταν υπερβολικά επιεικής μαζί τους. Το μόνο που 

ήθελε να κάνει ο Αδόλφος ήταν να αφαιρέσει από 

τους Εβραίους την οικονομική εξουσία, αλλά και να 

τους προστατέψει από την οργή των λαών και γι’ 

αυτό τους επανεγκατέστησε σε άλλες περιοχές όπως 

το Άουσβιτς, το Νταχάου και αλλού. Ε, τώρα πόλεμος 

ήταν, αναγκαστικά μερικοί πέθαναν. Όλα τα άλλα 

περί γκέτο, εκτελέσεων και στρατοπέδων 

συγκεντρώσεως κλπ. είναι παραμύθια τα οποία 

διέδωσαν οι Εβραίοι εκ των υστέρων για να 

κερδίσουν τη συμπάθεια των αδαών.  
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Θα σας αποδείξω επιστημονικά ότι όλα αυτά 

που λέγονται και γράφονται είναι ψέματα. Συνέχεια 

εμφανίζονται δήθεν επιζώντες του Άουσβιτς ή του 

Νταχάου που όλο καταγγέλλουν τα χίλια μύρια. Και 

σας ερωτώ: Αν ήταν τα πράγματα όπως τα 

παρουσιάζουν θα υπήρχαν τόσοι πολλοί 

επιζώντες; Όχι βέβαια! Ο Χίτλερ ήταν πολύ 

περισσότερο ανθρωπιστής από όσο έπρεπε. 

Επίσης, όλο ακούμε το γνωστό παραμύθι ότι οι 

Γερμανοί έκαναν τους Εβραίους σαπούνια. Μέγα 

ψέμα!! Τι χρειάζεται για να γίνει το σαπούνι; Λίπος! 

Έχετε όλοι δει φωτογραφίες Εβραίων στα κέντρα 

εργασίας όπως το Άουσβιτς και το Νταχάου. Όλοι οι 

Εβραίοι ήταν σκελετωμένοι. Άρα σας ερωτώ: Με τι 

λίπος έγιναν τα σαπούνια; Άρα και αυτό το ψέμα 

καταρρίπτεται οριστικά και επιστημονικά.  

Δεν μπορώ να συνεχίσω να μιλάω άλλο για 

τους Εβραίους, γιατί μου ανεβαίνει το Ελληνικό μου 

αίμα στο κεφάλι. Σκατά στην ψυχή του Χίτλερ που 

ήταν φιλάνθρωπος και δεν εφάρμοσε μία οριστική 

λύση, ώστε σήμερα να έχουμε ξεμπερδέψει μια για 

πάντα από τους μισητούς Εβραίους. 
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10. ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

 

Όλοι με ξέρετε πια. Είμαι ο αυθεντικός 

εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος και είμαι υπερήφανος 

γι’ αυτό. Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες είμαστε φανατικοί 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτό προκύπτει επιστημονικά 

καθώς στα κύτταρά μας υπάρχει η Ελληνική ουσία.  

Η οικογένειά μου ήταν από εξανέκαθεν 

θρησκευόμενη. Από μικρό παιδάκι ο παππούς με 

πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία όπου ήταν και 

επίτροπος. Μετά το τέλος της λειτουργίας με άφηνε 

να παίζω λίγο στην αυλή και μετά έβγαινε με τις 

τσέπες εντελώς γεμάτες με κέρματα, μου έδινε 

χαρτζιλίκι και με πήγαινε στο καφενείο. Εγώ έτρωγα 

υποβρύχιο και ο παππούς έπινε καφέ με φίλους του 

λέγοντας ιστορίες για τον πόλεμο, που πρέπει ο 

παππούς και οι φίλοι του να ήταν στις ειδικές 

δυνάμεις, γιατί έλεγαν για τις μαύρες κουκούλες που 

φορούσαν τότε για καμουφλάζ.  

Ο πατέρας όταν πήγα στο δημοτικό με έγραψε 

και στο κατηχητικό. Ήταν πολύ ωραία. Είχαμε για 

δάσκαλο έναν πολύ καλό παπά που μας έλεγε 

ιστορίες για τους κακούς κομουνιστές που 

σταύρωσαν το Χριστούλη. Εμένα ο παπάς αυτός με 

αγαπούσε πολύ. Με φιλούσε συνέχεια και με χάιδευε 

τρυφερά και πατρικά σε όλο μου το σώμα.  
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Έτσι μεγάλωσα με Ελληνοχριστιανικές αρχές 

και αξίες. Ορθώς οι πεφωτισμένοι κυβερνήτες της 

εθνικής επαναστάσεως της 21ης Απριλίου έβαλαν ως 

φάρους του Ελληνισμού τα τρίπτυχα «πατρίς, 

θρησκεία, οικογένεια» και «Ελλάς Ελλήνων 

Χριστιανών». Μεγαλώνοντας έμαθα το πόσο 

σημαντικό είναι να είμαι Έλλην Χριστιανός 

Ορθόδοξος και ότι ο χειρότερος εχθρός του 

χριστιανισμού, αλλά και του ανθρώπου, είναι ο 

κομουνισμός. 

Η θρησκεία μας παραδέχεται τα θαύματα των 

Αγίων μας. Υπάρχουν πολλοί που δεν τα δέχονται 

και τα χλευάζουν, όπως τα άθεα και απάτριδα 

κουμούνια, αλλά υπάρχουν και οι σκεπτικιστές που 

αμφιβάλλουν. Θα σας αναφέρω τέσσερα μεγάλα 

θαύματα που συνέβησαν σε μένα και την οικογένειά 

μου και θα πιστέψετε σίγουρα.  

 

1ο Θαύμα: Ήμουν νέος και σε μία εκδρομή με 

το κατηχητικό κοιμηθήκαμε σε μοναστήρι. Υπέφερα 

πολύ από αιμορροΐδες και πονούσα. Το βράδυ ένιωσα 

το χεράκι του Αγίου Συμεών και από τότε 

θεραπεύτηκα.  

 

2ο Θαύμα: Μια μέρα είδα στο σώμα της 

γυναίκας μου σημάδια σαν πιπιλιές και ο νους μου 
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πήγε στο κακό. Μου εξήγησε, όμως, ότι καθώς 

προσευχόταν, η αγία Φιλοθέη της εικόνας 

ζωντάνεψε και επειδή είναι καλή χριστιανή την 

φίλησε και τα ιερά σημάδια έμειναν επάνω της για 

μέρες.  

 

3ο Θαύμα: Το 1981, όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις 

εκλογές, είδα με τα ίδια μου τα μάτια την εικόνα του 

αγίου Στυλιανού να δακρύζει.  

 

4ο Θαύμα: Ο πεθερός μου ήταν ιερέας και μια 

μέρα η εικόνα της Παναγίας στην εκκλησία του 

μάτωσε. Ήταν αληθινά μέγα θαύμα και το έδειξαν 

και τα κανάλια. Όλος ο κόσμος έτρεξε να 

προσκυνήσει και να προσφέρει χρήματα για την 

ανέγερση νέου ναού. Μόνο ένα κουμούνι χημικός 

είπε ότι έκανε ανάλυση και βρήκε ότι το αίμα ήταν 

βυσσινάδα, αλλά από άθεους ανθέλληνες τι να 

περιμένεις;  

 

Τα κουμούνια σα σκοπό τους έχουν να 

διαλύσουν την Ορθόδοξη εκκλησία μας. 

Παραχαράσσουν τον ιστορικό και εθνικό της ρόλο. 

Αρνούνται το ότι στην εκκλησία μας οφείλεται η 

επανάσταση του 1821! Αμφισβητούν ακόμα και την 

ύπαρξη του κρυφού σχολειού! Λένε ότι οι Άγιοι 
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αρχιερείς μας ήταν συνεργάτες των Τούρκων! Για 

μένα θα έπρεπε όποιο κουμούνι τα λέει αυτά να το 

στέλνουμε στη Γυάρο ή τη Μακρόνησο! 

Ευτυχώς όμως, τώρα στο τιμόνι της εκκλησίας 

μας βρίσκεται ο πιο καταλληλότερος ηγέτης που θα 

μπορούσε να υπάρξει: Ο μέγας αρχιεπίσκοπος 

Χριστόδουλος. Πρόκειται για πραγματικό εθνικό 

ηγέτη, δηλαδή για εθνάρχη. Να μου το θυμηθείτε ότι 

μια μέρα ο Χριστόδουλος θα κυβερνήσει την Ελλάδα 

και μαζί του θα πάρουμε ξανά την Πόλη, τη Βόρειο 

Ήπειρο και την Κύπρο. Θα αποκόψουμε τα 

κομουνιστικά σκουλήκια από τον εθνικό κορμό, 

στέλνοντάς τα στα μπουντρούμια και τα ξερονήσια. 

Και τότε η Ελλάς θα μεγαλουργήσει ξανά ανά τους 

αιώνες.  

Εγώ είμαι φανατικός οπαδός του παμμέγιστου 

Χριστόδουλου. Στη λαοσύναξη για τις ταυτότητες 

ήμουν κοντά του, ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι και 

ξελαρυγγιαζόμουν να φωνάζω «Ελλάδα σημαίνει 

Ορθοδοξία» δίπλα στις καλόγριες που λικνίζονταν 

ρυθμικά. Στη λαοσύναξη αυτή φάνηκε και το 

μεγαλείο της ορθοδοξίας, αλλά και φανερώθηκε 

στην εθνικόφρονα Ελλάδα ο αυριανός μέγας ηγέτης 

Χριστόδουλος.  

Η Ελλάς είναι η χώρα της Ορθοδοξίας. Κι όμως! 

Οι ψευτοπροοδευτικοί ψευτοκουλτουριάρηδες μαζί 
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με τα διεθνιστικά κουμούνια θέλουν να χτιστεί τζαμί 

στη χώρα μας! Αν είναι δυνατόν! Εμείς οι 

εθνικόφρονες γνήσιοι Έλληνες θα αντισταθούμε 

σθεναρά. Ποτέ δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι 

τέτοιο! Η Ελλάδα δεν θα γίνει τζαμουριά!  

Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεσπάσει ένας 

άγριος, ανηλεής και ανήθικος πόλεμος ενάντια στην 

Εκκλησία μας και την Ορθοδοξία. Δήθεν σκάνδαλα 

των Αγίων μητροπολιτών μας, πλαστές κασέτες και 

έγγραφα. Όλα είναι ασύστολα ψέματα! Σας το λέω 

εγώ! Τίποτα απολύτως δεν είναι αληθινό! Τα δήθεν 

στοιχεία είναι κατασκευασμένα από τα κουμούνια.  

Το τραγικό, όμως, είναι ότι υπάρχει στους υγιώς 

σκεπτόμενους Έλληνες η διάχυτη υποψία ότι πίσω 

από όλη αυτή τη σκευωρία κρύβεται ο ίδιος ο 

Καραμανλής. Ο αχάριστος  Καραμανλής, που ο 

Χριστόδουλος τον έκανε πρωθυπουργό, τώρα του 

βάζει τρικλοποδιές επειδή φοβάται ότι σύντομα θα 

του πάρει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. 

Εύχομαι να μην είναι αυτό αλήθεια.  

Πάντως η βρόμικη επίθεση που κάνουν τα 

κουμούνια με τα χυδαία ψεύδη τους έχει στόχο να 

πλήξει την ίδια την Εκκλησία, να βλάψει την 

Ορθοδοξία, αλλά κυρίως να μειώσει το κύρος του πιο 

καλύτερου Έλληνα: Του αρχιεπίσκοπου 

Χριστόδουλου. Όμως, ο βρόμικος πόλεμος δεν θα 
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περάσει! Ο Χριστόδουλος έχει στο πλάι του όλους 

εμάς τους πραγματικούς Έλληνες!  

Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ζήτω ο εθνάρχης 

Χριστόδουλος! 
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11. ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Είμαι ο αυθεντικός Έλλην Νεκτάριος, τέκνο του 

Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και μέλος ανώτερης 

φυλής, της μόνης στη γη που δεν προέρχεται από 

τους πιθήκους, που έλεγε ο κομουνιστής Δαρβίνος.  

Το Ελληνικό έθνος εκτός από την Ορθοδοξία 

έχει και έναν άλλο φάρο, τον οποίο τα τελευταία 

χρόνια τα κουμούνια και οι συνοδοιπόροι τους μας 

έχουν στερήσει: Την Βασιλεία. Δεν νοείται Ελλάς 

χωρίς Βασιλέα. Αυτό προκύπτει επιστημονικώς από 

την ανάλυση της ιστορίας δια μέσου των αιώνων. 

Αναφέρω ονόματα λαμπρών βασιλέων: Αγαμέμνων, 

Περικλής, Μέγας Αλέξανδρος, Μέγας Κωνσταντίνος, 

Καποδίστριας, Ιουστινιανός, Όθων, Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος. Τι θα ήτο το έθνος χωρίς αυτούς;  

Εκείνο που ανεβάζει τον θεσμό της Βασιλείας 

υπεράνω όλων, είναι ότι αποτελεί το αντιστάθμισμα 

στον προαιώνιο εχθρό του έθνους μας, τον 

κομουνισμό. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα. Ποια 

ήταν η πρώτη ενέργεια των συνοδοιπόρων; Να 

αλλάξουν ακόμα και το τροπάριο της εκκλησίας μας 

και αντί «νίκας της βασιλεύσοι» να το κάνουν «νίκας 

της ευσεβεύσοι». Ποιοι πολέμησαν τον βασιλέα 

Κωνσταντίνο τον Α΄; Οι Βενιζελοκομουνιστές! 

Πάντως, ευτυχώς ο Βενιζέλος τα τελευταία του 
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χρόνια βρήκε την εθνική πυξίδα και ομολόγησε τον 

μέγα πατριωτισμό του Βασιλέως, αλλά και του 

εθνικού ηγέτου Ιωάννου Μεταξά.  

Τι ζητούσαν τα κουμούνια και ο Μεταξάς 

αναγκάσθηκε να περιορίσει λιγάκι τις ελευθερίες του 

λαού; Να φύγει ο Βασιλεύς Γεώργιος! Ποιος ήταν 

ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που οι 

εαμοβούλγαροι έκαναν τα Δεκεμβριανά; Να μην 

έρθει ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Β΄! Ο Βασιλεύς Γεώργιος 

ήρθε στην Ελλάδα μετά από το τίμιο δημοψήφισμα 

του λαού. Όμως τα κουμούνια το αμφισβήτησαν και 

πήραν τα όπλα εναντίον της μητέρας πατρίδος. Έτσι 

έγινε ο απεχθής συμμοριτοπόλεμος.  

Στο θρόνο ανέβηκε ο Βασιλεύς Παύλος. Ήταν 

μια γλυκύτατη μορφή. Έλλην μέχρι τελευταίας 

ρανίδος του αίματός του και πάρα πολύ καλός 

Χριστιανός. Όλοι οι Έλληνες τον ονόμασαν «ο καλός 

βασιλιάς». Όμως, ο Βασιλεύς Παύλος είχε το 

ελάττωμα της υπερβολικής καλοσύνης και αυτό από 

τα κουμούνια θεωρήθηκε αδυναμία. Ευτυχώς όμως 

υπήρχε η Βασίλισσα Φρειδερίκη! Γνήσια Ελληνίδα! 

Δυναμική και αποφασιστική! Τίμια και ηθική! Όλος ο 

λαός την αγάπησε και την ένιωσε σαν μητέρα του. 

Μόνο οι κομουνιστές και οι σεξουαλικώς ανώμαλοι 

δεν την λάτρεψαν.  
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Η ανθρωπιστική δράση της μεγάλης 

Βασίλισσας Φρειδερίκης κατά τον συμμοριτοπόλεμο, 

αλλά και μετά, θα μείνει στην ιστορία. Ίδρυσε 

πολλές οργανώσεις, όπως «η φανέλα του στρατιώτη» 

και «τα τσιγάρα του στρατιώτη». Μοίρασε στα 

κορίτσια τα βιβλιάρια απόρων κορασίδων και τα 

προίκισε. Επισκέφτηκε ακόμα και τη Μακρόνησο και 

παρακολούθησε το πώς γινόταν η εθνική 

αναμόρφωση των ανανηψάντων κομουνιστών και 

πώς αποδίδονταν στην κοινωνία λευκοί και 

αμόλυντοι για να ενσωματωθούν εις τον εθνικόν 

κορμόν. Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της η 

Βασίλισσα Φρειδερίκη το έδειξε στα παιδιά. 

Κινητοποίησε τον εθνικό στρατό και μάζεψε όλα τα 

ορφανά και δυστυχισμένα παιδιά πριν προλάβουν οι 

κομουνιστοσυμμορίτες να τα στείλουν σκλάβους στο 

Σιδηρούν Παραπέτασμα. Έφτιαξε γι’ αυτά 

παιδουπόλεις παραδεισένιες. Τα έσωσε από την 

πείνα και τα κουμούνια. Τα μόρφωσε και όταν 

μεγάλωσαν τους έδωσε δουλειά. Μάλιστα πολλά 

παιδιά στάλθηκαν στην Αμερική για υιοθεσία και τα 

χρήματα που εισπράχτηκαν η ίδια Βασίλισσα τα 

χρησιμοποίησε για εθνικούς σκοπούς. Ο λαός 

αγκάλιασε τη Βασίλισσα και την έκανε Θεοδώρα, 

Ασπασία και Ζαντάρκ της Ελλάδος. Ακόμα οι 

εθνικόφρονες Έλληνες έχουν την εικόνα της στο 
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εικονοστάσι και προσεύχονται σ΄ αυτήν την αγία 

βασίλισσα. Μόνο η Παναγία είναι πάνω από τη 

Βασίλισσα Φρειδερίκη!  

Οι κομουνιστές μίσησαν τη Βασίλισσα 

Φρειδερίκη επειδή την αγάπησε τόσο πολύ ο λαός και 

θέλησαν να της κάνουν κακό. Στο Λονδίνο της 

επιτέθηκαν και τη χτύπησαν με σκοπό να τη 

δολοφονήσουν, η γυναίκα του αιμοσταγή συμμορίτη 

Αμπατιέλου και ο με χρήματα της Μόσχας 

βουλευτής της κομουνιστικής ΕΔΑ Λαμπράκης, αλλά 

ο καλός Θεός της Ελλάδος έσωσε τη Βασίλισσά μας. 

Μετά από αυτά ο Λαμπράκης είχε το θράσος να 

κάνει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν μικρός 

αλλά θυμάμαι τον πατέρα με δύο φίλους του, τον 

Γκοτζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη, λαϊκοί τύποι 

αλλά γνήσιοι εθνικόφρονες Έλληνες, που κατέβηκαν 

σε ειρηνική διαδήλωση για να δείξουν ότι η 

Θεσσαλονίκη δεν ανέχεται τα κουμούνια. Και ξέρετε 

τι έκαναν οι κομουνιστές; Δολοφόνησαν οι ίδιοι τον 

βουλευτή τους Λαμπράκη για να διασύρουν τη 

Βασίλισσα, να συκοφαντήσουν τους γνήσιους 

Έλληνες αξιωματικούς και να ρίξουν την κυβέρνηση 

Καραμανλή.  

Ο Βασιλεύς Παύλος απέθανε και στο θρόνο 

ανέβηκε ο Κωνσταντίνος Β΄ ο οποίος ήταν νέος και 

άπειρος. Ευτυχώς, όμως, στο πλάι του βρισκόταν η 
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μητέρα του, η μεγάλη Ελληνίδα Βασίλισσα Μήτηρ 

Φρειδερίκη, η οποία τον συμβούλευε στις δύσκολες 

στιγμές. Έτσι, ο Κωνσταντίνος έριξε την 

κομουνιστοκίνητη κυβέρνηση των Γεωργίου και 

Ανδρέα Παπανδρέου και το 1967 όρκισε την Εθνική 

Κυβέρνηση της 21ης Απριλίου, η οποία έσωσε τη χώρα 

από τον κομουνιστικό κίνδυνο. 

Δυστυχώς, όμως, κάποια στιγμή ο 

Κωνσταντίνος ξέφυγε από την επιρροή της 

Βασιλίσσης Μητρός Φρειδερίκης και παρασυρόμενος 

από φίλους του που επηρεάζονταν από 

συνοδοιπόρους του διεθνούς κομουνισμού, έκανε 

κίνημα εναντίον της Εθνικής Επαναστατικής 

Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα την αυτοεξορία του.  

Τα χρόνια πέρασαν και οι Αμερικάνοι έφεραν 

τον Καραμανλή στην εξουσία. Αυτός, δυστυχώς, για 

να εξευμενίσει τους κομουνιστές δεν έφερε πίσω τον 

βασιλέα όπως ήταν το χρέος του. Εδώ θα πρέπει να 

πω ότι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος έχει πλέον 

ωριμάσει και αν γινόταν πάλι Βασιλεύς θα ήταν 

γνήσιος συνεχιστής του εθνικού έργου της 

δυναστείας του. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν 

ακόμα όπως έπρεπε, αλλά εμείς οι γνήσιοι 

εθνικόφρονες Έλληνες περιμένουμε.  

Οι καιροί ου μενέτοι! Πολύ σύντομα ο 

εξαδάκτυλος Βασιλεύς Κωνσταντίνος, όπως λένε τα 
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ιερά πεπρωμένα της φυλής μας, θα επανέλθει στο 

θρόνο του μετά πλήρους δόξης. Και τότε οι δυο 

πυλώνες του έθνους και της Ορθοδοξίας, Βασιλεύς 

Κωνσταντίνος και Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, θα 

κατακρημνίσουν τα ερυθρά μιάσματα στα Τάρταρα 

της ιστορίας και η Ελλάς θα μεγαλουργήσει! 
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12. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ 

ΠΟΤΑΜΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Είμαι ο γνήσιος εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος. 

Θα σας μιλήσω για τον χειρότερο εξωτερικό εχθρό 

της πατρίδος, τους Τούρκους. Και το τονίζω 

εξωτερικό, διότι ο εσωτερικός μας εχθρός, ο 

κομουνισμός, είναι πολύ χειρότερος.  

Κατ’ αρχάς τι είναι οι Τούρκοι; Μια κατώτερη 

βιολογικά και πολιτιστικά ράτσα. Έχετε δει τις 

φάτσες τους; Κάτι μαυριδερά απαίσια πλάσματα με 

μεγάλες μύτες και λίγα κοινά σημεία με άνθρωπο. 

Φυσικό δεν είναι; Πριν από λίγο καιρό ζούσαν ακόμα 

σε σπηλιές και σε ημιάγρια κατάσταση στα βάθη της 

ανατολής. Κάποιος βυζαντινός αυτοκράτορας, 

επειδή στο κράτος υπήρχε έλλειψη εργατικών χεριών 

τους έφερε στην περιφέρεια να δουλέψουν. Σας 

θυμίζει τίποτα αυτό; Λοιπόν αυτό ήταν μέγα λάθος, 

γιατί τους εκπολιτίσαμε κάπως και αυτοί έγιναν 

δύναμη επικίνδυνη για το Βυζάντιο. Ελπίζω τα 

παθήματα του παρελθόντος να μας γίνουν μάθημα 

για το μέλλον. Τέλος πάντων, άρχισαν πόλεμοι και 

τέλος μια μέρα στις 29 Μαΐου 1453, η Πόλις Αιάλετω. 

Έτσι όλη η Ελλάδα σκλαβώθηκε στους Τούρκους επί 

400 χρόνια.  
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Ξέρω ότι τα κουμούνια θα πουν ότι η 

αυτοκρατορία ήταν ήδη παρηκμασμένη ή ότι το 

Βυζάντιο δεν ήταν Ελλάδα, αλλά τα ψέματά τους δεν 

είναι δυνατόν να παραποιήσουν την ιστορία, άρα τα 

κουμούνια να σκάσουν. Ίσως κάποιοι συνοδοιπόροι 

να πείτε ότι το Βυζάντιο θα μπορούσε να είχε σωθεί 

αν είχε γίνει δεκτή η βοήθεια από τη Δύση. Όμως 

ποιο θα ήταν το τίμημα της βοήθειας από τη Δύση; 

Να πεθάνει η Ορθοδοξία και να γίνουμε σκλάβοι 

στον πάπα της Ρώμης! Αυτό θα ήταν απαράδεκτον! 

Όπως απεδείχθη, επειδή κρατήσαμε μέσα μας την 

Ορθοδοξία επιζήσαμε ως έθνος. Αυτό είναι άλλη μία 

απόδειξη ότι Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία. Η Τουρκική 

κατοχή κράτησε μέσα στις καρδιές μας άσβεστη τη 

φλόγα του έθνους, διότι δεν ξεπουλήσαμε την 

θρησκεία μας, ενώ αν υποκύπταμε στον πάπα 

σήμερα θα είμασταν απλώς ευρολιγούρια χωρίς 

εθνική υπόσταση.  

Όπως είπα και πριν, η σκλαβιά μας στους 

μισητούς Τούρκους κράτησε 400 χρόνια. Όπως λέει 

και το τραγούδι «μαύρη ήταν η νύχτα στα βουνά, 

μαύρη σαν καλιακούδα». Οι Έλληνες καταπιέζονταν 

φρικτά. Οι Τούρκοι έκαναν παιδομάζωμα και έκαναν 

τα Ελληνόπουλα γενίτσαρους, σύστημα που 

αντέγραψαν αργότερα οι κομουνιστές. Η φορολογία 

του σουλτάνου ήταν αβάσταχτη. Οι Τούρκοι μας 



 

58 

ήθελαν αμόρφωτους και απαγόρευσαν όλα τα 

σχολεία. Οι Τούρκοι μαζί με τους Αρβανίτες και τους 

Αιγυπτίους αλώνιζαν όλη τη χώρα και έσφαζαν 

όποιον Έλληνα ήθελαν.  

Ποιος ήταν ο φάρος που κράτησε τους Έλληνες 

να παραμείνουν Έλληνες τόσα χρόνια; Φυσικά η 

Ορθοδοξία. Το Πατριαρχείο με επίσημη εγκύκλιό 

του, κρυφά πάντα από τους Τούρκους, διαμήνυσε 

στις εκκλησίες και τα μοναστήρια όλης της χώρας να 

οργανώσουν κρυφά σχολειά. Εδώ θα σταθώ λίγο στα 

κουμούνια που αμφισβητούν την ύπαρξη του κρυφού 

σχολειού. Υπάρχουν αποδείξεις! Τον πίνακα του 

Νικηφόρου Γκύζη δεν τον έχετε δει; Επίσης, στα 

δύσκολα εκείνα χρόνια, οι δεσποτάδες σε 

συνεργασία με εκλεκτούς Έλληνες, τους 

κοτζαμπάσηδες, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να 

απαλύνουν τον πόνο των σκλαβωμένων Ελλήνων, 

μειώνοντας διαρκώς τους φόρους του σουλτάνου, 

αψηφώντας τον κίνδυνο που διέτρεχαν.  

Και τότε ήλθε η 25η Μαρτίου 1821. Ο Παλαιών 

Πατρών Γερμανός το σήκωσε το τιμημένο λάβαρο! 

(Είχε δίκιο ο παππούς για την ανωτερότητα των 

Γερμανών!) Αυτό το τιμημένο λάβαρο ήταν γραφτό 

να ανυψωθεί και πάλι, πολλά χρόνια μετά, στην 

πλατεία συντάγματος από τον αρχιεπίσκοπο 

Χριστόδουλο στη λαοσύναξη για τις ταυτότητες, 
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πράγμα που φανερώνει τη συνέχεια των εθνικών 

μας αγώνων. Ξέσπασε λοιπόν η επανάσταση, αυτή η 

εθνεγερσία που όμοιά της ξανάγινε μόνον το 1967. Οι 

Έλληνες ξεσηκώθηκαν εναντίον των Τούρκων για 

του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την 

ελευθερία. Σκεφτείτε, ότι ακόμα και αυτά τα 

αναμφισβήτητα γεγονότα οι κομουνιστές τα 

αρνούνται και θέλουν να παραστήσουν την εθνική 

επανάσταση ως ταξική. Ας γελάσω!  

Ο αγώνας ήταν σκληρός και άνισος. Όμως του 

Έλληνος ο τράχηλος σκλαβιά δεν υποφέρει. Έτσι 

γεννήθηκαν τόσοι ήρωες. Ο Θεόδωρος Καραϊσκάκης, 

ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης, η Μπουμπουλίνα, ο 

Διγενής Ακρίτας, ο Ρήγας Φεραίος, ο Κανάρης, ο 

Μιαούλης, ο Νικηταράς και ο Τουρκοφάγος και 

πολλοί άλλοι ακόμα που έδωσαν τα πάντα για τον 

εθνικό αγώνα. Οι Τούρκοι αντέδρασαν βίαια και οι 

σφαγές τους ήταν απερίγραπτες. Σούβλισαν τον 

Αθανάσιο Διάκο. Κατέστρεψαν το Σούλι, τη Χίο και 

τα Ψαρά. Στα Καλάβρυτα εκτέλεσαν όλους τους 

άνδρες. Όμως αυτά δεν επτόησαν τους ηρωικούς 

Έλληνες. Ο Καραϊσκάκης νίκησε το Δράμαλη στα 

Δολιανά, την πατρίδα του Λαλιώτη και κατέλαβε την 

τότε πρωτεύουσα της Ελλάδος την Τριπολιτσά. Στο 

Κούγκι, εκεί ψηλά στο Σούλι, ο Παπαφλέσσα 

ανατίναξε 5.000 Τούρκους και ο καλόγερος Σαμουήλ 
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κατέσφαξε στο Μανιάκι τους τουρκοαιγύπτιους του 

Ομέρ Βρυώνη. Ο Κανάρης έκαψε όλον τον τουρκικό 

στόλο.  

Έτσι η Ελλάδα ελευθερώθηκε και διώξαμε τους 

Τούρκους. Τα κουμούνια λένε ότι μας βοήθησαν οι 

ξένοι με τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, αλλά και αυτό 

φυσικά είναι αισχρό ψέμα. Γίναμε ξανά ανεξάρτητο 

κράτος και αποκτήσαμε επιτέλους και βασιλέα! Η 

Ελλάς προχωρούσε από νίκη σε νίκη και 

απελευθέρωσε όλους σχεδόν τους σκλαβωμένους 

Έλληνες.  

Δυστυχώς όμως δεν είχαμε γλιτώσει από το 

άσβεστο ζωώδες μίσος των Τούρκων. Με τη βοήθεια 

των κομουνιστών το 1922 χάσαμε τα εδάφη μας στη 

Μικρά Ασία και μας ήρθαν πρόσφυγες όλοι οι 

τουρκόσποροι. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 

σφαγιάστηκαν και θανατώθηκαν ανηλεώς. Οι 

φιλοκομουνιστές πολιτικοί τους έδωσαν την Ίμβρο 

και την Τένεδο. Με τη βοήθεια της προδοσίας των 

Αμερικανών και του Μακάριου, το 1974 μας πήραν 

και τη μισή Κύπρο, ενώ αν στην Ελλάδα ήταν ακόμα 

ο Ιωαννίδης και στην Κύπρο ο Σαμψών, η Κύπρος θα 

ήταν όλη δικιά μας. Για την Κύπρο όμως θα σας πω 

αναλυτικά αργότερα. Μετά από όλα αυτά, πώς να 

μην μας χωρίζουν από τους Τούρκους ποτάμια 

αίματος;  
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Εμείς τους δεχόμαστε στη Θράκη σαν 

μουσουλμανική μειονότητα, ενώ αυτοί μας έχουν 

κάνει τόσα. Αν είναι δυνατόν! Τζαμιά σε ένα αμιγώς 

Ορθόδοξο Χριστιανικό κράτος! Και τους χαϊδεύουμε 

κιόλας. Και παίζονται στην τηλεόραση και σίριαλ 

που κάνουν σεξ Έλληνες και Τούρκοι. Αίσχος!!!! Φτου 

σας!!! Και λέμε να μπει η Τουρκία στην Ευρώπη. Και 

όλο υποχωρούμε. Αυτή η εθνική μας ταπείνωση στα 

Ίμια δεν θα ξεχαστεί παρά μόνο όταν ξεπλυθεί με το 

αίμα των Τούρκων και των ενδοτικών 

πασοκατζήδων. Και οι πολιτικοί μας χορεύουν μαζί 

τους ζεμπέκικα και κάνουν και κουμπαριές. Και 

δεχόμαστε διάλογο μαζί τους. Αν είναι δυνατόν! Αν 

όλα αυτά δεν είναι εθνική προδοσία, τι είναι;  

Και το χειρότερο; Τα απάτριδα κουμούνια μαζί 

με άλλους ψευτοκουλτουριάρηδες ανθέλληνες 

διεθνιστές της δεκάρας μιλάνε για ελληνοτουρκική 

φιλία! Μέχρι λένε να αλλάξουμε τα βιβλία της 

ιστορίας μας για να μην στεναχωρούμε τους 

μεμέτηδες. Κύριοι είστε προδότες της πατρίδος!  

Η Ελλάς χρειάζεται μία νέα εθνική πολιτική, η οποία 

θα εκπληρώσει όλους τους εθνικούς μας πόθους και 

θα πάρει εκδίκηση από τους Τούρκους για όσα μας 

έχουν κάνει. Οι ελπίδες όλων των εθνικοφρόνων 

Ελλήνων στρέφονται, (σε ποιον άλλο;) στον εθνάρχη 

Χριστόδουλο.  
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13. Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ 

 

Εγώ, ο γνήσιος εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος, 

είμαι και πάλι μαζί σας, για να σας πω για τον 

μέγιστο κίνδυνο που διατρέχει το έθνος μας από την 

άτιμη ράτσα των Αλβανών. Το κακό με τους 

Αλβανούς τον τελευταίο καιρό έχει παραγίνει. Τους 

βλέπεις παντού, ακόμα και το καλοκαίρι στη 

θάλασσα να κάνουν μπάνιο! Γέμισε η Ελλάδα μας 

από αλλοδαπούς εγκληματίες. Δεν κοιμόμαστε πια 

ήσυχοι.  

Αυτό που έγινε επί Πασοκοκρατίας είναι 

εθνικόν έγκλημα. Εντάξει, χρειαζόμασταν κάποιους 

ξένους εργάτες να κάνουν τις βαριές δουλειές. Στην 

αρχή, δε λέω, λογικά ήταν τα πράγματα. Όταν για 

Έλληνα εργάτη έπρεπε να πληρώσεις 5.000 δραχμές, 

στον Αλβανό έδινες ένα χιλιάρικο και πολλά του 

ήταν. Ήταν και λίγοι στην αρχή και τους ελέγχαμε. 

Τώρα κοντεύουνε να γίνουν περισσότεροι από εμάς 

και οι Αλβανίδες γεννάνε σαν τις κουνέλες. Ξέρετε τι 

γίνεται στα δημόσια σχολεία; Τα μισά παιδιά είναι 

Αλβανάκια. Εγώ τα παιδιά τα δικά μου τα στέλνω σε 

ιδιωτικό σχολείο, όπως σας έχω πει. Σιγά μη 

δεχόμουν να κάθεται ο γιος μου στο ίδιο θρανίο με 

ένα βρομερό Αλβανάκι!  
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Ωραία, θα δεχθώ ότι δεν είναι δυνατόν να μην 

έχουμε ξένους, γιατί μας χρειάζονται. Εντάξει, από 

την Ουκρανία και την Τσεχία μας έρχονται ωραίες 

γυναίκες, χρήσιμες γιατί επιτελούν κοινωνικό έργο. 

Επίσης, τα καημένα ανήλικα παιδιά, που μετά από 

την πιο ανήθικη καταπίεση που είχαν στα κράτη του 

Σιδηρού Παραπετάσματος, δεν είναι κακό να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έχω γνωρίσει 

κοριτσάκια και αγοράκια από τη Ρουμανία και τη 

Ρωσία και τα λυπήθηκα για αυτά που είχαν περάσει 

από τους κομουνιστές και τους έδωσα καλό 

φιλοδώρημα. 

Ας φύγουμε από τα ευαίσθητα προσωπικά μου 

δεδομένα και ας ξαναγυρίσουμε στους Αλβανούς. Τι 

έκανε το ΠΑΣΟΚ; Τους έδωσε κάρτες εργασίας και 

τους νομιμοποίησε, με συνέπεια να ανεβούν τα 

μεροκάματά τους. Όχι και να πληρώνουμε και ΙΚΑ 

στον Αλβανό που μας κουβαλάει τα μπάζα! Το κακό 

είναι ότι ο Καραμανλής τώρα συνεχίζει τα ίδια. Είναι 

αυτή μεταναστευτική πολιτική; Θα έπρεπε να 

παρθούν αυστηρά μέτρα. Να έρχονται μόνον όταν 

υπάρχει ανάγκη, να μένουν σε πρόχειρους 

καταυλισμούς, να τους πληρώνουμε όσο εμείς 

κρίνουμε σωστό, να απαγορεύεται να κυκλοφορούν 

τη νύχτα και όταν τελειώνουν οι δουλειές να τους 

στέλνουμε στη βρωμοαλβανία τους. Επίσης που 
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ακούστηκε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

Έλληνες στην παιδεία και την υγεία; Αν θέλουν 

σχολείο ή νοσοκομείο θα πρέπει να πληρώνουν και 

μάλιστα ακριβά.  

Έχετε αναλογισθεί τον κίνδυνο που διατρέχει η 

Ελλάς αν συνεχισθεί η σημερινή κατάσταση; Έτσι 

όπως αυξάνονται οι Αλβανοί γρήγορα θα αλλοιωθεί 

το εθνικό μας στοιχείο. Δεν πάει άλλο! Αν είχαμε 

τώρα γνήσια εθνική κυβέρνηση θα είχε ανοίξει τη 

Γυάρο και τη Μακρόνησο και θα είχαμε απομονώσει 

τους επικίνδυνους Αλβανούς. Η Ελλάς κινδυνεύει και 

οι πιο πολλοί κωφεύετε! Είναι πολύ άτιμη φάρα οι 

Αλβανοί.  

Το ξεπούλημα των εθνικών μας ιδανικών από 

το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο αποκορύφωμα και η Μαριέτα 

Γιαννάκου το συνεχίζει. Έρχονται και παρέρχονται οι 

εθνικές μας επέτειοι της 25ης Μαρτίου και της 28ης 

Οκτωβρίου και δεν έχει ακόμα απαγορευτεί δια 

νόμου να γίνονται σημαιοφόροι στις παρελάσεις μας 

οι Αλβανοί. Θέλουν να δίνουν σε Αλβανούς τη 

σημαία μας, που βάψανε με το αίμα τους οι πρόγονοί 

μας στους αγώνες εναντίον εξωτερικών και 

εσωτερικών εχθρών. Πώς το λένε; «τα άγια τη σκισή» 

ή κάπως έτσι. Θα τρίζουν τα κόκαλα των 

Θερμοπυλών αν Αλβανός μαθητής γίνει 

σημαιοφόρος.  
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Την όλη υπόθεση τη δημιούργησαν οι 

ψευτοπροοδευτικοί και ψευτοκουλτουριάρηδες του 

ΠΑΣΟΚ και των ανθελληνικών κομουνιστικών 

κομμάτων. Από πού και ως που να κρατήσει την 

Ελληνική σημαία Αλβανός; Το 1940 πολεμήσαμε 

στην Αλβανία και τώρα αυτοί θα μας πάρουν το 

εθνικό μας σύμβολο; Οι Αλβανοί που θέλουν να μας 

πάρουν τη μισή Ελλάδα και να την κάνουν 

τζαμουριά, δηλαδή να τη γεμίσουν τζαμιά!  

Θυμόσαστε αυτόν τον, πώς τον λεν, τον Τζενάι; 

Και ποιος ήταν αυτός ο μαθητής; Σιγά τον άριστο! 

Πήρε βαθμούς γιατί (όπως διάβασα στην espresso) 

είχε μεγάλο βαθμό στη γυμναστική. Έμαθα (από το 

μπατζανάκη του ξαδέρφου μου που ξέρει έναν 

περιπτερά στο χωριό του Αλβανού) ότι δεν τον λένε 

Οδυσσέα, αλλά κάτι Αλβανικό που δεν θυμάμαι και 

από σίγουρες πηγές ότι κάποιοι καθηγητές του, 

πράσινες προοδευτικούρες καθοδηγούμενοι από τα 

κουμούνια, τον πριμοδότησαν βαθμολογικά του 

σκοτωμού.  

Και πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό. Τι 

παριστάνει η σημαία μας; Το Σταυρό! Τι έχει το 

κοντάρι ψηλά; Το Σταυρό! Άρα η Ελλάδα σημαίνει 

Ορθοδοξία. Είναι απαράδεκτο να αγγίζει τη σημαία 

μας κάποιος που δεν είναι Έλλην Εθνικόφρων 

Χριστιανός Ορθόδοξος! Με την ευκαιρία να σας πω 
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ότι αυτός που μια μέρα θα σώσει την Ελλάδα από τα 

κουμούνια και τους συνοδοιπόρους τους, είναι ο 

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος!  

Να τελειώνει λοιπόν η ιστορία και με τη σημαία 

και με τους Αλβανούς. Να ξεκουμπιστούν όλοι από 

την Ελλάδα. Και να σκάσουν τα κουμούνια και οι 

ψευτοπροοδευτικοί ψευτοκουλτουριάρηδες και να 

μην πιπιλίζουν την καραμέλα ότι εμείς οι γνήσιοι 

Έλληνες είμαστε φασίστες και ρατσιστές. 
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14. Η ΔΗΘΕΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Εγώ είμαι πάλι. Ο καθαρός Έλλην Νεκτάριος, 

γνήσιος απόγονος των ενδόξων προγόνων μας που 

μεγαλούργησαν. Αυτοί οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι 

Έλληνες, βάλλονται τα τελευταία χρόνια από τα 

κουμούνια και τους διεθνείς συνοδοιπόρους τους. 

Τόνοι βοθρολάσπης εκτοξεύονται καθημερινά 

εναντίον τους. Τα γνωστά ανθελληνικά κέντρα 

προσπαθήσουν να πείσουν ότι οι παμμέγιστοι 

πρόγονοί μας ήσαν ομοφυλόφιλοι. Εγώ θα γκρεμίσω 

το ψέμα αυτό και θα τους ξεσκεπάσω.  

Εδώ να σας τονίσω τη μέγιστη ποιοτική 

διαφορά που υπερέχουμε εμείς οι εθνικόφρονες από 

τα κουμούνια. Εμείς πάντα βγάζουμε 

αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα, έγγραφα και 

φωτογραφίες και οι απόψεις μας είναι πάντα 

επιστημονικά και ιστορικά τεκμηριωμένες. Τα 

κουμούνια, όμως, λένε λόγια χωρίς στοιχεία και 

έχουν το θράσος να αμφισβητούν τα δικά μας 

στοιχεία! Σκεφτείτε, δεν θεωρούν αξιόπιστα τα 

στοιχεία που προέρχονται από τα αρχεία των 

ταγμάτων ασφαλείας! Αν είναι δυνατόν!  

Ξέρετε από πού ξεκίνησε το παραμύθι ότι τάχα 

μου οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ομοφυλόφιλοι; Από την 
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Αγγλία, τον παράδεισο των ανωμάλων. Κάποιοι 

λοιπόν Εγγλέζοι πισωγλέντηδες ψευτοδιανοούμενοι, 

για να καταξιώσουν τη διαστροφή τους, έγραψαν 

άρθρα ότι δήθεν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 

ομοφυλόφιλοι, με το σκεπτικό ότι οι προγονοί μας 

είχαν κύρος και έτσι η κοινωνία θα δεχθεί την 

ανωμαλία τους. Για τον ανήθικο σκοπό τους 

επιστράτευσαν και κάποια κουμούνια κατοίκους 

Ελλάδος, προσέξτε δεν λέω Έλληνες, που 

παρίσταναν τους ερευνητές και τους πλήρωσαν για 

να παραχαράξουν την ιστορία μας. Άλλο που δεν 

ήθελαν οι απάτριδες να αρχίσουν τους αντεθνικούς 

λίβελους. Και τσάμπα θα το έκαναν, μόνο και μόνο 

για να βλάψουν τη μητέρα πατρίδα. Εδώ στην 

Ελλάδα, η πρώτη προσπάθεια σπίλωσης των 

προγόνων μας έγινε το 1970, νομίζω στο περιοδικό 

«εικόνες», με ψευτοέρευνα με τίτλο: «Η 

ομοφυλοφιλία των αρχαίων Ελλήνων». Ευτυχώς 

όμως, τότε η Ελλάς είχεν εθνικήν κυβέρνησιν και ο 

έντιμος και ηθικός πατριώτης αξιωματικός 

Θεοφιλογιαννάκος, έκλεισε το περιοδικό και έστειλε 

στη φυλακή τους υπεύθυνους του περιοδικού, 

κομουνιστοκίνητους Λάμψα και Λαμπρία.  

Το ότι τα περί ομοφυλοφιλίας των προγόνων 

μας είναι χυδαία ψεύδη είναι αυταπόδεικτον και θα 

σας το αποδείξω εντελώς επιστημονικά. Η αλήθεια 
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βρίσκεται στα κύτταρά μας, τα οποία είναι γεμάτα 

από την εξαιρετική Ελληνική ουσία. Αυτό δεν 

επιτρέπει ελαττώματα και διαστροφές. Πώς είναι 

δυνατόν τα τέλεια γονίδια που οδήγησαν το έθνος 

μας στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη να επέτρεψαν 

τέτοιο πράγμα; Άρα τα κουμούνια να καταπιούν την 

τάπα τους και να το βουλώσουν. 

Δυστυχώς, είναι αλήθεια ότι σε μερικούς 

κατοίκους της Ελλάδος δημιουργήθηκε πρόβλημα 

λόγω έλλειψης της Ελληνικής ουσίας από τα 

κύτταρά τους. Όμως αυτό έγινε στις αρχές του 20ου 

αιώνα και όχι νωρίτερα. Έτσι από το 1918 και μετά 

άρχισαν τα παρατράγουδα. Εμφανίστηκαν τα 

αρρωστημένα κατώτερα πνευματικά και ηθικά όντα 

τα οποία έγιναν απάτριδες, άθεοι, κομουνιστές και 

ομοφυλόφιλοι. Αυτοί είναι οι εχθροί της πατρίδος! 

Θα αναφέρω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, που 

ήταν από όλα τα παραπάνω, τον αιμοσταγή 

εαμοβούλγαρο σφαγέα Άρη Βελουχιώτη. Το ότι ο 

Βελουχιώτης ήταν ομοφυλόφιλος έχει αποδειχθεί με 

ατράνταχτα φωτογραφικά ντοκουμέντα, από 

έντιμους εθνικόφρονες Έλληνες, άρα, δεν χωράει η 

παραμικρή αμφισβήτηση. Αυτά τα ερυθρά κιναιδικά 

μιάσματα πολέμησαν οι γνήσιοι Έλληνες μέσα από 

εθνικές οργανώσεις, σαν την λαμπρή οργάνωση Χι 

και τα εξαίσια τάγματα ασφαλείας. Έτσι, από τα 



 

70 

παραπάνω προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία ότι τα 

περί ομοφυλοφιλίας των προγόνων μας δεν είναι 

παρά ασύστολα και αντεθνικά ψεύδη και χυδαία 

προπαγάνδα των αισχρών ανθελλήνων 

κομουνιστών.  

Στις μέρες μας και από την εποχή του ΠΑΣΟΚ 

και μετά που άρχισε ο ηθικός κατήφορος της χώρας, 

οι κομουνιστές ομοφυλόφιλοι πήραν τα πάνω τους. 

Στα κανάλια αλωνίζουν οι διάφοροι Βαλιανάτοι και 

Λαλιώτηδες. Να μην ξεχνάμε και τη Λιάνα Κανέλλη 

αλλά ούτε και τη Δήμητρα Λιάνη ε; Ο Γκιωργκάκης 

Παπανδρέου έχει ομοφυλόφιλους συμβούλους! Δεν 

είμαι και σίγουρος, αλλά και ο Καραμανλής είχε 

κοντά του το Σπηλιωτόπουλο, που ο μέγας αρχηγός 

Γ. Καρατζαφέρης είχε πει Σαλώμη. Στην τηλεόραση 

διαρκώς προβάλλονται οι θέσεις των ανωμάλων. 

Βλέπετε πού προσπαθούν να οδηγήσουν τα 

κουμούνια την Ελλάδα μας;  

Όπως ξέρετε, πρόσφατα γυρίστηκε η χυδαία 

κινηματογραφική ταινία για τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Φυσικά δεν πήγα να την δω και ούτε και πρόκειται! 

Στην ταινία ο παμμέγιστος Μέγας Αλέξανδρος 

παρουσιάζεται ως ομοφυλόφιλος. Αν είναι δυνατόν! 

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήτο γνήσιος Έλλην και 

πρόδρομος της Ορθοδοξίας, άρα οι λασπολογίες δεν 

έχουν την παραμικρή υπόσταση αλήθειας και 
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πρόκειται για σκόπιμα αισχρά ψέματα. Έχω στοιχεία 

τα οποία δεν μπορώ ακόμα να δημοσιοποιήσω, τα 

οποία αποδεικνύουν πώς και γιατί γυρίστηκε αυτή η 

αισχρή ταινία. Λοιπόν, η απόφαση να γυριστεί η 

ταινία πάρθηκε σε μυστική σύσκεψη που έγινε στο 

Σικάγο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 

το Εβραϊκό λόμπι των ΗΠΑ, Σκοπιανοί 

αξιωματούχοι, Τούρκοι πράκτορες και ο Λαλιώτης. Ο 

σκοπός της ταινίας ήταν να μειωθεί διεθνώς το 

κύρος της χώρας μας. Ευτυχώς έχουν γνώσιν οι 

φύλακες. Ο μέγας Έλλην αρχηγός Γιώργος 

Καρατζαφέρης αποκάλυψε την αντεθνική 

συνωμοσία! Με το κύρος του απέδειξε σε όλη την 

οικουμένη ότι η ταινία λέει ψέματα και αυτό είχε σα 

συνέπεια την παγκόσμια εισπρακτική της αποτυχία. 

Αυτό αποδεικνύει ότι οι Έλληνες όταν σκέπτονται 

εθνικώς, μεγαλουργούν.  

Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Οι εθνικώς 

σκεπτόμενοι έχουν ήδη καταλάβει. Τα ανθελληνικά 

κουμούνια ακόμα!!!  

 

 

 

 

 

 



 

72 

15. Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚΙΣΜΟΥ 

 

Εγώ ο γνήσιος Έλλην Νεκτάριος θα σας 

αφηγηθώ την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που 

τόσα δεινά συσσώρευσε στη χώρα. Θα σας καταθέσω 

ντοκουμέντα τα οποία θα κάνουν να ξετυλιχτούν 

μπροστά στα μάτια σας οι πιο χειροτερότερες 

στιγμές της ιστορίας μας.  

Ποιος ήταν ο ιδρυτής και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ 

Ανδρέας Παπανδρέου; Ο γιος του Παπατζή που το 

1944 είχε πει το απίστευτο «και εις την λαοκρατίαν 

πιστεύομεν». Ουσιαστικά ο Ανδρέας ήταν άτομο 

χωρίς προσόντα, ανασφαλές, εύκολα παρασυρόμενο 

σε όλα, αλλά τρομερά εγωπαθές, πεισματικό και 

τρομερά φιλόδοξο.  

Νέος ήταν Τροτσκιστής. Συλλαμβάνεται από 

την ασφάλεια, καρφώνει τους φίλους του και 

αφήνεται ελεύθερος. Ο μπαμπάκας του τον στέλνει 

να σπουδάσει στο Αμέρικα. Δεν υπηρέτησε ποτέ στον 

Ελληνικό Στρατό! Τον φέρνει ο Καραμανλής στην 

Ελλάδα να δουλέψει στα οικονομικά, αλλά αυτός 

ασχολείται με την πολιτική, βάζοντας τρικλοποδιές 

στον ίδιο τον πατέρα του, δημιουργώντας δική του 

ομάδα μέσα στο κόμμα της Ένωσης Κέντρου. 

Οργανώνει μέσα στο στρατό την προδοτική ομάδα 

«ΑΣΠΙΔΑ» και παράλληλα κάνει μυστικές 
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συμφωνίες με τους κομουνιστές σε βάρος της 

Ελλάδος.  

Ευτυχώς, το 1967 οι έντιμοι πατριώτες 

αξιωματικοί δια της εθνικής επαναστάσεως έσωσαν 

την πατρίδα από τον Ανδρεοκομουνιστικόν κίνδυνον. 

Ο Ανδρέας φυγαδεύεται στο εξωτερικό, μετά από την 

περίεργη προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού 

προέδρου Τζόνσον. Σε όλη την επταετία, για 

αντίσταση κάνει ταξιδάκια και σπέρνει μπάσταρδα 

παιδιά.  

Όταν οι Αμερικάνοι φέρνουν στην Ελλάδα τον 

Καραμανλή, ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Γρήγορα διώχνει με 

τις κλωτσιές τα αξιόλογα στελέχη και γίνεται 

μονοκράτωρ του κόμματός του. Κάνοντας λαϊκίστικη 

αντιπολίτευση και εκμεταλλευόμενος την 

εγκατάλειψη της Νέας Δημοκρατίας από τον 

Καραμανλή, καταφέρνει το 1981 να γίνει 

πρωθυπουργός.  

Η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας 

από το Ανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ ήταν καταστροφική για 

την Ελλάδα. Ανίκανοι Λαλιώτηδες και 

Τσοχατζόπουλοι γίνονται υπουργοί, διαταράσσονται 

οι σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ που τότε πολεμούσε τον 

κομουνισμό, αναγνωρίζεται το προδοτικό ΕΑΜ των 

κομουνιστοσυμμοριτών ως εθνική αντίσταση, το 

λαϊκό εισόδημα μειώνεται, οι ηθικές αξίες 
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κατρακυλούν, η Ορθοδοξία κατασυκοφαντείται, 

δίνονται δικαιώματα στα κουμούνια, παντού 

επιβάλλεται καθεστώς μίζας και ρεμούλας. Ο 

Ανδρέας εξαπατά τον Καραμανλή κάνοντας πρόεδρο 

δημοκρατίας τον ασήμαντο δικαστικό Σαρτζετάκη, 

που κάποτε είχε τολμήσει να κατηγορήσει 

εθνικόφρονες ότι δήθεν δολοφόνησαν τον 

κομουνιστή Λαμπράκη, ενώ όλοι ξέρουμε ότι 

φονιάδες του ήταν τα ίδια τα κουμούνια. Στην 

προσπάθειά του να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του 

τύπου συνεργάζεται με τον πράκτορα της ΣΙΑ 

Κοσκωτά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστιο 

πολιτικό και ηθικό σκάνδαλο.  

Αρρωσταίνει σοβαρά, αλλά δεν πτοείται. 

Διώχνει την Αμερικανίδα σύζυγό του Μάργκαρετ, 

που δεν ήξερε ούτε ελληνικά να μιλήσει και 

παντρεύεται την ελευθέρων ηθών αεροσυνοδό 

Δήμητρα ή Μιμή Λιάνη. Μετά την προδοσία Σαμαρά 

κατά του Μητσοτακη ξαναγίνεται πρωθυπουργός, 

αλλά τώρα είναι σκιά του εαυτού του. Βιολογικό 

ράκος σέρνεται από τη μύτη από τη Μιμή, η οποία 

είναι στην πραγματικότητα υπερπρωθυπουργός και 

φιλοδοξεί να γίνει η Εβίτα Περόν της Ελλάδος, ενώ η 

χώρα γίνεται ρεζίλι διεθνώς. Τελικά ο Ανδρέας 

πεθαίνει έχοντας κάνει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο 

κακό που μπορούσε να κάνει κάποιος.  



 

75 

Το ΠΑΣΟΚ περνάει στην κλίκα των 

εκσυγχρονιστών του Σιμήτη, ο οποίος 

χρησιμοποιώντας βία, νοθεία και κάθε είδους 

πολιτική απάτη, καταφέρνει να κρατήσει την 

εξουσία μέχρι το 2004. Η περίοδος Σιμήτη ήταν πιο 

μαύρη και από την προηγούμενη. Η Ελλάς 

ταπεινώνεται εθνικά στα Ίμια. Η ρεμούλα γίνεται 

πλέον καθεστώς. Η διαφθορά απλώνεται παντού. Ο 

Σιμήτης έχει το θράσος να έρθει σε αντιπαράθεση 

με τον αυθεντικό Ελληνόφρονα Αρχιεπίσκοπο 

Χριστόδουλο. Τέλος ο Ελληνικός λαός αηδιασμένος 

διώχνει το ΠΑΣΟΚ από την εξουσία, ενώ ο Σιμήτης 

βλέποντας το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια 

του εγκαταλείπει άτακτα την αρχηγική καρέκλα.  

Πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στα στελέχη 

του ΠΑΣΟΚ στα μαύρα χρόνια που μας κυβερνούσε. 

Ο Λαλιώτης, ένας συνταξιούχος φοιτητής της 

οδοντιατρικής, εξαργυρώνει την συμμετοχή του στο 

κορυφαίο φιάσκο του πολυτεχνείου και γίνεται ο εξ 

απορρήτων σύμβουλος του αρχηγού στην αρχή και 

υπερυπουργός της πολιτικής ατιμίας στη συνέχεια. Ο 

Παπούλιας, ο σύνδεσμος του Ανδρέα με τα 

κουμούνια και φιλοαλβανός, τώρα με την ψήφο και 

του μικρού Καραμανλή, του Κωστάκη, γίνεται 

πρόεδρος δημοκρατίας. Ο Πάγκαλος, ένα όρθιο βόδι 

μειωμένης αντίληψης, από τη στιγμή που διώχθηκε 
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από υπουργός, το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να 

βρίζει και να αντιπολιτεύεται το κόμμα του. Το μόνο 

σημείο στο οποίο όλοι τους συμφωνούσαν, ήταν 

το φαγοπότι.  

Η μακροβιότερη υπουργός του ΠΑΣΟΚ ήταν η 

ανεκδιήγητη (ο Θεός να την συγχωρέσει) Μελίνα 

Μερκούρη. Δεν ήταν παρά μία ηθοποιός δεύτερης 

διαλογής και στο «ποτέ την Κυριακή» έπαιζε απλά 

τον εαυτό της. Η οικογένειά της ήταν συνεργάτες 

των Γερμανών και η ίδια το έπαιζε εθνική αντίσταση 

και φούμαρα. Παντρεύτηκε από υπολογισμό τον 

σκηνοθέτη Ζακ Ντασέν και έπαιξε σε ταινίες με 

αποτέλεσμα να γίνει γνωστή. Ασπάσθηκε τον 

Εβραϊσμό, άρα ήταν εχθρός της Ελλάδος.  

Επί της επταετίας της εθνικής κυβερνήσεως 

παρίστανε την αντιστασιακή φορώντας ένα κόκκινο 

κουρέλι και σαχλοτραγουδώντας σε όλη την Ευρώπη. 

Εκλέχτηκε βουλευτίνα στον Πειραιά με τα λεφτά του 

Ζακ Ντασέν. Δεν είχε τελειώσει ούτε το γυμνάσιο 

κι όμως έγινε υπουργός πολιτισμού. Φυσικά στο 

υπουργείο της εκτός από φρουφρού και αρώματα δεν 

έκανε απολύτως τίποτα. Μόνη της κάποτε 

παραδέχτηκε ότι είχε πάει με 30.000 άνδρες! Πέθανε 

και οι πασόκοι έκαναν την ιεροσυλία να την 

μεταφέρουν πάνω σε κιλλίβαντα πυροβόλου, 
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κηλιδώνοντας τα όπλα με τα οποία η πατρίδα 

πολέμησε τον κομουνισμό.  

Το Πασόκ έχασε τις εκλογές. Αρχηγός του τώρα 

είναι ο ανεκδιήγητος Γκιωργκάκης, που έγινε 

αρχηγός επειδή ήταν γιος του πατέρα του και 

εγγονός του παππού του. Παιδί της Αμερικανίδας 

μαμάς Μάργκαρετ ελέγχεται απόλυτα από αυτήν. 

Ακόμα και τα ελληνικά του δεν είναι καλά. Είναι πιο 

πολύ Αμερικάνος από ο,τιδήποτε άλλο. Οι απόψεις 

του είναι απαράδεκτες. Είναι υπέρ της ελεύθερης 

διακίνησης ναρκωτικών. Αν γινόταν πρωθυπουργός 

στα κυλικεία των σχολείων θα πουλούσαν πρέζα. Οι 

πολιτικές του θέσεις είναι ακραιφνώς 

φιλοαμερικανικές και ανθελληνικές. Απόδειξη ότι 

για το Κυπριακό ήταν ναιναίκος στο σχέδιο Ανάν. Ο 

Θεός της Ελλάδος να μας φυλάει μην γίνει ποτέ 

πρωθυπουργός κάποιος σαν αυτόν, γιατί αυτό θα 

είναι το οριστικό τέλος του έθνους μας.  

Αυτή είναι η ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε 

όλοι πιστεύω, ότι πρέπει όλοι οι εθνικώς σκεπτόμενοι 

Έλληνες ποτέ να μην επιτρέψουμε το κόμμα αυτό να 

ξαναπαίξει ενεργό πολιτικό ρόλο στη χώρα μας. 
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16. Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΗΣ 21ης  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

 

Είμαι ο Νεκτάριος που όλοι πλέον με 

γνωρίζετε. Είμαι γνήσιος Έλλην εθνικόφρων και 

Ορθόδοξος Χριστιανός. Θα σας μιλήσω για μία από 

τις πιο χρυσές σελίδες της εθνικής μας ιστορίας, την 

επανάστασιν της 21ης Απριλίου 1967.  

Ποία ήτο η κατάστασις της χώρας την 

παραμονήν της επαναστάσεως; Τραγική από κάθε 

απόψεως. Η Ελλάς ευρίσκετο εν κινδύνω. 

Πρωθυπουργός ήτο ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο 

οποίος αν και αρχηγός της ΕΡΕ είχε 

κρυπτοκομουνιστικάς τάσεις. Αυτό απεδείχθη 

αργότερον όταν αποδέχθηκε την άποψιν των 

ερυθρών μιασμάτων ότι το κονσερβοκουτοσφακτικόν 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήτο τάχα μου εθνική αντίστασις και ο 

συμμοριτοπόλεμος εμφύλιος πόλεμος. Είχον 

προκηρυχθεί αι εκλογαί αι οποίαι ήτο βέβαιον ότι θα 

έδιδον την νίκην εις τον Γεώργιον και Ανδρέαν 

Παπανδρέου και θα ανεδείκνυαν ισχυρόν το όπισθεν 

της ΕΔΑ κρυπτόμενον προδοτικόν κομουνιστικόν 

κόμμα. Εις άπασαν την χώραν εκυριάρχουν αι υπό 

των κομουνιστών κατευθυνόμεναι αναρχικαί 

εκδηλώσεις.  

Υπήρχον πληροφορίαι ότι θα εγένετο απόβασις 

Σοβιετικών δυνάμεων εις την Πελοπόννησον. Οι 
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κομουνισταί, μετά από την προβοκάτσιά τους να 

δολοφονήσουν τον δικό τους Λαμπράκη για να 

διασύρουν αυτούς που συγκροτούν τον εθνικόν μας 

κορμόν, ετοιμάζονταν δια νέον γύρον και είχον 

μαζέψει Σοβιετικόν οπλισμόν σε καμιόνια. Εάν 

εγένοντο αι εκλογαί, η Ελλάς θα εχάνετο. Οι 

Παπανδρέου θα ορκίζοντο εις την πλατείαν 

συντάγματος και μάλιστα όχι εις το ιερόν 

Ευαγγέλιον, αλλά εις το κεφάλαιον του Μαρξ και 

του Λένιν! Ο κρατικός μηχανισμός θα περνούσε εις 

τας φονικάς χείρας των κομουνιστών. Αι ηρωικαί 

ένοπλοι δυνάμεις και τα τιμημένα σώματα 

ασφαλείας θα αποσυντήθενταν και θα δημιουργείτο 

ερυθρός στρατός κατά τα σοβιετικά πρότυπα με 

αρχηγούς βετεράνους κομουνιστοσυμμορίτας. Θα 

εξαπολύοντο φοβεροί διωγμοί εναντίων των 

εθνικοφρόνων. Θα κατηργείτο η Ορθοδοξία από 

επίσημος θρησκεία μας. Ήτο μαθηματικώς βέβαιον 

ότι η Ελλάς τελικώς θα εδένετο εις το άρμα της 

αιμοσταγούς Ρωσίας και η καταστροφή του έθνους 

θα ήτο αναπόφευκτος.  

Και τότε έγινεν ως ηλιακή έκλαμψις η εθνική 

επανάστασις. Οι τίμιοι πατριώτες εθνικόφρονες 

αξιωματικοί έκαναν το εθνικόν των καθήκον προς 

την μητέραν πατρίδαν. Έσωσαν την χώραν εκ του 

κομουνιστικού κινδύνου. Αναφέρω μερικά ονόματα 
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των εθνικών μας ηρώων: Παπαδόπουλος, Ιωαννίδης, 

Παττακός, Μακαρέζος, Θεοφυλογιαννάκος, 

Ζωϊτάκης, Λαδάς, Ασλανίδης και τόσοι άλλοι! 

Ειδικώς ο Παπαδόπουλος ήτο ο μέγας ηγέτης, μέγας 

πατριώτης και γνήσιος Έλλην, καθώς είχεν 

υπηρετήσει εις τα ηρωικά τάγματα ασφαλείας.  

Η εθνική επανάστασις ήτο ειρηνική και 

αναίμακτος και ο λαός την εναγγάλισεν αμέσως. 

Προ της 21ης Απριλίου 1967 η Ελλάς ευρίσκετο εις το 

χείλος της αβύσσου, αλλά δια της εθνικής 

επαναστάσεως έκαμεν ένα βήμα εμπρός! Η χώρα 

ήτο ως να είχεν πιεί σαμπάνια από τη μέγιστη χαρά 

της (αυτό κάπου το άκουσα, όπως σας έχω ήδη 

αναφέρει, αλλά δεν θυμάμαι πού και μάλλον εδώ 

κολλάει). Ήτο μια εθνική παλιγγενεσία ισάξια αυτής 

του 1821, του 1940, των Θερμοπυλών και του 

Μαραθώνος (δεν αναφέρω την Σαλαμίναν διότι το 

έπος αυτό ετελέσθη εις την θάλασσαν).  

Ιδού τι έκανεν η εθνική επαναστατική 

κυβέρνησις:  

 Έστειλεν άμεσα τα επικίνδυνα κουμούνια 

στις φυλακές και τις εξορίες.  

 Απέλυσεν τους κομουνιστάς και τους 

συνοδοιπόρους αυτών από τον δημόσιον 

τομέαν. 

 Απηγόρευσεν τας αναρχικάς εκδηλώσεις. 
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 Επέβαλεν παντού τον νόμον και την 

τάξιν. 

 Έγινεν το οικονομικόν θαύμα!  

 Απέβαλεν τους παλαιοκομματικούς 

πολιτικούς από τον εθνικόν κορμόν.  

 Απεκατέστησεν τους διωχθέντας 

πατριώτας που είχον υπηρετήσει εις τα 

πατριωτικά τάγματα ασφαλείας, καθώς 

επίσης και αυτούς που είχον αδίκως 

κατηγορηθεί δια την δολοφονίαν 

Λαμπράκη.  

 Ανεσυγκροτήθησαν εις πλήρη εθνικήν 

βάσιν αι ένοπλοι δυνάμεις και τα σώματα 

ασφαλείας και έγιναν ικανά ώστε να 

πολεμούν τον κομουνισμόν.  

 Απεκατέστησεν το κύρος της Ορθοδοξίας. 

Έγινε πραγματικώς μία Ελλάς Ελλήνων 

Χριστιανών. 

Επιτέλους οι Έλληνες απέκτησαν ξανά εις τα 

χείλη των το χαμόγελό τους το οποίο είχαν χάσει 

από τον συμμοριτοπόλεμον.  

Ουδεμία σοβαρά αντίστασις εναντίον της 

εθνικής επαναστάσεως έλαβεν χώραν, πράγμα που 

δείχνει ότι υπέρ της εθνικής κυβερνήσεως ήσαν 

σύμπαντες οι Έλληνες πλην των κομουνιστών. Ο 

λαός περνούσε καλά από οικονομική άποψη και ήταν 
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πολύ ευτυχισμένος. Οι βόμβες των Σιμήτηδων και η 

βλακώδης απόπειρα δολοφονίας του εθνικού ηγέτου 

μας, δηλώνουν απλώς την απόγνωσιν των 

ξενοκίνητων κομουνιστών και των συνοδοιπόρων 

τους.  

Όσο για το πολυτεχνείο, όλοι ξέρουμε ότι ήταν 

ένα ανεκδιήγητο φιάσκο. Δεν ήταν παρά μία 

ασήμαντος αναρχοκομουνιστική εκδήλωση της 

πλάκας και διογκώθηκε από την κομουνιστική 

προπαγάνδα. Ουδείς εφονεύθη εις το 

πολυτεχνείον. Οι δήθεν νεκροί ήσαν δημιουργήματα 

της αρρωστημένης φαντασίας της ΚΝΕ. Ποιοι 

κέρδισαν από το πολυτεχνείο; Ο Λαλιώτης, ο 

Τζουμάκας και η Δαμανάκη! Αυτό τα λέει όλα!  

Εκεί που η εθνική κυβέρνησις διέπρεψεν ήσαν 

τα εθνικά μας θέματα. Το διεθνές κύρος της χώρας 

ευρέθη εις το ζενίθ. Εις το Κυπριακόν 

ακολουθήθηκεν η ορθή πολιτική. Παρ’ ολίγον και η 

Κύπρος θα είχεν προσαρτηθεί εις την μητέραν 

Ελλάδαν. Οι πατριώτες Ιωαννίδης και Σαμψών ήσαν 

έτοιμοι για να μεγαλουργήσουν εθνικώς. Όμως ο 

Μακάριος κάλεσε τους Τούρκους στο νησί και οι 

Αμερικάνοι έφεραν τον Καραμανλή, ο οποίος ήταν 

πολύ υποχωρητικός και η υπόθεσις της Κύπρου 

εχάθη την υστάτην ώρα.  
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Εμείς, οι γνήσιοι εθνικόφρονες Έλληνες, θα 

έχουμε για πάντα στην καρδιά μας την εθνικήν 

επενάστασιν της 21ης Απριλίου 1967. Είναι ο φάρος 

που μας οδηγεί.  

Ζήτω ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης!  

Ζήτω ο Βασιλεύς!  

Ζήτωσαν τα τάγματα ασφαλείας!  

Ζήτω το έθνος!  

Θάνατος στα κουμούνια!  

Ζήτω ο Γεώργιος Καρατζαφέρης!  

Ζήτω ο γνήσιος Έλλην εθνάρχης και αυριανός 

ηγέτης μας, αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος! Αλλά γι’ 

αυτόν τον παμμέγιστο σταυραετό της 

Ελληνορθοδοξίας λέω να σας πω στη συνέχεια. 
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17. Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

 

Εγώ ο γνήσιος Έλλην Νεκτάριος καθώς και 

όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι εθνικόφρονες πατριώτες 

που γαλουχηθήκαμε από τα ιδανικά των ταγμάτων 

ασφαλείας, έναν έχουμε για αρχηγό: Τον 

παμμέγιστο εθνάρχη μας Αρχιεπίσκοπο 

Χριστόδουλο.  

Πρόκειται για μία χαρισματική 

προσωπικότητα. Ευφυέστατος, τρομερά μορφωμένος 

και πολύγλωσσος, με μεγάλες ικανότητες, 

εθνικόφρων, με βαθιά πίστη στο έθνος και την 

Ελληνορθοδοξία. Από νέος έδειξε τις μεγάλες του 

ικανότητες τις οποίες αναγνώρισαν ο Ιερώνυμος, ο 

Σεραφείμ και οι ηγέτες της εθνεγερσίας της 21ης 

Απριλίου, οι οποίοι του έδωσαν υπεύθυνες θέσεις εις 

την εκκλησία μας. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη 

καρδιά είχε, όταν πρόσφατα ρωτήθηκε για την 

αντεθνική δολοφονική δράση των ξενοκίνητων 

κομουνιστών την εποχή εκείνη, απέφυγε για λόγους 

εθνικής ενότητας να απαντήσει λέγοντας την 

ιστορική φράση: «εγώ τότε μελετούσα». Τα 

κουμούνια βέβαια τον κατηγόρησαν ακόμα και γι’ 

αυτό. Έγινε μητροπολίτης Δημητσάνας όπου 

διέπρεψε. Έφερε στο δρόμο της Ορθοδοξίας πολλά 

απολωλότα πρόβατα, όπως εμπόρους ναρκωτικών, 
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που χάρη σε αυτόν δεν καταδικάστηκαν, επέστρεψαν 

στο δρόμο του Θεού και του έθνους και υπηρέτησαν 

την πατρίδα σε μυστικές αποστολές.  

Και τότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και ο 

μακαριότατος κλήθηκε να ανέλθει στα ανώτατα 

αξιώματα της Ορθοδοξίας και να γίνει 

Αρχιεπίσκοπος. Η θεία χάρις τον βοήθησε να 

εκλεγεί. Οι αντεθνικώς σκεπτόμενοι τον 

κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησε ανέντιμα μέσα 

όπως το να κατηγορήσει τους αντιπάλους του για 

οικονομικές ατασθαλίες ή ότι στην εκλογή του 

βοήθησε ένας ομοφυλόφιλος μεγαλοεκδότης, ενώ τα 

κουμούνια είπαν ότι πριν εκλεγεί πήρε την έγκριση 

του Αμερικανού πρεσβευτή. Όλα αυτά τα ψεύδη 

όμως κατέρρευσαν. Αμέσως μετά την εκλογή του 

έδειξε το δημοκρατικό του πρόσωπο, αφού από τους 

πρώτους που δέχθηκε ήταν ο εκπρόσωπος της 

Χρυσής Αυγής.  

Έγινε ο καλύτερος αρχιεπίσκοπος που υπήρξε 

ποτέ. Μιλούσε για όλα προς το λαό. Τα λόγια του 

ήταν κεραυνός για τα κουμούνια. Έκανε πάντα 

πατριωτικό κήρυγμα. Αποκάλυψε τους γραικύλους 

και τα ευρωλιγούρια. Στη Μητρόπολη ιερουργούσε 

φορώντας τα ολόχρυσα άμφια τα 

διαμαντοστολισμένα και την πλατινένια μήτρα με τα 

ρουμπίνια, που οδηγούσαν το λαό στο μεγαλείο της 
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Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πλησίασε τη νεολαία 

λέγοντας καταπληκτικά ανέκδοτα και οι μαθητές 

πάντα τον αποθέωναν. Ήταν μεγάλη στιγμή όταν 

αποκάλεσε «χάχα» έναν μαθητή. Για όλα αυτά ο 

λαός τον αγάπησε και του έδινε πολύ υψηλό 

ποσοστό δημοτικότητας, ακριβώς όσο και στον 

νικητή του big brother, κάτι που κανένα άλλο 

πρόσωπο της δημόσιας ζωής δεν κατάφερε.  

Όπως όλοι οι μεγάλοι πολεμήθηκε από τους 

κομουνιστές και τους συνοδοιπόρους τους. Εναντίον 

του στράφηκε ο Βαρθολομαίος, ο πατριάρχης. Και τι 

είναι ο πατριάρχης σήμερα; Ένας ασήμαντος 

Τούρκος υπήκοος που το μόνο που κάνει είναι να 

φωτογραφίζεται με τους Έλληνες τουρίστες στην 

Κωνσταντινούπολη. Και όμως, τόλμησε να τα βάλει 

με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Όμως ο μεγάλος 

Έλλην Χριστόδουλος βγήκε και πάλι νικητής.  

Η επόμενη μεγάλη εθνική μάχη ήταν το 

ζήτημα των ταυτοτήτων. Οι ανθέλληνες θέλησαν να 

αποκόψουν τους Έλληνες από την Ορθοδοξία. Οι 

γνήσιοι Έλληνες όμως έδωσαν την εθνική μάχη. 

Μαζεύτηκαν τρία εκατομμύρια υπογραφές. Από τους 

πρώτους υπέγραψαν ο σημερινός πρωθυπουργός 

Καραμανλής μαζί με τη Νατάσσα και το Βίκτορα 

Μητρόπουλο. Είναι ψέμα ότι κινητοποιήθηκε όλος ο 

κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για 
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αντιπολίτευση προς το ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες 

υπέγραψαν ακολουθώντας τη φωνή της εθνικής τους 

συνείδησης και την εκκλησία που έχουν μέσα τους, 

όπως είπε ο Ψωμιάδης. 

Όμως από τις μεγάλες λαοσυνάξεις που 

έγιναν, αναδείχτηκε ο ρόλος του Αρχιεπίσκοπου 

Χριστόδουλου ως Εθνάρχη. Κανένας άλλος πολιτικός 

δεν έκανε τόσο μεγαλοπρεπείς συγκεντρώσεις! Η 

στιγμή που ο Εθνάρχης Χριστόδουλος σήκωσε ψηλά 

το τιμημένο λάβαρο της Αγίας Λαύρας και από κάτω 

οι καλόγριες λικνίζονταν ρυθμικά, ήταν όντως 

κορυφαία και έχει για πάντα χαραχθεί στη μνήμη 

μου. Όμως τότε φάνηκε και το μικρό ηθικό ανάστημα 

του αποτυχημένου πολιτικού, που τυχαία βρέθηκε 

στη θέση του προέδρου της δημοκρατίας και 

φοβούμενος τα κουμούνια αγνόησε τα τρία 

εκατομμύρια εθνικοφρόνων υπογραφών. Όμως το 

θέμα δεν έχει κλείσει και πολύ γρήγορα όλοι οι 

Έλληνες θα έχουν το τιμημένο Χ. Ο. στις ταυτότητές 

τους.  

Μία άλλη περίπτωση που απέδειξε το μεγαλείο 

του εθνάρχη Χριστόδουλου ήταν οι Νομαρχιακές 

εκλογές. Ο Καραμανλής είχε ως υποψήφιο έναν 

ανθέλληνα καθοδηγούμενο από τα κουμούνια. Ο 

Μακαριότατος έστρεψε τον υγιώς σκεπτόμενο λαό 

προς το κόμμα του εθνικόφρονος καλού Χριστιανού 
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Γιώργου Καρατζαφέρη και η εκλογή του απάτριδος 

απετράπη. Όμως ο Καραμανλής όταν κέρδισε τις 

εκλογές αποδείχτηκε αχάριστος και λησμόνησε ότι 

την πρωθυπουργία την οφείλει στον Χριστόδουλο, 

οπότε κωλυσιεργεί στο να εκτελέσει όσα ο 

Μακαριότατος δικαίως απαιτεί.  

Τώρα η Αγία μας Εκκλησία περνάει δύσκολες 

στιγμές. Βάλλεται πανταχόθεν. Όλα όσα λέγονται 

είναι χυδαία ψέματα! Τα πάντα χαλκεύτηκαν από 

σκοτεινά σατανικά κέντρα και στόχο έχουν τον 

εθνάρχη Χριστόδουλο, αλλά και την ίδια την 

Ορθοδοξία μας. Ο Μακαριότατος καταφερόταν 

πάντα με εθνικό θάρρος ενάντια στους Αμερικάνους. 

Μάλιστα κατά το βομβαρδισμό της Ορθόδοξης 

Γιουγκοσλαβίας τους είχε κατακεραυνώσει και αυτό 

ο Μπους δεν του το συγχώρησε ποτέ. Επίσης ο 

Εθνάρχης Χριστόδουλος αποκάλυψε και κατήγγειλε 

τους σατανικούς σκοπούς της παγκοσμιοποίησης. 

Ήταν για την παγκοσμιοποίηση ο μέγιστος κίνδυνος.  

Τέλος, δεν άφησε στα Ιεροσόλυμα να εκλεγεί 

πατριάρχης που υποστήριζαν οι μισητοί Εβραίοι. 

Έτσι έγινε μία μυστική σύσκεψη στην οποία 

αποφασίστηκε η με άνομα μέσα εξόντωση του 

Εθνάρχη Χριστόδουλου. Στη σύσκεψη αυτή μετείχαν: 

Πράκτορες της Μοσσάντ, πράκτορες της ΜΙΤ 

σταλμένοι από τον Βαρθολομαίο, αξιωματούχοι της 
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CIA, ο Λαλιώτης και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες 

πληροφορίες που δεν θέλω να πιστέψω, εκπρόσωπος 

του Καραμανλή (ίσως αυτός ο εκπρόσωπος να ήτο 

μυστικός πράκτωρ που εξυπηρετούσε στην ουσία τις 

ενέργειες του εθνάρχη Χριστόδουλου).  

Για την εξόντωση του Μακαριότατου 

διοχετεύτηκαν στον τύπο χίλια μύρια αισχρά ψεύδη. 

Την προώθηση των χαλκευμένων στοιχείων 

ανέλαβαν κάποιοι δημοσιογραφίσκοι της δεκάρας. 

Ξέρετε ποιοι; Αυτά τα πουλάκια τα κουμουνιστάκια, 

που με υποτροφία του κόμματός τους, του Κουκουέ 

εξωτερικού, στάλθηκαν στη Μόσχα και σπούδασαν 

την τέχνη να κάνουν το άσπρο μαύρο.  

Να τι γράφει ένας γνήσιος Έλλην πατριώτης:  

«Και τώρα εσείς απάτριδα κουμούνια επιχαίρετε 

διότι η Αγία Εκκλησία μας περνά δύσκολες ώρες; 

Επιχαίρετε, διότι έχει η εκκλησία απειροπλάσια 

απήχηση από τα κόμματά σας που παίρνουν 

μονοψήφιο νούμερο, ενώ κατά τα άλλα διατείνονται 

ότι εκπροσωπούν τον λαό (χωρίς να σας γιαουρτώνει 

κανείς όταν τα ισχυρίζεστε δημοσίως); Επιχαίρετε, 

διότι πάντα η θρησκεία ήταν εμπόδιο στις αθεϊστικές 

αμοραλιστικές σας απόψεις; Επιχαίρετε, διότι στα 

Ανατολικά κράτη που επικράτησε η δικτατορία του 

προλεταριάτου δεν κατορθώσατε να την εξαλείψετε, 

ενώ εδώ περνά κρίση μεγάλη; Επιχαίρετε, που ο λαός 
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του Θεού αποφεύγει τα αθεϊστικά αμοραλιστικά, 

κόμματά σας που τάχα το παίζουν ευαίσθητα, αλλά 

οι εκπρόσωποί σας έχουν σφάξει ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ για να επικρατήσουν οι γελοίες 

ανιστόρητες απόψεις σας για την οικονομία; Όταν 

έλθει η δύσκολη ώρα για την Ελλάδα, ΠΟΙΟΣ ΘΑ 

ΠΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ; Η Παπαρήγα της οποίας το 

κόμμα συνεφώνησε το 1946 να κηρυχθεί η 

Μακεδονία η Ελληνική, η Βουλγαρική και η Σέρβικη, 

ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ; Ο Αλαβάνος θα πει όχι, 

που τυγχάνει ο πλουσιότερος Έλλην πολιτικός του 

Ελληνικού κοινοβουλίου; Που ο προκάτοχός του 

Κωνσταντόποιυλος έλεγε ότι «το ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ είναι γιορτή των λουλουδιών και της 

Άνοιξης» και γι’  αυτά δεν προτάθηκε για Πρόεδρος 

Δημοκρατίας; Ο Παπανδρέου θα πει όχι, που είναι 

Αμερικανός ψυχή τε και σώματι και παιδεία; Αυτός ο 

μετρίας νοημοσύνης ημιηλίθιος θα κυβερνήσει την 

Ελλάδα και θα αντιταχθεί στους Αμερικανούς, όταν 

έδωσε ΑΠΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ στην στάση του 

για το σχέδιο Αυνάν;» Ωραία δεν τα λέει στα 

κουμούνια;  

Οι καιροί ου μενέτοι! Όσες επιθέσεις και αν 

δεχθεί ο Εθνάρχης Χριστόδουλος, θα παραμείνει 

πιστός στις αξίες του Ελληνορθόδοξου τρίτου 

ελληνικού πολιτισμού που ανύψωσαν δύο άλλοι 
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μεγάλοι Έλληνες: ο Ιωάννης Μεταξάς και ο Γιώργος 

Καρατζαφέρης. Όσα ψέματα και αν ειπωθούν η 

εθνική αλήθεια μας θα λάμψει όπως έλαμψε και 

κατά τον συμμοριτοπόλεμο, όπου τα ηρωικά 

τάγματα ασφαλείας συνέτριψαν τα ερυθρά 

μιάσματα. Ας λένε τα κουμούνια Κωνσταντόπουλος, 

Βαρβιτσιώτης και Παπαρήγα να γίνει χωρισμός 

εκκλησίας και κράτους, η Ορθοδοξία είναι και θα 

είναι η Ελλάδα μας, όπως όταν το καλοκαίρι του 2004 

κερδίσαμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου. Κανένας δεν θα μπορέσει να νικήσει 

τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που είναι πλέον 

εθνικός ήρωας ισάξιος με τον Θεόδωρο Καραϊσκάκη. 

Η Αγία Τριάδα, δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός και η 

Παναγία θα κάνουν ξανά την Ελλάδα κυρίαρχο 

έθνος στη Γη όπως και επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Και ο ηγέτης που θα μας οδηγήσει στα ιερά 

πεπρωμένα της ανώτερης φυλής μας, θα είναι πάντα 

ο Παμμέγιστος Μακαριότατος με τον Βασιλέα στο 

πλάι του.  

Ζήτω το έθνος! Θάνατος στα κουμούνια! Ζήτω 

ο Εθνάρχης Χριστόδουλος! 
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18. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΟΥ 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ 

 

Είμαι ο γνήσιος εθνικόφρων Νεκτάριος. Είμαι 

Δεξιός και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό. Ανήκω εις την 

παράταξιν που εδόξασεν την Ελλάδα και πολέμησε 

τον κομουνισμόν μέχρις εσχάτων. Είμαστε η μόνη 

πατριωτική παράταξις, καθώς οι άλλοι ή είναι 

κουμούνια ή συνοδοιπόροι τους. Θα σας αναλύσω το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εθνικοφρόνου 

παρατάξεως.  

Η λαμπρή ιστορία της παράταξής μας χάνεται 

στα βάθη των αιώνων. Στην αρχαία Σπάρτη 

ετέθησαν για πρώτη φορά τα θεμέλια και η βάση της 

εθνικοφροσύνης. Ισχυρός στρατός, πειθαρχία, 

πεφωτισμένη εξουσία, ορθή πολιτική έναντι των 

ξένων εργατών, που τότε τους έλεγαν είλωτες.  

Ο μισητός κομουνισμός εμφανίστηκε τον 

εικοστό αιώνα. Στην Ελλάδα τον έφεραν οι Εβραίοι. 

Η εθνικόφρων παράταξις με ηγέτη τον βασιλέα 

Κωνσταντίνο Α΄ κινητοποιήθηκε αμέσως διότι 

αντελήφθη τον κίνδυνον. Οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι 

διαβρώθηκαν και έτσι εμφανίστηκαν οι 

Βενιζελοκομουνιστές. Αυτό είχε σαν συνέπεια από 

την κομουνιστική προδοσία να χαθεί η Μικρά Ασία 
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και να σβήσει προσωρινά η Μεγάλη Ιδέα του 

Ελληνισμού.  

Εκείνο το οποίο κάνει τη δεξιά παράταξή μας 

να ξεχωρίζει είναι ο πατριωτισμός. Όταν η Ελλάς 

κινδυνεύει δεν διστάζει ακόμα και να αναστείλει τη 

δημοκρατία για το καλό του έθνους και να επιβάλλει 

πεφωτισμένες δικτατορίες μέχρι ο εθνικός κίνδυνος 

να αποτραπεί. Αυτό έκανε ο μέγας Έλλην Ιωάννης 

Μεταξάς σε συνεργασία με τον βασιλέα Γεώργιο Β΄ 

το 1936 για να σώσει τη χώρα από τον κομουνιστικό 

κίνδυνο. Τότε ετέθησαν οι βάσεις της δημιουργίας 

της σύγχρονης Ελλάδος. Τότε ο μέγας σκαπανεύς 

ίδρυσε τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό. Όποιος λέει ότι 

ήθελε να μιμηθεί το Τρίτο Ράιχ του Χίτλερ είναι 

ανιστόρητο κουμούνι. Το μεγάλο επίτευγμα του 

Μεταξά ήταν ότι εξάρθρωσε το προδοτικό 

κομουνιστικό κόμμα. Οι δηλώσεις μετανοίας, το 

ρετσινόλαδο και ο πάγος θα μείνουν ως λαμπρές 

σελίδες στην εθνική μας ιστορία.  

Οι αλητοπροδότες κομουνιστές βρήκαν αφορμή 

τον πόλεμο και την κατοχή για να προωθήσουν τους 

αντεθνικούς τους σκοπούς. Ίδρυσαν το ΕΑΜ που είχε 

σαν σκοπό να προσαρτήσει την Ελλάδα στη 

Σοβιετική Ένωση. Ευτυχώς, όμως, η εθνική μας 

παράταξη έδρασε αποφασιστικά. Οι πατριωτικές 

κυβερνήσεις Τσολάκογλου και Ράλλη σε συνεργασία 
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με τους φωτισμένους Γερμανούς των Ες-Ες και της 

Γκεστάπο ίδρυσαν τα ηρωικά τάγματα ασφαλείας, 

την οργάνωση Χι και αρκετές ακόμα εθνικές ομάδες. 

Έτσι ανεκόπη η αντεθνική δράση των 

εαμοβούλγαρων κομουνιστών.  

Μια χαρακτηριστική περίπτωση εθνικής 

δράσης των πατριωτικών ταγμάτων ασφαλείας, που 

διάβασα πρόσφατα, είναι η εξής: Οι έντιμοι 

αγωνιστές των ταγμάτων ασφαλείας γύρισαν όλα τα 

νοσοκομεία και ανακάλυψαν όλους τους ασθενείς 

που ήσαν κομουνιστές, τους ανέφεραν στους 

Γερμανούς και αυτοί με τη σειρά τους, τους 

εκτέλεσαν. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν κάποια 

ερυθρά μιάσματα που θεωρούν αρνητική την 

ενέργεια αυτή των ταγμάτων ασφαλείας, αλλά από 

κουμούνια τι περιμένεις; Σκεφτείτε, ότι στις τάξεις 

του ΕΑΜ βρίσκονταν και οι Γερμανοί κομουνιστές!  

Όταν οι Γερμανοί αποχώρησαν από την 

Ελλάδα, οι κομουνιστές πήραν τα Ρωσικής 

κατασκευής όπλα τους και τα έστρεψαν εναντίον της 

μητέρας πατρίδας. Έτσι έγινε ο συμμοριτοπόλεμος 

με τις σφαγές με τα σκουριασμένα κονσερβοκούτια, 

το παιδομάζωμα και τα αχαλίνωτα σεξουαλικά 

όργια. Ποιος δεν ξέρει σήμερα ότι ο αιμοσταγής Άρης 

Βελουχιώτης ήταν ομοφυλόφιλος; Οι εθνικές 

δυνάμεις, με την υποστήριξη των εθνικοφρόνων 
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πολεμιστών των ταγμάτων ασφαλείας, νίκησαν στο 

Γράμμο και το Βίτσι τους εχθρούς της πατρίδος και η 

Ελλάς εσώθη.  

Όμως, την μετά τον συμμοριτοπόλεμο εποχή 

υπήρχε ένα πρόβλημα. Η Δεξιά παράταξή μας δεν 

ήταν ενωμένη και συγκροτημένη όπως έπρεπε. 

Βέβαια, οι κυβερνήσεις των φιλελευθέρων μη 

μπορώντας να κάνουν και αλλιώς, έκαναν το εθνικό 

τους χρέος. Για παράδειγμα, δεν τόλμησαν να 

διώξουν τους πατριώτες αξιωματικούς του ΙΔΕΑ, 

ούτε να μην εκτελέσουν τις αποφάσεις των 

στρατοδικείων. Έτσι στάλθηκαν στο απόσπασμα τα 

επικίνδυνα κουμούνια όπως ο Μπελογιάννης και ο 

Πλουμπίδης. Όμως, η εθνική παράταξη έπρεπε να 

πάρει την κατάσταση στα χέρια της, γιατί στους 

συνοδοιπόρους δεν μπορούσες να έχεις εμπιστοσύνη.  

Και τότε εμφανίστηκε ο αρχηγός 

στρατάρχης Παπάγος. Συνένωσε τη Δεξιά και πήρε 

την εξουσία. Οι φήμες ότι ήταν νόθος αδελφός του 

Βασιλέα Παύλου ήταν ανυπόστατες. Ο Εθνικός 

Συναγερμός επέβαλλε στη χώρα την πλήρη τάξη και 

ειρήνη. Οι κομουνιστές εξαφανίστηκαν. Οι λίγοι που 

απέμειναν αναμορφώθηκαν στη Μακρόνησο, τον 

«σύγχρονο Παρθενώνα» όπως είπε ο Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος. Εδώ να σημειώσω, όμως, ότι ο 

Κανελλόπουλος στα γεράματα ξεκούτιανε και 
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παρασυρμένος από τους κομουνιστές είπε τον 

συμμοριτοπόλεμο «εμφύλιο πόλεμο». Αν είναι 

δυνατόν!  

Όταν ο Παπάγος πέθανε η εθνικόφρων 

παράταξις έμεινε ακέφαλος. Η κατάσταση ήταν 

τραγική. Και τότε τη λύση έδωσε η πολυαγαπημένη 

του λαού Βασίλισσα Φρειδερίκη. Ανέδειξε 

πρωθυπουργό τον πλέον ικανό άνδρα: τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή! Όπως είπε η Βασίλισσα, 

η χώρα ήταν σαν να είχε πιει σαμπάνια! (Εδώ 

κολλάει αυτό τελικά). Τα κουμούνια βέβαια 

συκοφάντησαν τη Βασίλισσά μας ότι έκανε 

πρωθυπουργό τον εραστή της, αλλά ποιος τα 

λογαριάζει τα ερυθρά μιάσματα! 

Η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή κέρδισε 

τις εκλογές και άρχισε η αναγέννηση της χώρας. Επί 

μία οκταετία η Ελλάς ακολούθησε το δρόμο της 

προόδου, των έργων και της ευημερίας. Οι 

κομουνιστές και οι συνοδοιπόροι τους τον 

κατηγόρησαν ότι δήθεν έκανε βία και νοθεία στις 

εκλογές, αλλά φυσικά οι συκοφαντίες έπεσαν στο 

κενό. Τέλος τα κουμούνια δολοφόνησαν τον δικό 

τους βουλευτή Λαμπράκη και κατάφεραν να ρίξουν 

τον Καραμανλή, που πικραμένος αυτοεξορίστηκε 

στο Παρίσι αφήνοντας ακέφαλη την εθνική μας 

παράταξη.  
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Από το 1963 ως το 1967 ακολούθησε μια μαύρη 

περίοδος χάους και αναρχίας. Ευτυχώς που υπήρχε ο 

Βασιλεύς Κωνσταντίνος και (αν και μικρός σε ηλικία 

αλλά πεφωτισμένος ως Βασιλεύς) εμπόδιζε τον 

κομουνιστικό κατήφορο, όσο ήταν δυνατόν. Όμως η 

κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και 

αναγκάστηκε να επέμβει ο στρατός κάνοντας το 

εθνικό θαύμα της επαναστάσεως της 21ης 

Απριλίου 1967, για την οποία σας έχω μιλήσει 

αναλυτικά.  

Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο της χρυσής για 

την Ελλάδα επταετίας, στα δήθεν βασανιστήρια που 

ισχυρίζονται τα κουμούνια ότι γίνονταν και θα 

αποδείξω επιστημονικά και με ατράνταχτα στοιχεία 

ότι λένε αισχρά και ανυπόστατα ψέματα.  

1. Ο ίδιος ο ηγέτης της επαναστάσεως Γεώργιος 

Παπαδόπουλος το είχε διαψεύσει. Είπε μάλιστα: 

«Φέρατέ μου έστω και έναν βασανισθέντα και εγώ 

θα παραιτηθώ αύθις». Φυσικά κανέναν δεν του 

έφεραν διότι δεν υπήρχε, άρα δεν γίνονταν 

βασανιστήρια από την εθνική κυβέρνησή μας.  

2. Ποτέ δεν απεδείχθη δικαστικώς ότι γίνονταν 

βασανιστήρια. Γιατί, δηλαδή, σώνει και καλά να 

πιστέψουμε κάτι που κατερρίφθη στο δικαστήριο; 

Όσες δίκες αξιωματικών του στρατού και της 

αστυνομίας και αν έγιναν ουδέν απεδείχθη. Παρά 
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όμως το ότι δεν αποδείχθηκε τίποτα, οι δικαστές σε 

κάποιες περιπτώσεις έβγαλαν καταδικαστικές 

αποφάσεις ύστερα από εντολή του φιλοκομουνιστή 

Αβέρωφ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ περίπτωση που κάποιος 

τραυματίστηκε από «βασανιστήριο» είναι ο 

Μουστακλής. Στην πραγματικότητα, όμως, απλώς 

κάποιες ανάποδες έφαγε και έπεσε και χτύπησε. 

Ατύχημα ήταν!  

3. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ρωτήθηκε 

για τα βασανιστήρια. Απέφυγε να απαντήσει και 

είπε το ιστορικό: «δεν εγνώριζα διότι τότε 

μελετούσα». Ένας άνθρωπος με την φιλαλήθεια και 

τιμιότητα του Μακαριότατου, είναι δυνατόν να 

σιωπούσε αν γίνονταν βασανιστήρια την επταετία; 

Ασφαλώς όχι! Επομένως, ο κομουνιστικός μύθος 

περί βασανιστηρίων καταρρίπτεται. Συνεπώς, 

όποιος επιμένει σ’ αυτόν είναι ένας χυδαίος 

συκοφάντης.  

Από το 1974 και μετά η πορεία της παράταξης 

μας ήταν απογοητευτική. Ο Καραμανλής δεν είχε 

σχέση με τον παλιό Καραμανλή. Νομιμοποίησε το 

ΚΚΕ, βγήκε από το ΝΑΤΟ που πολεμούσε τότε τον 

κομουνισμό, φυλάκισε τους πατριώτες αξιωματικούς 

και δεν συνέχισε στην Κύπρο την εθνική πολιτική 

Ιωαννίδη και Σαμψών, με την οποία η Κύπρος θα 

ήταν όλη δική μας. Ο Αβέρωφ κατασυκοφάντησε την 
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εθνικοφροσύνη. Τέλος, ο Καραμανλής πήγε για 

πρόεδρος δημοκρατίας, εγκαταλείποντας το κράτος 

στο βρομερό ΠΑΣΟΚ.  

Οι αρχηγοί της Δεξιάς μας που ακολούθησαν 

ήταν πολύ μικροί. Ράλλης, Αβέρωφ, Μητσοτάκης, 

Έβερτ. Δεν κατάφεραν να νικήσουν τον πασοκισμό, 

ούτε να εξαφανίσουν τα κουμούνια.  

Σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση. 

Όμως εμείς οι γνήσιοι εθνικόφρονες είμαστε 

δυσαρεστημένοι. Το κόμμα της δεξιάς μας δεν είναι 

ιδεολογικά καθαρό και μιλά για τον κεντρώο χώρο. 

Έχει σταματήσει εντελώς ο γόνιμος 

αντικομουνισμός. Δεν διορίζονται στο δημόσιο τα 

δικά μας παιδιά. Ο Καραμανλής δεν ικανοποιεί τα 

εθνικώς αναγκαία που του ζητά ο Αρχιεπίσκοπος 

Χριστόδουλος. Μόνον το κόμμα ΛΑΟΣ του 

Γεωργίου Καρατζαφέρη ακολουθεί σήμερα σωστή 

εθνική πολιτική.  

Εμείς οι γνήσιοι εθνικόφρονες Έλληνες έχουμε 

εθνικό όραμα. Να ξαναγίνει η παράταξη της Δεξιάς 

μας όπως ήταν επί στρατάρχου Παπάγου. Να 

διωχθούν μέχρι οριστικής εξαφάνισης οι 

κομουνιστές, οι Αλβανοί και οι Εβραίοι. Να 

μετονομαστεί η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου σε 

λεωφόρο Ταγμάτων Ασφαλείας. Να 

επανενθρονισθεί μετά δόξης ο Βασιλεύς 
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Κωνσταντίνος Β΄. Να αποκατασταθεί πλήρως το 

κύρος της Ορθοδοξίας. Αρχηγός της εθνικής μας 

παράταξης να αναδειχθεί ο μέγας εθνάρχης 

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, με υπαρχηγούς τον Γ. 

Καρατζαφέρη, τον Ψωμιάδη και τον Ανδρεουλάκο. 

Μόνον έτσι το έθνος θα μεγαλουργήσει όπως 

προστάζουν τα πεπρωμένα του.  

Ζήτω το έθνος! Θάνατος στα κουμούνια! Ζήτω 

ο Βασιλεύς! Ζήτωσαν τα Τάγματα Ασφαλείας! Ζήτω 

ο Εθνάρχης Χριστόδουλος! 
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19. ΤΑ ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Είμαι και πάλι ο γνωστός σας γνήσιος 

εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος. Για την Κύπρο σας 

έχω μιλήσει και άλλες φορές. Όμως, τώρα θα σας 

κάνω πλήρη ιστορική και επιστημονική ανάλυση για 

το εθνικό μας αυτό θέμα. Θα σας αποδείξω ότι για 

την προδοσία της Κύπρου ευθύνονται αποκλειστικά 

ο Μακάριος, οι κομουνιστές και οι συνοδοιπόροι τους. 

Να πάψουν έτσι οριστικά αυτοί που συκοφαντούν 

τους ανήκοντες στον εθνικό κορμό.  

Το ότι η Κύπρος ήταν από εξανέκαθεν 

Ελληνική είναι αυταπόδεικτον. Εκεί βρέθηκε η 

Αφροδίτη της Μήλου. Εκεί πήγε ο Απόστολος 

Παύλος και ο Άγιος Κυπριανός. Εκεί πήγε ο 

Απόστολος Ανδρέας (επισκεπτόμενος το ομώνυμο 

μοναστήρι στην Καρπασία) αρκετές φορές. Το ίδιο 

έπραξε και ο Απόστολος Βαρνάβας, που 

εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κύπρο. Έτσι η Κύπρος 

είναι ένα από τα λίκνα της Ορθοδοξίας μας.  

Από τις αρχές του 20ου αιώνα τα κουμούνια 

είχαν βάλει στο μάτι την Κύπρο για να την 

προσαρτήσουν στη Ρωσία. Υπάρχουν πληροφορίες, 

που προκύπτουν από απόρρητα αρχεία μυστικών 

υπηρεσιών, ότι ο Άρης Βελουχιώτης σκόπευε να πάει 

στην Κύπρο το 1946 με καταδρομικό του ΕΛΑΝ για 
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να οργανώσει κομουνιστική επανάσταση, αλλά 

τελικώς το ταξίδι ματαιώθηκε. 

Ο απελευθερωτικός αγώνας άρχισε το 1950. 

Πέστε μας παλιοκουμούνια και για τον ρόλο το 

ΑΚΕΛ και του ΚΚΕ στον Κυπριακό αγώνα!!! Ποιος 

κάρφωσε στους Άγγλους τον Γρίβα από τον 

ραδιοφωνικό σταθμό μάλιστα; Ο Ζαχαριάδης! Ποιος 

κάρφωσε τα κρησφύγετα τους; Το ΑΚΕΛ! Τόσα έχουν 

βγει στην φορά! Τα έχετε πάρει χαμπάρι; Όχι, γιατί 

έχετε μέσα σας τον δωσιλογισμό!!! Ακόμα και η KGB 

κάτι έδωσε στην δημοσιότητα για τον ρόλο του ΑΚΕΛ 

(που δεν θυμάμαι τώρα). Αλήθεια τι έχετε να πείτε 

για την ανακοίνωση του Ζαχαριάδη, από τον 

ραδιοφωνικό σταθμό των συμμοριτών, εναντίον του 

Κυπριακού αγώνα; Έχετε ακούσει τίποτε;  

Τελικώς η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη, αλλά του 

πέρασε του Μακάριου και η συνθήκη της Ζυρίχης δεν 

ήταν αυτό που απαιτούσε το έθνος. Επίσης να σας 

υπενθυμίσω φίλτατοι αναγνώστες, ότι η περίφημη 

Μεραρχία που αναγκάστηκε να αποσύρει ο 

Παπαδόπουλος, είχε τοποθετηθεί παρανόμως και 

κρυφά από την κυβέρνηση του παππού Παπανδρέου, 

με την ανοχή του Μακαρίου και κατά παράβαση της 

συνθήκης της Ζυρίχης περί ισορροπίας δυνάμεων 

στο νησί. Επειδή είσαστε απληροφόρητοι θα το 
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ξανατονίσω. Ναι, η παρουσία της μεραρχίας ήταν 

παράνομη! Ορθώς την απέσυρε ο Παπαδόπουλος.  

Ο Μακάριος ήταν επικίνδυνος για την Ελλάδα 

και την Κύπρο. Εμείς οι εθνικόφρονες θέλαμε να τον 

εξοντώσουμε. Το ίδιο ήθελαν και οι Αμερικάνοι. Ο 

μεγάλος Έλλην πατριώτης Ιωαννίδης ανέλαβε να 

εκτελέσει αυτό το εθνικόν έργο. Δηλαδή, για να μην 

εισβάλουν οι Τούρκοι στο νησί έπρεπε να ανατραπεί 

ο Μακάριος. Η επιχείρηση πέτυχε, αλλά δυστυχώς ο 

Μακάριος γλίτωσε. Κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτός ο 

προδότης έπρεπε να πεθάνει. Η ερώτηση είναι γιατί 

δεν πέθανε. Και δεν πέθανε γιατί πολύ απλά δεν 

ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο.  

Δυστυχώς, ο μεγάλος τίμιος και ηθικός 

πατριώτης Ιωαννίδης εξαπατήθηκε από τους 

Αμερικανούς και έγινε η Τουρκική εισβολή. Ο 

Μακάριος ήταν εκείνος ο οποίος από το βήμα του 

ΟΗΕ κάλεσε ανοικτά τους Τούρκους να εισβάλουν 

στην Κύπρο, για να του ξαναδώσουν την εξουσία!  

Όμως, η κατάληψη της Κύπρου έγινε με τον 

Αττίλα Δύο στις 14 Αυγούστου επί Κυβερνήσεως 

Καραμανλή. Επί Ιωαννίδη είχαν μόνο ένα μικρό 

προγεφύρωμα στη Κερύνεια. Αν πολεμούσε ο 

Καραμανλής δεν ξέρω τι θα γινόταν!!! Όταν οι 

Τούρκοι έφερναν στρατό για περαιτέρω επιχειρήσεις 

εμείς κάναμε «αποχουντοποίηση». 
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Ο στρατός μας τότε ήταν ισχυρός και με 

υπεροπλία στο Αιγαίο σε υποβρύχια και αεροπλάνα. 

Και ούτε ήταν διαβρωμένος με «ειρηνικά» 

συνθήματα όπως σήμερα. Μόνο τα κουμούνια 

τολμάνε σήμερα να λένε ότι δεν είχαμε στρατό. Σε 

κάποια μονάδα ΕΝΑ κιβώτιο έγραφε απ’ έξω όπλα 

και μέσα είχε άρβυλα. Τυχαίο το γεγονός, αλλά πήρε 

διαστάσεις. Τελικά συνέβη ΜΟΝΟ σ’ ένα κιβώτιο. 

Όλα τα άλλα είναι συκοφαντίες των ερυθρών 

μιασμάτων.  

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, η Κύπρος βρίσκεται 

ακόμα κάτω από Τουρκική κατοχή. Οι κυβερνήσεις 

Καραμανλή και Παπανδρέου έθαψαν το Κυπριακό 

ζήτημα εγκαταλείποντας τους Ελληνοκύπριους στη 

μοίρα τους, γιατί όλοι τους ήταν εθνικοί μειοδότες 

και δειλοί! Έτσι, τόσα χρόνια η Ελλάδα έχει πολιτική 

συνεχούς υποχώρησης στους Τούρκους, με τραγικά 

κορυφώματα την εθνική ταπείνωση στα Ίμια και ότι 

δεχθήκαμε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Στο δημοψήφισμα που έγινε για το σχέδιο 

Αυνάν, φάνηκαν οι προδότες. Τα κουμούνια και ο 

Γκιωργκάκης Παπανδρέου ήταν και οι πρώτοι 

ναιναίκοι! Αλλά και ο μικρός Καραμανλής (ο 

Κωστάκης) δεν είχε σαφή θέση. Από τους Έλληνες 
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πολιτικούς μόνο ο Γιώργος Καρατζαφέρης τίμησε 

την Ελλάδα.  

Και μην χλευάζετε απάτριδα κουμμούνια! Η 

χλεύη και το δήθεν χιούμορ είναι για να κρύψετε τον 

δωσιλογισμό σας και την πνευματική σας γύμνια και 

το ΜΙΣΟΣ σας κατά της Ελλάδος. Και όχι μόνο της 

σύγχρονης αλλά και της αρχαίας. 

 Γιατί κατηγορείτε μόνιμα την Ελλάδα και τον 

λαό της;  

 Τι σας έκανε; Γιατί σας ενοχλεί τόσο;  

 Τι σας φταίει η Αρχαία Ελλάδα;  

 Τι σας φταίει σήμερα ο Χριστόδουλος;  

ΜΟΝΟ από ψυχασθένεια και κόμπλεξ 

αποτυχημένων μπορεί να εξηγηθεί. Ένα κόμπλεξ 

που νομίζετε ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και εσείς 

είστε οι καλοί και πρέπει μαζί με τα κουμούνια σας 

να κυβερνήσετε. Εμείς ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να γίνουμε 

υποχείρια κάτι τύπων αποτυχημένων σαν εσάς!! 

Πολύ θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς πρόβλημα έχετε 

με τους Έλληνες. ΔΕΝ σας υπολογίζω, αλλά τα λέω 

αυτά για να μάθουν αυτοί που διαβάζουν, για να 

δουν (το έχουν δει ήδη) τι κουμμούνια 

πεμπτοφαλαγγίτικα είσαστε!  

Να με συχωράτε συναγωνιστές αν 

παραφέρθηκα… Δεν μπορώ να δέχομαι να ρίχνονται 



 

106 

τα Άγια στα σκυλιά… Συγκινούμαι… Άνθρωπος 

είμαι κι εγώ…  

Ζήτω το Έθνος!  

Ζήτω ο Βασιλεύς!  

Ζήτωσαν τα Τάγματα Ασφαλείας!  

Θάνατος στα κουμούνια!  

Ζήτω ο Εθνάρχης Χριστόδουλος!  
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20. Η ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

 

Όλοι με γνωρίζετε πλέον. Είμαι ο γνήσιος, 

πάππου προς πάππου, Έλλην Νεκτάριος. Είμαι 

εθνικόφρων Χριστιανός Ορθόδοξος και έχω μεγάλο 

μίσος για τα μιαρά ερυθρά κουμούνια. Έχω όμως και 

πολλές άλλες ευαισθησίες. Μου αρέσει η μουσική, το 

θέατρο, ο κινηματογράφος και το ποδόσφαιρο. Κι 

αυτά, όμως, τα έχουν διαβρώσει, όπως θα αποδείξω 

με στοιχεία, τα κομουνιστικά μιάσματα. 

Θα ξεκινήσω με το ποδόσφαιρο. Όπως είναι 

φυσικό δεν θα μπορούσα να υποστηρίζω άλλη ομάδα 

εκτός από την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος Αετός και το 

κίτρινο της ομάδας καθορίζουν το ιδεολογικό 

υπόβαθρό της. Είναι η ομάδα των Ελλήνων 

Ορθοδόξων Χριστιανών. Είναι η ομάδα του Εθνάρχου 

Χριστόδουλου.  

Παλαιότερα υποστήριζα και τον Παναθηναϊκό. 

Την μοναδική ομάδα που κατάλαβε την αξία της 

εθνεγερσίας της 21ης Απριλίου και με πρόεδρο τον 

τίμιο Έλληνα αξιωματικό Κίτσιο, που τοποθέτησε ο 

Γεώργιος Παπαδόπουλος για ηγέτη της, έφθασε το 

1971 στον τελικό του Champions Ling στο Γουέμπλεϋ. 

Τα κουμούνια και οι συνοδοιπόροι τους, όπως πάντα, 

προσπάθησαν να αμαυρώσουν αυτή την Ελληνική 

επιτυχία, ισχυριζόμενοι ότι έγιναν ύποπτες 
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συναλλαγές με τους Γιουγκοσλάβους κομουνιστές 

του Ερυθρού Αστέρα που απέκλεισε ο 

Παναθηναϊκός. Μέχρι σήμερα δεν έχουν χωνέψει τα 

ερυθρά μιάσματα τον αποκλεισμό τους από τους 

ανώτερους εθνικόφρονες Έλληνες. Από μόνη της η 

δικαιολογία περί δωροδοκίας κομουνιστών από 

εθνικόφρονες καταρρίπτεται. Αν είναι δυνατόν να 

πληρώσουμε τα μιάσματα!! 

Έγινα οπαδός αυτής της ομάδας και μαζί με 

μερικούς ακόμα εθνικόφρονες Έλληνες 

δημιουργήσαμε ένα σύνδεσμο οπαδών του 

Παναθηναϊκού, τον ΝΟΠΟ, βάση Γερμανικών 

προτύπων. Το 1979 αγόρασε τον Παναθηναϊκό η 

οικογένεια Βαρδινογιάννη. Αργότερα η οικογένεια 

αυτή αποδείχθηκε σφηγκοφωλιά κομουνιστών. Ο 

Γιώργος Βαρδινογιάννης, που είχε αναλάβει 

πρόεδρος της ομάδας, μετά από παρότρυνση των 

πασοκοκομουνιστών διέλυσε το σύνδεσμο των 

οπαδών που είχαμε φτιάξει οι εθνικόφρονες οπαδοί, 

τον ΝΟΠΟ, γιατί ήταν λέει Νεοναζιστική οργάνωση 

των Παναθηναϊκών οπαδών! Από τότε και αφού 

ιδιοκτήτες της ομάδας εξακολουθούν να είναι οι 

κομουνιστές Βαρδινογιάννηδες, σταμάτησα να είμαι 

οπαδός της. 

Το πόσο πολύ έχει διαβρωθεί από τους 

κομουνιστές και τους συνοδοιπόρους του ο 
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Παναθηναϊκός θα το αποδείξω με αδιάσειστα 

στοιχεία. Ενώ έχει γήπεδο, δεν το χρησιμοποιεί και 

θέλει, λέει, να φτιάξει καινούριο στο Βοτανικό. Το 

νέο γήπεδο, όμως, είναι πρόφαση και φτηνή 

δικαιολογία, γιατί ο κύριος σκοπός είναι στον ίδια 

χώρο που θα απαλλοτριωθεί (τάχα για το γήπεδο) να 

κατασκευαστεί Μουσουλμανικό Τέμενος. Αυτός είναι 

ο κύριος λόγος και το γήπεδο είναι το καμουφλάζ. 

Έτσι νομίζουν ότι θα κτυπήσουν την Ορθοδοξία και 

το Χριστόδουλο. Όλοι οι εθνικόφρονες Έλληνες 

πρέπει να αντισταθούμε και να μην επιτρέψουμε 

αυτό το ανοσιούργημα!!   

Μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΚ και του 

Παναθηναϊκού είναι η ομάδα με το μισητό κόκκινο 

χρώμα, ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που υποστηρίζεται 

από ανέκαθεν από τους κομουνιστές και τους 

συνοδοιπόρους τους. Κατ’ αρχάς βοηθήθηκε από το 

ΠΑΣΟΚ με τα σκάνδαλα Κοσκωτά και Σαλιαρέλη 

που ανέλαβαν διαδοχικά την προεδρία του 

Ολυμπιακού. Όταν, όμως, ήρθε στην εξουσία η Νέα 

Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης έκανε κάθαρση και τους 

έκλεισε και τους δύο στην φυλακή. Τότε την ομάδα 

την αγόρασαν οι κομουνιστές και έβαλαν για 

πρόεδρο τον γνωστό πράκτορα της Στάζι Σωκράτη 

Κόκαλη. Όλη αυτή την κομουνιστική σκευωρία την 

απεκάλυψε ο Γ. Καρατζαφέρης, αλλά,ο μικρός 
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Καραμανλής ενώ είχε πει ότι θα τον έκλεινε στην 

φυλακή τον Κόκκαλη, συμβιβάστηκε και έκλεισε τα 

μάτια. Έτσι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να παίρνει 

τα πρωταθλήματα με την βοήθεια των κομουνιστών, 

που έχουν πλέον διαβρώσει και το ποδόσφαιρο. 

Μέχρι και την ομάδα της κόκκινης Καισαριανής, που 

την ονόμασαν για ξεκάρφωμα Εθνικό Αστέρα αντί 

για Ερυθρό Αστέρα, ανέβασαν στην Α΄ Εθνική τα 

κουμούνια. Το ίδιο έγινε και με την ομάδα της 

Κοκκινιάς τον Ιωνικό. 

Η ομάδα μου, η ΑΕΚ, έχει να πάρει 

πρωτάθλημα εδώ και 15 χρόνια, παρά τις ευλογίες 

του Εθνάρχου Χριστόδουλου.  Και μέχρι ο εθνάρχης 

Χριστόδουλος να πάρει στα χέρια του τις τύχες της 

Ελλάδος δεν πρόκειται να δούμε πρωτάθλημα. 

Έφτασαν οι μισέλληνες κομουνιστές μέχρι να 

γκρεμίσουν το ιστορικό μας γήπεδο στη Νέα 

Φιλαδέλφεια για να χτίσουν, τάχα μου, καινούριο. Οι 

εαμοβούλγαροι πιστεύουν ότι έτσι κτυπούν την 

Ορθοδοξία και τον Χριστόδουλο! Ας γελάσω! Ποιόν; 

Τον παμμέγιστο Χριστόδουλο! Που μόλις εξαπέλυσε 

κεραυνούς από άμβωνος κατά της εισβολής των 

Εβραίων στο Λίβανο, οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να 

σταματήσουν τον πόλεμο! Για τέτοιο διεθνές κύρος 

μιλάμε! Όχι σαν τον πάπα που τον έγραψαν 

κανονικά όλοι! 
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Από τις ομάδες του εξωτερικού υποστηρίζω 

στην Κύπρο την Ανόρθωση. Και πως να μην την 

υποστηρίζω; Τα χρώματά της είναι τα γαλανόλευκα 

και όταν αγωνίζεται εναντίων των κομουνιστών του 

ΑΚΕΛ, την Ομόνοια, το γήπεδο γεμίζει με Ελληνικές 

σημαίες. Για σήμα της έχει το πτηνό της 21ης 

Απριλίου. Λείπει βέβαια ο φαντάρος με το όπλο, 

αλλά αυτό δεν μειώνει το κύρος της ομάδας. 

Στην Ιταλία υποστηρίζω την ομάδα της Λάτσιο. 

Τα χρώματά της φυσικά είναι τα γαλανόλευκα. Οι 

οπαδοί της είναι εθνικόφρονες αντικομουνιστές. 

Κατηγορούνται από τον διεθνή κομουνισμό, φυσικά 

άδικα, ως Νεοναζιστές. Το να έχεις μια εκτίμηση, 

όμως, στους Γερμανούς (όπως έλεγε ο παππούς) δεν 

είναι απόδειξη ότι είσαι ναζιστής. Ούτε πρέπει να 

θεωρούνται ρατσιστές επειδή είναι εναντίων των 

ξένων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην 

Ιταλία. Το ότι οι ξένοι που αποδοκιμάζονται από τους 

εθνικόφρονες οπαδούς της Λάτσιο προέρχονται από 

την Αφρική και είναι μαύροι, είναι ένα τυχαίο 

γεγονός. 

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στην 

κατάκτηση του Ευρωπαίου πρωταθλήματος που 

κατέκτησε η Ελλάδα στην Πορτογαλία. Μεγαλείο 

που επιτεύχθηκε, κυρίως, χάρη στον εθνικό 

προπονητή μας, τον Γερμανό Όθωνα Ρεχάγκελ. 
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Δικαιώνεται απόλυτα ο παππούς που είχε σε μεγάλη 

εκτίμηση τους Γερμανούς και πίστευε ότι με την 

βοήθειά τους θα μεγαλουργήσουμε. 

Τώρα, όσον αφορά την μουσική, το θέατρο και 

τον κινηματογράφο τι να πει κανείς. Πλήρης 

κομουνιστική διάβρωση. Έχετε ακούσει την Κλειώ 

Δενάρδου να τραγουδά στο ραδιόφωνο ή την 

τηλεόραση; Την Σοφία Βέμπο; Πλήρης αποκλεισμός. 

Έχετε δει τον τεράστιο ηθοποιό Αρτέμη Μάτσα σε 

κάποια ταινία ή κάποιο σίριαλ; Μόνο κάτι 

κομουνιστές σαν τον Κούρκουλο βλέπουμε να 

φωνάζουν «όχι άλλο κάρβουνο» και να καταγελούν 

τον Γερμανό εφοπλιστή που υποδυόταν ο Κατράκης 

σαν απάνθρωπο, επειδή ήταν συνεπής και ήθελε να 

φθάσει το πλοίο του εγκαίρως στον προορισμό του. Ο 

Αρτέμης Μάτσας εξαφανισμένος ρε απάνθρωπα 

μιαρά κουμούνια; Ο αγαπημένος ηθοποιός του 

παππού ήταν.  

Τώρα στην τηλεόραση μόνο κίναιδοι και 

κομουνιστές με τους συνοδοιπόρους τους έχουν 

πρόσβαση στα μεγάλα κανάλια. Όλα αυτά έχουν 

καταγγελθεί και από την άξια Χριστιανή Ορθόδοξη 

Ελληνίδα, την Λουκά. Και ο Καρατζαφέρης τα έχει 

καταγγείλει και η espresso τα έχει καυτηριάσει. Σε 

κάθε ευκαιρία τα καταγγέλλει και ο εθνάρχης 

Χριστόδουλος από άμβωνος, αλλά η 
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κομουνιστοκρατία καλά κρατεί, όπως απέδειξα με 

ατράνταχτα επιχειρήματα. Όχι για πολύ όμως. Η 

ώρα του Εθνάρχη Χριστόδουλου και του 

Καρατζαφέρη έρχεται. 

Ζήτω ο Καρατζαφέρης! 

Ζήτω ο εθνάρχης Χριστόδουλος!  

Ζήτω η Λουκά! 

Ζήτω ο Αρτέμης Μάτσας! 

Κάτω οι Βαρδινογιάννηδες και ο Κούρκουλος! 

Θάνατος στα ερυθρά ανθελληνικά μιάσματα! 

Ζήτω η Ανόρθωση και η Λάτσιο! 

Ζήτω η ΑΕΚ! 
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21. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Γεια σας για μία ακόμα φορά. Είμαι ο γνήσιος 

εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος. Ανήκω στους 

εκλεκτούς πατριώτες που τα ερυθρά μιάσματα μας 

αποκαλούν φασίστες, χουντικούς, ναζί, ρατσιστές 

και τόσα άλλα. Μου τη δίνουν τα κουμούνια! Τα μισώ 

όσο τίποτα στον κόσμο!  

Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Έλληνες που πάντα 

θα λέμε το ΟΧΙ στους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς εχθρούς της πατρίδας. Ακριβώς όπως 

τότε ο Λεωνίδας είπε στον Ξέρξη με τα λίγα περσικά 

που ήξερε : «Μολών Λαβέ».  

Τώρα είμαι μόνος στο δωμάτιό μου. Ωραίο και 

καθαρό δωμάτιο, αλλά… πολύ άσπροι οι τοίχοι βρε 

αδέρφια! Οι νοσοκόμες βέβαια είναι πάντα 

χαμογελαστές και οι γιατροί πολύ ευγενικοί.  

Είμαι αρκετά καλά τώρα. Έχουν πλέον 

σταματήσει τα ηλεκτροσόκ και δεν μου φοράνε πια 

εκείνη την άσπρη ρόμπα που δένει πίσω τα χέρια 

μου. Μου δίνουν πολλά χάπια και μου κάνουν 

πολλές ενέσεις. Έχω συνέχεια υπνηλία και 

αισθάνομαι πολύ αδύναμος. Περιμένω να γίνω 

καλά, για να πολεμήσω τα απάτριδα κουμούνια.  

Έχω τηλεόραση στο δωμάτιό μου και βλέπω τις 

ειδήσεις σε όλα τα κανάλια. Θλίβομαι για τον ανίερο 
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πόλεμο που ξεκίνησαν τα κουμούνια εναντίον του 

Εθνάρχου Χριστόδουλου. Δεν μου έχουν επιτρέψει 

ακόμα να έχω υπολογιστή. Έτσι παρακάλεσα 

κάποιον που περνούσε έξω από τα κάγκελα του 

παραθύρου μου, να δημοσιεύσει στο ίντερνετ τη ζωή 

μου σε 21 συνέχειες ή να εκδώσει ένα βιβλίο με 21 

κεφάλαια (δεν είναι τυχαίος όπως καταλαβαίνετε ο 

αριθμός 21). Δέχθηκε, αλλά δεν του έχω και πολύ 

εμπιστοσύνη γιατί μου φάνηκε λίγο κουμούνι.  

Η γυναίκα μου στην αρχή μου έκανε συχνές 

επισκέψεις. Μια μέρα ήρθε μαζί με έναν κύριο που 

μου τον σύστησε σαν δικηγόρο και με βάλανε να 

υπογράψω διάφορα χαρτιά, «για τυπικούς λόγους», 

όπως είπαν. Από τότε δεν την ξαναείδα και δεν έχω 

καταλάβει το γιατί.  

Ανυπομονώ να μου φέρουν υπολογιστή. Θα 

μπαίνω συνέχεια στο ίντερνετ και θα γράφω στα 

διάφορα φόρουμ με 10 

διαφορετικά ψευδώνυμα στο καθένα και θα εξηγώ 

αναλυτικά για το πόσο επικίνδυνα για το έθνος είναι 

τα κουμούνια. Εντάξει, μην το πείτε πουθενά, αλλά 

μεταξύ μας, πώς νομίζεται ότι στο ίντερνετ 

εμφανίζονται τόσοι πολλοί γνήσιοι εθνικόφρονες 

ενώ έξω είμαστε ελάχιστοι; Χα, χα, χα! Όλοι αυτό 

κάνουνε, αλλά προσοχή μην το ακούσουν τα 

κουμούνια.  
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Έχω ζητήσει να μου φέρουν και μερικές 

φωτογραφίες να κολλήσω πάνω από το κρεβάτι μου. 

Της Βασίλισσας Φρειδερίκης, του εθνικού πτηνού της 

21ης Απριλίου, του Εθνάρχη Χριστόδουλου και του 

παππού όταν φορούσε την ηρωική φουστανέλα με τη 

σβάστικα στο μανίκι.  

Οι μέρες κυλάνε ειρηνικά. Οι νύχτες είναι λίγο 

δύσκολες και κάθε βράδυ πριν μου κάνουν την ένεση 

για να κοιμηθώ, ανοίγω το παράθυρό μου και 

φωνάζω μέσα από τα κάγκελα αυτά που πρέπει να 

πιστεύει κάθε γνήσιος Έλλην:  

- Ζήτω το Έθνος!  

- Ζήτω ο Βασιλεύς!  

- Θάνατος στα κουμούνια!  

- Ζήτωσαν τα Τάγματα Ασφαλείας!  

- Ζήτω η 21η Απριλίου 1967!  

- Ζήτω ο Γεώργιος Καρατζαφέρης! 

- Ζήτω ο Εθνάρχης Χριστόδουλος! 

 

 

 

 

 

 

Τ Ε Λ Ο Σ 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γεια σας. Με λένε Σωτήρη. Είμαι κουμουνιστής. 

Είμαι γνήσιος κουμουνιστής πάππου προς πάππου. 

Αριστερός. Αυτό που λένε Κουκουές.  

Για μένα οι φασίστες εθνικιστές, οι δεξιοί, δεν 

είναι Έλληνες. Είναι μιάσματα. Μισώ τους εθνικιστές 

και τους συνοδοιπόρους τους σοσιαλιστές, 

εθνικόφρονες και καπιταλιστές. Οι εθνικιστές ήτανε 

από εξανέκαθεν και εξακολουθούνε να είναι 

προδότες του λαού.  

Ελλάδα σημαίνει πάλη και αγώνας και όχι αυτό 

που οι χουντικοί λέγανε Ελλάς - Ελλήνων - 

Χριστιανών. Οι θρησκείες είναι το όπιο του λαού και 

πληρωμένα όργανα του καπιταλισμού και του 

διεθνούς ιμπεριαλισμού.  

Στήριγμα των Ελλήνων εργατών της βιοπάλης 

και του μόχθου αλλά και ολόκληρου του λαού μας 

είναι η Γενική Γραμματέας του Πολιτικού Γραφείου 

της Κεντρικής Επιτροπής του Κουμουνιστικού 

Κόμματος της Ελλάδας η Αλέκα Παπαρήγα. Σ’ αυτή 

στηρίζονται όλες οι ελπίδες του λαού μας.  

Άλλη μεγάλη ελπίδα του λαού μας και της 

εργατιάς είναι οι Ρώσοι. Χωρίς την υποστήριξη των 

Ρώσων δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ελεύθερη 

Ελλάδα. Οι ιμπεριαλιστές Αμερικάνοι και οι 
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συνοδοιπόροι τους Αγγλοαμερικάνοι και Εβραίοι 

πάντα θα μας καταπιέζουνε και θα πίνουνε το αίμα 

του λαού. Φτάνει όμως ο καιρός που η Ρώσικη 

Αυτοκρατορία θα βάλει τέλος στην καπιταλιστική 

και ιμπεριαλιστική καταπίεση της εργατιάς.  

Μεγάλο κίνδυνο για το λαό μας αποτελεί η 

ξενοφοβία και κυρίως ενάντια στους Αλβανούς και 

τους εργάτες από την Ανατολική Ευρώπη. Οι 

Εθνικιστές δρούνε με βάση προκαθορισμένο σχέδιο 

για να εξαφανίσουνε από την πατρίδα μας αυτά τα 

τίμια εργατικά χέρια. Οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις 

που τους δίνουνε τέτοια δικαιώματα διαπράττουνε 

εθνικό έγκλημα.  

Εχτός από τους εθνικιστές μισώ και τους 

Αγγλοαμερικάνους ιμπεριαλιστές και καπιταλιστές. 

Αυτοί κυβερνάνε τον κόσμο σήμερα με το βρόμικο 

χρήμα τους.  

Στις σελίδες αυτού του βιβλίου που 

ακολουθούνε θα διαβάσετε την ιστορία της 

οικογενείας μου, ιδρυτής της οποίας ήτανε ο 

παππούς μου, ένας γνήσιος Έλληνας Κουκουές. 

 

 

 

 

 



 

121 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 

 

Γεια σας και πάλι. Είμαι ο σύντροφος Σωτήρης. 

Θα ξεκινήσω την αφήγησή μου από τον παππού μου. 

Καλός άνθρωπος, μέγας αγωνιστής και 

κουμουνιστής! Η καλοσύνη προσωποποιημένη. 

Άνθρωπος του αγώνα και της βιοπάλης. 

Φιλάνθρωπος! Λεβέντης! Αυθεντικός Έλληνας, 

γνήσιος λαϊκός αγωνιστής, πατριώτης με όλη τη 

σημασία της λέξης!  

Ο παππούς είναι η τυπική περίπτωση του 

Έλληνα βιοπαλαιστή που χάρη στον αγώνα ενάντια 

στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και την 

πλουτοκρατία κατάφερε να γίνει αυτό που έγινε.  

Απόδειξη αυτών που λέω είναι το γεγονός ότι πριν 

την κατοχή ο παππούς ήτανε ένας εργάτης της 

λαχαναγοράς που φυτοζωούσε και τα έφερνε 

δύσκολα βόλτα, ενώ αμέσως μετά την αποχώρηση 

των Γερμανών καταχτητών είχε μία τεράστια 

περιουσία από αμέτρητες χρυσές λίρες. Για να 

προλάβω τους κακόβουλους, όλα αυτά όπως θα δείτε 

τα απόχτησε τίμια, με αγώνα και με τον ιδρώτα του 

προσώπου του. 

Κοντά στο μικρό κι ανήλιαγο σπιτάκι του στην 

Κοκκινιά έμενε ένας φίλος του ο οποίος και τον 

κατήχησε στον κουμουνισμό. Ο παππούς με το φίλο 
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του πρωτοστατήσανε σ’ όλες τις απεργίες και τους 

αγώνες ενάντια στην πλουτοκρατία και τα αφεντικά 

της λαχαναγοράς που πίνανε το αίμα της εργατιάς. 

Όταν μπήκανε οι Γερμανοί στην Αθήνα, ο παππούς 

για να γλιτώσει από το Μπλόκο της Κοκκινιάς που 

θα γινότανε αργότερα, πήρε τα βουνά κι έγινε 

αντάρτης. 

Το πάθος του παππού για τον αγώνα ενάντια 

στους καταχτητές, ο ηρωισμός  και η λεβεντιά του, 

αλλά πάνω απ’ όλα η τιμιότητά του, εχτιμηθήκανε 

απ’ όλους τους συντρόφους συναγωνιστές αντάρτες, 

από τις πρώτες μέρες του αγώνα. Έφτασε να είναι ο 

πιο έμπιστος σύντροφος του Άρη Βελουχιώτη και του 

καπετάν Γιώτη Χαρίλαου Φλωράκη. Γι’ αυτό δεν τον 

στέλνανε στις μάχες, αλλά του είχανε αναθέσει την 

οικονομική οργάνωση του αγώνα. Ήτανε ο ταμίας 

τους! Η δουλειά του ήτανε κυρίως νυχτερινή. 

Πηγαίνανε με τον φίλο του από την Κοκκινιά και με 

μερικούς ακόμα συντρόφους τα βράδια σε ορισμένα 

μυστικά για τους υπόλοιπους σημεία πάνω στα 

βουνά και περιμένανε να έρθουνε τα συμμαχικά 

αεροπλάνα που θα ρίχνανε εφόδια, πυρομαχικά και 

όπλα για τον αγώνα και τα απαραίτητα χρήματα, 

χρυσές λίρες για την ακρίβεια. 

 Μόλις φεύγανε τα αεροπλάνα, ο φίλος του με 

τους υπόλοιπους συντρόφους αναλαμβάνανε να 
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μεταφέρουνε και να κρύψουνε τα πυρομαχικά και τα 

όπλα σε μυστικές αποθήκες της αντίστασης για να 

μην τα βρίσκουνε οι καταχτητές και ο παππούς 

αναλάμβανε να κρύψει τις χρυσές λίρες σε μυστικά 

σημεία που μόνο ο ίδιος ήξερε, γιατί ήτανε ο ταμίας 

του αγώνα.    

Ύστερα ήρθε η έλλειψη τροφίμων. Ο παππούς, 

με τη βοήθεια των χρημάτων των συμμάχων, έβρισκε 

τρόφιμα και βοηθούσε τους Έλληνες αγωνιστές των 

βουνών να επιβιώσουνε. Κάποιες κακές γλώσσες τον 

είπανε συνεργάτη των μαυραγοριτών και 

εκμεταλλευτή. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα! Ίσα-

ίσα ο παππούς βοηθούσε τον κόσμο να μην πεθάνει 

από την πείνα. Για το ότι οι τιμές ήτανε πολύ υψηλές 

δεν έφταιγε αυτός. Στο κάτω-κάτω και ο παππούς 

ένας απλός ταμίας ήτανε που έπρεπε να πληρώνει 

για να αγοράζει τα απαραίτητα. 

Τον κατηγορήσανε (οι φασίστες φυσικά) ότι 

κράτησε πάρα πολλές λίρες για τον εαυτό του. Άλλο 

ψέμα αυτό! Απλώς ο παππούς όπως είπαμε τις έβαζε 

μέσα σε τενεκέδες και τις έκρυβε σε μυστικά σημεία 

που μόνο ο ίδιος ήξερε και κάποιες φορές ξεχνούσε 

που τις είχε θάψει ή χανόντουσαν τα σημάδια. Κακό 

είναι αυτό; Ένας αγράμματος άνθρωπος, εργάτης 

του μεροκάματου στη λαχαναγορά ήτανε. Απόδειξη 

για όλα αυτά που λέω είναι ότι ποτέ δεν τον 
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κατηγορήσανε οι σύντροφοί του. Άλλωστε, κανένας 

άλλος εχτός από τον παππού δεν γνώριζε πόσες 

λίρες ρίχνανε οι σύμμαχοι. Άρα, πώς βγάλανε το 

συμπέρασμα ότι έκλεβε; Αλλά και μέσα στη νύχτα 

ίσως ο παππούς δεν τις έβρισκε όλες τις λίρες. 

Υπάρχει τίποτα το επιβαρυντικό για τον παππού 

στην ιστορία αυτή;  

Όταν οι Γερμανοί καταχτητές φύγανε από την 

Ελλάδα, αφήσανε τη χώρα στο χάος και την αναρχία. 

Ο φίλος του από την κοκκινιά όπως και οι πιο πολλοί 

σύντροφοί του αντάρτες είχανε σκοτωθεί σε 

διάφορες ενέδρες των Γερμανών. Ο παππούς 

κατηγορήθηκε γι’ αυτό από τους φασίστες και τους 

συνοδοιπόρους τους (αν είναι δυνατόν!) για 

προδότης! Ευτυχώς ο παππούς είχε πολλές και καλές 

γνωριμίες κυρίως λόγω των συναλλαγών που έκανε 

σαν ταμίας της αντίστασης με διάφορους 

μαυραγορίτες. Πολύ τον βοήθησε ένας φίλος, 

υψηλόβαθμος αξιωματικός των ταγμάτων 

ασφαλείας, που βρισκότανε τότε σε κυβερνητική 

θέση και ο παππούς τον είχε σώσει κατά τη διάρκεια 

του εμφύλιου πολέμου και τον έφερε σε επαφή με 

τους δικαστές του οι οποίοι τον αθωώσανε 

πανηγυρικά, τον αποδώσανε λευκό στην κοινωνία 

και του δώσανε, αν και δεν την είχε ανάγκη, σύνταξη 

αντιστασιακού. 
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Ο παππούς ξανασυνάντησε την γυναίκα του 

και τον γιο του (τον πατέρα μου) μετά την λήξη του 

εμφύλιου πολέμου. Ήτανε μια πολύ συγκινητική 

στιγμή. Βέβαια, ο παππούς κατά τη διάρκεια της 

κατοχής δεν είχε εγκαταλείψει την φαμίλια του. 

Έβρισκε τρόπους και έστελνε εφόδια και δεν έλειψε 

τίποτα από τους δικούς του.  

Μετά την απελευθέρωση θυμήθηκε πολλά 

σημεία που είχε κρύψει τους τενεκέδες με τις λίρες 

και πήγε και τις πήρε. Για να μην πέσουνε τόσα 

πολλά χρήματα στα χέρια των φασιστών και τα 

χρησιμοποιήσουνε ενάντια στους κουμουνιστές, ο 

παππούς τα κράτησε και τα έκρυψε στο σπίτι.     

Ο παππούς πέθανε πικραμένος πλήρης ημερών 

το 1970. Τα τελευταία του λόγια ήτανε: «Δυστυχώς η 

Ελλάδα μετά από τόσους αγώνες ενάντια στους 

εθνικόφρονες φασίστες δεν κατόρθωσε να 

απελευθερωθεί»!  
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3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 

 

Και πάλι γεια σας σύντροφοι. Ο Σωτήρης είμαι. 

Συνεχίζοντας την αφήγησή μου θα σας μιλήσω για 

τον πατέρα μου. Πολύ καλός πατέρας και πολύ 

καλός Έλληνας! Δεν ήτανε αγωνιστής σαν τον 

παππού και είχε και τα ελαττωματάκια του, αλλά 

εγώ τον αγαπούσα πολύ.  

Ο πατέρας ήτανε το μοναδικό παιδί του 

παππού. Όταν έγινε ο πόλεμος ο πατέρας ήτανε 19 

χρονών και μόλις είχε τελειώσει το σχολειό και 

παράλληλα βοηθούσε τον παππού στη λαχαναγορά. 

Όταν στην κατοχή ο παππούς πήρε τα βουνά κι έγινε 

αντάρτης, ο πατέρας έγινε μυστικά το δεξί του χέρι. 

Έμαθε πολύ εύκολα τα Γερμανικά και αυτό βοήθησε 

την οικογένεια αλλά και τον παππού στο να μαζεύει 

και να κρύβει τις λίρες που ρίχνανε οι σύμμαχοι. Ο 

πατέρας έκανε τις συνεννοήσεις με τους Γερμανούς 

και τους μαυραγορίτες για τις προμήθειες των 

ανταρτών.  

Το όνειρο του παππού ήτανε να τον σπουδάσει 

και τα κατάφερε. Ο πατέρας πήρε (το έχω δει!) 

πτυχίο Ηλεχτρολόγου από τη σχολή της ΔΕΗ με λίαν 

καλώς! Δεν κατάλαβα καλά όμως. Άκουσα κάτι 

συζητήσεις όταν ήμουνα μικρός ανάμεσα στον 

παππού και τον πατέρα και νομίζω ότι γελούσανε, 
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γιατί ο πατέρας πήρε το πτυχίο χωρίς να πάει καν 

στη σχολή και κάτι λέγανε για τενεκέδες λάδι και 

χρυσές λίρες που στείλανε στους καθηγητές, αλλά 

μάλλον δεν θα θυμάμαι σωστά ή δεν θα κατάλαβα 

καλά, άλλωστε μικρό παιδάκι ήμουνα.  

Όταν φύγανε οι Γερμανοί και αφήσανε την 

Ελλάδα σε δύσκολη κατάσταση, ήρθε χαρτί να πάει ο 

πατέρας μου φαντάρος στα τάγματα ασφαλείας να 

πολεμήσει ενάντια στους κομουνιστές. Ο παππούς 

όμως βρήκε ένα μεγάλο καθηγητή γιατρό στο 

νοσοκομείο της Σωτηρίας και τον πλήρωσε πάρα 

πολύ καλά και έδωσε χαρτί στον πατέρα ότι για 

λόγους υγείας δεν μπορούσε να υπηρετήσει 

στρατιώτης. Ο παππούς είπε: «Λίγοι έχουνε 

προσφέρει τόσα στην πατρίδα ενάντια στους 

φασίστες όσα η οικογένειά μας. Δεν είναι δυνατόν να 

πολεμήσουμε τώρα και ενάντια στους συντρόφους 

μας»!  

Ο πατέρας έγινε υπάλληλος στη ΔΕΗ ως 

απόφοιτος της σχολής της. Όπως έμαθα αργότερα, ο 

πατέρας στη αρχή δεν πολυήθελε, αλλά ο παππούς 

πάτησε πόδι. Του είπε ότι η κατάσταση αλλάζει και 

το μέλλον του ήτανε αβέβαιο στη λαχαναγορά και 

χρειαζότανε κάτι σίγουρο και ο πατέρας υπάκουσε. 

Ο πατέρας έπιασε δουλειά στην ΔΕΗ στο 

Κερατσίνι, στον Πειραιά. Εδώ το 1952 παντρεύτηκε τη 
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μάνα μου που ήτανε κόρη ενός πολύ καλού φίλου 

του παππού, ενός εμποράκου που στην κατοχή 

πουλούσε στον παππού τρόφιμα για τους αντάρτες. 

Εδώ γεννήθηκα κι εγώ. 

Ο πατέρας είχε πολλούς φίλους και 

ανακατευότανε ενεργά με τα πολιτικά, αλλά, πάντα 

ήτανε κουμουνιστής και πάντα ψήφιζε ΕΔΑ. Η 

μεγαλύτερη υπερηφάνειά του ήτανε που βρέθηκε 

στη μεγάλη διαδήλωση το 1963, που οι γνήσιοι 

κουμουνιστές δώσανε στους φασίστες το μάθημα ότι 

«Ο Λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά». Ήτανε η 

εποχή που οι φασίστες σκοτώσανε τον Ήρωα 

αγωνιστή Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι 

φασίστες εθνικιστές και οι συνοδοιπόροι τους 

εθνικόφρονες  και ακροδεξιοί είπανε ότι τον 

Λαμπράκη τότε τον δολοφονήσανε οι ίδιοι οι 

κομουνιστές για να δημιουργήσουνε ένα ήρωα, να 

πλήξουνε το κύρος των σωμάτων ασφαλείας και να 

ρίξουνε την κυβέρνηση Καραμανλή, αλλά αυτό είναι 

άλλη μια ψεύτικη ιστορία που προστέθηκε στον ιστό 

της αράχνης που υφαίνανε οι ξενοκίνητοι 

ιμπεριαλιστές και οι ινστρούχτορες των 

καπιταλιστών Αμερικανών με σκοπό να αλώσουνε 

το κουμουνιστικό φρόνημα των Ελλήνων, ώστε 

κάποια στιγμή τον Απρίλιο του 1967 να φέρουνε στην 

εξουσία τη χούντα των συνταγματαρχών.  



 

129 

Στη ΔΕΗ η αξία του πατέρα δεν είχε ακόμα 

αναγνωριστεί, παρόλο που είχε και πτυχίο 

Ηλεχτρολόγου. Το 1963 έγινε στη ΔΕΗ ένα επεισόδιο. 

Τον κατηγορήσανε (άδικα βέβαια!) ότι προκάλεσε με 

σαμποτάζ μεγάλη βλάβη στην ηλεχτροδότηση της 

Αθήνας με σκοπό να προσθέσει άλλο ένα πρόβλημα 

στην κυβέρνηση Καραμανλή κι έτσι να φύγει ο 

Καραμανλής για το Παρίσι και να αναλάβουνε την 

κυβέρνηση (με την βοήθεια της ΕΔΑ) ο Γεώργιος 

Παπαντρέου με το γιο του Αντρέα. Επίσης τον 

κατηγορήσανε, άδικα πάλι, επειδή χάθηκε μεγάλη 

ποσότητα υλικών από το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Έτσι 

τον βάλανε στο μάτι τα καθάρματα οι δεξιοί και 

μπήκε στις μαύρες λίστες των φασιστών.  

Τότε γίνανε εκλογές και έγινε πρωθυπουργός ο 

Γέρος της Δημοκρατίας Γεώργιος Παπαντρέου. Ο 

Αμερικάνικος ιμπεριαλιστικός δάχτυλος όμως δεν 

άφησε τον Παπαντρέου να κυβερνήσει για πολύ. 

Έγινε και ένα σαμποτάζ στη Μακεδονία τότε με κάτι 

τανκς που κλέψανε κάτι εργάτες από ένα εργοστάσιο 

ζάχαρης ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι και καλά, 

πάντως κάτι με ζάχαρη και τανκς είχε να κάνει. 

Ύστερα από λίγο καιρό και μετά από 

προσχεδιασμένη, από τα ξένα ιμπεριαλιστικά και 

καπιταλιστικά κέντρα αποφάσεων, κυβερνητική 

κρίση στην Ελλάδα έγινε το κίνημα της χούντας της 
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21ης Απριλίου 1967! Η Δημοκρατία πέθανε και η 

Ελλάδα μάτωσε! Άνεμος λίβας που καίει τα σπαρτά 

φύσηξε σ’ όλη την Ελλάδα! Η χώρα ήτανε ένας 

απέραντος τόπος εξορίας και γεμίσανε τα ξερονήσια 

με φυλακές και εξόριστους φυλακισμένους 

πατριώτες κουμουνιστές. Ξερονήσια όπως η 

Μακρόνησος, η Λέρος, ο Ωρωπός και ο 

Κορυδαλλός γίνανε τόποι βασανιστηρίων και 

εξευτελισμών των κουμουνιστών. Κρανίου τόποι!! 

Σ’ ένα από αυτά τα ξερονήσια, στο Καρπενήσι, 

στείλανε και τον πατέρα μαζί με τον παππού. Δεν 

μείνανε όμως για πολύ εκεί. Ένας αξιωματικός φίλος 

του πεθερού του, φρόντισε να φύγουνε από εκεί μετά 

από τρεις μέρες και να επιστρέψουνε στο σπίτι μας 

στην Αθήνα. Τότε ήτανε που άκουσα τον πατέρα να 

λέει στην μάνα μου ότι χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος 

από τις χρυσές λίρες που είχε κρύψει ο παππούς για 

να μην τις βρούνε οι φασίστες. Μάλλον τις ημέρες 

που λείπανε στην εξορία κάποιος κλέφτης θα τις 

βρήκε και τις έκλεψε. Κάποιοι ελεεινοί φασίστες 

γείτονες είπανε ότι τις λίρες τις πήρε ο φίλος 

αξιωματικός του πεθερού του για να τους φέρει πίσω 

από την εξορία, αλλά αυτό είναι ένα ακόμα αισχρό 

ψέμα. Ο αξιωματικός απλά βρέθηκε με πάρα πολλά 

λεφτά γιατί όπως μάθαμε κέρδισε το λαχείο 

Συνταχτών και το ΠΡΟΠΟ. Ο πατέρας επέστρεψε 
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στη δουλειά του αφού πρώτα υπέγραψε ένα χαρτί 

που του δώσανε.          

Όμως κάποτε η θητεία της χούντας των 

συνταγματαρχών τελείωσε. Ο λαός εξεγέρθηκε και 

το 1974 έδιωξε την χούντα και έφερε πίσω τον 

Καραμανλή. Ο Καραμανλής δεν ήτανε πλέον αυτός 

που ξέραμε. Είχε αλλάξει, γιατί στο Παρίσι που 

ζούσε έκανε παρέα με Γάλους κουνιστές και «με 

όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα 

μάθεις» όπως είχε πει και ο Ροβεσπιέρος και τώρα 

άκουγε τη φωνή των κουμουνιστών. Έστειλε σε δίκη 

τους χουντικούς! Αναγνώρισε το ΚΚΕ και σταμάτησε 

τις διώξεις των κουμουνιστών. Ο καπετάν Γιώτης 

Χαρίλαος Φλωράκης, αυτός ο ήρωας της αντίστασης 

και φίλος του παππού και του πατέρα, ήτανε στη 

βουλή!  

Επιτέλους η αξία του πατέρα αναγνωρίστηκε 

στη ΔΕΗ. Πήρε προαγωγή και σύνταξη 

αντιστασιακού για τα βασανιστήρια που είχε υποστεί 

όταν ήτανε εξόριστος. Ο πατέρας πρόλαβε να δει και 

τον Αντρέα Παπαντρέου πρωθυπουργό!  Τέλος το 

1988 η κλονισμένη από τις διώξει και τα 

βασανιστήρια της εξορίας του υγεία του τον πρόδωσε 

και πέθανε, αλλά ήτανε πάρα πολύ ευχαριστημένος 

που οι αγώνες του είχανε αρχίσει να πιάνουνε τόπο.  
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4. ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ 

 

Ξανά γεια σας από μένα, τον Σωτήρη. Με 

μάθατε πια, έτσι δεν είναι; Τώρα ήρθε η σειρά να σας 

διηγηθώ και τη δική μου προσωπική ιστορία.  

Γεννήθηκα στην Αθήνα, στην ηρωική πόλη που 

γέννησε τον Περικλή, την Παπαρήγα και τον 

Παπατσάκαλο. Όταν τελείωσα το Δημοτικό 

μετακομίσαμε από την Κοκκινιά στην Κηφισιά γιατί 

είχε καλύτερο κλίμα, κάτι που είχε ανάγκη ο 

πατέρας επειδή είχε πάθει βλάβη η υγεία του από τα 

βασανιστήρια της εξορίας, όπως τον είχα ακούσει να 

λέει. Δεν ήμουνα και καλός μαθητής. Όμως το 1972 

τα κατάφερα και πέρασα στην Ανωτάτη Εμπορική. 

Ήτανε η εποχή που κυβερνούσε η χούντα της 

21ης  Απριλίου, αλλά εγώ δεν είχα ποτέ ασχοληθεί με 

τα πολιτικά. Γιατί άλλωστε να ασχολιέται κανείς 

μ’ αυτά, αφού όποιος ασχολιότανε πήγαινε στα 

ξερονήσια; Εγώ είχα το αυτοκινητάκι μου, δώρο του 

πατέρα που έγινα φοιτητής, και πέρναγα ζωή και 

κότα. 

Ένα βράδυ που γύρισα σπίτι ο πατέρας μου 

είπε να προσέχω και να μην μπλεχτώ με τίποτε 

οργανώσεις στη σχολή μου γιατί δεν είχαμε πια 

πολλά λεφτά (αφού μας είχανε κλέψει τις 

περισσότερες λίρες τον καιρό που  ο πατέρας ήτανε 
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εξορία) και είχε υπογράψει κι ένα χαρτί όταν 

επέστρεψε από την εξορία στη ΔΕΗ. Δεν κατάλαβα 

ποτέ τι σχέση είχε εκείνο το χαρτί βέβαια, αλλά 

μάλλον ήτανε το χαρτί του διορισμού του ή κάτι 

τέτοιο τέλος πάντων. 

Έκανα κατά γράμμα όσα μου ζήτησε ο 

πατέρας, αλλά συνέβη και το εξής: Πήγα να κάνω 

καμάκι σε μια κοπέλα από τη σχολή, αλλά αυτή το 

πήγαινε αλλού. Ήθελε να με μυήσει σε κομουνιστική 

οργάνωση και μάλιστα Κινεζόφιλη! Για να μην τα 

πολυλογώ, κάποια μέρα είχαμε μια μάζωξη και 

είμασταν όλοι μαζεμένοι σε ένα σπίτι και 

συνωμοτούσαμε πώς θα γράψουμε συνθήματα στους 

τοίχους και πώς θα πετάξουμε χειρόγραφες 

προκηρύξεις. Και τότε έγινε το ντου! Πλάκωσε η 

αστυνομία μαζί με τους μπάτσους, τα γουρούνια και 

τους δολοφόνους και μας πιάσανε όλους κι εμένα 

βέβαια μαζί και μας πήγανε στην ασφάλεια. Μας 

ρίξανε κάμποσο ξύλο οι ασφαλίτες και όταν μάθανε 

όλα όσα θέλανε, κρατήσανε δύο αρχηγούς και τους 

υπόλοιπους μας αφήσανε λεύτερους.  

Μετά από αυτό μου είχανε όλοι μεγάλη 

εμπιστοσύνη και μου λέγανε περισσότερα για τον 

κουμουνισμό και την αγάπη που είχε για τους 

Έλληνες η διεθνής κουμουνιστική κοινότητα. 
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Μάλιστα μου έκατσε και η κοπέλα η Μαοϊκιά! Τότε 

γίνανε και τα γεγονότα του πολυτεχνείου.  

Όλοι φωνάζαμε συνθήματα αντιστασιακά, 

«κάτω η χούντα», «λαοκρατία», «λαέ πολέμα σου 

πίνουνε το αίμα», «Κάπα, Κάπα Έ το κόμμα σου 

λαέ», «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό» και 

άλλα πολλά! Άλλοι μπαίνανε μέσα στο πολυτεχνείο 

για συμπαράσταση, άλλοι βγαίνανε έξω για να πάνε 

να φέρουνε προμήθειες (φαγητά, τσιγάρα, 

προφυλαχτικά και φάρμακα). Γενικά περνάγαμε 

καλά. Όταν το τανκς γκρέμισε την πόρτα, έτρεχα κι 

εγώ μαζί με τους φίλους μου πια μαοϊκούς και 

προσπαθούσα να φύγω για να μη με συλλάβουνε. 

Θυμάμαι που έτρεχα ανάμεσα στους ασφαλίτες, τους 

χουντικούς και τα φασιστόμουτρα που βαράγανε 

αλύπητα και φώναζα: «Γιατί χτυπάτε; Όλοι Έλληνες 

είμαστε» και τότε ένας κουκουλοφόρος μου έριξε μια 

με το γκλομπ στο στόμα και μου έσπασε τα δόντια. 

Δεν θυμάμαι πόσες λίρες ξόδεψε ο πατέρας για να 

συμμαζέψω το στόμα μου, αλλά θυμάμαι πόσο 

θυμωμένος ήτανε. Όχι τόσο για τα λεφτά που ξόδεψε 

αλλά για εκείνο το χαρτί που είχε υπογράψει όταν 

τον ξαναπήρανε στη ΔΕΗ.   

Τελικά ήρθε το 1974. Οι Αμερικάνοι φέρανε τον 

Καραμανλή. Αυτός όμως τώρα έκανε ό,τι ζητούσανε 

τα ξένα κέντρα αποφάσεων, αλλά για ξεκάρφωμα 
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έστειλε σε δίκη τους χουντικούς αξιωματικούς, 

νομιμοποίησε το ΚΚΕ και μερικά άλλα που δεν 

θυμάμαι. Το σκέφτηκα πολύ, αλλά κατέληξα ότι ο 

Καραμανλής ποτέ δεν ήτανε δικός μας και εμείς οι 

κουμουνιστές πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και να 

τον εμποδίζουμε να κάνει ό,τι τον διατάζουνε τα 

ξένα κέντρα αποφάσεων. Έτσι γράφτηκα στην ΚΝΕ 

και στη σχολή έγινα συνδικαλιστής της 

Πανσπουδαστικής. Εξακολουθούσα βέβαια να κάνω 

παρέα τους μαοϊκούς αλλά πολύ πιο διακριτικά 

τώρα, μέχρι που ξέκοψα τελείως. Αυτά μέχρι που τα 

κατάφερα και πήρα επιτέλους και το πτυχίο.  

Ήρθε ο καιρός να πάω φαντάρος. Ευτυχώς είχε 

το φίλο του παππού τον καπετάν Γιώτη Χαρίλαο 

Φλωράκη (που ήτανε και στη βουλή πλέον) ο 

πατέρας  και αμέσως μετά την Κόρινθο 

τοποθετήθηκα στο Πεντάγωνο. Πολύ κοντά στο 

σπίτι μου και πολύ λούφα δηλαδή. Κάθε μέρα έξω 

ήμουνα.  

Απολύθηκα από το στρατό το 1980. Έπρεπε να 

βρω δουλειά. Ο πατέρας είχε ακόμα τις διασυνδέσεις 

του. Έτσι με τη βοήθεια κάποιου υπουργού 

διορίστηκα στην εφορία.  
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5. ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ 

 

Σας χαιρετώ ξανά. Είμαι ο γνωστός σας 

σύντροφος και συναγωνιστής Σωτήρης. Θα συνεχίσω 

τη δική μου ιστορία για την εποχή της πασοκικής 

αλλαγής στη χώρα μας.  

Λοιπόν, βρισκόμαστε στα μέσα του 1981. Εγώ 

μόλις έχω διοριστεί στην εφορία. Είναι μια δύσκολη 

εποχή για την πατρίδα. Παντού μαίνονται απεργίες 

που οργανώνουμε εμείς οι κουμουνιστές. Τα 

μηνύματα από παντού είναι ευχάριστα. Ο Αντρέας 

Παπαντρέου μάλλον θα είναι ο επόμενος 

πρωθυπουργός και η Ελλάδα θα αρχίσει να κάνει 

στροφή προς το σωστό δρόμο του σοσιαλισμού και 

του κουμουνισμού.  Ο Καραμανλής βλέποντας την 

επερχόμενη ήττα της Νέας Δημοκρατίας 

εγκατέλειψε το κόμμα του στην τύχη του και έγινε 

πρόεδρος της δημοκρατίας. 

Στην καινούργια δουλειά με αντιμετωπίσανε 

με καχυποψία, αν και συγκρατήθηκα και δεν 

εκδηλώθηκα πολιτικά. Μου δώσανε ένα γραφείο να 

βάζω σφραγίδες σε κάτι φορολογικές δηλώσεις. Ο 

μισθός ήτανε πολύ λίγος. Όμως έβλεπα 

συναδέλφους να έχουνε ακριβά αυτοκίνητα και 

πολυτελή σπίτια. Κατάλαβα ότι η δουλειά έχει 

πολλά «τυχερά», αλλά μόνο για όποιον χωθεί στα 
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κυκλώματα, στα οποία είχανε μπει όλα τα 

φασιστόμουτρα οι νεοδημοκράτες της υπηρεσίας. 

Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι πριν ακόμα γίνουνε 

εκλογές οι πασοκτζήδες αλλά και εμείς οι 

κουμουνιστές είχαμε πάρει πολύ αέρα και οι 

εθνικόφρονες φασίστες είχανε λουφάξει.  

Τα συζήτησα όλα αυτά με ένα φίλο μου 

οργανωμένο στο ΚΚΕ, υπεύθυνο του τομέα 

καθοδήγησης. Με χτύπησε φιλικά στον ώμο και μου 

είπε: «Μην ανησυχείς Σωτήρη. Το ΠΑΣΟΚ θα βγει, 

αλλά τίποτα σοβαρό δεν θα συμβεί. Θα ανέβουνε οι 

πεινάλες στην εξουσία και θα αρχίσουνε το 

φαγοπότι κι έτσι γρήγορα θα φθαρούνε και θα 

ανοίξει ο δρόμος για την κυβέρνηση του ΚΚΕ. Ό,τι 

και να κάνει ο Ανδρέας, οι κουμουνιστικές αξίες δεν 

θα φθαρούνε. Γι αυτό κι εσύ κάνε ότι είσαι μαζί τους 

να περάσεις καλά μέχρι να φτάσει ο καιρός που θα 

γίνουμε κυβέρνηση».  

Έτσι, από την επόμενη μέρα εγώ στο γραφείο 

άρχισα σιγά-σιγά να παριστάνω τον πασοκατζή με 

αποτέλεσμα να αποχτήσω καινούργιους φίλους. Με 

πείσανε και γράφτηκα στην κλαδική και βρέθηκα να 

χειροκροτάω τον Ανδρέα στο σύνταγμα. Όμως εγώ 

πίσω από το παραβάν ψήφησα το τιμημένο ΚΚΕ. 

Οι εκλογές, όπως ήτανε αναμενόμενο, δώσανε 

τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ. Σύντομα στην υπηρεσία μου 
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γίνανε ανακατατάξεις. Οι πράσινοι παίρνανε τα 

πόστα και οι γαλάζιοι μπαίνανε στη γωνία. Επειδή 

με θεωρούσανε κι εμένα πασοκατζή, μου δώσανε 

καλή θέση και μάλιστα έβγαινα και με συνεργείο για 

έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός σημαίνει πολύ χρήμα. Όλοι 

σου δίνουνε ακόμα και αν δεν τους ζητήσεις. Κάνεις 

έλεγχο στα βιβλία ενός μαγαζιού ή μιας μικρής 

επιχείρησης και ο ιδιοχτήτης έχει κάποια μικρή ή 

μεγάλη παρανομία. Αμέσως σου δίνει φακελάκι να 

το καλύψεις. Ακόμα και αν όλα είναι εντάξει, 

πράγμα αδύνατον γιατί άμα ψάξεις όλο και κάτι θα 

βρεις, σου δίνουνε για να μην αργήσει πολύ ο 

έλεγχος και τους καθυστερείς από τη δουλειά τους. 

Άλλες φορές σου ζητάνε να αυξήσεις τις δόσεις για 

το φόρο ή να φορολογηθούνε με μικρότερα ποσά και 

αυτό πληρώνεται. Έτσι άρχισα να τα παίρνω για τα 

καλά και να βλέπω τον μισθό μου να 

πολλαπλασιάζεται. Φυσικά αν ο έλεγχος γινότανε 

στο μαγαζί κάποιου συντρόφου (ρώταγα τον φίλο 

μου, τον οργανωμένο στο ΚΚΕ και με κατατόπιζε) 

τότε έκανα τα στραβά μάτια κι έχανα και το δωράκι. 

Δε βαριέσαι. Το επόμενο φασιστόμουτρο θα 

πληρώσει τα διπλά!  

Ομολογώ ότι στην αρχή είχα κάποιες τύψεις 

για το ότι παρίστανα ότι είμαι ΠΑΣΟΚ, αλλά 

γρήγορα το ξεπέρασα. Στο κάτω-κάτω ανάγκες είχα 
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και ετοιμαζόμουνα και να παντρευτώ. Αν δεν τα 

έπαιρνα εγώ θα τα έπαιρνε κάποιος άλλος. 

Εξάλλου δεν ήμουνα και ο μόνος που δήθεν 

πρασίνισε για λόγους ανάγκης. Άλλωστε τους 

κεφαλαιοκράτες άρμεγα και το έκανα και για 

μελλοντική δουλειά, για όταν τα πράγματα θα 

άλλαζαν. Θα ήξερα τις βρομιές των πασοκατζήδων 

από μέσα και θα τους κατάγγελλα. Αυτό το ηθικό 

τέλμα στο οποίο οδηγούσε το ΠΑΣΟΚ την Ελλάδα 

ήτανε απερίγραπτο.  

Ένα πράγμα μόνον με έκανε να στεναχωριέμαι 

πολύ. Ότι στο γραφείο έπρεπε να διαβάζω 

εφημερίδες όπως τα Νέα και την Ελευθεροτυπία. 

Όταν ήθελα να διαβάσω Ριζοσπάστη πήγαινα με το 

αυτοκίνητο σε άλλη συνοικία και τον αγόραζα 

διπλωμένο. Αυτό το αίσχος, δηλαδή να φοβάσαι 

μήπως δούνε τι εφημερίδα διαβάζεις, δεν ήτανε 

μόνον το ΠΑΣΟΚ που το έκανε. Πιο πριν τα ίδια 

κάνανε και οι νεοδημοκράτες και οι χουντικοί.  

Καθώς περάσανε μερικά χρόνια και η θέση μου 

εδραιώθηκε, καθώς έγινα και προϊστάμενος, άρχισα 

σιγά-σιγά να το γυρίζω. Έβρισκα λάθη στο ΠΑΣΟΚ 

και στις συζητήσεις μου στο γραφείο του ασκούσα 

κριτική. Όμως πλέον είχε κοπάσει η πρώτη 

κατάσταση των διωγμών και κανένας δεν 

αντιδρούσε. Έβλεπα γύρω μου σιγά-σιγά όλα να 
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γκρεμίζονται. Το κλίμα γύριζε ενάντια του ΠΑΣΟΚ. 

Έγινε το σκάνδαλο Κοσκωτά και πολλοί αρχίσανε να 

γυρίζουνε. Έτσι κι εγώ γύρισα ανοιχτά πλέον και 

γράφτηκα ξανά μέλος του ΚΚΕ όπου με δεχτήκανε 

με ανοιχτή αγκαλιά.  

Έτσι φτάσαμε στο 1989. Ήμουνα πια 

παντρεμένος και είχα δύο παιδιά. Τα οικονομικά μου 

ήτανε καλά. Είχα σπίτι, εξοχικό, δύο αυτοκίνητα, 

σκάφος και άλλα ακόμα που δεν σας αφοράνε. Τα 

εισοδήματά μου από τα τυχερά ήτανε αρκετά και 

περνούσαμε καλά. Το μαύρο σκοτάδι που το ΠΑΣΟΚ 

επέβαλε στη χώρα φαινότανε να σβήνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

6. Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Γεια χαρά σύντροφοι, ο συναγωνιστής Σωτήρης 

ο Έλληνας κατακόκκινος κουμουνιστής είμαι. 

Λοιπόν, είμαστε στο 1990 που ο Μητσοτάκης κέρδισε 

τις εκλογές και επιτέλους το ΚΚΕ μαζί με τη Νέα 

Δημοκρατία γίνανε κυβέρνηση. Εμείς οι γνήσιοι 

κουμουνιστές τότε πιστέψαμε ότι απαλλαχτήκαμε 

οριστικά από την πράσινη γάγγραινα. Ενημέρωσα 

αμέσως κάποιους γνωστούς στο υπουργείο για την 

κατάσταση στο χώρο της δουλειάς μου και γρήγορα 

γίνανε κάποιες αλλαγές, μικρές μεν γιατί δεν 

διώξανε τους πρασινοφρουρούς, αλλά εγώ έγινα 

τμηματάρχης.  

Η Ελλάδα περίμενε πολλά από τον Χαρίλαο 

Φλωράκη και το ΚΚΕ, αλλά δυστυχώς προδόθηκε 

από τον φασίστα Σαμαρά, ο οποίος συμμάχησε με 

τους πασοκατζήδες και ρίξανε την κυβέρνηση. Δεν 

κατάλαβα πώς νεκραναστήθηκε το ΠΑΣΟΚ και 

κέρδισε τρεις φορές τις εκλογές, μία με τον Ανδρέα 

και δύο με το Σημίτη και μας κάθισε στο σβέρκο 

δώδεκα ακόμα χρόνια! Αυτά τα χρόνια ήτανε ό,τι 

χειρότερο για τη χώρα, η διαφθορά και η σήψη 

απλωθήκανε παντού σαν το χταπόδι και το ΠΑΣΟΚ 

δεν είχε πλέον στην πράξη καμιά διαφορά από τη 

Δεξιά.  
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Στην εφορία τα πράγματα ηρεμήσανε. Ίσχυσε ο 

νόμος του «να μην γνωρίζει η Δεξιά τι ποιεί η 

Αριστερά», όπως είχε κάποτε πει ο σύντροφος Λένιν. 

Μπορεί να είχαμε τις πολιτικές μας διαφορές, αλλά 

πρώτα η δουλειά και μετά όλα τα άλλα. Έτσι 

συνυπήρχαμε ειρηνικά όλοι, αριστεροί, κεντρώοι και 

δεξιοί. Μοιράσαμε αρμοδιότητες και ο καθένας 

έπαιρνε τα τυχερά του, τα οποία να σημειώσω τα 

τελευταία χρόνια αυξηθήκανε πολύ. Και μη 

χαμογελάτε που λέω για αριστερούς, γιατί ανάμεσά 

μας υπήρχανε και αρκετοί του συνασπισμού, καθώς 

και δυο τρεις του κουκουέ εσωτερικού. Γιατί δηλαδή, 

νομίζετε ότι οι αριστεροί είναι τα κορόιδα και δεν θα 

τα παίρνουνε;  

Πριν από δύο χρόνια έγινα και διευθυντής και 

τώρα χειρίζομαι μεγάλες υποθέσεις, όπως ελέγχους 

σε επιχειρήσεις κολοσσούς, σε πολυεθνικές και 

τέτοια. Έγραψα τα παιδιά μου σε δημόσιο σχολείο 

(για να μπορούνε όποτε λέει το κόμμα να κάνουνε 

καταλήψεις) και αρχίσανε μαθήματα για να μάθουνε 

Ρωσικά και να μην έχουνε πρόβλημα όταν πάνε σε 

πανεπιστήμια της μάνας Ρωσίας για τις σπουδές 

τους. Φυσικά δωρεάν θα πάνε με έξοδα του 

κόμματος.  

Τα χρόνια αυτά και ενώ το ΠΑΣΟΚ οδηγούσε 

τη χώρα από καταστροφή σε καταστροφή, 
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παρακολουθούσα προσεχτικά τις εξελίξεις στο ΚΚΕ. 

Δεν τα πήγαινε καλά. Ο Χαρίλαος Φλωράκης γέρασε 

κι επειδή είχε γίνει και κυβέρνηση μαζί με τη Νέα 

Δημοκρατία μας τα γύριζε και δεν τα έλεγε καλά. Τα 

ποσοστά του κόμματος πέσανε πολύ και ο 

Συνασπισμός το εκμεταλλεύτηκε κι αύξησε το 

ποσοστό του. Μέχρι που πέθανε ο Χαρίλαος 

Φλωράκης κι έγινε η κηδεία του χωρίς παπάδες. 

Δηλαδή ήτανε πολιτική κηδεία. Τότε ανέλαβε την 

ηγεσία του ΚΚΕ η Αλέκα Παπαρήγα. Μια γυναίκα με 

μεγάλο εχτόπισμα (πρέπει να ήτανε τότε πάνω από 

85 κιλά, μετά έκανε δίαιτα και έχασε λίγο από το 

εχτόπισμά της αλλά μου φαίνεται ότι σουλουπώθηκε 

λίγο). Αναβάθμισε το κόμμα και του έδωσε άλλη 

δυναμική. 

Τώρα μάλιστα! Το ΚΚΕ ξανάγινε το κόμμα των 

γνησίων Ελλήνων κουμουνιστών. Με εξέφραζε 

απόλυτα. Ναι στη Ρωσία. Όχι στην Ορθοδοξία και 

τους παπάδες. Όχι στα φασιστόμουτρα και στους 

εθνικόφρονες. Όχι στους Αμερικανούς. Ναι στους 

τίμιους Αλβανούς και λοιπούς οικονομικούς 

μετανάστες και  εργάτες. Όχι στους ιμπεριαλιστές 

και  τους ξενοκίνητους καπιταλιστές. Όλοι οι τίμιοι 

και ορθά σκεπτόμενοι Έλληνες ανήκουμε στο ΚΚΕ. 

Παρακολουθώ πάντα την Παπαρήγα στο κανάλι του 

ΚΚΕ και συμφωνώ σε όλα μαζί της.  



 

144 

Στις τελευταίες εκλογές βρέθηκα σε δίλημμα. 

Ιδεολογικά ανήκω στο ΚΚΕ και με τη Νέα 

Δημοκρατία έχω τεράστιες διαφορές αν και 

κυβερνήσαμε μαζί την Ελλάδα για τρία ολόκληρα 

χρόνια. Όμως έπρεπε να ξεκουμπιστεί το ΠΑΣΟΚ 

και να φάει στραπάτσο ο Αμερικανοθρεμένος 

Γκιωργκάκης, ο αρχηγός του. Έτσι ψήφισα 

Καραμανλή. Νικήσαμε, αλλά δεν είμαι και απόλυτα 

ευχαριστημένος. Πρώτα-πρώτα ο Καραμανλής δεν 

δίνει στην Παπαρήγα αυτά που ζητάει για την 

εργατιά, την αγροτιά και την παιδεία. Ύστερα δεν 

κάνει κάθαρση παντού να απολύσει τους 

πρασινοφρουρούς. Και το χειρότερο: Μιλάει για 

προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ και 

βλακείες, ενώ θα έπρεπε να αφήσει τα προσχήματα 

και να διορίσει επιτέλους τα δικά μας παιδιά, τα 

παιδιά των κουμουνιστών που τόσο υποφέρανε τόσα 

χρόνια και ποτέ δεν διοριστήκανε χαριστικά.  

Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες είμαστε εδώ και 

περιμένουμε. Ο Καραμανλής δεν θα τα καταφέρει. Η 

Ρωσία με τον Πούτιν δυναμώνει και φτάνει η ώρα 

που το ΚΚΕ θα κυβερνήσει την Ελλάδα αυτόνομο. Τα 

ποσοστά μας ανεβαίνουνε συνεχώς. Κοντεύουμε να 

φτάσουμε το 10%!!! Ένα 32% μόνο μας λείπει για να 

γίνουμε κυβέρνηση!!!  
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7. Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ 

 

Είμαι ο γνήσιος Έλληνας προλετάριος 

Σωτήρης. Κουμουνιστής πάππου προς πάππου. 

Έφτασε η ώρα για να σας μιλήσω για τον 

μεγαλύτερο εχτρό της πατρίδος, τον φασιστικό 

εθνικισμό. Βέβαια ο εθνικισμός δεν είναι εχτρός της 

Ελλάδας μόνον, αλλά και έννοια αντίθετη με την 

ανθρώπινη ύπαρξη. Εγώ όμως εδώ θα περιοριστώ 

στην Ελλάδα διότι υπάρχει η φρικιαστική 

λεπτομέρεια ότι σε αντίθεση με τα άλλα κράτη, οι 

Έλληνες εθνικιστές δεν είναι Έλληνες.  

Από την ίδρυση του κράτους οι εθνικιστές 

είχανε σαν μοναδικό τους σκοπό να καταλάβουνε με 

ωμή βία την εξουσία και να προσαρτήσουνε την 

Ελλάδα στο άρμα των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών, 

καταργώντας κάθε έννοια ελευθερίας, στερώντας 

από τους Έλληνας τα πάντα, ακόμα και την 

κουμουνιστική τους συνείδηση.  

Ο προδοτικός ρόλος των εθνικιστών 

αποκαλύφτηκε το 1922 όπου είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική εκστρατεία και 

καταστροφή. Εκείνος ο οποίος έπληξε αποφασιστικά 

τους εθνικόφρονες εθνικιστές, ήτανε ο μέγας εθνικός 

ηγέτης Ελ. Βενιζέλος. Με τις κινήσεις του και με τη 

δική μας βοήθεια με απεργίες κλπ., απέτυχε η 
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σοβινιστική και ιμπεριαλιστική πολιτική τους 

ενάντια του τουρκικού λαού. Όπως είχε γράψει τότε 

και ο Ριζοσπάστης «Αν δεν νικιόμασταν στην 

Μικρασία, η Τουρκία θάτανε σήμερα πεθαμένη 

και μείς Μεγάλη Ελλάδα. Γι’ αυτό, εμείς όχι μόνο 

δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικάδικη ήτα 

στην Μικρασία, μα και την επιδιώξαμε».  

Οι εθνικιστές φασίστες δεν σεβαστήκανε 

τίποτα. Βρήκανε αφορμή τον πόλεμο και την κατοχή, 

για να προωθήσουνε τους άνομους σκοπούς τους. 

Γίνανε σύμμαχοι και συνοδοιπόροι των Γερμανών 

καταχτητών. Ο πραγματικός τους σκοπός ήτανε η 

καταστροφή της Ελλάδος. Ο παππούς έλεγε: «Οι 

Γερμανοί είναι εχτροί μας και κάποια μέρα θα 

φύγουνε. Ο πραγματικός εχτρός, όμως, της πατρίδος 

είναι οι υπερπατριώτες Ελληναράδες εθνικιστές». 

Έτσι ιδρυθήκανε τα τάγματα ασφαλείας και η 

οργάνωση Χι, δύο οργανώσεις οι οποίες σα σκοπό 

είχανε να καταστρέψουνε την Ελλάδα. Οι Γερμανοί 

βοηθήσανε πολύ σ’ αυτό το σκοπό, αλλά κάποια 

στιγμή ευτυχώς αποχωρήσανε και τότε τα μιάσματα 

οι εθνικόφρονες πήρανε ξεδιάντροπα τα 

αμερικάνικα όπλα τους και στραφήκανε ενάντια 

στην πατρίδα και τ’ αδέρφια τους. 

Κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και κατά 

τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, οι 
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φρικαλεότητες των ταγματασφαλιτών ήτανε 

απερίγραπτες και δεν έχουνε προηγούμενο στην 

παγκόσμια ιστορία. Αυτό δεν το λέω αυθαίρετα, 

αλλά προκύπτει από αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα 

υψηλού κύρους, όπως έγγραφα της Γκα Γκε Μπε και 

της Στάζι. Επίσης υπάρχουνε και φωτογραφίες που 

αποδεικνύουνε τα πάντα. Και μην ακούσω τη 

βλακεία ότι πώς από τη φωτογραφία μιας βιασμένης 

νεκρής γυναίκας καταλαβαίνουμε ότι είναι έργο των 

ταγματασφαλιτών και όχι π,χ. των Γερμανών, γιατί η 

απάντηση είναι προφανής για κάθε λογικό 

άνθρωπο: Μόνο οι ταγματασφαλίτες είναι ικανοί 

για τέτοια εγκλήματα.  

Όταν βρεθήκανε αντιμέτωποι στο Μελιγαλά με 

τους πατριώτες κουμουνιστές αντάρτες, τραπήκανε 

σε φυγή σκοτώνοντας όσους δικούς τους δεν θέλανε 

να πολεμήσουνε ενάντια στα αδέρφια τους. Τότε 

φάνηκε το μεγαλείο των Ελλήνων κουμουνιστών που 

δεν αφήσανε τα πτώματα να τα φάνε τα αγρίμια και 

τα κοράκια, αλλά τα θάψανε ομαδικά σε ένα 

ξεροπήγαδο, μια πηγάδα. Μετά βέβαια είπανε ότι 

τους σκοτώσανε οι κουμουνιστές. Αίσχος ψεύτες και 

δολοφόνοι!!! Όπως προκύπτει και από επίσημο 

έγγραφο της Στάζι, το οποίο έχω στην κατοχή μου 

και δεν έχω ακόμα δημοσιεύσει, οι Χίτες και οι 

ταγματασφαλίτες αφαιρούσανε τα χρυσά δόντια των 
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κουμουνιστών, τα λιώνανε και φτιάχνανε χρυσές 

λίρες και τις θάβανε και όταν τέλειωσε ο εμφύλιος 

λέγανε ότι τις λίρες αυτές τις κλέβανε οι 

κουμουνιστές στην κατοχή και τις θάβανε και γι’ 

αυτό μετά τον πόλεμο βρεθήκανε με τεράστιες 

περιουσίες. Αίσχος ξεδιάντροπα φασιστόμουτρα!!!  

Εκεί που το ανθρώπινο μυαλό παγώνει από 

φρίκη, είναι που οι ταγματασφαλίτες 

κατηγορούσανε τους πατριώτες Έλληνες 

κουμουνιστές σαν  δολοφόνους με κονσερβοκούτια. 

Θα σας αποδείξω με στοιχεία όπως πάντα, ότι αυτό 

είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ελληνικές ταινίες με θέμα 

την κατοχή έχετε δει; Σε ποια από αυτές οι αντάρτες 

τρώγανε φαΐ από κονσέρβες; Να σας πω εγώ: Σε 

καμιά!! Που βρίσκανε τότε τα κονσερβοκούτια; Οι 

δωσίλογοι και οι μαυραγορίτες είχανε κονσέρβες που 

τους δίνανε οι Γερμανοί. Άλλο ένα ψέμα των 

φασιστόμουτρων καταρρίφτηκε! 

Δυστυχώς τελικά, των εχτρών τα φουσάτα 

περάσανε αλλά ξανάρθε για μας η σκλαβιά. Οι 

ταγματασφαλίτες με τους Χίτες και τους 

χωροφυλάκους, με την βοήθεια των 

Αγγλοαμερικάνων, νικήσανε. Η Ελλάδα δεν 

κατόρθωσε να λευτερωθεί.  

Αυτή είναι όλη η αλήθεια για τον εμφύλιο 

πόλεμο. Όλοι οι υγιώς σκεφτόμενοι Έλληνες έχουνε 
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καταλάβει ότι τα τάγματα ασφαλείας και οι 

ταγματασφαλίτες με τους γερμανοτσολιάδες δεν 

κάνανε εθνική αντίσταση, αλλά εθνική προδοσία. 

Δεν ήτανε «συμμοριτοπόλεμος», όπως λένε οι 

ψευτοπατριώτες φασίστες, ήτανε εμφύλιος 

πόλεμος! Το ‘πε και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

στη βουλή. Τα φασιστοειδή προσπαθήσανε να 

καταστρέψουνε την Ελλάδα και να την παραδώσουνε 

όλη στους Αγγλοαμερικάνους. Να το βουλώσουνε 

λοιπόν οι Ελληναράδες της δεκάρας! Ο φασισμός 

ποτέ δεν θα περάσει!  

Ζήτω ο κουμουνισμός! 

Ζήτω η Εθνική Αντίσταση! 

Θάνατος στους φασίστες! 
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8. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ 

ΦΥΛΗΣ 

 

Είμαι ο γνήσιος Έλληνας κουμουνιστής 

Σωτήρης. Όταν λέμε Έλληνας εννοούμε αυθεντικός 

απόγονος της απαράμιλλης φυλής των αρχαίων 

λαών που ήρθανε από τις στέπες του βορά και 

εγκατασταθήκανε σε τούτο δω τον τόπο.  

Για την καταγωγή των Ελλήνων υπάρχουνε 

πολλές θεωρίες. Οι σοβινιστές, οι εθνικιστές και 

γενικά τα φασιστόμουτρα διαδίδουνε ότι είμαστε 

απόγονοι εξωγήινων που ήρθανε από το Σείριο, 

θεωρία που μετά τα στοιχεία που θα παραθέσω (όσα 

από αυτά μου επιτρέπεται να δημοσιοποιήσω) θα 

καταρρεύσει. 

Η πιο πιθανή θεωρία λοιπόν, που καταρρίπτει 

τις γελοιότητες των σοβινιστών, είναι ότι ήρθανε από 

άλλο μέρος και κατοικήσανε εδώ, πιθανόν από τις 

Υπερβόρειες στέπες της Ρωσίας και όχι φυσικά από 

το Σείριο. Το πρώτο μέρος που κατοικήσανε ήτανε 

στην Αττική, και η περιοχή που εγκατασταθήκανε 

ονομάστηκε Ελληνορώσων, ονομασία που παραμένει 

μέχρι τις ημέρες μας γι’ αυτή την περιοχή. 

Υπάρχουνε σαφέστατες αναφορές για 

υπερτεχνολογία, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές 

τα οποία κατείχανε οι πρόγονοί μας και τα οποία 
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είχανε φέρει μαζί τους από τις στέπες του βορά. Νέα 

υπερτεχνολογία σύγχρονη και ασύλληπτη (Ρώσικη 

φυσικά) υπάρχει και σήμερα καλά κρυμμένη και 

φυλάγεται από μυημένες ομάδες συντρόφων για να 

μην πέσει σε λάθος χέρια και σύντομα θα 

χρησιμοποιηθεί για να μπει μια κουμουνιστική τάξη 

σ’ αυτό τον πλανήτη όταν θα έρθει η κατάλληλη 

ώρα, αλλά δεν μου επιτρέπεται να επεχταθώ 

περισσότερο γι’ αυτά! 

Η μεγάλη ποιοτική διαφορά των αρχαίων 

Ελληνορώσων φάνηκε πολύ γρήγορα από τα 

μεγαλουργήματά τους. Όλες οι επιστήμες στη γη και 

όλες οι ανακαλύψεις από τους προγόνους μας 

δημιουργηθήκανε. Όλα τα μεγάλα μνημεία της 

ανθρωπότητας είναι έργα Ελληνορώσων. Και δεν 

μιλάω μόνο για τον Παρθενώνα, την Κνωσό, την 

Αγία Πετρούπολη, το Κρεμλίνο και όλα αυτά που 

όλοι παραδέχονται. Μιλάω και γι’ αυτά που άλλοι 

μας κλέψανε ή τα φτιάξαμε εμείς γι’ αυτούς. Και για 

να μην πολυλογούμε δεν υπάρχει επιστήμη σήμερα 

που να μην στηρίζεται στις βάσεις που βάλανε οι 

πολύ μεγάλοι Ελληνορώσοι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε 

η ξεχωριστή και ανώτερη αυτή φυλή του βορά, η 

ανθρωπότητα σήμερα θα ζούσε ακόμα σε σπηλιές. 

Αποδείξεις για όλα αυτά υπάρχουνε σε όλα τα 

αρχαία κείμενα και γραπτά. Για παράδειγμα, πού 
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πήγαινε ο Απόλλωνας για έξη μήνες κάθε χρόνο; 

Στο Σείριο; Όχι φυσικά! Στους Υπερβόρειους 

πήγαινε!!! Στις μυστικές βάσεις των Υπερβορείων 

πήγαινε, τις οποίες βάσεις έψαχνε να βρει (χωρίς 

φυσικά αποτέλεσμα) ο Χίτλερ! Μη με ρωτάτε 

σύντροφοι περισσότερα γι’ αυτές τις βάσεις, γιατί δεν 

μου επιτρέπεται προς το παρών να πω τίποτα! 

Όλα αυτά τα έχει αποδείξει και η βιολογία με 

τον πλέον αναμφισβήτητο τρόπο. Βρέθηκε ότι μέσα 

στα κύτταρα των Ελλήνων βρίσκονται, στα γονίδια 

και στα χρωματοσώματα και σε μεγάλη ποσότητα, 

κάποια ανώτερα συστατικά τα οποία δεν υπάρχουνε 

ούτε σε ίχνη στους άλλους λαούς, εχτός από τους 

Υπερβόρειους Ρώσους που είναι και οι πρώτοι φορείς. 

Αυτά τα συστατικά ονομάζονται επιστημονικά 

Μπολσέβ και όσοι είναι φορείς αυτών των 

συστατικών ονομάζονται Μπολσεβίκοι. Είναι τα 

συστατικά εκείνα που μας δίνουνε τη νίκη όταν 

χρειάζεται, οδηγούνε σε υψηλές πνευματικές 

λειτουργίες και μας σπρώχνουνε στη δημιουργία 

πολιτισμού ανά τους αιώνες.   

Διάβασα πρόσφατα μία σοφή επιστημονική 

ανάλυση για τα Ελληνικά χρωματοσώματα Υ και Ψ 

νομίζω και έμεινα κατάπληχτος για το μεγαλείο της 

φυλής μας. Το σπουδαιότερο και το σημαντικότερο 

στα Ελληνικά προικισμένα χρωματοσώματα είναι η 
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κουμουνιστική ιδεολογία. Είμαστε προικισμένοι να 

είμαστε Κουμουνιστές. Ελλάδα σημαίνει 

Κουμουνισμός! Γι αυτό δεν είναι δυνατόν ένας 

αληθινός Έλληνας να μην είναι και κομουνιστής. 

Δεν ξέρω και πολλά από βιολογία και δεν τα 

πολυκατάλαβα, όμως ένιωσα την ανωτερότητα του 

έθνους μας και τη μεγάλη ευθύνη που κουβαλάμε 

για να διαδώσουμε αυτή την ουσία μέσω επιμειξιών 

σε όλους τους λαούς της Γης κι έτσι όλοι οι άνθρωποι 

να γίνουμε Μπολσεβίκοι. Τα ανθελληνικά 

φασιστοειδή προσπαθούνε να μας πούνε τη βλακεία 

ότι δεν έχουνε γίνει επιμειξίες με άλλες φυλές και 

υπάρχει πλήρης καθαρότητα της ανώτερης 

Ελληνικής φυλής ανά τους αιώνες. Υπάρχει όμως και 

η κοινή λογική που τα φασιστόμουτρα και οι 

ψευτοκουλτουριάρηδες αρνούνται: Ένας σε όλα 

ανώτερος λαός σε καμία περίπτωση δεν θα 

αρνιότανε να επιμειχτεί με λαούς όπως οι Αλβανοί, 

οι Τούρκοι, οι Σλάβοι, οι Άραβες, οι Βενετοί, οι 

Φράγκοι, οι Ρωμαίοι, οι Σαρακηνοί κλπ. Το ίδιο 

κάνανε και οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί 

και οι Ανατολικογερμανοί που έχουνε ίδιες 

φυλετικές (Υπερβόρειες) ρίζες μ’ εμάς (όπως έλεγε 

και ο παππούς, που τους είχε όλους τους 

ανατολικούς σε μεγάλη εχτίμηση).  
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Θα μου πείτε «γιατί τότε δεν είναι όλοι οι 

Έλληνες τέλειοι»; Η απάντηση είναι ότι υπάρχουνε 

διαβαθμίσεις στην περιεχτικότητα των γονιδίων μας 

σε Ελληνορωσική ουσία. Υπάρχουνε και αυτοί που 

έχουνε μειωμένη ουσία, αλλά και μερικοί που δεν 

έχουνε καθόλου. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι 

ελαττωματικοί, οι άρρωστοι, τα κατακάθια. Είναι 

αυτοί που γίνονται φασίστες, ομοφυλόφιλοι και 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αν και συνήθως τα 

αποβράσματα αυτά είναι συγχρόνως και τα τρία 

μαζί. Είναι αυτοί οι οποίοι αμφισβητούνε ακόμα τα 

τεχνολογικά θαύματα και την ανωτερότητα των 

προγόνων μας!  

Απέδειξα λοιπόν επιστημονικά και ιστορικά και 

με στοιχεία ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες και από 

που καταγόμαστε. Είμαστε ο ανώτερος λαός από 

όλους στη γη και προσπαθούμε όλοι οι λαοί της 

Γης να φτάσουνε στο δικό μας επίπεδο με το 

μπόλιασμα της ανθρωπότητας μέσω επιμειξιών 

με την Ελληνορωσική ουσία. Οι δεξιοί φασίστες να 

το βουλώσουν. Αρκετά έχουνε βλάψει ως τώρα την 

πατρίδα και τη μάνα Ρωσία.  
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9. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΗΤΑΝΕ 

ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ 

 

Όλοι με ξέρετε πια. Είμαι ο αυθεντικός 

προλετάριος Έλληνας κουμουνιστής Σωτήρης και 

είμαι υπερήφανος γι’ αυτό. Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες 

κουμουνιστές είμαστε μεγάλοι πατριώτες. Η αγάπη 

μας αυτή για την πατρίδα είναι αγνή και ανόθευτη 

και δεν ζητάει ανταλλάγματα και γίνεται πράξη με 

τα έργα μας. 

Όλοι οι κουμουνιστές που μετά από σκληρή 

δουλειά στο μεροκάματο ή με την εύνοια της τύχης 

αποχτήσανε μεγάλη περιουσία, πράγμα που είναι 

αντίθετο με την ιδεολογία τους, αντί να ξοδεύουνε 

αυτά τα λεφτά σε ανόητες αγορές για επίδειξη ή να 

τρώνε τα λεφτά τους στα σκυλάδικα, τα χαρίζουνε 

στην πατρίδα. Μη πάει το μυαλό σας ότι τα δίνουνε 

στις κυβερνήσεις των φασιστών που κυβερνάνε 

αυτόν εδώ τον τόπο. Όχι!!! Με αυτά τα λεφτά 

φτιάχνουνε διάφορα λαϊκά κοινωφελή έργα και τα 

δίνουνε στην πατρίδα για να ανακουφίσουνε τον 

καταπιεσμένο λαό. 

Ένας από τους μεγαλύτερους κουμουνιστές 

ευεργέτες της Ελλάδας είναι ο Ζάππειος που έχτισε 

το χτίριο που βρίσκεται στο Ζάππειο και πήρε το 

όνομά του. Οι δεξιοί φασίστες προσπαθήσανε βέβαια 
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να μολύνουνε αυτό το χτίριο και μαζέψανε όλα τα 

φασισταριά της Ευρώπης εκεί μέσα για να 

υπογράψουνε την καταδίκη της Ελλάδας κάνοντάς 

την μέλος στην ΕΟΚ. Αυτά τα χτίρια όμως, δεν 

μολύνονται γιατί είναι φτιαγμένα με κουμουνιστικά 

χρήματα, αίμα δάκρυα και ιδρώτα (όπως λέει και ένα 

από τα επαναστατικά τραγούδια των αριστερών 

αγωνιστών). 

Μεγάλη ευεργέτισσα συντρόφισσα ήτανε και η 

Λ. Συγγρού που κατασκεύασε με χρήματα δικά της 

το δρόμο Λ. Συγγρού που πήρε το όνομά της. Μεγάλη 

γυναίκα. Ήτανε τόσο καλή στην ψυχή που έφτιαξε 

και νοσοκομείο, το νοσοκομείο Συγγρού, για 

αρρώστιες των ομοφυλόφιλων όπως η σύφιλη, τα 

βλεννόρροια και το Έιτζ, αν και οι κουμουνιστές δεν 

έχουνε ανάγκη από τέτοια νοσοκομεία, γιατί όπως 

όλοι ξέρουμε δεν υπάρχουνε κουμουνιστές 

ομοφυλόφιλοι. Μόνο οι δεξιοί, οι φασίστες και οι 

παπάδες είναι πούστηδες (γι’ αυτό και κάνουνε 

πουστιές και πρέπει να τους προσέχουμε). 

Να μην ξεχάσω να αναφέρω το Ευγενίδειο 

Ίδρυμα που έφτιαξε μια ομάδα κουμουνιστών που 

ήτανε τόσο σεμνοί και ευγενείς που δε θέλανε να 

γίνουνε γνωστά τα ονόματά τους και γι’ αυτό το 

Ίδρυμα λόγω αυτής της ευγένειάς τους ονομάστηκε 

Ευγενίδειο. 
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Θα αναφέρω και τον πολύ μεγάλο κουμουνιστή 

ευεργέτη που αν και απένταρος και πρόσφυγας 

από την Μικρασία δούλεψε στις φάμπρικες της 

ξενιτιάς και έγινε πάμπλουτος και μας έφτιαξε το 

Καρδιοχειρουργικό νοσοκομείο της Αθήνας. Για 

όσους δεν καταλάβανε, για τον Ωνάση μιλάω.  

Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος και δεν 

χρειάζεται να αναφέρουμε κι άλλους πατριώτες 

κουμουνιστές. Είναι γνωστά αυτά άλλωστε. 

Για να καταλάβετε τη διαφορά των 

κουμουνιστών από τους δεξιούς φασίστες, κάντε τη 

σύγκριση με τον ιμπεριαλιστή και μιλιταριστή 

κεφαλαιοκράτη Αβέρωφ που αντί να φτιάξει κάνα 

έργο της προκοπής χάρισε στην πατρίδα ένα 

πολεμικό πλοίο, το θωρηχτό Αβέρωφ, για να το 

κάνουνε πολεμικό μουσείο και έχτισε και τις 

φυλακές Αβέρωφ που φυλακίζανε και βασανίζανε 

τους ήρωες συντρόφους κουμουνιστές. 

Απέδειξα με ατράνταχτα παραδείγματα πόσο 

ανώτεροι ακόμα και στα ψυχικά συναισθήματα 

είμαστε εμείς οι αριστεροί κατακόκκινοι 

κουμουνιστές! 

Ζήτω οι λαϊκοί ευεργέτες! 

Ζήτω ο κουμουνισμός της ανθρωπιάς! 

Ζήτω ο Ζάππειος!   

Ζήτω η Λ. Συγγρού!    
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10. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

Γεια σας και πάλι. Ο Σωτήρης είμαι ο 

κατακόκκινος Έλληνας κουμουνιστής. Ένα πολύ 

μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι το 

μίσος που τρέφουνε οι σοβινιστές Έλληνες φασίστες 

της Δεξιάς για τους φίλους μας τους καλοκάγαθους 

και ταλαιπωρημένους οικονομικούς μετανάστες. 

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το 

μίσος. Τι τους έχουνε κάνει αυτοί οι φτωχοί 

άνθρωποι; Γιατί τους μισούνε τόσο πολύ; Φτωχοί 

άνθρωποι είναι που αφήσανε τα σπίτια τους και την 

πατρίδα τους και ήρθανε στον τόπο μας για «μια 

μπουκιά κι ένα ποτήρι» που λέει και το τραγουδάκι.  

Αυτοί οι άνθρωποι, Αλβανοί, Ρωσοπόντιοι, 

Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, Πολωνοί, 

Αφρικανοί, Ασιάτες και γενικά άσπροι, μαύροι, 

κίτρινοι, όλες οι φυλές του κόσμου, είναι 

αξιαγάπητοι. Έχετε δει τι όμορφες φατσούλες που 

έχουνε; Ειδικά οι Αλβανοί που είναι ουσιαστικά 

αδέρφια μας. 

Όλοι αυτοί οι ταλαίπωροι έχουνε αναλάβει 

όλες τις βαριές δουλειές και μας ανακουφίζουνε. 

Σπέρνουνε τα χωράφια μας, ρίχνουνε λιπάσματα, 

μαζεύουνε τους καρπούς από τα δένδρα, 

φροντίζουνε τα κοπάδια των χτηνοτρόφων, χτίζουνε 
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τα σπίτια μας και δουλεύουνε σε όλα τα δημόσια 

έργα. Ξέρετε πόσα χρήματα κερδίζουμε από τα λειψά 

μεροκάματα που τους δίνουμε; Ποιος θα έκανε όλες 

αυτές τις δουλειές αν τους είχαμε διώξει; Που θα 

βρίσκαμε CD φτηνά αν δεν υπήρχανε οι μαύροι της 

Αφρικής; Που θα βρίσκαμε φτηνά ρούχα αν δεν 

υπήρχανε οι φατσούλες οι Κινέζοι; Που θα βρίσκαμε 

φτηνά επώνυμα ρούχα και παπούτσια αν δεν 

υπήρχανε οι αλλοδαποί που τα κλέβουνε από τα 

αμαρτωλά επώνυμα καταστήματα χτυπώντας το 

κεφάλαιο και τα αφεντικά του και τα πουλάνε σε 

εμάς πάμφτηνα; Αν δεν υπήρχανε οι Φιλιππινέζες, οι 

Βουλγάρες και οι Αλβανίδες ποιος θα καθάριζε τα 

σπίτια μας και θα ξεσκάτωνε τους κατάκοιτους 

γέρους; 

Εχτός των άλλων επιτελούνε και κοινωνικό 

έργο!! Φροντίζουνε οι κοπέλες που έρχονται από τα 

πρώην ανατολικά κράτη να μην 

κακομεταχειρίζονται από τους σοβινιστές Έλληνες 

δεξιούς και τους νονούς της νύχτας. Τους βρίσκουνε 

δουλειές στα μπαρ και στους οίκους ανοχής με 

μεγάλα μεροκάματα. Φροντίζουνε να έχουνε ένα 

ζεστό σπιτάκι για να μένουνε και μάλιστα για να μη 

χαλάνε πολλά λεφτά για πετρέλαιο για να 

ζεσταθούνε και για να μην αισθάνονται μοναξιά στη 
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νέα χώρα που έρχονται, τις βάζουνε δέκα-δέκα να 

μένουνε μαζί σε ένα δωμάτιο. 

Κάνοντας όλα αυτά εχτοπίσανε τους νονούς 

της νύχτας, τους προστάτες, τους μπράβους και τους 

νταβατζήδες, αφού αναλάβανε αυτοί αυτές τις 

δουλειές που τις κάνουνε τίμια και όποιος 

συμπατριώτης τους ή ντόπιος παρεχτρέπεται τον 

σκοτώνουνε! Με αυτό τον τρόπο λιγοστέψανε οι 

ληστείες και οι φόνοι. Οι φασίστες σοβινιστές βέβαια, 

διαδίδουνε ότι όποια ληστεία ή φόνος γίνεται ότι τον 

κάνανε οι ξένοι. Αλλά αυτό είναι φυσικά μεγάλο 

ψέμα. Τις ληστείες και τους φόνους τους κάνουνε τα 

φασιστόμουτρα και για να μπερδέψουνε τα θύματά 

τους και τους αυτόπτες μάρτυρες μιλάνε με σπαστά 

ελληνικά παριστάνοντας τους αλλοδαπούς. Τώρα, αν 

κάποιος αλλοδαπός κλέψει κάτι, αυτό το κάνει γιατί 

οι φασίστες και οι συνοδοιπόροι τους δεν του δίνουνε 

δουλειά και ο κακομοίρης ο αλλοδαπός πεινάει γιατί 

δεν έχει να φάει. Δηλαδή ο Γιάννης Αγιάννης του 

Βίχτορα Ουγκού ήτανε κλέφτης; Όχι φυσικά, γι’ αυτό 

και τον τιμήσανε παγκοσμίως! Όσο για τις βίλες που 

κλέβουνε οι αλλοδαποί καλά κάνουνε. Ποιοι έχουνε 

βίλες; Φυσικά όχι οι αγωνιστές εργάτες αριστεροί. Το 

κεφάλαιο και την πλουτοκρατία χτυπάνε οι φίλοι 

μας οι αλλοδαποί κλέβοντας βίλες!  
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Ποιος ο ρόλος της αστυνομίας σ’ όλα αυτά; 

Συλλαμβάνουνε τους αλλοδαπούς εργάτες και με 

την πρόφαση ελέγχου για άδεια εργασίας τους 

κλέβουνε τα χρήματα (και μερικές φορές και τα 

ναρκωτικά τους!) που έχουνε μαζί τους και μετά τους 

αναγκάζουνε να ομολογήσουνε από δέκα ληστείες ο 

καθένας που ποτέ δεν έκαναν, αλλά με τόσο ξύλο 

που τους ρίχνουνε ομολογούνε ο,τιδήποτε. 

Μιας και ανάφερα τα ναρκωτικά θα σας πω και 

το άλλο. Σταματήσανε να καλλιεργούνε χασίσι στην 

Ελλάδα οι διάφοροι έμποροι ναρκωτικών και αυτό το 

οφείλουμε στους αλλοδαπούς και κυρίως τους 

Αλβανούς που φέρνουνε χασίσι από την Αλβανία σε 

πολύ φτηνότερες τιμές! 

Τι να πει κανείς και για τα παιδιά αυτών των 

οικονομικών εργατών μας! Μαλάματα είναι. Οι 

πρώτοι μαθητές στα σχολεία που πηγαίνουνε! Και 

δεν τους δίνουνε και τη σημαία στις παρελάσεις τα 

φασιστόμουτρα! 

Μετά από όλα αυτά που παρουσίασα με 

ατράνταχτα στοιχεία έχετε καμιά αμφιβολία ότι η 

ξενοφοβία που υπάρχει στην Ελλάδα είναι άλλη μια 

φασιστική προπαγάνδα των δεξιών σοβινιστών; 

Ντρέπομαι σύντροφοι για τη συμπεριφορά των 

εθνικών αυτών μιασμάτων. Δεν μπορώ να κοιτάξω 



 

162 

στα μάτια κανένα ταλαίπωρο οικονομικό μετανάστη. 

Ματώνει η καρδιά μου. Είμαι ευσυγκίνητος.  

Που θα πάει όμως; Φτάνει η ώρα που το 

τιμημένο ΚΚΕ και η ελπίδα όλων των πραγματικών 

Ελλήνων η Αλέκα Παπαρήγα θα βάλουνε τέλος σε 

όλα αυτά όταν θα γίνουμε κυβέρνηση! 

Ζήτω οι φίλοι μας αλλοδαποί1 

Ζήτω το τιμημένο ΚΚΕ! 

Ζήτω η Αλέκα Παπαρήγα! 
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11. Η ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 21ης  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

 

Είμαι ο Σωτήρης που όλοι γνωρίζετε πλέον. 

Είμαι γνήσιος Έλληνας κουμουνιστής και άθεος. Θα 

σας μιλήσω για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της 

εθνικής μας ιστορίας, τη φασιστική διχτατορία των 

συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου 1967.  

Σε τι κατάσταση βρισκότανε η χώρα την 

παραμονή της διχτατορίας; Δημοκρατικότατη από 

κάθε άποψη. Σ’ όλη τη χώρα είχανε κυριαρχήσει οι 

κομουνιστικές εκδηλώσεις με απεργίες, διαδηλώσεις 

κλπ. Η Ελλάδα βρισκότανε ένα βήμα πριν την 

κατάρρευση των δεξιών ξενοκίνητων κυβερνήσεων 

και την ολοκληρωτική επικράτηση του 

κουμουνισμού. Πρωθυπουργός ήτανε ο Παναγιώτης 

ο Κανελλόπουλος, ο οποίος αν και αρχηγός της ΕΡΕ 

τότε, είχε μυηθεί στον κουμουνισμό και είχε 

αποχτήσει αριστερή συνείδηση. Αυτό αποδείχτηκε 

αργότερα όταν αποδέχτηκε ότι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήτανε 

εθνική αντίσταση και ο συμμοριτοπόλεμος, όπως 

ονομάζανε οι φασίστες τη λαϊκή εξέγερση ενάντια 

στις επιβουλές των ξένων ιμπεριαλιστών, εμφύλιος 

πόλεμος. Είχανε προκηρυχτεί οι εκλογές στις οποίες 

ήτανε βέβαιο ότι ο λαός θα έδινε την νίκη στους 

κουμουνιστές και θα αναδείκνυε πρώτο κόμμα την 

ΕΔΑ. 
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Υπήρχανε πληροφορίες ότι θα γινότανε 

απόβαση Σοβιετικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, 

τον Πειραιά και τη Πελοπόννησο. Οι κομουνιστές, 

μετά από την δολοφονία του Λαμπράκη από τους 

φασίστες της ΕΡΕ, ετοιμαζόντουσαν για τη τελική 

μάχη ενάντια στα ντόπια και ξενοκίνητα 

ιμπεριαλιστικά και καπιταλιστικά συμφέροντα και 

είχανε μαζέψει Σοβιετικό οπλισμόν σε καμιόνια. Εάν 

γινόντουσαν οι εκλογές, η Ελλάδα θα ήτανε λεύτερη 

για πρώτη φορά μετά από δύο χιλιάδες χρόνια. Η νέα 

κουμουνιστική κυβέρνηση θα ορκιζότανε στη 

πλατεία συντάγματος και μάλιστα όχι εις το 

Χριστιανικό Ευαγγέλιο, αλλά στα ιερά κείμενα των 

βιβλίων του Μαρξ και του Λένιν! Ο κρατικός 

μηχανισμός θα περνούσε στα τιμημένα και 

ροζιασμένα από το μεροκάματο μέσα στο λιοπύρι 

χέρια των κομουνιστών. Οι φασιστικές ένοπλες 

δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας θα 

διαλυόντουσαν και τη θέση τους θα έπαιρνε ο 

ερυθρός στρατός που θα οργανωνότανε κατά τα 

σοβιετικά πρότυπα με αρχηγούς βετεράνους 

κομουνιστές και αγωνιστές καπετάνιους του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ. Θα γινόντουσαν φοβεροί διωγμοί εναντίων 

των ανθελλήνων φασιστών. Θα κατηργείτο 

επιτέλους η Ορθοδοξία από επίσημη θρησκεία μας. 

Θα φεύγανε από τη σημαία μας ο σταυρός και 
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φωτογραφίες της Αγιαβαρβάρας, του Αϊγιώργη και 

των Αρχαγγέλων και στη θέση τους θα μπαίνανε το 

σφυροδρέπανο, ο Μαρξ και ο Λένιν. Ήτανε 

μαθηματικά βέβαιο ότι η Ελλάδα τελικά θα έκοβε τα 

δεσμά που την δένανε στο άρμα των 

Αγγλοαμερικάνων και των ανεκδιήγητων 

συνακόλουθών τους ιμπεριαλιστών και καταπιεστών 

των λαών ολάκερης της Γης.   

Και τότε έγινε σαν έκρηξη ηφαιστείου η 

Διχτατορία των συνταγματαρχών που η λάβα της 

έμελε να κατακάψει τα τίμια χώματα της πατρίδας 

μας. Οι «πατριώτες» εθνικόφρονες αξιωματικοί 

κάνανε το δουλικό καθήκον τους προς την Αμερική 

και τους ιμπεριαλιστές ινστρούχτορές της.  

Αναφέρω μερικά ονόματα των προδοτών του 

έθνους και του κουμουνιστικού ιδεώδους: 

Παπαδόπουλος, Ιωαννίδης, Παττακός, Μακαρέζος, 

Θεοφυλογιαννάκος, Ζωϊτάκης, Λαδάς, Ασλανίδης 

και τόσοι άλλοι! Ειδικώς ο Παπαδόπουλος και ο 

Ιωαννίδης ήτανε οι μεγάλοι προδότες, φασίστες και 

γνήσιοι ανθέλληνες, καθώς είχανε υπηρετήσει στα 

προδοτικά και αιματοβαμμένα  τάγματα ασφαλείας.  

Η Χούντα των συνταγματαρχών ήτανε μοβόρα 

και βάρβαρη και ο συνειδητοποιημένος λαός της 

αριστεράς την μίσησε. Για να καταλάβετε το μέγεθος 

της χτηνωδίας των χουντικών θα σας πω τι έγινε την 
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πρώτη ημέρα της επιβολής της χούντας τους. Κάνανε 

εφόδους στα σπίτια των αριστερών πατριωτών, τους 

συλλαμβάνανε και τους στέλνανε στον Ιππόδρομο 

στο Φάληρο. Εκεί, όταν συγκεντρωθήκανε πάρα 

πολλοί κουμουνιστές (περισσότεροι από 50.000 είχε 

γράψει η Πράβδα) τους βάλανε και τρέχανε σαν να 

ήτανε άλογα στο στίβο του ιπποδρόμου και όποιος 

έβγαινε τελευταίος τον πυροβολούσανε και τον 

σκοτώνανε!!! Αμέτρητοι αριστεροί πατριώτες (οι πιο 

πολλοί μεγάλης ηλικίας) είχανε εχτελεστεί με αυτό 

τον τρόπο. Τότε ήτανε που ένας γέρος κουμουνιστής 

λίγο πριν τον εχτελέσουνε είχε πει το ιστορικό: 

«Σκοτώνουνε τ’ άλογα όταν γεράσουνε»!!! 

Να τι έκανε η ξενοκίνητη Χούντα των 

συνταγματαρχών:  

 Έστειλε όλους τους κουμουνιστές στις 

φυλακές και στις εξορίες στα ξερονήσια.  

 Απέλυσε τους κομουνιστές  και τους 

συνδικαλιστές αριστερούς από το δημόσιο 

τομέα. 

 Απαγόρευσε τις απεργίες και τις 

διαδηλώσεις. 

 Επέβαλε παντού το στρατιωτικό νόμον 

και την αστυνόμευση. 

 Διέλυσε την οικονομία!  
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 Απέβαλε τους πολιτικούς από τον εθνικό 

κορμό.  

 Αποκατάστησε τους διωχθέντες προδότες 

που είχανε υπηρετήσει στα αιμοσταγή 

τάγματα ασφαλείας, καθώς επίσης και 

αυτούς που είχανε κατηγορηθεί για τη 

δολοφονία του Λαμπράκη.  

 Διέλυσε το στρατό και έκανε την Ελλάδα 

ξέφραγο αμπέλι για κάθε επίδοξο 

καταχτητή. 

 Πρόδωσε την Κύπρο και χάσαμε το μισό 

νησί που το χαρίσανε στους Τούρκους. 

 Έδωσε κύρος στην Ορθοδοξία και στην 

Εκκλησία και η Ελλάδα έγινε, δυστυχώς, 

Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. 

Οι Έλληνες χάσανε ξανά την ελευθερία τους 

και έσβησε από τα χείλη τους το χαμόγελό τους το 

οποίο είχανε αρχίσει να αποχτούνε δειλά-δειλά 

ξανά.  

Δεν έγινε καμιά σοβαρή αντίσταση εναντίον 

της χούντας, γιατί όλοι οι Έλληνες, εχτός από τους 

κομουνιστές, δωροδοκηθήκανε από τους χουντικούς 

οι οποίοι ανοίξανε τα ταμεία του κράτους και 

κατασπαταλήσανε τα χρήματα των Ελλήνων για να 

εξασφαλίσουνε την άρνηση του λαού για αντίσταση. 

Χαρίσανε όλα τα χρέη των αγροτών και όσοι 
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κουμουνιστές αγρότες αρνηθήκανε να τους 

χαριστούνε τα χρέη σταλθήκανε στο ξερονήσια και 

στις φυλακές επειδή χρωστούσανε και δεν είχανε να 

πληρώσουνε! Έτσι ο λαός  θέλοντας και μη περνούσε 

καλά από οικονομική άποψη και ήτανε πολύ 

ευτυχισμένος, ξεχνώντας ότι δεν ήτανε λεύτερος. Οι 

βόμβες των αριστερών πατριωτών και η απόπειρα 

δολοφονίας του διχτάτορα Παπαδόπουλου, 

δηλώνουνε απλώς την απόγνωση των κομουνιστών 

που για μια ακόμα φορά μείνανε να πολεμάνε για τη 

λευτεριά ενάντια στους ιμπεριαλιστές εντελώς 

μονάχοι τους.  

Ωστόσο, όλοι ξέρουμε ότι η λαϊκή εξέγερση του 

Πολυτεχνείου ήτανε η αρχή για την κατάρρευση της 

Χούντας. Οι νεκροί του Πολυτεχνείου (και τα 

σπασμένα δόντια μου) ήτανε «λευτεριάς λίπασμα». 

Ποιοι κερδίσανε, όμως, από το πολυτεχνείο; Ο 

Λαλιώτης, ο Τζουμάκας και η κρυφοφασίστρια 

Δαμανάκη! Εμείς οι γνήσιοι αριστεροί πατριώτες δεν 

ενδιαφερόμαστε για χρήματα και αξιώματα γιατί ό,τι 

κάνουμε το κάνουμε από αγάπη για την πατρίδα και 

τον κουμουνισμό. 

Εκεί που η Χούντα «διέπρεψε» ήτανε τα εθνικά 

μας θέματα. Το διεθνές κύρος της χώρας χάθηκε. Στο 

Κυπριακό ακολουθήθηκε η γραμμή που 

υπαγορεύτηκε από την ιμπεριαλιστική Αμερικάνικη 
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πολιτική. Λίγο ήθελε για να χαθεί ολόκληρη η 

Κύπρος. Οι προδότες Ιωαννίδης και Σαμψών ήτανε 

έτοιμοι για να «μεγαλουργήσουνε εθνικώς». 

Ευτυχώς, όμως. Ο Μακάριος κάλεσε τους Τούρκους 

στο νησί και οι Αμερικάνοι αναγκαστήκανε να 

διώξουνε τους χουντικούς και φέρανε τον 

Καραμανλή, ο οποίος όμως ήτανε πολύ 

δασκαλεμένος από τους Αμερικανούς και τους 

συνοδοιπόρους τους και η υπόθεση της Κύπρου 

χάθηκε την τελευταία στιγμή, γιατί οι Ρώσοι 

ήτανε έτοιμοι να επέμβουνε αλλά δεν προλάβανε 

γιατί τους πρόλαβε ο Καραμανλής!!!   

Εμείς, οι γνήσιοι Έλληνες κουμουνιστές, θα 

έχουμε για πάντα στην καρδιά μας την εθνική 

αντίσταση ενάντια στη ξενοκίνητη Χούντα της 21ης 

Απριλίου 1967. Είναι ο φάρος που μας οδηγεί.  

Ζήτω ο Λαμπράκης!  

Ζήτω η Αλέκα Παπαρήγα!  

Ζήτω ο Μακάριος και ο Χριστόφιας!  

Θάνατος στους φασίστες!  

Ζήτω οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης!  

Κάτω οι θρησκείες!  

Κάτω η Ορθοδοξία και αρχιεπίσκοπος 

Χριστόδουλος! 

 

 



 

170 

12. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΧΤΡΟΣ ΤΟΥ 

ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΜΟΥ 

 

Εγώ ο γνήσιος Έλληνας Σωτήρης καθώς και 

όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι αριστεροί πατριώτες που 

γαλουχηθήκαμε από τα ιδανικά της εθνικής 

αντίστασης και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, έχουμε ένα μεγάλο 

εχτρό: Τη θρησκεία και ειδικά το Χριστιανισμό, το 

όπιο του λαού όπως είχε πει και ο μεγάλος ηγέτης 

μας, ο Μαρξ! 

Πίσω από τους Χριστιανούς βρίσκονται οι 

Αγγλοαμερικάνοι ιμπεριαλιστές και οι συνοδοιπόροι 

τους Εβραίοι. Από την αρχαιότητα προσπαθούνε να 

βλάψουνε τον κουμουνισμό και να υποδουλώσουνε 

όλη την ανθρωπότητα. Αφού αποτύχανε όλα τα 

κακόβουλα σχέδιά τους χάρη της αντίστασης και των 

αγώνων των κουμουνιστών, αποφασίσανε να 

χτυπήσουνε τον κουμουνισμό αντιγράφοντάς τον. 

Θα αποδείξω, όπως πάντα, με αδιάσειστα στοιχεία το 

βρομερό αυτό σχέδιό τους.  

Δημιουργήσανε το Χριστό και αρχίσανε να λένε 

ότι ο Χριστός ήτανε κουμουνιστής γιατί ήτανε 

φτωχός και αγωνιζότανε ενάντια στην πλουτοκρατία 

της εποχής του. Οπαδοί του ήτανε όλοι οι φτωχοί και 

κατατρεγμένοι, πρώτα στο Ισραήλ και αργότερα στη 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Καταφέρανε με την 
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υποστήριξη και χρηματοδότηση του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου να μετατρέψουνε τη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία σε ένα θεοκρατικό Χριστιανικό 

κράτος, δηλαδή τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μη 

γελάτε βρομερά και τρισάθλια δεξιά σκουλήκια και 

γυμνοσάλιαγκοι που είπα «χρηματοδότηση». 

Ποιανού σπόνσορα το όνομα είχανε γραμμένο τα 

λάβαρα του στρατού του ακατανόμαστου 

Κωνσταντίνου; Του ΝΙΚΑ φυσικά!! Μόνο που τότε 

δεν γράφανε «ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ», αλλά 

στα λατινικά «EN TOUTO NIKA»!!! Και λέγανε στους 

πιστούς να δίνουνε όλα τα υπάρχοντά τους στις 

εκκλησιές και στα μοναστήρια για να μπορέσουνε να 

μπούνε στον Παράδεισο. Έτσι μαζέψανε όλο τον 

πλούτο και υποδουλώσανε το λαό.  

Οι κουμουνιστές όμως δεν το βάλανε κάτω. 

Καταλάβανε τα σχέδια των Χριστιανών και αρχίσανε 

τους αγώνες ενάντια στη θρησκεία και το 

παπαδαριό. Ο αγώνας αυτός είχε όπως ήτανε φυσικό 

πολλά θύματα. Ειδικά το Μεσαίωνα με την Ιερά 

Εξέταση όποιος αριστερός ήτανε ενάντια στην 

Εκκλησιά τον καίγανε στην φωτιά όπως έγινε με την 

Ζαντάρκ και τον Αθανάσιο Διάκο.   

Στην Ελλάδα πάντα προσπαθούσανε να 

εμποδίσουνε τους αγώνες των κουμουνιστών για 

λευτεριά. Αφορίσανε τον αγώνα του 1821 και 
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ευλογήσανε με τον Ιερώνυμο και το Σεραφείμ τη 

Διχτατορία της 21ης Απριλίου.    

Τώρα αρχιεπίσκοπος στην Ελλάδα είναι ο 

Χριστόδουλος. Πρόκειται για μία πάρα πολύ 

επικίνδυνη προσωπικότητα. Ευφυέστατος, 

μορφωμένος και πολύγλωσσος, με μεγάλες 

ικανότητες, εθνικόφρονας, φασίστας του κερατά, με 

μεγάλο μίσος ενάντια στους κουμουνιστές. Από νέος 

έδειξε τις μεγάλες φασιστικές του ικανότητες τις 

οποίες αναγνωρίσανε ο Ιερώνυμος, ο Σεραφείμ και οι 

ηγέτες της διχτατορίας της 21ης Απριλίου, οι οποίοι 

τον προωθήσανε σε υπεύθυνες θέσεις στη 

Χριστιανική ιεραρχία. Για να καταλάβετε πόσο 

μεγάλο μίσος έχει για τους αριστερούς, όταν 

πρόσφατα ρωτήθηκε για την αντεθνική δολοφονική 

δράση των ξενοκίνητων φασιστών την εποχή εκείνη 

απάντησε με τη γελοία φράση: «εγώ τότε 

μελετούσα». Έγινε μητροπολίτης Δημητσάνας και 

έκανε σχέσεις με εμπόρους ναρκωτικών, που χάρη σε 

αυτόν δεν καταδικαστήκανε και αργότερα τους 

χρησιμοποίησε σαν πράχτορες ενάντια στους 

αριστερούς ανταγωνιστές του στην πάλη για 

θρησκευτική και πολιτική εξουσία, όπως ο 

Παπατσάκαλος.  

Και τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο 

Χριστόδουλος κλήθηκε να ανέλθει στα ανώτατα 
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αξιώματα της Ορθοδοξίας και να γίνει 

Αρχιεπίσκοπος. Για να το κατορθώσει αυτό 

χρησιμοποίησε ανέντιμα μέσα όπως το να 

κατηγορήσει τους αντιπάλους του για οικονομικές 

ατασθαλίες (μεγάλο ψέμα φυσικά) ή ότι στην εκλογή 

του βοήθησε ένας ομοφυλόφιλος μεγαλοεκδότης, 

ενώ πριν εκλεγεί πήρε την έγκριση του Αμερικανού 

πρεσβευτή. Οι φασίστες βέβαια λένε ότι τον βοήθησε 

ο Θεός, αλλά πώς μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος 

που δεν υπάρχει; Αμέσως μετά την εκλογή του έδειξε 

το φασιστικό του πρόσωπο, αφού από τους πρώτους 

που δέχτηκε ήτανε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.  

Μίλαγε για όλα προς το λαό. Έκανε πάντα 

φασιστικό κήρυγμα. Στη Μητρόπολη λειτουργούσε 

φορώντας  ολόχρυσα άμφια διαμαντοστολισμένα και 

πλατινένια μήτρα με ρουμπίνια, που οδηγούσανε με 

δόλο τη σκέψη και το μυαλό του λαού στη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. Προσπάθησε να πλησιάσει και να 

διαβρώσει τη νεολαία λέγοντας  ανέκδοτα και σαχλά 

αστεία.  

Όπως ήτανε φυσικό πολεμήθηκε από τους 

κομουνιστές και γενικά από όλους τους αριστερούς. 

Εναντίον του στράφηκε ακόμα και ο Βαρθολομαίος, ο 

πατριάρχης. Και τι είναι ο πατριάρχης σήμερα; Ένας 

ασήμαντος Τούρκος υπήκοος που το μόνο που κάνει 

είναι να φωτογραφίζεται με τους Έλληνες τουρίστες 



 

174 

στην Κωνσταντινούπολη. Και όμως, τόλμησε να τα 

βάλει με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο γιατί ακόμα 

κι αυτός κατάλαβε πόσο επικίνδυνος είναι. Όμως ο 

Χριστόδουλος με τη βοήθεια της ξενοκίνητης 

κυβέρνησης βγήκε και πάλι νικητής.  

Η επόμενη μεγάλη εθνική μάχη ήτανε το 

ζήτημα των ταυτοτήτων. Οι κουμουνιστές θελήσανε 

να αποκόψουνε τους Έλληνες από την αρρώστια του 

μυαλού που λέγεται θρησκεία και Ορθοδοξία. Οι 

φασίστες όμως δώσανε την μάχη. Μαζευτήκανε τρία 

εκατομμύρια υπογραφές. Από τους πρώτους 

υπογράψανε ο σημερινός πρωθυπουργός 

Καραμανλής μαζί με τη Νατάσσα και τα δίδυμα. Για 

να το πετύχουνε αυτό κινητοποιήθηκε όλος ο 

κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για 

αντιπολίτευση προς το ΚΚΕ. Οι Έλληνες φασίστες 

υπογράψανε ακολουθώντας τη φωνή της φασιστικής 

συνείδησης που έχουνε μέσα τους. 

Όμως από τις μεγάλες λαοσυνάξεις που 

έγιναν, φάνηκε καθαρά ότι ο ρόλος του 

Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου ως Εθνάρχη είναι 

ξενοκίνητος, έργο των ιμπεριαλιστών Αμερικάνων. 

Τότε όμως  φάνηκε και το μεγάλο ηθικό ανάστημα 

του πολιτικού, που βρέθηκε στη θέση του προέδρου 

της δημοκρατίας (με την υποστήριξη του ΚΚΕ), ο 
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οποίος αγνόησε τα τρία εκατομμύρια εθνικοφρόνων 

φασιστικών υπογραφών.  

Τώρα η Εκκλησία περνάει δύσκολες στιγμές. 

Στα Ανατολικά κράτη που επικράτησε η Δημοκρατία 

του Προλεταριάτου δεν κατορθώσαμε να την 

εξαλείψουμε, αλλά εδώ τώρα περνά μεγάλη κρίση. Η 

Παπαρήγα, ο Κωνσταντόπουλος και ο Αλαβάνος 

λένε να γίνει χωρισμός εκκλησίας και κράτους. Ο 

λαός σιγά-σιγά απομακρύνεται από την εκκλησία 

μετά τα σεξουαλικά σκάνδαλα που γίνονται από 

τους παπάδες και τους δεσποτάδες, που έχουνε 

καταντήσει τις εκκλησιές, τους οίκους του θεού όπως 

τους λένε, χειρότερες από οίκους ανοχής (ίσως και να 

απομακρύνεται ο κόσμος γιατί θέλει να φυλάει τον 

κόλο του). 

Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες κουμουνιστές με τη 

βοήθεια της μάνας Ρωσίας θα δίνουμε πάντα τον 

τίμιο αγώνα μας ενάντια στο θεοκρατικό κράτος που 

προσπαθούνε να στήσουνε σε αυτόν εδώ τον τόπο ο 

Χριστόδουλος με τους συνοδοιπόρους του. 

Ζήτω το ΚΚΕ!  

Θάνατος στους φασίστες!  

Κάτω η θρησκεία και ο Χριστόδουλος! 

Ζήτω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας! 

Ζήτω η Αλέκα Παπαρήγα! 
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13. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Είμαι ο γνήσιος Μπολσεβίκος κουμουνιστής 

Σωτήρης. Είμαι Αριστερός και είμαι περήφανος γι’ 

αυτό. Ανήκω στο κόμμα που δόξασε την Ελλάδα και 

πολέμησε το φασισμό μέχρι τελευταίας ρανίδας του 

κόκκινου αίματός του. Είμαστε το μόνο πατριωτικό 

κόμμα, καθώς οι άλλοι ή είναι φασίστες και 

χουντικοί ή συνοδοιπόροι τους. Θα σας αναλύσω το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 

κουμουνιστικού κόμματος.  

Η λαμπρή ιστορία του κουμουνισμού χάνεται 

στα βάθη των αιώνων. Η ιδεολογία μας είναι απλή. 

Μαχόμαστε τα ξένα και ντόπια συμφέροντα των 

καπιταλιστών και των ιμπεριαλιστών. Εργάτες, 

αγρότες, φτωχοί, δυστυχισμένοι, κυνηγημένοι κλπ. 

είναι η βάση που στηρίζει το κόμμα μας. Τι ζητάμε; 

Πόλεμο στα αφεντικά με απεργίες, πορείες και 

μείωση της παραγωγής για να καταστρέψουμε τον 

καπιταλισμό και τα αφεντικά του. Κάνουμε δηλαδή 

το αντίθετο που λένε οι δεξιοί. Και τι μας λένε αυτά 

τα φασιστόμουτρα; Να πάψουμε να είμαστε εργάτες 

και αγρότες, φτωχοί και δυστυχισμένοι και να 

γίνουμε σαν κι αυτούς, αφεντικά και πλούσιοι. Και 

τότε ποιος θα αγωνίζεται ενάντια στην 
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πλουτοκρατία αφού θα είμαστε όλοι πλούσιοι; Αν 

αυτές οι ενέργειες δεν αποτελούνε τον δούρειο ίππο 

για να διαλυθεί το τιμημένο κόμμα μας, τότε τι είναι; 

Στην αρχαία Σπάρτη μπήκανε για πρώτη φορά 

τα θεμέλια και η βάση της εθνικοφροσύνης. Ισχυρός 

στρατός, πειθαρχία, εξουσία, ιμπεριαλιστική 

πολιτική ενάντια στους ντόπιους και ξένους εργάτες. 

Εκεί μπήκανε και οι βάσεις του κουμουνισμού. Τότε 

για πρώτη φορά ξεσηκωθήκανε οι εργάτες, που τότε 

τους λέγανε είλωτες και ήτανε δούλοι, ενάντια στο 

μεγάλο κεφάλαιο.   

Ο τιμημένος κομουνισμός αναδιοργανώθηκε 

τον εικοστό αιώνα στην Ελλάδα με την βοήθεια των 

Ρώσων. Η φασιστική παράταξη με αρχηγό τον 

βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄ κινητοποιήθηκε αμέσως 

διότι αντιλήφτηκε τον κίνδυνον που την απειλούσε. 

Το πρώτο χτύπημα οι φασίστες το δεχτήκανε όπως 

είδαμε με την πανωλεθρία τους στη Μικρασία, χάρη 

στην αντιιμπεριαλιστική και αντισοβινιστική 

πολιτική μας. 

Εκείνο το οποίο κάνει το κουμουνιστικό 

κόμμα να ξεχωρίζει είναι ο πατριωτισμός. Όταν η 

Ελλάδα κινδυνεύει από διχτατορίες όπως του 

Μεταξά το 1936 που ήθελε να ιδρύσει τον Τρίτο 

Ελληνικό Πολιτισμό θέλοντας να μιμηθεί το Τρίτο 

Ράιχ του Χίτλερ, οι κουμουνιστές είναι παρόντες και 
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στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά τους. Υπομένουμε όλα 

τα δεινά, εξορίες, φυλακές, βασανιστήρια και άλλα, 

χωρίς να χάνουμε το ηθικό μας.  

Οι κομουνιστές στον πόλεμο και την κατοχή 

για να εμποδίσουμε τους αντεθνικούς σκοπούς των 

φασιστών ιδρύσαμε το ΕΑΜ που είχε σαν σκοπό να 

προσαρτήσει την Ελλάδα στη Σοβιετική Ένωση και 

όχι στους Αγγλοαμερικάνους.  

Μια χαραχτηριστική περίπτωση εθνικής 

προδοσίας των ταγμάτων ασφαλείας, που διάβασα 

πρόσφατα, είναι η εξής: Οι προδότες 

ταγματασφαλίτες γυρίσανε όλα τα νοσοκομεία και 

ανακαλύψανε όλους τους αρρώστους που ήτανε 

κομουνιστές, τους καταδώσανε στους Γερμανούς και 

αυτοί με τη σειρά τους, τους εχτέλεσαν. Να 

σκεφτείτε ότι υπάρχουνε κάποια αποβράσματα 

δεξιοί που δεν θεωρούνε αρνητική την ενέργεια αυτή 

των ταγμάτων ασφαλείας, αλλά από φασίστες τι 

περιμένεις; Σκεφτείτε, ότι στις τάξεις του ΕΑΜ 

βρισκόντουσαν και οι Γερμανοί κομουνιστές! 

Η μεγαλύτερη νίκη ενάντια στους Γερμανούς σ’ 

όλο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σ’ όλο τον κόσμο, 

ήτανε ή ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου 

που την κάνανε οι αντάρτες κουμουνιστές και 

σκοτώσανε 15.000 Γερμανούς μαζί με κάμποσα 

τρένα. Μετά τα φασιστόμουτρα είπανε ότι την 



 

179 

γέφυρα την ανατινάξανε Άγγλοι σαμποτέρ, αλλά θα 

καταρρίψω και αυτό το τεράστιο ψέμα των φασιστών 

με ατράνταχτες αποδείξεις. Οι μόνοι που 

μπορούσανε να κάνουνε κάτι τέτοιο ήτανε οι 

κουμουνιστές αντάρτες γιατί μόνον αυτοί είχανε τα 

σχέδια της κατασκευής της γέφυρας, διότι την είχανε 

φτιάξει με σχέδια που τους είχανε δώσει οι Ρώσοι. 

Χωρίς τα σχέδια που είχανε μόνο οι κουμουνιστές 

αντάρτες, πως θα μπορούσανε να έχουνε ανατινάξει 

μια τέτοια πανίσχυρη κατασκευή (λόγω της γνωστής 

ανυπέρβλητης τεχνολογίας των Ρώσων); Άλλο ένα 

ψέμα των δεξιών καθαρμάτων καταρρίφτηκε!!! 

Όταν οι Γερμανοί αποχωρήσανε από την 

Ελλάδα, οι ταγματασφαλίτες πήρανε τα όπλα τους 

και τα στρέψανε ενάντια στη μάνα πατρίδα. Έτσι 

έγινε ο εμφύλιος πόλεμος με τις σφαγές και τα 

αχαλίνωτα σεξουαλικά όργια. Ποιος δεν ξέρει 

σήμερα για τους βιασμούς των γυναικών των 

κουμουνιστών που ζούσανε στις πόλεις και τα χωριά 

ΜΟΝΕΣ τους γιατί οι άνδρες, τα παιδιά και τα 

αδέλφια τους είχανε πάρει τα βουνά; Τα είχε γράψει 

όλα αυτά ο Ριζοσπάστης και το Φαντάζιο.  

Όμως, την μετά τον εμφύλιο πόλεμο εποχή 

υπήρχε ένα πρόβλημα. Η Δεξιά παράταξη ήτανε 

ενωμένη και συγκροτημένη και την βοηθούσανε και 

οι Αγγλοαμερικάνοι. Βέβαια, οι κυβερνήσεις των 
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φιλελευθέρων δωροδοκηθήκανε από ένα φασίστα 

Ελληνοαμερικάνο, τον Μάρσαλ, που σχεδίασε ένα 

σχέδιο (το γνωστό σχέδιο Μάρσαλ) για να 

εξαφανίσει τους κουμουνιστές πατριώτες. Για 

παράδειγμα, αντί να εχτελέσουνε τους προδότες 

γερμανοτσολιάδες, τους δωσίλογους και τους 

φασίστες του ΙΔΕΑ, εχτελώντας τις αποφάσεις των 

στρατοδικείων, σταλθήκανε στο απόσπασμα οι 

πατριώτες κουμουνιστές όπως ο Μπελογιάννης και ο 

Πλουμπίδης.  

Και τότε εμφανίστηκε ο αιμοσταγής 

στρατάρχης Παπάγος και πήρε την εξουσία. 

Υπήρχανε φήμες ότι ήτανε νόθος αδελφός του 

βασιλιά Παύλου (μια μαμή φίλη του παππού που 

κάτι ήξερε τόχε πει στον παππού). Ο Εθνικός 

Συναγερμός κυνήγησε τους κουμουνιστές για να 

τους εξαφανίσει. Γεμίσανε τα ξερονήσια για μια 

ακόμα φορά από εξόριστους πατριώτες. 

Όταν πέθανε ο Παπάγος υπήρξε πρόβλημα με 

τους φασίστες και θα είχανε διαλυθεί αν δεν υπήρχε 

η λαομίσητη βασίλισσα Φρειδερίκη. Διόρισε 

πρωθυπουργό τον εραστή της Κωνσταντίνο 

Καραμανλή! Η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή 

κέρδισε τις εκλογές με βία και νοθεία και το κόλπο 

της καρφίτσας (δεν ξέρω τι ήτανε αυτό, αλλά ήτανε 

μεγάλο κόλπο). Ένα άλλο κόλπο ήτανε το κόλπο της 
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μουρταδέλας. Στα εκλογικά τμήματα που οι 

κουμουνιστές ήτανε περισσότεροι πήγαινε ένας 

φασίστας και αντί για ψηφοδέλτιο έβαζε μέσα στο 

φάκελο ένα κομμάτι μουρταδέλας και το έριχνε στην 

κάλπη και όλα τα ψηφοδέλτια γεμίζανε λάδια από τη 

μουρταδέλα και τα βγάζανε άκυρα!  

Τέλος τα δεξιά φασιστόμουτρα δολοφονήσανε 

τον αγωνιστή και πρώην αθλητή του μαραθώνιου 

δρόμου βουλευτή Λαμπράκη και κάτω από το βάρος 

της δολοφονίας ο Καραμανλής την κοπάνησε και 

πήγε στο Παρίσι. Με τι λεφτά ζούσε τόσα χρόνια 

στο Παρίσι κανείς, ποτέ, δεν μας είπε. Εμείς όμως 

ξέρουμε!!!  

Από το 1963 ως το 1967 ακολούθησε μια 

περίοδος δημοκρατίας με απεργίες και διαδηλώσεις 

που καθοδηγούσανε τα λαμπρά στελέχη του 

κόμματός μας που τότε ήτανε σε μεγάλη άνοδο και 

αν γινόντουσαν εκλογές θα νικούσαμε και θα 

αναλαμβάναμε την εξουσία λευτερώνοντας την 

Ελλάδα από τους φασίστες. Οι Αμερικάνοι 

ιμπεριαλιστές όμως, για να εμποδίσουνε το ΚΚΕ να 

αναλάβει την εξουσία εφαρμόσανε το σχέδιο 

Κίσινγκερ που έφερε στην Ελλάδα την Χούντα των 

συνταγματαρχών. Μετά από εντολή τους ο βασιλιάς 

με μερικούς κατώτερους αξιωματικούς του στρατού 

επέβαλε στη χώρα την διχτατορία της χούντας της 
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21ης  Απριλίου 1967, για την οποία σας έχω μιλήσει 

αναλυτικά.  

Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο της μαύρης για 

την Ελλάδα επταετίας, στα βασανιστήρια που 

γινόντουσαν και στη στάση της Εκκλησίας. Όπως 

πάντα ήτανε εναντίων των κουμουνιστών και 

βοήθησε την χούντα. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 

όταν ρωτήθηκε για τα βασανιστήρια απέφυγε να 

απαντήσει και είπε: «δεν εγνώριζα διότι τότε 

μελετούσα». Τι να έλεγε, όμως, αφού την εποχή της 

διχτατορίας όποιοι πηγαίνανε για εξομολόγηση μετά 

τους συλλαμβάνανε γιατί ο παπάς πήγαινε στην 

ασφάλεια και έλεγε τι του είχανε εξομολογηθεί. Για 

τέτοια παπαδοαλητεία και παπαδοφασισμό μιλάμε!  

Από το 1974 και μετά η πορεία της παράταξής 

μας ήτανε ανοδική. Ο Καραμανλής για να κάνει τον 

καλό νομιμοποίησε το ΚΚΕ, βγήκε από το ΝΑΤΟ που 

πολεμούσε τότε τον κομουνισμό, φυλάκισε τους 

προδότες αξιωματικούς και δεν συνέχισε στην Κύπρο 

την προδοτική πολιτική Ιωαννίδη και Σαμψών, με 

την οποία η μισή Κύπρος υποδουλώθηκε. Ο 

Καραμανλής πήγε για πρόεδρος δημοκρατίας, και 

την κυβέρνηση ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι 

κουμουνιστές πιστέψαμε ότι πλησίαζε και η ώρα του 

ΚΚΕ για να κυβερνήσει. Ο Αντρέας Παπαντρέου 

όμως, προσπάθησε να καταστρέψει το ΚΚΕ για να 
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κυβερνά συνεχώς το ΠΑΣΟΚ. Τότε έγινε το 

σκάνδαλο Κοσκωτά και ο λαός με την σοφή 

καθοδήγηση του ΚΚΕ (απεργίες, διαδηλώσεις κλπ.) 

ανέτρεψε την κυβέρνηση του Παπαντρέου και έφερε 

στην εξουσία την τιμημένη Αριστερά που ενωμένη 

κάτω από την ηγεσία του Χαρίλαου Φλωράκη στην 

Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικής Ενότητας (ΚΚΕ τα 

αρχικά για όσους πιάνουνε τα βαθιά μυστικά 

νοήματα), οδήγησε την Ελλάδα σε μια ανοδική 

πορεία. Ο φασίστας Σαμαράς όμως, ανέτρεψε την 

κυβέρνηση του ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ αναστήθηκε και 

κυβέρνησε για άλλα 12 χρόνια. 

Αυτά τα χρόνια ήτανε τραγικά για τους 

κουμουνιστές. Από το 1993 αρχίζει ο κατήφορος. Ο 

Φλωράκης γέρασε και άρχισε να μας τα γυρίζει. Το 

ίδιο και ο Φαράκος με τον Θοδωράκη. Η Δαμανάκη, 

μεγαλοκοπέλα πια, άρχισε τους έρωτες με πλούσιους 

κεφαλαιοκράτες δήθεν σοσιαλιστές και αφού 

παντρεύτηκε, τελικά πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο 

κάνανε κι άλλα στελέχη μας τότε. Ντροπή τους! 

Εμείς οι γνήσιοι κουμουνιστές Έλληνες έχουμε 

εθνικό όραμα. Να ξαναγίνει το κόμμα μας όπως 

ήτανε παλιά. Να διωχτούνε μέχρι οριστικής 

εξαφάνισης οι φασίστες. Να μετονομαστούνε οι 

λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας σε  

λεωφόρο Λένιν και Μαρξ και η πλατεία 
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συντάγματος να ονομαστεί Κόκκινη Πλατεία. Να 

χωριστεί το κράτος από την Εκκλησία και αν είναι 

δυνατόν να καταργηθεί η θρησκεία. Να γίνει στροφή 

του κράτους προς τους συντρόφους Ρώσους και τη 

μάνα Ρωσία. Να κρατικοποιηθούνε όλες οι 

επιχειρήσεις και να δημευτούνε οι περιουσίες των 

μισητών μεγαλοκαρχαριών κεφαλαιοκρατών. Δεν 

πρέπει να υπάρχουνε πλούσιοι. Πρέπει όλοι να 

γίνουμε ίσοι. Δηλαδή φτωχοί. Γιατί μόνο ο φτωχός 

και πεινασμένος πολεμά, ενώ ο πλούσιος και 

χορτάτος αδιαφορεί. Μόνο έτσι θα μεγαλουργήσουμε 

σαν έθνος.  

Ζήτω το ΚΚΕ!  

Θάνατος στους φασίστες!  

Κάτω οι θρησκείες! 

Ζήτω ο σύντροφος Πούτιν!  

Ζήτω η Αλέκα Παπαρήγα! 
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14. Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Είμαι και πάλι ο γνωστός σας γνήσιος 

κουμουνιστής πατριώτης Σωτήρης. Για την Κύπρο 

σας έχω μιλήσει και άλλες φορές. Όμως, τώρα θα 

σας κάνω πλήρη ιστορική και επιστημονική ανάλυση 

για το εθνικό αυτό θέμα. Θα σας αποδείξω ότι για 

την προδοσία της Κύπρου ευθύνονται αποκλειστικά 

οι δεξιοί υπερπατριώτες, οι φασίστες ιμπεριαλιστές 

και οι συνοδοιπόροι τους. Να πάψουνε έτσι οριστικά 

αυτοί που συκοφαντούνε τους κουμουνιστές ότι ποτέ 

δεν πολεμήσανε για τη λευτεριά της Κύπρου. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι ιμπεριαλιστές 

Αγγλοαμερικάνοι είχανε βάλει στο μάτι την Κύπρο 

και την είχανε προσαρτήσει στην Αγγλία. 

Υπάρχουνε πληροφορίες, που προκύπτουνε από 

απόρρητα αρχεία μυστικών υπηρεσιών, ότι ο Άρης 

Βελουχιώτης σκόπευε να πάει στην Κύπρο το 1946 με 

καταδρομικό του ΕΛΑΝ για να οργανώσει 

κομουνιστική επανάσταση, αλλά τελικά το ταξίδι 

ματαιώθηκε γιατί τα έξοδα ήτανε πάρα πολλά (μου 

το ‘χε πει εμπιστευτικά ο παππούς). 

Ο προδοτικός αγώνας ενάντια στην Κυπριακή 

ανεξαρτησία άρχισε το 1950. Πέστε μας 

παλιοφασίστες για τον ρόλο της ΕΟΚΑ στον 

Κυπριακό αγώνα!!! Ήτανε η εποχή που οι Άγγλοι 
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είχανε αποφασίσει να αποχωρήσουνε από την Κύπρο 

με αποτέλεσμα να γίνει τελικά ανεξάρτητη. Ο Γρίβας 

όμως, δημιούργησε την ΕΟΚΑ και άρχισε να 

σκοτώνει αναίτια Άγγλους τουρίστες που είχανε 

αρχίσει να έρχονται στην Κύπρο. Αυτή η ενέργεια 

είχε σαν αποτέλεσμα να εκνευρίσει τους Άγγλους 

και να μην φύγουνε από την Κύπρο. Εδώ μπαίνουνε 

ενεργά το ΑΚΕΛ και το ΚΚΕ στον αγώνα για την 

ανεξαρτησία της Κύπρου, αποκαλύπτοντας τα 

προδοτικά σχέδια της ΕΟΚΑ στην παγκόσμια 

κοινότητα. Ποιος κάρφωσε στους Άγγλους ότι ο 

Διγενής ήτανε ο Γρίβας από τον ραδιοφωνικό σταθμό 

της Βουλγαρίας μάλιστα; Ο Ζαχαριάδης! Ποιος 

κάρφωσε τα κρησφύγετα τους; Το ΑΚΕΛ! Τόσα 

έχουνε βγει στην φορά! Τα έχετε πάρει χαμπάρι; Όχι, 

γιατί έχετε μέσα σας τον δωσιλογισμό!!! Ακόμα και η 

CIA κάτι έδωσε στην δημοσιότητα για τον ρόλο του 

ΑΚΕΛ (που δεν θυμάμαι τώρα). Αλήθεια τι έχετε να 

πείτε για την ανακοίνωση του Ζαχαριάδη, από τον 

ραδιοφωνικό σταθμό των κουμουνιστών, ενάντια 

στον προδοτικό αγώνα της ΕΟΚΑ; Έχετε ακούσει 

τίποτα;  

Τελικά η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη, αλλά του 

πέρασε του Καραμανλή και η συνθήκη της Ζυρίχης 

δεν ήτανε αυτό που απαιτούσε ο λαός. Επίσης να σας 

υπενθυμίσω σύντροφοι αναγνώστες, ότι η περίφημη 



 

187 

Μεραρχία που αναγκάστηκε να αποσύρει ο 

Παπαδόπουλος, είχε τοποθετηθεί παράνομα, κρυφά 

και χωρίς να το γνωρίζουνε η κυβέρνηση του Γέρου 

της Δημοκρατίας Παπαντρέου και ο Μακάριος και 

κατά παράβαση της συνθήκης της Ζυρίχης περί 

ισορροπίας δυνάμεων στο νησί. Επειδή είσαστε 

απληροφόρητοι θα το ξανατονίσω. Ναι, η παρουσία 

της μεραρχίας ήτανε παράνομη! Γι’ αυτό και την 

έδιωξε ο Μακάριος όταν το έμαθε.  

Ο Μακάριος ήτανε επικίνδυνος για τα σχέδια 

των Αγγλοαμερικάνων ιμπεριαλιστών. Οι 

εθνικόφρονες θέλανε να τον εξοντώσουνε. Το ίδιο 

θέλανε και οι Αμερικάνοι που τον ονομάζανε Φιντέλ 

Κάστρο της Μεσογείου και λέγανε ότι ήθελε να κάνει 

την Κύπρο Κούβα της Μεσογείου. Ο προδότης 

Ιωαννίδης ανέλαβε να εχτελέσει αυτό το προδοτικό 

έργο. Δηλαδή, για να χάσει την επιρροή της η Ρωσία 

στο νησί έπρεπε να πεθάνει ο Μακάριος. Η 

επιχείρηση πέτυχε, αλλά ευτυχώς ο Μακάριος 

γλίτωσε.  

Ο μεγάλος τίμιος και ηθικός πατριώτης 

Μακάριος δεν πέθανε και για να γλιτώσει έφυγε από 

την Κύπρο. Ο Μακάριος ήτανε εκείνος ο οποίος από 

το βήμα του ΟΗΕ προσπάθησε να καταγγείλει τα 

προδοτικά σχέδια των Αγγλοαμερικάνων με σκοπό 

να εμποδίσει την Αμερικανοποίηση του νησιού. 
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Κάλεσε τους Τούρκους να εισβάλουνε στην Κύπρο 

για να ρίξουνε την χούντα των Αθηνών και του 

Σαμψών κι έτσι μετά να του ξαναδώσει ο ΟΗΕ την 

εξουσία και στην Ελλάδα να ξανάρθει η Δημοκρατία!  

Οι Τούρκοι καταλαβαίνοντας το πρόβλημα 

κάνανε πράξη τα λόγια του Μακάριου και 

δημιουργήσανε ένα μικρό προγεφύρωμα-θύλακα 

στην Κερύνεια. Η κατάληψη όμως της μισής Κύπρου 

έγινε στις 14 Αυγούστου επί Κυβέρνησης 

Καραμανλή. Σκοπός τους ήτανε, όπως είπαμε βάσει 

του σχεδίου του Μακάριου, μόλις έπεσε η χούντα του 

Σαμψών να αποχωρήσουνε, αλλά εκβιαστήκανε από 

τους Αμερικάνους (που καταλάβανε το μεγαλειώδες 

σχέδιο του Εθνάρχη Μακαρίου) και τους είπανε να 

μην αποχωρήσουνε αλλά να καταλάβουνε την μισή 

Κύπρο. Με βαριά καρδιά οι Τούρκοι προχωρήσανε 

για να εχτελέσουνε το σχέδιο των Αμερικάνων. Έτσι 

ο μόνος τρόπος για να μην υποδουλωθεί η Κύπρος 

ήτανε ο πόλεμος.  

Αν πολεμούσε ο Καραμανλής δεν ξέρω τι θα 

γινότανε!!! Ο στρατός μας, όμως, τότε ήτανε βέβαια 

ανίσχυρος και οι Τούρκοι είχανε υπεροπλία στο 

Αιγαίο σε υποβρύχια και αεροπλάνα. Και ήτανε 

διαβρωμένος και με τα χουντικά ανδρείκελα που τον 

διοικούσανε. Μόνο τα φασιστόμουτρα τολμάνε 

σήμερα να λένε ότι είχαμε δυνατό στρατό. Σε όλες 
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τις μονάδες τα  κιβώτια γράφανε απ’ έξω όπλα και 

μέσα είχανε αρβύλες. Η επιστράτευση που έγινε 

ήτανε για γέλια. 

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, η Κύπρος βρίσκεται 

ακόμα κάτω από Τουρκική κατοχή. Οι κυβερνήσεις 

Καραμανλή και Παπαντρέου θάψανε το Κυπριακό 

ζήτημα εγκαταλείποντας τους Ελληνοκύπριους στη 

μοίρα τους, γιατί όλοι τους ήτανε εθνικοί μειοδότες 

και δειλοί! Έτσι, τόσα χρόνια η Ελλάδα έχει πολιτική 

δουλοπρέπειας και εθνικής μειοδοσίας σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των Αγγλοαμερικάνων.  

Στο δημοψήφισμα που έγινε για το σχέδιο 

Αυνάν, φανήκανε οι προδότες. Οι δεξιοί, ο 

Αναστασιάδης, ο Κωστάκης Καραμανλής, και ο 

Γκιωργκάκης Παπαντρέου ήτανε και οι πρώτοι 

ναιναίκοι! Από τους Έλληνες πολιτικούς ο  

Παπαδόπουλος, ο Χριστόφιας και η Αλέκα 

Παπαρήγα ΜΟΝΟ, δηλαδή το ΑΚΕΛ και το ΚΚΕ, 

τιμήσανε την Ελλάδα με το ΟΧΙ. 

Αν δεν είχανε αναμιχτεί η ΕΟΚΑ και η ΕΟΚΑ 

Β΄ ο Μακάριος θα ήτανε πρόεδρος της λεύτερης 

και χωρίς Τούρκους Κύπρου. Και μην νομίζεται ότι 

αυτά που λέω είναι λόγια του αέρα. Θα σας το 

αποδείξω αυτό που λέω με ατράνταχτα στοιχεία.   

1. Πώς τον ονομάζανε οι Αμερικάνοι τον 

Μακάριο; Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου. 
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Δηλαδή ότι ήθελε να κάνει την Κύπρο 

Κούβα της Μεσογείου. Έτσι δεν είναι; Ε, 

λοιπόν, είναι ή δεν είναι ανεξάρτητη η 

Κούβα παρά τον συνεχή οικονομικό 

πόλεμο που δέχεται από τους 

ιμπεριαλιστές Αμερικάνους; Το ίδιο θα 

ήτανε σήμερα και η Κύπρος, Λεύτερη και 

ανεξάρτητη. 

2. Έχετε δει να υπάρχουνε Τούρκοι στην 

Κούβα; Ούτε ένας δεν υπάρχει! Τους 

έδιωξε όλους ο Κάστρο και μάλιστα χωρίς 

πόλεμο. Καταλάβατε τώρα; 

Και μην χλευάζετε απάτριδα φασιστόμουτρα! 

Η χλεύη και το δήθεν χιούμορ είναι για να κρύψετε 

τον δωσιλογισμό σας και την πνευματική σας γύμνια 

και το ΜΙΣΟΣ σας κατά της Ελλάδας. Και όχι μόνο 

της σύγχρονης αλλά και της αρχαίας. 

 Γιατί κατηγορείτε μόνιμα την Ελλάδα και τον 

λαό της;  

 Τι σας έκανε; Γιατί σας ενοχλεί τόσο;  

 Τι σας φταίει η Αρχαία Ελλάδα;  

 Τι σας φταίει ο Μακάριος;  

 Τι σας φταίνε ο Παπαδόπουλος και ο 

Χριστόφιας; 

ΜΟΝΟ από ψυχασθένεια και κόμπλεξ 

αποτυχημένων μπορεί να εξηγηθεί. Ένα κόμπλεξ 
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που νομίζετε ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και εσείς 

είσαστε οι καλοί και πρέπει να κυβερνήσετε. Εμείς 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να γίνουμε ιμπεριαλιστικές και 

καπιταλιστικές μαριονέτες κάτι τύπων 

αποτυχημένων σαν εσάς!! Πολύ θα ήθελα να μάθω 

τι ακριβώς πρόβλημα έχετε με τους Έλληνες 

κουμουνιστές. ΔΕΝ σας υπολογίζω, αλλά τα λέω 

αυτά για να μάθουνε αυτοί που διαβάζουνε, για να 

δούνε (το έχουνε δει ήδη) τι χουντικά φασιστόμουτρα 

είσαστε!  

Να με συχωράτε σύντροφοι συναγωνιστές αν 

παραφέρθηκα… Δεν μπορώ να δέχομαι να ρίχνονται 

τα Άγια στα σκυλιά… Συγκινούμαι… Άνθρωπος 

είμαι κι εγώ…  

Τώρα οι κουμουνιστές με ηγέτες τους 

φωτισμένους Παπαδόπουλο και Χριστόφια, σε 

συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους κουμουνιστές 

προσπαθούνε να βρούνε λύσεις ενάντια στο 

προδοτικά σχέδια των Αγγλοαμερικάνων και των 

συνοδοιπόρων τους. Πρώτο βήμα το άνοιγμα των 

συνόρων και η ελεύθερη μετακίνηση από και προς τα 

καταχωμένα εδάφη της Κύπρου. Θα ακολουθήσουνε 

και άλλα βήματα και σιγά-σιγά όλοι οι κουμουνιστές 

της Κύπρου ενωμένοι θα διώξουμε τους 

Αγγλοαμερικάνους και τις βάσεις τους από το νησί 

και η λευτεριά θα έρθει στη Κύπρο χωρίς οι 
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κατευθυνόμενες φασιστικές κυβερνήσεις-μαριονέτες 

της Ελλάδας και της Τουρκίας να μπορούνε να 

κάνουνε τίποτα.  

Ζήτω το ΑΚΕΛ!  

Ζήτω το ΚΚΕ! 

Ζήτω ο Παπαδόπουλος! 

Ζήτω ο Χριστόφιας!  

Ζήτω η Παπαρήγα!  

Θάνατος στους φασίστες υπερπατριώτες!  

Έξω από την Κύπρο οι Αγγλοαμερικάνοι! 
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15. Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

 

Όλοι με γνωρίζετε πλέον. Είμαι ο γνήσιος, 

πάππου προς πάππου, Έλληνας κουμουνιστής 

Σωτήρης. Είμαι κουμουνιστής άθεος και έχω μεγάλο 

μίσος για τα Δεξιά φασιστόμουτρα. Έχω όμως και 

πολλές άλλες ευαισθησίες. Μου αρέσει η μουσική, το 

θέατρο, ο κινηματογράφος και το ποδόσφαιρο. Κι 

αυτά, όμως, τα έχουνε διαβρώσει, όπως θα αποδείξω 

με στοιχεία, τα εθνικόφρονα σκουπίδια. 

Θα ξεκινήσω με το ποδόσφαιρο. Όπως είναι 

φυσικό δεν θα μπορούσα να υποστηρίζω άλλη ομάδα 

εχτός από τον Ολυμπιακό. Το κόκκινο χρώμα της 

ομάδας καθορίζει το ιδεολογικό υπόβαθρό της. Είναι 

η ομάδα των Ελλήνων κουμουνιστών. Είναι η ομάδα 

του λιμανιού και της εργατιάς. Είναι η ομάδα της 

Αλέκας Παπαρήγα. Πρόεδρός του είναι ο Σωκράτης 

Κόκαλης, ένας μεγάλος κουμουνιστής με μεγάλη 

δράση στις ανατολικές χώρες και κυρίως στην 

Ανατολική Γερμανία. Οι φασίστες βέβαια λένε ότι 

ήτανε πράχτορας της Στάζι γιατί δεν μπορούνε να 

χωνέψουνε ότι ο σύντροφος Σωκράτης δούλεψε στην 

ξενιτιά πολύ σκληρά και απόχτησε τη μεγάλη του 

περιουσία με τον ιδρώτα του προσώπου του.   

Ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι ο 

Παναθηναϊκός. Η ομάδα της χούντας της 21ης 
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Απριλίου με πρόεδρο το Βαρδινογιάννη, ένα 

άνθρωπο του καπιταλιστικού κατεστημένου. Το 1971 

η χούντα βοήθησε τον Παναθηναϊκό να φτάσει στον 

τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Είχανε χάσει 

από τον Ερυθρό Αστέρα της Γιουγκοσλαβίας με 4-1 

και όταν οι σύντροφοι Γιουγκοσλάβοι ήρθανε να 

παίξουνε στην Ελλάδα το δεύτερο αγώνα, οι 

φασίστες της χούντας τους συλλάβανε και τους 

απειλήσανε ότι αν δεν χάσουνε με 3-0 για να 

προκριθεί στον τελικό ο Παναθηναϊκός θα τους 

στέλνανε εξορία στα ξερονήσια. Έτσι έφτασε στον 

τελικό η ομάδα της χούντας!  

Οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι όλοι οι 

φασίστες της Ελλάδας. Απόδειξη γι’ αυτό που λέω 

είναι ότι έχουνε φτιάξει ένα σύνδεσμο οπαδών, τον 

ΝΟΠΟ (Νεοναζιστική Οργάνωση Παναθηναϊκών 

Οπαδών), βάση Ναζιστικών προτύπων.  

Το πόσο πολύ έχει διαβρωθεί από τους 

φασίστες και τους συνοδοιπόρους του ο 

Παναθηναϊκός θα το αποδείξω με αδιάσειστα 

στοιχεία. Ενώ έχει γήπεδο, δεν το χρησιμοποιεί και 

θέλει, λέει, να φτιάξει καινούριο στο Βοτανικό. Το 

νέο γήπεδο, όμως, είναι πρόφαση και φτηνή 

δικαιολογία, γιατί ο κύριος στόχος είναι να 

εξαφανιστούνε οι κουμουνιστές από αυτή την 

περιοχή. Στο χώρο που θα απαλλοτριωθεί (τάχα για 



 

195 

το γήπεδο) υπάρχουνε πάρα πολλές μικρές 

βιοτεχνιούλες που ανήκουνε σε τίμιους βιοπαλαιστές 

που φυσικά είναι κουμουνιστές και ο σκοπός τους 

είναι να προκαλέσουνε μεγάλο πλήγμα στο ΚΚΕ. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος και το γήπεδο είναι το 

καμουφλάζ. Έτσι νομίζουνε ότι θα χτυπήσουνε το 

ΚΚΕ και την Αλέκα Παπαρήγα. Όλοι οι Έλληνες 

κουμουνιστές πρέπει να αντισταθούμε και να μην 

επιτρέψουμε αυτό το ανοσιούργημα!!   

Οι φασίστες προσπαθήσανε να διαβρώσουνε 

και τον Ολυμπιακό. Κατ’ αρχάς το ΠΑΣΟΚ με τα 

σκάνδαλα Κοσκωτά και Σαλιαρέλη που αναλάβανε 

διαδοχικά την προεδρία του Ολυμπιακού με εντολή 

του Αντρέα Παπαντρέου. Όταν, όμως, ήρθε στην 

εξουσία το ΚΚΕ, ο Χαρίλαος Φλωράκης έκανε 

κάθαρση και τους έκλεισε και τους δύο στην φυλακή. 

Τότε την ομάδα την αγοράσανε οι κομουνιστές και 

βάλανε για πρόεδρο τον σύντροφο Σωκράτη Κόκαλη. 

Έτσι ο Ολυμπιακός γεμάτος με αγωνιστικό 

κουμουνιστικό πάθος άρχισε να παίρνει το ένα 

πρωτάθλημα μετά το άλλο και εξακολουθεί να 

παίρνει τα πρωταθλήματα με την τιμιότητα που 

διακρίνει τους κομουνιστές. Στο χώρο του 

ποδοσφαίρου σταμάτησε πλέον η διαφθορά που 

υπήρχε. Μέχρι και η ομάδα της κόκκινης 

Καισαριανής, που της άλλαξε το όνομά της η χούντα 



 

196 

σε Εθνικό Αστέρα αντί για Ερυθρό Αστέρα, ανέβηκε 

στην Α΄ Εθνική. Το ίδιο έγινε και με την ομάδα της 

Κοκκινιάς τον Ιωνικό.  

Άλλη αντίπαλος της  ομάδας μου είναι η ομάδα 

των Ορθοδόξων Χριστιανών και του Χριστόδουλου, η 

ΑΕΚ. Έχει να πάρει πρωτάθλημα εδώ και 15 χρόνια, 

παρά τις δολοπλοκίες του Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως και του Χριστόδουλου. 

Από τις ξένες ομάδες υποστηρίζω την 

Λίβερπουλ στην Αγγλία γιατί είναι η ομάδα της 

εργατιάς του λιμανιού, φοράει κόκκινα και έχει για 

αντίπαλό της την Έβερτον, την ομάδα των 

εφοπλιστών. Στην Ισπανία υποστηρίζω την 

Μπαρτσελώνα, την ομάδα των καταπιεσμένων 

Καταλανών και την Ατλέντικο Μπιλμπάο, την 

ομάδα των αγωνιστών Βάσκων. Στην Κύπρο 

υποστηρίζω την Ομόνοια που είναι η ομάδα των 

κουμουνιστών, παρ’ όλο που φοράει πράσινα αντί 

κόκκινα ρούχα (το ΑΚΕΛ και ο Χριστόφιας κάτι 

πρέπει να κάνουνε γι’ αυτό).   

Όσον αφορά την μουσική, το θέατρο και τον 

κινηματογράφο τι να πει κανείς. Πλήρης φασιστική 

διάβρωση με επιρροές από το φασιστικό χόλλυγουντ 

και τη Γιουροβίζιον.  

Τώρα στην τηλεόραση, μόνο αδελφές και 

φασίστες με τους συνοδοιπόρους τους έχουνε 
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πρόσβαση στα μεγάλα κανάλια. Ευτυχώς που 

υπάρχει το κανάλι του ΚΚΕ και βλέπουμε 

αντικειμενικές ειδήσεις και ταινίες-υπερπαραγωγές 

του Ρωσικού κινηματογράφου ή βλέπουμε κινούμενα 

σχέδια της προκοπής, όπως το Μπόλεκ και Λόλεκ 

(είναι τα αγαπημένα μου). 

Όλα αυτά έχουνε καταγγελθεί από την Αλέκα 

Παπαρήγα. Και ο Παπατσάκαλος τα έχει 

καταγγείλει και ο Ριζοσπάστης τα έχει καυτηριάσει 

αλλά η φασιστοκρατία καλά κρατάει, όπως απέδειξα 

με ατράνταχτα επιχειρήματα. Όχι για πολύ όμως. Η 

ώρα της Αλέκας Παπαρήγα και της Ρωσίας του 

Πούτιν έρχονται. 

Ζήτω ο Παπατσάκαλος! 

Ζήτω η Αλέκα Παπαρήγα!  

Κάτω οι Βαρδινογιάννηδες και το Χόλλυγουντ! 

Θάνατος στα φασιστόμουτρα! 

Ζήτω ο Ολυμπιακός! 
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16. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Γεια σας για μία ακόμα φορά. Είμαι ο γνήσιος 

κουμουνιστής και αγωνιστής προλετάριος Σωτήρης. 

Ανήκω στους εκλεχτούς πατριώτες που οι φασίστες 

αποκαλούνε ρωσόφιλους, κόκκινους φασίστες, 

προδότες της Ελλάδας και τόσα άλλα. Μου τη 

δίνουνε τα δεξιά φασιστόμουτρα! Τα μισώ όσο τίποτα 

στον κόσμο!  

Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Έλληνες 

κουμουνιστές που πάντα θα λέμε το ΟΧΙ στους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς εχτρούς της 

πατρίδας. Ακριβώς όπως τότε ο Ρήγας Φεραίος είπε 

στον Τούρκο Αγά που του ζήταγε να τον 

προσκυνήσει το ιστορικό «Μηδέν Άγαν», δηλαδή δεν 

προσκυνώ «Κανένα Αγά». 

Όπως όλοι οι γνήσιοι κουμουνιστές, όπως ο 

παππούς με τον πατέρα, έτσι κι εγώ δεν γλίτωσα 

από τα ξερονήσια και τις φυλακές. Όσα χρόνια κι αν 

περάσουνε οι φασίστες δεν αλλάζουνε. Βράδυ 

ήρθανε. Την ώρα που κοιμόμουνα. Επειδή 

αντιστάθηκα στη σύλληψη και φώναζα μου κάνανε 

μια ένεση. Ούτε που κατάλαβα τι έγινε μετά. Το μόνο 

που θυμάμαι είναι η σειρήνα του αυτοκινήτου που με 

μετέφερε. 
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Όταν συνήλθα ήμουνα μέσα σε ένα κελί με ένα 

μόνο παράθυρο με κάγκελα και ήμουνα ξαπλωμένος 

πάνω σε ένα κρεβάτι. Μου είχανε δέσει τα χέρια και 

τα πόδια και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Πέρασε 

λίγος καιρός που ήτανε πολύ δύσκολα τα πράγματα 

με τα βασανιστήρια που μου κάνανε (ηλεχτροσόκ 

κλπ.), μέχρι που καταλάβανε ότι δεν έχουνε τίποτα 

να κερδίσουνε από εμένα και μου αλλάξανε κελί και 

ησύχασα λίγο.     

Τώρα είμαι μόνος στο κελί μου. Ωραίο και 

καθαρό κελί, δεν λέω, αλλά… πολύ άσπροι οι τοίχοι 

μωρέ σύντροφοι! Οι δεσμοφύλακες βέβαια τώρα 

είναι πολύ ευγενικοί αλλά και οι νοσοκόμες που με 

φροντίζουνε είναι πάντα χαμογελαστές.  

Είμαι αρκετά καλά τώρα. Έχουνε πλέον 

σταματήσει, όπως σας είπα, τα ηλεχτροσόκ, δεν με 

έχουνε δεμένο πάνω στο κρεβάτι, ούτε μου φοράνε 

πια εκείνη την άσπρη ρόμπα που δένει πίσω τα χέρια 

μου. Μου δίνουνε πολλά χάπια και μου κάνουνε 

πολλές ενέσεις γιατί, όπως θα καταλάβατε, από τα 

βασανιστήρια έχει κλονιστεί η υγεία μου. Κόντεψα 

να τρελαθώ!! Έχω συνέχεια υπνηλία και αισθάνομαι 

πολύ αδύναμος. Περιμένω να γίνω καλά και να 

δυναμώσω, για να πολεμήσω τα απάτριδα 

φασιστόμουτρα.  
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Έχω τηλεόραση στο δωμάτιό μου τώρα και 

βλέπω τις ειδήσεις σε όλα τα κανάλια. 

Στενοχωριέμαι για τον βρόμικο πόλεμο που 

ξεκινήσανε οι ιμπεριαλιστικές και καπιταλιστικές 

μαριονέτες ενάντια στην Αλέκα Παπαρήγα και τους 

κουμουνιστές για τις καταλήψεις στα σχολεία και τις 

πολλές απεργίες που γίνονται. Δεν μου έχουνε 

επιτρέψει ακόμα να έχω υπολογιστή. Έτσι 

παρακάλεσα κάποιον που περνούσε έξω από τα 

κάγκελα του παραθύρου μου, να δημοσιεύσει στο 

ίντερνετ τη ζωή μου σε 16 συνέχειες και να εκδώσει 

ένα βιβλίο με 16 κεφάλαια. Δέχτηκε, αλλά δεν του 

έχω και πολύ εμπιστοσύνη γιατί μου φάνηκε λίγο 

φασιστάκος.  

Η γυναίκα μου στην αρχή μου έκανε συχνές 

επισκέψεις. Μια μέρα ήρθε μαζί με ένα κύριο που 

μου τον σύστησε σαν δικηγόρο και με βάλανε να 

υπογράψω διάφορα χαρτιά, «για τυπικούς λόγους» 

και «για το καλό μου», όπως είπανε. Μάλλον ήτανε 

κάποια χαρτιά σαν κι αυτά που είχε υπογράψει και ο 

πατέρας όταν ήτανε στην εξορία και τον αφήσανε 

μετά λεύτερο. Από τότε δεν την ξανάδα και δεν έχω 

καταλάβει το γιατί και ούτε με έχουνε λευτερώσει 

ακόμα.  

Ανυπομονώ να μου φέρουνε υπολογιστή. Θα 

μπαίνω συνέχεια στο ίντερνετ και θα γράφω στα 
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διάφορα φόρουμ με 10 διαφορετικά ψευδώνυμα στο 

καθένα και θα εξηγώ αναλυτικά για το πόσο 

επικίνδυνα για το έθνος είναι τα πιόνια των 

ιμπεριαλιστών Αμερικάνων καταχτητών. Εντάξει, 

μην το πείτε πουθενά, αλλά μεταξύ μας, πώς 

νομίζεται ότι στο ίντερνετ εμφανίζονται τόσοι 

πολλοί γνήσιοι κουμουνιστές ενώ λεύτεροι έξω 

είμαστε ελάχιστοι; Χα, χα, χα! Όλοι αυτό κάνουνε, 

αλλά προσοχή μην το ακούσουνε οι δεξιοί φασίστες.  

Έχω ζητήσει να μου φέρουνε και μερικές 

φωτογραφίες να κολλήσω πάνω από το κρεβάτι μου. 

Του Στάλιν, του Λένιν, του Τρότσκυ, ένα μεγάλο 

σφυροδρέπανο, την Αλέκα Παπαρήγα και του 

παππού πλάι στον Άρη Βελουχιώτη.  

Οι μέρες κυλάνε ειρηνικά. Οι νύχτες είναι λίγο 

δύσκολες και κάθε βράδυ πριν μου κάνουνε την 

ένεση για να κοιμηθώ, κλείνω το παράθυρό μου για 

να μην ακούω ένα ηλίθιο φασίστα από το απέναντι 

χτίριο που κάθε βράδυ τέτοια ώρα ανοίγει το 

παράθυρό του και μέσα από τα κάγκελα φωνάζει:  

- Ζήτω το Έθνος!  

- Ζήτω ο Βασιλεύς!  

- Θάνατος στα κουμούνια!  

- Ζήτωσαν τα Τάγματα Ασφαλείας!  

- Ζήτω η 21η Απριλίου 1967!  

- Ζήτω ο Γεώργιος Καρατζαφέρης! 
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- Ζήτω ο Εθνάρχης Χριστόδουλος! 
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