ΗΕλλάδα δέχεται δαιµονική επίθεση
κι εµείς απλά ...καθόµαστε στους
καναπέδες;

Δεν έχουν άδικο όσοι επιµένουν να λένε ότι η Ελλάδα δέχεται δαιµονική
επίθεση από παντού! Ειδικά εκ των έσω! Αυτό που ξέσπασε πριν λίγες
µέρες, ίσως είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Το ίδιο το
παγόβουνο, είναι ακόµη πιο φρικιαστικό!... Μας κυβερνούν
ελληνόφωνοι µε κολασµένες ψυχές, κολασµένα πάθη και µας σέρνουν
όλους στη δική τους κόλαση! Μήπως ήρθε η ώρα να τους
ανταποδώσουµε τα ίσια;
Γράφει ο Πύρινος Λόγιος
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μητσοτάκης και η κλίκα του βρέθηκαν µπλεγµένοι
σε κύκλωµα παιδεραστίας. Τον Ιανουάριο του 2016, λίγες µέρες µετά την εκλογή
του ως προέδρου της ΝΔ και µεσούσης της παντοδυναµίας του ΣΥΡΙΖΑ και του
Αλέξη Τσίπρα, ο δηµοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης ρίχνει µια δηµοσιογραφική
«βόµβα νετρονίου», που παραλίγο να αποτελέσει την αφετηρία για...την πρώτη

αµφισβήτηση του από το καραµανλικό και σαµαρικό µπλόκ. Το δηµοσίευµα του
περιοδικού Hot Doc, αποκαλύπτει ότι ο πρώην βουλευτής της ΝΔ (είχε εκλεγεί
βουλευτής Κέρκυρας το 2004 και το 2007) και τότε, τον καιρό του δηµοσιεύµατος,
βρισκόταν στη θέση του γραµµατέα πολιτικού σχεδιασµού του κόµµατος,
τοποθετηµένος µε προσωπική ευθύνη από τον ίδιο τον Μητσοτάκη και παρά τις
έντονες αντιρρήσεις του τέως προέδρου της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊµαράκη ο οποίος,
σύµφωνα µε τις νέες αποκαλύψεις του Γιώργου Τράγκα µέσα από την εκποµπή του
«Εν Αθήναις...», φέρεται να του είπε «Αυτός δεν έχει θέση εδώ µέσα και δεν
θα τον κρατήσω στο κόµµα», πράγµα που δείχνει ότι µέσα στη ΝΔ ήξεραν τις
εγκληµατικές πράξεις του στελέχους των και ότι το δηµοσίευµα του Βαξεβάνη δεν
ήταν και τόσο...αποκαλυπτικό γι’ αυτούς. Παρ’ όλα αυτά ο Μητσοτάκης τον
κράτησε στην νευραλγική αυτή θέση (ενδεχοµένως για να δείξει πυγµή και ότι
αυτός είναι πλέον το αφεντικό) αλλά για λίγες µόνο µέρες. Και όπως αποκάλυψε ο
δηµοσιογράφος Νίκος Σπυρόπουλος σε σχετικό ρεπορτάζ του, ο ίδιος ο Γεωργίαδης
µε εντελώς κυνικό τρόπο, είχε πεί στον ανακριτή ότι «Ο πρόεδρος µου είπε
να ...καθίσω λίγο πίσω, να φύγω δηλαδή από το προσκήνιο αλλά να

«Πραγματικά πρέπει να είναι πολύ πανικόβλητος ο
ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ίδιος σήμερα υιοθετώντας το
δημοσίευμα ενός περιοδικού, δεν θα πω τίποτα
αλλά δεν είναι και οι New York Times. Δεν
διακρίνεται ακριβώς για τη φερεγγυότητά του και
τη δημοσιογραφική του αντικειμενικότητα»
παραµείνω επικοινωνιακός του σύµβουλος, µέχρι να σκάσει και να
καθίσει το θέµα!»
Έτσι λοιπόν αντιµετώπισε το θέµα µε περίσσιο κυνισµό ο Μητσοτάκης και ούτε
καν...συγκινήθηκε από την τεράστια σοβαρότητα που απέπνεε η ίδια η πράξη του
φίλου και συνεργάτη του.
Το χειρότερο απ’ όλα, είναι ότι στην πρώτη του µεγάλη συνέντευξη που έδωσε στον
δηµοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, ερωτώµενος ο Μητσοτάκης σχετικά µε την
υπόθεση αυτή η οποία και αποκαλύφθηκε από τον Βαξεβάνη και το περιοδικό HOT
DOC, απάντησε µε τον ίδιο κυνικό τρόπο ειρωνευόµενος το περιοδικό λέγοντας ότι
«Ελάτε τώρα, δεν είναι και οι...New York Times και να σοβαρευτούµε λιγάκι» και
µετά προσπάθησε να το γυρίσει εναντίον του...ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, λέγοντας
ότι:

Μάλιστα! Αυτός ήταν
λοιπόν ο... λόγος ενός υποτίθεται - ενός νέου
αρχηγού κόµµατος
που...διεκδικούσε την
εξουσία στην
καθηµαγµένη από τα
µνηµόνια Ελλάδα του
2016! Αντί να
απολογηθεί που
υπέθαλπτε επί της
ουσίας έναν στυγνό
εγκληµατία, ο οποίος ΔΕΝ συνελήφθη στη Μολδαβία για το έγκληµα της
παιδεραστίας επειδή είχε διπλωµατικό διαβατήριο, αυτός τύρβαζε περί...του
πανικόβλητου ΣΥΡΙΖαίου πρωθυπουργού προφανώς γιατί ανέβηκε στον θώκο της
προεδρίας της ΝΔ ένας...άριστος και κατά πολύ ανώτερος του Τσίπρα! Και
φυσικά ...αµφισβήτησε την εγκυρότητα και την δηµοσιογραφική αντικειµενικότητα
του ίδιου του Βαξεβάνη και του περιοδικού του, παρά τα αδιάσειστα στοιχεία που
είχε προσάψει στο ρεπορτάζ του. Για τέτοιο κυνικό γουρούνι µιλάµε!
Για την ιστορία, να πούµε ότι το ρεπορτάζ του Βαξεβάνη έγινε αιτία να επέµβει ο
εισαγγελέας και να διατάξει έρευνα σε συνεργασία µε τις Μολδαβικές Αρχές, µέσα
από την οποία προέκυψαν
επιβαρυντικά στοιχεία για
τον Γεωργιάδη και παρά το
γεγονός ότι το αδίκηµα είχε
παραγραφεί (επίτηδες η
τότε κυβέρνηση της ΝΔ υπό
τον Αντώνη Σαµαρά
απέκρυψε το γεγονός
για...ευνόητους λόγους), ο
Η Άννα Μισέλ Ασηµακοπούλου, την ηµέρα που κατέθεσε υπέρ του
παιδεραστή και πρώην βουλευτή φίλου του Μητσοτάκη Νίκου
Γεωργιάδη

Γεωργιάδης πέρασε από δίκη και στις 24 Φεβρουαρίου του 2019 καταδικάστηκε σε
ποινή φυλάκισης 2,5 ετών µε αναστολή και χρηµατικό πρόστιµο 20.000 ευρώ. Και
για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµα τους, πρόκειται για έναν καταδικασθέντα
τελεσιδίκως ως εγκληµατία παιδεραστή και παρ’ όλα αυτά, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη ακόµη και σήµερα.

Αξίζει τον κόπο επίσης, να αναφέρουµε και ένα σηµείο της κατάθεσης της
Άννας Μισελ - Ασηµακοπούλου, βουλευτή και κυβερνητικό στέλεχος της
κυβέρνησης Σαµαρά, η οποία και υπήρξε µάρτυρας υπεράσπισης του
κατηγορουµένου. Η κυρία Ασηµακοπούλου, µετά από έντονο σφυροκόπηµα της
έδρας και της πολιτικής αγωγής, είπε επί λέξει:

«Δεν είμαι στην κρεβατοκάμαρα του κ.
Γεωργιάδη, Μόνο την δική μου ερωτική ζωή
γνωρίζω από πρώτο χέρι»
Εξ όσων δύναµαι να συµπεράνω από την όλη εξέλιξη αυτής της βρώµικης ιστορίας,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλυψε εξ ολοκλήρου τον από τα χρόνια της φοίτησης στο
Κολέγιο Αθηνών, επιστήθιο φίλο και συνεργάτη του παρά τους κινδύνους που
απόπνεαν από αυτή την ενέργεια του. Αυτό δείχνει φυσικά τόσο το ποιόν του
Μητσοτάκη, όσο και την ίδια τη βρωµιά που επικρατεί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια τόσο στο κόµµα της ΝΔ, όσο και σε αυτά του ΣΥΡΙΖΑ και
των άλλων κοµµάτων. Ο καθένας από όλους αυτούς, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά
να υποθάλπει προδότες, επίορκους, επιρρεπείς σε χρηµατισµό και µειωµένης
ηθικής ελληνόφωνους πολιτικούς. Η ΝΔ κάλυπτε µε απόλυτη αίσθηση της
σοβαρότητας που αποπνέει ένα έγκληµα που αφορά βιασµό και παιδεραστία, έναν
ήδη καταδικασµένο παιδεραστή κι από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει και
εργαλειοποιεί χρηµατισµένους βουλευτές που µέσω αυτών «περνάει» την
κατάπτυστη Συνθήκη των Πρεσπών. Οι υπόλοιποι βουλευτές, καλύπτουν όλα αυτά
µέσω ενός υποτονικού αντιπολιτευτικού λόγου, που συνοδεύεται από ανύπαρκτη
ουσιαστικά αντίδραση. Όλοι δηλαδή συνένοχοι σε κάθε είδους έγκληµα, είτε
του κοινού ποινικού δικαίου είτε πολιτικό. Γιατί αυτό ήταν και αυτό είναι το
ίδιο το «Ψευτορωµαίϊκο», που δεν έχει ούτε χρώµα, ούτε φράκτες. Είναι το ίδιο,
απλά αλλάζουν οι...χρωµατιστές µάσκες. Τίποτε άλλο.
Η δίκη του Γεωργιάδη, έλαβε χώρα την περίοδο όπου η χώρα βρισκόταν
σε προεκλογική περίοδο και η Συνθήκη των Πρεσπών που µόλις είχε
πάρει και την έγκριση της Βουλής µε τον τρόπο που την πήρε (µε
κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα δηλαδή) και ως εκ τούτου, η είδηση της
δίκης του Γεωργιάδη είχε...υποβαθµιστεί µε εξαιρετικά «ήσυχο» τρόπο,
επειδή όλη η χώρα έβραζε από τη µεγάλη προδοσία του Τσίπρα και του
«Ψευτορωµαίϊκου». Συνεπεία όλων των παραπάνω, η ΝΔ βγήκε εντελώς
αλώβητη. Και ήταν απολύτως φυσικό να συµβεί αυτό. Ποιός άλλως τε θα µπορούσε

να ασχοληθεί στα σοβαρά µε µια τέτοια υπόθεση, τη στιγµή που η Ελλάδα
θρηνούσε την...απώλεια της ταυτότητας της και της Ιστορίας της...
Τώρα όµως; Μήπως ήλθε η ώρα να ξεσκεπαστεί ολόκληρος ο βόθρος;
Οι ...εντιµότατοι φίλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη και γιατί τους καλύπτει
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πράγµατι όπως ακριβώς τον χαρακτηρίζει ο
Γιώργος Τράγκας. Ένας ψυχρός άνθρωπος. Ένα ανθρώπινο «προϊόν», µεγαλωµένο
και γαλουχηµένο µε όλα τα συν και (κυρίως) τα πλην που προσφέρει γι αυτόν τον
σκοπό µια βαθύπλουτη οικογένεια σε έναν γόνο της. Χωρίς συναισθήµατα, χωρίς
κοινωνικά οράµατα για τον λαό και τις προσδοκίες του, χωρίς κανέναν απολύτως
συναισθηµατικό βαθµό. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται τεχνοκρατικά,
µε βάση τα νούµερα και όχι τον ανθρώπινο παράγοντα, µε ψυχρή λογική
και µε βάση το δόγµα του Σικάγου. Η δύναµη της εξουσίας µέσω του
χρήµατος, µε την οποία µπολιάστηκε από µικρό παιδί, τον κατέστησε να
είναι ένα «τεχνοκρατικό τέρας» δίχως κανέναν ηθικό φραγµό.
Αµφιβάλλω πολύ αν αυτός ο άνθρωπος ένοιωσε ποτέ του έστω και το παραµικρό
από πόνο και συµπάθεια για όσα υπέστη η µεσαία και η κατώτερη κοινωνική τάξη
των Ελλήνων, τόσο στα µνηµονιακά χρόνια, όσο και στα χρόνια της προδοσίας µε
τη κατάπτυστη Συνθήκη των Πρεσπών. Και αυτό το διαπιστώνουµε µέσα από την
απόλυτη ευκολία µε την οποία πήρε την απόφαση, µέσα στο πλαίσιο της
προσπάθειας για µείωση των δαπανών στο Δηµόσιο, να απολύσει όλες
τις...καθαρίστριες του υπουργείου του! Δηλαδή, δεν βρήκε άλλον τοµέα που να
χρειάζεται πράγµατι περικοπές από τους τόσους και τόσους που κατασπαταλούσαν
και εξακολουθούν να κατασπαταλούν το δηµόσιο χρήµα ακόµη και σήµερα, παρά
βρήκε µόνο τις...καθαρίστριες των πενιχρών µισθών των εξακοσίων ή των
επτακοσίων ευρώ µηνιαίως! Και µάλιστα, όταν τον κάλεσε ο ίδιος ο Χατζηνικολάου
στο «Ενώπιος Ενωπίω», όχι µόνο έδειξε παντελώς ασυγκίνητος, αλλά
το ...τερµάτισε κι όλας, προτείνοντας µάλιστα τις συµπαθείς καθαρίστριες του
υπουργικού µεγάρου να κάνουν λέει...επιχειρηµατικό τράστ (!!!) και να
γίνουν...επιχειρηµατίες για να βγάζουν περισσότερα!
Και δεν έπεσε το γιαούρτωµα µαζικά από το κοινό της εκποµπής που βρισκόταν
εκείνη την ώρα στο στούντιο!
Δεδοµένων λοιπόν τούτων, δεν είναι καθόλου απορίας άξιον το γιατί «επελέγη»
από τα ξένα συµφέροντα (βλέπε Γερµανία, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ) στο να γίνει ο 190ός
πρωθυπουργός της Ελλάδας µετά την πτώση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του
Αλέξη Τσίπρα. Ήταν γι’ αυτούς, ο µόνος κατάλληλος που θα µπορούσε να

«διευθετήσει» κατά τα συµφέροντα τους, όλα τα εκκρεµή θέµατα που αφορούσαν
την Ελλάδα και την ταλάνιζαν πολλά χρόνια. Σε καµµιά περίπτωση δεν ήθελαν να
εµφανιστεί κάποιος πατριώτης ή κάποιος λιγότερο επιρρεπής ως προς τα δικά τους
συµφέροντα. Η Νέα Παγκόσµια Τάξη που επέβαλε η Ελίτ των
«Πεφωτισµένων», απαιτούσε να εφαρµοστεί η ατζέντα τους το
συντοµότερο δυνατό, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον κόσµο ολόκληρο.
Και ειδικότερα µάλιστα στην καυτή περιοχή των Βαλκανίων, όπου
κυριαρχεί η Ορθοδοξία µε θεµατοφύλακα τους Έλληνες. Μεταναστευτικό,
Ελληνοτουρκικά, Κοινωνική αναδιάρθρωση, ψηφιακή πολιτική κλπ, είναι µόνο ένα
µέρος από µια γενικότερη αναπροσαρµογή των κοινωνικών συστηµάτων στην
Ελλάδα, που ήθελαν µια άµεση διευθέτηση για να προωθηθούν και τα ανάλογα
συµφέροντα. Ο Τσίπρας, παρ’ όλο που έδειξε την καλύτερη των διαθέσεων, δεν
ήταν αυτός που ήθελαν. Δεν υπήρξε ούτε πλούσιος, ούτε ποτέ είχε συνυπάρξει µε
κοινωνικά περιβάλλοντα «εκλεκτων» της παγκόσµιας αριστοκρατίας, όπως ο
Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας ήταν (και εξακολουθεί να είναι) ένας κάλπικος
οπορτουνιστής «επαναστάτης», που δεν είχε άλλα προσόντα εκτός από τη
δουλικότητα και το...χαρισµατικό του χαµόγελο. Ο Μητσοτάκης είναι ακριβώς το
αντίθετο του. Ένα ψυχρό φασιστικό τέρας, που δεν θα δίσταζε να φτάσει ακόµη και
στα άκρα προκειµένου να πετύχει ό,τι είχε ως ατζέντα της, η κλίκα στην οποία
ανήκει. Δεδοµένων λοιπόν όλων των παραπάνω, ο Μητσοτάκης δεν θα µπορούσε
να συνυπάρξει φιλικά µε άτοµα που δεν είχαν τον ίδιο «παρονοµαστή»
χαρακτήρων.
Ο Νίκος Γεωργιάδης που αναφέραµε πιο πάνω, ήταν ένας από αυτούς. Ο ίδιος ο
Εισαγγελέας ο οποίος είχε εκδόσει το διεθνές ένταλµα σύλληψης µε το οποίο και
συνελήφθη ο Γεωργιάδης στη Φρανκφούρτη, τον είχε χαρακτηρίσει «ιδιαίτερα
σκληρό παιδεραστή», πράγµα που σηµαίνει ότι οι πράξεις του ήταν ιδιαζόντως
ειδεχθείς. Αυτό όµως δεν ήταν κάτι που θα ...συγκινούσε τον Μητσοτάκη.
Αντιθέτως θα έλεγα. Κι αυτό το διαπιστώνουµε, από την ίδια την αντιµετώπιση που
είχε από αυτόν ο Γεωργιάδης και που πιστοποιείται από τη φράση που του είπε καθ’ οµολογίαν του Γεωργιάδη - ότι «µη φύγεις ακόµη, κάτσε µέχρι που να σκάσει
το θέµα και βλέπουµε». Καµµία απολύτως από τις φυσιολογικές αντιδράσεις που
θα προκαλούνταν από άνθρωπο φυσιολογικό. Φέρθηκε όπως ο αρχηγός µιας
σπείρας κακούργων προς ένα από τα µέλη της συµµορίας. Και κυριολεκτώ.
Ο Δηµήτρης Λιγνάδης, είναι ένας ακόµη άνθρωπος αυτού του είδους.
Άπαντες οι οποίοι κατέθεσαν εναντίον του (δηλαδή τα θύµατα του στην
πλειοψηφία) τον χαρακτήρισαν ως ψυχρό και χωρίς αισθήµατα άνθρωπο,
που µπορεί να ...υποδύεται άνετα όποιον ρόλο ήθελε, είτε στην κανονική
ζωή είτε στην θεατρική. Επίσης, η εξαίρετη µόρφωση του και η άριστη γνώση

της Ψυχολογίας, του επέτρεπε να
διαχειρίζεται τους ανθρώπους που
τον περιέβαλαν όπως εκείνος
επιθυµούσε. Εποµένως, δεν ήταν
καθόλου δύσκολο για εκείνον, να
επιρρέαζει κυρίως τους εφήβους
και τα µικρά παιδιά και εποµένως
να τους «προσηλυτίζει» στην
Οµοφυλοφιλία, ικανοποιώντας
πάνω τους τα βρώµικα πάθη του.
Και οι δύο αυτοί τύποι, ήταν φίλοι
του Μητσοτάκη από το Κολέγιο
Αθηνών. Συµµαθητές και µάλιστα
ανήκοντες στην ίδια «µαθητική οργάνωση» µε τα αρχικά ΑΝΕΚΑ, όπως αποκάλυψε
και ο δηµοσιογράφος Γιώργος Τράγκας.
Και οι δύο κατηγορηθέντες ως παιδεραστές.
Και δεν ήταν µόνο αυτοί. Υπάρχει ένας...ολόκληρος κατάλογος από «τοιούτους», οι
οποίοι υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ως φίλοι στην ατζέντα του
Μητσοτάκη. Ένας από αυτούς, ο Αλέξανδρος Αθανασίου, γόνος επίσης
αριστοκρατικής οικογένειας, τον οποίο οι συµµαθητές του στο Κολέγιο του είχαν
κολλήσει το παρατσούκλι ... «Λουλού»! Και φυσικά φαντάζοµαι πως όλοι ξέρουµε
ποιούς αποκαλούσαν τότε όλοι οι αρσενικοί Έλληνες ως «Λουλού», έτσι δεν είναι;
Ο Αθανασίου επίσης, ως επιστήθιος φίλος του Μητσοτάκη, τον είχε φιλοξενήσει για
αρκετό διάστηµα στο σπίτι του όταν ο δεύτερος είχε χωρίσει προσωρινά από τη
γυναίκα του Μαρέβα, στα µέσα της δεκαετίας του 2000.
Επίσης, ο Μητσοτάκης, θέλοντας να δείξει προς άπαντες και ειδικά στους κύκλους
των οµοφυλόφιλων (των gay, όπως τους αποκαλούν οι Αγγλοσάξωνες µε ...τάκτ),
ότι είναι απολύτως θαυµαστής των και µάλιστα σε σηµείο...αρκετά παρεξηγήσιµο,
όπως θα λέγαµε κι εµείς. Διότι ουδέποτε η παροιµία «Δείξε µου τον φίλο σου να σου
πω ποιός είσαι» έπαψε να ισχύει. Δεν θέλω να πω κάτι µε αυτό, άλλως τε έχει
γυναίκα και παιδιά ο άνθρωπος, αλλά...τόση λατρεία πια προς αυτήν την µέχρι
πρότεινος ιδιαζόντως ειδεχθή «διαφορετικότητα», δηµιουργεί πολλούς συνειρµούς.
Ειρήσθω εν παρόδω, σε µια τέτοια κατάσταση, πολλοί έλεγαν πως είναι
απλά...προπέτασµα καπνού. Τυχαία νοµίζετε είχε βγεί εκείνο το αµίµητο «Το
µουστάκι είναι ο...φερετζές του π@@στη»;
Κυβέρνηση «παιδεραστών» και οµοφυλοφίλων(;)

«Και να θες να αγιάσεις, δε σ’ αφήνουν», που λέει κι ο θυµόσοφος λαός. Πώς
αλλιώς θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µια κυβέρνηση, της οποίας µετέχουν µέλη
οµοφυλοφίλων, τα οποία είτε έχουν...παντρευτεί µεταξύ τους (ο νόµος έκτρωµα που
επέβαλε η ΕΕ στην κυβέρνηση Τσίπρα), είτε έχουν απλό δεσµό είτε... «ψάχνονται»;
Ο Γιατροµανωλάκης άλλως τε, δεν χάνει ευκαιρία στο να ...διαλαλεί
παντού το πόσο...ευτυχισµένος είναι µε τον σύντροφό του και
πόσο ...ανθόσπαρτον βίον διάγει! Μ’ άλλα λόγια, όλο το Υπουργείο
Πολιτισµού, αυτό δηλαδή που είναι θεσµικά υπεύθυνο για την
πολιτισµική πορεία του Ελληνισµού, όζει στη κυριολεξία από
τη...µυρωδιά του «ανδρικού σπέρµατος», όπως ακριβώς και οι
κινηµατογράφοι ταινιών πορνό της δεκαετίας του ‘80. Και όχι ίσως µόνο
αυτό. Μέχρι και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίµου!
Ο Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής του οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, έχει
δηλώσει ευθαρσώς ότι είναι...gay, σε κάποια εκποµπή του Φώτη Σεργουλόπουλου.
Κι όχι µόνον αυτό. Υπογράµµισε και µάλιστα µε ιδιαίτερη υπερηφάνεια(!), ότι
τουλάχιστον άλλα τρία µέλη εκτός από αυτόν και τον υφυπουργό Πολιτισµού
Γιατροµανωλάκη, είναι ενεργητικοί ή παθητικοί οµοφυλόφιλοι!

«Προφανώς είμαι γκέι και
προφανώς είμαι
σύμβουλος του
πρωθυπουργού. Κάθε
ομοφυλόφιλος ξέρει ότι
κάποια στιγμή στην ζωή
του θα πρέπει να πει
στους άλλους ότι είναι
ομοφυλόφιλος και αυτό
είναι ένα χαρακτηριστικό
και που τον ορίζει και που δεν τον
ορίζει»!

Αυτά µας λέει ο κύριος αυτός εν ψυχρώ
χωρίς καµµιά απολύτως ντροπή και
αιδώ, διαλαλώντας από ραδιοφώνου σε
όλη την Ελλάδα το γενετήσιο πάθος του
και φυσικά µας...προτρέπει όχι απλά να το κάνουµε αποδεκτό, αλλά και να
τον...µιµηθούµε διότι είναι ένα ...χαρακτηριστικό «που τον ορίζει και που δεν τον

ορίζει»! Μπαρµπούτσαλα στο πάτερο, που έλεγε κι ο παππούς µου που δεν τον
γνώρισα κι όλας.
Θα επιµείνω όµως για λίγο ακόµη σε αυτή την περίπτωση, για να δείτε και
τον βαθµό της υποκρισίας του Μητσοτάκη, όταν ο Τσίπρας είχε φέρει το
σχετικό νοµοσχέδιο περί της οµοφυλοφιλίας στη Βουλή. Παραθέτω εδώ τον
διάλογο µεταξύ Σεργουλόπουλου και Πατέλη αυτούσιο, όπως ακριβώς γράφηκε ή
ειπώθηκε:

Μα βέβαια! Εφ’ όσον στην αρχή ο Μητσοτάκης το έπαιζε...µεγάλη «συντηρίκλα»
όπως λένε και στην αργκό για να ρίξει στάχτη στα µάτια σε όλους
και ...κατηγορούσε τα νοµοσχέδια του Τσίπρα - πλήν όµως τα...υπερψήφιζε επειδή
ήταν «παραγγελίες» του κονκλάβιου των Βρυξελλών - αλλά όταν έγινε
πρωθυπουργός εκείνος, µάζεψε ό,τι προηγουµένως έκοβε βόλτες πάνω κάτω στη
Συγγρού και το έκανε...κυβερνητικό στέλεχος και µάλιστα υπερήφανο!

Υπάρχει κι άλλος στην...εκλεκτή παρέα του Μαξίµου. Ο συγγενής του
Μητσοτάκη, ανεψιός του για την ακρίβεια, ο Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο εξ
απορρήτων του, δεν είναι παρά
ένας ακόµη...gay, που κοσµεί
το...πρωθυπουργικό Μέγαρο.
Οµοφυλόφιλος
καραµπινάτος και µε βούλα.
Δεν το λέω εγώ, ο ίδιος ο
Πατέλης το λέει αλλά και ο
Γιατροµανωλάκης, µε τον
οποίο είναι κολλητοί εδώ και
αρκετό καιρό. Ο Δηµητριάδης
όµως είναι...άλλο φρούτο. Είναι
αυτός ο οποίος, εκτός όλων των
άλλων, που ΕΠΙΛΕΓΕΙ τα ΜΜΕ
τα οποία κατατάσσει ως ...φιλικά
ή εχθρικά προς την κυβέρνηση
και αναλόγως προτείνει στον
πρωθυπουργό στο πού θα πρέπει
να δίνει συνεντεύξεις ή να κάνει
δηλώσεις ή να δηµοσιεύει άρθρα. Ο Κώστας Βαξεβάνης µάλιστα, σε κάποιο
παλαιότερο άρθρο του, σχολιάζει πως όλα τα επιφανή στελέχη της ΝΔ
(Καραµανλικοί κυρίως) είναι δυσαρεστηµένα µε τον ανηψιό Δηµητριάδη, επειδή
έχει...επιλέξει ως µόνιµο συνοµιλητή του τον Γιάννη Κουρτάκη, εκδότη της
εφηµερίδας «Παραπολιτικά» (µε διευθυντή τον Δ.Τζένο), ιδιοκτησίας του οµίλου
Μαρινάκη και έχει...περιθωριοποιήσει όλους τους ...υπόλοιπους
Νεοδηµοκρατικούς!
Είναι επίσης το πρόσωπο το οποίο εκβίαζε στεγνά τα ραδιόφωνα, στα οποία
εργαζόταν και έκανε το πρόγραµµα του ο Γιώργος Τράγκας. Ο µοναδικός δηλαδή
από όλους τους Έλληνες µεγαλοδηµοσιογράφους ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική
στο καθεστώς Μητσοτάκη. Ο Δηµητριάδης ήταν αυτός ο οποίος πήρε
τηλέφωνο τον Δηµήτρη Τζένο, διευθυντή του ρ/σ «Παραπολιτικά FM» και
απαίτησε την άµεση αποµάκρυνση του Τράγκα από εκεί πριν ακριβώς
εννέα µήνες. Ήταν αυτός ο ίδιος ο οποίος απαίτησε από τον ιδιοκτήτη του
ASTRA TV για να κοπεί άµεσα και η τηλεοπτική εκποµπή του Τράγκα
«Ελεύθερος Σκοπευτής». Ήταν επίσης αυτός, ο οποίος εκβίασε µέχρι τελικής
πτώσης τον ροκά Κώστα Μυλωνά στο να ...τελειώσει τον Τράγκα ο οποίος στο
µεταξύ είχε µεταφέρει τις εκποµπές του στη ραδιοφωνική γωνιά του «Ελλάδα 943»
ιδιοκτησίας Μυλωνά και τον κατέστησε, από ένα περιθωριακό ραδιόφωνο σε ένα

από τα πρώτα σε ακροαµατικότητα ραδιόφωνα της Αθήνας! Ο Μυλωνάς
αντιστάθηκε µέχρι τέλους, αλλά στο τέλος υπέκυψε επειδή είχαν φτάσει στο σηµείο
να τον απειλούν για αφαίρεση αδείας εκµετάλλευσης συχνοτήτων! Ο Τράγκας όµως
είχε στο µεταξύ οργανωθεί µε πλήρεις εγκαταστάσεις για να συνεχίσει τον αγώνα
του µε ραδιόφωνο µέσω Ίντερνετ. Και πρόλαβε τον εκβιασµό Δηµητριάδη µε µια
ξαφνική κίνηση-µατ, ανοίγοντας µέσα σε δυό µέρες το νέο του ραδιόφωνο. Και
µέσα σε 20 µέρες, το κατάταξε στην πέµπτη θέση ακροαµατικότητας, αφήνοντας
πίσω τον...ίδιο τον ΣΚΑΙ!
Τι κατάφερε ο ...«τοιούτος» του Μαξίµου; Απλά να κάνει τον Τράγκα ...αρχηγό της
Αντίστασης των Ελλήνων στο καθεστώς! Φοβερή επιτυχία! Να τον χαίρεσαι κύριε
Μητσοτάκη! Τιτανοτεράστιο µυαλό!
Τόση κατάντια και τόση βρωµιά, δεν έχει ποτέ δει, ακόµη και στα χρόνια
της παντοδυναµίας του «Ψευτορωµαίϊκου», η δύστυχη πατρίδα µας...
Άνθρωποι που έπεσαν από την ίδια τους τη φύση, που σέρνονται στον σοδοµισµό
και στην υπέρµετρη σαρκολατρεία, να ...παρουσιάζονται στην κοινωνία
ως ...υποδείγµατα για τους πολίτες και - κυρίως - για τους εφήβους και τα παιδιά,
τα οποία µέσω αυτής της καθηµερινότητας που προβάλλει η κυβερνητική
οµοφυλοφιλία, να «συνηθίζουν» στο δηλητήριο, όπως ακριβώς ο Ραµσής ο Β’ της
Αιγύπτου, που έπινε καθηµερινά µισή σταγόνα από δηλητήριο κόµπρας
προκειµένου να συνηθίσει τον οργανισµό του σε αυτό.
Τυχαία νοµίζετε ότι ο Μητσοτάκης το κάνει αυτό; Ασφαλώς και όχι! Οι
«πάτρωνες» του της ελίτ της ΝΤΠ το επιβάλλει. Γιατί; Μα διότι...δεν
υπάρχουν πιο πειθήνιοι και πιο χαλαροί σε οποιαδήποτε επιβολή
καταστάσεων άνθρωποι από τους οµοφυλόφιλους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
µεγάλες αυτοκρατορίες είχαν στην αυλή των παλατιών τους, τους
περίφηµους...ευνούχους. Διότι ήσαν ή µετατρέπονταν σε απόλυτα
πειθήνια όργανα των αυτοκρατόρων!
Να λοιπόν γιατί υποκείµενα της τάξης του Γιατροµανωλάκη, του Πατέλη, του
Δηµητριάδη, του Λιγνάδη και των...άλλων γκέι «παιδιών» της νεοταξίτικης ΝΔ,
επιλέχθησαν να στελεχώσουν το...νέο καθεστώς του «Ψευτορωµαίϊκου». Για να
γίνουν οι...ευνούχοι εκείνοι οι οποίοι και θα επιβάλλουν τα νέα µέτρα για τον
κορωναϊό, που θα πείσουν το...αποχαυνωµένο πόπολο για την απαραίτητη
χρηστικότητα τους. Που θα προσπαθήσουν να πείσουν αύριο το ίδιο...πόπολο µέσω
των πληρωµένων ΜΜΕ για την ανάγκη ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗΣ µε τους Τούρκους
για το Αιγαίο και την υφαλοκρηπίδα. Διότι... «τι θέλετε να γίνει; Πόλεµος;» Δεν θα
το πεί ο Μητσοτάκης. Αυτοί θα το πούν εξ αρχής! Αυτοί θα πείσουν, αυτοί θα
κάνουν τις βορειοκορεάτικες δηµοσκοπήσεις που θα λένε πως ο λαός ...πείστηκε
και πως θα πρέπει ο πρωθυπουργός να προχωρήσει στην νέα προδοσία.

Διότι ο άνδρας ο οποίος «χάνει» την ανδροπρέπεια του µέσω του σοδοµισµού,
γίνεται το χειρότερο πειθήνιο σκουλίκι όλων των υπολοίπων. Μετατρέπεται
αυτοµάτως σε µια...βιασθείσα άβουλη «γυναίκα» µε ανδροπρεπή παρουσία, η
οποία είτε «ερωτεύεται» τον βιαστή της (µέσω του συνδρόµου της Στοκχόλµης) είτε
τον υπηρετεί µέσω της υποταγής.
Να γιατί νοµιµοποιήθηκε και θεσµοθετήθηκε η οµοφυλοφιλία από την ΝΤΠ. Όχι
απλά για να καταργηθεί το σπουδαιότερο κύτταρο της κοινωνίας που είναι η
οικογένεια, αλλά για να δηµιουργηθούν οι στρατιές των πειθήνιων υποτακτικών οι
οποίες και θα στηρίξουν όλα τα απάνθρωπα για τον άνθρωπο µέτρα που θέλει να
υποβάλλει η ΝΤΠ ως τον...νέο τρόπο ζωής της Ανθρωπότητας.
Μόνο που η βρώµικη κυβέρνηση των «παιδεραστών» του Μητσοτάκη, θα αποτύχει
και θα εξοβελιστεί και µαζί της θα καταποντιστεί και το «Ψευτορωµαίϊκο». Γιατί
έχει χάσει κάθε µέτρο και έχει υπερβεί, µέσα στη βιασύνη της προς επιβολή των,
κάθε κόκκινη γραµµή της ελληνικής κοινωνίας.

Η προσπάθεια συγκάλυψης και το ρεζιλίκι του Μητσοτάκη στη Βουλή
Από τη στιγµή που το σκάνδαλο Λιγνάδη έσκασε σαν πυρηνική βόµβα, αµέσως η
επιχείρηση «κουκούλωµα» µπήκε µπρός. Και ενώ όλα τα πρόσωπα βρισκόταν
στραµµένα προς την υπεύθυνη υπουργό Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη η οποία είχε
και την απόλυτη ευθύνη της πρόσληψης του Λιγνάδη ως Καλλιτεχνικού Δ/ντή του
Εθνικού Θεάτρου και η οποία µάλιστα µετά τις αποκαλύψεις, τον χαρακτήρισε ως
«επικίνδυνο άνθρωπο», το περιβάλλον Μητσοτάκη δρούσε υπόγεια στο να βρεθεί
τρόπος να πέσει στα µαλακά ο κατηγορούµενος για βιασµό και παιδεραστία
εκλεκτός του Μαξίµου. Βεβαίως, µέσα στον πανικό που τους είχε καταλάβει όλους,
αντί για...µεθοδικό κουκούλωµα, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ο µεν Μητσοτάκης
έδειξε ως υπεύθυνη την Μενδώνη για την επιλογή ισχυριζόµενος ότι τον Λιγνάδη
δεν τον ήξερε ούτε στη...φάτσα, ενώ όλοι που γνώριζαν το περιβάλλον Λιγνάδη,
έκαψαν τον Μητσοτάκη λέγοντας ότι ο τότε πρόεδρος της Αξ/κης Αντιπολίτευσης
και νυν πρωθυπουργός, έκανε πριν 4 χρόνια ...µαθήµατα Ορθοφωνίας µε δάσκαλο
και καθηγητή τον ...Δηµήτρη Λιγνάδη!
Αργότερα και κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, κάποιοι άλλοι άνοιξαν ακόµη
περισσότερο τα στόµατα τους, αποκαλύπτοντας πως ο Μητσοτάκης, όχι µόνο ήξερε
τον Λιγνάδη, αλλά υπήρξαν και...κολλητοί στο ίδιο κολέγιο, δηλαδή το Κολέγιο
Αθηνών! Το τεράστιο λάθος του Μητσοτάκη στο να το παίξει ...δεύτερος Απόστολος
Πέτρος («Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αυτόν») τσαλάκωσε ακόµη περισσότερο την
εικόνα που µε τόσο κόπο και πακτωλούς χρηµάτων προς τα ΜΜΕ µπόρεσε να

χτίσει, µε αποτέλεσµα η κατάρρευση να έρχεται προς το µέρος της κυβέρνησης του
µε ρυθµό φορτηγού µε σπασµένα φρένα.
Και να ήταν µόνο αυτό... Οι αλλοπρόσαλλες δηλώσεις µεταξύ των υπουργών και
των στελεχών της κυβέρνησης, βαθαίνουν ακόµη περισσότερο τον ήδη βαθύ λάκκο
της σήψης. Η µεν Μενδώνη, χαρακτηρίζει τον Λιγνάδη ως «επικίνδυνο», ο δε
Μητσοτάκης τη δείχνει µεν ως υπεύθυνη για την πρόσληψή του, αλλά από την άλλη
την... «ψέγει» ευγενικά, χαρακτηρίζοντας τον χαρακτηρισµό της ως...υπερβολική
και εντελώς αψυχολόγητη, βιάζοντας εν ψυχρώ τη κοινή λογική! Άρµεγε λαγούς
δηλαδή και...κούρευε χελώνες!
Επί του ουσιαστικού της υπόθεσης, ο Λιγνάδης εκ προοιµίου ήταν
αδύνατον να προσληφθεί στη θέση αυτή χωρίς διαγωνισµό, εξ αιτίας του
νόµου που έχει θεσπίσει η ίδια η ΝΔ περί προσλήψεων γενικών
διευθυντών και στελεχών δηµοσίου τοµέα. Για τον Λιγνάδη ειδικά, ο
νόµος αυτός...παρελήφθη µε το αιτιολογικό του...δηµοσίου συµφέροντος
(!) και η Μενδώνη φυσικά τον...διόρισε και τον τοποθέτησε χωρίς καµµία
απολύτως επιλογή. Αυτό από µόνο του, δείχνει µόνο έναν υπεύθυνο: τον Κυριάκο
Μητσοτάκη! Αν δεν ήταν δική του απόλυτα επιλογή, κανείς δεν θα τολµούσε
να ...επικαλεσθεί «λόγους δηµοσίου συµφέροντος». Διότι όταν θα έφτανε στ’ αυτιά
του πρωθυπουργού κάτι τέτοιο, το πιθανότερο θα ήταν ο αρµόδιος υπουργός να
πάει µε ελαφρά... σπίτι του! Έτσι δεν είναι;
Στην περίπτωση λοιπόν του Λιγνάδη, ουδείς πήγε σε κανένα...σπίτι! Ούτε η
Μενδώνη, η οποία ποτέ της δεν υπέβαλε παραίτηση ως όφειλε µετά από ένα τέτοιο
σκάνδαλο, αλλά ούτε και ο πρωθυπουργός που θεωρείται ως ο µέγας υπεύθυνος.
Εποµένως, έχουµε να κάνουµε ασφαλώς µε µια καραµπινάτη πολιτική υπόθεση, η
οποία αν ελάµβανε χώραν σε άλλο ευνοµούµενο δυτικό κράτος, ο πρωθυπουργός
δεν θα έβγαζε καν τη...µέρα. Θα είχε καρατοµηθεί ή θα τον είχαν καρατοµήσει.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της υπόθεσης, είναι η...παράλειψη της
κατάσχεσης όλων των ηλεκτρονικών ψηφιακών γκάτζετ του Λιγνάδη,
δηλαδή το κινητό του τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, το
λάπτοπ του ή και το τάµπλετ του (παρεµπιπτόντως όλα αυτά είναι
της...αγαπηµένης µάρκας των οµοφυλοφίλων «γιάπηδων», δηλαδή της
Apple. Πανάκριβης αξίας). Τα γκάτζετ λοιπόν του Λιγνάδη, περιέργως
δεν...κατασχέθηκαν! Γιατί;
Οι ίδιοι οι ανακριτές µάλιστα, είπαν ότι «δεν συντρέχει λόγος ακόµη
περί...κατασχέσεων των ηλεκτρονικών γκάτζετς του κυρίου Λιγνάδη, διότι ακόµη η
έρευνα βρίσκεται σε... αρχικό στάδιο!»
Τι µας λέτε κύριοι; Είστε σοβαροί; Μα το πρώτο πράγµα που θα έκανε µια

υπηρεσία Ασφαλείας σε µια χώρα που σέβεται τον εαυτό της, θα έκανε ΑΚΡΙΒΩΣ
ΑΥΤΟ που εσείς δεν...θεωρείτε ακόµη...απαραίτητο! Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Πως
δίνετε έτσι τη δυνατότητα, σε όλους όσους εµπλέκονται στην υπόθεση αυτή και µε
πρώτον και καλύτερο τον πρωθυπουργό της χώρας, να έχουν την ευχέρεια χρόνου
να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο µέσα από αυτά ή και τα ίδια ακόµη τα γκάτζετ! Για
παράδειγµα, το κινητό τηλέφωνο του Λιγνάδη αυτή την ώρα, βρίσκεται κάπου σε
κάποιο συρτάρι της Ασφάλειας, το οποίο και θα επιστραφεί στον ίδιο την µέρα της
προσωρινής αποφυλάκισης του, αν αυτή προκύψει εν τέλει. Πράγµα που σηµαίνει
ότι ο Λιγνάδης θα σβήσει ό,τι έχει µέσα το κινητό ή στην καλύτερη απλά θα
το...εξαφανίσει και θα πάρει άλλο! Με τη νοηµοσύνη µας παίζετε;
Επίσης, ο Μητσοτάκης στον προχτεσινό του λόγο, δεν βρήκε να πεί ούτε
µια ...κακή κουβέντα για τον Λιγνάδη! Ούτε αποκήρυξε ποτέ τις πράξεις
του ή τουλάχιστον γι αυτές τις οποίες κατηγορείται, ούτε καν µίλησε για
οποιαδήποτε ευθύνη, παρά µόνο για µια...αόριστη πολιτική ευθύνη την
οποία και ανέλαβε άνετα επειδή είναι...τσάµπα λόγια! Αυτό τι δείχνει
φανερά πλέον και φωτεινά; Ότι ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΔΩ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ
ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ!
Δεν τα λέω καλά ή µήπως είµαι κι εγώ...ψεκασµένος;
Από την άλλη µεριά, ευλόγως
προκαλούνται ερωτήµατα για την
πρόσληψη Κούγια ως αναφορά την
υπεράσπιση του Λιγνάδη. Το ένα
είναι το...δυσβάστακτο κόστος για
έναν τύπο όπως ο Λιγνάδης,
µισθοσυντήρητο και όχι
βαθύπλουτο. Από πού θα βρεί ο
Λιγνάδης τα χρήµατα για να
τον ...πληρώσει; Μήπως από
το...µητσοτακέϊκο; Ή µήπως από
τους βαθύπλουτους πελάτες µε τους
οποίους µοιραζόταν
τα...ασυνόδευτα πακιστανά; Ε;
Ερωτώ!
Επίσης, ο Κούγιας έχει δηλώσει
ευθύς εξ αρχής της καριέρας του και
µέχρι...χτές το έχει κρατήσει
πράγµατι, ότι ποτέ του δεν

επρόκειτο να υπερασπίσει παιδόφιλους, παιδεραστές ή βιαστές ανηλίκων. Σήµερα
λοιπόν, τι έπαθε; Τι ...άλλαξε; Γιατί
Το φαρµακερό tweet του Cretadrive.gr για την...συρροή των
δεν απαντά σε αυτήν την ερώτηση
ανηλίκων παιδιών στην αγκαλιά του Λιγνάδη µε...προτροπή
που του υποβάλλουν διάφοροι
του ίδιου του υπουργείου Πολιτισµού. Και ο σχολιασµός της
Κλέλιας Ρένεση που «φωτογραφίζει» ως κλόουν τον Αλέξη
δηµοσιογράφοι της τηλεόρασης και
Κούγια
το µόνο που κάνει µόλις του
υποβάλλουν το ερώτηµα αυτό είναι να τους πεί ένα ξερό «χάρηκα που σας άκουσα»
και να τους κλείνει στη µούρη το τηλέφωνο;
Ε; Ξαναρωτώ!
Από που ορµώµενος ο Κούγιας, δηλώνει επιτακτικά ότι ο πελάτης του δεν υπήρξε
ποτέ παιδόφιλος ή παιδεραστής και εποµένως το κατηγορητήριο είναι σαθρό και
ταυτόχρονα βαφτίζει αναξιόπιστα πρόσωπα όλους τους µηνυτές του Λιγνάδη,
ακόµη και αυτή την 40χρονη πρώην ερωµένη του που κατέθεσε τα...ανήκουστα;
Την ήξερε κι από χτές; Και γιατί ο Κούγιας συνεχώς µας βοµβαρδίζει µε δηλώσεις
«ότι πρόκειται για σκευωρία στο πρόσωπο του Λιγνάδη και της Μενδώνη
αντίστοιχα» για να τους...πλήξουν οι ...αριστεριστές που δεν ήθελαν έναν...δεξιό
στη θέληση του καλλιτεχνικού διευθυντή; Γιατί δεν συνέβαινε αυτό όταν στη
θέληση αυτή βρισκόταν ένας Κούρκουλος, που δεν τον λές και αριστερό; Ή ένας
Χόρν ας πούµε; Που κι αυτόν δεν τον λες και ...ΕΛΑΣίτη; Καραδεξιάρες ήταν και οι
δύο! Και είχαν αρµονικότατες σχέσεις τόσο µε τους ηθοποιούς, όσο και µε τα
σωµατεία τους. Εποµένως; Τι µας λέτε κύριε Κούγια; Ή µήπως εµπνευστήκατε από
τις...υπέρµετρες παλαιότερες δηλώσεις του Λιγνάδη ότι...πολλοί δεν τον θέλουν στο
Εθνικό γιατί είναι...καραδεξιάρα;
Εγώ απλά θα προσθέσω εδώ την µνηµειώδη φράση του Αίαντα του Τελαµώνειου
πρός τους Αργείτες, µέσα από την πένα του Οµήρου στην Ιλιάδα:
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!
Ο Μητσοτάκης στη Βουλή προχτές, πραγµατικά έδειξε τον αληθινό εαυτό
του. Που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας κακής ποιότητας νάρκισσος,
ένας εγωπαθής που βλέπει το «εγώ» του να καταρρέει, ένας στυγνός και
υπερφίαλος κακοµαθηµένος πλουτοκράτης που δεν παραδέχεται τα λάθη
του γιατί, ως υπερφίαλος, νοµίζει ότι επειδή ανήκει στην ανώτερη «ελίτ»
είναι και ...άριστος και αλάνθαστος. Ένας τύπος που έχει χάσει το πολιτικό και
ηθικό µέτρο και κατηγορεί ...όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του. Να
φανταστείτε ότι µέχρι και ο Τσίπρας, ναί ναί, αυτός ο Τσίπρας που ξέρουµε, τον
έκανε να µοιάζει µε εµετικό ήρωα του Κάφκα στην περίφηµη «Δίκη» του. Αντί να
απαντήσει σε σαφή ερωτήµατα περί του πώς βρέθηκε ένας επικίνδυνος παιδόφιλος
στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, αντί να απολογηθεί
για την κάκιστη επιλογή του (που θα επέσυρε ασφαλώς και τις άλλες «επιλογές»

του που έχουν σχέση µε την οµοφιλοφιλία), αντί να θέσει τα πράγµατα στη σωστή
τους διάσταση, καταφέρθηκε για τα...εµετικά(!) δηµοσεύµατα του Τύπου και των
ιστοσελίδων ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ και που
έγραψαν µε καθαρό τρόπο αυτά που ο λαός και η κοινή λογική λένε και που
τον ...θίγουν λέει ως άνθρωπο και ως πρωθυπουργό!
Στις ερωτήσεις για την κάλυψη της Μενδώνη, η άρνηση της οποίας να παραιτηθεί
για λόγους ...αντικειµενικής πολιτικής ευθύνης(!) και που εξοργίζει ακόµη και το
κόµµα του, έλεγε ότι ...«δεν τον συνδέει κάποιο ένοχο µυστικό µαζί της»! Αµ έλα
όµως που το «µυστικό» υπάρχει και είναι διπλό; Διότι από τη µία, ποιός είχε την
πατρότητα του διορισµού Λιγνάδη και από την άλλη, ποιος αποφάσισε τον πολιτικό
χειρισµό µετά τις καταγγελίες. Απλά και σαφή.
Ο ίδιος έµαθε ένα πρωί ότι η υπουργός Πολιτισµού Μενδώνη διόρισε καλλιτεχνικό
διευθυντή στο Εθνικό; Ή µήπως της τον επέβαλε ο µόνος που είχε τη δυνατότητα;
Δηλαδή ο ίδιος;
Χωρίς επιχειρήµατα, απαντήσεις, συγγνώµη και ανάληψη ευθύνης, ο
Μητσοτάκης έδειχνε πανικόβλητος και ...ρητόρευε σα να
φύτρωσε ...µόνος του στο Εθνικό Θέατρο ο κατηγορούµενος σκηνοθέτης
και σα να µην είδαν όλοι τους χειρισµούς της υπουργού του. Άλλα είπε ο
ίδιος, άλλα η Μενδώνη και άλλα ο Γεραπετρίτης.
Η ποιότητα του λόγου του ήταν επιεικώς οικτρή, καθώς προσπαθούσε να αλλάξει
τη δηµόσια συζήτηση µε άκρατο πολιτικαντισµό και µε πρόθεση να αποσείσει τις
ευθύνες του και να ενοχοποιήσει τον… ποιόν άλλον; Μα τον...ΣΥΡΙΖΑ! Όχι ότι και ο
ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ευθύνες, διότι ως αντιπολίτευση δεν ήλεγχε και
εξακολουθεί να το κάνει, ιδίως στα εθνικά θέµατα, τις επιλογές του πρωθυπουργού.
Αλλά εν πάσει περιπτώσει, ακόµη και εδώ, σε αυτήν την κατάσταση, ο Μητσοτάκης
φάνηκε αυτό που είναι στ’ αλήθεια: Ένας παντελώς ανίκανος νάρκισσος, ο οποίος
φυτεύτηκε από την ελίτ των ξένων (λέγε µε Γερµανία, Λέσχη Μπίλντερµπεργκ)
συµφερόντων για τα εξυπηρετεί µε συνέπεια.
Όλοι όσοι είδαν τις οµιλίες του στη Βουλή, κατάλαβαν πως όσα του
καταλογίζονται, επιβεβαιώθηκαν πλήρως και µάλιστα ότι προστέθηκαν και
νέα ερωτήµατα για τους λόγους που αδυνατεί να αποδώσει, και µάλιστα σε µια
εξωκοινοβουλευτική υπουργό, τις ευθύνες που της καταλογίζουν ακόµη
και βουλευτές του κόµµατος του. Οικτρός και εριστικός µέχρι τέλους...
Συµπεράσµατα
Κάποτε είχα πει για τον Ερτογάν, ότι αν δεν υπήρχε αυτός, έπρεπε να τον είχαµε

εµείς εφεύρει. Γιατί; Μα διότι αφ’ ενός σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει την
Τουρκία, το µόνο που καταφέρνει είναι να την σπρώχνει ολοένα και περισσότερο
στο βάραθρο της καταστροφής και του διαµελισµού της και αφ’ ετέρου, γιατί
κατάφερε να µας αφυπνίσει ως λαό και να µας ξανακάνει...Έλληνες!
Μη σας φανεί περίεργο, αλλά το ίδιο θα πω και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν
δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον είχαµε εφεύρει όλοι εµείς οι Έλληνες πατριώτες. Το
«Ψευτορωµαίϊκο» δεν θα βρισκόταν σήµερα σε ελεύθερη πτώση, αν δεν υπήρχε ο
Μητσοτάκης. Τόσα χρόνια που όλοι µαζικά ψήφιζαν τα συστηµικά κόµµατα της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ, αγνοώντας τις όποιες άλλες κινήσεις υπήρχαν, για να αντιληφθούν
το λάθος τους, θα έπρεπε να βρεθούν µερικοί ηγέτες οι οποίοι και θα έκαναν τα
αποκαλυπτήρια του ίδιου του «Ψευτορωµαίϊκου» µπροστά στα µάτια µας. Η αρχή
των αποκαλυπτηρίων είχε γίνει την περίοδο 2010-2012, όταν είδαµε τον ...ΓΑΠ να
υπογράφει την θανατική καταδίκη της Ελλάδας σε µια αράδα φύλλων χαρτιού και
την αµέσως επόµενη µέρα, να ...συγκυβερνούν τα δύο µεγάλα κόµµατα (που στο
µεταξύ είχαν...µικρύνει κατά πολύ) για να...µας (ξανα)σώσουν, σώζοντας επί της
ουσίας τον ίδιο τον εαυτό τους. Δηλαδή το «Ψευτορωµαίϊκο». Τότε έγινε η αρχή
που λίγοι την κατάλαβαν. Μετά ήρθε και η...µεγάλη ελπίδα του λαού, ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο Τσίπρας για να µας (ξανα)σώσει έτσι όπως µας...έσωσαν οι άλλοι, θυµίζοντας µας
πως αν δεν το θέλει ο Θεός δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούµε. Και επειδή ακόµη
και τότε δεν βάλαµε µυαλό, ήρθε και ο Μητσοτάκης, ο οποίος κυριολεκτικά
ΞΕΒΡΑΚΩΣΕ το «Ψευτορωµαίϊκο» ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΚΑΝ. Απλά το
έκανε, επειδή ήταν ΑΝΙΚΑΝΟΣ για οτιδήποτε, όχι απλά για να κυβερνήσει έναν
δυσκολοκυβέρνητο λαό.
Οι µέρες που ζούµε αγαπητοί µου συνέλληνες, το ξαναλέω, είναι ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ. Η
υπόθεση Λιγνάδη, θα γίνει η οριστική ταφόπλακα του «Ψευτορωµαίϊκου», όποιες
κι αν είναι οι εξελίξεις. Σε λίγο καιρό θα έχουµε πόλεµο µε την Τουρκία. Έναν
πόλεµο που...καθυστερεί επίτηδες ο Ερτογάν, µέχρι που να πάρει αυτά που θέλει
από τις ΗΠΑ αυτός ή οι διάδοχοι του. Πιθανόν το δεύτερο.
Το «Ψευτορωµαίϊκο» θα δώσει την ύστατη των µαχών για να κρατηθεί στην
εξουσία. Θα φτάσει µέχρι και την πολιτειακή ανωµαλία. Το σίγουρο όµως είναι ότι
ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΜΕ ΒΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Η αρχή του τέλους του έγινε το 2012. Το
τέλος του θα είναι το 2021. Σας το υπογράφω.
Ο Θεός, δεν πρόκειται να βγάλει ψεύτες, ούτε τους ανθρώπους Του που το
προέβλεψαν (Κοσµάς ο Αιτωλός, Άγιος Παΐσιος), ούτε τον εαυτό Του. Η Παναγιά η
Παρηγορήτρια µέσα στον ναό του Αγίου Δηµητρίου στον Βύρωνα, λίγα µόλις
χιλιόµετρα από τη Βουλή, έχει «βαλαντώσει» στο κλάµµα εδώ και 7 κοντά µήνες
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ. Για ποιόν άραγε «κλαίει», αν όχι για µας και τους -κυρίως

αυτούς - κυβερνώντες µας; Κλαίει για την βρωµιά, την ηθική και σωµατική σήψη,
την σαπίλα που αναδύει η κοινωνία µας και ο πολιτικός µας κόσµος.
Ε, λοιπόν σας πληροφορώ πως τα δάκρυα Της, δεν θα πάνε χαµένα. Σε λίγο καιρό
θα δείτε, πού θα καταλήξουν όλοι αυτοί που σήµερα βρίσκονται στα βουλευτικά
έδρανα ή στα...διάφορα Μέγαρα (Μαξίµου και Προεδρικό). Θυµηθείτε αυτά που
σας γράφω.
Ο καιρός γαρ εγγύς για...τα πάντα που θα αλλάξουν µια και καλή την Ελλάδα όπως
τη ξέρουµε σήµερα. Κοντά είναι ο καιρός, όπου δεν θα αποκαλούµε πια την Ελλάδα
«Ψωροκώσταινα» ή «ένα ...απέραντο κωλοχανείο», αλλά θα την αποκαλούµε
«Βασιλεύουσα». Γιατί η Αθήνα, θα ξεπέσει και πάλι, όπως είχε ξεπέσει και τα
βυζαντινά χρόνια. Και η νέα της πρωτεύουσα, δεν θα είναι άλλη από την
αναγεννηµένη Πόλη. Την αληθινή Βασιλεύουσα.
Να είστε καλά όλοι και καλό κουράγιο σε όλους µας. Η Ελλάδα θα νίκησει.

Y.Γ. Ο Μητσοτάκης, τις τρείς αυτές τελευταίες µέρες, δεν άνοιξε απλά το λάκκο του.
Έπεσε µέσα και ο ίδιος. Η υπόθεση απόπειρας σύλληψης του Τράγκα που έλαβε
χώρα τις ώρες που γράφονταν αυτές οι γραµµές, δεν ήταν παρά το άµεσο προϊόν
του απόλυτου πανικού που τον έχει καταλάβει. Αυτόν και την οικογένεια του. Αλλά
γι αυτά θα µιλήσουµε στο επόµενο άρθρο µου. Μέχρι τότε, επαγρυπνείτε και να
προσέχετε τον εαυτό σας.
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