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Προφητε…

…troll

ται ότι ακόμα δυσκολεύομαι να χωνέψω ότι 

αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια ο υποστηρικτής 

των κινημάτων και των ακτιβιστών, αλλά ο 

συνεργάτης του πάιατ και του Νετανιάχου, 

σπόνσορας –μετά τον προκόπη– της Σακελ-

λαροπούλου και συνέταιρος με όλο το σάπιο 

και ξινισμένο πΑΣΟκ!

μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του Ρουβίκω-

να για «το απόλυτο δείγμα της φασιστικής 

προπαγάνδας που ενδημεί στα καθεστωτικά 

μέσα ενημέρωσης» λέει: « Ένα μέλος ΔΣ του 

ομίλου Αλαφούζου μπορεί να υπηρετήσει 

την ανεξάρτητη δημοσιογραφία; Έχει καλό 

πλυντήριο: προσυπέγραψε τη δήλωση Γεωρ-

γιάδη περί Novartis ότι το θέμα δεν είναι οι 

μίζες σε γιατρούς και πολιτικούς, αλλά το ότι 

η Novartis σώζει ζωές και τα διαφημιστικά 

σποτ της φαρμακοβιομηχανίας έπαιζαν συνε-

χόμενα κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών 

εκπομπών του. 

μετά την κρατική δολοφονία Γρηγορόπουλου 

δήλωσε ότι σωστά έπραξαν οι κορκονέας-

Σαραλιώτης που επέστρεψαν στο σημείο και 

ότι «δεν είναι υποχρεωμένοι οι αστυνομικοί να 

ανέχονται την λεκτική βία». Για τον χρυσαυγίτη 

δολοφόνο του Φύσσα δήλωσε ότι «αριστερό 

παιδί, ήταν ο δράστης». κατά δήλωσή του, 

«όταν σε πιάνει ο ανθρωπισμός να μην πνιγεί 

κανείς, τελείωσε το θέμα. Αν δεν θέλουμε 

να πνιγεί κανείς θα έρχονται όλοι στην Ελ-

λάδα.» και πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 

2013, για τους μετανάστες εργάτες σκλάβους 

στα φραουλοχώραφα της μανωλάδας που 

έφαγαν σφαίρες γιατί ζητούσαν να πληρω-

θούν τα μεροκάματά τους, ο πορτοσάλτε 

είχε σχολιάσει ότι «αυτοί που μαζεύουν τις 

φράουλες πρέπει να πλένουν τα χέρια τους 

για να μην κολλήσουμε τίποτα».

Το Τέρας!

Γιώργος Αγγελής

 Κακιές μητρυιές

Όπως διάβασα στον ήμεροδρόμο, το 

Νoμαρχιακό Τμήμα μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ 

με ψήφισμα του καταγγέλλει την απόλυση 

πέντε εργαζομένων από το Άσυλο Ανιά-

των «ή Στέγη της Εκκλησίας». Σε σχετική 

ανακοίνωσή του, αφήνοντας αιχμές για τον 

μητροπολίτη μεσσηνίας, ο οποίος προε-

δρεύει στο συγκεκριμένο ίδρυμα, τονίζει ότι 

«οι απολύσεις δεν έγιναν τυχαία, μιας και οι 

5 από τους 7 απολυμένους εργαζόμενους 

ήταν μέλη της προσωρινής Διοίκησης του 

νεοϊδρυθέντος σωματείου στο συγκεκριμένο 

χώρο δουλειάς». 

Είναι εντυπωσιακό πόσο μίσος έχουν αυτοί 

οι «πατέρες», πόσο κακές μητρυιές είναι με 

τους ανθρώπους του μόχθου, τους καθημε-

ρινούς, όταν δεν τους κάθονται, όταν δεν 

τους φιλούν το χέρι, όταν δεν τους λιβανίζουν 

και ιδίως όταν το μόνο που ζητούν είναι ένα 

στοιχειώδη σεβασμό στα δικαιώματά τους. 

κι αυτός ο μισανθρωπισμός εκδηλώνεται πιο 

αλαζονικά, πιο εύκολα και με πιο μεγάλο 

θράσος όταν οι δεσποτάδες έχουν και την 

κάλυψη των πολιτικών που δίνουν το χείριστο 

παράδειγμα στην κοινωνία.

Αν υπήρχε θεός, στην κόλαση θα τον έστελνε 

σίγουρα, να καίεται στον αιώνα τον άπαντα!

Φρόσω Καλολαίμη

 Πω, πω, γλώσσα, ο Βρούτσης!
Δεν είναι τα τεράστια χαμηλότοκα δάνεια 

που παίρνουν οι εφοπλιστές από τις κινέζικες 

τράπεζες, δεν είναι η σούπερ εξελιγμένη 

τεχνολογία των πελώριων κινέζικων ναυπη-

γείων ούτε είναι –στο πακέτο– η διασφάλι-

ση μεταφοράς φορτίων από και προς την 

κίνα που έκανε τους «πατριώτες» Έλληνες 

εφοπλιστές να ναυπηγούν τα καινούργια 

πλοία τους στην κίνα και όχι στα ελληνικά 

ναυπηγεία, αλλά η κακή συμπεριφορά των 

Ελλήνων εργαζομένων που τους εξώθησε 

σ’ αυτή τη «θυσία»! Ασφαλώς κι ο Βρούτσης, 

που μιλάει έτσι για τους εργαζόμενους ενώ 

είναι –υποτίθεται– ο υπουργός που κύριο 

καθήκον του έχει να τους υπερασπίζεται, 

τα ξέρει όλα αυτά. Αλλά πώς να ελέγξει την 

απέχθειά του για τους εργαζόμενους και να 

συγκρατήσει το γλείψιμο υπέρ αυτών που 

δουλικά θέλει να υπηρετεί; 

Ηλίας Πετμεζάς

 Εύγε, Νίκο!

«Θεωρώ πως η πιο επικίνδυνη πεποίθηση 

είναι να πιστεύουμε ότι κάποιος άλλος εκτός 

από μας θα σώσει τον πλανήτη, ότι κάποιος 

άλλος θα σώσει εμάς και τα παιδιά μας. Είναι 

μεγάλη πλάνη το να μεταφέρουμε συνεχώς 

σε κάποιον άλλο την ευθύνη που αναλογεί 

σε εμάς τους ίδιους. Υπό αυτό το αξιακό 

πρίσμα, έρχομαι να υποστηρίξω τις κινήσεις 

ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων 

στα νότια της κρήτης και πολύ απλά με-

ταφέρω με τη δική μου φωνή αυτό για το 

οποίο προειδοποιούν και οι επιστήμονες… 

ή θέση μου είναι η θέση μέσα από τα μάτια 

ενός παιδιού που έζησε τη ζωή του μέσα 

στη θάλασσα και θέλει να παραδώσει τη 

θάλασσα αυτή ίδια ή και ακόμα καλύτερη 

στο δικό του παιδί και στα παιδιά όλου του 

κόσμου». Αυτή την ωραία τοποθέτηση έκανε 

σε ομιλία του στην κρήτη την οποία αλίευσα 

από την ΕφΣυν ο δύο φορές Ολυμπιονίκης 

Νίκος κακλαμανάκης. 

Αν είχαμε κι άλλους τέτοιους αθλητές, ηθο-

ποιούς, συγγραφείς, τραγουδιστές, ζωγρά-

φους κ.λπ., σίγουρα οι θάλασσες, αλλά και 

τα βουνά μας στην Ήπειρο θα κινδύνευαν 

λιγότερο!

Ελβίρα Σπάθη

 Τι να πουν τα τσόφλια;

ή απόπειρα σχηματισμού κυβέρνησης στη 

Θουριγγία με στήριξη στην άκρα Δεξιά κα-

τέρρευσε. με τους χριστιανοδημοκράτες 

και τους φιλελεύθερους να εμφανίζονται 

ως «αντιφασίστες», υπαναχωρώντας στη 

συνεργασία με την ακροδεξιά-ρατσιστική AfD.

Τι να πουν στον γερμανικό λαό, που είδε να 

χάνεται το ένα δέκατο του πληθυσμού στα 

πεδία των μαχών, στα ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και στους βομβαρδισμούς 

των πόλεων από τους συμμάχους;

Γιώργος Αλεξάτος

μπαγλαμάδες

Λασποφών
Σ

κ
ίτ

σ
ο

 τ
ο

υ
 Δ

η
μ

ή
τρ

η
 Γ

εω
ρ

γο
π

ά
λ

η

Ν
α τα αφήσετε αυτά τα κομμουνιστικά. ́ ή μάλλον τα 

φασιστικά. ΄ή μάλλον, και τα δύο. και να αναγνω-

ρίσετε στην Εκκλησία το δικαίωμα να επικαλείται 

τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείσθε κι εσείς, 

όταν αισθάνεσθε ότι θίγεται το κύρος και η αξιοπρέπειά 

σας. Είναι ή δεν είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέγει 

τον τρόπο διαχείρισης του θανάτου του; Ε, λοιπόν, είναι 

επίσης δικαίωμα της Εκκλησίας να επιλέγει αν θα τελέσει 

Εξόδιο Ακολουθία σε εκείνον που αρνείται τη διδασκαλία 

της ή την ακολουθεί επιλεκτικά. Ντόμπρα πράγματα. ΄Οχι 

δύο μέτρα και δυο σταθμά.

και τι να πω για το παιδαριώδες επιχείρημα της ιδιοτέλειας; 

Ιδιοτελής η Εκκλησία μας βρε θεομπαίχτες; ή Εκκλησία, που 

έγινε κιβωτός του ΄Εθνους και της γλώσσας μας κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας; ή Εκκλησία μας, που στήριξε 

και εξακολουθεί να στηρίζει όσο κανείς άλλος το Ελληνικό 

΄Εθνος με το φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και ποιμαντικό 

της έργο; Φταίει η Εκκλησία για τον υπερκορεσμό και τα 

υψηλά δημοτικά τέλη των δημοτικών κοιμητηρίων; Φταί-

ει η Εκκλησία για την κερδοσκοπία που σημειώνεται (σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις) επί των οστεοφυλακίων και 

κατά την εκταφή των νεκρών; Ωραίοι είστε κι εσείς. Για 

το δικαίωμα στον καταναλωτισμό και για την αύξηση των 

μισθών, ξέρετε να κάνετε πορείες και εξεγέρσεις. Για να 

διεκδικήσετε αξιοπρεπείς συνθήκες ταφής στα δημοτικά 

κοιμητήρια, λουφάζετε στον καναπέ σας. 

Αλλά και τι να πω επίσης για το κατάπτυστο επιχείρημα ότι 

η καύση τιμά δήθεν το σώμα του νεκρού; μόνο οι αδαείς 

(και οι εγκάθετοι) επιμένουν να παραθεωρούν το γεγονός 

ότι ο αφανισμός του σώματος σε κλίβανο παραπέμπει 

μάλλον σε αποτρόπαιες μεθόδους μαζικής εξόντωσης 

σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, η δε σύνθλι-

ψη των οστών του από ειδικό μίξερ, προωθεί περαιτέρω 

την εκδοχή του ανθρώπινου σώματος ως απορρίματος. Αν 

η Εκκλησία προκρίνει την ταφή έναντι της καύσης, είναι 

διότι, σε αντίθεση με τους «φιλελεύθερους» θιασώστες 

της τελευταίας, αντιμετωπίζει το σώμα όχι ως σκουπίδι, 

αλλά ως ένα λουλούδι που θάπτεται στη γη με την ελπίδα 

ότι θα ανθίσει ξανά στη Βασιλεία των Ουρανών. 

Θάπτονται βέβαια και τα σκουπίδια, σε χώρους υγειονομικής 

ταφής (χΥΤΑ). και πάνω στο διακύβευμα της υγειονομικής 

αυτής ταφής είναι αλήθεια ότι έχει στηθεί μια τεράστια 

μπίζνα. Αλλά εν προκειμένω δεν πρόκειται καθόλου περί 

αυτού. και θα ήθελα κατηγορηματικά μέσα από την πα-

ρούσα στήλη να δηλώσω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 

παραλληλισμού της υγειονομικής ταφής των σκουπιδιών 

με την ταφή των νεκρών είναι χυδαία, αυθαίρετη, παρα-

πλανητική και προκύπτει ως απότοκος άγνοιας όχι μόνο 

της Εκκλησιαστικής Ταφικής παραδόσεως, αλλά και της 

Ελληνορθόδοξης πατερικής Θεολογικής παραδόσεως. 

καταλάβετέ το, επιτέλους. Το ανθρώπινο σώμα θάπτεται 

μεν, αλλά όχι ως σκουπίδι. Θάπτεται επ’ ελπίδι αναστάσεως. 

Το μήνυμα της Εκκλησίας προς το Λαό με τίτλο «Αποτέ-

φρωση των Ανθρώπινων Σωμάτων: αξιοπρεπής λύση ή ωμή 

ανακύκλωση;» με πείθει απόλυτα. 

Οι θιασώτες 

της καύσης στην πυρά

Κ
αλά να ωρύεται η Δεξιά, ακόμα και 

το πΑΣΟκ, αλλά να καταγγέλλει τον 

Ρουβίκωνα και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα τρι-

κάκια έξω από το σπίτι του πορδοσάλτε; 

μπροστά στον ακατάσχετο οχετό του ως 

άνω που καθημερινά δηλητηριάζει με τα 

σκουπίδια, τις λάσπες και τα λύματα που 

εκστομίζει τόσο κόσμο; Θα μου πεις, τώρα 

μιλάει εξ ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ ο Ραγκούσης 

κι εγώ αναρωτιέμαι κι εξανίσταμαι; Φαίνε-

Σχόλια: 

και διηγώντας τα

να κλαις…


