Έλληνες: οι χτίστες της οικουμένης Τούρκοι: η μάστιγα της οικουμένης

...Εμείς έχουμε τα γνωστά σκύβαλα και περιτρίμματα της ιστοριογραφικής τσαρλατανιάς, που
παρεισέφρησαν στα πανεπιστήμια και δηλητηριάζουν χρόνια και χρόνια τον λαό με ιδεοληψίες πως
πρώτα γίναμε κράτος- κάποια απολειφάδια Σλάβων, Τούρκων και Αλβανών επαναστάτησαν το
Εικοσιένα- και μετά έθνος...

Περισσότερα... Έλληνες: οι χτίστες της οικουμένης Τούρκοι: η μάστιγα της οικουμένης

«Επτά φορές ο στρατός κι επτά οι αντάρτες»

Τι κάνουν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ; Βάζουν νεαρές ψυχές να γαλουχούνται από ενενηντάχρονους που
θεωρούν ως μέγιστο επίτευγμα της ζωής τους τη συμμετοχή τους σ' έναν φονικό εμφύλιο; Στον
Γράμμο δεν πολέμησαν συμμορίτες και ελευθερωτές από τον ολοκληρωτισμό, ή μοναρχοφασίστες
και αγωνιστές της ελευθερίας. Θύματα από τις δυο Ελλάδες πολέμησαν και αλληλοσφάχτηκαν...

Περισσότερα... «Επτά φορές ο στρατός κι επτά οι αντάρτες»

H ανάδρομη χώρα των αναδρομικών

Είμαστε η μόνη χώρα που παίρνει διαρκώς από τα παιδιά της για να δώσει στους γέρους και στις
γριές της. Η μόνη χώρα που ενώ βλέπει τον πόλεμο να ‘ρχεται ετοιμάζεται να στείλει νέους στη μάχη
δίχως όπλα, επειδή τα λεφτά θα πάνε σε αναδρομικά των παππουδογιαγιάδων. Αλλά και η μόνη
χώρα που οι υπουργοί υπολογίζουν τον Αυτιά περισσότερο από τον Πρωθυπουργό ...

Περισσότερα... H ανάδρομη χώρα των αναδρομικών

Ένα άγιο…ρουσφέτι. Ποιο; "Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ σώσον
ημάς" και την Πατρίδα μας.

Δεν είδα ποτέ Έλληνα πρωθυπουργό ή υπουργό, να προσέρχεται στην Θεία Λειτουργία, τις
επετειακές ημέρες του Ευαγγελισμού ή του εορτασμού του “ΟΧΙ”, από νωρίς, όρθρου βαθέως, να
εκκλησιαστεί σαν χριστιανός...

Περισσότερα... Ένα άγιο…ρουσφέτι. Ποιο; "Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς" και
την Πατρίδα μας.

Πριν από 40 χρόνια
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Περισσότερα... Πριν από 40 χρόνια

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: "Κάθε πρωί μέσ’ στην Αγιά Σοφιά βγαίνει ένας
άγγελος να δει..."

Ας κλείσουμε τ' αυτιά μας στους έξαλλους λόγους των ημερών, κι ας αφουγκραστούμε το θαύμα της
του Θεού Σοφίας, που συντελείται ανεξάρτητα από εμάς...

Περισσότερα... ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: "Κάθε πρωί μέσ’ στην Αγιά Σοφιά βγαίνει ένας άγγελος
να δει..."

Η κρυστάλλωση του μελιού
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Περισσότερα... Η κρυστάλλωση του μελιού

Ξεκινώντας… στην γεωργία-κτηνοτροφία (σεμινάριο)

Λήψη απόφασης για ενασχόληση με τη γεωργία/κτηνοτροφία. (Συμπεριλαμβάνεται πρακτικό
ερωτηματολόγιο για να βοηθήσει τους αναποφάσιστους.)
Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζω για τους συντελεστές παραγωγής που θα χρειαστώ και την
απόκτησή τους...

Περισσότερα... Ξεκινώντας… στην γεωργία-κτηνοτροφία (σεμινάριο)

Το λιοντάρι, η αλεπού και η συμφορά του γαϊδάρου

...Συνεπικουρούμενος ο χιτλερίσκος Τούρκος από τα ελεγχόμενα και κατατρομοκρατημένα ΜΜΕ
της χώρας του, απειλεί, βομβαρδίζει, στέλνει αργυρώνητους βασιβουζούκους και εγκληματίες, που
στρατολογεί από τις άτακτες συμμορίες του “ISIS”, στα πεδία των μαχών. Με μια φράση: αυτή είναι
η Τουρκία. Στόχος του; Η μερίδα του λέοντος...

Περισσότερα... Το λιοντάρι, η αλεπού και η συμφορά του γαϊδάρου

Απειλές οι Τούρκοι; "Θα το πω στη μαμά μου", την διεθνή κοινότητα, το
ΥΠΕΞ

...Ναι, συνορεύουμε με ένα κράτος-συμμορία. Ένα εφιαλτικό κακέκτυπο μεν της ναζιστικής φρίκης,
εγκληματικό όμως και θανάσιμα επικίνδυνο τερατούργημα. Νυχθημερόν πια οι απειλές.
Εφημερίδες, κύμβαλα αλαλάζοντα και ζητωκραυγαστές τής παλαβομάρας που κυβερνά την
Τουρκία, δημοσιεύουν χάρτες κατακτήσεων...

Περισσότερα... Απειλές οι Τούρκοι; "Θα το πω στη μαμά μου", την διεθνή κοινότητα, το ΥΠΕΞ

Με τέτοιες μαγαρισιές στα σχολικά βιβλία θα τιμήσουμε τα 200 χρόνια από
την αγιασμένη Επανάσταση του '21;
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Περισσότερα... Με τέτοιες μαγαρισιές στα σχολικά βιβλία θα τιμήσουμε τα 200 χρόνια από την
αγιασμένη Επανάσταση του '21;

Δημοσιο-κρατία; Η ντροπή μας, κύριε Πρωθυπουργέ!

Σε πηγάδι κατούρησαν ο χασάπης, ο μανάβης, η κομμώτρια, ο κουρέας, η κοπέλα του σούπερ
μάρκετ, ο γιατρός, ο δικηγόρος, η πωλήτρια, η αεροσυνοδός; Δεν είναι διαστροφή το να ΜΗ
«σκοτώνεσαι» να εξυπηρετήσεις τον «εργοδότη» σου, όταν μισή «Ελλάδα» ιδιώτες «σκοτώνονται»
να εξυπηρετήσουν, για να καταφέρουν ταμειακά το ακατόρθωτο;...

Περισσότερα... Δημοσιο-κρατία; Η ντροπή μας, κύριε Πρωθυπουργέ!

Δεν είναι αγράμματοι οι δάσκαλοι. Αγράμματοι είναι οι συνδικαλιστές και
το κράτος

?????? ???????? ???? ?? ????-??????? ??? ????????? ??? ?? ???????????? ?????? ??? ????, ??? ??
??? ???????? ????????? ???? ????? ?? ???????????? ???????????? ???? ??? ??? ???????????????
??? ???? ???????? ?????????, ?? ???????? ????????? ??? ??????? ????...

Περισσότερα... Δεν είναι αγράμματοι οι δάσκαλοι. Αγράμματοι είναι οι συνδικαλιστές και το κράτος

Βρήκε την βιολογική μητέρα της μετά απο 59 χρόνια

Σύμφωνα με υπολογισμούς, από το 1948 ως 1962 περίπου 3.200 ελληνόπουλα έφυγαν με αδιαφανείς
υιοθεσίες για την Αμερική και περίπου άλλα 600 για την Ολλανδία. «Ανήκαν κυρίως σε τρεις
κατηγορίες: ήταν άπορα παιδιά, παιδιά κομμουνιστών και παιδιά από άγαμες μητέρες...

Περισσότερα... Βρήκε την βιολογική μητέρα της μετά απο 59 χρόνια

Τι συμβαίνει στον Εβρο;

Οι συχνές πλημμύρες του Έβρου είχαν ως αποτέλεσμα με το πέρασμα των ετών, μεγάλες εκτάσεις
που ανήκαν στην Ελλάδα να προσκολληθούν στην ανατολική πλευρά του Έβρου. Αντιστοίχως,
τουρκικές εκτάσεις προσκολλήθηκαν στη δυτική πλευρά. Επίσης, οι πλημμύρες είχαν ως
αποτέλεσμα πολλά από τα ορόσημα της οριοθετήσεως του 1926 να καταστραφούν...

Περισσότερα... Τι συμβαίνει στον Εβρο;

29 Χαιρετισμοί με 330 λέξεις για την Πόλη

Χαίρε Πόλη επτάλοφος, αξέχαστη, μυροβόλος λαχτάρα των εν φυλακή συναισθημάτων μας!
Χαίρε Πόλη αύρα, χιλιοτραγουδισμένη, περιώνυμη, στοργική, παραμυθητική μεγάλη μάνα μας!...

Περισσότερα... 29 Χαιρετισμοί με 330 λέξεις για την Πόλη

Μεταξύ κορωνοϊού και αφορισμού

Το μείζον είναι ότι δεν είχαμε στην Ελλάδα τις χιλιάδες των χιλιάδων θυμάτων. Όχι απροϋπόθετα.
Αντιθέτως, το ελπιδοφόρο αυτό αποτέλεσμα προέκυψε μέσα από τον συγκερασμό του Θείου και του
ανθρώπινου. Ο φωτισμός της Χάριτος του Παρακλήτου δεν εγκατέλειψε τον έχοντα την ευθύνη
Πρωθυπουργό, το κυβερνητικό επιτελείο, την αξιωματική και σύνολη αντιπολίτευση με τη
διακριτική στάση της· τον Σωτήρη Τσιόδρα, τους γιατρούς, τους ερευνητές, τους νοσηλευτές, αλλά
και σίγουρα σύνολο τον ελληνικό λαό...

Περισσότερα... Μεταξύ κορωνοϊού και αφορισμού

Γονείς: προστατέψτε τα παιδιά σας από την «ηλεκτρονική ηρωίνη»

...Από το νηπιαγωγείο άπαντες καλωδιωμένοι. Η παραδοσιακή διδασκαλία, μες στην αίθουσα,
ξεθωριάζει. Ας υποδεχτούμε «το σχολείο του μέλλοντος», το οποίο δεν είναι κτίριο με αυλή και
παιδιά. Αυτό είναι εικόνα του παρελθόντος, εικόνα ελευθερίας, χαράς και ξεχείλισμα ζωής. Το
σχολείο του μέλλοντος είναι εικονικό και απάνθρωπο...

Περισσότερα... Γονείς: προστατέψτε τα παιδιά σας από την «ηλεκτρονική ηρωίνη»

Η αγυρτεία ως δήθεν «πολιτισμός»

...Φοράμε φανταχτερή πανοπλία, καλογυαλισμένη, με χυδαίες μεταλλάξεις της σημαντικής των
λέξεων. Εγγίζουν τα όρια του γελοίου οι καταχρήσεις και διαστροφές της σημασίας του πολιτισμού.
Μιλάμε για «εκδηλώσεις πολιτισμού», ακόμα και όταν πρόκειται για κοινότοπες φιέστες
ψυχαγωγίας ή και μόνο διασκέδασης...

Περισσότερα... Η αγυρτεία ως δήθεν «πολιτισμός»

Οταν ήμουν δάσκαλος

...Γιατί το δασκαλίκι είναι μια αδιανόητα, για όσους δεν την ασκούν καθημερινά, συνεχής αγρυπνία.
Αν σήμερα αποφασίζω ν’ αναφερθώ στην πείρα μου και στην πείρα της γενιάς μου, είναι, γιατί
κυριολεκτικά δεν με αφήνει να κοιμηθώ η διάχυτη συνδικαλιστική αντίδραση στην αξιολόγηση του
δασκάλου, και στην τάξη και στο σινάφι και στην κοινωνία...

Περισσότερα... Οταν ήμουν δάσκαλος
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