«Mωρέ, κάνε με πρωθυπουργό ή υπουργό για μια μέρα και να δεις πως
στρώνουν τα πράγματα»

Άλλαξε κάτι στην Παιδεία; Όχι. Περιμέναμε- το ελάχιστο- να εκπαραθυρωθούν τα βλάσφημα βιβλία
των Θρησκευτικών, μετά και την δεύτερη καταδίκη τους από το ΣτΕ. Εις μάτην. Καταλάβαμε.
Κατέθεσε τα διαπιστευτήριά της και η νυν υπουργός. Μια από τα ίδια. Τι το διαφορετικό πράττει
από τους Φίλη και Γαβρόγλου; Τίποτε. Από την ίδια αρχέκακο κεφαλή παίρνουν γραμμή και
μπαίνουν στην γραμμή, στοιχίζονται...

Περισσότερα... «Mωρέ, κάνε με πρωθυπουργό ή υπουργό για μια μέρα και να δεις πως στρώνουν τα
πράγματα»

Βλακεία, Δειλία, Προδοσία: Η «εθνική τριλογία» των σχολικών βιβλίων

Γιορτάζουμε τό «ΟΧΙ», τρία γράμματα, μιά ἐλἀχιστη λέξη πού περικλείει μέσα της τό μεγαλεῖο
τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας!! Μέ τά «ΟΧΙ» ἀνήλθαμε στίς κορυφές τῆς δόξας!! Μέ τά «ΝΑΙ» καί τίς
προδοσίες τῶν διαχρονικῶν Νενέκων (ἤ μήπως Ναιναίκων;) μᾶς σαβάνωσε ἡ ντροπή καί ἡ
ὑποτέλεια...

Περισσότερα... Βλακεία, Δειλία, Προδοσία: Η «εθνική τριλογία» των σχολικών βιβλίων

Θαύμα της Θεομάνας μας ήταν η σωτηρία του Γένους

Αν υπάρχουμε σήμερα σαν ελληνική φυλή, είναι γιατί κρατηθήκαμε από το άμφιο της θρησκείας
μας όλα αυτά τα χρόνια» διαλαλεί ο λογοτέχνης Στρατής Μυριβήλης. Και στα σπίτια των Ρωμηών
έστεκαν ολόρθες οι μάνες...

Περισσότερα... Θαύμα της Θεομάνας μας ήταν η σωτηρία του Γένους

8 Μαΐου 1821: Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Η ανέλπιστη νίκη του
Οδυσσέα Ανδρούτσου

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος (1790-1825) γιός του φημισμένου κλεφταρματολού Ανδρέα Βερούση ή
Ανδρούτσου από τις Λιβανάτες, είχε γεννηθεί στην Ιθάκη το 1790. Τον βάφτισε στο νησί ο
συμπολεμιστής του πατέρα του, ο ονομαστός Λάμπρος Κατσώνης από τη Λειβαδιά, αξιωματικός του
ρωσικού στρατού που έδρασε την περίοδο του ρωσο-τουρκικού πολέμου 1787-1792 στο Αιγαίο
αναπτύσσοντας...

Περισσότερα... 8 Μαΐου 1821: Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Η ανέλπιστη νίκη του Οδυσσέα
Ανδρούτσου

Εκκλησία και Γένος εν Αιχμαλωσία

Στη Δύση, η καθολική θρησκεία αποτέλεσε επί πολλούς αιώνες τον αντίπαλο της εθνικής
συγκρότησης των ευρωπαϊκών λαών, ο διαφωτισμός θα στραφεί κατ’ εξοχήν εναντίον του Πάπα και
της καθολικής Εκκλησίας, η δε εθνική ταυτότητα θα επιβεβαιωθεί, συχνά, μέσω της σύγκρουσης με
την Εκκλησία...

Περισσότερα... Εκκλησία και Γένος εν Αιχμαλωσία

1821: Η Δυναμική της Παλιγγενεσίας

Ο νεώτερος ελληνισμός θα ζήσει επτά αιώνες –από το 1204 έως το 1922– υπόδουλος, εξ ολοκλήρου ή
εν μέρει, στην τουρκική Ανατολή ή τη φραγκο-λατινική Δύση. Η διαμόρφωση του έθνους μας θα
μεταβληθεί έτσι σε συγκρότηση εν δουλεία: Υποταγή και αντίσταση, λήθη και μνήμη, συνέργεια και
ρήξη, ανάμεσα στις ελίτ και το λαϊκό σώμα...

Περισσότερα... 1821: Η Δυναμική της Παλιγγενεσίας

25 Μάρτη 1821: Τι (δεν πρέπει να) ξεχνάμε

Σύμφωνα με το «πρώτο μνημόνιο» που υπέγραψε πριν καν την ύπαρξη του το ελληνικό κράτος το
δάνειο των 800.000 «έκλεισε» στο 59% της ονομαστικής αξίας, δηλαδή 472.000 λίρες. Με πιο
απλά λόγια, η Ελλάδα έλαβε 472 χιλιάδες έχοντας την υποχρέωση να πληρώσει 800 χιλιάδες! Και
δεν ήταν μόνο αυτό, υπάρχει και συνέχεια...

Περισσότερα... 25 Μάρτη 1821: Τι (δεν πρέπει να) ξεχνάμε

Πώς επικράτησε η Φιλική Εταιρεία

Το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί από δυνάμεις που δεν ανέχονταν πλέον την τουρκική τυραννία
και είχαν επηρεαστεί και από τον γενικότερο επαναστατικό αναβρασμό της Ευρώπης. Και οι τρεις
πρωτεργάτες της Φιλικής, οι Σκουφάς, Τσακάλωφ, Ξάνθος, τη στιγμή που έθεταν τις βάσεις της, όχι
μόνο ήταν...

Περισσότερα... Πώς επικράτησε η Φιλική Εταιρεία

Από τη δολοφονία του Καποδίστρια στον εθνομηδενισμό

...υπογραμμίζεται ότι τα προβλήματα που η Ελλάδα αντιμετώπισε και που συνεχίζει να
αντιμετωπίζει επί δύο αιώνες μετά την δολοφονία του, οφείλονται στο γεγονός ότι αφετηριακά το
Ελληνικό κράτος κτίστηκε με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στον πάμπλουτο Ελληνικό πολιτισμό και
στις δοκιμασμένες Ελληνικές πολιτικές παραδόσεις...

Περισσότερα... Από τη δολοφονία του Καποδίστρια στον εθνομηδενισμό

Δικαιωματιστές, το υβρίδιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης

Όταν, λόγου χάριν, μεγάλο μέρος των χρημάτων γα τους πρόσφυγες πάει στις τσέπες των ΜΚΟ,
γιατί οι ΜΚΟ να εναντιωθούν στις δυνάμεις που με τον πόλεμο παράγουν τους πρόσφυγες;...

Περισσότερα... Δικαιωματιστές, το υβρίδιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης

Είναι εφικτή μια Πατριωτική Δημοκρατική Αφύπνιση

...να αντιτάξουμε έναν πολιτισμό σύγχρονο αλλά ταυτόχρονα ριζωμένο στην ελληνική διαχρονία,
στην πόλη του Σωκράτη, της Αγίας Φιλοθέης, του Μακρυγιάννη και του Σεφέρη. Απέναντι στο
αυτιστικό μοντέλο του εγκλωβισμού της νεολαίας στην αρπάγη των σύγχρονων ηλεκτρονικών
μέσων, θα πρέπει να προβληθεί μια νέα κοινωνικότητα μια νέα πολιτισμική δραστηριότητα της νέας
γενιάς.

Περισσότερα... Είναι εφικτή μια Πατριωτική Δημοκρατική Αφύπνιση

Διαλέξτε στρατόπεδο…

Αντιθέτως, όπως όλοι γνωρίζετε στην Ελλάδα αντί αποθεμάτων έχουν δημόσιο χρέος το οποίο
φτάνει τα 340 δισ. ευρώ. Τούτο σημαίνει πως κάθε Έλληνας (και οι αγέννητοι ακόμη), χρωστάει
πάνω από 30 χιλ. ευρώ...

Περισσότερα... Διαλέξτε στρατόπεδο…

Ο πόλεμος του μελιού

Οι ποσότητες μελιού που εξάγει η Ελλάδα είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Συνήθως κυμαίνονται από
500 έως 1500 τόνους ετησίως. Τι είδους μέλια είναι αυτά που στέλνουμε; Το 2011 το FSN
πραγματοποιει τυχαία ελέγχους σε δείγματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ από την Ευρώπη. Όλα τα
μέλια που προέρχονταν από την Ελλάδα ήταν Κινέζικα…

Περισσότερα... Ο πόλεμος του μελιού

Και «του γλύπτη» συνώνυμο «του γλείφτη»

Η γλώσσα αίφνης κατάντησε διαπιστευτήριο «προοδευτισμού». Στήθηκε ένα γλωσσικό «γκέτο» και
χιλιάδες λέξεις «ποινικοποιήθηκαν», διότι «μύριζαν» «συντηρητισμό». Θεωρήθηκαν
«παρακρατικές». Έτσι φτάσαμε σε γλωσσικά εκτρώματα του τύπου «η συναυλία θα γίνει στις 18
του Ιούνη»...

Περισσότερα... Και «του γλύπτη» συνώνυμο «του γλείφτη»

Το Παπάφειο Ορφανοτροφείο και η Φιλαρμονική του

Η συμβολή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Παπάφειου Ορφανοτροφείου Αρρένων «Ο Μελιτεύς»,
στην άνοδο της πνευματικής στάθμης των κατοίκων της
Μακεδονίας υπήρξε καθοριστική...

Περισσότερα...

Μέχρι τελικής πτώσης…

Η δυσαρέσκεια από τις οικονομικές ανακατατάξεις (σχετική στέρηση) μαζί με τις μεταναστευτικές
πιέσεις είναι τα καύσιμα του λαϊκισμού που απειλούν με κραχ το πολιτικό και οικονομικό σύστημα...

Περισσότερα... Μέχρι τελικής πτώσης…

Οι ψευδοελίτ και ο λαός

ο εγχώριος εθνομηδενισμός έχει ως διακηρυγμένο στόχο και επί δεκαετίες προσπαθεί λυσσαλέα να
αποσυνδέσει τους Έλληνες από την ιστορία, τη γλώσσα και την πολιτισμική τους διαχρονία. Γι’ αυτό
και οι εθνομηδενιστές, όταν ανέβηκαν στην εξουσία, ανέλαβαν αυτοί από τις...

Περισσότερα... Οι ψευδοελίτ και ο λαός

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ελάτε, πάρτε την ευχή, και να 'στε
μονοιασμένοι»

«Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώσαμεν, και, διά να γίνη
τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία και την φρόνιμον
ελευθερία»...

Περισσότερα... Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ελάτε, πάρτε την ευχή, και να 'στε μονοιασμένοι»

Σήμερα ανδρείκελο, αύριο ανδράποδο…

Αδιόρθωτος, αλαζών, ψεύτης, μισερός με τον λαό – όχι μόνον με το 70% που διαφωνεί με τη
Συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ (υπό τον Πάιατ) αλλά με το σύνολο του λαού ως έννοιας...

Περισσότερα... Σήμερα ανδρείκελο, αύριο ανδράποδο…

Οι προδότες και οι… ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Οι τωρινοί προδότες είναι πιο επαίσχυντοι από αυτούς. Κατέχουν τρανά αξιώματα. Ακόμη και οι
δωσίλογοι πρωθυπουργοί της Γερμανικής Κατοχής ωχριούν μπροστά τους. Ο Τσολάκογλου, ο
Λογοθετόπουλος, ο Ράλλης έχουν και κάποια «ελαφρυντικά». (Σ’ αυτές βέβαια τις περιπτώσεις
ισχύει το «εν αμίλλαις πονηραίς αθλιώτερος ο νικήσας»). Το 1941 η πατρίδα είχε...

Περισσότερα... Οι προδότες και οι… ΠΡΟΔΟΤΕΣ
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