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ΑΠΟΚΑΛΤΨΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΠΟΣΡΑΣΗΓΟ ε.α 

"Γνωρίηω πολλά!" 
Ρρϊτθ καταχϊρθςθ: Κυριακι, 20 Φεβρουαρίου 2011, 16:13  
Κυριακι, 23 Ιανουαρίου 2011  
ΑΡΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΟΚ ΑΡΟ ΣΤΑΤΗΓΟ ε.α ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΟΥ "Γνωρίηω πολλά !!!"  
 
 
Α.Κ., υποςτράτθγοσ ε.α  
 
Θλίβομαι! Θλίβομαι ςτ’ αλικεια που ζνα Ζκνοσ Ηρϊων, το Ζκνοσ μασ, κατάντθςε εκνάριο. 
Μια αςπόνδυλοσ κοινωνία που κυβερνάται επί 50ετίαν από τρεισ οικογζνειεσ. Ρου 
κατάντθςαν τθν πατρίδα να ςζρνεται, πενόμενθ, καταχρεωμζνθ, κάτι ανάμεςα ςε 
προτεκτοράτο και αποικία…Θλίβομαι! Γιατί ...  
υπθρζτθςα ςυνειδθτά αυτιν τθν Ρατρίδα. Με όνειρα, με ελπίδεσ….Ππωσ τθν υπθρζτθςαν 
χιλιάδεσ άλλοι. Αφιζρωςα τα καλφτερα χρόνια μου, δεκαετίεσ ολόκλθρεσ, ςτθν υπεράςπιςθ 
των άγιων χωμάτων μασ. Χειμϊνεσ ατελείωτοι ςτα λαςπόνερα του Ζβρου, λιοπφρια 
αυγουςτιάτικα ςτα ξερονιςια του Αιγαίου μασ… Δεν μίλθςα τότε. Και να που τϊρα, 
φτάνουμε ςτο τζλοσ του κατιφορου. Κι θ Ρατρίδα διαλφεται. Ήλπιηα. Ππωσ και οι 
ςυνάδελφοί μου. Ππωσ όλοι μασ. Και λζω, και αρωτιζμαι: Δεν πρζπει να ςπάςει θ ςιωπι; 
Δεν πρζπει να ανοίξουμε τισ ψυχζσ μασ; Δεν πρζπει να κοιταχτοφμε ςτουσ κακρζπτεσ και ν’ 
αναρωτθκοφμε: Τι πατρίδα κα παραδϊςουμε ςτα παιδιά μασ, ςτα εγγόνια μασ; Ρου είναι 
τϊρα οι εκνικζσ μασ επάλξεισ; Ανθςυχϊ! Ρολλοί ανθςυχοφμε! Τθν Ρατρίδα ουκ ελάττω 
παραδϊςω! Για αυτό ασ μιλιςουμε κακαρά και ξάςτερα. Δεν γνωρίηουμε, τάχατεσ, τθν 
αλικεια; Ρολλοί! Και γνωρίηουμε πολλά! Γράφονται τόςα, τον τελευταίο καιρό, ειδικά ςτα 
ΜΜΕ, που και κρίνω και ςυμπεραίνω. Διότι γνωρίηω. Και δυςτυχϊσ επιβεβαιϊνομαι.  
Ζλλθνεσ, ξυπνάτε! Μασ κλζβουν τθν Ρατρίδα, μασ κλζβουν το αφριο των παιδιϊν τθσ 
Ελλάδοσ!  
 

ΔΤΝΑΣΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 
40 ΧΡΟΝΙΑ Ε ΔΙΑΣΕΣΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ 

 
Η ιςτορία πθγαίνει πολλζσ δεκαετίεσ πίςω, φίλε αναγνϊςτθ. Ασ τθν δοφμε από τθν αρχι. 
Από τότε που θ Margharet Tschad (ςφηυγοσ του μελλοντικοφ πρωκυπουργοφ Ανδρζα 
Ραπανδρζου) εργαηόταν ςτισ ΗΡΑ ωσ γραμματζασ τθσ γνωςτισ οικονομικισ δυναςτείασ 
Rotschilds. Eίναι γνωςτό τοισ πάςι πωσ ο Ανδρζασ Παπανδρζου, μετά από πολλά χρόνια 
ςτισ ΗΡΑ, ζλαβε  “εντολζσ” το 1974 να επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα με ζναν ςκοπό: Να 
“πουλιςει” αντι-αμερικανιςμό! Να ανακόψει το ανερχόμενο μετά από επτά (7) χρόνια 
δικτατορίασ ΚΚΕ (Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδασ). Και ζτςι ζγινε. Ο Ανδρζασ Ραπανδρζου 
με τα λεφτά των Rotschilds ίδρυςε το 1974 το ΡΑΣΟΚ, με ςκλθρά αντιαμερικανικι γραμμι 
και ςυνκιματα που όλοι κυμοφμαςτε («ζξω οι αμερικανικζσ βάςεισ», «ζξω το ΝΑΤΟ» κ.τ.λ.) 
και ζτςι «ζκλεψε» από το ΚΚΕ τα ςυνκιματα και τουσ αριςτεροφσ ψθφοφόρουσ. 
. 
Φυςικά, όταν το 1981 ο Ραπανδρζου και το ΡΑΣΟΚ ζγιναν κυβζρνθςθ, «ξζχαςαν» τον 
αντιαμερικανιςμό. Το ΚΚΕ ζμεινε εκτόσ κυβερνιςεων, κακθλωμζνο ςτο 8-9%, όπωσ ικελαν 
οι ΗΡΑ. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, ςτα γραφεία τθσ  “πλανθταρχικισ” οικογζνειασ 
Rotschilds, ο γνωςτόσ ςε όλουσ μασ υπζρμαχοσ τθσ διάλυςθσ των εκνικϊν κρατϊν και των 
Βαλκανίων George Soros, παρουςιάηει τον Άλεξ Ρόντοσ, τον αόρατο ςθμερινό υπουργό 
εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. Τότε, και ενϊ ο Ανδρζασ Παπανδρζου είναι πιά πρωκυπουργόσ, 
{όπωσ ςοβαρότατθ διπλωματικι πθγι μου αποκάλυψε, δυo χρόνια μετά, ςτθ Νζα Υόρκθ) ο 
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George Soros και οι Rotschilds κάνουν τισ πρϊτεσ ςκζψεισ για το πολιτικό μζλλον του υιοφ 
Γιϊργου Παπανδρζου, υπό το βλζμμα τθσ υπερφιλόδοξθσ μθτζρασ του Margharet Tschad. 
Ζκτοτε, ο Άλεξ Ρόντοσ ανζλαβε να είναι αυτό που του ανετζκθδθλ. ο «αόρατοσ αρχθγόσ» 
των πολυπλόκαμων δράςεων των Rotschilds και Soros, ιδίωσ ςτα Βαλκάνια.  
. 
Οι τεράςτιοι επικοινωνιακοί μθχανιςμοί των Rotschilds και Soros, δοφλευαν από τότε 
πυρετωδϊσ να φτιάχνουν το πολιτικό προφίλ του νεαροφ Παπανδρζου, του οποίου θ 
ανζλιξθ ςτθν Ελλάδα κα είναι ςπουδαία: υπουργόσ παιδείασ και εξωτερικϊν, 
πρωκυπουργόσ ςιμερα. Είπατε τίποτα περί οικογενειοκρατίασ;  
. 
Ταχφτατθ όμωσ κα είναι και θ παράλλθλθ ανζλιξθ του Άλεξ Ρόντοσ! Επικεφαλισ λοιπόν τθσ 
ομάδασ που ζχει βραχυκυκλϊςει αςφυκτικά των Γιϊργο Ραπανδρζου (ο οποίοσ φυςικά 
γνωρίηει….) είναι ο Άλεξ Ρόντοσ, με όλο το ςκοτεινό παρελκόν που κάνει το γφρο του 
διαδικτφου και των ελλθνικϊν εφθμερίδων. Και όλα τοφτα κα ςτα αποδείξω ευκφσ, φίλε 
αναγνϊςτθ.  
 
 
ΑΛΕΞ ΟΝΤΟΣ – ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ;  
 
Ο Αλεξ Ρόντοσ γεννικθκε το 1954 ςτθν Σανηανία, μεγάλωςε ςτθν Κζνυα και ςποφδαςε ςτθ 
Μεγάλθ Βρετανία (Οξφόρδθ, ιςτορία) και τισ ΗΡΑ. Στο μακρινό 1981 ξεκίνθςε τθν 
επαγγελματικθ του ςταδιοδρομία ωσ ανταποκριτισ τθσ εγγλζηικθσ εφθμερίδασ West Africa. 
Λίγο αργότερα ςυναντικθκε με τον Soros, ζτςι μπικε ςτο μαγικό κόςμο των Μθ 
Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων. Η άνοδόσ του Ρόντοσ ςυνδυάςτθκε και με τθν διείςδυςι του 
ςτα τθσ Ελλθνορκόδοξθσ και οικονομικά ιςχυρισ Εκκλθςίασ ςτισ ΗΡΑ. Με τισ ευλογίεσ του 
τότε Αρχιεπιςκόπου Βόρειασ Αμερικισ Ιακϊβου και υπό το βλζμμα του Soros δθμιοφργθςε 
τθν περίφθμθ “International Orthodox Christian Charities” (IOCC), θ πρϊτθ Μθ 
Κυβερνθτικι Οργάνωςθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ. Για πολλά χρόνια δραςτθριοποιικθκε 
ςτθν Αφρικι, τθ Μζςθ Ανατολι, κακϊσ και ςτθν Γιουγκοςλαβία και τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν 
Σοβιετικισ Ζνωςθσ. Εκτόσ αυτϊν ζχει προςφζρει τισ «υπθρεςίεσ» του από τθ κζςθ του 
ςυμβοφλου τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ. Στα τα τζλθ του 1990 (1999) καίριοσ υπιρξε ο ρόλοσ 
του Ρόντοσ ωσ ςυμβοφλου του τότε ΥΡΕΞ Γιϊργου Παπανδρζου, ςτθν διάλυςθ τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ και ςτο να ςυντονιςτοφν οι φιλο-δυτικοί Σζρβοι πολιτικοί ϊςτε να 
τελειϊςει ο Μιλόςεβιτσ και θ Σερβία να «εκδθμοκρατιςτεί» (αφοφ πρϊτα βομβαρδίςτθκε).  
. 
Ανζβθκε τόςο γριγορα τα ςκαλοπάτια ο κφριοσ Ρόντοσ, που με υπουργό εξωτερικϊν τον 
Γιϊργο Παπανδρζου (1999 – 2004) θ διεφκυνςθ ΥΔΑΣ του ΥΡΕΞ, διοικείται ουςιαςτικά από 
αυτόν, που κακίςταται πλζον πανίςχυροσ. Ο Άλεξ όντοσ είναι ο θγζτθσ τθσ ΥΔΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ} που διαχειρίηεται τεράςτια 
κονδφλια, ςτοιχείο που ςυνεχίηεται και επί Καραμανλι, πιςτοποιϊντασ τθν αμερικανικι 
διείςδυςθ μζςω Ρόντοσ ςτο ελλθνικό (;) ΥΡΕΞ. Μόνο το 2005 ειςζπραξε από το ελλθνικό 
ΥΡΕΞ για λογαριαςμό του IOCC 321.000 ευρϊ, για δράςεισ ςε Ραλαιςτίνθ και Γεωργία. Στθν 
οποία Γεωργία δοφλευε φυςικά και για τον αακαςβίλι. Τθν επόμενθ χρονιά (2006) ο ΙΟCC 
λαμβάνει άλλα 172.000 ευρϊ και το 2007 460.000 ακόμα, πάντα για δουλειζσ ςτθ Γεωργία, 
τθν Ραλαιςτίνθ και τθ Σερβία, περιοχζσ ειδικοφ αμερικανικοφ ενδιαφζροντοσ. Το 2008-09 ο 
όντοσ και ο IOCC ζλαβαν άλλα 86.000 και 54.000 ευρϊ. Τζτοια γαλαντομία από το ΥΡΕΞ 
τθσ Ελλάδασ, και με Γιϊργο Παπανδρζου και με Καραμανλι (!). Να κυμίςουμε φίλοι μου 
και τθν αρκρογραφία του όντοσ ςε ζντυπα όπωσ τουσ New York Times για τθν Γεωργία, 
άρκρα απόλυτα ςυμβατά με τθν προπαγάνδα των ΗΠΑ και τισ κζςεισ του State 
Department. Στο ςχζδιο Ανάν που διζλυε το 2004 τθν Κφπρο, ο Ρόντοσ αρκρογραφοφςε ςε 
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αμερικανικζσ εφθμερίδεσ υπζρ του ςχεδίου, υπζρμαχοσ του ΝΑΙ ςτο ρατςιςτικό ςχζδιο 
Ανάν, όπωσ και ο Γιϊργοσ Παπανδρζου.  
 
Οι Ελλθνοκφπριοι δεν ξζχαςαν κφριε Ραπανδρζου! Οφτε κα ξεχάςουν. Τον Μάρτιο του 2004 
μετά τθν ιττα του ΡΑΣΟΚ ςτισ εκλογζσ, ο Αλεξ Ρόντοσ παραιτικθκε για να εμφανιςτεί ςε 
λίγο ςτισ χϊρεσ των  «βελοφδινων επαναςτάςεων»  – ςτθν Ουκρανία και τθν Γεωργία. 
Πμωσ, όλα με τθν ςειρα: Σε ςυνζδριο του «ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.» (Ελλθνικό Κδρυμα Αμερικανικισ 
Εξωτερικισ Ρολιτικισ) ςτθ Θεςςαλονίκθ (ELECTRA PALACE HOTEL, 5-7.05.2006) με κζμα τθν 
Ε.Ε. και τα Δυτικά Βαλκάνια (βλζπε Κόςοβο, Σκόπια), πλάι ςτον Θόδωρο Κουλουμπι του 
«ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.», τθν Gordana Delic-Petrociv του αμερικανόφιλου «Balkan Trust for 
Democracy»ϋτου Βελιγραδίου, τον Bruce Jackson (πρόεδροσ του αμερικανικοφ «Project on 
Transitional Democracies»), τθν Ορςαλία Καλαντηοποφλου (ςυντονίςτρια για τα Βαλκάνια 
τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ) και άλλουσ προπαγανδιςτζσ τθσ Pax Americana (γνωρίηουμε-
γνωρίηετε όλοι τι ρόλο παίηουν τα made in USA ιδρφματα «δθμοκρατίασ», «ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων» κτλ), βρίςκουμε και τον Άλεξ Ρόντοσ. Το ζντυπο του «ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.» μάλιςτα 
για το ςυνζδριο, παρουςιάηει τον Ρόντοσ ωσ «διεκνι ακτιβιςτι του ανκρωπιςμοφ» 
(international humanitarian action). Ραρουςίεσ του Ρόντοσ εντοπίηονται και ςε άλλα 
αμερικανοτραφι ςυνζδρια, όπωστο πρόςφατο ςτισ Βρυξζλλεσ (26-28.03.2010) που 
οργάνωςε το αμερικανικό ίδρυμα «Σhe German Marshall Fund». Ραρόντεσ εκεί, πλάι ςτθν 
Madeleine Albright και τθν «ΥΡΕΞ» τθσ Ε.Ε. λαίδθ Αshton, ο Θάνοσ Ντόκοσ του 
«ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.», Bruce Jackson και άλλα «αςτζρια» που κα ςασ μθλιςω παρακάτω. Αξίηει 
να ςθμειωκεί πωσ άλλοσ ζνασ «ανκρωπιςτισ» του ςυνεδρίου τουϋ«ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.», ο Bruce 
Jackson ιταν διευκυντισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ του εξοπλιςτικοφ κολοςςοφ των ΗΡΑ 
«Lockheed Martin» και παράλλθλα είχε δθμόςια αξιϊματα, ενϊ ίδρυςε ιδρφματα όπωσ τθν 
«Αμερικανικι Επιτροπι ΝΑΣΟ» (U.S. Committee on NATO), «Project on Transitional 
Democracies», «Επιτροπι για τθν απελευκζρωςθ του Ιράκ». Το πόςο απελευκερϊκθκαν 
οι δφςτυχοι Ιρακινοί από τουσ  «ανκρωπιςτζσ» αυτοφσ, το βλζπεισ ςιμερα φίλε αναγνϊςτθ, 
με τισ εκατόμβεσ νεκρϊν ςτο Ιράκ…  
. 
Επιςτρζφοντασ ςτον Ρόντοσ, να κυμίςουμε ακόμθ αςιμαντεσ φαινομενικά λεπτομζρειεσ, 
που μου εκμυςτθρεφτθκε άνκρωποσ που «ξζρει»:  

 Ππωσ ότι ο Άλεξ Ρόντοσ εμφανίηεται κάποια ςτιγμι ςφμβουλοσ του περίεργου 
«Navarino Network», που ςτθν ιςτοςελίδα του μιλάει για προςάρτθςθ (όχι 
απελευκζρωςθ) τθσ Θεςςαλονίκθσ. Ασ υπενκυμιςτεί θ ςχετικι προπαγάνδα των 
τελευταίων χρόνων ςε βάροσ τθσ ελλθνικότθτασ τθσ Μακεδονίασ, προπαγάνδα που 
δεν ξεκινά μόνο από τα Σκόπια. Ξαφνικά ακοφγεται όλο και πιο πολφ το 
«Θεςςαλονίκθ, πρωτεφουςα τωνΒαλκανίων» (όχι τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ), 
γίνονται ςυνεχείσ αναφορζσ για το «πολφ-πολιτιςμικό παρελκόν τθσ πόλθσ, ενϊ οι 
«οικολόγοι» του Μιχάλθ Σρεμόπουλου (αυτοί που ηιτθςαν επίμονα τθν ματαίωςθ 
του αγωγοφ Μπουργκάσ-Αλεξανδροφπολθ ωσ …αντι-οικολογικοφ), ηθτοφν επίςθμα 
τθν μετονομαςία τθσ κεντρικισ οδοφ Αγίου Δθμθτρίου τθσ Θεςςαλονίκθσ ςε οδό 
Κεμάλ Ατατοφρκ (!). 

 
 
Τον Οκτϊβριο του 2009 ο ελλθνικόσ λαόσ ανζδειξε τον Γιϊργο Παπανδρζου πρωκυπουργό 
και το ΡΑΣΟΚ κυβζρνθςθ τθσ Ελλάδασ. Σιμερα, ζναν χρόνο μετά,αρχίηει και αμφιςβθτείται 
κατά πόςον πραγματικά θ Ελλάδα κυβερνάται από τον Ραπανδρζου και το ΡΑΣΟΚ. Μόνο 
τισ τελευταίεσ βδομάδεσ κορυφαίεσ ελλθνικζσ εφθμερίδεσ και κορυφαίοι όςο και 
ςπουδαίοι δθμοςιογράφοι, κάνουν ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ςτον γνωςτό πλζον 
εξωκεςμικό και ςκοτεινό παραςφμβουλο του Γιϊργου Ραπανδρζου, Άλεξ Ρόντοσ, 
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κατθγορϊντασ τον ωσ το πραγματικό αφεντικό τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ.  
Ο διακεκριμζνοσ μάλιςτα δθμοςιογράφοσ Δελαςτίκ ςτο ΕΘΝΟ, χαρακτθρίηει ανοιχτά τον 
όντοσ  «νονό» του ονόματοσ τθσ FYROM (Respublika Vardarska Makedonija).  
 
Είναι πολλζσ οι ςυμπτϊςεισ! Ράρα πολλζσ. Ππωσ θ αποκάλυψθ που μου ζκανε λίαν 
αξιόπιςτθ πθγι, πριν ακόμθ «ςκάςει» θ είδθςθ ςτο διαδίκτυο:   
 
Πτι ο Ραπανδρζου ανζκεςε ςτθν εταιρεία «Lazard» τθν επαναδιαπραγμάτευςθ του 
δυςκεϊρθτου ελλθνικοφ χρζουσ. Μόνο που θ «Lazard» ανικει (ϊ, ςφμπτωςισ!) ςτον 
«Όμιλο Rotschilds», τουσ πάτρωνεσ δθλαδι των Παπανδρζου και αφεντικά του Ρόντοσ. 
Ππωσ και θ επενδυτικι τράπεηα «Lazard Brothers» ςτο Ραρίςι ςτθν οποία θ κυβζρνθςθ του 
ΡΑΣΟΚ ζχει αποφαςίςει να εμπιςτευκεί μια ςειρά προγραμμάτων που αφοροφν τισ 
αποκρατικοποιιςεισ ςτο δθμόςιο τομζα. «Γαλλικζσ» τράπεηεσ, με αφεντικό τον Rotschild, 
τον Εβραίο Rotschild! Και (ϊ ςφμπτωςισ δισ), το εν Ακιναισ υποκατάςτθμα του «Ομίλου 
Rotschilds»  είναι «κολλθτό» με τθν εγγλζηικθ πρεςβεία ςτο Κολωνάκι. Θζλετε κι άλλθ 
ςφμπτωςθ; Σπουδαίοσ πελάτθσ τθσ «Lazard» είναι και ο αμερικανικόσ εξοπλιςτικόσ 
κολοςςόσ «Lockheed Martin», που εδϊ και 20 χρόνια ζχει δζςει χειροπόδαρα τθν 
ελλθνικι οικονομία, πουλώντασ ςυνεχώσ F-16 ςτθν φτωχι Ελλάδα. Θζλετε κι άλλεσ 
«ςυμπτϊςεισ»; Η «Lazard» ανζλαβε ςφμβουλοσ τθσ ταλαίπωρθσ «ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ» για τθν 
πϊλθςθ ςτθν «MIG» του πτθτικοφ τθσ ζργου και τθσ τεχνικισ τθσ βάςθσ. Και τϊρα δεν με 
εκπλιςςει θ πλθροφορία ότι ςτθν Εκνικι Τράπεηα, ζχει ιδθ χτίςει κζςεισ το «Discovery 
fund» του Soros! Αλλά,είπαμε: Οι Rotschilds ζςτειλαν τουσ Παπανδρζου ςτθν Ελλάδα, ςε 
διατεταγμζνθ αποςτολι. Σα γραμμάτια ζπρεπε να ξοφλθκοφν!  
 

 με ξεποφλθμα τθσ χϊρασ...  

 με αγορζσ διςεκατομμυρίων, ςε αεροςκάφθ και πυραφλουσ,  

 με κονδφλια ςτα «ευαγι» ιδρφματα τθσ αμερικανικισ διαπλοκισ, όλα (ςφμπτωςθ;) 
παραμάγαηα των Rotschilds. 

 
Ρλάι ςτθν «Lazard» , ανζλαβε νομικόσ ςφμβουλοσ ςτου Μαξίμου, νομικόσ ςφμβουλοσ του 
Ραπανδρζου, θ αμερικανικι «DLA PIPER USA & INTERNATIONAL». Ναι ι όχι; Αν ναι, 
αλθκεφει πωσ θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία είναι manager και του τουρκικοφ lobby ςτθν 
Ουάςινγκτον;  
. 
Ρωσ ςυμβιβάηεται αυτό; Θα μασ τρελλάνετε κφριε Γιϊργο Ραπανδρζου με τουσ 
«ςυμβοφλουσ» ςασ και τισ εταιρείεσ που επιλζγετε!  
 
Ρωσ γίνεται θ «DLA PIPER» να δουλεφει ταυτόχρονα και για τθν Ελλάδα και για τθν 
Σουρκία;  
. 
Και κάτι ακόμθ κφριε πρωκυπουργζ «μασ»: ςτθν «DLA PIPER» εργαηόταν, ναι ι όχι, ο no1 
ανκζλλθνασ των ΗΡΑ, ο ςκοπιανόσ Meto Koloski; Και μάλιςτα ωσ government affairs 
specialist; Δθλαδι ωσ άκρωσ ςθμαντικόσ ςφμβουλοσ;  
. 
Να ςασ κυμίςουμε κε πρωκυπουργζ πωσ ο πρόεδροσ τθσ λεγομζνθσ «UNITED 
MACEDONIAN DIASPORA» Meto Koloski ζχει πρωτοςτατιςει ςε κάκε ανκελλθνικι 
διαδιλωςθ Σκοπιανϊν ςτισ ΗΡΑ;  
. 
Να ςασ κυμίςουμε πωσ όταν ςτισ 20.07.2009 οι Τοφρκοι ζςτθςαν  «εορταςτικι εκδιλωςθ» 
ζξω από τθν τουρκικι πρεςβεία ςτθν Ουάςινγκτον, για τθν επζτειο τθσ κτθνϊδουσ ειςβολισ 
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ςτθν Κφπρο μασ, ο Koloski ζςτθςε πανό όπου ζγραφε «SHAME ON GREEK TERRORISTS FOR 
KILLING U.S. DIPLOMATS»ϋ; Και ςε αυτόν τον ανκζλλθνα από τα Σκόπια, ςε αυτιν τθν 
εταιρεία (DLA PIPER), o Ραπανδρζου ανακζτει ρόλο….ςυμβοφλων τθσ δφςμοιρθσ Ελλάδασ 
μασ!!!  
 
 
Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΄΄ΟΜΑΔΑ ΡΟΝΣΟ΄΄  
 
Είναι όμωσ ο εξ’ απορριτων του Γιϊργου Ραπανδρζου Άλεξ Ρόντοσ το απόλυτο αφεντικό; 
Πχι ακριβϊσ. Χρειάηεται ομάδα για να προχωροφν οι δουλειζσ των Αμερικανϊν. Ομάδα που 
δεν δουλεφει μόνο ςτθν Ελλάδα. Η δράςθ τθσ είναι παντοφ, ςτο παγκόςμιο χωριό. Κανζνασ 
όντοσ δεν μπορεί μόνοσ του να κάνει τόςα. Ζτςι, γφρω του, κινοφνται 7-8 ακόμθ άτομα 
ςκοτεινισ προζλευςθσ, όλοι (ςυμπτωματικά;) αμερικανο ςπουδαγμζνοι και 
αμερικανοκρεμμζνοι. Τα άτομα αυτά εντοπίηονται (πάντα τα ίδια) ςε χϊρεσ που 
αποςτακεροποιοφν οι ΗΡΑ, ςε ειδικζσ αποςτολζσ.  Σιμερα κα ςασ παρουςιάςω μόνο 
μερικοφσ απ’αυτοφσ:  
. 

 Gregory Maniatis. Ρρϊτοσ εξ’ αυτϊν, τα τελευταία χρόνια πανταχοφ παρϊν με 
όντοσ και Ραπανδρζου, ο Ελλθνοαμερικανόσ Gregory Maniatis. Επιτυχθμζνοσ 
εκδότθσ ςτθν ελλθνικι ομογζνεια των ΗΡΑ (περιοδικό «ODYSSEY»), ο Μανιάτθσ, 
«παιδί» του γνωςτοφ και αμφιλεγόμενου ςτθν ομογζνεια father Alex Karloutsos, ςε 
νεαρι θλικία εμφανίηεται οικονομικά ιςχυρόσ. Tυχαία όχι, αφοφ π.χ. ο ΕΟΤ του 
χορθγεί ςθμαντικά ποςά ςτο «ODYSSEY», διαπλζκεται γριγορα (όχι βεβαίωσ 
τυχαία) με τον Γιϊργο Ραπανδρζου, του οποίου γίνεται ςφμβουλοσ και ο 
Ραπανδρζου του εμπιςτεφεται το 2003 τθν διοργάνωςθ του ςυνεδρίου 
«ΕUROPEAN DIASPORAS». Λίγουσ μινεσ πριν, και ενϊ το ΡΑΣΟΚ μεταλλάςςει με το 
ςτανιό τθν εκνικά ομοιογενι Ελλάδα ςε πολφ-πολιτιςμικι, ο Μανιάτθσ γίνεται 
ςυνιδρυτισ (2002) του «Athens Migration Policy Initiative» (AMPI). Ράμε τϊρα ςτα 
πιο ενδιαφζροντα για τον Μανιάτθ: Στο αμερικανικό ίδρυμα «MPI» (IMMIGRATION 
POLICY INSTITUTE), γνωςτό για τθ δθμιουργία πολυ-πολιτιςμικϊν προβλθμάτων ςε 
χϊρεσ που δεν ςυμπακοφν οι ΗΡΑ, ο Μανιάτθσ εμφανίηονταν ωσ ςυντονιςτισ του 
παραπάνω ιδρφματοσ για κζματα Ευρϊπθσ. Το καλοκαίρι του 2005, ςτο ΡΑΣΟκικό 
υνζδριο τθσ φμθσ, ο Παπανδρζου ευχαριςτεί μεταξφ άλλων, δθμόςια, και τον 
Μανιάτθ για τθν ςυμβολι του. Το ίδιο ζτοσ, το φιλο-ατλαντικό ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π. (το 
οποίο με χιοφμορ αποκαλείται από πολλοφσ Ζλλθνεσ διεκνολόγουσ και διπλωμάτεσ 
Ελλθνικό Κδρυμα ϋϋΑμερικανικισϋϋΕξωτερικισ Ρολιτικισ…) διοργανϊνει ςτθν Φδρα 
ςυνζδριο με (ποιόν άλλο;) το… «Βρετανικό Συμβοφλιο» και τθν Βρετανικι 
Ρρεςβεία. Ρλάι ςτουσ γνωςτοφσ φιλοαμερικανοφσ αςτζρεσ του ΕΛΙΑΜΕΡ, 
ςυμμετζχουν δφο πρόςωπα ςχετικά άγνωςτα τότε, ςθμαντικά ςιμερα: Η Θάλεια 
Δραγϊνα (αυτι που ςιμερα ζχει αναλάβει τθν απεκνοποίθςθ τθσ Ραιδείασ μασ, 
μαηί με τθν υπουργό Ραιδείασ και πάντα παροφςα ςτισ ςυςκζψεισ τθσ Bilderberg, 
Άννα Διαμαντοποφλου) και ο Γκρζγκορυ Μανιάτθσ. Τον Μάιο του 2006 ο 
Μανιάτθσ ςυμμετζχει ςε ςυνζδριο ςτθν Σάμο ςυνεργαςίασ ΜΙ και ΙΜΕΡΟ (το 
γνωςτό Ινςτιτοφτο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ, που ζχει αναλάβει τθν μετάλλαξθ 
τθσ Ελλάδασ ςε πολφ-πολιτιςμικι, ςφμφωνα με τα οράματα του Soros). Στο 3 ο 
διεκνζσ ςυνζδριο μετανάςτευςθσ του ΙΜΕΡΟ ο Μανιάτθσ είναι εκ των 
πρωταγωνιςτϊν. Σιμερα βζβαια, ο πολυδάπανοσ ΙΜΕΡΟ ζχει κλείςει, από τον ίδιο 
άνκρωπο που το ίδρυςε: Τον Γιϊργο Ραπανδρζου. Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 
2000, ο Μανιάτθσ κάνει το μεγάλο deal με τθν κυβζρνθςθ τθσ Γεωργίασ, ςτθν 
γραμμι εννοείται των ςυμφερόντων των ΗΡΑ. Και εκεί, εμφανίηεται ο Μανιάτθσ ωσ 
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εκπρόςωποσ διάφορων αμερικανικϊν εταιρειϊν, (π.χ. «ORION STRATEGIES», 
«ARETE CONSULTING», «ASPECT CONSULTING», «GLOVER PARK GROUP») να 
υπογράφει ςυμφωνίεσ με τθν κυβζρνθςθ τθσ Γεωργίασ. Υπάρχουν και ςχετικά 
ντοκουμζντα, που τα είδα με τα μάτια μου όταν υπθρετοφςα.  
 
Ροιοσ όμωσ φζρεται να άνοιξε τον δρόμο προσ τθν Γεωργία ςτον φιλόδοξο 
Μανιάτθ; Αυτόσ που ςυμβοφλευε τον αακαςβίλι να ξεκινιςει τον ανόθτο πόλεμό 
του, διαβεβαιϊνοντάσ τον πωσ οι ΗΡΑ κα ςτακοφν δίπλα του. Αυτόσ που ιταν ςτθ 
Γεωργία λίγουσ μινεσ πριν τον Μανιάτθ. Ο Άλεξ Ρόντοσ. Οι εν λόγω εταιρείεσ 
παίρνουν ετθςίωσ πάνω από ενα εκατομμφριο $ για να γίνουνοι ςφμβουλοι και 
λομπίςτεσ τθσ Γεωργίασ ςτθν Ουάςινγκτον και ςτισ Βρυξζλλεσ. Εκ των πραγμάτων το 
ποςό αυτό, φζρεται να μοιράηεται θ ομάδα του Ρόντοσ  με τον Daniel Kunin από 
USAID, με ςκοπό να εφοδιάηει με τισ γνϊςεισ και ςυμβουλζσ του το Εκνικό 
Συμβοφλιο Αςφαλείασ τθσ Γεωργίασ (NSCG), ςε ςτρατθγικό και επικοινωνιακό 
ςχεδιαςμό.  
 
Κάπου εδϊ αρχίηει λοιπόν θ ςκοτεινι διαπλοκι, μακριά από τθν διπλωματία, το 
ΥΡΕΞ και τουσ κεςμοφσ. Εκτόσ και αν είναι «τυχαίο» το δείπνο ςτθν Ουάςινγκτον 
(09.03.2010) του ιςχυροφ ανδρόσ του Ρατριαρχείου, αμερικανιςτί father Alex 
Karloutsos, προσ τιμιν του Παπανδρζου, με τθν ςυνζχεια να ακολουκεί ςε 
πολυτελι ςουίτα (Athens Hilton, 17.05.2010) και ςυνδαιτθμόνα τον Μανιάτθ, ο 
οποίοσ οργάνωςε και τθν πολφ πρόςφατθ ςυνάντθςθ Παπανδρζου – Ομογενϊν 
ςτθν Ν.Υόρκθ. Ροια θ πολιτικι ςθμαςία των παραπάνω; Γιατί τα βγάηω ςτθ φόρα 
φίλε αναγνϊςτθ; Για να δείξω πωσ πλάι ςτον πρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ ζχει 
«κολλιςει» ζνασ άνκρωποσ των ΗΡΑ, που μάλιςτα «ςυμβουλεφει» ζναντι αδράσ 
αμοιβισ τον τυχοδιϊκτθ αακαςβίλι (ελπίηου με όχι για νζεσ περιπζτειεσ).  
. 

 Misha Glenny: Οι ςκοτεινοί παρα-ςφμβουλοι του Γιϊργου Ραπανδρζου δεν 
τελειϊνουν όμωσ εδϊ.Υπάρχει και ο Misha Glenny, Βρετανόσ (;) δθμοςιογράφοσ 
και ςυγγραφζασ, ο οποίοσ κινείται εδϊ και χρόνια ςτα Βαλκάνια. Είναι μάλιςτα εκ 
των επικεφαλισ ςτο «Σhe Belgrade Fund for Political Excellence» (θ Σερβία, μετά 
τθν διάλυςι τθσ Γιουγκοςλαβίασ γζμιςε από τζτοια made in USA think tanks), όπου 
ςυνυπάρχουν ο Σζρβοσ πρόεδροσ Boris Tadic και ο Martin Ahtisaari, εκ των 
διαμορφωτϊν του status του ανεξάρτθτου Κόςοβου. Οι χορθγοί του εν λόγω fund 
είναι (ϊ ςφμπτωςισ) τα ιδρφματα των Rotschilds, Soros και Rockefeller. Ο Glenny 
που εμφανίηεται πότε ωσ «δθμοςιογράφοσ», πότε ωσ «ιςτορικόσ» και πότε ωσ 
«βαλκανιολόγοσ», ζγινε ευρφτερα γνωςτόσ από το βιβλίο του «Μc Mafia». Eκεί 
αςχολείται με το πζραςμα τθσ οικονομίασ ςτο οργανωμζνο ζγκλθμα, ςτισ χϊρεσ τθσ 
ανατολικισ Ευρϊπθσ, μετά τθν κατάρρευςθ του κομμουνιςμοφ. Το βιβλίο αυτό 
διαφθμίςτθκε πολφ από τα ελλθνικά ΜΜΕ που πρόςκεινται ςτο «νζο» ΡΑΣΟΚ του 
Γιϊργου Ραπανδρζου. Στθν ζρευνα του Glenny, πρωταγωνιςτοφν θ ωςία και θ 
Σερβία που εμφανίηονται περίπου ωσ θ παγκόςμια πθγι τθσ μαφίασ και του κακοφ.  
Πμωσ άλλθ είναι θ πραγματικι (και ουςιαςτικι του) ιδιότθτα. Τϊρα κα αποκαλφψω 
το ςυγκλονιςτικό, απόλυτα τεκμθριωμζνο από άνκρωπο που «γνωρίηει»: Ρρόκειται 
για πράκτορα των βρετανικϊν μυςτικϊν υπθρεςιϊν, ο οποίοσ είναι πάντα παρϊν ςε 
ςυνζδρια για τον «εκδθμοκρατιςμό» των Βαλκανίων, και ςτθν υπθρεςία του Soros 
για πολυεκνικά και διαμελιςμζνα Βαλκάνια, ελεγχόμενα από τισ ΗΡΑ.  Σθμαντικά 
ςθμεία τθσ πραγματικισ του ιδιότθτασ, του πραγματικοφ του ρόλου: Ο Glenny ζχει 
βοθκιςει επανειλλθμμζνα, ςυχνά, τθν κυβζρνθςθ των ΗΡΑ ωσ εμπειρογνϊμων ςε 
κζματα Βαλκανίων και ανατολικισ Ευρϊπθσ. Επί τρία χρόνια διθφκυνε ΜΚΟ για τθν 
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«αναςυγκρότθςθ» τθσ Σερβίασ, τθσ FYROM και του Κοςόβου (τα αποτελζςματα τθσ 
made in USA «αναςυγκρότθςθσ» τα ζχουμε δει βζβαια ςτα Βαλκάνια, το Ιράκ, το 
Αφγανιςτάν…). Το πόςο «φιλζλλθνασ» είναι ο Glenny, φαίνεται ςτο βιβλίο του «Σα 
Βαλκάνια 1804-1999» που κυκλοφόρθςε το 2000. Εκεί κατθγορεί, περίπου για όλα, 
τον «κακό εκνικιςμό» των βαλκανικϊν λαϊν, ενϊ κατθγορεί τουσ Ζλλθνεσ για 
ςφαγζσ ςε βάροσ Τοφρκων, ςτθν απελευκερωτικι επανάςταςθ του 1821, 
αναφζροντασ χαρακτθριςτικά τθν «ςφαγι τθσ Τρίπολθσ». Οι επί 400 χρόνια 
υπόδουλοι και ςκλαβωμζνοι ςτουσ Τοφρκουσ Ζλλθνεσ, κφματα ςυνεχϊν 
γενοκτονιϊν από τουσ Τοφρκουσ δυνάςτεσ, είναι κατά των Glenny ςφαγείσ.  
Ο Glenny κατθγορεί τουσ Ζλλθνεσ για ανάλογθ ςυμπεριφορά κατά του 
«μακεδονικοφ» λαοφ. Αν ςασ πω όμωσ πωσ ο εν λόγω κφριοσ είναι γιόσ του ωςο-
εβραίου Michael Glenny, που ιταν κανονικότατα πράκτωρ τθσ βρετανικισ ΜΙ6; Ο 
οποίοσ αξιοποιικθκε από τουσ Εγγλζηουσ ωσ «ειδικόσ» ςε κζματα ρωςικοφ 
ενδιαφζροντοσ, με τον ψυχρό πόλεμο ςτο αποκορφφωμά του; Το μιλο κάτω από τθ 
μθλιά. Ο γιόσ ςυνεχίηει το ζργο του πατρόσ. Τϊρα, κατθγορϊντασ ςυν τοισ άλλοισ 
τθν Ρατρίδα μασ! Τζτοιο «αςτζρι» δεν κα μποροφςε να λείπει π.χ. από το 
Ραπανδρεικό Συμπόςιο τθσ Σφμθσ, που ζγινε το 2006 (16-22.07) ςτθν Σάμο. Εκεί ο 
Glenny ιταν ομιλθτισ. Ραρϊν και ο Ρόντοσ, ο Εςκονόσ πρόεδροσ Toomas Hendrik 
Ilves, κακϊσ και ο Ivan Vejovda (επικεφαλισ «Balkan Trust for Democracy»). Τα ίδια 
πρόςωπα και τον Ιοφλιο 2009 ςτθ Σκιάκο και τον Ιοφλιο 2010 ςτον Ρόρο και πάλι 
κατά τθ διάρκεια του Συμποςίου τθσ Σφμθσ (Παπανδρζου, Ilves, Ρόντοσ, Μανιάτθσ, 
Glenny,Vejοvda...). Στισ 22-23.03.2010, ςε ςυνζδριο ςτο  «Intercontinental» τθσ 
Ακινασ, θ παρζα ξαναςυναντιζται. Ο Glenny είναι ειςθγθτισ και ο Άλεξ Ρόντοσ 
ςυντονιςτισ, όμωσ ο Ρόντοσ φεφγει ξαφνικά. Είναι θ εποχι που ο ρόλοσ του αρχίηει 
και ξεςκεπάηεται ςε ελλθνικζσ εφθμερίδεσ και blogs. Χορθγοί του ςυνεδρίου 
εκείνου (Greece at theCrossroads) είναι θ «Protonbank», θ «Ιnvest in Greece» και θ 
«Lockheed Martin», που περιζργωσ χρθματοδοτοφν πολλά τζτοια ςυνζδρια…). 
Άλλο παράδειγμα απο το παρελκόν – το καλοκαίρι του 2002 ςτο ςπίτι του Άλεξ 
Ρόντοσ ςτθν Φδρα ςυναντιοφνται οι Μisha Glenny, Ivan Vejovda (ςφμβουλοσ τότε 
του Σζρβου πρωκυπουργοφ Τηίντηιτσ) και Francis Abuzaid (δικεν Αμερικανόσ 
διπλωμάτθσ). Τι ςυηιτθςαν; Τθν ανάγκθ διεφρυνςθσ τθσ Ε.Ε. με βαλκανικά κράτθ, 
για να ςταματιςουν οι φωνζσ μζςα ςτθν Ε.Ε. που ζλεγαν να ςταματιςει θ 
διεφρυνςθ (με Τουρκία, βαλκανικζσ χϊρεσ κτλ). Πλωσ «ςυμπτωματικά» το ελλθνικό 
ΥΡΕΞ υιοκετεί τα παραπάνω, με τισ αναφορζσ του ςτισ αρχζσ του 2003 ςτα όςα 
«κανονίςτθκαν» ςτθν Φδρα. Από τότε (ϊ ςφμπτωςισ!), ο καθμόσ του Γιϊργου 
Παπανδρζου και επίςθμα είναι να ειςζλκουν Τουρκία και βαλκανικά κράτθ ςτθν 
Ε.Ε, για να διαλυκεί το ευρωπαικό μασ όνειρο νωρίτερα, όπωσ διακαϊσ επικυμοφν 
οι Αγγλοςάξονεσ.  
. 

 Eerik-Niiles Kross: Ζνασ άλλοσ διαπλεκόμενοσ, άλλο «φροφτο» που φαίνεται πωσ 
ζχει αποκτιςει ρόλο μυςτικο-ςυμβοφλου του Γιϊργου Παπανδρζου, είναι και ο 
πρϊθν ςφμβουλοσ του προζδρου τθσ Εςκονίασ, Εςκονόσ και αυτόσ, Eerik-Niiles 
Kross. Διαπλζκεται με το ΝΑΤΟ (αναφζρεται ςχετικά θ παρουςία του ωσ ομιλθτι, 
μεταξφ άλλων, ςε ςυνζδριο ςτθν Εςκονία -22.06.2006- με κζμα το ΝΑΤΟ ωσ 
εγγυθτι τθσ παγκόςμιασ αςφάλειασ, μαηί με τον Bruce Jackson). Ήταν επικεφαλισ 
τθσ ομάδασ που ζκανε τθν διαπραγμάτευςθ με το ΝΑΤΟ για να μπει θ χϊρα του 
ςτθν Συμμαχία. Τον Kross τον γνϊριςα και προςωπικά, όταν υπθρετοφςα ςτισ 
Βρυξζλλεσ. Τον γνϊριςα ςε μια δεξίωςθ ςτθν πρεςβεία ΗΡΑ και κυμάμαι και τον 
περίφθμο Bruce Jackson (από τθν «Lockheed Martin») παρόντα, μου τον ςφςτθςαν 
κι αυτόν. Ακόμα κυμάμαι Γερμανό ςυνάδελφο, που μου είπε ανοιχτά πωσ ο Kross 
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ιταν άνκρωποσ ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία, για λογαριαςμό τθσ υπερδφναμθσ. Ο 
ςυνάδελφοσ εκείνοσ μου αποκάλυψε αργότερα πωσ ο Kross ςτρατολογικθκε από 
τθν CIA ιδθ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 ςτθν Στοκχόλμθ και από τότε ιταν 
πίςω από πολλά (Κόςοβο, Αφγανιςτάν, Ιράκ, Γεωργία, «ςυμβόλαία κανάτου» ςτισ 
ευρωπαικζσ πρωτεφουςεσ). Εντελϊσ «ςυμπτωματικά», ο Kross (όπωσ οι όντοσ και 
Μανιάτθσ) είχε αναλάβει ρόλο πλάι ςτον αακαςβίλι τθν εποχι του πολζμου 
ωςίασ-Γεωργίασ (2008), τθν πολιτικι του οποίου πλιρωςε ο λαόσ τθσ Γεωργίασ. 
Θυμίηω φίλοι, πωσ ο Κross διετζλεςε αρχθγόσ των μυςτικϊν υπθρεςιϊν τθσ χϊρασ 
του, μεταφζροντασ τισ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του ςτον αακαςβίλι. Και – τυχαίνει 
δυςτυχϊσ για τθν παρζα του Ραπανδρζου να ξζρω πολλά – ο Kross είναι κολλθτόσ 
του Εςκονοφ προζδρου Toomas Hendrik Ilves Ilves (υπθρετοφςαν μαηί ςτθν 
πρεςβεία τθσ Εςκονίασ ςτισ ΗΡΑ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990). Θζλετε κι άλλα; 
Ο Ilves (ςτενόσ φίλοσ του Παπανδρζου), πριν τoν κάνουν πρόεδρο τθσ Εςκονίασ, 
δοφλευε ςτο ράδιο  «FREE EUROPE». αδιόφωνο που αναμετζδιδε ςτθν περιοχι 
τθν προπαγάνδα των ΗΡΑ και χρθματοδοτοφςε ο …Soros!  
 
Ο επιβουλζασ τθσ Μακεδονίασ μασ!  
 
Η Εςκονία ειςιλκε ζτςι υπόγεια ςτο φιλοατλαντικό club. Nα ςθμειωκεί πωσ ο 
Ilves,είναι τιμθτικό μζλοσ μαηί με τον Soros και τθν  του ΙCDT («International Centre 
for Democratic Transition») τθσ Ουγγαρίασ (ο Soros είναι Ουγγρο-εβραίοσ). Σε 
απλά ελλθνικά, όποια πζτρα και αν ςθκϊςεισ ςτα Βαλκάνια, από κάτω κα βρεισ 
ιδρφματα  «δθμοκρατίασ», με τθν ίδια πάντα παρζα και τον Soros επικεφαλισ! 
Ρερίεργεσ ςυμπτϊςεισ ςτον λαβφρινκο τθσ παρζασ των «ςυμβοφλων» του 
πρωκυπουργοφ μασ, ζτςι;  
, 
Ο Kross ςτα ίδια μονοπάτια και δρόμουσ… Γιατί τουσ κυμικθκα τϊρα όλουσ 
αυτοφσ; Μα γιατί προκφπτουν τθσ ίδιασ παρζασ, του ίδιου φυράματοσ, βεντοφηεσ 
ςτον πρωκυπουργό «μασ». Ρου ξζρει! Δεν μπορεί να μθν ξζρει! Ξζρει τον ρόλο 
τουσ και τουσ υποκάλπτει, αφοφ αυτοί τον επθρεάηουν… 

. 
Η «ΡΑΕΑ» ΟΝΤΟΣ ΣΕ ΧΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.  

. 
Νομίηω φίλε αναγνϊςτθ, κατάλαβεσ ιδθ πολλά!.Άλλουσ ψιφιςεσ πζρςι τζτοιον καιρό, 
άλλοι ςου προζκυψαν να ςε κυβερνοφν…Μια ομάδα «αθτϊν» που δουλεφουν για τισ ΗΡΑ 
και τθν πλανθτικι κυριαρχία τουσ, «δουλεφουν» εμάσ, τουσ ικαγενείσ, κανονικά και με το 
αηθμίωτο. Η δράςθ τουσ, ςυλλογικι και επαγγελματικι, κα μποροφςε να χωριςτεί ωσ εξισ, 
ςε περιόδουσ:  
. 

 1θ περίοδοσ ζντονθσ δράςθσ από το 1998-2004. Τα αποτελζςματα τα γευτικαμε. 
o Κμια…τρία παλλθκάρια μασ νεκρά… 
o Διπλωματία των ςειςμϊν με Τουρκία…  
o Σχζδιο Ανάν ςτθν Κφπρο (ναι, αυτό που πζταξε ο αδοφλωτοσ κυπριακόσ 

Ελλθνιςμόσ, αλλά το ςτιριξε πρϊτοσ και καλφτεροσ ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου, 
ο δε όντοσ αρκρογραφοφςε κερμά υπζρ του ςχεδίου Ανάν ςε μεγάλθ 
αμερικανικι εφθμερίδα…). Είπαμε, κακείσ εφ’ ϊ ετάχκθ…  

o Τθν ίδια εποχι, διαλφεται θ κραταιά Γιουγκοςλαβία, εξοντϊνεται ο 
Μιλόςεβιτσ και ο ....όντοσ φυςικά παρόν ςτο Βελιγράδι και το Κόςοβο, να 
λφνει και να δζνει…  
, 



9 

 

 2θ περίοδοσ για τθν «ομάδα», 2004-2009: Το ΡΑΣΟΚ ςτθν αντιπολίτευςθ, αλλά ο 
Ρόντοσ και παρζα πάλι ςτα πράγματα. Η «ομάδα» εργάςτθκε ποικιλοτρόπωσ ςε 
Γεωργία και Ουκρανία, για να προςδεκοφν οι χϊρεσ αυτζσ ςτο άρμα του ΝΑΤΟ και 
των ΗΡΑ. Είχε όμωσ εμπλοκι και ςτο ςκάνδαλο Siemens. Ναι, μζχρι και εκεί! Ροιοσ 
ξεκίνθςε τθν φαςαρία και τισ αποκαλφψεισ για τθν Siemens; Γνωρίηω πολφ καλά 
(και δεν μπορϊ να αποκαλφψω ονόματα, για να μθν εκτεκοφν ςε κινδφνουσ) πωσ 
Ρόντοσ και Παπαχελάσ (ςυμπτωματικά, φιλαράκια μεταξφ τουσ…) ξεκίνθςαν να 
διαρρζουν  «αποκαλφψεισ». Ζπρεπε να φαγωκεί βλζπετε ο Καραμανλισ, που 
κάπου τουσ ζκανε νερά και δεν ευκυγραμμιηόταν απόλυτα με τα υπερατλαντικά 
αφεντικά, όπωσ κάνει ο Παπανδρζου.Τα ςτοιχεία για Siemens – τα πιραν οι 
Αμερικανοί παρακολουκϊντασ το ςτενό περιβάλλον του Καραμανλι, μζςω 
Vodafone. Το ξζρω τόςο καλά όςο και τ’ όνομά μου! Τα ζδωςαν μζςα από τα 
δθμοςιογραφικά «παπαγαλάκια» τουσ (δεν χρειάηεται να ςασ πω εγϊ τι εςτί 
Ραπαχελάσ, βοά θ δθμοςιογραφικι πιάτςα…). τόχοσ: το πολιτικό τελείωμα 
Καραμανλι. Και θ αποςτακεροποίθςθ τθσ Ελλάδοσ.Ο Ρόντοσ παράλλθλα, επθρζαηε 
όλο και περιςςότερο τθν Ντόρα Μπακογιάννθ, θ οποία διολίςκαινε (τυχαία;) ςε 
όλο και πιο φιλοαμερικανικζσ κζςεισ. Συναντιόντουςαν και ςτισ ΗΡΑ, ςε ταξίδια 
εκεί τθσ Ντόρασ. Είχε δοκεί μάλιςτα, το κυμάμαι ςαν τϊρα, κοινι ςυνζντευξθ 
τφπου Ρόντοσ-Ντόρασ, με κζμα τα Βαλκάνια. Πμορφοσ κόςμοσ, θκικόσ…Στα 
αλιςτου μνιμθσ Δεκεμβριανά, που κάθκε θ Ακινα και ο Ραυλόπουλοσ κρατοφςε 
(παγκόςμια πρωτοτυπία!) τθν Αςτυνομία ςε «αμυντικι ςτάςθ», θ «ομάδα» 
ςυναντιόταν ςτο Παλαιό Ψυχικό, ςε οικία (ςφμπτωςισ!) ιδιοκτθςίασ πρεςβείασ 
ΗΡΑ. Ραρϊν και ο ςθμερινόσ πρωκυπουργόσ μασ, που αδθμονοφςε να φφγει ο 
Καραμανλισ και να αναλάβει αυτόσ. Ζπρεπε να διεκπεραιϊςει τα επείγοντα των 
Αμερικάνων ο Γιϊργοσ! Και το κάνει καλά ςιμερα! Ραρϊν τότε και ο Άλεξ Ρόντοσ. 
Ραρόντεσ και οι Χρυςοχοίδθσ, Παπουτςισ κλπ. Τι ςυηθτοφςαν εκεί, τθν ϊρα που 
ζκαιγαν τθν Ακινα και διζςυραν τθν χϊρα οι βάνδαλοι; Ασ μασ πουν…Και κάτι 
άλλο: Γιατί ξζρουμε και κα τα ποφμε κακαρά και ξάςτερα. Σι ρόλο βάραγε τότε, 
που θ Ακινα παραδόκθκε ςτο χάοσ, κάποιοσ Γκρζγκορυ Πάππασ; Από 
νοικιαςμζνο διαμζριςμα του Κολωνακίου; Μιπωσ τον ςυντονιςτι τθσ «εξζγερςθσ 
τθσ νεολαίασ»; Είναι ςφμπτωςθ πωσ ο ανωτζρω κφριοσ διετζλεςε ςωματοφφλαξ του 
πρζςβεωσ των ΗΡΑ; Και ποίεσ ςχζςεισ ζχει με τον Ροντοσ;  
. 

 3θ περίοδοσ, από το 2009 ωσ και ςιμερα. Τα πολλά για τθ δράςθ τθσ «κομπανίασ 
Ρόντοσ» γράφτθκαν και ςτα ακθναικά ΜΜΕ. Η «ομάδα» ζπιαςε δουλειά ςε 
Κόςοβο, Βελιγράδι (θ Σερβία δεν πρζπει να ξαναςθκϊςει κεφάλι…), αλλά 
ςπεςιαλιτζ τθσ είναι τα φλζγοντα για μασ: νζο Ανάν ςτθν Κφπρο, λφςθ για Σκόπια με 
παράδοςθ του ιεροφ τίτλου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Και ο Ρόντοσ, πανταχοφ παρϊν, τθν μια 
να φζρνει τον Νετανιάχου ςτον Ρόρο και τθν άλλθ να ςυνδιαλζγεται με τον 
ανκζλλθνα ψευτομακεδόνα Γκρουζφςκι. Πςο για εντόσ ςυνόρων, κινείται 
αεικίνθτοσ μεταξφ «Astir Palace», «Μεγάλθσ Βρετανίασ», «Hilton» και του γνωςτοφ 
διαμερίςματοσ ςτθν Γλυφάδα…Φιμεσ (δεν είμαι και ο φωτεινόσ παντογνϊςτθσ…) 
τον κζλουν να αποκτά «ςτζγθ»και ςτο υπουργείο Εςωτερικϊν για ξεκάρφωμα, και 
να επιςκζπτεται πάντα και τθν πρεςβεία των ΗΡΑ. Το ςίγουρο είναι πωσ ο 
άνκρωποσ δουλεφει πολφ. Και εντατικά. Ράντωσ, όχι για τα ςυμφζροντα τθσ 
Ελλάδασ μασ…  

. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 
Φίλε αναγνϊςτθ, δεν μίλθςα για χρόνια. Ήμουν και «εν ενεργεία» βλζπεισ... Αν κι αυτό δεν 
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αποτελεί άλλοκι. Αιςχρόν γαρ ςιγείν τθσ Ελλάδοσ αδικθμζνθσ. Αλλά τϊρα, όςοι ξζρουμε, να 
ςπάςουμε επιτζλουσ τθν ςιωπι. Η ομάδα που περιζγραψα, καταςτρζφει τθν Ελλάδα μασ. 
Τι κα παραδϊςουμε ςτα παιδιά μασ; Το τίποτα; Ζνα πενόμενο προτεκτοράτο τθσ κλωτςιάσ 
και τθσ καρπαηιάσ; Ενοχζσ νοιϊκω, μόνο ενοχζσ για τθν ςιωπι μου. Τα κομμάτια του παηλ 
είναι πολλά, όμωσ αρχίηει και ςχθματίηεται μια εικόνα. Τθν ζχεισ τθν εικόνα φίλε 
αναγνϊςτθ τϊρα.  
Η εικόνα τθσ αλθκινισ παρακυβζρνθςθσ τθσ ταλαίπωρθσ Ρατρίδασ μασ. Τα ίδια πρόςωπα, 
ςτα ίδια ςυνζδρια, για τα ίδια κζματα.Και τα πρόςωπα αυτά ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτον 
πρωκυπουργό Παπανδρζου,του οποίου είναι άτυποι και εξωκεςμικοί ςφμβουλοι. Ζνα 
ολόκλθρο δίκτυο παρακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα, που δεν είναι παρά εκτελεςτικά όργανα 
του Soros,τον οποίο εκτίναξαν οι Rotschilds. Γιατί δικό τουσ δθμιοφργθμα είναι ο, ςτα 
χαρτιά μόνο Αμερικανόσ, Soros. Eίναι τόςο «Αμερικανόσ» που ενϊ εδρεφει ςτθ ΝζαΥόρκθ, 
δθλϊνει ωσ οικονομικι του ζδρα τον τροπικό παράδειςο του νθςιοφ Curacao, ϊςτε να μθν 
του αςκείται κανζνασ φορολογικόσ ζλεγχοσ από τισ ΗΡΑ. Ο Soros είναι τόςο «Αμερικανόσ» 
όςο «Ζλλθνεσ» είναι ο Μανιάτθσ και ο Ρόντοσ. Από τθν ανάμειξι του ςτα πολιτικά 
πράγματα τθσ ταραγμζνθσ το 1989 Ρολωνίασ, μζχρι τθν «βοικειά» του ςτθν διάλυςθ τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ και τθ ςθμερινι του ανάμειξθ ςτα Σκόπια, όπου κεωρείται «εκνικόσ 
ευεργζτθσ», ο Soros εξυπθρετεί τα ςχζδια αποςτακεροποίθςθσ των ΗΡΑ, με αντάλλαγμα 
τθν οικονομικι και φορολογικι του αςυδοςία. Σιμερα, τα ιδρφματά του («Open Society» 
κτλ) δραςτθριοποιοφνται ςε όλα ςχεδόν τα βαλκανικά κράτθ, προάγοντασ τον «πολφ-
πολιτιςμό», τθν «ανοχι ςτο διαφορετικό», τον «εκδθμοκρατιςμό» και ότι άλλο εξυπθρετεί 
τον ςχεδιαςμό των ΗΡΑ για παγκόςμια κυριαρχία. Πλοι οι παραπάνω (όντοσ, Μανιάτθσ, 
Glenny, Kross), υπενκυμίηεται πωσ ςυνυπιρξαν με τον πρωκυπουργό Παπανδρζου ςτον 
Πόρο. Και όχι μόνον εκεί… Τελικά, κυμίηω, πολφσ (και ενδιαφζρων) κόςμοσ βρζκθκε ςτον 
Ρόρο μεταξφ 12-15 Ιουλίου του 2010. Ππωσ και ο Εςκονόσ πρόεδροσ Toomas Hendrik. 
Ππωσ και πλικοσ «ςοςιαλιςτϊν» θγετϊν. Ή ςοςια-λθςτϊν. Διαλζγετε και παίρνετε… 
 
Βλζπω, βλζπουμε, βλζπετε, τθν «ομάδα όντοσ», ακοφραςτθ, να βρίςκεται ςε όλα τα μικθ 
και πλάτθ. Αφρικι, Γιουγκοςλαβία (τθν διζλυςαν), Γεωργία (τθνπαρζςυραν ςε ζναν θλίκιο 
πόλεμο), Κφπρο (εκεί ζφαγαν ςτα μοφτρα ζνα πελϊριο ΟΧΙ από τον Τάςο Ραπαδόπουλο και 
τον κυπριακό Ελλθνιςμό, που ακόμθ δεν χϊνεψαν…). Τελικά ο Ρόντοσ εργάηεται ςιμερα για 
τθν αμερικανικι ι τθν ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι; Ή μιπωσ και για τισ δφο; Εκτόσ κι αν 
δεν υπάρχει διαφορά ανάμεςά τουσ, αφοφ όπωσ φαίνεται θ πολιτικι τθσ Ακινασ, εμφανϊσ 
(Ραπανδρζου, Δροφτςασ) ι αφανϊσ και μυςτικϊσ (όντοσ, Μανιάτθσ, Glenny κτλ) είναι 
υποταγμζνθ ςτουσ Αμερικανοφσ και τα δικά τουσ ςυμφζροντα. Τα ςυμφζροντα τθσ Ελλάδασ 
μποροφν να περιμζνουν… 
 
Ο ελλθνικόσ λαόσ, πνιγμζνοσ ςτα χρζθ και ςτα δάνεια, όμθροσ τθσ ανεργίασ και τθσ 
πιςτωτικισ, πιςτεφει πωσ κυβερνάει ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου, αυτόσ όμωσ ρυμουλκείται από 
τουσ παραπάνω «ςυμβοφλουσ», οι οποίοι αποδεδειγμζνα εργάηονται για τα ςυμφζροντα 
όχι τθσ Ελλάδασ, αλλά των ΗΡΑ. Αυτιν τθν αλικεια τθν ξζρουν καλφτερα από όλουσ αυτοί 
που όφειλαν ςτθν πραγματικότθτα να παράγουν εξωτερικι πολιτικι: οι διπλωμάτεσ 
καριζρρασ του ελλθνικοφ ΥΡΕΞ και οι επιτελείσ του ΓΕΕΘΑ, που ςιμερα είναι απλϊσ 
διακοςμθτικοί, ντεκόρ. Kαι για αυτό βράηουν…Ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου δεν ζχει χρόνο για 
να ακοφςει τουσ ζμπειρουσ (και αγανακτιςμζνουσ πλζον) πρζςβεισ των κρίςιμων 
διευκφνςεων του ΥΡΕΞ. Ζχει όμωσ χρόνο για τον  Ρόντοσ και τθν παρζα του. Για πρϊτθ 
φορά ςτα χρονικά τθσ ελλθνικισ διπλωματίασ, αυτι ζχει μπει από τον Παπανδρζου ςτο 
ψυγείο. Ρολιτικι ςτα κρίςιμα κζματα (ονομαςία FYROM, Κυπριακό, Αιγαίο και πετρζλαια) 
χαράςςουν ο «Ρόντοσ & friends», με αποτζλεςμα οι διπλωμάτεσ καριζρασ ςτο ελλθνικό 
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ΥΡΕΞ να είναι ςτα πρόκυρα νευρικοφ κλονιςμοφ και οι ανϊτεροι αξιωματικοί να 
αποςτρατευκοφν... 
 
Βζβαια, ςτουσ εντολοδόχουσ των ΗΡΑ, τουσ προζκυψε κάτι απρόβλεπτο: Λόγω εκλογισ από 
τθν βάςθ, Σαμαράσ! Με γραμμι κόντρα ςτθν παγκοςμιοποίθςθ και το ξεποφλθμα τθσ 
Κφπρου και τθσ Μακεδονίασ. Και αναρωτιζμαι, ενκυμοφμενοσ τισ εκνικζσ κζςεισ Σαμαρά 
για λακρομετανάςτευςθ και Κυπριακό: Γιατί ςιωπάσ Αντϊνθ; Εςφ δεν εγκατζλειψεσ κάποτε 
τθν παλαιοκομματικι ςαπίλα για χάρθ του Ιεροφ ονόματοσ τθσ Μακεδονίασ μασ;  
. 
Φίλε αναγνϊςτθ, κατζκεςα πολλά από όςα γνϊριηα (λυπάμαι που αρνικθκα να δϊςω 
περιςςότερα ςτοιχεία ςτον αδικοχαμζνο Γκιόλια όταν με ρϊτθςε ςχετικά). Η εν λόγω 
ομάδα δεν καταςτρζφει απλϊσ τθν Ελλάδα, ξεπουλϊντασ τα εκνικά Δίκαια. Οι κάκε Ρόντοσ 
(και υπάρχουν πολλοί, όςο υπάρχουν Soros και Rotschilds) καταδικάηουν και το υγιζσ 
κομμάτι των ΗΡΑ, παραςζρνοντασ τθν υπερδφναμθ ςε περιπζτειεσ, όπωσ ςτο Ιράκ, το 
Αφγανιςτάν (αφριο – το Ιράν;). Οι ΗΡΑ δεν πρόκειται να ξανακερδίςουν τθν εκτίμθςθ του 
ανεπτυγμζνου κόςμου, εν όςω χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ και πρόςωπα ςκοτεινά, για 
ςκοποφσ ανομολόγθτουσ.  
 
Εμάσ όμωσ μασ νοιάηει θ Ελλάδα μασ. Αυτιν πονάμε, για αυτιν ματϊνει θ ψυχι μασ. Ασ 
αντιλθφκεί ο κάκε Ραπανδρζου, ο κάκε πολιτικόσ, πωσ πολιτικι με τζτοιεσ μεκόδουσ δεν 
ευδοκιμεί. Η Ελλάσ προόριςται να ηιςει και κα ηιςει. Το ξθμζρωμα και ο ιλιοσ, ζρχονται 
μετά το πιο βακφ ςκοτάδι…  
 
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ  
Α.Κ., υποςτράτθγοσ ε.α.  
 

πθγι:  http://amynias.blogspot.com/2010/10/blog-post_27.html 


