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Όποιος δεν είναι έτοιμος για μεγάλες αλήθειες ας εγκαταλείψει
http://www.youtube.com/watch?v=2RO2FopMRzc
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1. Ο EΧΘΡΟΣ
1.α "Καλώς γνώναι τον εχθρόν"
όπως θα δούμε παρακάτω (στην δεύτερη σελίδα - 2. "Η ιδεολογία της 21ης
Απριλίου") οι Απριλιανοί διέκριναν και ξεχώριζαν τον εχθρό από τον απλό κόσμο
που απλά είχε παρασυρθεί από την Κομμουνιστική "ιδεολογία" λόγω της ανέχειας.
Εχθρός λογίζεται η "ιδεολογία" του Κομμουνισμού και ο μηχανισμός αυτού. Μέρος
του μηχανισμού ήταν οι συνειδητοί αρχηγοί και οι εκπαιδευμένοι σε ειδικά κέντρα
εκπαιδεύσεως κομματικά στελέχη.
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Θα ξεκινήσουμε το άρθρο με τα λόγια του Γ. Γεωργαλά που γνωρίζει πάρα μα πάρα
πολύ καλά τι σημαίνει Σοσιαλισμός-Κομμουνισμός & Προπαγάνδα για να πάρουμε
μια μικρή ιδέα του τι πραγματικά είναι:
"Είναι γεγονός που αποτελεί αξίωμα για όσους έχουν κάποια γνώση του
κομμουνισμού, ότι ΠΟΤΕ δεν πρέπει να μετράμε το μέγεθος της κομμουνιστικής
απειλής με την εκλογική ισχύ του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα Κομμουνιστικά
Κόμματα δεν είναι κανονικά πολιτικά κόμματα που αποβλέπουν εις την άνοδο των
στην εξουσία δια του κοινοβουλίου."
Γ. Γεωργαλάς - Πυρηνική Ειρήνη σελ 187-188

Κατά την δίκη Μπελογιάννη το 1952 αποκαλύφθηκε ότι κατά μήκος των βορείων
συνόρων της Ελλάδος, ο Κομμουνισμός είχε στήσει πυκνό δίκτυο στρατοπέδων και
κέντρων εκπαιδεύσεως, στρατιωτικών σχολών και σχολών κομματικών στελεχών. Ο
Σοσιαλισμός - Κομμουνισμός από την πρώτη ημέρα, όπως θα δούμε παρακάτω, είχε
σαν στόχο την αυτονόμηση Ηπείρου - Μακεδονίας - Θράκης όπως άλλωστε και
σήμερα (αποδείξεις παρακάτω).

Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία του Ποιοι δημιούργησαν τον Σοσιαλισμό Κομμουνισμό στην Ελλάδα, ποιες οι θέσεις τους για Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη,
Αιγαίο, Μικρά Ασία, Κύπρο και την σχέση τους με την Ναζιστική Γερμανία.
Η αρχή ήταν η δημιουργία της "Φεντερασιόν", η οποία έγινε ΣΕΚΚΕ η οποία έγινε
ΚΚΕ από κει ξεπήδησε η ΕΔΑ και αργότερα το ΠΑΚ του Ανδρέα κο.ο.κ. Ας δούμε
λοιπόν τους δημιουργούς της:
Ο δημιουργός είναι ο Αβραάμ Μπεναρόγιας, Εβραίος από την Ισπανία. Το 1908
μετακόμισε από την Βουλγαρία στην Θεσσαλονίκη, και ένα χρόνο αργότερα (1909)
ίδρυσε την Σοσιαλιστική "Φεντερασιόν". Ο ίδιος ήταν τυπογράφος. Την εποχή
εκείνη δεν υπήρχε τηλεόραση ή ραδιόφωνο, οπότε μπορούμε να φανταστούμε τι
δύναμη είχε ο έντυπος τύπος.
Το παρακάτω έγγραφο είναι η αίτηση αναγνώρισης της Σοσιαλιστικής Εργατικής
Ομοσπονδίας (ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ). - Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης π.50:
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κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το έγγραφο σε μεγέθυνση

Τα ονόµατα στην αίτηση είναι τα εξής:
Ζακ Αµαρίου
Α. Αρδίτι
Σ. Γκικόπουλος
Μ. Καράσσο
Σ. Κουένκα
Χ. Μπενρουµπί
Χ. Χαουέλ
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Το παρακάτω έγγραφο είναι η αίτηση αναγνώρισης της Σοσιαλιστικής Νεολαίας.- Αρχείο
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης π.70:

F
κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το έγγραφο σε µεγέθυνση
Τα ονόµατα στην αίτηση είναι τα εξής:
Μεντές Μπενατόν, Αβράµ Κουένκα, Χαίµ Χαουέλ, Αβράµ Μενασέ, Μωής Σαδικάριο, Σιαλόµ
Νισίµ, Ισάκ Σερρέρο
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Η πρώτη εφημερίδα που βγάζει ο Μπεναρόγια με τίτλο Avanti είναι καθολικά στην
Εβραϊκή γλώσσα
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Αποδείξεις το ότι ο Αβραάμ Μπεναρόγια και η Φεντερασιόν ήταν με τις ευλογίες
της Εβραϊκής Κοινότητος βρίσκουμε στο διμηνιαίο Περιοδικό "Χρονικά" του 2011,
τεύχος 231, το οποίο Εκδίδει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (υπάρχει
διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου).
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Στο ίδιο περιοδικό λίγο παρακάτω βλέπουµε ότι η εφηµερίδα "Εµπρός" (θα την
συναντήσουµε παρακάτω) και η "Αβάντι" είναι εφηµερίδες υπό την αιγίδα του Κεντρικού
Ισραηλίτικου Συµβουλίου

F

F

Εδώ βλέπουµε τον τάφο του Μπεναρόγια στο Ισραήλ
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Οπτική Εβραίου για την 21η Απριλίου:
http://www.youtube.com/watch?v=9rkngndxEyY
Στην Εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ στις 22.01.1925 ο Διοικητής Γ΄ Σώµατος Στρατού, αντιστράτηγος
Οθωναίος, δίνει µια συνέντευξη στην οποία µεταξύ άλλων λέει ότι οι Κοµµουνιστές έχουν
ξεκινήσει προπαγάνδα για να αλλοιώσουν το στράτευµα, ενώ παρακάτω µας ενηµερώνει
ότι τα 3/4 των Κοµµουνιστών είναι Ισραηλίτες. Κρατήστε το παρόν στοιχείο για να δείτε
ότι το γεγονός αυτό επαναλαµβάνεται µε τον Κοµµουνιστή (αποδείξεις παρακάτω) και
Εβραίο (αποδείξεις παρακάτω) Ανδρέα Παπανδρέου γύρω στο 1960 µε το Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.

F
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(4η Σελίδα)

F
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θα παραθέσουµε από το βιβλίο-ντοκουµέντο του πρώην Γ.Γ. του ΚΚΕ Ε. Σταυρίδη «Τα
παρασκήνια του ΚΚΕ» την µαρτυρία του σοσιαλιστή Νίκου Γιαννιού, ο οποίος παραβρέθηκε
στο ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ και αποχώρησε αµέσως µόλις κατάλαβε ποιοι κρύβονταν
πίσω από τα παρασκήνια:
«Ιδρυταί του ΚΚΕ, τόσον εις τας Αθήνας, όσον και εις την Θεσσαλονίκην, ήσαν
Ισραηλίται ή κρυπτοεβραίοι Έλληνες, το δε κίνηµά των, παρ’ όλα τα
σοσιαλιστικά φαινόµενα ή προσχήµατα, ήτο εβραϊκόν εθνικιστικόν. Δυστυχώς,
τα σοσιαλιστικά µας επιχειρήµατα δεν εισακούσθησαν εφ’ όσον η εβραϊκή
ηγεσία είχε τους ιδικούς της ανθελληνικούς σκοπούς, οι δεγύρω αυτής Έλληνες
προλετάριοι ήσαν αγράµµατοι και αφελείς. Προσήλθαµε, εν τούτοις, ως
µειοψηφία εις το πρώτον σοσιαλιστικόν συνέδριον (1918), ηγωνίσθηµεν και
πάλιν, αλλ’ αποχωρήσαµεν εν τέλει δια να µη γίνοµε όργανα της
κοµµουνιζούσης εβραϊκής πλειοψηφίας».
Το 1918 ο Αρχισυντάκτης του Ριζοσπάστη Ν. Γιαννιός και ο Αβραάµ Μπεναρόγια
εκδηλώνουν µια εσωτερική διαµάχη η οποία έχει ως εξής: ο Γιαννιός κατηγορεί την
Φεντερασιόν και τον Μπεναρόγια ότι είναι ψευτοΣοσιαλιστές και ότι στην πραγµατικότητα
χρησιµοποιούν τον σοσιαλισµό για να εκφράσουν και να περάσουν τις Εθνικιστικά
(Εβραϊκά) τους σχέδια. Η διαµάχη αυτή καταγράφεται από πλευράς Γιαννιού από τον
Ριζοσπάστη και από µεριάς Μπεναρόγια από τον "Βαλκανικό Ταχυδρόµο"
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Ριζοσπάστης 04.09.1918:
ο Αρχισυντάκτης του Ριζοσπάστη του 1918 Ν Γιαννιός, κατηγορεί την Φεντερασιόν
και τον Αβραάμ Μπεναρόγια ότι προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του
Ελληνικού Κράτους με μαγειρέματα. Ο Ν. Γιαννιός αποστασιοποιείται από την
δράση της Σοσιαλιστικής Εβραϊκής Φεντερασιόν λέγοντας ότι φοράνε τον μανδύα
του Σοσιαλισμού για να αναμιγνύονται και να επιδρούν με τα Εθνικιστικά τους
συμφέροντα, και άλλα ξενικά, επί των Πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα.

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη
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Ριζοσπάστης 07.09.1918:
Η Διοικητική επιτροπή κατηγορεί τους Εβραίους της Φενταρασιόν ότι επιθυµούν να
ξαναδούν Τούρκους και Βουλγάρους στην Θεσσαλονίκη κάνοντας ανάλογες κινήσεις,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον αρχισυντάκτη Ν. Γιαννιό.

F
κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη
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Ριζοσπάστης 08.09.1918:
Ο Ριζοσπάστης συνεχίζει να κατηγορεί την Φενταρασιόν για ψευτοΣοσιαλισµό (ενώ ο
πραγµατικός σκοπός τους είναι να προβάλουν τα Εβραϊκά συµφέροντα)

F
κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη
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Ριζοσπάστης 09.09.1918:
Στήλη "Γράµµατα Αγνώστων"
"Φίλε Ριζοσπάστη,
εσείς ζητάτε να διορθώσετε τους Εβραίους. Εµένα µου φαίνεται πως όσο πάνε γίνονται και
Εβραικότεροι, δηλαδή εξελίσσονται επί το κατεργαροκώτερον.
Μια απόδειξις. Ο Περίφηµος Μπεναρόγια είχε πει ότι η Φενταρασιόν ανεγνωρίσθει επί
Τουρκοκρατίας. Εις τον "Βαλκανικόν Ταχυδρόµον" λέγει: " Η Φεντερασιόν
αντιπροσωπεύθει εις το συνέδριο της Βασιλείας όπου ο αντιπρόσωπος της προέβει εις
διαµαρτυρίαν κατά του ΙταλοΤουρκικού Πολέµου και ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΗΘΗΣΑΝ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙΣ (Εβραίων) ΥΠΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ".
Ιδού κάτι πολύ περίεργον! Είναι γνωστόν ότι το Συνέδριο της Βασιλείας έγινε τον Νοέµβριο
του 1912, δηλαδή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Πως διάβολον η Φεντερασιόν κατεδιώχθει εν Θεσσαλονίκην συνέπεια του Συνεδρίου της
Βασιλείας υπό των ΝεόΤουρκων; (αφού δεν υπήρχαν πια ΝεόΤουρκοι στην Θεσσαλονίκη)
υπογραφή: Ένας Σοσιαλιστής

F
κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη
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Ριζοσπάστης 12.09.1918:
"Ο Ισραηλιτικός Αυτής (Φεντερασιόν) Χαρακτήρ"
1. Η Φεντερασιόν εξακολούθησε και επί Ελληνικής Θεσσαλονίκης να διατηρεί το
καταστατικό της άρθρο δια του οποίου απέκλειε της εις αυτήν είσοδο κάθε εργάτου µη
Ισραηλίτου. Μετά από σφοδρούς αγώνες των Ελλήνων Σοσιαλιστών τέθηκε το θέµα αλλά
πήρε µόλις 9 ψήφους στους 100, οπότε εξακολουθεί να είναι µια οργάνωση καθαρώς
Ισραηλιτικού Χαρακτήρα.
2. Το ότι η Φεντερασιόν δεν εθεώρει απαραίτητον την συµµετοχή Ελλήνων εις τα της
κεντρικής Διοικήσεως της, θα εννοηθεί καλύτερα από την πληροφορία ότι πέρσι εις την
ίδια εκείνη συνεδρία του Μαίου εδήλωσε (παρόλο που υπήρχε γραφείο Ελληνικού τύπου εν
Θεσσαλονίκη) ότι ΗΛΘΕ ΔΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΣΑΡΑΙΡ δια την έκδοση της "Αβάντι" (Εφηµερίδα της Φεντερασιον εν
Θεσσαλονίκη στην Εβραική Γλώσσα) ΥΠΟΤΑΣΣΟΥΣΑ ΟΥΤΩ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΝ ΕΙΣ ΕΝΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
"Η συµµαχία µε τον Γούναρη"
3. το 1915 ο Γούναρης, όπως είχε δηλώσει εις τον Ν.Γιαννιό, συµπεριέλαβε στον
συνδυασµό του ως υποψηφίους της Φεντερασιόν Σιδέρη και Κουριέλ διότι είχε απαιτηθεί
από τους ισχυρούς του εθνικού Ισραηλιτικού γκρουπ της Θεσσαλονίκης.
5. φανερώνεται ο λόγος για τον οποίο ο Γιαννιός δεν τα πήγαινε καθόλου καλά µε την
Φεντερασιόν. ο Γιαννιός είχε φυλακιστεί διότι είχε λάβει µέρος στην απεργία των
Ηλεκτροτεχνιτών, µε την αποφυλάκιση του διέτρεχε κίνδυνο και µετέβη στην
Θεσσαλονίκη. Οι Εν Αθήναι αντιπρόσωποι της Φεντερασιόν τον αποκήρυξαν µε τέτοιο
τρόπο ούτως ώστε να φανεί ως "Βενιζελικός"
6. ο Ριζοσπάστης φανερώνει ότι οι σοσιαλησταί της Φεντερασιόν ψήφισαν ως πρόεδρο
βουλής Βενιζελικό Υποψήφιο, όπως και το 1917 µετά την έκθεση του Βενιζέλου επί της εν
γένει πολιτικής του και των σκοπών του Πολέµου.
υπογραφές: Ν. Γιαννιός, Α. Κουρούκλης, Ι. Στυλιανού, Ηλ. Δελαζάνος, Αχ. Χατζηµιχάλης,
Π. Χλωµός, Π. Λεπµέσης. Ι. Ιωαννίδης, Μιχ. Χατζηµάρκου, ι. Πετρόπουλος, Χρ. Σκάρπος,
Νικ. Γκάντος, Γρηγ. Μηλίδης, Αποστ. Δηµάδης.
(σηµείωση: δεν πρέπει να ξεχάσουµε το γεγονός ότι ο Βενιζέλος το 1920 έκανε το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, δηλαδή ότι
είναι και το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης κτλ, δηλαδή ΚΡΑΤΟΣ! αποδείξεις ΕΔΩ)
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F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη
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Ριζοσπάστης 23.09.1918:
"Συµφώνως µε την ανωτέρω δήλωση του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών ο Αρχισυντάκτης
τους Ριζοσπάστη, από την πρώτη ηµέρα της εν Αθήναις εκδόσεως του µέχρι σήµερα
(23.09.1918), Ν. Γιαννιός αποχωρεί από την θέση του.

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη
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Ριζοσπάστης 07.10.1918:
Ο Διευθυντής και ιδιοκτήτης του Ριζοσπάστη Γ. Πετσόπουλος, στην µετά Γιαννιού εποχή,
δίνει "εικόνα" (ελέω Φεντερασιόν) ότι η διαφωνία µεταξύ Φεντερασιόν και Σοσιαλιστικού
Κέντρου Αθηνών ήταν µια διαφωνία µεταξύ Ελλήνων Σοσιαλιστών. Ταυτόχρονα
κατηγόρησε κάποιους κλασσικούς αόρατους εχθρούς που απείλησαν τον Σοσιαλισµό και
την εργατική τάξη (σαν να µην πέρασε µια µέρα).
Μετά κλασσικά προσπαθεί να ταυτίσει τον ΣοσιαλοΚοµµουνισµό µε την Δηµοκρατία*, και
φανερώνει ταυτόχρονα τις θέσεις τους σε Εθνικά θέµατα τα οποία όλως τυχαίως
ταυτίζονταν µε αυτά της Φεντερασιόν τα οποία ήταν η ίδρυση µιας αυτόνοµης
Δηµοκρατίας (µε ποιο "δηµοκρατικό" τρόπο θα το πετύχαιναν δεν µας εξηγούν) στην
περιοχή Θράκης Κωνσταντινούπολης Δαρδανελίων, αποκατάσταση Μακεδονίας και Ηπείρου
σε κυριαρχία που ίσχυε προ πολέµου (ψάξτε να βρείτε υπό ποιών κυριαρχία ήταν προ των
Βαλκανικών Πολέµων και ποια η σχέση όλων αυτών µε τον ΚοµµουνοΣυµµοριτοπόλεµο…)

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη
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ΕΑΜ και Εβραίοι:
https://www.youtube.com/watch?v=bAQKk5GhyKs

Το ΕΑΜ βοήθησε τους Εβραίους το 40:
https://www.youtube.com/watch?v=dXLWC2ZDdyc

(*σηµείωση: Δηµοκρατία είναι ένα πολίτευµα 100% Εθνικιστικό όπως το όρισαν οι
δηµιουργοί του Σόλων, Κλεισθένης, Εφιάλτης και Περικλής! Όποιος τολµούσε στην
Αθηναϊκή Δηµοκρατία να πει κάτι κατά των συµβόλων ή να υπονοµεύσει µε τον
οποιονδήποτε άλλο µηχανισµό το κράτος και την συνοχή της κοινωνίας, η ποινή ήταν
θάνατος χωρίς δεύτερη κουβέντα. Η Ελευθερία της έκφρασης δεν έχει καµία σχέση µε την
ασυδοσία. Η Ελευθερία έχει µέτρο και λογική.
Σήµερα µέσω προπαγάνδας µας έχουν ταυτίσει τον όρο Δηµοκρατία αποκλειστικά και µόνο
µε την ψήφο. Η ψήφος ήταν µια έκφανση της Δηµοκρατίας, ήταν απλά η δικλείδα
ασφάλειας της δηµοκρατίας, δεν ήταν ούτε είναι η αυτούσια έννοια της Δηµοκρατίας. Ο
όρος Δηµοκρατία στην πραγµατικότητα σηµαίνει ότι ο δήµος είναι κραταιός δηλαδή ο
κόσµος είναι ισχυρός και ζει σταθερή-κραταιά ζωή. Ισχυρός - Κραταιός είναι όποιος έχει
πραγµατική παιδεία και δεν χρωστάει.
Μην ξεχνάµε επίσης ότι Δηµοκρατία δεν θα µπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχε ο Ηγέτης
ο οποίος θα στήριζε αυτήν όπως ήταν ο Σόλων, ο Κλεισθένης, ο Εφιάλτης και ο Περικλής)
Με το κούρεµα του Αρχισυντάκη Ν. Γiαννιού όπως είδαµε φανερώθηκε ότι είχε δίκιο, αφού
µετά ο Ριζοσπάστης εναρµονίζεται πλήρως µε τις θέσεις της Φεντερασιόν και του
Μπεναρόγια στα θέµατα Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Μικράς Ασίας κτλ. Για να δούµε
λοιπόν τις θέσεις των µε µάρτυρες πάντα τους ίδιους:
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Εφημερίδα "Εμπρός" (29-4-1913 ) για την Μακεδονία:

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ντοκουμέντο σε μεγέθυνση
Η εφημερίδα "Εμπρός" το 1913 μας ενημερώνει ότι επιτροπή Ιουδαίων και
Οθωμανών (σε συνεργασία) μεταβαίνει στο Λονδίνο ως προς την αυτονομία της
Μακεδονίας για λογαριασμό των Εβραίων.
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Το θέμα της αυτονόμησης της Μακεδονίας συνεχίστηκε από τον Ριζοσπάστη και
ιδού μερικές αποδείξεις με μάρτυρες τους ίδιους:

Ριζοσπάστης 14.12.1924
(πρωτη σελίδα)

κάντε κλικ ΕΔΩ για να ανοίξει το ντοκουμέντο σε PDF
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(σελίδα 3)

κάντε κλικ ΕΔΩ για να ανοίξει το ντοκουμέντο σε PDF
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Είναι 1924, δηλαδή 11 χρόνια µετά που ο Ελληνικός Στρατός πήρε πίσω την Θεσσαλονίκη
και την Μακεδονία, παρόλα αυτά γι αυτούς ο πόλεµος δεν έχει τελειώσει...Επίσης εδώ
διακρίνουµε ότι οι ΕβραιοΚοµµουνιστές θέλουν να προστατέψουν τους ΣλαβοΣκοπιανούς
"Μακεδόνες" και εναντιώνονται στους Βουλγάρους οι οποίοι είχαν βλέψεις προς τα Σκόπια
(σαν να µην πέρασε µια µέρα).

Ριζοσπάστης 23.06.1929

F

F
κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Ριζοσπάστη σε PDF
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Ριζοσπάστης 23.03.1931

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ντοκουμέντο σε μεγέθυνση
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Είναι 1931, και συνεχίζουν να μιλούν για "Μακεδονικό" λαό (Σλάβους). Εντύπωση
κάνει ότι κατά την διάρκεια του συμμοριτοπολέμου, οι κομμουνιστές τα παιδιά από
το παιδομάζωμα που έκαναν στην Μακεδονία τα έστελναν σε Σλαβικές περιοχές και
Σοβιετική Ένωση.
Ριζοσπάστης 19.09.1932

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ντοκουμέντο σε μεγέθυνση
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# Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικό άρθρο µε ντοκουµέντα και πολλά βίντεο σχετικά
µε την αυτονόµηση της Μακεδονίας δια του γνωστού Τζορτζ Σόρρος, και ποια η σχέση που
µπορεί να έχει ο Σόρρος µε το Ουράνιο Τόξο, τον Βαλιανάτο, τους Κοµµουνιστές και τους
Οικολόγους Πράσινους
# Επίσης κάντε κλικ ΕΔΩ και ΕΔΩ για να δείτε ποια η σχέση του Παπανδρέου µε τον
Σόρρος και όλους τους υπόλοιπους προαναφερθέντες.
Αν τώρα κάποιος σκεφτεί ότι αυτά είναι παλιές ιστορίες περί Μακεδονίας, Σλάβων Θράκης
Αιγαίου κτλ, δεν έχει παρά τα δει τις αποδείξεις πάντα µε µάρτυρα τους ίδιους στο τι
υποστηρίζουν ακόµα και ΣΗΜΕΡΑ, κάνοντας κλικ ΕΔΩ και ΕΔΩ και ΕΔΩ και ΕΔΩ και ΕΔΩ
και ΕΔΩ και ΕΔΩ
Προχωράμε στης θέσεις που είχαν και έχουν για την καταστροφή στην Μικρά Ασία
πάντα με μάρτυρες τους ίδιους:
Ριζοσπάστης 12.07.1935

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ντοκουμέντο σε μεγέθυνση
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Πάντα με διάφορες δικαιολογίες που μόνο ένας καθυστερημένος νους θα
μπορούσε να πιστέψει, συνέχισαν το ανθελληνικό τους έργο εκτός από την
Μακεδονία - Θράκη και στην Μικρά Ασία!!!
Οι Τούρκοι ήταν Μογγολικά φύλλα τα οποία κατέβηκαν από τις Στέπες τον 10ο αιώνα µ.Χ.,
η περιοχή της Ιωνίας ήταν ήδη κατοικηµένη από Έλληνες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα! Οι
αποδείξεις του τύπου Ναού της Αρτέµιδος (ένα από τα 7 θαύµατα) θα έπειθαν και τον
πλέον δύσπιστο. Το ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν την Ιωνία δεν το λογίζουν ως ιµπεριαλισµό
οι κοµµουνιστές, το ότι οι Έλληνες πήγαν να πάρουν πίσω κάτι που τους άνηκε επί χιλιετίες
είναι ιµπεριαλισµός και γι αυτό συνεισέφεραν στην ήττα µας... η λογική αστειεύεται...

F
Την ήττα µας στην Μικρά Ασία λέει την επιδιώξανε (χωρίς να µας εξηγήσουν πως...) µε την
δικαιολογία ότι µας είχαν βάλει λέει οι ξένοι να καταδυναστεύσουµε τους Τούρκους και
άλλες τέτοιες τρέλες, αλλά δεν µας εξήγησαν γιατί λύσσαγαν όταν τιµούσαµε τον
Χρυσόστοµο Σµύρνης όταν πια τα αδέρφια τους οι Τούρκοι δεν διέτρεχαν κανέναν κίνδυνο
από ιµπεριαλιστές ξένους ή ντόπιους; κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το αναλυτικό άρθρο στο
οποίο οι Κοµµουνιστές αποκαλούν "σκυλολόι" αυτούς που πήγαν στο µνηµόσυνο του
Χρυσόστοµου. Έντονη εντύπωση κάνει η ταύτιση τους µε τους Τούρκους!!! (σαν να µην
πέρασε µια µέρα)
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για να δούµε από που βρήκε χρήµατα ο Κεµάλ για να κάνει την επάνοδο µετά από την δική
µας "αλληγορία"

F

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ντοκουµέντο σε µεγέθυνση
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Ριζοσπάστης 14.11.1935
Για να δούμε τώρα ποια είναι η πατρίδα των Κομμουνιστών όπως το μαρτυρούν οι
ίδιοι:

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ντοκουμέντο σε μεγέθυνση
Page 29 of 132

Είδαμε τις θέσεις τους για την Ήπειρο, είδαμε για την Μακεδονία, είδαμε για την
Θράκη, είδαμε για την Ιωνία (Μικρά Ασία) ας δούμε και τις θέσεις τους για την
ένωση της Ελλάδος με την Κύπρο:
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για να δείτε με λεπτομέρειες τις θέσεις-κινητοποιήσεις τους κάντε κλικ ΕΔΩ
(αναλυτικό άρθρο)

Για τις παραπάνω θέσεις τους μπορείτε να δείτε και το wikipedia.org
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Είδαµε λοιπόν το ποιοι είναι οι δηµιουργοί του Κοµµουνισµού στην Ελλάδα, είδαµε ποιες οι
θέσεις τους για το Μακεδονικό, την Θράκη, την Κύπρο, την καταστροφή της Μικράς Ασίας
που ΕΠΕΔΙΩΞΑΝ όπως λένε οι ίδιοι, ότι δεν θεωρούν την Ελλάδα πατρίδα τους κ.α.
Για να δούµε τώρα την σχέση µεταξύ Εβραίων Τραπεζιτών, του ΕβραιοΓερµανού Καρλ
Μάρξ, του Κοµµουνισµού και των Μπολσεβίκων:
Εβραίοι Τραπεζίτες, Μπολσεβίκοι και ΕΣΣΔ:
https://www.youtube.com/watch?v=G5j5RdUfkpc
Για να δούµε τώρα τις θέσεις των Κοµµουνιστών κατά τον Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο:
Εδώ βλέπουµε την Ναζιστική Γερµανία µε την Σταλινική Σοβιετική Ένωση στην γνωστή
συµφωνία "Molotov - von Ribbentrop" µε την οποία µοίρασαν την Ευρώπη

F
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δείτε περισσότερα στο σχετικό άρθρο κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Εικόνες από την Συµφωνία µεταξύ Στάλιν και Χίτλερ (1939):
https://www.youtube.com/watch?v=10kO8f-0Z3o
Συµµαχία Χίτλερ & Στάλιν:
https://www.youtube.com/watch?v=cq4-Q3tj1XQ
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Το παρακάτω βίντεο είναι ένα ντοκιµαντέρ το οποίο δείχνει όχι απλά τις συµφωνίες που
είχαν Ναζί µε Κοµµουνιστές αλλά και τις τροµακτικές οµοιότητες των δυο! Μην ξεχνάµε
άλλωστε ότι Ναζί και Μπολσεβίκοι είχαν κάτι κοινό... τους χρηµατοδότες!

the soviet story:
https://www.youtube.com/watch?v=nAQFxDJNCsM

Ποιες όµως ήταν οι θέσεις του ΚΚΕ;
Ο Ζαχαριάδης έγραψε 3 γράµµατα τα οποία ήταν και θέσεις του ΚΚΕ. Στο πρώτο γράµµα
επευφηµεί τον Μεταξά και δηλώνει ότι είναι µαζί του κατά των Φασιστών και Ναζιστών.
Στα 2 όµως επόµενα γράµµατα η θέση του είναι ακριβώς αντίθετη, δηλαδή ζητάει
ουδετερότητα δηλαδή να µην πολεµάµε τον Φασισµό!!! Επίσης θυµάται ξαφνικά ότι η
Αγγλία είναι ιµπεριαλιστική, ότι εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο να είµαστε στην µέση ενός
ιµπεριαλιστικού πολέµου ανάµεσα σε Αγγλία - Γερµανία Ιταλία (made in Κοµµουνιστική
δικαιολογία) και ζητάει από την Μαµά Σοβιετική Ένωση να έρθει εδώ και να δώσει
ΕλληνοΙταλική ειρήνη. Δηλαδή αφενός να µην πολεµήσουµε τον Φασισµό και Ναζισµό
(αφού ο Στάλιν είχε κάνει συµφωνία) και ταυτόχρονα να έρθει εδώ η Σοβιετική Ένωση να
µας κάτσει στον σβέρκο για να επιβάλει µια ειρήνη φάντασµα. Στο τρίτο γράµµα δε, ο
Ζαχαριάδης έχοντας χάσει πλέον τας φρένας αποκαλεί τον Μεταξά "Φασίστα" ασχέτως αν
συµφωνία µε τους Φασίστες και Ναζί είχε κάνει ο Στάλιν ενώ ο Μεταξάς πολέµησε και τον
Φασισµό και τον Ναζισµό, µετά θυµάται ότι η Αγγλία είναι ιµπεριαλιστές (ενώ η Σοβιετική
Ένωση που καβάλησε τις χώρες του Ανατολικού Μπλόκ ήταν "απελευθερωτής" και τους
χόρεψε στην πείνα) κ.α. ανάλογες ιδέες για τα σίδερα.
Η αντίθεση αυτή (του πρώτου και των δυο ύστερων γραµµάτων του Ζαχαριάδη) έλαβε
χώρα ως εξής: Ο Στάλιν έχει κάνει συµφωνία µε τον Χίτλερ, ο Ζαχαριάδης όµως την πατάει
γιατί πέφτει θύµα του fake Ριζοσπάστη που κυκλοφόρησε ο Μανιαδάκης και γράφει το
πρώτο γράµµα υπέρ του Μεταξά και του Πολέµου. Στην συνέχεια η Μαµά Σοβιετική
Ένωση και ο "Πατερούλης" Στάλιν του εξηγούν το όνειρο µε περίσσια πατρική στοργή, και
αυτός έντροµος προσπαθεί να διορθώσει το σφάλµα του.
το σχετικό αναλυτικό άρθρο µε τα 3 γράµµατα του Ζαχαριάδη µπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.
Γεγονός είναι ότι για να καταλάβει κάποιος την άριστη οµολογουµένως τεχνική της
προπαγάνδας του Ζαχαριάδη θα πρέπει να έχει πρώτα µελετήσει Προπαγάνδα (άρθρο για
την Προπαγάνδα ΕΔΩ)
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Αλλά για να δούµε τα σύµφωνα των Κοµµουνιστών µε τους Ναζιστές εδώ στην Ελλάδα:

F
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Δείτε αναλυτικά το σχετικό άρθρο µε τα σύµφωνα κάνοντας κλικ ΕΔΩ

21η Απριλίου 1967 - επέτειος κατά του Ναζισµού (1968):
https://www.youtube.com/watch?v=_TH0sYNfR0E

αξίζει να σηµειωθεί ότι η κλάση του 1937 στην Σχολή Ευελπίδων δεν έκανε 4 χρόνια αλλά
3, βγήκαν νωρίτερα για να πολεµήσουν τον Φασισµό και τον Ναζισµό, στην κλάση αυτήν
ήταν εκτός από τον Παπαδόπουλο, Λαδά, Μακαρέζο και οι περισσότεροι της 21ης Απριλίου,
ήταν όταν οι κοµµουνιστές έλεγαν να µην πολεµήσουµε τον Φασισµό, οι οποίοι σήµερα
µιλάνε κατά του Φασισµού και ταυτίζουν τον Παπαδόπουλο και τους Απριλιανούς µε τον
Φασισµό, φυσικά απευθύνονται στους αδαείς.

Δείτε επίσης τα εγκλήµατα του Στάλιν στους Έλληνες του Πόντου οι οποίοι µας
ενηµερώνουν ότι ο Στανιλικός Κοµµουνισµός κυνήγησε περισσότερο από όλους τους
Έλληνες:
Ο Κοµµουνισµός σκότωσε τον Ελληνισµό του Πόντου!
https://www.youtube.com/watch?v=Dr2aGVK9tRA
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Τώρα στο παρακάτω βίντεο θα δείτε τα ΣοσιαλοΚοµµουνιστικά δεδοµένα στην Κούβα και
θα διακρίνετε αβίαστα τα πάρα πολλά αρνητικά κοινά που απέκτησε η Ελλάδα µε την
µεταπολίτευση

ΣοσιαλοΚοµµουνιστικός Παράδεισος και Ελλαδα:
https://www.youtube.com/watch?v=Tpy06wZOhx4

Στο παρακάτω βίντεο φανερώνεται η αθέατη όψη του Κοµµουνισµού µε µάρτυρες τους
ίδιους τους Κοµµουνιστές, µε µάρτυρες τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, οπότε λοιπές
επιχειρηµατολογίες περιττεύουν!

Η αθέατη όψη του Κοµµουνισµού - short edition:
https://www.youtube.com/watch?v=cftNED092EA

"Σύντροφοι, ευτυχώς ηττηθήκαµε" έχει ονοµάσει ο Τάκης Λαζαρίδης το βιβλίο του
(εκδόσεις Πελασγός). Ο Τάκης Λαζαρίδης καταδικάστηκε εις θάνατον στην δίκη
Μπελογιάννη αλλά τελικά δεν εκτελέστηκε. Στο παρακάτω βίντεο ο ίδιος και κάποιοι άλλοι
Κοµµουνιστές µιλούν για το σφάλµα που λέγεται Κοµµουνισµός και φανερώνουν τα
παρασκήνια των Κοµµουνιστικών καθεστώτων µε επίκεντρο αυτό της ΕΣΣΔ που κάθε άλλο
παρά δηµοκρατικά ήταν, κάθε άλλο παρά υπέρ των ελευθεριών ήταν, κάθε άλλο παρά
υπέρ των απλών πολιτών ήταν... είναι ένα βίντεο που ΠΡΕΠΕΙ να δείτε!

"Ευτυχώς ηττηθήκαµε Σύντροφοι…"
https://www.youtube.com/watch?v=CQhuBje8Tgg
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1.β Τα γεγονότα πριν την 21η Απριλίου
Το κλίµα που υπήρχε στην Ελλάδα ανέκαθεν ήταν χαοτικό. Παρακάτω θα δούµε τα βασικά
ιστορικά γεγονότα - σηµεία που έπαιξαν προπαρασκευαστικό ρόλο για την αναγκαστική
επέµβαση των Απριλιανών την 21η Απριλίου του 1967.
Στην συνέντευξη του Στυλιανού Παττακού (που υπάρχει στο τέλος) αλλά και στο βιβλίο
του ίδιου "21η Απριλίου, Διατι; Ποιοι; Πως;" µας ενηµερώνει ότι οι Απριλιανοί
αναγκάστηκαν να επέµβουν εφαρµόζοντας ήδη υπάρχον σχέδιο "Προµηθεύς". Το σχέδιο
αυτό ήταν στρατιωτική επέµβαση σε περίπτωση Εθνικού κινδύνου.
Ποιος ήταν ο Εθνικός Κίνδυνος; ο 4ος γύρος του Κοµµουνισµού στην Ελλάδα δια µέσω
κυρίως του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως θα δούµε αναλυτικά παρακάτω.
Στην πραγµατικότητα το σχέδιο "Προµηθεύς" το είχε οργανώσει ο Βασιλιάς ο οποίος
γνώριζε τα σχέδια του Ανδρέα. Για να µην χάσει τον θρόνο του και σταµατήσει να τρώει
και να πίνει στην υγεία των κορόιδων, έβαλε τον αρχηγό Στρατού Σπαντιδάκη να
οργανώσει το σχέδιο Προµηθεύς, και ο Σπαντιδάκης απευθύνθηκε στην ΚΥΠ και µεταξύ
άλλων στην οµάδα του Παπαδόπουλου, χωρίς όµως να γνωρίζει η οµάδα ότι η πηγή της
εντολής ήταν ο Βασιλιάς. Το γεγονός ότι ο Βασιλιάς είχε διατάξει το σχέδιο το έµαθε η
οµάδα κατά λάθος όπως µας ενηµερώνει ο Ν. Μακαρέζος στο παρακάτω βίντεο. Λίγο πριν
λοιπόν ξεσπάσει οι µεταξύ των δυο σύγκρουση, οι Παπαδόπουλος Παττακός Μακαρέζος
τους την βγήκαν στην στροφή.
Υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ - Το Βασιλικό Πραξικόπηµα:
https://www.youtube.com/watch?v=2IZciub37Zk
το αναφέρει και ο Παπαχελάς στο βιβλίο του "Ο βιασµός της Ελληνικής Δηµοκρατία στην
σελίδα 139:
"...Στα µέσα Μαρτίου, όµως, η αµερικανική πρεσβεία επεσήµανε πως «πρόσφατα ο
βασιλέας έχει — σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας — τροµάξει από την αδυναµία του
Γεωργίου Παπανδρέου να ελέγξει τον γιο του. Ο βασιλέας έχει αρχίσει να ξανασκέπτεται το
αν θα έπρεπε να κάνει τις εκλογές τον Μάιο και να επιτρέψει στην Ε.Κ., και ειδικότερα στον
Ανδρέα Παπανδρέου, να επιβληθεί ως κυρίαρχη πολιτική δύναµη»
Το ότι ο Βασιλιάς ετοίµαζε Πραξικόπηµα αναφέρεται στην σελίδα 139:
"...Οι Αµερικανοί γνώριζαν τώρα ότι ο Κωνσταντίνος, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός
Στρατού ήταν σύµφωνοι για την επιβολή δικτατορίας σε περίπτωση που ήταν βέβαιο ότι η
Ε.Κ. θα κέρδιζε τις εκλογές του Μαΐου και την πλειοψηφία στη νέα Βουλή"
λινκ βιβλίου σε ηλεκτρονική µορφή ΕΔΩ
- το 1949 ο Ζαχαριάδης µετά την Ήττα του ΚοµµουνοΣυµµοριτοΠόλεµου, και τη αποτυχία
τους να καθιερώσουν Κοµµουνιστικό καθεστώς στην Ελλάδα και να αποκόψουν Ήπειρο,
Μακεδονία και Θράκη από την Ελλάδα, ανασύνταξε τον "πόλεµο" µε νέους µηχανισµούς.
Γνωστή δε, η "δίκη της Μόσχας'" το 1950 κατά την οποία ο Στάλιν κάλεσε τον Ζαχαριάδη
και Παρτσαλίδη για την ήττα των Κοµµουνιστών και τον Χότζα να κατηγορεί τον
Ζαχαριάδη στον Στάλιν.
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- Ανένδοτος Αγώνας:
Η κρίση νομιμότητος των εκλογών του 1961 είχε ως αποτέλεσμα τη κήρυξη του
"Ανένδοτου Αγώνος" από την Ένωση Κέντρου του Γ. Παπανδρέου προς την ΕΡΕ
του Καραμανλή και του Βασιλιά με την καταγγελία "Βίας και Νοθείας" πράγμα που
εκμεταλλεύθηκε το ΚΚΕ ενεργοποιώντας την "Τακτική του Σαλαμιού" με σκοπό να
πάρουν την εξουσία.

- Τακτική Σαλαμιού
είχε τα εξής σκέλη:
1. ΠανΕθνικός αντιφασιστικός συνασπισμός
2. ΚεντροΑριστερά μέτωπα
3. ΣοσιαλοΚομμουνιστικές κυβερνήσεις
4. Κομμουνιστικές δικτατορίες
Στάδιο πρώτο: 1961-1963 όπου οι Κομμουνιστές ΕΔΑ (ΚΚΕ) έκαναν ενιαίο πολιτικό
αγώνα με την Ένωση Κέντρου κατά των δεξιών - "ανένδοτος αγών" (Πυρηνική
Ειρήνη σελ 83)
Στάδιο δεύτερον: 1963 - 1965: δημιουργία κεντροΑριστερού μετώπου. Η ΕΔΑ
απέσυρε υποψηφίους από τις 24 εκλογικές περιφέρειες και με την "πριμοδότηση" η
Ένωση Κέντρου εξασφάλισε αυτοδυναμία 53% πράγμα που έπεισε και έδεσε το
"κοινό λαϊκό μέτωπο" το οποίο ενισχύθηκε με πρωτόκολλα συνεργασίας ΕΔΑ (ΚΚΕ)
και Ένωση Κέντρου για τις Δημοτικές Εκλογές του 1964.
Με πίεση το "κοινό Λαϊκό Μέτωπο"
α) πραγματοποιήθηκε είσοδος εκ του Παραπετάσματος 3.000 εκπαιδευμένων
Κομμουνιστών
β) Απελευθερώθηκαν εκατοντάδες Κομμουνιστές κατάδικοι
γ) οι "οργανώσεις βάσης" του ΚΚΕ από 1.400 άτομα έφτασαν τις 7.000
δ) η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε πια πάνω από 50% Κομμουνιστές
ε) Τα εργατικά συνδικάτα, η ΓΣΕΕ και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας κυριεύτηκαν
από το ΚΚΕ
ζ) συγκροτήθηκαν στην ύπαιθρο "ομάδες λαϊκών τιμωρών" κατά τα πρότυπα της
Ο.Π.Λ.Α.
η) η παιδεία παρεδόθη στο έλεος του Κομμουνισμού και της "μεταρρύθμισης"
Παπανούτσου
θ) διάβρωση νεολαίας δια της νεολαίας Λαμπράκη (πάνω από 35.000 μέλη)
ι) διάβρωση σε σώματα ασφαλείας Στρατός Αστυνομία ΕΥΠ 2ο Επιτελικό Γραφείο
ΓΕΣ
κ) Πορείες Ειρήνης με ηγέτες βουλευτές ΕΔΑ και πληρωμένους διαδηλωτές
λ) Σχέδιο "ΕΛΙΚΩΝ" αποστράτευσις 2.500 χιλιάδων αξιωματικών (από τις 7.000) οι
οποίοι είχαν υπηρετήσει κατά τον ΣυμμοριτοΠόλεμο. Απορρίφθηκε αρχικά από τον
Α/ΓΕΣ με την Κ.Ο.Σ.Σ.Α. (Κομμουνιστική Οργάνωση Στρατού Σωμάτων Ασφαλείας)
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την διαβρωμένη ΚΥΠ και του Ανδρέα υιού Πρωθυπουργού μέσω ΑΣΠΙΔΑ σιγά σιγά
προχωρούσαν το έργο τους.
Στάδιο Τρίτο: (28η Μαίου 1968 Ένωση Κέντρου και ΚΚΕ θεωρείτο ότι θα κέρδιζαν
τις εκλογές) Η ΕΔΑ (ΚΚΕ) θα συμμετείχε στην Κυβέρνηση οπότε θα ήταν μια
"ΑστικοΔημοκρατική" Κυβέρνηση όπως την αποκαλούσαν οι ίδιοι
(ΣοσιαλοΚομμουνιστική δηλαδή).
Στάδιο Τέταρτο: Η πλήρης αποδυνάμωση της Ένωσης Κέντρου και καθολικής
εδραίωσης της Κομμουνιστικής Δικτατορίας.

- Πρέσβης Ελλάδος στο Βουκουρέστι Κων/νος Χειμαριός τέλη 1964
" Το ΚΚΕ προπαρασκεύασε εισαγωγή πολεμικών όπλων στην Ελλάδα υπό το
κάλυμμα ότι δήθεν είναι Κυνηγετικά προς εφοδιασμό Κομμουνιστών"
Επιστολή προς Καθημερινή 31-05-1975
Το ίδιο είχε πει και ο Κανελλόπουλος αρχηγός τότε της ΕΡΕ σε ομιλία στην
Κλαυθμώνος.

- Υπόθεση Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. & Ανδρέας
Η υπόθεση Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. (Αξιωματικοί Σώσατε Πατρίδα Ιδανικά Δημοκρατία
Αξιοκρατία) ήταν μια στρατολόγηση Αξιωματικών του Στρατού υπό του Ανδρέα
Παπανδρέου για το νέο ΕΑΜ (αποδείξεις θα βρείτε σε παρακάτω βίντεο, στο οποίο
ο ίδιος ο Λ. Κύρκος παραδέχεται) με σκοπό την ανάληψη της εξουσίας. Ο Βασιλιάς
το μαθαίνει και για να διασφαλίσει την εξουσία του κάνει εξεταστική επιτροπή.
Το 1965 ως Πρωθυπουργός ο Γ. Παπανδρέου ήθελε να αναλάβει και το Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης, ΑΚΡΙΒΩΣ την περίοδο που διεξάγονταν οι ανακρίσεις του
Στρατοδικείου για την εμπλοκή του Ανδρέα στο Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. Ζητήθηκε άρση Ασυλία
για τον Ανδρέα και τον Παύλο Βαρδινογιάννη που δεν έγινε. Η κόντρα μεταξύ
Ένωση Κέντρου και Στέμματος δυνάμωσε διότι ο Βασιλιάς έθεσε βέτο στο να
αναλάβει ο Γ. Παπανδρέου Υπουργός Αμύνης με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Γ.
Παπανδρέου και να πέσει η Κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου. Όπως όλοι
καταλαβαίνουμε ο "Ανένδοτος Αγών" έπαιρνε σιγά σιγά εκρηκτική τροχιά.

Ο Ανδρέας των Αμερικανών & υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ
https://www.youtube.com/watch?v=3u9y1xgdkqU
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Εδώ βλέπουμε τον Ανδρέα με τον Παύλο Βαρδινογιάννη το 1964 κατηγορούμενους
για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Ζητήθηκε άρση ασυλίας τους για να δικαστούν, μια άρση
που δεν έγινε ποτέ.

Στην εφηµερίδα "Το Βήµα" η Μαργαρίτα Τσάντ - Παπανδρέου έδωσε µια σειρά από
συνεντεύξεις το 2006. Στην πρώτη από αυτές αναφέρει:
“... Ο Ανδρέας, σύµφωνα µε την κυρία Παπανδρέου, είχε έναν έµπιστο πληροφοριοδότη
στην οµάδα των στρατηγών που σχεδίαζαν κίνηµα. Το «βαθύ λαρύγγι» τον είχε
ενηµερώσει ότι το κίνηµα είχε αναβληθεί και γι' αυτό βρέθηκε να κοιµάται σπίτι του το
βράδυ της 21ης Απριλίου”
www.tovima.gr

- 8 Μαρτίου 1967 - Ο Α2/ΓΕΣ Πανουριάς ανέφερε ότι 150.000 Κομμουνιστές από
επαρχία έφτασαν στην Αθήνα και διαμένουν σε οικίες άλλων Κομμουνιστών. Ήρθε
από Σοβιετική Ένωση άνθρωπος για να δώσει γραμμή και οδηγίες στην ΕΔΑ.
Προετοιμάζονται για ανατινάξεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Στην Πάτρα θα
έρθουν όπλα με πλοία από Σοβιετική Ένωση μαζί και κεκαλυμμένοι
ΣυμμοριτοΚομμουνιστές ως Ρώσοι Ναύτες
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- 12 Απριλίου 1967 Ανδρέας - συνέντευξη σε Σουηδική εφηµερίδα

“Εξτραµπλάτερ":"Αν στις εκλογές επικρατήσουν συνθήκες όπως του 1961 (βια και
νοθεία) θα πρέπει να υπάρξουν πολλοί νεκροί, θα ξαναγίνει ένας άλλος Άγιος Δοµίνικος"

- 22η Απριλίου 1967 θα ήταν η ηµέρα ενάρξεως προεκλογικής περιόδου.
23 Απριλίου θα µίλαγε ο Γ. Παπανδρέου στην Θεσσαλονίκη επί τεθρίππου άρµατος για
εντυπωσιασµό. Σύµφωνα µε πληροφορίες Υπηρεσιών Ασφαλείας Οι Κοµµουνιστές θα
έκαιγαν οµοίωµα του Βασιλιά. Μετά θα έκαναν καταλήψεις (Διοικητικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, έδρας Γ' Σώµατος Στρατού, και όλα τα
Δηµόσια Καταστήµατα).
Μακεδονία - 25.04.1967
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- Ο Ανδρέας και το Πραξικόπηµα του
Όπως βλέπουµε στην Καθηµερινή της 22ας Φεβρουαρίου 1967, ο Ανδρέας δήλωνε ότι στις
επερχόµενες Εκλογές της 28ης Μαίου 1967
α) Αν κέρδισε η ΕΡΕ θα ήταν Βία και Νοθεία οπότε θα γινόταν µακελειό
β) Αν η Ένωση Κέντρου ήταν πρώτο κόµµα (χωρίς αυτοδυναµία) θα όρκιζε Κυβέρνηση
στην Πλατεία Συντάγµατος ο Ανδρέας µε το ζόρι και θα καθαιρούσε τον Βασιλιά βιαίως
οπότε πάλι θα γινότανε µακελειό.
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κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την εφηµερίδα σε µορφή .pdf
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Η Εφηµερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" στις 16.04.1967 κάνει πρωτοσέλιδο µε τίτλο "Κίνδυνος
Δικτατορίας". Φυσικά ΔΕΝ εννοούσε κίνδυνο από τον Παπαδόπουλο, Παττακό και
Μακαρέζο αφού ΚΑΝΕΙΣ δεν ήξερε τίποτα γι αυτούς, αλλά τον κίνδυνο υπό του Βασιλέως!
Μην ξεχνάµε ότι η εν λόγω εφηµερίδα ήταν προσκείµενη της Ένωσης Κέντρου, άρα
"έβλεπε" την δικτατορία που ετοίµαζε ο Βασιλιάς, αλλά αλληθώριζε στην δικτατορία που
ετοίµαζε ο Ανδρέας µε το Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α….
Βλέπετε οι ΣοσιαλοΚοµµουνιστές, όταν γίνονται από άλλους επαναστάσεις τις ονοµάζουν
δικτατορίες, αλλά όταν κάνουν οι ίδιοι δικτατορίες τις ονοµάζουν "επαναστάσεις" και είναι
πάντα καλές αφού είναι υπέρ του λαού... ένας λαός όµως ο οποίος στα
ΣοσιαλοΚοµµουνιστικά Καθεστώτα πάντα έχει το αναφαίρετο προνόµιο της λιµοκτονίας...

F

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την εφηµερίδα σε PDF
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Μέσα την ανάγνωση του άρθρο της "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" µπορούµε να διακρίνουµε ότι υπάρχει
µεγάλη πολιτική ένταση µεταξύ ΔεξιοΒασιλικών και ΣοσιαλοΚοµµουνιστών, ότι ο Βασιλιάς
είχε επικείµενη δικτατορία ως άσσο στο µανίκι του για να προστατέψει τον θρόνο του
δηλαδή το φαγοπότι του στο όνοµα των κορόιδων, την ανάµιξη Αµερικανών στην υπόθεση
η οποία φανερώνει κατ επέκταση και την δουλικότητα του Πολιτικού συστήµατος στους
Αµερικανούς, ότι η Ένωση Κέντρου αφήνει να εννοηθεί ότι αν βγει θα καθαιρέσει τον
Βασιλιά και ότι ο Βασιλιάς θα εµποδίσει την νίκη της Ένωσης Κέντρου για ευνόητους
λόγους...
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Για να δούµε όµως µερικά πράγµατα για τον Ανδρέα:
Ας δούµε κατ αρχάς την καταγωγή του Ανδρέα. Ο Ζιγµούνδος Μινέικο ΠολωνοΕβραικής
καταγωγής είχε µια κόρη την Σοφία, η οποία παντρεύτηκε τον Γεώργιο Παπανδρέου.
Καρπός του έρωτος τους... ο Ανδρέας. Σύµφωνα µε τον Μωσαϊκό νόµο, Εβραίος λογίζεται
αυτός που είναι από µαµά Εβραία... αποδείξεις για την εν λόγω καταγωγή ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Οι σχέσεις του Ανδρέα µε τον Ροκφέλερ:
Ο Ανδρέας Παπανδρέου σπούδασε στην Αµερική και νυµφεύτηκε (ήταν δεύτερος γάµος
αφού ο πρώτος ήταν λίγο νωρίτερα µε την Χριστίνα Ρασιά) την οµόφυλη εξ Αµερικής
Μαργαρίτα Τσάντ, η οποία λέγεται ότι ήταν ιδιαιτέρα γραµµατέας του Ροκφέλερ. Οι
σχέσεις τους µε την γνωστή οικογένεια Ροκφέλερ µάλλον ήταν κοντινές, και αυτό φαίνεται
αφενός από την χρηµατοδότηση του Ανδρέα για την δηµιουργία του ΠΑΣΟΚ το 1974 µε
100.000.000 $ από την τράπεζα Chase Manhattan η οποία ανήκει στην Οικογένεια των
Ροκφέλερ (αποδείξεις και το έγγραφο ΕΔΩ) και αφετέρου στο ότι η Μαργαρίτα Τσαντ
Παπανδρέου έφερε στην Ελλάδα την ίδια εποχή τον Φεµινισµό, δηµιούργηµα επίσης του
Ιδρύµατος Ροκφέλερ (αποδείξεις ΕΔΩ).
Επίσης οι σχέσεις Ανδρέα και Ροκφέλερ φαίνονται και στο ότι το Ροκφέλερ Foundation
δηµιούργησε ένα "Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών" για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
Ελλάδα και director της υπόθεσης...ο Ανδρέας…
Η ειρωνεία είναι ότι αρκετά νωρίτερα, το 1841, δηµιουργήθηκε η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και αργότερα το δίδυµο αδερφάκι της η Τράπεζα της Ελλάδος (1928) αµφότερες
µε το αποκλειστικό εκδοτικό προνόµιο, δηλαδή τον απόλυτο έλεγχο του ρευστού του
Ελληνικού Κράτους. Αυτές οι Τράπεζες ήταν εξ αρχής ήταν ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ µε το πλειοψηφικό
πακέτο µετοχών να ανήκουν σε εταιρείες συµφερόντων των Ρότσιλντ και Ροκφέλερ... ενώ
εντύπωση κάνει ότι µεγάλο πακέτο µετοχών έχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία.
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Λίγο νωρίτερα, το 1944, ο 25χρονος τότε Ανδρέας έλαβε µέρος στην συµφωνία του
Bretton Woods, δηλαδή στην δηµιουργία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
Παγκόσµιας Τράπεζας, τις οποίες έλεγχαν εξ αρχής οι RR (Ρότσιλντ - Ροκφέλερ). Ιδού η
φωτογραφία του Ανδρέα στο Bretton Woods:

F

F
Page 56 of 132

Τον διακρίνουµε αριστερά µε το µαύρο κοστούµι. Για τους δύσπιστους ιδού το λινκ από
την επίσηµη ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Α. Παπανδρέου: http://agp.archeio.gr/media.php?
id=68&page=history&lang=gr
Επίσης το αναφέρει και το wikipedia. Δείτε το κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Το γελοίο της υπόθεσης ήταν ότι ο Ανδρέας είχε εκδιωχθεί από την Ελλάδα και τον Μεταξά
ως Κοµµουνιστής - Τροτσκιστής και αντί να πάει στην ΕΣΣΔ πήγε στις ΗΠΑ, τώρα τι σχέση
µπορεί να έχουν οι υπό σκιάν κουµανταδόροι του ΔΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας µε
τον Ανδρέα, τον Τρότσκι, τους "Γερµανούς" Τραπεζίτες και τους Μπολσεβίκους είναι πια
γνωστό.

Ανδρέας ο “αντιΑµερικάνος"
Τις πρώτες ώρες της 21η Απριλίου οι "αµερικανοΚινούµενοι" Παπαδόπουλος Παττακός
Μακαρέζος συλλαµβάνουν κάποιους πολιτικούς τους οποίους πηγαίνουν ως πολιτικούς
κρατούµενους στο ξενοδοχείο "Πικέρµι" στο Πικέρµι. Μεταξύ αυτών και ο "αντιΑµερικανός"
Ανδρέας…
Ας αφήσουµε τα στοιχεία να αποδείξουν ποιος ήταν αµερικανοΚινούµενος και κατά πόσο ο
Ανδρέας ήταν αντιΑµερικανός.
Η εφηµερίδα Μεσηµβρινή της 21ης Απριλίου του 1987, για την συµπλήρωση 20 ετών από
την έναρξη της επανάστασης κάνει ένα αφιέρωµα το οποίο σας παραδίδεται στις οθόνες
σας, τα έγγραφα που παραθέτει η εφηµερίδα είναι αποχαρακτηρισµένα τα οποία είδαν το
φως της δηµοσιότητος. Σε αυτό το έντυπο αποδεικνύεται αφενός ότι οι Αµερικανοί δεν
είχαν ιδέα και ότι πιάστηκαν στον ύπνο, και αφετέρου ότι το µόνο πράγµα που τους
ενδιέφερε ήταν µην πάθει κάτι ο Ανδρέας!
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Δείτε τις αποδείξεις:
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Τι προκύπτει από τα αποχαρακτηρισµένα του state department?
ότι οι Αµερικάνοι δεν γνωρίζουν ποιοι έκαναν το πραξικόπηµα, και δίνεται η εντολή η
Αµερικάνικη Πρεσβεία να ψάξει να τους βρει ΆΜΕΣΑ για να τους απειλήσει ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ
ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!!! Ποιος ήταν
ρε παιδιά τελικά ο Ανδρέας που θα ξεσηκωνόταν ολόκληρη Αµερική;;;;;
"Εµπιστευτικό 4753 21.04.1967 ώρα 11:25
1. Από διάσπαρτες ακόµη πληροφορίες, σχηµάτισα την εντύπωση ότι το
εκδηλωθέν σήµερα το πρωί κίνηµα, έγινε από µικρο τµήµα του στρατού και δεν
περιλαµβάνει, επαναλαµβάνω δεν περιλαµβάνει την ανώτατη ηγεσία, τον
Βασιλέα ή πολιτικούς αρχηγούς. Οι αρχηγοί των επιτελείων αντιµετωπίζοντας το
ερώτηµα αν θα συνεργαστούν φαίνονται όλοι να συµµετέχουν και να
συνεργάζονται ενεργώς στον σχεδιασµό των υπόλοιπων ενεργειών. Η διοίκηση
του στρατού φαίνεται ΕΝΩΜΕΝΗ και πλήρως αφοσιωµένη στο κίνηµα (άρα δεν
µπορούµε να τους "σπάσουµε" σαν να έλεγε ο Αµερικάνος ). Ο Βασιλεύς δεν φαίνεται
να φοβάται πλέον πιθανή σύλληψη του όπως όταν του µίλησε ο στρατιωτικός
ακόλουθος στις 4:15 τοπική ώρα, αλλά µάλλον φαίνεται να έχει επαφή µε την
στρατιωτική ηγεσία, σκεπτόµενος προς τα που θα βαδίσει εν συνεχεία. Πιθανώς
να ρωτήθηκε αν θα αναλάβει την στρατιωτική ηγεσία και όλοι τονίζουν
εµφαντικώς την πίστη τους στον βασιλέα και το ΝΑΤΟ.
2. Μας είπαν ότι τα περισσότερα µέλη της κυβερνήσεως Κανελλόπουλου
βρίσκονται υπό προστατευτική κράτηση. Ο Ανδρέας φέρεται σε τοπική
στρατιωτική φυλακή.
3. Επειδή ακούσαµε ότι φήµες ότι µερικοί πολιτικοί κρατούµενοι
κακοποιήθηκαν, είπα στον διοικητή της JUSSMAG και τον στρατιωτικό ακόλουθο
να τηλεφωνήσουν στον στρατηγό Παπαδάτο και να διαµηνύσουν ότι παρόµοιες
πράξεις θα µεγαλώσουν πάρα πολύ τις τις περιπλοκές µιας ήδη µπλεγµένης
καταστάσεως
4. Από ότι γνωρίζουµε επικρατεί ησυχία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κρήτη και στις
άλλες περιφέρειες
5. Δεν βλέπω ενδείξεις αντιστάσεως στο κίνηµα (συνεχίζει να σχολιάζει ότι είναι
ενωµένοι και ότι δεν υπάρχει τρωτό σηµείο για να το διασπάσουν!!!)
Εδώ λοιπόν βλέπουµε ότι οι Αµερικάνοι όχι µόνο δεν ήταν πίσω από τους Απριλιανούς
εφόσον δεν γνώριζαν ποιοι ήταν οι αρχηγοί του κινήµατος, αλλά προσπαθούσαν να βρουν
τρωτό σηµείο για να "σπάσουν" το κίνηµα. Αυτό µας δείχνει παράλληλα ότι ήταν
ανήµποροι στο να κάνουν κάτι κατά των Απριλιανών άρα δεν είναι παντοδύναµοι όπως µας
τους παρουσιάζουν... αυτό σηµαίνει επίσης ότι το παραµύθι που τρώµε από το 1974 και
δώθε ότι "µας πιέζουν οι Αµερικάνοι και δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς" ΕΙΝΑΙ
ΨΕΜΑΤΑ!!!
Αξιοσηµείωτο εµπιστευτικό όπως θα διαβάσετε στο pdf είναι το 4769 21.04.1967 ώρα
16.10 στο οποίο ο πατέρας της Μαργαρίτας Τζαντ Παπανδρέου ενηµερώνει τον πρέσβη,
ότι η Μαργαρίτα και τα παιδιά της είναι Αµερικανοί Υπήκοοι, δηλαδή ο Γιωργάκης
που έγινε Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι Αµερικανός Υπήκοος, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ
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ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ;;;;;

Τα ίδια πράγµατα αναφέρονται και στο βιβλίο του Παπαχελά "Ο βιασµός της Ελληνικής
Δηµοκρατίας”.
Στην σελίδα 146 αναφέρει ότι οι Αµερικανοί πιάστηκαν στον ύπνο:
"...ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 3 ΤΟ ΠΡΩΙ της 21ης Απριλίου, ο ανιψιός του πρωθυπουργού Παναγιώτη
Κανελλόπουλου Διονύσης Λιβανός εµφανίστηκε στην είσοδο της κατοικίας του αµερικανού
πρέσβη και ζήτησε από τον φρουρό να δει αµέσως τον Τάλµποτ. Ο µπάτλερ ξύπνησε τον
πρέσβη, ο οποίος θορυβηµένος αντίκρισε τον Λιβανό να του περιγράφει τη σύλληψη του
Κανελλόπουλου και την ανησυχία της συζύγου του. Η πρώτη σκέψη που πέρασε από το
µυαλό του Τάλµποτ ήταν πως «ή ο βασιλέας γνώριζε ότι θα γίνει πραξικόπηµα και µε
κορόιδεψε ή κάποιοι µας κορόιδεψαν και τους δυο»

- Το κέντρο επικοινωνιών του Στέητ Ντηπάρτµεντ στην Ουάσιγκτον ειδοποίησε τους

αρµοδίους και κάλεσε τον υπεύθυνο των ελληνικών υποθέσεων Νταν Μπρούστερ και
τον βοηθό του Τζων Όουενς να προσέλθουν στο κτίριο όπου θα συνεδρίαζε η ειδική
επιτροπή που ασχολιόταν µε κρίσεις σε διάφορες χώρες. Κανείς δεν ήταν ακόµη βέβαιος
τι είχε συµβεί, αν επρόκειτο για βασιλικό πραξικόπηµα ή για κίνηµα άγνωστων
στρατιωτικών

- Ο Τάλµποτ, που ήταν ακόµη µόνος στο κτίριο της πρεσβείας, µια και δεν είχαν ακόµη
προλάβει να φτάσουν οι συνεργάτες του και οι υπεύθυνοι του σταθµού της CIA,
ενηµέρωσε την Ουάσιγκτον ότι δεν είχε πληροφορίες για τους κινηµατίες, αλλά
διακινδύνευσε την πρόβλεψη ότι «θα πρέπει να είναι ανώτατοι αξιωµατικοί»

- Ο σταθµάρχης της CIA Τζακ Μώρυ και ο δεύτερος στην ιεραρχία του σταθµού Χάρρυ
Γκρην έδειχναν αιφνιδιασµένοι από τις εξελίξεις. Ο Μώρυ, µαζί µε ορισµένους
διπλωµάτες της πρεσβείας, ειδοποιήθηκαν για το πραξικόπηµα από την Ουάσιγκτον".

Στην σελίδα 153 αναφέρει για τον Ανδρέα:
"...Ο Τάλµποτ έδωσε εντολή σε όλα τα στελέχη της αποστολής να συστήσουν σε όλους
τους συνοµιλητές τους να αποφευχθεί η αιµατοχυσία. Στη συνάντησή του µε τον Κόλλια
και τον Σπαντιδάκη αναφέρθηκε ειδικά στην τύχη του Ανδρέα και των άλλων κρατουµένων
και πήρε τη διαβεβαίωση του Σπαντιδάκη ότι δεν επρόκειτο να γίνουν εκτελέσεις"
Επίσης και στην σελίδα 156:
"...Το Στέητ Ντηπάρτµεντ ενηµέρωσε την πρεσβεία στην Αθήνα για το αυξανόµενο
ενδιαφέρον για τη ζωή του νεώτερου Παπανδρέου, καθώς και για τις φήµες σύµφωνα µε
τις οποίες είχε ήδη εκτελεστεί. Οι αρµόδιοι αξιωµατούχοι έδιναν την άδεια στον Τάλµποτ
να παράσχει επίσηµη προστασία στην οικογένεια του Ανδρέα, µια και όλα τα µέλη της ήταν
Αµερικανοί υπήκοοι.
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Ο Τάλµποτ καθησύχασε την Ουάσιγκτον πως είχε εξασφαλίσει διαβεβαιώσεις των
πραξικοπηµατιών για τη τύχη του Ανδρέα"
Στις σελίδες 153 - 154 φαίνεται ότι οι Αµερικανοί ενώ ξεκίνησαν να κάνουν αρνητικές
δηλώσεις κατά της Επανάστασης τελικά σιώπησαν. Ο Παπαδόπουλος από ότι φαίνεται
ήξερε καλό σκάκι…
"...Οι υπεύθυνοι του Στέητ Ντηπάρτµεντ στο τµήµα που ησχολείτο µε την Ελλάδα
συνέταξαν µια ανακοίνωση Τύπου, βάσει των εισηγήσεων του Τάλµποτ (Αµερικανός
Πρέσβης στην Αθήνα). Ο υφυπουργός Μπατλ έστειλε το σχέδιο της ανακοίνωσης στην
Αθήνα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 22 Απριλίου: «Η νόµιµη ελληνική κυβέρνηση
ανετράπη µε στρατιωτικό πραξικόπηµα. Οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακά αντίθετες προς την
αλλαγή δηµοκρατικών κυβερνήσεων µε τη χρήση βίας και λυπούνται, για λόγους αρχής,
όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι όµως ασαφείς και δεν είναι
φρόνιµο να κάνουµε περισσότερα σχόλια έως ότου ξεκαθαρίσουν. Παρακολουθούµε την
κατάσταση στην Ελλάδα όσο καλύτερα γίνεται».
Ο Τάλµποτ συµφώνησε µε το σχέδιο της ανακοίνωσης που επρόκειτο να εκδοθεί στην
Ουάσιγκτον. Ο υπουργός των Εξωτερικών Ρασκ απέρριψε ωστόσο το σχέδιο και έδωσε
εντολή να µη γίνει καµία δήλωση. Ο σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τζόνσον Γουώλτερ
Ράστοου τον ενηµέρωσε για την απόφαση του Ρασκ να διατάξει «πλήρη σιωπή» εκ µέρους
του Στέητ Ντηπάρτµεντ.
Ο σύµβουλος του προέδρου εξηγούσε εν συνεχεία πως η σιωπή της Ουάσιγκτον θα
µπορούσε να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι βρισκόταν πίσω από το πραξικόπηµα. Την ίδια
στιγµή, συµπλήρωνε ο Ράστοου, µια κατηγορηµατική ή έστω χλιαρή δήλωση εναντίον των
πραξικοπηµάτων θα περιέπλεκε την κατάσταση στην Αθήνα, τη στιγµή που «οι νέοι ηγέτες
προσπαθούν ακόµη να οργανώσουν και να διευρύνουν όσο γίνεται την κυβέρνησή τους».
Ο Τάλµποτ πιστεύει ότι ο Ντην Ρασκ επέβαλε τη σιωπή της αµερικανικής κυβέρνησης,
επειδή πίστευε ότι η σταθερότητα του NATO και της Ανατολικής Μεσογείου ήταν πολύ πιο
σηµαντική από την καταδίκη του πραξικοπήµατος. Κατά τον Τάλµποτ, ο Ρασκ επηρεάστηκε
επίσης από το γεγονός ότι ο βασιλέας όρκισε την κυβέρνηση των πραξικοπηµατιών,
δίνοντάς της νοµικό κάλυµµα. Ο αναπληρωτής υφυπουργός των Εξωτερικών Στούαρτ
Ρόκγουελ εκτιµά από την πλευρά του ότι ο Ρασκ διαπίστωσε πολύ γρήγορα ότι το
πραξικόπηµα δεν απειλούσε σε καµία περίπτωση τα αµερικανικά συµφέροντα, ενώ
συνειδητοποιούσε, από τα τηλεγραφήµατα του Τάλµποτ, ότι το πραξικόπηµα έγινε δεκτό
µε απάθεια και χωρίς δυναµικές αντιδράσεις από την κοινή γνώµη"
Για να δείτε το βιβλίο σε ηλεκτρονική µορφή κάντε κλικ ΕΔΩ
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Την τρίτη 14.10.2008, ώρα 18:00, στον τηλεοπτικό δίαυλο ΕΡΤ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον
Παύλο Ιωαννίδη, σήµερα αντιπρόεδρο του Ιδρύµατος Ωνάση, πρώην γενικό διευθυντή της
Ολυµπιακής Αεροπορίας, αρχικυβερνήτη της Ο.Α., προσωπικό πιλότο του Αριστοτέλη
Ωνάση, ήρωα της αντιστάσεως κατά της Γερµανικής κατοχής, αξιωµατικό του Ελληνικού
Στρατού και της Πολεµικής Αεροπορίας Μέσης Ανατολής 1944 -1945
-----------------------------Άφωνοι οι θεατές είδαν και άκουσαν τον Παύλο Ιωαννίδη (ουδεµία συγγενική σχέση µε τον
αρχηγό της ΕΑΤ ΕΣΑ και Εβραιοκίνητο προδότη εναντίον της Στρατιωτικής Κυβερνήσεως
1967 - 1973, να δηλώνει τηλεοπτικώς τα κάτωθι:
-----------------------------“Ήµουν ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της Ο.Α. το οποίο στις αρχές του Σεπτεµβρίου
του 1967 µετέφερε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και την ακολουθία του στην Νεά Υόρκη δια
να παραστεί σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες στο Λονγκ Άιλαντ της Ν.Υ. σε ανεπίσηµη επίσκεψη.
Στις 13 Σεπτεµβρίου του 1967, ήτοι τρείς µήνες πριν από την εκδήλωση του αντικινήµατος
του Βασιλιά εναντίον της Στρατιωτικής Κυβέρνησης στις 13 Δεκεµβρίου του 1967, Ο
Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα µε αεροσκάφος της Ο.Α. δροµολογίου Νέα Υόρκη Αθήνα. Έτυχε να είµαι πάλι εγώ ο Κυβερνήτης του αεροσκάφους. 15 λεπτά µετά την
απογείωση, ο πύργος ελέγχου της Νέας Υόρκης µου ζήτησε να αλλάξω συχνότητα
ασυρµάτου δια να µου µεταδώσει εµπιστευτικό µήνυµα του προέδρου των ΗΠΑ Λύντον
Τζόνσον προς τον Κωνσταντίνο
Άλλαξα συχνότητα και πήρα χαρτί και µολύβι και έγραψα το µήνυµα του Τζόνσον το οποίο
µετέφερα και στον Κωνσταντίνο. Σε αυτό το µήνυµα ο Πρόεδρος Τζόνσον καλούσε τον
Κωνσταντίνο να ανατρέψει την Στρατιωτική Ελληνική Κυβέρνηση
πηγή...

Επίσης ένα ακόµα στοιχείο που δείχνει ότι οι Αµερικανοί δεν ήξεραν ποιοι έκαναν την
Επανάσταση της 21ης Απριλίου και ότι πιάστηκαν στον ύπνο είναι τα λόγια της ίδιας της
Μαργαρίτας Τσαντ - Παπανδρέου σε συνέντευξη της στην εφηµερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" το 2006.
Ιδού τι λέει:
"...Όταν τον είδα (διπλωµάτη της Πρεσβείας των ΗΠΑ, Νόρµπερτ Άνσουτζ), του είπα ότι
ανησυχούσα για τη ζωή του Ανδρέα και ήθελα να µάθω τι γνώριζε για την κατάσταση.
Αυτό που µε εντυπωσίασε ήταν ότι φάνηκε απόλυτα µπερδεµένος µε αυτό που είχε
συµβεί, µου είπε ότι δεν περίµενε κάτι τέτοιο. Με ρώτησε αν ήξερα οτιδήποτε, δεν
περίµενα να µου ζητάει πληροφορίες ένας πράκτορας της CIA"
Στην ίδια συνέντευξη η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου αναφέρει ότι ο Αµερικανός
Πρόεδρος Lyndon B. Johnson έδωσε εντολή να µην πειραχτεί ο Ανδρέας
"...Κάποια στιγµή αργότερα έµαθα ότι ο Τζόνσον είχε γυρίσει στον ανώτατο σύµβουλό του
και του είχε πει: "Πάρε αυτούς τους τύπους που κυβερνούν στην Ελλάδα και πες τους να
σταµατήσουν να σαχλαµαρίζουν µε αυτόν τον Παπανδρέου"
www.tovima.gr
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Δείτε το ευχαριστήριο γράµµα της Μαργαρίτας Τσάντ Παπανδρέου στον Αµερικανό
Πρόεδρο Lyndon B. Johnson:

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το γράµµα σε µορφή .pdf

Ο Αµερικάνος Πρόεδρος Lyndon B. Johnson έστειλε διαβατήριο για τον Ανδρέα (γιατί
µόνο για τον Ανδρέα;) το οποίο ο Ελληνοαµερικανός Γκας Αβρακότος παρέδωσε στους
συνταγµατάρχες λέγοντας τους τα εξής:

Ο γιός της σκύλας:
https://www.youtube.com/watch?v=5_ZBqnsMay0
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Ήταν βλέπετε παλαιοί γνωστοί οι Παπανδρέιδες µε τον Lyndon B. Johnson... τους
βλέπουµε εδώ το 1964:

F
Ένα πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση της διάσωσης του Ανδρέα ήταν ο John Kenneth
Galbraith ο οποίος διετέλεσε στο administration δίπλα στον Lyndon B. Johnson αλλά και
prominent progressive economist στο University of Texas at Austin Lyndon B. Johnson
School of Public Affairs. Τον γιό του James Kenneth Galbraith τον συναντάµε ξανά όταν ο
Τσίπρας πήγε στο Τέξας προεκλογικώς (σχετικό άρθρο ΕΔΩ και ΕΔΩ) αλλά και στο γεύµα
του Βαρουφάκη µαζί µε τον Σόρος. Ο James Kenneth Galbraith εκτός από τις σχέσεις του
µε το "Lyndon B. Johnson School of Public Affairs" (προφιλ ΕΔΩ) και το "Department of
Government, University of Texas at Austin" είναι και στο "Levy Economics Institute of Bard
College" (προφίλ ΕΔΩ)

Βλέπουµε σχετικό άρθρο της Κυριακάτικης Καθηµερινής στις 19.04.2015
"Δείπνο µε Σόρος
Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης είχε την
ευκαιρία να συζητήσει τη διαπραγµατευτική τακτική της ελληνικής κυβέρνησης µε τον
γνωστό γκουρού Τζορτζ Σόρος και άλλους διακεκριµένους συνδαιτυµόνες. Το κλειστό
τραπέζι έγινε στο Βερολίνο στο ξενοδοχείο Aldon και το βασικό που πήραν µαζί τους οι
παρευρισκόµενοι ως συµπέρασµα είναι ότι η Αθήνα θα «µπλοφάρει» µέχρι τέλους,
απειλώντας να µην πληρώσει κάποια από τις επόµενες δόσεις προς το ΔΝΤ. Ο κ.
Βαρουφάκης είχε µιλήσει στο συνέδριο που οργάνωσε το think tank του κ. Σόρος, µε το
οποίο συνεργάζονται και όλοι οι βασικοί σύµβουλοι της κυβέρνησης για τη
διαπραγµάτευση, οι καθηγητές Τζόσεφ Στίγκλιτζ, Τζέιµς Γκαλµπρέιθ και Τζέφρι Σακς. Οι
παλαιότεροι ενθυµούνται πως αυτή ήταν η ίδια άτυπη οµάδα που συµβούλευε τον κ.
Γιώργο Παπανδρέου κατά την περίοδο της διαπραγµάτευσης πριν από το Μνηµόνιο"
kathimerini.gr
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Ιδού τα βίντεο τα οποία µεταξύ άλλων φανερώνουν για το αν οι Αµερικάνοι γνώριζαν ποιοι
έκαναν την Επανάσταση, για τον ρόλο του Ανδρέα και το πραξικόπηµα που ετοίµαζε, το
πραξικόπηµα που ετοίµαζε και ο Βασιλιάς, το γιατί έπεσε ο Παπαδόπουλος και ποιοι και
γιατί διάλεξαν Ιωαννίδη. Ακόµα τις δράσεις των Κοµµουνιστών µε µαρτυρίες πάντα από
τους ίδιους, στο οποίο οι ίδιοι λένε για τις βόµβες που έβαζαν στην Αθήνα επί
Παπαδοπούλου, Παττακού, Μακαρέζου.Τις αυτοσχέδιες βόµβες τις έβαζαν ανάµεσα στον
κόσµο...σας θυµίζει τίποτα αυτό;
21η Απριλίου και Kοµµουνισµός 1/3:
https://www.youtube.com/watch?v=Kzv7JIwRnN0
21η Απριλίου και Kοµµουνισµός 2/3:
https://www.youtube.com/watch?v=WP-AU2Qge9g

21η Απριλίου και Kοµµουνισµός 3/3:
https://www.youtube.com/watch?v=M7h7eqb8-Wc

Ο Παπαδόπουλος δεν ήταν των Αµερικανών:
https://www.youtube.com/watch?v=N2WgobLRpFU

Τα λεγόµενα του Λ. Κύρκου ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου έριξε τις ευθύνες στον Ανδρέα για
την επέµβαση των Συνταγµαταρχών το επιβεβαιώνει και η Μαργαρίτα Τσάντ - Παπανδρέου
στην συνέντευξη της στο “ΒΗΜΑ"
"Ο πατέρας του ήταν αρκετά επικριτικός για την ανυποχώρητη στάση του Ανδρέα και του
επέρριπτε εµµέσως µερίδιο της ευθύνης για τις πράξεις των συνταγµαταρχών"
www.tovima.gr
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Στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ το 2006 ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος έδωσε µια σειρά από
συνεντεύξεις µε θέµα τα γεγονότα της 21ης Απριλίου 1967. Συγκεκριµένα την ηµεροµηνία
11.02.2006 ο Βασιλιάς µας δίνει κάποια χρήσιµα στοιχεία.

F
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F
Εδώ φανερώνεται ότι και ο Βασιλιάς ετοίµαζε Πραξικόπηµα
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F
Εδώ φαίνεται ότι ο Κόλλιας ήταν πρόσωπο του Βασιλιά
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Για να ευθυµήσουµε (κλαυσίγελος) ας δούµε µια απάντηση της Μαργαρίτας στο “ΒΗΜΑ"
- Ποια είναι η τελευταία ανάµνηση που έχετε από την Ελλάδα προτού
επιστρέψετε, το 1974;
«H ανάµνηση που έχω από τις τελευταίες ηµέρες της διαµονής µας στην Ελλάδα προτού
φύγουµε για την εξορία, είναι η εικόνα του τελευταίου δείπνου µας µε τον Γεώργιο
Παπανδρέου το βράδυ πριν από την προγραµµατισµένη αναχώρησή µας. H συζήτηση που
είχαµε στο τραπέζι δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη. Ήταν γεµάτη από τη συνειδητοποίηση ότι
έπρεπε να πούµε αντίο, ότι οι πιθανότητες να κυβερνήσει ο Ανδρέας την Ελλάδα µία ηµέρα
είχαν µειωθεί σηµαντικά και ότι ξεριζώναµε την οικογένεια για µία ακόµη φορά µε άγνωστο
προορισµό, προς ένα άγνωστο µέλλον.
www.tovima.gr

...οι πιθανότητες να κυβερνήσει ο Ανδρέας την Ελλάδα µία ηµέρα είχαν µειωθεί
σηµαντικά... χωρίς λόγια…
...τώρα πόσο άγνωστος µπορούσε να είναι ο προορισµός της συµµορίας Παπανδρέου στις
ΗΠΑ από την στιγµή που η Μαργαρίτα ήταν Αµερικανίδα, ο Ανδρέας σπούδασε στις ΗΠΑ,
το δεδοµένο ότι ήταν καθηγητής σε Αµερικανικά Πανεπιστήµια και µέλος του Rockefeller
Foundation και οι ΗΠΑ κίνησαν ουρανό και γη για να µην τον καθαρίσουν οι Απριλιανοί
είναι ένα αίνιγµα…
Η σειρά των συνεντεύξεων που έδωσε η Μάργκαρετ στο ΒΗΜΑ και συγκεκριµένα στον
Παπαχελά ήταν γενικότερα "κεντηµένες" πολύ προσεγµένα, αλλά όσο προσεγµένο και να
είναι πάντα κάπου τους ξεφεύγει κάτι…
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F
Σε αυτό το βιβλίο ο βιογράφος του Γ. Παπαδόπουλου Μάνος Ν. Χατζηδάκης παραθέτει τα
ΌΧΙ του Παπαδοπούλου µεταξύ των οποίων το µεγάλο ΌΧΙ του 1973 στους Αµερικανούς
όταν αυτοί αιτήθηκαν να χρησιµοποιήσουν την Βάση της Σούδας για να βοηθήσουν το
βαλλόµενο Ισραήλ από τους Άραβες.
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Ας δούµε τώρα τι έγινε µε το Πολυτεχνείο:
Ο Αξιωµατικός του Άρµατος µιλάει για το Πολυτεχνείο:
https://www.youtube.com/watch?v=k2B_ktz727k
Οι νεκροί του πολυτεχνείου:
https://www.youtube.com/watch?v=htVDrWn5lig

Περί Νεκρών του Πολυτεχνείου 1/2:
https://www.youtube.com/watch?v=mbR1x66YIOg

Περί Νεκρών του Πολυτεχνείου 2/2:
https://www.youtube.com/watch?v=tWCTjEPIAPQ

Η Εισαγγελική έρευνα Τσεβά ανέφερε ότι βάσει µαρτυριών υπήρξαν θύµατα αλλά ποτέ ο
Τσεβάς δεν βρήκε τα πτώµατα. Αυτό σηµαίνει ότι είτε δεν υπήρξαν πτώµατα, είτε υπήρξαν
αλλά κάποιοι τα εξαφάνισαν. Αν ισχύει το δεύτερο γεννάται η ερώτηση ΠΟΙΟΙ τα
εξαφάνισαν και ΓΙΑΤΙ τα εξαφάνισαν; τι ήθελαν να µην φανεί; Μια άποψη είναι ότι τα
πτώµατα έπεσαν από πυρά τα οποία δεν είχαν στην διάθεση τους ο Ελληνικός Στρατός και
η Ελληνική Αστυνοµία…

- Η υπ’ αριθµόν 33437 αναφορά της συγκλήτου του Πολυτεχνείου της 11/10/1975, προς
τον εισαγγελέα Δ. Τσεβά, που επιβεβαιώνει ότι κανένας σπουδαστής δεν σκοτώθηκε
κατά το τριήµερο

- Η µαρτυρία του πρυτάνεως του Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Κονοφάγου στις 20/1/1975, στο
πενταµελές εφετείο Αθηνών, ότι µέσα στο πολυτεχνείο δεν σκοτώθηκε κανείς φοιτητής
και τα ίδια βεβαιώνει και στο βιβλίο του « Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου» 1982 µε την
προσθήκη ότι ούτε κανείς άλλος πολίτης έχασε την ζωή του µέσα στο Πολυτεχνείο.

- Μολονότι το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος απεφάσισε, κατόπιν εντολών του τότε
υπουργού Δηµοσίων Έργων και µετέπειτα Δικαιοσύνης Γ.Α.Μαγκάκη, να απονείµει
«τιµητική σύνταξη» στις οικογένειες των σπουδαστών που «έχασαν την ζωή τους στο
Πολυτεχνείο», ουδείς δικαιούµενος ή µαυροφορεµένη µητέρα ανευρέθη ή έλαβε την
ανωτέρω σύνταξιν, που παρέµεινε τελικώς αζήτητη.

Ο εισαγγελέας Τσεβάς συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια στο νεκροθάλαµο του
Ρυθµιστικού, του µεγαλύτερου νοσοκοµείου της χώρας όπου διακοµίστηκαν οι
περισσότεροι τραυµατίες και νεκροί του Πολυτεχνείου.
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Εκεί διαπίστωσε αµέσως ότι µόνο στις 16 προς 17 Νοεµβρίου διακοµίστηκαν 10 νεκροί οι
οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ! Αυτό προέκυψε από τις επίσηµες αναφορές των
νοσηλευτών που ήταν υπεύθυνοι του νεκροθαλάµου.
Ο Νικ. Νίκας, ο οποίος είχε υπηρεσία ως τις 11 το βράδυ της 16ης Νοεµβρίου, κατέθεσε
στον εισαγγελέα ότι "παρέλαβε και τοποθέτησε εις τον νεκροθάλαµον επτά πτώµατα νέων
ανδρών, ηλικίας 22-25 ετών, τα οποία δεν συνοδεύοντο από πιστοποιητικόν θανάτου και
κάρταν περί της ταυτότητος του νεκρού". Ο Ιωάννης Μάρας, που ανέλαβε υπηρεσία
αµέσως µετά τον Νίκα, κατέθεσε ότι "παρέλαβε επτά πτώµατα, νέων οµοίως ανδρών,
ηλικίας 20-35 ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα ήσαν αγνώστου ταυτότητος"!
Όταν ο Δηµήτρης Τσεβάς θελήσει να µάθει τον επίσηµο αριθµό των νεκρών στα αρχεία
του νοσοκοµείου, βρέθηκε προ εκπλήξεως. "Και ούτω κατά την τραγικήν εκείνην νύκτα
των γεγονότων, 16 προς 17 Νοεµβρίου 1973, ένδεκα πτώµατα αγνώστων νέων
διακοµίζονται εις το Ρυθµιστικόν Κέντρον Αθηνών, άτινα όµως, πλην ενός - κατά τα
επίσηµα στοιχεία του νοσοκοµείου -, ουδαµού εµφανίζονται, ούτε καταχωρίζονται!”.
Στο πολυσέλιδο πόρισµα που συνέταξε τον Οκτώβριο του 1974 υπογράµµιζε για το θέµα:
"... Και η ανυπαρξία επισήµων στοιχείων εν τω νοσοκοµείω δεν αποδεικνύει βεβαίως
την ανυπαρξία πτωµάτων, διότι αι καταθέσεις είναι κατηγορηµατικαί και σαφείς και πλήρως
εκ της ερεύνης εβεβαιώθη ότι ουδεµία εγένετο επίσηµος εγγραφή του πλήθους των
εισαγοµένων τότε τραυµατιών εις το Γενικόν βιβλίον της πύλης".
Ποιοι και πόσοι ήταν οι άγνωστοι νεκροί του Πολυτεχνείου
Ο διακεκριµένος εισαγγελέας δεν κατάφερε να δώσει µια κατηγορηµατική απάντηση.
Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση που κάνει το 1974:
"Παραµένει βεβαίως πάντοτε το ερώτηµα: Τι εγένοντο τα πτώµατα των νεκρών
τούτων και διατί οι οικείοι των εξακολουθητικώς σιωπούν; Δεν είναι εύκολος η
απάντησις εις τον χαράσσοντα τας γραµµάς ταύτας. Είναι υποχρέωσις, όµως, η έναντι του
προβλήµατος θέσις και η κατανόησις των ανερµηνεύτων ή αδυνάτων".
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι το πόρισµα Τζεβά αναφέρεται ότι ο Παπαδόπουλος ήταν
αντίθετος σε κάθε επέµβαση στο Πολυτεχνείο, και όταν ο Μαρκεζίνης και οι υπουργοί
πίεσαν για επέµβαση ο Παπαδόπουλος τους απάντησε “"Ας τα σπάσουν. Ας κάψουν και το
Πολυτεχνείον. Έχοµεν λεπτά δια να τα ξαναφτιάξωµεν. Ας κατεβούν και στους δρόµους.
Ας σπάσουν τις βιτρίνες"
Για λόγους ιστορικούς παραθέτουµε ακόµα ένα στοιχείο, ότι η Δαµανάκη "Εδώ
πολυτεχνείο" είναι Εβραία όπως η ίδια παραδέχθηκε µέσα στο κΥνοβούλιο και ιδού τα
πρακτικά µέσα από την ιστοσελίδα της Βουλής
(δείτε το σχετικό άρθρο κάνοντας κλικ ΕΔΩ)

Το ότι η ΕΑΤ ΕΣΑ του Ιωαννίδη και πράκτορες της CIA και Μοσάντ ήταν υποκινητές της
όλης ιστορίας αποδεικνύεται και από τα λεγόµενα των ίδιων των Κοµµουνιστών. Οι
κοµµουνιστές νόµιζαν βέβαια ότι µέσα στο Πολυτεχνείο είχαν εισχωρήσει οι πράκτορες µε
σκοπό να τους διαλύσουν, αλλά η πραγµατικότης είναι ότι σκοπός τους ήταν να
δηµιουργήσουν καταστάσεις κατάλληλες για να ρίξουν τον Παπαδόπουλο και να αναλάβει
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ο Ιωαννίδης. Οι κοµµουνιστές ακόµα νοµίζουν ότι το τριήµερο του Πολυτεχνείου ήταν µια
αυθόρµητη παλαική εξέγερση, δεν θα καταλάβουν ποτέ ότι η οποιαδήποτε δράση αυτού
του µεγέθους γίνεται πάντα µε την ανοχή του κρατικού µηχανισµού - µυστικών
υπηρεσιών.
Ας δούµε τι έγραφε τότε το υπ’ αριθµόν 8 τεύχος της «Πανσπουδαστικής», της φοιτητικής
οργάνωσης του ΚΚΕ:
«Καταγγέλλουµε την προσχεδιασµένη εισβολή στο χώρο του Πολυτεχνείου την Τετάρτη,
14 του Νοέµβρη, 350 περίπου προβοκατόρων της ΚΥΠ, σύµφωνα µε το προβοκατόρικο
σχέδιο των Ρουφογάλλη-Καραγιαννόπουλου, µε σκοπό να προβάλλουν µε κάθε µέσο
τραµπουκισµού και προβοκάτσιας, γελοία και αναρχικά συνθήµατα που δεν εκφράζανε τη
στιγµή και τις συγκεκριµένες δυνάµεις. Για να µπορέσουν παραπέρα, κατασκευάζοντας (και
µε τη βοήθεια των χουντικών µέσων ενηµέρωσης) την εικόνα µιας µεµονωµένης
εξτρεµιστικής αναρχικής εξέγερσης, να χρησιµοποιήσουν το χιλιοτριµµένο πρόσχηµα του
“επαπειλούµενου κοινωνικού καθεστώτος”, για να δικαιολογήσουν την επαναφορά του
στρατιωτικού νόµου και το δυνάµωµα της αιµατηρής τροµοκρατίας. Ενέργειες που οι
Αµερικάνοι και η χούντα είχαν από καιρό πάρει την απόφαση να επιβάλλουν ύστερα από
την παταγώδη αποτυχία της χουντοµαρκεζινικής προσπάθειας καθήλωσης και εκτόνωσης
της λαϊκής πάλης».

F
Τα ΣοσιαλοΚοµµουνοκρατούµενα ΜΜΕ µε αιώνιο δεκανίκι τους δεξιούς προπαγανδίζουν
ακόµα και σήµερα ότι το Πολυτεχνείο έριξε την Χούντα... ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνέβη κάτι τέτοιο,
αφενός διότι ήδη από τις 8 Οκτωβρίου του 1973 η παρένθεση της 21ης Απριλίου είχε
κλείσει επίσηµα, υπήρχε µεταβατική κυβέρνηση η οποία θα οδηγούσε την Ελλάδα σε
εκλογές την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου 1974 µε Πρωθυπουργό τον Σ. Μαρκεζίνη και
Πρόεδρο Δηµοκρατίας τον Παπαδόπουλο, αφετέρου ο Ιωαννίδης έριξε την µεταβατική
κυβέρνηση και ανέλαβε εκείνος τα ηνία. Ο Ιωαννίδης έπεσε τον Ιούλιο του 1974, δηλαδή 8
µήνες µετά το Πολυτεχνείο...
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Το Πολυτεχνείο όχι µόνο δεν έριξε την Χούντα γιατί δεν υπήρχε Χούντα, αλλά έφερε
Χούντα. Οι ΑµερικανοΕβραίοι δεν ήθελαν σε καµία περίπτωση να πάει σε εκλογές ο
Παπαδόπουλος γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι θα έχαναν µια για πάντα το παιχνίδι και δεν θα
κατάφερναν να µας φτάσουν εδώ που µας έφτασαν σήµερα. Έπεισαν τον Ιωαννίδη ότι
είναι καλύτερος και ότι θα τα κάνει καλύτερα, του υποσχέθηκαν ότι αν ρίξει τον
Παπαδόπουλο θα τον στηρίξουν στην εξουσία για 40 χρόνια, ότι θα µεσολαβούσαν να
απελευθερωθεί η Κύπρος, αυτός το έχαψε, έριξε τον Παπαδόπουλο, έβαλε σε θέσεις
κλειδιά πράκτορες Αµερικανούς και Ισραηλινούς και ιδού το αποτέλεσµα.
Τα ΜΜΕ δεν ξεχνάνε κάθε χρόνο να µιλούν για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, για έναν
όµως περίεργο λόγο ξεχνάνε να µιλήσουν για τους 6 νεκρούς και 193 τραυµατίες της 9ης
Μαΐου του 1956 όταν ο "Εθνάρχης" Καραµανλής έδωσε εντολή να πυροβοληθούν στο
ψαχνό διαδηλωτές οι οποίοι αντιδρούσαν στην εκτέλεση των δύο Κυπρίων αδελφών µας
(Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δηµητρίου) από τους Άγγλους...

δείτε την εφηµερίδα κάνοντας κλικ ΕΔΩ
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Περιέργως ο Καραµανλής ΔΕΝ έπεσε µετά τα γεγονότα αλλά συνέχισε να είναι
Πρωθυπουργός…

εξαγγελίες Παπαδόπουλου για την οµαλή µετάβαση στην Δηµοκρατία:

F
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Εξαγγελία κλείσιµο παρενθέσεως της 21ης Απριλίου την 8η Οκτ. 1973

F
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Ανακήρυξη Δηµοκρατίας και εξαγγελία εκλογών την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου
1974

F
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Παρατηρούµε ότι για κάποιο λόγο οι εχθροί του Παπαδόπουλου δεν θέλανε µε τίποτα να
γίνουν εκλογές µε ανάµιξη Παπαδόπουλου, έτσι την µεν πρώτη φορά κατάφεραν να
πείσουν τον Ιωαννίδη να τον ανατρέψει, την δε δεύτερη έβαλαν τον Καραµανλή όπως θα
δούµε παρακάτω, να τον απειλήσει µε φυλάκιση όπως και τελικώς έγινε.
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Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω στοιχεία οι Λύσεις το 1967 ήταν:
1. Μια Κοµµουνιστική ή Αριστερού τύπου κατάσταση (Ένωση Κέντρου και ΚΚΕ
κυβέρνηση) - Ανατροπή
2. Μια δυναµική άµυνα του καθεστώτος (ΕΡΕ και Βασιλιά) η οποία θα συντηρούσε το ήδη
κακό κατεστηµένο - Αντεπανάστασις
3. Μια Μεταρρυθµιστική Επανάσταση - Επανάστασις της 21η Απριλίου

Και ευτυχώς επεκράτησε η τρίτη λύση!
Ας δούµε παρακάτω επιγραµµατικά την ιδεολογία της 21ης Απριλίου και και στην συνέχεια
το πως η ιδεολογία έγινε πράξη!

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

2. Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
http://www.youtube.com/watch?v=y42gL3EhxY0

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 21ης Απριλίου
«Ελληνικέ Λαέ
Από µακρού παριστάµεθα µάρτυρες ενός εγκλήµατος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του
κοινωνικού συνόλου και του Έθνους µας. Η αδίστακτος και αθλία κοµµατική συναλλαγή, ο
εκτραχηλισµός µεγάλης µερίδος του Τύπου, η µεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των
θεσµών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισµός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των
πάντων, η παράλυσις της κρατικής µηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα
φλέγοντα προβλήµατα της νεολαίας µας, η κακοµεταχείρισις των φοιτητών και
σπουδαστών µας, η ηθική κάµψις, η σύγχυσις και η θολότης, η µυστική και φανερά
συνεργασία µε τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εµπρηστικά κηρύγµατα ασυνειδήτων
δηµοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, εδηµιούργησαν κλίµα αναρχίας και
χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας µίσους και διχασµού και µας οδήγησαν εις το χείλος της
εθνικής καταστροφής.
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Δεν απέµεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέµβασιν του Στρατού µας. Η
επέµβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγµατος, αλλά η
εκτροπή αύτη ήτο επιβεβληµένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η σωτηρία της
Πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόµος. Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο
δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το υφιστάµενον αδιέξοδον. Πρώτον, διότι, υπό τας
παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η οµαλή δεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι
οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσµα αυτών, θα οδηγούµενα µοιραίως εις την
αιµατοχυσίαν και το χάος.
Δι’ αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν, ένα
βήµα προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις. Ο
πρόεδρος και τα µέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την
Πατρίδα καθήκοντος.
Ποίοι είµεθα: Δεν ανήκοµεν εις ουδέν πολιτικόν κόµµα, και ουδεµίαν πολιτικήν παράταξιν
είµεθα διατεθειµένοι να ευνοήσωµεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκοµεν ούτε εις την
οικονοµικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν οµοίως δεν είµεθα διατεθειµένοι να
αφήσωµεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκοµεν εις την τάξιν του µόχθου. Και θα
σταθώµεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών µας Ελλήνων.
Ελαυνόµεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκοµεν να καταργήσωµεν την
φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωµεν τον δηµόσιον βίον. Να αποµακρύνωµεν από τον
οργανισµόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωµεν τον
διχασµόν και την αλληλοσφαγήν προς την οποίαν µας κατηύθυναν κακοί Έλληνες και να
δηµιουργήσωµεν υγιείς βάσεις δια την ταχείαν επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς
ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον.
Κηρύσσοµεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγµής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί,
Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν µόνον Έλληνες, οι οποίοι πιστεύουν εις την
Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον, και πλήρες ιδεώδες της αληθούς
Δηµοκρατίας και όχι της Δηµοκρατίας του πεζοδροµίου, της οχλοκρατίας και της
αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωµένοι, θαυµατουργούν.
Υπάρχουν βεβαίως, και ελάχιστοι εφιάλται δηµαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι
και κατ’ επάγγελµα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να µας διχάσουν! Και µας
ονοµάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς. Επεδίωξαν να
ενσταλάξουν εις την ψυχήν µας, µε κάθε τρόπο, το µίσος των µεν προς τους δε.
Επεδίωξαν να µας φανατίσουν και να µας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγµόν. Αυτούς
τους εµπρηστάς θα αποµονώσωµεν και όλοι ηµείς οι άλλοι Έλληνες ηνωµένοι, θα
βαδίσωµεν εµπρός την οδόν τού προς την Πατρίδαν καθήκοντος και της αρετής. Προς την
ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευηµερίαν και την πρόοδον.
Ο βασικός µας στόχος είναι δικαιοσύνη. Η δικαία κατανοµή του εισοδήµατος. Η ηθική και
υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών, και
των πενεστέρων τάξεων. Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αµέριστος προς την
νεολαίαν και τα προβλήµατά της. Μετά την παγίωσιν οµαλού ρυθµού και την
δηµιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν θα
επανέλθη η Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισµόν επί υγιούς βάσεως. Τότε η
αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξη.
Προς αποτροπήν του διχασµού και της ετοίµου να εκσπάση εµφυλίου συρράξεως, η οποία
ωδήγει εις αιµατοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη
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εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόµου καθ’ άπασαν την Χώραν. Η Κυβέρνησις δηλοί
κατηγορηµατικώς, ότι είναι αποφασισµένη να φέρη εις πέρας δια παντός µέσου και µε
ταχύν ρυθµόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισµένη να
εκπληρώση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται
την καθολικήν συµπαράστασιν του λαού διά την πραγµατοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί
πλήρη πειθαρχίαν προς τον Νόµον του Κράτους. Όπως συµβαίνει εις όλας τας πολιτισµένας
Χώρας. Διότι πραγµατική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόµος. Εκεί, όπου
η ελευθερία του ενός φθάνει µέχρι του σηµείου, εις το οποίον αρχίζει η
ελευθερία του άλλου.
Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηµατικόν τρόπον, ότι
οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδήποτε
προερχοµένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της µέσου.
Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω ο Βασιλεύς!
Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!
Αθήναι τη 22α Απριλίου 1967
Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως Κων/νος Κόλλιας τ. Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου».
21η Απριλίου 1967 - Διάγγελµα (1967):
https://www.youtube.com/watch?v=lqjXBESVOi4

21η Απριλίου 1967 - Πρόσωπα Κυβέρνησης 1967:
https://www.youtube.com/watch?v=71EyVVc6mQY
--------------Τα βασικά σηµεία του διαγγέλµατος είναι:
1. ότι οι Απριλιανοί δεν ανήκουν στην οικονοµική ολιγαρχία και δεν πρόκειται να αφήσουν
την οικονοµική ολιγαρχία να προκαλεί πενία στον λαό.
2. ότι από την 21η Απριλίου και πέρα δεν θα κοιτάζει αν προ της 21ης ο λαός άνηκε σε
αριστερά κέντρο ή δεξιά, και ότι όλοι µαζί θα κοιτάξουν το κοινό καλό του λαού και της
Πατρίδος.
3. Ότι οι νόµοι θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί.
4. Ότι µετά την εξοµάλυνση της κρατικής λειτουργίας θα γίνουν εκλογές
5. ξεχωρίζει την Ελευθερία από την ασυδοσία λέγοντας ότι η ελευθερία του ενός θα
σταµατάει εκεί που ξεκινάει του άλλου.
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6. προειδοποιεί τον οποιονδήποτε προσπαθήσει να ανακόψει το εθνικό έργο της ανάπτυξης
ότι θα τιµωρηθεί.
όσον αφορά το 1ο: Όντως έζησαν και πέθαναν στην ψάθα ενώ οι Κοµµουνιστάδες
κολυµπάνε στο χρήµα. Επίσης επί Παπαδοπούλου - Παττακού - Μακαρέζου, ο λαός για
πρώτη φορά είχε εργασία και οικονοµική ανάπτυξη ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ!!!
όσον αφορά το 2ο: έχει την καλή διάθεση να ξεχάσει το κοµµουνιστικό παρελθόν του
οποιουδήποτε διότι ο στόχος δεν είναι να καθαρίσουν τον κόσµο αλλά η Ελλάδα να γίνει
αυτό που πραγµατικά είναι. Συνεπώς είναι εναντίον της κοµµουνιστικής ιδέας και όχι των
ίδιων των Κοµµουνιστών αυτού καθ εαυτού
όσον αφορά το 3ο: Οι νόµοι που προάγουν το κοινό καλό και την τάξη θα πρέπει να
εφαρµόζονται
όσον αφορά το 4ο: Σκοπός ήταν η εξοµάλυνση του χάους που επικρατούσε, και όντως
διακήρυξαν εκλογές λίγο πριν τους ρίξουν οι Αµερικάνοι µέσω του Ιωαννίδη
όσον αφορά το 5ο: µπαίνει φραγµός στην ασυδοσία που κάποιοι για ιδιοτελείς σκοπούς
ονοµάζουν "ελευθερία"
όσον αφορά το 6ο: δεν αναφέρεται σε Κοµµουνιστές, µιλάει για τους εχθρούς της
Πατρίδος. Το ίδιο συνέβαινε και στην Αρχαία Ελλάδα που δεν υπήρχε κοµµουνισµός, το
ίδιο συµβαίνει και σήµερα σε όλες τις χώρες του πλανήτη εκτός από την Ελλάδα...

Δύο οι σκοποί της Επαναστάσεως:
Πρώτον: ο άµεσος ήταν να σωθεί εκείνη την στιγµή η χώρα από τα καταστροφικά σχέδια
των κοµµουνιστών
Δεύτερον: Η Εθνεγερσία, η οικονοµική, πνευµατική, κοινωνική, διοικητική και πολιτική
άνοδος µας στα ύψη.
Γ.Γεωργαλάς - "Η ιδεολογία της επαναστάσεως" σελ 8

"Η Επανάστασις κύριοι δεν κάνει πολιτική κοµµατική, η επανάστασις κάνει
πολιτική Εθνικήν"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ. 153

"Σήµερον δεν υπάρχει κοµµατικόν Κράτος, υπάρχει Κράτος Εθνικόν!"
Γ. Παπαδόπουλος 28-03-1969
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(σηµείωση: η 21η Απριλίου διέλυσε και την δεξιά (ΕΡΕ), και τον Βασιλιά, και το Κέντρο
(Ένωση Κέντρου - Σοσιαλισµό), και τον Κοµµουνισµό (ΚΚΕ-ΕΔΑ) που κατασπάραζαν την
Ελλάδα, και µάλιστα οι ΚεντροΑριστεροί ήταν η εύκολη επιχείρηση, η δύσκολη - αυτή των
ΒασιλοΔεξιών- κράτησε 7 µήνες, µέχρι δηλαδή την 13 Δεκ. 1967 που ο Βασιλιάς µε την
στήριξη των Δεξιών έκανε την τελευταία προσπάθεια να σκοτώσει τους Απριλιανούς)

"Το καθεστώς της κηδεµονίας, της εξαρτήσεως και των υπαγορεύσεων εκ
µέρους των ξένων, υπό τον οποίον έζησε η Ελλάς από της συγκροτήσεως της εις
ανεξάρτητον Κράτος ανήκει πλέον στο παρελθόν"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Η΄σελ 234

"Μόνο µια αξίωση έχουµε, να µην αναµιγνύονται εις τα εσωτερικά µας οι ξένοι,
όπως και ηµείς δεν αναµιγνυόµεθα εις τα ιδικάν των"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Η' σελ 16

Σύνταγµα 1968-1973, άρθρο 28:
1. Ταχύρυθµη ΟικονοµικοΚοινωνική Ανάπτυξις
"Το κράτος µεριµνά δια την δηµιουργίαν προϋποθέσεων και κινήτρων προς ανάπτυξη επί
Εθνικής και περιφερειακής Κλίµακος, ώστε δι αυτής να παρέχεται ευχέρεια σταθεράς
βελτιώσεως των όρων διαβιώσεως του λαού"

Λόγος Παπαδοπούλου προς φοιτητές Θεσσαλονίκης µε θέµα προς το ιδανικό που λέγεται
"Ελλάς"
"Πρέπει η Ελλάς αναπτυσσόµενη, να είναι χώρα χωρίς ενδεείς και πεινασµένους,
χωρίς άτοµα κλυδωνιζόµενα από την αβεβαιότητα του αύριο ή την αβεβαιότητα
του γήρατος. Και τούτο σηµαίνει ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε µια χώρα
οικονοµικώς ανεπτυγµένη, µε πλήρη απασχόληση και µε ευρεία κοινωνική
αντίληψη, πρόνοια και ασφάλεια για όλους."
"Με αυτήν την Ελλάδα ως ιδανικό, είστε βέβαιοι ότι θα µπορούµε να
αισθανόµαστε την πατρίδα µας, αντικειµενικά, ως χώρα την οποία σέβονται οι
πάντες"

"Κατά ψυχολογικόν συναίσθηµα, το οποίον εκαλλιέργησαν παρ΄ηµίν κατά το
παρελθόν δυνάµεις εσωτερικαί και εξωτερικαί, "φιλικαί" και εχθρικαί,
διακατεχόµεθα δυστυχώς από την εντύπωσιν ότι είµεθα πένητες, και µας
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εδηµιούργησαν την εντύπωση αυτήν, δια να αισθανόµεθα ανα πάσα στιγµή το
αίσθηµα του αδυνάτου, ο οποίος πρέπει να τείνει επαίτηδα χείρα προς τους
ισχυρούς φίλους και εχθρούς ινα αρύεται εξ αυτών τα απαραίτητα προς το ζην"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Α' σελ 133-134

"Η χώρα αυτή δεν υπήρξε φτωχή, όπως µας υποχρέωναν µέχρι σήµερα να
πιστεύουµε οι εχθροί και "φίλοι". Έχουµε και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές,
έχουµε και το ανθρώπινο δυναµικό. Και τα δυο αυτά σε συνδυασµό µε την
Αθάνατον Ελληνική ψυχή, µπορούµε πάντοτε να δώσουµε την ευδαιµονία που
αναµένει ο Ελληνικός λαός"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Α΄σελ. 107

"Επιθυµούµε να δώσουµε εις την οικονοµική ανάπτυξη το µεγαλύτερο κοινωνικό
βάθος. Να καταστήσουµε κοινωνούς της συντελουµένης προόδου όσο το
δυνατόν ευρυτέρας µάζας του πληθυσµού. Την Οικονοµική Ανάπτυξη της
αντιλαµβανόµεθα ως Εθνική Ανάπτυξη υπό την ευρυτέραν αυτής έννοιαν, ήτοι
διαχεοµένην εις το σύνολον του πληθυσµού της χώρας. Διότι πιστεύοµεν ότι,
πέραν της κοινωνικής ανάπτυξης, η συµµετοχή του ευρέως κοινού εις τα αγαθά
της προόδου, δίνει εις τούτο το κίνητρο της ενσυνειδήτου συµµετοχής του εις
την Οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας, η οποία είναι ανέφικτος εαν καταστεί αυτή
η υπόθεσις µόνο των ολίγων"
Ν. Μακαρέζος - 03.02.1972

"Η ταχύρυθµος οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά
οργανικό µέσον βελτιώσεως της Κοινωνικής και Πολιτιστικής στάθµης του
συνόλου του Ελληνικού Λαού"
Ν. Μακαρέζος - 14-03.1971

"Ο Άνθρωπος αποτελεί σκοπό και όχι µέσον της αναπτύξεως. Θέλουµε τον
άνθρωπο να µετέχει εις τα αγαθά της οικονοµικής προόδου συµµέτρως προς την
υπ αυτού καταβαλλοµένην προσπάθειαν. Θεωρούµε απάνθρωπη την πολιτική, η
οποία στηρίζει την µελλοντική ανάπτυξη εις µεγάλας θυσίας της παρούσης
γενεάς αλλά και αντι-αναπτυξιακή, διότι τελικώς η παραγνώρισις της ανάγκης
συµµετοχής λαϊκών µαζών εις την απόλαυσιν της δηµιουργηµένης εκ της
αναπτύξεως ευηµερίας, µειώνει το ενδιαφέρον για αυξηµένη προσπάθεια,
επιβραδύνει την ποιοτική βελτίωση του εργατικού δυναµικού (υγεία ,
εκπαίδευση) και τελικώς έχει ως αποτέλεσµα χαµηλή παραγωγικότητα και ρυθµό
αναπτύξεως”
Ν. Μακαρέζος - 20.02-1970
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"Το χωριό θα έχει την στοργήν της Κυβερνήσεως αµέριστον, διότι αποτελεί τον
βασικόν πυρήνα της οικονοµικής και της κοινωνικής µας διαρθρώσεως, και διότι
µέχρι τώρα την είχαν εντελώς παραµελήσει. Η προσπάθεια µας θα αποβλέψει εις
την δηµιουργία συνθηκών εις το χωριόν, αι οποίαι θα αναστρέψουν το ρεύµα
της κινήσεως του πληθυσµού από τα χωριά εις τα πόλεις και θα σταµατήσουν
την απογύµνωσιν της υπαίθρου και τον υδροκεφαλισµό των µεγαλουπόλεων"
Προγραµµατιστικές δηλώσεις 21ης Απριλίου 1967

"Αι κοινότητες θα αποτελέσουν τας πραγµατικώς υγιή και ισχυρότερα κύτταρα
της Ελληνικής κοινωνίας. Κανένα χωριό χωρίς δρόµο και νερό"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ 43

"Δεν είµεθα πένητες δια να τείνωµεν χείρα επαίτιδα προς τας µεγάλας δυνάµεις,
προς φίλους και εχθρούς. Είµεθα άνθρωποι ανδρείοι, οι οποίοι θέλωµεν να
ζήσωµεν και γνωρίσωµεν πως ηµπορούµε να επιτύχωµεν στην ζωή µας”
Γ. Παπαδόπουλος "Το Πιστεύω µας" Τόµος Α΄Σελίδα 107

“Η Έλλειψις οικονοµικής ανεξαρτησίας αποτελεί µείζονα αιτία περιορισµού και
της αξίας και της ποιότητος της Δηµοκρατίας. Διαβιβρώσκει την ανθρώπινη
συνείδηση και ηθική. Τιτρώσκει το συναίσθηµα της ατοµικής και εθνικής
αξιοπρέπειας και καθιστά άτοµα και έθνη ευάλωτους στόχους των καταλυτικών
δυνάµεων”
Νικόλαος Μακαρέζος " Η επανάστασις της 21ης Απριλίου οικοδοµεί την νέα Ελλάδα" Πρόλογος σελ. 5

Το ιδεώδες οικονοµικό σύστηµα είναι εκείνο που συνδυάζει την ελευθερία του
ατόµου µε τα συµφέροντα του συνόλου. Τα συµβιβάζει και τα εναρµονίζει"
(εντείνει την ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά και την καθοδηγεί προς το όφελος του συνόλου)
Γ. Γεωργαλάς - "Ιδεολογία της επαναστάσεως" σελ 31

“Όταν δεν υπάρχει Εθνική Ελευθερία τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε
ατοµική ούτε συλλογική, ούτε Κοινωνική ούτε Οικονοµική ούτε Πολιτική ούτε
Πολιτιστική. Η Εθνική ελευθερία διασφαλίζει την ύπαρξη των άλλων µορφών
και αποτελεί φρούριο”
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Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Η΄σελ. 234

"Εάν θέλεις Ειρήνη ετοιµάσου για πόλεµο, η Ειρήνη είναι δυνατόν να
εξασφαλιστεί µόνο δια της στρατιωτικής ισορροπίας. Οµιλώ φυσικά για την
Ειρήνη εν ελευθερία, διότι η ειρήνη εν δουλεία είναι το ευκολότερο των
πραγµάτων"
Γ. Παπαδόπουλος = ε.α. σελ 118

"Ναι Ελευθερία ελάτρευσαν καθ όλη την ζωή της Ελλάδος οι Έλληνες, αλλά
ελευθερία πειθαρχηµένη εις τον εαυτό µας και εις τον γείτονα, ελευθερία
πειθαρχηµένη µέσα στο κοινωνικό σύνολο”
Γ. Παπαδόπουλος ε.α. σελ 177

Σύνταγµα 1968-1973
Πέρα του κεφαλαίου "περί ατοµικών δικαιωµάτων", το οποίο εκφράζει τις καθιερωµένες
ατοµικές ελευθερίες, καθιέρωσε για πρώτη φορά στα χρονικά και κεφάλαιο "περί
Κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων και καθηκόντων" το οποίο αποτέλεσε την δοµή
της Κοινωνικής Ελευθερίας.
"Η Χώρα επί 21ης Απριλίου είχε πάψει να έχει απλωµένο το χέρι της ζητιανιάς
για να µπορεί να στέκεται οικονοµικώς στα πόδια της. Είχε µηδενίσει τον
κίνδυνο της εξαρτήσεως από "συµµάχους" και "φίλους" πράγµα που δυστυχώς
δεν συµβαίνει πλέον.
Τρανή επιβεβαίωση της πολιτικής αυτής ήταν η παραίτηση µας στις 12.01.1973
από την δωρεάν Αµερικανική οικονοµική και στρατιωτική βοήθεια, αφού
νωρίτερα τον Αύγουστο του 1971 είχε προειδοποιήσει την Αµερικάνικη
Κυβέρνηση ότι η Ελλάς ήταν αποφασισµένη και έτοιµη να κλείσει όλες τις
Αµερικανικές Βάσεις και τους σταθµούς ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως της
επικρατείας, αν δεν σταµατούσαν να πιέζουν και να υποδεικνύουν”
Ν .Μακαρέζος - "Η οικονοµία της Ελλάδος, 1967-1973" σελ 33-34

"Μήπως πιστεύει κανείς ακόµη ότι βοηθών αυτήν την περίοδο, βοηθάει τον
οποιονδήποτε Παπαδόπουλο ή την οποιαδήποτε κυβέρνηση; Προς θεού κύριοι.
Σήµερον η προσπάθεια είναι για το σύνολο των Ελλήνων, τους Έλληνες χωρίς
χρώµα. Τα χρώµατα του παρελθόντος κατεκρηµνίσθησαν µετά του παρελθόντος
της 20 Απριλίου. Σήµερον έξω από το Εθνικό σώµα παραµένει εκείνος που έθεσε
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τον εαυτό του έξω από το σώµα του Έθνους, αυτός που έγινε όργανο του
διεθνώς οργανωµένου Κοµµουνισµού"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Δ΄σελ 69

“Η Εθνική αναδηµιουργία δεν ετέθη ως µακρινός σκοπός µε θυσίες του
παρόντος υπέρ του µέλλοντος! Το µέλλον οικοδοµείτο µε ταυτόχρονη και εξ
αρχής αισθητή βελτίωση του παρόντος”
Γ. Παπαδόπουλος (σελ 147)

“Η Επανάστασις δεν υπεσχέθη εις τον Ελληνικόν Λαόν µακρινούς και άφταστους
παραδείσους εις αντάλλαγµα των στυγνών στερήσεων του παρόντος, όπως
πράττουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα”
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" τόµος ΣΤ΄σελ 112

Οικονοµική Ανάπτυξη ισόρροπη µε την Κοινωνική Ανάπτυξη, τούτο σηµαίνει δίκαια
κατανοµή Εθνικού εισοδήµατος µεταξύ όλων των γεωγραφικών διαµερισµάτων της
Ελλάδος.
Για να υπάρξει αρµονική κοινωνία θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη, και για να
υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να προϋπάρξει δίκαιη κατανοµή εισοδήµατος.
" Η προσπάθεια µας θα αποβλέψει εις την δηµιουργίαν συνθηκών εις το χωριό,
οι οποίες θα αναστρέψουν το ρεύµα της µετακινήσεως του πληθυσµού από τα
χωριά εις τας πόλεις και θα σταµατήσουν την απογύµνωση της Ελληνικής
Υπαίθρου και τον υδροκεφαλισµό των Μεγαλουπόλεων”
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ. 43

"Θεµελιώδης στόχος υπήρξε η ανάπτυξη των εσωτερικών εκείνων αρετών του
Έθνους, δια της αξιοποιήσεως των οποίων θα χαλυβδωθεί η πνευµατική
ικανότης του"
(εξύψωση µορφωτικής στάθµης του λαού µε σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των
πνευµατικών δυνάµεων της φυλής µας)
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ. 85
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“Οφείλουµε όλοι να αναζητήσουµε τα κατάλληλα πρόσωπα δι εκάστην θέσιν
προκειµένου να τα σπρώξουµε εις τον στίβο, εις το προσκήνιο, και να τα
αξιοποιήσουµε εις την νέα ηγεσία της κοινωνίας µας’
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" τόµος Γ΄σελ 12

Το άνθρωπος µόνο ως µέλος της ανθρώπινης κοινωνίας είναι δυνατόν να εξελιχθεί διότι το
άτοµον µεµονωµένο δεν είναι αυτάρκες. η κοινωνία είναι κάτι ανώτερο ιεραρχικά του
ανθρώπου διότι το ανθρώπινο ον µε τις ιδιότητες του είναι προϊόν της κοινωνικής
συµβιώσεως.
Αριστοτέλης - Πολιτική αγωγή σελ 19

“Η κατάσταση πριν την 21η Απριλίου µας ωθούσε προς την δικτατορία του
Κοµµουνισµού. Δεν θα είχαµε ατοµικά ούτε συλλογικά δικαιώµατα. Δεν θα
είχαµε ούτε πολιτική, ούτε οικονοµική, ούτε πνευµατική, ούτε κοινωνική
ελευθερία, ούτε καν Εθνική ανεξαρτησία. Ο πολίτης δεν θα είχε δικαίωµα να έχει
δικό του σπίτι ή χωράφι ή µαγαζί, δεν θα είχε το δικαίωµα να επιλέξει το
επάγγελµα του, δεν θα µπορούσε να ορίσει ούτε τον τόπο διαµονής του. Δεν θα
όριζε το σπίτι του, το παιδί του ούτε καν τον εαυτό του”
Γ. Γεωργαλάς - "Η ιδεολογία της Επαναστάσεως" σελ. 34

"Ουδέποτε οι πατέρες της Ελληνικής φιλοσοφίας εταύτισαν τας Δηµοκρατικάς
Ελευθερίας µε την ασυδοσία. Εις την έννοιαν της Δηµοκρατίας ενυπάρχει η
έννοια της πειθαρχίας της τάξεως, της ιεραρχίας, του σεβασµού προς τους
νόµους."
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Α΄σελ 11,12

"Είναι ανάγκη να φύγωµεν από τον φόβο του νόµου και να έλθωµεν εις τον
φόβον της παραβιάσεως της ηθικής αρχής"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Β΄σελ 47

Για να είναι ένα κράτος Εθνικό, οφείλει να εξασφαλίσει και διασφαλίσει συνθήκες όσο το
δυνατόν πιο µεγάλης Εθνικής Ενότητος.
"Δεν υπάρχει Κράτος µιας ηγέτηδος τάξεως, υπάρχει Κράτος ενός Λαού!"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Β' σε. 131
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“Οι Ταξικές διαφορές διασπούν την Εθνική Ενότητα, εξαντλούν την ισχύ του
κοινωνικού ιστού και συντρίβουν κάθε ελπίδα για κοινωνική ανάπτυξη και
πολιτική ανάπλαση”
"Δεν είναι η λύσις η απεργία, δεν είναι λύσις το πείσµα του εργοδότου, δεν είναι
η λύσις ο εκβιασµός του εργοδότου. Δεν ζει ο ένας χωρίς τον άλλον. Πρέπει να
συνυπάρξουν δια να ζήσουν αµφότεροι. Όπου δεν φτάνει η πρόθεση δια των
µεταξύ των επίλυσις θα το κάνει το όργανον δικαίου"
"Δεν θα υπάρξει µπουρλοτιέρης Κοµµουνιστής όταν δεν θα µπορεί να παρασύρει
ως σειρήνα τον πένητα και νήστη εργάτη, γι αυτό όλοι µαζί βοηθάτε να
συνεργαστεί όλη η παραγωγική µηχανή µε πλήρη κατανόηση του κοινωνικού
συµφέροντος, του συµφέροντος του συνόλου. Δεν δύναται κανείς εξ ηµών ως
τάξις να εργαστεί και να αποδώσει άνευ της συµπαραστάσεως και των
υπολοίπων"
Γ. Παπαδόπουλος "Το πιστεύω µας" Τόµος Β΄σελ. 38

"Δεν έχουµε κοµµουνιστές στην Ελλάδα µας κύριοι πλην ελαχίστων. Έχοµεν
πολλούς αρνητές του περιβάλλοντος εις τον κοινωνικό χώρο εντός του οποίου
ήσαν υποχρεωµένοι να ζουν. Εκ της αρνήσεως αυτής έγιναν όργανα των
"ινστρουχτόρων" του κοµµουνισµού και καθιστάµενοι αναρχικοί κατέληγαν ως
οπαδοί των καθοδηγητών του Κοµµουνισµού, και σήκωναν πλάκες από τα
πεζοδρόµια δια να σπάσουν τα κεφάλια εις το περιβάλλον των, το οποίον
εθεώρουν ως υπεύθυνο της εγκαταλείψεως των ή της προς αυτής αδικίας"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" τόµος Δ΄σελ 63

"Πρέπει να διαχωρίσωµεν τον άνθρωπο ο οποίος ηµάρτησε εις το παρελθόν
παρασυρθείς, από τον άνθρωπο ο οποίος είναι σήµερον µίσθαρνον όργανο των
ξένων συµφερόντων."
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ 17

"Η φυλακή δεν είναι τόπος µαρτυρίου, βασανισµού ή εξαφανίσεως από την
κοινωνία των ατόµων. Δια τας προηγµένας κοινωνίας πρέπει να είναι τόπος
µεταµέλειας, ψυχικής ανατάσεως εκπαιδεύσεως και επανόδου των
αµαρτησάντων εις τον δρόµο του θεού και του Νόµου"
"Γ. Παπαδόπουλος- "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ. 144
(σηµείωση: 1952 Στρατοδίκης στην Δίκη Μπελογιάννη, ο Παπαδόπουλος ήταν ο µοναδικός
που ψήφισε κατά της καταδίκης εις θάνατον)
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"Είναι ανάγκη να απαλλαγώµεν από την προσφοράν εις την ξένην των προς
εκπαίδευσην αποδηµούντων "εγκεφάλων" και να έλθωµεν εις την προσφορά
επεξεργασµένης πνευµατικής ύλης, την οποία θα παράγωµεν εδώ και από εδώ
να στέλνουµε την φώτιση και στον υπόλοιπο κόσµο"
Γ. Παπαδόπουλος - λόγος στα εγκαίνια του "Δηµοκρίτου"

"Είµεθα κατά κληρονοµιάν και παράδοσιν ο περιούσιος λαός ο οποίος εφώτισε
την ανθρωπότητα µε τα θαύµατα του τελειότερου πολιτισµού"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" τόµος Β΄σελ. 80

"Εάν συνεκτική ύλη αυτού του κόσµου είναι ο πολιτισµός του, γεννήτορες του
πολιτισµού υπάρχοµεν ηµείς"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Ε΄σελ 123

"Χωρίς τους Έλληνες ο κόσµος δεν θα γνώριζε τι σηµαίνει δόξα, Σοφία, Πατρίς,
Ιδέα, Αρετή, Λόγος, Πολιτισµός, Τέχνη, Αγαθόν, και τόσα άλλα που όλα µαζί
συνθέτουν το ψυχικό υπόστρωµα της έννοιας άνθρωπος"
Ιωάννης Λαδάς - "Λόγοι" βιβλίο Α΄σελ. 70

"Φιλοσοφείτε! Φιλοσοφείτε Έλληνες για λογαριασµό της ανθρωπότητας"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Α΄σελ. 154- 155

"Η ζωή δεν είναι µόνο ύλη, η ζωή είναι προ παντός πνεύµα, και αν το πνευµα
µωρανθεί θα µωρανθεί και η ζωή"
(Αρµονική συνύπαρξη Ύλης και Πνεύµατος, το Πνεύµα άρχει το οποίο κινεί την ύλη)
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ 143

Page 93 of 132

(Προς ΜΜΕ)
"Δι όνοµα του θεού, σταµατήστε την εγκληµατολογική φιλολογία, σταµατήστε
την περιγραφή της "ντόλτσε βίτα" εις την µορφήν την οποίαν παρουσιάζεται,
σταµατήστε την σεξολογίαν. Έχετε καταστεί ως εφηµερίδες δηµόσιος κίνδυνος.
Παίρνουν τα µικρά παιδιά τις εφηµερίδες και διαβάζουν λεπτοµέρειες, πως
έσφαξε η µάνα το παιδί, πως έπιασε η γυναίκα τον άνδρα, πως σκότωσε ο
άνδρας τον εραστή και την γυναίκα, και ποια µορφής σεξουαλικά εγκλήµατα
γίνονται κτλ. Κρατήστε µια γραµµή δηµοσίου οργάνου, βοηθήστε τους
ανθρώπους να µάθουν κάτι, βοηθήστε τους να αποκτήσουν εµπειρία επί των
αναγκαίων γνώσεων δια να µπορέσουν να είναι χρήσιµοι και εις τον εαυτόν των
και εις την κοινωνίαν. Είναι στείρον και επικίνδυνον αυτό που κάνετε,
µετατρέψατε την κοινωνίαν σε αναρχικήν”
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ 157

"Αποφεύγετε εξίσου την δουλικήν µίµησην των ξένων και τον νοσηρόν
αποµονωτισµόν, µε την πεποίθησιν ότι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο
Έθνος, ηµείς δυνάµεθα να στηρίχθώµεν εις τας πολιτιστικάς αξίας, τας οποίας
εδηµιουργήσαµεν µε την ιστορικήν µας περιουσίαν"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το Πιστεύω µας" τόµος Ζ' σελ. 71

"Διαφυλαχτείτε από την άµετρον βουλιµίαν αποκτήσεως αγαθών
(υπερΚαταναλωτισµό). Είναι η αδυναµία της εποχής µας, είναι η αδυναµία
ολοκλήρου της ανθρωπότητας”
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Α΄σελ 152

21η Απριλίου 1967 - Καλλιέργεια Πνεύµατος Αποταµιέυσεως:
https://www.youtube.com/watch?v=j2mYaQba0Xw

"Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της Βουλής, των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλουν πίστη
και αφοσίωσιν εις την Πατρίδα και εις τα εθνικά ιδεώδη, έργω εκδηλουµένην,
είναι εκτελεσταί της θελήσεως του Κράτους και υπηρέται του λαού"
Άρθρο 123 παρ. 1 του Συντάγµατος 1968-1973
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“Αι υπηρεσίαι πρέπει να αντιληφθούν ότι ο πολίτης είναι ο άνθρωπος τον οποίον
καλούνται να υπηρετήσουν, και δεν είναι ο άνθρωπος προς τον οποίο οφείλουν
πράξη ελεηµοσύνης. Το κράτος είναι ο φορεύς ο οποίος θα έχει την ευθύνη των
πολιτών και όχι δικαιώµατα.
Έτσι θα πειστεί και ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη να καταφύγει εις πλάγια µέσα
και σιγά σιγά θα απολυτρωθεί από την αδυναµία του ενδιάµεσου, από την
συναλλαγή και γενικώς από την φαύλον νοοτροπίαν του παρελθόντος”
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Γ΄σελ 13
σηµείωση: Εκδόσεις πιστοποιητικών και διαβατηρίων γινόταν εντός ενός 8ώρου εργασίας
κτλ.

“Έχοµεν συνηθίσει όλοι να ατενίζουµε το Κράτος ως ένα οργανισµό ο οποίος
είναι έξω από εµάς, ο οποίος είναι εχθρός µας και αντίπαλός µας, είναι είναι
πάση περιπτώσει µια οργάνωση προς την οποία συνεχώς αντιµαχόµεθα.
Αλλοίµονο εάν µείνουµε οι Έλληνες εις αυτήν την θέση, Δεν υπάρχει αντίπαλο
Κράτος. Κράτος είµαστε εµείς"
Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω µας" Τόµος Β΄σελ. 35

21η Απριλίου 1967 - Δήµος Κραταιός:
https://www.youtube.com/watch?v=zf55ofK1mcs

Ας παραθέσουµε εδώ θέσεις του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους:
"...κάθε εξουσία θεσµοθετεί τους νόµους για το δικό της συµφέρον· η δηµοκρατία µε
δηµοκρατικούς νόµους, η τυραννία µε τυραννικούς, κι όµοια ενεργούν και τα άλλα
καθεστώτα. Και αφού κατορθώσουν να τους θεσπίσουν, διακηρύσσουν πως αυτό είναι
δίκαιο για τους διοικουµένους, δηλαδή εκείνο που συµφέρει στο κατεστηµένο· κι όποιον
δεν υποτάσσεται, τον τιµωρούν σαν παράνοµο και άδικο. Αυτό είναι, καλέ µου άνθρωπε,
που λέω οτι σε όλες τις πολιτείες το δίκαιο εντοπίζεται στο συµφέρον της κατεστηµένης
εξουσίας. Κι αυτή, καθώς όλοι γνωρίζουν, δέν είναι τίποτε άλλο, παρα η εξουσία των
ισχυρών, έτσι που καθένας µυαλωµένος να γνωρίζει πως παντού το δίκαιο είναι το ίδιο,
δηλαδή το συµφέρον του πιό δυνατού"
Πλάτων, Πολιτεία, 338e 339a
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σηµείωση: τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον σοφιστή Θρασύµαχο τα οποία παραθέτει
στο Πλατωνικό έργο "Πολιτεία" στην συζήτηση που είχε µε τον Σωκράτης και τους άλλους.
Υποστηρίζει ότι το δίκαιον είναι µεταβλητή αναλόγως το Πολίτευµα, ο Σωκράτης δια Λόγου
του αποδεικνύει ότι µπορεί να υπάρξει και πρέπει να υπάρξει Δίκαιον προς το σύνολον. Το
Δίκαιον προς το σύνολον (όλους - Πόλη) είναι η σύγκλησις των Νόµων οι οποίοι δεν θα
ευνοούν ούτε τους πλούσιους ούτε τους φτωχούς αλλά το σύνολο (την Πόλη), ότι ακριβώς
έκανε και ο Σόλων το 594 π.Χ. Για να υπάρξει κάποιος να νοµοθετήσει (Κράτος) υπέρ του
συνόλου, πρέπει ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ να είναι Φιλόπατρις και Εθνικιστής αφού η νοµοθεσία υπέρ
του συνόλου ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ σηµαίνει καλό της Πατρίδος - Έθνους.
Η οικογένεια είναι ο Πυρήνας της Κοινωνίας και η βάση µε την οποία µέσω του ήθους θα
να περάσουµε από το ΖΗΝ στο ΕΥ ΖΗΝ
Αριστοτέλης Πολιτικά

“...όσα πολιτεύµατα αποβλέπουν στο κοινό συµφέρον είναι απολύτως σωστά και δίκαια,
όσα αποβλέπουν στο συµφέρον των αρχόντων είναι ελαττωµατικά και αποτελούν
παρεκτροπές των ορθών γιατί είναι Δεσποτικά”
Αριστοτέλους Πολιτικά [1279a §16]
"..Ανισότητα ανάµεσα στους ίσους και ισότητα ανάµεσα στους άνισους είναι κάτι που
αντίκειται στην φύση, και τίποτε που αντίκειται στους νόµους της φύσεως δεν αποφέρει
καλό. Γι αυτό αν κάποιος είναι καλύτερος από τους άριστους στην αρετή και την δύναµη,
καλό είναι να τον ακολουθούµε και να τον αξιώνουµε. Δεν φτάνει µόνο η αρετή, πρέπει
όποιος την έχει να έχει και την δύναµη να πράττει το σωστό"
Αριστοτέλους Πολιτικά [1325b - 7]
σηµείωση: ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του διευκρινίζει ότι η δηµοκρατία δεν είναι
πολίτευµα που αποσκοπεί στο κοινό καλό αλλά στο ίδίον όφελος (επιµέρους), δηλαδή των
ίσων (δήµου) αφήνοντας απ έξω τους Αρίστους. Αντιθέτως το Πολίτευµα "Πολιτεία"
αποσκοπεί στο κοινό καλό, δηλαδή το καλό και των πολλών και των Αρίστων. Η Πολιτεία
είναι το ορθό Πολίτευµα ενώ η Δηµοκρατία η παρέκβαση του ορθού, αφού µε το ιδίον
όφελος είναι αδύνατον µια πόλη να προσεγγίσει το ΕΝ ΖΗΝ.

"...δεν βλέπουµε καµία Πόλη από αυτές που θεωρούνται ευνοµούµενες να έχει υπερβολικά
πολλούς κατοίκους. Ο υπέρµετρος αριθµός κατοίκων δεν µπορεί να συµµορφωθεί µε την
τάξη. Γιατί τούτον είναι έργο θεϊκής δύναµης η οποία διέπει το σύµπαν, και επειδή το
κάλλος συνήθως δηµιουργείται από την αρµονία τους πλήθους και του µεγέθους
αναπόφευκτα η ωραιότερη πόλη είναι αυτή που πληρεί τον παραπάνω όρο"
Αριστοτέλους Πολιτικά [1326a - 26]
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"...αλλά και όταν περιλαμβάνει υπερβολικά πολλά άτομα (Πόλις), είναι ναι μεν ως
προς τις βασικές ανάγκες αυτάρκης, όχι όμως όπως μια Πόλη αλλά όπως ένα
Έθνος, γιατί δεν είναι εύκολο να ισχύσει εκεί Πολίτευμα"
Αριστοτέλους Πολιτικά [1326b]
σχόλια: Το Κράτος πρέπει να έχει δύο συστατικά για να λογίζεται ως Κράτος,
πρώτον αυτάρκεια και δεύτερον εκείνο του τρόπου ζωής που καθορίζεται από το
Πολίτευμα

"...Για να κρίνει δίκαια και για να γίνεται η απονομή αξιωμάτων σύμφωνα με την
αξία, πρέπει οι Πολίτες να γνωρίζονται, δηλαδή να ξέρει ο ένας ποιος είναι ο άλλος"
Αριστοτέλους Πολιτικά [1326b - 15]
σηµείωση: η 21η Απριλίου έφτιαξε δρόµους, έφερε νερό µέσα στα σπίτια, έφερε ρεύµα
µέσα στα σπίτια, έφερε τηλέφωνο µέσα στα σπίτια, έδωσε χαµηλότοκα δάνεια -χωρίς ψιλά
γράµµατα- για να φτιαχτούν σπίτια µε την τουαλέτα µέσα, έδωσε χρήµατα στην
κυκλοφορία (circulation) τα οποία δεν ήταν από εξωτερικό δανεισµό, και όλα αυτά µε
σκοπό να ανεβάσει οικονοµικά αρχικά και Πολιτισµικά κατ επέκταση τα ξεχασµένα χωριά
και πόλεις σε ολόκληρη την επικράτεια, να δυναµώσει την παραγωγή του Φυσικού
πλούτου δηµιουργώντας αλυσιδωτή ανάπτυξη και εξέλιξη. Ο Παπαδόπουλος είχε διαβάσει
και την Πλατωνική Πολιτεία και τα Πολιτικά του Αριστοτέλους και τα έβαλε σε εφαρµογή
εν αντιθέσει µε αυτό που έκανε ο Καραµναλής νωρίτερα, τον υδροκεφαλισµό της Αθήνας.
Όσοι έχουν διαβάσει το άρθρο "Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ" θα έχουν ήδη διαβάσει ότι οι
µεγαλουπόλεις είναι σχέδιο συγκεκριµένο το οποίο ονοµάζεται "δηµιουργία της
µαζοψυχής". Η δηµιουργία µεγαλουπόλεων είχε σκοπό την οµοιοµορφία της
καθηµερινότητας η οποία αντιστοιχεί στην οµοιοµορφία της γνώµης, στην κοινή τύχη άρα
κοινά ενδιαφέροντα άρα κοινή ψυχοσύνθεσις άρα και κοινή αντίδραση.
"...Για να υπάρξει και να διατηρηθεί µια πόλη ψηλά πρέπει να το θέλουν όλες τα τµήµατα
(τάξεις) της"
Αριστοτέλους Πολιτικά [1270b - 20]

Με έργα λοιπόν (και όχι µε λόγια) απέδειξε η 21η Απριλίου ότι κοίταξε το κοινό συµφέρον
ακόµα και των αριστεροΚοµµουνιστών, που ενώ θα µπορούσε να τους καθαρίσει όλους
δεν έκανε κάτι τέτοιο. Αρχικά τους αποµόνωσε για να ανασυντάξει το κράτος, και µετά
τους ενέταξε πίσω τµηµατικά µέχρι το 1973 όπου δόθηκε η γενική αµνηστία. Ένα άλλο
στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα λεγόµενα του Αριστοτέλους ήταν εν ισχύ επί 21ης
Απριλίου είναι ότι ενώ οι Απριλιανοί ήταν άρχοντες δεν απέβλεψαν στο ιδίον συµφέρον,
απόλυτη απόδειξη είναι ότι όλοι τους πέθαναν φτωχοί (όπως λέει και ο Σωκράτης στην
απολογία του) εν αντιθέσει µε τους Πολυτεχνειάκιδες που κολυµπάνε στα ΔΙΣ βάζοντας
αβάστακτους φόρους αδιαφορώντας αν αυτό σκοτώνει τον λαό.
http://www.youtube.com/watch?v=nZwuVcr6g5I
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3. ΠΩΣ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ
Οικονοµική ανάπτυξη επί 21ης Απριλίου

1. Εθνικό Εισόδηµα:
1967 = 774$
1973 = 1830$
2. Ρυθµός Αναπτύξεως ΑΕΠ
1974 = 8.4%
3. Εθνικό Νόµισµα:
έως 1967 = δέκατη θέση, καθ όλη την διάρκεια της 21ης Απριλίου 1η θέση διεθνώς.
Αποτέλεσµα η ΑΝΑΤΙΜΙΣΗ 10% στις 20.10.1973
4. Τιµάριθµος 2,6% (ο µικρότερος Παγκοσµίως)
5. Μ.Ο. Παραγωγικότητος της Οικονοµίας ανά έτος:
7.5% καταλαµβάνοντας την 1η θέση στις χώρες ΟΟΣΑ
6. Επενδύσεις:
Μέσος Ετήσιος ρυθµός αυξήσεως ιδιωτών ήταν 10%
Μέσος Ετήσιος ρυθµός αυξήσεως Δηµοσίων ήταν 10.9%
Επαναπατρισµός Κεφαλαίων 70%
7. Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου:
Μέσος Ετήσιος ρυθµός αναπτύξεως 14.6%
8. Κεφαλαιουχικός Εξοπλισµός:
14,2%
9. Πληθωρισµός:
κάτω του 3% ακόµη και κατά την Πετρελαϊκή Κρίση
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10. Δηµόσιο Χρέος:
22% του ΑΕΠ
11. Εξαγωγές Βιοµηχανικών προϊόντων:
έως 1967 = 72.000.000$
1973 = 1.160.000.000$
το 1973 είχαµε ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεργία
Το 1967 ο Προϋπολογισµός παρελήφθη µε έλλειµµα 500.000.000 δρχ, και το
1973 παρεδόθη µε πλεόνασµα 4.700.000.000 δρχ.

21η Απριλίου 1967 - Οικονοµικοί Προϋπολογισµοί 1967 - 1973:
https://www.youtube.com/watch?v=Py8NyKsaLYE

-- ϡ -Δηµοσιονοµική Μεταρρύθµιση
1. Απαλλαγή από φόρους των χαµηλών εισοδηµάτων
2. µείωση φορολογίας κατά 33% των µικρών και µεσαίων εισοδηµάτων
3. κατάργηση φόρος ακινήτων
4. απαλλαγή φόρων και δασµών στα καύσιµα και υλικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
(µείωση κόστους, ανταγωνιστικές τιµές για προσέλκυση παγκόσµιου τουρισµού ήτοι
συναλλάγµατος µερικές χιλιάδες το 1966, 2,5 εκατ. το 1972)
5. ρύθµιση φορολογίας των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
6. Συντάξεις ΟΓΑ αυξήθηκαν κατά 70% συν δωρεάν ΙατροΦαρµακευτική περίθαλψη
7. Συντάξεις ΝΑΤ αυξήθηκαν 43%-53%
8. Συντάξεις ΙΚΑ, ΤΣΑ, ΤΕΒΕ αυξήθηκαν 10%-19%
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9. Το ΙΚΑ για πρώτη φορά κατέστη πλεονασµατικό
10. φοροαπαλλαγές για Πολύτεκνους και θέσπιση επιδοµάτων
11. Έφτιαξε το Πυρηνικό Κέντρο “Δηµόκριτος"
12. Ξεκίνησε από το Κράτος η προσπάθεια εκδόσεως ΌΛΩΝ των αρχαίων Ελλήνων
Συγγραφέων
13. Πρώτη φορά εφαρµόσθηκε δωρεάν Παιδεία, άτοκα φοιτητικά δάνεια, µειωµένα
φοιτητικά εισιτήρια, δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη, υπερδιπλασιασµός της σχολικής
στέγης

21η Απριλίου 1967 - Δωρεάν Παιδεία και Πανεπιστηµιούπολη:
https://www.youtube.com/watch?v=lI6IZpVBlWE

Ναυτιλία
έως 1967 = 1775 πλοία υπό Ελληνική Σηµαία χωρητικότητας 7.850.000 τόνων (σε 150
χρόνια)
το 1973 = 3.150 πλοία υπό Ελληνική Σηµαία χωρητικότητας 24.000.000 τόνων (σε 6,5
χρόνια)
- εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά 562 Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
- Ιδρύθηκαν Ναυπηγεία Ελευσίνος, Νεώριον Σύρου, κατασκευάστηκε δεξαµενή
καθελκύσεως πλοίου 240.000 τόνων στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά
- Εξαλείφθηκε η ανεργία των Ναυτικών, αυξήθηκαν κατά 40% οι αµοιβές των,
καθιερώθηκε ο 13ος µισθός, αυξήθηκαν οι µέρες αδείας, αυξήθηκαν οι συντάξεις κατά
43%-53%, το ΝΑΤ είχε αποθεµατικό 100.000.000$+

ΔΕΗ
Page 100 of 132

1950-1967: 3.281 χωριά και οικισµοί (73.4%) - ισχύς 1.385 ΜWΗ
1967-1973: 5.634 χωριά και οικισµοί (98.7%) - ισχύς 3.443 MWH
-- ϡ -Ραδιο-Τηλεπικοινωνίες
έως 1967 = 400.000
έως 1973 = 1.900.000 (98.6%) Η τηλεφωνική σύνδεσις έφτασε και στο πλέον ακραίο και
µικρό χωριό της Ελλάδος.
πραγµατοποιήθηκε η αυτοµατοποίηση των υπεραστικών κλήσεων
06.05.1970 λειτούργησε η πρώτη κεραία δορυφορικού σταθµού εδάφους το
"ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ 1" συνδέοντας την Ελλάδα µε τις ΗΠΑ, Καναδά, Μ. Βρετανία
06.10.1972 λειτούργησε η δεύτερη κεραία δορυφορικού σταθµού εδάφους το
"ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ 2" συνδέοντας την Ελλάδα µε χώρες Ινδικού Ωκεανού, Αυστραλία, Ιαπωνία
και Κίνα
- Ανέγερσις πύργου του ΟΤΕ στην Θεσσαλονίκη
- Επιτεύχθηκε η εν πλώ ραδιοσυνδιάλεξις µε τα ποντοπόρα πλοία της Ελληνικής Εµπορικής
Ναυτιλίας
- ίδρυση ΥΕΝΕΔ (Υπηρεσία Ενηµερώσεως Ενόπλων Δυνάµεων) και ΕΙΡΤ (Εθνικόν Ίδρυµα
Ραδιοφωνίας - Τηλεοράσεως)

21η Απριλίου 1967 - ΟΤΕ (πριν γίνει πΟΤΕ):
https://www.youtube.com/watch?v=iOe4lNsd9Q8

άλλα έργα:
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- Ύδρευσις παντού
- Οδικό Δίκτυο παντού
- 31 Αεροδρόµια
- 92 Λιµάνια
- 151 νέα Σχολεία (έναντι 148 από ιδρύσεως Κράτους)
- Γέφυρες, πλατείες, εκκλησίες, σχολεία, δηµαρχιακά µέγαρα
- ΟΣΕ
- ΕΛΤΑ

- Υ.Π.Α.
- Για πρώτη φορά διετέθη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό το ποσόν των 500.000.000
δρχ ετησίως για Επιστήµη και Έρευνα
- Τεράστια προσπάθεια επαναπατρισµού Ελλήνων Επιστηµόνων µε το "Α΄Παγκόσµιο
Συνέδριο Ελλήνων Επιστηµόνων Εξωτερικού" την 23η Αυγούστου του 1973

21η Απριλίου 1967 - Κοινωνικός Προϋπολογισµός ΙΚΑ:
https://www.youtube.com/watch?v=JrZuoyYEoHw

Σύνθηµα 21ης Απριλίου
"Κάθε πόλις και Στάδιο, κάθε χωριό και Γυµναστήριο"
258 Στάδια, 629 Γυµναστήρια, 98 Κολυµβητήρια, 60 Κέντρα Νεότητος, 4 Σκοπευτήρια,
Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εργασίες ανέγερσης Ολυµπιακού Σταδίου

Page 102 of 132

σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν επί 21ης Απριλίου
-

Εγνατία Οδός
Αεροδρόµιο Σπάτων
Τύρφη Φιλίππων
Ύδρευση Αθηνών εκ Μόρνου και Εύηνου
Άρδευση Αργολικής Πεδιάδος
ΜΕΤΡΟ Αθηνών
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
Εθνικό Χωροταξιακό Σχέδιο
Εθνικό Κτηµατολόγιο
Νέο Διοικητικό Κέντρο Αθηνών

-- ϡ -- Για πρώτη φορά διετέθη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό το ποσόν των 500.000.000
δρχ ετησίως για Επιστήµη και Έρευνα
- Τεράστια προσπάθεια επαναπατρισµού Ελλήνων Επιστηµόνων µε το "Α΄Παγκόσµιο
Συνέδριο Ελλήνων Επιστηµόνων Εξωτερικού" την 23η Αυγούστου του 1973
-- ϡ -Από την λήξη του ΒΠΠ η Ελλάδα εξαρτώταν στα εξοπλιστικά από την δωρεάν Αµερικανική
"βοήθεια"η οποία ήταν σε αναλογία 4 προς 10 µε την Τουρκία.
Η 21η Απριλίου έθεσε νέα πολιτική:
πρώτον: Προετοιµασία για ενδεχόµενο τοπικού Πολέµου µε χώρα του ΝΑΤΟ
δεύτερον: Πλήρη κάλυψη Εθνικού χώρου µε εξοπλισµούς ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ πέραν της
Αµερικανικής και Γερµανικής "βοηθείας"
τρίτον: σύνταξη δυο 5ετών προγραµµάτων Εξοπλισµού Ενόπλων Δυνάµεων ΕΞ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ, µε σκοπό την ανατροπή του συσχετισµού δυνάµεων µε την Τουρκία, και την
αυτόνοµη εξασφάλιση τους γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού χώρου Ελλάδος - Κύπρου

δαπάνες για την Εθνική Άµυνα:
προ 21ης Απριλίου = 44.100.000.000 δρχ
µετά 21ης Απριλίου = 130.900.000.000 δρχ
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δαπάνες για τον εξοπλισµό:
προ 21ης Απριλίου = 0
µετά 21ης Απριλίου = 3.000.000.000$
Καθ όλη την περίοδο της 21ης Απριλίου το στόµα της Τουρκίας και των εχθρών
εκρατήθη ερµητικά κλειστό σε προκλήσεις, και ουδεµία εναέρια ή θαλάσσια
παραβίασις δεν έγινε
-- ϡ -Ο Πόλεµος και µετά ο Συµµοριτοπόλεµος ερείπωσε την ύπαιθρο, οι αγρότες αναγκάστηκαν
να χρεωθούν µε δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα, άλλα…
Το 1962 τα χρέη ήταν τόσα που η ΑΤΕ έκανε κατασχέσεις, προσωποκρατήσεις
καταστρέφοντας την αγροτιά, και κατ επέκταση το Ελληνικό Κράτος αφού η Αγροτική
Παραγωγή ήταν (ειδικά τότε) η ραχοκοκκαλιά του Έλληνα. Η ΑΤΕ έκοψε τα δάνεια, οι
Αγρότες αναγκάστηκαν να πάνε στους Τοκογλύφους µε ότι αυτό συνεπάγεται.
Ο Καραµανλής αρνήθηκε ρύθµιση, ο Παπανδρέου το 1963 έκανε ρύθµιση µαϊµού.
30 Μαρτίου 1968 στις 11:15 ο Γ. Παπαδόπουλος είπε ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΙΣΜΟΝ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ (σελ 627 ο λόγος Παπαδόπουλου)
συνολικά 7.764.650.000 χαρίστηκαν (7.480.000.000 σε αγρότες και 384.000.000 σε
συνεταιρισµούς)
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F
Η Ανεπανάληπτη Οικονοµική Ανάπτυξη που πέτυχε η Επανάστασις της 21ης Απριλίου
χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως "Οικονοµικό Θαύµα". Η Απριλιανή Ελλάς διακρίθηκε διεθνώς
τιµώµενη µε δυο βραβεία "OSCAR Οικονοµίας" δηµοσιευµένα από την µεγαλύτερη
οικονοµική εφηµερίδα του κόσµου τους financial times του Λονδίνου.
Το 1971 το βραβείο ήταν για τον ταχύ ρυθµό ανάπτυξης και την καλύτερη
αντιπληθωριστική πολιτική τους κόσµου.
Το 1972 το βραβείο ήταν για την επίτευξη του υψηλότερου ρυθµού αναπτύξεως (8,5%)
και την εξαιρετική νοµισµατική σταθερότητα.
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Τα οικονοµικά της 21ης Απριλίου 1967
http://www.youtube.com/watch?v=wG1gdTPlPYA

Το παρακάτω έγγραφο είναι του 1968 και συγκεκριµένα πιστοποιεί την διαγραφή χρεών
των Αγροτών. Λίγα χρόνια νωρίτερα οι Αγρότες είχαν κινητοποιηθεί για δάνεια και ο
Σοσιαλιστής Γ.Α. Παπανδρέου τους έδωσε µεν δάνεια αλλά µε δυσανάλογα - δυσβάστακτα
επιτόκια µε αποτέλεσµα η παραγωγή τους να µην φτάνει να ξεπληρώσει τα χρέη.
"το κέρδος από κόπο έχει όριο, το κέρδος από αέρα δεν έχει όριο"
Αριστοτέλης - Πολιτικά

Στο παρακάτω έγγραφο µεταξύ άλλων διαβάζουµε λόγια τα οποία αν τα συγκρίνουµε µε το
σήµερα θα βγάλουµε τα συµπεράσµατα µας!

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το έγγραφο σε µεγέθυνση
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Για πρώτη και τελευταία φορά έγινε ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ της Δραχµής (επί Ανδρέα έγιναν 3
υποτιµήσεις, επί Σηµιτη 1)

F
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15ετές σχέδιο ανάπτυξης µε στόχο τα 2.600$ το κατά κεφαλήν εισόδηµα... σήµερα στην
δηµοκρατική κατά τα άλλα Ελλάδα 580 ευρώ µικτά…

F
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Η Ελλάς παρητήθη της Αµερικανικής Βοήθειας. Σήµερα έχουµε το δανεικό ως ιδανικό…

F
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F

Οικονοµική Ανάπτυξη επί Γεωργίου Παπαδόπουλου:
https://www.youtube.com/watch?v=cYH3whu8iwQ
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Αλλά τα στοιχεία δεν έχουν τελειωµό! Τι ήταν αυτό που αποδεικνύει περισσότερο από όλα
ότι οι Απριλιανοί όχι µόνο δεν είχαν παρακινηθεί από τους Αµερικάνους, αλλά οι Αµερικάνοι
είχαν κάθε λόγο να θέλουν να τους ρίξουν;
Ιδού οι αποδείξεις:
Στο ΦΕΚ της 21 Μαρτίου του 1970, οι "κακοί" Απριλιανοί νοµοθετούν ότι τον ΟΡΥΚΤΟ
ΠΛΟΥΤΟ θα τον βγάλουν σε ΔΡΑΧΜΗ (άρθρο 13). Άλλοι δύο προσπάθησαν να
απεγκλωβίσουν ορυκτό πλούτο των χωρών τους από το Δολάριο και όλοι γνωρίζουµε τι
έπαθαν... ήταν ο Σαντάµ Χουσειν και ο Καντάφι.

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ΦΕΚ σε µορφή pdf
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F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ΦΕΚ σε µορφή pdf
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F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ΦΕΚ σε µορφή pdf

Και επειδή κάποιοι ίσως σκέφτηκαν ότι η ανάθεση έγινε σε Αµερικάνικες εταιρείες άρα µπλα
µπλα µπλα, σας πληροφορούµε ότι τα ΦΕΚ των "κακών" Απριλιανών όπως γράφουν τα ίδια
τα ΦΕΚ πατάνε στον Νόµο του 3948 του 1959 το οποίο λέει ότι ο Ορυκτός Πλούτος θα
ανήκει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!!!
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ιδού και το ΦΕΚ:

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ΦΕΚ σε µορφή pdf
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Το 1969 µε ένα Νοµοθετικό Διάταγµα (Ν.Δ. 142) η επανάσταση ορίζει εκ νέου ότι
αποκλειστικό δικαίωµα ερεύνης και εκµεταλλεύσεως του ορυκτού πλούτου ανήκει στο
Ελληνικό Δηµόσιο, και προχωράει στο ότι όλα αυτά θα ισχύουν και επί της Ελληνικής
Υφαλοκρηπίδας

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ΦΕΚ σε µεγέθυνση
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Όπως όλοι γνωρίζουµε, ένας νόµος αντικαθίσταται µε έναν νέο, οπότε παύει να ισχύει ο
παλιός και ισχύει ο νέος, έτσι το παρακάτω ΦΕΚ του 1975 αλλάζει τον νόµο των "κακών"
χουντικών που ήθελε εξόρυξη ορυκτού πλούτο σε Δραχµή µε νόµο των καλών
δηµοκρατών που θέλει την εξόρυξη σε Δολάριο:

F

κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το ΦΕΚ σε µορφή pdf
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Μεταπολίτευση και ξεπούληµα Ορυκτού Πλούτου:
https://www.youtube.com/watch?v=h-G13K-VRtc

Δείτε τι λέει ο Κώστας Μπέης για το χρέος µας άφησαν οι "κακοί" Απριλιανοί.
Ενηµερώνουµε για όσους δεν το γνωρίζουν ο Μπέης ήταν σύµβουλος του Ανδρέα και
διετέλεσε και υπουργός επί Ανδρέα.

Μπέης: Η Χούντα άφησε µηδενικό χρέος:
https://www.youtube.com/watch?v=4Ntk5bkd800

Ιδού και ένα βίντεο της εποχής εκείνης µε τα έργα της 21ης Απριλίου:
21η Απριλίου - Έργα:
https://www.youtube.com/watch?v=7ljbmfNzHnE

Για περισσότερα Οικονοµικά στοιχεία µε συγκριτικούς δείκτες των Εθνικών Λογαριασµών
κάντε κλικ ΕΔΩ

Ουµπέρτο Έκο
"Το καθεστώς αυτό δεν είναι Φασιστικό, είναι περισσότερο τεχνοκρατικό και εκφράζει την
ανάγκη προωθήσεως τεχνοκρατών για την ανάπτυξη της Ελλάδος"
Ο άνθρωπος χωρίς ελπίδα - 1971

21η Απριλίου 1967 - Η Δηµοφιλία του Παπαδόπουλου:
https://www.youtube.com/watch?v=YIal0zPw7s4

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

F
"...Ανισότητα ανάµεσα στους ίσους και ισότητα ανάµεσα στους άνισους είναι κάτι που
αντίκειται στην φύση, και τίποτε που αντίκειται στους νόµους της φύσεως δεν αποφέρει
καλό. Γι αυτό αν κάποιος είναι καλύτερος από τους άριστους στην αρετή και την δύναµη,
καλό είναι να τον ακολουθούµε και να τον αξιώνουµε. Δεν φτάνει µόνο η αρετή, πρέπει
όποιος την έχει να έχει και την δύναµη να πράττει το σωστό"
Αριστοτέλους Πολιτικά [1325b - 7]
“Η ιστορία διδάσκει ότι την στιγµή που οι ηθικές δυνάµεις, οπλισµός µιας κοινωνίας,
έχασαν την δύναµη τους, η τελική διάλυση επιτελέστηκε από αυτούς τους ασυνείδητους
και κτηνώδης όχλους που δικαίως χαρακτηρίστηκαν βάρβαροι. Οι Πολιτισµοί µέχρι σήµερα
δηµιουργήθηκαν και διευθύνθηκαν από µια µικρή πνευµατική αριστοκρατία, ποτέ από
µάζες. Αυτές δεν έχουν δύναµη παρά µόνο για να καταστρέφουν. Η κυριαρχία τους
αντιπροσωπεύει πάντα µια φάση αταξίας. Ένας Πολιτισµός περιλαµβάνει σταθερούς
κανόνες, µια πειθαρχία, το πέρασµα από το ένστικτο στο Λογικό, την πρόβλεψη για το
µέλλον, ένα υψηλό επίπεδο µόρφωσης, καταστάσεις τελείως απρόσιτες στις µάζες”
Gustave Le Bon - "Η ψυχολογία των Μαζών"

Όπως είδαµε νωρίτερα οι δυο βασικοί λόγοι που ανάγκασαν τους Απριλιανούς να επέµβουν
ήταν η Κοµµουνιστική λαίλαπα που ερχόταν να καταστρέψει αφενός και η Εθνεγερσία κατ
Page 120 of 132

επέκταση. Το πρώτο σκέλος επετεύχθη σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, οπότε και ξεκίνησε
το δεύτερο σκέλος.
αξίζει να σηµειωθεί ότι η 21η Απριλίου ήταν η µοναδική αναίµακτη Στρατιωτική επικράτηση
παγκοσµίως. Ο Ισπανός δικτάτορας Φράνκο ρώτησε τους Απριλιανούς πόσους σκοτώσανε
την πρώτη ηµέρα και οι Απριλιανοί απάντησαν "κανέναν" και ο Φράνκο εξεπλάγην.
Εξ αρχής οι Απριλιανοί είχαν ενηµερώσει ότι το καθεστώς θα ήταν ΠΑΡΕΝΘΕΤΙΚΟ και µετά
το πέρας της επιτεύξεως του στόχου θα πηγαίναµε σε εκλογές. Το χρονοδιάγραµµα που
είχε οριστεί σε 4 έτη το παρέδωσε ο Στ. Παττακός στον Κόλλια και στον Βασιλιά. Το
χρονοδιάγραµµα καθυστέρησε λόγω ενεργειών Βασιλιά*, κάποιων ΠαλαιοΚοµµατικών
δεξιών και του Κόλλια ο οποίος αποτέλεσε τον δούρειο Ίππο του Βασιλιά. Μετά την
προσπάθεια τους να ρίξουν τους Απριλιανούς την 13η Δεκ. 1967 και την αποτυχία αυτής
αµφότεροι την κοπανήσανε στο εξωτερικό.
(* 3 + 1 προσπάθειες ανατροπής Απριλιανών από Βασιλιά, 28η Οκτ. 1967 (σκοπό
είχαν να σκοτώσουν τον Παπαδόπουλος Παττακό και Μακαρέζο), Νοέµβριος του 1967, 13η
Δεκ. 1967 (όπου έφυγε ο Βασιλιάς), Ανταρσία Ναυτικού τον Μάιο του 1973 (όντας στο
εξωτερικό ). Επίσης ο Βασιλιάς συνωµότησε και µε τους Κοµµουνιστές για να ανατρέψει
τους Απριλιανούς).
Η τεράστια Οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδος, η απαγκίστρωση από τις
µεγάλες δυνάµεις και από τα δόντια των Τραπεζιτών ήταν ο λόγος που "κάποιοι"
προσπάθησαν από την πρώτη ηµέρα να βρουν τρωτό σηµείο στην Επανάσταση, όµως δεν
υπήρχε.
Ο Παπαδόπουλος, ο Παττακός, ο Μακαρέζος και άλλοι πρωτεργάτες της Επανάστασης µετά
από 6-7 µήνες της επαναστάσεως αποστρατεύτηκαν, ο µόνος εν ενεργεία στρατιωτικός
παρέµεινε ο Ιωαννίδης.
Στις 8 Οκτωβρίου του 1973 Ο Παπαδόπουλος, Παττακός, Μακαρέζος κλείνουν την
αναγκαία παρένθεση της 21ης Απριλίου. Η Ελλάδα Πέρασε σε µια µεταβατική κυβέρνηση
µε Πρόεδρο Δηµοκρατίας τον Παπαδόπουλο και Πρωθυπουργό τον Μαρκεζίνη µε σκοπό τις
εκλογές τον Φεβρουάριο του 1974. Εκεί βρέθηκε και το τρωτό σηµείο που έψαχναν οι
εχθροί και χτύπησαν.
Ο Ιωαννίδης όπως είπαµε ήταν ο µόνος εκ των πρωτεργατών που είχε παραµείνει στο
στράτευµα, η διαφωνία του µε τον Παπαδόπουλο ήταν στο ότι ο Ιωαννίδης και κάποιοι
"µικροί" αξιωµατικοί δεν ήθελαν την µετάβαση αυτήν, ήθελαν να παραµείνει το
στρατιωτικό καθεστώς, έτσι έριξαν την µεταβατική κυβέρνηση του ΠαπαδόπουλουΜαρκεζίνη για να µην γίνουν εκλογές. Ο Εχθρός δεν ήθελε να γίνουν εκλογές!!!
Το αξιοσηµείωτο της υποθέσεως ήταν ότι η αδερφή του Ιωαννίδη είχε παντρευτεί τον
Εβραίο Αλαζράκη ιδιοκτήτη του Κυανού Σταυρού, ο οποίος τον είχε φέρει σε επαφή µε
Κίσσινγκερ και Νταγιάν. Αυτοί τους είχαν υποσχεθεί ότι αν ρίξει τον Παπαδόπουλο θα του
έδιναν 30 χρόνια εξουσία και την Κύπρο. Ο Ιωαννίσης τους πίστεψε, έριξε τον
Παπαδόπουλο (ο οποίος δεν άκουσε τον Παττακό που τον είχε προειδοποιήσει), έβαλε
µέσα στο µαντρί τον εχθρό (Κίσσινγκερ-Νταγιάν) και έγιναν τα γνωστά.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο Παπαδόπουλος ήδη είχε απαγκιστρωθεί από την Αµερική (15
Ιαν. 1973 η Ελλάς παραιτήθηκε της δωρεάς βοηθείας των Αµερικανών στρατιωτικής και
οικονοµικής) διότι αφενός η οικονοµία µας κάλπαζε, και αφετέρου αγοράζαµε πια οπλικά
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συστήµατα (εξ εθνικών πόρων) και από τρίτους. Τον Αύγουστο του 1971 οι Απριλιανοί
απείλησαν τις ΗΠΑ ότι αν ξαναπροσπαθούσαν να ανακατευτούν στα εσωτερικά της
Ελλάδος θα έκλειναν όλες τις Αµερικανικές βάσεις εν Ελλάδι και τους ΡαδιοΤηλεοπτικούς
σταθµούς τους. (όπως µας ενηµερώνει ο Παττακός στην συνέντευξη του παρακάτω,
µεταξύ των προσπαθειών "ανακατέµατος" των Αµερικανών ήταν το ότι ο
ΑριστεροΚοµµουνιστής Αλ. Μαγκάκης που έβαζε βόµβες µαζί µε τον Σηµίτη στο κέντρο της
Αθήνας, φυγαδεύτηκε από την Αµερικανική βάση στο Ελληνικό)
Δεν έχουν ξεχάσει ακόµα οι Αµερικανοί και οι Εβραίοι το ότι Αρνήθηκε η 21η Απριλίου τον
ελλιµενισµό του 6ου Στόλου και αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τις βάσεις Ελευσίνας και
Σούδας τον Οκτώβριο του 1973 κατά τον Πόλεµο Γιοµ Κιπουρ.
Προπαρασκευή οµαλής µετακυλήσεως από την Επανάσταση στην Δηµοκρατία:
Απρίλιος 1973 ίδρυση ΕΠΟΚ (Ελληνικό Πολιτιστικό Κίνηµα) (κόµµα 21ης Απριλίου).
Συνάντησε µεγάλη αντίδραση από το στρατιωτικό κατεστηµένο και γενικότερα συναντούσε
παντού εµπόδια. Με την Επαναστατική Μεταβολή της 01.06.1973 (από Βασιλευοµένη
Δηµοκρατία έγινε Προεδρική Δηµοκρατία) για την διασφάλιση τους έργου της 21ης
Απριλίου και την οµαλή µετάβαση στην πολιτικοποίηση εκρίθη απαραίτητο ο Αρχηγός της
Επαναστάσεως να αναλάβει Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Έτσι στις 19 Αυγούστου 1973 ο
Παπαδόπουλος ορκίστηκε Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µε 7ετή θητεία (µέχρι 1η Ιουνίου
1980) κατόπιν δηµοψηφίσµατος -78,4%- (29 Ιουλίου 1973), κατάργησε τον Στρατιωτικό
Νόµο, έδωσε γενική αµνηστία και εξήγγειλε την λήξη της επαναστάσεως η οποία
πραγµατοποιήθηκε την 8η Οκτ. 1973 µε την µεταβατική πολιτική ηγεσία Σπ. Μαρκεζίνη η
οποία είχε αποστολή την διεξαγωγή εκλογών την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου 1974.
µετά την Ορκωµοσία του ως Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ο Παπαδόπουλος κήρυξε:
α) Άρση Στρατιωτικού Νόµου από όλη την επικράτεια
β) Χορήγηση Γενικής Αµνηστίας και ειδικής χάριτος στον Παναγούλη
γ) διεξαγωγή εκλογών τον Φεβρουάριο του 1974
Η Πολιτικοποίηση της Επαναστάσεως απέτυχε διότι:
1. Υπέρβασις Χρονοδιαγράµµατος (Αρνητισµός Στρατιωτικών συνεργατών Παπαδόπουλου,
και ο αρνητισµός Βασιλιά)
2. Στρατιωτικοί συνεργάτες Παπαδόπουλου και "µικροί" αξιωµατικοί έβαλαν εµπόδια
3. Παραµονή Ιωαννίδη στον Στρατό (ήταν ο µοναδικός από τους πρωτεργάτες ο οποίος
παρέµεινε εν ενεργεία) µε αποτέλεσµα να αναλάβει την ηγεσία των "µικρών" αξιωµατικών
4. Πολυτεχνείο (η Παρενθετική Επανάστασις της 21η Απριλίου είχε κλείσει 40 ηµέρες πριν,
τα επεισόδια έγιναν µε σκοπό να σταµατήσει η Πολιτικοποίηση, ο Ιωννίδης για τους δικούς
του λόγους οι εχθροί για τους δικούς τους)
σηµείωση: Παρά την αναίµακτη εκκένωση, θα µπορούσε µε απλές ενέργειες (διακοπή
ρεύµατος και ύδατος) να έχει εκφυλίσει εκ την γενέσει του. Οι διαστάσεις που έλαβε
υπονόµευσαν την οµαλή πορεία προς τις εκλογές και επέτρεψαν την δηµιουργία ενός
πελώριου παρα-µύθου. Μια εβδοµάδα µετά η µεταβατική Κυβέρνηση Παπαδόπουλου
Μαρκεζίνη έπεσε.
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Στην Μεταπολίτευση
Μετά την πτώση του Ιωαννίδη το καλοκαίρι του 1974 και την εγκαθίδρυση
Μεταπολιτεύσεως την 24η Ιουλίου 1974, Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος άρχισε προετοιµασίες
για την ίδρυση Πολιτικού Κόµµατος το οποίο θα είχε σηµαία την ιδεολογία της 21ης
Απριλίου και το έργο αυτής και θα συµµετείχε στις προκείµενες εκλογές του Νοεµβρίου του
1974. Το γεγονός µεταδόθηκε από το πρακτορείο Reuters την 23η Σεπτεµβρίου 1974.
Η Πολιτική ηγεσία τροµοκρατήθηκε, και έστειλε στην οικία του Γεώργιου Παπαδόπουλου
τον τότε Γενικό Επιθεωρητή της Χωροφυλακής Υποστράτηγο Νικ. Πορρικό µε το µήνυµα απειλή να µην προβεί σε καµιά πολιτική ενέργεια ή δήλωση επί του θέµατος, να µην
κατέλθει στις επόµενες εκλογές, αλλιώς θα λάµβαναν εναντίον του µέτρα µέχρι και
φυλάκιση. Ο Παπαδόπουλος απάντησε "Πείτε στον Καραµανλή ότι τας αποφάσεις τας
λαµβάνω µόνος µου συµφώνως µε την συνείδηση µου"
3 Οκτωβρίου. 1974 (δέκα µέρες µετά την άρνηση Παπαδόπουλου) εκδίδει ο Καραµανλής
Συντακτική Πράξη η οποία ανακαλεί την Γενική Αµνηστία της 26ης Ιουλίου του 1974
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους Πρωτεργάτης της 21ης Απριλίου! δηλαδή 8 χρόνια µετά την 21η
Απριλίου και ενώ υπήρξε Γενική Αµνηστία. Η Συντακτική Πράξη αυτή χαρακτήριζε
αναδροµικά τους πρωτεργάτες ως "πρωταίτιοι πολιτικών εγκληµάτων" και ορίστηκε κατ
εξαίρεση των δικονοµικών νόµων "Ειδικό Δικαστήριο"
21η Οκτωβρίου 1974 και ενώ δροµολογούσαν την δίκη, ο Καραµανλής δια του Υπουργού
Δηµοσίας Τάξεως Σ. Γκίκα προσέφερε στους πρωτεργάτες 15 λευκά διαβατήρια και
πληρωµένα έξοδα εισιτηρίων και διαβιώσεως σε οποιαδήποτε χώρα επιθυµούσαν στο
εξωτερικό. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Καραµανλής ήθελε πάση θυσία να µην κατέβει ο
Γεώργιος Παπαδόπουλος στις εκλογές (διότι το έργο τους ήταν νωπό, δεν είχαν χρόνο να
αλλοιώσουν και να διαβάλουν όπως έχει συµβεί τώρα)
23η Οκτωβρίου 1974 συνελήφθησαν Παπαδόπουλος, Παττακός, Μακαρέζος, Λαδάς,
Ρουφογάλης, εκτοπίστηκαν στην νήσο Κέα µε την δικαιολογία ότι δήθεν συνωµοτούσαν
προς ανατροπή του πολιτεύµατος.
18η Ιανουαρίου 1975 Ενώ ακόµα βρίσκονταν εκτοπισµένοι στην νήσο Κέα, ο Καραµανλής
ψήφισε το "Δ΄Ψήφισµα" το οποίο συµπλήρωνε την Συντακτική Πράξη της 3ης Οκτωβρίου
1974 µετονοµάζοντας µια επανάσταση που επεκράτησε 7 χρόνια σε "πραξικόπηµα που
ουδέποτε επεκράτησε" (σηµείωση: σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο αν µια Επανάσταση
επικρατήσει θεωρείται νόµιµη)
τα παράδοξα:
α) Ο Καραµανλής ορκίζεται να φυλάττει πίστη στο Σύνταγµα, (το Σύνταγµα που ίσχυε τότε
ήταν του 1968-1973, αυτό που έφτιαξε η 21ης Απριλίου), ενώπιον του Προέδρου του
"ουδέποτε επικρατήσαντος" Ιωαννιδικού καθεστώτος.
β) Δηµιούργησαν ανύπαρκτο αδίκηµα αφού κατά τον διεθνή νοµικό κανόνα "Επανάστασις
επικρατήσασα δηµιουργεί δίκαιον"
γ) Παραβιάστηκε η απαράβατη αρχή ότι "Αµνηστία δοθείσα ουδέποτε
ανακαλείται" (20.08.1973 δόθηκε από τον Παπαδόπουλο "Γενική Αµνηστία" για ότι είχε
συµβεί στο παρελθόν, και ακόµα 2 Αµνηστίες νωρίτερα)
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δ) Ανακάλεσαν την Γενική Αµνηστία και τις υπόλοιπες δύο ΜΟΝΟ για τους πρωτεργάτης
της 21ης Απριλίου και µάλιστα για ένα ανύπαρκτο αδίκηµα σύµφωνα µε το Διεθνές Νοµικό
Κανόνα.
ε) Εισήγαγαν Νοµοθετήµατα µε Αναδροµική ισχύ παραβιάζοντας το Σύνταγµα που
αναφέρει "Νοµοθέτηµα αναδροµικής ισχύος απαγορεύεται απολύτως"
ζ) Παραβίασαν κανόνα του Πολιτεύµατος της διακρίσεως των τριών Εξουσιών
(Νοµοθετικής, Δικαστικής, Εκτελεστικής) διότι µε το "Δ΄Ψήφισµα" η Βουλή (που είναι
Νοµοθετικό) µπήκε στα χωράφια της Δικαστικής Εξουσίας αφού όρισε "Ειδικό Δικαστήριο"
και η Εκτελεστική Εξουσία (Υπουργοί) µπήκε στα χωράφια της δικαστικής προκαθορίζοντας
την ενοχή των κατηγορουµένων.
Σηµείωση: Ενώ όλα αυτά ελάµβαναν χώρα, οι υπεύθυνοι της Κυπριακής Τραγωδίας,
Μπονάνος, Αραπάκης, Γαλατσάνος, Ντάβος κτλ όχι µόνο δεν εκδιώχθηκαν, αλλά τιµήθηκαν
από την Μεταπολίτευση µε βαθµούς και συντάξεις αλλά και µε προσκλήσεις στην "γιορτή
της Δηµοκρατίας" κάθε χρόνο στο Προεδρικό Μέγαρο! Ο δε Πρόεδρος του Ιωαννισικού
καθεστώτος Φ. Γκιζίκης απολάµβανε µέχρι θανάτου τα προνόµια του τέως Προέδρου
Δηµοκρατίας
Στις δυο συνεντεύξεις του Στυλιανού Παττακού µας δίνεται η ευκαιρία να λάβουµε µια πιο
ολοκληρωµένη εικόνα των γεγονότων

Συνέντευξη Παττακού:
https://www.youtube.com/watch?v=_Z-7nu1VYy8
Στυλιανός Παττακός - Συνέντευξη:
https://www.youtube.com/watch?v=TEUbbBNJaCA

K. Πλεύρης για την 21η Απριλίου 1967:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk-TbkLOycM

Ιστός της Αράχνης - 21η Απριλίου 1967:
https://www.youtube.com/watch?v=Ssd5EDD9-_E
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Θέµα Κύπρου:
Με την Κύπρο υπάρχουν δυο σηµεία που καίνε, µια µε την λεγόµενη Μεραρχία που
υποτίθεται έστειλε ο Γ. Παπανδρέου και υποτίθεται ανακάλεσε ο Παπαδόπουλος το 1967,
και τα γνωστά Αττίλας 1 και Αττίλας 2 το 1974.
Για το µεν πρώτο µπορείτε να δείτε την πλήρη ανάλυση στο βίντεο που ακολουθεί, το
οποίο φανερώνει ότι δεν ήταν Μεραρχία (13.000 άνδρες) αλλά ήταν συνολικά 5.200
άνδρες (το αναφέρει και ο Παττακός στις συνεντεύξεις του και στα βιβλία του), ότι η
αποστολή έγινε εν αγνοία του Γ. Παπανδρέου, και η ανάκληση έγινε από τον Βασιλιά ο
οποίος έπεσε στην παγίδα που είχε στήσει ο ίδιος (µαζί µε Καραµανλή και Μακάριο) για την
ανατροπή του Παπαδόπουλου.
Για το δε δεύτερο: αφενός όπως είπαµε και νωρίτερα, η Παρένθεση της 21ης Απριλίου είχε
κλείσει από την 8η Οκτωβρίου 1973 περνώντας στην µεταβατική Κυβέρνηση µε Πρόεδρο
Δηµοκρατίας τον Παπαδόπουλο και Πρωθυπουργό τον Μαρκεζίνη µέχρι τις εκλογές του
Φεβρουαρίου 1974. Η Κυβέρνηση αυτή έπεσε από το κίνηµα Ιωαννίδη δέκα ηµέρες
περίπου µετά από το στηµένο από τον Ιωαννίδη, Κίσσιγκερ και Νταγιάν προπαγανδιστικό
παραµύθι του Πολυτεχνείου (επάνω στο οποίο βασίζεται όλη η προπαγάνδα στηρίξεως της
αποδοχής της καταστροφικής Μεταπολιτεύσεως, κάτι ανάλογο Χίτλερ και Αντισηµιτισµού
δηλαδή). ΚΑΜΙΑ σχέση λοιπόν δεν είχε η 21η Απριλίου και ο Παπαδόπουλος µε τα
γεγονότα της Κύπρου και τον Αττίλα 1, αφετέρου ένας συνεργάτης τότε του Ιωαννίδη, σε
βίντεο παρακάτω, µας ενηµερώνει σχετικώς.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι επί Ιωαννίδη η Κύπρος έχασε το 3% του εδάφους της, ενώ επί
Καραµανλή το 37%
Αξίζει επίσης να σηµειώσουµε ότι Το 1959 ο Μακάριος και ο Καραµανλής υπέγραψαν την
συνθήκη Ζυρίχης - Λονδίνου κατά την οποία η Κύπρος γινόταν ανεξάρτητο Κράτος µεν
αλλά έθετε τους Τούρκους ως συγκυβερνήτες δε, Πρόεδρος ΕλληνοΚύπριος και
αντιπρόεδρος ΤουρκοΚύπριος, δηλαδή νοµιµοποιούσαν τους Τούρκους στην Κύπρο.
Σύµφωνα λοιπόν µε την συνθήκη αυτή δεν επιτρεπόταν Ελληνικός Στρατός ή Τουρκικός
Στρατός στην Κύπρο.
Αξίζει επίσης επίσης να σηµειώσουµε ότι ο φάκελος της Κύπρου παραµένει
επτασφράγιστος στα υπόγεια της βουλής, ενώ η λογική λέει ότι η µεταπολίτευση θα
έπρεπε να το είχε ανοίξει για να αποδειχθεί η ενοχή των χουντικών, παρόλα αυτά
παραµένει επτασφράγιστος, γιατί; φοβούνται τα στοιχεία µην ανατρέψουν τα ψέµατα;
προφανώς!
Δείτε το βίντεο µε τον βιογράφο του Γ. Παπαδόπουλου Μάνο Ν. Χατζηδάκη στο οποίο
αναφέρει τι έγινε το 1967 στην Κύπρο:

Μεραρχία στην Κύπρο το 1967:
https://www.youtube.com/watch?v=zN00OPc0krY
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F
Είναι από την συνέντευξη του Βασιλιά στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 11.02.2006
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Στο παρόν βιβλίο θα δούµε αναλυτικά στοιχεία για το ποιος και πως έγινε η προβοκάτσια
της Κοφινού τον Νοέµβριο του 1967, τι σχέση είχε η απόπειρα δολοφονίας Παπαδόπουλου
από τον Παναγούλη µε την Κύπρο, πότε ο Παπαδόπουλος είπε ΌΧΙ στην διχοτόµηση της
Κύπρου, πως θα ήταν τα πράγµατα µε το σχέδιο Αττίλα αν δεν είχε ανατραπεί ο
Παπαδόπουλος κ.α.
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Ακόµα και σήµερα τα ΜΜΕ λένε ότι το Πολυτεχνείο έριξε την Χούντα, και το χειρότερο
είναι ότι το πιστεύουν ακόµα και άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα... Η
πραγµατικότης είναι ότι ο Ιωαννίδης σε συνεργασία µε ξένες Μυστικές Υπηρεσίες (ΣΙΑ &
Μοσσάντ) έριξαν τον Παπαδόπουλο και την εξουσία ανέλαβε ο Ιωαννίδης. Για να δούµε
δυο πράγµατα επί του θέµατος στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ 27.11.1973, δηλαδή 2 ηµέρες µετά την
πτώση Παπαδοπούλου:

F
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Στο µεν πρώτο γελάει και το παρδαλό κατσίκι αφού ακόµα και αυτό θυµάται ότι κινήθηκε
γη και ουρανός από τους Αµερικανούς µην τύχει και πάθει τίποτα ο "αντιΑµερικανός"
Ανδρέας όπως είδαµε νωρίτερα, στο δε δεύτερο διαφαίνεται ότι αφενός οι
ΕβραιοΑµερικάνοι ψεύδονται και αφετέρου ότι ο Παπαδόπουλος δεν ήταν
ΕβραιοΑµερικανοκίνητος...
ας δούµε τι είπε ένας συνεργάτης του Ιωσννίδη (1974):
Ιωαννίδης, Κύπρος και Μοσσάντ:
https://www.youtube.com/watch?v=-ano6_EljCY
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Υπήρξαν πολλά Δηµοσιεύµατα ξένων Χωρών στον Διεθνή Τύπο όπου εξέφρασαν την
ευχαρίστηση και την αγαλλίαση τους (;) που έπεσε ο "Κακός Δικτάτορας" Παπαδόπουλος,
µόνο που ξεχάσαν να σκεφτούν ότι το καθεστώς Ιωαννίδη δεν ήταν δηµοκρατικό και ότι
είχε αποσόβησε τις εκλογές του Φεβρουαρίου...
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Κλείνοντας ας αναφέρουµε δυο λόγια για την πορεία του Παπαδοπούλου:
- γεννήθηκε το 1919 στο Ελαιοχώρι Αχαίας
- 1937 µπήκε στην σχολή Ευελπίδων
- 1940 πολέµησε κατά του Ιταλικού Φασισµού και του Ναζισµού
- 1952 ήταν ένας από τους Στρατοδίκες στην Δίκη Μπελογιάννη, ο Παπαδόπουλος ήταν ο
µοναδικός που ψήφισε κατά της καταδίκης εις θάνατον
- 1956 Υποδιευθυντής του 2ου επιτελικού γραφείου του ΓΕΣ (Α2)
- 1959 Διευθυντής Υ.Ε.Μ. (Υπηρεσία Ειδικών Μελετών) της Κ.Υ.Π.
- 1961 είχε υπό την ευθύνη του τους περισσότερους κλάδους της Κ.Υ.Π.
- 1961 διετέλεσε γραµµατέας του σχεδίου "Περικλής" (σκοπός η αποδυνάµωση της
κοµµουνιστικής ισχύος των εκλογών του 1961)
- 1964 η Κυβέρνηση της Ένωση Κέντρου υπό την πίεση ΑΣΠΙΔΑ καταδιώκει τους
Εθνικόφρονες Αξιωµατικούς. ο Παπαδόπουλος µετετέθη στον Έβρο. Εκεί ο Παπαδόπουλος
κατόρθωσε να αποκαλύψει 2 ΚοµµουνοΔολιοφθορείς στρατιώτες επ' αυτοφόρω οι οποίοι
και οµολόγησαν στο στρατοδικείο και επιπλέον αποκαλύφθηκε ολόκληρο δίκτυο της
κοµµουνιστικής οργάνωσης µε αποτέλεσµα την πλήρη εξάρθρωση από όλη την χώρα.
- 1966 τοποθετήθηκε στο Τµήµα Επιχειρήσεων και Πληροφοριών της 1ης Στρατιάς και
ακολούθως ανέλαβε Διευθυντής του 3ου Επιτελικού γραφείου ΓΕΣ (Α3/ΓΕΣ Τµήµα
Επιχειρήσεων). Όντας σε αυτήν την θέση έλαβε εντολή από τον Α/ΓΕΣ Σπαντιδάκη ελέω
Βασιλέως να οργανώσει το σχέδιο "Προµηθεύς" µαζί µε τον Ν. Μακαρέζο Διευθυντή του
Α΄κλάδου της ΚΥΠ.
- 20 Δεκ 1967 αποστρατεύτηκε
- 13 Αυγ. 1968 απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου. Ηθικοί αυτουργοί ο Υπουργός
Εσωτερικών της Κύπρου Γεωρκάτζης υπό του Μακαρίου και εµπλοκή Βρετανικών
Μυστικών Υπηρεσιών. Εκτελεστικό όργανο τον Παναγούλη. Τα εκρηκτικά είχαν έρθει από
Κύπρο µέσα στον Διπλωµατικό Σάκο της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Με προσωπική παρέµβαση του Παπαδόπουλου ακυρώθηκε η ποινή θανάτου του Αλέκου
Παναγούλη. το 1973 ο Παναγούλης πήρε χάρη.
- 28 Αυγ. 1971 κατάργησε το Πιστοποιητικών Φρονηµάτων
- 1975 καταδικάστηκε εις θάνατον στην δίκη παρωδία. Η ποινή µεταβλήθηκε σε ισόβια.
- Ανέλαβε αποκλειστική ευθύνη για την 21η Απριλίου ζητώντας να απελευθερωθούν όλοι οι
υπόλοιποι.
- 27 Ιουνίου 1999 ο Πρωτεργάτης της Ελληνικής Αναγεννήσεως άφησε την τελευταία του
πνοή µέσα στην φυλακή
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Γεώργιος Παπαδόπουλος:
https://www.youtube.com/watch?v=cyIdRDqyLrk

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Πολλές πληροφορίες όσον αφορά την ιδεολογία και την εφαρµογή αυτής αντλήθηκαν από
το βιβλίο του Μάνου Ν. Χατζηδάκη "Η ιδεολογία της 21ης Απριλίου" (εκδόσεις
Πελασγός).
Στο παρακάτω βίντεο ο συγγραφέας του βιβλίου αναλύει µε στοιχεία το τι πραγµατικά
ήταν η 21η Απριλίου καταρρίπτοντας τα ψεύδη και τις προπαγάνδες αυτών που θέλουν την
Ελλάδα στα χάλια που είναι σήµερα.
Οµιλία για την 21η Απριλίου:
https://www.youtube.com/watch?v=gpUs5X5ARoA

F
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Όπως επίσης και από το βιβλίο του Στυλιανού Παττακού
"21η Απριλίου 1967 - Διατί; Ποιοι; Πως;”

F

Η κυκλική ροή της Ιστορίας:
https://www.youtube.com/watch?v=D7upP6AGVdE

knossopolis.com

₪₪₪₪₪ ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟN ₪₪₪₪₪
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