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37ï ÅÔÏÓ 
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ
(10831) 4231

TIMH 1 ÅÕÑÙ

ÔÏ ÁÍÔÉÏ ÓÅ ÅÍÁ ÓÐÏÕÄÁÉÏ ÅÑÅÕÍÇÔÇ 

ÅËËÇÍÉÊÁ  
ÍÇÓÉÁ  

ÈÁ  ×ÔÕÐÇÓÅÉ  
Ï  ÅÑÍÔÏÃÁÍ

ÃÅÑÏÍÔÉÊÏ
"SURVIVOR"
ÌÅÔÁ ÁÐÏ 
ÐÔÙ×ÅÕÓÇ 
& ÐÏËÅÌÏ 
ÌÅ ÔÏÕÑÊÉÁ
4 Ãéá ðåñßðïõ 8 ìå 12

åâäïìÜäåò ðñïâëÝðåôáé 
íá ìçí õðÜñ÷åé åðÜñêåéá

ðñïúüíôùí, áêüìç êáé ðñþôçò
áíÜãêçò, åíþ ïé éóëáìéóôÝò

Ýóðåéñáí ôïí ôñüìï 
óôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí

ÊÁÔÁÐËÇÊÔÉÊÏ "ÓÇÌÁÄÉ" ÅÌÖÁÍÉÓÔÇÊÅ ÊÏ-
ÍÔÁ ÓÔÇÍ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ ÊÁÉ ÓÊÏÑÐÁ
ÔÏ ÄÅÏÓ ÓÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ, ÐÁÑÁÌÏÍÅÓ ÐÁÓ×Á!!!

ÐÅÈÁÍÅ 
Ï ÃÉÙÑÃÏÓ 
ÐÁËÌÏÓ... 

ÓÅËÉÄÁ 28

"Ï ÔÓÉÐÑÁÓ
ÍÁ ÅÉÍÁÉ

ÅÔÏÉÌÏÓ…"ÓÅËÉÄÅÓ 6-8,24-25,27
3

Ðáãêüóìéá
óõãêßíçóç

óôï ÃïëãïèÜ

ÓÅËÉÄÅÓ 2-5,10,26

"ÅÂÑÁÉÁ Ç ÌÅÑÊÅË"! 
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Ï ÓåìðÜóôéáí ËÝôï óõíåëÞöèç
áðü ôïí ôçëåïðôéêü öáêü íá
öôýíåé ôïí ÐÝôñï ÌÜíôáëï áðü
ðßóù, ôçí þñá ðïõ ï Ìðåñãê
óêüñáñå, êÜíïíôáò ôï 3-2 ãéá
ôïí Ðáíáèçíáúêü. Ï Áñãåíôéíüò
Üóïò ðïõ åß÷å ðåñÜóåé ëßãç þ-
ñá íùñßôåñá óôï ìáôò, ðñï÷þ-
ñçóå óå áõôÞ ôçí áðáñÜäåêôç
åíÝñãåéá, åêäçëþíïíôáò õðÝñ-
ìåôñï åêíåõñéóìü, óå ìéá óôéã-
ìÞ ðïõ ç ïìÜäá ôïõ "êëåßäùíå"

ôï óðïõäáßï äéðëü óôï ÓôÜäéï.
Ï ÌÜíôáëïò ëßãï íùñßôåñá åß÷å
÷ôõðÞóåé ðÜíù óôç öÜóç ôïí
ËÝôï ìå ôïí áãêþíá ôïõ êé áõ-
ôüò öÝñåôáé íá Þôáí ï ëüãïò
ôïõ åêíåõñéóìïý ôïõ Üóïõ ôùí
"ðñáóßíùí".
Äåí áðïêëåßåôáé ìÜëéóôá ï Áñ-
ãåíôéíüò íá ôéìùñçèåß ìÝóù
video, üðùò åß÷å óõìâåß áíôß-
óôïé÷á óôï ðáñåëèüí ìå ôïí
Ðáôßôï.

Ðñþôïò óêüñåñ óôçí Åõñþðç 

ï Ìðåñãê óôï 2017

Ï ÌÜñêïõò Ìðåñãê åßíáé "óåëçíéáóìÝíïò" êé áõôü ôï äåß-

÷íïõí êáé ôá íïýìåñá ôïõ Óïõçäïý óôñÜéêåñ ôï ôåëåõôáßï äéÜ-

óôçìá. Óôá 8 ôåëåõôáßá ìáôò ðïõ Ý÷åé áãùíéóôåß ï Óïõçäüò

(óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé áõôïý ìå ôçí åèíéêÞ ïìÜäá ôçò

ðáôñßäáò ôïõ) Ý÷åé óêïñÜñåé óôá 7, ìåôñþíôáò óõíïëéêÜ 12

ôÝñìáôá. Ôï ìüíï ìáôò ðïõ äå âñÞêå äß÷ôõá Þôáí áõôü ìå ôç

ÎÜíèç óôá ÐçãÜäéá, üðïõ ïé "ðñÜóéíïé" çôôÞèçêáí ìå 0-1.

ÐáñÜëëçëá ìå ôá äýï ôÝñìáôá ðïõ

ðÝôõ÷å åðß ôçò ÁÅÊ ï

Ìðåñãê, Ýöôáóå ôá 15 óôç

Super League óôï ôñÝ÷ïí Ý-

ôïò, åðßäïóç ðïõ ôïí êáèé-

óôÜ óôçí êïñõöÞ ôùí óêü-

ñåñ ïëüêëçñçò ôçò Åõñþ-

ðçò ìáæß ìå ôïí Ìðáò Íôïóô

ôçò Óðüñôéíãê Ëéóáâþíáò!

Ç åëëçíéêÞ Super League âñß-
óêåôáé óôá ðéï ÷áìçëÜ óêáëï-
ðÜôéá ôçò êáôÜôáîçò ìå ôïí
ìÝóï üñï ôùí ôåñìÜôùí, áíÜ-
ìåóá óôá 31 êïñõöáßá ðñùôá-
èëÞìáôá ôçò çðåßñïõ ìáò.
ÓõãêåêñéìÝíá åßíáé óôçí 29ç
èÝóç, ìå 445 ãêïë óå 200 ìáôò
êáé ìÝóï üóï 2,23, óýìöùíá
ìå ôçí Ýêèåóç ðïõ äçìïóßåõóå
ôï CIES, ÄéåèíÝò ÊÝíôñï Ìå-
ëåôþí ãéá ôïí Áèëçôéóìü ðïõ
âñßóêåôáé óôçí Åëâåôßá êáé äç-
ìéïõñãÞèçêå ôï 1995 ùò êïé-
íïðñáîßá ìåôáîý ôçò FIFA êáé

ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Íïóá-
ôÝë. ÅîåôÜóôçêáí ôá 31 ôïõñ-
íïõÜ áðü ôï äéÜóôçìá 1çò Éïõ-
ëßïõ 2016 Ýùò 31 Ìáñôßïõ
2017.
Óôçí êïñõöÞ ôïõ ðßíáêá åßíáé
ç åëâåôéêÞ Super League (3,33
ãêïë áíÜ ðáé÷íßäé), åíþ óôçí
ôåëåõôáßá èÝóç ðåñéïñßæåôáé ç
ñùóéêÞ Premier League (1,99).
Áîéïóçìåßùôï åßíáé üôé ôï ðñù-
ôÜèëçìá ôçò Êýðñïõ, åßíáé
óôçí ðÝìðôç èÝóç, Ý÷ïíôáò
ôïí ßäéï óõíôåëåóôÞ (2,88) ìå
ôçí ôÝôáñôç Íïñâçãßá.

Ç Super League 29ç áíÜìåóá 
óå 31 ðñùôáèëÞìáôá 
óôï ìÝóï üñï ôùí ãêïë áíÜ áãþíá

ÓÐÏÑ

Ï Ìðåñãê óêüñáñå êáé 
ï ËÝôï Ýöôõíå ôïí ÌÜíôáëï

ÏÏ  ÓÓÐÐÏÏÕÕÄÄÁÁÉÉÏÏÓÓ  ÅÅÑÑÅÅÕÕÍÍÇÇÔÔÇÇÓÓ  ÓÓÔÔÏÏ  ÐÐÁÁÍÍÈÈÅÅÏÏÍÍ  ÔÔÇÇÓÓ  ÉÉÓÓÔÔÏÏÑÑÉÉÁÁÓÓ

Y
óôåñá áðü ðïëýìçíç ìÜ÷ç ðïõ Ýäù-
óå ìå ôç âáñéÜ áóèÝíåéá, "Ýöõãå" óå
çëéêßá 63 åôþí ï ìåãÜëïò ¸ëëçíáò å-
ñåõíçôÞò Ãåþñãéïò ÐÜëìïò. Ï áåß-
ìíçóôïò ÐÜëìïò áöÞíåé ðßóù ôïõ ìßá

óçìáíôéêÞ ðáñáêáôáèÞêç, Ýíá áèÜíáôï åëëçíï-
ðñåðÝò êáé ÷ñéóôéáíïñèüäïîï Ýñãï ðïõ áðïôå-
ëåßôáé áðü åñåõíçôéêü õëéêü ÷éëéÜäùí óåëßäùí,
åããñÜöùí êôë., êáèþò êáé áðü åîáéñåôéêü ïðôé-
êïáêïõóôéêü õëéêü, áðü äéÜöïñåò áðïóôïëÝò
êáé ìåëÝôåò óôçí ÅëëÜäá êáé óå ðïëëÜ óçìåßá
ôçò õöçëßïõ… 
Ìå ôïí Ãéþñãï ÐÜëìï õðÞñîá óôåíüò ößëïò åäþ
êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá. Ç öéëéêÞ áõôÞ ó÷Ýóç êáé áí-
èñþðéíç óõíåííüçóç ìåôïõóéþèçêå, áðü Ýíá
óçìåßï êáé ìåôÜ, êáé óå óõíåñãáóßá óå êïéíÞ Ý-
ñåõíá, ðñïêåéìÝíïõ íá áíáäåßîïõìå ôçí õðåñ-
ðïëýôéìç åëëçíï÷ñéóôéáíéêÞ ìáò êëçñïíïìéÜ. Å-
ñåõíçôÞò áðü ôïõò ëßãïõò, ï áîÝ÷áóôïò ÐÜëìïò
ãíþñéæå üóï åëÜ÷éóôïé ôïí áñ÷áßï åëëçíéêü ðïëé-
ôéóìü, åíþ Þôáí åðéðñïóèÝôùò êáé èåñìüò ìá÷ç-
ôÞò ôçò Ïñèïäïîßáò (äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé Þôáí
óôåíüò óõíåñãÜôçò ôïõ ìáêáñéóôïý åèíÜñ÷ç
Áñ÷éåðßóêïðïõ ×ñéóôüäïõëïõ). 
Ï Ãéþñãïò ÐÜëìïò äçìïóßåõå ôáêôéêüôáôá óôçí
"Å.Ù.", Ýùò üôïõ ðñéí ìåñéêïýò ìÞíåò áóèÝíçóå
âáñýôáôá. ¼ìùò åðß óåéñÜ åôþí áíÝäåéîå ìÝóá
áðü ôçí åöçìåñßäá ìáò óðïõäáßá èÝìáôá -ðïë-

ëÜ åê ôùí ïðïßùí Ýãéíáí ðñùôïóÝëéäá êáé ðñïîÝ-
íçóáí ìåãÜëç åíôýðùóç êáé åíäéáöÝñïí-, ôá ï-
ðïßá "ôáñáêïýíçóáí" ü÷é ìüíï ôïõò ëÜôñåéò, áë-
ëÜ êáé ôïõò å÷èñïýò ôïõ åëëçíéóìïý. Äåí ìðïñåß
íá åßíáé óýìðôùóç üôé ï ÐÜëìïò "êüðçêå" îáöíé-
êÜ áð' ôá ìåãÜëá ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá, åíþ åðß
óåéñÜ åôþí Ýâãáéíå óõ÷íüôáôá óå óçìáíôéêÝò ôç-
ëåïðôéêÝò åêðïìðÝò. Ìå ôï Ýñãï êáé ôç äñáóôç-
ñéüôçôÜ ôïõ õðÝñ åëëçíéóìïý êáé ðßóôçò, "åíü-
÷ëçóå" ðïëëïýò… 
Êáñðüò ôçò óõíåñãáóßáò ìïõ ìå ôïí Ãåþñãéï
ÐÜëìï õðÞñîå êáé ôï åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïí
Ýñãï "¸øéëïí Åöåõñåôþí êáé Õðåñüðëá - Áðü
ôïí Ãêéüëâá óôïí ÐÜëìï", ôï ïðïßï åêäüèçêå
áðü ôçí "Åëåýèåñç ¿ñá" ôï êáëïêáßñé ôïõ
2012, ðñáãìáôïðïéþíôáò ðïëëÝò ðùëÞóåéò. Ôï
åí ëüãù óýããñáììá, õðü ôç ãåíéêÞ åðïðôåßá
ôïõ Äþñïõ ÐÜëìïõ (õéïý ôïõ Ãéþñãïõ) èåù-
ñåßôáé ùò ôï ðëÝïí óïâáñü êáé áíôéêåéìåíéêü
ãéá ôï ìÝãá èÝìá ôùí "¸øéëïí" êáé ôïí ñüëï
ôïõò óôç äéáìüñöùóç ôçò åëëçíéêÞò éóôïñßáò,
áíÜ ôïõò áéþíåò. 
Óôï áõñéáíü ìáò öýëëï, èá Ý÷ïõìå áöéÝñùìá
óôï óçìáíôéêü áõôü ðíåýìá, ðïõ ëÝãåôáé Ãéþñ-
ãïò ÐÜëìïò. ¸íá ðíåýìá ðïõ èá ìåßíåé áéþíéï
ðÜíù áð' ôïí åëëçíéêü ïõñáíü! ÁÉÙÍÉÁ ÔÏÕ Ç
ÌÍÇÌÇ… 

ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 

ÊÊïïééììÞÞèèççêêåå
ï  Ãéþñãïò  ÐÜëìïò…



ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

7 ÁÐÑÉËÉÏÕ
2017

37ï ÅÔÏÓ 
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ
(10834) 4234

TIMH 1 ÅÕÑÙ

Ôïýñêïé êáé ôïêïãëýöïé åôïéìÜæïíôáé íá
ìáò Óôáõñþóïõí Ðáó÷áëéÜôéêá, åíþ áñ-
÷ßæåé ï Ãåíéêüò Ðüëåìïò ôùí Ðñïöçôåéþí

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÌÌÅÅÃÃÁÁ  
ÓÓÇÇÌÌÁÁÄÄÉÉ
ÓÓÔÔÏÏ  ÃÃÏÏËËÃÃÏÏÈÈÁÁ  
ÊÊÁÁÉÉ  ÍÍÁÁÏÏÓÓ  ÔÔÏÏÕÕ  
ÓÓÏÏËËÏÏÌÌÙÙÍÍÔÔÁÁ
ÔÔÏÏ  22001177!!

ÔÏ ÌÕÈÉÊÏ
ÂÉÂËÉÏ ÔÏÕ
ÃÉÙÑÃÏÕ
ÐÁËÌÏÕ ÃÉÁ
ÔÇÍ ÏÌÁÄÁ

ÅØÉËÏÍ ÊÁÉ ÔÁ ÕÐÅÑÏÐËÁ

ÓÅËÉÄÅÓ 
4-8,10,26

(ÌÅ ÔÇÍ 
ÐÑÏÓÖÏÑÁ 2,5 ÅÕÑÙ)

ÌÁÆÉ: ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÉÍÔÉÃÊÏ, Ï ÅËËÇÍÁÓ
ÄÁÓÊÁËÏÓ ÔÏÕ ÁÚÍÓÔÁÉÍ, ÅËËÇÍÉÊÁ
ÌÕÓÔÇÑÉÁ ÊÁÉ ÉÅÑÁ ÏÐËÁ

ÃÉÙÑÃÏÓ 
ÐÁËÌÏÓ

Aðï÷áéñÝôçóå ôç "ãÞéíç
áðïóôïëÞ" ôïõ êáé "ðÝôáîå"

ìå ôïí äéêÝöáëï áåôü!

ÓÅËÉÄA 25

ÁÃÉÏ  ÏÑÏÓ  
Ï ÂÁÑÈÏËÏÌÁÉÏÓ
"ÊÁÔÁÄÉÙÊÅÉ" 
100 ÌÏÍÁ×ÏÕÓ!

Íåüöõôïò
Ìüñöïõ: 
"Ôá ãåãïíüôá 
äåí áíáâÜëëïíôáé
Üëëï"
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Ð
ëÞèïò êüóìïõ óõãêåíôñþèç-
êå ÷èåò óôçí åêêëçóßá ôçò
Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò óôá Ìåëßó-
óéá ãéá ôï ýóôáôï ÷áßñå óôïí
óðïõäáßï ¸ëëçíá êáé åñåõ-

íçôÞ Ãéþñãï ÐÜëìï. ÔõëéãìÝíïò ìå ìéá
êüêêéíç óçìáßá, ðïõ Ýöåñå ôïí äéêÝöáëï
áåôü, ï Ãéþñãïò ÐÜëìïò áðï÷áéñÝôçóå ôç
"ãÞéíç áðïóôïëÞ" ôïõ êáé îåêßíçóå Üëëï Ý-
íá ôáîßäé, áðü ôá ðïëëÜ ðïõ Ýêáíå óôïí
ðëáíÞôç ìáò.   
Ôï óþìá ôïõ ôÜöçêå óôï íåêñïôáöåßï ×á-
ëáíäñßïõ, áëëÜ ôï Ýñãï ôïõ ìÝíåé ðáñáêá-
ôáèÞêç óôïõò Üîéïõò óõíå÷éóôÝò - ìáèç-

ôÝò ôïõ êáé ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ. 
Åðéèõìßá ôïõ Ãéþñãïõ ÐÜëìïõ Þôáí ïé ìá-
èçôÝò ôïõ íá äéïñãáíþóïõí çìåñßäá ìå
èÝìá ôçí åíçìÝñùóç ôùí ößëùí ôïõ ãéá
ôçí "åðüìåíç çìÝñá". 

Ï Ãéþñãïò ÐÜëìïò áðï÷áéñÝôçóå ôç "ãÞéíç
áðïóôïëÞ" ôïõ êáé "ðÝôáîå" ìå ôïí äéêÝöáëï áåôü! 



ÓÁÂÂÁÔÏ

8 ÁÐÑÉËÉÏÕ
2017

37ï ÅÔÏÓ 
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ
(10835) 4235

TIMH 1 ÅÕÑÙ

Äéêáßùóç ãéá ôïí çãïýìåíï 
ôçò ÌïíÞò ÅóöéãìÝíïõ! 

Ó×ÅÄÏÍ ÌÏÍÏÄÑÏÌÏÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÑÍÔÏÃÁÍ Ç ÊÁÔÁËÇØÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÅÄÁÖÏÕÓ

Ïé ¢ãéïé ÃÝñïíôåò ôçò Ïñèïäïîßáò êáé ï… ÍïóôñÜäáìïò åðéâåâáéþíïíôáé

ÓÅË. 10

Ï  ÔÑÁÌÐ  
ÎÅÊÉÍÇÓÅ  
ÔÏÍ  ÃÅÍÉÊÏ  ÐÏËÅÌÏ
ÔÙÍ  ÐÑÏÖÇÔÅÉÙÍ  
ÓÅ  ÓÕÑÉÁ  ÊÁÉ…  ÁÉÃÁÉÏ!  

ÁÃÉÁ ÃÅÑÏÍÔÉÓÓÁ 
ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ:

"ÅÑ×ÅÔÁÉ ÅÈÍÉÊÇ
ÓÕÌÖÏÑÁ. ÈÁ ÌÁÓ
ÓÙÓÅÉ Ç ÐÁÍÁÃÉÁ"

ÓÁËÐÉÓÅ 
Ç "ÔÑÏÌÐÅÔÁ"

("TRUMP") 
ÔÇÓ ÁÐÏÊÁËÕØÇÓ

ÓÅËÉÄÅÓ 2-9,24-25,27





SURVIVOR Σάββατο 8 Απριλίου 20172

Γράφει ο Ησαΐας Κωνσταντινίδης 

Τ
ι θα συμβεί στην πατρίδα μας, τι θα 
υποστεί ο λαός της, όταν συμβεί η 
αναπόφευκτη πτώχευση-χρεοκοπία 
της ελληνικής οικονομίας; Είναι άρα-
γε προετοιμασμένοι οι Έλληνες -υλι-

κά, αλλά και ψυχικά- προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης; Θα 
μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε συνθήκες 
πλήρης εξάντλησης και έλλειψης αγαθών 
πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και φάρμακα; 
Μπορεί η ελληνική κοινωνία να αντέξει για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (δύο με τρεις 
μήνες θα διαρκέσει το μεγάλο κακό, σύμφωνα 
με τους Αγίους Γέροντες της πίστης μας), στη 
διάρκεια της οποίας ο τρόπος ζωής μας θα αλ-
λάξει επί το δραματικότερο; 
Τα παραπάνω ερωτήματα είναι βασικά και κρί-
σιμα. Διότι έχουν να κάνουν με το πρώτιστο 
ζήτημα που απασχολεί τον άνθρωπο: την ίδια 
του την επιβίωση. Ίσως να μην είναι καθόλου 
τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό στις ελληνικές 
τηλεοράσεις δεσπόζει μία σειρά με τον τίτλο 
-στα αγγλικά- «Survivor»• όπερ μεθερμηνευ-
όμενον, στα ελληνικά, «Επιζήσας». Τι μπορεί 
να σημαίνει κάτι τέτοιο; Αναμένουν κάποιοι 
ανώτεροι κύκλοι την καταστροφή και μας 
μαθαίνουν πώς να… επιζήσουμε; Το θέμα εί-
ναι ότι στο υποσυνείδητο και του πιο απλού 
Έλληνα έχει αρχίσει πλέον να επικρατεί το 
αίσθημα μιας φοβερής ανασφάλειας και το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης, ενώπιον των 
δραματικών καταστάσεων που έρχονται. Με 
ό,τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την 
κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας 
της χώρας… 
Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο να είναι απαραίτη-
τος ένας Οδηγός Επιβίωσης μέσα στις νέες 
εφιαλτικές συνθήκες που γεννώνται. Διότι 
πόσες και πόσες φορές, τα τελευταία χρόνια, 
δεν έχουμε ακούσει να γίνεται λόγος για την 
πιθανότητα ενός άτακτου Grexit [= έξοδος 
της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ] και για 
τις εξαιρετικά αρνητικές παρενέργειες που 
κάτι τέτοιο θα έχει στην καθημερινότητά μας, 
αλλά και στην εν γένει λειτουργία του -οικο-
νομικού, πολιτικού κτλ.- συστήματος; Οπότε, 
αυτομάτως προκύπτει το περίφημο «θέμα της 
επιβίωσής» μας. Ατομικά, αλλά και ως σύνολο. 
Είναι βέβαιο ότι όλη αυτή η κουβέντα, πριν 
από μια μόλις δεκαετία, θα ήταν περιττή και… 
στη σφαίρα του φανταστικού! Πράγματι, εάν 
πάμε δέκα χρόνια πίσω θα διαπιστώσουμε 
πόσο διαφορετική ήταν η ατζέντα με τη θεμα-
τολογία της πολιτικής, κοινωνικής και οικονο-
μικής μας ζωής. Άπαντες σχεδόν οι Έλληνες, 
με απειροελάχιστες εξαιρέσεις, ζούσαν σε μια 
απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο ελ-
ληνική πραγματικότητα-«γυάλα», αδιαφορώ-
ντας για τα πλέον αυτονόητα, και παράλληλα 
οφθαλμοφανή, που οδηγούσαν στο συμπέρα-
σμα ότι αργά ή γρήγορα, μια μέρα των ημε-
ρών, η ελληνική οικονομία θα καταρρεύσει. 
Δεν έβλεπαν -ή δεν ήθελαν να δουν- οι Έλ-
ληνες μέχρι πριν από μερικά μόνο χρόνια, ότι 
εάν η χώρα αυτή εξακολουθούσε να υπερδα-

νείζεται απ’ το εξωτερικό και παράλληλα να 
μην παράγει τίποτα, ήταν θέμα χρόνου η πτώ-
χευση-χρεοκοπία της και η στάση πληρωμών 
του ελληνικού Δημοσίου… 
Δυστυχώς, αυτό που δεν ήθελαν να πιστέ-
ψουν οι Έλληνες επί εποχής «παχιών αγελά-
δων», αναγκάστηκαν σιγά-σιγά να το συνη-
θίσουν στην εποχή των «ισχνών αγελάδων», 
δηλ. στην περίοδο των Μνημονίων. Ακριβώς 
για να μην καταρρεύσει τελείως η ελληνική 
οικονομία και να μην κηρυχθεί και επισήμως η 
πτώχευση-χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, 
στήθηκε την άνοιξη του 2010, άρον-άρον, από 
την περιβόητη Τρόικα [Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα] ο λεγόμενος «μηχανισμός 
διάσωσης» της ελληνικής οικονομίας• το 
Μνημόνιο-1, όπως το εντάξαμε στο πολιτι-
κό μας λεξιλόγιο. Φυσικά, το βιαστικό πρώτο 
Μνημόνιο δεν ήταν η λύση, αλλά «το φάρμα-
κο που είναι χειρότερο κι απ’ την ασθένεια», 
όπως είχε εύστοχα πει τότε ο αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης Αντώνης Σαμαράς. 
Έτσι, ακολούθησε και ένα δεύτερο Μνημό-
νιο, το 2012, αλλά και ένα τρίτο Μνημόνιο, το 
καλοκαίρι του 2015! Το αποτέλεσμα: όχι δεν 
βγήκαμε ποτέ απ’ την κρίση, αλλά μπήκαμε 
ακόμη πιο μέσα σ’ αυτήν, αγγίζοντας πλέον 

ξεκάθαρα το φάσμα της πτώχευσης-χρεοκο-
πίας… 
Εάν η πτώχευση-χρεοκοπία της Ελλάδας ήταν 
αδιανόητη στην εποχή του πρώτου Μνημονί-
ου (2010), αλλά και των επόμενων, μετά το 
2016 άρχισε πια να γίνεται βεβαιότητα. Γιατί; 
Διότι από τα μέσα του 2016 και μετά άρχισε 
να αλλάζει η γεωπολιτική πραγματικότητα 
του πλανήτη. Η αρχή έγινε με το βρετανικό 
δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου του 2016, που 
έδειξε Brexit, δηλ. έξοδο του Ηνωμένου Βασι-
λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθη-
σε λίγους μήνες μετά, στις 8 Νοεμβρίου του 
2016, η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμε-
ρικανικές προεδρικές εκλογές και η πλήρης 
αλλαγή «πλεύσης» της εξωτερικής πολιτικής 
των ΗΠΑ, από την ημέρα κιόλας της ορκωμο-
σίας του νέου προέδρου τους (20 Ιανουαρίου 
2017). Ο κύκλος αυτός, των έντονων και δρα-
ματικών πλανητικών αλλαγών, πιθανότατα θα 
ολοκληρωθεί στις 7 Μαΐου του 2017, όταν και 
θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των γαλλικών 
προεδρικών εκλογών• μία νίκη και εκλογή 
της Μαρίν Λεπέν θα οδηγήσει τη Γαλλία εκτός 
Ευρωζώνης, αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης! 
Τότε, το (έτσι κι αλλιώς, σαθρό) ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα θα καταρρεύσει και η ελληνι-
κή οικονομία θα υποστεί την καθίζηση ενός 

ασύντακτου Grexit και μιας βέβαιης στάσης 
πληρωμών της ελληνικής πολιτείας. Άλλω-
στε, αναμένεται την αμέσως επόμενη περίο-
δο και το ΔΝΤ να αποσυρθεί από το «ελληνικό 
πρόγραμμα» (Μνημόνιο), αφού ο Ντόναλντ 
Τραμπ έχει αποφασίσει να μην συνεχίσει την 
αμερικανική χρηματοδότηση του Ταμείου για 
τη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών στην 
Ελλάδα… 
Από όλα τα παραπάνω, εύκολα γίνεται αντι-
ληπτό ότι ζούμε σε συνθήκες «ακραίες», ενώ-
πιον φοβερών και τρομερών κοσμοϊστορικών 
γεγονότων. Οι εξελίξεις, μέσα στο 2017 μά-
λιστα, αναμένονται ραγδαίες και δραματικές. 
Να λοιπόν γιατί ο Οδηγός Επιβίωσης που κρα-
τάτε στα χέρια σας, με το σημερινό φύλλο της 
«Ελεύθερης Ώρας», καθίσταται λίαν απαραίτη-
τος για τα δραματικά επερχόμενα συμβάντα. 
Τα κείμενα που περιλαμβάνει ο Οδηγός έχουν 
ιδιαίτερη σημασία, αφού αφορούν το μέλλον 
όλων μας. Αφορούν τη ζωή μας και την ιστορι-
κή συνέχεια του ίδιου του ελληνισμού, ο οποί-
ος κινδυνεύει με εξαφάνιση μετά από χιλιετίες 
ένδοξης πορείας πάνω σ’ αυτό τον πλανήτη! 
Διότι η ΕΠΙΒΙΩΣΗ είναι τα πάντα, τόσο για τον 
άνθρωπο σε ατομικό επίπεδο, όσο και για το 
εθνικό ή γενικό σύνολο… 
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σης και Ανατολής, με σκοπό την εξάντληση 
και καταστροφή των κρατών-ομοσπονδιών, 
μείωση του πληθυσμού της Γης και εύκολο 
έλεγχο… 
Αυτοί έχουν τον χρυσό, αυτοί και τα μέσα. Γι’ 
αυτό και πλέον κατασκευάζονται και έχουν 
κατασκευαστεί πυρηνικά καταφύγια. Μάλι-
στα, προβλέπουν στα δικά τους «πρωτόκολ-
λα» ως νέα Σιών την γη της επαγγελίας τους, 
τη Θεσσαλονίκη! 
Εάν μείνεις στις πόλεις, θα τεθείς υπό έλεγ-
χο. Εάν μείνεις στην επαρχία, θα είσαι ελεγ-
χόμενος αλλά θα έχεις μια μικρή αυτονομία. 
Μέχρι να εφαρμοστούν τα χειρότερα μέτρα 
ελέγχου στους ανθρώπους, που πέρασαν 
ποτέ. Εάν πας στην ορεινή επαρχία, θα ζήσεις 
ελεύθερος. Θα έχεις να φας, θα έχεις να πιείς. 
Θα μπορείς ν’ ανταλλάζεις προϊόντα. Θα επι-
βιώσεις.  
H λύση, ο τρόπος με τον οποίον θα επιβιώ-
σεις, στην ορεινή επαρχία… Ο τρόπος με τον 
οποίον χιλιάδες Έλληνες θα διαφύγουν και 
θα εξασφαλίσουν την ελευθερία τους, την 
αυτονομία τους, από την αναμενόμενη ύπα-
τη αρμοστεία,
μετά τον πόλεμο-διαμελισμό της Ελλάδος! Ο 
τρόπος με τον οποίον χιλιάδες Έλληνες θα 
αποκτήσουν τον έλεγχο των ορεινών εδα-
φών, ιδρύοντας κοινότητες, ιδρύοντας τμή-
ματα αυτοάμυνας, ενωμένοι, γινόμενοι πολι-

Η 
φωνή στην άλλη άκρη της τηλε-
φωνικής σύνδεσης ήταν κατα-
φατική: «Μπορείτε να τον δείτε! 
Σας περιμένει»… Ακολούθησαν οι 
λεπτομέρειες του τόπου και χρό-

νου συνάντησης, του τρόπου μεταφοράς μας 
στο μέρος εκείνο (εκτός Αθηνών), καθώς και 
μερικές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες για το 
βραχύ ταξίδι μας. Το «δέλεαρ» ήταν τέτοιο 
που δεν έπρεπε να χάσουμε ούτε λεπτό: θα 
βλέπαμε και θα μιλούσαμε με τον Γέροντα 
του Βουνού! Τον πνευματικό άνθρωπο, μία 
καλογερική μορφή, που εμπνέει και συντο-
νίζει ένα καινοφανές για τα ελληνικά (και 
ίσως τα παγκόσμια) δεδομένα «ρεύμα»: τους 
συμπολίτες μας, οι οποίοι καταφεύγουν στην 
ελληνική ύπαιθρο, μακριά απ’ τις πόλεις, 
μέσα σε σπηλιές και πάνω σε όρη, για να επι-
βιώσουν σε συνθήκες αστικού πολέμου στη 
χώρα μας!... 
Πριν από λίγα μόλις χρόνια όλα αυτά θα 
ηχούσαν σαν σενάριο επιστημονικής φαντα-
σίας. Πέρασε όμως πια ανεπιστρεπτί η εποχή 
της εικονικής ευδαιμονίας και του κάλπικου 
υπερκαταναλωτισμού… Τώρα πια η Ελλάδα, 
αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, εισήλθαν βί-
αια σε μια Νέα (εφιαλτική) Εποχή, στην εποχή 
του χάους, όπου ΟΛΑ επιτρέπονται! Και αυτή 
ακριβώς η αβεβαιότητα, αυτό το καταθλιπτικό 
αδιέξοδο στο οποίο έφτασε μαζικά η κοινω-
νία μας, οδήγησαν και οδηγούν πολλούς συ-
μπατριώτες μας στη μοναδική κατά πολλούς 
λύση: στην καταφυγή τους «στο βουνό», προ-
κειμένου να δώσουν τη μάχη της επιβίωσης! 
Μετά από ταξίδι ωρών, φτάσαμε στον τελι-
κό μας προορισμό. Τα αισθήματα ανάμεικτα: 
θα αντικρίζαμε τον Γέροντα του Βουνού! Ο 
οποίος θέλησε να μας μιλήσει σχετικά με 
όλα όσα συμβαίνουν στην «περιοχή ευθύνης» 
του, όπως την αποκάλεσε. Μία περιοχή αρ-
κετά μεγάλη σε εύρος, που έχει ως βάση της 
ένα ψηλό όρος της ελληνικής επαρχίας και 
«βλέπει» σε πεδιάδα, ενώ το ανθρώπινο μάτι 
φθάνει και μέχρι τη θάλασσα. Ο Γέροντας του 
Βουνού μας είπε πολλά. Μας εμπιστεύτηκε, 
όπως και την εφημερίδα, για να «ανοίξει» 
τα χαρτιά του σχετικά με αυτά που πιστεύει 
ότι θα λάβουν σάρκα και οστά την επόμενη 
χρονική περίοδο. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στον κόσμο… 
Στο σημερινό ειδικό ένθετο αφιέρωμα της 
«Ε.Ω.» παρουσιάζουμε, συνοπτικά (όπως και 
συμφωνήσαμε με τον μυστηριώδη συνομιλη-
τή μας), μία συμπαγή «δέσμη» πληροφοριών 
σχετικά με τα μελλούμενα να συμβούν γεγο-
νότα! Όλα αυτά σε αποκλειστικότητα για την 
«Ελεύθερη Ώρα». Ο Γέροντας του Βουνού μας 
έδειξε την απόλυτη εμπιστοσύνη του, την 
οποία με κανέναν τρόπο δεν θα προδώσου-
με (όπως και δεν έχουμε προδώσει ποτέ την 
εμπιστοσύνη του οποιουδήποτε μας έδωσε 
πληροφορίες). Γι’ αυτό και παραθέτουμε εδώ 
το κείμενο όπως συμφωνήσαμε μαζί του. 
Ένα μόνο αξίζει να παρατηρήσουμε: ότι στη 
συνάντηση με τον Γέροντα του Βουνού βιώ-
σαμε άλλη μία συναρπαστική εμπειρία! 

Ακολουθεί, για το σημερινό ένθετο αφιέρω-
μα της «Ε.Ω.», το πλήρες κείμενο του Γέρο-
ντα του Βουνού που αφορά στο… γεροντικό 
«Survivor» και θα χρειαστεί οπωσδήποτε στις 
δύσκολες μέρες που έρχονται: 
«Ήδη έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας άπει-
ροι λαθραίοι ισλαμιστές με σκοπό να προκα-
λέσουν πανικό.
Είμαστε η πύλη προς την Ευρώπη, οι περισ-
σότεροι είναι εδώ.
Όχι πως είναι ικανοί στρατιωτικά, αλλά πρό-
κειται περί φανατισμένων, άγριων πιθήκων 
και ανεξέλεγκτων, που μόνο ο θάνατος τους 
αποτρέπει! 
Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί γι’ 
αυτόν τον σκοπό. Στρώνει το έδαφος για να 
ακολουθήσει ο διαμελισμός της Ελλάδος. Στο 
όνομα των στοών φυσικά… 
Ακολουθεί πραξικόπημα, ανάληψη των πό-
λεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις με σκοπό 
την επιβολή της τάξης! Αυτό θα γίνει, όμως 
θα είναι το στράτευμα σε θέση να θέσει υπό 
έλεγχο όλη την Ελλάδα; Στελέχη με περηφά-
νια και πατριωτισμό και λογική πάνω απ όλα 
ισχυρίζονται πως δεν θα είναι σε θέση να το 
επιτύχουν αυτό, καθώς δεν θα έχουν τη δυ-
νατότητα ν’ ανταπεξέλθουν, ταυτόχρονα και 
μάλιστα με τόση έλλειψη πυρομαχικών και 
δίχως να κηρυχθεί γενική επιστράτευση, συ-
γκρουόμενοι με: 

Τουρκικά στρατεύματα… Τμήματα της παρα-
στρατιωτικής οργάνωσης της Αλβανίας με το 
όνομα UCK... Τούρκοι μισθοφόροι στη Θρά-
κη… Συμμορίες πόλεων… Αντάρτικα πόλε-
ων… Οργανώσεις τρομοκρατικής φύσεως… 
Εκατοντάδες ίσως να λέω και λίγους, τζιχα-
ντιστές… Διάφοροι ληστές… Πλιάτσικα… Το 
ζήτημα της ανεξαρτησίας της Κρήτης… Διεκ-
δικήσεις που ονειρεύονται οι Βούλγαροι… 
Με τις ευλογίες των Γερμανών και να εύχε-
στε μην κατέβει ο Δεξιός Τομέας της Ουκρα-
νίας να τους ενισχύσει! Διότι αυτό το σχέδιο 
υπάρχει από το 3ο Reich… Η δύση θα το 
εκμεταλλευτεί για να πνίξει μέσω αυτών τα 
ρωσικά συμφέροντα στα Βαλκάνια. Από πού 
θα έχουν στήριξη εκτός της Δύσης; Από τους 
ομοϊδεάτες τους σε άλλες Ουγγρικές χώρες! 
Αυτά όλα θα γίνουν με σκοπό να εμφανίσουν 
σαν σωτήρα τον… ΓΑΠ!!! Με σκοπό την ομο-
σπονδιοποίηση των Ουγγρικών κρατών, της 
Μ. Ασίας και της Ελλάδος, σε μια ενιαία ομο-
σπονδία με έναν κεντρικό ύπατο αρμοστή. 
Μια Νέα Τάξη Πραγμάτων με νεο-βυζαντινό 
χαρακτήρα… 
Αυτό όμως είναι μόνο η γεωστρατηγική θέλη-
ση των στοών, μέσω των ΗΠΑ, μέσω ΣΥΡΙΖΑ 
και μέσω ΓΑΠ. Η πραγματική αφορμή πηγάζει 
από την απόκρυφη γεωπολιτική θέληση και 
σχέδιο των Σιωνιστών για έλεγχο της ανθρω-
πότητας. Όπως και η σύγκρουση μεταξύ Δύ-
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τεία, γινόμενοι στράτευμα. Ο τρόπος με τον 
οποίον θα είναι σε θέση ν’ απελευθερώσουν 
και να διεκδικήσουν πίσω τα εδάφη, με σκοπό 
την εθνική μας αναγέννηση και ανεξαρτησία. 
Πώς θα το καταφέρεις: 1. Μόνος/η, 2. Με 
ομάδα. 
1. Μόνος/η: Το πρώτο και βασικότερο είναι ο 
στόχος, δίχως στόχο/όραμα δεν πας πουθε-

νά, δεν θα έχεις το πνεύμα. Ο στόχος είναι: Α) 
Επιβίωση από τα δεινά, Β) Ελευθερία, Γ) Νίκη 
και εξασφάλιση της εθνικής μας αναγεννήσε-

ως και ανεξαρτησίας οριστικά, Δ) Μια πολιτεία 
ιδανική, ελεύθερη και αρμονική! Με οδηγό 
την πίστη σου σ’ αυτόν το σκοπό/όραμα
θα τα καταφέρεις. 
Αρχικά χρειάζεσαι υλικά, αρκετά είδη, με τα 
οποία, σε οποιαδήποτε κατάσταση, θα μπο-

ρείς να διανυκτερεύσεις, να έχεις υγιεινή και 
υγεία, να έχεις ασφάλεια, άμυνα, κάτι με το 
οποίο να είσαι σε θέση, να κουβαλάς τα απα-

ραίτητα είδη, προστασία και κάλυψη, για οτι-
δήποτε και απ’ οτιδήποτε, να είσαι σε θέση 
να βρεις τροφή και νερό, να είσαι σε θέση να 
κατασκευάσεις απαραίτητα εργαλεία, αλλά 
και χώρους διαμονής, να μπορείς να προσα-

νατολιστείς. 
Τι πρέπει να κάνεις. Αρχικά μετακινείσαι στο 
σημείο που θες και όποτε μετακινείσαι, όπου 
και να μετακινείσαι, να φροντίζεις να έχεις 
ασφάλεια και προστασία, πηγές για νερό και 
δυνατότητες για να τραφείς. Πρέπει να είναι 
σημείο, όπου δεν θα τραβάς την προσοχή 
εκείνων που θα ανήκουν στο σύστημα, ση-

μείο που δεν θα είναι ελεγχόμενο από όργα-

να του συστήματος, που δεν θα κινδυνεύεις 
από άγρια ζώα, μα και να κινδυνεύσεις από 
λύκους, να έχεις ένα μέσο άμυνας, αν πέσεις 
σε αρκούδα (πάρα μα πάρα πολύ σπάνιο…), 
απλά μην συμβεί, δεν θα ξεφύγεις, όσο και 
να τρέξεις, ακόμα και ν’ ανέβεις σε δέντρο… 
Έχε ένα όπλο, αυτό μόνο θα σε σώσει, ση-

μείο απ’ όπου θα μπορείς να κατευθύνεσαι 
παντού, σημείο απ’ όπου θα εξασφαλίζεις 
τον έλεγχο της περιμέτρου σου, σημείο απ’ 
όπου θα μπορείς να δημιουργείς, περιμετρι-
κά, μια «καβάτζα» εφοδίων και να τα διατη-

ρείς, σημεία παρατήρησης, σημεία διαφυγής, 
σημεία διαμονής. 
Η μετακίνησή σου, με όσα εφόδια και να πά-

ρεις, η διαφυγή σου στην ορεινή επαρχία, ας 
γίνει και με όχημα, όμως εκεί ξέχνα το όχημα, 
θα μετακινείσαι ή πεζοπορώντας ή -αν σου 
έκατσε λαχείο- με άλογο. Να προτιμήσεις 
Ελληνικό σκληροτράχηλο άλογο ή καλύτερα 
Αραβικό που είναι και πολύ γρήγορο. Και τα 
δυο είναι ακούραστα. Σ’ αυτήν την περίπτωση 
πρέπει να μάθεις τον τρόπο να ιππεύεις. 
Διευκρίνηση: Τα Ελληνικά άλογα ανεβαίνουν 
παντού, αντέχουν βάρος. Τα Αραβικά άλογα 
είναι πολύ νευρικά και γρήγορα, με μεγάλη 
αντοχή. Μια διασταύρωση των δυο θα φέρει 
καλό αποτέλεσμα. Μπορείς επίσης να προ-

τιμήσεις Αραβικό-Αιγυπτιακό, εξαιρετικό! Αν 
σου έκατσε το λαχείο, μη το αφήσεις να χα-

θεί, είναι προνόμιο! 
Αν σκέφτεσαι να ’χεις σκύλο, πρέπει να επι-
λέξεις ανάμεσα σε πανέξυπνο λαγωνικό η 

μεγάλο και δυνατό βοηθό. Να είναι κατάλλη-

λο για κυνήγι και όχι θερμοκέφαλο. Να μην 
το ’χεις για να κυνηγήσει, εσύ να κυνηγήσεις, 
αυτό να μυρίζει, αυτό να βρίσκει, να το κρα-

τήσεις μακριά από κίνδυνο. 
Η δικτύωσή σου, επικοινωνία με ανθρώπους, 
με ομάδες ανθρώπων, με κοινότητες, είναι 
το βασικότερο που πρέπει να επιτύχεις, προ-

κειμένου να συμβάλλεις στην ένωσή τους. 
Επίσης θα έχετε έτσι προνόμια, θα μπορείς 
να κάνεις συναλλαγές τροφίμων και άλλων 
υλικών. Επίσης δεν θα ’σαι μόνος και έρημος. 
Εξοπλισμός για διαβίωση αλλά και επιχειρησι-
ακή χρήση και τρόποι χρήσης: Σακίδιο πολλών 
λίτρων, παραλλαγή/χακί/μαύρο. Από 80 έως 

100 λίτρα και περαιτέρω προοπτικές, γερό 
με πολλές δυνατότητες και έχε και ένα αδι-
άβροχο κάλυμμα. Αντί αντίσκηνο, προτίμησε 
πλήρες αδιάβροχα τύπου «πόντσο», χακί, πα-

ραλλαγή. Αρτάνες/σκοινιά και ένα καλό υπό-

στρωμα, όπως και υπνόσακο για κάθε καιρό 
και κατάσταση. Αν θες τον ενισχύεις και με 
κουβέρτα τύπου Fleace για παράδειγμα. Πάρε 
τα δύο αδιάβροχα, ένωσέ τα και φτιάξε αντί-
σκηνο, «αντάρτικο γιατάκι», είναι αντιανεμικά. 
Προοπτικές και χρήσεις: Μπορείς να καλυ-

φτείς μ’ αυτά από την βροχή, αλλά να κάνεις 
και κάλυψη υλικών και εσένα από καιρό και 
το μάτι εκείνων που δεν θες να σε δουν. Κου-

μπώνεις και τα δύο μαζί, αν χρειαστεί κάπου 

να δέσεις με σχοινί/αρτάνη, δέσε, χρειάζεται 
ούτως ή άλλως. Το τεντώνεις και το δένεις, 
σε κλαδιά, δέντρο και μπαίνεις μέσα. Τοπο-

θετείς το υπόστρωμα -καλύτερα κάτω απ’ το 
αδιάβροχο- για να πηγαίνει εκεί τυχόν υγρα-

σία και μόνο. 
Έχε το κεφάλι και τα υλικά στραμμένα από 
’κει που θα ’ναι σχετικώς ανοιχτό, αν αντι-
ληφθείς κίνδυνο, γυρνάς πιάνεις όπλο και 
εκτελείς, είτε θορυβωδώς είτε αθόρυβα, και 
έχεις και κάλυψη από πυρά λόγω του σακι-
δίου. Σκάψε περίπου το μέγεθος που θα έχει 
όλο το αντίσκηνο, 10-20-30 εκατοστά. Κόψε 
ίσια και γερά ξύλα, ένωσέ τα, μπορείς να τα 
δέσεις κιόλας,
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δημιούργησε μια στρώση ή και δυο, σαν να 
φτιάχνεις σχεδία,
τοποθέτησέ τα πάνω απ τον λάκκο, δημιούρ-

γησε από τον λάκκο αυλακιές μεγάλες, απ’ 
όσες πλευρές επιθυμείς. Σε περίπτωση που 
βρέξει το νερό θα μαζεύεται μεν εκεί μέσα 
αλλά θα φεύγει απ’ τις αυλακιές και θα είσαι 
μονίμως στεγνός, δίχως υγρασία, σε ξύλα και 
υπόστρωμα. 
Το ίδιο μπορείς να το κάνεις και αλλιώς. Σκά-

ψε στο ίδιο μέγεθος αλλά πολύ βαθειά, όσο 
χρειάζεται μέχρι να καλυφτεί ολόκληρη η κα-

τασκευή, τοποθέτησε 20-30 εκατοστά ύψος 
τα ξύλα, από τον πάτο του λάκκου και στήσε 
την όλη κατασκευή εκεί. Φυσικά θα πρέπει να 
κάνεις και πολύ μεγάλες αυλακιές μετά. Έτσι 
μπορείς να αποφύγεις περισσότερο το κρύο, 
το θεωρώ όμως περιττό. 
Πολύ απλά, βρες το κατάλληλο σημείο που 
θα ’χει κάλυψη. Αν είναι ανάγκη, κάλυψε την 
κατασκευή σου με κλαδιά και ό,τι μπορείς να 
φανταστείς. Οχύρωσέ την σχεδόν πρόχειρα, 
κόβοντας αιχμηρά ξύλα, στήνοντάς τα πε-

ριμετρικά. Τοποθέτησε αν θες σύρμα, κάνε 
πρόχειρο πλέγμα, κράτα τα άγρια ζώα μακριά, 
κάλυψε το με οτιδήποτε. 
Έχε φύλλα σκόρδου, άπλωσέ τα περιμετρικά 
και κράτα μακριά τα φίδια, ή ψέκασε με απω-

θητικό για φίδια και έντομα. Για κουνούπια 
πάρε υφασμάτινη σήτα, σαν αυτά που έχουν 
τα αντίσκηνα, έχει και για κάλυψη κεφαλής 
και για αντίσκηνα, κάλυψε την είσοδο της κα-

τασκευής σου μ’ αυτό. Υπάρχουν και μερικά, 
που λόγω του υλικού τους κρατούν μακριά 
και άλλα ζωύφια. 
Για όλα υπάρχουν λύσεις, μην ανησυχείς, 
ακόμα και για τα χιόνια, κάνε ιγκλού. Μπες 
στο YouTube και δες τον τρόπο κατασκευ-

ής του, όχι στην Ανταρκτική, σε άλλα μέρη. 
Μπορείς να κάνεις μια κατασκευή σε δέντρο 
ή αιώρα, άπειρα... 
Σ’ ό,τι αφορά την φωτιά, έχε αναπτήρα/ες, 
σπίρτα, τσακμακόπετρα, ό,τι θες. Μπορείς να 
βρεις και άπειρα υλικά για προσανάμματα, 
όπως και από την φύση, μικρά και μεγάλα. 
Κάνε τα συλλογή. Μπορείς να έχεις φιάλες 
υγραερίου ή μικρούς καρβουνοειδείς κύβους, 
που κρατάνε για μερικά λεπτά και βράζουν 
ας πούμε μια κονσέρβα. Φτιάξε με σύρμα 
τεχνητή ψησταριά, σαν να φτιάχνεις σχεδία, 
απλά θα χρειαστείς σύρμα η σκοινί κάνναβης 
που δεν καίγεται. Φτιάξε κάτι κρεμαστό για 
κατσαρόλες. 
Πρόσεχε με τη φωτιά, μην κάψεις ολόκληρο 
το δάσος... Πρόσεχε με τη φωτιά, ν’ ανάβεις 
μέρα και όχι πολύ μεγάλη. Πρόσεχε με τη 
φωτιά, την νύχτα ν’ ανάβεις πολύ λίγο, ίσα-
ίσα να ζεστάνεις κάτι, αν χρειαστεί. Έχε γε-

νικώς είδη για τροφή, είδη για συντήρηση, 
συσκευασίες τροφής. 
Αν είσαι σε ρέμα, κράτα τα υγρά κρύα, τοπο-

θετώντας τα μέσα στο χώμα και κατά το ήμι-
συ στο νερό. Αν έχει χιόνια, διατήρησε την 
τροφή αεροστεγή μέσα σε σακούλες και θάψ’ 
την στο χιόνι… ορίστε, ψυγείο! 
Έχε καθαριστικό νερού. Είτε φίλτρο για κα-

θαρισμό νερού, είτε σε μορφή αναβράζοντος 

χαπιού. Έχε συσκευασία για τσιμπήματα από 
φίδια και σκορπιούς. Μπορείς επίσης να φτιά-

ξεις αντιοφικό ορό προσωρινό, θα χρειαστείς 
οπωσδήποτε περίθαλψη. Ψάξε στο διαδίκτυο, 
είναι πολλά για να τα πω. 
Τροφή: Απέφευγε την κατανάλωση βαριάς 
τροφής σε περίπτωση που σκοπεύεις να με-

τακινείσαι. Έχε ξηρούς καρπούς, βρες σκόρ-

δα, βρες κάστανα, βρες καρύδια, διάφορα 
φυτά, μανιτάρια. 
Μανιτάρια: Μερικά τρώγονται και ζεις, μερι-
κά τρώγονται και πεθαίνεις, μερικά τρώγονται 
αλλά βλέπεις διάφορα και γελάς πολύ, μα-

στουρώνεις… Μην φας, απέφυγέ το! 
Αν μπορείς να βρεις από καθαρά νερά ψάρια, 
καλό θα ’ναι. Αν μπορείς να κυνηγήσεις αγρι-
ογούρουνο, μόνος λίγο δύσκολο, πάλι καλό 
θα ’ναι. 
Υγεία: Έχε οπωσδήποτε φαρμακείο μαζί 
σου, ιώδιο, οινόπνευμα, επιδέσμους, ασπι-
ρίνες, παυσίπονα, αντιβίωση σε περίπτωση 
που χρειαστεί για κάτι ζόρικο. Αν ξέρεις από 
θεραπεία και εναλλακτική θεραπεία, με ισχυ-

ρά μείγματα, βότανα, τότε ακόμα καλύτερα. 
Απέφυγε την αντιβίωση όμως... 
Μην καταναλώσεις χάπι σε περίπτωση γερής 
αιμορραγίας, θα σου ρίξει την πίεση. Γενικώς 
να προστατεύεσαι από τον καιρό, να διατη-

ρείσαι στεγνός, ζεστός, να καταναλώνεις το 
απαραίτητο νερό και τροφή, να μην είσαι βα-

ριά ντυμένος όταν μετακινείσαι, να ντύνεσαι 
καλά όταν σταματάς, να μένεις καλυμμένος 
κατά την διάρκεια διανυκτερεύσεως, να μην 
υποστείς κρυοπάγημα ή ψύξη! 
Θες να κάνεις μπάνιο: Έχε τα απαραίτητα, 
βρες καταρράκτη, βρες ποτάμι, ή καλύτερα, 
υπάρχουν δοχεία 20 λίτρων, με βαλβίδα και 
βρύση, παίρνεις ένα, το κρεμάς και κάνεις 
μπάνιο κανονικό. Αν έχει ήλιο και σχετική ζέ-

στη, ορίστε και το ζεστό νερό… 
Ας συνεχίσουμε στο ζήτημα του εξοπλισμού. 
Ό,τι χρειάζεσαι για ντύσιμο και υγιεινή. Υλικά 
για παροχή ζέστης, προστασίας από τον και-
ρό. Υλικά για παροχή κάλυψης/απόκρυψης/
παραλλαγής. Υλικά όπως γάντια, για προστα-

σία, σε σκαρφάλωμα, από βλάστηση, μεταλ-

λικά εξαρτήματα για τα άρβυλα με σκοπό να 
μην γλιστράς από πάγο και λάσπη. Άρβυλα ή 
τέλος πάντων ορειβατικά υποδήματα. 
Γκέτες για το κρύο ή και για προστασία από 
φίδια. Αν δεις οχιά άσ’ την, δεν επιτίθεται, 
απλά μην πλησιάσεις. Αν δεις λαφιάτη, επι-
τίθεται αν νιώσει απειλή, συμβαίνει καμιά 
φορά…
Μάσκα ραδιοβιοχημικού πολέμου, αν κρίνεις 
ότι χρειάζεται, σε περίπτωση που σκοπεύεις 
να εμπλακείς σε επιχειρήσεις, και φίλτρα. 
Κράνος δεν θα χρειαστεί ακόμα. Άσε που αν 
μαζέψουμε τα υλικά που θέλουμε, με μηχα-

νήματα, θα παράγουμε μόνοι μας και με πλή-

ρη προστασία. Το ίδιο ισχύει και για τα αλεξί-
σφαιρα, θώρακες, σύγχρονες επιχειρησιακές 
ασπίδες. 
Έχε κιάλια, πυξίδα, αν γίνεται χάρτες, είδη 
γραφείου, διαφάνειες, χαρτί, ταινία, χάρα-

κες κλπ. Έχε μάσκα προστασίας από σκόνη, 
άνεμο και χιόνι. Σαν γυαλί είναι. Εξάρτηση ή 

γιλέκο μάχης, θήκες για υλικά. Ζώνη/ες κλπ. 
Εργαλεία όπως τσεκούρι, πριόνι, σκαπάνη, 
φτυάρι, η πτυοσκάπανο, μαχαίρι, μασέτα,  κο-

πίδα ή σύγχρονο ξίφος για στρατιωτική χρή-

ση. Σύγχρονο επιχειρησιακό τόξο και αρκετά 
βέλη ή βαλλίστρα και αρκετά βέλη. Έχε και 
ένα ανταλλακτικό για την χορδή. Αν θες και 
βρεις, πιστόλι, τυφέκιο, καραμπίνα, πυρομα-

χικά. Προτίμησε τα αθόρυβα όπλα. 
Ορειβατικός εξοπλισμός. Γάντζος αναρρίχη-

σης, κορδόνια, κρίκοι, ιμάντες. Έχε πολλά 
σκοινιά/αρτάνες. Γενικώς προσπάθησε να κά-

νεις την ζωή σου εύκολη και προσπάθησε να 
βρεις τι θέλεις, τι σκοπεύεις να κάνεις. 
Θες να συμβάλλεις στην δημιουργία τμημά-

των αυτοάμυνας; Θες να συμβάλλεις στην 
δημιουργία κοινότητας; Άλλοι δεν μπορούνε 
και τα δυο, αλλά μόνο ένα,
ο καθένας ό,τι θέλει και μπορεί, είναι πολλοί 
άνθρωποι και ο καθένας τους θα κάνει πολλά 
για το σύνολο, όπως θα κάνουν όλοι, ο ένας 
για τον άλλον. 
Αυτά αν είσαι μόνος/η. Εφόσον μπορείς να 
επιβιώσεις και μόνος, αρκεί να έχεις την γνώ-

ση και θέληση, σίγουρα με δεύτερο άτομο θα 
μπορέσεις καλύτερα. Ακόμα και μόνος μπο-

ρείς να διαχειριστείς καταστάσεις. 
2. Ως ομάδα: Ως ομάδα μπορείτε να κάνετε, 
ό,τι κάνεις μόνος και πολλά παραπάνω. Μπο-

ρείτε να ενισχύετε ο ένας τον άλλον. Τι περι-
έγραψα πιο πάνω; 
Όλα αυτά έχοντας την δυνατότητα, να συγ-

χρονίζεστε, να κάνετε περίπολα, σκοπιές, 
να επεμβαίνετε σε περιοχές/εγκαταστάσεις 
εγκαταλειμμένες, να παίρνετε εφόδια,
να στήσετε ενέδρες στους ανεπιθύμητους, 
ληστές, συμμορίες, στο σύστημα. 
Να δημιουργήσετε παρατηρητήρια, βάση, να 
στρατοπεδεύετε, να εκπαιδεύεστε, να υπε-

ρασπίζεστε περιοχές και ανθρώπους, να τους 
βοηθάτε, θα το χρειάζονται, να συμβάλλετε 
στην ανέγερση, να ξεκινήσετε την δημιουρ-

γία δικτύωσης, επικοινωνίας των περιοχών, 
να εκπαιδεύσετε μάχιμους. Να ξεκινήσετε 
την δημιουργία κοινότητας… Τα πάντα! 
Βήμα-βήμα. Για την ελευθερία μας, την αυ-

τονομία μας, τον Ελληνισμό, την νίκη του»! 
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Γράφει η Βέτα Ανδρή 

Τ
α τρόφιμα που προτείνουμε παρακά-

τω, δεν αλλοιώνονται και μπορούν να 
φαγωθούν και μετά από ένα χρόνο. 
Βέβαια όλα αυτά θα μας κοστίσουν 
λιγάκι μιας και γίνεται εξ αρχής η όλη 

προσπάθεια, το σίγουρο είναι όμως ότι τίποτα 
δεν κοστίζει μπροστά στην ταλαιπωρία και την 
ανασφάλεια στην περίπτωση της πτώχευσης 
και της κατοχής της Πατρίδας μας που ήδη 
ζούμε στην εποχή των μνημονίων! 
Συμπληρωματικά σημειώνουμε πως  ό,τι πρό-

κειται να διαβάσετε θα σας ανοίξει τους ορίζο-

ντες σκέψεις επί του ζητήματος, γιατί αν δείτε 
τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για την επιβίωσή 
του σε ένα άδειο προστατευμένο χώρο όπως 
ένα σπίτι στην εξοχή, μια απόμερη αποθήκη, 
ακόμη κι ένα μαντρί με ρεύμα η νερό, τότε θα 
καταλάβετε πως αυτό που ονομάζουμε σιγου-

ριά του σπιτιού μας δεν υπάρχει αλλού… 
Όπως και να έχει, αν είστε άνθρωποι που έχε-

τε κάποιο παραμελημένο σπίτι κάπου εκτός 
Αθηνών, τότε αυτό το κείμενο θα σας βοηθή-

σει να το εξοπλίσετε σιγά σιγά με πράγματα 
και τρόφιμα που χρειάζεστε κι απλά δεν τα 
έχετε σκεφτεί. 

ΤΡΟΦΙΜΑ 
Βασικοί κανόνες: 
- Να μπορούν να διατηρηθούν επί μακρόν. 
- Να πληρούν τις διατροφικές ανάγκες του αν-

θρώπινου οργανισμού. 
- Σπόροι φύτευσης για οικιακό μποστάνι. 
- Όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια) τουλάχι-
στον 20 κιλά. 
- Ζυμαρικά (μακαρόνια σπαγγέτι, κοφτά, κρι-
θαράκι) 30 κιλά. 
- Ρύζι 20 κιλά. 
- Αλεύρι 50 κιλά. 
- Μαγιά 5 κιλά. 
- Ιωδιούχο αλάτι 3 κιλά. 
- Χοντρό αλάτι 20+ κιλά (Χρειάζεται για τυχόν 
πάστωμα ψαριών και κρέατος ενώ αποτελεί 
ανταλλάξιμο προϊόν). 
- Ντοματάκια κονσέρβα 60 κουτιά. 
- Γάλα εβαπορέ 100 κουτιά ή γάλα σκόνη. 
- Καφές 5-7 σακουλάκια των 250 γρ. 
- Ζάχαρη 30 κιλά ή κουτάκια μέλι. 
- Λάδι 36 κιλά (δύο τενεκέδες). 
- Μπουκαλάκια ξύδι 10 μπουκαλάκια. 
- Τσάι 60 φακελάκια. 
- Κονσέρβες κρέατος-ψαριού των 300 γρ. 30 
κουτιά. 
- Σαλάμια αέρος-λουκάνικα 20 τεμάχια. 
- Τυρί μυζήθρα 10 κεφαλάκια. Δεν χαλάει όταν 
είναι στην αρχική συσκευασία, αεροστεγώς 
κλεισμένη. 
- Μπουκαλάκια ξινό (υποκατάστατο λεμονιού) 10. 
- Ξηροί καρποί αλατισμένοι και μη. 
- Αποξηραμένα φρούτα και ντοματάκια. 
- Σκόρδα. 
- Μπαχαρικά διάφορα. 
- Σόδα μαγειρική (για περίπτωση χημικού πο-

λέμου, ποτίζουμε ένα ύφασμα με νερό-σόδα 
και αναπνέουμε από εκεί), έχει κι άλλες πολύ-

τιμες χρήσεις. 
Μην αποθηκεύσετε τίποτα στην κατάψυξη του 
ψυγείου, γιατί (ιδίως σε νησιά) μπορεί να κο-

πεί το ρεύμα από έλλειψη πετρελαίου ή πτώ-

ση ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν παρ’ όλα αυτά 
έχετε τέτοιες προμήθειες, ξεκινήστε να τρώτε 
αυτές, γιατί μπορεί να πέσει το ρεύμα και να 
πάνε χαμένες από αλλοίωση. 

ΦΑΡΜΑΚΑ 
- Βιταμίνες. Οι PHARMATON GERIATRIC (είναι 
φθηνές, περί τα 9 ευρώ  κόστος). Κάθε κουτί 

αρκεί για τις ανάγκες ενός ατόμου για 30 ημέ-

ρες. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε βιταμί-
νες του οργανισμού, απορροφάται κατά 90% 
τουλάχιστον, διότι είναι σε μορφή κάψουλας 
(εν αντιθέσει με τις βιταμίνες σε μορφή χα-

πιού που απορροφώνται κατά 25-30% από τον 
οργανισμό) και εμπεριέχει Ginseng που προ-

σφέρει αυξημένη ενέργεια. 
- Παυσίπονα (Depon, ασπιρίνη, ponstan). 
- Αντιβιώσεις. 
- Οινόπνευμα. 
- Οξυζενέ. 

- Ιώδιο. 
- Σουλφαμιδόσκονη. 
- Betadine. 
- Hexalen (απαραίτητο για μολύνσεις στο φά-

ρυγγα κ.ά.). 
- Immodium (κατά της διάρροιας). 
- Βαμβάκι. 
- Γάζες. 
- Επίδεσμοι. 
- Γαντζάκια επιδέσμων. 
- Αμμωνία. 
- Σκευάσματα για τσιμπήματα εντόμων. 
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πωλείο  κατά προτίμηση  χρώματος πράσινου 
10 καρούλια, ό,τι χοντρό σκοινί διαθέτουμε, 
5 καρούλια πετονιά για διαφανείς παγίδες όχι 
πολύ χοντρές). 
- ΕΙΔΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ (βρείτε αντίσκηνο, υπνόσα-

κο, πάσσαλους της σκηνής, υπόστρωμα και 
ό,τι τη συνοδεύει). 
- ΕΙΔΗ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (βρείτε ό,τι δίχτυα διαθέτε-

τε, ραπτικά διχτυών, πεζόβολα, ψαροτούφεκο 
και τρόμπα, μάσκα βατραχοπέδιλα και ανα-

πνευστήρα, καλάμι, πετονιές και αγκίστρια, 
στολή, βαρίδια, μαχαίρι θάλασσας, φακός 
υποβρύχιος, σημαδούρα, βελόνα, καλτσάκια, 
γάντια, ρολόι, αντηλιακό, γιλέκο, λαστιχοβό-

λα και λάστιχα των skin glide). 
- ΚΑΥΣΙΜΑ (τουλάχιστον 50  γκαζάκια [χαμένα 
δεν πάνε, καθώς είναι και ανταλλάξιμα], γκα-

ζιέρα μαγειρέματος κάμπινγκ με ανταλλακτι-
κές τουλάχιστον 5 γεμάτες φιάλες,  μπιτόνια 
ειδικά για βενζίνη τουλάχιστον 2 των 25 λί-
τρων έκαστο για την μερική χρήση της γεν-

νήτριας και αλυσοπρίονου, 4 μπιτόνια των 25 
λίτρων για πετρέλαιο ή κηροζίνη, φιάλη ανα-

γόμωσης αναπτήρων, κάρβουνα τουλάχιστον 
30 κιλά, ξύλα όσο το δυνατόν στεγνότερα και 
μεγάλη ποσότητα). 
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (λαδολύχναρο, λά-

μπα θυέλλης, κεριά, φυτίλι για κατασκευή 
κεριών από λάδι ή κερί, λάμπα λουξ, 5 φακοί 
με λάμπες LED, ηλιακός φορτιστής από τον 
ΚΑΤΟΥΜΑ για φόρτιση κινητού ή επαναφορ-

τιζόμενων μπαταριών, επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες για τους φακούς τουλάχιστον 2 σετ 
για τον καθένα, μπαταρίες για τους φακούς 
από το ΙΚΕΑ τουλάχιστον από 5 σετ για τον 
καθένα, ραδιοφωνάκι  μπαταρίας). 
- ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ (10 φιάλες)  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΑ-

ΝΑΜΜΑΤΑ (τουλάχιστον 15 κουτιά). 
- ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΚΑΙ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ (Χοντρό 
αλουμινόχαρτο [επαγγελματικό λέγεται στην 
αγορά] τουλάχιστον 5 τεμάχια των 50 μέτρων, 
λαδόκολλα ρολό 2 τεμάχια των 25 μέτρων). 
- ΟΠΛΑ (ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ανθρώπινη προστασία από εισβολέα όπως 
τσεκούρι, μαχαίρι πολεμικό ή ψαρέματος, μα-

σέτα, μπαλτάς, μεγάλο κουζινομάχαιρο, σου-

βλί, σπαθί, όπλο με φυσίγγια ή πολεμικό, αν 
υπάρχει  αεροβόλο χρειάζεστε το λιγότερο 50 
αμπούλες αερίου και 10 κουτιά σφαιριδίων με 
μεταλλική μύτη, επίσης 2  ανταλλακτικοί μύ-

λοι μόνιμα γεμάτοι). 
- ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΝΑΫΛΟΝ (Εάν υπάρ-

χουν σε αχρηστία σκουρόχρωμα σεντόνια η 
κουβέρτες είναι χρήσιμες για απόκρυψη φω-

τός το βράδυ προς τα έξω σε περίπτωση πτώ-

σης της ΔΕΗ, εάν υπάρχουν και είναι ανοιχτό-

χρωμα τότε με 2 μπογιές ρούχων διορθώνεται 
βάφοντας τα,  με την χρήση του νάυλον επι-
τυγχάνετε την θερμική μόνωση των τζαμιών 
σε μεγάλο βαθμό). 

- Αλοιφή για εγκαύματα. 
- Αλοιφή κατά μυικών πόνων, όπως η Counter 
Pain. 
- Αντιφλεγμονώδης αλοιφή με κορτιζόνη. 
- Σπρέι αερολίν για βήχα ή σιρόπι βήχα. 
- Χάπια για το στομάχι. 
- Χαρτομάντιλα. 
- Κολλύριο για τα μάτια. 
- Αποφρακτικό μύτης. 
- Φάρμακα που τυχόν λαμβάνονται από τα 
άτομα της οικογένειας. 

ΝΕΡΟ 
- Το λιγότερο 200 μπουκάλια 1.5 λίτρου ή το 
λιγότερο 10 μπιτόνια 25λιτρα πόσιμου νερού 
με νερό καλά φιλτραρισμένο βρύσης (αν μεί-
νουν πάνω από 2 μήνες καλό είναι η ποσότητα 
που θα χρησιμοποιηθεί να βράσει πριν κατα-

ναλωθεί γύρω στους 65-80 βαθμούς κελσίου. 
- Φίλτρα νερού και χάπια καθαρισμού νερού 
από φαρμακεία με χλώριο (θα χρειασθούν αν 
πάρουμε νερό από κάποια άγνωστη πηγή). 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 
- Χαρτιά υγείας 40-60 ρολά. 
- Χαρτί κουζίνας 6 ρολά. 
- Χαρτοπετσέτες 10 μικρές συσκευασίες. 
- Σαπούνια 6 τεμάχια. 
- Βούρτσες για τα δόντια. 
- Οδοντόκρεμες 3 τεμ. 
- Ξυραφάκια και αφρός ξυρίσματος. 
- Απορρυπαντικό ρούχων (πλυντηρίου και για 
το χέρι). 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ «ΩΜΟΥ» 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕ-
ΩΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 
Σπίρτα επικερωμένα ή με λακ ή ακόμα καλύ-

τερα επιβίωσης από κατάστημα, αναπτήρες 
ηλεκτρονικοί αλλά και τσακμακόπετρα για 
περίπτωση βροχής, κεριά αν είναι δυνατόν 
στεατίνης ή από λίπος ζώου ώστε να είναι 
και βρώσιμα, μπαταρίες, ραδιοφωνάκι με γα-

λινίτη ή μπαταρίας, ρολόι κουρδιστό, ηλιακό 
φορτιστή για κινητό με GPS, φακός με led για 
χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας, μπαταρίες, 
προφυλακτικά για περίπτωση μεταφοράς νε-

ρού μέχρι 1.5 λίτρο μέσα σε κάλτσα ή για προ-

στασία των σπίρτων, ταμπόν και γυψοταινιών, 
ταμπόν για προσάναμμα και καθαρισμό πλη-

γών, βελόνες και καρφίτσες σε μικρά και με-

γάλα μεγέθη (σακοράφες), 15μ. τουλάχιστον 
αρτάνες ή πολύ λεπτά ορειβατικά σχοινιά, 
κιάλια, πυξίδα, μεγάλο μαχαίρι επιβίωσης δυο 
όψεων (πριονωτό από την ράχη και κανονικό 
από την άλλη), συρμάτινο πριόνι, σφυρίχτρα, 
σετ ψαρικής (5 αγκίστρια inox 14-16, πετονιά 
καρούλι, φελλός πλατύς που μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί μετά από καρβούνιασμα και για 
φούμο, βαρυδάκια, πολυλειτουργικό σουγιά 
καλής ποιότητας για την ζώνη, μεγεθυντικό 
φακό, οπωσδήποτε παγούρι, σακουλάκι με 
χημικούς κύβους προσανάμματος τζακιού, κα-

ραβάνα εγκυβώτισης αντικειμένων. 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
Αμμωνία ή αντισταμινική αλοιφή, αντιφλεγμο-

νώδης αλοιφή με κορτιζόνη, ηλεκτρολυτικά 
υγρά για τυχόν αφυδάτωση ή σκόνη τύπου 
Αλμόρα, αλάτι για ιατρική χρήση σε φακελά-

κι (ισορροπία άλατος στο σώμα), γυψοταινίες 
φαρδιές (4) για τυχόν σπάσιμο ή στραμπού-

ληγμα, απωθητικό κουνουπιών «σιτρονέλα», 
lamisil emulgel αλοιφή για μύκητες ποδιών, 
σοκολάτες, τσάι σε φακελάκι, ζάχαρη, αυτο-

κόλλητα ράμματα, μεγάλη ένεση πατεντα-

ρισμένη με κομμένη και στρογγυλεμένη με 
αναπτήρα τη μύτη της για αναρρόφηση δηλη-

τηρίου φιδιού, λάστιχο για σταμάτημα αιμορ-

ραγίας, επίδεσμος. 

ΡΟΥΧΑ ΣΑΚΟΥ 
Φανέλες, βρακιά, κάλτσες, μικρή πετσέτα, 
ισοθερμικά εσώρουχα, σκούφος, μπαλακλά-

βα ή φούλ φέις κουκούλα, γάντια, αδιάβροχο 
(έστω μιας χρήσης σε μίνι συσκευασία). ΤΑ ΠΑ-

ΠΟΥΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
ΣΑΣ, πρέπει να είναι άνετα όσο το δυνατόν 
υδατοστεγή και να είναι ει δυνατόν ορειβατι-
κά μποτάκια. 
Από φαγητά παίρνετε ό,τι προλάβετε και όσο 
μπορείτε να κουβαλήσετε στον σάκο, μην πα-

ραλείψετε μόνο να πάρετε πολύ νερό και ό,τι 
σας βρίσκεται με ζάχαρη (μέλι, σοκολάτες, 
παστέλια, μπάρες δημητριακών κ.ά.) που δίνει 
ενέργεια. Μπορεί να πρέπει να πάτε οπουδή-

ποτε με τα πόδια οπότε να είστε περιεκτικοί 
σε αυτά που κουβαλάτε μαζί σας. 
Όλα τα παρακάτω είναι για την διευκόλυνσή 
μας στην περίπτωση που πρέπει να μετοι-
κίσουμε υπό τις άσχημες προϋποθέσεις της 
χρεοκοπίας για περίπου 3 μήνες στο χωριό 
ή εξοχικό μας. Όσο για τα τρόφιμα, από τον 
παραπάνω κατάλογο πήρατε μια ιδέα. Τρο-

ποποιήστε τους καταλόγους ανάλογα με τις 
ανάγκες σας. 
Το να έχεις ένα γεμάτο σάκο με όλα τα απα-

ραίτητα, αλλά δεν ξέρεις πώς και από πού να 
πας στον προορισμό σου, αποτελεί το βασικό-

τερο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. 
Πρέπει να έχεις κάνει πλάνο διαφυγής που 
αποτελείται από τρία μέρη: 
- Μέσο μεταφοράς. 
- Δρόμος διαφυγής. 
- Τοποθεσία-προορισμός. 
- Το μέσο μεταφοράς μας πρέπει να είναι αξιό-

πιστο, πλήρως λειτουργικό με μικρή εργαλει-
οθήκη που να καλύπτει τις μικροβλάβες του 
οχήματος (ακόμη και από τρίτους γνώστες) και 
πάντα γεμάτο με βενζίνη, πάντα να έχετε ένα 
«Fast» μεγάλο για σκάσιμο λάστιχου (Αν πρέ-

πει να φύγουμε με τα πόδια τότε τα παπού-

τσια μας είναι το σημαντικότερο όλων εκείνη 
τη στιγμή). 
- Για δρόμο διαφυγής θα έχουμε τουλάχιστον 
δύο επιλογές σημειωμένες στο χάρτη που δεν 
πρέπει να είναι γνωστές στον πολύ κόσμο, 
γιατί ένα μποτιλιάρισμα τη στιγμή της απομά-

κρυνσης θα καταστήσει άχρηστο το όλο σχέ-

διο και προετοιμασία φυγής. Κοινώς βρες τον 
ανάποδο δρόμο ή ακόμα καλύτερα χωματό-

δρομο που σε πάει στο προορισμό σου έναντι 
αυτού που πάνε όλοι οι υπόλοιποι. 
- Η τοποθεσία πρέπει να είναι πανέτοιμη σε 

όλα τα επίπεδα και με όλα τα απαραίτητα που 
γράφονται παρακάτω για την ομαλή μετάβασή 
μας στο χώρο μετοίκησης. 
- ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (Μπιτόνι βενζίνης, φροντίστε 
να προμηθευτείτε λάδι για δίχρονο μηχανάκι 
όπως της Βέσπας σε ποσότητα τουλάχιστον 
3 λίτρα για όλα τα συνεργαζόμενα εργαλεία 
που έχετε, βρείτε σε ένα χρωματοπωλείο μια 
στρογγυλή λίμα για το λιμάρισμα της αλυσί-
δας του πριονιού, η αγορά αλυσίδας ή ακόμα 
και λίμας σε καιρό πολέμου είναι πολυτέλεια, 
βρείτε τον τύπο του μπουζί που φοράει και 
προμηθευτείτε τουλάχιστον 2). 
- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (βρείτε και συγκεντρώστε όλες 
τις μπαλαντέζες και  όλων των ειδών σε όλα 
τα μήκη που έχετε, μπιτόνι βενζίνης). 
- ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ (σφυράκι, γυαλιά, ηλε-

κτρόδια 4 πακέτα -τουλάχιστον- κίτρινου χρώ-

ματος, ποδιά, μάσκα, τσιμπίδες και ό,τι σχετί-
ζεται με αυτήν). 
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (δισκάκια όλων των τύ-

πων, τα κυριότερα είναι κοπής σιδήρου 1mm 
και απαιτούνται να υπάρχουν στη φαρέτρα 
μας το λιγότερο 25 δίσκοι διάστασης Φ125). 
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ (οδικοί χάρτες, κατσαβίδια απλά 
και επαναφορτιζόμενα, αφρός πολυουρεθά-

νης, σέγα, σιδηροπρίονο με 5 ανταλλακτικές 
λάμες,  πένσες, σφυριά, μπαλτάς, κόφτης 
αλυσίδων,  γυαλόχαρτα, τσιμπίδες, κάβουρες, 
τρυπάνια, σετ πολύγωνα ή γερμανικά κλειδιά 
για όλων των τύπων τις επισκευές στη μηχα-

νή του αυτοκίνητου ή των μηχανοκίνητων ερ-

γαλείων, καλώδια ό,τι υπάρχει, κλειδιά Άλεν, 
ταινίες μονωτικές σε όλα τα μεγέθη, ταινία 
κολλητική υφασμάτινη φαρδιά λεγόμενη «του 
σκηνοθέτη» τουλάχιστον 10 τεμάχια, μεταλλι-
κοί κουβάδες ή πλαστικοί του μπογιατζή, αν 
βρεθούν βαρέλια για μάζεμα όμβριων υδάτων 
από  υδρορροές, σετ εργαλείων διάρρηξης, 
σωληνωτά κλειδιά αν υπάρχουν και ό,τι άλλο 
σχετίζεται με εργαλεία). 
- ΒΙΔΕΣ - ΠΡΟΚΕΣ – ΚΑΡΦΙΑ – ΟΥΠΑ (όλων 
των διαστάσεων μεταλλικά κουτιά από 
«PUMΜARO» ή ΕΚΜΑ για εγκιβώτιση, αγορά 
βιδών με σταυροκατσάβιδο από 5 πόντους 
μέχρι 10 τουλάχιστον 200 κομμάτια από κάθε 
μέγεθος [προορίζονται και για ανταλλαγές εν 
καιρώ πολέμου]. 
- ΚΗΠΟΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (τσάπα, κασμά, τσου-

γκράνα,  φτυάρι, σκαλιστήρι, γάντια για κήπο 
τουλάχιστον 5 ζεύγη, ψαλίδι κηπουρού, κλα-

δευτήρι, χλοοκοπτικό βενζίνης [μπιτόνι βενζί-
νης, πετονιά ανταλλακτική, τα όποια εργαλεία 
εξειδικευμένα για το χλοοκοπτικό], και ό,τι 
άλλο σχετίζεται με τον κήπο και την καλλιέρ-

γεια του). 
- ΛΙΟΠΑΝΑ, ΛΙΝΑΤΣΕΣ, ΜΠΑΖΟΣΑΚΟΥΛΕΣ 15 
κιλά (για την περίπτωση γεμίσματος με άμμο 
από ποτάμι ή παραλία στη δημιουργία οχυ-

ρού). 
- ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. 
- ΣΥΡΜΑ, ΣΚΟΙΝΙ, ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ, ΠΕΤΟΝΙΑ (για την 
περίφραξη περιβολιού, συναγερμού με τενε-

κέδες και παγίδες, σύρμα γαλβανισμένο του-

λάχιστον 5 κουλούρες (περίπου 500 μέτρα) 
όχι το πολύ χοντρό για να δουλεύεται, σκοινί 
πλαστικό το ζητάμε ως «ράμμα» στο χρωματο-
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Γράφει η Λίλιαν Καραβιτάκη 

Ό
λοι ετοιμάζονται για την κρίση 
που έρχεται, και δεν μιλάω απλά 
για την οικονομική κρίση που 
έχει «χτυπήσει» την χώρα μας, 
αλλά κι ευρύτερα για την παγκό-

σμια διατροφική κρίση που είναι στα πρόθυρα 
να ξεσπάσει. Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται 
να αποθηκεύσουν τρόφιμα για το διάστημα 1 
έτους, είναι τα παρακάτω ερωτήματα και απα-

ντήσεις… 
Τι πρέπει να αποθηκεύσετε στο κελάρι σας; 
Το κελάρι σας θα πρέπει να αποτελείται από 
τρεις βασικές κατηγορίες τροφίμων: ξηρά τρο-

φή, κονσερβαρισμένη τροφή και βοηθητικά 
τρόφιμα. 
Για τα τρόφιμα σε κονσέρβες, να ακολουθείτε 
μονίμως τον κανόνα «Ό,τι μπαίνει πρώτο βγαί-
νει πρώτο», ώστε να τα ανανεώνετε. Πάντα 
να τοποθετείτε τις νεώτερες κονσέρβες στο 
πίσω μέρος του ραφιού και να μετακινείτε τις 
παλιότερες μπροστά. Να τρώτε τα παλιότερα 
τρόφιμα πρώτα. Είναι καλή ιδέα να βάζετε 
ημερομηνία σε κάθε αποθηκευμένο τρόφιμο. 
Εγώ χρησιμοποιώ έναν μαρκαδόρο με μύτη 
μέσου πάχους. Αν έχετε πολλές κονσέρβες 
να σημαδέψετε, χρησιμοποιείτε μία σφραγίδα 
χρονολόγησης. Για να είστε πάντα ενήμεροι, 
να χρησιμοποιείτε ένα ημερολόγιο πολλα-

πλών ετών. Να μερικά ακόμα πράγματα που 
θα χρειαστείτε στο κελάρι σας: 
• Καπάκια κονσερβοποίησης και δαχτυλίδια 

σύσφιξης. Αγοράστε πολλά επιπλέον για 
να τα χρησιμοποιήσετε ως ανταλλάξιμο 
είδος. 

• Αλάτι. Αποθηκεύστε το σε μεγάλες ποσότη-

τες, ειδικά αν το καταφύγιο σας βρίσκεται 
περισσότερο από πενήντα χιλιόμετρα μα-

κριά από τις ακτές. 
• Θειάφι για να αποξηραίνετε φρούτα. 
• Ξύδι. Αγοράστε ένα-δύο κιβώτια με δίλιτρες 

μπουκάλες. 
• Καρυκεύματα. 
• Μαγειρική σόδα. 
• Μαγιά. 
• Σακούλες αποθήκευσης τροφίμων (για ψυ-

γείο και αεροστεγείς). 
• Αλουμινόχαρτο. Να αγοράσετε πολλά ρολά. 

Έχει 101 χρήσεις και μία από αυτές είναι οι 
πρόχειροι ηλιακοί φούρνοι. 

• Μεγάλες σακούλες για αποθήκευση κυνη-

γιού. 

Τα δέκα βασικά 
1) Αλάτι: Πρέπει να αποθηκεύσετε πολύ 
αλάτι, τόσο για την γεύση όσο και για την 
συντήρηση των τροφίμων, αλλά και ως έναν 
πρακτικό τρόπο για να ελκύετε άγρια ζώα στο 
κυνήγι. Σε πολλές περιοχές, οι εκτάσεις με 
φυσικό αλάτι είναι απαγορευμένες στους κυ-

νηγούς, αφού το κυνήγι εκεί είναι υπερβολικά 
εύκολο και δεν θεωρείται άθλημα. Αυτό θα 
πρέπει να σάς λέει κάτι. Σας συστήνω λοιπόν 
να αποθηκεύσετε πολλαπλάσια ποσότητα 
αλατιού από αυτήν που φαντάζεστε πως μπο-

ρείτε να χρειαστείτε. Εκτός και αν ζείτε κοντά 
σε αλυκή ή άλλο τόπο με φυσικό αλάτι, δεν 
μπορώ να σας περιγράψω πόσο μεγάλη σημα-

σία έχει η αποθήκευση αλατιού. 
Το αλάτι είναι φτηνό και άφθονο τώρα, αλλά 
σε περίπτωση κρίσης, θα είναι ένα σπάνιο και 
πολύτιμο αγαθό στις περισσότερες περιοχές 
μακριά από την θάλασσα. Επίσης, το αλάτι 
έχει μία σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής. 
Κάντε μία έρευνα πάνω στα αποθέματα φυ-

σικού αλατιού που υπάρχουν στην περιοχή 
όπου σκοπεύετε να κάνετε το καταφύγιο σας. 
Αυτή μπορεί να αποδειχθεί μία ιδιαίτερα πο-

λύτιμη γνώση σε περίπτωση κρίσης. 
Αποθηκεύστε περίπου πέντε κιλά αλάτι για 
κάθε μέλος της οικογένειάς σας. Μπορεί να 
σας φαίνεται πολύ, αλλά περιλαμβάνει και 
επιπλέον για να προσελκύσετε άγρια ζώα στο 
κυνήγι. Όσο θα χρησιμοποιήσετε στο μαγείρε-

μα και στο τραπέζι πρέπει να είναι ιωδιούχο. 
2) Ρύζι: Προτιμώ τπ καστανό ρύζι για τα δια-

τροφικά του πλεονεκτήματα, έστω και αν ο 
χρόνος συντήρησής του είναι μικρότερος από 
εκείνον του λευκού. Το συνδυασμένο βάρος 
θα πρέπει να είναι περίπου δεκαπέντε κιλά 
ανά ενήλικο άτομο ανά έτος. Ο χρόνος που 
μπορεί να διατηρηθεί είναι περίπου οκτώ έτη. 
3) Σιτάρι (ή άλλα δημητριακά): Η αποθήκευση 
δημητριακών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της οι-
κογενειακής προετοιμασίας. Τα σιτηρά μπορεί 
σύντομα να μην είναι τόσο φτηνά ή άφθονα, 
για αυτό αποθηκεύστε. Αγοράστε 100 κιλά 
ανά ενήλικα ανά έτος. (Ένα μέρος από αυτά 
μπορεί να είναι με την μορφή ζυμαρικών). 
Μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και τριάντα 
ή και παραπάνω χρόνια. Συστήνω επίσης την 
αγορά επιπλέον κιλών για ανταλλαγές και 
αγαθοεργίες. 
Δεν σας συστήνω να αποθηκεύσετε αλεύρι, 
αφού αυτό διατηρείται μόνο για δύο ή τρία 
χρόνια. Το σιτάρι που δεν έχει υποστεί επε-

ξεργασία διατηρεί το 80% της θρεπτικής του 
αξίας για τριάντα και πλέον χρόνια. Αγοράστε 
λοιπόν μη επεξεργασμένο σιτάρι και έναν χει-
ρόμυλο για να το αλέθετε. Μην παραβλέψετε 
την ευκολότερη μέθοδο προετοιμασίας: τους 
μουλιασμένους σπόρους. Αν μουλιάσετε σε 
νερό για εικοσιτέσσερις έως τριάντα έξι ώρες 
το σιτάρι, αυτό φουσκώνει και μαλακώνει, ενώ 
στην συνέχεια, αν το ζεστά-νετε, φτιάχνετε 
με αυτό ένα θρεπτικό πρωινό. 
4) Καλαμπόκι: Τα ολόκληρα καλαμπόκια δια-

τηρούνται πολύ περισσότερο από τα σπυριά 
του καλαμποκιού ή το καλαμποκάλευρο. Γι’ 
αυτό να αποθηκεύετε ολόκληρα καλαμπόκια 
και να αλέθετε μόνοι σας όσα χρειάζεστε. 
Υπολογίστε 25 κιλά ανά ενήλικα τον χρόνο. Ο 
χρόνος αποθήκευσης ολόκληρου του καλα-

μποκιού είναι οκτώ έως δώδεκα χρόνια, αλλά 
το σπασμένο ή αλεσμένο καλαμπόκι διατηρεί-
ται μόνο δεκαοκτώ με τριάντα έξι μήνες. 
5) Βρώμη: Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά ανά 
ενήλικα, ανά έτος. Ο χρόνος αποθήκευσης της 
βρώμης είναι τρία με επτά χρόνια, ανάλογα με 
την ποικιλία και την μέθοδο συσκευασίας. 
6) Λίπη και έλαια: Σας συστήνω να αποθη-

κεύετε κυρίως ελαιόλαδο (παγωμένο, σε 
πλαστικά μπουκάλια), μαγιονέζα, βούτυρο σε 
σφραγισμένα δοχεία και φυστικοβούτυρο. Το 
συνδυασμένο βάρος όλων αυτών πρέπει να 
είναι γύρω στα πενήντα κιλά ανά ενήλικα, ανά 
χρόνο. Τα συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει 
να ανανεώνονται συνεχώς ή διαφορετικά να 
δωρίζονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ανά 
δύο χρόνια. Το παγωμένο λάδι πρέπει επίσης 
να ανανεώνεται ή να δωρίζεται κάθε τέσσερα 
χρόνια. 
7) Γάλα σε σκόνη: Αγοράστε την ποικιλία χω-

ρίς λίπος. Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά ανά 
ενήλικα, ανά έτος. Για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, αγοράστε γάλα σε σκόνη συσκευασμέ-

νο με άζωτο, από έναν πωλητή τροφίμων μα-

κράς διαρκείας. Αυτό το είδος μπορεί να κρα-

τήσει για πέντε και πλέον χρόνια. 
8) Φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβες: Είναι 
πιο οικονομικό (και μία καλή εξάσκηση) να 
κονσερβοποιείτε τα δικά σας. Εφόσον ανα-

νεώνετε συνεχώς το απόθεμά σας, πρέπει να 
ετοιμάζετε αρκετές ώστε να καλύπτουν τις 
ανάγκες του κάθε μέλους της οικογένειας για 
δύο χρόνια. Οι ποσότητες θα ποικίλλουν ανά-

λογα με το πόσα φρούτα και λαχανικά κατα-

ναλώνετε στο διαιτολόγιό σας. 
9) Κρέας σε κονσέρβες: Και πάλι, θα πρέπει 
να ανανεώνετε το απόθεμα συνεχώς, και δεν 
θα πρέπει να αποθηκεύετε περισσότερο από 
όσο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσα σε 
δύο χρόνια. Εγώ προτιμώ τα κονσερβαρισμένα 
χοιρινά της μάρκας DAK. 
10) Σάκχαρα: Προτιμώ το μέλι (εκτός, ασφα-

λώς, για τα βρέφη), αλλά ανάλογα με τα γού-

στα σας μπορεί επίσης να θέλετε να δημιουρ-

γήσετε ένα απόθεμα με ζάχαρη, μελάσσα, 
σόργον, σιρόπι σφένδαμου και διάφορες μαρ-

μελάδες και ζελέδες. Το συνδυασμένο βάρος 
όλων αυτών θα πρέπει να είναι περίπου είκοσι 
πέντε κιλά ανά ενήλικα, ανά έτος. 
Το πραγματικό κλειδί της αυτάρκειας είναι 
να διαθέτετε όχι μόνο αποθηκευμένα τρόφι-
μα, αλλά και την δυνατότητα καλλιέργειας 
των δικών σας δημητριακών και λαχανικών. 
Αν ανησυχείτε για την διατροφική αξία των 
τροφίμων, τότε τίποτα δεν ξεπερνά σε αξία 
τα φρέσκα καλλιεργημένα τρόφιμα. Θα πρέ-

πει να σκεφτείτε πως η αποθήκευση σπόρων 
που δεν ανήκουν στα υβρίδια έχει ίση, ίσως 
και μεγαλύτερη σημασία από την αποθήκευση 
τροφίμων. 
Η καλλιέργεια ενός δικού σας λαχανόκηπου 
και η εκτροφή οικόσιτων ζώων είναι τα ση-

μαντικότερα πράγματα που θα εξασφαλίσουν 
την διατροφή μας στην περίπτωση ενός σενα-

ρίου ιδιαίτερα μακρόχρονης κατάρρευσης. 
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ÃñÜöïõí ïé
ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 
Ëßëéáí ÊáñáâéôÜêç 

Ï
áîÝ÷áóôïò Ãåþñãéïò ÐÜëìïò, ï
ìåãÜëïò ¸ëëçíáò åñåõíçôÞò
êáé ÐÁÔÅÑÁÓ óýìöùíá ìå ôïõò
ðïëõÜñéèìïõò ìáèçôÝò ôïõ, Ý-
öõãå ùò ãíùóôüí ðñéí áðü ìåñé-

êÝò ìÝñåò -ôç ÄåõôÝñá 3 Áðñéëßïõ 2017, óôéò
17:10 ôï áðüãåõìá-, áöÞíïíôáò Ýíá üíôùò
äõóáíáðëÞñùôï êåíü ðßóù ôïõ. Óôçí "Å.Ù."
ôçò ÐÝìðôçò ðïõ ìáò ðÝñáóå åß÷áìå Ýíá å-
êôåíÝò áöéÝñùìá óôïí áåßìíçóôï ìåëåôçôÞ
ôïõ åëëçíéêïý ìáò ðïëéôéóìïý êáé èåñìïý õ-
ðÝñìá÷ïõ ôçò åëëçíïñèüäïîçò ÷ñéóôéáíéêÞò
ìáò ðßóôçò, ôï ïðïßï ðñïêÜëåóå óõãêßíçóç ü-
óï êáé åíôýðùóç óôï áíáãíùóôéêü ìáò êïéíü.
¼ìùò ç ðíåõìáôéêÞ "êëçñïíïìéÜ" ôïõ ÐÜëìïõ
åßíáé ôüóï ìåãÜëç êáé âáèéÜ, þóôå íá ÷ñåéÜæå-
ôáé ðïëëÞ êáé åíôáôéêÞ åñãáóßá, ðñïêåéìÝíïõ
íá áíáäåé÷èïýí üëá üóá óçìáíôéêÜ ìðüñåóå
êáé ðñïåßäå -÷ñüíéá ðñéí ôçí åðï÷Þ ôïõ- ï
óðïõäáßïò áõôüò ¸ëëçí… 
Ï Ãåþñãéïò ÐÜëìïò åß÷å áóèåíÞóåé âáñýôáôá
ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò ôçò åðß Ãçò ðáñïõóß-
áò ôïõ. Ëßãï êáéñü ðñéí êïéìçèåß, åìðéóôåýôç-
êå óôïõò áíèñþðïõò ôïõ -ôïõò óôåíïýò ôïõ
óõíåñãÜôåò êáé ößëïõò- ïñéóìÝíá ðÜñá ðïëý
óçìáíôéêÜ óôïé÷åßá-åêôéìÞóåéò ôïõ ãéá ôï ãåù-
ðïëéôéêü ìÝëëïí ôçò ÅëëÜäáò êáé ôïõ ðëáíÞ-
ôç. ÅðåéäÞ ôá üóá êáôÜ êáéñïýò ðñïÝâëåøå ï
Ãåþñãéïò ÐÜëìïò Ýôõ÷áí ôñáãéêÞò åðéâåâáß-
ùóçò áðü ôéò åîåëßîåéò, áëëÜ êáé åðåéäÞ Ý÷åé é-
äéáßôåñç áîßá íá äïýìå ôé åßðå ðñï ôçò êïéìÞ-
óåþò ôïõ Ýíá ôÝôïéï ðíåýìá, ðáñáèÝôïõìå å-
äþ ïñéóìÝíåò áðü ôéò äéáðéóôþóåéò êáé åêôéìÞ-
óåéò ôïõ, ôïõ ôåëåõôáßïõ êáéñïý. ÖõóéêÜ, ìÝ-
óá áðü ôéò óåëßäåò ôçò "Å.Ù.", èá âãïõí ôï å-
ðüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ðïëëÜ áêüìç
óôïé÷åßá áðü ôï Ýñãï êáé ôç óêÝøç ôïõ óçìá-
íôéêïý áõôïý óôï÷áóôÞ… 
¼ðùò åêôéìïýí ïé ðëÝïí Ýãêõñïé êáé Ýãêñéôïé
äéåèíåßò áíáëõôÝò, ç åêëïãÞ ôïõ Íôüíáëíô
Ôñáìð óôçí ðñïåäñßá ôùí ÇÐÁ ôïí ðåñáóìÝ-
íï ÍïÝìâñéï Üëëáîå ôá ãåùóôñáôçãéêÜ äåäï-
ìÝíá ôïõ ðëáíÞôç. ¹äç ç áìåñéêáíéêÞ õðåñ-
äýíáìç ðñïóåããßæåé ôç Ñùóßá ôïõ Âëáíôßìéñ
Ðïýôéí, ìÝóá óôï ðëáßóéï ìéáò åõñåßáò áìåñé-
êáíï-ñùóéêÞò óõíåííüçóçò áíáêáôáíïìÞò
ôùí ðáãêïóìßùí äõíÜìåùí. ̧ ôóé, ôï ðéï ðéèá-
íü åßíáé íá Ý÷ïõìå ü÷é Ýíáí Ã´ ðáãêüóìéï ðü-
ëåìï áíÜìåóá óå ÇÐÁ êáé Ñùóßá -üðùò ó÷å-
äßáæå ç ×ßëáñé Êëßíôïí-, áëëÜ ìéá ðõñçíéêÞ
óýãêñïõóç ôçò óõììá÷ßáò ÇÐÁ (ÍÁÔÏ)-Ñù-
óßáò ìå ôçí Êßíá, êÜôé ðïõ åß÷å ðñïâëÝøåé óôéò
óêïôåéíÝò "ðñïöçôåßåò" ôïõ êáé ï Åâñáßïò ìÜ-
ãïò ÍïóôñÜäáìïò ôïí 16ï áéþíá! ÐÜíù óå ü-
ëá áõôÜ, ï óðïõäáßïò ¸ëëçíáò åñåõíçôÞò
Ãåþñãéïò ÐÜëìïò ðñéí êïéìçèåß, åß÷å åêìõ-
óôçñåõôåß ôçí ÜðïøÞ ôïõ, ðïõ ðáñïõóéÜæåé é-
äéáßôåñï åíäéáöÝñïí ìåôÜ ôéò áðåéëÝò Ôñáìð
ãéá ðüëåìï ìå ôçí ¢ðù ÁíáôïëÞ êáé ôéò áíôé-
äõôéêÝò äõíÜìåéò ôçò (Êßíá êáé Âüñåéá ÊïñÝ-
á). Åßðå ëïéðüí ï Ã. ÐÜëìïò: 
"Ãéáôß, êáôáñ÷Üò, åîåëÝãç ï Íôüíáëíô Ôñáìð;
Áõôïß ðïõ ôïí åîÝëåîáí, áõôïß ðïõ ôïí ðñïþ-
èçóáí (ãéáôß âÝâáéá ôïõò çãÝôåò ôçò Áìåñé-
êÞò äåí ôïõò åêëÝãåé ï ëáüò, áëëÜ ôïõò ðñï-
ùèïýí êÜðïéïé ãéá íá åîõðçñåôïýí äåäïìÝíá
óõìöÝñïíôá…), ãéáôß Üñáãå ôï Ýêáíáí; Åäþ
õðÜñ÷åé Ýíá óçìáíôéêü åñþôçìá. Áõôïß ëïé-
ðüí ðïõ åîÝëåîáí ôïí Ôñáìð, ôïí åîÝëåîáí
ìüíï êáé êõñßùò ãéá Ýíá èÝìá: ãéá ôïí ðüëåìï
ðïõ óýíôïìá èá êÜíåé ï Ôñáìð åíáíôßïí ôçò
Êßíáò ìå ðõñçíéêÜ üðëá! 
Ç Êßíá åßíáé ç ðëÝïí áíåñ÷üìåíç óôñáôéùôéêÞ
äýíáìç óôïí êüóìï. Ëüãù ôùí ôåñáóôßùí êå-
öáëáßùí ðïõ äéáèÝôåé, Ý÷åé ôçí äõíáôüôçôá íá
îåðåñÜóåé áêüìá êáé ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò
óå ìéá äåêáåôßá óå óôñáôéùôéêÝò äáðÜíåò, áë-
ëÜ êáé óå ðáñáãùãÞ ðñïçãìÝíùí ïðëéêþí óõ-
óôçìÜôùí. ÏðëéêÜ óõóôÞìáôá, óôá ïðïßá ïé
ÊéíÝæïé äåí õóôåñïýí ðÜñá ðïëý Ýíáíôé ôùí Á-

ìåñéêáíþí, åðåéäÞ óõìâáßíåé íá õðïêëÝðôïõ-
íå ïé ÊéíÝæïé ÷Üêåñ -ïé ðñÜêôïñåò ôùí ÊéíÝæùí
ìåò óôçí ÁìåñéêÞ- ôá áìåñéêáíéêÜ óôñáôéùôé-
êÜ ó÷Ýäéá. ¸÷ïõíå ëïéðüí ôçí äõíáôüôçôá ïé
ÊéíÝæïé, ìÝóá óå Ýíá óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôç-
ìá, ðåñßðïõ óå äÝêá ÷ñüíéá, íá îåðåñÜóïõíå
óå óôñáôéùôéêÝò äáðÜíåò ôïõò ÁìåñéêÜíïõò,
ïé ïðïßïé äáðáíïýí ìüíï ãéá áìõíôéêïýò ëü-
ãïõò 60 ðåñßðïõ äéò äïëÜñéá êÜèå ÷ñüíï! 
Ïé ëüãïé ãéá ôïõò ïðïßïõò ïé ÊéíÝæïé ìðïñïýí
íá îåðåñÜóïõí ôïõò ÁìåñéêÜíïõò åßíáé áõôïß
ðïõ áíáëýïíôáé åõèýò áìÝóùò. Äéüôé åßíáé á-
íïäéêÞ ç ðïñåßá ôùí êéíåæéêþí äáðáíþí, ðïõ
áõôÞ ôç óôéãìÞ êõìáßíïíôáé ìåôáîý ìüíï 150
êáé 200 åêáôïììõñßùí ôïí ÷ñüíï. Ôáõôü÷ñï-
íá, ãéá íá êáôáóêåõÜóåéò óôçí Êßíá ð.÷. ôï á-
ìåñéêáíéêü óêÜöïò èáëÜóóçò-åðéöáíåßáò, ôï
õðïâñý÷éï, ÷ñåéÜæåóáé ðïëý ëéãüôåñá ÷ñÞìá-
ôá áð' ü,ôé óôçí ÁìåñéêÞ. Êé áõôü, ãéáôß óôçí Êß-
íá ôá ìåñïêÜìáôá åßíáé ðÜñá ðïëý ÷áìçëÜ, å-
íþ õðÜñ÷åé êáé ìéá êñáôéêÞ ïñãÜíùóç ðïõ
ðñïùèåß ôçí ðñùôïãåíÞ ðáñáãùãÞ, óôá ìÝ-
ôáëëá, ôá íáõðçãåßá êôë., ìå óõíèÞêåò ðïëý
ïéêïíïìéêüôåñåò áð' ü,ôé óôéò ÇÐÁ. Ð.÷. ï ÊéíÝ-
æïò äåí áãïñÜæåé ôï ìÝôáëëï ôüóï áêñéâÜ üóï
ôï áãïñÜæåé ï ÁìåñéêÜíïò, áëëÜ ðïëý öèçíü-
ôåñá. Ôï ßäéï êáé óôçí ðëçñùìÞ ôçò åñãáóßáò.
Ï ÁìåñéêÜíïò ðëçñþíåé 10 Ýùò êáé 20 öïñÝò
ðáñáðÜíù ôçí åñãáóßá áð' ü,ôé ï ÊéíÝæïò. 

¢ñá ëïéðüí, ç ðéï áíåñ÷üìåíç ïéêïíïìéêÞ äý-
íáìç óôïí êüóìï ðïõ êáôÜ êáéñïýò ëÝãåôáé ü-
ôé åßíáé ç Êßíá êáé ç ðéï áíåñ÷üìåíç óôñáôéùôé-
êÞ äýíáìç óôïí êüóìï ðïõ êáôÜ êáéñïýò ðÜëé
öáßíåôáé íá åßíáé ç Êßíá, åÜí áöåèåß èá ìðïñÝ-
óåé óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá íá åßíáé èá-
íáôçöüñá ãéá ôïõò ÁìåñéêÜíïõò! Êáé ìðïñåß
ìåí íá ìçí åßíáé áêüìá, áëëÜ íá ìçí îå÷íÜìå
ðùò áãüñáóå ðáêÝôá ìå ïëüêëçñåò ñùóéêÝò
âéïìç÷áíßåò ðáñáãùãÞò ðñïçãìÝíùí áåñï-
óêáöþí (ðïõ âÜëëïõí áðïêëåéóôéêÜ áôïìé-
êïýò ðõñáýëïõò êáé åíáíôßïí áåñïðëáíïöü-
ñùí)· üëá áõôÜ ôá áãüñáóå áðü ôïõò Ñþ-
óïõò, áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï Ý÷ïíôáò ùò óêï-
ðü íá áíôéìåôùðßóïõí ôïõò ÁìåñéêÜíïõò. 
Óôçí ðåñéï÷Þ ôçò èÜëáóóáò ôçò Éáðùíßáò -Ý-
íá êñßóéìï ãåùóôñáôçãéêÜ óçìåßï- ðñïâëÝðï-
íôáé åîåëßîåéò, åéäéêÜ ôþñá ðïõ ç Êßíá åîïðëß-
æåôáé. ÐñïóùðéêÞ ìïõ Üðïøç, üôé óå ìéá áåñï-
íáõìá÷ßá óôç èÜëáóóá ôçò Éáðùíßáò èá êåñ-
äßóïõí ïé ÊéíÝæïé. Ãéáôß; Äéüôé ìå ìéêñü êüóôïò
êáé óçêþíïíôáò 100 áð' áõôÜ ôá áåñïóêÜöç,
åßíáé óßãïõñï üôé èá âõèßóïõíå êáé ôá äýï á-
ìåñéêáíéêÜ áåñïðëáíïöüñá ðïõ èá âñßóêï-
íôáé óôçí ðåñéï÷Þ, áëëÜ êáé ðïëëÜ Üëëá, ãéáôß
åäþ ìéëÜìå ãéá ðõñáýëïõò ìå ðõñçíéêÞ ãüìù-
óç ðïõ ìåôáöÝñïõíå áõôÜ ôá ñùóéêÞò êáôá-
óêåõÞò áåñïðëÜíá ðïõ Ý÷ïõíå ôþñá ïé ÊéíÝ-
æïé, áöïý áãüñáóáí üëç ôç ãñáììÞ ðáñáãù-

ãÞò ôïõò ìáæß ìå ôï åñãïóôÜóéï êáôáóêåõÞò. 
ÐáñÜãïõíå ëïéðüí Üñìáôá ìå ðõñïâüëï ôùí
140, ðáñÜãïõíå õðåñóýã÷ñïíá áåñïóêÜöç,
ðáñÜãïõíå óêÜöç åðéöáíåßáò êôë. ÅîÜëëïõ,
íá èõìßóù üôé ôá åëëçíéêÜ ðëïßá ôïõ åëëçíé-
êïý åìðïñéêïý óôüëïõ, óå ôåñÜóôéï âáèìü
áõôÞ ôç óôéãìÞ êáôáóêåõÜæïíôáé óôçí Êßíá
êáé óôç Íüôéï ÊïñÝá. ÐáñÜãïõí êÜèå ìïñ-
öÞò ïðëéêü óýóôçìá, Ý÷ïõí ðïëý ìåãÜëïõò
áñéèìïýò óôá áåñïðëÜíá, üðùò èá Ýëåãá êáé
óôá óêÜöç åðéöáíåßáò, êáé óôá Üñìáôá. ¸-
÷ïõí åðßóçò ïé ÊéíÝæïé Ýíáí óôñáôü 200 åêá-
ôïììõñßùí, ï ïðïßïò óôñáôüò ìðïñåß íá ãßíåé
ìå ôç ãåíéêÞ åðéóôñÜôåõóç (ìå óôñÜôåõóç ãõ-
íáéêþí êôë.) áêüìá ìåãáëýôåñïò… Íá óêå-
öôåßôå, üôé ôþñá ðïõ Ý÷ïõìå åéñÞíç, ï óôñá-
ôüò ôçò Êßíáò åßíáé ðÜíù áðü 2,5 åêáôïììý-
ñéá, Ýíáíôé ôïõ 1,5 åêáôïììõñßïõ ðåñßðïõ
ðïõ Ý÷ïõí ïé ÁìåñéêÜíïé. 
Áêüìá (ëÝù: áêüìá…) ïé ÁìåñéêÜíïé Ý÷ïõí âÝ-
âáéá ôï ðÜíù ÷Ýñé. ÎÝñïõí üìùò üôé äåí èá ôï
'÷ïõí êáé áýñéï… ¢ñá, óêÝöôçêáí ôï åîÞò. ¼-
ôé åÜí ôá âÜëïõí ôþñá ìå ôïõò Ñþóïõò, åßíáé
÷áìÝíïé, ãéáôß ó' áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ïé Ñþóïé,
ïé ÊéíÝæïé êôë. èá óõíáèñïéóôïýí êáôÜ ôùí Á-
ìåñéêÜíùí. ÅÜí üìùò äçìéïõñãÞóïõí åîáéñå-
ôéêÝò ó÷Ýóåéò ìå ôïõò Ñþóïõò -äçë. ôïõò "å-
ñùôåõôïýí" îáöíéêÜ-, åÜí óõìöùíÞóïõí ìå
ôïõò Ñþóïõò õðÝñ ôïõ ¢óáíô (üðïõ ï ÏìðÜ-
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Ôé  ðñüâëåøå  ãéá
ÅëëÜäá  -  êüóìï  
ï  Ãéþñãïò
ÐÜëìïò  
ðñéí  "öýãåé"!



ìá Ýêáíå ôï ôñáãéêü ëÜèïò íá óôñáöåß åíá-
íôßïí ôïõ, üðùò êáé åíáíôßïí ôçò Ëéâýçò), åÜí
óõãêåíôñþóïõí äõíÜìåéò ôæé÷áíôéóôþí ðïõ
ïé ßäéïé ïé ÁìåñéêÜíïé Ý÷ïõí åêðáéäåýóåé êáôÜ
ôçò Êßíáò, üðùò Ïõúãïýñïõò óôçí ðåñéï÷Þ
ôïõ Îéí Ãéáíãê, ôüôå ìðïñåß íá ãßíåé ôï åîÞò:
ïé ÇÐÁ ìðïñïýí ñß÷íïíôáò Ýíá "ôõñß", üðùò
ð.÷. Ýíá áåñïðëáíïöüñï, ùò äüëùìá êáé äç-
ìéïõñãþíôáò Ýíá åéêïíéêü åðåéóüäéï (üðïõ
èá êáôáññéöèåß ð.÷. Ýíá áìåñéêáíéêü áåñï-
óêÜöïò êáé ôï áåñïðëáíïöüñï ôïõò èá ÷ôõ-
ðçèåß ìå ðõñçíéêü ðýñáõëï), íá âñïõí á-
öïñìÞ ðïëÝìïõ! 
Óå ðåñßðôùóç ëïéðüí ðïõ óõìâïýí ôá ðá-
ñáðÜíù êáé ïé ÇÐÁ âñïõí áöïñìÞ ðïëÝìïõ
ÔÙÑÁ, áõôü óçìáßíåé üôé ç Êßíá… êáôá-
óôñÜöçêå! Ãéáôß; Äéüôé ç Êßíá áõôÞ ôç óôéã-
ìÞ óå Ýíáí ðõñçíéêü ðüëåìï ìå ðõñáý-
ëïõò, äåí Ý÷åé íá åðéäåßîåé êÜôé áíôßóôïé÷ï ì'
áõôü ðïõ Ý÷ïõí íá åðéäåßîïõí ïé ÁìåñéêÜ-
íïé. Ð.÷. Ý÷åé ìåí áôïìéêÜ üðëá, áëëÜ áõôÜ
åßíáé ðïëý ðßóù áð' ôá áìåñéêÜíéêá. Ó' Ýíáí
ðõñçíéêü ðüëåìï, ìå âáñÝá áåñïóêÜöç
êôë., èá êåñäßóåé ç ÁìåñéêÞ. 
Èá ðïõí âÝâáéá åäþ êÜðïéïé, üôé èá îåöý-
ãïõí êáé ðÝíôå êéíÝæéêïé ðýñáõëïé êáé èá ÷ôõ-
ðÞóïõí ðÝíôå áìåñéêÜíéêåò ðüëåéò… Åßíáé ü-
ìùò áðïëýôùò óßãïõñï, üôé áí ïé ÁìåñéêÜíïé
áöÞóïõí ôþñá íá éó÷õñïðïéçèåß ç Êßíá ìÝ-

óá óôá åðüìåíá ÷ñüíéá, ôüôå ðéá äåí èá îå-
öýãïõí ìüíï ðÝíôå, áëëÜ… 205 ðýñáõëïé
êáé èá ÷ôõðÞóïõí ôçí ÁìåñéêÞ! Åðßóçò, ï ðü-
ëåìïò åßíáé Ýôóé êé áëëéþò Ýíáò ðáñáëïãé-
óìüò. ¢ñá ëïéðüí, âëÝðù óýíôïìá (ìÝóá
óôá åðüìåíá äýï ìå ôñßá ÷ñüíéá) ðõñçíéêü
ðüëåìï ôïõ Ôñáìð åíáíôßïí ôùí ÊéíÝæùí êáé,
ïõóéáóôéêÜ, åîáöÜíéóç ôçò Êßíáò! Ï ðüëå-
ìïò áõôüò èá Ý÷åé Üíù ôïõ 1 äéóåêáôïììõñß-
ùí íåêñïýò êáé ìå ìéá ãåíéêÞ ìüëõíóç ôïõ
ðëáíÞôç áð' ôá ðõñçíéêÜ, áð' ôá íÝöç ðïõ
èá äçìéïõñãçèïýí, ôéò óêüíåò êôë. 
Ôé ÷ñåéÜæåôáé ç ÁìåñéêÞ ãéá íá ôï êÜíåé áõôü;
Ìßá êõâÝñíçóç Ôñáìð, ìßá êõâÝñíçóç ðïõ
äåí ùèåß ôïõò íÝïõò ÁìåñéêÜíïõò óôçí ïìï-
öõëïöéëßá, áëëÜ óôá üðëá, ìßá êõâÝñíçóç ç
ïðïßá äçëþíåé üôé "èá êÜíù íÝåò äïìÝò"…
Ìá, öõóéêÜ åôïéìÜæåôáé íá êÜíåé íÝåò äïìÝò,
äéüôé áí ðÝóïõíå ðÝíôå êéíåæéêïß ðõñçíéêïß ðý-
ñáõëïé óå ðÝíôå ìåãáëïõðüëåéò ôçò Áìåñé-
êÞò, üðïõ èá êáôáóôñáöïýí ïé ãÝöõñåò, ïé
äñüìïé êáé ôá êôßñéá, èá Ý÷åé ýóôåñá ìßá ìå-
ãÜëç áíïéêïäüìçóç! Áð' ôçí Üëëç ðëåõñÜ
âÝâáéá, åíáíôßïí ôçò Êßíáò, èá ðÝóïõí… 505
áìåñéêáíéêïß ðõñçíéêïß ðýñáõëïé, ðïõ èá ôçí
éóïðåäþóïõí!!! ¢ëëùóôå, êáé ôï áíôéðõñáõëé-
êü óýóôçìá ôçò Êßíáò äåí åßíáé áêüìç éäéáßôå-
ñá åîåëéãìÝíï… 
¢ñá, ðñïâëÝðù ðüëåìï, ðñïâëÝðù êáôá-

óôñïöÞ ôçò Êßíáò, ðñïâëÝðù üôé ï ðüëåìïò
áõôüò èá îåêéíÞóåé ìåôÜ áðü ÷ôýðçìá åíáíôß-
ïí áìåñéêáíéêïý áåñïðëáíïöüñïõ, ðñïâëÝ-
ðù åìðëïêÞ ôçò Éáðùíßáò êáé ðñïâëÝðù íá
ìåßíåé áð' Ýîù ç Ñùóßá"… 
Ôá ðáñáðÜíù åß÷å åêìõóôçñåõôåß ï ÐÜëìïò,
åíþðéïí ìáèçôþí ôïõ, ðñï áñêåôþí ìçíþí
(ôéò çìÝñåò ôçò åêëïãÞò ôïõ Íôüíáëíô Ôñá-
ìð), êáé éäïý ðïõ ôþñá áñ÷ßæåé êáé åðéâåâáéþ-
íåôáé -Ýóôù êáé ìåôÜ èÜíáôïí…- ìå ôñüðï
ðñáãìáôéêÜ äñáìáôéêü. Áð' ôçí Üëëç ðëåõñÜ,
óå ü,ôé áöïñÜ ôá åëëçíéêÜ èÝìáôá êáé ôá èÝ-
ìáôá Âáëêáíßùí, ï ÐÜëìïò èá ìåßíåé óßãïõñá
óôçí éóôïñßá, åðåéäÞ áðïêÜëõøå êáé êáôÞã-
ãåéëå Þäç áðü ôï… 1984 (ðñéí 33 ÷ñüíéá!) ôï
ðåñßöçìï ó÷Ýäéï "ÌðïõëãêñÜâéá" ãéá äéÜëõ-
óç ôçò ÅëëÜäáò êáé ôåëéêÞò åîüíôùóçò ôïõ
åëëçíéêïý Ýèíïõò! "ÌðïõëãêñÜâéá" äåí åßíáé
ðáñÜ ç Ýíùóç ôçò Âïõëãáñßáò, ôçò óçìåñé-
íÞò Ð.Ã.Ä.Ì. êáé ôçò åëëçíéêÞò Ìáêåäïíßáò
ôïõ Áéãáßïõ óå Ýíá íÝï êñáôéêü ìüñöùìá
(Bul-Gr-Avia, ëÝîç óõíôéèÝìåíç áðü ôéò ïíï-
ìáóßåò BULgaria, GReece êáé YugoslAVIA, á-
öïý üôáí "ãåííÞèçêå" ôï åí ëüãù ó÷Ýäéï õ-
ðÞñ÷å áêüìá ç åíéáßá Ãéïõãêïóëáâßá). Ðñü-
êåéôáé ïõóéáóôéêÜ ãéá ìßá ðáñáëëáãÞ ôçò "Ìå-
ãÜëçò Âïõëãáñßáò" Þ ôçò "Ìáêåäïíßáò ôïõ
Áéãáßïõ", ôïõ ðáëáéïý äçë. ïíåßñïõ ôïõ
ÂÌÑÏ êáé ôçò óêïðéáíÞò ðáñáëëáãÞò ôïõ. 
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Ô
é ðñïâëÝðåé áêñéâþò ôï ó÷Ýäéï
"ÌðïõëãêñÜâéá", ðïõ… ðÜìå ôþñá
íá âñïýìå ìðñïóôÜ ìáò; Óå áñ÷éêÞ

öÜóç ðñïâëÝðåôáé ç ëáúêÞ åîÝãåñóç óôçí
ÅëëÜäá, ëüãù ôùí äéáñêþò áõîáíüìåíùí
áíôéëáúêþí ìÝôñùí (ìå ôçí åðßöáóç-äé-
êáéïëïãßá äÞèåí ôïõ Ìíçìïíßïõ), ðïõ ï-
äçãïýí óå áðåõèåßáò åîáèëßùóç êáé êáôá-
óôñïöÞ ôùí ÅëëÞíùí! ÁõôÞ ç åîÝãåñóç
ôïõ Ýèíïõò, ï ðáëëáúêüò îåóçêùìüò, ðïõ
åßíáé âÝâáéï üôé èá ïäçãÞóåé óôï ôÝëïò
ôïõ ôï Üèëéï êáé åëååéíü óýóôçìá ôçò Ìå-
ôáðïëßôåõóçò, åßíáé ðéá èÝìá ÷ñüíïõ íá
ãßíåé (ÐÏËÕ ËÉÃÏÕ ÷ñüíïõ ðëÝïí!)... Êáé
ôüôå, ìå ôï îÝóðáóìá ôçò äßêáéçò ëáúêÞò
ïñãÞò, èá äçìéïõñãçèåß óôç ÷þñá ãåíéêÞ
"áíáìðïõìðïýëá", ìéá êáôÜóôáóç ðñáã-
ìáôéêïý ÷Üïõò! Ìéá êáôÜóôáóç ðñùôü-
ãíùñç ãéá ôç ìåôáðïëåìéêÞ Åõñþðç... Áë-
ëÜ üëïé ôï îÝñïõìå ðïëý êáëÜ: "Óôçí áíá-
ìðïõìðïýëá ï ëýêïò ÷áßñåôáé"!... 
Ïé äçìéïõñãïß ëïéðüí ôïõ óêïôåéíïý ó÷å-
äßïõ "ÌðïõëãêñÜâéá" ôï Ý÷ïõí ðñïâëÝ-
øåé: óôï ãåíéêü åëëçíéêü ÷Üïò ðïõ èá åðé-
êñáôÞóåé èá åðÝìâåé (óáí Ýôïéìïò áðü
êáéñü!) ï ðáñÜãùí "îÝíïé ëáèñïìåôáíÜ-
óôåò"! ¼ðùò Ýãéíå óå ìéêñïãñáößá ôïí
ÄåêÝìâñéï ôïõ 2008, Ýôóé êáé ôç öïñÜ áõ-
ôÞ ïé áíåîÝëåãêôïé áëëïäáðïß "åéóâïëåßò"
èá äñÜóïõí ìå ðëéÜôóéêï, êáôáóôñïöÝò,
áëëÜ êáé ìå ãåíéêüôåñç åãêëçìáôéêÞ äñÜ-
óç ðïõ èá óõíôåßíåé óôçí áíÜðôõîç åíüò
åõñýôåñïõ óôñáôçãéêïý ó÷åäéáóìïý ïëÝ-
èñïõ ôçò ÅëëÜäáò!... Êáé áõôü èá ãßíåé ü÷é
ìüíï óôçí ÁèÞíá, áëëÜ -êáé åäþ åßíáé ôï
åêðëçêôéêü- ÊÕÑÉÙÓ óôç Èåóóáëïíßêç! Ôï
ó÷Ýäéï "ÌðïõëãêñÜâéá" ðñïâëÝðåé üôé ïé
ëáèñïìåôáíÜóôåò ôçò "óõìðñùôåýïõóáò"
èá Ý÷ïõí öôÜóåé ôüôå óôï 35% ôïõ ðëçèõ-
óìïý ôçò ðüëçò êáé èá ðñïâïýí óå... ìáæé-
êÝò äïëïöïíßåò ôùí ÅëëÞíùí êáôïßêùí!!!
Ìå äõï ëüãéá óå ìéá "íåùôåñéóôéêïý" ôý-
ðïõ ãåíïêôïíßá, ìå óêïðü âÝâáéá íá åîï-
ëïèñåýóïõí ôï åëëçíéêü óôïé÷åßï ôçò
Èåóóáëïíßêçò êáé íá ôçí åêêåíþóïõí, Ý-
ôóé þóôå íá Ýñèïõí ýóôåñá íá ôçí êáôïé-
êÞóïõí êÜðïéïé "Üëëïé"... 
Êáé, áìÝóùò ìåôÜ, íá ôé ðñïâëÝðåé ôï ó÷Ý-
äéï "ÌðïõëãêñÜâéá": Áöïý ôá åëëçíéêÜ
óþìáôá áóöáëåßáò äåí èá ìðïñïýí íá å-
ðéâÜëëïõí ôçí ôÜîç êáé èá ÷áñáêôçñé-
óôïýí áíßêáíá, èá ÷ñåéáóôåß íá åðÝìâåé ôï
ÍÁÔÏ. ÌåôáöÝñïíôáé (óôáäéáêÜ) ðåñß ôá
4,5 åêáôïììýñéá êüóìïõ óôçí Èåóóáëïíß-
êç. Ôüôå ìÝóá áðü áõôü ôï êáæÜíé ôùí 7-
7,5 åêáôïììõñßùí, ðïõ èá Ý÷åé ãßíåé ç
Èåóóáëïíßêç, èá âãåß Ýíá øÞöéóìá ðïõ
èá æçôÜ ôçí áðïêïðÞ ôçò Èåóóáëïíßêçò
êáé ãåíéêüôåñá ôçò Ìáêåäïíßáò áðü ôçí
åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá. ¸ôóé èá Ý÷ïõìå ôçí
äçìéïõñãßá íÝïõ êñÜôïõò, ìÝóá óôï ïðïß-
ï ç ðëåéïøçößá äåí èá åßíáé ¸ëëçíåò, á-
öïý óå áõôü èá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ç
Ð.Ã.Ä.Ì. êáé ç Âïõëãáñßá. Ôï íÝï áõôü
êñÜôïò èá Ý÷åé ôçí ïíïìáóßá "Ìðïõë-
ãêñÜâéá" êáé ðñùôåýïõóÜ ôïõ èá åßíáé ç
Èåóóáëïíßêç!.. 
ÓõìðÝñáóìá: ÁõôÜ ôá Ýâãáëå óôç öüñá ï
Ã. ÐÜëìïò ôï 1984 êáé ôá åðáíÝëáâå êáé
ëßãï êáéñü ðñéí öýãåé áðü ôçí õëéêÞ ôïýôç
æùÞ. ¸ðåóå ðïõèåíÜ Ýîù; ÁÊÑÉÂÙÓ Ýôóé
äåí ðÜíå íá ãßíïõí ôþñá ôá ðñÜãìáôá, åé-
äéêÜ áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ï Ôóßðñáò Üíïéîå
ôá óýíïñá ôï 2015 ("Äåí õðÜñ÷ïõí èá-
ëÜóóéá óýíïñá", åßðå ï áíéóôüñçôïò…),
ìå óõíÝðåéá íá åéóÝëèåé åíôüò ôçò ÷þñáò
êáé ôçò Åõñþðçò êÜèå åãêëçìáôéêü óôïé-
÷åßï ðïõ óêïôþíåé, ëçóôåýåé êáé âéÜæåé;
Ìá, äåí âëÝðïõí åðéôÝëïõò ïé ¸ëëçíåò ü-
ôé ðëçóéÜæïõìå óôçí áðïêïñýöùóç ôïõ
äñÜìáôïò; ¼ôé èá Ýñèåé "ùò êëÝðôçò åí
íõêôß" (Á´ Èåóóáëïíéêåßò, å´-2);… 
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