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Καλώς ήλθες στο ιστολόγιο μου
18 Γενάρη 2017 της era vulgaris
Είμαι ο Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ. Καλώς ήλθες στο 
ιστολόγιο μου.
Είμαι πατέρας 3 παιδιών και ζώ σαν λύκος. Σέβομαι 
τους Θεούς, αγωνίζομαι για την οικογένειά μου και 
έχω τους φίλους μου σαν αδέλφια. Δεν τους προδίδω. 
Η αφοσίωσή μου στην αγέλη είναι απόλυτη.
Οι περισσότεροι άνδρες που έχω γνωρίσει 
συμπεριφέρονται σαν ευνουχισμένοι.
Και όπως εσύ, νιώθω οργή και λύπη όταν τους βλέπω. 
Καταλαβαίνω όμως ότι αυτοί οι άνδρες πονάνε. Πονάνε 
πολύ. Γιατί ο πολιτισμός καταρρέει και εμείς ως 
άνδρες είμαστε τα πρώτα θύματα.
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Το Αιώνιο Σύμπαν δεν ενδιαφέρεται για το αν θα 
ζήσουμε ή όχι.
Ένας λύκος όμως δεν αφήνει τον αδερφό του να χαθεί 
στις φλόγες. Έτσι λοιπόν, νεαρέ άνδρα, σου προσφέρω 
το χέρι μου για να σε τραβήξω έξω, σε πείσμα όσων 
σε σπρώχνουνε να πέσεις. Γιατί είμαστε άνδρες.
Θέλω να μου πείς τις σκέψεις σου.
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Προστάτεψε την Αγέλη
19 Γενάρη 2017 της era vulgaris
Όταν είσαι πατέρας και ζείς σαν λύκος, οι κόρες σου 
είναι ο πρώτος στόχος των βιαστόσφυγων του Ισλάμ. 
Αν τις αρπάξουν θα έχουν τελειώσει όλα.
Μάθε τις αυτοάμυνα. Μάθε τις να οδηγούν. Μάθε τις 
να πατήσουν γκάζι και να αφήσουν τον βιαστή πίσω 
τους, αιμόφυρτο. Το μέλλον του Ελληνισμού βασίζεται 
σ'εκείνες.
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Ο στόχος μου
22 Γενάρη 2017 της era vulgaris
Είμαι πατέρας και ζώ σαν λύκος. Ο στόχος μου είναι 
συγκεκριμένος.
Νεαρέ άνδρα, ο στόχος μου είσαι εσύ και στην αγέλη 
είσαι αδερφός μου. Η διαφορά μας είναι ότι έφτασα 
40 χρονών το 2017 και έχω κοιτάξει κάμποσες φορές 
τον Θάνατο κατάματα: Έχω γλιτώσει από ασφυξία μέσα 
σε αυτοκίνητο που γέμιζε αέρια, σπάσιμο κρανίου 
μετά από ελεύθερη πτώση, ένοπλες επιθέσεις με δύο, 
τρείς και τέσσερις εναντίον μου, τροχαίο με 
μαστουρωμένο οδηγό, μιά παρ'ολίγον τραχειοτομή και 
μία βαριά διαβητική κετοξέωση λίγους μήνες πρίν 
γεννηθεί ο υιός μου. Επιβίωσα. Από την άλλη, 
κάποιοι φίλοι μου απεβίωσαν με πλέον τραγικούς 
τρόπους: Ο ένας 29 χρονών το 2010 από εσωτερικό 
αποκεφαλισμό και ο άλλος 27 χρονών το 2012 από 
ανακοπή καρδιάς.
Σου λέω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα: Εσύ και εγώ μιά 
μέρα θα πεθάνουμε.
Οι αθάνατες Μοίρες, νεαρέ άνδρα, μας έφεραν μαζί.
Μας έφεραν μαζί σε μία βάναυση εποχή στην οποία ο 
πολιτισμός γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες του Ισλάμ, 
της τρομερότερης μονοθεϊστικής θρησκείας που ύπηρξε 
ποτέ. Και ενώ ακούω από μακριά το κάλεσμα της 
Λάχεσης για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους 
ελάχιστους εναπομείναντες λύκους, με σκοπό να 
αντισταθούμε σύσσωμοι μέχρι η Άτροπος να μας 
χαρίσει έναν αιματηρό, λαμπερό θάνατο, βλέπω κάθε 
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μέρα τον τοίχο σου στο Facebook να γεμίζει από σέξι 
σέλφι κοριτσιών που ποζάρουν και σε ταγκάρουν μαζί 
με άλλους 30 "δορυφόρους", μην τυχόν και ξεχάσεις 
να κάνεις like και να γράψεις δημόσια πόσο υπέροχη 
και όμορφη είναι η κάθε μία.
Πώς θα γίνει λοιπόν να σε βγάλω από αυτόν τον 
λάκκο, νεαρέ λύκε;
Θα σου πώ τί θα κάνω. Θα κάνω αυτό ακριβώς που θα 
έκανε ένας άνδρας για τον αδερφό του: Θα σε αρπάξω 
απ'τον λαιμό και θα σε κολλήσω στον τοίχο. Βρίσκεις 
κάπως δύσκολο να φωνάξεις για βοήθεια όταν σε 
πνίγει το χέρι ενός άνδρα 120 κιλών; Λές να σε 
βρούν εγκαίρως τα φιλαράκια σου και να σε σώσουν με 
το εκπληκτικό καράτε που μάθανε παίζοντας Lee Sin, 
σόλο; Ίσως οι διψασμένες για καθημερινά like φίλες 
σου θα τσιρίξουν με όλη τους την δύναμη και θα 
τρομάξω; Σου έχω δυσάρεστα νέα, νεαρέ άνδρα. 
Κανένας τους δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για σένα. 
Ούτε καν το Αιώνιο Σύμπαν. Χαίρομαι που τώρα 
ξεκαθαρίσαμε την ιεραρχία της αγέλης.
Καλώς ήλθες στο λημέρι μου.

9



40 χρονών, 40 μυστικά
26 Απρίλη 2017 της era vulgaris
Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Είμαι 40 χρονών και 
πολύ χαρούμενος.
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Ξεκινώ το τρίτο κεφάλαιο της ζωής μου ευτυχής: 
Είμαι πατέρας 3 πανέμορφων παιδιών που μεγαλώνουν 
ταχύτατα, δεν βαριέμαι ποτέ γιατί ζώ σαν λύκος κι 
έχω πλαγιάσει με αρκετές γυναίκες για να ξέρω πόσο 
ωραία είναι η ζωή όταν είσαι άνδρας με επιλογές.
Η παρουσία σου εδώ με τιμά ιδιαίτερα, νεαρέ άνδρα.
Εφόσον η Κλωθώ το θέλησε να φτάσω τα 40 και οι 
αθάνατες Μοίρες μας έφεραν μαζί, σκοπεύω να 
μοιραστώ μαζί σου τα 40 μυστικά της αγέλης. Και 
μετά ένα κομμάτι τούρτας. Οι κανόνες μου είναι 
απλοί:

•Κλείσε το τηλέφωνό σου.
•Πρόσεξε καλά τί θα σου πώ.
•Καμμία ερώτηση προτού τα διαβάσεις όλα.
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1.Νομίζεις ότι έχεις χρόνο, είναι το μεγαλύτερο 
ψέμα που λένε στους νέους.
2.Οι σπουδές είναι χαμένος χρόνος, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις.
3.Δεν θα ξαναγίνεις ποτέ 20, γυμνάσου σκληρά 
και βγάλε λεφτά.
4.Δεν θα ξαναγίνεις ποτέ 30, σχεδίασε να 
αφήσεις απογόνους.

5.Νομίζεις ότι σε νοιάζονται, είναι άλλο ένα 
ψέμα που λένε στους νέους.
6.Οι άνθρωποι είμαστε μοχθηροί, νόμος μας είναι 
το δίκαιο του ισχυρού.
7.Εκτός αγέλης, μην λές ποτέ συγγνώμη και μην 
δίνεις ποτέ εξηγήσεις.
8.Το Αιώνιο Σύμπαν δεν θα στην χαρίσει, εσύ κι 
εγώ μιά μέρα θα πεθάνουμε.

9.Αν μεγάλωσες φτωχός φταίνε οι γονείς σου, δεν 
είχαν αυτοπειθαρχία.
10.Αν παραμένεις φτωχός φταίς εσύ, δεν έχεις 
ακόμα αυτοπειθαρχία.
11.Αν είναι δικό σου το λάθος, φέρσου σαν 
άνδρας και διόρθωσέ το.
12.Αν δεν είναι δικό σου το λάθος, φέρσου σαν 
άνδρας και διόρθωσέ το.
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13.Η δύναμη της αγέλης είναι ο λύκος, ψάξε και 
βρές τον λύκο σου.
14.Η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη, ξερίζωσε 
κάθε της αδυναμία.
15.Οι λύκοι δεν κάνουν γάμους, μην κάνεις ποτέ 
τέτοια ανοησία.
16.Οι λύκοι πλαγιάζουνε με όποια θέλουνε, είναι 
κυρίαρχοι και παιχνιδιάρηδες.

17.Αν κλαίς εύκολα, τσέκαρε τεστοστερόνη, SHBG 
και οιστροδιόλη σε εργαστήριο.
18.Αν πεινάς ή διψάς συνέχεια, τσέκαρε για 
διαβήτη και θυρεοειδή σε εργαστήριο.
19.Αν πίνεις συχνά αλκοόλ, μείωσέ το και 
τσέκαρε το συκώτι σου σε εργαστήριο.
20.Αν έχεις δύσκολη στύση, κάνε όλα τα 
παραπάνω.

21.Είσαι άνδρας, χρειάζεσαι επαρκείς πρωτεΐνες 
και πολύ νερό για να είσαι υγιής.
22.Είσαι ό,τι τρώς, τρώγε αυγά, κρέας, πράσινα 
λαχανικά και φρούτα εποχής.
23.Οι γυναίκες ελκύονται από μυώδεις άνδρες, 
κάνε βάρη και χτίσε το σώμα σου.
24.Οι γυναίκες ελκύονται από αρρενωπούς άνδρες, 
ήρθε η ώρα ν'αφήσεις γένι.
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25.Αντί να βλέπεις πορνό, βρές μιά καλή ερωμένη 
να πλαγιάζεις μαζί της.
26.Αντί να αυτοϊκανοποιείσαι, βρές μιά καλή 
ερωμένη να πλαγιάζεις μαζί της.
27.Αντί να κάνεις γάμο, βρές μιά καλή ερωμένη 
να πλαγιάζεις μαζί της.
28.Αν ήρθε η ώρα να γίνεις πατέρας, βρές μιά 
πολύ όμορφη γυναίκα για ερωμένη.

29.Ο αρρενωπός άνδρας είναι τραχύς, φτιάξε κάτι 
με τα χέρια σου και λέρωσέ τα.
30.Ο αρρενωπός άνδρας είναι κομψός, δώσε λοιπόν 
προσοχή στην λεπτομέρεια.
31.Ο αρρενωπός άνδρας είναι αλήτης, αδιαφόρησε 
για την γνώμη των άλλων.
32.Άλογα και μοτοσυκλέτες, ο δικός μου τρόπος 
να είμαι και τα τρία ταυτόχρονα.

33.Τα πάντα κατορθώνονται, βάλε στόχο να κάνεις 
τ'όνειρό σου πραγματικότητα.
34.Δεν θα κατορθώσεις τα πάντα, εστίασε την 
προσοχή σου σ'έναν στόχο την φορά.
35.Συγκεντρώσου, διάλυσε τις ψευδαισθήσεις σου 
και δές τα πράγματα όπως είναι.
36.Το χρυσάφι και η δόξα σε περιμένουν, αρκεί 
να τα κυνηγήσεις ανελέητα.
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37.Οι λύκοι είναι ετοιμοπόλεμοι, μάθε πολεμικές 
τέχνες και εξάσκησέ τις.
38.Ο ανόητος είναι φυγόμαχος, σκάσε του μιά 
σφαλιάρα κι ένα αγέρωχο χαμόγελο.
39.Τα πάντα σήμερα γκρεμίζονται, ως άνδρες 
είμαστε τα πρώτα θύματα.
40.Ένας λύκος δεν αφήνει τον αδερφό του να 
χαθεί στις φλόγες.

Αν τελείωσες με την τούρτα, περιμένω τις ερωτήσεις 
σου.
Ενημέρωση 7 Αυγούστου 2020.
Ο άλλοτε φίλος μου Μηνάς Τσομπανιάν, λογόκλεψε στις 
25 Ιουλίου 2020 μεγάλο μέρος του δημοφιλέστερου 
άρθρου μου απ’το 2017, δημοσιεύοντάς το χωρίς να 
μ’αναφέρει καθόλου κι αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
είναι δικό του. Δεν είχαμε επικοινωνία για μήνες κι 
ανακάλυψα την λογοκλοπή προχθές.
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Ανάμεσα στις γενέθλιες ευχές και τα σχόλια, μιά 
κοπέλα είπε μπράβο στον Τσομπανιάν για τα «σοφά του 
λόγια». Την πληροφόρησα δημόσια ότι το κείμενο 
είναι δικό μου και το πρωτοδημοσίευσα το 2017 στο 
ιστολόγιό μου. Χωρίς να το παραδεχθεί ούτε και 
τότε, ο Τσομπανιάν έβαλε emoticon καρδούλα στο 
σχόλιό μου κι έπειτα από 5 λεπτά εξαφάνισε την 
δημοσίευσή του.
Κατόπιν, μπλόκαρε τους λογαριασμούς μου στα 
κοινωνικά δίκτυα.
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Με την ασταθή συμπεριφορά του, ο Μηνάς Τσομπανιάν 
μ’αναγκάζει σήμερα να τον ξεμπροστιάσω για να 
προστατέψω, ως συγγραφέας, τα πνευματικά μου 
δικαιώματα και ν’αμυνθώ κατά της λογοκλοπής κι υπέρ 
της πνευματικής μου ιδιοκτησίας, την οποία 
μοιράζομαι με τα παιδιά μου και την λέσχη μου.
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Πώς να ζείς σαν λύκος
8 Ιούνη 2017 της era vulgaris
Νεαρέ άνδρα, σε καλωσορίζω στο λημέρι μου. Αυτό θα 
είναι το καταφύγιό μας.
Πώς είναι να ζείς σαν λύκος; Να είσαι ελεύθερος; Τί 
είναι η ελευθερία; Είσαι άνδρας, φέρεσαι σαν 
άνδρας; Το ξέρεις ότι οι αθάνατες Μοίρες μας έφεραν 
μαζί, γι'αυτό σε έχω σαν αδερφό μου. Οι λύκοι 
μάχονται μαζί μέχρι τέλους και δεν προδίδουν ο ένας 
τον άλλο. Το ξέρεις ότι η αφοσίωσή μου στην αγέλη 
είναι απόλυτη, διαφορετικά δεν θα είχες λόγο να 
βρίσκεσαι εδώ. Αδιαφορώ για τα like και δεν δίνω 
εξηγήσεις σε οποιονδήποτε εκτός αγέλης. Ξέρεις καλά 
ότι εσύ κι εγώ μιά μέρα θα πεθάνουμε στα σίγουρα. 
Το Αιώνιο Σύμπαν δεν θα στην χαρίσει, ο χρόνος σου 
στη Γή είναι πολύτιμος και δεν αξίζει να τον 
σπαταλάς για κανέναν και για τίποτα.
Να ζείς σαν λύκος σημαίνει να υπακούς στους νόμους 
της ζούγκλας.

"Now this is the Law of the Jungle -- 
as old and as true as the sky;

And the Wolf that shall keep it may prosper, 

but the Wolf that shall break it must die."
R. Kipling, Law of the Jungle
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Οι μόνοι πραγματικοί νόμοι, νεαρέ άνδρα, είναι 
εκείνοι που η ζούγκλα επιβάλλει με την βία. Κοίταξε 
καλά την άβυσσο της καρδιάς σου: Ποιόν βλέπεις; 
Βλέπεις ένα αρπακτικό να παραμονεύει στην σκιερή 
ερημιά της τσιμεντούπουλης; Έναν θηρευτή να 
καρφώνει το βλέμμα στα θηράματα όταν βάζουν τα 
κλάματα με την πρώτη σφαλιάρα; Όταν τρέχουν να 
κρυφτούν στα safe spaces γιατί "οι λέξεις πονάνε"; 
Όταν παλιμπαιδίζουν σε "φεστιβάλ υπερηφάνειας"; 
Βλέπεις έναν μονομάχο ν'ατενίζει παγερά τις σορούς 
των ηττημένων αντιπάλων του; Έναν παράνομο να 
χαμογελάει αγέρωχα στις θρομβωμένες μάζες όταν 
δείχνουν άκρατο μίσος για την ελευθερία του;
Να είσαι ελεύθερος, νεαρέ λύκε, σημαίνει να ξέρεις 
ποιός πραγματικά είσαι.
Η ελευθερία σου ξεκινά από μέσα. Ανέβα στην μηχανή 
μαζί μου: Ήρθε η ώρα εσύ κι εγώ να γίνουμε 
συνταξιδιώτες. Θα κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι και θα 
σου δείξω πώς να ζείς σαν λύκος, έξω απ'την 
παραμυθόφουσκα του σπιτιού, του σχολείου και της 
καφετέριας. Των σέλφι και των like. Βάζω πρώτη, 
τερματίζω το γκάζι και ξεκινάμε. Ο μονότονος 
θόρυβος της εξάτμισης μου φέρνει στο νού ένα 
απόφθεγμα του Νικολό Μακιαβέλι: "Οι περισσότεροι 
άνθρωποι βλέπουν τι φαίνεσαι, ενώ λίγοι νιώθουν τι 
στην πραγματικότητα είσαι". Βλέπεις αδερφέ μου, για 
ν'ανακαλύψεις ποιός πραγματικά είσαι πρέπει να 
εξερευνήσεις την άβυσσο της σκοτεινής, ανδρικής 
καρδιάς σου.
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Να φέρεσαι σαν άνδρας σημαίνει να κυριαρχεί η 
αρσενική σου πλευρά.
"Σε ποιούς Θεούς προσεύχεσαι;" ρωτά ο Κόναν τον 
Σουμποτάι καθώς τρώνε μαζί για πρώτη φορά, στην 
ταινία Conan the Barbarian (1982). "Στους Τέσσερις 
Ανέμους", απαντά ο Σουμποτάι και ρωτά το ίδιο. 
"Στον Κρόμ", του λέει ο Κόναν. Ψευτομαλώνουν λίγο 
για το ποιός απ'τους Θεούς είναι δυνατότερος και 
γίνονται αχώριστοι φίλοι. Δυό λύκοι που ταξιδεύουν 
σε απέραντες πεδιάδες και μάχονται μαζί μέχρι το 
τέλος της ταινίας, σαν αδέρφια. Έτσι ήταν κι οι 
πρόγονοί μας όσο η φλόγα τους δεν είχε σβήσει. 
Προτού θυσιάσουν τελετουργικά τους όρχεις τους στον 
βωμό της καλοπέρασης και των social media. Ρώταγε ο 
ένας ταξιδιώτης τον άλλο: Σε ποιούς Θεούς 
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προσεύχεσαι;
Θυμήσου τα 40 μυστικά της αγέλης.

•Η δύναμη της αγέλης είναι ο λύκος, ψάξε και 
βρές τον λύκο σου.

•Η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη, ξερίζωσε 
κάθε της αδυναμία.

•Οι λύκοι δεν κάνουν γάμους, μην κάνεις ποτέ 
τέτοια ανοησία.

•Οι λύκοι πλαγιάζουνε με όποια θέλουνε, είναι 
κυρίαρχοι και παιχνιδιάρηδες.

Θέλεις να ζείς σαν λύκος; Να είσαι ελεύθερος; Να 
φέρεσαι σαν άνδρας;
Η δύναμη της αγέλης είναι ο λύκος, ψάξε και βρές 
τον γηραιό λύκο που με την πανουργία του έχει 
αποκτήσει λεφτά, γυναίκες και παιδιά: Σ'αυτά ο 
λόγος του είναι νόμος. Θα τον βρείς και θα ξέρει 
ακριβώς τί θέλεις, έτσι είναι οι γηραιοί λύκοι. Δεν 
θα σπαταλήσεις τον χρόνο που θα σου αφιερώσει. Θα 
κερδίσεις την εύνοιά του και θα εφαρμόσεις αυτά που 
θα σου πεί. Και μιά μέρα θα μοιραστείς τα μυστικά 
με τους νεαρούς λύκους που θα σε βρούν.
Η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη, ξερίζωσε κάθε 
αδυναμία από μέσα της: Κάνε την καρδιά σου πέτρα, 
ξέκοψε απ'τις σκάρτες παρέες που χαλάνε την εικόνα 
σου και διώξε τους λουζεράδες που σε πάνε πίσω. 
Έτσι θ'ατσαλώσεις τον χαρακτήρα σου. Η αδερφοσύνη 
και η αφοσίωση δεν χαρίζονται, αποτελούν δέσμευση. 
Τα αδέρφια στην αγέλη στέκονται ο ένας στο πλευρό 
του άλλου σαν να τρέχει στις φλέβες τους το ίδιο 
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αίμα.
Οι λύκοι δεν κάνουν γάμους, μην κάνεις την ανοησία 
να βάλεις με γραπτή συμφωνία το παρακμιακό καθεστώς 
στο κρεβάτι σου, ούτε με σφαίρες. Οι νεαρές 
γυναίκες σήμερα τρώνε τα νιάτα τους στο σεξ και στα 
πάρτυ μέχρι να τις εγκαταλείψει η νεανική τους 
φρεσκάδα. Τότε αναζητούν ένα κορόιδο για να τις 
φροντίζει, γιατί "ωρίμασαν" και είναι έτοιμες για 
"σοβαρή σχέση". Μόνον αν σου χαρίσει τα καλύτερά 
της χρόνια αξίζει να σ'έχει και στα υπόλοιπα.
Οι λύκοι πλαγιάζουνε με όποια θέλουνε, είναι 
κυρίαρχοι στο κρεβάτι και λατρεύουνε να κάνουνε 
παιχνίδι με το ασθενές φύλο. Η πολυγαμία είναι στην 
φύση τους. Μάθε να αγγίζεις τις γυναίκες στα 
μάγουλα και στον λαιμό. Χαμηλά στην πλάτη και στην 
κοιλιά. Στους ώμους, στα πλευρά. Μάθε να μιλάς με 
παύσεις και να τις κοιτάζεις στα μάτια. Και ποτέ, 
μα ποτέ μην ζητάς την άδεια για κάτι που θέλεις: 
Δεν κάνουν έτσι οι λύκοι.

"Because of his age and his cunning,
because of his gripe and his paw,

In all that the Law leaveth open,

the word of your Head Wolf is Law."
R. Kipling, Law of the Jungle

Φτάσαμε. Πιάσε τον αναπτήρα, κερνάω πουράκι.
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Ο Δρόμος του περιπλανώμενου λύκου
24



22 Σεπτέμβρη 2017 της era vulgaris
Νεαρέ άνδρα, το ταξίδι μας ξεκινά τώρα.
Στην φεουδαρχική Ιαπωνία, αιώνες πρίν από εμένα κι 
εσένα, ένα 16χρονο αγόρι αρνήθηκε να πολεμήσει στο 
τάγμα του γηραιού πολεμάρχου Ουκίτα. Βρήκε τον 
συμπολεμιστή πατέρα του και του'πε ότι δεν θα'ναι 
πλέον υποτελής σε κανέναν. Η μάχη χάθηκε και το 
αγόρι ξέφυγε στα βουνά.
Ήταν ο θρυλικός ξιφομάχος Μιγιαμότο Μουσάσι.
Οι αθάνατες Μοίρες θέλησαν τον Μουσάσι να 
περιπλανηθεί σαν αγρίμι μέχρι τα γεράματα. 
Κατατρόπωσε πάνω από 60 μονομάχους στην ζωή του, 
τους περισσότερους με ξύλινο σπαθί. Αδάμαστος κι 
ανίκητος, πέθανε σε μιά σπηλιά μαζί με το τελευταίο 
του χειρόγραφο, το Dokkodo: "Ο Δρόμος του να 
βαδίζεις μόνος."
Λίγους μήνες πρίν γεννηθεί ο υιός μου ο Κάλχας, 
νοσηλεύτηκα με βαριά διαβητική κετοξέωση. Έτοιμος 
για τον θάνατό μου, έγραψα πρόχειρα στον υιό μου 
την μετάφραση το Dokkodo σ’ένα κομμάτι χαρτί. Ο 
Δρόμος του περιπλανώμενου λύκου είναι μιά 
ερμηνευτική προσέγγιση αφιερωμένη σ’αυτόν.

25



•Μην πάς κόντρα στο πεπρωμένο σου (yoyo no 
michiwo somukukoto nashi)
Ο πολιτισμός καταρρέει, ο Ελληνισμός αυτοκτονεί 
κι οι λύκοι που απομένουν είναι ελάχιστοι. Μην 
τρέφεις αυταπάτες, δέξου τα πράγματα όπως 
είναι.

•Μην αποζητάς την εύκολη ζωή (mi ni tanoshimi o 
takamazu)
Οι πολλές απολαύσεις θα σε θαμπώσουν κι οι 
πολλές ανέσεις θα σε χαζέψουν. Γίνε αυτάρκης 
για να κρατάς το μυαλό σου κοφτερό.

•Άφησε τις προκαταλήψεις σου (yorozu ni iko no 
kokoro nashi)
Η ανεξαρτησία της αγέλης είναι αδιαπραγμάτευτη. 
Μην δείχνεις αντιπάθειες και μην την μπλέκεις 
σε ανούσιους τσακωμούς.

•Σκέψου βαθύτερα τους άλλους από σένα (mi o 
asaku omoi yo o fu kaku omou)
Όσο και να προσπαθείς να ξεγελάς τους 
ανθρώπους, κάποια στιγμή θα βρείς τον δάσκαλό 
σου. Να'σαι αληθινός για να κερδίσεις τον 
σεβασμό τους.
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•Ξέχνα όσα ποθείς (issho no aida yokoshin 
omoazu)
Ο περιπλανώμενος λύκος δεν εξαγοράζεται με 
ηδονές και φανταχτερά μπιχλιμπίδια. Το ταξίδι 
είναι που μετράει, αυτή είναι η πραγματική 
ανταμοιβή του.

•Μην μετανιώνεις για τίποτα (waga koto ni oite 
kokai wo sezu)
Ό,τι έγινε, έγινε. Νόμος μας είναι το δίκαιο 
του ισχυρού, γι'αυτό μην λογομαχείς, μην ζητάς 
συγγνώμες και μην δίνεις εξηγήσεις εκτός 
αγέλης.

•Μην φθονείς κανέναν (zen aku ni ta wo netamu 
kokoro nashi)
Το Αιώνιο Σύμπαν είναι απρόσωπο, δεν δείχνει 
συμπάθειες και δεν κάνει χάρες. Περιφρόνησε όσα 
δεν μπορείς ν'αρπάξεις και μην κρατάς κακίες.
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•Μην προσκολλάσαι σε τίποτα (izure no michi 
nimo wakare wo kanashimazu)
Όλα κάποτε τελειώνουν. Σημαίνεις λιγότερα για 
τους άλλους απ'όσο οι συναισθηματικές σου 
εξαρτήσεις σε κάνουν να νομίζεις.

•Μην κρατάς κακίες (jita tomoni urami kakotsu 
kokoro nashi)
"Πρέπει τους εχθρούς σου να τους εξουδετερώνεις 
ολοκληρωτικά" γράφει ο Νικολό Μακιαβέλι. Έτσι, 
δεν θα'χεις μετά λόγο να διαμαρτύρεσαι.

•Μην αναλώνεσαι σ'αγάπες (rembo no michi omoi 
kokoro nashi)
Ο περιπλανώμενος λύκος δεν κάνει γάμους και 
πλαγιάζει με όποια θέλει. Βρές λοιπόν μιά καλή 
ερωμένη να πλαγιάζεις μαζί της.

•Μην δείχνεις ιδιαίτερες προτιμήσεις (mono goto 
ni suki konomu koto nashi)
Όταν δείχνεις συμπάθειες ή αντιπάθειες 
διακυβεύεις την ανεξαρτησία της αγέλης. Να'σαι 
αμερόληπτος για ν'αποκτήσεις ακλόνητο νου.

•Μην σ'απασχολεί το πού ζείς (shitaku ni oite 
nosomu koto nashi)
Οι ανέσεις του σπιτιού είναι για τις γυναίκες. 
Είσαι άνδρας, σκληραγωγήσου αντιμετωπίζοντας το 
κρύο και την ζέστη, τον αέρα και τα κύματα.
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•Αδιαφόρησε για την γεύση του φαγητού (mi 
hitotsuni bishoku o konomazu)
Τα σνακ θα σε παχύνουν και το αλκοόλ θα σου 
καταστρέψει το συκώτι. Είσαι ό,τι τρώς, γι'αυτό 
τρώγε αυγά, κρέας, πράσινα λαχανικά και φρούτα 
εποχής.

•Παράτα ό,τι σου είναι άχρηστο (dai mono naru 
furuki dogu shoji sezu)
Ο μεγαλύτερος θησαυρός είναι η ελευθερία σου, 
αυτή ξεκινά από μέσα. Σπάσε τις αόρατες 
αλυσίδες των ψεύτικων αναγκών και ζήσε σαν 
λύκος.

•Μην ασχολείσαι με δεισιδαιμονίες (wagami ni 
itari monoimi suru koto nashi)
Σήμερα η εμμονική θρησκεία της Λευκής Ενοχής 
παραδίδει την ευνουχισμένη Ευρώπη στις φλόγες 
του Ισλάμ. Μην γίνεσαι θύμα των εγκληματικών 
δογμάτων της.
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•Μην συλλέγεις άχρηστα πράγματα (dai mono naru 
furuki dogu shojisezu)
Ο περιπλανώμενος λύκος ούτε κυνηγά τα τρόπαια 
ούτε κρατά ενθύμια. Σου αρκεί μιά μοτοσυκλέτα, 
σύνδεση στο διαδύκτιο κι όσα μπορείς 
ν'αρπάξεις.

•Προετοιμάσου για τον θάνατό σου (michi ni oite 
wa shi o itowazu omou)
Εσύ κι εγώ μιά μέρα θα πεθάνουμε, να'σαι 
βέβαιος γι'αυτό. Μην σπαταλάς τον χρόνο που σου 
απομένει.

•Όλα αχρηστεύονται (roshin ni zaiho shoryo 
mochiyuru shoryo ni kokoro nashi)
Η απληστία θα σ'αποδυναμώσει και θα σε 
κατασπαράξει. Όταν γεράσεις, μοίρασε δίκαια όλα 
τα υπάρχοντά σου στα παιδιά σου.

•Θεούς σέβου και μην τους υπολογίζεις (Bushin 
wa totoshi Bushin o tanomazu)
Στο ταξίδι μας καθοδηγεί η δράκαινα Αθηνά, 
αρχέγονη (προϊστορική) θεά του Χάους και της 
σοφίας. Τα λάφυρα θα τα γραπώσεις όλα μόνος 
σου.

•Προτίμησε την τιμή σου απ΄την ζωή σου (mi o 
sutetomo myori wa sutezu)
Ένας βίος αισχρός και μάταιος αποκλείει έναν 
λαμπερό θάνατο. Διώξε λοιπόν απ'την ζωή σου 
τους λουζεράδες, τους αλκοολικούς και τους 
κίναιδους.
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•Μην ξεστρατίσεις απ'τον Δρόμο (tsune ni Hyoho 
no michi wo hanerazu)
Η ατραπός της Αρετής βρίσκεται ανάμεσα σε 
κορωμένες φωτιές και ταραγμένα νερά. Βάδιζέ την 
χωρίς φόβο στην καρδιά σου.
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Μην ξεστρατίσεις απ'τον Δρόμο
4 Οκτώβρη 2017 της era vulgaris
Έχεις παιδιά;
Κάθε μέρα θα νιώθεις ότι απέτυχες παταγωδώς ως 
πατέρας ενώ εκείνα θα μαθαίνουν από σένα, θα 
μεγαλώνουν και θα δυναμώνουν.
Η ατραπός της Αρετής βρίσκεται ανάμεσα σε κορωμένες 
φωτιές και ταραγμένα νερά. Βάδιζέ την χωρίς φόβο 
στην καρδιά σου.
Μαζί με τα παιδιά σου.
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YODO: You only die once

25 Νοέμβρη 2017 της era vulgaris
Σαν σήμερα το 1970 αυτοκτόνησε τελετουργικά ο 
λογοτέχνης Γιούκιο Μισίμα.
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Ο ενσαρκωμένος σαμουράι που τα βιβλία του μου 
κρατάνε συντροφιά στα ταξίδια, πρίν κόψει την 
κοιλιά του μ'ένα καλοακονισμένο ξιφίδιο μίλησε 
απ'το μπαλκόνι σ'ένα πλήθος ενστόλων που τον 
χλεύαζαν: "Πώς γίνεται να'χει αξία η ζωή μέσα σ'ένα 
περιβάλλον όπου έχει πεθάνει το πνεύμα;" 
Απογοητευμένος, χαιρέτησε φωναχτά τον αυτοκράτορα 
της Ιαπωνίας και ψιθύρησε: "Νομίζω ότι ούτε κάν με 
προσέχουν..."
Είχε προβλέψει το τέλος της Ιαπωνικής ψυχής.
Μισόν αιώνα αργότερα, η εμμονική θρησκεία της 
Λευκής Ενοχής παραδίδει την ευνουχισμένη Ευρώπη στο 
τρομερό Ισλάμ την ώρα που η πολιτιστική κληρονομιά 
των προγόνων μας τυλίγεται στις φλόγες του! Κι οι 
απόγονοι των κυριάρχων της Μεσογείου απολογούνται 
σε βιαστόσφυγες γιατί τρώνε ομελέτα με χοιρινό! Ο 
πολιτισμός καταρρέει ενώ λιπόψυχες υπάρξεις 
πανηγυρίζουν για τις προσφορές της Black Friday και 
τα φανταχτερά μπιχλιμπίδια που θ'αγοράσουν!
Ο άλλοτε αλύγιστος κι αγονάτιστος Ελληνισμός 
αυτοκτονεί: Μπορείς ν'αντέξεις τον αργό θάνατό του, 
νεαρέ άνδρα; Μπορείς να βαδίσεις τον ευγενή Δρόμο 
χωρίς φόβο, χωρίς να ξεστρατίσεις; Να περιπλανηθείς 
σαν αδάμαστος λύκος, με συνταξιδιώτες όσους 
αδερφούς απέμειναν, ανάμεσα σε αναρίθμητους κόλακες 
με την νοοτροπία του ανατολίτη δούλου που θα σε 
ρωτάνε τί ζώδιο είσαι, τί σπουδάζεις ή τί δουλειά 
κάνεις;
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Αδάμαστος, νεαρέ λύκε, είσαι όταν η ίδια σου η ζωή 
είναι θέληση για δύναμη.

"Περιπλανώμενε ταξιδιώτη,
ποιός είσαι;
Σε βλέπω να προχωρείς το δρόμο σου,
δίχως περιφρόνηση, δίχως αγάπη,
με ανεξιχνίαστα μάτια
υγρός και θλιμμένος σαν σκαντάγιο
που γύρισε στο φώς ανικανοποίητο
από κάθε βάθος -
τι έψαχνε εκεί κάτω;"

Φ. Νίτσε, Πέρα από το καλό και το κακό
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Αδερφέ μου, έφτασα ήδη 40 χρονών. Τα νιάτα δεν 
κρατάνε για πάντα.

•Νομίζεις ότι έχεις χρόνο, είναι το μεγαλύτερο 
ψέμα που λένε στους νέους.

•Οι σπουδές είναι χαμένος χρόνος, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις.

•Δεν θα ξαναγίνεις ποτέ 20, γυμνάσου σκληρά και 
βγάλε λεφτά.

•Δεν θα ξαναγίνεις ποτέ 30, σχεδίασε να αφήσεις 
απογόνους.

•Νομίζεις ότι σε νοιάζονται, είναι άλλο ένα 
ψέμα που λένε στους νέους.

•Οι άνθρωποι είμαστε μοχθηροί, νόμος μας είναι 
το δίκαιο του ισχυρού.

•Εκτός αγέλης, μην λές ποτέ συγγνώμη και μην 
δίνεις ποτέ εξηγήσεις.

•Το Αιώνιο Σύμπαν δεν θα στην χαρίσει, εσύ κι 
εγώ μιά μέρα θα πεθάνουμε.

Αν ήμουν ο πατέρας σου θα σου'λεγα από νωρίς να μην 
σπαταλήσεις τα νιάτα σου.
Νομίζεις ότι έχεις χρόνο, είναι το μεγαλύτερο ψέμα 
που ξεστομίζουν οι αφελείς γονείς: "Αιώνιοι έφηβοι" 
που έκαψαν τα νιάτα τους κυνηγώντας τις εφήμερες 
απολαύσεις. Έτσι, οι υιοί τους σήμερα εθίζονται στα 
βιντεοπαιχνίδια, στα πορνό και στα social media 
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αντί να γυμνάζονται, να διαβάζουν βιβλία και να 
βγάζουν λεφτά. Πότε θα καταλάβουν πόσο σύντομη 
είναι η ζωή; Πότε θα θυμηθούν ότι ο χρόνος δεν 
γυρίζει πίσω;
Οι σπουδές είναι χαμένος χρόνος, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα η ιατρική, η νομική 
κι η μηχανική: Επιστήμες που δεν μπορείς να τις 
μελετήσεις ολομόναχος. Ο νέος στην Ελλάδα των 
ανέργων πτυχιούχων τρώει με το κουτάλι το ψέμα ότι 
θα τελειώσει μιά σχολή και θα κάνει δουλειές με 
φούντες. Τα πτυχία διαπολιτισμικών σπουδών, καλών 
τεχνών και ψευδοεπιστημών σαν την ψυχολογία είναι 
εντελώς άχρηστα στην αγορά εργασίας.
Δεν θα ξαναγίνεις ποτέ ούτε 20 ούτε 30, γυμνάσου 
σκληρά και σωστά, κάνε έξυπνες μπίζνες για να 
βγάλεις λεφτά και σκόρπισε λυσσαλέα τον σπόρο σου. 
Και διάβασε πολλά βιβλία. Τα γηρατειά θα σου 
στερήσουν την νεανική ρώμη και την νεανική 
διαύγεια. Θα σου στερήσουν ακόμα και την ανδρεία αν 
μέχρι τότε η φλόγα που καίει στην σκοτεινή, ανδρική 
καρδιά σου έχει σβήσει. Η φλόγα της αρχέγονης 
αρσενικής ενέργειας!
Στο ταξίδι θα συναντήσεις τυχοδιώκτες, 
διεφθαρμένους και συκοφάντες.
Νομίζεις ότι σε νοιάζονται, είναι άλλο ένα ψέμα που 
ξεστομίζουν οι αφελείς γονείς: Το ίδιο λένε οι 
απεγνωσμένοι κίναιδοι που δοκιμάζουν την τύχη τους, 
το ίδιο κι οι γυναίκες κούγκαρ που αναλώθηκαν σε 
φευγαλέες αγάπες και τώρα ψάχνουν για "σοβαρή 
σχέση" (δηλαδή να τις φροντίζεις). Δεν τους 
καίγεται καρφί. Σημαίνεις λιγότερα για τους άλλους 

37



απ’όσο οι συναισθηματικές σου εξαρτήσεις σε κάνουν 
να νομίζεις.
Οι άνθρωποι είμαστε μοχθηροί, νόμος μας είναι το 
ασύμβατο με κάθε αδυναμία δίκαιο του ισχυρού. Ο 
δρόμος ανάμεσα σε ποτάμια αίματος και σορούς 
ηττημένων αντιπάλων. Μην νομίζεις ότι οι 
διεφθαρμένοι νομοθέτες στην αθέμιστη Ευρώπη είναι 
φίλοι σου: Στόχος τους είναι να σε ξεγελάσουν, να 
σου περάσουν ένα ζευγάρι χειροπέδες και στο τέλος 
να σ'ευνουχίσουν. Κανένας ανθρώπινος νόμος δεν θα 
σε προστατέψει απ'την βία ή την αδικία.

Εκτός αγέλης, μην λές ποτέ συγγνώμη σε κανέναν και 
μην δίνεις ποτέ εξηγήσεις για τίποτα. Ποιός ο λόγος 
να λογομαχείς με ξένους σαν να'τανε αδέρφια σου; 
Φαντάζεσαι τον Τζένγκις Χάν ν'απολογείται για τις 
κατακτήσεις του σε οποιονδήποτε εκτός απ'τους 
Μογγόλους συμπολεμιστές του; Να συνομιλεί με τους 
εχθρούς του αντί να τους σφαγιάζει; Την αφοσίωσή 
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σου αξίζουν μόνον η οικογένειά σου κι οι στενότεροί 
σου φίλοι.
Το Αιώνιο Σύμπαν δεν θα στην χαρίσει, εσύ κι εγώ 
είμαστε θνητοί κι είναι αναπόφευκτο μιά μέρα να 
πεθάνουμε. Η ζωή είναι σκληρή: Όσο δεν είσαι 
έτοιμος να θυσιάσεις την καλή σου εικόνα, να την 
δείς κομματιασμένη από συκοφάντες, να παλέψεις με 
νύχια και με δόντια για την αγέλη σου, ο θάνατός 
σου θα'ναι μάταιος. Ζήσε ελεύθερος σαν λύκος και 
στάσου αγέρωχος εμπρός στις θρομβωμένες μάζες που 
τρέμουν το ψαλίδι της Ατρόπου!
You live every day.
You only die once.
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1η επέτειος
18 Γενάρη 2018 της era vulgaris
Σήμερα είναι η 1η επέτειος του ιστολογίου μου. Ήταν 
ένα εκπληκτικό έτος!

"Cave-Right is the right of the Father --
to hunt by himself for his own:

He is freed of all calls to the Pack;

he is judged by the Council alone."
R. Kipling, Law of the Jungle
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Είμαι ο Άμβραξ, απομεινάρι μιάς γενιάς μηχανόβιων 
παλαιάς κοπής, πατέρας δύο κοριτσιών κι ενός 
αγοριού. Μαζί μου είναι η Άλεξ, ιδιοκτησία μου και 
μητέρα των μικρότερων παιδιών μου. Λίγους μήνες 
προτού γίνω 40 χρονών έκανα μπράφ απ'την νύχτα με 
τιμητική αποστράτευση και την υπόσχεση να βοηθώ 
κάθε αδερφό σε ανάγκη. Μεσήλικας πλέον και 
σεσημασμένος, αποφάσισα να καταγράψω τους 
συλλογισμούς μου. Κακόφημος από τότε που 
μ'αποκήρυξε ο Σικελιώτης πατέρας μου και γεμάτος 
ουλές από αμέτρητους τσακωμούς, άραξα τα κυβικά μου 
για να αφοσιωθώ στα παιδιά μου, στα γραπτά μου και 
στην αγέλη. Παρά τα ελαττώματά μου, είμαι εντελώς 
άφοβος και δεν γονατίζω σε κανέναν: Ούτε στον 
Θάνατο.
Οι άνδρες της γενιάς μου είναι οι τελευταίοι 
εναπομείναντες λύκοι.
Είν'εκείνοι που θυσίασαν από νωρίς την καλή τους 
εικόνα. Οι ίδιοι που την είδαν κομματιασμένη κι 
ατσάλωσαν τον χαρακτήρα τους. Εκείνοι που στα νιάτα 
τους κυνήγησαν ανελέητα τις γυναίκες και το 
χρυσάφι. Εκείνοι που εξερεύνησαν την άβυσσο της 
σκοτεινής, ανδρικής καρδιάς τους για ν'ανακαλύψουν 
ότι η ζωή είναι θέληση για δύναμη κι ο χειρότερος 
εχθρός είναι ο ατελής εαυτός. Όσ'αδέρφια είχαν ένα 
ένδοξο τέλος όπως ο Θάνος, μηχανόβιος που γνώριζα 
από 7 χρονών (βλ. YouTube: Thanos Giemelos) κι όσοι 
απομείναμε και με την πανουργία μας σκορπίσαμε 
λυσσαλέα τον σπόρο μας. Κι εγώ, που τις νύχτες 
μαρσάρω σκληρά κάτω απ'τ'άστρα στην μνήμη μιάς 
γενιάς που έσβησε.
Όλα ήταν θέλημα των αθανάτων Μοιρών.
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Χαίρομαι λοιπόν που με διαβάζεις, νεαρέ άνδρα. 
Είσαι καλοδεχούμενος όπως πάντα και σ'ευχαριστώ για 
την προσοχή σου.
Η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη.
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2η επέτειος
18 Γενάρη 2019 της era vulgaris
Σήμερα είναι η 2η επέτειος του ιστολογίου μου. Ένα 
ωραίο έτος.
Αγαπητοί μου αναγνώστες,
Πρόσφατα, η ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) “Ελληνικό 
Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι” (γνωστή ως 
ΕΠΣΕ) έκανε απόπειρα δολοφονίας του χαρακτήρα μου, 
μέσα από μηνυτήρια αναφορά σε βάρος μου προς το 
Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., 
γεμάτη βαρύγδουπες, ψευδείς δηλώσεις του επίσημα 
χορηγημένου απ’τον George Soros εκπροσώπου της, 
Παναγιώτη Δημητρά:
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13/01/2019: Μηνυτήρια αναφορά για ακραίο 
αντισημιτισμό, άρνηση Ολοκαυτώματος και άλλες 
εκδοχές ρητορικής μίσους κατά ναζιστή “ιερέα της 
Ελληνικής θρησκείας”

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2019/01/13/
1-746/

Βρίσκω την συστηματική επίθεση εναντίον 
μου απολαυστικότατη.
Η απάντησή μου στις κατηγορίες του μυνητή μου και 
στην συκοφαντική δυσφήμιση που μου κάνει το ΕΠΣΕ θα 
είναι ψύχραιμη και περιεκτική.
Ήδη στον τίτλο ο συκοφάντης μου, που δεν είναι 
άλλος απ’τον γνωστό κονδυλιοφάγο Παναγιώτη Δημητρά, 
με αποκαλεί ναζιστή, με κατηγορεί ψευδώς για ακραίο 
αντισημιτισμό και ρητορική μίσους, χωρίς να υπάρχει 
καν η παραμικρή, έστω κι ελάχιστη αναφορά στα 
γραπτά μου. Στο τέλος, ο τίτλος καταλήγει στον 
πραγματικό σκοπό του: Nα δείξει την απαξίωση του 
Δημητρά για την θρησκεία που πιστεύω.

Η πραγματική ρητορική μίσους, σε οπλισμένη γλώσσα 
αριστερή.
Θέλω να βοηθήσω τον συκοφάντη μου να καταλάβει ότι:
Δεν υπάρχουν σήμερα Ναζί. Δεν έχει μείνει κανένας 
Ναζί ζωντανός.
Ακριβώς όπως δεν υπάρχουν πλέον Μυκηναίοι 
αρματομάχοι ή Σαμουράι.

Δεν είμαι Νεοναζί. Κανένας Νεοναζί δεν έχει το 
παρουσιαστικό μου:
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Ούτε φοράει καουμπόικες μπότες, δώρο ενός βετεράνου 
του Βιετνάμ:

Ναζί αποκαλεί σήμερα η αριστερή ιντελιγκέντσια 
εκείνους, οι οποίοι:

1.Υποστηρίζουν τον θεσμό της ιδιωτικής περιουσίας, 
όπως κι εγώ,
2.Υποστηρίζουν την ανατροφή των τέκνων από τους 
γονείς τους, όπως κι εγώ.
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Δεν ανήκω στην Χρυσή Αυγή και δεν την ψήφισα ποτέ.
Οι στόχοι της Χρυσής Αυγής είναι πολύ διαφορετικοί 
απ’τον στόχο μου.
Αμφιβάλλω ότι έχει την ικανότητα να τους επιτεύξει.
Έχω Εβραίους γνωστούς, στην Ελλάδα και στην 
Αμερική.
Δεν χρειάζονται την προστασία του Δημητρά. (Μάλλον 
γελάνε αυτήν την στιγμή.)

Και κάτι ακόμα.
•Η πλειονότητα θυμάτων “ρατσισμού” στην Ελλάδα 
είναι Ελληνόπουλα.
•Η πλειονότητα θυμάτων “ρητορικής μίσους” στην 
Ελλάδα είναι Έλληνες.
•Η συντριπτική πλειονότητα θυμάτων βιασμού στην 
Ελλάδα είναι Ελληνίδες.
Ποιός είναι όμως ο Παναγιώτης Δημητράς;

“Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1953. Διδάκτορας Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Harvard University των ΗΠΑ (1979), 
λέκτορας στα αμερικανικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα 
American College in Greece, University of Maryland 
και University of Laverne, και μεταξύ 1989-1992 
Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), από 
όπου υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω της ενασχόλησής 
του με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ελλάδα. 
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Μεταξύ 1998-2005 δίδαξε το μάθημα «Κράτος και 
Μειονότητες στα Βαλκάνια» ως Επισκέπτης Καθηγητής 
στο Central European University (Βουδαπέστη). Το 
1979 ίδρυσε το γραφείο δημοσκοπήσεων «Ευρωδήμ» που 
διεύθυνε μέχρι το 1990. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
Ελληνικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων 
το 1992 και του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) το 1993, του οποίου 
είναι επί 14 συνεχόμενα χρόνια Εκπρόσωπος.”

Γονείς: Θα αφήνατε το παιδί σας 5 λεπτά μόνο του με 
τον εικονιζόμενο;

Παραθέτω το κείμενο της συκοφαντικής δυσφήμισης του 
ΕΠΣΕ σε βάρος μου:

“13 Ιανουαρίου 2019

Κυρίες/Κύριοι
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Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, στα 
πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου 
Ρατσιστικών Εγκλημάτων, με αντικείμενο τον ακραίο 
συνομωσιολογικό και γενοκτονικό αντισημιτισμό μέσω 
και της συστηματικής και δημοσιας άρνησης του 
Ολοκαυτώματος (αλλά και την ξενοφοβική, ρατσιστική 
ως προς το χρώμα του δέρματος και 
ομοερωτοφοβική/τρανσφοβική ρητορική μίσους, που σε 
μία περίπτωση αποτελεί και προσβολή της μνήμης του 
νεκρου LGBT+ ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου) του 
παρακάτω ναζιστή (αυτοπροσδιοριζόμενου και ως 
“ιερέα της αυτόχθονης ιθαγενούς Ελληνικής 
θρησκείας“) με τα 2 εναλλακτικά προφίλ στο facebook 
“Βασίλειος Λακεδαιμόνιος” και “Αλέξανδρος Μαρίνος 
(Αλέξανδρος Άμβραξ)” και διαχειριστή της σελίδας 
“Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ – Athenaeos Alexandros 
Ambrax“.»

Με λίγα λόγια: Ο συκοφάντης μου επιχειρεί να 
συνδέσει την σελίδα μου δημοσίου προσώπου μ’ένα 
άσχετο ιδιωτικό προφίλ στο Facebook που φέρει το 
όνομα χρήστη “Βασίλειος Λακεδαιμόνιος”. Ταυτόχρονα, 
εκδηλώνει για άλλη μιά φορά το άκρατο μίσος του για 
τα θρησκευτικά πιστεύω της οικογενείας μου ενώ 
παράλληλα δείχνει πως δεν καταλαβαίνει ούτε τί 
είναι η θρησκεία ούτε τί είναι (και τί κάνει) ένας 
ιερέας!

Πραγματικά αξιοπερίεργο για έναν διδάκτορα 
πολιτικών επιστημών του Harvard.

Κατά το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής:

1.Ιερεύω: Σφάζω ζώο για συμπόσιο.
2.Ιερεύω: Αφιερώνω σε θεό.
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Τ’όνομά μου είναι Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ.
Δεν μισώ την θρησκεία άλλου ανθρώπου, όπως μισεί ο 
Δημητράς την δική μου.

Όταν διαφωνώ μ’έναν άλλον άνθρωπο, δεν εκτοξεύω 
ψεύδη για εκείνον.
Δεν γράφω σε εναλλακτικά προφίλ και δεν τα 
χρειάστηκα ποτέ.

Πιθανόν ο “Βασίλειος Λακεδαιμόνιος” να είναι ένα 
πλαστό προφίλ που κατασκεύασε το ΕΠΣΕ για να με 
συκοφαντήσει.

Πιθανόν ο Βασίλειος Λακεδαιμόνιος να είναι ένας 
άτυχος Νεοναζί που πάτησε η αριστερή μπότα για να 
φτάσει τον πραγματικό της στόχο.

Γνωρίζω την αργκό της νύχτας (δηλαδή, του 
υποκόσμου) κι έχω συνομιλήσει με πολύ σκληρά 
καρύδια. Κι όμως, δεν έχω ξανακούσει τις φράσεις 
που γράφει ο Δημητράς. Τί θα πεί “ξενοφοβική 
ρητορική μίσους”; Ποιόν ξένο εννοεί; Εβραίους στο 
θρήσκευμα στην Ελλάδα; Τον Ζάκ; Και τί φοβία είναι 
αυτή; Τί θα πεί “ρατσιστική ως προς το χρώμα του 
δέρματος”; Τί φρούτο είν’αυτό; Τί θα πεί 
“ομοερωτοφοβική/τρανσφοβική ρητορική μίσους”;
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Κατά το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής:

1.Φοβία: Φόβος παθολογικής φύσης, αδικαιολόγητος, 
ψυχαναγκαστικός και αγχώδης.
2.Φοβία: Αδικαιολόγητος και έμμονος φόβος.

Δεν έχω φοβίες. Το διαβεβαιώνω. Είμαι εντελώς 
άφοβος.
Τί βασανίζει την ψυχή αυτού του ανθρώπου;

“Από κάποιες φωτογραφίες σε συνδυασμό με την 
επιστολή προς τη διευθύντρια του 8ου δημοτικού 
σχολείου Αθηνών -όπου επίσης είναι προφανής ο 
αναθεωρητισμός ως προς το Ολοκαύτωμα- στο πρώτο 
προφίλ, που είναι υπογεγραμμένη με το όνομα του 
δεύτερου προφίλ και της σελίδας, μπορεί κανέις να 
καταλάβει ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Τέλος, 
ένα από τα σχόλιαπου καταφράφεται παρακάτω και 
επίσης αρνείται με χυδαίο τρόπο το Ολοκαυτωμα 
υπογράφεται από τον γνωστό ναζιστή Αριστοτέλη 
Καλέντζη. Όλα τα αναφερόμενα συνιστούν μέσω 
διαδικτύου υποκίνηση, πρόκληση, διέγερση, προτροπή 
σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν 
διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας 
προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το 
χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την 
εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.”
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Ολοκαύτωμα, Ολοκαύτωμα και πάλι Ολοκαύτωμα. Το 
πραγματικά προφανές είναι ότι ο μπερδεμένος 
Δημητράς δεν μπορεί να στηρίξει τις ψευδείς 
κατηγορίες του, γι’αυτό πασχίζει με νύχια και με 
δόντια να συσχετίσει τ’όνομά μου με τα γραπτά ενός 
άλλου. Που όπως βλέπω, τις περισσότερες φορές απλά 
αναδημοσιεύει εικόνες στο Facebook. Συναντάω ξανά 
την αριστερή οπλισμένη γλώσσα: Τί θα πεί 
“αναθεωρητισμός ως προς το Ολοκαύτωμα”; Τί θα πεί 
“ταυτότητα φύλου”;

Εάν αναφέρεται σε σεξουαλικές διαταραχές (δεν μπορώ 
να το γνωρίζω), αυτές αντιμετωπίζονται απ’την 
ψυχιατρική ειδικότητα της ιατρικής επιστήμης.
Εάν αναφέρεται σε άλλες ψυχικές διαταραχές, αυτές 
αντιμετωπίζονται επίσης απ’την ψυχιατρική επιστήμη.

Εάν αναφέρεται στον εαυτό του, τότε χρειάζεται 
άμεση ψυχιατρική επέμβαση.
Αυτό είναι το πιθανότερο κατά την γνώμη μου, εφόσον 
βλέπω πως ο διαταραγμένος Δημητράς δηλώνει στο 
Facebook, στις βασικές πληροφορίες του ιδιωτικού 
του προφίλ, ότι έχει αθεϊστικές θρησκευτικές 
πεποιθήσεις κι εορτάζει την ονομαστική του 
χριστιανική εορτή στις 15 Αυγούστου. Διδάκτορας του 
Harvard!
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Τα μάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής.
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Η επιστολή μου προς την διευθύντρια του δημοτικού 
σχολείου που φοιτεί η 6χρονη κόρη μου, Αριάδνη 
Θάληστρις:
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“Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας 
ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα 
δώσετε στη μήνυση αυτή.

Με τιμή,

Παναγιώτης Δημητράς
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
email: panayotedimitras@gmail.com
διεύθυνση: ΤΘ 60820 – 15304 Γλυκά Νερά
——————————————————————————————————————————-
Συμπληρωματική αναφορά
Μόλις μας υποδείχθηκε από αναγνώστη πως την 
επιστολή της 26 Οκτωβρίου 2018 για την 28η 
Οκτωβρίου 1940 που αποτελεί εξύμνηση του ναζισμού 
δημοσιεύει και το  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ του Αριστοτελη Ηρ. Καλέντζη στο 
http://archive.is/l6u11. Άρα η αναφορά αφορά και το 
ιστολόγιο αυτό καθώς και τον επώνυμο διαχειριστή 
του.”

Και εδώ βλέπω το κερασάκι στην τούρτα.
Στο τέλος της συκοφαντικής μύνησης σε βάρος μου 
φαίνεται ο επόμενος στόχος του ΕΠΣΕ, που δεν είναι 
άλλος απ’τον φίλο μου και διδάσκαλο της Ελληνικής 
Εφιπποτοξοτικής Εταιρείας, Αριστοτέλη Καλέντζη. 
Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, τον οποίο ο 
Καραμανλισμός καταδίκασε στα τέλη του ’70 σε 12 
ολόκληρα έτη φυλάκισης. Ο Αριστοτέλης Καλέντζης με 
είχε υπερασπίσει δημοσίως στο παρελθόν, γράφοντας 
το εξής:

“Ευτυχώς, όμως, μέσα στη χωματερή των νεογραικύλων 
εξακολουθούν να υπάρχουν Έλληνες, όσοι αρνούμεθα το 
πάνδημο αντιφασιστικό καραγκιοζιλίκι όσων απέτυχαν 
να δουν εαυτούς ως γνήσιους… Φασίστες, γενετικών 
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μειονεκτημάτων ένεκεν! Και άξιος εκφραστής του 
πνεύματος των ολιγίστων Ελλήνων ο Αλέξανδρος-Άμβραξ 
ο οποίος διατυπώνει γραπτώς τα όσα οι απομένοντες 
Έλληνες προσυπογράφουμε, εν μέσω των τελευταίων 
στιγμών μιας γραικίας που αφανίζεται εν μέσω των 
ανομημάτων της!”

Στην αρχή δεν γνώριζα ότι ο Αριστοτέλης Καλέντζης 
δημοσίευσε την επιστολή μου. Το έμαθα τυχαία, με 
καθυστέρηση δύο μηνών.

Είμαστε σύμμαχοι και τον ευχαριστώ πολύ.
Λίγα λόγια για το Ελληνικό Παρατηρητήριο των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι.
Απ’την Βικιπαιδεία:

“Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του 
Ελσίνκι, συντομογραφικά ΕΠΣΕ, αποτελεί ελληνική μη 
κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ). Πρόκειται για το 
ελληνικό τμήμα τής Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (International Helsinki 
Federation for Human Rights), η οποία έχει ως σκοπό 
την υποστήριξη και τη δημοσιοποίηση των αρχών της 
τελικής πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που υπογράφτηκε στο 
Ελσίνκι της Φινλανδίας τον Αύγουστο του 1975, 
γνωστές και ως «Συμφωνίες του Ελσίνκι». Η Διεθνής 
Ομοσπονδία Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
χρεοκόπησε λόγω οικονομικού σκανδάλου και διαλύθηκε 
την 27η Νοεμβρίου του 2007. Ο πρώην οικονομικός 
διευθυντής της, Αυστριακός Rainer Tannenberger, 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών για υπεξαίρεση 
1.2 εκατομμυρίου ευρώ.”

Όχι κι άσχημα. Για ΜΚΟ σφραγίδα.
Ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το θέμα.
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Είμαι ο Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ.
Γνωρίζω πολύ καλά τον Πόλεμο. Ειδικά τον πόλεμο που 
διεξάγεται σήμερα εναντίον του Ελληνισμού. Γνωρίζω 
πολύ καλά τις μεθόδους που εφαρμόζει η αριστερή 
ιντελιγκέντσια. Δεν μου είναι άγνωστες: Οι ΜΚΟ 
εισβάλλουν στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος και 
προσεγγίζουν στα μουλωχτά τα αιχμάλωτα Ελληνόπουλα, 
χωρίς πρώτα να ειδοποιηθούν οι γονείς. Το γνωρίζω 
διότι το έχω δεί να συμβαίνει μπροστά μου.

ΣΥΝΙΣΤΩ λοιπόν στο ΕΠΣΕ, καθώς και σε κάθε άλλη 
ΜΚΟ, να μην επιχειρήσει ποτέ να προσεγγίσει τα 
παιδιά μου στον σχολικό χώρο, με κανέναν τρόπο, για 
κανέναν λόγο.

ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΕΚΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1′ 
ΛΕΠΤΟ.
ΣΥΝΙΣΤΩ επίσης στον Παναγιώτη Δημητρά να σταματήσει 
να με συκοφαντεί με τόσο φαιδρή και 
αναποτελεσματική ρητορική. “Βασίλειος 
Λακεδαιμόνιος”; “Αναθεωρητισμός ως προς το 
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Ολοκαύτωμα”; Αλήθεια τώρα; Είναι απογοητευτικό να 
βλέπω έναν διδάκτορα του Harvard να πατάει την μία 
μπανανόφλουδα μετά την άλλη.
Θέλω να βοηθήσω τον συκοφάντη μου να μην λερώνει 
άλλο την εικόνα του. Είναι γέρος κι είναι κρίμα.

Γι’αυτό:
ΣΥΝΙΣΤΩ στον Δημητρά να εμπιστευτεί έναν καλό 
ψυχίατρο και να αντιμετωπίσει της ψυχικές του 
διαταραχές σαν άνδρας με ανδρικά γεννητικά όργανα, 
εφόσον βέβαια επιθυμεί κι ο ίδιος να έχει ψυχική 
υγεία.

Πώς σου φαίνεται αυτό ως “ταυτότητα φύλου”;

Είμαι σίγουρος ότι σου άρεσε.
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Ενημέρωση. To ΕΠΣΕ απάντησε στο Facebook λίγες ώρες 
μετά από την δημοσίευση του άρθρου μου:

Κατόπιν, ο Παναγιώτης Δημητράς μπλόκαρε τους 
λογαριασμούς μου στα κοινωνικά δίκτυα.
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42 χρονών
26 Απρίλη 2019 της era vulgaris

Είμαι ο Αλέξανδρος Άμβραξ.
Γράφω στο ιστολόγιο Η Δύναμη του Λύκου είναι η 
Αγέλη.

Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου: Από σήμερα είμαι 42 
χρονών. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Το 
βίντεο είναι αφιερωμένο σ’εσάς.

https://www.youtube.com/watch?v=dcJXLUwtrh0 

Μ’ερώτησαν κάποιοι φίλοι: Γιατί σταμάτησα να γράφω; 
Η αλήθεια είναι ότι έκανα ένα διάλειμμα. Ήταν μιά 
δύσκολη χρονιά για την οικογένειά μου.

Θα σας μιλήσω λίγο για τον χειμώνα που πέρασε.

Η δικιά μου έχασε τους γονείς της. Και τους δύο. 
Από ανακοπή την μάνα, από καρκίνο τον πατέρα. Ήταν 
δύσκολος χειμώνας.

Τον ίδιο χειμώνα, η 6χρονη κόρη μου κατάφερε να 
κάνει έξω φρενών ένα τσιράκι του George Soros: Τον 
Παναγιώτη Δημητρά, που έσυρε πέρυσι την Σώτη 
Τριανταφύλλου στα δικαστήρια για κάτι που’πε κάποτε 
ο Μάρκο Πόλο για το Ισλάμ.
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Η 6χρονη κόρη μου, Αριάδνη Θάληστρις. 

Ο ίδιος, έμαθα, είχε κάνει μήνυση και στην Λώρη 
Κέζα, για τον ίδιο λόγο. Και στον Ζουγανέλη, που 
μάλωσε μ’έναν μωαμεθανό γιατί του σέρβιρε σαλάτα 
μαρούλι κι ο μωαμεθανός την πέταξε στο πάτωμα και 
ζήταγε χούμους.

Φυσικά, ήμουν έτοιμος για τον Δημητρά και την 
συκοφαντική δυσφήμιση και το doxing και τα ψέματά 
του: Του απάντησα δημόσια, ειδοποίησα το σχολείο 
της κόρης μου και του’πα να ζητήσει συγγνώμη.
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Η μεγάλη φοβία σήμερα είναι η φυσιολογικοφοβία.

Όπως το περίμενα, κότεψε και με μπλόκαρε. Μετά πήγε 
να τα μπαλώσει κι είπε ότι τάχα κάνει αναφορά σε 
δυό διαφορετικά άτομα. Ήρθαν κι οι Αντιφά στα 
μουλωχτά έξ’απ’το σχολείο της κόρης μου και το 
μαρκάρανε: «Antifa area».

Φυσικά, ήμουν έτοιμος και γι’αυτό: Περνάω μιά μέρα 
με την μηχανή, την παρκάρω έξ’απ’το σχολείο και 
διαγράφω το «Antifa area» με σπρέι, μπροστά σε 
δασκάλους, γονείς και περαστικούς. Με χαμόγελο της 
Colgate. Έτσι ‘ξηγιέμαι στον εχθρό.

62



Μαζί με την 6χρονη κόρη μου.

‘Ξηγιέμαι αρμυρό φιστίκι σε κάθε κατσαπλιά που 
λαχταρά να κάνει πλιάτσικο στο λημέρι μου. Σε κάθε 
ανασφαλή συκοφάντη που βλέπει παντού κακούς Έλληνες 
«ρατσιστές» και ποδοπατά άτυχους, νεκρούς ΛΟΑΤ για 
την αυτοπροβολή του.
Δεν χάνω μάχες. Δεν γονατίζω σε κανέναν. Αγωνίζομαι 
για την οικογένειά μου με νύχια και με δόντια. Όταν 
κάποιος πάει να την βλάψει, παίζει την ζωή του στα 
ζάρια: Θα κτυπήσω πρώτος, θα κτυπήσω σκληρά και δεν 
θα σηκωθεί.

Αυτό θα’πει να’σαι μονομάχος.
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2 χρόνια προτού κάνω μπράφ.

Τώρα: Αν νομίζεις ότι οι ΜΚΟ κι οι Αντιφά δεν 
ονειρεύονται μιά μαύρη Ελλάδα, μιά νέα Πηγάδα του 
Μελιγαλά ή μιά νέα Marfin: Τότε, δυστυχώς, είσαι 
οικτρά γελασμένος.
Ή νομίζεις ότι δεν ονειρεύονται, όπως ο Καρανίκας 
του ΣΥΡΙΖΑ, ν’αρπάξουνε τα παιδιά των αντιπάλων 
τους απ’τα σπίτια και να τα κλείσουνε κάπου μακριά 
απ’τους γονείς τους: Είσαι οικτρά γελασμένος.
Ή ότι δεν σχεδιάζουν στα χειρότερα να την 
σκαπουλάρουν μ’ελικόπτερα για ν’αποφύγουν 
τ’αντίποινα και την οργή του κόσμου: Είσαι οικτρά 
γελασμένος.
Εσύ άραγε, είσαι έτοιμος για τα χειρότερα;
Με 9 χρόνια μνημόνια, 40 χιλιάδες εκτρώσεις τον 
χρόνο, 600 αυτοκτονίες τον χρόνο και βάλε, 
κίναιδους να μπαινοβγαίνουν στα σχολεία, αλλαγή 
φύλου απ’τα 15: Είσαι έτοιμος;
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Με βιαστόσφυγες του Ισλάμ να’ρχονται 25ρηδες, να 
γίνονται 16χρονα και να σπάνε στα βράχια κεφάλια 
κοριτσιών, τον Ερντογάν ν’απειλεί την Ελλάδα κάθε 
μήνα με πόλεμο: Είσαι έτοιμος; Είσαι έτοιμος για 
πόλεμο με την Τουρκία;

Ξέρεις, τα μνημόνια, το Ισλάμ, ο Soros, ο Ερντογάν, 
δεν θα φύγουν. Εννοείται ότι δεν δίνουν δεκάρα 
τσακιστή αν είσαι έτοιμος ή για τα όνειρά σου ή τα 
σχέδιά σου. Αν θέλεις να κάνεις λεφτά, αν θέλεις να 
κάνεις οικογένεια.

Οι στόχοι των εταιρειών του Soros είναι γνωστοί.

Εννοείται ότι ούτε εγώ δίνω δεκάρα τσακιστή 
γι’αυτά. Ούτε αν θέλεις να επιβιώσεις ή να’σαι 
κολάτερο, ένα πτώμα πεταμένο στο χαντάκι. Ή ό,τι 
άλλο νομίζεις. Αυτή’ναι η αλήθεια και θέλω να την 
γνωρίζεις.
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Αν είσαι λοιπόν, ο νεαρός λύκος που’φεραν οι 
αθάνατες Μοίρες στον δρόμο μου. Τον Δρόμο ανάμεσα 
στην φωτιά και στο νερό. Αν βλέπεις το τέλος του 
Ελληνισμού κι όπως εγώ βράζεις από θυμό: Ήρθ’η ώρα 
ν'αγριέψεις.
Η αγέλη σου χρειάζεται την προστασία σου. Ο μόνος 
τρόπος να την προστατέψεις, είναι να γίνεις 
επικίνδυνος. Ο μόνος τρόπος ν’αποτρέψεις τον βιασμό 
της κόρης σου, της αδερφής σου. Της μάνας σου: Να 
γίνεις πολύ επικίνδυνος.
Φρόντισε γι’αυτό, νεαρέ λύκε.

Φρόντισε, για την ώρα, να δείχνεις στο βλέμμα σου 
την αδιαπραγμάτευτη, βάναυση αγριότητα που θα 
γνωρίσουν εκείνοι που λαχταρούν να εισβάλλουν στο 
λημέρι σου. Εκείνοι που φιλοδοξούν να βλάψουν την 
αγέλη σου.

Έτσι γίνεσαι άνδρας. Έτσι γίνεσαι λύκος.
Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Περιμένω να διαβάσω τις 
δικές σου.
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Απάντηση στο LIFO και στην “Α, μπα”
13 Μάη 2019 της era vulgaris

Γράφει η αναγνώστρια του περιοδικού LIFO:

Αγαπητή "Α, μπα": Γιατί να ταχθούν οι άντρες υπέρ 
του φεμινισμού; Με την πατριαρχία κερδίζουν πολλά 
και χάνουν λίγα

https://ampa.lifo.gr/apantiseis/agapiti-a-mpa-
giati-na-tachthoyn-oi-antres-yper-toy-feminismoy/
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“Ως γυναίκα, μάχομαι με όποιον τρόπο μπορώ ενάντια 
στην καταπίεση που υφίσταμαι από την πατριαρχία. 
Κάποιος άντρας, όμως, που έχει μεγαλώσει με τα 
πατριαρχικά ιδεώδη και τα βλέπει γύρω του παντού 
καθημερινά, γιατί να ταχθεί εναντίον του συστήματος 
της πατριαρχίας και υπέρ του φεμινισμού; Με την 
πατριαρχία κερδίζει πολλά και χάνει λίγα. Και στο 
σπίτι πασάς μπορεί να είναι έχοντας δύο υπηρέτριες 
τουλάχιστον (μαμά και σύντροφο), και σε υψηλές 
θέσεις εργασίας μπορεί να έχει περισσότερη πρόσβαση 
βγάζοντας εκτός το μισό πληθυσμό, και σεξουαλική 
ελευθερία έχει ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αισθάνεται 
ανώτερος αποκαλώντας τις γυναίκες που κάνουν σεξ 
“πουτάνες”, και η γνώμη του μετράει περισσότερο 
παντού, κτλ. Έχουν, βέβαια, κάποια αρνητικά, π.χ. η 
πατριαρχία τους θεωρεί έρμαια των παθών τους, σα 
ζώα που δε μπορούν να κρατηθούν άμα είναι σε 
οιστρο, δε μπορούν να ασχοληθούν με “γυναικείες” 
ασχολίες ή να συμπεριφερθούν με τρόπο που η 
πατριαρχία επιβάλλει ως “γυναικείο” γιατί θα 
υποστούν χλευασμό, κτλ. Γιατί, λοιπόν, να αφήσουν 
οι άντρες οικειοθελώς την εξουσία που έχουν για να 
κερδίσουν δικαιώματα οι γυναίκες αφαιρώντας τα από 
αυτούς; Σίγουρα δεν είναι όλοι εκμεταλλευτές ή 
κακοί άνθρωποι(όπως κι εγώ δεν έχω ποτέ 
συμπεριφερθεί π.χ. ρατσιστικά σε ανθρώπους αλλά, δε 
νομίζω ότι είναι το ίδιο γιατί σπανίως έβλεπα στη 
ζωή μου ξένους για να κάνω practice το ρατσισμό 
όπως γίνεται με το σεξισμό που είναι παντού, οπότε 
δεν τον εμπέδωσα τόσο και κατάφερα να τον εξαλείψω 
σχεδόν μέσα μου -ούσα πάντα σε επιφυλακή- ), αλλά, 
δεδομένου ότι τόσοι άντρες συμπεριφέρονται με 
καταπιεστικό τρόπο προς τις γυναίκες και ότι η 
γυναικεία καταπίεση ακόμη ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ(εγώ τη βιώνω 
κθημερινά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, π.χ. 
θυμάμαι να είμαι 5 ετών και να πρέπει να βοηθήσω τη 
μαμά μου με οικειακές εργασίες ενώ ο αδερφός 
μου ..έπαιζε!), επίσης η εξουσία διαφθείρει το 
ήθος, γιατί οι άντρες να γίνουν φεμινιστές;” (sic) 
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Η συντάκτρια “Α, μπα” της απαντά:

“Μα δεν περιμένουμε να το κάνουν οικειοθελώς, αν 
και κάποιοι το κάνουν γιατί νιώθουν ότι η ισότητα 
τους ωφελεί. Το διεκδικούμε. Πέθαναν γυναίκες 
διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου. Ακόμα πεθαίνουν, 
αγωνιζόμενες για άλλους σκοπούς. Ο φεμινισμός είναι 
κίνημα, αγώνας. Δεν είναι κατηχητικό.” (sic)

Η απάντησή μου στην συντάκτρια Λένα Φουτσιτζή και 
στην αναγνώστριά της:

Ο λόγος για τον οποίο ως άνδρες και πατέρες, όσοι 
έχουμε μεγαλώσει με το φυσιολογικό αρρενωπό 
ιδεώδες, τασσόμαστε κατά του φεμινισμού είναι 
επειδή ο φεμινισμός αποτελεί κοινωνικά αποδεκτό 
μίσος εναντίον των ανδρών και της φυσικής, 
παραδοσιακής οικογένειας.

Δηλαδή, το τρίτο κύμα φεμινισμού προωθεί επίμονα με 
την μισανδρία του την πλήρη ισοπέδωση των δύο 
φύλων, καθώς και την ομοφυλοφιλία, σε βάρος της 
φυσικής, παραδοσιακής οικογένειας και ειδικά του 
πατέρα, με αποτέλεσμα να διαφθείρει και την σχέση 
της μητέρας με τον υιό της.

Ο φεμινισμός σήμερα εφαρμόζει δυό μέτρα και δυό 
σταθμά, διότι υποκρίνεται ότι ανατρέπει τα 
στερεότυπα ενώ κρύβεται πίσω από στερεοτυπικά 
συνθήματα, ότι υπερασπίζει τις γυναίκες ενώ 
επιτίθεται στην μητρότητα και ότι διεκδικεί τα 
δικαιώματά τους ενώ καταπατά τα βασικότερα αυτών.
Ως άνδρες και πατέρες δεν κερδίζουμε τίποτα με την 
“πατριαρχία”. Όσοι ελάχιστοι εναπομείναντες λύκοι 
(βλ. Google: 1%) έχουμε κερδίσει κάτι εντός αυτής 
της απολιθωμένης, εκθηλυσμένης κοινωνίας, το έχουμε 
αποκτήσει μόνοι μας.
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Με νύχια και με δόντια.
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Κοίταξε τον υιό σου στα μάτια
10 Γενάρη 2020 της era vulgaris

Όταν οι φεμινίστριες, οι Αντιφά, οι ΛΟΑΤ και οι 
τρανς ουρλιάζουν ότι:
“όλοι οι άνδρες είναι κακοί”
“όλοι οι άνδρες είναι βιαστές”
“όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια”
“όλοι οι άνδρες είναι σκουπίδια”
τότε κοιτάζω τον γλυκό μου υιό στα μάτια και ξέρω 
ότι ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ.
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Η «HurrFem Sultan» μ’ανακήρυξε 
μισογύνη

22 Γενάρη 2020 της era vulgaris

Αντί επετείου του ιστολογίου.

Σαν πέρυσι την ίδια εποχή, ο γνωστός συκοφάντης 
Παναγιώτης Δημητράς της ΜΚΟ σφραγίδας ΕΠΣΕ 
επιχείρησε να με δυσφημίσει για την θρησκεία μου. 
Απάντησα δημόσια στα ψέματά του, βιάστηκε να τα 
μπαλώσει, έφαγε τα μούτρα του και τελικά βρήκε τον 
δάσκαλό του.
Ηθικό δίδαγμα: Δεν είναι σωστό να λές ψέματα.
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Πρίν από μία εβδομάδα, μιά παλιά μου ποιητική 
δημοσίευση των δυό γραμμών στο Facebook απ’το 
καλοκαίρι του 2017 στάθηκε αφορμή για να εκραγεί, 
καθώς και να μου εκτοξεύσει την χολή της, η 
φεμινίστρια «HurrFem Sultan», διαχειρίστρια του 
ιστοτόπου «Ναι, Είσαι Μισογύνης» και της ομώνυμης 
ιστοσελίδας στο Facebook.

Η δημοσίευσή μου απ’το 2017 που τρίγκαρε την 
«HurrFem Sultan»:

«Νεαρέ άνδρα μεγάλωσες, ρωτάς ακόμα γυναίκες πρίν 
από κάτι; Ποτέ, μα ποτέ μην ζητάς την άδεια για 
κάτι που θέλεις: Δεν κάνουν έτσι οι λύκοι.»

Πήρα έμπνευση απ’τον στίχο «Οι λύκοι ουρλιάζουνε 
στον έρημο τον τόπο» του τραγουδιού Η Τσόπερ των 
Θεών – Chopper of the Gods (1991) των Εξόριστων:

Ένα χαϊκού για τις διαφορές στα δύο φύλα αποτελεί 
σήμερα ασυγχώρητο μίσος.

Από σήμερα λοιπόν είμαι ένοχος Οργουελικού 
εγκλήματος σκέψης.
Μιάς κι έφτασα τα 42 και πάω στα 43, Κλωθούς 
θέλουσας και Λαχέσεως επιτρέπουσας, ξέρω από πείρα 
πως η ανακήρυξή μου ως μισογύνη από μιά φεμινίστρια 
δεν είναι τίποτα περισσότερο απ’την απόπειρα να μου 
κολλήσει μιά αρνητική ταμπέλα κι ένα στερεοτυπικό 
σύνθημα:
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Δεν είναι χαριτωμένη η φεμινιστική ρητορική μίσους;

Νομίζω ότι της αξίζει να λάβει μιά απάντηση στην 
ίδια γλώσσα:
Δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να υποθέσω ότι 
πίσω απ’τον παιχνιδιάρη ρόζ ελέφαντα, την μασκότ 
της ιστοσελίδας «Ναι, Είσαι Μισογύνης», κρύβεται 
μία μίσανδρη, άσπλαχνη μέγαιρα, ούτε μου προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι σκιάχτηκε και μπλόκαρε τους 
λογαριασμούς μου στα κοινωνικά δίκτυα.

Άλλωστε η αριστερή ιντελιγκέντσια δεν αντέχει τον 
διάλογο.
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Οι ολέθριες θεωρίες της καταρρέουν σαν σπίτι από 
τραπουλόχαρτα.
Εκείνο που μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον είναι ότι 
η τρίχρονη ανάρτησή μου (την οποία έκανα σκόπιμα) 
μάζεψε εκατοντάδες σχόλια και δεκάδες 
κοινοποιήσεις, κάνοντας έτσι την ιστοσελίδα της 
«HurrFem» στο Facebook να πλυμμηρίσει σ’ελάχιστο 
χρόνο από εξοργισμένους μαχητές του πληκτρολογίου.
Δεν έλειψε και η απειλή σε βάρος μου με σφαίρα από 
τον Hellpardelas Gsdfgsjk:

Αξιολάτρευτος, δεν είναι;

Αγαπητοί μου αναγνώστες, είμαι ο Άμβραξ.
Ήρθε η ώρα ν’αποδομήσω το δυσφημιστικό, όσο και 
διασκεδαστικό, κείμενο:

«Τα Πραγματικά Αρσενικά -οι «λύκοι» στη γλώσσα των 
μισογύνηδων που πιστεύουν ακόμα στον μύθο του Alpha 
Male που εχει καταρριφθεί- δεν ρωτάνε τις γυναίκες 
πριν κάνουν κάτι. Εσείς ακόμα θεωρείται τον βιασμό 
ζήτημα «κακής τύχης»?» (sic)
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Δηλαδή: Υπάρχουν πραγματικά αρσενικά, έν τοίς 
πράγμασι αρρενωποί άνδρες, οι οποίοι 
συμπεριφέρονται αρρενωπά και κυριαρχεί η αρσενική 
τους πλευρά, άνδρες που στις καρδιές τους καίει η 
φλόγα της αρχέγονης αρσενικής ενέργειας, άνδρες που 
υπακούνε στους νόμους της ζούγκλας και δεν 
γονατίζουν σε κανέναν.

Αυτοί οι άνδρες δεν είναι ούτε φεμινιστές ούτε 
ΛΟΑΤ. Συμφωνώ απολύτως.
Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ζούνε σαν αδάμαστοι 
λύκοι.
Για να ζεί ένας άνδρας σήμερα σαν λύκος είτε 
γυναικόφιλος (κι όχι φεμινιστής) που πλαγιάζει με 
γυναίκες είτε ανδρόφιλος (κι όχι gay) που δεν 
πλαγιάζει με γυναίκες, θα πρέπει ν’αντέξει τον αργό 
θάνατο του Ελληνισμού και να μην ξεστρατίσει απ’τον 
Δρόμο ανάμεσα στην φωτιά και στο νερό.
Να στέκεται αγέρωχος στο ψαλίδι της Ατρόπου.

Να είναι ελεύθερος.
«Δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να υποθέσουμε 
ότι πολλοί βιαστές θα έχουν λάβει παρόμοιες 
νουθεσίες από τους πατεράδες τους -πιθανότατα στο 
πλαίσιο του «αυτό γουστάρουν οι γυναικες, άντρες με 
αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα». Ο 
συγκεκριμένος βέβαια εκτός απο γιο έχει και κόρες, 
σε περίπτωση που ετοιμαζόσασταν να αναρωτηθείτε κι 
εσείς «αν είχε κόρη τα ίδια θα έλεγε?!?».» (sic)

Κανένας Έλληνας πατέρας δεν νουθετεί τον υιό του 
στον βιασμό. Τουναντίον, οι σκληρότερες νουθεσίες 
για βιασμούς, αρπαγές γυναικών, βία εξευτελισμού, 
θανάτωση γυναικών για ψύλλου πήδημα, γάμους με 
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ανήλικες και εμπόριο γυναικών στα σκλαβοπάζαρα, 
βρίσκονται στο ιερό βιβλίο του Ισλάμ: Το Κοράνιο.

Όσοι γονείς μεγαλώνουν κόρες οφείλουν να το 
διαβάσουν.

Οι επιταγές του Ισλάμ για τις γυναίκες δεν είναι 
καθόλου αστείες.
Εφόσον λοιπόν η «HurrFem» ενδιαφέρεται έστω κι 
ελάχιστα για τα θύματα βιασμού στην Ελλάδα, στην 
πλειονότητα Ελληνίδες, θα πρέπει από αύριο να 
ουρλιάζει καθημερινά μέχρι βραχνάδας για την άμεση 
απέλαση κάθε βιαστόσφυγα του Ισλάμ που σπάει στα 
βράχια τα κεφάλια των θυμάτων του.
Όσοι βιάζουν γυναίκες «λόγω κουλτούρας» δεν έχουν 
καμμία θέση στην Ελλάδα.
Τα δυό μέτρα και δυό σταθμά στα θέματα βιασμού 
σταματάνε εδώ.
«Επίσης διατηρεί σελίδα στο facebook όπου τσεκάρει 
κάθε κουτάκι στην ψεκασμένη Ακροδεξιά λίστα -από 
φασίστας, μισογύνης και τρανσφοβικός μέχρι 
αντιεμβολιαστής. Τον ανακάλυψα γιατί ηρθε να 
σχολιάσει εδώ οτι δεν είναι μισογύνης απλά η 
πατριαρχία είναι ο δρόμος για να μεγαλώσει τα 
παιδιά του σε μια «εκθηλυσμένη» κοινωνία.» (sic)

Η απολαυστικότερη παράγραφος βρίσκεται στο τέλος.
Μιά κατακλείδα στην οποία αφενός ο προβλέψιμος 
παιχνιδιάρης ρόζ ελέφαντας αποκαλύπτει τον 
ιδεολογικό στάβλο στον οποίο εκτρέφεται κι αφετέρου 
βρυχάται για συμπαράσταση από εκείνη την θρομβωμένη 
μάζα του Facebook που τριγκάρεται απ’τις αρνητικές 
ταμπέλες και τα στερεοτυπικά συνθήματα.
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Στην λασπολογία της ρόζ μενσεβίκης του απολιθωμένου 
Μαρξισμού-Λενινισμού θ’απαντήσω απλά και ήρεμα, 
όπως σ’ένα παιδάκι.

•Μισογύνη αποκαλούν σήμερα οι φεμινίστριες όποιον 
άνδρα διαφωνεί μ’εκείνες.

Μαζί με την γυναίκα μου, διαφωνώ με την HurrFem Sultan.

•Ακροδεξιό αποκαλούν σήμερα οι Μαρξιστές όποιον 
αγαπάει την Ελλάδα.

«Οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού.»
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•Φασίστα αποκαλούν σήμερα οι Μαρξιστές όποιον τους 
την σπάει.

«Make America Great Again»

•Αντιεμβολιαστές αποκαλεί σήμερα η αριστερή 
ιντελιγκέντσια τους γονείς που δεν υποβάλλουν τα 
παιδιά τους σε επικίνδυνες χημικές 
φαρμακοθεραπείες, για ασθένειες που αυτά δεν έχουν. 
Θεωρώ την επιμονή ενός ξένου να βάλει κάτι ξένο 
μέσα στο σώμα του παιδιού μου ως τουλάχιστον 
ύποπτη.
Ειδικά όταν δεν υπάρχει διάγνωση και δεν είναι 
ιατρός.
Θεραπείες «μείωσης του πληθυσμού»; Όχι, ευχαριστώ, 
Bayer-Monsanto.

•Η ανίσχυρη ταμπέλα του τρανσφοβικού είναι η πλέον 
ανόητη και δεν χρήζει απάντησης παρά μόνον της 
παρακάτω αφιέρωσης:
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Μαζί με την Έλλη Μόκα προτού γίνει Harry Saxon.

Και ναί, στα 33 μου ήμουν ατακτούλης.
Τί είναι όμως επιτέλους αυτή η περιβόητη 
«πατριαρχία»;

•Η «πατριαρχία» σήμερα δεν είναι τίποτα λιγότερο 
και τίποτα περισσότερο απ’το μονοπάτι που ακολουθεί 
ο πατέρας που αντιστέκεται με νύχια και με δόντια 
στην εμμονική θρησκεία της Λευκής Ενοχής, ώστε 
ν’αναθρέψει σωστά και ηθικά τα τέκνα του μέσα σε 
μιά εκθηλυσμένη, πολυπολιτισμική κοινωνία.

Ακολουθώντας την ατραπό της Αρετής.
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Τί είναι ο φεμινισμός;

•Το τρίτο κύμα φεμινισμού σήμερα, σε αντιπαράθεση 
με το μονοπάτι της πατριαρχίας, είναι ένας 
ιδιόρρυθμος κλάδος του Πολιτιστικού Μαρξισμού που 
στηρίζει πολιτικά ως menchevik την θρησκεία της 
Λευκής Ενοχής μέσ’απ’την ομοφυλοφιλία και το 
κοινωνικά αποδεκτό μίσος εναντίον των ανδρών.
Τα μεταφυσικά δόγματα του τρίτου κύματος φεμινισμού 
είναι τα εξής:

1.Οι άνδρες είναι βιαστές, γουρούνια, σκουπίδια, 
δηλαδή κακοί άνθρωποι,
2.Οι γυναίκες είναι καλές κι όταν σφάλλουν φταίει 
πάντοτε η «πατριαρχία».
Ο κοινός σεξισμός σ’όλο του το μεγαλείο.

Είμαι ο Αλέξανδρος Άμβραξ.
Κι έφτασε τώρα η στιγμή να ξαπλώσω την ατακτούλα 
ταμπέλα του μισογύνη οριζόντια πάνω στην δερμάτινη 
σέλα της ατσάλινης μαύρης τσόπερ και να της δώσω το 
συναινετικό πυγοράπισμα στα τουρλωτά της οπίσθια 
που λαχταρούσε απ’την αρχή.
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Σε μνήμη του Benny Hill.

Κλείνω το μάτι στην «HurrFem», παίρνω μιά νωχελική 
ρουξηφιά απ’το πούρο και σπινιάρω απότομα καθώς 
εξαφανίζομαι μέσα σε σύννεφα πατριαρχικού καπνού.

Ενημέρωση. Λίγο αργότερα, ακολούθησε στο ίδιο νήμα 
κι άλλη απειλή θανάτου σε βάρος μου, αυτήν την φορά 
απ’την Elpida Gkoutziouli Sonandi:
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Πρόσφατη φωτογραφία του χαρακωμένου προσώπου μου
για να ξέρουν πώς μοιάζει ένας σημερινός Κλέφτης.

(βλ. Google: Κλέφτες)

Ζήτω η Ελλάς
25 Μάρτη 2020 της era vulgaris

Αντί εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Αδερφέ μου στην αγέλη,

Έπειτα από την de facto (έκ των πραγμάτων) 
αναγνώριση από την κυβέρνηση της Ελλάδας, του 
γεγονότος της παράνομης εισόδου μωαμεθανών στην 
Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες, με στόχο την 
εισβολή στον νόμιμο Ελλαδικό χώρο, η οποία απορρέει 
από τις επίσημες δηλώσεις του κυβερνητικού 
εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα για ενεργή, σοβαρή και 
ασύμμετρη απειλή κατά της ασφάλειας της Ελλάδας, 
καθώς και τις επίσημες κατηγορίες του ιδίου κατά 
της κυβέρνησης της Τουρκίας για στοχευμένη 
διακίνηση μωαμεθανών από την ίδια, με σκοπό την 
άσκηση αιφνιδίας, μαζικής και συντονισμένης πίεσης 
κατά των Ελλήνων,
Έπειτα από την Οργουελικής έμπνευσης ανακοίνωση του 
σημερινού κυβερνήτη της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη 
για ολική απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοχθόνων 
Ελλήνων στην ίδια την πάτρια γή του Ελληνισμού με 
πρόσχημα την νόσο COVID-19, καθώς και την πρόταση 
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να δικάζονται 
οι παραβάτες αυτής, ακόμα και εάν δεν είναι 
κρατούμενοι, ενώ συνάμα η κυβέρνηση της Ελλάδας 
φέρνει συνεχώς και εγκαθιστά νεγρίδες, νειλοτίδες, 
μωαμεθανούς και λοιπούς ανιθαγενείς εποίκους σε 
δομές υποδοχής, εξευτελίζοντας έτσι με πρωτοφανή 
τρόπο το Σύνταγμα της Ελλάδας,
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Γνωρίζοντας ότι αφενός την 25η Μαρτίου 1821 
αποφάσισε σύσσωμο το Ελληνικό έθνος να 
επαναστατήσει κατά του χαλιφάτου (Ισλαμικού 
θρησκευτικού κράτους) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
η οποία αποτελούσε την στρατιωτική και οικονομική 
υπερδύναμη της εποχής εκείνης, καθώς και να 
πολεμήσει με νύχια και με δόντια για την εθνική του 
ανεξαρτησία, την πολιτική του ελευθερία και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια των υπόδουλων στους 
μωαμεθανούς Ελλήνων και Ελληνίδων, παρά τις 
φρικαλέες συνέπειες του πολέμου τις οποίες υπέστη 
για την αποστασία του από τον πανίσχυρο Σουλτάνο 
(μωαμεθανό δυνάστη),

Γνωρίζοντας ότι αφετέρου την 3η Οκτωβρίου 2010 η 
Ελλάδα έχασε επίσημα μέσω του 1ου μνημονίου, διά 
νόμου και με την πλήρη άγνοια του Ελληνικού λαού, 
την εθνική ανεξαρτησία της στον Διεθνή Τοκογλύφο 
(βλ. Google: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ενώ είχε 
ήδη χρεωκοπήσει στις αρχές του 2002, όταν 
εγκατέλειψε το Ελληνικό εθνικό νόμισμα της δραχμής 
(την νομισματική μας ανεξαρτησία) για το ευρώ 
(δηλαδή το Γερμανικό μάρκο στην ισοτιμία των 170 
δραχμών), αποδεικνύοντας προφητικό τον λόγο του 
στρατηγού Μακρυγιάννη: «Λευτερωθήκαμεν από τους 
Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν είς ανθρώπους 
κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης»,

Γνωρίζοντας τέλος ότι η ουσιαστική σημασία των 
εορτασμών της 25ης Μαρτίου, ο λόγος για τον οποίο 
τελούνται έως σήμερα στην Ελλάδα, είναι ότι η 
επανάσταση του 1821 ήταν εθνικοαπελευθερωτική, ο 
αγώνας και η αυτοθυσία των επαναστατών προγόνων μας 
και των φιλελλήνων είχαν ως όραμα την απελευθέρωση 
του Ελληνικού έθνους από το Ισλάμ, γεγονός το οποίο 
γνωρίζει ο σημερινός κυβερνήτης της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν που δηλώνει ότι: «Η Τουρκία είναι 
μεγαλύτερη από την Τουρκία. Εμείς δεν δύναται να 
φυλακιστούμε σε 780 χιλιάδες τετραγωνικά 
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χιλιόμετρα. Άλλα είναι τα φυσικά και άλλα τα σύνορα 
της καρδιάς μας»,

Ως άνδρας τον οποίο η αθέμιστη πολιτεία έχει 
ανακηρύξει παράνομο,
Δεν αναρτώ σημαία ούτε του Ρήγα Βελεστινλή ούτε του 
Λάμπρου Κατσώνη ούτε της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας 
ούτε του Όθωνα ούτε καμμία άλλη.

Όχι όσο η πατρίδα μου ανήκει στον Διεθνή Τοκογλύφο.
Δεν τραγουδάω άλλον ύμνο ούτε είς την Ελευθερίαν 
ούτε του Πρόκλου του Λύκιου ούτε Ορφικό παρά μόνον 
τις δύο πρώτες στροφές του Θούριου.

Όχι όσο ο λαός μου παραμένει σκλαβωμένος και 
ταπεινωμένος.
Δεν συνεορτάζω με ξένους και, ως φυσικός κηδεμόνας 
(πατέρας) της 7χρονης Αριάδνης Θαλήστριδος και του 
5χρονου Κάλχα Άμβρακος – Ελληνοπαίδες και 
Ελληνόθρησκοι και οι δύο – δεν επιτρέπω στα 
κηδεμονευόμενα τέκνα μου να συνεορτάσουν την εθνική 
μας απελευθέρωση με μωαμεθανοπαίδες μή-πρόσφυγες, 
παράτυπους μετανάστες, αρνησιπάτριδες και λοιπούς 
μή-φιλέλληνες, αγνώστους και αδιάφορους προς τα 
τέκνα μου και την οικογένειά μας.

Θέλω την Ελλάδα μόνον ελεύθερη και υπερήφανη. Μόνον 
Ελληνική.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!
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«Ως πότε παλληκάρια, θα ζούμε στα στενά,
μονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες στα βουνά;
Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή.

Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,
να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά;
Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή.»
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Κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη

3 Απρίλη 2020 της era vulgaris
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Αδερφέ μου,

Αληθινή επανάσταση είναι να'σαι αρρενωπός άνδρας 
σ'αυτήν την απολιθωμένη, εκθηλυσμένη, 
πολυπολιτισμική κοινωνία.

Αρρενωπός πατέρας. Αδερφός. Φίλος. Πολεμιστής. 
Χτίστης του κόσμου.

Κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη.
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No lives matter to globalists
15 Ιούλη 2020 της era vulgaris
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Νεαρέ φίλε

Σου'χει πεί ο πατέρας σου ότι δεν χρειάζεται 
ν'αναμασάς την προπαγάνδα του αναρχοκομμουνισμού 
που διαδίδει το ακροαριστερό κίνημα Black Lives 
Matter;

Σου'χει πεί ο πατέρας σου ότι δεν βοηθάς κανέναν 
μαύρο με το να σπάς και να καίς μαγαζιά, να κλέβεις 
τηλεοράσεις και να διαλύεις ιδιωτικά οχήματα;

Σου'χει πεί ποτέ ότι δεν βοηθάς κανέναν άνθρωπο με 
το να εξυπηρετείς την παγκόσμια συντεχνιακή 
ολιγαρχία και να δολοφονείς την μικρομεσαία 
οικονομική τάξη;

Αν με είχες για πατέρα και τα'κανες αυτά θα 
σ'άρπαζα απ'τον λαιμό και θα σε κόλλαγα στον τοίχο.
Θέλω να σε βοηθήσω να καταλάβεις.
Κανένας δεν νοιάζεται το ίδιο για 8 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους. Όποιος σου ισχυρίζεται το αντίθετο δεν 
είναι ειλικρινής.

Μην προωθείς την βίαιη κι αιματηρή ανακατανομή της 
ιδιωτικής περιουσίας των συνανθρώπων σου.

#NoLivesMatter
to globalists.
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Όχι στην 28η Οκτωβρίου
28 Οκτώβρη 2020 της era vulgaris
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Νεαρέ φίλε

Υπάρχει φυσιολογικός, ψυχικά υγιής άνθρωπος ο 
οποίος θα τραγουδούσε «εσύ κι η Ιταλία η πατρίδα 
σου η γελοία τρέμετ’όλοι το χακί»;

Υπάρχει Έλληνας παραδοσιακός (δηλαδή, εθνικά 
αναλλοίωτος) και πατριώτης ο οποίος θ’αποκαλούσε 
γελοία την πατρίδα άλλου ανθρώπου;

Με την Ελλάδα σε καθεστώς lockdown, να’χει χάσει 
απ’το 2010 επίσημα και διά νόμου την εθνική της 
ανεξαρτησία, τον Ερντογάν να κατέχει σήμερα την 
Ανατολική Θράκη κι ολόκληρη την Μικρά Ασία και τον 
Τατάρ να κατέχει σήμερα με τα όπλα την μισή Κύπρο;

Όχι.
Η επιστολή μου προς την διευθύντρια του δημοτικού 
σχολείου που φοιτούν τα παιδιά μου:

«Αθήναι, 5η μέρα του Πυανεψιώνος,
2796 έτη από την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα

(20 Οκτωβρίου 2020 της era vulgaris)

Προς την Διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών, Σταυρούλα Γεωργακλή:

Ως πατέρας (βιολογικός γονέας) του 6χρονου Κάλχα 
Άμβρακος και της 8χρονης Αριάδνης Θαλήστριδος, 
καθώς και φυσικός κηδεμόνας των παιδιών μου, 
διατυπώνω ευθέως και ευθαρσώς την άρνηση τόσο του 
υιού μου όσο και της θυγατέρας μου να 
προσηλυτιστούν στον μύθο της 28ης Οκτωβρίου και του 
«Όχι», όπως και την άρνηση των παιδιών μου να 
παραστούν είτε στους εορτασμούς της εμπλοκής της 
Ελλάδας στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο είτε στην χλεύη 
της πατρογονικής για εμάς Ιταλίας από Μαρξιστές-
Λενινιστές απάτριδες, ανελλήνιστους και αλλοδαπούς.
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Ο Κάλχας Άμβραξ και η Αριάδνη Θάληστρις γνωρίζουν 
ότι ο μεγαλύτερος και αγριότερος πόλεμος της 
ανθρωπότητας δεν έγινε για την ελευθερία (δηλαδή, 
την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση) των Εθνών της 
Ευρώπης αλλά για την ιμπεριαλιστική κατάκτηση αυτών 
(και όχι απελευθέρωση) από τους στρατούς των Φ. 
Ρούζβελτ, Ο. Τσώρτσιλ και Ι. Στάλιν, όπως μαρτυρούν 
οι βομβαρδισμοί αμάχων (Πειραιάς, ολοκαύτωμα 
Δρέσδης, Χιροσίμα και Ναγκασάκι), οι στοχευμένες 
καταστροφές μνημείων του Πολιτισμού (Δρέσδη, 
Πομπηΐα, Μιλάνο), οι λεηλασίες, οι ομαδικοί βιασμοί 
και τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου εντόπιων 
γυναικών, ανδρών, παιδιών και ζώων (Μόντε Κασίνο, 
Βερολίνο) από τους στρατιώτες της τριανδρίας 
(Μαροκινή Μεραρχία, Κόκκινος Στρατός), ο 
διαμελισμός των κρατών της Ευρώπης από την 
Βορειοατλαντική Συμμαχία και το Σοβιέτ (Σιδηρούν 
Παραπέτασμα) διά της επιβολής υποτελών κυβερνήσεων, 
ο ξενοκίνητος συμμοριτοπόλεμος (και όχι εμφύλιος) 
στην Ελλάδα (Δεκεμβριανά) και η έγκριση του Ι. 
Στάλιν για τον διαμελισμό της (Διακήρυξη 
Στρασβούργου), καθώς και το εκδικητικό παιδομάζωμα.

Ο υιός μου και η θυγατέρα μου γνωρίζουν επίσης για 
τον αλλοδαπό χριστιανό μονάρχη Γεώργιο Β’ και την 
λιπόψυχη κυβέρνηση της Ελλάδας, οι οποίοι αντί να 
συνάψουν συνθήκη υπέρ της ευημερίας του Ελληνικού 
λαού, διέφυγαν στο εξωτερικό και τον εγκατέλειψαν 
ακυβέρνητο, χλευάζοντάς τον με τρόπο πρωτοφανή «να 
πεινάσει για να διώξει τους Γερμανούς» ενώ ο 
στρατός του Ο. Τσώρτσιλ βομβάρδιζε τις αποστολές 
τροφίμων στους λιμοκτονούντες Έλληνες (Βρετανικός 
ναυτικός αποκλεισμός της Ελλάδας).

Ως πατέρας και φυσικός κηδεμόνας του Κάλχα Άμβρακος 
και της Αριάδνης Θαλήστριδος, ζητώ από το δημοτικό 
σχολείο να σεβαστεί τις επιθυμίες των παιδιών μου.
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Ευχαριστώ.

Α. Μαρίνος – Αλέξανδρος Άμβραξ»

Όχι στην 28η Οκτωβρίου.
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Κράτα τα παιδιά σου ασφαλή
20 Γενάρη 2021 της era vulgaris

Να μεγαλώνεις μακριά απ’τον πατέρα σου και το σπίτι 
σου είναι χειρότερο από οποιονδήποτε COVID-19.
Να βρεθείς σε χέρια παιδόφιλων κι αρσενοκοιτών δεν 
είναι αγάπη, είναι τρισχειρότερο από οποιονδήποτε 
“ρατσισμό”, “σεξισμό” ή “ομοφοβία”.

Σήμερα η αριστερά αποκαλεί ναζί τους γονείς που 
ανατρέφουν τα παιδιά τους με νύχια και με δόντια.

Παντοτινός της στόχος είναι να τ’αρπάξει και να τα 
κλείσει κάπου μακριά.

ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΑΣΦΑΛΗ
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Βόμβα χιλιάδων εντυπώσεων στο 
Twitter
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29 Γενάρη 2021 της era vulgaris

Πώς μοιάζει άραγε μιά βόμβα δώδεκα χιλιάδων 
εντυπώσεων στο Twitter;
Σ’αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, μία σύντομη δήλωση 
κάτω από μιά αφίσα υπέρ του Ελληνικού έθνους αρκεί 
για να πλυμμηρίσει μιά ανάρτηση στο Twitter από 
ορδές αφρισμένων επαναστατών του διαδικτύου.
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Αγαπητοί μου αναγνώστες, καλώς ήλθατε στο ιστολόγιο 
μου.

Είμαι ο Άμβραξ, Έλληνας Δωρικής καταγωγής, 
μηχανόβιος κι ανακηρυγμένος ως παράνομος απ’την 
αθέμιστη πολιτεία. Κοντεύω τα 44, είμαι πατέρας 3 
παιδιών και ζώ σαν λύκος. Άμεσός μου στόχος είναι η 
υπεράσπιση του Ελληνισμού κι η αντίσταση της 
οικογενείας μου στον ανιθαγενή εισβολέα.
Μεσήλικας πλέον, οι τραυματισμοί μου από ένοπλες 
επιθέσεις, καθώς και η σοβαρή διαβητική κετοξέωση 
που αντιμετώπισα λίγους μήνες πρίν γεννηθεί ο υιός 
μου, στάθηκαν αφορμή για ν’αποσυρθώ απ’την νύχτα 
(δηλαδή, τον υπόκοσμο) και ν’αναλάβω τα καθήκοντα 
του consigliere.

Παρακολουθώ με λύπη τον εκδικητικό κατατρεγμό του 
Ελληνικού λαού με πρόφαση τον δήθεν “ρατσισμό” κατά 
των βιαστόσφυγων του Ισλάμ, την ωμή απαλλοτρίωση 
της Ελληνικής υπαίθρου (δομές υποδοχής, ενοικίαση 
κενής-αδρανούς δημοσίας γής) και την ξενοκίνητη 
εκθήλυνση της Ελληνικής κοινωνίας.

Ως εκ τούτου,

Η απάντησή μου στην διεθνιστική ανοησία ήταν 
αυστηρά προμελετημένη:
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Το tweet μου αφενός αποτέλεσε βόμβα δώδεκα χιλιάδων 
εντυπώσεων,
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αφετέρου τρίγκαρε πλήθος μπολσεβίκων, έτοιμους να 
μ’εκτελέσουν εν ψυχρώ:

Γνήσιος Ελληνούτσος; Τ’ομολογώ, αυτό μ’εξέπληξε!
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Σαν ένα ποτήρι ώριμο, διπλαποσταγμένο ουίσκι στο 
χέρι μου να συνοδεύεται από ένα απολαυστικό, 
αρωματικό, χειροποίητο πούρο, η ηδονή κι η 
ικανοποίηση που νιώθω όταν διαβάζω τ’αλλοπρόσαλλα, 
κωμικοτραγικά σχόλια των σημερινών Μαρξιστών-
Λενινιστών είναι στα μάτια μου ανεκτίμητης αξίας.
‘Ασπρο πάτο!

Η καταφανής κατάντια.

Συμπερασματικά:
Γνωρίζω πως η αριστερή ιντελιγκέντσια με μισεί 
αφάνταστα.

Επαγγελματίες συκοφάντες όπως ο διαταραγμένος 
Παναγιώτης Δημητράς κι η φεμινίστρια “HurrFem 
Sultan” μ’έχουν αποκαλέσει στο παρελθόν ναζιστή, 
φασίστα, ακροδεξιό, μισογύνη κι ομοφοβικό: Ρητορική 
μίσους, σε οπλισμένη γλώσσα αριστερή. Θέλω να 
ξέρουν ότι ως λύκος, δεν μου καίγεται καρφί.
Απολαμβάνω τον τρόμο των Ελληνοφοβικών με χαμόγελο 
απ’τ’αυτί στ’αυτί.
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Γλωσσάρι αρνητικών ταμπελών:

Ναζί: όποιος υποστηρίζει παραδοσιακούς θεσμούς.
Φασίστας: όποιος την σπάει σε Μαρξιστές.
Ακροδεξιός: εκείνος που αγαπάει την Ελλάδα.
Μισογύνης: ο άνδρας που διαφωνεί με φεμινίστριες.
Ομοφοβικός: ο άνδρας που διαφωνεί με ΛΟΑΤ.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με υπεράσπισαν στην 
διαδικτυακή επίθεση εναντίον μου κι όλους τους 
φίλους που με υποστηρίζουν. Το εκτιμώ.

Είμαστε σύμμαχοι.
email@alexandrosmarinos.com
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