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ΑΠΕΙΛΕΣ από το ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΓΥΡΟ

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ και ΧΑΟΣ στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

διεθνής περίγυρος
Δυστυχώς για τη χώρα μας, αδύναμη και 

απροετοίμαστη από τις γνωστές (απλά) ελληνόφω-

νες, ηγεσίες της, οι εξελίξεις στον κοντινό και ευ-

ρύτερο περίγυρό της μόνο ευνοϊκές δεν είναι. Πολ-

λές και αλλεπάλληλες οι προκλήσεις (ακόμη και 

οι φαιδρές γίνονται επικίνδυνες, όταν δεν αντιμε-

τωπίζονται...) εκδηλώνονται από Αλβανία(!), Σκό-

πια, Τουρκία, Γερμανία (πέρα από την εσωτερική 

στυγνή επέλαση σε όλα τα πεδία), ακόμη και από 

τη Ρωσία, που (ορθά από την πλευρά της) αντιδρά 

στις ευρωπαϊκές ανοησίες.

Οι σοβαρότεροι όμως κίνδυνοι προέρχονται 

από τη μεγάλη «φίλη» μας, τις ΗΠΑ, που για διά-

φορους λόγους εμπλέκονται ηγετικά και μακιαβε-

λικά (...) στις επεμβάσεις στην Ουκρανία και Ιράκ, 

Συρία, τάχα (;) κατά των τζιχαντιστών στη Μέση 

Ανατολή, με φαινομενικά, αντιφατικές ενέργει-

ες υπέρ και κατά (!) των συμμάχων τους (κυρίως 

Γερμανίας και Τουρκίας... Αναλυτικότερα σε αντί-

στοιχα κείμενα σ’αυτο το φύλλο της «Ε»). Πλήτ-

τουν όμως ή απειλούν επικίνδυνα και την ανοχύ-

ρωτη χώρα μας, ιδιαίτερα σε όλα τα εθνικά ζητή-

ματα, με Σκόπια, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο, ώστε να 

τα διευθετήσουν όπως θέλουν σε βάρος μας και να 

διευκολυνθούν στους πολύπλευρους στόχους τους, 

με τη βοήθεια των εδώ οργάνων τους, είτε βρίσκο-

νται στην κυβέρνηση είτε, ιδίως, ετοιμάζονται να 

μπουν σε αυτήν, αυτοδύναμα, ή με (αδύναμες) συ-

νεργασίες

χειρότερα στο εσωτερικό πεδίο
Στο εσωτερικό όχι μόνο δε φαίνεται «κανένα 

φως στο τούνελ»(!), άλλα όλα παντού επιδεινώνο-

νται. Η εκτύλιξη των φάσεων του Πειράματος επι-

ταχύνεται. Απαιτούν οι «εταίροι» μας, δηλ. οι Γερ-

μανοί, όχι μόνο την πιστή τήρηση των συμφωνη-

θέντων, αλλά και να πείσουν οι κυβερνώντες τους 

Ελληνες πόσο καλή και επωφελής είναι η ...λιτότη-

τα. Ολα όσα απαιτούν αποδεικνύεται πλέον ότι εξυ-

Η συνεστίαση του ΑΣΚΕ
Στις 19 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, στις 

12:30 το μεσημέρι, στα γραφεία μας, όπως πάντα, 

θα πραγματοποιηθεί η συνεστίαση του ΑΣΚΕ.

Θα συζητήσουμε, θ’ ακούσουμε ζωντανή 

μουσική, θα έχουμε μια πολιτική ομιλία γύρω 

στις 13:30 και θ’ απολαύσουμε τους μεζέδες που 

θα φτιάξουμε μόνοι μας, σε πείσμα των μνημο-

νίων. Σας περιμένουμε.

ΦΟΡΟΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
στόχος η εθνική και 

κοινωνική αποδιοργάνωση
Φρικιούν οι Ελληνες με το νέο χαράτσι στα  

ακίνητα, ένα φόρο άδικο και τιμωρητικό, πολύ 

μεγαλύτερο και από το διαβόητο χαράτσι της ΔΕΗ. 

Δε φορολογεί εισοδήματα, αλλά όλη την ακίνητη 

περιουσία, ακόμη και μη ηλεκτροδοτούμενα, ακόμη 

και κτήματα χέρσα πάνω σε βράχια στις εσχατιές της 

χώρας, που τα αρπακτικά της τρόικας φορολογούν 

σαν οικόπεδα στο Ψυχικό με φορολογητέα 

αξία εκατομμυρίων ευρώ και φόρο δεκάδων 

χιλιάδων ευρώ. Το νέο χαράτσι προστίθεται στον 

παραφουσκωμένο φόρο εισοδήματος, για να 

γονατίσουν και να αποδιοργανώσουν την ελληνική 

κοινωνία και κατ’ επέκταση την κρατική και εθνική 

υπόσταση. Γραμμή που έχουν επιβάλει οι Γερμανοί 

και  εφαρμόζουν  οι εγχώριοι υποτακτικοί τους, που 

παριστάνουν και τους πατριώτες. Οι κοροϊδίες των 

συναρχηγών για μειώσεις φόρων ή για το  τέλος 

των μνημονίων δεν πείθουν πλέον τα συνεχώς 

καταληστευόμενα μικρά και μεσαία στρώματα, 

που οι κατοχικοί επιδιώκουν να φτωχοποιήσουν 

ραγδαία  προς όφελος των δανειστών και των 

ολίγων εγχώριων μεγαλοεπιχειρηματιών-

μεγαλοεργολάβων-μεγαλοκαναλαρχών, που 

στηρίζουν τα μνημόνια και ό,τι  εντέλλονται οι 

Γερμανοί, που θέλουν να μας έχουν δεμένους  

με συνεχή μνημόνια, όπως μας διαμηνύουν οι 

υπάλληλοί τους, όπως π.χ. ο μη εξαιρετέος «φίλος 

μας»  κ. Γιούνγκερ.
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→

πηρετούν την ολοκλήρωση κατάληψης της χώρας 

χωρίς κανένα κόστος. Πλειστηριασμοί στο 1/3(!) 

της αντικειμενικής αξίας, κατάργηση κάθε εργα-

σιακού δικαιώματος, πλήρης ιδιωτικοποίηση της 

υγείας, σταδιακή κατάργηση της εθνικής παιδείας, 

απελευθέρωση(!) των επαγγελμάτων κ.λπ, ώστε 

ελεύθεροι και ασύδοτοι να επελάσουν οι Γερμα-

νοί «επενδυτές», αφού θα έχουν εν τω μεταξύ κα-

ταστεί παρίες τα 9/10 των ιθαγενών. Μάλιστα επι-

δίδονται και σε επίδειξη γερμανικής θρασύτητας: 

Ο διαβόητος Φούχτελ, με χιτλερικό ύφος απαιτεί 

λεπτομερή στοιχέια από όλους τους Δήμους της 

χώρας, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, χωρο-

ταξικά και ...σκουπιδικά! Και κανένας δε διαμαρ-

τυρήθηκε, ούτε καν η «ευαίσθητη» κα Δούρου...

Μοναδική αντίδραση στα παραπάνω είναι 

ο ορυμαγδός για τον ...τάφο της Αμφίπολής, οι 

3-4 «παιδόφιλοι» εκπαιδευτικοί του Λοβέρδου, η 

...Αναθεώρηση του Συντάγματος (αυτό μας έλειπε 

τώρα) και το σούργελο της άμεσης εκλογής νέου 

Προέδρου της Δημοκρατίας, που πραγματικά συ-

νιστά «γελοιοποίηση του θεσμού», όπως είπε σύ-

ντροφος του κ. Κουβέλη!

Προτείνονται τα πιο απίθανα ονόματα, από τη 

Δαμανάκη(!), τον Κωνσταντόπουλο, τη κα Βαρδι-

νογιάννη(!), τον Καμίνη(!!), την κα Αρβελέρ (όταν 

της ζήτησαν να υπογράψει κείμενο διαμαρτυρίας 

κατά της χούντας, είπε «εγώ είμαι Γαλλίδα», στα 

γαλλικά je suis française...), και άπειροι άλλοι, όπως 

ο κ. Πικραμμένος, ο νομιμοποιητής του Μνημο-

νίου, που δεν του έφτανε που τον έχρισαν για ένα 

(προεκλογικό) μήνα πρωθυπουργό. Θλιβερό θέα-

μα, όντως, ξένοι, μασόνοι, καναλάρχες, Σημίτιδες 

κ.λπ να θέλουν δικό τους πρόεδρο.

Και ως επιστέγασμα ξεκίνησε ήδη ανελέητος 

πόλεμος, αμυντικός και επιθετικός, μέχρις εσχάτων 

για τις εκλογές!

Το πολιτικό σκηνικό
Το κυβερνητικό στρατόπεδο

Στην κυβέρνηση όλοι τα έχουν χαμένα και ο 

καθένας λέει και πράττει ό,τι (νομίζει ότι) τον συμ-

φέρει. Εχουν χάσει κάθε δυνατότητα πρωτοβουλι-

ών και ελπίζουν μόνο σε θαύματα. Ομως ακόμη και 

χρυσάφι (που λέει ο λόγος) να πιάσουν, το μετα-

τρέπουν αμέσως σε κάρβουνο.

Η Ν.Δ. ο «ισχυρός» κυβερνητικός εταίρος, 

κινδυνεύει με καταποντισμό. Είναι αλήθεια ότι ό,τι 

επιβάλλει η Τρόικα είναι και το δικό της πρόγραμ-

μα, όμως δεν πρόβλεψε ότι οι Γερμανοί θα θυσί-

αζαν και τους δικούς τους, δηλ. την πρόθυμη με-

γαλοαστική τάξη,  και θα κατέλυαν απροκάλυπτα 

ΑΠΕΙΛΕΣ από το ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ και ΧΑΟΣ στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
κάθε εθνική κυριαρχία, έστω και δοτή, και τώρα 

το πληρώνει.

Ο Σαμαράς, πέρα από «λίγος» αποκαλύπτε-

ται και αφελής και, για πολλούς, ο Ελληνας Κου-

ίσλινγκ! Η συνάντηση του Βερολίνου αποδείχτη-

κε φιάσκο, παρά τις προειδοποιήσεις του εκεί πρέ-

σβη, εξαδέλφου του, Ζωγράφου, που παραιτήθηκε.

 Θέλει  πρώιμη εκλογή Προέδρου, χωρίς να 

έχει προεξοφλήσει τις 180 ψήφους, στηριζόμενος 

σε μάταιες ελπίδες «δώρων» από Ε.Ε. , δηλ. τη Γερ-

μανία, που απαιτεί μέτρα που είναι αδύνατο να ψη-

φιστούν. Ουσιαστικά τον εγκατέλειψαν. Οι εορτα-

σμοί για τα 40 χρόνια της Ν.Δ., τελικά, δεν πρόκει-

ται να του δώσουν τίποτα. Αν επικρατούσε η κοι-

νή λογική, θα έπρεπε να αντιδράσει στις στυγνές 

απαιτήσεις τους, να προτάξει «κόκκινες γραμμές» 

και να ζητήσει ο ίδιος εκλογές, ώστε να περισώσει 

ό,τι μπορεί. Τώρα η πολιτική όξυνση δεν τον ωφε-

λεί. Αντίθετα θα δώσει την ευκαιρία ακόμη και στη 

Ντόρα (μέσω Καρατζαφέρη) να τον αμφισβητή-

σει, μετά μάλιστα την πρόσφατη βόμβα του (Κα-

ραμανλικού...) Τζιτζικώστα να παραιτηθεί, για κυ-

βέρνηση εθνικής ενότητας, με άλλον πρωθυπουρ-

γό! Μάλλον τελείωσε άδοξα και δεν προλαβαίνουν 

να έρθουν στα πράγματα οι Ρεπουμπλικάνοι στις 

ΗΠΑ (που φαίνεται να τον ώθησαν να παραδοθεί 

στη Μέρκελ), για να τον σώσουν.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ουσιαστικά δεν υπάρχει, πλέον. 

Ο αλλοπρόσαλλος Βενιζέλος το ίδιο. Τα, εντός και 

εκτός, στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, που το μόνο που επί 

40 χρόνια τους ενδιέφερε ήταν η νομή της εξουσίας, 

στρέφονται για σωτηρία (και συνέχιση στο φαγο-

πότι) στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α, αλλά εις μάτην. Ο σημαιοφό-

ρος τους Σκανδαλίδης αποκαλείται από συριζαίους 

«φαυλοεπίφαυλος»! Και δεν αποκλείεται οι ίδιοι 

να ρίξουν την κυβέρνησή τους προ του ερχόμενου 

Φλεβάρη και ό,τι γίνει... Και ενώ ο Τσίπρας δηλώ-

νει πως αποκλείεται συνεργασία του με Σαμαρά ή 

Βενιζέλο (αφήνοντας ανοικτό το θέμα με Ν.Δ. και 

ΠΑ.ΣΟ.Κ!), ο Λαφαζάνης δηλώνει ότι αποκλείεται 

Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ, και όποιος έχει ψηφίσει μνη-

μόνια. Σπαραγμός!

Οι αντιπολιτευόμενοι

Η κυβέρνηση του Ομπάμα φαίνεται ότι βιά-

ζεται να κλείσει τα θέματα που θα τον έφερναν σε 

δυσκολίες στις ουκρανικές και μεσανατολικές πε-

ριπέτειες που σχεδίασε και έτσι επιτάχυνε την προ-

ώθηση προς την εξουσία του Τσίπρα, που φαίνεται 

πως είναι έτοιμος (να δούμε όμως τι θα πουν και οι 

«σύντροφοί» του...) να τα δώσει όλα, δυστυχώς για 

τη χώρα μας. Είναι, βέβαια, πιθανόν στον οικονο-

μικοκοινωνικό τομέα να ακολουθήσει πιο φιλολα-

ϊκή πολιτική και ηπιότερη διαχείριση. Αυτό άλλω-
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στε δεν ενδιαφέρει τις ΗΠΑ και δε νοιάζονται μή-

πως δυσαρεστήσουν τη Γερμανία και λοιπούς βό-

ρειους. Αλλά για να μην αντιδράσουν αμέσως οι 

Γερμανοί κ.λπ, για να τους καθησυχάσει προβαί-

νει σε απροσδόκητες συναντήσεις, επισκέψεις, δη-

λώσεις κ.λπ. Αυτά νομίζει ότι θα τον διευκολύνουν 

στις εθνικές παραχωρήσεις έναντι της παρασχησό-

μενης (δοτής, φυσικά) εξουσίας. Θα μπορέσει να το 

πετύχει; Αμφίβολο, ελπίζουμε. Οσο για τις «κατη-

γορίες» περί «plan b» και άλλα σχέδιά του, μακά-

ρι να ήσαν αληθινα…

Για τους λοιπούς αρκούν πολύ λίγα: Το Κ.Κ.Ε 

από μόνο του έχει τεθεί εκτός της ελληνικής πολι-

τικής και απλώς θα επιχειρεί να συντηρεί τη δύνα-

μή του για ευθετότερους καιρούς, θα αντιμετωπίσει 

όμως κίνδυνο νέας εκλογικής συρρίκνωσης, κάτι 

που μάλλον δεν το αντέχει... Η Χρυσή Αυγή σιγά 

σιγά τίθεται στο περιθώριο και θα παίζει διαρκώς 

μικρότερο ρόλο, μια και το Σύστημα αισθάνεται 

ότι τώρα δεν τους έχει και τόσο ανάγκη. Το ρόλο 

της θα παίζει τώρα, με άλλους τρόπους, το περίερ-

γης υποστήριξης κατασκεύασμα του Ποταμιού (!). 

Οι ΑΝ.ΕΛ., περιέργως, χάνουν τη δυναμική τους, 

ίσως λόγω της αντιφατικής στάσης τους, από τη μια 

μεριά συνεπείς αντιμνημονιακοί και από την άλλη 

αμετανόητοι φιλοευρώ. Θα ήταν πάντως, κρίμα η 

αποδυνάμωσή τους.

Θετικός, όμως, ο επίλογος
Η κατάσταση, δυστυχώς, είναι χειρότερη από 

αυτήν που φαίνεται και επώδυνα βιώνουμε και οι 

κίνδυνοι διάλυσης της κοινωνίας μας και συρρίκνω-

σης δραματικής της χώρας συνεχώς, και πάλι δυστυ-

χώς, αυξάνονται. Ομως, επίσης συνεχώς, θα αυξά-

νεται η συνειδητοποίηση των κινδύνων ακόμη και 

για την απλή επίβίωσή μας, και όχι μόνο την κοι-

νωνικοοικονομική, και θα αυξάνονται, επίσης, όσοι 

αντιλαμβάνονται ότι μόνο ο Αγώνας για Εθνική και 

Κοινωνική Απελευθέρωση μπορει να οδηγήσει, αν 

όχι άμεσα στη σωτηρία μας, τουλάχιστο στο άμε-

σο σταμάτημα του ολέθριου κατήφορου, ως αρχή 

για την ανάστροφη πορεία ελευθερίας και προόδου.

Στον αγώνα αυτόν θα συνεχίσει να συμβάλ-

λει με λόγο και έργα, το Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό 

Κόμμα Ελλάδας ΑΣΚΕ, στην ανανεωμένη και δι-

ευρυμένη πορεία του. 

Στο φύλλο 153, Νοεμβριος 2013, με αφορμή, 

τότε την επικείμενη ψήφιση του ΕΝΦΙΑ, στο άρθρο 

της «Ε»  «Την αρπαγή της ακίνητης περιουσίας μας 

επιδιώκουν οι Γερμανοί» μεταξύ άλλων γράφαμε :  

«Οι Γερμανοί, σύμφωνα με έκθεση της BUNDES-

BANK, που δημοσιοποιήθηκε την άνοιξη του 2013, 

θεωρούν ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι πολύ 

υψηλό στην Ισπανία (83%), στην Ιταλία (70%) 

και στην Ελλάδα, όπου από την πρώτη στιγμή τους 

έκανε μεγάλη εντύπωση το υψηλό ποσοστό ιδιωτικής 

ακίνητης περιουσίας, με ιδιοκατοίκηση 84,6%, όταν 

μόνο το 44,2% των Γερμανών διαθέτουν ιδιόκτητη 

κατοικία. Δεν τους έκανε εντύπωση, όμως, και δεν 

το κατέγραψαν ότι, αντιθέτως προς τους Γερμανούς 

και ιδίως αυτούς που συνέταξαν την έκθεση, οι 

Έλληνες ζουν στην ανέχεια και την ανασφάλεια και 

ότι το ιδιόκτητο σπίτι, καρπός πολύχρονης εργασίας, 

είναι μια παρηγοριά στην κατάσταση που βρίσκονται. 

Δεν κατανοούν, επίσης, τη συναισθηματική σχέση 

που μπορεί να έχει ο Έλληνας με το σπίτι του και το 

χωράφι του, ιδίως εάν έχει περιέλθει σ’ αυτόν από 

γενιά σε γενιά.

Προφανής στόχος τους είναι να ελέγξουν και 

να πάρουν στην κατοχή τους ένα μεγάλο αριθμό 

ακινήτων στη Νότια Ευρώπη. Στην Ελλάδα 

θέλουν να πλήξουν ταυτόχρονα και την πρωτογενή 

παραγωγή, όση τουλάχιστον απέμεινε από τις 

πολιτικές καταστροφής της, που επιβάλλει η Ε.Ε., 

με τη συνδρομή των εγχώριων υποτακτικών τους, 

αφού ήδη έχουν βάλει χέρι στη δημόσια περιουσία 

με το διαβόητο ΤΑΙΠΕΔ.»

Οι αγανάκτηση,  η  οργή  και η απόγνωση και 

το γεγονός ότι πάρα πολλοί αδυνατούν πλέον να 

πληρώσουν αυτούς τους υπέρογκους και παράλογους 

φόρους, αφού δεν τους απομένουν πλέον ούτε τα 

στοιχειώδη για να ζήσουν, προοιωνίζονται αδιέξοδα 

για τους κατοχικούς. Αν προοιωνίζονται και 

πολιτικές εξελίξεις μένει να το δούμε.

Φ  Ο  Ρ  Ο  Ι    Χ  Ω  Ρ  Ι  Σ   Τ  Ε  Λ  Ο  Σ(συνέχεια από τη σελ. 1)

Στις 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

του κόμματος η σύνοδος τον ΑΣΚΕ, που ασχολή-

θηκε με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, με τα 

εκλογικά αποτελέσματα ( και του ΑΣΚΕ ) και τη 

χάραξη της γραμμής του κόμματος για το προσε-

χές διάστημα.

  Η σύνοδος έκρινε ότι το κακό εκλογικό αποτέλε-

σμα του ΑΣΚΕ, του οποίου τα αίτια αναλύθηκαν, 

δε σημαίνει ότι δικαιολογεί, έστω και μικρή απογο-

ήτευση και απαισιοδοξία για την αποτελεσματικό-

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ
τητα και προσφορά στην πατρίδα και κοινωνία της 

ιδεολογίας και πολιτικής δράσης του ΑΣΚΕ.

  Αντίθετα, αυτό που αποφασίστηκε είναι η κατά 

το δυνατόν οργανωτική και οικονομική ενίσχυση 

του ΑΣΚΕ, και με τα νέα μέλη που μας πλησίασαν, 

κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, και 

η συνέχιση των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του, 

με μεγαλύτερη ακόμα αποφασιστικότητα και αγω-

νιστικότητα , παρά τις δυσμενείς, γενικά, περιστά-

σεις και συγκυρίες
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Μετεγγραφές και υποκρισία.
Αυτήν την εποχή κάθε χρόνο, το εκπαιδευτικό 

μας σύστημα προωθεί τους επιτυχόντες στις 

ανώτατες σχολές, περίπου 80.000 εφήβους, με τη 

βεβαιότητα της κακής και ελλιπούς φοιτητικής – 

ακαδημαϊκής ζωής, από την άποψη της μόρφωσης 

και του επιπέδου διαβίωσης, και την αβεβαιότητα 

του μέλλοντος και της αξιοποίησης του πτυχίου σε 

επαγγελματική αποκατάσταση. 

Οι γονείς όσων δεν πέτυχαν στον τόπο 

διαμονής τους, είναι αναγκασμένοι να βάλουν 

βαθειά το χέρι στην τσέπη, που πολλές φορές είναι 

άδεια, για να καλύψουν τα νέα έξοδα. Σε μια χώρα 

που συνηθίστηκε να γίνεται «εκπαίδευση» για 

τις ανάγκες της πολιτικής και όχι πολιτική για τις 

ανάγκες της παιδείας, το έργο των διαχειριστών 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυσκολίες, καθώς 

η πραγματικότητα που δημιούργησαν εκδικείται. 

Η μικροκομματική τακτική της δημιουργίας, 

σε στιλ αλυσίδας σούπερ μάρκετ, δεκάδων 

κέντρων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τη χώρα 

και η υπάρχουσα και συνεχώς επιδεινούμενη 

οικονομική κρίση, αναγκάζει τις οικογένειες 

των φοιτητών να επιζητούν τρόπους αποφυγής 

αυτής της εσωτερικής μετανάστευσης.  Το νέο 

σύστημα με την ελαστικότητα στις μετεγγραφές  

είναι απλή συνέπεια διαχείρισης αδιεξόδων, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων, διότι το 

πρόβλημα μεταφέρεται στα Πανεπιστήμια και 

Πολυτεχνεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στα οποία 

ο συνωστισμός φοιτητών και η έλλειψη πόρων, 

υποβιβάζει τραγικά το επίπεδο σπουδών, αλλά 

και στις επαρχιακές ανώτατες σχολές, οι οποίες 

υπολειτουργούν και σιγά-σιγά φθίνουν. Μα ποιος 

ενδιαφέρεται, ποιος αγωνιά! Το σύστημα θα κάνει 

αυτό που έκανε πάντα. Θα εκμεταλλεύεται και 

την εκπαίδευση για τις ανάγκες της πολιτικής.

Και μια καλή είδηση

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΣΣΙΝΗ

Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ο 

διορισμός του Σόλωνα Κασσίνη ως συμβούλου 

του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε θέματα 

ενεργειακής πολιτικής. Ο Σόλων Κασσίνης είναι 

ο άνθρωπος που μαζί με τον Τάσσο Παπαδόπουλο 

μετέτρεψαν την Κυπριακή Δημοκρατία σε 

ενεργειακό παράγοντα της ανατολικής Μεσογείου.  

Συμφώνησαν να ανακηρύξουν την ΑΟΖ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. [...]. Οταν ήρθε στην 

Ελλαδα, ζήτησε από τον Αντώνη Σαμάρα να 

ανακηρύξει αμέσως την ΑΟΖ, να την τεμαχίσει σε 

οικόπεδα και να αρχίσει να τις μοιράζει σε εταιρείες 

κολοσσούς για εκμετάλλευση. [...Αναλυτικά στα 

επίκαιρα κείμενα της ιστοσελίδας μας].

Ο καυγάς είναι, 
ουσιαστικά, για απολύσεις

Γίνεται, σκόπιμα, σύγχυση μεταξύ του 

προβλήματος των πλαστών δικαιολογητικών που 

έχουν κατατεθεί από δημοσίους υπαλλήλους, που 

θα φαινόταν ότι έχει δίκιο ο υπουργός Μητσοτάκης, 

και της αξιολόγησης αφ’ενός και της μονιμοποίησης 

συμβασιούχων στους Δήμους αφ’ετέρου, που 

θα αποκάλυπτε τις κουτοπονηριές του εν λόγω 

κυρίου. Για την Κυβέρνηση αυτά είναι ταυτόσημα, 

καθ’όσον η επιδίωξη είναι ίδια και δεδομένη, η 

απόλυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων υπαλλήλων 

κατά τις επιθυμίες της Τρόικα. Η Δούρου και οι 19 

Δήμαρχοι που αρνούνται να δώσουν στοιχεία και 

πρόσβαση στους φακέλους, δεν αποσκοπούν στο 

να προφυλάξουν μόνο τους υπαλλήλους τους ώστε 

να μη βρεθούν άνεργοι εν μέσω της θηριώδους 

ανεργίας, αλλά και τις υπηρεσίες τους από την 

αποψίλωση που προοιωνίζουν οι απολύσεις, 

καθ’όσον δεν προβλέπεται φυσικά αναπλήρωση 

των απωλειών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι 

λοιποί πιστοί των εντολών της Τρόικα επικαλούνται 

τη νομιμότητα, αφού με νόμους παράτυπους και 

αντισυνταγματικούς έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα 

των απολύσεων, αλλά στο λαό ισχυρίζονται ότι ο 

στόχος τους είναι οι παρανομίες,  τις οποίες φυσικά 

κανείς δε στηρίζει . Επιτέλους οι Γεωργιάδηδες, 

οι Μητσοτάκηδες, οι Ντινόπουλοι και όλοι οι 

χαμερπείς υπάλληλοι των «δανειστών», οι οποίοι 

ασμένως ψηφίζουν τροπολογίες για την απαλλαγή 

των τραπεζιτών από τους φόρους,  ας καταλάβουν 

το κακό που κάνουν στην Ελλάδα και το λαό της 

και ας ξεκουμπιστούν, γιατί ο λαός υποφέρει, δε 

μιλά, αλλά δεν ξεχνά και η ώρα της κρίσης δεν 

είναι μακριά. Εννοείται όμως ότι δεν πρόκειται να 

δώσει λύση και ο αλληλοσπαραζόμενος ΣΥ.ΡΙΖ.Α .

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΣΕΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ

    Ένας αυστηρός επιστάτης που επισκεπτόταν 

τακτικά τη χώρα μας για να μας λέει ότι μια 

οικογένεια μπορεί και πρέπει να ζει με 300 έως 

500 ευρώ το μήνα ( γιατί πλέον μόνο ένας δουλεύει 

συνήθως σε κάθε οικογένεια ) είναι ο Πολ Τόμσεν. 

Ο ίδιος, όμως, αμείβεται με 243 χιλιάδες ευρώ το 

χρόνο. Αλλά και τα υπαλληλάκια του, αντίστοιχα 

των γερμανοντυμένων της άλλης κατοχής δεν 

μένουν παραπονεμένα. Η διευθύνουσα σύμβουλος 

του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Τ.Χ.Σ.) Αναστασία Σακελλαρίου αμείφθηκε το 

2013 με 197.894 ευρώ, ο αναπληρωτής διευθύνων 

σύμβουλος Γιώργος Κουτσός με 164.939 ευρώ και 

το μέλος Αναστάσιος Γάγαλης  με 153.460 ευρώ...

Την ίδια ώρα χιλιάδες συμπολίτες μας ψάχνουν 

στα σκουπίδια για μια μπουκιά ψωμί... 
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Ο κος Βαρθολομαίος ξανακτυπά!
Τι, επιτέλους, επιδιώκουν οι ΗΠΑ;

Ο Πατριάρχης κατά την, θριαμβευτική (ορ-

θώς...), επίσκεψή του στη Θράκη έθεσε ξανά θέμα 

ελέγχου των εκκλησιαστών αρχών και, βεβαίως των 

οικονομικών τους (πέρα από την πνευματική «ηγε-

σία») σε όλες τις «νέες χώρες», δηλ. των περιοχών 

που απελευθερώθηκαν με τους βαλκανικούς πολέ-

μους (1912,1913), Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, 

νησιών ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκανήσου, 1948), 

Κρήτης, διακηρύσσοντας ότι «ανήκουν σ’ εμάς»!

Δεν είναι η πρώτη φορά που θέτει τέτοιο ζή-

τημα ο κ. Βαρθολομαίος, στον οποίο αντιτάχθη-

καν με σφοδρότητα ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδου-

λος και, τώρα, ο Ιερώνυμος, ευτυχώς. Δυστυχώς, 

κατά το Βαρθολομαίο, του έδωσαν σχετικές υπο-

σχέσεις οι πρώην υπουργοί Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλος(!). Το 

ζήτημα δεν είναι απλά και αθώα θρησκευτικόεκ-

κλησιαστικό, αλλά πολύ σοβαρότερα πολιτικό και 

εθνικό.. Να θυμίσουμε:

-Το Πατριαρχείο είναι (υποβαθμισμένος, 

εσκεμμένα) τουρκικός (!) θεσμός υπαγόμενος στο 

νομάρχη Κων/πολης και, θεωρητικά, θα μπορού-

σαν, πλην των άλλων, να δέχονται οι «νέες χώρες» 

οδηγίες από το τουρκικό κράτος...

-Το Πατριαρχείο ελέγχεται στην πράξη από το 

1919 από τις ΗΠΑ (κυρίως ως θεσμός αντίρροπος 

στο ορθόδοξο Πατριαρχείο Μόσχας, κάτι εξαιρε-

τικά επίκαιρης σημασίας στις μέρες μας...)

- Είναι γνωστός ο σχεδιασμός, των ΗΠΑ για 

μια... μητροπολιτική Θεσσαλονίκη 4 εκατομ. κα-

τοίκων (!)

- Είναι, επίσης, γνωστοί οι σχεδιασμοί για κα-

τακερματισμό «ατίθασων» κρατών, δηλ. λαών, των 

ΗΠΑ (και όχι μόνο...) καθώς και οι παραλογισμοί 

των Αλβανών (για Ηπειρο), Σκοπιανών (για Μα-

κεδονία), Τούρκων (για Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο) 

και Αμερικανών και Ισραηλινών (για Κρήτη), όλων 

με στενές δοσοληψίες με ΗΠΑ...

- Ο κ. Βαρθολομαίος, στην αρχή της θητείας 

του, σε επίσκεψή του στην Κρήτη δήλωσε ότι «Δεν 

προσκλήθηκε, ακόμη, στην Ελλάδα» (sic)!

Πρέπει τάχιστα να τον «μαζέψουν» οι Ελ-

ληνικές ηγεσίες, γιατί λόγω των συναισθηματι-

κών δεσμών με το Πατριαρχείο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως μοχλός διχασμού και παρε-

πόμενων κινδύνων μεγάλων. Και όλοι εμείς να 

ενημερώνουμε συνεχώς τους Έλληνες πολίτες τι 

σημαίνουν όλα αυτά και να αποκαλύπτουμε και 

αποδυναμώνουμε όσους θα συνηγορούν, άμεσα 

ή έμμεσα, στις παραπάνω επιδιώξεις. Εμείς και 

μετά πολλών άλλων που έχουν ανάλογες ευαι-

σθησίες και αποφασιστικότητα!!!

Απόπειρα προετοιμασίας κλίματος του νέου 

«σχεδίου Ανάν»

Οι ΗΠΑ και λοιποί επείγονται να διευθετήσουν 

κατά τις επιθυμίες τους τα εκκρεμή ζητήματα 

στην ευρύτερη περιοχή Βαλκανίων, Ανατολικής 

Ευρώπης (Ουκρανία) και Μέσης Ανατολής, 

που ευρίσκεται στα πρόθυρα θερμής διεθνούς 

σύρραξης. Για το σκοπό αυτό επιστρατεύουν τα 

όργανά τους στην περιοχή, για να προετοιμάσουν 

το έδαφος για τις επεμβάσεις τους, όπου αναμένουν 

ισχυρές αντιδράσεις της κοινής γνώμης που δεν 

είναι πάντοτε αρκούντως ευπειθής.

Αυτό συμβαίνει,  τώρα, εν όψει των 

«διεθνών» πρωτοβουλιών για την «επίλυση» του 

κυπριακού προβλήματος (που εκείνοι ουσιαστικά 

δημιούργησαν), όπως εκδηλώθηκε με κείμενο 

και πρωτοβουλία προφανώς των «πρόθυμων»         

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, ΔΗΜ.ΑΡ, Γεωργακικού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το κείμενο είναι προσεκτικά διατυπωμένο, 

ώστε να εκμαιευθούν υπογραφές βιαστικών 

αναγνωστών, αφελών ή ματαιόδοξων (να θεαθεί 

το όνομά τους!) πλάι στα ονόματα των παραπάνω 

κομματικών σχηματισμών με τη γνωστή θέση τους 

σε όλα τα εθνικά θέματα της Ελλάδας. Ομως ο 

στόχος κατάδηλος: Θωπευτική αντιμετώπιση της 

προκλητικής Τουρκίας, δημιουργία εντύπωσης 

άμεσης επίλυσης του Κυπριακού με κατεύθυνση 

Αμερικανοαγγλικοτουρκική.

Φυσικά η προσπάθεια είχε το αντίθετο 

αποτέλεσμα. Αποκάλυψε τους πρόθυμους να 

συμβάλλουν σε ό,τι ανθελληνικό σχέδιο και 

τέχνασμα επιχειρείται, παρόλο το φιάσκο του 

σχεδίου Ανάν, το 2004, το οποίο και τότε φανατικά 

υποστήριξαν. Καλό όμως είναι οι φίλοι του 

ΑΣΚΕ να γνωρίζουν και το κείμενο και τους 

υπογράφοντες, που παρατίθενται στην ιστοσελίδα 

μας, με τις υπογραμμίσεις δικές μας.

ΤΟ «SUCCESS STORY» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η κοροϊδία της ανάπτυξης και  του                          

success story συνεχίζεται. Η εταιρία της 

Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και η κυβέρνηση 

ανακοίνωσαν την απόφασή τους να κλείσουν τα 

2 από τα 3 εργοστάσια που λειτουργούσαν στην 

Ορεστιάδα και στην Ξάνθη. Το εργοστάσιο της 

Ξάνθης, όπως και εκείνο της Λάρισας, έχουν 

κλείσει από καιρό προκειμένου να μετατραπούν σε 

εργοστάσια βιοαιθανόλης, κάτι που δεν έγινε ποτέ. 

Απέμεινε σε λειτουργία μόνο το εργοστάσιο στο 

Πλατύ Ημαθίας και αυτό με αβέβαιο μέλλον. Με το 

κλείσιμο των δύο εργοστασίων χιλιάδες εργάτες και 

αγρότες τευτλοπαραγωγοί έμειναν άνεργοι. Τώρα 

έκλεισε και το εργοστάσιο των Σερρών. Ως πότε 

θα τους αφήνουμε να μας κοροϊδεύουν και να 

συρρικνώνουν την ελληνική παραγωγή; 
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Οι μεγαλοεπιχειρηματίες και από τις δύο 

όχθες του Ατλαντικού δεν έχουν ακόμα εξαντλήσει 

την σκληρότητά τους για την εκμετάλλευση της 

ανθρωπότητας. Μετά την κατάρρευση ή μετάλλαξη 

όλων των κομμουνιστικών καθεστώτων, των 

εθνικοαπελεθευρωτικών κινημάτων καθώς και την 

υποχώρηση των εργατικών και λαϊκών κινημάτων 

θεωρούν ότι μπορούν πλέον να κάνουν ό,τι θέλουν. 

Όσα έχουν ήδη επιβάλει στην Ελλάδα 

είναι ενδεικτικά και έρχονται και τα χειρότερα. 

Πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής για να πιστεύει 

τα χονδροειδή ψεύδη του κάθε Παπαδήμου, 

Γιωργάκη, Στουρνάρα, Χαρδούβελη, Σαμαρά ότι 

«έρχονται καλύτερες μέρες». Μεγάλες επιχειρήσεις, 

η κομισιόν της ΕΕ και οι ιθύνοντες των ΗΠΑ 

διαπραγματεύονται πυρετωδώς από τον Ιούλιο του 

2013 τη Διαντλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου 

και Επενδύσεων (TTIP). Τα πάντα κρατούνται 

μυστικά όχι μόνο από τους λαούς αλλά και από τους 

ευρωβουλευτές και τα μέλη του Κογκρέσου που θα 

κληθούν να ψηφίσουν την απάνθρωπη συμφωνία 

σε ένα χρόνο (Ιούλιος 2015).

Ένα θέμα που θα περιέχει η ΤΤΙP και 

αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα είναι η «προστασία 

των ξένων επενδύσεων μέσω της επιβολής 

σχετικής ρήτρας». Κάποιος ξένος επενδυτής στην 

Ελλάδα δηλαδή μπορεί να στρέφεται κατά του 

Ελληνικού κράτους και να ζητά αποζημιώσεις για 

διαφυγόντα κέρδη, εάν το ελληνικό δημόσιο του 

ζητήσει να προστατεύει το περιβάλλον στο οποίο 

επένδυσε ή του ζητήσει σεβασμό των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων ή απαγορεύσει γενετικά 

τροποποιημένα προϊόντα. Όπως εξελίσσεται η 

κατάσταση με το ΤΑΙΠΕΔ να ξεπουλάει όσο-όσο 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια θα φτάσουμε 

στο σημείο να πληρώνουμε εκατομμύρια αιωνίως 

σ’αυτά τα ξένα αρπακτικά. Η ελληνική(;) κυβέρνηση 

έχει βιαστεί να δείξει σ’ αυτά τα αρπακτικά ότι η 

Ελλάδα είναι διατεθειμένη να τους πληρώνει 

συνεχώς, αφού έχει ήδη υπογράψει 43 σχετικές 

διμερείς συμφωνίες που περιέχουν τέτοιες ρήτρες. 

Η εκδίκαση θα γίνεται από ένα τριμελές διεθνές 

διαιτητικό δικαστήριο, σαφώς μεροληπτικό υπέρ 

του επενδυτή, με αποφάσεις αμετάκλητες. Ως προς 

την απορρύθμιση των κανόνων ασφαλείας για τα 

τρόφιμα ενδεικτική είναι η κατάργηση ήδη από την 

ευρωπαϊκή ένωση της «αρχής της προφύλαξης». 

Έτσι γίνονται δεκτά στις χώρες τις ΕΕ αμερικανικά, 

μεταλλαγμένα, κρέατα με αντιβιοτικά και αυξητικές 

ορμόνες, πουλερικά επεξεργασμένα με χλώριο και 

πρόσθετα που περιέχουν αρσενικό. Ηδη ετοιμάζεται 

η αντίστοιχη συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά (CETΑ) που 

προβλέπει ιδιωτικοποίηση του νερού, της υγείας, 

της παιδείας και όποιας δημόσιας επιχείρησης θα 

έχει απομείνει. 

 Οι κυβερνώντες  που υπογράφουν 

αυτές τις συμφωνίες δεν πρέπει, επιτέλους, να 

λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν; 

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η TTIP

ΚΟΙΤΑ ΠΟΙΟΙ ΜΙΛΑΝΕ!

Πολλές φορές μας έχουν μαλώσει οι Γερμανοί 

ότι υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα (συμφωνεί και 

ο Γιωργάκης – «κυβερνώ μια διεφθαρμένη χώρα» ). 

Αυτή τη διαπίστωση , μάλιστα , τη χρησιμοποίησαν 

και ως ένα από τα επιχειρήματα για να μας 

επιβάλλουν τα μνημόνια. Ποιοι οι Γερμανοί, που 

οι εταιρείες τους δωροδοκούσαν τους πάντες για να 

πουλάνε σε διπλή και τριπλή τιμή φορτώνοντας και 

πνίγοντας τη χώρα στα χρέη.

Τα νέα από τη Γερμανία όμως είναι ότι στη 

Γερμανία τα πράγματα είναι χειρότερα από την 

Ελλάδα. Η Deutsche Welle μετέδωσε ότι σε 

πολλά μεγάλα έργα στη Γερμανία παρουσιάζονται 

αναπάντεχα προβλήματα. Καθυστερήσεις, 

εκρηκτικές αυξήσεις κόστους, κακοτεχνίες, 

διασπάθιση δημοσίου χρήματος και διαφθορά. 

Το κόστος πολλές φορές διπλασιάζεται και τα 

υπερκέρδη καταλήγουν στις τσέπες εργολάβων και 

μεσαζόντων. 

Το  Der Spiegel, στο ίδιο πνεύμα, έγραψε 

ως συγκεκριμένο παράδειγμα το νέο αεροδρόμιο 

του Βερολίνου ,Willy Brandt. Μόνο για τον 

καθαρισμό , τη συντήρηση και την παροχή 

ενέργειας στο ημιτελές και εκτός λειτουργίας 

αεροδρόμιο το Γερμανικό δημόσιο πληρώνει 20 

εκατομμύρια ευρώ το μήνα (τα περισσότερα για 

τον ...24ωρο φωτισμό του), περισσότερα από όσα 

δίνει για το εν λειτουργία αεροδρόμιο Τέγκελ 

του Βερολίνου, όπου πάνω από 400 αεροπλάνα 

προσγειώνονται ή απογειώνονται καθημερινά. 

Ο διευθύνων σύμβουλος Χάρτμουτ Μέχντορν 

αρνείται να δεχτεί οποιονδήποτε έλεγχο λέγοντας 

ότι «δεν μπορεί ο καθένας να κρυφοκοιτάζει». Το 

αεροδρόμιο ενδέχεται να χρεοκοπήσει πριν αρχίσει 

να λειτουργεί. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 1,7 

δις , τώρα έχει φτάσει στα 4,3 δις και κανείς δεν 

πιστεύει ότι θα σταματήσει εδώ. 

Ένα άλλο σκάνδαλο στο οποίο αναφέρεται το 

Spiegel είναι η κατασκευή του κτηρίου συναυλιών 

της Φιλαρμονικής του Έλβα στο Αμβούργο που από 

272 εκατ. έχει εκτιναχθεί στα 789 εκατ. χωρίς να 

έχει τελειώσει ακόμη.

Ποιος έχει το σθένος να «μαλώσει» τους 

Γερμανούς για όλα τα παραπάνω; Ο κύριος 

Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος ή τα ΜΜΕ τους;



σελ. 7

     Τουλάχιστον ερωτηματικά προκαλεί η, πριν λί-

γους μήνες, ξαφνική (;) ανακάλυψη από τα διεθνή 

ΜΜΕ ότι οι τζιχαντιστές του λεγόμενου Ισλαμικού 

κράτους (ISIS), που πολεμούσαν(;) για την ανατρο-

πή του Ασαντ στη Συρία, έχουν καταλάβει τη βο-

ρειανατολική Συρία (35%) και μεγάλο μέρος του 

κεντρικού Ιράκ, δηλ. περιοχές με πολλες πετρελαι-

οπηγές και διυλιστήρια. Είναι  άρτια εξοπλισμένοι 

με αμερικανικά όπλα, με άρματα και οχήματα μά-

χης, που δήθεν πήραν από τον ιρακινό στρατό. Εί-

ναι γνωστό ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο, σε ειδι-

κή συνεδρίαση τον Ιανουάριο του 2014, ψήφισε τη 

χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό μέχρι τις 30 Σε-

πτέμβρη 2014, όχι μόνο του «Ελεύθερου Συριακού 

Στρατού», αλλά και των Τζιχαντιστών του «Ισλα-

μικού Κράτους», που ενισχύονται από τα σουνιτι-

κά θεοκρατικά καθεστώτα του Περσικού και την 

Τουρκία (νομίζοντας ότι έτσι μειώνει την κουρδι-

κή απειλή). Ολοι  σύμμαχοι των ΗΠΑ. 

     Οι «έξαλλοι» τζιχαντιστές, που σε βίντεο φαίνε-

ται να σφάζουν  δυτικούς και αντιπάλους και προ-

βαλλονται δεόντως από τα δυτικά ΜΜΕ,  δεν λένε 

κουβέντα κατά του Ισραήλ(!). Μάλιστα ο πρώην 

πράκτορας της NSA και της CIA Edward Snowden 

ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΛΗ  ή ΔΥΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ;
αποκάλυψε ότι ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους 

του Ιράκ και της Συρίας Abu Bakr Al Baghdadi είχε 

εκπαιδευτεί στο Ισραήλ. Επίσης, λέγεται ότι το πε-

τρέλαιο των περιοχών που ελέγχουν  το εμπορεύο-

νται με την Τουρκία και το Ισραήλ κερδίζοντας περί 

τα 3 εκ. δολάρια την μέρα. Οι βομβαρδισμοί των 

ΗΠΑ και των θλιβερών της Γαλλίας είναι για ξεκάρ-

φωμα; Εκφράζουν ενδοαμερικανικές αντιθέσεις; ή 

οριοθετούν τις περιοχές κυριαρχίας των σουνιτών;

      Από την εποχή του υιού Μπους λένε ότι υπήρ-

χαν σχέδια ανατροπής των συνόρων που ορίστη-

καν με τη γαλλοβρετανική συμφωνία Σάικς-Πικό το 

1916. Δηλ. τη δημιουργία ενός σιϊτικού,  ενός σου-

νιτικού και ενος κουρδικού κράτους που να έχουν 

διαρκή αντιπαλότητα  με σκοπό την αποδυνάμω-

ση του Ιράν και των θεοκρατικών καθεστώτων του 

Περσικού Κόλπου, ώστε να διατηρούν οι ΗΠΑ και 

οι «πρόθυμοι» δυτικοί το ρόλο του επικυρίαρχου 

για τον έλεγχο των πετρελαίων. Ετσι όλες οι ισορ-

ροπίες θα ανατραπούν, χωρίς κατ΄ανάγκη να ευο-

δωθούν τα σχέδια των ΗΠΑ, που σήμερα δεν εί-

ναι πλεον παντοδύναμες, ενώ η Τουρκία παζαρεύ-

ει από φίλος και υποστηρικτής τους να γίνει εχθρός 

των Τζιχαντιστών!  

Οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν ακαριαία την 

ευκαιρία που τους έδωσε ο αμερικανός ΓΑΠ και η 

ανεκδιήγητη παρέα του και τάχα αντεκδικούμενοι 

επιτέθηκαν ολομέτωπα, με φύλλο συκής την Τρό-

ικα, στη χώρα μας. Ισχυρίζονται πως θέλουν το 

«καλό» μας, να πατάξουν τη διαφθορά και τη φο-

ροδιαφυγή και να μας οδηγήσουν στην ...Ανάπτυξη.

Ολοι, πλέον, όμως γνωρίζουν τι επιδιώκουν 

αυτοί οι απόγονοι των ναζιστών και συνεχιστές των 

στη χώρα μας. Μας ζητούν να τηρούμε τις υποχρε-

ώσεις μας, αλλά αυτοί αρνούνται και να συζητή-

σουν την πληρωμή των εκατοντάδων δισεκατομ-

μυρίων που μας χρωστάνε.

 Μας ζητούν να πληρώνουμε τους (άδικους) 

φόρους μας κι εκείνοι αρνούνται να πληρώσουν 

π.χ. τα χρέη (600 εκατομ.) της Χόχτιφ του Αερο-

δρομίου προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς 

φορείς, παρά τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

 Μας ζητούν να πατάξουμε τη διαφθορά κι 

εκείνοι καλύπτουν π.χ. απόλυτα την ανεκδιήγητη 

Siemens (που ακόμη απλώνεται σ’όλη τη χώρα). 

Η ζημιά που μας προκάλεσε ξεπερνά το 1δις., «συ-

ζήτησαν» για 400 εκατομ. και τελικά συμφώνησαν 

(!) στα 92 εκατομ. με τα οποία θα χρηματοδοτού-

νταν δράσεις (!) κατά της διαφθοράς από επιτρο-

πή με τέσσερα μέλη Έλληνες (;) και τρεις υπαλλή-

λους της Siemens (!!). Και φυσικά δεν έγινε τίπο-

τα, εκτός από 100 υποτροφίες (!) για γερμανικά πα-

νεπιστήμια, ώστε να κατασκευάσουν όργανά τους.

- Ιδρύουν εταιρείες εδώ, για να βοηθήσουν 

την ...Ανάπτυξη και διάθεση ελληνικών προϊόντων, 

όπως διαλαλούσε π.χ. το δίκτυο ανά την Ελλάδα 

της «Lidl» και τώρα μας εξακοντίζει καθημερινά 

διαφημίσεις για ...γαλλικά (έχουν μετοχές και Γάλ-

λοι ;) κρασιά!!!

Και εμείς τι κάνουμε, μια που τα γνωστά κόμ-

ματα κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ακόμη και τα 

τάχα αντιμνημονιακά; 

Δεν έπρεπε π.χ. ούτε να πλησιάζουμε καν 

τα όποιου είδους καταστήματά τους; 

Δεν έπρεπε να ζητούμε, πριν να πληρώσου-

με (έχουμε δεν έχουμε) τις δόσεις μας, να μας δεί-

ξουν τις αποδείξεις πληρωμής των ξένων; Δεν 

έπρεπε να ζητούμε με πολλές υπογραφές απ’ό-

λους τους υποψήφιους και εκλεγμένους βουλευ-

τές να μας πουν τι έκαναν για όλα τα γερμανικά 

(και όχι μόνο) όργια στη χώρα μας;

Αυτά και πολλά άλλα ανάλογα είνα, εύκο-

λα να γίνουν και θα αποτελούσαν μια καλή αρχή 

για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση 

της χώρας μας.

Κατορθώματα  των Γερμανών στην Ελλάδα
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  Η υποτέλεια της ελληνικής κυβέρνησης, όπως 

εκφράζεται με τη συμμετοχή μας στην  Ε.Ε., μας 

οδήγησε σε άλλη μία οικονομική καταστροφή. Η 

Ελλάδα, ακολουθώντας όλα τα κράτη μέλη, καθώς 

και τους υποτελείς των Αγγλοαμερικανών, επέβαλε 

εμπάργκο στα ρωσικά προϊόντα. Η απάντηση των 

Ρώσων ήταν, ως αναμενόταν, άμεση. Σταμάτησαν 

να εισάγουν, πέραν των ευρωπαϊκών, και ελληνικά 

αγροτικά και άλλα προϊόντα. Χιλιάδες Έλληνες 

έμειναν άνεργοι. Σε μία βδομάδα το ελληνικό 

χρηματιστήριο έπεσε περισσότερο από κάθε άλλο 

στον κόσμο: -9.4%.

  Η ανοησία του Ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών έφτασε στο σημείο να ζητάει από τη 

Ρωσία μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση για την Ελλάδα. 

Το ίδιο ζήτησε και ο Μανώλης Γλέζος, ενώ ο 

ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξαφανίστηκε! Και πώς να μην 

εξαφανιστεί, αφού το προφανές είναι ότι η Ελλάδα, 

αν θέλει να αποφύγει την ολοκληρωτική οικονομική 

καταστροφή, πρέπει να αποχωρήσει από την Ε.Ε. 

, κάτι που ούτε διανοούνται ούτε στην κυβέρνηση 

ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρωσία (πολύ ορθά) απέρριψε 

το αίτημα λέγοντας ότι δεν έχει κανένα λόγο να 

συμπεριφερθεί πιο ευνοϊκά προς την Ελλάδα, αφού 

η Ελλάδα ακολούθησε ακριβώς την πιο σκληρή 

γραμμή των Βρυξελλών και της Ουάσινγκτον.

  Η ζημιά από τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. και 

το εμπάργκο της δεν περιορίζεται στα παραπάνω. 

Μέρος των προϊόντων που μέχρι τώρα η Ρωσία 

εισήγε από την Ελλάδα, τα εισάγει από την Τουρκία. 

Επίσης έχουμε τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά 

με τη Ρωσία, που ασφαλώς θα επηρεαστούν. 

Τέλος δεν γνωρίζουμε κατά πόσον οι Ρώσοι θα 

μας δημιουργήσουν το χειμώνα προβλήματα στην 

παροχή φυσικού αερίου.

   Οι Δυτικοί, σαν να είναι όλος ο κόσμος δικός 

τους, αποφάσισαν μόνοι τους ότι η κυβέρνηση 

Γιανουκόβιτς ήταν παράνομη, οργάνωσαν και 

χρηματοδότησαν αντιρωσικές διαδηλώσεις με 

τη συμμετοχή κυρίως ακροδεξιών νεοναζιστικών 

δυνάμεων, αποφάσισαν μόνοι τους ότι το Μαλεσιανό 

αεροπλάνο το έριξαν οι Ρώσοι και αποφάσισαν πάλι 

μόνοι τους ότι τον εμφύλιο που σήμερα διεξάγεται 

στην Ουκρανία τον δημιουργούν οι Ρώσοι. 

  Τελικά διόρισαν από το παρασκήνιο μια 

κυβέρνηση χωρίς καμιά λαϊκή νομιμοποίηση (χωρίς 

εκλογές). Αυτή η κυβέρνηση περιλαμβάνει ουκ 

ολίγους νοσταλγούς των ναζί και περιφρονεί όλα 

τα δικαιώματα των μειονοτήτων μεταξύ των οποίων 

και της ελληνικής (Μαριούπολη) που αριθμεί 

250.000 ψυχές. Ακόμη και η χρήση της γλώσσας 

απαγορεύεται. Απαραίτητη είναι η σύγκριση με την 

Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Κριμαία, όπου όλα τα δικαιώματα των μειονοτήτων 

είναι σεβαστά και μάλιστα δύο αντιπρόεδροι της 

τοπικής κυβέρνησης είναι Έλληνες.

  Οι Δυτικοί το μόνο που έχουν να αντιτάξουν 

απέναντι στον Ουκρανικό λαό είναι η ανηλεείς 

βομβαρδισμοί από αεροπλάνα, άρματα και 

πυροβόλα. Δεν νομίζουμε ότι θα έχουν αποτέλεσμα 

ούτε μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα 

για πολύ. Ήδη, όταν οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι θα 

στείλουν κομβόι με ανθρωπιστική βοήθεια στην 

ανατολική Ουκρανία, οι Δυτικοί απείλησαν ότι θα 

το βομβαρδίσουν, αλλά το κομβόι έχει ήδη φτάσει 

στον προορισμό του.

  Η Ε.Ε. μαζί με την Ελληνική κυβέρνηση 

κοροϊδεύουν τους Έλληνες παραγωγούς να 

«περιμένουν λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», 

ενώ είναι βέβαιο ότι καμιά λύση δεν θα έρθει 

(κοροϊδεύουν ακόμη και για τα ποσά που θα 

δώσουν ως αποζημίωση), ή ότι θα βρουν άλλες 

αγορές, που ούτε αυτές πρόκειται να βρεθούν. Το 

τελικό συμπέρασμα είναι ότι χάσαμε τον κυριότερο 

σύμμαχο στην περιοχή μας. Αλλά τι να περιμένει 

κανείς, όταν τόσο σοβαρά ζητήματα τα χειρίζεται 

ένας τέτοιος άνθρωπος που βρέθηκε (με την ψήφο 

Ελλήνων πολιτών δυστυχώς) υπουργός εξωτερικών.

  Τα ίδια με την Ελλάδα υπέστη και η 

Κύπρος, αφού και η κυβέρνηση Αναστασιάδη 

ευθυγραμμίστηκε πλήρως και αυτή με τη γραμμή 

Ουάσινγκτον – Βερολίνου. Το κόστος της ήταν 15 

εκατομμύρια ευρώ. 

  Τελικά οι χώρες που προσπάθησαν να 

τιμωρήσουν τους Ρώσους (Ελλάδα, Πολωνία, 

Τσεχία, Κύπρος κ.λπ.) υπέστησαν μεγαλύτερη 

ζημιά από τους Ρώσους και τώρα τους παρακαλούν 

να δείξουν επιείκεια...  

(Αναλυτική περιγραφή για τα της Ουκρανίας 

στα Επίκαιρα Κείμενα της ιστοσελίδας μας, που 

χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι το παρακάτω:

«Από το παράδειγμα της Ουκρανίας, είναι 

ανάγκη να διδαχθούμε καταρχάς ότι η πολιτισμι-

κή και εθνική ενότητα μιας χώρας, ιδιαίτερα αν 

βρίσκεται σε εύαισθητη γεωπολιτική περιοχή, 

είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μην καταστεί 

αυτή η χώρα έρμαιο στις γεωπολιτικές ορέξεις 

του κάθε ισχυρού. Είναι προαπαιτούμενο για την 

ενότητά της, την ανάπτυξή της, την πολιτική της 

ομαλότητα, τελικά την ίδια της την υπόσταση. 

Αυτή είναι μια από τις προυποθέσεις που μετά 

τη Μικρασιατική Καταστροφή και τις ανταλλα-

γές πληθυσμών επέτρεψαν στη χώρα μας να επι-

βιώσει και καλό είναι να το έχουμε στο νου μας 

όποτε, συζητάμε για το μεταναστευτικό.».




