
η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.
Οκτώβριος 2020

Γραφεία : Τζώρτζ 12, 7ος όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77, 
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 , ιστοσελίδα  http://www.aske.gr

αρ. φύλλου 184

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΑΣΚΕ
Λόγω του κορονοϊού αναβαλλεται,  μέχρι 

νεωτέρας, η ετήσια συνεστίαση μελών και φίλων 
του ΑΣΚΕ.               Σας ευχαριστούμε

(συνέχεια στη σελ. 5)

(συνέχεια στη σελ. 2)

Ο Ελληνισμός  σε κίνδυνο 
από τις ενδοτικές ηγεσίες

 Είναι, πλέον, ολοφάνερο το ότι ο ενδοτι-
σμός του πολιτικού, και όχι μόνο, συστήματος 
κυριαρχεί στην αντιμετώπιση των  εθνικών μας 
θεμάτων. Με την Τουρκία, να απαιτεί την υποτα-
γή μας, με το Κυπριακό να έχει «ξεχαστεί», με τη 
«Βόρεια Μακεδονία» αναγνωρισμένη με την «συμ-
φωνία» των Πρεσπών να αναγορεύεται σε «ιστο-
ρική» και γενικά να πράττουμε ό,τι μας ζητούν οι 
«άλλοι» θεωρώντας μας δεδομένους, σύμφωνα με 
το «δόγμα» Μητσοτάκη.

Οι «κόκκινες γραμμές» Μητσοτάκη στον 
Εβρο το Μάρτη, που σημειωτέον στήριξε αφανώς η 
Γερμανία για να μην κατακλυσθεί η ίδια  από εκα-
τοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες, καταργήθη-
καν στο Αιγαίο και  στην ΑΟΖ μας αφήνοντας την 
Τουρκία ασύδοτη. «Η προάσπιση των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων» δηλ. της ΑΟΖ μας, που δήλω-
ναν τότε κυβερνητικοί  αξιωματούχοι («Η υπερά-
σπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων δεν είναι διαπραγματεύσιμο αγα-
θό» ο καραμανλικός Δένδιας 13/5/2020) κατέλη-
ξε στο να «παρακολουθούμε» ως θεατές τηλεοπτι-
κά  τις βόλτες των τουρκικών ερευνητικών και πο-
λεμικών πλοίων και τις ευθείες απειλές των Τούρ-
κων. Και όχι μόνο αυτό· Μητσοτάκης και Τσίπρας 
μας παραπλανούν ότι για την τουρκική επιθετικό-
τητα  θα μας υποστηρίξουν οι ξένοι, δηλ. η Ε.Ε., 
το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η Γαλλία κ.λπ., όπως μας βομ-
βαρδίζουν καθημερινά τα ΜΜΕ τους, ενώ σε όλους 
τους τόνους ο Μητσοτάκης μας προετοιμάζει για τη 
Χάγη. Στις 9/9 /2020 με άρθρο του σε ξένες εφη-
μερίδες αναγνώριζε γιά πρώτη φορά ότι υπάρχουν 
«διαφορές» και δήλωνε ότι η περιοχή τοῦ Καστελ-
λόριζου όπου «Ελλάδα και Τουρκία διεκδικούν δι-
καιώματα» είναι «μή οριοθετημένη».

«...Κατά τήν ἐπίσκεψη Πομπέο ὁ Πρωθυ-
πουργός δήλωσε «εὐθυγραμμισμένος μέ τό Σταίητ 
Ντηπάρτμεντ» καί δεσμεύτηκε ὅτι δέν θά προχωρή-
σει σέ «μονομερεῖς ἐνέργειες» (σ.σ. 12 μίλια, ἔρευ-

Χάος στο Διεθνές Πεδίο,
κίνδυνοι για τις μικρές χώρες, 

αλλά και ευκαιρίες...
Η από καιρό διαφαινόμενη μείωση της παγκό-

σμιας επιρροής των ΗΠΑ, σε θετικές και αρνητικές 
σχέσεις, λόγω της ανάδυσης νέων δυνάμεων αλλά 
και των εκρηκτικών εσωτερικών αντιθέσεών τους, 
μοιάζει να σημαίνει πρώιμο τέλος της αμερικανο-
ευρωπαϊκής παγκοσμιοποίησης(!), να δημιουργεί 
την αίσθηση κενού εξουσίας και, με την προσπά-
θεια πολλών νέων «παικτών» να επωφεληθούν, να 
επικρατεί πλέον χάος στις διεθνείς σχέσεις, προοί-
μιο παγκόσμιων αλλαγών.

Η επίθεση της μισής Αμερικής (ΗΠΑ) και όλων 
των άλλων (πλην, ίσως, της Ρωσίας...) κατά της πο-
λιτικής Τραμπ, το «ατύχημα» του κορονοϊού, το κα-
ταστροφικό όπως εξελίσσεται, η επίθεση της κινε-
ζικής οικονομίας και ισχύος, το τζιχαντικό Ισλάμ 
(με επικεφαλής την Τουρκία του Ερντογάν) και η 
αφύπνιση των κρατών-εθνών δημιουργούν παγκό-
σμια ρευστότητα, δυνητικές ευκαιρίες σε μικρούς 
παίκτες (με πραγματικά εθνικές ηγεσίες) και, για 
την ώρα, διαφαινόμενο χάος, άγνωστης κατάληξης.

Το φαινόμενο Τραμπ
Είχαμε γράψει το Σεπτέμβριο του 2016 (αρ 

φύλλου «Ε» 167) τι σημαίνει η επιτυχής άνοδος 
του Τραμπ στις ΗΠΑ, που διέρρηξε όλα τα φίλτρα 
ελέγχου του πολιτικού (και όχι μόνο) κατεστημέ-
νου της χώρας, ώστε ο εκάστοτε Πρόεδρος, δυνη-
τικά παντοδύναμος πλανητάρχης, να είναι υποτα-
κτικά υπό τον έλεγχο και, προς γενική και παγκό-
σμια έκπληξη και παρά τα προγνωστικά, εξελέ-
γει Πρόεδρος. Δεν είχαν προσέξει τις αλλαγές των 
καιρών! Δεν είχαν παρατηρήσει ή εκτιμήσει σω-
στά τις αντιδράσεις στις υπερεθνικές συνάξεις τύ-
που Μπίλντεμπεργκ, Ελβετικών απόρθητων θέσε-
ων (Νταβός κ.λπ), Δελφών (!), που όμως γίνονταν 
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νες), ἐνῶ ὁ Ἀμερικανός Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν χω-
ρίς νά πεῖ οὔτε μία φορά τήν λέξη «Τουρκία» δέχθη-
κε ὅτι ὑπάρχει θέμα ἀποστρατιωτικοποίησης τῶν 
νήσων ἀλλά τό παρέπεμψε πρός ἐπίλυση στό Διε-
θνές Δικαστήριο τῆς Χάγης.<...> Τούτων δοθέντων 
τό συνυποσχετικό εἶναι ἕτοιμο καί ἡ διαδικασία γιά 
τήν Χάγη τροχιοδρομεῖται, ἄν ὁ διάλογος ἀποτύχει 
λόγω τῆς ἀναμενόμενης ἡρωικῆς μας ἀντίστασης. Ἡ 
Χάγη θά δικάσει λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τούς χάρτες 
τοῦ τουρκολιβυκοῦ μνημονίου, τίς συμφωνίες ὁρι-
οθέτησης Ἑλλάδος – Ἰταλίας καί Ἑλλάδος – Αἰγύ-
πτου μέ τούς χάρτες τους, τά ὁποῖα τετελεσμένα δη-
μιουργήθηκαν ἀπό τό «Ὀρούτς Ρέις» στήν ὑφαλο-
κρηπῖδα μας, καί βεβαίως μέ βάση τίς νέες διαφο-
ροποιημένες ἑλληνικές θέσεις περί ἐπήρειας νήσων, 
μέσης γραμμῆς, συνεκμετάλλευσης, 12 μιλίων, ἀμφι-
σβητούμενων περιοχῶν, θαλασσίων ζωνῶν ὅπως 
αὐτές προκύπτουν ἀπό ἐπίσημα κείμενα, Συμφωνί-
ες καί δημόσιες δηλώσεις.» (από το άρθρο του κα-
ραμανλικού Μανώλη Κοττάκη «ΟΤΑΝ ἡ ἀλλαγή γί-
νεται σταδιακά, σταγόνα σταγόνα…» στη «Δημο-
κρατία» 3/10/2020).

Το «δόγμα του μη πολέμου» που προ-
ωθούσε και προωθεί  η Ντόρα, συνομιλητής με τους 
εκπροσώπους του τουρκικού προξενείου στη Θρά-
κη, έχει βρεί «άξιους συμπαραστάτες», όπως ο επα-
ναδιορισμένος  από το Μητσοτάκη  «σύμβουλος» 
Εθνικής Ασφαλειάς (!!!) Θαν. Ντόκος, αυτός του 
ΕΛΙΑΜΕΠ, που υποστηρίζει τη συνεκμετάλλευση 
του Αιγαίου με την Τουρκία. Οπως ο σημιτικός, τι 
άλλο,  Παν. Ιωακειμίδης, συμβουλος και της Φώ-
φης, υπέρμαχος της Χάγης, υπέρ της «μη απομό-
νωσης της Τουρκίας» και αντίθετος στην απόρριψη 
του σχεδίου Ανάν. Οπως ο Άξελ Σωτήρης Βαλντέν  
«αριστερός» του ΣΥΡΙΖΑ (υπηρέτησε στις Βρυξέλ-
λες και διδάσκει εκεί) ο οποίος, πιστός στο «δόγμα 
του μη πολέμου», συμφωνεί (άρθρο του στην Εφ-
Συν)  με το Γεραπετρίτη για τα 6 μίλια και διαφω-
νεί με το ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα παριστάνοντας τον 
υπερπατριώτη υπερθεματίζει για τα 12 μίλια, που 
δεν τα επέκτεινε όταν ήταν κυβέρνηση. Αλλά και το 
ΚΚΕ υποστηρίζει με τον Κουτσούμπα στη Βουλή 
ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων σε 12 μί-
λια είναι αντίθετη με τα «λαϊκά συμφέροντα»(!), 
παρόλο που  η Ρωσία δεν είναι πλέον ΕΣΣΔ ώστε 
να εμποδίζεται η διέλευση των πλοίων της από το 
Αιγαίο. Αλλωστε η Ρωσία αναγνωρίζει ότι είναι δι-
καίωμα μας η επέκταση στα 12 μίλια. 
 Είναι φανερό ότι οι «πρόθυμοι», που υπο-
στηρίζουν τη φινλαδοποίηση της Ελλάδας ως δορυ-
φόρου της Τουρκίας δε λείπουν. ΕΛΙΑΜΕΠ, ΜΚΟ, 

Ο Ελληνισμός  σε κίνδυνο από τις ενδοτικές ηγεσίες
(συνέχεια από τη σελ. 1) ΜΜΕ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ διαθέτουν πληθώρα από αυ-

τούς. Φαίνεται ότι και η κατάργηση των παρελά-
σεων, που ξαναποφάσισε η κυβέρνηση, εντάσσε-
ται στη λογική της «αποφυγής μονομερών ενεργει-
ών», προς αγαλλίαση των συριζαίων.
 Η αφωνία Μητσοτάκη για το Κυ-
πριακό είναι αποτέλεσμα της επίσκεψης Πομπέο 
για «αποφυγή μονομερών ενεργειών». Παρά τις 
κατάφωρες τουρκικές παραβιάσεις στην Κύπρο, 
απέφυγε  οποιαδήποτε αναφορά σ’ αυτές και στο 
Κυπριακό στη Γεν. Συνέλευση   του ΟΗΕ, παρό-
λο που η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι εγγυήτρια 
δύναμη.  Ενώ η Τουρκία παραβιάζει στην Κύπρο 
ΑΟΖ, ψηφίσματα του ΟΗΕ και ό,τι άλλο θέλει με 
σκοπό την  αποκοπή της Ελλάδας από το Κυπρια-
κό, ο ενδοτισμός Μητσοτάκη και σια τη διευκολύ-
νουν. 
  Η «συμφωνία» των Πρεσπών  στις 
12/6/2018, που υπαγόρευσαν στον Τσίπρα ΗΠΑ 
και Γερμανία και η απέλαση των Ρώσων διπλω-
ματών ένα μήνα αργότερα, όλοκλήρωσε τον πολι-
τικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν επιβλαβής για 
τους ξένους να αναλάβει ο Τσίπρας, που συνομι-
λούσε μόνος του επί 2 ώρες με τον Ερντογάν χωρίς 
να ανακοινωθεί τί ελέχθη (τώρα μάλιστα κατηγο-
ρεί τη ΝΔ για μυστική διπλωματία!), και άλλη μει-
οδοτική συμφωνία, αυτή με την Τουρκία. «Να μην 
είμαστε μοναχοφάηδες» μας κατηγορούσε ο Κο-
τζιάς, ενώ συριζαίοι βουλευτές ήθελαν μια «συμ-
φωνία» των Πρεσπών με την Τουρκία . Θα ξεση-
κώνονταν κι οι πέτρες.
  Ετσι η «δουλειά» ανατέθηκε στο Μητσο-
τάκη, ο οποίος, μάλιστα, αποδέχθηκε πλήρως  τη 
«συμφωνία» των Πρεσπών, γι’ αυτό και ο Ζάεφ τον 
ευχαρίστησε για τους...  αγώνες του υπέρ της «Βό-
ρειας Μακεδονίας», που δεν έχει εφαρμόσει πλή-
ρως την  «ιστορική συμφωνία». Αυτή συντάχθηκε 
έτσι ώστε να μη  προβλέπει ρήτρα κατάργησης, σε 
περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της από έναν 
από τους συμβαλλόμενους. Προφανώς τη συνέτα-
ξαν οι «άλλοι». Ετσι ο Μητσοτάκης, που δημο-
σκοπικά υπερτερεί, ανέλαβε τις «υποχρεώσεις» 
του Τσίπρα και για τα ελληνοτουρκικά και για το 
Σκοπιανό, εκλιπαρώντας την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ 
για «συνομιλίες» και συμβιβασμούς με τον Ερ-
ντογάν. Και θα το είχε πράξει νωρίτερα, αν δεν 
φοβόταν τις εσωκομματικές αντιδράσεις και τη 
λαϊκή οργή.   
 Ο Ελληνισμός κινδυνεύει πλέον σο-
βαρά όσο υπάρχουν ενδοτικές ηγεσίες τύπου 
Μητσοτάκη-Τσίπρα. Οι κίνδυνοι συρρίκνω-
σης της Ελλάδας και του Ελληνισμού είναι 
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πλέον ορατοί.
 «… η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύσει εις 
την ακαρδίαν μας μόνον το αίσθημα το Ελληνι-
κόν. Ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης».(Ιω-
άννης Καποδίστριας)

Η πανδημία και οι συνέπειές της εδώ
 Η πανδημία, που ξεκίνησε από την Κίνα 
το 2019 και με ευθύνη της καθώς και του ελεγχό-
μενου από αυτήν Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας, που καθυστέρησαν να προειδοποιήσουν για τις 
συνέπειες, εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλο τον πλανή-
τη και άλλαξε άρδην τις ζωές μας και τις κοινωνί-
ες μας (δες σχετικό  άρθρο στο φύλλο της «Ε» 183 
του Ιουνίου και άλλο στο παρόν φύλλο) . 
   Η πανδημία έχει πολλαπλές επιπτώσεις στη 
δημοκρατία, στην κοινωνία, στην οικονομία, στις 
διεθνείς  και στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι ασφυκτι-
κοί περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση, η οικο-
νομική συρρίκνωση, που έκανε τους φτωχούς φτω-
χότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους, ο δρα-
στικός περιορισμός των ανθρώπινων σχέσεων, ο 
ουσιαστικός αποκλεισμός της Τέχνης  σε συνδυα-
σμό με τον συνεχή βομβαρδισμό από τα ΜΜΕ για 
την πανδημία, που σπέρνουν το φόβο, καθιστούν 
τις πλειονότητες της κοινωνίας πιο συντηρητι-
κές. Κι αυτό βάζει σε πειρασμό τις κάθε λογής 
εξουσίες...      
 Στη χώρα μας, η κυβέρνηση της ΝΔ επαί-
ρεται ότι έχει πετύχει καλύτερες επιδόσεις από τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως αφού διανύθηκε η 
πρώτη φάση με το γενικό lockdown, στη συνέχεια 
άνοιξε τα σύνορα πρακτικά ανεξέλεγκτα (δειγμα-
τοληπτικοί έλεγχοι με «αλγόριθμο» μας είπαν). 
Στην πραγματικότητα υπέκυψε στους ισχυρούς tour 
operators, όπως η γερμανική TUI, που απείλησαν 
ότι θα ακυρώσουν τα τουριστικά «πακέτα» τους, 
αν επιβληθεί, έστω και ολιγοήμερη, καραντίνα σε 
ξένους τουρίστες, ακόμη κι από χώρες με πολύ αυ-
ξημένο αριθμό κρουσμάτων. Ετσι  στο όνομα του 
ξένου τουρισμού και της τόνωσης της οικονομίας, 
τα κρούσματα που μπήκαν στη χώρα προκάλεσαν 

απότομη έξαρση της πανδημίας. Το κλίμα της θερι-
νής χαλάρωσης, που προκάλεσε αυτή η κυβερνητι-
κή πολιτική (δικαιολογημένη, κακώς) εκλήφθηκε, 
κυρίως  από τους νέους, ως μήνυμα σμίκρυνσης, 
τουλάχιστον,  του κινδύνου από τον κορωνοϊό, σε 
συνδυασμό με τον δίμηνο εγκλεισμό τους και την 
έμφυτη άρνησή τους να ακολουθήσουν συστημικά 
πρότυπα ή στερεότυπα. Οι συγκεντρώσεις, τα πάρ-
τι και οι καταλήψεις τους τους δαιμονοποιήθηκαν 
από τα συστημικά ΜΜΕ ενισχύοντας έτσι τον αρ-
νητισμό τους. Αντί της προσέγγισης ο ψόγος. 

Αλλά στο μεταξύ «πρόλαβε» η θαμώνας της 
λέσχης Μπίλντερμπεργκ και εν πολλαίς αμαρτίαις 
...Υπουργός Παιδείας (;) να αυξήσει τον αριθμό 
των μαθητών από 22 σε 26  ανά τάξη στηριζόμενη 
σε «επιστημονική μελέτη» ότι 25 μαθητές ανά τάξη 
προστατεύονται το ίδιο σε σχέση με τους 15 ανά 
τάξη (!!!), για να μην αναφερθούμε στο  «κατόρθω-
μα» Θεοδωρικάκου-Κικίλια-Κεραμέως  με τις μά-
σκες-κουκούλες, που κοστίζουν 6,2 εκ. ευρώ(!!!), 
δηλ. αν μια μάσκα κοστίζει 1 ευρώ στο εμπόριο  θα 
έπρεπε να έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια(!!!) μα-
θητές, καθηγητές και δασκάλους στην Ελλάδα που 
θα εφοδιάζονταν από 2 μάσκες ο καθένας αξίας 2 
ευρώ. Οπως λένε, η κρίση είναι ευκαιρία, ευκαιρία 
για μίζες. Οι αστικές συγκοινωνίες, που συνωστίζο-
νται οι επιβάτες, κατά τον αρμόδιο Υπουργό «θα» 
ενισχυθούν,  αφού πρώτα βόλεψε τους ιδιώτες των 
ΚΤΕΛ με μια οιονεί ιδιωτικοποίηση. Πάλι η κρί-
ση είναι ευκαιρία. Κι’ από κοντά ανεξέλεγκτοι ιε-
ρωμένοι να επιχειρούν να πείσουν τους πιστούς ότι 
ο κορωνοϊός αποφεύγει...τις  εκκλησίες. Τέλος,  οι 
«ειδικοί» σε καθημερινές τηλεοπτικές παρελάσεις 
να «προβλέπουν» εκατόμβες στοχεύοντας στα φο-
βικά μας σύνδρομα, που αυξάνουν τις τηλεθεάσεις. 
   Η καθημερινή παρουσίαση του υψηλού 
αριθμού των κρουσμάτων, χωρίς περαιτέρω ανά-
λυση, που μάλιστα ζήτησε ο καθ. Μόσιαλος, δεν 
αποδίδει την ακριβή διασπορά που παραμένει σε 
γνώση μόνο των «ειδικών». Δεν γνωρίζουμε γιατί 
γίνεται αυτό.  Ελπίζουμε μόνο να μην οφείλεται  
σε διασπορά φόβου...  

Ο Ελληνισμός  σε κίνδυνο από τις ενδοτικές ηγεσίες

 Η  «Χρυσή Αυγή» αναδείχθηκε πέμπτο κοι-
νοβουλευτικό κόμμα στις εκλογές του 2012 (Ιού-
νιος) και τρίτο και στις δύο εκλογές του 2015 (Ια-
νουάριος, Σεπτέμβριος). Είχε ιδρυθεί το 1980 και 
στις εκλογές του 2009 πήρε  ποσοστό 0,29%, ενώ 
το 2012 έφθασε στο 6,92 % !
 Κατά την περίοδο των μνημονίων και ιδι-
αίτερα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Πα-
παδήμου, που υπαγορεύτηκε από την τρόικα και 

«Χρυσή Αυγή» και οι όψιμοι αναθεματιστές
τη Γερμανία, θεωρήθηκε από εγχώριους και ξένους 
κύκλους ότι η αντιμνημονιακή ή  απολίτικη ψήφος 
και αυτή όσων δεν ανέχονταν την πληθώρα των λα-
θρομεταναστών, έπρεπε να κατευθυνθούν σ’ ένα 
δήθεν αντισυστημικό κόμμα, μια και ο Καρατζα-
φέρης είχε «καεί» με τη συμμετοχή του στην κυ-
βέρνηση Παπαδήμου.  Ετσι τα συστημικά ΜΜΕ, 
προφανώς, μετά από άνωθεν γραμμή, υπερπρόβαλ-
λαν τη Χ.Α. Ακόμη και το χαστούκι του Κασιδιά-

(συνέχεια στη σελ. 4)
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ρη στην Κανέλλη λειτούργησε υπέρ των χρυσαυ-
γιτών. Συνεπώς η άνοδός της ήταν προγραμματι-
σμένη. Χρηματοδοτούνταν από εφοπλιστές, μεγα-
λοεπιχειρηματίες, μητροπολίτες κ.λπ. Είχε την ανο-
χή, αν όχι την ασυλία, της Πολιτείας και των ορ-
γάνων της, στους τραμπουκισμούς και στις βιαιο-
πραγίες τους, με συμπαθούντες αστυνομικούς, που 
έκαναν τα στραβά μάτια στην εγκληματική  δρά-
ση των «ταγμάτων» της, δημοσιογράφους, καλλι-
τέχνες, ιερωμένους κ.λπ. 
 Πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα η ΝΔ επί Σαμαρά είχε επιχειρήσει να προσεγ-
γίσει τη Χ.Α. μέσω του Μπαλτάκου, γενικού γραμ-
ματέα του Υπ. Συμβουλίου τότε. Επιδίωκε η ΝΔ 
μια κυβερνητική συμμαχία με μια «σοβαρή» Χ.Α., 
όπως το εξέφρασε τότε ο βουλευτής  Μπ. Παπα-
δημητρίου. Ομως η Χ.Α. τορπίλισε αυτή την προ-
οπτική, επειδή, προφανώς, εκτιμούσε ότι μια τέ-
τοια συμμαχία και η απεμπόληση των νεοναζιστι-
κών «ιδεωδών» και πρακτικών της θα την ενέτασ-
σε στο μνημονιακό στρατόπεδο και θα τη διέλυε 
πρόωρα. Ισως μερικοί απ’ αυτούς και να φαντασι-
ώνονταν «πραξικοπήματα της μπιραρίας». 
 Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Ελληνα 
και όχι ξένου, ήταν το καθοριστικο σημείο που ο 
Σαμαράς αποφάσισε ότι πρέπει να διαλυθεί  η Χ.Α. 
με την παραπομπή όλης της οργάνωσης σε δίκη.
 Ομως  άλλαι αι βουλαί του ΣΥΡΙΖΑ,   που όταν 
κυβερνούσε κάθε άλλο παρά τους ενοχλούσε η 
Χ.Α. «...Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προηγηθεί 
η ουσία μιας σύγκλισης.(...) Η Χρυσή Αυγή πρέπει 
να δεχθεί έμπρακτα την υπαγωγή της στους θεσμούς 
της Δημοκρατίας. Και αυτή την στάση, αν και όταν 
εκδηλωθεί, πρέπει να τη στηρίξουν τα δημοκρατικά 

«Χρυσή Αυγή» και οι όψιμοι αναθεματιστές
κόμματα (Παρασκευόπουλος)». Τους ήταν χρήσιμη 
όχι μόνο εντός Βουλής, που ψήφιζε πολλές φορές 
υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως γιατί τους διευκό-
λυνε να ταυτίζουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων 
με τη νεοναζιστική οργάνωση, που, αν και υπόδι-
κη, εξακολουθούσε να δρα.  Θυμίζουμε ότι έως και 
τον Μίκη κόντεψαν να τον βαφτίσουν «χρυσαυγί-
τη», καθώς και όσους  αντιδρούσαν στη «συμφω-
νία» των Πρεσπών με τα εκατομμύρια που μετεί-
χαν στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις. Μάλιστα 
στην τελευταία τεράστια συγκέντρωση στην Αθή-
να φρόντισαν να τη διαλύσουν οι ίδιοι  οι χρυσαυ-
γίτες, αντί των γνωστών, και στο ΣΥΡΙΖΑ, κου-
κουλοφόρων, που και αυτούς βόλευε η ύπαρξη της 
Χ.Α., μιά και τους τροφοδοτούσε «ιδεολογικά», με 
πρώτους τους ΑΝΤΙ�Α και τους λοιπούς χρηματο-�Α και τους λοιπούς χρηματο-Α και τους λοιπούς χρηματο-
δοτούμενους του Σόρος.  «Χρυσαυγίτες» βάφτιζαν  
και όσους διαφωνούσαν με την αθρόα εισβολή λα-
θρομεταναστών  το 2015 και το 2016. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήθελε να παρατείνει επ’ αόριστον τη δικαστική δι-
αδικασία με την μη ανεύρεση αιθουσών κ.λπ., ώστε 
να παραμένει στο προσκήνιο η Χ.Α. Μάλιστα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυβαν τη βούλησή τους  να 
αναδειχθούν οι νεοναζιστές σε 2ο κόμμα, εις βάρος 
της ΝΔ, για να εκλέγονται αυτοί πρώτο κόμμα(!!). 
Ως και τον ποινικό κώδικα άλλαξαν, οι άθλιοι, 
στο τέλος της κυβερνητικής τους θητείας, για να 
πέσουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτες. Τώρα όμως 
καμώνονται τους όψιμους αναθεματιστές, με επι-
κεφαλής τον Τσίπρα, για να «εισπράξουν» εύση-
μα (και ψήφους) θεωρώντας όλους τους άλλους 
λωτοφάγους και αμνήμονες.

 Αν αξίζουν εύσημα θα πρέπει να αποδοθούν 
πρωτίστως στη τραγική μητέρα του Παύλου Φύσ-
σα και στην οικογένειά της.

Από την Κύπρο κάποιο φως;
Στην εγκαταλειμμένη και καταπτοημένη Κύπρο, 

που πιέζεται αφόρητα απ’όλους να «λύσει» το Κυ-
πριακό, οριστικά (χα!), δηλαδή να «δέσει» εαυτήν 
στην Τουρκία, περιέργως κάτι γίνεται.

Οι διάφοροι Μπίστηδες (Ελλαδίτες) και Δρουσιώ-
τηδες (Κύπριοι) επιτίθενται ως λυσσασμένοι λύκοι 
στον Αναστασιάδη (!!), γιατί... εμποδίζει τη λύση.

Εθεσε veto στην Ε.Ε. για υιοθέτηση «μέτρων» 
κατά της Λευκορωσίας (άσχετη χώρα με την Ε.Ε.), 
αν δεν προηγηθούν τα μέτρα κατά του Ερντογάν! 
Και δηλώνει ότι είναι πρόθυμος για συνομιλίες στη 
βάση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και των απο-
φάσεων του ΟΗΕ, (ενώ το νεόκοπο «παιδαρέλι» 
του Ερντογάν θέλει «στη βάση των πραγματικο-
τήτων»!!). Την τελευταία αυτήν «βάση» δέχεται ο 
Μητσοτάκης(!), δύσκολο όμως ακόμη να το ομο-

λογήσει... Και ούτε λόγος, φυσικά, για προϋπόθε-
ση (sine qua non) την υπογραφή από την Τουρκία 
του Διεθνούς Δικαίου για τη θάλασσα και την ανα-
κήρυξη των 12 μιλίων παντού (μια που είναι ανα-
φαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, όπως και ο ίδιος 
λέγει).         Λίγο φιλότιμο, τουλάχιστον!

Αμετανόητοι
Ο σύζυγος της φίλης της κας Περιστέρας, κος 

Μουζάλας και λόγω ...αυτών υπουργός μετανάστευ-
σης(!), είπε, καλού-κακού (;) καλά λόγια για τους 
λιμενικούς, που επιτελούν το έργο τους με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πρόσθεσε στο τέλος : 
«εκτός από αυτούς που απέτρεπαν τους λαθρομε-
τανάστες να φθάσουν στα νησιά». Αυτοί θα τιμω-
ρηθούν όπως τους αξίζει, όταν επιστρέψουμε.

Μα αυτό ήταν το καθήκον τους, να φυλάσ-
σουν τα θαλάσσια σύνορα από τους παράνομους!
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αλλού(!!), συνεδρίων του «Economist» κ.λπ, όπου 
εξυφαίνονταν τα σχέδια και οι πρακτικές των ανώ-
νυμων ηγετών της Παγκοσμιοποίησης. Δεν είχαν 
ανησυχήσει από τις Ευρωπαϊκές διαλυτικές τάσεις, 
που είχε δημιουργήσει η φιλοδοξούσα νέου τύπου 
χιτλερική επέκταση Γερμανία, τι γινόταν σε Βρε-
τανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία κ.λπ. Και το κυ-
ριότερο για τις ΗΠΑ, δεν είχαν διαισθανθεί τις τά-
σεις στις περιθωριοποιούμενες ομάδες και πολιτεί-
ες πληττόμενες από τις εταιρίες που μετανάστευ-
αν σε χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής, δηλ. με 
γελοίες αμοιβές, χωρίς τα υπέρογκα κέρδη (αφο-
ρολόγητα, ουσιαστικά) να επιστρέφουν στη χώρα. 
Και, τέλος, δεν πρόσεξαν ότι οι λαοί είχαν αρχίσει 
να... προσέχουν και να διαπιστώνουν ότι δεν επι-
λέγουν οι ίδιοι πώς να ζουν, αλλά υπερεθνικοί κύ-
κλοι (!), στους οποίους οι κυβερνήτες τους συμμε-
τέχουν όπως και πολλοί παρατρεχάμενοι, που κα-
λούνται σε αυτές για να κερδίσουν ψίχουλα εξου-
σίας τοπικής με τα παρεπόμενα κέρδη.

Αυτά οδήγησαν και τους αμερικανούς πολίτες 
να επιλέξουν τον, φαινομενικά γι’αυτούς, έξαλλο 
Τραμπ. Και ακολούθησε η εσωτερική αντίδραση, 
πρωτοφανής για τις ΗΠΑ, συνεπικουρούμενη από 
όλες τις «παγκοσμιοποιητικές» δυνάμεις και τα ορ-
γανέτα τους.

Είπαν πολλοί από όσους συμμερίζονται τις 
αντιπαγκοσμιοποιητικές επιθέσεις του Τραμπ, ιδί-

Χάος στο Διεθνές Πεδίο, κίνδυνοι για τις μικρές χώρες[...]
(συνέχεια από τη σελ. 1)

ως τις 2 ομιλίες του στον ΟΗΕ, για τις οποίες έχου-
με γράψει στην «Ενημέρωση», ότι ο Τραμπ ήταν 
ο λάθος άνθρωπος για να εκφράσει αυτήν την 
αντίδραση στην καταστροφή των λαών. Μάλ-
λον κάνουν ένα λάθος. «Αυτός» ο Τραμπ ήταν ο 
μόνος που μπορούσε να το κάνει. Πάμπλουτος (δεν 
είχε ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης στην εκστρα-
τεία του) με τους τρόπους του κατεστημένου, που 
το γνώριζε καλά ως μέρους του, και κάπως «τρε-
λός», ώστε να τολμήσει να το πολεμήσει.

Και αν χάσει στις 3 Νοεμβρίου, δε σημαίνει 
ότι η αναγκαιότητα που τον ανέδειξε θα πάψει 
να υπάρχει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συ-
νεχιστεί και θα επιβάλει το αναπότρεπτο τελικά.

Πάντως τα συμφέροντα, και διεθνώς, είναι ιλιγ-
γιώδη που διακυβεύονται και δεν πρόκειται η τύχη 
τους να κριθεί οριστικά από την έκβαση των εκλο-
γών της 3ης Νοεμβρίου. Αν κερδίσει ο Τραμπ, κάτι 
όχι απίθανο, η αντίδραση θα είναι ακόμη βιαιότε-
ρη και ο διχασμός στις ΗΠΑ ακόμη βαθύτερος. Αν 
κερδίσει ο Μπάιντεν (κάτι που θεωρείται πως μπο-
ρεί να βοηθήσει στην τιθάσευση του Ερντογάν...) 
και η νίκη του είναι «καθαρή», ίσως ο διχασμός να 
γίνει ηπιότερος. Πρόσκαιρα, όμως. Αν είναι μη «κα-
θαρή», είναι απροσδιόριστη η εξέλιξη.

Ο,τι πάντως και να γίνει, η Αμερική ως πα-
γκόσμια δύναμη θα εξασθενίσει, κάτι όχι καλό 
για την όποια παγκόσμια ισορροπία.

Το φαινόμενο Τραμπ

Η Κίνα «επιτίθεται» μάλλον απρόσεκτα
Σε αντίθεση με τη Ρωσία, που κινείται προσε-

κτικά (παρά την άδοξη εμπλοκή της με την Τουρ-
κία, εξ ου και η επίσκεψη του Λαβρόφ στην Αθήνα 
και η προσεχής του Πούτιν), η Κίνα κάνει, βιαστικά, 
ίσως, την εμφάνισή της στην παγκόσμια σκηνή με 
τρόπο επιθετικό, και όχι μόνο οικονομικά. Θεωρώ-
ντας ότι οι ΗΠΑ δε μπορούν να θέλουν(!) τη συνέ-
χιση, με όλο το συνεπαγόμενο κόστος, του παγκό-
σμιου ελέγχου, ξεκινούν ήδη την παγκόσμια πορεία 
τους (στην Ελλάδα π.χ. με την COSCO κάνουν ό,τι 
θέλουν!) μέσω του 5G και μέσω της μάχης κατά του 
κορονοϊού της σχεδόν προσβάλλουν ανοικτά Ε.Ε. 
και ΗΠΑ με «προτάσεις» του δικού της ΠΟΥ! Εί-
ναι οικονομικά και στρατιωτικά ισχυρή και παρα-
κολουθώντας τη φαινόμενη εξασθένιση των ΗΠΑ 
και την ανυπαρξία ουσιαστικά της Ε.Ε., λόγω των 
γενικευμένων αντιδράσεων κατά της γερμανικής 
πολιτικής, πιθανόν να αρχίσει να αποθρασύνεται. 
Ελπίζουμε, όμως, λόγω κυρίως της ...COSCO στον 
Πειραιά να μην αφεθεί στον πειρασμό να δεχθεί την 
Τουρκία, που την βολιδοσκοπεί. Αλλωστε εκεί βρί-
σκεται, κάπως, η Ρωσία, που γνωρίζει καλά ποιος 
είναι ο μελλοντικός της αντίπαλος...

Η Τουρκία φαντασιώνεται 
παγκόσμιο ρόλο μέσω του Ισλάμ

Η Τουρκία του Ερντογάν (μόνο;) θεωρεί ότι 
εκμεταλλευόμενη τα συμβαίνοντα σε Ευρώπη και 
ΗΠΑ επιδιώκει, παρά τα γυάλινα πόδια της, να 
απλωθεί παντού, όπου είχε φθάσει η Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Εχει εξαγοράσει Γερμανία, Ισπα-
νία, Ιταλία και Τραμπ(!) μέσω παραγγελιών όπλων 
και κοινών εταιριών και την «Ελληνική» πολιτική 
ηγεσία (και οικονομικούς, οικογενειακούς παράγο-
ντες και μιντιακά μέσα για εξωφρενική προπαγάν-
δισή της), ώστε να θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει την 
ανοχή, αν όχι και τη συμπαράστασή τους, στην αλ-
λόφρονη επίθεση σε όλα τα μέτωπα που ανοίγει.

Το κύριο όπλο του είναι το Ισλάμ, με τους 
φανατικούς πιστούς του στο Τζιχάντ, τον ιερό 
πόλεμο κατά των απίστων, δηλ. κατά πάντων.

Το τζιχάντ υπήρξε ο κυριότερος τρόπος εξά-
πλωσης των Αράβων τον 7ο και τον 8ο αιώνα μ.Χ. 
Τώρα είναι στα χέρια του Ερντογάν όπλο κατά 
πάντων ακόμη και μέσα σε Μουσουλμανικές χώ-
ρες(!), με ενδιάμεσο μέσο, όπου δε στοχεύει άμε-
σα για πολεμική εμπλοκή, τη μετανάστευση. Ηδη 
όμως η Ευρώπη, κυρίως, άρχισε να κατανοεί...

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2020/a184/item/1927-xaos-sto-diethnes-pedio-kindynoi-gia-tis-mikres-xores-alla-kai-efkairies
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Η πανδημία του covid-19 δείχνει να αποτε-
λεί επανάληψη των πανδημιών του Μεσαίωνα (του-
λάχιστον στην Ευρώπη, όπου και καταγράφονταν), 
που στοίχησαν εκατομμύρια θυμάτων (έως και το 
1/3 των πληθυσμών, όπου ενέσκυψαν), αλλά και 
στα νεότερα χρόνια, όπως η ασιατική γρίπη (παρά-
ξενη σύμπτωση με την κινεζική, κατά τον Τραμπ) 
και μάλιστα στην Ελλάδα.

Και το ότι οι θάνατοι (για τις παρεπόμενες πα-
ρενέργειες είναι πολύ ενωρίς για να γίνουν ασφα-
λείς προβλέψεις) είναι σχετικά λιγότεροι, δεν οφεί-
λεται, μάλλον, σε πιθανή ήπιας καταστροφικότη-
τας απειλή. Σήμερα οι συνθήκες, κοινωνικές και 
επιστημονικές κυρίως είναι πολύ διαφορετικές και 
έτσι οι αντιδράσεις στην απειλή είναι αποτελεσμα-
τικές, ελπίζουμε.

Και όπου τα μέτρα περιορισμού της μετάδο-
σης του κορονοϊού ήσαν άμεσα και αυστηρά, όπως 
στην Ελλάδα, ο κίνδυνος, κατά μεγάλη πιθανότητα, 
θα γίνει δυνατό να ελεγχθεί, ελπίζουμε (και πάλι).

Ομως οι επιστήμονες λένε πως θεωρούν 100, 
τουλάχιστον, ανάλογα είδη θανατηφόρων ιών, από 
τα οποία «γνωρίζουν» μόνον τα 5 (!) και μόνο το 
1(!) μπορεί για την ώρα να ελεγχθεί!! Φανταζόμα-
στε,  λοιπόν, τι μπορεί να συμβεί στο όχι μακρινό 
μέλλον και ποιες κοσμογονικές αλλαγές, οικονο-
μικές και κοινωνικές κυρίως, πρέπει να δρομολο-
γηθούν, ώστε να αποφευχθούν καταστροφές μεγα-
λύτερες, ίσως, από αυτές των πυρηνικών εκρήξε-
ων. Αλλαγές αδύνατο, ίσως, να μπορούν να απο-
φασιστούν από κοινωνίες «ελεύθερες», όπου η 
ατομική και ομαδική (όχι συλλογική...) επιδίωξη 
του κέρδους κυριαρχεί σχεδόν απόλυτα. Και πρώ-
τα-πρώτα ποια κοινωνία θα δεχόταν εύκολα το τε-
ράστιο κόστος προληπτικών μέτρων, κυρίως υγει-
ονομικών, ιδρυμάτων, ερευνών, φαρμάκων, εμβο-

Ο κορονοϊός, πιθανόν προοιωνίζεται πολύ χειρότερα στο μέλλον ;

Οι Ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους 3 αι-
ώνες έχουν ουσιαστικά αποθρησκειαστεί(!), λόγω 
της σχετικής ευμάρειας από την τεχνολογική τους 
πρόοδο και τα κέρδη από τις αποικιακές τους κα-
τακτήσεις, εκτός Ιρλανδίας και Πολωνίας, όπου ο 
καθολικισμός-παπισμός τους είναι πατριωτικό όπλο 
κατά των εχθρικών γειτόνων τους, Αγγλων, μη κα-
θολικών-παπιστών και Γερμανών Ευαγγελιστών. 
Θεωρώντας ότι και οι πρώην «υπήκοοί» τους από 
τις αποικίες τους ήταν εύκολο να αφομοιωθούν, 
ανεξάρτητα από χρώμα, τώρα έντρομοι διαπιστώ-
νουν ότι ο μουσουλμανισμός τους, που περιλαμβά-

Η Ευρώπη αφυπνίζεται
Χάος στο Διεθνές Πεδίο, κίνδυνοι για τις μικρές χώρες[...]

νει τον «ιερό πόλεμο κατά των απίστων» και στις 
χώρες των πρώην αφεντικών, δημιουργεί ήδη δυ-
σεπίλυτα προβλήματα και κινδύνους και με αρχή 
τη Γαλλία παίρνουν μέτρα εναντίον τους, με άγνω-
στες τις νέες επιπτώσεις, κάτι που θα περιλαμβάνει 
και τους μουσουλμάνους μετανάστες τους.

Τραγική εξαίρεση η Ελλάδα, που με τον 
«ανέμελο» ανθελληνισμό (που αυξάνεται ανά-
λογα με τη... χρηματοδότηση του, κυρίως...) και 
την, ανθρωπιστική(!) εύνοια στους μετανάστες 
(που πάντως δεν είναι όλοι τους δυνητικοί τζιχα-
ντιστές) δημιουργούν εστίες κινδύνων...

λίων και πάνω απ’όλα ιατρικού προσωπικού. Και 
δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα προληπτικά μέ-
τρα όσο πιο πολύ αποδεικνύονται αποτελεσματι-
κά, άλλο τόσο και δε «δικαιώνονται»(!), μια που 
όλοι σχεδόν θα διατείνονται ότι τα μέτρα, ανα-
γκαστικά αυστηρά, δεν ήταν απαραίτητα, αφού 
ο κίνδυνος ούτε καν εμφανίστηκε!

Με δεδομένο τα παραπάνω είναι εμφανής 
πλέον ο κίνδυνος μελλοντικής απειλής και μάλι-
στα τριπλής.

Α) Τα μέτρα αποτροπής του ιού είναι ανα-
γκαστικά αυστηρά και περιοριστικά των ελευθε-
ριών, ειδικότερα, στις μετακινήσεις. Είναι φυσι-
κό να υπάρχουν αντιδράσεις, αν δεν υπάρχει απο-
τελεσματική πειθώ για την αναγκαιότητά τους. Αν 
όμως επιτευχθεί η αποδοχή τους, κάποιοι θα μπο-
ρούσαν να δελεαστούν έτσι, ώστε να επεκτείνουν 
και να τα χρησιμοποιήσουν για την αύξηση της δι-
κής τους εξουσίας...

Β) Κάποια κράτη, αυταρχικού, ολοκληρωτι-
κού καθεστώτος δελεαζόμενα (και αυτά!) από τις 
δραματικές, σχεδόν επιπτώσεις της πανδημίας στα 
γειτονικά ή και απομακρυσμένα κράτη, θα μπο-
ρούσαν να επιχειρήσουν επέκταση της κυριαρχίας 
τους σ’αυτά ή της οικονομικής και πολιτικής, αρ-
χικά, στα απομακρυσμένα, ακόμη και να «συνει-
σφέρουν» στη διάδοση του ιού...

Γ) Κάποια από τα παραπάνω κράτη, μεγάλης 
πάντως ισχύος, οικονομικής, στρατιωτικής και πλη-
θυσμιακής, με μεγαλύτερους, παγκόσμιους, στό-
χους θα μπορούσαν όχι απλώς να επωφεληθούν 
της, φαινομενικά τουλάχιστο, απροσδόκητης κα-
ταστροφικής ισχύους του κορονοϊού αλλά και να 
ανακαλύψουν (ή και να «δημιουργήσουν») ανάλο-
γους κορονοϊούς ή και άλλου τύπου με τους παρα-
πάνω στόχους. Προϋπόθεση, βέβαια, να είναι ανύ-
παρκτη η ελεύθερη, δημοκρατική κοινή γνώμη... →

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2020/a184/item/1927-xaos-sto-diethnes-pedio-kindynoi-gia-tis-mikres-xores-alla-kai-efkairies
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Στις 20/10/2020 ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία 
καλεί Ευρώπη και Βόρεια Αμερική να... μάθουν για 
το κορονοϊό (covid-19) από την ... Ασία ! Με δεδο-
μένο ότι είναι γνωστό πως ο ΠΟΥ είναι ο πρώτος 
Διεθνής Οργανισμός που ελέγχεται από την Κίνα,  
είναι η πρώτη φορά που η Κίνα τολμά να κάνει... 
Παγκόσμιας σημασίας υποδείξεις (!) και φαίνεται 
να θεωρεί όλη την Ασία ως... Κίνα, εκτός, υποθέ-
τουμε, τη Σιβηρία...

Στην Κίνα πρωτοπαρουσιάστηκε ο κορονο-
ϊός, στα βιολογικά εργαστήρια της Γιουχάν, μετά 
τα περίεργα δούναι-λάβειν με αντίστοιχα ιδρύματα 
του Καναδά. Ελαβε όμως αμέσως (ήταν προετοιμα-
σμένη;) αυστηρότατα μέτρα περιορισμού εξάπλω-ισμού εξάπλω-σμού εξάπλω-
σης έως και εξαφάνισης της απειλούμενης πανδη-
μίας, επέβαλε αμέσως τη χρήση μάσκας (είχε έτοι-
μο στοκ;) και αμέσως μετά, όταν είχε ήδη διαδο-

Κάτω από αυτές τις συνθήκες διεθνώς κα-
λείται να επιβιώσει η χώρα μας, στοχαζόμενη τις 
πρέπουσες σχέσεις και συμμαχίες και αποφασί-
ζοντας πώς να αντιμετωπίσει πρώτα τους εσω-

Ενα, όχι υποθετικό, παράδειγμα: η Κίνα
θεί ταχύτατα(!) σε ολόκληρο τον πλανήτη, δώριζε 
μάσκες παντού.

Στην αρχή εθεωρείτο βέβαιο ότι η οικονομία 
της θα παρουσίαζε μεγάλη πτώση και η λεγόμενη 
Δύση χαμογελούσε με τις εικόνες βάναυσης σύλ-
ληψης παντός που κυκλοφορούσε και μάλιστα χω-
ρίς μάσκα. Τώρα όμως, μετά την παγκόσμια (εκτός 
Κίνας;) καταστροφική κρίση, ανακοινώνει ανά-
πτυξη 4,5% και ότι θα οδηγήσει αυτή την παγκό-
σμια ανάκαμψη της Ανάπτυξης! Και ταυτόχρονα 
υπομειδιά για τη θεωρούμενη βέβαια (;) ήττα του 
Τραμπ στις 3 του Νοέμβρη ! Ηταν ένας από τους 
τους στόχους της;

Ευχόμαστε οι παραπάνω εικασίες-σενάρια 
να αποδειχθούν έωλα.  Ας προετοιμαζόμαστε πά-
ντος και για τα χειρότερα.

Ας αρχίσουμε με προληπτικά μέτρα για την 
υγεία, όποιου κόστους.

Ούτως ή άλλως χρειάζονται.
Επίλογος

τερικούς εχθρούς της, όργανα, εν πολλοίς των 
ξένων, κάτι όχι και τόσο απλό.

Οι τωρινές γενικότερες αποφάσεις μας 
είναι συνώνυμες με την επιβίωσή μας, πλέον.-

Η μη άρση της ασυλίας Πολάκη το τελευταίο δι-
άστημα από τη Βουλή πέρασε μάλλον στα ψιλά. Κυ-
ρίως, δεν απασχόλησε καθόλου ο πιθανός λόγος που η 
κυβερνητική παράταξη επέλεξε τελικά να μην αρθεί η 
ασυλία του Πολάκη. Είναι ενδιαφέρον, από τη στιγμή 
που η άρση της ασυλίας του πολύ στενού συνεργάτη του 
Τσίπρα θα δημιουργούσε πρόβλημα στον ίδιο τον αρχη-
γό του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αναρω-
τηθεί κανείς γιατί η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλο-
γή. Έτσι, μπορούμε να οδηγηθούμε και σε εκτιμήσεις  
για τις  ενδεχόμενες πολιτικές εξελίξεις.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η μη άρση της 
ασυλίας υπήρξε αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμε-
σα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. 
Και το μεγάλο ερώτημα, εφόσον αυτό αληθεύει, είναι 
ποιο θα ήταν το αντιστάθμισμα για αυτό. Ένα πιθανό 
αντιστάθμισμα θα μπορούσε να αναζητηθεί σε θέματα 
που θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκλίσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών, ώστε η κυβέρνηση να περάσει την πολι-
τική της εύκολα και χωρίς συγκρούσεις. Δυσκολευόμα-
στε να βρούμε άλλο κορυφαίο θέμα τόσο στενής σύγκλι-
σης μεταξύ των δύο πλευρών εκτός από τα εθνικά θέ-
ματα, ιδιαίτερα των ελληνοτουρκικών, που έχουν πάρει 
επικίνδυνη τροπή τους τελευταίους μήνες. Και οι δύο 
πλευρές έχουν αποδείξει ότι υπηρετούν την «πολιτική» 
του κατευνασμού της Τουρκίας και της ενδοτικότητας. 
Την «πολιτική των παραχωρήσεων έναντι ειρήνης». Με 
δεδομένα ότι η τουρκική επιθετικότητα έχει ανέλθει σε 
άλλα επίπεδα το τελευταίο διάστημα και ότι η κυβέρ-
νηση εμφανίζεται να καταρρίπτει η ίδια όλες τις κόκ-
κινες γραμμές της τη μία πίσω από την άλλη, τα σημά-
δια που δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπο-

Η μη άρση της ασυλίας Πολάκη κακός οιωνός για τα εθνικά θέματα;
γράψει συμφωνία με την Τουρκία για παραχώρηση όχι 
μόνο κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και εθνικής κυ-
ριαρχίας στην Τουρκία (βλ. 12νμ, αφοπλισμός νησιών, 
γκρίζες ζώνες) πληθαίνουν. Το βασικό πρόβλημα είναι 
ότι ο ελληνικός λαός και μικρό μέρος του δημοσιογρα-
φικού και ακαδημαικού κόσμου αντιδρούν. Πώς θα μπο-
ρούσε η κυβέρνηση να περάσει αυτή την πολιτική χω-
ρίς να υποστεί το πλήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Συμφω-
νία των Πρεσπών; Ισως μόνο αν είχε την υποστήριξη 
του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. 

Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, τότε οδηγούμαστε σε 
πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα και 
μάλιστα πολύ σύντομα. Ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μη 
συμβαίνει. Η πολιτεία και των δύο πλευρών πάντως δε 
μας αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. 

Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει τουλάχιστον πάν-
δημη αντίδραση από τους Έλληνες.

Η Γερμανία επιμένει. Η Ελλάδα ξύπνησε ;
Η Φράου Μέρκελ δηλώνει ότι ευελπιστεί για 

την εκτόνωση της έντασης(!) στην Ανατολική Μεσό-
γειο (και Αιγαίο;) και ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοι-
νωνία με Αθήνα και Αγκυρα, συνεχίζοντας τη διαμε-
σολάβησή της. Και η Αθήνα (Μητσοτάκης) σιωπά αι-
δημόνως(…), αποδεχόμενη την επιδιαιτησία της Γερ-
μανίας στην Ελληνοτουρκική κρίση, δηλ. στην ολό-
πλευρη Τουρκική επίθεση κατά της Ελλάδας.

Συμβαίνει ως εάν σε αγώνα μεταξύ αμυνόμε-
νου Παναθηναϊκού και επιτιθέμενου Ολυμπιακού 
να διαιτήτευε ο μακαρίτης Σάββας  Θεοδωρίδης !!

Ισως ο γυναικείος πληθυσμός, μη οικείος με 
το ποδόσφαιρο να μη κατανοεί το μέγεθος του πα-
ραπάνω παραλογισμού. Ας ερωτηθούν οι άρρενες!

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2020/a184/item/1927-xaos-sto-diethnes-pedio-kindynoi-gia-tis-mikres-xores-alla-kai-efkairies
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Είναι κατανοητή η συχνότητα και διάρκεια των 
διαφημίσεων στα ιδιωτικά ΜΜΕ (ακατανόητη και 
απαράδεκτη, όμως, στα κρατικά). Ομως να ανα-
γκάζονται (υποθέτουμε ότι οι ίδιοι θα καταλαβαί-
νουν το κατάντημα) οι δημοσιογράφοι να σερβί-
ρουν αντί ειδήσεων διαφημίσεις δείχνει το κατά-
ντημα της «λειτουργίας» τους.

Ετσι και εμείς δε συμπαριστάμεθα στην αμηχα-
νία και τη «θλίψη»(!) τους βλέποντας ότι το ολο-

Το κατάντημα των ΜΜΕ και πολλών δημοσιογράφων ;
μέτωπο ντελίριο της προπαγάνδισης του Ερντο-
γάν και λοιπών, των γελοίων «παραστάσεών» τους, 
του στόλου και των απειλών, για να πτοήσουν τους 
Ελλήνες, ώστε να πάνε στο σφαγείο της Χάγης ως 
άλλοθι για την έτοιμη προδοσία, πηγαίνει χαμένο.

Ακόμη και η διαλυμένη και εξαγόρασμένη από 
τον Ερντογάν Ε.Ε. εξαγριώθηκε, ελπίζουμε όχι πρό-
σκαιρα, από της αθλιότητες του αγαπημένου τους...

Και κάτι καλό απ’το ΣΥΡΙΖΑ, αθέλητο φυσικά
Η υποβαθμισμένη «Προοδευτική Συμμαχία» 

στο νέο λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής το 
νεοπατριώτη Τσίπρα δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
το πατριωτικό κόμμα της Ελλάδας (και έχουν γί-
νει έξαλλοι οι 53 plus!) και με όπλο τα 12 μίλια χω-
ρικών υδάτων (έμαθαν, επιτέλους, ότι «υπάρχουν 
θαλάσσια σύνορα») αντιπολιτεύονται και όλοι χα-
μογελούν.

Δεν πειράζει, ας συνεχίσουν να το λένε. Οι 
οπαδοί τους, οι νεόκοποι κυρίως, θα το παπαγα-
λίζουν και, δεν ξέρει κανείς, μπορεί και να το συ-
νηθίσουν και πιθανόν να το «τηρούν»!

Δε θα είναι και μικρό το κέρδος για το Ελλη-
νικό Εθνος. 

(Υ.Γ. Ελπίζουμε να μη μας διαβάζουν οι Συρι-
ζαίοι και αλλάξουν... ρότα).

Το φιάσκο της επιτροπής για το 1821
Λέγαμε ότι ο χαμός με τον κορονοϊό είχε και ένα 

καλό! Θα γλυτώναμε από τα καμώματα της «Χρυ-
σόμυγας», Προέδρου της αποτρόπαιας επιτροπής  
(από το άντρο του ανθελληνισμού, το ΕΛΙΑΜΕΠ)!

Αμ δε! Τριγυρίζουν όπου νομίζουν ότι θα γλυ-
τώσουν από το γιουχάισμα και «τραγουδούν» (από 
το τραγωδία, παρακαλώ) τον ύμνο εορτασμού του 
’21 «ας κρατήσουν οι χοροί»!!      Ελεος!

Καιρός να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους 
οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα πνευματικά και καλλι-
τεχνικά σωματεία, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, 
οι επιστήμονες και οι πνευματικοί άνθρωποι, ώστε 
να ερμηνευθεί το παράδοξο, πώς φτάσαμε στο κα-
τάντημα η Εθνεγερσία να εορτάζεται επισήμως 
από τους αρνητές της!!

Ο σταλινικός(;)  Βαρουφάκης
ζητά ξερίζωμα των ιδεών

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφα-
σης για την ενοχή των κατηγορουμένων της «Χρυ-
σής Αυγής» και την κήρυξή της ως εγκληματικής 
οργάνωσης ο Βαρουφάκης εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για την απόφαση, αλλά εκστόμισε τα κά-
τωθι: «καταδικάστησαν οι κατηγορουμένοι, μένει 
τώρα να ξεριζώσουμε τις ιδέες τους. Δυστυχώς(!) 
δεν καταδικάστηκαν όμως οι ιδέες»!!

Αγνοεί ο μετρ των ιδεών ότι δε διώκονται 
οι ιδέες, αλλά μόνον οι πράξεις στις οποίες τυχόν 
εκείνες οδηγούν ;

Τέτοιες δηλώσεις δε θα τολμούσαν να εκ-
στομίσουν ούτε ο Χίτλερ ή ο Στάλιν, ανεξάρτητα 
από τις πρακτικές τους. Και, δυστυχώς, ουδείς δεν 
εσχολίασε το (επιεικώς) ατόπημα αυτό, ίσως φο-
βούμενοι το Soros…

Μόνο η Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία 
προστατεύουν την Τουρκία του Ερντογάν ;
Δημοσιογραφικές έρευνες αποκάλυψαν ότι οι βα-

σικοί αρνητές στην επιβολή μέτρων κατά της απρο-
κάλυπτης, πλέον, εώς και παραφρόνως παρανομού-
σης Τουρκίας είναι η Γερμανία, Ισπανία και… Ιτα-
λία λόγω των κολοσσιαίων οικονομικών σχέσεών 
τους με την Τουρκία, η οποία ουσιαστικά τις έχει 
εξαγοράσει με δάνεια που αυτές της παρέχουν !! 

Και, φυσικά, ήταν αναμενόμενο να φρικι-
ούν, όταν ακούνε προτάσεις για πάγωμα, πέραν των 
άλλων, των παραδόσεων όπλων παντός είδους, που 
αυτές παράγουν, ξηράς, θαλάσσης και αέρος, αξί-
ας πάνω από 100 (μόνο;) δισεκατομμυρίων ευρώ!!

Μήπως είναι η ώρα η τόσο καλή (!) δημο-
σιογραφική έρευνα να μας αποκαλύψει ανάλογες 
οικονομικές σχέσεις με την παριστάνουσα τη φρε-
νοβλαβή γείτονα με εγχώριες εταιρίες, οικογένει-
ες και πολιτικά (!) πρόσωπα που συνιστούν στους 
Ελληνες υποταγή στην Τουρκία ;

Τα ελληνοτουρκικά ροκανίζουν την κυβέρνηση και πολιτικό σύστημα
[...]Είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοήσει κανείς 
τους χειρισμούς της κυβέρνησης τους τελευταίους 
δύο μήνες. Από το «είναι κόκκινη γραμμή η προσβο-
λή της υφαλοκρηπίδας μας» περάσαμε μέσα σε δύο 
μήνες ότι «η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6ν.μ.». 

[...]  Η κυβέρνηση, μάλλον, ξεχνάει πώς έπεσε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το ρόλο της Συμφωνίας των 

Πρεσπών σε αυτό. Και φαίνεται ότι αδυνατεί να κα-
ταλάβει ότι η ελληνική κοινωνία έχει πια κατανοήσει 
τον υπαρξιακό χαρακτήρα της τουρκικής απειλής. 

[...] Η στάση της κυβέρνησης, εφ’όσον συ-
νεχιστεί, θα αποτελέσει την αρχή του τέλους της.

(Ολόκληρο το ενδιαφέρον κείμενο  στην ιστο-
σελίδα μας στα επίκαιρα κείμενα του 2020).
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