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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
«ΑΡΙΣΤΕΡΟ» ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ

Τι απέγινε το πρόσφατο μεγάλο ΟΧΙ την 20η  

Σεπτεμβρίου; Γιατί επιβραβεύθηκαν συλλήβδην οι 
δυνάμεις των μνημονίων, του ΕΥΡΩ πάση θυσία  
και οι συνοδοιπόροι τους ;  Γιατί προωθούνται 
κόμματα που γελοιοποιούν το πολιτικό σύστημα; 
Αναρωτιόνται τώρα πολλοί, μετά όμως την 
απομάκρυνση απ’ το... ταμείο. (<...>Τώρα όλοι 
σχεδόν ξέρουν «τι ακριβώς συμβαίνει» και τι 
σημαίνει, στο πετσί τους, ο σύγχρονος ορισμός: 
«πολιτική είναι η τέχνη να εξαπατάς τους λαούς», 
χωρίς πάντως να επαληθεύεται, ακόμη, το «παθός 
μαθός»…  «Ε» φύλλο 161 Μάιος 2015)

 Η αιφνιδιαστική προκήρυξη των εκλογών
  Μεσούντος του καλοκαιριού προκηρύχθηκαν 
οι εκλογές με express διαδικασίες και ήταν μέρος 
ενός σχεδίου που είχε καταρτισθεί, ουσιαστικά, 
από δανειστές και πάτρωνες, δηλ. Γερμανούς, 
Γάλλους και Αμερικάνους, με την υπογραφή της 
«συμφωνίας» στις 12 Ιουλίου, όπως «ομολόγησε» 
ο ίδιος ο Τσίπρας. Αλλωστε, όλος ο εσμός των 
ξένων  ορνέων επαινούσαν την «απόφασή» του και 
δεν...έσκουζαν, όπως στο δημοψήφισμα. «Μέρος 
της λύσης και όχι της κρίσης οι εκλογές», δήλωνε η 
Μέρκελ στις 21/8/2015.
  Ομως η κάθε πλευρά είχε και έχει τις δικές 
της επιδιώξεις. Οι Γερμανοί  αποβλέπουν στο 
μεγάλο συνασπισμό, για να ξεμπερδέψουν μια 
και καλή με την έννοια Αριστερά, όπως εννοούν 
αυτούς που αντιτίθενται στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές τους, δηλ. της άγριας λιτότητας και του 
ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου με στόχο 
τη γερμανική κυριαρχία. «<...> Οποιος κοιτάει 
όμως την Ελλάδα, βλέπει ότι πέρασαν οι χαμένοι 
μήνες. Είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον κ. Τσίπρα, 
αλλά πρέπει να πω ότι αξίζει σεβασμό η αλλαγή 
πορείας που έκανε, γιατί χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν 
έχει μέλλον η χώρα. Ετσι, ο κ. Τσίπρας απέδειξε 
ότι η αριστερή ιδεολογία απέτυχε σε αυτήν την 
ήπειρο, γι' αυτό και υποχωρούν οι Podemos στην 

Η συνεστίαση του ΑΣΚΕ
    Στις 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, 
στις 1:00 το μεσημέρι (καινούργια ώρα!), 
στα γραφεία μας, όπως πάντα, θα πραγ-
ματοποιηθεί  η συνεστίαση του ΑΣΚΕ .
   Θα συζητήσουμε, θ’ ακούσουμε μουσική, θα 
έχουμε πολιτική ομιλία γύρω στις 2:00 και θ’ 
απολαύσουμε τους μεζέδες που θα φτιάξουμε μό-
νοι μας, σε πείσμα των μνημονίων.
 Σας περιμένουμε.

Η ΝΕΑ «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
με πρόσημο ...την καταστροφή
Στις 21/9, ο Α. Τσίπρας, αφού περάτωσε τις 

οικογενειακές διακοπές σε παραθαλάσσια βίλα με-
γαλοεπιχειρηματία, κατά Σούνιο μεριά, αφού ενέ-
γραψε το μεγαλύτερο παιδί του σε πολυτελές ιδιω-
τικό διδακτήριο (χωρίς ελλείψεις διδακτικού προ-
σωπικού και χωρίς, φυσικά, παιδιά μεταναστών) και 
αφού τακτοποίησε την κ. Περιστέρα στο Πανεπι-
στήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ορκίστηκε ενώπιον του 
Προέδρου της Δημοκρατίας (που μειδιούσε κάπως 
ειρωνικά...) στην τιμή και την συνείδησή του (δηλ. 
στο... τίποτα) ότι κ.λπ. κ.λπ.

Δυσκολίες στον καταρτισμό του νέου θιάσου
Αυτό ήταν εύκολο, όμως στη συνέχεια, την 

επομένη, έπρεπε να διοριστεί και κυβέρνηση, κάτι 
που αποδείχτηκε δυσεπίλυτο: Ο Δραγασάκης αρνή-
θηκε να... αποσυρθεί στη θέση της Ζωής και τελικά 
παρέμεινε διακοσμητικός αντιπρόεδρος. Η συσπεί-
ρωση (για τις καρέκλες) των 53, με επικεφαλής τον 
Τσακαλώτο (με τα σπαστά Ελληνικά) απαιτούσαν 
το 20% των υπουργικών θώκων, ενώ ο Καμμένος 
των αόρατων κόκκινων γραμμών(!), (που τον επέ-
βαλαν οι Αμερικανοί, παρά τις διαμαρτυρίες των 
Γερμανών, που ήθελαν το πρόθυμο για όλα, στρα-
πατσαρισμένο όμως Ποτάμι), πιο ολιγαρκής ικα-
νοποιούνταν με ένα 10%. Ο Τσακαλώτος δεν ήθε-
λε το Χουλιαράκη, ο Μπαλτάς ήθελε να παραμεί-
νει στην Παιδεία και άλλα πολλά ευτράπελα, ώστε 
να δημιουργηθεί «μια ωραία ατμόσφαιρα». Τελι-
κά, μετά από ώρες επί ωρών (πάλι θα επικαλεστεί 
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Ισπανία". Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής των 
Χριστιανοδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
9/9/2015

Οι Γάλλοι επιδιώκουν να μη φύγει η Ελλάδα 
από το ευρώ, δηλ. να εφαρμοσθεί απρόσκοπτα το 
μνημόνιο Τσίπρα, και να πιέζεται ταυτόχρονα η 
Γερμανία να  βάλει νερό στο κρασί της, επειδή 
γνωρίζουν ότι, αν «πέσει» η Ελλάδα, έρχεται η 
σειρά τους, μαζί με τους Ιταλούς,   να υποστούν 
μια γερμανική τρόικα, με σχέδιο Σόιμπλε. 

Οι ΗΠΑ θέλουν μια κυβέρνηση της 
αρεσκείας τους και η συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου και μάλιστα, πάλι, με υπουργό 
Εξωτερικών τον, τέως σύμβουλο του Γιωργάκη, 
Κοτζιά τους πάει...γάντι και, προς το παρόν, 
φαίνονται  κερδισμένες με στόχο να κλείσουν με 
αυτούς και εις βάρος της χώρας μας τα εθνικά 
θέματα (Κύπρος, Σκόπια ενεργειακά κ.λπ.). 
Βιάζονται... 

Εκλογές και εκλογικά αποτελέσματα
Οι εκλογές διεξήχθησαν σε συνθήκες 

πρωτοφανούς πόλωσης, που ευνοούσε, τώρα 
πλέον, ένα νέο μνημονιακό δικομματισμό, με 
ψευτοδιλήμματα για τους έλληνες πολίτες (νέο-
παλιό, ψηφίζουμε πρωθυπουργό κ.λ.π.) και 
υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα (ισοδύναμα, διαφθορά, 
φοροδιαφυγή, ΜΜΕ  κ.λπ.). Χρησιμοποιήθηκαν  
όλα τα συστημικά όπλα (δημοσκοπήσεις-ΜΜΕ-
Λαζόπουλος κ.λπ.), για να διαμορφώσουν το 
εκλογικό αποτέλεσμα. Νταβατζήδες-καναλάρχες  
και  δημοσκόποι σε αγαστή συνεργασία εμφάνιζαν 
μέχρι την τελευταία μέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η 
ΝΔ παλεύουν για την πρωτιά, ενώ γνώριζαν ότι 
η πλειοψηφία των αναποφάσιστων είχε ψηφίσει 
ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο, κι έτσι λεηλατήθηκε 
ακόμη και ο κ. Σταύρος, που...παραπονιέται με τις... 
δημοσκοπήσεις.  Εθαβαν τον Καμμένο, προωθούσαν 
το... Λεβέντη, όπως έκαναν τον Ιανουάριο με τον κ. 
Σταύρο. Δούλευαν, οι περισσότεροι, για το μεγάλο 
γερμανικό συνασπισμό και φυσικά δεν ήθελαν με 
τίποτα να υπάρχει στη Βουλή μια πραγματική 
αντιμνημονιακή αντιπολίτευση, σύμφωνα με τις 
επιταγές των πατρώνων τους. Πάλεψαν με όλα 
τα μέσα και το κατάφεραν.
Σ’αυτές τις εκλογές πέτυχαν η ψήφος του ΟΧΙ να 
μην τιμωρήσει το μνημονιακό  ΣΥΡΙΖΑ και την 
ηγετική του ομάδα.  «Και με τη δική μας ευθύνη, 
ως αντιπολίτευση παλιότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε 
συμβάλει και εμείς στο να δαιμονοποιηθεί το 
μνημόνιο ως λέξη. Το μνημόνιο είναι ένας τύπος 
συμφωνίας. Άρα τυπικά αυτό που έχουμε είναι ένα 
νέο μνημόνιο, αλλά ως περιεχόμενο αν το δούμε, 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ «ΑΡΙΣΤΕΡΟ» ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
έχει μεγάλες διαφορές.» Δραγασάκης 4/9/2015.  
Το ΟΧΙ διοχετεύθηκε κυρίως στην αποχή (764.000 
απείχαν σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου, 
δηλ. το 12%) ,που η μεγάλη πλειοψηφία της 
απαρτίζεται από νέους. Ο μνημονιακός  ΣΥΡΙΖΑ 
είχε απώλειες 320.000 ψήφων σε σχέση με τον 
Ιανουάριο, όμως  πέρασε η αντίληψη ότι αυτός θα 
είναι καλύτερος διαχειριστής των μνημονίων, που 
ανάγεται στο φοβικό σύνδρομο της εξόδου από το  
ΕΥΡΩ  και είναι ακόμη πλειοψηφικό.

Η ΝΔ  κέρδισε σε ποσοστό σε σχέση με τον 
Ιανουάριο (χάνοντας 192.000 ψήφους), παρόλο που 
προεκλογικά παλινωδούσε μεταξύ του μεγάλου 
και του μικρότερου συνασπισμού. Είχε μια πιο 
ευπρόσωπη παρουσία με το Μεϊμαράκη, όμως 
οι μνήμες από τη νεοφιλελεύθερη μνημονιακή 
της διακυβέρνηση και την παταγώδη αποτυχία 
της στο δημοψήφισμα είναι  ακόμη νωπές. Εχει 
μια ακροδεξιά πτέρυγα, που δεν ελκύει και, το 
κυριότερο, ψήφισε το νέο μνημόνιο κι έτσι δε  θα 
μπορεί ν’ ασκεί πειστική αντιπολίτευση, και αν 
ακόμη υποτεθεί ότι θα την επιχειρήσει.... Η ΝΔ δε 
φαίνεται ικανή να διεκδικήσει κυβερνητική εξουσία 
στο εγγύς μέλλον. Η επικείμενη εκλογή του νέου 
αρχηγού θα σηματοδοτήσει σε ποιο χώρο θα κινηθεί 
(δεξιά, κεντροδεξιά, λαϊκή δεξιά, νεοφιλελεύθερη 
κ.λ.π.) και το μέλλον της. Φανταστείτε αρχηγό τον...
Κούλη(!). Εν αναμονή, πάντως,...του χρησμού και 
του ...Βούδα.

Η Χρυσή Αυγή  ενισχύθηκε, δυστυχώς, 
ακόμη και μετά την «ανάληψη» πολιτικής ευθύνης 
απ’ το Μιχαλολιάκο για τη δολοφονία Φύσσα. 
Ενισχύθηκε λόγω των εκατοντάδων χιλιάδων που 
κατακλύζουν τα νησιά και τις πλατείες. Ενισχύθηκε 
και από το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, αρχίζει 
δειλά-δειλά να εκφράζει, πλην των απολίτικων 
αγανακτισμένων, και ολόκληρο τον ακροδεξιό 
χώρο ( βασιλικοί, χουντικοί κ.λ.π.) με τη στροφή 
που επιχειρεί να εμφανίζεται κοινοβουλευτική και 
να απέχει, λόγω και της δίκης,  από τη δολοφονική 
της δράση. Αυτά, δυστυχώς, την παγιώνουν στο 
πολιτικό σκηνικό. Το σύστημα που τους προώθησε 
το 2012 (πήραν, τότε, 426.000 ψήφους δηλ. 
6,3% από 19.000 δηλ. 0,29% το 2009) αδυνατεί 
τώρα να τους διαχειρισθεί. Ψευδεπίγραφα την 
εμφανίζουν αντιμνημονιακή, αφού δεν θέτει καν 
θέμα αποχώρησης από την ευρωζώνη, πολύ δε 
περισσότερο από την ΕΕ.      

  Το ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ θριαμβολογεί που 
ανέβασε το ποσοστό του κατά 1,6% , παρόλο 
που δεν αθροίζει το ποσοστό  των ψήφων του 
Γιωργάκη και της πάλαι ποτέ ΔΗΜΑΡ. Και μόνο 
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ότι έπαψε να έχει αρχηγό το μεγαλομανή Βενιζέλο 
των χαρατσιών, του καταστροφικού PSI και της 
μνημονιακής συγκυβέρνησης αρκεί για να μη 
συρρικνωθεί κι άλλο. Η κ. Φώφη, που ψήφισε κι 
αυτή το μνημόνιο Τσίπρα, κάνει τώρα ...διμέτωπο.

Το ΚΚΕ παρέμεινε στα ίδια και τα αυτά, 
χάνοντας όμως 37.000 ψήφους σε σχέση με τον 
Ιανουάριο. Προσπάθησε ν’ αποσπάσει ψήφους 
από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αγωνιούσε μη χάσει ψήφους 
προς τη ΛΑΕ, της «καπιταλιστικής δραχμής», 
όπως έλεγε, θεωρώντας την μοναδικό αντίπαλο με 
χαρακτηρισμούς και διαστρεβλώσεις, που μόνο 
αυτοί ξέρουν να  χρησιμοποιούν. Κατά τα άλλα ο 
«παράδεισος» αναμένει την «επανάσταση», ενώ 
προς το παρόν αρκείται στο «σοσιαλιστικό» 
ΕΥΡΩ και τα μνημόνιά του. Οι θρησκευάμενοι 
πιστοί του θα αναμένουν μέχρις ότου χτίσει τα... 
χειμερινά ανάκτορα ... 

Το ΠΟΤΑΜΙ  στέρεψε. Οι εξυπνακισμοί, 
τα στερεότυπα, οι ατάκες του κ. Σταύρου, η 
γερμανική προστασία με  promotion  του  κ. Σουλτς  
και το πατρονάρισμα του εγχώριου κατεστημένου 
δεν αρκούν για να επιβιώσει αυτό το γελοίο 
κατασκεύασμα, που ήθελε και... 10%.(!) 

Οι ΑΝΕΛ, που συμπορεύτηκαν πλήρως 
με τον Τσίπρα και ξέχασαν όλες τις «κόκκινες» 
γραμμές τους, όχι μόνο δεν πλήρωσαν τη 
μνημονιακή στροφή τους, αλλά επιβίωσαν λόγω  
της  αμερικανικής προτίμησης του αρχηγού τους. 
Το θάψιμο των δημοσκόπων τελικά τους βοήθησε. 
«Κινητοποιήθηκε» ένας  κρίσιμος αριθμός ψήφων 
για την κοινοβουλευτική τους παρουσία, έστω 
και μειωμένη. Αλλωστε οι ΑΝΕΛ αποτελούν 
«ανάχωμα» στον γερμανικό συνασπισμό, που δεν 
ήθελαν οι ΗΠΑ.

Ο Λεβέντης ...  στη Βουλη είναι γεγονός. 
Τελικά μ’ αυτό το σύστημα εξουσίας όλα είναι 

πιθανά ακόμη και η... γελοιότητα. Μας... βεβαιώνει, 
μάλιστα, ότι με τις γνωριμίες που έχει στην Ευρώπη 
τα μνημόνια θα λήξουν σε... 2 μήνες (!!). Φρόντισαν 
να έχει και πρόγραμμα με  απόλυσεις των δημοσίων 
υπαλλήλων και περικοπές των συντάξεων για να 
καταχωρηθεί στους μνημονιακούς. Τουλάχιστον δε 
θα πλήξουμε... Μήπως ο Τζιτζικώστας...;

Η ΛΑΕ  η  μοναδική  πραγματ ική 
αντιμνημονιακή δύναμη, δυστυχώς, δε θα 
εκπροσωπηθεί στη Βουλή για 8.000 ψήφους. 
Εκτός του ελάχιστου χρόνου συγκρότησης και του 
καθολικού πολέμου που υπέστη απ’ όλους, επειδή το 
σύστημα δεν ήθελε να υπάρχει κοινοβουλευτική 
φωνή κατά της ΕΕ και του ΕΥΡΩ, η αποτυχία της 
οφείλεται και σε δικά της σφάλματα και αδυναμίες. 
Αναλυτικά σε άλλο άρθρο. 

Οι λοιποί  ενάντιοι της ΕΕ-ΕΥΡΩ  
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΜΛ-ΚΚΕ –ΜΛ) ενισχύθηκαν και 
σε ποσοστά και σε ψήφους, δεν αποτελούν όμως 
κίνδυνο...

 Για το ΑΣΚΕ
Η σημερινή ζοφερή εικόνα με μια καθολικά 

μνημονιακή Βουλή ως επιστέγασμα της ξένης 
κατοχής δεν θα μακροημερεύσει. Η φθορά από την 
επιβολή των «αριστερών» μνημονιακών μέτρων, 
που καταστρέφουν τη χώρα και την ελληνική 
κοινωνία, θα είναι ραγδαία. Ομως το πιο σημαντικό 
είναι να αποτρέψουμε τις απειλές κατά της  εθνικής 
μας  ακεραιότητας που εποφθαλμιούν τα ξένα όρνεα 
και έχουμε  μια ευεπίφορη  σ’ αυτά κυβέρνηση και 
Βουλή. Οσο και όπως μπορούμε.

Το ΑΣΚΕ, που δεν είχε τα οικονομικά 
μέσα για να συμμετάσχει στις εκλογές, συνεχίζει 
τον αγώνα του για ΕΘΝΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, που η αξία του θα γίνεται 
ευρύτερα κατανοητή ως αναγκαία προϋπόθεση 
επιβίωσης και προόδου.

Πάαει και η διαφθορά!
Τι απέγινε εκείνο το Υπουργείο Καταπολέ-

μησης  της Διαφθοράς και ο υπουργός του . Το 
«έφαγαν» κι’ αυτό κατ’ εντολή των «αδιάφθορων» 
Γερμανών, που όποια πέτρα να σηκώσεις θα βρείς 
τις απάτες και τις δωροδοκίες των εταιρειών τους. 
Αρκετά κάζα τους έκαναν οι Αμερικάνοι . «Σκέ-
φθηκαν», άλλωστε, ότι σύστημα χωρίς διαφθορά, 
χωρίς «ράμματα για τη γούνα» στο συρτάρι τους 
καταντά... «ρευστό πολιτικό σκηνικό», που βλά-
πτει σοβαρά τα μνημόνιά τους. Ετσι η...ελίτ που 
λεηλάτησε τη χώρα και την κοινωνία με τα θα-
λασσοδάνεια, τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο 
και κάθε είδους ρεμούλα και παρανομία αποδίδε-
ται λευκή και άσπιλη. Τα σπασμένα θα τα πληρώ-
σουν οι υπόλοιποι.

Με το μνημόνιο,  και  το ευρώ καλύτερα(!)
 «Είμαστε επίσης κάθετα αντίθετοι, και δεν εί-

ναι αντίφαση αυτό, με το να φύγει η Ελλάδα από το 
ευρώ αυτή τη στιγμή και να επιστρέψει σε ένα εθνικό 
νόμισμα. Διότι ξεκάθαρα λέμε στον ελληνικό λαό, σε 
όλους τους τόνους, ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως εί-
ναι η κατάσταση, με αυτούς τους συσχετισμούς δυνά-
μεων, όντας στο καπιταλιστικό σύστημα, όντας στην 
ΕΕ, όντας στην εξουσία που την έχουν συγκεκριμένοι, 
εάν πας σε δραχμή ή σε ένα άλλο νόμισμα όπως κι αν 
ονομαστεί αυτό, η κρατική χρεοκοπία και οι επιπτώ-
σεις στο λαό μας θα είναι εξίσου μεγάλες όπως και 
με τη συμφωνία - μνημόνιο που υπογράφεται τώρα. 
Μπορεί να είναι και χειρότερες <…>»

Ποιος τα είπε  αυτά στο Πνευματικό Κέντρο 
της Ερμούπολης της Σύρου στις 23/7/15; 

Εύκολο είναι

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a162/item/1539-paaei-kai-i-diafthora
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υπερωρίες...) διαπραγματεύσεις, όρισε 46(!) νομα-
τέους και την επομένη τους όρκισε κακήν κακώς 
κατά ομάδες. Ομως έπεσε, φαίνεται, κακό μάτι και 
σε 12 ώρες εκπαραθυρώθηκε ο ένας, ως υβριστής, 
στο Twitter, του Τσίπρα και άντε πάλι νέος ορκι-
σμός την επομένη. Θα συμβουλεύαμε εξορκισμό ή 
ευχέλαιο, αλλά οι μαρξιστές (της φωτιάς) δεν τα πι-
στεύουνε αυτά τα έργα του Σατανά. Ομως ο «εγγυ-
ητής της ευρωπαϊκής πορείας της Χώρας» κ. Παυ-
λόπουλος έχει και άλλες δουλειές, παρά τον εξο-
στρακισμό από τη Βουλή όποιου, πραγματικά, θα 
αγωνιζόταν για μια Ελεύθερη, Κοινωνικά Δίκαιη 
και Ακέραιη Ελλάδα.

Τι να περιμένουμε απ’αυτήν την Κυβέρνηση
Κατ’αρχήν, δεν είναι πραγματική κυβέρνη-

ση. Απλώς θα μεταφράζουν, θα ψηφίζουν και θα 
εφαρμόζουν (για να τα... αλλάξουν(!), όπως μας 
παρηγορεί ο ηγέτης τους) τα έτοιμα νομοσχέδια 
και τους εφαρμοστικούς νόμους, που θα τους δί-
νουν στη γλώσσα τους οι δεκάδες επικυρίαρχοι της 
τετράδας σε όλα τα υπουργεία και οργανισμούς.

Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι όλοι οι πα-
ραπάνω κυβερνητικοί ανήκουν, με το αζημίωτο 
και το ...αφορολόγητο, σ’αυτό το 5-10% των Ελ-
λήνων που αισθάνονται άνετα και με ασφάλεια 
στο καθεστώς της υποτέλειας, της κατοχής και 
του ΕΥΡΩ(!), σε βάρος, και τώρα σε καταστρο-
φή, της μεγάλης πλειονότητας των Ελλήνων και 
της Ελλάδας, με το δράμα που επέρχεται.                             

Ο «πρωθυπουργός», αμέσως μετά τις ορ-
κωμοσίες, ανεχώρησε, πλήρης προσωπικών ελπί-
δων, μετά της, τέως σεμνής και ταπεινής, συντρό-
φου του και «αρμοδίων» υπουργών για Νέα Υόρ-
κη και το μεγάλο αφεντικό του, που αρχικά τηλε-
γράφησε συγχαρητήρια στο... ΣΥΡΙΖΑ και μετά 
τηλεφωνικά έδωσε, προκαταρκτικά, οδηγίες για 
Κυπριακό, Σκόπια και μεταναστευτικές ροές, υπο-
σχόμενος, συμπαράσταση, όπως και το ΔΝΤ, στο 
θέμα του χρέους! Και η αμερικανική εταιρεία που 
είχε αναλάβει την, επιτυχή όντως, προεκλογική κα-
μπάνια του έχει κλείσει πολλές συναντήσεις, συ-
νεντεύξεις και ομιλίες, όπως στο ίδρυμα Κλίντον, 
Γιάννας και, βέβαια, του φανατικά ανθέλληνα δι-
αβόητου Σόρος!

Δυστυχώς γι’αυτόν, τα διάφορα show, που 
με ενθουσιασμό αναμεταδίδει η, ήδη κυβερνητι-
κή, ΕΡΤ, ώστε να συσκοτιστεί η αναγγελθείσα γεν-
ναία(!) μείωση των συντάξεων, επισκίασε, προς 
στιγμήν, το αποκαλυπτικό τηλεγράφημα της 16ης 
Ιουλίου του πρεσβευτού μας στην Ουάσιγκτον κ. 
Παναγόπουλου, με το οποίο δίδονταν οι οδηγίες 
των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις με τους δανει-
στές και η διαταγή για παραμονή μας στο ΕΥΡΩ, 

όπερ ήδη εγένετο. Εννοείται ότι αμέσως επεβλήθη 
άκρα του τάφου σιωπή, αλλά το κακό έχει γίνει ήδη, 
παρά τον τάχα «αδιάφορο» σχολιασμό του Παπα-
δημούλη ότι αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα!! 
Τώρα όλοι γνωρίζουν τι ρόλο παίζει ο Α. Τσίπρας....

Οι στόχοι των «υπουργών»
Το αποτέλειωμα της Ελληνικής Οικονομί-

ας, όσης έστω απέμεινε, ανέλαβαν τα δύο οικονο-
μικά μπλοκ, της Οικονομίας με υπουργό τον Γ. Στα-
θάκη (αυτόν που δεν επέτρεψε η Βουλή να δικα-
στεί για ατασθαλίες, μαζί με άλλους συναδέλφους 
του κατηγορούμενους, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
και Οικονομικών του (ανελλήνιστου, αλλά με άψο-
γα αγγλικά) Τσακαλώτου. Ευαγγελίζονται μεγάλες 
θυσίες (των άλλων, φυσικά, των πολλών) αλλά και 
...ανάπτυξη το 2016, που όμως ήδη είχε αρχίσει να 
εμφανίζεται επί φυσιολογικής Δεξιάς και όχι της 
«παρά φύσιν» καινούριας. Σε αντιπερισπασμό υπό-
σχονται... πάταξη της διαφθοράς κι αυτοί! Πάντως 
για τη Βιομηχανία αναμένουμε θαύματα από την κ. 
Τζάκρη, ειδική στα δερμάτινα (και όχι μόνο) είδη 
και τις γόβες- στιλέτο.

Ο,τι απέμεινε στο χώρο της Υγείας το ανέ-
λαβε ο κ. Ξανθός και την πλήρη διάλυση της Παι-
δείας ο απίθανος Φίλης (που αρνείται τη γενοκτο-
νία των Ποντίων, για να μην θιγούν οι ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις!!) με την ανελλήνιστη, πλην τουρκο-
μαθή αναμαλλιασμένη κ. Σία (ως εκπρόσωπο, προ-
φανώς, της Τουρκίας και των Σκοπίων στην ελλη-
νική, υποτίθεται, κυβέρνηση), ενώ ο κ. Μπαλτάς 
ανέλαβε την ισοπέδωση, τώρα, του Πολιτισμού.

- Οσο για τα εθνικά θέματα θα συνεχίσει 
να τα «λύνει», σύμφωνα με τις αμερικάνικες επι-
θυμίες ο (σύμβουλος του ...Γιωργάκη, προδρό-
μου του Α. Τσίπρα) Ν. Κοτζιάς, συνεπικουρού-
μενος από τον Αμύνης Π. Καμμένος, που η συν-
δρομή του, ως τέως «εθνικιστή» (όπως και τέως 
εχθρού των Μνημονίων) θα είναι καταλυτική... 
Και ανάλογους στόχους όλοι οι άλλοι!

Θα επιτευχθούν οι στόχοι τους;
Δε θα είναι εύκολο. Θα επιδεινωθεί η οικο-

νομική και κοινωνική κατάσταση της μεγάλης πλει-
ονότητας του ελληνικού λαού, θα εκδηλωθούν έν-
θερμες επιθέσεις κατά του Ελληνισμού, εσωτερικά 
και εξωτερικά (τώρα και οι Γερμανοί ζητούν συν-
διαχείρηση του Αιγαίου από Ελλάδα – Τουρκία με 
επιδιαιτητή, φυσικά, τους ίδιους...), επωφελούμενοι 
και του απέραντου χάους και απελπισίας. 

Ομως η αντίδραση έρχεται, συντονισμένη 
ή ασυντόνιστη, και πάντως οι υπαίτιοι θα πλη-
ρώσουν, ευχόμαστε όχι με σωματική βία.

Διευκολύνονται, βέβαια οι εσωτερικοί και 
εξωτερικοί εχθροί των Ελληνών και της Ελλάδας 

Η ΝΕΑ «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» με πρόσημο ...την καταστροφή(συνέχεια από τη σελ. 1)

→
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από την πλήρη σύγχυση στο χώρο της λεγόμενης 
Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα στο χώρο της Ν.Δ., που 
σπαράσσεται στην κατάλληλη (όχι, φυσικά, από 
απλή σύμπτωση...) για τους εχθρούς μας περίοδο. 
Ομως σε όλους τους κομματικούς χώρους υπάρχουν 
(και είναι πολλοί) Ελληνες πολίτες που θα αντι-
σταθούν, ακυρώνοντας τα σχέδια των εσωτερικών 
και εξωτερικών εχθρών μας. Το ΑΣΚΕ το πιστεύει 

ακράδαντα και θα βοηθήσει ακόμη και πάνω από 
τις (τωρινές) δυνάμεις του.

Αποδείχτηκε ήδη στο, αδιαμεσολάβητο 
από τις ηγεσίες των κομμάτων, υπερήφανο ΟΧΙ 
του δημοψηφίσματος, άσχετα αν το καπηλεύτη-
κε ανενδοίαστα ο Τσίπρας και τα διάφορα φλα-
μπουράρικα παππάκια του.

Κόσοβο πρόκριμμα για τα εθνικά μας θέματα 
Τον περασμένο Ιούλιο, πριν τις εκλογές, 

είχε σπεύσει ο, και πάλι, σήμερα   υπουργός Εξω-
τερικών,  ένας από τους εκλεκτούς των ΗΠΑ, να 
επισκεφθεί επίσημα το Κοσοβο, όπου είχε δηλώσει 
ότι Ελλάδα θα υποστηρίξει την ένταξη του Κοσό-
βου στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς και είχε 
προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Σερβίας, 
αφού αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την επί-
σημη αναγνώρισή του. Το ίδιο επανέλαβε στον Κο-
σοβάρο ομόλογό του και κατά την επίσκεψή του, 
μαζί με τον Τσίπρα, στις ΗΠΑ.

Το Κόσοβο, ως γνωστόν  αποσπάσθηκε 
βίαια από την Σερβία  μετά την επέμβαση ενα-
ντίον της των δυτικών, το 1999, με τους ειδεχθείς 
νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον αμάχων, νοσο-
κομείων, σχολείων, γεφυρών και άλλων σημαντι-
κών μη στρατιωτικών υποδομών. Παράλληλα ενι-
σχύθηκε με στρατιωτικό εξοπλισμό ο UCK, που 
πριν το 1998 εθεωρείτο από τις ΗΠΑ τρομοκρατι-
κή οργάνωση. Ομως τον Ιούνιο του 1998 αποκα-
θάρθηκε με την επίσκεψη στο Κόσοβο του αμερι-
κανού απεσταλμένου Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και τη 
φωτογράφησή του με μαχητές... της ελευθερίας. Ο 
UCK, αφού έλαβε το χρίσμα,  κορύφωσε την εθνο-
κάθαρση του Κοσόβου με σφαγές, καταστροφές 
ναών, μοναστηριών, νεκροταφείων  και με άλλες 
ωμότητες κατά του σερβικού πληθυσμού. Κι όλα 
αυτά έγιναν με το πρόσχημα της προστασίας των 
μειονοτήτων. Τελικά, αφού αυτοανακήρυξε την ... 
ανεξαρτησία του το 2007, το Κόσοβο είναι και τυ-
πικά δυτικό προτεκτοράτο και «φιλοξενεί» τη με-
γαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στα  Βαλ-
κάνια (Camp Bondsteel) σε μια τεράστια έκταση,  
που εκτείνεται ακόμη και στα Σκόπια.  Μάλιστα 
έχει ως νόμισμα, de facto, το... ευρώ.  
 Η αναγνώριση του Κοσόβου από τη χώρα 
μας  νομιμοποιεί την τουρκική εισβολή και κα-
τοχή στην Κύπρο καθώς και την ανακήρυξη του 
τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, που έγιναν με το 
πρόσχημα  της προστασίας της τουρκοκυπριακής 
μειονότητας. Νεκρανασταίνει το αλήστου μνήμης 
σχέδιο Ανάν, που ευνοεί τον τουρκικό έλεγχο όλου 
του νησιού. 
  Ευνοεί τις βλέψεις της Τουρκίας στη Θρά-

κη που προωθεί μέσω του προξενείου της  την τουρ-
κοποίηση όλης της μουσουλμανικής μειονότητας 
με στόχο την ... προστασία της.

Ανοίγει  την όρεξη της Αλβανίας για τους. 
«διωγμένους»  τσάμηδες και την Τσαμουργιά κα-
θώς και των Σκοπίων για τους «διωγμένους Μα-
κεδόνες του Αιγαίου».     
 Οι υπερατλαντικοί προστάτες ήθελαν προε-
κλογικά απτά δείγματα υποταγής με στόχο την υλο-
ποίηση των δεσμεύσεων μετεκλογικά από τους Τσί-
πρα - Καμμένο, που τους προώθησαν γι’ αυτά τα 
γραμμάτια που, όπως φαίνεται πλέον, υπογράψα-
νε με τους υπερατλαντικούς προστάτες τους, προ-
κειμένου να εκλεγούν. Ελπίζουμε ότι λογαριάζουν 
χωρίς... τον ξενοδόχο. 

Ποια φοροδιαφυγή;
Ποιος είπε ότι τα ξένα όρνεα θέλουν να κατα-

πολεμηθεί η φοροδιαφυγή; Με εφαρμοστικό νόμο 
του μνημονίου που ψήφισαν όλοι οι μνημονιακοί  
(υποπαράγραφος Δ7 του νόμου 4336/2015)  το 
ΣΔΟΕ μεταφέρεται στην ελεγχόμενη από την ΕΕ 
και τους δανειστές  ΓΓΔΕ της κ. Σαββαίδου και, 
πλέον, οι εκθέσεις ελέγχου δεν έχουν εκτελεστι-
κό χαρακτήρα και μετατρέπονται σε απλά δελτία 
πληροφοριών.  Ετσι  βρίσκονται στον αέρα 38.000 
υποθέσεις φοροδιαφυγής, μεταξύ των οποίων και 
αυτές  για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, που 
είναι σε προχωρημένο στάδιο και,  ακυρώνονται. 
Δε θέλουν έσοδα από τη φοροδιαφυγή για να  περι-
κόπτουν τους  μισθούς, τις συντάξεις και να υπερ-
φολογούν αποκλειστικά τους πιο αδύναμους και 
ό,τι μπορεί ακόμη να είναι παραγωγικό, για να μας 
έχουν υπό διαρκή κατοχή.  Τα μνημονιακά στηρίγ-
ματά τους «πρέπει» να μείνουν ανέγγιχτα.

...Και «ευρωπαίοι σοσιαλιστές» (!!)
«Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στις Βρυ-

ξέλλες με τον Μάρτιν Σουλτς και με τον Τζιάνι 
Πιτέλα επικεφαλής της σοσιαλιστικής ευρωομά-
δος και -όπως λένε στην Κουμουνδούρου - ήδη 
έχει αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ να μετέχει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις 
των ηγετών του ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού κόμμα-
τος». (Δημοσίευση in.gr 25/9/2015). Με γειά και 
του (μνημονιακού) χρόνου....και ΠΑΣΟΚ 
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Πληροφορίες δείχνουν ότι τείνουν προς 
συμφωνία  ΗΠΑ και Ρωσία για την αντιμετώπιση 
του Ισλαμικού κράτους (ISIS). Οι ΗΠΑ, αφού 
απέτυχαν με διάφορους τρόπους (χημικά και απειλές 
για πόλεμο) να ρίξουν τον Άσαντ  από την εξουσία, 
εξόπλισαν το ισλαμικό κράτος και τους αντάρτες της 
Συρίας, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της περιοχής 
και όλων των ενεργειακών πηγών και, φυσικά, 
για να αποδυναμώσουν και, αν είναι δυνατόν, να 
απομακρύνουν τους Ρώσους από την περιοχή. Ήταν 
προφανές ότι οι Αμερικανοί, λόγω των απωλειών τους 
σε πρόσφατους πολέμους (Αφγανιστάν, Ιράκ), θα ήταν 
δύσκολο να επιχειρήσουν ανοικτά έναν πόλεμο με τη 
Συρία. Έτσι, ενώ ανοικτά καταφέρονταν κατά των 
τζιχαντιστών, από την άλλη τους χρηματοδοτούσαν 
και τους εξόπλιζαν με σκοπό την ανατροπή του Άσαντ. 

«Κατάφεραν»  οι ΗΠΑ και οι άλλοι δυτικοί 
(Γαλλία, Βρετανία, κ.λ.π.) με την πολιτική τους και την 
πλεονεξία τους να ελέγχουν κατ’ αποκλειστικότητα 
περιοχές με πετρέλαια, να τις αποσταθεροποιήσουν 
(Ιράκ, Λιβύη, Συρία) και ν’ αναδείξουν τελικά 
δυνάμεις σταθερότητας , όπως το Ιράν ή η Χεσμπολάχ 
του Λιβάνου, που τις θεωρούσαν εχθρικές. Είναι,  
πάντως, «περίεργος»  ο τρόπος που προβάλλουν 
οι τζιχαντιστές τις ωμότητες  (σφαγές κ.λ.π.) και 
τις καταστροφές αρχαίων μνημείων. Είναι σαν να 
επιζητούν την επέμβαση εναντίον τους αντί να 
σταθεροποιήσουν την κυριαρχία στις περιοχές που 
ελέγχουν. Υπάρχει πυρήνας προβοκατόρων; Πολλά 
λέγονται.  
Η Ρωσία από την άλλη στηρίζει τον Άσαντ, 
θέλοντας να έχει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. 
Φυσικά, δε θέλει να  αφήσει τις ΗΠΑ να παίζουν 
μόνες το ρόλο της υπερδύναμης, ούτε την Τουρκία 
να αποσταθεροποιεί την περιοχή με την υποστήριξη 
των τζιχαντιστών. «Πείτε στον δικτάτορα πρόεδρό 
σας (εννοεί τον Ερντογάν) πώς μπορεί να πάει στην 
κόλαση με τους τρομοκράτες της ISIS. Δεν έχω σε 
τίποτα να κάνω τη Συρία ένα μεγάλο Στάλινγκραντ», 
διαμήνυσε ο Πούτιν στην Τουρκία. Για το λόγο αυτό, 
ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζει αεροπορική 
βάση στη Λαττάκεια, που θεωρείται προπύργιο του 
Άσαντ. Ένας άλλος λόγος φυσικά είναι ότι το ζήτημα 
της Συρίας μπορεί να παίξει ρόλο, ως μοχλός πίεσης, 
στο άλλο ανοικτό θέμα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και 
αφορά το ουκρανικό ζήτημα και τις κυρώσεις κατά τις 
Ρωσίας. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας 
της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, έθεσε ήδη 
ζήτημα τερματισμού των κυρώσεων της Δύσης σε 
βάρος της Ρωσίας, λόγω του σημαντικού ρόλου της 
Μόσχας στη Συρία.

"Ο καθένας είναι τόσο έξυπνος ώστε να 
γνωρίζει ότι δε μπορείς από τη μια πλευρά να 
διατηρείς μόνιμα κυρώσεις και από την άλλη πλευρά 

να ζητάς να συνεργαστείς", είπε χαρακτηριστικά.
(euro2day.gr)
 Ο σοβαρότερος, όμως,  λόγος είναι η μαζική φυγή 
των Σύριων και μαζί με αυτούς των Αφγανών και 
άλλων λαθρομεταναστών που κατακλύζουν, πλέον, 
και  τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πέραν της Ελλάδας 
και της Ιταλίας. Η χώρα μας έχει, ήδη, πολύ σοβαρό 
πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση και, δυστυχώς, 
μια κυβέρνηση που την ευνοεί. 

Από ό,τι φαίνεται, οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής 
δείχνουν να υποχωρούν, ως ένα βαθμό, και γι’ αυτό   
αξιωματούχοι τους κάνουν δηλώσεις  ότι το θέμα του 
Άσαντ μπορεί να διευθετηθεί στο μέλλον. «Οι ΗΠΑ 
είναι προετοιμασμένες να εργαστούν με κάθε έθνος, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και του Ιράν, για 
να επιλυθεί η σύγκρουση», δήλωσε ο Ομπάμα. 

Στο μεγάλης γεωπολιτικής σημασία πόλεμο 
φυσικά θέλουν να παίξουν ρόλο και άλλες χώρες.  
Η Τουρκία, φαίνεται να χάνει τις ΗΠΑ ως σύμμαχο, 
λόγω της έμμεσης διευκόλυνσης στο ΙΚ, μέσω των 
βομβαρδισμών κατά των Κούρδων, που ήταν η κύρια 
δύναμη αντιμετώπισης του ΙΚ, και να αναζητεί άλλες 
συμμαχίες, όπως της Γερμανίας. 

Με τη γνωστή τουρκική κουτοπονηριά 
ο Νταβούτογλου, αφού απέρριψε τη δημιουργία 
νέων καταυλισμών προσφύγων σε τουρκικό 
έδαφος,  πρότεινε τη δημιουργία 3 καταυλισμών 
με χρηματοδότηση της ΕΕ για 900.000 Σύρους 
πρόσφυγες εντός της Συρίας, στα σύνορα με την 
Τουρκία, που θα ελέγχονται από τη «μετριοπαθή» 
συριακή  αντιπολίτευση. Η περιοχή αυτή ελέγχεται 
σήμερα από τους  Κούρδους της Συρίας και η πρόταση 
Νταβούτογλου αποσκοπεί στην αποτροπή της 
δημιουργίας κουρδικού κράτους στη βόρεια Συρία.

Το Ισραήλ, που ο ρόλος του, πλέον, έχει 
αποδυναμωθεί, με τη σειρά του, χρησιμοποιώντας 
ως δικαιολογία ότι η Συρία εξοπλίζει τη Χεζμπολάχ, 
πλήττει στόχους στη Συρία. Η Γαλλία ξεκίνησε 
αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους, 
ενώ υπέρ της βραχυπρόθεσμης παραμονής του 
Άσαντ στην εξουσία εκφράστηκε και ο Άγγλος 
πρωθυπουργός Κάμερον, όπως και η Μέρκελ.

 Είναι φανερό ότι οι συνέπειες του πολέμου 
στην Συρία, που κύριος υπαίτιος είναι οι ΗΠΑ, τον 
πληρώνουν, πλέον, εκτός απο μας, και οι ευρωπαίοι 
σύμμαχοι τους με τα εκατομμύρια των προσφύγων και 
των λαθρομεταναστών που τους πολιορκούν.

 Ας ελπίσουμε, αν και δεν είμαστε αισιοδόξοι,  
ότι όλα αυτά θα αποβούν για το καλό της Συρίας 
και του ταλαιπωρημένου συριακού λαού, που είναι 
μορφωτικά και πολιτιστικά υψηλού επιπέδου,  και 
δε θα καταλήξουν σ’ ένα μοίρασμα ζωνών επιρροής 
μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων τύπου Γιάλτας ή 
τύπου μυστικής συμφωνίας Σάικς-Πικό του 1916.  

Συρία: Συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας :Τα εκατομμύρια που πολιορκούν τους ευρωπαίους 
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 Ένας υπουργός, που μετατέθηκε σε άλλο, 
τώρα, Υπουργείο, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα γιατί 
λένε συνέχεια ψέμματα, απάντησε, με περισσό 
κυνισμό, ότι ο ελληνικός λαός ευθύνεται γι’ αυτό, 
διότι δε θέλει να ακούει όλη την αλήθεια! Λησμόνησε 
όμως να προσθέσει ότι ο πιο κατάλληλος για να 
ικανοποιήσει αυτές τις «αδυναμίες» του Ελληνικού 
λαού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Α. Τσίπρα και των 
ομοίων του, που, όντως, ανήγαγαν την (πολιτική, 
τουλάχιστο…) απάτη σε επιστήμη. 
 Μέγα τεκμήριο γι’ αυτό η θρασύτητα 
με την οποία μετέφρασαν το μεγάλο ΟΧΙ του 
δημοψηφίσματος (ακατανόητου, σε πρώτη 
ματιά) σε δικαιολογία του ΝΑΙ σε όλα(!) 
Ηταν, λένε, η μεγάλη προσφορά, για πρώτη 
φορά, προς το λαό να εκφραστεί ελεύθερα η 
θέλησή του, που θα γινόταν απόλυτα σεβαστή! 
Οταν, όμως, ήλθε το απροσδόκητο, και παρά τη 
γιγαντιαία εκστρατεία εναντίον του, ΟΧΙ, που 
εξάντλησε όλες τις εφεδρικές «δυνάμεις», ακόμη 
και το μέχρι τότε άφωνο Κ. Καραμανλή(!), ο 
μεν Τσίπρας και η παρέα του κατελήφθη από 
κατήφεια και αμηχανία, όπως απεκάλυψε ακόμη 
και ο μέχρι τότε συναρχηγός Βαρουφάκης(!), οι 
δε άλλες «δυνάμεις», συμπαριστάμενες στους 
προηγούμενους, το «αγνόησαν» επιδεικτικά. Και 
μάλιστα «αποδέχτηκαν» την παράδοξη ερμηνεία 
ότι το δημοψήφισμα είχε σκοπό να ενισχύσει 
τη «διαπραγμάτευση» αποδεχόμενοι όλοι τους 
το τερατώδες 3ο μνημόνιο, εναντίον του οποίου 
και της πιο ήπιας εκδήλωσής του (και εναντίον 
των εμπνευστών του, Ε.Ε., ΕΥΡΩ, και των 
λοιπών εχθρών της Ελλάδας) είχε διατρανωθεί το 

«σεβαστό»(!) ΟΧΙ.
 Εν μέρει επέτυχαν την ακύρωση της 
πραγματικής σημασίας του. Υπήρχε όμως ένας εν 
δυνάμει κίνδυνος, να υπάρξει στη Βουλή πολιτική 
φωνή που θα εκπροσωπούσε αυθεντικά αυτό το 
ΟΧΙ στην υποταγή και τον όλεθρο της χώρας. 
Και τότε συστρατεύτηκαν όλοι ανεξαιρέτως, ρητά 
ή μόλις καλυπτόμενοι, κατά της εισόδου στη 
Βουλή της ΛΑ.Ε του Λαφαζάνη, με όλους τους 
διαθέσιμους τρόπους. Και το πέτυχαν(!), έστω και 
μόλις και μετά τύχης, ενώ, αντίθετα, σήκωσαν ψηλά 
το Β. Λεβέντη!
 Εννοείται ότι υπάρχουν και οι πολλές 
αδυναμίες, τα λάθη ή, έστω... «λάθη» και 
παραλείψεις της ΛΑΕ: Αιφνιδιασμός (ενώ έπρεπε 
να το περιμένουν), ολίγιστος χρόνος (ενώ έπρεπε 
να υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία), η αφελής 
προσδοκία ότι θα κέρδιζαν το κόμμα και άρα 
λάθος χρόνος (αν όχι πριν από τις εκλογές του 
Γενάρη, τουλάχιστο αμέσως μετά τη συμφωνία 
της 20ης του Φλεβάρη), οι αρνητικές (για τους 
πολλούς) συμμαχίες και άρα το κομφούζιο στις 
«απόψεις» και, το κυριότερο, η μη κατάρριψη του 
παραλογικού ισχυρισμού ότι το ΟΧΙ ήταν το όπλο 
της επίτευξης(!) της τερατώδους «συμφωνίας» 
του 3ου, και χειρότερου, Μνημονίου. Φυσικά τα 
παραπάνω δεν αποτέλεσαν την ουσιαστική αιτία 
του αποκλεισμού. Απλώς έδρασαν υποβοηθητικά 
στο θρίαμβο όλων των Μέσων, που οργίασαν. 
 Είναι, πάντως, σωστό ότι χάθηκε μια, 
μόνο, μάχη και η δυναμική και η παρακαταθήκη 
του ΟΧΙ πολύ γρήγορα θα εκδηλωθεί και από 
πολύ περισσότερους.

Πώς ένα υπερήφανο ΟΧΙ μετατρέπεται σε ταπεινωτικό ΝΑΙ

Δεν είναι, πλέον, βραδυφλεγής βόμβα ή 
ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί η λαθρομετανάστευση 
στην Ελλάδα, που από το Γενάρη του 2015 
δεκαπλασιάστηκε  με  τον  εγκληματ ικό 
«παραλογισμό» του ανοίγματος ή των ελεύθερων ή 
(κατά Τσίπρα) ανύπαρκτων (θαλάσσιων) συνόρων. 
Τώρα η έκρηξη πραγματοποιείται, προς μεγάλη 
ικανοποίηση της κ. Τασίας και των ομοίων της, 
των Τούρκων και των Αμερικανών, που θέλουν 
να μεταβάλουν όλες τις εθνικές κοινωνίες σε 
πολυπολιτιστικό πολτό, ευεπίφορο για πλήρη 
χειραγώγηση από τις ελίτ χάνοντας κάθε πλαίσιο 
αναφοράς και στήριξης, κατά το δικό τους πρότυπο 
(αφού, βέβαια, εξόντωσαν τους γηγενείς κατοίκους), 
με πειραματόζωο, και πάλι, την Ελλάδα. 
 Δεν ακούγονται, βέβαια, τώρα, επίσημα 
τουλάχιστο, τέτοιες ανοησίες, τύπου Τασίας, εκτός 
από κάποιες εκατοντάδες μίσθαρνων ή ανόητων 

Το άγος των λαθρομεταναστών
ή, έστω, αφελών, τάχα ανθρωπιστών, με (βαρύ) 
κόστος, των άλλων, βέβαια. Ομως ακόμη και 
τώρα ο υπεύθυνος Αναπληρωτής Υπουργός (που, 
περιέργως, επαινείται από όλα τα Μέσα!), διάδοχος 
της απερίγραπτης, διορισμένης όμως βουλευτή…, 
Τασίας, δηλώνει ότι πρέπει να δοθεί… ευρωπαϊκή 
λύση, σε αντίθεση, με όλες τις άλλες χώρες, που 
λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα! Και η ευρωπαϊκή 
λύση για την Ελλάδα είναι να εγκατασταθεί 
ευρωπαϊκός στρατός στα… βόρεια(!!!) σύνορα της 
χώρας, για να εμποδίζονται οι λαθρομετανάστες 
να φεύγουν από την Ελλάδα!! Και κανένας δεν 
εξοργίστηκε.
 Το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης 
έχει εξελιχθεί, όντως, σε παγκόσμιο πρόβλημα, 
ως αποτέλεσμα των αποικιοκρατικών «δράσεων» 
στις χώρες της Αφρικής, Μέσης Ανατολής και 

(συνέχεια στη σελ. 8)
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Νοτιοανατολικής Ασίας και, κυρίως τώρα, των 
πολεμικών παρεμβάσεων για πολλαπλούς στόχους 
των Αμερικανοευρωπαίων, όπως τελευταία στη 
Συρία. Αντί όμως το κόστος των αναστατώσεων 
αυτών να το πληρώνουν οι πρωταίτιοι, το μεταθέτουν 
στους ώμους χωρών αθώων για τα αποικιοκρατικά 
εγκλήματα και στόχων νέας αποικιοκρατίας, όπως 
στην Ελλάδα, με τις πρόθυμες ελίτ για την εκτέλεση 
όλων των διαταγών των ξένων πατρώνων τους.

Το άγος των λαθρομεταναστών(συνέχεια από τη σελ. 7)
 Καιρός, έστω και τώρα, να αντιδράσουμε, 
με όσους τρόπους μπορούμε, στα σχέδια αυτών, 
ξένων και των εδώ οργάνων τους, που με όπλο 
την πατροπαράδοτη φιλοξενία  και τα ανθρωπιστικά 
αισθήματά μας που προκαλούνται από τα πλήθη 
των δύστυχων (όσων πράγματι είναι δυστυχείς…) 
που κατακλύζουν τα νησιά, τα πλοία και τις πλατείες 
μας, στοχεύουν στη διάλυση της κοινωνίας μας και 
στον ακρωτηριασμό της χώρας μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
21/8/2015   ΘΡΑΣΟΣ

Πώς μπορεί, άραγε, να χαρακτηρισθεί κάποιος 
που αυτοαποκαλείται αριστερός και έχει υπογράψει 
το πιο επώδυνο για τους Ελληνες μνημόνιο  με τους 
ξένους δυνάστες για τη διαιώνιση της κατοχής τους 
και το οριστικό ξεπούλημα της χώρας σ’ αυτούς, 
εξαπατώντας τον ελληνικό λαό με το δημοψήφισμα;

Και πώς μπορεί να χαρακτηρισθεί ο ίδιος και 
οι συν αυτώ, όταν ζητούν εκλογές για να μας σώσουν 
από το μνημόνιο που οι ίδιοι υπέγραψαν;

Πολιτικοί απατεώνες είναι ο πιο ήπιος όρος
8/9/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘ’ ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το ΑΣΚΕ δεν μπόρεσε να πάρει μέρος

Δε θα απέχει όμως
Βρισκόμαστε μπροστά σε εκλογές καθ’ 

υπόδειξη, για το αποτέλεσμα των οποίων δεν έχουν 
αποφασίσει ακόμη (!) τα αφεντικά, ΗΠΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
και λοιποί, γι’ αυτό και τα εδώ όργανά τους λένε αλλ’ 
αντ’ άλλων αναμένοντας την όποια «συμφωνία» τους. 
Αλλωστε, και το γερμανογαλλικό και το αμερικάνικο 
μπλοκ έχουν ψηφίσει το νέο μνημόνιο καταστροφής 
της ελληνικής κοινωνίας, που ήδη σφαδάζει, αλλά 
οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται επιπλέον για την ολοσχερή 
υποχώρησή μας σε όλα τα εθνικά μας ζητήματα... 
«Εχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε ;» μας 
υπενθυμίζει ο εκλεκτός τους.

Το ΑΣΚΕ δε μετέχει, για οικονομικούς λόγους 
φυσικά, στις εκλογές αυτές και δε θα έχει την ευκαιρία 
να αναπτύξει την πρότασή του για την ΕΘΝΙΚΗ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ, 
την οποία ακόμη και όσοι θα μπορούσαν να ανήκουν 
στο τρίτο μπλοκ, το ελληνικό, δε θέλουν ή διστάζουν 
να την προβάλλουν. Ομως ούτε η αποχή ούτε το λευκό 
ή το άκυρο γίνεται από μας αποδεκτό και έτσι και 
εμείς και οι φίλοι μας θα ψηφίσουμε αυτούς που 
πλησιάζουν, έστω, στις προτάσεις μας.

Δεν ψηφίζουμε, φυσικά, κανένα από 
τους παλιούς και νέους (ακόμη χειρότερους) 
μνημονιακούς, που με αντάλλαγμα (δοτή) εξουσία και 
χρήμα υπηρετούν με συνέπεια τη γαλλογερμανική και 
αμερικάνικη κατοχή (ή επιτροπεία!) της χώρας μας, 
υπεραμυνόμενοι του «ΕΥΡΩ πάση θυσία», δική μας, 
φυσικά, των πολλών. Και αυτοί είναι Ν.Δ.,ΠΑΣΟΚ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ (των κόκκινων γραμμών!), Ποτάμι, 
το νέο φρούτο του Λεβέντη, ΚΚΕ(του ΕΥΡΩ!), 

Χρυσή Αυγή(της αυτάρκειας μέσα στο ΕΥΡΩ)   και 
τα παρακολουθήματά τους.

Μένουν μόνο όσοι εκφράστηκαν στο 
περήφανο ΟΧΙ του 62%, στο ΟΧΙ στις συμφωνίες 
της Ε.Ε. και του ΕΥΡΩ, δηλ. τα Μ.Λ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
και κυρίως  η ΛΑΕ του Λαφαζάνη, παρά τις σοβαρές 
επιφυλάξεις μας για πολλές από τις πλευρές τους.

Οι εκλογές  θα περάσουν..!
21/9/2015     ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20/9/2015 
 Οι χθεσινές express και καθ’ υπόδειξη εκλογές 
διεξήχθησαν υπό καθεστώς πρωτοφανούς πόλωσης, με 
τον ελληνικό λαό να έχει βομβαρδιστεί επί εβδομάδες 
με ψευτοδιλήμματα με τα οποία αποκρύπτονταν 
τα πραγματικά προβλήματα της ξένης κατοχής 
και επιτροπείας που έχει επιβληθεί στη χώρα και 
στην κοινωνία μας. Eπικράτησαν, δυστυχώς, στη 
νέα Βουλή οι παλιοί και νέοι υποστηρικτές της 
υποταγής και καταστροφής της Ελλάδας.  Κανένα 
από τα κομματα της νέας Βουλής  δεν αντιτίθεται 
ουσιαστικά ούτε στην Ε.Ε. ούτε στο ΕΥΡΩ της 
και φυσικά στο νέο μνημόνιο και αυτό,δυστυχώς, 
είναι επιτυχία των ξένων, ιδιαίτερα των ΗΠΑ, που 
θα έχει κυβέρνηση της αρεσκείας της. Ομως ας 
μην θριαμβολογούν. Γνωρίζουν ότι τα προσωπεία  
σύντομα θα πέσουν με την καταστροφή που έρχεται 
και το μεγάλο ΟΧΙ θα τους στοιχειώνει πάντα. 

Το ΑΣΚΕ, που δεν είχε τα οικονομικά 
μέσα για να συμμετάσχει στις εκλογές, συνεχίζει 
τον αγώνα του για ΕΘΝΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, που η αξία του θα γίνεται 
ευρύτερα κατανοητή ως αναγκαία προϋπόθεση 
επιβίωσης και προόδου.

Νέος «συνωστισμός»  σε σχολικό  βιβλίο 
Στο νέο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄Λυκείου ο 

χάρτης των Βαλκανίων απεικονίζει τα Σκόπια με 
το όνομα «Μακεδονία»  Τι το περίεργο βρίσκουν 
αυτοί που διαμαρτύρονται.  Αυτοί που προϊστα-
νται  του Υπουργείου Παιδείας , ιδιαίτερα η  κ. Σία, 
που εκτός από τουρκολόγος και ανεξιθρησκειολό-
γος, είναι και μέλος της «Πανευρωπαϊκής Επιτρο-
πής της Ακαδημίας για την Ευρωπαϊκή Ιστορία»  
του Transform Europe, αυτά τα «εθνικιστά στερε-
ότυπα» τύπου FYROM ή Σκοπίων τα θεωρεί ξε-
περασμένα και βλαβερά. Το έθνος, βλάπτει σοβα-
ρά τους μνημονιακούς  ευρωπαϊστές, ευρωλάγνους  
και υποτελείς.

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a162/item/1546-to-agos-ton-lathrometanaston
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a162/item/1548-anakoinosi-21-8-2015-thrasos
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a162/item/1549-anakoinosi-8-9-2015-ekloges-kath-ypodeiksi-to-aske-den-borese-na-parei-meros-de-tha-apexei-omos
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a162/item/1550-anakoinosi-21-9-2015
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a162/item/1547-neos-synostismos-se-sxoliko-vivlio

