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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ένα συμφωνούν και οι «προστάτες»:
Τον αφανισμό της Ελλάδας

Ολοι, εκτός των συνενόχων και των ελάχιστων που ευνοούνται από την καταστροφή της χώρας μας (που όμως ελέγχουν τα πάντα και παντού),
παρακολουθούν τη μαζική επίθεση εναντίον τους
από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς
μας, με δέος μπροστά σ’αυτά που υφίστανται και
τα χειρότερα που επέρχονται. Και πανικόβλητοι
παραμένουν, για την ώρα...,σιωπηλοί, παραξενεύοντας τους εχθρούς τους και δίνοντάς τους θάρρος
για να συνεχίσουν απτόητοι τις επιθέσεις τους, με
ανησυχία όμως μήπως...
Οι παπαγάλοι των ΜΜΕ, κυβερνητικοί
και τάχα αντιπολιτευόμενοι, προτείνουν ενότητα και συνεργασία των πολιτευόμενων υπεύθυνων, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του κακού! Ποιοι όμως να ενωθούν και
να συνεργαστούν (όπως γίνεται αλλού, λένε), όταν
ΚΑΝΕΝΑΣ απ’αυτούς δεν είναι ΕΛΛΗΝΑΣ. Το
μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα εκτελέσουν
επιτυχώς τις διαταγές αυτών που τους όρισαν να
μας «κυβερνούν». Αυτοί έχουν όμως μεταξύ τους
τέτοιες αντιθέσεις, που κάνουν τις συνάξεις στο
Προεδρικό Μέγαρο τουλάχιστο φαιδρές, μια που ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δε μπορεί να καλέσει,
βέβαια, τα μεγάλα αφεντικά να ...ενωθούν και να
συνεργαστούν για το καλό της Ελλάδας!!
Ευτυχώς για μας, τους πολλούς, σχεδόν
όλοι πλέον έχουν κατανοήσει (όσο επώδυνο κι αν
είναι, γιατί συνεπάγεται ενεργητική στάση, δηλ. κίνημα!) ότι Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Βρετανοί και λοιποί μικροί, παλιοί και νέοι αποικιοκράτες, είναι οι κυβερνήτες μας μέσω των εδώ οργάνων τους, που επιλέγονται προσεκτικά ανάμεσα
στα περιτρίμματα της Ελληνικής κοινωνίας, που
φρόντισαν να είναι από την αρχή της «απελευθέρωσής» μας, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια,
πλήρως (ή, σπάνια, μερικώς) εξαρτημένοι. Κάτι
(συνέχεια στη σελ. 2)

ΑΜΕΣΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ολα, πλέον, βοούν ότι η πατρίδα μας διατρέχει άμεσους κινδύνους. Κινδυνεύει η εθνική μας ακεραιότητα, πέρα από τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που κατατρύχουν την ελληνική κοινωνία, λόγω της ενδοτικότητας της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.
Συνεχείς είναι εκχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας στο
ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, στην Ε.Ε. Συνειδητή και διαρκής είναι η προσπάθεια άμβλυνσης της εθνικής
συνείδησης και της ελληνικής ιδιοπροσωπίας, με
την επίθεση των ανθελλήνων κυβερνητικών και μη
για την διαστρέβλωση της ιστορία μας, της γλώσσας μας, των παραδόσεων μας και την απάλειψη
της θρησκείας, στοιχείου σημαντικού της ιδιοπροσωπίας μας.
Μεθοδεύτηκε η συσσώρευση μυριάδων
στη χώρα μας στο όνομα του ανθρωπισμού(!) και
της φιλοξενίας με απρόβλεπτες ακόμη συνέπειες
για την χώρα και την κοινωνία μας. Η πρώτη, πάντως, συνέπεια είναι η ανεξέλεγκτη δράση ποικίλων ΜΚΟ και επαγγελματιών «αλληλέγγυων» με
αφανείς χρηματοδότες (πιθανότατα Σόρος και ποικιλώνυμες υπηρεσίες) και στόχους. Η κατάσταση θυμίζει την εποχή Γιέλτζιν στη Ρωσία, που είχε
πλημμυρίσει από ένα τεράστιο αριθμό ξένων ΜΚΟ
για την προάσπιση, δήθεν, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πραγματικότητα να επιβάλλει πολιτικούς και νομενκλατούρα υποτακτικούς της Δύσης
με τις «πορτοκαλί επαναστάσεις». Φυσικά απέτυχαν. Ο Πούτιν τις διέλυσε αμέσως.
Θέλουν να μας παθητικοποιήσουν για να

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
Για την πολύ επιτυχή εκδήλωσή μας «ΑΜΕΣΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ»
(οι καιροί ου μενετοί) στις 23/2/2016, θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο της «Ε». Το πρώτο μέρος με τις ομιλίες των εισηγητών βρίσκεται στην
ιστοσελίδα μας, στο οπτικοακουστικό υλικό. Ολόκληρη η εκδήλωση έχει εγγραφεί σε DVD, που διατίθεται στα γραφεία μας.

σελ. 2

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ετσι, με τις οδηγίες τους, αποδέχονται στο τέπου δε μπόρεσαν να επιτύχουν ούτε καν στις αποιλος τις απαιτήσεις Δ.Ν.Τ. και των ευρωπαϊκών «θεκίες τους, για λόγους που δεν είναι του παρόντος.
σμών»(!), αδιαφορώντας και χωρίς να ζαλίζονται με
Ας δούμε, λοιπόν, τι γίνεται μ’αυτούς.
Αμερικανογερμανική σύγκρουση
τις συνεχείς περιδινήσεις τους, που αφήνουν άναυΟι Αμερικανοί (ΗΠΑ) ήσαν οι αδιαφιλονίδους και τους πιο πιστούς οπαδούς τους, πιστέουκητοι κυρίαρχοι της λεγόμενης Δύσης, μέχρι που
ντας (οι αφελείς) ότι θα τους προστάτευαν τα υπεοι Γερμανοί, αφού κυρίαρχησαν στην Ε.Ε. (δημιρατλαντικά αφεντικά ες αεί... Αλλωστε, η οικονοούργημα των ΗΠΑ ως προμαχώνα κατά της πάμικοκοινωνική καταστροφή της Ελλάδας συμφέλαι ποτέ ΕΣΣΔ) άπλωσαν τα πόδια τους έξω από
ρει και τις ίδιες, διότι, πέρα από τη μοιρασιά της
το πάπλωμα, οικονομικά και γεωπολιτικά. Ετσι οι
Ελληνικής λείας μεταξύ των Γερμανών (και μέΗΠΑ με όργανο το Γιωργάκη και την παρέα του
ρους των λοιπών) και των αμερικανικών επενδυεπετέθησαν στη Γερμανία, η οποία όμως τιμώρητικών (!) funds, διευκολύνει και την τελική (όπως
σε με σφοδρότητα την Ελλάδα (που της την είχαν
πιστεύουν...) λύση όλων των εθνικών μας θεμάπαραχωρήσει οι ΗΠΑ, γιατί είχαν αλλού τις σοβατων ( εξωτερικών,εσωτερικών και της λαθρομεταρές ασχολίες), με τα γνωστά για μας αποτελέσμανάστευσης), προς όφελός τους και των φίλων τους
τα. Η επίθεση συνεχίζεται, αφού η αντίθεση με τη
Τούρκων (παρά τα προβλήματα που τους δημιουρΡωσία έχει (για λίγο) κατευνασθεί, μέσω του διαγεί ο ημι(;)παράφρονας, πλέον, Ερντογάν), Σκοπιαδόχου του Γιωργάκη, του Τσίπρα, που με καθημενών και Αλβανών, που μας περιγελούν ασύστολα!
ρινές οδηγίες (που ομολόγησε με κυνισμό ο ίδιος!)
Αξίζουν, πράγματι, όλων των επαίνων τους
των ΗΠΑ συνεχίζει τις «παρενοχλήσεις» στη γερόλοι οι κυβερνητικοί για τις επιδόσεις τους σε όλα
μανική (παρά τις κάποιες διαφοροποιήσεις, πλέτα πεδία δράσης τους και για την πλήρη λεύκανση
ον) Ε.Ε. με ατέρμονες «διαπραγματεύσεις». Η Γερόλων των... κόκκινων γραμμών τους!
Προβλήματα για τους Τσιπραίους
μανία εκμεταλλεύεται τις, πολύ σοβαρές, ενδοαΥπάρχει, βέβαια, μια μικρή δυσκολία, οι συμερικανικές αντιθέσεις, κυβέρνησης Ομπάμα και
νεχώς ογκούμενες αντιδράσεις. Παίρνουν λοιπόν
Δ.Ν.Τ. της σχολής Σικάγου (!), στις οποίες οφείτα μέτρα τους. Επιχειρούν πλήρη (λίγο δύσκολο...)
λονται και οι πρόσφατες διαρροές των συνομιλιών
έλεγχο της Δικαιοσύνης, διάλυση της Ελληνικής
Τόμσεν κ.λπ. και ταυτόχρονα αντιδρά έντονα στο
Παιδείας (ακόμη πιο δύσκολο, προσεχώς...) Αστυσχέδιο (μέσω Τσίπρα πάλι) για την Ισλαμική πλημνομίας, Λιμενικών και Στρατού (δυσκολίες μεγάμύρα στην Ε.Ε. Ετσι τιμωρεί και πάλι την Ελλάδα,
λες...) κ.λπ. και δειλά-δειλά αρχίζουν και σκέψεις
με το δράμα της λαθρομετανάστευσης (ακόμη και
για αντιδημοκρατικές (μέχρι πού, άραγε;) κινήσεις,
των προσφύγων, που είναι πρόσφυγες δικαιούόπως φάνηκε με διαγραφές αντιφρονούντων δημομενοι ασύλου μόνο στην πρώτη χώρα που πρόσιογράφων και άλλων τινών, μια που η εκστρατεία
σφευγαν, δηλ. την Τουρκία) και το αλαλούμ που
κατά της διαφθοράς(!) και των διαπλεκόμενων δε
πληρώνουμε, με τις τρομερές συνέπειες που επέρφαίνεται ναι πιάνουν ούτε καν να αποπροσανατοχονται, προς όφελος, πάντως, των ΗΠΑ!
λίζουν. Ελπίζουμε να μην τους ενθαρρύνουν σε
Τούτων δοθέντων, δε θα χρειαζόταν ίσως η
κάτι τέτοιο κάποιοι...
περιγραφή των εξελίξεων, πολιτικών και μη στη
Μια άλλη δυσκολία είναι ότι όλα αυτά τα καχώρα μας και των αδιεξόδων που εμφανίζονται,
τορθώματά τους χρειάζονται (ακόμη) νομοθετική
έστω και κάπως περιπαικτικά, παρά τα δεινά που
ρύθμιση. Οι βουλευτές και των δύο συγκυβερνούμας επιφέρουν.
ντων, φυσικά, δεν έχουν καμιά αντίρρηση και το
Υπάρχει σχέδιο και ικανότητες
έχουν αποδείξει. Αλλωστε η μόνη της τάχα εσωΟι, για τα μάτια των οπαδών τους..., τάχα
τερική αντιπολίτευση (οι 53 με επικεφαλής την κ.
αντιπολιτευόμενοι, πολιτικοί και τα Media τους,
Τασία και, ακροθιγώς, αυτού που μας διασκεδάζει
κατηγορούν την Κυβέρνηση ότι λειτουργούν χωρίς
με τα, υποτίθεται, ελληνικά του!) διαφωνεί μόνο
σχέδιο ή ότι είναι ανίκανοι να χειριστούν την κρίγια τον κίνδυνο να απομακρυνθούν από την Ελση, μη τολμώντας φυσικά να αναφερθούν στα σχέλάδα οι λαθρομετανάστες!!
δια (και τις ικανότητες) των καθοδηγητών! Εχουν,
Ομως κάτι δεν πάει καλά με τους αγρότες και
ίσως, δίκιο όσον αφορά τους Συριζαίους και Ανελλίτους γραβατοφορεμένους, όπως τους λένε. Και, δυτες εκτελεστές. Σχέδιο, όμως, και μάλιστα αβυσστυχώς γι’αυτούς, δεν είναι πλέον οι εξοργισμένοι
σαλέο, υπάρχει και εκτελείται (δυστυχώς) κανονιγια τους λαθρομετανάστες και του τάχα ανθρωπικά και, φυσικά, ικανότητες έχουν, και μάλιστα μεσμού (!) των κρατούντων σχετικοί με τη Χρυσή
γάλες, οι κυβερνώντες στις ΗΠΑ και οι λειτουρΑυγή! Ούτε ο αποπροσανατολισμός με την επιτά- →
γούντες στην εν Αθήναις πρεσβεία τους.

(συνέχεια από τη σελ. 1)

χυνση, τάχα, της αξιολόγησης, δηλαδή των αποκρυπτόμενων νέων μέτρων ολέθρου (!!), που οι «θεσμοί» τη συνδέουν με το δημοψήφισμα στη Βρετανία για πιθανό Brexit (!), φαίνεται να πιάνει.
Να πάνε, λοιπόν, μήπως για εκλογές; Οι
αντίπαλοί τους μνημονιακοί κι αυτοί, όχι όμως όλοι
τους το ίδιο ανθέλληνες, δε θέλουν, φυσικά, να τις
κερδίσουν, ώστε να αφήσουν Συριζαίους και Ανελλίτες να πιουν μέχρι τέλους το πικρό ποτήρι. Είναι
σίγουροι όμως για τη λαϊκή αντίδραση πού μπορεί
να οδηγήσει; Και τότε τόση προσπαθεια των αστείων έως γελοίων υπουργών και υπουργίσκων (όλων
τους, χωρίς εξαίρεση) θα πάει χαμένη και, κυρίως,
αν διασωθεί κι ο Ελληνισμός; Ποιος θα παρηγορήσει Φίληδες, Ρεπούσηδες, Μπαλτάδες και Σια;
Μόνη τους ελπίδα, λοιπόν, η «αντιπολίτευση».
Υπάρχει ελπίδα από τους γνωστούς υπόλοιπους;
- Είναι, πράγματι η κυβέρνηση του Τσίπρα η
χειρότερη από καταβολής νεοελληνικού κράτους
και οι παγκόσμιοι τσάμπιον της πολιτικής απάτης
και της εχθρότητας κατά της κοινωνίας την οποία
«κυβερνούν» και κάθε έννοιας αριστεροσύνης.
- Μπορούμε να περιμένουμε, όμως, από τους
υπόλοιπους στην «Ελληνική», όπως κατάντησε,
Βουλή κάτι που να ομοιάζει, έστω, με πραγματική αντίσταση και προσπάθεια κάτι να περισωθεί;
Πολύ αμφιβάλλουμε, για να το πούμε ευγενικά
Η Ν.Δ., υπό την ηγεσία του Κ. Μητσοτάκη, του οποίου ακόμη και η κ. Μαρίκα εχλεύαζε
την πρόθεση «να σώσει (κι αυτός) την Ελλάδα», δεν
πρόκειται, φυσικά, να ωφελήσει σε τίποτα (έστω
και μόνο στα εθνικά θέματα). Το ακριβώς αντίθετο
μάλιστα! Και όσοι (σχετικά καλύτεροί του, ίσως)
Το ανέκδοτο με τις ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες
Ενα καταφύγιο στην απόγνωση όλων των
μνημονιακών (ολόκληρης της Βουλής δηλ.!) για
την πανελλήνια (πλην των ολίγων που ευνοούνται)
οργή κατά της στάσης της Ε.Ε. σε όλα τα θέματα
που μας αφορούν, είναι να την «κατηγορούν» πως
αθετεί τις Αρχές και τις Αξίες που υπηρετούσε και
να την καλούν να επανέλθει σ’αυτές.
Μα όλοι γνωρίζουν (και οι ίδιοι, φυσικά) ότι
ποτέ δεν είχαν οι γνωστοί Ευρωπαίοι Αρχές και
Αξίες. Είχαν μόνο διακηρύξεις, που, φυσικά, ποτέ
δεν τις υπηρέτησαν.
Μάρτυρες όλες οι αποικίες τους, οι εξανδραποδισμοί, οι λεηλασίες και οι γενοκτονίες, οι δικτατορίες και καταστροφές όλων των πολιτισμών,
όπου μπόρεσαν να πλησιάσουν, να κατακτήσουν ή
να παρέμβουν. Λίγη ιστορία, έστω και μόνο ελληνική, θα αρκούσε να μας απαλλάξει από τέτοιες
ανοησίες, αναίσχυντες!

σελ. 3
ευνόησαν την άνοδό του στην προεδρία της Ν.Δ.,
ώστε να φθαρεί με τη σειρά του, είτε αντιπολιτευόμενος είτε συγκυβερνώντας (κάτι που, βέβαια,
απεύχεται κι ο ίδιος!), ποντάροντας στην ολοκλήρωση της καταστροφής της χώρας, ώστε εκείνοι να
επικρατήσουν, ίσως να προσφέρουν ακόμη χειρότερη υπηρεσία.
Δε μπορεί, επίσης, να περιμένει κανείς τίποτα
καλύτερο, από τα ...δεξιά της Ν.Δ. (Χρυσή Αυγή,
Καρατζαφέρης και σία!) με τους αβυσσαλέους ή πονηρούς στόχους τους, ούτε από τα ... αριστερά της
με τις προσπάθειες για συσπείρωση επιδίωξης συμμετοχής σε (δοτή, φυσικά) εξουσία και καρέκλες.
Και μόνο ο, άρτι επανακάμψας (λόγω συμπλήρωσης
παραγραφών;) αυτοονομαζόμενος King maker(!)
αρκεί για να φανούν οι επιδιώξεις τους.
Μένουν οι λεγόμενες αριστερές δυνάμεις
(Κ.Κ.Ε., που περιορίζεται σε περιπατητικές εκδηλώσεις, τα Μ.Λ., που ζουν στον κόσμο τους,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΛΑ.Ε). Και μόνο οι αμφιλεγόμενες
(επιεικώς) θέσεις τους στα εθνικά θέματα, ταυτόσημες με τις κοσμοπολίτικες επιδιώξεις των... ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, που (υποτίθεται ότι) πολεμούν,
δείχνουν τι είδους ελπίδα παρέχουν. Τουλάχιστον,
αν συνέπρατταν (ή έστω άφηναν ελεύθερες...) τις
πραγματικά ελληνικές αριστερές δυνάμεις...
Μόνο η γενικευμένη αντίδραση (ατομική
και ομαδική), όπως περιγράφεται στην κατακλείδα του παρακείμενου (στην 1 σελ) άρθρου, αρχικά τουλάχιστο, μπορεί να αποτελέσει την αρχή
της πορείας ανάτασης, μια που κανένας δε θα ήθελε να αναγκασθούμε να φτάσουμε στο «φωτιά
και τσεκούρι» (του Κολοκοτρώνη) στους

προσκυνημένους.

Ωραίος ο Πρόεδρος

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει επαναλήψεις (απαράδεκτων, και όχι μόνο γιατί έδρασαν εντός ελληνικού εδάφους!) επιθέσεων κατά των απελπισμένων
(και όχι αποκλειστικά με δική τους ευθύνη...) στην
Ειδομένη της Μακεδονίας, απείλησε(!) τους Σκοπιανούς ότι με τέτοιες ενέργειες δε θα μπορούσαν
να γίνουν εταίροι στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.!
Τι ήταν αυτό; Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι όρος
για είσοδό τους στους (λεόντειους) οργανισμούς
αυτούς ήταν η επίλυση του ονόματος του κράτους
των Σκοπίων (η περιοχή των οποίων ποτέ δεν ανήκε στη γεωγραφική ενότητα της Μακεδονίας!)
Αλλάξαμε και επίσημα τη θέση μας για το
όνομά τους; Εγινε και ο κ. Παυλόπουλος ομόσταβλος των Ξυδάκη, Μουζάλα, Μπαλαούρα και όλων
των άλλων Συριζαίων; Είναι δυνατόν;

σελ. 4
ΑΜΕΣΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
των ισχυρών δυτικών χωρών, με τους λεόντειους
δεχόμαστε χωρίς αντιδράσεις το μοιραίο με τη συοργανισμούς τους, όπως η Ε.Ε, το ΔΝΤ κ.λ.π., με
νεχή φτωχοποίησή μας, με τα αλλεπάλληλα κατατις συνάξεις και τις λέσχες τους (Νταβός, Μπιλστροφικά μνημόνια, που είναι σχεδιασμένα έτσι
ντμπεργκ κ.λ.π.) και οι πολυεθνικές τους, που θέώστε να διαλύσουν τη χώρα μας και τον ελληνιλουν τις μικρές χώρες προτεκτοράτα τους και τους
κό λαό. Είμαστε η μοναδική χώρα που την κατέλαούς τους ανδράποδα με τη βοήθεια των εγχώριστησαν διαρκές πειραματόζωο, για να χρειάζεται
ων πολιτικών και πνευματικών ελίτ , περιλαμβαδιαρκώς νέα μνημόνια, είτε με δεξιές είτε με «αρινόμενων και των «αριστερών», όπως συμβαίνει,
στερές» κυβερνήσεις, νέες παραχωρήσεις εθνικής
δυστυχώς, στη χώρα μας. Υπάρχουν όμως και αυκυριαρχίας και ξεπούλημα σε ξένους κάθε ελληνιτοί που δεν είναι συνειδητά όργανα ξένων επιδιώκής περιουσίας, με στόχο να απονευρώσουν τελείξεων, όμως η εμμονή τους σε ουτοπίες πολλες φοως τον ατίθασο, όπως λένε, ελληνικό λαό. Σε καμρές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.
μιά άλλη χώρα με μνημόνια (Ιρλανδία, ΠορτογαΤο μόνο υπαρκτό ανάχωμα αποτροπής
λία, Κύπρο) δεν συνέβη αυτή η καταστροφή. Δεν
των σχεδίων εξανδραποδισμού μας και διάλυσης
είναι λοιπόν τυχαία αυτή η επιλογή της χώρας μας
της χώρας μας είναι το ΕΘΝΟΣ, ο ΛΑΟΣ και η
ως στόχου τόσο από πλευράς ΗΠΑ με το ΔΝΤ όσο
ΠΑΤΡΙΔΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
και από πλευράς Γερμανίας με την Ε.Ε.
Νοείται να είναι αριστερός αυτός που έμΒΙΑΖΟΝΤΑΙ
μεσα ή άμεσα στηρίζει την απάνθρωπή παγκοσμιΟλα δείχνουν ότι βιάζονται. Θέλουν να κλείοποίησή τους, τη Νέα Τάξη τους, την Ε.Ε. τους και
σουν εθνικά θέματα ως το τέλος της άνοιξης , επειτο ευρώ τους; Οι ανθρώπινες αξίες είναι η ειδοδή μέχρι τότε οι ξένοι λογαριάζουν σίγουρα να είποιός διαφορά που χαρακτηρίζει την πραγματιναι ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, που είναι πρόθυκή αριστερά.
μος να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Ναι, αυ«Ανθρωπος είναι η απάντηση όποια κι
τός που υπογράφει τα πάντα και μπορεί να λέει με
αν είναι η ερώτηση» (Αντρέ Μπρετόν).
περισσή ευκολία τα πιο χοντρά ψέμματα. Βέβαια
Το δυστύχημα για τη χώρα μας είναι ότι
τώρα παίζει χωρίς πολιτικό αντίπαλο, μια και όλα
τις έννοιες αυτές τις καπηλεύεται η Χρυσή Αυγή
τα μνημονιακά κόμματα δε θέλουν εκλογές. Κινμε το αποκρουστικό πρόσωπο που τις προσέδωσαν.
δυνευουν όμως να... στηρίξουν τον Τσίπρα σε πεΕίναι και αυτή μέρος του καθεστώτος υποτέλειας
ρίπτωση που...συμβεί το απευκταίο...
έτσι, ώστε όποιος θέλει ακέραια την πατρίδα του,
Το τραγικό όμως είναι ότι κανείς, σχεδόν, δεν
τη συνέχειά της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της
επισημαίνει τους κινδύνους με τα εθνικά θέματα. Κι
και τα ήθη και έθιμα, να τον χαρακτηρίζουν τα εγαν στα οικονομικά μπορούμε κάποτε να ανακάμχώρια όργανά τους (ΜΜΕ κ.λ.π.) εθνικιστή, ρατσιψουμε, στα εθνικά θέματα δε θα υπάρχει επιστροστή ή και χρυσαυγίτη, ώστε να τον αδρανοποιούν.
φή, αν προλάβουν να υπογράψουν.
Αυτοί οι ευρωπαϊστές με τις δήθεν ευρωπαϊκές αξίΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ «ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ»
ες της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού που σήΟι αριστεροί γιατί να ενδιαφέρονται
μερα έχει καταντήσει ανέκδοτο. Τι ειρωνεία! Πολγια τα εθνικά θέματα ; Επειδή έχει επικρατήλοί απ’ αυτούς είναι συνειδητά ανθέλληνες, με λίσει η αντίληψη ότι οι αριστεροί «πρέπει» να είκνο το ΣΥΝ, που δεν έχουν κανένα συνειδησιακό
ναι διεθνιστές, να ενδιαφέρονται για την εργαπρόβλημα να ξεπουλήσουν την πατρίδα τους στο
τική τάξη όπου γης κ.λπ., κάτι που ανάγεται σε
όνομα της «ευρωπαϊκής» τους.πατρίδας. Μας το
ιδεολογήματα και θεωρήματα που αναπτύχθηθυμίζουν κάθε μέρα.
καν σε άλλες εποχές, κυρίως με πρότυπο ισχυου
ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ
ρές βιομηχανικές χώρες του 19 αιώνα (Αγγλία
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
κ.λπ.), και που έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης
Ο,τι άρχισε το ΠΑΣΟΚ το 2009 με τον αλήαπό τις ηγεσίες της Σοβιετικής Ενωσης για τα
στου μνήμης αμερικανοτραφή πρωθυπουργό του το
εθνικά της συμφέροντα. Δυστυχώς πολλοί βαυσυνεχίζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα και την
καλίζονται από σειρήνες ότι η ελληνική κοινωηγετική του ομάδα, αφού μεσολάβησε ο αμερικανία πρέπει να προσαρμοσθεί στη θεωρία τους
νικής εύνοιας Σαμαράς, που δεν ήθελε κατά πάσα
με «επαναστάσεις» και «εργατικές λαϊκές εξουπιθανότητα να ενδώσει στα εθνικά θέματα. Δηλ.
σίες», δηλ. την «εκσυγχρονισμένη» εκδοχή της
να υπηρετούν τυφλά τα συμφέροντα των ΗΠΑ,
«δικτατορίας του προλεταριάτου».
που αρχικά ήθελε να αποτρέψει να γίνει το ευρώ
Μόνο που πιο διεθνιστές είναι αυτοί που
παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, να αποδυναμώπροωθούν την παγκοσμιοποίηση, δηλ. οι ελίτ

(συνέχεια από τη σελ. 1)

→

σει τη γεωπολιτική κυριαρχία της Γερμανίας στην
Ευρώπη, ώστε να μην εποφθαλμιά τα ενεργειακά
κοιτάσματα Ελλάδας και Κύπρου, και τώρα για να
χυλοποιήσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενόψει της
υπογραφής της διαβόητης συμφωνίας Ε.Ε.-ΗΠΑ,
της ΤΤΙΡ, που καθιστά τις πολυεθνικές κυρίαρχες
υπεράνω κρατών και κυβερνήσεων, με τους μυρίους που κατακλύζουν τη χώρα μας, ανοίγοντας ο
Τσίπρας διάπλατα τα σύνορά μας. Η εξυπηρέτηση των αμερικανικών συμφερόντων στο τέλος καταλήγει να μας στέλνουν στα νύχια της Γερμανίας
με τα γνωστά σε όλους δεινά, επειδή οι ΗΠΑ θέλουν ακέραια την ευρωζώνη και τη Γερμανία. Εμείς
τελικά πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτή την εθελοδουλία τους. Οι διαρκείς «κατά λάθος» και εξ
επίτηδες αναφορές των Σκοπίων ως «Μακεδονία»
από Υπουργούς και βουλευτές και η κωλοτούμπα
Καμμένου δεν είναι τυχαίες μετά την πρόσφατη
επίσκεψη της αμερικανίδας Υφυπουργού Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές υποθέσεις Β. Νούλαντ, που
τους διαμήνυσε την αμερικανική πρόθεση ένταξης
Σκοπίων-Κοσόβου στο ΝΑΤΟ, που είχε αποτρέψει
το 2008 ο Καραμανλής.
ΔΕ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΛΛΟΙ
Συνεπώς δε μπορούμε να περιμένουμε
τίποτα θετικό από το πολιτικό προσωπικό που
απαρτίζει, κυρίως, τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Αλλωστε είναι πασίγνωστο ότι, αν δεν εξυπηρετούν
τα ξένα συμφέροντα, δεν προωθούνται στην ελίτ,
είτε πολιτική είτε πνευματική. Δεν αφήνουν κανένα να ξεφύγει και γι’ αυτό στη Βουλή δεν υπάρχει
καμμία γνήσια αντιμνημονιακή δύναμη, του ΚΚΕ
μη εξαιρουμένου, προσκολλημένου στο «σοσιαλιστικό» ευρώ. Δυστυχώς η χώρα μας κατέχει αυτήν

σελ. 5
την παγκόσμια πρωτοτυπία, δηλ. οι ηγεσίες της να
είναι υποτελείς σε ξένα συμφέροντα. Εχουν μάλιστα αποδυναμώσει τη Χώρα, την Αμυνά της με τις
συνεχείς περικοπές των αμυντικών δαπανών, ώστε
να το έχουν ως επιχείρημα του ενδοτισμού τους.
Δε μπορούμε να περιμένουμε να μας «σώσουν» άλλοι, όπως προσδοκούν πολλοί, ούτε να
περιμένουμε μέχρι τις εκλογές (μέχρι τότε, ίσως,
θα είναι πολύ αργά), ούτε, φυσικά, πότε θα φύγουμε από το ευρώ ή και την Ε.Ε. Τα πράγματα επείγουν, η χώρα μας κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή.
Δεν αρκεί η ενημέρωση, πλέον, για τα τεκταινόμενα. Ο καθένας μας, πλέον, γνωρίζει τι συμβαίνει. Ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει με
όποιον συζητά ή και με συλλογική δράση σε συλλόγους, σωματεία κ.λ.π.
-Να αποδοκιμάζονται ανοικτά με κάθε τρόπο, χωρίς βία, όσοι εκφράζουν μειοδοτικές θέσεις. Να φοβηθούν οι κάθε είδους τοποτηρητές, ΜΚΟ ή επαγγελματίές διεθνιστές, ευρωπαϊστές.
-Να υπεράσπισθούμε κάθε ελληνικό στοιχείο
(γλώσσα, ιστορία, παιδειά, πολιτισμό, ορθοδοξία)
και να γελοιοπούμε όλους τους ανθέλληνες.
-Να μην αγοράζουμε ξένα προϊόντα χωρών με
ανθελληνικές θέσεις και να ενισχύουμε τα ελ-

ληνικά προϊόντα και να στηρίζουμε την
ελληνική παραγωγή.

Τα σχέδια τους να μείνουν στα χαρτιά όπως έχει
συμβεί έως τώρα. Επειδή :
« Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγόν δουλείας ας έχωσι.

Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»

(Ανδρέας Κάλβος, Εις Σάμον).

Λαθρομετανάστευση και επιχείρηση χειραγώγησης

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε
την προσπάθεια (ΜΜΕ, κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ,
ΜΚΟ κ.λ.π.) για την παγιοποίηση της κατάστασης
που έχει επέλθει λόγω της αθρόας προσέλευσης των
λαθρομεταναστών και επομένως την μονιμοποίηση
αυτών στην χώρα μας. Έτσι, για την εκπλήρωση
αυτών των σκοπών, για άλλη μια φορά τα κόλπα
για τη χειραγώγηση των Ελλήνων τέθηκαν όλα σε
εφαρμογή.
Στην αρχή παίζονταν ατέλειωτες ώρες στα
ΜΜΕ οι τραγωδίες που συνέβαιναν και συνεχίζουν
να συμβαίνουν στα νερά του Αιγαίου, ιδίως με
τη χρησιμοποίηση μικρών παιδιών, με σκοπό να
χτυπήσουν στο συναίσθημα και στο φιλότιμο των
Ελλήνων, που ούτως η άλλως το έχουν αποδείξει
και συνεχίζουν να το δείχνουν καθημερινά.
Η λέξη λαθρομετανάστης αποφεύγεται
επιμελώς, με την αιτιολογία ότι προσδίδει

αρνητικό χαρακτήρα, ότι λαθραία μπορούν να
χαρακτηρίζονται πράγματα και εμπορεύματα
και όχι άνθρωποι, χωρίς βεβαίως να μπορούν
να εξηγήσουν γιατί ο όρος χρησιμοποιείται για
άλλες κατηγορίες ανθρώπων, όπως λαθροκυνηγός,
λαθραναγνώστης, λαθροθήρας, κ.α. Αντ’ αυτού στην
αρχή χρησιμοποιούνταν λέξεις όπως παράνομος ή
παράτυπος μετανάστης. Τις τελευταίες εβδομάδες,
σαν να υπήρξε μια συννενόηση, ακόμα και αυτοί
οι όροι εξαφανίστηκαν από όλα τα μεγάλα ΜΜΕ.
Η μόνη λέξη που ακούγεται πια είναι πρόσφυγες,
σαν να θέλουν να μας πείσουν σώνει και ντε ότι
όλοι αυτοί που παράνομα προσήλθαν από κάθε
γωνιά του πλανήτη, όπως Πακιστάν, Αφγανιστάν,
Μαρόκο, Αλγερία κ.α., είναι όλοι πρόσφυγες, όταν,
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι εισέλθοντες
παράνομα στη χώρα μας προέρχονται από 77
διαφορετικές εθνικότητες, όπου όπως γνωρίζουμε

(συνέχεια στη σελ. 6)
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σελ. 6

όλοι δε διεξάγεται κανένας πόλεμος...
διακυβέρνηση και σαν όπλο για την επίτευξη των
Περίεργα επιχειρήματα...
στόχων της την ουσιαστική διάλυση όλων των
Οι ίδιοι σεσημασμένοι, στα πλαίσια
εθνών, με σκοπό οι άνθρωποι που ζουν σε ένα μέρος
της χειραγώγησής μας, συχνά, πατώντας στην
να μην έχουν κανένα κοινό σημείο αναφοράς, καμιά
ιστορική μας μνήμη, τολμούν να συγκρίνουν τους
κοινωνική συνοχή και επομένως καμμιά αντίσταση
πρόσφυγες και όλους αυτούς που παράνομα
σε όσα τους επιβάλλουν.Αυτός, άλλωστε, είναι
εισήλθαν στην χώρα μας με τους πρόσφυγες
ο λόγος που στις ΗΠΑ ακμάζει ο πιο ακραίος
της Σμύρνης και του Πόντου. Ξεχνάνε φυσικά
καπιταλισμός.
να αναφέρουν ότι αυτοί ήταν Έλληνες, με τους
Όλοι αυτοί «ξεχνάνε» τον, τουλάχιστον,
οποίους συνδεόμασταν μέσω της ίδιας γλώσσας,
περίεργο και φυσικά επικίνδυνο ρόλο των
της ίδιας ιστορίας, του ίδιου πολιτισμού και της
ΜΚΟ και των επαγγελματιών «αλληλέγγυων»,
ίδιας θρησκείας και επομένως η ενσωμάτωση
που οργανώνουν τους πρόσφυγες και τους
ήταν κάτι που συνέβη φυσικά, παρόλο που
λαθρομετανάστες και έχουν αυτοαναγορευτεί
χρειάστηκε χρόνος δύο γενεών τουλάχιστον.
σε καθοδηγητές τους, για να συντηρείται η
Ένα επίσης έωλο επιχείρημα που
απαράδεκτη εικόνα της παράνομης κατάληψης
προβάλλεται (όχι τόσο από τα ΜΜΕ, αλλά μέσω
δημόσιων χώρων, όπως το λιμάνι του Πειραιά, της
διαδικτύου), προφανώς κατευθυνόμενο, είναι
σιδηροδρομικής γραμμής στην Ειδομένη και όπου
ότι θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε με όλους
αλλού, καταλύοντας το κράτος. Τους αφήνουν
αυτούς που παράνομα εισήλθαν στη χώρα μας,
ανενόχλητους γι’αυτόν ακριβώς το λόγο.
προβάλλοντας ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, όπου
Ο σκοπός όλων αυτών των είναι γνωστός
«συνυπάρχουν» εκατονταετίες τώρα άνθρωποι
πια, δεν κρύβεται. Ο Ελληνικός λαός, πλέον,
από διάφορες φυλές, χρώματα και έθνη, με τη
αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και αρχίζει να αντιδρά.
γνωστή «αφομοίωση». Αλίμονο δε, αν έχουμε
Ελπίζουμε να μην τους αφήσουμε να καταστρέψουν
ως παράδειγμα την χώρα-πολτό που έχει σα
τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.στόχο τη παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια
Το νέο «κατόρθωμα» Μπαλτά-Τσίπρα, ο κ. Γιαν Φαμπρ, απέτυχε
Το «εκλεκτό» φρικιό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο
Ελληνες, κατ’ αυτούς που μας κυβερνούν, δεν έχουμε
θιασώτης του «ευρωπαϊκου διαφωτισμού», που μαζί
εκπολιτισθεί ούτε ...διαφωτισθεί ευρωπαϊκά, ώστε να
με τον ομόσταβλό του στο Υπουργείο Παιδείας θέείμαστε ικανοί να διοικούμε τις πολιτιστικές μας διλουν να μας πείσουν ότι γίναμε έθνος και λαός το
οργανώσεις ούτε να παράγουμε έργα πολιτισμού. Στο
1821(!!!), πιστός στα διεθνιστικά και ευρωπαϊκά του
Μουσείο Μπενάκη διορίσθηκε Γάλλος, στο Κέντρο
«οράματα», διόρισε στη θέση του Γ. Λούκου, που
Κινηματογράφου Γερμανός, στο Φεστιβάλ Θεσσαπαύθηκε, νέο καλλιτεχνικό διευθυντή στο Ελληνικό
λονίκης Γαλλίδα. Θέλουν παντού ξένες τρόικες και
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου το Βέλγο εικαστινα εισπράττουν οι ξένοι από παντού. Μας θεωρούν
κό Γιαν Φαμπρ, που έγινε διάσημος για τις προκληπροτεκτοράτο τους.
τικότητές του.
Ο Μπαλτάς για όλες αυτές τις επικρίσεις βρήΟ Μπαλτάς μετονόμασε το Ελληνικό Φεστικε να πεί ότι «Ο αφελληνισμός (σ.σ. που τον κατηβάλ σε Διεθνές, προφανώς επειδή ακόμη και ο όρος
γορούν) συνίσταται στην ανάθεση της καλλιτεχνικής
«Ελληνικό» του προκαλεί δυσανεξία, όπως σε πολευθύνης του Ελληνικού Φεστιβάλ (σ.σ. το μετονόμαλούς ομοίους του ανθέλληνες στο ΣΥΡΙΖΑ. «Βασιζόσε σε Διεθνές) σε μία καλλιτεχνική προσωπικότητα
μαστε στη συνεισφορά του Γ. Φαμπρ, για να γίνει το
του διαμετρήματος(!) του Γιαν Φαμπρ και στο πρόΦεστιβάλ Αθηνών Διεθνές», υπερθεμάτισε ο Τσίπρας!
γραμμα που αυτός πρότεινε, μια πολιτιστική μεταρρύθμιση που εμπεριέχει και μια ουσιαστική παιδαΟ νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, που περιγωγική διαδικασία»!!. Και παραμένει στη θέση του...
στοιχίστηκε απο πλήθος δικών του συμβούλων, δήλωΜάλιστα, να μας «διαπαιδαγωγήσουν» , λοισε ότι φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ θα είναι... βέλγικό.
πόν, οι ξένοι για να υπονομεύσουν και τον ελληνικό
Μέχρι και την Εθνική Βελγική ομάδα ποδοσφαίρου
πολιτισμό μαζί με τη γλώσσα, την ιστορία, τη θρηθα έφέρνε για «εικαστικό δρώμενο», ενώ το προασκεία μας και τη συνοχή της κοινωνίας μας με τους
ναφερθέν γυμνό «αριστούργημά» του θα το παρουμυρίους που πλημμυρίζουν τη χώρα και που έχουν
σίαζε στην Επίδαυρο (!!!).
αναλάβει εργολαβικά όλοι οι ανθέλληνες του ΣΥΡΙΣύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώΖΑ. Δυστυχώς γι’αυτούς, οι αντιδράσεις στο καταρας, που έχει αποκλεισθεί από τους εγχώριους διεθνιστροφικό τους έργο αυξάνονται. Η παραίτηση Φαμπρ
στές-ευρωπαϊστές του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε τον αφελκαι ο διορισμός Ελληνα στη θέση του, άσχετα αν πρόληνισμό που επιχειρεί ο Μπαλτάς με την κάλυψη του
σκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια νίκη που δείχνει ότι
Τσίπρα και ζήτησε την παραίτηση του ίδιου και του
Βέλγου προστατευόμενού του. Φαίνεται ότι εμείς οι
τα σχέδια τους δεν περνούν.

σελ. 7

ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΤΟ ΚΚΕ;
που διατυπώνει κατά καιρούς ηγεσία του ΚΚΕ :
Πολλοί θεωρούν ότι το ΚΚΕ, που καταγγέλΠΑΠΑΡΗΓΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 30/5/2011:
λει (σωστά) τις επιπτώσεις των μνημονίων και δι«Καταρχήν εμείς είμαστε γενικά υπέρ της αποαδηλώνει συχνά με το το ΠΑΜΕ του, μόνο του,
δέσμευσης από την Ε.Ε., η λύση όμως έξω από
χωριστά από τους άλλους, κατά των μνημονιακών
το ευρώ και επάνοδος στη δραχμή στις παρούσες
μέτρων, είναι κόμμα αντιμνημονιακό. Ομως ,γιασυνθήκες είναι καταστροφική…»!.
τί είναι αντίθετο στην αποχώρηση από την ευΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΒΗΜΑ 11/1/2015:
ρωζώνη; Θέση που διατυπώνεται από την ηγεσία
«Αν η έξοδος από την ΕΕ και το ευρώ δεν συνδυτου σε κρίσιμες για το πολιτικοκοινωνικό σύστηαστεί με συγκεκριμένο σχέδιο-πρόγραμμα στην
μα περιόδους, δηλ. όταν αμφισβητείται το ευρώ
οικονομία, στην κοινωνία, με νέα κοινωνική ορή και η συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε., όπως το
γάνωση, σοσιαλιστική, με μονομερή διαγραφή
2011, το 2015 και τώρα. Η παραμονή στο ευρώ
του χρέους, με εργατική λαϊκή εξουσία, τότε θα
που υποστηρίζει δε συνεπάγεται ότι θα πρέπει
είναι τυχοδιωκτισμός, πορεία στα τυφλά...»!!
να παραμείνουμε και στην Ε.Ε. που μας έχει επιΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
βάλει τα μνημόνια;
ΣΥΡΟΥ 23/7/2015:
Οχι μόνο δεν προτείνει πολιτικές που θα
«Είμαστε επίσης κάθετα αντίθετοι, και δεν είανακόψουν στο ορατό μέλλον την καταστροφιναι αντίφαση αυτό, με το να φύγει η Ελλάδα από
κή πορεία της χώρας και τη διάλυση της ελλητο ευρώ αυτή τη στιγμή και να επιστρέψει σε ένα
νικής κοινωνίας, αλλά μεταθέτει τη λύση στο
εθνικό νόμισμα.< ...>, εάν πας σε δραχμή ή σε
αόριστο μέλλον, ίσως και ποτέ, με την «εργατιένα άλλο νόμισμα όπως κι αν ονομαστεί αυτό, η
κή λαϊκή εξουσία», μια και δεν τολμά προφανώς
κρατική χρεοκοπία και οι επιπτώσεις στο λαό μας
να πει «δικτατορία του προλεταριάτου». Αν διθα είναι εξίσου μεγάλες όπως και με τη συμφωαλυθεί η χώρα και η κοινωνία, πού θα εφαρμονία - μνημόνιο που υπογράφεται τώρα. Μπορεί
σθούν τα «οράματά» του;
να είναι και χειρότερες...»!!
Έμμεσα δηλ. στηρίζει με τον τρόπο του ,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΕΦ.ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 25/3/2016:
παρά τις φραστικές καταγγελίες του , το καθεστώς
«... Κριτήριο για την ενδυνάμωση των αντικαπιαυτό που έχει επιβάλει την οιονεί κατοχή της χώταλιστικών δυνάμεων και της συνεπούς αντικαρας μας. Δυστυχώς...
πιταλιστικής πάλης είναι η απαραίτητη σύνδεΟι οπαδοί του ΚΚΕ είτε αμφισβητούν ότι
ση της αποδέσμευσης από την ΕΕ, με την πάλη
έγιναν οι δηλώσεις των Γ.Γ. του κόμματός τους,
για την εργατική λαϊκή εξουσία, την οικοδόμηείτε, οι πιο συγκαταβατικοί, υποστηρίζουν ότι δεν
ση μιας νέας κοινωνίας, που θα έχει στα χέρια της
είναι «ώριμες» οι συνθήκες να φύγουμε από το
τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι για να
ευρώ. Δεν προβληματίζονται, ούτε ζητούν εξηγήσχεδιάσει την οικονομία σε όφελος των λαϊκών
σεις για την πολιτική αυτή του κόμματός τους, που
αναγκών»...
άλλωστε επικαλείται καθε φορά διαφορετικά επιΤο ερώτημα είναι γιατί το ΚΚΕ έχει επιχειρήματα ανάλογα με τις εξελίξεις, μεταξύ των
λέξει, γενικά, αυτή την πολιτική της απομόνωσης
οποίων (ψευδώς) (Εφ. Συν 25/3/2016) ότι η φιλοκαι της στήριξης του καθεστώτος, με ό,τι αυτό
γερμανο-ναζιστική Χ.Α. είναι εναντίον του ευρώ,
συνεπάγεται; Την απάντηση ας την αναζητήσουν
που όμως αυτή δηλώνει: «η Ελλάδα δεν έχει εθνιτα μέλη και οι οπαδοί του, μια και το κόμμα τους
κή παραγωγή για να υποστηρίξει το εθνικό νόδεν μπορεί να λογισθεί, τουλάχιστον τώρα, ως
μισμα» (Μιχαλολιάκος 22/6/2015)
αντιμνημονιακό. Δυστυχώς...
Παραθέτουμε αποσπάσματα από τις θέσεις
Για να ευθυμήσουμε λίγο
Μήπως η Τασία να βοηθούσε...
Η κ. Φωτίου, κάπου αναπληρωτής υπουργός
Το φιάσκο με το ΝΑΤΟ, που άσκοπα αγνατου Τσίπρα, και εκ των κορυφαίων (!) του Σύριζα,
ντεύει τα παράλια, και η υπόσχεση ( που κάποιοι
η οποία χαρακτήρισε ως ωραιότατα τα σάπια φρούτην πίστεψαν!) των Τούρκων να δεχθούν πίσω τους
τα που πρόσφατα διανεμήθηκαν σε απόρους, σε συλαθρομετανάστες «στεναχώρησε» (;) κάποιους. Αν
ζήτηση κατά την οποία αναφέρθησαν τα όσα κατά
είναι ειλικρινείς, μπορούν να βρουν μια αποτελεκαιρούς επαγγελλόταν το κόμμα της ανεφώνησε
σματική λύση:
«με αγανάκτηση»: «Τι θέλετε να πείτε; ότι είμαΝα στείλουν την κ. Τασία να περιπολεί στα
στε απατεώνες;». Για να τη διευκολύνουμε, παρά
υδάτινα σύνορα (Υπάρχουν. Ετσι, Τσίπρα;) με την
τη «συμπάθειά» μας για τα χορταστικά γεμιστά
Τουρκία.
της, της απαντάμε: «ΝΑΙ, ΝΑΙ, και λίγα να λες!»
Θα τραπούν όλοι τους σε φυγή και, αν κάποιοι είναι τυφλοί, θα τους «εξαφανίσει». Εντάξει;

σελ. 8
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ενα από τα σοβαρά εθνικά θέματα που
πληθυσμού που αφαιρεί, αφαιρεί έμμεσα και το
βρίσκεται σε εξέλιξη είναι και η μετανάστευση
ποσοστό από τα παιδιά που τυχόν θα κάνουνε στο
των Ελλήνων, και δη των νέων, στο εξωτερικό. Η
μέλλον. Αν τα φαινόμενα αυτά συνεχιστούν, οι
μαζική φυγή των Ελλήνων εντάθηκε το διάστημα
Έλληνες κινδυνεύουν να αποτελούν μειοψηφία
της κρίσης και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
στην ίδια τους τη χώρα!!! Αυτό είναι το όνειρο
(τα πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερα), πάνω
όλων των ξένων πατρώνων και των εγχώριων
από 200.000 συμπατριώτες μας αναζήτησαν την
υποτακτικών τους, που επιθυμούν διακαώς
τύχη τους στο διάστημα 2010-2014. Το 70% από
την εξαφάνιση του ελληνικού λαού και, όπως
αυτούς ήταν νέοι, κυρίως ανώτερης και ανώτατης
δηλώνουν αναίσχυντα τώρα οι Συριζαίοι, την
εκπαίδευσης.
αντικατάστασή του από λαθρομετανάστες,
Οι λόγοι, φυσικά, δεν είναι άλλοι από
κυρίως Ισλαμιστές. Να μην ξέχναμε, φυσικά,
τα αποτελέσματα της κρίσης στην εποχή των
ότι οι νέοι που φεύγουν, καθώς το μεγαλύτερο
μνημονιών. Πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν τη
ποσοστό είναι άρτια εκπαιδευμένο, είναι αυτοί που
χώρα μας, διότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρουν
θα μπορούσαν δυνητικά να βοηθήσουν την χώρα
εργασία πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους.
να ανακάμψει, είτε εφαρμόζοντας τις επιστημονικές
Άλλοι πάλι αναγκάζονται να φύγουν, διότι μετά τη
τους γνώσεις είτε αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης
εκτόξευση της ανεργίας στο 25% (και στο 60% για
και εξουσίας. Δε θα πρέπει να υποτιμάμε επίσης, σε
τους νέους) είναι αδύνατο να βρουν δουλειά ακόμα
καμμιά περίπτωση, τα χρήματα που δαπανήθηκαν,
και σε εργασία μη σχετική με αυτό που σπούδασαν.
από το αίμα του ελληνικού λαου, για την εκπαίδευση
Αλλά ακόμα και αυτοί που καταφέρνουν να βρουν
αυτών των νέων, ενώ τα οφέλη τα νέμονται οι χώρες
μια θέση, εγκαταλείπουν την Ελλάδα, αναζητώντας
στις οποίες μεταναστεύουν, όπως π.χ. η Γερμανία,
καλύτερους μισθούς, καλύτερες εργασιακές
Αγγλία, κ.α.
συνθήκες και μια καλύτερη ζωή. Τι μπορεί να πει
Το θέμα της μετανάστευσης των νέων
κανείς σε κάποιον νέο που αποφασίζει να φύγει,
είναι από τα σοβαρότερα εθνικά θέματα και δε
όταν το μεγαλύτερο μέρος αυτών δηλώνει ότι δε
θα πρέπει σε καμμια περίπτωση να υποτιμάται
μπορεί πια να ονειρεύεται ένα μέλλον εδώ, ένα
έναντι άλλων εθνικών θεμάτων, αν δεν θέλουμε
μέλλον που περιέχει σε μεγάλο βαθμό και τη
οι Έλληνες να αποτελούμε μειοψηφία στην
δημιουργία της δικής του οικογένειας, κάτι που
ίδια μας τη χώρα. Αυτό προϋποθέτει, φυσικά,
με τις σημερινές συνθήκες αποκλείεται;
κυβερνήσεις που θέτουν ως προτεραιότητα το
Η μετανάστευση των Ελλήνων, και
δικαίωμα της εργασίας, με εργασιακές συνθήκες που
κυρίως των νέων, σε συνδυασμό με τα άλλα δύο
προστατεύουν τους εργαζόμενους, με δικαιώματα
συναφή εθνικά θέματα, το λαθρομεταναστευτικό
που εξασφαλίζονται από δίκαιες συλλογικές
και της υπογεννητικότητας, δημιουργεί μέγα
συμβάσεις εργασίας, και με μισθούς αντάξιους
κίνδυνο για το ελληνικό έθνος. Η αλλοίωση του
της εκπαίδευσης και που δίνουν το δικαίωμα της
ελληνικού πληθυσμού, με την εισροή προσφύγων
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό φυσικά δε μπορεί
και, κυρίως, μεγάλου αριθμού λαθρομεταναστών
να γίνει υπό καθεστώς μνημονίων και όσο
μαζί με το χρόνιο πρόβλημα της υπογεννητικότητας
μένουμε σε λεόντειους οργανισμούς τύπου Ε.Ε,
μειώνουν δραστικά το ποσοστό των Ελλήνων
που επιβάλλουν απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.
που ζουν στη χώρα μας. Η μαζική φυγή των νέων,
Μονο πραγματικά ελληνικές κυβερνήσεις θα
που, εκτός από το άμεσο πόσοστο του Ελληνικού
μπορούσαν να τα επιβάλλουν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/4/2016 Περί χρέους και ΔΝΤ
πος του λέγειν) αυτοί να τους αποοτρελάνουν;
Α,χα! Τώρα «υπάρχουν μια σειρά προτάσεις οι
Και, επί τη ευκαιρία, πώς θα δικαιολογήοποίες πρέπει να συζητηθούν. Ενδεχομένως το κούσουν τον Αρμαγεδώνα που μας φέρνουν «με πόνο
ρεμα να μη βρίσκεται στην ατζέντα, αλλά υπάρχουν
ψυχής» και «εκβιαζόμενοι», τώρα που η διαγραφή
μια σειρά από δυνατότητες με τις οποίες μπορεί να
ή έστω η ελάφρυνση του χρέους αποκλείεται ή πακαταστήσει το χρέος βιώσιμο.<...> Και η απόφαση
ραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες και μπορεί να
για το αν θα παραμείνει ή όχι είναι στην κρίση του
γίνει «βιώσιμο»;
ΔΝΤ», δηλώνει ο Υπουργός Οικονομίας και (αντι)συΜια λύση θα ήταν η, περήφανη φυσικά,
μπληρώνει ο συνεταίρος του Τσίπρα Υπουργός Επικρατείας ότι, κατά την κρίση του, το ΔΝΤ πρέπει να
αποχώρηση μέσω...εκλογών (ταλαίπωρε Μητσοαντικατασταθεί από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ESM.
τάκη τι θα σε περίμενε !). Ομως τι θα απογίνουν οι
Καλά, δε λυπούνται τουλάχιστον τους εναχιλιάδες καρέκλες και πώς θα εξαφανισθεί ο Ελληπομείναντες οπαδούς τους; Θέλουν οι κύριοι (τρόνισμός και η ίδια η Ελλάδα;
ΔΡΑΜΑ !

