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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Θύελλα και νηνεμία, αντίστοιχα

Διεθνής κατάσταση
Παρά την ασταθή, ακόμη, κατάσταση στις
ΗΠΑ φαίνεται να εδραιώνει τη θέση του ο Τραμπ
και όσοι εξακολουθούν να κινούνται στο πλαίσιο των πολιτικών Ομπάμα-Κλίντον-Σόρος οδεύουν προς εξαφάνιση (Αϊντε, Νίμιτς, Πάιατ κ.λπ για
μας) και οι ΗΠΑ να ανακτούν την πρωτοκαθεδρία
στη διεθνή σκηνή, παρά την προσπάθεια της Γερμανίας να συσπειρώσει την Ε.Ε. (εκτός της Αγγλίας) κατά των ΗΠΑ, επιδιώκοντας και τη συστράτευση της Κίνας, που όμως μόνη της παίζει μέσω
της Βόρειας Κορέας! Η Ρωσία του Πούτιν, πάντοτε
εξαιρετικά προσεκτική, μάλλον δε χάνει ούτε στη
Συρία, διατηρεί τις σχέσεις της, παρά τα φαινόμενα, με τους Κούρδους και αργά ή γρήγορα θα βρει
ένα modus vivendi με τις ΗΠΑ (όπως φάνηκε και
στη συνάντηση, επεισοδιακή..., του G20 στο Αμβούργο). Αλλωστε, η κοινή απειλή, μεσοπρόθεσμα
ήδη, έρχεται από την Κίνα. Και ο Πούτιν είναι το
αντίθετο του αφελούς, ώστε «να παίξει» σοβαρά
με την Τουρκία του Ερντογάν, που όμως δεν αποτελεί αμελητέα απειλή για την Ελλάδα. H Μεγάλη
Βρετανία, μετά και το εκλογικό φιάσκο της Μέι και
τα προβλήματα του Brexit, παίζει δευτερότερο διεθνώς ρόλο, έστω και προσωρινά, η δε Γαλλία του
Μακρόν, που κέρδισε εκλογικό θρίαμβο μόνο λόγω
της απογοήτευσης από τους άλλους, θα αντιμετωπίσει αναστατώσεις με την ακραία νεοφιλελεύθερη ατζέντα του και την ταύτισή του με τη Μέρκελ.
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι οδεύουμε
προς κάποια μορφή ύφεσης διεθνώς, παρα τους
«πυράυλους» του δικτατορίσκου της Βόρειας Κορέας. Πολύ θα θέλαμε, βέβαια, το ίδιο να ισχύσει
και στον περίγυρό μας, όμως...
Ο δικός μας περίγυρος
Σύντομα η φωνασκούσα υστερικά Αλβανία θα συμμαζευτεί και, επίσης σύντομα, θα αναλογιστεί τους κινδύνους από τον εναγκαλισμό της
με τον, ολοένα και περισσότερο απομονωμένο δι-

(συνέχεια στη σελ. 2)

Η 2η αξιολόγηση,
τα νέα παραμύθια - «αφηγήματα»

Χωρίς ακόμη να στεγνώσει το μελάνι των
δανειστών του EUROGROUP του Ιουνίου και χωρίς να έχουν τελειώσει οι απαιτήσεις τους, όπως η
ουσιαστική κατάργηση της Δικαιοσύνης και του
Συντάγματος για πολλοστή φορά, άρχισαν οι θριαμβολογίες των Τσίπρα και σια. «Πήραμε τελικά
αυτά που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτά που δικαιούμασταν. Και τώρα ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο στις αγορές, για το οριστικό τέλος, σε ένα χρόνο
από σήμερα, των προγραμμάτων στήριξης και των
μνημονίων που τα συνοδεύουν, ανοίγει ο δρόμος για
την οριστική έξοδο από την κρίση». Μάλιστα!!
«Αυτά που δικαιούμασταν»...!,
-Πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022
και μετά έως το 2060 (!!!!) ίσο ή μεγαλύτερο του
2% (μέσος όρος 2,2%). Αυτό σημαίνει Καιάδας για
τον Ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία αν
εξακολουθεί να υπάρχει.
- Ξεπούλημα της ΔΕΗ απευθείας, ενώ οι άλλες ΔΕΚΟ
μέσω του υπερταμείου, που ανήκει στους δανειστές.
-Αθώωση των ξένων του ΤΑΙΠΕΔ και αποζημίωση
για τα δικαστικά έξοδα του διαβόητου Γεωργίου(!)
για το υπερβολικό έλλειμμα, που έφερε την τρόικα.
-Ένα ακόμη πετσόκομμα, ων ουκ έστι αριθμός,
των συντάξεων το 2019 (αν δε γίνει νωρίτερα με
την 3η «αξιολόγηση» του φθινοπώρου). Οι συντα(συνέχεια στη σελ. 4)

Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες
Σημειώνουμε 2 εξαιρετικές πρωτοβουλίες: Η
πρώτη, της Χριστιανικής Δημοκρατίας, για κείμενο-προκήρυξη υπέρ της υποστήριξης του πραγματικού αγώνα για ελευθερία και πλήρους κυριαρχίας της Κύπρου, χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις, ξένα
στρατεύματα και εποίκους, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η ΛΑΕ του Αριστερού Ρεύματος και το ΑΣΚΕ· και η δεύτερη, της ΛΑΕ, για τη
δεύτερη επέτειο του ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα του
Ιουλίου του 2015, με επισήμανση της σημασίας και
του πραγματικού νοήματός του, και με δικές μας
υπογραφές, ανάμεσα σε πολλές άλλες.

σελ. 2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
να αποτελούν την πρώτη ...ύλη για διευκόλυνση της
εθνώς, «προβληματικό» (επιεικώς) Ερντογάν. Τα
Ανάπτυξης(!) (αναλυτικότερα σε άλλα άρθρα αυτού
Σκόπια αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης και
του φύλλου της «Ε»). Η φυγή των νέων επιτείνεόχι μόνο λόγω του γελοίου «μακεδονισμού» τους
ται και σε συνδυασμό με την εντεινόμενη ανέχεια.
και μια Ελληνική εθνική πολιτική εύκολα θα τους
Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας απεικαθιστούσε, τουλάχιστον, ακίνδυνους, παρά τις
λεί την ύπαρξη της Ελλάδας, κάτι που δεν ανησυχεί
προσπάθειες του νεαρού, θυμίζουμε, Τσίπρα και
το ΣΥΡΙΖΑ (το αντίθετο μάλιστα...), που υπόσχετην, αναμενόμενη, αμηχανία του ΚΚΕ και των ορται να το «καλύψει» με την ενσωμάτωση (όχι αφογανώσεων του Σόρος. Και η Βουλγαρία, αν και η
μοίωση, όπως δείχνει ο χαιρετισμός του Τσίπρα για
υπουργός εξωτερικών της αναγνωρίζει «μακεδοτο... Ραμαζάνι των Μουσουλμάνων, αν είναι δυνανική γλώσσα»(!) στα Σκόπια, μάλλον ακολουθούτόν!) των εκατομμυρίων λαθρομεταναστών. Η Παισα οδηγίες προ Τραμπ εποχής, για την ώρα τουλάδεία και Υγεία καταβυθίζονται, τα δε «κυβερνητικά
χιστον όχι μόνο δε δημιουργεί προβλήματα, αλλά
πλεονάσματα» κρατούνται, για προεκλογικές παμε πρωτοβουλίες διάνοιξης μεγάλης οδού Αλεξανροχές (ακόμη και η τρόικα διαμαρτύρεται, καλώδρούπολης-Μπουργκάζ, παρακάμπτοντας έτσι το
ντας την Κυβέρνηση να τα χρησιμοποιήσει για τις
Βόσπορο, μόνο καλές σχέσεις προοιωνίζει, όπως
εσωτερικές οφειλές της!). Και η απόλυτη ασυδοκαι η «εγκαινιάζομενη τριμερής σχέση» Ελλάσία παντού, τα άβατα και τα άσυλα (και για ψάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας! Μένει όμως η Τουρκία.
ρεμα
ψήφων) πολλαπλασιάζονται και απειλούν όχι
Κύπρος-Αιγαίο (Θράκη)
μόνο την ασφάλεια των Ελλήνων, ποιος νοιάζεται
Μένει η Τουρκία (και όχι μόνο του Ερντοάλλωστε γι’αυτήν, αλλά και αυτόν τον τουρισμό!
γάν...) να μας κρατά σε (ελπίζουμε) επιφυλακή.
Και η διαφθορά θεριεύει παντού, όπως αποκαλύΟ Ερντογάν βρίσκεται σε δύσκολή θέση στο εσωπτει και ο κ. Φίλης...
τερικό και εξωτερικό. Κατόρθωσε, αυτοαποκαλυΕτσι, μια που στα βασικά συμφωνούν, άλλοι
πτόμενος και ωρυόμενος, να στρέψει εναντίον του
«δακρύοντες» και άλλοι χαμογελώντας, μια που οι
ΗΠΑ, Γερμανία, Ρωσία(!), παρά τις ελπίδες του ότι
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εφαρμόζουν τα δικά τους «προγράμθα την... εγκλώβιζε στις συζητήσεις στο Καζακστάν
ματα» (γι’αυτό, άλλωστε, και επελέγησαν να «κυμε Κίνα και Ιράν, και τον ΟΗΕ! Εχασε στην Ελβερνήσουν») η πολιτική αντιπαράθεση περιορίζεβετία (παρά τις προσδοκίες Αναστασιάδη-Τσίπραται από τη μια μεριά στα θέματα ασφάλειας και της
Μητσοτάκη για ...οδικό χάρτη «λύσης») και αναασυδοσίας και από την άλλη στην αποκάλυψη των
μένεται η αντίδρασή του στην έναρξη εξορύξεων
σκανδάλων των προηγούμενων, παρά το ότι επιστην ΑΟΖ Κύπρου.
τίθενται στην (όχι αμόλυντη, βέβαια) Δικαιοσύνη
Απομένει η συσπείρωση των πατριωτικών
ότι εμποδίζει την Κυβερνητική Εξουσία! Ο απόλυδυνάμεων στην Κύπρο κατά των ενδοτικών (ναιτος σουρεαλισμός!
ναίκων) Αναστασιάδη και ΑΚΕΛ(!), ώστε να ελπίΔιεργασίες και εξελίξεις στα κόμματα
ζουμε σε μια επιτυχή άμυνα (έστω) κατά της τουρΟ κυβερνητικός συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑκικής απειλής.
ΑΝΕΛ, παρά τα πυρά των Συριζαίων και ξένων,
Στο Αιγαίο, μετά το επεισόδιο νότια της ΡόΤούρκων κυρίως, κατά του Π. Καμμένου και γεδου, όπου μάλλον εξέπληξε την Τουρκία η ελληνική
νικά των ΑΝΕΛ, δε μπορεί να διαρραγεί, γιατί η
αντίδραση, πιθανόν να υπάρξει κάποια (προσωρισυγκολλητική ουσία, η αμερικανική δύναμη, είναι
νή;) ηρεμία, στη δε Θράκη, παρά τις συνεχείς προισχυρή... Οι ΑΝΕΛ, άλλωστε, δεν έχουν εσωτερικά
κλήσεις, η κατασκευή αντιαρματικής τάφρου αναπροβλήματα και οι «εξάρσεις» του Πάνου μπορεί
τολικά του Εβρου δείχνει τουρκική ανησυχία για
να τους εξασφαλίσουν εκλογική επιβίωση και διενδεχόμενες «δυσκολίες» σε σχεδιαζόμενες «επιαφοροποιούνται στις ψηφοφορίες, μόνο αν τα επίχειρήσεις» στο Αιγαίο και τη Συρία, όπου οι εξελίμαχα (γι’αυτούς) νομοσχέδια τα ψηφίζουν και άλλα
ξεις εκτυλίσσονται αρνητικά για την Τουρκία (και
κόμματα, κυρίως ΠΑΣΟΚ ή Ποτάμι...
το Ισλαμικό κράτος) τόσο, ώστε να έχει ήδη αρχίΑντίθετα στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα δεν πάνε
σει η επιστροφή (αναφέρονται ήδη 500 χιλιάδες)
καλά. Ολοι, σχεδόν ακολουθούν προσωπική πορεία,
Σύρων στην πατρίδα τους...
για να διασωθούν στις λίγες έδρες στις προσεχείς
Εσωτερική κατάσταση
εκλογές, παραμένοντας αρραγείς (!) μόνο στις ψηΔυστυχώς, στο εσωτερικό η πορεία προς το
φοφορίες, γιατί η εξουσία είναι γλυκιά. Ηδη έχουν
χάος και τη διάλυση (διακαής πόθος της Κυβέρνηαρχίσει και σκιαγραφούνται ηγετικές φιλοδοξίες,
σης) συνεχίζεται απτόητη. Πλησιάζει προς την «επιόσο αστείες κι αν είναι, όπως του Φίλη, του Τσακατυχία» το πείραμα κοινωνίας των 2/3, δηλαδή του
λώτου, της Δούρου κ.λπ. Η δήλωση του Τσίπρα προ →
1/10, με τα 9/10 εξαθλιωμένα και απογοητευμένα

(συνέχεια από τη σελ. 1)

σελ. 3
του ’15, «Αν είναι για κωλοτούμπες και εξευτελιΣτη Δημοκρατική Συμπαράταξη επικρατεί
σμούς υπάρχουν άλλοι κατάλληλοι γι’αυτά. Εγώ
συσπείρωση πανηγυριού. Και μόνο η επανεμφάνιδεν πρόκειται να δεχτώ κάτι τέτοιο» είναι η περίση Σημίτη, Γιωργάκη και ... Ραγκούση («η Μυλωληψη της απάτης και αναξιοπιστίας και τους ακονού τον άντρα της με τους πραματευτάδες») και η
λουθεί παντού. Η μόνη ελπίδα να αποφύγουν την
απουσία Βενιζέλου δείχνουν τι θα επακολουθήσει
πλήρη κατάρρευση είναι να παραμείνει στην ηγετο Σεπτέμβριο. Εχει πολλή δουλειά ο ...Λαλιώτης
σία της Ν.Δ. ο Κ. Μητσοτάκης. Αυτό μόνο μπορεί
για να εξασφαλίσει Φώφη και εαυτόν.
να τους δώσει κάποιο αξιοπρεπές ποσοστό και κάΗ Χρυσή Αυγή φαίνεται να εκπλήρωσε το
ποιες ελπίδες για το μέλλον. Και ο απροσδόκητος
ρόλο της (όπως και το αντίστοιχο Ισλαμικό κράτος!)
«σύμμαχος», μετά από έμμεσες προσκλήσεις σ’αυκαι οδεύει προς συρρίκνωση, για μεγάλη θλίψη στο
τόν(...), ο Ακης,θα επιτείνει τη σύγχυση στους επίΣΥΡΙΖΑ, που την ήθελε προνομιακό αντίπαλο.
δοξους ψηφοφόρους τους και θα αποδυναμώσει το
Στο ΚΚΕ περιορίζονται σε αντιιμπεριαλιστιτελευταίο τους «όπλο», τον πόλεμο κατά της διακές παρελάσεις, οι οποίες δε δημιουργούν προβλήφθοράς!
ματα στο πεφιλημένο του ΕΥΡΩ. Και πάντως δεν
Στη ΝΔ τα πράγματα είναι, παραδόξως σε
έχει «δυσκολίες», μετά μάλιστα τη θέση του για το
πρώτη ματιά, ακόμη χειρότερα. Ο Κυριάκος, το
Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά (ευτυχώς γι’αυτό
ήξεραν όλοι, είναι πολύ «λίγος» για ηγέτης και το
δε χρειάστηκε, ακόμη, να πάρει θέση για τα ψευεπώνυμό του μαζί με τις ακραία νεοφιλελεύθερες
δομακεδονικά Σκόπια...).
θέσεις και ...προσθήκες και τις γνωστές μειοδοτιΤο Ποτάμι στέρεψε, ο Λεβέντης φαντάζει σε
κές θέσεις όλης της φαμίλιας δεν επιτρέπουν ένα
πολλούς πιο «σοβαρός»(!) από άλλους και τα διάανεκτό προεκλογικό «αφήγημα»! Γι’αυτό και η καφορα σχήμαστα της Δεξιάς, κεντροδεξιάς, κεντροτρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του προσθέτει ποσοστά,
αριστεράς κ.λπ δεν ευνοούνται, ακόμη, από τις πεκάτι που οδηγεί αναπόφευκτα σε σκέψεις ακόμη και
ριστάσεις ή δεν προωθούνται. Εξαίρεση, ίσως, η
τους, λίγους είναι αλήθεια, οπαδούς της φαμίλιας,
Ζωή και, αν απαλλαγεί από τα ανθελληνικά βαρίπου δεν είναι και σε πλήρη ομόνοια. Ηδη η Ντόδια της, η ΛΑΕ του Λαφαζάνη, η οποία έπρεπε να
ρα προωθεί, κάπως πρόωρα, το γιο της, ο Αδωνης
έχει καλύτερη τύχη. (Για το ΑΣΚΕ στο μικρό άρεκδηλώνει (ανοήτως, φυσικά) υψηλές φιλοδοξίθρο για την Σύνοδό του).
ες, όπως και άλλοι, όχι ευάριθμοι. Ο μεγάλος κίνΚλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι, εφόσον
δυνος για τον Κυριάκο, πάντως, ακούει στο όνομα
δε γίνει κοινή συνείδηση η ανάγκη να απαλλαΚαραμανλής και η ανάπτυξη σχέσεων που πυκνώγούμε από τις δοτές ηγεσίες και να περιορίσουνουν με τον υπερατλαντικό «Γίγαντα» προκαλούν
με, έστω, τις ξένες εξαρτήσεις, ελάχιστα έως μηπανικό και σε άλλους, π.χ. Φώφη, Σημίτη, Γιωργάδενικά πράγματα μπορούν να γίνουν όχι για κάτι
κη κ.λπ, χωρίς να έχει αποφασίσει πώς θα αντιδράκαλύτερο, αλλά ακόμη και να μειώσουμε το ρυθσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τους ΑΝΕΛ δεν υπάρχει πρόμό του κατήφορου!
βλημα. Θα τον ακολουθήσουν αμέσως!
«Αυτή» είναι η Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η Διάκριση των Εξουσιών.
περισσότερο τη Δικαστική Εξουσία, ως μέρος του
Λίγες μέρες μετά το τέλος της θητείας ως
πολέμου εναντίον της, διότι «δεν τον αφήνει να...
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και αφού είχε «εορκυβερνήσει»; Ηθελε να προκαλέσει και να «δηλώτάσει τα ... 182 χρόνια του Ανωτάτου Δικαστηρίσει» ότι έχει μαζί του «κορυφαίους» Δικαστές, για
ου (γιατί άραγε...) η «διαπρέψασα» ως συνδικανα πλήξει το κύρος του σώματος των Δικαστών;
λίστρια(!) των Ενώσεων Δικαστών η κ. Β. Θάνου
Αγνωστο. Ενα είναι το βέβαιο. Μέσα στη γεανέλαβε τα καθήκοντά της επικεφαλής της νομινική προσπάθεια να διαλύσει τα πάντα στη χώρα
κής «κάλυψης» του Πρωθυπουργού(!!), αμισθί
(όπως και ο ομόσταβλός του Γιωργάκης) πέτυχε
(!!!) μάλιστα (χα!), όπως δήλωσε ο κ. Τσίπρας...,
καίριο πλήγμα στον τρίτο πυλώνα της Ελληνικής
ώστε να μη μειωθεί ισόποσα(;) η παχυλή, προφαΠολιτείας, υποτίθεται ανεξάρτητο και από τη Νομονώς, σύνταξή της.
θετική και από την Εκτελεστική. Και είναι γνωστό
Σκάνδαλο μέγα, πολιτικό μόνο, για την ώρα,
τι σημαίνει και τι αντιπροσωπεύει σε μια Πολιτεία
πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά. Πώς το αποη Διάκριση των Εξουσιών, έστω και προσχηματικά.
φάσισε ο Πρωθυπουργός και πώς το αποδέχτηκε
Θα ευχόμαστε να είναι ένα (έστω μεγάλο)
η ίδια αποτελεί, επί του παρόντος, μυστήριο. Το
λάθος και να διορθωθεί γρήγορα με όποιο κόστος.
ποια είναι η κ. Θάνου είναι τοις πάσι γνωστό και
Αλλιώς βαδίζουμε πλησίστια προς Ερντογάνεια Δηόλα μπορούσε να τα περιμένει κανείς απ’αυτήν. Ο
μοκρατία... Και τότε...
Πρωθυπουργός όμως; Ηθελε να τραυματίσει ακόμη

σελ. 4
Η 2η αξιολόγηση, τα νέα παραμύθια - «αφηγήματα»
γικό βέτο και αντικαταστάθηκε από ένα συμβούλιο
ξιούχοι με την περικοπή του 18% (όπως λένε ) θα
(ανώτατο συμβούλιο εργασίας, το βαφτισαν) που
χάσουν πάνω από 2 συντάξεις το χρόνο. Δε φταίαπλώς θα γνωμοδοτεί και οι απολυμένοι θα τρέει, όπως λέει, ο Σόιμπλε, δεν κόβει αυτός τις συχουν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους,
ντάξεις, «άλλοι» φταίνε. Αλλά το EUROGROUP
αν το βρουν, μετά από πολλά χρόνια, προς δόξαν
(δηλ. ο Σόιμπλε) καλεί την κυβέρνηση να «μεριτης «κυβερνώσας αριστεράς».
μνήσει» ώστε να βγει «γνωμοδότηση» ότι οι νέες
-Οι ελευθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα
περικοπές στις συντάξεις δεν είναι αντισυνταγμαπληρώνουν από το 2018 αυξημένες ασφαλιστικές
τικές(!!!). Μα αυτοί οι «ανυποχώρητοι», του ναι σε
εισφορές, επειδή αυτές θα υπολογίζονται επί του
όλα, θα ήταν πρόθυμοι να «γνωμοδοτήσουν» ότι
φορολογητέου εισοδήματος πρασαυξημένου με
πετάει κι ο γάιδαρος, αν τους το ζητούσαν τ’ αφετις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου χρόντικά τους. Ναι οι «αριστεροί», οι νεοφιλελεύθεροι.
νου! Τι εφευρίσκουν αυτοί οι «αριστεροί» για τους
-Αυξηση φόρων εισοδήματος, με τη δραστική μεί«προνομιούχους»!
ωση του αφορολόγητου, από το 2020 (αν δε τους
-Ζητούν την «απελευθέρωση» του επαγγέλμααυξήσουν νωρίτερα με την 3η «αξιολόγηση» του
τος των μηχανικών, για να αναγνωρισθούν πτυφθινοπώρου) ώστε να πληρώνουν φόρο ακόμη και
χία 3ετούς εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και τα πεοι άνεργοι, οι πιο φτωχοί, αφού, ακόμη κι’ αν δεν
ριβόητα «επαγγελματικά δικαιώματα» των ιδιωτιέχουν κανένα εισόδημα, όλο και κάποιο περιουσιακών κολλεγίων που πουλάνε «πτυχία» ξένων «πακό στοιχείο θα έχουν (σπίτι, αυτοκίνητο κ.λ.π.) για
νεπιστημίων», για να βγαίνουν «μηχανικοί» μέσω
να τους το φορολογήσουν ως τεκμήριο. Οι συντατης εγγραφής τους σε ευρωπαϊκά επαγγελματικά
ξιούχοι θα χάσουν ακόμη άλλη μια σύνταξη μήεπιμελητήρια.
πως και πάψουν να ζουν πολλά χρόνια (κατά τον
Αυτά τα μέτρα δεν είναι η «οριστική
αλήστου μνήμης σημιτικό σύμβουλο κ. Σπράο και
έξοδος από την κρίση», το νέο «αφήγημά» τους,
τον εκλιπόντα πατέρα Μητσοτάκη).
αλλά η διαιώνιση της κατοχής, που υπογράψανε
-Τέλος η Κυριακή αργία για τα καταστήματα. Οι
αυτοί οι προσκυνημένοι. Μήπως αυτοί θα τα πλησύγχρονοι δούλοι δε θα έχουν το ανθρώπινο δικαίρώσουν ή μήπως οι «αντιπολιτευόμενοι» μνημοωμα στην ανάπαυση και στη ζωή.
νιακοί, που εφευρίσκουν νεα «αφηγήματα» για να
-Οι εργαζόμενοι δε θα προστατεύονται, πλέον,
μας κοροϊδεύουν ;
από ομαδικές απολύσεις. Καταργήθηκε το υπουρ-

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Σύνοδος G20: Ποια κλιματική αλλαγή.Τους δασμούς του Τραμπ τρέμουν.
Εν μέσω εισαγόμενων «γνωστών αγνώστων» (χρηματοδοτούμενων αφειδώς από τα «ευαγή ιδρύματα» του Σόρος και μυστικών υπηρεσιών) , που αναλαμβάνουν «εργολαβικά» να κάνουν
γυαλιά-καρφιά οτιδήποτε, για να διαλύσουν λαϊκές
διαδηλώσεις ή συγκεντρώσεις και να στρέψουν τη
δημοσιότητα στις καταστροφές τους, έγινε η Σύνοδος των G20 στο Αμβούργο.
Για τη συμφωνία του Παρισιού (2015).
Για την κλιματική αλλαγή, που έχει επιδεινωθεί τα
τελευταία χρόνια, η υποκρισία είναι ότι οι πρωτοστατούσες υπέρ της συμφωνίας χώρες (Γερμανία,
Κίνα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνται από την Ε.Ε.) δεν είναι πετρελαιοπαραγωγοί, αλλά παράγουν φωτοβολταϊκά συστήματα
και ανεμογεννήτριες. Η Γερμανία, μάλιστα, μέσω
της Ε.Ε., επιβάλλει την υποχρεωτική αλλαγή των
πηγών ενέργειας, έτσι ώστε το 2030 το 27% της
ενέργειας να παράγεται από τα συστήματα αυτά,
μέσω ιδιωτών. Η Κίνα , ο πρώτος ρυπαντής στον
κόσμο, που η μόλυνση των μεγαλουπόλεών της είναι αφόρητη, παράγει κι’ αυτή τέτοια συστήματα.
Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του
Παρισιού λέγοντας ότι «Ο μόνος στόχος της συν-

θήκης του Παρισιού ήταν να εξοντωθούν οικονομικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι πολίτες τους».
Για το διεθνές εμπόριο. Σφοδρές
ανησυχίες έχει προκαλέσει στις θεραπαινίδες της
παγκοσμιοποίησης η πολιτική Τραμπ με την επιβολή δασμών σε εισαγόμενα που επιδοτούνται, για να
έχουν χαμηλές τιμές (���������������������������
dumping��������������������
), και με την αποχώρηση ή επαναδιαπραγμάτευση Συμφωνιών Εμπορίου και Επενδύσεων (Ειρηνικού, NAFTA κ.λ.π.).
Τους ανησυχεί η δήλωσή του, «Κάθε απόφαση σχετικά με το εμπόριο, τη φορολογία, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις θα λαμβάνεται προς
όφελος των Αμερικανών εργαζόμενων».
Εδωσαν ρέστα στη Σύνοδο Γερμανία, Γαλλία,
Ε.Ε, Κίνα, Ιαπωνία και λοιποί κολαούζοι καταφερόμενοι κατά του προστατευτισμού. Τελικά δεν τους πέρασε. Στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου οι ΗΠΑ
πέρασαν τον όρο των μη δίκαιων εμπορικών πρακτικών «...αναγνωρίζοντας το ρόλο των εργαλείων
της νόμιμης εμπορικής άμυνας»
«...Αποτελεί (σ.σ. ο Τραμπ) τη μεγαλύτερη
απειλή στις αξίες της Δύσης», γράφουνε τα «παπαγαλάκια» της παγκοσμιοποίησης. Γι’ αυτό έχουν «λυσσάξει» να τον ρίξουν...

Εφυγε ο Κων/νος Μητσοτάκης, αλλά...

Τον Ιούνιο του 2017 απεβίωσε, πλήρης ...
ετών, ο Κ. Μητσοτάκης, από τα πλέον συζητημένα πολιτικά πρόσωπα του προσκήνιου, δηλ. των
ΜΜΕ(...), των τελευταίων 60 ετών. Ο πολύπλαγκτος εκλιπών, πάντως, παρά την, γενικά και πρόδηλα, αρνητική εικόνα του στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, «ευτύχησε» να αναδειχθεί πρωθυπουργός επί 3,5 χρόνια, έστω και μόνο με αρνητικές ψήφους προς το χαρισματικό (αλλά...) Α. Παπανδρέου και λόγω πολιτικής αλλαγής στην υπερατλαντική «προστάτιδα».. Ως τέτοιος τιμήθηκε από
τις καθεστωτικές δυνάμεις μετά θάνατον, με τρόπο όμως που γέννησε απορίες και προβληματισμό σε όλους, πλην, φυσικά του 10% που αποτελεί
το maximum του «κατεστημένου» της χώρας μας.
Απορίες, κυρίως στους νεότερους, που δεν
τον γνώρισαν ως πολιτικά ενεργώς δρώντα πριν
από τις εκλογές του 1993, που σήμαναν το τέλος
της επίσημης πολιτικής καριέρας του. Αυτοί εύλογα
διερωτώνται τι έπραξε, τι κατάφερε για την Ελλάδα, ώστε όλοι να τον τιμούν, ενώ δεν είχαν ακούσει
ούτε ένα καλό λόγο γι’αυτόν μέχρι το θάνατό του.
Και προβληματισμό στους παλιότερους που
γνώριζαν τον εκλιπόντα και τα «έργα» του. Και αυτοί προβληματίζονται τι συμβαίνει, ώστε να τιμάται με τόσο εκκωφαντικό τρόπο ένας αποθανών πολιτικός που:
Πράγματι ήταν ένας καλός οικογενειάρχης
που φρόντιζε συγγενείς, φίλους και λοιπούς ως πατριάρχης πραγματικής φαμίλιας και άξιος να τιμηθεί απ’αυτούς.
Οχι όμως και «τόσο καλός» για τους Ελληνες πολίτες και την Ελλάδα, όταν:
Αρχισε την πρωταγωνιστική καριέρα του στα
φοβερά «Ιουλιανά» του 1965, την πραξικοπηματική αποστασία του από την «Ενωση Κέντρου» του
Γεωργίου Παπανδρέου, του Γέρου της Δημοκρατίας, ως επονομάστηκε, με συνεργούς τον επονομαζόμενο Κοκό και τον τότε πρέσβη των ΗΠΑ, με τον
οποίο λίγους μήνες προηγούμενα συνωμοτούσαν σε
θέρετρο της Κρήτης. Και το τι επακολούθησε είναι
γνωστό, με νομοτελειακή (και προβλεπόμενη...) κατάληξη την επάρατη Δικτατορία. Γι’αυτό και κατέκτησε τον, επίσης, φοβερό τίτλο «Του ... του ‘65»,
παρά την προσπάθεια του φίλου και προπαγανδιστή του δημοσιογράφου Κόκα, που έλεγε, «ο Μητσοτάκης δεν είναι τόσο έξυπνος όσο νομίζουν
πολλοί, ούτε τόσο κακός όσο πιστεύουν άλλοι».
Κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέχιζε την πολιτική του καριέρα μετά την πτώση της Δικτατορίας και πράγματι παρέμενε για αρκετό καιρό απομονωμένος. Ετσι κι εκείνος τον Οκτώβρη του 1974,

σελ. 5

παραμονές των εκλογών, μέσω της εφημερίδας του
«Κήρυκας των Χανίων» και των δύο συνεχόμενων,
άρθρων του δημοσιογράφου του Ν. Αγγελή (που
όταν έγινε ο Μ. πρωθυπουργός τον έκανε υπουργό Τύπου κ.λπ.) που ούτε λίγο ούτε πολύ προέτρεπε τους «υπερήφανους Κρητικούς να μην έχουν
καμία σχέση με τους βάρβαρους Ελληνες»(!!...)
απείλησε και «εκβίασε» τον πολιτικό κόσμο με ...
αποσχιστικό κίνημα και τελικά προσελήφθη στη
Ν.Δ., όπου σε λίγα χρόνια έγινε και αρχηγός και
τελικά το Μάρτη του 1990 και Πρωθυπουργός.
Ως πρωθυπουργός, πρώτος εισήγαγε τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό, με τα γνωστά αποτελέσματα, και «διέπρεψε» στα εθνικά θέματα.
«Ποιος θα θυμάται μετά από 10 χρόνια το ζήτημα του ονόματος «Μακεδονία»(!!), επιχείρησε να
αποστρατικοποιήσει τη Δυτική Θράκη (...) και να
συνδέσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με την
Τουρκία για υδροδότηση και ηλεκτροδότηση αρχικά! Ευτυχώς απέτυχε, και «συνταξιοδοτήθηκε» πολιτικά, αφήνοντας όμως πίσω του απογόνους και
εκγόνους συνεχιστές των έργων του. Και το μόνο
πραγματικά θετικό, άθελά του, φυσικά που άφησε
πίσω είναι η φράση που εκστόμισε, με αφορμή την
απαράδεκτη συμπεριφορά των «εταίρων» μας στο
ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, που τότε, δυστυχώς, επί Μητσοτάκη(...), πρωτοπαρουσιάστηκε,
ότι: «οι Ευρωπαίοι εταίροι μας συμπεριφέρονται
σαδιστικά στην Ελλάδα»! Κάτι που είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε στη μνημονιακή θύελλα που
μας δέρνει από το 2010 μέχρι σήμερα...
Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε άλλες πράξεις
ή παραλείψεις του τιμηθέντος, πάμπολλες και ανάλογες των παραπάνω. Και δε θα χρειαζόταν, άλλωστε, να αφιερώσουμε τόσο πολλές λέξεις για τον
πασίγνωστο εκλιπόντα, αν δεν αποτελούσε ο πανηγυρικός(!) αποχαιρετισμός του κορυφαίο παράδειγμα της αλληλοεπαινούμενης ξενοκίνητης κάστας που μας κυβερνά «τοις ‘κείνων ρήμασι πειθόμενη», παρά τις μεταξύ τους αντιθέσεις, δηλαδή
όταν οι πάτρωνές τους «δεν τα βρίσκουν».
Ολοι μας, τουλάχιστον το 90% των Ελλήνων
πολιτών, μέχρι να αποκτήσουμε (όταν επιτέλους το
αποφασίσουμε) Ελληνικές, εθνικές-δημοκρατικές,
τουλάχιστον, ηγεσίες, ας προσπαθήσουμε, ατομικά
και συλλογικά, να αποτρέψουμε πανηγυρικές, δημοσία δαπάνη, κηδείες (εκτός των πραγματικά άξιων Ελλήνων πολιτών), να καταργήσουμε τα οικογενειακά «ινστιτούτα» τους και τις ΜΚΟ που σιτίζονται από εμάς, για να τους υμνούν και να μας
δυναστεύουν, ως αρχή για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωσή μας.

σελ. 6

Μια σκιαγράφηση του «διεθνισμού», δηλ. του κοσμοπολιτισμού της Νέας Τάξης

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να παρατηρήσουμε μια στροφή της πολιτικής, αλλά και της εκπαίδευση,ς προς τον ευρωπαϊσμό. Αυτή η τάση στηρίζεται στην γενικότερη θεωρία του διεθνισμού, δηλαδή
στην κεντρικά κατευθυνόμενη επιλογή «ορθών» στρατηγικών γύρω από κοινωνικά θέματα. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε αυτό το φαινόμενο σε δύο συνιστώσες: στην πολιτιστική και στην πολιτικο-οικονομική
παράμετρο.
Το πρώτο σκέλος αφορά στοιχεία του πολιτισμού των λαών, δηλαδή τη γλώσσα, τη μουσική, τη
λογοτεχνία, τους τρόπους ψυχαγωγίας κλπ. Με το διαδίκτυο να αποτελεί πια σημαντική παράμετρο της καθημερινότητάς μας, γίνεται όλο και πιο συχνή (κατά
συνέπεια όλο και πιο «χρήσιμη») η επαφή μας με την
Αγγλική γλώσσα, με μουσικά στοιχεία κυρίως δυτικοευρωπαϊκής κουλτούρας κλπ. Φυσικά η ελεύθερη διάθεση όλων αυτών των δεδομένων στο διαδίκτυο και
η εκπληκτική δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των
ανθρώπων, αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία της
σύγχρονης κοινωνίας, τα οποία προσφέρουν έναν ατελείωτο, ελεύθερο πολιτιστικό πλούτο. Αυτό είναι το
αναμφισβήτητα θετικό κομμάτι της παγκοσμιοποίησης. Δεν μπορούμε παρ’ όλα αυτά να αγνοήσουμε την
ασύμμετρα προωθούμενη φύση αυτής της πληροφορίας. Η καθιέρωση των Αγγλικών ως διεθνούς γλώσσας, σε συνδυασμό με την ελεύθερη προβολή αγγλόφωνων ταινιών και τραγουδιών στο διαδίκτυο, την έχει
μετατρέψει πραγματικά σε δεύτερη μητρική γλώσσα.
Αυτό ενισχύεται από την ένταξη του μαθήματος των
Αγγλικών στις μικρές τάξεις του Δημοτικού, αλλά και
από την τάση της απόκτησης πιστοποιητικών γνώσης
της Αγγλικής γλώσσας σε ηλικία Γυμνασίου ως απαραίτητο τμήμα του βιογραφικού. Έτσι, η γνώση των
Αγγλικών είναι πολύ ικανοποιητική από μικρή ηλικία
και αυτό δημιουργεί προβλήματα εκμάθησης των Ελληνικών και ακόμα περισσότερο των Αρχαίων Ελληνικών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μαθητές συγκρίνουν
την καθημερινή αξία των Αγγλικών και των Αρχαίων

και, καθώς βλέπουν ότι τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται
πολύ περισσότερο, παρακάμπτουν τα Αρχαία, αγνοώντας την βαθύτερή τους αξία. Το ίδιο είχε συμβεί
όμως παλιότερα με την Ελληνική γλώσσα στην Ανατολική Μεσόγειο και την έσω χώρα και με τη Λατινική γλώσσα στη Μεσαιωνική Ευρώπη...
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του «διεθνισμού», δηλαδή το πολιτικο-οικονομικό, πάλι θα μπορούσαμε να χωρίσουμε την πολιτική των κρατών σε
δύο συνιστώσες, εσωτερική και εξωτερική. Προφανώς η εξωτερική πολιτική αφορά τις σχέσεις μεταξύ
των λαών, επομένως τις υγιείς τους αλληλεπιδράσεις.
Αυτό μπορεί να γίνει όμως μόνο με πνεύμα σεβασμού
και στα πλαίσια διεθνών κανόνων. Επομένως και εδώ
μπορούμε να πούμε ότι ο «διεθνισμός» θα μπορούσε
να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, αν πράγματι κατάφερνε να προάγει την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των κρατών. Στη δεύτερη και σημαντικότερη συνιστώσα, την εσωτερική, η παραμικρή επέμβαση άλλου κράτους στις εσωτερικές υποθέσεις μιας
χώρας είναι εξαρχής παράλογη και δεν θα έπρεπε
καν να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Η δουλοπρέπεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά έχει επιτρέψει κάτι τέτοιο, αλλά το έχει μετατρέψει στον βασικό
άξονα της διακυβέρνησης της χώρας. Εξωπραγματικό
παράδειγμα είναι η εντολή των Θεσμών προς αθώωση των 3 υπευθύνων για την πώληση και επανενοικίαση των 28 δημοσίων κτηρίων του ΤΑΙΠΕΔ, με τελικό έλλειμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το
βήμα ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση
πια που δέχεται εντολές από τους Θεσμούς, αλλά
και η δικαστική εξουσία.
Ο «διεθνισμός» και η παγκοσμιοποίηση θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά για την επικοινωνία των λαών, μόνο αν πραγματοποιούνταν σε συνθήκες ισότητας και σεβασμού. Όσο υπάρχουν σχέσεις
εξουσίας μεταξύ των κρατών η ενωμένη Ευρώπη παραμένει άπιαστο «όνειρο», για όσους την ονειρεύονται.

Για το χρέος μας κορόιδευαν ότι είναι άλλη
μια «κόκκινη γραμμή». Κυβερνητικός εκπρόσωπος 23/5/2017 «Ισχύει η δέσμευση Τσίπρα ότι αν
δεν υπάρξουν μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα». Και ο Χουλιαράκης ομολόγησε εκ των υστέρων (Καθημερινή 28/6/2017) ότι «όλοι ξέραμε ότι τα μέτρα για
το χρέος θα διευκρινίζονταν πλήρως και θα δίνονταν προς το τέλος του προγράμματος»!
Η απόφαση του EUROGROUP στις 15 Ιουνιου όχι μόνο δεν αποφάσισε μεσοπρόθεσμα μέτρα
για το χρέος, αλλά αναφέρει ότι το χρέος θα εξετασθεί μετά το πέρας του «προγράμματος» (Αύγουστος του 2018), «εφόσον απαιτείται»! Τα άλλα που
γράφει η απόφαση περί χρέους είναι ευχολόγια. Αλ-

λωστε και παλαιότερα οι δανειστές είχαν δεσμευθεί για μείωση του χρέους με το 2ο μνημόνιο και
το αθέτησαν. Μάλιστα ο Σόιμπλε το είπε καθαρά,
αν τους μειώσουμε το χρέος, θα σταματήσουν τις
«μεταρυθμίσεις», δηλ. το ξεπούλημα της Ελλάδας
σε Γερμανούς, Αγγλους, Γάλλους....
Η περιβόητη «ποσοτική χαλάρωση», που θ’
ακολουθούσε τη «διευθέτηση» του χρέους και που
την είχαν αναδείξει σε νέο «αφήγημα», λέγοντας ότι
μ’ αυτήν θα βγούμε στις «αγορές» και έτσι θα έχουμε «δίκαιη ανάπτυξη, αναβάλλεται επ’ αόριστον.
Τα ψέματα και οι κοροϊδίες τους, όσο συσσωρεύονται, υπερβαίνουν το στόχο της μαζικής
απογοήτευσης και προκαλούν πλέον οργή, που δεν
μπορούν να κρύψουν ούτε οι δημοσκόποι τους...

H «μείωση» του χρέους...!

Κυπριακό Η Διάσκεψη στην Ελβετία και η «συζήτηση» στη Βουλή

Το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου διεξήχθησαν οι
«συζητήσεις», μετά την αποτυχία, φυσικά, αυτών του
Γενάρη, για το Κυπριακό, ως πενταμερής, που ήθελε
η Τουρκία, και κάπως διευρυμένη, για να καλυφθεί η
υποχώρηση της Ελλάδας, με κάτι... παρατηρητές μουγκούς. Ηταν, ελπίζουμε, η τελευταία, απέλπιδα, προσπάθεια των ορφανών των Ομπάμα-Κλίντον- Στέιτ Ντιπάρτμεντ- Foreign Office, Soros κ.λπ. να «λύσουν» το Κυπριακό, και μάλιστα ανοικτά υπέρ της Τουρκίας (τώρα
που «κατάφερε» ο Ερντογάν να την καταστήσει αποσυνάγωγο διεθνώς!). Ηταν σύμφωνοι και Αναστασιάδης, Τσίπρας, Μητσοτάκης (αρχίζουν άλλωστε οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ...), αλλά τελικά τους χάλασε τα σχέδια ο Κοτζιάς. Ποιος το περίμενε (ανεξάρτητα του ποιος τον βοηθάει)!
Η διάσκεψη έπρεπε να μην αρχίσει καν. Ο ανεκδιήγητος Άιντε πρότεινε έναν «οδικό χάρτη» λύσης που
απέρριψε ακόμη και ο Αναστασιάδης (που πρόλαβε, πάντως, να καταθέσει γραπτώς υποχωρήσεις για τουρκικά στρατεύματα, μέρος διεθνούς δύναμης, και αποδοχή εκ περιτροπής Πρόεδρο(!!), νομίζοντας ότι δεσμεύει(!) τον επόμενο Πρόεδρο της Κύπρου!). Οι Τούρκοι,
φυσικά, δεν κατέθεσαν γραπτή πρόταση, αλλά τα «είπαν» στο Γραμματέα του ΟΗΕ και μετά τον αποκάλεσαν ψεύτη! Αντίθετα ο Κοτζιάς κατέθεσε γραπτές, έξυπνες και ανώδυνες, προτάσεις και πέτυχε να αποσπάσει
ομολογία του Γραμματέα ότι η Κύπρος πρέπει να είναι
Full normal state (πλήρως κανονικό κράτος) και να κλεί-
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σει τη Διάσκεψη μπροστά στην ομολογία του Τούρκου
ότι θέλει «να παραμείνουν τα τουρκικά στρατεύματα και η Τουρκία εγγυήτρια δύναμη, για να τα χρησιμοποιήσουν όποτε θέλουν, αν χρειαστεί» !
Και έκλεισε πράγματι, με υπόλογους τους Τούρκους. Ευτυχώς. Ομως, αφού επικαλούμαστε συνεχώς το
Διεθνές Δίκαιο και τις Αποφάσεις του ΟΗΕ, γιατί όλοι
τους «λησμόνησαν» να αναφερθούν στις εκατοντάδες
χιλιάδες των εποίκων, που συνιστούν έγκλημα πολέμου και «νομιμοποίηση» τετελεσμένου εγκλήματος
και μάλιστα διαρκούς;
Ο Τσίπρας, επειδή αντιλήφτηκε τη γενική ανακούφιση από τη ματαίωση νέας προδοσίας, επιχείρησε να
επωφεληθεί ο ίδιος (παρά την απογοήτευσή του, όπως
και του Κυριάκου...) και προκάλεσε συζήτηση των Αρχηγών Κομμάτων στη Βουλή, όπου μόνο ο Κουτσούμπας (παρά τα ... αντιιμπεριαλιστικά του) μίλησε επί της
ουσίας, αναφέροντας και τους εποίκους (όπως και ο Μιχαλολιάκος), ο Λεβέντης (!) και, φυσικά, ο Κοτζιάς στο
5λεπτο που του παραχώρησαν. Εννοείται, βέβαια, ότι
δεν ακούστηκε εκεί τίποτα το καινούριο, ή πραγματικά
ενδιαφέρον, ως συνήθως...
Ελπίζουμε στην επόμενη... Διάσκεψη, τώρα πια
που οι Τούρκοι (και όχι μόνο ο Ερντογάν) αποκάλυψαν πλήρως ποιοι είναι, να έχουμε μόνο Ελληνες εκπροσώπους και να απαιτήσουν πλήρη εφαρμογή του
Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ, με
κυρώσεις για όσους τα παραβαίνουν, με αποκλεισμό
όλων των ναιναίκων εδώ και στην Κύπρο. Ελπίζουμε...

Δύο «παράλληλες» επικήδειες «τιμές»

Από τον Αρχαίο και Μέσο Ελληνισμό
σει τη μεσαιωνική Ευρώπη, και τον Παπισμό, με την
Πρόσφατα γεγονότα καθιστούν επίκαιρες (...)
κατάληψη της Πόλης, το 1204, από τους ληστές, τάχα
πολλές παλιές «ιστορίες».
σταυροφόρους. Ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, πέτυχε με
Η πρώτη, μυθική από το Θηβαϊκό κύκλο αλλά
τη βοήθεια των πατρώνων του Γενουατών να κατακαι ιστορική από το μεγάλο Σοφοκλή αναφέρεται
κτήσει την εξουσία στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας,
στην «τύχη» του νεκρού σώματος ενός προδότη της
διάδοχο της Πόλης, όταν άρχιζε εκεί να αναδύεται ο
Πατρίδας: Μετά το τραγικό τέλος Ιοκάστης και ΟιΝεότερος Ελληνισμός ως αντίδραση στη φραγκοκραδίποδα οι δύο γιοι τους φιλονίκησαν για την εξουσία
τία – γερμανοκρατία, αφού εκτέλεσε τον αντιβασιλέα
και, αφού «επελέγη» γι’αυτήν ο Ετεοκλής (ο πραγ(Γεώργιο Μουζάλων) και τύφλωσε τον ανήλικο διάματικά ένδοξος), ο Πολυνείκης (ο καυγατζής) μετοίδοχο Ιωάννη, των Λασκαραίων και Βατατζήδων, τον
κησε στον άλλο πόλο δύναμης, στην Αργολίδα, νυμοποίο επετρόπευε, μέχρι να ενηλικιωθεί. Παρέδωσε
φεύθηκε τη θυγατέρα του βασιλιά του Αργους και με
τα πάντα στους Γενουάτες, διέλυσε την Αυτοκρατοάλλους ηγέτες επιτέθηκε στην Θήβα (Επτά επι Θήρία της Νίκαιας (και άφησε ανενόχλητες τις Τουρβας), για να καταλάβει την Εξουσία.
κικές φυλές να κυριαρχήσουν στη Μικρά Ασία) και
Τελικά «μονομάχησαν» οι δύο αδελφοί, αλληπαρέδωσε την Ανατολική Ελληνική Ορθόδοξη Εκλοσκοτώθηκαν και τον μεν Ετεοκλή έθαψαν με τικλησία στον Πάπα με την «ένωση» στη σύνοδο της
μές, το δε «εχθρό της πατρίδας» Πολυνείκη άφησαν
Λυών, κάτι που δεν ευοδώθηκε, βέβαια.
άταφο με διαταγή του θείου τους Κρέοντα, μεγάλη
Εγινε έτσι λαομίσητος, σχεδόν μανιακά, και,
ύβρις και ασέβεια στα πάτρια ήθη. Ομως η αδελφή
όταν
πέθανε,
πλήθη λαού συνέρρευσαν στο παλάτου, η Αντιγόνη, που την έκανε παγκόσμιο σύμβοτι, για να λιντσάρουν και ανασκολοπίσουν το νεκρό
λο ο Σοφοκλής, έριξε χώμα στο νεκρό σώμα και θασώμα, μη επιτρέποντας την ταφή του και τελικά από
νατώθηκε, γιατί δεν υπάκουσε στην κρατική λογική.
κρυφή έξοδο τη νύκτα τον μετέφεραν και τον παράχωΗ δεύτερη από την ιστορία του Μέσου Ελλησαν σε άγνωστο τόπο! Ελπίζουμε, ή μάλλον ευχόμανισμού (που οι Γερμανοί μετονόμασαν, τα τελευταία
στε, να μην υπάρξει ανάλογη εκδήλωση στο μέλλον.
150 χρόνια σε Βυζάντιο...) αναφέρεται σε γεγονότα
Και γράφονται τα παραπάνω προς υπόμνηαμέσως μετά την ανελέητη καταστροφή του Ελληνιση
και
γνώση, όπου δει, χωρίς περαιτέρω σχόλια.
σμού από τις γερμανικές φυλές, που είχαν κατακλύ-
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«Δίκαιη ανάπτυξη». Μας δουλεύουν για πολλοστή φορά
τρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του ΥπουρΟ γνωστός για την «ειλικρίνειά» του Τσίγείου Οικονομικών. Μερικά παραδείγματα :
πρας μετά το EUROGROUP του Ιουνίου έγραψε στο
-Αττική Καλλιθέα διαμ. ισογ. 90 τ.μ. κατασκ. 1975
Twiter: «....Με ενότητα και αποφασιστικότητα προχω10.000€ (111€/τ.μ, αντ. αξία 1.100€/τ.μ )
ράμε μπροστά για τη δίκαιη ανάπτυξη και την επούλω-Αττική Ζωγράφου διαμ. 5ος 44 τ.μ. κατασκ. 1972
ση των πληγών της κρίσης». Μάλιστα !!!
3.500€ (79,5€/τ.μ, αντ. αξία. 1.250 €/τ.μ )
Δίκαιη ανάπτυξη για τον κοινό νου σημαίνει
- Αττική Ν. Σμύρνη διαμ. 2ος 57 τ.μ. κατασκ. 1974
ότι όλοι θα επωφεληθούν απ’ αυτήν και όχι μόνο οι
16.500 € (289,5€/τ.μ, αντ. αξία. 1.700 €/τ.μ )
ξένοι και οι ντόπιοι «χρυσοκάνθαροι». Αμ δε.
-Θεσσ/νική Κέντρο διαμ. 4ος 62 τ.μ. κατασκ. 1970
«Να έλθουν ξένες επενδύσεις» κραυγάζουν
5.000€ (81 €/τ.μ, αντ. αξία 1.050 €/τ.μ )
όλοι οι μνημονιακοί συνεταίροι στη Βουλή, τώρα που
Ο ΕΝΦΙΑ, οι μεταβιβάσεις, οι κληρονομιές,
ξεπουλιόνται όσο-όσο τα πάντα. Η δημόσια περιουοι γονικές παροχές υπολογίζονται με τις αντικειμενισία και οι δημόσιες επιχειρήσεις ξεπουλιόνται, μέσω
κές αξίες, όταν η αξία των ακινήτων έχει υποτιμηθεί
του υπερταμείου των δανειστών, ενώ η ιδιωτική πεκατά 90% στις περισσότερες περιπτώσεις.
ριουσία βγαίνει στο σφυρί μέσω των «κόκκινων δαΑυτή, λοιπόν, είναι η «δίκαιη ανάπτυξή»
νείων» και της μεγάλης απαξίωσης λόγω των υπέτους, δηλ. το σχέδιο των νεοφιλελεύθερων ξένων
ρογκων φόρων που μας έχουν επιβάλει οι δανειστές.
ορνέων και των εγχώριων μνημονιακών κολαούζων
Ετσι πουλιούνται έναντι πινακίου φακής δητους, που είναι η ραγδαία υποτίμηση της εργασίας,
μόσια και ιδιωτική περιουσία. Πουλήσανε τον ΟΣΕ
της περιουσίας και των συντάξεων για να πάρουν τις
για 45 εκατομ.(!!) στους Ιταλούς. Τα αερόδρόμια
περιουσίες κοψοχρονιά, να δουλεύουμε με μισθούς
στους Γερμανούς. Πουλάνε άμεσα το υπόλοιπο 5%
πείνας σε συνθήκες γαλέρας και οι συνταξιούχοι να
του ΟΤΕ στους Γερμανούς, το 17% της ΔΕΗ, το ΔΕΣμην μπορούν να επιβιώσουν. Ετσι στους αριθμούς
ΦΑ, τα ΕΛΠΕ, το υπόλοιπο 30% του δημοσίου του
τους θα εμφανίζονται κάποια από τα αιματηρά κέρΑεροδομίου Αθηνών και πάει λέγοντας. Κι αυτά τα
δη τους ως ανάπτυξη και την οιονεί δουλεία ως μείελάχιστα ποσά, που συγκεντρώνουν από το ξεπούωση της ανεργίας, που βασίζονται, όμως, σε μια καλημα του δημοσίου, πηγαίνουν απ’ευθείας στους δαθημαγμένη κοινωνία και τη νέμονται οι ολίγοι, ξένοι
νειστές.
Πολλοί, ανήμποροι να διατηρήσουν τα σπίτια τους
και εγχώριοι.
υπό το βάρος των υπέρμετρων μνημονιακών βαρών
Τα τσιπραίικα success story δεν πακαι άλλων δαπανών (ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια, κοινόχρηραπλανούν, πλέον, κανένα. Αλλωστε αυτοί
στα, κ.λ.π.) σχεδόν τα χαρίζουν. Ανατριχιαστικά είξεπέρασαν σε ψέμματα το βοσκό του παναι τα αποτελέσματα των τωρινών πωλήσεων κατοιραμυθιού. Μετά έρχεται ο λύκος...
κιών (2017) από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Μη-

Η Σύνοδος του ΑΣΚΕ, της 1ης /7/2017

Εν μέσω αφόρητου καύσωνα (ο μεγαλύτερος
μετά από αυτούς του ’87 και ’88) έγινε, λίγο καθυστερημένα, η ...εαρινή Σύνοδος του ΑΣΚΕ, στα γραφεία
μας, με αρκετές αναγκαστικές και λόγω της θερμοκρασίας απουσίες, η οποία όμως, παρ’όλ’αυτά, κρίνεται επιτυχημένη, λόγω του ότι, στο Β’ κυρίως μέρος, άρχισε η διαδικασία του ΑΣΚΕ 6, αναλυτικότερα «η φυσιογνωμία του ΑΣΚΕ».
Στο Α’ μέρος έγινε η πολιτική εισήγηση (Διεθνή, εσωτερικά, κόμματα, προοπτικές στα εθνικά κ.λπ.) από το Νίκο Λεοντόπουλο και ακολούθησε συζήτηση, με πολλές, σημαντικές παρατηρήσεις.
Η Γεωργία Κουσιάδη, πέραν της ξενοδουλίας
των πολιτικών, τόνισε τη διαφορά λαθρομεταναστών
και εποίκων (έγκλημα πολέμου), ο Γιώργος Μανόλης υπενθύμισε ότι ο δήμαρχος Κυθήρων ζητά ξένους για τα ...Αντικύθηρα!
Ο Γιώργος Λαουρδέκης σχολίασε ως την πιο
συμφέρουσα πρόταση για τη λύση του Σκοπιανού
αυτήν (;) των ΗΠΑ για διάλυση του τεχνητού αυτού κράτους και τη διανομή του στους γείτονες, και
παρατήρησε ότι υπάρχουν και κάποιοι μη ξενόδουλοι πολιτικοί. Και άλλοι, σχεδόν όλοι, συνεισέφεραν

στη συζήτηση, όπως Σοφία Βιτσαρά, Ανδρέας Πέσιος, Σήφης Στενός κ.α.
Στο Β’ μέρος έγινε σύντομος απολογισμός (οικονομικά δύσκολα(...), δραστηριότητες κ.λπ.) από το
Σήφη Στενό και προγραμματισμός για τις συνήθεις
δράσεις μας, κυρίως όμως για τος πρώτο σχεδίασμα
του ΑΣΚΕ 6, με προσωρινή διακρίση σε 1) Εθνική Κυριαρχία- Εθνος, 2) Δημοκρατία πραγματική (και όχι μόνο πολιτική, 3) Σοσιαλισμός (διάφορες όψεις) – Αυτοδιαχείριση-Συνεταιρισμός – Ιδιωτική πρωτοβουλία κ.λπ. και 4) Πολιτισμός (παιδεία,
εθνικές παραδόσεις, παγκόσμιος πολιτισμός, διαπολιτισμικές σχέσεις, θρησκεία κ.λπ.
Ακολούθησε μια πρώτη προσέγγιση σε κάποια ειδικά θέματα, όπως τα ΜΜΕ (Ν. Λεοντόπουλος), έθνος (Γ. Λαουρδέκης, Λ. Λεοντόπουλος, Νικόλας Καργόπουλος) και έγινε μια πρώτη κατανομή πιο συστηματικής προσέγγισης στα διάφορα επιμέρους θέματα για την επόμενη, φθινοπωρινή Σύνοδο, οπότε και θα αρχίσει η ουσιαστική συζήτηση και
συγγραφή επιμέρους κειμένων. Ελπίζουμε υπό κανονικές συνθήκες, γενικώς...!

