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Η Διεθνής, χαώδης, Συγκυρία
Είναι, ίσως, η πρώτη φορά στην παγκόσμια
ιστορία που τα εσωτερικά προβλήματα μιας υπερδύναμης καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις παγκόσμιες εξελίξεις. Τέτοια σημασία εκπέμπει η ένταση της εναντίωσης στο νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεγάλου μέρους της παραδοσιακής αμερικανικής καθεστηκυίας τάξης, συνεπικουρούμενης από όλες τις δυνάμεις, κρατικές
και επιχειρηματικές, που κινούνταν τις τελευταίες
δεκαετίες στον αστερισμό της Παγκοσμιοποίησης,
που φαίνεται ότι απειλείται...
Οι λυσσαλέες αυτές επιθέσεις κατά του
Τραμπ αυξάνονται όσο διαφαίνεται ότι κλονίζεται
η θέση του, κάτι που ωθεί άλλες δυνάμεις να σπεύδουν να επωφεληθούν, αλλά ταυτόχρονα αμυνόμενος κι ο Τραμπ ωθείται σε ακραίες ενέργειες ή δηλώσεις ωμού αντιπεριπασμού ή επιτάχυνσης πολιτικών που ευνοούν δυνητικά φιλικές του δυνάμεις...
Ετσι δημιουργείται η εντύπωση ότι όλοι
βιάζονται. Κλονίζεται η διαφαινόμενη ισορροπία
με την Ρωσία και την Κίνα, επιχειρείται από τις
εβραϊκές οργανώσεις ένταση σχεδόν πολεμική με
το Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη Μέση Ανατολή, επιταχύνεται η εφαρμογή των σχεδίων στα
Βαλκάνια από υπηρεσίες όχι αναγκαστικά της νέας
κυβέρνησης Τραμπ... Ταυτόχρονα η γερμανική πολιτική κρίση μειώνει τις όποιες γεωπολιτικές βλέψεις της Ε.Ε., οδηγεί την Τουρκία του Ερντογάν
σε πρόσκαιρη αναδίπλώση αναμονής και την ελληνική πολιτική τάξη να επιδιώκει, πέρα από την
οικονομική και κοινωνική διάλυση, την επιτάχυνση «λύσης» όλων των εθνικών προβλημάτων σύμφωνα με τα παλαιότερα σχέδια των πατρώνων της
με το πρόσχημα της Μεγάλης Ευκαιρίας (!), μέσα
σε αυτό το πρωτοφανές χάος...
Περίεργη υπερκινητικότητα στη χώρα μας
Δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς τι
ακριβώς γίνεται τους τελευταίους μήνες στη χώρα
μας. Μια γενική βιασύνη κυριαρχεί παντoύ, λες και
η πολιτική κρίση στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε., κυρίως
στη Γερμανία, τους κάνεις όλους να τρέχουν, πιθα-

(συνέχεια στη σελ. 2)

Από το 2010, δηλ. από την αρχή της νέας
πολύχρονης και ιδιότυπης κατοχής, πολλοί έχουν
χαρακτηρίσει τη χώρα μας ως πειραματόζωο. Μάλιστα κάποιοι απ’ αυτούς είναι οι φυσικοί αυτουργοί των μνημονίων: «Ήμασταν το πειραματόζωο»
(Γ. Παπανδρεου Times 2/5/2012). «Είμαι από την
Ελλάδα, τη χώρα που επελέγη ως πειραματόζωο
της πιο σκληρής λιτότητας, που εύχομαι να μην
ζήσει κανένας άλλος» (Ο ομοτράπεζος του Γιωργάκη Τσίπρας Αυγή 16/5/2014). Ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει νυν υπουργοί, αλλά και σχετικές
αναφορές και άρθρα έχουν γίνει και από τα συστημικά, φιλομνημονιακά ΜΜΕ.
Και ενώ όλοι αυτοί, που εφαρμόζουν και
υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα τα μνημόνια, την
Ε.Ε. και το ευρώ, μιλάνε για το «ζώο» που υφίσταται το «πείραμα», κανείς δε μιλά ποιο είναι ουσιαστικά αυτό το «πείραμα». Ποτέ δεν απαντήθηκαν
τα καίρια ερωτήματα :
• Ποιο είναι το πείραμα;
• Γιατί γίνεται το πείραμα;
• Γιατί επιλέχθηκε η Ελλάδα και ο Ελληνικός
λαός και όχι κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε.;
• Γιατί φθάσαμε όμως ως εδώ; («Δες το άρθρο
Παγκοσμιοποίηση και καπιταλιστικές κρίσεις» στο ίδιο φύλλο).
Ποιο είναι λοιπον το πείραμα;
Το πείραμα αναπτύχθηκε σταδιακά, επειδή οι
σχεδιαστές του βρήκαν ότι οι πολιτικές συνθήκες
(ήταν και είναι ακόμη) ευνοϊκές γι’ αυτούς. Με πρόσχημα τους «τεμπέληδες και διεφθαρμένους» Ελλήνες που δανείζονται και τα τρώνε καλοπερνώντας
έβαλαν σε πλήρη εφαρμογή το πείραμα, που είναι
η πλήρης και η εις το διηνεκές επιβολή όλων των

(συνέχεια στη σελ. 3)

Η πίτα του ΑΣΚΕ

Στις 3/2/2017, Σάββατο, ώρα 7:00μμ,
θα γίνει στα γραφεία μας, με τους φίλους
του ΑΣΚΕ, η κοπή της πίτας, για Αίσιον το
νέον έτος !! Θα ακολουθήσει πολιτική ομιλία
και γενική συζήτηση. Σας περιμένουμε.

σελ. 2
(συνέχεια από τη σελ. 1)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, δυστυχώς, ΠΟΥΘΕΝΑ ΦΩΣ, ακόμη

νόν ως απότοκο της κρίσης (και αμφισβήτησης) της
Αμερικανοευρωπαϊκής Παγκοσμιοποίησης. Αμφισβητείται το μεγάλο πείραμα (δες άλλο άρθρο) από
τους ίδιους τους εμπνευστές του. Τα ταξίδια και οι
επισκέψεις, εντός και εκτός, πολλαπλασιάζονται, η
περιβόητη Ανάπτυξη γίνεται άφαντη, το εξωτερικό
και το εσωτερικό χρέος συνεχώς αυξάνονται, επείγοντα και υπερεπείγοντα νομοσχέδια έρχονται ως
χιονοστιβάδα, νοσοκομεία ανοιγοκλείνουν, τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σε «Εξάρχεια», τα συσσίτια γίνονται μόνιμος θεσμός και, γενικώς, «οργασμός», ακόμη και «πολιτισμικός»(!), κατακλύζει τα
πάντα. Και μέσα στο γενικό χαμό επιχειρείται και
οριστική, όπως λένε, λύση και μάλιστα άμεση, σε
όλα τα εθνικά θέματα, μια και «Η ευκαιρία είναι
μεγάλη», όπως διατείνονται.
Αλίμονό μας...
Η Κυβέρνηση βιάζεται σε όλα
Γενικά η Κυβέρνηση λειτουργεί ωσάν όλοι να
την κυνηγούν και πάντοτε με στόχο να βλάψει την
Ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, όπως επιτάσσει η Παγκοσμιοποίηση, την οποία, ως ακραία
νεοφιλελεύθερη «Αριστερά» (τρομάρα της) με
άκρα συνέπεια υπηρετεί. Επισπεύδει την ψήφιση
των αδιανόητων «προαπαιτουμένων» για να «Αξιολογηθεί» θετικά, εκτελεί πρόθυμα τις οδηγίες του
Τραμπ (αλλά και του Κλιντομπαμικού κατεστημένου, εξ’ου και η σύγχυση...) για τα βόρεια και ανατολικά προβλήματά μας, διαλύοντας ταυτόχρονα την Παιδεία και ό,τι άλλο προφτάσει, δεχόμενη έτσι συνεχώς επαίνους απ’όλους τους εξωτερικούς καθοδηγητές της και από την Περιστέρα
στο εσωτερικό, ενώ οι άλλοι «σύντροφοι» ή σιωπούν ή επικρίνουν ιδιοτελώς...
Ελπίζει, μετά και τους επιδοματικούς χριστουγεννιάτικους μποναμάδες, να περάσει σχετικά
εύκολα τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, παρά
τους χακερικούς φόβους από ΛΑΕ(!), να καταστήσει τους φαρμακοποιούς και ταξιτζήδες υπαλλήλους
super market και μεγαλοξενοδόχων, ξένων εταιρειών φυσικά(...), να μην αντιμετωπίσει δυσκολίες με
το τέλος των συνδικαλιστικών και γενικότερα των
εργατικών δικαιωμάτων, θεωρώντας ότι γνωρίζει
τι σημαίνουν οι «κινητοποιήσεις» του ΚΚΕ!
Ελπίζει, επίσης, ότι θα εξασφαλίσει την εύνοια κάποιων νέων με τα «άσυλα», τα «άβατα», τις
διευκολύνσεις για τους «έρωτές» τους, των ταμπλετόπληκτων με τα Wi-Fi στα μέσα μεταφοράς (!) και,
κυρίως, ότι θα αποδώσει ό «πόλεμος κατά της διαφθοράς» (!), που προαναγγέλλει και η κα Περιστέρα.
Ετσι «πάνοπλη», προετοιμάζεται για τις επερχόμενες εκλογές!
Τα σενάρια για τις εκλογές
Νόμος απαράβατος: καμία κυβέρνηση δεν

προαναγγέλλει εκλογές, αν δε θέλει να τις χάσει,
επομένως καμιά σημασία δεν έχουν οι όποιες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Είναι πιθανή η ανά πάσα
στιγμή προκήρυξή τους, ανάλογα με τις κυβερνητικές βλέψεις ή ελπίδες, εκτός φυσικά του όποιου
ατυχήματος...
Ετσι, αν π.χ. καταφέρει ο Τσίπρας να εξασφαλίσει υπερψήφιση από την αντιπολίτευση πρότασης για το όνομα της FYROM ή σε άλλο σπουδαίο νομοσχέδιο, είναι ευνόητο ότι θα επιχειρήσει
εκλογές αμέσως, όπως το Σεπτέμβριο του 2015...
Αν πάλι, εξασφαλίσει αναβολή(!) ισχύος
των θανατηφόρων μειώσεων, π.χ. στις συντάξεις,
για ένα, έστω, εξάμηνο, μέχρι δηλ. τον Ιούνιο του
2019, μπορεί και να ονειρεύεται τριπλές(!) εκλογές τότε. Αν δεν καταφέρει κάτι τέτοιο, τότε μπορεί να προκηρυχθούν, μόλις εμφανισθεί κάποιο θετικό για τους ΣυριζΑνέλ σημάδι, και πάντως, καλού-κακού, όσο επικεφαλής της Ν.Δ. είναι ο Μητσοτάκης, γιατί πολλά ακούγονται και οι «επιθέσεις» κατά Καραμανλή μάλλον πυκνώνουν...
Η Αντιπολίτευση σε γενική κρίση
Στη Ν.Δ. τα πράγματα δε βαίνουν καλώς.
Ενώ θα έπρεπε, με τα τόσα προβλήματα που τυρανούν το ΣΥΡΙΖΑ (οι ΑΝΕΛ ουσιαστικά δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα...), και ιδιαίτερα τώρα
με το όνομα των Σκοπίων, τα αδιανόητα ( σε άλλους καιρούς) «προαπαιτούμενα» και τα αίσχη με
την ατιμωρησία, τα άβατα, τα άσυλα και τη γενική ανασφάλεια, να έχει ήδη «ρίξει στα σχοινιά» το
ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται κλονιζόμενος και με κύρος συνεχώς μειούμενο.
Ετσι, αν δε χάνει, σίγουρα και δεν κερδίζει
τίποτα δημοσκοπικά (εκτός της παράστασης νίκης,
επί του παρόντος, όπου προηγείται, ακόμη, εντυπωσιακά), δεν «εντυπωσίασε» το Συνέδριό της και η
στάση της στο ζήτημα του «ονόματος» θα τη βλάψει ακόμη περισσότερο. Το αποτέλεσμα, φυσικά,
είναι το αναμενόμενο. Γενική, σχεδόν, κατήφεια,
συνεχείς μεμψιμοιρίες, που ήδη ξεπερνούν τους ψιθύρους και φθάνουν από δικά της έντυυπα σε ρητές αναφορές «μήπως πρέπει να αποχωρήσει οικειοθελώς από την ηγεσία»!!
Κακά μηνύματα αυτά, ιδιαίτερα αν προστεθεί η διαρκής, ακόμη αυξανόμενη απαισιοδοξία,
που φαίνεται να οδηγεί σε μια φαινόμενη, τουλάχιστο, απάθεια και μοιρολατρία και ο μη ενθαρρυντικός (πώς μπορούσε να είναι διαφορετικό, αφού
επί της ουσίας, συμφωνεί με όλα τα αντιλαϊκά και
ανθελληνικά έργα του Τσίπρα), έστω, λόγος του
Κυριάκου, που, φυσικά, δεν μπορεί να υποσχεθεί
τίποτα ουσιαστικό. Αλλωστε, έχει προηγηθεί στις
υποσχέσεις ο Τσίπρας, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Για Κ.Κ.Ε., «Χρύση Αυγή», το εξαφανισμέ- →

νο, πλέον, Ποτάμι και το Λεβέντη δεν υπάρχει τίποτα νεότερο και επομένως αξιοσημείωτο.
Μένει μόνο από τα κοινοβουλευτικά τώρα
κόμματα, το «Κίνημα Αλλαγής», πρώην ΠΑΣΟΚ
κ.λπ, που εμφανίζει κάποιο ενδιαφέρον, με πρώτο
γενικά αρνητικό πρόσημο την, πιθανή, εξαέρωση
των υπέρογκων χρεών του, που έτσι θα βαρύνουν
το γνωστό θύμα, τον ελληνικό λαό.
Η αλλαγή ονόματος του ΠΑΣΟΚ, για να διευκολυνθεί, όπως φαίνεται, η ονομαστική διεύρυνσή του από «φίλιες» δυνάμεις μας θυμίζει τις ανάλογες επιχειρήσεις του ΚΚΕεσ., που έγινε, για τους
ίδιους λόγους, ΕΑΡ, μετά (ενιαίος) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, μετά ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ και μετά ΣΥΡΙΖΑ !!
Φυσικά, δεν πρόκειται να μακροημερεύσει.
Το πολύ να διαρκέσει, ως έχει, μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, γιατί το ζήτημα των συνεργασιών θα
επιφέρει, τουλάχιστο, τη διχοτόμησή του. Ηδη, άλλωστε, άρχισαν οι διαφοροποιήσεις, με πρώτο παράδειγμα τη δήλωση του Ν. Ανδρουλάκη, με την
απροσδόκητα ισχυρή παρουσία του στις ενδοκομματικές εκλογές, απορριπτική για χρήση του όρου
Μακεδονία στο «νέο» όνομα των Σκοπίων...
Πέραν τούτων, όλες σχεδόν οι παρουσίες στο

(συνέχεια από τη σελ. 1)

σελ. 3
Πολιτικό Συμβούλιό του προοιωνίζονται πλήρη
αποτυχία του νέου αυτού εγχειρήματος.
Οσο για τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα,
παλαιά και νέα μόνο η ΛΑΕ του Λαφαζάνη έχει
ευοίωνες προοπτικές, όμως τα εσωτερικά βαρίδια
του, που ήδη εμπόδισαν μια ρητή και σαφή θέση στο
θέμα των Σκοπίων, φανερώνουν πολλές δυσκολίες.
Και τώρα τι γίνεται;
Ολα τα παραπάνω περιγράφουν μια σχεδόν
εφιαλτική πραγματικότητα και ακόμη χειρότερη
προοπτική. Είναι αληθή, όχι όμως και αναπόφευκτα τα επερχόμενα.
Τα πάντα, σχεδόν, εξαρτώνται από την απόφαση να τα αλλάξουμε, απόφαση όμως όχι εύκολη
ούτε χωρίς, πρόσκαιρο, κόστος.
«Εδώ» καλύφτηκε, πρόσφατα, με χιόνι 40εκ.
η Σαχάρα(!!) και δε θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τους γνωστούς... τάδε(!) που μας εξαπατούν
εδώ και δεκαετίες, από τους ήδη κλονιζόμενους πάτρωνές τους, από την καταστροφική «παγκοσμιοποίηση», που ήδη παραπαίει;
- Ευοίωνα σημάδια φαίνονται και

πολλοί, όχι, φυσικά, μόνοι εμείς του ΑΣΚΕ,
ετοιμάζονται να εγερθούν και να ξεκινήσουν.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

πολιτικών λεηλασίας της χώρας μας και της κοινωνίας μας, που έχουν σχεδιάσει, κυρίως, τα αμερικανικά και γερμανικά επιτελεία, και μάλιστα
επιδιώκουν αυτό να γίνει χωρίς σοβαρή λαϊκή
αντίσταση. Το πείραμα αυτό γίνεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα που «ανήκει στη Δύση». Δεν είναι δηλ.
μια χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ, που οι περισσότερες είχαν ήδη λεηλατηθεί από τους ολιγάρχες, κυρίως τους Ρώσους. Ανάλογα πειράματα είχαν
γίνει παλαιότερα σε χώρες της Λ. Αμερικής από το
διαβόητο αμερικανικό ΔΝΤ, με κορυφαίο αυτό της
Αργεντινής, που απελευθερώθηκε απ’ αυτό, όταν
απέκτησε εθνική ηγεσία.

Επιδιώκουν οι σχεδιαστές του πειράματος:

-Να πάρουν οι ξένοι όλη, ει δυνατόν, τη δημόσια
περιουσία και τις δημόσιες επιχειρήσεις.
-Να ιδιωτικοποιήσουν τη δημόσια Υγεία και Παιδεία με τη συνεχή υποβάθμισή τους και με τη διαρκή προσπάθεια αφελληνισμού του περιεχομένου
της Εκπαίδευσης.
-Ν’αρπάξουν μπιρ παρά την ακίνητη ιδιωτική
περιουσία και με τα «κόκκινα» δάνεια και με την
υπερφορολόγησή της (ΕΝΦΙΑ, υπεραξία κ.λπ.),
που έχουν υποτιμήσει βίαια την εμπορική της αξία.
-Να φτωχοποιούν διαρκώς όλους τους Ελληνες,
εκτός των ελίτ (πολιτικών,οικονομικών, πνευματικών), με αυξανόμενους φόρους και διαρκείς περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών

για να σπέρνουν την απογοήτευση, για να προκαλούν την αδρανοποίηση, επειδή, τάχα, «τίποτα δεν
αλλάζει», για να στερούν κάθε ελπίδα.
-Να καταργήσουν την προστασία των εργαζομένων, για να τους δίνουν βορά στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, δηλ. στις μειώσεις ή μη πληρωμες μισθών, στη «μαύρη» εργασία, στις απλήρωτες ώρες
εργασίας, στις παράνομες απολύσεις, στους κάθε
είδους εκβιασμούς σε εργαζόμενους κ.λ.π. Ετσι 1
θέση εργασίας του 2010 αντιστοιχεί σε 5 τουλάχιστον θέσεις του μνημονιακού μεσαίωνα, για να μας
κοροϊδεύουν ότι έτσι μειώνεται η ανεργία και να
καταστήσουν τους εργαζόμενους οιονεί δούλους.
-Να στερήσουν την Ελληνική κοινωνία από την
υγιή ανανέωσή της, με τον εκπατρισμό των πιο
ενεργών και μορφωμένων τμημάτων της νεολαίας
μας και σε όσους παραμένουν τους επιφυλάσσουν
θέσεις υπηρετικού προσωπικού με αμοιβές πείνας,
με εξαντλητικά ωράρια και τις περισσότερες φορές ανασφάλιστους. Στόχος τους η υπογεννητικότητα και η χαλάρωση των ηθών με «εμφυλες ταυτότητες» και διάφορα Pride������������������������
�����������������������������
, ώστε να διαλυθεί ο πυρήνας της κοινωνικής συνοχής, που στην Ελλάδα
είναι η οικογένεια, να μειωθούν οι Ελληνες και
να αναπληρωθούν με επήλυδες, να μετατραπούμε
σε «πολυπολιτισμική και πολύχρωμη κοινωνία», το
«όνειρο» των κάθε λογής Σόρος, Γιωργάκηδων, συριζαίων και των ξένων προστατών τους.
-Το σοβαρότερο. Να «επιλύσουν» τα εθνικά μας

(συνέχεια στη σελ. 4)

σελ. 4
(συνέχεια από τη σελ. 3)

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

θέματα οι συριζαίοι «πατριώτες» σύμφωνα με
τα συμφέροντα των ξένων πατρώνων τους. Ηδη
ξεκίνησαν, αλλά...
Γιατί γίνεται το πείραμα;
Οι δυτικές ελίτ, μέσω των υπερεθνικών οργάνων της παγκοσμιοποιήσης δεν έχουν καταφέρει να
εφαρμόσουν πλήρως τις καταστροφικές τους πολιτικές παντού, π.χ. στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Οι
λόγοι είναι πολλοί. Ο κυριότερος όμως είναι ότι οι
ηγεσίες τους, που αν και δεν είναι αντίθετες με τις
νοεφιλεύθερες πολιτικές, δεν είναι πιόνια των ξένων
και δεν επιτρέπουν, ως τώρα, το πλήρες ξεπούλημα των χωρών τους. Υπάρχουν, άλλωστε, εκεί ακόμη εθνικές αστικές τάξεις που ενδιαφέρονται για τη
διατήρηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού.
Επιδιώκουν λοιπόν να εφαρμόσουν τις πολιτικές
τους σε μία μόνο χώρα πρώτα και μετά σταδιακά
στις άλλες χώρες, όπως γίνεται τώρα στη Γαλλία
με το Μακρόν, αλλά και στην Ιταλία, επικαλούμενοι την αποφυγή των παθών αυτής της χώρας
και των «απερίσκεπτων» πολιτών της.
Γιατί επιλέχθηκε η Ελλάδα και ο Ελληνικός
λαός και όχι κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε.
Για το ρόλο αυτό επιλέχθηκε η Ελλάδα για δύο,
κυρίως, λόγους:
-Επειδή θεωρούν τον Ελληνικό λαό ατίθασο
και απείθαρχο στα κελεύσματα των ξένων προστατών. Μάλιστα μια μερίδα της βορειοευρωπαϊκής
διανόησης μισεί τους Ελληνες για τον πολιτισμό
τους, και θέλουν έτσι να τον τιμωρήσουν.

-Ο κυριότερος είναι επειδή διαθέτει άρχουσα τάξη (πολιτική, οικονομική, πνευματική) που
υπηρετεί πειθήνια τους ξένους προστάτες (ΗΠΑ,
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία), δηλ. αστική τάξη που
ήταν ανέκαθεν εμπορομεσιτική και παρασιτική και
μάλιστα θεωρεί αδιανόητο να παίρνει σημαντικές
αποφάσεις χωρίς την άδειά τους. Οποιος αποκλίνει
απ’ αυτόν τον κανόνα αποκλείεται απο τα ΜΜΕ
τους, εξαφανίζεται από τις «δημοσκοπήσεις»
τους και αποκλείεται η παρουσία του στη Βουλή. Το μαρτυρά η σύνθεση της σημερινής Βουλής,
όπου δεν υπάρχει ούτε για δείγμα πολιτικό κόμμα που να είναι πραγματικά αντίθετο στο ευρώ
και στην Ε.Ε. Τα ψέματα και η πολιτική κυριαρχία των μνημονιακών συνεργούν στην απογοήτευση και στην αποχή. Αυτή τους η δουλοφροσύνη
αποτελεί, δυστυχώς, παγκόσμια πρωτοτυπία.
Στις άλλες χώρες της Ε.Ε. που εφαρμόσθηκαν
μνημόνια (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος) δεν κόπηκαν μισθοί και συντάξεις. Δε διαλύθηκε η παραγωγή τους και βγήκαν σε λίγο χρόνο απο τα μνημόνια. Εδώ οι ξένοι μας κοροϊδεύουν ότι έκαναν
«λάθη» στα μνημονιακά μέτρα, αλλά εξακολουθούν να επιβάλλουν τα ίδια «λάθη» και θέλουν να
συνεχίσουν το πείραμά τους εις το διηνεκές με το
να μην ελαφρύνουν ποτέ ουσιαστικά το χρέος.
Υποθέτουν ότι οι Ελληνες θα παραμείνουμε εσαεί δέσμιοι στο ευρώ και την Ε.Ε. με πολιτικές ηγεσίες ξενόδουλες. Παρακινδυνευμένη
υπόθεση...

Για την προτεινόμενη «λύση» του Σκοπιανού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΑΣΚΕ τις 4/1/2018
Η ξαφνική «μεγάλη ευκαιρία» για το έγκλημα
Προετοιμάζεται ή άρχισε (ευχόμαστε ΟΧΙ)
ιδιοτελείς παραλογισμούς τους, να συσκοτίσουν
ήδη να τελείται το μεγάλο έγκλημα κατά του
ή να «γελοιοποιήσουν» τις αντιδράσεις, παρά το
Ελληνισμού, η παραχώρηση του ονόματος
αναπόφευκτο, δηλαδή να αυτογελοιοποιούνται και
«Μακεδονία» στο Σλαβοαλβανικό κρατικό
να αυτοαποκαλύπτονται...
μόρφωμα στα βόρεια σύνορά μας, με τις
Ευχόμαστε, ή μάλλον εύλογα ελπίζουμε, να
ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες, για τις
μην επιτύχουν ούτε το ελάχιστο των στόχων τους.
οποίες καμιά αναφορά δε γίνεται.
Και πολύ σύντομα θα το συνειδητοποιήσουν, τώρα
Η αιφνίδια «ευκαιρία» είναι πράγματι
που η άρνησή τους για το απολύτως επιβεβλημένο
«μεγάλη»!! Ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο θλιβερός
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ θα αποκαλύψει πλήρως την
Καμμένος, η Μητσοτακική Ν.Δ., ο «αναστηθείς»
απονομιμοποίησή τους, αυτών και των έργων τους...
ΓΑΠ, τα Σημιτικά οργανέτα και οι όμοιοί τους, σε
Σχόλιο τωρινό : Η σπουδή της κυβέρνησης,
πλήρη αναντιστοιχία με το 90%, τουλάχιστον
κυρίως, και των ΜΜΕ και των παπαγάλων τους,
των Ελλήνων, τους οποίους, υποτίθεται,
ξεπέρασε και τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις μας. Και
εκπροσωπούν, δε θα χρειάζονταν καν τις βιαστικές
οι πάνδημες σχεδόν αντιδράσεις πανικοβάλλουν
«αφόρητες» πιέσεις των πατρώνων τους για να
τα οργανέτα τους τόσο, ώστε να καταφεύγουν
αναλάβουν την ανίερη «δράση».
στο έσχατο μέσο (που οι ίδιοι προώθησαν),
Ηδη άπαντα τα ΜΜΕ, άμεσα και έμμεσα,
ότι όσοι αρνούνται και πολεμούν το έγκλημα
ξεκίνησαν τον «υπέρ πάντων αγώνα»· να
ταυτίζονται με τη «Χρυση Αυγή»(!), δηλαδή το
αιφνιδιάσουν μέσα στο γενικό αλαλούμ, να
80% (κατά τις δικές τους δημοσκοπήσεις!!!
αποπροσανατολίσουν, να «εκλογικεύσουν» τους

σελ. 5
Παγκοσμιοποίηση και καπιταλιστικές κρίσεις
καταληστεύουν τον πλούτο χωρών και κοινωνιΚατά τον 20ο αιώνα οι κρίσεις του καπιών. Με την παγκοσμιοποίηση παραγκωνίζεται το
ταλισμού προκαλούνταν κυρίως από την υπερπαραγωγικό κεφάλαιο, η παραγωγή μετατοπίζεται
συσσώρευση κεφαλαίου στα πλαίσια μιας ισχυσε χώρες χαμηλού κόστους (Κίνα, Μεξικό κ.λ.π.)
ρής χώρας, τις περισσότερες φορές λόγω της
και πολλές χώρες αποβιομηχανοποιούνται, μεταυπερπαραγωγής προϊόντων της και της αδυναξύ των οποίων και οι ΗΠΑ. Κυριαρχεί πλέον το
μίας πλήρους κατανάλωσής τους, με συνέπεια τη
πιο άγριο κερδοσκοπικό κεφάλαιο (τραπεζίτες, χρηπτώση της κερδοφορίας και της αδυναμίας κερδοματιστές, funds������������������������������������
�����������������������������������������
) που δανείζει αφειδώς χώρες, επιφόρας επανεπένδυσης. Τότε ένα μεγάλο μέρος του
χειρήσεις, νοικοκυριά, ενώ οι κυβερνήσεις ευνοσυσσωρευμένου πλούτου καταστρεφόταν, μέσω
ούν την πλήρη ασυδοσία του και έτσι προκαλείτης χρεωκοπίας των τραπεζών και του μηδενιται η ραγδαία υπερσυσσώρευση πλούτου σε όλο
σμού της αξίας των μετοχών (κραχ ΗΠΑ 1929).
και λιγότερους και η ραγδαία φτωχοποίηση των
Η σταδιακή , και όχι άμεση όπως σήμεπολλών, που οι περισσότεροι αδυνατούν να καλύρα, διάχυση της κρίσης σε άλλες χώρες οφειλόψουν τα στοιχειώδη. Ο εμπνευστής της παγκοσμιταν στη μείωση των εξαγωγών τους προς τις χώρες
οποίησης Μίλτον Φριντμαν (Σχολή του Σικάγου)
σε κρίση, πράγμα που προκαλούσε τη κατακόρυφη
θεμελιωτής του μονεταρισμού είχε πει κυνικά ότι
πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων τους και
η κοινωνική(!) αποστολή του κεφαλαίου είναι η
την αδυναμία εισαγωγών και αποπληρωμής των
μεγιστοποίηση του κέρδους. Ενώ παλαιότερα ένα
χρεών τους. Ετσι χρεωκόπησε η Ελλάδα το 1932
μεγάλο τμήμα του συσσωρευμένου κεφαλαίου καμε υψηλό δανεισμό, που είχε κάνει τη δραχμή σκληταστρεφόταν με χρεωκοπίες τραπεζών και χρημαρό νόμισμα υιοθετώντας τον κανόνα του χρυσού,
τιστηριακά κραχ, τώρα πλέον οι δυτικές ελίτ επιόπως τώρα με το ευρώ. Πολλες χώρες χρεοκόπηβάλλουν τη διάσωσή του αδιαφορώντας για τις
σαν τότε. Μεταξύ 1932 – 1936, 17 χώρες κήρυξαν
συνέπειες.
χρεοστάσιο ως προς τα εξωτερικά τους δάνεια και
Για το λόγο αυτό οι σημερινές καπιταλιάλλες 7 έκαναν το ίδιο και για τον εσωτερικό τους
στικές
κρίσεις επιταχύνονται και παγιώνονται.
δανεισμό. Με τις καπιταλιστικές κρίσεις εξαθλιΟι υπεύθυνοι της κρίσης, δηλ. οι κερδοσκόποι (τραώνονταν οι εργαζόμενοι και οι αγρότες.
πεζίτες, κερδοσκοπικά κεφάλαια, κ.λ.π.) επιδιώΓια την αντιμετώπιση της κρίσης του 1929
κουν τη μετατόπιση των βαρών της στις πιο αδύστις ΗΠΑ, από όπου ξεκίνησε, εφαρμόσθηκαν οι
νατες χώρες και στα πιο αδύνατα κοινωνικά στρώκεϋνσιανές συνταγές, όπου το κράτος μέσω πληματα, έτσι ώστε η κερδοφορία να στηριχθεί., όχι
θωρικού χρήματος (δηλ. υποτίμησης), που μετά το
πλέον στην παραγωγή και σε μια στοιχειώδη αναμάζευε, μέσω της φορολογίας, έκανε μεγάλες δηκατανομή πλούτου, αλλά στη λεηλασία και στην
μόσιες επενδύσεις και μείωσε έτσι τη μεγάλη ανερερήμωση, ωθώντας χώρες, λαούς και κοινωνίες στο
γία και φτωχοποίηση που προκάλεσε η κρίση. Δυπεριθώριο αφαιρώντας κάθε έννοια δημοκρατίας
στυχώς η κρίση ξεπεράστηκε με το Β’ Παγκόκαι συνταγματικής τάξης. Να διασωθούν με χρήσμιο Πόλεμο και η ανοδική πορεία του καπιταματα των φορολογουμένων (στη χώρα μας με μνηλιστικού συστήματος διατηρήθηκε έως το 1970.
μονιακά δάνεια) πάση θυσία οι τράπεζες, που είΜε την καθιέρωση του ευρώ συμπληρώναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι τραπεζίτες, τα golden
νεται η ήδη θεμελιωμένη, από το 1989, όταν άρboys���������������������������������������������
και οι διεθνείς κερδοσκόποι (���������������
funds����������
) που έδωχισε να καταρρέει η Σοβιετική Ενωση, με τη Συσαν
θαλασσοδάνεια
στις
ελίτ,
υπερδάνεισαν
χώρες,
ναίνεση της Ουάσιγκτον (ΔΝΤ, Παγκ. Τράπεζα,
επιχειρήσεις και νοικοκυριά με δυσθεώρητα ποσά.
Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ να προωθούν τις νεΚαι αφού διασώζονται, απαιτούν τα «κόκκινα» δάοφιλελεύθερες πολιτικές παγκοσμίως) αποκαλούνεια με πλειστηριασμούς και εκχώρηση των δανείμενη παγκοσμιοποίηση, που οι ρίζες της ξεκινούν
ων έναντι πινακίου φακής σε αρπακτικά.
από το 1971, όταν οι ΗΠΑ, επί Νίξον, κατήργησαν
Ο καπιταλισμός ποτέ δεν είχε φρένα στη
μονομερώς τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε
άκρατη
κερδοσκοπία, την υπερσυσσώρευση πλούχρυσό (35 δολ. 1 ουγκιά χρυσού) που προέβλεπε
του, την μεγιστοποίηση εξουσίας και «κύρους» και
η συμφωνία του Bretton Woods (1944 με συμμετη συνεπαγόμενη ανθρώπιστική καταστροφη που
τοχή 44 χωρών μεταξύ των οποίων ήταν η ΕΣΣΔ
προκαλεί, τώρα μάλιστα που βρίσκεται στην πιο
και η Ελλάδα) .
ακραία εκδοχή του. Πόσο καιρό άραγε μπορεί να
Με όπλο λοιπόν την παγκοσμιοποίηση και
επιβιώνει έτσι ; Τα σημάδια αμφισβήτησης της
τα υπερεθνικά όργανά της (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΟΟΣΑ,
παγκοσμιοποίησης είναι πλέον ορατά, ιδιαίτεΠαγκ. Τράπεζα) οι ανά το κόσμο δυτικές, κυρίως,
ρα στις ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ, ανεξάρελίτ (οικονομικές και πολιτικές) λεηλατούν και
τητα από την τελική κατάληξη.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ένα διαρκές έγκλημα

Με αφορμή τις πλημμύρες που έγιναν το
Νοέμβρη του 2001 στην Ανατ. Αττική (Ωρωπός,
Χαλκούτσι, Μαραθώνας κ.λ.π.) λόγω της εξαφάνισης των ρεμάτων και ένταξής τους μέσα σε ιδιοκτησίες, είχε γραφτεί το άρθρο «ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ:
ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΛΟΙΠΟΝ;». («Ε» φύλλο 84 Δεκέμβρης 2001)
Από τότε είχαν προσδιορισθεί οι αιτίες που
προκαλούν τις φονικές πλημμύρες και που είναι:
• Η επέκταση των πόλεων με τη νομιμοποίηση
της αυθαίρετης δόμησης μέσα σε ρέματα και
το μπάζωμα των ρεμάτων και μετατροπή τους
σε δρόμους, οικόπεδα και κτίρια, επειδή η αξία
τους είναι υψηλή.
• Οι πυρκαγιές στα περιαστικά δάση.
• Η έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων.
Από τότε ΜΜΕ, εισαγγελείς, πολιτικοί και
διοικητικός μηχανισμός λειτουργούν ουσιαστικά για να εκτονωθεί η κοινωνική κατακραυγή,
χωρίς να αναγκασθούν ν’ ασχοληθούν επί της ουσίας με τα πλημμυρικά προβλήματα. Αυτό που άλλαξε είναι η ραγδαία αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου, επειδή, ενώ οι προαναφερθείσες αιτίες επιδεινώθηκαν, προστέθηκαν και άλλες!
Η κλιματική αλλαγή με την αύξηση των ραγδαίων βροχωπτώσεων με ύψη βροχής σε μικρό
χρόνο πρωτοφανή σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια, με αποτέλεσμα ορισμένα κατασκευασμένα αντιπλημμυρικά έργα, που είχαν σχεδιασθεί με
βάση προηγούμενα υδρολογικά στοιχεία, να μην
είναι επαρκή με τα σημερινα δεδομένα.
Η Περιστέρα ανοίγει τα φτερά της
και εγέλασε ο κάθε πικραμένος
Θα γελούν (μερικοί θα καγχάζουν, μάλιστα)
ακόμη και στην Κουμουνδούρου με το φιάσκο του
εγχειρήματος του Μαξίμου να βάλουν τη σύντροφο
του Τσίπρα να υμνολογήσει τον άντρα της ζωής της.
Χρειάστηκαν τέσσερις σελίδες(!) στη σ. Περιστέρα να επιχειρήσει να μας πείσει ότι ο σύντροφός της ΔΕΝ ΗΤΑΝ (ΕΙΝΑΙ) ΨΕΥΤΗΣ και πολιτικός ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ και να μας περιγράψει τα δάκρυα που χύνει, από νεύρα και οργή, κάθε 5 Ιουλίου(!), επειδή οι αναίσθητοι Ευρωπαίοι δεν ...υπέκυψαν, στο βροντερό ΟΧΙ του Ελληνικού λαού. Και
όλα αυτά ως απλός πολίτης (!) και όχι ως άτυπος,
έστω, σύζυγος του Πρωθυπουργού!!
Είναι φανερό ότι ή είναι ανόητοι όσοι συνέργησαν σ’αυτήν την ανοησία, ή θεωρούν τους Ελληνες
(οι πεφιλημένοι τους λαθρομετανάστες, δε διαβάζουν, βέβαια, την Εφημερίδα των Συντακτών) πολίτες ανόητους ή, το πιθανότερο, πουλάνε τρέλα,
πανικόβλητοι.

σελ. 6

Η πλήρης εγκατάλειψη της αντιπλημμυρικής προστασίας από το κράτος, όπου οι μνημονιακές κυβερνήσεις ουδόλως ενδιαφέρονται για τέτοια «ψιλά γράμματα» αφήνοντας τις τοπικές κοινωνίες στο έλεος των στοιχείων της φύσης.
Από το 2010, δηλ. στην αρχή του μνημονιακού
μεσαίωνα, η αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικής
προστασίας και της συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων και των φυσικών ρεμάτων έχει διαχυθεί στους Δήμους και στις Περιφέρειες που, ουσιαστικά, δε διαθέτουν τους πόρους για τέτοιας κλίμακας έργα, ενώ συχνά ερίζουν ποιος φορέας από
τους εμπλεκόμενους έχει την ευθύνη.
Οι μνημονιακές κυβερνήσεις το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι η «επικοινωνιακή διαχείριση» των καταστροφών με τη γνωστή συνταγή
ότι οι «προηγούμενοι» φταίνε, υποσχόμενες «βοηθήματα» στα θύματα..
Τι έγινε με τις πρόσφατες πλημμυρικές καταστροφές στη Σύμη, στη Μάνδρα με τους 23 νεκρούς, στη Νέα Πέραμο, στην Αιτωλοακαρνανία;
Τα ίδια. Ερίζουν Περιφέρειες και Δήμοι ποιος
φταίει. Μήπως το Δασαρχείο, η Πολεοδομία, ο Δήμος, η Περιφέρεια. Ποιανού ευθύνη είναι η έγκριση
της ένταξης των μπαζωμένων ρεμάτων στο Σχέδιο
Πόλης; Μέχρι και «Συνέδριο» για την «ανάπτυξη» στη Δυτ. Αττική έκαναν οι συριζαίοι, όπου
παρέλασε, ως συνήθως, εκτός του Τσίπρα και όλο
το Υπουργικό Συμβούλιο. «Επικοινωνιακή διαχείριση», δηλ. υποσχέσεις και ψέματα.

Τελικά για όλα φταίει ο Χατζηπετρής.

Ας τους θυμίσουμε όμως:
Ο, άτυπος, σύζυγος είχε δηλώσει προεκλογικά,
«όσο για κωλοτούμπες και εξευτελισμούς υπάρχουν άλλοι για να τις κάνουν, εγώ ποτέ»!! Αρα θα
προτιμούσε να παραιτηθεί και ΟΧΙ να τα υπογράψει, για να μην τον χωρίσει και η ... (!)».
Και η καλή εφημερίδα δε δίνει ούτε μια γραμμή σε όποιον απλό πολίτη θα ήθελε κάτι να γράψει, ΟΧΙ τέσσερις σελίδες.
Ηδη θα κατάλαβαν τι έκαναν, τώρα όμως ας
κλαίνε σε κάθε επέτειο του φαιδρού εγχειρήματός τους.
Ο Μητσικώστας στην ΕΡΤ!

Μετά από αρκετό καιρό απουσίας από τα ΜΜΕ ο,
όντως, χαρισματικός σατυρικός Μητσικώστας επανέρχεται και μάλιστα, προς γενική έκπληξη, στην προκλητικά συριζαίικη κυβερητική ΕΡΤ, έχοντας, όπως δηλώνει, εξασφαλίσει ελευθερία λόγου!! «Ιδωμεν» !
Ευχόμαστε, πάντως να μην έχει την τύχη ή μάλλον την ατυχία της κατρακύλας του ομότεχνού του Λαζόπουλου, και ελπίζουμε να επανέλθουμε θίγοντας γενικότερα την πραγματικά λυτρωτική σάτιρα, όταν είναι... Σάτιρα.

Για τις Τουρκικές προκλήσεις
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ ΣΤΙΣ 8/12/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ

Εληξε η «περίεργη» και απαράδεκτη επίσκεψη
του Ερντογάν, ο οποίος μας ήλθε (ουσιαστικά
αυτοπρόσκλητος…), με αέρα επιθεώρησης σε
οιονεί ατακτούσα ημιαυτόνομη επαρχία του και
αποχώρησε ως ξένος απολυταρχικός ηγέτης, με
την πονηρή ικανοποίηση ότι οι μεσοπρόθεσμοι
στόχοι του επιτεύχθησαν, έστω όχι πλήρως,
και οι μακροπρόθεσμοι «μπήκαν στις ράγες».
Γνώριζε, άλλωστε, ότι οι εχθρικές (προσωρινά;)
αμερικανοτουρκικές και γερμανοτουρκικές
σχέσεις δε θα ευνοούσαν σημιτικές αναγνωρίσεις
«Τουρκικών ενδιαφερόντων» στην ελληνική
επικράτεια και ΓΑΠικά ζεϊμπέκικα χοροπηδήματα...
Εφυγε, αφήνοντας, όμως, πίσω του πολλά
αναπάντητα ερωτηματικά και μόνο ελάχιστα με
ικανοποιητικές ερμηνείες:
Ε ν ο λ ί γ ο ι ς , γ ι α τ ί α π ο δ έ χ τ η κα ν ο ι ,
εκτελεστικά, εδώ κρατούντες την επί μήνες
ιταμή αυτοπρόσκληση του ανοικτά εχθρού της
Ελλάδας, ώστε να επιχειρήσει το αναμενόμενο
παραληρηματικό επιθετικό σόου στα εδάφη μας;
Και, επειδή το «ευνόησαν» οι υπερατλαντικοί
πάτρωνες (Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ στις 7/11/2017)
και η γερμανική Ε.Ε., εμείς πρέπει να δεχτούμε να
αποτελέσουμε τους διαύλους επικοινωνίας τους και
τα υποψήφια θύματα της εξομάλυνσης των σχέσεών
τους με την Τουρκία;
Και θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι αυτοί οι,
εκτελεστικά, κρατούντες δεν επέλεξαν αυτήν τη
στιγμή, για να αποπροσανατολίσουν τους Ελληνες
πολίτες από την ανελέητη, χυδαία νεοφιλελεύθερη
κυβερνητική επίθεση εναντίον τους...
«Μια και δυο του τυχερού του κλέφτη,
τρεις και η κακή του «τύχη».
Εγιναν το Δεκέμβη οι κληρώσεις των
χιλιόευρων για όσους πληρώνουν με τις πλαστικές
τραπεζικές κάρτες, γνήσιο εξυπνακίστικο συριζαίικο
εφεύρημα, όμως οι εκτελεστές του αποδείχτηκαν
πολύ... απρόσεκτοι.
«Ευρέθησαν» 27 που κέρδισαν 2 φορές
και 9 με 3 «επιτυχίες», με ασύλληπτα απίθανες
«συμπτώσεις», τα ονόματα των οποίων δεν
αποκαλύφτηκαν, φυσικά... Τι γίνεται, όμως, τώρα
που όλοι διερωτώνται και, ας πούμε, υποψιάζονται;
Το πιθανότερο είναι να συμβεί το απευκταίο
για όλους τους κερδοσκόπους της ελπίδας των
αφελών κυνηγών της τύχης. Να θεωρηθεί από τους
παίκτες, πηγή της πλέον κερδοφόρου επιχείρησης
στη χώρα μας, του (Τσέχικου) ΟΠΑΠ, ότι όλα είναι
φτιαχτά και προκαθορισμένα, οπότε πάνε περίπατο
και τα κέρδη, οι φόροι του κράτους. Ισως ακόμη να

Οσο για τις δημόσια, διπλω μ α τ ι κά
«παράτυπες», οξείες (!) απαντήσεις στις απαράδεκτα
προκλητικές «θέσεις» Ερντογάν, ευτυχώς και πολύ
καλώς έγιναν, (υποθέτουμε με απαίτηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας...), όπως έγιναν και τη
στιγμή που έγιναν. Αναγκαστικά θα τις άκουσαν
στην τουρκική γλώσσα(!) οι λαοί της Μικράς
Ασίας, αφού αλλιώς τα πλήρως ελεγχόμενα media
εκεί θα μετέδιδαν άλλ’ αντ’ άλλων.
Και, επί τη ευκαιρία, γιατί όλοι οι «δικοί» μας
απέφυγαν να αναφερθούν, και μάλιστα αναλυτικά,
στα αίσχη (κάτι που έκανε μόνο ο Ερντογάν, ως
ιστορία πλέον!!) εναντίον των Ελλήνων της Πόλης,
της Σμύρνης και των (αυτόνομων, υποτίθεται,
σύμφωνα με τη «Λωζάνη») νησιών Ιμβρου και
Τενέδου και τα οικτρά αποτελέσματά τους σε
πλήρη αντίθεση με τους Μουσουλμάνους της
Θράκης; Γιατί δεν απαντήθηκαν τα ψεύδη, π.χ. για
το μέσο εισόδημα των κατοίκων της Θράκης (οι
Μουσουλμάνοι αποτελούν μειονότητα κι εκεί!)
και το ποσοστό του ΟΧΙ στην Κύπρο; Και γιατί
αφέθηκε μετέωρο το «Εγώ δε γνωρίζω το Διεθνές
Δίκαιο. Γνωρίζω όμως καλά το πολιτικό Δίκαιο»,
δηλαδή το Δίκαιο της Ζούγκλας;
Εγινε, επιτέλους, κατανοητή η ανάγκη
αλλαγής της πολιτικής, τακτικής και στρατηγικής
σχετικά, τουλάχιστον, με τους γείτονές μας;

Σχόλιο τωρινό : Οι εξελίξεις, δυστυχώς,
δείχνουν ότι τα παραπάνω ερωτήματα δεν
απαντήθηκαν και είναι, πλέον, επιτακτική η
απάντηση των Ελλήνων Πολιτών...
πληρώσουν και τα ...καζίνα, που πολλαπλασιάζονται
σαν κουνέλια (ήδη με το «πολυνομοσχέδιο»
ιδρύονται (ιδιωτικά) καζίνα στη Σαντορίνη, Κρήτη,
Μύκονο και την... Φλώρινα, κατεβαίνει αυτό της
Πάρνηθας στα βόρεια προάστια και παίρνουν σειρά
τα νότια, στη μεγάλη επένδυση...
Τι μπορεί, λοιπόν, να κάνει η ανεύθυνη,
απρόσεκτη πλεονεξία!
Κρίσιμες οι προεδρικές εκλογές στην Κύπρο

Ξεκίνησαν, ήδη, με το Σκοπιανό και
φαίνεται ότι έρχεται η σειρά του Κυπριακού,
για το οποίο αναμένουν το αποτέλεσμα των
προεδρικών εκλογών στις 28 Ιανουαρίου,
ευχόμενοι (και υποβοηθούντες...) την
εκλογή Αναστασιάδη και υπονομεύοντας,
με κάθε τρόπο, την εκλογή του Νικόλα
Παπαδόπουλου, του γιου του αείμνηστου,
Μεγάλου, Τάσσου...
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Η Πολιτεία του ΣΥΡΙΖΑ

ση διαβατηρίου, προκειμένου να μην αποτελεί κώΓια το είδος της πολιτείας που θέλει να δηλυμα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
μιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σχηματίσει κανείς
του Kola Naqe για κλοπή, προκειμένου να απομια ιδέα από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και ειδική
νησή του σε διάφορα θέματα, όπως η αδιαμφισβήάδεια οδήγησης ταξί, του Ηλιόπουλου Αναστασίτητη ανοχή της στην παραβατικότητα (αν δεν υπάρου για κλοπή, απάτη και απόπειρα πλαστογραφίχει σε αυτή και συνενοχή γόνων των ηγετικών της
ας με χρήση, προκειμένου να ανανεώσει την ειδική
στελεχών ...), η έμμεση προβολή των ευκαιριών που
άδεια οδήγησης ταξί και της Michailovic Ksenija
θα έχουν για κοινωνική ανέλιξη στο εξωτερικό οι
για κλοπή, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα
νέοι επιστήμονες σε συνδυασμό με την ελεύθερη
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και για
σχεδόν είσοδο λαθρομεταναστών στη χώρα μας, η
την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
εξουθένωση των ελληνικών επιχειρήσεων με την
            Φαίνεται παράλογο, αλλά είναι δυστυχώς
επιβολή εξοντωτικής φορολογίας, που δημιουργεί
πραγματικότητα: στην πολιτεία του ΣΥΡΙΖΑ πολίευνοϊκούς όρους ανταγωνισμού τους από τις ξένες
τες γίνονται επιλεκτικά όσοι παρέβησαν τους νόεπιχειρήσεις.
μους μπαίνοντας παράνομα στη χώρα και συνέ            Αλλά και τίποτε απ' όλα αυτά αν δε λάβει
χισαν μετά να κάνουν διάφορες άλλες παρανομίκανείς υπόψη του, ένα Προεδρικό Διάταγμα που εκες, ενώ η κρατική άδεια για άσκηση ενός επαγγέλδόθηκε πρόσφατα με πρόταση του Υπουργού Διματος, ακόμη και αυτό του υπαλλήλου σε δημόκαιοσύνης θα αρκούσε για να αντιληφθεί τι κράτος
σια Υπηρεσία, δίνεται προνομιακά σε αυτούς που
θέλει να δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Σύμφωνα με
έχουν διαπράξει διάφορες παραβάσεις του κοινού
αυτό το Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο
ποινικού δικαίου, κατά την κρίση ενός υπουργού,
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 883/8-9-2017,
χωρίς να αιτιολογείται.
τεύχος Γ΄, ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρίζει το υπόΚαι αν τα, αναμφισβήτητα, παραπάνω θα φαλοιπο της ποινής του Σαμαρά Σαράντη η οποία του
νούν
σε
κάποιον παρωνυχίδες μπροστά στα τρομεεπιβλήθηκε για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουρά άλλα (όλα!) που πράττει ή μηχανεύεται η πασιών και αίρει τις κατά νόμον συνέπειες που απορρούσα κυβέρνηση, αρκεί να υπενθυμίσουμε το «εξ
ρέουν από αυτή την καταδίκη, για να διορισθεί στη
όνυχος το λέοντα»(!), ώστε να τον αντιμετωπίσουΔΕΗ! Αίρει επίσης ο αξιότιμος υπουργός της Διμε, αφού τον αναγνωρίσαμε, όπως μας επιτάσσει
καιοσύνης τις κατά νόμον συνέπειες που απορρέτο ΣΥΝΤΑΓΜΑ μας, με κάθε τρόπο.
ουν από την καταδίκη: του Biraci Jorgo για νόθευΤο αναίσχυντο νομοσχέδιο των παραλογικών «προαπαιτουμένων»
«κόκκινων» δανείων και οφειλετών του Δημοσίου,
Υπερβαίνει τις 1300 (χίλιες τριακόσιες!!)
ακόμη και «πρώτης κατοικίας», υπέρ των αιτίων
σελίδες το νομοσχέδιο των «προαπαιτουμένων»
δημιουργίας της κρίσης (...), επειδή δήθεν υπάρχουν
για την αξιολόγηση που, ήδη, κατατέθηκε στις
και ανέντιμοι κακοπληρωτές, στους οποίους όμως
επιτροπές της Βουλής, ώστε κανείς να μην προλάβει
χαρίστηκαν πρόστιμα 2,5 δισεκατομμυρίων !!
να το μελετήσει επαρκώς και όχι μόνο στις ύπουλες
- Ανάλογα είναι όλα σχεδόν τα επιβαλλόμενα
λεπτομέρειές του.
των 1300 (plus!) σελίδων και ανάλογη του
Αρκούν, όμως, μερικές διατάξεις του (απ’όσα
εκτρώματος αυτού ελπίζουμε να είναι και η
έγιναν γνωστά), που αρκούν να χαρακτηρίσουν
αντιμετώπιση των εμπνευστών και εκτελεστών του.
εκ προοιμίου το όλον του, π.χ.: Καθίσταται,
Προσοχή! Κίνδυνος μέγας για την τσέπη μας
ουσιαστικά αδύνατη η εξασφάλιση απαρτίας, για
Μετά την επίθεση κατά των εισοδημάτων
νόμιμη κήρυξη απεργίας στα πρωτοβάθμια (για την
των σπιτιών και των κτημάτων κ.λπ και κ.λπ, τώρα
ώρα) εργατικά σωματεία..!
ανακάλυψαν και τους πενταψήφιους αριθμούς !
- Αυξάνονται τα επιδόματα για 1 ή 2 παιδιά και
Ολοι έχουμε ανάγκη κάποιων πληροφοριών,
μειώνονται ή καταργούνται στους... τρίτεκνους
αλλά οι πάροχοί τους βρήκαν τρόπο να εξασφαλίκαι πάνω (!!!), που φυσικά στις τωρινές συνθήκες
ζουν άκοπα κέρδη, που τα μοιράζονται με τις τηλεείναι πολύ λίγοι, άρα αδιάφοροι... εκλογικά (!) και
φωνικές εταιρίες(!) προξενώντας ίλιγγο στους καεπικίνδυνοι δημογραφικά(!!), γιατί τότε δε θα...
ταναλωτές ενόψει των λογαριασμών.
χρειάζονται λαθρομετανάστες για να καλύψουν(!!!)
Οθεν, ας αποφεύγουμε τους πενταψήφιτο δημογραφικό κενό...
ους αριθμούς πάση θυσία, όπως και τα κατα-Ε π ι β ά λ λ ο ν τ α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ο ι
στήματα Lidl. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι να πάρουηλεκτρονικοί(!) πλειστηριασμοί (για να αποφύγουν
με πληροφορίες και πάρα πολλά super market
τις ακυρώσεις λόγω των έμπρακτων και επιτυχών
τάδε, για να ψωνίζουμε!!
αντιδράσεων των «συλλογικοτήτων») ακινήτων των

