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(συνέχεια στη σελ. 5)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ;
Καθολική  είναι πλεον η αίσθηση ότι η γε-

νική κατάσταση της χώρας και οι διεθνείς εξε-
λίξεις βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο. 

Στα Διεθνή
Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ εξακολουθούν να 

καθορίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η προεδρία 
Τραμπ προχωρά σταδιακά στο ξήλωμα της διαβόη-
της Παγκοσμιοποίησης, παρά τις μανιασμένες επι-
θέσεις των οπαδών της ανά τον κόσμο  για να τον 
ρίξουν. Οι δασμοί σε χαλυβα και αλουμίνιο, για να 
προστατέψει την παραγωγή των ΗΠΑ  (συνεπές μέ-
τρο του δόγματός του «πρώτα οι ΗΠΑ»), τρομο-
κρατεί  Γερμανία, Ε.Ε. και Κίνα, που είναι  οι πλέ-
ον ωφελημένοι της Παγκοσμιοποίησης. Οι φιλοδο-
ξίες της Γερμανίας για ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο 
με ατμομηχανή την οικονομία της, την Ε.Ε.. και την 
Παγκοσμιοποίηση ψαλιδίζονται. Στη Γερμανία επι-
φυλάσσεται ρόλος μόνο περιφερειακής δύναμης. Η 
Κίνα υπό το φόβο οικονομικού πολέμου με τις ΗΠΑ 
«συμμόρφωσε» το Βορειοκορεάτη υποτακτικό της, 
που εμφανίζεται τώρα «περιστεράκι». 

Ομως οι ενδοαμερικανικές αντιθέσεις 
εξάγονται υπό μορφή πλήρους αναθεώρησης της 
εξωτερικής της πολιτικής και αλλεπάλληλων αλ-
λαγών πολιτικών προσώπων σε καίρια πόστα. 
Βασική είναι η αναθεώρηση της πολιτικής Ομπάμα 
έναντι του Ιράν και η στροφή, ξανά, προς το Ισραήλ 
και η εντεινόμενη αντιπαλότητα των ΗΠΑ και λοι-
πών δυτικών με τη Ρωσία, τώρα και με αφορμή τη 
δηλητηρίαση των διπλών πρακτόρων στη Βρετανία. 
Αλλά  ο κύριος λόγος είναι το περίπλοκο Συριακό 

(συνέχεια στη σελ. 2)

«Είναι η Τουρκία, stupid»!
Όπου στον Τύπο γίνεται λόγος για την 

τουρκική επιθετικότητα, επαναλαμβάνεται σχε-
δόν πάντα η μόνιμη επωδός: Ο Ερντογάν και ο νε-
ο-οθωμανισμός του ευθύνονται. Η θέση αυτή, βεβαί-
ως, ανταποκρίνεται στη σημερινή έξαρση, τα διακη-
ρυγμένα, εφαρμοζόμενα σχέδια και τις αλλεπάλλη-
λες, εμπρηστικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. 
Παρά ταύτα, αποσιωπά τη ρίζα και διαχρονικότη-
τα της τουρκικής επιθετικότητας και άρα εγκυμο-
νεί σοβαρούς κινδύνους. 

Η εγγενής τουρκική επιθετικότητα
Είναι η άποψη αυτή λαθεμένη, γιατί υπονο-

εί ότι πριν από τον Ερντογάν η Τουρκία υπήρξε μια 
χώρα εντός του Διεθνούς Δικαίου ή ότι έστω η επι-
θετικότητα και παραβατικότητά της ήταν πολύ πιο 
ήπιες. Και γιατί, ακόμα χειρότερα, υπονοεί ότι μια 
Τουρκία χωρίς τον Ερντογάν θα μπορούσε να γίνει 
και πάλι ένας καλός γείτονας. Ουδέν αναληθέστε-
ρο αυτών.

Η επιθετικότητα της Τουρκίας υπάρχει όσο 
υπάρχει το κράτος αυτό με οποιαδήποτε μορφή, είτε 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας είτε του τουρκικού 
κράτους από το 1923 και μετά. Άλλοτε η επιθετικό-
τητα είναι σε έξαρση και άλλοτε σε ύφεση, ανάλο-
γα και με την εσωτερική κατάσταση της χώρας και 
τις διεθνείς συγκυρίες. Είναι, όμως, πάντα εκεί, να 
μας υπενθυμίζει τον εγγενή χαρακτήρα του τουρκι-
κού κράτους. 

Κοινό διαχρονικό γνώρισμα όλων των μορ-
φών του τουρκικού καθεστώτος από την εποχή των 
σουλτάνων έως την εποχή του κεμαλισμού και τώρα 
του νεο-οθωμανισμού του Ερντογάν υπήρξε πάντα 

Κανένας δεν το περίμενε. Ούτε καν οι συ-
ριζαίικες «υπηρεσίες» έτσι, ώστε ο Τσίπρας να κο-
μπορρημονεί ότι «κανείς δε διαμαρτύρεται» και 
ο Τσακαλώτος ότι οι «Ελληνες γίνονται ευτυχέ-
στεροι»! Και κανένας πλέον δεν αρνείται ότι 1,5 
εκατομμύρια, τουλάχιστο, προειδοποίησαν (...) 
στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στη Μελβούρ-

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΤΑ ΘΡΙΑΜΒΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Προοίμιο Αντίστασης για τα Ανατολικά, για την εσωτερική Ερήμωση και τον  Aφελληνισμό.

νη, στον Πύργο, στη Νέα Υόρκη, πολλαπλώς απο-
καλυπτικά για τις προδοσίες που σχεδιάζονται.

Κανένας αποπροσανατολισμός δε φέρνει 
πλέον αποτελέσματα, ούτε «ο πόλεμος κατά της 
διαφθοράς»(!!!) ούτε οι «σφαίρες σε φακέλους»... 
Αντίθετα, τα αποτελέσματα των συλλαλητηρί-
ων αυτών και όσων ακολουθήσουν (και όχι μόνο 
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(συνέχεια από τη σελ. 1)
προβλημα και το μοίρασμα της επιρροής στην πο-
λύπαθη αυτή χώρα. Ομως η εντεινόμενη προσπά-
θεια απομόνωσής της Ρωσίας είναι κάτι που υπο-
νομεύει τα γερμανικά συμφέροντα εκεί. Οι μεγαλο-
ϊδεατικές βλέψεις του ανεξέλεγκτου και αποθηρι-
ωμένου Ερντογάν, που τον άφησαν ελεύθερο (Ρω-
σία, ΗΠΑ) να «καθαρίσει» με τους Κούρδους,  η 
φαινομενική  αδυναμία των αμερικανών να πα-
ρέμβουν,  δημιουργούν ένα ομιχλώδες , ασταθές 
και επικίνδυνο περιβάλλον. Πάντως όσοι ελπί-
ζουν ότι οι ΗΠΑ θα τα «σπάσουν» οριστικά με 
την Τουρκία του Ερντογάν θα διαψευσθούν, δυ-
στυχώς. Παραμένει ο μέγας κίνδυνος για τη χώρα 
μας να ευνοήσουν την Τουρκία να επεκταθεί δυ-
τικά σε αντίβαρο τυχόν απωλειών της ανατολι-
κά. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν οι ΗΠΑ 
τελικά αφέθηκαν να ηττηθούν και γιατί.

Στα Δυτικά Βαλκάνια οι ΗΠΑ επιχειρούν 
να αποτρέψουν την αύξηση της ρωσικής επιρροής. 
Εκείνοι, όμως, που διακαώς επιδιώκουν την έντα-
ξη των χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε εί-
ναι οι Γερμανοι, για να επεκτείνουν την εκμετάλ-
λευση  των δυτικών Βαλκανίων,  προσεταιριζόμε-
νοι τις άρχουσες τάξεις τους.

Στην Ελλάδα
Η γενική αίσθηση είναι ότι τίποτα δεν 

πάει καλά στη χώρα, όλα πάνε προς το χειρότε-
ρο σ’ όλους τους τομείς, στην Υγεία, στην Παι-
δεία στην Οικονομία, ενώ κουκουλοφόροι και 
ρουβίκωνες δρούν ανενόχλητοι από το υπουργείο 
του Τόσκα, ως βραχίονες των συριζαίων, ενώ τα 
Πανεπιστήμια έχουν γίνει άντρα κουκουλοφόρων  
εντείνοντας το κλίμα γενικευμένης ανομίας.  Το 
γενικό μπάχαλο ενισχύει η ξενόδουλη, και εν πολ-
λοίς ανίκανη, πολιτική ελίτ, που έχει βάλει πλώ-
ρη να «λύσει»  τα εθνικά θέματα και να «συνδι-
αλλαγεί» με την ερντογανική Τουρκία. Μεγά-
λη ευκαιρία για τους πάτρωνές τους η κυβέρνηση  
Τσίπρα με τους συριζαίους της που έχουν δυσανε-
ξία στις λέξεις Πατρίδα και Εθνος Ανοιξε τα  εθνι-
κά θέματα (Σκοπιανό, Αλβανικό) με στόχο να τα 
κλείσει άμεσα. Ομως οι μεγαλειώδεις συγκεντρώ-
σεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα τους τρόμαξαν, 
παρά την θηριώδη προπαγάνδα τους για ακροδεξι-
ούς και θρησκόληπτους. Μεχρι και το Μ. Θεοδω-
ράκη και το Μ. Γλέζο, που τον υποστήριξε, λοιδώ-
ρησαν «Ιοί» και άλλοι «εργολάβοι» κοντυλοφόροι, 
Καμίνηδες και σία. Τώρα για τους κυβερνητικούς 
οι  «λύσεις»  δυσκολεύουν, δεδομένης και της στά-
σης Παυλόπουλου για το Σκοπιανό και της επιμο-
νής των Σκοπιανών να μην κάνουν βήμα πίσω, ζη-
τώντας μάλιστα ν’αλλαξουμε εμείς το Σύνταγμά 

Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Ρ Α  Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι  ;
μας!!!                         Ιδωμεν...

 Την επόμενη του συλλαλητηρίου της 
Αθήνας  «ανακάλυψαν» ξαφνικά το υπαρκτό 
σκάνδαλο  NOVARTIS (με προτροπή των ΗΠΑ;), 
που επιχειρούν να το κρατούν «ζωντανό»  με νέες 
«αποκαλύψεις», για να μας αποπροσανατολίσουν 
από τις μειοδοτικές λύσεις που εξυφαίνουν, παρά 
την αντιδραση της Μέρκελ που δε θέλει οι ΗΠΑ, 
και πολύ περισσότερο ο υποτελής τους στην Ελ-
λάδα, να ενοχλούν τις διαφθείρουσες γερμανικές 
ευρωπαϊκές εταιρείες. Ομως, δυστυχώς για τους 
εμπνευστές της ��������, προεξάρχει στις ειδή-��������, προεξάρχει στις ειδή- προεξάρχει στις ειδή-
σεις   η επιθετικότητα Ερντογάν στο Αιγαίο και στην 
Κύπρο, που έχει οδηγήσει τα πράγματα στα πρό-
θυρα πολέμου, κάτι που τρομοκρατεί τις εγχώριες 
ελίτ, που περιμένουν μάταια τη «βοήθεια» των πα-
τρώνων τους. Πολλοί, μάλιστα, υποπτεύονται (δι-
καίως) ότι η σύλληψη των δύο στρατιωτικών δεν 
ήταν τυχαία αλλά μεθόδευση ως προοίμιο ανταλ-
λαγής με Τούρκους και Κούρδους, που έχουν κα-
ταφύγει στη χώρα μας,  με την φρούδα ελπίδα 
να «κατευνάσουν» το θηρίο. Αρχισαν και τα δη-
μοσιεύματα (Κοττάκης-Εστία) που προτρέπουν 
για άμεση ανταλλαγή με τους 8 Τούρκους αξιω-
ματικούς. Τώρα προστέθηκε και ο Κατσίκης...

Οι «εταίροι»-δανειστές θέλουν στην Ελ-
λάδα να εφαρμόζουν το «πείραμά» τους στο δι-
ηνεκές. Για το λόγο αυτό δεν πρόκειται να μειώ-
σουν το χρέος, ενώ  απαιτούν διαρκείς «μεταρρυθ-
μίσεις», δηλ. περαιτέρω σφαγή εργαζόμενων, μι-
κρομεσαίων, συνταξιούχων και το ξεπούλημα της 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που έχει απο-
μείνει, με ένα διαρκές μνημόνιο. Να παραμείνει η 
χώρα δέσμια εσαεί. Τα περί «καθαρής» εξόδου 
και «δίκαιης» ανάπτυξης είναι ακόμη ένα ψέμα 
Τσίπρα, που έχει κοντά, προεκλογικά, ποδάρια. 
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, και μάλιστα πρώ-
της κατοικίας, κατ’ απαίτηση Ντράγκι, προκαλούν  
αντιδράσεις της ΛΑΕ και του ΠΑΜΕ, κυρίως, που 
ενοχλούν σφόδρα τους συριζαίους και απαντούν με 
ωμή αστυνομική καταστολή και δίκες. Ούτε αυτό 
τους βγαίνει...

Ούτε και στο ποδόσφαιρο τους βγαίνει. 
Οπως φαίνεται, υποσχέθηκαν πρωτάθλημα στον 
Ιβάν, που επιζητά ηγεμονικό ρόλο στη Βόρεια Ελ-
λάδα δημιουργώντας στρατιά από πολιτικούς και 
άλλους παρατρεχάμενους . Αυτός που υμνούσε τον 
Τσίπρα ως «Πούτιν της Ελλάδας»(!!!) και βοήθη-
σε με το αζημίωτο την κυβέρνηση Τσίπρα. Ετσι πί-
στευε  ότι  είναι στο απυρόβλητο και γι’ αυτό τα’ 
κανε μπάχαλο για ένα οφσάιτ που μετά έγινε γκολ 
από τον ίδιο διαιτητή που το 2017 κατακύρωσε 
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σελ. 3 

(συνέχεια στη σελ. 4)

γκολ οφσάιντ υπέρ του και έτσι  πήρε το Κυπελλο 
Ελλάδας ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Λεβέντης, βου-
λευτές και λοιποί παρατρεχάμενοι σπεύδουν να κα-
τηγορήσουν το «Αθηνοκεντρικό κράτος» που στε-
ρεί το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και τον πρόε-
δρό του !!!

Ελπίζουμε ότι οι Θεσσαλονικείς δε θα «τσι-
μπήσουν» στα ψευτοδιλήμματα που επιχειρούν 
να θέσουν για προσωπικούς-ιδιοτελείς λόγους.

Κυβέρνηση υπό διάλυση
Η κυβέρνηση αδυνατεί πλέον να αντιμετω-

πίσει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει, 
όπως περιγράφονται πιο πάνω. Γι’  αυτό οι συριζαίοι  
διαισθάνονται ότι η φθορά από δω και πέρα θα εί-
ναι ραγδαία, ιδιαίτερα αν πάνε να «λύσουν» εθνι-
κά θέματα. Αντιπερισπασμοί τύπου �������� με 
στόχο τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, παρά την προσπάθεια 
διατήρησής της στην επικαιρότητα, είναι περιορι-
σμένης αποτελεσματικότητας και αναιρεί την προ-
σπάθεια προσέγγισης του «βρόμικου» ΠΑΣΟΚ. 

Τι γίνεται με τους ΑΝ.ΕΛ. 
Ο λαλίστατος μέχρι πρότινος Καμμένος 

είχε εξαφανισθεί  και στο διάστημα αυτό ανέλαβε 
ο ανανήψας  κ. Φώτης την εκπροσώπηση του Υπ. 
Αμυνας(!), προφανώς με πρωθυπουργική εντολή. 
Ο κ. Φώτης «κατάλληλος» για την Εθνική Αμυ-
να! Τι άλλο μας περιμένει ακόμη...   

 Η δημόσια επανάκαμψη Καμμένου δεν 
αναιρεί το πρόβλημα της  πολιτικής και εκλογικής 
επιβίωσης των ΑΝΕΛ, που φαίνεται ότι τους υπα-
γορεύει τη σιωπηρή και σταδιακή απαγκίστρωση 
από μια κυβέρνηση που φθείρεται ραγδαία. Οι κι-
νήσεις Τσίπρα με το Σ. Θεοδωράκη και οι κινήσεις 
προσεταιρισμού του «βρόμικου» ΠΑΣΟΚ έχουν 
στόχο τη συναίνεσή τους για «λύση» του Σκοπιανού  
και φυσικά για πιθανή κυβερνητική συνεργασία.  

 Οι εκλογές πλησιάζουν
Οι προϋποθέσεις  για παράταση της κυβερ-

νητικής θητείας, δηλ. παράταση της σφαγής των 
συνταξιούχων για το δευτερο εξαμηνο του 2019, 
δε φαίνεται να τους το παραχωρούν οι δανειστές, 
ενώ ζητούν περικοπή του αφορολογήτου το 2019, 
και όχι όπως το ψήφισαν, δηλ. από το 2020. Για το 
Σκοπιανό δεν είναι  βέβαιοι για την υπερψήφιση 
τυχόν «λύσης» από τη Βουλή, ενώ η τουρκική επι-
θετικότητα μπορεί ανα πάσα στιγμή να εκδηλωθεί 
με πολεμική ενέργεια. Αν τους βρεί το 2019 στη 
κυβέρνηση, οι εκλογικές απώλειες ενδέχεται να 
μην είναι αναστρέψιμες. Ευελπιστούν ότι οι με-
θεπόμενες εκλογές θα γίνουν σύντομα με τη συ-
ριζαίικη απλή αναλογική και θα επανακάμψουν, 
αλλά τότε θα χρειάζονται πολλούς «προθύμους» 
συνεταίρους.  Αλλιώς το poulain των Ομπάμα-

Κλίντον θα αποστρατευθεί πολιτικά στο άνθος 
της ηλικίας του, προς θλίψη της «κυβερνώσας 
αριστεράς» και των αμερικανών πατρώνων της.

Και στη ΝΔ διαλυτικά φαινόμενα
 Ο εσωκομματικός πόλεμος έχει φουντώ-
σει  με αφορμή  τη ��������,  που συντηρούν 
οι καραμανλικοί με τις εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ»  και «ΕΣΤΙΑ», με πρώτο στόχο τον Αδωνι 
και απώτερο το Μητσοτάκη. Το περίεργο είναι 
γιατί επιτίθενται και στο Σαμαρά. 

Η ΝΔ, με μια κυβέρνηση σαν αυτή και με 
τη στροφή της υπέρ των συλλαλητηρίων, αν και 
στα περισσότερα θέματα (εθνικά, οικονομία, μνη-
μόνια), συμφωνεί επί της ουσίας  με τον Τσίπρα, 
δεν κερδίζει δημοσκοπικά, παρόλο που προηγεί-
ται του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με ποσοστά που δεν μπο-
ρεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλω-
στε ο βίος και η πολιτεία του Μητσοτάκη  δεν πεί-
θουν ότι με αυτόν η ΝΔ ως κυβέρνηση θα αλλάξει 
κάτι προς το καλύτερο. Αρχίζουν να διακινούνται, 
μάλιστα, «σενάρια» περί μετεκλογικής  κυβέρ-
νησης «εθνικής ενότητας ή σωτηρίας» με επα-
νάκαμψη Καραμανλή, που υπονομεύουν ακόμη 
περισσότερο το Μητσοτάκη. 

Το «Κίνημα Αλλαγής», δηλ. το πρώην 
αμαρτωλό και διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ, που μόνη ιδε-
ολογία του είναι η νομή της εξουσίας, με τις προ-
σθήκες και άλλων εξουσιομανών αρχηγίσκων, έγι-
νε η πολύφερνη νύφη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.  
Ομως η αρχηγός του κήρυξε «ανένδοτο αγώνα» 
στο πρόσφατο ιδρυτικό Συνέδριο με διορισμέ-
νους(!) συνέδρους, προφανώς για ξεκάρφωμα, μή-
πως και ξεγελαστούν και επανακάμψουν οι πάλαι 
ποτέ ψηφοφόροι τους. Η συνύπαρξη  όλων αυτών 
των ετερόκλητων και μωροφιλόδοξων αρχηγίσκων 
δεν προοιωνίζεται ευοίωνο μέλλον. Εχει το σπέρμα 
της διάλυσης κυρίως μετα τις εκλογές, όπου άλλοι 
θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι με τη ΝΔ, χωρίς 
να αποκλείεται  για μερικούς απ’ αυτούς να «ενδώ-
σουν» από τώρα. 

Για τα λοιπά κοινοβουλευτικά κόμματα 
Η Χρυσή Αυγή εξυπηρετεί ακόμη πλήρως το 

σύστημα που την ανέδειξε, επειδή όποιος υποστηρί-
ζει την Ελλάδα και τα εθνικά δίκαια ή μετείχε στα 
συλλαλητήρια τον βαφτίζουν χρυσαυγίτη. Για το  
ΚΚΕ ουδέν νεότερο. Το Ποτάμι  του κ. Σταύρου 
προσεγγίζει τώρα τον Τσίπρα, που πριν τον λοιδω-
ρούσε, ενώ  ο Λεβέντης προσπαθεί να διασωθεί  με 
το να υποστηρίζει τον Ιβάν...

Οσο για τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, 
παλαιά και νέα,η ΛΑΕ  του Λαφαζάνη με τη στά-
ση της στους πλειστηριασμούς έχει σχετικά θετι-
κή προοπτική, όμως στα εθνικά θέματα έχει, δυ-



σελ. 4
(συνέχεια από τη σελ. 3)

στυχώς, αφωνία λόγω των «διεθνιστικών» συνι-
στωσών της, που  δεν τις επιτρέπουν να εξελιχθεί 
σε πατριωτική Αριστερά.

 Ο Βαρουφάκης  (ο οποίος, για να μην ξεχνά-
με, το Φεβρουάριο του 2015 συμφώνησε να πληρώ-
νει στο ακεραίο τους δανειστές από τα αποθεματικά 
ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κ.λπ.) ίδρυσε κόμ-
μα με το επιτηδευμένα περίεργο όνομα (ΜέΡΑ25) 
και θέλει να... εξωραΐσει το ευρώ και  την Ε.Ε. ερή-
μην της Γερμανίας (!) Τι να πεί κανείς; Για ναρ-
κισσισμούς, αμετροέπειες και ουτοπίες;  «Ποτά-
μι» με ολίγη από Λεβέντη μυρίζει...

ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ;

για τα βόρεια προβλήματα) είναι πολλαπλά και 
άκρως αποκαλυπτικά. 

- Οι ύβρεις και οι συκοφαντίες κατά των, 
με άκρα σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση, «συλ-
λαλησάντων» έγιναν ήδη μπούμερανγκ στους 
ίδιους τους εμπνευστές και εκτελεστές τους τόσο, 
ώστε τώρα να «δαγκώνουν τη γλώσσα τους» για 
την ανόητη έμπνευσή τους. Ωστε έτσι; Για τους 
«φασιστερόστροφους- αριστερούς» τα εκατομμύ-
ρια του λαού είναι «ετερόκλητοι όχλοι», «μιάσμα-
τα» και... «φασιστοειδή»; Μέχρι τώρα τους απο-
καλούσαν «μάζες», αποδεικνύοντας έτσι οι θεό-
πνευστοι «επαγγελματίες επαναστάτες», οι σιτιζό-
μενοι από διάφορα «προγράμματα» και τους πα-
ντοίου είδους Σόρους, τη βαθειά τους... δημοκρα-
τικότητα! Απόλυτη αυτοαποκάλυψη.

- Πιο σημαντικό αποτέλεσμα όμως, γιατί 
αφορά ολόκληρο το τωρινό πολιτικοκοινωνικό σύ-
στημα, είναι η κρυστάλλινη αποκάλυψη ότι αυτό 
βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τη μεγά-
λη πλειονότητα του ελληνικού λαού, τον οποίο 
υποτίθεται εκπροσωπεί και εκφράζει. Και ο κίν-
δυνος για αυτούς και τους πάτρωνές του είναι, 
ευτυχώς,(!) μεγάλος. Οσες μεταμφιέσεις και αν 
επιχειρήσουν, όσες μετονομασίες και αν εφεύρουν 
και όσες μεγαλοστομίες και αν ανακράξουν (όπως 
π.χ. γελοιωδώς ακούστηκαν από Σημίτη, Γιωργά-
κη και λοιπούς στο ιδρυτικό συνέδριο του «Κινή-
ματος Αλλαγής»!!!), ποιους είναι δυνατόν, και κυ-
ρίως άμεσα πόσους να ξεγελάσουν ότι πράγματι 
άλλαξαν; Πιστεύει κανείς ότι άλλαξαν, πράγμα-
τι, θέσεις ο Πρόεδρος της μητσοτάκικης Ν.Δ. ή ο 
Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Εκκλησίας;

 - Ισως το ακόμη σημαντικότερο αποτέλε-
σμα, που διαρκώς λειτουργεί και πιο αποτελεσμα-
τικά, είναι η αποκάλυψη πως ο απελευθερωμέ-
νος από τις δοτές «ηγεσίες» του Ελληνικός λαός 
μπορεί να διαβλέψει ακριβώς την κεντρική ου-

σία του προβλήματος (και επομένως, έστω έμμε-
σα για κάποια από αυτά οδηγήσει σε πραγματική 
αντιμετώπισή του.) Και στο πρόβλημα του Σκοπια-
νού, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες συσκότισής 
του, είδε καθαρά ότι πραγματικό πρόβλημα είναι 
το όνομα Μακεδονία! Αυτό είναι το πραγματι-
κό πρόβλημα για όλες τις επεκτατικές βλέψεις 
στην περιοχή και όλα τα άλλα από αυτό θα προ-
έρχονται, όταν και οι εκεί πάτρωνες θα νομίσουν 
ότι ο καιρός, οι περιστάσεις θα είναι ώριμες για 
να προωθήσουν τις ακατονόμαστες βλέψεις τους.

- Αποτέλεσμα αναπόφευκτα από όλα τα 
παραπάνω είναι να σκέπτονται όλοι πλέον και 
να διερωτώνται ποιοι είναι αυτοί και με ποιο 
σκοπό, που «διαπραγματεύονται» εξ’ ονόματος 
της Ελλάδος(!) τα δίκαιά της και να εκπλήσσονται 
βλέποντάς τους να λειτουργούν ως εκπρόσωποι 
των Σκοπίων (ή της Τουρκίας) και να προβάλ-
λουν επιχειρήματα για να πείσουν... τους Έλληνες 
τέτοιας γελοιότητας που ούτε οι ίδιοι οι σκοπια-
νοί (ή οι Τούρκοι) δεν τολμούσαν μέχρι τώρα να 
εκστομίζουν, φοβούμενοι την γελοιοποίησή τους.  
           - Και οι διερωτήσεις αυτές θα επεκταθούν 
γρήγορα και στις ελληνοτουρκικές «διαπραγμα-
τεύσεις» που σύντομα επέρχονται (για Θράκη, Αι-
γαίο, κυρίως, και Κύπρο) και, ευτυχώς(!), και για 
την «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια. Και τα συ-
νεπαγόμενα από αυτές τις διερωτήσεις θα είναι, 
ευτυχώς πάλι, ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος για 
τους «διαπραγματευτές».

Τα προβλήματα, τα πελώρια (από το αρ-
χαίο πέλωρ=τέρας...), που αντιμετωπίζει η Ελ-
λάδα και η Ελληνική Κοινωνία δε λύνονται, βέ-
βαια, αυτόματα με τα Συλλαλητήρια μόνο. Ανοί-
γουν όμως αυτά δρόμους συνειδητοποίησης για 
τα αίτια και τους αίτιους που τα δημιουργούν 
και επομένως, αργά ή γρήγορα για την αντιμε-
τώπισή τους και τη λύση τους.

Και τώρα ;
Στο ρητορικό ερώτημα αν γίνεται χειρό-

τερα η απάντηση είναι ναι, όσο εφησυχάζουμε 
και αναθέτουμε  σε άλλους,  που η πολιτεία τους 
είναι γνωστή, το μέλλον της χώρας  και της κοινω-
νίας μας. Οσο θα μας κυβερνούν αυτοί που άλλα 
υπόσχονταν και άλλα έπρατταν. Αυτοί που μέλημά 
τους είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 
πατρώνων τους.

Ομως υπάρχουν και θετικά σημάδια με τα 
πάνδημα συλλαλητήρια, που δείχνουν ότι μεγά-
λα τμήματα του ελληνικού λαού αποστασιοποι-
ούνται από τις δοτές ηγεσίες...

ΤΑ ΘΡΙΑΜΒΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ(συνέχεια από τη σελ. 1)

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1735-xeirotera-ginetai
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1737-ta-thriamvika-syllalitiria
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η καταπίεση των λαών στο εσωτερικό της χώρας και 
η συνεχής επεκτατικότητα έναντι όλων των γειτό-
νων της. Αναρίθμητα τα παραδείγματα μόνο τα τε-
λευταία 100 χρόνια, ως συνέχεια της προγενέστερης 
Τουρκοκρατίας: Στο εσωτερικό, γενοκτονίες, εκτο-
πίσεις, διωγμοί και καταπίεση Αρμενίων, Αράβων, 
Ελλήνων, Κούρδων, Αλεβιτών και άλλων. Προπη-
λακισμοί, δολοφονίες, φυλακίσεις αντιφρονούντων 
σε λευκά κελιά και φίμωση του Τύπου. Στο εξωτε-
ρικό, πάρανομες εισβολές, κατοχές και εποικισμοί 
σε Αλεξανδρέττα, Ιράκ, Συρία, Κύπρο, Κουρδιστάν. 
Διαρκής επιθετικότητα – παραβατικότητα σε Αιγαίο 
και ανατολική Μεσόγειο. Ενα κράτος δυνάστης στο 
εσωτερικό για τους λαούς του και τρομοκράτης 
στο εξωτερικό για τους γείτονές του. 
Οι βαθιές ρίζες της τουρκικής επεκτατικότητας 

Το τουρκικό καθεστώς είναι επεκτατικό εξω-
τερικά για τον ίδιο λόγο που είναι αυταρχικό εσω-
τερικά. Η Τουρκία, ως ετερογενές, πολυεθνικό κρά-
τος, δεν έχει αναφορά ούτε στο έθνος - κράτος της 
νεωτερικής Δύσης, ούτε σε νεότερη πολιτική συ-
γκρότηση μακραίωνων εθνών (Έλληνες, Κινέζοι), 
ούτε σε μια πολυεθνική ένωση κατά τις σύγχρονες 
ομοσπονδίες. Συνολικά, δεν έχει αναφορά σε βασι-
κές αρχές οικειοθελούς πολιτικής συγκρότησης με 
βάση το Δίκαιο, Εσωτερικό και Διεθνές. Αντιθέτως, 
η Τουρκία, ως κράτος και ιδεολογία, είναι το δια-
χρονικό αποτέλεσμα βίαιου εκτουρκισμού του κρά-
ματος εθνοτήτων της Μ.Ασίας από μια ολιγάριθμη 
άρχουσα τάξη. Ταυτόχρονα, η ελίτ αυτή επιτίθεται 
διαρκώς στα όμορα κράτη με στόχο την κατάκτησή 
τους. Ειδικά η εξωτερική επέκταση είναι για το ίδιο 
το τουρκικό καθεστώς, όπως και για κάθε αυταρχικό 
καθεστώς, βασικός παράγοντας αναπαραγωγής και 
επιβεβαίωσης της ισχύος του. Διότι μεγεθύνεται οι-
κονομικά και δυναμώνει γεωπολιτικά κυρίως μέσα 
από την κατάκτηση. Και διότι όσο επεκτείνεται στα 
όμορα έθνη τόσο ισχυροποιείται εσωτερικά, επειδή 
ενσπείρει το φόβο, που είναι συνεκτικά αναγκαί-
ος, ελλείψει άλλων ενοποιητικών στοιχείων. Συ-
νεπώς, είναι για την ίδια την τουρκική ελίτ ζήτη-
μα επιβίωσης η επίδειξη πυγμής και καταστολή 
εσωτερικά και η συνεχής επέκταση εξωτερικά.
Απατηλή η προσδοκία μεταμόρφωσης της Τουρκίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες, με αφορμή την πε-
ριώνυμη τουρκική υποψηφιότητα ένταξης στην ΕΕ, 
μεγάλες προσδοκίες καλλιεργήθηκαν για την «εξη-
μέρωση του θηρίου». Η ανάσχεση της επιθετικό-
τητας της Τουρκίας και η συμμόρφωσή της με το Δι-
εθνές Δίκαιο θα ακολουθούσε τον εκδημοκρατισμό 
της στο πλαίσιο της αναμενόμενης ευθυγράμμισής 
της με το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η προο-
πτική αυτή πλέον εξαφανίστηκε και κανείς δεν συ-
ζητά για αυτό, όπως ήταν εξάλλου λογικά αναμενό-

μενο. Η προσδοκία αυτή αγνοούσε τη βασική ιστο-
ρική εμπειρία ότι η επεκτατικότητα και ο μη σεβα-
σμός του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι κατ’ ανάγκη 
ασύμβατα με τα δημοκρατικά καθεστώτα, τουλάχι-
στον τα δυτικά – αστικά, των τελευταίων 200 χρό-
νων. Επιπλέον, η προσδοκία αυτή αγνοούσε το γε-
γονός ότι η ΕΕ ήταν πάντα περισσότερο χώρος 
άσκησης πολιτικής ισχύος και απλών διακηρύ-
ξεων παρά απονομής δικαίου και εφαρμογής αρ-
χών. Οι πάμπολλες αποκλίσεις του ευρωπαϊκού κε-
κτημένου το αποδείχνουν. Όμως ακόμα κι αν υπήρ-
χε θεωρητική βάση για την παραπάνω προσδοκία, 
αυτή δε θα μπορούσε ποτέ να δικαιολογηθεί για την 
Τουρκία. Θα αρκούσε μόνο η πρόσφατη δήλωση του 
υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου αναφορικά με 
τα κριτήρια ένταξης στην Ε.Ε.: «Στην ουσία θα κα-
ταργήσουμε το κράτος μας, αν εφαρμόσουμε όλα 
όσα μας ζητούν για ανθρώπινα δικαιώματα και 
δημοκρατικούς θεσμούς»! Με άλλα λόγια, το τουρ-
κικό καθεστώς δε θα διακινδύνευε ποτέ το θεμέλιο 
λίθο της ύπαρξής του: την αυταρχική δεσποτεία και 
τον επεκτατισμό του. Μόνη λύση  θα ήταν ο διαμε-
λισμός της Τουρκίας, η απελευθέρωση και ανεξάρ-
τητη πολιτική συγκρότηση των διαφορετικών εθνο-
τήτων της και η οικοδόμηση ομαλών σχέσεων με τα 
γειτονικά τους κράτη. Αυτό είναι μάλλον αναπόφευ-
κτο μακροπρόθεσμα, όπως δείχνουν οι εξελίξεις στο 
Κουρδικό. Προφανώς, όμως, δεν ανήκει στη σφαί-
ρα του εγγύς μέλλοντος και δεν εξυπηρετεί τις άμε-
σες ανάγκες της Ελλάδας.

Τελικά ένας επικίνδυνος μύθος
Η άποψη ότι η Τουρκία είναι επιθετική 

λόγω της εκάστοτε ηγεσίας της και κυρίως ότι μπο-
ρεί να αλλάξει δεν είναι σημερινή. Κάποτε έλεγαν 
ότι έφταιγε απλά το κεμαλικό - στρατιωτικό κατε-
στημένο, όπως τώρα οι νεο - οθωμανοί. Είναι ένας 
ακόμα μύθος ισχυρής μερίδας της μεταπολιτευτικής 
ελίτ της Ελλάδας. Μιας ελίτ που έχει συστηματικά 
εγκαταλείψει εδώ και χρόνια το ρόλο της πρωτοπο-
ρίας σε κάθε προσπάθεια προόδου και προστασίας 
της πατρίδας, προκειμένου να πρακτορεύσει εξω-
χώρια συμφέροντα και να μακροημερεύσει. Πρό-
κειται για μύθο επικίνδυνο, διότι μας εθίζει στην 
ιδέα ότι η τουρκική απειλή μπορεί να είναι παρο-
δική. Ως αποτέλεσμα, αδυνατούμε να δούμε τις 
πραγματικές διαστάσεις και το βάθος της απειλής 
και να προβούμε σε σχεδιασμό και υλοποίηση ικα-
νής αποτροπής. Είναι ώρα να συνειδητοποιήσουμε 
ότι μυθεύματα που ματαιώνουν την αποτροπή εξέ-
θρεψαν διαχρονικά την τουρκική επιθετικότητα. 

Είναι τώρα η ώρα ο μύθος αυτός να κα-
ταρριφθεί. Και να αναληφθούν άμεσα πολυεπίπε-
δες πρωτοβουλίες αποτροπής. Το ερώτημα είναι 
από ποιους; Από τους υπηρέτες ξένων (και ντό-
πιων) αφεντάδων; Αυτό μόνο από Έλληνες μπο-
ρεί να γίνει. 

«Είναι η Τουρκία, stupid»!(συνέχεια από τη σελ. 1)

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1736-einai-i-tourkia-stupid
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- Το ποδόσφαιρο είναι στις περισσότερες χώ-
ρες το πιο λαοφιλές, σχεδόν θρησκευτικής υφής, πί-
στεως και φανατισμού, άθλημα. Γι’ αυτό και χρη-
σιμοποιείται παντού ως μέσο διαχείρισης των λαϊ-
κών στρωμάτων, ιδιαίτερα στις χώρες χωρίς αυτό-
νομη πορεία...

Σ’ αυτές τις χώρες μάλιστα συνδυάζεται και 
με τα ελεγχόμενα ΜΜΕ, συνδυασμός εκρηκτικός 
και πάντοτε καταστροφικός για τη μεγάλη λαϊκή 
πλειονότητα. Αυτό, δυστυχώς, συμβαίνει, στον ύψι-
στο βαθμό, και στη δόλια Ελλάδα.

 Η «Ελληνική» κυβέρνηση στην αγωνιώδη 
προσπάθεια να κρατηθεί στη δοτή εξουσία (φεύ-
γοντας απ’ αυτήν αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύ-
νους, πλέον ...) καταφεύγει σε αλλεπάλληλους αντι-
περισπασμούς άλληλογρονθοκοπούμενους συνή-
θως, όχι πάντοτε προετοιμασμένους, όπως συνέβη 
μετά το ατύχημα (μοιραίο, γι’ αυτήν ίσως...) του 
νεωστί αποκτηθέντος πολιτικού της «φίλου», του 
Ιβάν Σαββίδη.

Ετσι χρειάστηκε πάλι νέο αντιπερισπασμό με 
δίωξη του παλιού «φίλου» της, Μαρινάκη και κα-
τάθεση νομοσχεδίου για... οικόσιτα ζώα, σκύλους 
και γάτες (καμιά αναφορά όμως στις αίγες και τα 
αρνιά, ίσως λόγω του επερχόμενου Πάσχα...) και 
όσων θα ακολουθήσουν, μετά το φιάσκο, όπως εξε-
λίσσεται, της υπόθεσης �ovartis…

H περίπτωση του «πιστολέρο» (κακώς) Ιβάν 
είναι πολύ περισσότερο σοβαρή και περίπλοκη από 

Και λίγα για το ποδόσφαιρο 
Το νέο πεδίο δράσεων, φευ, των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και των πατρώνων τους.

την ποδοσφαιρική πρόσοψή της. Ο Ρωσοπόντιος 
Ιβάν Σαββίδης ανέπτυξε μεγάλη οικονομικοκοινω-
νική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα (ΠΑΟΚ, 
νέο γήπεδο, ΣΕΚΑΠ, ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλ-
λάς», Σουρωτή κ.λπ.). Απέκτησε συνεπόμενα με-
γάλη επιρροή εκεί, τασσόμενος μάλιστα υπέρ των 
συλλαλητηρίων (!) για το όνομα των Σκοπίων, επω-
φελούμενος και παλιάς αντίθεσης κατά του «αθη-
νοκεντρικού» κράτους κάτι που, κακώς, προβάλ-
λει τώρα και εκείνος εκβιάζοντας άτσαλα προστα-
σία σε πολύ δύσκολους καιρούς...

Η κατάσταση, έτσι, εμφανίζεται τραγική, με 
την εικόνα να γεμίζει από τη μια μεριά με Ρώ-
σους (Ιβάν, τα ΜΜΕ του, τους πολιτικούς του και 
τις στρατιές των «δημοσιογράφων»), Γερμανούς 
(Μαρινάκης με τις στενές σχέσεις με την, απορφα-
νισμένη όμως, Familia και τις ανάλογες στρατειές 
του) Αμερικανούς (βραβευμένος από αυτούς Με-
λισσανίδης και τους δικούς του) και τους αγνώστου 
ακόμη προστασίας Γιαννακόπουλους με τα «με-
γάλα σχέδια». Και από την άλλη τις αμαρτωλές 
F�F�, ��F� και μία κυβέρνηση να επιχειρεί ανο-, ��F� και μία κυβέρνηση να επιχειρεί ανο-��F� και μία κυβέρνηση να επιχειρεί ανο- και μία κυβέρνηση να επιχειρεί ανο-
ήτως να τετραγωνίσει τον κύκλο με ανίκανους εκ-
προσώπους και επικεφαλής τον Φλαμπουράρη...! 

Θα ευχόμαστε απεμπλοκή του ποδο-
σφαίρου από την πολιτική και την πολιτική 
μακριά από τους ξένους «Μεγάλους», δεν το 
ελπίζουμε όμως ακόμη...

Το πώς αισθάνονται και πώς, για την ώρα, 
αντιδρούν οι Έλληνες σε όλες τις πόλεις, ακόμη και 
τα χωριά (!) μπροστά στην πλημμύρα της ανομί-
ας, πάσης φύσεως, ατομικής ή ομαδικής, της ανα-
σφάλειας και τρόμου δεν χρειάζεται να περιγραφεί. 
Όλοι πλέον το ζουν προσωπικά! 

Το ερώτημα όμως που κυριαρχεί παραμέ-
νει μετέωρο: Αυτά τα πρωτόφαντα και ανήκου-
στα γίνονται με την ανοχή, την αδιαφορία, ή μή-
πως και με την άτυπη, συριζαίικη... προτροπή; 
Το ερώτημα στην τελευταία, αποτρόπαια, εκδοχή 
του στηρίζεται στο εξωφρενικό γεγονός να αντι-
μετωπίζεται ο αμυνόμενος ως εγκληματίας και ο 
εγκληματίας να κυκλοφορεί ελεύθερος και ωραί-
ος. Και, πάντως, το ότι συζητείται πάνδημα, πλέον, 
(όχι βέβαια..., και κυβερνητικά) η ανάγκη να οπλι-
στούμε όλοι, αφού κανείς δεν μας προστατεύει, εί-
ναι πράγματι τραγικό. 

Αλλά και πάλι, για την περίπτωση αυτή αι-
ωρείται το νέο ερώτημα, γιατί αυτή η ανοχή μέ-
χρι και προτροπή; 

Ελπίζουμε η, ορθότερα μάλλον, ευχόμαστε 

Βαδίζουμε ολοταχώς στη ζούγκλα της αυτοδικίας;
να μην ευσταθεί η ερμηνεία-απάντηση ότι στην 
αγωνιώδη προσπάθειά του ο ΣΥΡΙΖΑ να εξασφαλί-
σει την πολιτική του επιβίωση στρέφεται στην προ-
σέλκυση ψήφων από τη μεγάλη, πλέον, δεξαμενή 
των παρανόμων μέχρι και εγκληματιών στα πανε-
πιστήμια, στις καταλήψεις,πυρπολήσεις, ληστείες 
τραπεζών, άβατα κ.λ.π. μέχρι και τις επιθέσεις σε 
πεζούς και σπίτια με την άγνωστη  έως «προχθές» 
βιαιότητα και σαδισμό. Και τούτο, γιατί η ικανοποί-
ηση των «αιτημάτων» άλλων περιθωριακών ομά-
δων, οπως των ξεφωνημένων διέμφυλων (!), των 
ναρκομανών, των «δικαιωματικών» (αλλά αρνου-
μένων και τις ανάλογες υποχρεώσεις στην κοινω-
νική ζωή), των εθνομηδενιστών  και των παντός εί-
δους εχθρών του Ελληνισμού και υπέρμαχων Αλ-
βανίας, Σκοπίων, Τουρκίας και γενικώς Μουσουλ-
μάνων τζιχαντιστών κ.λ.π. δεν οδηγεί σε εκλογι-
κή, τουλάχιστον, ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Ο 
Γιωργάκης, ο Σ.Θεοδωράκης (δηλ. Σημίτης) και 
άλλοι(...) τους διεκδικούν μάλλον (!) επιτυχώς. 
Αλίμονο, αν αυτή η ερμηνεία αληθεύει... 

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1738-kai-liga-gia-to-podosfairo
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1738-kai-liga-gia-to-podosfairo
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1739-vadizoume-olotaxos-sti-zoygkla-tis-aftodikias
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Μέχρι πρόσφατα μόνο οι κυβερνητικοί αξι-
ωματούχοι του ΣΥΡΙΖΑ «πωλούσαν τρέλα» και 
προκαλούσαν απορία, θλίψη και αηδία για το κα-
τάντημα τους, ενώ η πλειονότητα των ψηφοφό-
ρων τους, ακόμα και αυτών του προηγούμενου 3 
έως 5%, παρέμεναν σιωπηλοί, αμήχανοι, ψελλίζο-
ντες διστακτικές «δικαιολογίες», που έδειχναν ότι 
ούτε οι ίδιοι τις πίστευαν. Και παραπονιόνταν μόνο 
για την τυχόν βιαιότητα των ύβρεων κατά της Κυ-
βέρνησης 

Τώρα τελευταία. όμως, φαίνεται άλλαξε η 
«γραμμή», την οποία ακολουθούν, περιέργως, πολ-
λοί και μάλιστα όχι περιορισμένης...αντιληπτικό-
τητας. Δεν κατηγορούν φυσικά(!) την κυβέρνηση! 
Επιτίθενται όμως σε όλα τα έργα της δηλώνοντας 
ότι αγωνίζονται κατά των μνημονίων, κατά της φο-
ρολογίας, του ΕΝΦΙΑ, τον εκμηδενισμό των αμοι-
βών εργασίας και συντάξεων και γενικά ως εάν οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βρίσκονται στην αντιπολίτευση! Και 
το πιο περίεργο είναι ότι απορούν και τελικά εξορ-
γίζονται όταν όσοι τους ακούν ερωτούν εάν έχουν 
εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ ή τους ΑΝΕΛ και πότε 
το δήλωσαν. Τι έχουν πάθει; 

Σχιζοφρενική παράνοια ή ιταμή πρόκληση στον κοινό νου;
Ένα μικρό παράδειγμα, πρόσφατο, είναι 

χαρακτηριστικό της νέας κωμικοτραγικής εικόνας. 
Στις 14 Μαρτίου είχε συνέλευση η ΠΕΣΕΚ (Πανελ-
λήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών), κατά 
την οποία παρουσιάστηκαν τρεις παρατάξεις, Ανε-
ξάρτητων, του ΣΥΡΙΖΑ, και της εξωκοινοβουλευτι-
κής Αριστεράς, με πλειοψηφούντες τους Ανεξάρτη-
τους. Οι του ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝΕΚ) παρουσίασαν πολύ 
"ωραίες" προτάσεις, με αποτέλεσμα να επικρατή-
σει τέτοιος «πανικός» ώστε οι συριζαίοι αποχώρη-
σαν κατηγορούντες τους άλλους ότι... επιτίθενται 
στην Κυβέρνηση(!), δεν κατέβασαν τελικά ψηφο-
δέλτιο, «απείλησαν»  όμως ότι: «Ετσι κι αλλιώς 
στους δρόμους του αγώνα και στις δράσεις για τα 
προβλήματα των εργαζομένων και των συνταξι-
ούχων θα συναντηθούμε ξανά». Δεν διευκρίνισαν 
όμως εναντίον τίνος... ο Αγώνας αυτός. 

Θα λέγαμε «Κύριε των Δυνάμεων»! Όμως 
το ζήτημα είναι σοβαρό. Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ 
σχεδιάζουν κλίμα  εμφυλιακό; Και ποιος θα τους 
ακολουθήσει; Μην ξεχνάμε ότι είναι αδίστακτοι. 
Χρειάζεται πάντως ψυχραιμία στην αντιμετώ-
πισή τους, ΟΧΙ όμως Ανοχή στις ανοησίες τους.

 Ας υποθέταμε για λίγο ότι «η πάταξη της δια-
φθοράς» έπαυε να είναι πολιτικό όπλο των πολιτικών 
κατά των αντιπάλων διεκδικητών της εξουσίας και το 
προσφορότερο μέτρο αντιπερισπασμού σε κάθε κυ-
βερνητική «αμαρτία» και ότι επενέβαινε αυτεπάγγελ-
τα, όπως δικαιούται και υποχρεούται, η Ανεξάρτητη 
(αν υπήρχε...) Δικαιοσύνη, παρά το βαρύτατο μόχθο 
και τον πόλεμο των άλλων «ανεξάρτητων» εξουσιών.

Τότε ας άρχιζε από τα έργα των μεγάλων πόλε-
ων, το Μετρό της πολύπαθης Θεσσαλονίκης, το τραμ 
(τρομάρα του) του δύστυχου Πειραιά και το, μικρότε-
ρο ακόμη, την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών εισι-
τηρίων στα μέσα μεταφοράς της Αθήνας!

Το τελευταίο, της μικρότερης σημασίας, απο-
τελεί «έργο» έμπνευσης και υλοποίησης της σημερι-
νής κυβέρνησης, και ταυτόχρονα συμπερίληψη όλων 
των έργων ανά την Ελλάδα. Αποφασίστηκε, για να 
«πατάξει» την απώλεια εσόδων από τα (και για τα) 
μέσα μαζικής μεταφοράς από την αδυναμία ελέγχου 
στα εισιτήριά τους. 

Ετσι ξεκίνησε η τοποθέτηση μηχανών επικύρω-
σης εισιτηρίων κατά την είσοδο και έξοδο όλων των 
συρμών Ηλεκτρικού και Μετρό που κράτησε αναρίθ-
μητους μήνες, και μικρότερων σε τραμ και λεωφορεί-
ων, που έμεναν και αυτά επί μήνες ως απλά στολίδια, 
μετά μουσικής όπως ονειρεύονταν. Και τέλος το απε-
ρίγραπτο χάος της έκδοσης και χρήσης των ηλεκτρο-
νικών εισιτηρίων που κράτησε και πάλι μήνες ολό-
κληρους με τους νομοταγείς πολίτες σε απόγνωση. 

Και το αποτέλεσμα: Ολοι σχεδόν δεν πληρώ-

Μήπως να προχωρούσε λίγο, μέχρι και τώρα, η «πάταξη» της Διαφθοράς;
νουν τίποτα 

Και το ακόμα χειρότερο: κανείς δεν ενδιαφέ-
ρεται για τους αίτιους του φιάσκου και για το τι 
στοίχισε και πόσα και ποιοι τα πήραν!!! 

Αθάνατη Ελλάδα της �ξάρτησης και, άρα, της 
Διαφθοράς!

Σύνοδος των μελών
Στις 3/2/18 έγινε η Σύνοδος Μελών και μετά 

κόπηκε η πίτα και με φίλους του ΑΣΚΕ. Στο Α’ μέ-
ρος, μετά από τον Απολογισμό και τον Προγραμ-
ματισμό του εξαμήνου έγινε συζήτηση και πάρθη-
καν Αποφάσεις, όπως για τη διαδικασία πριν από 
αποστολή ενυπόγραφων άρθρων από μέλη σε «άλ-
λους». Και μετά ακολούθησε μερική ανάπτυξη για 
το α’ κεφάλαιο, περί Εθνους και Εθνικής Ανεξαρ-
τησίας, από το Σήφη Στενό και του β’ κεφαλαί-
ου, για Σοσιαλισμό, από το Νίκο Λεοντόπουλο 
στο ΑΣΚΕ-6 «Ιδεολογικές και Πολιτικές Αρχές», 
με αρκετή συζήτηση.

 Στο Β’ μέρος μετά την κοπή της Πίτας και 
τις... ευχές με φίλους έγινε πολιτική ομιλία για την 
τρέχουσα πολιτική κατάσταση από το Σήφη Στε-
νό και ειδικά για τις παραπολιτικές και παρακρατι-
κές συνάξεις των εκφραστών της Νεοταξικής Πα-
γκοσμιοποίησης τύπου Νταβός κ.λπ. από τον Νίκο 
Λεοντόπουλο. Ακολούθησε ζωηρή και ενδιαφέρου-
σα συζήτηση.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο φίλος, επίτι-
μος πρόεδρος της Χριστιανικής, Μ. Μηλιαράκης.-

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1740-sxizofreniki-paranoia-i-itami-proklisi-ston-koino-nou
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1741-mipos-na-proxoroyse-ligo-mexri-kai-tora-i-pataksi-tis-diafthoras
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1742-synodos-ton-melon
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  του ΑΣΚΕ 6/2/2018

ΝΟVΑRΤΙΣ κατά ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ οι άθλιοι.
Τα έχουν χαμένα, γενικώς.
- Δεν υπολόγισαν την αντίδραση των Ελλήνων 

πολιτών της Θεσσαλονίκης και τρόμαξαν. 
Επιχείρησαν να ματαιώσουν το συλλαλητή-

ριο της Αθήνας, με τις ανοησίες του θλιβερού Κα-
μίνη, να το περιορίσουν με τις κουτοπονηριές του 
Τόσκα,  που απέκλεισε τους κεντρικούς δρόμους και 
τις συγκοινωνίες, για να εμποδίσει την προσέλευση 
του κόσμου στο συλλαλητήριο και να «προστατέ-
ψει» τις εκατοντάδες χιλιάδες (τουλάχιστο...) Έλλη-
νες από τους ελάχιστους παρακρατικούς τους(!), και 
να οδηγήσει τους άλλους, τους  περισσότερους,, να 
μη βλέπουν ούτε να ακούνε, μακριά μέχρι το Πολε-
μικό Μουσείο και το άλλο της Μοντέρνας Τέχνης. 
Και, φυσικά, απέτυχαν παταγωδώς, χάνοντας και το 
μέτρημα,  και πανικοβλήθηκαν.

 Ετσι, σαστισμένοι, κατέφυγαν στις φασιστι-
κές, ναζιστικές και σταλινικές μαθητείες και πρακτι-
κές τους και εξαπέλυσαν οχετούς ύβρεων και συκο-
φαντιών κατά των ξεσηκωμένων εκατομμυρίων Ελ-
λήνων, ενωμένων και από κάθε σημείο της χώρας, 
διαδηλωτών υπέρ της χειμαζόμενης κοινωνίας και 
κατά της προδοτικής μανίας εναντίον της Ελλάδας 
και, ιδιαίτερα, εναντίον των ομιλητών, του Μεγά-
λου, έστω και αντιφατικού, Μίκη και των άλλων. 

Και, ως ήταν επόμενο, απογοητεύθηκαν. 
Και τότε, αμέσως μετά, ποντικοί ολόσωμα λα-

δωμένοι ενοχλήθηκαν που είχε στάξει, πιθανόν, λάδι 
η ουρά των προηγούμενων και έρριξαν το μεγάλο, 
όπως νομίζουν, όπλο τους, την αμαρτωλή (παγκό-
σμια) �ovartis, μήπως, τουλάχιστον, επιτύχουν κά-
ποιον αντιπερισπασμό και αποπροσανατολισμό. 

Μάταια. φυσικά, όλα αυτά, που τους γυρίζουν 
μπούμερανγκ, και απογοητεύονται, αποχαυνωμέ-
νοι. Εμείς όμως, ως οικτίρμονες, τους προσφέρου-
με μια, καθαρά ελεητική, πρόταση:

 Να μαζευτούν όλοι τους, ο Τσίπρας  με όλα 
τα Φλαμπουράρικα Παπάκια και τα λοιπά καλόπαι-
δά τους, μαζί με τους κ.κ. Ιερώνυμο, Βαρθολομαίο, 
Μεσσηνίας, Πρόεδρο και Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, 
τα αφηνιασμένα έντυπα, ραδιόφωνα και, υπό αδει-
οδότηση..., κανάλια τους και όλους τους ομοίους 
τους στην αντιπολίτευση και να χορέψουν το χορό 
της φωτιάς και της πυρπόλησης της Ελλάδας και να 
προσευχηθούν υπέρ της ευόδωσης των στόχων του 
Σουλτάνου εναντίον των Κούρδων και του Νίμιτς(!) 
κατά της Ελλάδας, «με σύνεση και αυτοσυγκράτη-
ση». Και όλοι μαζί, επίσης, να εξορκίσουν κάθε συλ-
λαλητήριο (απειλούνται πολλά καινούργια...) και, 
προπαντός, κάθε ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ως... συναι-
σθηματικά, οχλοκρατικά και σατανικά έργα. 

Οψόμεθα εις Πάτρας ή όπου αλλού.
(σ.σ. για το φαινόμενο �ovartis κ.λπ., αναλυτικά, 
στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ στα «Επίκαιρα Κείμενα»).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  23/2/2018
Τσίπρας: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

 Οι καλές κυβερνητικές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ 
και του αρχηγού του όλα δείχνουν ότι πέρασαν ανε-
πιστρεπτί. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με το «βολι-
κό» Μητσοτάκη  και τα μέτρα φτωχοποίησης της 
μεγάλης πλειονότητας των Ελλήνων, αλλά πλέον 
και μέ όλα τα εθνικά θέματα ανοιχτά, σύμφωνα  με 
τις επιταγές των αμερικανών πατρώνων του , με 
ένα  αποθηριωμένο Ερντογάν και με την καταλυτι-
κή λαϊκη αντίδραση των συλλαλητηρίων κατά των 
εθνικών μειοδοτικών «λύσεων».

Ο «αντιπερισπασμός», μετά τα συλλαλητή-
ρια, με τη �������� (με αμερικανική προτροπή;)  
όλα δείχνουν ότι θα είναι φιάσκο και επιπρόσθε-
τα απόμακρύνει το ΣΥΡΙΖΑ και από το «βρόμικό 
ΠΑΣΟΚ» του Φίλη, παρά την «περίεργη» στά-
ση των Καραμανλικών. Αυτή η υπόθεση δυσαρε-
στεί ακόμη και τη Μέρκελ που δε θέλει οι ΗΠΑ, 
και πολύ περισσότερο ο υποτελής τους στην Ελ-
λάδα, να ενοχλούν τις διαφθείρουσες γερμανικές 
ευρωπαϊκές εταιρείες. Γι’ αυτό έσπευσε να υποδε-
χθεί και να προσφωνήσει το «Μακεδόνα» πρωθυ-
πουργό με όλες τις τιμές και να μας πιέζει για «γρή-
γορη λύση». Η χλιαρή «υποστήριξη» των «εταί-
ρων» της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Κύπρο 
εναντίον της, στα όρια πολέμου, τουρκικής απει-
λής αποδεικνύει για άλλη μια φορά περίτρανα ότι 
όλοι αυτοί αδιαφορούν για τα ελληνικά δίκαια,  
αν δε τα θυσιάζουν κιόλας, στο βωμό των συμ-
φέροντων τους στην Τουρκία και όπου αλλού.

Ελπίζουμε ότι οι Ελληνες αντιλαμβάνονται πλέ-
ον ότι όσο κυριαρχούν οι υπηρέτες ξένων αφεντάδων οι 
κίνδυνοι για τη χώρα και τον Ελληνισμό είναι μέγιστοι. 
(σ.σ. Οι άλλες ανακοινώσεις μας στην ιστοσελίδα μας)

Και κάτι θετικό!
Μέχρι τώρα σε κάθε πρόκληση Τούρ-

κων (Σκοπιανών και... Αλβανών) η απάντηση 
ήταν (και όχι μόνο των Συριζαίων) ότι με τη 
στάση τους προσβάλλουν το Διεθνές Δίκαιο 
και θα δυσκολέψουν την είσοδό τους στην 
Ε.Ε.!! Και φυσικά, εκείνοι γελούσαν με την 
«αφέλειά» μας και οι Πανέλληνες απορού-
σαν για την αβελτηρία των «ηγεσιών» του. 

Τελευταία, ευτυχώς, κάτι φαίνεται να 
αλλάζει προς το ορθότερο και αποτελεσμα-
τικότερο, αν δεν είναι προπέτασμα καπνού... 
Φυσικά, κανένας δε θέλει τον πόλεμο. Ολοι 
(ελπίζουμε...) όμως γνωρίζουν ότι όποιος θέ-
λει, πραγματικά, Ειρήνη πρέπει να προε-
τοιμάζεται για Πόλεμο.       Αλλιώς...

http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2011-2020/2018/item/1729-kai-novartis-kata-makedonias-oi-athlioi
http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2011-2020/2018/item/1729-kai-novartis-kata-makedonias-oi-athlioi
http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2011-2020/2018/item/1731-tsipras-tora-arxizoun-ta-dyskola
http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2011-2020/2018/item/1731-tsipras-tora-arxizoun-ta-dyskola
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a174/item/1743-kai-kati-thetiko

