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Δυστυχώς, ατυχήσαμε γενικά, και εξωτερικά και εσωτερικά
Μια θλιβερή υποψία

  Τα πρώτα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αναμφισβήτητα 
σωστά. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών, οι μειώσεις του Φ.Π.Α. και η αύξη-
ση των συντάξεων χηρείας ήταν αναγκαίες και αποκα-
θιστούν αδικίες. Προκαλεί ωστόσο απορία πώς ένα 
κόμμα που εναρμόνιζε πάντα την πολιτική του με 
την πολιτική και τις επιθυμίες των ηγετικών κύκλων 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως η Νέα Δημοκρατία, 
αποφάσισε μόνη της τη θέσπιση τέτοιων μέτρων, χω-
ρίς να έχει γίνει προηγουμένως καμία, γνωστή του-
λάχιστο, διαβούλευση με τους «θεσμούς». Κι εξίσου 
ανεξήγητο φαίνεται γιατί οι δανειστές δεν διατύπωσαν 
καμία ένσταση στην εφαρμογή μιας οικονομικής πολι-
τικής που εκ πρώτης όψεως δεν διασφαλίζει την επίτευ-
ξη των πλεονασμάτων για τα οποία είχε συμφωνήσει η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να πείστηκαν από απλές δι-
αβεβαιώσεις του Κ. Μητσοτάκη ότι το τελικό αποτέλε-
σμα δε θα απέχει από τα συμφωνημένα και να τον άφη-
σαν να ενεργήσει με απόλυτη ελευθερία δεν θεωρείται 
πιθανό. Πολύ λιγότερο είναι πιθανό να έχουν αλλά-
ξει απόψεις σχετικά με την οικονομική πολιτική τής 
Ε.Ε. όσοι τη σχεδιάζουν. 
          Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε τη μείωση 
του αφορολογήτου και εν συνεχεία –εποχή της υπογρα-
φής της κατάπτυστης Συμφωνίας των Πρεσπών– ανέ-
στειλε την εφαρμογή του μέτρου, ο Κ. Μητσοτάκης κα-
τήγγειλε ότι ο Τσίπρας διαπραγματεύθηκε την υπογραφή 
της Συμφωνίας με αντάλλαγμα την αναστολή της εφαρ-
μογής του μέτρου, ισχυρισμό που δεν μπορούσε βέβαια 
να αποδείξει, αλλά η εξέλιξη των γεγονότων καθιστού-
σε πολύ πειστικό. Σήμερα, που η είσοδος λαθρομετανα-
στών στη χώρα παίρνει διαστάσεις μαζικού εποικισμού 
από μουσουλμάνους και η κυβέρνηση αποφασίζει τη 
δημιουργία κέντρων φιλοξενίας (hot spots) σε όλη την 
Ελλάδα, είναι φυσικό να περνά από τον νου κάθε υπο-
ψιασμένου πολίτη μια ανάλογη υπόθεση: Μήπως έκανε 
ο Κ. Μητσοτάκης αυτή τη φορά μια συμφωνία εις βά-
ρος του Ελληνισμού, να δεχθούν οι Ευρωπαίοι οικονο-
μικά μέτρα ελαφρύνσεων των Ελλήνων με αντάλλαγ-
μα την υποδοχή και διαμονή στην Ελλάδα απροσδιό-
ριστου αριθμού λαθρομεταναστών; Φυσικά, ούτε και 
αυτή η υπόθεση μπορεί να αποδειχθεί, αλλά τα γεγονό-
τα είναι εύγλωττα.  Και να’ταν μόνο αυτά...     

Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ του ΑΣΚΕ
Η ετήσια συνεστίαση μελών και φίλων του 

ΑΣΚΕ θα γίνει στα γραφεία μας την Κυριακή, 
3 Νοεμβρίου ώρα 13:30. Θα «καταναλωθούν» 
οι προσφορές όλων σε μεζέδες και ποτά, θα 
γίνει πολιτική ανασκόπηση και θα ακολουθήσει 
συζήτηση.               Σας περιμένουμε

Διεθνείς εξελίξεις,
ένας μεταβαλλόμενος κοσμος

Η παγκοσμιοποίηση αμφισβητείται
Τα δεινά που έχει επισωρεύσει το παγκο-

σμιοποιημένο κεφάλαιο σε χώρες, λαούς και κοι-
νωνίες είναι πολύ φυσικό να κινητοποιεί αντίρρο-
πες δυνάμεις, που αντιδρούν στην ληστρική εκμε-
τάλλευση και στην συρρίκνωση έως εκμηδένιση 
της εθνικής κυριαρχίας. Είναι η πιο αντιπαραγω-
γική μορφή κεφαλαίου το τραπεζικό και το χρη-
ματιστηριακό, δηλ. κεφάλαιο-καζίνο, και κερδίζει 
από το δανεισμό και την υπερχρέωση  χωρών και 
κοινωνιών και μετά τις απομυζά. 
Το κεφάλαιο αυτό θέλει πλήρη ασυδοσία διακίνη-
σής του, αποφυγή φορολόγησής του, πλήρη έλεγ-
χο της πολιτικής, των ΜΜΕ, καθώς και τη διάλυση 
της κοινωνικής συνοχής με την αθρόα συσσώρευση  
λαθρομεταναστών και με την προώθηση των ομο-
φυλοφιλικών οργανώσεων που στηρίζουν οι δικές 
του ποικιλώνυμες  ΜΚΟ που χρηματοδοτεί.
     Ηταν έκπληξη, φαινομενικά, ότι η  αντίδρα-
ση στην παγκοσμιοποίηση προήλθε από τις ΗΠΑ, 
την μητρόπολη του καπιταλισμού. Ομως η ραγδαία 
αποβιομηχάνιση, η κοινωνική περιθωριοποίηση και 
η ραγδαία πτώση της αμερικανικής οικονομίας προ-
κάλεσε ως αναγκαιότητα την εκλογή του Τραμπ, 
που δεν προερχόταν από το πολιτικό σύστημα και 
δεν είχε δεσμεύσεις αν και δεξιός (δυστυχώς η αυ-
τοαποκαλούμενη Αριστερά είναι «εξάρτημα» της 
παγκοσμιοποίησης),  με σύνθημα «πρώτα η Αμε-
ρική». Ετσι διαμορφώθηκαν οι συνθήκες αμφισβή-
τησης της παγκοσμιοποίησης και επιστροφής στις 
ιδέες του έθνους.  Οι λόγοι που εκφώνησε ο Τραμπ 
στον ΟΗΕ το 2018 και 2019 έχουν ιδιαίτερο ιδεο-
λογικό και πολιτικό φορτίο. (συνέχεια στη σελ. 2)
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Διεθνείς εξελίξεις, ένας μεταβαλλόμενος κόσμος η παγκοσμιοποίηση αμφισβητείται
«Το μέλλον δεν ανήκει στους υπέρμαχους της πα-
γκοσμιοποίησης, ανήκει στους πατριώτες»
 «Η Αμερική κυβερνάται από Αμερικανούς. Απορ-
ρίπτουμε την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης 
και αγκαλιάζουμε το δόγμα του πατριωτισμού ».
«Σέβομαι το δικαίωμα κάθε έθνους να ακολουθή-
σει τα δικά του έθιμα, τα πιστεύω και τις παρα-
δόσεις του. Οι ΗΠΑ δε θα λένε ποτέ σε άλλα έθνη 
πώς να ζήσουν ή πώς να εργαστούν. Έτσι λοιπόν 
περιμένω και από τα υπόλοιπα κράτη να σεβα-
στούν την κυριαρχία της Αμερικής».
«οι σοφοί ηγέτες βάζουν πρώτα τον λαό και τη 
χώρα τους. <...> Ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να 
ενστερνιστεί τα εθνικά του θεμέλια. Δεν πρέπει 
να προσπαθεί να τα διαγράψει ή να τα αντικα-
ταστήσει»
 Στα πλαίσια αυτά δε διστάζει να επιβάλει 
δασμούς σε Κίνα και ΕΕ όταν το εμπορικό ισοζύ-
γιο είναι ετεροβαρές εις βάρος των ΗΠΑ, προκει-
μένου να προστατεύσει την αμερικανική παραγω-
γή, υποχρεώνοντας τις πολυεθνικές να επενδύουν 
στη χώρα του. Ετσι η αμερικανική οικονομία δια-
τηρεί την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και 
την αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών.
 Εχει τη βούληση απαγκίστρωσης των αμε-
ρικανικών στρατευμάτων από τις εμπλοκές σε δι-
άφορες χώρες με κριτήρια οικονομικά και πολιτι-
κά στοχεύοντας και στην επανεκλογή του, παρά τις 
σφοδρές αντιδράσεις του Στέιτ Ντηπάρτμεντ, του 
Υπουργείου Αμυνας και πολλών Ρεπουμπλικάνων.   
 Οπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση ενα-
ντίον του άρχισε από την επόμενη της εκλογής του. 
Προσπαθούν να τον γελοιοποιήσουν λόγω της απει-
ρίας του στην πολιτική «ορθότητα», να τον κατηγο-
ρήσουν για ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλο-
γες, και τώρα βάλθηκαν  να τον καθαιρέσουν, Αγω-
νιά  το σύστημα μήπως επανεκλεγεί.  Κάτι που εί-
ναι σφόδρα πιθανό. 
BREXIT:  Προπομπός της αποπαγκοσμιοποίησης
 Πριν από την εκλογή του Τράμπ στις 
23/6/2016 οι Βρετανοί ψήφισαν BREXIT, όμως 
ακόμη παραμένουν στην ΕΕ.  Με την εκλογή του 
Μπόρις Τζόνσον ως πρωθυπουργού και την  αμε-
τακίνητη στάση του για BREXIT στις 31 Οκτωβρί-
ου, με ή χωρίς συμφωνία, φαίνεται ότι είχε αποτέ-
λεσμα. Οι άτεγκτοι Γερμανοί, που ήθελαν να επι-
βάλλουν ατιμωτικούς όρους στη Βρετανία για την 
αποχώρήσή της από το «μαντρί» τους, δηλ να πλη-
ρώσουν οι Βρετανοί 40-45 δις ευρώ. που ζητού-
σαν από τη Μέι για να τους επιτρέψουν να φύγουν, 
τώρα το συζητούν. Αν τελικά καταλήξουν. Πάντως η 
καταστροφολογία για άτακτο BREXIT συνεχίζεται κα-
θώς και η προσπάθεια να παραιτηθεί ο Μπόρις Τζόνσον 
ή να ξαναγίνει δημοψήφισμα. Ονειρα θερινής νυκτός.

Συρία : Ενα δράμα περίπλοκο
 To δράμα της Συρίας και των Σύρων, που 
άρχισε στα τέλη του 2011  με  τις «πορτοκαλί επα-
ναστάσεις» της «αραβικής άνοιξης» κατά του καθε-
στώτος Ασαντ, που προωθούσαν οι ΗΠΑ του Ομπά-
μα μαζί με Βρετανία, Γαλλία και Τουρκία,  άνοιξε 
τον ασκό του Αιόλου. Η μετεξέλιξη των σουνιτών 
αντικαθεστωτικών σε Ισλαμικό Κράτος ή Χαλιφά-
το, που έφθασε να κατέχει τη μισή Συρία και μεγά-
λο τμήμα του Ιρακ μαζί με  τον έλεγχο πετρελαιο-
πηγών και διυλιστηρίων, στηρίχθηκε  παντοιοτρό-
πως από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και τα 
άλλα θεοκρατικά εμιράτα του  Κόλπου και έμμεσα 
αρχικά και από τους δυτικούς. Ομως ο έλεγχος του 
πετρελαίου από το ΙΚ δεν ήταν πλέον ανεκτός από 
τις ΗΠΑ. Ετσι υπερπροβάλλοντας  τις φρικαλεότη-
τες του ΙΚ, πραγματικές ή σκηνοθετημένες, αποφά-
σισαν με την στρατιωτική τους παρουσία το 2014 
να το «νικήσουν» δι’ αντιπροσώπων, χρησιμοποι-
ώντας τους Κούρδους της Συρίας, που από το 2013 
κήρυξαν την αυτονομία τους, και του Ιράκ  για μά-
χες επί του εδάφους παρέχοντας τους όπλα και αε-
ροπορική κάλυψη. Στο πλευρό του Ασαντ συντά-
χθηκαν από την αρχή η Χεζμπολαχ του Λιβάνου και 
το Ιράν. Αργότερα, το 2015, η Ρωσία για να στη-
ρίξει τα συμφέροντά της στη Συρία αποφάσισε να 
αναμιχθεί στρατιωτικά υπέρ του Ασαντ, ανατρέπο-
ντας πλήρως τις ισορροπίες με το μέρος της.
 Η Τουρκία ανέκαθεν στήριξε και στηρίζει 
τους τζιχαντιστές, τους οποίους, με διάφορα ονό-
ματα, χρησιμοποιεί ως εμπροσθοφυλακή στις στρα-
τιωτικές εισβολές της στη Συρία κατά των Κούρ-
δων διαπράττοντας φρικαλεότητες εις βάρος των 
αμάχων. Οι τουρκικές εισβολές (κατάληψη Αφρίν, 
τωρινή) φαίνεται ότι γίνονται με την ανοχή ΗΠΑ-
Ρωσίας για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια. 
 Οι ΗΠΑ εκτιμώντας, πιθανόν, ότι δε μπο-
ρούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις για μοιρασιά της 
Συρίας, λόγω της αποτυχίας αλλαγής του καθεστώ-
τος Ασαντ και της ισχυρής ρωσικής παρουσίας, εί-
χαν από το 2018 στόχο την απαγκίστρωση τους, που 
σκάλωνε στις αντιρρήσεις του Ισραήλ, που φοβό-
ταν την ιρανική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. 
Πιθανόν να θέλει  έτσι να συγκρουστεί η Ρωσία με 
την Τουρκία. Αλλά είναι επίσης πιθανό οι εξελίξεις 
να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας. 

Η  αμερικανική στάση για την Τουρκία προέρ-
χεται από την ανάγκη διατήρησης της στο δυτικό 
στρατόπεδο. Πάντως το «ξεπούλημα» των Κούρ-
δων από τις ΗΠΑ είναι διδακτικό για αυτούς, όπως 
πολλοί εδώ,  που βαυκαλίζονται ότι υπάρχει ίχνος 
ηθικής στις διεθνείς σχέσεις. Δυστυχώς οι Κούρδοι 



σελ. 3 

(συνέχεια στη σελ. 4)

πάντα στρέφονταν προς τις ΗΠΑ για να στηρίξει 
την ανεξαρτησία τους και πάντα έβγαιναν χαμένοι.

Η Ρωσία ανέχεται την τουρκική εισβο-
λή για να διατηρήσει την Τουρκία ως πελάτη των 
οπλικών της συστημάτων και προσβλέποντας στην 
απομάκρυνσή της από την επιρροή των ΗΠΑ έχο-
ντας, πιθανόν και αυτή στόχο είτε τη σύγκρουση  
ΗΠΑ-Τουρκίας, είτε την απομάκρυνση της αμερι-
κανικής στρατιωτικής παρουσίας και τον προσε-
ταιρισμό των Κούρδων. Πάντως η Ρωσία  στη Συ-
ρία έχει αντιτιθέμενα συμφέροντα με τον Ερντο-
γάν. Χαρακτηριστικό αυτού είναι ο ρωσικός βομ-
βαρδισμός τον Αύγουστο τουρκικής εφοδιοπο-
μπής με όπλα, που προοριζόταν για τους. «αντάρ-
τες» στο Ιντλίμπ.
 Είναι σημαντικό ότι οι Αραβες, όπως επί-
σης και το Ιράν, περιλαμβανομένων της Σαουδικής 

Αραβίας και των εμιράτων που στήριζαν το ΙΚ κα-
ταδίκασαν την τουρκική εισβολή. Σημαντική επί-
σης ήταν η επισκεψη Πούτιν στη Σαουδική Αρα-
βία.

Οι εξελίξεις στη Συρία, ιδιαίτερα μετά τη 
συμφωνία Κούρδων-Ασαντ, δηλ με τους Ρώσους, 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Το ερώτημα 
είναι, δεδομένου ότι Ρώσοι-Ιρανοί-Ασαντ οι νι-
κητές επί του πεδίου έχουν αντιτιθέμενα συμφέ-
ροντα με την εισβάλλουσα Τουρκία, αν θα της 
επιτρέψουν να καταλάβει συριακό έδαφος και 
να έχει λόγο στη μεταπολεμική Συρία ή θα την 
καθηλώσουν σ’ ένα πόλεμο φθοράς ; Ποιος ο ρό-
λος των ΗΠΑ σ’ αυτά ; Τελικά θέλουν ν’ αποχω-
ρήσουν από την πετρελαιφόρο Μέση Ανατολή; 
Πώς αυτό συμβιβάζεται με συμφωνία   Τουρκί-
ας - ΗΠΑ για «λογαριασμό» των Κούρδων;

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο η κυβέρνηση Μητσοτάκη: (μάλλον) με σχέδιο αλλά χωρίς λύσεις
Έχουν περάσει μόλις δύο μήνες κυβερνητι-

κής θητείας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εί-
ναι φυσικά πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπερά-
σματα για το έργο της και τις ακριβείς της προθέ-
σεις. Υπάρχουν, ωστόσο, τα πρώτα σαφή δείγματα.

 Τα πρώτα συμπεράσματα προκύπτουν από 
την ίδια της τη σύνθεση που ακολουθεί πιστά τη 
νεοφιλελεύθερη ιδεολογία του αρχηγού και της 
ομάδας του και τη σύνδεσή τους με τον επιχειρη-
ματικό κόσμο. Από την άλλη, σε κρίσιμα υπουρ-
γεία για την ασφάλεια της χώρας (Άμυνας, Εξωτερι-
κών, Μεταναστευτικής Πολιτικής) έχουν γίνει επι-
λογές ανθρώπων που φαίνεται τουλάχιστον να τη-
ρούν κάποιες ισορροπίες και προσχήματα. Ακόμα, 
το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» του ισχυρού, όπως 
φαίνεται, υπουργού Γεραπετρίτη έρχεται, θεωρη-
τικά, να αμβλύνει τις συνέπειες της χρόνιας παθο-
γένειας των υπουργείων «φέουδων». Αμφίβολο αν 
θα το καταφέρει. Ο συγκεντρωτισμός αυτός φαίνε-
ται πλέον ότι δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη αλλά 
την επικράτηση του Μητσοτάκη στη ΝΔ. Οσοι την 
ψήφισαν το γνώριζαν από το πρόγραμμά της;

Επιπλέον, είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουρ-
γός κινήθηκε άμεσα στη στελέχωση των υπουργεί-
ων και των οργανισμών καθώς και στα πρώτα νο-
μοσχέδια, δείχνοντας να έχει επιτελείο και σχέδιο 
έτοιμο στο νου του.

Είναι θετικό ότι η κυβέρνηση έσπευσε να 
υλοποιήσει άμεσα κάποιες από τις εξαγγελίες της 
ΝΔ για τη μείωση της δυσβάστακτης φορολογίας 
της μεσαίας τάξης. Το πόσο αυτή η μείωση θα έχει 
μόνιμο χαρακτήρα, δεδομένης της εξάρτησης της 
χώρας από τους δανειστές, μένει να το δούμε. Επί-
σης, θετικό είναι ότι έσπευσε να πάρει κάποια άμε-
σα μέτρα για την ασφάλεια σε περιοχές της Αθήνας 

και να συγκαλέσει έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη 
άμεσων, αν και μάλλον όχι αποτελεσματικών, μέ-
τρων για την ανάσχεση των λαθρομεταναστευτι-
κών ροών των δουλεμπόρων του τουρκικού κρα-
τικού μηχανισμού. Τέλος, τουλάχιστον έκανε πίσω 
και απέσυρε την ολέθρια διάταξη για την εκμετάλ-
λευση του αιγιαλού, διάταξη ανάλογη εκείνης που 
είχε επιχειρήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση. 
Έδειξε, εν προκειμένω, ότι λαμβάνει υπόψη της τις 
έντονες αντιδράσεις του συνόλου της κοινωνίας.

Όμως η κυβέρνηση αυτή, ακόμα και αν τα 
παραπάνω θετικά δείγματα πληθύνουν και προσ-
δώσουν χαρακτήρα και πρόσημο στο κυβερνητι-
κό έργο, αδυνατεί, ως συντηρητική κυβέρνηση, να 
δώσει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα του τό-
που αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, ήταν αναμενόμενη 
η προσπάθεια της κυβέρνησης να «λειάνει τις γω-
νίες» για τη Συμφωνία των Πρεσπών και να προ-
ετοιμάσει την κοινή γνώμη ουσιαστικά για πλήρη 
αποδοχή της. Πέραν όμως αυτού, αντιμετωπίζουμε 
τον άμεσο τουρκικό επεκτατισμό, που πλέον, δε-
δομένων και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευ-
ρύτερη περιοχή, έχει λάβει διαστάσεις (προετοιμα-
σίας) ανοικτού πολέμου. Η κυβέρνηση δείχνει να 
επιδίδεται, ως επί το πλείστον, στην ίδια αποτυχη-
μένη τακτική του κατευνασμού με ανούσιες δηλώ-
σεις, σαν να πρόκειται απλά για πόλεμο δηλώσε-
ων. Η Τουρκία εισβάλλει για τρίτη φορά στην Κύ-
προ με τις παράνομες γεωτρήσεις της στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ και ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο και στην 
ελληνική. Αυτές είναι κινήσεις που δεν αντιμετωπί-
ζονται στο ρητορικό επίπεδο, αλλά με επιχειρησια-
κές πράξεις αποτροπής και επιθετική διπλωματία. 
Το ίδιο ανησυχητικά είναι τα πρώτα δείγματά της 
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σελ. 4

(συνέχεια από τη σελ. 3)

→

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο η κυβέρνηση Μητσοτάκη: (μάλλον) με σχέδιο αλλά χωρίς λύσεις
κυβέρνησης στο μέτωπο της παιδείας και του πο-
λιτισμού. Ο Γεραπετρίτης έσπευσε να κατευνάσει 
τις αντιδράσεις όλου του ανθελληνικού μπλοκ  εκ-
φρασμένες από τον Βούτση. «Σε καμία περίπτωση 
δεν γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί μια ενο-
ποιημένη εθνική βάση, ούτε δημόσια πολιτική με 
βάση τον εθνικολαϊκισμό». Ο Βούτσης απαίτησε 
να μην υπάρχει κυρίαρχη εθνική αφήγηση για τις 
εκδηλώσεις της επετείου των διακοσίων ετών από 
το 1821 «διότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε 
ξανά την ιστορία μας από πολλές πλευρές και δι-
ότι διαφορετικές πολιτικές πλευρές, όπως η Αρι-
στερά, έχουν διαφορετικές οπτικές για γεγονότα 
και περιόδους της νέας ελληνικής ιστορίας» (!!). 
Δηλαδή να ξαναγράψουμε την Ιστορία μας για να 
ταιριάζει στην αφήγηση του ΣΥΡΙΖΑ!! Και βέβαια, 
η τοποθέτηση της κ. Αγγελοπούλου ως επικεφαλής 
της επιτροπής του «2021» μόνο ειρωνικά χαμόγε-
λα μπορεί να προκαλέσει. 
     Επιπλέον, είναι δηλωτικές των αντίρροπων δυ-
νάμεων μέσα στην κυβέρνηση αλλά και των ανίε-
ρων πολιτικών συμμαχιών και συμπτώσεων οι αντι-
δράσεις που προκάλεσε η αυτονόητη και σύμφω-
νη με το Σύνταγμα δήλωση της υπουργού Παιδεί-

ας Κεραμέως ότι «ρόλος της Παιδείας είναι η καλ-
λιέργεια της εθνικής συνείδησης». Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι οι αντιδράσεις δεν προέρχονται μόνο 
από το ανθελληνικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και 
από την πλειονότητα των νεοφιλελεύθερων (Δοξιά-
δης, Φαρμάκης κ.λπ). Χαρακτηριστικότερη και πιο 
ακραία δήλωση ήταν ότι «αυτά είναι αναχρονισμοί 
και ας λέει το Σύνταγμα ό,τι θέλει»! Είναι φανε-
ρό ότι η εργολαβία της διάλυσης του εθνικού ιστού 
μέσω της ιδεολογικής επίθεσης που ξεκίνησε εδώ 
και τριάντα χρόνια στα πανεπιστήμια και τα ΜΜΕ, 
εντάθηκε και συστηματοποιήθηκε με τον «εκσυγ-
χρονισμό» του Σημίτη και κορυφώθηκε με το Σύ-
ριζα, ασκεί ιδεολογική τρομοκρατία και τρώει τη 
σάρκα του Έθνους. Αποδυναμώνει συνειδητά τον 
εθνικό συνεκτικό ιστό, τη συνείδηση των Ελλήνων, 
την αυτοεκτίμησή τους, το δεσμό τους με την Πα-
ράδοσή τους, την Ιστορία τους. Το απόστημα αυτό 
είναι αναγκαίο να σπάσει. Και για αυτό απαιτείται 
ριζική αλλαγή πολιτικής. Αλλά αυτή η Κυβέρνηση 
ούτε θέλει ούτε μπορεί να το κάνει αυτό. Δύσκο-
λες μέρες μας περιμένουν σε όλα αυτά τα μέτω-
πα. Μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί, βασιζόμενος 
στις ρίζες του, να αντισταθεί, όπως έδειξαν και 
τα πρόσφατα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό.

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη σιγά σιγά αποκαλύπτεται
Στο παραπάνω άρθρο διαφαίνεται η αρχική 

στάση ανοχής, με επιφύλαξη..., απέναντι στη νέα 
κυβέρνηση, η οποία όμως εξανεμίζεται σταδιακά, 
παρά τη γενική απέχθεια προς τη συριζαίικη λαί-
λαπα και τη σχετική ικανοποίηση από τις μετεκλο-
γικές παροχές...

Ολες οι δράσεις(!), από τον τρίτο ήδη μήνα 
της νέας κυβέρνησης, προκαλούν δυσάρεστες απο-
ρίες, που ήδη εξελίσσονται σε οργή:

Στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο (χάος 700 σε-
λίδων) κυριαρχεί όχι η ανάπτυξη, αλλά ο περιορι-
σμός των εργασιακών δικαιωμάτων, η ασυδοσία 
των επενδυτών, οι ...δανειακές (από εμάς!) διευκο-
λύνσεις, οι οικολογικές, και... αισθητικές ανευθυ-
νότητες και αυθαιρεσίες και τελικά κανένα κέρδος 
για την ελληνική κοινωνία. Αν κάτι ανάλογο ισχύ-
ει και για το αναμενόμενο ασφαλιστικό, ουαί και 
αλίμονο για όλους, θιγόμενους και εμπνευστές...

Στο μέγα θέμα της λαθρομετανάστευσης, 
όπου ευτυχώς άρχισε να αναπτύσσεται παντού κί-
νημα αντίστασης, η κυνική μεταστροφή Μητσοτά-
κη υπήρξε εξοργιστική. Είχε δεσμευτεί (ακόμη και 
πρόσφατα με απόφαση του υπουργικού συμβου-
λίου) ότι θα επισπευσθεί η διάκριση προσφύγων 
(μόνο οι Σύροι) – μεταναστών και η άμεση απέλα-
ση των δεύτερων. Και προς γενική έκπληξη, στο 
τέλος της στημένης «ώρας του Πρωθυπουργού» 

με το Βαρουφάκη του Soros ούτε λίγο ούτε πολύ 
ανέκραξε ότι η Ελλάδα είναι χώρα... πολυπολιτι-
σμική και οι μετανάστες θα λύσουν το δημογραφι-
κό και θα βοηθήσουν... οικονομικά τη χώρα. Και  
φυσικά, οι Συριζαίοι ζητωκραύγαζαν. (Αναλυτικό-
τερα σε άλλο άρθρο αυτού του φύλλου της «Ε»).

Στα εθνικά θέματα απειλών και διεκδικήσεων 
απ’όλους τους γείτονες δεν υπάρχει καμμιά αντί-
δραση ουσιαστική, εκτός από ...συναντήσεις και 
χαμόγελα εγκαρδιότητας τύπου Κοτζιά από το δί-
δυμο των... Δένδια-Βαρβιτσιώτη(!!), ενώ η Τουρ-
κία, ανοικτά πλέον, θεωρεί τη μισή Ελλάδα δική 
της ! Και η επίσκεψη �o�peo έδωσε τη χαριστι-�o�peo έδωσε τη χαριστι- έδωσε τη χαριστι-
κή βολή. Στο κοινό ανακοινωθέν των συζητήσεων 
�o�peo-Δένδια, μνημείο υποτέλειας, οι ΗΠΑ κα-
τοχύρωσαν όλες τις απαιτήσεις τους (η Ελλάδα δε 
ζήτησε τίποτα, ούτε καν μια διαβεβαίωση ασφάλει-
ας) και εμείς αναλάβαμε την υποχρέωση να διευκο-
λύνουμε όλους τους γείτονες στις απαιτήσεις τους. 
Στην αποικιακού ύφους συνέντευξη του �o�peo 
στον… Παπαχελά (που στα αποκαλυφθέντα έγγρα-
φα στα Wikileaks τον επαινούσαν ότι παρουσία-
ζε με επιτυχία την αμερικανική γραμμή!) πλην άλ-
λων εξοργιστικών, σε ερώτηση αν η Ελλάδα θα έχει 
κάποιο κέρδος από την αύξηση των βάσεων στην 
Ελλάδα, (πέραν της Σούδας), στην Κρήτη, Βόλο, 
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σελ. 5

(συνέχεια στη σελ. 6)

Αλεξανδρούπολη κ.λπ.) απάντησε ότι θα υπάρχει                      
κέρδος από τις γυροβολιές των αμερικανών στρα-
τιωτών στις πόλεις!!

Γενικά, σε όλους τους τομείς των κυβερ-
νητικών πολιτικών επιβεβαιώνεται ότι και η 
νέα κυβέρνηση λειτουργεί στο πνεύμα του πει-
ραματόζωου της ολέθριας παγκοσμιοποίησης, 

με παράδειγμα (πολιτιστικό) την κατάργηση ιστο-
ρίας των νεώτερων χρόνων, πέραν των άλλων, από 
την Κα Κεραμέως, άξια, όπως αποδεικνύεται συ-
νεχιστή της σειράς Γιωργάκη-Γιαννάκου (Ρεπού-
ση)-Διαμαντοπούλου-Μπαλτά-Φίλη-Γαβρόγλου.

Οι αντιδράσεις, όμως, άρχισαν να εκδηλώ-
νονται, ακόμη και μέσα στη Ν.Δ. !!

Με τα δεδομένα των πρώτων 100 ημερών και, 
κυρίως, την επιχείρηση πλήρους μητσοτακοποίησης 
της  κυβέρνησης  κα ι  του  κόμματος  με 
εξονεοδημοκρατικά υλικά ήταν αναμενόμενες 
οι εσωτερικές αντιδράσεις. Και, αυτές, πέρα από 
δηλώσεις και δημοσιεύματα, εκδηλώθηκαν ήδη 
με «αποστασίες» στη μυστική ψηφοφορία για τη 
«σκευωρία» με την υπόθεση Novartis και μάλιστα 
παρόλο που (ή ίσως και γι’ αυτό!) ο Κυριάκος δεν 
έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’αυτήν.

Είναι σίγουρο ότι η Καραμανλική πτέρυγα 
(το μεγαλύτερο μέρος των νεοδημοκρατών) και 
η Σαμαρική (η δεύτερη σε μέγεθος) δεν είναι 
ομογάλακτες της Μητσοτακικής. Δεν είναι 

Ενδονεοδημοκρατικές αντιδράσεις
«γερμανοί» ούτε ανήκουν στους μεταμοντερνιστές, 
αποδομιστές παγκοσμιοποιητικούς (Σημίτης, 
Γιωργάκης, Ντόρα, Τσίπρας και σία) Ομπάμα, 
Κλίντον, Μέρκελ... Και ούτε στους σκληρούς 
νεοφιλελεύθερους!

Οι αντιδράσεις αυτές θα φανούν σύντομα, 
άγνωστο όμως αν θα επιδιώξουν και κάποιου είδους 
«ανατροπή» του Κυριάκου. Αλλωστε αυτά θα 
εξαρτηθούν και από τις ενδοσυριζαίικες διενέξεις 
και την τύχη του εγχειρήματος νέου, τσιπραίικου 
κόμματος και, κυρίως, από τα προβλήματα στις 
ισορροπίες επιρροών των ξένων πατρόνων τους 
(από τους οποίους εξαρτώνται πλήρως και οι 
εξωπολιτικοί εγχώριοι «παράγοντες»).   Ιδωμεν...

Είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα των 
εκλογών, παρότι αναμενόμενο σε γενικές γραμμές, 
προκάλεσε μια κάποια γενική ανακούφιση, ακόμη 
και στους ψηφοφόρους των «ηττημένων», κυρίως 
τους «περιστασιακούς» του Τσίπρα! Θα ήταν μια 

Δύσκολη η κατάσταση στην Αντιπολίτευση
ευκαιρία να ανασυνταχθούν όλοι  και να κανονίσουν 
την περαιτέρω στάση τους, μια που η ψήφος των 
συντριπτικά περισσότερων δεν ήταν θετική ψήφος, 
αλλά αρνητική στο «μεγαλύτερο κακό» (δεν είναι 
το ίδιο με την ψήφο στο «μικρότερο κακό»...).

Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ έμειναν κατάπληκτοι(!) 
που έχασαν, πιστοί στο δόγμα ότι οι «αριστεροί», 
άπαξ και κατάλαβαν την εξουσία, δεν επιτρέπεται 
να την χάσουν, κυρίως όμως διότι έβλεπαν 
τη μεγάλη στήριξη των Ευρωπαίων προς τον 
(κατά παραχώρηση, έστω πρόσκαιρη, των προ 
Τράμπ Αμερικανών...) «δικό» τους Τσίπρα. Οι 
περισσότεροι όμως  (ο Τσίπρας δεν ήταν, περιέργως, 
μέσα σ’ αυτούς) εγνώριζαν τι γίνεται και έμειναν 
κατάπληκτοι, και αυτοί, για το απροσδόκητα υψηλό 
ποσοστό τους. Και, παρά το ότι κατάλαβαν ότι αυτό 
οφείλεται στο απεχθές για τους περισσότερους 
Ελληνες πολίτες όνομα «Μητσοτάκης», καμώθηκαν 
ότι ήταν δική τους επιτυχία και ονόμασαν εαυτούς 
νικητές! Ετσι «όλα πήγαν καλά».

Μέσα σ’αυτήν τη «χαρμόσυνη» ατμόσφαιρα, 
και πριν να αρχίσουν μουρμούρες με τη 
συνειδητοποίηση της απώλειας εξουσίας και των 
εξ’αυτής κερδών και προσδοκιών, έσπευσε ο 
Τσίπρας να ρίξει το σύνθημα του «μεγάλου 
οργανωμένου κόμματος»! Ο στόχος διπλός: Να 
έχουν κάτι να ασχολούνται, γιατί οι πρώτες μέρες 
της Κυβέρνησης Κυριάκου δεν προσφέρονταν για 
Αντιπολίτευση, και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν 

Εντονοι προβληματισμοί στο ΣΥΡΙΖΑ, τάχα ιδεολογικοί...
οι συνθήκες που θα επέτρεπαν να απαλλαγεί 
από το σκληρό πυρήνα του Συνασπισμού!(!), αν 
αντιδράσει έντονα στον περιορισμό της μέχρι τώρα 
επιρροής του, οπότε ο Τσίπρας ονειρεύεται θέση 
Ανδρέα στο ΠΑΣΟΚ της πρώτης κυβέρνησής του. 
Το κακό, όμως είναι ότι υπήρξε και η δεύτερη..., 
αυτή της ανοιχτής αμφισβήτησης και μάλιστα από 
τους ευνοηθέντες...

Υπάρχει, όντως, ένας κίνδυνος για τον Τσίπρα 
και τους περί αυτόν στην περίπτωση επιτυχίας του 
σχεδίου οργανωτικής ένταξης των Πασόκων (τα 
μικρομεσαία λαμόγια, απότοκα της περιβόητης 
προτροπής, «μπορείτε να κάνετε ένα μικρό δωράκι 
στον εαυτό σας, όχι όμως και...»(!) στο νέο κόμμα 
του Τσίπρα. Αποτελούν το 90% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ και, αν οργανωθούν, μπορεί να 
κυριαρχήσουν και να επαναφέρουν το σύνθημα (και 
πιθανόν μέρος του περιεχομένου του) «Η Ελλάδα 
στους Ελληνες»(!!),         οπότε...

Εν τω μεταξύ χρειάζεται να παίξουν 
την Αντιπολίτευση! Τι να κατηγορούν όμως; 
Μέγα πρόβλημα, γι’αυτό και λειτουργούν και 
αυτοαποκαλυπτικά. Η αντίδρασή τους για το 
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σελ. 6
(συνέχεια από τη σελ. 5)

νομοσχέδιο ψήφου των Αποδήμων θα παραμείνει 
ιστορική: «Δεν πρέπει να ψηφίζουν οι Απόδημοι, 
διότι θα αλλάξουν τους πολιτικούς συσχετισμούς 
στο εσωτερικό»!! Δηλ. πρέπει να ψηφίζουν, τελικά, 
μόνο οι οπαδοί του Τσίπρα. Κύριε ελέησον! 
Αυτοί, φαίνεται, ότι, είναι ικανοί να κατηγορούν 
τον Κυριάκο ότι εφαρμόζει «τις Πρέσπες» και 
«τον Κατρούγκαλο» ή ότι ακολουθεί αντεθνική 

πολιτική!!
Δε θα μας αφήσουν να πλήξουμε. Δεν είναι 

αυτό, όμως, το ζητούμενο...
Ελπίζουν, πάντως, ή, έστω, εύχονται να μην 

επανεκλεγεί ο Τραμπ, να παραμείνει εδώ ο Πάιατ, 
ο εκλεκτός των Ομπάμα, Κλίντον, Soros, οπότε, 
παρά την τραυματική θητεία τους, θα μπορούσαν 
κάποτε να επανέλθουν...

Εντονοι προβληματισμοί στο ΣΥΡΙΖΑ, τάχα ιδεολογικοί...

Στο ΚΙΝΑΛ, τέως ΠΑΣΟΚ (χωρίς τα 
χρέη του...) όλοι είναι εναντίον όλων και όλοι 
εναντίον της Φώφης τόσο, ώστε ενδέχεται να την 
καταστήσουν δημοφιλή και να κερδίσει πόντους 
ώστε βάσιμα(...) να ελπίζει για Προεδρία της 
Δημοκρατίας!! Οι «μεγάλοι» του ΠΑΣΟΚ που 
παρέμειναν (και δεν είναι στη φυλακή) έχουν 
όλοι τους μεγάλες φιλοδοξίες, ανάλογες του 
επανερχόμενου Αβραμόπουλου (στη Ν.Δ.;) και του 
...Παπουτσή (για πού, άραγε;).

Με όλον αυτόν τον αλληλοσπαραγμό πολλοί 
θεωρούν, μάλλον άδικα, το ΚΙΝΑΛ άχρηστο 

Στο ΚΙΝΑΛ τα έχουν χαμένα
στοιχείο του παρόντος πολιτικού σχηματισμού, 
γι’αυτό και σπεύδουν Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ να 
πλειοδοτήσουν για τα «υλικά» του. Με τη Ν.Δ. 
όμως να ανησυχεί για την τύχη των προεκλογικών 
δεσμεύσεών του για το νέο εκλογικό νόμο, τη 
Συνταγματική Αναθεώρηση, τους Απόδημους και 
την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, 
τουλάχιστον, κάτι που αν διαψευσθεί, μπορεί να 
οδηγήσει σε πρόωρες, σύντομα, εκλογές και σε 
έσχατο κίνδυνο για το ΚΙΝΑΛ.

Η εδραίωση, όμως, του νέου δικομματισμού μόνο 
αρνητικές συνέπειες έχει για το μέλλον της χώρας...

Το ΚΚΕ, τυπικά, δεν «ενδιαφέρεται» για 
εκλογικά αποτελέσματα, στην πράξη όμως ζητάει 
τη λαϊκή ψήφο και καλά κάνει. Σήμερα θα έπρεπε, 
βέβαια, να έχει καλύτερη παρουσία, όμως εδραιώνει 
σιγά σιγά αυθύπαρκτη εικόνα, ελληνοποιείται, 
όπως εμείς γράφουμε, και οι πρόσφατες πολιτικές 

Στο ΚΚΕ κάτι φαίνεται να κινείται
ενέργειές του φαίνεται να εδραιώνουν τη θέση του 
στην πολιτική σκηνή. Αν, μάλιστα, «διορθώσει», 
με τον τρόπο του, κάποιες, περίεργες τουλάχιστον, 
θέσεις του 2013 και 2017, που τις δημοσιοποίησε  ο 
Θ. Παφίλης (κάτι που μάλλον δε θα το ήθελε η ηγεσία 
του) η Ελληνική πορεία του θα «άνοιγε βηματισμό».

Ο Βελόπουλος μπορεί να σοβαρευτεί ;
Η «Ελληνική Λύση» του Βελόπουλου δεν 

είναι, ακριβώς, «Χρυσή Αυγή», παρότι συνέβαλε 
στην αποδυνάμωσή της, τώρα που το Σύστημα δεν 
την χρειάζεται πλέον. Δεν είναι, ακόμη, ευκρινείς 
οι αιτίες όσων προώθησαν ή, έστω, επέτρεψαν 
την είσοδο το Κ. Βελόπουλου στη Βουλή, μια 
που, φυσικά, δεν αρκούσαν οι θέσεις του για την 
πρωτογενή παραγωγή, οι τηλεοπτικές εμφανίσεις 
του και η «αντιπροσώπευση» της Ρωσίας(!) για κάτι 
τέτοιο. Ως εκ τούτου η μοίρα του....

Μπορεί να εδραιωθεί ένα κόμμα του Soros ;
Ο αερολόγος Γ. Βαρουφάκης δεν πέτυχε,  να... 

αλλάξει την Ευρώπη, που τον αγνόησε παντελώς, και 

Ο Π. Λαφαζάνης, επιχειρεί μια νέα απόπειρα, με 
2 κείμενά του, το δεύτερο είδους διακήρυξης, κάπως 
αντιφατικό και ελλιπές, με πολλά και σημαντικά 
στοιχεία όμως. Λείπει μια σύντομη ανάλυση της 
κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στη χώρα, και 
έτσι δεν αναφέρεται καν στο πιο καίριο  εθνικό 
πρόβλημα, αυτό των προσφύγων-μεταναστών...

Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός αντιμετωπίζουν 
πολύ σοβαρές άμεσες απειλές και υπαρξιακούς 
κινδύνους. Οσο ολόκληρο το πολιτικοκοινωνικό 
μας σύστημα κυριαρχείται από συνειδητά όργανα 
ξένων δυνάμεων, των λεγόμενων προστατών, και 
των εδώ διάφορων «παραγόντων», η χώρα μας  
θα συνεχίζει να αποτελεί το πειραματόζωο της 
ολέθριας παγκοσμιοποίησης. Η διαιώνιση αυτού 
του πολιτικοκοινωνικού συστήματος εξάρτησης-

Τι μπορούμε να περιμένουμε για το άμεσο μέλλον ;
εξαρτήματος της παγκοσμιοποίησης καλλιεργεί 
τον εφησυχασμό, τη συρρίκνωση, την ιδιώτευση 
και την υπονόμευση της εθνικής συνείδησης. Αν 
δεν ελληνοποιηθεί, όσο πιο γρήγορα, ώστε να 
προασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα  και να γίνει 
κοινωνικά δίκαιο,  με αγώνες για την Εθνική και 
Κοινωνική Απελευθέρωση, το μέλλον μας  θα 
είναι δυσοίωνο. Εμείς όμως ελπίζουμε και 
αγωνιζόμαστε γι’αυτό...  

περιορίστηκε στο ρόλο αυθεντικού εκφραστή των 
ιδεών του Ουγγροεβραίου αμερικανού Τζ. Soros και 
υιού για την εφαρμογή της Παγκοσμιοποίησης στην 
Ελλάδα-πειραματόζωο. Χρειαζόταν συμπλήρωμα 
των Τσίπρα-Μητσοτάκη και σία; Δύσκολο, για 
την ώρα να δοθεί απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι 
η «Μέρα» του σύντομα θα σκοτεινιάσει.
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 Νέα μεγάλη επιδρομή δέχεται η χώρα μας 
από τις ορδές  των λαθρομεταναστών, που τους βα-
φτίζουν πρόσφυγες, και που κατακλύζουν τα ελλη-
νικά νησιά. Η επίθεση αυτή εξαπολύθηκε μεν από 
την Τουρκία στα πλαίσια των διεκδικήσεών της στο 
Αιγαίο (Οζάλ:   «δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλε-
μο με τους Έλληνες, αφού αρκεί να τους στείλου-
με μερικά εκατομμύρια από εδώ μεριά και να τε-
λειώνουμε μ' αυτούς») και τους εκβιασμούς με την 
απαίτησή της για εθνοκάθαρση των Κούρδων της 
Συρίας, που θα αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές.
  Η επιδρομή αυτή κατά της χώρας μας σιγο-
ντάρεται από τις ποικιλώνυμες ΜΚΟ του Σόρος και 
των λοιπών ευρωπαίων «εταίρων», που «προσκα-
λούν» με το αζημίωτο (δες «Ε» φύλλο 177 Οκτώ-
βρης 2018 άρθρο «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑ-
ΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ :») νέους επήλυδες από απέ-
ναντι, μόλις μεταφερθούν κάποιοι απ’ αυτούς  στην 
ενδοχώρα. Αλλά τώρα που δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ 
και  ξεδοντιάστηκε η Χ.Α., το συριζαίικο άλλοθί του 
(όποιοι αντιδρούσαν στην εισβολή και την κατά-
ληψη από λαθρομετανάστες χαρακτηρίζονταν χρυ-
σαυγίτες, ρατσιστές, φασίστες κλ.π.), θα περίμενε 
κανείς μια διαφορετική πολιτική από τη ΝΔ. Δηλ. 
φύλαξη των συνόρων, απαγόρευση της δράσης των 
χρυσώνητων ΜΚΟ και των ύποπτων δραστηριοτή-
των της FRONTEX,  παρακολούθηση της δραστη-
ριοτητας των απέναντι δουλεμπόρων, έγκαιρη προ-
ειδοποίηση αναχώρησης των φουσκωτών και απο-
τροπή πριν περάσουν τα σύνορα. Αμεση  απόδοση 
ασύλου σε όποιους το δικαιούνται  και όχι  όπως 
σήμερα, που χρειάζονται χρόνια για να τελεσιδι-
κήσουν («Στο Γραφείο Ασύλου της Θεσσαλονίκης, 
αλλοδαπός έλαβε ως ημερομηνία προσωπικής συνέ-
ντευξης -απαραίτητο στάδιο για την εξέταση του αι-
τήματος-  για τον Δεκέμβριο του 2023! Αυτό σημαί-
νει ότι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα παραμεί-

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
νει ως αιτηθείς άσυλο σε κάποια από τις κρατικές 
δομές ή σε έναν καταυλισμό, καθώς δικαιούται σί-
τιση, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη έως ότου 
κριθεί το αίτημά του από τις υπηρεσίες. Από το 2015 
έως και το 2019, 36.683 αλλοδαποί έχουν λάβει άσυ-
λο στην Ελλάδα (ή καθεστώς επικουρικής προστα-
σίας)» ιστοσελίδα Καθημερινής 7/10/2019}. Αμεση 
απέλαση όλων όσων δεν μπορούν να έχουν εξαρ-
χής την ιδιότητα του πρόσφυγα, όπως π.χ. Μαρο-
κινοί, Αλγερινοί κλ.π. Σύροι, Ιρακινοί, Ιρανοί μπο-
ρεί να χαρακτηρισθούν πρόσφυγες στην Τουρκία, 
που συνορεύει με τις χώρες τους και μπορούν εκεί 
να ζητήσουν άσυλο. Στην Ελλάδα είναι λαθρομε-
τανάστες. 
   Αντ’αυτού η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
ακολουθεί την ίδια πολιτική με αυτήν του Τσί-
πρα. Επαφίεται στην «αλληλεγγύη» των ευρω-
παίων «εταίρων», που είναι πλουσιοπάροχοι σε 
υποσχέσεις-κοροϊδίες, αρκεί να κρατήσουμε εδώ 
όλους τους λαθρομετανάστες. Χαρακτηριστικό 
δείγμα ανέξοδης «αλληλεγγύης» είναι η επίσκεψη 
στην Τουρκία του Γερμανού υπουργού Εσωτερι-
κών με τον Κουμουτσάκο και με τον απερχόμενο 
φανφαρόνο Αβραμόπουλο. Θέλει  η κυβέρνηση να 
φτιάξει νέα κέντρα «φιλοξενίας» σ’ όλη την Ελλά-
δα, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων, δημάρχων και 
περιφερειαρχών. Να τους στεγάσει σε ξενοδοχεία 
και σπίτια, παντού. Ετσι είναι σαν να προσκαλεί 
κι’ άλλους να έρθουν, για ν’αλλοιωθεί η κοινωνι-
κή συνοχή και να αντικατασταθούν, επι τέλους,  οι 
«ατίθασοι» Ελληνες.
 Η γιγάντωση της λαθρομετανάστευσης, που 
υποδαυλίζουν ντόπιοι και ξένοι,  είναι πλέον ένα 
από τα πιο άμεσα και επείγοντα εθνικά θέματα, που 
μόνο κυβερνήσεις ελληνικές που προτάσσουν τα 
εθνικά συμφέροντα της χώρας μπορούν ν’ αντι-
μετωπίσουν.          Μεχρι τότε...

Μια μικρή επισήμανση χωρίς σχόλια, τώρα...
Η Ρωσία, πριν από λίγες μέρες, ήθελε να προ-

βεί σε κάποιες ενέργειες στη θαλάσσια περιοχή νό-
τια και κοντά στο Καστελόριζο και ζήτησε «άδεια» 
γι’αυτές από την... Τουρκία και όχι από την Ελλάδα, 
εντός των ορίων κυριαρχίας της οποίας ανήκει η εν 
λόγω περιοχή, σύμφωνα με ρητές διατάξεις του Δι-
εθνούς Δικαίου της θάλασσας. Και κάτι ψελλίστηκε 
ως δικαιολογία(;), κάτι για 25ο παράλληλο...

Δε γράφτηκε τίποτα στον Τύπο, ούτε αναφέρ-
θηκε σε τηλεόραση, αν και οργίαζε το διαδίκτυο.

Ας αποφύγουμε, για την ώρα, τα σχόλια. 
Μόνο μια επισήμανση. Η μεγάλη ευκαιρία(!), για 
την οποία μιλούσαν επί 2 χρόνια οι «φίλοι» μας και, 
δυστυχώς, οι κυβερνώντες αναφέρονταν σε Ζάεφ 
και Τσίπρα βεβαίως, κατέληξε στις «Πρέσπες». Μή-
πως όμως και σε άλλους ;

Απεργίες και κινητοποιήσεις, αμφιλεγόμενες
Ηδη έχουμε 3 απεργιακές κινητοποιήσεις, 

παρά την ψευδαίσθηση θετικής, σχεδόν, εικόνας  
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη

Δεν είχαν επιτυχία οι απεργίες αυτές από 
πλευράς συμμετοχής και θα περνούσαν σχεδόν απα-
ρατήρητες, αν δεν υπήρχαν οι συγκοινωνιακές ανα-
στατώσεις και οι ελλείψεις πληροφόρησης.

Ηταν, λοιπόν, αυτές οι απεργίες απλώς αντι-
πολιτευτικές για την τιμή των όπλων και επομένως 
άχρηστες και αρνητικές; Και ΝΑΙ και ΟΧΙ.

ΝΑΙ, γιατί ήταν όντως βιαστικές και χωρίς 
να έχει ενημερωθεί το κοινό. Και ΟΧΙ, όμως, δι-
ότι όντως οι λόγοι στηρίζονται στις πρώτες εν-
δείξεις για τις αναμενόμενες αντιλαϊκές, νεοφι-
λελεύθερες, επιθέσεις της Ν.Δ. του Μητσοτάκη.

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1861-epithesi-kata-tis-elladas
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1862-mia-mikri-episimansi-xoris-sxolia-tora
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1863-apergies-kai-kinitopoiiseis-amfilegomenes
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Ολοι θυμόμαστε τι έγινε το πρωί της επόμε-
νης του μεγάλου συλλαλητηρίου (πάνω απο 1 εκα-
τομμύριο) της Αθήνας . Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος του Α. Τσίπρα Τζανακόπουλος έσπευσε κατε-
πειγόντως στον Α. Πάγο για να επισπεύσει την απο-
στολή στον Πρωθυπουργό (αντί στη Βουλή...) πορί-
σματος έρευνας για το σκάνδαλο της Novartis, που 
είχε ξεκινήσει στις ΗΠΑ(...) και ανέφερε πολιτικά 
πρόσωπα. Ο αποπροσανατολισμός πέτυχε εν μέ-
ρει και η συνέχεια-φιάσκο είναι γνωστή. Στήθη-
καν 10 κάλπες-πολιτικές αγχόνες, τίποτα δεν προ-
έκυψε (ακόμη τουλάχιστο), για όλα, σχεδόν, τα πο-
λιτικά πρόσωπα και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 
Και τώρα οι θιγόμενοι ως «θύματα», πλέον, πολιτι-
κής και δικαστικής πλεκτάνης επέρχονται ως διώ-
κτες του Δ. Παπαγγελόπουλου (μόνο, για την ώρα) 
και ξεκίνησε προανακριτική Διαδικασία της Βου-
λής κατά του τέως Υπουργού Δικαιοσύνης(!), ως 
ηθικού αυτουργού δικαστικής πλεκτάνης και πα-
ράνομης επέμβασης στην Ανεξάρτητη (υποτίθε-
ται...) Δικαιοσύνη!!

Το σκάνδαλο της Novartis είναι, φυσικά, 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS επανήλθε... ανάποδα
υπαρκτό, όχι όμως το «μεγαλύτερο από συστάσε-
ως του Ελληνικού κράτους» (!!), ούτε καν μεγαλύ-
τερο των ανάλογων από τις φαρμακευτικές εταιρίες 
που δρουν και στη χώρα μας, με ποικίλους επηρε-
ασμούς. Απλώς εξετάστηκε στις ΗΠΑ και από εκεί 
έφτασε εδώ, όπως και για το σκάνδαλο της Sie�ens.

Η νέα τροπή που τρέχει τώρα έχει κύριο υπο-
κινητή τον Σαμαρά και αμήχανο «εταίρο» τον Κυ-
ριάκο, που, εν όψει των συναινέσεων που επιδιώ-
κει στις εκλογικές και συνταγματικές πρωτοβουλί-
ες του, δε θα ήθελε όξυνση στις σχέσεις με ΣΥΡΙ-
ΖΑ, με άκρατη αφέλεια όμως... Γι’αυτό και «απου-
σίαζε» από τη διαδικασία της Βουλής.

Το θέμα όμως δεν είναι, πλέον, το σκάνδαλο. 
Είναι οι επεμβάσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
και ειδικά του Τσίπρα στη Δικαιοσύνη και η λεγό-
μενη σκευωρία κατά πολιτικών αντιπάλων και ειδι-
κά του Σαμαρά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ζήτη-
μα (πολιτικής) ζωής και θανάτου για πολλούς πολι-
τικούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους κ.λπ. Φυσι-
κά το Σύστημα δεν τρελάθηκε να αυτοκτονήσει.

Επομένως...
Λίγα λόγια για τη γλώσσα

Σε άλλο Φύλλο της «Ε» θα ανοίξουμε το θέμα 
της σωστής χρήσης της γλώσσας μας, της ομιλίας 
μας, ώστε να λειτουργεί πράγματι ως όργανο επι-
κοινωνίας, δηλαδή να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι 
λέμε.  Το τι γίνεται, πχ, με τους διάφορους εκφω-
νητές στα κανάλια δεν περιγράφεται.

Σήμερα μια μικρή αναφορά για την ορθή χρή-
ση της προστακτικής αορίστου σύνθετων ρημάτων. 
Η αύξηση ε- υπάρχει μόνο στην οριστική. Π.χ. δεν 
το απέφυγε, αλλά (προστακτική) απόφυγέ το. Δε 
μου το απέδωσε, αλλά απόδωσέ μου το.

Μου το επέτρεψε, αλλά επίτρεψέ μου το. Δεν 
τον κατέστρεψε, αλλά κατάστρεψέ τον κ.λπ κ.λπ.

Ολοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας
Πλησιάζει (στις αρχές του 2020) η ώρα της 

εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και ο 
αριθμός των υποψηφίων (προτεινόμενων, αυτοπρο-
τεινόμενων ή ψευτοαναφερόμενων) για την υψη-
λή, ονομαστικά τουλάχιστον, αυτή θέση συνεχώς... 
πολλαπλασιάζεται έτσι, ώστε κινδυνεύει να κατα-
ντήσει νούμερο επιθεώρησης.

Αρκεί για του λόγου το αληθές να αναφερ-
θεί το προτεινόμενο (με δική της πρωτοβουλία, φα-
νταζόμαστε) όνομα της Κας Δαμανάκη(!), πρότα-
ση ανάλογης σοβαρότητας αυτής του... Γιωργάκη 
για τον κ. Πετσάλνικο!!!

Και αυτά για θέση εντελώς αποδυναμωμέ-
νη πολιτικά και επομένως οι ενδιαφερόμενοι ενδι-
αφέρονται μόνο για το θεαθήναι και τις απολαβές.

Μια μεγάλη απώλεια
Στα μέσα του καλοκαιριού «έφυγε» ένας 

σπουδαίος φίλος του ΑΣΚΕ, ο Κύπριος αγωνιστής 
Ανδρέας Φρυδάς, τραυματίας στα χουντικά κα-
τορθώματα του πραξικοπήματος στην Κύπρο. Ση-
μαντικός, αδέσμευτος, πολίτης της Κύπρου, υπε-
ρασπιστής της Ανεξαρτησίας της και πολέμι-
ος ασυμβίβαστος των εξωτερικών και εσωτερι-
κών εχθρών της.

Τα βαθύτερα συλλυπητήρια στη γυναίκα του 
και τα παιδιά του. 

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σε-
βασμό συνεχίζοντας τον Αγώνα του για την Κύ-
προ όλων μας.

Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την εθνεγερσία
Δεν πρόφτασε να αναγγελθεί από τον Υπουρ-

γό Eπικρατείας Γεραπετρίτη σύσταση επιτροπής για 
τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και 
οι εθνομηδενιστές επετέθησαν.

Ο Νίκος Βούτσης, ο γνωστός, φοβούμενος 
αφυπνιση του Εθνικού φρονήματος διαμαρτύρεται :

«Τι πράγματα είναι αυτά ; Μέσα σε μια πα-
γκοσμιοποίηση [...] μιλάμε για εθνικό αφήγημα 
και ταυτότητα της χώρας. Τραβήξτε τα πέρα» 
και ο Γεραπετρίτης, απολογείται : «Δεν είναι ότι 
προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ενοποιημένη 
εθνική βάση [...]. Οχι μια δημόσια πολιτική που 
αναφέρεται σε ενιαίο Εθνος»!!

Φαντάζεται κανείς τι έχει να επακολουθήσει; 
Εννοείται, φυσικά, ότι και εμείς δε θα τους αφήσου-
με ήσυχους να ασχημονούν και να βυσσοδομούν 
κατά της Ελλάδας, των Ελλήνων, του Ελληνισμού.

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1864-i-ypothesi-novartis-epanilthe-anapoda
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1865-liga-logia-gia-ti-glossa
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1866-oloi-gia-tin-proedria-tis-dimokratias
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1868-mia-megali-apoleia
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a181/item/1867-ekdiloseis-gia-ta-200-xronia-apo-tin-ethnegersia

