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Διεθνείς σχέσεις - αντιθέσεις
και εμείς στις μυλόπετρές τους

Είναι γνωστά τα εσωτερικά προβλήματα στις
ΗΠΑ, της μέχρι πρότινος μόνης πλανητικής δύναμης, που απέβλεπε σε παγκόσμια διακυβέρνηση,
σύμφωνα με τους σκοπούς των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και του μεγαλοκερδοσκοπικού χρηματοπιστωτικού (και όχι παραγωγικού) κεφαλαίου. Η διαμάχη αυτή, που εκφράζει το νέο δίπολο εθνών ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, εκδηλώνεται στον πόλεμο κατά των ΗΠΑ του Τραμπ,
κατά του Brexit και των Γαλλίας και, ίσως, Ιταλίας και Ρωσίας (η οποία φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια...) από όλους τους άλλους μαζί με τους Δημοκρατικούς και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ!
Ομως, ταυτόχρονα, υπάρχουν και... ενδοπαραταξιακές αντιθέσεις σε ειδικά θέματα εθνικών(…!) προτεραιοτήτων, γεωστρατηγικής και
υδρογονανθράκων. Αυτές τις αντιθέσεις επιχειρεί
να εκμεταλλευτεί και η ελίτ των «λευκών Τούρκων»
(τώρα και η νέα ελίτ των «μαύρων Τούρκων» του
Ερντογάν), ώστε να περιληφθεί στους «Μεγάλους»
της ...Δύσης με τη βοήθεια κυρίως των Γερμανών,
που νομίζουν πως είναι οι κυρίαρχοι της Ευρώπης,
με τα γνωστά ασυνάρτητα αποτελέσματα. Ευτυχώς,
ακόμη δε βιάζεται να πάρει μέρος δυναμικά σ’αυτό
το, φαινομενικά, χαώδες «παιχνίδι» η Κίνα και περιορίζεται στην οικονομική διείσδυση, χωρίς όμως
ιδεολογικοκοινωνικά και πολιτιστικά «οράματα»,
που εξασφαλίζουν οπαδούς και εν δυνάμει οργανέτα, μια που έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωτικά
ακραία νεοφιλελεύθερο κράτος.
Μέσα σ’αυτό το χάος έχουν εμπλακεί οι,
κατ’όνομα, ελληνικές γνωστές πολιτικές δυνάμεις
(βλέπε στο παρακείμενο άρθρο) με το γνωστό σε
όλους μας εσωτερικό αλαλούμ, αναπόφευκτο, μια
που οι οδηγίες των πατρόνων τους είναι συγκεχυμένες λόγω, των εσωτερικών τους διενέξεων και
των συνεχώς εναλλασσόμενων «συμμαχιών» τους.
Το μόνο στο οποίο όλοι οι πάτρωνες συμφωνούν,

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΙ

Αποτελούν πλέον ύψιστο
κίνδυνο για την Ελλάδα

Η δουλοπρέπεια και η υποταγή στους ξένους «προστάτες» είναι δυστυχώς τα χαρακτηριστικά της άρχουσας ελίτ, και όχι μόνο της πολιτικής, σε αντίθεση με τον ατίθασο, κατά τον Κίσινγκερ, Ελληνικό λαό. «Reliable (αξιόπιστος) and
predictable (προβλέψιμος)» είπε ο Μητσοτάκης
ότι είναι η Ελλάδα για τις ΗΠΑ στον πρόεδρο τους,
αντί να το πει για τον εαυτό του και τους ομοίους
του. Ολους αυτούς (Ντόρα, Δένδιας, Καιρίδης, Σημίτης, Βενιζέλος, Γιωργάκης, Τσίπρας, Παπαδημούλης, ο νυν συριζαίος Λιάκος και πολλούς λοιπούς
«πρόθυμους») συν τον αρχιτέκτονα της συμφωνίας των Πρεσπών Κοτζιά («να μην είμαστε μοναχοφάηδες...») που σε συγχορδία μαζί, ουσιαστικά, με
το Μητσοτάκη θέλουν προσφυγή στη Χάγη, επιδιώκοντας τη δημιουργία κλίματος ηττοπάθειας και
παραχώρησεων εθνικής κυριαρχίας, επειδή το ζητούν Αμερικανοί, Γερμανοί και λοιποί ξένοι, όταν
η Τουρκία διεκδικεί, τη μισή Ελλάδα.

Το μεταναστευτικό

Συναφές με όλα αυτά είναι η στάση τους στο λεγόμενο μεταναστευτικό, δηλ. στο λαθρομεταναστευτικό, που έχει αναχθεί πλέον σε μείζον εθνικό θέμα, επειδή τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν πληθυσμό μουσουλμάνων επήλυδων
που τείνει να υπερβεί αυτόν των Ελλήνων νησιωτών, με προφανείς εθνικούς κινδύνους. Και είναι
απορίας άξιον γιατί μόνο για τα νησιά μας ισχύει η ευρωτουρκική συμφωνία του 2016. Γιατί δεν

(συνέχεια στη σελ. 2)

Η πίτα του ΑΣΚΕ και...

Στις 8/2/2020, Σάββατο, ώρα 5:00μμ,
θα γίνει στα γραφεία μας, με τους φίλους
του ΑΣΚΕ, η κοπή της πίτας, για Αίσιον
το νέον έτος !! Θα ακολουθήσει πολιτική
ενημέρωση-ανάλυση και γενική συζήτηση
για την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Σας περιμένουμε.

(συνέχεια από τη σελ. 1)

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΙ

πρόβαλε τότε βέτο η συριζαίικη κυβέρνηση ή
μήπως το ζήτησε η ίδια;
«Είμαι περήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω την κοινωνία μας να μετατρέπεται σιγά σιγά σε πολυπολιτισμική» μας είπε
και ο Μητσοτάκης μετά τους Τσίπρα και Γιωργάκη. Ετσι την ίδια κατά βάση πολιτική ακολουθεί και
η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εξαργυρώνοντας με τη
Γερμανία την παραμονή των επήλυδων στη χώρα
μας με «οικονομικές ελαφρύνσεις». Δεν άγγιξε τις
πάμπολλες ΜΚΟ που λειτουργούν, οι περισσότερες, ως οιονεί δουλέμποροι, δεν απέτρεψε με όλα
τα διαθέσιμα μέσα την εισβολή των χιλιάδων επήλυδων, ενώ εξαγγέλλει μέτρα που δεν μπορεί να
τα εφαρμόσει, επειδή συναντά τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Δεν τολμά να πάρει ρηξικελευθα μέτρα αποτροπής, επειδή και αυτός είναι «προβλέψιμος» στους Γερμανούς και στους λοιπούς «εταίρους», που δε θέλουν
να διαταράξουν τις δικές τους κοινωνίες.

Η παροχολογία

Πέραν της μικρής μείωσης του ΕΝΦΙΑ, του
ΦΠΑ και της αύξησης των συντάξεων χηρείας που
υλοποίησε η κυβέρνηση, αυτή επιδίδεται από την
αρχή της θητείας της καθημερινά σε εξαγγελίες αυξήσεων συντάξεων και μισθών, μειώσεων φόρων,
παροχών κ.λπ, προκειμένου, όπως πιστεύει, να διαμορφώσει με αυτά τα «θα» ρεύμα υπέρ της ή να
αντιστρέφει το αρνητικό κλίμα από τις αντιλαϊκές
πολιτικές της. Πάντως μας προσγείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο γνωστός Αδωνις, που μας είπε
ότι μπορούμε να επιβιώνουμε με 200 ευρώ το μήνα
και ότι η «τεράστια» γλίσχρα αύξηση του κατώτατου μισθού (από 586 σε 650 μεικτά το μήνα), που
νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έπληξε την οικονομία(!!).
Τετράγωνη «αναπτυξιακή» λογική.

Η εκλογολογία

Η ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου με
μπόνους έως 50 έδρες στο πρώτο κόμμα δε μπορεί
να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 200 ψήφους,
ώστε να ισχύσει για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα ισχύσει για τις μεθεπόμενες. Ετσι οι πρώτες αυτές εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, που δε θα δώσουν αυτοδυναμία
στο πρώτο κόμμα. Λογικά λοιπόν η ΝΔ θα κάνει
τις εκλογές όσο το δυνατόν νωρίτερα, χωρίς να αποκλείεται να γίνουν ακόμη και την άνοιξη, πριν δηλ
φθαρεί ως κυβέρνηση και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να ορθοποδήσει, αν μπορεί να συμβεί αυτό με
τον αχταρμά της πασοκοποίησής του. Αν γίνουν σύντομα, θα γίνουν με λίστα με ό,τι αυτό σημαίνει για
τις εσωκομματικές τριβές στα κόμματα, πλην ΚΚΕ.

σελ. 2

Οσο τις καθυστερήσει τα πράγματα για τη ΝΔ θα
δυσκολέψουν. Πιθανόν λοιπόν να έχουμε σύντομα
διπλές εκλογές, που θα διανθισθούν με τα απαραίτητα «θα» και τις πολώσεις του παλιού δικομματισμού. Ευελπιστεί η ΝΔ ότι θα βγει πρώτο κόμμα
στις πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική και
με τον «αέρα» αυτό να ελπίζει σε μεγαλύτερη διαφορά στις επόμενες. Τα αποτέλεσματα θα κρίνουν
εν πολλοίς τις εσωκομματικές ισορροπίες και τις
πιθανές αλλαγές του πολιτικού χάρτη στα μικρότερα κόμματα των παρυφών.

Η προεδρολογία και η ...κατάληξη

Η ακατάσχετη προεδρολογία που διακινείται μέσω των σεσημασμένων ΜΜΕ, πέραν του
αποπροσανατολισμού που επιχειρείται, τα ονόματα που διαφημίζουν προκαλούν μόνο φρίκη. Βενιζέλος, Δαμανάκη, Διαμαντοπούλου, Αβραμόπουλος, Παπαδήμος, Αλιβιζάτος, Γιωργάκης και λοιποί του ίδιου φυράματος παρόμοιοι. Ετσι κι αλλιώς
όποιος επιλεγεί τελικά θα υπηρετήσει πιστά το
σύστημα εξάρτησης όπως ο νυν Πρόεδρος της
Δημοκρατίας που επιλέχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Υπηρέτησε πιστά την Ε.Ε. και τα μνημόνια, απειλώντας μάλιστα με άμεση παραίτηση σε περίπτωση που δε δηλώσει ο Τσίπρας ότι το δημοψήφισμα
δεν έχει σχέση με την παραμονή στο ευρώ (πιθανότατα σε συμφωνία μαζί του), ενώ απέφυγε κάτι
ανάλογο στην περίπτωση της συμφωνίας των Πρεσπών, που ήθελαν οι Γερμανοί, ενώ συνέδεε εμμονικά τα εθνικά θέματα με την «Ευρώπη» εκπροσωπώντας μόνο τους ευρωπαϊστές. Η εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην επανεκλογή του τείνει να τον κάψει οριστικά. Οποιος τελικά επιλεγεί θα έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πάντως δεν αποκλείεται
ο Μητσοτάκης, προσπαθωντας να διατηρήσει τις
εσωκομματικές ισορροπίες, που έχουν ήδη διαταραχθεί λόγω της αναβολής ανακοίνωσης του υποψηφίου να εκπλήξει (πιθανόν δυσάρεστα) προτείνοντας άλλον από τα διακινούμενα πρόσωπα ως
Π.τ.Δ., ο οποίος δε θα υπερβαίνει ως πολιτικό μέγεθος τον πρωθυπουργό και έτσι για τον Κ. Καραμανλή ή Σαμαρά χλομό φαίνεται...
(Το κείμενο αυτό γράφτηκε πριν την ανακοίνωση από τον Μητσοτάκη του ονόματος της υποψηφίας για τη θέση του Π.τ.Δ.)
Τελικά η επιλογή Μητσοτάκη δεν έχει
μόνο όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από
το σύστημα (πειθήνιος, προβλέψιμος με απτά
δείγματα υποταγής), αλλά εχεί υπερακοντίσει
στο να μην υπάρχει ουσιαστικά Π.τ.Δ. Να δούμε
τι θα πράξουν βουλευτές του. Τα υπόλοιπα είναι
υπόθεση αγιογράφησης των σεσημασμένων...

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΙ...

σελ. 3

Προβλήματα στα κόμματα απόρροια των ξένων εξαρτήσεων

Στη ΝΔ ακούστηκαν τα πρώτα «καμπανάκια» για το Μητσοτάκη να βρίσκεται σε δύσκολη
θέση με το λαθρομεταναστευτικό, που ήδη προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση και τριβές με τους νεοδημοκράτες βουλευτές και τα κομματικά στελέχη
των νησιών που στενάζουν υπό το βάρος των χιλιάδων επήλυδων. Οι παλινωδίες με τις επιλογές προσώπων καθώς και η κατάργηση αρχικά και η επαναφορά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μόνο εσωκομματικές γκρίνιες προκαλούν.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει
το δρόμο της παγκοσμιοποίησης, δηλ της υποταγής στην βαλλόμενη πανταχόθεν γερμανική, για
την ώρα, Ε.Ε., που έχει καταστήσει την Ελλάδα και
τους Ελληνες πειραματόζωο-εργαστήριο υβριδικών πολιτικών προς χρήση σε άλλους λαούς, που
επιβάλλει το ξεπούλημα όλης της δημόσιας περιουσίας και των δημοσίων επιχειρήσεων, όσων δηλ.
απέμειναν από την επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ, της ουσιαστικής κατάργησης των εναπομεινάντων ψηγμάτων εργασιακών δικαιωμάτων, που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Παιδεία και στην Υγεία έχει εμμονή
με την παραχώρησή τους στους ιδιώτες με διάφορους τρόπους με έωλα επιχειρήματα. Στα εθνικά
θέματα η ΝΔ του Μητσοτάκη, αν και δε διακατέχεται από τον ανθελληνισμό του ΣΥΡΙΖΑ, η στάση της, παρά το ότι έχει κάνει, σε πρώτη ματιά,
θετικά βήματα, είναι φοβική απέναντι στην Τουρκία μη τολμώντας να ανακηρύξει ΑΟΖ, επειδή μας
αποτρέπουν μονίμως οι ΗΠΑ, που η πρόσδεση με
αυτές, με την πρόσφατη συμφωνία, όχι μόνο κανένα κινδυνο για τη χώρα δεν αποτρέπει, αλλα κινδυνεύουμε να επιδιαιτητεύσουν στο «γκριζάρισμα»
των νησιών μας, όπως έκαναν στα Ιμια.
Στο ΣΥΡΙΖΑ φαντασιώνονται ότι με τη μετάλλαξή τους σε νέο ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσουν μαζί
με τη ΝΔ το νέο δίπολο εναλλαγής στην κυβέρνηση σ’ένα νέο δικομματισμό. Καμώνονται ότι ξεχνούν την τεράστια διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ προ του
2015 με το σημερινό. Τότε «παρθένο και άσπιλο»,
πριν γίνει κυβέρνηση, σκόρπιζε απλόχερα φρούδες
«αριστερές» ελπίδες στους Ελληνες ότι θα καταργήσει τα μνημόνια, ότι θα συγκρουσθεί με τους δανειστές, ότι θα, θα, θα... Το τι έκανε ως κυβέρνηση είναι τοις πάσι γνωστό. Κορόιδεψε τον Ελληνικό Λαό πράττοντας τα εντελώς αντίθετα από τις
συριζαίικες προεκλογικές υποσχέσεις, αποδεικνύοντας ότι ήταν η πιο πειθήνια κυβέρνηση στη γερμανική Ε.Ε.,με τη συναίνεση των ΗΠΑ, εφαρμόζωντας πλήρως την πολιτική του πειραματόζωου.
Στην πολιτική αυτή ενσωμάτωσε και το σύμφυ-

το ανθελληνισμό του, με τις Πρέσπες, τα τετ α τετ
πίσω από κλειστές πόρτες με τον Ερντογάν, τη διευκόλυνση της λαθρομετανάστευσης, το στιγματισμό του πατριωτισμού των Ελλήνων ως χρυσαυγίτικου ή φασιστικού, ενώ υποστήριζε τα κάθε λογής
μίσθαρνα όργανα του Σόρος (ΜΚΟ λαθρομεταναστών, Pride, «γνωστοί-άγνωστοι» κ.λπ.). Ασκούν
μια ανερμάτιστη αντιπολίτευση, γνώρισμα του αρχηγού τους, δηλ. χωρίς κανένα ιδεολογικό πλαίσιο,
κατηγορώντας τη ΝΔ για πολιτικές της που και οι
ίδιοι εφάρμοζαν. Λειτουργούν ως ένα αστικό νεοδεξιό αρχηγικό κόμμα και νομίζουν ότι μαζεύοντας τα περιτρίμματα του ΠΑΣΟΚ σ’ ένα κόμμα-συνονθύλευμα θα έχουν μέλλον. Το ίδιο μέλλον με αυτό που είχε το αυθεντικό ΠΑΣΟΚ...
Στο ΚΙΝΑΛ έχουν άλλα προβλήματα. Για
να πάνε με τη ΝΔ, τώρα το «παίζουν» πιο αριστεροί κι από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να αποτρέψουν τη διαρροή στελεχών και ψηφοφόρων, που προσβλέπουν
στις συριζαίικες «γέφυρες». Η Φώφη έβαλε ουσιαστική ταφόπλακα στο ΠΑΣΟΚ, που σημειωτέον
χρωστά περί τα 200 εκ. ευρώ δανεικά κι αγύριστα,
καταργώντας τα κομματικά του όργανα σε «έκτακτο συνέδριο» τον περασμένο Δεκέμβρη. Οι επόμενες εκλογές με την συριζαίικη απλή αναλογική
είναι το μέγα πρόβλημα επιβίωσής τους, ώστε να
είναι «χρήσιμοι» στις μεθεπόμενες, επειδή ο περιορισμός του μπόνους που ζητούσε (έως 35 έδρες)
στον εκλογικό νόμο, για να μην έχει αυτοδυναμία
η ΝΔ και να είναι το ΚΙΝΑΛ πολύφερνη νύφη, δεν
πέρασε.
Στο ΚΚΕ παρόλο που τα εκλογικά του ποσοστά παραμένουν για χρόνια στάσιμα, κάτι έχει αλλάξει, αφότου κατέρρευσε ο «υπαρκτός» του ανατολικού μπλοκ. Με τον Κουτσούμπα έχει κάνει βήματα ελληνοποίησης, με πρόσφατο παράδειγμα τη
δήλωσή του ίδιου στο Λονδίνο υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Η πορεία της ελληνοποίησής του δεν
προβλέπεται ευθύγραμμη, αφού κατατρύχεται από
τα ιδεολογικά κατάλοιπα του σταλινισμού, που ακόμη έχουν επιρροή στα κομματικά τεκταινόμενά του.
Ο Βελόπουλος και το κόμμα του είναι ακόμη ερωτηματικό πώς και ποιοι συνέβαλαν στην είσοδό του στη Βουλή, πέραν των καθημερινών τηλεοπτικών του εμφανίσεων. Ευελπιστεί να παραμείνει στη Βουλή με τη συριζαίικη απλή αναλογική,
αλλά μετά...
Ο Βαρουφάκης, ένας νάρκισσος αερολόγος, γνήσιος εκφραστής του Σόρος και της παγκοσμιοποίησης (με το αζημίωτο;) αποδείχθηκε ότι η

(συνέχεια στη σελ. 4)

μπουρδολογούσα Μέρα του δεν έχει τελικά λόγο
ύπαρξης στο πολιτικό σκηνικό, αφού δε μπορεί να
απορροφήσει τους δυσαρεστημένους του ΣΥΡΙΖΑ,
εφ’ ώ ετάχθη. Συνεπώς μαύρα μαντάτα...
Οι υπόλοιποι της εξωκοινοβουλευτικής
Αριστεράς «αγνοούν» (πλην Λαφαζάνη) τα εθνικά θέματα και όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, τάσσονται υπέρ των επήλυδων-λαθρομεταναστών, θεωρώντας ότι έτσι εκπληρώνουν το «διεθνιστικό τους
καθήκον» ως δήθεν ταξικό και αντιιμπεριαλιστικό
ζήτημα. Στον κόσμο τους ;

σελ. 4
Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές άμεσες απειλές και υπαρξιακούς κινδύνους. Το δυστύχημα είναι η, εντός των
τειχών, οιονεί 5η φάλαγγα, που υπηρετεί τους ξένους και καθηλώνει τη χώρα και την κοινωνία
στα δεσμά της παγκοσμιοποίησης, οδηγεί στην
απογοήτευση και στον κίνδυνο συρρίκνωσης της
Ελλάδας και του Ελληνισμού. Αναγκαία και ικανή συνθήκη διάσωσής τους είναι η ελληνοποίηση του πολιτικοινωνικού συστήματος στα πλαίσια του αγώνα για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, που εμείς στο ΑΣΚΕ πιστεύουμε και
αγωνιζόμαστε.

Ολοι συζητούν, άγνωστον ποιοι τους καθοδηγούν, για τον κορωνοϊό, που έρχεται από την
Κίνα(...) και που, καλού κακού ας τον αποφεύγουμε.
Υπάρχει κι άλλος ιός, πιο επικίνδυνος, τον οποίον

πολύ δυσκολότερα μπορούμε να τον αποφύγουμε,
ο ιός του ποδοσφαιρικού φανατισμού (...).Ακόμα
χειρότεροι οι ιοί της αφέλειας, δηλαδή του χρηματιστηρίου, ΜΚΟ, offshore και κρυπτονομισμάτων!

(συνέχεια από τη σελ. 3)

Προσοχή στις ιώσεις παντός είδους

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Διεθνείς σχέσεις - αντιθέσεις και η Ελλάδα στις μυλόπετρές τους

με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, είναι οτιδήποτε
βλάπτει καίρια, εσωτερικά και εξωτερικά την Ελλάδα και τους Ελληνες πολίτες..., με πρώτο παράδειγμα την «επιλογή» του Πρωθυπουργού για την
Προεδρία της Δημοκρατίας, παρά την «ασημαντότητα» του θεσμού, όπως έχει καταντήσει.
Η επιλογή της κ. «Αικατερίνης Σακελλαροπούλου»

Σε όλες τις προηγούμενες ψηφοφορίες για
Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν είχε προκληθεί ο
θόρυβος που μας ταλαιπώρησε τους τελευταίους
μήνες με αλλοπρόσαλλες, αστείες έως και γελοίες
προτάσεις ή προφητείες. Αλλωστε, ο πολιτειακός
ρόλος του θεωρείται σχεδόν συμβολικός, παρά το
ότι μπορεί, αν είναι ικανός... να το θελήσει, να παρέμβει αποτελεσματικά σε καίρια θέματα με το να
αρνηθεί κύρωση νόμου ή συμφωνίας ή να απειλήσει παραίτηση. Κάτι που δεν έπραξε ο απερχόμενος Πρόεδρος στο ζήτημα της επαίσχυντης «συμφωνίας» των Πρεσπών, αν και το απετόλμησε στο
«Δημοψήφισμα» του Ιουλίου του ‘15, για να προστατέψει τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και το στενό
πυρήνα της Ε.Ε. από τον κίνδυνο(!) διάλυσής τους
(όπως αποκαλύφθηκε πριν από λίγες μέρες στο βιβλίο του δημοσιογράφου Νίκου Στέφου). Εννοείται
ότι η δοσολογία και τα όρια των «πιέσεων» προς
τους «εταίρους» στις «διαπραγματεύσεις», πιθανόν και τα «δεκαεπτάωρα» του Τσίπρα, καθορίζονταν από τον υπερατλαντικό «στρατηγικό σύμμαχο», όπως αποκαλύφθηκε, τον Αύγουστο του ‘15
από την υποκλαπείσα «οδηγία» των ΗΠΑ και την
«αφοπλιστική», τάχα αφελή, ομολογία του Τσίπρα
πως, φυσικά είχαμε συνεχή επικοινωνία με την
Ουάσιγκτον καθ’όλη τη διάρκεια των «διαπραγματεύσεων με τους εταίρους», δηλ. με το Σόιμπλε και τη Μέρκελ!! Και περί αυτών, βέβαια,
ούτε λέξη ούτε μία γραμμή έκτοτε.

Και για να επανέλθουμε στην αφορμή για
όλα τα παραπάνω, η κ. Αικατερίνη είχε επιλεγεί
πολύ προηγουμένως και με κριτήρια εντελώς αντίθετα από αυτά που διεκήρυσσε ο κ. Μητσοτάκης.
Είχε αποκλειστεί ο Καραμανλής, διότι τα δείγματα γραφής του ήσαν δυσοίωνα για τους πάτρωνες
και των δύο ακτών του Ατλαντικού (πλην ίσως της
Γαλλίας...), για παραπλήσιους λόγους και ο Σαμαράς (άλλωστε και οι δύο υπερέβαιναν κατά πολύ
τον Πρωθυπουργό...) και οι υπόλοιποι, σχεδόν όλοι
γνωστοί στο πανελλήνιο για το ποιόν και το «ποσόν» τους, καμένα χαρτιά πλέον.
Ετσι, τελικά «προτάθηκε» η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του ΣτΕ, συνδικαλίστρια (όπως και
η κ. Θάνου στον Αρειο Πάγο και, όπως και εκείνη) εκλεκτή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ (και των
αντίστοιχών τους Πρεσβειών), με «κοινωνικές ευαισθησίες» που ταιριάζουν στην Τρόικα και τα Μνημόνια, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων (φανταζόμαστε τίνων...) και προπάντος, προοδευτική, ακριβώς όπως το φαντάζεται και προωθεί ο Soros των
«ανοικτών κοινωνιών» (για να εισέρχονται, λάθρα,
οι ξένοι και να αποχωρούν οι ενοχλητικοί εντόπιοι), με επικεφαλής των ιδρυμάτων στη χώρα μας
την κ. Λυμπεράκη, εξαδέλφη του κ. Μητσοτάκη...
Φαντάζεται κανείς, όμως, την κ. Σακελλαροπούλου να τίθεται επικεφαλής, έστω συμβολικά, των Ελλήνων στον Αγώνα για Υπεράσπισης
της Ελλάδας από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς της ; Ας ευχηθούμε να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας για το ρόλο που θα διαδραματίσει στους δύσκολους καιρούς, που διανύουμε
και η νέα Πρόεδρος άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της να ανανήψει εθνικά και κοινωνικά!

σελ. 5

Διεθνείς σχέσεις - αντιθέσεις... και η Ελλάδα στις μυλόπετρές τους
Η Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ

Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε αποτυχημένη την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν εξασφάλισε
καμία εγγύησή τους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος έναντι των απαιτήσεων της Τουρκίας, χρησιμοποιήθηκε η επίσκεψή του ως ευκαιρία για να δικαιολογήσει ο Τραμπ την εξόντωση
του Σουλεϊμανί υποβαθμίζοντας έτσι την παρουσία του ως ηγέτη κράτους και δεν δόθηκε η καθιερωμένη σε αυτές τις περιπτώσεις κοινή συνέντευξη των δύο ηγετών.
Η συμπολίτευση από την άλλη πλευρά έκρινε απόλυτα επιτυχημένη την επίσκεψη του πρωθυπουργού, γιατί οι υπερατλαντικοί σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών, παραδέχτηκαν ότι η Ελλάδα διέρχεται περίοδο ανάκαμψης της οικονομίας της, δήλωση που διευκολύνει ασφαλώς τις επενδύσεις αμερικανικού κεφαλαίου στη χώρα μας, και εξέφρασαν έμμεσα την αντίθεσή τους στη σύναψη του Τουρκολιβυκού Μνημονίου Συνεργασίας.
Αν η επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στις
Η.Π.Α. ήταν επιτυχημένη ή όχι δεν μπορεί ίσως
να υποστηριχθεί με βεβαιότητα, τουλάχιστο πριν
περάσει ένα χρονικό διάστημα, για να διαπιστωθεί

αν η Τουρκία θα προχωρήσει σε ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας
με τη διεξαγωγή ερευνών στην ελληνική Οικονομική Ζώνη ή θα ακυρώσει τα διακηρυγμένα σχέδιά της, με παρέμβαση των Η.Π.Α. προφανώς σε
μια τέτοια περίπτωση.
Υπήρξε όμως αναμφισβήτητα χρήσιμο(!) το
ταξίδι του πρωθυπουργού στην Αμερική, γιατί έδειξε ότι για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας δεν μπορούμε να ελπίζουμε
στην έμπρακτη βοήθεια καμιάς ξένης δύναμης, όσο
και αν αυτά είναι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
Κατά συνέπεια, η μόνη εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της χώρας είναι οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες πρέπει
γι' αυτό το λόγο να ενισχυθούν επειγόντως και όσο
το δυνατό περισσότερο. Και, το κυριότερο, να εξυψωθεί το «εθνικό φρόνημα στη χώρα μας, το οποίο
υπονομεύεται με, σχεδόν, έξαλλους τρόπους από
την απροκάλυπτη 5η φάλαγγα των «φιλήκοων των
ξένων» εντός των τειχών, αφού προηγουμένως (και
ταυτόχρονα) επιδιωχθεί η εσωτερική κοινωνική γαλήνη, που βάναυσα πλήττεται, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, από τους «εταίρους» και «στρατηγικούς συμμάχους» και τα εδώ όργανά τους.

Η Ελλάδα είχε αρχίσει, μαθαίνουμε τώρα, συζητήσεις με τη Λιβύη για τον καθορισμό της ΑΟΖ
(πολύ, πάντως, μετά τον Τάσσο Παπαδόπουλο της
«μικρής» Κύπρου, που μόνη της καθόρισε την ΑΟΖ
της), τις οποίες σταμάτησε ο Γιωργάκης ταυτόχρονα(;) με την υπαγωγή μας στο 1ο μνημόνιο και
την είσοδό μας στο στόμα του λύκου (ΔΝΤ), μετά
από τις κραυγές για Τιτανικό, γκρεμούς και έμμεσες απειλές για το ευρώ και την Ε.Ε., με τα γνωστά αποτελέσματα.
Η δικαιολογία (λένε τώρα ότι) είναι πως η
Λιβύη δε δεχόταν ότι η Γαύδος, νότια της Κρήτης,
δεν είχε υφαλοκρηπίδα, άρα και ΑΟΖ, και επομένως η ΑΟΖ μας θα άρχιζε από την Κρήτη, άρα θα
έπαιρναν μεγαλύτερο κομμάτι οι Λίβυοι! (Παραδόξως τότε άρχισε η Τουρκία να ισχυρίζεται πως
η Γαύδος είναι Τουρκική νήσος και όλοι ψέλλιζαν
ότι ο Ερντογάν τρελάθηκε...). Ετσι πέρα από την
Ελλάδα, τη χώρα που «κυβερνούσε» ο «αγαπημένος», ο wonderful man των ΗΠΑ, έχανε ΑΟΖ και
η Ε.Ε. (δηλ. η Γερμανία!) της οποίας μέλος ήταν
(και δυστυχώς είναι ακόμη) η Ελλάδα. Γιατί δεν
έσπευσαν τότε να διαμαρτυρηθούν ΗΠΑ και Ε.Ε.
για την πρόκληση, ποιος ορμήνεψε το λιβυκό καθεστώς και ποιος επέτρεψε στην Τουρκία να «παραλογίζεται» και την Ελλάδα να σιωπά ;

Και όταν ΗΠΑ και Ε.Ε. επιχείρησαν να «βάλουν τάξη» στο μετακανταφικό χάος που αυτές προκάλεσαν, και άρχισαν τα συνέδρια από το 2015,
γιατί οι εκλεκτοί του Soros (και, φυσικά, ΗΠΑ και
γερμανική Ε.Ε.) Τσίπρας και Κοτζιάς ζήτησαν να
μην κληθεί η Ελλάδα σ’αυτά, παρά το ότι είχε θαλάσσια σύνορα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με τη Λιβύη ; (και ας μη σχολιάσουμε, τώρα, το πιθηκίσιο
θράσος του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί τη Ν.Δ. για την
απουσία της από τη σύναξη!)
Τώρα η Τουρκία αποθρασύνθηκε. Πέρα
από τις προκλήσεις σε Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο
και Κύπρο, «εξαφανίζει» το ελληνικό νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη μισή Κρήτη (Η Ντόρα δηλώνει
ότι θα υπερασπιστεί την Κρήτη...!), συνάπτει «μνημόνια» με τον «ανύπαρκτο» Σάρατζ και ετοιμάζεται
για de facto «νομιμοποίηση» με κάποιο YAVOUZ.
Και στη σύναξη των «ενδιαφερομένων» (τι δουλειά
έχουν στη Βόρεια Αφρική οι γόνοι του Χίτλερ; Θα
στείλουν μήπως κανένα δυστυχή νέο Ρόμελ;)
Στο Βερολίνο(!) αρνούνται με σκαιότητα να
κληθεί η Ελλάδα, η μόνη που πλήττεται άμεσα από
τους Τουρκολιβυκούς παραλογισμούς.
Η Ελλάδα, έστω αυτή της μητσοτακικής Ν.Δ.,
δείχνει να ξυπνά και να αντιδρά, έστω και καθυ-

Σύνοδος στο Βερολίνο της Μέρκελ για τα Τουρκολιβυκά ερήμην του θύματος!

(συνέχεια στη σελ. 6)

σελ. 6

(συνέχεια από τη σελ. 5)

Διεθνείς σχέσεις - αντιθέσεις... και η Ελλάδα στις μυλόπετρές τους

Σύνοδος στο Βερολίνο της Μέρκελ για τα Τουρκολιβυκά ερήμην του θύματος!

στερημένα (η πολύ προσεχής εξέλιξη θα δείξει το
αν το εννοεί πράγματι...). Ενεργοποιεί τριπλές και
τετραπλές «συμμαχίες», συνάπτει τον EASTMED
(χωρίς την Ιταλία ;) και απειλεί με veto σε όποια
απόφαση στους κόλπους της Ε.Ε. Πώς όμως θα
το εκδηλώσει, όταν ο διάδοχος του Κοτζιά και
Κατρούγκαλου(!) δηλώνει πως «οι αποφάσειςσυμφωνίες του Βερολίνου είναι στη σωστή κατεύθυνση και ενδέχεται στο μέλλον να κληθεί
Και μια «εύθυμη νότα» στο μουντό σκηνικό
Ο Α. Τσίπρας κατηγορεί τον Κ. Μητσοτάκη για την πολιτική κατενασμού στα ελληνοτουρκικά, γιατί δεν ορθώνει το ανάστημά του μπροστά
στις τουρκικές επιθέσεις, γιατί δεν εξανάγκασε τη
Μέρκελ να τον καλέσει στη μάζωξη του Βερολίνου
(ο ίδιος δεν το ήθελε) και αντιδρά στο ενδεχόμενο

και η Ελλάδα» (!!!);
Ετσι εκδηλώνεται η «εφαρμογή του Διεθνούς
Δικαίου» και η αλληλεγγύη «των στρατηγικών συμμάχων» και των «Εταίρων» μας. Και ο Ερντογάν
πανηγυρίζει, ο Πούτιν υπομειδιά, ενώ η Ελλάδα
«διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας» με τους επιδρομείς, επανασυζητά τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, (ΜΟΕ) και «λαμπροστολίζεται» για το σφαγείο της Χάγης !!!
να μπουν θαλάσσια φράγματα, διότι οι πλαστικές
βάρκες των λαθραίων δεν είναι... τσούχτρες), αντί
να τον ευχαριστεί που μαθαίνει ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Θα γελούσαμε, έστω και πικρά, με
τον απερίγραπτο αυτόν τύπο, αν οι καιροί δεν ήσαν
τόσο κρίσιμοι και δεν ανησυχούσαμε για το ποιόν
και το ποσόν του διαδόχου του...

Εν μέσω της εντεινόμενης τουρκικής επιθετικότητας, είναι απορίας άξιο τι ακριβώς προσπαθεί
να επιτύχει η κυβέρνηση με την πολιτική της. Από
τη μία φαίνεται ότι υπάρχουν κύκλοι στους κόλπους της που δεν επιθυμούν την πλήρη παράδοση
στην Τουρκία και στα εθνικά μας θέματα γενικότερα. Από την άλλη δε λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο αποτροπής και προετοιμασίας της χώρας
για την επερχόμενη καταιγίδα. Και αυτό, βέβαια,
μάλλον αντανακλά τη μητσοτακική πολιτική παράδοση και την αντίληψη του «κοσμοπολίτικου» κύκλου περί τον Πρωθυπουργό έναντι της Τουρκίας.
Τελευταίο παράδειγμα η ανάκληση της απόφασης για πάγωμα των ΜΟΕ με την Τουρκία εξαιτίας του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες. Το περιστατικό αυτό δε δείχνει απλά
και μόνο την αναποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Καταδεικνύει, κυρίως, την ελαφρότητα με την
οποία λαμβάνει ή ανακαλεί αποφάσεις εθνικής σημασίας και κυρίως την ψοφοδεή νοοτροπία της έναντι της Τουρκίας. Το περιστατικό όμως αυτό είναι
απλά το έσχατο παράδειγμα, αλλά όχι το πιο χαρακτηριστικό.
Στο Κυπριακό η κυβέρνηση σύρεται κυριολεκτικά πίσω από τις επικίνδυνες ακροβασίες του
Αναστασιάδη, που οδηγούν από υποχώρηση σε υποχώρηση και τελικά σε ένα σχέδιο πολύ χειρότερο
του Ανάν. Σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του εθνικού θαλάσσιου και εναέριου χώρου, εξακολουθεί
η ίδια κατευναστική πολιτική όλων των προκατόχων που ουσιαστικά επιτρέπει την κατοχύρωση των
τουρκικών παράνομων διεκδικήσεων ως καθημερινών πρακτικών και αμφισβητήσεων. Εκεί, όμως,
που η κύβερνηση οδεύει προς πλήρη αποτυχία με

ανυπολόγιστες συνέπειες (ακόμα και για την ίδια)
είναι το λαθρομεταναστευτικό. Δεν υπάρχει καμμία
αμφιβολία σήμερα ότι το λαθρομεταναστευτικό είναι πρόβλημα εν πολλοίς τεχνητά ελεγχόμενο από
την Τουρκία με στόχο την πληθυσμιακή αλλοίωση
της Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία πολυπληθούς μουσουλμανικής κοινότητας, τελικά σε βάθος
χρόνου πλειονότητας, στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα
και προστασία της Αγκυρας, προκειμένου η Ελλάδα να πάψει να υπάρχει ως έθνος – κράτος και τελικά να διαλυθεί.
Μπροστά σ’ αυτόν τον προφανή κίνδυνο η
κυβέρνηση από τη μία εξαγγέλλει κάποια μέτρα
θετικά (κλειστές δομές, επιτάγχυνση αξιολόγησης
αιτήσεων ασύλου, επαναπροωθήσεις), και από την
άλλη εγκαθιστά μόνιμα(;) λαθρομετανάστες σε όλη
τη χώρα, επιβραβεύοντας τη δράση των λαθροδιακινητών. Είναι προφανές ότι τα οικονομικά συμφέροντα που διαπλέκονται με τη διαχείριση του λαθρομεταναστευτικού είναι τεράστια και ίσως συνδεδεμένα και με κάποιους επιχειρηματικούς κύκλους κοντά στην κυβέρνηση. Και οι πιέσεις από
τους Ευρωπαίους να σηκώσει μόνη η Ελλάδα το
βάρος του προβλήματος και να μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών, αφόρητες. Ετσι, η παρούσα κυβέρνηση αδυνατεί να χαράξει και υλοποιήσει εθνική πολιτική για το πρόβλημα.
Διανύουμε πλέον στα ελληνοτουρκικά μια
άλλη φάση, που χαρακτηρίζεται από την ανοικτή
επιθετικότητα της Τουρκίας και όχι απλά από απαράδεκτες και συνεχείς προκλήσεις. Μπροστά σε
αυτό το γεγονός η πολιτική της κυβέρνησης είναι
από άτολμη έως εκκωφαντικά ανεπαρκής και ψοφοδεής. Και αυτό απλά για όσους από εμάς δεν υπάρχει η όποια δεύτερη σκέψη…

Τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά;

σελ. 7

Διεθνείς σχέσεις - αντιθέσεις... και η Ελλάδα στις μυλόπετρές τους
Αδιανόητη ακόμη και η σκέψη για προσφυγή στη Χάγη

Μετά το φιάσκο του «συνεδρίου» της Μέρκελ, του veto(!) του Μητσοτάκη και «των ανοικτών
διαύλων επικοινωνίας» με τον επιδρομέα(!) φθάσαμε ξαφνικά να «συζητάμε» την προσφυγή στη
Χάγη, για να οριστεί τι πρέπει να δώσουμε στους
Τούρκους!!!
Είχαν ακουστεί σποραδικά δειλές (αρχικά)
φωνές περί Χάγης, για να βολιδοσκοπήσουν τις
αντιδράσεις, και φαίνεται ότι έκριναν πως ωρίμασαν οι συνθήκες, μέσα στις αιωρούμενες προσδοκίες μερικών δεκάδων ευρώ(...;) για το μεγάλο άλμα
«όλα για τη Χάγη» και «αμαρτίαν ουκ έχουμεν
εμείς οι κυβερνώντες». Αλλωστε «οι δίαυλοι επικοινωνίας», παρά τις προκλήσεις, «είναι ανοικτές»
για όποια συμφωνία και κατευνασμό για την κλίκα του Ερντογάν.

Θυμίζουμε:

- Είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ε.Ε. (και Ελλάδα-Κύπρο) και Τουρκίας ότι, για να ανοίξουν τα
πρώτα ενταξιακά κεφάλαια, θα ανοίξουν τα λιμάνια της στα πλοία με Κυπριακή σημαία, πριν από
το άνοιγμα των δεύτερων κεφαλαίων. Οταν έφτασε η ώρα για τα δεύτερα χωρίς να έχει, φυσικά, η
προϋπόθεση εκπληρωθεί, ο Ερντογάν εδήλωσε :
«Το ότι συνάπτουμε μια συμφωνία δε σημαίνει
ότι πρέπει και την τηρούμε»
- Οταν αυτοπροσκλήθηκε ο Ερντογάν, πριν
λίγο καιρό, και συνεδρίαζε με τον Πρόεδρο (και τα
επιτελεία τους) και αναφέρθηκε η ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου (και της
θάλασσας φυσικά), ο Ερντογάν δήλωσε προκλητικά: «Εγώ δε γνωρίζω το Διεθνές Δίκαιο. Γνωρίζω όμως το Πολιτικό Δίκαιο»(!!!), δηλαδή το δίκαιο του ισχυρότερου στη ζούγκλα...
Και τότε και έκτοτε κανείς δεν τα εσχολίασε
ή τα υπενθύμισε. Τι είδους συζήτηση έκαναν, λοιπόν, οι προηγούμενοι και ιδιαίτερα ο Α. Τσίπρας
με τις πολύωρες συζητήσεις με τον, και κατά την
ομολογία του ίδιου, απολύτως αναξιόπιστου Ερντογάν και της κλίκας του ; Μήπως σχεδίασαν μαζί
όλα όσα ζούμε σήμερα και θα «ζήσουμε» (αν ζήσουμε...) αργότερα; Πότε θα μας τα πει ο Αλέξης;
Και, τώρα, ο Κυριάκος μόνος του (έχει δηλώσει: «Δεν πρόκειται να δεχτώ συνδιαχειριστή στα

Ελλάδα-Γαλλία-Συμμαχία

- Είναι γεγονός πως ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Μακρόν για κάποιους λόγους (που ευχόμαστε να είναι διαρκείας...) που δε γνωρίζουμε ακριβώς..., μας προσφέρει αφειδώς φράσεις συμπαράστασης, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, οπλισμό
(επί αδρά πληρωμή, όμως) και για άμεσο παράδειγμα... υπόσχεση να δεχθεί η χώρα του 400 νεα-

εξωτερικά θέματα κανένα», προς μεγάλη δυσφορία
του Δένδια και της κας Αικατερίνης...) τι θα κάνει
με τους ανοικτούς διαύλους του ; Θυμίζουμε :
Οταν ο σεβαστός, τότε..., πρώην πρόεδρος
Κ. Στεφανόπουλος ως «απλός πολίτης» με άρθρο
πρότεινε να παραπεμφθούν όλα τα θέματά μας με
την Τουρκία στη Χάγη και προκάλεσε τον πάνδημο
(πλην των «πρόθυμων», που όμως αιδήμονες εσιώπησαν τότε) σάλο που ακολούθησε, ο Κυρ. Μητσοτάκης, απλός βουλευτής τότε, εσχολίασε: «είναι
θετικό το ότι κάποιος ανακινεί θέματα που οι εν
ενεργεία πολιτικοί δε θα τολμούσαν να θίξουν!».
Τώρα που είναι εν ενεργεία πολιτικός και μάλιστα πρωθυπουργός μας θα τολμήσει να τα θίξει;
Κάτι τέτοιο έδειξε ότι ετοιμάζει. Συνεδρίασε με την
ηγεσία(!) του ανοικτά ανθελληνικού και φανερά φιλότουρκου ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Αμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής), του επίσημου εκπροσώπου (χρηματοδοτούμενου και από το Ελληνικό Δημόσιο!!) της «5ης φάλαγγας εντός των τειχών», αφού πρώτα είχε συνεδριάσει η ηγεσία αυτή
με τον Τούρκο πρέσβη και πήρε τις άμεσες και έμμεσες οδηγίες..!
Εννοείται πως στην παραπομπή αυτήν μας
σύρουν όλοι οι «στρατηγικοί σύμμαχοι» και «εταίροι», την επικροτούν με ενθουσιασμό όλα τα εδώ
όργανά τους και πως ήδη άρχισαν να «κελαηδούν»
και όλα τα παπαγαλάκια τους με την γραφίδα και το
μικρόφωνο στο χέρι. Και το χαρακτηριστικό αυτής
της συγχορδίας είναι ότι κανείς δεν θέτει ως προϋπόθεση την υπογραφή, το σεβασμό και την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και της θαλάσσης και μάλιστα επί μακρό χρονικό διάστημα, με πρώτο βήμα
την επέκταση των χωρικών υδάτων (και του αέρος) στα 12μίλια, κάτι που μόνο η Ελλάδα ανάμεσα στα 147 κράτη που το έχουν υπογράψει δεν έχει
κάνει!! Και, φυσικά, να έχει εκλείψει κάθε απειλή,
πρόκληση ή άλλη εχθρική ενέργεια και, πάλι φυσικά, ούτε ένας λαθραίος από τα τουρκικά παράλια
και όλοι οι αποσταλέντες (πλην, βέβαια, των προσφύγων) να έχουν σταλεί πίσω, δια της ιδίας οδού.
Μόνο τότε ας λειτουργήσουν «οι δίαυλοι»,
και ας απογοητευτούν οι ποικίλοι πάτρωνες των
εδώ ποικίλων ηγετίσκων.
ρούς λαθρομετανάστες, για να βοηθήσει στην ελάφρυνση της χώρας μας, ιδιαίτερα των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου μας που ο Ερντογάν τα «θεωρεί» ήδη δικά του.
Μήπως δεν έχουμε ενημερώσει τον κ. Μακρόν για τους εκατοντάδες χιλιάδες (οι περισσότεροι των οποίων είναι νεαροί...) λαθρομετανάστες «μας» ή μήπως απλώς μας κοροϊδεύει ;

σελ. 8

Ο Μητσοτάκης συσκέπτεται με το ΕΛΙΑΜΕΠ, Ροζάκη, Παπαχελά και τους ομοίους τους!!
Ο γνωστός για την ελληνολατρία του Κ. Σημίτης (μαζί με τον αυτάδελφό του Ροζάκη, που τον
είχε μάλιστα υφυπουργό Εξωτερικών... ιδεών και,
όταν ξεσηκώθηκαν ακόμη και οι λίθοι, τον έστειλε στη... Χάγη) ίδρυσε το ΕΛΙΑΜΕΠ, το περιώνυμο άντρο όλων όσων βυσσοδομούν κατά της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας και ειδικά υπέρ της υποταγής μας στην Τουρκία, με ανέλεγκτες χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εκδόσεις,
video κ.λπ που εξυμνούν τον παράδεισο της περιόδου της Τουρκοκρατίας, που έφθανε μέχρι(!) και
μεικτούς γάμους μετά τον εξισλαμισμό(!). Μέσα
εκεί παρήλασαν «περιώνυμοι» καθηγητάδες, «διανοούμενοι», κουλτουριάρηδες «αριστεροί» κ. άλλοι τοιούτοι, όπως οι πρέσβεις Ζέπος (Δ/ντης του
Γραφείου Σημίτη και φανατικού πολέμιου του μεγάλου Μολυβιάτη!), Ηρακλείδης (σύμβουλος του
ΓΑΠ) και άλλοι, όπως ο Παγουλάτος ο Δ. Καιρίδης(!), βουλευτής του Κυριάκου, Ντόκος σύμβου-

λος ασφαλείας του... Κυριάκου, ο γνωστός(!) Τσούκαλης, ο απαραίτητος Παπαχελάς και άλλοι πολλοί.
Μαζί τους, βέβαια, θα ήταν και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ (πλην του Αριστερού Ρεύματος), αλλά αυτοί θα
προτιμούσαν να δρουν ανεξάρτητα (όπως φανταζόμαστε οι νεήλυδες εκ του ΠΑΣΟΚ) και, φυσικά,
όλο το επιτελείο του... μεγάλου φιλέλληνα Soros.
Με τα ηγετικά, τώρα, στελέχη του ΕΛΙΑΜΕΠ, την προηγούμενη Τρίτη (21/1/2020) και
άλλους αξιωματούχους (Ροζάκης) συσκέφθηκε, μυστικά, ο Κυριάκος, για εθνικούς λόγους!!
Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί σύσκεψη
του ΕΛΙΑΜΕΠ με τον Τούρκο πρέσβη(!!!) στην
Αθήνα και τα συμπεράσματά της (απειλές κ.λπ)
συζήτησε ο Ελληνας (!) Πρωθυπουργός με τους
ανωτέρω...
Να ελπίσουμε ότι «έριχνε στάχτη στα μάτια» ο Κυριάκος, για να υπερασπιστεί τις «κόκκινες
γραμμές» του, άγνωστες στους Ελληνες ; Χλωμό...

Τον τελευταίο καιρό ένα καινούριο θέμα
διαμάχης των «μεγάλων» στο οποίο «αναγκαστικά»
εμπλέκεται και η Ελλάδα, με αναμενόμενα
αποτελέσματα... είναι και η νέα τεχνολογία των 5G,
δηλαδή εξέλιξη Αμερικάνικη, αλλά με Κινέζικη
εφαρμογή της μέσω, κυρίως της εταιρείας της
Huawei, κάτι που εξοργίζει τους Αμερικανούς για
διάφορους λόγους.
Η ανάπτυξη και εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την
ύπαρξη γενεών (εκδόσεων) (Generations). Για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα πρώτης γενιάς 1G είχαν αναλογική κωδικοποίηση, ενώ τα δεύτερης γενιάς 2G ψηφιακή κωδικοποίηση. Η 2η γενιά (2G)
χρησιμοποιείται και σήμερα στα απλής χρήσης κινητά, που δεν υποστηρίζουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Τα δίκτυα πρώτης γενιάς αναπτύχθηκαν περιορισμένα στις ΗΠΑ και προτού κάνουν την εμφάνισή τους τα ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής τα οποία
ξεκίνησαν δειλά δειλά κοντά στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και συνυφασμένα με το ψηφιακό δίκτυο 2G (GSM) παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών που υποστήριζε φωνή και την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS).
Οι επόμενες γενιές 3G,4G και 5G αναπτύχθηκαν συνάμα με την εμφάνιση του διαδικτύου και
όσο ανεβαίνει ο αριθμός της γενιάς, τόσο αυξάνει
η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων.
Με τη ραγδαία λοιπόν ανάπτυξη του διαδικτύου έγινε φανερό ότι πολλές μεγάλες πολυεθνικές
θα «μπαίναν στο παιχνίδι». Ο έλεγχος της πληροφορίας και ποιος τη διακινεί έγινε φανερό ότι είναι υψίστης σημασίας. Ηδη τεχνολογικά βρισκό-

μαστε στα δίκτυα 4ης γενιάς (4G) και οι εφαρμογές και διευκολύνσεις που παρέχει, μέσω της γρήγορης και άμεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο, είναι
σημαντικές. Η επόμενη γενιά 5G θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση στο διαδίκτυο και
θα κάνει εφικτή την πρόσβαση περισσότερων συσκευών, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους. Μερικές από τις εφαρμογές είναι η αυτόνομη οδήγηση, η επικοινωνία μεταξύ των αυτόνομων οχημάτων, η άμεση μέτρηση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος στους μετρητές. Η 5η γενιά (5G) αναμένεται να γίνει εμπορικά διαθέσιμη το 2021. Μέχρι τώρα είναι σε πιλοτικό στάδιο.
Ομως τίθεται ζήτημα, αν τα δίκτυα 5G είναι βλαβερά για την υγεία, δεδομένου ότι σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, χρησιμοποιούνται
υψηλότερες συχνότητες, οπότε χρειάζονται περισσότερες κεραίες, ώστε να καλύψουν μια περιοχή
καθώς και περισσότερους χρήστες. Η διαμάχη για
το αν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι βλαβερά
για την υγεία, είναι ένα όχι καινούριο ζήτημα και
πρέπει να γίνουν περαιτέρω ανεξάρτητες έρευνες.
Επίσης προκύπτουν πολύ σοβαρά θέματα
κυβερνοασφάλειας. Κανένας δε θα ήθελε να διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες κυρίως μέσω μολυσμένου λογισμικού από τρίτες εταιρείες υπηρεσιών ή ακόμα λογισμικού το οποίο γίνεται σε επίπεδο προμηθευτή, ο οποίος παρέχει το ραδιοεξοπλισμό (firmware). Κι εδώ φαίνεται ο υπόγειος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αυτό φαίνεται κι από
τον αποκλεισμό της Huawei στις ΗΠΑ. Μαζί με τις
ΗΠΑ έχουν ευθυγραμμισθεί οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και της

H διεθνής (γεω)πολιτική διαμάχη για τα δίκτυα κινητής 5ης γενιάς (5G)

→

σελ. 9
Ιαπωνίας. Η Ρωσία μάλλον ακολουθεί τις ΗΠΑ στο
θέμα της Huawei η οποία έχει την τεχνολογία για
τη διάδοση της 5ης γενιάς, ενώ στις χώρες της Δύσης
και στις ΗΠΑ επινοήθηκε και δοκιμάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου η 5η γενιά. Η Ε.Ε. δεν έχει ενιαία στάση, πχ στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουν
ξεκινήσει έρευνες για τα δίκτυα της Huawei, ενώ
η Ισπανία περιμένει την απάντηση της Κομισιόν.
Εν τω μεταξύ όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας του κόσμου συνάπτουν συμφωνίες με μεγάλους κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού κεραιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα οι εταιρείες
Vodafone, Wind έχουν συμφωνήσει με τη Huawei,
ενώ η Cosmote με τη Φιλανδική Nokia και τη Σουηδική Ericsson. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Cosmote
στο σταθερό δίκτυό της χρησιμοποιεί προϊόντα της
Huawei. Στη συνάντηση Τραμπ-Μητσοτάκη στο

Λευκό Οίκο ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στην Ελληνική πλευρά να αποκλείσει τη Huawei από την Ελληνική αγορά και να αναζητήσει εναλλακτικούς προμηθευτές. Η Huawei προμηθεύει επίσης εξοπλισμό
σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Κι εδώ πρέπει η χώρα μας
να βρει τις δέουσες ισορροπίες, δεδομένου ότι οι
μεγάλες χώρες, μέσω πολιτικών εκβιασμών και
επιρροών, θα προσπαθήσουν να προωθήσουν τις
«δικές τους» εταιρείες.
Το ζήτημα είναι τεράστιο (πολιτικό, οικονομικό και τεχνικό) και εμπλέκονται πολλοί παίκτες και τίθενται επιπλέον και ζητήματα συμβατότητας του ραδιοεξοπλισμού, καθώς και του τερματικού εξοπλισμού (κινητά τηλέφωνα), όπως επίσης
θέματα υγείας και οικολογίας, όσον αφορά επίσης και το τι εξορύσσεται προκειμένου να κατασκευασθούν τα εξελιγμένα κινητά και όχι μόνο...

Μέσα στον καταιγισμό «καλών ειδήσεων»,
λόγω της εξόδου μας από το μνημόνιο που
προσπάθησε να μας πουλήσει η προηγούμενη
κυβέρνηση, αλλά και τον άνεμο αισιοδοξίας που
προσπαθεί με όλα τα μέσα να μας επιβάλλει η
τωρινή έχουν περάσει στα ψιλά οι νέες εργασιακές
σχέσεις που προσπαθούν να επιβληθούν και
επιβάλλονται καθημερινά, όπως και οι θέσεις
εργασίας που χάνονται και που πρόκειται να
χαθούν. Οι ισχυρές συλλογικές συμβάσεις είναι
ο νούμερο ένα στόχος.
Κλασσικό παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιώς.
Αφού η τράπεζα έδωσε τη διαχείριση όλων των
κόκκινων δανείων σε σύμπραξη, με κύρια εταιρεία
το Σουηδικό fund Intrum, αποφάσισε να χαρίσει και
όλο το προσωπικό της, περίπου 1200 άτομα, στη
εταιρεία. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη συμφωνία,
η οποία επετεύχθη με την προηγούμενη κυβέρνηση,
συμμετέχει και η εταιρεία Quant θυγατρική της
Qualco, στην οποία πρόεδρος είναι ο κ. Ορέστης
Τσακαλώτος, ξάδερφος του γνωστού «αριστερού»
πρώην υπουργού οικονομίας…
Στ η σ υ μ φ ω ν ί α π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ν ό τ ι
οι εργαζόμενοι του τμήματος διαχείρισης
κόκκινων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς θα
«μεταβιβαστούν» στη νέα εταιρεία, χωρίς βεβαίως
να έχει υπάρξει προηγουμένως συμφωνία με τους
εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δέχονταν συχνά
ασφυκτικές πιέσεις για να υπογράψουν στη νέα
εταιρεία, χάνοντας ουσιαστικά όλα τα δικαιώματα
που έχουν ως τραπεζικοί. Οι αρχικές αντιδράσεις
των εργαζομένων να μην υπογράψουν κάμφθηκαν
με απειλές για μεταθέσεις σε δύσκολες θέσεις ή με
θέσεις «ψυγείο». Όσοι τελικά δεν υπέκυψαν στις
απειλές, περίπου 350 άτομα, ειδοποιήθηκαν από
την Τράπεζα να μαζέψουν τα πράγματά τους και

να πάρουν όλο το υπόλοιπο της αδείας τους. Ηδη
η τράπεζα ανακοίνωσε την απόλυση των πρώτων
24 εξ’ αυτών.
Στον ΟΤΕ, που μετράει γύρω στους 12.500
εργαζόμενους, οι φήμες, που κυκλοφορούν στους
διαδρόμους, μιλάνε για μείωση του προσωπικού
κατά 9.000! Ξεκίνησε πέρυσι με την «εθελούσια»
έξοδο όλων των φυλάκων του οργανισμού. Φυσικά,
υπήρχαν πιέσεις για όλους όσους αρνιόνταν την
«εθελούσια» έξοδο. Οι, ουσιαστικά, απολύσεις των
φυλάκων πέρασαν στα ψιλά γράμματα, σε αντίθεση
με την υπόσχεση της διοίκησης της Deutsche Telecom ότι θα προσλάβουν 100 άτομα στα επόμενα
χρόνια κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό!
Στα άμεσα σχέδια του οργανισμού είναι να
παραχωρηθούν όλοι οι τεχνικοί πεδίου σε θυγατρική
εταιρεία, τα καταστήματα που ανήκουν στον
όμιλο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα τμήματα.
Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για τη γερμανική
Deutsche Telecom, είναι η συλλογική σύμβαση
εργασίας και τα δικαιώματα που απορρέουν από
αυτήν.
Η «προστάτιδα» της εργασίας Εργάνη
Το σύστημα Εργάνη που εφαρμόζεται εδώ
και λίγο καιρό είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα για
την εργασία, όπου υποχρεώνει τους εργοδότες να
συμπληρώνουν ηλεκτρονικά και από πριν όλα τα
στοιχεία των εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε
το αντίγραφο πίνακα προσωπικού ή απόσπασμα
αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται
εκτός της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου/
υπεργολάβου και την καταχώρηση υπερεργασίας
ή/και υπερωριακής απασχόλησης πριν αυτή συμβεί.
Είναι αλήθεια ότι με την εφαρμογή του
συστήματος Εργάνη υπήρξε μία αναστάτωση στις
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εταιρείες που εξανάγκαζαν τους εργαζόμενους
να δουλεύουν αμισθί υπερωρίες, πολλές φορές
σε εξαντλητικό βαθμό. Πολλές εταιρίες, γνωστές
στην αγορά για τα εξαντλητικά ωράρια που
επιβάλλουν στους εργαζόμενους, μετά από μεγάλα
πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές
(ελπίζουμε μόνο να μην μένουν στα χαρτιά, αλλά
να εισπράττονται κιόλας!) έδωσαν σαφείς οδηγίες
προς τους εργαζόμενους να εγκαταλείπουν την
εργασία τους μετά το πέρας του ωραρίου τους,
ακόμα και αν εργάζονται εκτός της έδρας της
επιχείρησης.
Στην εποχή του καπιταλισμού που ζούμε
θα ήταν παράλογο οι εργαζόμενοι να δουλεύουν
8ώρο! Έτσι οι εταιρείες, ευτυχώς μόνο αυτές
που μπορούν λόγω της τεχνολογίας, όπως για
παράδειγμα οι εταιρείες πληροφορικής ή διάφορες
συμβουλευτικές, επιβάλλουν στους εργαζόμενους

να δουλεύουν από το σπίτι τους, κάνοντας χρήση
των νέων τεχνολογιών πολλές φορές περισσότερο
χρόνο από όταν δούλευαν στο χώρο εργασίας.
Στην αγορά έχει αρχίσει δειλά να
ξεπροβάλλει και η εργασία από το σπίτι μία ή 2
φορές την εβδομάδα. Πολλές εταιρίες κάνοντας
χρήση των νέων τεχνολογιών, και προβάλλοντας ως
κέρδος για τον εργαζόμενο το χρόνο που εξοικονομεί
αυτός για την μετάβασή του στο φυσικό χώρο
εργασίας, επιτρέπουν στον εργαζόμενο την εργασία
από το σπίτι του. Η αλήθεια είναι ότι όφελος έχει
και η εκάστοτε εταιρεία, αφού εξοικονομεί πόρους
λόγω της μη φυσικής παρουσίας των εργαζομένων.
Ομως, για να είμαστε δίκαιοι, πράγματι αυτό είναι
και προς όφελος των εργαζομένων, αρκεί φυσικά
να μπορεί να ελεγχθεί ο πραγματικός χρόνος
εργασίας τους, όπως ξεκίνησε να εφαρμόζεται
με το σύστημα Εργάνη.

Η νέα κυβέρνηση εμφανίζεται σ’αυτό το πρώτο εξάμηνο ως... ευαίσθητη κοινωνικά και ως έχουσα στόχους κάποιας ικανοποίησης των αναγκών
«των μη εχόντων» και μάλιστα ευρύτερης στο...
απώτερο μέλλον, επωφελούμενη της μάστιγας των
μνημονιακών χρόνων και ιδιαίτερα των 4,5 ετών
της συριζαίικης λαίλαπας, της αυτοαποκαλούμενης Αριστεράς... Και, σε ένα βαθμό πράγματι, κάτι
έπραξε και, σχεδόν «δίκαια» έδωσε μια τέτοια εικόνα, για σκοπούς μάλλον ευκρινείς...
Ομως η Ν.Δ. είναι ένα γνήσιο δεξιό κοινωνικά κόμμα, αυτοονομαζόμενη φιλελεύθερη, στην
πραγματικότητα (η μητσοτακική τουλάχιστον εκδοχή της) μάλιστα ακραία νεοφιλελεύθερη, υπέρ
«των εχόντων», κάτι που, ευτυχώς, δε συγκρατήθηκε και μέσα στην ακατάσχετη φλυαρία του το
αποκάλυψε ο Υπουργός της... Ανάπτυξης δηλώνοντας ότι κάποια οικονομική, επιστημονική(!) επιτροπή αποφάνθηκε πως 200 ευρώ είναι αρκετά
να καλύψουν τις ανάγκες οποιουδήποτε. Ο ίδιος
φρόντισε να δηλώσει ότι «προσωπικά» δε συμφωΗ κατάργηση της Αργίας των Τριών Ιεραρχών
Τα τελευταία χρόνια η εορτή (σχολική, κυρίως) των Μεγάλων (τριών) Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου) είχε κηρυχθεί αργία και η Υπουργός Παιδείας
κ. Κεραμέως, γνωστή «δημοκρατικιά» (κατά τη σημασία των Συριζαίων...), την επανέφερε στην παλαιότερη (και πολύ ορθότερη) χρήση της. Ως σχολική εορτή ετελείτο με εκκλησιασμό και αφιερώσεις, με ομιλίες και αναλύσεις για το μεγάλο έργο
των Μεγάλων Βασιλείου, Γρηγορίου και Χρισοστόμου, των θεμελιωτών του εξελληνισμού του
αρχικού Χριστιανισμού και του εκχριστιανισμού
του Μέσου και Νέου Ελληνισμού ως Ορθοδοξίας.

νεί σε αυτό, χωρίς όμως να διευκρινήσει αν εκείνος πιστεύει σε μεγαλύτερο ή... μικρότερο ποσό!!!
Δε χρειάζεται σχολιασμός αυτής της, καθεαυτήν, ανοησίας, όμως, για να είμαστε δίκαιοι
και... καλόπιστοι, πρέπει να διερωτηθούμε μήπως
ο κ. Αδωνις εννοούσε ότι το ποσό αυτό είναι μικροχαρτζιλίκι, αφού ο ιδιώτης ή δημόσιος εργοδότης θα έχει προηγουμένως εξασφαλίσει άνετη στέγη, αρκετά ιμάτια και υποδήματα, ικανοποιητική
τροφή (κάθε πότε π.χ. αστακό;) εισιτήρια μεταφοράς και ταξιδίων, έξοδα προστατευόμενων προσώπων, μόρφωση, υγεία, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
χώρους για ερωτικές απολαύσεις (των νέων, όπως
είχε υποσχεθεί ο «αριστερός» Τσίπρας) φως, νερό,
τηλέφωνα;
Ανοησία, γιατί, μάλλον(!), δεν εννοούσε κάτι
τέτοιο, οπότε πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, ώστε
να αποφύγουμε αυτά που μας ετοιμάζουν.

Τα 200ευρώ μισθός-σύνταξη αρκούν!

Και, φυσικά, στα μέτρα αυτά δεν
υπάγεται η φυγή στο εξωτερικό...
Αν όντως έτσι θα εορτάζεται και τώρα, πολύ
καλά έπραξε η κ. Κεραμέως!
Μια πληροφορία για κάποιους που ανησυχούν
μην τυχόν αδικούμε την... Τουρκία.
Εάν μετρήσουμε το σύνολο των ακτογραμμών
όλων των νησιών, έστω και μόνο του Αιγαίου, θα δουν
οι ανησυχούντες ότι είναι πολλαπλάσιο αυτών της
Τουρκίας. Φανταζόμαστε τώρα πως δεν θα κόπτονται
μαζί με Κοτζιά, Αλέξη και σία για θαλάσσια, παράνομα
πλέον, δικαιώματα αυτής.
Αρα, θα επαναστατήσουν για τις νέες παραβιάσεις
στα χωρικά μας ύδατα και γενικότερα στα κυριαρχικά
μας δικαιώματα με το Oruc και τα καλώδιά του. Ετσι ;

