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Για τις εκλογές Μαΐου – Ιουνίου 2019

- Το Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ΑΣΚΕ, δεν παίρνει μέρος σ’αυτές τις
εκλογές. Και για μεν τις αυτοδιοικητικές εκλογές οι καταστατικές του θέσεις δεν το επιτρέπουν, όπως θα δούμε
παρακάτω. Για δε τις ευρωεκλογές (όπως, πιθανότερο, και στις προσεχείς εθνικές) για καθαρά οικονομικούς
λόγους, που οφείλονται στο οικονομικό σκέλος του «πειράματος», που σχεδίασαν οι εμπνευστές του σε βάρος
των ασθενέστερων τάξεων και εκτελούν οι «πρόθυμοι» όλων των μετά το 2009 πολιτικών, με επικεφαλής τους
Γιωργάκη, Τσίπρα και τους περί αυτούς, αλλά και των ομολόγων τους της ΝΔ.
- Ομως η θέση μας για όλες τις εκλογές είναι σταθερή: ΟΧΙ στην Αποχή, ΟΧΙ στο Λευκό ή το Ακυρο.
Ναι στη θετική ψήφο σε όποιους, έστω και κατά προσέγγιση, εκφράζουν αυτό που αντιπροσωπεύει τις
αγωνίες και τις κοινωνικές, εθνικές και πολιτικές επιθυμίες μας. Και αυτοί, φυσικά, δε θα προβάλλονται από τα
συστημικά ΜΜΕ, που όλα υπηρετούν στη χώρα μας τους στόχους της Νέας Τάξης, της καταστροφικής για έθνη και
λαούς Παγκοσμιοποίησης, παρά τον αντίθετο άνεμο που ήδη πνέει παντού και που, για την ώρα, δεν εκφράζεται,
όπως θα έπρεπε, από ειλικρινείς, προοδευτικές και αυθεντικά αριστερές πολιτικές δυνάμεις, εκτός της Γαλλίας
(Μελανσόν) και από άλλες, ίσως, μικρότερες δυνάμεις σε άλλες χώρες. Και μην ξεχνάμε ότι η νέα μεγάλη
παγκόσμια, αντίθεση ανάμεσα στη Νέα Τάξη της Παγκοσμιοποίησης και τη συνεχώς αυξανόμενη τάση
επιβίωσης και εδραίωσης των Εθνών, που σήμερα μαίνεται κυρίως στην ΕΥΡΩΠΗ, επηρεάζει καταλυτικά,
τις ευρωεκλογές, όπως και αυτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ετσι οι θέσεις του ΑΣΚΕ γι’αυτές είναι σαφείς
υπέρ του Εθνους, της Κοινωνικής δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας.

Για τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση

Πρέπει, λοιπόν, να ψηφίσουμε όλοι στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με τη γενική θέση
του ΑΣΚΕ. Ειδικά, μάλιστα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και για το Συνδικαλισμό· η θέση του ΑΣΚΕ είναι
ότι δεν πρέπει οι θεσμοί αυτοί να εξαρτώνται από κόμματα, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις ιδιαιτερότητες
του τόπου ή της εργασίας τους, και επομένως κανένας με κομματική, ή κυβερνητική ιδιότητα ή δέσμευση δεν
μπορεί να μετέχει σε αυτές.
Είναι γεγονός ότι με την υπερσυγκεντρωτική μορφή που έχουν δώσει στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο
αριθμός των ανεξάρτητων από κόμματα (ξενοκίνητα, μάλιστα, σχεδόν όλα) προοδευτικών πολιτών που διεκδικούν
την εκλογή τους σε Δήμους και πολύ περισσότερο σε Περιφέρειες περιορίζεται. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν (όπως
για παράδειγμα η παράταξη «Αθήνα για την Ελλάδα» του Γιώργου Καραμπελιά για το Δήμο της Αθήνας και
η παράταξη «Πρώτη δύναμη για τη Μακεδονία» του Γαβριήλ Αβραμίδη για την περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας), έστω κι αν δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις επιλογής.

Γενικά κριτήρια επιλογής

Δε νοείται στήριξη σε υποψήφιους που διατελούν ή διατελέσανε κομματικά και κυβερνητικά στελέχη, σε
ανεπάγγελτους επαγγελματίες πολιτικούς και λοιπά προϊόντα του κομματικού σωλήνα
Δε νοείται στήριξη στους υποστηρικτές της Παγκοσμιοποίησης και της Ευρωλαγνείας, στους συνδαιτημόνες
των Soros, Φούχτελ και Σία. Στους φαν κάθε λογής ΜΚΟ που ευνοούν την... προσέλευση ορδών απρόσκλητων
που κατακλύζουν τα νησιά. Δε νοείται στήριξη σε απάτριδες και οπαδούς της... «πολυπολιτισμικότητας»
Δε νοείται στήριξη σε ναζί και φασίστες, τους βολικούς αντιπάλους των συριζαίων, οι οποίοι τους προβάλλουν
ως σκιάχτρα, για να κατηγορούν έτσι όσους είναι αντίθετοι με το ξεπούλημα της Ελλάδας που ήδη δρομολογούν.
Πέραν τούτων, όμως, απαιτείται πριν από κάθε επιλογή, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να μετρούν η
στάση ζωής, οι πολιτικές θέσεις και, πάνω απ’όλα, η Αξιοπιστία του όποιου υποψηφίου. (αναλυτικότερα στο
τελευταίο (179) φύλλο της «Ενημέρωσης του ΑΣΚΕ», και γενικότερα στην ιστοσελίδα του).

Για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου

Πλησιάζουμε στις Ευρωεκλογές και καμμία συζήτηση περί Ε.Ε. και ΕΥΡΩ, ωσάν να έπαψε η ένταξή μας σ’αυτήν
να αποτελεί το κορυφαίο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και Εθνικό πρόβλημα (τουλάχιστο...) της
Ελλάδας. Η αμφισβήτηση της Ε.Ε. υπήρχε προ του 1980 και μετά, όταν άρχισαν να φαίνονται τα καταστροφικά
αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της Δημόσιας, ιδιωτικής και εθνικής ζωής των Ελλήνων πολιτών. Και κορυφώθηκε
μετά το 2011, με την επιβολή και εφαρμογή του πρώτου μνημονίου, με εμπνευστές τους Αμερικανούς του Δ.Ν.Τ.
(Γιωργάκης) και τους «εταίρους» της Γερμανόστροφης Ε.Ε. (Μητσοτάκηδες και στη συνέχεια Τσίπρας).
Οι λέξεις ΕΥΡΩ και Ε.Ε. προκαλούσαν τότε γενική αποστροφή. Από τότε οι ελπίδες, φρούδες δυστυχώς,
ανατροπής των Μνημονίων εναποτέθηκαν στα Ζάππεια και τους δισταγμούς πλήρους εφαρμογής του Σαμαρά
(κάτι που οδήγησε στην απομάκρυνσή του) και μετά (η μεγάλη ειρωνεία) στην τερατώδη Απάτη του Τσίπρα και τη
μνημειώδη ανατροπή του Δημοψηφίσματος (2015) από ΟΧΙ σε ΝΑΙ.
- Αποτέλεσμα: η απρόσκοπτη, για την ώρα, πορεία του «ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ» και η καταστροφή του
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ, και μάλιστα με... αριστερές επευφημίες! Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα συστημικά ΜΜΕ, με τη
συνδρομή όλων ανεξαιρέτως των κοινοβουλευτικών κομμάτων απεύχονται την Απελευθέρωση της Ελλάδας απο το
θανάσιμό εναγκαλισμό της από τη γερμανική Ε.Ε., τονίζοντας διαρκώς την οριστική και αμετάκλητη (!!), (όπως
και για την επαίσχυντη «συμφωνία» των Πρεσπών!), παραμονή της Χώρας μας στην Ε.Ε. (και το ΕΥΡΩ της). Και
έτσι κατάφεραν (νομίζουν...) να εξοβελίσουν από τη δημόσια συζήτηση την αμφισβήτηση της Ε.Ε. (του θύτη της
Ελλάδας) και του ΕΥΡΩ της και μάλιστα με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας!!! Η μεγάλη
πλειονότητα, όμως, των Ελλήνων πολιτών, που δεν εκπροσωπούνται (αυτό, για την ώρα, το έχουν καταφέρει) στη
Βουλή, άλλα πλέον πρεσβεύουν, αυτά που είχε προβλέψει το ΑΣΚΕ και έχουν αναλυθεί στην έκδοσή του ΑΣΚΕ4, «H ΕΛΛΑΔΑ στην ΕΟΚ-Ε.Ε. Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ»
(2006), που βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ.
Γνωρίζουν πλέον πόσο προστατεύεται η Δημοκρατία στην ΕΛΛΑΔΑ, πόσο μας προστατεύει την Ακεραιότητα
της χώρας μας (πάντοτε στο πλευρό όσων μας επιβουλεύονται, π.χ. στο Σκοπιανό), πόσο υποβοηθούν την Ανάπτυξη,
δεσμεύοντας π.χ. για 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία και αφαιρώντας την ιδιωτική, κινητή και ακίνητη,
από τους Ελληνες πολίτες, διώχνοντάς τους από τη χώρα και αντικαθιστώντας τους με εκατομμύρια Ασιάτες και
Αφρικανούς. Και πόσο προστατεύουν την Υγεία(«κοστοβόρα...»), την Παιδεία, απαιτώντας π.χ. άγνοια της ιστορίας
μας, της γλώσσας μας και της ιδιοπροσωπίας μας, την Ελληνική Ορθοδοξία και γενικότερα τον πολιτισμό μας.
(αναλυτικότερα, και για τα παραπάνω στο φύλλο 179 της «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ του ΑΣΚΕ» και στην ιστοσελίδα μας).
Επομένως, πέραν των όσων αναφέρθησαν για τις εκλογές στην Αυτοδιοίκησης πρέπει, ειδικά για τις ευρωεκλογές,
να αποκλεισθεί η Αποχή, Λευκό ή Ακυρο, ιδιαίτερα γι’αυτούς που είναι αντίθετοι στην Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ. Ετσι:
Πρέπει να καταψηφιστούν τα κόμματα που είναι υπέρ του ΕΥΡΩ και, άμεσα ή έμμεσα, υπέρ της Ε.Ε. και να
υπερψηφιστούν όσοι προοδευτικοί, κατ’αρχήν, εκφράζουν την αντίθεσή τους και στα δύο.
Και πιο συγκεκριμένα:
Δεν θα πρέπει να υπερψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι παρατρεχάμενοί του, μια που είναι το κύριο όργανο της
Νέας Τάξης των (προ Τραμπ) ΗΠΑ, Ε.Ε., Soros και σία, πέραν των εγκλημάτων που διαπράττει κατά των Ελλήνων
πολιτών, της Ελλάδας και γενικότερα του Ελληνισμού, καθημερινά εξαπατώντας, όπως με το σύνθημα «άμεση
κατάργηση των Μνημονίων με ενός άρθρου νόμο»!!!
Δε θα’πρεπε να υπερψηφιστούν Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ Η πρώτη με το Μητσοτάκη, ακραιφνή μνημονιακό
νεοφιλελεύθερο, υπέρμαχο της Ε.Ε. και του Ευρώ. Το δεύτερο, που απέσπασε την ψήφο των Ελλήνων το 1981 με
το σύνθημα Εξω από την ΕΟΚ, και παρά την κάποια συμπαθεια που προκλήθηκε από τη χυδαία προσπάθεια άλωσής
του από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και τα δύο το ίδιο όργανα της Αμερικανοευρωπαϊκής παγκοσμιοποίησης και υπερασπιστές
των μνημονίων, όπως και των ανθελληνικών επεμβάσεων του Soros.
Δεν πρέπει να υπερψηφιστεί, φυσικά, η Χρυσή Αυγή και μόνο για το γεγονό ότι είναι ο απόλυτος εχθρός της
Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και επομένως εχθρός όποιας πραγματικά προοδευτικής κοινωνικής πορείας.
Από τα υπόλοιπα κόμματα πρέπει να γίνει η επιλογή με βάση τα προηγούμενα κριτήρια ή, έστω, με κάποια
απ’αυτά, μια που πρέπει, ούτως ή άλλως, να ψηφίσουμε κάποιο, π.χ. τη ΛΑΕ, παρά τις σοβαρές ενστάσεις για
μερικές «συνιστώσες» της, το ΜΛ-ΚΚΕ, για τη σταθερή αντίθεσή του στην Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ της, το ΚΚΕ, παρά
τις αρκετές επιφυλάξεις, ή όποιο άλλο επιλέξετε από αυτά.

Στις εκλογές αυτές δε χωρούν ψευτοδιλήμματα και αδιαφορία, που τροφοδοτούν τη
διαιώνιση της οιονεί κατοχής της πατρίδας μας. Η αντίθεση στη Γερμανοκρατούμενη
Ε.Ε.και στους εγχώριους υποτακτικούς της Νέας Τάξης ας τις μετατρέψουμε σε
ελπίδα για την Ελληνοποίηση των κομμάτων και αναβάθμιση του Αγώνα για Εθνική
και Κοινωνική Απελευθέρωση και τη διεύρυνση και εμβάθυνση της Δημοκρατίας.
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