
 
Δεν θα είναι εύκολη η απαλλαγή από τους συντελεστές της απειλούμενης 

καταστροφής μας 
Μέσα στον καταιγισμό των καθημερινών εξελίξεων, των απειλών και των αλληλοδιαψευδόμενων 

δηλώσεων (όλοι τους, και ιδιαίτερα οι, για την ώρα, κυβερνητικοί, ψέυδονται με την άνεση που αναπνέουν), 

την πλημμύρα των λαθρομεταναστών και των ληστειών και των ήδη δρομολογούμενων καταστροφών σε όλα τα 

εθνικά θέματα, εσωτερικού και εξωτερικού (που οι πολλοί, τρομοκρατημένοι μπροστά στην οικονομική θύελλα 

που πλησιάζει, δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν...). Το μόνο που επικρατεί γενικά είναι η πλήρης σύγχυση 

και ο πανικός. 

Ο απόλυτος παραλογισμός στο πολιτικό σκηνικό 
Στο πολιτικό σκηνικό, για πρώτη φορά στα 200 περίπου χρόνια «ελεύθερης» Ελλάδας, επικρατεί το 

απόλυτο αλαλούμ. Η συμπολίτευση, με την μεγαλύτερη και πιο απροκάλυπτη «κωλοτούμπα» της ελληνικής 

ιστορίας, στερείται και της ελάχιστης, έστω, λαϊκής νομιμοποίησης. «Διαμαρτύρεται» (!), για τη συμφωνία-

εκτέλεση του ελληνικού λαού, που η ίδια(!) συμφώνησε, υπέγραψε και ψήφισε(!!!), ενώ το 62%, τουλάχιστο, 

την απέρριψε στο δημοψήφισμα, που η ίδια προκήρυξε, δηλώνοντας πως θα το σεβαστεί απόλυτα(!). Και τώρα 

προσπαθεί πάση δυνάμει να αποσείσει από τους ώμους της την ... εφαρμογή της, που θα την οδηγήσει στο τέλος 

της (ελπίζουμε χωρίς βιαιότητες...), πότε με  συνέδριο(!), πότε με «ψήφο εμπιστοσύνης (όπως ο Γιωργάκης, δύο 

μέρες πριν από την εκπαραθύρωσή του), πότε με εκλογές άμεσες στο ίδιο διάστημα! Η «Αντιπολίτευση», που 

ευτύχησε (έτσι νομίζει...) να φέρει το 3ο, ολέθριο, μνημόνιο, ο αντιμνημονιακός Τσίπρας, προσπαθεί το ίδιο, να 

είναι άλλοι οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της και, για πρώτη φορά επίσης, θα επιδιώξει, να «χάσει» στις 

επαπειλούμενες άμεσες εκλογές! Σε ένα μόνο συμφωνούν όλοι τους (με πραγματικά αποτελεσματικό 

επικεφαλής το ... ΚΚΕ!):  Μη χάσουμε το ΕΥΡΩ !!!, με πάσαν θυσίαν των άλλων, των πολλών.., φυσικά. 

Το μόνο θετικό, μπροστά στον Αρμαγεδώνα που, ήδη, έφτασε είναι πως, πλήρως αποκαλυπτικά τώρα 

φαίνονται πόσοι και ποιοι, με μοναδικό κίνητρο τη θεσούλα, την τσέπη και το μπράβο των πατρόνων τους, 

εσωτερικών και, κυριώς, εξωτερικών, επιδίδονται με μανία στο να συκοφαντήσουν, να εξευτελίσουν και, έτσι, 

να αποδυναμώσουν όσους, έστω και τώρα...,ενδιαφέρονται για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία και, φυσικά, 

ως πρώτο βήμα για τη σωτηρία της υποστηρίζουν την επάνοδο στην Εθνική, Οικονομική και Κοινωνική 

Ανεξαρτησία, την έξοδο απο ΟΝΕ του ΕΥΡΩ και, βέβαια, από την εγκληματική για τους λαούς, και ιδιάιτερα 

τον Ελληνικό, ΕΟΚ- Ε.Ε... 

Δυστυχώς Σχέδιο υπήρξε, υπάρχει και εκτελείται 
Στην προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα σουρεαλιστικά, (για όσους δεν είναι στο colpo) και εφιαλτικά που 

διαδραματίζονται μπροστά μας και στη πλάτη μας, φίλοι και «εχθροί» του αμερικανοκατέβατου Τσίπρα 

ψιθυρίζουν πως τα «παιδιά», τα Φλαμπουράρικα Παππάκια κ.λπ καλόπαιδα, είναι άπειρα, πως δεν υπήρχε 

σχέδιο και άλλα ανάλογα, όπως επιγραμματικά δήλωσε ο ασιδέρωτος διάδοχος του στυλίστα Βαρουφάκη: «δεν 

είχαμε σχέδιο· δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε»!! Οντως αυτοί δεν είχαν σχέδιο.  (παρόλο που ένας πολύ   

στενός κυβερνητικός πυρήνας γνώριζε εξ αρχής τα βήματα). Είχαν όμως σχέδιο, και πολύ καλό γι’αυτους 

μάλιστα, αυτοί που με τους τρόπους και τα όργανα που διαθέτουν μας τους φόρτωσαν στην κυβέρνηση ως 

συνεχιστές του έργου του Γιωργάκη: «με προσάναμμα την Ελλάδα να βάλουν φωτιά στην Ε.Ε., για χάρη του 

δολαρίου, της παρεμπόδισης στενών σχέσεων Γερμανίας – Ρωσίας  και της αποτροπής της γερμανικής βουλιμίας 

από τα ελληνικά ενεργειακά κοιτάσματα», όπως γράφουμε απο το 2010 ήδη, με το κόστος συνεχώς να αυξάνει 

για τη χώρα μας, κάτι που εξυπηρετεί και ΗΠΑ και Γερμανική Ε.Ε., ώστε να διαλυθεί, αν το καταφέρουν, η 

Ελλάδα.Το σχέδιο με τον Τσίπρα προβλέπει 3 κύριες κατευθύνσεις: 

Α) Τσίπρας με Βαρουφάκη (του Δ.Ν.Τ) και λοιπούς συνεργούς να ταλαιπωρούν την Ευρωζώνη επί μήνες 

με τα τάχα λάθη τους, να αποδυναμωθεί το ΕΥΡΩ και να δημιουργηθούν ρήγματα στην παντοδυναμία της 

Γερμανίας μέσα στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα να διαλυθεί κοινωνικά και οικονομικά η Ελλαδά με την άγρια 

αντεπίθεση της Γερμανίας κατά της χώρας ως εκδίκηση για το ρόλο που παίζει η (αμερικάνικη) κυβέρνησή μας, 

κάτι που, μέσα στη σύγχυση, θα διευκολύνει τη συνέχεια του σχεδίου. Το πέτυχαν ήδη, 

 



 

Β) Τσίπρας με Κοτζιά (πρώην σύμβουλος του ΓΑΠ!) ως υπουργό Εξωτερικών και τώρα με προσθήκη της 

υμνήτριας του Ερντογάν και των Σκοπίων Σίας Αντωνοπούλου να προετοιμάσουν το έδαφος για πλήρη  
 

παράδοση της Ελλάδας στους στόχους των ΗΠΑ σε σχέση με Τουρκία (Θράκη-Αιγαίο-Κύπρο) Σκόπια και 

Αλβανία (!). Και αυτά «μπήκαν ήδη στις ράγες», που λέει κι ο Αλέξης, και το τραίνο έρχεται κατ’ επάνω μας, 

και μάλιστα κανείς δε φαίνεται να νοιάζεται. 

Γ) Τσίπρας με τα φρικιά του ΣΥΡΙΖΑ (Μπαλτάς-Κουράκης στην παιδεία, Παρασκευόπουλος στη 

Δικαιοσύνη, Χριστοδουλοπούλου στους λαθρομετανάστες, Βούτσης στο εσωτερικών και λοιποί) να επιχειρούν 

να εξαφανίσουν τον Ελληνισμό όπου μπορέσουν να διώξουν ή να αλλοιώσουν τους, ατίθασους κατά Κίσινγκερ, 

Ελληνες και να καταστήσουν την Ελλαδα χώρα μεταναστών, κατά το πρότυπο των ΗΠΑ (αφού εξόντωσαν τους 

γηγενείς «ινδιάνους»). Το σχέδιο προχωρεί, όμως, ευτυχώς, άρχισε να συνειδητοποιείται ο μέγιστος των 

κινδύνων που μας απειλούν. 

Ολα τα παραπάνω έβαιναν καλώς για τους αρχιτέκτονες του σχεδίου, όμως (όπως είχαμε προβλέψει και 

ελπίζαμε στην πρώτη ανακοίνωσή μας, στις 26/1/2015, μετά τις εκλογές της 25ης Γενάρη βλέπε ιστοσελίδα 

ΑΣΚΕ και στο φύλλο «Ε» του Μαρτίου) το 1/3 του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε και τα χάλασε όλα, με αποτέλεσμα το 

κομφούζιο για τους υπεύθυνους εφαρμογής της «συμφωνίας-λαιμητόμου», για ψήφους επιστοσύνης, για 

συνέδρια και για άμεσες εκλογές. Ιδωμεν! 

Και τώρα τι γίνεται; 

 

Επί του παρόντος, δυστυχώς ελάχιστα, μπορούν να επιτευχθούν για τη σωτηρία μας, όσο τουλάχιστο 

«εμπιστεύομαστα» το παρόν Σύστημα καθολικού ελέγχου μας και μάλιστα εν ονόματι της Σωτηρίας μας(!)· και 

όσο υποκύπτουμε στην γιγαντιαία προπαγάνδιση (μαύρη, γκρίζα, λευκή, την πιο αποτελεσματική...) όλων των 

Μέσων, με ελάχιστες ατομικές εξαιρέσεις και αυτές χωρίς προστάτες δυστυχώς... Και το πολιτικό κομφούζιο θα 

συνεχίζεται, με ακόμη χειρότερες προοπτικές για την ελληνικη κοινωνία, είτε γίνουν άμεσες εκλογές (στις 

οποίες το ΑΣΚΕ θα πάρει μέρος, μόνο αν τα ποσά εκλογικής ενίσχυσης που θα υποσχεθουν τηλεφωνικά τώρα 

όσοι το επιθυμούν καλύψουν τα έξοδα) είτε όχι, μια που είναι πολύ δύσκολη μια συμφωνία, για μας μεταξύ 

Γερμανών και ΗΠΑ τώρα. 

Οι Γερμανοί (που οι Αμερικανοί τους θέλουν αδύναμους σε σχέση μ’αυτούς και σχετικά ισχυρούς σε 

σχέση με τη Ρωσία...) δεν προτίθενται να σταματήσουν την προέλασή τους στη χώρα μας, με πιο πρόσφατο 

παράδειγμα τα 14 μεγαλύτερα και πιο κερδοφόρα αεροδρόμια, ακόμη και γεωπολιτικά(...) που «κέρδισε» 

γερμανική εταιρεία, με πλειοψηφικό μέτοχο το γερμανικό κράτος(!!!), ενώ εδώ μας κατηγορουν για 

καθυστερήσεις στις ...αποκρατικοποιήσεις! Και οι Αμερικανοί επιταχύνουν τις ... διευθετήσεις στα εθνικά μας 

θέματα (εσωτερικά και εξωτερικά). Οσο για το «δικό» μας πολιτικό προσωπικό, προσπαθούν να ισορροπήσουν 

και να συντονιστούν σε τεντωμένο σχοινί, οι δόλιοι. 

Συνοπτικά διαμορφώνονται 3 πόλοι. Οι φιλοαμερικάνοι (Τσίπρας και ΣΙΑ, Λούκα, Καμμένος, 

Παπανδρεϊκοί και μέρος των άλλων κομμάτων), οι Ευρωπαϊστές (Ν.Δ., Καραμανλής, μέρος του υπό ξήρανση 

Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, Παυλόπουλος, δυστυχώς για Πρόεδρο Δημοκρατίας, και λοιποί, με 

αλληλοδιεισδύσεις και αλληλοαποχωρήσεις, αλλά και συμφωνίες μεταξύ τους, ανάλογα με τις σχέσεις ΗΠΑ και 

Γερμανίας, θετικές ή αρνητικές κατά περίσταση. Τίποτα, φυσικά, θετικό, δε μπορεί να προκύψει, για την Ελλάδα 

απ’αυτούς τους δύο και τους μη φανερούς συνοδοιπόρους τους... 

Και ο τρίτος πόλος, που σιγά σιγά δημιουργείται, μετά μάλιστα το αποτέλεσμα του (μεγάλο το λάθος 

τους...!) δημοψηφίσματος που δείχνει το δυναμικό μέγεθός του, το οποίο θα αυξάνεται όσο η συνειδητοποίηση 

των οπαδών όλων των τωρινών κομμάτων του Συστήματος, φανερών ή καλυμμένων, θα αυξάνει και έτσι θα 

οδηγέι στην απογύμνωσή τους. Είναι η μόνη ελπίδα για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση της Ελλάδας 

κάτι που επιδιώκει και το ΑΣΚΕ, από την αρχή της ίδρυσής του. 


