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ΣΦΙΓΓΕΤΑΙ Η ΘΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

Δε θα τα καταφέρουν όμως
Για πρώτη φορά στο νεότερο Ελληνισμό
η Ελλάδα και οι Ελληνες πολίτες φαίνεται να
διατρέχουν τον έσχατο κίνδυνο αφανισμού,
χωρίς να (επιτρέπουν να) ακούγεται καμιά φωνή
συνολικής αντίστασης. Ο όμορος περίγυρος
ανοικτά και προκλητικά προβάλλει, αδιανόητες
άλλοτε, διεκδικήσεις και οι δυνάμεις στον ευρύτερο
χώρο δείχνουν να ομονοούν εναντίον μας. Και, ενώ
θα περιμέναμε ότι οι γνωστές πολιτικές δυνάμεις
της χώρας μας, που υποτίθεται ότι εκφράζουν τα
συμφέροντα και τις αγωνίες του λαού μας, θα
αντιδρούσαν, έστω και αντιθετικά, τώρα όλες λίγοπολύ εκδηλώνονται εναντίον μας.

Εικόνα παραλογική, εφιαλτική

Το μεγάλο όπλο που κραδαίνουν εναντίον
μας τα κυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα
κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να μας
«τρομοκρατήσουν» και να αποδεχτούμε ως
«αναγκαίο κακό» τη διάλυση και τον ακρωτηριασμό
μας(!), είναι ο «φόβος» του Grexit και τώρα και
της εξόδου μας από τη Schengen !! Ολοι τους,
οι άθλιοι! Και δεν αφήνουν να ακουστεί, αυτοί
και τα τσιράκια τους στα ΜΜΕ και όπου αλλού,
η πιο απλή απάντηση: Τι συνέβαινε πριν από την
είσοδό μας στο ΕΥΡΩ και πριν να ξεκινήσει
η καταιγίδα που μας έφερε η ένταξή μας στην
ΕΟΚ-Ε.Ε. Εκείνοι «κέρδισαν» τις προμήθειες (!),
κατακείμενες στις ξένες τράπεζες, τα funds και
τις offshores, και την «ασφάλειά» τους και όλοι
εμείς τη διάλυση, τα χρέη (τους) και τον κίνδυνο
αφανισμού μας, ορατό πλέον.
Τα κατορθώματα της
συγκυβέρνησης και ο «πόνος» τους
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκεται
σε πολύ δύσκολη (ευτυχώς!) θέση. Οχι βέβαια
γιατί «πονούν» όπως διατείνονται, που παίρνουν
τα σφαγιαστικά για τον Ελληνικό λαό μέτρα ή
γιατί «εκβιάζονται» να καταστρέψουν την Ελλάδα
και τους Έλληνες μέχρις αφανισμού, αλλά γιατί

(συνέχεια στη σελ. 2)

Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
Στόχος τους η πλήρης διάλυση της δημόσιας
Ασφάλισης και της ελληνικής Παραγωγής
Μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ
και της Σ.Ε. επικράτησε ο πιο άγριος και αρπακτικός καπιταλισμός με το ιδεολόγημα του νεοφιλευθερισμού. Σύμφωνα με αυτόν το κράτος πρόνοιας κατεδαφίζεται και το κράτος μετατρέπεται σε
χωροφύλακα-προστάτη των ολίγων και επιβάλλει
μια θηριώδη αναδιανομή του πλούτου υπέρ τους,
φτωχοποιώντας διαρκώς τους πολλούς. Η δημόσια
Ασφάλιση αποτελεί τον πρώτο στόχο των νεοφιλελεύθερων αρπακτικών με την εισαγωγή της ιδιωτικής ασφάλισης στην υγεία και στη σύνταξη, όπως
ισχύει στις ΗΠΑ, παρά το Obamacare το 2010, και
αλλού με στόχο το κέρδος και μόνο, των ολίγων.
Ειδικά στη χώρα μας η λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλισμένων είναι διαχρονική και διαρκής. Η λεηλασία ξεκίνησε από το 1951 με τη δέσμευση των αποθεματικών τους σε άτοκους λογαριασμούς της Τράπεζας
της Ελλάδας και εντάθηκε μετά την ένταξη στην
ΕΟΚ-Ε.Ε., περίοδο κατά την οποία κυριολεκτικά
καταληστεύτηκαν.
Στην ιστοσελίδα μας και στην ανάρτηση για το
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ το 2010, μεταξύ άλλων σημειώνεται «Τα διάφορα όργανα της Ε.Ε. δεν αρκούνται
σε όσα επώδυνα για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους έχουν γίνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, αλλά
πιέζουν τις υποτελείς ελληνικές κυβερνήσεις για
διαρκή «μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού, σε βάρος των εργαζομένων φυσικά. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που ισχύει από 1/12/09, στο άρθρο ΙΙΙ-210
λέει ότι η διαμόρφωση του Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ
Καλούνται οι φίλοι μας το Σάββατο στις
6 Φεβρουαρίου στις 17:30 να κόψουμε την
πίτα μας και να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις στα εσωτερικά και εξωτερικά
θέματα. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

σελ. 2

ΣΦΙΓΓΕΤΑΙ Η ΘΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
δεν μπορούν να επιτελέσουν το μεγαλύτερο μέρος
Γερμανοί και όλοι οι εντόπιοι διαπλεκόμενοι,
αυτών που τους είχαν αναθέσει οι υπερατλαντικοί
όμως την εκλογή του ευνόησαν και οι Αμερικανοί,
πάτρονες και δημιουργοί τους και στη συνέχεια (με
για να αποφύγουν Μεϊμαράκη-Καραμανλή, παρά
αμερικανική διαταγή!) τα ευρωπαϊκά, γερμανικά
την πικρία τους για την αποτυχία του εκλεκτού
κυρίως, αφεντικά τους. Τώρα, μάλιστα, που,
τους Τζιτζικώστα, μέσω ακριβώς αυτού του …
προσωρινά έστω, τα βρήκαν μεταξύ τους και οι
Μπούλη και του …Σαμαρά. Αλλωστε, ούτως ή
δύο πλευρές του Ατλαντικού και εγκατέλειψαν τις
άλλως, και στα εσωτερικά θέματα (ακραιφνής
ακραία νεοφιλελεύθερος είναι) και, κυρίως στα
φιλοφρονήσεις, δέχονται πλέον ως και ύβρεις («η
εθνικά θέματα θα κάνει ό,τι ακριβώς θέλουν οι
εφαρμογή είναι, ηλίθιε») και τα έχουν χάσει
ΗΠΑ, ελπίζοντας ενδόμυχα, και σε νίκη των
τελείως. Παραμιλά αλλ’ αντ’ αλλων ο Τσίπρας,
Ρεπουμπλικάνων. Δεν ξεχνιώνται εύκολα οι
ασχημονεί επί σταθερής βάσεως ο Φίλης («Τα
διαχύσεις με τον Μπους-πατέρα ούτε και τα
σχολεία πρέπει να κάνουν εκδηλώσεις για το …
ντολμαδάκια της Μαρίκας…
εβραϊκό ολοκαύτωμα»!) οι Τσακαλώτος-Σταθάκης
Υπάρχουν, όμως, σοβαρά προβλήματα. Στο
παρακολουθούν απαθείς τις επιχειρήσεις ( 60.000
εσωτερικό
της Ν.Δ. είναι, παρά την επικράτησή
σε 12 μήνες) να καταφεύγουν στη… Βουλγαρία και
του ως …αντιτσίπρας, ευάλωτος. Δεν είναι,
οι βουλευτές τους χειροκροτούν αλλόφρονες τον…
προφανώς, αρεστός στον Καραμανλή, του οποίου
Κατρούγκαλο που ξεσήκωσε όλους τους Έλληνες,
αγνοεί τα σχέδια. Εχει, επίσης, πρόβλημα με τον
γιατί αγνώμονες στις …τόσες ευεργεσίες αρνούνται
Π. Παυλόπουλο, όχι τόσο επειδή δεν τον ψήφισε
να πεθάνουν, και, τελικά, εξεγείρονται.
για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο γιατί αυτός
Θα μπορούσαν να κάνουν, πάλι(!), εκλογές
λειτουργεί, ως μη όφειλε, ωσάν συνιστώσα(!) του
και, εκμεταλλευόμενοι την απροσδόκητη (ιδίως
ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, και όχι ως Πρόεδρος όλων
γι’αυτούς που τον ψήφισαν..) εκλογή του Κούλη,
των Ελλήνων, οι μισοί, τουλάχιστον, των οποίων
του πατενταρισμένου μειοδότη της γνωστής
είναι αντίθετοι στο ΕΥΡΩ και την Ε.Ε.!
φαμίλιας, στη Ν.Δ., να αναβαπτιστούν στη
Το μεγάλο όμως πρόβλημα της Ν.Δ. του Κυρ.
λαϊκή «νομιμοποίηση», οπότε ο βαθύς «πόνος»
Μητσοτάκη είναι το πώς θα ασκήσει αντιπολίτευση
και ο βαρύς «εκβιασμός» θα μετατίθετο στους
στον Τσίπρα και μάλιστα οξεία, όπως περιμένουν οι
ψηφοφόρους. Ομως οι δημοσκοπήσεις, έστω, και
ψηφοφόροι της, όταν σε όλα συμφωνούν και στην
καθοδηγούμενες ή και ακριβώς γι’αυτό, δεν είναι
εσωτερική οικονομικοκοινωνική πολιτική (στον
ενθαρρυντικές, οι κατά χιλιάδες διορισμοί και
ίδιο, σχεδόν, βαθμό νεοφιλελεύθεροι και οι δύο!!)
οι «καρέκλες» θα κινδύνευαν να ακυρωθούν, ο
και στα εξωτερικά και ιδίως εθνικά θέματα (οπαδοί
Ελληνισμός - παρά το Μητσοτάκη…- πιθανόν θα
εξ’ ίσου και οι δύο της μειοδοσίας και ξενοφιλίας).
αναθαρρούσε και τα εθνικά θέματα - και πάλι παρά
Και ακόμη, θα δεχόταν εκλογές, στις οποίες θα
το Μητσοτάκη- θα παρέμεναν ανοικτά και έτσι θα
υπήρχε κίνδυνος να τις …κερδίσει;
επιχειρήσουν να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο και,
Μεγάλα τα προβλήματα και δυσκολίες, για
αν μπορέσουν, να παραμείνουν, στον αφρό και
τις οποίες η πλειονότητα του Ελληνικού λαού
να μην έχουν την τύχη του ομόσταυλου ΠΑΣΟΚ.
και ιδιαίτερα εμείς του ΑΣΚΕ δε μπορούμε να
Δύσκολα πράγματα.
εκφράσουμε τη …συμπαράστασή μας!
Μεγάλα προβλήματα και στη Ν.Δ.
Και οι άλλοι;
Στη Ν.Δ. εξακολουθούν να βρίσκονται στους
ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΛΕΒΕΝΤΗΣ αγωνιούν.
αστερισμούς της έκπληξης και της αμηχανίας,
Γνωρίζουν ότι οι Αμερικανογερμανοί στράφηκαν
παρά τη φαινομενική ψυχραιμία. Γνωρίζουν τι
ανοικτά
προς τους δύο και ότι οι θεατρινίστικες
σημαίνει για τον Ελληνικό λαό ένας, ακόμη,
κοκκορομαχίες θα έχουν, έστω και λιγότερα
Μητσοτάκης, με φίλο το φιλοσκοπιανό, διαβόητο
θεαματικά όπως άλλοτε, αποτελέσματα. Συμφωνούν
ακόμη και επί παιδοφιλία(!), Κερκυραίο Γεωργιάδη,
σε όλα, όπως το έχουν αποδείξει και πρόσφατα
με συντονίστρια Εξωτερικών και Άμυνας τη
άλλωστε, και μεταξύ τους και με το νέο δίπολο
Ντόρα(!!) και με αντιπρόεδρο της Ν.Δ. τον …
και υπάρχει ο φόβος να αποκαλυφθούν άχρηστοι
Άδωνι, με υποσχέσεις ότι «θα βοηθήσει στη λύση
και περιττοί.
του Κυπριακού»(!), με δηλώσεις ότι «είναι…
Ομως εκφράζουν και αυτοί δευτερεύοντα
Κεντρώος»!!, ότι «θα οδηγήσει τη Ν.Δ. προς τα
συμφέροντα και μικρότερες, σχετικά χώρες και…,
αριστερά»(!!) και, το… ανήκουστο, ότι «έχει μια
πρεσβείες, που τους ζητούν να παραμείνουν…
φυσική αποστροφή προς τα officia»!!!
ζωντανοί, κάτι που φυσικά επιθυμούν και οι …
Τον Κούλη τον προώθησαν με μανία οι
→

(συνέχεια από τη σελ. 1)

ίδιοι για δικούς τους, ιδιοτελείς βέβαια, λόγους, για
τις καρέκλες, τη… δόξα και το χρήμα, τα οποία με
τόση πίστη πάντοτε υπηρέτησαν.
Μένουν οι δύο καταχρηστικά κοινοβουλευτικοί,
η «Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Η πρώτη δεν
κινδυνεύει σοβαρά, γιατί χρειάζεται, ακόμη, για
να «υπερασπίζεται» αυτονόητες θέσεις, που έτσι
αποδυναμώνονται, αφού αυτή τις προβάλλει! Το
ίδιο συμβαίνει και για το δεύτερο, διότι έχει δικές
του, παραδοσιακά, δυνάμεις, τις οποίες φροντίζει
να κρατά σε εγρήγορση και διότι χρειάζεται στο
σύστημα για την άκρως αποτελεσματική (λόγω
απροσδόκητης προέλευσης…) συνδρομή του
σε πολλά προβληματικά θέματα, όπως το μέγα
(όπως θα αποδειχθεί σύντομα) ζήτημα-πρόβλημα
διατήρησης του ΕΥΡΩ(!) και μη απελευθέρωσής
μας απ’ αυτό και τη μητρική του Ε.Ε. !!. Συνδρομή
και θέση δυσερμήνευτη για τους μη μυημένους και
τους αφελείς.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, σωτηρία;
Οντως, η θηλιά σφίγγεται στο λαιμό μας από
παντού, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία και
σε πολλούς, ακόμη, φαντάζει πολύ δύσκολη έως

σελ. 3
αδύνατη η διαφυγή από τον ολομέτωπο κλοιό.
Δεν είναι βέβαια έτσι τα πράγματα, όπως,
για το προσωπικό τους (νομίζουν…) συμφέρον,
διατείνονται σχεδόν όλοι όσοι μιλούν και γράφουν,
ακούγονται και διαβάζονται στα διάφορα ΜΜΕ και
στα, εγκάθετα, διαδίκτυα.
Πρώτα πρώτα το αποδεικνύουν οι τελευταίες
κινητοποιήσεις, που συνεχώς θα πυκνώνουν, που
δείχνουν πως η παθητικότητα τελειώνει.
Ακόμη, κάτι πιο ενθαρρυντικό, το έγκυρο
ευρωπαϊκό ORB που ερευνά τις πολιτικές και
κοινωνικές τάσεις στις ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψε
πρόσφατα για την Ελλάδα (παρά τη φρενιτιώδη
προπαγάνδιση του φόβου για το «καταστροφικό»
Grexit) 44% κατά του ΕΥΡΩ, 43% υπέρ του και
13% αδιάφορους!!
Το βαρύ όπλο τους αχρηστεύεται, οι δρόμοι
ανοίγονται, οι ελεύθερες και ελληνικές φωνές
πυκνώνουν. Οσο για το ΑΣΚΕ αναλυτικά για τις
προτάσεις στο άρθρο για τις αποφάσεις της συνόδου
των μελών, σ’αυτό το φύλλο της «Ε».

Η Ελλάδα καίγεται και οι βουλευτές ...βολεύονται!!!

Η απόφαση της κυβέρνησης να αυξηθούν οι
βουλευτικές συντάξεις αναδρομικά από το 2008 και
να πάρουν, έτσι, οι συνταξιούχοι βουλευτές ποσά
που φτάνουν και τις 100.000 ευρώ ο ένας είναι τόσο
προκλητική, ώστε ένας βουλευτής εν ενεργεία κατέθεσε σχετική ερώτηση στον πρωθυπουργό εκφράζοντας σαφώς την αντίρρησή του. Αλλά η συντεχνιακή αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων από τους βουλευτές έχει επικρατήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε κανένας
άλλος συνάδελφός του δεν ακούστηκε να καταγγέλλει αυτή την πρόκληση. Αντίθετα, υπήρξαν μερικοί
που δικαιολόγησαν την κυβερνητική πράξη και άλλοι φιλοκυβερνητικοί κύκλοι που έμμεσα υποστήριξαν ότι αυτή η χαριστική μεταχείριση των συνταξιούχων βουλευτών επιβαλλόταν από το νόμο, επειδή μια
τριμελής επιτροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου πήρε
αυτή την απόφαση, σαν να μη μπορούσε η κυβέρνηση να τροποποιήσει το σχετικό νόμο, όπως έκανε σε
τόσες άλλες περιπτώσεις που αφορούσαν τις μειώσεις
των μισθών και των συντάξεων των εργαζομένων.
            Οι βουλευτές φαίνεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να ενεργούν σαν μια συντεχνία που μέλημά της
έχει την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των μελών
της, ακόμα και όταν αυτό είναι εις βάρος της κοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, για να το επιτύχουν αυτό
χρησιμοποίησαν ένα τέχνασμα: ενέκριναν πρώτα, αν
δεν διευκόλυναν, την υλοποίηση ευνοϊκών αποφάσεων που εξέδωσαν οι δικαστικοί για το δικό τους κλάδο και μετά, με τη δικαιολογία ότι οι μισθοί και οι
συντάξεις των βουλευτών πρέπει να συνδέονται με
αυτούς των δικαστικών, αύξησαν και τις δικές τους

συντάξεις. Συνήθως το τέχνασμα, το κόλπο να πούμε καλύτερα, εφαρμοζόταν αντίστροφα. Οι βουλευτές αύξαναν πρώτοι το δικό τους μισθό και μετά, με
τη δικαιολογία της σύνδεσης των βουλευτικών αποδοχών με αυτές των δικαστικών, η οποία δεν προβλέπεται ρητώς στο Σύνταγμα, αυξάνονταν και οι αποδοχές των δικαστικών. Όπως και αν εφαρμοσθεί πάντως,
ουσιαστικά πρόκειται για ένα κόλπο, με το οποίο εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση σε δύο συντεχνίες. Σχετική είναι και η διαπίστωση της Ομάδας
Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Group of States against Corruption) η οποία,
στην τελευταία αναφορά της για την Ελλάδα, επιρρίπτει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαφθορά στους
βουλευτές και τους δικαστικούς!
            Η κοινωνία όμως διέρχεται μια πολύ σοβαρή κρίση για να ανέχεται πλέον τέτοιες προκλήσεις.
Το κύρος των κομμάτων εξουσίας έχει καταρρεύσει,
αφού αυτά φέρουν όλη την ευθύνη για την κρίση και
εξακολουθούν να συγκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τη
διαφθορά και τη λεηλασία του κοινωνικού πλούτου.
Οι αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού συστήματος, όπως αυτό λειτουργεί
στη χώρα μας, δεν είναι σπάνιες και αποφάσεις σαν
αυτή που αφορά την αναδρομική αύξηση των βουλευτικών συντάξεων δεν προκαλούν μόνο την οργή
των πολιτών, αλλά, το σημαντικότερο, ενισχύουν
και τις φωνές αμφισβήτησης του κοινοβουλευτικού θεσμού, κάτι που υπονομεύει τα θεμέλια της
Δημοκρατίας.      

σελ. 4

Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
και ότι η Ένωση απλώς «υποστηρίζει και συμπλημε το διαβόητο PSI Βενιζέλου-Παπαδήμου, και την
ρώνει τη δράση των κρατών μελών», στην πραγμαπρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (Τσίτικότητα όμως η Ε.Ε. επιβάλλει τη δική της γραμμή.
πρα-Δραγασάκη), όπου εξανεμίστηκαν οι μετοχές
Η Ε.Ε. πιέζει τις ελληνικές κυβερνήσεις α) για να
των Ασφαλιστικών Ταμείων, θέλουν εδώ και τώρα
ελαχιστοποιήσουν τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, με
νέα «μεταρρύθμιση», ισχυριζόμενοι, ως συνήθως
το πρόσχημα της μείωσης του δημοσιονομικού ελσε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δε θα μπορούν να πληλείμματος, β) για να ελαχιστοποιήσουν τις εργοδοτιρώνουν τις συντάξεις.
κές εισφορές, με πρόσχημα την ανάπτυξη, γ) για να
H νέα «μεταρρύθμιση» είναι ένα πρωτόπροωθήσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες,
λειο προσχέδιο που έδωσαν στη δημοσιότητα και
παρότι είναι συνυπεύθυνες για την κρίση και δ) για
αντιγράφουν εν πολλοίς προς το χειρότερο το νόμο
να πληρώνουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι το μεγαλύΛοβέρδου. Διακρίνεται για τη «δημιουργική ασάτερο ποσοστό των ασφαλίστρων για συντάξεις πείφεια», ώστε να μπορούν, νομίζουν, να μας κοροϊνας και υποτυπώδη περίθαλψη.
δεύουν. Σύμφωνα μ’ αυτό αυξάνονται υπέρμετρα οι
Η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. έπληξε το Σύστημα
εισφορές, μειώνονται δραστικά οι συντάξεις, καΚοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και για τον επιταργούνται τα εφάπαξ και τα κοινωνικά βοηθήμαπλέον λόγο ότι προώθησε την ελαστικοποίηση των
τα, και αυξάνονται κατά πολύ τα όρια ηλικίας συεργασιακών σχέσεων, π.χ. ωρομισθία, δελτία πανταξιοδότησης. Τέλος θέλουν να ενοποιήσουν όλα
ροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια), εργασία ορισμένων
τα ασφαλιστικά Ταμεία σε ένα (!), για «λόγους οιημερών, απλήρωτες υπερωρίες. Η τάση για ελαστικονομίας», πράγμα που θα δημιουργήσει τραγελακότερες σχέσεις εργασίας ξεκίνησε με τη Συνθήκη
φικές καταστάσεις σε ασφαλισμένους και συνταξιτου Μάαστριχτ (1992), συνεχίστηκε με άλλες συνούχους με τον αποσυντονισμό υπηρεσιών, υπαλλήθήκες και καθιερώθηκε ως κοινοτική νομοθεσία με
λων και αυξημένη στο έπακρο γραφειοκρατία με
τη μορφή οδηγιών. Αλλά ακόμη και αυτά τα δικαιώσυνέπεια την (επιθυμητή γι’ αυτούς) αύξηση του
ματα που απέμειναν νομοθετικά κατοχυρωμένα συχρόνου απονομής των συντάξεων.
νήθως καταστρατηγούνται, γιατί μετά την ένταξη οι
Ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος ισχυρίζονται
έλεγχοι για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίότι δε θα γίνουν μειώσεις στις σημερινές συντάξεις
ας έχουν σχεδόν εκλείψει. Ελαστικές σχέσεις εργακαι ότι η διαφορά με τις πολύ μειωμένες της νέας
σίας σημαίνουν μειωμένες εισφορές προς τα ασφα«μεταρρύθμισης» θα δίνεται ως προσωπική διαφολιστικά ταμεία.»
ρά. Είναι «κόκκινη γραμμή» μας λένε. Ομως από
Αυτά γίνονταν πριν από την εφαρμογή των
πού θα περικόψουν το 1,8 δις που θέλουν οι «εταίμνημονίων με τις αλλεπάλληλες «μεταρρυθμίσεις»,
ροι» για το 2016 και περιέχεται στο μνημόνιο και
δηλ. με το νόμο Σιούφα 2084/1992, με το νόμο Ρέπστον κρατικό προϋπολογισμό που έχουν ψηφίσει;
πα 3029/2002, με το νόμο Πετραλιά 3655/2008
Προφανώς μας δουλεύουν. Αλλωστε δεν είναι η
κ.λ.π. Η καταλήστευση των αποθεματικών συνεχίπρώτη φορά. Παλιά τους τέχνη...
στηκε αμείωτη με το χρηματιστήριο, τα δομημένα
Εκείνους που τσακίζει κυριολεκτικά η νέα
ομόλογα, τη διαφθορά, τη μαύρη εργασία, με τους
«μεταρρύθμιση» είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι
χιλιάδες λαθρομετανάστες, την εκτεταμένη εισφοεπαγγελματίες, επιστήμονες κ.λ.π. που τους ζητούν
ροδιαφυγή κ.λπ.
το 27% του εισοδήματός τους ως ασφαλιστικές ειΗ μνημονιακή εποχή
σφορές και υγειονομική περίθαλψη και τους επιΟι «εταίροι», αυτά τα όρνεα, σε πλήρη σύβάλλουν φόρους 26% του εισοδήματός τους και
μπραξη με τους εγχώριους ευρωπαϊστές υποτακτιπροκαταβολή ως και 100% του φόρου. Δηλ. περί
κούς τους, με τα μνημόνια έβαλαν σε εφαρμογή
το70% έως 80% του εισοδήματός τους αφαιρείτο σχέδιό τους όχι μόνο για τη διάλυση του Ασφαται Αυτό είναι δήμευση και τιμωρία για όποιον παλιστικού συστήματος της χώρας μας, αλλά, μέσω
ράγει στην Ελλάδα. Στόχος τους είναι η διαρκής
αυτού, και των παραγωγικών δυνάμεων που εισφέφτωχοποίηση του ελληνικού λαού, η ραγδαία αύρουν σ’ αυτό, όσων ακόμη έχουν απομείνει.
ξηση των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ΤαμείΑφού επέβαλαν έως τώρα 17 αντισυνταγων και του κράτους , η φυγή των νέων, ο κατακλυματικές περικοπές στις συντάξεις (κύριες και επισμός με λαθρομετανάστες, η ανασφάλιστη εργακουρικές), στα εφάπαξ και στα κοινωνικά βοηθήσία, ώστε να ξεπουλήσουν ευκολότερα τη δηματα (ΕΚΑΣ κ.λπ.), αφού με τα μνημονιακά μέτρα
μόσια και ιδιωτική περιουσία στους ξένους άργιγάντωσαν την ανεργία και τη μαύρη εργασία και
παγες. Για να μείνει η χώρα και ο ελληνικός λαός
αφού καταληστέψανε και πάλι τα αποθεματικά τους
υποτελής και αγκιστρωμένος στη βούληση τους. Για→

(συνέχεια από τη σελ. 1)

σελ. 5
να αποκλείσουν εσαεί κάθε περιθώριο για ανάκαμκαλέσει ήδη το προσχέδιο Κατρούγκαλου, και όχι
ψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που
καν το τελικό που θέλουν να επιβάλουν οι «εταίθα τονώσει το ασφαλιστικό σύστημα, τα δημόσια
ροι» και που θα είναι πολύ χειρότερο, προοιωνίζοέσοδα και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του
νται πολιτικές εξελίξεις που μπορεί να μην είναι
ελληνικού λαού.
αρεστές ούτε και στους «εταίρους.»...
Βέβαια οι σοβαρές αντιδράσεις που έχει προΟι λαθρομετανάστες και ο ρόλος της Ε.Ε. και των ΜΚΟ
Το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης,
δυστυχώς, παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις για τη χώρα
μας, δίχως να διαφαίνεται μέχρι στιγμής κάποια λύση. Η
εισροή των λαθρομεταναστών συνεχίζεται καθημερινά,
παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, και, φυσικά,
αναμένεται να αυξηθεί, από την άνοιξη, όταν και θα είναι
ευκολότερη η πρόσβασή τους στα ελληνικά νησιά. Η
κυβέρνηση δε θέλει (βάσει των εντολών που έχει λάβει
από τα υπερατλαντικά αφεντικά της) να διαφυλάξει τα
σύνορά της από την αθρόα είσοδο λαθρομεταναστών.
Αξέχαστη η δήλωση του πρωθυπουργού της χώρας
«Έχει η θάλασσα σύνορα και δεν το ξέρουμε;». Μάλιστα
μέλη του κόμματός του είναι αυτοί που διαδηλώνουν για
να γκρεμισθεί ο φράχτης στον Εβρο !
Η «Ευρώπη της αλληλεγγύης και της
ισότητας», κατά τους εγχώριους ευρωπαϊστές με
προεξάρχοντα τον Πρόεδρό τους κ. Παυλόπουλο, αφού
δέχτηκε έναν περιορισμένο αριθμό προσφύγων, τέτοιο
που να αναπληρώσει την έλλειψη σε φτηνά εργατικά
χέρια, αφού είδε ότι το πρόβλημα παίρνει τεράστιες
διαστάσεις, αποφάσισε να κατασκευάσει η Ελλάδα,
που την έχουν τσακίσει με τα μνημόνια, πέντε κέντρα
υποδοχής (hot spots) στα νησιά Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω
και Λέρο (και έτσι θα πραγματοποιηθεί και το όνειρο του
Οζάλ, που είχε δηλώσει «θα στείλουμε 1.5 εκατομμύριο
μουσουλμάνους απέναντι και θα τελειώνουμε με
δαύτους»), όπου οι πρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες
θα παραμένουν μέχρι να αποφασίζεται η τύχη τους.
Αλλά ποιος μπορεί να πει με σιγουριά ότι η ύπαρξη
ενός τέτοιου μέρους, όπου η πλειοψηφία θα αποτελείται
από μουσουλμάνους δε θα εγείρει στο μέλλον ζητήματα
μειονοτήτων; Ποιος μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο
της εκμετάλλευσης της συσσώρευσης μουσουλμάνων
στη χώρα μας από την Τουρκία, την οποία χαϊδεύουν
όλοι οι Ευρωπαίοι προσφέροντας της δισεκατομμύρια
για να μη χάσουν την αγορά της;
Η ΕΕ των αλά καρτ νόμων και κανονισμών
ξεκίνησε ξανά ελέγχους στα σύνορα της κάθε χώρας
και έκλεισε τα σύνορα Ελλάδας – Σκοπίων με σκοπό
των εγκλωβισμό των λαθρομεταναστών στη χώρα μας.
Και, φυσικά, για άλλη μια φορά εξαπολύει απειλές για
τη χώρα μας πως, αν δε δεχτούμε να κάνουμε αυτά
που αποφασίζουν, θα μας βγάλουν εκτός συνθήκης
Σένγκεν (παρόλο που δεν προβλέπεται σε κανέναν
κανονισμό της ΕΕ). Έφτασαν σε σημείο να προτείνουν
τη δημιουργία στρατοπέδου στην Αθήνα, όπου θα
διαμένουν 400.000 μετανάστες(!) και να επιμένουν για
τη φύλαξη των συνόρων της ΕΕ, όχι στο Αιγαίο, αλλά
στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, ώστε να σταματήσει
η ροή λαθρομεταναστών προς τις άλλες χώρες.

Ύποπτος, τουλάχιστον, και ο ρόλος των
ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στα νησιά με σκοπό τη
«διάσωση» και την «ανθρωπιστική βοήθεια» προς τους
πρόσφυγες και στους λαθρομετανάστες. Τα ερωτήματα
είναι πολλά. Ποιος χρηματοδοτεί αυτές τις ΜΚΟ; Ποιοι
τις στελεχώνουν; Ποια είναι η πιστοποίησή τους; Ποιος
ο πραγματικός τους ρόλος; Γιατί η δραστηριότητά τους
εξαντλείται στη διάσωση και στην βοήθεια στα σύνορα
της Ελλάδας και όχι στα σύνορα της Τουρκίας, πριν
από την απόβαση των λαθρομεταναστών στα νησιά
μας, οπότε και θα ήταν ευκολότερη η βοήθεια; Διάφορα
περιστατικά αποδεικνύουν τον πράγματι ύποπτο ρόλο
αυτών των οργανώσεων με χαρακτηριστικότερο αυτό
του άγγλου μουσουλμάνου Άντονι Καν, ο οποίος έστησε
τζαμί στη Λέσβο και διαφήμιζε την ενέργειά του στα
κοινωνικά δίκτυα λέγοντας «1 τζαμί μετά από 300
χρόνια στη Λέσβο μετά την οθωμανική αυτοκρατορία»
και δηλώνοντας περήφανος για το κατόρθωμά του, ενώ
ζητούσε δωρεές για να συνεχίσει τέτοιες ενέργειες.
Άλλος «εθελοντής» με τη βοήθεια μιας άλλης ΜΚΟ
αποφάσισε να φτιάξει αποβάθρα στην Πέτρα της
Λέσβου, για να μην βρέχονται οι λαθρομετανάστες(!)
Τον ύποπτο ρόλο των ΜΚΟ κατάγγειλε,
εκτός άλλων, και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με
συνέντευξή του στην εφημερίδα Δημοκρατία στις
23.01.2016 δήλωσε «Κατά την άποψη μου το 50%(σ.σ.
τουλάχιστον),όλων αυτών των οργανώσεων των
ΜΚΟ, πολλά άλλα κάνουν, εκτός από το να βοηθούν
αυτούς τους ανθρώπους». Ο Αρχιεπίσκοπος άφησε να
εννοηθεί ότι οι ΜΚΟ αυτές εξυπηρετούν ένα ευρύτερο
σχέδιο ισλαμοποίησης της Ευρώπης και, κυρίως, της
Ελλάδας. Το ΑΣΚΕ έχει αναφερθεί με άρθρο του σε
προηγούμενο φύλλο της «Ε» ότι ένα τέτοιο σχέδιο
προωθείται και από τις ΗΠΑ, όπου θα ήθελαν τη
σαλαμοποίηση της Ευρώπης, όπου δε θα υπάρχουν
σύνορα και εθνικά χαρακτηριστικά με σκοπό τον πλήρη
έλεγχο των λαών και φαίνεται ότι το επιτυγχάνει μέσω
του ανθρώπου της στην Ελλάδα, του Α. Τσίπρα.
Το πρόβλημα παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις
και, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση στην επιχειρούμενη
χυλοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στο όνομα
του ανθρωπισμού, θα γίνει εκρηκτικό. Το ΑΣΚΕ
έχει προτείνει σε προηγούμενα φύλλα της «Ε» ότι
«Κανένας απ’όσους ήλθαν ή έρχονται στη χώρα μας
λαθραία, χωρίς δική μας άδεια, δεν αποκτά κανένα
δικαίωμα(!) παραμονής ή ιθαγένειας(!!) (εκτός,
βέβαια, των αποδεδειγμένα πολιτικών προσφύγων,
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο)».
Μ ό ν η λύ σ η ε ί ν α ι η δ ι α φ ύ λ α ξ η τ ω ν
θαλάσσιων συνόρων μας και η επιστροφή όλων των
λαθρομεταναστών στις χώρες προέλευσή τους, με
σεβασμό πάντα στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

σελ. 6

ΝΕΟΙ Ή ΠΑΛΑΙΟΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ MADE IN ΣΥΡΙΖΑ; (AND USA ;)

Από την πρώτη κυβέρνηση «της πρώτης
φοράς αριστεράς» ο γνωστός ...και μη εξαιρετέος
κ. Παππάς έθεσε το θέμα οριστικής αδειοδότησης
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών με νόμο που ψηφίστηκε στις 24/10/2015.
Αφορμή γι’ αυτό δόθηκε από τη διαρκή
αυθαιρεσία των διαφόρων μικρών και μεγάλων
νταβατζήδων, που λυμαίνονται επί 25 χρόνια με
«προσωρινές» άδειες τις δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες με την «ανοχή» των κυβερνήσεων
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ετσι αναδείχθηκαν μεγαλοεπιχειρηματίες των ΜΜΕ, που καμμία σχέση δεν έχουν
με τη δημοσιογραφία, σε ρυθμιστές της πολιτικής
και κοινωνικής ζωής και ιμάντες ξένων συμφερόντων και ιδιαίτερα των γερμανικών που έχουν επιβάλει τα μνημόνια και τη δυστυχία. Τους επιτρέψανε να λεηλατήσουν τις καταθέσεις των Ελλήνων
με θαλασσοδάνεια από τις τράπεζες και να εμφανίζονται καταχρεωμένοι με εκατοντάδες εκατομμύρια παρά τις δυσθεώρητες περιουσίες τους και τις
καταθέσεις τους στο εξωτερικό.
Ο νόμος Παππά είναι γενικός, ενώ τα πιο
σημαντικά ζητήματα παραπέμπονται να αποφασίζονται, ουσιαστικά, από τον ίδιο με ΚΥΑ, δηλ.
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως π.χ. ο αριθμός και η τιμή εκκίνησης των δημοπρατούμενων
αδειών, το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των περιφερειακών σταθμών, το ελάχιστο
περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος κ.λπ.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η αδειοδότηση

των καναλιών προβλέπεται να γίνει μέσω του ΕΣΡ
(άλλη μια «ανεξάρτητη» Αρχή, που, όπως πολλές
άλλες, δεν έχουν άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση και με τις οποίες αφαιρείται σταδιακά η εθνική
κυριαρχία). Ομως φρόντισε με τροπολογία ο Παππάς να... διαλύσει το «ανεξάρτητο» ΕΣΡ κι’ έτσι
να παραπέμψει την εφαρμογή του νόμου του στο
...αόριστο μέλλον, μια και τα μέλη του ΕΣΡ αποφασίζονται με πλειοψηφία 4/5 των προέδρων της
Βουλής. Γιατί άραγε; Δε συμφωνεί η τρόικα συμφωνόντας με τους νταβατζήδες, όπως έκανε και επί
Καραμανλή, ή οι νταβατζήδες υποσχέθηκαν να γίνουν πιο Συριζαίοι ;
Οπως και να έχουν τα πράγματα ακόμη κι
αν εφαρμοσθεί τελικά ο νόμος Παππά, με τα καινούργια ΜΜΕ ο ελληνικός λαός θα μένει και πάλι
αποκλεισμένος από πληροφορίες και ειδήσεις που
είναι αρνητικές για το καθεστώς της εξάρτησης,
ενώ η προπαγάνδα υπέρ του θα ενταθεί. Οι σημερινοί νταβατζήδες ελληνικής υπηκοότητας θα δώσουν τη θέση τους σε ξένα funds με μονοπωλιακές
τάσεις (η Γιάννα, αυτή του «ιδρύματος» Κλίντον,
περιμένει).
Το ΑΣΚΕ πιστεύει ότι οι ειδήσεις είναι
κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση μιας δημοκρατικής Πολιτείας είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης διακίνησή τους. Για το σκοπό αυτό τα
ΜΜΕ θα πρέπει να να διοικούνται από δημοσιογράφους και να ελέγχονται από θεσμούς που θα
έχουν άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση.

Το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλόφιλων

Στις 22/12/ …15 ψηφίστηκε στην Ελληνική
Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ και ομόγνωμούς τους ΠΑΣΟΚ,
ΠΟΤΑΜΙ και ΛΕΒΕΝΤΗ το σύμφωνο συμβίωσης «δύο
ενηλίκων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους»
(η μοναδική αναφορά για τους περί ων εθεσπίσθη..), ως
συνέχεια του «συμφώνου συμβίωσης» ετερόφυλων του
ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη, ομόσταυλου (μετά των ομοίων
του), του διαδόχου του, εκλεκτού των ΗΠΑ, Α. Τσίπρα
και των ομοίων του.
Εκ προοιμίου αναδημοσιεύουμε το σημαντικότερο
του νέου νόμου, του γεμάτου (δημιουργικές…) ασάφειες
και περίεργες ατέλειες, αντιφάσεις και επιμελημένες
«προχειρότητες»: «Αρθρο 12. Ανάλογη εφαρμογή
άλλων διατάξεων-εξουσιοδοτήσεις. Άλλες διατάξεις
νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ
τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια
έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται
αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφ’όσον
δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον
παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου
αυτό απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης στις απαιτήσεις του

παρόντος άρθρου.»
Αυτό είναι το κύριο άρθρο του εν λόγω
νομοθετήματος, που αποτελεί και τον κύριο σκοπό
του και, κυρίως, το κύριο πρόβλημά (για την κοινωνία)
του. Οι «αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους καθώς
και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή
έναντι του Δημοσίου […]» αφορούν τους συζύγους
νόμιμων, θρησκευτικών ή πολιτικών, γάμων και, φυσικά
(!), δεν μπορούν να «εφαρμόζονται αναλόγως» κ.λπ.
Αυτό είναι το πραγματικό θέμα.
Αξιώσεις, παροχές και, ΠΡΟΝΟΜΙΑ έναντι
τρίτων και Δημοσίου αναγνωρίζει κάθε κοινωνία
που ζει, αναπτύσσεται και ενδιαφέρεται για την
αναπαραγωγή και επιβίωσή της απέναντι σε εξωτερικούς
και εσωτερικούς κινδύνους, σε πρόσωπα πρότυπα
και παραδειγματικά και προικοδοτεί με τις προνομίες
αυτές θεσμούς ζωτικούς γι’ αυτήν ακόμη και για την
απλή επιβίωσή της, όπως ο γάμος! Εννοείται, φυσικά,
ότι οτιδήποτε συμβάλλει πραγματικά στην προώθηση
ανοχής και κοινωνικής αποδοχής και απόρριψη κάθε
ρατσιστικού τύπου διακρίσεων εις βάρος των, για
διάφορες αιτίες, ομοφυλοφίλων πρέπει να επιδιώκεται.
Οχι όμως και να... προπαγανδίζεται.
Το θέμα έχει ευρύτερες διαστάσεις και ιστορία, για
τα οποία σε επόμενο φύλλο της «Ε».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΕΛΩΝ του ΑΣΚΕ

Στη Σύνοδο Μελών του ΑΣΚΕ της
22ας/11/2015, πέρα από την επικύρωση προηγούμενων αποφάσεων της Ε.Ε. του, που δημοσιεύτηκαν στο προηγούμενο φύλλο της «Ε», μετά από συζήτηση πάρθηκαν και οι κάτωθι αποφάσεις:
για τα μέλη της Ε.Ε.
Το αναπλ. Μέλος Ορφανιώτης Πάρης γίνεται
κανονικό μέλος της Ε.Ε. και προστίθεται ως αναπλ.
μέλη της η Κουσιάδου Γεωργία και Λεοντόπουλος
Λευτέρης· επίσης, εξουσιοδοτήθηκε η Ε.Ε. να επιλέξει 1-2 νέα μέλη για την Ε.Ε. μέχρις και τη νέα
σύνοδο μελών την άνοιξη του 2016.
για την εσωτερική και προς τα έξω λειτουργία
και δράση του ΑΣΚΕ
Μετά την υπερψήφιση του απολογισμού αποφασίστηκε η αποδοχή των προτάσεων, μετά από συζήτηση, της Ε.Ε. για επίταση, με τη συνδρομή όλων
των μελών και φίλων του ΑΣΚΕ, της οικονομικής
εξόρμησης, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας, εξορμήσεων εκτός του κέντρου και, κατά το
δυνατό, εξασφάλισης προϋποθέσεων για συμμετοχή στις προσεχείς, που δε θ’ αργήσουν..., εκλογές.
Να ενταθεί, επίσης, με τη συνδρομή όλων, η
προσπάθεια για επέκταση της επικοινωνίας και γνωστοποίησης των θέσεων του ΑΣΚΕ για τη διάδοση
της αναγκαιότητας και του περιεχομένου του Αγώνα για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση. Και
ακόμη προτάσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από κάθε κυβέρνηση ή πολιτικές δυνάμεις
μικρές ή μεγαλύτερες, εκτός φυσικά των ακραίων
νεοφιλελεύθερων και ανθελληνικών (που έτσι θα
αποκαλύπτεται ευκολότερα ο πραγματικός τους ρόλος, δηλαδή της Ν.Δ. του Μητσοτάκη- προσθήκη

του Ιανουαρίου 2016- και του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα),
όσες έστω και κατά προσέγγιση είναι ελληνικές...
Να πυκνώσουν οι ανακοινώσεις και τα κείμενα και να διαδίδονται μέσω των ιστοσελίδων και
του διαδικτύου, κυρίως, μια που δε μπορούμε να
περιμένουμε τίποτα από τα γνωστά διαπλεκόμενα
και ξενοκίνητα ΜΜΕ, που λειτουργούν μόνο «εφ’
ω ετάχθησαν». Ενδεικτικά:
- Κοινωνικά – οικονομικά
Για όλα τα κόκκινα δάνεια, κατοικίας, κατανάλωσης, επιχειρήσεων (και εφορείας;), εφόσον
οδηγηθούν σε πλειστηριασμούς ακινήτων, να αρχίζει η διαδικασία με βάση την «αντικειμενική» (με
βάση αυτήν δεν πληρώνουμε τους αντίστοιχους φόρους;) και το πέραν του χρέους υπόλοιπο να επιστρέφεται στους δανειολήπτες. Αλλιώς όλοι να συντρέχουμε τους (μη έχοντες) οφειλέτες με κάθε
μέσο, ώστε να ματαιωθεί η, ουσιαστικά, δήμευση.
Αντί, για όλα αυτά τα δάνεια, να χαρίζονται
στα αρπακτικά· funds στο 10-15% (!) της αξίας
τους, με τις «μαύρες» φυσικά προμήθειες(...), να
μπορεί ο δανειολήπτης με την ίδια έκπτωση να
τα εξοφλήσει. Αλλιώς, με κάθε τρόπο να ματαιωθεί το ξεπούλημά τους.
Με κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίζεται
και να προωθείται η εγχώρια παραγωγή, πρωτογενής και βιοτεχνική (βιομηχανική πλέον δεν υπάρχει) και να ερημώνουν (!) όλα τα ξένης και ιδιαίτερα γερμανικής ιδιοκτησίας καταστήματα από
πελάτες, ακόμη και με, διαφημισμένες, χαμηλές τιμές (μέχρι να εξοντώσουν τα ελληνικά, οπότε φυσικά θα μας «περιποιηθούν» καταλλήλως), κάτι που
μπορούν λόγω μεγέθους(...)

Για τα εσωτερικά

νία στις κάθε είδους επιγραφές, πινακίδες και διαφημίσεις και να ισχύσει επιτέλους, ο σχετικός νόμος. Από τους έλληνες πολίτες εξαρτάται, κυρίως...
Και ναι, να απαιτηθεί υποχρεωτική (!) η διδασκαλία των (ορθόδοξων) θρησκευτικών και ιδιαίτερα όπου φοιτούν προσφυγόπουλα, όχι φυσικά
για να προσηλυτιστούν, αλλά για να μπορούν να κατανοούν (αφού λένε ότι πρέπει να ενσωματωθούν)
τους Ελληνες στη νοοτροπία και επικοινωνία τους.
Ολοι μας έχουμε σχέση με την Ορθοδοξία, είτε θετική είτε αρνητική(!), που, ούτως ή άλλως, αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία της ιδιοσυστασίας
μας, είτε πάλι θετικά είτε, για κάποιους, αρνητικά.

Για τα εθνικά θέματα

Με κάθε τρόπο (ιδιαίτερα ν’ αγωνισθούν οι
εκπαιδευτικοί) να ματαιωθεί η έξαλλη επίθεση των
Συριζαίικων (και όχι μόνο) φρικιών κατά της Ελληνικής Παιδείας. Να διδάσκονται εντονότερα Ιστορία ελληνική (π.χ. στις εξετάσεις ΑΣΕΠ να εισαχθεί
η ύλη του βιβλίου Β’ Λυκείου «Θέματα Ιστορίας»,
για όλα τα εθνικά μας θέματα, που όντας επιλογής
(!) δε διδάσκονται ποτέ (!!), και να ματαιωθεί η...
απειλή ειδικού καναλιού του γερμανικού (!) OTE
TV, που θα μας... διδάσκει ιστορία!!!
Με κάθε τρόπο να προστατεύεται η Ελληνική γλώσσα, που κατακρεουργείται π.χ στα κανάλια (ακόμη και στα δημόσια!) από αστοιχείωτους
«δημοσιογράφους», ομιλητές, ανακοινώσεις κ.λπ.
και κατά τρομακτικό τρόπο από τον ...Τσακαλώτο, που «πέτυχε» Σημίτης και Γιωργάκης να φαντάζουν... προφεσόροι. Να σταματήσει η ξενομα-

Για τα εξωτερικά

(ουσιαστικά πρόκειται για υπενθύμιση γνωστών
θέσεων του ΑΣΚΕ).
Στο Κυπριακό, που τώρα απειλείται με νέο
(συνέχεια στη σελ. 8)

(συνέχεια από τη σελ. 7)

Για τα εθνικά θέματα

σχέδιο Ανάν, χειρότερο κι από το παλιό, και με πολύ
χειρότερους οιωνούς, λόγω της εσωτερικής κοινωνικοοικονομικής καταστροφής, του Αναστασιάδη
(και ...ΑΚΕΛ) εκεί και του Τσιπραίικου εσμού (και,
προσθήκη, της εθνοκτονικής και χολερικής Φαμίλιας και των ομοίων της) εδώ. Δε νοείται καμιά συζήτηση, αν πρώτα δεν έχουν αποχωρήσει ο τούρκικος στρατός κατοχής και οι έποικοι, που συνιστούν, θυμίζουμε Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας κατά το Διεθνές Δίκαιο.
Στο Σκοπιανό η ονομασία του κράτους τους
(όσο λίγο κι αν πρόκειται να υπάρχει...) θα’ πρεπε
να είναι ή Αλβανοσλαβία ή (το παλιό) Δαρδανία ή
όποιο άλλο θέλουν, χωρίς καμιά αναφορά σε όρο
μακεδονικό. Να γίνει καταγγελία τη «ενδιάμεσης
συμφωνίας», που υπέγραψε, εκβιαζόμενος, όπως
είπε κι αυτός, ο Α. Παπανδρέου. Και, αν δε σταματήσουν και ακυρωθούν όλες οι προκλήσεις τους,
να επανέλθει το εμπάργκο στα σύνορα (και λιμάνι Θεσσαλονίκης, όπου ούτως ή άλλως δεν έπρεπε
να περνάει τίποτε δικό τους με ονομασία μακεδονική), που είχε, επίσης κηρύξει ο ίδιος ο μεγάλος
αντιφατικός Α.Π.
Στα ελληνοτουρκικά δε νοούνται συζητήσεις και κάθε είδους επαφές με την τουρκική (ελάχιστη) μειονότητα που δυναστεύει τους λαούς της
Μικράς Ασίας, αν δεν έχει προηγηθεί μακρόχρονη αποχή από κάθε πρόκληση, ρητή ανάκληση του
όποιου casus beli, ή για την ανακήρυξη των 12 μιλίων (ισχύει παντού αλλού) χωρικών υδάτων, η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, που δεν το υπογράφει η «Τουρκία», το εφαρΠαράδοξες αντιφάσεις ή, απλώς,
ανθελληνική ψύχωση;

Ολοι, σχεδόν, απορούν, βλέποντας επίσημους και
μη, ανοικτά ή υπονοούμενα να αντιφάσκουν κραυγαλέα:
Διάφοροι «προοδευτικοί» και κουλτουριάρηδες
κατηγορούν και λοιδορούν το θεσμό της οικογένειας (δεν υπάρχει, άλλωστε, τίποτα τέλειο!) και από την
άλλη «αγωνίζονται» για «σύμφωνα συμβίωσης», «γάμους» και «υιοθεσίες» ομοφύλων!!!
Οι ίδιοι κατηγορούν και λοιδορούν τη θρησκεία
γενικώς (αγνοούντες ή και διαστρεβλώνοντες και τον
ίδιο το Μαρξ, οι εξ’ αυτών μαρξολογούντες...) και ιδιαίτερα (φυσικά) τη Ελληνορθόδοξη εκκλησία και τους
ιερωμένους (όχι άδικα πάντοτε, πάντως) και από την
άλλη «αγωνίζονται» για το Ισλάμ, τα τζαμιά και τους
παράνομους μάλιστα, ιμάμηδες και Χοτζάδες!!!
-Οι ίδιοι, τα πουλάκια μας, κατηγορούν και λοιδορούν τις πατρίδες γενικώς και ειδικά (φυσικά) την Ελλάδα, όπως και τα έθνη γενικά και ειδικά (βέβαια) το
Ελληνικό έθνος (και βυσσοδομούν παντοιοτρόπως εναντίον του) και από την άλλη υπερασπίζονται μανιωδώς
την, κατ’ αυτούς Μακεδονία, την (μόνο κατά 10% Τούρ-
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μόζει (!), όμως όπου τη συμφέρει. Αρκετά, πια!
Για τη Θράκη, το νέο «κατόρθωμα» των μειοδοτικών (ξενοκίνητων) κυβερνήσεών μας: Αμεση
προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η παγκόσμια,
διαρκής, εξαντλητική ενημέρωση για τις Τουρκικές
ωμότητες και τα, παράνομα, εξοντωτικά πολυποίκιλα μέτρα κατά της Ελληνικής, όπως ρητά αναφέρει
η συνθήκη της Λωζάνης, υπογραμμένη και από τον
Κεμάλ Ατατούρκ (μπαμπά των «Τούρκων»), μεγάλης (150.000) μειονότητας, που την έφτασαν στις
2-3χιλιάδες (!). Και σύγκριση με τη μεταχείριση της
μουσουλμανικής (με την υπογραφή του ίδιου του
Κεμάλ) μειονότητας στην Ελληνική Θράκη, που
αυξήθηκε και ευημερεί (καλώς, φυσικά) στη χώρα
μας. Αμεση προτεραιότητα!
Για (το νέο φρούτο) την Αλβανία, επιτέλους η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κράτος, να
προστατέψει την πολυάριθμη ελληνική (ας διαβάσουν όλοι οι επίσημοι, τουλάχιστο, φορείς και πρόσωπα το αντίστοιχο κεφάλαιο στα, λίγο παραπάνω
αναφερθέντα, «Θέματα Ιστορίας»). Και να χρησιμοποιήσει κάποια, έστω, από τα πολλά μέσα που
διαθέτει (...), ώστε αφού εγκαταλείψει τους με υπόδειξη των άσπονδων «φίλων» και «προστατών» διπλωματικούς γελοίους χαριεντισμούς, να μην επιτρέπει «στο ποντίκι να βρυχάται». Τουλάχιστο!

Το κύριο, πάντως, καθήκον μας είναι
με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμη και μόνοι
μας, να προωθούμε τον Αγώνα για Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, με ό,τι
προϋποθέτει και συνεπάγεται...

κων) Τουρκία, Αλβανία και ό,τι άλλο τους προκύπτει.!!!
Ολοι τους δηλαδή λειτουργούν ως οι νέοι θιασιώτες του τρίπτυχου ΠΑΤΡΙΔΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!! Δε χρειάζεται κανένας να απορεί. Το μοναδικό κριτήριο για θέσεις και δράσεις πολλών (δυστυχώς, είναι πολλά τα χρήματα, η ανία στα εύπορα προάστια και τα συμπλέγματα από διάφορες αιτίες, διαχρονικά!) είναι το αν αυτά βλάπτουν δραστικά την Ελλάδα
και τους Έλληνες. «Για αντιφάσεις θα μιλούνε τώρα».

Μήπως πρόκειται για παρεξήγηση;
Κάτι σα «χείρα βοηθείας» προς Α. Σαμαρά!

Εν όψει της γενικής επίθεσης του Τσίπρα κατά
της διαφθοράς(!!!) αναφέρεται διαρκώς η περίφημη φράση του Σαμαρά υπέρ του «εκλεκτού» συνεργάτη του «μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρους»
Μήπως, λέμε, παρελείφθη, κακοβούλως βέβαια, μια λεξούλα απ’ αυτήν και να είπε «μακάρι
να είχαμε ΜΟΝΟ 10 Παπασταύρους» και όλοι οι
...άλλοι να ήσαν καθαροί;
-Πού ήσουν «νιότη» πού ’δειχνες πως γινόσουν άλλος -!

