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(συνέχεια στη σελ. 4)

(συνέχεια στη σελ. 2)

Προεόρτια για το θερμό καλοκαίρι. 
Επί της ουσίας, τα ίδια και χειρότερα.
Ενόψει των επερχόμενων εκλογών έχουν πολ-

λά να δουν τα μάτια μας, και ας είμαστε προετοι-
μασμένοι ότι όλα όσα θα λένε (και θα πράττουν) 
οι δοτοί πολιτικοί μας δε θα έχουν καμία πραγμα-
τική αναφορά στα όσα θα ακολουθήσουν μετά την 
όποια εκλογή.

Θα είναι, μάλιστα, στα όσα θα μας παρουσι-
άζουν, έντονη προσπάθεια να φανούν ότι αυτά που 
θα επισυμβαίνουν είναι (σχεδόν) καθαρά εσωτερι-
κή υπόθεση και (σχεδόν) ανεξάρτητα από τα όσα 
διαδραματίζονται ή σχεδιάζονται στον κοντινό και 
ευρύτερο περίγυρό μας!

Εξωτερικό μέτωπο
Εξακολουθεί να επηρεάζει (αρνητικά ή και 

θετικά) τη διεθνή ισορροπία η πολεμική κατά του 
προσώπου του προέδρου των ΗΠΑ, στην οποία 
συμμετέχουν όλοι (στο εσωτερικό τους και παγκό-
σμια) είχαν προσαρμοσθεί στη νεοταξική (νεοφι-
λελεύθερη) παγκοσμιοποιητική κατάσταση. Έτσι, 
για να ενισχυθεί η εσωτερική θέση του, ο Τραμπ 
(με τους Μακρόν και Μέι, που έχουν ανάλογα εσω-
τερικά προβλήματα) θα προκαλει στη Συρία, Ιράν, 
όπου, όμως, η Ρωσία αντιδρά, παρά το ότι συμφωνεί 
με την αντινεοταξική γραμμή Τραμπ (στην οποία 
φαίνεται να συντάσσεται τώρα και η Ιταλία!), ενώ 
η Βόρεια Κορέα υπαναχωρεί και ο Ερντογάν προ-
σπαθεί να αρπάξει κάτι ενόψει των επικείμενων 
εκλογών για την... ενθρόνισή του. Το κακό για μας 
είναι ότι για το χώρο των Βαλκανίων ενδιαφέρεται 
τώρα και η Γερμανία, πέρα από τις ΗΠΑ και Ρω-
σία, και όλοι τους «προσφέρουν» ως δέλεαρ ακό-
μη και ελληνικά εδάφη(!), όπως, ενδεχομένως και 
στην Τουρκία, ενώ η Ελλάδα τελεί υπό «εκούσια» 

ΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ;...
 Πιστεύαμε ότι μόνο στην Ελλαδα, με την 
πληθώρα των «προθύμων», των υπηρετούντων τα 
ξένα συμφέροντα,  υπάρχει  τόσο εμφανής δοτή 
εξουσία  για την εφαρμογή του «πειράματος» στο 
πειραματόζωο-Ελλάδα, που έχουν επιβάλει η Γερ-
μανία-Ε.Ε. και οι ΗΠΑ-ΔΝΤ με τα διαρκή και κα-
ταστροφικά μνημόνια. Ετσι στη Δημοκρατία(;)  
μας, είτε με εκλογές είτε  και με δημοψηφίσματα, 
ό,τι και να ψηφίζει ο Ελληνικός Λαός οι εγχώριες 
ελίτ έχουν (νομίζουν...) δέσει την Ελλάδα στο ευρώ 
και στην Ε.Ε., δηλ. σε μια μέγγενη που καθιστά τη 
χώρα οιονεί αμερικανογερμανικό προτεκτοράτο. 

Να όμως που αυτά συμβαίνουν τώρα και 
στην Ιταλία, ιδρυτικό μέλος της ΕΟΚ, χώρα πολύ 
διαφορετική από την Ελλάδα, δηλ. παραγωγική, με 
ισχυρή εθνική τάξη, που δεν είναι όλοι τους  πρό-
θυμοι να γίνουν υποχείρια της Γερμανίας, που 
με όπλο το ευρώ έχει καταστήσει την Ιταλία την 
πιο υπερδανεισμένη χώρα της Ε.Ε., παρά τη λιτό-
τητα που είχε επιβάλει η  Κεντροαριστερά (Πρό-
ντι, Μόντι, Ρέντσι).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε φίλους του ΑΣΚΕ
Στ ι ς  2 3 / 6 / 2 0 1 8 ,  Σ ά β β α τ ο  1 8 : 3 0 

στα γραφεία μας, θα έχουμε συγκέντρω-
ση με πολιτικές ομιλίες και ζωηρή συζήτηση.

Σας περιμένουμε.

Novartis : εξέπνευσε
ο αντιπερισπαμός στα συλλαλητήρια  
[...Ο κ. Κοντονής τόνισε ότι «ο Δημήτρης 

Τζανακόπουλος πήγε στον Άρειο Πάγο «για να ενη-
μερωθεί. Επί μια εβδομάδα βλέπαμε δημοσιεύματα 
ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται, δεν είναι λογικό 
να ρωτήσεις αν - ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και 
άτομο κοντά στον πρωθυπουργό - για το αν τελικά 
ολοκληρώνεται;», διερωτήθηκε ο υπουργός Δικαι-
οσύνης και συμπλήρωσε: «Δεν πρόκειται για κα-
μία παρέμβαση σε κάτι απλά ζητήθηκε ενημέρωση 
επί του θέματος, η οποία ήταν νόμιμη»].

Κατά τύχη η δικογραφία της �������� στάλ��������� στάλ� στάλ-
θηκε από τον Κοντονή στη Βουλή στις 6 Φε-
βρουαρίου 2 ημέρες μετά το μεγάλο συλλαλη-
τήριο της Αθήνας (4/2/2018)  για τη Μακεδονία, 
αφού πέρασε, μέσω Τζανακόπουλου, από το γρα-
φείο του Τσίπρα, που έδωσε εντολή  να γίνει Προ-
ανακριτική επιτροπή για 10 πολιτικούς της ΝΔ και 
του ΠΑΣΟΚ.  (συνέχεια στη σελ. 5)
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→

(συνέχεια από τη σελ. 1)
αμερικανογερμανική κατοχή, με τα, γνωστά στο πε-
τσί μας, αποτελέσματα, (και) οικονομικικοινωνικά.  
Δύσκολα τα πράγματα, που γίνονται δυσκολότερα 
και για μας, λόγω του ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτι-
κή στις ΗΠΑ και τα, ισχυρά, απομεινάρια της προ 
Τραμπ εποχής προκαλούν σύγχυση στις κατά τόπο 
«επιρροές» τους... Και μέσα σ’όλα ενέπεσε και το 
Ιταλικό πρόβλημα, που δείχνει και το είδος (!) της 
«ευρωπαϊκής» Δημοκρατίας.

Εσωτερικό μέτωπο
Ο ρυθμός «επιτυχίας» του πειράματος σε βά-

ρος των Ελλήνων και της Ελλάδας βαίνει συνεχώς 
επιταχυνόμενος, σε όλους τους τομείς και πεδία. 
Οι συνθήκες εργασίας και αμοιβών και όχι μόνο 
στον ιδιωτικό τομέα, στην Υγεία, Παιδεία, Πρό-
νοια, Ασφάλεια των πολιτών, στην Εγκληματικό-
τητα, την Ανεργία, τη Διαφορά, τη Λαθρομετανά-
στευση κ.λπ πλησιάζουν να εξομοιωθούν με την 
«ποιότητα» των πολιτικών προϊσταμένων τους. 
Όσο για την Οικονομία, τη Δημοκρατία, το Δημο-
γραφικό πρόβλημα, τον Ελληνισμό, τον Πολιτισμό, 
την Κατάκτηση του Διαστήματος... Και όλα αυτά 
αντιμετωπίζονται με μετρήσεις και στατιστικές 
ανάλογης αξιοπιστίας με αυτές τις μετρήσεις του 
όγκου των Συλλαλητηρίων!

Στα εθνικά θέματα, ευτυχώς για την Κύπρο 
και τα ελληνοτουρκικά, δε θα προλάβουν μάλλον 
να τα «επιλύσουν» συνολικά και αρκούνται στο να 
βελτιώνεται συνεχώς η θέση των εχθρών. Για το 
Σκοπιανό και το Αλβανικό, που δυστυχώς φαίνε-
ται να θέλουν να τα αντιμετωπίσουν ως δευτερεύ-
οντα(!), ήσσονος σημασίας θέματα, ώστε, όπως δι-
ατείνονται, να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό(!!) τους  
για την επίλυσή του σοβαρότερου, αυτού του εξ’ 
Ανατολών κίνδυνου... Μάλλον ευτυχώς δε θα προ-
λάβουν και εδώ.      Αλλιώς...

Οι προεκλογικές διεργασίες 
και σχεδιασμοί καλύπτουν τα πάντα
Η «αστική», όπως οι Συριζαίοι την αποκα-

λούν, Δημοκρατία μας θεωρήθηκε καλή από τους 
τωρινούς διαχειριστές των σχεδιασμών για τη χώρα 
μας των «Προστατών» επικυρίαρχων που τους έφε-
ραν στην κυβέρνηση, έστω και «χωρίς την εξου-
σία», όπως παραπονείται η κ. Περιστέρα. Ονειρεύ-
ονται, μάλιστα, πιθανόν διαρκή Διαχείριση, γι’αυτό 
και ετοιμάζουν ένα μεσοπρόθεσμο(!) Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ανύπαρκτου περιεχομένου. Το «κακό» 
όμως είναι ότι αυτή η «αστική» δημοκρατία έχει 
ένα ελάττωμα (γι’αυτούς), τις περιοδικές εκλο-
γές, και μάλιστα, σχετικά, ελεύθερες και κατά το 
δυνατόν... ανόθευτες. 

Τώρα, αφού ξεπέρασαν (ελπίζουμε, τουλάχι-
στον) κάποιες σκέψεις για αναβολές, κίνηση στρα-

Προεόρτια  για το θερμό (προεκλογικό) καλοκαίρι.
τού κ.λπ. έχουν αφιερωθεί ολόψυχα στην προετοι-
μασία τους. Εχασαν την ευκαιρία πέρυσι το φθινό-
πωρο (...) και τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν (και 
όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, για άλλους λόγους όμως).

Καταρχάς πρέπει να αντιμετωπίσουν το δυσά-
ρεστο ενδεχόμενο να διακοπεί η συνεργασία τους με 
τους «ακροδεξιούς», όπως τους αποκαλούν, συγκυ-
βερνήτες τους ΑΝΕΛ, που με αφορμή το Σκοπια-
νό μπορεί να αποσκιρτήσουν, για να σωθούν από 
πανωλεθρία. Εχουν, βέβαια, έτοιμο τον Θεοδωρά-
κη του Σημίτη, αλλά πόσοι θα τον ακολουθήσουν;

 Δυσκολίες... 
Αμέσως μετά πρέπει  να αντιμετωπισθούν οι 

«53+», που συνεχώς ντριπλάρουν, ώστε να έχουν 
καλύτερη τύχη στην περίπτωση που από 140 πε-
ρίπου να εκλεγούν κάτω από 60. Η ενότητα πρέ-
πει να είναι, ή έστω να φαίνεται αρραγής, κάτι που 
προσπαθούν να «εξασφαλίσουν» με πακτωλό «δω-
ρακιών», διευκολύνσεων, διορισμών, τουριστικών 
δανείων και, κυρίως, αφειδών υποσχέσεων, αμφι-
βόλου αποτελεσματικότητας όμως.

Επειτα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια ωραι-
οποίησης της (φρικτής) πραγματικότητας που ζουν 
οι υπήκοοι, αλλά υποχρεωτικά, δυστυχώς, και ψη-
φοφόροι. Να τους πείσει ο Τσακαλώτος ότι ευρί-
σκονται ανάμεσα στους... ευτυχέστερους Ευρω-
παίους και ότι για όλα τα τωρινά δεινά τους υπαίτιοι 
είναι μόνο οι προηγούμενοι, είναι μάλλον πολύ αμ-
φίβολης επιτυχίας. Και, το κυριότερο και πιο άμεσο, 
πρέπει να εξορκιστεί η ψηφισμένη από τους ίδιους 
βεβαιότητα για τη μεγάλη μείωση των συντάξεων 
και του αφορολόγητου. Ηδη άρχισε απεγνωσμένη 
προσπάθεια για μετάθεσής τους για... αργότερα ή, 
τώρα πλέον, οι υποσχέσεις ότι  με την «καθαρή έξο-
δο» από τα Μνημόνια ανοίγει ο δρόμος για αλλα-
γή(!) του δικού τους νόμου, με την προσθήκη ότι ο 
Μητσοτάκης δηλώνει ότι θα τον τηρήσει. 

Παραλογισμός; Πιθανόν. Ομως πιστεύουν 
ότι ο παραλογισμός όσο μεγαλύτερος τόσο πιο 
μεγάλη πιθανότητα να «περάσει» για αλήθεια! 
Αλλο πρόβλημα είναι αν καταφέρουν να περάσουν 
το όνομα «Μακεδονία» για τα Σκόπια. Σκέπτονται, 
με τη βοήθεια της Μέρκελ, να το συνδέσουν με... 
ελαφρύνσεις του χρέους, όμως είναι τόσο πρόδηλο 
το κόλπο, ώστε μάλλον θα δυναμώσουν τα συλλα-
λητήρια που ετοιμάζονται. Το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα όμως θα είναι η αντίκρουση της ανασφάλειας, 
της εγκληματικότητας, της αναδοχής και υιοθεσί-
ας των ομόφυλων των νόμιμων ναρκωτικών κ.λπ

Εδώ η γραμμή είναι η άμεση επίθεση, οι φω-
νασκίες, η επίκληση του χρυσαυγιτικού φασισμού, 
μέχρι, εν ανάγκη της δημιουργίας προεμφυλιακού 
κλίματος. Μας περιμένει προεκλογική κόλαση, προ-
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σελ. 3 
παγάνδα γκεμπελική, που φαίνεται να ζητούν και  
από τους νεοσύλλεκτους εκ του ΠΑΣΟΚ, τα μικρο-
μεσαία λαμόγια, που δεν είναι λίγα. 

Ψυχραιμία και διασκέδαση με χαμόγελα που 
να τους μπερδεύουν και να τους γελοιοποιούν. 

 Όσο για τους ΑΝΕΛ, αν προλάβουν να φύ-
γουν ενωρίς, ίσως με αφορμή τα Σκόπια, μπορεί να 
ελπίζουν ότι θα τους σώσουν και «οι αντιρρήσεις», 
οι σίγουρες, όπου δεν κινδύνευε η συγκυβέρνηση! 

Η Ν.Δ. έχει άλλα προεκλογικά προβλήματα, 
πιθανόν σοβαρότερα. Κατ’αρχάς ενόψει των εκλο-
γών άρχισε ο πόλεμος των υποψηφιοτήτων. Καρα-
μανλικοί, Σαμαρικοί κ.λπ. διαισθάνονται ότι με το 
πρόσχημα της ανανέωσης, μέγα δόλωμα για όλους 
τους νεαρούς, θα επιχειρήσει ο Κυριάκος να μητσο-
τακίσει (!) τη Ν.Δ., ολόκληρη, και τον αναγκάζουν 
να ανακρούσει πρύμναν, ώστε να μειωθεί η έντα-
ση της επίθεσης κατά του, ούτως ή άλλως ευάλω-
του προσώπου του, που απομακρύνει, κακά τα ψέ-
ματα, την πιθανότητα αυτοδυναμίας, η οποία πι-
στεύεται πως μόνο με επικεφαλής τον Καραμαν-
λή εξασφαλίζεται.

Επειτα φαίνεται να εντείνεται η ενδοοικογε-
νειακή αντίθεση της Φαμίλιας, στην προσπάθεια 
προώθησής του, μάλλον πολύ ελαφράς βαρύτητας, 
υιού της Ντόρας, με πρώτο σταθμό τη Δημαρχία της 
Αθήνας, για χάρη της οποίας ο υιός παρουσιάζεται 
προωθημένα... Αριστερός, στοχεύοντας στο δεύτε-
ρο γύρο τις αριστερές ψήφους! Και κάποιοι θέλουν 
συνθήκες εθνικής ενότητας μετεκλογικά με επικε-
φαλής τον Καραμανλή...

Ετσι το περιεχόμενο του προεκλογικού αγώ-
να περνάει σε δεύτερο πλάνο, μια που το κοινωνι-
κοοικονομικό πρόγραμμα δεν μπορεί να διαφέρει 
από τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός του πεδίου της 
κάποιας σοβαρότητας, της εγκληματικότητας 
και της ασφάλειας, κάτι που όμως φροντίζει από 
τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να αποδυναμώσει με τις αντιστα-
σιακές κινηματικές απόπειρες για το τι θα ακολου-
θήσει ενδεχόμενη(!) ήττα του... Κόλπο(;) αμφίβο-

λης απόδοσης πάντως. Ποιους θα μπορούσε, μό-
νος του..., να κινητοποιήσει; 

Το πιο σημαντικό, ίσως, πρόβλημα της μητσο-
τακικής ΝΔ είναι το τι θα επακολουθήσει, εάν δεν 
επιτευχθεί το όνειρο (με αρχηγό το Μητσοτάκη...) 
της αυτοδυναμίας. Τότε είναι πολύ πιθανό οι όποιοι 
«έταιροι» της συγκυβέρνησης να απαιτήσουν άλλο 
Πρωθυπουργό, το πιθανότερο τον Καραμανλή, οπό-
τε νομοτελειακά θα.. ανακύψει νέο κόμμα, ας πού-
με Νέα Ελλάδα. Οντως σοβαρός κίνδυνος για τον 
τωρινό «αρχηγό» της Ν.Δ...

Γενικά δε θα πλήξουμε όλο το καλοκαίρι, 
εκτός πια αν έχουμε ξαφνικές εκλογές λόγω της 
φαινόμενης σπουδής για «λύση» στο Σκοπια-
νό, αν, όντως, και οι ΗΠΑ το επιτάσσουν, φυσι-
κά σε βάρος μας... Δύσκολα όμως καταργούνται 
«τα μπάνια του Λαού».

 Για το Κίνημα Αλλαγής (!!) το αποτέλεσμα 
των επερχόμενων εκλογών εξελίσσεται σε ζήτημα 
ζωής ή θανάτου, λόγω κυρίως των «δραστηριοτή-
των» του Σημίτη μέσω του οργανέτου του του φαι-
δρού Θεοδωράκη.

Για τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς, δεν 
υπάρχουν, εμφανώς τουλάχιστον, ιδιαίτερες προε-
κλογικού τύπου, ανησυχίες και διαφοροποιήσεις. 
Αξίζει πάντως να αναφερθεί η, όχι θορυβώδης, εκ-
δήλωση ευαισθησίας στα εθνικά θέματα, ακόμα και 
στο Σκοπιανό, του ΚΚΕ. Αξιοσημείωτη η εφαρμο-
γή της αλλαγής στάσης στα θέματα αυτά της από-
φασης του 20ου συνεδρίου 2017 (σε σχέση με αυ-
τήν του 19ου, 2013), με έμφαση στην αντίθεσή του 
σε απόπειρες αλλαγής συνόρων. Αυτό είναι κάτι 
ευχάριστα σοβαρό...

Ολα θα κινούνται στο επόμενο διάστημα (μι-
κρό ή κάπως μεγαλύτερο) γύρω στον αστερισμό 
των εκλογών, από τις οποίες, φυσικά δε μπορού-
με να περιμένουμε τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό, 
εκτός, ίσως από την απαλλαγή της γελοιότητας 
της «πρώτης διακυβέρνησης της Aριστεράς».

Το πρόβλημα με τον Μπουτάρη
Δεν είναι η πρώτη φορά που, ο κακή τη τύχη, 

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης γίνεται πρόσωπο της ημέρας 
με τις προκλητικές δηλώσεις και πράξεις του, τώρα 
όμως που για πρώτη φορά γνώρισε τις, δυσάρεστες, 
συνέπειες των ηθελημένων προκλήσεών του (πάντο-
τε κατά της Ελλάδας και της κοινωνίας μας), ξέσπα-
σε (τεχνητός, φυσικά) σάλος, από τον οποίο πολλοί 
σπεύδουν να επωφεληθούν. Ευτυχώς, όλος ο τουρκι-
κός(!) τύπος έσπευσε να υπερασπισθεί τον «φίλο της 
Τουρκίας» και να κατακρίνει τους Έλληνες γι’αυτό. 
Και οι Έλληνες, βέβαια, κατάλαβαν τι γίνεται...

Πρώτα�πρώτα όμως μία γενική τοποθέτη-
ση: Οποιος προκαλεί πρέπει να αναμένει αντίδρα-

ση, αλλιώς είναι απλώς θρασύδειλος. Όταν όμως 
η αντίδραση φτάνει στη σωματική βία (αν δεν εί-
ναι άμυνα), τότε βρίσκονται τρόποι η πρόκληση 
να αποκομίσει κέρδη και ας λένε οι πολλοί «καλά 
του έκανε».
 Γιατί όμως αυτή η εκκωφαντική τυμπανοκρουσία; 

- Πρώτα γιατί «συνέπεσε» με την απίστευτη 
πρόταση, έτοιμη από το φθινόπωρο(!), για την ονο-
μασία των Σκοπίων που ξαφνικά μας παρουσίασε 
οι Τσίπρας-Ζάεφ και έπρεπε να ξεσπάσει κάτι άλλο 
«τρανταχτό», για αποπροσανατολισμό. 

Επειτα οι γνωστοί πολιτικοί μας γνωρίζουν ή 
διαισθάνονται το βαθμό και την ένταση της οργής 

(συνέχεια στη σελ. 6)

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1755-to-provlima-me-ton-boutari


σελ. 4
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Στις εκλογές της 4ης Μαρτίου το Κίνημα 
των Πέντε Αστέρων και η Λίγκα του Βορρά, που 
είχε κατέβει μαζί με το κόμμα του Μπερλουσκόνι,  
πήραν την πλειοψηφία ψήφων (άνω του 60%) και 
των εδρών. Το πρόγραμμά τους αναφερόταν στην 
καταπολέμηση της λιτότητας και  της αθρόας λα-
θρομετανάστευσης, που συσσωρεύει και εγκλωβί-
ζει στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα, εκατοντά-
δες χιλιάδες, επειδή η Γερμανία και οι κολαούζοι 
της δε τους θέλουν.

Με την είδηση σχηματισμού κυβέρνησης 
των Πέντε Αστέρων και Λίγκας του Βορρά προ-
κλήθηκε πανικός σε Γερμανία και σ’όλο το νεοφι-
λελεύθερο (για να το πούμε κομψά) συρφετό κατ’ 
αναλογία του πανικού με την εκλογή Τραμπ στις 
ΗΠΑ. Τα «ιερά και τα όσια»  της παγκοσμιοποί-
ησης διακυβεύονταν και πάλι. Οταν μάλιστα προ-
τάθηκε ως Υπουργός Οικονομικών ο οικονομολό-
γος Πάολο Σαβόνα, που διακατέχεται από  κεϋν-
σιανές αντιλήψεις για «πιο δίκαιη Ευρώπη», δηλ. 
«με μείωση του ιταλικού δημόσιου χρέους, όχι με 
παρεμβάσεις που να προβλέπουν φόρους και λιτό-
τητα, αλλά μέσω της αύξησης του ΑΕΠ», επενέβη 
ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον απέρ-
ριψε και ζήτησε για τη θέση αυτή έναν που θα εξα-
σφάλιζε τη μη έξοδο της Ιταλίας από το ευρώ. 

Τους Ιταλούς  τους ρώτησε;
(Μας θυμίζει την άρνηση του Κωνσταντί-

νου το 1965 να διορισθεί ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός Γ. Παπανδρέου ως Υπουργός Εθνικής Αμυ-
νας επιμένοντας να μην αποπεμφεί από το υπουρ-
γείο ο φιλοβασιλικός Γαρουφαλιάς).

 Η προεδρική απόρριψη έγινε για καθαρά πο-
λιτικούς λόγους και καθιστούν έτσι τον προεδρικό 
θεσμό  θεματοφύλακα της γερμανικής Ε.Ε και 

ΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ;...
του ευρώ της, πολλώ δε μάλλον που αμέσως δι-
όρισε ό ίδιος πρώην στέλεχος του ΔΝΤ ως πρω-
θυπουργό «κυβέρνησης τεχνοκρατών», τον επι-
λεγόμενο κ. Ψαλίδη(!), προς ανακούφιση Μέρ-
κελ�Μακρόν και συντροφίας...

Οι θεματοφύλακες της νεογερμανικής�
νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας έχουν γυρίσει την 
ιστορία πίσω στο 19ο αιώνα, τότε που οι μονάρ-
χες «ελέω Θεού»  διόριζαν ακόμη και τους κη-
πουρούς τους ως πρωθυπουργούς. Η αρχή της 
δεδηλωμένης, δηλ. η κυβέρνηση να σχηματίζεται 
από την πλειοψηφία της Βουλής, δεν ισχύει πλέ-
ον, αν η κυβέρνηση δεν είναι πειθήνια στους «θε-
σμούς» και στις «δεσμεύσεις»... 

Γκίντερ Έτινγκερ,  Γερμανός επίτροπος 
της Κομισιόν: «Οι χρηματαγορές θα μάθουν 
στους Ιταλούς πώς να ψηφίζουν». Οπως πριν 
τους «τεμπέληδες»  Έλληνες... 

Ομως ο σάλος που έχει προκληθεί  διε-
θνώς αναγκάζει πλέον τον Ιταλό Πρόεδρο να 
ανακρούσει πρύμναν «καίγοντας» τον εκλεκτό 
τους, υπάλληλο του Δ.Ν.Τ, αρεστό στη γερμα-
νική Ε.Ε., επανερχόμενος, έστω και κατόπιν εορ-
τής, στη δημοκρατική νομιμότητα. 

   Τα πραξικοπήματα αυτά αποδεικνύουν 
για πολλοστή φορά ότι Γερμανία με την Ε.Ε. και 
το ευρώ και η Δημοκρατία των πολιτών είναι έν-
νοιες ασύμβατες. Γι’αυτό οι πολίτες των χωρών της  
Ε.Ε., ιδιαίτερα του Νότου,  τους αποστρέφονται όλο 
και περισσότερο βλέποντας καθαρά το αδυσώπητο 
και απάνθρωπο χαρακτήρα τους. Και στην Ιταλία, 
όπως πριν στη Βρετανία, θα εισπράξουν σύντο-
μα τα επίχειρα....    

Τελικά, ευτυχώς, μωραίνει Κύριος...

Η «επίσκεψη» Ιντζέ στη Θράκη.
Επανήλθε πλησίστια η «Αψογη Στάση»

 του 19ου αιώνα απέναντι στην Τουρκία (και 
όχι μόνο). Ο αντίπαλος, του Ερντογάν στις, σε λί-
γες μέρες, προεδρικές τουρκικές εκλογές κ. Ιντζές, 
ήλθε στη Θράκη, για να μιλήσει στους Μουσουλ-
μάνους Ελληνες πολίτες, που δεν ψηφίζουν, βέβαια 
εκεί, μετά από «άδεια» της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
κάτι που έχει απαγορευθεί στην Ευρώπη, παρά τις 
εκατοντάδες χιλιάδες τούρκους ψηφοφόρους εκεί!!

Την «άδεια» αυτή την είχε δώσει πρόσφατα 
και στον Ερντογάν και ο απειλητικός για την Ελλά-
δα και τώρα προκλητικός συμβολισμός είναι προ-
φανής: Να μην απαντάμε, ούτε καν να σχολιάζου-
με ποτέ τις τουρκικές προκλήσεις, στάση που ονο-

μάστηκε «Άψογος Στάσις», από τα μέσα του 19ου 
αιώνα, ειρωνικά βέβαια.

Πότε θα (μας αφήσουν να) βάλουμε μυαλό, δη-
λαδή θα ασκούμε, επιτέλους, Ελληνική πολιτική;

Σημεία των καιρών: 
Μπαίνουν μπροστά οι ωραίες νεαρές

Την Πρωτομαγιά των εργατικών διεκδική-
σεων ετέθη επικεφαλής της πορείας, αντικυβερνη-
τικής(!), στη Θεσσαλονική η πρωθυπουργεύουσα 
εκεί ευειδής νεαρά κ. Νοτοπούλου, ενώ τις μέρες 
εκείνες, στην Αθήνα, έθετε τη σφραγίδα της αίγλης 
της σε εκδήλωση για την ψυχαγωγική χρήση της 
κάνναβης (κοινώς χασίσι) η αναλόγως ετέρα νεα-
ρά, απλή Υπουργός, κα Αχτζιόγλου!

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1752-ma-kai-stin-italia
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1756-i-episkepsi-intze-sti-thraki
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1757-simeia-ton-kairon-bainoun-brosta-oi-oraies-neares
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1757-simeia-ton-kairon-bainoun-brosta-oi-oraies-neares


σελ. 5

[...σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προ-
εδρία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τη συμ-
μετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, ο κ. Κοντονής είπε χαρακτηριστικά, «όλοι 
μας έχουμε μείνει εμβρόντητοι από την έκταση». 
Ενώ στο ερώτημα περί παραγραφής, επανέλαβε πως, 
«ναι, κάποια αδικήματα σίγουρα έχουν παραγρα-
φεί, υπάρχουν όμως και άλλα, που χαρακτηρίζο-
νται «διαρκή» και δεν έχουν παραγραφεί (δωρο-
δοκία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος)».
Εξάλλου, τα στοιχεία έχουν σταλεί στη Βουλή χω-
ρίς αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να μην είναι προς 
το παρόν σαφές ποιους αφορά το αδίκημα της απι-
στίας και ποιους η δωροδοκία έστω κι αν είναι πα-
ραγεγραμμένες...]
 Ηταν φανερό από τότε ότι η πολιτική εκμε-
τάλλευση απο την κυβέρνηση, μέσω της Βουλής, 
της υπόθεσης Novartis  (που είναι όντως ένα από 
τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς και λεηλασί-
ας της δημοσιας υγείας και κατ’ επέκταση της ελ-
ληνικής κοινωνίας) δεν αποσκοπούσε στην ανα-
ζήτηση της αλήθειας, αλλά σε αντιπερισπασμό 
για τα συλλαλητήρια, σε συνδυασμό με την πό-
λωση που προωθεί για να περιορίσει τις απώλει-
ες στις επερχόμενες εκλογές.
[«Το πολιτικό και ποινικό μας μητρώο είναι πιο 
καθαρό και από τον ξάστερο ουρανό...<>...Αυτό 
που καθοδηγεί τις πράξεις μας, είναι η αντίληψη 
μας για την πολιτική ως προσφορά και ως ηθικού 

Novartis εξέπνευσε ο αντιπερισπαμός στα συλλαλητήρια  (συνέχεια από τη σελ. 1)
καθήκοντος" ...<>...γι' αυτό και εκεί που οι άλ-
λοι απέτυχαν, εμείς τώρα πετυχαίνουμε»].  Τάδε 
έφη Τσίπρας  στις 6/2/2018 σε ένα από τα λεγόμε-
να περιφερειακά συνέδρια-κυβερνητικές φιέστες , 
ουσιαστικά προεκλογικές, με αφορμή την υπόθε-
ση Novartis. Μαλιστα... Ο «ξάστερος ουρανός» 
υπογράφει τα πάντα «ως ηθικό καθήκον», δηλ. 
χωρίς ηθικούς φραγμούς,   για  να παραμείνει στην 
εξουσία. Την υπόθεση Novartis,  αφού την «τρά-
βηξαν» όσο μπορούσαν (πάνω από 2 μήνες)  και, 
ενώ όλη η Αντιπολίτευση είχε αποχωρήσει από την 
Προανακριτική, μόνοι τους πλεον οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ  
αποφάσισαν  ότι η Βουλή είναι αναρμόδια  να προ-
χωρήσει σε διώξεις για τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν  
εξέτασαν καν, ως όφειλαν, επί της ουσίας το βάσι-
μο ή όχι των κατηγοριών  (με εξέταση μαρτύρων  
κ.λ.π στοιχείων)  σύμφωνα με  το Σύνταγμα και τον 
Κανονισμό της Βουλής, για  να τους  παραπέμψει 
ή όχι σε Ειδικό Δικαστήριο. Παραπέμψανε όμως 
την υπόθεση στην Δικαιοσύνη και τη διωξη των 
πολιτικών προσώπων  στις ελληνικές καλένδες.  
Διακατέχονται από φόβο και θράσος. Φόβο ότι αν 
προχωρούσαν θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι μελλο-
ντικά διώξεις  και θράσος, επειδή δεν ορρωδούν  
προ ουδενός για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Μπορεί όμως να πέτυχαν πρόσκαιρα με τον 
αντιπερισπασμό τους, όμως οι παρακαταθήκες της 
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας παραμένουν πάντα 
το φόβητρό τους. Και προβλέπονται τώρα και νέα...  

Κάνει ό,τι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εξοφλήσει τα 
γραμμάτια κάτι που (νομίζει ότι) αυξάνουν ή σταθε-
ροποιούν τους ψηφοφόρους του, παρά τον κίνδυνο να 
χάσει πολύ περισσότερους και, να έχει ένα καθαρό, 
όπως κι αν το εννοεί, εκλογικό αποτέλεσμα. Ετσι:  

- Πέρασε με σχετική ευκολία την ελεύθερη 
(τη διαδικασία, τους όρους κ.λπ, και μάλιστα λε-
πτομερειακά, και σχεδόν, αφόρητα(!) γραφειοκρα-
τικά, που κανείς φυσικά δεν θα τηρήσει) καλλιέρ-
γεια της κάνναβης (το χασίσι ακούγεται κάπως αρ-
νητικό), για ιατρική (!) χρήση.  Εννοείται ότι αμέ-
σως μετά οργάνωσαν σεμινάρια κ.λπ. για να προ-
ωθήσουν την ψυχαγωγική χρήση...

Αμέσως μετά ήρθε το άλλο γραμμάτιο, αυτό 
της αναδοχής παιδιών στα ιδρύματα από ζευγάρια 
με «σύμφωνο συμβίωσης» ομοφύλων, κάτι που συ-
νεπάγεται και σοβαρή οικονομική αμοιβή, ενώ η υι-
οθεσία (που μπορεί να περιμένει) συνεπάγεται και 
έξοδα. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η προικοδότηση των 
ομοφύλων από συμφώνου συμβίούντων με όλα τα 
προνόμια (SIC) των έγγαμων ζευγαριών, οπότε η 
εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη. 

Το πραγματικό πρόβλημα όμως δεν είναι τα 

Τα εκλογικά προαπαιτούμενα προχωρούν. Μετά το χασίσι και η αναδοχή.
διέμφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια. Το πρόβλημα είναι 
ότι κανείς σχεδόν δεν σκέφτεται τα παιδιά,τα παιδιά 
που την αναδοχή τους θα αναλάβουν,  τυχόν (...), 
ομόφυλα, ιδίως αντρικά ζευγάρια. Τι θα απογίνουν, 
τι πρότυπα θα έχουν, ποια κοινωνία, όσο εξαρτάται 
από αυτά, θα προοιωνίζονται τουλάχιστο σε ευκτι-
κή προσμονή, μια που δεν είναι και όλα τα ετερό-
φυλα ζευγάρια πάντοτε άψογα, όμως δε χρειάζεται 
κι η προσθήκη αυτή. Θυμίζουμε ότι πολλοί συρι-
ζαίοι διατείνονται ότι, όπως ο άνθρωπος ως άτο-
μο και προσωπικότητα δε γεννιέται, αλλά γίνεται 
(κυρίως), έτσι δεν γεννιέται ο άντρας ή η γυναίκα, 
αλλά γίνεται. Ωραίος συλλογισμός, ενώ είναι εντε-
λώς αστήρικτη η αναλογία, φυσικά. Με τέτοια «λο-
γική» φαντάζεται κανείς τι θα φροντίζουν οι ανά-
δοχοι, κυρίως τα ανδρικά ζευγάρια (...) να συμβεί 
στο άτυχο παιδί, που θα γίνει ατυχέστερο, όταν θα  
πεσει τυχόν, σε τέτοια χέρια..., και πώς θα συμβά-
λει στην κοινωνία που σε λίγο θα μπει.

Γενικά πάντως με αυτού του είδους ψηφο-
θηρία, το επιδιωκόμενο «καθαρό» εκλογικό απο-
τέλεσμα θα είναι τόσο «καθαρό», όσο θα είναι και 
η έξοδος από τα μνημόνια, τον Αύγουστο μήνα.

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1754-novartis-eksepnefse-o-antiperispamos-sta-syllalitiria
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1758-ta-eklogika-proapaitoymena-proxoroyn-meta-to-xasisi-kai-i-anadoxi


σελ. 6

Είχε δοθεί καταλλήλως, συνειδητά από κά-
ποιους, άθελα από κάποιους άλλους αφελείς(;), ότι 
οι «αφόρητες» πιέσεις του «συμμαχικού» παράγο-
ντα για «λύση» στο θέμα ονοματοθεσίας δε θα συ-
νεχίζονταν, όσον αφορά στην Ελλάδα, που η ηγε-
σία της είχε αγγίξει τα όρια της εθνικής προδοσίας 
ήδη, και η τύχη των «διαπραγματεύσεων» θα είχε 
την τύχη για το Κυπριακό, όπου οι παραλογισμοί 
της Αγκυρας εξόργισαν και το διάμεσο του ΟΗΕ.

Δεν ήταν όμως έτσι. Είχαμε (όχι φυσικά, του-
λάχιστον, το ΑΣΚΕ) λησμονήσει ποιοι «διαπραγ-
ματεύονταν» από τη μεριά μας το θέμα «της εξω-
τερικής πολιτικής», όπως αποκαλούν πλέον οι Συρι-
ζαίοι τα «Εθνικά ζητήματα» (μια που ο όρος «εθνι-
κό» είναι κόκκινο πανί γι’αυτούς...). Ο Τσίπρας δι-
αδήλωνε (!) στα Σκόπια υπέρ του ονόματος «Μα-
κεδονία» (σκέτο!) γι’αυτούς και 200 στελέχη (με-
ταξύ των οποίων και ο «ηγέτης» των 53 plus ανελ-
λήνιστος Τσακαλώτος) «προκήρυσσαν» το 2008 
υπέρ της εισόδου στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων με αυτό 
το όνομα!

Είναι πλέον φανερό σε όλους πως οι Συριζαί-
οι ουσιαστικά συνεχίζουν να εμμένουν σ’αυτό, και 
το απέδειξαν περίτρανα με το να μας προτείνουν 
οι ίδιοι(!) το όνομα «Μακεδονία» με την προσθή-
κη «του Ιλιντεν», διευκρινίζοντας έτσι, αναίσχυ-
ντα, πως στόχος επεκτατικός (και όχι αλυτρωτι-
κός, όπως κακώς λέγεται) είναι ολόκληρη η Μα-
κεδονία (με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκή!) και 
μέρος της Θράκης!!!.

Αυτό ήταν το αίτημα του κινήματος του 
Ιλιντεν (= Προφήτου Ηλία), που έγινε το 1903, 
20 Ιουλίου, στα Βαλκανικά εδάφη της τότε Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, με σύνθημα «Η Μακεδο-
νία στους Μακεδόνες». Το υποκίνησε η Βουλγαρία, 
με ρωσική καθοδήγηση, αποβλέποντας σε πρώτο 
στάδιο αυτονόμηση της Μακεδονίας και μετά ένω-
ση με τη Βουλγαρία, κατά το πρότυπο της «Ρωμυ-
λίας» (1878), που ενώθηκε το 1885 με τη Βουλγα-
ρία, παρά το έντονο ελληνικό στοιχείο εκεί. Το κί-
νημα αυτό, του Ιλιντεν, κατασβέστηκε σε λίγες μέ-

Η Τσιπραίικη «επίλυση» του Σκοπιανού  ελλοχεύει ακόμη; Η «ανοησία» του Ίλιντεν
ρες από τους Τούρκους, όμως υπέβοσκε με θύμα-
τα τους Ελληνες, οπότε αφυπνίστηκε η μικρή, τότε, 
Ελλάδα και από το 1904 ξεκίνησε ο Μακεδονικός 
Αγώνας αντεπίθεσης στους Βουλγάρους κομιτα-
τζήδες, και ολοκληρώθηκε η απελευθέρωση (και) 
της  Μακεδονίας με τους Βαλκανικούς πολέμους 
του 1912-13.

Το παραπάνω «αίτημα του Ιλιντεν» υιοθε-
τήθηκε από το Δημητρώφ, βούλγαρο κομμουνι-
στή, καθοδηγούμενο από το Σοβιετικό Στάλιν, για 
να κερδίσει την εύνοια των εθνικιστών του Βασι-
λείου της Βουλγαρίας(!) και το ΚΚΕ, μετά το Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο από τον Τίτο, μήλο της έριδας 
ανάμεσα σε Δύση και Σοβιετική Ενωση, και επα-
νέκαμψε πάλι, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβί-
ας, από τα Σκόπια.

Αυτό το αίτημα (του Ιλιντεν!) μετέφερε (και 
ουσιαστικά πρότεινε) στην Ελλάδα ο Κοτζιάς, κάτι 
που είχε σχεδιάσει από το περασμένο φθινόπωρο 
με το Ζάεφ, και το προσέφερε ως ξαφνικό, με το 
γνωστό αποτέλεσμα. Ακόμα και ο Μητσοτάκης 
εξανέστη! Θα ήταν μεγάλη επιτυχία, έλεγε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, διότι την ονομασία αυτή δέχονταν οι Σκο-
πιανοί να ισχύει erga omnes (έναντι όλων, εσω-
τερικά και εξωτερικά)! Αλλο που δε θα ήθελαν οι 
Σκοπιανοί από του να ισχύει και να κατοχυρωνό-
ταν παντού το αίτημα του Ιλιντεν, δηλ. ολόκλη-
ρη η Μακεδονία στα Σκόπια! Το κόλπο απεκαλύ-
φθει , τα έτοιμα άρθρα και οι συνηγορίες αποσύρ-
θηκαν γρήγορα-γρήγορα, με εξαίρεση την «Εφημε-
ρίδα των Συντακτών» και μερικούς άλλους «ανό-
ητους», που πρόλαβαν να εξεμέσουν όλη την αν-
θελληνική χολή τους. 

Και τώρα τι γίνεται; Θα συνεχίσει ο κ. Κο-
τζιάς να μας «εκπροσωπεί» ακόμη και μαζί με τον 
ανεκδιήγητο Νίμιτς;  Ή μήπως τώρα που ανέλαβε 
τη μεσολάβηση η Μέρκελ («χαιρετίζω τον Μακε-
δόνα Πρωθυπουργό κ. Ζάεφ»!) που ονειρεύεται κι 
αυτή έξοδο στο Αιγαίο(!) και ίσως ψιθυρίζει κάτι 
για το χρέος, αν..., θα συνεχιστεί ο κατήφορος;

Τα πράγματα, γι’αυτούς, όμως έχουν γίνει 
τώρα πολύ δύσκολα, ευτυχώς, έτσι που τά’καναν.

Θα δούμε και θα πράξουμε.

εναντίον τους και σύσσωμοι έσπευσαν να καταδικά-
σουν, όσο πιο έντονα μπορούσαν. Είναι πρόδηλο το 
γιατί. Οι προηγούμενοι τη γλίτωσαν φτηνά από τους 
όντως Αγανακτισμένους. Όσο για τους σημερινούς 
απορούν και οι ίδιοι που η οργή των πολλών δεν ξέ-
σπασε ακόμη και τρέμουν στην ιδέα ότι η προστα-
σία που τους παρέχει η τωρινή (δοτή) εξουσία τους 
σε λίγο δε θα υπάρχει...

Πέρα από τα παραπάνω όμως υπάρχει και η 
αφορμή για όλα αυτά, το ίδιο το πρόσωπο και η δρά-
ση του Γ. Μπουτάρη. Ολα όσα προκλητικά λέει (όλα 

ακραία ανθελληνικά) και τα περισσότερα απ’όσα 
πράττει είναι απορίας άξιο πώς άργησαν να επέλ-
θουν τα επίχειρά τους. Είναι η τουριστική ανάπτυ-
ξη της Θεσσαλονίκης; Είναι, επειδή φαίνεται να μην 
αναμιγνύεται σε σκάνδαλα, σπάνιο στην εποχή μας 
και είναι ένας επιτυχημένος παραγωγός;

Ευτυχώς,  έσπευσε να τον εναγκαλιστεί ο Τσί-
πρας και τα τσιράκια του, κάτι που ο όχι ανόητος δή-
μαρχος το κατάλαβε τι σημαίνει. Θα τον πάρει μαζί 
του...!

Μένει να δούμε αν έχει τρόπο να το αποφύγει, 
ώστε να ανασάνουν οι φίλοι του Τούρκοι κι ο Σόρος.

Το πρόβλημα με τον Μπουτάρη(συνέχεια από τη σελ. 3)

http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2011-2020/2018/item/1759-i-tsipraiiki-epilysi-tou-skopianoy-elloxeyei-akomi-i-anoisia-tou-ilinten
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1755-to-provlima-me-ton-boutari
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Στο φύλλο 135 της «Ε» Σεπτεμβρίου 2010 είχε 
δημοσιευθεί το άρθρο «ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ ΜΜΕ 
ΚΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» αποσπάσματα του οποί-
ου παραθέτουμε :

«Κάποιοι τέτοιοι λεβέντες και λεβέντισσες, 
που έχουν απαξιώσει και διαλύσει ολόκληρο το κύ-
κλωμα της ενημέρωσης, ανέλαβαν εργολαβικά να 
μας πείσουν για το πόσο αναγκαίο είναι το μνημό-
νιο, πόσο τιτάνιο είναι το έργο και η προσπάθεια της 
κυβέρνησης, πόσο εμείς ευθυνόμαστε για το χάλι μας 
και πόσο χαμηλά μπορούμε να φτάσουμε αν αντιδρά-
σουμε. Να πείσουν το χαμηλοσυνταξιούχο ότι πρέ-
πει να δεχθεί δραστική περικοπή της σύνταξης των 
500 ευρώ, ενώ οι ίδιοι αμείβονται με εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ...»!!”»

« Κινδυνολογούν, για να φοβίσουν τον κό-
σμο ότι χωρίς τον θανάσιμο εναγκαλισμό του μνη-
μονίου θα πτωχεύσουμε, θα χαθούν πολλοί από τους 
14 μισθούς και συντάξεις, θα γίνουν μαζικές απολύ-
σεις στο δημόσιο, θα κλείσουν πολλά σχολεία, δή-
μοι και νοσοκομεία, θα φτωχύνουμε στο επίπεδο του 
1950, θα χάσουμε την   αξιοπιστία μας στο εξωτερι-
κό. Ούτε κουβέντα γι αυτούς που φταίνε και πώς θα 
τιμωρηθούν, ούτε κουβέντα για το πώς θα τα γυρί-
σουν πίσω αυτοί που τα έφαγαν, ούτε κουβέντα για 
άλλες λύσεις που μπορεί να συμμαζέψουν τους φο-
ροφυγάδες και όσους συνεχίζουν ακόμα και σήμε-
ρα να σπαταλάνε τα δανεικά μας ευρώ, λύσεις που 
θα είναι λιγότερο επώδυνες για τους εργαζόμενους. 
Ούτε κουβέντα για το πόσο φουσκωμένα είναι τα 
ποσά που μας ζητούν να ξεχρεώσουμε».

« Σ’ αυτούς λοιπόν, τα παπαγαλάκια των ξέ-
νων «επενδυτών» και των ξένων που μας κυβερνάνε, 
συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού μας, 
το μόνο που ταιριάζει είναι το ρουφιάνοι, γιατί ρου-
φιάνος είναι αυτός που παραδίδει στους εχθρούς τον 
όμοιό του, τον φίλο του, τον συμπατριώτη του, μόνο 
και μόνο για να έχει δικό του όφελος.

Βέβαια υπάρχουν και δημοσιογράφοι, φωτει-
νές εξαιρέσεις, που κάνουν πραγματικά τη δουλειά 
τους, που ελέγχουν την εξουσία, αλλά αυτούς πρέπει 
να ψάξεις να τους βρεις στις μέσα σελίδες κάποιων 
μεγάλων εφημερίδων, από τις οποίες κινδυνεύουν 
ανά πάσα στιγμή να απολυθούν, αν γίνουν πολύ ενο-
χλητικοί, ή σε μικρά ΜΜΕ ή κάπου στο διαδίκτυο.
Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;

Δυστυχώς, κανένα μεγάλο ΜΜΕ δεν υπηρε-
τεί την ενημέρωση, αλλά επιχειρηματικά συμφέροντα 
και πολιτικές σκοπιμότητες. Τουλάχιστον να αγορά-
ζουμε μια εφημερίδα που στις μέσα σελίδες της μπο-
ρούμε να βρούμε κάποια είδηση (και όχι για το CD 
που μας κουνάει σαν καρότο), να χρησιμοποιούμε 
το κατάλληλο κουμπί της τηλεόρασης όταν εμφανί-

ΜΜΕ: Ολα προς το χειρότερο
ζονται Καψήδες και Πρετεντέρηδες, να αναζητούμε 
ενημέρωση από μικρότερα και πιο αδέσμευτα ΜΜΕ 
ή στο διαδίκτυο, να εμπιστευόμαστε έντυπα όπως 
αυτό που κρατάτε στα χέρια σας, να μιλάμε μεταξύ 
μας και να μην αποχαυνωνόμαστε στο γυαλί, να πι-
στέψουμε ότι μπορούμε εμείς να είμαστε που καθο-
ρίζουμε τις εξελίξεις».

Αλλαξαν όλα προς το χειρότερο
Πέρασαν ήδη 8χρόνια από τότε που γρά-

φτηκε το αυτό άρθρο και προστέθηκαν, στο διά-
στημα αυτό, 2 επί πλέον μνημόνια στις πλάτες της 
Ελλάδας και του Ελληνικού λαού, ενώ η κατάστα-
ση στα ΜΜΕ επιδεινώθηκε. Εχουν εξελιχθεί πλέ-
ον σε οιονεί μονοπώλια, αφού μεγάλες εφημερίδες, 
κανάλια, διαδικτυακός τύπος έχουν περιέλθει πλέον 
στην ιδιοκτησία ελαχίστων μεγαλοεπιχειρηματιών, 
ενώ έμεινε ένα και μοναδικό  πρακτορείο  διανο-
μής τύπου υπό τον έλεγχο ενός μεγαλοεπιχειρημα-
τία (Μαρινάκης) από το οποίο ανακοινώνονται οι 
κυκλοφορίες εφημερίδων και περιοδικών. «Παρα-
δόξως» σύμφωνα  με τις  κυκλοφορίες, που δίνει το 
πρακτορείο του, δείχνει ότι οι εφημερίδες του με-
γαλοεπιχειρηματία αυτού αυξάνονται σε κυκλοφο-
ρία, ενώ μειώνονται όλων των άλλων(!!!). Ετσι ευ-
ελπιστεί να πάρει τη μερίδα του λέοντος από τις δι-
αφημίσεις. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες με τα ΜΜΕ 
τους εξασφαλίζουν ουσιαστικά το ακαταδίωκτο 
μέσω της ισχύος που απέκτησαν με αυτά.

 Τα ΜΜΕ αυτά περιήλθαν στους μεγαλο-
επιχειρηματίες με μηδαμινό κόστος, αφού οι τρά-
πεζες στις οποίες χρωστούσαν εκατοντάδες εκατομ-
μύρια οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες τα βγάλανε στο 
σφυρί για ψίχουλα. Τη διαφορά θα την πληρώ-
σουν και πάλι τα γνωστά υποζύγια, οι πιο φτω-
χοί, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι μι-
κροεπαγγελματίες μέσω της «ανακεφαλαιοποί-
ησης» των τραπεζών που σε «αναγνώριση» των 
θυσιών τους εκπλειστηριάζουν  τα σπίτια τους και 
τις επιχειρήσεις τους. 

Εμπόρευμα προς πώληση
Φυσικά η «αριστερή» κυβέρνηση με τους 

Παππάδες της και τη λοιπή συντροφία δε θεω-
ρεί την είδηση κοινωνικό αγαθό αλλά εμπόρευ-
μα προς πώληση, γι’αυτό ευνοεί τους μεγαλοεπι-
χειρηματίες να κυριαρχήσουν στα ΜΜΕ. Αλλωστε, 
αυτό βολεύει τους συριζαίους, αφού η θηριώδης 
προπαγάνδα τους ευνοεί και την επιχείρηση πό-
λωσης που έχουν εξαπολύσει για να διασωθούν 
στις επόμενες εκλογες. Ετσι τη συριζαίικη γραμμή 
ακολουθουν η, δυστυχώς, «ξεφωνημένη»  ΕΡΤ, η 
εφημερίδα των «Ιών» και των άλλων ομοίων τους,  
κατ’ευφημισμόν «των Συντακτών», η «Κόντρα 
News» του Κουρή, η «Documento»  του Βαξεβά-

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2000/2010/a135-2010/item/273-fyllo135-arthr3
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2000/2010/a135-2010/item/273-fyllo135-arthr3
http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2011-2020/2018/item/1760-mme-ola-pros-to-xeirotero
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νη και περιστασιακά το «Εθνος» του Ιβαν Σαββί-
δη. Για την «Αυγή»  είναι προφανές.

 Μια στο καρφί και μια στο πέταλο, κρα-
τώντας «αποστάσεις», εμφανίζεται το συγκρότη-
μα (���� ����, ���� ��, ιστοσελίδα ΕΝΙ����� ����, ���� ��, ιστοσελίδα ΕΝΙ� ����, ���� ��, ιστοσελίδα ΕΝΙ�����, ���� ��, ιστοσελίδα ΕΝΙ�, ���� ��, ιστοσελίδα ΕΝΙ����� ��, ιστοσελίδα ΕΝΙ� ��, ιστοσελίδα ΕΝΙ���, ιστοσελίδα ΕΝΙ�, ιστοσελίδα ΕΝΙ-
ΚΟΣ) του «αντικειμενικού» Χατζηνικολάου (με 
συνεταίρο το γιο του Κουρή), του πιο σοβαρού 
στηρίγματος του συστήματος εξουσίας. Υπέρ της 
ΝΔ και κατά της κυβέρνησης  είναι το συγκρότη-
μα Αλαφούζου (Καθημερινή, ΣΚΑΙ) που οι χο-
λερική αντισυριζαίικη στάση διαφόρων «σχολια-
στών» του μόνο το ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί.

 Στην ίδια αντισυριζαίικη πλευρά. αλλά 
υπέρ του Μητσοτάκη ειδικά, βρίσκεται το συγκρό-
τημα Μαρινάκη, δηλ. οι εφημερίδες(ΒΗΜΑ, 
ΝΕΑ)  και η ιστοσελίδα ΙΝ.GR. του πρώην ΔΟΛ. 
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα «Παραπολι-
τικά» του Κουρτάκη, συνεταίρου του Μαρινάκη. 
Με παραλλαγές στην ίδια γραμμή είναι και ο «Φι-
λελευθερος» του Μαυρίδη, η «εφημερίδα της με-
σαίας τάξης», όπως διατείνεται, και η ιστοσελιδα 
του LIBERAL.GR. Στο ίδιο μήκος και ο «Ελευ-

ΜΜΕ: Ολα προς το χειρότερο
θερος Τύπος».

«Καραμανλικές», αντιμητσοτακικές και 
αντισαμαρικές εμφανίζονται οι εφημερίδες του 
Φιλιππάκη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», κυρίως, και «ΕΣ-
ΤΙΑ». Δημοσιεύματα, κυρίως της πρώτης, έχουν 
επισύρει τη μήνιν της ηγετικής ομάδας της ΝΔ. 
Ομως επιζητεί και ακροδεξιά πελατεία με βιογρα-
φίες Παπαδόπουλου, Μεταξα κ.λ.π.

Με τις ενδεικτικές αυτές περιπτώσεις εί-
ναι πλέον φανερό ότι στη συντριπτική πλειοψη-
φία η κατάσταση στα ΜΜΕ έχει επιδεινωθεί ρα-
γδαία. Οι πραγματικές ειδήσεις και η ουσιαστική 
κριτική είναι είδη υπό εξαφάνιση στις εφημερίδες, 
ενώ  στην �� κυριαρχούν  ριάλιτι, λαιφστάιλ, τη-�� κυριαρχούν  ριάλιτι, λαιφστάιλ, τη- κυριαρχούν  ριάλιτι, λαιφστάιλ, τη-
λεπαιχνίδια, κουτσομπολιά και υπερπροβολή θε-
μάτων (εγκλήματα, σεξ κ.λ.π) αποκλειστικά και 
μόνο για την τηλεθέαση. Είναι φυσική συνέπεια 
η αποστροφή σ’ ολα αυτά πολλών, ιδιαίτερα των 
νέων. Το ακροτελεύτιο «Εμείς τι μπορούμε να κά-
νουμε;» του άρθρου του Σεπτεμβρίου 2010 πα-
ραμένει πάντα επίκαιρο.

Ενα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά της, 
ύστερα από τη Χούντα, εποχής είναι η εμφάνιση ποι-
κιλώνυμων και ...ποικιλόπηγων «επαναστατικών» ορ-
γανώσεων, αλληλοπλεκόμενων και αλληλοαντιμαχό-
μενων ανάλογα με τις εκάστοτε βλέψεις των χορηγών 
(στις ηγεσίες...) του, αρχής γενομένης από τη «17η 
Νοέμβρη», αγνώστου (και ελεύθερης...) ακόμη (πλην 
Γιωτόπουλου) της ηγεσίας της.

Χώρος αλίευσης «ακροατών» και εκτελεστών 
τα ανώτερα και, κυρίως, ανώτατα εκπαιδευτικα ιδρύ-
ματα και κοινωνική τάξη η μικρομεσαία παρασιτι-
κή, οι έκγονοι της οποίας, πιθηκίζοντας μπλαζέ ύφος, 
με εξασφαλισμένη οικονομική και κοινωνική άνεση, 
εκδηλώνουν τη νεανική γενικά «αντιρρητική» τους 
τάση εντασσόμενοι σε, άγνωστες, στους περισσότε-
ρους απ’αυτούς, ξένες αγκάλες, νομίζοντες ότι έγιναν 
επαναστάτες, ωσάν νέοι Τσε Γκεβάρα(!).

Αυτά μόνο, (τώρα), αναγκαστικά πλήρως περι-
ληπτικά και σχετικά σχηματικά για το προρουβικώ-
νικό περιβάλλον, οι δράσεις του οποίου και τα απο-
τελέσματα, όχι όμως και οι στοχεύσεις, είναι γνω-
στές σε όλους.

Τις ομάδες αυτές δεν ήλεγχε μέχρι και τώρα ο 
ΣΥΡΙΖΑ (τέως ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ κ.λπ.), τις υποστή-
ριζε όμως πάντοτε και, κατά το δυνατόν, τις προστά-
τευε, ελπίζοντας σε μια γενική συμπόρευση, έστω 
και μόνο... εκλόγική, χωρίς μεγάλη επιτυχία, και με 
κάποιο κόστος τώρα με την (αποκαλυφθείσα, πλέον) 
πλήρη αστικοποίηση και φανερή ένταξή τους στο Σύ-
στημα. Σκέφτηκαν, λοιπόν, ενόψει της μετεκλογικής, 
σχεδόν βέβαιας και γι’αυτούς, θέσης Αντιπολίτευσης, 

Ο Ρουβίκωνας «το μωρό που μπουσουλάει»!
να φτιάξουν δική τους «επαναστατική» (λέγεται ότι η 
έμπνευση ήταν του κυβερνητικού εκπροσώπου) ορ-
γάνωση, ώστε να οδηγούν σε δράσεις που θα επιλέ-
γονται κατά τις ανάγκες της στιγμής και, ταυτόχρονα 
να υπενθυμίζουν ότι μετεκλογικά θα γίνουν, αν χά-
σουν τις εκλογές, πάλι «επαναστάτες»...

Δε φαίνεται να ευοδώνεται, όπως περίμεναν, η 
προσπάθεια. Δεν υπάρχει αθρόα προσέλευση, τόσο 
ώστε να καταφύγουν σε «δημόσια πρόσκληση» έντα-
ξης!!! Αλλωστε η απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ στα ΑΕΙ εί-
ναι της τάξης του 1%(!!) και δεν είναι και εύκολη η 
παχυλή αποζημίωση. Ετσι, πράγματι, ο Ρουβίκωνας 
είναι «μωρό που μπουσουλάει», όπως είπε ο κ. Βού-
τσης, πατέρας «επαναστατικού» ληστή Τραπεζών 
και, κατά την τότε δήλωσή του, βοηθού του και 
επομένως γνώστη των πραγμάτων.

Μένει να δούμε αν θα επαληθευτεί και η (για 
πρώτη φορά... έξυπνη) απάντηση του Κ. Μητσοτά-
κη στο βούτσειο «μωρό» ότι «η Μαμά του θα το ανα-
θρέψει κατάλληλα», με την ευχή να μη χρειαστεί να 
ξανααναφερθούμε στο θέμα αυτό.

Μια νότα μειδιάματος : ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
Για να μας προετοιμάσει για τις επόμενες πο-

λιτικές του πρωτοβουλίες ο Μέγας Γιάνης μας προ-
τρέπει να συνδιαχειριστούμε με τους Τούρκους τους 
«θησαυρούς του Αιγαίου»!!

Μήπως να αναμένομε προσεχώς κάποια στυ-
λιστική γυμνική εμφάνιση στο Σύνταγμα με τη συ-
ζυγό του (με τα εικαστικά 1000 βαρέλια στην Ελευ-
σίνα);             Σίγουρα θα προκληθεί πάταγος!

http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2011-2020/2018/item/1760-mme-ola-pros-to-xeirotero
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1761-o-rouvikonas-to-moro-pou-bousoulaei
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a175/item/1762-mia-nota-meidiamatos-varoufakis

