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(έως 25  Οκτωβρίου)

Εχουμε, τελικά κυβέρνηση Soros;
Πότε, επιτέλους, και κυβέρνηση Ελληνική;

Εκπληκτοι, απορούντες και εξοργισμένοι, 
πλέον, παρακολουθούν και υφίστανται τα παρα-
λογικά πλήγματα που δέχονται από τους κρατού-
ντες, και ιδιαίτερα τους τωρινούς, οι Ελληνες πο-
λίτες, διαισθανόμενοι μάλιστα ότι έπονται ακόμη 
χειρότερα. Και να μην ξεχνάμε πως όλες οι ηγε-
σίες «μας» είναι από βαλτοί και υποχείρια των 
«Μεγάλων» έως και καθαροί εχθροί της Ελλά-
δας και του Ελληνισμού, όπως ο pater της φαμί-
λιας, ο Σημίτης, ο Γ. (Τζέφρι) Παπανδρέου και ο 
Τσίπρας και ΣΙΑ, με όλο το στελεχειακό ΣΥΡΙ-
ΖΑ!                 Πώς να μην καταντήσουμε έτσι!...;

Ανεργοι, όσοι απέμειναν μετά τον εκπατρι-
σμό εκατοντάδες χιλιάδων, νέων κυρίως, ημιαπα-
σχολούμενοι και ημιαμειβόμενοι (εκτός από τα κα-
λοπληρωμένα οργανέτα, κάθε βαθμίδας και πεδίου 
«δράσης», των ξένων (και εντόπιων) ληστών και 
«κυρίων») χάνουν τα πάντα, αφού τους ζητούν να 
πληρώνουν πολύ περισσότερα από τα όποια εισοδή-
ματά τους, που παράνομα και απάνθρωπα οι κυβερ-
νώντες τους αφαιρούν, ισχυριζόμενοι ότι αρκούν 
320 ευρώ το μήνα για να ζήσει κανείς (η «κυρία 
με τα γεμιστά», Φωτίου!), χάνουν την ίδια τη Ζωή 
τους, μετά την Αξιοπρέπεια και την όποια Ελπίδα.

Μας ζητούν να δεχτούμε τους εκατοντάδες 
χιλιάδες, έως και εκατομμύρια, λαθρομεταναστών 
(οι περισσότεροι των οποίων πρεσβεύουν τον «ιερό 
πόλεμο κατά των απίστων», Τζιχάντ), για να αντι-
καταστήσουν αυτούς που εκείνοι έδιωξαν και αυ-
τούς που θα λείψουν, μια και ήδη οι θάνατοι των 
Ελλήνων είναι σχεδόν διπλάσιοι των γεννήσεων! 
Μας ζητούν να ξεχάσουμε τη θρησκεία μας, μια 
και «είναι το όπιο του λαού» (ενώ θα’πρεπε να 
γνωρίζουν ότι εκείνος ο Μεγάλος που το είπε, εν-
νοούσε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που διακη-
ρύσσουν οι καθοδηγητές τους). Μας διαλύουν την 
Παιδεία, αφαιρούντες τα «ιερά κείμενα», εξοβελί-
ζοντας την ιστορία και τις παραδόσεις μας και πα-
ραχωρώντας, μετά από τους δρόμους, τα λιμάνια, 

   Η ετήσια συνεστίαση μελών και φίλων 
του ΑΣΚΕ θα γίνει στα γραφεία μας την Κυ-
ριακή, 4 Νοεμβρίου ώρα 13:30. Θα «κατανα-
λωθούν» όλοι οι γνωστοί μεζέδες και ποτά. Θα 
γίνει πολιτική ανασκόπηση και θα ακολουθή-
σει κουβέντα.  Σας περιμένουμε.

Η  Σ Υ Ν Ε Σ Τ Ι Α Σ Η  τ ο υ  Α Σ Κ Ε 

«ΠΡΕΣΠΕΣ» : Μια μειοδοτική συμφωνία 
σε μια όμορφη λίμνη.

Τελικά το διέπραξαν. Αυτό που καμμία, 
έως τώρα, κυβέρνηση στην Ελλάδα δε θα τολμού-
σε. Να υπογράψουν στις 17/6/2018 μια μειοδοτική, 
επιεικώς, συμφωνία που την προετοίμασαν πριν 
από μια δεκαετία και την έγραψαν τα αφεντι-
κά τους  (Δημοκρατικοί των ΗΠΑ, Γερμανία) και 
που ευνοεί μόνο τους Σκοπιανούς, παρά τη βού-
ληση του 80%, τουλάχιστον, του Ελληνικού Λαού, 
που αντιλαμβάνεται ότι με τη «συμφωνία», παρά 
τα έωλα συριζαίικα «επιχειρήματα», ενισχύεται ο 
αλυτρωτισμός τους,  μέσω του οποίου θα επιχειρη-
θεί η άλωση της Μακεδονίας μας από κάθε ισχυ-
ρό που θα τον χρησιμοποιήσει. Η «μεγάλη» τους 
«ευκαιρία» (Τσίπρας, Ζάεφ, Κοτζιάς, Ιβάνωφ)!!!

 Με τη «συμφωνία» ευοδώνονται οι «πό-
θοι» των  συριζαίων, που το 2008 ζητούσαν να 
τους αναγνωρίσουμε με το «συνταγματικό τους 
όνομα», δηλ. «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Γνώ-
ριζαν, προφανώς, το απόρρητο τηλεγράφημα του    
αμερικανού πρέσβη στα Σκόπια  Μιλοβάνοβιτς, που 
πρότεινε τότε, δηλ. το 2008, στην Επιτροπή Εθνι-
κής Ασφαλείας, την NSΑ και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ  
την αναγνώριση μακεδονικού έθνους και γλώσ-
σας. Και σ’αυτό υπάκουσαν   Τσίπρας-Κοτζιάς-
ΣΥΡΙΖΑ με το Αρθρο 1 (παρ. 3β, 3γ) της «συμ-
φωνίας»  και με το σιγοντάρισμα των θλιβερών συ-
νοδοιπόρων τους (τα γνωστά και μη εξαιρετέα συ-
ριζαίικα ΜΜΕ, τους 300 τόσους «διανοούμενους» 
κ.λπ).  Είχαν αποδεχθεί  (Τσίπρας-Κοτζιάς), μάλι-
στα, ως  όνομα το «Μακεδονία του Ιλιντεν»(!!!), 
την επιτομή του σκοπιανού αλυτρωτισμού, που το 
πήραν πίσω, μετά την πανελλήνια κατακραυγή. Η 
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σελ. 2

→

(συνέχεια από τη σελ. 1)
τα αεροδρόμια, κινητά(!) και ακίνητα του Δημοσί-
ου, τώρα και τα μουσεία και όλους τους αρχαιολο-
γικούς χώρους (με τα σίγουρα... έσοδα!)!!

Και τώρα, αφού μας παρέδωσαν έρμαια στις 
διαθέσεις των ληστών, των βιαστών και φονιάδων 
(εντόπιων και λαθρομεταναστών), τους οποίους 
«πρέπει» να αντιμετωπίζουμε με... ευγένεια και κα-
τανόηση(!) (στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όμως μας 
προτείνουν... αυτοδικία στα τερατώδη εκεί συμ-
βαίνοντα!!) ξεκίνησαν την απόπειρα παραχώρη-
σης (με το δικό τους αζημίωτο, βεβαίως) μικρών 
ή μεγάλων τμημάτων των εθνικών μας εδαφών, με 
την «εξύμνηση» από τα εξωνημένα ΜΜΕ (με μυ-
στικά κονδύλια και προσφορές, τελευταία, και του 
διαβόητου Soros).

Πώς, έτσι, να μη διερωτώνται πολλοί μήπως 
έχουμε, τελικά, κυβέρνηση Soros,του γνωστού 
Ουγγροεβραίου Αμερικανού μεγαλοκερδοσκόπου 
(η αιχμή του δόρατος στην περιοχή μας της Πα-
γκοσμιοποίησης), του πασίγνωστου, μισέλληνα, με 
πρόσφατο επίτευγμά του την επαίσχυντη «συμφω-
νία» των Πρεσπών (βλέπε ειδικό άρθρο);

Διεθνείς σχέσεις και 
αντιθέσεις στην περιοχή μας

Δεν ισχύουν, πλέον, οι παλιές αντιθέσεις ανά-
μεσα στη «Δημοκρατική»(!) Δύση και την ολοκλη-
ρωτική Ανατολή ή ανάμεσα στην Καπιταλιστική 
Δύση και τη «Σοσιαλιστική»(!) Ανατολή, που εύ-
κολα θα ερμήνευαν και θα «δικαιολογούσαν» σχε-
δόν όλες οι διεθνείς παρεμβάσεις. Τώρα τα πάντα 
σχεδόν καθορίζονται από τη νέα αντίθεση, πραγμα-
τική αυτή, ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και 
τα εθνικά κράτη των λαών, που επίσημα ξεκίνη-
σε με την, όντως ιστορική Διακήρυξη, στην πρό-
σφατη σύνοδο του ΟΗΕ, του προέδρου των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ, το «μεγάλο κακό» για τον Τσί-
πρα. (βλέπε άρθρο στα «ξένα κείμενα» της ιστοσε-
λίδας του ΑΣΚΕ «Τελειώνει το τέρας της Παγκο-
σμιοποίησης»), απευθυνόμενη προς όλους τους λα-
ούς της Γης:

«Οι ΗΠΑ δε θα σας πουν πώς να ζεί-
τε, να εργάζεστε και να πιστεύετε. Σέβο-
μαι το δικαίωμα κάθε έθνους να ακολου-
θήσει τα δικά του έθιμα, τα πιστεύω και 
τις παραδόσεις του. Οι ΗΠΑ δε θα λένε 
ποτέ σε άλλα έθνη πώς να ζήσουν και πώς 
να εργαστούν. Ετσι, λοιπόν, περιμένω και 
από τα λοιπά κράτη να σεβαστούν την 
κυριαρχία της Αμερικής. Η Αμερική κυ-
βερνάται από Αμερικανούς. Απορρίπτου-
με την ιδεολογία της Παγκοσμιοποίησης 
και αγκαλιάζουμε το δόγμα του Πατριω-
τισμού»!

Φυσικά, πανικοβλήθηκαν πάντες οι θιασώ-
τες της απορριφθείσας «ιδεολογίας» και έμειναν 

Εχουμε, τελικά κυβέρνηση Soros;
άφωνοι στο τελεσίγραφο: «Ποτέ δε θα παρα-
δώσουμε την αμερικανική κυριαρχία σε 
μια μη εκλεγμένη ανεξέλεγκτη παγκόσμια 
γραφειοκρατεία. Τα κυρίαρχα και ανε-
ξάρτητα έθνη είναι το μόνο όχημα όπου 
η Ελευθερία έχει επιζήσει ποτέ, η Δημο-
κρατία έχει επιζήσει ποτέ ή η Ειρήνη έχει 
ευημερήσει ποτέ. Και πρέπει να προστα-
τέψουμε την κυριαρχία μας και την αγα-
πημένη ανεξαρτησία πάνω απ’όλα»!!

Αυτή η πανηγυρική διακήρυξη (που φρόντι-
σαν οι «δικοί μας» να μην ακουστεί σχεδόν που-
θενά!) του νέου παγκόσμιου ρεύματος είχε, ήδη, 
προεκδηλωθεί στην ανυπακοή στα κελεύσματα της 
παραπαίουσας, ευτυχώς, γερμανικής Ε.Ε. των χω-
ρών, των λεγόμενων του Βίζενγκραντ, της ανατο-
λικής Ευρώπης, στο Brexit, στην ιταλική αντίστα-
ση, στη γαλλική απαξίωση του Μακρόν (παιδί του 
τραπεζοχρηματιστικού σωλήνα), στην Αμερικανο-
ρωσική προσέγγιση (στο βάθος, λόγω της Κινεζι-
κής απειλής) για Συρία, Ουκρανία και (προσεχώς, 
λόγω της επιχειρούμενης γερμανικής «επέλασης») 
Βαλκάνια... και, στα καθ’ημάς, στην προαποφασι-
σμένη αποπομπή του επισπεύδοντος(...) Κοτζιά!

Βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδρα-
ση εναντίον αυτού του απειλητικού, γι’αυτούς, ρεύ-
ματος είναι ευρεία, έντονη έως και λυσσαλέα, σε 
όλα τα οχυρά και όργανα της παγκοσμιοποίησης, 
στο γερμανικό ιερατείο της Ε.Ε., στην Κίνα, και, 
κυρίως, μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ(!), στο βαθύ κα-
τεστημένο των Ομπαμακλιντονικών, και όχι μόνο. 
Και, φυσικά, στα «ιδρύματα» του Soros με τις ανα-
ρίθμητες Μ.Κ.Ο. του και τα οργανέτα του παντού 
και, ιδιαίτερα, στην Ελλάδα, όπου είναι πολλά, και 
πάνω απ’όλα σε ολόκληρο το στελεχειακό δυναμι-
κό του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν προλαβαίνουν, όλοι τους, 
να αναπροσαρμοστούν...

Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την τελική 
έκβαση αυτής της υπαρξιακής σύγκρουσης, όμως 
έγινε, ήδη, η αρχή της αφύπνισης των λαών και 
της απαίτησης για εθνική διακυβέρνησή τους...

Κυβέρνηση και κόμματα
Στην κυβέρνηση του Τσίπρα, ενόψει της δι-

αγραφόμενης ή και βέβαιας εκλογικής ήττας (άσχε-
τα με το τι είναι «υποχρεωμένοι» να λένε) επικρα-
τεί σχεδόν πανικός, που εκδηλώνεται στις σπασμω-
δικές και αλληλοεξουδετερούμενες «πρωτοβουλί-
ες» της. Την στηρίζουν ακόμη, και μάλιστα ενίοτε 
«πανηγυρικά», το παλιό αμερικανικό κατεστημέ-
νο, ισχυρό ακόμη, και η Ε.Ε., που απειλείται από 
τον Τραμπ, όμως αυτό δεν αρκεί πλέον. Η άκρως 
μνημονιακή πολιτική της, η, φανερά, ακραιονε-
οφιλελεύθερη(!) είναι αδύνατο να αποκρυβεί. Η 
«Μάνδρα» και το «Μάτι» τους κατατρέχουν ανε-
πανόρθωτα, έστω και μόνο ως δείγμα της ανικανό-
τητας και της κοινωνικής αναλγησίας τους (παρά 
τα συνεχώς λεγόμενά τους). Και, εκτός των πολ-
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σελ. 3 
λών άλλων αποκαλυπτικών των πραγματικών στό-
χων τους, το τελευταίο, δυσεξήγητο για πολλούς, 
πλήγμα από την υμνολογία του αίσχους της «συμ-
φωνίας των Πρεσπών» και τη, φαινομενικά, σχιζο-
φρενική αποπομπή του Κοτζιά, που εξελίσσεται σε 
νέο... Βαρουφάκη.

Η εκπαραθύρωση του Κοτζιά, πάντως, αποτέ-
λεσμα της, για την ώρα, ισχυροποίησης του Τραμπ, 
κώδων κινδύνου για Πάιατ και... Soros, αλλά και  
της «προειδοποίησης» του Παυλόπουλου για τις 
ανοησίες περί Τσάμηδων κ.λπ, της «χυδαίας» αντι-
ρωσικής επίθεσής του (με αποτέλεσμα τη, μέσω 
Καμμένου, διαταγή άμεσης, ταπεινωτικής επίσκε-
ψης του Τσίπρα στη... Μόσχα, με προπομπό τον... 
Καμμένο) αποδυνάμωσε, πλήρως, τον Τσίπρα.

Και οι αντιπερισπασμοί ανακίνησης της Συ-
νταγματικής Αναθεώρησης (αν προλάβουν), των 
«συζητήσεων» για τις συντάξεις, όπως και της εκ-
στρατείας... κατά της διαφθοράς, οι απόπειρες για 
πόλωση και οι διαφαινόμενες απειλές εθνικού διχα-
σμού ελάχιστα ή μηδενικά μπορούν να καταφέρουν. 

Πάρα ταύτα, θα επιμείνουν στις προσπάθειές 
τους, κυρίως για την εκλογική επιβίωσή τους. Πρέ-
πει, όμως, πρώτα να επουλώσουν τις πληγές από 
την εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ της προεδρι-
κής-φρουράς, που επιμένει στη «δεξιά» πορεία προς 
το ΠΑΣΟΚ και καραμανλική πτέρυγα, και των αυ-
τοθεωρούμενων «αριστερών» 53+, τον ηγέτη των 
οποίων το Μαξίμου, διά του Μπαξεβάνη, κατήγγει-
λε για σκάνδαλο (;) εκτίμησης 16δις εξαγοράς κόκ-
κινων δανείων από τον εξάδελφο Τσακαλώτου, ως 
απάντηση στις «διαφοροποιήσεις» Φίλη, Σκουρλέ-
τη και σια.              Καλά ξεμπερδέματα.

Ανάλογα προβλήματα έχει και η Ν.Δ., ίσως 
και σοβαρότερα, υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει τη 
γενική αντίληψη ότι η νίκη της είναι βεβαία! Υπάρ-
χει όμως μεγάλη δυστοκία. Ο Κυριάκος δε διαθέ-
τει το απαιτούμενο «ανάστημα» για ηγέτης, παρά 
μόνο, ίσως, για μεταβατικός μιας χρήσης… Το χει-
ρότερο μειονέκτημά του όμως είναι το όνομα «Μη-
τσοτάκης» με το γνωστό παρελθόν, χειρότερο και 
αυτού του ακραίου απάνθρωπου νεοφιλελευθερι-
σμού του, παρά το ότι του το «έκλεψε» ο Α. Τσί-
πρας κι αυτό! Σε περίοδο, μάλιστα, σκοπιανολογίας 
και πρεσπολογίας, αυτό γίνεται εντονότερο, διότι ο 
«πατήρ» έδωσε τα (γερμανικά!) ρέστα του, για να 
μην(!) αφαιρεθεί η λέξη «Μακεδονία» από το όνο-
μα του νέου κράτους, της Βαρντάσκα, ακυρώνοντας 
την αρχική απόφαση της Ε.Ε. και τη γραπτή δήλω-
ση του νέου πλανητάρχη (τέλη του 1992) Κλίντον 
μετά από προσπάθειες της ομογένειας εκεί, και δη 
του γνωστού Κρις Σπύρου (και Δουκάκη). Και τώρα 
τα πληρώνει ο «υιός». Παρά τις ρητές δεσμεύσεις, υπάρ-
χει δυσπιστία στην τήρησή τους, όμως.

Πέρα όμως από αυτές τις δυσκολίες και τις  
πολλές  αστοχίες του, έχει να αντιμετωπίσει τη «χα-
λαρή», στήριξη της μεγάλης καραμανλικής πτέρυ-
γας, που «δείχνει» (μόνο;) συμπάθεια για τον Τσι-
πραίικο ΣΥΡΙΖΑ, αδίκως ίσως. Άλλα δείχνει όμως 
η, κάπως πολιτικά φαιδρή, κ. Παπακώστα «της κα-
ραμανλικής σκέψης», όπως αυτή διατυμπανίζει...

Πάντως η Αυτοδυναμία φαίνεται ανέφικτη, 
ενώ με άλλον πρόεδρο θα αποτελούσε βεβαιότητα.

Το ΚΙΝΑΛ της κ. Γεννηματά, το ΠΑΣΟΚ 
δηλ. χωρίς τα χρέη του…, λόγω κεκτημένης ταχύ-
τητας θα διασωθεί, παρά τη συμπαράταξη του Τζέ-
φρι, το μέλλον του, όμως, δεν φαίνεται ευοίωνο. Το 
ίδιο ισχύει και για τον Β. Λεβέντη, λόγω της στα-
θερής θέσης στο Σκοπιανό, για τώρα…

Η «Χρυσή Αυγή», μπορεί μέχρι και να αυ-
ξήσει τη δύναμή της, όμως, δεν παύει να είναι η 
αποκρουστική «Χρυσή Αυγή». Αν όμως οι πολλές 
ομάδες δεξιά της Ν.Δ. ενωθούν και ορίσουν ένα 
τρίτο σοβαρό πρόσωπο ως ηγέτη τους, οπότε μπο-
ρεί να μπουν στη Βουλή(!) και να απορροφήσουν 
τους μη ναζιστές ή φασίστες ψηφοφόρους της, πι-
θανόν θα επιστρέψει στην προ του '12 θέση της.

Μένει το ΚΚΕ, που συνεχίζοντας, ευτυχώς, 
την πορεία ελληνοποίησής του (άλλωστε δεν υπάρ-
χει πλέον η ΕΣΣΔ…), εάν το ήθελε, θα μπορού-
σε να επανέλθει στην τρίτη θέση και ενισχυμένο, 
ακόμη κι αν παραμείνει ο σημαιοφόρος του Ευρώ.

Και η ΛΑΕ του Λαφαζάνη ; Οσο δε θα εκ-
φράζει τη δική του φωνή το Αριστερό Ρεύμα μόνο, 
οι εσωτερικές αντιφάσεις και τα αλλοπρόσαλλα βα-
ρίδια του, δε θα μπορέσει, δυστυχώς, να προκόψει, 
έστω και μόνο για να ακουστεί ξανά, η ξεχασμένη, 
σχεδόν, Ελληνική φωνή κατά της δυναστικής γερ-
μανικής Ε.Ε. και του ΕΥΡΩ της.

Και τώρα;
Η κατάσταση στη χώρα   επιβάλλει όσο πιο 

γρήγορα ουσιαστική αντίδραση, αρχικά έστω και 
μόνο εκλογική. Η αποθάρρυνση, λόγω της απου-
σίας ελπίδας για άμεση, έστω, βελτίωση, μπορεί 
να οδηγήσει πολλούς στην αποχή, λευκό ή άκυρο. 
Δεν πρέπει. Αυτό είναι φυγομαχία. Με κριτήριο 
πρώτα την Ελληνικότητα και την Αξιοπιστία μπο-
ρούμε να στηρίξουμε όποιους είναι πλησιέστερα ή 
έστω λιγότερο μακριά από το αίτημα για Εθνική 
και Κοινωνική Απελευθέρωση, ώστε στο Κοινο-
βούλιο να εκπροσωπηθεί το υψηλό ποσοστό του 
Ελληνικού λαού που είναι αντίθετο με την πολιτι-
κή της νέας γερμανικής κατοχής της Ε.Ε. και του 
ΕΥΡΩ της. 

Οσο για την επαίσχυντη «Συμφωνία» των 
Πρεσπών, προϊόν μειοδοσίας, προδοσίας, απάτης 
και εκβιασμού, μόνο με Δημοψήφισμα, ελεύθερο 
και καθαρό, θα δοθεί η δέουσα απάντηση.

Αλλιώς… 



σελ. 4
(συνέχεια από τη σελ. 1) «ΠΡΕΣΠΕΣ» : Μια μειοδοτική συμφωνία σε μια όμορφη λίμνη.

«συμφωνία», εφόσον και αν τελικά ψηφισθεί στα 
Σκόπια,   εδώ στην Ελληνική Βουλή προβλέπε-
ται μόνο μια «απλή» επικύρωση! Το περιβόητο 
όνομα «Βόρεια Μακεδονία» είναι απολύτως βέ-
βαιο ότι μόνο εμείς θα το χρησιμοποιούμε, ενώ 
θα αναβιώσει εδώ ο «μακεδονικός» αλυτρωτι-
σμός, με μορφώματα τύπου «Ουράνιου Τόξου».

Οι επιτροπές για την «αναμόρφωση» 
των βιβλίων ιστορίας, που προβλέπει η συμφω-
νία,  στελεχωμένες από  «επιστήμονες» δυσανε-
κτικούς σε πατρίδα και  έθνος,  συριζαίοι ή μη,  εί-
ναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε νέους «συνωστι-
σμούς» και νέες εξοβελιστέες λέξεις (μη «πολιτι-
κά ορθές»)  όπως «Σκόπια», «Σκοπιανοί» και Κύ-
ριος οίδε τι  άλλο. Γι αυτούς δεν είναι πρόβλημα   
οι σωβινισμοί  των άλλων...

Αυτή η «συμφωνία» είναι ο διακαής πό-
θος των Γερμανών (από την εποχή της   Αυστρο-
ουγγαρίας, όνειρό της ήταν  να κατέβει στο Αιγαίο), 
των κληρονόμων της ηγεσίας της παγκοσμιοποίη-
σης (κατ’ ανάθεση Ομπάμα), για να βγουν στη Με-
σόγειο,  από την Ελληνική Μακεδονία, που θα 
εκβιάζεται από το σκοπιανό αλυτρωτισμό, που 
ήδη εκδηλώνεται. (Ζάεφ: «Μία είναι η Μακεδο-
νία»).  Γι’ αυτό με το  Αρθρο 13 της «συμφωνί-
ας» παρέχουν στα Σκόπια δικαιώματα (διέλευ-
σης, αλίευσης κ.λπ.) στην Ελληνική ΑΟΖ ως «πε-
ρίκλειστο κράτος». Στόχος των Γερμανών είναι 
να ελέγχουν γεωπολιτικά και ενεργειακά την πε-
ριοχή των Βαλκανίων, μέσω της ένταξης των Σκο-
πίων στη γερμανική Ε.Ε. και μελλοντικά της Σερ-
βίας. Η Γερμανία είναι η επισπεύδουσα της «συμ-
φωνίας», μαζί με το  παλαιό αμερικανικό σύστημα 
( Δημοκρατικοί των Ομπάμα-Πάιατ-Σόρος). 

Οι ΗΠΑ ( του παλαιού συστήματος, που 
ακόμη είναι ισχυρό)  επιδιώκουν την επέκταση 
του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική σε αντίβαρο της ρω-
σικής επιρροής. Μάλιστα δε δίστασαν να «επιβά-
λουν» μέσω του, πάντα «πρόθυμου», τέως, πλέον,  
Κοτζιά (του «σπόρου»!!) την απέλαση των Ρώσων 
διπλωματών και τη διάρρηξη των ελληνορωσικών 
σχέσεων κόντρα στα συμφέροντα της Ελλάδας.

Είναι γνωστό ότι Βουλγαρία και Ρωσία 
δεν αναγνωρίζουν «μακεδονική» γλώσσα και 
«μακεδονικό» έθνος. Η «συμφωνία», για να μην 
παραμείνει διμερής, θα πρέπει να αναγνωρισθεί από 
τον ΟΗΕ. Πώς ; Mόνο με την υπογραφή Νίμιτς; ή 
με την επικύρωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, 
όπου η Ρωσία έχει βέτο ;

Θυμίζουμε ότι από το Δεκέμβρη του 1944 
οι ΗΠΑ με επίσημο έγγραφο του υπουργού εξωτε-
ρικών τους Στετίνιους σχετικά με τη δημιουργία 

από τον Τίτο της «ομόσπονδης Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας» (!)  στην επαρχία της Βαρντάσκα, 
έγραφε : «Η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι 
αναφορές, όπως μακεδονικό «έθνος» , μακεδονι-
κή «πατρίδα» ή μακεδονική «συνείδηση», συνι-
στούν αδικαιολόγητη δημαγωγία, που δεν αντι-
κατοπτρίζουν καμμιά πολιτική πραγματικότητα, 
και βλέπει σ’αυτές την αναγέννηση ενός πιθα-
νού μανδύα, που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέ-
ψεις εναντίον της Ελλάδας». Δυστυχώς η μετέ-
πειτα στήριξη των Δυτικών στον Τίτο, τον εφευ-
ρέτη του «μακεδονισμού», λόγω της ρήξης του με 
το Στάλιν, και των ξενόδουλων πολιτικών δυνάμε-
ων στην Ελλάδα διαιώνισε το πρόβλημα του «μα-
κεδονικού» αλυτρωτισμού.

Τώρα ο Τραμπ, που δεν ελέγχει πλήρως 
την εξωτερική πολιτική της χώρας του, δεν είναι 
βέβαιο ότι επιδιώκει αναμέτρηση με τη Ρωσία 
στα Βαλκάνια.  Δείχνει να μην ενδιαφέρεται  και 
να μην πλειοδοτεί  ο ίδιος για το «όνομα» και τα 
συνεπαγόμενά του. Αλλωστε η περιβόητη «πρό-
ταση» Καμμένου περί Αμυντικού Βαλκανικού 
Συμφώνου, στην περίπτωση ναυαγίου  της «συμ-
φωνίας των Πρεσπών, που προκάλεσε τόση ταραχή 
στους συριζαίους, φαίνεται ότι ήταν σε συνεννόηση 
με στελέχη του Τραμπ και την γνώριζε, προφανώς, 
κι ο Τσίπρας.  Τελικά «άδειασαν» τον Καμμένο κά-
νοντάς τον να πιστέψει ότι η «συμφωνία» θα απορ-
ριφθεί από τους σκοπιανούς, καίγοντάς τον πολιτι-
κά. Το ότι ο Καμμένος «εκπροσωπεί» τους Ρεπου-
μπλικάνους, ενώ ο Κοτζιάς τους «άλλους» και που 
οι Ρώσοι τον θεωρούν perso�a �o� grata (ανεπιθύ-perso�a �o� grata (ανεπιθύ- �o� grata (ανεπιθύ-�o� grata (ανεπιθύ- grata (ανεπιθύ-grata (ανεπιθύ- (ανεπιθύ-
μητο), ουσιαστικά οδήγησε στον εξοβελισμό του 
δεύτερου από τον ομόδοξό του Τσίπρα, που θέλει 
να «προσεγγίσει», δηλ. να υπηρετήσει το «μεγάλο 
κακό που τους βρήκε», τον Τραμπ. Το βέβαιο είναι 
η αντίθεση του Τραμπ με τη Γερμανία, με πρόσχη-
μα την οικονομική της συμβολή στο ΝΑΤΟ. Ετσι 
κι αλλιώς τα αμερικανο-γαλλικά συμφέροντα  συ-
γκρούονται  με τα γερμανικά στην Βαλκανική, στη 
Συρία και αλλού. 

Ο Μητσοτάκης δε θέλει  να επωμισθεί 
τις «Πρέσπες», ως πιθανή κυβέρνηση. Προτιμά 
να την ψηφίσει  ο Τσίπρας πριν από τις εκλογές κι 
αυτό, προφανώς, διαμήνυσε στο Ζάεφ με την Σπυ-
ράκη.  Ο ίδιος δε θα είχε πρόβλημα με τη μειο-
δοτική «συμφωνία». Ο πατέρας του, άλλωστε, 
αποδέχθηκε τον όρο «Μακεδονία» με αναγνώρι-
ση της FYROM, υπηρετώντας τη Γερμανία, παρά 
την απόφαση των πολιτικών αρχηγών  στις 13 
Απριλίου του 1992 που δε δεχόταν το όνομα της 
Μακεδονίας για τα Σκόπια, Αυτό έγινε επίσημα 

→

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1783-prespes-mia-meiodotiki-symfonia-se-mia-omorfi-limni


σελ. 5
με επιστολή του τότε ΥΠ.ΕΞ. Μιχ. Παπακωνστα-
ντίνου στις 7 Απριλίου 1993  προς το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του  ΟΗΕ, με αποτέλεσμα πολλές χώ-
ρες να τους αναγνωρίσουν, άλλες ως FYROM και 
άλλες ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ο γιος 
του, λοιπόν, υποχρεώθηκε να πει ότι δε θα ψηφί-
σει τη «συμφωνία», λόγω των συλλαλητηρίων 
και των εσωκομματικών αντιδράσεων.  Ο «πο-
ταμίσιος» Θεοδωράκης θα την ψηφίσει ασμένως 
«για να μην χαρίσουμε τη γείτονα στους Ρώσους 

και στους Τούρκους»!.
Τελικά οι εθνικές προδοσίες και μειο-

δοσίες που εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώμα-
τα της Ελλάδας και δίκαια του Ελληνισμού,  
είναι εγκλήματα, που  έχουν βαρύ τίμημα για 
τους αυτουργούς τους.  Ομως για τον Ελληνι-
σμό πιο ζωτικό είναι να τα αποτρέψει και μετά 
να τιμωρήσει παραδειγματικά τους ενόχους.

Καθημερινά διαπιστώνουμε τη συνεχώς 
επιδεινούμενη κατάσταση του μεταναστευτικού 
προβλήματος, ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα 
μας εδώ και δεκαετίες και παρουσιάζει έξαρση τα 
τελευταία 4 περίπου χρόνια.

Χιλιάδες μετανάστες εισέρχονται λαθραία 
μέσω Τουρκίας, βλέποντας τη χώρα μας ως 
ενδιάμεσο σταθμό για τον τελικό προορισμό τους, 
που συνήθως είναι η Ιταλία ή μια χώρα της Κεντρικής 
Ευρώπης (όπως η Γερμανία). Η Τουρκία, πρόθυμη 
να γεμίσει τη χώρα μας με μετανάστες αμφιβόλου 
προελεύσεως και στοιχειωδών εγγράφων τις 
περισσότερες  περιπτώσεις, αποβλέπει σε ένα είδος 
κρυφού πολέμου με την Ελλάδα για μελλοντική 
χρήση των ομόθρησκων μεταναστών προς όφελός 
της μέσω υποδαύλισης κοινωνικών εξεγέρσεών 
τους στην επικράτεια της χώρας μας.

Παράλληλα με τις γνωστές χώρες καταγωγής 
των λαθρομεταναστών(Πακιστάν, Αφγανιστάν, 
χώρες Βόρειας Αφρικής  κ.α.), προστέθηκαν και 
Σύροι πρόσφυγες πολέμου(εμφύλια σύρραξη), 
γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή να ανοίξει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταναστευτικό ζήτημα. 
Εγκρίθηκαν κονδύλια από την ΕΕ για την διαμονή 
των μεταναστών στη χώρα μας, η αθρόα προσέλευση 
όμως καθώς και η κακοδιαχείριση από πλευράς 
αρμόδιων έχει κάνει την κατάσταση οριακή στα 
νησιά και αλλού με τις συνθήκες διαβίωσης των 
μεταναστών να γίνονται ολοένα και πιο δραματικές, 
απάνθρωπες και επικίνδυνες για τη σωματική τους 
ακεραιότητα (συχνές συμπλοκές μεταξύ αλλοεθνών 
και αυξανόμενη εγκληματικότητα στους χώρους 
διαμονής).

Η «προοδευτική»  Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρηματοδοτεί, λοιπόν, πρόθυμα τις υποδομές, το 
κόστος διαμονής και τα επιδόματα των μεταναστών 
θέλοντας να παρατείνει ή, ακόμα χειρότερα για μας, 
να αποφύγει την αποχώρησή τους από τη χώρα μας 
προς τις δικές τους με τη μια μετά την άλλη χώρα 
της ΕΕ να κλείνουν τα σύνορα τους δηλώνοντας 
ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να δεχτούν μετανάστες, 
αδιαφορώντας δηλαδή για τις τύχες τους.

Τα ξένα ανθελληνικά συμφέροντα ευνοούνται 
και ευνοούν όσους θέλουν την παρούσα 

«O ανθρωπισμός των προοδευτικών»
κατάσταση, από κυβέρνηση και πολιτικούς της 
αντιπολίτευσης μέχρι ΜΚΟ, κοινωνικές ομάδες (που 
αυτοαποκαλούνται ανθρωπιστές, προοδευτικοί, 
αντιεξουσιαστές, αναρχικοί κτλ.) οι οποίοι,  με 
το αζημίωτο φυσικά, μας καλούν συνεχώς να 
μην είμαστε ρατσιστές, ακροδεξιοί ακόμα και…
νεοναζί (σημαντική και για το μεταναστευτικό η 
προώθηση της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» τους) αλλά 
να είμαστε φιλεύσπλαχνοι και φιλόξενοι με τους 
μετανάστες. Στην πλειοψηφία του ο ελληνικός 
λαός είναι πράγματι φιλεύσπλαχνος και φιλόξενος 
με τους μετανάστες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 
ότι θα πρέπει να μην επισημαίνει το ανθρωπιστικό 
πρόβλημα που προκαλεί η λαθρομετανάστευση σε 
μια χώρα μάλιστα σε οικονομική κρίση όπως είναι 
η Ελλάδα σήμερα.

Πόσο λοιπόν ανθρωπιστές είναι, όταν 
αδιαφορούν γ ια  την  εκμετάλλευση των 
μεταναστών από τους Τούρκους δουλέμπορους, 
που προκαλούν συνεχώς ναυάγια και πνιγμούς, 
όταν φωτογραφίζονται με μετανάστες για την 
προσωπική τους προβολή, όταν ιδρύουν ΜΚΟ για 
τη χρηματοδότηση εαυτών;

Φιλοξένησε ή φιλοξενεί κάποιος από αυτούς 
στο σπίτι του μετανάστες δίνοντάς μας κάποιο 
παράδειγμα;

Πόσο προοδευτικοί είναι, όταν δεν κάνουν 
λόγο για το τι θα προκαλέσει στις αποδοχές 
των εργαζόμενων Ελλήνων ενδεχόμενη μόνιμη 
εγκατάσταση περισσότερων  λαθρομεταναστών 
στη χώρα μας που θα καταστούν εναλλακτικά 
φτηνά χέρια; 

Μας λένε να σεβόμαστε τη θρησκεία 
των μεταναστών, όταν θεωρούν τη δική μας 
θρησκεία κοινωνικό πρόβλημα και ένδειξη μη 
προοδευτικής κοινωνίας!. Ζητούν δηλαδή σεβασμό 
στη διαφορετικότητα των άλλων αλλά όχι στη δική 
μας!!

Ανθρωπιστής είναι όποιος αγαπά και 
ενδιαφέρεται ανιδιοτελώς για όλους τους λαούς της 
Γης (και φυσικά και του δικού του).  Προοδευτικός 
είναι όποιος επιθυμεί και προσπαθεί για δίκαιες 
κοινωνίες και δεν εκμεταλλεύεται πόνους και 
δυστυχίες άλλων λαών προς όφελός του.

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1785-o-anthropismos-ton-proodeftikon
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Μετά από απαίτηση του Υπερταμείου, δηλ. 
του κατοχικού φορέα που διοικούν οι δανειστές, 
στις 14 Ιουνίου φέτος ο («αριστερός»   53 plus) 
Τσακαλώτος, στο άψε σβήσε και εν κρυπτώ και 
παραβύστω, υπέγραψε στις 19 Ιουνίου τη μεταβί-
βαση σ’αυτό, υπό μορφή λίστας κωδικών, επί πλέον 
10.119 ακινήτων του δημοσίου (που ήδη κατέχει 
70.000 ακίνητα του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. και της ΕΤ.Α.Δ.). 
Στη λίστα υπήρχαν μόνο κωδικοί, χωρίς την πε-
ριγραφή των ακινήτων, για να μην μπορεί κα-
νείς να ενημερωθεί για το ξεπούλημα. Προηγή-
θηκε «απόφαση» του ΚΥΣΟΙΠ, δηλ. του  Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (Δρα-
γασάκης, Τσακαλώτος, Χουλιαράκης, Βερναρδά-
κης, Φλαμπουράρης, Σταθάκης, Αποστόλου, Κου-
ρουμπλής, Χαρίτσης), που «συνεδρίασε» στις 18 
Ιουνίου.

 Διαδικασίες εξπρές από τους «αριστε-
ρούς» yes men, που γνώριζαν ακριβώς τι ξεπου-
λούσαν στα αφεντικά τους. Σημειώνουμε ότι αυ-
τοί οι «αριστεροί» είχαν ψηφίσει τον Ιούνιο ότι για 
ένα αιώνα, σε περίπτωση μη πληρωμής δανειακής 
δόσης από το Ελληνικό Κράτος, θα το καταβάλ-
λει το Υπερταμείο ρευστοποιώντας την περιου-
σία του δημοσίου!

Το Σεπτέμβρη, 3 μήνες μετά, διαπιστώ-
θηκε τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τους κω-
δικούς της  λίστας Τσακαλώτου με την ανακοί-
νωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Δηλ. 

Θα ξεπουλήσουν  και την Ακρόπολη ;
σ’αυτήν περιέχονται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι 
και μουσεία αρχαίας, μέσης και νεότερης ελληνι-
κής ιστορίας, πέραν όλων των άλλων περιουσια-
κών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου!

Η δημοσιοποίηση του ξεπουλήματος από 
τους αρχαιολόγους και οι κινητοποιήσεις τους θο-
ρύβησαν τους κυβερνητικούς δράστες, που άρχι-
σαν να ψελλίζουν διάφορες «δικαιολογίες». Πότε 
ότι φταίει η Κονιόρδου, πότε ότι τα μνημεία προ-
στατεύονται από το Σύνταγμα κ.λ.π., δηλ. κατά τους 
συριζαίους φταίνε οι «άλλοι». Δεν εξαιρούν, όμως, 
τα πολιτιστικά μνημεία νομοθετικά από τη λίστα 
Τσακαλώτου, επειδή προφανώς αυτά τους τα ζή-
τησαν τα αφεντικά τους. Προσπαθούν να κοπά-
σει ο θόρυβος, για να τα ξεχάσουμε...

  Η Ν.Δ., χωρίς ν’αμφισβητεί το ρόλο του 
Υπερταμείου. κατηγορεί την κυβέρνηση γιατί δεν 
εξαίρεσε τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώ-
ρους. Για τα υπόλοιπα ούτε κουβέντα. Ανάλογη και 
η στάση των λοιπών κοινοβουλευτικών.

«Η λύση δεν είναι να ξεπουλήσουμε ό,τι 
έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα, η λύση δεν είναι 
να ξεπουλήσουμε την Ακρόπολη...»  δήλωνε ο Τσί-
πρας τον Αύγουστο του 2013. Κι αυτό μας ανη-
συχεί ότι στο τέλος θα την ξεπουλήσει κι 
αυτήν, επειδή  το μόνο που τον ενδιαφέ-
ρει είναι η «εύνοια» των αφεντικών του, 
ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού.
προϊσταμένου του Λιμενικού Σώματος (...) ο κ. 
Κουρουπλής, λόγω της κάλυψής του στο παραπά-
νω «ατύχημα»;

Ενας τρόπος για να γίνεις υπουργός
Υπάρχουν πάρα-πολλοί τρόποι, για να γί-

νει κάποιος, (ή για να τον επιλέξουν...) υπουργός, 
δηλ. υπηρέτης (αρχικά του λαού, τώρα όμως «δυ-
νάστης» του). Ενας τέτοιος τρόπος, ίσως ο πιο ευ-
ρηματικός, είναι να ξεκινήσεις από ...καθαρίστρια, 
επάγγελμα μεγάλης κοινωνικής προσφοράς (αν, φυ-
σικά, ασκείται πραγματικά).

Αυτήν την οδό προέκρινε η νεαρά κ. Νο-
τοπούλου. Προσελήφθη (χωρίς να περάσει από 
ΑΣΕΠ, βεβαίως) από το Δήμο Θεσσαλονίκης ως 
καθαρίστρια και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα πο-
λιτικού βοηθού, του Συμβούλου κ. Μηταφίδη, με-
τέπειτα βουλευτού! Τις όποιες «ικανότητές» της, 
έπειτα, εξετίμησε ο κ. Τσίπρας και, αφού την όρισε 
αρχικά διευθύντρια του εν Θεσσαλονίκη γραφείου 
του Πρωθυπουργού, τελικά τη διόρισε... υπουργό 
Μακεδονίας-Θράκης!

Είναι ευνόητο, τι περιμένει τη Μακεδονία 
και τη Θράκη μας, με τους «πανηγυρισμούς» Σκο-
πιανών, Τούρκων και βεβαίως, του κ. Μπουτάρη... 

Ο κ. Φλαμπουράρης προεδρεύει
Μπορεί να «επελαύνει» η Ανάπτυξη, όμως 

οι τράπεζες χρειάζονται νέα ανακεφαλαίωση και 
ταυτόχρονα απαιτούνται βουλευτές ανεξάρτητοι 
για την κυβέρνηση Τσίπρα. Και τις δύο ανάγκες 
ανέλαβε να τις ικανοποιήσει ο κ. Φλαμπουράρης, 
ο γνωστός ο άρχων της Αίγινας.

Και με την ευκαιρία της αναφοράς στον κ. 
Φλαμπουράρη της Αίγινας και του συνειρμού με 
τον σωσία του, τον κ. Λυκουρέζο, θείο του γνωστού 
δικηγόρου, που  αυτοβούλως(!) ανέλαβε την ευ-
θύνη για το γνωστό «ατύχημα» διεμβόλισης(!) (με 
νεκρούς!) σκάφους στη θάλασσα της Αίγινας, χω-
ρίς όμως να υπάρχουν ίχνη αποτυπωμάτων του στο 
τιμόνι του διεμβολιστή σκάφους(!), διατυπώνουμε 
το ερώτημα: Τι απέφερε η έρευνα και γενικά για-
τί επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή από όλο το 
πολιτικό προσκήνιο;

Και κάτι ακόμη. Τι άραγε να εννοούσε ο, 
όχι εχθρικά διακείμενος προς την κυβέρνηση Τσί-
πρα, δημοσιογράφος «Κ.» της γενικώς δεξιάς εφη-
μερίδας «Δημοκρατία», όταν παραμονές του πρό-
σφατου Ανασχηματισμού σχολίαζε ότι μάλλον θα 
παραμείνει στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1786-tha-ksepoulisoun-kai-tin-akropoli
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1788-enas-tropos-gia-na-gineis-ypourgos
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1787-o-k-flampouraris-proedreyei
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Το λεγόμενο Pla� B που πρότεινε ο Καμμέ-
νος για το Μακεδονικό περιλαμβάνει (όσο είναι δυ-
νατό να το εξακριβώσει κανείς, γιατί η δημοσιοποί-
ησή του ήταν περιορισμένη...) δύο σκέλη: τη δια-
μόρφωση περιφερειακών συμμαχιών που θα εντάσ-
σονται οργανικά στο ΝΑΤΟ και την παραχώρηση 
πρόσθετων βάσεων στον Αμερικανικό στρατό.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο σκέ-
λος ήταν άμεση και έντονη, σε κάποιες περιπτώ-
σεις μάλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και βί-
αιη, αφενός γιατί υπονόμευε ιδεολογικές αρχές του 
κόμματος(!) και θα του δημιουργούσε σοβαρά εσω-
τερικά προβλήματα, και αφετέρου γιατί η αποδο-
χή του θα σήμαινε έμμεση παραδοχή της αποτυχί-
ας της Συμφωνίας των Πρεσπών (η οποία υποστή-
ριζαν ότι) ήταν η καλύτερη δυνατή.
        Για την παραχώρηση πρόσθετων βάσεων στις 
Η.Π.Α. όμως δεν εκδηλώθηκε καμία αντίδρασή του, 
γιατί ο Καμμένος δικαιολόγησε την πρότασή του 
με το επιχείρημα ότι αυτές έχουν ήδη δοθεί. Το επι-
χείρημά του πρέπει να είναι βάσιμο, γιατί δεν δια-
ψεύσθηκε από κανέναν. Επομένως, είναι μία ακό-
μα ισχυρή απόδειξη της ξενόδουλης και αντιδημο-
κρατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρα-
χωρεί εδάφη της ελληνικής επικράτειας σε μία ξένη 
δύναμη, χωρίς να αποκομίζει, έστω, η χώρα κανέ-
να συγκεκριμένο όφελος. Και, μάλιστα, αυτή η πα-
ραχώρηση δεν εισάγεται για έγκριση στη Βουλή, 
όπως επιτάσσει το Σύνταγμα!

Το  Pla� B δεν είναι, φυσικά, του Καμμέ-
νου, αλλά των Αμερικανών, που βλέπουν ότι μπο-
ρούν να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους για την περι-

Παρατηρήσεις για το Εναλλακτικό Σχέδιο
οχή των Βαλκανίων, χωρίς να φαίνεται ότι αγνο-
ούν τόσο προκλητικά τη βούληση των λαών των 
δύο χωρών.

Με το  εναλλακτικό αυτό σχέδιο μπορεί 
να συνδυάζεται και η θέση της Νέας Δημοκρατί-
ας. «Δε θα ψηφίσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών 
στη Βουλή» δηλώνει κατηγορηματικά ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, αλλά δε διαβεβαιώνει ότι θα την ακυ-
ρώσει. Ετσι, τα Σκόπια θα εντάσσονταν στο ΝΑΤΟ 
και θ' άρχιζαν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δε θα γίνονταν τυπικά 
αποδεκτές από την Ελλάδα και οι αρνητικές πρό-
νοιες της άθλιας Συμφωνίας των Πρεσπών.
  Φαίνεται ότι οι Η.Π.Α. μετά την απροσδό-
κητη απόρριψη της Συμφωνίας από τους Σκοπια-
νούς και την αδιαμφισβήτητη αντίθεση της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, κατέστρω-
σαν ένα Pla� B, το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέρο-
ντά τους, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλουν εκβια-
στικά λύσεις που δε γίνονται δεκτές από τους λα-
ούς της περιοχής. Του εναλλακτικού αυτού σχεδί-
ου των Αμερικανών θα έλαβαν, σε γενικές γραμ-
μές, γνώση πολιτικοί της ελληνικής Δεξιάς, οι οποί-
οι το προωθούσαν με διάφορους τρόπους, γιατί δε 
θα τους έφερνε σε αντίθεση με τις ξένες δυνάμεις 
και θα διέσωζε το πατριωτικό τους προσωπείο.
            Ομως, τώρα, μετά την εξαγορά των ανα-
γκαίων οκτώ, το σχέδιο μπαίνει στο συρτάρι και 
θα επανέλθει, αν τυχόν για κάποιο λόγο το «έπος» 
Κοτζιά, Τσίπρα, Ζάεφ και Soros(!) ματαιωθεί.

Να προσέχουν οι πάνω από 70 ετών...
Κίνδυνοι υπάρχουν για την υγεία και την 

ίδια τη ζωή μας, από ασθένειες, ατυχήματα, και ιδι-
αίτερα για τις... ευάλωτες ηλικίες.

Τώρα όμως για τις ηλικίες αυτές, όσο τουλά-
χιστον κυκλοφορούν κυβερνητικά Τσίπρας, Τσακα-
λώτος και σια, οι κίνδυνοι γι’αυτούς πολλαπλασιά-
ζονται. Οπου νά’ναι ενδέχεται να εμφανιστεί κά-
ποιο διάταγμα που ο θάνατος του συνταξιούχου 
θα κηρύσσεται... εθνική(!) προσφορά και οι θα-
νόντες εθνικοί (!) ευεργέτες. Ελπίζουμε, πάντως, 
να μην επανέλθουμε, σε εποχές κρίσεων, στους πα-
λιούς γεροντόβραχους..., όπου μετέφεραν τους γέ-
ροντες σε απομονωμένους βράχους, για να αποδη-
μήσουν... Κι έτσι να εξαφανίζονται επιδόματα, συ-
ντάξεις και οι ψήφοι... στους άλλους

Και παρακαλούμε για ιδιαίτερη προσοχή 
στην αποφυγή νιγηριανών γιατρών που δεν γνω-
ρίζουν ελληνικά, το νέο όπλο του Πολάκη.

Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας, μέχρι 
να εξαφανιστούν από μπροστά μας!

Διώξεις κατά Λαφαζάνη...!
Για τη Δικαιοσύνη, την πλήρως στα ανώτερα 

κλιμάκια κομματικοποιημένη, όλοι σχεδόν έχουν 
την εντύπωση, δυστυχώς, ότι έχει τα 3 τελευταία 
χρόνια απολέσει και τα τελευταία υπολείμματα ανε-
ξαρτησίας, κύρους και, τουλάχιστον, προσωπικής 
Αξιοπρέπειας.

Το τελευταίο κρούσμα είναι οι διώξεις, με ξεχα-
σμένο νόμο του εμφυλίου, «για προστασία του Δη-
μοκρατικού πολιτεύματος», και με το ιδιώνυμο Κο-
ντονή   «για την ακώλυτη διενέργεια των πλειστηρι-
ασμών» του 2017, κατά του Παναγιώτη Λαφαζάνη!!

Ο Λαφαζάνης εχθρός της Δημοκρατίας(!!), επειδή 
προστάτευε, με πολλούς άλλους μαζί, τους αδύνα-
μους, θύματα των Μνημονίων κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ

 Θα μπορούσε κανείς να αναφωνήσει το «Κύ-
ριε, Ελέησον», αλλά θα προτιμήσουμε το «Μω-
ραίνει Κύριος, ον βούλεται απολέσαι».

Πάντως, όμως, ο Π. Λαφαζάνης θα πρέπει να 
ευχαριστήσει τον εμπνευστή αυτής της ανοησίας, 
μια που θα διευκολύνει τον εκλογικό του αγώνα!

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1789-paratiriseis-gia-to-enallaktiko-sxedio
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1790-na-prosexoun-oi-pano-apo-70-eton
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1791-diokseis-kata-lafazani
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Οι λέξεις τους φταίνε... , όμως η «δουλειά» να 
γίνεται με θύμα την Ελλάδα...

Σε μεγάλη «μπίζνα» με δισεκατομμύρια 
ευρώ έχει εξελιχθεί το σχέδιο αλλοίωσης, ή μάλ-
λον άλωσης της Ελλάδας και αντικατάστασης 
του Ελληνικού Λαού με τις ορδές που φέρνουν 
αυτοί που απεργάζονται τα σχέδια αυτά,  δηλ. οι 
ταγοί της, βαλλόμενης ήδη, παγκοσμιοποίησης με 
τους λογής Σόρος και τις πολλές δεκάδες  ΜΚΟ 
τους, οι σταυροφόροι του «ανθρωπισμού» με τους 
εγχώριους υποτακτικούς του. «Ανθρωπισμός»  που 
έχει γίνει πλέον απεχθής, ιδιαίτερα στις νησιωτικές 
μας κοινωνίες. 

Οι λέξεις φταίνε...
Σε αγαστή συνεργασία όλοι αυτοί με πρω-

τεργάτες τους συριζαίους, έχουν δυσανεξία στις 
λέξεις που ενοχλούν κυρίως  τα αφεντικά τους. 
Είναι, μας λένε, οι λέξεις (λαθρομετανάστες, λα-
θρομετανάστευση κ.λ.π.) «ακροδεξιές» (πολύτιμη 
για το ΣΥΡΙΖΑ η Χρυσή Αυγή), ενώ  οι «πολιτικά 
ορθές», σύμφωνα με τη θεωρία της πολιτικής ορ-
θότητας των αφεντικών τους, είναι «πρόσφυγες», 
«παράτυποι» ή «οικονομικοί μετανάστες» (δηλ. οι 
Ελληνες που μετανάστευσαν στην Αμερική και στη 
Γερμανία με διαβατήρια και βίζα  δεν ήταν οικο-
νομικοί μετανάστες ;). Επ’ ευκαιρία, για τους συ-
ριζαίους δεν υπάρχει χώρα που να λέγεται Σκόπια 
(!). Εμμένουν στις υπογραφές τους, αυτές του 2008 
που ζητούσαν να την ονομάσουμε σκέτα «Μακεδο-
νία»  Φοβούνται τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας.

«Οι λέξεις φταίνε. Αυτές ενθάρρυναν 
τα πράγματα σιγά σιγά ν’ αρχίσουν να συμβαί-
νουν.<...>Πως ήσουνα εχθρός μου δεν το ήξερες. 
Οι λέξεις σού το είπαν...  (Κική Δημουλά)

 Είναι πολλά τα λεφτά...
Από το 2015, μετά την αρχική συμφωνία 

Ε.Ε.-Τουρκίας (Οκτώβρης 2015) έχουν εκταμιευ-
θεί, κατά τον Αβραμόπουλο,  1,6 δις, που εκτός 
ελαχίστων που πήρε το υπουργείο Εθνικής Αμυ-
νας για τα συσσίτια, τα υπόλοιπα τα εισπράξανε οι 
69(!!!), παρακαλώ, ΜΚΟ που δραστηριοποιού-
νται για τους πρόσφυγες και τους λαθρομετανάστες. 
Και πολλές απ’αυτές, ιδιαίτερα ξένες, κάνουν  οι 
ίδιες διακίνηση λαθρομεταναστών που πληρώνουν 
στους διακινητές 2.000 έως 5.000 δολ. ο καθένας. 
Οι διακινητές κερδίζουν δισεκατομμύρια. Ευτυχώς 
η  Ιταλία απαγόρευσε την  προσέγγιση πλοίων των 
ΜΚΟ, που «διασώζουν», δηλ. μαζεύουν, λαθρομε-
τανάστες από τη Λιβύη και τους αποβίβαζαν στην 
Ιταλία με το αζημίωτο. Ωραίος «ανθρωπισμός» !!!

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτές προσφέ-
ρουν δουλειά σε νέους, κυρίως από τα νησιά μας, με 
στόχο να γίνει αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες 
η έλευση και η ύπαρξη των μυρίων που προκαλούν 
πλείστα όσα προβλήματα μεταξύ των οποίων ότι ο 
αριθμός τους κοντεύει να υπερβεί τον ντόπιο πλη-

ΠΡΟΣΦΥΓEΣ  KAI OI ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤEΣ ;
θυσμό. Κι αυτό επειδή οι «ανθρωπιστές» συριζαίοι  
ούτε καν διαμαρτυρήθηκαν για την οριστική συμ-
φωνία Ε.Ε.-Τουρκίας (18/3/2016), που υποχρεώ-
νει τη χώρα μας να κρατά στα νησιά όλους αυτούς 
σε συνθήκες άθλιες έως απάνθρωπες, προκειμένου 
όσοι δε δικαιούνται άσυλο ή επικουρική προστασία 
να τους επιστρέφει (δήθεν) στην Τουρκία. 

Λεόντειες
Η περιβόητη αυτή συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας 

είναι λεόντειος για τη χώρα μας. Το 2016 ήρθαν πα-
ράνομα στα νησιά μας από την Τουρκία 173.614 άν-
θρωποι, το 2017 ήρθαν 29.595, ενώ η Τουρκία από 
το 2016 έως 31/7/2018 δέχθηκε πίσω μόνο 1.673 
(!!!). Και να ήταν μόνο αυτό.

 Η καθυστέρηση εξέτασης δεκάδων χιλιά-
δων αιτήσεων ασύλου (το 2013 οι αιτήσεις ήταν  
13.080 ενώ το 2017 ήταν 58.681) συσσωρεύει στη 
χώρα μας όλους αυτούς, που είναι, κατά κανόνα,  
μουσουλμάνοι και εν πολλοίς δεν ενσωματώνο-
νται πλήρως στην κοινωνία μας και τον πολιτισμό 
μας. Το τραγικό είναι ότι η χώρα μας, που  ούτε 
αποικίες είχε, ούτε είχε καταστρέψει λαούς και 
πολιτισμούς, όπως οι «πολιτισμένοι» μας «εταί-
ροι», υφίσταται τα επίχειρα των ξενόδουλων 
ηγεσιών του. 

 Και έπεται συνέχεια με την άλλη λεόντεια 
συμφωνία με τη  Γερμανία, τον  υποκινητή των 
«κλειστών συνόρων», για επιστροφή όσων δια-
φεύγουν στη Γερμανία ξανά πίσω στο  «πειραμα-
τόζωο» των Τσίπρα και των λοιπών νενέκων, ενώ 
οι Ιταλοί διαμήνυσαν ότι θα κλείσουν τα αεροδρό-
μιά τους στα αεροπλάνα που θα στέλνουν οι Γερ-
μανοι με επιστροφές λαθρομεταναστών. Τους «δι-
κούς» μας δεν τους νοιάζει αν τα νησιά μας  αλλοι-
ωθούν εθνολογικά. Δεν τους νοιάζει αν αυτό εξυπη-
ρετεί τα τουρκικά σχέδια άλωσης των νησιών μας. 
(Οζάλ:   «δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με 
τους Έλληνες, αφού αρκεί να τους στείλουμε με-
ρικά εκατομμύρια από εδώ μεριά και να τελειώ-
νουμε μ' αυτούς»).

Για την επιβίωση της Ελλάδας ως χώρας 
και των Ελλήνων οφείλουμε να τελειώνουμε μ’ 
όλους αυτούς τους νενέκους, που δεν τους ενδι-
αφέρει τίποτε άλλο  παρά μόνο το συμφέρον των 
αφεντικών τους.

Ευτυχώς, αποκαλύπτονται γρήγορα
Πριν λίγες μέρες στη Θράκη σε συνάντηση 

για τους λαθρομετανάστες ο επικεφαλής των πα-
ράνομων Πακιστανών «επισκεπτών» μας, τους ζή-
τησε να διεισδύουν σε όλους τους συλλόγους κ.λπ 
και έτσι να προετοιμάζονται, γιατί αυτοί θα κυ-
βερνήσουν αυτή τη χώρα, σύντομα... 

Πολύ ειλικρινής και αποκαλυπτικός ο λόγος 
του. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα του προσφερ-
θεί κάποιο βραβείο από τον Soros, για την υλοποίη-
ση στην Ελλάδα του ονείρου της Ope� Society του!

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1792-prosfyges-kai-oi-lathrometanastes
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2018/a177/item/1793-eftyxos-apokalyptontai-grigora

