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ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑ
«ΠΡΕΣΠΕΣ» Η επιτομή της προδοσίας

Ο «πολιτικός πολιτισμός» τους, μας λένε, 
δεν επιτρέπει να μιλάμε για προδοσία και προδό-
τες παρά μόνο για «διαφορετικές προσεγγίσεις» ή 
«απόψεις», παρόλο που σ’ αυτούς επιτρέπεται να 
βαφτίζουν την πλειονότητα του Ελληνικού Λαού 
που αντιδρά με τα μεγάλα συλλαλητήρια ενα-
ντίον τους, «φασίστες», «ακροδεξιούς», «εθνικι-
στές» (δε γνωρίζουν τη θετική σημασία του όρου, 
δες «Εθνη και εθνικισμός» Εφημ. «των Συντα-
κτών»17-2-2018),  «χρυσαυγίτες» (η χρήσιμη πά-
ντα «Χρυσή Αυγή»), «θρησκόληπτους» κ.λπ.

Τελικά όμως  προδοσία και προδότες θα 
είναι πλέον συνώνυμα με τις «Πρέσπες», τον Τσί-
πρα, το ΣΥΡΙΖΑ και τους άθλιους και αναξιοπρε-
πείς συνοδοιπόρους του, που άκουσαν, μας είπαν,  
τη φωνή της «συνείδησής» τους !!! Το στίγμα του 
προδότη και της προδοσίας θα τους ακολουθεί στο 
διηνεκές. Προδοσία είναι να εκτελείς τις εντολές 
των αφεντικών σου (Πάιατ-Μέρκελ-Σόρος), παρά 
την αντίθετη βούληση του Ελληνικού Λαού, γνωρί-
ζοντας ότι μόνο τα  Σκόπια ευνοούνται με τη «συμ-
φωνία», η οποία αποτελεί το όχημα για το ξεπούλη-
μα της Μακεδονίας μας στους πανηγυρίζοντες ξέ-
νους, και ιδιαίτερα στη Γερμανία.  Οι «Πρέσπες» 
θα πάρουν τη θέση τους στο πάνθεο των εθνικών 
εγκλημάτων κατά της Ελλάδας και του Ελληνι-
σμού, μαζί με τις συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου του 
1959, που νομιμοποίησαν την τουρκική εισβολή 
και κατοχή της Κύπρου και την προδοσία της χού-
ντας που την προκάλεσε.

Οι συνεργοί
Αλλά εκτός αυτών, οι υπόλοιποι, πλην  

του ΚΚΕ, του  Λεβέντη και εν μέρει του πρώην 
ΠΑΣΟΚ, νυν ΚΙΝΑΛ, με τη στάση τους συνερ-
γήσανε στο έγκλημα. Ο Μητσοτάκης («δε θα έλε-
γα ποτέ κάποιον προδότη επειδή στηρίζει τη συμφω-
νία») ήθελε να ψηφίσει ο Τσίπρας τις «Πρέσπες», 
για να αναλάβει αυτός το πολιτικό κόστος, γι’αυτό 
και δεν έκανε τίποτα για να τον δυσκολέψει, ούτε 
πρόκειται ν’ αμφισβητήσει τη «συμφωνία».  Ο Κα-

Η πίτα του ΑΣΚΕ
Στις 9/2/2019, Σάββατο, ώρα 7:00μμ, 

θα γίνει στα γραφεία μας, με τους φίλους 
του ΑΣΚΕ, η κοπή της πίτας, για Αίσιον 
το Νέον Ετος !! Θα ακολουθήσει πολιτι-
κή ομιλία και γενική συζήτηση.    

                        Σας περιμένουμε.

Τα Μαύρα σύννεφα 
απειλούν ανώμαλες εξελίξεις ;

Μέχρι τον τελευταίο μήνα η πραγματική 
αντίσταση στη λαίλαπα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ασκού-
νταν με τη γελοιοποίησή τους, με σαρκασμούς και 
γελοιογραφίες, αναμένοντας την πολιτική απομά-
κρυνσή τους με την εκλογική τιμωρία τους, που 
αναγκαστικά καθυστερούσε, μια που δε μεσολα-
βούσε προεδρική εκλογη που θα οδηγούσε σε πρό-
ωρες εκλογές, όπλο που εκμεταλλεύτηκαν οι ομό-
σταβλοι (ΗΠΑ...) Γιωργάκης και Τσίπρας.
 Τώρα όμως αυτά δεν είναι αρκετά. Εφτα-
σαν, μετά την οικονομική και κοινωνική επίθεση 
κατά του Ελληνικού Λαού, καπηλευόμενοι μάλι-
στα την (ψευτο) αριστεροσύνη τους(!) στην προδο-
σία της ολέθριας «συμφωνίας» των Πρεσπών, της 
«αμετάκλητης», όπως την μοστράρουν οι αφελείς...
 Και αυτή η προδοσία είναι μόνο η αρχή. 
Γι’ αυτό επέλεξαν αυτούς, που η προϊστορία τους 
τους έκανε τους πιο κατάλληλους εκτελεστές των 
απώτερων σχεδίων τους στην περιοχή, για να βά-
λουν τέλος στα...χρονίζοντα (όπως λένε...) εθνικά 
προβλήματα, δηλαδή «λύσεις» ανάλογες αυτών της 
πλήρους παράδοσης των πάντων.
 Έρχονται, όμως, εκλογές(!), πλησιάζει η 
Νέμεση και δημιουργούνται πελώρια διλήμματα, 
ακόμη και στους πάτρωνες των εδώ οργάνων τους. 
Το ένα μέρος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το μικρό (των...
προηγούμενων του Τραμπ Ρεπουμπλικάνων), οι 
«πατριώτες», αποδεσμεύθηκαν και αφέθησαν στη 
μοίρα τους, για την οποία ουδείς ενδιαφέρεται. Το 
άλλο, όμως, η μεγάλη ελπίδα όλων των εχθρών 
της Ελλάδας, τι θα γίνει; 
 Η μια λύση είναι να...μη γίνουν εκλογές, 
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σελ. 2
(συνέχεια από τη σελ. 1)

ραμανλής, με τη δήλωσή του, που έκανε πιεζόμε-
νος, δεν είναι αντίθετος  με τις «Πρέσπες» γι’αυτό 
και δεν απέτρεψε την Παπακώστα, ενώ δεν κρύβει, 
διά της σιωπής του και των παρατρεχάμενών του, 
τη στήριξή του στην κυβέρνηση Τσίπρα. Τι προσ-
δοκά, μήπως  την αμερικανική εύνοια; Ο Καμμέ-
νος τώρα θυμήθηκε να κάνει αντάρτικο για να δι-
ασωθεί, μάταια όμως, ενώ τον περασμένο Ιούνιο, 
που υπογράφηκαν οι «Πρέσπες», ζέσταινε την κα-
ρέκλα του. Ο Παυλόπουλος,  που πήρε το μήνυμα 
Καραμανλή και παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις 
του που απέπνεαν αντίθεση για τη «συμφωνία», 
τώρα την υπέγραψε φαρδιά- πλατιά.

Γιωργάκης και Σημίτης, φυσικά, υπέρ. Ο 
δεύτερος μάλιστα μέσω του ανηψιού, του Σ. Θεο-
δωράκη, ο οποίος  προτίμησε να διαλύσει το «Πο-
τάμι» του για να υπερψηφίσει. 

Οι πολιτικές συνέπειες της «συμφωνίας»
Ο Τσίπρας  αποφάσισε (;) ότι είναι προτι-

μότερο να είναι πειθήνιος στις εντολές των ξένων 
και να ψηφίσει τις «Πρέσπες» αναλαμβάνοντας ένα  
μεγάλο πολιτικό κόστος, αντί να τις αφήσει στην 
επόμενη κυβέρνηση για να φθαρεί αυτή (ο Μητσο-
τάκης τότε δε θα μπορούσε να τις περάσει ως είχαν), 
γνωρίζοντας ότι το σύστημα τον στηρίζει παντοιο-
τρόπως, ιδιαίτερα οι ΗΠΑ των Ομπάμα-Πάιατ και η 
«διάδοχος» της παγκοσμιοποίησης , η Γερμανία της 
Μέρκελ. Τώρα ως κύκνειο άσμα του ευνοούμενού 
τους θέλουν να «λύσουν» Κυπριακό-Αιγαίο-Θράκη 
γι’ αυτό στέλνουν το Τσίπρα  στην Τουρκία, παρά 
τον ακήρυκτο πόλεμο εναντίον μας. 

 Πώς όμως θα διασωθεί εκλογικά, με δε-
δομένο ότι στη Βόρεια Ελλάδα ακούνε Τσίπρα και 
ΣΥΡΙΖΑ και φρικιούν, ενώ και στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα δεν έχουν πολύ διαφορετική στάση; Οι προε-
κλογικές παροχές δεν αρκούν και  εξαντλούνται με 
μια κυβέρνηση που έχει χάσει, μάλιστα, τη δεδηλω-
μένη.  Επιδιώκει την εξαγορά  κάποιων πολιτικών 
ρεταλιών, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ των ομόδοξων 
Γιωργάκη-Σημίτη (η «Κεντροαριστερά» !!), για να 
μη χάσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που του 
έδωσαν το δικαίωμα να κυβερνήσει με 36%  από 
το 3-4% . Πώς θα ανταμείψει τους μη κυβερνητι-
κούς συνοδοιπόρους του στις «Πρέσπες» (Δανέλ-
λης, Παπαχριστόπουλος και οι 3 του «Ποταμιού»);  
Του αρκεί ο χρόνος μέχρι πριν από τις ευρωεκλογές 
του Μάη (17 Μαρτίου έχουν διαρρεύσει), όπου η 
συντριβή του θα είναι βέβαιη, ή θα κάνει τις εκλο-
γές τον Οκτώβρη ή μήπως τις παρατείνει με προ-
σχήματα που θ’ αναζητήσουν στο άρθρο 53 παρ. 
3 του Συντάγματος ; Αν οι εκλογές δε γίνουν πριν 
τις ευρωεκλογές, τότε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δε 

«ΠΡΕΣΠΕΣ» Η επιτομή της προδοσίας
θα διστάσει να διαλύσει τα πάντα για διασωθεί 
ως δεύτερο κόμμα με πάνω από 20% ελπίζοντας  
να επανέλθει το 2020, με την εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Εξαγορές (το «άνοιγμα» στην «Κε-
ντροαριστερά»), ακραία πόλωση, εμπρηστικός και 
διχαστικός λόγος, κινδυνολογία, απειλές,  προβο-
κάτσιες κάθε είδους, και «παροχές»,  με σκοπό να 
συγκρατήσει τους ψηφοφόρους του. Οι μεγάλοι 
κίνδυνοι τότε για τη Δημοκρατία θα είναι προ 
των πυλών. Αλλωστε τι Δημοκρατία είναι αυτή, 
όπου οι ψηφοφόροι άλλα ψηφίζουν και άλλα γίνο-
νται (δημοψήφισμα, μνημονιακοί νόμοι καθ’ υπα-
γόρευση των δανειστών, «Πρέσπες», διαλυση μι-
κρών κοινοβουλευτικών κομμάτων, υπουργοποίη-
ση   στρατιωτικού εν ενεργεία, πριν αποστρατευθεί, 
ως εκλεκτός του κ. Πιουριφόι, -sorry- του κ. Πάιατ). 

Η ΝΔ, ανακουφισμένη από την απαλλαγή 
της από τις «Πρέσπες», περιμένει  τις βουλευτικές 
εκλογές για να γίνει κυβέρνηση. Σε γενικές γραμ-
μές η πολιτική της δε διαφέρει από αυτήν του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πλην ίσως των εθνικών θεμάτων, όπου η εν-
δοτική γραμμή  Μητσοτάκη δεν είναι κυρίαρχη. Φο-
βούνται όμως τους καραμανλικούς, που πιθανότατα  
προσβλέπουν σε οικουμενική ή «σωτηρίας» με νέο 
«εθνάρχη», όπως φοβούνται και τα πιθανά  ακροδε-
ξιά σχήματα (Καρατζαφέρης κ.λπ.), που θα κόψουν 
ψήφους από τη ΝΔ και όχι από τη Χ.Α.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που δεν είναι αντί-
θετο στην σύνθετη ονομασία, όλα δείχνουν ότι θα 
συνεργαστεί σε κυβέρνηση με τη ΝΔ και θα υπο-
στεί τη μεγαλύτερη πίεση από το ΣΥΡΙΖΑ, με σύ-
μπραξη Γιωργάκη-Σημίτη, για να αποψιλωθεί από 
στελεχιακό δυναμικό, με αμφίβολο όμως αποτέλε-
σμα, επειδή εκτιμούν ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα είναι κυ-
βέρνηση για πολύ ακόμη.

Το ΚΚΕ με τον Κουτσούμπα, παρά την εμ-
μονή του στο ευρώ, επιβεβαίωσε, με τη στάση του 
στις «Πρέσπες», τη βαθμιαία ελληνοποίηση της 
πολιτικής του.

Ο Λεβέντης, λόγω της στάσης του για τις 
«Πρέσπες», πιθανότατα, θα επανεκλεγεί.

Αξιοσημείωτη  και η στάση κατά των «Πρε-
σπών» της ΛΑΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η προδοσία της Μακεδονίας, όχι μόνο δε 
θα ξεχαστεί, αλλά θα παράγει πολιτικές εξελίξεις 
τιμωρητικές για τους θύτες και τους αυτουργούς.  
Αυτό είναι το αναγκαίο βήμα για να συνειδητο-
ποιήσουν όλοι πλέον, πέραν της μεγάλης πλειο-
νότητας  του Ελληνισμού, την ανάγκη ακύρωσης 
αυτής της επαίσχυντης και αντεθνικής «συμφω-
νίας». Και, ευτυχώς, οι παρατυπίες της και οι 
συνεχείς από τώρα παραβιάσεις της διευκο-
λύνουν την προσεχή εξαφάνισή της.
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σελ. 3 

  Τριγμοί στην παγκοσμιοποίηση
Τα τεκταινόμενα στη χώρα μας έχουν άμε-

ση συνάφεια με τις διεθνείς εξελίξεις, στις οποίες 
κυριαρχεί η αμφισβήτηση της παγκοσμιοποίησης. 
Αυτή διευρύνεται, παρά τη λυσσαλέα πολεμική 
κατά του Τραμπ. Οι αντίπαλοί του στις ΗΠΑ αλλά 
και στην γερμανοκρατούμενη Ε.Ε. έχουν, πλέον, 
εγκαταλείψει το  στόχο της άμεσης καθαίρεσής του 
και προσπαθούν  στο να μην επανεκλεγεί. Η αμερι-
κανική οικονομία με τον Τραμπ έχει υψηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης (3,5% το 2018)  εφαρμόζοντας το 
δόγμα «πρώτα η Αμερική»...

Το BREXIT της Μέι, που ουσιαστικά δια-
τηρούσε τη Βρετανία στην Ε.Ε., απορρίφθηκε και 
δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί  χωρίς συμφωνία, 
προς απογοήτευση της Γερμανίας. Στη Γαλλία η 
γερμανική λιτότητα του υπερτιμημένου Μακρόν 
συντρίβεται από τα «κίτρινα γιλέκα», ενώ στην Ιτα-
λία ο κυβερνητικός συνασπισμός  «λαϊκιστών» και 
«ακροδεξιών», που εναντιώθηκε στις γερμανικές 
συνταγές λιτότητας και λαθρομετανάστευσης, έχει 
την αποδοχή της πλειονότητας των Ιταλών. Ακόμη 
και στη διάδοχο της παγκοσμιοποίησης (κατ’ απο-
νομή Ομπάμα) Μερκελική Γερμανία υπάρχουν σο-
βαροί κλυδωνισμοί, εν αναμονή μάλιστα των προ-
σεχών ευρωεκλογών, στις οποίες φοβούνται ότι θα 
ισχυροποιηθούν οι ευρωσκεπτικιστές.

  Νεο δόγμα Μονρόε ;
Η επιδίωξη του Τραμπ για στροφή της 

αμερικανικής πολιτικής προς την Αμερικανική 
ήπειρο (Βενεζουέλα)  και η προσπάθεια  σταδι-
ακής στρατιωτικής απαγκίστρωσης από τη Μ. 
Ανατολή και την Ασία (Συρία, Αφγανιστάν),  ση-
ματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο ρόλο των 
ΗΠΑ ως υπερδύναμης,  που, πιθανότατα, οφείλε-
ται στην ανάγκη εξοικονόμησης πόρων (υλικών 
και έμψυχων)  που οι προηγούμενοι σπαταλού-
σαν αφειδώς. Θυμίζει το δόγμα Μονρόε του 1823.   

Στην πολύπαθη Συρία , επί Ομπάμα, ξεκί-
νησαν οι Δυτικοί έναν οιονεί υβριδικό πόλεμο, με 
τις «πορτοκαλί επαναστάσεις» τους, για να ελέγ-
ξουν το σύνολο των ενεργειακών πηγών της. Αυτό 
έκαναν και σε άλλες Αραβικές χώρες με πρόσχη-
μα τον εκδημοκρατισμό τους! Οπου αλλού επι-
χείρησαν την ανατροπή των αραβικών καθεστώ-
των προκάλεσαν εγκλήματα και χάος, όπως στη 
Λιβύη, όπου εκτέλεσαν τον Καντάφι και άφησαν 
συμμορίες να λυμαίνονται τη χώρα, ενώ προκάλε-
σαν  ορδές απελπισμένων που με καραβιές πηγαί-
νουν  στην Ιταλία. Στη Συρία προώθησαν  τον επι-
δοτούμενο πολλαπλώς ���� (όπλα, χρήμα, πετρέ-���� (όπλα, χρήμα, πετρέ- (όπλα, χρήμα, πετρέ-
λαιο) από την Τουρκία, τη Σ.Αραβία  και τα εμιρά-

τα του Περσικού Κόλπου, για να ρίξουν τον Ασαντ 
προκαλώντας εκατομμύρια προσφύγων πολέμου.    

  Η ανάλογη επιχείρηση στη Συρία δεν είχε 
για τους Δυτικούς την αναμενόμενη έκβαση μετά 
την στρατιωτική ανάμιξη της Ρωσίας, που στήρι-
ξε τον Ασαντ, επειδή  είχε βάσεις και συμφέρο-
ντα εκεί. Μάλιστα αρκετές αραβικές χώρες άνοι-
ξαν ξανά πρεσβείες στη Δαμασκό. Οι ΗΠΑ με τη 
Ρωσία, ιδιαίτερα επί Τραμπ, έχουν βρει μεταξύ 
τους ένα modus vivendi και έχουν περιορίσει το  
πεδίο ανταγωνισμού τους. Η ανάμιξη περιφερει-
ακών δυνάμεων (Τουρκία, Ιράν, Ισραήλ, Σ. Αρα-
βία) με αντιτιθέμενα συμφέροντα και  μεταβαλλό-
μενες συμμαχίες και στη μέση οι πολύπαθοι, για 
άλλη μια φορά, Κούρδοι, έχουν καταστήσει τη 
Συρία τη μεγάλη σκακιέρα, όπου κάθε κίνηση 
προκαλεί ανισορροπίες και ανατροπές. Η προα-
ναγγελθείσα αποχώρηση των Αμερικανών απο τη 
Συρία προκαλεί την αντίθεση του Ισραήλ και των 
Κούρδων, που σ’αυτή την περίπτωση για την προ-
στασία τους από μια τουρκική εισβολή, στρέφονται 
προς τη Ρωσία και τον Ασαντ. Το πιθανότερο εί-
ναι ότι η αμερικανική αποχώρηση θ’ αργήσει, προς 
απογοήτευση του Ερντογάν, που βαυκαλίζεται με 
τους αυτοκρατορικούς ηγεμονισμούς του. Κανείς 
όμως δεν αποκλείει ότι  είναι δυνατόν οι καθη-
μερινές τουρκικές απειλές κατά της χώρας μας 
να πραγματοποιηθούν, ως αντίβαρο της απώλει-
ας της Συρίας και του Κουρδικού. Το δυστύχη-
μα θα είναι, τότε, να έχουμε ακόμη κυβέρνηση 
γραικύλων και όχι Ελλήνων, όπως τώρα με τον 
αμερικανόδουλο Τσίπρα. 

Η Βενεζουέλα έχει πληγεί καίρια στην οι-
κονομία της από την πτώση των τιμών του πετρε-
λαίου διεθνώς, που επιδιώκει ο Τραμπ αυξάνοντας 
την παραγωγή του αμερικανικού πετρελαίου για τις 
ανάγκες των ΗΠΑ, ενώ η Κίνα έχει μειώσει την κα-
τανάλωσή εισαγόμενου πετρελαίου, λόγω της μεί-
ωσης της παραγωγής της.

 Η αμερικανικές επεμβάσεις εδώ και 15 χρό-
νια για ανατροπή του  λαοπρόβλητου Τσάβες και 
τώρα του Μαδούρο, που είναι εκλεγμένος πρόε-
δρος,  έχουν  αυξηθεί με εμπάργκο πετρελαίου και 
δανεισμού. Απαγόρευσαν σε αμερικανικές τράπε-
ζες να δανείσουν τη Βενεζουέλα,  που έδινε ως εγ-
γύηση χρυσό, και ταυτόχρονα μπλόκαραν τους λο-
γαριασμούς της κρατικής εταιρείας πετρελαίου κα-
θώς και όλες τις καταθέσεις της Βενεζουέλας στο 
εξωτερικό. Ολες αυτές οι επεμβάσεις, σε συνδυ-
ασμό με άστοχες επιλογές του  Μαδούρο, έχουν 
προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμά-
κων και άλλων βασικών αγαθών και υπηρεσιών, με 

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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σελ. 4
(συνέχεια από τη σελ. 3)

συνέπεια να αυξηθεί η φτώχεια και μετανάστευση 
και να πυροδοτούνται καθημερινά αιματηρές δια-
δηλώσεις από τη φιλοαμερικανική αντιπολίτευση, 
που απείχε από τις προεδρικές εκλογές (20-5-2018). 

Με προτροπή, προφανώς, των ΗΠΑ αυτο-
ανακηρύχθηκε «πρόεδρος»-μαριονέτα ζητώντας 
να γίνει πραξικόπημα για την ανατροπή του νόμι-
μου προέδρου Μαδούρο. Η θλιβερή Ε.Ε. έστειλε, 
μάλιστα, «τελεσίγραφο»  να γίνουν εκλογές σε 8 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

με χίλιες δυο δικαιολογίες! Εχει ήδη γίνει η προ-
εργασία. Ελεγχος των κεφαλών της Δικαιοσύνης 
(μη ξεχνάμε ότι ο πρώτος πρωθυπουργός της χού-
ντας ήταν  ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου !!), 
του Στρατού, της Αστυνομίας και του Λιμενικού  η 
κατάσταση βαίνει (νομίζουν)  προς έλεγχο, η Παι-
δεία και ο Πολιτισμός (θεωρούν ότι) έχει πλήρως 
υποταγεί, ο κρατικός μηχανισμός κατακλύζεται από 
«προειδοποιήσεις» για τους...κινδύνους που τους 
απειλούν από το... Μητσοτάκη, η Εκκλησία (πι-
στεύουν) είναι πιστός σύμμαχος και ο Ελληνικός 
Λαός θεωρούν ότι εύκολα, με λίγες παροχές, χει-
ραγωγείται από τα πειθήνια ΜΜΕ.
 Μένει η κοινή γνώμη στο εξωτερικό. Αυ-
τήν έχει αναλάβει ο ίδιος ο Τσίπρας να πληροφορή-
σει ότι η πλειονότητα των Ελλήνων είναι ακρο-
δεξιά, φασίζουσα και με «λίγο μυαλό», άρα επι-
κίνδυνη, όπως ο «κομμουνιστικός κίνδυνος» ήταν 
η δικαιολογία για το «γύψο» της χούντας!!!
 Σε κάτι τέτοιο μας προετοίμασε και η 
«Αυγή» γράφοντας (και εμπνέοντας μερικούς «αρι-
στερούς» βουλευτές) ότι το και 1967 είχαν προκη-
ρυχθεί εκλογές για το Μάιο και έγιναν μετά από 7 
χρόνια...
 Η επιλογή αυτή, πάντως, μάλλον 
δεν είναι δυνατή, όπως και ανάλογες «σκέ-
ψεις», παραμονές εκλογών του Ιουνίου 
1989, περί «πράσινων τανκς» , χωρίς αυτό 

Τα Μαύρα σύννεφα  απειλούν ανώμαλες εξελίξεις ;
να σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε 
τα μέτρα μας, ατομικά και συλλογικά.
 Η δεύτερη λύση είναι εκλογές με σκλη-
ρή (1961) ή ήπια (2000) νοθεία. Δεν αποκλείεται, 
οπότε ανακύπτουν...νέα προβλήματα. Θα δεχτούν 
ΗΠΑ και Γερμανία να χάσουν τον πιο πειθήνιο και 
(κατ’ αυτούς) αποτελεσματικό υπηρέτη, οπότε η ευ-
τυχής (γι’αυτούς) «επίλυση» των «εκκρεμοτήτων» 
(κατ’αυτούς πάλι) σε Αλβανία, Θράκη, Αιγαίο και 
Κύπρο δεν προβλέπεται να είναι τόσο εύκολη, με 
δεδομένη πια την αφύπνιση και αντίσταση του Ελ-
ληνικού Λαού στον απειλούμενο αφανισμό του.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως, μας περι-
μένουν πρωτάκουστες και πρωτοφανείς εκδη-
λώσεις, αντιδημοκρατικές, αντιλαϊκές και αν-
θελληνικές, και πρέπει να είμαστε προετοιμα-
σμένοι για την αντίδρασή μας.

Αυτές μας έλειπαν
Μέσα σ’όλον αυτό τον κακό χαμό που ζούμε στη 

φάση και του τέλους των Συριζανέλ μας προέκυψε και 
η κ. Ξαφά, η Ρεπούση για τα οικονομικά, να διαμαρτύ-
ρεται για την εφαρμογή του νόμου του 2013 των Σαμα-
ρά-Βενιζέλου για την αύξηση του κατώτερου μισθού.

Και για να συμπληρωθει ο άσφαιρος πυροβο-
λισμός της Ξαφά εισβάλλει στη «δημοσιότητα» και η 
κ. Αννα Καραμάνου που προτείνει κατάργηση ... του 
Αβατου, για τις γυναίκες στο Αγιο Ορος!!!

Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας τις πονηρές 
αυτές μέρες!                        Κουράγιο.

μέρες! Ωραία Δημοκρατία και σεβασμός της νομι-
μότητας!!! Από δίπλα και ο Μητσοτάκης, που τον 
έπιασε ο πόνος για τη δημοκρατία στη Βενεζουέ-
λα, πιστεύοντας  ότι έτσι «στριμώχνει» τον  αμε-
ρικανόδουλο «αριστερό» Τσίπρα, ενώ η δημοκρα-
τία στην γερμανική Ε.Ε. ξεχειλίζει, όπως στην Ελ-
λάδα των μνημονίων τους. Πάντως αν περιμέ-
νουν ανατροπή Μαδούρο από το στρατό 
θα απογοητευθούν.  

- Ξετρελάθηκαν, ξεσάλωσαν και οι δύο ακτές 
του Ατλαντικού, μόλις ανακοινώθηκε η επικύρωση, 
τουλάχιστον ανώμαλη..., της προδοσίας. Οι ζητω-
κραυγές, οι επευφημίες, οι ουρανομήκεις έπαινοι 
μας θύμισαν το «wonderful man» της κ. Ολμπράιτ 
για το ...Γιωργάκη, που τώρα φαντάζει πλέον, σε-
μνοπρεπές και άκρως συγκρατημένο!

Τώρα όμως οι ευγνώμονες για τον πρωτερ-
γάτη του επιχειρούμενου ακρωτηριασμού της Ελ-
λάδας δρομολογούν, με χρηματοδότηση, φανταζό-
μαστε, και του σφοδρότερου εχθρού της Ελλάδος, 

του διαβοήτου �oros, την απονομή του βραβείου 
Νόμπελ για την Ειρήνη!!!

- Μια υπόμνηση προς τους, ενδεχόμενους, 
βραβευτές των Τσίπρα-Ζάεφ : Ας μη δυσφημήσουν 
όσους μέχρι τώρα βραβεύτηκαν με όποιο Νόμπελ 
από τις Ακαδημίες Σουηδίας ή Νορβηγίας με τους 
σαρκαστικούς, σαρδόνιους, γέλωτες που θα κατα-
κλύσουν ολόκληρο τον πλανήτη!!!

Οι διαρροές αυτές, όμως, ενδέχεται να υπο-
κρύπτουν κάποιον κίνδυνο για τον κ. Τσίπρα, να  
του χρυσώσουν το χάπι για το τέλος του...

Πάμε και για Νόμπελ... Ειρήνης!

(συνέχεια από τη σελ. 1)
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σελ. 5

Έχουν γραφεί πολλά και κυρίως έχουν 
συμβεί πολλά τον τελευταίο καιρό. Γνωστά  σ΄ 
όλους. Βασικά συμπεράσματα είναι η σπουδαιότητα 
των συνεπειών της «συμφωνίας» των Πρεσπών, η 
σαθρή πολιτική κατάσταση με τις κρυφές, αλλά 
πρόδηλες συνδιαλλαγές, που ευνοεί τους πολιτικούς 
γυμνοσάλιαγκες, τους ακροδεξιούς, τους φασίστες 
και αυτούς που ορέγονται εξουσία. Κυρίως όμως 
αναδεικνύει την εξάρτηση και τη δουλικότητα 
της Κυβέρνησης από ξένα κέντρα εξουσίας, από 
τα οποία παίρνει διαταγές και τις εκτελεί χωρίς 
αντιρρήσεις.

Κόμματα φυλλορροούν, συνασπισμοί 
διαλύονται, φίλοι γίνονται εχθροί και αντίπαλοι 
αγκαλιάζονται. Έλεος ! όλα πια στον βωμό 
της σάπιας πολιτικής διεργασίας, με στόχο την 
επιβίωση, την ανέλιξη, την εξουσία εις βάρος 
της κοινωνικής συνοχής, της Δημοκρατίας, της 
ίδιας της πατρίδας μας. Η χαρά των κάθε είδους 
φασιστοειδών, των πατριδοκάπηλων, που βρήκαν 
ευκαιρία να κατηγορήσουν τη Δημοκρατία, και 
των Νενέκων, που αγνοούν τη βούληση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και 
βαφτίζουν κάθε αντίδραση στις ιταμές επιδιώξεις 
τους, ως φασιστικές-αντιδημοκρατικές εκδηλώσεις!
Είναι φανερό ότι η Συμπολίτευση, αλλά και η 
Αξιωματική τουλάχιστον Αντιπολίτευση, έχουν 
αποδεχθεί την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών, 
που έχει επιβληθεί άνωθεν. Ο Μητσοτάκης δεν πείθει 
κανένα με τις «προσπάθειές» του να εμποδίσει την 
αναγνώρισή της από την Βουλή. Το κόμμα του είχε 

ήδη προτείνει-αποδεχτεί την ονομασία, αλλά και τα 
παρελκόμενα, γλώσσα, ιθαγένεια κλπ. Κροκοδείλια 
τα δάκρυά του, που μόνο στόχο έχουν να ωφεληθεί 
από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, για να είναι ο επόμενος 
Πρωθυπουργός, όπως συνεχώς επαναλαμβάνει από 
την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία της ΝΔ.  
Το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιδρά μόνο για 
τον εναγκαλισμό του κράτους των Σκοπίων από 
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, θυμίζοντας παλαιότερες 
προδοτικές για την Ελλάδα θέσεις, ότι εμάς δεν 
μας ενδιαφέρει, παρά μόνο αυτό το κράτος να 
είναι κομμουνιστικό, κάτι, πάντως, που σήμερα 
διαφοροποιείται, με άρνηση της «συμφωνίας» στα 
θέματα γλώσσας και εθνικότητας και με τη, χωριστή 
έστω, συγκέντρωση διαμαρτυρίας.  

Ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτή η ανιστόρητη 
και καταστροφική συμφωνία θα είναι το κύκνειο 
άσμα του. Όμως δεν οπισθοχωρεί, ελπίζοντας να 
καρπωθεί τη στήριξη των πατρώνων του και να 
επανέλθει ως σωτήρας, μετά μια κυβερνητική 
λαίλαπα της ΝΔ, γιατί πιστεύει ότι θα έχει ξεχάσει 
ο λαός. Ο Ζάεφ έχει ήδη δείξει δείγματα γραφής. 
Μετά την επικύρωση της συμφωνίας, θα φανερώσει 
όλα όσα με τον Τσίπρα προσπαθούν να κρύψουν και 
θα αποκαλυφθεί πλήρως η προδοσία. Ο λαός έδειξε 
πεντακάθαρα ότι απορρίπτει κάθε παράγραφο, κάθε 
λέξη από τα παρανόμως συμφωνηθέντα και, όπως 
ορίζει η Δημοκρατία, ξέρει και μπορεί να δώσει την 
πρέπουσα απάντηση σ’αυτούς που σφετερίζονται 
τη δύναμη που τους δίνει με τη ψήφο του.

«Συμφωνία» για διαφωνίες

Ο κ. Δένδιας, κατά δήλωσή του, εκφράζο-
ντας τη Ν.Δ. του κ. Μητσοτάκη (sic! και όχι δηλ. 
τη Ν.Δ. στο σύνολό της...), σε συνέντευξή του στις 
11:30π.μ την 28/1/2019, ανάμεσα στις άλλες μάρες-
κουκουνάρες που εκστόμισε, σχετικά με την (κατά-
πτυστη) «συμφωνία» των Πρεσπών, δήλωσε, σε ερώ-
τηση για Δημοψήφισμα:

«Δεν επιτρέπεται να αποφασίζει ο λαός για 
τέτοια σοβαρά θέματα. Αρμόδιοι γι’αυτά είναι 
οι βουλευτές. Αν θέλει εκείνος να αποφασίζει, ας 
εκλεγεί... βουλευτής»!!!

Μα, κ. Δένδια μας (!), ο λαός εκλέγει τους 
βουλευτές (και τα κόμματα) ως αντιπροσώπους του, 
δηλαδή να εκφράζουν τη λαϊκή βούληση και να τη-
ρούν τη λαϊκή εντολή. Δεν τους εκλέγει δίνοντάς τους 
«λευκή επιταγή» να υπογράφουν ό,τι αυτοί θα θεω-
ρούν ως εθνικό... συμφέρον, γιατί, όπως είναι πλέον 
παγκοίνως γνωστό, τουλάχιστο για το προτεκτορά-
το-Ελλάδα, η πλειονότητα των βουλευτών ταυτίζουν 
το «εθνικό συμφέρον» με τις επιδιώξεις των, ξένων 
κυρίως..., πατρώνων τους.             Εντάξει;

Για το Δημοψήφισμα 
Μια ανατριχιαστική δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ.

Και ο ίδιος ο κ. εκπρόσωπος της μητσοτακικής 
«Νέας» (παρά τα 45 χρόνια της!) (μη) «Δημοκρατί-
ας» έφερε ως απόδειξη του πόσο κακό (!) είναι κάθε 
Δημοψήφισμα για τους Λαούς το τι θα γινόταν, αν 
διεξαγόταν Δημοψήφισμα για την είσοδό μας στην 
ΕΟΚ (τότε) το 1980 : «ήταν βέβαιο ότι το αποτέλε-
σμα θα ήταν ΟΧΙ στην ΕΟΚ»!!

Μα, κ. Δένδια, αυτό είναι απόδειξη του πόσο 
σημαντικό για τους λαούς είναι να διεξάγονται Δη-
μοψηφίσματα για όλα τα σημαντικά θέματα που 
τους αφορούν (Γι’αυτό και το Σύνταγμα της Ελλά-
δας τα καθιερώνει στο άρθρο 44 και ιδιαιτέρως για 
σοβαρά Εθνικά θέματα). Αν γινόταν τότε Δημοψή-
φισμα, θα είχαμε γλιτώσει αυτή τη θανάσιμη αγκά-
λη της ΕΟΚ-Ε.Ε., δε θα είχαμε δεθεί με τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ (1992) και με το ΕΥΡΩ, που οδήγη-
σαν στην καταστροφή την οικονομία και την κοινω-
νία της Ελλάδας, θα είχαμε γλιτώσει από Σημίτηδες, 
Μητσοτάκηδες, Γιωργάκηδες, Τσίπρες και ...Δένδιες.

Και θα είχαμε θεμελιώσει την Εθνική Ανεξαρ-
τησία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
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σελ. 6

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Abdel Fattah al-�isi 
που το 2014 έσωσε την Αίγυπτο από τα χέρια των 
Αδελφών Μουσουλμάνων του Mohamed Morsi, 
δεν μάσησε τα λόγια του και είπε τα πράγματα με 
το όνομά τους.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεότη-
τας στο �harm-el-�heikh της Αιγύπτου, ο Abdel Fat-
tah al-�isi  είπε  πως οι χώρες θα πρέπει να προστα-
τεύσουν τους πολίτες τους και τα συμφέροντά τους, 
ενώ οι μετανάστες θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τους νόμους, τις συνήθειες, τις παραδόσεις και 
την κουλτούρα των χωρών στις οποίες μεταναστεύ-
ουν. Οι μετανάστες δεν θα πρέπει να προσδοκούν 
από τη Δύση να ανοίξει τις πόρτες σε όσους αρνού-
νται να ενσωματωθούν, είπε ο ηγέτης της Αιγύπτου. 
  «Εάν πάτε σε άλλη χώρα, θα πρέπει να 
συμμορφώνεστε με την κουλτούρα της. Εάν όχι, 
να μην πηγαίνετε», είπε ο Φατάχ ελ-Σίσι απευθυ-
νόμενος στους μετανάστες που κατευθύνονται στην 
Ευρώπη και τους πρότεινε να μείνουν και να αγω-
νιστούν για την ανόρθωση των δικών τους χωρών.

 Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος είπε επίσης πως 
«κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να προστατεύσει 
τους πολίτες της και τα συμφέροντά τους».

 Ο Σίσι είπε πως δεν θα πρέπει να αναμέ-
νουμε από τη Δύση να επιτρέψει την είσοδο σε αν-
θρώπους που προέρχονται από χώρες «που πολε-
μούν μεταξύ τους».

«Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να προστα-
τεύσει τους πολίτες της και τα συμφέροντά τους. 
Θα πρέπει να προστατεύει γενικά τα ανθρώπι-
να δικαιώματα στο πλαίσιο της διατήρησης των 
εθνικών συμφερόντων. 

 Αντί να με ρωτάτε γατί οι χώρες (της Δύ-
σης) μας κλείνουν την πόρτα, θα πρέπει να ανα-

Λάβρος κατά των παράνομων μεταναστών ο Σίσι
ρωτηθείτε γιατί οι Αφγανοί δεν προσπαθούν να 
φροντίσουν τη χώρα τους. Γιατί αλληλοσκοτώ-
νονται επί 40 χρόνια. Αυτό συμβαίνει και σε άλ-
λες χώρες, στο Πακιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, 
το Ιράκ, την Υεμένη και τη Σομαλία. 

 Πολεμάνε μεταξύ τους στις χώρες τους 
και μετά απαιτούν από τις χώρες (της Δύσης) που 
εργάζονται νυχθημερόν για να προοδεύσουν, να 
προστατεύσουν τους πολίτες τους και να διατη-
ρήσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζωής γι’ αυ-
τούς, να τους αφήσουν να εισέλθουν ώστε να απο-
τελέσουν μέρος της προόδου» είπε ο Fattah al-�isi.

Ο 64χρονος Αιγύπτιος Πρόεδρος είπε στο 
ακροατήριο πως οι ηγέτες της Γερμανίας, της Αγ-
γλίας, της Ιταλίας και κάθε άλλης Ευρωπαϊκής χώ-
ρας θα προστατεύσουν τα σύνορά τους με σκοπό να 
προστατεύσουν όσα κατάφεραν να επιτύχουν εδώ 
και πολλά χρόνια.

 «Περιμένετε να ανοίξουν τα σύνορά τους 
ώστε να πάτε εκεί και απαιτείτε να διατηρήσε-
τε την κουλτούρα σας; Απαιτείτε να διατηρήσε-
τε την κουλτούρα σας, που μπορεί να είναι πολύ 
διαφορετική από την ηθική των χωρών αυτών. 
Απαιτείτε να πάτε στις χώρες αυτές και θεωρείτε 
την κουλτούρα σας αδιαπραγμάτευτη. Λέτε πως 
εμείς, έτσι είμαστε και θα πρέπει να μας δεχτεί-
τε, εξαιτίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι

Εάν επισκεφθείτε μια χώρα ως τουρί-
στες, θα πρέπει να συμμορφώνεστε πλήρως 
με τους νόμους της, τις συνήθειες της, τις πα-
ραδόσεις της και την κουλτούρα της. Πρέ-
πει να συμμορφώνεστε απολύτως. Εάν δεν εί-
στε έτοιμοι να συμμορφωθείτε, μην πηγαίνετε. 
Μην περιμένετε να ανοίξουν τα σύνορά τους για 
εσάς, ώστε να πάτε στη χώρα τους και να δημι-
ουργήσετε προβλήματα» είπε ο Πρόεδρος Σίσι. 

( πηγή CosmoStatus)

Οι Συριζαίοι, γενικώς, (και άλλοι τινές τοιούτοι) 
απεχθάνονται τις παρελάσεις, ως εθνικιστικές(!) εκ-
δηλώσεις ή και ρατσιστικές καθώς και κάθε αναφο-
ρά σε έθνη ή εθνότητες (πέρα από αυτή σε Ελλάδα, 
Έλληνες, Ελληνισμό, που τους προκαλούν αλλεργίες 
κινδυνώδεις). Δικαίωμά τους, φυσικά, εφόσον όμως 
το δηλώνουν και... προεκλογικά.

- Προκαλούν όμως δικαιολογημένες και έντονες 
απορίες και ανησυχίες για την πνευματική (και όχι 
μόνο) ισορροπία τους τουλάχιστο δύο εντελώς αντίθε-
τες με τις παραπάνω «ιδιορρυθμίες» τους εκδηλώσεις:

Η μια, πρώτη, είναι η πολύχρωμη, πανηγυρι-
κή φωταγώγηση(!) του κτηρίου της Βουλής, για να 
γιορτάσουν την παρδαλή ετήσια παρέλαση της gay 
pride (υπερηφάνεια των ομοφυλόφιλων). Δικαίωμα 
των πάσης φύσεως και βαθμού gay να επιδιώκουν την 
κοινωνική αναγνώριση της δικής τους «κανονικότη-

Μα, δεν είναι ενάντιοι στις παρελάσεις και τις ...εθνικότητες ;
τας» και των ακραιφνών original συριζαίων να προ-
σφέρουν την ομόθυμη κατανόηση και συμπαράστα-
σή τους, όμως και πανηγυρική φωταγώγηση κατ’ε-
ντολήν του κ. Βούτση δεν πάει πολύ; Τι θέλουν να 
πουν  άλλο...;

Η δεύτερη, ακόμη πιο έντονα προκλητική και 
«δυσεξήγητη» είναι η παθιασμένη προσπάθεια να 
προσφέρουν οι ίδιοι «μακεδονική» εθνότητα (!) και 
εθνική «μακεδονική» γλώσσα, παρόλο που γνωρί-
ζουν και μάλιστα ρητά και γραπτά ότι οι Σκοπιανοί εί-
ναι Σλαβοβούλγαροι, με γλώσσα σερβοβουλγάρικη!!

Τι επιδιώκουν, άραγε, με τέτοια μανία, οι ίδιοι 
και τα οργανέτα τους και πώς να εξηγηθεί και να 
κατανοηθεί μια τόσο έκδηλη εχθρότητα κατά πα-
ντός του ελληνικού ;

Και πώς νομίζουν ότι θα αντιδράσουν οι Έλ-
ληνες πολίτες; Με πολιτική αβρότητα μήπως;

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a178/item/1810-lavros-kata-ton-paranomon-metanaston-o-sisi
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Υποτίθεται ότι τα ΜΜΕ, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, μεταδίδουν πληροφορίες  και, εάν 
πιστέψουμε ότι τηρείται, στοιχειωδώς έστω, η δη-
μοσιογραφική δεοντολογία, εκπληρώνουν έτσι το 
ρόλο τους ως η τετάρτη εξουσία, που ελέγχει τις 
άλλες τρεις (Νομοθετική, Εκτελεστική, Δικαστι-
κή) και τα παρακλάδια τους, ιδιαίτερα σε περιπτώ-
σεις διαπλοκής μεταξύ τους και, ακόμη πιο ιδιαίτε-
ρα, όταν η συνήθως ισχυρότερη, πρακτικά και συ-
νταγματικά (!), η εκτελεστική επεμβαίνει καταχρη-
στικά και, πολλές φορές, εκβιαστικά στις άλλες.

Αυτός ο ρόλος των ΜΜΕ, δηλ. η όσο πιο 
πλήρης πραγματική ενημέρωση, που αποτελεί την 
κυριότερη προϋπόθεση της Δημοκρατίας, σπανιό-
τατα, λειτουργεί έτσι, μια και η δημοσιογραφία ου-
σιαστικά δεν είναι παρά προπαγάνδα...

Σήμερα, συνήθως, η ενημέρωση αυτή παρέχε-
ται τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα, ο δε βαθ-
μός αξιοπιστίας της είναι αντιστρόφως ανάλογος 
του ύψους των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη 
μετάδοσή της. Παρά ταύτα, παίρνουμε πληροφορίες 
για γεγονότα, ιδέες, προγράμματα και, κυρίως...(!), 
για πρόσωπα από εκπομπές τηλεοπτικών και ραδι-
οφωνικών συνεντεύξεων. Περί αυτών, τώρα, γρά-
φονται αυτά τα λόγια, γιατί οι συνεντεύξεις αυτές 
μας κατακλύζουν στην περίεργη προεκλογική που 
διανύουμε, των πολλαπλών εκλογικών αναμετρή-
σεων, που θεωρούμε δεδομένο ότι θα διεξαχθούν...

Το βασικό συμπέρασμα όλων των προη-
γούμενων είναι : Μικρότερη σημασία έχουν 

Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ιδίως προεκλογικές
αυτά που λέγονται από αυτά που αποσι-
ωπώνται και που θα θέλαμε να μάθουμε.

Ενα παράδειγμα : Πότε έγινε ερώτηση 
στους 2 εταίρους των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για το πώς 
τόσο ετερογενείς  και αντίθετοι πολιτικά ενώθη-
καν και λειτούργησαν αρμονικά επί 4 χρόνια ; Είπε 
ποτέ κανείς τους ή δημοσιογράφος ότι απλούστατα 
ο ένας ήταν ο εκλεκτός των Δημοκρατικών (και ει-
δικά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της ΣΙΑ) και ο άλ-
λος των Ρεπουμπλικάνων (και ειδικά του Πεντα-
γώνου), και τους ένωσαν όσο χρειαζόταν και τους 
χώρισαν για λόγους που θα τους μάθουμε αργότε-
ρα. Καμμία, λοιπόν, ενημέρωση.

Ενα δεύτερο, για πολιτικό χώρο ενδιαφέ-
ροντα. Σε συνέντευξη ραδιοφωνική, του Α. Αλαβά-
νου, ενδιαφέρουσα και φαινομενικά αποκαλυπτική 
για τον Τσίπρα, δεν του έγινε η καθοριστική ερώ-
τηση, που θα αποκάλυπτε πολλά και για τους δυο, 
δηλ. από μόνος του ο Αλέκος τον επέλεξε, νεαρό 
τότε, και τον προώθησε ή, όπως όλοι υποπτεύο-
νται, άλλος ήταν αυτός που τον επέλεξε και τον 
έκανε και πρωθυπουργό, κάτι που θα ενδιέφερε 
τον τηλεθεατή-ακροατή. Οταν, μάλιστα, ερωτώμε-
νος ο Αλαβάνος, όχι σε συνέντευξη δημοσιογραφι-
κή, βέβαια, από διακεκριμένο Δικηγόρο, απάντη-
σε: «Πάρ’το όπως θες»! 

Ας κρίνονται, λοιπόν, και ο ερωτών και 
απαντών από αυτά, τα πραγματικά, ενδιαφέρο-
ντα, που δε λέγονται και όχι από αυτά που... επι-
λέγονται προσεκτικά.  

Μεταξύ Σοβαρού και Αστείου -
 Αβρότητα, εντάξει, αλλά πώς;

Πολλοί, ακόμη και οι προκλητικά υβριστές, ζη-
τούν από τους... άλλους (συνήθως)  εκφράσεις πολι-
τικού πολιτισμού ή, όπως το λένε, πολιτικά ορθού.

Πολλοί, επίσης, θέλουν να ακολουθήσουν τις 
συστάσεις αυτές, όμως, απευθυνόμενοι σε συριζαί-
ους αντιμετωπίζουν ένα (φαινομενικά) μικρό πρό-
βλημα, πώς να τους προσφωνούν! Και το πρόβλη-
μα αυτό είναι απροσδόκητα παρεπόμενο της καινο-
φανούς συριζαίικης... βιολογικής ανακάλυψης ότι ο 
άνθρωπος (και τα λοιπά... ζώα, φανταζόμαστε)  δε 
γεννιέται ως άρρεν ή θήλυ ον, αλλά γίνεται. Και το 
...κακό μεγεθύνεται από την παράλειψη να προσ-
διορίσουν πότε αυτό το γίνωμα ολοκληρώνεται ή, 
έστω, να αλλάξουν τη Γραμματική, καταργώντας 
τα γένη της με κάποιο Διάταγμα του εμβρόντητου 
(φανταζόμαστε, αν και...) Προέδρου της Δημοκρα-
τίας. Κάτι που δεν αποκλείεται να το επιχειρήσουν, 
με τις ιδέες που τους υποβάλλουμε.

Πάντως, για την ώρα, πώς να αναφέρεται, τυ-
χαία παραδείγματα, ο κ. Τσακαλώτος, έτσι ή κ. Τσα-

καλώτου, ή η (ο) κ Χριστοδουλουπούλου (-ος);
Τι προβλήματα που δημιουργεί κι αυτή η 

πολιτική αβρότητα και ο αυτοπροσδιορισμός 
(εν διαρκεί γενέσει)!

Τι έχουν «πάθει» οι σεβασμιότατοι;
Ο δικός «μας» αρχιερέας κ. Ιερώνυμος ξεκί-

νησε από το «δε χαρίζουμε το όνομα Μακεδονία 
στα Σκόπια, αλλά δε χρειάζονται τα ... συλλαλητή-
ρια»(!), μετά τη «Θεσσαλονίκη» αναγκάστηκε να 
δώσει άδεια γι’αυτό της Αθήνας και στο τελευταίο, 
μεγαλύτερο όλων, εξαφανίστηκε...

Τώρα (λέγεται ότι) πρώτος απ’όλους έδω-
σε συγχαρητήρια στον Τσίπρα για το θρίαμβο του 
με τις «Πρέσπες» εξηγώντας, έτσι, γιατί πανηγύρι-
ζαν στο μικρό, τότε, ΣΥΡΙΖΑ, όταν αυτός εκλεγό-
ταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος...

Και ο άλλος, ο «Οικουμενικός» πώς του ήρθε 
ξαφνικά να ξιφουλκήσει υπέρ της Αυτοκεφαλίας 
της εκκλησίας της Ουκρανίας, που υπαγόταν στο 
πατριαρχείο της Μόσχας;

Μήπως και οι δυό τους υπάγονται στο Υπουρ-
γείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και στο �oros; Κι αυτοί;
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Στις βουλευτικές εκλογές που πλησιάζουν, 
για πρώτη φορά τόσο έντονα, θα κυριαρχήσουν 
πολλά ερωτηματικά, όπως π.χ. υπάρχει κάποιο 
κόμμα που δεν βλάπτει, άλλο πολύ και άλλο, 
ίσως, λιγότερο, τους Ελληνες, την Ελλάδα και τον 
Ελληνισμό γενικότερα; 

Και ο προβληματισμός αυτός σε πολλούς  
μπορεί να οδηγήσει μέχρι την αποχή, τη λευκή ή 
την άκυρη ψήφο.

Για την τελευταία περίπτωση είναι γνωστή 
η θέση του ΑΣΚΕ: Οχι στην αποχή, το λευκό και 
το άκυρο, ΝΑΙ στη θετική (όσο είναι δυνατό...) 
ψήφο, όσο αρνητική και αν είναι η εκτίμηση 
για το, κάθε φορά, εκλογικό σκηνικό. Μοναδική 
εξαίρεση η περίπτωση Δημοψηφίσματος με νόθο, 
κάλπικο ερώτημα-δίλημμα, οπότε η ενεργητική 
αποχή, με γενική κινητοποίηση καταγγέλλει την 
επιχειρούμενη απάτη και οδηγεί στη ματαίωση ή 
ακύρωσή του. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης 
είναι η δήλωση του ανεκδιήγητου κυβερνητικού 
εκπροσώπου, που εκφράζει τη γενική συριζαίικη 
αντίληψη, ότι, αν προκηρυσσόταν Δημοψήφισμα 
για τη «συμφωνία» των Πρεσπών η απάντηση 
θα ήταν ναι! Και συμπλήρωσε: «Το ερώτημα θα 
ήταν δέχεστε το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» ή 
δέχεστε να ονομάζονται σκέτη «Μακεδονία»;»!!!  
Το ερώτημα, βέβαια, θα έπρεπε να ήταν «δέχεσθε 
τη συμφωνία αυτή ή ΟΧΙ;»

Γι’αυτό, άλλωστε, και δεν τόλμησαν τέτοια 

Για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές 
Τι δε θά’πρεπε να ψηφίζει κανένας Έλληνας πολίτης.

ανοησία.
Θα έπρεπε όλοι να ψηφίζουν, λοιπόν. 

Μεταξύ τίνων όμως;
Επειδή, για τους γνωστούς οικονομικούς 

λόγους, το ΑΣΚΕ δε θα μπορέσει να πάρει μέρος 
(και) σ’αυτές τις εκλογές, η πρότασή του είναι:

Δεν ψηφίζουμε, κατ’αρχήν, όποιο κόμμα 
αποδέχεται όποιο ή όποια Μνημόνια. Οποιο κόμμα 
αποδέχεται και υποτάσσεται, ρητά ή σιωπηλά, στη 
λεγόμενη «Παγκοσμιοποίηση» και στις διάφορες 
εκδηλώσεις της. Οποιο κόμμα δεν πρεσβεύει 
και δεν αγωνίζεται για τη Δημοκρατία και την 
εμβάθυνσή της. Και, φυσικά, όποιο κόμμα, μεγάλο 
ή μικρό, κοινοβουλευτικό ή εξωκοινοβουλευτικό, 
γενικότερα, δεν αγωνίζεται για την Εθνική 
και Κοινωνική Απελευθέρωση της Ελληνικής 
Κοινωνίας.

Εννοείται ότι αβίαστα ανακύπτει το ερώτημα 
αν υπάρχει τέτοιο κόμμα και αν ΟΧΙ, αποκλειόμενης 
της Αποχής κ.λπ, τι πρέπει να γίνει.

Απάντηση: Ζυγίζοντας τα ΥΠΕΡ και τα 
ΚΑΤΑ ανάμεσα σ’αυτά που πλησιάζουν στα 
παραπάνω κριτήρια αποφασίζουμε για το πού 
θα κατευθυνθεί η ψήφος μας. Εννοείται, επίσης, 
ότι, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές και θα έχει 
ολοκληρωθεί το εκλογικό σκηνικό, θα υπάρξει 
ειδικότερη, ονομαστική εικόνα του πλαισίου, 
μέσα στο οποίο θα μπορούμε να κινηθούμε για την 
τελική, ατομική επιλογή μας.

Οι Ψευδεπίγραφοι όροι
Οι πολιτικοί όροι Ακροδεξιά, Δεξιά, Κε-

ντροδεξιά, Κεντροαριστερά, Αριστερά, που χρη-
σιμοποιούν ως «πολιτική ορθότητα» οι ταγοί και 
οι παρατρεχάμενοι της παγκοσμιοποίησης, στη 
σημερινή εποχή δεν έχουν πλέον καμιά κοινωνι-
κή αναφορά. Αυτοί οι όροι είχαν νόημα την εποχή 
του κοινωνικού κράτους και της εθνικής παραγω-
γής, που τελείωσε περί το 1990 με τη σφραγίδα της 
Washington Consensus (1989), δηλ. με την έναρξη 
της  παγκοσμιοποίησης. Η πραγματική αντίθεση, 
που παράγει σήμερα η παγκοσμιοποίηση λόγω της 
θηριώδους και ραγδαίας ανακατανομής του πλούτου, 
είναι μεταξύ των ελάχιστων εκμεταλλευτών ευνοη-
μένων ελίτ (του 1%)  και των πάμπολλων εκμεταλ-
λευόμενων καταπιεζόμενων λόγω της λιτότητας με 
τις ελάχιστες αμοιβές σε συνθήκες οιονεί δουλείας, 
με συντάξεις πείνας, με την υπερφορολόγηση, τη «δι-
άσωση» των τραπεζών των χρυσοκάνθαρων, τα μνη-
μόνια , την κατακρεούργηση της δημοκρατίας κ.λπ.

 Επομένως το ερώτημα είναι ποιος πολιτι-
κός φορέας είναι υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίη-

σης Υπέρ ή κατά των φορέων της (Ε.Ε., ΔΝΤ, ΕΚΤ 
κ.λπ.). Υπέρ ή κατά του ευρώ. Υπέρ ή κατά της λα-
θρομετανάστευσης. Υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας ή 
υπέρ της ουσιαστικής κατάργησής της δημοκρατίας. 
Τελικά υπέρ ή κατά του έθνους. Με τους εκμεταλ-
λευτές ή με τους εκμεταλλευόμενους ;
Επιτέλους, θα ξεκουραστεί λίγο ο κ. Κοττάκης 

Προβλήματα πολλά έχουν ανακύψει στον Κα-
ραμανλή και τον Πρόεδρο Παυλόπουλο λόγω της (μη) 
στάσης τους, για την προδοσία της «συμφωνίας» των 
Πρεσπών, τα οποία θα μεγεθύνονται συνεχώς όσα θα 
αναφαίνονται τα παρεπόμενα και τα αποτελέσματά της.

Ως εκ τούτου καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια 
πολλών «γραφίδων και ήχων» για να τους στηρίξουν 
και να δικαιολογήσουν την εκκωφαντική αφωνία τους, 
με επικεφαλής τον ικανό δημοσιογράφο, αρθρογράφο 
και σχολιαστή της «Δημοκρατίας» και διευθυντή της 
«Εστίας» κ. Κοττάκη.

Τώρα όμως ανέλαβε ο... ΣΥΡΙΖΑ την υπεράσπι-
σή τους με μπροστάρη τον κ. Βούτση(!), για την ώρα 
για τον Πρόεδρο και, όπου να’ ναι, του ετέρου! 

Ωρα, λοιπόν, να απελευθερωθούν οι «γραφίδες» 
όλων τους.

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a178/item/1815-gia-tis-prosexeis-vouleftikes-ekloges-ti-de-tha-prepe-na-psifizei-kanenas-ellinas-politis
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a178/item/1816-oi-psevdepigrafoi-oroi
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a178/item/1817-epitelous-tha-ksekourastei-ligo-o-k-kottakis

