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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ SOROS
συνεχίζει, αδίστακτη, το έργον εφ’ω ετάχθη.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ;
Αρχισε, πλέον, η προεκλογική περίοδος  και 

τα πράγματα φαίνονται να ξεκαθαρίζουν σιγά-σιγά: 
Δεν υπάρχει κανείς που να μην παραδέχεται ότι όλοι, 
οι γνωστοί, πολιτικοί μας είναι ξενοκίνητοι, άλλοι 
πλήρως άλλοι λιγότερο, και πάντως όχι υπέρ των 
Ελλήνων πολιτών, της Ελλάδας, του Ελληνισμού. 
Το ίδιο ισχύει και για όσους προετοιμάζουν, για 
να αντικαταστήσουν τους ήδη καμμένους δικούς 
τους. Αλλωστε, όλοι τους «διαγωνίζονται» να 
επιβεβαιώσουν ότι (η γνωστή)..., 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ 
ΕΞΑΠΑΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ!!

Το φαινόμενο αυτό δε συμβαίνει μόνο στην 
Ελλάδα, όπου βρίσκεται σε... διαρκή, σε συνεχή  
έξαρση. Εδώ όμως επισυμβαίνει και κάτι άλλο, 
μοναδικό σ’ολόκληρο τον πλανήτη: Ενα μεγάλο 
μέρος των πολιτικών μας, πέραν του παραπάνω 
γνωρίσματός τους, διαθέτουν και το αδιανόητο: 
Μισούν, πολλοί σε βαθμό ύψιστου φανατισμού, 
την Ελλάδα και οτιδήποτε Ελληνικό!!! Φαινόμενο 
εφιαλτικό και σχεδόν ψυχωτικό... Μόνο έτσι είναι 
δυνατό να κατανοηθούν τα έργα και «κατορθώματα» 
όλων των μεσαίων και άνω στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ 
(και όχι μόνο...), και ιδιαίτερα των κυβερνητικών, 
αδύνατο όμως και να είναι ανεκτά πλέον...

Ξεκίνησε η περίοδος των εκλογών και 
όλοι επιδιώκουν να έχουν την πληρέστερη 
πληροφόρηση, κάτι που, φυσικά, με τα ΜΜΕ που 
διαθέτουμε είναι αστείο, πλέον, να επιτευχθεί. Και 

Οι εκλογές στην  Αυτοδιοίκηση
Η ημερομηνία των εκλογών στους Δήμους 

και στις Περιφέρειες  έχει προσδιορισθεί για τις 26 
Μαΐου (1ος γύρος) και 2 Ιουνίου (2ος γύρος),    πα-
ρόλο που ο  Τσίπρας και οι περί αυτόν θα ήθελαν 
να συμπέσουν οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου  με 
το 20 γύρο  των αυτοδιοικητικών, για να επωφελη-
θούν  από την αποχή και έτσι η ήττα τους να είναι, 
νομίζουν,  «διαχειρίσιμη». Αλλά... το πεπρωμένο 
(τους) φυγείν αδύνατον.

Σ’ αυτήν, λοιπόν,  την αποκαλούμενη  το-
πική και περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση καλούμα-
στε να ψηφίσουμε. Στους Δήμους και στις Περι-
φέρειες. Οπως και στις  βουλευτικές  εκλογές  η 
θέση του ΑΣΚΕ  είναι γνωστή. ΟΧΙ στην απο-
χή, το λευκό και το άκυρο, ΝΑΙ στη θετική (όσο 
είναι δυνατό...) ψήφο. Στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, όπως και στο Συνδικαλισμό, ειδικά, η θέση 
του ΑΣΚΕ είναι ότι δεν πρέπει οι θεσμοί αυτοί 
να εξαρτώνται από κόμματα, ώστε  να εκφρά-
ζουν τις ιδιαιτερότητες του τόπου ή της εργα-
σίας τους, και να μην είναι προέκταση της κομ-
ματικής και, πολύ περισσότερο, της κυβερνη-
τικής πολιτικής.  Γι’ αυτό όποιος θέλει να με-
τέχει  ως υποψήφιος στους θεσμούς αυτούς θα 
πρέπει να αποβάλλει την, τυχόν, κομματική του 
ή και κυβερνητική ιδιότητα. Τα τελευταία θλι-
βερά επεισόδια στη ΓΣΕΕ, άλλωστε, οφείλο-
νται στην ακραία κομματικοποίησή της ερήμην 
των εργαζομένων, που υπέστησαν τα Μνημονι-
ακά πάνδεινα με τις ευλογίες όλων των «συνδι-
καλιστών» της! 

Ευρωεκλογές σε μια Ε.Ε.,  θύτη της χώρας μας
Πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και καμία συζήτηση για Ε.Ε. και ευρώ !

Η αμφισβήτηση της Ε.Ε. και του ευρώ, που 
προκλήθηκε, ιδιαίτερα μετά το 2011, με την επιβολή 
και εφαρμογή  του πρώτου μνημονίου, με εμπνευ-
στές τους Αμερικανούς του ΔΝΤ και  τους «εταί-
ρους» της γερμανόστροφης Ε.Ε. και προκάλεσε 
την εκπαραθύρωση του Γιωργάκη από την πρωθυ-
πουργία, είχε φθάσει, τότε, στο αποκορύφωμά της 

Η λέξη ευρώ και Ε.Ε. προκαλούσε, τότε, γενική  
αποστροφή. Καταγράφηκαν, δημοσκοπικά, πολύ 
υψηλά ποσοστά κατά  της Ε.Ε., ενώ οι συζητήσεις 
για την  επάνοδο στο εθνικό  νόμισμα προκαλού-
σαν ζωηρό ενδιαφέρον. Από τότε οι ελπίδες ανα-
τροπής των μνημονίων, φρούδες δυστυχώς, ενα-
ποτέθηκαν  στα Ζάππεια του Σαμαρά και εν συνε-

(συνέχεια στη σελ. 5)
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σελ. 2
(συνέχεια από τη σελ. 1)

δε θα περίμενε, βέβαια, κανείς να «καίγονται» να 
μας πληροφορούν οι Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, 
Μελισανίδης, Σαββίδης, Αλαφούζος και οι λοιποί, 
«μεγάλοι και μικροί», ή οι διάφοροι «σχολιαστές». 
Αλλοι είναι οι στόχοι τους. Και στις «συνεντεύξεις» 
των χιλιάδων, παντός είδους, υποψηφίων, σημασία 
έχουν μόνο όσα δεν τους ερωτούν, αυτά δηλ. που 
θα θέλαμε να μάθουμε!

Πώς, λοιπόν, οι πολλοί να πληροφορηθούν 
και να επιλέξουν: Και στο χάος του διαδικτύου δεν 
είναι εύκολος ο διαχωρισμός «της ήρας από το σιτάρι» 
ούτε και η πρόσβαση σ’αυτό από τους πολλούς!

Γενική εσωτερική - εξωτερική κατάσταση
Ολα εξελίσσονται κατ’ευχήν για τους 

πάτρωνες και τους εδώ υποτακτικούς τους στην 
κοινωνία και τη χώρα μας. Το «πείραμα» πλησιάζει 
στην ολοκλήρωσή του. Οι πολλοί εξαθλιώνονται, 
χάνουν σιγά-σιγά τα σπίτια και, σε λίγο, τα χωράφια 
τους (γι’ αυτό και στο... κτηματολόγιο βιάζονται).

H Υγεία συρρικνώνεται στους παρόχους 
και στους αποδέκτες, η Παιδεία διαλύεται με 
πρωταγωνιστές τους πιο φανατικούς ανθέλληνες, 
τα Ελληνικά εκβαρβαρώνονται και βαθμιαία 
εξοβελίζονται (στη Δημόσια-Κρατική τηλεόραση 
επικρατεί το χάος και στο κανάλι της Βουλής 
προβλήθηκε, στις 11/3 11-1 «πρωτότυπο 
οπτικοακουστικό υλικό» ιταλικού ντοκιμαντέρ 
με... αγγλικούς(!) υπότιτλους!!!). Ακόμη και η 
Δικαιοσύνη, ο Στρατός, τα Σώματα Ασφαλείας 
(όχι  των πολιτών,  αλλά των πολιτικών) 
κομματικοποιούνται απροκάλυπτα (και μην 
ξεχνάμε ότι ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας 
ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου...) και η 
Δημοκρατία καταντά «γράμμα κενό». Και έτσι 
αναπόφευκτα εκπατρίζονται οι πιο ελπιδοφόροι 
νέοι και οι κρατούντες σήμερα υπερηφανεύονται ότι 
θα τους αντικαταστήσουν (και θα αντιμετωπίσουν 
το δημογραφικό πρόβλημα που το «πείραμα» 
δημιούργησε)  με 5 εκατομμύρια (!!) Αφρικανούς 
και Ασιάτες, τους οποίους θα... απαγορεύουν να 
τους αποκαλούμε λαθρομετανάστες!

Εφιάλτης! Τον εμπνεύστηκαν και τον 
εφαρμόζουν, βέβαια, οι «φίλοι» μας και από τις δυο 
μεριές του Ατλαντικού (κυρίως ΗΠΑ και Γερμανία), 
που έχουν μεν τις δικές τους αντιπαλότητες, 
συμφωνούν όμως στο να εξαφανίσουν τους 
«ατίθασους Ελληνες», που ενδεχομένως θα ήσαν 
εμπόδια στα (αποκλίνοντα όμως...) συμφέροντά 
τους στην περιοχή. Ομως την κύρια ευθύνη την 
έχουν οι ημέτεροι ιθύνοντες που δέχονται να 
τα υπηρετούν και οι Ελληνες πολίτες που τους 
νομιμοποιούσαν με την ψήφο τους. Και ακόμη 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ SOROS  συνεχίζει αδίστακτη.
μεγαλύτερη όσοι επιδιώκουν την καταστροφή της 
Χώρας τους και των Ελλήνων από τυφλό μίσος.

Εθνικές καταστροφές, τωρινές και απειλούμενες
Το έγκλημα των Πρεσπών «συντελέστηκε» 

με την εντολή του Soros και των ανωτέρων του, 
των ΗΠΑ και Γερμανίας, και των πρόθυμων 
εδώ υπηρετών τους και εχθρών του Ελληνισμού. 
Γνωρίζουν, όμως, όλοι τους ότι τίποτα δε 
συντελέστηκε οριστικά! Αρκεί απλά πολιτική 
βούληση, που αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί, για 
να ακυρωθεί και τυπικά, μια που καταπατήθηκαν 
όλοι οι κανόνες του Δικαίου των Συνθηκών 
που επιτάσσονται από τη Διεθνή Συνθήκη 
της Βιέννης, του 1969, και γιατί αγνοήθηκε 
η θέληση της μεγάλης πλειοψηφίας των 
Ελλήνων πολιτών. Επιχειρείται όμως κάτι ακόμη 
χειρότερο. Ο ανελλήνιστος Τσακαλώτος, επίδοξος 
αντικαταστάτης του Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ(!), 
δοκίμασε να στρέψει τη Βόρεια Ελλάδα προς 
Βορράν και να γίνει το επίνειο της Γερμανίας στο 
Αιγαίο, ο άθλιος! Και έλαβε την απάντηση από τους 
Ελληνες πολίτες, όπως και οι λοιποί, ακόμη και ο 
Παυλόπουλος, που επιχείρησαν να ωραιοποιήσουν 
το έγκλημα.

Δεν πτοήθησαν όμως οι ανεγκέφαλοι της 
Κυβέρνησης (και όχι μόνο...) Δήλωσαν ότι θα μας 
ανατεθεί από το ΝΑΤΟ η αεροπορική επιτήρηση 
των Σκοπίων, Αλβανίας κ.λπ, ώστε να μας 
προετοιμάσουν για ανάθεση στην Τουρκία την 
«επιτήρηση» του Ανατολικού Αιγαίου, που 
προετοίμασαν Τσίπρας και Ερντογάν στην 
«ακατανόητη» συνάντησή τους. Ακολούθησε 
κακόηχη συγχορδία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 
για την ανάγκη διαλόγου με την Τουρκία και 
Συμφωνίας, όπως των Πρεσπών, για το ότι είμαστε 
«μοναχοφάηδες» στο Αιγαίο, ότι το Καστελόριζο 
δεν ανήκει στο Αιγαίο (!!) και άλλα παρόμοια, 
όπως ότι πρέπει να λυθεί και το... Κυπριακό, όπως 
το Σκοπιανό!!

Εχουν σαλτάρει. Βιάζονται να επιδείξουν 
ανήκουστη δουλοπρέπεια και μάλιστα την ώρα 
που οι Τούρκοι δηλώνουν πως τα 3/4 της Κρήτης 
είναι τουρκικά, οι Αλβανοί εκδίδουν... Διαβατήρια 
Τσαμουριάς μέχρι την Πρέβεζα και εμποδίζουν τον 
Τσίπρα να προσεγγίσει το Αγαθονήσι, που «ανήκει» 
στην περιφέρεια του Τουρκικού Αϊδινίου!!

Ολέθρια σχέδια έτοιμα από το Soros, των ΗΠΑ 
των Ομπάμα-Κλίντον και  Γερμανίας-Τουρκίας με 
αντίτιμο την παραμονή τους (πώς όμως;) στην 
εξουσία. Και αυτά συμβαίνουν, ακόμα χειρότερο, 
χωρίς πραγματική, οργισμένη αντίδραση από 
την «Αντιπολίτευση», όταν μάλιστα οι ΗΠΑ του →
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σελ. 3 

Τραμπ στηρίζουν τον άξονα Ελλάδας, Κύπρου-
Ισραήλ (και Αιγύπτου)!!

Πώς να μην αποθρασσύνονται και οι 
αλληλοσυγκρουόμενοι Αλβανοί;

Η Κυβέρνηση ενώπιον εκλογών
Ο Τσίπρας και σία υπερηφανεύονται ότι 

κυβερνούν πάνω από 4 χρόνια, λησμονώντας ότι 
δεν προέκυπτε εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας 
και άρα... εκλογές. Και αυτό ως απόδειξη των 
επιτυχιών τους και της... λαϊκής αποδοχής, αγάπης 
κι εμπιστοσύνης!

Ομως οι εκλογές έφθασαν και τελειώνουν 
τα ψέματα. Δε μπορούν να τους σώσουν οι 
απελπισμένες προσπάθειες υφαρπαγής Πασόκων 
από το ΚΙΝΑΛ ούτε οι αλλαγές στον Ποινικό 
κώδικα (...) ούτε οι «παροχές» ούτε οι εκατοντάδες 
ΜΚΟ του Soros (που ζητούν περισσότερους ... 
λαθρομετάναστες!) ούτε καν οι εκατοντάδες 
χιλιάδες των Ελληνοποιήσεων. Οι Πρέσπες, τα 
πορίσματα για Μάτι και Μάνδρα, οι Κατρούγκαλοι, 
Μυρσίνες και Σια, οι κατασχέσεις, το απύθμενο 
θράσος τους τους καταδικάζουν. Μήπως πέραν 
της Νοθείας θα επιχειρηθεί και Βία; Και αν για 
τις Εθνικές μπορούν να τις αναβάλλουν για τον 
Οκτώβριο, οι αυτοδιοικητικές και Ευρωπαϊκές 
έρχονται το Μάιο...

Καλή ψυχή λοιπόν.
Και οι άλλοι, οι επόμενοι

Κανείς δεν περιμένει κάτι καλύτερο από 
τη Ν.Δ. του Μητσοτάκη, εκτός από κάποια 
Σοβαρότητα και Ασφάλεια, ίσως. Κι αν θα  
σεβαστεί» τις δεσμεύσεις και τις υπογραφές του 
Τσίπρα, θα έχει και αυτός κακό τέλος και γρήγορο. 
Το πιο μεγάλο του, όμως, πρόβλημα είναι το τι 
θα κάνουν, υπόγεια φυσικά, οι Καραμανλικοί. Το 
άλλο, μετεκλογικό αυτό, θα ανακύψει, ανάλογα 
με τις δυνάμεις των συναινετικών και ήπιων 
στην αντιμετώπιση των Συριζαίων, (Χατζηδάκης 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ SOROS  συνεχίζει αδίστακτη.
και άλλοι) και των ξιφουλκούντων Σαμαρά, 
Αδόνιδος και λοιπών εξαγριωμένων. Για τούτο θα 
ελπίζει σε βοήθεια του αποδυναμωμένου, λόγω 
φιλοτσιπρισμού, Καραμανλή...

Δε θα προκύψει, λοιπόν, Νίκη της 
Ν.Δ. Θα είναι, απλώς, Ηττα (πιθανόν και 
«εκκωφαντική») του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα!

- Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ-Δημοκρατική 
Συμπαράταξη μάλλον θα επιβιώσει, όχι γιατί 
λησμονήθηκάν τα ανομήματά του, αλλά ως 
αντίδραση στην απαράδεκτα βάναυση επίθεση 
άλωσής του των απελπισμένων Τσιπραίων. Ομως 
ο Δούρειος Ιππος των Παπανδρέηδων και του 
Λαλιώτη δεν προοιωνίζεται ανέφελες μετεκλογικές 
μέρες.

- Το ΚΚΕ  με τη διστακτική, επαμφοτερίζουσα 
πορεία του, βάζει το ίδιο εμπόδια στην ανάπτυξή 
του, ιδιαίτερα μετά τις, επιεικώς, περίεργες 
δηλώσεις για τους... στόχους του σε περίπτωση 
πολέμου. (Βλέπε άλλο μικρό κείμενο).

- Ολοι δουλεύουν για τη Χρυσή Αυγή, 
τη μεγάλη μελλοντική ελπίδα του... ΣΥΡΙΖΑ, 
που ονειρεύεται δικομματισμό Χρυσής Αυγής 
και ΣΥΡΙΖΑ, ώστε, όπως στη Γαλλία ο όποιος 
αντίπαλος του Λεπέν είχε εξασφαλισμένη τη νίκη, 
έτσι να την έχει κι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ομως η Δίκη της, που 
έντεχνα παρατείνεται, δεν της επιτρέπει, μάλλον, 
να γιγαντωθεί, ευτυχώς.

- Οι άλλοι, στα Δεξιά, μεμονωμένοι, δεν 
έχουν προοπτική, παρά τη διανομή «αυθεντικών 
επιστολών» του... Ιησού(!) και, στα Αριστερά, η 
ΛΑΕ του Π. Λαφαζάνη αδικεί μόνη της εαυτόν όσο 
τα βαρίδια της εμποδίζουν μια καθαρά Αριστερή 
και Πατριωτική φωνή.

- Οσο για το ΑΣΚΕ, η θέση του φαίνεται στα 
παράπλευρα κείμενα, για τις ευρωεκλογές και τις 
αυτοδιοικητικές, που σίγουρα θα διενεργηθούν, ενώ 
για τις εθνικές, όλα δυστυχώς για τη... Δημοκρατία 
μας, ακόμη «παίζονται»...

Ο διαβόητος Ουγγροεβραίοςαμερικανός 
Soros, αφού (νομίζει ότι) τελείωσε επιτυχώς το Σκο-
πιανό, σε βάρος, φυσικά, της Ελλάδας, ασχολείται 
πλέον επιμελώς για την εγκατάσταση σιγά-σιγά  
5εκατομμυρίων λαθρομεταναστών.

Συγκέντρωσε, λοιπόν, σε αίθουσα του Δη-
μαρχείου Αθηνών (ακόμη Δήμαρχος είναι ο αμερι-
κανοθρεμμένος ... Καμίνης) έξι υποψηφίους δημάρ-
χους (Μπακογιάννη, Ηλιόπουλο, Γερουλάνο, Σο-
φιανό, Κωνσταντίνου(!) και Τσιρώνη !), για να εξε-
τάσουν, με συντονιστή ΜΚΟ του ίδιου του Soros, 
πώς θα καταστήσουν την Αθήνα (με το 25% των 
κατοίκων της μετανάστες, όπως μας γνωστοποίη-
σαν) πόλη φιλική προς τους (λαθρο)μετανάστες. Το 

Ο Soros ... παντού στη χώρα μας ακόμα και στο Ανατολικό Αιγαίο.
τι ελέχθη εκεί απ’όλους, πλην του Σοφιανού του 
ΚΚΕ, θα ανατρίχιαζαν όλους τους δημότες (βλέπε 
στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ ξένες δημοσιέυσεις).

Με τις διάφορες ΜΚΟ του στα νησιά του Αν. 
Αιγαίου και διάφορες «κινήσεις πολιτών» (φυσι-
κά δικές του) εκδηλώνει κινήσεις δημιουργίας και 
νέων hot spots, όπου ο ίδιος θα κυριαρχεί όπως και 
στις ήδη προϋπάρχουσες, ώστε να διευκολυνθούν 
τα σχέδια βαθμιαίας Τουρκοποίησης των νησιών. 
Αλλωστε αυτός είναι ο εμπνευστής των αεροπορι-
κών «επιτηρήσεων» κρατών από ξένους... και μά-
λιστα επίδοξους κατακτητές.

Ποιος θα τον μαζέψει; 
Μήπως... ο νέος πρέσβυς των ΗΠΑ του Τραμπ;
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σελ. 4
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Είναι γεγονός ότι με την υπερσυγκεντρω-
τική μορφή που έχουν δώσει στο θεσμό περιορίζε-
ται ο αριθμός των ανεξάρτητων από κόμματα και 
προοδευτικών πολιτών που διεκδικούν την εκλογή 
τους σε Δήμους και πολύ περισσότερο σε Περιφέ-
ρειες. Παρ’ όλα αυτά, όμως, υπάρχουν. 

Ομως αυτό δεν αρκεί από μόνο του., Καθέ-
νας θα πρέπει να σταθμίσει, ανάλογα με τις το-
πικές και περιφερειακές συνθήκες,   την αξιοπι-
στία, τη στάση ζωής,  τις πολιτικές θέσεις, δηλ. 
το βίο και την πολιτεία  κάθε υποψηφίου, για να 
κάνει την επιλογή του.

Ο Μπουτάρης π.χ., όταν πρωτοκατέβηκε 
στη Θεσσαλονίκη, εμφανιζόταν ακομμάτιστος, και 
σχετικά προοδευτικός. Ομως με τις ΜΚΟ του Σό-
ρος, με το «Μακεδόνα» Ζάεφ, με τις Πρέσπες  και 
ενάντιον των πάνδημων συλλαλητηρίων για τη Μα-
κεδονία, αποδείχθηκε συριζικότερος του ΣΥΡΙΖΑ 
και σορικότερος του Σόρος. Ανάλογη και η περί-
πτωση Καμίνη, αν και λιγότερο κραυγαλέα , όμως 
του ιδίου φυράματος. 

Δε νοείται στήριξη σε υποψήφιους που 
διατελούν ή διατελέσανε κομματικά και κυβερ-
νητικά στελέχη, σε επαγγελματίες ανεπάγγελ-

τους πολιτικούς από πολιτικά τζάκια (πες Μη-
τσοτακέικο, Παπανδρέου) και λοιπά προϊόντα 
του κομματικού σωλήνα  που,   τοις κείνων ρή-
μασι πειθόμενοι, παριστάνουν τώρα τους αυτοδι-
οικητικούς. Δε νοείται στήριξη στους υποστηρι-
κτές της παγκοσμιοποίησης και της ευρωλαγνεί-
ας, τους συνδαιτημόνες των Σόρος, Φούχτελ και 
σία. Στους ��� των κάθε λογής  ΜΚΟ που ευνο-��� των κάθε λογής  ΜΚΟ που ευνο- των κάθε λογής  ΜΚΟ που ευνο-
ούν την... προσέλευση ορδών απρόσκλητων που 
κατακλυζουν τα  ελληνικά νησιά.  Δε νοείται στή-
ριξη σε απάτριδες και οπαδούς της «πολυπολιτι-
σμικότητας». Δε νοείται στήριξη σε ναζί και φα-
σίστες, που η δίκη τους ποτέ δεν τελειώνει, τους  
βολικούς «αντιπάλους» των συριζαίων, οι  οποί-
οι τους χρησιμοποιούν ως σκιάχτα για να κατη-
γορούν έτσι όσους  είναι αντίθετοι με το ξεπού-
λημα της πατρίδας που ήδη δρομολογούν.

  ΣΥΡΙΖΑ,  ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και το ΚΚΕ 
θέλουν, όπως έκαναν πάντα, να εκμεταλλεύονται 
τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
για να «συμπεράνουν» ότι  έχουν πολιτικά κέρδη, 
σφετεριζόμενα τις επιλογες των πολιτών σε πρό-
σωπα. Ας αφήσουν όμως τα συμπεράσματα για τις 
ταυτόχρονες ευρωεκλογές ή και τις βουλευτικές.

Εκεί ξυρίζουν...το γαμπρό.   

Οι εκλογές στην  Αυτοδιοίκηση  

 Από την επικράτηση της παγκοσμιοποίη-
σης  όποιος αντιδρά  ή αντιτίθεται στα κελεύσμα-
τα των ισχυρών και πλούσιων ταγών της «στολίζε-
ται» με τα «κοσμητικά» επίθετα εθνικιστής, ακρο-
δεξιός,  ρατσιστής,  λαϊκιστής. Αλλωστε η «πολι-
τική ορθότητα», δηλ. ο παβλοφικού τύπου  μανιχα-
ϊσμός, ήταν πάντοτε μια από τις «συνταγές»  τους. 
Θεωρούν ότι, όπως ο σκύλος  του πειράματος Πα-
βλώφ, έτσι και οι «μάζες» αντανακλαστικά αντι-
δρούν με λέξεις του τύπου άσπρο-μαύρο (π.χ αντι-
ρατσιστής-ρατσιστής, δημοκράτης-ακροδεξιός, 
υπεύθυνος-λαϊκιστής)   

Τώρα, μάλιστα με τις επικείμενες ευρω-
εκλογές,  η σχετική ρητορεία των ευρωπαϊστών, 
που έχουν λεηλατήσει  χώρες και κοινωνίες, έχει 
ενταθεί, φοβούμενοι  την άνοδο των ευρωσκεπτι-
κιστών. Το ίδιο έπραξαν και πράττουν οι Τσίπρας 
και οι συν αυτώ για τις Πρέσπες και για τη πολιτι-
κή  τους επιβίωση ενόψει εκλογών.
 Αλλά για το λαϊκισμό, αν ανατρέξουμε  στο αντί-
στοιχο λήμμα του λεξικού Μπαμπινιώτη,  διαβά-
ζουμε :
«λαϊκισμός – λαϊκότητα» 
«.....Μιλούμε με θετικό πνεύμα για τη λαϊκότητα τής 
σκέψης και τής συμπεριφοράς των απλών ανθρώ-
πων τού λαού, αλλά με αρνητική χροιά για τον λα-
ϊκισμό στην πολιτική, στα συνθήματα, στη σκέψη, 

στη συμπεριφορά ανθρώπων, που, χωρίς να προ-
έρχονται από τον απλό λαό, επιζητούν να τον κολα-
κεύουν, για να αποκομίζουν προσωπικά, πολιτικά ή 
άλλα οφέλη.»
 Ετσι , λοιπόν, όποιος μιλά για λαϊκισμό 
των «άλλων» καλό είναι να κοιτάζεται στον κα-
θρέφτη. Ιδιαίτερα ο Τσίπρας, που ανακηρύχθη-
κε από τον Gu�rdi�� (8-3-2019) πολύ λαϊκιστής 
(very populist)  μακράν των υπολοίπων, αλλά 
«αριστερός», όπως η Χίλαρυ Κλίντον(!!!) και 
ο Ομπάμα(!), που καταγράφονται και αυτοί ως  
«αριστεροί» (le�t) και περιλαμβάνονται στις ίδιες 
μετρήσεις. Ετσι λένε, φαίνεται, αυτοί τους ψεύτες.   

Τα πράγματα  με το όνομά τους. Ποιοι είναι oι λαϊκιστές; 

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι...
Ο κ. Μακρόν,η ακραία περίπτωση «πολιτι-

κού παιδιού του σωλήνα» της Παγκοσμιοποιητικής  
Νέας τάξης, των τραπεζών, των πολυεθνικών, των  
«επενδυτικών» funds κ.λπ παγκόσμιων κερδοσκό-
πων, απέτυχε στην απόπειρα εικόνας συμπαθείας 
με τις φωτογραφίες εναγκαλισμών του με ευειδείς 
σκουρόχρωμους νεανίες, ώστε να αντιμετωπίσει 
την απειλή των «κίτρινων γιλέκων». 

Και κατέφυγε σε άλλο ακραίο εγχείρημα: 
Πρότεινε την κατάργηση των όρων και των ρόλων 
"πατέρας" και "μητέρα", ώστε να μην ενοχλούνται 
τα ομόφυλα ζευγάρια! Και τους αντικαθιστά με 
"γονέας" νο1 και "γονέας" νο2!! Οι εδώ τι λένε;
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σελ. 5
Ευρωεκλογές σε μια Ε.Ε.,  θύτη της χώρας μας(συνέχεια από τη σελ. 1)

χεία στα τερατώδη ψέματα του Τσίπρα με τη μνη-
μειώδη ανατροπή του δημοψηφίσματος από ΟΧΙ 
σε ΝΑΙ. Ετσι φορτώθηκαν στις πλάτες του Ελλη-
νικού λαού άλλα δύο μνημόνια στα πλαίσια του 
πειράματος, που έχουμε αναλυτικά περιγράψει 
στο φύλλο 173 της «Ε» (ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ) 
 Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ΜΜΕ, με τη συνδρομή  όλων 
ανεξαιρέτως των κοινοβουλευτικών κομμάτων, 
που απεύχονται την επάνοδο σε εθνικό νόμισμα 
και, ουσιαστικά όλα ανεξαιρέτως,  θέλουν, άμεσα 
ή έμμεσα, την παραμονή της χώρας  στην Ε.Ε., κα-
τάφεραν να εξοβελίσουν από τη δημόσια συζήτη-
ση την αμφισβήτηση της Ε.Ε. και του ευρώ. Να πι-
στέψουμε ότι δε γίνεται τίποτα.  Ακόμη και ο θλι-
βερός Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καταντή-
σει κοινός κράχτης και υμνητής της «Ευρώπης» 
(εννοεί την Ε.Ε.), του   θύτη της Ελλάδας, θεω-
ρώντας, φαίνεται, ότι εκπροσωπεί μόνο τους ευ-
ρωπαϊστές. Κρίμα...

Παρ’ όλες, όμως. αυτές τις προσπάθειες, 
πρόσφατες δημοσκοπήσεις για λογαριασμό του 
Ευρωκοινοβουλίου  καταγράφουν ότι οι μισοί 
Ελληνες είναι δυσαρεστημένοι  με την Ε.Ε.  Η 
Ε.Ε. σήμερα δεν είναι απεχθής μόνο στους Ελλη-
νες. Η μετατροπή της σε ένα γερμανοκρατούμενο 
νεοφιλελεύθερο μηχανισμό  επιβολής φτώχειας σε 
χώρες και κοινωνίες και ανακατανομής του πλού-
του υπέρ των ολίγων και της Γερμανίας έχει προ-
καλέσει, ενόψει ευρωεκλογών, στις θεραπαινίδες 
της το φόβο της αύξησης των ευρωσκεπτικιστών. 

Το ΑΣΚΕ σε ανύποπτο χρόνο, το 2006,  
είχε επισημάνει τις αρνητικές συνέπειες της έντα-
ξής και συμμετοχής της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε. 
και προέβλεψε τις σημερινές αρνητικές εξελίξεις  
με την έκδοσή ΑΣΚΕ-4.  

(Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε.
 Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 

ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ)
Σταχυολογούμε μερικά χαρακτηριστικά απο-

σπάσματα: (Ολόκληρη η έκδοση στην ιστοσελίδα μας)
ΕΟΚ/Ε.Ε.  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Το ένα από τα δύο βασικά επιχειρήματα με τα οποία 
ο Κ. Καραμανλής το 1980 δικαιολόγησε την ένταξή 
μας στην ΕΟΚ ήταν ότι, ως μέλος της ΕΟΚ, κατο-
χυρώνουμε και διευρύνουμε τους δημοκρατικούς 
μας θεσμούς. <...>Οι τράπεζες υπεράνω όλων    Το 
όνειρο των κεφαλαιούχων, της ανώτερης αστικής 
τάξης, φαίνεται να πραγματώνεται τον 21ο αιώνα, 
μετά τους αγώνες (!) εκατονταετιών. Να κατοχυρω-
θεί η απόλυτη ασυδοσία τους και να κυριαρχούν τα 
κεφάλαια επί της πολιτικής. <...>Όσα προαναφέρα-
με δείχνουν ότι η συμμετοχή μας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. 

όχι μόνο δεν κατοχύρωσε και δε διεύρυνε τη δη-
μοκρατία (όπως ισχυρίζονταν οι ευρωπαϊστές), 
αλλά, αντίθετα, οδηγεί σταθερά στην αποδόμη-
ση και φαλκίδευσή της.»

«Η Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ»
    «Το δεύτερο βασικό επιχείρημα του Κ. Καραμαν-
λή και των άλλων ευρωπαϊστών για την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1980 ήταν ότι κανείς (δηλ. 
η Τουρκία) δε θα τολμούσε να απειλήσει μια «χώρα 
– ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας», ότι 
σε κάθε εθνικό μας πρόβλημα θα είχαμε τη συμπα-
ράσταση των εταίρων μας. <...>Από τα παραπά-
νω φάνηκε καθαρά ότι ήταν αβάσιμο το επιχεί-
ρημα ότι με την είσοδό μας στην τότε ΕΟΚ θα εί-
χαμε τη συμπαράσταση των εταίρων μας σε κάθε 
εθνικό μας πρόβλημα κι έτσι θα εδραιώναμε την 
εδαφική μας ακεραιότητα και την ειρήνη. Αντι-
θέτως, παντού τους βρίσκουμε αντιπάλους ή κυ-
νικά αδιάφορους.»

«Η   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ   Η   
ΕΟΚ / Ε.Ε.»

« <...>ήταν βέβαιο πως η ένταξη θα απέκλειε οποια-
δήποτε δυνατότητα αυτοδύναμης ανάπτυξης κι έτσι 
θα ζημίωνε σοβαρά την ελληνική οικονομία και θα 
την έβαζε σε τροχιά αποσύνθεσης και διάλυσης.<...>  
Η επιλογή της ένταξής μας στην ΕΟΚ σήμαινε ότι 
η Ελλάδα έχασε το δικαίωμα να αναπτύσσεται αυ-
τοδύναμα και να αποκτήσει αυτοτελείς παραγω-
γικές δομές. Καταδικάστηκε, δηλ., να παραμείνει 
ο οικονομικός παρίας των άλλων κοινοτικών χω-
ρών.<...> Η αύξηση των ελλειμμάτων, των  χρεών 
και  του  δανεισμού υπονομεύει το μέλλον μιας χώ-
ρας και της κοινωνίας της, επειδή χρόνο με το χρόνο 
όλο και περισσότεροι πόροι, που θα μπορούσαν να 
επενδυθούν για την ανάπτυξή της και την κοινωνι-
κή ευημερία,  κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση των 
δανείων <...> Αν παραμείνουμε στην Ε.Ε., είναι 
απολύτως βέβαιο ότι οδηγούμαστε σε χρεοκοπία. »   

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ε.Ε.»
« <...> Έτσι οι Ευρωπαίοι θεωρούν εαυτούς το κέ-
ντρο της γης, ονομάζουν την Ευρώπη ήπειρο (ενώ 
είναι ένα …ακρωτήριο της Ασίας!), πείθουν εαυτούς 
ότι έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου, με τη θέληση 
τους Θεού, πάνω σε όλους τους άλλους λαούς και 
ότι το «καθήκον» του εκπολιτισμού τους απαιτεί και 
δικαιολογεί κάθε βαρβαρότητα σε βάρος τους<...> 
Μα ακριβώς για να εξαφανισθεί η «συλλογική μνή-
μη» και να εξαφανισθεί η «ταυτότητά» μας εργά-
ζονται αενάως η Ε.Ε. και τα εδώ όργανά της! Πα-
ράδειγμα εξοργιστικό: στο νέο βιβλίο της «Ιστο-
ρίας» της ΣΤ΄ Δημοτικού, που αναφέρεται στην 
περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 
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σελ. 6

δεν υπάρχει η λέξη Κολοκοτρώνης!»
 Στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου το 
ΑΣΚΕ, δυστυχώς, δε θα συμμετάσχει για οικο-
νομικούς λόγους. Στις εκλογές αυτές δεν νοείται 
αποχή ή λευκό, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που  είναι αντί-
θετοι με την Ε.Ε. και το ευρώ τους, Να καταψηφι-
σθούν τα κόμματα που είναι υπέρ του ευρώ και, 
άμεσα ή έμμεσα, υπέρ της Ε.Ε., και  να υπερψη-
φισθούν όσοι προοδευτικοί εκφράζουν την αντί-
θεσή τους  σ’ αυτήν. Το επιχείρημα ότι, αν φύγου-
με από το ευρώ και την Ε.Ε., θα καταστραφού-
με έχει καταρριφθεί προ πολλού και επιστημο-
νικά (Λαπαβίτσας κ.λ.π).  Ελπίζουμε να λάβουν 
το μήνυμα οι... βρυξελιώτες. 

(συνέχεια από τη σελ. 5) Ευρωεκλογές ... Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ στις 28/12/2001 
για την καθιέρωση του ευρώ!!

   Η κατάργηση του εθνικού νομίσματος και η 
καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δι-
καίωμα στη χώρα μας να έχει εθνική οικονομία 
προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασί-
ζει η ΕΚΤ και το διευθυντήριο της κοινότητας. 
    Οι συνέπειες θα γίνουν σύντομα ορατές.Συρρί-
κνωση της εναπομείνασας ελληνικής παραγωγής, 
αύξηση τιμών, ελλειμμάτων, δημόσιου χρέους, δα-
νεισμού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και μείω-
ση πραγματικών μισθών και κοινωνικών δαπανών.  
    Η διαφαινόμενη πλέον, λόγω ΟΝΕ, δυσκολία 
πληρωμής των υποχρεώσεων του δημοσίου μας 
φέρνει πιο κόντα στην τύχη της Αργεντινής. 

Το ΑΣΚΕ γραπτά και σε ομιλίες έχει εκφρά-
σει την άποψη ότι το ΚΚΕ ελληνοποιείται βαθμι-
αία, δηλ. αναφέρεται, κύρια, στα προβλήματα της 
Ελληνικής Κοινωνίας και της Ελλάδας ως χώρας, 
παρά την εμμονή της προηγούμενης και τωρινής 
ηγεσίας του στην υπεράσπιση, πάση θυσία(;) του 
ευρώ, του πυρήνα της Ε.Ε. Αυτό ισχύει και για τα 
«εθνικά» λεγόμενα θέματα ιδίως για Θράκη, Αι-
γαίο, Κύπρο και (κάπως διστακτικά) στο λεγόμενο 
Σκοπιανό, τονίζοντας τα 2 τελευταία χρόνια την 
ανάγκη υπεράσπισης των συνόρων μας.

Αίσθηση, ως εκ τούτων, δημιούργησε και 
πολλές απορίες η ερώτηση που κατέθεσαν στη Βου-
λή προς τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας των βου-
λευτών του Θανάση Παφίλη, Λιάνας Κανέλλη και 
Σ. Τάσσου, διαμαρτυρόμενων για συνθήματα που 
ακούγονται μέσα στον ελληνικό στρατό, όπως «Η 
Μακεδονία είναι Ελληνική καθώς και η Κύπρος»!!!

Μοιραία, ως εκ τούτου, η ερώτηση αυτή συ-
σχετίζεται με απόσπασμα ομιλίας του Θ. Παφίλη 

Πρόβλημα (και) με το ΚΚΕ ενόψει εκλογών
στο Γοργοπόταμο, αρχές του περασμένου Δεκεμ-
βρίου, άκρως περίεργου: «[...] Το κόμμα μας επί-
σης λέει ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει καμιά εμπι-
στοσύνη στις αστικές κυβερνήσεις κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου. Το κόμμα μας θα ηγηθεί στην 
αυτοτελή οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης 
με όλες τις μορφές, ώστε να οδηγήσει στην ολο-
κληρωτική ήττα της αστικής τάξης, εγχώριας 
και ξένης, ως εισβολέα. Ο αγώνας αυτός να συν-
δεθεί με την πάλη για την κατάκτηση της εξου-
σίας, είτε η Ελλάδα είναι επιτιθέμενη είτε έχει 
δεχτεί εισβολή»!!!

Τι γίνεται εδώ; Εχουμε επανάληψη αυτών 
που έγιναν στο στρατό στη Μικρά Ασία το 1922, 
με τη γνωστή τραγωδία. Τότε υπήρχε, τουλάχιστον, 
η Σοβιετική Ενωση και ο Λένιν, που συμμαχούσαν, 
ευκαιριακά, με τον Κεμάλ. Τώρα; 

Ισως, βέβαια, αυτά να λέγονται «έτσι για την 
τιμή των όπλων», το και πιθανότερο. Πάντως ας τα 
έχουμε υπόψη.

 Η συριζέικη «συμφωνία των Πρεσπών», 
μετά την αναγνώριση εθνότητας,  γλώσσας, την 
απάλειψη της ιστορίας, την προσφορά λιμενικών 
διευκολύνσεων και  δικαιωμάτων στην Ελληνική 
ΑΟΖ, προσφέρει στους Σκοπιανούς (άλλη απαγο-
ρευμένη λέξη των «Πρεσπών»: «Επισήμως», λένε, 
πρέπει να αποκαλούνται «Μακεδόνες/πολίτες  της 
Βόρειας Μακεδονίας») και την απαγόρευση του 
«Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα». 
Αυτό, επειδή, κατά τον Ν. Παππά, ξακουστή  είναι 
μόνο η «Μακεδονία» των «γειτόνων»!!! Ομως η 
απαγόρευση τους έμεινε στα χαρτιά, επειδή δι-
απίστωσαν ότι οι Ελληνες δεν «κατάπιαν» τις 
«Πρέσπες» τους και τους αποδοκιμάζουν παντού. 
Γι’ αυτό ανέκρουσαν πρύμναν. Σ’όλες τις παρε-
λάσεις, που ήθελαν να καταργήσουν οι συριζαίοι , 

Μετά το «Μακεδονία ξακουστή»  θ’ απαγορεύσουν και τον Εθνικό Υμνο ; 
ακούστηκε ως εμβατήριο, υπό τα χειροκροτήματα 
των παρευρισκομένων. Τώρα ισχυρίζονται ότι...δεν 
το απαγόρευσαν, ότι «κακώς» καταλάβαμε...   

Αν πέρναγαν οι «Πρέσπες», δεν αποκλεί-
εται  οι συριζαίοι να μας έλεγαν ότι, επειδή στον 
Εθνικό Υμνο η αναφορά σε ιερά κόκαλα Ελλήνων 
είναι «άκρως εθνικιστική, χρυσαυγίτικη  και ρα-
τσιστική», λόγω του αποκλεισμού του «διαφο-
ρετικού», θα τον απαγόρευαν γενικώς, όχι μόνο 
στις παρελάσεις. Στη θέση του μπορεί να έβαζαν 
τον ύμνο της «Ευρώπης», δηλ. της Ε.Ε., («Ωδή στη 
χαρά» των Σίλερ-Μπετόβεν), που, άλλωστε, έχει υι-
οθετήσει ως εθνικό του ύμνο... το Κόσοβο, ή τον 
εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, που είναι και η...αδυναμία 
του Τσίπρα. Γι’ αυτούς πατρίδα δεν είναι η Ελ-
λάδα, αλλά  οι καρέκλες τους. Ως πότε όμως ;   

http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2001-2010/a2001/item/1241-anakoinosi-28-12-2001-gia-tin-katargisi-tou-ethnikoy-nomismatos-kai-tin-kathierosi-tou-evro
http://www.aske.gr/site/index.php/tip-tip/anak2001-2010/a2001/item/1241-anakoinosi-28-12-2001-gia-tin-katargisi-tou-ethnikoy-nomismatos-kai-tin-kathierosi-tou-evro
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a179/item/1825-provlima-kai-me-to-kke-enopsei-eklogon
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a179/item/1826-meta-to-makedonia-ksakousti-th-apagoreysoun-kai-ton-ethniko-ymno
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Ο θεσμός της τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει μακρά 
ιστορία, από την εποχή της τουρκοκρατίας τουλά-
χιστον. Εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κοινοτήτων 
και αποτελούσε έναν από τους  θεσμούς   εθνικής 
αφύπνισης και διαφύλαξης της κοινωνικής και εθνι-
κής συνοχής των Ελλήνων. Βέβαια, από τη σύσταση 
του νεοελληνικού κράτους έχει υποστεί διάφορες 
παρεμβάσεις, όμως απο την αλήστου μνήμης ση-
μιτική εποχή  η έννοια της Αυτοδιοίκησης ως το-
πικής  έχει, δυστυχώς, ουσιαστικά  καταργηθεί. 

 Με τα «σχέδια» Καποδίστριας και Καλλικρά-
της, ονόματα που σφετερίσθηκαν, για να βαφτί-
σουν τα «κατορθώματά» τους (τι τους έφταιγε ο 
πρώτος Κυβερνήτης, ο οποίος είπε: «...βασιλεύση 
εις την ακαρδίαν μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. 
Ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης» και ο αρχι-
τέκτονας της Ακρόπολης;), καταργήσανε την τοπι-
κότητα και την έννοια της κοινότητας.   

Η διάλυση των αυτοδιοικούμενων τοπικών κοι-
νωνιών  στα χωριά και στις κωμοπόλεις και η υπα-
γωγή τους, στις περισσότερες περιπτώσεις,  σ’ ενα 
μόνο δήμο στο νομό, έχει αυτουργούς και πολλα-
πλούς στόχους, εκτός του κομματικού ελέγχου που 
θα είναι πιο ευχερής σε 325 δήμους του «Καλλι-
κράτη» παρά σε 441 δήμους και 5.382 κοινότητες, 
που υπήρχαν πριν από τον «Καποδίστρια».

Αυτουργός, ποιος άλλος, το ΠΑΣΟΚ, με πρώ-
το τον, πολλά βαρύ, Αλέκο Παπαδόπουλο  «εκ-
συγχρονιστή» Υπουργό Εσωτερικών του Σημί-
τη με τον «Καποδίστρια» (ν.2359/1997)  να συ-
μπτύσσει την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση σε 910 
δήμους και 133 κοινότητες ειδικών περιπτώσεων. 
Ενώ ο έτερος Καππαδόκης, ο γεφυρόπληκτος Γιάν-
νης Ραγκούσης   Υπουργός Εσωτερικών του Γιωρ-
γάκη, ομογάλακτου του πεφιλημένου του, πλέον, 
και κεντροαριστερολάγνου Τσίπρα, με τον «Καλ-
λικράτη» (ν.3852/2010) έδωσε τη χαριστική βολή 
υπακούοντας στις εντολές των ξένων δανειστών, 
που ζητούσαν περικοπές κρατικών δαπανών στην 
Αυτοδιοίκηση. Απέμειναν μόνο 325 δήμοι, ενώ οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνονται κάθε 5 χρό-
νια αντι για 4, προφανώς για οικονομία. Αυτή δε 
νοείται  πλέον Αυτοδιοίκηση. Οι  Ελληνες πολίτες 
απωθούνται από μια όλο και πιο απόμακρη διοί-
κηση. Με αυτόν τον τρόπο η Αυτοδιοίκηση έπαψε 
να έχει το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλ. 
να είναι κοντά στον πολίτη και να ελέγχεται άμε-
σα από αυτόν.  Πολύ δε περισσότερο αυτό ισχύει 
με τις 13 Περιφέρειες. Αυτό ήταν το σχέδιό τους, 
ο παροπλισμός των πολιτών. 

Στην «Ε», φύλλο 134, Ιούνιος 2010 γράφτηκε 
«Ποιοι είναι, λοιπόν, οι στόχοι του «Καλλικρά-

τη»;

Η οδύσσεια της Αυτοδιοίκησης
Δε χρειάζεται λεπτομερής ανάγνωση των 300 περ. 

άρθρων του νέου νόμου. Μια απλή ματιά αρκεί για 
να καταφανούν οι πραγματικές στοχεύσεις.

-Απομάκρυνση του πολίτη από τη συμμετοχή 
στην παραδοσιακά ελληνική κοινότητα και είσοδο 
των διάφορων ΜΚΟ (κοινωνία των πολιτών), που 
θα εκτελούν πειθήνια τις εντολές των χρηματοδο-
τών τους 

-Εγκατάλειψη των χωριών από τους απολυμέ-
νους (ευελπιστούν στις 150.000) των ΟΤΑ και των 
δημοτικών επιχειρήσεων και την κατάληψή τους από 
τους μετανάστες 

-Ιδιωτικοποίηση Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας 
(που ανατίθεται στους Δήμους) και αυτόνομα προ-
γράμματα σπουδών ανά Περιφέρεια, για θρίαμβο 
των διαφόρων Ρεπούσηδων.

-Ανοιγμα των αυτόνομων Περιφερειών σε ξένους 
(και γείτονες;) παρόχους και δανειστές (θα μπορούν 
να δανείζονται ελεύθερα ) με υποσχέσεις για «χρυσά 
κουτάλια» και διευκόλυνση έτσι μελλοντικών εκβι-
ασμών και αποσπάσεων, με την κατάλληλη προπα-
γάνδα και υποδαύλιση τοπικών διαφορών. Οι κίν-
δυνοι για Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο, Κρήτη είναι 
ήδη εμφανείς.»

Ετσι  οι διάφοροι Φούχτελ-Σόρος και σία  αμο-
λήθηκαν  για να εφαρμόσουν το «όραμα» της γερ-
μανικής Ε.Ε και της παγκοσμιοποίησης επιχειρώ-
ντας να εξαχρειώσουν περιφερειάρχες, δημάρχους 
και λοιπούς δημοτικους παράγοντες,  ώστε να δημι-
ουργήσουν στο χώρο της Αυτοδιοίκησης ένα εσμό 
προθύμων, ανάλογο με αυτόν της κεντρικής πολι-
τικής σκηνής. Στα εγχειρήματα αυτά λίγοι ήταν 
οι ασπόνδυλοι. Οι πολλοί, ευτυχώς,  έμειναν όρθιοι και 
στάθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών. 

Ελπίζουμε σ’ αυτές τις εκλογές να πάρει κα-
θένας ό,τι του αξίζει...

Τρέξε, Τσίπρα,τρέξε
Ως περίεργοι, έστω, παρατηρητές «θεάρε-

στων» πρωτοβουλιών και άμισθοι, αν είναι δυνα-
τον(!), εθελοντές παντός είδους βοήθειας προς, γε-
νικώς, πάσχοντες σπεύδουμε να  ενημερώσουμε το 
σ. Τσίπρα ή, έστω, το γενικό βοηθό του σ. Φλαμπου-
ράρη ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος της ΝΔ, το 2014, 
για την Αθήνα και αποτυχών λόγω του αντάρτη κ. 
Νικήτα Κακλαμάνη (κατά τα άλλα από τα σοβαρό-
τερα στελέχη της ΝΔ) Αρης Σπηλιωτόπουλος εί-
ναι σφόδρα ενοχλημένος, που δεν...ενημερώθηκε 
για την επίσημη υποψηφιότητα του νεαρού Μπα-
κογιάννη.

Με κατάλληλους χειρισμούς κάτι μπορεί να 
γίνει, έστω μια παρουσία σε κάποια «Γέφυρα». Θα 
ήταν πραγματικό(!) κελεπούρι, συγκρινόμενος μάλι-
στα με τους κ.κ. Αντώναρο και Παπακώστα. Τι λέτε; 

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a179/item/1827-i-odysseia-tis-aftodioikisis
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Όλοι σχεδόν παρακολουθούμε με απογοή-
τευση τη συνεχώς επιδεινούμενη χρήση, και γνώ-
ση, της Ελληνικής γλώσσας και, δυστυχώς, τη διαρ-
κώς αυξανόμενη αδιαφορία για το εξόχως ανησυχη-
τικό φαινόμενο. Δεν είναι της ώρας να αναλυθούν 
τα αίτια, πάντως η εικόνα της ελληνικής γλώσσας 
στην προφορική και γραπτή χρήση είναι, το λιγό-
τερο, απογοητευτική. Και θα πρέπει όλοι μας ατο-
μικά και συλλογικά να επεμβαίνουμε είτε για δι-
όρθωση είτε με καταγγελία για το τι συμβαίνει σε 
γραπτά κείμενα, σε εκπομπές τηλεοπτικές και ρα-
διοφωνικές, στους δημοσιογράφους, τους ομιλητές 
ή παρουσιαστές (το τι γίνεται στις διάφορες ΕΡΤ 
είναι πραγματικό έγκλημα), ακόμη και στις διαφη-
μίσεις, όπου δίνεται η εντύπωση ότι επιχειρείται 
έως και η διακωμώδησή της! Ακούγεται π.χ. συνε-
χώς διαφήμιση "Ποιο είναι το σωστό; Θα εισάγω 
ή θα εισαγάγω; Ποιος είναι ο σωστός χρόνος; Και 
η απάντηση: "Το σωστό είναι η εισαγωγή να είναι 
γρήγορη".!!

Εννοείται ότι και οι δύο παραπάνω χρόνοι εί-
ναι σωστοί, φτάνει, φυσικά, να ξέρουμε πότε χρησι-
μοποιούνται. Και με την ευκαιρία, ας αναφέρουμε 
το βαρβαρισμό (γραμματικό λάθος) θα παράξουμε 

Μικρά μαθήματα Ελληνικών
ή να παράξουμε, αντί του ορθού θα παραγάγουμε 
ή να παραγάγουμε. Και πάλι καλά να λέμε που η 
διαφήμιση δεν έλεγε θα (να) εισάξουμε, οπότε θα 
υποθέταμε ότι ρωτούσε αν πρέπει να ισιάξουμε, να 
τα βάλουμε στα ίσα!

 Ας αρχίσουμε, όμως, το πρώτο μικρό μά-
θημα!

- Αλλη η σημασία του  «κατ’αρχάς» = αρχι-
κά κατά πρώτο, και άλλη του «κατ’αρχήν»=γενικά, 
σε γενικές γραμμές. Στην περίπτωση αυτή ακολου-
θεί ένα αλλά ή όμως. Παραδείγματα: «κατ'αρχάς 
θα ασχοληθούμε με το θέμα Α και μετά... κ.λπ.»
«κατ’αρχήν η κατάσταση της παιδείας στη χώρα 
μας είναι κακή, όμως υπάρχουν κάποιες εστίες πα-
ροχής της που είναι ελπιδοφόρες».

- Ανεξαρτήτως + γενική = ανεξάρτητα από 
(και όχι ανάμεικτα) π.χ.  «ανεξαρτήτως των όποιων 
αρνητικών εξαιρέσεων, σε γενικές γραμμές τα πράγ-
ματα καλά πάνε», ή «ανεξάρτητα από τις όποιες 
εξαιρέσεις τα πράγματα κ.λπ.

Και, για όνομα του Θεού(!), ας εκφράζου-
με την αγανάκτησή μας στον πελώριο σολοικισμό 
«ανεξαρτήτου...», που τελευταία άρχισε να συχνά-
ζει επικίνδυνα. Θα συνεχίσουμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, για τους φίλους του ΑΣΚΕ
Στις 11/5, Σάββατο, 6:00μμ στα Γραφεία μας 

θα γίνει ενημέρωση για τις θέσεις του ΑΣΚΕ σχε-
τικά με τις Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση.

Δεν εννοούμε, εδώ, τους πολιτικούς και τα 
αφεντικά τους. Αυτοί θα λάβουν την «περιποίησή» 
τους σύντομα στις, συνολικά ή τμηματικά, εκλογές, 
που οι τωρινοί της κυβερνώντες δεν ευρίσκουν τρό-
πους, ελπίζουμε, να τις αποφύγουν. Αναφερόμαστε 
στην παντός είδους, υπό την υψηλήν προστασίαν 
των κυβερνώντων..., Κλεφτουριά στους δρόμους, 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μεμονωμένα Ι.Χ. 
στους απόμερους δρόμους (!) και σε σπίτια ...μη 
φρουρούμενα!!

Υπάρχει ειδικός λόγος για ιδιαίτερη προ-
σοχή τώρα! Οι χιλιάδες των ποικίλων υποψηφί-
ων είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται διαρκώς 
προς άγραν ψήφων και, αν μπορούν ή τολμούν..., να 
ρητορεύουν σε μικρές, έστω συγκεντρώσεις. Αυτά 
συμβαίνουν πάντοτε σε προεκλογικές, πάσης φύ-
σεως, περιόδους. Το τωρινό πρόβλημα όμως είναι 
μεγάλο, γιατί πρέπει να «κυκλοφορήσουν» και 
οι συριζαίοι!!

- Είναι γνωστό σε όλους πλέον πόσο δυσκο-
λεύονται οι Συριζαιοι ή Τσιπραίοι να εμφανίζονται 
οπουδήποτε, τώρα, φανερά ή κρυφά, και απαιτούν 
διμοιρίες επί διμοιριών Αστυνομικών για προστα-
σία από τους θερμόαιμους υποψήφιους «οπαδούς 
και ψηφοφόρους»...

- Το, δυσάρεστο και επικίνδυνο για τη μέγι-
στη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, αποτέλε-
σμα είναι ότι όλες οι δυνάμεις Προστασίας των Πο-

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΚΛΕΦΤΕΣ (άγρια προεκλογική, περίοδος γαρ)
λιτών διατίθενται για την προστασία των Συριζαί-
ων-Τσιπραίων υποψηφίων, που «πρέπει»  να ρητο-
ρεύουν πέραν των φίλιων εκπομπών των ΕΡΤ, που 
κανείς πλέον δεν τις βλέπει ή τις ακούει. Η προ-
στασία των εν λόγω απαιτεί  ακόμη και προλη-
πτικές συλλήψεις, το νέο «δογμα» της συριζέ-
ικης «δημοκρατίας», που θυμίζει τον αλήστου 
Α.Ν 509/1947 !!!! 

- Ετσι οι παντελώς απροστάτευτοι πολίτες 
πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και μάλι-
στα ευγενικά και μετριοπαθώς, όπως μας λένε, μη 
τυχόν και προσβληθούν ή κινδυνεύσουν οι αποχα-
λινωμένοι και θρασύτατοι «παράτυποι» κλέφτες!

- Ας λάβουμε, λοιπόν, τα μέτρα αυτοπρο-
στασίας μας Ολοι, με όποιο μέσο ή τρόπο μπο-
ρούμε, αφήνοντας για ... αργότερα την ευγένεια 
και τη μετριοπάθεια. Και να θυμόμαστε:

ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας είναι και θα... φύγουν!
H αντίδραση στους τοιούτους δεν είναι μόνο τωρινή
«(...) εθάρρει (=τολμούσαν) δε και τα παιδάρια 
κατά τας οδούς, εκ των διδασκαλείων επανάγοντα 
κατά πρόσωπον αυτούς προδότας αποκαλείν»

(Πολύβιος, 2ος π.Χ. αιώνας, αναφερόμενος 
στα όργανα των Ρωμαίων στην Ελλάδα, πριν από 
την κατάκτησή της).

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a179/item/1829-mikra-mathimata-ellinikon
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a179/item/1832-enimerosi-gia-tous-filous-tou-aske
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a179/item/1830-prosoxi-kleftes-agria-proeklogiki-periodos-gar
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2019/a179/item/1831-h-antidrasi-stous-toioytous-den-einai-mono-torini

