ΕΚΛΟΓΕΣ για ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 3ου (υπέρ) ΜΝΗΜΟΝΟΥ
Το Α.Σ.Κ.Ε. δε μπόρεσε να πάρει μέρος σ’ αυτές,
αλλά στηρίζει αυτούς που αντπροσωπεύουν το ΟΧΙ
Στις περίεργες και καθ’ υπόδειξη εκλογές στις 20 του Σεπτέμβρη ακόμη, μια βδομάδα πριν, δεν έχουν
συμφωνήσει ΗΠΑ και Γερμανία ποιον να βγάλουν «νικητή» που να οδηγήσει σε κυβέρνηση γενικού
συνασπισμού υπέρ των Μνημονίων πλήρους κατοχής (ή «εποπτείας»!) και καταστροφής της Ελλάδας, εθνικής,
οικονομικής και πολιτιστικής. Σ’αυτό συμφωνούν, με διαφορετικές στοχεύσεις. Πέραν αυτών κοινός στόχος τους
(και των εδώ οργάνων και μέσων τους) είναι να αποδυναμωθεί η μεγάλη απειλή γι αυτούς, το μεγάλο ΟΧΙ στην
υποδούλωση και αφανισμό της χώρας μας, με κάθε μέσο... Και τον «κίνδυνο» αυτόν ελπίζουμε να τον
μεγιστοποιήσουν όλοι οι ελεύθεροι έλληνες πολίτες...
Φαίνεται «περίεργο», επίσης, ότι όλοι ανεξαιρέτως σε όλες τις ομιλίες και τα κείμενά τους δεν (τολμούν να)
κάνουν την παραμικρή νύξη για το ποιοι βρίσκονται πίσω, εντόπιοι και κυρίως ξένοι, από κάθε παλιό και νέο (και
χειρότερο!) μνημονιακό κόμμα, μεγάλο ή μικρό, και για τις, ιδιαίτερες στοχεύσεις τους εναντίον της πατρίδας
μας, κάτι για το οποίο ευθύνονται ακόμη και αυτοί που δεν ενέχονται σε τέτοιες δεσμεύσεις και στόχους,
αποδυναμώνοντας έτσι τον όποιο αγώνα τους.

Το Α.Σ.Κ.Ε. δεν παίρνει μέρος σ’ αυτές τις εκλογές
Δυστυχώς, για λόγους οικονομικούς και των άκαιρων, ξαφνικών και καθ’ υπόδειξη εκλογών, ώστε, πέρα
από την οικονομική κρίση, να πληγούν όσοι δε διαθέτουν καμμία οικονομική συνδρομή εκτός των μελών και των
φίλων τους, το ΑΣΚΕ δεν μπόρεσε να πάρει μέρος σ’αυτές. Και είναι, πράγματι, κρίμα, γιατί έτσι δε θα ακουστεί
(και διαβαστεί) η φωνή του ΑΣΚΕ (και όχι μόνο) αναλύοντας το περιεχόμενο και τη σημασία της προσπάθειας
(και αγώνα...) για την ΕΘΝΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της Ελλάδας και της Ελληνικής
κοινωνίας, σε προεκλογική περίοδο, που κάπως περισσότεροι ευαισθητοποιούνται μπροστά στα πραγματικά
προβλήματα και κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους:
Αγώνας για ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ σημαίνει, πρωτ’ απ’ όλα, προσπάθεια για επιβίωση και
ενίσχυση του Εθνους και του Εθνους-κράτους, της ιδιαίτερης ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς (γλωσσικής,
θρησκευτικής, κοινωνικών παραδόσεων κ.λπ.), του απαραίτητου πλαισίου αναφοράς για ολοκλήρωση του ατόμου
και συλλογική δράση και, σήμερα, για αποτελεσματική αντίσταση στη θανάσιμη απειλή της
(αμερικανοευρωπαϊκής για την ώρα...) παγκοσμιοποίησης και παγκόσμιας διακυβέρνησης των (εκάστοτε...)
ισχυρών !
Και ο, ορατός ήδη, κίνδυνος (απ’ έξω αλλά και εσωτερικά...) είναι ισχυρότερος για την Ελλάδα, λόγω θέσης
και πολιτισμού της. Γι’ αυτό και οι προσπάθειες κατά της ακεραιότητάς της, του αφελληνισμού της, μέσω της
παδείας και των «διεθνιστών»- κοσμοπολιτών θλιβερών κουλτουριάρηδων και, πρόσφατα, μέσω της αλλοίωσης
και αντικατάστασης του λαού της...
Και Αγώνας για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ σημαίνει όλες τις προσπάθειες που απαιτούνται για
μια κοινωνία δίκαια και λογικά διαρθρωμένη, με ίσες ευκαιρίες για όλους, για υγεία και παιδεία, για
πληροφόρηση μη εξαρτώμενη από ατομικά και επιχειρηματικά κέρδη• με κοινωνικοποιημένη παραγωγή στους
βασικούς τομείς, όπως φάρμακα, όπλα, ναυπηγεία κ.λπ, και πλήρη κοινωνικό έλεγχο σε όλους τους άλλους
σημαντικούς τομείς. Και, βέβαια Δημοκρατία πλήρη και όχι μόνο πολιτική. Αγώνας δηλ. για μία κοινωνία
ανθρώπινη, αυτοπροστατευόμενη και αυτορύθμιζόμενη οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.
Αυτά, φυσικά, για να κατορθωθούν, έστω και βαθμιαία, απαιτείται απαλλαγή από λεόντειους οργανισμούς
και άμεσα από Ε.Ε και το ΕΥΡΩ της, μέσα στην οποία αποκλείεται εξ ορισμού οποιαδήποτε πρόοδος και
ελπίδα. Καλές σχέσεις με όλους, αλλά με αμοιβαίο όφελος. Και, βέβαια, με συνεχώς κοινωνικά ελεγχόμενες
ηγεσίες, ηγεσίες πλήρως Ελληνικές, χωρίς καμία ξένη ή εντόπια εξάρτηση.

Τι, τελικά, ψηφίζουμε;
Τα παραπάνω δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε σε προεκλογική περίοδο, για εκλογές που δεν παίρνουμε
μέρος, αυτά όμως καθορίζουν τους όρους επιλογής της ψήφου μας, με την επίγνωση, ότι ΚΑΝΕΝΑ δεν πληροί
όλους τους βασικούς, τουλάχιστον, τομείς της πολιτικής μας πρότασης, υποχρεωμένοι όμως να ψηφίσουμε, αφού
αποκλείουμε την Αποχή, το Λευκό και το Άκυρο.
Ποιοι αποκλείονται
Δεν ψηφίζουμε, κατ'αρχήν, κανένα από τα παλιά και νέα μνημονιακά κόμματα, που απεργάζονται ή, έστω,
ανέχονται τη καταστροφή της Ελληνικής κοινωνίας και της χώρας μας, υπακούοντας στα κελεύσματα των
αφεντικών τους με αντάλλαγμα (δοτή) εξουσία, κέρδη και «ασφάλεια» γι'αυτά, σε βάρος και «πάση θυσία» όλων
των άλλων, του 90% των Ελλήνων πολιτών• εξαπατώντας και αποπροσανατολίζοντάς τους συνεχώς με τον
«αγώνα»(!) τους κατά της... διαφθοράς, χωρίς, την οποία κανένα εξαρτημένο καθεστώς δεν μπορεί να επιβιώσει…
Αυτά επιδιώκουν όσοι «κερδίσουν», δυστυχώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, και «κυβερνήσουν ή
συγκυβερνήσουν» μετά τις εκλογές αυτές ή και τις αμέσως επόμενες Τουλάχιστον δε θα έχει κανένας τύψεις ότι
συνέβαλε (ή ανέχτηκε) στην απογοήτευση, την απόγνωση και την οργή των πολλών, που θα ακολουθήσουν
νομοτελειακά.
Και αυτοί είναι:
Η Ν.Δ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ, ο Β. Λεβέντης(!), ή «Χρυσή Αυγή» (φυσικά), το ΚΚΕ (δυστυχώς).
Οι δύο πρώτοι, οι στυλοβάτες του συστήματος, εξαρτημένοι διαχρονικά από τους ξένους (και εντόπιους) πάτρονές
τους έχουν τη «δικαιολογία» ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν σε βάρος του ελληνικού λαού και της χώρας μας
και που τώρα επιβάλλουν αυστηρότερα τα μνημόνια των Ε.Ε. και ΗΠΑ(!) ήσαν, τα δικά τους, φανερά ή μόλις
καλυμμένα, προγράμματα, που «νομιμοποιούνταν» με την ψήφο όσων βολεύονταν μ'αυτους ή (αφελείς ή...)
πείθονταν από τα απερίγραπτα Μήντια
Το ΠΟΤΑΜΙ, (το νέο φρούτο) ο Λεβέντης, δημιουργήματα, εν μία νυκτί, των απολύτως εξαρτημένων
ΜΜΕ, μνημονιακά ως το κόκκαλο, έχουν κύριο στόχο την αποδυνάμωση των «μεγάλων», τον εξευτελισμό και
γελοιοποίηση του πολιτικού συστήματος (ώστε να είναι πιο ευάλωτο) και την αποτροπή να τίθενται πραγματικά
ερωτήματα και θέσεις για υπαρκτά μεγάλα ζητήματα, όπως τον αφελληνισμό της χώρας και την πλημμύρα των
λαθρομεταναστών με τα «ανοικτά σύνορα» με την κατηγορία ότι αυτά τα αναφέρει η (απεχθής) Χρυσή Αυγή, που
όμως καπηλεύεται και τον ελληνισμό (όταν «πούλησαν» την Κύπρο) και τη λαθρομετανάστευση (όταν
χρησιμοποιούν(!) τους λαθρομετανάστες οι ίδιοι στις μονάδες κρούσης τους!).
Και το ΚΚΕ; θεωρείται από πολλούς ως το κατεξοχήν αντισυστημικό (παρ'ότι απολαμβάνει όλα τα
προνόμια του συστήματος και της «αστικής»(!) Δημοκρατίας) και αντιμνημονιακό κόμμα. Δεν είναι έτσι. μάχεται
και μάλιστα με πρωτοφανή οξύτητα σε όποιον ζητά την έξοδο από το ΕΥΡΩ, άρα και από τα μνημόνια που αυτό
και η Ε.Ε. επιβάλλουν. Γιατί άραγε;
Μένουν οι νέοι (ακόμη χειρότεροι πλέον) μνημονιακοί, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ. Αποδείχτηκαν οι
απόλυτοι πολιτικοί απατεώνες. Με θράσος χιλίων πιθήκων λένε πως δεν ήξεραν, δεν φανταζόταν, δεν είχαν πείρα
και ότι εκβιάστηκαν να κάνουν τα ακριβώς αντίθετα όσων υποσχέθηκαν! Και γιατί δεν παραιτούνταν, πριν να
υπογράψουν το 3ο μνημόνιο της τέλειας καταστροφής; Πάρα ταύτα μπορεί, έστω και διστακτικά, να τους
ξαναβγάλουν στην Κυβέρνηση. Τους χρειάζονται, για να εφαρμόσουν (και) αυτοί, όσα υπέγραψαν και ψήφισαν,
αλλά και για άλλο λόγο, ακόμη χειρότερο. Κυρίως οι Αμερικάνοι θέλουν να ξεμπερδεύουν με τους «ατίθασους
Έλληνες» και να «κλείσουν» όλα τα εθνικά μας θέματα και γι' αυτό χρειάζονται τον Τσίπρα και όλα τα
Φλαμπουράρικα παππάκια του, με όλους τους ανθέλληνες που ήδη διέπρεψαν στην Παιδεία, τη Δικαιοσύνη και
στα στίφη της λαθρομετανάστευσης. Δυστυχώς !
Ποιοι μπορούν να πάρουν την ψήφο μας
Δεν είναι σίγουρο ότι όλοι τους ανήκουν και πλήρως στο ελληνικό τόξο της πολιτικής. Όμως τα ΜΛΚΚΕ (μ.λ), η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΛΑΕ του Π. Λαφαζάνη (άργησε πολύ όμως...) δεν ψήφισαν ποτέ Μνημόνια,
θέλουν έξοδο από το ΕΥΡΩ και ουσιαστικά (και ρητά οι δύο πρώτοι) και από την Ε.Ε., προϋπόθεση για όποια
πορεία, πρόοδο και ανάπτυξη τουλάχιστον ειδικά η «Λαϊκή Ενότητα» αποτελεί τη μόνη κοινοβουλευτική απειλή
για το συρφετό των παλιών και νέων υποστηρικτών της υποταγής και της καταστροφής της Ελλάδας, γι’ αυτό και
όλοι την πυροβολούν ανενδοίαστα.
Δε λύνονται όλα με τις εκλογές, ίσως ισχύει το αντίθετο. Και πάντως ο Αγώνας για την ΕΘΝΙΚΗ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ συνεχίζεται ισχυρότερος.

