Αφιερώστε λιγο από τον χρονο
σας ,διαβαστε αυτό το κειμενο
ηρθε
η
ωρα
επιτελους
ο
καθενας μας να αντιμετωπιση
την αληθεια …
Ο χειρότερος πόλεμος είναι ο ”αόρατος”
πόλεμος και είναι αυτός που μαίνεται
αιώνες τώρα μέσα στην ίδια μας την
Πατρίδα ! Χάνουμε τις μάχες τη μία μετά
την άλλη γιατί δεν έχουμε ίχνος τακτικής.
Πεδίο μάχης δεν είναι μόνο το στρατιωτικό έδαφος, αλλά ο
Πολιτισμός, η Ψυχή , η Φυλή, τα Ήθη, η Παιδεία, η Ιστορία, η
Γλώσσα και η Οικονομία. Όλα αυτά τα πεδία μαχών αποτελούν το
σύνολο του Πολέμου !

Η φύση του Πολέμου έχει αλλάξει κι εμείς δυστυχώς δεν έχουμε
εμπεδώσει ακόμη, πως ο εχθρός μας πολεμάει μέσα από το
καθημερινό δελτίο ειδήσεων, μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από
τα συναισθήματα, μέσα από τα σχολεία μας, μέσα από κάθε τι που
τρώμε, αναπνέουμε και πίνουμε, μέσα από το ίδιο μας το
Σύνταγμα και από κάθε τι καθημερινό, απλό και συνηθισμένο.

Κατάφεραν

να

κάνουν

τον

Έλληνα

να

σκέφτεται μονοδιάστατα μέσα από τη
δογματική σκέψη και την παραπαιδεία για
ν’ αργήσει πολύ να καταλάβει πως μας
έχουν κηρύξει ιδεολογικό, δημογραφικό,
οικονομικό, πολιτιστικό, φυλετικό, Εθνικό
και ότι άλλο είδος πολέμου υπάρχει.
Με αυτούς τους δόλιους τρόπους κατάφεραν να σταματήσουν εδώ
και είκοσι αιώνες την επέκταση του Ελληνισμού και πέτυχαν
σοβαρότατα πλήγματα μολύνοντας τη φύση, το περιβάλλον, τις
τροφές , το νερό , την υγεία μας, τη Νοημοσύνη μας και τώρα
έφτασαν προ των Πυλών να μολύνουν την πάλαι ποτέ αμόλυντη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ !

Αναβαθμίστε την Ελληνική πολεμική σκέψη Έλληνες να γίνετε
οπλίτες, ανοίξτε τους περιορισμένους ορίζοντες σας, γιατί ο
πόλεμος αυτός είναι τρισδιάστατος και αν συνεχίσουμε να
βλέπουμε μονοδιάστατα δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πλεονέκτημα
έναντι του εχθρού και θα καταλήξουμε πολύ σύντομα στην
αυτοεξόντωση..
και τον αυτοαφανισμό μας !!!

Λεωνιδας Αλεξανδρου
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
«Χάσαμε την Σαμοθράκη STOP – Βαριές
ημέτερες απώλειες STOP» – Πώς τελείωσε
άδοξα ο…

“Πρόσφυγας” άσυλο… Σας λένε ψέματα!
Ο ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ… ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΚΕ ΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ: Κανένας κλέφτης ή απατεώνας
δεν θα διώκεται πια αν ο παθών δεν
υποβάλει μηνυση…..

Δόθηκε η εντολή από τον ΟΗΕ:
Ξεκινάει ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ στην Ελλάδα
(ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ)
ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Δείτε γιατί έρχονται οι “πρόσφυγες” στην
Ελλάδα και πως τους περιμένουν οι…free
τραπεζικές κάρτες (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΕΡΓΗ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/10/15/afieroste-ligo-tonchrono-sas-diavaste-to-keimeno/

Ενταφιάστηκαν σήμερα στην
Κλεισούρα
85
Έλληνες
στρατιώτες που έπεσαν στην
μάχη του έπους του ’40
Τελετή ενταφιασμού οστών Ελλήνων Πεσόντων στην Αλβανία κατά
τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο 1940-1941 (Κλεισούρα, 1.8.2019)
Φωτογραφία από: epiruspost.gr

Την Πέμπτη, 1η Αυγούστου 2019, και ώρα 12.00, στο Στρατιωτικό
Κοιμητήριο της Κλεισούρας στην Αλβανία, πραγματοποιήθηκε, με
όλες τις τιμές, θρησκευτική τελετή ενταφιασμού των οστών
ογδόντα-πέντε (85) Ελλήνων Πεσόντων στρατιωτικών του ΕλληνοΙταλικού πολέμου που ανευρέθησαν στο πλαίσιο εφαρμογής της
διμερούς Συμφωνίας Ελλάδος-Αλβανίας του 2009 για την
Αναζήτηση, Εκταφή, Προσδιορισμό Ταυτότητας και Ενταφιασμό των
Ελλήνων Πεσόντων στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία το
1940-1941.

Στην τελετή, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ.
Δημητρίου, παρέστησαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου
Άμυνας, της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, καθώς και της
Ένωσης Συγγενών και Φίλων Πεσόντων.

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ικανοποίηση που
σχεδόν 70 χρόνια μετά την θυσία τους, οι ψυχές των Ελλήνων
πεσόντων στρατιωτικών θα αναπαυθούν επιτέλους εν ειρήνη και
χαιρετίζει τη συνεργασία με την αλβανική πλευρά στο ιδιαίτερα
ευαίσθητο και ανθρωπιστικό αυτό ζήτημα, τονίζοντας τη σημασία
που αποδίδει στην ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών επί του
πεδίου και την πλήρη εφαρμογή της διακρατικής αυτής συμφωνίας
Ελλάδος-Αλβανίας.

ΠΗΓΗ:http://greeknation.blogspot.com/2019/08/85-40.html

«Μάχη»
στη
Βουλή:
Ψήφος
εμπιστοσύνης
στη
σκιά
κοτερολογίας και παροχών Δείτε live
Μέσα σε βαρύ κλίμα για την κυβέρνηση, λόγω «κοτερολογίας» και
όχι μόνο, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο
εμπιστοσύνης.

Η διαδικασία προκλήθηκε από την κατάθεση πρότασης μομφής κατά
του Παύλου Πολάκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετέτρεψε σε διαδικασία παροχής
ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του
Συντάγματος και 141 του Κανονισμού της Βουλής.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της ΝΔ Νίκος Δένδιας έθεσε το ζήτημα αν είναι σύννομη με τον
Κανονισμό της Βουλής η μετατροπή της πρότασης μομφής κατά ενός
υπουργού, σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση συνολικά και
ζήτησε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω την διαδικασία. Την
πρόταση απέρριψε ο πρόεδρος της Βουλής.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι πολιτικοί αρχηγοί και η
συζήτηση θα κλείσει σε δύο ημέρες, με το «ντιμπέιτ» των δύο
μονομάχων, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, το βράδυ της
Παρασκευής, λίγο πριν από την ονομαστική ψηφοφορία.

Η ατζέντα και το πολιτικό πλαίσιο της συζήτησης είναι
εξαιρετικά αρνητικά για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά για τον

πρωθυπουργό.

Οι διακοπές στο κότερο του εφοπλιστή Παναγόπουλου, αλλά και οι
αποκαλύψεις για την τραγωδία στο Μάτι και οι βαριές ευθύνες
της κυβέρνησης για το πλήρες μπάχαλο του κυβερνητικού
μηχανισμού, αναμένεται να κυριαρχήσουν στη συζήτηση και να
φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Αλέξη Τσίπρα.

Το μόνο «χαρτί» του πρωθυπουργού είναι οι παροχές που
εξήγγειλε χθες από το Ζάππειο, οι ο οποίες ωστόσο αναμένεται
να επικριθούν σκληρά από την αντιπολίτευση.

Δείτε live την «αναμέτρηση» από τη Βουλή:

Τσίπρας: Ζητώ εκ νέου την εμπιστοσύνη της Βουλής και των
πολιτών

«Ζητάω εκ νέου την εμπιστοσύνη της Βουλής πάνω σε ένα σχέδιο
ανάταξης και στήριξης της ελληνικής οικονομίας που
παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα. Το σχέδιο αυτό αφορά το
σήμερα, το αύριο αλλά και την επόμενη τετραετία, αφορά την
επιτάχυνση της πορείας μεταστροφής της χώρας μας στην
κανονικότητα και την επιστροφή των πολλών στην ευημερία»
τόνισε ξεκινώντας ο πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα -Φωτογραφία: Nikos Libertas / SOOC
Επίθεση Τσίπρα στον Μητσοτάκη: «Είναι κρυπτόμενος»

Ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε διαμαρτυρίες από τα έδρανα της ΝΔ
λέγοντας πως «δεν ήρθα να αντιπαρατεθώ με τον κρυπτόμενο κ.
Μητσοτάκη. Του έχω ζητήσει επανειλημμένως να κάνουμε
αντιπαράθεση για τα θέματα της οικονομίας, της χώρας. Δεν ήρθα
να αντιπαρατεθώ μαζί του στον κιτρινισμό και την μαύρη
προπαγάνδα στα οποία είναι ασυναγώνιστος ούτως ή άλλως».

Ο Αλέξης Τσίπρας ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Πείτε μου
ποιος είναι ο λόγος που αρνείστε μια τηλεοπτική αναμέτρηση;
Γιατί κρύβεστε; Θέλετε τον Πρωτοσάλτε να σας δίνει
μηνυματάκια; Ελάτε να αντιπαρατεθούμε».

«Πολακειάδα και κιτρινισμός»

«Αναρωτιέμαι για το ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο της Ν.Δ.
Μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός δεν έχει ακούσει μια θετική
πρόταση από τη Ν.Δ. Το μόνο που έχει ακούσει είναι ότι ο κ.
Μητσοτάκης δεν συμπαθεί τον κ. Πολάκη. Με τα κουτσομπολιά, τον
κιτρινισμό, τη λάσπη, τις δολοφονίες χαρακτήρων θα πάτε στις
εκλογές;»

«Πάτε στις εκλογές με την «Πολακειάδα», τον κιτρινισμό και τη
μαύρη προπαγάνδα γιατί θέλετε να κρύψετε το πραγματικό σχέδιο
που έχετε, το οποίο είναι το ίδιο με εκείνο του ΔΝΤ»
υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια έμμεση αναφορά στα όσα του
καταλογίζει η αντιπολίτευση για τις «σκαφάτες» διακοπές.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα της Βουλής για την ψήφο εμπιστοσύνης
-Φωτογραφία: Nikos Libertas / SOOC
«Ηρθα να αντιπαρατεθώ με το σχέδιο Μητσοτάκη»

Για να προσθέσει: «Ήρθα για να αντιπαρατεθώ με το πολιτικό
σχέδιο του Κ. Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο με αυτό
που έριξε τη χώρα στα βράχια, που οδήγησε στην χρεοκοπία, που

οδήγησε στην ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού, αφάνισε το 1/3 της
οικονομίας, έριξε στον Καιάδα τους συνταξιούχους»
υποστηρίζοντας πως «αυτό το σχέδιο και το πρόγραμμα επιθυμεί
να εφαρμόσει πάλι η παράταξη της Ν.Δ. και πάλι».Απαντώντας
στις αιτιάσεις της ΝΔ είπε πως τα μέτρα που εξήγγειλε «δεν
είναι δώρα είναι η δικαιοσύνη. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε
να κάνουμε για τους πολλούς και είναι η αρχή μιας νέας δίκαιης
ανάπτυξης για τη χώρα».Για να προσθέσει: «Ήρθα για να
αντιπαρατεθώ με το πολιτικό σχέδιο του Κ. Μητσοτάκη. Είναι το
ίδιο ακριβώς σχέδιο με αυτό που έριξε τη χώρα στα βράχια, που
οδήγησε στην χρεοκοπία, που οδήγησε στην ταπείνωση ενός
ολόκληρου λαού, αφάνισε το 1/3 της οικονομίας, έριξε στον
Καιάδα τους συνταξιούχους» υποστηρίζοντας πως «αυτό το σχέδιο
και το πρόγραμμα επιθυμεί να εφαρμόσει πάλι η παράταξη της
Ν.Δ. και πάλι».

Ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα «αν με το δικό μας σχέδιο θα
αισθανθούν οι πολίτες τα οφέλη από την έξοδο από τα μνημόνια».

«Καλώστονα κι ας άργησε» αναφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις
μπήκε στα υπουργικά έδρανα ο Παύλος Πολάκης -Φωτογραφία:
Intimenews
«Δεν είναι δώρα και παροχές τα μέτρα που εξήγγειλα»

Επικαλούμενος διαρκώς τα μέτρα που εξήγγειλε από το Ζάππειο, ο
πρωθυπουργός υποστήριξε πως «η δίκαιη ανάπτυξη μπορεί να δώσει
μέρισμα για τους πολλούς» θέτοντας το ερώτημα: «Θα συνεχίσουμε
το δρόμο για μια στρατηγική που θα προβάλλει τα συμφέροντα των
πολλών, για μια δίκαιη ανάπτυξη ή θα γυρίσουμε πίσω;»

«Η μόνη μας έγνοια ήταν οι ανάγκες των πολλών… Ποτέ δεν
πανηγυρίσαμε εμείς και ας ρίξαμε 10 μονάδες την ανεργία. Δεν
πανηγυρίζουμε γιατί είναι δύσκολος ο δρόμος. Όχι δεν γυρίσαμε
στο 2009. Οι συντάξεις ήταν δύο επιπλέον όχι μία που δίνουμε
σήμερα αλλά οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν

φτάσει ακόμα σε αυτό, αλλά δίνουμε όμως στους πολλούς» είπε
και επανέλαβε ότι τα μέτρα αυτά «είναι μόνιμα και για το 2019
και για το 2020 και για τα επόμενα χρόνια».

Ο πρόεδρος της ΝΔ παίρνοντας τον λόγο είπε: «Ακούγοντάς σας με
προσοχή, κατάλαβα γιατί δεν θέλατε ποτέ να γίνει συζήτηση για
την πρόταση μομφής κατά του κ. Πολάκη. Η πρόταση αυτή δεν
αφορά τα πεπραγμένα του στο υπ. Υγείας, αφορά τη συμπεριφορά
του το ήθος και το ύφος της εξουσίας που ίδιος αποπνέει.
Έρχεστε σήμερα εδώ και ταυτίζεται απόλυτα με αυτές τις
συμπεριφορές».

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλεί με τον
Φωτογραφία: Nikos Libertas / SOOC

Γιάννη

Δραγασάκη

-

Ανέφερε επίσης πως «επιστρέψαμε με τους καλύτερους όρους από
ποτέ στις διεθνείς αγορές» και πως «πετύχαμε και είμαστε
περήφανοι για αυτό, να βγάλουμε τη χώρα από την μνημονιακή

περιπέτεια στην οποία οδηγήθηκε 9 χρόνια πριν σε αυτήν εδώ την
Βουλή και σήμερα είμαστε εδώ με σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας». «Σαν σήμερα, πριν από 9 χρόνια, μπήκαμε στην
τραγωδία των μνημονίων. Επειδή εκείνοι που κυβερνούσαν είχαν
αφήσει τη χώρα ανοχύρωτη, στο πελατειακό κράτος και τη
διαφθορά. Μια χώρα που σπαταλούσε πολλά για χάρη των λίγων και
ελάχιστα για χάρη των πολλών» είπε ο πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος στην ΝΔ είπε: «Όλα όσα εξαγγείλαμε ένα προς ένα
θα τα ψηφίσετε… να λέτε ναι σε όλα… εκτός αν θέλετε να πείτε
όχι θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε… Τα δικά σας είναι αυτά; Τα
δικά σας μέτρα ήταν λεηλασίας του ελληνικού λαού».

Μητσοτάκης: «Νατος, νάτος, ο Τσίπρας ο σκαφάτος»

Ανεβαίνοντας στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τις
προθέσεις του εξ αρχής. «Από τον Πολάκη στο Μάτι, από το Μάτι
στα κότερα και από εκεί στη χθεσινή φιέστα των απεγνωσμένων
φαν της δημαγωγίας» είπε, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες
Τσίπρα «τυράκια στη φάκα των εκλογών που τρέμετε».

Οπως είπε ο πρόεδρος της ΝΔ «προσπαθήσατε φιλότιμα να αλλάξετε
την ατζέντα» για να προσθέσει με δηκτικό τρόπο: «Το ηθικό σας
πλεονέκτημα βούλιαξε στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου. Εκεί
που σας φώναζαν κάποτε νάτος νάτος ο πρωθυπουργός, τώρα θα σας
φωνάζουν νάτος νάτος ο Τσίπρας ο Σκαφάτος… Από την αριστερά
των καταλήψεων στην αριστερά του κότερου».

Ο πρόεδρος της ΝΔ παίρνοντας τον λόγο είπε: «Ακούγοντάς σας με
προσοχή, κατάλαβα γιατί δεν θέλατε ποτέ να γίνει συζήτηση για
την πρόταση μομφής κατά του κ. Πολάκη. Η πρόταση αυτή δεν
αφορά τα πεπραγμένα του στο υπ. Υγείας, αφορά τη συμπεριφορά

του το ήθος και το ύφος της εξουσίας που ίδιος αποπνέει.
Έρχεστε σήμερα εδώ και ταυτίζεται απόλυτα με αυτές τις
συμπεριφορές».

Οπως ξεκαθάρισε «θα συζητήσουμε για την οικονομία αφού
συζητήσουμε για το μείζον για το αντικείμενο της πρότασης
δυσπιστίας όπως εμείς την καταθέσαμε».

«Αν θέλετε ντιμπέιτ, προκηρύξτε τώρα εκλογές»

Ο πρόεδρος της ΝΔ παίρνοντας τον λόγο είπε: «Ακούγοντάς σας με
προσοχή, κατάλαβα γιατί δεν θέλατε ποτέ να γίνει συζήτηση για
την πρόταση μομφής κατά του κ. Πολάκη. Η πρόταση αυτή δεν
αφορά τα πεπραγμένα του στο υπ. Υγείας, αφορά τη συμπεριφορά
του το ήθος και το ύφος της εξουσίας που ίδιος αποπνέει.
Έρχεστε σήμερα εδώ και ταυτίζεται απόλυτα με αυτές τις
συμπεριφορές».

Οπως ξεκαθάρισε «θα συζητήσουμε για την οικονομία αφού
συζητήσουμε για το μείζον για το αντικείμενο της πρότασης
δυσπιστίας όπως εμείς την καταθέσαμε».

Σχολιάζοντας την αναφορά Τσίπρα για ντιμπέιτ, ο κ. Μητσοτάκης
είπε: «Είπατε να συζητήσουμε έστω και στη Βουλή κ. Τσίπρα; Εδώ
συζητάμε κύριε Τσίπρα δεν είμαστε τηλεπερσόνες να πηγαίνουμε
στα κανάλια να ασχολούμαστε για το ποιος θα κάνει νούμερα εδώ
είναι ο ναός της Δημοκρατίας κύριε Τσίπρα εδώ θα συζητήσουμε
και εδώ θα απολογηθείτε. Αν θέλετε τηλεοπτικό διάλογο
προκήρυξε τώρα βουλευτικές εκλογές και θα κάνουμε όσα debate
θέλετε όταν κλείσει η Βουλή» Για να προσθέσει: «Τολμώ την
πρόβλεψη: Στις 26 Μαΐου 2001 ένας θα γελάει και ένας θα κλαίει
και η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει την μεγάλη πολιτική νίκη που

θα οδηγήσει στην μεγάλη πολιτική αλλαγή».

ΠΗΓΗ:https://www.iefimerida.gr/politiki/boyli-psifos-empistosy
nis-sti-skia-koterologias-parohon

