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(συνέχεια στη σελ. 5)

(συνέχεια στη σελ. 2)
ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Στις 22/11/15 πραγματοποιήθηκε η Σύνο-

δος μελών του ΑΣΚΕ. Εκτός της πολιτικής εισή-
γησης που έγινε και των αποφάσεων που πάρθη-
καν (στην επόμενη «Ε»), η Σύνοδος συζήτησε και 
επικύρωσε τις παρακάτω αποφάσεις της Εκτελε-
στικής Επιτροπής:

1)  Το ΑΣΚΕ με ανακοίνωσή του κάλεσε 
τους ψηφοφόρους κατά το δημοψήφισμα να ψηφί-

Γνωστοποίηση
Στις 19 Δεκεμβρίου 2015 ώρα 11 θα τελε-

στεί επιμνημόσυνη δέηση για τη συμπλήρωση 
ενός χρόνου (φαίνεται σαν μόλις χθες...) από 
την απώλεια του Νίκου Καργόπουλου, στο 
μνήμα του, στο νεκροταφείο Ηλιούπολης. Θα 
είμαστε όλοι εκεί.

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
Ραγδαίες και συνεχείς είναι οι εξελίξεις  το 

τελευταίο χρονικό διάστημα, στην ευρύτερη περι-
οχή μας καθώς και στο εσωτερικό της χώρας και η 
κατάσταση παρουσιάζεται τόσο ρευστή, ώστε να 
προκαλεί σύγχυση, ανησυχία αλλά και κρυφές ελ-
πίδες σε πολλούς.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΗ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

 Πρόσφατη είναι η εκατόμβη αθώων πο-
λιτών στο Παρίσι, με θύτες Γάλλους και Βέλγους 
πολίτες αραβικής καταγωγής, η τρομοϋστερία στις 
Βρυξέλλες και στις άλλες δυτικές  πρωτεύουσες, 
κυρίως της κεντρικής Ευρώπης. Κυβερνήσεις που 
στήριξαν και στηρίζουν τους τζιχαντιστές με όπλα 
και  άλλα εφόδια, για να διώξουν τον Άσαντ, όπως 
πριν λίγα χρόνια τον Καντάφι, τώρα    υποκριτικά 
στρέφονται εναντίον τους. Καμώνονται, επίσης,  
ότι αγνοούν τις συνθήκες γκέτο μέσα στις χώρες 
τους με στρατιές ανέργων και κοινωνικά αποκλει-
σμένων πολιτών τους αραβικής καταγωγής, κυρίως 
νέων,   που αποτελούν την πρώτη ύλη στρατολόγη-
σης από  φανατικούς ή και από σκοτεινές κρατικές 
υπηρεσίες. Αλλωστε ο φόβος είναι όπλο της κάθε 
είδους εξουσίας, όπως π.χ. το μακελειό στο Παρί-
σι ανέβασε την πεσμένη δημοτικότητα του Ολάντ  
και ενίσχυσε την πολεμική της  βιομηχανία. Ομως 
δε γίνεται λόγος για τα διπλάσια θύματα με το 
ρωσικό αεροπλάνο στο Σινά ούτε για τα θύμα-
τα των εκρήξεων στο Λίβανο.

Η υποκρισία των δυτικών χωρών   με τους  

ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Η πιο άμεση, μεγάλη απειλή κατά της 

Ελλάδας
Σημερινή κατάσταση

Τώρα, τέλη Νοέμβρη, όλοι που θέλουν 
ή θελήσουν να ζουν Ελληνικά, με ό,τι αυτό 
προϋποθέτει και συνεπάγεται, γνωρίζουν, ήδη, τις 
επιπτώσεις της λαθραίας (είτε αρέσει είτε όχι η λέξη 
στους κύριους δημιουργούς της τωρινής σημασίας 
της) μετοίκησης(!) στη χώρα μας ή, ολίγοι αυτοί, 
μέσω της Ελλάδας (που και μόνο το όνομά της 
προκαλεί, επιεικώς, αλλεργία στους παραπάνω).

 Μόνο το τελευταίο οκτάμηνο μας 
«επισκέφτηκαν», επίσημα, 750.000 (μόνο το 20% 
των οποίων είναι πρόσφυγες), που προστέθηκαν 
στα εκατομμύρια από τον περίγυρο, από Μέση και 
Απω Ανατολή και από την περί την Σαχάρα Αφρική. 
Τώρα μεθοδεύεται η δημιουργία hot spots (θερμές 
κηλίδες !!) στα ανατολικά νησιά μας, από Λέσβο 
μέχρι Ρόδο, για μόνιμη ή «προσωρινή» διαμονή, 
και πολλαπλάσια άλλα σε ολόκληρη τη χώρα μας.

Τι σημαίνει και τι θα σημάνει αυτό για την 
Ελλάδα δε χρειάζεται να το αναλύσουμε. Το ζούμε 
ήδη.  Το μόνο που πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι 
το τι συνέβη για τους αυτόχθονες από ανάλογα 
φαινόμενα στο ιστορικό παρελθόν. Τι απέγινε 
με τον πολιτισμό και τους δημιουργούς του στη 
Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την επέλαση 
των ανθρωποειδών γερμανικών φύλων, τι απέγιναν 
οι κάτοικοι της Βόρειας (νομαδικοί) και Νότιας και 
οι υψηλοί πολιτισμοί και οι δημιουργοί τους της 
περί τον Ισημερινό Αμερικής. Αυτά μόνο αρκούν 
για να κατανοήσουμε τι επιδιώκουν οι «φίλοι» 
και εχθροί μας και τα εδώ, πολυάριθμα δυστυχώς, 
τσιράκια τους.

(συνέχεια στη σελ. 6)
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(συνέχεια από τη σελ. 1 ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
τζιχαντιστές φαίνεται και από το γεγονός της επι-
βολής εμπάργκο το 2011 από την Ε.Ε. , όταν δηλ. 
ξεκίνησε η προσπάθεια ανατροπής του Άσαντ,  στις 
εξαγωγές συριακού πετρελαίου και της άρσης του 
τον Απρίλιο του 2013, όταν πλέον τις πετρελαιοπη-
γές κατείχαν οι τζιχαντιστές, και όχι ο Άσαντ, και 
μάλιστα το πουλούσαν λαθραία σε πολύ χαμηλές 
τιμές, κυρίως στην  Τουρκία. Αυτό βόλευε και βο-
λεύει τη Δύση, που πιέζει έτσι τη Ρωσία, όπως και 
τη Βενεζουέλα,  με τη διεθνή πτώση της τιμής του 
πετρελαίου. Επίσης αραβικές χώρες σύμμαχες των 
ΗΠΑ,  όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ κ.λ.π., 
υποστηρίζουν με κάθε μέσο τους τζιχαντιστές, ενώ 
οι ΗΠΑ τους βομβαρδίζουν, χωρίς, όμως, να θίγουν 
ούτε κεραία  από την παραγωγή και  διακίνηση του 
πετρελαίου τους, από το οποίο μαζί με το λαθρε-
μπόριο αρχαιοτήτων αποκομίζουν πολλά εκατομ-
μύρια δολάρια ημερησίως! Αξιοπερίεργο, επίσης, 
είναι ότι δεν καταφέρονται καθόλου  κατά του Ισ-
ραήλ, ενώ με τις επιμελώς προσεγμένες βιντεο-
σκοπήσεις αποκεφαλισμών και άλλων ωμοτή-
των δείχνουν σαν να επιζητούν τη διευκόλυνση 
της  επέμβαση εναντίον τους... 

Οι ωμές  επεμβάσεις των ισχυρών κρα-
τών της Δύσης, που διαλύουν  τις αραβικές χώ-
ρες προκειμένου να καταληστεύσουν  το πετρέλαιο 
και τις άλλες ενεργειακές πηγές τους, έχει, εκτός 
από τα εκατομμύρια προσφύγων, και άλλες παρά-
πλευρες απώλειες στις ισορροπίες της περιοχής. 
Δημιούργησαν μια τεράστια ασταθή περιοχή απο-
δυναμώνοντας   το Ισραήλ και ισχυροποιώντας  το 
Ιράν, ενώ η Ρωσία που στηρίζει τον Ασαντ (αλλιώς 
θα είχε ήδη πέσει) εμφανίζεται πλέον ως ο ισχυρός 
παίκτης στην περιοχή ζητώντας μερίδιο και αυτή 
από τη λεία. Δημιούργησαν, έτσι, δυστυχία στους 
λαούς, με στρατιές προσφύγων που κατευθύνονται 
προς την Ευρώπη.

 Η Τουρκία επιχειρεί να έχει ρόλο στην πε-
ριοχή, για να αποτρέψει τη   δημιουργία κουρδικού 
κράτους στη βόρεια Συρία, ενώ ενισχύει τους τζι-
χαντιστές ακολουθώντας μια μεγαλομανή πολιτι-
κή, που ασκεί προσωπικά ο Ερντογάν. Μπροστά 
στον κίνδυνο και στο άγχος του να βρεθεί έξω από 
τη μοιρασιά, μετά την  πρωτοβουλία Ολάντ, τον 
έκανε να καταρρίψει, με αστείες δικαιολογίες,  το 
ρωσικό αεροπλάνο, με συνέπεια όχι μόνο να απο-
μονωθεί απ’ όλους τους δυτικούς,  αλλά  να κινδυ-
νεύει πλέον η θέση του εσωτερικά, μια και οι Ρώ-
σοι, όπως φαίνεται, έχουν στόχο να τον αποδυνα-
μώσουν. Η Τουρκία ρέπει ραγδαία προς την αστά-
θεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ» ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Τα μανιχαϊστικά στερεότυπα της λεγόμενης πολιτι-

κής ορθότητας που προωθούν οι δυτικές ελίτ  στις 
κοινωνίες ξορκίζουν ό,τι έχει να κάνει με το έθνος 
(όπου αυτό υπάρχει), υμνούν το υπερεθνικό, ξορ-
κίζουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τις παραδόσεις, 
την ιστορία, τη θρησκεία και κάθε ιδιοπροσωπία 
που διαμορφώνει τη συλλογική συνείδηση και τα 
ενοποιητικά στοιχεία ενός λαού.    Μιλάνε για πα-
γκοσμιοποίηση, για πολυπολιτισμικότητα. Να εί-
μαστε π.χ. «Ευρωπαίοι» ανοιχτοί να δεχόμαστε 
εκατομμύρια παράνομους επήλυδες, να καταρ-
γήσουμε το μάθημα της ελληνικής ιστορίας, των 
θρησκευτικών, να μαθαίνουμε ελλιπέστατα ελ-
ληνικά και να  ξέρουμε άπταιστα τις ξένες γλώσ-
σες των επικυρίαρχων. 

Οι άρχουσες τάξεις των ισχυρών δυτι-
κών κρατών (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμα-
νία), ενώ προωθούν τα δικά τους εθνικά συμφέ-
ροντα, επιδιώκουν να διαλύσουν τα πιο αδύνατα 
έθνη-κράτη για να επιβάλλουν μέσω υπερεθνικών 
θεσμών την κυριαρχία τους. Δηλ. οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις τους (τράπεζες, πολυεθνικές κ.λ.π.) να λυ-
μαίνονται ασύδοτες τον εθνικό τους πλούτο και τις 
πλουτοπαραγωγικές τους πηγές. Υποχρεώνουν τις 
ελίτ των χωρών αυτών, με αντίτιμο την προστασία 
τους, να εκχωρούν εθνική κυριαρχία σε υπερεθνι-
κά όργανα μέσω των οποίων επιχειρείται η άλωση  
χωρών και η διάλυση των   κοινωνιών τους με την 
εξαφάνιση της μεσαίας τάξης μέσω των άγριων 
νεοφιλεύθερων πολιτικών λιτότητας και την είσο-
δο μυριάδων λαθρομεταναστών, που αλλοιώνουν 
την πληθυσμιακή σύνθεση.

Η κατάσταση θα χειροτερεύσει με τη δια-
βόητη συμφωνία ΤΤΙΡ (Διατλαντική σχέση εμπο-
ρίου και επενδύσεων)  μεταξύ Ε.Ε.-ΗΠΑ, που θέ-
λουν να  επιβάλλουν  και θεσμικά ως υπέρτατο αγα-
θό το κέρδος των επιχειρήσεων εις βάρος κάθε κοι-
νωνικού αγαθού, π.χ.  Συλλογικές Συμβάσεις που 
αυξάνουν τους μισθούς θα απαγορεύονται, επειδή  
ενδέχεται να μειώνουν τα κέρδη τους.  Ετσι επιδι-
ώκεται τη διακυβέρνηση της χώρας να την ασκούν 
οι επιχειρήσεις, ενώ οι  κυβερνήσεις,  η Βουλή, και 
οι θεσμοί θα είναι μαριονέτες.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στη χώρα μας, δυστυχώς, η κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδείχθηκε η χειρότερη μνημονια-
κή. Κατάληξη πλήρως αναμενόμενη, αφού η ηγεσία 
της, αρεστή και υποταγμένη  στους Αμερικανούς, 
που, άλλωστε, τους επέβαλε, παραδίδεται άνευ 
όρων στους γερμανικούς «θεσμούς» με τη συνδρο-
μή του αμερικανικού, σκληρότερου, ΔΝΤ. Την ίδια 
διαδρομή είχαν ακολουθήσει , βέβαια, οι προηγού-
μενοι φιλοαμερικανοί, Γιωργάκης και Σαμαράς.



σελ. 3 

(συνέχεια στη σελ. 4)

Ομως η ηγετική ομάδα της κυβέρνησης, 
εκτός του μνημονίου, έχει αναλάβει την εφαρμο-
γή του αμερικανικού, κατά βάση,  σχεδίου της 
αποσύνθεσης του έθνους –κράτους, της διάλυ-
σης της ελληνικής κοινωνίας και της «επίλυ-
σης»  των εθνικών θεμάτων, που διακαώς επι-
θυμούν οι ΗΠΑ.

Αυτή η κυβέρνηση διαρκώς εκχωρεί 
εξουσίες στους «θεσμούς» και δημόσιο πλούτο 
στους ξένους . Τις τράπεζες, το ΤΧΣ, τη ΓΓΔΕ, τις  
δημόσιες επιχειρήσεις, τις δημόσιες υποδομές (λι-
μάνια, αεροδρόμια), τις περιουσίες (τα σπίτια και 
τις επιχειρήσεις) με τα «κόκκινα» δάνεια. κ.λπ.

Διαλύει ό,τι έχει απομείνει από την ελλη-
νική παραγωγή, με την υπερφορολόγηση παρα-
γωγικών τομέων (αγρότες, οινοποιούς κ.λ.π.)   και 
την καταστροφή άλλων, όπως την ελληνική φαρ-
μακοβιομηχανία με τον εκμηδενισμό της τιμής των 
γεννόσημων.

Διαλύει την κοινωνική συνοχή, με την κα-
τάργηση των κοινωνικών παροχών, την έκπτωση 
και υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, τη δι-
άλυση της εργατικής νομοθεσίας, την υπερφορο-
λόγηση των αδύνατων και μεσαίων στρωμάτων, 
με στόχο την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης  και τη 
φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ενώ η διαφθο-
ρά, η φοροδιαφυγή και η ασυδοσία των διαφόρων 
ελίτ παραμένει ουσιαστικά ανέγγιχτη, αν δεν αυ-
ξάνεται ήδη.

Διαλύει και αφελληνίζει την Παιδεία με 
υπουργούς  τύπου Μπαλτά-Φίλη και Σίας που μό-
νον για την ελληνικότητα της Παιδείας δεν ενδια-
φέρονται... 

Εφαρμόζει πλήρως το αμερικανικό σχέ-
διο αλλαγής της πληθυσμιακής σύνθεσης της 
Ελλάδας  αλλά και άλλων χωρών της Ευρώ-
πης ανάβοντας το πράσινο φως, από τον Ιανουά-
ριο του 2015 που πρωτοβγήκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ,  για την ξαφνική εισβολή, κυριολεκτι-
κά, των μυρίων στα ελληνικά νησιά. Οι πρόσφυγες  
υπήρχαν από το 2011 στη Συρία και το Ιράκ, τότε 
όμως δεν έμπαιναν κατά χιλιάδες, επειδή υπήρχε 
στοιχειώδης αποτροπή. Τώρα κινδυνεύουμε να 
μείνουν εδώ εκατομμύρια, αν εξακολουθούν να 
κυβερνούν αυτοί οι «ανθρωπιστές».

Εχουν καταργήσει όλες οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις, και τώρα εντελώς προκλητικά,  το 
Σύνταγμα, τους ελληνικούς θεσμούς και, ουσια-
στικά, τη Δημοκρατία. Η Βουλή νομοθετεί μόνο 
κατ’ εντολή των δανειστών, που δεν της επιτρέπουν 
να αποφασίζει  χωρίς την άδειά τους. Αποφάσεις 
του ΣΤΕ για αντισυνταγματικότητα των μνημονι-
ακών περικοπών σε μισθούς και συντάξεις τις γρά-

φουν στα παλιά τους τα παπούτσια.
Το δυστύχημα της χώρας είναι ότι, ακόμη, δεν  

έχει αναδειχθεί κυρίαρχα μια  πραγματικά αντι-
συστημική Αριστερά, που εκτός του αντιμνημο-
νιακού αγώνα ως αντίσταση στη διάλυση της κοι-
νωνικής συνοχής και του ξεπουλήματος δημόσι-
ας και ιδιωτικής περιουσίας, οφείλει να αντιστα-
θεί στα σχέδια των επικυρίαρχων για τη διάλυση 
των εθνών-κρατών  και της κυριαρχίας τους μέσω 
υπερεθνικών θεσμών, όπως η Ε.Ε. και η ευρωζώ-
νη,  με την προάσπιση της έννοιας του έθνους και 
της ιδιοπροσωπίας του ελληνικού λαού, που αποτε-
λούν μοναδικό ανάχωμα σ’ αυτά στα σχέδια αυτά, 
καθώς και να συμβάλλει στη αποτροπή της χυλο-
ποίησης της κοινωνίας μας, που αυτοί επιδιώκουν 
με τους μύριους που κατακλύζουν την Ελλάδα.  Η 
προσέγγιση λαών, πολιτισμών και η ανάπτυξη οικο-
νομικών σχέσεων με όλες τις χώρες  μόνο με όρους 
αμοιβαιότητας θα πρέπει να γίνονται.. 

ΑΔΙΕΞΟΔΟ  ΣΤΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΥΠΟΤΑΓΗ

Το πολιτικό σύστημα πέτυχε να μην υπάρχει στη 
Βουλή πραγματική αντιμνημονιακή αντιπολίτευ-
ση, που να αντιτάσσεται στη νέα κατοχή. Αντ’αυ-
τής προωθήθηκε ο Λεβέντης (!), που οι παροικού-
ντες την Ιερουσαλήμ αποδίδουν σε δάκτυλο Τζι-
τζικώστα.  

Δεν είναι αντιμνημονιακή αντιπολίτευση:
 Tο ΚΚΕ, που, ενώ ισχυρίζεται ότι  αντιπολιτεύ-
εται το αστικό καθεστώς, στην πράξη το στηρίζει, 
όταν αυτό κινδυνεύει,  προσφέροντας του πολύτι-
μες υπηρεσίες με τις συνεχείς δηλώσεις της ηγεσίας 
του υπέρ του ευρώ και κατά της «καπιταλιστικής» 
δραχμής, καθώς και του λευκού στο δημοψήφισμα.
 Η Χ.Α., που στα λόγια είναι κατά των μνημονίων, 
δε θέτει καν θέμα αποχώρησης από το ευρώ πολύ 
δε περισσότερο από την Ε.Ε.,  ενώ με τους  ξυλο-
δαρμούς πολιτικών από δήθεν αγανακτισμένους και 
τις απειλές (τσαμπουκάδες) απευθύνεται στην απο-
λίτικη εκλογική της πελατεία. Ομως, ο πραγματι-
κός της ρόλος είναι να αποτρέψει τους ευαίσθη-
τους στα εθνικά θέματα να εκφράζονται, για να 
μην κατηγορηθούν ως χρυσαυγίτες...

Πριν από την ψήφιση του τελευταίου «πακέτου» 
του Νοεμβρίου επιχειρήθηκε πολλαπλά ο αποπρο-
σανατολισμός της κοινής γνώμης, ώστε να μην 
εστιασθεί η προσοχή στους πλειστηριασμούς, τους 
φόρους στο ελληνικό κρασί  και στα άλλα «προα-
παιτούμενα» δεινά της «υπερήφανης διαπραγμάτευ-
σης». Το σχέδιό τους, πάντως   ήταν όλα τα μέτρα 
να τα πάρουν άμεσα, μέσα στο 2015, εκτιμώντας 
ότι ο πολύς κόσμος θα  είναι σαστισμένος.

Με τις ανοησίες Φίλη και τις καταγγελίες Πα-
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νούση απασχολούσαν επί βδομάδες το πανελλήνιο 
τα ΜΜΕ και οι «παπαγάλοι» τους , ενώ τους ήρθε 
γάντι η πολύμηνη διαδικασία εκλογής αρχηγού στη 
ΝΔ με τις αντιπαραθέσεις των  υποψήφιων.

Ομως η πρώτη σοβαρή διαρροή της  κοινο-
βουλευτικής πλειοψηφίας προκάλεσε πανικό στο 
αρχηγικό επιτελείο και στους προστάτες του ενό-
ψει της ψήφισης του νέου «πακέτου» με τις  δρα-
στικές περικοπές των συντάξεων και τη φορολό-
γηση των αγροτών, επειδή φοβούνται πλέον απώ-
λεια της πλειοψηφίας. Πέρα από τη γελοιοποίηση 
να παραστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπολίτευση στην 
κυβέρνηση με τη συμμετοχή του στην απεργία της 
12ης  Νοεμβρίου, επιχειρήθηκε η διάσπαση της ΝΔ 
με ...αμερικανικό «πρόσημο», με το «φιάσκο» της 
εσωκομματικής εκλογής αρχηγού, μια που δεν ήθε-
λαν την διαφαινόμενη επικράτηση Μεϊμαράκη. Δά-
κτυλος ο προαναφερθείς εκλεκτός τους, ώστε ένα 
κομμάτι, έστω, από τη ΝΔ να στηρίξει την κυβέρ-
νηση. Φιλόδοξος στόχος... 

Φαίνεται, πάντως, ότι υπήρξε αντίδραση στη δι-
άσπαση της ΝΔ από τους Γάλλους και τους Γερμα-
νούς και τα μέτρα αυτά αναβλήθηκαν, ίσως και για 
το 2016, κι’ έτσι αυτή αποσοβήθηκε, προς το πα-
ρόν. «Δε θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση» δή-
λωσε αξιωματούχος της Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά φαί-
νεται πως «συνέστησαν» στον Τσίπρα «εθνική 
συναίνεση». Γι’ αυτό, με συνεργό τον ΠτΔ ανα-
ζητεί συνενόχους στο έγκλημα με «συμβούλια» 
πολιτικών αρχηγών και διακομματικές επιτρο-
πές. Ακόμη και ο Στουρνάρας ενδιαφέρεται για 
«εθνική ενότητα»! 

Ολα αυτά προκαλούν...πονοκεφάλους στους 
σχεδιαστές του πολιτικού συστήματος,  επειδή η 
κυβερνητική φθορά μέσα σε ελάχιστο χρόνο είναι 
ραγδαία και δύσκολα μπορούν να ξαναβρούν νέ-
ους... Τσίπρες . Μήπως... o Γαβριήλ;

Το παρήγορο για το πολιτικό σύστημα, δυστυ-
χώς, είναι ότι ακόμη η πλειοψηφία, με τη συνεχή 
προπαγάνδα, φοβάται την έξοδο από την ευρω-
ζώνη και το ευρώ παρά τα δεινά που προκαλεί, μη 
γνωρίζοντας ότι το ευρώ δεν είναι ενιαίο νόμισμα, 
δηλ. λειτουργεί σε χώρες με διαφορετική οικονομι-
κή και κοινωνική κατάσταση. Π.χ. άλλη αξία έχει 
στη χώρα μας και άλλη στη Γερμανία, που οι μι-
σθοί είναι τετραπλάσιοι και ο επιχειρηματικός δα-
νεισμός γίνεται εκεί με μηδενικά, σχεδόν, επιτόκια. 
Με το ευρώ πλουτίζουν εις βάρος μας οι «εταίροι».

Το ΑΣΚΕ,  όσο και όπως μπορεί, προωθεί τον 
αγώνα για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέ-
ρωση, που είναι όρος επιβίωσης και πρόοδου, και 
καλεί όσους πιστεύουν ότι η κατοχή της χώρας δεν 
είναι μονόδρομος ούτε ουράνια μηχανική ν’ακο-
λουθήσουν το δρόμο της αντίστασης και του αγώνα. 

Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται άμεσα ο 
αγώνας για εκδίωξη αυτής της κυβέρνησης και, 
κυρίως, από τους εξαπατημένους (φανταζόμαστε, 
τέως) οπαδούς της η οποία δεν απειλεί, πλέον, 
αλλά πυροβολεί ανελέητα την Ελληνική κοινω-
νία, την Ελλάδα και, γενικότερα, τον Ελληνισμό.

Και αμέσως μετά, και προς γνώσιν όλων(...), 
ακύρωση όλων όσα νομοθέτησαν και έπραξαν από 
το 2010, όπως έγινε άλλωστε, μόλις ελευθερώθηκε 
η χώρα μας από την (1941-44) γερμανική κατοχή.

Αυτό που δεν τόλμησαν να κάνουν οι Σα-
μαράς-Βενιζέλος με τα «κόκκινα» δάνεια και 
τους πλειστηριασμούς των ελληνικών ιδιοκτη-
σιών, το έπραξε αυτή η κυβέρνηση, που απο-
δεικνύεται η χειρότερη μνημονιακή απ’ όλες 
τις προηγούμενες.  Ψήφισαν στη Βουλή ό,τι 
ζήτησαν οι δανειστές, που, αφού εξασφάλισαν 
τον αφελληνισμό και των έλεγχο του τραπεζι-
κού συστήματος, επιδιώκουν τώρα να λεηλα-
τήσουν και τις ελληνικές περιουσίες, με τα κο-
ράκια που θέλουν να φέρουν, δηλ. τα funds που 
είναι προπομποί των αμερικανικών και γερμα-
νικών τραπεζών. 

 Για την πρώτη κατοικία «καλύπτεται», 
υποτίθεται, ένα πολύ μικρό μέρος δανειολη-
πτών, οι  πιο φτωχοί που δεν έχουν τα προς το 
ζην και μάλιστα ένα μέρος της δόσης των δα-
νείων τους θα το πληρώνει το δημόσιο στις τρά-
πεζες (κονδύλι περίπου 100εκ.), εφόσον τελε-

ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Η ευκαιρία για ν’ αρπάξουν τις ελληνικές περιουσίες 

σφορήσουν πολύπλοκες δικαστικές  διαδικασί-
ες. Οι υπόλοιποι, της πάλαι ποτέ μεσαίας τά-
ξης, θα πέσουν στα νύχια των τραπεζών και ή 
θα μείνουν «αγκιστρωμένοι» να τις πληρώνουν  
στο διηνεκές ή θα χάσουν τα σπίτια τους.

Αυτό, όμως, που περιμένουν πώς και πώς 
όλα αυτά τα όρνεα είναι το επόμενο «πακέτο» 
με τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, που 
περιλαμβάνει ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ΜΜΕ,  
ιχθυοτροφεία κ.λπ., δηλ. επιχειρήσεις που θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας 

Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση ούτε «έντι-
μο» ούτε «επώδυνο»  συμβιβασμό μπορεί να 
κάνει. Μόνο «ναι σε όλα» στους εντολείς της, 
που θέλουν την παραγωγική καταστροφή μας 
και την εθνική και κοινωνική διάλυση. Ελ-
πίζουμε ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. 

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a163/item/1557-ragdaies-ekselikseis-pantou
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a163/item/1561-ta-kokkina-daneia-i-efkairia-gia-n-arpaksoun-tis-ellinikes-periousies
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a163/item/1561-ta-kokkina-daneia-i-efkairia-gia-n-arpaksoun-tis-ellinikes-periousies
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(συνέχεια στη σελ. 6

Τι κάνουν όμως οι τωρινές πολιτικές, 
κοινοβουλευτικές ηγεσίες μας, μπροστά στην 
κορυφαία, αυτή τη στιγμή, απειλή για την Ελλάδα 
και τους Ελληνες πολίτες της, το 90%, τουλάχιστον, 
των οποίων αντιδρούν έντονα, ευτυχώς όχι 
βίαια, ακόμη; Γιατί κανένας τους δεν πρότεινε τη 
διενέργεια Δημοψηφίσματος, τώρα που άνοιξε 
το δρόμο ο Τσίπρας(!), γι’ αυτό το ύψιστο εθνικό 
ζήτημα; Η απάντηση είναι «διότι όλοι τους 
είναι τα, παραπάνω αναφερθέντα, τσιράκια ή 
μαριονέτες, με επικεφαλής τον Τσίπρα και τον, 
επίσης, ξενοκίνητο εσμό που τους περιβάλλει. Γιατί 
δεν συνεκάλεσε το «συμβούλιο των αρχηγών», 
πριν να συνάψει τις συμφωνίες με τους εταίρους 
και την Τουρκία (όπως θα έπρεπε και για το μέγα 
ζήτημα του Ασφαλιστικού, πριν συμπεριλάβει 
στον προϋπολογισμό του 2016 τις περικοπές, 2,5 
δισεκατομμυρίων(!), των συντάξεων!). Διότι όλοι 
τους συμφωνούν με τα αφεντικά τους ή φοβούνται 
να πουν ένα, έστω, ΟΧΙ, με μόνο αντάλλαγμα τη 
(δοτή) εξουσία και τα εξ’ αυτής κέρδη.-

Πώς φθάσαμε σ’αυτήν
Το πρόβλημα ξεκίνησες πολύ νωρίς, αμέσως 

μετά την κατάρρευση του «Ανατολικού μπλοκ», της 
ΕΣΣΔ και των δορυφόρων της, όταν με διαταγή των 
ΗΠΑ άνοιξαν τα σύνορά μας οι Α. Παπανδρέου-
Παπούλιας, Μητσοτάκης-Σαμαράς και μετά 
Σημίτης-Γ. Παπανδρέου και τους διαδόχους τους 
μέχρι και το τέλος του 2014. Συνένοχοί τους οι 
εργολάβοι, μεγαλοκτήμονες και επιχειρηματίες, που 
εξασφάλιζαν φτηνό, σε επίπεδο δουλείας, εργατικό 
δυναμικό, έτσι ώστε να διακηρύσσουν στα μέσα 
αυτής της περιόδου ότι «οι (λαθρομετανάστες 
μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε την οικονομική 
κρίση»(!) και να αντιμετωπίζουν τη διαρκώς 
ογκούμενη οργή για την επέλαση αυτή με την 
«κατηγορία» αυτά τα λένε οι καρατζαφέρησες 
και μετά οι Χρυσαυγίτες (ελπίζουμε να μην τους 
βάλουνε σε λίγο κι αυτούς σε κάποια κυβέρνηση!), 
που οι ίδιοι τους κατασκεύασαν...

Από το Γενάρη του 2015, όμως, το πρόβλημα 
γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα, μια που τα πολιτικά 
φρικιά του ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμα από καιρό, διακήρυξαν 
ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα (!) και ότι, 
λόγω ανθρωπισμού (!!), όποιος το θέλει από κάθε 
γωνιά του πλανήτη «δικαιούται» να έλθει στην 
Ελλάδα, με έξοδα δικά μας! Οι Ευρωπαίοι άρχισαν 
να ανησυχούν και σε συναντήσεις εξασφάλισαν ότι 
εμείς θα επιτηρούμε τα βόρεια σύνορά μας, για να 
μη φεύγουν από εδώ οι ανεπιθύμητοι σ’αυτούς 
επισκέπτες! 

Τελικά, έστειλαν τον Τσίπρα στην Τουρκία, 
όπου,  αφού παρακολούθησε αγώνα σικέ 

(συνέχεια από τη σελ. 1) ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
(υποθέτουμε), λησμόνησε ότι πήγε εκεί, για να 
απαιτήσει τα hot spots να γίνουν εκεί, και τελικά 
μας έφερε το συντονισμό με την Τουρκία(!) «για 
τη φύλαξη των συνόρων», στην πραγματικότητα 
για την ασφαλή μεταφορά λόγω χειμώνα! Ετσι 
πραγματοποίησε και το σχέδιο του Οζάλ : «Δεν 
έχουμε κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα. Θα 
τους στείλουμε 1,5 εκατομ. Μουσουλμάνους και 
η Ελλάδα τέλειωσε». Φυσικά δε θα περιοριστούν 
μόνο στον αριθμό αυτό. Τούρκοι είναι.

Και τώρα, μόνοι πλέον, θα μείνουμε με 
τον Ανθρωπισμό στο χέρι, που κανείς τους δε 
διανοήθηκε να τον επιδείξει και στους πενόμενους 
Ελληνες.
Γιατί οι Ευρωπαίοι κάνουν την Ελλάδα αποθήκη 

ψυχών και ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί
Οι της Ε.Ε. και, κυρίως, της Γερμανίας δεν 

έχουν, φυσικά, καμιά εμπιστοσύνη στους Ελληνες 
πολιτικούς, που γενικά ανήκουν στις ΗΠΑ, ούτε 
καν στους Τούρκους, που τώρα επιχειρούν να 
τους σύρουν στο άρμα τους, μια που μέχρι το 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν γενικά, «γερμανοί», 
αλλά και που έχουν ένα βασικό «ελάττωμα», δηλ. 
να είναι, σχεδόν όλοι, πρωτίστως, Τούρκοι(!). Και 
παίρνουν τα μέτρα τους...

Γνωρίζουν, βέβαια, τι ρόλο παίζει ο Τσίπρας, 
καθαρό δημιούργημα και ενεργούμενο των ΗΠΑ, 
που σταθερά επιδιώκουν να ελέγχουν την Ευρώπη 
πλήρως. Μετά το Γιωργάκη, που αναστάτωσε την 
Ε.Ε., επισύροντας την οργή και τα μνημόνιά της 
σε βάρος της χώρας μας, τη σκυτάλη παρέλαβε 
ο Τσίπρας, που, αφού «διαπραγματεύθηκε» επί 
μήνες, δέχθηκε ακόμη βαρύτερα πλήγματα, όχι 
σ’αυτόν αλλά στους Ελληνες ως απάντηση των 
Γερμανών. Τώρα τον θέλουν, προσωρινά φυσικά, 
οι Γερμανοί για να ολοκληρώσουν την οικονομική 
και να εξασφαλίσουν και την πολιτική εξουσία, 
που αποδεικνύεται όμως, πως δεν την παραχωρούν, 
πλέον, οι ΗΠΑ. Γνωρίζουν έτσι και τι επιχειρούν, 
μέσω του Τσίπρα και των φρικιών του, οι 
ΗΠΑ, με το μεταναστευτικό που αυτοί οι ίδιοι 
δημιούργησαν, για ολόκληρη την Ευρώπη (και 
πιο ισχυρά για την Ελλάδα...): την εσωτερική 
εθνική αποδυνάμωση, τη μετατροπή των 
κοινωνιών σε ανθρώπινο πολτό τύπου Βόρειας 
Αμερικής, ώστε χωρίς αντίσταση να θριαμβεύσει 
η αμερικανική παγκοσμιοποίηση.

Και παίρνουν τα μέτρα τους. Κλείνουν 
τα σύνορά τους, αρνούνται την επέκταση της 
ισλαμοποίησης, επιλέγουν αυτοί ποιους και γιατί 
θα δεχτούν και τιμωρούν την Ελλάδα, αφού η 
ηγεσία της παίζει το ρόλο της αιχμής του δόρατος 
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των ΗΠΑ εναντίον τους. Και έτσι φθάσαμε στο 
δράμα της διάλυσης της Ελλάδας και λόγω της 
«μετανάστευσης»!!

Τι, τώρα, μπορεί να γίνει
Με τέτοια κυβέρνηση (αμερικανική) και τέτοια 

κόμματα, πλήρως ελεγχόμενα από τους προστάτες 
τους, δε μπορούμε φυσικά, να περιμένουμε καμιά 
αντίδραση στην επίθεση των πάντων εναντίον 
μας, ούτε κάποια προσχηματικά μέτρα των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Υπενθυμίζουμε τη 
θέση του ΑΣΚΕ. Κανένας απ’όσους ήλθαν ή 
έρχονται στη χώρα μας λαθραία, χωρίς δική 
μας άδεια, δεν αποκτά κανένα δικαίωμα(!) 
παραμονής ή ιθαγένειας(!!)  (εκτός, βέβαια, 

(συνέχεια από τη σελ. 5) ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
των αποδεδειγμένων πολιτικών προσφύγων, 
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, εφόσον, εννοείται, 
όλοι που σχετίζονται μ’αυτούς το εφαρμόζουν...). 
Θα φύγουν όλοι και θα επιστρέψουν όσοι εμείς 
θα αποφασίζουμε, όπως και για την ιθαγένεια, 
που θα χορηγείται κατά ατομική, μετά από 
έλεγχο πλήρη και υπεύθυνη(...), περίπτωση σε 
ενήλικες μόνο.

Μπορεί κάτι τέτοιο και μάλιστα όπως 
έχουν τώρα τα πράγματα, να ισχύσει ή, έστω να 
επιχειρηθεί; Ναι, μετά από πραγματική και έντονη 
απαίτηση και πίεση από όλους τους ψηφοφόρους 
(το 90%, τουλάχιστον, αυτό θέλει) σε όλα τα 
κόμματα. Αλλιώς..., κάτι που το απευχόμαστε.

σουν ΟΧΙ, που η ουσιαστική του έννοια ήταν ΟΧΙ 
στο Ευρώ και στην Ε.Ε.

2)  Η προκήρυξη των εκλογών, που έγινε 
αιφνιδιαστικά, συνέτεινε το ΑΣΚΕ να μην μπορεί 
να λάβει μέρος στις εκλογές για οικονομικούς λό-
γους, όπου θα μπορούσε να ακουστούν οι θέσεις του 
για την  Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση.

Μιλώντας για τον αγώνα για Εθνική Απε-
λευθέρωση το ΑΣΚΕ εννοεί την προσπάθεια 
για επιβίωση και ενίσχυση του Έθνους και του    
Έθνους- Κράτους, της ιστορίας μας και της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς, του απαραίτητου πλαισί-
ου αναφοράς για την ολοκλήρωση του ανθρώπου. 
Αυτό γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο ιδιαίτερα τώρα 
με το μέγα κίνδυνο της παγκοσμιοποίησης και της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης που οραματίζονται οι 
ισχυροί. Και ο, ορατός ήδη, κίνδυνος (απ' έξω αλλά 
και εσωτερικά...) είναι ισχυρότερος για την Ελλά-
δα, λόγω θέσης και πολιτισμού της. Γι' αυτό και οι 
προσπάθειες κατά της ακεραιότητάς της, του αφελ-
ληνισμού της, μέσω της παιδείας και των «διεθνι-
στών»- κοσμοπολιτών θλιβερών κουλτουριάρηδων 
και, πρόσφατα, μέσω της αλλοίωσης και αντικατά-
στασης του λαού της... 

Μιλώντας για τον αγώνα για Κοινωνική 
Απελευθέρωση το ΑΣΚΕ εννοεί την προσπάθεια 
για μια κοινωνία δίκαιη και λογικά διαρθρωμένη, 
με ίσες ευκαιρίες για όλους, για υγεία και παιδεία, 
για πληροφόρηση μη εξαρτώμενη από ατομικά και 
επιχειρηματικά κέρδη• με κοινωνικοποιημένη πα-
ραγωγή στους βασικούς τομείς, όπως φάρμακα, 
όπλα, ναυπηγεία κ.λπ, και πλήρη κοινωνικό έλεγ-
χο σε όλους τους άλλους σημαντικούς τομείς. Και, 
βέβαια, Δημοκρατία πλήρη και όχι μόνο πολιτική. 
Αγώνας δηλ. για μία κοινωνία ανθρώπινη, αυτο-
προστατευόμενη και αυτορρυθμιζόμενη οικονομι-
κά, κοινωνικά και πολιτιστικά.

Αυτά, φυσικά, για να κατορθωθούν, έστω 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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, ηγεσί-
ες πλήρως Ελληνικές, χωρίς καμία ξένη εξάρτηση. 

Η απόφαση που πάρθηκε από τα μέλη 
είναι ότι, παρά το γεγονός ότι το ΑΣΚΕ δεν κα-
τέβηκε στις εκλογές, ο αγώνας για Εθνική και 
Κοινωνική απελευθέρωση πρέπει να συνεχιστεί.

3) Το ΑΣΚΕ, μη μπορώντας να λάβει μέρος 
στις εκλογές και έχοντας ως πάγια θέση του ότι το 
άκυρο, το λευκό ή η αποχή δεν είναι πολιτική επι-
λογή, πρότεινε στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν 
κάποιο αντιμνημονιακό κόμμα από το αριστερό 
τόξο, όπως το ΜΛ-ΚΚΕ (ΚΚΕ μ.λ.), την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και τη ΛΑΕ του Π. Λαφαζάνη, με μεγαλύτε-
ρη έμφαση στο τελευταίο, αφού θα αποτελούσε μια 
κοινοβουλευτική απειλή, επισημαίνοντας όμως τις 
διαφορές μας σε κάποια βασικά θέματα (όπως π.χ. 
τη λαθρομετανάστευση).

4) Τέλος, η Σύνοδος συμφώνησε και επικύ-
ρωσε τη θέση της Εκτελεστικής Επιτροπής όσον 
αφορά την επίσκεψη του Υπ. Εξωτερικών στο 
Κόσοβο και την υπόσχεσή του ότι η Ελλάδα θα 
βοηθήσει το Κόσοβο στην ένταξή του στους ευ-
ρωατλαντικούς οργανισμούς, θέση που αναπτύ-
χθηκε στο προηγούμενο φύλλο της "Ε" (Σεπτέμ-
βριος 2015). Η Σύνοδος συμφώνησε ότι αυτό εί-
ναι ουσιαστικά βήμα αναγνώρισης του Κοσόβου 
και άρα μελλοντικά κίνδυνος για τα εθνικά μας θέ-
ματα, αφού με τον ίδιο τρόπο μπορούν έμμεσα να 
εγερθούν θέματα, όπως η αναγνώριση του ψευδο-
κράτους στην Κύπρο, οι βλέψεις της Τουρκίας στη 
Θράκη με πρόσχημα την προστασία της μουσουλ-
μανικής μειονότητας, της Αλβανίας για τους διωγ-
μένους Τσάμηδες και των Σκοπίων για τους «διωγ-
μένους Μακεδόνες του Αιγαίου»...

(συνέχεια από τη σελ. 1)

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a163/item/1558-to-lathrometanasteftiko
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a163/item/1559-synodos-melon-epikyrosi-apofaseon


σελ. 7
ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στις 16/4/2013 γράφαμε σε επίκαιρο, τότε, 
κείμενο (βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας) με τίτλο 
ελληνικές τράπεζες στο στόχαστρο των  γερμα-
νών: «Εγώ θέλω καλές τράπεζες. Δεν με νοιάζει αν 
είναι γαλλικές, ιταλικές ή αμερικανικές», απάντησε 
ο διαβόητος Προβόπουλος στη Βουλή (10/4/2013) 
για το αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο αφελληνισμού 
των τραπεζών.

Αυτό που δεν τόλμησαν όλοι οι προηγού-
μενοι (ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ.), δηλ. να αφελληνίσουν τις  
τράπεζες  πλην της EUROBANK (που την πούλησε 
ο ίδιος ο Λάτσης σε ξένα κερδοσκοπικά κεφάλαια) 
το πραγματοποιούν οι σημερινοί με το μνημόνιο που 
υπέγραψε την 12η Ιουλίου ο «αριστερός» πρωθυ-
πουργός τους. Σύμφωνα με αυτό, το Ταμείο Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα ελέγχε-
ται από τους «εταίρους» (ΝΟ �REEK�)  και  η κυ-�REEK�)  και  η κυ-)  και  η κυ-
βέρνηση δε θα παρεμβαίνει στη διαχείριση και στη 
λήψη αποφάσεων στις εμπορικές πράξεις των τρα-
πεζών, που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστη-
ρά, βάσει των αρχών της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι 
τα δανεικά, που φορτώνονται στις πλάτες του Ελ-
ληνικού λαού και πάνε στο ΤΧΣ, θα τα διαχειρίζο-
νται ξένοι και ότι οι μικρομολογιούχοι  τραπεζικών 
μετοχών και ομολόγων θα είναι απροστάτευτοι και 
έρμαια των τραπεζιτών. Γι’ αυτό οι ανοησίες Δρα-
γασάκη περί παράλληλου τραπεζικού συστήματος 
μόνο ως ειρωνεία απέναντι στα θύματα ακούγεται.

 Το παιχνίδι με την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών είχε ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Μέ-
χρι τον Ιούνιο του 2015 η ΕΚΤ διαπίστωνε ότι οι 
τράπεζες στην Ελλάδα είναι φερέγγυες και επαρκώς 
κεφαλαιοποιημένες. Τέλος Ιουνίου το ΔΝΤ «υπολό-
γισε» ότι οι τράπεζες χρειάζονται 6,9 δις ανακεφα-
λαιοποίηση, ενώ η Κομισιόν τον Ιούλιο ανέβασε το 
ποσόν στα 25 δις. Ο πραγματικός στόχος όλων αυ-
τών ήταν  ο εξαναγκασμός, μέσω των ανακεφαλαι-
οποιήσεων, στο ξεπούλημα των τραπεζών σε ξένα 
funds, που πίσω τους βρίσκονται γερμανικές και 
αμερικανικές τράπεζες, και οι πλειστηριασμοί πε-
ριουσιών με τα «κόκκινα» δάνεια. Εκβιάζανε ότι, 
αν αυτό δε γίνει μέσα στο 2015, μετά, από την 1η 
Ιανουαρίου του 2016 τίθεται σε ισχύ ο νέος μηχα-

νισμός για τη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών, 
που απαιτεί κάθε «ένεση» χρήματος στις τράπεζες 
να συνοδεύεται από κούρεμα (μετοχών, ομολόγων 
και μεγάλων καταθέσεων, δηλ. άνω των 100.000).  

Ετσι η ανακεφαλαιοποίηση εξελίσσεται σε 
σ’ ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα καταλήστευσης 
του Ελληνικού λαού. Οι τράπεζες ως τώρα είχαν πά-
ρει  4,5 δις  για προνομιούχες μετοχές, 127,3 δις € με 
τη μορφή εγγυήσεων, 10,5 δις με τη μορφή ειδικών 
τίτλων και ενισχύσεων, μία σειρά εγγυήσεων που 
δόθηκαν για να πάρουν δάνεια από την ΕΚΤ, 18 δις  
με το P�I, 25,5 δις  το 2014 για την τότε ανακεφα-
λαιοποίηση τους, καθώς επίσης τα χρήματα για τη 
νέα αύξηση των κεφαλαίων τους σήμερα. Απ’αυτά 
η χώρα δανείστηκε ως τώρα 48 δις (4,5+18+25,5). 
Δηλ. ως τώρα περί τα 200 δις δανείστηκε και εγ-
γυήθηκε το δημόσιο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
δεν παράγουν τίποτα και λειτουργούν ουσιαστικά 
σαν θησαυροφυλάκια και παράγουν κέρδη μόνο για 
τους τραπεζίτες και τα golden boys.

Οι «θεσμοί» απαιτούν πλέον το κράτος 
να μην έχει την πλειοψηφία, που έχει σήμερα  στις 
τράπεζες μέσω του ΤΧΣ. Γι’ αυτό ουσιαστικά μη-
δενίζουν τις παλαιές μετοχές τους και τις αντικαθι-
στούν με νέες πολύ μικρής αξίας. Τράπεζα ανταλ-
λάσσει 100 παλαιές μετοχές που πέρσι το δημό-
σιο αγόρασε με 170 ευρώ με μια νέα αξίας 0,30 
ευρώ(!!)  που θα αγοράσουν οι ξένοι για ν’αποκτή-
σουν την πλειοψηφία. Τα 48 δις που δανειστήκαμε 
εξανεμίζονται. Οι ξένοι με  8,5 δις ευρώ σε μετρη-
τά και ομόλογα θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο 
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος για τα οποία 
εμείς θα πληρώσουμε τα 48 δις και και πιθανότατα 
τα υπόλοιπα 140 δις, ενώ η χώρα θα χρωστά εκτός 
από τα 48δις και πιθανότατα τα πολύ μεγαλύτερα 
ποσά των εγγυήσεων.

Με τα λεφτά αυτά θα αγοράσουν τις τέσσε-
ρις συστημικές τράπεζες σε πλήρη λειτουργία, με 
πλήθος θυγατρικών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 
ενεργητικό που φτάνει τα 340 δισ. ευρώ και σύνο-
λο ιδίων κεφαλαίων άνω των 34 δισ. ευρώ και θα 
βάλουν χέρι στις ελληνικές περιουσίες με τα «κόκ-
κινα» δάνεια.

Γι’ αυτό το έγκλημα, που αν λειτουργούσαν θε-
σμοί στην Ελλάδα θα είχαν οδηγήσει τους τραπεζί-
τες και τους πολιτικούς ηθικούς αυτουργούς στη φυ-
λακή, όπως στην Ισλανδία, θα τιμωρηθεί κανείς;

Το τι συμβαίνει και γιατί στο μεγάλο (μέχρι 
τώρα) κόμμα της κεντροδεξιάς έχει αναφερθεί και 
ερμηνευθεί (σε έκταση που το κείμενο επιτρέπει) 
στο πολιτικό άρθρο της «Ε», που αναγκαστικά 
λόγω των περιστάσεων είναι αρκετά εκτεταμένο. 
Θεωρητικά, λοιπόν, δε χρειάζεται ευρύτερη 
διαπραγμάτευση, μια που πρόκειται για τα 
εσωτερικά άλλου κόμματος, με το οποίο, μάλιστα, 
δεν έχουμε καμία σχέση.

Το δράμα της Ν.Δ.:  Επιχειρείται κι άλλη διάσπαση στα δύο μεγάλα κόμματα;
Ομως τα όσα συμβαίνουν σ’εκείνο τον 

πολιτικό χώρο ενδιαφέρουν όλους, κυρίως γιατί 
αυτά αποτελούν μια εικόνα του τι συμβαίνει 
και γιατί σε ολόκληρο το εξαρτημένο (άμεσα ή 
έμμεσα...) πολιτικό μας σύστημα.

Ολοι, τον τελευταίο καιρό, στηρίζουν λίγο-
πολύ το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, ΗΠΑ, Γερμανία 
και λοιποί της Ε.Ε., Τουρκία, Ισραήλ και όλο το 
εσωτερικό συστημικό μέτωπο, για τους δικούς τους 

(συνέχεια στη σελ. 8

http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a163/item/1562-katalistefsi-tou-ellinikou-laou-to-ksepoulima-ton-trapezon
http://www.aske.gr/site/index.php/enimer/enim2011/2015/a163/item/1563-to-drama-tis-n-d-epixeireitai-ki-alli-diaspasi-sta-dyo-megala-kommata


σελ. 8

→

καθένας λόγους. Γενικά, διότι μόνο ο σημερινός 
ΣΥΡΙΖΑ, με το «αριστερό» πρόσημο, μπορεί να 
τους ικανοποιήσει όλους, εκτός, ασφαλώς, των 
Ελλήνων πολιτών και της Ελλάδας. Αλλωστε το 
ίδιο παίζει και το ρόλο της αντιπολίτευσης στον 
εαυτό του (!)

Δεν έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχει σοβαρή 
Αντιπολίτευση, που στοχεύοντας στην εξουσία θα 
έκανε επίθεση στον Τσίπρα, ουσιαστική και όχι 
προσχηματική. Ετσι ανάγκασαν το Σαμαρά, που 
δε θα «έπαιζε» με τον Τσίπρα, και τοποθέτησαν το 
Μεϊμαράκη, που όλοι τον «δέχτηκαν» ως προσωρινό, 
μεταβατικό πρόεδρο μέχρι το σχεδιαζόμενο για την 
άνοιξη του ’16 συνέδριο (που, αν χρειαζόταν..., θα 
το μετέθεταν για αργότερα), που θα εφταναν σε 
τελική προεδρική εκλογή. Εν τω μεταξύ ήλπιζαν 
ότι ο Τσίπρας θα προλάβαινε να ολοκληρώσει την 
εσωτερική, οικονομική και κοινωνική, καταστροφή 
της χώρας, τη διάλυση της παιδείας, ώστε να 
«παράγει μόνο γραικύλους, κατά το πρότυπο Φίλη, 
Ρεπούση, Λιάκου, Βερεμή κ.λπ, και, κυρίως, να 
παραδώσει ό,τι απέμεινε στα εθνικά θέματα, και, 
ενδεχομένως, να ακρωτηριάσει τη χώρα.

Προέκυψε όμως ένας άλλος Μεϊμαράκης, 
από αυτόν που περίμεναν, «ικανοποιημένο» 
και μόνο με το μεταβατικό. Αυτός, μετά τις 
εκλογές του Σεπτεμβρίου, προκήρυξε άμεσα(!) 
εσωκομματικές εκλογές για πραγματικό πρόεδρο 
και προκάλεσε σάλο σε όλους και ειδικά στους 
«προστάτες», εξωτερικούς (και εσωτερικούς) 
των διαφόρων «φυλών», οικογενειών, ομάδων, 
αυτόκλητων σωτήρων, κοινώς «νούμερων» κ.λπ. 
και επεκράτησε το «έλα να δεις», με κίνδυνο ορατό, 
πλέον, πολυδιάσπασης...

Η Ν.Δ. δεν ήταν ποτέ κόμμα με ενιαία 

(συνέχεια από τη σελ. 7)

ιδεολογία, φιλοσοφία και πολιτική, ακόμη και σε 
εποχές ακμής. Είχε (και έχει) τους «Αμερικανούς», 
τους «Γάλλους», τους «Γερμανούς» (που μετά το 
ευρώ συνεχώς αυξάνονταν), τους «Εβραίους», τους 
«Τούρκους» (!) και ίσως και κάποιους Έλληνες... 
Ολοι, λοιπόν, εν όψει της τελικής εκλογής, ήθελαν 
να προωθήσουν (με τους Αμερικανούς να θέλουν 
και την Αντιπολίτευση ακραιφνώς δική τους!!) τους 
δικούς τους και έτσι επικράτησαν ο Μητσοτάκης 
(Γερμανία, �iemens κ.λπ.), προς γενική έκπληξη ο 
ανέτοιμος, παιδαριώδης Τζιτζικώστας (ακροδεξιός 
και Αμερικανός), η αστεία (για πρόεδρος μόνο, γιατί 
αλλιώς δεν είναι ανόητος) περίπτωση του Αδωνη (ο 
Βορίδης δίστασε..) και, φυσικά, ο Β. Μεϊμαράκης, 
που, τώρα, όλοι(!), απ’όλες τις πλευρές (!!) (εκτός 
των δεξιών ψηφοφόρων όμως,...) του επιτίθενται 
και τον καλούν να παραιτηθεί (!!!) από την 
υποψηφιότητά του!

Οταν, τις παραμονές των εσωκομματικών 
εκλογών, διεφάνη άνετη έως θριαμβευτική εκλογή 
του Μεϊμαράκη (του μόνου που μπορούσε να 
εξασφαλίσει την ενότητα της Ν.Δ.) επεκράτησε 
(σε όλους εκτός πάλι από τους ψηφοφόρους που 
θέλουν, φυσικά, έναν ισχυρό πρόεδρο), πανικός, 
που οδήγησε στο προκλητικό σαμποτάρισμα της 
εκλογικής διαδικάσίας, νέες εντάσεις,  και πιθανόν 
σε αόριστη αναβολή.

Η πολυδιάσπαση, έτσι, θα γίνει πολύ πιθανή, 
κάτι που όμως θα οδηγήσει σε ανάλογα φαινόμενα 
και στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα αν εισέλθει στην 
Κυβέρνηση και ο ...Λεβέντης, ακόμη ένα στοιχείο 
(απροσδόκητο) που δείχνει πόσο ρευστή είναι και 
μη ελεγχόμενη, πλέον, η κατάσταση. 

Ας ευχόμαστε να προκύψει κάτι (έστω και 
ελάχιστο) θετικό για τους Ελληνες πολίτες. 

Το δράμα της Ν.Δ.:  Επιχειρείται κι άλλη διάσπαση στα δύο μεγάλα κόμματα;

Το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ρητά:
Άρθρο 16, 

1. «Η τέχνη και επιστήμη, η έρευνα και 
η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η 
προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτος.
Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της 
διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον 
της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 
Κράτος και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 
επαγγελματική και φυσική αγωγή των ελλήνων, 
την ανάπτυξη της  Εθνικής  και θρησκευτικής 
συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους 
και υπεύθυνους πολίτες. (σ.σ   οι υπογραμμίσεις 
είναι δικές μας)

Ο ευρύτερος χώρος της παιδείας δέχτηκε τις 

Κατά κράτος επίθεση κατά της Ελληνικής Παιδείας     Βιάζονται...
περισσότερες και πιο έντονες αντιπαραθέσεις., κάτι 
που είναι φυσικό και, εν πολλοίς, επιβεβλημένο (δε 
θα αναλυθεί εδώ το γιατί), καθώς (δυστυχώς) και τις 
πιο σφοδρές επιθέσεις, για ευνόητους λόγους... Θα 
αρκούσε να αναφερθούν πόσοι και ποιοι απολύτως 
ακατάλληλοι και κυρίως επικίνδυνοι διορίζονταν 
υπουργοί Παιδείας. Θα περιοριστούμε όμως στις 
πιο προκλητικές περιπτώσεις, του Γιωργάκη (!), 
Κοντογιαννόπουλου, Διαμαντοπούλου, Γιαννάκου, 
για να φανεί το εύρος των πληγμάτων κατά 
της Ελληνικής Παιδεία και του Ελληνικού 
Συντάγματος!

Αυτό που επιχειρείται, όμως, σήμερα από 
τους διορισμένους υπουργούς Παιδείας του 
Τσίπρα, τους Μπαλτά, Σία (...), Φίλη(!) και τους 
παρατρεχάμενους κοσμοπολίτες (τάχα διεθνιστές!) 
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Το δράμα της Ν.Δ.:  Επιχειρείται κι άλλη διάσπαση στα δύο μεγάλα κόμματα; οπαδούς της αμερικανικής παγκοσμιοποίησης των 

διαφόρων Ρότσιλδ, Σόρων και ΣΙΑ, με το αζημίωτο, 
προφανώς, με συντονιστικό όργανο το διαβόητο 
ΕΛΙΑΜΕΠ ) (αναλυτικότερα σε επόμενο άρθρο), 
αφού θα έχουν, αν τολμήσουν, προχωρήσει την 
επίθεσή του.

Για την ώρα αρκεί να αναφέρουμε ποιον έθεσε 
ο Φίλης επικεφαλής επιτροπής «διαβούλησης»(!)   
για την ιστορία, τον κύριο στόχο της επίθεσης: Τον 
καθηγητή «ιστορίας» Α. Λιάκο(!), που είχε δηλώσει 
σε προηγούμενη «διαβούλευση»: «Εγώ δε θέλω 
εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Θέλω ιστορική 
συνείδηση», δηλ. την «ιστορική» συνείδηση 

της Ρεπούσης, την έκδοση του βιβλίου με τους 
«συνωστισμούς» κ.λπ παρουσίασε μαζί με άλλους 
του ίδιου φυράματος.

Πρέπε ι  όλο ι  να  ετο ιμαζόμαστε  να 
αποκρούσουμε, επιθετικά, τις επιθέσεις κατά 
του Ελληνισμού, όπως άλλωστε επιτάσσει το 
ακροτελεύτιο άρθρο, 120, του Συντάγματος και 
ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και 
οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων.

Δεν πρέπει να αφήσουμε τους 
Εφιάλτες και τους μηδίζοντες, όλων των 
ειδών, να περάσουν τις Θερμοπύλες.

Με πρόσχημα το προσφυγικό «έσπευσε» 
ο κ. Τσίπρας ανήμερα της επετείου του Πολυτε-
χνείου (και ταυτόχρονα με τις γιορτές ανακήρυ-
ξης του ψευδοκράτους)  να πραγματοποιήσει επί-
σημη επίσκεψη στην Τουρκία, παρα τις αντιρρή-
σεις διπλωματών του Υπουργείου Εξωτερικών 
για ελλιπή προετοιμασία, προφανώς υπονοώντας 
άγνοια για τα εθνικά μας θέματα , που άλλωστε 
ποσώς τον ενδιαφέρουν. Αντιθέτως, μάλιστα...

Είναι γνωστό ότι αυτός ο άθλιος άναψε το 
πράσινο φως, με την προτροπή των ξένων,  για 
τους μυριάδες που άρχισαν να  κατακλύζουν τα νη-
σιά μας και τις δεκάδες «περίεργες» ΜΚΟ που 
τους περιτριγυρίζουν και λειτουργούν ως κρά-
τος εν κράτει, με δικά μας έξοδα. «Ποια σύνορα; 
έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε;», δή-
λωνε. Ετσι  σε μια εβδομάδα έρχονται τόσοι  όσοι 
είχαν μπει σε 6 μήνες το 2014. Σκοπός τους να χυ-
λοποιήσουν τις κοινωνίες με το πρόσχημα του αν-
θρωπισμού, ώστε να περνούν απρόσκοπτα τα σχέ-
δια εκμετάλλευσης τους από τις μεγάλες επιχειρή-
σεις τους. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, που υφίστα-
ται τα πάνδεινα,  καπηλεύονται  τα ανθρωπιστικά 
αισθήματα του Ελληνικού λαού και την πατροπα-
ράδοτη φιλοξενία του Είναι επίσης γνωστό ότι οι 
υπερατλαντικοί «σύμμαχοι» προώθησαν τον Τσί-
πρα στην κυβέρνηση για να «λύσουν» το Κυπρι-
ακό, το Σκοπιανό, το Θρακικό και ό,τι άλλο, μέ-
χρι τώρα αδιανόητο.
 Στην Τουρκία, όπως διέρρεε το «περιβάλ-
λον» του, θα πήγαινε εκπροσωπώντας την Ε.Ε.(!!)  
με σκοπό να εγκατασταθούν σε τουρκικό έδαφος 
σημεία πιστοποίησης και ελέγχου (HOT �POT�) 
και να προωθηθεί  μία συμφωνία για μετεγκατά-
σταση προσφύγων από το τουρκικό έδαφος απευ-
θείας προς δυτικούς προορισμούς. Εν τω μεταξύ 
η Γερμανία μαζί με τον αχυράνθρωπο Γιουνγκέρ 
ζητούσε επιμόνως κοινές ελληνοτουρκικές περι-

ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  ΒΡΗΚΑΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
πολίες για την αποτροπή, δήθεν, της λαθρομετα-
νάστευσης, που, αν ήθελε, η Τουρκία θα την είχε 
σταματήσει εντελώς. Δηλ. τουρκικές ακταιωροί 
να μπαίνουν ελευθερα στα νησιά μας για έλεγχο 
υποτίθεται διακινητών και λαθρομεταναστών.

Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, η Τουρκία 
δε συζήτησε καν  την πρόταση Τσίπρα, αν τελι-
κά αυτή έγινε. Η Τουρκία αντιπρότεινε τριμερή 
συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας(!!), χω-
ρίς να συναντήσει την άρνηση του. Τώρα τι θέ-
λει η Γερμανία στο Αιγαίο, δηλ να. βάλει γεω-
πολιτικά πόδι στην περιοχή, μόνο αυτός ο μοι-
ραίος μπορεί ν’ απαντήσει. Δέχθηκε τελικα και  
«τεχνική συνεργασία» μεταξύ των ακτοφυλακών 
Ελλάδας-Τουρκίας, δηλ. όχι Γιάννης Γιαννάκης. 
Ομως δεν έφθανε μόνο αυτό. Επειδή οι υπερατ-
λαντικοί προστάτες του βιάζονται για την «επίλυ-
ση» του Κυπριακού και θέλουν επίσης την Τουρ-
κία στην Ε.Ε, δε δίστασε να «αδειάσει» την κυπρι-
ακή κυβέρνηση, που έχει ασκήσει βέτο στο άνοιγ-
μα των κεφαλαίων 23 και 24 των ενταξιακών δι-
απραγματεύσεων Τουρκιας-Ε.Ε., επειδή η Τουρ-
κία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.   
«Με αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι είμαστε 
θετικοί στην έναρξη των διαδικασιών, στην έναρ-
ξη των κεφαλαίων.< ...> προκειμένου να έχουμε 
το αμοιβαίο όφελος από την ένταξη της γείτονος 
χώρας στην Ε.Ε.»  

Προσπάθησαν, μετά το σάλο που ξεσή-
κωσε στην Ελλάδα και στην Κύπρο ο ενδοτισμός  
του, να τα ρίξουν σε λάθος υπαλλήλου της πρε-
σβείας μας στην Αγκυρα. «Τεχνικό λάθος στην 
απομαγνητοφώνηση» . Το λάθος είναι ότι έχου-
με αυτήν την κυβέρνηση που εφαρμόζει  το σχέ-
διο των υπερατλαντικών εντολέων της  και των 
ευρωπαίων συμμάχων της για την αποσύνθεση 
του έθνους-κράτους και τη διαιώνιση της ξένης 
κατοχής.   Ελπίζουμε να μην προλάβουν.   
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Αμέσως μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, επί 
Καποδίστρια έφθασαν στην Αθήνα διάφορες ιεραπο-
στολικές οργανώσεις του δυτικού κόσμου,  οι οποί-
ες θέλησαν να εκμεταλλευθούν τις τεράστιες ανάγκες 
της ελληνικής κοινωνίας στον εκπαιδευτικό τομέα και 
να ιδρύσουν ένα δικό τους, σχεδόν αυτόνομο, δίκτυο 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σκοπός ήταν ο προσηλυτι-
σμός στις θρησκείες και στα δόγματα που πρέσβευαν, 
ιδιαίτερα οι Αμερικανοί προτεστάντες, που τους ενδι-
έφερε η  Ελλάδα λόγω της στρατηγικής της θέσης ως 
νέο κράτος, επειδή είχε μια «παρηκμασμένη χριστιανι-
κή Εκκλησία», που κατά την άποψή τους θα ήταν αδύ-
ναμη να αντιδράσει, σε αντίθεση με τη Ρωμαιοκαθολι-
κή Εκκλησία και το Ισλάμ που τους θεωρούσαν ισχυ-
ρούς θρησκευτικούς θεσμούς.  Τον 19ο αιώνα,  άλλω-
στε, είχε αναπτυχθεί η ιδεολογία του αμερικάνικου που-
ριτανισμού περί του φωτισμένου έθνους.

Την εποχή εκείνη, οι Έλληνες έβλεπαν με δυσπι-
στία τη λειτουργία αυτών των σχολείων που ίδρυαν οι 
ξένοι, γιατί διαπίστωναν ότι, παράλληλα με την παρο-
χή παιδείας, γινόταν σε αυτά και μία σύντονη προσπά-
θεια θρησκευτικού προσηλυτισμού των νέων. Γι’ αυτό 
και όποτε τους δινόταν αφορμή αντιδρούσαν δυναμικά 
αναγκάζοντας τους ξένους να διακόψουν τη λειτουργία 
μερικών σχολείων. Έτσι, το σχολείο που είχε ιδρύσει ο 
Αμερικανός ιεραπόστολος Ιωνάς Κινγκ  στην Αθήνα 
έκλεισε το1837. Τον επόμενο χρόνο, αναγκάστηκε επί-
σης να κλείσει το σχολείο που είχε ιδρύσει στο Άργος ο 
Ε. Ριγκς. «Την απόφαση αυτή μας έκανε να πάρουμε η 
μη ευνοϊκή διάθεση του πληθυσμού στο Άργος» παρα-
δέχθηκαν οι ίδιοι οι ιδρυτές του σχολείου σε αμερικα-
νικό έντυπο. Σταδιακά, και ιδίως μετά το 1840, ο προ-
παγανδιστικός ρόλος των αποστολών  αυτών διαφάνη-
κε καθαρά και το κράτος, υπό την πίεση και της Εκκλη-
σίας, έθεσε φραγμούς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ιωνά Κινγκ. 
Αφού κατηγορήθηκε για διδασκαλία αιρετικών από-
ψεων σε μαθητές του σχολείου του, έγραψε μια απο-
λογία στην οποία ουσιαστικά αποδεχόταν την κατη-
γορία. Δημιουργήθηκε τότε ένα κλίμα τόσο εχθρικό 
γι’ αυτόν, ώστε η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τοπο-
θετήσει φρουρούς έξω από το σπίτι του και τον συμ-
βούλεψε να απομακρυνθεί από την Ελλάδα. Απομα-
κρύνθηκε για λίγα χρόνια και επέστρεψε ως πρόξενος 
των Η.Π.Α.(!). Επειδή πρόσβαλε και από αυτή τη θέση 
το θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων, καταδικά-
στηκε σε δεκαπέντε ημερών φυλάκιση και απέλαση. Η 
απόφαση επικυρώθηκε από τον Αρειο Πάγο. Ωστόσο, 
«στον Μεντρεσέ φυλακή δεν πήγε, είναι ανώτερος από 
τους νόμους, πήγε εις το σπίτι του», σχολιάζει πικρό-
χολα ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Αλλά αυτό είναι το 
λιγότερο: Στις Η.Π.Α., συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή 
της Γερουσίας, η οποία έκρινε την απόφαση αντισυ-
νταγματική (αντίθετη δηλαδή με το Ελληνικό Σύνταγ-
μα !!). Η κυβέρνηση έπαυσε τον προηγούμενο υπουρ-
γό, διόρισε ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης έναν δικηγόρο 
που είχε θεωρήσει εσφαλμένη την απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστηρίου και ο νέος υπουργός ακύρωσε με 

Ξένα σχολεία στην Ελλάδα
βασιλικό διάταγμα την απόφαση του Αρείου Πάγου !!!             
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κής κοινωνίας και την εμφανή εξυπηρέτηση ξένων σκο-
πών, τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία που ίδρυσαν 
ξένοι και σήμερα τα συνδιευθύνουν με Ελληνες απέκτη-
σαν κύρος και, περιθωριοποιώντας το θρησκευτικό στοι-
χείο, επιδιώκουν τη διαπαιδαγώγηση των νέων, κυρίως 
της άρχουσας τάξης, και βέβαια τη χειραγώγησή τους.
 Αυτό το σκοπό επιτελούν ουσιαστικά γνωστά σχο-
λεία, όπως:

Η σχολή Χιλλ, που ίδρυσε ο ιεραπόστολος Τζον 
Χιλλ και η γυναίκα του Φράνσις,  το 1833. Οι Χιλλ εί-
δαν ότι η Ελληνίδα έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στο σπίτι 
και, αν μορφωνόταν, θα μπορούσε να γίνει αγωγός προ-
παγανδισμού των ιδεών τους. Γρήγορα κατηγορήθηκαν 
για θρησκευτική προπαγάνδα και προσηλυτισμό. Υπο-
χρεώθηκαν έτσι να παραχωρήσουν το σχολείο για δέκα 
χρόνια στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία , που είχε ιδρυ-
θεί το 1836 ως αντίβαρο των «μισσιονάρικων» ξένων 
σχολείων για τη μόρφωση των Ελληνίδων. 

Η Λεόντειος Σχολή, που ιδρύθηκε το 1838 από τον 
καθολικό ιερέα Κωνσταντίνο Σαργολόγο και διοικείται 
από το γαλλικό καθολικό Μοναστικό Τάγμα των Μα-
ριανών Αδελφών.

Το Κολλέγιο Αθηνών (όπως μετονομάσθηκε το 
πρώην Αμερικανικό Κολλέγιο), που ιδρύθηκε το 1926 
από Ελληνες  και Αμερικανούς με πρωτοβουλία   των 
αποφοίτων της αμερικανικής Ροβερτείου Σχολής  στη 
Κωνσταντινούπολη  (ιδρύθηκε το 1863)  με σκοπό «...
τη δημιουργία ενός σχολείου στην Αθήνα που θα συν-
δυάζει την ελληνική παράδοση με το αμερικανικό προ-
οδευτικό πνεύμα και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τά-
σεις και μεθόδους».

Η Σχολή των Ουρσουλινών που στην Αθήνα λει-
τούργησε το 1947. Η καθολική Αδελφότητα των Ουρ-
σουλινών μοναχών εγκαταστάθηκε στην Τήνο και τη 
Νάξο από τον 170 αιώνα, όπου λειτούργησαν, τότε,  σχο-
λες θηλέων  μέσα στα μοναστήρια που ίδρυσαν και σή-
μερα έχουν κλείσει.

Η λειτουργία αυτών των σχολείων και των άλλων 
ανάλογων  ξένων πρέπει να περιορισθεί μόνο στη φοί-
τηση των παιδιών των αντίστοιχων ξένων, ώστε να 
αποτραπεί η μέσω αυτών διαιώνιση και ο «εμπλου-
τισμός» της ξένης κατοχής στη χώρα μας.

Μας «έφυγε» ένας ωραίος άνθρωπος
Τον περασμένο Ιούλιο «έφυγε», απροσδό-

κητα και ξαφνικά, από τη ζωή ο φίλος και σύντρο-
φος  Θανάσης Τράντας.

Ενας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του, 
ολόθερμα, στην οικογένειά του, τους φίλους και 
τους συντρόφους του, στις ιδέες και αρχές που μαζί 
με μας υπηρετούσε διαρκώς, χωρίς λόγια ηχηρά, 
ήπια και με χιούμορ, που όμως, όταν χρειαζόταν, 
«έσπαγε κόκκαλα».

Θα ζεις, Θανάση, πάντα στην καρδιά 
και τις σκέψεις μας.
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