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ΤΙ ΕΛΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ; Του Δημήτρη Μπράνη
Πολιτικός Επιστήμων – Δημοσιογράφος – Αρθρογράφος Ι. ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ: «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ!!! (ΟΜ. ΙΛ. 208)
Ελπίζει και περιμένει να δει τη δικαίωση του ομηρικού λόγου: «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ!!!»
(ΟΜ. ΙΛ. 208)
. Να δει το Εθνικό Σύμβολο – την Κυανόλευκη Ελληνική Σημαία – να φέρουν περήφανα κατά
τον εορτασμό των εθνικών μας επετείων. Οι αριστούχοι μαθητές ή μαθήτριες!!!
Να δει την κατάργηση του Κλήρου! Καταργήθηκε ο ομηρικός λόγος:
«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ !!! (ΟΜ. ΙΛ. 208)
και καθιερώθηκε ως μέτρο επιλογής του Σημαιοφόρου ο Κλήρος! Μέτρο εξ ολοκλήρου
άδικο!! Μέτρο «τυφλό». Μέτρο ¨αόμματο». Μέτρο αφιλοσόφητο και αψυχολόγητο!!!
Αδικεί κατάφωρα το δίκαιο!!! Την επιμέλεια!!! Την προσπάθεια!!! Τη φιλομάθεια!!! Το
σχέδιο!!! Το όνειρο!!! Το όραμα!!! Την ελπίδα!!! Την προσδοκία Δεν απονέμεται το δίκαιο!!!
Δεν τηρείται η αρχή, που λέει:
«Έκαστος» κατά τα έργα αυτού!!!»
«Έκαστος να αμείβεται, σύμφωνα με τα έργα του και τις πράξεις του».
Με τον κλήρο αμείβεται: Η:
«ήσσων»
, προσπάθεια, η: «ελάσσων». Η αμέλεια. Ακόμη δε ευνοείται και η ραστώνη, η ραθυμία και η
οκνηρία! Η αδιαφορία! Και, εν τέλει, η αγραμματοσύνη!
ΙΙ. ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΟ ΑΔΙΚΟ – ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ!
Απογοητεύει τον υψηλόβαθμο μαθητή ή την υψηλόβαθμη μαθήτρια, όταν βλέπει να
κληρώνεται ως σημαιοφόρος μαθητής ή μαθήτρια με χαμηλότερη βαθμολογία, με
χαμηλότερες επιδόσεις, με
«ήσσονα»
προσπάθεια! Και διερωτάται.
Είναι σύστημα εξολοκλήρου άδικο; Εξολοκλήρου αψυχολόγητο και εξολοκλήρου
αφιλοσόφητο;
Είναι έξω από κάθε έννοια ηθικής και δικαίου!!!
Βλέπει την Πολιτεία, να απορρίπτει την αριστεία και την Κοινωνία να μη διαμαρτύρεται για
την απόρριψη της αριστείας από την Πολιτεία και απορεί!!!
Σχόλιο 1
ο

.

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων «ουδόλως» διαμαρτυρήθηκαν για την καθιέρωση από
την Πολιτεία του μέτρου της Κλήρωσης για την επιλογή σημαιοφόρου. Θα’ πρεπε να
εναντιωθεί το σύνολο της Κοινωνίας, Να εναντιωθεί σύσσωμος ο πνευματικός κόσμος με
πρώτη την Ακαδημία των «αθανάτων!!!».
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Σχόλιο 2
ο

.
Είναι υποβιβασμός - το μέτρο – και υποτίμηση του πνεύματος, των αξιών, της αριστείας!!!
Είναι αντικίνητρο!
Σχόλιο 3
ο

.
Ποτέ άλλοτε στο νεότερο Ελληνικό Κράτος δεν είχε οριστεί αυτό το μέτρο. Δεν έχει
ιστορικό προηγούμενο!!!
Ο σημαιοφόρος πάντοτε επελέγετο με τα εξής τρία αδιάσειστα κριτήρια: την αριστεία, το
ήθος και την ελληνικότητα!!! Τότε δε και μόνο τότε γινόταν κλήρωση – κλήρωση δίκαια –
όταν οι αριστείς ήταν ισόβαθμοι!!!
Ο Γράφων θέλει εδώ ταπεινά να σημειώσει, ότι είχε την μέγιστη χαρά και τιμή να υψώσει
ως Γυμνασιόπαις περήφανα
την
Κυανόλευκη, το Ιερό Εθνικό Σύμβολο!!!

ΙΙΙ.
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓ
ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ!
Ορισμός. Πανεπιστημιακό Άσυλο: σημαίνει:
Ελεύθερη Διακίνηση Ιδεών!!! Έχει δε την αρχή του στην αρχή της Αναγέννησης!!!
Και ορίζετο, ότι κανένας εκκλησιαστικός ή πολιτικός παράγων δεν μπορεί να
παρεμβαίνει!!! Να έχει ανάμειξη!!! Είναι ανεξάρτητο, αυτεξούσιο και αυτοδύναμο!!!
Παραβιάστηκε από τους εξτρεμιστές κατάφωρα: «χιλιάκις» και «μυριάκις».
Καταλαμβανόταν και γινόταν: α) Εργαστήριο κατασκευής βομβών μολότοφ, β) Άνδρο
ακολασίας, γ) Ορμητήριο διάπραξης Εγκληματικών Πράξεων και Ενεργειών.
Εδώ δεν θα’ πρεπε να γίνεται μεταξύ των Πολιτικών Κομμάτων.
«ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ». Θα’ πρεπε ομοφώνως να είχε καταργηθεί.
Σχόλιο 1
ο

.
Σε κανένα αλλοδαπό Πανεπιστήμιο δεν παραβιάζεται το Πανεπιστημιακό Άσυλο!!! Και δεν
παρεμβαίνει ούτε η Εκκλησία ούτε η
Πολιτική.
Σχόλιο 2
ο

.
Εδώ έγινε σύμβολο ανομίας! Σύμβολο παραβατικότητας.
Σ
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χόλιο 3
ο

.
Εδώ γινόταν άσυλο των αναρχικών, των εξτρεμιστών.
Σχόλιο 4
ο

.

Εδώ γινόταν και γίνεται άσυλο εκείνων, που δεν είχαν και δεν έχουν μέσα τους ούτε ιερό
ούτε όσιο!!! Πανεπιστημιακό Άσυλο = Επιστήμη !!! Γνώση !!! Έρευνα !!! Ελεύθερη διακίνηση
ιδεών !!!
IV
. ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ: «ΑΒΑΤΟΥ» ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ !

Το: «ΑΒΑΤΟ» ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
είναι αισχύνη της ΕΛ.ΑΣ και του Κράτους.
Έχει βίο 10ετιών!!! Είναι η αισχύνη του Κράτους και της ΕΛ.ΑΣ». 10ετίες ολόκληρες
αναδείχνεται υπέρτερο της ΕΛ.ΑΣ και του Κράτους. 10ετίε; Ολόκληρες αστράφτουν οι
βόμβες μολότοφ. 10ετίες ολόκληρες τα ΕΞΑΡΧΕΙΑ είναι: «ΑΒΑΤΟ». Κυρίαρχοι είναι οι
εξτρεμιστές.
Οι Κουκουλοφόροι. Οι αναρχικοί. Οι ταραξίες. Οι αντεξουσιαστές. Αναστατώνουν τον
Κόσμο, την Κοινωνία ολόκληρη!!! Δρουν ανενόχλητοι! Δρουν ανεμπόδιστοι!
Το:
«άβατο»
των Εξαρχείων καλά κρατεί! Κρατεί επί μισό και πλέον αιώνα!!! Γιατί δεν διαλύθηκε; Γιατί
δεν εξαφανίστηκε; Ιδού το «μέγα» ερώτημα!!! Η εύλογη απορία!!!
Δεν είναι αίσχος και προβολή τόσο για το ίδιο το Επίσημο Κράτος, όσο για την ίδια την
ΕΛ.ΑΣ; Γιατί, με άλλα λόγια, κυρίαρχοι να γίνονται οι εξτρεμιστές και όχι το Κράτος;
Το:
«ΑΒΑΤΟ»
των Εξαρχείων προσβάλει ευθέως το Ελληνικό Πολίτευμα!!! Την Ελληνική Δημοκρατία!!!
Είναι πληγή διαρκείας!!!
Πρέπει να κυριαρχήσει και να βασιλεύσει ο Νόμος και η Τάξη!!! Να κυριαρχήσει και να
βασιλεύσει η <νομιμότητα!!! Είναι πάνδημο το αίτημα!!! Πάνδημη η αξίωση και η απαίτηση
του Ελληνικού Λαού!!! Ελπίζει και περιμένει να κυριαρχήσει το Δίκαιο!!! Ο Νόμος!!! Η Τάξη!!!
«Ο Νόμος είναι η ψυχή της Πολιτείας!!!».
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V
. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ !!!
Ο Πολίτης σήμερα τρέμει και φοβάται για τη ζωή του και την περιουσία του, όπου κι’ αν
είναι, όπου κι’ αν ευρίσκεται είτε στο σπίτι του είναι είτε στο δρόμο είτε στην εργασία του
είτε στο γραφείο του είτε στα ΜΜΜ είτε μέρα είναι είτε νύχτα, φοβάται! Τρέμει. Νιώθει
ανασφαλής. Φοβάται την τρομοκρατία. Φοβάται τους ληστές. Φοβάται τους διαρρήκτες,
τους κλέφτες, τους εκβιαστές. Φοβάται την απαγωγή. Οι γυναίκες φοβούνται το βιασμό.

V
Ι. ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ !!!
Να μην ξαναδεί την πυρπόληση Εθνικών Συμβόλων!!! Να μην ξαναδεί την πυρπόληση της
Ελληνικής Σημαίας, Ιερό Σύμβολο του Έθνους και Ιερό Σύμβολο των Εθνικών Αγώνων για την
υπεράσπιση της Εθνικής Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας!!!
Να μην ξανακούσει τη φράση δυο Ελλήνων ηθοποιών, ότι «Η Σημαία δεν είναι τίποτα άλλο
παρά ένα κομμάτι ‘ύφασμα, που το έραψαν στο ράφτη». Ήταν προσβολή Ιερού Συμβόλου!!!
Υπέστησαν τις συνέπειες του Νόμου!!!
Να μην ξαναδεί τη Βεβήλωση Ιερών Μνημείων, όπως αυτό:
«ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ!!!».
V
ΙΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ……….

Να μην ξαναδεί τράπεζες και εμπορικά καταστήματα φλεγόμενα! Στην Τράπεζα
MARFIN
– οδός Σταδίου – κάηκαν ζωντανοί 2 άντρες και μια γυναίκα έγκυος! Άρα. Κάηκαν ζωντανοί,
ως λαμπάδες, 4 άνθρωποι!!!
Το 2008 Κέντρο της Αθήνας είχε υποστεί τις περισσότερες από ποτέ πυρπολήσεις
κτηρίων και καταστημάτων, φθορές και καταστροφές πρωτοφανείς. Αλλά και πρότερον
και μετά δεν έλειψαν οι φθορές και οι καταστροφές κτηρίων και καταστημάτων, δημοσίων
και ιδιωτικών.
Να μην ξαναδεί εξτρεμιστές. Να μην ξαναδεί χαλαστές και γκρεμιστές, πυρπολητές,
φθοροποιούς και καταστροφείς! Να μην ξαναδεί: «ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ!!!» Να μην ξαναδεί
καταστροφές σε Ανώτατα Εκπ/κά Ιδρύματα!!! Να μην ξαναδεί ποδοσφαιρική βία, θανάτους
φιλάθλων και έκτροπα!
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V
ΙΙΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ……….

Να μην ξαναδεί και να μην ξαναζήσει τα φαινόμενα της τρομοκρατίας, που είχε τόσα
θύματα, τόσα άτομα, τόσους πολίτες, πολίτες υπέρ τους 50, - 20 είχε η: «17Ν» - Και
αστυνομικούς υπέρ τους 250!
Γιατί ξεφύτρωσαν στον Τόπο μας, στον Τόπο τον Ιερό και τον Ένδοξο, που φέρει το όνομα:
«ΕΛΛΑΔΑ !!!»,
όνομα αιώνιο!!!, τόσες τρομοκρατικές οργανώσεις, με διάφορα ονόματα και τίτλους, όπως
– η μεγαλύτερη – η: «17Ν», «οι πυρήνες της φωτιάς», «Λαϊκοί Αγώνες» και τόσες άλλες;
Γιατί έρρευσε αδίκως τόσο αίμα;
Γιατί η Ελληνική Κοινωνία να τρανταχθεί ολόκληρη; Γιατί άτομα του Ελληνικού Λαού,
άτομα της εργασίας, του μόχθου και άτομα του καθήκοντος, όπως οι αστυνομικοί, άτομα
οικογενειάρχες να θανατωθούν και εκτελεστούν εν ψυχρώ;
Ο
BARAC
OBAMA
διερωτήθηκε: «Οι τρομοκράτες, οι φονιάδες, οι μακελάρηδες, οι εγκληματίες από τι
οικογένειες προέρχονται;
Σχόλιο1
ο

.

Τρομοκράτες, φονιάδες, εκτελεστές, κακοποιοί μακελάρηδες γίνονται άτομα
προερχόμενα από οικογένειες μη συγκροτημένες!!! Προέρχονται από οικογένειες, που δεν
ανατρέφουν και δεν διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους. Δεν τα καλλιεργούν ψυχικά!!! Ηθικά
και Πνευματικά!!! Δεν σφυρηλατούν το χαρακτήρα τους. Δεν διαμορφώνουν την
προσωπικότητά τους.
Σχόλιο 2
ο

.
Από το ποιόν της Οικογένειας εξαρτάται και το ποιόν της Κοινωνίας!!! Αυτό είναι:
«Ηλίου φαεινότερον!!!».
Σχόλιο 3
ο

.
Η Κοινωνία υποφέρει από μέλη μη χρηστά και μη ενάρετα!!! Τα μέλη τα χρηστά και τα
ενάρετα τα δίνει η χρηστή και η ενάρετη!!! Οικογένεια!!! Η Οικογένεια, που έχει μέσα της
τα Ιερά και τα Όσια!!!
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ΙΧ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ……….

Να μην ξαναδεί δραπέτες των φυλακών. Να μην ξαναδεί ελικόπτερα να προσγειώνονται
στις ταράτσες των σωφρονιστικών καταστημάτων και να παραλαμβάνουν φυλακισμένους.
Να μην ξαναδεί βαρυποινίτες, ισοβίτες και πολυισοβίτες να παίρνουν άδεια εξόδου. Αυτό η
Κοινή Γνώμη το αποδοκιμάζει πλήρως!!! Ποτέ και κανένας κρατούμενος των Φυλακών δεν
θα πρέπει να παίρνει άδεια εξόδου.
Θίγει και προσβάλλει βάναυσα το κοινό περί Δικαίου αίσθημα!!! Το δε χείριστον όλων είναι
ότι κάποιοι δεν επιστρέφουν στις Φυλακές. Και αυτοί είναι έξω και τελούν και νέες
εγκληματικές πράξεις. Είναι πρόκληση να βλέπουν, αχώρητο το στο νου, οι οικείοι και οι
συγγενείς των θυμάτων αυτούς, που τους βύθισαν στην ατέλειωτη θλίψη και το ατέλειωτο
πένθος!
Ο διαβόητος ανθρωποκτόνος με τα αρχικά: «Κ.Π» - εκτέλεσε εν ψυχρώ στο ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ δυο αστυνομικούς, διέπραξε και στη Ρουμανία
ανθρωποκτονίες, και εκεί συνελήφθη, και εκεί δικάστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια –
εγκλείστηκε στη φυλακή και κτίει την ποινή του σε χώρο πολλά μέτρα κάτω από τη γη.
Σχόλιο.
Οι Φυλακές θα πρέπει να είναι Φυλακές Υψίστης Ασφαλείας και οι φυλακισμένοι να μην
παίρνουν ποτέ άδεια εξόδου. Έτσι και μόνο έτσι θα περιοριστεί η εγκληματικότητα. Έτσι
και μόνο έτσι θα ικανοποιείται το κοινό περί Δικαίου αίσθημα!!!
Χ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ……….
Να μην ξαναδεί να καίγεται και να καταστρέφεται ο φυσικός πλούτος!!! Να μην χάνονται:
«Εν ριπή οφθαλμού!!!» τα δάση μας. Είναι εθνικός πλούτος!!! Είναι θησαυρός
ανεκτίμητος!!! Μας παρέχουν αναρίθμητα αγαθά!!! Είναι φυσικά δώρα του Πλάστη Θεού!!!
Δώρα ανεκτίμητης αξίας!!!

ΧΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ……….

Να μην ξαναδεί πύρινες τραγωδίες, όπως είδε το 2007 στην Ηλεία και όπως είδε το 2018
στην Ανατολική Αττική – ΜΑΤ!
Να μην ξαναδεί άτομα να καίγονται και να φλέγονται όρθια σαν λαμπάδες!!! Υπέρ τα 70
άτομα ήταν τα θύματα της πύρινης λαίλαπας στην Ηλεία και μέσα σ΄αυτά και μια μητέρα
αγκαλιά με τα 3 παιδιά της. Και υπέρ τα 100 ήταν τα θύματα της πύρινης λαίλαπας στο
ΜΑΤΙ!
Θύματα του πύρινου κλοιού είχε και η Ικαρία -15 – ο Υμμητός – 5 – πυροσβέστες – η Εύβοια,
η Μεσσηνία, η Φυλή – πρόσφατα.
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ΤΙ ΕΛΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ;
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
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ΧΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το Ελληνικό Κράτος θα πρέπει να καταστεί Κράτος ισχυρό, κραταιό και δυνατό!!! Να έχει
τη θέληση, την ισχύ και τη δύναμη να επιβάλλει το Νόμο και την Τάξη!!! Να πατάσσει
αμείλικτα κάθε εκτροπή του Νόμου!!! Κάθε εγκληματική πράξη και ενέργεια!
«Ο Νόμος είναι η ψυχή της Πολιτείας!!!».
Και πρέπει να είναι σκληρός και δίκαιος!!!
«
DURA
LEX
,
SED
LEX
». «Σκληρός ο Νόμος, αλλά Νόμος!!!». Ρωμαϊκό Δίκαιο!!!
Όπου ανθούν και ευδοκιμούν οι Θεσμοί οι Αιώνιοι: Η Θρησκεία, η Παιδεία και η Δικαιοσύνη,
εκεί το Κράτος είναι ισχυρό, δυνατό και κραταιό!!!
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