ΤΝΔΕΜΟ ΕΥΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ
ΠΑΣΡΙΔΑ & ΕΘΝΟ: ΔΤΟ ΛΕΞΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΕ
Ξεθπιιίδνληαο ηηο ζειίδεο ηεο Ηζηνξίαο ζα δηαπηζηώζεη θαλείο όηη θαηά ηελ ηζηνξηθή καο πνξεία σο
Έζλνο κε εμαίξεζε 2-3 Ζγέηεο νη νπνίνη Γηπιαζίαζαλ, Γόμαζαλ, θαη Έζσζαλ ηελ Παηξίδα καο. Δίρακε θαη
εμαθνινπζνύκε λα έρνπκε ηεξάζηην έιιεηκκα ηθαλώλ εγεζηώλ!
Άλαπδνο θαη απόιπηα παξνπιηζκέλνο ν ζθεπηόκελνο Έιιελαο, παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλόκελα
απεπδηζκέλνο!! Αξρίδεη έζησ θη αξγά λα θαηαιαβαίλεη ηνλ ηξόπν θαη ηελ κεζνδηθόηεηα πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ νη θπβεξλώληεο ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξόλσλ , νδεγώληαο ηε ρώξα ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ.
Καηάιαβεο ηώξα ….γηαηί ζε ιέγαλε «εζληθηζηή» όηαλ έιεγεο πσο αγαπάο ηελ Παηξίδα ζνπ ; Γηα λα ηελ
πνπιήζνπλ πην εύθνια. Γη’ απηνύο θάζε ιέμεη πνπ αξρίδεη από εθν θαη ελλ ήηαλ θαη είλαη εκπόδην όηαλ
αθνύγεηαη κέζα ζην καληξί ηνπ «εθζπγρξνληζκνύ» πνπ καο κπνπδνύξηαζαλ. Καηάιαβεο ηώξα…. γηαηί ζε
ιέγαλε «ξαηζηζηή»; Γηαηί ζε πνιύ ιίγν δελ ζα είζαη ηδηνθηήηεο ηεο παηξίδαο ζνπ, ζα είζαη θάηνηθνο κηαο
ρώξαο πνπ ζα αλήθεη ζηνπο παγθόζκηνπο ηξαπεδίηεο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, νη νπνίνη παξηζηάλνπλ ηελ
θπβέξλεζε. Καηάιαβεο ηώξα γηαηί πξηνλίζαλε ηελ ……. Παηδεία θαη ηελ ππνβάζκηζαλ ζε «εθπαίδεπζε» ;
Γηα λα ζε θάλνπλ ππαιιειάθν ησλ 3,60. Να ζε βάινπλ πίζσ από ηνλ πάγθν ησλ κπαθάιηθώλ ηνπο πνπ
απιώζαλε ζηε ρώξα ζνπ, λα ζεξβίξεηο θαθέδεο θαη λα πεγαίλεηο κε ην παπί πίηζεο ζηα πάξηη ηνπ
ρξηζηνθνξάθνπ. Καηάιαβεο ηώξα γηαηί θαηέζηξεςαλ κεγάιεο πγηείο ειιεληθέο βηνκεραλίεο (ΗΕΟΛΑ,
ΠΗΣΟ, ΔΚΗΜΟ, ΠΔΗΡΑΪΚΖ ΠΑΣΡΑΪΚΖ, ΑΗΓΑΗΟ, ΥΡΩΠΔΗ, ΠΤΡΚΑΛ) θαη έθαςαλ ζε δηάζηεκα 2
κελώλ κεγάια ειιεληθά πνιπθαηαζηήκαηα (ΜΗΝΗΟΝ, ΚΑΣΡΑΝΣΕΟ ΠΟΡ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ,
ΚΛΑΟΤΓΑΣΟ); Γηα λα βξνπλ άλεηα ρώξν, ρσξίο πξνζπάζεηα λα κπνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά….
Καηάιαβεο ηώξα γηαηί ζνπ δίλαλε ηδάκπα θάξηεο νη ηξάπεδεο; Γηα λα ζνπ πάξνπλ ην παηξηθό ζνπ. Γεθάξα
δελ δίλαλε γηα ηηο δόζεηο ζνπ. Με ραξηηά ηππσκέλα ζνπ πήξαλ θαη ζνπ παίξλνπλε ην ζπίηη, ην ρσξάθη, ην
καγαδί. Καηάιαβεο ηώξα γηαηί ζε ρώζαλε ζην ρξεκαηηζηήξην; Όηαλ έλαο πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο
πξνέηξεπε ηνλ απιό θόζκν λα βάιεη ην θνκπόδεκά ηνπ ζην ζηεκέλν παηρλίδη ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, δελ
ελλννύζε αθξηβώο ηηο παξαγσγηθέο επελδύζεηο , αιιά ην ηδόγν. Καηάιαβεο ηώξα όηη θάπνηνη γίλαλε
πάκπινπηνη ζε κηα λύρηα αληαιιάζνληαο ηνλ πινύην ζνπ, ηνλ ηδξώηα ζνπ, κε αέξα ; Καηάιαβεο ηώξα γηαηί
γνπζηάξνπλ ηόζν ηελ «ειεύζεξε αγνξά»; Γηα λα θιείζεη ν κπαθάιεο ηεο γεηηνληάο θαη λα ζηέιλεηο ηνλ θόπν
ζνπ ζηα κεγαινκπαθάιηθα ηεο Γεξκαλίαο. Καηάιαβεο ηώξα γηαηί αγαπάλε ηνπο «κε λόκηκνπο κεηαλάζηεο»
ηόζν πνιύ νη εθιεγκέλνη «αιήηεο» καο ; Γηα λα θάλνπλ κε ηε δπζηπρία εθείλσλ θη’ εκάο δπζηπρηζκέλνπο.
Καηάιαβεο ηώξα γηαηί ζνπ πνπιάλε θζελά ηα…… ραδνθνύηηα ; Γηα λα ζε θάλνπλ λα ηξσο θνπηόρνξην ζηα
ιηβάδηα ησλ ….. ζήξηαι. Γηα λα ζε πεηάλε κπαιάθη από ηε κεζεκεξηαλή ραδνβηόια ζηνλ απνγεπκαηηλό
πιεξσκέλν ηειάιε ηεο πξνπαγάλδαο ηνπο. Από ην πξσί κέρξη ην βξάδπ κηα ζιηβεξή παξέιαζε
ππεξεθηηκεκέλσλ «ηίπνηα», κε θακηά εηδηθόηεηα, ζηνλ αέξα. Καηάιαβεο ηώξα γηαηί θάπνηνη δήζελ
θόπηνληαη γηα ηελ ζσηεξία ηεο ρώξαο ζηα παξάζπξα ησλ ππλνθάλαισλ; Γηαηί νη ίδηνη ηδνγάξνπλ ζηε
θαηάληηα ηεο Παηξίδαο. Καηάιαβεο ηώξα γηαηί πξέπεη ην δεπγάξη λα δνπιεύεη δπν δνπιεηέο, ελώ ν παππνύο
ζα πξέπεη λα δνπιεύεη αθόκα θαη ζηα…. 70 ηνπ ; Γηα λα κεγαιώζνπλ ηα παηδηά κόλα ηνπο ρσξίο θαλέλα
πξνζαλαηνιηζκό θαη αξρέο. Γηα λα ραζεί ε «θαηαξακέλε» θπιή ζνπ. Σνύην ην μέξνπλ πνιύ θαιά θαη γη’
απηό πξνσζνύλ ηελ ……. ππνγελλεηηθόηεηα.
Καηάιαβεο ηώξα γηαηί ζηε Βνπιή δελ κπαίλεη θαλέλαο ζνβαξόο άλζξσπνο ; Δπεηδή απηόο δελ ζέιεη λ’
αλήθεη ζηνλ ζίαζν ησλ 300 πνπ πξνδηαγξάθνπλ νη θνκκαηηθέο ιίζηεο, ηηο νπνίεο ζπληάζζνπλ θπξίαξρα νη
ληόπηνη ηνπνηεξεηέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο καδί κε ηηο «άγηεο νηθνγέλεηεο» ηνπ ηόπνπ. Έηζη ζην ζέαηξν
πνπ ιέγεηαη Βνπιή , δελ ζα βξείηε ζήκεξα ζρεδόλ θαλέλαλ από ηνπο ιακπξνύο Έιιελεο δηαλνεηέο θαη
επηζηήκνλεο , επεηδή δελ είλαη……. Θεαηξίλνη. Καηάιαβεο ηώξα γηαηί ηα θάλνπλ όια απηά ; Δπεηδή είλαη
ππεύζπλνη γηα ηνλ θάζε ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ….. ΓΔΝΝΖΘΔΗ, γηα ηελ θάζε ΔΛΛΖΝΗΓΑ ΠΟΤ ΓΔΝ
ΘΑ ….. ΓΔΝΝΖΘΔΗ. Γηαηί δελ ζέινπλ άιινπο Έιιελεο ζ’ απηόλ ηνλ ηόπν. Ούηε ζην γέλνο, νύηε ζηε

ζθέςε. ΘΤΜΖΘΔΗΣΔ ΣΟ!! Οη θύξηνη απηνί θαη ηα όξγαλά ηνπο ζπληεινύλ κηα λέα κνξθή γελνθηνλίαο ζηε
παηξίδα καο θαη ην μέξνπλ πάξα πνιύ θαιά, επεηδή απηνί είλαη εθείλνη πνπ ηε ζρεδίαζαλ θαη ηελ
εθηεινύλ!!! ΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑ!!! Ανηί να ζηεναχωριέζαι για ηο ζκοηάδι, άναψε ένα θως……
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