"Οι ληξίαρχοι του θανάτου μας "
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«Έρχονται από μακριά οι νέοι σαλπιγκτές
Των επιλέκτων κλάσεων του μέλλοντος
Οι κραυγές τους γκρεμίζουν τα σαθρά τείχη
Τήκουν τη λάσπη σε φωτεινούς ρύακες…»
Μανόλης Αναγνωστάκης
Μας ήρθαν οι επίλεκτες κλάσεις του ζοφερού νεοταξικού μέλλοντος. Οι υπερατλαντικοί σαλπιγκτές κραυγάζουν για τις τελευταίες προγραφές: το εθνικό μας παρανάλωμα…
Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με την παρέα του, τις επίλεκτες κλάσεις των ποικίλων «συμβούλων», θα είναι οι ληξίαρχοι των ημερών: θα καταγράψουν το κοινωνικό και εθνικό μας παρανάλωμα…
Αυτά που σάλπισαν στις προγραμματικές τους δηλώσεις «τήκουν τη λάσπη σε φωτεινούς ρύακες»!
Βεβαίως, τα είχαν στο πρόγραμμά τους. Μόνο που οι ψηφοφόροι δεν μελετούν προγράμματα. Τρέφονται από τους ήχους των φράσεων και τα λαμπερά περιτυλίγματα των κοπριών που σερβίρουν τα ΜΜΕ. Η διαφημιστική
μακέτα και τα επικοινωνιακά τρικ έχουν υποκαταστήσει την πολιτική σκέψη…
Τώρα τα προγράμματα των νέων σαλπιγκτών θα τα κάνουν πράξη τα «επίλεκτα» κυβερνητικά επιτελεία υπό την αυστηρή καθοδήγηση των «εγκάθετων» συμβούλων…
Το πλέον εφιαλτικό πρόσταγμα δόθηκε στη Βουλή από τον κ. Ραγκούση: Πολιτική νομιμοποίηση της αλλοδαπής εισβολής και κατοχής της ελληνικής κοινωνίας!!!
Το είχαμε υπογραμμίσει πολλές φορές, άκρως κουραστικά, ότι μία από τις πρώτες ληξιαρχικές πράξεις του θανάτου της ελληνικής κοινωνίας θα είναι η νομιμοποίηση των «λαθραίων» και η ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΟΥ.
Και οι πρώτοι που θα νομιμοποιηθούν θα είναι τα ποικίλα δίκτυα των τυχοδιωκτών και «μπράβων» του αμερικανισμού που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα: Αυτά θα είναι οι «επίλεκτες κλάσεις» των νεοταξικών ταγμάτων…
Ο φανερός, αλλά και ο αόρατος καθοδηγητής θα είναι το «επίλεκτο» στέλεχος του αμερικανισμού: ο κ. Χρυσοχοϊδής.
Ήδη έχει περάσει και την «ειδική» «εκπαιδευτική πρέσα» η οποία κατασκευάζει το ύφος, τις κινήσεις και τις πόζες του υποδυόμενου ρόλου: «Αποφασίζουμε και διατάσσουμε», πλάι στον «πολίτη»…
Οι αλλοδαπές στρατιές θα καταστούν πλέον ο κυρίαρχος εκλογικός παράγοντας που θα αποφασίζει για την τύχη του ελληνικού λαού. Δηλαδή τα ξένα στοιχεία, ταξικά και πολιτικά καθυστερημένα (δραματικά καθυστερημένα,
τυχοδιωκτικά και χειραγωγούμενα), εθνικά και πολιτισμικά διαφορετικά, αλλά και εχθρικά, θα αποφασίζουν για τον Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
Ανοίγεται μέλλον λαμπρό και για τους «αριστερούς» κοσμοπολίτες «διεθνιστές»: Ο αγώνας δικαιώνεται!!!
Τα «ανοικτά σύνορα» μέσα στον καπιταλισμό και ο «διεθνισμός» αποκτούν πλέον και πολιτική επικύρωση. Αλήθεια από ποιους; Από το προλεταριάτο που ορκίζονται ή από την καπιταλιστική βαρβαρότητα;
Αυτά, βεβαίως, είναι ψιλά γράμματα για τους υστερικούς της «επαναστατικής» φράσης. Εξάλλου δεν επιδοτούνται για να έχουν τέτοιες απορίες.
Ούτε επιδοτούνται για να φρεσκάρουν το αλφάβητο του μαρξισμού: Ότι διεθνισμός δίχως εθνική υπόσταση δεν υπάρχει.
Σοσιαλιστική Επανάσταση δίχως την «ανοικοδόμηση του ΕΘΝΟΥΣ κάτω από την ηγεσία του προλεταριάτου» δεν ΓΙΝΕΤΑΙ.
Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο Τρότσκι στη βιβλίο του «Η διαρκής επανάσταση»!!!
Ο Τρότσκι αναλύει την ουτοπία του καπιταλιστικού διεθνισμού και τη διαλεκτική σχέση, την αξεδιάλυτη ενότητα, μεταξύ του «εθνικού» και του «διεθνικού»:

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

«Η σοσιαλιστική επανάσταση αρχίζει στην εθνική αρένα, ξεδιπλώνεται στη διεθνή αρένα και ολοκληρώνεται στην παγκόσμια αρένα».
ΟΤΑΝ δεν υπάρχει εθνική συγκρότηση, όταν διαλύεται το «εθνικό» παύει να υπάρχει και «εθνική αρένα»…
ΟΤΑΝ αναθεματίζεις στα λόγια τον καπιταλισμό και συμβάλεις ιδεολογικά και πολιτικά στην καταβαράθρωση της εθνικής υπόστασης, τότε είσαι ένας κυνικός απατεώνας με «αριστερή» φρασεολογία.
Και παύεις να είσαι «χρήσιμος ηλίθιος», αλλά νεκροθάφτης των σοσιαλιστικών ιδεών όταν έχεις μεταλλαχτεί σε επιδοτούμενο λακέ του ιμπεριαλισμού, όταν κραυγάζεις για σοσιαλισμό και συμβάλλεις στην προώθηση του
εθνικού παραναλώματος της ελληνικής κοινωνίας που συντελείται με «εργαλείο» την εισβολή των αλλοδαπών και την πολιτική επικύρωση αυτής της εισβολής.
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