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Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΗΤΑΝ ΩΡΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.
ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ.
Οι εξελίξεις στο λαθρομεταναστευτικό και η πεισματική επιμονή της κυβερνητικής παρέας να προσχωρήσει ανοιχτά στον ανθελληνικό συνασπισμό των κατευθυνόμενων ανδρεικέλων, δε συνιστά ένα πρόβλημα αυτοτελές,
αλλά μέρος ενός καθολικότερου σχεδίου κοινωνικής ανατροπής και εθνικής ναρκοθέτησης.

Η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων είναι τεράστια, όπως τεράστια είναι και η συνενοχή τους. Κι αυτή η συνενοχή δεν συγκαλύπτεται πίσω από τη διακριτότητα του αντιπολιτευτικού τους ρόλου στα πλαίσια ενός πολιτικού
συστήματος που στο σύνολό του έχει παραδοθεί στις επιλογές και τις προτεραιότητες της Νέας Τάξης.

Και φυσικά αυτή η συνενοχή δεν απαλλοτριώνεται με φτηνιάρικα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που προσβλέπουν στον αποπροσανατολισμό του ελληνικού λαού, στον αγωνιστικό παροπλισμό του, και στην καλλιέργεια
ψευδεπίγραφων ελπίδων και προσδοκιών, που παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες τη «διευθέτηση» των επιχειρούμενων ανατροπών.
Τα γραμμάτια που καλείται να εξοφλήσει η σημερινή κυβέρνηση των τιτλοσπουδοκατεχόντων, δεν αφορούν απλά σε δανεικά που πρέπει να επιστραφούν. Συνιστούν μια καθολικότερη υποθήκη της χώρας, της κοινωνίας, της
εθνικής ανεξαρτησίας, των πολιτισμικών μας αξιών, της ίδιας της ζωής και της εθνικής μας αξιοπρέπειας.
Σκοτώνουν τη δημοκρατία…
Πυροβολούν την ελπίδα…
Φυλακίζουν τη σκέψη…
Ευτελίζουν την προσωπικότητα…
Αποδομούν και παραδίδουν τη χώρα σε κείνους που την επιβουλεύονται.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ.
Η παραπομπή του προβλήματος σε συγκυριακές πλειοψηφίες και η ανέξοδη υποσχεσιολογία όταν η εθνική αξιοπρέπεια αλυσοδένεται, συνιστά επικίνδυνη και εφιαλτική αυταπάτη.
Όταν το σύνταγμα ουσιαστικά έχει καταλυθεί, είναι εγκληματική συνενοχή να μη το καταγγέλλεις και να υποκρίνεσαι πως η αυριανή σου υποτιθέμενη πλειοψηφία, θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα και τον κοινωνικό βιασμό…
Όταν η κοινωνία δέχεται την πιο ανελέητη επίθεση, είναι πολιτική προστυχιά να μη της το αποκαλύπτεις, να μη την καλείς να ξεσηκωθεί, να μη την βγάζεις στο δρόμο, να μη την προκαλείς να ανατρέψει αυτούς που επιχειρούν
να την ανατρέψουν συθέμελα…
Όταν η επιχειρούμενη επίθεση είναι πολυεπίπεδη, καθολική και αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα, την εθνική αξιοπρέπεια, τις ύψιστες των αξιών και την κοινωνία στο σύνολό της, τότε είναι εγκληματικό να σιωπάς και ν
καταγίνεσαι με επικίνδυνες και αποπροσανατολιστικές μονομέρειες, ρίχνοντας έτσι σκόρπιες τουφεκιές για την «τιμή των όπλων»
Κάτω από αυτό το πρίσμα είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε και τα ΝΑΙ αλλά και τα ΟΧΙ των πολιτικών δυνάμεων, όπως και τις ένοχες σιωπές τους στις επιχειρούμενες αλλαγές.
Γι αυτό το «ΟΧΙ» σου κύριε Σαμαρά είναι κενό πολιτικής αξίας. Γιατί είναι ένα ΟΧΙ αποσπασματικό. Ένα ΟΧΙ ξεκομμένο. Ένα ΟΧΙ αφυδατωμένο από το ουσιαστικό περιεχόμενό του.
Γιατί αυτό το ΟΧΙ σου, επικοινωνιακά εμφανίζεται να είναι ένα ΟΧΙ στο προωθούμενο νομοσχέδιο.

Στην ουσία όμως είναι ένα ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΕΝΟ ΛΑΟ.
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Και είναι τέτοιο γιατί δεν θέλεις κύριε Σαμαρά από τον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει. Θέλεις απλά να μην έχεις προσυπογράψει με τη θετική σου ψήφο το πιο ατιμωτικό για την ελληνική κοινωνία νομοθέτημα.
Χεστήκαμε κύριε Σαμαρά αν αυτό το τερατούργημα θα έχει την υπογραφή σου ή όχι.
Η ελληνική κοινωνία σε ήθελε μπροστά σε αγώνες ανατροπής κι εσύ δεν μπήκες στη θέση του μπροστάρη. Προτίμησες το ρόλο της κότας που προτίμησε να βοσκήσει στο διπλανό οικόπεδο, για να μη την αγγίξει η φωτιά.
Κάτω από αυτό το πρίσμα θα κρίνουμε και την δημοψηφισματική φιλολογία του Καρατζαφέρη. Αποσπασματική και πυροτεχνηματική διαχείριση του προβλήματος. Αλλά και απερίσκεπτη πολιτική στάση. Κι αυτό γιατί τις
θεμελιώδεις προβλέψεις του συντάγματος και της κοινωνικής υπόστασης της χώρας…
Δε τις παζαρεύεις…
Δεν τις νομιμοποιείς…
Δεν αποπροσανατολίζεις το λαό σου με διλήμματα κάλπικα και αποπροσανατολιστικά…
Σε τελευταία ανάλυση, δεν καλείς το λαό σου να αποφασίσει με δημοψήφισμα για την αφαίμαξη της εθνικής του ταυτότητας.

Μπαίνεις μπροστά και τον καλείς να χύσει το αίμα του για να την υπερασπιστεί.
Και μη βιαστείς να μιλήσεις για φτηνή δημαγωγία κύριε Καρατζαφέρη. Ούτε στάλα αίμα δε θα χυνόταν, αν οι χαρτογιακάδες της εξουσίας έβλεπαν στο δρόμο ένα λαό αποφασισμένο να υπερασπιστεί την εθνική
του ταυτότητα και τις υπέρτατές του αξίες.
Διότι όταν ο λαός υψώνει το ανάστημά του, τα ποντίκια της εξουσίας τρέχουν να κρυφτούν στα λαγούμια τους.

Δημοψήφισμα για τις μη αναθεωρητέες διατάξεις δεν γίνεται.
Δημοψήφισμα για να καταργήσουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ , θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, είναι και γελοίο σαν αίτημα αλλά και αντισυνταγματικό
Το μεγάλο ψέμα λοιπόν, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα…
Και η μεγάλη αλήθεια, είναι η άμεση ανάγκη για την ανατροπή του….
Εσύ ψηφοφόρε του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ των ονείρων σου. Καμία σχέση με το κόμμα της ελπίδας σου. Είναι ένα κόμμα παραδομένο σε μια κλίκα
τεχνοκρατών, κι αν θες να το αναγεννήσεις έχεις υποχρέωση να ανατρέψεις αυτή την κλίκα για να ξαναδώσεις έτσι το φιλί της ζωής στις μεγάλες σου αξίες….
Εσύ ψηφοφόρε της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, οφείλεις να αντιληφθείς ότι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα των δακρύων του Καραμανλή.
Δικαιούσαι να ψηφίζεις το κόμμα σου αφού αυτό θέλεις. Αλλά να ψηφίζεις το κόμμα σου και όχι ένα πράγμα σαν το κόμμα σου που δεν έχει τίποτε το κοινό με αυτό που εσύ αγάπησες.
Εσύ ψηφοφόρε της αριστεράς, σαφώς και έχεις το δικαίωμα στο ρομαντισμό και την αγνότητα του ονείρου. Αλλά οι ηγεσίες των κομμάτων σου τα δηλητηρίασαν και τα δυό. Τα υπέταξαν και τα δυο σε παραπλανητικά
ιδεολογήματα, και σε καλούν να μείνεις με το όνειρο αλλά χωρίς πατρίδα.
ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ…
ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟΥΣ…
ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΙΝ ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Σ αυτό το σάπιο σκηνικό, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ξεπρόβαλε με ξεκάθαρη φωνή, με λόγια σταράτα, με μηδενικές αυταπάτες, και με ολοκάθαρα συνθήματα.
«Πάρετε πίσω το λαθρο-νομοσχέδιο. Εάν το ψηφίσετε, αυτό θα είναι πραξικόπημα, και σύμφωνα με το σύνταγμα ο λαός είναι υποχρεωμένος να αντισταθεί με κάθε μέσο στην Χούντα της Ανοιχτής Κοινωνίας.»
Η ψήφιση του αντισυνταγματικού λαθρο-νομοσχεδίου συνιστά συνταγματική εκτροπή. Ανατροπή του πολιτεύματος.
Το δημοψήφισμα , όπως λέει η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας , μπορεί να το προκαλέσει μόνη της η κυβέρνηση, εάν νομίζει ότι εκφράζει τη θέληση του ελληνικού λαού, αλλά με ερωτήματα που δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα.
Αντί λοιπόν να χάνουμε τον καιρό μας, με τις κοινοβουλευτικές κορώνες και λάθος στόχους, η σωστή πολιτική είναι, να καλέσουμε τον λαό, σε αντίσταση με κάθε μέσο στην Χούντα της Ανοιχτής Κοινωνίας, για την επάνοδο
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στην Δημοκρατία.
Και μέσα από αυτό το κάλεσμα για γενικό ξεσηκωμό, επιχειρήσαμε να μην αφήσουμε καμία αυταπάτη για τα μελλούμενα.
Αυτό το έκτρωμα που λέγεται πολιτικό σύστημα δε σουλουπώνεται.
Αν δεν το ανατρέψουμε… θα ανατρέψει την Ελλάδα.
Πάρτε ευθύνη και αφήστε να παραμείνει το κρυφτό ένα αγνό παιδικό παιχνίδι σε μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια, αξίες, και περηφάνια για το λαό της, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

http://ellinikoforum.blogspot.com/2010/01/blog-post_1885.html
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