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Αγαπητε Εαυτε
Ειναι αυτο πατριωτισμος ;;

Αυτο ειναι ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
Οταν ακομα κι αυτο το διαφημιζομενο ως “Πατριωτικο” κομμα της
ΧΑ λεει ΝΑΙ στο ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ της Ελλαδας, φαντασου τι κανουν ολοι
οι υπολοιποι που εχουν ΨΗΦΙΣΕΙ τα μνημονια .
ΑΛΛΟ ενα ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ κομμα πεταξε την ΜΑΣΚΑ του.

Οταν ξαφνικα μια μερα ξυπνησεις απο ενα δυνατο ΤΡΑΝΤΑΓΜΑ, και
τον ληθαργο που βιωνεις, οπως ακριβως κανει και το μεγαλυτερο
ποσοστο των Ελληνων και της κοινωνιας μας, η Ελλαδα, ισως να
εχει δαφορετικα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ορια, οι κατοικοι της να εχουν
ΑΛΛΑΞΕΙ καπως σε ..χρωματισμο, ρουχισμο, γλωσσα και θρησκεια,
αλλα εσυ μεχρι τοτε θα αισθανεσαι περηφανος που το “κομμα” που
υποστηριζες βγηκε πρωτο, δευτερο, τριτο ή διατηρησε τα ποσοστα
του..

ΓΙΑΤΙ να περιμενεις να ΣΥΜΒΕΙ αυτο το τρανταγμα και να ερθει
αυτη η μερα;
Αφου ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΩΡΑ!

Εχεις ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΥΤΕ ;
Εχεις παρει χαμπαρι οτι ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ;
Εχεις παρει χαμπαρι οτι ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ σε μια ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ;;
Εχεις παρει χαμπαρι οτι καθε φορα που ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΚΟΜΜΑ με τα αποκοματα του και τις μεταλλαξεις του που
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, τραβας την σκανδαλη του πιστολιου που
εχεις βαλει ο ιδιος στον κροταφο σου και σημαδευει ΕΣΕΝΑ;

ΑΡΝΕΙΣΑΙ ακομα και να ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΣΩΣΤΑ.
Ενημερωνεσαι ΑΚΟΜΑ απο την τηλεοραση, νομιζοντας οτι αυτα που
λεγονται ειναι αληθειες.
Στην ακομα χειροτερη, πιστευεις φιλους γνωστους και συγγενεις,
που ενημερωνονται οι ιδιοι απο την τηλεοραση.

Εχεις μετατραπει σε πολυξερο ΧΑΝΟ καθως χαφτεις οτι κι αν σου
σερβιρεται κι ομως εχεις την ψευδαισθηση οτι το IQ σου
ξεπερναει ακομα κι αυτο της απολυτης διανοιας

Πας και ψηφιζεις για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σου
ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
Εχεις ταυτισει το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σου συμφερον με αυτο των ΠΑΙΔΙΩΝ
σου.

ΠΑΝΤΑ ετσι επραττες !!!

Κι αν ηταν ΟΝΤΩΣ ετσι, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕΣ, απο τους ΓΟΝΕΙΣ
σου, ΣΗΜΕΡΑ θα ηταν ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΗ μετα απο τοσες
φορες που εχεις ψηφισει κοιταζοντας το προσωπικο σου συμφερον
και θα ειχες παραδοσει κατι ΚΑΛΥΤΕΡΟ στα παιδια σου.

Θα αισθανοσουν πιο ασφαλης, θα ειχες Παιδεια, Υγεια,
Δικαιοσυνη, δυνατο στρατο, θα σε σεβοντουσαν ολοι και θα
ζουσες μια ευτυχισμενη κι αρμονικη ζωη σε μια ευημερευουσα
κοινωνια
Θα ειχες πλουτο, αφθονια, θα ειχες φυτα χωρις φυτοφαρμακα και
τροφες αγνες χωρις επιβλαβη χημικα και θα απολαμβανες την ζωη
σου
Η πατριδα σου δεν θα συρρικνωνοτανε μερα με την μερα και οι
σχεσεις σου με τους γεωγραφικους γειτονους σου θα ηταν αψογες

Θα περπατουσες στον δρομο και θα συναντουσες παντου
χαμογελαστους προσχαρους και καλοδιαθετους ανθρωπους με τους
οποιους θα ανταλλασσες ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ εναν χαιρετισμο, μια
καλημερα.
Παρκα, πλατειες αναψυχης, κεντρα αθλοπαιδειων θα υπηρχαν σε
καθε γειτονια και η ομαδικοτητα θα υπερισχυε της ατομικοτητας
Τα αμαξια και οι πορτες των σπιτιων θα ειχαν επανω τους τα
κλειδια και ο ενας θα προσεχε, θα φροντιζε και θα βοηθουσε τον
αλλον
Η εγκληματικοτητα τα ναρκωτικα κι οι κλοπες θα ηταν αγνωστες ή
ξεχασμενες λεξεις

Κι ομως ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ το ΑΝΤΙΘΕΤΟ.
Κι εχεις ΠΕΙΣΤΕΙ οτι φταινε οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Αν θες να δεις ποιος ειναι ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΤΑΙΧΤΗΣ, πηγαινε στο
μπανιο και κοιτα στον καθρεφτη σου ,
Θα δεις ενα ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ να σε κοιταζει, απορημενο.
Κοιταξε το ΚΑΛΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
Θα δεις φοβο- ανασφαλεια- απογνωση ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
Οταν ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ και το ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ, ΦΤΥΣΕ τον καθρεφτη κι
ΑΛΛΑΞΕ ΕΣΥ.

Κλεισε την τηλεοραση σου και βγαλε την
απο την πριζα.
Πατα για μια στιγμη PAUSE /ΠΑΥΣΗ στις σκεψεις σου

ΚΛΕΙΣΕ τ’ αυτια σου στην ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ

Διαβασε κατι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ απο αυτα που προωθουν τα ΜΜΕ

Μπες στην ιστοσελιδες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΧΩΡΙΣ να λαμβανεις υπ’ οψιν σου τα τραγουδια των Σειρηνων.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ τις πληροφοριες που θα βρεις κι ΕΛΕΓΞΕ τις.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ σφαιρικα αλλα και πιο εξειδικευμενα.

Μολις ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ την 1η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΨΑΞΕ για την 2η μετα για την
3η και για ΟΛΕΣ τις επομενες,,

Καθε ΑΛΗΘΕΙΑ που διακρινεις ΣΠΑΕΙ τα
ΔΕΣΜΑ της ΦΥΛΑΚΗΣ του ΝΟΥ ΣΟΥ.
Γινε ΑΥΤΟνομος, ΑΥΤΟφωτος

Οταν εχεις σπασει τα δεσμα του ΝΟΥ, υπαρχει ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Αυτος της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΟΥ στην ΙΘΑΚΗ και της ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ με ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μολις το κανεις θα ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

Μολις καταλαβεις ΘΑ ΕΝΩΘΕΙΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ειναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ζητουμενο.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Κινησου , ΕΝΩΣΟΥ με τους αλλους συνελληνες.
ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ

Γιωργος Παπαδοφραγκακης
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