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Η ασυδοσία τού άθλιου νεοταξισμού στη ζωή τού Ελληνικού Έθνους
έχει υπερβεί κάθε ανθρώπινο όριο. Η απάνθρωπη λαίλαπα τής
δημοκρατικής παγκοσμιοποίησης έχει θέσει στο δολοφονικό της
στόχαστρο την εξόντωση των παιδιών τού Ελληνισμού. Και η
δολοφονική αυτή συμμορία πρέπει να αφανισθεί από προσώπου γης.

Όλα μπορούν να τεθούν στη λογική τής πολιτικής αντιπαράθεσης,
εκτός από την νομιμοποίηση τής εισβολής και τής αφαίρεσης τής
ανθρώπινης ζωής. Είδαμε προσφάτως την έκθεση τής οικονομικής
αξιολόγησης τής υποθηκευμένης χώρας μας από τούς διεθνείς
κατασχέτες της. Βλέπουμε την προκλητικά επιθετική συμπεριφορά
παρακράτους και λαθρομεταναστών. Και την ίδια στιγμή τα
ναρκωτικά εξελίσσονται στην μάστιγα που απειλεί τη ζωή των
παιδιών μας, κάνοντας με να εξοργιστώ στον υπερθετικό βαθμό.

Είναι σαφές ότι οι σταυρωτήδες εξουσιαστές τής κοινωνίας των
εθνών θέλουνε κοινωνικά ερείπια και κατεστραμμένες ανθρώπινες
ζωές. Θέλουν μια ασύνορη και πολυεθνική μάζα ενός ρακένδυτου
και ολιγομελούς προτεκτοράτου. Εκεί όμως που η απανθρωπιά
γίνεται αισχρό έγκλημα είναι η είσοδος νέων τύπων ναρκωτικών
ουσιών στα σχολεία που προκαλούν στα παιδιά κόπωση,
παραισθήσεις, σχιζοφρένεια και, στον επόμενο βαθμό εξάρτησης,
καρκίνο στη γενετήσια φύση. Η δε δυνατότητα απεξάρτησης από
αυτές τις ουσίες χαρακτηρίζεται από τούς υπευθύνους ως
αδύνατη.

Τα ναρκωτικά είναι το πλέον ύπουλο όπλο εξάρτησης, ελέγχου τού
νου και εξόντωσης τής φυσικής εξέλιξης τού λαού στο ιερό

παιδικό πρόσωπο. Είναι ένα πολλαπλό μέσο επιβολής παράνομων
θελήσεων και απομείωσης τού Έθνους που αποτελεί την ανώτατη
μορφή ποινικώς κακουργηματικής πράξης. Η ανεξέλεγκτη είσοδος
στην κοινωνία των ναρκωτικών ουσιών, η ποινική χαλάρωση έναντι
των υπανθρώπων διακινητών, η μετακύληση τής εμπορίας τού
λευκού θανάτου στους παρακρατικούς και λαθρομεταναστευτικούς
κύκλους, δείχνουν ξεκάθαρα τον συστημικό χαρακτήρα των
ναρκωτικών με την κάλυψη των παγκοσμιοποιητών.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα τής κατευθυνόμενης χρήσης
των διαφόρων βιοχημικών δηλητηρίων είναι η τεχνική επεξεργασία
και η μετεξέλιξη τής εκτεταμένης βλάβης τού ανθρώπινου
οργανισμού με αυξητικό ρυθμό και μεθόδους. Οι επενέργειες τής
νέας παραισθησιογόνου ουσίας σκανκ προκαλούν την άγνοια τής
πραγματικότητας τού κοινωνικού περίγυρου, την απρόκλητα βίαιη
συμπεριφορά, την αδρανοποίηση τού νου. Στον επόμενο τόνο, η
μεγιστοποίηση τής χρήσης αυτού τού ναρκωτικού προκαλεί άμεσα
θανατηφόρο καρκίνο εκκινούμενο από τη γενετήσια φύση.

Είναι σαφές ότι οι εισαγωγείς τής νέας ναρκωτικής ουσίας
επιδιώκουν την κατάθλιψη, τη στείρωση και τη δολοφονία τής
ελληνικής νεολαίας που είναι η ζωή και το οξυγόνο τής Φυλής
μας. Επιδίωξή τους είναι ο αργός θάνατος τής ελληνικής
οικογένειας. Η απειλή τής ζωής τού παιδιού είναι η αδιόρατη
σφαίρα που εξασθενεί και αφαιρεί βιολογικό χρόνο από τον γονιό
παράλληλα με το σπλάχνο του. Και το Ζωντανό Έθνος είναι αυτό
που τηρεί στο ακέραιο την πιο ιερή του υποχρέωση και τον
μέγιστο λόγο ύπαρξής του, την θωράκιση τής ελληνικής νεολαίας
με τη διασφάλιση τής ζωής της.

Τα χέρια που απλώθηκαν επάνω στα ελληνικά νιάτα θα κοπούν από
τη ρίζα. Η μετατροπή τού ανθρώπου σε αναλώσιμη αξία είναι
κακούργημα που απαιτεί την επιβολή τής θανατικής ποινής στους
δολοφόνους αθώων ψυχών. Το δώρο τού Θεού και η χαρά των γονιών

που είναι τα βλαστάρια τής Φυλής μας είναι η ίδια η ζωή. Το
ανθοβόλημα τής Ελλάδος είναι τα ελληνόπουλα και η Πατρίς είναι
το Κάστρο που τρανώνεται με την ορμή τού λαού της.

Γράφει ο Καραχάλιος Σπυρίδων τού Κωνσταντίνου.
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ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/i-zoi-ton-paidion-tou-ellinism
ou-ieri-ypochreosi/

