Πως μπορείς να
αυτό τον τόπο ;

μην

αγαπάς

Του Περικλή Δανόπουλου

Ναι μπορεί να εκκινούμε από διαφορετικές αφετηρίες, μπορεί να
προερχόμαστε από διαφορετικά μετερίζια. Δεν ταυτιζόμαστε όλοι
στην πολιτική μας σκέψη, δεν έχουμε όλοι μελετήσει Μαρξ, δεν
είμαστε όλοι καπιταλιστές. Αλλά ακόμα και σε πιο αθώα
ζητήματα, δεν υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα, δεν μας αρέσουν οι
ίδιες ταινίες, δεν ακούμε την ίδια μουσική. Μπορεί να έχουμε
ακόμα και ταξικές διαφορές, κοινωνικές αποστάσεις.

Έτσι είναι οι κοινωνίες παντού, σ’όλο τον κόσμο. Μέσα από την
διαφορετικότητα τους εξελίσσονται , οι ομοιότητες αποτελούν
τους συνεκτικούς ιστούς. Η ωριμότητα της κοινωνίας, βρίσκεται
στην μεγιστοποίηση των ομοιοτήτων και στην ελαχιστοποίηση των
κοινωνικών διαφορών. Οι κοινωνίες, έχουν δυο σημαντικά σημεία
αναφοράς, τους λαούς που τις αποτελούν και τον τόπο στον οποίο
αλληλεπιδρούν τα μέλη τους.

Ο Ελληνικός λαός, δεν είναι ένας λαός με σημαία ευκαιρίας, δεν
είναι ένας νομαδικός λαός, που περνώντας από την Ελλάδα
στάθηκε να ξαποστάσει. Ναι είναι ένας ταξιδιάρικος λαός,
ναυτικός και ονειροπόλος, αλλά σε καμία περίπτωση ανέστιος. Η
εστία του είναι αυτός ακριβώς ο τόπος, που βρίσκεται στο
Βόρειο ημισφαίριο της Γης, μεταξύ του 34ου και 41ου
παραλλήλου.και γεωγραφικές συντεταγμένες 39.0742° N, 21.8243°
E..

Σε αυτή την χώρα αναπτύχθηκε, από αυτή την χώρα διέσπειρε τον
πολιτισμό, τις τέχνες, την Δημοκρατία προς όλο τον κόσμο,γι
αυτό τον τόπο πολέμησε, σκλαβώθηκε, λευτερώθηκε. Σε αυτό τον
τόπο οι πρόγονοι στήσαν μνημεία απαράμιλλης ομορφιάς, εδώ
φιλοτέχνησαν το κάλος που έβλεπαν, εδώ ‘εσπειραν, εδώ
έχτισαν,αυτή και μόνο είναι η γη των πατεράδων και η αυριανή
γη των απογόνων μας.

Πως μπορείς να μην αγαπάς αυτό τον τόπο ; Πως γίνεται σε κάθε
ευκαιρία να εξεμείς το δηλητήριο με το οποίο άλλοι σε πότισαν;
Τι είναι αυτό που θολώνει το μυαλό και την κρίση και κάνει
κάποιον να εχθρεύεται το ίδιο του το παρελθόν, τον ίδιο τον
τόπο που μεγάλωσε;

Βαρέθηκα να βλέπω και να ανέχομαι στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης
δημοκρατίας το “μηδέν ανήκουστον”. Βαρέθηκα να βλέπω παντού
αφίσες που να βρίζουν τους συμπατριώτες μου κι εμένα. Βαρέθηκα
να ακούω τις μηδενιστικές απόψεις όλων όσων βυσσοδομούν κατά
της Ελλάδας, εισπράττοντας παράλληλα από αυτήν, αποδοχές και
επιδόματα, απολαμβάνοντας ανερυθρίαστα υπηρεσίες από Δημόσιες
δομές, που κάποιοι… κακοί Έλληνες έχτισαν.

Βαρέθηκα τους τιμητές, τους κομπραδόρους και αριβίστες της
ιδεολογίας, βαρέθηκα τους ψευτοαριστερούς ντεμέκ διεθνιστές
και τους δεξιούς εθνοαποδομητές της καρπαζιάς. Βαρέθηκα όλη
αυτή την πολιτική λουμπεναρία, να το παίζει διεθνιστικά, μέσα
από την πολιτική της τοξικότητα.

Ζούμε σε μια χώρα, που ακόμα πληρεί κάποια ελάχιστα standars,
ώστε να θεωρείται ελεύθερη. Μπορεί λοιπόν απρόσκοπτα, όποιος
δεν ανέχεται άλλο την Ελλάδα και τους Έλληνες, να μετοικίσει
σε άλλους διεθνιστικούς παραδείσους.

Μπορεί να το κάνει άμεσα, δεν θα λείψει από κανένα.
Ως εδώ !

ΠΗΓΗ

Bonus βίντεο:

ΠΗΓΗ:https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/07/blog-post
_5938.html?m=1

ΓΙΑ
ΟΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ….

ΑΓΑΠΟΥΝ

ΤΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ….
Μια φορά κι έναν καιρό, το τζίνι του
παραμυθιού βαρέθηκε κι αποφάσισε να
παρουσιαστεί μπροστά σε έναν άνθρωπο και
να του πραγματοποιήσει μία επιθυμία. Ο
άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος κι από καιρό

ήξερε καλά τί ήθελε να συμβεί στη ζωή
του.
-« Η επιθυμία μου είναι να εξαφανίσεις όλα όσα
αρρωσταίνουν την ψυχή και το σώμα των ανθρώπων »
είπε ο δίκαιος άνθρωπος.
Το τζίνι, βρέθηκε σε δύσκολη θέση.
« Έως τώρα,όλοι μου ζητούσαν πλούτη και δόξα και ποτέ κανείς
δεν μου ζήτησε κάτι παρόμοιο…Θα πρέπει να σκεφτώ καλά τί είναι
αυτό που αρρωσταίνει την ψυχή…
Έκανε μια βόλτα λοιπόν πάνω από την πόλη και παρατήρησε με
προσοχή τους ανθρώπους.
Αφού συγκέντρωσε τα στοιχεία του, γύρισε πίσω στον δίκαιο
άνθρωπο και του είπε: « Ο φόβος είναι αυτός που αρρωσταίνει
τις ψυχές. Και οι άνθρωποι φοβούνται μήπως με τις πράξεις τους
χάσουν την αιώνια ζωή κι έτσι δεν ζουν αυτή στην οποία
γεννήθηκαν…
Φοβούνται το θάνατο, γιατί δεν γνωρίζουν τί είναι ο θάνατος,
επειδή τους φόβισαν με την ιδέα της κόλασης. Θα εξαφανίσω
λοιπόν όλα τα ιερατεία, γιατί από αυτά πηγάζει ο φόβος του
θανάτου και αυτά αλλοίωσαν τη γνώση κι έδωσαν ψεύτικη, που
στερεί τη χαρά της ζωής…

Θα εξαφανίσω και το άδικο, γιατί προκαλεί σύγχυση στην ψυχή
και θλίψη. Όλοι οι δικαστές και όσοι εκπροσωπούν δήθεν τη
δικαιοσύνη, θα εξαφανιστούν μεμιάς…
Όμως και η στέρηση των βασικών αγαθών γεμίζει με φθόνο την
ψυχή και οι άνθρωποι εγκληματούν εξαιτίας του φθόνου. Όλοι οι
πολιτικοί που στερούν τον πλούτο στους ανθρώπους θα
εξαφανιστούν επίσης…

Το χειρότερο όλων όμως είναι οι τραπεζίτες, οι τοκογλύφοι, που
ρουφάνε την ενεργεια του κοσμάκη…Θα τους εξαφανίσω κι αυτούς
λοιπόν…
Αλλά και το ψέμα μπερδεύει τους κακόμοιρους ανθρώπους και οι
δημοσιογράφοι με τα ψέματα τους, τους γέμισαν φόβους κι
απόγνωση. Δεν τους χρειαζόμαστε τέτοιους ψεύτες…

Και τώρα, ας δούμε τί αρρωσταίνει το
σώμα…
Μμμμ…δηλητηριασμένες και μεταλλαγμένες τροφές καθώς και
μολυσμένο νερό κι αέρας…εμβόλια και φάρμακα…
Θα εξαφανίσω λοιπόν όλους εκείνους με τις εταιρίες των
φυτοφαρμάκων και των υβριδίων, τις φαρμακοβιομηχανίες καθώς
και όλους όσους συντηρούν τους παραπάνω…

Και μόλις καθάρισε ο πλανήτης από ιερωμένους, δικαστές,
πολιτικούς, ασυνείδητους επιστήμονες, τραπεζίτες…άρχισαν να
συμβαίνουν υπέροχα πράγματα!
Άλλαξε η μυρωδιά του αέρα και γέμισαν οξυγόνο οι ανάσες …
Το νερό έγινε κρυστάλλινο και καθαρό κι άρχισε να κελαρύζει…
Τα φυτά έγιναν λαμπερά και καταπράσινα και όλα τα ζωντανά
σταμάτησαν κι ευγνωμονούσαν με την ηρεμία τους και τη σιωπή
τους αυτόν που καθάρισε όλη τη βρώμα…

Τα παιδιά άρχισαν να γελάνε με την ψυχή τους και οι μεγάλοι να
τραγουδάνε την επανένωση τους με τη φύση και τον δημιουργό
τους…
Και δεν υπήρχε κανείς και τίποτα να σταματήσει όλη αυτή τη
χαρά και τη ζωντάνια!!!»…

(Τί υπέροχο!!! Θέλω ένα τέτοιο τζίνι…και ξέρω καλά που θα το
βρω!!! Μόνο που στην ζωή το τζίνι χρειάζεται την ένωση και την
επιθυμία όλων των ανθρώπων για να ξεβρωμίσει τον πλανήτη…και η
ένωση δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού παρά μόνον στην
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ)
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ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/01/04/osoys-agapoyn-ta-pa
ramythia/

