ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ….
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ….

ΜΕΝΑ

Η

ΕΛΛΗΝΩΝ

θυμάσαι που διαβάζαμε, όταν είμασταν μικρά, τον μύθο όπου ο
Ηρακλής έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στον δρόμο της Αρετής ή τον
δρόμο της κακίας;;;

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ είναι για μένα ο δρόμος της Αρετής.
Δύσκολοδιάβατος, κακοτράχαλος, γεμάτος εμπόδια…
Η πορεία του ανθρώπου ο οποίος θα επιλέξει να βαδίσει στον
δρόμο της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, θα μοιάζει με εκείνη την πορεία
του Θησέα προς την Αθήνα όπου θα έβρισκε το παλάτι του.
Θυμάσαι τον μύθο;;;
Ο Θησέας πηγαίνοντας να συναντήσει τον πατέρα του και να πάρει
τη θέση του στο παλάτι της Αθήνας, συνάντησε στο δρόμο του
ληστές όπως τον Περιφήτη, τον Σίνη, τον Σκίρωνα , τον
Προκρούστη.
Έναν έναν τους αντιμετώπιζε και προχωρούσε στον επόμενο.

Ο στόχος του ήταν πολύ μεγάλος και σπουδαίος για να δειλιάσει
από τους φοβερούς ληστές…

Ο
δρόμος
της
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
αναγκαστικά θα πρέπει να περάσει μέσα απο

το άντρο των ληστών, μόνο που τώρα
ετούτοι οι ληστές συνεργάζονται και ο
ενας στηρίζει και βοηθάει τον άλλον.
Οι δικαστές στηρίζουν τους πολιτικούς και οι πολιτικοί
στηρίζουν τους τραπεζίτες τους οποίους στηρίζουν και οι
ιερωμένοι.
Κι εσύ, ένας απλός Θησέας, θα πρέπει να περάσεις μέσα από το
άντρο τους και να τους αντιμετωπίσεις.
Δεν είναι εύκολο …Όμως έχεις τα όπλα του Αρτέμη και τη γνώση
την οποία θα πρέπει να αποκτήσεις για να τους νικήσεις.

Ναι ….είναι πολύ δύσκολο.
Είναι άθλος….
Και σε όλη τη διάρκεια της πορείας σου, Σειρήνες θα
μουρμουρίζουν στα αυτιά σου για να σε πείσουν να τα παρατήσεις
και να γυρίσεις πίσω…
Να διαλέξεις το δρόμο της Κακίας που φαντάζει εύκολος και
φαρδύς και κανένας ληστής δεν σε ενοχλεί αν είσαι τυπικός και
πληρώνεις τους μπράβους.

Η ουσία είναι ο τελικός προορισμός ,που είναι και ο στόχος
σου…

Ο δρόμος της Αρετής – Ελλήνων Συνέλευσις, θα σε οδηγήσει στην
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και στην ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ.
Αυτό είναι το παλάτι σου που σε περιμένει με όλα τα καλά….

Αν εγκαταλείψεις και διαλέξεις τον εύκολο δρόμο, όπου θα είσαι
ο τέλειος δούλος και υπηρέτης των ληστών, το τέλος φίλε μου θα
είναι η άκρη ενός γκρεμού όπου κοφτερά βράχια θα σε περιμένουν

να σκάσεις επάνω τους…

Ο στόχος βρίσκεται μέσα στην ψυχή σου κι εκεί πρέπει να
ψάξεις…
Μέσα στην ψυχή σου βρίσκεται και η πηγή που θα σε ποτίσει με
Ανδρεία για να αντιμετωπίσεις τους ληστές…

Το δίλημμα είναι πάντα μπροστά σου ….
ΠΟΙΟΝ ΔΡΟΜΟ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ;;;;
Αφροδιτη Καρανικου
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