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Σίγουρα,όλοι μας έχουμε πιάσει τον εαυτό
μας να αγανακτεί για τόσες αδικίες που
συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας.
Αδικίες τεράστιες, παράλογες που όλοι μας
γνωρίζουμε και δεν θέλω για άλλη μια φορά
να αναφέρω..

Σίγουρα, σε όλους μας ήρθαν στιγμές που η φωνή του
“επαναστάτη” μέσα μας ξεσηκώθηκε …
Γιατί όλοι μας κρύβουμε έναν επαναστάτη, που δεν θέλει να
συμβιβαστεί με όλη την παράνοια, την παραφροσύνη και τον
παραλογισμό που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας και που κάθε
μέρα διογκώνεται…

Ένας επαναστάτης που θέλει να φωνάξει , να ουρλιάξει για το
άδικο αλλά η φωνή του δεν μπορεί να βγει..
Λες και κάτι τον παραμονεύει και μόλις ανιχνεύσει μια κίνηση
του, του παίρνει τη φωνή και τον ακινητοποιεί…

Αυτό το κάτι ,σαν ένα τέρας, αρχέγονο, ριζωμένο τόσο βαθιά
μέσα στην ψυχή μας, που σχεδόν χάθηκαν οι μνήμες της απαρχής
του…

Το όνομα αυτού;;;

ΦΟΒΟΣ…
Ο φόβος είναι που μας καθηλώνει κάθε φορά που θέλουμε να
αντιδράσουμε…
Λογαριασμοί φουσκωμένοι, φόροι δυσβάσταχοι, φόροι παράνομοι
που μας πνίγουν κι εμείς να κρατάμε την ανάσα μας, να νιώθουμε
εγκλωβισμένοι σε ένα στενό πηγάδι, φυλακισμένοι σε μια φυλακή
με αόρατα κάγκελα και δεσμά σφιχτά, που μας πληγώνουν…

Ο φόβος μας κάνει δούλους, υποταγμένους
σε θρασύτατους πολιτικούς, ασεβέστατους
ιερωμένους,
διεφθαρμένους
δημοσιογράφους,πουλημένους στο σύστημα
νομικούς..
Λες και μας έμεινε κατάλοιπο από τα 400 χρόνια σκλαβιάς και
από παλιότερα,στις απαρχές του βυζαντίου, τότε που
απαρνηθήκαμε τον Ελληνισμό μας κάτω από την πίεση της
επιλογής: αφανισμένος ή υπήκοος;;;
Κι εκεί, το τέρας του φόβου έδειχνε τα δόντια του και μύριζες
τη βρωμερή,σιχαμένη ανάσα του, έτοιμο να σε κατασπαράξει…

Μας έπεισαν πως ελευθερωθήκαμε, μα κανείς δε νοιάστηκε να μας
ελευθερώσει από το τέρας του φόβου.
Ούτε στα σχολεία διδαχτήκαμε ποτέ πως είναι η πραγματική
ελεΦθερία…
Ούτε η οικογένεια και η κοινωνία ήταν ποτέ έτοιμη να δεχτεί
αληθινά ελεύθερους ανθρώπους…πάντα τους καταδίκαζε και τους
αποστόμωνε!
Ούτε η εκκλησία στήριξε ποτέ τους ελεύθερους, τουναντίον… τους
αφορίζει και προτρέπει το ποίμνιο της να σκύβει το κεφάλι και
να υποτάσσεται σε όλα τα ξόανα που προανέφερα, όντας και η
ίδια ένα εξ αυτών…

Και δες τώρα τί γίνεται και ήδη λαμβάνει χώρα…
Δειλά δειλά ψυχές Ελλήνων ανθρώπων άρχισαν να εναντιώνονται
στο τέρας, να ξυπνάει η ανδρεία μέσα τους, να υψώνονται πάνω
από τον φόβο και ξαφνικά…ο “επαναστάτης” μέσα τους να αποκτά
φωνή…

Ο δρόμος προς την ελευθερία να
ανοίγει, το σώμα να εκτινάσσεται
ψηλά για να βγει από το πηγάδι και
τα δεσμά να λύνονται και να

πέφτουν…
Θεόσταλτη η Ελλήνων Συνέλευσις,
απάντηση στις δεήσεις των ανθρώπων
που δεν αντέχουν τη σκλαβιά..
Πραγματικό εκπαιδευτήριο για την αντιμετώπιση του φόβου…
Γιατί στην Ελλήνων Συνέλευσις, μαθαίνεις πως κινήθηκε όλο το
καθεστώς, τι νόμους υπέγραψε και με ποιον τρόπο σε φυλάκισε.

Και καταλαβαίνεις πως είναι υποχρέωση σου να κινηθείς και να
φανερώσεις σε όλους όλο το άδικο αλλά και να το πολεμήσεις…
Ποιο είναι το δυνατότερο όπλο που ακινητοποιεί το φόβο και
εξαϋλώνει τα ξόανα;;;
Η ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ…

Και αυτή η ένωση δεν μπορεί να γίνει ούτε σε δόγματα, ούτε σε
κόμματα…
Η ένωση αυτή ξεκίνησε και λαμβάνει ήδη χώρα στα γραφεία της
Ελλήνων Συνέλευσις…

ΒΡΕΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΠΕΣ…
ΚΑΙ ΡΩΤΑ …
ΚΑΙ ΜΑΘΕ…
ΕΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΩ…
ΠΩΣ ΑΝ Η ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΔΙΨΑΕΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ!!!
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