Νεκροκεφαλές
και
πτώματα
με…άρωμα
ειρήνης
και
δημοκρατίας !
Είπα να μη γράψω κάτι αρνητικό ή να γκρινιάξω ημέρα που
είναι αλλά σε αυτή τη χώρα δεν πλήττεις ποτέ διότι-μεταξύ
άλλων- το πολυκομματικό πολιτικό της καθεστώς δείχνει πλέον
ξεκάθαρα και σε κάθε ευκαιρία την αντιδημοκρατική και
τιποτένια φύση του !
Σήμερα στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της
Αθήνας ήταν όπως πάντα σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου ή
έστω εκπρόσωποί της, αλλά φυσικά η είδηση δεν ήταν αυτή.
Ούτε φυσικά και η καθιερωμένη στρατοκρατική επίδειξη τανκς,
αεροπλάνων και όπλων…
Έτσι-μεταξύ άλλων- ο πολυπράγμων και λαλίστατος κύριος που
παριστάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οποίος θα έπρεπε
κανονικά να ήταν στη φυλακή ( ως υπεύθυνος υπουργός για την
υπερτροφία του δημοσίου που χρεοκόπησε τη χώρα και ως αυτός
που υπέγραψε το αντισυνταγματικό και καταστροφικό
δημοψήφισμα Τσίπρα ) πήρε και πάλι τον λόγο και λειτούργησε
ως εθνικός κήρυκας, οπότε απολαύσαμε και πάλι τη γνωστή του
ρητορεία.
Ούτε βέβαια και αυτό είναι είδηση και το μόνο που μας έμεινε
από τον βαρετό λόγο του είναι πως «η χώρα μας είναι μια χώρα
με παράδοση ειρηνική, δημοκρατική κλπ». Αλλά και αυτές οι
ατάκες του σχεδόν γραφικού Πάκη δεν ακούγονται για πρώτη
φορά.
Η είδηση είναι ότι και ο Κυρ Πάκης και οι υπόλοιποι επίσημοι
δεν είχαν κανένα πρόβλημα να είναι στην παρέλαση δίπλα στον
γνωστό σε όλους υπόδικο
Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, ο
οποίος πήρε και το λόγο και όχι μόνο αναίρεσε αυτά που είπε
πριν ο Πάκης, περί ειρήνης και φιλίας, αλλά έδειξε και το

τρομακτικό πρόσωπο της σημερινής Ελλάδας του εξτρεμισμού και
της οικονομικής κρίσης !
Αυτός είπε λοιπόν ούτε λίγο, ούτε πολύ πως “το πραγματικό
νόημα της 25 η ς Μαρτίου είναι οι 32.000 νεκροί πάνω στα
πτώματα των οποίων περπατούσε ο Κολοκοτρώνης στην
Τριπολιτσά, αλλά και η…πυραμίδα των τουρκικών νεκροκεφαλών
που είχε φτιάξει ο Καραϊσκάκης και αυτό πρέπει να τιμούμε
όλοι” ή κάπως έτσι !!
Εμείς βέβαια δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε και να
κρίνουμε τέτοια αμφιλεγόμενα ιστορικά γεγονότα, παρότι
πρέπει να βλέπουμε την ιστορία μας κριτικά. Αλλά το θέμα
είναι άλλο. Ποια είναι τελικά η Ελλάδα του Παυλόπουλου, του
Τσίπρα, του Μητσοτάκη και των λοιπών αγυρτών ; Η Ελλάδα της
ειρήνης και της φιλίας όπως διαφημίζουν αυτοί ή η Ελλάδα των
φίλων τους χρυσαυγητών (τους οποίους έχουν ακόμα σκανδαλωδώς
στη νομιμότητα παρότι δικάζονται ως εγκληματική οργάνωση)
που επαίρεται και διαφημίζει, 200 χρόνια μετά την
επανάσταση, την ωμή ή γενοκτονική βία ; Μας έχουν μπερδέψει
και οι ίδιοι…
Βεβαίως αυτά τα λεγόμενα Κασιδιάρη θα τα έχουν ακούσει μόνο
όσοι ήταν στην παρέλαση ή είδαν την τηλεοπτική μετάδοση,
αφού τα κανάλια έκοψαν τις επίμαχες φράσεις στο μοντάζ !
Είπαμε αδίστακτο το πολιτικό καθεστώς, αλλά ξέρει και να
προφυλάσσεται στοιχειωδώς και να μην εκτίθεται, ειδικά στο
εξωτερικό, ως μια βλαχο-μικροαστική έκδοση της Δημοκρατίας
της Βαϊμάρης (προπολεμική Γερμανία) με δημοκρατικό προσωπείο
που στην πραγματικότητα είναι.
Μια από τα ίδια και στην Καλαμάτα στην εκδήλωση της 23 ης
Μαρτίου (που τότε πραγματικά ξεκίνησε η επανάσταση) και πάλι
με Παυλόπουλο και λοιπούς λιμοκοντόρους που δεν είχαν κανένα
πρόβλημα να σταθούν δίπλα στο ναζί, μαχαιροβγάλτη και
υπόδικο Λαγό της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μάλιστα την
προηγούμενη ακριβώς ημέρα είχε δημιουργήσει επεισόδιο μέσα

στη βουλή υβρίζοντας συναδέλφους του άλλων κομμάτων !
Τέλος μια που αναφέρθηκαν όλοι τους και στο θέμα των δύο
στρατιωτικών που κρατούν οι Τούρκοι, διαπιστώνουμε πως όλοι
οι πολιτικοί στα δύσκολα τρέχουν στην Ευρώπη για να βγάλει
τα κάστανα απ’τη φωτιά ! Η Ευρώπη είναι που βγάζει
ανακοινώσεις για αυτό και άλλα θέματα και συγκρούεται με την
Τουρκία και όχι η Ρωσία, η Κίνα και η Βενεζουέλα και λοιπά
αγαπημένα καθεστώτα Ελληνικών κομμάτων και μεγάλης μερίδας
του Ελληνικού λαού. Ή μήπως δεν είναι έτσι ;
Τέλος πάντων…χρόνια πολλά σε όλους και σε τρία χρόνια που
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επανάσταση ελπίζουμε να
μην έχουμε καμιά κυβέρνηση με συμμετοχή Χρυσής Αυγής όπου θα
σφάζονται Τούρκοι και «Σκοπιανοί» σε τηλεοπτική μετάδοση και
ταυτόχρονα τη διαφήμιση μιας «Ευρωπαϊκής δημοκρατικής
Ελλάδας που ψάχνει τα δίκια της» και που ακόμα θα προσπαθεί
να βγει απ’τα μνημόνια !!

