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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

 

Η σημαδιακή κομματική νοοτροπία της χώρας, συμπεραμαρτούσης και της δι-

χόνοιας των Ελλήνων, είναι τα βασικά αίτια που, γνωρίζουμε ιστορικά, κατέ-

στρεψαν στο παρελθόν τη χώρα μας, τα αυτά καταστρέφουν και σήμερα την 

πατρίδα μας, και εξ αιτίας αυτών, θα έλθει η ώρα κάποτε και του εξανδρα-

ποδισμού των Ελλήνων εκ της Πατρίδας, χωρίς γυρισμό. Αυτό προβληματίζει 

και ανησυχεί κάθε σκεπτόμενο Έλληνα, πλην των Πολιτικών της χώρας μας. 

Αυτοί δίδουν την εικόνα ότι, το μοναδικό που τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία, 

με μοναδικό σκοπό, οι μεν να παραμείνουν στην εξουσία, οι δε πάση θυσία ν’ 

ανέλθουν σ’ αυτήν. Το μόνο που επιτυγχάνουν έτσι, είναι να ρίχνουν νερό 

στον Μύλο της καταστροφής της χώρας μας.  

 

Σήμερα η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, όπως: 

• Η Επιδημία (Covid 19), που άλλαξε τη ζωή μας. 

• Τα Οικονομικά της Πατρίδας μας. 

• Η Αποπροσανατολισμένη Παιδεία στα Σχολεία μας. 

• Ελλείπει η εύρυθμη λειτουργία του κράτους. 

• Άμβλυνση της πίστεως και του πατριωτισμού των Ελλήνων. Αυτά που 

τροφοδοτούσαν την ελπίδα του Έλληνα για την ελευθερία ανά τους αιώνες. 

• Η Υπογεννητικότητα που επηρεάζει άμεσα το μέλλον των Ελλήνων. 

• Η Ασύμμετρη απειλή που δέχεται η χώρα μας δια των λαθρομε-

ταναστών. 

• Οι καθημερινές απειλές του αιώνιου εχθρού του Ελληνισμού, που μας 

υποχρεώνει να είμαστε, συνεχώς με το όπλο ανά χείρας. 
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Δυστυχώς! Αυτά βιώνει καθημερινά ο Έλληνας στον αγώνα για την επιβίωσή 

του. 

 

Μπρος σ’ αυτήν την ιστορική και μοναδική κατάσταση της χώρας μας, που θα 

έπρεπε τα πολιτικά Κόμματα και οι πολιτικοί μας αντί να εξακοντίζουν προπη-

λακισμούς, ύβρεις και απρέπειες ο ένας στον άλλο (“πολιτικός απατεώνας” και 

παρότρυνση των νέων σε αλλότρια), καλόν θα ήταν να καθίσουν στο ίδιο τρα-

πέζι, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και με χαραγμένη κοινή εθνική πολιτική, ν’ 

αγωνισθούν ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Λαού, να δώσουν τις δυνατές κα-

λύτερες λύσεις. Αντί αυτού, συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, με το να 

βγαίνουν στα Μ.Μ.Ε, να ομιλούν περί προδοσίας και να απαιτούν ο Ελληνικός 

λαός να πιστέψει ότι, αυτός είναι ο μοναδικός Σωτήρας της Ελλάδος. 

 

Οι Έλληνες πολιτικοί δεν έχουν ούτε τη λογική να παραδειγματιστούν τουλά-

χιστον από τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, που με τη συνεργασία των Κομμάτων, 

δίδουν λύσεις στα προβλήματα της χώρας των. 

 

Διερωτάται με θλίψη ο Σκεπτόμενος Έλληνας, εάν οι πολιτικοί άνδρες της 

Πατρίδας μας μελέτησαν ποτέ την Ελληνική Ιστορία, για να διαπιστώσουν: 

γιατί η Ελλάδα έδωσε φλόγα από τη φλόγα της ανά τον κόσμο και αυτή 

έμεινε ένα ταπεινό λυχνάρι; Ασφαλώς οι περισσότεροι τη διάβασαν, αλλά 

δυστυχώς δεν έχουν το θάρρος και την τόλμη σαν κόμματα, σαν αρχηγοί κομ-

μάτων, αλλά και σαν μέλη κομμάτων να παραδειγματιστούν, ώστε να μην συ-

νεχίζουν να επαναλαμβάνονται τα εγκληματικά πολιτικά πάθη και λάθη του 

παρελθόντος.  
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Διερωτάται επίσης ο Σκεπτόμενος Έλληνας, όσο άξιοι, ικανοί και πατριώτες, 

και εάν είναι οι Έλληνες Πολίτες, πώς; μπορεί να πάει αυτός ο τόπος μπρο-

στά, όταν! όποια κυβέρνηση και εάν βγει από Δημοκρατικές διαδικασίες, αρχί-

ζει την επόμενη ημέρα το καταστροφικό έργο της αντιπολίτευσης, που θεωρεί 

ότι έχει μοναδικό σκοπό και έργο τη μείωση και παρεμπόδιση του έργου της 

Κυβέρνησης, με τελική προσπάθεια την πτώση αυτής, ακόμη και πριν την ώ-

ρα της, έστω και αν χρειασθεί για τον σκοπό αυτό, να συμμαχήσει ακόμη και 

με τον διάβολο. Και! αναφέρομαι για να είμαι σαφής, δυστυχώς αυτός είναι ο 

Στόχος της εκάστοτε Ελληνικής αντιπολίτευσης, ουδεμία σκέψη για συνερ-

γασία.  

 

Διερωτάται ακόμη, ο Σκεπτόμενος Έλληνας, πόσο απαρατήρητη δυστυχώς 

πέρασε η άποψη ενός εκ των κορυφαίων του Άθλιου αυτού πολιτικού συστή-

ματος, που έχει και αυτός ευθύνη για την κατάντια αυτής της χώρας μας, πως 

«όλοι μαζί τα φάγαμε». Χωρίς μάλιστα να συνοδεύει την ύβρη αυτή από κά-

ποια εξήγηση, για το πώς είναι δυνατόν κάποιοι από τους μετέχοντες της ευω-

χίας (φαγοπότι), να ψάχνουν σήμερα στα σκουπίδια για να μην πεθάνουν από 

την πείνα, να είναι αυτόχειρες, άνεργοι και άστεγοι, και αγρίως χλευαζόμενοι 

και εξευτελιζόμενοι, από το άθλιο αυτό πολιτικό Σύστημα; φυσική συνέπεια 

της χυδαιότητας αυτής ήταν, η απόφαση ημεδαπών και αλλοδαπών φωστή-

ρων και σωτήρων ότι, για τα συντρίμμια της Οικονομίας, φταίνε τα μεροκά-

ματα των εργατών και οι συντάξεις των γερόντων και όχι η λεηλασία των τρια-

κοσίων δις από κάποιους συνέλληνες με λευκά Κολάρα και μαύρες λιμουζίνες. 
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Συμπερασματικά! Θα πρέπει η εκάστοτε Κυβέρνηση να καλεί τους αρχη-

γούς των πολιτικών δυνάμεων, για την αντιμετώπιση από κοινού των 

σοβαρών εθνικών προβλημάτων της χώρας μας. 

 

Τέλος! Απευθυνόμενος και προς την αξιωματική αντιπολίτευση, που 

βαυκαλίζεται για κάτι νέο, τολμήστε να ξεπεράσετε αυτήν την κατάρα και 

συνεργαζόμενοι όλοι μαζί ξανακάνετε την πατρίδα μας, ξακουστή και 

δυνατή όχι μόνο για το παρελθόν της, αλλά για το παρόν και για το μέλ-

λον της. Άλλως! δυστυχώς και εσάς, εάν ποτέ ξαναγίνετε Κυβέρνηση η ίδια 

τύχη σας περιμένει, με αποτέλεσμα η Πατρίδα μας θα συνεχίζει να πηγαίνει, 

παρά την εύπλαστη ευδαιμονία, από το κακό στο χειρότερο. 

 

Βοηθήστε, αγωνιστείτε και φυλάξτε αυτήν την ωραία μας πατρίδα, που είναι, 

όπως λέει ο ποιητής: η «ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι». 

 

Λέει: ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΝΤΕΛ: «Το Ελληνικό τοπίο αποτελεί την ωραιότερη 

παρηγοριά για τον άνθρωπο που θρηνεί τον χαμένο του Παράδεισο». 

 

Η Αποδέσμευση της ελευθερίας, από τα δεσμά της κομματοκρατίας, θέ-

λει αρετή και τόλμη. 
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