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Το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού μιας χώρας κρίνεται ποιο ξεκάθαρα όταν υπάρχουν
μεγάλα προβλήματα τα οποία ζητούν λύσεις, όπως η χρεωκοπία της Ελλάδας και η
παρατεταμένη κρίση.

Αυτό το διάστημα δύο είναι οι κυρίαρχες τάσεις των πολιτικών, το γάντζωμα στην εξουσία
με κάθε τρόπο και η απόκτηση της εξουσίας με κάθε τρόπο.

Έτσι η αλήθεια γίνεται ψέμα και το ψέμα αλήθεια, κυριαρχεί ο λαϊκισμός, οι υποσχέσεις που
δεν θα εκπληρωθούν, τα ευχολόγια που παρουσιάζονται ως πραγματικές λύσεις.

Ευθύνη απέναντι στους πολίτες και τη χώρα δεν υπάρχει παρόλο που όλα γίνονται στο
όνομα του λαού και των συμφερόντων της χώρας.

Είναι τόσο έντονη η επιθυμία του συνόλου του πολιτικού συστήματος για εξουσία που έχουν
προσδώσει στους εαυτούς τους την ιδιότητα του μάρτυρα που θυσιάζεται .

Σήμερα 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε το μεγάλο ΝΑΙ του λαού στη σωτηρία της πατρίδας, το
ΝΑΙ στην πραγματική θυσία και στη μάχη κατά των εχθρών, το ΝΑΙ στην ομοψυχία του
έθνους στη δύσκολη ώρα του πολέμου και της καταστροφής.

Σήμερα τιμούμε αυτούς που υπηρέτησαν αυτό το ΝΑΙ με παρελάσεις κλειστές με κάγκελα
για να δηλώνουμε και εμείς ΝΑΙ είμαστε έτοιμοι να πράξουμε σε περίπτωση που υπάρξει
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απειλή και επίθεση κατά της πατρίδος.

Τα πέντε χρόνια της κρίσης τι ακριβώς κάναμε από όσα μας έμαθε η πρόσφατη ιστορία.

Οι πολιτικοί παρόλο που παρομοίασαν την κρίση με πόλεμο δεν μπόρεσαν να καν
καθορίσουν από κοινού ποιος είναι ο εχθρός και που πρέπει να γίνει η μάχη σ' αυτόν τον
πόλεμο της κρίσης. Αντίθετα πολεμούν μεταξύ τους για το ποιος είναι ο σωτήρας.

Πως θα νικήσει αυτή η χώρα όταν δεν μπορούν να συμφωνήσουν τι έφταιξε για την
καταστροφή για να διορθωθούν και για να μη γίνουν ξανά τα ίδια λάθη.

Το πολιτικό σύστημα και πάλι δίχασε την κοινή γνώμη γιατί πάνω από όλα έβαλαν την δίψα
τους για εξουσία.

Οι μάχες σε εθνικό μέτωπο δεν κερδίζονται χωρίς το μεγάλο ΝΑΙ από όλους. Που δυστυχώς
αυτή την περίοδο της κρίσης ακούμε μόνο μικρά και ανόητα όχι.

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου να μην γίνει μνήμη χωρίς σημερινό αντίκρισμα και μοιάζει
ματαιότητα η θυσία των πολεμιστών της Πίνδου ανδρών και γυναικών από το πολιτικό
σύστημα που δίχαζε τους Έλληνες και μας οδηγεί σε κομματικά χαρακώματα.

Τις αλήθειες και τα ψέματα για τον εχθρό της κρίσης τον πόλεμο και τις θυσίες, θα
αργήσουμε να τις καταλάβουμε και να αποδώσουμε σωστά τις ευθύνες και γι' αυτό θα
συνεχίσουμε να πληρώνουμε για αρκετά χρόνια ακόμη τον πόλεμο εξουσίας των πολιτικών
μας.
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