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Τα τελευταία γεγονότα με τη Χ.Α. αποδεικνύουν ότι, δυστυχώς η σταθερότητα του
πολιτικού μας συστήματος στηρίζει... στην ύπαρξη συγκρότηση και δυναμική «των
θυλάκων» μέσα στους διάφορους τομείς της κρατικής μηχανής – που είναι επιφορτισμένη...
για την προστασία μας!

«Οι θύλακες», μηχανισμοί παραεξουσίας, που εκ των έσω παρανόμως, ελέγχουν και
κατευθύνουν τις δομές εξουσίας προς όφελος συγκεκριμένων πολιτικών επιδιώξεων,
αποτελούν ωμή πραγματικότητα, οι οποίες και διερευνώνται απ' τη δικαιοσύνη. Αυτό
αποκαλύπτεται από τις τελευταίες εξελίξεις, που χαρακτήριζαν τη Χ.Α. ως εγκληματική
παραστρατιωτική» και αντικοινοβουλευτική οργάνωση

«Θύλακες» στην ελληνική αστυνομία, έστω και ελάχιστοι, με ενεργό συμμετοχή στην
ανομία, κάλυψη και ανοχή, τίθενται υπό διωγμό!

«Θύλακες» στην αντικατασκοπεία που ευτυχώς την τελευταία στιγμή διέσωσε την τιμή της,
με την έγκαιρη απομάκρυνση των υπόπτων.

«Θύλακες» εφέδρων ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων, που οι λεβέντες, απαιτούσαν όχι
μόνο παραίτηση της κυβέρνησης... και του προέδρου της δημοκρατίας! Αλλά ο πρόεδρος...
δεν παραιτήθηκε!

«Θύλακες' ακόμη και στην εκκλησία της αγάπης, όπου σεβάσμιοι υπέργηροι ιεράρχες με
λευκές γενειάδες και βαρύτιμους χρυσούς σταυρούς, όπως ο Καλαβρύτων, που η βάσκανος
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μοίρα τον έφερε να διακονεί πάνω απ' τα τραγικά θύματα των ναζί, απ' αυτή τη μαρτυρική
γη στέλνει μήνυμα αγάπης στη Χ. Αυγή.

Αλλά κι ο άγιος Κονίτσης, που «ευλογεί τα μαύρα πουκάμισα ώστε να... γίνουν μια μέρα πιο
γαλάζια, με ανάληψη και κυβερνητικών ευθυνών» δεν κρύβει τον θαυμασμό του, αυτό που το
ποίμνιό διαφωνεί ριζικά, αν κρίνουμε απ' τα χαμηλά εκλογικά ποσοστά της Χ.Α. στην
περιοχή.

Το πενιχρό του πλήρωμα, έχει ανάγκη εργασίας, ησυχίας και κοινωνικής πρόνοιας... και δε
διεκδικεί στον Κορυδαλλό κελί, αλλά μόνο μία υποφερτή επίγεια ζωή.

Η ελληνική δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της, αξιοκρατία και τη δίκαια εφαρμογή των
νόμων, απέτρεψε φαινόμενα υπονόμευσης του κύρους της, κι έστειλε στο λαό μήνυμα
αισιοδοξίας.

Η ατιμωρησία και η προτροπή προς εκτέλεση παράνομων πράξεων, υπονόμευαν τους
δημοκρατικούς θεσμούς και άνοιγαν το δρόμο προς εθνικές περιπέτειες, που τόσο ακριβά
πλήρωσε ο λαός μας. Κι η αποφασιστικότητα της εξουσίας θετική.

Όταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς αποθρασύνεται το τέρας
της βίας, που εκτρέφεται από αφελείς, αδαείς, αγανακτισμένους και παρασυρμένους.

Κι όπως λέει ο Άγιος Σιατίτσης Παύλος, και άλλοι ιεράρχες, δεν υπάρχει δικαιολογία για
νέο λάθος.

Αν αυτοί «οι θύλακοι παραεξουσίας» δεν χτυπηθούν, τότε το μέλλον της δημοκρατίας, θα'
ναι επισφαλές και θα ελλοχεύει διαρκώς οι κίνδυνος για εκτροπές.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί, εγγυώνται την σταθερότητα, ομαλότητα και κοινοβουλευτική
δημοκρατία, που' ναι ο πιο μεγάλος εχθρός του ναζισμού.
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Και μη ξεχνάμε ότι η δημοκρατία είναι, παρά τα μειονεκτήματά της, το καλύτερο
πολίτευμα.

Είναι κι αυτό ένα απ' τα πολλά μη ανταγωνιστικά, εξαγώγιμα αγαθά μας!

Κι η χώρα μας μέσα απ' τις δημοκρατικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, θ' αντιμετωπίσει την
οικονομική κρίση, κι όχι με αιματοχυσίες και ποτέ με «θύλακες εξουσίας»

3/3

