Εύκολα ερωτεύεσαι δύσκολα αγαπάς
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Εθνικισμός είναι η μόνη απόλυτη και πραγματική επανάσταση γιατί επιδιώκει
γέννηση νέων ηθικών, πνευματικών, κοινωνικών και ψυχικών αξιών. «Λαϊκός
Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»
Αυτό το πολιτικό κόμμα καλεί προεκλογικά τον ελληνικό λαό να αντισταθεί στο
οργανωμένο σχέδιο ξεπουλήματος της χώρας. Καταγγέλλει το μνημόνιο. Ζητάει
λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους και όλων των δανειακών συμβάσεων από το
1974 μέχρι σήμερα και άρνηση πληρωμής του παράνομου και επαχθούς χρέους.
Κατάργηση των προνομίων των βουλευτών και περιορισμός των αποδοχών τους στο
μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου μεσαίας βαθμίδας. Κατάργηση της κρατικής
χρηματοδότησης στα κόμματα.(δόθηκαν 10 εκατομμύρια πρόσφατα). Ο
οποιασδήποτε παλαιοκομματικού τύπου προσωπικός ανταγωνισμός μεταξύ των
υποψηφίων θα παταχθεί αμείλικτα. Απαγορεύει προσωπικά φυλλάδια και αφίσες
υποψηφίων. Όλοι είναι στρατιώτες της Ιδέας και τίποτε άλλο. κλπ., κλπ.
Θετικές θέσεις με τις οποίες συμφωνεί πολύς κόσμος. Εκεί που μας διχάζει, το
συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, είναι η ακραία στάση απέναντι στο μεταναστευτικό
πρόβλημα. Ζητάει άμεση σύλληψη και απέλαση όλων των λαθρομεταναστών.
Ιδιώνυμο όποιο έγκλημα τελεί αλλοδαπός. Οι ποινές δεν θα εκτίονται σε φυλακές,
αλλά σε ειδικούς χώρους κράτησης, όπου παράλληλα θα παράγεται έργο υπέρ του
Δημοσίου. Δημιουργία Κέντρου Έρευνας Ανθελληνικών Δραστηριοτήτων. Δέσμευση
της περιουσίας σε όσους μισθώνουν ακίνητα ή απασχολούν ξένους χωρίς άδεια
παραμονής και κάρτα εργασίας. Εξάρθρωση του παρεμπορίου και όλων που
βρίσκονται πίσω από αυτό.
Γιατί έφτασε η χώρα μας στο χείλος του γκρεμού; Ποιοι βάλανε τα χεράκι τους και
βγάλανε τα ματάκια μας; Τριάντα χρόνια οι κυβερνήσεις μας το μόνο που κάνανε
ήταν να βαθαίνουν το χάσμα ανάμεσα στην ανάπτυξη και το τραπεζικό σύστημα και
να μεγαλώσουν τα εξωτερικά χρέη της χώρας. Φταίνε οι μετανάστες για την
κατάντια της Ελλάδας; Πράγματι έρχονται παράνομα χιλιάδες μετανάστες
αναζητώντας μία καλύτερη ζωή. Κυνηγημένοι από την φτώχεια και την ασιτία
διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν εδώ. Δεν βλέπουμε ότι πολλοί
συμπολίτες μας τους εκμεταλλεύονται; Πόσοι έλληνες έχουνε θησαυρίσει από την
παραβατική συμπεριφορά των ξένων; Πόσοι έλληνες νοικιάσανε τις αποθήκες τους
στους μετανάστες για την διακίνηση των μαϊμού προϊόντων; Το πραγματικό μας
πρόβλημα είναι η μείωση των μισθών μας πού δεν την έχουν προκαλέσει οι
μετανάστες αλλά η οικονομική κρίση και οι λάθος επιλογές των κυβερνήσεων μας.
Οι συντάξεις, που κόβονται δραματικά, στερώντας την αξιοπρέπεια από τους γονείς
μας είναι διαταγή του ΔΝΤ και όχι των μεταναστών. Το φορολογικό σύστημα που

στερεί εισοδήματα από τους μικρομεσαίους και ευνοεί τους υψηλόμισθους
υπαγορεύεται από τραπεζικά γραφεία έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Οι
δυσβάσταχτοι φόροι και τα άδικα χαράτσια, που μας έχουνε λυγίσει, επιβλήθηκαν για
να γίνουμε σκλάβοι των τραπεζικών συμφερόντων. Η ανεργία, που καλπάζει, και οι
δουλειές μας που χάνονται είναι αποτέλεσμα της κρίσης και όχι των παρεμβάσεων
των μεταναστών.
Εύκολα ερωτεύεσαι δύσκολα αγαπάς. Πολλοί, από εμάς διαβάζοντας αυτό το
προεκλογικό μανιφέστο με τις θέσεις της Χρυσής Αυγής ίσως να ερωτευτούν τους
εθνικιστές έλληνες. Αφού δηλώνουν ότι είναι η μόνη παράταξη που αγαπάει την
Ελλάδα, θα την ξεβρομίσει και μπορεί να βγάλει την χώρα από την κρίση. Και
εμείς αγαπάμε την χώρα μας και θέλουμε το καλύτερο για αυτήν. Έχουμε
απογοητευτεί από τα καμώματα των γαλάζιων και πράσινων κυβερνόντων. Ίσως και
να παρασυρθούμε από τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπρόσωποι της Χρυσής
Αυγής. Προσφορά ουσιαστικής βοήθειας στο σπίτι, στις κινήσεις, στις αγορές και τις
βόλτες εκτός των σπιτιών των ανήμπορων συνταξιούχων στην περιοχή του Αγ.
Παντελεήμονα. Υπάρχουν όμως πολλοί έλληνες, που δεν ζήσανε, αλλά θυμούνται τι
σημαίνει φασισμός. Ξέρουν ότι οι ναζιστές θεωρούσαν ότι, στον κόσμο, δεν έχουν
θέση οι Εβραίοι, οι Αθίγγανοι και οι ομοφυλόφιλοι, όπως και κάθε είδους άνθρωποι
του περιθωρίου. Οι καθαρόαιμοι Γερμανοί λάτρευαν την Ελλάδα αλλά ανήκαν στην
Άρεια φυλή, ανώτερη όλων των υπόλοιπων φυλών του κόσμου. Είχαν σαν πρότυπο
την ελληνική αρχαία ομορφιά αλλά το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό
Κόμμα που, σε πολλά από τα σημεία του μανιφέστου του, είχαν ευρεία λαϊκή
απήχηση προπαγάνδιζε κυρίως την εξόντωση των λαών. Οι αντιλήψεις φυλετικών
διακρίσεων, εθνικισμού, στρατοκρατίας αλλά και δημιουργίας και χρήσης
παραστρατιωτικών οργανώσεων οδήγησαν στην δημιουργία στρατοπέδων
συγκέντρωσης και τελικής εξόντωσης λαών. Κοιτάζοντας γύρω μας αναγνωρίζουμε
τα ανησυχητικά στοιχεία της εξάπλωσης αυτής της θεωρίας σε όλη την Ευρώπη. Η
δολοφονία 77 αθώων ανθρώπων, σε μία δημοκρατική χώρα όπως η Νορβηγία, τον
περασμένο Ιούλιο, μας έχει συγκλονίσει. Η εικόνα του Άντερς Μπρέιβικ, στο
δικαστήριο να χαιρετά προκλητικά, να διατυμπανίζει τις εθνικιστικές αρχές του και
κυρίως να δηλώνει ότι δεν είναι μόνος μας προβληματίζει; Στα πλαίσια της
διατήρησης της άριας φυλής οι υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής θα
χρησιμοποιήσουν τις ίδιες μεθόδους; Τι θα κάνουμε αν θα μπει στη Βουλή; Μήπως
θα είναι πολύ αργά;

