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Aπαιτείται τώρα ψήφος λογικής
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ*

Η ταχύτητα των αρνητικών εξελίξεων διεθνώς, επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το ήδη
βεβαρημένο κλίμα σε βάρος της πατρίδας μας.
Η κοινωνία μας διαλύεται, η νέα γενιά υποφέρει άδικα από την ανεργία και την έλλειψη
οραμάτων, οι θεσμοί είναι λιπόθυμοι και η ανεργία συντρίβει κάθε ελπίδα και προοπτική.
Σήμερα παρά ποτέ, είναι ανάγκη να παραμερισθούν οι ιδεολογικοί φανατισμοί και οι
παλαιοκομματικές καταστροφικές αγκυλώσεις που αυτή την ώρα δεν οδηγούν πουθενά.
Σήμερα παρά ποτέ, είναι υποχρέωση όλων σε όποιο ιδεολογικό πατριωτικό χώρο και αν
ανήκουν, να δραστηριοποιηθούν για να κρατηθεί όρθιος ο τόπος.
Η αδιαφορία, οι φοβίες και η αποχή από τα δρώμενα της χώρας, είναι έγκλημα. Κανείς δεν
θα μας συγχωρέσει, κανείς δεν πρόκειται να μας δικαιώσει. Η ιστορία, τα παιδιά και τα εγγόνια
μας θα είναι αμείλικτα. Άλλοθι πλέον δεν υπάρχουν.
Η πατρίδα οδηγείται σε μακρόχρονη περιπέτεια.
Μόνο ο ΛΑ.Ο.Σ., του οποίου οι εθνικές και πατριωτικές θέσεις είναι γνωστές, μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός
κρίκος, ως «νησίδα σύνεσης και συνεννόησης» ώστε η χώρα να μπορέσει να διέλθει ασφαλώς από τους ασύμμετρους
κινδύνους της πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας που την απειλούν.
Γι αυτό σας καλώ να ενώσετε μαζί μας τις δυνάμεις σας σ’ ένα κίνημα σωτηρίας και αλληλεγγύης. Σας καλώ χωρίς
όρους και δογματισμούς, σε μία εθνική και δημοκρατική ενότητα προσπαθειών και υπηρέτησης του προσωπικού
χρέους ενός εκάστου προς τα παιδιά του.
Με τη δύναμη που θα μας δώσει η αποφασιστική παρουσία σας θα επιδιώξουμε και τελικά, είμαι βέβαιος ότι θα
καταφέρουμε να στηρίξουμε όλους όσους δοκιμάζονται.
Με τη δύναμη που θα μας δώσει η αποφασιστική παρουσία σας θα επιδιώξουμε και τελικά, είμαι βέβαιος ότι θα
καταφέρουμε να σταθούμε κοντά στους νέους μας, αλλά και την πονεμένη τρίτη ηλικία, που με τόση σκληρότητα και
απανθρωπιά εγκαταλείπονται.
Βασικοί στόχοι μας είναι: με αποφασιστικότητα να κάνουμε σεβαστό τον ΝΟΜΟ και την ΤΑΞΗ, τόσο στις πόλεις
όσο και στην ύπαιθρο.
Να επαναφέρουμε στους πολίτες το αίσθημα ασφάλειας με έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Να κάνουμε κυρίαρχες τις αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της ανεμπόδιστης ελεύθερης δημιουργίας,
της αναγνώρισης των εθνικών μας αξιών, του αμοιβαίου σεβασμού και της πίστης στην Ελλάδα και την Ορθοδοξία.
Να θωρακίσουμε την Χώρα με την ειλικρινή και θερμή στήριξη των ενόπλων δυνάμεων, την υπερπολύτιμη αυτή
ασπίδα της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητος του Έθνους μας.
Να ανατρέψουμε το διεφθαρμένο και φαύλο σύστημα των κυκλωμάτων και των επιτήδειων του κατεστημένου. Να
εμποδίσουμε τις λαθεμένες πολιτικές που μέχρι σήμερα υιοθετήθηκαν από τα κόμματα της αποτυχημένης εξουσίας.
Μακριά από κουμμουνιστικές ή φασιστικές ακρότητες και φανατισμούς, με σκληρές προσπάθειες, συστηματική
εργασία και το κυριότερο, ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σχεδιασμό, θα πετύχουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη
δοκιμασία.
Είμαστε σταθερά και αδιαπραγμάτευτα προσηλωμένοι στον Ευρωπαϊκό μας προσανατολισμό.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά για την Ελλάδα και τον υπερήφανο Λαό της. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
είναι παράγων σύνεσης αλλά και τόλμης, αποφασιστικότητας και πατριωτικής λογικής.
*Πρόεδρου του ΛΑ.Ο.Σ
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