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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ....

του Γιώργου Νούτσου

... Συνταγματικη Αναθεωρηση και Εκλογικος Νομος ! Και δη, με καταφυγη μεσω
Δημοψηφισφατος στον λαο....!!!!!!!!

Δεν θα μπορουσαν να εμπνευστουν πιο δολια τακτικη για αλλαγη ατζεντας, για αποσειση
ευθυνων, για προσεγγιση ακρως λαικιστική και φυσικα για υιοθετηση μιας φωτοστεφανικης
Αριστερης, δηθεν πλεριας δημοκρατικης, εικονας...!

Μονο που πισω απο τα παραπανω, κρυβεται η εκδηλη αγωνια τους και η πονηρη στοχευση
τους, για αλλαγη του πολιτικου κλιματος, για επιχρησματικη επαλειψη δημοκρατιας, για εκ
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του πονηρου μοιρασμα της τραπουλας εξουσιας αναμεσα σε κυβερνηση κ λαο, για λαικη
αναβαπτιση τους μεσα απο διαδικασιες προδηλα αντισυνατγματικες και καταλυτικες τελικα
του ιδιου του Καταστατικου μας Χαρτη !

Ουτε οι προδιαγραφομενες Συνταγματικες αναγκαιουσες αλλαγες, ουτε οι αλλαγες του
Εκλογικου Νομου, αποτελουν μειζονα Εθνικα ζητηματα, που εχουν αναγκη τη λαικη εκφραση
! Αποτελουν ευθυνη της εκαστοτε κυβερνητικης πλειοψηφιας κι οριζονται ρητα τοσο στο
Συνταγμα οσο κ στον Κανονισμο της Βουλης, οι διαδικασιες, οι πλειοψηφιες κ οι χρονοι που
απαιτουνται για να προχωρησουν ολα αυτα συντεταγμενα !

Το οτι δεν το κανουν, το οτι εμπλεκουν τελικα το ιδιο το Συνταγμα στους σχεδιασμους
τους, το οτι επιχειρουν να αναβαπτιστουν στην συνειδηση του κοσμου με εμμεσο τροπο
μεσω δημοψηφισματος με ενα προεξοφλημενο θετικο αποτελεσμα την ωρα που ολοι
συμφωνουν στις αναγκαιουσες αλλαγες, το οτι ετσι σκοπευουν να περασουν τον σκοπελο
της διατρανουμενης λαικης οργης για τις καταστροφικες πολιτικες τους, ειναι σημαδι
γκαιμπελικων μεθοδων, φασιστικων καταβολων και συνδρομο εντονης προσκολλησης της
παχυλες τους καρεκλες...!

Θεωρειτε πως μας αφορουν ολα αυτα ; Πως λυνουν το προβλημα των ζωων μας; Πως απο
αυριο μπορουμε να ελπιζουμε σε κατι καλυτερο και περισσοτερο; Τιποτα απο ολα αυτα δεν
ισχυει !
Παιχνιδακια προσωπικης επιβιωσης κανουν, χωρις τον παραμικρο στοιχειωδη σεβασμο,
ουτε καν σ αυτο το ιδιο το Συνταγμα μας ! Δεν ειναι λοιπον απλα, ανεπαρκεις...ειναι
επικινδυνοι, γι αυτο κ πρεπει το ταχυτερο να τελειωνουμε μαζι τους μια κ καλη.......!!!!
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