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 Ο αποπεμφθείς πρώην υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Πανούσης αποκαλύπτει σήμερα την 
εγκληματική αδράνεια της «κυβέρνησης» παρ όλες τις προειδοποιήσεις του για τον κατακλυσμό της 
παράνομης (και όχι 'παράτυπης') μετανάστευσης που σήμερα εκθεμελιώνει την χώρα. Όσο για την ακόμη 
λανθασμένα ονομαζόμενη Ευρωπαϊκή «ένωση», αυτή βρίσκεται σε ψυχασθενικό σπασμό και ο εύκολος 
στόχος είναι και πάλι η αυτοχειριαζόμενη Ελλάδα.  
 
 Περικυκλωμένη από στίφη «μουσουλμάνων της Μέρκελ», και με εκατομμύρια Ευρωπαίων σε κρίση 
πανικού, η «ένωση» γεννά συνεχώς ιδέες άρρωστης επιστημονικής φαντασίας. Το σημείο μόνης αναφοράς 
είναι φυσικά η αυτοδιαλυόμενη Ελλάδα σε μια απέλπιδα ευρωπαϊκή προσπάθεια να βρεθεί λύση σε 
αβυσσαλέο πρόβλημα που η ίδια η «ένωση» δημιούργησε με βάση τις εγκληματικές υποθέσεις και 
κοινωνικές παραισθήσεις περί «πολυπολιτισμικότητας». 
 
 Τώρα ανακαλύπτουν Βρυξέλλες, Μέρκελ & Σια την ανυπαρξία φύλαξης των ελληνικών συνόρων και 
απειλούν ξεδιάντροπα και υποκριτικά με ουσιαστική έξωση την ανυπάκουη και άχαρη «κοιτίδα της 
δημοκρατίας». Αφού πρώτα οι «εταίροι» την διέλυσαν στον βωμό των αγορών και των «επενδυτών», τώρα 
απαιτούν και τα ρέστα (όπως τόσες και τόσες φορές είχαν προβλέψει ότι θα γινόταν οι ελάχιστα 
σκεπτόμενοι). 
 
 Με την συνεχιζόμενη αμέριστο σύμπραξη της ανύπαρκτης ελληνικής κυβέρνησης· με τους έλληνες 
ψηφοφόρους χωμένους στα καταφύγια (διαμέρισμα, μεζονέτα, βίλα, κλαμπ, καφετέρια ή οτιδήποτε άλλο 
που προσφέρει απατηλή άνεση, ευωχία, απόδραση)· με λεγεώνες ανέργων και συντετριμμένη οικονομία· με 
επερχόμενη κρίση αστέγων στην Αθήνα· και με την ελληνική χρεοκοπημένη πολιτική «ελίτ» στον κόσμο 
των στοιχημάτων για τα «ισοδύναμα» και της ομφαλοσκόπησης, η μετατροπή της χώρας στο κολαστήριο 
της Ευρώπης προχωρά ακάθεκτη. 
 
 Ανακαλύπτοντας ξαφνικά ότι η εισβολή των «μουσουλμάνων της Μέρκελ» είναι μη διαχειρίσιμη 
και πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά εκρηκτική, η ευρωπαϊκή ηγεσία καταφεύγει στην αναζήτηση 
ενός στρατοπέδου συγκεντρώσεως μεγέθους χώρας για να εγκλωβίσει τα στίφη που την απειλούν μακρυά 
από τις «ανεπτυγμένες» της κοινωνίες. Η «λύση» είναι η αναβίωση της «ποινικής αποικίας» (penal colony) 
θεσμός που άνθισε στην εποχή των αποικιοκρατικών αυτοκρατοριών. Τώρα το υποψήφιο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης, μεγέθους χώρας, είναι η ηλιόλουστη Ελλάς. Η άνευ πλέον προσχημάτων απαίτηση για την 
επιτροπευόμενη Ελλάδα των Αθλίων είναι να αποδεχθεί τον ρόλο του ανοιχτού υπονόμου της «ένωσης» 
με το χαμόγελο στα χείλη.  
 
 Οι  Financial Times μας υποδεικνύουν πάλι άλλη αδιανόητη «υπόθεση εργασίας» που προβλέπει την 
μόνιμη εγκατάσταση των μουσουλμανικών στιφών στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου (!) μέχρις 
ότου οι συγκρούσεις, λένε, που τα δημιούργησαν επιλυθούν (!) και οι φιλοξενούμενοι αποφασίσουν 
οικειοθελώς να επιστρέψουν στις εστίες τους! 
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 Το πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η υπόθεση περί οικειοθελούς επιστροφής το παραλείπουμε ως 
άσφαιρο και αηδές ανέκδοτο βορειοευρωπαϊκής φαντασίας. Το μοναδικό βέβαιο είναι ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια πραγματοποίησης όλων αυτών θα σημάνει την πλήρη καταστροφή των ελληνικών νησιών του 
ανατολικού Αιγαίου με ανυπολόγιστες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, και εθνικές επιπτώσεις--και με 
πρώτη κερδισμένη και πανηγυρίζουσα την ισλαμική Τουρκία. Ήδη τα μεγαλύτερα νησιά της ανατολικής 
νησιωτικής χώρας δέχθηκαν 850.000 (!!) άτομα στην διάρκεια του 2015, δηλαδή, ένα ποσοστό 8.5% του 
σημερινού πληθυσμού της Ελλάδος. Είναι τέτοια η ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια των «υποθέσεων εργασίας» 
που ακόμη και ο  υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής της ανύπαρκτης ελληνικής κυβέρνησης, 
γνωστότατος για δικές τους εξωπλανητικές ιδέες περί μουσουλμάνων «φιλοξενουμένων», αναγκάστηκε να 
εκφράσει σπάνια δυσφορία για τις ανθρωπιστικές προτάσεις που ρέουν από την Εσπερία. Την ίδια στιγμή, 
κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος πρωθυπουργός κ. Βαλλς, σε μια σπανιότατη 
εκδήλωση πραγματισμού δημοσίως, αναγνωρίζουν ότι η «ένωση» πάει στο διαλυτήριο ναυαγίων μέσα σε 
λίγες εβδομάδες αν δεν ελεγχθούν τα ορμώντα, συνωθούμενα, και ανακράζοντα στίφη.  
 
 Ένα πρώτο συμπέρασμα από την άνευ προηγουμένου αυτή κατάρρευση του «ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος» είναι ότι η μόνιμη αδράνεια των Ελλήνων «ηγετών», και η αηδής δουλικότητα τους προς 
τους «εταίρους», οδηγούν στην de facto αποσύνδεση της χώρας από την πλέον κατακρημνιζόμενη 
ευρωπαϊκή «ολοκλήρωση». Το μακάβριο θέατρο σκιών των μνημονίων συνεχίζεται και καμιά απολύτως 
πολιτική ομάδα, σύμπηξη, «κίνημα», ή άλλη μορφή «πλατιάς κοινωνικής σύγκλισης» δεν διαθέτει τα 
πνευματικά και πολιτικά προσόντα για την στοιχειώδη προστασία της χώρας και των κατοίκων της, οι 
οποίοι σε λίγο θα εξισούνται απολύτως με τα «φιλοξενούμενα» στίφη, τα οποία θα απαιτούν πλέον ό,τι 
υπάρχει και δεν υπάρχει εν ονόματι των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» τους και την υπαγωγή του βαλκανικού 
μας κρατιδίου στις επιταγές του Προφήτου. 
 
 Υπό τις συνθήκες αυτές προτάσεις λύσεων είναι πρακτικώς αδύνατες καθ όσον δεν υπάρχουν ούτε 
οι θεωρητικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή «ένωση» βεβαίως εφεύρει και πάλι τον τροχό 
μετά τον κατακλυσμό του θέρους 2015 με το κλείσιμο των συνόρων της, αλλά εξακολουθεί παρ' όλα αυτά 
κι αυτή το κουκλοθέατρο των ευρωπαϊκών «αξιών» που κανείς δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι και γιατί μπορούν να 
καταργούν αυθαιρέτως τα εθνικά δίκαια. Η σθεναρή αντίσταση χωρών όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η 
Σλοβακία στις απαιτήσεις της κυρίας Μέρκελ έριξαν άπλετο φως στο χάος που χωρίζει τους 
καταστροφικούς «ανθρωπιστές» της Δυτικής Ευρώπης από τους «απάνθρωπους» εκείνους ανατολικούς που 
επιμένουν στην στήριξη κατά πρώτον των δικών τους κοινωνιών, παραδόσεων, συνηθειών και νόμων. Η 
πίεση όμως είναι τέτοια που ακόμη και πρωταθλητές της καταρρεύσεως της Ευρώπης μέσω 
μουσουλμανικών μεταναστευτικών ροών Ολλανδοί τώρα υποδεικνύουν «σκληρές λύσεις» για να 
αποσυμφορηθούν τα ελληνικά νησιά. 
 
 Φυσικά η Ελλάδα ήταν και είναι παραπαίουσα και απούσα από τέτοιες εκδηλώσεις 
αποφασιστικότητας. Η συνήθης δικαιολογία ότι «δεν μπορούμε γιατί μας έχουν στο χέρι με τα μνημόνια» 
είναι ο βλακώδης πυρήνας της «αυτοματοποιημένης» πια στάσεως των ελληνικών κυβερνήσεων--που καμιά 
απολύτως διάθεση δεν έχουν να ενεργήσουν όπως κείτονται παράλυτες και ακινητοποιημένες μετά από 
δεκαετίες αχαλίνωτης διαφθοράς, πολιτικής συναλλαγής, κομματοκρατίας, αυτοκρατορίας των αχρήστων, 
και απεμπόλησης ακόμη και βασικών στοιχείων της εθνικής κυριαρχίας (που η τελευταία μας υπενθυμίζεται 
με κάθε ευκαιρία από την 'φίλη' Ισλαμική Τουρκία, κυρία αλλά απείραχτη πηγή της παράνομης 
μεταναστευτικής συμφοράς). 
 
  Το μονόπρακτο δραματικό έργο «Κολαστήριον η Ελλάς», σκηνοθεσίας Βερολίνου/Βρυξελλών, 
ανεβαίνει συνακολουθούμενο από την υποκριτική κατακραυγή των «εταίρων» μας και τις αφόρητες πιέσεις 
τους για άμεσο αρχή λειτουργίας του Στρατοπέδου Μεταναστευτικής Αναψυχής η Ελλάς. Διατί να το 
κρύψωμεν άλλωστε;  
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