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Ενώ η Ευρώπη φλέγεται μετά από μια ακόμη βάρβαρη επίθεση των μουσουλμάνων 

μανιακών, η μακάβρια παρωδία της «ισχυρής» Ελλάδος συνεχίζεται. Σταχυολογώ 

από τις ειδήσεις της τελευταίας ώρας: 

 

 Ο κύριος πρωθυπουργός διαμαρτυρήθηκε στο ΝΑΤΟ για την 

αναποτελεσματικότητα της ναυτικής συμμαχικής αποστολής για την 

συγκράτηση της παράνομης μετανάστευσης που πνίγει τα νησιά μας· 

 Ο κύριος Μουζάλας, ο επί του μεταναστευτικού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι 

δεν θα υπάρξουν θάνατοι νηπίων την λασπούπολη της Ειδομένης· 

 Οι «φιλοξενούμενοι» μας άρχισαν πάλι τις διαμαρτυρίες απαιτώντας  να 

ανοίξουν τα σύνορα, αλλά ουδείς πλέον τους δίνει την παραμικρή σημασία· 

 Ο κύριος Τόσκας, ο επί της προστασίας του πολίτου, διαβεβαιώνει τον 

Ελληνικό Λαό ότι δεν υπάρχει φόβος τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ελλάδα 

παρ όλη την σφαγή των Βρυξελλών· ο κύριος επί της προστασίας του πολίτου 

στηρίζει την βεβαιότητα του εις το ό,τι η Ελλάς δεν υπήρξε ποτέ 

αποικιοκρατική χώρα· 

 Οι ΜΚΟ αποχωρούν από την Ειδομένη διότι δεν μπορούν να κάνουν την 

δουλειά τους, όπως ισχυρίζονται, αφού όμως καλλιέργησαν ψευδείς 

εντυπώσεις και απατηλές ελπίδες μεταξύ των «φιλοξενουμένων» που τώρα τα 

βρίσκουν μπαστούνια (και κυριολεκτικώς και μεταφορικώς)· 

 Ο κύριος Καμμένος διακυρήσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι catering· 

 Ο ΟΗΕ τα μαζεύει και φεύγει διότι εθίγησαν οι ανθρωπιστικές του αρχές 

καθώς αντιτίθεται στην ανάγκη φυλασσόμενων «κέντρων κράτησης» για τους 

«φιλοξενουμένους». 

 Από €499 θα ξεκινά η τιμή του iPhone SE. 

 

http://www.rieas.gr/
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Και ούτω καθ εξής. 

 

Η μακάβρια αυτή φαρσοκωμωδία-παρωδία--την ώρα μάλιστα που «εταίροι», 

«θεσμοί», ελεγκτές, και τιτουλάριοι ΔΕΝ συμφωνούν για την «αξιολόγηση»--έχει πια 

εδραιωθεί ως το ελληνικό κυβερνάν. Ουδείς πλέον γνωρίζει τι κομίζει η αύριον, 

ιδιαιτέρως μάλιστα τώρα που η εθνική υπόθεσις για το ποδοσφαιρικό κύπελλο 

(ελληνιστί, κούπα) περιπλέκεται με την απαίτηση των FIFA-UEFA για άμεσο 

απελευθέρωση της μπάλας από τα δεσμά κυβερνητικών αποφάσεων υπό την απειλή 

κυρώσεων.  

 

Δυστυχώς η Ελλάς δεν απείχε ποτέ του απολύτως γελοίου, αλλά σήμερα η 

κατάσταση «έχει ξεφύγει» κατά την λαϊκή έκφραση. Η παρωδία στο εσωτερικό 

συναγωνίζεται πλέον σε ένταση την γενική κατάρρευση του εθνικού συμφέροντος και 

την εκρηκτική άμεσο απειλή από την Τουρκία.  

 

Και ενώ οι «ευρωπαϊστές» μας διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους ακόμη για την «ανάγκη 

συνολικής ευρωπαϊκής λύσης» την ώρα που σύσσωμος ο ισχυρός πυρήνας της κατ 

όνομα «ένωσης» απονέμει στην Ελλάδα τα με το ζόρι καθήκοντα δεσμοφύλακα 

των ανεπιθύμητων,  κανείς απολύτως εκ των «υπευθύνων» δεν ελέγχει, έστω και 

τυπικώς, την κατάσταση. Ας δούμε λοιπόν τι μας μέλλει: 

 

 Οι «φιλοξενούμενοι» αναμένεται να φθάσουν, ίσως και να ξεπεράσουν, τις 

200.000 προς το τέλος του καλοκαιριού με βάση του τι γίνεται αυτή την 

στιγμή· αν οι «ροές» αυξηθούν, όπως και θα γίνει με την βοήθεια της φίλης 

Τουρκίας, οι αριθμοί θα πλησιάσουν εφιαλτικά επίπεδα· 

 η περίφημη οικονομική αρωγή από Βρυξέλλες δεν έχει ακόμη αρχίσει--και 

μάλλον θα αργήσει· 

 το λιμάνι του Πειραιά είναι πια ανοιχτή πληγή για την πόλη και την υγεία και 

ασφάλεια των κατοίκων της· 

 τα νησιά μας πνίγονται από παρανόμους ενώ οι τουριστικές ακυρώσεις 

διογκώνονται· 

 η περιβόητος συμφωνία με την Τουρκία θα έχει ακριβώς το αντίθετο του 

επιθυμητού αποτελέσματος με μοναδικό στόχο την αποσταθεροποίηση της 

Ελλάδας , όπως εξ αρχής το σχεδίασε η «φίλη» Άγκυρα και επιδεικτικά το 

αγνόησε και το αποδέχθηκε το Club Merkel & Co· 

 Η ναυτική αποστολή του ΝΑΤΟ κινείται μεταξύ του αστείου και του 

ηθελημένου δουλέματος των εν Αθήναις, όταν ακριβώς από πάνω της, στους 

γαλανούς αιθέρες του Αιγαίου, οργιάζουν οι τουρκικές παραβιάσεις εθνικού 

εναερίου χώρου· 
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 η τραγωδία των Βρυξελλών κατέληξε στην αναμενόμενη «άμεσο αντίδραση» 

της «ενωμένης» Ευρώπης: βροχή κούφιων ανακοινώσεων, συσκέψεων και 

εκφράσεων αλληλεγγύης· κινητοποιήσεις δυνάμεων ασφαλείας μετά το 

έγκλημα· αλλά καμιά απολύτως πρωτοβουλία αποτροπής με στόχο τους 

περιχαρακωμένους μουσουλμανικούς θύλακες εντός πόλεων·  

 η Ελλάδα που «ποτέ δεν ήταν αποικιοκρατική χώρα» έχει αυτομάτως 

προστεθεί στον κατάλογο προτεραιότητος των τρομοκρατών διότι τώρα 

εποικίζεται ταχύτατα από απεγνωσμένους μουσουλμάνους και δεν προσφέρει 

καμιά απολύτως αντίσταση· 

 η οικονομική κατάρρευση και η διακοπή ακόμη και βασικών λειτουργιών του 

«κράτους» εγγυάται απρόσκοπτη διείσδυση των πάντων στον ελληνικό χώρο 

με αναπόφευκτες καταστροφικές συνέπειες. 

 

Αν κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ελλάς δεν έχει αφεθεί στην μοίρα της, 

ας ξαναρίξουν μια ματιά έστω και στις κατευθυνόμενες «ειδήσεις» για τα νεότερα 

που πια δεν μπορούν να κρυφθούν παρ όλο το πυρετικό μακιγιάζ από τα «κλιμάκια».  

 

Αν κάποιοι θεωρούν ότι θα υπάρξουν «συλλογικές ευρωπαϊκές λύσεις» που θα 

ωφελούν το βαπτισμένο πλέον ελληνικό stalag, ας ζητήσουν επειγόντως 

υποστηρικτική ψυχοθεραπεία. 

 

Αν, τέλος, κάποιοι ελπίζουν ότι διατηρούμε την επιλογή των «πολιτικών λύσεων» για 

το πλήρες, θανατηφόρο, και αναπόδραστο αδιέξοδο της χώρας, ας συνεχίσουν τις 

προσευχές στον οποιοδήποτε θεό πιστεύουν. 

 

Τουλάχιστον υπάρχουν ακόμη οι δημοσκοπήσεις για να προσφέρουν έστω και ισχνή 

διασκέδαση στον κυρίαρχο Λαό μας. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


