Με μαφιόζικες μεθόδους η
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αποτέλεσμα
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«Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει
το χαρακτήρα της και να μετατραπεί
σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση,
χωρίς
εθνικότητα
και
χωρίς
ταυτότητα»
Η κυβέρνηση των εθνομηδενιστών διαλύεται εις τα εξ ων
συνετέθη, στην άβυσσο των μνημονιακών εγκλημάτων και των
αντεθνικών ενεργειών, ανέφερε ο Γιώργος Τράγκας από την
εκπομπή «Εν Αθήναις» και τα Παραπολιτικά 90.1 FM, εξαπολύοντας
δριμεία επίθεση στον Τσίπρα και τα… μπουμπούκια του ΣΥΡΙΖΑ.Η
κυβέρνηση «έμαθε» και κινέζικα έγιναν κινεζόφιλοι.Κυρίες και
κύριοι, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Παντού, όπου υπάρχουν
Έλληνες πρέπει να έχουμε ψηλά την κεφαλή και θα τα
αντιμετωπίσουμε όλα. Σε λίγο καιρό είναι βέβαιο ότι οι
Συριζαίοι θα πουν ότι η Κρήτη… ανήκει στην Τουρκία. Μάς
προέτρεπαν μάλιστα να διαβάσουμε συγγραφείς και οικονομολόγους
που μιλούν για την αυτονόμηση της Κρήτης, αφού είναι αυτάρκης
οικονομικά… Αυτά από το μεγάλο παλικάρι, τον ελληναρά της
μεταπολίτευσης, τον απριλιανό κλώνο.Όπως είπε και ο

Κατρούγκαλος, η Τουρκία έχει δικαιώματα στους υδρογονάνθρακες…
Μετά τη Μακεδονία, έχουν πουλήσει και το μισό Αιγαίο. Όσο δε
για τον Τσιρώνη, πρόκειται για τον μεγαλύτερο υποστηρικτή των
Σκοπιανών. Στο κινητό του, όπως έχω ξαναπεί, έχει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για να μπορεί να υποστηρίζει αυτά που λένε
οι Σκοπιανοί.Το τι ακούμε από αυτήν την κυβέρνηση… Το
Καστελόριζο δεν ανήκει λέει στο Αιγαίο, αλλά στην Αν.
Μεσόγειο, άρα οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα, όπως και στην
Κρήτη! Έχει δίκιο, λένε, η Τουρκία να αμφισβητεί τα ελληνικά
δικαιώματα.Πού τα βρήκαμε αυτά τα μπουμπούκια;Τι να πούμε και
για τον Γαβρόγλου; Αν είχε στείλει ο Ερντογάν δικό του
άνθρωπο, θα ήταν επιεικέστερος από αυτόν. Είναι σαν να τον
έχει στείλει τουρκική μυστική υπηρεσία.Τη Ρεπούση δε, τη
μεγάλη αυτή επιστήμονα, τη διέψευσε ο ίδιος ο Ερντογάν, ο
οποίος τόνισε ότι δεν υπήρχε συνωστισμός στη Σμύρνη, αλλά οι
Τούρκοι έσφαξαν τους γκιαούρηδες. Όλοι οι αλήτες των Αθηνών
διαψεύστηκαν από τον ίδιο τον «Σουλτάνο». Ο Φίλης είχε πει ότι
στον Εύξεινο Πόντο έγινε εθνοκάθαρση. Και αυτόν τον διέψευσε ο
Ερντογάν. Τους σφάξαμε και τους πετάξαμε στη Μαύρη Θάλασσα
είπε…Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με αυτόν τον φασισμό.
Αυτοί πρέπει να φύγουν. Οι μειοδότες να καταλάβουν ότι ο λαός
πλέον γνωρίζει και ξέρει τι θα κάνει πίσω από το παραβάν, πίσω
από την κάλπη. Ο Τσίπρας ετοιμάζει νοθεία αλλά δεν θα τα
καταφέρει. Ετοιμάζει ξένους, Αφρικανούς, Αφγανούς, Πακιστανούς
για να πάνε να ψηφίσουν για να παραμείνει στην εξουσία. Θέλει
να αντικαταστήσει την ελληνική κοινωνία με χιλιάδες
μετανάστες. Εθνικό καθήκον μας είναι να σαρωθεί
παραδειγματικά, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας.Μην
αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να
μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα
και χωρίς ταυτότηταΈλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος: «Ο λαός
μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσιά του. Το έχει
κατ’ επανάληψιν αποδείξει. Και θα το αποδείξει και
πάλι. Χρειάζονται να πολλαπλασιασθούν οι άνθρωποι που κάνουν
Αντίσταση. Που παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις μας, στις
αξίες μας, στην ιστορία μας και στους αγώνες μας.Οι
αναθεωρητές πολύ κακή συγκυρία επέλεξαν για να γκρεμίσουν από

τις καρδιές των Ελλήνων τα κάστρα των θυσιών. Σταθείτε όλοι
όρθιοι στις επάλξεις σας και μην ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια
μας. Διδάξτε στα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι
αείμνηστοι Πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα
ιερά και τα όσιά του. Το έχει κατ’ επανάληψιν αποδείξει. Και
θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και Ανάκαμψη. Για να
ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ό,τι
κινδυνεύει.Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που
παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των
μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην
αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να
μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα
και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ’ αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να
γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της
προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι
σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην
πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος
μας.».Πέρασαν 10 χρόνια από την κοίμησή του και τα λόγια του
είναι ζωντανά. Μάς οδηγούν στην υπεράσπιση της πατρίδας. Ήρθε
η ώρα, είναι η ώρα, αγωνίσου, πάλεψε. Σαρώστε τους, καταδιώξτε
τους, μάς θέλουν μάζα, ανύπαρκτη φυλή, διαμελισμένους, χωρίς
συνείδηση.Μου στέλνουν μήνυμα, ότι επάνω στη Λάρισα δεν θα
βρουν ούτε την ψήφο τους. Αν δείτε στις κάλπες
πολύ…καφέ…μαύρο, που δεν μιλάει ελληνικά, ζητήστε τη συνδρομή
των αρχών. Κάτι ύποπτο θα συμβαίνει.Όταν ακούς Έλληνες μπροστά
στον Τσαβούσογλου να λέει ότι οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα κι
αυτοί, βγάζεις εξανθήματα.Και όλοι αυτοί κυκλοφορούν
ελεύθεροι. Η κ. Ρεπούση, ο κ. Φίλης…Κανείς τους δεν σέβεται τη
μνήμη των Ελλήνων νεκρών, την πατρίδα και τις τραγωδίες της.
είναι χειρότεροι από προδότες. Όχι απλά Τσολάκογλου, Ράλλης ή
Ιωαννίδης, αλλά σκύβαλα, φίδια.Μπαίνουμε στην τελική ευθεία
για τις εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να πει δεν ήξερα, δεν
γνώριζα. Με μαφιόζικες μεθόδους η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Θα κάνουν πολύ χειρότερα από αυτά που
έκανε ο Σημίτης. Ο Τσίπρας τρέμει την ήττα και γι αυτό θα πάει
πιο πίσω τις εθνικές εκλογές. Φοβάται τη δίωξη για εσχάτη
προδοσία. Πρόκειται για μια συμμορία που τα «παίρνει». Θα

κυκλοφορήσουν κασέτες με αποκαλύψεις. Κανείς δεν έχει
απαντήσει στις καταγγελίες Καμμένου και σε αυτά που έχει πει ο
Κοτζιάς. Πόσα πήραν κάποιοι για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Όσο
για την υπόθεση Πετσίτη, βγάζει πολύ δυσοσμία. Όπου μυρίζει
χρήμα και ύποπτη υπόθεση θα συναντήσεις Παππά και Πετσίτη, οι
μπροστινοί του Τσίπρα. Η κυβέρνηση βλέπει μόνο τσέπες, δεν
έχει πολιτικά κριτήρια.Θα θέσω μερικά ερωτήματα στον κ. Παππά:

Είπε ή όχι αλήθειες ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη συνέντευξή
του;
Ζήτησε από τον Μαρινάκη 20 εκατομμύρια για τον
Καλογρίτσα;
Πόσες φορές συνάντησε τον Βαγ. Μαρινάκη για τον
διαγωνισμό στο Πάντειο πανεπιστήμιο;
Αφού ο κ. Μαρινάκης χρηματοδοτεί, όπως λέει ο κ. Παππάς
τη ΝΔ, πώς πήγε να του ζητήσει χρήματα; Με ποιο θράσος;

Όταν είχα συναντήσει στις αρχές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τον
κ. Παππά στου Μαξίμου, μου έκανε εντύπωση μια ερώτησή του. Με
ρώτησε ποιος έχει τα λεφτά, ο Γιώργος Μπόμπολας ή ο Φώτης; Του
απάντησα, αυτός που τα έκανε.Η συνέντευξη του κ. Μαρινάκη
έριξε περισσότερο φως. Πώς παίζεται ελευθέρως η μετοχή των
εταιρειών του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στα μεγάλα
χρηματιστήρια; Οι Αμερικανοί δεν έκαναν έλεγχο; Οι Βρετανοί
δεν έκαναν έλεγχο; Πώς τον άφησαν να αγοράσει τη
Νότιγχαμ Φόρεστ; Μόνο το Μαξίμου τον βλέπει ως ύποπτο; Αν
βγουν κασέτες για Πετσίτη, όπως προανέφερα, ο κ.
Παπαγγελόπουλος τι θα κάνει; Θα προχωρήσει σε έρευνα ή θα
συλλάβει αυτούς που θα μιλάνε;
ΠΗΓΗ
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