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Οι Ελληνες και η Ελλάδα σε Μεγάλο Κίνδυνο 
 
Η Ελληνική Κοινωνία και η Ελλάδα ως χώρα βρίσκεται μπροστά σε απειλή 

καταστροφής μεγαλύτερης και της Μικρασιατικής. 
Η επίθεση κατά της Ελληνικής Κοινωνίας  πλησιάζει στον αφανισμό μας, οι Αλβανοί 

και Σκοπιανοί «διαπραγματεύονται» με τους χασκογελούντες Τσίπρα και Κοτζιά τις βόρειες 
ελληνικές περιοχές και οι Τούρκοι άρχισαν ήδη τις εχθροπραξίες.. Βρήκαν, πράγματι, τη 
«Μεγάλη Ευκαιρία», την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, των μοσχαναθρεμμένων απο τις αμερικανικές 
υπηρεσίες  τύπου Σόρος, τα «προγράμματα» της ΕΟΚ-ΕΕ και, τώρα, από τις σάρκες των 
Ελλήνων, αφού τους απόδιωξαν τότε (1969) οι Σοβιετικοί, που προτίμησαν τους άλλους ως 
επίσημους εκπροσώπους τους (αναλυτικότερα προσεχώς). 

Οι έλληνες πολίτες αντελήφθησαν τον κίνδυνο και με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις 
σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ήλπισαν σε κάποια, έστω προσχηματική, αλλαγή πολιτικής και 
αντ’ αυτής βλέπουμε, κατάπληκτοι, τα αδιανόητα : 

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (των μεγαλύτερων πολιτικών, τουλάχιστον, απατεώνων της 
παγκόσμιας ιστορίας) επιστρατεύει όλους τους υπηρέτες της αμερικανικής (προ Τραμπ...) 
νεοταξικής παγκοσμιοποίησης, που αφιονισμένοι κατά παντός του ελληνικού, «κελαηδούν» 
κρώζοντας σε όλα τα ΜΜΕ τους υβρίζοντας το 90% των Ελλήνων και απειλούντες τους, 
ακόμη και με τις ασύλληπτες ανοησίες (;) των Δημάρχων(!!) Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

Και, τελικά, (με τη συνδρομή κάποιων (...) δικαστικών) με την «αποκάλυψη» ενός 
υπαρκτού σκανδάλου τύπου Siemens (και τα δύο από τις έρευνες στις ΗΠΑ για τους δικούς 
τους λόγους, που θα έχουν την ίδια κατάληξη και που μπορούσε, φυσικά, να διερευνηθεί σε 
ευθετότερο χρόνο...), με μοναδικό σκοπό τους τον Αποπροσανατολισμό από τα αίσχη 
τους, τον πιθανό πλέον, εθνικό διχασμό (...) και την πολιτική τους επιβίωση (!). 

Επικαλούνται μάλιστα  «το λευκό τους ποινικό μητρώο ως τον έναστρο ουρανό» (!!) 
λησμονώντας τα λόγια του δικού τους Φίλη : «έχουμε χάσει, πλέον, το ηθικό πλεονέκτημα 
και έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμη και με το βρόμικο ΠΑΣΟΚ» !!! 

Ελπίζουμε στη γενική κινητοποίηση των Ελλήνων πολιτών και όλης της ομογένειας, 
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, ώστε ενωμένοι να αποτρέψουμε τον άμεσο κίνδυνο και να μπορέσουμε 
να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον.    


