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Επικίνδυνοι φρενοπαθείς, πλέον, ή, όλοι τους, αδίστακτοι Κουίσλινγκς ; 
Ολοι, πλέον, παρακολουθούν άναυδοι τους λόγους και τις πράξεις των εγκάθετων κυβερνώντων, 

που έχουν υπερβεί, προ πολλού, κάθε όριο θράσους, κυνισμού, αμοραλισμού και αναισχυντίας σε όλα τα 
πεδια δράσης τους, και έτσι απαιτούνται νέες ερμηνείες, ώστε να πάρουμε τα μέτρα μας... 
 Πως να χαρακτηρισθούν π.χ. : 
 Κατηγορούσαν (καλώς) τους διάφορους Παπασταύρους για τις offshore εταιρείες τους και τώρα 
θεσμοθετούν πλήρη άδεια και ασυλία κατοχής τέτοιων θεάρεστων τίτλων(!) σε όλο το «πολιτικό 
προσωπικό» της χώρας !!Και μετά τον πάνδημο σάλο (ακόμη και η πρωϊνή φυλλάδα τους εξοργίστηκε) 
σπεύδουν να «επανορθώσουν» κατηγορώντας όλους τους άλλους γι’αυτό που οι ίδιοι θεσπίζουν!!! 
 Επιλέγουν από τα «πολιτιστικά και επιστημονικά» απόβλητα ευάριθμες ομαδούλες και 
συγκροτούν, ερήμην των πάντων, διάλογο για την Παιδεία με τα γνωστά εξωφρενικά «πορίσματα», 
επιχειρώντας π.χ. να ορίσουν τα Αρχαία Ελληνικά ξένη γλώσσα, ώστε να μας πείσουν (αν είναι δυνατόν)  
ότι το νεοελληνικό κράτος  δεν έχει  καμμία σχέση με τους...Έλληνες ! 
 Διαλύουν, συνειδητά, την ελληνική κοινωνία με πρωτοφανή (στην παγκόσμια ιστορία) μέτρα 
απόλυτης καταστροφής και αιώνιας δουλείας ονομάζοντάς τα απαλλαγή από την εποπτεία και άνοιγμα 
του δρόμου για...Ανάπτυξη !! Και αυτά με θρήνους, πόνους, με χαρακτηρισμούς ως εγκληματικά(!), σε 
όσους τα ψήφισαν(!!) και με παρηγορίες του τύπου τα 99 χρόνια δεν είναι τίποτα μπροστά στα 400 της 
οθωμανικής δουλείας  (Αχ! Αννα Βαγενά μας, που κατάντησες) και εντελώς παραλογικές αντίστοιχες, 
αναρίθμητες «δικαιολογίες», από όλους τους Συριζαίους και Ανελίτες, που ανάλογές τους δεν 
ακούγονται ούτε στα ψυχιατρεία. 
 Μετέτρεψαν την, ούτως ή αλλως δυστυχή, ΕΡΤ σε άσυλο συριζόπληκτων, όπου επικρατεί «το έλα 
να δείς». Ακόμη και στα διαλείμματα της γκαιμπελικής προσπάθειας να προετοιμάσουν το έδαφος για 
«λύση» του (μνημονιακού) δημογραφικού προβλήματος μέσω των εκατοντάδων χιλιάδων 
λαθρομεταναστών (οι πρόσφυγες ούτε θέλουν ν’ ακούσουν για την παραμονή τους), και αυτές τις  
ρομαντικές εγγλέζικες σειρές τις έκαμαν άνω κάτω και πίσω μπρός. Ελεος!   
 Και μέσα σ’ όλα αυτά και άπειρα ανάλογα τέτοια καταδικάζουν δημοσιογράφους που 
υποστηρίζουν το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα για τη συμφωνία του 3ου  μνημονίου και απειλούν να τιμωρούν 
με φόρους(!) όλους τους οπαδούς του ΝΑΙ, οι ίδιοι που τους ψήφισαν, τους ψηφίζουν, τους εφαρμόζουν 
και τους ευλογούν! Κύριε ελεήσον. 
 Αυτά αρκούν να δικαιολογήσουν το αυθόρμητο ερώτημα όλων, πλέον : 
«είναι αυτοί όλοι τους επικίνδυνοι φρενοβλαβείς ή μήπως είναι οι σύγχρονοι Κουίσλινγκς(το συνώνυμο 
του δοσιλογισμού και της προδοσίας) ή έστω «επιστάτες των σκλάβων», όπως τους αποκαλούσε ο 
Χίτλερ ;  
 Ο,τι κι αν είναι, απαιτείται η δέουσα(...) αντιμετώπισή τους, ώστε να μην τρελάνουν και μας ή 
αλλιώς, να μην προλάβουν να μας αποτελειώσουν, ακρωτηριάζοντας και την Ελλάδα...      
   

  


