25/05/2020 - Γ.Τράγκας: «Ο Μητσοτάκης έθαψε την ελληνική οικονομία

και τώρα είναι έτοιμος να θάψει τα εθνικά θέματα».
Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Γ.Τράγκας με αφορμή τα εθνικά
θέματα και την υποχωρητικότητα που επιδεικνύει η κυβέρνησή του απέναντι στην Τουρκία και
για την οικονομική καταστροφή την οποία προκάλεσ στην χώρα με το «lockdown».
Μια καταστροφή η οποία μπορεί να φέρει ύφεση τουλάχιστον 10 ετών, όπως αναφέρουν πολλοί
διεθνείς αναλυτές.
«Οι εικόνες που έρχονται από τη Χιλή, τη Βολιβία και άλλα κράτη είναι συγκλονιστικές και
αποδεικνύουν ότι ο κορωνοϊός κυρίως πλήττει τη ∆ημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σήμερα και τις επόμενες ημέρες μπείτε στο crashonline.gr, για να μάθετε ποιοι περιφερειακοί
σταθμοί και ποιες ιστοσελίδες έχουν δεχτεί να μεταδίδουν το πρόγραμμά μας.
Από σήμερα επανέρχονται στη ζωή μας τα τραπεζοκαθίσματα μόνο για έξω από τις
επιχειρήσεις εστίασης και σε απόσταση το ένα τραπέζι από το άλλο. Αυτός ο κορωνοϊός
εισέρχεται βαθμιαία στο μουσείο των κορωνοϊών. Είτε έχει δεύτερο κύμα, είτε πέμπτο κύμα, είτε
Τσιόδρειο κύμα, είτε Χαρδάλιο τσουνάμι, κανένα κράτος στον κόσμο δεν πρόκειται να
επαναλάβει το lockdown.
Είναι τέτοιες οι οικονομικές πληγές που άφησε πίσω του το πρώτο lockdown και όσα ήθελαν
ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι, όπως ο Μπίλ Γκέιτς, ο Τζορτζ Σόρος και ορισμένοι άλλοι, που
καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν πρόκειται να ρισκάρει γενική επανάσταση του πληθυσμού ή
εμφύλιους σπαραγμούς.
Ήδη, σε πολλά κράτη του τρίτου κόσμου πέφτει ξύλο από τις αστυνομικές δυνάμεις, εναντίον
εκείνων που διαδηλώνουν για την ανεργία και την πείνα. Οι εικόνες που έρχονται από τη Χιλή,
τη Βολιβία και άλλα κράτη είναι συγκλονιστικές και αποδεικνύουν ότι ο κορωνοϊός κυρίως
πλήττει τη ∆ημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, σχηματίζονται ουρές για συσσίτια
σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.
Είχαμε ήδη διαμαρτυρίες στην Ισπανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και σε άλλες περιοχές, που οι
άνθρωποι πεινάνε εξαιτίας του lockdown.
Αποκαλύπτεται πλέον ότι ορισμένοι τύπου, όπως ο κος Γκέιτς, εχθροί του κου Τραμπ και
θέλοντας να προωθήσουν τον κο Μπάιντεν στην θέση του, έστησαν παρασκηνιακό παιχνίδι με
το Πεκίνο και τον ΠΟΥ αποκρύπτοντας για μεγάλο διάστημα, τη γένεση και την εξάπλωση του
ιού. Τόσο ο Μπιλ Γκέιτς, όσο και εκείνοι που επιθυμούν έλεγχο των γεννήσεων και έλεγχο του
παγκόσμιου πληθυσμού, με καταγραφή σε πραγματικό χρόνο, δημιούργησαν ένα παγκόσμιο
σκηνικό, προκειμένου να πουλήσουν αμφιβόλου αποτελεσματικότητας εμβόλια.
Να υπενθυμίσω ότι οι εταιρίες πίσω από τις οποίες είναι ο κος Γκέιτς δημιούργησαν
στειρωτικά φαινόμενα σε χιλιάδες Αφρικανές και παραλυσία σε χιλιάδες Ινδούς. ∆εν
είναι θεωρίες συνωμοσίας, είναι γεγονότα με ατράνταχτες αποδείξεις.
Ο κος Γκέιτς, ο κος Σόρος και ορισμένοι άλλοι, συμμετέχουν στην προσπάθεια ανατροπής του
Τραμπ αλλά κυρίως προωθούν μέσω των εμβολίων ειδικό τσιπάρισμα στα χέρια όλων των
ανθρώπων με το επιχείρημα ότι έτσι θα μπορούν να κάνουν εύκολα τις συναλλαγές τους, να
γνωρίζουν οι αρχές ποιοι είναι και να αποτρέπεται η πρόσβαση των κακών ανθρώπων σε
πιστωτικά ιδρύματα ή να αποκλείεται η κακοποιός δράση τους.
Ο κος Γκέιτς, ο κος Σόρος και το ίδρυμα Κλίντον έχουν αγοράσει κάποιους ανθρώπους
στην Αθήνα μέσω των φαρμακευτικών εταιριών τους, όπως έχουν αγοράσει και τη
συνεργασία διαφόρων ΜΜΕ ή καθηγητών που προωθούν την ιδέα της τηλεργασίας, του
«Μένουμε στο Σπίτι», του «Μένουμε ασφαλείς», αλλά στο τέλος Μένουμε άνεργοι,
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παθητικοποιημένοι και πλήρως ελεγχόμενοι.
Από σήμερα, το μικρό κομμάτι της ανθρωπότητας που λέγεται ελληνικός πληθυσμός, αποκτά
πάλι τραπεζοκαθίσματα. Εφόσον πιάσετε ουρά ή κλείσετε εγκαίρως τραπέζι, θα μπορείτε να
απολαύσετε ένα freddo ή ένα χάμπουργκερ ή κάποιο φαγητό καθιστοί.
∆εν γνωρίζουμε ακόμα, αν το καθιστό θα φέρει καλύτερη διαδικασία πέψης, γιατί οι σερβιτόροι
πρέπει να φοράνε μάσκες και επομένως προκαλούνται ψυχικά ερεθίσματα. Για να βάλεις RNA
μέσω του εμβολίου στο αίμα σου και να αποδεχτείς αναντίρρητα το τσιπάρισμα, πρέπει να
περάσεις μία περίοδο ψυχαναγκασμού και σωφρονισμού. Είναι αυτή που πέρασες και περνάς.
Την προηγούμενη Παρασκευή πήγα στην Έδεσσα, προκειμένου η σύζυγός μου να δει τη
μητέρα της, που έμεινε καραντίνα επί 3 μήνες στο χωριό Άγρας, έξω από την Έδεσσα.
Εκεί, ακόμη και οι πάπιες είναι σε απόσταση η μία από την άλλη. Πέρασα από άδειες περιοχές,
σχεδόν άδειους εθνικούς δρόμους και φτάνοντας στην Έδεσσα, παρατήρησα ότι όλος ο κόσμος
ήταν όρθιος στην κεντρική πλατεία με ένα πλαστικό καφέ στο χέρι ή μασουλώντας κάτι
πρόχειρο, χωρίς να μπορεί να καθίσει πουθενά. Όλη η πόλη επλανάτο, όπως οι άδικες κατάρες.
Συγκλονιστικό το θέαμα που προσφέρει η περίοδος Μητσοτάκη και κορωνοϊού. Ρώτησα
αν είχαν κρούσματα covid-19 στην περιοχή. Ούτε ένα. Για την ακρίβεια, πέθανε ένα
κάτοικος του χωριού Μαυροβούνι, από προχωρημένο καρκίνο. Ο γιός του κλήθηκε να
υπογράψει ότι πέθανε από covid-19! Από κορωνοϊό. Το θέμα κουβεντιάζεται σε όλη την
Πέλλα και τις γύρω περιοχές.
Οι κάτοικοι εκεί που βλέπουν τον καθηγητή στις 6, αναρωτιούνται ολοένα και περισσότερο,
πόσες αλήθειες λέει και πόσες δεν λέει ο λοιμωξιολόγος που μαζί με τον σερίφη, ενημέρωναν ή
μαστίγωναν τον ελληνικό λαό.
Πόσοι συγγενείς ανθρώπων που πέθαναν από καρκίνους ή καρδιαγγειακά ή εγκεφαλικά
επεισόδια, κλήθηκαν να υπογράψουν ότι οι συγγενείς τους εγκατέλειψαν τον μάταιο τούτο
κόσμο από κοροναϊό, ενώ ήταν βαριά άρρωστοι από νεοπλασίες ή άλλα εκφυλιστικά νοσήματα;
Σήμερα λοιπόν, δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω όσους είχαν συγγενείς που πέθαναν
υποτίθεται από covid-19 να έρθουν σε επαφή με την ομάδα μου και να δηλώσουν από τι
έπασχαν προηγουμένως οι συγγενείς τους.
Γιατί ο ίδιος ο κος Καθηγητής, ένα απόγευμα, προκειμένου να άρει ποινικές και άλλες ευθύνες
για fake news, ψευδή ενημέρωση και διασπορά ψευδών ειδήσεων που κατατρομοκράτησαν τον
κόσμο και διέλυσαν την οικονομία, μας είπε ότι : «κάποιες φορές, θάνατοι από εγκεφαλική
αιμορραγία καταγράφηκαν ως covid-19 γιατί ο ασθενής πήγε με πλημμύρα το αίμα στον
εγκέφαλο, αλλά «τσίμπησε τον covid-19 στο νοσοκομείο… Όπως μας είπε αυτός ο καθαρός
άνθρωπος, καταγράφονται ως covid-19 σύμφωνα με οδηγίες του ΠΟΥ, δηλαδή του Αιθίοπα
υπαλλήλου του ιδρύματος Γκέιτς. Ο κος Τσιόδρας φοβάται πολύ τις ποινικές ευθύνες.
Εκεί λοιπόν που πήγα, δεν αρρώστησε ούτε ένας, όπως μου είπαν συγγενείς και φίλοι. Έλα
όμως, που το παλικάρι που υπέγραψε covid-19 και έχασε τον πατέρα του από καρκίνο, μίλησε
πολύ και αυτά διαδόθηκαν στην περιοχή. Τώρα λοιπόν, όσοι πέθαναν από καρκίνο και
εγκεφαλικά, ένα ωραίο απόγευμα, οι συγγενείς τους, θα μαζευτούν σε μία εκπομπή και τότε θα
μάθουν όλοι οι Έλληνες πόση αλήθεια έκρυβαν οι ανακοινώσεις του.
Η έρευνα συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας και θα ξεπηδήσει όλη η αλήθεια για τις
ποινικές ευθύνες, που έχουν ορισμένοι κύριοι, που αγόραζαν εκατομμύρια παρτίδες Η1Ν1 και
σήμερα διέλυσαν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Το σκηνικό που συνάντησα στην Έδεσσα ήταν εξοργιστικό! Ούτε ένας άρρωστος, ούτε
ένα κρούσμα επί μήνες, ούτε -που λέει ο λόγος- συνήθης γρίπη. Το 30% των
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καταστημάτων εστίασης της περιοχής δεν πρόκειται να ανοίξει σήμερα. Ένας αριθμός
Εδεσσαίων που είχαν ανοίξει δεύτερο μαγαζί, έξω από την Έδεσσα, για να τα βγάλουν πέρα
στους μνημονιακούς καιρούς των Γερμανόφιλων της Αθήνας, έκλεισαν οριστικά τα μαγαζιά.
Επίσης, το ίδιο συνέβη με αρκετά καταστήματα στα Γιάννενα.
Και την ώρα που διαλύεται η εθνική οικονομία και απειλείται η εθνική ανεξαρτησία από την
Τουρκία, ένας ανεκδιήγητος και νοσηρός άνθρωπος, με δήλωσή του προς την Κυριακάτικη
RealNews είπε προς τους επιχειρηματίες: «Εμείς κάναμε το καθήκον μας, κάντε και εσείς το
δικό σας».
Έκλεισε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, αρρώστησε εκατομμύρια ανθρώπους, μοίρασε
δεκάδες εκατομμύρια σε υπόδουλα και ελεγχόμενα ΜΜΕ και τώρα βγάζει την ουρά του απέξω
και λέει στους επιχειρηματίες: «εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε, τώρα σας ενθαρρύνω να
δράσετε, γιατί έχετε και εσείς μερίδιο κοινωνικής ευθύνης». ∆εν υπάρχει πιο ντροπιαστική
δήλωση, από ανεύθυνο πολιτικό, που πρώτα έριξε το σύνθημα: «Μένουμε στο Σπίτι»,
«Μένουμε ασφαλείς» και τώρα φωνάζει: «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν». Τώρα τα
πληρωμένα συνθήματά του, γίνονται «Μένουμε άνεργοι», «Μένουμε πεινασμένοι».
Εντελώς ξεδιάντροπα στη δήλωσή του αυτή, είπε ότι η κυβέρνηση για τους επόμενους έφτιαξε
μία ασπίδα για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Μην ξυπνήσουμε ένα πρωί, πλήρως παθητικοποιημένοι και με τη μισή κοινωνία παράλυτη από
την ανεργία και έχουμε χάσει το Αιγαίο ή τον Έβρο. Ο άρρωστος έσπειρε νοσηρότητα και τρόμο
σε όλη την Ελλάδα.
Όσοι γνωρίζετε περιστατικά καταγραφής θανάτων ως covid-19, ενώ ο συγγενής σας
κατέληξε από άλλες αιτίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο crashonline.gr, στο 210 2821535,
θα βγουν όλες οι μαρτυρίες στον αέρα.
Πρέπει να φωτίσουμε όλες τις πτυχές αυτής της μεγάλης καταστροφής, που έφερε με άμετρα –
μέτρα η παρούσα κυβέρνηση και το τρίο των λοιμωξιολόγων.
Ενώ τα μεγαλύτερα έντυπα του εξωτερικού – όπως ο Economist- γράφουν ότι είναι
απαγορευτικό το ενδεχόμενο νέου lockdown και τα πισωγυρίσματα στην οικονομία και ότι το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κινδυνεύει από το θάνατο που γεννά η φτώχεια, μία ομάδα
ανόητων -εδώ στην Αθήνα-, εξακολουθεί να τρομοκρατεί τον πληθυσμό, λέγοντας ότι αν
αυξηθούν τα περιστατικά θα επιστρέψουμε στο Lockdown.
Ήδη, όλες οι διεθνείς ενώσεις τύπου, καταγράφουν τις παραβιάσεις που έγιναν στο Υπουργείο
Υγείας του Κικίλια με την απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης δημοσιογράφων. Αυτά που
έγιναν επί Κικίλια στο υπουργείο Υγείας, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Μόνο στην περίοδο της
Απριλιανής Χούντας. ∆ηλαδή να αιτείται ο δημοσιογράφος, να απαντήσει σε ερώτημα ο
αρμόδιος λοιμωξιολόγος. ∆ηλαδή να μην έχει επαφή μαζί του και μάλιστα την ώρα που κλαίει –
όπως η Μάρθα Βούρτση- σε παλιά ταινία. Ο άνθρωπος που αγόρασε τα εμβόλια από τη
GlaxoSmithKline και σύμφωνα με τα αναρτηθέντα επίσημα έγγραφα στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,
επιχορηγείται από την GlaxoSmithKline και από άλλες φαρμακευτικές εταιρίες.
Οι Τσιόδρας – Σύψας και Μόσιαλος και φυσικά ο αποδέχτης πρωθυπουργός,
κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία. Ήδη, διάσημοι οικονομολόγοι όπως ο Ρουμπινί,
προβλέπουν ότι θα έχουμε 10 χρόνια ύφεσης και χρέους.
Ο ηλίθιος των Αθηνών, οδήγησε τη μνημονιακή και υπερχρεωμένη Ελλάδα σε οικονομικό
θάνατο.
Προσέξτε, ότι σε παγκόσμια κλίμακα αρχίζουν να γελοιοποιούνται όλοι οι Γκέιτς και αρχίζουν να
καταλαβαίνουν όλοι, πόσοι ήταν οι πραγματικοί θάνατοι από μία επιθετική γρίπη και πόσοι από
άλλα νοσήματα.
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Ο πρόεδρος της Τανζανίας, Τζον Μαγκουφούλι, θέλοντας να ξεμπροστιάσει τις εταιρίες
που θέλουν να εμβολιάσουν όλο τον πληθυσμό της χώρας του, έστειλε δείγματα για τεστ
κορωνοϊού, από το φυτό παπάγια, από μπανάνα, κατσίκα και ορτύκι. Βγήκαν αρνητικοί
το πρόβατο και η μπανάνα και θετικοί η παπάγια και τα υπόλοιπα.
Θα σας δώσω τώρα μία άλλη ερμηνεία για όσα συμβαίνουν επί των ημερών των Τσιόδρα –
Χαρδαλιά, οι οποίοι στο τέλος θα μηνυθούν μαζικά από τους χιλιάδες που κατέστρεψαν.
Την περασμένη εβδομάδα, ο 5ος γιατρός φίλος μου, πήρε πράσινο χαρτί – φύλλο πορείας, για
να ξέρει που θα παρουσιαστεί στις ένοπλες δυνάμεις. Χειρουργός. Πασίγνωστος χειρουργός.
Κλήθηκε στο τμήμα της περιοχής του και πήρε ειδικό φύλλο πορείας. Ο …πέμπτος που
καταγράφει η ιατρική παρέα μου…
Πάμε για πόλεμο με την Τουρκία; Έχουμε νέα Ίμια στον Έβρο; Οι Τούρκοι κατέλαβαν 16
στρέμματα κοίτης του ποταμού, από την οποίαν αποσύρθηκαν τα ύδατα και εμείς κάναμε ότι
δεν έγινε τίποτα; Ο Ερντογάν προωθεί στρατό, τόσο στον Έβρο, όσο και απέναντι από τα
νησιά; Ο Μητσοτάκης συνδεδεμένος απόλυτα με το Βερολίνο και τα ιδρύματα Γκειτς και
Σόρος, πρόκειται να δεχτεί νέα Λωζάνη και νέο Κόφι Ανάν 2; Θα μας πει ότι με τέτοια
οικονομικά χάλια και κορωνοϊό, καλύτερα να τα βρούμε με την Τουρκία και να υποχωρήσουμε
σε κάποιες απαιτήσεις της;
Ο τρίμηνος ψυχαναγκασμός του κόσμου, η κλεισούρα, η ανεργία και η χρεοκοπία, είναι ο
προθάλαμος εθνικών υποχωρήσεων;
Τώρα λέει, ο υπουργός Εσωτερικών «καπιταλισμό έχουμε, ας κάνει ο καθένας το
κουμάντο του;». Ο Μητσοτάκης χθες στην RealNews «εγώ έκανα ό,τι μπορούσα;». Και τώρα,
αφού δημιουργήσαμε ατμόσφαιρα «Μένουμε στο σπίτι», «Μένουμε ασφαλείς», θα περάσουμε
στο επιχείρημα: «γιατί να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, αφού μπορούμε να τα βρούμε
δίνοντας κάτι;».
Η δήλωση του ∆ένδια, ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε σαματά για λίγα τετραγωνικά», είναι
ενδεικτική των προθέσεων του γερμανόφιλου παιδιού;
Πάντως, μαθαίνω ότι σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία ανεβαίνουν
ιστοσελίδες για την "Αγία Οικογένεια" και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που ευθύνεται
για την οικονομική καταστροφή και την πτώχευση των Ελλήνων.
Χθες, μου έλεγαν ότι στήθηκε στη ∆ανία ιστοσελίδα, με τίτλο: «ελληνική διαφθορά.
Denmark. GreekCorruptionDenmark”. Ακολουθούν – όπως μου λένε ομογενείς – δεκάδες
παρόμοιες σελίδες με αποκαλυπτικό περιεχόμενο για τα ελληνικά πολιτικά πρόσωπα
και πράγματα.
Από σήμερα τραπεζοκαθίσματα. Όχι δεν πατάμε ξανά στο φεγγάρι. Όχι δεν εξερευνούμε τον
Άρη. Όχι δεν βρέθηκε ξανά η πενικιλίνη. Ανακαλύψαμε τις καρέκλες και τα τραπέζια!!!
Όλα τα ελληνικά νοσοκομεία έχουν 19 διασωληνωμένους. Όλοι οι ασθενείς έφυγαν από τις
μονάδες εντατικής θεραπείας με χλωροκίνη, αζυθρομυκίνη και αντι-ιντελευκίνη 6, χωρίς
να χρησιμοποιηθεί πουθενά το remdesivir του κου Σύψα.
Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του εξακολουθούν να τρομοκρατούν τον κόσμο. Ο συνολικός
αριθμός των νεκρών του τελευταίου τριμήνου που αποδίδεται στον covid-19 είναι 171.
Τα 2/3 και πλέον έχουν αποβιώσει από τα περίφημα υποκείμενα νοσήματα. ∆ηλαδή
προχωρημένες μορφές καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων σε συνδυασμό με διαβήτη.
Ο Τσιόδρας, δηλαδή το σύστημα, έπαιρναν υπογραφές από συγγενείς ότι πέθαιναν από
covid-19.
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Ο Μητσοτάκης έθαψε την ελληνική οικονομία και τώρα είναι έτοιμος να θάψει τα εθνικά θέματα.
Όπως μου έλεγε χθες ο ψυχίατρος, Κλεάνθης Γρίβας, έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα σε μία
πολυκατοικία και για να τη σβήσει, ισοπέδωσε την πολυκατοικία.»
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/mme/881523_gtragkas-o-mitsotakis-ethapse-tin-elliniki-oikonomiakai-tora-einai

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/tragkas_25-5-2020.pdf
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