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Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Ελληνίδες και Έλληνες χρόνια πολλά.
Θα θυμάστε βέβαια , τόσους και τόσους ανθέλληνες
και Χριστιανομάχους, που επί σειρά ετών βγάζουν την
χολή τους ΚΑΙ
κατά του θεσμού των Ελληνικών
παρελάσεων.
Αφού λοιπόν είδαν πως δεν υπάρχει περίπτωση να
σταματήσουν οι παρελάσεις στις Εθνικές μας εορτές,
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τις παρελάσεις, για να
περνάνε σιά σιγά ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ και ΠΡΟΣΤΥΧΑ μηνύματα.
Έτσι αντί να ενισχύουν το πατριωτικό φρόνημα, έχουν
μετατρέψει τα τελευταία χρόνια τις μαθητικές παρελάσεις
σε κακής και πρόστυχης ποιότητας «πασαρέλα», όπου δεν
παρελαύνουν αξιοπρεπείς Ελληνίδες ντυμένες με
γαλανόλευκες στολές, αλλά κάτι γύναια που έτσι που τα
βλέπεις, δεν ξέρεις αν είναι μαθήτριες σε Εθνική παρέλαση
ή είναι τίποτα ελαφρών ηθών θυλικά που ψάχνουν
προαγωγούς.
Οι λέξεις να μην σας σοκάρουν, γιατί αν δεν πούμε τα
πράγματα με το όνομά τους, χρόνο με τον χρόνο αυτά
χειροτερεύουν και στο τέλος αντί για παρέλαση σε εθνική
εορτή θα παρακολουθούμε ένα πολύχρωμο και πρόστυχο
καρναβάλι.
Υπεύθυνοι βέβαια για αυτήν την εικόνα που
παρουσιάζουν στις παρελάσεις οι μαθήτριες, είναι
φυσικά ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ και οι υπεύθυνοι ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ των
τμημάτων που παρελαύνουν.
Και προσέξτε τώρα ΚΑΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ που
παρατηρούνται σε ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ αλλά και σε
Γυμνάσια όπως και σε Δημοτικά σχολεία και τα βλέπουμε

στις μαθητικές Εθνικές παρελάσεις, σε ΟΛΕΣ τις πόλεις
της ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ...... «ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ»..
Τα ΧΡΩΜΑΤΑ των στολών που παρελαύνουν τα
παιδιά, δεν είναι πια το ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ, αλλά το γαλανό και
το μπλέ, έχει αντικατασταθεί από το ΜΑΥΡΟ.
Επίσης πολλά σχολεία παρελαύνουν με το ΚΟΚΚΙΝΟ
χρώμα, συνήθως ως ... «αξεσουάρ» της στολής, είτε ως
φουλάρι στον λαιμό τα κορίτσια, ή γραβάτες τα αγόρια.
Το ΚΟΚΚΙΝΟ, δεν είναι φυσικά το εθνικό χρώμα της
Ελλάδος, αλλά της Τουρκίας. Με ποια λογική λοιπόν
ντύνουν τα παιδιά με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα στην Εθνική μας
παρέλαση;;;;
Σας δείχνω μερικές εικόνες που υπάρχουν στο
διαδίκτυο στην αναζήτηση «μαθητικές παρελάσεις».

Που είναι τα ΕΘΝΙΚΑ μας ΧΡΩΜΑΤΑ;;;
Και πρόκειται για διαφορετικά σχολεία και σε
διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος. Τα χρώματα στις στολές
των παιδιών είναι ΑΣΠΡΟ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ ...!!!!!
Όπως είπαμε, οι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την εμφάνιση των
παιδιών στην παρέλαση, είναι οι ΔΑΣΚΑΛΟΙ και οι
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ που τα προετοιμάζουν.
Και για να μας απαντήσουν τώρα τα ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟΜΑΡΙΑ που «ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ» και ντύνουν τα παιδιά μας
στις Εθνικές παρελάσεις...
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αντι
να ντύνετε τα παιδιά στα εθνικά μας χρώματα που είναι
το ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ, εσείς να τα ντύνετε στα ΜΑΥΡΑ και στα
ΚΟΚΚΙΝΑ;;;;;
Και γιατί τις Ελληνίδες κοπέλες, σε όλες τις
παρελάσεις που γίνονται στην Ελλάδα τις παρουσιάζετε
σαν πόρνες που ψάχνουν προαγωγούς;;;
Θα σας πω εγώ γιατί.

Γιατί στην πραγματικότητα ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, που χτυπάτε ΥΠΟΥΛΑ και εκ των «έσω», την
παιδεία και την ΠΑΤΡΙΔΑ.. Το ..... «εκπαιδευτικός» το
θυμάστε κάθε μήνα στα ΑΤΜ που πηγαίνετε και πέρνετε
τον μισθό της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
Είσαστε ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ και τώρα φαίνεται ο τρόπος που
έδρασε ο ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ και όλοι οι ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, όταν έλεγαν
την δεκαετία του 60, ότι πρέπει να χτυπήσουμε τους
Έλληνες στην ΠΑΙΔΕΙΑ...
Πως θα χτυπούσαν την παιδεία, χωρίς ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ
εκπαιδευτικούς;;;;; Μόνο με τους υπουργούς δεν γίνεται....
Γιατί τα παρδαλά ντυμένα παιδιά στις παρελάσεις δεν τα
κατεβάζει ο Υπουργός, αλλά η δασκάλα και η καθηγήτρια.
Οι ανθελληνικές εντολές μπορεί να έρχονται από
ψηλά, αλλά η «αιχμή του δόρατος» είναι ο ανθέλληνας
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ».
Αλλά δεν φταίτε εσείς, γιατί εσείς την «δουλειά» σας
κάνετε, ΠΡΟΔΟΤΕΣ είστε και τον Ανθελληνισμό υπηρετείτε.
Φταίνε αυτοί οι γονείς, που βλέπουν να ξεφτιλίζετε
τα παιδιά τους και να αλλοιώνετε τα Εθνικά μας χρώματα
και δεν σας ΦΤΥΝΟΥΝ στην ΜΟΥΡΗ.
Γιατί αν είχατε φάει στην μούρη μερικές ροχάλες,
όλοι εσείς οι ξεφτιλισμένοι ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ «εκπαιδευτικοί»,
θα είχατε «στρώσει» χαρακτήρα.
Και στις ΕΘΝΙΚΕΣ
παρελάσεις δεν θα παρουσιάζατε τα παιδιά μας σαν το
πολύχρωμο τσίρκο με τις «τρελές», αλλά ντυμένα
αξιοπρεπώς και στα ΕΘΝΙΚΑ μας ΧΡΩΜΑΤΑ.
Θα παρουσιάζατε μία εικόνα ΣΕΒΑΣΜΟΥ και ΤΙΜΗΣ
στους Ήρωες που έχυσαν το αίμα τους για να εχουμε εμείς
σήμερα ΠΑΤΡΙΔΑ.
Αλλά βλέπετε με τις αθλιότητές των «εκπαιδευτικών»
στις μαθητικές παρελάσεις, κάθε χρόνο ασχολούμαστε ή
με την τάδε «μαθήτρια» που μοίρασε «εγκεφαλικά» , ή με

την τάδε ξεφτιλισμένη «δασκάλα» που έκανε «πασαρέλα»
και έψαχνε κανένα «γάιδαρο» με «ότι πρέπει»....!!!!
Όλη αυτή η αθλιότητα που παρακολουθούμε τα
τελευταία
χρόνια
στις
μαθητικές
παρελάσεις,
οργανώνεται από τους ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ «εκπαιδευτικούς και
αύριο στις μαθητικές παρελάσεις, θα δείτε πόσοι θα
έχουν ντύσει τα παιδιά στα ΜΑΥΡΑ και στα ΚΟΚΚΙΝΑ, και
πόσοι θα αφήνουν τις Ελληνίδες μαθήτριες να
ξεφτιλίζονται σε δημόσια προβολή.
Ελπίζω
πως από τις επόμενες
μαθητικές
παρελάσεις, θα επανέλθουμε στα ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ και σε
αξιοπρεπείς μαθητικές εμφανίσεις, ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ, όχι επειδή θα γίνουν ξαφνικά
πατριώτες οι ανθέλληνες εκπαιδευτικοί, αλλά από την
δημόσια κατακραυγή και την διαμαρτυρία των Ελλήνων, γι’
αυτό που συμβαίνει στις μαθητικές παρελάσεις και που
χρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»,
για να μην καταντήσουν οι παρελάσεις, πολύχρωμα και
αισχρά «καρναβάλια».
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Υ.Γ. Και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ επί τέλους, να ανοίγει τις
εθνικές παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα, ο ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

