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Όλγα και Τάνυα Γεριτσίδου

Ο ορισμός μίας κρατικής μηχανής έγκειται στην εξής λειτουργία : λαβαίνοντας το ‘καύσιμο’, δηλαδή τους φόρους των Πολιτών (που επί της ουσίας αρχικά η λογική τους ήταν η ίδια με μία συνδρομή σε ένα αποκλειστικό
κλαμπ ή ίδρυμα ή σύλλογο) η μηχανή παράγει υπηρεσίες δωρεάν ή εξαιρετικά φθηνές για τους Πολίτες-συνδρομητές.
Οι υπηρεσίες αυτές ανάλογα με το Σύνταγμα του τυπικού αλλά ουσιαστικά Δημοκρατικού Κράτους αφορούν, με διαφορετικούς βαθμούς παρέμβασης και /ή στήριξης ανά κράτος και σύνταγμα, τους τέσσερις...... πυλώνες
προστασίας και υποστήριξης ενός κοινωνικού συνόλου : υγεία, εκπαίδευση / παιδεία, συγκοινωνίες-επικοινωνίες, προστασία (αστυνομία –στρατός -δικαιοσύνη).
Για αυτό σύμφωνα με το φορολογικό Δίκαιο βάση για την υποχρέωση των Πολιτών του Ελληνικού Κράτους να καταβάλλουν φόρους είναι αυτή ακριβώς η προαναφερθείσα ανταποδοτικότητα : το κράτος υποχρεούται να
ανταποδίδει στο σύνολο του Ελληνικού Λαού σε υπηρεσίες, παροχές και αγαθά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το αντίτιμο του συνόλου της φορολογίας που απαιτεί από τους Πολίτες, αλλιώς η διαδικασία της είσπραξης των φόρων και η
ίδια η απαίτηση φόρων δεν είναι παρά κλοπή και απάτη.
Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, και γίνεται όλο και χειρότερο με γεωμετρική πρόοδο, είναι ότι οι λαθροκυβερνήσεις των τελευταίων ετών τουλάχιστον, κατ’ εντολήν των αλλοδαπών αφεντικών των όπως
παραδέχθηκαν πρόσφατα και οι ίδιοι στην Βουλή (βλέπε δηλώσεις Σ. Κεδίκογλου περί του «νομοθετείν κατ’ εντολήν της Τρόϊκας»), ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ.
Δηλαδή, αφ’ ενός το σύνολο της φορολογίας δεν διοχετεύεται ανταποδοτικά στις υπηρεσίες –παροχές - αγαθά για τον Ελληνικό Λαό όπως προβλέπει το Ελληνικό Σύνταγμα αλλά στους ‘δανειστές’ και αφ’ ετέρου το
σύνολο της υποδομής της Χώρας, από εγκαταστάσεις μέχρι τον Δημόσιο Τομέα εξαρθρώνεται, αποσυντίθεται και διαμοιράζεται σε ένα πλιάτσικο που επιδίδονται Ιστορικά αποικιοκράτες και κατακτητές από αμνημονεύτων
χρόνων :
• σχολεία κλείνουν
• νοσοκομεία κλείνουν
• οι υπηρεσίες ζωτικών αγαθών γίνονται οικονομικά αβάσταχτες για τους Πολίτες (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ)
• οι συγκοινωνίες γίνονται πανάκριβες και απροσπέλαστες στους Πολίτες (διόδια, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες αυτοκινήτων, εισιτήρια ΜΜΜ, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, κλπ)
• η πρόσβαση στην Δικαιοσύνη απαγορευτική για οικονομικούς λόγους (τα παράβολα είναι από 150 ευρώ και άνω για άσκηση ενδίκων μέσων και τουλάχιστον 3 ευρώ για κατάθεση απλής αίτησης για πρωτοκόλληση,
πρόσβαση σε φάκελο δικογραφίας, ενημέρωση για πορεία δίκης /υποθέσεων, κλπ την φορά /αίτηση)
• η πρόσβαση στην Δικαιοσύνη γίνεται αδύνατη και για λόγους εφαρμογής αντισυνταγματικών και αντιανθρωπιστικών νόμων, αδυναμίας ελέγχου δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων, και εξασφάλισης
αδιαφάνειας / αποφυγής ευθυνών μέσω της άρνησης χρήσης οπτικοακουστικών μέσων για καταγραφή των διαδικασιών
• η ασφάλεια των Πολιτών δεν υπάρχει ούτε από άποψη προστασίας από την εγκληματικότητα που είναι στα ύψη κυρίως λόγω του πλήθους των μη επισήμως καταγεγραμμένων λαθρομεταναστών/ εποικιστών, ούτε από
άποψη προστασίας από διπλωματικούς, κρατικούς – διακρατικούς και άλλους κινδύνους (από τον διασυρμό της Ελληνικής Ταυτότητας διεθνώς και κατασυκοφαντικώς έως τις προκλήσεις κρατών όπως η Τουρκία, η
FYROM, η Αλβανία / Βουλγαρία, κλπ έως την ουσιαστική διπλωματική ανυπαρξία της Ελλάδας σε διεθνείς κοινότητες)
• η υγεία των Πολιτών αντί να προστατεύεται καταστρέφεται λόγω ελλείψεως πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε πρόληψη και παροχές υγείας, λόγω εκθέσεως του γηγενούς πληθυσμού σε φορείς
λοιμωδών ασθενειών που είχαν εξαφανισθεί για δεκαετίες από την Ελλάδα, οι οποίοι δεν παρεμποδίζονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ανεξέλεγκτοι και ακατάγραπτοι ενώ ήδη νοσούν, χώρια την έξαρση της πορνείας
από το εμπόριο λευκής σαρκός που γίνεται στα πλαίσια της λαθρομετανάστευσης και εκμετάλλευσης ανθρώπων από την ίδια κάστα που ελέγχει και τους θώκους του κρατικού μηχανισμού
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• η πρόσβαση σε εργασία, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας προσωπικής /οικογενειακής επιχείρησης, εξασφάλιση βιοτικού επιπέδου άνω του ορίου της φτώχειας και εξασφάλιση δυνατότητας τεκνοποίησης των Ελλήνων
Πολιτών απαγορεύεται δια ροπάλου μέσω αφ’ ενός της υπερ-φορολόγησης και του κεφαλικού ασφαλιστικού φόρου (Ο.Α.Ε.Ε.) καθώς και του τέλους επιτηδεύματος, και αφ’ ετέρου της τιμωρίας τεκνοποίησης και
δημιουργίας οικογένειας /ανατροφής τέκνων εμμέσως πλην σαφώς αφού για κάθε παιδί που γεννιέται σε Έλληνες γονείς πλέον το νοικοκυριό τους τιμωρείται με επί πλέον εισφορές στο κράτος και καμμία στήριξη από
αυτό
• η ιδιοκτησία και γενικώς πρόσβαση σε στέγη όσον αφορά τους Έλληνες Πολίτες τιμωρείται και γίνεται απαγορευτική ενώ πλέον αφαιρείται μέσω μεθοδευμένων κατασχέσεων λόγω εικονικών χρεών (πολλές φορές
‘αναδρομικών’ και ήδη χιλιοπληρωμένων)
• η τροφή γίνεται απροσπέλαστη αφού είναι από πιο υπερφορολογημένα με έμμεσους φόρους αγαθά, ακόμα και για βασικά διατροφικά είδη όπως ψωμί, γάλα, ζάχαρη, ζυμαρικά και λάδι, για να μην υπεισέλθουμε σε
φρούτα και λαχανικά ή τα ακόμη πιο υπερτιμημένα γαλακτοκομικά.

Και όλα τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν την έκπτωση των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα που και αυτές είναι οικονομικά απροσπέλαστες στους Έλληνες Πολίτες, δεν περιλαμβάνουν την έκπτωση της πρόσβασης στην
παιδεία και τον πολιτισμό, δεν περιλαμβάνουν την έκπτωση της πρόσβασης σε διασκέδαση και ενημέρωση και κυρίως δεν περιλαμβάνουν το συνολικό αντίκτυπο στην Ελληνική κοινωνία που οδηγεί Έλληνες στην
μετανάστευση, στην περιθωριοποίηση / κοινωνικό αποκλεισμό , στον θάνατο από ασθένειες που θεραπεύονται, στον πρόωρο θάνατο λόγω χρονίων ανιάτων ασθενειών (π.χ. διαβήτη, νεφροπάθειες, καρδιοπάθειες,
καρκίνους, κλπ) και στις αυτοκτονίες για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικής ντροπής λόγω κοινωνικού διασυρμού / αδυναμίας αυτοσυντήρησης.
Βεβαίως οι Έλληνες Πολίτες αντιδρούν και αντιστέκονται εντόνως με πολλά μέσα και τρόπους σε όλο αυτό τον πόλεμο εξόντωσης με οικονομικά μέσα και για αυτό έχουμε από την εχθρική πλευρά των κρατούντων τους
κυβερνητικούς θώκους :
• καταστολή διαδηλώσεων με βία που απαγορεύεται από την ΕΣΔΑ
• απαγόρευση συγκεντρώσεων παντός είδους
• απαγόρευση πρόσβασης /κυκλοφορίας σε δημόσιους χώρους όταν υπάρχουν εκεί οι κρατούντες τους κυβερνητικούς θώκους ή εκπρόσωποι των εντολέων των (π.χ. βλέπε αποκλεισμό κέντρου κατά την πρόσφατη
επίσκεψη Σόιμπλε)
• αστυνομοκρατία και απαγόρευση πρόσβασης σε περιοχές ιδιοκατοίκησης των κρατούντων τους κυβερνητικούς θώκους και συνεργατών των
• αστυνομοτρομοκρατία με απειλή Πολιτών με συλλήψεις για απείθεια, αντίσταση κατά της αρχής, εξύβριση, κλπ όταν οι Πολίτες ασκούν Δικαίωμα άρνησης συνεργασίας ή συναίνεσης σε παράνομες ή αυθαίρετες εντολές
/ παραινέσεις από αστυνόμους ή δικαστικούς (π.χ. απειλή για απείθεια εάν ο Πολίτης αρνηθεί να υπογράψει έγγραφο στο οποίο δεν συναινεί όπως είναι και αναφαίρετο Δικαίωμα του)
• σωρεία έκδοσης και χορήγησης ψευδών βεβαιώσεων από το δημόσιο ιδίως όσον αφορά πληρωμές /καταβολές συντάξεων και μισθών σε πραγματικούς δικαιούχους που τους αφήνει απλήρωτους ενώ δηλώνει στα
έγγραφα του ότι τους πλήρωσε, καθώς και κάθε βεβαίωσης που συγκαλύπτει την ασύδοτη παρανομία του δημοσίου προς τους Πολίτες
• εξαιρετικά βίαιη και παρεμβατική προπαγάνδα μέσω ΜΜΕ και κρατικών δελτίων τύπου ώστε οι Έλληνες Πολίτες να απελπίζονται ή να τρομοκρατούνται ώστε να μένουνε άπρακτοι ή σε σύγχυση ενώ ταυτόχρονα στο
εξωτερικό να προβάλλεται μία εικόνα νομιμότητας και συναίνεσης και ομαλότητας /ευημερίας (που ευτυχώς γκρεμίζεται συστηματικά και αμετάκλητα με γεωμετρική πρόοδο μέρα με την μέρα όπως φαίνεται και από
διεθνή πλέον δημοσιεύματα)
• συνεχή παράβαση καθήκοντος και παρανομίες από ανώτατους δικαστικούς (βλέπε αποφάσεις ΣτΕ και ΝΣΚ για το Μνημόνιο και περιρρέοντα θέματα) που με την αρωγή τους και κάλυψη τους προσφέρουν μία εύθραυστη
αλλά ικανή επίφαση νομιμοφάνειας στους κρατούντες τους κυβερνητικούς θώκους και εν συνεχεία εντέλλουν και τους δικαστικούς υφισταμένους τους όλων των υπολοίπων ειδών και βαθμών να κάνουν το ίδιο
εξατομικευμένα σε μεμονωμένους Πολίτες.

Άρα, με βάση όλα τα ανωτέρω δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα. Έχει αντικατασταθεί με έναν από τους πιο στυγνούς και πιο εξοντωτικούς αποικιοκρατικούς μηχανισμούς
του 21ου αιώνα, με πρακτικές apartheid και ναζιστικού αποκλεισμού και εξαφάνισης εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών, καθ’ ότι πάς μη Έλλην ή ανθέλλην ή μειοδότης ή προδότης χαίρει ασυδοσίας και ανομίας στην
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των όσων παραμένουν στον δημόσιο τομέα μετά από τις εκατόμβες προγραφών/ απολύσεων που ακόμα λαμβάνουν χώρα εν είδη νέων ταγματασφαλιτών και καμαρίλας.
Συνεπώς λοιπόν, εφ’ όσον όλοι μας γνωρίζουμε και έχουμε νοιώσει στο πετσί μας την ισχύ των ανωτέρω πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι μας έβαλαν χωρίς να το θέλουμε ή να το ξέρουμε στόχο ενός εξοντωτικού
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κατακτητικού πολέμου και πρέπει κάθε κίνηση του αποικιοκρατικού αυτού μηχανισμού (διότι είναι λάθος να τον λέμε κρατικό) να την εκλαμβάνουμε ως τακτική επίθεσης εναντίων μας ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
Η αντεπίθεση γίνεται με πολλαπλές ενέργειες σε πολλά ταμπλό και κυρίως με ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΕΙΣΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΚΛΠ
ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ /ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΚΛΗΡΑ ΔΙΔΑΞΕΙ.
Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ :
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ δράση με νομικά μέσα.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ δράση τύπου Ιερισσού και Κερατέας.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ αντιπροπαγάνδα στην προπαγάνδα τους και εντός της Χώρας για να εμψυχώνουμε ο ένας τον άλλον αλλά ΚΥΡΙΩΣ εκτός της Χώρας, στους ουσιαστικά ακόμα ανίδεους Πολίτες και κοινές γνώμες των άλλων
Χωρών.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ συστηματική ενημέρωση της Ομογένειας που βομβαρδίζεται από την προπαγάνδα του εχθρού.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ συντονισμένη αντεπίθεση στους διεθνείς Οργανισμούς που επίτηδες κωφεύουν ή είναι ανενεργοί με μεγάλη δημοσιότητα από όλους μας.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προάσπιση με όλους τους τρόπους και τα μέσα της πρόσβασης μας σε νερό, ρεύμα, τροφή, στέγη, ενημέρωση, ελευθερία μετακίνησης και δράσης.
ΕΑΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΩΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΤΟΤΕ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ.
Από αυτή την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013 και συστηματικά μέσα στον μήνα, εμείς, κατόπιν πολλαπλών και πολλών εκκλήσεων Ελλήνων Πολιτών από όλες τις κοινωνικές ομάδες και μετερίζια, πολιτικές και θρησκευτικές
κατευθύνσεις να βοηθήσουμε στην Αντίσταση σε εκφάνσεις του αποικιοκρατικού μηχανισμού όπως εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, αστυνομία, δικαστικό σώμα, δημόσιο τομέα, κλπ που τους έχουν επιτεθεί τρομοκρατώντας
και παραβιάζοντας τα Δικαιώματα τους στην επιβίωση αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι Έλληνες Πολίτες και θέλουν να παραμείνουν Έλληνες Πολίτες στην Ελλάδα τους, θα δημοσιεύουμε στρατηγικές δράσεις με
φόρμες και ό,τι άλλο και δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε όποιον συνΈλληνα χρειάζεται κάνοντας όλα τα ανωτέρω που απαιτούνται για να ελευθερώσουμε την Πατρίδα μας από την καμαρίλα που νέμεται
τους θώκους μας και τους ‘προστάτες’ που έχουν διαλύσει και διαμοιράζουν τα ιμάτια της Ελλάδας και των Ελλήνων.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ! ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ! ΖΗΤΩ ΤΟ 120Σ (πρώην 1-1-4 Σ).
Όλγα και Τάνυα Γεριτσίδου

Read more: http://tolimeri.blogspot.com/2013/08/2013.html#ixzz2aqG69u4g
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