Ν. Αναστασιάδης: O " Eφιάλτης" του 2013.
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" Φωτιά" το βίντεο από το απαγορευμένο "Μακελειό" του Στέφανου Χίου.
Απαγορευμένο από τα κανάλια της διαπλοκής αλλά όχι από το διαδίκτυο. Ένα βίντεο που αξίζει μεγάλης μελέτης και προσοχής. Ένα βίντεο (μην το χάσετε) που θα
αναλύσουμε κομμάτι - κομμάτι.
Νίκος Αναστασιάδης:
- Ο άνθρωπος που έλεγε για τον Εθνάρχη Τάσο Παπαδόπουλο: "Δεν αποκρύβω πόσο απογοητεύθηκα όταν παρακολουθούσα τον Πρόεδρο να δαιμονοποιεί το
σχέδιο.
-Ο άνθρωπος που ενώ ήταν σύμφωνος στο προδοτικό ...
σχέδιο Ανάν εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής.
-Ο άνθρωπος που παρότρυνε τους Βουλευτές της Κύπρου να ξεπουλήσουν ότι κατέχει ο λαός της.
-Αυτός που πρότεινε την κατάργηση των...
Εθνικών εορτών και τη θέσπιση των μουσουλμανικών.
-Αυτός που θέλησε να μην υπάρχει καμιά αναφορά για το Έθνος, τους αγώνες κα την υπερηφάνεια του στα σχολειά.
-Αυτός που θέλησε την κατάργηση του Εθνικού ύμνου και της Ελληνικής σημαίας και τη θέπσιση νέων "κοινών συμβόλων". Νέα σημαία με χρώματα το μπλέ και το
κόκκινο, το πρώτο για τους Έλληνες και το δεύτερο για τους Τούρκους.
- Ο πρώτος ηγέτης Ελληνοκύπριου κόμματος μίλησε στο συνέδριο του νέου οθωμανικού κόμματος του Ερντογάν, με φόντο αφίσσα που έγραφε "Όλα για την
Τουρκία".
Ο άνθρωπος του ΝΑΙ!

Ναι στη συνάντηση με τον Έρογλου.
Ναι στο να ξεχάσουν οι Κύπριοι και οι Έλληνες το παρελθόν τους.
Ναι στα αιτήματα φιλίας από Τούρκους στο facebook.
Ναι στο ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι αδέλφια μας.
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Ναι στο Χριστόφια.
Ναι στο Εθνοκτόνο μνημόνιο για την Ελλάδα.
Ναι στο μνημόνιο για την Κύπρο.
Nίκος Αναστασιάδης:
Ο Σαμαράς της Κύπρου.
Ο κύριος ΝΑΙ σε όλα.

Αρχείο makeleio.gr
Νίκος Παπαγεωργίου.
.epirus-ellas.gr

Ν. Αναστασιάδης: O Eφιάλτης …

Watch later

Share

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

