Αφελληνίζουν και εξισλαμίζουν την Κύπρο!
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Η ανθελληνική πολιτική Χριστόφια συνεχίζεται...!
Η ανθελληνική πολιτική Χριστόφια συνεχίζεται...!
Πράγματα πρωτάκουστα συμβαίνουν στην Κύπρο.
Κατεβάζουν τις εικόνες από τα σχολεία.
Θα απαγορεύσουν και τις εικόνες των Ηρώων άραγε αύριο από τα σχολεία;
Ίσως ποιος ξέρει με αυτή την κυβέρνηση αφού δεν έχουν ήρωες στους εθνικοαπελευθερωτικούς της.....
Κύπρου γιατί απλά δεν συνεργάζονταν με βαρελότους.
Σε λίγο καιρό θα μας απαγορεύσουν και τα Εθνικά Μνημόσυνα.
Απαγόρευσαν να ονομαστεί αίθουσα πολλαπλής χρήσης σχολείου με το όνομα ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Εδώ ο Δήμος Κερύνειας αγρόν αγόρασε ως συνήθως.
Έδωσαν διαταγή και βγήκαν από όλα τα σχολεία οι πινακίδες με το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ.
Στα σχολεία οι μαθητές διδάσκονται για την πολιτικοσμικότητα για να μπορούν να συγχωνευτούν με τους έποικους και διάφορους λαθρομετανάστες οι μαθητές.
Έδωσαν και διαταγές και σε εκπομπές ραδιόφωνου να καθιερώσουν εκπομπές με το ίδιο θέμα με προσκαλεσμένους βλαστάρια αριστερής παιδείας ειδικά εκπαιδευμένα.
Προταιρεότητα έχουν σε όλα τα τμήματα τα αδέλφια τους.
Αλλάζουν τα βιβλία για να μας παρουσιάσουν σύντομα την δική τους ιστορία με πρωταγωνιστή σε όλα το ΚΚ Κύπρου.
Φθάσαμε στο σημείο μαθητής να ισχυρίζεται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας από τους μαθητές του Χριστού.
Αλλά τι να περιμένεις από θεωρητικούς του Λένιν;
Από αυτούς τίποτα.
Αλλά τι περιμένεις όταν εξ Αυστραλίας δηλώνεις για τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ότι «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά»;
Τι να περιμένεις όταν τακτοποιείς με παχουλούς μισθούς πάνω από 60000 ευρώ τον χρόνο ημέτερους;
Τι να περιμένεις όταν χιλιάδες αυτοκίνητα εποίκων και τούρκων κυκλοφορούν στην ελεύθερη Κύπρο χωρίς ΜΟΤ, χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς επαγγελματική άδεια;
Και όλοι αυτοί εργάζονται ως επαγγελματίες και κλέβουν την δουλειά των νομιμοφρόνων πολιτών της Κύπρου οι οποίοι κατατρέχονται από την αστυνομία και αρχή αδειών και καταγγέλλονται εάν δεν έχουν όλα τα χαρτιά που
απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο.
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Φθάσαμε σε σημείο με αυτή την Κυβέρνηση να σκεφτόμαστε σοβαρά την μετοίκηση σε κανένα νησί για να δημιουργήσουμε Νέα Κερύνεια, Νέα Κύπρο κλπ.
Μάλιστα μέχρι αυτό το σημείο μας έχει φέρει η αριστερή κυβέρνηση της Κύπρου.
Καιρός είναι να βγούμε στους δρόμους αλλιώς σύντομα θα μας πετάξουν αυτοί στο δρόμο.
Κώστας Τζαβέλλας
Έλληνας Κερυνειώτης
Ιούνιος 2011

Πηγή : http://anti-ntp.blogspot.com
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