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Από το Δελτίο των 11

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ,ΤΟ ΣΟΪ ΜΑΣ,ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΣ,ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ,ΤΟ
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!!!
-Εξοντωτικά μέτρα για τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα των Ελλήνων, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Μείωση μισθών, αύξηση αμέσων και εμμέσων φόρων, αύξηση ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες της. Δεν θα μπούμε καν στη συζήτηση για το αν κάποια από αυτά τα μέτρα θα
μπορούσαν ίσως υπό προϋποθέσεις να θεωρηθούν αναγκαία. Ακόμα κι αν γινόταν αυτό, νομιμοποίηση για να τα λάβει θα είχε μια κυβέρνηση που θα τα είχε αναγγείλει με το
προεκλογικό της πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο παροχές και ζωή πολυτελή με χρυσά κουτάλια για όλους τους Έλληνες. Συνεπώς, δεν έχει τη δημοκρατική
νομιμοποίηση για τα μέτρα αυτά. Έχει παραβιάσει τη λαϊκή εντολή.
-Το ίδιο έχει πράξει και στο λαθρομεταναστευτικό. Δεν είχε πει ότι σκόπευε να δίνει την ελληνική ιθαγένεια σε κάθε περαστικό μπουκαδόρο εισβολέα, λες και είναι τυρόπιτα... Δεν
είχε πει ότι σκόπευε να χαρίσει την πατρίδα μας στους λαθρομετανάστες. Δεν είχε πει ότι ήθελε να επιφέρει τη σταδιακή αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού από ξένους, μέσω
της εξόντωσης των Ελλήνων, οικονομικά και εθνικά, και της απόδοσης ιθαγένειας σε δεκάδες εκατομμύρια (στην πορεία των χρόνων) λαθρομετανάστες. Συνεπώς κι εδώ έχει
παραβιάσει τη λαϊκή εντολή και δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση.
-Αυτά γίνονται ακόμα πιο εξοργιστικά, αν σκεφτεί κανείς ότι στην πραγματικότητα συνδέονται. Τα χρήματα που θα κλέψει με τα μέτρα αυτά η κυβέρνηση από τους Έλληνες, θα τα
χρησιμοποιήσει προς όφελος των λαθρομεταναστών. Θα τους δώσει επιδόματα, θα τους δώσει επιδοτήσεις αγοράς κατοικιών, θα χρηματοδοτήσει τη διαδικασία πολιτογραφήσεων
και απόδοσης ιθαγένειας, θα προσλάβει λαθρομετανάστες στο Δημόσιο και κυρίως στα σώματα ασφαλείας (για να δέρνουν οι αλλοδαποί τους Έλληνες και με το νόμο...). Γίνεται
λοιπόν ακόμα πιο σαφές γιατί θα πρέπει ο ελληνικός λαός να ακυρώσει στην πράξη τα μέτρα αυτά.
-Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει σκοπό να εξοντώσει τους Έλληνες οικονομικά, να καταργήσει τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας, να αποδιοργανώσει
το στρατό και την αστυνομία, να κάνει τη χώρα πόλο έλξης των λαθρομεταναστών όλης της υφηλίου, να τεμαχίσει την Ελλάδα σε περιφέρειες που στη συνέχεια, με
την κατάλληλη διεργασία του διεθνούς παράγοντα αλά Κόσοβο και με τη βοήθεια της ψήφου των αλλοδαπών που μέχρι τότε θα έχουν γίνει εδώ πλειοψηφία, θα
θελήσουν να μετατραπούν σε αυτόνομες περιοχές και μετά σε ανεξάρτητα κράτη, οδηγώντας στη διάλυση της Ελλάδας.
-Απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση κατοχής, απέναντι σε ένα τέτοιο πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου - Τσολάκογλου, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για παθητική αποδοχή.
Κανένα περιθώριο για αστικές ευγένειες. Κανένα περιθώριο για εφησυχασμό και αναμονή. Μόνη ελπίδα για να σωθεί η πατρίδα, είναι η πτώση της κυβέρνησης εντός του 2010. Έτσι
ώστε να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του νόμου για την απόδοση της ιθαγένειας, της ψήφου και της ίδιας της χώρας στους λαθρομετανάστες. Όλοι οι Έλληνες και οι
Ελληνίδες καλούνται να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Είναι η μόνη φορά που το σύνθημα άλλων για "ολική απειθαρχία και ανυπακοή" κατά της κυβέρνησης, πρέπει να γίνει
πραγματικότητα, ώστε να οδηγηθεί η κυβερνηση σε παραίτηση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν δεν θέλουμε η Ελλάδα κι εμείς ως έθνος να έχουμε εξολοθρευτεί σε κάποια χρόνια
όπως οι Ινδιάνοι στην Αμερική...
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΕΦΑΛΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ !!!!
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