
     
 
Προς: Προσ όλουσ τουσ βουλευτϋσ του κοινοβουλύου και ιδιαύτερα προσ τουσ     
             ςυντοπύτεσ μασ Κρητικούσ…  
ΚΟΙΝ: Πρόεδρο τησ βουλόσ   &  ΜΜΕ 
 
     Κυρύεσ και κύριοι βουλευτϋσ λυπούμεθα ειλικρινώσ, που αναγκαζόμαςτε να 
ςασ καταθϋςουμε την παρούςα επιςτολό. Αιτύα τησ κατϊθεςόσ τησ αποτελούν οι 
μϋχρι ςόμερα επιλογϋσ και αποφϊςεισ ςασ, οι οπούεσ  ξεπουλούν την ΕΘΝΙΚΗ μασ 
ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ, καταργούν την ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ των Ελλόνων και μειώνουν τη 
δυναμικότητα τησ προαςπύςεωσ των ΕΔΑΥΩΝ τησ πατρύδοσ μασ.  
    Μην αρκούμενοι όμωσ ςτα προαναφερόμενα, ςυνεχύζετε τισ πολιτικϋσ τησ 
εξαθλύωςησ και του εξευτελιςμού του ελληνικού λαού, καταπατώντασ κϊθε 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ, ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ϋννοια, οδηγώντασ το 
μητροπολιτικό ϋθνοσ των Ελλόνων ςτην καταςτροφό.  
    Επιτρϋπετε ςτα εγχώρια και ξϋνα αρπακτικϊ να κλϋπτουν τη δημόςια και την 
ιδιωτικό περιουςύα των ΕΛΛΗΝΩΝ, με ςυνοπτικϋσ διαδικαςύεσ. Καταςτρϋφετε -
μϋςω εςχϊτησ προδοςύασ- ωσ όργανα τησ παγκοςμιοπούηςησ, τησ νϋασ τϊξησ 
πραγμϊτων και του διεθνιςτικού αθεώςμού, την ΕΘΝΙΚΗ μασ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ και 
την ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΗ μασ, ενώ προςβϊλλετε την ΙΣΟΡΙΑ μασ, τα ΙΕΡΑ, τα 
ΟΙΑ και τα ΚΕΚΣΗΜΕΝΑ των ΠΡΟΓΟΝΩΝ μασ, καθιςτώντασ την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑ 
αςόμαντη και ανύςχυρη.  
    Οι τακτικϋσ ςασ, διαμελύζουν την πατρύδα μασ και επιτρϋπουν ςε ξϋνα 
οικονομικϊ ςυμφϋροντα -ςε ςυνδυαςμό με μια εθνοκτόνο ςτρατηγικό- να 
διαλύουν τον εθνολογικό και οικονομικό-αναπτυξιακό ιςτό τησ χώρασ. 
Θεωρούμε ότι το ερεβώδεσ πολιτικό και χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα που 
υπηρετεύτε,  ελϋγχει, υπονομεύει και προςβϊλλει την ανθρώπινη ελευθερύα.      
    Εύμαςτε ςύγουροι ότι οποιαδόποτε ενϋργειϊ ςασ, ενεύχε και ενϋχει δόλο, 
ςκοπιμότητα, παραπλϊνηςη των Ελλόνων και ιςχυρϋσ δόςεισ ιδιοτϋλειασ και 
εθνικόσ ζημύασ. Όλα αυτϊ επιδιώκουν να ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα τον 
εξανδραποδιςμό και τον αφανιςμό των μελλοντικών γενεών των Ελλόνων.  
    Σιμούμε τουσ όρωεσ προγόνουσ μασ και την ιςτορύα μασ, αφού χϊριν των 
θυςιών και των αγώνων που ϋδωςαν αυτού, ϋχουμε τα ςημερινϊ γεωγραφικϊ 
μασ όρια ωσ χώρα. Όμωσ εςεύσ ωσ «όψιμοι», ανιςτόρητοι πολιτικού, 
διαπραγματεύεςτε αυτϊ με μειοδοτικό τρόπο.  
    ασ διαμηνύουμε τϋλοσ ςε όλουσ τουσ  τόνουσ, να παύςετε  αμϋςωσ αυτϋσ τισ 
εφιαλτικϋσ επιλογϋσ ςασ, οι οπούεσ τύθενται ενϊντια ςτην βούληςη του λαού μασ 
και ςασ προειδοποιούμε πωσ με την όποια ψόφοσ ςασ, θα παραχωρεύτε 
κυριαρχικϊ δικαιώματα τησ πατρύδασ μασ, -όπωσ με το όνομα τησ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΜΑ-, θα αποτελεύτε ΕΦΘΡΟΙ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΛΑΟΤ, ενώ θα εύςτε αποκλειςτικϊ 
υπεύθυνοι, για  τισ όποιεσ ςυνϋπειεσ προκύψουν… Επιβϊλλεται να ςταματόςτε 
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πια να κατρακυλϊτε ολοϋνα και περιςςότερο το ϋθνοσ μασ, οδηγώντασ το ςε 
ςυνθόκεσ χϊουσ. 
    Επιβϊλλεται επύςησ να ςασ διατυπώςουμε ευθαρςώσ, ότι δεν ϋχουμε καμιϊ 
απολύτωσ ςχϋςη -απεναντύασ τα απεχθανόμεθα-  με κανϋνα από τα γνωςτϊ, 
καταςτροφικϊ κόμματα τησ παρούςησ Βουλόσ, ούτε με κανϋνα ϊλλο από τα 
γνωςτϊ και ϊγνωςτα εξωκοινοβουλευτικϊ, καθώσ και με κανϋνα από τα όποια 
κινόματα, ομϊδεσ και ϊλλα πολιτικϊ μορφώματα. 
    Εύμεθα μια χούφτα αγνών, ςκεπτόμενων, φτωχών, ευαύςθητων, ανιδιοτελών, 
δυνατών και ΓΝΗΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΣΡΙΩΣΩΝ, ΠΟΤ ΜΕ 
ΑΥΕΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ, ΘΑ ΑΓΩΝΙΘΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ 
ΜΑΝΑ ΠΑΣΡΙΔΑ ΕΛΛΑΔΟ! 
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