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Κύριε Πρωθυπουργέ,                                                                                                                                      

κυρίες και κύριοι βουλευτές της κυβέρνησης, 

Επειδή η Ελλάδα πονάει και ο λαός της ματώνει κάθε μέρα και ποιό πολύ, είναι καιρός να 

σταματήσετε Εσείς και η Κυβέρνησή σας να παριστάνεται τις αθώες περιστερές στο 

έγκλημα που διαπράτεται καθημερινά εις βάρος των συναθρώπων μας, ανεξάρτητα αν 

έχουν ελληνικό διαβατήριο ή το έχουν χάσει διασχίζοντας τη θάλασσα του θανάτου, αντί 

την γέφυρα των Κήπων.

Ο Ψεύτης, έχει την δυνατότητα ίσως 2-3 φορές να κοροϊδέψει το ακροατήριό του και μέσα 

από τα ψέματα να κοροϊδέψει και να οδηγήσει τους συνανθρώπους του, στην μιζέρια, την 

φτώχια, την απόγνωση και την αυτοκτονία. Αλλά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια! Και όταν δεν 

θα είστε πλέον χρήσιμοι στον Σκηνοθέτη του Συστήματος που πιστά υπηρετείτε, θα σας 

αλλάξει με άλλα πρόσωπα, στο ίδιο έργο, για να συνεχίσει την χειραγώγηση του λαού, για 

να μην κινδυνεύσουν τα συμφέροντα, ντόπιων και ξένων πλουσίων,αν αυτό τους αρκεί και 
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αν όχι, κάνουν πολέμους!

Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσες αυτοκτονίες  γυναικών, ανδρών και συνταξιούχων, πόσες 

δολοφονίες  από βρέφη και γυναικόπαιδα μεταναστών θα σηκώσετε στην πλάτη σας και 

στην ευθύνη σας.

Δεν γνωρίζουμε πόσο μακριά θα φτάσετε ακόμα, αφού πλέον μπήκαν στο στόχαστρό σας 

και οι ιστορικά αποδεδειγμένες γενοκτονίες εναντίων των ελλήνων, στο ξεπούλημα οχι 

μόνο της Ελλάδας σήμερα, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά 

πηγαίνοντας και ένα βήμα παραπέρα, προσπαθώντας να υποβαθμίσετε και να αλλοιώσετε 

και την Ιστορία αυτού του τόπου.

Δεν γνωρίζουμε ακόμα γιατί βεβηλώσατε με την παρουσία σας το μνημείο της 

Καισαριανής, γιατί σπιλώνετε το όνομα και τους αγώνες της Αριστεράς, γιατί ξεπουλάτε 

κάθε Ιερό και Όσιο αυτού του τόπου, γιατί εξαθλιώνετε τους συμπατριώτες μας, γιατί 

δολοφονείτε τους μετανάστες, γιατί, γιατί... 

Πολλά τα γιατί, που θα έχει να απαντήσει ο Ιστορικός του μέλοντος!

Σήμερα όμως, εμείς οι Μετανάστες απαιτούμε να:

Φέρετε στην βουλή για ψήφιση, την ψήφο του Μετανάστη (ίσως έτσι συμβάλουμε και 

εμείς στην ανατροπή, της πολιτικής υποδούλωσης και υποτέλειας της πατρίδας και των 

συμπατριωτών μας).

Να ανοίξετε όλα τα σύνορα για τους εξαθλιωμένους, κυνηγημένους μετανάστες και να 

τους βοηθήσετε να πάνε εκεί όπου επιθυμούν.( αντί να πνίγετε (και συγχρόνως να 

θλίβεστε!)βρέφη και γυναικόπαιδα, ή να στήνετε τσαντίρια να στεγαστούν στο 

καταχείμωνο, πεινασμένοι και ανήμποροι, ενώ αυτοί που ευθύνονται για όλα αυτά κάνουν 

χρυσές δουλειές στο όνομα του ανθρώπινου πόνου

Να αναβαθμίσετε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση για τα παιδιά των μεταναστών, στο 

εξωτερικό, σε όλες τις βαθμίδες, με εκπαιδευτικούς, βιβλία και σύγχρονη υλικοτεχνική-

κτηριακή υποδομή.

Να αναβαθμίσετε τα ελληνικά Προξενεία ποιοτικά και ποσοτικά, έτσι ώστε να μπορούν να 

εξυπηρετούν και να στηρίζουν τους έλληνες μετανάστες στην καθημερινότητά τους και όχι 

να σπαταλούν  απίστευτο χρόνο για να εξυπηρετηθούν παίζοντας με τις αντοχές και τα 

νεύρα τους.  

Να σταματήσετε να σώζετε τις Τράπεζεςκαι τους Τραπεζίτες, ρίχνοντας τα βάρη και τα χρέη 

στο λαό, κάνοντας το ΟΧΙ, ΝΑΙ και το ΝΑΙ, ΟΧΙ, ανάλογα με τις απαιτήσεις αυτών που πιστά 

υπηρετείτε.

Να σταματήσετε να ξεπουλάτε την γη των προγόνων μας, δεν σας ανήκει ούτε ένας κόκκος 

άμμου!
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Να σταματήσετε να αποπροσανατολίζετε τον κόσμο με επικίνδυνα για τον τόπο 

πυροτεχνήματα τύπου Φίλη και της ΑριστεροΆκραΔεξιάς Κυβέρνησής σας, που κυβερνάει 

με 20% των ψήφων του συνόλου του ελληνικού λαού (και αυτό το ποσοστό βασισμένο στο 

ψέμα), γιατί απλά σας έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα και τα βρέφη, που θα πνιγούν αύριο 

προσπαθώντας να σωθούν από τις βόμβες και τα μαχαίρια των δολοφόνων που 

εξοπλίζετε, μαζί με τους ομοοιδεάτες σας στην πολιτική σκηνή, εντός και εκτός Ελλάδας, με 

ή χωρίς γραβάτα! Τα χέρια σας, στάζουν έτσι και αλλιώς αίμα, πολύ αίμα, που δεν το 

ξεπλένει ούτε η Μεσόγειος, αλλά ούτε η Ιστορία!

Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι του ελληνικού Κοινοβουλίου που 

στηρίξατε και στηρίζετε αυτήν την πολιτική, ενάντια στα συμφέροντα του τόπου και του 

λαού μέχρι σήμερα, μαζί με μια μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ που χειραγωγεί καθημερινά το 

συνειδητό και υποσυνείδητο του ελληνικού λαού με „διάσημους „ δημοσιογράφους και 

σάτι(υ)ρους, στην υπηρεσία του συστήματος,  αν αποφασίσετε κάποτε να παλέψετε για τα 

συμφέροντα του ελληνικού λαού και της  Ελλάδας και όχι για τα αφεντικά σας και την 

πάρτη σας, μπορείτε να μας απαντήσετε.

Εμείς, οι έλληνες μετανάστες θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τους συμπατριώτες μας, 

μαζί με όλους τους ανθρώπους στη γη, για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον για 

τα παιδιά μας! 

                                    Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας Κάρλσφελντ

Balogiannis Panagiotis       Krikis 
Athanasios

Vorsitzender             
Schriftführer
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