"Obrigado Grécia"
Na Grécia, o povo grego disse NÃO a vergar-se perante o aparelho do grupo de Bildberg
implantado no mundo, com os seus testas de ferro na Comunidade Europeia (CE) e no Fundo
Monetário Internacional (FMI).
Na Grécia, o povo grego disse NÃO vergar-se no que respeita a questões de princípio, como a
dignidade, o respeito pela soberania dos povos, mas acima de tudo pela opinião das pessoas.
Na Grécia, o povo grego disse NÃO a vergar-se perante os hipócritas comodamente instalados na
Alemanha, em Bruxelas, nos EUA e nas Bolsas pelo mundo fora.
O mundo está em mudança acelerada...
Venha ela, rapidamente...
Vai custar, mas depois vai ser melhor...
Hitler ameaçou a Europa com a sua prepotência e paranoia militar.
A Europa quase claudicou...
Devemos a liberdade a Churchill mas também aos americanos que vieram de além-mar ajudar-nos
a viver em liberdade.
Os novos Hitleres (Mercados, Alemanha, FMI, Bildberg) tentam agora o domínio da Europa
primeiro, e do mundo depois, matando sem disparar um tiro, matando a esperança dos jovens,
matando a esperança dos povos, matando a liberdade de expressão, matando o direito à greve,
matando as pessoas de fome, matando as pessoas de doenças que poderiam ter tratamento, tudo
isto à custa do medo, consecutivamente injectado pelos "media", também eles manipulados, que
por sua vez também têm medo de perder o seu trabalho.
Como vai ser amanhã?
Não sabemos...
Vai ser doloroso?
Vai, certamente...
Mas, um povo destroçado, conseguiu erguer bem alto a sua voz dizendo aos "poderosos" de
agora, que o seu poder é ilusório e transitório.
Hoje, sinto vergonha de pertencer a uma Europa cujos dirigentes políticos são a fina flor do
entulho moral, o exemplo do egoísmo, da prepotência, da ganância...
Hoje tenho orgulho em ser grego pelo coração, e por eles peço a Deus que lhes dê forças e
determinação, por tão nobre lição que deram ao mundo "civilizado".
Amanhã, é outro dia...
Amanhã é dia de esperança, enquanto houver um grego que diga alto e em bom som: "Não"!
José Lucas (cidadão português, grego pelo coração)
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Pelo facto peço desculpa aos portugueses e aconselho: PS, PSD, CDS... nunca mais!

esquerda.

