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Ηθικοί αυτουργοί για το θάνατο παιδιών όσοι το υπογράψουν
Ύπουλη γενοκτονία σε βάρος του ελληνικού λαού, των παιδιών μας και των ασθενέστερων
κοινωνικών ομάδων προωθούν όσοι υπογράφουν το πολυνομοσχέδιο για την Υγεία.

Τόσο εκείνοι, όσο και οι βουλευτές που θα το υπερψηφίσουν είναι ηθικοί αυτουργοί μιας νέας γενοκτονίας που θα κοστίσει
στην
Ελλάδα
σε
έμψυχο
δυναμικό,
ποιότητα
ζωή
και
θέσεις
εργασίας.
Ποιους βαρύνει το πολιτικό κόστος αυτή η προδοσία εις βάρος του λαού; Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί τούτης της
ατιμίας απέναντι στα παιδιά μας, τους γέροντες και τους ασθενείς;
Σημειώστε: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.Δημήτρης Ρέππας, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας
Λοβέρδος, η υπουργός Παιδείας κ.Άννα Διαμαντοπούλου, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης και ο
υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης.
Εκείνοι είναι οι υπεύθυνοι για την επιβολή επικίνδυνων αντιγράφων φαρμάκων που εισάγονται από χώρες του τρίτου
κόσμου. Εκείνοι επιβεβαιώνουν το βίαιο υποβιβασμό της Ελλάδας από μέλος του ισχυρού πυρήνα της Ευρώπης σε
τριτοκοσμική αποικία της Τρόικας.
Οι κατά τ' άλλα εθνοσωτήρες κάνουν τα παιδιά μας πειραματόζωα και στέλνουν τους συνταξιούχους στα «κρεματόρια»
των εργαστηρίων για να δοκιμαστούν οι καλύτερες παρτίδες γενόσημων από την Κίνα, την Ινδία, το Βιετνάμ και την
Ταϊλάνδη.
Αυτή είναι η πολιτική ξετσιπωσιά όσων θέλουν τη συντεταγμένη χρεοκοπία της χώρας στους ευαίσθητους τομείς της
Υγείας, της Παιδείας και της Άμυνας.
Τα πρώτα παραδείγματα
Οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της ύπουλης γενοκτονίας, γνωρίζουν ήδη ότι σκευάσματα που χορηγήθηκαν σε δημόσια
νοσοκομεία ή συνταγογραφήθηκαν από ασφαλιστικά ταμεία έχουν προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και σε
πολλές περιπτώσεις οδήγησαν ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Οι ερασιτεχνικοί πολιτικοί πειραματισμοί, η αποδυνάμωση του ΕΟΦ, καθώς και η αδυναμία διενέργειας
επαρκών εργαστηριακών ελέγχων διαμορφώνουν συνθήκες για να στηθούν παραμάγαζα προώθησης τριτοκοσμικών
φαρμάκων.
Όσοι το υπογράψουν κι όσοι ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να το γνωρίζουν και να το καταλάβουν καλά: Είναι
ηθικοί αυτουργοί για το θάνατο των παιδιών και των συνταξιούχων που θα οδηγηθούν από τη φτώχια στον αργό θάνατο
των τριτοκοσμικών φαρμάκων.

