
Γιατί λέμε όχι στην κάρτα του πολίτη, στη φοροκάρτα, και στο
κινητό της 4ηςΓενεάς.
Παρασκευή, 15Οκτ 2010 Συντάχθηκε απ τον

Το Κράτος έρχεται τώρα να εφαρμόσει και τη Συνθήκη του Σένγκεν που οι Xριστιανοί με μεγαλειώδ ς
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις ΑθηνώνκαιΘεσσαλονίκης είχαν καταδικάσει.

Η Συνθήκη αυτή δίνει εντολή στα κράτη μέλη της Ενωμένη Ευρώπης να συλλέγει ηλεκτρονικά
πληροφορίες για όλους τους πολίτες τηςΕ.Ε., και να τις επεξεργάζεται.

Αλλά η συλλογή αυτή και επεξεργασία πληροφοριώνγίνεται και για όσους εισέρχονται στις χώρες που
ισχύει ηΣυνθήκη τουΣένγκεν.

Η συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρονικών πληροφοριών μας είπαν ότι είναι απαραίτητη, διότι δι

.

Όταν συλλέγεις πληροφορίες και τις επεξεργάζεσαι πράγματι έχεις το πορτραίτο οποιουδήποτε
ανθρώπου. Παραδείγματος χάριν σε μία κομμουνιστική χώρα σίγουρα η εξουσία θα ήθελε να γνωρίζει
ποιοί είναι οι δεξιοί ακροδεξιοί πολίτες της.

Ομοίως μία χώρα με δεξιό πολίτευμα θα ήθελε να γνωρίζει ποιοί είναι οι αριστεροί η οι αριστερίζοντες
πολίτες της.Μίααντιχριστιανική χώραθαήθελε να γνωρίζει ποιοί είναι οι χριστιανοί πολίτεςτης.

Με το σύστημα Σένγκεν και την εφαρμογή πλέον της Συνθήκης αυτής, όλα τα ανωτέρω είναι δυνατά. Πως
γίνεται η εφαρμογή; Σας το εξηγούμε.

Χρησιμοποιώντας την φοροκάρτα, η οποία σε λίγο χρόνο θα ενσωματωθεί στην κάρτα του πολίτη η οποία

λειτουργεί με μικροτσίπ και είναι συνδεδεμένη με την εφορία, δι

, το Κράτος γνωρίζει αυτοστιγμής α) από που ψώνισες, τι ψώνισες και πόσο έκαναν τα

πράγματα που πήρες β) αφού γνωρίζει από που ψώνισες, άρα γνωρίζει τον τόπο που ευρίσκεσαι γ) είτε

λοιπόν αγοράσεις μία εφημερίδα ένα βιβλίο φας σε ένα εστιατόριο βάλεις βενζίνη ψωνίσεις από

οποιοδήποτε μαγαζί, το Κράτος σε εντοπίζει αμέσως και γνωρίζει πο εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι. Άρα

διακριτικά και έξυπνασεπαρακολουθεί.

Το Κράτος αφού γνωρίζει όλα τα ανωτέρω, αν αγοράζεις δεξιές εφημερίδες αριστερές
κεντροαριστερές χριστιανικά έντυπα αρχίζει να κατανοεί τα πολιτικά και θρησκευτικά σου φρονήματα.
Επίσης αγοράζοντας βιβλία τα οποία είναι χριστιανικού πολιτικού άλλου περιεχομένου, καταλήγει στο
συμπέρασμα για τα πολιτικά θρησκευτικάσουφρονήματα.

Επίσης η κάρτα του πολίτη θα είναι βιβλιάριο υγείας, που σημαίνει ότι το Κράτος και ο κάθε ένας θα
μπορεί χωρίς μεγάλη δυσκολία να διαπιστώνει τις ασθένειες που έχει ο κάθε πολίτης.Με ποιό δικαίωμα το
Κράτος να γνωρίζει το τι ασθένειες έχωπεράσει έχωσήμερα;

Ακόμη η κάρτα του πολίτη θα είναι βιβλιάριο τραπέζης, που σημαίνει ότι το Κράτος και ο κάθε ένας θα
μπορεί χωρίς μεγάλη δυσκολία να γνωρίζει την οικονομική μου κατάσταση. Οπότε αν χρωστώ στην
εφορία στοΚράτος, χωρίς δυσκολία θα μπορούν με σχετική νομοθεσία να μου παίρνουν τα χρήματά μου
μέσααπότηνΤράπεζααφού έχουν άμεση ενημέρωσηκαι πρόσβαση.

Επιπλέον η κάρτα του πολίτη θα είναι ποινικό μητρώο, που σημαίνει ότι θα είναι γνωστές
οποιεσδήποτεποινές πουμου έχουν επιβληθεί, στον κάθε ένα που θα έχει πρόσβασηστην ηλεκτρονική μου
κάρτα.

Η κάρτα του πολίτη θα είναι δίπλωμα και άδεια οδήγησης, διαβατήριο, ταυτότητα, πιστοποιητικό
γεννήσεως και γενικά θαπεριέχει όλες τις πληροφορίες γύρωαπό το πρόσωπόμου.

Το Κράτος και ο καθένας θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή εάν ταξιδεύω η που ευρίσκομαι και τι καθημερινά
κάνω.Όλααυτά ονομάζονται στενή κρατική παρακολούθηση του προσώπουμου.
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Αρχιμ.ΝεκτάριοΜουλατσιώτη
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του τρόπου μπορούν να προλάβουν κάποια εγκληματική πράξη οποιουδήποτε τρομοκράτη

κοινού εγκληματία που διώκεται από τον ποινικό κώδικα
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Ποίοι διώκονται και ποίοι χαρακτηρίζονταιωςπαραβάται τουποινικούκώδικα τρομοκράτες.

η Συνθήκη Σένγκεν αναφέρει ότι η αστυνομία έχει το δικαίωμα να συλλάβει πολίτες πριν
διαπράξουν οποιαδήποτεποινικήπαράβαση

Η κάρτα του πολίτη η λεγόμενη φοροκάρτα είναι επικίνδυνη για το πρόσωπό μας και την οικογένειά

μας, έχει δεν έχει φανερά κρυφά τον αριθμό 666.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

βιβλιάριο τραπέζης,

βιβλιάριο υγείας

βιβλιάριο ασφάλειας

δίπλωμακαι άδειααυτοκινήτου

-διαβατήριο

-ποινικόμητρώο

-πιστοποιητικό γεννήσεως.
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Πόσο επικίνδυνα είναι τα ανωτέρω; Πιστεύω ότι το κατανοείτε από μόνοι σας. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί,
εάν σε μία ακροδεξιά χώρα η Κυβέρνησή της, έχει σκοπό να θέσει εκτός νόμου τα αριστερά κόμματα! Η εάν
σε μία κομμουνιστική χώρα η Κυβέρνησή της έχει σκοπό να θέσει εκτός νόμου τα δεξιά κόμματα! Η εάν μία
Κυβέρνηση έχει σκοπό να θέσει τους χριστιανούς εκτός νόμου, όπως ήταν τους τρεις πρώτους αιώνες μετά
Χριστόν!

Είναι κατανοητό ότι την προηγούμενη ημέρα έχοντας το Κράτος όλα τα στοιχεία των πολιτών της και
γνωρίζοντας τα πολιτικά θρησκευτικά φρονήματά τους, ως και κάθε κίνησή τους, θα συλλάβει αποβραδίς
όλους εκείνους που θεωρεί το Κράτος ότι την επόμενη ημέρα θα αντιδράσουν δυναμικά καλώντας το λαό σε
αντίσταση εναντίον τωνμέτρωνπουηΚυβέρνηση ετοιμάζεται ναψηφίσει.

Εάν είχε ο Χίτλερ σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία των πολιτών της Ευρώπης, πόσο εύκολο θα του
ήτανμέσασεμία νύχτα νασυλλάβει και να εξοντώσει όλο το γένος τωνΕβραίων!

Οι ζωές μας θα ευρίσκονται σε κίνδυνο, εάν επιτρέψουμε από μόνοι μας να κυκλοφορήσει η κάρτα του πολίτη
στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήδη οι Άγγλοι και οι Ρουμάνοι αρνήθηκαν. Πιστεύουμε
ότι και στην Ελλάδα πρέπει να καταργήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που επαγγέλεται η σημερινή
Κυβέρνηση.

Έτσι το Κράτος θα

οπισθοχωρήσει όπως έκανε στηνΑγγλία και στηνΡουμανία.

Ήδη στηνΑμερική από μηνών κυκλοφορεί το επικίνδυνο τηλέφωνο της τετάρτης γενεάς. Επειδή οι πολιτικοί
της Γης γνωρίζουν ότι οι λαοί θα αντισταθούν στην κάρτα του πολίτη και τη φοροκάρτα κυκλοφόρησαν το
επικίνδυνο ( τηλέφωνο της τέταρτης γενεάς.

Γιατί είναι επικίνδυνο; Διότι εκτός από τηλεσκόπιο που είναι με το οποίο μπορείς να βλέπεις στρέφοντάς το
προς τον ουρανό, ποιοί πλανήτες και αστερισμοί είναι εκείνη τη στιγμή από πάνω σου και εκτός από
τηλέφωνοπουκαταγράφει όλες τις συνομιλίες μας, είναι :

- όπου κάνεις αναλήψεις η καταθέσεις χωρίς να πας καν στηνΤράπεζα. Πληρώνεις με το
κινητό σου ο,τι αγοράσεις και από όπου το αγοράσεις. Πληρώνεις με το κινητό σου όταν πας σε ένα
εστιατόριο, σε βενζινάδικο κτλ.Κάνει αυτόματα όλες τις πληρωμές σου, συνδέοντάς το με το ίντερνετ.

- όπου μέσα σε αυτό καταγράφονται όλες οι
ασθένειές σου και ταφάρμακάσου.

- , όπου φαίνεται που είσαι ασφαλισμένος
και επικοινωνείς άμεσαμε την ασφάλειά σου.

- ,

- όπου συνδέεται ασύρματα με πληκτρολόγιο. Με λίγα λόγια, το κινητό της 4ης γενεάς περιέχει
ο,τι και η κάρτα του πολίτη. Ενσωματώνουν ηλεκτρονικά μέσα στο μικροτσίπ του κινητού τηλεφώνου το
οποίον εντός ολίγων μηνών έρχεται και στην Ευρώπη, ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία μας. Ενώ αρχίζουν να
καταργούν τα προηγούμενα κινητά τηλέφωνα, ώστε μικροί και μεγάλοι να προμηθευθούν το έξυπνο, αλλά
επικίνδυνο κινητό τηλέφωνο.
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Η Ενωμενη Ευρώπη την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010
χαρακτηρίζει ως παραβάτη του ποινικού κώδικα και εγκληματία κάθε πολίτη ο οποίος

αντιστέκεται στην υρωπαϊκή νομοθεσία.
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� αυτό και καλούμε το λαό να μην τις

παραλάβει και να αντιδράσει όπως έκαναν οι Άγγλοι και οι Ρουμάνοι

ψήφισε ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα κράτη μέλη της
όπου

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6075:-4-&catid=25:2009-12-18-08-37-46
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