Η μυστική συμφωνία ΤιράνωνΆγκυρας:
Σε
περίπτωση
ελληνοτουρκικού πολέμου «οι
Αλβανοί θα εισβάλουν στην
Ελλάδα»
Με αφορμή την επικείμενη συμφωνία οριοθέτησης συνόρων (κατά
Κοτζιά) και ΑΟΖ μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, ένα ντοκουμέντο
που περιέχεται στον βιβλίο του πολιτικού Αλέξανδρου Κ.
Παπαδόπουλου, «Άπειρος» Χώρα – Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο
Οικουμενικός Ελληνισμός», και που κυκλοφόρησε το 1992 δείχνει
το γιατί η Αλβανία συμπεριφέρεται ως χώρα δορυφόρος της
Τουρκίας και το γιατί μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για
τον Ελληνισμό.

Έχει μεγάλη σημασία να γίνει ακριβώς γνωστό τι περιέχει η
συμφωνία που προωθεί το ΥΠΕΞ με την Αλβανία καθώς η Αλβανία
από ιδρύσεώς της σχεδόν έχει ενταχθεί σε ένα είδος συμμαχίας
με την Τουρκία προς υπεράσπιση από κοινού των συμφερόντων τους
ενάντια φυσικά στα ελληνικά συμφέροντα

Η Συμφωνία που υπεγράφη το 1922 μυστικώς είναι σε ισχύ όλα τα
χρόνια. Μπορεί να ανεστάλει προσωρινώς σε ορισμένα σκέλη της
την περίοδο του κομουνιστικού απομονωτισμού, αλλά σε πολύ πιο
ισχυρές βάσεις, ενδεχομένως με κάποιες αλλαγές στη διατύπωση,
επανήλθε μετά το 1991 και διαιωνίζεται.

Στην συμφωνία καθίσταται σαφές ότι ακόμα και σε περίπτωση
ελληνοτουρκικής σύρραξης «Η αλβανική Κυβέρνησις υποχρεούται

όπως διοργανώσει συμμορίας και αποστείλει αυτάς εις το
ελληνικό έδαφος».

Από την στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να λύσει το
ζήτημα του «εμπολέμου» με την Αλβανία μήπως θα έπρεπε να γίνει
γνωστό και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αλβανοτουρκική αυτή
συμφωνία; Γιατί οι μέχρι τώρα πολιτικές δείχνουν ότι
εφαρμόζεται κατά γράμμα

«Στα αρχεία του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται το παρακάτω
κείμενο που αποτελεί απόδειξη των προσπαθειών που κατέβαλε η
κεμαλική τότε Τουρκία για να αποκτήσει συμμάχους στον αγώνα
εναντίον της Ελλάδος.

Πρόκειται για μια μυστική συμφωνία που υπέγραψαν εκπροσώποι
της Αλβανίας και της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της
Τουρκίας και της οποίας το κείμενο – μεταφρασμένο στην
ελληνική – έστειλε τον Νοέμβριο του 1922 από την
Κωνσταντινούπολη στον ΓΕΝ ο αντιπλοίαρχος Δ. Μελετόπουλος.

Η μυστική αυτή συμφωνία έχει ως ακολούθως:«1. … Η κυβέρνησις
της Μ. Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας θα φροντίσει ηθικώς και
υλικώς όπως η Αλβανία αποκτήση του εθνικούς σκοπούς της.
2. Η κυβέρνησις της Μ. Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας δέχεται
όπως υπηρετήσουν εν τη αλβανική Κυβέρνηση οι Αλβανοί την
καταγωγήν και εν τω Τουρκικώ Κράτει υπηρετούντες Αλβανοί
στρατιωτικοί και δημόσιοι πολιτικοί υπήλληλοι.

3. Η αλβανική κυβέρνησις αναλαμβάνει όπως ετοιμάση εντός έτους
ή ολιγώτερον σώμα στρατών εκ τριών Μεραρχιών.

4. Η επιτροπή της Εθν. Αμύνης (της) Κυβερνήσεως της Άγκυρας
αναλαμβάνει όπως αποστείλη στρατιωτική αποστολήν δια την
εκπαίδευσιν του άνω σώματος.

5. Η Κυβέρνησις της Αλβανίας αναλαμβάνει όπως εκ των Μεραρχιών
η μία διατεθή δια τα σερβικά, η ετέρα δια τα ελληνικά σύνορα,
η δε Τρίτη δια την εσωτερικήν τάξιν και ασφάλειαν.
6. Η αλβανική Κυβέρνησις υποχραιούται όπως διοργανώση
συμμορίας και αποστείλη αυτάς εις το ελληνικός έδαφος.

7. Η αλβανική Κυβέρνησις υποχρεούται όπως επειδή τα 2/3 της
Αλβανίας αποτελούνται εκ μουσουλμάνων, η Βουλή να αποτελείται
90% εκ μουσουλμάνων, ουδέποτε δε θα χρησιμοποιήση εις τα
υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών χριστιανούς υπουργούς,
(θα) φροντίση δε συνάμα όπως βαθμηδόν εποικίση μουσουλμάνους
εις τα μέρη εις α πλεονάζουν οι Έλληνες.

8. Εις την μέλλουσαν Εθνοσυνέλευσιν (θα) καθορισθή το ζήτημα
του πολιτεύματος, θα ληφθή δε μέριμνα όπως εξασφαλισθή η λαϊκή
κυριαρχία.

9. Εν περιπτώσει καθ’ ην δεν ήθελε εξασφαλισθή η λαϊκή
κυριαρχία να προβούν εις δημοψήφισμα (να εκλεγεί εις
μουσουλμάνος Πρίγκηψ) προς τούτο δεν θέλουσι καταβληθεί αι
δέουσια προσπάθειαι εκ μέρους των μουσουλμάνων βουλευτών και
του μουσουλμανικού πληθυσμού.

10. Η αλβανική Κυβέρνησις θέλει φροντίσει όπως το εμπόριον
περιέλθη εις χείρας μουσουλμάνων επί τούτω δεν θέλουσι ψηφισθή
ειδικοί νόμοι υπό το όνομα τούτο.

11.Κατόπιν της συνάψεως της ειρήνης κοινή συμφωνία των δύο
κρατών θα διορισθή επιτροπή ήτις θέλει συνάψει προξενικάς και
εμπορικάς συμβάσεις.
12. Εκτός του άρθρου 6, τα ετέρα θα εφαρμοσθούν κατόπιν της
συνάψεως της ειρήνης.

Εν ονόματι της Αλβανίας
Βουλευτής Δελβίνου
Πρώην Πρωθυπουργός
Σουλεϊμάν Φεχμή
Πρώην Υπουργός Στρατιωτικών
Σ/χης Σελαχεδίν
Εκ μέρους της Κυβ. Αγκύρας
Επίτροπος των Εξωτ.
Γιουσούφ Κεμάλ
Σ/χης Επιτελείου «Σαμάου»

Η αλβανοτουρκική αυτή σύμπραξη θα στρεφόταν, κατά κύριο λόγο,
εναντίον της Ελλάδος. Αυτό γίνεται φανερό από το άρθρο 12 με
το οποίο ο σχηματισμός συμμοριών και η διείσδησή τους στην
Ελλάδα ήταν η μόνη υποχρέωση που η αλβανική πλευρά όφειλε να
εκπληρώσει αμέσως».

Του Βασιλείου Ζιώζια
Συνταγματάρχου Ε.Α.
Προέδρου ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.

pronews.gr
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Η μεταναστευτική εισβολή
Οι μετανάστες δεν ενοχλούν προφανώς τα ανώτερα εισοδηματικά
στρώματα που δεν έρχονται ποτέ σε επαφή μαζί τους – ούτε
επηρεάζουν τα εισοδήματα τους. Αντίθετα, προβληματίζουν τις
φτωχές ομάδες του πληθυσμού – αφενός μεν επειδή μειώνουν ακόμη
περισσότερο τους μισθούς ή αυξάνουν την ανεργία τους, αφετέρου
λόγω του ότι όλα όσα διαπιστώνονται (βιασμοί, ληστείες κλπ.)
συμβαίνουν στις γειτονιές τους. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για
χρεοκοπημένες χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες δεν μπορούν να
παρέχουν θέσεις εργασίας στους Πολίτες τους, βιώσιμους μισθούς
ή σωστές υπηρεσίες – ενώ ήδη ο αριθμός των μεταναστών που
διαμένουν υπερβαίνει το κρίσιμο ποσοστό του 10%. Πώς είναι
δυνατόν αλήθεια να παρέχεται στους μετανάστες άδεια παραμονής
στην Ελλάδα, χωρίς άδεια εργασίας; Δεν είναι αυτονόητο ότι θα
κλέψουν, θα ληστέψουν ή θα κάνουν οποιαδήποτε άλλη παρανομία
για να επιβιώσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι
εγκληματίες;

“Η Τουρκία στέλνει μεθοδικά και συστηματικά στις ελεύθερες
περιοχές μετανάστες, δημιουργώντας βαθμηδόν μια ωρολογιακή
βόμβα, έτοιμη να εκραγεί. Η Τουρκία στέλνει τόσο από τη
θάλασσα όσο και από τα κατεχόμενα παράνομους μετανάστες, οι
οποίοι μόλις εισέλθουν στο κυπριακό έδαφος ζητούν άσυλο, ώστε
να διασφαλίσουν την είσοδο τους, εξουδετερώνοντας οποιαδήποτε
ενέργεια από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το καθεστώς Ερντογάν, σε μια
προσπάθεια να αλλοιώσει το δημογραφικό χαρακτήρα των ελευθέρων
περιοχών- καθώς των κατεχομένων το πέτυχε με την κάθοδο

χιλιάδων εποίκων- στέλνει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη
τους ανθρώπους αυτούς. Τους παραχωρεί βίζα διάρκειας τριών
ημερών και τους κατευθύνει στη γραμμή Αττίλα και τους
διοχετεύει στις ελεύθερες περιοχές. Αυτή η τακτική έχει
καταστήσει πλέον την Κύπρο πρώτη χώρα σε αναλογία πληθυσμού
που δέχεται μετανάστες με αυτό τον τρόπο και δεύτερη σε
απόλυτους αριθμούς μετά την Ελλάδα. Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία οι αιτητές ασύλου στην Κύπρο, φθάνουν το 1,8% του
πληθυσμού. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2019 έφθασαν στις
ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα
3.060 άτομα τα οποία ζήτησαν πολιτικό άσυλο.

Με αυτούς τους αριθμούς (και ρυθμούς) θα υπερβούν το 3,5% του
πληθυσμού οι αιτητές ασύλου. Όπως δε ανέφερε ο υπουργός
Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, αν δει κάποιος την
κατάσταση στατικά, χωρίς να υπολογίσει αύξηση ροών, τότε σε
πέντε χρόνια θα έχουμε συνολικά 100 χιλιάδες. Τότε η αναλογία
πληθυσμού θα είναι ένας προς 8. Το θέμα έχει αχθεί στη Βουλή,
όπου προχθές υπουργοί και υπηρεσιακοί ενημέρωσαν τους
βουλευτές σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα.

Οι βουλευτές έχουν πλέον συνολική εικόνα για την κατάσταση ενώ
η κυβέρνηση ετοιμάζει να καταθέσει νομοσχέδια με μέτρα, ώστε
να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Άμυνας, Δικαιοσύνης στην
παρουσία και του Γενικού Εισαγγελέα. Όπως μεταδίδεται στη
σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το πλαίσιο που διέπει
τον νόμο του ασύλου, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κύπρου για
το θέμα, η επίσπευση διαδικασιών κ.α. Είναι πρόδηλο ότι η
Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση αυτή. Είναι νησί, μικρή
χώρα, μικρός πληθυσμός και η Τουρκία κατέχει τμήμα του εδάφους
της.

Είναι σαφές πως άλλο είναι να υπάρχει καλή θέληση, να
ανταποκρίνεται το κράτος σε μια ανθρωπιστική κατάσταση και
διαφορετικό να αντιμετωπίζει ένα μεθοδευμένο σχέδιο από την
Τουρκία, που βάλθηκε να τη βυθίσει πληθυσμιακά. Την ίδια ώρα,
η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αντιμετωπίζει το θέμα εκ του
μακρόθεν νίπτοντας τας χείρας. Καμία αντίδραση, κανένα μέτρο
στήριξης”

Είναι παράδοξο το γεγονός, σύμφωνα με το οποίο όποιος τάσσεται
εναντίον της μαζικής μετανάστευσης (ανάλυση) χαρακτηρίζεται
αμέσως ως ρατσιστής, ξενοφοβικός ή ακροδεξιός – με αποτέλεσμα
να αποσιωπούνται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα προβλήματα που
τους έχουν δημιουργηθεί. Εν προκειμένω τα κράτη που έχουν
δεχθεί τους περισσότερους μετανάστες, η Γερμανία και η
Σουηδία, αγωνίζονται για να συγκρατήσουν τα κύματα βίας που
έχουν πλήξει τις κοινωνίες τους – ενώ η απόλυτη ανικανότητα
των γερμανικών αρχών να εκτοπίσουν μετανάστες που έχουν προβεί
σε εγκλήματα, προκαλεί κυριολεκτικά δέος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη γερμανική BILD ένας παράνομος
μετανάστης που έφτασε στη χώρα πριν από είκοσι χρόνια,
κατάφερε να αποφύγει την απέλαση του παρά το ότι έχει
κατηγορηθεί για 542 εγκληματικές ενέργειες! Η αιτία είναι το
ότι οι Αρχές δεν μπορούν να βρουν σε ποιά χώρα θα τον
απελάσουν, αφού καμία από αυτές που ανέφερε δεν έχει αποδεχθεί
την ιθαγένεια του – ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα του
και η αναζήτηση δεδομένων από τα δακτυλικά του αποτυπώματα δεν
είχε κανένα αποτέλεσμα. Έτσι του επιτρέπουν να κυκλοφορεί
ελεύθερος, επειδή η γερμανική κυβέρνηση φοβάται τις
αντιδράσεις των αριστερών ΜΜΕ – καθώς επίσης αυτές των
διαφόρων ΜΚΟ που έχουν ιδρυθεί για να προστατεύουν τους
μετανάστες από τις απελάσεις.

Χρηματοδοτούνται αλήθεια αυτές οι ΜΚΟ από κάποιους ισχυρούς
που θέλουν να μετατρέψουν τις ευρωπαϊκές χώρες σε
πολυπολιτισμικές, για να ελέγχονται ευκολότερα; Προωθείται η
διάλυση της ΕΕ με αφετηρία τις μαζικές εισροές (γράφημα) και ο
εποικισμός της με ξένους από την Ασία ή την Αφρική, για να
επιβληθεί μία νέα τάξη πραγμάτων; Κανένας δεν μπορεί να
απαντήσει με σιγουριά, χωρίς να κατηγορηθεί για διασπορά
θεωριών συνομωσίας ή για ρατσιστικό μίσος.

Κατά μία άλλη γερμανική εφημερίδα τώρα, τη WELT, από τις
23.900 απελάσεις που προγραμματίσθηκαν από τον Ιανουάριο έως
το Μάιο του 2018, οι 12.800 απορρίφθηκαν για διαφόρους λόγους
(πηγή) – ενώ η καγκελάριος αναζητά λύσεις στο εξωτερικό,
μεταξύ άλλων στη Σενεγάλη, όπου την επισκέφθηκε συνοδευόμενη
από
μία
αντιπροσωπεία
επιχειρηματιών
των
κλάδων

ηλεκτροδότησης, αυτοματισμού και υποδομών, με στόχο να τους
πείσει να επενδύσουν στη χώρα για να σταματήσει η μαζική
μετανάστευση των κατοίκων της (πηγή: ZH).

Την ίδια στιγμή όμως, σύμφωνα με μία έρευνα της γερμανικής
κυβέρνησης, το 90% των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο
κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας (στο οποίο μαχαιρώθηκε ένας νεαρός
Γερμανός από μετανάστες και πυροδοτήθηκαν διαδηλώσεις
ακροδεξιών-ναζιστικών ομάδων), μπορεί να αποδοθεί στους
πρόσφυγες – ενώ στη Σουηδία η μία αναταραχή διαδέχεται την
άλλη (άρθρο). Υπενθυμίζουμε εδώ τα εξής:
“O πληθυσμός της Σουηδίας είναι ελαφρά μικρότερος από της
Ελλάδας, μόλις στα 9,5 εκ. Αυτό σημαίνει πως τυχόν μαζική
εγκατάσταση μεταναστών, μπορεί εύκολα να αλλάξει το κοινωνικό
σκηνικό. Φυσικά δεν θα το ακούσει κανείς από Σουηδούς, αφού
υπάρχουν αφανείς περιορισμοί σε αυτά που μπορούν να πουν,
επειδή βασιλεύει η «πολιτική ορθότητα», η υποχρεωτική, κρύα
αβρότητα. Εάν το γεγονός αυτό δεν είναι ανησυχητικό, τότε δεν
ξέρω τι άλλο θα ήταν.
Όπως είναι φυσικό, οι πολιτικοί ανέβηκαν αμέσως στο τραίνο της
μετανάστευσης. Το λιγότερο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι
έχασαν τα μυαλά τους, πως τρελάθηκαν. Εγώ τουλάχιστον δεν
μπορώ να καταλάβω με ποιόν τρόπο θα βοηθούσαν την οικονομία οι
πρόσφυγες. Ειδικά σε μία χώρα που είναι φημισμένη για τις
παροχές της, χωρίς κανένα κόστος. Οι τζάμπα κοινωνικές παροχές
πληρώνονται από τη φορολογία, μην το ξεχνάμε. Πρέπει λοιπόν να
αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι εξτρεμιστικά μεγάλοι φόροι, λόγω
των μεταναστών.

Από την άλλη πλευρά, διαβάζω συνέχεια αναφορές για υποθέσεις
σωματικής βίας και για βιασμούς γυναικών στη Σουηδία. Για
εγκλήματα που διαπράττονται από τους νέους μετανάστες. Σύμφωνα
όμως με όσα έχω καταλάβει, απαγορεύεται ακόμη και να μιλήσει
κανείς για αυτά. Με βάση όσα έχω μάθει, είναι φανερό πως η
κυριαρχούσα συμπεριφορά στη Σουηδία είναι η εξής: «Όλα είναι

καλά, τα πράγματα είναι καλά, οι άνθρωποι είναι ευγενικοί«.
Όσο για την παρούσα μεταναστευτική κρίση, θα έλεγε κανείς πως
οι Σουηδοί επιμένουν να βλέπουν ένα ουράνιο τόξο, εν μέσω ενός
κυκλώνα που παρασέρνει τις σκεπές των σπιτιών… εθελοτυφλούν.
Η κρίση αντιμετωπίζεται σαν δοκιμή της ανεκτικότητας. «Πρέπει
να σεβόμαστε όλους του ανθρώπους και την κουλτούρα τους«,
είναι το σύνθημα που κυριαρχεί. Αυτή η δοκιμή είναι όμως κάτι
διαφορετικό. Έχει σχέση με το τι ακριβώς θα συνέβαινε, εάν η
κουλτούρα και η κοινωνικότητα μίας χώρας κατασπαραζόταν. Είναι
μία δοκιμή για την παγκοσμιοποίηση. Για το τι ακριβώς θα
συνέβαινε, εάν μία τεχνητά προκαλούμενη καταναγκαστική
μετανάστευση, μαζική, ογκώδης, θα μπορούσε να δημιουργήσει
χάος” (πηγή).

Συνεχίζοντας, οι μετανάστες δεν ενοχλούν προφανώς τα ανώτερα
εισοδηματικά στρώματα που δεν έρχονται ποτέ σε επαφή μαζί τους
– ούτε επηρεάζουν τα εισοδήματα τους. Αντίθετα, προβληματίζουν
τις φτωχές ομάδες του πληθυσμού – αφενός μεν επειδή μειώνουν
ακόμη περισσότερο τους μισθούς ή αυξάνουν την ανεργία τους,
αφετέρου λόγω του ότι όλα όσα διαπιστώνονται (βιασμοί,
ληστείες κλπ.) συμβαίνουν στις γειτονιές τους.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για χρεοκοπημένες χώρες, όπως η
Ελλάδα, οι οποίες δεν μπορούν να παρέχουν θέσεις εργασίας
στους Πολίτες τους, βιώσιμους μισθούς ή σωστές υπηρεσίες – ενώ
ήδη ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν υπερβαίνει το
κρίσιμο ποσοστό του 10%. Πώς είναι δυνατόν αλήθεια να
παρέχεται στους μετανάστες άδεια παραμονής στην Ελλάδα, χωρίς
άδεια εργασίας; Δεν είναι αυτονόητο ότι θα κλέψουν, θα
ληστέψουν ή θα κάνουν οποιαδήποτε άλλη παρανομία για να
επιβιώσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι εγκληματίες;

Στο σημείο αυτό είναι ίσως σωστό να τονίσει κανείς το θέμα των
σχολείων, στα οποία πηγαίνουν τα παιδιά των μεταναστών – όπου
δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση συγκριτικά με τις
άλλες χώρες που αναφέρονται στο παραπάνω γράφημα του
Economist. Επιγραμματικά εδώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα των
εκπαιδευτικών συστημάτων είναι το ότι, τα παιδιά των
μεταναστών τείνουν να συγκεντρώνονται μεταξύ τους – ενώ
πηγαίνουν σε σχολεία που βρίσκονται κοντά σε κέντρα μεταναστών
ή σε αντίστοιχες γειτονιές. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία, στη
Δανία και στη Σουηδία το 70% των παιδιών των προσφύγων
πηγαίνουν σε σχολεία που οι μαθητές είναι ήδη κατά 50%
μετανάστες – οπότε μιλούν κυρίως τη γλώσσα τους και εμποδίζουν
την εκπαίδευση των υπολοίπων.

Χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, είναι άδικο να
χαρακτηρίζονται ρατσιστές ή ακροδεξιοί αυτοί που υποφέρουν από
το πρόβλημα, σε συνδυασμό με την ανικανότητα της Πολιτείας να
το επιλύσει – εκ μέρους εκείνων που δεν τους αγγίζει ή των
άλλων που προσπαθούν να διατηρήσουν προσχηματικά την αριστερή
τους ιδεολογία με την επίδειξη ευαισθησίας στο μεταναστευτικό,
όταν την καταπατούν σε πολλά άλλα, κατά πολύ πιο σημαντικά
πράγματα. Επομένως, όταν τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, οι

ελίτ, καθώς επίσης οι προσχηματικά αριστεροί κατηγορούν ως
ρατσιστές τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού που υποφέρει
τα πάνδεινα από τη μαζική μετανάστευση, απλά λαϊκίζουν.

Κλείνοντας, το μεταναστευτικό αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο
πρόβλημα της Ευρώπης, ιδιαίτερα των αδύναμων οικονομιών του
Νότου που είναι ταυτόχρονα χώρες υποδοχής, το οποίο εάν δεν
επιλυθεί θα οδηγήσει σε μεγάλες κοινωνικές εκρήξεις – οπότε
δεν βοηθάει να είναι κανείς ευαίσθητος χωρίς να κάνει τίποτα
για να το αντιμετωπίσει, ενώ είναι θρασύς λαϊκισμός το να
κατηγορεί ως ρατσιστές και ακροδεξιούς αυτούς που
επιβαρύνονται περισσότερο.

analyst.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/i-metanasteftikieisvoli/

«Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
και εμείς γελούσαμε» ΒΙΝΤΕΟΓυαλόχαρτο σε όσους μιλούν
για «κακόμοιρους πρόσφυγες»
του Νεκτάριου Αρχοντίου

Το πρόβλημα δεν είναι άλλο, από όλους εκείνους που έχουν
δεχτεί την προπαγάνδα των ΜΜΕ και πιστεύουν πως αυτοί οι
άνθρωποι, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι νεαροί
άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, είναι κατατρεγμένοι πρόσφυγες.

Παρά το ότι έρχονται όλοι με πανάκριβα κινητά και όλως τυχαίως
χωρίς χαρτιά στη χώρα μας, κάποιοι επιμένουν να αρνούνται να
δουν την αλήθεια.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τάσσονται «υπέρ των προσφύγων»,
δίχως να ανήκουν σε κάποιο αριστερό χώρο, μονάχα επειδή έχουν
δεχθεί την προπαγάνδα των ΜΜΕ πως πρόκειται για ακίνδυνους
ταλαιπωρημένους ανθρώπους, κυρίως οικογένειες, που έχουμε την
υποχρέωση να βοηθήσουμε.

Την

ιδέα

αυτή

προωθούν

και

εκκλησιαστικοί

κύκλοι

επικαλούμενοι…την αγάπη και τη διδασκαλία του Χριστού. Θέλουν
έτσι να απευθυνθούν στο θρησκευτικό συναίσθημα των
περισσοτέρων με σκοπό να «αγκαλιάσουν» τους «μετανάστες»,
ιδίως στις τοπικές κοινωνίες. Φυσικά όποιος ιερέας τολμήσει να
μιλήσει και να πει την αλήθεια, τότε «πέφτουν να τον φάνε».

Δείτε λοιπόν ακόμη ένα βίντεο, από τους «κακόμοιρους
πρόσφυγες» που έρχονται στην Ελλάδα, περιμένοντας να τα βρουν
«όλα στο πιάτο», όπως τους έχουν υποσχεθεί εκείνοι που
διαφημίζουν τη χώρα μας ως «επίγειο παράδεισο» για κάθε
τυχοδιώκτη.

Την ίδια ώρα, Έλληνες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου, μιλώντας για ένα ΕΘΝΙΚΟ πρόβλημα, το
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα!

Οι «κατατρεγμένοι πρόσφυγες» του βίντεο που θα δείτε αρχικά,
το πρώτο πράγμα που έκαναν μόλις έφτασαν στην Ελλάδα απ την
Τουρκία, ήταν να τραβήξουν LIVE βίντεο με τα πανάκριβα κινητά
τους!

Στο δεύτερο βίντεο, παράτυποι μετανάστες περνούν στην Ελλάδα
και κατόπιν φτιάχνουν βίντεο με χάρτες, δίνοντας οδηγίες
σε…συμπατριώτες τους να έρθουν και εκείνοι στο…«ξέφραγο
αμπέλι».

Αυτοί είναι οι…«κατατρεγμένοι πρόσφυγες» που μας λένε ότι
πρέπει να…αγκαλιάσουμε;

Πόσο επίκαιροι είναι σήμερα οι παρακάτω στίχοι:

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί κι
εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην
πόλη οι οχτροί αδέρφια πήραν οι οχτροί κι εμείς κοιτούσαμε τις
κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί φωτιά μας
ρίξαν οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί κι εμείς
τα πήραμε για φυλαχτά την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι
οχτροί μοιράσαν δώρα οι οχτροί κι εμείς γελούσαμε σαν τα
παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί κρατούσαν
δίκιο οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα.

Δείτε και διαδώστε τα βίντεο:

el.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/mpikan-stin-poli-oi-ochtroi-ka
i-emeis-gelousame-vinteo-gyalocharto-se-osous-miloun-giakakomoirous-prosfyges/

Σοκ!
Λαθρομετανάστες
εισέβαλαν σε σχολική γιορτή –
Κυνήγησαν
τα
κορίτσια
–
Εβγαλαν μαχαίρια Απελπισμένοι
οι κάτοικοι – Διαμαρτυρία στο
Δημαρχείο
Ανάστατη είναι η κοινωνία της πόλης Αλεξάνδρειας Ημαθίας όπου
υπάρχει μεγάλο hot spot. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού
τηλεοπτικού σταθμού, οι κάτοικοι της περιοχής είναι έξαλλοι με
επεισόδιο που δημιούργησαν προχθές, μετανάστες.

Την ώρα που γινόταν σχολική εκδήλωση, όπως καταγγέλλουν οι
κάτοικοι εμφανίστηκαν 2 – 3 μετανάστες οι οποίοι ήθελαν να
εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης, πράγμα το οποίο έγινε. Στη
συνέχεια όμως, τηλεφώνησαν και σε άλλους και εμφανίστηκαν 20
περίπου άτομα τα οποία ήθελαν και αυτά να εισέλθουν στην
εκδήλωση. Φυσικά δεν τους επιτράπηκε η είσοδος και στη
συνέχεια δημιουργήθηκαν επεισόδια καθώς εκείνοι επέμεναν

βγάζοντας μάλιστα μαχαίρια, με τα οποία άρχισαν να κυνηγούν τα
κορίτσια που ήταν εκεί.

Να σημειωθεί ότι χθες οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για να
διαμαρτυρηθούν στον δήμαρχο ζητώντας του να ληφθούν άμεσα
μέτρα. Ο δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης ζήτησε από την αστυνομία
και την Ασφάλεια της Αλεξάνδρειας να γίνει έλεγχος στο hot
spot όπου την προηγούμενη μέρα μάλιστα είχαν ακουστεί από μέσα
και πυροβολισμοί.

Δείτε το βίντεο με τις καταγγελίες των κατοίκων για τις
αθλιότητες των μεταναστών από το «alexandria gidas».

ΠΗΓΗ

Σχόλιο από The Secret Real Truth: Το λαθρό στον τίτλο έχει
μπει από το ιστολόγιο μας, γιατί μόνο τέτοιοι μπορεί να είναι
…

ΠΗΓΗ:https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/10/blog-post
_5905.html?m=1

