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Σο λεγόμενο «προςφυγικό ηιτθμα» εμφανίςτθκε πριν από χρόνια με τον
εμφφλιο πόλεμο ςτθ υρία. φντομα, όμωσ, άρχιςαν να ζρχονται μζςω τθσ
Σουρκίασ λακρομετανάςτεσ από χϊρεσ που δεν είχαν εμπόλεμεσ ςυρράξεισ.
ιμερα ακόμθ και από τθ υρία οι πραγματικοί πρόςφυγεσ είναι ςπάνιοι, διότι
πόλεμοσ εκεί υπάρχει ςε ζνα ελάχιςτο ποςοςτό του εδάφουσ τθσ. Εξάλλου αυτοί
που κινδυνεφουν ςτθν εμπόλεμθ περιοχι μποροφν να μετακινθκοφν ςε
απολφτωσ αςφαλι και ιςυχα μζρθ τθσ υρίασ. Επομζνωσ οι υποδυόμενοι τουσ
πρόςφυγεσ, ςτθν ουςία είναι λακροειςβολείσ που προςπακοφν να περάςουν
προσ τθν Ευρϊπθ ι να μείνουν παρανόμωσ ςτθν Ελλάδα.
ιμερα θ Ελλάδα αντιμετωπίηει υβριδικό πόλεμο από τθν Σουρκία με όπλο τθ
μαηικι πίεςθ μζςω λακροειςβολζων-εποικιςτϊν ςτα χερςαία και τα καλάςςια
ςφνορά τθσ! Θ νζα κυβζρνθςθ που προζκυψε από τισ εκλογζσ του Ιουνίου ενϊ
είχε προετοιμαςτεί με φακζλουσ για όλα τα άλλα κζματα δεν είχε προετοιμαςτεί
ι αγνόθςε δυο, οπότε:
α. Ζβαλε κάτω από το χαλί τθν απαράδεκτθ «υμφωνία των Πρεςπϊν» θ
οποία είναι απολφτωσ ακυρϊςιμθ.
β. υνζχιςε τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ του ΤΡΙΗΑ, όςον αφορά τουσ
λακροειςβολείσ. Ζτςι αντί να κωρακίςει τα ςφνορα ─χερςαία και καλάςςια─
άρχιςε να δθμιουργεί χϊρουσ τακτοποίθςθσ των λακροειςβολζων (ανοικτϊν ι
κλειςτϊν δομϊν) διάςπαρτουσ ςε όλθ τθ χϊρα, αφοφ προθγουμζνωσ κατιργθςε
ζνα ςωρό ςτρατόπεδα, και μόνο όταν το μαχαίρι ζφταςε ςτο κόκκαλο
αποφάςιςε να κωρακίςει τα ςφνορα.

Ο πρωκυπουργόσ κ. Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ μίλθςε ςτθ Βουλι των Ελλινων
πωσ είναι περιφανοσ «για τθ δθμιουργία μιασ πολυπολιτιςμικισ Ελλάδασ»! ε
τζτοια περίπτωςθ όμωσ θ χϊρα μασ βακμιαίωσ κα μεταβλθκεί ςε χϊρα
μωαμεκανικι. Σο ίδιο κα γίνει αν δεν λθφκοφν μζτρα και ςτθ λοιπι Ευρϊπθ.
Σα προβλιματα που δθμιουργοφνται με τθ λακροειςβολι νεαρϊν ατόμων
είναι :
1. Δεν γνωρίηουμε πόςοι και ποιοι από τουσ μωαμεκανοφσ που ζρχονται και
διαμζνουν ςτθν Ελλάδα είναι τηιχαντιςτζσ ι Σοφρκοι πράκτορεσ ι μζλθ
των Γκρίηων λφκων.
2. Δεν γνωρίηουμε πόςοι από τουσ παραπάνω οπλοφοροφν.
3. Είναι βζβαιο ότι ςε περίπτωςθ πολεμικισ εμπλοκισ πολλοί από τουσ
νεοειςελκόντεσ κα δράςουν ωσ πζμπτθ φάλαγγα. Θ δράςθ τουσ ίςωσ
παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν τελικι ζκβαςθ τθσ ςφγκρουςθσ.
4. Με τουσ ρυκμοφσ που ειςζρχονται και γεννοφν μωαμεκανοί ςτθν Ελλάδα,
ςε μια δεκαετία κα είναι πάνω από ενάμιςι εκατομμφριο άτομα, με ό,τι
αυτό ςυνεπάγεται πολιτιςμικά και πολιτικά.
5. Θ επίδραςθ όλου αυτοφ του αλλογενοφσ πλθκυςμοφ ςτθν παιδεία των
νζων Ελλινων, όταν οι μωαμεκανοί μακθτζσ κα είναι περιςςότεροι από τα
ελλθνόπουλα, κα παραμορφϊςει τθν ελλθνικι ιδιοπροςωπία και τον
Ελλθνοχριςτιανικό πολιτιςμό μασ.
6. Θα αναπτυχκοφν ζντονεσ ρατςιςτικζσ τάςεισ ςτον λαό ςε βάροσ των ξζνων
λακροειςβολζων και κα υπάρξουν επειςόδια (αυτόματα ι μετά από
προβοκάτςιεσ) με άγνωςτεσ προεκτάςεισ και διεκνείσ περιπλοκζσ.
7. Θα αποκτιςουν δικαίωμα ψιφου οι λακροειςβολείσ και τα εκλογικά
αποτελζςματα κα εξαρτϊνται από τθ μαηικι προτίμθςθ των μωαμεκανϊν
ςε ζνα κόμμα προδοτικό ι δικό τουσ.
ιμερα απαιτοφνται ουςιϊδθ και δραςτικά μζτρα, ϊςτε να ςταματιςει το
ποτάμι τθσ λακροειςβολισ όπωσ:
Α. Να καταγγελκεί θ ςυμφωνία του Δουβλίνου ΙΙ ωσ επικίνδυνθ για τθ χϊρα.
Β. Να εκδιωχκοφν όλεσ οι ΜΚΟ που δρουν ωσ «προαγωγοί» λακροειςβολζων.

Γ. Να τεκοφν ςε κατάςταςθ πολιορκίασ (νόμοσ 566 /1977) οι νομοί Ζβρου, και
νιςων ανατολικοφ Αιγαίου ϊςτε θ φφλαξι τουσ να είναι αποτελεςματικι.
Γ. Να πάψει θ Ελλάδα να είναι τόςο ελκυςτικι ςτουσ λακροειςβολείσ (μθνιαίο
επίδομα, ςπίτια με ίντερνετ, δυο άτομα ανά δωμάτιο, δωρεάν ρεφμα και νερό,
δωρεάν ιατρικι περίκαλψθ, δωρεάν μετακινιςεισ ςτα ΜΜΜ).
Δ. Όποιοσ ειςζρχεται λακραίωσ ςτθ χϊρα χωρίσ χαρτιά να απελαφνεται
αυτομάτωσ, και μζχρι τθν απζλαςθ να παραμζνει πλιρωσ περιοριςμζνοσ.
Ε. Να ενθμερωκοφν όλεσ οι χϊρεσ για τισ αποφάςεισ τθσ Ελλάδοσ.
Σ. Να αυξθκοφν αν απαιτείται θ ςτρατιωτικι κθτεία και οι άνδρεσ των ΣΕΑ.
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