
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 37,6 ΕΚΑΤΟΜ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

Όπως είναι γνωστό στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Μαρόκο
επικυρώθηκε η διεθνή διάσκεψη για την Μετανάστευση, στην οποία
συμμετείχαμε και εμείς ως χώρα, την αποδεχθήκαμε και την
υπογράψαμε παρά τα υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα που μας είχαν
ήδη δημιουργήσει και μας δημιουργούν η παρουσία τουλάχιστον δύο
εκατομμυρίων μεταναστών με διάφορες ιδιότητες στη μικρή μας χώρα.

Έτσι η Νέα Τάξη πραγμάτων το (διεθνικό Σιωνο-στρατηγείο) δηλ.
ο Ο.Η.Ε.  με την διάσκεψη και επικύρωση της συμφωνίας του Μαρόκου
προχωρά στην άμεση εφαρμογή του σχεδίου: Coundenhove-kalergi για
την Ευρώπη. Δηλαδή την αντικατάσταση της λευκής φυλής με την
ευρασιατική(Πακιστανοί, Αφγανοί, Τούρκοι, Κινέζοι, Ινδοί, ή την
νεγροειδή φυλή( Σομαλούς, Καμερουνέζους, Μαροκινούς, Κογκολέζους),
κ.λ.π.

Το προαναφερόμενο <<αθώο και αμόλυντο>> σύμφωνο των
Σιωνιστών δηλ. των Ιλλουμινάτων και των Ρόθτσιλντ που φαινομενικά
δείχνει ένα αθώο, ανθρώπινο και συμπονετικό  σύμφωνο που
απευθύνεται μόνο σε φιλάνθρωπους, αποσκοπεί στην δέσμευση νομικά
ενός παγκοσμίου πλαισίου για την διαχείριση της μετανάστευσης. Η
Διεθνή Διάσκεψη της 11ης Δεκεμβρίου που είναι συνέχεια της από 19ης

Σεπτεμβρίου 2018 της Νέας Υόρκης και προσυπεγράφηκε από την χώρα
μας και ακόμη 192 χώρες, δηλ. είναι και διεθνιστική , οι στόχοι της είναι:
1ο –Η αφομοίωση των μεταναστών 2ο – Η αναγνώριση της ασφάλειας,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικών ελευθεριών όλων των
μεταναστών(παρανόμων και μη), άσχετα με το καθεστώς του καθενός.
Βλέπε κα Τασία   με το αξέχαστο<<άστους να λιάζονται>>. 3Ο – Η
καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων(ήδη
θα αρχίσουν τώρα ενημερωτικά μαθήματα για τον ρατσισμό) και 4ο – Η
ανάπτυξη με διακρατική διαδικασία(βλέπε Ελλάδα-Τουρκία) με
δεσμευτικές αρχές και εθελούσιες κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με
την μεταχείριση των (εργαλειοποιημένων) μεταναστών ειδικά από την
Τουρκία. Έτσι κάθε χώρα που υπέγραψε την προσχεδιασμένη διεθνική



διακήρυξη δεσμεύεται να παρέχει άσυλο και να μην κάνει καμία διάκριση
έναντι νόμιμου ή παράνομου μετανάστη. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια
κοινωνική πυρηνική βόμβα και γιγαντοπαγίδα ειδικά για τις μικρές
πληθυσμιακά χώρες της Ευρώπης. Κάποιες βέβαια χώρες-μέλη που
συνειδητοποίησαν αυτό το απάνθρωπο, κρυφό και φρικτό περιεχόμενο
του προαναφερομένου συμφώνου με την <<ανεξέλεγκτη>>
μετανάστευση, άρχισαν να αποσύρονται ή και να απορρίπτουν τη
συμφωνία, με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ, Ισραήλ, Αυστρία,Τσεχία,
Πολωνία, Κροατία, Αυστραλία κ.λ.π. με τον κατάλογο να μεγαλώνει μέχρι
την επικύρωση του συμφώνου.

Αν η Ελλάδα προσυπογράψει την διεθνιστική αυτή συμφωνία
οδηγείται σε πλήρη υπονόμευση της εθνικής φυσιογνωμίας,
ταυτότητας και ύπαρξης με τα εκατομμύρια ειδικά μουσουλμάνων
και λαών με διαφορετική κουλτούρα και σκέψη που θα πατήσουν
στα αγιασμένα αυτά χώματα, που με τόσο αίμα είναι ποτισμένα.  Θα
υπάρξουν τραγικά προβλήματα, απρόβλεπτοι εφιάλτες και
απροσδιόριστοι κίνδυνοι που δεν τους χωράει καν ο νους των
ανθρώπων που ζουν στη χώρα αυτή σήμερα και που διεξοδικά θα
αναλύσω. Ενδεικτικά ακολουθούν κάποια αριθμητικά παραδείγματα
πληθυσμιακής αλλοίωσης  της Ευρώπης.

Γερμανία πληθ.82.060.000 μετ/στες 274.420.000  σύνολο 356.480.000

Πολωνία     -//-   38.130.302    -//-       127.513.145 -//-        165.643.447

Ελλάδα        -//-  11.262.000    -//-         37.661.727 -//-           48.923.727

Κύπρος        -//-   1.054.400    -//-           3.526.063 -//-            4.580.463

Μάλτα          -//-      410.290   -//- 1.372.068 -//-              1.728.358

Περίσσευμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης μόνο για κάθε
(καρυδιάς καρύδι) από τους λαθραίους…

Ο κ. Μουτζούρης περιφερειάρχης Ανατ. Αιγαίου μας τα είπε
κατάμουτρα πριν λίγο καιρό: <<Η προσπάθεια σωτηρίας της χώρας
υπερέχει κάθε σχετικής καταγγελίας εναντίον της στα διεθνή



φόρα>>. Επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι κλειστές λόγω και του
κορονοϊού, η κυβέρνηση κλωτσάει τη μοναδική ευκαιρία να ξεμπερδέψει
οριστικά και για πάντα από την υποχρέωση παροχής σε οποιονδήποτε
δηλώνει…ευάλωτος. Και συνεχίζει ο κ.Μουτζούρης <<Με υπεκφυγές και
κουτοπονηριές, δυστυχώς, προσπαθεί η κυβέρνηση να διαχειριστεί
το τεράστιο αυτό πρόβλημα…δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε, χωρίς
όνομα, ταυτότητα, διαβατήριο, εθνικότητα, ποινικό ή ιατρικό
μητρώο να δηλώνει …ευάλωτος. Όπως και το Συμβούλιο
Επικρατείας  δεν κινήθηκε υπεύθυνα ως αναφορά την διασπορά
των λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα, με εγκληματική απόφαση
του 2018 και την αίτηση για άσυλο….Αν ξαναρχίσει η χορήγηση
ασύλου υπό την πίεση των νεοταξικών  ΟΗΕδων, της Bild, των
ΜΚΟ, της νέας Ευρωπαίας επιτρόπου κας Ίλβας Γιόχανσον… και
των πάσης φύσεως αλληλέγγυων, η κυβέρνηση θα έχει διαπράξει
εθνικό έγκλημα και θα είναι υπόλογος στην ιστορία και του λαού
που τον εξέλεξε>>.
Με την συμπεριφορά μας κάνουμε παγκόσμιο κάλεσμα σε επίδοξους
μετανάστες να αφήνουν έγκυες τις γυναίκες τους και να έρχονται μετά
όλοι μαζί στην Ελλάδα για τα γεννητούργια, εξασφαλίζοντας επ΄αόριστον
άδεια παραμονής. Γιατί δεν είναι σωστό να χωρίζονται οικογένειες…
Φοβάμαι ότι αυτό το περίσσευμα ανθρωπισμού από καλά
βολεμένους Έλληνες πολιτικούς και αμέριμνους ανώτατους
δικαστικούς, την ώρα που οι γηγενείς ψοφάνε από τον κορονοϊό
και μεθαύριο από την πείνα, θα μας στοιχίσει πολύ ακριβά.

Με δεδομένο όπως προανέφερα η Τουρκία να εργαλειοποιεί τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, για να παίξει άθλια παιγνίδια σε βάρος
της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας και να πιέσει εμέσως την
Εύρώπη να εισπράξει ακόμη μεγαλύτερα κονδύλια τα οποία και
χρησιμοποιεί για την κατασκευή νέων οπλικών συστημάτων, (έχει ήδη
αποσπάσει 11 δις ευρώ από την Ε.Ε. και της χρωστάει και άλλα 1,5 δις)
από το παρελθόν για να συντηρεί 3 εκατομ. πρόσφυγες στη ενδοχώρα
της δήθεν για υποδομές, (στην πραγματικότητα για μελλοντικά
μεταναστευτικά κύματα), αλλά και να εκπαιδεύει σύμφωνα με τον διεθνή
τύπο ειδικά Τζιχαντιστές Σομαλούς για να τους αποστέλλει μαζί με τους
πρόσφυγες στη χώρα μας με απροσδιόριστους σκοπούς για την
ασφάλεια της χώρας μας.  Και ενώ μέχρι τέλους του 2020 που ήταν
επίτροπος στην Ε.Ε. ο κ. Αβραμόπουλος είχαμε δραστηροποίηση της



Frontex και συνεργασία με την χώρα μας και τις διωκτικές λιμενικές
Αρχές και την Κυβέρνηση με άμεσες επαναπροωθήσεις με την
συμμετοχή και των συνοριοφυλάκων, ξαφνικά άλλαξε το σκηνικό με την
εκλογή της νέας επιτρόπου κας Γιόχανσον. Η κα επίτροπος με την
έπαρση και την σοβαρότητα που την διακρίνει λες και βρίσκεται στη
Σουηδία διέταξε αμέσως έρευνα για την συμμετοχή συνοριοφυλάκων σε
παράνομες επαναπροωθήσεις, προκειμένου να αποσπάσει ομολογίες
κατά ηγετών κρατών-μελών.

Έτσι με το καινούργιο<< σύμφωνο μεταναστευτικής πολιτικής>
που προωθούν οι βόρειες χώρες της Ε.Ε. με επικεφαλής την Γερμανία
εντέλλονται  οι χώρες υποδοχής να κρατούν στο έδαφός τους τους
μετανάστες από πρωτογενείς ροές, αλλά και τις υποχρεώνει να δέχονται
πίσω συστημένους τους μετανάστες που πέρασαν λάθρα από το έδαφός
μας και κατάφεραν να φθάσουν στον Βορρά και μετά τη σύλληψή τους
θα απελαύνονται στις χώρες υποδοχής, δηλ. την Ελλάδα. Κατά συνέπεια
όποιος μπαίνει θα μένει!!! Ο εξισλαμισμός της Ελλάδος και το τόξο που
την περιβάλλει άνοιξε και επίσημα. Και η πρόσφατη επίσκεψη της
Ευρωπαίας Επιτρόπου για τις Εσωτερικές Υποθέσεις κας Γιόχανσον στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται και το μεγάλο βάρος των
παράνομων μεταναστων και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό
καθόλου τυχαία δεν ήταν. Ανακοινώθηκε και υπογράφηκε η διάθεση 276
εκατομ. ευρώ από που; μήπως από τον Έλληνα φορολογούμενο; για την
κατασκευή νέων μόνιμων δομών και εγκαταστάσεων στα νησιά ανοιχτών
και όχι κλειστών. Την ίδια στιγμή οι Ούγγροι θα δώσουν αρκετά χρήματα
για να μας αναστηλώσουν τα εκκλησάκια και τους ιερούς χώρους που
καταστράφηκαν από τους λαθρομετανάστες στα ακριτικά νησιά. Μήπως
αυτό λέγεται αίσχος και κατάντια του Ελληνικού Κράτους; Αυτή η
καθοριστική αλλαγή ενδεχομένως και πολύ σύντομα να αλλάξει την
πληθυσμιακή δομή των νησιών μας, καθιστώντας τους Έλληνες
μειοψηφία στον τόπο τους και να αλλοιώσει τον Ελληνικό
χαρακτήρα με ολέθριες συνέπειες για τη χώρα μας. Έχουν ήδη
αρχίσει τις κλοπές, του βιασμούς, τα εγκλήματα για ασήμαντες
αφορμές. Ως και την εισβολή και κατάληψη οικιών ειδικά στις
παραμεθόριες περιοχές. Με δεδομένο ότι ο μέσος όρος γεννήσεων για
τις μουσουλμάνες είναι πέντε παιδιά και των Ελληνίδων 1, 02 παιδιά
καταλαβαίνετε τι θα προκύψει σε πολύ λίγα χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε το
δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ο κος πρωθυπουργός μίλησε για



αποσυμφόρηση των νησιών μας, χωρίς να αναφέρει πως έγινε αυτή η
αποσυμφόρηση και που μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί οι παράνομοι
μετανάστες; μήπως θα πρέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός μας να
εξηγήσει πιστικά στους Ευρωπαίους επιτρόπους και μη για το που το
πάει η Τουρκία; τι επιδιώκει σε βάρος του Ελληνισμού; ποιός  είναι ο
απώτερος σωβινιστικός σκοπός της εκμεταλλευόμενη αυτό το σύμφωνο
εποικισμού; Καθότι πολλά και ύποπτα είναι τα πάρε δώσε μέσω των
Μ.Κ.Ο. με τα απέναντι τουρκικά παράλια.

Με δεδομένο ότι Βερολίνο και Άγκυρα σε διμερή άτυπη διαπραγμά-
τευση είχαν συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι και πίσω από την πλάτη
των Ευρωπαίων εταίρων σε όρους που πλήττουν άμεσα την Ελλάδα.
<<Ότι με τη διμερή αυτή συμφωνία κανένας πρόσφυγας ή μετανάστης
από την Τουρκία δεν θα πατήσει σε γερμανικό έδαφος και τα χρήματα
που θα δοθούν για τους Σύριους, ή άλλους πρόσφυγες θα αποδίδονται
απ΄ευθείας στον ίδιο και όχι μέσω ΜΚΟ. Αποτέλεσμα να αποσπάσει
από την Ε.Ε, το προαναφερόμενο ποσό για τους 12 εκατομ. πρόσφυγες
που κατά την Άγκυρα είναι στο έδαφός της, διαφορετικά θα τους στείλει
στην Ε.Ε. δηλαδή στην Ελλάδα>>.

Με το μεταναστευτικό, δηλαδή την αντισυνταγματική νομιμοποίηση
του παράνομου εποικισμού της Ελλάδας και την αντικατάσταση των Ελ-
λήνων με άλλους πληθυσμούς και μάλιστα Μουσουλμάνων το θρήσκευ-
μα, μια διαδικασία που συντελείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
αποτελεί την ατμομηχανή για την επιβολή μιας ρατσιστικής και φεουδαρ-
χικής παγκοσμιοποίησης και βοηθούντος και της πανδημίας λόγω του
κορονοϊού θα επιβληθεί ένα νέο δόγμα μετανθρωπισμού μέσω της
τεχνικής νοημοσύνης και της γενετικής μηχανικής. Καλό και θεάρεστο θα
ήταν τα δισεκατομμύρια των δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, σε
ολόκληρο τον κόσμο, να βοηθηθούν και να παραμείνουν στις πατρίδες
τους, να τις αναπτύξουν και να εκδημοκρατίσουν τις χώρες τους, με
διεθνή κεφάλαια από τις πλούσιες χώρες και όχι να αξιοποιούνται και να
αξιολογούνται απάνθρωπα με πολέμους  από φασιστικά καθεστώτα(βλ.
Τουρκία) και στο τέλος να εργαλειοποιούνται με το βίαιο ξεριζωμό από τις
πατρίδες τους, με απώτερο σκοπό την μελλοντική εγκαθίδρυση μιας
παγκόσμιας φεουδαρχίας και δικτατορίας των Μουσουλμάνων και στο
σχέδιο φτωχοποίησης και αφανισμού των ελεύθερων λαών.



Ο αρχαίος παππούς μας Θουκυδίδης έλεγε:<<Ου τοις άρχειν
βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν,
πέφυκε γαρ το ανθρώπειον δια παντός άρχειν μεν του είκοντος>>
δηλ.  Δεν κατηγορώ αυτούς που ασκούν την εξουσία, αλλά αυτούς που
είναι πρόθυμοι να υπακούσουν. Αλήθεια βρίσκουμε καθόλου χρόνο να
σκεφτούμε λίγο, ή ασχολούμαστε κάθε λίγο και λιγάκι με την πλοήγηση
του κινητού μας και καταπίνουμε την μασημένη τροφή που μας
σερβίρουν τα μέσα μαζικής παραπλάνησης με τις τουρκοσυρές και την
ειδησεογραφική πλύση εγκεφάλου; Μήπως πίσω από το θέαμα του
δήθεν ανεξάρτητου δημοσιογράφου, η ελίτ  είναι εκείνη που αποφασίζει
τελικά, τι θα δούμε; τι θα διαβάσουμε; ή τι θα ακούσουμε;

Αγαπητοί πατριώτες, όπως φαίνεται από όλα τα προαναφερόμενα,
ότι με διαδικασίες fast track και με το νέο σύμφωνο εποικισμού της κας
Γιόχανσον, ολοκληρώνεται το <<ισλαμικό τόξο>> μέσα στη Ελλάδα, από
τον Έβρο μέχρι τα νησιά κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
πολεοδομικής ή άλλης διάταξης. Δημιουργούνται και εντός Ελλάδος
μικρές πόλεις, αλλά και στις παραμεθόριες περιοχές των νησιών μας, μια
ζώνη ισλαμικών πληθυσμών, που θα φέρει ραγδαίες εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή. Γρηγορείτε πατριώτες, γιατί όπως είπε και ο
μακαριστός Χριστόδουλος: <<Αντίσταση και ανάκαμψη για να
ξαναβρούμε ότι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ότι
κινδυνεύει…>>

Σύμφωνα με σχέδιο που είναι εκπονημένο εδώ και πολλά χρόνια μέσα
στο ΝΑΤΟ (και το εκτελεί η Τουρκία), θα αποτελέσουν δύο ξεχωριστές ή
περισσότερες περιφέρειες: 1ον- Αυτή των παραλίων της Μικράς
Ασίας(Τουρκίας) με πρωτεύουσα την Σμύρνη,(γι΄αυτό η Τουρκία ζητά
επίμονα διαπραγματεύσεις για το μισό Αιγαίο και οι Διεθνιστές της δύσης
την αφήνουν). 2ον- Αυτή της Θράκης, Ελληνική,Τουρκική, Βουλγαρική
με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη 3ον- Τα Σκόπια (Βόρεια
Μακεδονία) μέχρι τον ποταμό Νέστο, μέρος της Φλώρινας, περιοχή
Κοζάνης και Πιερία με πρωτεύουσα την Θεσ/κη. 4ον- Την  Ήπειρό μας
με την Τσαμουριά και τη Β. Ήπειρο σε ξεχωριστή οντότητα στη μεγάλη
Αλβανία. 5ον- Η Κρήτη μας, ως ανεξάρτητο κράτος. Και τέλος θα μείνει
η μικρή και εντιμότατη Ελλαδίτσα μας με την Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
και Πελοπόννησο με τα γύρω νησιά.



Όταν η Ευρώπη κλήθηκε να αποδείξει στ΄αλήθεια ότι δεν είναι μια
ένωση χωρών μόνο για τα καλοκαίρια, οι περισσότεροι αρνήθηκαν να
μοιραστούν με τους άλλους την ομπρέλα τους. Όσοι πιστεύουμε ακόμη
και στο παρά ένα, στην Ενωμένη Ευρώπη, έχουμε το δικαίωμα να γκρι-
νιάζουμε περισσότερο απ΄όλους και φυσικά από τους εχθρούς της, που
τρίβουν τα χέρια τους.

Κατά συνέπεια οφείλουμε να αντιπαρατάξουμε ένα εθνικό μέτωπο αρ-
ραγές και ενωμένο σε μία ενιαία εθνική γραμμή και στα εθνικά θέματα και
στο μεταναστευτικό, χωρίς την παραμικρή μικροκομματική ή λαϊκίστικη
προσέγγιση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα,
θάρρος και νηφαλιότητα, όσα άσχημα απεργάζονται για την χώρα μας οι
Διεθνιστές, αλλά και τις παράνομες εγκληματικές ενέργειες της Τουρκίας,
με τους όρκους για  την ανασύσταση της νέας Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.-

Απρίλιος    1           Ιωάννης Καλάκος
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