
 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Είναι πλέον ξεκάθαρο, μετά τις δηλώσεις του ανεκδιήγητου Μουζάλα, ότι μετατρεπόμαστε σε ΜΟΝΙΜΗ 
αποθήκη -για χρόνια- εκατοντάδων χιλιάδων κάθε λογής προσφύγων και μεταναστών, πράγμα που, σε 
συνδυασμό με την φτωχοποίηση των λαϊκών στρωμάτων, θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που (αν δεν 
οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών ή μεταναστών μεταξύ τους όπως έχουμε δει ήδη 
να συμβαίνει σε διάφορες πόλεις αλλά και καταυλισμούς—κάτι πολύ πιθανό, όπως και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη) σίγουρα θα μετατρέψει την Ελλάδα σε έναν πολυεθνικό αχταρμά φτωχών και υποταγμένων 
δούλων.  
 
Αποδεικνύεται έτσι σήμερα ότι  οι ξένες και ντόπιες ελίτ επιφύλασσαν ειδική μεταχείριση στην Ελλάδα σε 
σχέση ακόμη και με τις άλλες περιφερειακές χώρες της ΕΕ, δηλ. ως αποθήκη-διαμετακομιστικό κέντρο 
μεταναστών για όλη την Ευρώπη.  
  
Αυτό όμως θα έχει δραματικές συνέπειες: 
 
—Οικονομικές γιατί θα πλήξει άμεσα τον τουρισμό από τον οποίο ζει όλη η Ελλάδα, πέρα από την παραπέρα 
συμπίεση μισθών και ημερομισθίων και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας αφού οι μετανάστες θα είναι 
πρόθυμοι να προσφέρουν τη δουλειά τους κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί 
 
—Πολιτικές γιατί οι αναπόφευκτες συγκρούσεις  με τους ντόπιους θα αλείψει βούτυρο στο ψωμί των 
επαγγελματιών αντιφασιστών και αντιρατσιστών ώστε να τρωγόμαστε μεταξύ μας αντί να κτυπάμε την αίτια, 
δηλαδή τις Ευρωπαϊκές ελίτ, απαιτώντας την άμεση έξοδό μας από ΕΕ και ΝΑΤΟ αλλά και τη ρήξη των 
δεσμών μας με την παγκοσμιοποιημένη αγορά  
 
—Πολιτιστικές γιατί θα γίνουμε η παγκοσμιοποιητική σούπα που επιδιώκουν οι Σόρος κλπ) με μια 
«κουλτούρα» τύπου Γιουροβίζιον και Χόλλυγουντ, όπως μας επιβάλλουν τα άθλια κανάλια 
 
Έτσι η Ελλάδα μετατρέπεται σταθερά, όχι απλά σε κανονικό προτεκτοράτο που είναι ήδη, αλλά πλέον και σε 

σκουπιδοτενεκέ ψυχών της Υπερεθνικής Ελίτ, με τις ευλογίες των ΜΜΕ και των «αντιρατσιστών», που με την 

άθλια καθημερινή προπαγάνδα τους για το «προσφυγικό» ασύστολα παραπλανούν την χειμαζόμενη ελληνική 

κοινωνία και δημιουργούν ενοχές στα φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία φθάνουν να στερούνται την κάλυψη 

και βασικών τους αναγκών για να βοηθήσουν τους μετανάστες που μας στέλνουν οι Τούρκοι, ενώ οι τελευταίοι 

δεν κάνουν το παραμικρό να τους σταματήσουν στα σύνορά τους γιατί, όπως αποκάλυψε σήμερα το ΝΑΤΟ 

(βλ. σημερινούς Times), αυτό είναι το σχέδιο της Υ/Ε : να ενοχοποιήσουν τη Ρωσία ότι με τους 

βομβαρδισμούς της δημιούργησε το προσφυγικό πρόβλημα! 

Και έτσι θα ψηφιστούν όχι μόνο όλα τα νομοσχέδια καταστροφής των τωρινών και μελλοντικών γενεών, αλλά 

θα ακυρωθούν στην πράξη και όλες οι δυνατότητες ανάπτυξης λαϊκού κινήματος. 

Και αν οι ξένες και ντόπιες ελίτ «δικαιολογούνται» γιατί αυτό είναι το ταξικό τους συμφέρον σε συνθήκες 

καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης και «απελευθέρωσης των αγορών», αναρωτιέται κανείς ποιο είναι το 

συμφέρον των διαφόρων «πολιτικών οργανώσεων της Αριστεράς» που διοργάνωσαν χθες 2/3 συλλαλητήριο 

για τους πρόσφυγες με συνθήματα ΤΟΥΣ ΦΡΑΧΤΕΣ ΡΙΞΤΕ – ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΞΤΕ, ζητώντας δηλαδή η 

χώρα μας να γίνει ένα επίσημο Hot Spot διαβίβασης φτηνών εργατών για όλη την Ευρώπη (!!!), ενώ 

ακόμη και το ΚΚΕ την ίδια γραμμή περίπου κρατά, αφού δεν απαιτεί την άμεση επιστροφή των χιλιάδων 

μεταναστών στη χώρα τους και των προσφύγων στη Γερμανία, όπως ζητούν, με το παράλληλο 

κλείσιμο των συνόρων μας και την άμεση έξοδο από το Σένγκεν.. 



[http://www.antipagkosmiopoihsh.gr/2016/02/11/anakinosi-mekea-i-ellada-apothiki-dialogis-ftinon-ergaton-

me-tis-evlogies-tis-aristeras/] 

Είναι λοιπόν πλέον ξεκάθαρος ο προδοτικός ρόλος όλων, από τα κόμματα εξουσίας (ΝΔ/ΠΑΣΟΚ/ΣΥΡΙΖΑ) 
και τα παρακλάδια τους ως την Παγκοσμιοποιητική «Αριστερά» : 
 

 με το να δέχονται όλοι τους να γίνουμε ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΠ.  
 

 γιατί με την τακτική τους έφεραν το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με όλους τους κινδύνους που αυτό 
συνεπάγεται, πρώτον, για τη σταθερότητα στην περιοχή (που «κόπτονται» κατά τα άλλα), αλλά 
και για τον αγωνιζόμενο λαό της Συρίας που για κακή τους τύχη δεν την «κοπάνησε ακόμα»  

 

 γιατί προκάλεσαν την αναθάρρηση της Τουρκίας σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο 
Αιγαίο. 

Ο απελπισμένος λαός μας με 3 μνημόνια και χρωστώντας το 200% του ΑΕΠ στους διεθνείς τοκογλύφους, 
αλλά και με το ΝΑΤΟ στην θάλασσά του, δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το ΝΑΤΟ, ούτε απέναντι στους μετανάστες. Το να φιλοξενείς άλλους λαούς τη στιγμή που ο ίδιος 
ψωμολυσσάς και χάνεις κάθε εθνική κυριαρχία είναι τουλάχιστον ανέκδοτο που μόνο στην ελληνική 
Μπανανία--όπως την καταντήσαν-- μπορεί και εφαρμόζεται, με τις πλάτες και της "Αριστεράς"! Και αυτό, τη 
στιγμή που οι «πονόψυχοι» Ευρωπαίοι πανηγυρίζουν για τα Ελληνικά κορόιδα-καρπαζοεισπράκτορες που, 
για να μείνουν στην ΕΕ, είναι ικανοί να ξεπουληθούν ώστε να μη δυσαρεστήσουν τα αφεντικά τους.! 

Οι διάφοροι «αριστεροί» απολογητές της νέας βαρβαρότητας οι οποίοι απαιτούν από τον απελπισμένο λαό 
να δώσει και το παντελόνι του στον πρόσφυγα παίζουν το ρόλο του ιδεολογικού «μπάτσου» της Υπερεθνικής 
ελίτ και πρέπει άμεσα να απομονωθούν από όλους γιατί στο άμεσο  μέλλον θα παίξουν προβοκατόρικο  ρόλο 
όπως άλλωστε έχουν παίξει και σε άλλα κρίσιμα θέματα. 
 http://www.antipagkosmiopoihsh.gr/2016/02/06/anakinosi-mekea-na-apomonosoume-tous-athlious-tis-
pagkosmiopiitikis-aristeras-pou-iposkaptoun-emfilio-sta-laika-stromata/ 
 

ΑΝ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΩΣ ΛΑΟΥ 
ΚΑΙ ΩΣ ΕΘΝΟΥΣ 

Γι’ αυτό ΑΜΕΣΑ και ΟΛΟΙ, όπου και αν βρισκόμαστε πρέπει να παλέψουμε για τα παρακάτω αιτήματα -
αρχικά μέσω των Δήμων μας που πρέπει να μην δεχτούν τη μετατροπή της περιοχής μας σε ‘χωματερή 
ψυχών’-, αλλά και με την αποδοκιμασία των “βουλευτάδων" της περιοχής μας, όπου τους συναντάμε, οι 
οποίοι συναίνεσαν σε αυτή την εθνική προδοσία:  
 
α) Άμεση έξοδο από την ΕΕ και επομένως αποδέσμευση από την Συνθήκη Σένγκεν, Δουβλίνο κλπ. 
και το ΝΑΤΟ 
  
β) Άμεσο κλείσιμο (δηλαδή κυριαρχικό έλεγχο) των συνόρων μας και επιστροφή των προσφύγων 
στην Τουρκία ή ακόμη και στις χώρες προέλευσης τους αν αυτή δεν τους δέχεται. Ειδικές ρυθμίσεις 
για τους πραγματικούς Σύριους πρόσφυγες πολέμου. 
  
γ) Άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες εκτός ΝΑΤΟ για να εξασφαλίζουμε τη 
προστασία των συνόρων μας από τους γκάνγκστερς του ΝΑΤΟ 
 

ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΜΕΚΕΑ 
 

[Βλ. ΜΕΚΕΑ: 10 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ] 
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