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Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ε.α
Η λαθρομετανάστευση μαζί με την δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας είναι θέματα που με απασχολούν όπως πιστεύω και την πλειονότητα του Ελληνικού λαού το τελευταίο χρονικό διάστημα, το πρώτο γιατί άνθρωποι από τα
πέρατα του κόσμου, που δεν εκλήθησαν τουλάχιστον από την Ελλάδα, έρχονται καθημερινά με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, κατακλύζοντας περιοχές της Ελλάδας απαξιώνοντας τες.

Η οικονομική κατάσταση από την άλλη μεριά δυσκολεύει τη ζωή μας, συνδυαζόμενη όμως με το πρώτο αναφερόμενο μεγάλο θέμα κάνει τη ζωή κόλαση, κυρίως γιατί σε μια χειμαζόμενη Ελλάδα με εξαθλιωμένους πολίτες οι
λαθρομετανάστες, αποκτούν μεγαλύτερα δικαιώματα από τους γηγενείς κατοίκους.
Το θέμα προς εξέταση είναι το γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα; Γιατί κάνουν αυτό το κοπιαστικό ταξίδι;
Είχα γράψει σε προηγούμενο άρθρο μου «Οι καταφρονεμένοι και πεινασμένοι όλου του κόσμου γνωρίζουν ότι, η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας όπου πρέπει να έρθουν για να ζήσουν καλά; Για να έρθει κάποιος πχ από το
Πακιστάν, κοστίζει περί τα 3.000$, αν είναι οικογένεια υπολογίστε το επί τα άτομα. Για να έχει κάποιος 3.000$ στο Πακιστάν (όπου ο μηνιαίος μισθός εργάτη είναι περίπου τα 50$) πρέπει να δουλεύει 5 χρόνια χωρίς να ξοδεύει και
αν έχει οικογένεια 15 χρόνια πείνας να τα δώσει στους διακινητές και να έρθει στην Ελλάδα για να εξασφαλίσει θέση στα φανάρια. Δηλ. ένας άνθρωπος που έχει 10.000 $, τα δίνει για να έλθει σε μια χώρα με αμφίβολο μέλλον.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το ταξίδι αυτό είναι επιδοτούμενο, από αυτούς που τόσα χρόνια τώρα δε θέλουν να βλέπουν την Ελλάδα ως ένα αμιγές έθνος, θέλουν να αλλοιώσουν την ομοιογένεια της».
Η υπόθεσή μου αυτή βρήκε από τους σχολιαστές εκείνου του άρθρου αντιδράσεις ότι δεν είναι έτσι και ότι εκμεταλλεύονται τους «κακομοίρηδες» για να τους παίρνουν τα χρήματα που βγάζουν δουλεύοντας εδώ. Αν ήταν έτσι θα
έπρεπε καταρχάς τα χρήματα που βγάζουν να μη μένουν στα χέρια τους και τα παίρνουν οι εκμεταλλευτές τους.
Αλλά; 12 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι είναι το συνάλλαγμα που φεύγει από την Ελλάδα προς τις χώρες καταγωγής τους. (Τράπεζα της Ελλάδας).Τα στέλνουν στις οικογένειες τους.
Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως που στηρίζει την υπόθεσή μου είναι «Το σχέδιο COUDENHOVE-KALERGI» που μου γνωστοποίησε φίλος τον οποίο και ευχαριστώ .
Η μαζική μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο τα αίτια του οποίου εξακολουθούν να κρύβονται έξυπνα από το σύστημα, και η πολυπολιτισμική προπαγάνδα προσπαθεί ψευδώς να την παρουσιάσει ως αναπόφευκτη. Αυτό που
θέλουν να εμφανίσουν ως ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ιστορίας, είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο μελετημένο και προετοιμασμένο εδώ και δεκαετίες, για να καταστρέψει εντελώς το πρόσωπο της Γηραιάς Ηπείρου.
(απόσπασμα άρθρου από την ιστοσελίδα «Identità»).
Τι λέει λοιπόν αυτό το σχέδιο το οποίο εξυφάνθηκε το 1922 με στόχο την «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»; Ένας από τους εμπνευστές αυτής της διαδικασίας είναι ο Richard Coudenhove Kalergi (με ρίζες από την βυζαντινή οικογένεια
των Καλλέργηδων)
Το 1922 ο Kalergi ίδρυσε το κίνημα «Πανευρώπη», που στόχευε στη δημιουργία μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, βασισμένης σε ομοσπονδία των εθνών υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα
αποτελούσε το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.
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Προς τιμήν του μάλιστα καθιερώθηκε ευρωπαϊκό βραβείο που απονέμεται ανά διετία σε προσωπικότητες, για την συμβολή τους στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μεταξύ των βραβευθέντων είναι η Angela Merkel (2010) και ο Van
Rompuy (2012). Λέει κάτι αυτό;
Ο Kalergi λοιπόν στο βιβλίο του Praktischer Idealismus γράφει:
α. O άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μικτής φυλετικής καταγωγής. Οι φυλές και οι τάξεις του σήμερα θα εξαφανισθούν σταδιακά λόγω της εξάλειψης του χώρου, του χρόνου και της προκατάληψης. Η ευρωασιατική- νεγροειδής
φυλή του μέλλοντος, όμοια στην εμφάνιση της με τους αρχαίους Αιγύπτιους, θα αντικαταστήσει την διαφορετικότητα των λαών και την διαφορετικότητα των ατόμων.
β. Αντί της καταστροφής του ευρωπαϊκού ιουδαϊσμού, η Ευρώπη, ενάντια στην θέλησή της, εξευγένισε και μόρφωσε αυτόν τον λαό, οδηγώντας τον στο μελλοντικό του στάτους ως ηγετικό έθνος διαμέσου αυτής της τεχνητής
εξελικτικής διαδικασίας. Δεν προξενεί κατάπληξη ότι αυτός ο λαός που δραπέτευσε από το Γκέττο-φυλακή, εξελίχθηκε σε μία πνευματική αριστοκρατία της Ευρώπης. Συνεπώς η ευσπλαχνική πρόνοια έδωσε στην Ευρώπη μια νέα
φυλή αριστοκρατίας με τη χάρη του πνεύματος».
Οι ιδέες του, κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λαοί της Ευρώπης θα αναμιχθούν με Αφρικανούς και Ασιάτες, για να καταστραφεί η ταυτότητα και να δημιουργηθεί μια φυλή μιγάδων και να υπάρχει η ελίτ να τους
κυβερνά, είναι η βάση όλων των πολιτικών που στοχεύουν στην ένταξη και την προστασία των μειονοτήτων.
Οι λαθρομετανάστες έρχονται στην Ευρώπη για να μείνουν, η δικαιολογία υπάρχει η Ευρώπη γερνά, η Ελλάδα γερνά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, αντίστροφη μέτρηση για τον πληθυσμό στην
Ευρώπη σηματοδοτεί το 2015, καθώς, οι γεννήσεις θα υποχωρήσουν στο μηδέν, ενώ σταδιακά θα πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι απ' αυτούς που γεννιούνται. Στην Ελλάδα έχει ήδη συμβεί, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
το 2011 οι γεννήσεις ήταν 106.777 και οι θάνατοι 110.729, ο πληθυσμός μειώνεται.
Η δικαιολογία με εφαρμογή πακέτων λιτότητας που υιοθετήθηκαν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ελλείμματα και χρέη, δυσχεραίνουν και αποκλείουν την απόκτηση παιδιών. Το βλέπουμε και στην
Ελλάδα όπου οι πολύτεκνοι καταδιώκονται, αντιμετωπίζονται ως προνομιούχοι, ο πολύτεκνος φέτος φορολογείται 20 φορές περισσότερο από πέρυσι, ο άγαμος φορολογείται λιγότερο, κόβεται η ισόβια σύνταξη μητέρας,
περικόπτονται επιδόματα παιδιών και γέννησης δεν προστατεύεται η μητέρα κλπ, ενώ ο εργαζόμενος υποχρεώνεται να δουλεύει μέχρι τα 67 έτη και αργότερα ίσως παραπάνω (δικαιολογία η αύξηση Μ.Ο. ζωής) και να μην πάρει
ποτέ σύνταξη.
Δεν δίδονται κίνητρα σε νέους γονείς για την δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέως δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Η Ελλάδα δε χρειάζεται νέες γεννήσεις.
Κόβουν τα επιδόματα των πολυτέκνων και δίνουν για περίθαλψη λαθρομεταναστών περί τα 150 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Από τη στιγμή που η Ευρώπη και η Ελλάδα ηθελημένα γερνούν, δημιουργείται τεχνητή έλλειψη εργατικών χεριών, η μετακίνηση εξαθλιωμένων λαών (τη στιγμή που η γη έχει υπερπληθυσμό) είναι αναπόφευκτη. Τους Ευρωπαίους
γέροντες, θα βοηθήσουν οι εργάτες από Ασία και Αφρική που θα μετοικήσουν στην Ευρώπη.
Το σχέδιο εφαρμόζεται, Ευρωπαίοι και Έλληνες δεν θέλουμε να κάνετε άλλα παιδιά θα φέρουμε Ασιάτες και Αφρικανούς να τα αντικαταστήσουν. Αυτή η λύση συμφέρει τις αγορές (θα έχουν λαθρομετανάστες και εξαθλιωμένους
Έλληνες πολίτες που θα δουλεύουν με μισθούς πείνας, στις υπό δημιουργία Ε.Ο.Ζ.) και λύνει το δημογραφικό πρόβλημα των χωρών.
Να θυμηθούμε και θιασώτες αυτού του σχεδίου, ας πούμε τους δύο τελευταίους πρωθυπουργούς μας:
«Να φτιάξουμε - και μαζί με τους μετανάστες - μια κοινωνία δημοκρατίας, δικαίου και ανθρωπιάς», «Όμως, αντί να μας φταίνε οι μετανάστες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ας σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι καθημερινοί
μας σύμμαχοι, αλληλέγγυοι απέναντι στην αδικία και την ανομία, την ανισότητα και την εκμετάλλευση», «Χρειαζόμαστε παγκόσμια διακυβέρνηση και τη θέλουμε γρήγορα» Γ. Παπανδρέου.
«Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχουμε ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα έθνη-κράτη θα μπορούν να συγκλίνουν, οι εθνικές οικονομίες να ολοκληρώνονται, οι κοινωνίες να αναπτύσσονται πέραν των ορίων τους και οι εθνικές
κουλτούρες πραγματικά να συγχωνεύονται», «Όσον αφορά τα θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το επόμενο βήμα είναι η ομοσπονδιακή ένωση των ευρωπαϊκών κρατών, μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από ό,τι ο
καθένας ξεχωριστά». Αντ. Σαμαράς.
Τι λέει ο βραβευθείς Van Rompuy; «Ενώ οι προϋπολογισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών, τα εθνικά κοινοβούλια δεν βρίσκονται σε θέση να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το κοινό συμφέρον της
Ένωσης. Πρέπει να δοθούν στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο περισσότερες αρμοδιότητες εποπτείας (τέλος των Εθνικών κοινοβουλίων?).
Το σχέδιο σε πλήρη δράση, γενοκτονία στην Ελλάδα, η Ελλάδα δε χρειάζεται Έλληνες αλλά λαθρομετανάστες. Η Ελλάδα πεθαίνει (Καληνύχτα Ελλάδα) και μείς αντί να ξυπνήσουμε και να ξεσηκωθούμε είμαστε ακόμα στον καναπέ
και ασχολούμαστε με τη λίστα Λαγκάρντ.
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