
ΦΡΑΓΜΟΣ στην αλλόφυλη εισβολή ΤΩΡΑ!!!
Κάθε  μέρα  ένα  τσούρμο  αλλοφύλων  εισβολέων,  ισάριθμο  ολόκληρης

πόλεως,  εισβάλλει στην Πατρίδα μας! Έφθασαν σε 10.000 ημερησίως, τώρα δε
με τον χειμώνα «έπεσαν» αργά στις 3-5.000... Αντί άλλης μας εθνικής αμύνης, τα
στίφη  διεκπεραιώνονται  ...  κρατικῇ  μερίμνῃ,  ώστε  να  “παρκάρουν”  ανά  την
χώρα, διότι πλέον λίγοι μπορούν να προχωρήσουν, αφού μία-μία οι  ευρωπαϊκές
χώρες  συμμαζεύονται:   ενώ  η  “Ελλάς”  παραμένει  το  πρότυπο  ξέφραγο
αμπέλι!

Η  νεο-οθωμανική  Τουρκία  σπρώχνει  πονηρά  στην  ταχύτατα
αποσυντιθεμένην Ελλάδα την φαιά πλημμυρίδα, για να παρέμβει μελλοντικώς
ως “προστάτις  δικαιωμάτων ομοθρήσκων”!

Η  αισχρότατα  προδοτική  εξουσία,  δούλη  εθνομηδενιστικών  εμμονών,
ξεκίνησε προσκαλώντας τα στίφη, διαμηνύουσα πως δεν υπάρχουν σύνορα και
θα κάνει ... “Έλληνα” (...σαν και του λόγου τους!) όποιον τα παραβιάζει! Αμέσως
η  λαθρορροή  εκατονταπλασιάστηκε... Το  πλέγμα  της  Προδοσίας  -  κανάλια,
τύπος, δοτοί “διανοούμενοι” κ.λπ. - σιγοντάρει,  εκπορνεύοντας ένα ξεχειλωμένο
αλλοίθωρο οίκτο χάριν επιβολής της εθνοκτόνου τους πολιτικής, καλλιεργώντας
πλασματικές εικόνες, ώστε ν᾿ αποβλακώνουν, συγχέουν κι υπνωτίζουν ακόμη
βαθύτερα  τους  μουδιασμένους  Έλληνες,  καθώς  απεργάζονται  τον
εθνοφυλετικό ΣΥΡΡΙΖΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟ μας!!!

Διενεργείται  κανονικός  μαζικός  αλλόφυλος  εποικισμός  προς
αντικάταστασιν  (ΚΑΙ)  των  Ελλήνων  από  εξωτικούς  αφροασιάτες!  Κατ᾿
απροκάλυπτη  εφαρμογή  σιωνιστικού  σχεδίου  κατακλύσεως  της  Ευρώπης,
γενοκτονίας του λευκού ανθρώπου, διά των πολιτικών ανδραπόδων της Ε.Ε.
και των γλοιωδών “ουμανιστικών” ενεργουμένων της “πολιτικής ορθότητος” ! 

Η Ελλάς ανέκαθεν απετέλει  ασπίδα και προπύργιον της Ευρώπης,  με
διαχρονικούς  αιματηρούς  αγώνες  προασπίσεως  της  ελληνικότητός  μας  και
αποκρούσεως  των  ασιατικών/ισλαμικών  εισβολών.  Τί  ἀπέγινεν  η  υπερήφανη
εκείνη Ελλάς, εκείνοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ;
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         Ἕλληνες! Αγνοήστε τα δόλια ψεύδη των μ.μ.ε.!  Το πῶς αυτό το  γυφτο-
συνάφι είναι  “ενσωματώσιμο”,  πράγμα  ούτως  ή  άλλως  ολέθριο  για  την
εθνοφυλετική  μας  ταυτότητα,  εδώ  κι  αιώνες  αποδεικνύουν  ἄλλωστε  και  οι
γύφτοι.  Μάλιστα  οι  “ευγενείς”  αυτές  ορδές  αξιώνουν  να  επιβάλουν  στην
Ευρώπη το Ισλάμ (Σαρία), τζαμιά, μιναρέδες, μπούρκες, τρόμο, σκοταδισμό! Την
συντριπτική πλειονότητα των εισβολέων αποτελούν άνδρες 18-30 ετών, άλλοι
λιποτάκτες ή  τζιχαντιστές για να οργανώσουν επιθέσεις στην Ευρώπη, άλλοι
λαθρομετανάστες  από  Πακιστάν,  Μπαγκλαντές  και  Β.  Αφρική,  που
απογειώνουν την εγκληματικότητα σ᾿ ολόκληρη την “Ε.Ε.”!

Η προδοτική κυβέρνηση “φυτεύει”  παντού «χώρους φιλοξενίας»,  ήτοι:
εστίες βρωμιάς, εγκλήματος, ισλαμικού ριζοσπαστισμού και τρομοκρατίας. 

Θα  το  επιτρέψουμε  και αυτό;  Και  τι  Πατρίδα  θα  παραδώσουμε  στα
παιδιά μας;

Τα κύματα λαθροεισβολέων  ΔΕΝ θα καταλαγιάσουν,  απεναντίας! Οι
χώρες  τους  αριθμούν  ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ,  που  όλοι  τους  ονειρεύονται  την
Ευρώπη  των   αποχαυνωμένων  λευκών.  Όσο  δεν  στεγανοποιούνται  ΠΑΝΤΙ
ΤΡΟΠΩ τα σύνορα, δεν παύεται η φαιά πλημμυρίδα.  Αποτελεί   δε ζήτημα
χρόνου να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη ολόκληρη!  Θα το επιτρέψουμε αυτό; Να
βουλιάξουμε  αισχρά  κι  άνανδρα  στον  βούρκο  της  δειλίας  και  παθητικής
αυτοπαραιτήσεως;;;

Ό,τι ακόμα καμώνεται την τάχα “ελληνική” εξουσία, δεν είναι πια
παρά  μόνο  προπύργιο  Προδοσίας!  Καμμία  πλέον  επανάπαυση,  αναβολή  κι
εφησυχασμός δεν δικαιολογείται!

ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ! 

γιατί ΤΩΡΑ είναι η τελευταία μας ευκαιρία (αντι)ΔΡΑΣΕΩΣ...

“Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι βαρὺ τοῦ φόβου αἰσθάνονται, ζυγὸν Δουλείας ἂς ἔχωσι.

Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ Ἐλευθερία!” 
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