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Χωρίς ιδιαίτερη σημασία και απαρατήρητη αφήνουμε
να περνάει κάθε χρόνο η 6η Απριλίου, η επέτειος της γερ-
μανικής επίθεσης στην Ελλάδα. Μια επέτειος που κανονικά
έπρεπε να την τιμούμε και να την προβάλλουμε παγκοσμί-
ως, για να μην ξεχνά η ανθρωπότητα τα δεινά που υπέστη
η χώρα μας επειδή δεν υπέκυψε στη βαρβαρότητά τους!

Οι Έλληνες όμως δεν είναι μνησίκακος λαός και περ-
νούν στο ντούκου την αποφράδα εκείνη απριλιάτικη Κυ-
ριακή. Είπαμε μέσα από την καρδιά μας περασμένα-ξεχα-
σμένα και τους σφίξαμε φιλικά τα χέρι και δουλέψαμε και
στις φάμπρικές τους, για να δημιουργηθεί το τέρας του
οικονομικού 4ου Ράϊχ. Ενώ ήταν ακόμη ζεστό το αίμα μας,
από τους εκτελεσμένους πατριώτες μας, με εκείνο το
Γερμανικό χέρι που συχνά μας στραγγάλιζε, διέλυσε και
έκαψε κυριολεκτικά την χώρα μας για τρία χρόνια!

Ρίξαμε στη λήθη την Κάνδανο, τα Καλάβρυτα, το Δίστο-
μο, τη Μέρλιν, το Χαϊδάρι, το Σκοπευτήριο, την Κλεισούρα
της Καστοριάς και τόσα άλλα αιματοβαμμένα μαρτυρικά
μέρη και διώξαμε από την μνήμη μας, μια ολόκληρη κατο-
χή. Και επειδή είμαστε και λαός χουβαρντάδων, παραιτηθή-
καμε με την συμπεριφορά μας λόγω της αλαζονείας της
μικρότητας και της υποχωρητικότητας των εκάστοτε
πολιτικών μας και δεν καταδεκτήκαμε να τους ζητήσουμε
<<πολεμικές αποζημιώσεις 500 δις ευρώ>> για να μην



τους στεναχωρήσουμε, για να μείνουν απερίσκεπτοι στην
δημιουργία της οικονομικής τους γιγάντωσης, του 4ου Ράιχ!

Τώρα που ακόμη έχουμε οικονομικά προβλήματα,
συνέπεια των μνημονίων, αλλά και εθνικά προβλήματα με
την γείτονα χώρα Τουρκία, ξεσάλωσαν και άρχισαν πάλι τις
επιθέσεις εναντίον μας, ασχημονώντας ποικιλοτρόπως,
ακόμη και διπλωματικά εναντίον της χώρας μας, κουνώντας
απειλητικά το δάχτυλο και διακηρύσσοντας από την εποχή
των μνημονίων με επίσημα χείλη πως: <<πρέπει να
τιμωρηθούν οι Έλληνες!>>

Και επιτέλους να γνωριστούμε καλύτερα για να μην
μπερδευόμαστε. Στην Ελλάδα δεν επιτέθηκαν <<ναζί>>.
Ούτε οι << γερμανοί ναζί>> προκάλεσαν τα δεινά μας,
όπως  αρέσει σε μερικούς να λένε και να τους διαχωρίζουν
σε κακούς και <<αθώους>>,χαρίζοντάς τους συγχωροχάρ-
τια. Εχθροί μας, εισβολείς, κατακτητές και δυνάστες μας
ήσαν ατόφιοι και καθαρόαιμοι Γερμανοί, Ούνοι! Αυτοί που
πάντα πρεσβεύουν πως πρέπει να τιμωρηθούν οι Έλληνες.
Ναι λοιπόν, να τιμωρηθούν! Αφού από αρχαιτάτων
χρόνων είναι αγύριστα κεφάλια…

Έτσι οι στρατιές του Χίτλερ που αγνοούσαν επιδει-
χτικά λαούς και κυβερνήσεις στην Ευρώπη εισβάλλοντας
απροειδοποίητα σε αυτές όποτε του γούσταρε σαν να είναι
ξέφραγο αμπέλι, ήρθαν και στην Ελλάδα, που ακόμη
πολέμαγε στα βουνά της Αλβανίας τους φασίστες
συμμάχους τους Ιταλούς. Επί πρωθυπουργού Κορυζή,
μέσω του Γερμανού πρέσβη Φον Έρμπαχ στις 05.30 το
πρωί της 6ης Απριλίου 1941, για να τιμωρήσει τους
Έλληνες που αντιστάθηκαν στη σύμμαχό του Ιταλία και να
εκδιώξουν τους Άγγλους από τη χώρα μας. Χωρίς καν να
χαιρετήσει ο αξέχαστος αγροίκος Ούνος σηκώθηκε και



έφυγε για να αρχίσει αμέσως η επίθεση με προσβολή των
οχυρών της χώρας μας στη μεθόριο της Βουλγαρίας με την
<<επιχείρηση Μαρίτα>>. Δύο σώματα στρατού, μία
ανεξάρτητη Μεραρχία Αλπινιστών, τεθωρακισμένες
μεραρχίες από 2.000 άρματα πάντσερ,1200 αεροπλάνα με
τα περισσότερα ju 87 Στούκας, εκατοντάδες πυροβόλα και
χιλιάδες πολυβόλα, σύνολο 500.000 άνδρες εξαπολύει την
επίθεση με ιδιαίτερο πείσμα  και σφοδρότητα. Οι πρώτες
επιθέσεις τους με όλα τα πολεμικά μέσα συντρίβονται στη
<<γραμμή αμύνης και τα οχυρά Μεταξά>> και πολλά
τμήματά τους θερίζονται από τους ακαταμάχητους γεν-
ναίους στρατιώτες  και αξιωματικούς μας υπερασπιστές.
Tουλάχιστον 2.000 νεκρούς και περισσότεροι από 2.500
βαριά τραυματισμένους μετρούν στις πρώτες τους επιθέσεις
οι Γερμανοί. Τελικά ύστερα από την συντριβή και διάλυση
των συμμάχων μας Γιουγκοσλάβων, στους οποίους τόσο
πολλοί ελπίζαμε μέχρι να έλθουν δυνάμεις από το μέτωπο
της Αλβανίας, παρακάμπτουν τα οχυρά και μέσω Φλώρινας
εισήλθαν στην Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη, οπότε κάθε
άμυνα ήταν άσκοπη και επήλθε η παράδοση των ιστορικών
οχυρών, ύστερα από μάχη, αφού αναγκάστηκαν να
συνθηκολογήσουν. Σε ερώτηση των επιτιθεμένων για την
παράδοση των οχυρών, ο επικεφαλής αξιωματικός
απάντησε: <<Τα οχυρά δεν παραδίδονται.
Εκπορθούνται…>>. Ήταν το νέο <<μολών λαβέ>>όπως
χαρακτηριστικά γράφεται σε μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο
του Ρούπελ. Οι οχυρώσεις και οι αμυντικές γραμμές που
φτιάχτηκαν με αξιοθαύμαστη τελειότητα από Έλληνες
μηχανικούς και Έλληνες εργαζόμενους. Για αντίποινα οι
Γερμανοί εκτέλεσαν και τον πρώτο Έλληνα έφεδρο



υπαξιωματικό Ίντσιο, οι στρατιώτες του οποίου προκάλεσαν
τις περισσότερες απώλειες στους επιτιθέμενους Γερμανούς!

Οι ξένοι ανταποκριτές τηλεγραφούν απο το μέτωπο:
<<Ο άφθαστος ηρωισμός των ελληνικών τμημάτων
εκράτησε μίαν πανίσχυρον μεγάλην δύναμιν απο της
πρωίας της σήμερον και δεν της επέτρεψε να
περάσει…>> Ενώ ο τύπος των αλαζόνων Γερμανών,
εθισμένων σε τρόπαια και νίκες, μέσω του Ανωτάτου
Στρατηγείου του φύρερ γράφει: << Τα επιτιθέμενα κατά
της Ελλάδος στρατεύματα συναντούν πείσμονα
αντίσταση…>> και προϊδεάζουν τους ακροατές τους
Γερμανούς ότι η εκστρατεία τους στην Βαλκανική και την
Ελλάδα, δεν θα είναι περίπατος. Για να ακολουθήσει η
Μάχη της Κρήτης, με την καταστροφή και αφανισμό της
πρώτης αερομεταφερόμενης ειδικής μεραρχίας Αλεξιπτω-
τιστών στον κόσμο, την γενναία αντίσταση πάνω στα
βουνά, τις πόλεις και τα χωριά, στους κάμπους και τις
θάλασσες της Ελλάδας!  Αποτέλεσμα να διατηρούν μια και
μισή στρατιά πάνοπλη από 350.000 άνδρες μονίμως στην
Ελλάδα, αδυνατίζοντας έτσι το Ανατολικό μέτωπο με τους
Ρώσους, με απώλειες στα τρία χρόνια της κατοχής, τουλά-
χιστον 50.000 νεκρούς και εξαφανισμένους Γερμανούς!

Και μπορεί οι Έλληνες να είναι λίγο άνετοι και Larze
και να ξεχνούν, οι Γερμανοί όμως και οι διάδοχοι αυτών
θυμούνται. Πως αυτοί οι άξεστοι Έλληνες τους πολεμούσαν
με τόλμη και θάρρος όπου τους συναντούσαν. Δεν τους
άφηναν σε χλωρό κλαδί να ξαποστάσουν. Ακόμη και στην
Αφρική εναντίον του Ρόμελ, στην Ιταλία κατά την απόβαση
των συμμάχων με την ταξιαρχία του Ρίμινι, στην απόβαση
των συμμάχων στην Νορμανδία της Γαλλίας με δύο
πολεμικά πλοία κλπ. Γι ΄αυτό προξένησαν και στη χώρα μας



τις πιο μεγάλες καταστροφές. Στην κατοχή το 1941-44 με
τους 300.000 νεκρούς από την πείνα, στις 30.000 που
εκτελέστηκαν από τα εγκληματικά Γερμανικά αποσπάσματα
αντιποίνων και τις 40.000 εκτελεσμένους από τους
συμμάχους τους Βουλγάρους, στους 18.501 που
εκτελέστηκαν στα ολοκαυτώματα των χωριών και των
πόλεων. Σύνολον 520.000 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους
από την εισβολή των Γερμανικών φυλών των Ναζί. Δηλ:
των Ούνων,των Οστρογότθων, των Βανδάλων, των
Βησιγότθων και των απογόνων των πρωτοβυζαντινών
χρόνων, Ερούλων!
Και αν συνυπολογίσουμε και τις καταστροφές στις υποδο-
μές της χώρας, την κλοπή του χρυσού, του δανείου και των
αρχαιοτήτων, το χρέος των 500 δις ευρώ που μας χρωστάει
η Γερμανία σήμερα φαντάζει αστείο. Δυστυχώς δεν
υπάρχουν πατριώτες και  νουνεχείς Έλληνες πολιτικοί
να βρουν την νομική φόρμουλα και το θάρρος να
διεκδικήσουν αυτό το τεράστιο χρέος που μας οφείλει η
διάδοχος των ναζί και του φύρερ, Γερμανία σήμερα.

Αντί να κάτσει φρόνιμα η νέα Γερμανία και  να μην μας
προκαλεί τουλάχιστον και να μας αποζημιώσει από τις
καταστροφές που μας προκάλεσε, έστω και με την
δημιουργία υποδομών και εργοστασίων, πρωτοστατεί σε
δυσβάσταχτα μέτρα κατά της πατρίδας μας την εποχή των
μνημονίων, σαμποτάρει την εξόρυξη υδρογονανθράκων
από την ΑΟΖ μας και οργανώνει διπλωματικές αποστολές
εναντίον μας. Εξοπλίζει την σύμμαχό μας γείτονα Τουρκία
και διατηρεί σιαμαίες σχέσεις από την εποχή του Κάιζερ
τον προ περασμένο αιώνα, στην διπλωματία, τις διεθνείς
σχέσεις παρακάπτοντας ή υποτιμώντας την χώρα που τους
έδωσε τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες και



ξέφυγαν από τις λιμναίες κατοικίες τους και την ανθρω-
ποφαγία, όταν εμείς ήδη είχαμε από τον 5ο αιώνα
π.χ.πολιτισμό, επιστήμη, φιλοσοφία και δημοκρατία!

Τώρα μάλιστα επανεξοπλίζεται και πάλι με το γιγάντιο
ποσό των 100 δις Ευρώ για να επαναλάβει κάποιος νέος
φύρερ, ένα νέο αιματοκύλισμα στον κόσμο, για να τιμωρη-
θούν και πάλι οι κακοί Έλληνες! Την έχουν στο αίμα τους
την βαρβαρότητα του πολέμου και την καταστροφή, όπως
και οι Τούρκοι. Αδελφοί Τουρανικοί λαοί είναι!

Ιστάμπεη, Καλκάγια, Αρπαλούκι, Παλουργιώνες,
Λίστε, Περιθώρι, Ρούπελ είναι τα ονόματα μερικών
οχυρών που πέρασαν στην αιωνιότητα, δοξάζοντας την
Ελλάδα και τους Έλληνες με τους ηρωικούς υπερασπιστές
τους!
Δόξα και τιμή σε αυτούς τους γενναίους Έλληνες
πατριώτες που αψήφησαν τις σιδερόφρακτες στρατιές
των Ναζί και αμύνθηκαν μέχρι τέλος! Αιωνία τους η
μνήμη!
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