
ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ, ΝΑ ΦOBHΘΕΙ Ο
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ!

Αν θέλεις να δεις το παρόν ενός λαού, ή ενός προ-
σώπου δες την ιστορία του και το προφίλ του, δηλ. το
παρελθόν του!

Ο Ελληνισμός μέσα από ιστορικά και πολιτιστικά
γεγονότα, με ιστορία τουλάχιστον 3.000 και πλέον ετών,
που μόνο επιστήμη και πολιτισμό έχει να επιδείξει, είχε
από τον 11ο μ.χ.αιώνα και μετά την ατυχία να έχει
γείτονα ένα βάρβαρο και αιμοσταγή λαό που ξεκίνησε
από τις στέπες της Μογγολίας και τις περιοχές των
χωρών της Τουράν και μετακινήθηκε σε νομάδες δυτι-
κά, σφάζοντας, καταστρέφοντας από ότι πολιτιστικό
έβρισκε μπροστά του, ήλθε και εγκαταστάθηκε στην
από αρχαιοτάτων χρόνων, Ελληνική Μ. Ασία, στην
αρχή ως Σελτζούκοι Τούρκοι και μετά ως Οθωμανοί. Οι
Έλληνες τότε Βυζαντινοί αυτοκράτορες της Μ. Ασίας
δεν εκτίμησαν με την δέουσα σοβαρότητα αυτόν τον
τρομερό κίνδυνο και στις μάχες τότε που ακολούθησαν
στο Μάντζικερτ(1071) και στο Μυριοκέφαλο(1176)
ηττήθησαν  στρατιωτικά και έδωσαν έτσι το δικαίωμα
στον βάρβαρο αυτό λαό να εγκατασταθεί οριστικά στα
Αγιοτόκα και μοσχοβολιμένα με πολιτισμό, προκοπή
και Αγίους αυτά χώματα!

Στην συνέχεια έχοντας ως θρησκευτικό οδηγό τον
Μωάμεθ και όργανο το σπαθί, ως σπαθήτες ιππείς,
ξεχύθηκαν σιγά σιγά στις  χώρες της τότε Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, την οποία και διαδέχθηκαν, φτάνοντας
μέχρι τα τείχη της Βιέννης, στην Αυστρία!



Η τρομοκρατημένη δύση, μπόρεσε να ανακόψη τότε
την επέλαση του πολεμικού και βάρβαρου αυτού λαού,
όταν το αποφάσισε και συμμάχησε το 1571 στην
γνωστή ναυμαχία της Ναυπάκτου(LEPANDO).

Κληρονομώντας τα πλούσια στρατηγικά εδάφη,
την διπλωματία του Βυζαντίου και διατηρώντας πάντα
μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, επενδύοντας στην
ασυνεννοησία των χριστιανικών λαών, το έγκλημα,την
αρπαγή και την καταστροφή κατόρθωσε όλους αυτούς
τους αιώνες, να μας κλέψει τα εδάφη αυτά, τον πολιτι-
σμό και την ιστορία μας και να εδραιωθεί στα χώματα
αυτά, έχοντας πάντα ως ιδέα και σύνθημα: την σφαγή,
τις κρεμάλες, την ληστεία και την καταστροφή, εξισλα-
μίζοντας σιγά σιγά και επιστημονικά, χιλιάδες λαών της
πάλαι ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας!

Μόνο κατά την εποχή της 400χρονης δουλείας,
εξισλαμίστηκαν τουλάχιστον 1.500.000 Ελληνόπαιδες,
χωρίς να μπορούμε να υπολογίσουμε μετά την
Μικρασιατική καταστροφή πόσοι Έλληνες εξισλαμίστη-
καν όταν εγκλωβίστηκαν στα χωριά τους, ή παρέμειναν
στις εστίες τους για διάφορους λόγους! Οι ίδιοι οι
Τούρκοι εξετάζοντας επιστημονικά σήμερα το DNA
τους βλέπουν ότι κατά 50 ως 60% προέρχονται από
Έλληνες, 30 με 40% από άλλους λαούς, δηλαδή:
Κούρδους, Αρμένιους, Ασσύριους,Τσερκέζους και μόνο
ένα 10% είναι αμιγώς Τούρκοι! Εξάλλου αν παρατηρή-
σουμε τα πρόσωπά τους σήμερα, βλέπουμε ότι οι
περισσότεροι Τούρκοι έχουν Ελληνικά χαρακτηριστικά
και ελάχιστα Μογγολικά!

Φτάνοντας στο τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του
20ου και σχεδόν εκατό χρόνια μετά την Ελληνική επα-



νάσταση και την ανεξαρτησία πολλών λαών της Βαλκα-
νικής, αρχίζει με την καθοδήγηση των Γερμανών του
Κάϊζερ, η καταστροφή των λαών της Μ. Ασίας, με το
σύνθημα: << Η Τουρκία μόνο για τους Τούρκους!>>

Έτσι και με την Μικρασιατική καταστροφή το 1922
(που μόνο με την κατάληψη της Βασιλεύουσας το 1453
μπορεί να συγκριθεί) και την Ανταλλαγή των πληθυσ-
μών το 1924 μονό 1.500.000 από τα 4.800.000 Ελλήνων
συμπατριωτών μας,(απογραφή το 1918) μπόρεσαν να
γλιτώσουν από το Τούρκικο μαχαίρι και να ενισχύσουν
τον πληθυσμό της μητροπολιτικής Ελλάδος που ήταν
τότε μόνο 4.000.000 με νέο αίμα, προκοπή, εργασία και
πολιτισμό. Πολλοί μπόρεσαν και διέφυγαν στις Παρευ-
ξείνιες χώρες και εγκαταστάθηκαν εκεί οριστικά.

‘Εκτοτε η Τουρκία δεν συμμετείχε σε κανένα
πολεμικό γεγονός και λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό
αύξησης του πληθυσμού με τις Τουρκάλες να γεννούν
τρία και τέσσερα παιδιά κατά μέσο όρο, έφτασαν να
αριθμούν σήμερα 85.000.000 και πλέον εκατομμύρια και
λαμβάνοντας υπόψη την σωβινιστική και επεκτατική
πολιτική της, άρχισε να γίνεται επικίνδυνη για τους
γύρω λαούς και ειδικά τη χώρα μας, μια και είμαστε
γείτονες. Μη μετέχοντας στον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο
που ιδέες όπως ο φασισμός και ο ναζισμός συνετρίβη-
σαν, παρέμεινε με τις ιδέες του φασισμού, του μιλιτα-
ρισμού και επεκτατισμού του μεσοπολέμου πριν του
1940. Είναι ιδέες και σκέψεις που και σήμερα εμφορεί-
ται το σύνολο του πολιτικού κόσμου στην Τουρκία, τις
οποίες ενστερνίζεται, πιστεύει και εφαρμόζει, τόσο με
τους γύρω λαούς, όσο και με την πατρίδα μας.



Ο πρόξενος της Αμερικής από το (1911-1917) και
από το (1919-1922) στην Σμύρνη George Horton, σε μία
δραματική επιστολή προς το προϊστάμενο του
Υπουργείο των Εξωτερικών τότε και με την ευκαιρία της
παράδοσης της Ευρωπαϊκής Θράκης με την
Κωνσταντινούπολη που παρέδωσαν οι σύμμαχοι στον
Κεμάλ, ως αποζημίωση για την αποτυχημένη
Μικρασιατική Ελληνική εκστρατεία, είχε γράψει σε
δραματικό τόνο. <<Εάν οι Τουρκία παραλάβει την
Θράκη και αποκτήσει ερείσματα στην Ευρώπη, η
Βαλκανική δεν θα έχει ειρήνη ποτέ>>.Πόσο αληθινός
προφήτης και οξυδερκής διπλωμάτης ήταν και πόσο
μακριά έβλεπε!

Έτσι εδώ και κάποια χρόνια βλέπουμε:
1-  Αν και είναι στο ΝΑΤΟ να απειλή την Ελληνική
Δυτική Θράκη, υποκινώντας την Μουσουλμανική
μειονότητα και να διεκδικεί την Βόρεια Ελλάδα μέχρι
την Μέση.
2-  Να υποκινεί την Μουσουλμανική μειονότητα της
Βουλγαρίας, με επέκταση στην Βουλγαρική Θράκη,
αλλά και υποκινώντας την Σόφια κατά της Ελλάδος.
3-  Να υποστηρίζει διπλωματικά και στρατιωτικά τα
Σκόπια και να τους υποκινεί σε εξοργιστικές διεκδική-
σεις κατά της Μακεδονίας μας.
4-  Να εξοπλίζει και να κατασκευάζει βάσεις στην
Αλβανία και να μας απειλεί με το λεγόμενο Μουσουλ-
μανικό τόξο.

Απώτερος και αντικειμενικός σκοπός της Άγκυρας
είναι ο κατακερματισμός της Ελλάδος!
Η ψευδεπίγραφη ευρωπαϊκή ταυτότητα της Άγκυρας
που της επέτρεψε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ το 1952 και



να αναλάβει το ρόλο του χωροφύλακα της Δύσης στην
Εγγύς Ανατολή, ως και η πρόσκαιρη αποχώρηση της
Ελλάδος από το ΝΑΤΟ με τα γεγονότα της εισβολής
στην Κύπρο το 1974, που το ΝΑΤΟ της έδωσε το
δικαίωμα ελέγχου του μισού Αιγαίου, έστω και πρό-    .
σωρινά. Το λάθος της Ελλάδος να μην αντιδράσει το
1996 στα Ίμια, ενώ είχε στρατηγικό πλεονέκτημα και η
στην συνέχεια η παρέμβαση των Αμερικανών, να τα
βρουν οι δύο σύμμαχοι, που κατέληξε με την συμφωνία
της Μαδρίτης το 1997, συνέβαλε στην γριζοποίηση του
Αιγαίου, με την αμφισβήτηση των Ελληνικών δικαίων.
Έχοντας οι Τούρκοι το λεγόμενο στρατηγικό προηγού-
μενο από τα Ίμια επανήλθαν αμέσως από το 2001 και
με  αμφισβητήσεις της κυριότητας των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου και μετά με την αποστρατικοποίη-
ση, στήνοντας σκηνικό εισβολής στα νησιά, χρησιμο-
ποιόντας το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ
υπό τον μανδύα της δήθεν αυτοάμυνας! Για να ανα-
γκαστούμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τα
νησιά, όπως έκανε και η Χούντα με την Κύπρο το 1967
με την απόσυρση της Μεραρχίας από  την Κύπρο, που
είχε δύναμη σώματος, με αποτέτο 1974 να εισβάλει
στην Μεγαλόνησο(αβρόχοις ποσί) και μουσικής και
οργάνων!

Η κορύφωση όλων αυτών των επιθετικών ενερ-
γειών, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, παίρνοντας ως
παράδειγμα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Την ασυνεννοησία της Ε.Ε. και γενικά της Δύσης και
του ΝΑΤΟ να αποφασίσουν για την συγκρότηση μιας
δυνατής αποτρεπτικής δύναμης, ως και τα οικονομικά
συμφέροντα που έχουν οι ισχυρότερες οικονομικά



χώρες της Δύσης στην Τουρκία, την κάνουν να
αποφασίζει μόνη της και να πατάει σε δύο βάρκες, μία
με την Δύση και μία με την Ρωσία!

Εκείνο που έχει σημασία και θα πρέπει να προσεκ-
τεί ιδιαίτερα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου στη
χώρα μας και αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις και
μελετώντας την ιστορία και τα γεγονότα των τελευταίων
πενήντα χρόνων, είναι ότι το σύνολο του πολιτικού
κόσμου στην Τουρκία έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια
την συρρίκνωση του Ελληνισμού, τόσο στην Κύπρο,
όσο και στο Αιγαίο και την Θράκη. Εξοπλίζονται
πυρετωδώς, από δικές τους πολεμικές βιομηχανίες με
ταχύτατους ρυθμούς και εισαγωγή στρατιωτικής τεχνο-
λογίας αθόρυβα από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα
σήμερα το 75% των εξοπλισμών της Τουρκίας να
καλύπτεται από την εγχώρια βιομηχανία, κάνοντας και
εξαγωγές τριών και πλέον δις δολαρίων, κυρίως σε
μουσουλμανικές χώρες!

Έχοντας ένα υπερφίαλο και αλαζόνα ηγέτη ως
πρόεδρο(Έλληνα εξωμότη τη καταγωγή) από την
Ριζούντα του Πόντου, εδώ και είκοσι χρόνια, όντως
χαρισματικό, κατάφερε να δημιουργήσει όλα αυτά τα
χρόνια, μια τεράστια βιομηχανική δύναμη,(φτιάχνει
ακόμη και δικά της αυτοκίνητα), με είκοσι και πλέον
αυτοκινητοβιομηχανίες να συναρμολογούν  και να
κατασκευάζουν αυτοκίνητα(έναντι καμία στην
Ελλάδα)με προστιθέμενη αξία πάνω από 75% ως και
μια αξιοθαύμαστη πολεμική βιομηχανία: με ναυπη-
γήσεις πολεμικών πλοίων, τεθωρακισμένων
οχημάτων,droneς,UAV, όπλων πεζικού, πυραυλική
τεχνολογία, υποβρύχια UAV και τώρα με την



δημιουργία τριών πυρηνικών εργοστασίων αξίας 75 δις
δολαρίων με τεχνική βοήθεια της Ρωσίας, για επάρκεια
ενέργειας και τον εμπλουτισμό ουρανίου, για την κατα-
σκευή ατομικής βόμβας!

Και εμείς την αντιπαραθέτουμε απέναντι σε αυτή
την περιφερειακή υπερδύναμη, που θα γίνει σε λίγα
χρόνια. Μια πολεμική βιομηχανία φθίνουσα εδώ και
αρκετά χρόνια που ψάχνει να βρει αγοραστές, χωρίς
φαντασία και μέλλον. Την 10ετία του 1990 κατασκευά-
ζαμε τεθωρακισμένα οχήματα <<Λεωνίδας>> και οχή-
ματα για τον στρατό ξηράς, για να τα εγκαταλείψου-
με αργότερα! Επαναπαυθήκαμε στην Ε.Ε. και στην
ασφάλεια του ΝΑΤΟ ανεξάρτητα αν δαπανούμε το 2%
του ΑΕΠ για εξοπλισμούς και προσπαθήσαμε να
ξημερώσουμε το θηρίο με πολιτιστικές εκδηλώσεις και
μπόλικα λαϊκά ταρατατζούμ. Αν και ξέρουμε ότι η
Τουρκία λογικεύεται μόνο με την δύναμη των όπλων
και το μαχαίρι!

Κάθε μέρα παρακολουθούμε εμβρόντητοι την επί-
σημη φρασεολογία Τούρκων πολιτικών και όχι μόνο να
μας απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας
μας, να κάνουν παραβιάσεις, να μην σέβονται συνθή-
κες που οι ίδιοι υπέγραψαν και μόνο το τελεσίγραφο
πολέμου να απομένει, παρά την ακρίβεια και τον
πληθωρισμό τους, που είναι πάνω από 85%! Έκαναν
και παραγγελίες οπλικών συστημάτων τουλάχιστον
κατά 26 δις δολάρια!
Έστω και στο και πέντε ο μεγάλος Θεός φώτισε την
πολιτική ηγεσία μας, και ενήργησε τάχιστα διπλω-
ματικά με την δημιουργία συμμαχιών και στρατιωτικά



με εξοπλισμούς τουλάχιστον 14 δις ευρώ, επαναφέρο-
ντας σε βάθος δέκα ετών την στρατιωτική ισορροπία
ακόμη και υπεροπλία στο Αιγαίο! Και οφείλουμε να το
πιστώσουμε στην σημερινή κυβέρνηση, παρά την
ακρίβεια και τον πληθωρισμό που βασανίζει και κατα-
τρώγει τον λαό μας!

Oι  εκάστοτε πολιτικές μας ηγεσίες, οφείλουν
πολλά ακόμη να κάνουν για να ενισχύσουν την
παρουσία της χώρας μας τοπικά και περιφερειακά,
όπως:
1- ενίσχυση της οικονομίας μας, με επενδύσεις και ανα-
πτυξιακά προγράμματα σε επίπεδο ΣΔΙΤ και Holding.
2- Ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας με δικό μας
know how, Hοlding κ.λ.π. ώστε να κατασκευάζονται το
μεγαλύτερο πλήθος των οπλικών συστημάτων στη
χώρα μας, να γίνεται έρευνα, για να μπορέσουμε
κάποτε να γίνουμε αυτάρκεις και να εξάγουμε τεχνολο-
γία  που θα μας αποφέρει πολύτιμο συνάλλαγμα, αλλά
και θέσεις εργασίας.
3- Αύξηση της οροφής στο προσωπικό των ειδικών δυ-
νάμεων και των πεζοναυτών,με αύξηση της θητείας,
ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των διακοσίων χιλιά-
δων ανδρών, ικανών να συμπληρωθούν όλα τα κενά σε
όλη την επικράτεια, ή να χειραφετηθεί ο θεσμός των
εφέδρων κατά τα πρότυπα του Ισραήλ, που μπορεί να
συγκεντρώνει 1.500.000 άνδρες σε 24 ώρες!
4- Αύξησης της οροφής και διαθεσιμότητας του αερο-
πορικού όπλου στα 400 αεροσκάφη, με το ανάλογο πυ-
ραυλικό εξοπλισμό. Ομοίως και του Ναυτικού όπλου σε
διπλάσιες μονάδες.



5- Προμήθεια όπλων μακρού βελινεκούς: Scalp, brah-
mos, MLRS, επάκτια πυραυλικά συστήματα αντι-
πλοϊκών πυραύλων NSM μικρού, μεσαίου και μεγάλου
βεληνεκούς, που να κάνουν δύσκολη την παρουσία
ναυτικών μονάδων της Τουρκίας στο Αιγαίο και
αναζήτηση πυρηνικής αποτρεπτικής τεχνολογίας!
6- Σύσταση συμβουλίου think tank(δεξαμενών σκέψεις),
ή επιτροπής σοφών, από τους ε.α. αρχηγούς και των
τριών όπλων και με έμπειρους διπλωμάτες και πανεπι-
στημιακούς, να υποβάλλουν στην εκάστοτε κυβέρνηση
μας προτάσεις για την εξωτερική πολιτική  μεσοπρόθε-
και μακροπρόθεσμα.
7- Θέσπιση κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας της Ε.Ε.
( λόγω ειδικών συνθηκών)φόρου 5% επί της εισαγωγής
οινοπνευματωδών ποτών, καπνικών  και ειδών πολυ-
τελείας, υπέρ των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να εξοπλί-
ζεται ο Ελληνικός Στρατός γρήγορα και άμεσα και με
σύγχρονο οπλισμό, όπως περίπου κάνουν και οι
Τούρκοι και να μην εξαρτάται από τις αποφάσεις της
Ε.Ε. και του( ιερατείου) των Βρυξελλών.
8- Ενίσχυση των διπλωματικών αποστολών παγκοσμί-
ως με άριστους διπλωμάτες, για να προβάλλονται τα
δίκαια και  ιστορία της πατρίδας μας πιστικά  παγκο-
σμίως!
9- Επέκταση της ΑΟΖ τώρα άμεσα στα 12 ναυτ. μίλια,
σε εφαρμογή των αποφάσεων για το δίκαιο των
θαλασσών, για να προλάβουμε την βουλιμία και τις
αρπακτικές διαθέσεις της γείτονος Τουρκίας, που τα
θέλει όλα δικά της με την ανασύσταση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και της Γαλάζιας πατρίδας, όπως την
ονειρεύονται τα αρπακτικά της Άγκυρας!



10- Την αρχαία εποχή είμαστε μια μεγάλη δύναμη γιατί
είχαμε καταστήσει τη χώρα μας το κέντρο του διαμετα-
κομιστικού εμπορίου Ανατολής και Δύσης. Γιατί και
σήμερα να μην κάνουμε το ίδιο πράγμα και με ειδικές
συμφωνίες και συμμαχίες πάνω στα ενεργειακά για
αέριο, πετρέλαιο,ρεύμα, να μην καταστήσουμε και πάλι
τη χώρα μας κέντρο γεωστρατηγικού ενεργειακού
ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο με όμορες
χώρες αντίπαλες των γειτόνων μας, όπως: η Αίγυπτος,
το Ισραήλ, η Κύπρος, μέρος της Λιβυής κ.λ.π.
Ιστορικά αποδεικνύεται ότι όποτε είχαμε καλλιεργήσει
τέτοιες συνεργασίες και παρατάσαμε ισχυρέςστρατιω-
τικές δυνάμεις και δυνατή διπλωματία,όπως το (1912-
1913) είμαστε σεβαστοί στους φίλους και τρομεροί
στους εχθρούς μας.
11- Αξιοπρεπείς αμοιβές στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεών μας, για μία αξιοπρεπή διαβίωση, λαμβά-
νοντας πάντα υπόψη το ιδιόρρυθμο και τις δυσκολίες
που απαιτεί το στρατιωτικό επάγγελμα, ανά την
επικράτεια!
Συμβιβασμός και η υποχώρηση (ένεκα τοιούτων και δια
ταύτα )με ένα άρπαγα, βάρβαρο και πονηρό γείτονα
φέρει πιο κοντά τον πόλεμο και την καταστροφή.
Πρέπει κάποτε να μάθουμε να ενεργούμε άμεσα και
δυναμικά, όταν παραβιάζονται τα σύνορά μας! Το
χάϊδεμα και η επίκληση των διεθνών συνθηκών,
λαμβάνεται ως αδυναμία από την απέναντι όχθη του
Αιγαίου. Και δίνουμε λάθος μηνύματα!

Η συγκέντρωση τόσων πολλών ειδικών, σοφών
και κολοκυθ……….λόγων, που δεν ξέρουμε καν αν
έχουν υπηρετήσει κανονικά την στρατιωτική τους



θητεία, ή έχουν πιάσει ποτέ πολεμικό όπλο, στα
τηλεοπτικά πάνελ μάλλον ζημιά κάνει στα εντεινόμενα
προβλήματα με την Τουρκία, ειδικά την εποχή αυτή. Ας
αφήσουν επιτέλους τον στρατό να κάνει την δουλειά
του, την οποία γνωρίζει πολύ καλά!

Τα μόνα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία,
είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και η ΑΟΖ. Δεν
έχουμε απολύτως τίποτα άλλο προς συζήτηση, με
κύρια απαίτηση να φύγει ο Τουρκικός κατοχικός στρα-
τός από την Κύπρο μας, σε εφαρμογή των αποφάσεων
του ΟΗΕ και να επεκτείνουμε της ΑΟΖ μας στα 12 ν.μ.
Χωρισμός του Αιγαίου, ή συνεκμετάλλευση και τα περί
Γαλάζιας πατρίδας για τους Τούρκους, πρέπει να κοπεί
οριστικά από το λεξιλόγιό τους, όπως και η αναθεώρη-
ση (επέκταση)προς τα δυτικά.

Ο μακαριστός Χριστόδουλος, γνωρίζοντας όσο
λίγοι την εξωτερική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας,
ως και την διεθνή πολιτική, πάντοτε ως προφήτης
επαναλάμβανε:  << Οι φίλοι και σύμμαχοι μας
υπολογίζουν, όταν είμαστε γενναίοι και διεκδικητικοί.
Εάν είμαστε καρπαζοεισπράκτορες, δεν μας υπολογίζει
κανείς!>> Μας έκλεψαν τα πάντα οι γειτόνοι μας
Τούρκοι: τα ιστορικά εδάφη μας, τον πολιτισμό μας, την
διπλωματία  μας, τα ιερά μας, τα παιδιά μας, το είναι
μας. Τα θέλουν όλα οι βάρβαροι της Μογγολίας και μας
φοβερίζουν ως αρχικλέφτες επιστήμονες που είναι, για
να φοβηθούμε εμείς οι νοικοκυραίοι και να γίνουμε
δορυφόροι τους, ή να παραιτηθούμε από τον τόπο μας
και την ιστορία μας! Θα τους το επιτρέψουμε;   Μήπως
ήρθε καιρός να διεκδικήσουμε  και εμείς τα δίκαια μας;
Μας προκαλούν καθημερινά. Μήπως ήρθε ο καιρός να



κάνουμε εμείς τα μεγάλο επόμενο βήμα και να τους
στείλουμε από εκεί που ήρθαν. Στην Κόκκινη Μηλιά,
κατά τους Άγιους Πατέρες μας. Γένοιτο!
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