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"Αναστήσου με το σπαθί στο ένα
χέρι και με την ασπίδα στο άλλο,
έτοιμος για τη μάχη με τον εχθρό
γύρω σου.
Η ώρα του συμβιβασμού και των
ατελείωτων
διαπραγματεύσεων
έχουν τελειώσει".

Οι παραπάνω λέξεις θα μπορούσαν να είχαν ειπωθεί σε μια παλιά αρχαία εποχή, όταν η
Ελλάδα αντιμετώπιζε κίνδυνο, υποδούλωση και εξόντωση. Όμως, όπως πάντα στις πιο
δύσκολες ώρες, ένας ηγέτης ανέκαθεν ανέβαινε από τις σκοτεινές σκιές και το χάος που
βασίλευε τη γη.
Άχ τα λέω με μεγάλη συγκίνηση και με βαριά καρδιά που χτυπάει πιο γρήγορα κάθε φορά που
ακούω ότι η Ελλάδα προσπαθεί να βρει το δρόμο της περνώντας μέσα από τον λαβύρινθο των
επίβουλων "εφιαλτών". (ΠΡΟΔΟΤΩΝ). Μην αφήνετε να σας εξουσιάζουν ανίκανοι πολιτικοί
άρχοντες και να οδηγούν την Ελλάδα σε περιπλανήσεις αλλά να βρείτε μέσα στην καρδιάς σας
και να θυμηθείτε ότι την περασμένη Κυριακή στις 4 Φεβρουαρίου 2018 η κυβέρνησή σας δεν
είχε τη δύναμη της θέλησης και το θάρρος να επιδείξει ηγεσία.
Όλοι ακούσατε τη μοναχική φωνή στην έρημο που φώναζε για να σώσει την Ελλάδα από
εξωτερικούς διαχειριστές και μια ανόητη κυβέρνηση που αρνείται να ακούσει τους ανθρώπους
της.
Ο Μίκης Θεοδωράκης στάθηκε στο ύψος του, παρόλο την ηλικία του, να επισημάνει τους
κινδύνους που θα αντιμετωπίσει ο λαός εάν δεν αντιδράσουν στα σφάλματα κρίσης της
ελληνικής κυβέρνησης και να τους υπενθυμίσουν ότι η Μακεδονία ήταν και παραμένει μέρος
της Ελλάδας.
Έλληνες όλων των εποχών έχυσαν το αίμα τους για την αρχαία τους γη και δεν απέφυγαν το
καθήκον τους προς στην πατρίδα. Αφήστε κατά μέρος τις ιδεολογικές σας διαφορές και
ενωθείτε ενάντια σε εκείνους που θέλουν να σας στερήσουν την αρχαία Μακεδονία που ήταν
και εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της Ελλάδας που γνωρίζουμε σήμερα.

Μην έχετε τον φόβο ως σύντροφό σας, ούτε να ευθυγραμμίζετε τον εαυτό σας με όσους
επιθυμούν να συμπεριλάβουν την κουλτούρα και τις παραδόσεις της ελληνικής κληρονομιάς με
δυνάμεις που ασκούν εξαιρετική πίεση για να το κάνουν. Αγωνιστείτε χωρίς την χρήση βία, με
κάθε τρόπο να καταδείξετε την οργή σας και να δείξετε την υποστήριξή σας για να κρατήσετε
την Μακεδονία Ελληνική και να μην περιπέσετε σε λύκους με ένδυμα προβάτων.
Ρίξτε τους καταχραστές της εξουσίας, αποκόψτε τον πολιτικό καρκίνο με τις δεξιότητες ενός
χειρουργού και ξεριζώστε τις καρδιές των πολιτικών χάρτινων τίγρεων. Μόνο τότε θα
καθαρίσετε την ελληνική γη από τα παράσιτα που σκοπεύουν να καταστρέψουν την Ελλάδα
που αγαπάει ο κόσμος. Διότι στο βάθος μέσα στο στήθος σας που είναι αδρανή για πολλά
χρόνια, βρίσκεται η καρδιά των λιονταριών και η δύναμη του ξεσηκωμού στων περιστάσεων.
Έλληνες δεν είστε μόνοι και οι εχθροί σου μπορεί να σας χλευάζουν και να σας ενοχλούν, αλλά
μέσα στο μυαλό τους φοβούνται μήπως ξυπνήσουν αυτό το αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα.
Όταν βρίσκεστε πίσω στο σπίτι μεταξύ των πρεσβυτέρων και εκείνων που είναι ακόμα
ζωντανοί για να θυμούνται τις εποχές που η Ελλάδα βρισκόταν μόνη της εναντίον ενός
επιτιθέμενου εχθρού, θυμηθείτε πως η Ελλάδα ήταν ενωμένη ενάντια στον κοινό εχθρό.
Αποκαταστήστε την υπερηφάνειά σας, την αυτοεκτίμησή σας και τη δύναμη της θέλησής σας
ώστε να συντρίψτε αυτούς που ζητούν να σας υποδουλώσουν. Κάνετε αυτό με ένα σωστό
τρόπο χωρίς την χρήση βίας ή διαταραχής και κάνετε τις διαδηλώσεις σας ειρηνικές. Θα
διαπιστώσετε ότι οι ένστολοι αστυνομικοί, στρατιωτικοί και δυνάμεις ασφαλείας θα σας
συμπαθήσουν και θα είναι μαζί σας εάν συμπεριφέρεστε ειρηνικά.
Αναζητήστε και βρείτε από ανάμεσά σας τους ηγέτες να κάνουν αυτό πραγματικότητα γιατί
κανείς δεν μπορεί να σας βοηθήσει εκτός από εσάς. Βγείτε από τις άνετες πολυθρόνες σας και
αγωνιστείτε τον καλό αγώνα για την Ελλάδα που σας έχει ανάγκη.
Μην ακούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις ψεύτικες αναφορές τους για το πάθος σας και
τη συμμετοχή σας διαδηλώνοντας για τα λάθη των κυβερνήσεων και αυτών που κυνηγούν την
αναγνώριση και δόξα. Κάνετε ό, τι είναι σωστό για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας και
αφήστε τους να τραγουδήσουν τους επαίνους του τι μπορείτε να πετύχετε αν είστε όλοι
ενωμένοι.
Σήμερα ο κόσμος σας παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον και μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε
αυτές τις απαραίτητες αλλαγές για να διατηρήσετε τον πολιτισμό, την κληρονομιά και τις
αρχαίες παραδόσεις που είναι μέρος της Ελλάδας όπως την ξέρουμε. Είναι γνωστό ότι κάθε
γενιά πρέπει να αγωνιστεί για αυτό που είναι δικαωμαικά δικό του και αυτό απαιτείται από
εσάς σήμερα. Ήρθε η ώρα να βγείτε από τα δεσμά και τα μέτρα λιτότητας που σας βαρύνουν.
Δεν έχει σημασία ποιος ευθύνεται, αξίζετε καλύτερα και ο κόσμος περιμένει την απόφασή σας.
Από τις ακτές του μεγάλου Νότιου Ωκεανού, των Βόρειων Καναδικών Βράχων και της καρδιάς
της Ευρώπης, οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο περιμένουν μεγάλα πράγματα από εσάς.
Παναγιώτης Αδάμης
Ανεξάρτητος δημοσιογράφος

