Η ουσία του Εθνικού μας προβλήματος: ο εθνοκτόνος και λαοκτόνος διχασμός
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Απόλυτη προϋπόθεση για την κατάκτηση τόσο της προσωπικής όσο και της συλλογικής Ελευθερίας, είναι η ΑΦΥΠΝΙΣΗ, δηλαδή η ανακάλυψη και η βίωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Σε προσωπικό, πολιτικό και κυρίως πνευματικό επίπεδο.
Η ουσία του Εθνικού μας προβλήματος: ο εθνοκτόνος και λαοκτόνος διχασμός.
ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα,
αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας,
προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου,
προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις (Προς Εφεσίους, στ’).

Οι Έλληνες, ως σοφοί πολεμιστές και υπέρτατοι πρόμαχοι της παγκόσμιας Ελευθερίας και της Γνώσης, βρίσκονται, ήδη από το 8.500 π.Χ., (εισβολή Ατλάντων, νίκη Αθηναίων, Πλάτωνος Τίμαιος) σε συνεχή και λυσσαλέα σύγκρουση με “τας αρχάς και τας εξουσίας, προς τους
κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου”. Τα σύγχρονα όργανα του παγκόσμιου σκότους, της πανάρχαιας βαρβαρικής τάξης πραγμάτων, ακούνε στο όνομα: μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία,…), Νέα Εποχή, Νέα Τάξη Πραγμάτων, Εβραιομασονία, ΝΑΤΟ,
Ευρωπαϊκή Ένωση, Τριμερής, Λέσχη Βίλτεμπεργκ, G8, ΔΝΤ, ΟΗΕ, Αποκρυφισμός, Οικουμενισμός (οι κεφαλές του θηρίου).
Η Κύπρος, ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο της Ανατολικής Μεσογείου, ως ζωτική βάση των “Βρετανών” και του συστήματος παγκόσμιας παρακολούθησης όλων των επικοινωνιών, Echelon, ως ζωτικός χώρος και ζώνη ασφαλείας του σιωνιστικού Ισραήλ, έπρεπε να βρίσκεται κάτω
από αυστηρό και ασφυκτικό σιωνιστικό γεωστρατηγικό και πολιτικό έλεγχο. Ο Ελληνισμός της Κύπρου έπρεπε να εξουδετερωθεί και –ή δυνατόν– να εξαφανιστεί. Αν το 1974 οι αγγλοαμερικανοί μπορούσαν να στείλουν τα marines για να καταλάβουν την Κύπρο, ΔΕΝ θα έστελναν
τον τουρκικό Αττίλα να κάνει το αποτρόπαιο έγκλημα. Έτσι ενορχηστρώθηκε ο κατευθυνόμενος εθνικός διχασμός η προδοσία και ο Αττίλας. Σήμερα, το σύμβολο της πραγματικής κατοχής βρίσκεται πρωτευόντως στην κορυφή του Τροόδους (βρεττανικά κατοχικά radar) και μόνον
δευτερευόντως στον Πενταδάκτυλο (βρωμισμένη σημαία του κατοχικού ψευδοκράτους της “TΔBK”). Η Τουρκία υπήρξε ο πραγματικός αυτουργός του εγκλήματος του ’74. Ο ηθικός αυτουργός αυτού του βάρβαρου εγκλήματος είναι και παραμένει η παγκόσμια ιεραρχία του
σκότους. Σήμερα, σύσσωμη η ηγεσία του σάπιου και ξενοκίνητου κομματικού κατεστημένου της Κύπρου, ενισχυμένη και αποθρασυμμένη, μετά και την αποτυχία του Κινήματος της Αφύπνισης (εθνική τραγωδία στο Μαρί, δολοφονία των 13 ηρώων) όχι μόνον αναγνωρίζει τα
τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και αθωώνει πανηγυρικά την κατοχική Τουρκία αλλά στρώνει και το χαλί για την ευρωπαϊκή της πορεία’ Ενώ θα έπρεπε να στείλει την Τουρκία να δικαστεί στα διεθνή δικαστήρια για πολλαπλά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: εθνοκτονία,
εποικισμό και εθνοκάθαρση. Αφού η Κύπρος, μέσω τρόϊκας, ξεπουλήθηκε οικονομικά στην διεθνή δικτατορία των παγκόσμιων τοκογλύφων, θα ξεπουληθεί και εθνικά. Και τώρα και πριν κυβερνήσεις ανδρεικέλων,
αναζητούν διεθνώς μαστρωπούς για την Αφοδίτη και τα οικόπεδά της. Οι παραλείψεις τους είναι και το οφθαλμοφανές μέτρο της προδοσίας τους. Και ο Ελληνικός Κυπριακός λαός, στην συντριπτική του πλειοψηφία, άβουλος κι απαθής, διχασμένος κι αποπροσανατολισμένος,
χωρίς διεθνείς συμμαχίες και ερείσματα, περιμένει αδρανής την τελική πράξη της εκτέλεσής του’ μιαν εκτέλεση που καθημερινά προσυπογράφει με τον αλλοτριωμένο, καταναλωτικό, αφελληνισμένο και δυσσώδη τρόπο “ζωής” του.
Η λύση του Εθνικού μας προβλήματος είμαστε ΕΜΕΙΣ !
Η στρατηγική του αντιπάλου ήταν και είναι το “Διαίρει και βασίλευε”. Εμείς συντρίβουμε την στρατηγική του αντιπάλου. Διαλύουμε την απομονωση που μας χωρίζει, σπάμε τους προσωπικούς και τους ιδεολογικούς μας περιορισμούς. Βγαίνουμε από το καβούκι του ατομισμού,
του διχασμού και της ιδιωτείας και ΖΟΥΜΕ ! Ζούμε συλλογικά και ελληνικά, ζούμε ορθόδοξα και εκκλησιαστικά! Ο Θεός ενώνει. Αναζητούμε τους συμμάχους μας, τους άξιους Έλληνες. Διαγράφουμε από το λεξιλόγιό μας όλα τα κόμματα και όλες τις διχαστικές δομές.
Μαθαίνουμε και μιμούμαστε, εμπράκτως και βιωματικώς, τα αθάνατα ελληνικά πρότυπα ήθους, αρετής και φιλοπατρίας. Ανασταίνουμε εκ των ενόντων τις Ελληνικές Κοινότητες (Σχολείο-Εκκλησία-Δημογεροντία). Αυτοοργανώνουμε τη ζωή μας ελεύθερα: Κοινωνίες ανθρώπων σε
κοινωνία με το Θεό. Δήμος θεούμενος. Κάθαρση-φωτισμός-θέωση. Άθληση-μάθηση-προσευχή: Σώμα-ψυχή-πνεύμα. Πράττουμε’ ΔΕΝ αερολογούμε. Με θυσιαστικήν Αγάπη και αλληλεγγύη, ενωνόμαστε πάνω σε στέρεες αξιακές βάσεις. Δημιουργούμε πολιτική, οικονομική,
μαχητική και πνευματική ισχύ. Με μία και μοναδική ιδεολογία: την Ελευθερία. Ελεύθεροι και απροσκύνητοι, χτίζουμε μεθοδικά και βήμα-βήμα την ανάσταση του Τρόπου μας, που θα φέρει και την ανάσταση του Τόπου μας. Εμείς, με όλο μας το ΕΙΝΑΙ, ζωγραφίζουμε το όραμά
μας με πίστη και ο Θεός το κάνει πραγματικότητα. Γινόμαστε πάλι Έθνος Λεόντων. Αντάξιο των ηρώων εθνομαρτύρων της ΕΟΚΑ. Συνάπτουμε οικονομική και στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία και το Ορθόδοξο Τόξο. Εξοπλιζόμαστε με υποβρύχια, S-300 και αεροπορία.
Καραδοκούμε. Αρπάζουμε την κατάλληλη ευκαιρία και πετάμε τον κατακτητή πίσω στη θάλασσα. Η απόλυτη προϋπόθεση της εθνικής Αναστάσεως, είναι η πνευματική ΑΦΥΠΝΙΣΗ. Με ακράδαντη πίστη στο Θεό, τασσόμαστε πίσω από την Υπέρμαχο Στρατηγό του Γένους μας
και διακηρύσσουμε ότι η δραστική παρουσία και ενός μόνον ΕΛΙΚΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ αρκεί για να ανατρέψει την εις βάρος της Ελληνικής Ανθρωπότητος συντελούμενη γενοκτονία. Κι αν είναι γραπτό να χαθούν όλα, ας μείνει σε μας η τιμή και η δόξα του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ! ‘Η
ΤΑΝ ‘Η ΕΠΙ ΤΑΣ ! Επικρατέειν ή Απόλλυσθαι ! “Και εδόθη αυτω στέφανος, και εξήλθε νικών και ίνα νικήση” και ενίκησεν. “Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε· αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον”.
__________________________

Δοξα και Τιμή στους αθανάτους Ήρωες του ’74.
Δοξα και Τιμή στους Ήρωες της ΕΛΔΥΚ.
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ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ.
ΑΠ-ΕΛΕύ-ΘΕΡώ-ΤΙΚό ΔΟΓΜΑ ΤΩΡΑ ΙΣΧΥΡΟ.
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΜΥΝΑ ΠΑΛΛΑΪΚΗ.
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Η ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ: Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ.
ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ, ΙΕΡΗ, ΕΞΩ ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ ΚΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΕΛΛΑΣ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ !
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