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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟ-ΙΣΜΑΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΤΙΖΟΥΝ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ «ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ

Ισλαμική πλημμυρίδα 750.000 Μουσουλμάνων στην Αθήνα 
και συνολικά 1.000.000 σε όλη την Ελλάδα

ΠΙΕΖΕΙ Ο ΜΠΑΓΙΣ ΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ

   Όλο το  μυστικό σχέδιο της Τουρκίας για δημιουργία και ποδηγέτηση μια  γιγάντιας 
Μουσουλμανικής φιλοτουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα, άφησε πρόσφατα άθελά του 
να διαφανεί ο έμπιστος Υπουργός Επικρατείας του Ερντογάν Εγκεμέν Μπαγίς, αρμόδιος 

για τα ζωτικά Ευρωπαϊκά Θέματα της Τουρκίας!
   Με δηλώσεις του στη Χουριέτ (17-11-2010)  από τις Βρυξέλλες και 
με  αφορμή  το  Μουσουλμανικό  «Κουρμπάν  Μπαϊράμ»  και  τις 
οργανωμένες δημόσιες «προσευχές» χιλιάδων Μουσουλμάνων 
στην Αθήνα,  ο  Μπαγίς  παραπονέθηκε  για  τη  μη ύπαρξη  τζαμιού 
στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου θα ήθελε να προσεύχεται  όπως 
είπε και ο ίδιος:
   «Αναγκάσθηκα να πετάξω για τις Βρυξέλλες (από την Αθήνα 
όπου βρισκόταν προηγουμένως) επειδή σε αυτό το μέλος της Ε.Ε. 
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δεν έχει δοθεί η άδεια κατασκευής τζαμιού, ώστε να μπορέσω να κάνω την προσευχή 
μου» τόνισε με νόημα!

   Η δήλωση αυτή, αποκαλύπτει ακριβώς τους απώτερους σκοπούς των Τούρκων, που 
θέλουν  Τζαμί  για  να  φιγουράρουν  κάθε  τόσο  στην  Ελληνική  Πρωτεύουσα  ως 
προστάτες των Μουσουλμάνων της Αθήνας, μπαίνοντας οι ίδιοι σαν αφεντικά μέσα, 
για  να  το  «εκτουρκίσουν»  εξ  αρχής, μαζί  με  τους  ανθρώπους  του!  Άλλωστε  έχουν 
ειδικότητα στο να αρπάζουν συνειδήσεις… Έχουν βέβαια και το «know how» από τη «Μεγάλη 
Τουρκική Σχολή της Θράκης», δηλαδή το διαβρωτικό Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

   Οι  Τούρκοι  θέλουν  όχι  απλά  να  εμφανιστούν,  αλλά  να  καταστούν  ηγέτες  των 
Μουσουλμάνων  της  Αθήνας,  ενοποιώντας  σε  συμπαγή  και  υπάκουη  μάζα  τη  νέα 
γιγάντια μουσουλμανική «μειονότητα» που κτίζουν τόσο μεθοδικά!
   Αρκεί  να  σκεφτεί  κανείς  πόσες  δεκάδες  χιλιάδες  Μουσουλμάνοι  φτάνουν  στην 
Ελλάδα  από  Τούρκους  «δουλεμπόρους»,  ανθρώπους  του  παρακράτους  και  του 
συστήματος, που ποτέ δεν τους συλλαμβάνει η Άγκυρα… ούτε στην επικράτεια, ούτε 
στα τόσο καλά φυλαγμένα σύνορά της!
   Πρόκειται για συστηματική προώθηση Μουσουλμάνων μεταναστών και διοχέτευσή 
τους στην Ελλάδα, με ένα σκοπό! Την ίδια την Άλωσή της από μέσα!
   Παρακάτω θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά ο παγκόσμιος σχεδιασμός της Τουρκίας, στον 
οποίο οι χώρες προέλευσης των μεταναστών αυτών, θα υπαχθούν σε ένα κοινό Τουρκο-
Ισλαμικό κράτος, υπό την φωτισμένη ηγεσία της Άγκυρας…

ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΧΑΛΚΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
   Στην κατεύθυνση του Τζαμιού κινείται η συνέντευξη του Μπαγίς στην ΝΕΤ (17-11-2010), 
όπου  για  πρώτη  φορά  η  Τουρκία  αποσυνδέει  τη  Χάλκη  από  τη  Θράκη  και  τους 
Ψευτομουφτήδες και τη συνδέει με Τζαμί στην Αθήνα:

   Ερώτηση Φ. Π.: «Πόσο δύσκολο είναι  για την Τουρκική Κυβέρνηση να ανοίξει  τη 
Σχολή της Χάλκης»;
  Απάντηση Μπαγίς: «Πόσο δύσκολο είναι για την Ελλάδα να φτιάξει ένα μεγάλο Τζαμί 
στο  κέντρο  της  Αθήνας»; Δείτε  το  βίντεο http://news.ert.gr/el/kosmos/eidiseis/47711-diloseis-egkemen-
mpagis-gia-to-kypriako#video      

ΘΥΛΑΚΕΣ
η συνταγή Αλεξανδρέττας και Κύπρου

   Η Μουσουλμανική  αυτή  «μειονότητα»  των  Αθηνών,  που  σύμφωνα  με  την 
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας αριθμεί 750.000 μέλη (!!!) θα είναι στα χέρια τη; Άγκυρας 
τρομακτική  μπαγκέτα,  για  να  «χορεύει  κυριολεκτικά  στο  ταψί»  την  Ελλάδα,  με 
πολλούς,  όπως  είναι  ευνόητο,  τρόπους!  Διαδηλώσεις,  πορείες,  καταλήψεις, 
αποκλεισμοί  στρατηγικών  κόμβων,  εκφοβισμοί,  προβοκάτσιες,  σαμποτάζ…  Ένας 
τεράστιος μελλοντικός «στρατός» που εκκολάπτεται μεθοδικά μέσα στην καρδιά της 
χώρας!
   Είναι  εύκολο  να  φανταστεί  τότε  κανείς  τη συμπεριφορά  κάποιων  από  αυτών,  σε 
περίπτωση Θερμού Επεισοδίου ή Ελληνοτουρκικού Πολέμου, οπότε και θα αποτελούν 
ένα  είδος  «Τούρκων  κομάντος»  στα  μετόπισθεν,  κινητές  βόμβες,  στρατιώτες  του 
«Αλλάχ»  και  φανατικούς  πολεμιστές  αυτοκτονίας  «Τζιχάντ»,  σημαδεύοντας 
εγκαταστάσεις,  υποδομές,  αμάχους,  σπέρνοντας  χάος  και  ακυβερνησία, 
κατευθυνόμενοι από τα πύρινα κηρύγματα των χοτζάδων της Τουρκίας!
   Είναι η γνωστή μέθοδος της Αλεξανδρέττας (Αλεξάνδρειας Συρίας), όπου η Τουρκία με 
τη χρησιμοποίηση μικρών αρχικά Μειονοτήτων-Θυλάκων, επιτυγχάνει τη διεκδίκηση και 
κατάληψη  τελικά  της  περιοχής,  όπως  και  στην  περίπτωση  της Κύπρου! 
http://www.noiazomai.net/turkhartcd.html 
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ΤΟΥΡΚΙΑ
η Αυτοκράτειρα των Μουσουλμάνων

   Έτσι εξηγείται η ρήση του Νταβούτογλου τον Οκτώβριο του 2009 από το Σεράγεβο, 
πως τα Βαλκάνια θα ξαναγίνουν Οθωμανικά:
   «Επιθυμούμε  μια  νέα  Βαλκανική,  που  θα  θεμελιώνεται  στις  πολιτικές  αξίες,  στην  
οικονομική  αλληλεξάρτηση,  στη συνεργασία  και  στην  πολιτιστική  αρμονία.  Όλα  αυτά 
εξασφαλίζονταν στα Οθωμανικά Βαλκάνια» και συνέχισε:
   «Εμείς  θα  αναβιώσουμε  την  εποχή  αυτή,  τα  Οθωμανικά  Βαλκάνια  ήταν  μια  
επιτυχημένη ιστορία και τώρα πρέπει να αναγεννηθούν. » !  
Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=60&artid=277935&dt=27/10/2009#ixzz15fI4uus4

 
«ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΒΑΘΟΣ» - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ

Για πρώτη αφορά αποκαλύπτεται ότι πίσω από το «Στρατηγικό βάθος» κρύβεται το εφιαλτικό «Ισλαμικό Βάθος»

   Οι περισσότεροι από εμάς, μένοντας μόνο στο θρυλικό 1821, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει 
την  έκταση  και  την  ισχύ  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  την  οποία  αντιμετωπίσαμε  και 
νικήσαμε κατά κράτος, με θεία πράγματι βοήθεια! Γιατί εάν δούμε στο χάρτη με τι είχαμε να 
κάνουμε, θα τρομάξουμε!
   Αυτό τον  Χάρτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει  μπροστά του εδώ και καιρό ο 
Νταβούτογλου, λέγοντας το εξής απλό:  όσο πιέζουμε τις μειονότητες της Τουρκίας τη 
συρρικνώνουμε, μαζί με τη δύναμη, τη γεωγραφία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα 
της.  Πρέπει  να  κάνουμε  ό,τι  και  στην  περίοδο της Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  όπου 
έχοντας  πιο  χαλαρά  τις  μειονότητες,  παρουσιαζόμενοι  σαν  «προστάτες»  και  όχι 
«αφέντες»,  είχαμε πολύ μεγαλύτερα,  σύνορα,  επιρροή,  οικονομική  και  γεωπολιτική 
δύναμη!  Ε,  λοιπόν  θα  κάνουμε  ανοίγματα,  παίρνοντας  βέβαια  ανταλλάγματα  από 
διπλανές χώρες,  ώστε να επεκτείνουμε την επιρροή μας μέσα σε γείτονες,  παλαιά 
εδάφη μας, ελέγχοντας και εξουσιάζοντας με τους εκεί Μουσουλμάνους, σταδιακά τις 
ίδιες τις χώρες αυτές, κάνοντάς τες δορυφόρους της Τουρκίας, η οποία στα μάτια τους 
πρέπει να φαίνεται ευεργέτης, φίλη, προστάτης! Έτσι θα απλώσουμε την ισχύ μας σε 
πολλαπλάσιο  χώρο,  θα  δημιουργήσουμε  συνθήκες  ειρήνης,  συνεργασίας  και 
οικονομικής  ανάπτυξης εσωτερικά  και  περιφερειακά  και  θα  καταστούμε  στρατιωτική, 
γεωπολιτική και κυρίως οικονομική Υπερδύναμη της περιοχής, από τον Περσικό Κόλπο, 
ως την Αδριατική Θάλασσα και από το Σουέζ, την Παλαιστίνη και την Ανατολική Μεσόγειο ως 
τη Μαύρη Θάλασσα!

   Η  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  νεκρανασταίνεται λοιπόν  κομμάτι  κομμάτι  από  τον 
Νταβούτογλου και τους Ισλαμιστές της Τουρκίας, «πατώντας» πάνω σε μουσουλμανικούς 
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  «Θα  κάνουμε τα Βαλκάνια,  τον 
Καύκασο,  τη  Μέση  Ανατολή,  μαζί  
με  την  Τουρκία,  επίκεντρο της 
παγκόσμιας  πολιτικής σκηνής. 
Αυτός είναι ο στόχος της εξωτερικής 
μας πολιτικής στο μέλλον και θα τον 
πετύχουμε»!

Αχμέτ Νταβούτογλου
Οκτώβριος 2009

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

  Τετραμερή Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου 
μεταξύ  Τουρκίας,  Ιορδανίας,  Συρίας και 
Λιβάνου, θα υπογραφεί το Φεβρουάριο του 2011 
στην Κωνσταντινούπολη!
   Θα δημιουργηθεί  έτσι  μια  ζώνη  Ελευθέρου 
Εμπορίου και Διακίνησης, χωρίς βίζα!
   Με  τον  τρόπο  αυτό,  θα  υπάρξει  μεγάλη 
τουρκική  διείσδυση  στην  ευαίσθητη  Μέση 
Ανατολή,  για  πρώτη  φορά  μετά  την 
Οθωμανική Κυριαρχία!
   Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
Αχμέτ Νταβούτογλου, που κινεί όλα τα σχετικά 
νήματα,  δήλωσε  με  καμάρι  ότι  «αποδίδουμε 
μεγάλη σημασία στο να πάψει να αναφέρεται η 
περιοχή  μας  σαν  πεδίο  συγκρούσεων  και  να 
μετατραπεί  σε  ένα  πεδίο  σταθερότητας  και 
ευημερίας που  θα  βασίζεται  στα  συμφέροντα 
όλων»!

πληθυσμούς  και  μουσουλμανικά  «μνημεία»  της  μαύρης  εκείνης  περιόδου  της 
ανθρωπότητας… 
   Παράλληλα οι  Τούρκοι  δίνουν  πρώτη προτεραιότητα στη  ναυτική ισχύ,  πρωταρχικό 
παράγοντα  της  δυνάμεως  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  την  οποία  έσβησε  ο 
Κουντουριώτης με τον «Αβέρωφ» το 1912! 
   Ταυτόχρονα  βελτιώνουν τις  σχέσεις  με  γειτονικές  χώρες μετατρέποντάς  τες  από 
«μονωτές» σε «αγωγούς», περνώντας από μέσα τους την νεοθωμανική ισχύ τους, για 
να ακτινοβολήσει και σε πέραν των χωρών αυτών ισλαμικούς πληθυσμούς! 
   Η σκιά της νέας Τουρκίας πέφτει πια από τους Ουιγούρους της Κίνας, που επισκέφθηκε 
τον  Οκτώβριο  του  2010  ο  ίδιος  ο  Νταβούτογλου http://www.athina984.gr/node/123189,  ως  τους 
Αλβανούς της Αδριατικής και από τους Τσετσένους της Ρωσίας, ως τον Περσικό Κόλπο! 
   Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό,  η ύπαρξη μεγάλων μουσουλμανικών πληθυσμών στην 
Ελλάδα,  είναι  εθνική  αυτοκτονία,  καθώς  επαναμουσουλμανοποιείται  η  χώρα,  με 
εγγυητή, προστάτη και αφέντη την Τουρκία!

Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΥ
   Αυτή  είναι  η  έννοια  της μετάλλαξης  του 
Τουρκισμού  σε  Οθωμανισμό,  δηλαδή  της 
αλλαγής  εμφάνισης  μιας  περιορισμένης 
κρατικής  απήχησης  (Τουρκία),  σε  μια 
εκτεταμένη και ευρεία θρησκευτική απήχηση 
(Ισλάμ),  που υπερβαίνει  εθνικές  ταυτότητες 
και  σύνορα,  αφήνοντας  το  μερικό  και 
στοχεύοντας  στο  γενικό,  δημιουργώντας 
από  σκόρπιες  και  ετερόχρωμες  κοινότητες 
Μουσουλμάνων,  συμπαγή ισλαμικά κάστρα, 
θύλακες,  μειονότητες,  χειραγωγήσεις, 
κοινωνιών, οικονομιών, εθνών!

   Αντί δηλαδή οι νεοπασάδες να συντηρούν 
και να στέλνουν ολόκληρα ασκέρια εναντίον 
χωρών  που  θα  τους  κάνουν  κακούς  και 
μισητούς,  μπορούν να τις ελέγξουν και στο 
τέλος  να  τις  κυβερνήσουν  «φιλικά»  και 
βελούδινα  από  μακριά,  με  μοχλό  το 
«Κοράνι»!  Αποκτώντας  στρατηγικό, 
εξουσιαστικό  και  περιφερειακό  βάθος! 
Γινόμενοι Περιφερειακή Υπερδύναμη!
   Κι αν τυχόν στο τέλος δεν υποταχτούν, θα έχει 
ποια τόση δύναμη στρατιωτική και οικονομική η 
Τουρκία  και  τόσες  φιλικές  μειονότητες-
μαριονέτες  μέσα σε  ξένα  εδάφη,  που  θα είναι 
«παιχνίδι» η συνέχεια…
   Αλλά  υπάρχει  και  το  τελικό  βήμα:  η 
Παγκόσμια  Τουρκο-Ισλαμική  Ένωση!  Το 
Τουρκο-Ισλαμικό Ράιχ! 

ΤΟΥΡΚΟ-ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

   Η Ισλαμοποίηση της Ελλάδας και το πέρασμά της 
στον απόλυτο έλεγχο της ισλαμικής Τουρκίας,  είναι 
μόνο  «η κορυφή του παγόβουνου», καθώς  υπάρχει 
από κάτω ένα γιγάντιο,  «σατανικό» θα έλεγε κανείς 
σχέδιο,  με  στόχο  την  ολοκληρωτική,  Παγκόσμια 
Κυριαρχία  της  Τουρκίας,  με  την  ενοποίηση  του 
Ισλάμ!  Με  τη  δημιουργία  μιας  Παγκόσμιας  Τουρκο-
Ισλαμικής  Ένωσης!  Των  Ηνωμένων 
Τουρκοϊσλαμικών Πολιτειών!
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ΤΟ ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΪΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Turkish –Islamic United States
► «Η  Τουρκία  μέσα  στα  επόμενα  10  με  20 
χρόνια, θα είναι ο ηγέτης της Τουρκο-Ισλαμικής 
Ένωσης που θα περιλαμβάνει  περιοχές όπως 
Μοσούλη, Κιρκούκ, Tουρκεστάν, το Καζακστάν 
και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και όλες τις άλλες 
ισλαμικές  χώρες.  Ποτέ  δεν  θα  υπάρξει  κανένας 
κατακερματισμός, αλλά μάλλον την ενοποίηση και 
την αρμονία! 
   Η  Τουρκία  θα  είναι  το  μεγαλύτερη  υπερ-
κράτος μέσα στα επόμενα 10 έως 20 έτη!  
   Η Τουρκία έχει μια προοπτική και τη δύναμη, μια 
αποστολή  που  κληρονομήθηκε  από  την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία,  που  θα βάλει τέρμα 
σε αυτές τις αρνητικότητες στην περιοχή όπως 
την αναρχία, τις ταραχές, την πείνα, τη φτώχεια, 
το φόβο και την καταπίεση!
   Ένα  κράτος  που  «έτρεξε»  μια  Παγκόσμια 
Αυτοκρατορία,  θα  διαμορφώσει  εκ  νέου  τον 
κόσμο τα επόμενα χρόνια»!

►  «Το  Παλαιστινιακό  Πρόβλημα  έχει  μία  και 
μόνη λύση: την Τουρκοϊσλαμική Ένωση»!

► «Η  Τουρκική-Ισλαμική  Ένωση είναι  η  μόνη 
λύση  που  μπορεί  να  θέσει  αμέσως  τέρμα στην 
τρομοκρατία  στον  κόσμο,  την  αναταραχή,  την 
ανασφάλεια και την παγκόσμια κρίση»! 

Ο Χάρτης-Ντοκουμέντο του Παγκόσμιου Τουρκο-Ισλαμικού Ράιχ
Ο νέος παγκόσμιος εφιάλτης της ανθρωπότητας

Το Ισχυρότερο Κράτος που είδε ποτέ η γη, με 1,5 δισεκατομμύρια Μουσουλμάνους

 
   Όπως υποστηρίζουν οι  ευφυείς  πράγματι 
σχεδιαστές  του «ο  “Αλλάχ” έχει  διατάξει 
όλους  τους  μουσουλμάνους  να  είναι 
ενωμένοι….   
   Ήρθε η ώρα για τον τουρκικό-ισλαμικό 
κόσμο  να  ενωθεί! Δεν  υπάρχει  κανένας 
λόγος  για  τον οποίο  αυτές  οι  κοινότητες,  με 
κοινή  θρησκεία,  γλώσσα,  έθιμα,  κληρονομιά 
και  παράδοση,  να  μην  πρέπει  να  ενωθούν 
και  να  ενεργούν  ως  μία  οντότητα….από 
τον Καύκασο ως την Τανζανία και από το 
Μαρόκο ως τα Φίτζι»! 

   Με  υποσχέσεις  για  ειρήνη,  ευημερία, 
ενότητα  και  …ανεξιθρησκεία,  η 
Τουρκο_Ισλαμική  Ένωση,  ευελπιστεί  να 
παρουσιαστεί  προς  τρίτες  χώρες,  σαν 
λύση  από  όλα  τα  προβλήματα, από  τη 
Μέση Ανατολή ως το Αφγανιστάν…

   Όμως ο απώτερος στόχος δεν είναι φυσικά 
αυτός,  αλλά  η ενοποίηση του Ισλάμ και  η 
στροφή  του  μέσα  από  τα  ηνία  της 
Τουρκίας  στην  Παγκόσμια  Κυριαρχία, 
καθώς θα αποτελεί  από τον Ατλαντικό  ως 
τον  Ειρηνικό,  το  μεγαλύτερο  Κράτος-
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ΞΑΦΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΤΖΑΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ ΣΤΟ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ…
   Μετά  το  Φετιχιέ  στην  Αθήνα, 
ανακοινώθηκε  ξαφνικά  η 
πολυδάπανη  αποκατάσταση  του 
Τζαμιού  του  Βαγιαζήτ  στο 
Διδυμότειχο, πάνω στα σύνορα με την 
Τουρκία,  με  παιάνες  για  την 
αρχιτεκτονική  του  αξία,  εν  μέσω  της 
σφοδρότατης  οικονομικής  κρίσης… 
Έτσι,  για  να  αυξηθεί  το  ηθικό  των 
ακριτών και  των στρατιωτών μας στον 
Έβρο…
http://www.enet.gr/?
i=news.el.article&id=227762   

Η ΤΟΥΡΚΙΑ Η 15η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

  Η  Τουρκία  κατέλαβε  την  15η  θέση, 
παγκοσμίως, στη λίστα των μεγαλύτερων 
οικονομιών,  πίσω  από  τον  Καναδά,  την 
Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, τη 
Γερμανία και τις δύο πρώτες χώρες ΗΠΑ και 
Κίνα!
   Όταν θα ξυπνήσουμε θα είναι πολύ αργά…
http://www.tovima.gr/default.asp?
pid=2&ct=3&artid=369869&dt=26/11/2010#ixzz16
PXc0Y6K

Ένωση  που  πέρασε  ποτέ  από  τη γη,  με  συνολικό  πληθυσμό  περίπου  1,5 
δισεκατομμυρίων Μουσουλμάνων!
   Η Τουρκο-Ισλαμική Ένωση, μέσα από την Ενότητα-Συμμαχία των Μουσουλμάνων κατ΄ 
εντολή  του  Κορανίου, θα  αποτελέσει  μια  γιγάντια  οικονομική  δύναμη,  που  θα 
κυριαρχήσει παγκόσμια, παραγκωνίζοντας άμεσα την Κίνα, αποκτώντας πυρηνική και 
διαστημική τεχνογνωσία και τεχνολογία, αδρανοποιώντας την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα) και  εξουδετερώνοντας οικονομικά και στρατηγικά στη συνέχεια τις 
ίδιες τις ΗΠΑ, κατά την ώρα της τελικής αναμέτρησης! 

   Τότε ο Μουσουλμανισμός, θα πετάξει  το προσωπείο και  θα επιβληθεί δια πυρός και 
σιδήρου  παντού,  αφομοιώνοντας  τα  έθνη…  σύμφωνα  με  την  παλαιά  συνταγή  της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας…
   Τότε το Άγαλμα της Ελευθερίας, θα κρατήσει αντί πυρσό, μισοφέγγαρο…
   Τότε το Ισραήλ θα μετατραπεί σε στάχτη και τέφρα…

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ
 ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ …ΙΟΝΙΟ

   Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει εξ αρχής η 
Τουρκία για την Αλβανία, όπου μεγάλο μέρος,  ιδίως στο βορρά είναι  μουσουλμάνοι,  οι 
παλαιοί  «Τουρκαλβανοί»,  για  τη  Μουσουλμανική  Βοσνία,  για  τους  χιλιάδες 
Μουσουλμάνους της Βουλγαρίας, για το  Κόσσοβο, αλλά και  για τα  Σκόπια,  όπου έχει 
συγκροτηθεί  ένα  μέτωπο  Βαλκανικών  χωρών 
κατά της χώρας μας στο Βορρά, ένα εν δυνάμει 
εχθρικό μέτωπο κατά της Ελλάδας …
   Τα τουρκικά σχέδια πάνε πολύ μακρύτερα όμως, 
αφού  έχει  δημιουργηθεί  στην  Αλβανία 
«Τουρκική» Βάση για το Πολεμικό Ναυτικό της 
Άγκυρας  στον  Αυλώνα,  που  ελλιμενίζεται 
πλέον  εκεί,  περικυκλώνοντας  την  Ελλάδα, 
καθώς τουρκικές φρεγάτες και τουρκικά πλέον 
υποβρύχια πραγματοποιούν  στρατιωτικές 
ασκήσεις  όχι  στο  Αιγαίο,  αλλά  πλέον  στο 
Ιόνιο,  στην πλάτη κυριολεκτικά της Ελλάδος, 
τη στιγμή που ολοκληρώνεται το χτίσιμο δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους και αυτόνομων 
επιχειρησιακά Πολεμικών Στόλων της Τουρκίας!  
http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=12767&Itemid=141 
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4580911

 
ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ …ΕΛΛΑΔΑ
   Έτσι  εξηγείται  η ειδική  Απογραφή 
Μουσουλμανικών Μνημείων που έχει  διατάξει  το 
Τουρκικό  ΥΠΕΞ  (!)  στην  …Ελλάδα  και 
καταγράφονται ακόμη και τα νεκροταφεία ή κτίρια 
που είχαν ή δήθεν είχαν λειτουργήσει σαν τζαμιά 
και  για  την  προστασία  των  οποίων  η  Τουρκία 
προβάλει απαιτήσεις… 
   Έτσι ξεπήδησε το περίφημο Φετιχιέ Τζαμί, το Τζαμί 
της Άλωσης των Αθηνών από τους Τούρκους, το 
οποίο υποσχέθηκε στον Ερντογάν ο Γιώργος να 
το  συντηρήσει  και  να  το  παραδώσει  στους 
«επισκέπτες»!
   Είναι  αφελές να πιστεύει  κανείς ότι δόθηκε χωρίς 
κάποιο ανατριχιαστικό αντάλλαγμα της Αθήνας η 
άδεια  για  Ορθόδοξη  Λειτουργία  στην  αυλή της 
Παναγίας Σουμελά… 
   Δείτε την αποκάλυψή μας για το Φετιχιέ Τζαμί  http://www.noiazomai.net/fetigie.html 

www.NOIAZOMAI.net

6

http://www.noiazomai.net/fetigie.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=227762
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=227762
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4580911
http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=12767&Itemid=141
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=369869&dt=26/11/2010#ixzz16PXc0Y6K
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=369869&dt=26/11/2010#ixzz16PXc0Y6K
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=369869&dt=26/11/2010#ixzz16PXc0Y6K


 ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΤΖΑΜΙ
ΛΕΝΕ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

 «Το τζαμί που τελικά ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση  δεν  ανταποκρίνεται,  σε 
καμία  περίπτωση,  στις 
πραγματικές  ανάγκες  των 
μουσουλμάνων  που  ζουν  στην 
Αθήνα.  Εδώ  ζούμε  750.000 
μουσουλμάνοι  και  το  τέμενος  δεν 
χωράει  ούτε  το  1%  αυτών  που 
καθημερινά  προσεύχονται»,  λέει  ο 
πρόεδρος  της  Μουσουλμανικής 
Ένωσης Ελλάδος κ. Ναΐμ Ελγαντούρ, 
ο  οποίος  χαρακτηρίζει  την  απόφαση 
«ημίμετρο  που  μόνο  αντιδράσεις 
από  τους  μουσουλμάνους  μπορεί 
να προκαλέσει»!

ΤΑ ΝΕΑ 29-4-2010
http://www.tanea.gr/default.asp?

pid=2&ct=1&artid=4572266 

   Στα  απόρρητα  λοιπόν σχέδια  της  Τουρκίας  υπάρχει  η  ανάδειξη  και  τελικά  η 
«λειτουργική αξιοποίηση» των παλαιών κατοχικών Τζαμιών της Ελλάδας (και όλων των 
Βαλκανίων), σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην ποθητή τους Ρόδο, στο Διδυμότειχο (σύνορα), 
αλλά και στα Ιωάννινα, που σχεδιάζεται από το φιλοτουρκικό Ισλάμ των Βαλκανίων να γίνει 
η  Πρωτεύουσα της «Αλβανικής  Δημοκρατίας  Τσαμουριάς»,  με  απότομη μετακίνηση 
μερίδας των εκατοντάδων χιλιάδων σκόρπιων Αλβανών της Ελλάδας, στα πρότυπα 
της αλώσεως του Κοσσυφοπεδίου (Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση…)!
   Βεβαίως είναι γνωστό και το τι ετοιμάζουν στη Θράκη, παρά τη  γενναία και μοναχική 
αντίσταση  των  γενναίων  Πομάκων,  των  μόνων  κυριολεκτικά  Ελλήνων 
Μουσουλμάνων,  που με  δάκρυα και  αγωνία  παρακαλούν την αναίσθητη  Αθήνα  να 
φτιάξει Ελληνικά Νηπιαγωγεία για τα παιδιά τους, στα οποία δεν θέλουν να μαθαίνουν 
τουρκικά!
   

ΤΖΑΜΙ-ΤΖΑΜΙ
     O Νεοθωμανισμός, η νέα Οθωμανική Σκιά, ξεκινά με το απλοϊκό και «ανθρώπινο» 

αίτημα  για  τη 
δημιουργία  ενός 
Τζαμιού…
   Το οποίο  εκβιάζουν 
οργανωμένα,  με 
δημόσιες,  προκλητικές 
«προσευχές», ώστε  να 
υποχρεώσουν  πρώτα 
τους  πολίτες  να 
αποδεχθούν  ως 
«αναγκαίο  κακό»  το 
Τζαμί, «για  να  μη 
βλέπουμε το Ισλάμ στις 
Πλατείες»…

   Αφού  γίνει  το  πρώτο βήμα και  δημιουργηθεί  το  «κρατικό  Τζαμί»,  δημιουργείται 
ΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ του  Μουσουλμανισμού  σαν 
μια από τις επίσημες πλέον ή επικρατούσες θρησκείες 
του κράτους, καθώς και ιστορικό τετελεσμένο, νομικό 
προηγούμενο και νομικές υποχρεώσεις του κράτους 
προς  τους  Μουσουλμάνους,  για  τη  δημιουργία  και 
άδεια δημιουργίας πλέον δεκάδων τζαμιών, αφού «το 
ένα δεν χωρά ούτε το 1%», ενώ παράλληλα αρχίζει η 
εσωτερική  προπαγάνδα  των  Τούρκων,  που  με 
κατηχητικά  σχολεία  του  Κορανίου,  αξιώματα, 
χρήματα,  ανώτερες  σπουδές  και  πλουσιοπάροχες 
ανταμοιβές,  παίρνουν  με  το  μέρος τους ανθρώπους 
και συνειδήσεις, ποδηγετώντας όλο το σώμα… όπως 
και στη Θράκη… Έχοντας και Τουρκική Τράπεζα … 
    

«ΘΕΛΟΥΜΕ 10 ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
    Σε πρόσφατη συνέντευξή της η «Ένωση Μεταναστών 
Ελλάδας»  (22-11-2010),  ζητά  τη  δημιουργία  δέκα 
τζαμιών, στην Αττική τουλάχιστον, με την αιτιολογία ότι 
υπάρχουν έντεκα διαφορετικές μουσουλμανικές θρησκευτικές παρατάξεις …
 http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=91972 

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΕΠΕΙΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   Εν  τω  μεταξύ,  η  Τουρκία  παράλληλα  -  αφού  θολώσαμε  από  το  καπνογόνο  της 
Λειτουργίας  στην  αυλή  (όχι  στο  Ναό)  της  Παναγίας  Σουμελά  -  πιέζει  τώρα  για  την 
αποκατάσταση  των παλαιών Τζαμιών  της  σκλαβωμένης  τότε  Ελλάδας,  ώστε  αφού 
γίνουν  του  κουτιού  και  επισκέψιμα,  έπειτα  θα  καταφθάνουν  τουρκικά  γκρουπ, 
«γλυκαίνοντας» τους ντόπιους αφελείς μαγαζάτορες, ενώ παράλληλα θα γίνουν πόλοι 
έλξης  των  νεοΜουσουλμάνων  της  Ελλάδας,  οι  οποίοι  με  την  ενορχήστρωση  της 
Άγκυρας και την αντίστοιχη πίεση και τάχα «αμοιβαιότητα»,  θα απαιτήσουν κάποια 
στιγμή, τη λειτουργία τους, έστω για δυο Παρασκευές το χρόνο…
   Τότε  τα  Τζαμιά  θα  ξαναγίνουν  Τουρκικά,  εξουσιάζοντας  συνειδησιακά  όσους 
μπαίνουν και βγαίνουν…
   Φυσικά  το γεγονός θα προπαγανδιστεί κατάλληλα παγκοσμίως, καταδεικνύοντας τη 
μεγάλη  νεοθωμανική  επιτυχία  της  Τουρκίας… Που  σύμφωνα  με  το  Σχέδιο  και  για  να 
τονώσει το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο προφίλ της, θα ξανακάνει Πρωτεύουσά της 
την Κωνσταντινούπολη!

   Επίσης  γύρω από τα Τζαμιά,  θα αρχίσουν να αγοράζονται  τότε  μαγαζιά,  σπίτια, 
τετράγωνα, δημιουργώντας σιγά σιγά νέες «Τουρκικές» πολιτείες…

ΤΖΑΜΙ: ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ, ΣΚΛΑΒΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΓΚΡΟΜ ΚΑΙ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

     Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ότι αυτή η χώρα και 
αυτός ο λαός, έχει εντελώς ιδιαίτερους, σοβαρούς και 
ιστορικούς λόγους, να μη θέλει να δει τζαμί στα μάτια 
του,  όπως  κάθε  άλλος  λαός  που  θα  βίωνε  φρικτή 
Οθωμανική-Μουσουλμανική Κατοχή επί 400 ολόκληρα 
χρόνια  στο  νότο  και  500  στη  Βόρεια  Ελλάδα,  με 
σφαγές εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, με το πλέον 
φρικτό  παιδομάζωμα των Ελληνόπουλων, με  βίαιους 
εξισλαμισμούς,  με  σκλαβοπάζαρα,  λεηλασίες, 
καταστροφές, τρομοκρατία, με 2.500.000 Νεομάρτυρες, 
με  Γενοκτονίες  1.500.000 Ελλήνων της Ανατολής,  με 
ποταμούς  αίματος,  δακρύων  και  θρήνων,  με 
σκοτωμούς και  βιασμούς,  με  τελευταία  παράδειγμα το 
Πογκρόμ  των  ισλαμιστών  το  ΄55  στην  Πόλη  και  τη 
Σμύρνη, τους διωγμούς στην Ίμβρο και την Τένεδο και 
τη  συνεχιζόμενη  παράνομη  Τουρκική-Μουσουλμανική 
Κατοχή της βορείου Κύπρου από το 1974 έως σήμερα, 
με 200.000 πρόσφυγες, 4.000 νεκρούς και εκατοντάδες 
αγνοούμενους, αλλά και εγκλωβισμένους!
   Ποιος λαός  άλλος,  θα  βίωνε  τον  πύρινο  όλεθρο-
ολοκαύτωμα  του  Ισλάμ,  που  ενορχήστρωσαν, 
τροφοδότησαν και πολλαπλασίασαν τα Τζαμιά και θα 
ήθελε να τα ξαναδεί να φυτρώνουν σαν εφιάλτης πάλι 
στη χώρα του, δίπλα στα προσκέφαλα των παιδιών 
του, πλάι στα καμπαναριά της Ελευθερίας;
   Τη  στιγμή  μάλιστα  που  έχει  σχεδιάσει  την  κατάλληλη  «αξιοποίησή  τους»  η 
Μουσουλμανική Τουρκία; Η Νεοθωμανική «Αυτοκρατορία»;

ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
   Αλλά από την άλλη, είναι και η ταπείνωση! Γιατί είναι ταπείνωση, η Ελλάδα που έδιωξε 
το 1821 και το 1912-13 το Ισλάμ και εξαφάνισε τα τζαμιά της σκλαβιάς, τώρα η ίδια να 
τα επαναφέρει με «μεγαλοπρέπεια», με χρήματα των Ελλήνων, σε οικόπεδο μάλιστα 
του  θρυλικού  Ελληνικού  Πολεμικού  Ναυτικού,  που  αγωνίστηκε  με  τη  Σημαία  του 
Σταυρού,  με αυτοθυσία απέναντι στους μουσουλμάνους σφαγείς της Χίου! Απέναντι 
στο Ισλάμ του Παιδομαζώματος! Ενάντια στην παντιέρα του «Προφήτη»!

www.NOIAZOMAI.net

8

ΕΒΑΛΑΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΝΑ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ!

 «Στο 79ο νηπιαγωγείο της περιοχής 
των  Σεπολίων,  την  ημέρα  που  οι 
μουσουλμάνοι κατέλαβαν τις πλατείες 
της Αττικής για να προσευχηθούν,  οι 
δασκάλες  αποφάσισαν  να 
διδάξουν  τους  μικρούς  μαθητές  τι 
εστί μπαϊράμ.
   Όχι,  δεν  κάνετε  λάθος.  Κάποιοι 
άνθρωποι  επέλεξαν  να  μάθουν  στα 
παιδιά  ηλικίας  τεσσάρων-πέντε  ετών 
για  το  μπαϊράμ,  δηλαδή  τη 
μουσουλμανική γιορτή. Και αυτό γιατί 
ανάμεσα  στα  30  συνολικά  παιδάκια, 
τα  τρία  ήταν  μουσουλμανόπαιδα. 
Έτσι,  αντί  για  μάθημα,  τα  παιδάκια 
“μυήθηκαν”  στη  μουσουλμανική 
θρησκεία.  Και  σαν  να  μην  έφτανε 
αυτό,  κάποια  στιγμή,  εμφανίστηκαν 
στον  παιδικό  σταθμό  οι  γονείς  των 
μουσουλμανόπαιδων,  για  να 
προσευχηθούν μαζί τους! Όπως είναι 
φυσικό, τα παιδάκια αντιμετώπισαν το 
όλο  περιστατικό  σαν  παιχνίδι  και  με 
δεδομένη  την  παιδική  περιέργεια, 
έπεσαν  και  αυτά  στο  έδαφος  και 
άρχισαν  να  προσκυνούν  τον 
Αλλάχ,  χωρίς κανείς να κάνει  τίποτε 
για να τα εμποδίσει»

Διαβάστε περισσότερα

http://vatopaidi.wordpress.com/2010/11/23/%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84/


ΑΓΑΠΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ΟΧΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΟΥ
. 

ΤΟ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
   Και όλα αυτά, όταν  το ίδιο το Κράτος μας,  δεν έχει 
κάνει  με  κρατικά  χρήματα  ούτε  καν  τη  Μεγάλη 
Εκκλησιά  που  έταξαν  οι  Αγωνιστές  του  21΄  στο 
Σωτήρα Χριστό,  για  την  μεγάλη  βοήθειά  Του  στην 
απελευθέρωση  του  Γένους!  Δείτε  το  Τάμα  του  Γένους 
http://www.noiazomai.net/tamatougenous.html 

1.000.000 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟ 10% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Αφίσα από το σποτ της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας
που αναφέρει ρητά τον απίστευτο αριθμό των 1.000.000 Μουσουλμάνων στην Ελλάδα

   Σύμφωνα με τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, οι 
Μουσουλμάνοι  στη χώρα μας είναι  1.000.000  (!!!) 
δηλαδή το  10% του πληθυσμού,  ενώ  μόνο  στην 
Αθήνα  φτάνουν  τους  750.000!  Αριθμοί  που 
σοκάρουν  και  καταδεικνύουν  το  μέγεθος  της 
γιγάντιας  βόμβας που απειλεί  τον πολιτισμό,  τη 
φυσιογνωμία και δυνητικά την εθνική ασφάλεια της χώρας!
   Το χειρότερο δε είναι πως οι Μουσουλμάνοι αυξάνονται με διαστημική ταχύτητα, καθώς 
ολόκληρες στρατιές εισβάλουν από τα ανατολικά σύνορά μας, υπό την καθοδήγηση 
των  Τούρκων!  Ενδεικτικό  των  αριθμών,  είναι  πως μόνο  το  δίμηνο  Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου του 2010, εντοπίστηκαν σχεδόν 15.000 νέοι λαθρομετανάστες στη Θράκη 
μας!!! Που σημαίνει πως μια νέα μουσουλμανική πόλη ξεφυτρώνει κάθε δίμηνο στην 
Ελλάδα! http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_25/11/2010_423645 

   Κι  όλοι  αυτοί  οι  Μουσουλμάνοι,  σύμφωνα  πάντα  με  την  Ένωση,  αποτελούνται  από 
«Άραβες  και  μη,  Πέρσες,  Έλληνες, Πακιστανούς,  Μπανγκλαντές,  Αλβανούς,  υπο-
Σαχάριους Αφρικανούς, και Ευρωπαίους Μουσουλμάνους»!
   Είναι  βέβαια  περίεργο  που  δεν  συμπεριλαμβάνουν  τους  Αφγανούς…  Οι  οποίοι 
αποτελούν  μια  από  τις  πλέον  φανατικές  ομάδες  Μουσουλμάνων,  που  βλέπουν  τους 
Ταλιμπάν σαν ήρωες και σιωπηρά την «Αλ Κάιντα»…
    

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
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ΑΝ ΔΕΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ… 
  Εάν δεν κινητοποιηθούμε τώρα, με την ποιότητα και 
την αποφασιστικότητα που μας χαρακτηρίζει  σαν λαό, 
χωρίς βία, χωρίς εθνικισμούς, αλλά και χωρίς αφέλεια, 
με  ανθρωπιά  αλλά  και  με  οξυδέρκεια,  με  διπλωματία 
αλλά και αποτελεσματικότητα, με θάρρος και ετοιμότητα, 
με  συνεργασία  και  εθνική  παιδεία  και  κυρίως  με 
εφαρμογή των νόμων και γνώμονα την εθνική ασφάλεια 
και  επιβίωση,  αύριο  ολόκληρος  ο  κρατικός 
μηχανισμός θα έχει αλωθεί!
   Θα  υπάρχουν  στα  Σχολεία  μας  πλέον, 
Μουσουλμάνοι Δάσκαλοι και Δασκάλες με μαντίλα 
που θα …διδάσκουν τα παιδιά μας την Οθωμανική …
σιγουριά! Στους δρόμους Μουσουλμάνοι Αστυνομικοί 
που  θα  κάνουν  «στραβά  μάτια»,  εκατοντάδες 
Μουσουλμανικά  Τζαμιά,  Μουσουλμανικές 
Τηλεοπτικές  Σειρές  «προσηλυτισμού» και  στην 
Κρατική  Τηλεόραση,  αμέτρητα  κατηχητικά 
Μουσουλμανικά  Σχολεία,  δεκάδες  Μουσουλμάνοι 
Βουλευτές  και  Υπουργοί και  η  Τουρκική  θα  γίνει 
δεύτερη αρχικά και έπειτα πρώτη επίσημη γλώσσα 
της  χώρας,  καθώς  θα  έχει  φροντίσει  κατάλληλα  η 
Άγκυρα να παραμεριστεί η αραβική…
   Τότε  η  Ελληνική  Σημαία  του  Σταυρού,  δεν  θα 
«εκφράζει» την πλειοψηφία και θα καταργηθεί, όπως 
και  οι  εικόνες  και  η  χριστιανική  προσευχή  στα 
Σχολεία… 
   Τα ελάχιστα τότε  Ελληνόπουλα θα κινδυνεύουν  να 
χαθούν πριν ανδρωθούν, ενώ το νεοΜουσουλμανικό πια 
Κράτος,  όπου  θα  έχουν  διεισδύσει  χιλιάδες 
ισλαμιστές,  θα  καταργήσει  τον  Εθνικό  Ύμνο,  θα 
παροπλίσει  Στρατό και  Στόλο και  θα  διατάξει  τέλος 
την εκποίηση των αδειανών τότε Ιερών Ναών μας, 
αφαιρώντας το σταυρό και τις ιερές εικόνες…
   Θα καταργηθούν οι  Αργίες  του Πάσχα και  των 
Χριστουγέννων,  η  αργία  της  Κυριακής, ενώ  θα 
απαλλοτριωθεί  κάθε  περιουσιακό  στοιχείο  της 
Εκκλησίας μας και των Ιερών Μονών…
   Η «σβάστικα» του Μισοφέγγαρου θα υψωθεί στην 
Ακρόπολη…
   Η Ελληνική Γλώσσα θα παύσει…
   Η Ελλάδα θα δύσει…
   

  Ιδιαίτερα ανησυχητικό κεφάλαιο είναι οι 
Αλβανοί Μουσουλμάνοι (φανατισμένοι 
από  τον  πόλεμο  και  το  Πογκρόμ 
εναντίον  των  Ορθοδόξων  Χριστιανών 
Σέρβων  του  Κοσσόβου,  ντοπαρισμένοι 
με  τον  ανεξέλεγκτο  UCK,  που  έχει 
παρακλάδια  σε  Σκόπια,  Αλβανία  και 
Ελλάδα,  με  βαρύ οπλισμό,  χρήμα από 
ναρκωτικά,  εμπόριο  όπλων  και 
σωματεμπορία) αποτελούν  ξεχωριστό 
κίνδυνο  που  παίρνει  εθνικές 
διαστάσεις  εάν  συνδεθούν  με  το 
φανατικό  Ισλάμ  ή  κάποιο  νέο 
κάλεσμα  του  UCK ή  τις  Αλβανικές 
πάνοπλες  συμμορίες  που 
λυμαίνονται την Ελλάδα! Μια γεύση για το 
πώς  οργανώθηκε  και  χρηματοδοτήθηκε  ο 
ισλαμικός  UCK,  που  συνεχίζει  να  απλώνει  τα 
δίχτυα και τις συμμορίες του σε όλα τα Βαλκάνια 
και μέσα στην ίδια την χώρα μας, μέχρι να δοθεί το 
σύνθημα  αυτή  τη  φορά  κατά  της  Ελλάδας 
http://www.youtube.com/watch?v=ToezRA1hCXE 

Η ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ:

«ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ
ΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ»
   Μάλιστα ο επιτυχημένος  Υπουργός 
Προστασίας  του  Πολίτη  Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης,  στις  19-2-2010  στον 
Flash,  έκανε  μια  αποκάλυψη-βόμβα, 
για τον ρόλο των Αλβανών κακοποιών 
στην Ελλάδα:
   «Οι άνθρωποι αυτοί  είναι εδώ για 
να σκοτώνουν και να καταστρέφουν! 

Δεν είναι ένας και δύο.  Είναι στρατοί ολόκληροι! …Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

   Πολλοί,  προκειμένου  να  δικαιολογήσουν  τα 
αδικαιολόγητα,  επικαλούνται  τους  Έλληνες 
μετανάστες  προηγουμένων  δεκαετιών  στο 
Εξωτερικό…  που  δεν  έχουν  κανένα  σημείο 
σύγκρισης με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα.

   Οι Έλληνες μετανάστες, πήγαιναν νόμιμα και όχι 
παράνομα στις δυτικές χώρες. Έμπαιναν από την 
πόρτα και όχι από το παράθυρο!
   Ήταν  έντιμοι,  φιλότιμοι και δεν δημιουργούσαν 
κανένα  πρόβλημα  στις  ξένες  κοινωνίες,  αλλά 
υπήρξαν παραδείγματα οικογενειαρχών!
   Οι  Έλληνες  εργαζόταν  νόμιμα,  πλήρωναν 
ασφαλιστικές  εισφορές,  φόρους  και πρόσφεραν 
στα έσοδα των εκεί κρατών.
   Απείχαν από κάθε είδους εγκληματικότητα, 
κλοπές,  ληστείες,  βιασμούς,  συμμορίες, 
εκβιασμούς!
   Πήγαιναν  σε  χριστιανικές  χώρες  και  όχι  σε 
μουσουλμανικές  και  δεν  προκαλούσαν  το  κοινό 
τοπικό αίσθημα.
   Οι Έλληνες,  δεν έκαναν δημόσιες προσευχές 
στις πλατείες των ξένων κρατών, ούτε εκβίαζαν, 
ούτε  ζητούσαν  κρατικά  χρήματα  για  τους  Ναούς 
τους.
  Οι  Έλληνες  μετανάστες,  υπήρξαν κυψέλες 
δημιουργικότητας,  προσφοράς  και  προόδου 
των χωρών όπου βρέθηκαν και  όχι  τριτοκοσμικές 
κοινωνικές και οικονομικές πληγές.
   Οι Έλληνες σεβόταν τις χώρες προορισμού και 
κέρδισαν  με  τη  συμπεριφορά,  το  ήθος,  την 
ακεραιότητα  και  την  εργατικότητά  τους,  τη 
συμπάθεια και την αναγνώριση όλων!

πρέπει να παλέψουμε. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να εξοντώσουμε αυτούς τους 
κακοποιούς. Εγώ λοιπόν, το σύνθημά μου και το μήνυμά μου είναι προς τις δυνάμεις 
της Αστυνομίας, προς τους άνδρες και τις γυναίκες, ότι θα πάμε σε μετωπική επίθεση 
με όλη αυτή την κατάσταση! Διότι σε λίγο θα ελέγχουν τη χώρα, τη Δημοκρατία και την 
κοινωνία οι Αλβανοί και οποιοδήποτε άλλοι - και οι Έλληνες -  κακοποιοί, οι οποίοι 
έχουν  στρατούς  από  Αλβανούς»!  Ακούστε  τη  δήλωση-βόμβα  Χρυσοχοΐδη στην  Έλλη  Στάη 
http://www.radio.noiazomai.net/xrysoxoidis19022010.mp3 

ΑΘΗΝΑ 2008
   Είναι ακόμη νωπές οι εικόνες καταστροφής, λεηλασίας και βανδαλισμού της Αθήνας 
το  Δεκέμβριο  του  2008,  στις  οποίες  έλαβαν  μέρος  αρκετοί  αλλοδαποί,  άλλοι  που 
διέμεναν  στην  Αθήνα  και  άλλοι  που  ήρθαν  από  έξω,  μουσουλμάνοι  πιθανά  οι 
περισσότεροι,  με σκοπό τη δημιουργία  χάους και πτώσης της τότε Κυβέρνησης,  που 
επιχειρούσε μια πρωτοφανή στροφή της εξωτερικής και  ενεργειακής πολιτικής της χώρας 
προς τη Ρωσία! Αντίθετα στα τουρκικά, αλβανικά και αμερικανικά συμφέροντα! 
   Δείτε  τις  συγκλονιστικές  αποκαλύψεις  του  αλησμόνητου  Λάμπρου  Παπαντωνίου  τότε  στο  ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 
http://www.noiazomai.net/bushplans.html 

ΗΛΕΙΑ 2007
   Παρόμοια είναι η επίθεση που δέχτηκε η 
Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα 
στην  Ηλεία,  με  τους  καταστροφικούς 
μαζικούς εμπρησμούς ξένων πρακτόρων 
το  2007,  μέσα στην προεκλογική περίοδο, 
με τον ίδιο σκοπό, την αποσταθεροποίηση 
της  χώρας  και  την  καταψήφιση  της 
φιλορωσικής  τότε  Κυβέρνησης!  Η 
πρωτοφανής  εκείνη  επίθεση  αλλοδαπών 
πρακτόρων  ήταν  μια  πραγματική 
στρατιωτική επιχείρηση παράλυσης!

ΜΕΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

   Είναι  απίστευτη η ανευθυνότητα όλων 
μας  πάνω  στο  τρομακτικό  μέλλον  που 
διαγράφεται όχι μόνο για τη χώρα, αλλά 
και για την έννοια ακόμα «Ελλάδα», που 
τόσο δονεί τις ψυχές εκείνων που μπορεί να 
κλείσουν μέσα τους το μεγαλείο της, όπως 
λέει ο ποιητής…
   Αφήνουμε  στα  παιδιά  μας  έναν 
τρομακτικό  κίνδυνο,  μια  ατομική  βόμβα 
μεγατόνων,  την  ίδια  την  άλωση  της 
Ελλάδας,  από  μέσα  και  από  έξω, 
συναθροιζόμενοι  πίσω  από  κομματικά 
ψεύδη και υποσχέσεις, πίσω από δελτία 
εικονικής  πραγματικότητας,  πίσω  από 
«πολιτικούς» των δεκαρικών λόγων και 
πνευματοφθόρα  ΜΜΕ που  απειλούν  να 
χρωματίσουν  σαν  ακραία,  κάθε  λογική 
φωνή,  ακόμη  εκείνη  και  του  Μίκη 
Θεοδωράκη! 

   Εάν δεν κινητοποιηθούμε όλοι μαζί σήμερα, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
της εσωτερικής αλλοίωσης και της τουρκο-ισλαμικής περικύκλωσης, σε λίγα χρόνια το 
μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι όχι απλά αλλοδαποί, αλλά 
Μουσουλμάνοι  αλλοδαποί,  Φιλότουρκοι,  οι  οποίοι  θα  απαιτήσουν  οργανωμένα, 
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Η Ιστορία διδάσκει
Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
  Αφελληνισμός σημαίνει 
αποδυνάμωση  του  εσωτερικού 
συνεκτικού  ιστού,  της  ομόνοιας  και 
της  ενότητας,  αλλοίωση  της 
εθνικής παιδείας και συνείδησης, 
διαστρέβλωση,  παραχάραξη  ή 
απόκρυψη  της  θεμελιώδους  και 
συνεκτικής  εθνικής  ιστορίας, 
προσβολή  και  αδιάκοπο 
σφυροκόπημα  της  επικρατούσας, 
συνεκτικής,  πατροπαράδοτης  και 
εθνοσωτήριας  Ορθόδοξης 
Πίστεως,  απόρριψη  θεμελιωδών 
εθνικών  αξιών,  αποδυνάμωση  του 
εθνικού  ψυχισμού,  απονέκρωση 
του  εθνικού  ηθικού,  σταδιακή 
κατάρρευση  της  Κοινωνίας,  της 
Οικονομίας,  της  Εθνικής 
Ασφάλειας  και  της  Εθνικής 
Άμυνας. 

μουσουλμανικά σχολεία,  μουσουλμανικά τζαμιά,  μουσουλμανικά κόμματα,  μια  κοινή 
μουσουλμανική  γλώσσα,  αρχικά  σαν  δεύτερη  επίσημη  της  Ελλάδος και  αυτή  την 
κατάργηση της ένδοξης Σημαίας του Σταυρού…,  απόλυτα καθοδηγούμενοι  από την 
«πανίσχυρη» Νεοθωμανική Τουρκία!

   Τα  Ελληνόπουλα σήμερα,  χάρη  στην  αδιαφορία  και  την  κακώς  εννοούμενη 
ανθρωπιστική ανοχή μας,  είναι ήδη αιχμάλωτα του μέλλοντος,  μειονότητα από τώρα, 
επειδή επιπλέον είναι σκόρπια και διαιρεμένα, με «θρησκεία» τις ποδοσφαιρικές ομάδες ή 
τις κομματικές παρατάξεις και ιδανικά τον εύκολο πλούτο, τις απολαύσεις, την αποχαύνωση, 
χωρίς Παιδεία, Ιστορία, Αξίες και  ισχυρή Εθνική Συνείδηση που ενώνει, σφυρηλατεί και 
δυναμώνει!

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ
   «Το δέντρο που πληγώνουμε» τόσο πολύ σήμερα, είναι η ίδια η Ελλάδα, η ιερή ελιά 
του Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας! 
   Και αυτό το δέντρο ποτέ δεν πληγώθηκε τόσο από 
ξένους, όσο από εμάς τους ίδιους τους σημερινούς 
και  αδιάφορους  Νεοέλληνες!  Που  παρασυρμένοι 
από κομματικά κηρύγματα,  διεθνιστικές ιδέες και 
πολυπολιτισμικές παγίδες,  με  χορηγούς 
Πολυεθνικές Εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και  Διεθνή  Συμφέροντα,  αφήνουμε  τη  χώρα  της 
Φιλοκαλίας  και  του  Αγίου  Όρους,  το  Περιβόλι  της 
Ορθοδοξίας,  τη  χώρα  του  1821  και  του  1912,  στο 
έλεος του αντιχριστιανικού Ισλάμ! 

   Σε  λίγα  χρόνια,  εκεί  που  χτυπούσαν  οι 
γλυκόλαλες  καμπάνες,  θα  ακούγονται  τα 
μεγάφωνα  του  Χότζα  και  εκεί  που  κυμάτιζε  η 
Ελληνική  Σημαία,  θα  κυματίζει  το  Νεοθωμανικό 
Μισοφέγγαρο!

   Σε  λίγα  χρόνια,  τα  δημογραφικά  μειούμενα 
παιδιά μας θα αναγκαστούν να φύγουν για πάντα 
από  εδώ,  μην  αντέχοντας  τον  καταπιεστικό 
ισλαμικό προσηλυτισμό,  μη αντέχοντας  τα τζαμιά 
της  νεοδουλείας  που  θα  ματώνουν  με  τις 
αποκρουστικές  κορφές  τους  τον  ουρανό  της 
Ελευθερίας, μη  αντέχοντας  τις  ανεξέλεγκτες συμμορίες  και  το  νεοπαιδομάζωμα,  μη 
αντέχοντας  να  βλέπουν  το  νέο  τότε  Μουσουλμάνο  Πρωθυπουργό της  χώρας,  να 
απευθύνει το διάγγελμά του σε άψογα τουρκικά, ευχαριστώντας τον «Αλλάχ» που του 
χάρισε μια τόσο όμορφη, μα και τόσο ανόητα αφελή χώρα…
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