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Στη γιορτή της 17ης Νοέμβρη μας δόθηκε η ευκαιρία ως σχολείο να παρακολουθήσουμε ένα 
βιντεάκι που απαγγέλει ένα συγκλονιστικό ποίημα του Αζίζ Νεσίν. Το ποίημα λοιπόν αυτό θα 
το χαρακτήριζα διαχρονικό αφού ό,τι λέει το βιώνουμε και σήμερα. Τίτλος του «Σώπα μη 
μιλάς». 
Ο Τούρκος αυτός ποιητής φαίνεται να έχει κότσια. Αυτά που γράφει πηγάζουν από την ψυχή 
του και την καρδιά του, μιλάει! Θέλει να αγωνιστεί! Πράγματι, σήμερα μιλάμε; Λέμε ότι μας 
δυσαρεστεί, αντιδρούμε; Δυστυχώς όχι! Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα... είναι 
καιρός να μάθουμε κι άλλη προστακτική το ΜΙΛΑ! 
Θέλουν να μας περάσουν στα σχέδια του παγκοσμίου σκοταδισμού, να μπορούν να μας 
κάνουν ό,τι θέλουν, δεν πρέπει όμως να τους αφήσουμε! Συγκεκριμένα για την χώρα μας την 
Ελλάδα ήδη γίνονται καθημερινά προτάσεις από τους Γερμανούς στην Ε.Ε. να αναλάβουν τη 
διακυβέρνηση της χώρας! Θα σκεφτείτε πως μας εμπαίζουν, προσωπικά δεν θα μπορούσα να 
φανταστώ ότι ακόμα και η Ε.Ε. θα έφτανε σε τέτοιο σημείο, αλλά είναι ασφαλώς μια 
διαπραγματευτική θέση. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως αυτό που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα 
είναι διπλωματία υπό την απειλή του όπλου. 
Η χώρα μας είμαστε εμείς οι ίδιοι και χρειάζεται επειγόντως υπεράσπιση. Δεν μπορούν να 
μας αντιμετωπίζουν σαν μια χρεοκοπημένη εταιρεία όπου η κεντρική διοίκηση έρχεται να 
αναλάβει τον έλεγχο. Πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους! Η Ελλάδα είναι ένα έθνος με ψυχή, ένα 
έθνος με περηφάνια, με ιστορία. Εμείς επινοήσαμε πρώτοι την δημοκρατία. Παρόλα αυτά η 
σιωπή μας έφερε στο σημείο να υποφέρουμε από ανεργία και να έχουμε φτάσει τόσο στην 
οικονομική όσο και στην ηθική εξαθλίωση. 
Ξεκίνησαν με την Ελλάδα, αύριο θα είναι μια άλλη χώρα. Ξυπνήστε! Μην φοβάστε, πρέπει να 
ενωθούμε και να μιλήσουμε, να διεκδικήσουμε ότι πραγματικά μας ανήκει. Να καταδικάζουμε 
το κακό, να είμαστε με το δίκαιο. Αντιδράστε! Έχουμε βούληση δεν μπορούν να μας κάνουν 
ότι θέλουν! 
http://www.youtube.com/watch?v=WwkDvxYZGLg 
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