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Αν κάποιος πάλι σας πει να βγάλετε τις σημαίες από εδώ να τον γράψετε από εκεί πού σας
είπε. Δεν έχουν σημασία οι ομιλίες, έχει σημασία η παρουσία σας. Είστε εδώ, είστε λαός.
Εμείς απλώς βοηθάμε. Άρα δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Εδώ να θυμάστε αυτό που
έχει σημασία είναι ότι οι Έλληνες επινόησαν την στρατηγική όσοι και να ήταν οι εχθροί μας.
Και να ξέρετε ότι εμείς πιστεύουμε σε Αυτόν και δίνουμε αναφορά σε αυτόν. Κανένα άλλον,
άρα μην μπερδευτούμε. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι μας έχουν πει για πιέσεις,
δεν υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να
αποτραπεί. Εμείς έχουμε κυρίαρχη στρατηγική. Αν ο ελληνικός λαός δεν κάνει λάθος, εμείς
θα κερδίσουμε. Και να ξέρετε ένα πράγμα, τα κόμματα όταν κάνουν λάθη φεύγουν, οι
κυβερνήσεις όταν κάνουν λάθη, πέφτουν. Ο Ελληνισμός δεν έχει πέσει ποτέ και ούτε
πρόκειται. Θυμηθείτε ότι εμείς θα είμαστε εδώ ακόμα και μετά, αφού θα έχουν φύγει με την
ουρά κάτω από τα σκέλια, γιατί δεν θα ξέρουν τι να πουν. Εμείς θα είμαστε εδώ μετά τις
ιδεολογίες, μετά τα κόμματα, μετά τις κυβερνήσεις. Ο Ελληνισμός θα μείνει εδώ, επειδή εδώ
είναι η γη του. Είμαστε ένας λαός της ιστορίας. Κανένας δεν μπορεί να την αγγίξει, γιατί
είμαστε του Ελληνισμού. Δεν είμαστε μόνο Ελλάδα, o Ελληνισμός είναι παντού. Είναι δώρο
του Χρόνου στην Ανθρωπότητα. Άρα μην μπερδεύεστε, δεν το κάνουμε μόνο και μόνο για
το τοπικό. Τα σύνορά μας είναι η Ιστορία μας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αγγίξει ό,τι
και να λέει. Ο Ελληνισμός δεν είχε ποτέ κράτος σοβαρό. Ο Ελληνισμός δεν έχει κράτος
σοβαρό. Ο Ελληνισμός δεν θα έχει ποτέ κράτος σοβαρό, γιατί εμείς πάμε με τις αξίες μας κι
όχι με τις αρχές. Αν συμφωνούν μαζί μας, τότε πάμε μαζί τους. Αν δεν συμφωνούν, είμαστε
πάλι εδώ για να τους πούμε ότι η συνέχεια θα γίνει με εμάς. Δεν θα σταματήσουμε αυτόν τον
αγώνα. Δεν είναι το τέλος. Να ξέρετε ότι τα Σκόπια, αν δεν το θέλουμε εμείς, δεν θα μπουν
ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπουν ποτέ στο ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολύ απλά τα
πράγματα μην μπερδεύεστε, μην σας επηρεάζει τίποτα. Έχουμε κυρίαρχη στρατηγική και θα
το αποδείξουμε. Είναι μερικοί που μας λένε τόσες χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια, είναι
λάθος, είναι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη που μπορούν να το κάνουν όσες και να είναι. Να
θυμάστε αυτό που έλεγε ο Ρίτσος κι από ό,τι ξέρω δεν ήταν δεξιός, έλεγε για να σε
γονατίσουν πρέπει να γονατίσεις. Εμείς δεν το μάθαμε αυτό, δεν γονατίζουμε, δεν σκύβουμε
το κεφάλι, είμαστε εδώ όρθιοι, ντόμπροι, σταράτοι γιατί είμαστε της Ιστορίας.

