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Ποῖοι οἱ ἐχθροί καὶ ποῖοι οἱ φίλοι µας 
Συµβουλὲς γιὰ τὸν ἐπερχόµενο ἀγῶνα τοῦ 
Ἔθνους 
 
α) Ἑλληνοκεντρισµὸς καὶ παγκοσµισµός : 
 
Ἑλλὰς σηµαίνει πολιτισµὸς καὶ ἔχει πλανητικὴ διάσταση. 
Εἶναι ἡ µητέρα ὄχι µόνον τῆς ∆ύσεως ἀλλὰ καὶ τῆς 
Ἀνατολῆς, τοῦ Βορρᾶ καὶ τοῦ Νότου. Στὰ µάτια ἑνὸς 
ὑποτιθεµένου ταξιδιώτου ἀπὸ τὸ διάστηµα, ἡ ἐξαφάνιση τῶν 
ἀγγλικῶν δὲν θὰ σηµάνη τὸ τέλος τοῦ πολιτισµοῦ τῆς γῆς 
ἐνῷ ἡ ἐξαφάνιση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης µὲ τὸ ἀπαραίτητο  
ὑπόβαθρο τοῦ ἑλληνικοῦ πολυτονικοῦ ἀλφαβήτου καὶ τὸν 
ὀµφάλιο λῶρο τῆς πατρίας παραδοσιακῆς γλώσσης, τῆς 
λεγοµένης "ἀρχαίας", σίγουρα θὰ θέση τὴν ταφόπετρα πάνω 
στὸ κουφάρι τοῦ παγκοσµίου πολιτισµοῦ. Ἡ τεραστία ἀξία 
τῶν κινεζικῶν ἀφορᾶ µόνον τὸν πολιτισµὸ τῆς Ἄπω 
Ἀνατολῆς καὶ συνεπῶς τὰ κινεζικὰ δὲν ἔχουν  τὴν 
παγκόσµια πολιτιστικὴ ἐµβέλεια τῶν ἑλληνικῶν. Ἐφ' ὅσον 
δὲν ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ κατακλυσµὸ ὁ πολιτισµὸς τοῦ 
πλανήτου µας, καὶ ἐφ' ὅσον ἀποτύχουν οἱ σηµερινοὶ 
Γραικύλοι ποὺ κρατοῦν τὰ ἡνία τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας, 
προβλέπω πὼς κάποτε θὰ θεωρηθῆ αὐτονόητο νὰ ἀλλάξη ἡ 
ὀνοµασία "Γῆ" σὲ "Ἑλλὰς" καὶ νὰ ἐπιβληθοῦν ὡς παγκοσµία 
ζωντανὴ γλῶσσα -προφορικὴ καὶ γραπτή- τὰ παραδοσιακὰ 
(τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης) ἑλληνικά. Ὅσο γιὰ τὴν ἐδαφικὴ 
διάσταση τοῦ ἑλληνισµοῦ, αὐτὴ εὑρίσκεται µεταξὺἈδριατικῆς 
καὶ  Καυκάσου  καὶ  ἠµπορεῖ νὰ  ὁλοκληρωθῆ  µόνον  µέσῳ 

µιᾶς ἑλληνοτουρκικῆς συνοµοσπονδίας -καὶ ὄχι 
ὁµοσπονδίας- ἡ ὁποία θὰ βασίζεται στοὺς ἑλληνορθοδόξους 
καὶ τοὺς ἀλεβῆδες. 
 
 
   (συνέχεια στὴν σελ. 2) 
 

Χωρὶς τὴν Ἐνδιάµεση Περιοχὴ εἴµαστε 
ἀνάπηροι, µὲ πατερίτσα 
 
Ὅπως ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἔχουµε στραµµένο τὸ βλέµµα 
µας πρὸς τὴν "κάτω" Ἱερουσαλήµ, πρὸς τὰ Χριστοτόπια, ἔτσι 
πρέπει καὶ ὡς Ἕλληνες, ὡς Ρωµηοί, νὰ ἔχουµε τὸ βλέµµα 
µας στραµµένο καὶ πρὸς τὴν Ἀνατολή, τὴν "καθ' ἡµᾶς", ὄχι 
τὴν "λάγνα", καὶ εἰδικώτερα πρὸς τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη καὶ 
τὴν Μικρὰ Ἀσία, µὲ σκοπὸ, ὅπως γράφαµε στὸ προηγούµενο 
σηµείωµά µας, τὴν γεφύρωση τοῦ " Ἐνδιαµέσου χώρου". 
 
Τὸ πῶς θὰ γίνη αὐτὸ εἶναι ἄλλη ἱστορία -πἀντως             
ὄχι, πρὸς Θεοῦ! - µὲ ὁποιαδήποτε σχέση καὶ         
συνεννόηση µὲ τοὺς Τούρκους ποὺ ἔχουν ὑπὸ τὴν κατοχή 
τους τὰ µέρη αὐτὰ  τῆς Ἐνδιάµεσης Περιοχῆς, ἀλλὰ            
µὲ ἐπιδιώξεις ποὺ ἔχουν σχέση µὲ τὴν πληθυσµιακὴ 
ἰδιαιτερότητα τῆς περιοχῆς αὐτῆς καὶ συγκεκριµένα µὲ τοὺς 
ἀλεβῆδες, ποὺ δὲν ἔχουν καµµία ἀπολύτως σχέση µὲ           
τὸ  Ἰσλάµ, ἀλλὰ  εἶναι  σφοδροὶ  ἐχθροί του.Ἐπίσης, µὲ  ἕνα 
 
   (συνέχεια στὴν σελ. 4) 


