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----------------------------------------------------------Οἰκουµενισµὸς καὶ Ἰπεκτσισµός
∆ύο κρούσµατα γραικυλισµοῦ
(Ὅπως καὶ στὰ προηγούµενα τεύχη,
συνεχίζουµε ἐδῶ τὴν ἐξέταση τῶν πληγῶν
τοῦ ἔθνους, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὴν
ἀσθένεια τοῦ γραικυλισµοῦ)
Πρόκειται γιὰ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νοµίσµατος.
Οἰκουµενισµὸς καὶ ἰπεκτσισµὸς προέρχονται ἀπὸ
τὴν δουλοπρέπεια καὶ τὴν πλήρη ἔλλειψη
ἐφευρετικότητος
τοῦ
σηµερινοῦ
ἑλληνικοῦ
κατεστηµένου ποὺ ὡς βδέλλα κολλᾶ στὸ σῶµα τοῦ
ἑκάστοτε ίσχυροτέρου. Σήµερα ἀνήκοµεν στὴν ∆ύση,
αὔριο στὴν Ἰαπωνία, µεθαύριο σὲ κάποιον ἄλλο.
Φθάνει νὰ µὴ χρειασθῆ νὰ σκεφθοῦµε ἀπὸ µόνοι µας.
Οἱ ἐφηµερίδες µας καλύπρτονται ἀπὸ µεταφρασµένα
καὶ ἀναµασηµένα ἄρθρα τῆς Ἑσπερίας καὶ ἄν "τὸ
τρὰµ τὸ τελευταῖο" ἐπανέλθη στὶς πόλεις µας θὰ
εἶναι διότι ἡ πλούσια Ἑλβετία τὸ ἔχει καύχηµά της.
Ἐγώ, ἐπειδὴ ἤµουν Ἕλλην, καὶ συνεπῶς ἀµελητέα
ποσότης γιὰ τοὺς συµπατριῶτες µου, δὲν
ἀκουγόµουν ὡς ἐµπνευστὴς τῆς ἰδέας τῆς
Ἐνδιάµεσης Περιοχῆς, ποὺ ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ
60, ὅταν οἱ πάντες ἐπέµεναν νὰ διαιροῦν τὸν κόσµο
σὲ ἰδεολογικὲς σφαῖρες, ἐπαρουσίαζα ἀφειδῶς σὲ
πάµπολλα ἄρθρα µου καὶ βιβλία τὴν θεωρία µου ὅτι
περισσότερη σηµασία εἶχε ἡ διάκριση µεταξὺ
πολιτιστικῶν περιοχῶν (ἡ Ἐνδιάµεση Περιοχὴ ὡς
ὀρθοδοξο-ἰσλαµική, ἀντετίθετο στὴν καθολικοπροτεσταντικὴ ∆ύση καὶ στὴν ἰνδουϊστικοβουδιστικὴ Ἀνατολή) καὶ πὼς φερ'εἰπεῖν τὸ

χαρακτηριστικὸ τῆς Ρουµανίας ἦταν
στὴν Ἐνδιάµεση Περιοχὴ

πὼς

ἀνῆκε

ὡς γαλουχηµένη ἀπὸ αἰῶνες στὸ φρόνηµα τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ διόλου ὅτι ἦτο σοσιαλιστική,
ἐπειδὴ γιὰ µερικὲς δεκάδες χρόνια εἶχε ἀποδεχθῆ τὸν
κοµµουνισµό. Οἱ δὲ δυτικοὶ κοµµουνιστολόγοι
ἔγραφαν συγγράµµατα ἐπὶ συγγραµµάτων γιὰ τὴν
Ρουµανία, χωρὶς ποσῶς νὰ γνωρίζουν, οὔτε καὶ νὰ
ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ πολιτιστικὸ παρελθὸν τῆς
Ρουµανίας, καὶ συνέκριναν τὸ Βουκουρέστι µὲ τὸ
Οὐλὰν Μπατὸρ ἐπειδὴ ἦσαν καὶ οἱ δύο
κοµµουνιστικὲς πρωτεύουσες.
(συνέχεια στὴν σελ. 2)

Ἡ ἀλβανικὴ Ρωµηοσύνη καὶ πέραν
τῆς Βορείου Ἠπείρου
(Ὁ Ρωµηός, µέσῳ τῆς ἀγάπης, ἐπεκτείνει
τὸ γένος τῆς µεγαλεξανδρινῆς οἰκουµένης,
εἰς βάρος τοῦ διαιρετικοῦ ἐθνικισµοῦ.
∆.Κ.)
Ἡ ἄγνωστη Ρωµηοσύνη, ὅπως µᾶς τὴν
θύµισε σχετικῶς πρόσφατα στὴν Ἀθήνα, µὲ ἕνα
βιβλίο του ὑπὸ τὸν αὐτὸ τίτλο, ὁ Βορειοηπειρώτης
γιατρὸς σὲ νοσοκοµεῖο τῶν Ἀθηνῶν κ. Θωµᾶς
Στεργιόπουλος, ἀφορᾶ ἀσφαλῶς τὴν ἀλύτρωτη
Ρωµηοσύνη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ δὲν εἶναι
µόνον ἄγνωστη, ἀλλὰ καὶ ἐγκαταλελειµένη στὴν
τύχη της ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ σαλταδορισµό.
Φυσικὰ,δὲν εἶναι µόνον ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἄγνωστη
(συνέχεια στὴν σελ. 6)
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