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• «῾Η ροδαυγὴ τοῦ νέου µεσαίωνος»  
  

Τὴν 24ην Μαρτίου 1999, µὲ ἐφαλτήριον ἀεροπορικὲς βάσεις εἰς τὴν Ἰταλίαν 
καὶ ἀεροπλανοφόρα περιπολοῦντα εἰς τὴν Ἀδριατικήν, 13 ἀπὸ τὶς 
19 χῶρες τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. ἀρχίζουν τὶς ἀεροπορικὲς έπιθέσεις των 
ἐναντίον τῆς Σερβίας. Ἀφορµὴ τὰ φερόµενα δεινοπαθήµατα τῶν 
Ἀλβανοφώνων τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἀποτελούντων τὴν 
συντριπτικὴν πλειονοψηφίαν τοῦ πληθυσµοῦ του, ὑπὸ τὸ 
καθεστὼς τοῦ Προέδρου τῆς Νοτιοσλαβίας Μιλόσεβιτς. Ἐπισήµως 
διακηρυχθεὶς τὴν προτεραίαν ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. 
Κλίντον σκοπὸς τῶν ἐπιθέσεων αὐτῶν ἐναντίον στόχων  
στρατιωτικῶν  καὶ  ἀεροδροµίων τῆς Σερβίας, ὁ περιορισµὸς τῆς 
ἱκανότητος  τοῦ Μιλόσεβιτς πρὸς διεξαγωγὴν πολέµου ἐναντίον 
τῶν κατοίκων τοῦ Κοσσυφοπεδίου. 

Οἱ ἀεροπορικὲς αὐτὲς ἐπιθέσεις ἔγιναν εἰς τὸ ὄνοµα στρατιωτικῆς 
συµµαχίας, ἡ ὁποία ὑποτίθεται, ὅτι ὑφίσταται, - διότι εἶχε 
συσταθῆ, - γιὰ ἀ µ υ ν τ ι κ ο ὺ ς  καὶ µόνον σκοπούς. Ἑποµένως 
ἐκτὸς καταστατικοῦ ρόλου καὶ προορισµοῦ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Καὶ 
ἀκόµη, οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς ἔγιναν ἐναντίον τῶν κανόνων τοῦ 
∆ιεθνοῦς ∆ικαίου, χωρ ὶ ς  κ α µ µ ι ὰ  δ ι ε θ ν ῆ  ν ο µ ι µ ο π ο ί η σ ι ,  
οὔτε ἀπὸ ἁρµόδια ὄργανα τοῦ Ο.Η.Ε., οὔτε ἀπὸ σύννοµες, κατὰ τὸ 
καταστατικό του, ἀποφάσεις τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Καὶ ἐπὶ πλέον, κατὰ 
κοινὴ παραδοχή, δ ὲ ν  π ε ρ ιω ρ ί σ θ η σα ν  σ ὲ  
σ τ ρα τ ιω τ ι κ ο ὺ ς  σ τ ό χ ο υ ς ,  ἀλλὰ ἐκτὸς τῆς σωρείας ἀθώων 
θυµάτων µεταξὺ ἀµάχων, κατέστρεψαν σὲ µεγάλο βαθµὸ 
σηµαντικώτατο µέρος τῆς ὑποδοµῆς τῆς οἰκονοµίας τῆς Σερβίας.  

Εἰς ἐπιστέγασµα δὲ τοῦ ἀφορήτου κυνισµοῦ τῶν δραστῶν τοῦ ἐγκλήµατος 
τὰ ἀνόµως ἐνεργούµενα ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς «ἀνθρωπιστικὴ» 
ἐπιχείρησις ! 

Θὰ ἀνέµενε κατόπιν τούτων κάθε ἐλεύθερος ἄνθρωπος τὴν ἐξέγερσι τῆς 
παγκοσµίου συνειδήσεως ἐναντίον τῶν ἀνόµων ἐπιδροµῶν. 
Κυρίως φυσικὰ τῶν πνευµατικῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ τύπου καὶ 
λοιπῶν µέσων ἐνηµερώσεως. Ἀντ’ αὐτοῦ ἐσηµειώθη παντοειδὴς 
συνηγορία εἰς παγκόσµιον κλίµακα ὑπὲρ τῶν ἐπιδροµῶν, µὲ 
ἐµφανῆ σκοπὸν τὴν δικαιολόγησίν των.  

Τέτοια φαινόµενα διανοητικῆς ἐκπτώσεως καὶ ἠθικῆς καταπτώσεως δὲν 
ἐσηµειώθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐκτὸς ἐλαχίστων περιθωριακῶν 
ἐξαιρέσεων. Ὁ τύπος καὶ τὰ λοιπὰ µέσα ἐνηµερώσεως, καθὼς καὶ 
οἱ πνευµατικοί µας ἄνθρωποι, ἐτήρησαν εἰς τὸ σύνολόν των, καὶ 
εἶναι πρὸς τιµήν των, ἐπαινετὴν ἀντικειµενικότητα.  
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Ἀλλὰ καὶ δὲν εὗρεν ἡ λυσσώδης αὐτὴ τῶν ξένων ὑπὲρ τῶν ἀνόµων 
ἀεροπορικῶν ἐπιδροµῶν ὑπεράσπισις καὶ ταὐτόχρονος ἀλλόφρων 
ἐναντίον τῶν πληττοµένων Σέρβων καταφορὰ τὴν δέουσαν, 
ψύχραιµον, ἀντικειµενικὴν καὶ τεκµηριωµένην, ἀπὸ ἑλληνικὰ χείλη 
ἀπάντησιν. Ἀκόµη οὔτε καὶ ὅταν τὰ ξένα πυρὰ ἐστρέφοντο καὶ 
κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἢ καὶ συνηρτηµένως τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Μὲ ἀφορµὴν τέτοιες λυσσαλέες καὶ ἄδικες εἰς βάρος µας ἐπιθέσεις 
ἐπιφανῶν εἰς τὴν  ξένην προσωπικοτήτων, τοῦ ἀλβανοῦ 
συγγραφέως Ἰσαµὴλ Κανταρὲ καὶ τῆς καθηγητρίας Ἰουλίας 
Κρίστεβα, ἀπὸ τῶν στηλῶν τῆς παγκοσµίου κύρους γαλλικῆς 
ἐφηµερίδος “LE MONDE” ἐγράφη τὸ ἄρθρον, ποὺ ἀκολουθεῖ. 

Ἐδηµοσιεύθη εἰς ἕξη συνεχείας εἰς τὴν ἐφηµερίδα τῶν Ἀθηνῶν 
«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ἀπὸ τῆς 24ης ἕως καὶ τῆς 29ης Μαΐου 1999, 
καθὼς καὶ εἰς τὸ περιοδικὸν «ΕΝ∆ΟΧΩΡΑ», τεῦχος 65, Ὀκτωβρίου 
1999, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ Ροδαυγὴ τοῦ νέου Μεσαίωνος».  Ὁ 
τίτλος αὐτὸς ἀποδίδει καὶ τὴν οὐσίαν τοῦ περιεχοµένου του. ∆ιότι 
τὸ ἄρθρον δὲν περιορίζεται εἰς ἀνασκευὴν τῶν εἰς βάρος τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀθλιοτήτων τῶν ἀνωτέρω δύο 
διανοουµένων, ἀλλὰ ἐπισηµαίνει καὶ τὴν πνευµατικὴν ἀφετηρίαν 
καὶ τὸ ὅλον πλέγµα τῆς παρασκευαζοµένης «νέας τάξεως» τῶν 
παγκοσµίων πραγµάτων, χαρακτηριστικὰ ἀποκρουστικὰ 
ψήγµατα τῆς ὁποίας προσφέρουν ἀκριβῶς καὶ ἡ ἄνοµος ἐναντίον 
τῆς Σερβίας ἐπίθεσις καὶ ἡ θλιβερὴ ἐκστρατεία δικαιολογήσεώς 
της. 

Τὸ ἄρθρον εἶχεν ἀποσταλῆ κατ’ ἀρχὰς πρὸς δηµοσίευσιν εἰς τὴν ἐφηµερίδα 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Ἡ ὁποία καὶ ἐδηµοσίευσεν εἰς τὸ φύλλον της 
τῆς Κυριακῆς 2.5.1999 ἕνα τµῆµα του µόνον, τὸ πρῶτον ἕνα πέµπτο 
περίπου τοῦ κειµένου, µὲ τὴν ὑπόσχεσι τῆς συνεχείας τῆς 
δηµοσιεύσεως εἰς «ἑπόµενο»( ἔτσι ἀορίστως ! ) φύλλο της. Ἀλλὰ ἡ 
ὑπόσχεσις δὲν ἐτηρήθη.  Ἡ  δ η µ ο σ ί ε υ σ ι ς  δ ι ε κ ό π η ,  
χ ω ρ ὶ ς  ν ὰ  δ ο θ ῇ  κ α µ µ ί α  ἐ ξ ή γ η σ ι ς .  Κατόπιν τούτου 
τὸ ἄρθρον ἀπεστάλη καὶ ἐδηµοσιεύθη, ὡς ἀνωτέρω, εἰς τὴν 
«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΝ». 

 
 
 
 

Η  ΡΟ∆ΑΥΓΗ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΜΕΣΑΙΩΝΟΣ 
 

῾Υπὸ  ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 
***** 
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∆ ι ά γ ρ α µ µ α 
 

Α'. 
Ἡ ἀνακύκλησις τῆς ἀνθρωπίνης Ἱστορίας. Νατοϊκὴ κατὰ τῆς Σερβίας ἐπίθεσις καὶ 

προγραµµατισµένη διαστροφὴ τὴς ἀληθείας 
Β'. 
Τὰ τερατώδη ψευδολογήµατα καὶ τὸ ἀνθελληνικὸ µένος τοῦ ἀλβανοῦ Ἰσµαὴλ 

Κανταρέ. Ἀνασκευὴ ἱστορικῶν διαστροφῶν καὶ λυσσαλέων ἐµπαθειῶν.  
 

Γ'. 
Τὸ κήρυγµα µίσους τῆς Ἰουλίας Κρίστεβα ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἐκ τοῦ 

καθολικισµοῦ ἔµπνευσις. Ἀναίρεσις κραυγαλέων ψευδῶν. 
∆'. 
Τὰ ἰδεολογικὰ περιττώµατα τῆς ∆ύσεως. Ἡ ἱστορικὴ ὀπισθοδρόµησις. ∆ικαίωσις τῶν 

χιτλερικῶν ἐπιδιώξεων µὲ ἐπάνοδον εἰς τὰ πρὸ τοῦ Α΄ παγκοσµίου πολέµου ! 
Τὰ Βαλκάνια πεδίον συνεχῶν ἀνόµων ξένων ἐπεµβάσεων. 

Ε'. 
Ἡ τραγῳδία στὴν Σερβία ἀπὸ ξένους προεκλήθη. Ὁ κυνισµὀς τῆς δῆθεν 

«ἀνθρωπιστικῆς» ἐπεµβάσεως. Τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος. 
ΣΤ'. 
Τὰ ἀποκαλυπτήρια τραγικῆς ὑποκρισίας. Οἱ πραγµατικὲς ἐπιδιώξεις τῆς 

παγκοσµιοποιήσεως καὶ τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ὁ ἐπελαύνων νέος Μεσαίων. 
 

******* 
 

Α'. 
Ἡ ἀνακύκλησις τῆς ἀνθρωπίνης Ἱστορίας.  

Νατοϊκὴ κατὰ τῆς Σερβίας ἐπίθεσις καὶ προγραµµατισµένη διαστροφὴ 
τὴς ἀληθείας 

 
῾Η ἐνατένισις τῆς διεθνοῦς πραγµατικότητος, ὅπως αὐτὴ 

ἐκτυλίσσεται ἰδίως µετὰ τὴν κατάρρευσι τοῦ σοβιετικοῦ συνασπισµοῦ, 
ἐπαληθεύει ἐναργέστερα, ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε, τὴν ἀρχέγονη (ἀπὸ τοῦ 
᾽Αναξιµάνδρου, τοῦ ᾽Αναξιµένους, τοῦ ῾Ηρακλείτου, τῶν Πυθαγορείων, τῶν 
Στωϊκῶν, κλπ., κλπ.) ἑλληνικὴ ἀντίληψι τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. ῞Οτι 
δηλαδὴ ἡ πορεία της δὲν σηµειώνει ἀναποτρέπτως στάδια ἀδιαλείπτου 
προόδου, ἀλλὰ ὑπόκειται εἰς τὸν κανόνα τῆς ἀνακυκλήσεως. Μὲ ἔκδηλα 
χαρακτηριστικὰ τήν, κατὰ περιόδους, διαδοχικὴ ἀκµὴ καὶ παρακµὴ τοῦ 
πολιτισµοῦ, ὑπὸ τὴν εὐρυτάτη τοῦ ὅρου ἔννοια, αὐτὴν ποὺ περικλείει, κατὰ 
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µία αὐθαίρετη διχοτόµησι, τόσο τὸ σύνολον τῶν ἐπιτευγµάτων τοῦ 
ἀνθρώπου εἰς τὴν πάλη του ἐναντίον τῶν ἐξωτερικῶν στοιχείων τῆς φύσεως, 
ποὺ τὸν περιβάλλει ( πολιτισµὸς  µὲ τὴν στενὴ ἔννοια), ὅσον καὶ τὰ 
ἐνεργήµατα ἡµερώσεως, ἀγῶνος δηλαδὴ ἐναντίον ἐσωτερικῶν στοιχείων, 
δυνάµεων, ποὺ ἡ φύσις ἐναποθέτει εἰς τὴν ἔµβιον ἀτοµικότητά µας ὑπὸ τὴν 
µορφὴν ὁρµῶν καὶ παρορµήσεων ( καλλιέργεια, -κουλτούρα, κατὰ τὸν 
κακόηχον ἀλλόγλωσσο µιµητισµό). 

 
Γιὰ ὅσους ἀκόµη παραθεωροῦν τὴν στοιχειώδη αὐτὴν ἀλήθεια 

ἀρκεῖ, νὰ κυττάξουν τὴν σηµερινὴ βαλκανική µας πραγµατικότητα. Τὸ 
ἐξωτερικὸ περίγραµµά της κοινῶς γνωστό, κατὰ τὰ ἀναµφισβήτητα στοιχεῖα 
του : Μιὰ συµµαχία, αὐτὴ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ποὺ συνεστήθη σὲ ἄλλες ἐποχές, 
πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια, γιὰ ἀµυντικοὺς ἀποκλειστικῶς σκοπούς, ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς 
ἑβδοµάδες ἐπιτίθεται µὲ τὴν κολοσσιαία δύναµί της, - ἐπὶ τοῦ παρόντος 
µόνον ἀπὸ ἀέρος, δηλαδὴ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ! -  ἐναντίον στόχων µιᾶς µικρῆς 
χώρας, τῆς πολύπαθης Σερβίας. Καὶ ἡ ἐπίθεσις αὐτὴ γίνεται χωρὶς διεθνῆ 
νοµιµοποίησι καὶ ἐναντίον τῶν κανόνων τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου, ἀφοῦ δὲν τὴν 
ἀπεφάσισαν ὄργανα τοῦ Ο.Η.Ε.  Μάλιστα δὲ καὶ χωρὶς ἐσωτερικὴ τῆς 
συµµαχίας νοµιµοποίησι, ἀφοῦ αὐτὴ συνεστήθη µόνον γιὰ ἀµυντικοὺς 
σκοπούς. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀναµφίβολα, - κανεὶς δὲν ἀµφισβητεῖ τὸ γεγονὸς τῶν 
ἀεροπορικῶν ἐπιδροµῶν, ἡ ἔλλειψις νοµιµοποιήσεως προκύπτει ψηλαφητὴ 
ἀπὸ νοµικῶς δεσµευτικὰ τῶν κρατῶν κείµενα. 

 
᾽Απὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅµως ἀρχίζουν τὰ ἐριζόµενα : ῾Η ἀξιολόγησις 

τῆς ἐπιθέσεως καθ᾽ ἑαυτήν, συνηρτηµένως οἱ ἐπιδιωκόµενοι µὲ αὐτὴν 
σκοποί. Καὶ εἰς τὰ πεδία αὐτὰ ἀναδύεται ἀνάγλυφος ἡ τραγῳδία τοῦ 
ἀνθρώπου. ∆ιότι τὰ ἐξωτερικὰ γεγονότα, πέρα ἀπὸ τὴν ὑλική τους ὑπόστασι, 
εἶναι δεκτικὰ ποικίλης ἀποτιµήσεως. ῎Οχι διότι δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν φύσι τους 
µονοσήµαντα. ᾽Αλλὰ διότι ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ὅταν δὲν εἶναι πράγµατι 
καλλιεργηµένη, ἀλλὰ παραδέρνει στὴν ἄβυσσον ἀνεξελέγκτων ὁρµῶν καὶ 
παρορµήσεων, ἐφευρίσκει κάθε φορὰ τὴν ἐπιθυµητὴ στὰ συµφέροντα καὶ τὶς 
ἐπιδιώξεις της σηµασία. Μετέρχεται, ἐὰν τῆς εἶναι συµφέρουσα, τὴν τακτικὴ 
τῶν σοφιστῶν, τῆς ἐπενδύσεως τῶν γεγονότων µὲ σηµασία ποὺ δὲν 
ἐναπέθεσεν ὁ δηµιουργός των, ἀποκλίνουσα τῆς ἀληθινῆς, ἀντικειµενικῆς 
των ὑποστάσεως. Περιττὴ ἡ ὑπόµνησις τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, ὅτι ἀκριβῶς 
αὐτὴ ἡ ὀλεθρία, ψυχοκτόνος καὶ πνευµατοφθόρος πολιτεία τῶν σοφιστῶν, 
συστηµατικῶς ἀσκουµένη ἐπέφερε, µὲ τὴν συνακόλουθή της πνευµατικὴ-
ἰδεολογικὴ ἀποσάθρωσι καὶ ἀποσύνθεσι τῆς κοινωνίας, ὡς ὁ κυριώτερος 
παράγων, τὴν κατάρρευσι τοῦ ἀρχαίου κόσµου καὶ µαζί του τοῦ  ἑλληνικοῦ 
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µας πολιτισµοῦ, οὐσιαστικῶς τοῦ ὑψηλοτέρου ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πολιτισµοῦ 
ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.  

 
῎Ετσι καὶ τώρα πικραίνουν ἀφορήτως οἱ ὄψεις ὅσων διαβάζουν τὸν 

ξένο τύπο, ἡµερήσιο ἢ περιοδικό, ἢ παρακολουθοῦν ξένες τηλεοπτικὲς ἢ 
ραδιοφωνικὲς ἐκποµπές σχετικῶς πρὸς τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδροµὲς τοῦ 
Ν.Α.Τ.Ο. ἐναντίον τῆς γειτονικῆς µας Σερβίας. ῾Η παραποίησις τῆς ἀληθείας 
κατάδηλη. ῾Η διαστροφὴ ἀποπνικτική. Πνευµατικὴ ἐντιµότης ἀνύπαρκτη. 
Καὶ τὸ χειρότερο : εἰς τὴν συναυλία τῆς διανοητικῆς αὐτῆς ἀθλιότητος 
πρωτοστατοῦν ἄνθρωποι πνευµατικοί ! ᾽Ιδίως αὐτοί ! ᾽Ανερυθρίαστοι καὶ 
ἀδίστακτοι. Μὲ τὰ γραφόµενά τους, ποὺ δὲν ἀντέχουν οὔτε σὲ νηπιάζουσα 
λογική. ῎Ετσι ἐγράφη σοβαρῶς, ὅτι δὲν πρέπει νὰ µᾶς ξενίζῃ ἡ προκειµένη 
ἐπέµβασις τῶν Η.Π.Α. γιὰ τὴν προστασία, ὑποτίθεται, τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων ἐπιλεκτικῶς µόνον εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιο, ὄχι δὲ π.χ. καὶ εἰς τὸ 
Κουρδιστάν ἢ ἄλλα µέρη τοῦ κόσµου, διότι αὐτὸς ποὺ ἐλεεῖ ἕνα ἐπαίτη, δὲν 
ἠµπορεῖ νὰ κατηγορηθῇ, διότι δὲν βοηθεῖ ὅλους τοὺς ἐπαῖτες ! Κίβδηλη 
λογική, εἰς τὰ ὅρια διανοητικῆς παρακρούσεως, ἀφοῦ ἐπιδεικτικῶς ἀγνοεῖ, ὅτι 
ὁ πρὸς ἕνα ἐλεήµων πράττει τοῦτο χωρὶς νὰ βλάπτῃ ἄλλους, ἐνῷ ἡ ἐν 
προκειµένῳ ὑποτιθεµένη  εὐεργεσία πρὸς τὸ Κοσσυφοπέδιο συντελεῖται µὲ 
εὐθεῖα καταστροφὴ ἄλλου, τῶν Σέρβων. 

 
 Καὶ διὰ νὰ συγκεκριµενοποιήσω τὶς ἀναφορές µου, θὰ ἀναφερθῶ 

παραδειγµατικῶς καὶ δι᾽ ὀλίγων σὲ δύο µόνον κείµενα, ποὺ ἐδηµοσιεύθησαν, 
πρωτοσέλιδα µάλιστα,  εἰς τὴν σοβαρὴ καὶ ἔγκριτη γαλλικὴ ἐφηµερίδα  “LE 
MONDE”  .  Τὸ ἕνα εἶναι τοῦ γνωστοῦ ἀλβανοῦ συγγραφέως ᾽Ισµαὴλ 
Κανταρέ  ( “Le Monde”  τῆς 10.4.1999), τὸ ἄλλο τῆς Julia Kristeva, 
ψυχαναλυτρίας, συγγραφέως, καθηγητρίας σὲ Πανεπιστήµιο τοῦ Παρισιοῦ ( 
“Le Monde”  τῆς 18/19.4.1999). ᾽Επελέγησαν ὡς ἀντιπροσωπευτικά, τ ὸ  
π ρ ῶ τ ο , ἑνὸς δυσπεριγράπτου ἀκράτου ἰδιωφελοῦς σωβινισµοῦ· τ ὸ  
δ ε ύ τ ε ρ ο , τῆς ἀξιουµένης ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τοῦ κόσµου νέας τάξεως 
πραγµάτων, στὴν πραγµάτωσι τῆς ὁποίας ἐντάσσεται καὶ ἡ κατὰ τῆς Σερβίας 
ἐπιδροµή. ᾽Εκφράζουν χωρὶς συστολή, µὲ εὔγλωττη ἀκρίβεια τὰ σηµερινὰ 
καταναγκαστικῶς διαµορφούµενα ρεύµατα ἰδεῶν, ποὺ ἐπαληθεύουν τὸν 
ἱστορικὸν κανόνα τῆς ἀνακυκλήσεως, ἀφοῦ προδιαγράφουν, - ὑπὸ τὴν 
ἀπατηλὴ ἐπίκλησι γλυκανάλατου ψευδοανθρωπισµοῦ πρὸς ἄγραν τῶν 
µεγάλων µαζῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες κανεὶς βεβαίως δὲν περιµένει γιὰ κανένα 
πρόβληµα δυνατότητα ὀρθῆς κατανοήσεως καὶ σωστοῦ αὐτοπροσδιορισµοῦ, 
- τὴν σηµερινὴ πορεία τῆς ἀνθρωπότητος πρὸς τὴν ἄβυσσο τοῦ σκοταδισµοῦ 
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καὶ φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν  ἔ τ σ ι  τ ὴ ν  ρ ο δ α υ γ ὴ ν  ἑ ν ὸ ς  ν έ ο υ  
Μ ε σ α ί ω ν ο ς ,  π ι ὸ  φ ρ ι κ τ ο ῦ  ἀ π ὸ  τ ὸ ν  π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο .   
 

Β'. 
Τὰ τερατώδη ψευδολογήµατα καὶ τὸ ἀνθελληνικὸ µένος 

 τοῦ ἀλβανοῦ Ἰσµαὴλ Κανταρέ. 
Ἀνασκευὴ ἱστορικῶν διαστροφῶν καὶ λυσσαλέων ἐµπαθειῶν.  

 
- Οἱ παραλογισµοὶ τοῦ Κανταρέ. 

Εἰς τὸ ἄρθρον τοῦ Κανταρέ, ὑπὸ τὸν τίτλο «Πρέπει νὰ 
ἐξευρωπαϊσθοῦν τὰ Βαλκάνια» (“Il faut européaniser les Balkans”), οἱ τερατωδίες, 
οἱ ἱστορικὲς ἀνακρίβειες, οἱ διαστροφές, οἱ λυσσαλέες ἐµπάθειες εἶναι 
κραυγαλέες. ῍Ας σταχυολογήσω µερικές :   

Εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιο ἕνας λαὸς ἐκµηδενίζεται ἀπὸ τὸν γείτονά του 
µὲ τρόπο βάρβαρο, ποὺ ἀνακαλεῖ τοὺς χρόνους τοῦ Τσεγκίς Χάν, τοῦ Χίτλερ 
καὶ τοῦ Στάλιν (!).  

῾Η ἐξολόθρευσις µὲ δολοφονίες, σφαγές, ἐκτοπίσεις ὑποστηρίζεται 
ἀπὸ ἄρρωστη ἀλληλεγγύη ὀρθόδοξη, σλαβικὴ, κοµµουνιστική (!).  

Θεµελιῶδες καὶ ἐπεῖγον τὸ ἐρώτηµα, ἐὰν τὰ Βαλκάνια ἠµποροῦν νὰ 
ἐκπολιτισθοῦν, δηλαδὴ νὰ ἐξευρωπαϊσθοῦν (!).  

῾Η ἀτλαντικὴ συµµαχία εἶναι ὁ ἔνοπλος βραχίων τοῦ δυτικοῦ 
πολιτισµοῦ (!).  

῾Η βαλκανικὴ χερσόνησος ἐδηµιούργησε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ 
δηµιουργῇ τὶς περισσότερες περιπλοκὲς στὸν σύγχρονο κόσµο, καὶ αὐτὸ εἰς 
συµψηφισµὸ τῶν φώτων, ποὺ ἄλλοτε ἔδωσε στὸν ὑπόλοιπο κόσµο, γεγονός, 
ποὺ ὁ τελευταῖος αὐτὸς ἐπὶ µακρὸν τὸ ἠγνόησε (!). 

῾Η Εὐρώπη συχνὰ παρηµέλησε τὰ Βαλκάνια καὶ ἔτσι 
συνεσωρεύθησαν ἐπὶ αἰῶνες στὴν συλλογικὴ µνήµη τῶν λαῶν τῶν 
Βαλκανίων κάθε εἴδους φαντάσµατα, µῦθοι καὶ θρῦλοι, στὰ ὁποῖα οἱ λαοὶ 
αὐτοὶ ἐπίστευσαν καὶ τὰ ὁποῖα ἀπετέλεσαν τὰ ἐθνικά των βάθρα, ὥστε νὰ 
ἐπιδοθοῦν τυφλὰ σὲ ἀλληλοσυγκρούσεις καὶ νὰ προκαλέσουν ἔτσι 
ἀφορισµοὺς γιὰ τὴν ἀνικανότητά τους, νὰ δεσµευθοῦν σοβαρῶς γιὰ τὴν λύσι 
ἑνὸς προβλήµατος (!).  

᾽Ακόµη δὲ καὶ σήµερα ὑποφέρουµε ἀπὸ τὰ ἐρείπια αὐτῆς τῆς 
πολυχρόνιας λησµοσύνης (!).  

᾽Επιβάλλεται νὰ ἐνηµερωθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ ᾽Αµερικανοὶ γιὰ 
ὡρισµένα στοιχεῖα-κλειδιὰ τῆς ῾Ιστορίας τῶν Βαλκανίων, συγκεκριµένως, ὅτι 
ὁ πολυαριθµότερος λαός των εἶναι ὁ ρουµανικός, ὅτι οἱ Σλάβοι ἀποτελοῦν 
µόλις τὸ ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσµοῦ των, ὅτι ὀρθόδοξη θρησκεία, κοµµουνισµὸς 
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καὶ σλαβισµὸς συνεχωνεύθησαν σὲ ἕνα τριώνυµο, ποὺ ἐγέννησε τὸ 
«γεωπολιτικὸ τέρας» τῶν Βαλκανίων (!).  

῾Η ἀδιαφορία καὶ παραγνώρισις ἀπὸ τὸν ἄλλο κόσµο τῶν ἐθνικῶν 
ἐγκληµάτων στὰ Βαλκάνια παραλληλίζεται µὲ τὴν ἐναρκτήριο πρᾶξι τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Χριστιανισµοῦ, τὴν τραγικὴ ἀδιαφορία τοῦ Ποντίου Πιλάτου κατὰ 
τὴν δίκη τοῦ ᾽Ιησοῦ (!).  

Πρόκειται γιὰ µιὰ ψευδοαµεροληψία, ποὺ καταδικάζει τὰ δυὸ µέρη 
χωρὶς διάκρισι δηµίου καὶ θύµατος, στὴν πραγµατικότητα γιὰ τὴν πλέον 
ὑποκριτικὴ στάσι, ἀφοῦ ὑπὸ τὸ κάλυµµα τῆς εὐθυδικίας τείνει εἰς τὸ νὰ 
ἀποκρύψῃ τὴν πλήρη ὑποστήριξιν εἰς τὸ ἔγκληµα (!).  

Μὲ τὴν στρατιωτική της ἐπέµβασι στὰ Βαλκάνια ἡ Εὐρώπη τῆς 
ἀτλαντικῆς συµµαχίας ἄνοιξε µιὰ νέα σελίδα στὴν ῾Ιστορία τοῦ παγκοσµίου 
πολιτισµοῦ (!).  

῾ Η  β α λ κ α ν ι κ ὴ  χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς  ἠ µ π ο ρ ε ῖ  κ α ὶ  
ὀ φ ε ί λ ε ι  ν ὰ  ἐ ξ ε υ ρ ω π α ϊ σ θ ῇ  ( ! ) .   

Εἰς τὸ κατώφλιο τῆς νέας χιλιετίας ἡ ἀνθρωπότης ὀφείλει νὰ 
προέλθῃ σὲ νέα ἐξέτασι συνειδήσεως: πρέπει νὰ ἐξορκίσῃ ἕνα πολὺ ἀρχαῖο 
ἔγκληµα, διαπραχθὲν ἀπὸ τὴν ἀρχαία ῾Ελλάδα ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῶν 
Τρῴων, διότι ἀλλοίµονο µόνον µετὰ τὸν δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο καὶ 
µόνον οἱ Γερµανοὶ ἐξώρκισαν τὰ ἐγκλήµατά των καὶ κανεὶς ἄλλος (!).  

Εἰς τὰ Βαλκάνια ἀντιπαρατίθενται δύο ἀπολύτως ἀντίθετοι 
κόσµοι, ὁ δηµοκρατικός, ποὺ φαίνεται καὶ ὁ πιὸ ἀδύνατος, καὶ ὁ κόσµος τῆς 
βαρβαρότητος (!).  

Στὸ κέντρο τῆς παγκοσµίου προσοχῆς βρέθηκε αἰφνιδίως ὁ 
λησµονηµένος τῆς ἠπείρου µας µαρτυρικὸς ἀλβανικὸς λαός, ποὺ µὲ 
ἀξιοπρέπεια καὶ καρτερία φέρνει στοὺς µατωµένους ὤµους του τὸ βάρος τῆς 
τραγῳδίας, καὶ εἴθε ὁ κόσµος νὰ µὴ τὸν ξεχάσῃ (!).-  
 
- Ἡ  ἀντίκρουσίς  των. 

∆ ὲ ν  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  β ε β α ί ω ς  λ ε π τ ο µ ε ρ ε ι α κ ὴ  
ἀ ν α σ κ ε υ ὴ  ἕ ν α  τ έ τ ο ι ο  ὁ λ ο σ χ ε ρ ῶ ς  ἀ ν ι σ τ ό ρ η τ ο  
δ ι α ν ο η τ ι κ ὸ  π α ρ α λ ή ρ η µ α .  ∆ιότι θὰ προσέβαλε τὴν στοιχειώδη 
νοηµοσύνη κάθε ἀναγνώστου, κάθε ἀνθρώπου, ποὺ γνωρίζει ἔστω καὶ 
στοιχειωδῶς τὴν ῾Ιστορία γενικῶς, καὶ εἰδικῶς αὐτὴ τῶν Βαλκανίων,  ἀλλὰ καὶ 
δὲν µυκτηρίζει τὴν σηµασία τῶν χρησιµοποιουµένων λέξεων καὶ ἐκφράσεων 
καὶ δὲν ἀπώλεσε τὴν αἴσθησι τοῦ γελοίου. 

 Πράγµατι, ἀ π ο τ ε λ ε ῖ  π ρ ο σ β ο λ ὴ  τ ῆ ς  ἀ ν θ ρ ώ π ι ν η ς  
λ ο γ ι κ ῆ ς  καὶ ἡ ἁπλῆ σύγκρισις τῆς µάστιγος τῶν Τσεγκὶς Χάν, Χίτλερ καὶ 
Στάλιν µὲ τὰ ὅσα ἀκόµη καὶ ἡ ἀλβανικὴ πλευρά, σιωποῦσα βεβαίως γιὰ τὰ 
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ἰδικά της σύστοιχα ἀνοµήµατα, καταλογίζει εἰς τοὺς Σέρβους, ἔστω καὶ τὰ 
ἐξωφρενικὰ καὶ ἐξωπραγµατικά ! – 

 ῾Η ᾽Ορθόδοξη ᾽Εκκλησία οὐδέποτε ὑπηγόρευσε ἐγκλήµατα, οὔτε 
ἐξεδήλωσε ποτὲ  ἀλληλεγγύη γιὰ τὴν διάπραξί τους, κατ᾽ ἀντίθεσι µάλιστα 
πρὸς τὴν Καθολικὴ ᾽Εκκλησία ( π.χ. νύξ τοῦ ῾Αγίου Βαρθολοµαίου, ῾Ιερὰ 
᾽Εξέτασις, κλπ., κλπ.). –  

῾Η ἀνακάλυψις ἀνυπάρκτου «γεωπολιτικοῦ τέρατος» µὲ 
γεννήτορα τὸ φανταστικὸ  τριώνυµο «ὀρθόδοξη ἐκκλησία, κοµµουνισµός, 
σλαβισµός» ἐν συγχωνεύσει, προσκόπτει στὸ ἀναµφίβολο ἀντίθετο γεγονὸς 
τῆς ἀπηνοῦς διώξεως κατ᾽ ἐξοχὴν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας κατὰ τὰ 70 χρόνια 
τῆς κοµµουνιστικῆς µονοκρατορίας καὶ βεβαίως ἀδυνατεῖ νὰ ἐξηγήσῃ 
προαιώνιες διαµάχες τῶν ὀρθοδόξων σλάβων ὄχι µόνον µὲ τοὺς ὀρθοδόξους, 
µὴ σλάβους, ῞Ελληνες, ἀλλὰ καὶ µεταξύ τους (ὅπως τῶν σλάβων ὀρθοδόξων 
Σέρβων µὲ τοὺς ἐνωρὶς ἐκσλαβισθέντες ὀρθοδόξους Βουλγάρους). –  

Τὸ τιθέµενο ἐρώτηµα, ἐὰν τὰ Βαλκάνια ἠµποροῦν νὰ 
ἐκπολιτισθοῦν, δηλαδὴ νὰ ἐξευρωπαϊσθοῦν, π ρ ῶ τ ο ν ,  προδίδει ἀσίγαστο 
πολιτιστικὸ ρατσισµὸ µὲ τὴν ταύτισι Εὐρώπης καὶ πολιτισµοῦ - ὡς ἐὰν οἱ 
λοιπὲς τῆς οἰκουµένης χῶρες εἶναι ἀπολίτιστες ! - καὶ δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  
προϋποθέτει, ὅτι τώρα τὰ Βαλκάνια δὲν ἔχουν ἀκόµη ἐκπολιτισθῆ, 
προϋπόθεσι ὅµως ἀντιφάσκουσα πρὸς τὴν παράλληλη παραδοχὴ καὶ ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Κανταρέ, ὅτι ἡ Βαλκανικὴ χερσόνησος ἐπλαισίωσε, διὰ τῆς ῾Ελλάδος, 
ὁλόκληρον τὸν δυτικὸν πολιτισµόν. Πῶς λοιπὸν ἡ τροφοδότις τοῦ πολιτισµοῦ 
ἔπαυσεν ἡ ἴδια νὰ εἶναι πολιτισµένη ;  

Τὸ ἀνθελληνικὸ µένος τοῦ ἀρθρογράφου ἀνάγλυφο ἀναδύεται µὲ 
τὰ περὶ ἀνάγκης ... «ἐξορκισµοῦ ἐθνικῶν ἐγκληµάτων», µὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς 
ἀρχαίας ῾Ελλάδος εἰς βάρος τῶν Τρῴων ! Νὰ ἐπεκαλεῖτο τοὐλάχιστον τὴν 
περίπτωσι τῶν Μηλίων, ποὺ ὄντως ἀναιτίως ἐδέχθησαν τὴν ἐπίθεσι καὶ 
ὑπέστησαν τὸν ἐξανδραποδισµό τους ἀπὸ τοὺς ᾽Αθηναίους, κἄπως θὰ 
ταίριαζε. ᾽Ενῷ µὲ τὴν Τροία διεξήγετο πόλεµος, ποὺ διήρκεσε µάλιστα ἐπὶ 
δεκαετία. ᾽Αλλὰ βεβαίως, ἀνεξαρτήτως ἀβυσσαλέου σκοτεινοῦ ἀνθελληνικοῦ 
ἐθελοµένου, ὁ ἀρθρογράφος, στὴν ἐπιεικέστερη ἐκδοχή, ἀγνοεῖ ἤ, τὸ 
πιθανώτερον, ἀποκρύπτει τὴν ἀλήθεια, ὅτι καὶ οἱ Τρῶες ἦσαν ἑλληνικὸ 
φῦλο, ἑποµένως, τὸ θεώρηµά του γιὰ τὸ πρῶτο, στὴν περίπτωσί τους, «ἐθνικὸ» 
ἔγκληµα στὴν ῾Ιστορία, µὲ δράστες τοὺς ῞Ελληνες, δὲν εὐσταθεῖ. Καὶ γι᾽ αὐτὸ 
καὶ δὲν τὸν βόλευε ἡ ἐπίκλησις τῆς, περισσότερο ἀνάλογης πρὸς τὰ 
διαδραµατιζόµενα σήµερα γεγονότα, περιπετείας τῶν Μηλίων, ἀφοῦ γι᾽ 
αὐτοὺς εἶναι κοινῶς γνωστό, ὅτι   ἦσαν ἐπίσης ῞Ελληνες, ὅπως καὶ οἱ 
ἀδικοπραγήσαντες σὲ βάρος τους ᾽Αθηναῖοι· καὶ φυσικὰ διότι τὴν θέσι 
ἀκριβῶς τῶν Μηλίων, δηλαδὴ τοῦ θύµατος, ἔχουν σήµερα µὲ τὶς νατοϊκὲς 
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ἐπιδροµὲς ὄχι οἱ ὁµόφυλοί του ᾽Αλβανοί, ὑπὲρ τῶν ὁποίων ὁ ἀρθρογράφος 
ὠρύεται, ἀλλὰ οἱ ἀντίπαλοί τους Σέρβοι ! –  

Τὸ ἄλλο θεώρηµα, τῆς πολυχρόνιας δῆθεν ἀγνοήσεως τῶν 
Βαλκανίων ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ὡς περίπου γενεσιουργοῦ αἰτίας ὅλων τῶν 
δεινῶν τῆς περιοχῆς, ἀποτελεῖ τὸ µεγαλύτερο ἀνερυθρίαστο ἱστορικὸ ψεῦδος 
στὶς ἀναπτύξεις τοῦ ἀρθρογράφου· διότι οἱ πάντες ἐδῶ στὰ Βαλκάνια 
γνωρίζουν, ὅτι τὰ δεινά τους ἐπὶ αἰῶνες τώρα προέρχονται, ἀντιθέτως, ἀπὸ 
τὴν ἀπροσχηµάτιστη συνεχῆ ἐπέµβασι τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, χάριν 
ἰδικῶν τους ἀποκλειστικῶς συµφερόντων, εἰς τὰ τῆς Βαλκανικῆς. –  

᾽Ακόµη, τὰ  ἀνήκουστα, ὅτι ἡ ἀτλαντικὴ συµµαχία ἀποτελεῖ τ ὸ ν  
ἔ ν ο π λ ο  β ρ α χ ί ο ν α  τ ο ῦ  δ υ τ ι κ ο ῦ  π ο λ ι τ ι σ µ ο ῦ  καὶ ὅτι µὲ τὴν 
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  τ η ς  ἐ π έ µ β α σ ι  ἄ ν ο ι ξ ε  µ ι ὰ  ν έ α  σ ε λ ί δ α  
ε ἰ ς  τ ὴ ν  ῾ Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ῦ  π α γ κ ο σ µ ί ο υ  π ο λ ι τ ι σ µ ο ῦ , µόνον 
διανοητικὴ παράκρουσι µαρτυροῦν !  

 
- Ἡ ἐξήγησις. 

Πάσχει ἀπὸ τέτοια ὁ συγγραφεὺς τοῦ καταπτύστου κειµένου ; 
᾽Ασφαλῶς ὄχι ! ῾Απλούστατα, µὲ χονδροειδῆ ψεύδη καὶ πρωτογόνους 
ἀφορισµούς, ἀπευθυνόµενος πρὸς ξένους πρὸς τὴν περιοχὴ καὶ τὴν ἱστορία 
της ἀναγνῶστες, θέλει νὰ ἐκµεταλλευθῇ εἰς τὸ ἔπακρον τὴν ἄγνοιά τους καὶ 
τήν σύµφυτη  ἀνθρώπινη ροπὴ τῆς ἐλαχίστης διανοητικῆς προσπαθείας γιὰ 
τὴν κατανόησι τῶν συγχρόνων γεγονότων.  

∆ηλαδή, αὐτὸς ὁ δῆθεν ἀντιρατσιστὴς χρησιµοποιεῖ τὴν κοινὴ 
παραδοχή του ὡς διακεκριµένου συγγραφέως, γιὰ νὰ προσφέρῃ ἕτοιµες 
«ἀναλύσεις καὶ ἐξηγήσεις», πειστικὲς γιὰ τοὺς ἀνίδεους καὶ ἀφελεῖς, ποὺ στὴν 
πραγµατικότητα ὅµως ὑπηρετοῦν τὸν πιὸ βίαιο, πρωτόγονο καὶ ἀποκρουστικὸ 
ρατσισµό. Πρὸς χάριν τῶν ὁµοφύλων του, τῶν ᾽Αλβανῶν.  

Π α ρ α σ ι ω π ῶ ν  φ υ σ ι κ ὰ  τ ὰ  ὅ σ α  ἐ γ κ λ η µ α τ ι κ ὰ  αὐτοί, 
ὡς πειθήνιοι ὑπηρέτες τῶν κυριάρχων ᾽Οθωµανῶν ἐπὶ αἰῶνες διέπραξαν εἰς 
βάρος ἄλλων ἐθνοτήτων, φυσικὰ καὶ τῶν ῾Ελλήνων. Καὶ ὄχι µόνον τότε. 
᾽Αλλὰ καὶ κατὰ καὶ µετὰ τὴν δηµιουργία, κατὰ τὴν δεύτερη δεκαετία τοῦ 
αἰῶνος µας, τοῦ ᾽Αλβανικοῦ κράτους, στὰ µέτρα, ποὺ ἡ δῆθεν µὴ 
ἀναµιγνυοµένη εἰς τὰ τῆς Βαλκανικῆς Εὐρώπη, καὶ ἰδίως ἡ ἰταλικὴ δολιότης 
στὴν περίπτωσι, ἐπέβαλε, µὲ τὸν ἀποκλεισµὸ ἀπὸ τοῦ ἐθνικοῦ της κορµοῦ τῆς 
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἑλληνικῆς, καὶ µόνον ἑλληνικῆς, Βορείου ᾽Ηπείρου. Καὶ µὲ τὶς 
συστηµατικές, πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ ὁριστικοῦ ἀφελληνισµοῦ της, διώξεις εἰς 
βάρος τῶν ἐκεῖ ῾Ελλήνων, ποὺ συνεχίσθηκαν καὶ δὲν ἔχουν ἀπὸ τότε 
τελειωµό...  
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᾽Αλήθεια, ὁ καυτηριάζων τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήµατα συγγραφεύς, ὁ 
χαιρετίζων τὴν στρατιωτικὴ νατοϊκὴν ἐπέµβασιν ὡς ἀνεκτίµητη συµβολὴν εἰς 
τὸν παγκόσµιο πολιτισµό, γιατὶ δὲν προτρέπει τοὺς ὁµοφύλους του, νὰ 
συµµορφωθοῦν πρὸς ὅσα οἱ, κατὰ τὴν γνώµη του, σύγχρονοι σκαπανεῖς τοῦ 
πολιτισµοῦ αὐτοῦ, δηλαδὴ οἱ ῾Ηνωµένες Πολιτεῖες τῆς ᾽Αµερικῆς, δυὸ φορὲς 
ἤδη ὁµοφώνως µὲ τὴν Γερουσία των ἀπεφάσισαν, τὴν 17ην Μαΐου 1920, µετὰ τὸν 
πρῶτον, καὶ τὴν 29ην ᾽Ιουλίου 1946, µετὰ τὸν δεύτερον παγκόσµιον πόλεµον, 
δηλαδὴ νὰ παραχωρήσουν τὴν Βόρειον ῎Ηπειρον εἰς τὴν ῾Ελλάδα ; ῍Η 
τοὐλάχιστον νὰ παραχωρήσουν εἰς αὐτὴν τὴν αὐτονοµία, τὴν ὁποίαν ἐπὶ 
τέλους εἶχεν ἀποδεχθῆ διὰ διεθνοῦς πράξεως καὶ ἡ ᾽Αλβανία, συγκεκριµένως 
µὲ τὸ Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας τῆς  14ης Μαΐου 1914, ποὺ εἶχε µάλιστα 
ἐγκριθῆ καὶ ἀπὸ τὶς Μεγάλες ∆υνάµεις καὶ τεθῆ ὑπὸ τὴν ἐγγύησίν των ;  

῎Οχ ι  !  ᾽ Απὸ  τ ὶ ς  ἀποφάσ ε ι ς  τῶν  πατρώνων  τ ου  κα ὶ  
τῶν  ὁµοφύλων  τ ου ,  τῶν  ᾽ Αλβανῶν ,  ὁ  ἀδ ί σ τακ τ ο ς  
συγγραφεὺ ς  ἐ π ι λ έγ ε ι  µόνον  ὅσ ε ς  ἐ κ τ ρ έφουν  τ ὸ ν  
σωβ ι ν ι σµὸν  τῶν  τ ε λ ε υ τα ίων .  
 

Γ'. 
Τὸ κήρυγµα µίσους τῆς Ἰουλίας Κρίστεβα ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἡ ἐκ τοῦ καθολικισµοῦ ἔµπνευσις. Ἀναίρεσις κραυγαλέων ψευδῶν. 

 
-  Ὁ διανοητικὸς ἐκτραχηλισµὸς τῆς Κρίστεβα. 

Πιὸ ἀνατριχιαστικὸ εἶναι τὸ ἄλλο ἄρθρο, τῆς Κρίστεβα, ὑπὸ τὸν 
τίτλο «Τὸ µυστηριῶδες βάρος τῆς ᾽Ορθοδοξίας»  (“Le poids mystériux de l’ 
orthodoxie”). ∆ιαβλέπει ἂν ὄχι ἄβυσσο, τοὐλάχιστον διαφορὰ καλλιεργείας 
(κουλτούρας) µεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων καὶ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Εὐρώπης. 

 Γιὰ ὅλα φταίει ἡ ᾽Ορθοδοξία, µιὰ πίστι, ποὺ ἐµποδίζει τοὺς λαούς 
της νὰ εἰσέλθουν στὴν εὐρωπαϊκὴ  κοινότητα (!).  

Τὸ δρᾶµα τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἐµφανίζει τὴν διαίρεσι τῆς Εὐρώπης, 
ποὺ ἀνάγεται εἰς τὸ Μεγάλο Σχίσµα τοῦ 1054 µεταξὺ Βυζαντίου καὶ Ρώµης, 
µεταξὺ ᾽Ορθοδοξίας καὶ Καθολικισµοῦ, ὅλα ἀνατρέχουν σ᾽ αὐτό (!). 

 ∆ιότι κατ᾽ ἀντίθεσι πρὸς τὸν Καθολικισµό, ποὺ σέβεται τὴν 
ἀτοµικότητα καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου (καὶ τὸ ἐκφράζει στὸ Σύµβολο 
τῆς Πίστεως µὲ τὴν παραδοχὴ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ῾Αγίου Πνεύµατος «καὶ» 
ἐκ τοῦ Υἱοῦ), ἡ ὀρθόδοξη ἔξαρσις µιᾶς ἀρρήτου θρησκευτικῆς οἰκειότητος, 
τερποµένης ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, ἐδηµιούργησε µὲ τὸν 
µυστηριώδη καὶ διάπυρον ἐνθουσιασµό της τὸν ἐγκληµατικὸ ψυχισµὸ εἰς τοὺς 
πιστούς της, αὐτὴ ἐτροφοδότησε µὲ τὸν µυστικισµό της τὸ µηδενιστικὸ κίνηµα 
καὶ τὰ ἀθεϊστικὰ καὶ κοµµουνιστικὰ ρεύµατα, αὐτὴ ἐκµηδενίζει τὸ ἄτοµο (καὶ 
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τὸ ὁµολογεῖ µὲ τὴν ἀπάλειψι τοῦ «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ» ἀπὸ τὸ Σύµβολο τῆς 
Πίστεως), ποὺ ἐξανιστάµενο τὸ παρωθεῖ σὲ ἀρχέγονα ψυχικὰ στρώµατα 
µαζοχισµοῦ καὶ καταπιέσεως ἄλλων, αὐτὴ δηµιουργεῖ σὲ καταστροφικὴ 
διάστασι νέες ψυχικὲς ἀρρώστειες (!).  

῾Ο πόλεµος µεταξὺ Σέρβων καὶ Κοσσοβάρων εἶναι στὴν οὐσία του 
θρησκευτικός, τὸ «σερβικὸ πρόβληµα» ἀποκαλύπτεται ὡς πρόβληµα «ὅλων 
τῶν ὀρθοδόξων λαῶν στὸ σύνολό τους» (!).  

᾽Οφείλουµε νὰ τὸ ἀντιµετωπίσουµε, µὲ τὴν ἠθικὴ ἐπανοικοδόµησι 
τοῦ ἀνθρώπου στὶς ᾽Ορθόδοξες, τέως κοµµουνιστικές, χῶρες, µέσῳ µιᾶς 
συνοµοσπονδίας τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ρευµάτων, γιὰ νὰ ἐκλείψουν 
τὰ σχίσµατα,  ἡ ἄβυσσος µεταξὺ «ἐκείνων» καὶ «ἡµῶν» (!). 

 
- Ἡ  ἀντίκρουσις. 

Τέτοιο κήρυγµα µίσους ἐναντίον τῆς ᾽Ορθοδοξίας καὶ τῶν πιστῶν 
της, ποὺ ἀριθµοῦνται σὲ ἑκατοντάδες ἑκατοµµύρια, δὲν νοµίζω σὲ τόση 
πληρότητα νὰ ἔχῃ ξαναδιατυπωθῇ. Τὸ περιεχόµενό του αὐτοπροσδιορίζει καὶ 
τὶς πνευµατικές του καταβολές : Εἶναι ὁ καθολικισµός, µὲ τὴν ὁλοκληρωτική 
του ὀργάνωσι καὶ τὴν «ἀλάθητη» παπικὴ του µονοκρατορία, αὐτὴ ἡ 
ἀρρωστηµένη διαστροφὴ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ποὺ ἀνέδειξε τὴν 
θρησκευτική της αὐθεντία µὲ εἰδεχθῆ, ἀνήκουστα ἐγκλήµατα. ∆ιότι 
διαφορετικὰ δὲν θὰ ἐπέµενεν ἡ συντάκτρια τοῦ µισαλλοδόξου κειµένου νὰ 
συνδυάσῃ τὴν ἀρρωστηµένη καταφορά της ἐναντίον τῆς ᾽Ορθοδοξίας καὶ 
παντὸς ᾽Ορθοδόξου, ὡς φορέως δῆθεν ἐγκληµατικοῦ ψυχισµοῦ, µὲ τὸν 
ἐγκωµιασµὸν τοῦ καθολικισµοῦ ὡς διαµορφώνοντος ψυχισµὸν ἐλευθέρων 
ἀνθρώπων !  

 
᾽ Α ν α γ κ α ί α  λ ο ι π ὸ ν  ἡ  ὑ π ό µ ν η σ ι ς  :  
-  Τοὺς θρησκευτικοὺς πολέµους στὴν Εὐρώπη ὁ καθολικισµὸς τοὺς 

ἐξαπέλυσε, ἡ ᾽Ορθοδοξία ὑπῆρξεν ἀµέτοχος.  
-  Τὴν ῾Ιερὰ ᾽Εξέτασι καὶ τὰ ἐγκλήµατά της ὁ καθολικισµὸς τὰ 

διέπραξε, ἡ ᾽Ορθοδοξία σὲ τέτοια ἀνοµήµατα δὲν ὑπέπεσε.  
-  Τὶς Σταυροφορίες καὶ τὰ ἐγκληµατικά τους ἐνεργήµατα εἰς 

βάρος τῶν ᾽Ορθοδόξων, αὐτὲς ποὺ οὐσιαστικῶς ὡδήγησαν στὴν πτῶσι τοῦ 
Βυζαντίου εἰς χεῖρας τῶν ᾽Οθωµανῶν, δηλαδὴ τὴν περιέλευσί του σὲ µὴ 
χριστιανικὰ χέρια, ὁ καθολικισµὸς ὠργάνωσε καὶ εὐλόγησε καὶ κατηύθυνε, ἡ 
᾽Ορθοδοξία ὑπῆρξε τὸ σφάγιό του.  

-  Τὴν νύκτα τοῦ ῾Αγίου Βαρθολοµαίου ὁ καθολικισµὸς τὴν ἔβαψε 
µὲ τὸ αἷµα χιλιάδων ἀθῴων, ὄχι ἡ ᾽Ορθοδοξία.  
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- ῾Ιεραπόστολοι ( µισιονάριοι ) τοῦ καθολικισµοῦ, ὄχι τῆς 
᾽Ορθοδοξίας, συνήργησαν σὲ ἀνήκουστα ἐγκλήµατα εἰς βάρος ἰθαγενῶν τῆς 
᾽Αφρικῆς καὶ τοῦ νέου κόσµου (᾽Αµερικῆς).  

-  ᾽Ακόµη, γενοκτονίες φρικιαστικὲς διεπράχθησαν µόνον ἀπὸ τὸν 
δυτικὸ κόσµο, ὄχι τὸν ᾽Ορθόδοξο, ὅπως τῶν ᾽Ινδιάνων εἰς τὴν ᾽Αµερική, ἢ τῶν 
῾Εβραίων ἀπὸ τὸν Χίτλερ, κατὰ τὸν δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, εἰς τὴν 
Εὐρώπη, ἢ ἔγιναν ὑπὸ τὴν ἔµπνευσι καὶ καθοδήγησι δυτικῶν, ὅπως τῶν 
Γερµανῶν εἰς τὴν περίπτωσι τῆς γενοκτονίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους ᾽Αρµενίων 
καὶ ῾Ελλήνων, κατὰ τὴν δευτέρα δεκαετία τοῦ αἰῶνος µας, εἰς τὴν Μικρὰν 
᾽Ασίαν.-   

Πῶς λοιπὸν διεπράχθησαν ὅλα τὰ ἐγκλήµατα αὐτά, ἱστορικῶς 
ἀναµφίβολα, ἀπὸ τοὺς  ἐλευθέρους  καθολικοὺς ἢ καὶ διαµαρτυροµένους 
κ α ὶ  δ ὲ ν  ἔ χ ο υ ν  ν ὰ  ἐ π ι δ ε ί ξ ο υ ν  π α ρ ό µ ο ι α ,  π α ρ ὰ  τ ὸ ν  
« ἐ γ κ λ η µ α τ ι κ ό  τ ο υ ς  ψ υ χ ι σ µ ό » ,  ο ἱ  ᾽ Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι  ;  -  

Καὶ πρὸς τὶ ὁ ἐξωφρενικὸς χαρακτηρισµὸς τῆς συγκρούσεως µεταξὺ 
Σέρβων καὶ Κοσσοβάρων ὡς, δῆθεν,  πολέµου θρησκευτικοῦ  καί, ἀκόµη, τὶ 
ὑπηρετεῖ ὁ σατανικὸς συνακόλουθος ἀφορισµός, ὅτι τὸ  σερβικὸ πρόβληµα  
εἶναι πρόβληµα «ὅλων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν στὸ σύνολό τους» ;  ∆ὲν 
ἐκφράζουν παρόµοιες ἀνοησίες ἀ σ ί γ α σ τ ο ν  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ὸ ν  
ρ α τ σ ι σ µ ὸ ν  καὶ δὲν ὑποκρύπτουν τὴν διακαῆ ἐ π ι θ υ µ ί α  κ α ὶ  ε ὐ χ ὴ  
τῆς ἀρθρογράφου, νὰ µὴ περιορίζωνται τὰ νατοϊκὰ πλήγµατα µόνον εἰς τὴν 
Σερβίαν, ἀλλὰ νὰ ἐπεκταθοῦν ἐναντίον ὅλων τῶν ᾽Ορθοδόξων λαῶν, ἀφοῦ 
στὸ σύνολό τους αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὸ «πρόβληµα» ; ᾽Αναλογίζεται ἡ ἄφρων 
ἀρθρογράφος ὅτι ἔτσι οὐσιαστικῶς εὐαγγελίζεται τρίτον παγκόσµιον, 
θρησκευτικὸν αὐτὴν τὴν φοράν, πόλεµον ; [῍Ας εἶναι ἡ ἐπισήµανσις αὐτὴ εἰς 
γνῶσιν καὶ ὅσων παρ᾽ ἡµῖν ἐκτρέπονται εἰς τὰς ἀνοησίας περὶ «ὀρθοδόξου 
τόξου» καὶ ἂς ἀφεθῇ ἐπὶ τέλους ἡ θρησκευτικὴ πίστις εἰς τὸ µόνον θεµιτὸν 
πεδίον ἐπωφελοῦς ἀναπτύξεώς της, τὴν συνείδησιν τοῦ καθενός, ἡ ὁποία καὶ 
θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ ὅλους σεβαστὴ καὶ ἀπαραβίαστος].-  

῾Ως πρὸς δὲ τὴν δῆθεν ἐλευθέραν διαµόρφωσιν τῆς ἀτοµικότητος 
στοὺς πιστοὺς τοῦ καθολικισµοῦ, φθάνει πρὸς ἄµεσον αὐτοδιάψευσιν ἡ 
ὑπόµνησις τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ τρόπου ὀργανώσεως τῆς Καθολικῆς ᾽Εκκλησίας 
µὲ τὴν αὐστηρὴ ἱεραρχικὴ ὑποταγὴ καὶ τὴν τυφλὴν ὑπακοὴ εἰς τὰ παπικὰ 
θέσφατα, ἐν ἀντιθέσει καὶ πάλιν πρὸς τὴν δηµοκρατικὴ σύνθεσι τῆς 
᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας, µὲ τὰ ἰσότιµα Πατριαρχεῖα καὶ τὸ θεσµοθετηθὲν 
αὐτοκέφαλο τῶν τοπικῶν ᾽Εκκλησιῶν της, µὲ πλήρη ἐλευθερία σκέψεως καὶ 
ἐνεργείας. –  

Τέλος, ἡ ἀπόρριψις ἀπὸ τὴν δοκησίσοφο ψυχαναλύτρια 
ἑκατοντάδων ἑκατοµµυρίων ᾽Ορθοδόξων πιστῶν καὶ τῶν κρατῶν στὰ ὁποῖα 
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ἀνήκουν, µόνο καὶ µόνο διότι ἀκολουθοῦν τὴν ᾽Ορθόδοξη πίστι, µὲ τὴν 
ἐξωφρενικὴ καὶ σατανικὴ ἀπόδοσι σ᾽ αὐτὴν τοῦ στίγµατος, ὅτι δηµιουργεῖ 
δῆθεν ἐγκληµατικὸ ψυχισµὸ στοὺς θεράποντές της, εἶναι χαρακτηριστικὸν 
δεῖγµα ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας τῆς χειροτέρας νοητῆς µορφῆς, 
ἐνώπιον τῆς ὁποίας ὠχριοῦν οἱ προηγηθεῖσες ἀπάνθρωπες  ἰδεολογίες  καὶ ἡ 
χιτλερικὴ καὶ σταλινικὴ πρακτική. –  

῾Η «ἱεραποστολικὴ» δὲ ἐπίκλησις τῆς ἰδίας πρὸς ἠθικὴ 
ἐπανοικοδόµησι τῶν ἑκατοντάδων ἑκατοµµυρίων πιστῶν τῆς ᾽Ορθοδοξίας, διὰ 
τῆς καταργήσεως τῆς αὐτονοµίας τῶν ᾽Εκκλησιῶν των µὲ τὴν ὑπαγωγή 
τους σὲ προτεινόµενη ὁµοσπονδία, εἶναι, φρονῶ, ἀποκαλυπτ ικὴ  ἑ νὸ ς  
κολοσσ ια ίων  δ ιαστάσεων  ἐφ ιαλτ ι κοῦ  προγράµ µατος  
ἀδ ιαν τρόπου  ε ἰ σβολῆς  στ ὶ ς  συν ε ι δήσ ε ι ς  ἑκατοµ µυρ ίων  
ἀνθρώπων ,  πρὸς  θρησκευ τ ι κή  του ς  χ ε ι ραγώγησ ι ,  ὅπως 
ἀκολουθήσουν µία, τὴν ὑποδεικνυοµένη πίστι !  

῾Η «Νέα ᾽Εποχὴ» στὴν ὁλοκλήρωσί της : ἑνιαία οἰκονοµία, ἑνιαία 
πολιτική, ἑνιαία ῾Ιστορία, ἑνιαία σκέψις, ἀκόµη καὶ ἑνιαία θρησκευτικὴ 
συνείδησις ! ῞Ολα ἑνιαῖα, πολτοποιηµένα ( ὁµοσπονδιοποιηµένα !), ἄµορφη  
µᾶζα  ε ἰ ς  τὴν  ὑπηρ εσ ία  τοῦ  ἀφανοῦς  ἑ νὸ ς  κυρ ί ου .  Τῶν  
συµφερόντων  πολυ εθν ι κῶν  ἑ τα ι ρ ε ιῶν  κα ὶ  τῆς  
ἀπανθρώπου  ἰ δ ε ολογ ία ς  των . . .   
 

∆'. 
Τὰ ἰδεολογικὰ περιττώµατα τῆς ∆ύσεως.  

Ἡ ἱστορικὴ ὀπισθοδρόµησις. ∆ικαίωσις τῶν χιτλερικῶν ἐπιδιώξεων µὲ 
ἐπάνοδον εἰς τὰ πρὸ τοῦ Α΄ παγκοσµίου πολέµου ! 

Τὰ Βαλκάνια πεδίον συνεχῶν ἀνόµων ξένων ἐπεµβάσεων. 
 

῎Εκρινα ἀναγκαία τὴν ἀνωτέρω ἐκτεταµένη ἀναφορὰ σὲ 
χαρακτηριστικὰ ξένα δηµοσιεύµατα, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦµε ὅλοι µας, µὲ τὶ 
κατάπτυστα ἰδεολογικὰ περιττώµατα τροφοδοτοῦνται, ἀπὸ τὶς σελίδες ἀκόµη 
καὶ τοῦ σοβαροῦ των τύπου, οἱ ἄνθρωποι τῆς ∆ύσεως. ∆ὲν ἀποτρέπονται οἱ 
συνειρµοί : ἄνθρωποι τῆς δύσεως αὐτοί, δηλαδὴ τοῦ τέλους, εὐλόγως 
ὁδηγοῦνται  σ᾽ αὐτὸ µὲ τὴν ἀρρωστηµένη νοοτροπία καὶ τὰ καµώµατά τους 
ἀνεπιστρέπτου παρακµῆς ! Μόνο στὴν ἀλλαγὴ τοῦ αὐτοκαθορισµοῦ τους  
διαφαίνεται κάποια ἐλπίδα. Μήπως σ᾽ αὐτὴν ἐνατένιζε καὶ ὁ σοφὸς  
Ράνσιµαν µὲ τὴν πρόγνωσί του, ὅτι ὁ 21ος θὰ εἶναι ὁ αἰὼν τῆς ᾽Ορθοδοξίας ; 
∆ιότι τότε πράγµατι ἡ πρὸς τὸ  τέλος  πορεία τῆς «δύσεως», αὐτὴ ἡ γεννήτρα 
κακῶν τόσων αἰώνων, θὰ ἀναστραφῇ πρὸς «ἀνατολάς», δηλαδὴ, µέσῳ τῆς 
᾽Ορθοδοξίας, πρὸς τὴν αὐγὴ τῆς ζωῆς, τὸ ἀνέσπερο ἑλληνικὸ  φῶς ... 
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᾽Αλλ᾽ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ πορεία πρὸς τὸν σκοταδισµὸ εἶναι 
δεδοµένη. ῾Ο κανὼν τῆς ἀνακυκλήσεως τῆς ῾Ιστορίας δὲν ἐπαληθεύεται 
ἁπλῶς µὲ τὰ ὑπαγορευόµενα, ὅπως ἀνωτέρω, ρεύµατα ἰδεῶν. 
Καταδεικνύεται καὶ µὲ ἀναµφίβολα ἱστορικὰ γεγονότα. ῍Ας ἐγκύψουµε δι᾽ 
ἐλαχίστων εἰς αὐτά, περιοριζόµενοι εἰς τὰ τοῦ δύοντος αἰῶνος µας καὶ 
βεβαίως εἰς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Βαλκανικὴ εἰδικώτερον. 

 
Μὲ τὴν ἧττα τῶν κεντρικῶν αὐτοκρατοριῶν κατὰ τὸν Α' παγκόσµιο 

πόλεµο ἐσµικρύνθη ἡ Γερµανία. Κυρίως εἰς βάρος της ἐπανασυνεστήθη ἡ 
Πολωνία. ∆ιελύθη ἡ πολυεθνικὴ Αὐστροουγγρικὴ αὐτοκρατορία καὶ 
ἐδηµιουργήθησαν αὐτοτελῆ κράτη. Συγκεκριµένως ἡ Αὐστρία καὶ ἡ 
Οὐγγαρία, ποὺ περιωρίσθησαν στὰ φυσικά τους ὅρια, καὶ ἡ Τσεχοσλοβακία. 
῾Η Τρανσυλβανία συνηνώθη µὲ τὴν Ρουµανία, ἐνῷ τὰ τµήµατα τῆς Κροατίας, 
Σλοβενίας, Βοσνίας, καὶ ᾽Ερζεγοβίνης, σλαβικῆς φυλετικῆς συνθέσεως, 
συνηνώθησαν µὲ τὴν παλαιὰ Σερβία  καὶ τὸ Μαυροβούνιο καὶ ἀπετέλεσαν 
µαζὶ τὴν Νοτιοσλαβία (χώρα τῶν νοτίων σλάβων, Γιουγκοσλαβία). ῾Η 
γεωπολιτικὴ αὐτὴ διαµόρφωσις εἶχε τὴν εὐτυχῆ λογική της : Καὶ 
ἀποκατεστάθησαν ἱστορικαὶ ἀδικίαι (ἐπανασύστασις τῆς Πολωνίας). Καὶ 
συνηνώθησαν φυλετικῶς συγγενεῖς ἐθνικαὶ κοινότητες (οἱ Τσέχοι µὲ τοὺς 
Σλοβάκους, οἱ νότιοι σλάβοι µεταξύ τους), καὶ µὲ τὴν δηµιουργία ἰσχυρᾶς 
Νοτιοσλαβίας, τὴν διεύρυνσι τῆς Ρουµανίας, καὶ ἀκολούθως εἰδικώτερες 
συνθῆκες συµµαχίας µεταξὺ Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας, Ρουµανίας, 
Νοτιοσλαβίας ἐπεδιώχθη ἡ ἀποτροπὴ τῆς ἀναβιώσεως τὸ µὲν τῆς 
Αὐστροουγγρικῆς Αὐτοκρατορίας, τὸ δὲ τοῦ Γερµανικοῦ ἐπεκτατισµοῦ.  

῎Ηδη ἀπὸ τὸ 1938, µὲ τὴν ἀθλία συνενοχὴ τῶν δυτικῶν 
δηµοκρατιῶν (Γαλλίας καὶ Μεγάλης Βρεταννίας), ἀλλὰ καὶ ἀκολούθως κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Β' παγκοσµίου πολέµου, µὲ τὴν πρόσκαιρη κατάληψι τῆς 
Εὐρώπης, ὁ Χίτλερ  ἀνέτρεψε ὅλα τὰ ἀνωτέρω. ᾽Εξηφάνισε τὴν 
Τσεχοσλοβακία καὶ τὴν Πολωνία. ᾽Ακρωτηρίασε τὴν Ρουµανία, µὲ τὴν 
ἀφαίρεσι τῆς Τρανσυλβανίας καὶ τῆς ∆οβρουτσᾶς (ποὺ προσηρτήθησαν ἡ 
πρώτη στὴν Οὐγγαρία, ἡ δεύτερη στὴν Βουλγαρία). ∆ιέλυσε τὴν Νοτιοσλαβία, 
µὲ τὴν δηµιουργία ξεχωριστοῦ Κροατικοῦ κράτους (ἀπὸ τὴν Κροατία καὶ τὴν 
Βοσνία), τὴν ὑπαγωγὴ τοῦ Μαυροβουνίου ὑπὸ ᾽Ιταλικὴ διοίκησι καὶ τῆς 
ἀνατολικῆς Βοϊβοδίνας ὑπὸ Γερµανική, τὴν ἐνσωµάτωσι τῆς Βορείου 
Σλοβενίας στὴν Αὐστρία καὶ τῆς ∆υτικῆς Βοϊβοδίνας στὴν Οὐγγαρία, τὴν 
προσάρτησι τῆς Νοτίου Σλοβενίας καὶ τµήµατος τῶν ∆αλµατικῶν ἀκτῶν 
στὴν ᾽Ιταλία, τὴν προσάρτησι τοῦ Κοσσυφοπεδίου, τῶν ἀλβανοφώνων 
περιοχῶν τῆς Νοτιοσλαβικῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ Μαυροβουνίου στὴν 
᾽Αλβανία, τὴν προσάρτησι τῆς ὑπολοίπου Νοτιοσλαβικῆς Μακεδονίας (µαζὶ 
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µὲ τὶς ῾Ελληνικὲς ᾽Ανατολικὴ Μακεδονία καὶ ∆υτικὴ Θράκη) στὴν Βουλγαρία 
καὶ τὴν ὑπαγωγὴ τοῦ ὑπολοίπου τῆς Σερβίας ὑπὸ Γερµανικὴ διοίκησι. 

῾Η νίκη τῶν ∆υτικῶν ∆ηµοκρατιῶν ἀποκαθιστᾷ τὰ πράγµατα εἰς 
τὴν πρὸ τοῦ 1938 κατάστασιν, µὲ ἐλάχιστες βελτιώσεις καὶ προώθησι µόνον 
τῶν δυτικῶν πολωνικῶν συνόρων εἰς βάρος τῆς Γερµανίας. ᾽Αλλὰ µετὰ τὴν 
κατάρρευσι τοῦ σοβιετικοῦ συνασπισµοῦ παριστάµεθα µάρτυρες µιᾶς 
πρωτοφανοῦς ἱστορικῆς ὀπισθοδροµήσεως. Φαίνεται, ὅτι µαταίως 
διεξήχθησαν οἱ δύο παγκόσµιοι πόλεµοι µὲ τὶς δεκάδες ἑκατοµµυρίων  νεκρῶν 
καὶ τὶς ἀνυπολόγιστες καταστροφές.  

᾽Αφοῦ οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ Χίτλερ, καὶ µάλιστα εἰς τὰ Βαλκάνια, ὅ,τι 
δὲν ἐπέτυχεν ἡ Γερµανία διὰ τῶν ὅπλων, συντελοῦνται τώρα µὲ τὴν 
συνεργασία τῶν, κατὰ τοὺς πολέµους ἐκείνους, νικητριῶν ∆ηµοκρατιῶν! ῾Η 
Τσεχοσλοβακία διεσπάσθη εἰς Τσεχίαν καὶ Σλοβακίαν. ῾Η Νοτιοσλαβία, µὲ 
Γερµανικὴ καὶ πάλιν πρωτοβουλία, διελύθη. ῾Η Κροατία καὶ ἡ Βοσνία 
ἀνεδείχθησαν εἰς ἀνεξάρτητα κράτη. ῾Η Νοτιοσλαβικὴ Μακεδονία ἐπίσης, 
καὶ µάλιστα ὑπὸ ψευδώνυµη ἐθνικὴ ὀνοµασία γιὰ τὴν διεθνῆ προετοιµασία 
ἀπὸ µακροῦ διασαλπιζοµένων ἐδαφικῶν εἰς βάρος τῆς Πατρίδος µας (τῆς 
Μακεδονίας µας) διεκδικήσεων. Τὸ Κοσσυφοπέδιον ἐπιδιώκεται νὰ 
προσαρτηθῇ εἰς τὴν ᾽Αλβανίαν, αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ εἶχε πραγµατοποιήσει ὁ 
Χίτλερ !  

Καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν ἐξαπελύθησαν οἱ βάρβαρες ἐναντίον τῆς 
Σερβίας νατοϊκὲς ἀεροπορικὲς ἐπιδροµὲς καὶ ἐκτυλίσσεται ἡ σηµερινὴ 
ἀνείπωτη τραγῳδία εἰς τὴν γειτονική µας χώρα.  

Τὰ Βαλκάνια ὄχι µόνον δὲν ἠγνοήθησαν ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, - τὰ 
ἀντίθετα φληναφήµατα τοῦ Καντερὲ ἀποδεικνύονται ἱστορικῶς 
καταγέλαστα πελώρια ψευδολογήµατα - ἀλλὰ καὶ ἀπετέλεσαν τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν 
πεδίον συνεχῶν ξένων ἐπεµβάσεων. ῎ Η δ η  ἀ π ὸ  τ ῆ ς  ἐ π ο χ ῆ ς  τ ο ῦ  
« ἀ ν α τ ο λ ι κ ο ῦ  π ρ ο β λ ή µ α τ ο ς » ,  ποὺ δὲν ἐγεννήθη παρὰ µόνον 
ἀπὸ τὸν λυσσώδη ἀνταγωνισµὸ ἐξωβαλκανικῶν ∆υνάµεων πρὸς ἐξασφάλισι 
προγεφυρωµάτων καὶ σφαιρῶν ἐπιρροῆς ἐν ὄψει διαδοχῆς τῆς ὑπὸ 
κατάρρευσιν ᾽Οθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας. ᾽Εντεῦθεν οἱ πανσλαβιστικὲς 
ἐπιδιώξεις καθόδου εἰς τὸ Αἰγαῖον µὲ τὴν δηµιουργία τῆς µεγάλης 
Βουλγαρίας τῆς ἐφηµέρου συνθήκης τοῦ ῾Αγίου Στεφάνου (τῆς 3ης Μαρτίου 
1878, - διήρκεσε µόνον ἐπὶ τρίµηνον καὶ ἀνετράπη µὲ τὴν συνθήκη τοῦ 
Βερολίνου τοῦ ᾽Ιουνίου-᾽Ιουλίου ἰδίου ἔτους). ᾽Εντεῦθεν οἱ πρὸς τὴν 
Μακεδονίαν βλέψεις τῆς πολυεθνικῆς Αὐστροουγγρικῆς Μοναρχίας γιὰ τὴν 
δηµιουργία διαδρόµου µέχρι καὶ Θεσσαλονίκης, ὄνειρο ποὺ διελαµβάνετο καὶ 
εἰς τοὺς σχεδιασµοὺς τοῦ Χίτλερ. ᾽Εντεῦθεν οἱ ᾽Ιταλικὲς ραδιουργίες κατὰ 
τὴν σύστασι τοῦ ᾽Αλβανικοῦ κράτους καὶ τὴν διαµόρφωσί του,  µὲ τὴν 
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ὑπαγωγὴ σ᾽ αὐτὸ ξένων πρὸς νότον περιοχῶν (τῆς ἑλληνικῆς Βορείου 
᾽Ηπείρου) καὶ συγχρόνως τὸν ἀποκλεισµὸν, ἀντιθέτως, ἀπὸ 
βορειοανατολικῆς πλευρᾶς ἀλβανοφώνων περιοχῶν (Κοσσυφοπεδίου καὶ 
Βορείου Μακεδονίας, ποὺ περιῆλθαν στὴν Νοτιοσλαβία), ὥστε νὰ µὴ λείψουν 
ποτὲ οἱ ἐκ τοῦ λόγου τούτου ἀναµενόµενες προστριβὲς τοῦ νέου κράτους 
(᾽Αλβανίας) µὲ τοὺς γείτονές του (῾Ελλὰδα καὶ Νοτιοσλαβία) καὶ νὰ ἔχῃ ἔτσι 
αὐτὸ ἀνάγκη αὐτοκλήτου προστάτου, τῆς προσφεροµένης ἔναντι ᾽Ιταλίας.  

 Καὶ τώρα ἡ Νοτιοσλαβία δὲν θὰ διελύετο, ἐὰν δὲν ἐπενέβαιναν 
ἐξωβαλκανικὲς δυνάµεις. Οὔτε θὰ ἐδηµιουργεῖτο ἐκ τοῦ µηδενὸς τὸ 
ἑτοιµόρροπο καὶ θνησιγενὲς κρατίδιο τῶν Σκοπίων. Οὔτε, χωρὶς τὴν 
ὑποστήριξι τῶν κατασκευαστῶν του, ἐξωβαλκανικῶν δυνάµεων, θὰ τολµοῦσε 
ποτὲ αὐτὸ νὰ νοσφίζεται τὰ σύµβολα καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνοµα τῆς Μακεδονίας, 
νὰ οἰκειοποιῆται τὴν πανένδοξη ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ῾Ελληνισµοῦ καὶ 
τῶν µακραίωνων ῾Ελληνιστικῶν χρόνων, ποὺ ἠκολούθησαν, 
ἀκρωτηριάζοντας ἔτσι φρικτὰ τὴν ἐθνική, ῾Ελληνική µας ῾Ιστορία, καὶ νὰ 
προβάλῃ µάλιστα καὶ ἐδαφικὲς εἰς βάρος µας διεκδικήσεις.  

Τώρα µόνον ἄλλαξαν οἱ πάτρωνες. Πρωταγωνιστὲς στὶς 
ἱστορικὲς αὐτὲς ἀθλιότητες εἶναι κυρίως ἄλλοι, οἱ πρωταγωνιστὲς τῶν 
νατοϊκῶν βοµβαρδισµῶν στὴν Σερβία, οἱ Η.Π.Α. Μὲ τὴν ἀγαστὴ 
συνεργασία τῶν ἄλλοτε µεγάλων Εὐρωπαϊκῶν ∆υνάµεων, σὲ ρόλο τώρα 
εὐπειθῶν ἀκολούθων ... 
 

Ε'. 
Ἡ τραγῳδία στὴν Σερβία ἀπὸ ξένους προεκλήθη.  

Ὁ κυνισµὸς τῆς δῆθεν «ἀνθρωπιστικῆς» ἐπεµβάσεως.  
Τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος. 

 
῎Ετσι καὶ ἡ σηµερινὴ τραγῳδία στὴν Σερβία δὲν θὰ ἐσηµειοῦτο 

χωρὶς τὴν ξένη, ἐξωβαλκανικῶν δυνάµεων, ἐπέµβασι. ῍Ας σκεφθοῦµε, ὅτι ὁ 
ἀποκαλούµενος  ἀπελευθερωτικὸς στρατὸς  τοῦ Κοσσυφοπεδίου, - αὐτοὶ ποὺ 
µέχρι πρὸ ὀλίγου χρόνου ἐχαρακτηρίζοντο καὶ ἀπὸ τοὺς σηµερινοὺς 
προστάτες των ὡς  τροµοκράτες , - µόνον µὲ τὴν ξένη ὑποκίνησι καὶ βοήθεια, 
σὲ ἐξοπλισµὸ  καὶ παντοειδῆ ἄλλη ὑποστήριξι, ἐδηµιουργήθη καὶ ὑπάρχει καὶ 
δρᾷ. Καὶ στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεώς του εἰς τὴν γειτονικὴ ᾽Αλβανία βλέπουµε 
σὲ τηλεοπτικὲς ἐκποµπές, λειτουργοῦντα ἀσφαλῶς ὄχι µὲ ἔξοδα τῆς πτωχῆς 
αὐτῆς χώρας, ποὺ ἡ ἴδια ἔχει ἀνάγκη ξένης βοηθείας.  Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
µὴ δυνάµενα νὰ ἀµφισβητηθοῦν δεδοµένα τοῦ προβλήµατος. ᾽Επίσης 
ἀναµφισβήτητο εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι µόνον µετὰ τοὺς νατοϊκοὺς 
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βοµβαρδισµοὺς ἄρχισεν ἡ τραγῳδία τῆς προσφυγιᾶς, πλήττουσα χιλιάδες 
ἀθῴους.  

Προβάλλεται, ὅτι ἡ νατοϊκὴ ἐπέµβασις ἐπεβάλλετο διὰ λόγους 
«ἀνθρωπιστικούς», πρὸς ἀποτροπὴν τῆς «ἐθνοκαθάρσεως», τὴν ὁποίαν 
µετέρχεται ὁ Μιλόσεβιτς εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιον. ᾽Αλλὰ ἀπείρως πιὸ 
ἀποτελεσµατικοὶ γι᾽ αὐτὴν ἀπεδείχθησαν οἱ νατοϊκοὶ βοµβαρδισµοὶ µὲ τὶς 
χιλιάδες προσφύγων, πού, ὅπως ὅλοι εἴδαµε εἰς τοὺς τηλεοπτικούς µας 
δέκτες, ἐδηµιούργησαν. Καὶ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια µὲ ἀεροπορικὲς 
ἐπιδροµές, ἀνθρώπινα ἀθῷα θύµατα (ἀνεξαρτήτως ἀριθµοῦ) καὶ 
ἀνυπολόγιστες καταστροφὲς δὲν νοεῖται. ᾽Αποτελεῖ ἁπλούστατα µόνον 
ἐκδήλωσιν ἀσυδότου βαρβαρότητος. ∆ιὰ τὴν ὁποίαν, πέρα καὶ ἀπὸ τὴν 
ἀνεπιφύλακτο καταδίκη της ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα διεθνῆ ἔννοµο τάξι (τὸ ∆ιεθνὲς 
∆ίκαιο), - ἔστω καὶ ἂν ἀφίνεται αὐτὴ ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς ἀνενεργής, διότι 
αὐτοὶ εἶναι οἱ δράστες, - ὅσοι ἄνθρωποι µόνον ἐντροπὴν καὶ ἐνοχὴν πρέπει νὰ 
αἰσθανώµεθα. 

῾Οποιαδήποτε «ἐθνοκάθαρσις», ὁπουδήποτε τῆς γῆς, εἶναι κατ᾽ ἀρχὴν 
καταδικαστέα, ἀποβλητέα ἀπὸ τὴν στάθµην τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισµοῦ. ῾Η 
ἀποτροπή της ὅµως στὴν συγκεκριµένη περίπτωσι τῆς Νοτιοσλαβίας, σὲ 
ὅποια ἔκτασι ὄντως γίνεται, ἦτο δυνατὴ καὶ εὐχερεστάτη µὲ εἰρηνικὰ καὶ 
ἀπείρως πιὸ ἀποτελεσµατικὰ µέσα. Καὶ θὰ ἐπετυγχάνετο µάλιστα ἀπείρως 
συντοµώτερον καὶ χωρὶς νὰ δηµιουργήσῃ τὰ ἀνεξίτηλα τραύµατα, ἰδίως 
στὴν συλλογικὴ µνήµη τῶν ἐθνικῶν ὁµάδων τῆς περιοχῆς, ἀπὸ τὴν 
ἐνεστῶσα βαρβαρότητα. ῾Υπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι θὰ ἐπρυτάνευε 
στοιχειώδης λογική. Καὶ ἐξηγοῦµαι.  

῾Η ῾Ηνωµένη Εὐρώπη  εὑρίσκεται περίπου εἰς τὸ τελευταῖο στάδιο 
τῆς ὁριστικῆς διαµορφώσεώς της. ᾽Εντὸς αὐτῆς βέβαια ἐλπίζεται - ἔτσι 
τοὐλάχιστον ἐγγυᾶται ἡ θεσµική της συγκρότησις - , ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχουν 
διακρίσεις µὲ ἐθνοφυλετικὰ κριτήρια. ῞Ολες οἱ χῶρες τῆς τέως 
κοµµουνιστικῆς Εὐρώπης σπεύδουν καὶ αὐτὲς νὰ συµµετάσχουν καὶ γίνονται 
προφρόνως δεκτές. ῾Η Νοτιοσλαβία δὲν θὰ ἀποτελοῦσε ἐξαίρεσι, ἀντιθέτως 
µάλιστα, διὰ πολλούς γεωπολιτικοὺς λόγους. Τὶ τὸ φυσικώτερο λοιπόν, γιὰ 
ὅσους µεριµνοῦν ὄντως γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα τῶν ὑπηκόων της, νὰ 
ἐφρόντιζαν γιὰ τὴν ἐπίσπευσι τῆς συµµετοχῆς της εἰς τὴν ῾Ηνωµένην 
Εὐρώπην, ὁπότε αὐτοµάτως καὶ αὐτὰ ἀποτελεσµατικῶς θὰ διησφαλίζοντο. 
Νοµίµως καὶ εἰς τὸ πλαίσιο διαπολιτειακῆς ἐννόµου τάξεως, ὄχι µὲ 
πλήγµατα ἀπανθρωπίας καὶ βαρβαρότητος, ποὺ µόνον χαίνουσες µὲ 
ἀνεξίτηλο µῖσος πληγὲς διανοίγουν ... 

῾Η ῾Ελλὰς δὲν ἔχει, ἐπὶ τοῦ παρόντος, στρατιωτικῶς ἀναµιχθῆ εἰς 
τὴν ἐναντίον τῆς Σερβίας νατοϊκὴν ἐπιδροµήν, καίτοι εἶναι µέλος τοῦ 
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Ν.Α.Τ.Ο.  Καὶ ὀρθῶς, γιὰ πολλοὺς κοινῶς γνωστοὺς λόγους. Καὶ πρέπει νὰ 
ἐµµείνῃ ἀµετακινήτως εἰς τὴν στάσι της αὐτή, παρὰ τὶς ἐντονώτατες πιέσεις 
πρὸς µεταβολή της, ποὺ δέχεται.Μὲ λογισµὸ καὶ φρόνησι πρέπει νὰ 
ἀντιτάξῃ, ὄχι τόσο λόγους ἀναφεροµένους εἰς τὶς δυνατότητες ἢ τὴν  
σκοπιµότητα τῆς στρατιωτικῆς τοῦ προβλήµατος λύσεως. ∆ιότι τότε µᾶλλον 
ἀνωφελῶς θὰ διαµφισβητοῦσε σχετικὲς ἀντίθετες ἀποτιµήσεις τῶν 
συµµάχων της. ᾽Αλλὰ κυρίως νὰ καταφύγῃ εἰς τὸ ὁπλοστάσιο τῶν 
ἀδυνάτων, ἐπικαλουµένη σταθερῶς τὴν ἔλλειψι συννόµου κατὰ τὸ ∆ιεθνὲς 
∆ίκαιο, ἀλλὰ καὶ τὶς  δεσµεύσεις ἐκ τῆς, ἀµυντικοῦ µόνον χαρακτῆρος, 
ἀτλαντικῆς συµµαχίας, νοµιµοποιήσεως πρὸς ἐπιβολὴ κυρώσεων  ἐναντίον 
ἀνεξαρτήτου µὴ ἐπιτιθεµένου κράτους.  

Καὶ ἐπίσης νὰ προβάλῃ, ὅτι ἡ ἰδία ἀντιµετωπίζει οὐσιαστικὰ 
προβλήµατα συνειδήσεως, µὴ ὑπερκαλύψιµα : διότι δὲν ἠµποροῦν οἱ 
῞Ελληνες νὰ συνδράµουν συµµαχία πρὸς βοήθειαν ἀλλοεθνῶν γειτόνων των, 
τῶν ὁποίων ἀνθρώπινα δικαιώµατα παραβιάζονται, ὅταν γιὰ τὶς ἴδιες 
παραβιάσεις εἰς βάρος τῶν ὁµοεθνῶν των στὴν Κύπρο, ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἐπὶ 25 
τώρα χρόνια, παρὰ τὶς ἐπανειληµµένες ἐκκλήσεις ῾Ελλάδος καὶ Κύπρου, ἡ ἴδια 
συµµαχία οὐδὲν πράττει καὶ παντελῶς ἀδιαφορεῖ.-  
 
 

ΣΤ'. 
Τὰ ἀποκαλυπτήρια  τραγικῆς ὑποκρισίας. 

Οἱ πραγµατικὲς ἐπιδιώξεις τῆς παγκοσµιοποιήσεως καὶ τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 
Ὁ ἐπελαύνων νέος Μεσαίων. 

 
᾽Εὰν δὲν λειτουργοῦσε ὁ νόµος τῆς ἀνακυκλήσεως, ἴσως ἡ γνῶσις 

τῆς ῾Ιστορίας νὰ ἦτο περιττή. ᾽Επειδὴ ὅµως λειτουργεῖ, εἶναι ἀναγκαιοτάτη. 
῎Οχι µόνον διότι ἀποτελεῖ καὶ τὴν µόνη ἀληθινὴ γνῶσι τοῦ παρόντος. ᾽Αλλὰ 
καὶ «διὰ τὸ µηδεµίαν ἑτοιµοτέραν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις διόρθωσιν τῆς τῶν 
προγεγενηµένων πράξεων ἐπιστήµης» ( δηλαδή,  διότι δὲν ὑπάρχει κανένας 
ἄλλος καταλληλότερος τρόπος, γιὰ νὰ διορθωθοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ τὴν 
γνῶσι τῶν κατὰ τὸ παρελθὸν γενοµένων ), κατὰ τὸν Πολύβιον (῾Ιστοριῶν 
πρώτη, 1,1). Πρὸς ἀποφυγὴν τῶν παραπατηµάτων καὶ γιὰ νὰ µὴ 
ἐπανερχώµεθα εἰς τὰ ἴδια.  

῎Ετσι, ἐὰν οἱ ὑπεύθυνοι πολιτικοὶ ταγοὶ τῶν ἰσχυρῶν διελογίζοντο 
ὄντως µὲ ἀγαθότητα περὶ τοῦ πρακτέου, ἐγκύπτοντες στὴν ῾Ιστορία καὶ 
διδασκόµενοι ἀπὸ αὐτήν, δὲν θὰ ἐπανέφεραν τὰ πράγµατα εἰς τὸ 
κατάντηµα ὑλοποιήσεως τῶν ἀνεπιτεύκτων χιτλερικῶν ἐπιδιώξεων. Καὶ θὰ 
ἀπέφευγαν καὶ τὴν κατασκευὴ ψευδοκρατιδίων (περίπτωσις τῶν Σκοπίων) 
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καὶ τὴν διάλυσι ἑδραιοµένων κρατικῶν ὀντοτήτων (περίπτωσις 
Νοτιοσλαβίας). 

῎Αλλωστε δὲν προσποιοῦνται, ὅτι ἐπιθυµοῦν τὴν ἕνωσι τῆς 
Εὐρώπης, ἀκόµη καὶ τὴν παγκοσµιοποίησι ; ᾽Αλλὰ µὲ ποιὰ λογικὴ ἡ ἕνωσις 
προωθεῖται µὲ τὴν διαίρεσι ; ∆ὲν θὰ ἦτο τὸ µόνο φυσικό, ἡ ὑπάρχουσα σὲ 
µερικώτερο πεδίο ἕνωσις, ἀντὶ νὰ διαλυθῇ, νὰ ἐνισχυθῇ καὶ περαιτέρω νὰ 
διευρυνθῇ µὲ συνένωσι µὲ ἄλλες µερικώτερες ἑνώσεις ;  ∆ὲν  δ ι αλύ ε ι ς  
ὑπάρχουσ ε ς  ο ἰ κ ογ έ ν ε ι ε ς ,  γ ι ὰ  νὰ  τ ὶ ς  συν ε νώσε ι ς .  Αὐτὸ  
ἀν τ ί κ ε ι τ α ι  σ τ ὶ ς  ὑπαγορ ε ύσ ε ι ς  σ τ ο ι χ ε ιώ δ ου ς  λογ ι κ ῆ ς  κα ὶ  
πολ ι τ ι κ ῆ ς  φρονήσ εως .  

 
῾Οδηγούµεθα ἔτσι στὴν ἀποκάλυψι τραγικῆς ὑποκρισίας, ἀλλὰ 

καὶ τὴν ψηλάφησι τοῦ ἀληθινοῦ ἐθελοµένου, τῶν πραγµατικῶν 
ἐπιδιώξεων τῶν δραστῶν τῆς παγκοσµίου νέας τάξεως πραγµάτων, τῶν 
ἀγγέλων τῆς «Νέας ᾽Εποχῆς». ᾽Επιδιώκεται ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀποσύνθεσις 
τῶν ὑφισταµένων πολιτικῶν κοινωνιῶν, τὰ οὐσιαστικώτερα καὶ εὐγενέστερα 
ἐπιτεύγµατα τῶν τελευταίων αἰώνων τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισµοῦ πρέπει νὰ 
ἐκριζωθοῦν. Τὸ ἐθνικὸν κράτος, ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκει δικαίωσι ἡ φυσική, καὶ ὄχι 
ὑπαγορευµένη, κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη πρέπει νὰ καταργηθῇ ! Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ 
συστηµατική, ἐνωρχηστρωµένη καὶ λυσσώδης καταφορὰ κατὰ τοῦ ἔθνους ὡς 
τοῦ µόνου πράγµατι ἐκ τῆς φύσεως, θεµελιώδους συστατικοῦ καί, ἀπὸ τὰ 
πανάρχαια ἤδη χρόνια, ἀναντικαταστάτου παράγοντος συµπήξεως πολιτικῆς 
κοινωνίας.  

᾽Ακριβῶς γιὰ νὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ  µεταξὺ τῶν µελῶν της ἡ ἐξ 
αὐτῆς τῆς φυσικῆς των ἰδιοσυστασίας αὐθόρµητος, ἐσωτερική, κοινωνικὴ 
σύµπνοια καὶ ἀλληλεγγύη. Γιὰ νὰ ἀποµείνῃ ὁ ἄνθρωπος µόνος, πνευµατικῶς 
καὶ ψυχικῶς ἐγκαταλελειµµένος, σκέτος ἀριθµὸς αὐτὸς εἰς τὴν ἄµορφη µᾶζα 
τοῦ περιβάλλοντος συνόλου. ῎Ετσι µοναχικὸς καὶ ἀδύναµος, ἀπελπισµένος, 
νὰ εἶναι πιὸ χειραγωγήσιµος ὡς ἀσήµαντη µονάδα µέσα στὸ χάος τῆς 
µάζης, δεκτικὸς ἀνετωτέρας ἐκµεταλλεύσεως  ἀπὸ τοὺς ἀοράτους 
ὀλιγαρίθµους µεγιστάνες τῶν πολυεθνικῶν  ἑταιρειῶν.  

῎Ετσι ἐξηγεῖται, γιατί, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω κατατµήσεων, καὶ τὸ 
Βέλγιον διεσπάσθη σὲ κράτος Βαλλώνων καὶ κράτος Φλαµανδῶν, καὶ ἡ 
᾽Ιταλία ὁδηγεῖται σὲ διάσπαση, διαχωρισµὸ τοῦ βορρᾶ ἀπὸ τὸν νότο, τὸ ἴδιο 
καὶ ἡ Γαλλία µὲ τὸ αὐτονοµιστικὸ κίνηµα τῆς Κορσικῆς, κλπ.  

Καὶ ἀντιπροβάλλεται πρὸς παρηγορίαν ἡ ἐπιδιωκοµένη οἰκονοµική, 
κυριολεκτικώτερον καταναλωτικὴ εὐµάρεια. ᾽Απὸ τὴν ὁποία ὅµως 
οὐσιαστικῶς ἄλλοι ἐπωφελοῦνται, οἱ καταναλωτὲς εἶναι ἀπλῶς τὰ 
ἀναλώσιµα σφάγια τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου, τὰ θύµατά του.  
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῾ Η  ἰ δ ε ο λ ογ ί α  τ ῆ ς  «Νέας  ᾽ Εποχῆ ς » ,  τῶν  
πολυ εθν ι κῶν  ἑ τα ι ρ ε ιῶν ,  σ τὴν  τ ε λ ι κ ή  τ η ς  ἐ ξ ό ρµησ ι .   

῾Η  ροδαυγὴ  τοῦ  ν έου  Μεσα ίωνος  ἐ ν  ὄψε ι  . . .  
Τὸ χρέος πρὸς τὴν ἀνθρώπινη φύσι µας ὑπαγορεύει : 

᾽ Α ν τ ι σ τ α θ ε ῖ τ ε  !  . . .  
Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης  

Νέα Πεντέλη, 22-23 ᾽Απριλίου 1999 
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