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Ποῖοι εἶναι οἱ φίλοι µας στὴν διεθνῆ πολιτική 
Συµβουλὲς γιὰ τὸν ἐπερχόµενο ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους  
 
α) Φίλοι καὶ ἀδελφοί : 
 
(Στὸ περασµένο τεῦχος παρουσιάσαµε τοὺς τέσσερις ἐχθροὺς 
ποὺ ἀπειλοῦν τὸν ἑλληνισµό : ΗΠΑ καὶ πολυεθνικές, 
Πάπας, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἰσλαµισµός. Στὸ παρὸν 
παρουσιάζουµε τοὺς φίλους µας) 
 
Φίλοι στὴν διεθνῆ πολιτικὴ δὲν ὑπάρχουν. Κάθε ἔθνος ἔχει 
τὰ δικά του ἀποκλειστικὰ συµφέροντα. Ἐπιπλέον, σὲ 
ἀντίθεση µὲ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτική, ὅπου ὁ νόµος 
ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικῶς σὲ ὅλους τοὺς πολίτες, στὴν 
διεθνῆ πολιτικὴ προέχουν τὰ κυριαρχικὰ δικαιώµατα τοῦ 
κάθε ἀνεξαρτήτου κράτους, ποὺ εἶναι ἐλεύθερο νὰ µὴν 
ὑπογράψη διεθνεῖς συµφωνίες. Τὸ διεθνὲς δίκαιο 
ἐπιβάλλεται µόνον στὸ ἀσθενὲς κράτος -'εφ' ὅσον ὅµως τὸ 
θελήση ἡ µεγάλη δύναµις- ἐνῷ αὐτὴ αὐθαιρετεῖ, χωρὶς νὰ 
ὑπάρχη δυνατότης νὰ τῆς ἐπιβληθοῦν κυρώσεις. 
 
Ὑπάρχουν ὅµως σύµµαχοι οἱ ὁποῖοι, ἐξ ὁρισµοῦ, εἶναι 
προσωρινοί. Αὐτοὺς τοὺς προσωρινοὺς συµµάχους τοὺς 
ὁποίους ἔχουµε ὑποχρέωση νὰ ἐπιλέγουµε κάθε φορὰ σὲ 
σχέση µὲ τὰ συµφέροντα τοῦ Ἔθνους, συνηθίζουµε νὰ 
ὀνοµάζουµε φίλους. 
 
Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν πραγµατικοὶ φίλοι γιὰ τὸ ἔθνος 
ὑπάρχουν ὅµως ἀδελφοὶ µὲ τοὺς ὁποίους ἠµπορεῖ νὰ 
µαλώνουµε ἀλλὰ ποὺ δὲν παύουν νὰ παραµένουν σάρξ ἐκ 
τῆς σαρκός µας. Οἱ Ἕλληνες δὲν εἴµεθα ἀνάδελφοι. 

 
Πρωτίστως ἔχουµε τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς µας, ὅλους τοὺς 
ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἀνὰ τὸν κόσµο καὶ συγκεκριµένα 
τοὺς Ρουµάνους, τοὺς Σλαύους καὶ τοὺς ὀρθοδόξους Ἄραβες. 
Κατόπιν τούτου, ἔχουµε τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἀλβανοὺς 
οἱ ὁποῖοι, εἴτε µᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, εἶναι συνδεδεµένοι ἀπὸ 
αἰῶνες µὲ τὸ πεπρωµένο τοῦ ἔθνους µας. Ἡ Ὀθωµανικὴ 
Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε οὐσιαστικὰ µιὰ ἑλληνοτουρκικὴ 
ὑπόθεση. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὑπῆρξε µιὰ 
ἑλληνοαλβανικὴ χριστιανορθόδοξη προσπάθεια. Ἀλβανοὶ 
καὶ Τοῦρκοι ἠµπορεῖ νὰ εἶναι ἀντίπαλοί µας, ξένοι ὅµως 
δὲν εἶναι. 
 
                                   (συνέχεια στὴν σελ. 2)                                
 
Οἱ Ἀλβανοὶ ἀδελφοί µας 
 
"Ἡ Ἀλβανία ἀποτελεῖ τὸ δυτικώτερον καὶ ἀναπόσπαστον 
µέρος τῆς γεωγραφικῆς µονάδος, ἥτις κέντρον ἔχουσα τὸ 
Αἰγαῖον καὶ ὅρια τὴν Ἀδριατικήν, τὴν Μεσόγειον, τὸν 
Κιλικιανὸν Ταῦρον, τὴν Μεσοποταµίαν, τὴν Ἀρµενίαν, τὸν 
Εὔξεινον καὶ τὰ Καρπάθια, ἀποτελεῖ τὴν καθ' ἡµᾶς 
Ἀνατολήν, ἧς οἱ λαοὶ ἔχουσι τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦ 
αἰσθάνεσθαι καὶ σκέπτεσθαι καὶ ἐνεργεῖν, καὶ διετέλεσαν 
πάντοτε ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύµατος". Ἔτσι 
ὁρίζει τὴν Ἀλβανία ὁ πρώην ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
Χρύσανθος, ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος. 
 
Στὰ  µέσα  τοῦ  ΙΓ΄  αἰῶνος,  ἡ  ἀντίθεση   πρὸς  τὴν  σερβικὴ 
 

                                    (συνέχεια στὴν σελ. 6) 


