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έοι της Ελλάδος και του κόσμου ολόκληρου. Μαθητές, σπουδαστές, 

φοιτητές και όσοι άλλοι καλλιεργείτε μέσα σας το Ιερό Ιδανικό της 

ειρήνης. 

Με τη δυναμική συμμετοχή σας στις κινητοποιήσεις κατά του άδικου πολέμου 

στο Ιράκ, που μόνον δεινά μπορεί να προξενήσει στον πλανήτη μας, με μεγάλη μου 

χαρά και ικανοποίηση αντιλαμβάνομαι την ατελείωτη αντιπολεμική σας συνείδηση, 

πράγμα ελπιδοφόρο και υψηλό για το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Σήμερα, που όλα είναι ρευστά γύρω μας και δεν είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε τι αύριο θα ξημερώσει, σήμερα που η δαμόκλειος σπάθη των 

παρανοϊκών ισχυρών της γης βρίσκεται πάνω απ’ τα κεφάλια μας, είναι η 

καταλληλότερη στιγμή για το ξεκίνημα του αγώνα μας. 

Και είναι τώρα η καταλληλότερη χρονική περίοδος, γιατί εσείς δημιουργείτε 

όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα δώσουν το έναυσμα. Έχετε βαθιά μέσα σας τα 

στοιχεία εκείνα, που κάνουν να στέκεται με υπερηφάνεια επάνω στη γη ο κάθε 

λογικός άνθρωπος. 

Έχετε βαθιά μέσα στην ψυχή σας ανεπτυγμένο το ιδανικό, που χρόνια αναζητά 

η ανθρωπότητα. Έχετε τα συστατικά εκείνα, που θα διαιωνίσουν την ύπαρξη του 

ανθρώπινου γένους μας. Το υλικό που δημιουργεί τη θέληση για των ανθρώπων την 

ομαλή τους συνύπαρξη. 

Σήμερα, που σε εκατομμύρια ανέρχονται οι μελλοθάνατοι από τις άνανδρες 

επιβουλές και ενέργειες των αγεώργητων και απολίτιστων ταγών της γης, τώρα που 

οι δήθεν πολιτισμένοι υποστηριχτές τους πεθαίνουν από την παχυσαρκία και 

ξοδεύουν άσκοπα χρήματα για πολυτελή ταξίδια, ρουχισμό και διασκεδάσεις, ενώ 

άλλοι πεθαίνουν από την πείνα και τις κακουχίες, εσείς είσαστε εκείνη η τρομακτική 

δύναμη, που θα φράξει τις εισόδους των νεκροταφείων της ανθρωπότητας. 

Αποτελείτε την τιτάνια εκείνη ισχύ, που θα καθηλώσει τους φρενοβλαβείς και 

εγωιστές πολεμοκαπήλους και θα τους στείλει στα αποτελούμενα από τη δική σας 

γενιά τίμιους δικαστές των διεθνών δικαστηρίων τα εδώλια. Και όταν ανάλογα με τις 

πράξεις τους, τους καταδικάσετε, είμαι σίγουρος πως δε θα τους εκτελέσετε. 

 Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις δικές τους απάνθρωπες και ανατριχιαστικές 

μεθόδους. Με άλλο τρόπο θα τους τιμωρήσετε. Στα κελιά που θα τους βάλετε, 
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καθημερινώς θα τους προβάλλετε ταινίες από τους φρικιαστικούς πολέμους που 

εκείνοι προξένησαν, όπου άγριες σκηνές μπροστά τους θα ξετυλίγονται. 

Μισοφαγωμένα από όρνια ανθρώπινα πτώματα, ερείπια, σαρκοβόρα πουλιά πάνω σε 

κουφάρια και μύγες σε μισάνοιχτα στόματα και ανοιγμένες κοιλιές μικρών παιδιών 

και τα ουρλιαχτά του πόνου από τα ακρωτηριασμένα μέλη ανθρώπων απ’ τα όπλα 

τους, θα φαντάζουν στα μάτια τους. 

Να είστε βέβαιοι, πως παρά την ηθική αναισθησία και αδυσώπητη ψυχική τους 

συγκρότηση, κανένας τους δεν πρόκειται να αντέξει. Μπρος στα μακάβρια και 

ανατριχιαστικά  αυτά θεάματα, όλοι τους θα λυγίσουν, και στο τέλος, άλλοι θα 

απολέσουν τη διανοητική τους ισορροπία και θα παραφρονήσουν και άλλοι, με 

διάφορους τρόπους, θα δώσουν τέλος στην ασύνετη ζωή τους. Αυτό θα είναι ένα 

μοναδικό στα χρονικά δίδαγμα για όλη την οικουμένη. 

Και εσείς θα περιφρουρείτε στα στιβαρά χέρια σας τις τύχες των λαών, γιατί σε 

εσάς ανήκει το μέλλον ολόκληρου του σημερινού ετοιμοθάνατου πλανήτη μας. 
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