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Νέα Πεντέλη, 19η  Νοεµβρίου 2001. 
 

Ἐφηµερίδα 
''ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ'', 
Ἐθνάρχου Μακαρίου καὶ ∆ηµητρίου Φαληρέως 2 
(τηλεοµοιότυπον 4808.239) 
185 47 Νέον Φάληρον . 
 
Κύριε ∆ιευθυντά, 
 

Μὲ κατάπληξιν ἀνέγνωσα εἰς τὴν χθεσινὴ (18.11.2001) «Καθηµερινή» τὴν 
πρότασιν τῆς Ἑλληνίδος Ἐπιτρόπου εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν Κας Ἄννας ∆ιαµαντοπούλου 
διὰ τὴν καθιέρωσιν εἰς τὴν χώραν µας ὡς δευτέρας ἐπισήµου γλώσσης τῆς Ἀγγλικῆς !  

∆ιερωτῶµαι, ὅπως κάθε ἐλεύθερος Ἕλλην, ποὺ δὲν ἔχασε τὴν ἐπαφή του 
µὲ τὴν πραγµατικότητα : Πῶς συµβαίνει καὶ γίνεται µόνον σ’ἐµᾶς τέτοια πρότασις, ἡ ὁποία 
σὲ κάθε ἄλλη χώρα τῆς Εὐρώπης,- καὶ ὄχι µόνον, - θὰ ἦτο ἀδιανόητη καὶ θὰ συνεπέφερε τὴν 
ἄµεση ἔκπτωσι τοῦ ἐθνικοῦ ὑβριστοῦ ;  Ἄραγε, περὶ τίνος πρόκειται ;  

Παραλογισµός ; ∆ιότι µόνον ἕνας ἀπύθµενος δουλόφρων ὑπηρέτης θὰ 
προέτεινε τὴν υἱοθέτησι, ὡς ἐπισήµου ἰδικῆς του, τῆς γλώσσης τοῦ ἐπικυριάρχου ξένου 
αὐθέντου του. 

∆ιερευνητικὴ βολὴ πρὸς καταµέτρησιν τῶν ἀντιδράσεων τοῦ 
καλοκαγάθου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, προκειµένου νὰ διαβοῦµε καὶ τὸ τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς 
ἐθνικῆς µας ὑποτελείας καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦµε συντόµως ὡς ἔθνος ; ∆ιότι, κατὰ κοινὴν 
παραδοχὴν ὅσων σκέπτονται ἐλεύθερα καὶ ἀδέσµευτα, οὐδέποτε κατὰ τὸ παρελθόν, ἀκόµη 
καὶ κατὰ τὶς σκοτεινότερες περιόδους τοῦ ἐθνικοῦ µας βίου, δὲν περιήλθαµε εἰς τὸν σηµερινὸ 
βαθµὸ ὑποτελείας ἔναντι ξένων, καὶ µάλιστα ὄχι µόνον τῶν ἰσχυρῶν ... 

Ἄθελά µου ἀναθυµοῦµαι ἕνα κείµενο τοῦ ἀειµνήστου Κορνηλίου 
Καστοριάδη, ἀληθινοῦ, ὄχι ψευδεπιγράφου, πνευµατικοῦ ἀνθρώπου [χαρακτηριστικῶς 
ἀναφέρω τὴν ἐκπληκτικὴ κλασσική του παιδεία καὶ τὸ γεγονός, ὅτι, ἀπορρίπτων εὐθέως τὸ 
κυριολεκτικῶς ἄτονο καὶ ἀπνευµάτιστο µονοτονικό, οὐδέποτε ἐγκατέλειψε τὸ πολυτονικὸ 
σύστηµα γραφῆς]. Συγκεκριµένως, τὴν «ἄνοδο τῆς ἀσηµαντότητος», µιὰ συζήτησί του µὲ 
τὸν Olivier Morel (ἐπιθεώρησις La Republique Internationale des letters, Ἰουνίου 1994· ὑπάρχει καὶ 
ἑλληνικὴ µετάφρασις Κώστα Κουρεµένου στὴν ὁµότιτλο συλλογὴ κειµένων Κορνηλίου 
Καστοριάδη, Ἡ ἄνοδος τῆς ἀσηµαντότητας, ἐκδόσεις Ὕψιλον, 1995, σελ.111 ἑπ.). Στὸν τίτλο τοῦ 
πονήµατος «Ἡ ἄνοδος τῆς ἀσηµαντότητος» θὰ προσέθετα ἐπεξηγηµατικῶς : «τῶν ἀµαθῶν 
καὶ ἀπαιδεύτων». Μὲ τὴν θλιβερὴ πολυπραγµοσύνη τῶν ὁποίων καὶ τὴν ἐκ µέρους των χρῆσι 
τοῦ καινοφανοῦς, τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, φρούτου τῆς ἀκατασχέτου κενολογίας µὲ τὸ 
ξύλινο ἰδίωµα τοῦ «προοδευτικοῦ» (µὲ εἰσαγωγικά) σκοταδισµοῦ (χωρὶς εἰσαγωγικά), 
συντίθεται ὄντως τὸ ἀκτύπητο ἐκρηκτικὸ µῖγµα, ποὺ ἐνέσκηψεν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν µας καὶ 
καταδυναστεύει τὴν ἐθνική µας ζωή.  

Αἰδὼς Ἀργεῖοι !  
Καϋµένη Ἑλλάδα, γλυκειά µας Πατρίδα, εἶσαι ὀρφανή, δὲν ἔχεις Ἕλληνα 

Ἐπίτροπο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι... 
 

Μὲ τὴν προσήκουσα τιµή, 
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