ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κλεµµένα ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους
Ἑλληνικὰ πολιτιστικὰ ἀγαθά

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

2

• Κλεµµένα ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους Ἑλληνικὰ πολιτιστικὰ
ἀγαθά.
Καὶ κατὰ τοὺς δύο παγκοσµίους πολέµους οἱ Βούλγαροι, στηριζόµενοι καὶ
βοηθούµενοι ἀπὸ τὴν σύµµαχόν των Γερµανίαν εἰσέβαλον καὶ
κατέλαβον ἀµαχητὶ τὰς πέραν τοῦ Στρυµῶνος Ἑλληνικὰς περιοχὰς τῆς
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ ∆υτικῆς Θράκης.
Κατὰ τὸ διάστηµα τῆς ἐκεῖ παραµονῆς των ἐπεδὀθησαν εἰς φρικιαστικὰ
ἐγκλήµατα, δολοφονίας, κλπ., εἰς βάρος δεκάδων χιλιάδων Ἑλλήνων
κατοίκων των καὶ ἀπεριγράπτους καταστροφάς.
∆ιὰ τὶς κατὰ τὸν πρῶτον παγκόσµιον πόλεµον βουλγαρικὲς
θηριωδίες ἄκρως διαφωτιστικὰ εἶναι τὰ διαλαµβανόµενα εἰς
Ἔκθεσιν ∆ιασυµµαχικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκ σελίδων 640 µεγάλου
σχήµατος, δηµοσιευθεῖσαν γαλλιστὶ ὑπὸ τὸν τίτλον «Rapports et
Enquètes de la Commission Interalliée sur les violations du Droit
des Gens commises en Macédoine par les Armées Bulgares» (NancyParis-Strasbourg, 1919)· ὡς ἐπίσης καὶ τὸ ὑπὸ τὸν τίτλον «Αἱ
Βουλγαρικαὶ ὠµότητες ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ Θράκῃ
1912-1913, Γεγονότα, Ἐκθέσεις, Ἔγγραφα, Ἐπίσηµοι Μαρτυρίαι»
βιβλίον ἐκ σελίδων 352 (Ἀθῆναι, 1914).∆ιὰ δὲ τὴν περίοδον τοῦ δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, συνοπτικὴν
περιγραφὴν τῶν βουλγαρικῶν κακουργηµάτων προσφέρει τὸ
συνταχθὲν ὑπὸ Ἐπιτροπῆς Καθηγητῶν τῶν, τότε δύο, Ἑλληνικῶν
Πανεπιστηµίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης βιβλίον ἐκ σελίδων
144 σὺν 63 σελίδες µὲ εἰκόνας τῶν θηριωδιῶν, ὑπὸ τὸν τίτλον
«Μαύρη Βίβλος τῶν Βουλγαρικῶν Ἐγκληµάτων εἰς τὴν
Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ ∆υτικὴν Θράκην 1941-1944» (Ἀθῆναι,
1945).
Οἱ Βούλγαροι ὅµως. ἀποβλέποντες παγίως εἰς τὴν νόσφισιν ὄχι ἁπλῶς τοῦ
ἐδάφους, ἀλλὰ καὶ
τοῦ πολιτισµοῦ τοῦ Μακεδονικοῦ χώρου,
ἐπεδόθησαν ἤδη κατὰ τὸν πρῶτον παγκόσµιον πόλεµον εἰς κλοπὴν
διαφόρων πολιτιστικῶν ἀγαθῶν του. Αὐτὸ συνέβη καὶ µὲ χειρόγραφα
τῶν Ἱερῶν Μονῶν Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου καὶ Τιµίου Προδρόµου
Σερρῶν, τὰ ὁποῖα, καίτοι διεθνῶς ὑπεχρεώθησαν, ἤδη ἀπὸ τῆς
δεκαετίας τοῦ 1920, τελικῶς δὲν ἐπέστρεψαν, πλὴν ἐλαχίστων. Καὶ ὄχι
µόνον τοῦτο, ἀλλὰ ἤδη τὰ ἐµφανίζουν εἰς διεθνεῖς ἐκθέσεις ὡς ἰδικά
των !
Τὸ Τµῆµα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας τοῦ ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
ὠργάνωσεν ἐπιστηµονικὴν διηµερίδα ἐπὶ τοῦ θέµατος, τὴν 6ην καὶ 7ην
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Μαΐου 1995 εἰς Κοµοτηνήν, τεθεῖσαν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Χρήστου Α.
Σαρτζετάκη, ἔχοντος ἐπὶ τοῦ θέµατος ἀσχοληθῆ ἢδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς
τῆς Προεδρίας του, ὅτε καὶ ἕθεσεν εἰς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς
Βουλγαρίας Ζίβκωφ εὐθέως τὸ θέµα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κλαπέντων ἐν
λόγῳ πολιτιστικῶν ἀγαθῶν.
Κατωτέρω καταχωρίζεται ὁ χαιρετισµός, τὸν ὁποῖον ὁ τέως Πρόεδρος τῆς
∆ηµοκρατίας ἀπηύθυνε πρὸς τὸ Ἐπιστηµονικὸν τοῦτο Συνέδριον.
Καταλαµβάνει τὰς σελίδας 19 ἕως 22 τοῦ δηµοσιευθέντος, ὑπὸ τὸν
τίτλον «Ἡ Συνάντηση τῆς Κοµοτηνῆς, 6-7 Μαΐου 1995» (Κοµοτηνή, 1999),
καλαισθήτου τόµου τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου. Ὁ τόµος φέρει
αὔξοντα ἀριθµὸν 4 τῆς σειρᾶς δηµοσιευµάτων «Θρακικὴ Βιβλιοθήκη»
τοῦ ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ Α . ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ
«Τὰ ὑπὸ τῶν Βουλγάρων κλεµµένα πολιτιστικὰ ἀγαθὰ
τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας –Θράκης· ἡ ἐνεστῶσα κατάστασι
καὶ τὸ νοµικὸ καθεστὼς τῆς ἐπιστροφῆς»
[ Κοµοτηνή, 6η - 7η Μαΐου 1995 ]
Πανοσιολογιώτατε,
Κύριοι, Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Κύριε Πρύτανι,
Κυρίες καὶ Κύριοι Σύνεδροι,
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἀποδέχθηκα τὴν τόσο τιµητικὴ πρότασι
τοῦ Τµήµατος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας τοῦ ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης, διαβιβασθεῖσα ὑπὸ τοῦ Προέδρου του Καθηγητοῦ Κυρίου Γεωργίου
Κ. Παπάζογλου, ὅπως θέσω ὑπὸ τὴν αἰγίδα µου τὴν διοργανουµένη ὑπὸ τοῦ
Τµήµατος αὐτοῦ παροῦσα διηµερίδα µὲ θέµα «Τὰ ὑπὸ τῶν Βουλγάρων
κλεµµένα πολιτιστικὰ ἀγαθὰ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης· ἡ
ἐνεστῶσα κατάστασι καὶ τὸ νοµικὸ καθεστὼς τῆς ἐπιστροφῆς».
Ἡ χαρά µου εἶναι εὔλογη. Καὶ γιὰ τὴν τιµή, ποὺ µοῦ προσγίνεται, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἀντικείµενο τῆς διηµερίδος.
Τὸ ὁποῖο καὶ τυχαίνει, νὰ µοῦ εἶναι οἰκειότατο. Ἀφοῦ µάλιστα συνέβη καὶ ἐνεργῶς νὰ ἀσχοληθῶ µὲ αὐτό, ὅταν,
ὑπὸ τὴν ἐπίσηµον ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας, τὸ ἔθεσα εὐθέως καὶ ἀπεριφράστως,
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εἰδικώτερον ὡς αἴτηµα ἐπιστροφῆς τῶν κλαπέντων ὑπὸ τῶν Βουλγάρων χειρογράφων τῶν Ἱερῶν Μονῶν
Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου καὶ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, εἰς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Βουλγαρίας Θεόδωρον
Ζίβκωφ· χωρὶς βεβαίως, πέρα ἀοριστολόγων καὶ ἐνδοιαστικῶν ὑποσχέσεών του, ἐκδήλως ὑποκριτικῶν, νὰ
συντελεσθῇ ἔκτοτε καὶ µέχρι τοῦδε ὁ,τιδήποτε.

Ἀκριβῶς δὲ τὸ θέµα τῆς παρούσης διηµερίδος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄµεσος προσωπική µου ἐµπειρία περὶ τῶν
διαµειβοµένων εἰς διακρατικὸν ἐπίπεδον «δεσµεύσεων» καὶ τῆς ἀξιοπιστίας τῶν παρεχοµένων «ὑποσχέσεων»,
ὑπαγορεύουν δύο δέσµας ἰδεῶν· µὲ τὰς ὁποίας καὶ ἐν συντοµίᾳ µόνον θὰ σᾶς ἀπασχολήσω :

Ἡ πρώτη θίγει οὐσιαστικῶς θεµελιώδη, συγχρόνως ὅµως καὶ
ὁριακά, προβλήµατα δικαιικῆς λογικῆς ! Εἶναι ἡ περὶ τῆς οὐσίας τοῦ
∆ιεθνοῦς (∆ηµοσίου) ∆ικαίου προβληµατική· αὐτή, ἡ ὁποία ὤθησε καὶ
διαπρεπεῖς, καθολικοῦ κύρους, στοχαστὲς εἰς ἀµφισβήτησι καὶ αὐτῆς τῆς
ὑποστάσεως τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου ὡς «∆ικαίου», προκρινοµένης τῆς
τοποθετήσεώς του εἰς τὸν χῶρον ἁπλῶς τῆς Οἰκουµενικῆς Πολιτειακῆς
Ἠθικῆς· δηλαδή, τοῦ συνόλου κανόνων συµπεριφορᾶς, ἡ τήρησις τῶν ὁποίων
ἐπαφίεται εἰς τὴν ἀγαθὴν προαίρεσιν τοῦ πράττοντος (ἐνεργοῦντος ἢ
παραλείποντος «κοινωνοῦ»). Καὶ δὲν πρόκειται µόνον περὶ τῆς ἀπουσίας
«κυρώσεων», ποὺ νὰ διασφαλίζουν τὴν τήρησι τῶν κανόνων τοῦ ∆ιεθνοῦς
∆ικαίου, καὶ µάλιστα κυρώσεων ἀποτελεσµατικῶν ὡς ἀδιαπεράστου
πλέγµατος ὠργανωµένης ἐπιβολῆς. Εἶναι καὶ ἡ ἀπουσία στοιχειωδῶν
κανόνων ἀληθοῦς, γιὰ κάθε ἀνθρώπινη συνείδησι καὶ λογική, ὀρθοῦ
«δικαίου», ἀπουσία, ἡ ὁποία καὶ εἰκότως δὲν ἀποτρέπει τὸν πειρασµὸ τῆς
προσωνυµίας τοῦ κ ι β δ ή λ ο υ δικαίου.
Ὅσον ὑπερβολικοὶ καὶ ἂν φαίνωνται - ἴσως δὲ καὶ εἶναι ! - οἱ
προκείµενοι προβληµατισµοί, - καὶ µάλιστα κατὰ τὴν σηµερινὴ ἐποχή, ποὺ
κατακλύζεται, ἐν εἴδει σαλπίγγων Ἱεριχοῦς, ἀπὸ «κοσµοπολιτικά»,
«φιλειρηνικά» καὶ «οἰκουµενιστικὰ» κηρύγµατα πολυειδοῦς ἀποχρώσεως
καὶ παντοδαπῆς προελεύσεως, κηρύγµατα, ποὺ καλύπτουν εἰλικρινεῖς, ἐν
ὄψει τῆς τεχνολογικῆς λαίλαπος καὶ τῶν ἀπεριορίστων καταστροφικῶν
δυνατοτήτων της, κραυγὲς ἀγωνίας γι’ αὐτὸ τὸ µέλλον τοῦ ἀνθρώπου, τ ῶ ν
µέν,
ἀλλὰ
καί,
δυστυχῶς
κατὰ
τὸ
πλεῖστον,
ὑπηρετοῦν
προγραµµατισµένως σχεδιασµοὺς ἄ λ λ ω ν , τῶν ἐπιβούλων, δηλαδὴ
πραγµατικότητες, ποὺ ἤδη ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ σκέψις διὰ στόµατος τῶν
σοφιστῶν ὑπετύπωσεν εἰς τὸν ἀφορισµόν, ὅτι τὸ συµφέρον καὶ ἡ δύναµις
διέπουν καὶ τὶς διαπολιτειακὲς σχέσεις, - δὲν παύει νὰ εἶναι καταφανές, ὅτι
ρυθµίσεις
αὐτονόητες
γιὰ
κάθε
ἐνδοπολιτειακὴ
δικαιοταξία,
ἀνταποκρινόµενες εἰς στοιχειῶδες πανανθρώπινο αἴσθηµα δικαίου,
ἀπουσιάζουν ἠχηρῶς ἀπὸ τὴν διεθνῆ, τὴν διαπολιτειακὴ δικαιοταξία καὶ
πρακτική ! Ἔτσι, παντοῦ εἰς τὸν πολιτισµένον κόσµον, τ ι µ ω ρ ο ῦ ν τ α ι ὄχι
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µόνον οἱ κλέπται, ἀλλὰ κ α ὶ ο ἱ κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο ι , καὶ γενικώτερον,
ὅπως ἐπιτάσσῃ τὸ ἄρθρον 394 τοῦ ἰδικοῦ µας Ποινικοῦ Κώδικος, πᾶς «ὁ ἐκ
προθέσεως ἀποκρύπτων, ἀγοράζων, λαµβάνων ὡς ἐνέχυρον ἢ ἄλλως πως
δεχόµενος παρ’ ἑαυτῷ πρᾶγµα προελθὸν ἐξ ἀξιοποίνου πράξεως ἢ
µεταβιβάζων ἑτέρῳ τὴν κατοχὴν τοιούτου πράγµατος ἢ συνεργῶν εἰς
µεταβίβασιν ἢ ὁπωσδήποτε ἀσφαλίζων ἑτέρῳ τὴν κατοχὴν αὐτοῦ».
Τὶ συµβαίνει ὅµως µὲ τοὺς ἐπὶ διαπολιτειακοῦ ἐπιπέδου κλεπταποδόχους ; Αὐτοί, ἀντιθέτως, ὄχι µόνον δὲν
διώκονται ἀπὸ τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιον, ἀλλὰ καὶ ὑπερηφάνως διαφηµίζουν, πρὸς ἀπόδειξι τῆς πολιτιστικῆς
«µεγαλωσύνης» τους (!), τὶς προερχόµενες ἐξ ἐγκληµατικῶν πράξεων, τὶς κλοπιµαῖες πραµάτειες τους, ὅπως
συµβαίνῃ µὲ τὶς ἀποκείµενες εἰς τὰ ξ έ ν α κ ρ α τ ι κ ὰ Μ ο υ σ ε ῖ α (Βρεταννικό, Λούβρου, Βερολίνου,
Βατικανοῦ, κλπ.) ἑλληνικές, καὶ ὄχι µόνον, ἀρχαιότητες, ἢ τὰ ἑλληνικὰ χειρόγραφα, περγαµηνές, κλπ., ποὺ
κοσµοῦν ξένες βιβλιοθῆκες, κλπ., κλπ.

∆εῖγµα τέτοιας ἀτιµωρήτου ἐγκληµατικῆς συµπεριφορᾶς καὶ ἡ βουλγαρικὴ πρακτικὴ τῆς ἐπανειληµµένης
λῃστρικῆς λεηλασίας ἑλληνικῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν, ὅπως τῶν χειρογράφων τῶν Ἱερῶν Μονῶν
Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου καὶ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, δολίως µετὰ δεκαετίες ἤδη ἀπὸ τοῦ ἐγκλήµατος
ἐπισήµως εἰς «ἐρευνητικὰ» «Ἰνστιτοῦτα» ἐµφανιζοµένων ! ...

Αὐτονόητος καὶ ἡ συνέχεια τῆς προκειµένης πραγµατιστικῆς τῆς διεθνοῦς πραγµατικότητος προσεγγίσεως :
Πρόβασις τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου εἰς περιωπὴν ἀληθοῦς ∆ικαίου, ἐὰν δὲν θέλωµεν νὰ αὐταπατώµεθα, δὲν νοεῖται
χωρὶς τὴν ἐνσωµάτωσιν εἰς τοὺς κανόνες του ρυθµίσεως, ποὺ νὰ αἴρῃ τὶς παραπάνω ἀνοµίες τοῦ παρελθόντος,
ἀλλὰ καὶ νἀ ἀποκλείῃ τὴν εἰς τὸ µέλλον ἐπανάληψί τους ...

Ἡ δευτέρα δέσµη ἰδεῶν, ποὺ ἀνακινεῖ ἡ θεµατικὴ τῆς διηµερίδος,
ἀναφέρεται εἰς τὸ καθῆκον τοῦ ἐπιστήµονος. Ἡ κλοπὴ τῶν χειρογράφων τῶν
Μονῶν Εἰκοσιφοινίσσης καὶ Τιµίου Προδρόµου ὑπὸ κρατικὴν βουλγαρικὴν
ἐπίνευσιν ἐµεθοδεύθη πρὸς συγκεκριµένον σκοπόν, τὴν πλαστογράφησι τῆς
Ἱστορίας πρὸς ἱκανοποίησιν ὑπερφιάλων ἐπεκτατικῶν βλέψεων· ἀλλὰ ὑπὸ
ἐπιστηµόνων ὡς ἀξιοποιήσιµος «ἰδέα» συνελήφθη – µὴ ἐπιστήµονες
προφανῶς δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ γνωρίζουν τὴν ὕπαρξι, ἀλλὰ καὶ τὴν σηµασία
τῶν κλαπέντων, γιὰ νὰ συντελεσθῇ ἡ κλοπή – καὶ ὑπὸ ἐπιστηµόνων
ἐξετελέσθη, αὐτὸ εἶναι ἱστορικῶς διαπιστωµένον. Οἱ ἐπιστήµονες αὐτοί,
δράσται ἢ συµµέτοχοι τοῦ ἐγκλήµατος, παρεβίασαν συγχρόνως καὶ ἄλλην
ἐπιταγήν. Αὐτήν, ποὺ ὑπαγορεύει εἰς κάθε ἐπιστήµονα τὴν ὑπηρέτησι
πρωτευόντως τῆς ἀληθείας.
Τὸ Ἑλληνικὸν πνεῦµα ἀνὰ τὶς χιλιετηρίδες εἰς τὴν ἀλήθειαν
ἀπαραµειώτως ἐθήτευσε καὶ θητεύει. Ἴσως, καθὼς πιστεύω, εἰς τοῦτο νὰ
ἔγκειται καὶ ἡ κατάδηλος δ ι α φ ο ρ ά του, ἀλλὰ καὶ ὑ π ε ρ ο χ ὴ ἔναντι
ἄλλων, ξενηλάτων, θεωρήσεων.
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Ὑπηρέτησις ὅµως τῆς ἀληθείας σηµαίνει καὶ ἄµυνα κατὰ τοῦ
ψεύδους. Εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο ὡ ς α ὐ τ ο τ ε λ ὲ ς ἐ ν έ ρ γ η µ α
δυστυχῶς δὲν ἠµπορεῖ ἡ ἑλληνικὴ ἐπιστήµη νὰ καυχᾶται, κατὰ τοὺς
τελευταίους ἰδίως καιρούς, ὅτι διεκρίθη. Οἱ ἐπιστήµονές µας κατὰ κανόνα
περιωρίσθησαν εἰς τὴν ἔκθεσιν τῆς ἀληθείας. Αὐτὴ ὅµως µόνη δὲν ἀρκεῖ !
Ἐλάχιστοι προέβησαν καὶ εἰς τὴν συστηµατικὴν καταπολέµησιν τοῦ ὀθνείου
κακοβούλου καὶ προγραµµατισµένου ψεύδους. Μὲ ὀλέθριες, ἀπὸ τὴν
παράλειψι τῶν πολλῶν, τὶς συνέπειες γιὰ τὴν ἐθνική µας κοινότητα, γιὰ τὸ
µέλλον καὶ αὐτὴ τὴν ὑπόστασί της. ∆ιότι ἡ ἄγνοια τῶν ξένων λαῶν σχετικῶς
πρὸς τὰ ἱστορικά µας δεδοµένα, ἀπολύτως διὰ τοὺς µὴ εἰδήµονας
φυσιολογική, καὶ ὁ σκοτεινὸς ρόλος ψευδωνύµων µέσων µαζικῆς
«ἐνηµερώσεως», ἐξαγοραζοµένου ἀθύρµατος εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ξένων
συµφερόντων, ἠµποροῦν νὰ ὁδηγήσουν εἰς ἀναστροφὴ ἀκόµη καὶ τῆς πλέον
καταδήλου πραγµατικότητος !
Ἔτσι, γιὰ παράδειγµα, ἀφέθη ἐπὶ δεκαετίες, µὲ τὴν συνενοχὴ
βεβαίως καὶ τῆς ἐπισήµου Ἑλλάδος, νὰ καλλιεργῆται ἀνεµποδίστως εἰς διεθνῆ
κλίµακα τὸ φρικτόν, σταλινικῆς ἐµπνεύσεως καὶ τιτοϊκῆς ἐκτελέσεως, ψεῦδος
περὶ δῆθεν «Μακεδονικῆς ἐθνότητος», µὲ ἀποτέλεσµα ἀµεσώτατον ἤδη
κίνδυνον αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς µας ὑποστάσεως καὶ ἐδαφικῆς µας
ἀκεραιότητος.
Ὅπως ἀφέθη ἀναπάντητος, χωρὶς παραδόξως νὰ γίνεται κἂν
λόγος περὶ αὐτῆς, µεθοδευµένη, ἐπὶ δεκαετίες ἤδη, ἀναπτυσσοµένη
ἐπισήµως, ἐνταθεῖσα µάλιστα ὑπὸ τὸ πρότερον κοµµουνιστικὸν καθεστώς,
«θρᾳκολογία» τῶν Βουλγάρων, χωρὶς ἴχνος ἐντροπῆς διισχυριζοµένων, ὅτι
... «πρωτοβούλγαροι» ἦσαν οἱ ἀρχαῖοι Θρᾷκες ! Ἑποµένως, κατὰ τὸ
σκοπούµενον, ... Βούλγαροι γνήσιοι καὶ οἱ σηµερινοί ! ... Κλπ., κλπ...
Χαιρετίζω, λοιπόν, τὴν προκειµένην ἐπιστηµονικὴν διηµερίδα,
κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἀµφιβάλλω, ὅτι θὰ ὑπηρετηθῇ ἀκεραίως ἡ ἀλήθεια, ὄχι
µόνον ὡς θητείαν ἀληθείας. Ἀλλὰ καὶ ὡς µίαν τῶν ἀπαρχῶν, εἰς τὴν
ἀκριτικὴν µάλιστα αὐτὴν τῆς Ἑλληνικῆς µας Πατρίδος περιοχήν,
ἐπιστηµονικῆς ἐγρηγόρσεως καὶ ἀµύνης κατὰ τοῦ ὠργανωµένου
ἐπιστηµονικοῦ ψεύδους· ἐντεῦθεν δὲ καὶ ἰδιαιτέρως ἐθνωφελοῦς.
Εὐχόµενος συγχρόνως καὶ τήν, προσδοκωµένην, πλήρη ἐπιτυχίαν
της.-
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