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• «῎Εθνος ἀνάδελφον»
῎Ηδη

ἀπὸ τῶν πρώτων ἡµερῶν τῆς Προεδρικῆς του θητείας, καὶ
συγκεκριµένως κατὰ τὴν διάρκειαν ἐπισκέψεώς του εἰς
στρατιωτικὰς µονάδας κατὰ τὴν ἡµέραν τοῦ Πάσχα 1985, ὁ Χρῆστος
Α. Σαρτζετάκης ἐπεσήµανε, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ ᾽Ανδρέα
Παπανδρέου, εἰς δηµοσίας πρὸς τὴν κρατικὴ τηλεόρασι δηλώσεις
του τὴν ψηλαφητὴ ἀλήθεια, ὅτι ἐµεῖς οἱ ῞Ελληνες εἴµεθα «῎Εθνος
ἀνάδελφον», ἀφοῦ συγγενικά µας ἔθνη δὲν ὑπάρχουν· κατ᾽ ἀντίθεσι
πρὸς ἄλλους λαούς, ποὺ δὲν εἶναι µόνοι, ἀλλὰ διαθέτουν συγγενεῖς,
ὅπως οἱ σλαβικοὶ λαοί, οἱ ἀραβικοί, οἱ ἀγγλοσάξωνες, οἱ
λατινογενεῖς λαοί, κλπ.
῾Η ἐπισήµανσις αὐτὴ ἔγινε εἰς τὸ πλαίσιον µερίµνης γιὰ τὴν µεγαλύτερη
ἐνεργοποίησι τῶν ἐθνικῶν µας δυνάµεων, ὅταν ὅλοι
συνειδητοποιήσουµε τὶς συνέπειες τῆς ἀνωτέρω ἀληθείας. ᾽Αφοῦ,
στερούµενοι συγγενῶν, δὲν ἔχουµε νὰ περιµένουµε σὲ κρίσιµες
περιστάσεις τίποτε καὶ ἀπὸ κανένα καὶ θὰ πρέπει γι᾽ αὐτό, νὰ
βασιζώµεθα πολλὲς φορὲς εἰς τὶς ἰδικές µας καὶ µόνον δυνάµεις,
δεδοµένου ὅτι οἱ ξένοι φροντίζουν, ὅπως εἶναι φυσικόν, γιὰ τὰ ἰδικά
τους καὶ µόνον ὁ καθένας συµφέροντα.
῾Η ψηλαφητὴ καὶ ἀκαταµάχητη αὐτὴ ἀλήθεια βρῆκε τότε λυσσώδη
ἀποδοκιµασία ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Π ρ ῶ τ ο ν , ἀπὸ τοὺς κύκλους
ἐκείνων, ποὺ εἶχαν ἀντιδράσει εἰς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Χρήστου
Σαρτζετάκη ὡς Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ ἐξακολουθοῦσαν νὰ
τὸν πολεµοῦν µέχρι τοῦ γελοίου σηµείου νὰ χαλκεύουν ἐξ
ὁλοκλήρου ἀνυπόστατα εἰς βάρος του µυθεύµατα ἢ νὰ χλευάζουν,
µὲ τὰ γραφόµενα ἀπὸ ἀνοήτους καὶ ἀµαθεῖς κονδυλοφόρους εἰς τὶς
ἐφηµερίδες καὶ τὰ ἔντυπά τους, καὶ κάθε τι ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγόµενο ἢ
πραττόµενο. ∆ ε ύ τ ε ρ ο ν , ἀπὸ τοὺς ἀνερµατίστους ἀπολογητὰς
τῆς σταλινικῆς λογικῆς, οἱ ὁποῖοι, ὡς γνήσιοι ἐκφρασταὶ τοῦ
χειροτέρου πνευµατικοῦ σκοταδισµοῦ, καὶ δὲν ἀνέχονται καµµιὰ
ἀναφορὰ εἰς τὸ «ἔθνος» καὶ τὶς ἀδιατίµητες ἀξίες, ποὺ αὐτὸ ἐνέχει.
Καὶ τ ρ ί τ ο ν , ἀπὸ τοὺς σκοτεινοὺς ἐπιβούλους, οἱ ὁποῖοι, χάριν τῶν
ἰδίων των ἀνοµολογήτων σκοπῶν, δρῶντες πάντοτε ἀφανῶς καὶ
ὑπονοµευτικῶς, µὲ συστηµατικὴ ἐκµετάλλευσι τῶν παθῶν καὶ
φιλοδοξιῶν καὶ τῆς ἰδιοτελείας τῶν µέν, ἢ τῆς ἀφελείας καὶ
ἀµαθείας τῶν δέ, ἐπιδιώκουν σταθερῶς τὴν ψυχοπνευµατικὴ
ἀποσάρθρωσι τῆς ἐθνικῆς µας κοινότητος· καὶ οἱ ὁποῖοι βεβαίως
διέβλεψαν, ὀρθῶς, εἰς τὰς δηµοσίως διακηρυσσοµένας θέσεις τοῦ
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νέου Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας τὸν κίνδυνον ἐνδυναµώσεως τοῦ
γνησίου ἐθνικοῦ λαϊκοῦ φρονήµατος, δηλαδὴ ἀπροσδόκητον εἰς τοὺς
σχεδιασµούς των ἐµπόδιον.
῞Οµως, παρὰ τὶς λυσσώδεις αὐτὲς ἀντιδράσεις, ὁ ἀφορισµός, ὅτι ἐµεῖς οἱ
῞Ελληνες «εἴµεθα ῎Εθνος ἀνάδελφον» εἶχεν ἀπὸ τῆς πρώτης
στιγµῆς τεραστίαν ἀπήχησιν καὶ καθολικὴν ἀποδοχήν. Καὶ ὁ
Πρωθυπουργὸς ᾽Ανδρέας Παπανδρέου δηµοσίως τὸν ἐπεκαλέσθη,
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀµέσως, ὡς ὁλοφάνερη
ἀλήθεια, τὸν ἐνεστερνίσθη. Εἰσῆλθε πλέον ἔκτοτε ὁριστικῶς εἰς τὸ
πολιτικόν µας λεξιλόγιον.
᾽Αλλὰ ἡ ἀντίδρασις ἐλλοχεύει. Εἶχεν ἤδη παρέλθει τριετία καὶ πλέον ἀπὸ τὴν
λῆξι τῆς θητείας καὶ τὴν ἀποχώρησι ἀπὸ τὰ Προεδρικά του
καθήκοντα τοῦ Χρήστου Σαρτζετάκη. ∆ιότι ὅµως ὁ λόγος του
διετηρεῖτο ζωντανὸς εἰς τὴν λαϊκὴν συνείδησιν, ἐπεχειρήθη τότε,
προφανῶς
προγραµµατισµένως,
µία
ψευδο-επιστηµονικὴ
ἀντίκρουσίς του, ἀπὸ τὴν γραφίδα συνεργάτου περιοδικοῦ, καὶ
µάλιστα τοῦ περιοδικοῦ ΕΛΛΟΠΙΑ , καίτοι ἐνασχολουµένου µὲ
«ἐθνικὰ θέµατα» ! Εἰς τὴν ''ἀντίκρουσιν'' αὐτὴν ἐδόθη ἀπὸ τὸν
τέως Πρόεδρον καταλυτικὴ ἀπάντησις µὲ τὴν ἀπὸ 17.2.1994
ἐπιστολήν του πρὸς τὸ περιοδικόν. ῾Η ἐπιστολὴ αὐτὴ ἐδηµοσιεύθη
εἰς αὐτό, ἀλλὰ τµηµατικῶς, εἰς δύο συνεχείας, καὶ µὲ πληθώραν
τυπογραφικῶν σφαλµάτων, ποὺ σὲ µερικὰ σηµεῖα ἄλλαζαν καὶ τὴν
ἔννοια τοῦ κειµένου ! Ἡ κακοποίησις αὐτὴ τοῦ κειµένου γεννᾷ πολλὰ
ἐρωτηµατικά, ἐν ὄψει µάλιστα τοῦ γεγονότος, ὅτι ἦτο
εὐανάγνωστον, ἀφοῦ εἶχε παραχωρηθῆ πρὸς δηµοσίευσιν εἰς
ἔντυπον δι’ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ µορφήν, ἑποµένως καὶ
κανένα τυπογραφικὸν σφάλµα δὲν ἐδικαιολογεῖτο, ἐνῷ ἐξ ἄλλου
εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι οὐδέποτε εἶχε σηµειωθῆ παροµοία
κακοποίησις εἰς δηµοσιευόµενα εἰς τὸ περιοδικὸν παντοῖα ἄλλα
κείµενα ἄλλων !
Κατόπιν τούτων ἡ προκειµένη ἀπὸ 17.2.1994 ἀπάντησις τοῦ Προέδρου,
ἀναιρετικὴ τῶν παντοίων ἐναντίον τοῦ «ἔθνους» ἀνοησιῶν,
ἀπεστάλη πρὸς δηµοσίευσιν εἰς τὸ ἐκδιδόµενον τότε ὑπὸ τοῦ
ἀειµνήστου Ἄρη Μωραΐτη «Περιοδικὸ γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ µέλλον
τοῦ Ἑλληνισµοῦ» «ΠΑΝΤΑ» καὶ ἐδηµοσιεύθη εἰς τὸ τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 5-6
τεῦχος του, ∆εκεµβρίου 1994-Μαΐου 1995, σελ. 5 ἕως 17, ὑπὸ τὸν
χαρακτηριστικὸν τίτλον « Ὁ κ. Χρῆστος Σαρτζετάκης ἀνατρέπει
εὐρέως κυκλοφοροῦντες µύθους γύρω ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους
». Ἐνῷ ἐξ ἄλλου εἰς προτασσόµενον, εἰς τὴν σελ. 4, «Σηµείωµά» του
ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ, µεταξὺ ἄλλων, ἐτόνιζε : « Εἶναι πολὺ
γνωστὲς στὸν ἑλληνικὸ λαὸ οἱ πλευρὲς τῆς προσωπικότητας τοῦ κ.
Χρήστου Σαρτζετάκη,ποὺ ἀφοροῦν τὸν ἀκέραιο δικαστικό, τὸν
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

4

ἀγωνιστὴ τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ τέλος τὸν Πρόεδρο τῆς
∆ηµοκρατίας. Νοµίζουµε ὅτι µὲ τὴν δηµοσίευσι αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς
θὰ ἀρχίσει νὰ γίνεται γνωστὴ καὶ µία ἄλλη πτυχὴ τῆς
προσωπικότητάς του : τοῦ δεινοῦ µελετητῆ ἑνὸς εὐρέος φάσµατος
άλληλοεµπλεκοµένων ἐπιστηµῶν ».
Κατωτέρω παρατίθεται τὸ κείµενον τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς τοῦ Προέδρου,
µὲ τὴν ἀκαταµάχητη ἐπιστηµονικὴ θεµελίωσι τῆς καταδήλου
ἀληθείας, ὅτι ὄντως εἴµεθα ῎Εθνος ἀνάδελφον.
Νέα Πεντέλη, 17η Φεβρουαρίου 1994.

Πρὸς τὸ περιοδικὸν ΕΛΛΟΠΙΑ ,
Χαβρίου 3,
105 62 ᾽Αθήνας.
Κύριε ∆ιευθυντά,
Μόλις πρὸ ἑπταηµέρου γενόµενος κάτοχος, διὰ φιλοφρόνου
προσφορᾶς σας (διὰ χειρὸς τοῦ κ. ᾽Αγτζίδη), παρωχηµένων τευχῶν τοῦ
περιοδικοῦ σας, ἀνέγνωσα τὸ ἄρθρο τοῦ συνεργάτου σας κ. Θεοδώρου Ζιάκα
ὑπὸ τὸν τίτλον «Εἴµαστε ἔθνος ἀνάδελφο ;» , τὸ δηµοσιευθὲν εἰς τὰ τεύχη 17
(φθινοπώρου 1993), σελ.55-56, κατὰ τὸ Α' Μέρος του, καὶ 18 (χειµῶνος 1993),
σελ.62-65, κατὰ τὸ Β' Μέρος του. ῾Η ἀρχικὴ δυσπιστία γιὰ τὴν ποιότητα τοῦ
ἄρθρου, τροφοδοτηθεῖσα καὶ ἀπὸ µόνη τὴν θέσι ἐρωτηµατικοῦ ἐπὶ µιᾶς
καταδήλου καὶ αὐταποδείκτου ἀληθείας, µετετράπη µὲ τὴν ἀνάγνωσί του εἰς
κατάπληξι, ἐµπνέουσα εὐλόγους ἀνησυχίας. ∆ιότι, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ
«ΕΛΛΟΠΙΑ» , περιοδικό, ὅπως ἐπεξηγεῖται εἰς τὸν τίτλον του, «γιὰ τὰ ἐθνικὰ
θέµατα» , νὰ φιλοξενῇ τέτοια κείµενα ; Τόσο προχωρηµένη εἶναι ἡ ἐθνική µας
διάβρωσις ;
Θὰ εἶµαι ἐκ τῶν πραγµάτων δ ι ε ξ ο δ ι κ ὸ ς , καὶ τοιουτοτρόπως
προσιτώτερος, διὰ νὰ µὴ κουράσω τοὺς µὴ ἐνηµερωµένους ἀναγνῶστες σας :
Α) ῾Ο συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐπισηµαίνει, ὅτι « ἡ
ἄποψη, ὅτι εἴµαστε ἔθνος ἀνάδελφο διατυπώθηκε, ὅπως γνωρίζετε, ἀπὸ τὸν
τέως Πρόεδρο τῆς ῾Ελληνικῆς ∆ηµοκρατίας κ. Χ. Σαρτζετάκη » . ᾽Ορθὴ ἡ
ἐπισήµανσις, κοινῶς γνωστὴ καὶ µὴ ἀµφισβητουµένη ἡ πατρότης τοῦ
χαρακτηρισµοῦ τοῦ ἔθνους µας ὡς «ἀναδέλφου» , ἀλλὰ ἐπισήµανσις,
ὑπηρετοῦσα ἐν προκειµένῳ καὶ τὸ σκοπούµενον : νὰ ξεκαθαρίσῃ ὁ
συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἐξ ἀρχῆς, πρὸς ἀποτροπὴ κάθε ἀµφιβολίας, ἐναντίον
τῶν ἀπόψεων π ο ί ο υ
ἀνέλαβε νὰ ἐκστρατεύσῃ. ᾽Εθελόµενον,
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ἀποκαλυπτόµενον ἀπὸ τὰ ἐν συνεχείᾳ γραφόµενα γιὰ τὸν χαρακτηρισµό
µου, ὅτι : « Κατ᾽ ἀρχὰς φάνηκε σὰν παραδοξολόγηµα καὶ ἔγινε ἀφορµὴ
σκωπτικῶν σχολίων » . ᾽Αποκαλυπτόµενον δέ, διότι, ἅπαξ καὶ ἐκρίθη
ἀναγκαία ἡ ὑπόµνησις τοῦ ποίας ὑποδοχῆς ἔτυχε τότε ὁ λόγος µου ἐκεῖνος,
στοιχειώδης διανοητικὴ ἐντιµότης ὑπηγόρευε νὰ καταγραφῇ καὶ ἡ ἀλήθεια,
περὶ τοῦ πόθεν τὰ σκωπτικὰ σχόλια προήρχοντο καὶ ἀπὸ ποίους
ἐξεφράζοντο : ὅτι δηλαδὴ ὑπηγορεύοντο καὶ διετυποῦντο εἰς τὸ πλαίσιον
ἐνωρχηστρωµένης καὶ ἐξωφθάλµως ἰδιοτελοῦς ἐναντίον µου ἐπιθέσεως ἀπὸ
ἀντιδηµοκρατικά, ἀκροδεξιὰ καὶ φασιστικὰ στοιχεῖα· τὰ ὁποῖα καὶ δὲν
ἠδύναντο νὰ συµβιβασθοῦν µὲ τὴν πραγµατικότητα, ὅτι Πρόεδρος τῆς
῾Ελληνικῆς ∆ηµοκρατίας εἶχεν ἀναδειχθῆ ἕνας πανθοµολογουµένης
ἀκεραιότητος ἀνώτατος δικαστικὸς λειτουργός, µὲ σπανίας µάλιστα δάφνας,
διεθνῶς ἀνεγνωρισµένας, εὐόρκου ἐπιτελέσεως τοῦ καθήκοντός του· ἐπὶ
τέλους ἕνας ἄνθρωπος µὲ δηµοκρατικὴν τοποθέτησιν, συνείδησιν καὶ
συνέπειαν, καταδειχθεῖσαν καὶ ἐκ τῆς ἀποφασιστικῆς εἰς τὴν διάλυσιν τοῦ
παρακράτους διὰ δικαστικῶν ἐνεργειῶν συνεισφορᾶς του, ἀλλὰ καὶ ἐν
συνεχείᾳ ἐκ τοῦ ἐναντίον τῆς δικτατορίας τῶν ἐπιόρκων συνταγµαταρχῶν
ἀγῶνος του καὶ ἐκ τῶν ὅσων ἐξ αὐτῆς παντοίων δεινῶν ὑπέστη. Καὶ τὸ
κυριώτερον : ἐπιθέσεως, ὑπηρετούσης ἀντικειµενικῶς καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τοῦ
᾽Επιβούλου ᾽Ανθελληνικοῦ Σχεδιασµοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ ἤρχισεν, µαζὶ µὲ τοὺς
ἐγχωρίους - ἐνσυνειδήτως ἢ ἀσυνειδήτως, ἀδιάφορον - ὑπηρέτας του,
ἀνησυχῶν ἀπὸ τὸ εἶδος καὶ τὴν ποιότητα τοῦ ἀρξαµένου, µὲ τὴν ἀνάδειξίν
µου εἰς τὸ ὕπατον πολιτειακὸν ἀξίωµα, πολιτικοῦ µου λόγου (ἐπρόκειτο τότε
περὶ τῶν πρώτων ἡµερῶν, τοῦ πρώτου δεκαπενθηµέρου, τῆς Προεδρίας µου)·
καὶ εὐλόγως, ἀφοῦ δι᾽ αὐτοῦ, ὡς ἐκ τῆς πειστικότητός του λόγῳ τῆς γνωστῆς
εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν προσωπικότητος καὶ ἱστορίας τοῦ ἐκφέροντος τοῦτον,
συνετελεῖτο ἡ ἐθνικὴ ἀφύπνισις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐκ τοῦ ληθάργου, εἰς
τὸν ὁποῖον τὸν εἶχαν περιαγάγει, καὶ ἀποκαθίστατο ἡ ἐθνική του
αὐτοσυνειδησία, ὑπερηφάνεια καὶ αὐτοπεποίθησις. Πράγµατα δηλαδὴ
ἐπικίνδυνα γιὰ τὸν Σχεδιασµό...
῾Η ἐπίθεσις βεβαίως ἐκείνη, - ὅπως ἄλλωστε καὶ τόσες ἄλλες,
ἔκτοτε καὶ µέχρι σήµερον, ἐξαπολυόµενες ἐναντίον µου,
διὰ τοὺς
προεκτεθέντας λόγους, ἀποκλειστικῶς µὲ κατεσκευασµένα ἐξ ὁλοκλήρου
ψευδολογήµατα, - «δὲν ἔπιασε» . Πρᾶγµα, τὸ ὁποῖον καὶ συνοµολογεῖ ὁ
συντάκτης τοῦ ἄρθρου, µὲ τὰ εὐθὺς ἐν συνεχείᾳ τῶν ἀνωτέρω διὰ τὴν ἄποψίν
µου, περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ὡς ἔθνους ἀναδέλφου, λεγόµενά του, ὅτι : «Τώρα
συναντᾷ µιὰ εὐρύτατη ἀποδοχή. Εἶναι κοινὸ αἴσθηµα». Γι᾽ αὐτό, φαίνεται,
καὶ αὐτός, ὁ συνεργάτης σας, ἀνέλαβε, νὰ τὴν ἀνατρέψῃ. Μὲ
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ἐπιστηµονικοφανῆ καὶ σπουδαιοφανῆ, αὐτὴ τὴν φορά, ἐπίθεσι ... ∆ιότι, ἐξ
ὄνυχος τὸν λέοντα ! ᾽Εὰν ὄντως ἐπρόκειτο περὶ ἐγχειρήµατος ἐξ
ἐπιστηµονικῆς εὐσυνειδησίας, τὰ περὶ παραδοξολογήµατος καὶ σκωπτικῶν
σχολίων δὲν θὰ ἐγράφοντο. Οὔσης δεδοµένης τῆς ποιότητος καὶ προελεύσεώς
των,
ἦσαν ἐκ φύσεως ἀπαράδεκτα εἰς µίαν στοιχειωδῶς σοβαρὰν
ἐπιστηµονικὴν θεώρησιν. ᾽Εκτὸς βεβαίως ἐὰν ὁ συνεργάτης σας µετεῖχε τότε
ἐνεργῶς ἤ, ἐνοχλούµενος καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ πολιτικοῦ µου λόγου, συνεφώνει
ψυχικῶς πρὸς τὶς ἀθλιότητες ἐκεῖνες. ᾽Αλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν ἐκδοχὴν αὐτήν, ἐν
πάσῃ περιπτώσει, ὁ ἐπιστηµονικὸς µανδύας τῶν γραφοµένων
του
καταπίπτει ...
Β) Καταπίπτει ὄχι βεβαίως µόνον ἐκ τοῦ ἀνωτέρω λόγου. ∆ιότι,
κάθε ἐνήµερος τῆς σχετικῆς ἐπιστηµονικῆς σκέψεως ἀναγνώστης γνωρίζει,
ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «ἔθνους» ἀνέκαθεν συλλαµβάνεται διττῶς : εἴτε ὡς
κ ο ι ν ό τ η ς φ υ λ ε τ ι κ ή , εἴτε ὡς κ ο ι ν ό τ η ς π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή , ἀλλὰ
καὶ ὑπὸ τὶς δύο αὐτὲς παραδοχὲς ὡς ἐχόντων τῶν µελῶν της, ἐπὶ πλέον καὶ
ἀναφαιρέτως, κοινὴν ἱστορικὴν παράδοσιν καὶ κοινὲς προσδοκίες, ὁράµατα,
ἐπιδιώξεις. Τοιουτοτρόπως, οὐσιαστικῶς οἱ δύο ἀπόψεις δὲν διαφέρουν κατὰ
πάντα, ἀλλὰ τοὐναντίον συγκοινωνοῦν ἱκανῶς µεταξύ των. ∆ιότι ἡ κοινὴ
ἱστορικὴ παράδοσις, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ συστατικὸν στοιχεῖον τοῦ ἔθνους
ὑπ᾽ ἀµφοτέρας, προϋποθέτει κατὰ τὴν χρονικὴν ἀφετηρίαν της καὶ ἐπὶ
χρόνους µακροὺς καὶ κοινότητα φυλετικήν.
∆ι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἡ
ἄ ρ χ ο υ σ α ἐπιστηµονικὴ ἄποψις διαβλέπει π λ ή ρ η τὴν ἔννοιαν τοῦ
ἔθνους µόνον εἰς περίπτωσιν συνδροµῆς καὶ τῶν δύο στοιχείων, καὶ τοῦ
φυλετικοῦ καὶ τοῦ πολιτιστικοῦ, εἰς κοινότητα ἔχουσαν κοινὰς ἱστορικὰς
παραδόσεις καὶ κοινὰς ἐπιδιώξεις ( βλ. π.χ. André LALANDE, Vocabulaire
Technique et Critique de la Philosiphie, 9η ἔκδοσις, Παρίσι, P.U.F., 1962, σελ. 665 ).
Εἶναι ἀκόµη χαρακτηριστικόν, ὅτι ἡ λέξις «ἔθνος», συντασσοµένη µετὰ
γενικῆς προσδιοριστικῆς, ἀπαντᾶται εἰς τοὺς ἀρχαίους ῞Ελληνας
συγγραφεῖς µόνον πρὸς δήλωσιν ὁµογενῶν, τῆς αὐτῆς φυλετικῆς
καταγωγῆς, καὶ µάλιστα εἴτε περὶ ἀνθρώπων (βλ. π.χ. ῾Οµήρου ᾽Ιλιάς, Μ 330,
Ρ 552, ῾Ηροδότου ῾Ιστορίαι, Ι 101), εἴτε περὶ ζῴων, διότι ἡ λέξις καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν
χρησιµοποιεῖται, πρόκειται ( βλ. π.χ. ῾Οµήρου ᾽Ιλιάς, Β 87, Σοφοκλέους
᾽Αντιγόνη, 344 ). Συγκεκριµένως µάλιστα, ἀναφερόµενος εἰς τὸ ἑλληνικὸν
ἔθνος, ὁ ῾Ηρόδοτος ρητῶς λέγει (῾Ιστορίαι, VIII 144 ), ὅτι « τὸ ἑλληνικὸν, ἐὸν
ὅµαιµόν τε καὶ ὁµόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύµατά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε
ὁµότροπα,...» (βλ. τὸ κείµενον π.χ. εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ Ph. LEGRAND τῆς
Collection Budé, HERODOTE, Histoires, τόµος VIII, Παρίσι 1964, σελ. 160). Εἰς δὲ
τὴν λ α τ ι ν ι κ ή ν , ἡ ἀντίστοιχος λέξις natio ἐκ τῆς ὁποίας καὶ προέρχονται
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οἱ δηλοῦντες τὸ «ἔθνος» ὅροι τῆς γαλλικῆς, ἀγγλικῆς καὶ ἰταλικῆς γλώσσης
(nation, nazione), ἐτυµολογεῖται ἀπὸ τὸ ρῆµα nasci, τὸ ὁποῖον σηµαίνει
γεννῶµαι, µάλιστα δὲ ἡ αὐτὴ λέξις natio κατονοµάζει, κατὰ τὶς λατινικὲς
πηγές, καὶ τὴν Θεὰν τῆς γεννήσεως. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀντίληψις, περὶ κοινῆς
φυλετικῆς καταγωγῆς τῶν ἀποτελούντων τὸ ἔθνος ἀτόµων παρέµεινεν
οὐσιαστικῶς ἀλώβητος καὶ ὅταν, ἀργότερον, ἐξῄρετο πρωτευόντως τὸ
κριτήριον τῆς πολιτιστικῆς κοινότητος, ἀκριβῶς µέσῳ τοῦ στοιχείου τῆς
κοινῆς ἱστορικῆς παραδόσεως, πάντοτε καὶ ἀναφαιρέτως ἀξιουµένου, κατὰ
τὰ προεκτεθέντα.
῞Ωστε, κατὰ τὰ κοινῶς παραδεδεγµένα, µόνον τὸ στοιχεῖον τῆς
πολιτιστικῆς κοινότητος δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴν συγκρότησι τοῦ ἔθνους. ῾Η περὶ
τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαίωσις τοῦ συνεργάτου σας, µὲ τὸν ἀφορισµό του, ὅτι,
δῆθεν, « ἡ κ λ α σ σ ι κ ὴ νοηµατοδότηση τῆς ἐθνικότητάς µας » ὑπῆρξεν, ὅτι
«῞Ελληνες εἶναι οἱ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας µετέχοντες» , βασίζεται σὲ
ἐπιπολαία θεώρησι καὶ ἐντεῦθεν κραυγαλέα παρανόησι τῶν πηγῶν. Πράγµατι,
προεξετέθη ἤδη, ὅτι αὐτὸς ὁ πατήρ τῆς ῾Ιστορίας ῾Ηρόδοτος ρητῶς
χαρακτηρίζει τὸ «ἑλληνικὸν» ὡς « ὅµαιµον ». ᾽Αλλὰ καὶ τὸ σχετικὸν κείµενον
ἐκ τοῦ Πανηγυρικοῦ τοῦ ᾽Ισοκράτους ( IV 50 ), τὸ ὁποῖον ἀποπειρᾶται νὰ
ἀξιοποιήσῃ ὁ ἀρθρογράφος σας, λέγει ἀκριβῶς τὰ ἑξῆς : «...καὶ τὸ τῶν
῾Ελλήνων ὄ ν ο µ α πεποίηκεν µηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δ ο κ ε ῖ ν
εἶναι, καὶ µ ᾶ λ λ ο ν ῞Ελληνας κ α λ ε ῖ σ θ ε τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς
ἡµετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως µετέχοντας » ( βλ. τὸ κείµενον π.χ. εἰς τὴν
ἔκδοσιν τῶν Georges MATHIEU καὶ Émile BRÉMOND τῆς Collection Budé,
ISOCRATE, Discours, τόµος ΙΙ, Παρίσι, 1967, σελ.26). ∆ὲν λέγει, λοιπόν, ὁ
᾽Ισοκράτης, ὅτι ῞Ελληνες « εἶναι » οἱ τῆς ἡµετέρας παιδεύσεως µετέχοντες,
ὅπως, κατὰ διαστροφὴν τοῦ κειµένου, διατείνεται ὁ ἀρθρογράφος σας, ἀλλὰ
ὅτι αὐτοὶ « καλοῦνται » ῞Ελληνες· ἀκριβῶς ὅπως κατὰ τὴν σύγχρονον
ἐποχήν - πρόκειται περὶ τοῦ ἰδίου φαινοµένου - ἀ π ο κ α λ ο ῦ µ ε
ἀµερικανάκια αὐτούς, οἱ ὁποῖοι, χ ω ρ ὶ ς ν ὰ ε ἶ ν α ι ᾽Αµερικανοί, ὁµιλοῦν
τὴν γλῶσσαν των καὶ µιµοῦνται ἀµερικανικὰ πρότυπα ζωῆς. Τὸ πρᾶγµα δέ,
διὰ κάθε σκεπτόµενον µελετητήν, εἶναι οὐσιωδῶς διάφορον ! ∆ιαφορὰ,
προκύπτουσα καὶ ἐκ τῆς χρήσεως προηγουµένως, εἰς τὴν αὐτὴν περίοδον τοῦ
λόγου, τῶν, τονιζοµένων ἀνωτέρω, λέξεων «ὄνοµα» , «δοκεῖν» καὶ «µᾶλλον»
. ῎Αλλωστε, ὁ ἴδιος ᾽Ισοκράτης προηγουµένως εἰς τὸν αὐτὸν λόγον του,
ἀναφερόµενος εἰς τὴν πόλιν τῶν ᾽Αθηνῶν, λέγει κατὰ λέξιν, ὅτι «ταύτην γὰρ
οἰκοῦµεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήµην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν
ἐθνῶν µιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναµεν ὥστ᾽ ἐξ
ἧσπερ ἔφυµεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦµεν, αὐτόχθονες
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ὄντες καὶ τῶν ὀνοµάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν
ἔχοντες προσειπεῖν» ( βλ. Πανηγυρικός, IV 24, ἔνθ᾽ ἀνωτ. σελ. 20 ). Περικοπή,
ἡ ὁποία καὶ ἀπὸ µόνη της ἀποκλείει νὰ ἀποδίδωνται εἰς τὸν ᾽Ισοκράτη τὰ
ἀντίθετα τῶν ὅσων πράγµατι εἶπε ! Καὶ ἀκόµη : πῶς ὁ ᾽Ισοκράτης ἠγωνίζετο
διὰ τὴν ἕνωσιν ὅλων τῶν ῾Ελλήνων ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Φιλίππου Β' τῆς
Μακεδονίας, προκειµένου νὰ ἐκστρατεύσουν, ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ, ἐναντίον τῶν
Περσῶν, καίτοι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ φῦλα οἱ Μακεδόνες, ἀλλὰ καὶ οἱ Θεσσαλοί,
δὲν εὑρίσκοντο εἰς τὸ αὐτὸ πολιτιστικὸν ἐπίπεδον πρὸς τοὺς ᾽Αθηναίους ἢ τοὺς
Λακεδαιµονίους, ἐὰν ὄντως ὡς κριτήριον τῆς ἑλληνικότητος ὑπελάµβανε
µόνον τὴν πολιτιστικὴν κοινότητα ;
Νὰ ἀφίσῃ, λοιπόν, ἥσυχη ὁ συνεργάτης σας τὴν κλασσική µας
πνευµατικὴ κληρονοµία, ἀφοῦ ἀποδεδειγµένως δὲν ἠµπορεῖ νὰ τὴν
κατανοήσῃ. Καί, πρὸ παντός, νὰ µὴ τὴν διαστρέφῃ !...
Γ) Βεβαίως δὲν διατείνοµαι, ὅτι ἡ θεωρία τοῦ συνεργάτου σας περὶ
τοῦ πολιτιστικοῦ κριτηρίου ὡς τοῦ ἀρκοῦντος, ἑποµένως µοναδικοῦ,
στοιχείου διὰ τὴν συγκρότησι τοῦ ἔθνους, εἶναι καινοφανής. Καίτοι ὁ ἴδιος
διὰ τῶν, µὲ περισσὴ ἔπαρσι, γραφοµένων του ( : « ῎Αν µάλιστα εἶναι σωστὴ ἡ
θέση, ποὺ ὑποστηρίζω, ὅτι...» , ΕΛΛΟΠΙΑ, τεῦχος 17, σελ. 55, στήλη β' )
φαίνεται νὰ τὸ πιστεύῃ. ∆ιότι ἡ θεωρία αὐτὴ καὶ γεννήτορας, διασήµους
µάλιστα, ἠµπορεῖ νὰ διεκδικήσῃ, ἀλλὰ καὶ συγχρόνους ζηλωτάς ἔχει.
῎Οντως, πρόκειται, ἐν µέρει, γιὰ τὴν µαρξιστικὴ ἀντίληψι τοῦ
ἔθνους, καὶ µάλιστα γιὰ τὸν ὁρισµό τοῦ ἔθνους, τὸν ὁποῖον διετύπωσεν ὁ
Στάλιν εἰς τὸ γνωστό βιβλίο του «῾Ο Μαρξισµὸς καὶ τὸ ἐθνικὸ ζήτηµα» , ποὺ
συνέταξεν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψι τοῦ ἰδίου τοῦ Λένιν. Λέγει, ἐπὶ λέξει, ὁ Στάλιν : «
Τὸ ἔθνος εἶναι µία κοινότης ... ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται µὲ τὴν κοινότητα τῆς
πολιτιστικῆς καλλιεργείας » ( βλ. τὸ κείµενον π.χ. γαλλιστί, εἰς τὴν ἔκδοσιν
τῶν François CHATELET, Evel. PISIER-KOUCHNER, Jean-Marie VINCENT, Les
marxistes et la politique, P.U.F., Collection Thémis, Παρίσι, 1975, σελ. 180 ἑπ.,
ἰδίᾳ σελ. 183 ). Καὶ φυσικὰ ἡ ἄποψις αὐτὴ διετυπώθη ὄχι πρὸς θεραπείαν
θεωρητικῶν προβληµατισµῶν, ἀλλὰ πρὸς ὑπηρέτησι πρακτικῶν σκοπῶν·
αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνεφάνησαν ἀκολούθως µὲ τὴν εἰδεχθῆ σταλινικὴ πρακτικὴ
τῶν συστηµατικῶν διώξεων διαφόρων ἐθνικῶν ὁµάδων καὶ τῆς ἐξοντώσεως
ἑκατοµµυρίων ἀνθρώπων εἰς τὸν βωµὸν τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων...·
συµφώνως ἄλλωστε πρὸς τὴν συνταγὴ τοῦ ἰδίου Λένιν, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸν
ἴδιο χρόνο τοῦ ἀνωτέρω σταλινικοῦ ὁρισµοῦ (1914), ἔγραφε ( «περὶ τοῦ
δικαιώµατος αὐτοδιαθέσεως τῶν ἐθνῶν» ), ὅτι « µόνη ἡ νίκη τῆς ἐργατικῆς
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τάξεως θὰ ἐξαλείψῃ ἐξ ὁλοκλήρου ὅλες τὶς ἐθνικότητες » ( βλ. τὸ
προµνηµονευθὲν βιβλίον Les Marxistes et la politique, σελ. 178 ). ᾽Αλλ᾽ ἐπὶ
τέλους ὁ Στάλιν εἰς τὸν ἀνωτέρω ὁρισµόν του, πρὶν καθορίσῃ πῶς
ἐκδηλώνεται τὸ ἔθνος, διελάµβανε, περὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, ὅτι « εἶναι µία
ἀνθρωπίνη κοινότης, σταθερά, ἱστορικῶς συγκροτηθεῖσα, γεννηθεῖσα εἰς τὴν
βάσιν µιᾶς κοινότητος γλώσσης, ἐδάφους, οἰκονοµικῆς ζωῆς καὶ ψυχικοῦ
σχηµατισµοῦ».
Τὰ στοιχεῖα «κοινότης ἱστορικῶς συγκροτηθεῖσα» καὶ «
κοινότης ψυχικοῦ σχηµατισµοῦ» εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ὅτι καὶ εἰς
τὴν σκέψι τοῦ Στάλιν τὸ ἔθνος εἰς τὴν οὐσίαν του δὲν εἶναι µόνον πολιτιστικὴ
κοινότης, ὅπως προσπαθῇ νὰ µᾶς πείσῃ ὁ συνεργάτης σας...῾Ο ὁποῖος καὶ
ἐµφανίζεται ἔτσι νὰ ἔχῃ ἀρνητικώτερες γιὰ τὸ ἔθνος θέσεις ἀκόµη καὶ ἐν
σχέσει πρὸς τὸν Στάλιν, ἀφοῦ ἀποσπασµατικῶς µόνον τὸν ἀντιγράφει !...
∆ὲν ἐλλείπουν ὅµως καὶ οἱ σύγχρονοι ζηλωταὶ τῆς ἰδίας θεωρίας.
Εἶναι ἡ ἰδεολογία τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν καὶ τῆς διασαλπιζοµένης καὶ
ἐπερχοµένης νέας τάξεως πραγµάτων ("New Age"), τῆς κ α τ ὰ π ο λ ὺ
χ ε ι ρ ο τ έ ρ α ς τ ῆ ς συνονόµατής της
χ ι τ λ ε ρ ι κ ῆ ς ! Εἰς τὴν
ἐνσκήπτουσα «νέα τάξι» οἱ λαοὶ δὲν εἶναι ἀνεκτὸν νὰ διαφοροποιοῦνται
κατὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς των ἰδιοσυστασίας, πρέπει νὰ ἰσοπεδωθοῦν, νὰ
µεταµορφωθοῦν σὲ ὁµοιόµορφες ἀνθρώπινες µάζες, χωρὶς διαφορές,
προκειµένου νὰ καταστοῦν δεκτικοὶ ἀνετωτέρας ἐκµεταλλεύσεως ἀπὸ τὸ
διεθνὲς κεφάλαιο· τὸ ὁποῖο καὶ εὑρίσκεται εἰς χεῖρας µιᾶς ἐλαχίστης
µειονοψηφίας ἀνθρώπων, εἰς ὅλους γνωστῆς, ποὺ ἤδη κατευθύνει ἐκ τοῦ
ἀφανοῦς, κατὰ τὴν ἐκ τῶν συµφερόντων της ὑπαγορευοµένην βούλησιν, λαοὺς
καὶ Κυβερνήσεις καὶ ταλαιπωρεῖ ἔτσι ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ ὡς
µ έ σ ο ν π ρ α γ µ α τ ώ σ ε ω ς τέτοιων εἰδεχθῶν σκοπῶν προκρίνεται
βεβαίως αὐτὴ ἡ διὰ τοῦ πολιτιστικοῦ κριτηρίου ἐξαφάνισις οὐσιαστικῶς
αὐτῆς τῆς ἐννοίας τοῦ ἔθνους καὶ τῶν ὅσων ἐγκλείει αὐτὴ διαφορῶν ψυχικῆς
οὐσίας µεταξὺ τῶν καθ᾽ ἕκαστα λαῶν. ῎Ετσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ πρὸς τὶ
ἀνεζωπυρώθη, κατὰ τὴν τελευταίαν ἰδίως εἰκοσαετίαν, δειλὰ κατ᾽ ἀρχὰς καὶ
ἐντονώτερον προσφάτως, ὁ περὶ τοῦ ἔθνους, δῆθεν εἰλικρινὴς, ἐπιστηµονικός,
θεωρητικὸς προβληµατισµός, κατευθυνόµενος κυνικώτατα πρὸς τὸ ἀνωτέρω
ἐθελόµενον.
∆ι᾽
αὐτὸ
καὶ
ἐπιστρατεύονται
καθηµερινῶς
καὶ
ἐνωρχηστρωµένως διατεταγµέναι ἀραὶ καὶ ἐξορκισµοὶ ἐναντίον τῆς δῆθεν
ἐθνικιστικῆς ὑστερίας ἐθνικῶν κοινοτήτων, ὁσάκις αὐτὲς ἀγωνίζονται - καὶ
ἀκριβῶς, διότι ἀγωνίζονται ! - δι᾽ ἀπαράγραπτα, ἀπὸ τὴν ῾Ιστορία
κατωχυρωµένα καὶ ἀπὸ τὸν ἀνθρωπισµὸ ὑπαγορευόµενα, δικαιώµατά των·
καὶ γίνονται ἀνόητοι διαχωρισµοὶ καὶ διαστολαὶ ἄλλοτε µεταξὺ
«πατριωτισµοῦ» καὶ «ἐθνικισµοῦ» (κατὰ τὴν κοµµουνιστικὴ-σταλινικὴ
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ὑπαγόρευσι), ἄλλοτε µεταξὺ
«ἐθνισµοῦ» καὶ «ἐθνικισµοῦ» (κατὰ τὴν
νεότευκτη διαφοροποίησι) καὶ ἀνιχνεύονται ἔτσι διαφοραὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν
ὑπάρχουν ! ᾽Εργώδης ἀληθῶς προσπάθεια, ἀλλὰ ὄχι καὶ πολὺ δυσχερής,
ἀφοῦ τὰ ποικιλώνυµα «µέσα µαζικῆς ἐνηµερώσεως» εὑρίσκονται, κατὰ τὴν
συντριπτικὴ
πλειονοψηφία
των,
εἰς
χεῖρας
τῶν
ἐπιβούλων,
ἐπιτελοῦντα ἀκριβῶς ἔργον ὄχι ἐνηµερώσεως, ἀλλὰ
κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ῶ ς µ α ζ ι κ ῆ ς ἀ π ο β λ α κ ώ σ ε ω ς ! . . . Μὲ τὴν ὁποία
καὶ ἐλπίζεται, νὰ ἐπιτευχθῇ ἀκριβῶς ἡ «πολιτιστικὴ» ἐξίσωσις ὅλων τῶν
λαῶν τῆς γῆς, ὁπότε καὶ µὲ τὸ «πολιτιστικὸ κριτήριο» , τὸ ... µόνο
ἐπιστηµονικῶς ἀκριβὲς καὶ ἀληθινὸ κατὰ τὸν συνεργάτη σας, τ ὰ ἔ θ ν η
ὅ λ α ἐ ξ α φ α ν ί ζ ο ν τ α ι , παύουν νὰ ὑπάρχουν. Πολιτιστικὴ καλλιέργεια
βεβαίως καὶ ἐξίσωσις εἰς ἐπίπεδον «πολιτισµοῦ» τῆς Κόκα-Κόλα καὶ τῶν
συναφῶν... «Πολιτισµοῦ», τοῦ ὁποίου ἐδέσµατα µᾶς προσφέρουν ἤδη
καθηµερινῶς, δυστυχῶς ἀδιαµαρτυρήτως ἀπὸ µέρους µας, διάφορα Μέσα
Μαζικῆς ᾽Αποβλακώσεώς µας : σκηνὲς ἀσυλλήπτου βίας καὶ τρόµου·
ἐγκλήµατα, ἐγκλήµατα, ἀτελεύτητα ἐγκλήµατα· ἐξαχρείωσις ἀφάνταστη·
καταβαράθρωσις καὶ περιαγωγὴ ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων εἰς σχέσεις
ἀποκλειστικῶς στυγνοῦ συµφέροντος καὶ ὑποκτηνωδῶν ( διότι τὰ κτήνη εἶναι
εὐγενέστερα ! ) σαρκικῶν µορφῶν· ἐξάρθρωσις καὶ ἀποσύνθεσις κάθε
κοινωνικοῦ ἱστοῦ· διακωµῴδησις ὅλων τῶν ἀξιῶν καὶ ἰδεωδῶν· δολοφονία
ἐσκεµµένη τῆς ἑλληνικῆς µας γλώσσης· πνευµατικὴ τροφὴ εἰς ἀνούσια ἢ
διανοητικῶς καταγέλαστα ψελλίσµατα διακεκριµένων πνευµατικῶν
ἀρουραίων· διανοητικὴ πόρρωσις· ἠθικὴ καὶ πνευµατικὴ ἀλαλία... ῾Ο ῎Οργουελ
ἀσφαλῶς ὑπολείπεται, ὠχριᾷ ! ᾽Αλλὰ ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ γιατὶ , παντοῦ
στὸν κόσµο, οἱ λαοὶ ἀφυπνίζονται, τὰ ἔθνη ἐξεγείρονται καί, ἀκόµη καὶ µὲ τὸ
τίµηµα τοῦ αἵµατός των, ἀρνοῦνται νὰ ἀπολέσουν τὴν οὐσία τῆς ψυχικῆς
των ὑποστάσεως ! ᾽Αληθινὰ παρήγορα σηµεῖα ἀγῶνος διασώσεως αὐτοῦ τοῦ
ἀπειλουµένου καὶ κινδυνεύοντος ἀνθρωπίνου µας πολιτισµοῦ...῎Οντως ὁ
ἐθνικισµὸς ἀποτελεῖ σήµερα, κατὰ τὴν ἐπιτυχῆ διατύπωσι ξένου διανοητοῦ,
τοῦ Hans KOHN, «τὴν πλέον παγκόσµιον θρησκείαν ὅλων τῶν ἐποχῶν» (
βλ. καθηγητοῦ Roland BRETON, Les Ethnies, P.U.F., Collection "Que sais-je?",
Παρίσι, 2α ἔκδοσις, 1992, σελ. 47, ὑποσ.12 ). Καὶ εὐτυχῶς !
῾Ο συνεργάτης σας καλεῖται λοιπόν, νὰ ἐπιλέξῃ καὶ νὰ
ἀποκαλύψῃ εἰς τοὺς ἀναγνῶστες σας (εἶναι πρωτίστως θέµα
στοιχειώδους διανοητικῆς ἐντιµότητος!) τὸ ἰδεολογικό του στῖγµα : ἐὰν
µὲ τὰ γραφόµενά του ἐπεδίωξε νὰ ὑπηρετήσῃ τήν, ἤδη ξεφτισµένη,
σταλινικὴ ἰδεολογία ἢ τήν, ἐπὶ τοῦ προκειµένου οὐσιαστικῶς

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

11

ταὐτόσηµη, ἐνσκήψασα ἰδεολογία τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν καὶ τῆς
ἐπερχοµένης νέας τάξεως πραγµάτων. ∆ιότι tertium non datur!...
∆) ᾽Απὸ ἀληθινὸ δηµοκρατικὸ φρόνηµα ἐµφορούµενος καὶ εἰς τὴν
δηµοκρατικὴν ἰδεολογία ἀδιαλείπτως ἐγκαταβιώνων, δὲν ἦτο δυνατόν, νὰ
ἀποδέχωµαι τὴν σταλινικὴ ἀντίληψι περὶ ἔθνους, οὔτε βεβαίως τὴν
κατ᾽αὐτοῦ ἐπιβουλὴ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν. ῾Εποµένως, µὲ ἀφετηρία τὴν
κοινῶς παραδεδεγµένην ἀνέκαθεν καὶ ἐπιστηµονικῶς ἀκλόνητον, ὅπως
κατεδείχθη ἀνωτέρω, ἔννοιαν τοῦ ἔθνους, ἡ διαπίστωσις, τὴν ὁποία
δηµοσίως ἐξέφρασα τὴν ἡµέρα τοῦ Πάσχα 1985, ὅτι ἐµεῖς οἱ ῞Ελληνες
εἴµεθα ἔθνος ἀνάδελφον, ἐκφράζει µίαν ἀδιαµφισβήτητη καὶ ψηλαφητὴ
ἀλήθεια. ∆ὲν ἀποτελοῦσε εὕρηµα ἰδικό µου, ἰδική µου ἦτο µόνον ἡ
µονολεκτικὴ διατύπωσίς της, ἡ ἐν προκειµένῳ διὰ πρώτην φορὰν
χρησιµοποίησις τῆς λέξεως «ἀνάδελφος», λέξεως ὄχι βεβαίως ἰδικῆς µου
ἐπινοήσεως, ἀλλὰ ἀντληθείσης ἐκ τοῦ ἀκενώτου ταµείου τῆς κλασσικῆς µας
γραµµατείας. Καὶ ὄντως κανένα ἔθνος στὴν γῆ δὲν συγγενεύει µαζί µας, δὲν
ἔχουµε πουθενὰ ἀδελφούς, ὅπως ἀντιθέτως συµβαίνῃ µὲ ἄλλα ἔθνη καὶ
λαούς : π.χ. τοὺς ἀγγλοσάξωνες, τοὺς λατινογενεῖς, τοὺς Σλάβους, τοὺς
῎Αραβες. ᾽Αφοῦ ὅλοι αὐτοὶ ἀποτελοῦν ὄχι ἕνα, ἀλλὰ οἰκογένειες ἐθνῶν.
᾽Εξαίρεσις καὶ οἱ ῾Εβραῖοι, ἔθνος ἀνάδελφον καὶ αὐτοί.
Καί, ὅπως συµβαίνῃ συχνὰ µὲ τὶς ἁπλὲς καὶ καθαρὲς ἀλήθειες, ἡ
διατύπωσίς µου ἐκείνη προεκάλεσεν αἴσθησιν εἰς τὸν ῾Ελληνικὸν λαόν.
῎Αρχισε ἡ διαδικασία τῆς ἐθνικῆς του ἀφυπνίσεως µὲ τὴν ἐπίγνωσι τοῦ τὶ
εἴµεθα. Εὐλόγως εὐτελεῖς ἰδεολογικοί µου ἀντίπαλοι ( µέχρι τότε
«ἀντιπάλους» εἶχα µόνον τοὺς ἐγκληµατίας καὶ τοὺς ἐν γένει ἀνοµοῦντας,
ὁσάκις περιήρχοντο εἰς τὴν δικαστικήν µου δικαιοδοσίαν ) καὶ ὁ ᾽Επίβουλος
᾽Ανθελληνικὸς Σχεδιασµὸς ἀνησύχησαν. Καὶ ἐξαπελύθη ἐναντίον µου ὁ
βόρβορος τῶν «σκωπτικῶν σχολίων» καὶ «παραδοξολογηµάτων», ὅπως µὲ
τόση ἐπιείκεια καὶ ἁβρότητα τὸν χαρακτηρίζει ὁ συνεργάτης σας. ᾽Αλλὰ
πάντοτε ἡ ἀλήθεια εἰς τὸ τέλος θριαµβεύει. Καὶ ἤδη, τὸ συνοµολογεῖ καὶ
αὐτός, ἡ ἁπλῆ µου φράσις «εἴµεθα ἔθνος ἀνάδελφο» «συναντᾷ µιὰ εὐρύτατη
ἀποδοχή, εἶναι κοινὸ αἴσθηµα», ὅπως γράφει. ῎Ισως διὰ νὰ ἐξάρῃ τὶς
δυσχέρειες, ποὺ ἔχει τώρα ἡ ἐπιστηµονικοφανὴς ἐπίθεσις, τὴν ὁποία
ἀνέλαβε καὶ διεκπεραιώνει µὲ τὸ ἄρθρο του, καὶ νὰ δρέψῃ τὶς ἀνάλογες
δάφνες !...
Περὶ ἐπιστηµονικῆς βεβαίως διαπραγµατεύσεως δὲν πρόκειται.
Αὐτὸ κατεδείχθη ἱκανῶς ἀνωτέρω, ἀλλὰ µαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὸ ὕφος τοῦ
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ἄρθρου. ῾Ο συνεργάτης σας φθέγγεται καὶ κατακεραυνώνει τοὺς
ἀντιφρονοῦντας µὲ τὴν ἀπολυτότητα ἡµιµαθοῦς, καὶ γι᾽ αὐτὸ πεφυσιωµένης,
γραφίδος, διασαλπιζούσης τὰ ρήµατά της ὡς ἀπὸ τρίποδος ! ᾽Επ᾽ αὐτοῦ εἶναι
χαρακτηριστικοὶ τόσον ὁ πρόλογος, ὅσον καὶ ὁ ἐπίλογος τοῦ ἄρθρου του,
ἀλλὰ καὶ τὸ ὅλον περιεχόµενόν του. Εἰς τὸ ὁποῖον ἀκόµη συναντᾷ κανεὶς
ἐκφράσεις, ὅπως π.χ. «πελωρία ἀνοησία» , «συµπλεγµατικὴ ἀπώθηση τῶν
οἰκείων προτύπων» , κλπ., κλπ., ἢ ἀναµιγνύεται καὶ ὀλίγος... Καραγκιόζης !
Φαίνεται, ὅτι εἰς τὸ πνευµατικὸ κλῖµα τοῦ τελευταίου αὐτοῦ, τοῦ
Καραγκιόζη, κινεῖται ὁ συνεργάτης σας· ἀφοῦ ἄλλη ἐξήγησις δὲν ἠµπορεῖ νὰ
ὑπάρχῃ...
῍Η εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ θρυλικοῦ ἥρωος τοῦ Θερβάντες, τοῦ ∆ὸν
Κιχώτη ! ∆ιότι, ἐνῷ προῆλθα εἰς ἁπλό χαρακτηρισµὸ τοῦ ἔθνους µας ὡς
ἀναδέλφου, ὁ συνεργάτης σας µεταµορφώνει τὸν χαρακτηρισµὸν µου αὐτὸν
εἰς «ἰδεολογίαν τοῦ ἀναδελφισµοῦ», ὅπως ρητῶς τὸν χαρακτηρίζει! Καὶ τὴν
ἰδεολογίαν αὐτὴν ἀναλαµβάνει νὰ καταπολεµήσῃ ! Εἰς τὸ µέσον µάλιστα
τοῦ ἀγῶνος του ( τέλος τοῦ Α' µέρους, ΕΛΛΟΠΙΑ, τεῦχος 17, σελ. 56, στήλη
β'), σίγουρος καὶ θαµβωµένος ἀπὸ τὸν ... θρίαµβό του, ἀναφωνεῖ, ὅτι, κατὰ
λέξιν, « ὁ ἀναδελφισµὸς εἶναι κούφιο καὶ ἀποπροσανατολιστικὸ ἰδεολόγηµα » !
῾Οµολογουµένως δὲν εἴµαστε καλά ! ∆ιότι τὸ νὰ εἴπῃ κανείς, ὅτι κάποιο ἄτοµο
ἢ κάποιο ἔθνος ἔχει ἢ δὲν ἔχει ἀδελφούς, γενικώτερα συγγενεῖς, αὐτὸ οὐδεµίαν
ἰδεολογίαν ἐκφράζει ! ᾽Αποτυπώνει µόνον µιὰ πραγµατικότητα, τίποτε ἄλλο !
῎Ετσι ὁ συνεργάτης σας κυριολεκτικῶς σκιαµαχεῖ. ᾽Αληθινὸς ∆ὸν Κιχώτης !
Κάποιος πρέπει νὰ τοῦ διδάξῃ τὶ σηµαίνει «ἰδεολογία» !...
῍Ας ἀσχοληθοῦµε ὅµως µὲ τὴν ἰδικήν του περὶ ἔθνους ἀντίληψι, ποὺ
εἶναι ὄντως ἰδεολογική ! ∆ὲν ἔχει σηµασία, δὲν ἀνησυχεῖ τὸν ἐκφραστή της,
ὅτι τὸ πνευµατικό της ὑπόβαθρο καὶ ἡ οὐσία της ἀνάγονται, ὅπως
προεξετέθη, στὴν σταλινικὴ σκέψι καὶ τὴν ἰδεολογία τῶν πολυεθνικῶν
ἑταιριῶν. ῾Ο συνεργάτης σας ἀσφαλῶς τὸ γνωρίζει καὶ φροντίζει νὰ τὴν
εὐπρεπίσῃ ! Γι᾽ αὐτὸ καὶ µεριµνᾷ γιὰ τὴν συναισθηµατικὴ φόρτισι τῶν
γραφοµένων του. ῎Ετσι ὁµιλεῖ π.χ., - καὶ γιὰ νὰ µείνω σὲ µία µόνον
ἐπισήµανσι ἀπὸ τὶς πολλές, ποὺ θὰ ἠµποροῦσε ὁ ἐνήµερος ἀναγνώστης νὰ
παρουσιάσῃ, - γιὰ «ρατσιστικὲς ἀντιλήψεις περὶ ἔθνους», ἐναντίον τῶν
ὁποίων καὶ µάχεται · χρησιµοποιεῖ δηλαδή, ἀντί τῆς ἑλληνικῆς λέξεως
«φυλετικός», τὴν ξένη λέξι «ρατσιστικός» , διότι αὐτὴ, βλέπετε, περισσότερο
ταιριάζει, εἶναι πιὸ ἠχηρή ! ῎Εχει προϊστορία στὰ κατὰ καιροὺς
«ἀντιρατσιστικὰ» φληναφήµατα, ποὺ βεβαίως ἦσαν ἀνέκαθεν καὶ πάντοτε ἄνευ
ἀντικειµένου στὸν ἑλληνικό µας χῶρο. ∆ιότι, καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἑλληνικὴ
εὐγένεια καὶ προγονική µας ἤδη ἀρετὴ καὶ ὑπερηφάνεια ( ὡς γνωστόν, µόνον
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εἰς τὴν ῾Ελλάδα ἐλατρεύθη ὁ Ξένιος Ζεύς ), οἱ ῞Ελληνες µόνον φιλόξενοι ἦσαν
καὶ εἶναι ἔναντι τῶν ξένων, ποὺ ζοῦν µεταξύ των, οὐδέποτε βλαβεροὶ ἢ
πολέµιοι. ῾Η δὲ ἀντιρατσιστικὴ κατὰ καιροὺς ἐκστρατεία ἢ ὑστερία, ὁσάκις
ἀνεπτύσσετο ἐντὸς τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, ἄλλες, ἀνοµολόγητες, ἐπιδιώξεις
εἶχε. ῞Οπως καὶ τώρα, ὅταν ἐξαπολύωνται ἀντιρατσιστικοὶ µύδροι, ἰδίως ἀπὸ
πεφυσιωµένους ἢ ἀµαθεῖς δηµοσιογραφικοὺς καλάµους, ἀκόµη καὶ ὅταν τὸ
Κράτος ἐπιδιώκῃ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν κειµένων νόµων
ἔναντι
ἐγκληµατούντων λαθροµεταναστῶν !... ῎Εχει, ὅµως, ἀνθρωπιστικὴ πέρασι ὁ
ἀντιρατσιστικὸς λόγος. ᾽Ωφέλιµος ἡ χρησιµοποίησίς του. Εὐκολώτερον
πείθει , δηλαδὴ ἐξαπατᾷ....
῍Ας ἰδοῦµε, λοιπὸν, τώρα τὶς συνέπειες τῆς θεωρίας τοῦ
συνεργάτου σας :
α) ῾Ο συνεργάτης σας εἶναι κατηγορηµατικός. ᾽Απὸ τὴν ἀρχὴ ἤδη
τῆς ἀναπτύξεώς του τονίζει, ὅτι τὴν ἐθνικότητά µας τὴν ἐπιλέγουµε κάθε
στιγµή ! ῾Ο καθένας µας προσωπικὰ καὶ ὅλοι µαζὶ σὰν κοινότητα ! (ΕΛΛΟΠΙΑ,
τεῦχος 17, σελ.55, στήλη α'). ∆ὲν θὰ ἐπιµείνω εἰς τὸ παντελῶς ἀστήρικτον
ἐπιστηµονικῶς ἑνὸς τέτοιου ἀφορισµοῦ, ἐν ὄψει µάλιστα τῶν ὅσων ἀνωτέρω
ἐξέθεσα. ᾽Αρκεῖ νὰ ἐπισηµάνω, ὅτι, ἐκτὸς τῶν ἀντιθέτων ἀνέκαθεν
παραδεδεγµένων ἀπόψεων, καὶ σύγχρονοι ἐπιστηµονικαὶ αὐθεντίαι
ἐκπληκτικοῦ µεγέθους καὶ καθολικῆς ἀποδοχῆς τονίζουν, ὅτι µέσα στὴν
ἀνθρώπινη φύσι ὑπάρχει µιὰ ἐθνικιστικὴ στάσις, ἐξοµοιουµένη πρὸς ἕνα εἶδος
ἐνστίκτου, τὸ ὁποῖον ἠµπορεῖ µὲν µιὰ ὁλόκληρη ζωὴ νὰ µὴν εὕρῃ τὴν εὐκαιρία
νὰ ἐξωτερικευθῇ, ἀλλὰ ὡρισµέναι περιστάσεις ἢ ἐξωτερικαὶ κλήσεις νὰ τὸ
ὠθήσουν σὲ συµπεριφορὲς, ἀποκαλυπτικὲς ἑνὸς ἀκραίου πάθους ( ἔτσι ὁ
καθηγητὴς Georges BURDEAU εἰς τὸ κλασσικὸν δωδεκάτοµον ἔργον του ἐπὶ
τῆς πολιτικῆς ἐπιστήµης, Traité de Science Politique, tome III, volume I, "Les
Forces Politiques", ἔκδοσις γ', Παρίσι, L.G.D.J.,, 1982, ἀριθ. 76, σελ. 140 ). ῾Η
ἀλήθεια αὐτὴ καταλύει βεβαίως πρόρριζα τὴν ἀντίληψι περὶ ἐπιλογῆς τῆς
ἐθνικότητος ἀνὰ πᾶσαν στιγµήν. ῾Ο παραλογισµός τῆς ὁποίας συνεπάγεται
ἀναποφεύκτως τὴν δυνατότητα καὶ νὰ ἀλλάζῃ κανεὶς τὴν ἐθνικότητά του
κάθε στιγµή, εἴκοσι φορὲς τὴν ἡµέρα, ἢ ἔστω ὅπως τὰ ὑποκάµισα ! ῾Η
γελοιότης τῆς θέσεως δὲν χρειάζεται νὰ ἐξαρθῇ. ᾽Επιβάλλεται, ὅµως, ἡ
ἐπισήµανσις, ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ ἄποψις τοῦ κ. Γκληγκόρωφ καὶ
τῶν ψευτοµακεδόνων του. Οἱ ὁποῖοι καὶ λέγουν, ὅτι ναὶ εἴµαστε σλάβοι, δὲν
ἔχουµε φυλετικὴ συγγένεια µὲ τὸν Μέγα ᾽Αλέξανδρο, δὲν καταγόµαστε ἀπὸ
αὐτόν, ἀλλὰ θέλουµε νὰ ὀνοµαζόµαστε
Μακεδόνες
καὶ νὰ ἔχουµε
Μακεδονικὴ
ἐθνικότητα ! ῾Ο συνεργάτης σας προσφέρει ἀδιατίµητη
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θεωρητικὴ θεµελίωσι σὲ τέτοιου εἴδους ἰσχυρισµούς. ᾽Επιβάλλεται, νὰ µᾶς
ξεκαθαρίσῃ ποιὰ σκοπιµότης καὶ ποιὰ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη τὸν ὤθησε σ᾽ αὐτό...
β) ᾽Εὰν τὸ πολιτιστικὸ κριτήριο ἀρκοῦσε γιὰ τὴν συγκρότησι τοῦ
ἔθνους, ὅπως διατείνεται ὁ συνεργάτης σας, τότε στὴν Εὐρώπη τοὐλάχιστον
δὲν θὰ ὑπῆρχε παρὰ µόνον ἕνα ἔθνος, τὸ ἑλληνικό ! ᾽Αφοῦ ἀπὸ τοὺς
τέσσερεις παράγοντες, οἱ ὁποῖοι κοινῶς θεωροῦνται, ὅτι συνεκρότησαν τὴν
Εὐρώπη καὶ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισµό, ὁ ἕνας εἶναι ἡ ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ
παράδοσις ( ὅ λ ε ς ἀνεξαιρέτως ο ἱ ἐ π ι σ τ ῆ µ ε ς ἔχουν ἑ λ λ η ν ι κ ὲ ς
τὶς καταβολὲς, ἑλληνικὴ καὶ αὐτὴ τὴν ὀνοµασία
τ ο υ ς σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ! ), ὁ δεύτερος, ἡ ρωµαϊκὴ πολιτειακὴ
παράδοσις, ἔχει ἀδιαφιλονεικήτως ρ ί ζ ε ς ἑ λ λ η ν ι κ έ ς , ὁ τρίτος, ὁ
Χριστιανισµός, διεµορφώθη ὁριστικῶς, ἀντιπαλαίων κατὰ τοὺς πρώτους
αἰῶνες κατὰ τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀνατολικὴν τὴν προέλευσιν, καὶ
ἡδραιώθη
µόνον
χάρις
εἰς
τὴν
γλῶσσαν
τὴν
ἑλληνικὴν
καὶ
τὴν
δύναµιν
τοῦ
ἑλληνικοῦ
π ν ε ύ µ α τ ο ς , καὶ µόνον ὁ τέταρτος, τὸ ρωµαλέον αἷµα τῶν λαῶν, ποὺ
κατέκλυσαν τὴν Εὐρώπη, δὲν εἶχε ἑλληνικὴ τὴν προέλευσι, ἀλλὰ, κατὰ τὴν
λογικὴ τοῦ συνεργάτου σας, πρόκειται γιὰ ἀµελητέο παράγοντα, ἀφοῦ
ἐκφράζει ρατσισµό ! ...῎Η ἔστω, γιὰ νὰ πᾶµε σὲ πιὸ κοντινοὺς καιρούς, δὲν θὰ
ὑπῆρχε παρὰ µόνον ἕνα ἔθνος, τὸ ἑβραϊκό ! ᾽Αφοῦ ὁ συνεργάτης σας σοβαρὰ
(!) ὑποστηρίζει, ὅτι, κατὰ λέξιν, « τὸ θέµα εἶναι ἂν τὸ συγκεκριµένο ἔθνος ἔχει
ἢ δὲν ἔχει κοινὲς παραδόσεις µὲ ἄλλα ἔθνη. Πῶς ὅµως θὰ µπορούσαµε νὰ
ποῦµε κάτι τέτοιο γιὰ τοὺς ἑβραίους, ὅταν µιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πηγὲς τοῦ
σύγχρονου πολιτισµοῦ εἶναι ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη ; ῞Οταν πλῆθος ἐθνῶν ἔχουν µὲ
τοὺς ῾Εβραίους κοινὴ τὴν κεντρικὴ παράδοση αὐτῶν τῶν τελευταίων ; »
(ΕΛΛΟΠΙΑ, τεῦχος 17, σελ. 55, στήλη β', ἐν τέλει). ᾽Ανεξαρτήτως ὅµως τῆς
ἀληθείας, ὅτι µὲ καµµιὰ λογικὴ δὲν ἠµπορεῖ νὰ θεωρηθῇ, οὔτε καὶ θεωρεῖται (
ἀπὸ κανένα ! , πλὴν τῶν ἑβραίων ), ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὡς βασικὴ πηγὴ τοῦ
σύγχρονου πολιτισµοῦ , ἐ γ ὼ τ ο ὐ λ ά χ ι σ τ ο ν δ ὲ ν γ ν ω ρ ί ζ ω
κ α ν έ ν α , π ο ὺ ν ὰ θ έ λ ῃ ( ἀ φ ο ῦ δ ὰ ε ἶ ν α ι , ὅπως ὑποαστηρίζει ὁ
συνεργάτης σας, ζ ή τ η µ α ἐ π ι λ ο γ ῆ ς τ ῆ ς κ ά θ ε σ τ ι γ µ ῆ ς ! . . . ) ,
ν ὰ λ ο γ ί ζ ε τ α ι ἀ δ ε λ φ ὸ ς µ ὲ τ ο ὺ ς ἑ β ρ α ί ο υ ς . ᾽Ηµπορεῖ λοιπὸν
ὁ συνεργάτης σας νὰ µᾶς κατονοµάσῃ ἔστω ἕνα ἄλλο τέτοιο ῞Ελληνα ἢ ἕνα
ἄλλο ἔθνος, ποὺ νὰ αἰσθάνεται ἀδελφὸς µὲ τοὺς ἑβραίους καὶ τὸ ἑβραϊκὸ
ἔθνος ; Καὶ βεβαίως ὅταν λέγω ἀδελφός , δὲν ἀναφέροµαι εἰς τὴν
κοσµοπολιτικὴ θεώρησι, ἡ ὁποία φυσικὰ ἔχει ἄλλο περιεχόµενο καί, ἂς
σηµειωθῇ, ἔχει καὶ αὐτὴ ἑλληνικὴ τὴν προέλευσι.
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γ) ῾Ο συνεργάτης σας ἀναφέρεται καὶ εἰς τὴν διείσδυσι σλαβικῶν
φύλων εἰς τὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Καὶ τονίζει : « ∆ὲν θὰ ἀντιπαραθέσω στὸν
φυλετικὸ ἀναδελφισµὸ τὴν βέβαιη ἐπιµιξία µας µὲ τὰ σλαβικὰ φύλα, κατὰ τὸν
6ο-7ο αἰῶνα, ὅταν οἱ σλαβικοὶ πληθυσµοὶ κατέκλυσαν τὰ Βαλκάνια καὶ στὸ
νότιο ἄκρο τους ἀφοµοιώθηκαν, ὄχι µόνο θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικά, ἀλλὰ
καὶ γλωσσικά, ἀπὸ τοὺς ἑλληνικοὺς πληθυσµούς » (ΕΛΛΟΠΙΑ, τεῦχος 17,
σελ.56 στήλη α', ἐν τέλει). ᾽Αλλά, π ρ ῶ τ ο ν , σλαβικοὶ πληθυσµοὶ οὐδέποτε
κατέκλυσαν τὸν ἑλληνικὸ χῶρο ! Οἱ Σλάβοι ἀνεφάνησαν εἰς τὸν ∆ούναβι
κατὰ τὸ τέλος τοῦ 6ου αἰῶνος, ἡ δὲ παρουσία τους εἰς τὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἔγινε
βαθµιαίως, ὑπὸ µορφὴν εἰρηνικῆς διεισδύσεως, καὶ ὄχι κατακλυσµοῦ (!), πρὸς
ἐξεύρεσιν ἀπασχολήσεως διὰ τὴν ἐπιβίωσίν των, χρησιµοποιούµενοι ἀπὸ τοὺς
ἤδη κατοικοῦντας αὐτόχθονας κυρίως εἰς τὰς εὐτελεστέρας καὶ βοηθητικὰς
ἐργασίας τοῦ ὑπηρέτου, ποιµένος ἢ ἐργάτου γῆς, καὶ βεβαίως ἱκανῶς
ὑπολειπόµενοι ἀριθµητικῶς τούτων (αὐτοχθόνων)· ἀκριβῶς κάτι ἀνάλογον
πρὸς ὅ,τι συµβαίνει σήµερον µὲ τοὺς ἀλβανούς, τὶς φιλιππινέζες καὶ τοὺς
ἄλλους ἀλλοδαπούς. ᾽Εὰν δὲ µὲ τοὺς οὕτω κατελθόντες ἔγιναν ἐπιµιξίες, καὶ
ἀσφαλῶς ἔγιναν, ἀπὸ αὐτὲς οὔτε ἦτο βεβαίως δυνατὸν νὰ ἀνατραποῦν καὶ
οὔτε ἀνετράπησαν τὰ φυλετικὰ δεδοµένα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Αὐτὲς οἱ
ἀλήθειες εἶναι ἐπιστηµονικῶς ξεκαθαρισµένες, ἤδη ἀπὸ τὸν παρελθόντα
αἰῶνα (!), µὲ τὶς σχετικὲς συγγραφὲς ἐπιφανῶν ῾Ελλήνων καὶ ξένων
ἐπιστηµόνων ( π.χ. Παπαρρηγοπούλου, Ζαµπελίου, Hopf, ᾽Αµάντου,
Κεραµοπούλου, Κυριακίδου, Ζακυθηνοῦ, κλπ., κλπ. )· καὶ µόνον ὁ
βουλγαρικὸς καὶ ὁ σλαβικὸς ἐπεκτατισµὸς ἐπεδίωξαν, µὲ τὴν βοήθεια
πακτωλοῦ χρυσίου, ἤδη ἀπὸ τὸ τελευταῖον τέταρτον τοῦ παρελθόντος
αἰῶνος, νὰ διαστρέψουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ πλαστογραφήσουν, ὅπως
ἀκριβῶς κάνῃ σήµερα ὁ κ. Γκληγκόρωφ, πρὸς ἴδιον ὄφελος, τὴν ῾Ιστορία.
᾽Ανεπιτυχῶς ὅµως, διότι ἀπεστοµώθησαν.- ∆ ε ύ τ ε ρ ο ν , ὁ ἀφορισµὸς τοῦ
συνεργάτου σας, ὅτι οἱ σλαβικοὶ πληθυσµοί , ποὺ κατέκλυσαν τὰ Βαλκάνια,
στὸ νότιο ἄκρο τους ἀφοµοιώθηκαν , ἀναφερόµενος προφανῶς εἰς τοὺς
Μιληγγοὺς τοῦ Ταϋγέτου καὶ τοὺς ᾽Εζερίτας τῆς Λακωνίας, ὑποδηλοῖ
προφανῶς, ὅτι οἱ σλάβοι τοῦ λοιποῦ ἑλληνικοῦ χώρου δὲν ἀφωµοιώθησαν.
᾽Αλλὰ τότε, ἀφοῦ µάλιστα, ὅπως λέγῃ, εἶχαν κατακλύσει ὅλο τὸν ἑλληνικὸ
χῶρο, τὸ εὔλογο ἐρώτηµα πρὸς τὸν συνεργάτη σας εἶναι, τὶ ἀπέγιναν καὶ
ποῦ εὑρίσκονται τώρα οἱ σλάβοι αὐτοί, δεδοµένου ὄντος, ὅτι ἐπὶ τοῦ
σηµερινοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους σλάβοι δὲν ὑπάρχουν ; ᾽Εκτὸς βεβαίως ἐὰν ὁ
συνεργάτης σας, συµφωνῶν καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ µὲ τὸν κ. Γκληγκόρωφ καὶ τοὺς
ψευτοµακεδόνες του, φρονεῖ καὶ αὐτός, ὅτι εἶναι σλάβοι οἱ ἐλάχιστοι κάτοικοι
παραµεθορίων περιοχῶν τῆς Μακεδονίας µας, οἱ ὁποῖοι ὁµιλοῦν καὶ τὸ
γνωστὸ σλαβοφανὲς ἰδίωµα ! ( προσοχή, ὄχι σλαβικό, µόνον σλαβοφανές,
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

16

καὶ µὲ ἀρχαιοελληνικὴ τὴν προέλευσι, ὅπως ἀπέδειξε τρανώτατα, ἤδη στὶς
ἀρχὲς τοῦ αἰῶνος µας, ὁ ἐκ τῆς περιοχῆς ἐκείνης, τῆς Κορησοῦ Καστορίας,
καταγόµενος καὶ ὁµιλῶν τοῦτο Γυµνασιάρχης ἐν Μοναστηρίῳ - τοῦ
ἑλληνικωτάτου Μοναστηρίου ποὺ ἀνήκει τώρα εἰς τὸ ἔδαφος τῶν Σκοπίων Κωνσταντῖνος ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ, µὲ τὸ βιβλίο του «Συµβολαὶ εἰς τὴν διγλωσσίαν
τῶν Μακεδόνων, ἐκ συγκρίσεως τῆς σλαβοφανοῦς Μακεδονικῆς Γλώσσης
πρὸς τὴν ῾Ελληνικήν», τεῦχος Ι, ἐν ᾽Αθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου
Π.Α.Πετράκου, 1907 , εἰς δύο τεύχη, τὸ ἕνα µὲ σελίδωσι α' ἕως ρλστ' καὶ τὸ
ἄλλο µὲ σελίδωσι α' ἕως µδ' σὺν 1 ἕως 351 ). ῍Η µήπως, ὑπερβαίνων καὶ τὸν κ.
Γκληγκόρωφ, ὁ συνεργάτης σας φρονεῖ, ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ, οἱ µὴ ὁµιλοῦντες τὸ
ἀνωτέρω σλαβοφανὲς ἰδίωµα, ῞Ελληνες εἴµαστε καὶ ἐµεῖς ἀπόγονοι σλάβων ;
∆ιότι ἕνα ἀπὸ τὰ δύο : ἀφοῦ ὁµιλεῖ γιὰ βέβαιη ἐπιµιξία µας µὲ τὰ σλαβικὰ
φῦλα , ἐὰν ἀπὸ τὴν ἐπιµιξία αὐτὴ ἐκυριάρχησαν οἱ ῞Ελληνες, τότε τὰ
φυλετικὰ δεδοµένα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου δὲν ἀνετράπησαν καὶ ἑποµένως
µάταιος ὁ περὶ τοῦ ἀντιθέτου λόγος του περὶ τοῦ ἐπισφαλοῦς τοῦ φυλετικοῦ
κριτηρίου· ἐὰν δὲ πάλιν ὁ συνεργάτης σας φρονεῖ, ὅτι ἐκυριάρχησαν τὰ
σλαβικὰ φῦλα, διανοητικὴ ἐντιµότης ἐπέβαλε νὰ µᾶς τὸ εἴπῃ καθαρὰ καὶ
ἀπεριφράστως. ῎Οχι γιὰ τίποτε ἄλλο, ἀλλὰ γιὰ νὰ γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες
σας, ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν µὲ ἀµύντορα ἀπόψεων, ποὺ ἔχουν καταρριφθῆ
ἐπιστηµονικῶς ἤδη ἀπὸ τὸν περασµένο αἰῶνα καὶ οἱ ὁποῖες σήµερα οὔτε ἀπὸ
αὐτοὺς τοὺς σλάβους ἢ τοὺς βουλγάρους (διότι οἱ βούλγαροι δὲν εἶναι
σλάβοι) δὲν ὑποστηρίζονται... ᾽Εν πάσῃ περιπτώσει ὁ συνεργάτης σας
καλεῖται, νὰ µᾶς ἐξηγήσῃ, ἐὰν καὶ ποίους ἀποχρῶντας λόγους εἶχε
ὑπολογίζων κατὰ ἑκατοστὰ ἢ κατὰ σταγόνας τὸ αἷµα, ποὺ ρέει στὶς φλέβες
τῶν σηµερινῶν ῾Ελλήνων, γιὰ νὰ προβαίνῃ εἰς ἄρνησι τῆς φυλετικῆς των
καταγωγῆς. - Καὶ µία διόρθωσις ἐπὶ τοῦ παρατεθέντος ἀφορισµοῦ του, εἰς
τὴν ὁποία θὰ συµφωνήσῃ πιστεύω καὶ ὁ ἴδιος : ∆ὲν ἀφωµοιώθησαν
θρησκευτικά, ἀπὸ τοὺς ῞Ελληνες, οἱ σλαβικοὶ πληθυσµοὶ στὸ νότιο ἄκρο
τῶν Βαλκανίων, ὅπως γράφῃ, δηλ. στὴν Πελοπόννησο µόνον ! ∆ιότι ἡ
ἀφοµοίωσις αὐτὴ ἔγινε µὲ τὸν ἐκχριστιανισµό τους ἀπὸ τοὺς ῞Ελληνες
παντοῦ,
καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βαλκανίων... Πρὸς τὶ τόσης ἐκτάσεως
ἀποσιώπησις ;
δ) ᾽Αλλὰ ὁ συνεργάτης σας δὲν εἶναι µόνον ἄρνησις ! ῎Εχει καὶ
«θέσι». ῎Εστω καὶ ἂν ἡ, θητεύουσα σὲ ἀκατάσχετη καὶ ἐξεζητηµένη
ὡραιολογία, θολούρα τῶν ἀναπτύξεών του δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀσφαλῆ
συναγωγή της. Πρὸς τεκµηρίωσι τοῦ τελευταίου αὐτοῦ ἀρκεῖ ἡ παράθεσις
τῆς τελευταίας περιόδου τοῦ ἄρθρου του : «῾Ο ἀναδελφισµὸς εἶναι ἰδεολογικὸς
σχηµατισµός »
( sic, βλ. ἀνωτέρω ), « ποὺ ἐµποδίζει τὴ συνειδητὴ
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ἐσωτερίκευση τῆς συλλογικῆς εὐθύνης, χωρὶς τὴν ὁποία εἶναι ἀδύνατη ἡ
ἀναγκαία ἀλλαγὴ νοοτροπίας»
( τώρα τὶ χρειάζεται τὸ
«συνειδητὴ
ἐσωτερίκευση» , ἀφοῦ κάθε ἐσωτερίκευσις εἶναι ἐξ ὁρισµοῦ «συνειδητή», δὲν
τὸ καταλαβαίνω· words, words, words, κατὰ τὸ Σαιξπήρειον ! Καὶ τὶ σηµαίνει
στὶς ἀναπτύξεις του καὶ ποιὰ θεωρεῖ ὡς «νοοτροπία», ποὺ χρειάζεται
«ἀλλαγή» , καὶ τὶ εἴδους «ἀλλαγή» , αὐτὰ δὲν µᾶς τὰ λέγει καθαρά, µὲ
διαυγεῖς προτάσεις ἐνεργείας, ὄχι νεφελώµατα ).
῍Ας ἀξιολογήσουµε, ὅµως, τὸν ἀφορισµό : Γίνεται κοινῶς δεκτόν,
ὅτι τὸ αἴσθηµα τοῦ ἀνήκειν σὲ ἕνα συγκεκριµένο ἔθνος ἀποτελεῖ τὸν
µικρότερο κοινὸ παρονοµαστὴ µεταξὺ ἀνθρώπων, ποὺ ἠµπορεῖ νὰ
διαφέρουν εἰς ὅλα τὰ ἄλλα· κατὰ δὲ τὸ µέτρον, ποὺ ἡ ἐξέλιξις τοῦ κοινωνικοῦ
βίου ἀποµακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ στενότερες κοινωνικὲς συσπειρώσεις
(οἰκογένεια,
χωριό,
πόλις,
ἐπαρχία,
ἐπαγγελµατικὴ
συντεχνία,
ἐκκλησιαστικὴ ἐνορία κλπ), συστοίχως τὸ ἔθνος ἀναδεικνύεται εἰς τὴν µόνην
κοινότητα, ποὺ ἠµπορεῖ νὰ ἐνσαρκώνῃ ὅλες τὶς συλλογικὲς ἀξίες, εἰς τὶς
ὁποῖες ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κοινωνική του φύσι τὸ ἄτοµο ἔχει ἀνάγκη νὰ µετέχῃ·
ἔτσι καὶ τὸ ἄτοµο προσδοκᾷ τὴν προστασία τῶν ἀξιῶν αὐτῶν ἀπὸ τὸ ἔθνος,
συνειδητῶς µετέχον εἰς τὴν µεγαλωσύνη τῆς ἀποστολῆς του καὶ εἰς τὸ
πλαίσιον αὐτῆς προδιατιθέµενον, ἀκριβῶς ἐν συνειδήσει τοῦ χρέους του ὡς
µέλους τοῦ συνόλου, νὰ ὑποβληθῇ εἰς κάθε θυσίαν, ἀκόµη καὶ τῆς ζωῆς του,
πρὸς χάριν της - τῆς ἐθνικῆς ἀποστολῆς ( βλ. ἐπ᾽ αὐτῶν π.χ. Georges
BURDEAU, ἔνθ᾽ ἀνωτ., ἀριθ. 77, σελ. 143-145). ῾Εποµένως ἐκ τῶν πραγµάτων
ἡ συνείδησις αὐτῆς τῆς εὐθύνης, τοῦ χρέους εἰς ἐπίπεδον ἀτόµων, τῆς
καὶ
ἀποστολῆς εἰς ἐπίπεδον ἔθνους, καθίσταται ὀ ξ υ τ έ ρ α
ἐντονωτέρα µὲ τὴν ἐπίγνωσι, ὅτι τὸ ἔθνος εἶναι
ἀ ν ά δ ε λ φ ο ν , ὅτι οἱ ἀποτελοῦντες αὐτὸ δὲν ἔχουν ἀδελφούς,
διατεθειµένους νὰ προστρέξουν, καλούµενοι τρόπον τινὰ ἀπὸ τὴν φωνὴν
τοῦ αἵµατος , εἰς βοήθειαν τῶν κινδυνευόντων. ῎Ετσι, ὁ «ἀναδελφισµός» ,
ποὺ ἀπὸ πραγµατικὸν δεδοµένον χαρακτηρίζεται εἰς τὸ σηµεῖον αὐτό,
πάντοτε ἀνοήτως, ὡς «ἰδεολογικὸς σχηµατισµὸς» ( ὡς νὰ ἐπρόκειτο περὶ...
στρατεύµατος ! ), ὄχι µόνον δὲν «ἐµποδίζει» , ἀλλ᾽ ἀντιθέτως ἐνδυναµώνει
τὴν συνείδησι τῆς συλλογικῆς µας εὐθύνης.
Τῆς ἰδίας δὲ νοηµατικῆς εὐστοχίας καὶ ἀξίας, δηλαδὴ ἀνύπαρκτης,
εἶναι καὶ τὰ προηγούµενα συµπερασµατικὰ ἀποφθέγµατα τοῦ συνεργάτου
σας, δηλαδὴ ὅλα κινοῦνται εἰς ἐπίπεδον καλλωπισµένης κενολογίας.
Συγκεκριµένως : τὸ 1), ποὺ λέγει, ὅτι «ὁ ἀναδελφισµὸς δὲν ἔχει καµµία σχέσι
µὲ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ συσκοτίζει τὴν ἐθνική µας συνείδηση» · ἀφοῦ,
κατὰ µὲν τὸ πρῶτο σκέλος του προσκρούει βαναύσως, ὅπως κατεδείχθη, σὲ
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πασίδηλη καὶ ἀδιαµφισβήτητη ἐκ τοῦ πράγµατος καὶ ἐπιστηµονικὴ ἀλήθεια (
ε ἴ µ ε θ α ἔ θ ν ο ς ἀ ν ά δ ε λ φ ο ν ! ), κατὰ δὲ τὸ δεύτερο σκέλος του
ὑπενθυµίζει τὴν λαϊκὴ παροιµία «φωνάζει ὁ κλέφτης, γιὰ νὰ φύγῃ ὁ
νοικοκύρης» , δεδοµένου ὄντος ὅτι, ἀντιθέτως, τὴν συσκότισι τῆς ἐθνικῆς
συνειδήσεως ἐπιδιώκουν καὶ εἰς αὐτὴν συντελοῦν µόνον ἡ σταλινικὴ λογικὴ
καὶ ἡ ἰδεολογία τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν, ποὺ ἐκφράζει, ὅπως ἐπίσης
κατεδείχθη, µὲ τὶς ἀναπτύξεις του ὁ συνεργάτης σας, ἐνῷ ἡ κατάδηλη
ἀλήθεια, ὅτι εἴµεθα ἔθνος ἀνάδελφον εἶναι ἐκείνη, ποὺ συντελεῖ εἰς τὴν
ἐθνικήν µας ἀφύπνισι καὶ ἐγρήγορσι.- Τὸ 2), ποὺ λέγει, ὅτι «ἡ διεθνὴς
ἀποµόνωσή µας, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ πρόσχηµα τοῦ ἀναδελφισµοῦ, εἶναι
ἀποτέλεσµα τῆς ἐθνικῆς ἀλλοτρίωσης τοῦ Νέου ῾Ελληνισµοῦ»· ἀφοῦ, κατὰ µὲν
τὸ πρῶτον σκέλος του ἀποτυπώνει αὐτόφωρον βιασµὸν τῆς λογικῆς, ὅταν
ἀναζητῇ προσχήµατα εἰς τὴν ἐπισήµανσι τοῦ πραγµατικοῦ γεγονότος, ὅτι
εἴµεθα ἔθνος ἀνάδελφον, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον σκέλος του, ἐµφανίζει
ἀκριβῶς ἀντιθέτως τὴν πραγµατικότητα, πασιφανοῦς ὄντος, ὅτι προϊούσης
τῆς ἐθνικῆς µας ἀλλοτριώσεως ἄλλοι µᾶς ἐγκολπώνονται καὶ δὲν
περιπίπτουµε σὲ
διεθνῆ ἀποµόνωσι , ἁπλῶς ἐξαφανιζόµαστε,
πολτοποιούµεθα εἰς τὴν χοάνην ἄλλων, πρᾶγµα, τὸ ὁποῖον καὶ ἀποτελεῖ τὴν
σταθερὰ καὶ ἀµετακίνητον ἐπιδίωξι ξένων ἐπιβούλων, ὑπηρετουµένην ὅµως
µόνον ἀπὸ θεωρίες, ὅπως ἡ τοῦ συνεργάτου σας.Ε)
Καὶ ἀποµένει, πρὸς ἔλεγχον, µόνον τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 3)
συµπερασµατικὸν ἀπόφθεγµα τοῦ συνεργάτου σας, αὐτὸ, ποὺ περιέχει καὶ
τὴν «θέσι» του : « Ἡ διέξοδος ἀπὸ τὴν ἀποµόνωση καὶ τὴν ἀλλοτρίωση
βρίσκεται στὴν ἀνάδειξη τῆς ὀρθόδοξης οἰκουµενικῆς διάστασης τοῦ
῾Ελληνισµοῦ » . Τὶ σηµαίνει ὅµως ἡ ἔκφρασις αὐτή ; ∆ὲν νοµίζω, ὅτι εἰς τὴν
«ἀποκρυπτογράφησί» της βοηθοῦν πολὺ οἱ προλαβοῦσες ἀναπτύξεις τοῦ
συνεργάτου σας.
᾽Εν πρώτοις, ἡ εἰς τὸ πνευµατικὸν πεδίον οἰκουµενικὴ διάστασις
τοῦ ῾Ελληνισµοῦ εἶναι ἀπὸ αἰώνων ἤδη δεδοµένη. ∆ὲν χρειάζεται
ἀνάδειξη ! Οἱ βάσεις ὅλων τῶν ἐπιστηµῶν, µὲ ἀφετηρία τὴν Φιλοσοφία, τὴν
Λογική, τὴν Ψυχολογία, τὴν ᾽Ηθική, τὴν Πολιτειολογία, τὴν Οἰκονοµική, τὴν
᾽Αστρονοµία, τὰ Μαθηµατικά, τὴν Γεωµετρία, τὴν ῾Ιστορία, τὴν ᾽Ιατρική, τὴν
Φυσική, τὴν Χηµεία κλπ., κλπ., ὅλων, ἐτέθησαν ἀπὸ τοὺς προγόνους µας,
ἀπὸ τὴν ᾽Αρχαία ῾Ελληνικὴ Σκέψι· γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅλες οἱ ἐπιστῆµες διατηροῦν
σὲ ὅλες, τὶς κύριες τοὐλάχιστον, ξένες γλῶσσες τὴν ἑλληνική τους ὀνοµασία.
Καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν ὅλοι, παντοῦ στὸν κόσµο.
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«᾽Ορθόδοξη
ὅµως οἰκουµενικὴ διάσταση τοῦ ῾Ελληνισµοῦ» ποιὸ
νόηµα ἔχει ; ᾽Εὰν ὑπονοῇ, ὅτι ὁ ῾Ελληνισµὸς µὲ τὴν δύναµι τοῦ ἰδικοῦ του
πνεύµατος συνετέλεσεν ἀποφασιστικῶς εἰς τὴν διάσωσιν, κατὰ τοὺς
πρώτους αἰῶνας , ἀπὸ τὶς φοβερὲς αἱρέσεις, - ποὺ εἶχαν κυρίως ἀνατολικὴ
τὴν προέλευσι, - τῆς ᾽Ορθοδοξίας καὶ οὐσιαστικῶς εἰς τὴν διαµόρφωσι καὶ
ἐµπέδωσι τῶν δογµάτων της, εἰς βαθµὸν µάλιστα ὥστε νὰ µὴν εἶναι ἴσως
ὑπερβολικὸς ὁ χαρακτηρισµὸς τῆς ᾽ Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ὡ ς ῾ Ε λ λ η ν ι κ ῆ ς ,
κ α τ ὰ β ά σ ι ν , θ ρ η σ κ ε ί α ς , εἶναι καὶ αὐτὸ ἀπὸ αἰώνων ἤδη δεδοµένον
καὶ γνωστόν : εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐγράφησαν τὰ Εὐαγγέλια (πλὴν ἑνός),
ἑλληνικὰ εἶναι τὰ κείµενα τῶν Πατέρων τῆς ᾽Εκκλησίας, ὀρθόδοξος
θεολογικὸς λόγος καὶ σήµερα χωρὶς τὴν γνῶσι τῆς ἑλληνικῆς δὲν νοεῖται,
τοὐλάχιστον εἰς ἐπίπεδον περιωπῆς. Τὶ ἀποµένει λοιπόν πρὸς ἀνάδειξι ;
᾽Εδῶ χρειάζεται προσοχή. Μήπως καὶ διολισθήσουµε εἰς
ἀνεπίτρεπτον µῖξιν κοσµικῶν καὶ ἐξωκοσµικῶν στοιχείων. ῾Η θρησκεία, ἡ
πίστις ἀνήκουν εἰς ἄλλο ἐπίπεδον, εἰς ἄλλην κατηγορίαν ἰδεῶν,
ἐξωκοσµικήν. ῾Η διάστασις µιᾶς ἐθνότητος, πνευµατικὴ καὶ ὑλική, ἀνήκει
εἰς ἕτερον, κοσµικὸν ἐπίπεδον. ῾Εποµένως, ἡ τελευταία αὐτὴ διάστασις δὲν
ἠµπορεῖ νὰ ἀντλήσῃ ὠφελήµατα ἐκτὸς τοῦ χώρου της, ἀπὸ ἐξωκοσµικὰ
ἐπίπεδα. Κάτι τέτοιο εἶναι ἐξ ὁρισµοῦ ἀσύµβατο καὶ ὁδηγεῖ ἀναποφεύκτως εἰς
πλήρη ἀποτυχίαν. Αὐτὸ τὸ εἴδαµε καὶ εἰς τὴν χώραν µας, δηλαδὴ τὸ πῶς
ἐξηνεµίσθη, ἀλλὰ καὶ τὶ κακὸ ἔκανε τελικῶς, ἡ κατὰ τὰ πρῶτα µεταπολεµικὰ
χρόνια ἐπίµονος ἐκστρατεία παρεκκλησιαστικῶν ὀργανώσεων γιὰ τὴν
ἐκκοσµίκευσι τῆς ζώσης ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸ
ξαναείδαµε καὶ ἐπὶ δικτατορίας τῶν παρανοϊκῶν ἀπριλιανῶν, ὅταν τὸ
σύνθηµα «῾Ελλὰς ῾Ελλήνων Χριστιανῶν» ἔγινε, µὲ ἀφετηρία τὴν διάθεσι
µυκτηρισµοῦ αὐτῶν ποὺ τὸ ἐξέφραζαν, παράγων ἀποδυναµώσεως τοῦ
θρησκευτικοῦ αἰσθήµατος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὄχι ἐνισχύσεώς του, ὅπως
ἐφέρετο, ὅτι ἐπεδιώκετο. Προσωπικῶς µάλιστα πιστεύω, ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς
κυρίους λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους ὁ ᾽Επίβουλος ᾽Ανθελληνικὸς Σχεδιασµὸς
ἐπέβαλε µὲ τοὺς ἐγκαθέτους του, ἀνεξαρτήτως ἐὰν αὐτοὶ εἶχαν ἢ ὄχι
συνείδησι τοῦ ρόλου τους αὐτοῦ, τὴν ἀπριλιανὴ δικτατορία, ἦτο ἀκριβῶς καὶ
ἡ, διὰ τῆς µεθόδου τῆς ταυτίσεως πρὸς τὰ µισητὰ ἐνεργούµενά του καὶ τῆς
ἐντεῦθεν προκαλουµένης ἀναποτρέπτως λαϊκῆς ἀπεχθείας, ὑπόσκαψις τοῦ
ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ αἰσθήµατος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· θρησκευτικοῦ
αἰσθήµατος, τὸ ὁποῖον δι᾽ ἱστορικοὺς λόγους εἶναι ἤδη ἀπὸ αἰώνων ἕνα ἀπὸ τὰ
κύρια στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς µας ἰδιοσυστασίας· τὸ ὁποῖον καὶ ἔπρεπε, κατὰ τὰ
σχεδιασθέντα, ἀπαραιτήτως νὰ πληγῇ, εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἀποδυνάµωσις
αὐτοῦ νὰ συµβάλῃ καὶ αὐτὴ, µαζὶ µὲ ἄλλα, εἰς τὴν ἐθνικήν µας ἐξουθένωσιν.
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῾Η ἐκ τῶν ἔνδον ὑπονόµευσις εἶναι πάντοτε ἡ προσφιλεστέρα, ὡς ἡ πλέον
ἀποτελεσµατική, τακτικὴ τῶν συνωµοτούντων. Πικρὰν τούτου πεῖραν
ἔχοµεν ἀπὸ ὅ,τι συµβαίνει καὶ σήµερον ἐν σχέσει µὲ τὰ ἐθνικά µας θέµατα...
Φοβοῦµαι, λοιπόν, ὅτι κινδυνεύουµε, νὰ πάθουµε τὰ ἴδια ! ∆ιότι τὸ
κήρυγµα τῆς «ὀρθόδοξης οἰκουµενικῆς διαστάσεως» τοῦ ῾Ελληνισµοῦ, πέρα
τοῦ σηµειωθέντος ἀνωτέρω περιεχοµένου του, εἰς τὴν ἰδίαν λογικὴν
«ἐκκοσµικεύσεως»
τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήµατος, τῆς θρησκευτικῆς
πίστεως, θητεύει. ῾Η ᾽Ορθοδοξία ἐξ ὁρισµοῦ ἔχει διάστασιν οἰκουµενικήν. ᾽Εκ
τοῦ γεγονότος ὅµως ὅτι πρόκειται περὶ θρησκείας ὑπὸ τὴν ἐκτεθεῖσαν
ἔννοιαν ἑλληνικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν µάλιστα πιστεύει καὶ τὴν ὁποίαν
ἀκολουθεῖ ἡ συντριπτικὴ πλειονοψηφία, σχεδὸν ἡ παµψηφία, τῶν ῾Ελλήνων,
ὅπου τῆς γῆς, αὐτὸ δὲν ἠµπορεῖ νὰ σηµαίνῃ καὶ ὅτι ἐκ τῆς ᾽Ορθοδοξίας ἀντλεῖ
καὶ ὁ ῾Ελληνισµὸς διάστασιν οἰκουµενικήν. Τ έ τ ο ι α
λογική,
συµπλεκοµένη εἰς ἀποτίµησιν ἐκτάσεως, ποσοτικήν, εἶναι νοµίζω καὶ
ἀσύµφορος δι᾽ ἡµᾶς τοὺς ῞Ελληνας, ὡς ἐξόχως
ἐ π ι κ ί ν δ υ ν ο ς . ∆ιότι ἐµεῖς οἱ ῞Ελληνες ἀποτελοῦµε ἕνα ποσοστό, καὶ
µάλιστα πολὺ µικρό, ἐν σχέσει πρὸς τὸ πλήρωµα τῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας
παγκοσµίως, ἀκόµη καὶ εἰς µόνον τὸν εὐρωπαϊκὸν χῶρον. Θητεύοντες λοιπὸν
καὶ οἱ ξένοι ᾽Ορθόδοξοι, π.χ. οἱ Βαλκάνιοι ἢ οἱ Ρῶσοι , εἰς τὴν ἰδίαν µὲ ἡµᾶς
θρησκείαν, δηλαδὴ µὴ διαφέροντες εἰς θρησκευτικὴν-πνευµατικὴν διάστασιν,
οἱ ἐξ αὐτῶν πολυαριθµώτεροι νοµιµοποιοῦνται περισσότερον ἡµῶν εἰς τὴν
διεκδίκησιν τῆς ὀρθοδόξου οἰκουµενικῆς διαστάσεως διὰ τὴν ἰδικήν των
ἐθνότητα. Καὶ αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν ὑποθέσεις, ἀφοῦ ἔχουν καὶ ἱστορικὸν
παρελθόν ! ῍Ας µὴ ξεχνοῦµε τὶς προσπάθειες τῆς «῾Αγίας Ρωσίας» νὰ
ἀνακηρυχθῇ ἡ Μόσχα εἰς τρίτην Ρώµην,µεταφεροµένης ἐκεῖ καὶ τῆς ἕδρας
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, διεκδικούσης οὕτως δι᾽ ἑαυτήν, εὐθέως καὶ
ἀπροκαλύπτως, τὴν ἰδιότητα τοῦ νοµίµου διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας ! Φιλοδοξίες, οἱ ὁποῖες δὲν νοµίζω νὰ εἶναι ξένες πρὸς τὶς
µέλλουσες ἐπιδιώξεις καὶ αὐτῆς τῆς σηµερινῆς Ρωσικῆς ᾽Εκκλησίας, µία γεῦσι
τῶν ὁποίων καὶ µᾶς ἔδωσαν, σχετικῶς προσφάτως, οἱ ἐκπρόσωποί της· ἐννοῶ
τὴν στάσι των ἔναντι τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὴν κηδείαν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ∆ηµητρίου. Καὶ ἀντιλαµβάνεται ὁ καθείς, τὶ τύχην
θὰ ἔχουν οἱ πνευµατικὲς αὐτὲς φιλοδοξίες καὶ πῶς θὰ ἀξιοποιηθοῦν ἀπὸ
τὴν κοσµική, τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, καὶ µάλιστα ἑνὸς ἔθνους τόσον
µυστικοπαθοῦς, ὅπως τοῦ ρωσικοῦ.
᾽Αποτελεῖ, λοιπὸν, πλάνη, νὰ νοµίζουµε, ὅπως ὑποστηρίζεται ἀπὸ
τὸν συνεργάτην σας, ἀλλὰ καὶ ἄλλους, ὅτι ἡ διέξοδος εὑρίσκεται εἰς τὴν
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«ἀνάδειξι» (πρᾶγµα ὅµως ὑπὸ τὴν ἐκτεθεῖσαν, τὴν µόνην καταληπτὴν, τοῦ
ἀντικειµένου της ἔννοιαν ἤδη δεδοµένον) ἢ τὴν «ἀξιοποίηση» ( ἀλλά, πῶς ; )
τῆς «ὀρθοδόξου οἰκουµενικῆς διαστάσεως» τοῦ ῾Ελληνισµοῦ (προτάσεως µὲ
νεφελῶδες πέρα τοῦ σηµειωθέντος, ἂν ὄχι ἀνύπαρκτον νόηµα), καὶ µάλιστα
εἰς τὸ πλαίσιον ἑνὸς «Βυζαντίου µετὰ τὸ Βυζάντιο». Πράγµατι, καὶ ἐὰν ἀκόµη
τὸ προκείµενο κήρυγµα δὲν ἦτο τόσον ἀπελπιστικὰ νεφελῶδες καὶ εἶχε
κάποιο πραγµατοποιήσιµο, κατὰ τὸ περιεχόµενό του, νόηµα, ὅσοι ἔχουν
διαβάσει τὸ µὲ τὸν τίτλον αὐτὸν
(«Τὸ Βυζάντιο µετὰ τὸ Βυζάντιο») ἔργον
τοῦ Νικολάου ΓΙΟΡΓΚΑ (ὑπάρχει καὶ ἑλληνικὴ µετάφρασίς του ἀπὸ τὸν
Γιάννη Καρᾶ, µὲ πρόλογο Νίκου Σβορώνου, ἐκδόσεις GUTENBERG, 1985), θὰ
πρέπει νὰ ἐνθυµοῦνται, ὅτι ὁ ρουµανικῆς ἐθνικότητος συγγραφεύς του , µὲ
πρωτοφανῆ ἐθνικὴ ἔξαρσι , θέλει νὰ µᾶς πείσῃ, ὅτι, µετὰ τὴν πτῶσι τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, Βυζάντιον ἀποτελεῖ περίπου µόνον ἡ ...Ρουµανία καὶ τὸ
ρουµανικὸν πνεῦµα, οὐσιαστικῶς παραθεωρῶν καὶ αὐτὴν τὴν ἐξέχουσα καὶ
ὄντως πρωτεύουσα ἑλληνικὴ ἐκπαιδευτικὴ καὶ πνευµατικὴ ἐν γένει ἐκεῖ
παρουσία. ῾Η περίπτωσις αὐτὴ, τοῦ ὄντως διαπρεποῦς ἱστορικοῦ, προσφέρει
ἄλλο ἕνα δεῖγµα τοῦ πόσον ἀτελέσφορος καταδεικνύεται ἡ κοινότης τοῦ
πνεύµατος ( ἡ πολιτιστική ! ) εἰς τὴν ἔκθεσιν τῆς ἀληθείας, ἀκόµη καὶ τῆς
ἱστορικῆς, ὅταν προκρίνεται ὡς προέχουσα ἡ ὑπηρέτησις τοῦ ἐθνικοῦ
συµφέροντος. Οὔτε ἡ ἐπιστηµονικὴ
«ἀλληλεγγύη»
λειτουργεῖ
ἀντικειµενικῶς ! ∆εῖγµα, τὸ ὁποῖον εὐλόγως ἐνισχύει τοὺς φόβους, ὅτι,
λειτουργούσης τῆς λογικῆς τοῦ συνεργάτου σας, πολλοὶ µνηστῆρες θὰ
ἀναφανοῦν, διὰ νὰ καταλάβουν τὴν θέσι τοῦ «Βυζαντίου µετὰ τὸ
Βυζάντιον»· καὶ θὰ ἐπικρατήσῃ βεβαίως ὁ πολυαριθµώτερος, ἀφοῦ εἰς τὴν
ἰδίαν πολιτιστικὴν κοινότητα, οἵαν ἀποτελεῖ ὁ ἁπανταχοῦ, - τῆς Εὐρώπης
τοὐλάχιστον, ὅπου καὶ ἀπαντᾶται θρησκευτικὴ ὁµοιογένεια εἰς κλίµακα
ἐθνικῆς κοινότητος, - ᾽Ορθόδοξος κόσµος , οἱ πάντες εἶναι ἐξ ὁρισµοῦ ἴσοι.
῾Εποµένως, ἀποκλείεται, λόγῳ ἀριθµοῦ, τὴν θέσι νὰ καταλάβουµε ἐµεῖς !...
Εὐλόγως, λοιπόν, διερωτᾶται κανείς, µήπως τὰ παραπάνω
κηρύγµατα λειτουργοῦν ἀντικειµενικῶς, δηλαδὴ καὶ ὅταν ἐκφράζωνται µὲ
ἀδιαµφισβήτητη καθαρότητα προθέσεων καὶ ἀνεπίληπτο ἱεραποστολικό,
οὕτως εἰπεῖν, ζῆλο, ὡς παροχετευτικοὶ ἀγωγοὶ τῆς ἐθνικῆς µας ζωτικότητος
εἰς πεδία οὐδέτερα, ἀντὶ νὰ δαπανᾶται
αὐτὴ γιὰ τὴν ἐθνική µας
αὐτοσυντηρησία. Καὶ µάλιστα σὲ τόσο σκοτεινοὺς γι᾽ αὐτὴν τὴν ἐθνική µας
ὑπόστασι καὶ χαλεποὺς καιρούς. Μήπως δηλαδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ µεγαλειώδη καὶ
ὑψηλόφρονα, περὶ «ἀναδείξεως» ἢ «ἀξιοποιήσεως» τῆς «ὀρθοδόξου
οἰκουµενικῆς διαστάσεως» τοῦ ῾Ελληνισµοῦ, - ἐγχείρηµα µὲ µ ε λ λ ο ν τ ι κ ὰ
µόνον, ἀναγκαίως, ἀποτελέσµατα, - τελικῶς µᾶς ἀποπροσανατολίζουν, µᾶς
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φυγαδεύουν ἀπὸ τὸ ἀληθὲς πεδίο τῆς µάχης, ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ὄντως κρίνεται
τ ώ ρ α ἡ ἐθνική µας ὑπόστασις καὶ αὐθυπαρξία ; Μήπως λοιπὸν ἀποτελοῦν
κατ᾽ ἀποτέλεσµα εὐπρόσδεκτον ἀναισθητικόν, παραλῦον οὐσιαστικῶς τὴν
ἐνεστῶσα, εἰς ὅσον βαθµὸν ὑπάρχει, ἐθνική µας ἐγρήγορσι ; Καὶ ἡ σκέψις
αὐτὴ ἐκκινεῖ ἀπὸ τὸ παντελῶς ἀτελέσφορον τοῦ ἐγχειρήµατος, τοῦ
προτεινοµένου
«προγράµµατος», ἐκτίµησις ἀπορρέουσα ἀπὸ τὰ
ἀδιαφιλονείκητα δεδοµένα σκληρᾶς ἱστορικῆς ἐµπειρίας αἰώνων τοῦ
῾Ελληνισµοῦ. ῍Ας θυµηθοῦµε, τὶ ἐτραβήξαµε ἐµεῖς οἱ ῞Ελληνες ἀπὸ τοὺς
ὁµοδόξους µας Βουλγάρους, εἰς τοὺς ὁποίους, ἐπὶ τέλους ἐµεῖς εἴχαµε
διαδώσει τὸν Χριστιανισµό, µὲ τὰ ὅσα κακουργήµατα εἰς βάρος µας
διέπραξαν· καὶ ὄχι µόνον εἰς χρόνους παλαιούς, ὅταν, ἐπὶ τέλους, ἡ
πολιτιστική των καθυστέρησις ἦτο δεδοµένη, ἀλλὰ καὶ εἰς σχετικῶς
προσφάτους καιρούς : ἡ ἁρπαγὴ τὸ 1885 τῆς ᾽Ανατολικῆς Ρωµυλίας, ὅπου
καὶ ἡ πληθυσµιακὴ ὑπεροχὴ τοῦ ῾Ελληνισµοῦ (βλ. τὸν Χάρτη τῆς τότε
Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Edward STANFORD, Carte
Ethnologique de la Turquie d’ Europe et de la Grèce, Traduit de l’ Anglais, Paris,
1877) ἦτο ἱστορικῶς δεδοµένη, ἡ δὲ πνευµατικὴ παρουσία µας κυριολεκτικῶς
καταλυτική, εἶναι ἐξόχως χαρακτηριστικὸ ἐν προκειµένῳ δεῖγµα· ἀλλὰ καὶ
τὰ ὅσα ἄλλα ἀνήκουστα καὶ ἐγκληµατικώτατα, διδοµένης πάσης εὐκαιρίας,
πρὸ καὶ κατὰ τὸν Μακεδονικὸ ἀγῶνα, κατὰ τὸν πρῶτο καὶ τὸν δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο οἱ αὐτοὶ πάντοτε ὁµόδοξοί µας Βούλγαροι εἰς βάρος µας
ἐτελεσιούργησαν. ῎Η, ἂς ἀναλογισθοῦµε, τὶ ἐσχεδίαζαν καὶ ὅσα διέπραξαν
εἰς βάρος τοῦ ῾Ελληνισµοῦ οἱ, καθαροαίµως ᾽Ορθόδοξοι, Ρῶσοι µὲ τὸν
πανσλαβισµό τους κατὰ τὸ παρελθόν, ἢ τὶ µᾶς περιµένει τώρα, ἐάν, ὃ µὴ
γένοιτο, τεθοῦν εἰς τὴν τροχιὰν τῆς πραγµατοποιήσεώς των τὰ µὴ
ἀποκρυπτόµενα, τοὐναντίον δηµοσίως καὶ ἀπεριφράστως ἐξαγγελλόµενα,
σχέδια περὶ διαµελισµοῦ τῆς Πατρίδος µας, πρὸς δηµιουργίαν τῆς «Μεγάλης
Βουλγαρίας», τῶν ὁµοδόξων µας Ρώσων τοῦ κ. Ζιρινόφσκυ...
῎Ε, µὲ τὰ παλαιὰ καὶ σηµερινὰ ἀκόµη δεδοµένα αὐτὰ συµπεριφορᾶς
ὁµοδόξων µας, Χριστιανῶν ᾽Ορθοδόξων, δὲν εἶναι ἀφέλεια νὰ
εὐαγγελιζώµεθα, ὅτι θὰ σωθοῦµε µὲ ... τὸ κήρυγµα περὶ τῆς «ὀρθοδόξου
οἰκουµενικῆς διαστάσεως» τοῦ ῾Ελληνισµοῦ ;
῾Η ᾽Ορθοδοξία ἀποτελεῖ, ἀπὸ µακρᾶς ἤδη σειρᾶς αἰώνων,
ἀδιατίµητον καὶ ἀναπόσπαστον στοιχεῖον τῆς ἐθνικῆς µας ἰδιοσυστασίας.
Αὐτὴ πρωτευόντως διέσωσε τὴν γλῶσσα µας καὶ τὴν συνείδησί µας τὴν
ἑλληνική. ῾Υπὲρ τῶν ὁποίων καὶ σήµερα πρωτευόντως καὶ οὐσιαστικῶς αὐτὴ
µάχεται καὶ προµαχεῖ. Καὶ συγχρόνως µορφοποιεῖ ἕνα ἀνυπέρβλητο κατὰ
περιεχόµενο ἦθος ζωῆς. ῾Η ἐµµονή µας εἰς αὐτὴν ἀναδεικνύεται ἔτσι εἰς
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ἀδιαµφισβήτητον αἵρεσιν βίου ἑλληνικοῦ. ᾽Ηµποροῦµε νὰ ἐπιβιώσουµε
ἐθνικῶς µόνον µετ᾽αὐτῆς. Καί, ἐὰν θέλετε, ἐπιβάλλεται νὰ γίνουµε
διαπρύσιοι κήρυκες τῆς ᾽Ορθοδοξίας οἰκουµενικῶς ! Νὰ µὴ προσδοκῶµεν ὅµως
ἐντεῦθεν περαιτέρω ὀφέλη ἐπὶ κοσµικοῦ πεδίου ! ∆ὲν σῴζονται ἔτσι τὰ
ἔθνη. ᾽Εκεῖνα βεβαίως, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβιώσουν...
ΣΤ) ῎Αξιον ἰδιαιτέρας ἐπισηµάνσεως εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι οἱ
ἀναπτύξεις τοῦ συνεργάτου σας, ἡ ὅλη ἐνασχόλησις καὶ ὁ «προβληµατισµός»
του, καλύπτονται ἐν µέρει µόνον καὶ ὄχι ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ
ἄρθρου του, ὁ ὁποῖος ἐξαντλεῖται εἰς τὸ ἐρώτηµα µόνον, ἐὰν εἴµεθα ἢ ὄχι
ἔθνος ἀνάδελφον. Πράγµατι, οἱ ἀναπτύξεις του θίγουν καὶ ἄλλα, πολὺ
περισσότερα θέµατα, τὰ ὁποῖα ὅµως ἀπετέλεσαν ἀντικείµενον
ἐπανειληµµένων ἐπισηµάνσεων τοῦ ἰδικοῦ µου πολιτικοῦ λόγου ὑστέρως,
µετὰ τὸ Πάσχα τοῦ 1985, µετὰ τὸ «εἴµεθα ἔθνος ἀνάδελφον» , καὶ καθ᾽ ὅλην
τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρικῆς µου θητείας.
᾽Αποκαλύπτεται ἔτσι, ὅτι ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἄρθρου τοῦ συνεργάτου
σας ὑπῆρξε κατὰ πολὺ εὐρυτέρα : ἐτάχθη, νὰ πλήξῃ τὸ σύνολον τοῦ
πολιτικοῦ µου λόγου. ᾽Εξετέθη ἐκτενῶς καὶ ἐπανειληµµένως ἀνωτέρω, ποιοὶ
ἀνησυχοῦσαν καὶ ἀνησυχοῦν ἀπὸ αὐτόν, ἀπὸ τὸν πολιτικό µου λόγο, στὰ
σχέδια τίνων αὐτὸς δὲν ταιριάζει ... ᾽Εὰν λοιπὸν ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου,
συνεργάτης σας κ. Θεόδωρος Ζιάκας, εἶναι ἀµέτοχος εἰς ὑπόπτους
σχεδιασµούς , ὀφείλει, νὰ ἐξηγήσῃ ποία ἐσωτερικὴ ἀνάγκη τὸν ὤθησε εἰς τὴν
σύνταξι τοῦ ἄρθρου του, ποῖον στόχον ὁ ἴδιος, ὑποκειµενικῶς, ἠθέλησε νὰ
ὑπηρετήσῃ,
προερχόµενος
εἰς
τὰ
ἑτοιµόρροπα
διανοητικά
του
κατασκευάσµατα. Καὶ νὰ µᾶς εἴπῃ, ἐὰν πιστεύῃ, ὅτι εἰς τοὺς σηµερινούς,
τόσον δυσκόλους καιρούς, αὐτά, κατ᾽ ἰδίαν τὸ καθένα καὶ ὅλα µαζί, βοηθοῦν
ὄντως τὴν Πατρίδα µας...
Κύριε ∆ιευθυντά, εἰλικρινῶς λυποῦµαι, διότι ἡ ΕΛΛΟΠΙΑ,
«περιοδικὸ γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέµατα», ἐφιλοξένησεν εἰς τὰς σελίδας της κείµενον
τόσον ἀντιεπιστηµονικὸν καὶ τόσον καιρίως θίγον αὐτὰ τὰ ἐθνικά µας
συµφέροντα.
Μὲ τιµή
Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης
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