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• «᾽Ανατοµία τῆς ἐθνικῆς µας πραγµατικότητος»
Ὁµιλία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Μ η τ σ ο τ ά κ η
εἰς τὸν Ροταριανὸν Ὅµιλον Ἀθηνῶν τὴν 17ην Ἰανουαρίου 1995, ὑπὸ
τὸν τίτλον «Οἱ ἐξελίξεις στὰ Βαλκάνια µετὰ τὸ τέλος τοῦ ψυχροῦ
πολέµου καὶ ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδος στὴν περιοχή», ἐκάλυψε κύρια
θέµατα τῆς ἐξωτερικῆς µας ἐπικαιρότητος. Ἀπὸ τῆς διαλύσεως τῆς
Νοτιοσλαβίας καὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰ Βαλκάνια καὶ τοῦ ρόλου τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως µέχρι τοῦ «Σκοπιανοῦ» καὶ τῶν ἙλληνοΤουρκικῶν σχέσεων.
Αἱ διατυπωθεῖσαι ἀπόψεις γ ε ν ν ο ῦ ν π ο λ λ ὰ ς ἀ ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς καὶ
π ρ ο ξ ε ν ο ῦ ν , λόγῳ προελεύσεως ἐκ στόµατος ἰσχυρᾶς
πολιτικῆς προσωπικότητος, ἐ λ λ ό γ ο υ ς ἀ ν η σ υ χ ί α ς δι’
ἐπισήµους ἑλληνικὰς θέσεις καὶ τὰ εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς µας
κοινότητος τεκταινόµενα.
Τὸ κείµενον, ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀποτελεῖ ἔλεγχον καὶ ἀνασκευὴν σηµείου πρὸς
σηµεῖον τῶν δηµοσίως ἐκτεθεισῶν, ὡς ἄνω, ἀπόψεων τοῦ τέως
Πρωθυπουργοῦ. Συνθέτει ἔτσι οὐσιαστικῶς µίαν ἀληθῆ εἰκόνα τῆς
ἐθνικῆς µας πραγµατικότητος, δικαιολογοῦσαν, ὅπως θὰ ἀντιληφθῇ
καὶ ὁ ἀναγνώστης, τὸν ἐπιλεγέντα τίτλον του.
Ἐδηµοσιεύθη εἰς 23 συνεχείας εἰς τὴν ἀπογευµατινὴν ἐφηµερίδα τῶν Ἀθηνῶν
ΕΣΤΙΑ ἀπὸ τῆς 27ης Ἀπριλίου ἕως καὶ 24ης Μαΐου 1995.
Τοῦ ὅλου κειµένου προηγεῖται ἐδῶ, πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ ἀναγνώστου,
ἀναλυτικόν, κατὰ παραγράφους, διάγραµµα τῶν θιγοµένων
θεµάτων.
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Ἡ ὁµιλία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Μ η τ σ ο τ ά κ η εἰς τὸν
Ροταριανὸν Ὅµιλον Ἀθηνῶν τῆς 17.1.1995.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ AYΤΗΣ
2. Ἡ διάλυσις τῆς Νοτιοσλαβίας.
3. Τὰ ἐρωτήµατα.
4. Αἱ προγραµµατισθεῖσαι ἐξελίξεις εἰς τὰ Βαλκάνια.
5. Ἡ ἀληθὴς φύσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
6. Αἱ ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς εἰσδοχῆς µας · ἀντισυνταγµατικότης αὐτῆς.
7. ∆υνατότης ἄλλης ἐθνικῆς πορείας.
8. Ἀµελητέον τὸ ἀληθὲς ὄφελος τῶν βαλκανικῶν λαῶν.
9. Αἱ ἐπὶ τοῦ «σκοπιανοῦ»ἀποκαλύψεις τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ.
10. Οὐδεµία ὑπαιτιότης µᾶς βαρύνει διὰ τὸ «σκοπιανόν».
11. Οἱ ξένοι τὸ ἐδηµιούργησαν.
12. Τὸ ψευδώνυµον «Μακεδονία»δηµιουργεῖ ὅλα τὰ προβλήµατα.
13. Αἱ λοιπαὶ προκλήσεις τῶν Σκοπίων ἀτελέσφοροι.
14. Ὁ κίνδυνος πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀνάµιξιν καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τῶν ξένων.
15. Ἡ στάσις τῆς πολιτικῆς µας ἡγεσίας.
16. Πλήρης διάστασις λαοῦ καὶ πολιτικοῦ κόσµου.
17. Τὸ προταθὲν δηµοψήφισµα.
18. Ὁ λαὸς ἀρνεῖται τὴν συνθηκολόγησιν.
19. Αἱ δεσµεύσεις. Ἐγχωρίου προελεύσεως ὄχι.
20. Ἡ πολιτικὴ τοῦ «ἐφικτοῦ». Ἡ Ἑλλὰς θῦµα ἐπιθέσεως. Τὸ ἐκ τῆς Ἱστορίας µας
καθῆκον.
21. Ἔγκαιροι ἐπισηµάνσεις πρὸς ἁρµοδίους.
22. Ὁ «κίνδυνος» διµερῶν ἀναγνωρίσεων.
23. Ὁ «κίνδυνος» διεθνοῦς «ἀποµονώσεώς» µας.
24. Συµφέρει τὴν Ἑλλάδα ἡ ἐξαφάνισις τοῦ τεχνητοῦ κρατιδίου.
25. Καµµία διεθνὴς συγκυρία δὲν µᾶς ἐπιβάλλει υἱοθέτησιν πολιτικῆς ἐθνικῆς
µειοδοσίας.
26. ∆εσµεύσεις ἔναντι ξένων ;
27. Αἱ ξέναι ἐπεµβάσεις.
28. Αἱ ἡγεσίαι κατασκευάζονται.
29. Ἡ ἀσυδοσία τῶν ξένων.
30. Ἡ εἰς τὴν ξένην καταφυγή.
31. Ἡ πορεία µας προαναγγέλλεται ἀπὸ τοὺς ξένους.
32. Ἡ ὑπὸ τῶν Η.Π.Α. ἐφεύρεσις «µακεδονικῆς µειονότητος»εἰς τὴν Ἑλλάδα.
33. Τὸ ἐκ τῆς ∆ύσεως «φῶς».
34. Ἡ δολοφονία τῆς γλώσσης µας.
35. Ἡ κατάργησις τῆς Ἱστορίας.
36. Ἡ κατάπνιξις τῆς ἐθνικῆς µας αὐτοσυνειδησίας.
37. Ἐρωτήµατα.
38. Τὰ περὶ τοῦ «σκοπιανοῦ»» θεµελιώνουν τὸν προκείµενον προβληµατισµόν.
39. Ἡ πολιτική µας ζωὴ χειραγωγεῖται ἀπὸ ξένους.
40. Ὁ σεβασµὸς τῶν δικαιωµάτων τῶν µειονοτήτων.
41. Ἡ ἐγκατάλειψις τῆς ὀνοµασίας «Βόρειος Ἤπειρος».
42. Αἱ σχέσεις µας µὲ τὴν Ἀλβανίαν.
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
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43. Αἱ σχέσεις µας µὲ τὴν Τουρκίαν.
44. Ἡ ἀλήθεια διὰ τὴν Θράκην.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ
45. Τὰ ἐρωτήµατα καὶ ἡ ἀπάντησις.
46. Πορεία ἐθνικοῦ ὀλέθρου.
47. Ἀξίωσις δηµοψηφίσµατος,
*******

Εἰσαγωγικά.
1.- Γεγονὸς ἀπὸ τὰ σηµαντικώτερα τοῦ τρέχοντος τριµήνου
ἀπετέλεσεν ἡ ὁµιλία τοῦ ᾽Επιτίµου Προέδρου τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας καί τέως
Πρωθυπουργοῦ Κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εἰς συνεστίασιν τοῦ
Ροταριανοῦ ῾Οµίλου ᾽Αθηνῶν τῆς 17ης ᾽Ιανουαρίου ἐ.ἔ., µὲ θέµα «Οἱ ἐξελίξεις
στὰ Βαλκάνια µετὰ τὸ τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέµου καὶ ὁ ρόλος τῆς ῾Ελλάδος
στὴν περιοχή» . ῾Η ὁµιλία αὐτή, εἰς τὴν ὁποίαν, ὡς συµβαίνει συνήθως εἰς τὴν
῾Ελλάδα µὲ τὰ σπουδαῖα καὶ ἀξιοσηµείωτα, δὲν ἀπεδόθη ἡ δέουσα προσοχή,
εἶναι ἰδιαιτέρως βαρυσήµαντος. Καὶ λόγῳ τῆς προσωπικότητος τοῦ ὁµιλητοῦ,
ὡς τέως Πρωθυπουργοῦ τῆς ῾Ελλάδος καὶ ᾽Αρχηγοῦ Κόµµατος, εἰς τὸ ὁποῖον
καὶ ταχύτατα, ἂν καὶ νεοείσακτος, ἐκυριάρχησε καὶ τὸ ὁποῖον αὐτὸς
παρέλαβεν εἰς τὴν ἀντιπολίτευσιν καί, µὲ τὴν παγκοίνως ἀναγνωριζοµένην
προσωπικήν του συµβολήν, τὸ ἔφερεν εἰς τὴν ἐξουσίαν µὲ τὸ 47 % τῶν
προτιµήσεων τοῦ ἐκλογικοῦ σώµατος, καὶ ἐν γένει ὡς ἀναδειχθέντος εἰς µίαν
ἀπὸ τὰς δεσποζούσας φυσιογνωµίας τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου ἤδη ἀπὸ
50ετίας. Καί λόγῳ τοῦ περιεχοµένου της : καὶ αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ὁ ὁµιλητὴς
εἶπεν· ἀλλὰ κυρίως αὐτῶν, τὰ ὁποῖα δὲν εἶπε ! ∆ιότι πράγµατι ἡ ὁµιλία τοῦ
τέως Πρωθυπουργοῦ ἄφησε πολλὰ κενά, ἀλλὰ καὶ δηµιουργεῖ πολλὰ
ἐρωτηµατικά, ἐπὶ τῶν ὁποίων κάθε ἐλλόγως καὶ συνειδητῶς σκεπτόµενος
῞Ελλην πολίτης ἀναµένει σαφεῖς καὶ εὐθείας ἀπαντήσεις. Κυρίως ὅµως ἡ
ὁµιλία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ εἶναι βαρυσήµαντος, διότι, ὡς οἱονεὶ
αὐθεντικὸν κείµενον, δίδει τὴν δυνατότητα ἀκριβοῦς καὶ εὐστόχου
ἀνατοµίας τῆς σηµερινῆς ἐθνικῆς µας πραγµατικότητος. Καὶ θὰ πρέπει ἀπὸ
τῆς ἀπόψεως αὐτῆς νὰ ἐξαρθῇ ὅλως ἰδιαιτέρως ἡ εὐτολµία τοῦ τέως
Πρωθυπουργοῦ, διότι µόνον αὐτός, καὶ µάλιστα εἰς ἀσυνήθως
ἐξοµολογητικὸν τόνον, ἐξεικόνισε τὴν πραγµατικότητα αὐτήν, βεβαίως
εὐθέως µόνον καθ᾽ ὃ µέτρον ὡµίλησε, ἀλλὰ καὶ ἐµµέσως µὲ ὅσα ἄφησε νὰ
ὑπονοηθοῦν.
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᾽Αναγκαία, ἑποµένως, ἀποβαίνει ἡ προσέγγισις καὶ στάθµισις
δεόντως τῆς προκειµένης ὁµιλίας, διὰ νὰ ἴδωµεν, ποῦ βαδίζει ἡ χώρα µας,
κατὰ τοὺς σηµερινοὺς τόσον σκοτεινοὺς καιρούς. Καί, βεβαίως, ἡ ἀνάπτυξις,
ποὺ ἀκολουθεῖ, - ἀκριβῶς διὰ νὰ εἶναι χρήσιµος, - θὰ γίνῃ µὲ ἀπόλυτον
καλὴν πίστιν καὶ µὲ ἀνεπίληπτον διανοητικὴν ἐντιµότητα. Χωρὶς καµµίαν
ἀπολύτως διάθεσιν προσωπικῆς ἀντιπαραθέσεως. Οὔτε πρὸς τὸν τέως
Πρωθυπουργόν, οὔτε φυσικὰ πρός οἱονδήποτε ἄλλον. ῾Απλῶς ἡ ὁµιλία τοῦ
τέως Πρωθυπουργοῦ τίθεται ὡς κατ᾽ ἐξοχὴν πραγµατιστικὴ (ρεαλιστικὴ)
ἀφετηρία ἀναφορᾶς πρὸς ἀνίχνευσιν τῆς σηµερινῆς ἐθνικῆς µας
πραγµατικότητος. Θέσεις καὶ ἀπόψεις µόνον, τῶν ὁποίων φορεὺς δὲν εἶναι
βεβαίως ἀποκλειστικῶς µόνον ὁ τέως Πρωθυπουργός, κρίνονται καὶ
ἐλέγχονται. ῎Αλλωστε τὸ ἐγχείρηµα ἐπιβάλλει παρρησίαν ἀδιάφθορον. ῞Οσοι
λοιπὸν θεωρήσουν, ὅτι θίγονται, ἂς ἐγκύψουν εἰς τὰ πεπραγµένα των καί,
ἐὰν ἔχουν τὴν δυνατότητα, ἂς ἀπαντήσουν ἐ π ὶ τ ῆ ς ο ὐ σ ί α ς . Καὶ ὄχι µὲ
τὸν συνήθη τρόπον τῆς διαστροφῆς ἢ µὲ τὸ - εὐρύτατα χρησιµοποιούµενον
εἰς τὴν πολιτικήν µας, ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ (δηλαδὴ καὶ τὴν ἀπὸ καθέδρας, τὴν
δηµοσιογραφικήν, κλπ.), πρακτικὴν - λεξιλόγιον ὕβρεων τῆς νεοελληνικῆς
παρακµῆς, ἂν καὶ αὐτὸ τὸ τελευταῖον εἰς κάτι ὠφελεῖ, χρειάζεται πρός
αὐτοχαρακτηρισµὸν τῶν χρησιµοποιούντων αὐτό ! Εἰς τὰ πραγµατικὰ
δεδοµένα καὶ τοὺς ἐπ᾽αὐτῶν θεµελιουµένους ἰσχυρισµοὺς καὶ ἐπιχειρήµατα
ἀπάντησις µὲ τὸν ἴδιον τρόπον εἶναι ἡ µόνη διανοητικῶς ἔντιµος, ἑποµένως
καὶ θεµιτή.
Θὰ ἀκολουθήσω τὴν σειρὰν τῶν ἀναπτύξεων τοῦ ὁµιλητοῦ.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΗΣ

῾Η διάλυσις τῆς Νοτιοσλαβίας.
2.- ῾Ο τέως Πρωθυπουργὸς ἤρχισεν οὐσιαστικῶς τὴν ὁµιλίαν του
ἀπὸ τὴν κατὰ ∆εκέµβριον 1991, ὑπὸ τὴν καταλυτικὴν, ὅπως εἶπε, πίεσιν τῆς
Γερµανίας, υἱοθέτησιν ἀπὸ τὴν Εὐρώπην τῆς πολιτικῆς διαλύσεως τῆς
Νοτιοσλαβίας. ᾽Ενῷ ὁ ἴδιος ἐφρόνει καὶ κατὰ ἐπισήµους συναντήσεις του εἰς
Η.Π.Α., εὐθὺς µετὰ τὸ Μάαστριχτ, µὲ τὸν Πρόεδρον Μποὺς καὶ τὸν
῾Υπουργόν του ἐπὶ τῶν ᾽Εξωτερικῶν Μπαίϊκερ ἔµειναν σύµφωνοι, ὅτι θὰ
πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ διατηρηθῇ ἡ ἑνότης τῆς Νοτιοσλαβίας, ἔστω ὑπὸ
µορφὴν χαλαρῆς συνοµοσπονδίας· ἀλλὰ µετ᾽ ὀλίγας ἑβδοµάδας αἱ Η.Π.Α.
ἤλλαξαν πολιτικὴν καὶ συνηγόρησαν καὶ αὐταὶ, ὑπὸ τὴν πίεσιν τῶν ἤδη
τετελεσµένων ἀποσχίσεων τῆς Κροατίας καὶ τῆς Σλοβενίας, εἰς τὴν διάλυσιν
τῆς Νοτιοσλαβίας.
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
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Τὰ ἐρωτήµατα.
3.- ῎Ετσι, τὸ ἐρώτηµα εἶναι : ἀφοῦ καὶ αἱ Η.Π.Α. µὲ τοὺς
αὐθεντικωτέρους µάλιστα ἐκπροσώπους των, τὸν Πρόεδρον Μποὺς καὶ τὸν
῾Υπουργόν του ἐπὶ τῶν ᾽Εξωτερικῶν Μπαίϊκερ, συνεφώνουν ρητῶς µαζί µας
ἐπὶ τῆς ἀνάγκης, ὅπως διατηρηθῇ ἡ ἑνότης τῆς Νοτιοσλαβίας, ἡ ὑποστήριξις
ἐκ µέρους µας τῆς θέσεως αὐτῆς, µὲ τοιοῦτον µάλιστα κρατερὸν
συναντιλήπτορα, ἀσφαλῶς οὐδὲν πρόβληµα θὰ µᾶς ἐδηµιούργει. ᾽Αλλὰ τότε,
πῶς συνέβη καὶ συνηγόρησεν ἡ ῾Ελλὰς εἰς τὴν διάλυσιν τῆς Νοτιοσλαβίας ; ∆ὲν
εἶχαν προηγουµένως δοθῆ αἱ προσήκουσαι ὁδηγίαι εἰς τὸν συναυτουργὸν τῆς
διαλύσεως, τότε ῾Υπουργόν µας ἐπὶ τῶν ᾽Εξωτερικῶν Κύριον ᾽Αντώνιον
Σαµαρᾶν ; Καὶ ἐὰν ναί, τότε διατὶ ὁ Πρωθυπουργὸς δὲν ἀπέπεµψεν ἔκτοτε (
καὶ ὄχι ἀργότερον, διὰ τὸ σκοπιανόν ! ) τὸν ἀπιστήσαντα ῾Υπουργόν του ἐπὶ
τῶν ᾽Εξωτερικῶν ; ᾽Αφοῦ µάλιστα ἐφρόνει, - καὶ ὀρθῶς, - ὅτι ἡ διάλυσις τῆς
Νοτιοσλαβίας θὰ ἦτο ἐπιβλαβεστάτη διὰ τὰ ἐθνικά µας συµφέροντα καὶ
εἶδεν ἀκολούθως, ὅτι ὑπέρ τῆς ἐπιβλαβεστάτης αὐτῆς διαλύσεως
µετεστράφησαν καὶ αἱ µέχρι τότε ὁµόφρονοί του Η.Π.Α. ὑπὸ τὴν πίεσιν τῶν
ἀποσχίσεων τῆς Κροατίας καὶ Σλοβενίας , ποὺ συνετελέσθησαν ὅµως ἀκριβῶς
καὶ µὲ τὴν ψῆφον τοῦ ἐπὶ τῶν ᾽Εξωτερικῶν ῾Υπουργοῦ του ; ∆ὲν ἤρκει τὸ
βαρύτατον αὐτὸ, ἀπὸ πρωθυπουργικῆς σκοπιᾶς, ἀτόπηµα, κραυγαλέον
δεῖγµα ἀνωριµότητος καὶ ἀνευθυνότητος, πρὸς ἀποποµπήν ; Πρὸς τὶ λοιπὸν
αὐτὴ ἡ αἰδήµων ἀδυναµία τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἔναντι τοῦ ἐπὶ τῶν
᾽Εξωτερικῶν ῾Υπουργοῦ του ; Μήπως ὁ ῾Υπουργὸς εἶχε προστάτας
ἰσχυροτέρους καὶ αὐτοῦ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς ῾Ελλάδος, ὥστε νὰ ἀκολουθῇ
ὄχι ἁπλῶς ἰδικήν του πολιτικήν, ἀλλ᾽ ἄντικρυς ἀντίθετον πρὸς τὴν
πρωθυπουργικὴν γραµµήν ; Καὶ ποῖοι εἶναι οἱ ἰσχυρότεροι αὐτοὶ διατάκται ;

Αἱ προγραµµατισθεῖσαι ἐξελίξεις εἰς τὰ Βαλκάνια.
4.- ᾽Εκτὸς ὅµως τῶν ἐρωτηµάτων αὐτῶν, ποὺ ἀνακύπτουν ἐξ
ἐµφανῶν τῶν πραγµάτων σηµείων, ἡ ὁµιλία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ
ἄφησεν ἐπὶ τοῦ προκειµένου ἀναπαντήτους εὐλόγους προβληµατισµοὺς ἐπὶ
τῆς ἀληθοῦς φύσεως καὶ τῶν διαφαινοµένων ἐπιδιώξεων διὰ τὰς, προφανῶς
ἄλλοθεν, προγραµµατισθείσας καὶ συντελουµένας εἰσέτι ἐξελίξεις εἰς τὸν
γεωπολιτικὸν χῶρον τῶν Βαλκανίων. ῎Ετσι, δὲν ἐξήγησεν ὁ τέως
Πρωθυπουργός, διατὶ ἡ Γερµανία ἐπεδίωξε τὴν διάλυσιν τῆς Νοτιοσλαβίας,
καὶ µάλιστα τόσον ἐµµανῶς, ὥστε νὰ ἀσκήσῃ καταλυτικήν, ὡς τὴν
ἐχαρακτήρισε, πρὸς τοῦτο πίεσιν ἐπὶ τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων της. Καί, διατὶ
αἱ Η.Π.Α. εἶχον προηγουµένως ταχθῆ ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς ἑνότητος τῆς
Νοτιοσλαβίας καὶ διατὶ ἀκολούθως συνηγόρησαν ὑπὲρ τῆς διαλύσεώς της,
δηλαδὴ κατ᾽ ἀµφοτέρας τὰς περιπτώσεις εἰς τὶ συγκεκριµένως
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
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ἀποβλέπουσαι. ᾽Αλλὰ, µόνον αἱ ἀνιχνεύσεις τῶν οὐσιωδῶν αὐτῶν σηµείων θὰ
ἀπεκάλυπταν τὴν ἀληθῆ εἰκόνα τῶν ἐξελίξεων, διότι θ ὰ ἐ ξ ε ι κ ό ν ι ζ α ν
καὶ
τὴν
ἀληθινὴ
πορεία
καὶ
ἀποστολὴ
τῆς
Ε ὐ ρ ω π α ϊ κ ῆ ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς (ἤδη ψευδωνύµου Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως),
ἡ ὁποία εἰς τὴν πραγµατικότητα ἐξέπεσε πλέον εἰς ὑπηρέτησιν πρωτευόντως
µόνον οἰκονοµικῶν συµφερόντων· ἑποµένως συµφερόντων µόνον τῶν
οἰκονοµικῶς µεγάλων καὶ ἰσχυρῶν, παρὰ τὰ ὅσα µεγαλεπήβολα καὶ εὐγενῆ
µὲ περισσὴ ἀφέλεια, εἰς ἐθελουσίαν τυφλότητα πολλαπλῶς ποδηγετούµενοι
καὶ πάντοτε ἐξ εὐπιστίας καθυστερηµένοι, ἐξακολουθοῦµε οἱ περισσότεροι
ἐδῶ εἰς τὴν µακαρίαν ῾Ελλάδα νὰ πιστεύουµε περὶ αὐτῆς ! Καὶ θὰ ἠδύναντο
ἔτσι, αἱ ἀνιχνεύσεις αὐταί, νὰ ἐξηγήσουν (ὄχι βεβαίως καὶ νὰ
δικαιολογήσουν) τὴν ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν µας θεµάτων στάσιν τῶν
ποικιλωνύµων δῆθεν φίλων, δῆθεν συµµάχων καὶ δῆθεν ἑταίρων µας· καὶ
ἔτσι νὰ ὁδηγήσουν καὶ εἰς τὸν ἀσφαλῆ προσδιορισµὸν τοῦ στίγµατος µιᾶς
εὐτυχοῦς διὰ τὴν Πατρίδα µας ἀκολουθητέας ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, καὶ,
συνακολούθως, θὰ διηυκόλυναν µεγάλως τὴν ἀποτελεσµατικὴν ἄσκησίν
της. ᾽Ακόµη, θὰ κατεδείκνυαν, ὅτι ἡ, ἐν συνεχείᾳ τῶν ἀνωτέρω, θεώρησις τοῦ
τέως Πρωθυπουργοῦ, περὶ ἀντιφατικῆς καὶ παραλόγου πολιτικῆς, ἀφ᾽ ἑνός νὰ
ἐπιδιώκεται ἡ ἕνωσις τῆς Εὐρώπης καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ ἐνθαρρύνεται ἡ
δηµιουργία νέων συνόρων καὶ νέων ἀντιθέσεων, µόνον τὴν ἐπιφάνειαν τῶν
πραγµάτων ἀποδίδει καὶ δὲν εἶναι ἀναντίλεκτος ! ∆ιότι παραθεωρεῖ τὴν
οὐσίαν, τοῦ τὶ εἴδους ἕνωσιν τῆς Εὐρώπης θέλουν ἀληθῶς καὶ ὄντως
ἐπιδιώκουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι µας, κατ᾽ ἰδίαν ἕκαστος, ἀλλὰ καὶ
ὁµαδοποιούµενοι εὐκαιριακῶς εἰς ἀλληλοσπαρασσοµένας µερίδας, ὁσάκις
ἐπὶ συγκεκριµένου θέµατος αὐτὸ ὑπαγορεύουν τὰ συµφέροντά των, ὄχι
πάντοτε συγκλίνοντα !...
῾Ο ἑορακὼς µεµαρτύρηκεν...

῾Η ἀληθὴς φύσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως .
5.- Εἰς ἐποχὰς ἀδιαντρόπου ἐπιβουλῆς καὶ ἡ παραπληροφόρησις
προάγεται εἰς τὸν ὑπέρτατον βαθµὸν ἀδιαντροπίας µὲ τὴν ἀχαλίνωτον
διαστροφὴν τῶν πάντων καὶ τὴν µεθοδικήν, συστηµατικὴν καὶ
ὁλοκληρωτικὴν συσκότισιν πέριξ στοιχειωδεστάτων ἀληθειῶν, ὁρατῶν καὶ
διὰ γυµνοῦ ἀκόµη ὀφθαλµοῦ ! Αὐτὰ, ἐκ τῆς µεταπολεµικῆς ἐποχῆς, εἰς ὅ,τι
µᾶς ἀφορᾷ ὡς Κράτος καὶ ἐθνικὴν κοινότητα, ἰσχύουν κατ᾽ ἐξοχὴν διὰ τὴν
Εὐρωπαϊκὴν Κοινὴν ᾽Αγοράν, ἀκολούθως Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονοµικὴν Κοινότητα
καὶ ἤδη Εὐρωπαϊκὴν ῞Ενωσιν . ᾽Ανάγκη λοιπὸν νὰ ἐκτεθοῦν εἰς ἁδρὰς
γραµµὰς στοιχειώδεις ἐπὶ τοῦ προκειµένου ἀλήθειαι, ἀνεπίδεκτοι
οἱασδήποτε ἀµφισβητήσεως.
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Πυρῆνα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ αὐτοῦ συνασπισµοῦ ἀποτελεῖ, ὡς γνωστόν,
ἡ τελωνειακὴ ἕνωσις. Αὐτὴ ὅµως δὲν ἀνεφάνη εἰς τὴν σκέψιν τῶν πρωτουργῶν
της ἐξ ἀγαθοῦ συνειδότος, χάριν προαγωγῆς τῆς οἰκονοµικῆς εὐηµερίας τῶν
λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἐκ φιλανθρώπων περίπου αἰσθηµάτων, ὅπως ἐπιδιώκουν
ἐπιµόνως νὰ µᾶς πείσουν. ᾽Αλλὰ µόνον ἐκ καθαρᾶς καὶ στυγνῆς ἰδιοτελείας.
∆ιότι πράγµατι τοιαῦται τελωνειακαὶ ἑνώσεις πάντοτε
ἐθεωρήθησαν ὡς παρὰ φύσιν κατασκευάσµατα καὶ δικαιότατα
ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς µέσα τῆς αἰσχροτέρας µεταξὺ τῶν λαῶν οἰκονοµικῆς
ἐκµεταλλεύσεως. Τὸ µαρτυρεῖ ἡ ἱστορία των. ᾽Ανεφάνησαν µόνον ἀπὸ τότε,
ποὺ αἱ προηγµέναι χῶραι ἤρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν, διότι καὶ αἱ λοιπαὶ χῶραι
εἶχον ἀρχίσει νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἐµπορικῆς των χειραφετήσεως
καὶ πρὸ παντὸς τῆς ἐκβιοµηχανίσεως. ᾽Ελησµόνησαν λοιπὸν τὰ ἴδια, ὅτι
δηλαδὴ καὶ ἡ ἰδική των προηγηθεῖσα ἐκβιοµηχάνισις εἶχε συντελεσθῆ διὰ
συνδεδυασµένων προστατευτικῶν, καὶ δὴ δασµολογικῶν, µέτρων µακροτάτης
διαρκείας ( π.χ. δύο καὶ πλέον αἰώνων διὰ τὴν ᾽Αγγλίαν, - µέχρι καὶ τοῦ
δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, καὶ µετ᾽ αὐτὸν ἀκόµη, διὰ τὰς Η.Π.Α., ἀνάλογα διὰ τὴν Γερµανίαν ), καὶ ἐπεδόθησαν εἰς παρεµπόδισιν τῆς
βιοµηχανικῆς ἀναπτύξεως τῶν ἄλλων. ῾Η ἰµπεριαλιστική των ἀπληστία,
βαθέως ἐρριζωµένη εἰς τὴν ψυχὴν τῶν λαῶν των ( τὰ παραδείγµατα τοῦ
Χίτλερ καὶ τοῦ Μουσσολίνι, οἱ ὁποῖοι ἐτύγχανον συντριπτικῆς ἀποδοχῆς εἰς
τὰς χώρας των, εἶναι ἰδιαιτέρως εὔγλωττα ), παρὰ τὰ ὅσα ἄκριτα ἀντιθέτως
µὲ τόσην ἐλαφρότητα παρ᾽ ἡµῖν ὑποστηρίζονται, ἐπενόησε τότε τὴν
τελωνειακὴν ἕνωσιν. ∆ι᾽αὐτῆς αἱ ἴδιαι, δηλαδὴ αἱ προηγµέναι χῶραι καὶ οἱ
λαοί των ἀναµφισβητήτως ὠφελοῦνται, µὲ τὴν διὰ καταργήσεως τῶν
τελωνειακῶν ἐµποδίων δηµιουργίαν εὐρυτέρας καὶ ἑνιαίας πλέον ἀγορᾶς, µὲ
τὴν ἐλευθερίαν κινήσεως κεφαλαίων, ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν καὶ τὸν
ἐντελέστερον, ἑποµένως καὶ παραγωγικώτερον, καταµερισµὸν τῶν ἔργων.
῞Οµως ἡ ὠφέλεια τῶν προηγµένων ἀντιστοιχεῖ εἰς ὀπισθοδρόµησιν καὶ
καταλήστευσιν τῶν ὀλιγώτερον ἀνεπτυγµένων µελῶν τῆς τελωνειακῆς
ἑνώσεως, τὰ ὁποῖα ὑφιστάµενα, µὲ τὴν ἄρσιν κάθε δασµολογικῆς ἢ ἄλλης
προστασίας, τὸν ἐλεύθερον ἀνταγωνισµὸν τῶν προηγµένων µελῶν δὲν ἔχουν
ὄχι µόνον καµµίαν προοπτικὴν περαιτέρω ἀναπτύξεως, ἀλλὰ οὔτε τὴν
δυνατότητα συντηρήσεως καὶ αὐτῶν τῶν ὑπὸ ἀνάπτυξιν ἰσχνῶν βιοµηχανικῶν
των µονάδων, αἱ ὁποῖαι καὶ ἀναποτρέπτως θὰ ἐξαφανίζωνται βαθµηδὸν ἡ
µία κατόπιν τῆς ἄλλης ( βλ. ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω, π.χ. τὸ ἔργον τοῦ ἀειµνήστου
καθηγητοῦ ∆ηµοσθένους ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ᾽Εφηρµοσµένην
Κοινωνικὴν Οἰκονοµικήν, ἔκδοσις τρίτη, 1961, σελ. 74 ἑπ., εἰδικῶς διὰ τὴν
Ε.Ο.Κ. σελ.78 ἑπ., καὶ διὰ τὴν ἔναντι αὐτῆς θέσιν τῆς ῾Ελλάδος τὰς
δυσοιώνους προβλέψεις του εἰς σελ. 120 ἑπ.).
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Αἱ ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς εἰσδοχῆς µας. Ἀντισυνταγµατικότης
αὐτῆς.
6.- ῍Ας ἀναλογισθοῦν οἱ ἔντιµοι πολῖται τῆς χώρας αὐτῆς, ἐὰν τὰ
τραγικὰ αὐτὰ ἀποτελέσµατα δὲν ἐπῆλθον ἤδη εἰς τὴν ἀτυχῆ µας Πατρίδα ἐξ
αἰτίας τῆς εἰσδοχῆς µας εἰς τὴν Ε.Ο.Κ.· ὅταν αἱ ἐλάχισται βιοµηχανικαί µας
µονάδες κλείουν ἡ µία κατόπιν τῆς ἄλλης· ὅταν αἱ ἐµπορικαί µας ἐπιχειρήσεις
ἐκποιοῦνται ἡ µία κατόπιν τῆς ἄλλης, περιερχόµεναι εἰς χεῖρας ξένων· ὅταν
τὰ πάντα, ἀκόµη καὶ ἐπιχειρήσεις στρατηγικῆς σηµασίας, τελοῦν ὑπὸ
ἐκποίησιν· ὅταν ἡ γῆ µας, εἰς ἔκτασιν ἀπίστευτον, καὶ µάλιστα εἰς
νευραλγικὰς δι᾽ αὐτὴν τὴν ἐθνικήν µας ἀσφάλειαν περιοχάς, ἔχει ἤδη
ἐκποιηθῆ ! ῞ Ο τ α ν
τίποτε
δὲν
ἀποµένει
πλέον
ἑ λ λ η ν ι κ ό ν ! Καὶ ἂς ἀποτιµήσῃ κατόπιν τούτου καὶ τὴν ἔκτασιν τῆς εἰς
βάρος µας ἐπιβουλῆς ἐν ὄψει τῆς κατευθυνοµένης ἀκαταπαύστου,
ἀχαλινώτου καὶ γιγαντιαίας ἐκστρατείας πλήρους ἀποβλακώσεώς µας µὲ τὰς
κενολόγους θριαµβολογίας περὶ τοῦ δῆθεν ἐπιτεύγµατος τῆς εἰσδοχῆς µας εἰς
τὴν Εὐρωπαϊκὴν Κοινότητα καὶ τῶν ὅσων ἐξ αὐτῆς κονδυλίων ( διαφόρων
πακέττων Ντελόρ ) ἤδη ἀπηλαύσαµεν ἢ πρόκειται νὰ ἀπολαύσωµεν...
Κατ᾽ ἀρχὴν δὲν πρόκειται περὶ ἐπιτεύγµατος, ἀφοῦ ἡ συµµετοχή µας
εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Κοινότητα εἶχεν ἐπιζητηθῆ εἰς πρῶτον στάδιον καὶ ἐµεῖς
τὴν ἠρνούµεθα ἐπὶ διετίαν καὶ πλέον, ἐρωτοτροποῦντες µὲ ἄλλην ἕνωσιν, τὴν
προγραµµατισθεῖσαν Εὐρωπαϊκὴν Ζώνην ᾽Ελευθέρων Συναλλαγῶν, ἡ ὁποία
ἀπέληξεν εἰς τὴν δηµιουργίαν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ᾽Αγγλίας, τὸ 1959 τῆς
Εὐρωπαϊκῆς συνεργασίας ἐλευθέρου ἐµπορίου (European Free Trade Association).
῾Ως πρὸς δὲ τὰς χρηµατοδοτήσεις, ἂς εὑρεθῇ κάποιος, νὰ µᾶς πληροφορήσῃ
π ο ί α ἑ λ λ η ν ι κ ὴ β ι ο µ η χ α ν ί α ὠ φ ε λ ή θ η ἐξ αὐτῶν, π ο ῖ ο ς
παραγωγικὸς
τοµεὺς
τῆς
οἰκονοµίας
µας
ἀ ν ε π τ ύ χ θ η , ἢ µήπως τὰ χρήµατα διετέθησαν καταναλωτικῶς χάριν
ξένων ἀγαθῶν καὶ ξένων ὑπηρεσιῶν, ἐπανακάµψαντα ἔτσι πανηγυρικῶς εἰς
χεῖρας τῶν εὐρωπαίων δωρητῶν µας !...
᾽Αφήνω δὲ κατὰ µέρος καὶ τὸν σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ῶ ς
ἐ π ι λ ή ψ ι µ ο ν τρόπον καὶ τῆς εἰσδοχῆς µας εἰς τὴν Ε.Ο.Κ. καὶ τῆς ἀποδοχῆς
τῆς συµφωνίας τοῦ Μάαστριχτ. ∆ιότι καὶ τὰ δύο αὐτὰ συνεπήγοντο
ἀπεµπόλησιν κυριαρχικῶν µας δικαιωµάτων, ἡ ὁποία ἐγκύρως ἑκάστοτε
ἐπιχειρεῖται ἀποκλειστικῶς καὶ µόνον µὲ ἀπόφασιν τοῦ ἔχοντος συντακτικὴν
ἁρµοδιότητα ὀργάνου, τὸ ὁποῖον παρ᾽ ἡµῖν εἶναι ἀποκλειστικῶς καὶ µόνον ὁ
ἑλληνικὸς λαὸς καὶ οὐδεὶς ἄλλος ἀντ᾽ αὐτοῦ, µὴ συγχωρουµένης, οὔτε µὲ τὴν
ἐπίκλησιν τοῦ ἄρθρου 28 §§ 2 καὶ 3 τοῦ Συντάγµατος, ἐκχωρήσεως τῆς
τοιαύτης ἀποκλειστικῆς του ἐξουσίας. Αὐτὸς ὑπῆρξε ὑπὸ ἀνάλογα
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συνταγµατικὰ κείµενα καὶ ὁ κοινῶς ἀποδεκτὸς προβληµατισµὸς ἀπὸ τὸν
πολιτικὸν κόσµον καὶ τὴν ἐπιστήµην τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, κατ᾽
ἀκολουθίαν τοῦ ὁποίου καὶ, ὡς γνωστόν, διενηργήθησαν εἰς τὰς χώρας αὐτὰς
δηµοψηφίσµατα, προκειµένου νὰ ληφθῇ ἡ σχετικὴ ἀπόφασις.
Μόνον λοιπὸν ὁ ἑλληνικὸς λαός ἐδικαιοῦτο καὶ εἰς τὴν χώραν µας
νὰ ἀποφασίσῃ ἐγκύρως περὶ αὐτῶν καὶ ἔπρεπε, ἑποµένως, νὰ ἐρωτηθῇ πρὸς
τοῦτο διὰ δηµοψηφίσµατος. Πρᾶγµα ὅµως τὸ ὁποῖον δὲν ἔγινε. ᾽Αντ᾽ αὐτοῦ
ἐπελέγη ἡ εὔκολος λύσις προσφυγῆς εἰς τὴν Βουλήν, ἡ ὁποία εἶναι πασίδηλον
µὲ πόσην ἄνεσιν ὑποτάσσεται πειθηνίως εἰς τὰ κελεύσµατα κοµµατικῆς
πειθαρχίας. Οἱ δὲ συνταγµατολόγοι µας, κατὰ συντριπτικὴν πλειονοψηφίαν
- καὶ µάλιστα οἱ ἐξ αὐτῶν προβάλλοντες µαρξιστικὰς καταβολὰς τῆς
ἐπιστηµονικῆς των σκέψεως, - συνήθως ἀµετροεπεῖς περὶ σηµαντικῶν καὶ
κυρίως ἀσηµάντων, ἐπὶ τοῦ προκειµένου αἰδηµόνως ἅπαντες ἐσιώπησαν !...

∆υνατότης ἄλλης ἐθνικῆς πορείας.
7.- Εἰς τὸν ἀφελέστατον ἐξ ἄλλου ἀντίλογον, ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν ἡ
῾Ελλὰς νὰ παραµείνῃ ἐκτὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος, ἡ ἀπάντησις εἶναι
ἁπλῆ. ∆υνατότης ἀµύνης ἔναντι τῆς ἰµπεριαλιστικῆς λαίλαπος ὑπῆρχε καὶ
ὑπεδείχθη ἐγκαίρως (βλέπε π.χ. τὰς ἀναπτύξεις τοῦ καθηγητοῦ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ, ἔνθ᾽ ἀνωτ. σελ.124 ἑπ.). ᾽Εκ τῶν ὅσων ὁ διαπρεπὴς
καθηγητὴς εἰσηγεῖτο τότε (συσπείρωσις µετ᾽ ἄλλων χωρῶν ἀναλόγου
στάθµης συµφερόντων, κλπ.) ἰδιαιτέρως σηµειωτέα ἡ ἀνάγκη ὅπως
ἀπαραιτήτως προηγεῖτο ταχύρρυθµος ἐκβιοµηχάνισις καὶ αὔξησις τῆς
παραγωγικότητος τῆς χώρας µας, προκειµένου νὰ καταστῇ αὕτη ἱκανή,
ὅπως ἀνθέξῃ τὸν ἀνταγωνισµὸν τῶν ἤδη µελῶν, τότε, τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Κοινότητος εἰς περίπτωσιν τελωνειακῆς µετ᾽ αὐτῆς συνδέσεως, καὶ µόνον ἐν
συνεχείᾳ ἦτο πολιτικῶς, δηλαδὴ ἐθνικῶς, ἐπιτρεπτὸν οἱοδήποτε διάβηµα πρὸς
εἴσοδον, ἀκινδύνως πλέον δι᾽ ἡµᾶς, εἰς αὐτήν. ῎Αλλωστε, δὲν ὑπῆρχε κανεὶς
λόγος νὰ βιασθοῦµε, αἱ θῦραι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος δὲν ἐπρόκειτο νὰ
κλείσουν, ἀπόδειξις ὅτι καὶ τώρα εἰσέρχονται νέαι χῶραι εἰς αὐτήν, ἡ δὲ
γείτων Τουρκία κατ᾽ οὐδὲν ἐζηµιώθη, διότι καθυστέρησε µέχρι τοῦδε τὴν
προσπάθειαν συνδέσεώς της (µόνον αἱ ἀνεπτυγµέναι χῶραι τῆς Εὐρωπαϊκῆς
῾Ενώσεως βιάζονται, προκειµένου νὰ τὴν λεηλατήσουν ἀγρίως οἰκονοµικῶς,
τώρα ποὺ εἶναι ἀνανάπτυκτος - θὰ τὸ ἀντιληφθῇ συντόµως τὸ νέον των
θῦµα, ὁ τουρκικὸς λαός ! - δι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ µᾶς ἐπίεσαν ἀπαραδέκτως
ἀσφυκτικῶς πρὸς ἄρσιν τῶν ἄκρως δεδικαιολογηµένων ἰδικῶν µας
ἀντιρρήσεων).
Πλὴν ὅµως πολιτικὴ τῆς ἐπισήµου ῾Ελλάδος δὲν ὑπῆρχε ! ... Καὶ ὄχι
µόνον δὲν ὑπῆρχε. ∆ιότι ἡ ἐν προκειµένῳ ἐπιβεβληµένη προσήκουσα καὶ
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ἐµπνευσµένη
ἀναπτυξιακὴ
πολιτικὴ
προϋπέθετεν
ἀπαραιτήτως
ἐκτεταµένην περὶ τοῦ πρακτέου ἐνηµέρωσιν τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ καὶ
πανεθνικὴν τοῦ ῾Ελληνισµοῦ (καὶ τοῦ ἀποδήµου !) συστράτευσιν, πρὸς
ἀξιοποίησιν ὅλων τῶν δυνατοτήτων του, πράγµατα τὰ ὁποῖα θ ὰ
ἐ ξ η σ φ α λ ί ζ ο ν τ ο µ ό ν ο ν α) διὰ τῆς εὐπρεποῦς εἰς κάθε τοµέα τῆς
ἐθνικῆς µας ζωῆς τηρήσεως τῶν κανόνων τῆς δηµοκρατίας, ὥστε ὅλοι
ἀνεξαιρέτως οἱ ῞Ελληνες πολῖται νὰ συµµετέχουν καὶ οὐδεὶς νὰ αἰσθάνεται
ἀποκλειόµενος ἀπὸ τὴν κοινὴν προσπάθειαν, καὶ β) διὰ προαγωγῆς τῆς
εἰλικρινοῦς ὁµονοίας ὅλων τῶν ῾Ελλήνων ἐπὶ ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς
κλίµακος. ᾽Αντ᾽ αὐτῶν ὅµως ο ἱ κ υ β ε ρ ν ῶ ν τ ε ς µ ὲ ἄ λ λ α τ ό τ ε ,
ἀ κ ρ ι β ῶ ς τ ὰ ἀ ν τ ί θ ε τ α , κ α τ ε γ ί ν ο ν τ ο : πῶς, ἐναντίον κάθε
κανόνος δηµοκρατικῆς τάξεως καὶ κάθε ὑπαγορεύσεως πανεθνικῆς συµπνοίας,
θὰ διαιωνίσουν τὴν ἀδιακώλυτον ἰδικήν των παρουσίαν εἰς τὴν ἐξουσίαν·
καὶ συγκεκριµένως 1) µὲ τὴν διοργάνωσιν ἐκλογῶν βίας καὶ νοθείας ( αἱ
ἑκατοντάδες καταδικαστικαὶ δικαστικαὶ ἀποφάσεις δι᾽ ἐγκληµατικὰς
πράξεις κατὰ τὰς ἐκλογὰς τῆς περιόδου ἐκείνης εἶναι ἀδιάψευστοι τοῦ
γεγονότος ἀποδείξεις, - βλ. τὸ βιβλίον ῾Η ∆ηµοκρατία θὰ νικήσῃ, ΜΑΥΡΗ
ΒΙΒΛΟΣ τοῦ ἐκλογικοῦ πραξικοπήµατος τῆς 29ης ᾽Οκτωβρίου 1961 , ἔκδοσις
῾Ενώσεως Κέντρου, ᾽Αθῆναι, 1962 ),- 2) µὲ τὴν σύµπηξιν παρακρατικῶν
ὀργανώσεων, διατελούντων εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος,
πρὸς κατατροµοκράτησιν τοῦ λαοῦ, µὲ ἀποκορύφωσιν τὴν στυγερὰν
δολοφονίαν, κατὰ Μάϊον τοῦ 1963, εἰς δηµοσίαν συγκέντρωσιν εἰς
Θεσσαλονίκην, ἐπὶ παρουσίᾳ µάλιστα ἑκατὸν ὀγδοήκοντα (180) ἀστυνοµικῶν,
ἐλεγχόντων διασταύρωσιν δύο ὁδῶν, εὔρους ἑκάστης ὄχι µείζονος τῶν δέκα
µέτρων (!), τοῦ βουλευτοῦ τῆς ἀριστερᾶς Γρηγορίου Λαµπράκη καὶ τὸν
βαρύτατον τραυµατισµὸν καὶ δευτέρου (τοῦ Γεωργίου Τσαρουχᾶ,
δολοφονηθέντος ἀκολούθως καὶ αὐτοῦ ἐπὶ δικτατορίας). ῾Η ἐσχάτως
πυκνωθεῖσα ἐπὶ τοῦ προκειµένου, πρὸς συγκάλυψιν τῆς πραγµατικότητος
καὶ χάριν τῆς ὑστεροφηµίας τῶν τότε κυβερνησάντων, προσπάθεια νὰ
παρασταθῇ, ὅτι δὲν ὑπῆρξαν δῆθεν τότε πολιτικαὶ εὐθῦναι διὰ τὰ
πρωτοφανῆ αὐτὰ εἰς κάθε κοινοβουλευτικῶς κυβερνωµένην χώραν
γεγονότα, εἶναι ἐξοφθάλµως καταγέλαστος βιασµὸς τῆς λογικῆς καὶ τῆς
ἀληθείας. ∆ιότι καὶ µόνη ἡ δικαστικῶς βεβαιωθεῖσα ὕπαρξις παρακρατικῶν
ὀργανώσεων, ἐνεργουσῶν µάλιστα ἐν στενῇ συνεργασίᾳ πρὸς κρατικάς, καὶ
δὴ τὰς ἀστυνοµικάς, ἀρχάς, ἀλλὰ καὶ ἡ ποινικὴ ἐµπλοκὴ εἰς τὴν ὑπόθεσιν
καὶ τῶν τοπικῶν ἀξιωµατούχων τῆς Χωροφυλακῆς ἀρκοῦν πρὸς κατάδειξιν
τοῦ ἀνοήτου τῶν σχετικῶν προσπαθειῶν,- 3) µὲ τὴν κατάρτισιν διαφόρων
σχεδίων τύπου
«Περικλῆς» πρὸς δραστικώτερον ἔλεγχον τῆς
πολιτικοκοινωνικῆς πραγµατικότητος, δυσµενῶς ἐξελισσοµένης διὰ τοὺς
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κρατοῦντας, ἔναντι παντὸς ἐνδεχοµένου (εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι ὁ
ἐπιλεγεὶς τότε ὡς Γραµµατεὺς τῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὸ σχέδιον «Περικλῆς»
Γεώργιος Παπαδόπουλος τὸ ἐχρησιµοποίησεν ἀκολούθως, τὸ 1967, ὁ ἴδιος, δι᾽
ἴδιον λογαριασµόν, πρὸς ἐπιβολὴν τῆς δικτατορίας του),- κλπ., κλπ.
Καὶ ὄχι µόνον δὲν ὑπῆρξε, παρὰ τὰ ἀντιθέτως διατυµπανιζόµενα,
ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἰδίων κρατούντων καὶ κατὰ τὴν
µεταδικτατορικὴν περίοδον παρεκωλύθη ἐνεργῶς πᾶσα σχετικὴ σοβαρὰ
ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, κατὰ τὰς ἰδίας των προσωπικὰς ἑκάστοτε προτιµήσεις
ἢ ἀπαρεσκείας. ῾Ως συνέβη µὲ τὴν µαταίωσιν νοµοθετικῶς κατ᾽ ᾽Οκτώβριον
1977 τῆς µεγάλης ἐπενδύσεως εἰς τὰ Μέγαρα ὑπὸ τοῦ ὁµίλου ᾽Ανδρεάδη, µὲ
ἀποτέλεσµα, ὄχι µόνον νὰ τεθῇ ταφόπλακα εἰς τὴν οἰκονοµικὴν ἀνάπτυξιν
τῆς χώρας µας, διότι καµµία σχεδὸν µεγάλη ἐπένδυσις δὲν ἐγένετο ἔκτοτε,
ὅπως ἐσηµείωσε προσφάτως καὶ οἰκονοµολογικὸν περιοδικόν ( βλέπε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΝ, τεῦχος 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σελ.149 ),
ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ νὰ καταδικασθῇ ἡ ῾Ελλάς προσφάτως ὑπὸ τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου, ὅπως, διὰ τὴν µαταίωσιν αὐτήν, καταβάλῃ
ἀναδροµικῶς, πρὸς ἀποζηµίωσιν τοῦ ἐν λόγῳ ὁµίλου, τὸ τεράστιον ποσὸν τῶν
τεσσάρων
δισεκατοµµυρίων
δραχµῶν,
αἱµατηροτάτη
ὄντως
ἐπιβάρυνσις
τοῦ
οὐδὲν
εἰς
ταῦτα
πταίσαντος
῾Ελληνικοῦ λαοῦ!
Καὶ βεβαίως κατὰ τὰ τριάκοντα πέντε (35) καὶ πλέον χρόνια ἀπὸ
τότε, ποὺ γυµνόποδες ἐκρούσαµε τὸ πρῶτον τὴν θύραν τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Κοινότητος, χρόνια κυριολεκτικῶς χαµένα, θὰ ἠµποροῦσεν ἀνετώτατα ἡ
῾Ελλάς, νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν ἐκβιοµηχάνισιν καὶ οἰκονοµικήν της ἐν γένει
ἀνάπτυξιν εἰς βαθµὸν ἐπιτρέποντα τοὐλάχιστον τὴν ἄνευ κινδύνων σύνδεσίν
της καὶ µὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Κοινότητα. ᾽Αρκεῖ νὰ ὑπῆρχε πολιτικὴ ὀρθὴ καὶ
κατάλληλος πρὸς ἐφαρµογήν της πολιτικὴ ἡγεσία. Αὐτὰ διὰ τοὺς
µοιρολατρικῶς ἀτενίζοντας τὴν ἐθνικήν µας πραγµατικότητα !...

8.-

Καὶ
διὰ
νὰ
ἐπανέλθωµεν
εἰς
τὴν
Ε ὐ ρ ω π α ϊ κ ὴ ν Κ ο ι ν ό τ η τ α : Μὲ τοιαύτην λοιπὸν, ὡς ἀνωτέρω,
ὑπόστασιν καὶ νοοτροπίαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως καὶ τὴν ἰδίαν τῶν Η.Π.Α.
εἶναι διανοητικῶς θεµιτόν, νὰ ἀναµένεται, ὅτι αἱ ὑπ᾽ αὐτῶν
προγραµµατιζόµεναι ἐξελίξεις εἰς τὸν βαλκανικὸν χῶρον ἦτο ποτὲ δυνατόν,
νὰ ἀποβλέπουν εἰλικρινῶς εἰς τὸ ἀληθὲς ὄφελος τῶν βαλκανικῶν λαῶν ;

Αἱ

ἐπὶ
τοῦ
«σκοπιανοῦ»
Πρωθυπουργοῦ.

ἀποκαλύψεις

τοῦ

τέως
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9.- ῎Ακρως ἀποκαλυπτικὰ εἶναι τὰ ὅσα ἐν συνεχείᾳ ὁ Κύριος
Μητσοτάκης ἐξέφερεν ἐπὶ τοῦ «σκοπιανοῦ». Φρονεῖ, ὅτι «δυστυχῶς καὶ ἡ
῾Ελλάδα µὲ τὴν ἀπόφασή της νὰ θέσει ὡς κυρίαρχη προτεραιότητα τῆς
ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς τὸ ὄνοµα τῶν Σκοπίων εἶχε γίνει καὶ αὐτὴ µέρος τοῦ
βαλκανικοῦ προβλήµατος»· ἀκόµη ὅτι «τὸ πιὸ µεγάλο λάθος τῆς πολιτικῆς µας
γιὰ τὰ Σκόπια, τὸ ὁποῖο προκάλεσε ὁ κ. Σαµαρᾶς, ἦταν ὅτι προτάξαµε τὸ ὄνοµα
(τῆς Μακεδονίας) καὶ θέσαµε σὲ δεύτερη µοῖρα τὸ κρίσιµο ἐθνικὸ θέµα τῆς
ἀποκήρυξης ἀπὸ τοὺς Σκοπιανοὺς τῶν ἰσχυρισµῶν τους περὶ τῆς ἀνύπαρκτης
σλαβικῆς µειονότητος στὴν ῾Ελλάδα»· πιστεύει, ὅτι «ἂν αὐτὸ µᾶς ἐδίδετο, εἶναι
βέβαιο ὅτι µὲ ἕνα σύνθετο ὄνοµα µὲ γεωγραφικὸ προσδιορισµὸ καὶ τὴν
τροποποίηση τῶν ἐπίµαχων ἄρθρων τοῦ Συντάγµατος - σύµβολα τότε δὲν εἶχε
ἀκόµα ἐµφανίσει ὁ Γκληγκόρωφ - θὰ ἐπετυγχάναµε µία ἐθνικὰ συµφέρουσα
λύση γιὰ τὴν ῾Ελλάδα»· καὶ ἀποκαλύπτει, ὅτι δὲν ἐφήρµοσεν ὡς
Πρωθυπουργὸς τὴν πολιτικὴν αὐτήν, διότι «µόνος µὲ µιὰ ὁριακὴ πλειοψηφία
στὴ Βουλὴ καὶ τὴν ἀνοιχτὴ ἀπειλὴ ἀπὸ τὴν ὁµάδα Σαµαρᾶ», δὲν εἶχε «χάριν
τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος» (καὶ ὑπενθύµισε σχετικῶς «τὸ συλλαλητήριο µὲ ἕνα
ἑκατοµµύριο ἀνθρώπους στὴ Θεσσαλονίκη τὴν 14η Φεβρουαρίου 1992») «ἄλλη
ἐπιλογή», διότι
«δυστυχῶς ἡ ὑπόλοιπη πολιτικὴ ἡγεσία, στὴν ὁποία
περιλαµβάνεται καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας ( :
Κωνσταντῖνος
Καραµανλῆς ), παρ᾽ ὅτι κατ᾽ ἰδίαν πίστευε, ὅτι τὸ θέµα τοῦ ὀνόµατος δὲν ἦταν
κυρίαρχο θέµα, δηµοσίως ἀρνήθηκε νὰ στηρίξει τὴν πολιτικὴ τῆς ἄµεσης λύσης
τοῦ προβλήµατος µὲ τὸ πακέτο Πινέϊρο».
Τούτων οὕτως ἐχόντων, δηλαδὴ ἀληθῶν ὑπολαµβανοµένων,
εἰλικρινῶς διερωτῶµαι, ἐὰν θὰ ἦτο ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐµφιλοχωρήσουν
περισσότεραι πλάναι καὶ µεγαλύτερα λάθη ἀπὸ τὴν ἀνοµολογουµένην ὑπὸ
τοῦ Κυρίου Μητσοτάκη θεώρησιν ὑπ᾽ αὐτοῦ ὡς ὑπευθύνου κυβερνήτου τῆς
χώρας τοῦ προβλήµατος τῶν Σκοπίων. Πράγµατι :

Οὐδεµία ὑπαιτιότης µᾶς βαρύνει διὰ τὸ σκοπιανόν.
10.- Κατὰ ποίαν λογικὴν ἡ ῾Ελλὰς ἔγινε µέρος τοῦ βαλκανικοῦ
προβλήµατος , ἁπλῶς καὶ µόνον διότι ἔθεσεν ὡς κυρίαρχη προτεραιότητα
τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς τὸ ὄνοµα τῶν Σκοπίων ; Πρόβληµα, διότι
προετάξαµε τὸ πρώτιστον καὶ οὐσιωδέστατον εἰς τὴν µετὰ τῶν Σκοπίων
διαφοράν µας ; ᾽Εὰν λοιπὸν γίνῃ µία κλοπή, εἶναι ὑπαίτιος ὁ νοικοκύρης, καὶ
γίνεται αὐτὸς µέρος τοῦ προβλήµατος, διότι ἀπετόλµησε, νὰ καταγγείλῃ τὴν
κλοπὴν καὶ νὰ ἀξιώσῃ ἀπὸ τὸν κλέπτην τὴν ἀπόδοσιν τοῦ κλαπέντος ; ∆ιότι
περὶ τῆς ἰδίας ἀπαραλλάκτως περιπτώσεως πρόκειται µὲ τὴν ἀναίσχυντον
ὑπὸ τῶν Σκοπίων νόσφισιν τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος τῆς Μακεδονίας. ᾽Εκτὸς
ἐὰν ὁ τέως Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ ἐπ᾽ αὐτοῦ ὁµόφρονές του πιστεύουν, ὅτι
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Σλάβοι, διαβάντες τὸν ∆ούναβιν καὶ ἐνσκήψαντες εἰς τὸν χῶρον τῆς
Βαλκανικῆς µόλις κατὰ τὰ τέλη τοῦ 6ου µὲ ἀρχὰς τοῦ 7ου µ.Χ. αἰῶνος,
ἀπέκτησαν δικαιώµατα ἐπὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος τοῦ ἑλληνικοῦ (δωρικοῦ)
φύλου τῶν Μακεδόνων, ποὺ τὸ ἐχρησιµοποίουν αὐτοὶ ἤδη ἀπὸ τῆς 2ας
χιλιετηρίδος π.Χ. ! Καὶ µάλιστα, χωρὶς κανεὶς ἀπὸ τοὺς Σλάβους αὐτοὺς ἢ
τοὺς ἀπογόνους των νὰ διεκδικήσῃ ποτὲ τὸ ὄνοµα αὐτὸ µέχρι καὶ τοῦ 1943 !
∆ιότι µόλις ἀπὸ τότε ἤρχισε δειλὰ-δειλὰ ἡ νόσφισις τοῦ ἑλληνικοῦ αὐτοῦ
ὀνόµατος, ὡς ἐθνικοῦ των πλέον ὀνόµατος, ὑπὸ ἀλλοφύλων. Καὶ βεβαίως
χρησικτησία ξένου ὀνόµατος δὲν νοεῖται, οὔτε φυσικὰ µὲ τὴν ἐπίκλησι
παρανόµου χρήσεώς του µόλις 50 ἐτῶν ἔναντι ἐξακολουθητικῆς, χωρὶς
διακοπήν, χρήσεως ἀπὸ τὸν δικαιοῦχον ἰδιοκτήτην ἐπὶ τέσσερις ἤδη
χιλιετηρίδες. Καὶ διότι εἶναι ἀδιανόητον νὰ φρονῇ οἱοσδήποτε, µὲ ἐξαίρεσιν
φυσικὰ τοὺς ἀνιστορήτους καὶ τοὺς ἐθνοπροδότας, τὰ ἐναντία, εἶναι
καταδήλως ἡµαρτηµένη καὶ ἀποτελεῖ σ φ ά λ µ α π ε λ ώ ρ ι ο ν ἡ δ η µ ο σ ί ω ς
διακηρυσσοµένη ἄποψις, ὅτι δῆθεν ἐξ ὑπαιτιότητός µας
ἐγίναµε... µέρος τοῦ βαλκανικοῦ προβλήµατος !

Οἱ ξένοι τὸ ἐδηµιούργησαν.
11.- ᾽Ανάγκη εἰλικρινείας. ᾽Εγίναµε πρόβληµα ὄχι ἐξ ἰδικῆς µας
ἐνεργείας ἢ ὑπαιτιότητος, ἀλλὰ διότι οἱ δῆθεν φίλοι, δῆθεν σύµµαχοι, δῆθεν
ἑταῖροι µας ἐφρόντισαν ἐµµανῶς καὶ ἐδηµιούργησαν, κατ᾽ οὐσίαν αὐτοί,
τεχνητῶς τὸ κυριολεκτικῶς ἀνύπαρκτον αὐτὸ θέµα εἰς βάρος µας. ∆ιότι, ἐὰν
ὅλοι αὐτοί, ἀκόµη καὶ χωρὶς θεώρησιν τῶν καθ᾽ ὑπόθεσιν
φιλικῶν,
συµµαχικῶν καὶ ἑταιρικῶν µεθ᾽ ἡµῶν δεσµῶν, ἠτένιζαν τὸ πρόβληµα µὲ
στοιχειώδη ἐντιµότητα καὶ εἰλικρίνειαν, θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ ἀποκλίνουν τῶν
ἱστορικῶν, ἐθνολογικῶν, γεωγραφικῶν, φυλετικῶν δεδοµένων καὶ θὰ
ἐδικαίωνον αὐθωρεὶ τὴν ῾Ελλάδα ἔναντι τοῦ ἰταµοῦ πλαστογράφου. ῾Ο
ὁποῖος καὶ θὰ ἀνεδιπλώνετο τότε ἐντὸς 24ώρου ! Οἱ δολιώτατοι ὅµως,
χ ά ρ ι ν ἰ δ ί ω ν ἀ π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ῶ ς σ υ µ φ ε ρ ό ν τ ω ν (διὰ νὰ ἀποκτήσουν
ἰδικά τους προγεφυρώµατα εἰς τὴν Βαλκανικήν, πρὸς ἀγριωτέραν
ἐκµετάλλευσίν της), καὶ ἄπιστοι δῆθεν φίλοι, δῆθεν σύµµαχοι καὶ δῆθεν
ἑταῖροι µας ὄχι µόνον δὲν δικαιώνουν, ἀλλὰ καὶ ἐµποδίζουν τὴν
αὐτοδύναµον, διὰ τοῦ «ἐµπάργκο» , ἰδικήν µας δικαίωσιν καὶ µᾶς πιέζουν
πρὸς τὴν ὁδὸν τοῦ ἐθνικοῦ ὀλέθρου καὶ τῆς ἐθνικῆς µας καταισχύνης
ἀφορήτως, ἰταµώτεροι αὐτοὶ καὶ τοῦ κ.Γκληγκόρωφ !
Αὐτὴν τὴν ψηλαφητὴν τῶν πραγµάτων ἀλήθειαν
ἀνέµενεν ὁ ῾Ελληνικὸς λαός, νὰ ἀκούσῃ ἀπὸ τὸ στόµα
τ ο ῦ τ έ ω ς Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ῦ τ ο υ , εὑρισκοµένου ἐπὶ τέλους τώρα ἐκτὸς
ἐπισήµων καθηκόντων, - ἐὰν ὑποτεθῇ, κάκιστα βεβαίως, ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν
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ἐπιτρέπεται νὰ ἐκτίθεται ὠµὴ ἐξ ἐπισήµων χειλέων ! Καὶ ὄχι νὰ
ἀποσιωπᾶται, καὶ ἡ ἀποσιώπησις αὐτὴ νὰ συνοδεύεται µάλιστα ἀπὸ
δηλώσεις αὐτοενοχῆς, ὅτι δῆθεν µὲ ἰδικήν µας ὑπαιτιότητα ἐγίναµε µέρος τοῦ
προβλήµατος τῆς Βαλκανικῆς !...

Τὸ

ψευδώνυµον
«Μακεδονία»
δηµιουργεῖ ὅλα τὰ
προβλήµατα.
12.- ᾽Απορρίψατε ἀπὸ τὴν σκοπιανὴν λεοντῆν τὸ ψευδώνυµον

«Μακεδονία» καὶ τότε ὅλα τὰ ἄλλα καταπίπτουν αὐτοµάτως. Οὔτε σκοπιανὴ
µειονότης ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους θὰ ἀνευρίσκεται, οὔτε τὰ ἐπίβουλα ἄρθρα
τοῦ Συντάγµατός των θὰ ἔχουν κανένα ἀντίκρυσµα, οὔτε ξένα σύµβολα (ὁ
ἥλιος τῆς Βεργίνας) θὰ εἶναι χρησιµοποιήσιµα. ῞Ολα αὐτὰ τροφοδοτοῦνται
ἀπὸ τὸ ὄνοµα, ἀπὸ τὴν νόσφισιν τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος Μακεδονία. ῾Ο
τέως Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ ὁµόφρονές του ξεκινοῦν ὅµως ἀνάποδα !
Φρονοῦν, ὅτι ἀρκεῖ ἡ ἐκ µέρους τῶν Σκοπίων ἀποκήρυξις τῶν ἰσχυρισµῶν
τους περὶ τῆς ἀνύπαρκτης σλαβικῆς µειονότητος εἰς τὴν ῾Ελλάδα, ὁπότε µὲ
ἕνα σύνθετο ὄνοµα µὲ γεωγραφικὸ προσδιορισµὸ καὶ τὴν τροποποίησι τῶν
ἐπιµάχων ἄρθρων τοῦ Συντάγµατός των θὰ ἐπετυγχάναµε µιὰ ἐθνικὰ
συµφέρουσα λύσι γιὰ τὴν ῾Ελλάδα . ᾽Αλλὰ µὲ τέτοια µεθόδευσι µόνον θὰ
αὐταπατώµεθα καὶ µόνον δυσµενεστέρα εἰς βάρος µας τροπὴ θὰ ἐλάµβανε
τὸ ζήτηµα.
Πράγµατι. ῾Η λύσις τοῦ συνθέτου ὀνόµατος, δηλαδὴ τοῦ ὀνόµατος
«Μακεδονία» συνοδευοµένου µὲ γεωγραφικὸν προσδιορισµόν , διδοµένη µὲ
τὴν συγκατάθεσιν καὶ τὴν συνυπογραφήν µας ἀσφαλῶς εἶναι ἡ χειροτέρα
ὅλων !
Π ρ ῶ τ ο ν , διότι ἀποτελεῖ ἱστορικόν ψεῦδος ἡ χρῆσις, ἔστω καὶ
συνθέτου µὲ τὴν λέξιν «Μακεδονία» ὀνόµατος δι᾽ ὁλόκληρον
τὴν σηµερινὴν ἐπικράτειαν τῶν Σκοπίων, ἀφοῦ µόνον τὸ ἕν
τρίτον περίπου αὐτῆς ἀπετέλει µέρος τῆς ἱστορικῆς (ἀρχαίας)
Μακεδονίας. Πῶς λοιπὸν θὰ χρησιµοποιῆται ὁ ὅρος αὐτὸς καὶ
διὰ τὰ ὑπόλοιπα δύο τρίτα τοῦ σηµερινοῦ ἐδάφους τῶν
Σκοπίων, τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ὑπῆρξαν «Μακεδονία» ;
∆ ε ύ τ ε ρ ο ν , διότι ἡ ἐπικράτεια τῶν Σκοπίων κατέχει µόνον τὸ 38
% περίπου (ἀκριβῶς 38,32 % ) τοῦ ἐδάφους τῆς ἱστορικῆς
Μακεδονίας, ἐνῷ τὸ µεῖζον, τὸ 52 % περίπου (ἀκριβῶς 51,57 %
), ἀποτελεῖ ἤδη τµῆµα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, τὸ δὲ
ὑπόλοιπον 10 % (ἀκριβῶς 10,11 % ) τῆς βουλγαρικῆς (βλ.
σχετικῶς τὸν συλλογικὸν τόµον ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ,4000 χρόνια
῾Ελληνικῆς ῾Ιστορίας καὶ Πολιτισµοῦ, ᾽Εκδοτικὴ ᾽Αθηνῶν, 1982,
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

16

σελ. 504). Κατὰ ποίαν ἑποµένως λογικὴν νὰ παραχωρηθῇ τὸ
ὄνοµα «Μακεδονία», ἔστω καὶ µετὰ συνθετικοῦ, εἰς κράτος,
ποὺ κατέχει µόλις τὸ 38 % τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας, καὶ
µάλιστα
κατὰ
παραχώρησιν
ἡµῶν,
ποὺ
κ α τ έ χ ο µ ε ν τ ὸ 5 2 % τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς περιοχῆς καὶ
ἑποµένως ἔ χ ο µ ε ν
καὶ
ἐκ
τούτου
µείζονα
δ ι κ α ι ώ µ α τ α εἰς χρῆσιν τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ὀνόµατος;
Τ ρ ί τ ο ν , διότι τὸ ὄνοµα διεκδικεῖται ἀπὸ τοὺς Σκοπιανοὺς τοῦ κ.
Γκληγκόρωφ ὄχι µόνον πρὸς προσδιορισµὸν τῆς χώρας των,
ἀλλὰ καὶ τῶν κατοίκων της, τῆς ἐθνότητός των ὡς
Μακεδονικῆς ! ᾽Αλλὰ ἀληθινοὶ Μακεδόνες εἰς τὸ κρατίδιον
τῶν Σκοπίων εἶναι µόνον οἱ ἐκεῖ ἐναποµείναντες ῞Ελληνες,
ἀνερχόµενοι κατὰ µὲν τὴν ὁµολογίαν καὶ αὐτοῦ τοῦ κ.
Γκληγκόρωφ εἰς ἑκατόν χιλιάδας (100.000), κατὰ δὲ τὴν Κυρίαν
Βιργινίαν Τσουδεροῦ εἰς συνέντευξίν της, ὅταν κατεῖχε τὴν
θέσιν ῾Υφυπουργοῦ τῶν ᾽Εξωτερικῶν εἰς τὴν κυβέρνησιν
ἀκριβῶς τοῦ Κυρίου Μητσοτάκη, εἰς διακοσίας πεντήκοντα
χιλιάδας (250.000), ἐνῷ διὰ τοὺς γνωρίζοντας ἐπιτοπίως τὰ
πράγµατα εἰς ἀκόµη περισσοτέρους, τοὺς ὁποίους ὅµως
῞Ελληνας, ἀληθινοὺς Μακεδόνας, περιέργως ἠγνόησεν ἐξ
ὁλοκλήρου ὁ Κύριος Μητσοτάκης εἰς τὴν ὁµιλίαν του καὶ
ἐξακολουθητικῶς ἀγνοοῦν καὶ ὅλοι οἱ πρὸς τὰς ἀπόψεις του
αὐτὰς συγκλίνοντες, δυστυχῶς δὲ καὶ ἡ ἐπίσηµος ῾Ελλάς !
Καὶ βεβαίως, Μακεδόνες δὲν εἶναι δυνατὸν ἐξ ὁρισµοῦ νὰ εἶναι οἱ
Σλάβοι τοῦ κ. Γκληγκόρωφ, διὰ λόγους στοιχειωδεστάτου
σεβασµοῦ τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας. Κατὰ ποίαν λοιπὸν λογικὴν
θὰ χαρακτηρίζωνται Μακεδόνες οἱ Σλάβοι αὐτοί, ἀλλὰ καὶ
αἱ λοιπαὶ ἐθνότητες, αἱ ὁποῖαι, κατὰ τὰς στατιστικὰς καὶ αὐτοῦ
τοῦ καθεστῶτος Γκληγκόρωφ, διαβιοῦν εἰς τὸ µωσαϊκὸν
ἐθνοτήτων, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν
λαὸν
τοῦ σηµερινοῦ
κρατιδίου τῶν Σκοπίων, καὶ µάλιστα καὶ ἡ πολυπληθεστέρα
ἐκ τούτων, δηλαδὴ ἡ ἀλβανική, ἡ ὁποία ἀνέρχεται περίπου εἰς
τὸ 35 µὲ 40 % τοῦ ὅλου πληθυσµοῦ ;
῎Εχει ὅµως τοιοῦτος χαρακτηρισµὸς συλλήβδην ὅλων τῶν κατοίκων
τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων ὡς «Μακεδόνων» καὶ τοῦτο τὸ
θετικὸν, ὅτι ἀποκαλύπτει περιτράνως τὸ πόσον ὑποκριτικὰ καὶ
ἀπατηλὰ καὶ ἄνευ ἀντικρύσµατος εἶναι τὰ κατὰ κόρον
διακηρυσσόµενα ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελλοµένους τὴν «νέαν
ἐποχὴν» («new age») παγκοσµίου τάξεως πραγµάτων, - αὐτοὺς
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τοὺς ἴδιους ἀκριβῶς, ποὺ συγκαταλέγονται εἰς τοὺς πλέον
λυσσαλέους ὑποστηρικτὰς τοῦ κ. Γκληγκόρωφ καὶ τῶν
ψευτοµακεδόνων του - περὶ δῆθεν σεβασµοῦ τῶν ἐθνικῶν
ἰδιαιτεροτήτων καὶ τῶν δικαιωµάτων τῶν µειονοτήτων !
Τ έ τ α ρ τ ο ν , διότι ἐάν ὅλοι αὐτοί, κατὰ βιασµὸν ἀπροσµαχήτων
ἐπιστηµονικῶν δεδοµένων, ἱστορικῶν-γεωγραφικῶν (ἀφοῦ
µόνον τὸ ἕν τρίτον τοῦ ἐδάφους τῶν Σκοπίων ἀνήκει εἰς τὴν
ἱστορικὴν Μακεδονίαν) καὶ ἐθνολογικῶν (ἀφοῦ ἀληθινοὶ
Μακεδόνες ἐκ τῶν κατοίκων τοῦ κρατιδίου εἶναι, ὡς
προεξετέθη,
µόνον
οἱ
ἐκεῖ
διαβιοῦντες
῞Ελληνες),
χαρακτηρίζωνται ὡς «Μακεδόνες», ἔστω µὲ τὴν προσθήκην
κάποιου συνθετικοῦ, δὲν θὰ ἀνακύπτῃ αὐτοµάτως, ἀκριβῶς
λόγῳ τῆς προσθήκης τοῦ συνθετικοῦ αὐτοῦ, εἰς τὴν συνείδησιν
τῶν οὕτω καλουµένων, µὲ τὴν συγκατάθεσιν καὶ τῆς ῾Ελλάδος
(προτρεποµένης ὑπὸ τοῦ ὁµιλητοῦ καὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ
ὁµοφρόνων του νὰ ἐνδώσῃ εἰς τὸ σύνθετον τοῦτο ὄνοµα !), ὁ
προβληµατισµός, ποῦ εὑρίσκονται ἐπὶ τέλους οἱ ἄλλοι, οἱ µὴ
καλυπτόµενοι ἀπὸ τὸ συνθετικόν, Μακεδόνες καὶ δὲν θὰ
γεννῶνται ἀναποτρέπτως διακαεῖς πόθοι καὶ ἐπιθυµίαι πρὸς
συνένωσιν µετ᾽ αὐτῶν, καὶ δὲν θὰ συντηρῆται ἔτσι αὐτοµάτως,
καὶ
µὲ
τῆς῾Ελλάδος
τὴν
συνυπογραφὴν(!),ἐκστρατεία
ἀλυτρωτισµοῦ εἰς βάρος µας, ἀφοῦ ἐµεῖς οἱ ῞Ελληνες κάτοικοι
τῶν βορείων ἐπαρχιῶν µας, µέχρι τοῦ Νέστου ποταµοῦ πρὸς
ἀνατολάς, ἢ καταγόµενοι ἐκ τῆς περιοχῆς αὐτῆς ὑπερηφάνως
φέροµεν, καὶ δὲν πρόκειται βεβαίως νὰ ἀπεµπολήσωµεν, καὶ τὸν
εἰδικώτερον
χαρακτηρισµόν
µας
ὡς
Μακεδόνων
;
᾽Αναποτρέπτως ναί ! ῾Οπότε, ἀφοῦ θὰ ὀνοµάζωνται καὶ µὲ τὴν
ἰδικήν µας συγκατάθεσιν «Μακεδόνες» καὶ αὐτοί, δὲν θὰ
ἔχουν πλέον οἱ Σκοπιανοὶ ἀνάγκην οὔτε τῶν σηµερινῶν
ἐπιβούλων ἄρθρων τοῦ Συντάγµατός των, οὔτε ἰσχυρισµῶν περὶ
ἰδικῆς των µειονότητος εἰς τὴν ῾Ελλάδα, διὰ νὰ ἀσκήσουν τότε
ἀλυτρωτικὴν εἰς βάρος µας πολιτικήν, ἀφοῦ φορεὺς αὐτῆς
ἀκατάλυτος θὰ εἶναι ἀµετακινήτως αὐτὸ τὸ ἀνεγνωρισµένον
καὶ ἀπὸ ἡµᾶς ἐπίσηµον καὶ διεθνοῦς χρήσεως ὄνοµά τους !
᾽Ιδοὺ λοιπὸν διατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ χειροτέρα ὅλων, ὅπως προεξετέθη,
δῆθεν
λύσις
τοῦ συνθέτου ὀνόµατος καὶ ἰδοὺ πόσον
καταδήλως κίβδηλον ἀποδεικνύεται τὸ ἐπισειόµενον
ἀντίκρυσµά της τῶν δῆθεν πρὸς ἡµᾶς παραχωρήσεων τῶν
Σκοπιανῶν διὰ τῆς ἐγκαταλείψεως τῶν ἐπιβούλων ἄρθρων
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τοῦ Συντάγµατός των καὶ τῶν ἰσχυρισµῶν τους περὶ ἰδικῆς
των µειονότητος εἰς τὴν ῾Ελλάδα !
Π έ µ π τ ο ν , εἰς περίπτωσιν συγκαταθέσεώς µας εἰς τὴν
γεωγραφικὴν ὀνοµασίαν τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων ὡς
«Μακεδονίας τοῦ Βαρδάρη» , δηλαδὴ τοῦ ᾽Αξιοῦ ποταµοῦ,
ὅπως µὲ τόσην ἀπερισκεψίαν προετάθη κατὰ τὸ παρελθόν,
τότε θὰ ἔχωµεν δικαιώσει ρητῶς τὴν ἀλυτρωτικὴν τῶν
Μακεδόνων τοῦ κ. Γκληγκόρωφ πολιτικήν, ἀφοῦ τὸ ὄνοµα τοῦ
κρατιδίου των θὰ περιλαµβάνῃ πλέον καὶ τὴν ἑλληνικήν µας
Μακεδονίαν, διασχιζοµένην µέχρι Θεσσαλονίκης (καὶ τοῦ
Αἰγαίου) ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ Βαρδάρη (σλαβικὴ ὀνοµασία τοῦ
᾽Αξιοῦ) ποταµοῦ ! –
Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῶν συνθέτων, µὲ γεωγραφικὴν
ἐπισήµανσιν, ὀνοµατοδοσιῶν ! Μόνον ἐθελουσία τύφλωσις ἐµποδίζει τὴν
παραθεώρησιν τῶν στοιχειωδῶν αὐτῶν ἀληθειῶν !...

Αἱ λοιπαὶ προκλήσεις τῶν Σκοπίων ἀτελέσφοροι.
13.- ᾽Ανάγκη σοβαρότητος. ∆ ὲ ν εἶναι τὰ ἐπίβουλα ἄρθρα τοῦ
σκοπιανοῦ
συντάγµατος, ο ὔ τ ε
ἡ ἐπίµονος, σταλινικῆς-τιτοϊκῆς
ἐµπνεύσεως, δηλητηριώδης ἐπὶ πεντηκονταετίαν ἤδη ἐναντίον τῆς ἐδαφικῆς
µας ἀκεραιότητος προπαγάνδα εἰς διεθνῆ κλίµακα (φυσικὰ, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι
εἶναι ρακένδυτοι, µὲ ξένον χρυσίον !) τῶν Σκοπίων, µὲ τὰ φληναφήµατα περὶ
ὑποδούλου (!) «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου» (πρόκειται περὶ τῆς ῾Ελληνικῆς µας
Μακεδονίας), προπαγάνδα ἀντιµετωπισθεῖσα ἐκ µέρους µας ἐγκληµατικῶς
ἀνοήτως, ἢ καὶ ἐθνοπροδοτικῶς, διὰ µόνης τῆς σιωπῆς µας, ο ὔ τ ε ἀκόµη ἡ
ἐσχάτως προστεθεῖσα πρόκλησις τῆς χρησιµοποιήσεως ἑλληνικῶν συµβόλων
(τοῦ ῾Ηλίου τῆς Βεργίνας) εἰς τὴν σηµαίαν τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ἀπὸ
τὰ ὁποῖα κινδυνεύει ἡ ῾Ελλάς ! ∆ιότι ἡ δυναµικότης τοῦ κρατιδίου εἶναι ἀπὸ
πάσης ἀπόψεως τόσον ἀµελητέα, ὥστε εἰς τοὺς αἰῶνας τοὺς ἅπαντας
οἱαδήποτε ἀναµέτρησίς των µαζί µας θὰ ὡδήγει µόνον εἰς τὴν ἐξαφάνισιν
τοῦ τεχνητοῦ αὐτοῦ καὶ θνησιµαίου δηµιουργήµατος ξένων συµφερόντων
καὶ διεθνοῦς ὑποκρισίας ! ᾽Αλλὰ καὶ χωρὶς σύγκρουσιν οἱ ψευδεπίγραφοι
Μακεδόνες µόνοι τίποτε δὲν θὰ ἠµποροῦσαν νὰ τελεσιουργήσουν εἰς βάρος
µας, οὔτε καὶ τὴν ὕπαρξί τους νὰ σηµειώσουν, ἐὰν δὲ ἐνέµενον εἰς τὴν
ἀνωτέρω τακτικήν των τῆς ἐποχῆς τοῦ ψυχροῦ πολέµου, θὰ παρεδίδοντο
ἀσφαλῶς εἰς τὴν χλεύην τῆς διεθνοῦς κοινωνίας, ἐκεῖ ὅπου µόνον εἶναι καὶ ἡ
θέσις των ὡς κοινῶν πλαστογράφων καὶ διεθνῶν ἀπατεώνων !
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῾Ο κίνδυνος πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀνάµιξιν καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τῶν
ξένων.
14.- ῾Ο κίνδυνος ἀνακύπτει µόνον ἀπὸ τὴν ἀνάµιξιν ξένων δυνάµεων
εἰς τὰ τῆς Βαλκανικῆς, ὅπως ἄλλωστε συνέβαινεν ἀνέκαθεν καὶ κατὰ τὸ
παρελθόν. Φυσικὰ ὄχι ἐξ ἀγαθοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ ἐκ στυγνῆς
ἰδιοτελείας, πρὸς δηµιουργίαν ἀφ᾽ ἑνὸς ἰδίων προγεφυρωµάτων πρὸς
ἀνετωτέραν καὶ ἀγριωτέραν ἐκµετάλλευσιν τῆς περιοχῆς, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου
ἰδίων σφαιρῶν ἐπιρροῆς εἰς τὸ πεδίον τοῦ διεθνοῦς τῶν ἰσχυρῶν δυνάµεων
ἀνταγωνισµοῦ. Καὶ ἡ ἀνάµιξις εἶναι ἀπροσχηµάτιστος.
῾Ο τέως Πρωθυπουργὸς ὡµίλησε διὰ τὴν γερµανικὴν ἐπιµονὴν εἰς
τὴν διάλυσιν τῆς Νοτιοσλαβίας. ῎Ηδη εἶναι ἐµφανεστάτη καὶ ἡ ἐπέµβασις τῶν
Η.Π.Α. ᾽Εκδηλουµένη, ὄχι µόνον ὑπὸ τὸν τύπον ἀπαραδέκτων, ἀπὸ ἀπόψεως
∆ιεθνοῦς ∆ικαίου, ἐπιστολιµαίων ὑποδείξεων καὶ ἐµµέσων ἐπιταγῶν τοῦ
Προέδρου των πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν µας, Πρωθυπουργόν, ὑποτίθεται,
ἀνεξαρτήτου χώρας, περὶ τῆς ἀκολουθητέας ἔναντι τῶν γειτόνων µας
πολιτικῆς (!) ( µᾶς συνιστοῦν συγκεκριµένως, ὡς γνωστόν, παράδοσιν ἄνευ
ὅρων ! )· ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἀποστολῆς στρατιωτικῆς δυνάµεως καὶ
ἀφθονεστάτου στρατιωτικοῦ ἐξοπλισµοῦ παντοίας φύσεως τοῦ κρατιδίου
τῶν Σκοπίων ! Καὶ ἐρωτᾶται, π ρ ὸ ς τ ί ἡ ἐκεῖ στρατιωτικὴ παρουσία ξένων,
ἐξ ἄλλης ἠπείρου (!), καὶ ὁ ἀλόγιστος αὐτὸς ἐξοπλισµὸς ἑνὸς ἀσηµάντου καὶ
οἰκονοµικῶς ἐξηθλιωµένου, κυριολεκτικῶς ρακενδύτου κρατιδίου ; ᾽ Α π ὸ
π ο ι ο ὺ ς κινδυνεύει ἡ ἀκεραιότης τοῦ κρατιδίου τούτου, διὰ νὰ ἀνακύπτῃ ἡ
ἀνάγκη τοιαύτης συνδροµῆς πρὸς αὐτό, ὅταν εἶναι δεδοµέναι αἱ ἔναντί του
φιλειρηνικαὶ διαθέσεις ὅλων τῶν γειτόνων του, καὶ µάλιστα τῆς ῾Ελλάδος,
ἐπανειληµµένως σαφέστατα καὶ πανηγυρικῶς διακηρυχθεῖσαι ; ∆ὲν
ἀποµένει ἔτσι δυστυχῶς παρὰ µόνον µία ὀδυνηρά, διὰ τὴν περίπτωσιν τῆς
φιλειρηνικῆς χώρας µας, ἀπάντησις : Τ ὰ Σ κ ό π ι α σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι
στρατιωτικῶς καὶ ἐξοπλίζονται, διὰ νὰ καταστοῦν
ἀ π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ὸ ς ἀ π ο σ τ α θ ε ρ ο π ο ι η τ ι κ ὸ ς π α ρ ά γ ω ν εἰς
τὴν Βαλκανικήν, ἡ σηµερινὴ διάταξις τῆς ὁποίας καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὰ
σχέδια καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τῶν ἐπαγγελλοµένων τὴν «νέαν ἐποχὴν» τῆς
παγκοσµίου τάξεως πραγµάτων. Καὶ ἐπειδὴ οἱ ἀφανεῖς, ἀλλὰ πασίγνωστοι
(!), ἐποχούµενοι εἰς τοὺς κολοσσιαίους πολιτειακοὺς ὀργανισµούς, ὅπως αἱ
Η.Π.Α., ἡ Μεγάλη Βρεταννία, ἡ Γερµανία, ἡ Γαλλία, καὶ χρησιµοποιοῦντες
αὐτούς, ἐρήµην βεβαίως τῶν οἰκείων λαῶν, εἰς ὑπηρέτησιν τῶν ἀνόµων
παντοίων, ὄχι µόνον ἀναγκαίως οἰκονοµικῶν, συµφερόντων των,
ὑπολογίζουν πολὺ καὶ εἰς τὴν χειραγώγησιν τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώµης,
ὥστε νὰ ἀποφύγουν ἀνεξελέγκτους ἀντιδράσεις της, ἐπενδύουν πάντοτε τὰ
κακόβουλα ἐνεργήµατά των καὶ µὲ κ α λ ύ π τ ρ α ς ἰ δ ε ο λ ο γ ι κ ά ς ! ᾽Εξ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

20

οὗ καὶ ἡ ἀνάγκη, ἐπὶ τοῦ προκειµένου, ὅπως διαιωνίσουν τὸ σταλινικὸν
ἐφεύρηµα τῆς Μακεδονίας, ὡς δυστυχοῦς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὑποτελοῦς,
δῆθεν, περιοχῆς, ἀποκτώσης µόνον τώρα, ἐπὶ τέλους, τὴν ἰδιαιτέραν
κρατικὴν της ὀντότητα ! Τὸ κατάπτυστον τοῦ ἐγχειρήµατος ἀνακύπτει καὶ µὲ
µόνον τὸ καταλυτικὸν ἐρώτηµα : ᾽Αλήθεια, διατί, ὅταν ἡ ῾Ελλὰς
µεταπολεµικῶς ὑφίστατο φοβερὰν ἔνοπλον ἐπίθεσιν, ἀκριβῶς πρὸς
πραγµατοποίησιν καὶ τοῦ σταλινικοῦ αὐτοῦ προγράµµατος, ὅλοι οἱ σήµερον
κοπτόµενοι ὑπὲρ τῆς «Μακεδονίας» τοῦ κ. Γκληγκόρωφ δῆθεν φίλοι, δῆθεν
σύµµαχοι καὶ δῆθεν ἑταῖροι µας, δὲν συνέτρεξαν τότε τὸν Στάλιν, ἀλλ᾽
ἀντιθέτως ἐβοήθησαν τὴν ἀµυνοµένην ῾Ελλάδα πρὸς ἀπόκρουσιν τῆς
ἐπιβουλῆς ; ∆ὲν ἐνδιαφέρει βεβαίως τοὺς ἐπιβούλους, ὅτι ἡ ὑπ᾽ αὐτῶν
χρησιµοποιουµένη ἤδη εἰς τὴν περίπτωσίν µας ἰδεολογική των καλύπτρα
εἶναι δ ι ά τ ρ η τ ο ς . ῎Ετσι δὲν ἐνοχλοῦνται ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸ ἐξωφρενικόν
τοῦτο : τὸ ἔλασσον ( τὸ 38 % τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας, ποὺ κατέχουν ἤδη
τὰ Σκόπια ), ἀφοῦ αὐτὸ µόνον θὰ ἔχῃ, καὶ µὲ τὴν ἐπιδιωκοµένην ἰδικήν µας
συγκατάθεσιν καὶ ὑπογραφήν, τὸ κρατικὸν ὄνοµα «Μακεδονία» ( ἔστω µὲ
συνθετικόν ! ), νὰ ἐπιζητῇ νὰ ἀπορροφήσῃ τὸ µεῖζον (52 % καὶ 10 %, ποὺ
ἀποτελοῦν ἤδη τµήµατα τῆς ῾Ελληνικῆς καὶ Βουλγαρικῆς, ἀντιστοίχως,
ἐπικρατείας, ὡς προεξετέθη), ἐναντίον µάλιστα τῆς θελήσεως τῶν κατοίκων
τοῦ κατὰ 14 % µείζονος (52 % ἐν σχέσει πρὸς 38 % ) τµήµατος τῆς
Μακεδονίας µας, ὅπως καὶ ὁ τέως Πρωθυπουργὸς διετράνωσε, µὲ τὴν
ἀναφοράν του εἰς τὸ συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὸ ἕνα περίπου
ἑκατοµµύριον Μακεδόνων, ποὺ προσῆλθον εἰς αὐτό ! Αὐτὰ διὰ τοὺς
ἐπιβούλους δὲν ἔχουν σηµασίαν. Τοὺς ἀρκοῦν τὰ προσχήµατα, µὲ τὴν σκέψιν,
ὅτι οἱ λαοὶ τόσον εὔκολα ἐξαπατῶνται καί, κυρίως, τόσον εὔκολα ξεχνοῦν !
᾽Αλλὰ α ἱ π ο λ ι τ ι κ α ὶ ἡ γ ε σ ί α ι , ο ἱ π α ν τ ο ί α ς φ ύ σ ε ω ς
ταγοί
µας,
πῶς
παραθεωροῦν
τὰς
ἀνωτέρω
στοιχειωδεστάτας ἀληθείας ; ...

῾Η στάσις τῆς πολιτικῆς µας ἡγεσίας.
15.- ῎Οχι, δὲν τὰς παραθεωροῦν ! ∆ι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ τέως
Πρωθυπουργός «ἀναγνωρίζει», ὅτι φοβούµενος «ἐθνικὸν διχασµόν»,
ἠκολούθησε τὴν ἐθνικῶς ἐνδεδειγµένην ἐπὶ τοῦ σκοπιανοῦ πολιτικήν, «χωρὶς
νὰ τὴν πιστεύῃ» ! Μολονότι µάλιστα καὶ σύµπας ὁ πολιτικὸς κόσµος, ὅπως
ἐτόνισε, «συµπεριλαµβανοµένου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας ( :
Κωνσταντίνου Καραµανλῆ )», δὲν ἐπίστευε καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἀκολουθουµένην
πολιτικήν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐτόλµα νὰ φανερώσῃ τὴν ἐναντίωσίν του !
Καὶ ὡς πρὸς µὲν τὸν τότε Πρόεδρον τῆς ∆ηµοκρατίας, τὸν Κύριον
Κωνσταντῖνον
Καραµανλῆν,
τὸ
πρᾶγµα
καθίσταται
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κατανοητόν. ᾽Εν ὄψει ὁλοκλήρου τοῦ πολιτικοῦ του παρελθόντος καὶ τῆς
στάσεως, τὴν ὁποίαν ὡς ὑπεύθυνος Κυβερνήτης τῆς χώρας ἐτήρησε κατὰ
καιροὺς ἐπὶ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἐθνικῶν µας θεµάτων, οὐδεὶς θὰ ἀνέµενε
τὶ τὸ διάφορον. ᾽Αλλά καὶ διότι ὁ ἴδιος δὲν ἀπέκρυπτε τὰς ἐπὶ τοῦ
προκειµένου ἀπόψεις του, αἱ ὁποῖαι καὶ διέρρεον ἐξ ἀκριτοµυθιῶν κατὰ
καιροὺς διαφόρων ἐπισκεπτῶν καὶ συνοµιλητῶν του, οἱ ἐκ τῶν ὁποίων
µάλιστα αὐτοχαρακτηριζόµενοι - καίτοι πρὸ πολλοῦ ἔπαυσαν, ὅπως
ἀποδεικνύουν τὰ λεγόµενα καὶ τὰ καµώµατά τους, νὰ εἶναι – «ἀριστεροὶ»
καὶ ἀνελύοντο κάθε φορὰ, ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας τῶν ἀπόψεών του αὐτῶν, καὶ
εἰς ἐµετικὰς πρὸς τὸν γηραιὸν συντηρητικὸν πολιτικὸν καὶ, ὑποθέτω,
ἀπροκλήτους ὑµνωδίας !
∆ιὰ τὸν π ο λ ι τ ι κ ὸ ν ὅµως κ ό σ µ ο ν ἐγείρονται κολοσσιαῖα
ἐρωτήµατα, ὄχι µόνον πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ συνταγµατικῆς κυρίως τάξεως.
Πράγµατι, εἶναι π ρ ω τ ά κ ο υ σ τ ο ς ὄχι ἡ ὁµολογία - διότι χρέος τοῦ
άληθοῦς δηµοσίου ἀνδρὸς εἶναι νὰ προβαίνῃ καὶ εἰς ὁµολογίας, δηλαδὴ εἰς
ἔκθεσιν ἢ παραδοχὴν καὶ ἐπιβλαβῶν δι᾽ ἑαυτὸν περιστατικῶν - ἀλλὰ τὸ
ἀνοµολογούµενον
γεγονός,
δηλαδὴ
ἡ
περίπτωσις
Πρωθυπουργοῦ
ἀκολουθοῦντος
ἐπὶ
σοβαρωτάτου
ἐ θ ν ι κ ο ῦ θ έ µ α τ ο ς π ο λ ι τ ι κ ή ν , εἰς τὴν ὁποίαν οὔτε ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ
οὔτε ὁ λοιπὸς πολιτικὸς κόσµος, συµπεριλαµβανοµένου τοῦ Προέδρου τῆς
∆ηµοκρατίας, πιστεύει ! ∆ιότι στοιχειῶδες χρέος τοῦ πολιτικοῦ εἶναι νὰ
πράττῃ µόνον αὐτὰ, τὰ ὁποῖα πιστεύει, διότι τότε µόνον ἠµπορεῖ νὰ εἶναι
καὶ ἀποτελεσµατικός. Μήπως, λοιπόν, ὁ Κύριος Μητσοτάκης δὲν ηὐτύχησεν
εἰς τὴν ἐθνικήν µας πολιτικὴν ἐπὶ τοῦ σκοπιανοῦ, ἀκριβῶς διότι δὲν
ἐπίστευεν ὁ ἴδιος, καὶ µαζί του, ὡς λέγει, καὶ ὁ λοιπὸς πολιτικὸς κόσµος, εἰς
αὐτὴν ; ᾽Ενῷ, ἐὰν νοµίζῃ, ὅτι δὲν ἠµπορεῖ νὰ ἐφαρµόσῃ τὴν πολιτικήν, εἰς
τὴν ὁποίαν πιστεύει, ὁ πολιτικὸς ὀφείλει νὰ παραιτηθῇ, ἀποκαλύπτων
καὶ τὸν λόγον τῆς παραιτήσεως· ὄχι µόνον χάριν ἐνηµερώσεως τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ
καὶ διὰ τὴν τόνωσιν, ἐξ ἀφορµῆς ἀκριβῶς τῆς κορυφαίας πράξεως τῆς
παραιτήσεως, τοῦ προβληµατισµοῦ, πρὸς στάθµισιν ὅλων τῶν παραµέτρων τοῦ
συγκεκριµένου προβλήµατος καὶ οὕτως ἀσφαλῆ τῆς ἀκολουθητέας τελικῶς
ἐπ᾽αὐτοῦ πολιτικῆς χάραξιν. Πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ὅµως ὁ τέως Πρωθυπουργὸς
ἐν προκειµένῳ δὲν ἔπραξε. -

Πλήρης διάστασις λαοῦ καὶ πολιτικοῦ κόσµου.
16.- ᾽Αλλὰ διατὶ δὲν παρῃτήθη καὶ δὲν ἠκολούθησε τὴν πολιτικήν,
εἰς τὴν ὁποίαν ἐπίστευε καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ἐπὶ τέλους καὶ ὁ λοιπὸς πολιτικὸς
κόσµος,
συµπεριλαµβανοµένου
τοῦ
Προέδρου
τῆς
∆ηµοκρατίας
(:Κωνσταντίνου Καραµανλῆ), «κατ᾽ ἰδίαν» συνεφώνει, ὅπως λέγῃ ; ∆ιότι,
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ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος, ἐφοβεῖτο «ἐθνικὸν διχασµόν» ! ᾽Εθνικὸς ὅµως διχασµὸς διὰ
πολιτικήν, ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁµοφωνεῖ ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσµος, ἀσφαλέστατα δὲν
νοεῖται !
῾Ο τέως Πρωθυπουργὸς βαπτίζει κακῶς ὡς ἐθνικὸν τὸν διχασµόν,
τὴν διάστασιν τῶν ἐπὶ τοῦ «Μακεδονικοῦ» ἀπόψεων τοῦ λαοῦ ἐν τῷ συνόλῳ
του ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ τοῦ πολιτικοῦ κόσµου ἀφ᾽ ἑτέρου· ἀφοῦ δακτυλοδεικτεῖ ἐπὶ
τοῦ προκειµένου, µνηµονεύων καὶ ἀναφερόµενος ρητῶς εἰς τὸ
συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης, τὸν ῾Ελληνικὸν λαόν ! Τὸν ῾Ελληνικὸν,
λοιπόν, λαὸν ἐφοβοῦντο ὁ ἴδιος καὶ σύµπας ὁ λοιπὸς πολιτικὸς κόσµος,
συµπεριλαµβανοµένου τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, ὅταν ἀπέφευγον νὰ
ἀποκαλύψουν δηµοσίως τὰς ἀπόψεις των ὡς πρὸς τὴν ἐπὶ τοῦ προκειµένου
ἀκολουθητέαν πολιτικήν, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ µόνον ἐπίστευον ! ῞Οµως δὲν
ἀπέφευγον µόνον τὴν ἀποκάλυψιν, ἀλλὰ καὶ διεκήρυσσαν, πρὸς τὸν λαὸν
ἀκριβῶς, ρητῶς τὰ ἀντίθετα ! ῞Οπως, ὅταν εἰς τὰς κοινοβουλευτικὰς
συνελεύσεις τοῦ τότε κυβερνῶντος κόµµατος τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας
ἐλαµβάνετο ὁµοφώνως ἀπόφασις περὶ ἐµµονῆς εἰς τὴν ἄρνησίν µας
παραχωρήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος τῆς Μακεδονίας, ἁπλοῦ ἢ καὶ ἐν
συνθέσει, πρὸς τὸν κ.Γκληγκόρωφ καὶ ἠπείλει µάλιστα ὁ νῦν ᾽Αρχηγός της
Κύριος Μιλτιάδης῎Εβερτ, ὅτι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ παρῃτεῖτο καὶ αὐτοῦ
τοῦ βουλευτικοῦ του ἀξιώµατος· ἤ, ὅταν τὰ ἴδια διεκηρύσσοντο καὶ εἰς τὸ
ΠΑ.ΣΟ.Κ., καὶ ἀπὸ τὰ ἐν τῇ Βουλῇ κόµµατα - τότε δὲν ὑπῆρχε ἡ «Πολιτικὴ
῎Ανοιξη» - µόνον τὸ Κ.Κ.Ε. ἐτήρει ἐφεκτικήν, ὄχι ὅµως κραυγαλέως (ὄχι
καθαρά, ναὶ νὰ παραχωρήσουµε τὸ ὄνοµα !), στάσιν, προφανῶς δέσµιον τῆς
κατὰ τὸ παρελθὸν ἐπὶ τοῦ θέµατος πολιτικῆς του. ῍Ας σηµειωθῇ, ὅτι καὶ
κατὰ τὰς τελευταίας ἐθνικὰς βουλευτικὰς ἐκλογὰς ὅλα τὰ κόµµατα, µὲ
αἰδήµονα τὴν σιωπὴν καὶ πάλιν µόνον τοῦ Κ.Κ.Ε., εἰς τὰς πρὸς τὸν λαὸν
διακηρύξεις των, ᾽Αρχηγῶν καὶ στελεχῶν των, µόνον ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς
θέσεως ἐπὶ τοῦ σκοπιανοῦ, καὶ µάλιστα ρητῶς, ἐτάσσοντο. ∆ὲν ὑπῆρχεν
ἑποµένως - µὲ ἀφετηρίαν πάντοτε τὰ δεδοµένα τῆς ὁµιλίας τοῦ Κυρίου
Μητσοτάκη κίνδυνος «ἐθνικοῦ διχασµοῦ», ἀλλὰ µόνον κίνδυνος
ἀποκαλύψεως, ὅτι ὁ π ο λ ι τ ι κ ὸ ς κ ό σ µ ο ς ε ἰ ς τ ὴ ν ὁ λ ό τ η τ ά
τ ο υ , ἀφ᾽ ἑνὸς, µὲ τὰς δηµοσίας διακηρύξεις του ἐψεύδετο πρὸς τὸν
ἑλληνικὸν λαόν, καὶ, ἀφ᾽ ἑτέρου, µὲ τὰ ὅσα πράγµατι ἐφρόνει δὲν ἐξέφραζεν
ἐπὶ τοῦ προκειµένου τὸν ἑλληνικὸν λαόν !
῾Η ἐπισήµανσις αὐτή, ἀντλουµένη ἐξ αὐτῶν τῶν ὁµολογιῶν τοῦ
τέως Πρωθυπουργοῦ, εἶναι ἐξόχως σηµαντικὴ καὶ σήµερον. ∆ιότι
ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ πολιτικὸς κόσµος µὲ τὰ ὅσα πρεσβεύει (χωρὶς καὶ νὰ τὰ
λέγῃ!) ἐπὶ τοῦ θέµατος εὑρίσκεται, ὡς πρὸς αὐτό, εἰς ἀταξίαν νοµιµοποιήσεώς
του πλέον ἔναντι τοῦ λαοῦ, στερούµενος τοιαύτης ! Συνακολούθως προκύπτει,
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ὅτι κανένας ἀπολύτως δὲν νοµιµοποιεῖται εἰς ἀλλαγὴν τῆς ἐπὶ τοῦ
σκοπιανοῦ πολιτικῆς µας, κινουµένης ἐπὶ τῆς ἐθνικῶς ἀξιοπρεποῦς µέχρι
στιγµῆς γραµµῆς, ἀφοῦ κοινῶς ἀνοµολογεῖται (διὰ τοῦ φόβου τοῦ πολιτικοῦ
κόσµου νὰ ὑποστηρίξῃ εὐθέως καὶ ἀνοικτὰ ἐναντίας θέσεις ! ), ὅτι ὁ
ἑλληνικὸς λαὸς εἰς τὴν συντριπτικήν του πλειονοψηφίαν, περίπου
παµψηφίαν, καµµίαν παραχώρησιν τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος τῆς
Μακεδονίας, ἁπλοῦ ἢ ἐν συνθέσει, δὲν ἀποδέχεται ! Καὶ ἐὰν πρόκειται νὰ
σεβασθοῦµε τὸ Σύνταγµά µας (ἄρθρον 1 §§ 2 καὶ 3), ἡ θέλησις τοῦ λαοῦ καὶ
µόνον πρέπει νὰ κατισχύῃ· διότι ἄλλως θὰ πρόκειται περὶ ἀντισυνταγµατικοῦ
πραξικοπήµατος!...

Τὸ προταθὲν δηµοψήφισµα.
17.- ῎Ετσι ἀποδεικνύεται καὶ πόσον ὀρθὴ καὶ σκόπιµος ὑπῆρξεν ἡ
ὑπόδειξις τοῦ γράφοντος, ἤδη διὰ τῆς δηµοσίας δηλώσεώς του τῆς 10ης ᾽Ιουνίου
1993, περὶ τῆς ἀνάγκης διεξαγωγῆς δηµοψηφίσµατος ἐπὶ τοῦ σκοπιανοῦ
θέµατος, µὲ τὴν ἐπίκλησιν, - ἐν ὄψει διαφαινοµένης ἔκτοτε τάσεως πρὸς
εὔσχηµον (µὲ τὴν λεοντῆν συνθέτου ὀνόµατος) ἀπεµπόλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ
ὀνόµατος τῆς Μακεδονίας, - ὅτι καµµία Κυβέρνησις δὲν ἔχει τὸ δικαίωµα, νὰ
δεσµεύσῃ τὸ ῎Εθνος ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ αὐτοῦ σηµείου, ἀλλὰ καὶ τὴν εὔλογον
προσδοκίαν, ὅτι τοιοῦτο δηµοψήφισµα θὰ ἐνεδυνάµωνεν οὐσιαστικῶς καὶ
τὴν Κυβέρνησιν (τοῦ Κυρίου Μητσοτάκη, τότε) κατὰ τοὺς χειρισµούς της
ἔναντι τῶν ἐπιβούλων ξένων, δηµιουργῶν κατ᾽ οὐσίαν τοῦ προβλήµατος, µὲ
τὴν καθολικὴν ἄρνησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ δεχθῇ οὐσιαστικῶς τὸν
ἐθνικόν του ἀκρωτηριασµόν· ἄρνησιν, ποὺ ἀναµφισβητήτως ἤθελε προκύψει
ἀπὸ τὸ δηµοψήφισµα, ὅπως ἄλλωστε ἔχει ἤδη καταδειχθῆ µὲ τὰς γνωστὰς
µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὰς ἀντιδράσεις τοῦ
ὁποίου καὶ ἀνοµολογεῖται ἤδη, ὅτι ἐφοβεῖτο ὁ πολιτικός µας κόσµος ! ᾽Αλλὰ
καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὰς φοβεῖται. ᾽Αφοῦ καὶ τώρα, εἰς τὸ χεῖλος
κυριολεκτικῶς ἀπεριγράπτου ἐθνικῆς ταπεινώσεως καὶ ἐθνικοῦ ὀλέθρου, ἐπὶ
τοιούτου κεφαλαιώδους καὶ ζωτικοῦ διὰ τὸν ῾Ελληνισµὸν θέµατος
δηµοψήφισµα δὲν γίνεται, καίτοι ὑπάρχει ἀκόµη καιρὸς !...

῾Ο λαὸς ἀρνεῖται τὴν συνθηκολόγησιν.
18.- Καὶ δὲν γίνεται, ἁπλούστατα διότι θὰ καταδειχθῇ περιτράνως,
ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειονοψηφίαν του, παµψηφίαν
σχεδόν, ἀρνεῖται τὴν ταπείνωσιν, ἀρνεῖται τὴν συνθηκολόγησιν ἔναντι
ἐπιβούλων, ἀρνεῖται τὴν ἀπεµπόλησιν τοῦ ἱεροῦ ὀνόµατος τῆς Μακεδονίας
µας, ἀρνεῖται νὰ πτύσῃ εἰς τὴν µνήµην ἀπροσµετρήτων µαρτύρων καὶ
ἡρῴων, ἐπὶ τέσσαρας ἤδη χιλετηρίδας καὶ πλέον, προµάχων τῆς ἑλληνικῆς
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µόνον, καὶ οὐδενὸς ἄλλου, Μακεδονίας καὶ τοῦ ἀσυγκρίτου µεγαλείου, τὸ
ὁποῖον τὸ πνεῦµα της προσνέµει εἰς τὴν ῾Ελληνικήν µας Πατρίδα. Καὶ, ἀφοῦ
τὴν ἐτυµηγορίαν αὐτὴν προδήλως φοβεῖται ὁ πολιτικός µας κόσµος,
ἀνακύπτουν κ ρ ι σ ι µ ώ τ α τ α ἐ ν π ρ ο κ ε ι µ έ ν ῳ ἐ ρ ω τ ή µ α τ α :
Πῶς συνέβη νὰ φρονῇ ἐπὶ τοῦ θέµατος, ὡς ἀνοµολογεῖται, τὰ
ἀντίθετα πρὸς τὴν παµψηφίαν σχεδὸν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ; Καὶ διατὶ δὲν
στέργει νὰ ἐµµείνῃ ὁλοψύχως εἰς τὴν ἐθνικῶς ἐπιβαλλοµένην καὶ ἐπὶ τέλους
πανδήµως ἀξιουµένην ἀνένδοτον ὑπὲρ τῶν δικαίων µας ἐπὶ τοῦ σκοπιανοῦ
πολιτικήν ; ῎Εχει ὁ πολιτικὸς µας κόσµος ἀνοµολογήτους ἐπὶ τοῦ
προκειµένου, ἢ καὶ ἄλλων ἐθνικῶν µας θεµάτων, δεσµεύσεις ; Καὶ ἔναντι
ποίων ; Καὶ πρὸς ποῖον σκοπὸν ἀνελήφθησαν οἱ δεσµεύσεις αὐτές ;

Αἱ δεσµεύσεις. ᾽Εγχώριοι ὄχι.
19.- Περὶ ἐγχωρίων βεβαίως δεσµεύσεων δὲν θὰ πρόκειται, ἀφοῦ
ἑνιαία εἶναι ἡ θέλησις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τῆς ὁποίας ἡ παράβασις
προδιαγράφεται. Εἶναι, ἐξ ἄλλου, κατανοητόν, ὅτι ἀπὸ µικρὰν χώραν, ὡς ἡ
῾Ελλάς, ἄσκησις πλήρως ἀνεξαρτήτου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς δὲν εἶναι δυνατή τὰ ἀντίθετα ἀνάγονται εἰς τὴν σφαῖραν εὐτελοῦς δηµοκοπίας. ῞Οπως δὲ
πάντοτε, ἔτσι καὶ σήµερα ὑπάρχουν ἀναµφισβητήτως αἱ δεσµεύσεις, αἱ
ὁποῖαι ἀπὸ τὴν διεθνῆ συγκυρίαν περιστάσεων ἐπιβάλλονται. Καὶ αἱ ὁποῖαι
ἀναµφισβητήτως ὑπαγορεύουν ὑπὸ συνθήκας ὁµαλάς διαµόρφωσιν ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς τοῦ ἐφικτοῦ, ὡς µόνης ἐθνικῶς εὐπροσώπου καὶ ἐπιβεβληµένης.
∆ιότι βεβαίως, ὅπως παντοῦ, καὶ εἰς τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τὰ ἀνέφικτα
µέσα εἶναι ἀτελέσφορα καὶ δὲν προάγουν ἐφικτὰς καὶ πραγµατοποιησίµους
λύσεις.

῾Η πολιτικὴ τοῦ «ἐφικτοῦ». ῾Η ῾Ελλὰς θῦµα ἐπιθέσεως. Τὸ ἐκ
τῆς ῾Ιστορίας της καθῆκον.
20.- ῞Οµως ἐν προκειµένῳ οὔτε ἦτο ποτέ, οὔτε καὶ εἶναι, ἀκόµη καὶ
σήµερα, ἀνέφικτος ἡ ἄσκησις τῆς µόνης ἐθνικῶς ἐπιβαλλοµένης πολιτικῆς, τῆς
ἀνενδότου δηλαδὴ παραφυλακῆς τῶν ἀναµφισβητήτων καὶ ἀπαραγράπτων
δικαίων µας καὶ τῶν ἐθνικῶν µας συµφερόντων. ᾽Αλλὰ καὶ ἐὰν ὑποτεθῇ τὸ
ἀντίθετον, κατὰ τίποτε δὲν ἐνισχύεται ἡ ἄποψις τῶν συνθηκολόγων. ∆ιότι ἡ
προκειµένη περίπτωσις διαφέρει οὐσιωδῶς ἄλλων, κατὰ τὰς ὁποίας θὰ ἦτο
ἐνδεχοµένως νοητὴ καὶ ἐθνικῶς ἐπιτρεπτὴ ἄσκησις πολιτικῆς τοῦ ἐφικτοῦ .
Καὶ διαφέρει, διότι αἱ συνθῆκαι δὲν εἶναι σήµερον ὁµαλαί, συνήθεις.
Σήµερον ἡ ῾Ελλὰς δὲν ζητεῖ τίποτε καὶ ἀπὸ κανένα. Καὶ ἐν τούτοις
ὑφίσταται
ἀπροκάλυπτον
ἐπίθεσιν
ἐπὶ
ὅλων
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ἀ ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς τ ῶ ν ἐ θ ν ι κ ῶ ν τ η ς θ ε µ ά τ ω ν . ῎Αλλοι ζητοῦν
ἀπὸ τὴν ῾Ελλάδα ! Καὶ τῆς ζητοῦν, ἐπὶ τοῦ προκειµένου, νὰ ἀπεµπολήσῃ τὴν
῾Ιστορίαν της, νὰ ἀπαρνηθῇ τὸ ζωντανώτερον καὶ κραταιότερον ἀνὰ τοὺς
αἰῶνας τµῆµα τοῦ ἐθνικοῦ της εἶναι , νὰ παραδώσῃ αὐτὴν τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς
της. Τ ώ ρ α
ἡ
῾Ελλὰς
ὑφίσταται
ἐπίθεσιν
καὶ
ἀ µ ύ ν ε τ α ι ἐ ν α ν τ ί ο ν ἐ π ι θ έ σ ε ω ς ἄ λ λ ω ν ! ᾽Επιθέσεως, ἂς
ἐπαναληφθῇ, τὴν ὁποίαν ἐχάλκευσαν καὶ συντηροῦν οἱ ἐπισήµως φερόµενοι
ὡς φίλοι καὶ σύµµαχοι καὶ ἑταῖροι µας (ὅλα αὐτὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν),
ἀντάξιοι συνεχισταὶ ἐπὶ τοῦ προκειµένου τῆς πανσλαβιστικῆς ἀρχικῶς καὶ
σταλινικῆς ἀκολούθως ἐναντίον τῆς Μακεδονίας µας ἐπιβουλῆς.
᾽Αλλά, ὁ σ ά κ ι ς ἡ ῾ Ε λ λ ὰ ς ἀ µ ύ ν ε τ α ι , κάθε φορὰ ποὺ
ὑφίσταται ξένη ἐπίθεσι, ο ὐ δ έ π ο τ ε π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ί ζ ε ι τ ὴ ν
ἄµυνάν ἢ τὴν πολιτικήν της εἰς τὰ πλαίσια τοῦ
ἐ φ ι κ τ ο ῦ . Αὐτὸ διδάσκει ἡ ῾Ιστορία µας τεσσάρων καὶ πλέον
χιλιετηρίδων. Καὶ ἡ σχετικῶς πρόσφατος ! ∆ιότι, ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ
ὡδηγούµεθα ἀπὸ τὴν πολιτικὴν τοῦ ἐφικτοῦ , τότε δὲν θὰ ὑπῆρχον π.χ. οὔτε
Θερµοπῦλαι, οὔτε Σαλαµίς, οὔτε 1821, οὔτε ἀπελευθερωτικὴ ἐξόρµησις τοῦ
1912-1913, οὔτε βορειοηπειρωτικὸν ἔπος (1940), οὔτε ἔπος τῶν Μακεδονικῶν
ὀχυρῶν καὶ τῆς Κρήτης (1941), οὔτε τίποτε ! ᾽Αφοῦ ἡ λογικὴ τοῦ ἐφικτοῦ θὰ
µᾶς ἀπέκλειε καὶ τὴν σκέψιν ἀκόµη νὰ ἀντιπαρατεθοῦµε, ἀντιστοίχως, πρὸς
τὸ πανίσχυρον Περσικὸν κράτος, ἢ τὴν κραταιὰν ᾽Οθωµανικὴν
Αὐτοκρατορίαν, συνεπικουρουµένην µάλιστα ἀπὸ τὴν φοβερὰν ῾Ιερὰν
Συµµαχίαν, ἤ τὴν φασιστικὴν ᾽Ιταλίαν καὶ τὴν χιτλερικὴν Γερµανίαν ( ὅταν
ὁλόκληρος ἡ Εὐρώπη εἶχεν ὑποκύψει σχεδὸν ἀµαχητὶ ἐνώπιόν των ), κλπ.,
κλπ... ᾽Αντίκειται ἑποµένως εἰς αὐτὸ τὸ ἐθνικόν µας παρελθόν, εἰς τὴν
ἱστορικήν µας παράδοσιν χιλιετηρίδων, εἶναι ἐθνικῶς ἀνεπίτρεπτος ἄσκησις
πολιτικῆς δῆθεν τοῦ
ἐφικτοῦ , κ α τ ὰ
κυριολεξίαν
δὲ
σ υ ν θ η κ ο λ ο γ ή σ ε ω ς , ἐπὶ τοῦ σκοπιανοῦ προβλήµατος, ἐπὶ θέµατος
δηλαδὴ ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἡ ῾Ελλὰς ἀµύνεται.

῎Εγκαιροι ἐπισηµάνσεις πρὸς ὑπευθύνους.
21.- Μὲ ἀφετηρίαν ἀκριβῶς τὰς ἀπροσµαχήτους αὐτὰς ἀληθείας
ἔγραφον ἐγκαίρως καὶ ἐπανειληµµένως πρὸς κατ᾽ ἐξοχὴν ὑπευθύνους, τὴν
30ὴν Μαρτίου 1993 πρὸς τὸν τότε Πρωθυπουργὸν Κύριον Κωνσταντῖνον
Μητσοτάκην καὶ τὴν 6ην ∆εκεµβρίου 1993 πρὸς τὸν τότε καὶ νῦν
Πρωθυπουργὸν Κύριον ᾽Ανδρέαν Παπανδρέου, µεταξὺ ἄλλων, κ α ὶ τὰ
ἀκόλουθα :

« ᾽Εὰν ἡ οἰκειοποίησις ἀπὸ τὰ Σκόπια τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος τῆς
Μακεδονίας ἢ παραγώγων του, ἡ χρῆσις ἑλληνικῶν συµβόλων
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κλπ. ἀποτελοῦν - καὶ ὄντως ἀποτελοῦν - ἄµεσο κίνδυνο γι᾽
αὐτὴ τὴν ἐθνική µας ἀκεραιότητα καὶ ἀσφάλεια, τότε ἡ µ ό ν η
ἐπιτρεποµένη
καὶ
ἐπιβαλλοµένη
ἀ π ά ν τ η σ ι ς ἐκ µέρους τῆς ῾Ελλάδος εἶναι ἕνα ἀποφασιστικὸ
καὶ ἀµετάκλητο «ΟΧΙ» ἔ ν α ν τ ι π ά ν τ ω ν . ∆ιότι, ἂς µὴ
ἀπατώµεθα : τὸ «ΟΧΙ» µας θὰ ἀπευθύνεται πρὸς ἐκείνους, ποὺ
ὑποκινοῦν καὶ στηρίζουν τὰ Σκόπια, σ᾽ αὐτοὺς ποὺ µὲ τὴν
πολιτικὴ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» θέλουν νὰ ἐγκαταστήσουν
ἄβουλο προτεκτορᾶτο στὰ βόρεια σύνορά µας, ὄργανο διαρκὲς
ἀνόµων στὴν βαλκανικὴ ἐπιδιώξεών τους...᾽Αφοῦ µόνοι οἱ
ψευδοµακεδόνες τῶν Σκοπίων µόνον τὴν θυµηδία προκαλοῦν ὡς
ἀπειλὴ εἰς βάρος µας, τοὺς ἀρκεῖ ἡ περιφρόνησί µας γιὰ τὴν
ὁλοσχερῆ ἐξουδετέρωσί τους...
῾Εποµένως, στὴν ἐπίθεσι ποὺ ὑφιστάµεθα, ἔχουµε ἐθνικὸ χρέος
ὑπέρτατο νὰ ἀντιτάξουµε ὡς σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η ἄ µ υ ν α τὴν
κατηγορηµατικὴ ἄρνησί µας : ῾Η ῾Ελλὰς δὲν ἀναγνωρίζει, οὔτε
πρόκειται ποτὲ νὰ ἀναγνωρίσει, κράτος οἰκειοποιούµενο τὸ
ἑλληνικὸ ὄνοµα τῆς «Μακεδονίας» ἢ τὰ παράγωγά του, ἢ
ἑλληνικὰ σύµβολα. Μὲ ὅλες τὶς ἐντεῦθεν συνέπειες ( ὁριστικὸ
κλείσιµο τῶν συνόρων, ἄρνησι συµµετοχῆς σὲ κάθε διεθνῆ
ὀργάνωσι ἢ συνάντησι, ποὺ θὰ συµµετέχει τὸ ψευδεπίγραφο
κρατίδιο, κλπ ). Καὶ θὰ θεωρήσει κάθε ἀναγνώρισι τέτοιου
κράτους ἀπὸ τρίτους ὡς µὴ φιλικὴ ἔναντί της ἐνέργεια. ∆ὲν
δέχεται δὲ κανένα ἐπὶ τοῦ θέµατος συµβιβασµό.
Αὐτὰ εἶναι καὶ τ ὰ µ ό ν α ε ἰ ρ η ν ι κ ὰ εἰς τὴν διάθεσίν µας µέσα.
∆ιὰ τὰ ὁποῖα καὶ κανένας δὲν θὰ νοµιµοποιεῖται, οὔτε θὰ
δικαιοῦται νὰ µᾶς µεµφθῇ. Θὰ ἀνήκει δὲ εἰς τοὺς ἄλλους νὰ
ἀναµετρήσουν τὶς συνέπειες τῆς ἰδικῆς µας ἐπὶ τοῦ προκειµένου
ἀποφασιστικότητος».

῾Ο «κίνδυνος» διµερῶν ἀναγνωρίσεων.
22.- Καὶ προσέθετα, ἐγκαίρως, εἰς τὰ ἀνωτέρω :
Τὸ συνήθως ἐπαναλαµβανόµενο, ὅτι ἡ ἐκ µέρους µας ἄρνησις κάθε
συµβιβασµοῦ θὰ ὁδηγήσῃ σὲ διµερεῖς ἀπὸ τρίτους
ἀναγνωρίσεις τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων µὲ τὸ ὄνοµα
«Μακεδονία», δὲν ἔχει καθόλου τὴν σηµασία, ποὺ τοῦ
ἀποδίδεται. ∆ιότι εἶναι χιλιάκις προτιµώτερη ἡ ἀναγνώρισι
ἀπὸ τρίτους µὲ ἰδική µας ἐναντίωσι, ὁπότε ὅµως ἡ
ἀναγνωρίζουσα χώρα θὰ εὑρεθῇ στὴν δυσάρεστη θέσι, νὰ εἶναι
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

27

ὑποχρεωµένη ἔναντί µας νὰ δικαιολογήσῃ τὰ ἱστορικῶς,
φυλετικῶς, ἐθνολογικῶς, γεωγραφικῶς, ὡς ἀνωτέρω,
ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ ἀπολογῆται γιὰ τὴν µὴ φιλικὴ ἔναντί µας
ἐνέργεια, παρὰ νὰ προσφέρουµε ἐµεῖς, µὲ τὴν ἰδική µας
ἐνδοτικότητα στὸν ἀδήλου περιεχοµένου συµβιβασµό, τὴν ἄφεσι
ἁµαρτιῶν στοὺς ἐπιβούλους, µὲ ἐπικρεµαµένη ἐπὶ πλέον τὴν εἰς
βάρος τῆς ἐθνικῆς καὶ ἐδαφικῆς µας ἀκεραιότητος ἀπειλήν καὶ
µὲ τὴν ἰδική µας τοῦ λοιποῦ συγκατάθεσι καὶ συνυπογραφή !
Καὶ αὐτὰ ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι κατηγορηµατικῶς
διαδηλουµένη ἀποφασιστικότης µας ἀναγκαίως θὰ
προβληµατίσῃ ἐντονώτερον τοὺς τρίτους καὶ ἀσφαλῶς θὰ
καταστήσῃ δυσχερέστερες ἢ καὶ θὰ ἀποτρέψῃ διµερεῖς
ἀναγνωρίσεις».

῾Ο «κίνδυνος» διεθνοῦς «ἀποµονώσεώς» µας.
23.- Καὶ συνέχιζα :
«῾Ως πρὸς τόν, ἐπίσης, διατυπούµενο, κίνδυνο

διεθνοῦς
ἀποµονώσεως τῆς χώρας, καὶ αὐτὸς εἶναι ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ῶ ς
ἀ ν ύ π α ρ κ τ ο ς , ἀ λ λ ὰ κ α ὶ ἀ β λ α β ή ς ! Πρέπει νὰ
συνειδητοποιήσουµε τὴν ἀποκρυπτοµένη συνήθως ἀλήθεια, ὅτι
δὲν εἶναι ἡ ῾Ελλάς, ποὺ ἔχει ἀνάγκη τὴν Εὐρώπη, ἀλλ᾽
ἀντιθέτως ἡ Εὐρώπη ἔχει, καὶ µάλιστα γιὰ πάρα πολλοὺς
λόγους, ἀνάγκη τὴν ῾Ελλάδα ! Θὰ εἶναι ἑποµένως πολὺ
ὀδυνηρὴ καὶ ἡ σκέψις ἀκόµη διεθνοῦς ἀποµονώσεώς µας. ∆ιότι,
ἀκόµη καὶ οἱ ἐπίβουλοι, ἀκριβῶς διότι γνωρίζουν ἔστω
στοιχειωδῶς τὴν ῾Ιστορία, ἔχουν συνείδησι τῆς ἀληθείας, ὅτι τὸ
δίκαιο εἶναι µὲ τὸ µέρος µας καὶ ἁπλῶς, πρὸς ὑπηρέτησι ἰδίων
συµφερόντων, παίζουν µὲ τὴν ἰδική µας παροιµιώδη
ἐνδοτικότητα καὶ ὑποχωρητικότητα ! Καὶ δὲν πρόκειται νὰ µὴν
ἀναµετρήσουν τὰ συµφέροντά τους, ὅταν ἀναλογισθοῦν, ὅτι ἡ
προτίµησις Σκοπίων ἔναντι ῾Ελλάδος µόνον συµφέρουσα γι᾽
αὐτοὺς δὲν προβάλλει ! Καί, ἐπὶ τέλους, ἔχουµε καὶ ἄλλο
παράδειγµα ἀπὸ τὴν σύγχρονη, µεταπολεµική, διεθνῆ ζωή : ῾Η
διεθνὴς ἐπὶ σειρὰ δεκαετιῶν ἀποµόνωσις τοῦ κράτους τοῦ
᾽Ισραὴλ τελικῶς δὲν τὸ ἔβλαψε· ἀντιθέτως τὸ ὠφέλησε, διότι
συνέτεινε περισσότερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο στὴν ἐθνικὴ
συσπείρωσι τοῦ ἱστορικοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἰσχυροποίησί του...».
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Συµφέρει τὴν ῾Ελλάδα ἡ ἐξαφάνισις τοῦ τεχνητοῦ κρατιδίου.
24.- Καὶ κατέληγον :
«Τέλος, ὡς πρὸς τὸ διατυµπανιζόµενο πολλαχόθεν, ὅτι συµφέρει εἰς
τὴν ῾Ελλάδα ἡ ὕπαρξις τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ἂς µοῦ
ἐπιτραπῇ ἡ ἁπλῆ ἐπισήµανσις : ῾Η ὕπαρξις αὐτοῦ τοῦ κρατιδίου,
καὶ µάλιστα µὲ τὸ ὄνοµα «Μακεδονία» ἢ παράγωγά του, θὰ
ἀποτελεῖ θρυαλλίδα καὶ διαρκῆ κίνδυνον εἰς τὰ βόρεια σύνορά
µας. Καὶ βεβαίως δὲν πρόκειται τέτοιο κρατίδιο, µὲ τέτοια
ἱστορία γενεθλίων του, νὰ γίνῃ ποτὲ δορυφόρος, ὅπως µὲ
πολλὴν ἀφέλειαν πιστεύεται, ἢ ἁπλῶς σύµµαχός µας.
᾽Αντιθέτως, συµφέρει ἀναµφισβητήτως καὶ τὴν ῾Ελλάδα ἡ
ἐξαφάνισις τοῦ τεχνητοῦ αὐτοῦ κρατιδίου. Π ρ ῶ τ ο ν , διότι
θὰ ἀπαλλαγοῦµε ἔτσι ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω διαρκῆ ἀπειλή.
∆ ε ύ τ ε ρ ο ν , διότι τὸ ψεῦδος στὴ διεθνῆ ζωή, ἐν προκειµένῳ
στὴν βαλκανική, µὲ τεχνητὸ κρατίδιο δεκτικὸ νὰ γίνῃ
προτεκτορᾶτο
πρὸς
θεραπεία
τῶν
συµφερόντων
ἐξωβαλκανικῶν δυνάµεων, µόνον καλὸ δὲν πρόκειται νὰ κάνῃ.
Καὶ τ ρ ί τ ο ν , διότι ἡ ῾Ελλὰς δὲν θὰ κινδυνεύσῃ ἀπὸ ἐνδεχόµενη
διάλυσι τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ· ἀφοῦ ἡ προσθήκη µερικῶν
ἐκταρίων γῆς εἰς τὶς γειτονικές µας χῶρες (᾽Αλβανία,
Βουλγαρία, κυρίως) δὲν πρόκειται βεβαίως νὰ τὶς καταστήσῃ
περισσότερο ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν χώρα µας ἀπὸ ὅ,τι ἤδη εἶναι,
ἐὰν καὶ εἰς τὸν βαθµὸν ποὺ εἶναι. ᾽Ανεξαρτήτως τοῦ ὅτι, σὲ
περίπτωσι
διαλύσεως,
ἔχει
καὶ
ἡ
῾Ελλὰς
ἀναµφισβήτητα ἱστορικὰ δικαιώµατα κατὰ
τὴν διανοµὴν τοῦ ἐδάφους τοῦ κρατιδίου
αὐτοῦ».

Καµµία διεθνὴς συγκυρία δὲν µᾶς ἐπιβάλλει υἱοθέτησιν
πολιτικῆς ἐθνικῆς µειοδοσίας.
25.- Εἶναι δεδοµένον, ὅτι ἡ ὑποδειχθεῖσα κατὰ τὰ ἀνωτέρω πρὸς
κατ᾽ ἐξοχὴν ἁρµοδίους, ὑπευθύνως, δι᾽ αὐτὸ καὶ ὄχι δηµοσίως [ ἀκριβῶς πρὸς
ἀποφυγὴν
τῆς
προγραµµατισµένως
ἐκσφενδονιζοµένης
ἀπὸ
ρυπαρογράφους, ὑπηρέτας τοῦ ᾽Επιβούλου ᾽Ανθελληνικοῦ Σχεδιασµοῦ,
συνήθους µοµφῆς, ὅτι πρὸς µόνην τὴν... αὐτοπροβολήν µου ἀποσκοπῶ µὲ
πᾶν ὅ,τι λέγω ἢ πράττω, - φαίνεται, ὅτι εἰς αὐτοὺς ἡ ἔννοια τοῦ ἐθνικοῦ
καθήκοντος εἶναι ἄγνωστος ! ], πολιτικὴ ἐπὶ τοῦ Σκοπιανοῦ δὲν ἠκολουθήθη.
᾽Αλλὰ καὶ ἐδῶ ποὺ ἐφθάσαµεν τώρα, δηλαδὴ παρὰ τὰ ἔκτοτε ἐπελθόντα
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(διµερεῖς ἀναγνωρίσεις τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, κλπ.), φρονῶ, ὅτι αἱ
ἀνωτέρω θέσεις δὲν ἀπώλεσαν ἀκόµη ἐξ ὁλοκλήρου τὴν πρακτικήν,
πολιτικήν, χρησιµότητά των, δι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ παρατίθενται. Κυρίως
ὅµως καταδεικνύουν κατὰ τρόπον ψηλαφητόν, ὅτι καµµία διεθνὴς συγκυρία
δὲν µᾶς ἐπέβαλλε, οὔτε µᾶς ἐπιβάλλει, ἐν ὄψει τῆς ἐθνικῆς κρισιµότητος τοῦ
ζητήµατος διὰ τὴν Πατρίδα µας καὶ ὁλόκληρον τὸν ῾Ελληνισµόν, νὰ
ἀκολουθήσωµεν πολιτικὴν ἐθνικῆς µειοδοσίας (τὰ πράγµατα πρέπει νὰ
λέγωνται µὲ τὸ ὄνοµά τους !) ἐπὶ τοῦ σκοπιανοῦ. ῾Εποµένως, ἐκ τοιαύτης
ἀφετηρίας δέσµευσις τοῦ πολιτικοῦ κόσµου τῆς χώρας, διὰ νὰ ἀποβλέπῃ εἰς
ἀντίθετον πρὸς τὴν θέλησιν τῆς παµψηφίας σχεδὸν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπὶ
τοῦ προκειµένου πολιτικήν, ἀ ν τ ι κ ε ι µ ε ν ι κ ῶ ς δ ὲ ν ὑ π ά ρ χ ε ι !

∆εσµεύσεις ἔναντι ξένων ;
26.- Τούτων δεδοµένων, δηλαδὴ ἀποκλειοµένων τῶν ἐγχωρίων
δεσµεύσεων, λόγῳ κοινῶς ἀναγνωριζοµένης σχεδὸν ὁµοθύµου ἀξιώσεως τοῦ
῾Ελληνικοῦ λαοῦ, ὅπως ἐµµείνωµεν εἰς τὴν ἐθνικῶς ἐπιβαλλοµένην ἐπὶ τοῦ
σκοπιανοῦ πολιτικὴν, ἀλλὰ καὶ µὴ νοουµένων ἀντικειµενικῶς ἐµποδίων ἢ
δεσµεύσεων εἰς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς ἐξ αἰτίας διεθνοῦς συγκυρίας τῶν
περιστάσεων, τὸ ἀνωτέρω τεθὲν ἐρώτηµα καθίσταται ὀδυνηρότερον. ∆ιότι
ἀναγκαίως περιορίζεται εἰς τὸν προβληµατισµόν, µήπως ἡ ἐπὶ τοῦ θέµατος,
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων κρισίµων ἐθνικῶν µας προβληµάτων, διαφαινοµένη
ἐνδοτικότης τοῦ πολιτικοῦ κόσµου τῆς χώρας ἔχει ἀλλοδαπὴν τὴν
προέλευσιν, µήπως ὀφείλεται εἰς ξένας ὑπαγορεύσεις, πρὸς τὰς ὁποίας καὶ
ἐπιδεικνύεται σπουδὴ πρὸς συµµόρφωσιν !

Αἱ ξέναι ἐπεµβάσεις.
27.- ∆ιὰ τοὺς στοιχειωδῶς ἐνηµέρους καὶ µή ἐθελοτυφλοῦντας
πάντοτε ὑπῆρχον ξέναι ἐπεµβάσεις πρὸς ποδηγέτησιν τῆς ἐξωτερικῆς µας
πολιτικῆς. ᾽Εὰν αὐτὸ ἀποτελῇ τὸν κανόνα, διαχρονικῶς µάλιστα
ἐπαληθευόµενον, δι᾽ ὅλα τὰ ἥσσονος ἰσχύος καὶ µικρὰ κράτη, εἰς τὴν
περίπτωσιν τῆς ῾Ελλάδος αἱ ξέναι ἐπεµβάσεις, ἀκόµη καὶ εἰς τὰ ἐσωτερικά
µας, ὑπῆρξαν κατὰ καιροὺς ὠµαὶ καὶ ἀπροκάλυπτοι, µὲ βαρύτατον πάντοτε
εἰς βάρος τῶν ἀληθινῶν συµφερόντων µας τίµηµα. Καὶ αἱ ξέναι αὐταὶ, πρὸς
ὑπηρέτησιν τῶν ἑκάστοτε συµφερόντων τοῦ ἐπεµβαίνοντος πάντοτε,
ἐπεµβάσεις πρὸς ἀνθρώπους γίνονται καὶ δι᾽ ἀνθρώπων τὰ ὑπαγορευόµενα
ἐπιτελοῦνται καὶ τὰ προσδοκώµενα εὐδοκιµοῦν. Οὐσιαστικῶς ὅµως εἰς τοῦτο
συµβάλλουν καὶ ἀνθρώπινοι ἀδυναµίαι καὶ φιλοδοξίαι, συνοδευόµεναι
ἐνίοτε ἀπὸ ὑπερεκτίµησιν - ὁσάκις συντρέχει καὶ ἐθνικὴ εὐαισθησία - τῶν
ἰδίων ἱκανοτήτων ἀποτροπῆς ἀπευκταίων ἐνδεχοµένων, τῶν ἐθνικῶς
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δυσαρέστων, καὶ παραγνώρισιν συγχρόνως τῆς λαϊκῆς σοφίας αἰώνων, ὅτι ὁ
κατήφορος εἰς τοῦ κακοῦ τὴν σκάλα σταµατηµὸ δὲν ἔχει !

Αἱ ἡγεσίαι κατασκευάζονται.
28.- Καὶ τὸ ἐπισειόµενον, οὐσιαστικῶς δι᾽ ἐθνικὰ παραστρατήµατα,
δέλεαρ εἶναι βεβαίως ἰσχυρότατον. ᾽Εκφράζεται εἰς τὸν κανόνα, ὅτι, κατ᾽
ἐξοχὴν εἰς τὰς ἡµέρας µας, α ἱ ἡ γ ε σ ί α ι , α ἱ π ο ι κ ί λ α ι ἡ γ ε σ ί α ι , δ ὲ ν
ἀναδεικνύονται ἀξιολογικῶς, ἀλλὰ κατασκευάζονται.
᾽Εὰν αὐτὸ συµβαίνῃ εἰς χώραν µεγάλην, τὴν βορειοαµερικανικὴν
συµπολιτείαν, ὅπως ὁ ἀείµνηστος Πρόεδρός της ᾽Αϊζενχάουερ ( µὴ
ἐπαγγελµατίας πολιτικός, δι᾽αὐτὸ καὶ ) δὲν ἐδίστασε νὰ τονίσῃ, µὲ τὰς
καταγγελίας του διὰ τὸ στρατιωτικο-βιοµηχανικὸν σύµπλεγµα τῶν Η.Π.Α.,
κατὰ πολλαπλασίως µείζονα λόγον ἰσχύει διὰ τὴν µικρὰν µας ῾Ελλάδα. Καὶ
δὲν πρόκειται περὶ ὑποθέσεως ! ∆ιότι :
α) ὁ ῾Ελληνικὸς λαὸς δὲν λησµονεῖ τὴν ἐναντίον τῆς ἰσχυούσης
συνταγµατικῆς τάξεως, µὲ τὴν ἐπίκλησιν τῆς περιφήµου
θεωρίας τοῦ
κηπουροῦ, εὐνοιοκρατικὴν ἀνάδειξιν Πρωθυπουργοῦ καὶ ἐκβιαστικὴν µὲ τὸν
τρόπον αὐτὸν ὑπόδειξίν του ὡς ἀρχηγοῦ κόµµατος, διαδόχου ἀποβιώσαντος
σεµνοῦ καὶ ἀναµφισβητήτου πατριωτισµοῦ πολιτικοῦ, ὅταν µάλιστα τούτων
προηγήθη περίφηµον µνηµόνιον περὶ κλεισίµατος τοῦ Κυπριακοῦ, ὑπόσχεσις,
ἡ ὁποία καὶ ἀκολούθως ἐξεπληρώθη !
β) Εἶναι ἀκόµη αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐνυπογράφως πλέον, µὲ ἄρθρα καὶ
βιβλία εὐρέως κυκλοφοροῦντα, ἔρχονται εἰς τὴν δηµοσιότητα περὶ
ἐνεργηµάτων ( ὑποτελείας καὶ ὑποταγῆς ἔναντι τῶν ξένων, ἐθνικῶς, κατὰ
τὸν ἐπιεικέστερον χαρακτηρισµὸν, ἀπαραδέκτων ) πολιτικῶν µας ἀνδρῶν, οἱ
ὁποῖοι ὅµως δὲν αἰσθάνονται κἂν τὴν ἀνάγκην ( ὑποχρέωσιν ἔναντι τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖον ἐπὶ τέλους ἐκπροσωποῦν ) οὔτε εἰς ἁπλῆν
διάψευσιν νὰ προέλθουν, ἐπιτείνοντες ἔτσι καὶ αὐτοὶ τὴν ἐπὶ τοῦ προκειµένου
σύγχυσιν. ᾽Ενῷ συγχρόνως ἑδραιοῦνται αἱ ὑπόνοιαι, ὅτι περὶ
προγραµµατισµένης ἐκστρατείας, κινουµένης ὑπὸ ξένων πρακτόρων,
πρόκειται πρὸς ἐκφοβισµὸν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἵνα, ἐν ὄψει τῶν εὐθέως
καταµαρτυρουµένων εἰς βάρος τῶν πολιτικῶν µας, χωρὶς οὐδενὸς οὔτε τὴν
ἁπλῆν διάψευσιν, ὑποκύψῃ οὗτος τελικῶς εἰς τὴν µοῖραν του, ἐντόνως
ἐπισηµαινοµένου, ὅτι αὐτὴ ἀπὸ ἄλλους καθορίζεται καὶ εἰς τίποτε δὲν ὠφελεῖ
οἱαδήποτε ἐναντίωσις !...
γ) Εἶναι καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ πολιτικὴ δὲν ἀποτελεῖ πλέον πεδίον
ἁµίλλης
ἀληθῶς
κατηξιωµένων
προσωπικοτήτων,
ἀξιολογικῶς
ἀναδεικνυοµένων
λόγῳ
µορφώσεως,
φωτεινῆς
ἐπαγγελµατικῆς
ἀναδείξεως, ἐξέχοντος ἤθους καὶ ἀδαµαντίνου χαρακτῆρος. ᾽Αφοῦ τοιαῦται
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προσωπικότητες θλιβερῶς σπανίζουν ἤδη εἰς τὸν χῶρον τῆς πολιτικῆς, ὅπου,
ἀντιθέτως, ἀναδεικνύονται, ἀκόµη καὶ εἰς ἀνώτατα ἀξιώµατα, ὄχι µόνον
ἄξιοι, ἀλλὰ καὶ ἀχαρακτήριστοι µετριότητες, πενιχροτάτης µορφώσεως καὶ
στενοτάτου πνευµατικοῦ καὶ διανοητικοῦ ὁρίζοντος· ὅπως, καταγέλαστοι
ὑβρισταί, περιφέροντες δηµοσίως ὑπὸ τὴν γενικὴν θυµηδίαν τὴν πεφυσιωµένην
τραγικὴν ἡµιµάθειάν των· ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἦσαν προηγουµένως ἄγνωστοι,
ὅπως οἱ ἴδιοι ἀνοµολογοῦν, ἀκόµη καὶ εἰς τὸν θυρωρὸν τῆς πολυκατοικίας
των· ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι λόγῳ ἀδυναµίας θελήσεως ἢ πνευµατικῆς ἀνεπαρκείας
οὔτε ἕν πανεπιστηµιακὸν δίπλωµα δὲν κατώρθωσαν ποτὲ νὰ ἀποκτήσουν καὶ
ἐν τούτοις διεκδικοῦν νὰ µᾶς κυβερνήσουν· ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν
ἀνεπάγγελτοι καὶ ἐπέλεξαν ἁπλῶς τὴν πολιτικὴν σταδιοδροµίαν ὡς τροφόν
ἑαυτῶν καὶ τῶν οἰκείων των· ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἀπέφυγαν δολίως ἢ καὶ
ἐξηγόρασαν (!) καὶ αὐτὴν τὴν στράτευσιν, δηλαδὴ τὴν ἐκπλήρωσιν καὶ αὐτοῦ
τοῦ ἐκ τοῦ Συντάγµατος πρωτίστου καὶ ὑψηλοτέρου ὅλων τῶν πρὸς τὴν
Πατρίδα καθηκόντων, ἐπαιρόµενοι µάλιστα µερικοὶ ἐξ αὐτῶν ἀναισχύντως
καὶ προκλητικῶς καὶ δι᾽ αὐτήν των τὴν λιποταξίαν· ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι
τρόφιµοι ( ὑποκείµενοι ἐκ τούτου καὶ εἰς τὰς προσταγάς των ) µυστικῶν καὶ
παραµυστικῶν ὀργανώσεων, σωµατείων καὶ ἀδελφάτων, τὰ ὁποῖα δὲν
προκαλοῦν µόνον τὴν θλιβεράν, διὰ τὸ ἀνθρώπινον κατάντηµα ( : τὸ
ἐξευτελιστικὸν λειτουργικόν , εἰς τὸ ὁποῖον ὑπόκεινται, καὶ τὰς δεσµεύσεις,
εἰς τὰς ὁποίας ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς οἱ µυούµενοι ὑποβάλλονται ! ), θυµηδίαν τῶν
νουνεχῶν, ἀλλὰ καὶ θητεύουν ἀποδεδειγµένως εἰς ξένα, ὄχι ἑλληνικά,
συµφέροντα, µὲ τὴν ἀνεπιφύλακτον ὑποταγὴν εἰς τὰ ξένα κέντρα τῶν ἐν λόγῳ
ὀργανώσεων, πληττοµένης οὕτως εὐθέως καὶ προκλητικῶς παραβιαζοµένης,
διὰ τοιαύτης συµµετοχῆς, τῆς πρωτίστης καὶ οὐσιωδεστάτης ὑποχρεώσεως
τοῦ πολιτικοῦ, ὅπως ἐνεργῇ καὶ διάγῃ ἐν πλήρει διαφανείᾳ, ἀποκλειοµένης
τῆς συµµετοχῆς του εἰς µυστικάς, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐξ ὁρισµοῦ, τοὐλάχιστον διὰ
τὴν συντριπτικὴν πλειονοψηφίαν τοῦ λαοῦ, ὑπόπτους παρασυναγωγάς·
ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἁπλῶς θλιβεροὶ µισθωµένοι ὑπηρέται
µεγαλοεργολάβων καὶ ἄλλων ἐπιχειρηµατιῶν ἢ καὶ ἰδιοκτητῶν µέσων µαζικῆς
ἐπικοινωνίας (τύπου καὶ ραδιοτηλεοπτικῶν δικτύων, ὡς ὀργάνων µαζικῆς
ἀποβλακώσεως),
καταστάντων
διὰ
συστηµατικῆς
ἀποκοιµήσεως
τοῦ
ἑλληνικοῦ
λαοῦ
πανισχύρων
ρυθµιστῶν αὐτῆς τῆς πολιτικῆς καὶ ἐθνικῆς µας
ζ ω ῆ ς , χάρις βεβαίως καὶ εἰς τὴν ἐξ ἰδιοτελῶν ὑπολογισµῶν ἀπραξίαν τῆς
πολιτικῆς ἡγεσίας, ἡ ὁποία οὐσιαστικῶς ἐγκατέλειψεν εἰς χεῖρας τῶν
εἰδεχθῶν αὐτῶν παρασίτων αὐτὴν τὴν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς, µὲ τὴν
ὁποίαν ἐκ τοῦ Συντάγµατος καὶ διὰ τῆς ψήφου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἦτο
ἀποκλειστικῶς αὐτὴ καὶ µόνον ἐπιφορτισµένη !
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

32

δ) Προσθέσατε δὲ εἰς αὐτὰ καὶ τὴν τακτικήν, τὴν ὑπὸ τῆς
προγονικῆς παραδόσεως ὑποδεικνυοµένην διὰ τῆς συµβουλῆς τοῦ τυράννου
τῆς Μιλήτου Θρασυβούλου πρός τὸν τύραννον τῆς Κορίνθου Περίανδρον, περὶ
τῆς ἀνάγκης ἀποκοπῆς τῶν ὑπερεχόντων σταχύων τοῦ ἀγροῦ , ἐὰν θέλῃ τις
νὰ διατηρηθῇ ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἐξουσίαν ( βλ. ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, ῾Ιστορίαι V, 92 ζ ),
τακτικήν ἀκολουθουµένην, τοὐλάχιστον ὑπὸ τῆς πλειονοψηφίας τῶν πολιτικῶν
µας ἡγετῶν ἔναντι τῶν διακρινοµένων, ἀκόµη καὶ ἐκ τοῦ ἰδίου των κόµµατος, ἀκολουθουµένην δὲ ὄχι ἀναγκαίως ἐκ γνώσεως τῆς προγονικῆς σοφίας, ἀλλ᾽
ἐξ ἐνστικτώδους παρορµήσεως χάριν αὐτοσυντηρησίας (!), - διὰ νὰ προκύψουν
ἀκεραίως οἱ λόγοι, διὰ τοὺς ὁποίους, κατὰ τοὺς χρόνους µας, συνήθως οἱ ἄξιοι,
οἱ ἐνάρετοι, οἱ προσοντοῦχοι καὶ οἱ µορφωµένοι δυστυχῶς µόνον κατ᾽
ἐξαίρεσιν ἀσχολοῦνται µὲ τὴν πολιτικὴν καὶ τὰ κοινά.
ε) Εἶναι, ἀκόµη, καὶ ὁ ἀµετακινήτως βασιλεύων εἰς τὴν χώραν µας
ἄκρατος νεποτισµός, κατ᾽ ἀκολουθίαν τοῦ ὁποίου καὶ συνωθοῦνται εἰς τὰ
ἕδρανα τοῦ Κοινοβουλίου ἢ καὶ τὰ ὑπουργικὰ ἀξιώµατα ἢ τὰς ἐπιζήλους
µετακλητὰς θέσεις τοῦ κρατικοῦ ὀργανισµοῦ τέκνα, ἀδελφοὶ, ἀνεψιοὶ,
γαµβροὶ καὶ ἄλλοι συγγενεῖς διατελεσάντων ἢ ἐν ἐνεργείᾳ Πρωθυπουργῶν,
᾽Αρχηγῶν κοµµάτων ἢ καὶ ἰσχυρῶν τοπικῶν κοµµαταρχῶν, καίτοι εἰς τὰς
περισσοτέρας τῶν περιπτώσεων ὅλοι αὐτοὶ µόνον τὴν προκειµένην
συγγένειαν ἔχουν ὡς προσόν , ὄντες κατ᾽ οὐσίαν ἀνεπάγγελτοι, θρηνητικῶς
ἀπαίδευτοι ἢ καὶ µετριωτάτης διανοητικῆς ἐµβελείας !

῾Η ἀσυδοσία τῶν ξένων.
29.- στ) Εἶναι καὶ ἡ προκλητικὴ ἀσυδοσία, τῆς ὁποίας
ἀπολαµβάνουν παντοειδεῖς ξένοι, στρατιωτικοὶ καὶ µή, πράκτορες καὶ
πρακτορίσκοι, ἀλλὰ καὶ διπλωµατικοὶ ἐκπρόσωποι ἀπὸ τοῦ ταπεινωτέρου
µέχρι καὶ τῶν ὑψηλοβάθµων, περιτρέχοντες ἀδιακόπως τὸν ἑλληνικὸν χῶρον
διὰ νὰ ραδιουργήσουν, καὶ πραγµατοποιοῦντες ἐκτὸς παντὸς θεµιτοῦ, ἀπὸ
ἀπόψεως ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου, ὁρίου ἀκόµη καὶ τὰς πλέον ἀπιθάνους ἐπαφάς,
προκειµένου νὰ «νουθετήσουν» ! Τὶ τὸ Πεντάγωνον, τὶ στρατιωτικαὶ µονάδες,
τὶ ῾Υπουργεῖα, τὶ ὑπηρεσίαι καὶ ὀργανισµοί, τὰ πάντα ὑπόκεινται εἰς
συχνοτάτας ἐνηµερωτικὰς ἐπισκέψεις καλοθελητῶν µας ξένων. Καὶ ἐµεῖς
ἀπὸ ἐνηµερωτικὰς προσφορὰς ἀµίµητοι ! ᾽Ακόµη καὶ τὸν ...Πρόεδρον τοῦ
᾽Αρείου Πάγου ἐπεσκέφθη ὁ πρέσβυς τῶν Η.Π.Α.! ᾽Αλήθεια, πρὸς τί ; ῎Εχει
δοσοληψίας µὲ τὴν ῾Ελληνικὴν ∆ικαιοσύνην ; Αὐτὰ δὲν γίνονται πουθενά, εἰς
καµµίαν ἀνεξάρτητον χώραν τοῦ κόσµου, ποὺ διατηρεῖ τὸν αὐτοσεβασµόν
της. ᾽Εδῶ ὄχι µόνον γίνονται· ἀλλὰ καὶ δὲν εὑρέθη οὐδείς, νὰ ὑποµνήσῃ εἰς
τοὺς ἀσχηµονοῦντας ξένους, ὅτι καὶ ἡ µικρά µας χώρα διατηρεῖ τὴν ἐθνικήν
της ἀξιοπρέπειαν, ὅτι καὶ ἐδῶ θὰ πρέπει, ὅπως γίνεται καὶ εἰς ὅλα
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ἀνεξαιρέτως τὰ πράγµατι κυριαρχικῶς ἀνεξάρτητα κράτη, νὰ προσφεύγουν,
ὁσάκις θέλουν νὰ ἔχουν τὰς οἱασδήποτε (ἀνακοινωσίµους, βεβαίως, µόνον !)
πληροφορίας περὶ τῶν ἑλληνικῶν πραγµάτων, εἰς τὸ ἁρµόδιον ἑλληνικὸν
῾Υπουργεῖον τῶν ᾽Εξωτερικῶν, τὸ ὁποῖον καὶ µόνον εἶναι, κατὰ τὸ ∆ιεθνὲς
∆ίκαιον, ἐπιτρεπτὸν νὰ ὀχλοῦν ! ᾽Ακόµη καὶ οἱ Πρωθυπουργοί µας ὀχλοῦνται,
δηλαδὴ ἐπιτρέπουν νὰ ὀχλοῦνται, ἀπὸ ξένους πρεσβευτάς, ἰδίως αὐτὸν τῶν
Η.Π.Α., συχνότατα, πάντοτε ἐνηµερωτικῶς ,- καὶ ὅταν δὲν πρόκειται περὶ
ἐπιδόσεως ὑπερποντίων ἢ ἄλλων ἐγγράφων παραγγελιῶν ἢ ἐπιθυµιῶν !
Κάποτε εἶχα διατυπώσει εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν τὴν σκέψιν, ὅτι ἡ
πρακτικὴ αὐτή, ἐκτὸς τοῦ ὅτι δὲν ἀπαντᾶται εἰς κανὲν ἀνεξάρτητον κράτος
καὶ ἐµφανίζει τὸ ἄτοπον εἰς διακρατικὴν ἐπαφὴν ἡ µὲν ῾Ελλὰς νὰ
ἐκπροσωπῆται ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ της, ἡ δὲ ξένη χώρα ὑπὸ ἁπλοῦ
ὑπηρεσιακοῦ της ἐκπροσώπου, δηλαδὴ ἀνισοµερῶς, ἐπὶ πλέον ἠµπορεῖ νὰ
ἀποδειχθῇ καὶ ἐπιβλαβής, ὅταν ἐπιδιώκεται ὑπὸ τοῦ συνοµιλητοῦ ἄµεσος
ἀπάντησις, ἡ ὁποία ὅµως καὶ ἐπὶ ὡς ἁπλοῦ ἀντιµετωπιζοµένου θέµατος,
χωρὶς πρόσφατον τῶν δεδοµένων του, ἀκόµη καὶ τῶν τελευταίων ὡρῶν,
µελέτην, ἐνδεχοµένως νὰ περικλείῃ καὶ παγίδας καὶ δυσαρέστους κινδύνους,
ἐνῷ, ἀντιθέτως, ἡ ἰσοµερὴς ἑκατέρωθεν διαβούλευσις καὶ τὰς ἐπιφυλάξεις
καθιστᾷ φυσικάς, καὶ ἐντελεστέραν µελέτην ἐξασφαλίζει καὶ ἀπὸ
βεβιασµένας ἀποφάσεις προφυλάσσει, ἀκόµη καὶ τὰς ὑπαναχωρήσεις δὲν
ἀποκλείει. Καὶ ὁ µὲν Πρωθυπουργὸς συνεφώνησε τότε καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ µαζί µου,
ἀλλὰ ἡ πρακτικὴ δὲν µετεβλήθη...

῾Η εἰς τὴν ξένην καταφυγή.
30.- ζ) Εἶναι, τέλος, αὐτὰ, τὰ ὁποῖα καθηµερινῶς βλέποµεν µὲ τὴν
ἀπροσχηµάτιστον σπουδὴν πολιτικῶν µας, ὡρίµων καὶ νεοσσῶν,
ταλαντούχων καὶ ἀπελπιστικῶς µετρίων, µετρηµένων καὶ ἀδιστάκτων,
ποικίλου ἰδεολογικοῦ φάσµατος ( κατ᾽ ἀλήθειαν, ἄλλωστε, αἱ ἰδεολογικαὶ
διαφοραὶ ὑπάρχουν µόνον εἰς τὴν ἐτικέτταν , χρειάζονται µόνον πρὸς
παραπλάνησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ πολιτικὴ πρακτικὴ ἐπὶ ἱκανὰ ἤδη ἔτη
τὸ ἀποδεικνύει καθηµερινῶς ! ), νὰ προστρέχουν εἰς ξένην γῆν, ἄλλοι διὰ νὰ
πραγµατοποιήσουν ἐκεῖ ἐπωφελεῖς ἐπαφάς ( µὲ ποίους καὶ πρὸς τί ; ), ἄλλοι
διὰ νὰ... συµπροσευχηθοῦν (!) µὲ τὸν Πρόεδρον τῶν Η.Π.Α., ἄλλοι διὰ νὰ
µαθητεύσουν ( νὰ µελετήσουν τὰ συστήµατα ὀργανώσεως , φέρ᾽ εἰπεῖν τῆς
αὐτοδιοικήσεως, - ὡς ἐὰν αὐτὸ ἠµπορεῖ νὰ γίνῃ µὲ παραµονὴν ὀλίγων
ἡµερῶν καί, ἀντιθέτως, δὲν ἠµπορεῖ νὰ γίνῃ µὲ ἀναδροµὴν εἰς τὴν πλουσίως
ὑπάρχουσαν διὰ κάθε χώραν, τὰς κυριωτέρας τοὐλάχιστον, τοῦ κόσµου
βιβλιογραφίαν καὶ λοιπὴν τεκµηρίωσιν ! ), ἄλλοι διὰ νὰ διαλογισθοῦν ἐκεῖ εἰς
τὰ ξένα (µόνοι ἆραγε ἢ µετ᾽ ἄλλων καὶ ποίων ;) περὶ τοῦ ἰδίου των πολιτικοῦ
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µέλλοντος καὶ, ἐπιστρέφοντες εἰς τὴν ῾Ελλάδα, εἶναι εἰς θέσιν πλέον νὰ µᾶς
εἴπουν τὰ σχέδιά των..., κλπ., κλπ.
῎Αδηλον εἶναι πάντως διὰ τοὺς περισσοτέρους ἐξ ὅλων αὐτῶν, µὴ
ἔχοντας κατὰ κοινὴν ἀντίληψιν, ἐµφανῶς, ἀνθηρὰ οἰκονοµικά, δαπάναις
τίνων, καὶ πρὸς τί, γίνονται αἱ δαπανηρόταται αὐταὶ πρόσκαιροι ἀποδηµίαι
καὶ εἰς τὰ ξένα περιοδεῖαι, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ οἱ πάντες ἐπιστρέφουν, ὡς
δηλώνουν τοὐλάχιστον, ἐνηµερωµένοι καὶ κατενθουσιασµένοι ! Φαινόµενα
βεβαίως ἄκρως ἀπογοητευτικά. ῞Οταν ἐπιζητεῖται τόσον ἀπροκαλύπτως εἰς
τὴν ξένην τό .. φῶς !...

῾Η πορεία µας προαναγγέλλεται ἀπὸ τοὺς ξένους.
31.- ᾽Εν ὄψει κοινῶς ἀντιληπτῶν τοιούτων δεδοµένων, δὲν εἶναι
βεβαίως καὶ περίεργον, ὅτι ἡ πορεία τῆς χώρας µας ἐπὶ βασικῶν θεµάτων
προαναγγέλλεται καὶ αὐτὴ µὲ µοναδικὴν ἀκρίβειαν ἀπὸ τὰ ξένα ! ᾽Ασφαλῶς
διὰ νὰ γνωρίζῃ ὁ ἑλληνικὸς λαός, - οἱ ξένοι, βλέπετε, κόπτονται, διὰ νὰ
ἀνταλλάσσουν µαζί µας πληροφορίας ! -, ἐγκαίρως καὶ νὰ µὴ ἀµφιβάλλῃ
πρὸς ποίαν κατεύθυνσιν ὁδηγεῖται !
῎Ετσι, ἐµάθαµε ἐγκαίρως, καὶ παράπονον δὲν ἔχοµεν διὰ τὴν
ἀκρίβειαν τῆς πληροφορίας, ἀπὸ στόµατος κατ᾽ ἐξοχὴν ἁρµοδίου (!), τοῦ
῾Υπουργοῦ τῶν ᾽Εξωτερικῶν τῆς µεγάλης ὑπερατλαντικῆς φίλης καὶ
συµµάχου µας ∆ηµοκρατίας, τῶν Η.Π.Α., ἤδη ἀπὸ τοῦ Μαΐου 1993, ὅτι τὸν
ἀκολουθοῦντα ᾽Οκτώβριον θὰ εἴχοµεν γενικὰς βουλευτικὰς ἐκλογάς, καὶ
τὰς εἴχοµεν !
῎Η, κατὰ τὸ προηγούµενον ἑξάµηνον γερµανικῆς προεδρίας τῆς
Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως ἐπληροφορήθηµεν, πάλιν ἐγκαίρως, ἐκ στόµατος τοῦ
Γάλλου, αὐτὴν τὴν φορὰν, ῾Υπουργοῦ τῶν ᾽Εξωτερικῶν, ὅτι, κατὰ τοὺς
πρώτους µῆνας τοῦ τρέχοντος ἑξαµήνου τῆς γαλλικῆς προεδρίας, ἡ ῾Ελλὰς
θὰ ἦρε τὰς ἀντιρρήσεις της διὰ τὴν τελωνειακὴν ἕνωσιν τῆς Τουρκίας µὲ τὴν
Εὐρωπαϊκὴν ῞Ενωσιν ( θὰ παρῃτεῖτο δηλ. τῆς ἀσκήσεως τοῦ δικαιώµατος
ἀρνησικυρίας, τὸ ὁποῖον κάποτε εἶχε συνδέσει µὲ τὴν στοιχειώδη ἀξίωσιν
λήξεως τῆς τουρκικῆς κατοχῆς εἰς τὴν Κύπρον ), καὶ ἡ πληροφορία ἤδη
ἐπαληθεύεται µὲ τὸν ... ἐθνικόν µας θρίαµβον (!) (ποὺ τόσον ἐνθυµίζει τὸ
παλαιὸν ἐκεῖνο τῶν Ἰταλῶν τοῦ Μουσολίνι «πίσω, παιδιά, καὶ τοὺς φάγαµε»!),
ὅτι ἐπιτυγχάνοµεν τώρα ὁρισµὸν ἡµεροµηνίας ὄχι ἀποχωρήσεως τῶν
τουρκικῶν στρατευµάτων κατοχῆς, οὔτε βεβαίας εἰσδοχῆς, ἀλλὰ...ἐνάρξεως
εἰς ἀπώτερον µέλλον διαπραγµατεύσεων διὰ τὴν εἰσδοχὴν τῆς Κύπρου εἰς τὴν
Εὐρωπαϊκὴν ῞Ενωσιν, συνεισπράττοντες ὅµως συγχρόνως, εἰς ἀναγνώρισιν
τῆς κατανοήσεώς µας, ἀπὸ τοῦδε τὴν κατηγορηµατικὴν ἄρνησιν εἰς αὐτὸ
τῆς Τουρκίας, ἐὰν εἰς τὰς διαπραγµατεύσεις δὲν µετάσχῃ, ὡς τρίτος
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συµβαλλόµενος, καὶ τὸ Τουρκοκυπριακὸν Κράτος , ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπειλὴν της
προσαρτήσεως τοῦ κράτους αὐτοῦ, ὀψέποτε ἀποτολµηθῇ ἡ ἔνταξις τῆς
Κύπρου εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν ῞Ενωσιν !
Καὶ οὕτω καθ᾽ ἑξῆς...

῾Η ὑπὸ τῶν Η.Π.Α. ἐφεύρεσις «µακεδονικῆς µειονότητος» εἰς
τὴν ῾Ελλάδα !
32.- Τώρα µάλιστα ἀπὸ περισπουδάστους ἐκθέσεις ἐλεεινῶν ξένων
πρακτόρων καὶ πρακτορίσκων, οἱ ὁποῖοι, πρὸς ἐθνικὴν καταισχύνην µας
ἀδιακωλύτως, περιτρέχουν τὴν χώραν µας βυσσοδοµοῦντες καὶ ἀσχηµονοῦντες
κατὰ τὸν αἰσχρότερον τρόπον, ἐκθέσεις ποὺ ὑποβάλλονται, ἂς σηµειωθῇ, εἰς
τὸ ῾Υπουργεῖον τῶν ᾽Εξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., µανθάνοµεν καὶ ὅτι οἱ
κατοικοῦντες εἰς τὰς βορείους ἐπαρχίας µας, καὶ συγκεκριµένως τὴν
περιοχὴν Φλωρίνης, Μακεδόνες δὲν εἶναι εἰς τὸ σύνολόν των ῞Ελληνες !
῎Ετσι, καταγόµενος καὶ ὁ ἴδιος, ἐκ µητρικῆς γραµµῆς, ἀπὸ τὴν
περιοχὴν ἐκείνην, διαφωτίζοµαι καὶ ἐγώ ἀπὸ τὸ ξένον, ἐξ Η.Π.Α., φῶς, ὅτι ,
ὅπως καὶ οἱ συντοπῖται µου, δὲν εἶµαι ῞Ελλην, π α ρ ὰ τ ὰ ἀ ν τ ί θ ε τ α ,
ποὺ ἐπὶ σειρὰς γενεῶν ἐπίστευαν καὶ διεκήρυσσαν
οἱ προπάτορές µας καὶ ἐνεφύτευσαν εἰς τὴν καρδιά
µ α ς ο ἱ µ α ν ά δ ε ς µ α ς , διότι ὅλοι αὐτοὶ...ἐπλανῶντο ! Σὰν δὲν
ντρέπονται οἱ ἀχρεῖοι ἐπίβουλοι !
Μᾶς καθησυχάζουν, βεβαίως, ὅτι περὶ ὑπηρεσιακῶν ἀναφορῶν
πρόκειται. καὶ ὄχι ἐπισήµου ἀκόµη θέσεως τῶν Η.Π.Α. ! Μὲ ἄλλους λόγους,
δὲν συνετάγη ἀκόµη ἡ δέουσα παραγγελία, δι᾽αὐτὸ καὶ δὲν γίνεται ἀκόµη
ἐπίσηµος ἀναγγελία, περὶ ἐθνικῆς µας µεταγραφῆς (!), ὄχι εἰς τὰς δέλτους
τῆς ῾Ιστορίας (περὶ ῾Ιστορίας θὰ µιλᾶµε τώρα ; αὐτή, κατὰ τοὺς ἀµερικανοὺς
φωστῆρες τῆς ραδιουργίας πλανᾶται, δὲν ξέρει !...), ἀλλὰ εἰς τὰ ἀκτύπητα
οἰκουµενικὰ δηµοτολόγια τῶν Η.Π.Α., ἡµῶν τῶν Μακεδόνων, δι᾽ αὐτὸ καὶ
῾Ελλήνων, εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν σκέτων Μακεδόνων ( : νέου προϊόντος
τῆς τεχνολογικῆς ἐποχῆς µας, πρός κατασκευὴν τοῦ ὁποίου συνεργάζονται
ἐµµανῶς ἀπὸ ἐτῶν πολλῶν σταλινικὴ ἀνατολὴ καὶ φιλελευθέρα δύσις !...).
Πρὸς τὴν ὁποίαν παραγγελίαν καὶ θὰ σπεύσουν ἀσφαλῶς νὰ
συµµορφωθοῦν, ὅπως πάντοτε, ἔµπλεοι τοῦ ἐκ τῆς δύσεως φωτὸς, καὶ ὅλοι οἱ
εἰς τὴν χώραν µας θιασῶται καὶ πρωτουργοὶ δῆθεν ρεαλιστικῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς, πρόσωπα τῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ διάφοροι σπουδαιοφανεῖς
πεφυσιωµένοι ἀναλυταί, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, καθυστερηµένοι συντηρητικοὶ
καὶ προοδευτικοὶ φωταδισταί , βεβαίως ἁπαξάπαντες, ἐν ὄψει τῶν λεγοµένων
των, κατὰ κυριολεξίαν πνευµατικοὶ ἀρουραῖοι, «τυφλοὶ τά τ᾽ ὦτα τόν τε
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νοῦν τὰ τ᾽ ὄµµατα» ὄντες ὡς πρὸς τὰ τεκταινόµενα, τὰ συντελούµενα καὶ
τὰ ἐπερχόµενα εἰς βάρος τῆς Πατρίδος µας καὶ τοῦ ῾Ελληνισµοῦ !...
Χωρὶς ὅµως πάλιν καὶ νὰ ἀποτολµοῦν µέχρι στιγµῆς ὅλοι οἱ ἐν
λόγῳ ταγοί µας καὶ νὰ φανερώσουν τὴν συµµόρφωσιν αὐτὴν πρὸς τόν,
πάντοτε ἐξαπατώµενον, ἑλληνικὸν λαόν !...

Τὸ ἐκ τῆς ∆ύσεως «φῶς» . «῾Η Νέα ᾽Εποχή ».
33.- Ποῖον εἶναι τώρα τὸ ἐκ τῆς ∆ύσεως, - εἰς τὴν ὁποίαν ὑπὸ τὸ
κράτος ἱστορικῆς, πνευµατικῆς, διανοητικῆς καὶ ἠθικῆς ἐκπτώσεως
διακηρύσσεται ἐπισήµως τόσον ...ὑπερηφάνως (!) ὅτι «ἀνήκοµεν» -, «φῶς»
εἶναι ὁλοφάνερον. ᾽Ονοµάζεται «Νέα Ἐποχὴ» ( «New Age» ) τῆς διεθνοῦς
τάξεως πραγµάτων, τῆς ὁποίας τὸ λίκνον καὶ τὸ ἐργαστήριον εὑρίσκονται
εἰς τὴν ὑπερατλαντικὴν ∆ηµοκρατίαν, ἐνῷ οἱ πλόκαµοι, τὰ ἐκτελεστικὰ
ὄργανα καὶ αἱ ὁµάδες κρούσεως, διαχειµάζουν καὶ παραθερίζουν,
µεµυηµένοι ἰθαγενεῖς αὐτοί, εἰς τοὺς τόπους καταγωγῆς των, τὰ κατ᾽ ἰδίαν
κράτη ! ∆ηµιούργηµα πολυεθνικῶν ἑταιριῶν ἀπιστεύτως µεγάλης
δυναµικότητος (κεφαλαίου), κηδεµονευοµένων ὁλοσχερῶς ὑπὸ τῆς γνωστῆς
εἰς ὅλους µειονοψηφίας, ποὺ καταδυναστεύει λαοὺς καὶ κυβερνήσεις ἀνὰ τὴν
ὑφήλιον, ἡ «Νέα ᾽Εποχὴ» ὡς ἰδεολογία µόνον τὰ συµφέροντα αὐτῶν
ὑπηρετεῖ καὶ µόνον εἰς τὴν προαγωγήν των συντελεῖ : δηλαδὴ εἰς τὴν
ἀγριωτέραν κατὰ τὸ δυνατὸν ἐκµετάλλευσιν τῆς οἰκουµένης ὁλοκλήρου, µὲ τὰ
κατὰ τόπους παραρτήµατα τῶν ἑταιριῶν ! Οἱ κατ᾽ ἰδίαν λαοὶ ὁδηγοῦνται
πλέον πρὸς πολτοποίησιν, διὰ νὰ εἶναι ἀνετωτέρα ἡ ἐκµετάλλευσίς των, µὲ
τὴν ἐκρίζωσιν παντὸς ἐπικινδύνου στοιχείου ἰδιοσυστασίας των, ὅπως εἶναι
πρὸ παντὸς ἡ ἱστορία καὶ ἡ γλῶσσα καὶ τὸ ἐθνικόν των φρόνηµα.
᾽Επιχείρησις γιγαντιαία, προωθουµένη µὲ τὸ εὐγενὲς καὶ ἀπατηλὸν
προσωπεῖον τοῦ «οἰκουµενισµοῦ» καὶ τῆς «διεθνοῦς συναδελφώσεως καὶ
εἰρήνης» ! ᾽Εν ὀνόµατι τῶν ὁποίων καὶ ἐπιδιώκονται εἰς τὰ καθ’ ἡµᾶς :

῾Η δολοφονία τῆς γλώσσης µας.
34.- α) καὶ τῆς γλώσσης µας ἡ ὁλοσχερὴς ἐξαφάνισις.
Προάγγελοι ὑπῆρξαν τὰ κατενεχθέντα ἢδη κατ᾽ αὐτῆς πλήγµατα µὲ τὴν
νοµοθετικὴν κατάργησιν τῆς διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας, καίτοι ἀναφαιρέτου
ρίζης καὶ κρηπιδώµατος τῆς σηµερινῆς µας γλώσσης, καὶ τὴν υἱοθέτησιν
γλώσσης τεχνητῆς ( «ξυλίνης» ) καὶ ἀνοήτου, ὡς καὶ τοῦ θρηνητικοῦ
µονοτονικοῦ, κυριολεκτικῶς ἀτόνου καὶ ἀπνευµατίστου συστήµατος γραφῆς
! Αὐτὰ ἐτελεσιουργήθησαν, τὸ πρῶτον ἐπὶ κυβερνήσεως Κωνσταντίνου
Καραµανλῆ καὶ ῾Υπουργοῦ Παιδείας Γεωργίου Ράλλη, ἀναδειχθέντος
ἀκολούθως καὶ αὐτοῦ εἰς Πρωθυπουργόν· τὸ δεύτερον ἐπὶ κυβερνήσεως τοῦ
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καὶ νῦν Πρωθυπουργοῦ ᾽Ανδρέα Παπανδρέου καὶ ῾Υπουργοῦ Παιδείας
᾽Ελευθερίου Βερυβάκη.
Καὶ τὰ ἀποτελέσµατα τραγικώτατα : ἠχρηστεύθη ἡ πνευµατικὴ
παραγωγὴ, ἐπιστηµονικὴ καὶ ἄλλη, καὶ τῶν τελευταίων 160 ἐτῶν ἐλευθέρου
ἑλληνικοῦ βίου, ἀφοῦ πλέον οἱ ἑλληνόπαιδες δὲν ἠµποροῦν νὰ τὴν
ἐννοήσουν ! Λεξιπενία ἀφάνταστος, ἀληθινὸς πνευµατικὸς ξερριζωµός ! ᾽Επὶ
θύραις δ᾽ εὑρίσκεται, δειλῶς ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐµφανιζοµένη, καὶ ἡ
µετάπτωσίς µας εἰς ἁπλῆν φωνητικὴν γραφήν, δηλαδὴ ἡ πλήρης
λατινοποίησις τῆς γλώσσης µας.
῾Η ἐπιβουλὴ εἶναι καὶ πάλιν ἀλλοδαπῆς προελεύσεως. ῎Ετσι εἰς
τὰ «ψιλὰ» τῶν ἐφηµερίδων ἀνεγράφη ἐσχάτως, ὅτι ἤδη µεταξὺ τῶν
χρηστῶν τοῦ καὶ εἰς τὴν χώραν µας διαφηµιζοµένου παγκοσµίου δικτύου
ἐπικοινωνίας µέσῳ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν (“Internet”) κυκλοφορεῖ ἡ
᾽Οδύσσεια τοῦ ῾Οµήρου
εἰς τὴν ἑλληνικὴν µέν, ἀλλὰ µὲ λατινικοὺς
χαρακτῆρας. Καὶ οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς ποικιλωνύµους ταγούς µας ἐκινήθη.
Μεµονωµέναι µόνον φωναὶ ῾Ελλήνων πατριωτῶν ἀνεφάνησαν εἰς τὸ
πέλαγος τῆς γενικῆς ἀδιαφορίας. Μήπως µᾶς προετοιµάζουν καὶ αὐτὴν τὴν
ἐπαίσχυντον συνθηκολόγησιν ;

῾Η κατάργησις τῆς ῾Ιστορίας.
35.- β) καὶ τῆς ῾Ιστορίας ἡ κατάργησις, ὡς µὲ τὴν ἐπιχείρησιν
καταγραφῆς καὶ διδασκαλίας τοῦ λοιποῦ µόνον κοινῆς ῾Ιστορίας τῆς
Εὐρώπης, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔτσι καὶ ἀνερυθριάστως ἐξαλείφεται ( ἀπὸ τὸν
κ.Ντυροζὲλ, τιµώµενον ἰδιαιτέρως ἀπὸ τοὺς παρ᾽ ἡµῖν πνευµατικοὺς
ἀρουραίους ! ) ὁλόκληρος ἡ ὑπερχιλιετὴς ἐποποιΐα τῆς ἑλληνικῆς
µεσαιωνικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ Βυζαντινή µας ῾Ιστορία !
῍Η προτείνεται εἰδικώτερον, ἀπὸ ἐπίσηµα δυστυχῶς χείλη, τὸν
῞Ελληνα ῾Υπουργὸν Παιδείας, ἡ συγγραφὴ καὶ ἡ ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία εἰς
τοὺς ῾Ελληνόπαιδας µόνον κοινῆς ῾Ιστορίας ὅλων τῶν βαλκανικῶν λαῶν, διὰ νὰ
ἀπαλειφθοῦν ὅσα στοιχεῖα ἐµφανίζουν συγκρούσεις καὶ ἀντιθέσεις µεταξὺ
τῶν λαῶν αὐτῶν ! ᾽Αλλ᾽ ὦ ἀγαθέ ἢ ἀγαθοί, ἐκτὸς τῶν ῾Ελλήνων καὶ τῶν
᾽Αλβανῶν (αὐτῶν ἀπογόνων τῶν ἀρχαίων ᾽Ιλλυριῶν), οἱ λοιποὶ λαοί της µόνον
ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 7ου µ.Χ. αἰῶνος ἐµφανίζονται εἰς τὴν
Βαλκανικήν, τῆς ὁποίας καὶ ἡ ῾Ιστορία ἔκτοτε µόνον ἀπὸ αἱµατηροτάτας
συγκρούσεις κυρίως µεταξὺ τῶν λαῶν της συγκροτεῖται. Ποία, λοιπόν, κοινὴ
῾Ιστορία τῶν βαλκανικῶν λαῶν ὑπάρχει διὰ τὴν µέχρι τοῦ 7ου µ.Χ. αἰῶνος
περίοδον, διὰ νὰ καταγραφῇ καὶ διδαχθῇ ; Καὶ ποία καὶ διὰ τὴν ἔκτοτε, καὶ
µέχρι τῶν ἡµερῶν µας περίοδον ( νὰ µὴ ξεχνοῦµε ἀκόµη καὶ τὴν µετὰ τὸν β'
παγκόσµιον πόλεµον ἐναντίον τῆς ἐδαφικῆς µας ἀκεραιότητος ἔνοπλον
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ἐπιβουλὴν τῶν βορείων γειτόνων µας ! ), ἐὰν ἀφαιρεθοῦν αἱ συγκρούσεις καὶ
οἱ ἀνταγωνισµοὶ τῶν λαῶν ; Αὐτὰ εἶναι κοινῶς γνωστά, ἑποµένως µόνον
ἀγαθοὶ δὲν ἠµπορεῖ νὰ εἶναι οἱ τοιαῦτα, ὡς ἐµπνευσταὶ ἢ ἐκτελεσταὶ σχεδίων
ἄλλων, ἀπεργαζόµενοι...

῾Η κατάπνιξις τῆς ἐθνικῆς µας αὐτοσυνειδησίας.
36.- γ) καὶ τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας ἡ κατάπνιξις.
᾽Εγχείρηµα εἰς τὸ ὁποῖον κατ᾽ ἐξοχὴν προσφέρονται αἱ Η.Π.Α., ἀφοῦ ὁ
πληθυσµός των ἀπὸ πανσπερµίαν ἐθνοτήτων συγκροτεῖται καὶ ἔτσι ἐκ τῶν
πραγµάτων ἀδυνατοῦν νὰ ἐννοήσουν τὸ ψυχικὸν µεγαλεῖον, τὸ ὁποῖον ἡ
ἐπίγνωσις ὁµογενείας προσπορίζει· αὐτό, τὸ ὁποῖον ἔκανε καὶ τοὺς ῞Ελληνες
τῆς διασπορᾶς ( ὅπως τοὺς µετανάστες τῆς ᾽Αµερικῆς, ἀλλὰ καὶ
σκλαβωµένους τῆς ∆ωδεκανήσου καὶ τῆς Κύπρου !) νὰ προστρέξουν κατὰ
τὴν ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821, τὴν ἀπελευθερωτικὴν ἐξόρµησιν τοῦ 1912-1913 ἢ
καὶ κατὰ τὸν β' παγκόσµιον πόλεµον, ὑπακούοντες εἰς τῆς ἀγωνιζοµένης ἢ
κινδυνευούσης Πατρίδος τὸ κάλεσµα· αὐτό ἀκόµη, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ καὶ
τὴν ἀνωτέραν, ὑπὸ τὴν σηµερινὴν κατάστασιν τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισµοῦ,
στάθµην κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναφαίρετον βαθµίδα
καλλιεργείας ἀληθῶς οἰκουµενικοῦ πνεύµατος ! ᾽Αλήθεια, ἐὰν δὲν ἀγαπήσω
πρῶτα τοὺς ὁµοεθνεῖς µου, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοήσω καὶ νὰ
καλλιεργήσω ἀγάπη ἀληθινὴ γιὰ τοὺς ξένους ;
᾽Εξηγεῖται λοιπὸν ἐκ τῶν πραγµάτων, διατὶ µὲ τόσην ἄνεσιν
ἐνεργοῦν αἱ Η.Π.Α., ἀδιαφοροῦσαι πλήρως διὰ τὰς ἐθνικὰς εὐαισθησίας τῶν
ἄλλων, ἔτσι δὲ ἑρµηνεύεται καὶ ἡ, χάριν ἰδιοτελείας, δηλαδὴ προωθήσεως
ἀνοµολογήτων σκοπῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν, µεγάλη (συν)εὐθύνη των διὰ
τὴν δηµιουργίαν σήµερον τοῦ σκοπιανοῦ ζητήµατος καὶ, συνακολούθως, ὁ ἐκ
µέρους των ταπεινωτικὸς µυκτηρισµὸς τῶν ἑλληνικῶν θέσεων ἀλλὰ καὶ ὁ
εἰδεχθὴς καὶ ἀπροκάλυπτος βιασµὸς τῆς ῾Ιστορίας, τὸν ὁποῖον τόσον
ἐπιµόνως, µαζὶ καὶ µὲ ἄλλους βεβαίως «φίλους» καὶ «συµµάχους» µας,
ἐπιδιώκουν ἐπὶ τοῦ προκειµένου νὰ ἐπιβάλλουν ! Καὶ αὐτὰ εἰς βάρος τῆς
ἀληθῶς µόνης πιστῆς φίλης καὶ συµµάχου των ῾Ελλάδος !... Μᾶς προσφέρουν
βεβαίως διάτρητον τὸ ἰδεολογικόν των ἐπικάλυµµα : πρός Θεοῦ, ὄχι
ἐθνικισµοί !
Καὶ οἱ ἐγχώριοι ψιττακοὶ ( κοινῶς, παπαγάλοι ! ) σπεύδουν νὰ
ἐγκολπωθοῦν τῆς νέας «ἰδεολογίας» τὰ προστάγµατα καὶ ἐξαπολύουν ἀρὰς
καὶ ἐξορκισµοὺς ἐναντίον τοῦ «ἐθνικισµοῦ» ὡς δείγµατος ἀπαραδέκτου
σκοταδισµοῦ καὶ φασισµοῦ ! Σπάνιαι εἶναι αἱ περιπτώσεις τοιαύτης
ἐκτάσεως ἠθεληµένης διανοητικῆς διαστροφῆς καὶ ἐσκεµµένου
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ἀντιπνευµατικοῦ ἐκτραχηλισµοῦ· ἀφοῦ ἐ θ ν ι κ ι σ τ ὴ ς ε ἶ ν α ι κ α ὶ
σ η µ α ί ν ε ι ἁ π λ ῶ ς φ ι λ ό π α τ ρ ι ς κ α ὶ τ ί π ο τ ε ἄ λ λ ο ! Καὶ
ἡ προσωνυµία «ἐθνικιστὴς» µόνον τὴν ὑπερηφάνειαν προσπορίζει, διότι
χαρακτηρίζει ἐκεῖνον, ποὺ ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ τάρταρα ἐλεεινοῦ ἐγωκεντρισµοῦ
καὶ ἀτοµικισµοῦ καὶ τάσσεται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ πλησίον του, τῆς ἐθνικῆς
του κοινότητος !
῍Ας κάνουν τὸν κόπον οἱ ἀντιθέτως φωνασκοῦντες «προοδευτικοὶ»
σκοταδισταὶ πάσης προελεύσεως καὶ τοποθετήσεως, ὅσοι καλόπιστοι, νὰ
διαβάσουν τὸ ἐξαίρετον δοκίµιον «῾Ο ᾽Εθνικισµὸς»
τοῦ ᾽Αλεξάνδρου
Παπαναστασίου, πατρός τῆς δευτέρας ῾Ελληνικῆς ∆ηµοκρατίας, εἰς τὴν
«᾽Επιθεώρησιν τῶν Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν ᾽Επιστηµῶν», τόµος Α', τεῦχος
α', Σεπτ.-∆εκ. 1916 ( ἀναδηµοσίευσις εἰς τόµον ᾽Αλεξάνδρου
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μελέτες, Λόγοι, ῎Αρθρα, ἐπιµέλεια Ξ. Λευκοπαρίδη,
᾽Αθῆναι 1957, σελ.220 ἕως 258 ). ∆ιὰ νὰ πληροφορηθοῦν ἐπὶ τέλους ἐξ αὐτοῦ,
ὅτι ὁ ἐ θ ν ι κ ι σ µ ὸ ς ε ἶ ν α ι ἡ ἄ ρ ν η σ ι ς κ ά θ ε µ ο ρ φ ῆ ς
ὑποτελείας εἰς τοὺς ξένους καὶ ἡ ἐπιδίωξις τῆς
ἀ λ η θ ο ῦ ς ἀ ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς : εἶναι «ἡ ἀντίδρασις ἐναντίον τῆς
συνδυασµένης πάντοτε µὲ οἰκονοµικὴν ἐκµετάλλευσιν ξενικῆς πολιτικῆς
ἐπιβολῆς» - συνδέεται ἀρρήκτως πρὸς τὸν δηµοκρατισµόν - «βλάπτει τὰ
συµφέροντα τῶν εὐπόρων καὶ οἰκονοµικῶς ἰσχυρῶν τάξεων», δι᾽ αὐτὸ καὶ
«παρατηρεῖται χαλάρωσις τοῦ ἐθνικοῦ αἰσθήµατος εἰς χρηµατιστικοὺς καὶ
ἐµπορικοὺς κύκλους, εὑρισκοµένους εἰς στενὴν ἐπικοινωνίαν µὲ ξένους καὶ
ἔχοντας κοινὰ µὲ αὐτοὺς συµφέροντα» - καὶ ἀκόµη «εἶναι ὅρος προόδου καὶ
πολιτισµοῦ» (ἔνθ᾽ ἀνωτ. ἀντιστοίχως σελ. 248, 244, 249, 257) . . . ∆ η λ α δ ή ,
ἐθνικιστὴς σηµαίνει τὸν ἀληθινὸ, µὲ φιλάλληλα
αἰσθήµατα καὶ συµπεριφορά, δηµοκράτην, τὸν
ἐλεύθερον
καὶ
πολιτισµένον
ἄνθρωπον
καὶ
ὑπεύθυνον πολίτην !...
Καὶ ἂς ἐγκύψουν ἀκόµη οἱ ἀντιφρονοῦντες εἰς τὴν προφητικὴν
πρόβλεψιν, ἤδη ἔκτοτε (1916!), τοῦ µεγάλου καὶ ἀληθοῦς αὐτοῦ δηµοκράτου,
περὶ δηµιουργίας, λόγῳ τῆς διεθνοῦς ἐπικοινωνίας καὶ πρὸς παγίωσιν τῆς
εἰρήνης καὶ ἐν ἁρµονίᾳ πρὸς τὴν σηµερινὴν οἰκονοµικὴν ἀνάπτυξιν ,
ἀνωτέρων πολιτειακῶν συνασπισµῶν, διὰ νὰ ἐπισηµάνῃ ὅµως εὐθὺς ἐν
συνεχείᾳ, ὅτι οἱ πολιτειακοὶ αὐτοὶ σχηµατισµοὶ θὰ εἶναι ὠφέλιµοι καὶ
βιώσιµοι, ἐὰν στηριχθοῦν εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ἐθνοτήτων, δηλ. ἐὰν ἀφήσουν
µεγάλην ἐλευθερίαν κινήσεως εἰς τὰ ἔθνη καὶ ἀποκλείουν τὴν ἐπιβολὴν τοῦ
ἑνὸς ἐπὶ τῶν ἄλλων (ἔνθ᾽ ἀνωτ. σελ. 258). ῾Οπότε καὶ συνετιζόµενοι, ὅσοι
καλόπιστοι, ἀσφαλῶς θὰ ἐγκαταλείψουν τὰς σταλινικὰς ἀρὰς κατὰ τοῦ
ἐθνικισµοῦ.
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᾽Ερωτήµατα.
37.- Αὐτοῦ τοῦ ἐκ τῆς ∆ύσεως «φωτὸς» τῆς «Νέας ᾽Εποχῆς»
καλούµεθα ἐµεῖς οἱ ῞Ελληνες, ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ ἄλλοι λαοί, νὰ γίνουµε
κοινωνοί. Καὶ σ π ε ύ δ ο υ µ ε ν ὰ τ ὸ ἐ γ κ ο λ π ω θ ο ῦ µ ε . ᾽Ακριβῶς σὰν
τὶς σκνίπες, ποὺ προστρέχουν στὸ «φῶς» τῶν ἠλεκτρικῶν λαµπτήρων,
χωρὶς νὰ ἀντιλαµβάνωνται, ὅτι ἐκεῖ θὰ τσουρουφλισθοῦν, ἐκεῖ ὁ θάνατος τὶς
ἀναµένει !
Εἶναι ἆραγε χωρὶς σηµασία, ἐπὶ πλέον τῶν ὅσων ἀνωτέρω
ἐξετέθησαν, τὸ γεγονός, ὅτι ἀπὸ τὴν «Νέα ᾽Εποχὴ» καὶ τὸ ἔµβληµά της ( : τὸ
«οὐράνιον τόξον» ) ἤντλησαν τὸ ὄνοµα καὶ ἐνεπνεύσθησαν τὶς ἐξεικονίσεις
τους (τὰ σήµατά τους) εἰς τὴν χώραν µας ἀκόµη καὶ δηµοτικοὶ καὶ κοµµατικοὶ
συνδυασµοὶ (µὴ ξεχνᾶµε, ὅτι «Οὐράνιο Τόξο» ὠνοµάζοντο καὶ οἱ συνδυασµοὶ
παραµεθορίων περιοχῶν µας, οἱ ὁποῖοι ἐπαγίδευσαν εἰς τὰς τάξεις των, ἔστω
ἐλάχιστον,
ἀριθµὸν
παραπλανηθέντων
ἀδελφῶν
µας,῾Ελλήνων
Μακεδόνων), καὶ ὅτι συνεχῶς περὶ «Νέας Ἐποχῆς» µᾶς ὁµιλοῦν ἀξιόλογα,
κατὰ τὰ ἄλλα, στελέχη ὅλων τῶν κοµµατικῶν ( µὲ τὴν ἐξαίρεσιν µόνον τοῦ
Κ.Κ.Ε.) σχηµατισµῶν, παλαιῶν καὶ νεοπαγῶν ;

Τὰ περὶ τοῦ «Σκοπιανοῦ» θεµελιώνουν τὸν προκείµενον
προβληµατισµόν
38.- ῾Ο τέως Πρωθυπουργὸς µὲ τὰ ὅσα περὶ τοῦ σκοπιανοῦ
προβλήµατος ἀνέπτυξε ὑπῆρξεν ἰδιαιτέρως ἀποκαλυπτικὸς καὶ ἱκανῶς
ἐθεµελίωσε τὸν προκείµενον προβληµατισµόν.

῾Η πολιτική µας ζωὴ χειραγωγεῖται ἀπὸ ξένους.
39.- Καὶ ὁ προβληµατισµὸς αὐτὸς περαιτέρω ἐπιβαρύνεται µὲ τὰ
ὅσα ὁ Κύριος Μητσοτάκης ἐν συνεχείᾳ ἐξέθεσε σχετικῶς πρὸς τὴν διάσκεψιν
τῆς Βουλιαγµένης τῆς 1ης Μαΐου 1993, κατὰ τὴν ὁποίαν, εἰς τὴν ἰδικήν του
πρωτοβουλίαν ὀφειλοµένην, ἦλθε, ὅπως εἶπε, ἡ Σερβία καὶ ὁ Πρόεδρός της
Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς εἰς ἐπαφὴν µὲ τὴν ∆ύσιν, ἀπετράπη ἡ γενίκευσις τοῦ
πολέµου καὶ ἐδηµιουργήθησαν αἱ προϋποθέσεις εἰρηνικῆς ἐπιλύσεως τοῦ
Νοτιοσλαβικοῦ. Συγκεκριµένως, δικαίως ὑπερηφανευόµενος ὁ τέως
Πρωθυπουργὸς, παρετήρησε, ἐκτὸς τοῦ ἔχοντος διανεµηθῆ κειµένου τῆς
ὁµιλίας του (τὸν ἤκουσαν οἱ παρόντες, ἀλλὰ καὶ οἱ παρακολουθήσαντες, ὡς
ὁ γράφων, τὴν ὁµιλίαν του κατὰ τὴν τηλεοπτικήν της µετάδοσιν ἀπὸ τὸ
TELE-CITY), ὅτι ἡ ἐπιτυχία του αὐτὴ ἐστοίχισε τόσον καὶ εἰς τὸ κόµµα του,
τὴν Νέαν ∆ηµοκρατίαν, καὶ τὸν ἴδιον προσωπικῶς. ᾽Αλλά, ἐπακολουθήσαντα
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

41

τῆς διασκέψεως ἐκείνης δεινὰ ὑπῆρξαν, διὰ µὲν τὴν “Νέαν ∆ηµοκρατίαν”, ἡ
ἐξαγγελία, ἀπὸ τῆς ἐπαύριον τῆς διασκέψεως, τῆς ἀνωτέρω σηµειωθείσης
προβλέψεως τοῦ ῾Υπουργοῦ τῶν ᾽Εξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., περὶ ἐκλογῶν
κατὰ τὸν ἐρχόµενον ᾽Οκτώβριον (1993), αἱ ὁποῖαι καὶ πράγµατι ἔγιναν καὶ
ὡδήγησαν εἰς τὴν ἀποµάκρυνσίν της ἀπὸ τὴν διακυβέρνησιν τῆς χώρας· διὰ
δὲ τὸν ἴδιον Κύριον Μητσοτάκην ἡ, µετὰ τὰς ἐκλογάς, ἀποµάκρυνσίς του
ἀπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ κόµµατος.
᾽Εὰν, λοιπόν, τὰ δύο αὐτὰ δεινὰ , σοβαρώτατα ὄντως γεγονότα τῆς
πολιτικῆς µας ζωῆς, συνδέονται αἰτιωδῶς πρὸς τὴν ἀναµφισβήτητον
διπλωµατικὴν ἐκείνην ἐπιτυχίαν τῆς ῾Ελλάδος, ἐπιτευχθεῖσαν διὰ τοῦ
προσωπικοῦ µόχθου τοῦ ῞Ελληνος Πρωθυπουργοῦ, ὡς αἰτιατὰ πρὸς αἴτιον,
ὅπως ὁ ἴδιος ὑπῃνίχθη, τό πρᾶγµα εἶναι περισσότερον ἀπὸ ἀνησυχητικόν.
∆ιότι, µὲ δεδοµένον, ὅτι µόνον τὸν ἔπαινον, οὐδενὸς δὲ τὸν ψόγον, ὁ χειρισµὸς
ἐκεῖνος τοῦ Πρωθυπουργοῦ συνήντησεν ἐν ῾Ελλάδι, καταδεικνύεται πλέον
ψηλαφητῶς, ὅτι ἡ ἐξέλιξις τῆς πολιτικῆς µας ζωῆς δὲν χωρεῖ αὐτονόµως,
ἀλλὰ προσδιορίζεται ἀπὸ ξένους διατάκτας, οἱ ὁποῖοι καὶ ἔχουν τὸν τρόπον
νὰ τιµωροῦν δι᾽ ἐξουδετερώσεως ἐκείνους (κόµµατα καὶ ἡγετικὰ στελέχη
των), ἀπὸ τὴν πολιτικὴν τῶν ὁποίων ἐνοχλοῦνται !...
Μήπως λοιπὸν οἱ ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς µας κυριαρχίας καὶ
ἀνεξαρτησίας κοµπασµοὶ εἶναι τραγικῶς ἀθεµελίωτοι καὶ µᾶς ἀρκεῖ, χάρις
εἰς ἑλληνικὰς βεβαίως συνεργείας, ἡ ἰδιότης ἁπλῆς ρωµαϊκῆς ἐπαρχίας, ἤ, µὲ
πλέον σύγχρονον ὁρολογίαν, ὁ ταπεινὸς τοῦ ξένου προτεκτοράτου διὰ τὴν
ἱστορικήν µας Πατρίδα χαρακτηρισµός ;...

῾Ο σεβασµὸς τῶν δικαιωµάτων τῶν µειονοτήτων.
40.- Τὸ ὑπόλοιπον µέρος τῆς ὁµιλίας τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ
προσφέρεται ἐπίσης εἰς ἀναλόγους πρὸς τὰς ἀνωτέρω ἐπισηµάνσεις.
Συγκεκριµένως, ὀρθῶς ἐτόνισεν ὁ Κύριος Μητσοτάκης, ὅτι, προκειµένου νὰ
διασφαλισθῇ ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρξις καὶ ἡ ἁρµονικὴ συνεργασία τῶν λαῶν
τῆς βαλκανικῆς, ἀπαιτεῖται ἀπαραιτήτως « ὁ ἀπόλυτος σεβασµὸς τῶν
δικαιωµάτων τῶν µειονοτήτων». ᾽Αλλά περιέργως, ἐνῷ ἐµνηµόνευσε τὴν
ἑλληνικὴν µειονότητα τῆς ᾽Αλβανίας, δηλαδὴ κυρίως τὸν ῾Ελληνισµὸν τῆς
Βορείου ᾽Ηπείρου, ἠγνόησε παντελῶς τοὺς κατοικοῦντας εἰς τὸ κρατίδιον
τῶν Σκοπίων ῞Ελληνας, τοὺς ὁποίους ἡ ῾Υφυπουργός του ἐπὶ τῶν ᾽Εξωτερικῶν
Κυρία Βιργινία Τσουδεροῦ εἶχεν ὑπολογίσει, εἰς συνέντευξίν της εἰς
ἀθηναϊκὴν ἐφηµερίδα, εἰς διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (ἀνωτέρω εἰς ἀριθ.
12). Τὶ σηµαίνει ἡ σοβαρωτάτη αὐτὴ παράλειψις ; ᾽Εγκαταλείπονται εἰς τὸ
ἀφοµοιωτικὸν ἔλεος τῶν Μακεδόνων τοῦ κ. Γκληγκόρωφ οἱ ῞Ελληνες αὐτοί ;
Καὶ τὰ ἐρωτήµατα πληθαίνουν. ∆ιότι ἡ Κυρία Τσουδεροῦ εἰς χρόνον
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ὕστερον τῆς συνεντεύξεώς της αὐτῆς ἀπεµακρύνθη τοῦ ῾Υπουργείου καὶ ἐν
συνεχείᾳ δὲν συµπεριελήφθη εἰς τοὺς ἐκλογικοὺς τοῦ κόµµατος
συνδυασµούς.
῎Εχουν τὰ γεγονότα αὐτὰ σχέσιν πρὸς τὴν ἐθνικῶς ἐµπρέπουσαν,
ὡς ἀνωτέρω, θέσιν τῆς Κυρίας Τσουδεροῦ καί, ἐὰν ναί, ποῖοι τὰ ὑπηγόρευσαν
;

῾Η ἐγκατάλειψις τῆς ὀνοµασίας «Βόρειος ῎Ηπειρος» .
41.- Σχετικῶς πρὸς τὸν ῾Ελληνισµὸν τῆς Βορείου ᾽Ηπείρου ὑπῆρξε
µία ἐξοργιστικὴ τοποθέτησις. ῾Η Κυρία Νίκη Τζαβέλλα, νεόκοπος βουλευτὴς
τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας , καταλαβοῦσα εὶς τὴν Βουλὴν τὴν ἕδραν τοῦ
ἀποβιώσαντος ᾽Αθανασίου Κανελλοπούλου, εἰς τηλεοπτικήν της ἐµφάνισιν
ὑπεστήριξεν ἐµµανῶς, ὅτι πρέπει νὰ ὁµιλοῦµε περὶ Νοτίου ᾽Αλβανίας καὶ ὄχι
Βορείου ᾽Ηπείρου !
Προτοῦ ἀκουσθῇ ὁ µετ᾽ ἐµφανεστάτου πείσµατος ὑποστηριχθεὶς
καταφανῶς ἀνιστόρητος καὶ ἐθνοπροδοτικὸς αὐτὸς λόγος, εἶχα διατυπώσει,
διὰ δηµοσίας δηλώσεώς µου τῆς 12ης Σεπτεµβρίου 1994, τὴν σύστασιν,
κατὰ λέξιν : «ἂ ς ἐ γ κ α τ α λ ε ι φ θ ῇ ἀ µ έ σ ω ς ἀ π ὸ ὅ λ ο υ ς ἡ
σ υ ν ή θ ε ι α , ποὺ ἀπεκτήθη ἐσχάτως, ν ὰ γ ί ν ε τ α ι λ ό γ ο ς π ε ρ ὶ
῾ Ε λ λ ή ν ω ν τ ῆ ς ᾽ Α λ β α ν ί α ς καὶ ὄχι περὶ Βορειοηπειρωτῶν. ∆ιότι µὲ
τὴν διατύπωσιν αὐτὴν ἐκεῖνο, ποὺ ἀρνούµεθα εἰς τὰ Σκόπια, δηλαδὴ τὴν
πλαστογράφησι τῆς ῾Ιστορίας µὲ τὴν οἰκειοποίησι τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος
τῆς Μακεδονίας, τὸ παραχωροῦµε αὐτοβούλως εἰς τὰ Τίρανα. ᾽Αφοῦ παγία
ἀξίωσις τῶν Τιράνων ἦτο ἀνέκαθεν ἀκριβῶς αὐτό, δηλαδὴ νὰ παύσουµε νὰ
ὁµιλοῦµε περὶ Βορείου ᾽Ηπείρου καὶ νὰ χαρακτηρίζουµε τὴν περιοχὴ ὄχι µὲ
τὸ ἐθνικό της αὐτὸ ὄνοµα, ἀλλὰ ὡς (νότια) ᾽Αλβανία, υἱοθετοῦντες ἔτσι τὴν
ἰδική τους πλαστογράφησι τῶν ἱστορικῶν δεδοµένων. ∆ὲν πρέπει οὔτε
ἀνεπιγνώτως νὰ διολισθαίνουµε σὲ τέτοιες πρακτικὲς ἐθνικῆς λησµοσύνης,
ποὺ συνιστοῦν ἀντικειµενικῶς ἀνεπίτρεπτες ἐθνικὲς παραχωρήσεις». Αὐτὰ
ἐλέγοντο, ὅταν ἁπλῶς ἤρχισε διαφαινοµένη ἡ τάσις ἀντικαταστάσεως εἰς τὸν
πολιτικὸν λόγον τῆς, χρησιµοποιουµένης ἀνέκαθεν καὶ ἀνεξαιρέτως καὶ
µόνης ἱστορικῶς ἀκριβοῦς, ὀνοµασίας
Βόρειος ῎Ηπειρος
µὲ τὸν
χαρακτηρισµὸν Νότιος ᾽Αλβανία · πρᾶγµα ποὺ θὰ ἠδύνατο ἐπὶ τέλους τότε
νὰ ἀποδοθῇ καὶ εἰς συγχωρητὴν παραδροµήν, καλυπτοµένην ἐκ τοῦ
γεγονότος τῆς ἀσκήσεως καὶ ἐπὶ τῆς περιοχῆς ἐκείνης τῆς ᾽Αλβανικῆς
κυριαρχίας. ᾽Ελέγοντο δηλαδὴ µὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο περὶ
συνειδητῆς µεταβολῆς τῆς ὀνοµατοδοσίας τῆς ἑλληνικῆς ἐκείνης περιοχῆς,
ἁπλῶς ὡς ἔγκαιρος ἐνηµερωτικὴ προειδοποίησις, ὅπως µὴ ἀποδεχθῶµεν τὴν
ὑπὸ τῶν ᾽Αλβανῶν, αὐτὴν τὴν φοράν, ἱστορικὴν πλαστογραφίαν. Τὴν ἔστω
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ἀµυδράν, ὅµως, αὐτὴν ἐλπίδα διέλυσε πλέον ἡ ἐσκεµµένη καὶ µετὰ
φανατισµοῦ ὑποστηριχθεῖσα ἐθνοπροδοτικὴ, ὡς ἀνωτέρω, θέσις. Βεβαίως δὲν
εὐθύνεται ὁ Κύριος Μητσοτάκης διὰ τὰς ἀπόψεις βουλευτοῦ, ὁσονδήποτε καὶ
ἂν φαίνεται, ὡς εἰς τὴν προκειµένην περίπτωσιν, φιλικῶς προσκειµένης εἰς
αὐτόν.
᾽Αλλὰ τίθενται τὰ ἐρωτήµατα : Εἶναι ἡ Κυρία Τζαβέλλα τόσον
ἀνιστόρητος ; ᾽Αλλὰ τότε θὰ πρέπει νὰ ἐλεεινολογοῦµε τὴν τύχην µας, διότι ,
καίτοι τόσον ἀστοιχείωτος, ἀντιπροσωπεύει τὸ ἔθνος µας (ἄρθρον 51 § 2 τοῦ
Συντάγµατος) εἰς τὴν Βουλήν. ῍Η µήπως ἔχει σχέσιν ἡ θέσις της αὐτὴ µὲ τὴν
παιδείαν (µήπως καὶ πολιτικήν ;), τῆς ὁποίας φέρεται ὅτι ἔτυχε, ἐπὶ µακρὸν,
ὡς λέγεται, διαµείνασα εἰς τὰς Η.Π.Α., καὶ τὰς παροµοίας ἐπὶ τοῦ θέµατος
ἀπόψεις τῶν τελευταίων αὐτῶν ; ᾽Αλλὰ καὶ τὸ κόµµα της, ἡ «Νέα
∆ηµοκρατία», ποὺ θὰ πρέπει καθ᾽ ὑπόθεσιν, ἀφοῦ ἐµφανίζεται ὡς
συντηρητικὸς σχηµατισµός, νὰ κήδεται πρωτίστως τῶν ἐθνικῶν µας
συµφερόντων, πῶς ἐσιώπησε καὶ δὲν τὴν ἐκαυτηρίασε διὰ τὴν ψηλαφητῶς
ἀντεθνικὴν θέσιν της ; ῾Η ἀνωτέρω δήλωσίς µου εἶχε λάβει ἀφορµὴν ἀπὸ
διατυπώσεις στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πῶς ἐξηγεῖται, λοιπόν, καὶ
ἡ ἐπὶ τοῦ ζητήµατος αὐτοῦ διαφαινοµένη πλέον σύγκλισις τῶν δύο
µεγαλυτέρων, τοὐλάχιστον, τῶν καθ᾽ ὑπόθεσιν κυρίως ἀντιµαχοµένων,
κοµµάτων, δηλαδὴ ἐπὶ ἐδάφους τόσον ἀνιστορήτου καὶ ἐθνικῶς ἐπιληψίµου
καὶ, ἑποµένως, κατ᾽ ἐξοχὴν ἐπισφαλοῦς ;

Αἱ σχέσεις µας µὲ τὴν ᾽Αλβανίαν.
42.- ᾽Ορθῶς ὁ τέως Πρωθυπουργὸς ἐτόνισε, ὅτι πρέπει νὰ
προχωρήσῃ ἡ ἐξοµάλυνσις τῶν σχέσεών µας µὲ τὴν ᾽Αλβανίαν. Κατὰ ποῖον
τρόπον δὲν εἶπε. ᾽Αλλ᾽ ἡ ἐξοµάλυνσις αὐτὴ εἶχε συνδεθῆ ὑπὸ τῆς
Κυβερνήσεώς του ρητῶς µὲ τὴν ἐκπλήρωσιν ὑπὸ τῶν ᾽Αλβανῶν ἕξη ὅρων.
Αὐτοὶ φαίνεται ἤδη νὰ ἐγκατελείφθησαν, ἀφοῦ τοὺς περιωρίσαµεν εἰς µόνην
τὴν ἀξίωσιν ἀπελευθερώσεως τῶν ἀδίκως καταδικασθέντων πέντε
βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν µας, - καταδίκη σατανικῶς µεθοδευθεῖσα διὰ νὰ
προσφέρῃ πεδίον δῆθεν ὑποχωρήσεως εἰς τὸ ᾽Αλβανικὸν καθεστώς. ᾽Αλλὰ
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Μητσοτάκης δὲν ἀνεφέρθη πλέον, κατὰ τὴν ὁµιλίαν του, εἰς
τοὺς ὅρους αὐτούς.
Τὶ σηµαίνουν αὐτά; Μήπως καὶ ἐπὶ τοῦ σηµείου αὐτοῦ σύγκλισιν ;
Καὶ εἶναι ἐπιτετραµµένον, ὅταν χαράσσεται µία ἐπὶ συγκεκριµένου θέµατος
πολιτική, νὰ ἐγκαταλείπεται αὐτὴ τόσον συντόµως, σιωπηρῶς, ἔστω καὶ ἐὰν
ἔχῃ ἀλλάξει ἐν τῷ µεταξὺ, ὡς εἰς τὴν περίπτωσίν µας, τὸ ἐν τῇ κυβερνήσει
κόµµα ; ∆ιότι, ποία βεβαιότης προσφέρεται τότε εἰς τοὺς τρίτους, ὡς πρὸς τὴν
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σοβαρότητα τῶν θέσεών µας καὶ τὴν ἀπόφασίν µας ὑποστηρίξεως καὶ
ἐµµονῆς µας εἰς αὐτάς ;
Καὶ τελικῶς τὰς θέσεις µας ἐκείνας, τὰ ἕξη σηµεῖα ... ὑπερηφάνως
ἀπελακτίσαµεν µὲ τὴν πρόσφατον ἐθνικῶς ἀξιοδάκρυτον, κατὰ τὸν
ἐπιεικέστερον χαρακτηρισµόν, πρωτοβουλίαν µας συνεννοήσεως µὲ τὴν
᾽Αλβανίαν. ᾽Αφοῦ ἡ τόσον ἐπιζητηθεῖσα συνδιαλλαγὴ ἐπετεύχθη µὲ
βαρυτάτας ἐκ µέρους µας παραχωρήσεις ἔναντι κυριολεκτικῶς ἀνυπάρκτων
ἀνταλλαγµάτων, ἀφοῦ πρόκειται περὶ αὐτονοήτων ἐκ τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου
ὑποχρεώσεων τῆς ᾽Αλβανίας. Καὶ µόνον νέα ἐθνικὰ δεινὰ προοιωνίζεται ἡ
νέα αὐτὴ συνθηκολόγησίς µας...

Αἱ σχέσεις µας µὲ τὴν Τουρκίαν.
43.- Τέλος, ὁ τέως Πρωθυπουργὸς ἐπεσήµανε ὡς ἕνα τῶν στόχων τῆς
ἐθνικῆς µας πολιτικῆς τὴν λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ καὶ τὴν δροµολόγησιν
διακανονισµοῦ τῶν διαφορῶν µας µὲ τὴν Τουρκίαν , χωρὶς οὐδὲν ἐπ᾽ αὐτῶν
νὰ εἴπῃ καὶ οὐδὲν νὰ προσθέσῃ.
᾽Αντιπαρῆλθε ἔτσι τό κύριον σῶµα τῶν ἐξωτερικῶν µας
προβληµάτων, δηλαδὴ τὸ, συνεχιζόµενον ἐπὶ 21 ἤδη χρόνια, µέγα δράµα τῆς
Κύπρου, τὰς ἄλλας σχέσεις µας µὲ τὴν Τουρκίαν, τὰς ἐξάλλους, ἐµφανῶς
ἐπεκτατικὰς εἰς βάρος µας ἐπιδιώξεις της, τὰς καθηµερινὰς τουρκικὰς
παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου µας, τὸν ἀκατανόητον δισταγµὸν
ἐπεκτάσεως τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης µας εἰς τὰ δώδεκα ναυτικὰ µίλια, ὡς τὸ
∆ιεθνὲς πλέον ∆ίκαιον τῆς Θαλάσσης καθορίζει, τὴν στασιµότητα εἰς τὰς
ἐργασίας ἐκµεταλλεύσεως τῆς ἰδικῆς µας ὑφαλοκρηπίδος, τὴν ἀθλίαν τύχην
τῆς ἑλληνικῆς µειονότητος εἰς τὴν Τουρκίαν, ἡ ὁποία µὲ τὴν πολιτικὴν τῶν
συστηµατικῶν διώξεων καθηµερινῶς σβήνει, - χωρὶς οὔτε λέξιν ἐπὶ ὅλων
αὐτῶν καὶ ἄλλων συναφῶν νὰ ἀρθρώσῃ, ἴσως µὲ τὴν συζητήσιµον
ὁπωσδήποτε ἀντίληψιν, ὅτι τὸ θέµα τῆς ὁµιλίας του οἱ ἐξελίξεις στὰ
Βαλκάνια µετὰ τὸ τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέµου καὶ ὁ ρόλος τῆς ῾Ελλάδος στὴν
περιοχὴ δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἐκταθῇ καὶ ἐπ᾽αὐτῶν.

῾Η ἀλήθεια διὰ τὴν Θράκην.
44.- ∆ὲν παρέλειψεν ὅµως, ἀντιθέτως, ὁ τέως Πρωθυπουργὸς νὰ
ὁµιλήσῃ διὰ τὴν θρησκευτικὴ µειονότητα τῶν Μουσουλµάνων στὴ Θράκη,
ἔναντι τῶν ὁποίων ἐπὶ τῆς Κυβερνήσεώς του, ὡς ἐτόνισε, «υἱοθετήθηκε µία
εἰλικρινὴς πολιτικὴ ἰσοτιµίας καὶ ἰσονοµίας, τὴν ὁποία θέλω νὰ ἐλπίζω, ὅτι καὶ
ἡ σηµερινὴ κυβέρνηση θὰ συνεχίσει».
᾽Αλλ᾽ ἀφοῦ ὁ ὁµιλητὴς δὲν ἔλαβε τὸν κόπον νὰ ἀσχοληθῇ µὲ τὴν
πανθοµολογουµένως τραγικὴν τύχην τῆς ἑλληνικῆς µειονότητος εἰς τὴν
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Τουρκίαν, πρὸς τὶ ᾐσθάνθη τὴν ἀνάγκην νὰ ἀναφερθῇ εἰς τὴν µεταχείρισιν τῆς
ἐν Θράκῃ µουσουλµανικῆς µειονότητος ; Καὶ πρὸς τὶ ὁ ἐκδήλως ἀπολογητικὸς
ὡς πρὸς αὐτὴν τόνος, µὲ τὴν ἐπισήµανσιν, ὅτι ἐπὶ τῆς Κυβερνήσεώς του,
δηλαδὴ µόλις ἀπὸ τοῦ 1990, υἱοθετήθηκε µία εἰλικρινὴς πολιτικὴ ἰσοτιµίας
καὶ ἰσονοµίας ἔναντι τῶν µουσουλµάνων αὐτῶν ; ∆ηλαδή, προηγουµένως
δὲν ἐτύγχανον αὐτοὶ πολιτικῆς ἰσοτιµίας καὶ ἰσονοµίας ; ᾽Αποδέχεται, µὲ
ἄλλας λέξεις, ὁ τέως Πρωθυπουργὸς τὰς ἐν προκειµένῳ συκοφαντικὰς
τουρκικὰς αἰτιάσεις, περὶ δῆθεν κακῆς µεταχειρίσεως τῆς ἐν ῾Ελλάδι
µουσουλµανικῆς µειονότητος ; Εἶναι λοιπὸν τόσον ἀπληροφόρητος διὰ τὰ
συµβαίνοντα εἰς τὴν Θράκην ; ∆ὲν γνωρίζει, ὅτι οἱ ἐκεῖ µουσουλµάνοι
προκλητικῶς ἀσχηµονοῦν καὶ µένουν ἀνενόχλητοι, ἀσυστόλως παρανοµοῦν
χωρὶς νὰ διώκωνται, ἐµφανῶς ραδιουργοῦν ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ
τουρκικοῦ προξενείου καὶ θωπεύονται ; ∆ὲν γνωρίζει τὰς ρητὰς δηµοσίας
καταγγελίας, ὅτι τὸ ἐκεῖ τ ο υ ρ κ ι κ ὸ ν π ρ ο ξ ε ν ε ῖ ο ν κ α ὶ τ ὸ
προσωπικόν του ἔχουν µεταβληθῆ εἰς εἶδος ἀτύπου
σ υ ν δ ι ο ι κ η τ ο ῦ τ ῆ ς π ε ρ ι ο χ ῆ ς , ὥστε καὶ σωµατικὰς ἀκόµη
κυρώσεις νὰ ἐπιβάλλουν εἰς δυστυχεῖς ὁµοθρήσκους των, ῞Ελληνας
ὑπηκόους, ὁσάκις αὐτοὶ δὲν συµµορφώνονται πρὸς τὰς ἐπιταγάς των,
ἀντιποιούµενοι ἔτσι ἀτιµωρητί ἐκδηλώσεις κρατικῆς κυριαρχίας ἐπὶ
ἑλληνικοῦ ἐδάφους ; ∆ὲν γνωρίζει αὐτό, τὸ ὁποῖον οἱ πάντες, καὶ οἱ κατώτατοι
δηµόσιοι ὑπάλληλοι ἢ ἄλλοι κρατικοὶ λειτουργοὶ ἐκ τῶν ὅσων ὑπηρετοῦν ἢ
ἔχουν ὑπηρετήσει εἰς τὴν Θράκην, γνωρίζουν, ὅτι δηλαδὴ ἐκεῖ
καταπιεζόµενοι δὲν εἶναι οἱ µουσουλµάνοι, ἀλλὰ ἀντιθέτως οἱ Χριστιανοὶ
ἕλληνες πολῖται, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἔχει δηµιουργηθῆ, ἀκριβῶς διὰ
τοῦτο, ἕνα κλῖµα φοβίας καὶ φυγῆς, ὥστε νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν περιοχήν,
ἐκποιοῦντες τὰς περιουσίας των, αἱ ὁποῖαι καὶ εἰς µουσουλµάνους, σχεδὸν
ἀποκλειστικῶς, περιέρχονται, χωρὶς ἡ οἰκονοµικὴ κατάστασις τῶν
ἀποκτώντων νὰ ἐπιτρέπῃ τοιαύτας ἀγοράς ; Καὶ θὰ ἦτο ποτὲ δυνατόν, ἐὰν οἱ
µουσουλµάνοι τῆς Θράκης δὲν ἐτέλουν ὑπὸ καθεστὼς ἰσοτιµίας καὶ ἰσονοµίας
, νὰ προάγουν κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ἐναντίον µας τουρκικὴ
ἐπιβουλὴ κατέστη προκλητικῶς ἐµφανής, κατὰ τοιοῦτον ἁλµατώδη καὶ
ἀνεξέλεγκτον, µὴ δυνάµενον νὰ δικαιολογηθῇ, τρόπον τὴν ἄλλοτε, πάντοτε
στάσιµον λόγῳ γενικῆς καθυστερήσεως, ἰσχνὴν περιουσιακήν των ὑπόστασιν ;
∆ὲν γνωρίζει τὴν τροµακτικὴν ἔκτασιν τῶν ἐκποιητικῶν αὐτῶν
µεταβιβάσεων,
αἱ
ὁποῖαι
οὕτω
µὲ
ξένον
καταδήλως
χρῆµα
πραγµατοποιοῦνται ; ∆ὲν γνωρίζει, µὲ ἄλλας λέξεις, ὅτι ἡ Θράκη χάνεται
σιγά-σιγὰ διὰ τὴν ῾Ελλάδα, ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας πολιτικῆς ἡττοπαθείας καὶ
ἐνδοτικῆς καὶ συνεχῶν ὑποχωρήσεων, τὴν ὁποίαν ἀδιαλείπτως ἐπὶ δεκαετίας
ἐκεῖ ἀπαρεγκλίτως ἐτηρήσαµεν καὶ τηροῦµεν, µὴ δυνάµενοι νὰ ἀνοίξουµε κἂν
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τὰ µάτια µας ἐνώπιον τῶν ὅσων τραγικῶν, εἰς βάρος τῆς Πατρίδος µας καὶ τοῦ
῾Ελληνισµοῦ, ἐκεῖ συντελοῦνται ; ῾Οµολογουµένως µόνον συγχωρητὴ δὲν
εἶναι ἡ παραθεώρησις τῆς στυγνῆς αὐτῆς πραγµατικότητος.. Καὶ τὸ
βαρύτερον, ὄ χ ι κ α ὶ ν ὰ ἐ ν ι σ χ ύ ο υ µ ε , ἀ θ ε λ ή τ ω ς ἔ σ τ ω , τ ὴ ν
τουρκικὴν
προπαγάνδαν,
περὶ
δῆθενκαταπιεζοµένηςµουσουλµανικῆς µειονότητος εἰς τὴν
Θράκην !...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ

Τὰ ἐρωτήµατα καὶ ἡ ἀπάντησις.
45.- Τὰ ὅσα προεξετέθησαν ἀφετηρίαν εἶχον τὴν ὁµιλίαν τοῦ τέως
Πρωθυπουργοῦ, αὐτὰ τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος Μητσοτάκης εἶπε, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅσα
δὲν εἶπε. Γεγονότα κατεγράφησαν καὶ ἐρωτήµατα εὔλογα ἐτέθησαν.
῾ Ο σ ά κ ι ς δ ὲ ν ἐ δ ό θ η ἐ π ᾽ α ὐ τ ῶ ν ἀ π ά ν τ η σ ι ς εὑρίσκει τὴν
ἐξήγησίν του εἴτε εἰς τὴν ἔλλειψιν ἀληθοῦς καὶ ἀκριβοῦς ὑπὸ τοῦ γράφοντος
γνώσεως τῶν δεδοµένων, διὰ νὰ δύναται νὰ ἀχθῇ εὐσταθοῦσα ἀπάντησις
(πρόκειται δηλαδὴ περὶ ἀληθῶν ἐρωτηµάτων), εἴτε ἡ ἀπάντησις, καίτοι
ἐνυπάρχουσα εἰς τὴν σκέψιν τοῦ γράφοντος, δὲν ἐκρίθη ἀναγκαῖον ἢ καὶ
σκόπιµον νὰ διατυπωθῇ.
῍Ας προβληµατισθῇ ὁ ἀναγνώστης, ἐπὶ τῶν ἀναµφισβητήτων
δεδοµένων, τὰ ὁποῖα τοῦ ὑπεµνήσθησαν, διὰ νὰ συναγάγῃ, ὡς ἐλεύθερος
πολίτης αὐτός, τὰ ἰδικά του πλέον συµπεράσµατα, νὰ δώσῃ τὰς ἰδικάς του
ἀπαντήσεις. ∆ιότι ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεµάτων, ἐφ᾽ὅσον ἔχοµεν, καὶ πρέπει νὰ
ἔχωµεν, πολίτευµα δηµοκρατικόν, ἐπιβάλλεται ὁ καθεὶς νὰ ἔχῃ αὐτονόµως
ἐσχηµατισµένην γνώµην καὶ ὄχι νὰ σύρεται εἰς τὸ ἄρµα τοῦ σκοταδισµοῦ τῶν
µέν, ἢ τῆς ὀλεθρίας δηµαγωγίας τῶν δέ, ἢ τῆς ἀκατασχέτου κενολογίας
πεφυσιωµένων ἀνεγκεφάλων (πρωτοφανοῦς τούτου συνονθυλεύµατος πάσης
προελεύσεως καὶ τοποθετήσεως), ἢ νὰ γίνεται θῦµα τῆς, ἐνδεχοµένως
ἐξηγορασµένης, ἐνδοτικότητος καὶ ὑποχωρητικότητος ἄλλων ! Θὰ πρέπει
δηλαδὴ ὁ κάθε ῞Ελλην πολίτης νὰ καταστῇ συνειδητὸς φορεὺς καὶ ὡς
τοιοῦτος νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῆς Πατρίδος του. ∆ιότι καὶ
πάλιν ἡ ἐκ τῆς σοφίας τῶν προγόνων µας προερχοµένη κατευθυντήριος
ὁδηγία ἐπιτάσσει : «Πρεσβευτὰς οὖν πάντας ὑµᾶς ἡµεῖς οἱ πρέσβεις ποιοῦµεν·
ὁ γὰρ τὴν χεῖρα µέλλων ὑµῶν αἴρειν, οὗτος ὁ πρεσβεύων ἐστίν, ὁπότερ᾽ ἂν
αὐτῷ δοκῇ, καὶ τὴν εἰρήνην καὶ τὸν πόλεµον» ( ΑΝ∆ΟΚΙ∆ΟΥ, Περὶ τῆς πρὸς
Λακεδοµονίους εἰρήνης, 41, βλ. τὸ κείµενον παρ᾽ ἡµῖν εἰς τὴν ἔκδοσιν
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ΠΑΠΥΡΟΥ, µετὰ µεταφράσεως καὶ εἰσαγωγῆς Κ.Θ.᾽Αραποπούλου, (1975),
σελ.132 ).

Πορεία ἐθνικοῦ ὀλέθρου.
46.- Τὸ τελικὸν πάντως καὶ τῆς ἀνωτέρω ἀναπτύξεως συµπέρασµα
εἶναι, διὰ τὸν γράφοντα, ὅτι ἡ πολιτική, τὴν ὁποίαν ἐπισήµως ἀπὸ ἐτῶν ἤδη
πολλῶν, ὑφ᾽ ὅλας τὰς Κυβερνήσεις, ἠκολουθήσαµεν καὶ ἀκολουθοῦµεν ἐπὶ
τῶν καιρίων ἐθνικῶν µας θεµάτων, εἶναι πορεία ὀλέθρου, τῆς ὁποίας καὶ
καθηµερινῶς γευόµεθα τοὺς πικροὺς καρποὺς, µὲ τὴν θέσιν µας καθηµερινῶς
χειροτερεύουσαν καὶ µὲ ἐπικείµενον τὸν κίνδυνον νὰ φθάσωµεν εἰς τὸ
ἀνεπανόρθωτον. ᾽Εὰν δὲν ἀφυπνισθοῦµε καὶ ἐγκαίρως δὲν ἀνανήψουµε.

᾽Αξίωσις δηµοψηφίσµατος.
47.- ῾Ο ὄντως Μέγας ᾽Ελευθέριος Βενιζέλος, σύµβουλος τότε
(῾Υπουργός) ∆ικαιοσύνης τῆς Κρητικῆς Πολιτείας, ἀπευθυνόµενος πρὸς τὸν
ὑπὸ τῶν ξένων,
τῶν µεγάλων δυνάµεων, ἔχοντα διορισθῆ ῞Υπατον
῾Αρµοστὴν τῆς Κρήτης, τὸν πρίγκιπα Γεώργιον, διεκδικοῦντα δι᾽ ἑαυτόν, ὡς
οἰκογενειακήν του ὑπόθεσιν, τὴν διαχείρισιν τοῦ ἐθνικοῦ ζητήµατος, δηλαδὴ
τῆς ἑνώσεως τῆς Κρήτης µὲ τὴν ῾Ελλάδα, τοῦ εἶπε : «῾Ως ἕνας ἐκ τῶν
τριακοσίων χιλιάδων Κρητῶν δὲν σᾶς ἐκχωρῶ τὸ δικαίωµά µου, ὥστε µόνος
σεῖς νὰ ρυθµίζετε αὐτοβούλως τὴν ἐθνικὴν πολιτικὴν τοῦ τόπου µου».
Ξένοι ἁρµοσταὶ σήµερον ὑπάρχουν διὰ τὴν
Π α τ ρ ί δ α µ α ς π ο λ λ ο ί ! ᾽Ακούουν εἰς τὰ ὀνόµατα Βάνς, ῎Οουεν, Βάντερ
Στούλ, ΜποῦτροςΜποῦτρος Γκάλι, κλπ.,κλπ., ἢ τὰ ἐπισηµότερα Κρίστοφερ,
Ζυπέ, Κίνκελ, κλπ., κλπ. Πρὸς αὐτοὺς δὲν ἀπευθύνοµαι, π ρ ῶ τ ο ν , διότι
δὲν µὲ συνδέει µὲ τοὺς κυρίους αὐτοὺς καµµία σχέσις µισθοφορίας, καὶ
δ ε ύ τ ε ρ ο ν , διότι κάτι τέτοιο θὰ ἦτο περιττόν, ἀφοῦ, ἡ παιδεία καὶ ἡ
νοοτροπία τους τοὺς καθιστᾷ ἀνικάνους νὰ κατανοήσουν λόγους ἑλληνικούς !
᾽Απευθύνοµαι, λοιπόν, µόνον πρὸς ῞Ελληνας, τὴν πολιτικὴν
ἡγεσίαν τῆς Πατρίδος µου, τοὺς ῞Ελληνας πολιτικούς, καὶ, ἀναπαράγων,
ἐλαφρῶς τροποποιουµένους διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν σηµερινῶν περιστάσεων,
τοὺς ἀνωτέρω λόγους τοῦ ᾽Ελευθερίου Βενιζέλου, λέγω µὲ τὴν σειράν µου
πρὸς αὐτούς : «῾Ως ἕνας ἐκ τῶν δέκα ἑκατοµµυρίων ῾Ελλήνων τοῦ
ἑλληνικοῦ µας κράτους, τὸ ὁποῖον οἱ πατέρες µας µὲ αἷµα καὶ ἀπροσµετρήτους
θυσίας κατώρθωσαν, εἰς πεῖσµα τῶν συνεχῶν ραδιουργιῶν τῶν ἴδιων «φίλων»
καὶ «συµµάχων» µας, νὰ δηµιουργήσουν καὶ ὡς ἕνας ἐκ τῶν δέκα πέντε
ἑκατοµµυρίων ῾Ελλήνων τῆς οἰκουµένης, δ ὲ ν σ ᾶ ς ἐ κ χ ω ρ ῶ τ ὸ
δικαίωµά
µου,
ὥστε
µόνοι
σεῖς
νὰ
ρυθµίζετε
αὐτοβούλως τὴν ἐθνικὴν πολιτικὴν τοῦ τόπου µου.
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Καὶ συγκεκριµένως : δὲν σᾶς ἐκχωρῶ τὸ δικαίωµα νὰ ἀπεµπολήσετε τὸ
ἑλληνικὸν ὄνοµα τῆς Μακεδονίας· δὲν σᾶς ἐκχωρῶ τὸ δικαίωµα νὰ
ἐγκαταλείψετε τοὺς βορειοηπειρώτας ἀδελφούς µας καὶ τὴν µετὰ τόσους
ἀγῶνας ἐπιτευχθεῖσαν αὐτονοµίαν των, οὔτε τὸ ἐκκρεµὲς αἴτηµα τῆς ἑνώσεως
τῆς Βορείου ᾽Ηπείρου µὲ τὴν ῾Ελλάδα· δὲν σᾶς ἐκχωρῶ τὸ δικαίωµα νὰ
ἀπεµπολήσετε τὴν ἐθνικήν µας κυριαρχίαν ἐπὶ τῆς, κατὰ τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιον,
ἐκ δώδεκα ναυτικῶν µιλίων αἰγιαλίτιδος ζώνης τόσον τῆς ἠπειρωτικῆς χώρας,
ὅσον καὶ ὅλων τῶν νησιῶν µας, Αἰγαίου καὶ ᾽Ιονίου πελάγους· δὲν σᾶς ἐκχωρῶ
τὸ δικαίωµα νὰ προέλθετε εἰς οἱανδήποτε διαπραγµάτευσιν ἢ παραχώρησιν
εἰς τὸ πλαίσιον τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως µὲ τὴν Τουρκίαν, ἐὰν προηγουµένως
δὲν ἀποµακρυνθοῦν τὰ στρατεύµατά της κατοχῆς ἀπὸ τὴν µαρτυρικὴν
Κύπρον. ∆ ὲ ν σ ᾶ ς ἐ κ χ ω ρ ῶ τ ί π ο τ ε ἀ π ὸ α ὐ τ ά ! » .
Καὶ τότε ; Τὴν λύσιν προσφέρει καὶ πάλιν ὀ ᾽Ανδοκίδης, εἰς τὴν
συνέχειαν τῆς ἀνωτέρω περικοπῆς, ἀλλὰ καὶ τέλος, τοῦ λόγου του :
«Μέµνησθε µὲν οὖν, ὦ ᾽Αθηναῖοι, τοὺς ἡµετέρους λόγους, ψηφίσασθε δὲ
τοιαῦτα, ἐξ ὧν ὑµῖν µηδέποτε µεταµελήσει».
Ζητῶ, λοιπόν, ὡς ῞Ελλην πολίτης δηµοψήφισµα, διὰ νὰ
προβληµατισθῇ καὶ συµµετάσχῃ ἀληθινὰ ὁλόκληρος ὁ λαὸς εἰς τὴν χάραξιν
τῆς ἐξωτερικῆς µας πολιτικῆς ἐπὶ τῶν καιρίων ἐθνικῶν µας θεµάτων. ∆ιὰ νὰ
καθορίσῃ ἀληθινὰ ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τὴν τύχην του.
Οἱ ὑπεύθυνοι, ὅσοι ἔχουν ὄντως δηµοκρατικὴν
ὄχι µόνον
τοποθέτησιν ( αὐτὸ ἠµπορεῖ νὰ γίνεται καὶ µόνον πρὸς τὸ θεαθῆναι !) ἀλλὰ καὶ
συνείδησιν, ὅσοι σέβονται ὄντως τὴν ἐθνικὴν καὶ λαϊκὴν κυριαρχίαν, δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιλέξουν εἰς τὴν τιµίαν αὐτὴν πρότασιν· καί, πρὸ
παντὸς, τίποτε νὰ φοβηθοῦν !...
Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης.
Νέα Πεντέλη, 19η Μαρτίου 1995.
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