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Κύριε Πρόεδρε τῆς Πανελληνίου Ὁµοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων,
Θερµῶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πρόσκλησί σας, ὅπως συνεορτάσω µαζί
σας τὴν συµπλήρωσι 20 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυσι τῆς Ὁµοσπονδίας σας καὶ
εἶµαι ὁ κύριος κατὰ τὸν ἑορτασµὸν αὐτὸν ὁµιλητής. Ἀνταποκρίνοµαι
ἀσµένως εἰς τὴν πρότασί σας, ἐν ὄψει ἀκριβῶς τῆς ὑψηλῆς ποιότητος τοῦ
διατυπουµένου εἰς αὐτὴν έθνωφελοῦς προβληµατισµοῦ σας.
Ἀφοῦ
ἐζητήσατε, νὰ σᾶς ὁµιλήσω γιὰ τὴν ἐπιβαλλοµένη ἐθνική µας πορεία ἐν ὄψει
τῆς ἐπιχειρουµένης «παγκοσµιοποιήσεως - ὁµογενοποιήσεως» τῶν πάντων καὶ
τοῦ ἐντεῦθεν κινδύνου ἀπωλείας τῆς «ἐθνικῆς καὶ πολιτιστικῆς µας
ἰδιοπροσωπίας».
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Ἔτσι προσδιορίσθηκε καὶ τὸ περιεχόµενο τῆς σηµερινῆς µου
ὁµιλίας. Ὁ τίτλος της, «Ὁ ὑπερόριος Ἑλληνισµὸς καὶ ἡ Ἐθνική µας ἐπιβίωσις»,
ἀναφέρεται εἰς τὸν «ὑπερόριον», τὸν πέραν τῶν συνόρων µας Ἑλληνισµόν,
ὄχι βεβαίως µὲ τὴν διάθεσι περιορισµοῦ τοῦ προβληµατισµοῦ. Ἀντιθέτως, ἡ
προκειµένη ἀναφορὰ γίνεται ὡς ἐπισήµανσις ἀφετηρίας καὶ µὲ τὴν πρόθεσι
διευρύνσεως τοῦ προβληµατισµοῦ εἰς τὰ µόνα ἀληθινά, τὰ ἐθνολογικά µας
ὅρια. Νὰ µὴ µένουµε στὰ κολοβά, τὰ σηµερινά µας σύνορα, - ὅσα καθώρισαν
ἀντίξοες περιστάσεις, ἀλλὰ κυρίως ραδιουργίες καὶ ἐνεργήµατα,
τροφοδοτούµενα ἀπὸ ἄθλια συµφέροντα, ξένων καὶ ἰσχυρῶν ἐπιβούλων, καὶ µόνο στοὺς µέσα στὰ ὅρια αὐτὰ ἐνοικοῦντες συνέλληνες. ∆ιότι ὁ
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Ἑλληνισµός, ὅπως κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτσι καὶ τώρα, πάντοτε, σφύζει καὶ
µεγαλουργεῖ παντοῦ στὰ ξένα. Ὁ Ἑλληνισµὸς τῆς διασπορᾶς εἶναι
ἀναπόσπαστο καὶ ἀδιατίµητο µέρος τῆς ἐθνικῆς µας ὑπάρξεως. Καὶ ὁ ἐν
προκειµένῳ προβληµατισµὸς γιὰ τὸ ὅλον, τὸ σύνολον τοῦ Ἑλληνισµοῦ, εἶναι
ὁ µόνος σωστὸς καὶ ἐπιβαλλόµενος.
Ἄλλωστε τὸ ἔναυσµα γιὰ τέτοια ἀφετηρία τὸ δίδουν ἀκριβῶς µὲ τὴν
ὕπαρξι καὶ ἐπιβίωσί τους στὴν διαδροµὴ τόσων χιλιετηρίδων αὐτοὶ οἱ
Σαρακατσαναῖοι, σεῖς ποὺ ἑορτάζετε σήµερα. Ποὺ τὰ ἐνδιαιτήµατά σας
εὑρίσκονται ὄχι µόνον ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τῶν συνόρων της,
στὴν Βόρειο Ἤπειρο, στὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, στὴν Βουλγαρία, σὲ ὅλες τὶς
χῶρες τῆς Βαλκανικῆς. Καὶ φυσικά, εἰδικῶς εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ στὸν βαλκανικό
µας περίγυρο, πρόκειται γιὰ «ὑπερόριο» Ἑλληνισµὸ µόνον ἐν ὄψει τῆς
τεχνητῆς, τῆς ἐνεστώσης διαµορφώσεως τῶν συνόρων, ὑπὸ τὴν συµβατικὴ
τοῦ ὅρου ἔννοια. ∆ιότι ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας τὰ βόρεια ἐθνολογικὰ ὅρια τοῦ
Ἑλληνισµοῦ κεῖνται πολὺ βορειότερον, καλύπτουν καὶ τὰ ἐνδιαιτήµατα αὐτά.
Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ Ἱστορία ἀπωτάτων χρόνων. Εἶναι ἡ Ἱστορία
αὐτῶν τῶν πατέρων καὶ τῶν ἀµέσων παππούδων µας. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος,
τὰ ἐκτὸς τῶν συνόρων µας τµήµατα τῆς Μακεδονίας, ἡ Ἀνατολικὴ Ρωµυλία
διαλαλοῦν, διὰ νὰ ἐπαναλάβω τὸν λόγον τοῦ ἀειµνήστου Μακεδόνος
Μαργαρίτη ∆ήµιτσα, «ἐν λίθοις φθεγγοµένοις καὶ µνηµείοις σῳζοµένοις» καὶ
µὲ τὸν έπιβιοῦντα ἀκόµη καὶ σήµερον ἐκεῖ Ἑλληνισµόν, τὴν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες
ἀνεξάλειπτον ἑλληνικότητά των. Σεβασµὸς πρὸς τὴν ἱστορικήν, τὴν
ἐπιστηµονικὴν ἀλήθειαν ὑπαγορεύει τὴν διατύπωσιν αὐτήν, ὄχι
ἀπερίσκεπτη ἢ ἄµετρη ἑλληνολατρεία. Πράγµατι, διαβᾶστε τὸ βιβλίο «
Ἐθνολογικὸς χάρτης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδος» τοῦ Ἄγγλου
Edward Stanford - ἔχω ὑπ’ ὄψιν µου τὴν γαλλικήν του ἔκδοσιν τοῦ 1877 - µὲ
τὸ «Μνηµόνιο ἐνεστώσης κατανοµῆς τῶν ἐθνοτήτων εἰς τὴν Βαλκανικὴν» καὶ
τοὺς στατιστικοὺς πίνακες, ποὺ διαλαµβάνει, γιὰ νὰ ἀντικρύσετε τὸν
Ἑλληνισµὸν συντριπτικῶς πλειοψηφοῦντα καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν Βόρειον
Ἤπειρον, σχεδὸν ὁλόκληρον τὸ ἔδαφος τοῦ σηµερινοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων,
ὁλόκληρον τὴν Ἀνατολικὴν Ρωµυλίαν (δηλαδή, σηµερινὴν νότιον Βουλγαρίαν),
ὡς καὶ ὁλόκληρον τὴν Ἀνατολικὴν Θράκην, µὲ ἐπισήµανσι, ὅτι εἰς τοὺς τόπους
αὐτοὺς µόνον ὡς µειοψηφία κατοικοῦσαν ἄλλες ἐθνότητες, Ἀλβανοί,
Βούλγαροι, Τοῦρκοι. Τότε δὲν εἶχεν ἀκόµη ἐφευρεθῆ ἀπὸ τὴν πανσλαβιστικὴ
ἐπεκτατικότητα καὶ τὸ σταλινικὸ µαγειρεῖο της καὶ υἱοθετηθῆ ἀπὸ
ἀνιστορήτους ἄλλους ἡ ψευδεπίγραφη «Μακεδονικὴ» ἐθνότης, τὸ τελευταῖο
αὐτὸ ἔγινε προσφάτως, µετὰ τὴν κατάρρευσι τοῦ ἀπανθρώπου
κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἐν ἐπιγνώσει τοῦ ψεύδους γιὰ λόγους ἁπλῶς
γεωστρατηγικοῦ συµφέροντος. Καὶ ἀκόµη, ἀνατρέξατε στὶς πρόσφατες
ἀνακοινώσεις τοῦ συνεδρίου τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας ∆ηµογραφικῶν
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Μελετῶν τοῦ 1998, κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ κατοικοῦντες ἀκόµη καὶ τώρα στὸ
σηµερινὸ µὲν κρατίδιο τῶν Σκοπίων εἶναι κατὰ πλειοψηφία (65 %)
Ἑλληνογενεῖς, στὴν Μικρὰ Ἀσία δὲ κατὰ 30 % Ἑλληνογενεῖς. Τὸ τελευταῖο
ἄλλωστε αὐτὸ συγκλίνει καὶ πρὸς ἐπίσηµες στατιστικὲς τουρκικὲς καὶ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, κατὰ τὶς ὁποῖες, πρὸ τῆς καταστροφῆς τοῦ 1922,
οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀνήρχοντο σὲ 2.660.316 (πλειοψηφοῦντες
ἔναντι τῶν ὀλιγωτέρων, µόλις 1.802.697, Τούρκων καὶ Ὀθωµανῶν, ἐνῷ ὁ
ὑπόλοιπος πληθυσµὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀνῆκε σὲ ἄλλες ἐθνότητες) [ βλέπε
σχετικῶς τὸ ἐξαίρετο βιβλίο τοῦ Γεωργίου Κλεάνθους Σκαλιέρη, «Λαοὶ καὶ
Φυλαὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας», 1922, φωτοτυπικὴ ἐπανέκδοσις 1990 ], εἶναι δὲ
γνωστόν, ὅτι µὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσµῶν µόνον περὶ τὸ 1.000.000
Ἕλληνες κατέφυγαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι παραµείναντες ἄνω
τοῦ ἑνὸς καὶ ἡµίσεος ἑκατοµµυρίου Ἕλληνες, συναναµιχθέντες, ἐπιβιοῦν
σιωπηλῶς ἐκεῖ.
Τὸ µυστικὸ καὶ τῆς ὑπὸ ξένη κυριαρχία ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων
ἐπιβιώσεως δίδουν φυσικὰ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι. Καὶ τὸ ἐξεφράσατε µὲ τὴν
ὑποδειγµατικὴ διαύγεια καὶ καθαρότητα καὶ τὴν λιτότητα ἀγνῆς ἐθνικῆς
λαϊκῆς ψυχῆς καὶ σεῖς Σαρακατσαναῖοι, κατὰ τὸ πρῶτο συνέδριό σας, στὶς 9
καὶ 10 Μαρτίου τοῦ 1996 στὸ Πολεµικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Ἀνάµεσα σὲ τόσα
ἄλλα, ὅταν ὁ Πέτρος Μπελεστράβος, Πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδίας Συλλόγων
Βουλγαρίας, ἐτόνισεν ὅτι - διαβάζω τὰ πρακτικά – «ἔχουµε κάθε λόγο, νὰ
νιώθουµε πάρα πολὺ ὑπερήφανοι, γιατὶ καταφέραµε µέσα ἀπὸ δύσκολες
συνθῆκες, νὰ κρατήσουµε ψηλὰ ὑψωµένο τὸ φλάµπουρα τῆς ἐθνικῆς µας
συνειδήσεως, τὰ ἤθη καὶ ἔθιµά µας, τὴν γλῶσσα µας». Ἤ ὅταν ὁ Βασίλης
Μόραλης, Σαρακατσάνος ἐρευνητὴς ἀπὸ τὰ Σκόπια, µὲ τὴν ἐξαίρετη εἰσήγησί
του, ἀφοῦ διεξετραγώδησε τὰ ἀνείπωτα δεινὰ τῶν Σαρακατσαναίων τῶν
Σκοπίων, - διαβάζω πάλι ἀπὸ τὰ πρακτικά -ὑπὸ τὴν «πολιτικὴ κυβερνητικὴ
ἰδεολογία καὶ πρακτικὴ τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων» καὶ «παρὰ τὰ
φιλελληνικὰ αἰσθήµατα, ποὺ τρέφει ἡ πλειονότης τοῦ λαοῦ» των, «γιατὶ κατὰ
ἕνα µεγάλο ποσοστὸ ρέει στὶς φλέβες του αἷµα ἑλληνικό», καὶ ἀφοῦ ἐξέθεσε
τὴν πεισµατώδη ἀντίστασι τῶν Σαρακατσαναίων στὴν ἐπιχείρησι
ἀπεθνικοποιήσεώς των, κατέληξε καὶ αὐτὸς τονίζων, ὅτι « οἱ Σαρακατσαναῖοι
τῶν Σκοπίων διετήρησαν πεισµατωδῶς τὴν µόνη γλῶσσα, ποὺ ἤξεραν, τὴν
ἑλληνική, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιµά τους, τοὺς αὐστηροὺς ἄγραφους νόµους τῆς
κλειστῆς κοινωνίας τους καί, τὸ κυριώτερο, διετήρησαν τὴν ἐνδογαµία τους,
κρατῶντας ἀναλλοίωτα τὰ χαρακτηριστικά τους καὶ τὸν πολιτισµό τους» καὶ
διαλαλῶν τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς µεγάλης οἰκογενείας τῶν
Σαρακατσαναίων στὰ Βαλκάνια, ἐπὶ λέξει, «γιὰ ἕναν ἱερὸ λόγο. Γιατὶ εἶναι ἡ
ζωντανὴ καὶ ἡ σπουδαιότερη βιολογικὴ καὶ ἱστορικὴ ἀπόδειξι τῆς διαχρονικῆς
συνεχείας τοῦ Ἑλληνισµοῦ».
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Ναί, πολυαγαπηµένα καὶ πολυτίµητα σεῖς παιδιὰ τοῦ ὑπερορίου
Ἑλληνισµοῦ, τὸ παράδειγµά σας ὁδηγεῖ, πρέπει νὰ κατευθύνῃ καὶ τὸν
σηµερινό µας προσανατολισµό. ∆ιότι εὑρίσκει τὴν διαχρονικὴ δικαίωσί του
στοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνες τῆς ἱστορικῆς διαδροµῆς τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀκόµη
καὶ ὑπὸ τὸ εἰδεχθὲς πέλµα ἀπολιτίστων ἐπιδροµέων : τῆς φρικώδους
«χριστιανικῆς»
λατινοκρατίας
καὶ
τῆς
ἀλλοθρήσκου
βαρβάρου
τουρκοκρατίας, ποὺ ἠκολούθησε.
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Σήµερα οἱ καιροὶ δὲν εἶναι καθόλου χαρωποί. Ὁ διεθνὴς ὁρίζων
προβάλλει σκοτεινὸς καὶ ἀβέβαιος, µόνον αἴθριος δὲν εἶναι. Πρὶν ἀπὸ
δυόµιση περίπου χρόνια, µὲ ἀφορµὴ τὴν διεθνῆ ἀναστάτωσιν ἀπὸ τὴν
τραγῳδία στὴν γειτονική µας Νοτιοσλαβία, προβληµατιζόµενος ἐπὶ τῶν
σχεδιαζοµένων ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ὡµίλησα, σὲ δηµοσιευθὲν κείµενό
µου, γιὰ «ροδαυγὴ τοῦ νέου Μεσαίωνος». Τώρα τὰ πράγµατα ἔγιναν
χειρότερα καὶ εὐλόγως ἄλλοι σοβαροὶ ἐπιστήµονες, καὶ µάλιστα ἐδῶ εἰς τὴν
Θεσσαλονίκην, ὡµίλησαν γιὰ «ἐποχὴ νεοβαρβαρισµοῦ».
Πράγµατι πυκνὰ ἐµφανίζονται τὰ δείγµατά της. Καταλυτικὸ
ὁρόσηµο προβάλλει ἀναντιλέκτως ἡ τραγωδία τῆς 11ης Σεπτεµβρίου 2001 εἰς
τὴν Νέα Ὑόρκη τῶν Η.Π.Α. µὲ τὸ κτηνῶδες ἐγχείρηµα ἐναντίον τῶν διδύµων
πύργων, ποὺ συνεπέφερε, πέρα ἀπὸ τὶς ὑλικὲς καταστροφὲς καὶ τὴν
διατάραξι τῆς παγκοσµίου οἰκονοµίας, καὶ τὴν θανάτωσι τόσων χιλιάδων
ἀθώων ἀνθρώπων. Ὅµοια κτηνῳδία δὲν ἔχει προηγούµενο, δὲν ἀνευρίσκεται
στὴν Ἱστορία · γιατὶ ἄµαχοι καὶ χιλιάδες ἀθῶοι, καὶ πολὺ περισσότεροι
ἀκόµη ἀπὸ αὐτοὺς τῆς 11ης Σεπτεµβρίου, ἠµπορεῖ νὰ χάθηκαν σὲ διάφορες
περιστάσεις κατὰ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ αὐτὸ ἀνέκυπτε πάντοτε ὡς
ἀποτέλεσµα ἀγῶνος εἰσβολέων ἢ ἐνόπλων συγκρούσεων ἢ ἰδεολογικῶν
ἀντιπαραθέσεων (τὸ τελευταῖον αὐτὸ κυρίως κατὰ τὶς θρησκευτικὲς
διαµάχες), δηλαδὴ σὲ κάθε περίπτωσι ὡς ἐνέργηµα ἀντιπάλου ὁρατοῦ. Γι’
αὐτὸ καὶ ἡ κακουργία τῆς 11ης Σεπτεµβρίου ἀπὸ ἀόρατο ἐπιδροµέα, µὲ
ἐµπνευστὲς ἀφιονισµένους ἀπὸ τὸν πιὸ ἀπάνθρωπο θρησκευτικὸ φανατισµὸ
καὶ δράστες, πού, τυφλωµένοι ἀπὸ προηγηθεῖσα πλῦσι ἐγκεφάλου,
ὡδηγήθηκαν ἐθελουσίως καὶ αὐτοί, µαζὶ µὲ τὰ ἀθῷα θύµατά τους, στὸν
ἀφανισµό, δὲν ἀφορᾷ µόνον τὶς Η.Π.Α., εἶναι ἐπιβουλὴ ἐναντίον τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, κυριολεκτικῶς θανάσιµη ἀπανθρωπία. Ἡ δὲ
ἀνεπιφύλακτη ἀπόρριψί της ἀπὸ κάθε ἀνθρωπίνη συνείδησι ἀποκλείει ἐξ
ὁρισµοῦ καὶ κάθε θλιβερὴ προσπάθεια δῆθεν δικαιολογήσεως τῆς
ἀπανθρωπίας µὲ ἐπίκλησι ἀστοχίες ἤ καὶ ἀνοµήµατα κατὰ τὴν ἄσκησι τῆς
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ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Η.Π.Α. ∆ιότι τὰ ἀνόµοια δὲν εἶναι συγκρίσιµα, τὰ
µὴ ὁµοειδῆ λογικῶς οὐδέποτε συµψηφίζονται, οὔτε ἐν ὅλῳ οὔτε ἐν µέρει.
Ὅµως ἡ συναποδοχὴ ἀπὸ κάθε ἀνθρωπίνη συνείδησι, ὅπου τῆς
γῆς, τῆς ζωτικῆς γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀνάγκης ἀνενδότου καὶ
συστηµατικοῦ ἀγῶνος πρὸς ἐξάλειψι τῆς µάστιγος τῆς διεθνοῦς
τροµοκρατίας καθόλου δὲν σηµαίνει καὶ ὁλοκληρωτικὴ συναποδοχὴ τῶν
ὅσων ἄλλων προγραµµατίζονται καὶ τίθενται βαθµηδὸν σὲ ἐφαρµογὴ ἀπὸ
τοὺς µεγάλους καὶ ἰσχυροὺς τῆς γῆς ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ζωὴ τῆς διεθνοῦς
κοινότητος, τῶν κατ’ ἰδίαν µελῶν της καί, ἀκόµη, τὴν ἀνθρωπίνη τοῦ
καθενός µας ζωὴ καὶ ὑπόστασι, µὲ µιὰ φράσι γιὰ τὸν κόσµο τοῦ µέλλοντος.
Γι’ αὐτὸ καὶ λογικῶς ἀπαράδεκτον καὶ κίβδηλον εἶναι καὶ τὸ ὑφέρπον ἐπίσης
ἁµαρτωλὸν έρώτηµα : πῶς νὰ συµπαραταχθοῦµε εἰς τὸν ἀγῶνα ἐναντίον
τῆς τροµοκρατίας εἰς τὸ πλευρὸν ἐκείνων, ποὺ µᾶς ἑτοιµάζουν µιὰ ἀβίωτη
ζωὴ σὲ µιὰ ἀβίωτη διεθνῆ κοινωνία;
Ὅσοι τυχὸν σκέπτονται ἔτσι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ ἔµφρονες καὶ
νουνεχεῖς, ὅσοι ξεχωρίζουν ἀπολύτως τὴν καταδίκην τῆς διεθνοῦς
τροµοκρατίας ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα διεθνῆ θέµατα, ὅλοι οἱ ὑγιῶς σκεπτόµενοι
ἄνθρωποι ἀναφέρονται φυσικὰ εἰς τὴν ἀνατέλλουσαν «Νέαν Ἐποχὴν»
(“New Age”) καὶ τὴν εἰς τὸ πλαίσιον αὐτῆς προωθουµένην, τὴν ἐνσκήψασαν
«παγκοσµιοποίησιν». Καὶ διερωτῶνται καὶ προβληµατίζον-ται ἐπὶ τῶν
συνεπειῶν καὶ κινδύνων ἀπὸ τὴν ἐφαρµογή της γι’ αὐτὴν τὴν διατήρησι τῆς
ἀνθρωπίνης αὐταξίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβίωσι τῆς ἐθνικῆς µας κοινότητος.
Κυρίες καὶ Κύριοι,
∆ιανοητικὴ ἐντιµότης καὶ ψυχραιµία ἐπιβάλλουν τὴν ὀρθολογικὴ
θεώρησι καὶ τοῦ προκειµένου προβληµατισµοῦ. Ὅπως τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι
καὶ τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν ἡ ζωὴ δὲν βαίνει τυφλή, ἀλλὰ καθοδηγεῖται
ἀπὸ ἰδέες καὶ ἡ µεταξὺ αὐτῶν κυριαρχοῦσα εἰς τὴν κονίστραν τῶν
ἀντιπαραθέσεων προσδιορίζει καὶ τὴν µοῖρα τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν
κοινωνιῶν. Πρὸ παντὸς οἱ ἰδέες δὲν πρέπει νὰ µᾶς τροµάζουν, ἀπὸ τὴν
θεµιτὴ ἀντιπαράθεσί τους ἄλλωστε πρέπει νὰ προκύπτῃ καὶ ἡ τελικῶς
ἐπιθυµητὴ ὡς γνώµων ζωῆς καὶ ἀκολουθητέα. Ἑποµένως, ἀντιθέτως, πρέπει
νὰ τὶς προσεγγίζουµε µὲ λογισµὸ γιὰ τὴν κατανόησι καὶ ὄνειρο γιὰ τὰ
µελλούµενα ἀπὸ τὴν ἐφαρµογή τους.
Ὅπως κάθε πτυχὴ πνευµατικοῦ καὶ κοινωνικοῦ προβληµα-τισµοῦ
ἔχει ἑλληνικὴν τὴν προέλευσιν, ἔτσι καὶ ἡ παγκοσµιοποίησις δὲν εἶναι
καινοφανὴς ἰδέα. Εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τὴν ἰδέαν τῆς
παγκοσµιοποιήσεως πρῶτον τὸ ἑλληνικὸν πνεῦµα συνέλαβε καὶ ἐδίδαξε.
∆ιότι εἰς τὴν κρηπῖδα της κεῖται τὸ οἰκουµενικὸν ἰδεῶδες, τὸ ἰδεῶδες τῆς
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ἀδελφώσεως τῶν ἀνθρώπων ὅπου τῆς γῆς ἐν ἰσότητι καὶ ἐλευθερίᾳ, ἤδη δὲ ὁ
Ἀλκιδάµας διεκήρυξεν, ὅτι «ἐλευθέρους ἀφῆκε πάντας Θεός· οὐδένα δοῦλον ἡ
φύσις πεποίηκε», ἐνῷ ὁ ∆ηµόκριτος ἐδίδασκεν, ὅτι «ἀνδρὶ σοφῷ πᾶσα γῆ βατή·
ψυχῆς γὰρ ἀγαθῆς πατρὶς ὁ ξύµπας κόσµος». Ἄλλωστε ὁ Πλάτων ἔθεσε τὶς
πρῶτες βάσεις, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐστηρίχθη τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιον, οἱ δὲ Στωικοὶ
φιλόσοφοι εἰσήγαγον τὸ µέγα δίδαγµα περὶ τῆς ἀδελφότητος τῶν ἀνθρώπων
καὶ ὡµίλησαν περὶ καθολικῆς, παγκοσµίου, πολιτείας. Καὶ ἀπὸ τῆς
ἀρχαιότητος τὰ ἑλληνικὰ αὐτὰ διδάγµατα µετελαµπαδεύθησαν εἰς τοὺς
µεταγενεστέρους καὶ διεπότισαν καὶ τὴν χριστιανικὴν σκέψιν καὶ
διδασκαλίαν.
Ὁ Ἑλληνισµὸς καὶ ἐπὶ τοῦ προκειµένου δὲν περιωρίσθη εἰς τὴν
πνευµατικὴν σύλληψιν καὶ κυοφορίαν καὶ τὴν ἐξαγγελίαν ἰδεῶν. ∆ιότι
ἐπεχείρησε καὶ νὰ τὰς πραγµατοποιήσῃ. Τὰ Κοινὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ οἱ
πολυύµνητες Ἀµφικτιονίες ἀποτελοῦν καὶ τὶς πρῶτες εἰς τὴν Ἱστορία
προσπάθειες πολιτειακῶν συσσωµατώσεων ἐν ἰσότητι καὶ ἐλευθερίᾳ. Καὶ
ἀκολούθως, ἡ µεγαλειώδης καὶ ἀνεπανάληπτη ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου ἔδωσε µοναδικὰ δείγµατα διακυβερνήσεως διαπνεοµένης ἀπὸ
τὶς ἑλληνικὲς ἀρχές, µὲ ἀπόλυτον σεβασµὸν τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίµων τῶν
κατακτηθέντων λαῶν.
Ἡ αὐτὴ ἑλληνικὴ γραµµὴ ἐτηρήθη καὶ ἐπὶ βυζαντινῆς ἐποχῆς καὶ
ὅταν ἡ µεσαιωνική µας αὐτοκρατορία ἦτο πολυεθνική, δηλαδὴ µέχρι τοῦ 7ου
αἰῶνος, τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἡρακλείου, ἀφοῦ ἔκτοτε, µετὰ τὴν ἀπώλειαν τῶν
νοτίων περιοχῶν της, Συρίας, Παλαιστίνης, Αἰγύπτου, Λιβύης, συνεπείᾳ τῆς
ἀραβικῆς κατακτήσεως, καὶ µέρους τῶν βορείων, µὲ τὴν ἐγκατάστασιν
Σλαβικῶν φύλων καὶ Βουλγάρων (φυλῆς οὐνικῆς ἢ φιννοουγγρικῆς), ἡ
Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία ἀποκτᾷ πλέον ἐθνικὴν ὁµοιογένειαν καὶ ἐµφανίζει
ἑλληνικὸν µόνον χαρακτῆρα. Ἑποµένως καὶ τὰ περὶ πολυεθνικῆς δῆθεν
συνθέσεως τοῦ Βυζαντίου καὶ κατὰ τοὺς ἔπειτα χρόνους εἶναι ἀπὸ τὶς
συνήθεις ἱστορικὲς ἀνακρίβειες, πού, ὅταν δὲν προβάλλωνται σκοπίµως,
ἀρθρώνονται µόνον ἀπὸ ἀνιστορήτους.
Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὅταν ἔπαυσε πλέον ὑπάρχουσα ἐπὶ
τέσσερεις σχεδὸν αἰῶνες ἑλληνικὴ πολιτειακὴ παρουσία, τὸ Οἰκουµενικὸν
Πατριαρχεῖον, ὡς ὁ ἀνεγνωρισµένος ὑπὸ τοῦ ὀθωµανοῦ δυνάστου
ἐκπρόσωπος τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισµοῦ καὶ κληροδόχος τοῦ ἑλληνικοῦ
πνεύµατος, µὲ θρησκευτικὴν δικαιοδοσίαν ἐκτεινοµένην ἀνέκαθεν πολὺ
πέραν τῶν τέως βυζαντινῶν ἐδαφῶν, ἔχον συνείδησιν τοῦ οἰκουµενικοῦ ἢ
καθολικοῦ χαρακτῆρος του, προσπαθοῦσε εἰς τὴν πρᾶξιν νὰ διατηρῇ τὴν
ἰσορροπίαν µεταξὺ ὑπερεθνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀποστολῆς, χωρὶς οὐδέποτε νὰ
θυσιάζῃ τὴν πρώτην (ὑπερεθνικὴν) χάριν τῆς δευτέρας (ἐθνικῆς) ἀποστολῆς
· καὶ δὲν ἐδίσταζε νὰ φθάνῃ καὶ µέχρι ρήξεως καὶ πρὸς τοὺς ὁµαίµονας
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

8

Ἕλληνας, ὁσάκις ἐζητεῖτο νὰ πολιτευθῇ κυρίως ὡς ἑλληνικὴ ἐθνικὴ
Ἐκκλησία.
Ἔτσι ἐπολιτεύθη ἀνέκαθεν ὁ Ἑλληνισµός. Οὐδέποτε ὑπεδούλωσε
ξένους λαούς. Μὲ τὴν µεγαλειώδη ἐκστρατείαν του ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
«τιµωρίαν ἔλαβε παρὰ τῶν Περσῶν ὑπὲρ τῆς εἰς ἅπαντας τοὺς Ἕλληνας
ὕβρεως», ὅπως ἀφηγεῖται ὁ Πολύβιος εἰς τὴν Ἱστορίαν του (βιβλίον Θ, 34, 2-3),
δι’ ὅσα δεινὰ καὶ καταστροφὲς εἶχαν κάνει «εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς τὴν ἄλλην
Ἑλλάδα, οὐδὲν προηδικηµένοι», ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Μέγας Μακεδών, κατὰ τὴν
ἀφήγησιν τοῦ Ἀρριανοῦ (Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, Β΄,14), ἔγραφε εἰς ἐπιστολήν
του πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν ∆αρεῖον· ἀκολούθως δέ, δὲν κατέκτησε
γιὰ νὰ ὑποδουλώσῃ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκπολιτίσῃ. Ἐκπολιτισµὀς, ποὺ δὲν ἐγένετο
φυσικά, - δὲν ἠµποροῦσε νὰ γίνῃ λόγῳ καταλυτικῆς ἀριθµητικῆς
δυσαναλογίας, - µὲ τὴν βία, ἀλλὰ συνετελέσθη µὲ τὴν γοητεία καὶ τὴν
δύναµι τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύµατος καὶ τὴν ἐθελουσία ἀποδοχὴ ἀπὸ τοὺς
ἐπιχωρίους, ποὺ ἦσαν πολλαπλάσιοι κατὰ ἑκατοντάδες φορὲς ἔναντι τῶν
ὀλιγαρίθµων Μακεδόνων καὶ ἄλλων Ἑλλήνων, ποὺ εἶχαν ἐκστρατεύσει ὑπὸ
τὴν ἡγεσίαν του. Ἐκπολιτισµός, ποὺ ἐκάλυψε σχεδὸν ὁλόκληρη τὴν τότε
γνωστὴν οἰκουµένην καὶ ἐδηµιούργησε τὸ θαῦµα τῶν ἐπὶ ἕξη αἰῶνες
ἑλληνιστικῶν χρόνων, µὲ τὰ ἐπιβιοῦντα ἀκόµη καὶ σήµερα ἐκεῖ µνηµεῖα του.
Καὶ προσφάτως, ἡ ἀτυχὴς Μικρασιατικὴ περιπέτεια τῆς Ἑλλάδος,
ποὺ ἀπὸ ἀνιστορήτους καὶ ἄλλους ἐµπαθεῖς χαρακτηρίζεται ὡς ἐγχείρηµα
δῆθεν κατακτητικόν, ἀνελήφθη πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀπὸ τὰ πανάρχαια
χρόνια καὶ πάντοτε ἑλληνικῆς Ἰωνίας καὶ γιὰ τὴν προστασία τῶν 2.660.316
ὑποδούλων ἀδελφῶν µας, πού, ὅπως προεῖπα, ζοῦσαν τότε εἰς τὴν Μικρὰν
Ἀσίαν καὶ πλειοψηφοῦσαν ἔναντι τῶν ὀλιγωτέρων, 1.802.697, κυριάρχων
Τούρκων καὶ Ὀθωµανῶν· ἀδελφῶν µας, τῶν ὁποίων οἱ συστηµατικοί, ἀπὸ τὸ
τουρκικὸ κράτος, διωγµοὶ καὶ ἐξόντωσις εἶχαν ἤδη ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1914.
Τὸ δὲ νεοελληνικόν µας κράτος γενικῶς ὀρθότατα οὐδέποτε ἤσκησε
πολιτικὴν διακρίσεων ἔναντι ξένων ἢ ἀλλοθρήσκων, πρὸς τοὺς ὁποίους
πάντοτε µόνον εὐνοϊκῶς συµπεριεφέρθη, ὅπως πρὸς τοὺς Ἑβραίους, καὶ
µάλιστα τῆς Θεσσαλονίκης. Καὶ τὸ ἴδιο καὶ ὁλόκληρος ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία·
ἀπόδειξις οἱ χιλιάδες Ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος, ποὺ σώθηκαν ἀπὸ τὴν
ἐγκληµατικὴ χιτλερικὴ παράνοια χάρις εἰς τὴν προ-στασία Ἑλλήνων
χριστιανῶν, ποὺ διεκινδύνευαν ἔτσι τὴν ἴδια τους ζωή.
Αὐτὴ ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν καὶ εἶναι ἡ ἔναντι τῶν ξένων στάσις καὶ
συµπεριφορὰ τοῦ Ἑλληνισµοῦ, κράτους καὶ κοινωνίας, ποὺ οἰστρηλατοῦνται
πάντοτε ἀπὸ τὰ διδάγµατα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύµατος, ποὺ καὶ θεὸν
προστάτην τῶν ξένων, τὸν Ξένιον ∆ία, κατέστησεν, ἐκδήλωσις µοναδικὴ εἰς
τὴν Ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος.
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Καὶ ὅµως, ἀρρωστηµένοι ἐγκέφαλοι καὶ ἀνερµάτιστα µυαλὰ
ἀρθρώνουν κατὰ τὶς ἡµέρες µας λόγον γιὰ δῆθεν ξενοφοβίαν τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας καὶ φυλετικὲς δῆθεν διακρίσεις εἰς βάρος τῶν ξένων εἰς τὴν
Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀνάγκην σεβασµοῦ τῶν δῆθεν παραβιαζοµένων
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων αὐτῶν. ∆ιότι ἔτσι διεστραµµένως ἐµφανίζουν τὴν
δικαίαν ἀγανάκτησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τοὺς λαθροµετανάστες, αὐτοὺς
δηλαδή, ποὺ παρανόµως, µὲ τὴν σιωπηρὴ συνενοχὴ ἢ ἀβελτηρία τοῦ
Ἑλληνικοῦ µας κράτους, ἔχουν κατακλύσει τὴν Πατρίδα µας καὶ ἔχουν
ἐπαυξήσει σὲ βαθµὸ ἀνησυχητικὸ τὴν ἐγκληµατικότητα. Καὶ βεβαίως τὰ
ἐπικαλούµενα ἀνθρώπινα δικαιώµατα µόνον ἀντίθετη πρὸς τὴν ἀνίερη
προπαγάνδα θέσι ἠµποροῦν νὰ ἔχουν ἐν προκειµένῳ. ∆ιότι, ὅλως ἀντιθέτως,
αὐτὰ κατασφαλίζουν καὶ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωµα τῆς ἐθνικῆς µας
κοινότητος καὶ νὰ διαλαλῇ ἀνεµποδίστως τὴν ἑλληνική της ὑπόστασι καὶ
ὑπερηφάνεια γιὰ τὸ ἐθνικόν µας παρελθὸν καὶ νὰ χρησιµοποιῇ µόνον αὐτὴ
τὰ σὐµβολά της, δικαίωµα, ποὺ µὲ καµµιὰ λογικὴ δὲν προσβάλλει
ἀνθρώπινα δικαιώµατα ξένων. Ἰδίως µάλιστα κατὰ τὸν ἑορτασµὸν ἐπετείων
ἐθνικῶν µας ἀγώνων, κατὰ τοὺς ὁποίους ἐπολεµήσαµε ὑπὸ τὰς σηµαίας µας,
ὑπερασπιζόµενοι τὴν ἐλευθερία µας, ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν, εἰς τοὺς
ὁποίους σήµερα ἐπιδιώκουν µερικοὶ µὲ συστηµατικὴ διανοητικὴ τροµοκρατία
νὰ τοὺς δεχθοῦµε ὡς σηµαιοφόρους µας !
Ἡ ἐξαπολυθεῖσα εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἰδεολογικὴ αὐτὴ
τροµοκρατία ἀποκαλύπτει καὶ τὰ σχεδιαζόµενα : ἡ Ἑλλὰς νὰ µὴ ἀνήκῃ πλέον
εἰς τοὺς Ἕλληνας, νὰ συνηθίσουµε εἰς τὴν ἰδέα νὰ γίνουµε ἀγογγύστως ἀκόµη
καὶ µειοψηφία εἰς αὐτὸν τὸν ἱερὸν καὶ ἔνδοξον τόπον µας ! Ὅπως π.χ.
ξεδιάντροπα ἤδη προαναγγέλλεται, ὅτι ἐντὸς τῶν ἀµέσως προσεχῶν ἐτῶν ἡ
Θεσσαλονίκη µας θὰ γίνῃ πόλις µὲ τεσσεράµισυ ἑκατοµµύρια κατοίκους,
καταφανῶς
µὲ
προγραµµατισµένη
ἐµφύτευσι
ξένων,
ἀφοῦ
ἡ
ὑπογεννητικότης µας (ἄλλη ἐθνικὴ ἁµαρτία αὐτή) καθηλώνει σὲ στάσιµο
σηµεῖο τὸν ἑλληνικὸ πληθυσµό.
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Ἀνεφέρθην εἰς τὴν γνησίαν παγκοσµιοποίησιν, τὴν ἀληθινὴ
διάστασι τῆς οἰκουµενικότητος, ὅπως πρῶτον τὸ ἑλληνικὸν πνεῦµα
ἀρχαιόθεν συνέλαβε καὶ πρῶτος ὁ Ἑλληνισµὸς πρακτικῶς ἐφήρµοσε.
Μὲ τὴν γνησίαν ὅµως αὐτήν, ἡ κατὰ τὶς ἡµέρες µας ἐνσκήψασα
«παγκοσµιοποίησις» µόνον τὸ ὄνοµά της ἔχει κοινόν. ∆ιότι µόνον κίβδηλη
εἶναι. Καὶ µόνον πρὸς παραπλάνησιν ἐπενδύεται µὲ ἰδεολογικὲς ἀναφορές,
ἀλλὰ καὶ αὐτὲς διάτρητες καὶ διανοητικῶς ἑτοιµόρροπες.
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Γίνεται ἔτσι λόγος γιὰ «σύγκρουσι πολιτισµῶν», προκειµένου νὰ
καταποθῇ εὐχερέστερον ὡς ἀνασχετικὸ ἀντίδοτό της ἡ ἐπιχειρουµένη
«παγκοσµιοποίησις».
Ἀλλὰ τὸ ἰδεολόγηµα περιέχει ἀντίφασιν ! ∆ιότι ὁ πολιτισµὸς εἶναι
πνεῦµα. Καὶ δὲν ὑπάρχει κοινωνία πιὸ σταθερὴ ἀπὸ τὴν κοινωνία τῶν
πνευµάτων, εἰς αὐτὴν ἀντιπαραθέσεις σηµειοῦνται, συγκρούσεις ὅµως δὲν
νοοῦνται !
Ὑπὸ τὴν ἠχηρὰν διατύπωσιν «σύγκρουσις πολιτισµῶν» ἁπλούστατα
κρύπτεται κάτι ἄλλο, ἐξόχως ταπεινόν, δι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀποτολµᾶται ἡ µὲ τὸ
ἀληθές του ὄνοµα ἐξεικόνισις. Εἰς τὴν πραγµατικότητα πρόκειται γιὰ
σύγκρουσι συµφερόντων!
Καὶ τὰ ἀντιµαχόµενα συµφέροντα ἀναφαίνονται παντοῦ εἰς τὴν
ζωὴ τῶν ἀτόµων καὶ τῶν κοινωνιῶν, τὴν ὁποίαν ἀνέκαθεν συνώδευαν καὶ θὰ
συνοδεύουν πάντοτε µέχρι συντελείας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Καὶ κατὰ τὶς
ἡµέρες µας, µὲ τὴν ἀσυδοσία ἀπανθρώπου ἀνταγωνισµοῦ, κατ’ ἐξοχὴν
ἐπιπολάζουν. Καὶ εἶναι τὰ ἀντιµαχόµενα συµφέροντα πολυποίκιλα, φύσεως
ὑλικῆς, ἀλλὰ καὶ πνευµατικῆς. Ἀλγεινοτάτη ἔκφρασις τῶν τελευταίων, τῶν
συµφερόντων πνευµατικῆς φύσεως, εἶναι ἡ ἰδεολογικὴ µισαλλοδοξία, ἡ
ὁποία προϋποθέτει ἀλλὰ καὶ καλλιεργεῖ τὴν διανοητικὴ ἔκπτωσι, καὶ
βεβαίως οἱ θρησκευτικὲς ἀντιθέσεις, ἀναγόµενες εἰς τὴν λογικῶς
ἀνεξέλεγκτη περιοχὴ τοῦ θυµικοῦ.
Ὅταν λοιπὸν ἐπιχειροῦµε τὴν «παγκοσµιοποίησι» πρὸς ἀποτροπὴ
τῆς δῆθεν συγκρούσεως τῶν πολιτισµῶν, εἰς τὴν πραγµατικότητα
συγκρούσεως τῶν συµφερόντων, λογικῶς, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ
κατασιγασθῇ, ὁδηγούµεθα εἰς τὴν κυριαρχία τοῦ ἑνός, ἀφοῦ µόνον τὸ ἕνα
δὲν ἔχει ἀντίπαλο διὰ νὰ συγκρουσθῇ. Καὶ τὸ ἕνα αὐτό, ὅταν κυριαρχῇ σὲ
ὅλα ἡ οἰκονοµικὴ διάστασις, εἶναι φυσικὰ τὸ συµφέρον τοῦ συσπειρωµένου
πολυεθνικοῦ κεφαλαίου, τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, οἱ ὁποῖες καὶ
εὑρίσκονται εἰς χεῖρας ὀλιγαρίθµων µεγιστάνων, ἀναδεικνυοµένων ἔτσι σὲ
ρυθµιστὲς τῆς παγκοσµίου ζωῆς !
Ἀγόµεθα τοιουτοτρόπως εἰς τὴν κυριαρχίαν τῶν ἐλαχίστων καὶ
πρὸς κατασφάλισί της εἰς τὴν ἄρνησιν οἱασδήποτε ἀποκλινούσης ἀναφορᾶς,
εἰς τὴν ἀπόρριψι καὶ κάθε διαφοροποιήσεως. Ὅµως τὸ παιχνίδι ἀπαιτεῖ
συσκότισι. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς κήρυκες τῆς ἁµαρτωλῆς
«παγκοσµιοποιήσεως» προβάλλεται ὡς δῆθεν ἐπιδιωκόµενο ἀκριβῶς τὸ
ἀντίθετον. Καὶ γίνεται λόγος γιὰ «πολυπολιτισµικότητα», τὴν ὁποία καὶ
δολίως ἐµφυτεύουν, ἀκόµη καὶ ἀνύπαρκτη, δίκην ἐµφανοῦς πινακίδος
(«ταµπέλας»), σὲ κάθε ἐθνικὴ κοινότητα. Ὅπως οἱ ἐγχώριοι παπαγάλοι τῆς
νέας τάξεως, ἀδιάφορον ἐὰν γνωρίζουν ἢ ὄχι τὶ λέγουν, ἐπιχειροῦν νὰ
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χαρακτηρίζουν ἀκόµη καὶ τήν, ὑποδειγµατικῶς ὁµοιογενῆ, ἑλληνική µας
κοινωνία ὡς δῆθεν «πολυπολιτισµική» !
Τὸ δολίως ἐν προκειµένῳ σκοπούµενον εἶναι : διάσπασις καὶ
κατακερµατισµὸς τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, παράκαµψις τῆς ἐκ τῆς
φύσεως ἀλληλεγγύης µεταξὺ τῶν µελῶν τῆς ἐθνικῆς κοινότητος πρὸς
δηµιουργίαν ζιζανίων µεταξύ των, µὲ ἀνάδειξι δευτερευουσῶν διαφορῶν,
ἐλαχίστων ἀληθινῶν καὶ πληθώρας κατασκευαζοµένων, ὥστε νὰ
ἀπωθοῦνται τὰ κοινά, αὐτά, ποὺ ἠµπορεῖ νὰ συσπειρώσουν πρὸς διαφύλαξι
τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ἄµυναν κατὰ τῆς ἐπιβαλλοµένης
«παγκοσµιοποιήσεως».
Νὰ µὴ ἀπατώµεθα ! Ἡ ἐπισκόπησις τῆς ἐξελίξεως καὶ προόδου τοῦ
ἀνθρωπίνου βίου ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἀποτίµησιν τοῦ πολιτισµοῦ ὡς ἑνιαίου
συνόλου. Καὶ µὲ τὴν πύκνωσι τῆς πολιτιστικῆς ἐπικοινωνίας καὶ τὸ
φαινόµενον τῶν ἀµοιβαίων ἐπιδράσεων οἱ διαφοροποιήσεις ἐξοβελίζονται.
Ἔτσι τοὐλάχιστον ἀπὸ δύο αἰώνων ἤδη διάφοροι πολιτισµοὶ ὑφίστανται
µόνον κατὰ µεγάλες ὁµάδες λαῶν : εὐρωπαϊκὸς καὶ δυτικὸς ἐν γένει
πολιτισµός, θεµελιούµενος βασικῶς ἐπὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύµατος καὶ τοῦ
χριστιανικοῦ βιώµατος, ἰσλαµικὸς πολιτισµός, µὲ θεοκρατικὴν κυρίως
θεµελίωσιν, ἀσιατικὸς πολιτισµός τῶν χωρῶν κεντρικῆς καὶ ἄπω Ἀνατολῆς,
ἀφρικανικὸς πολιτισµός καὶ ἐνδεχοµένως µερικώτεροι ἄλλοι, νησιῶν τοῦ
Εἰρηνικοῦ κλπ. Ἐκτὸς αὐτῶν ἡ διασαλπιζοµένη «πολυπολιτισµικότης»
κυριολεκτικῶς εἶναι ἀνύπαρκτη.
Ἔτσι εἶναι καὶ ἱστορικῶς δεδοµένον, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ
παρουσία ἦτο ἔκτοτε καταλυτικὴ ἰδίως εἰς ὁλόκληρον τὸν χῶρον τῆς
βαλκανικῆς, ἐπὶ παντὸς πεδίου ἐπιτευγµάτων τοῦ πνεύµατος, µὲ ἀνθοῦσαν
µάλιστα αὐτὴν τὴν ἑλληνικὴν παιδείαν λόγῳ τῆς ὑπάρξεως καὶ λειτουργίας
ἐκεῖ ἑκατοντάδων ἑλληνικῶν σχολείων, ἀκόµη καὶ ἑλληνικῶν
πανεπιστηµιακῶν σχολῶν µέχρι καὶ Ρουµανίας, καὶ τὴν ἰθύνουσαν τάξιν
τῶν γειτονικῶν µας χωρῶν ἐκπαιδευοµένην εἰς ἑλληνικὰ ἱδρύµατα καὶ
σχολεῖα. Ἑποµένως εἶναι λογικῶς ἀθέµιτον, νὰ ὁµιλοῦµε σήµερα περὶ δῆθεν
διαφορετικοῦ πολιτισµοῦ τῶν λαῶν τῆς βαλκανικῆς, εἰς τὴν περίπτωσιν.
Ὅπως καὶ
εὐρύτερον γιὰ διαφορετικὸ πολιτισµὸ καθενὸς ἀπὸ τοὺς
εὐρωπαϊκοὺς λαούς.
Ὅµως τὸ παραµῦθι τῆς δῆθεν «πολυπολιτισµικότητος» ἔχει ἄλλο
προορισµό. Οὐσιαστικῶς θέλει νὰ ὑποκαταστήσῃ τὴν ἔννοιαν τῆς ἐθνικῆς
κοινότητος. Μάταιος ὁ κόπος ! Καµµία σκοταδιστικὴ ἐπιχείρησις, ὅσο καὶ νὰ
διήρκεσε, δὲν ἠµπόρεσε, οὔτε καὶ θὰ ἠµπορέσῃ εἰς τὸ µέλλον ποτὲ νὰ
ἐξαλείψῃ τὴν φυσικὴν πραγµατικότητα, αὐτὴν τῆς κοινῆς καταγωγῆς, ποὺ
ἐκφράζει ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους. Ἀπόδειξις ἡ παταγώδης ἀποτυχία ἐπ’αὐτοῦ
τῆς κοµµουνιστικῆς ἐπὶ τόσων λαῶν τυραννίας ἐπὶ 70 καὶ πλέον χρόνια.
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Ἀφοῦ µὲ τὴν κατάρρευσίν της, τὸ 1989, ἀνεζωπυρώθη παντοῦ αὐτοµάτως τὸ
ἐθνικὸν αἴσθηµα καὶ ἐπεδιώχθη ἀπὸ ὅλες τὶς καταδυναστευθεῖσες ἐθνικὲς
κοινότητες ἡ αὐτοτελὴς ἀνάδειξίς των σὲ ἰδιαίτερα, κυρίαρχα ἐθνικὰ κράτη.
Ἐργώδης ὅµως, παρὰ ταῦτα παραµένει ἡ σκοταδιστικὴ ἐπιχείρησις. Καὶ
νοθεύουσα ἐδῶ, σ’ἐµᾶς, χωρίον ἀπὸ τὸν Πανηγυρικὸν τοῦ Ἰσοκράτους
διαλαλεῖ, ὅτι ἡ καταγωγὴ δὲν ἔχει καµµιὰ σηµασία, Ἕλληνες εἶναι ὅσοι
µετέχουν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ! Ἀνώφελη ἡ προσπάθεια. Ἡ ἀπάντησις
εἶναι κατηγορηµατικῶς ΟΧΙ ! ∆ιότι, ὅπως καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν
ἐπανειληµµένως ἔχω ἐπισηµάνει, ὁ Ἰσοκράτης, εἰς τὸν Πανηγυρικόν του, δὲν
εἶπεν, ὅτι Ἕλληνες εἶναι ὅσοι µετέχουν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας. Ἄλλωστε,
ἐὰν αὐτὸ ἦτο ἀληθές, οὐσιαστικῶς µόνον Ἕλληνες κατὰ συντριπτικὸν
ποσοστὸν θὰ κατοικοῦσαν στὴν Οἰκουµένη, ἀφοῦ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισµός,
κατὰ κοινὴν παραδοχήν, ἀπὸ πολλῶν αἰώνων ἔχει διαποτίσει καὶ ἀποτελεῖ
τὸ ἀναφαἰρετο κρηπίδωµα ὁλοκλήρου τοῦ συγχρόνου, δυτικοῦ τοὐλάχιστον,
πολιτισµοῦ. Ἁπλῶς ὁ Ἰσοκράτης, θέλων νὰ ἐξάρῃ τὴν πνευµατικὴν
ἀκτινοβολίαν τῶν Ἀθηνῶν, εἶπε τὸ παντελῶς διάφορον, ὅτι αὐτὴ τόσον
ἀποτελεσµατικὴ εἶναι, ὥστε οἱ τυγχάνοντες ἑλληνικῆς παιδείας νὰ
φαίνωνται ὅτι εἶναι Ἕλληνες [ τὸ σχετικὸν κείµενον τοῦ Πανηγυρικοῦ τοῦ
᾽Ισοκράτους ( IV 50 ), ἔχει ἐπὶ λέξει ὡς ἑξῆς : «...καὶ τὸ τῶν ῾Ελλήνων ὄ ν ο µ α
πεποίηκεν µηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δ ο κ ε ῖ ν εἶναι, καὶ
µ ᾶ λ λ ο ν ῞Ελληνας κ α λ ε ῖ σ θ α ι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡµετέρας ἢ
τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως µετέχοντας »]. Ἀκριβῶς ὅπως καὶ τώρα, ἕνας Ἕλλην,
ποὺ ἀκολουθεῖ καθ’ ὅλα, γλῶσσαν, τρόπον ζωῆς, καὶ νοοτροπίαν
ἀµερικανοῦ ἢ Εὐρωπαίου φαίνεται, χωρὶς καὶ πράγµατι νὰ εἶναι, καὶ
χαρακτηρίζεται ὡς Ἀµερικανός, Γάλλος, Γερµανός, κλπ.Κυρίες καὶ Κύριοι,
Ἤδη ὁ Spengler µὲ τὸ δηµοσιευθὲν κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου
παγκοσµίου πολέµου ἔργον του «Ἡ πτῶσις τοῦ ∆υτικοῦ πολιτισµοῦ» εἶχε
προΐδει διὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τοῦ 2000 ἕως 2200, δηλαδὴ διὰ τὴν ἐποχήν µας,
τὴν διάλυσιν τῶν λαῶν καὶ τὴν µεταβολήν των εἰς ἀµόρφους µάζας, µὲ τὴν
διάκρισι κοσµοπόλεως καὶ ἐπαρχίας, τὴν ἀνάµιξι τῆς οἰκονοµίας εἰς τὴν
πολιτική, τὴν ἐµφάνισι τοῦ κοσµοπολιτισµοῦ.
Ἡ προφητεία ἀρχίζει νὰ ἐπαληθεύεται. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἐτόνισα,
οἱ προπαγανδισταὶ καὶ δράσται τῆς παγκοσµίου νέας τάξεως πραγµάτων,
τῆς «Νέας Ἐποχῆς», αὐτὰ ἐπιδιώκουν µὲ ὄργανον τὴν ἁµαρτωλὴ
«παγκοσµιοποίησι» : τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀποσύνθεσι τῶν ὑφισταµένων
πολιτικῶν κοινωνιῶν µὲ τὴν κατάργησι τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, ἀκριβῶς γιὰ νὰ
παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ ἡ µεταξὺ τῶν µελῶν κάθε ἐθνικῆς κοινότητος ἡ ἐξ αὐτῆς
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τῆς φυσικῆς των ἰδιοσυστασίας αὐθόρµητος, ἐσωτερική, κοινωνικὴ σύµπνοια
καὶ ἀλληλεγγύη. Γιὰ νὰ ἀποµείνῃ ὁ ἄνθρωπος µόνος, πνευµατικῶς καὶ
ψυχικῶς ἐγκαταλε-λειµµένος, σκέτος ἀριθµὸς αὐτὸς εἰς τὴν ἄµορφη µάζα
τοῦ περιβάλ-λοντος συνόλου. Καὶ ἔτσι µοναχικὸς καὶ ἀδύναµος,
ἀπελπισµένος, νὰ εἶναι πιὸ χειραγωγήσιµος ὡς ἀσήµαντη µονάδα µέσα εἰς
τὸ χάος τῆς µάζης, δεκτικὸς ἀνετωτέρας ἐκµεταλλεύσεως ἀπὸ τοὺς ἀοράτους
ὀλιγαρίθµους µεγιστάνες τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Μὲ ἐπισειόµενον
πρὸς παρηγορίαν ἀντάλλαγµα τὴν οἰκονοµική µας, κυριολεκτικώτερον
καταναλωτικὴ εὐµάρεια. Ἀπὸ τὴν ὁποία βεβαίως οὐσιαστικῶς ἄλλοι
ἐπωφελοῦνται, οἱ καταναλωτὲς εἶναι ἁπλῶς τὰ ἀναλώσιµα σφάγια τοῦ
πολυεθνικοῦ κεφαλαίου, τὰ ἀξιολύπητα θύµατά του.
Ἀπὸ τὴν προκειµένη λαίλαπα πῶς θὰ σωθοῦµε ; Εἶναι καὶ τὸ
ἐρώτηµα, ποὺ µοῦ ἐτέθη µὲ τὴν πρόσκλησι γιὰ τὴν παροῦσα ὁµιλία. Τὴν
ἀπάντησι δίδει ἡ ἐπὶ τόσες χιλιετηρίδες ἑλληνικὴ διάρκεια καὶ τὰ µυστικά της,
ποὺ τὰ βιώνει καὶ τώρα παντοῦ ὁ ὑπερόριος, ὁ Ἑλληνισµὸς τῆς διασπορᾶς.
Ἀνάµεσά του, παρὰ τὰ ἀνείπωτα παθήµατά τους, καὶ οἱ ὑπερήφανοι
Σαρακατσαναῖοι µὲ τὸ ἀλύγιστο ἑλληνικό τους φρόνηµα.
Τὰ µυστικὰ αὐτὰ εἶναι ἁπλᾶ καὶ ἀπεριορίστως προσδέξιµα ἀπὸ τὴν ἑλληνική
µας ψυχή : ἡ ἐθνική µας αὐτογνωσία καὶ ἡ ἐµµονὴ εἰς τὰ πάτρια.
Τὸ π ρ ῶ τ ο ν µυστικόν, ἡ ἐθνική µας αὐτογνωσία προϋποθέτει
τὴν διατήρησι ἀλωβήτου τῆς ἀνεπανάληπτης ἑλληνικῆς µας γλώσσης· καὶ
ἐνδυναµώνεται µὲ τὴν γνῶσι τῆς θαυµαστῆς ἐθνικῆς µας Ἱστορίας.
Τὴν ἑλληνική µας γλῶσσα ὀφείλουµε ἀκαταπαύστως νὰ
καλλιεργοῦµε καὶ νὰ χρησιµοποιοῦµε στὸν γραπτὸ καὶ προφορικό µας λόγο.
Καὶ βεβαίως νὰ ἐπιδιδόµαστε στὴν ἐκµάθησι καὶ ξένων γλωσσῶν, ἰδίως
εὐρωπαϊκῶν, ὅπως πάντοτε µέχρι τώρα κάνουµε µὲ ζηλευτὲς ἐπιδόσεις, ὥστε
σήµερα νὰ εἴµαστε ἀπὸ τοὺς πιὸ πολυγλώσσους λαοὺς τοῦ κόσµου. Ὅµως,
ὅταν χρησιµοποιοῦµε τὴν ἑλληνική, νὰ µὴ τὴν νοθεύουµε µὲ ξένες λέξεις ἢ
ἐκφράσεις, ὅπως δυστυχῶς παρατηρεῖται στὶς ἡµέρες µας, ἐµφανιζόµενοι
ἔτσι ὡς ἡµιµαθεῖς καὶ θλιβεροὶ δουλόφρονες ἀποµιµηταὶ ξένου γλωσσικοῦ
ὀργάνου, ὡς ἐὰν ἡ ἑλληνική µας γλῶσσα, ἡ κατὰ πολὺ πλουσιωτέρα γλῶσσα
τοῦ κόσµου, ἐστερεῖτο ἐκφραστικῶν δυνατοτήτων.
Τὴν ἐθνική µας Ἱστορία ὀφείλουµε ἰσοδυνάµως νὰ µαθαίνουµε καὶ
νὰ µεταλαµπαδεύουµε στοὺς ἐπιγενοµένους, ὅπως µὲ τόσο ζῆλο ἔκαναν καὶ
ὅλες οἱ γενεὲς τῶν προπατόρων µας. Άλλὰ βεβαίως µόνον τῆς ἀληθινῆς
ἐθνικῆς µας Ἱστορίας ἡ γνῶσις ἐνδυναµώνει τὴν ἐθνική µας αὐτογνωσία. Ὄχι
τῆς πλαστογραφηµένης, αὐτῆς, ποὺ µὲ διαστροφὴ τῶν γεγονότων ἢ
ἀρρωστηµένη καὶ ἐξωπραγµατικὴ ἑρµηνεία τους ἀπὸ δογµατικὴ ἢ
κοσµοθεωρητικὴ ἀγκύλωσι, φθάνει µερικὲς φορὲς στὴν ἀποσιώπησι ἐθνικῶν
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µορφῶν ἢ πράξεων καὶ ἀντιθέτως στὴν ἀνάδειξι ἀκόµη καὶ καταπτύστων
ἐνεργηµάτων ὡς δῆθεν ἐθνικῶν ἐπιτευγµάτων, ἢ καὶ ἐθνοπροδοτῶν ὡς
δῆθεν ἐθνικῶν ἡρώων ! Πρὸ παντὸς λοιπὸν ὄχι εἰς τὴν ἀνελληνικὴ ἢ
ἀνθελληνικὴ παιδεία καὶ Ἱστορία, ποὺ δυστυχῶς µερικὲς φορὲς µὲ
κραυγάζουσες ἱστορικὲς ἀνακρίβειες προσφέρουν ἀκόµη καὶ σχολικά µας
βιβλία. ∆ιότι ἐκεῖ βαθµιαίως µᾶς ὡδήγησαν. Ὁ πρὸ τῆς ἐθνικῆς µας
ἀπελευθερώσεως, ὅταν ἦτο πολιτειακῶς ἀσύντακτος, Ἑλληνισµός νὰ
διατηρήσῃ ἄσβεστη καὶ ἀκεραία τὴν γνῶσι τοῦ ἐθνικοῦ παρελθόντος, τὴν
ὁποία σήµερα ἡµιµαθεῖς καὶ ἀνερµάτιστοι ἐπιχειροῦν µὲ τὶς παραποιήσεις
των νὰ κακοποιήσουν.
Τὸ δ ε ύ τ ε ρ ο ν µυστικόν, ἡ ἐµµονή µας εἰς τὰ πάτρια σηµαίνει
τὴν ἐµµονὴ εἰς τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιµά µας, τὸν σεβασµὸ πρὸς τὴν ἐθνική µας
παράδοσι, τὴν διατήρησί της καὶ µεταλαµπάδευσιν εἰς τοὺς ἐπιγενοµένους.
Ἄλλωστε µόνον ἔτσι διασφαλίζεται καὶ ἡ ἀληθινὴ πρόοδος τῶν ἀνθρωπίνων
κοινωνιῶν. ∆ιότι ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν παράδοσι σηµαίνει ἀπόρριψι τοῦ
παρελθόντος. Καὶ ὅποιος ἀπορρίπτει τὸ παρελθόν, εἶναι σὰ νὰ ξεκινᾷ ἀπὸ
τὴν ἀρχή, ἀπὸ τὸ µηδέν, ἀφοῦ µόνον αὐτὸ δὲν ἔχει παρελθόν ! Περιέρχεται
δηλαδὴ ἀναγκαίως σὲ κατάστασι ἀπολίτιστη, ἀγριότητος, άφοῦ µὲ τὴν
ἀπόρριψι ἀπαρνεῖται καὶ τὰ διδάγµατα τοῦ παρελθόντος, τὴν πεῖρα ζωῆς
αἰώνων ποὺ οἱ προηγούµενες γενεὲς συνεκόµισαν. Ἀποµακρύνεται δηλαδὴ
ἀπὸ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ζωῆς, ἡ οἰκείωσις τῶν ὁποίων καὶ καθιστᾷ, µόνον αὐτή,
δυνατὴ τὴν προσπέλασι καὶ σὲ ἀναφαινόµενες νέες ἀποτιµήσεις καὶ στάσεις
ζωῆς καὶ ἐνδεχοµένως τὴν υἱοθέτησί τους.

Κυρίες καὶ Κύριοι,
Τὰ προκείµενα ἐπιτάγµατα γιὰ τὴν ἐθνική µας ἐπιβίωσι φυσικὰ καὶ
δὲν εἶναι πρωτότυπα, οὔτε καινοφανῆ. ∆ιότι ἀποτελοῦν καὶ τὰ ὑποφώσκοντα
στὶς καρδιὲς καὶ τὸ πνεῦµα, στὶς συνειδήσεις ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ὁράµατα.
Τὰ ἐξέφρασαν καὶ οἱ Σαρακατσαναῖοι µὲ τὰ παραθέµατα ἀπὸ τὶς ὁµιλίες
τους, ποὺ στὴν ἀρχὴ σᾶς ἀνέγνωσα.
∆ὲν πρόκειται λοιπὸν γιὰ χιµαιρικὲς σκέψεις, ἀπρόσφορες στὴν
ἀντιµετώπισι τῶν σηµερινῶν περιστάσεων. ∆ιότι ὡς ὁράµατα προώρισται νὰ
κατισχύσουν. Ὁ Ἔµερσον εἶπε : τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει ὅραµα, τὸν προσκυνοῦν
οἱ περιστάσεις ! Φυσικὰ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ἐθνικὲς κοινότητες. Κατ’
ἐξοχὴν γιὰ τὴν Ἑλληνική, ποὺ στὴν διαδροµὴ τόσων χιλιετηρίδων ζωῆς
ἐµεγαλούργησε καὶ ὑπέµεινε συµφορὲς καὶ ἐπέζησε πάντοτε µὲ λογισµό,
χάρις στὴν ἀνεπανάληπτη καθαρότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύµατος, καὶ
ὅραµα, µὲ τὰ µάτια τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς ψυχῆς.
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
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Συντελοῦνται ἀνακατατάξεις ἀπίστευτες καὶ µὲ καλπάζοντα
ρυθµὸν στὴν παγκόσµιο σκηνή. Ὅµως τίποτε οὐσιαστικῶς δὲν ἄλλαξε εἰς
τὴν συµπεριφορὰ κάθε ἐθνικῆς κοινότητος, οὔτε κατὰ τὸν προγραµµατισµό,
ποὺ παραµένει εἰς τὴν βάσι τῆς ὑπηρετήσεως κυρίως τοῦ ἐθνικοῦ
συµφέροντος, οὔτε κατὰ τὴν σύνθεσι τοῦ περιεχοµένου τῶν ἐπιδιώξεων. Καὶ
τοῦτο διότι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου κατὰ βάσιν δὲν ἀλλάζει.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνωτέρω προτροπή, ποὺ ξεπηδᾷ ὡς βιωµατικὴ
ἐµπειρία τοῦ Ἑλληνισµοῦ κατὰ τὸ διάβα τόσων χιλιετηρίδων ἱστορικῆς του
ὑπάρξεως, παραµένει ὡς ἀναντικατάστατο διαχρονικὸ παράγγελµα ἐθνικοῦ
ὁράµατος.
Τοῦ ὁράµατος ἀκραδάντου πίστεως καὶ ἐθνικῆς αὐτοπεποιθήσεως.
Τῆς πίστεώς µας, ὅτι ὁ Ἑλληνισµός, παρ’ ὅλες τὶς ἀντιξοότητες, δὲν
πρόκειται νὰ χαθῇ. Θὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν δοκιµασία καὶ τῶν σηµερινῶν καιρῶν
νικηφόρως. Θὰ ἐπιζήσῃ. Ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουµε.
Καὶ τὸ θέλουµε.
Σᾶς εὐχαριστῶ.
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