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Νέα Πεντέλη, 16η Δεκεμβρίου 2011. 
 

Ἀξιότιμον Κύριον 

Ἀντώνιον Δασκόπουλον, 

Πρόεδρον  «Ὁμάδας  21» Μακεδονίας Θράκης, 

Τηλεομοιότυπον 2310. 341 084 

Τσιμισκῆ 11, 

546 24  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν. 

 

Ἀγαπητὲ Κύριε Πρόεδρε, 
 

Μὲ  ἰδιαίτερη  χαρὰ  ἔλαβα  τὴν  πρόσκλησί  σας  εἰς 

τὴν  διοργανουμένην  ἀπὸ  τὴν  «  Ὁμάδα  21  Μακεδονίας  –  Θράκης  »  σὲ 

συνεργασία  μὲ  τὴν  « Λέσχη  Εἰδικῶν  Δυνάμεων  Ν.  Φλώρινας  »    ἡμερίδα 

αὔριον  Σάββατον  17ην  Δεκεμβρίου  2011    στὴν  Φλώρινα  μὲ  θέμα  

«Οἰκονομία καὶ Ἐθνικὰ Θέματα σήμερα».    
 

 Ἡ  χαρά  μου  καὶ  ἡ  συνακόλουθη  συγκίνησίς  μου  πολλαπλῶς 

δικαιολογοῦνται.  Εἶναι  ἀφ’  ἑνός,  ἡ  προέλευσις  τῆς  προσκλήσεως  ἀπὸ 

ὅμιλο τῆς γενετείρας μου Θεσσαλονίκης, διακρινόμενο γιὰ τὶς ἐθνωφελεῖς 

δραστηριότητές  του,  μεταξὺ  τῶν  ὁποίων  διαλάμπει  βεβαίως  ἡ  λαμπρὴ 

περιοδικὴ ἀνὰ δίμηνον ἔκδοσις τοῦ ‘’Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου’’.   
 

Εἶναι ἀφ’ ἑτέρου, ὁ ἐπιλεγεὶς τόπος τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ἀκριτική 

μας  Φλώρινα.  Ὄχι  μόνο  γιὰ  καθαρῶς  συναισθηματικοὺς  λόγους,  ἐξ 

αἰτίας  τοῦ  γεγονότος  ὅτι  ἀπὸ  τὴν  περιοχή  της,  τὸ Σκλῆθρο,  κατῄγετο  ἡ 

μακαρίτισσα  μητέρα  μου.  Πολὺ  περισσότερο  διότι  ἡ  Φλώρινα  τὸ  ἀξίζει. 
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Καὶ τὸ ἀξίζει, διότι ἀπὸ τὴν φορὰ ἱστορικῶν γεγονότων περιέστη κατὰ τὴν   

ἐποχή    μας    στὴν    περιωπὴ    τῆς    Μητροπόλεως    τοῦ  βορειοδυτικοῦ 

Ἑλληνισμοῦ,  ἐννοεῖται  αὐτοῦ  ποὺ  στεγάζεται  στὴν  θαλπωρὴ  τῆς 

Ἑλληνικῆς μας πατρίδος. Ἡ  ἐπεξήγησις αὐτὴ  εἶναι ἀναγκαιοτάτη,  ἀφοῦ 

καὶ πέραν τῶν σημερινῶν βορείων ἑλληνικῶν συνόρων, σὲ ἀρκετὸ βάθος, 

διαβιοῦν  πληθυσμοὶ  συμπαγεῖς  μὲ  ἐπιστημονικῶς  ἐξηκριβωμένες 

βιολογικῶς  γενετικὲς  ἑλληνικὲς  καταβολές,  ἀνεξαρτήτως  τοῦ  ἂν  εἴτε 

διστάζουν νὰ  τὸ  δηλώσουν,  θύματα αὐτοὶ  ἐπὶ μακρὰν σειρὰν  δεκαετιῶν 

βίας  καθημερινῆς,  κατατρομοκρατήσεως  καὶ  ψυχολογικοῦ  ἀπὸ  τὸν 

κατέχοντα  καταναγκασμοῦ,    εἴτε  διότι,  χωρὶς  νὰ  φταῖνε,  τὴν  ἀλήθεια 

αὐτὴ  κατ’  ἰδίαν  ἄτομα  τὴν  ἀγνοοῦν.    Ἔτσι  καὶ  προβάλλει  σήμερα  ἡ 

Φλώρινά μας ὡς ἀδιατίμητος ἀκρογωνιαῖος ἀκρίτας τῆς κρατικῆς ἐθνικῆς 

μας  ὑποστάσεως.  Μὲ  ἀξιοσημείωτη  πνευματικὴ  καὶ  κυρίως  πρωτο‐

ποριακὴ εἰκαστικὴ   παράδοσι καὶ παρουσία καὶ τὴν λειτουργία σημαντι‐

κῶν  πνευματικῶν  ἑστιῶν,  ὅπως  ὁ  λαμπρὸς  Φιλεκπαιδευτικὸς  Σύλλογος 

‘’Ἀριστοτέλης’’,    γέννημα  τῶν  πικρῶν  ἡμερῶν  τῆς  κατὰ  τὸν  δεύτερο 

παγκόσμιο  πόλεμο  ἐχθρικῆς  τῆς  χώρας  κατοχῆς,  ποὺ  πρόβαλε  ὡς 

διαμαρτυρία  τῆς  ἀγνῆς  ἑλληνικῆς  ἀκριτικῆς  ψυχῆς  καὶ  μαζὶ  ὡς 

διατράνωσι  τῆς  βαθυτάτης  πίστεώς  της  στὰ  πεπρωμένα  τῆς  ἑλληνικῆς 

μας  Πατρίδος.    Καὶ  βεβαίως  πόλι  ‐  ἀκρίτας  μὲ  πολλαπλὲς  ἀδιατίμητες 

ἐθνικὲς  ὑπηρεσίες  καὶ  διακρίσεις,  μὲ  τελευταίαν  ἀπὸ  τὶς  ἐμφανεῖς  τὴν 

περιώνυμη Μάχη  τῆς  Φλωρίνης  τῆς  12ης  Φεβρουαρίου  1949,  ἡ  ὁποία,  μὲ 

τοὺς ἀγῶνες  καὶ τὶς θυσίες τῶν κατοίκων της καὶ στρατευμένων  παιδιῶν 

τῆς  Ἑλλάδος,  ἄνοιξε  τὸν  δρόμο  στὴν  ὁριστικὴ  συντριβὴ  ξενοκίνητης  σὲ 

βάρος  τῆς  έθνικῆς  μας  ὑποστάσεως  καὶ  τοῦ  δημοκρατικοῦ  μας 

πολιτεύματος σλαβοκομμουνιστικῆς ἐπιβουλῆς. Δικαιωματικῶς λοιπὸν ἡ 

Φλώρινά  μας  ἀξιώνει  τὸν  πανεθνικὸ  σεβασμὸ  καὶ  τὴν  πανελλήνια 

μέριμνα καὶ στοργή. Εὐλόγως λοιπὸν χαίρομαι καὶ ἀποτιμῶ προσωπικῶς 

τὴν  διενέργεια  τῆς προκειμένης  ἡμερίδος  τοῦ  ὁμίλου σας  στὴν Φλώρινα 

ὡς  ὁρατὴ  ἔνδειξι  ὀφειλομένης  τιμῆς  καὶ  ἀγάπης πρὸς    τὴν πόλιν αὐτὴν 

καὶ τὴν περιοχήν της.  
 

 Εἶναι ἀκόμη,  ἐκ τρίτου, καὶ τὸ ἐπιλεγὲν θέμα τῆς ἐκδηλώσεως 

‘’Οἰκονομία καὶ Ἐθνικὰ Θέματα σήμερα’’.  Εὐστοχώτερη ἐπιλογὴ θέματος 

κατὰ τὶς ἡμέρες μας δὲν ἠμπορεῖ νὰ νοηθῇ. 
 

Πράγματι,  τὸ  οἰκονομικὸ  πρόβλημα  ἀπὸ  ἀρκετοὺς  μῆνες 

πρωτευόντως  συνέχει  τὴν  μέριμνα  καὶ  τὶς  σκέψεις  ὅλου  τοῦ  ἑλληνικοῦ 

λαοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ  ἐκλήθη σὲ δυσθεώρητες θυσίες, ἰδίως ὁ ἄνθρωπος τῆς 

καθημερινῆς  βιοπάλης  καὶ  χαμηλῶν  εἰσοδημάτων,  μὲ  τὸ  φάντασμα 

μάλιστα  τῆς  ἀνεργίας  νἀ  ἔχῃ  ἐξουθενώσει  ἢ    νὰ  ἀπειλῇ  εὐθέως  πάμ‐
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πολλους.    Κρατικὰ  ἐλλείμματα,  ἔστω  κατὰ  μέγιστο  μέρος  ἀσυγχώρητα, 

καὶ  δανεισμοὶ  ἀπὸ  ξένους,  ἔστω  ἀνεπιτρέπτως  ἀλόγιστοι,  εἶναι  μόνον  ἡ 

ἐπιφάνεια  τοῦ  προβλήματος.    Ἡ  ὁποία  καὶ  ἠθελήθη  ἀπὸ  ἐπιβούλους, 

ξένους  καὶ  ἐγχωρίους  ὑπηρέτες  τους,  νὰ  ἐμφανισθῇ  ὡς  ἑλληνικὴ 

μοναδικότης, ἀπόρροια δῆθεν συλλογικῆς μας ἀνηθικότητος,   διαφθορᾶς 

καὶ    τεμπελιᾶς  !  Καίτοι  οἱ  κακίες  αὐτὲς  ὄχι  στοὺς  Ἕλληνες,  μὲ  τὴν 

στατιστικῶς  διαπιστωμένη  μείζονα  ἐργατικότητα  μεταξὺ  τῶν  εὐρω‐

παϊκῶν λαῶν,  ἀλλὰ στὸν μεγαλύτερο βαθμὸ  στοὺς ξένους συναντῶνται 

παγίως καὶ πάντοτε, ὅπως δείχνει καὶ ἡ Ἱστορία τους, μὲ τὶς ληστεῖες καὶ 

ἐκμεταλλεύσεις, τὶς ἐπιδρομὲς καὶ κατακτήσεις ἄλλων λαῶν πρὸς ἀνηλεῆ 

τοῦ  πλούτου  των  ἀπομύζησι.  Καὶ  ἀνεπτύχθη  σχετικῶς  πελωρία 

ἐκστρατεία  μὲ  λόγους,  ἐπισήμων  καὶ  μή,  καὶ  κατακλυσμὸ  χυδαίων  καὶ 

ὑβριστικῶν δημοσιευμάτων τοῦ ξένου τύπου, ἐγκύρου καὶ περιθωριακοῦ, 

ἀποβλέπουσα στὸ νὰ δυσφημισθῇ ἡ Πατρίδα μας καὶ νὰ παρασταθῇ ὡς 

γενεσιουργὸς  οἰκονομικῆς  κρίσεως  στὴν  Εύρωζώνη,  καίτοι  ἡ  συμμετοχὴ 

τῆς οἰκονομίας μας σ’αὐτὴν περιορίζεται μόλις στὸ 2 %.  Καὶ ἐπειδή, κατὰ 

τὴν λαϊκὴ σοφία,    στὴν ἀναμπουμπούλα ὁ λύκος χαίρεται, ὠργίασαν  ἐν 

τῷ  μεταξὺ  οἱ  καλούμενες  ‘’ἀγορές’’,  δηλαδὴ  τό,  στὰ  χέρια  ἐλαχίστων,  

διεθνὲς  κεφάλαιο  τῶν  πολυεθνικῶν  ἑταιρειῶν,  ποὺ  οὔτε  πατρίδα  οὔτε 

συνείδησι  ἀνθρωπιᾶς  ἔχουν,  σὲ  κερδοσκοπικὰ  ἐγχειρήματα πρωτόγονης 

καὶ πρωτόγνωρης κακοποιοῦ ἐμβελείας.   Ἔστι, ὅμως, δίκης ὀφθαλμός, ὅς 

τὰ  πάνθ’  ὁρᾷ,  κατὰ  τὸ  παλαιὸν  ἐκεῖνο.    Καὶ  δὲν  ἄργησε  νὰ  ἀναφανῇ 

ξεκάθαρη ἡ ἀλήθεια.  Ἤδη ἀνομολογεῖται, ὅτι ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, 

ἄλλη πολύ,  ἄλλη ὀλίγο,  μαστίζονται   ἀπὸ πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίσι, 

λόγῳ χρηματοπιστωτικῶν ἀδυναμιῶν, συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας τοῦ 

ὅλου συστήματος. Κρίσι, ἡ ὁποία καὶ κυβερνήσεις ἀνατρέπει ἢ διασαλεύει 

σὲ κατ’ἰδίαν χῶρες, μὲ ἀπειλούμενο καὶ αὐτὸ τὸ μἐλλον τῆς Εὐρωζώνης, 

ἀκόμη  δὲ  καὶ  αὐτῆς  τῆς  Εὐρωπαϊκῆς  στὸ  σύνολό  της  Ἑνώσεως.  Ἄλλοι 

λοιπὸν εἶναι, παρὰ καὶ  τὰ  ἰδικά μας λάθη,   οἱ ὑπαίτιοι  τοῦ ἐνσκήψαντος 

κακοῦ καὶ ὄχι ἡ Πατρίδα μας. Ἁπλῶς ἡ Ἑλλάδα μας μὲ τὰ πρῶτα ἐμφανῆ 

τῆς κρίσεως σημεῖα ἐστοχοποιήθη, ἀδύνατη αὐτή,   ὡς ὑπαιτία ἀνομημά‐

των ἄλλων, μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν.  
 

Ἄνω,  λοιπόν,  σχῶμεν  τὰς  καρδίας.  Ὄχι,  δὲν  φταῖμε  !    Καὶ  θὰ 

ἐπιβιώσουμε.  Στὴν  ἀδιάκοπη  ροὴ  χιλιετηρίδων  τοῦ  Ἑλληνισμοῦ 

ἀντιμετωπίσαμε συμφορὲς καὶ δυσχέρειες κατὰ πολὺ μεγαλύτερες καὶ τὶς 

ὑπερέβημεν. Ἔτσι καὶ τώρα.  Νικητὲς θὰ ἐξέλθουμε καὶ ἀπὸ τὴν παροῦσα 

δοκιμασία. Ἀρκεῖ βέβαια νὰ ἐργασθοῦμε, ‐ καὶ θὰ τὸ κάνουμε, ‐ μὲ σύνεσι 

καὶ  περίσκεψι.    Περίσκεψι,  ποὺ  προϋποθέτει,  ἀλλὰ  καὶ  ἐνέχει ἀδιάκοπη 

ἐγρήγορσι γιὰ τὴν παραφυλακὴ τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων.  Διότι οἱ 

καιροὶ  δὲν  εἶναι  χαρωποί,  στὴν  δὲ  διεθνῆ  ζωὴ  κυριαρχεῖ  μᾶλλον 
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περισσότερο ἡ διβουλία, διπροσωπία καὶ ἐθελοκακία μὲ ἐπιστέγασμα τὴν 

στυγνὴ  ἰδιωφέλεια  καὶ  τὸ  ἀδίστακτο  συμφέρον,  παρὰ  ἡ  εὐθύτης,  ἡ 

δικαιοσύνη  καὶ  ἡ  ἀλήθεια.  Καὶ  ἔχουμε  καὶ  πρόσφατα  παραδείγματα 

καταπατήσεως εἰς βάρος μας ἢ καὶ ἀδιάντροπης ἐπιβουλῆς στοιχειωδῶν 

δικαιωμάτων  τῆς  ἐθνικῆς  μας  κοινότητος,  ὅπως  συμβαίνῃ  π.χ.  μὲ  τὴν 

τουρκικὴ  εἰσβολὴ  καὶ  ἐπὶ  δεκαετίες  τώρα  συνεχιζομένη  ἐξωφθάλμως 

παράνομη  κατοχὴ  τοῦ  40 %  περίπου  τῆς  μαρτυρικῆς  μας Κύπρου,  παρὰ 

τὴν ὑποκριτικὴ μόνον, χωρὶς συνέπειες, καταδίκη τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων 

τῆς  διεθνοῦς  κοινότητος  (Ο.Η.Ε.  καὶ  Συμβουλίου Ἀσφαλείας)·    ἢ  μὲ  τὴν 
ἐξοργιστικὴ ἀπίστευτη κωμῳδία ὑποβοηθήσεως ἀπὸ διεθνεῖς παράγοντες 

τῆς  θρασυτάτης  ἐπιβουλῆς  εἰς  βάρος  τῆς  ἐδαφικῆς  καὶ  ἐθνικῆς  μας 

ἀκεραιότητος  ἀπὸ  βορείους  γείτονές  μας,  κοινοὺς  ἀπατεῶνες  μὲ  τὴν 

καταγέλαστη  οἰκειοποίησι  τοῦ  μόνον  καὶ  ἀποκλειστικῶς  ἑλληνικοῦ 

ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας της καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ 

πολιτισμοῦ της.   Ἡ δὲ ἔντονη προσοχὴ καὶ σταθερὴ ἐπαγρύπνισις γιὰ τὰ 

ἐθνικά  μας  θέματα  ἐπιβάλλεται  ἰδιαιτέρως  τώρα,  ποὺ  ἀντιμετωπίζουμε 

τὶς  παραπάνω  δυσχέρειες,  ἀφοῦ  συνήθως  στιγμὲς  ἀδυναμίας  ἐκμεταλ‐

λεύονται οἱ ἐπίβουλοι γιὰ νὰ ἐπιπέσουν στὸν στόχο τους. 
 

Ὀρθότατα  λοιπὸν  ἡ  προκειμένη Ἡμερίδα  σας  δὲν  ἐξαντλεῖται 

στὸ  ἐπίκαιρο  πρόβλημα  τῆς  οἰκονομίας,  ἀλλὰ  ἐκτείνεται  συμπλεκτικῶς 

καὶ  στὰ  ἐθνικά  μας θέματα.   Μὲ  τὸν  τρόπον αὐτὸν  κωφεύσατε  καὶ  στὶς 

ὕποπτες φωνὲς ὅσων διατείνονται, ὅτι τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν θὰ πρέπει νὰ 

συζητοῦνται,  καὶ  μάλιστα  νὰ  γίνωνται  ἀντικείμενον  δημοσίων  ἢ 

πολιτικῶν ἀντιπαραθέσεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, διότι κάτι τέτοιο μὲ 

τὶς  ἀντιθέσεις,  ποὺ  ἐνδεχομένως  θὰ  προκύψουν,  δῆθεν  μόνον  βλάβη 

ἠμπορεῖ  νὰ  προκαλέσῃ  σ’αὐτά.    Τὶ  κρύβεται  κάτω  ἀπὸ  τὶς  ‘’νουθεσίες’’   

αὐτές  ;  Βεβαίως μόνον ἡ ἐπιδίωξις νὰ ἀποξενωθῇ ἡ ἐθνική μας κοινότης 

ἀπὸ κάθε ἐνημέρωσιν ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ὥστε νὰ ἀδυνατῇ νὰ 

σκεφθῇ  καὶ  νὰ  ἐκφέρῃ  ὁποιαδήποτε  κρίσι  ἐπ’  αὐτῶν.  Ὡς  νὰ  ἐπρόκειτο 

περὶ  πεδίου  ἐκτὸς  τῆς  λαϊκῆς,  τῆς  ἐθνικῆς  μας  κυριαρχίας  !   Μὲ  ἀποτέ‐

λεσμα, τὰ ἐθνικά μας θέματα ἀπὸ ἄλλους, ξένους πρὸς τὴν ἐθνικὴ λαϊκὴ 

σκέψι, νὰ ἀποφασίζωνται, δηλαδή, μὲ πιὸ συγκεκριμένα λόγια, αὐτὴ τὴν 

ἐθνικὴ  μας  ἐπιβίωσι  καὶ  ἐδαφικὴ  ὑπόστασι  ξένοι  νὰ  καθορίζουν.    Αὐτὸ 

ἐπιθυμοῦν καὶ  ἐπιδιώκουν οἱ  ἐπίβουλοι μὲ  τοὺς σκοτεινοὺς σχεδιασμούς 

των. 
 

Αὐτὰ  γενικῶς.    Ἐπειδὴ  ὅμως  ἡ  Ἡμερίδα  σας  γίνεται  στὴν 

Φλώρινά  μας,  ἄμεσο  στόχο,  ὅπως  ὅλη  ἡ  Μακεδονία  μας,  ἄλλοτε 

βουλγαρικῆς,  στὴ  συνέχεια  σλαβοκομμουνιστικῆς,  καὶ  τώρα  σλαβικῆς 

ἐπιβουλῆς,  στὴν  ὁποία  μάλιστα  ἀπὸ  έκδικητικὴ  μανία  ἀδιάντροπα 
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πρωτοστατοῦν  ἐθνοπροδότες  φυγάδες,  κομμουνιστοσυμμορίτες  τῆς 

περιόδου 1946‐1949, καὶ ἀπόγονοί τους,  περιορίζομαι νὰ τονίσω πρὸς τοὺς 

ἐπιβούλους γείτονες μιὰ ἀλήθεια, ποὺ καὶ στὸ παρελθὸν ἐξέφερα  : « Ὅσοι  

θέλουν  νὰ  ὀνομάζωνται  ‘’Μακεδόνες’’    καὶ  ἡ  χώρα  των  ‘’Μακεδονία’’,  

ἀνήκουν δικαιωματικῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ζητήσουν τὴν 

ἔνταξί  τους  σ’  αὐτήν.  Ἀφοῦ  ἡ  Μακεδονία  ἱστορικῶς,  ἐθνολογικῶς, 

γλωσσολογικῶς,  ὅπως  καὶ  μὲ  τὰ  ἀρχαιόθεν  σῳζώμενα  μνημεῖα  της  καὶ 

λίθους  φθεγγομένους  τὸ  διαλαλῇ,  εἶναι  μόνον  Ἑλληνική.    Καὶ  δὲν  θὰ 

πρέπει  νὰ  ἀποκλείσουν,  ὅταν  ἔλθουν  οἱ  κατάλληλοι  καιροί,  ἡ  ἴδια  ἡ 

Ἑλλάς,  καθοδηγουμένη  ἀπὸ  ἐμπνευσμένους,  συνετοὺς  ὁραματιστὲς 

Ἡγέτες,  νὰ  ἐπιδιώξῃ  αὐτὴ  τὴν  περιέλευσι  στὶς  ἀγκάλες  της  ὅλων  τῶν 

ἀληθινῶν Μακεδόνων καὶ τῶν τόπων, ὅπου τώρα διαβιοῦν ». 
 

Νοερῶς σκύβω καὶ φιλῶ τὸ χῶμα τῆς μαρτυρικῆς μητρογονικῆς 

μου  γῆς.  Καὶ  εὔχομαι  στὴν  διεξαγομένη  σ’αὐτὸ  Ἡμερίδα  σας  τὴν 

ἀναμενομένη λαμπρὴ ἐπιτυχία της. 

 

Μὲ φιλικοὺς χαιρετισμούς, 

 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης 

 

(Ἁγίας Σοφίας 6,  152 36  Νέα Πεντέλη Ἀττικῆς ‐  www.sartzetakis.gr) 
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