Έλλην λόγορ, ο Εςπωπαϊκόρ λόγορ

Κπξία θαη Κχξηνη ζπλάδειθνη βνπιεπηέο,
Κχξηε Ννκάξρα, Κχξηε Γήκαξρε,
Κπξίεο θαη Κχξηνη ηεο Πηεξίαο,
Ειζαγωγή
Δίκαη θνληά ζαο, θαη απφ απηή ηελ ζπγθινληζηηθή
παξνπζία ζαο ζήκεξα εδψ αηζζάλνκαη εμαηξεηηθά
ηηκψκελνο. Έζπεπζα λα έιζσ θνληά ζαο. Ήιζα θνληά
ζαο απηέο ηηο δχζθνιεο ψξεο. Έηζη έλνησζα φηη έπξεπε
λα πξάμσ. Αζθαιψο ε πξφζθιεζε ηνπ πλεπκαηηθνχ κνπ
αδειθνχ ηνπ Γηψξγνπ Ράπηε, γηα ηα εγθαίληα ηεο ρνιήο
ηνπ, ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο Φηινζνθίαο, πξάγκα πνπ
δελ είλαη θάηη αλάινγν νχηε κε ηα θνιιέγηα νχηε κε ηα
δηάθνξα ηλζηηηνχηα νχηε κε ηα θξνληηζηήξηα, αιιά ε
ρνιή απηή είλαη φξακα θαη έξγν ζηελ πην απζεληηθή
ζχιιεςε θαη εθαξκνγή ηεο πεγαίαο θαη έληνλεο
δηάζεζεο ηνπ δαζθάινπ, ηνπ παηδαγσγνχ πνπ έρεη
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έθεζε λα δηδάμεη. ρη

απιά λα

παξαδψζεη θάπνην

κάζεκα, αιιά λα κεηαδψζεη. Κη φρη λα κεηαδψζεη, αθφκε
βαζχηεξα λα κεηαγγίζεη. Να κεηαγγίζεη πλεχκα, ήζνο,
θξφλεκα. Γηα λα ζψζνπκε φ,ηη πνιπηηκφηεξν ππάξρεη.
Σα Διιεληθά γξάκκαηα. Έηζη ινηπφλ, απφ κφλν ηνπ ην
πξνζθιεηήξην απφ απηφλ ηνλ δάζθαιν ήηαλ ηθαλφ λα κε
εθεθιχζεη εδψ. Δίλαη ιφγνο ζνβαξφο.
Αιιά θαη ν ιπκπνο θαη ηα Πηέξηα, έρνπλ ηε δηθή ηνπο
απηνδχλακε ειθηηθή ηζρχ.
Πάληνηε είκαη λνεξά, πλεπκαηηθά, εζηθά, εδψ, ζηηο
ππψξεηεο, ζηα πεξάζκαηα, ηνπ Οιχκπνπ. ηελ θνξπθή
δελ ηνικψ γηαηί εθεί είλαη νη Θενί. Αιιά είκαη εδψ θνληά
ζαο, ζηνπο βιάρνπο ηνπ Ληβαδηνχ, είκαη εδψ θνληά
ζηνπο πνληίνπο ηνπ Κνξηλνχ θαη ησλ Αισληψλ. Δίκαη εδψ
πάληα θνληά ζην Αηγίλην θαη ηελ αξραία Μεζψλε φπνπ νη
αδειθνί καο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Απηφο είλαη ν
ηφπνο καο, απηφο είλαη ν ηφπνο ζαο. ΄ απηφλ ηνλ ηφπν
είκαη πξνζθπλεηήο.
Οι Δύζκολερ ώπερ
Αιιά ππάξρεη θαη ηξίηνο ιφγνο. Ο ηξίηνο ιφγνο είλαη νη
δχζθνιεο ψξεο πνπ πεξλάκε. Ήζεια λα έξζσ εδψ, λα
ζαο ΄δψ, λα κε δείηε. Κη φπσο έθαλαλ φινη νη
πλεπκαηηθνί καο παηέξεο θαη δάζθαινη, αο πνχκε ν
Παηξνθνζκάο ν Αηησιφο, (κε ζπγρσξείηε γηα ηνλ
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βιάζθεκν ζπζρεηηζκφ) ήζεια λα ΄ξζσ λα ζαο κηιήζσ.
Καη λα αληιήζνπκε δχλακε ν έλαο απ’ ηνλ άιιν.
Καη λα πνχκε ηη γίλεηαη απηέο ηηο ψξεο. Δξσηψ φζν πην
άπια γίλεηαη. Αμίδεη ν Έιιελαο, ν άλζξσπνο ηεο Πηεξίαο,
φπσο ηνλ πεξηέγξαςα, λα πξνζβάιιεηαη απφ ηνπο
θίινπο θαη εηαίξνπο θαη ζπκκάρνπο θαη ηνπο επξσπαίνπο
θαη ηνπο άιινπο, ηνπο κε επξσπαίνπο; Αμίδεη, έλαληη ησλ
εγγξαθψλ

νπνηνπδήπνηε

ινγηζηηθνχ

βηβιίνπ,

κηαο

ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο; Ήξζα λα ζαο πσ έλα απφ
θαξδηάο βξνληεξφ φρη. Γελ αμίδεη. Οπζηαζηηθά, νη ζθέςεηο
πνπ ζα ζαο εθθέξσ είλαη ζθέςεηο κηαο εθ πιαγίνπ
απάληεζεο πξνο ηελ θα Μέξθει, θαη πξνο εθείλνπο ηνπο
πβξηζηέο πνπ ηαπεηλψλνπλ ζήκεξα ηνπο Έιιελεο κε
ηφζε

αλαίδεηα,

παξέρνληαο

ζπλεγνξία

θαη

ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο ζπλεξγνχο ηνπο νη νπνίνη
αλεβάδνπλ ηα «ζπξελη», θαη κε ηνλ ηξφπν ηνπο ελ γέλεη
καο δεηνχλ λα εμαθαλίζνπκε ηνλ ιαφ, λα ηνλ ζηχςνπκε
γηα λα εηζπξάμνπλ εθείλνη ηνπο ηνθνγιπθηθνχο ηφθνπο
ηνπο.
Γελ ζα απαληήζσ κε αληίινγν θαη αληεπηρείξεκα
ινγηζηηθήο. Θα απαληήζσ θάπσο αιιηψο. Με ηε
ζεκεξηλή κνπ νκηιία.
Γηάιεμα έλαλ ηίηιν θαη απιψζηε ηε ζθέςε ζαο. « Έιιελ
ιόγνο, ν επξσπατθόο ιόγνο».
πσο είλαη θαλεξφ, ν ηίηινο έρεη λα θάλεη κε ηελ
γιψζζα, έρεη λα θάλεη κε ηελ θηινζνθία, έρεη λα θάλεη κε
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ηελ απαξρή ησλ επηζηεκψλ. Έρεη λα θάλεη κε φζα θαη κε
εθείλα πνπ δελ εγγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία, αιιά
εγγξάθνληαη ζηα αλεμίηεια βηβιία ηεο εζηθήο θαη ηνπ
πλεχκαηνο. Καη πξν πάλησλ ηεο Ηζηνξίαο.
Πνεύμα ενόηηηαρ
Έηζη ήξζα εδψ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε λα ζαο πσ, έλα
ιφγν πνιηηηθήο επζχλεο, έλα ιφγν εζληθφ. Να θέξσ ην
πλεχκα ηεο ελφηεηαο, ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο, ηεο
νκνζπκίαο, ηεο νκφλνηαο, ηεο ζχκπλνηαο, έηζη ψζηε φινη
καδί

λα

κπνξέζνπκε

θαηάζηαζε,

λα

εκπηζηεπφκελνη

αληηκεησπίζνπκε
ν

έλαο

ηνλ

ηελ

άιινλ,

εκπηζηεπφκελνη ηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηελ θπβέξλεζε.
Καη ζπκπαξηζηάκελνη ν έλαο ζηνλ άιιν, ε αληηπνιίηεπζε
ζηελ Κπβέξλεζε θαη ε Κπβέξλεζε ηελ αληηπνιίηεπζε θαη
ζπλνιηθά ηελ θνηλσλία κε εηιηθξίλεηα θαη εληηκφηεηα. Γελ
έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα γηα θνκκαηηθνχο θαπγάδεο απηέο
ηηο ψξεο. Οχηε θαη γηα «λαη κελ αιιά». Έηζη ζα θάλακε,
νθείινπκε λα θάλνπκε φινη νη ζσζηνί Έιιελεο, νη
αλήθνληεο ζην «εκείο» θαη φρη ζην «εγψ», νη παηξηψηεο
θαη

φρη

νη

πεξίζηαζε.

θαηξηαζηέο
ε

ζε

νπνηαδήπνηε

νηθνλνκηθή, θξίζε.
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νπνηαδήπνηε
εζληθή,

φρη

δχζθνιε
κφλνλ

Τα Δάνεια
Ο ζνθφο θαζεγεηήο Αλδξέαο Αλδξεάδεο, ν παηέξαο
ηεο Διιεληθήο Γεκνζηνλνκίαο θάπνπ ιέεη πσο «ε
ηζηνξία ηνπ λένπ ειιεληθνύ έζλνπο – θξάηνπο δελ είλαη
ηίπνη’ άιιν παξά ε ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ δαλείσλ».
αο ζπκίδσ φηη πήξακε ην πξψην δάλεην απφ ηελ
Αγγιία, πνπ ήηαλ θαη «γξνπζνχδηθν», ήηαλ θαη θαθφ,
800.000

ζηεξιηλψλ

ην

1824.

Ζ

πξψηε

δφζε

εθηακηεχζεθε ην 1824. ΄Ζηαλ 280.000 ιηξψλ θαη
δπζηπρψο

ην

πξψην

απνηέιεζκά

ηεο

ήηαλ

φηη

πξνθάιεζε ηνλ πξψην εκθχιην πφιεκν.
Έλαο

ηζηνξηθφο,

παξαζηαηηθά

σο

ν

Αλ.

εμήο:

Λαδάξνπ,
Γηαβάδσ:

ην

πεξηγξάθεη

«΄Ηκαζηαλ

ζηνλ

εκθύιην πόιεκν ηνπ 1824, νη ζπκπνιίηεο θαη νη εκέηεξνη
Κσιέηνη,

ειάκβαλαλ

ζηξαηηώηαο ηνπο νπνίνπο

κηζζνύο

θαη ζηηεξέζηα γηα

δελ είραλ. Ο Γθνύξαο π.ρ.

ειάκβαλε ζηηεξέζηνλ γηα 12.000 άλδξαο θαη είρελ κόλνλ
3000 ππό ηα όπια . Οη δε ζπκπνιίηεο ηνπ πξνέδξνπ
(Κνπληνπξηώηνπ)

ειάκβαλαλ

απνδεκηώζεηο

δη’

αλύπαξθηα ππξπνιηθά. Καηαπλίμαληεο ηελ επαλάζηαζηλ
αμησκαηηθνί θαη

ζηξαηηώηεο

επινύηηδαλ,

ηαο δε

δεκνζίαο ζέζεηο θαη ηα αμηώκαηα ειάκβαλαλ εμσιέζηαηα
πξόζσπα.

Ούησ 280.000 ιηξώλ ζηεξιηλώλ, ε πξώηε

δόζε ηνπ εμ

800.000 δαλείνπ, όπεξ επέηπρε ε
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θπβέξλεζε ππό ηεο Αγγιίαο, θαηεπόζε, ππό ηνπ
αθνξέζηνπ ράζκαηνο ηεο θαηξίαο»!
Γελ δηθάδσ ηελ ηζηνξία απφ ηελ απφζηαζε αζθαιείαο
ηνπ ρξφλνπ νχηε ηελ ινγνθξίλσ, γηαηί ε ηζηνξία
εκπεξηέρεη

θαη

ην

ζηνηρείν

ην

θαινχκελνλ

«ζπλακθφηεξνλ», πνπ ζεκαίλεη φηη πεξηθιείεη κέζα ηνπ
θαη ηνλ άγγειν θαη ηνλ δηάβνιν.
Δγθξίλσ ην δάλεην, αλέρνκαη αθφκε θαη ηελ «θαηάπνζε».
Ξέξεηε γηαηί; Γηφηη ην δάλεην ηνπ 1824, ήηαλ, ε πξψηε
πξάμε αλαγλψξηζεο ηεο επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο σο
θξαηηθήο νληφηεηαο. Καη δηφηη κε απηφ ην δάλεην ηελ
έθαλαλ(νη ηξαπεδίηεο ηεο Αγγιίαο) αληηζπκβαιιφκελν.
Σεο έδσζαλ δηεζλή ππφζηαζε. Γελ είλαη ινηπφλ
κνλνδηάζηαηα

ηα

πξάγκαηα.

Δίλαη

πνιπεπίπεδα,

πνιπζχλζεηα θαη πνιπδηάζηαηα πάληνηε.
Γχζθνιεο πεξηζηάζεηο. Δθηφο απφ ηελ ηαιαηπσξία ηνπ
πξψηνπ δαλείνπ, είρακε θαη κία αθφκε «αβαξία» εθείλεο
ηηο ίδηεο αβέβαηεο ψξεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο απφθαζεο
γηα ζπζία ππέξ ηεο Διεπζεξίαο. Δίρακε παξαγγείιεη
πέληε πινία ζην Λνλδίλν. Μφιηο κεηεηέζε ην βάξνο ηεο
επζχλεο

ζηνπο αγνξαζηέο, δειαδή ζηελ Διιάδα, ηα

ηέζζεξα βπζίζηεθαλ ζηνλ Σάκεζε. Ακθηβάιισ αθφκε αλ
ηα είραλ ρηίζεη θηφιαο.
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Άλλα ιζηοπικά πποηγούμενα
Γχζθνιεο πεξηζηάζεηο. Σν 1890-93, θάλεη κηα επηζεηηθή
πνιηηηθή, ν άξηζηνο ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ Υαξίιανο
Σξηθνχπεο, επηζεηηθή

πνιηηηθή

κεγάισλ έξγσλ, ησλ

ζηδεξνδξφκσλ, ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ θαη άιισλ.
Μφιηο

ηειείσζε

ν θχθινο ησλ κεγάισλ έξγσλ, ηνπ

πξψηνπ εθζπγρξνληζκνχ ζηελ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο, ηφηε
ήξζε ην «αηπρψο επησρεχζακε».
Πεξλάκε κε βηαζηηθά ελερπξηαζηηθά ζπκβφιαηα ησλ
θαξπψλ ηεο Παιαηάο Διιάδνο, φπνπ ππήξραλ, κε ηνπο
δαλεηζηέο καο ην 1893-94. Σν 1897 γίλεηαη ν «αηπρήο
πφιεκνο». Έηζη, θαη ην 1898 γίλεηαη ε δεχηεξε
ρξενθνπία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ζηα ρξέε θαη ησλ

πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ηελ Σνπξθία.
Σν 1898 αθίρζε θαη επεβιήζε επίζεκα ν Γηεζλήο
Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο επεηδή
δελ

κπνξνχζε

λα

«πάξεη

ην

έδαθνο»,

έπαηξλε

πξνζφδνπο. Καη επεηδή ηα ηεισλεία δελ ήηαλ έγθπξα
νχηε πνιχ πξνζνδνθφξα, θαηέθπγαλ ζε κνλνπσιηαθά
αγαζά. Καη έπαηξλαλ ηηο θξαηηθέο πξνζφδνπο απφ ηα
αγαζά ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ. Απηά ήζαλ : αιάηη,
ζπίξηα,

θσηηζηηθφ

πεηξέιαην,

ηζηγαξφραξην,

ηξαπνπιφραξηα θαη ζκχξηδα Νάμνπ. Πξφδξνκνο ηνπ
ΓΟΔ

ηνπ

1898

ππήξμε

ε

«ζχκβαζηο»

ηεο

2αο

επηεκβξίνπ 1843, ηελ παξακνλή ηεο ηζηνξηθήο 3εο
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επηεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία ν βαζηιηάο ζσλ
παξερψξεζε ζηνλ επαλαζηαηεκέλν ιαφ θαη ζηξαηφ, ππφ
ηνπο Γ. Καιιέξγε θαη Η. Μαθξπγηάλλε, ην πξψην
χληαγκα. Με ηελ «ζχκβαζη» εξπζκίδεην ην ρξένο ησλ
60 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ πξνο ηελ Αγγιία, κε ηελ
εθρψξεζε πξνο είζπξαμε απφ επζείαο απφ ηελ Αγγιία
ηνπ πνηκεληθνχ θφξνπ, ηνπ θφξνπ ραξηνζήκνπ θαη
θάπνησλ άιισλ. Έηζη θχιεζαλ πάληα νη δεκνζηνλνκηθέο
ζρέζεηο καο σο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ.
Ο Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο, εμαιείθζεθε ζρεηηθά
πξφζθαηα, φρη φηαλ εμνθιήζεθε ην ρξένο, πξάγκα πνπ
πνηέ

δελ

ζπλέβε,

αιιά

φηαλ

θαηαξγήζεθαλ

ηα

κνλνπψιηα, φηαλ κπήθακε ζηελ ΔΟΚ.
Άιιε ζπκθνξά ζην επίπεδν ηεο ρξενθνπίαο, είρακε ην
1922. Ο Πξσηνπαπαδάθεο γχξηδε γηα δάλεηα. Ο Λφυδ
Σδψξηδ ηφηε ηνπ «βξφληαγε ηελ πφξηα». Ο Πέηξνο
Πξσηνπαπαδάθεο αληέδξαζε κε πξάμε απειπηζίαο
έζησ, απνθαζηζηηθά θαη επηηπρψο, θαηά ηξφπν κνλαδηθφ
ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο.
Έθνςε

ζηελ

θπξηνιεμία

ην

ραξηνλφκηζκα,

ην

ηξαπεδνγξακκάηην, ζηε κέζε. Έθακε ηε ιεγφκελε
δηρνηφκεζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο. Γηα λα νηθνλνκήζεη
εζσηεξηθφ δάλεην, πξάγκα πνπ ην πέηπρε γηα ηνλ
πφιεκν, δπζηπρψο γηα ηελ θαηαζηξνθή, ζηε Μηθξαζία.
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ε θάζε πεξίπησζε ζηα νηθνλνκηθά θαη ζηα ηακεηαθά
δηεζλψο ηζρχεη ν ζηίρνο ηνπ νισκνχ :
«Μνλαρή ην δξόκν πήξεο
θαη μαλάξζεο κνλαρή,
δελ είλαη εύθνιεο νη ζύξεο
όηαλ ε ρξεία ηεο θξνπηαιεί…»
Μα θαη ην 1932 ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ππνρξεψζεθε ζε
δεκνζηνλνκηθή

πηψρεπζε,

πάιη

ιφγσ

ηνπ

ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο. Ήηαλ ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο
επνρήο ηνπ (1928-32) πνπ ζπκπίπηεη κε ην παγθφζκην
νηθνλνκηθφ «θξαρ» ηνπ 1929.
ήκεξα, ηελ επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε
θαη γηα ηελ δεηλή ζέζε ηεο νηθνλνκίαο καο ηελ
αλαπηχζζεη θαιά ε θπβέξλεζε θαη ε αμησκαηηθή
αληηπνιίηεπζε. Ζ αξηζηεξά κε δηάθνξεο παξαιιαγέο
δηαηππψλεη έλαλ θξηηηθφ ιφγν, ν νπνίνο ιέεη ελ νιίγνηο
«ζα ήζεια λα κελ ππήξρε ν θαπηηαιηζκφο». Δπραξηζηψ.
Αιιά απηφ είλαη ζθέηνο εμνξθηζκφο. Γελ είλαη πνιηηηθή
ζηάζε, ππεχζπλε θαη ξεαιηζηηθή.
Ή «ζα ήζεια λα κελ ππήξρε ε Δπξψπε», ή «λα ήηαλ
θνκκέλε

θαη

ξακκέλε

ζηα

κέηξα

καο».

Ή

«αο

ζπζηάζνπκε άιιεο ηφζεο γεληέο αθφκα θπλεγψληαο ηελ
νπηνπία θάπνηνπ άιινπ θάζε θνξά

ζνζηαιηζκνχ,

ππαξθηνχ ή νλεηξηθνχ». Δπραξηζηψ πνιχ θαη πάιη. Απηά
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δελ

είλαη

πνιηηηθέο

ζέζεηο.

Δίλαη

δνγκαηηθφο

ζνπξεαιηζκφο. Καη χπνπηε νλεηξνπφιεζε.
Γηα απηφ ζέισ έλα πλεχκα ελφηεηαο ξεαιηζηηθφ. Με
ξψηεζαλ ηη ιέηε γηα ην πεξηνδηθφ Focus, θαη γηα ην
πεξηνδηθφ

Γελ απαληψ, ζέισ λα είκαη

Stern.

ππεχζπλνο αλαιπηήο ζα λα είκαη ν ίδηνο ρεηξηζηήο. Θέισ
λα είκαζηε φινη φζνη βξηζθφκαζηε ζε ζέζεηο επζχλεο φρη
λεπξηθνί θαη εχζηθηνη. Θέισ λα είκαζηε ζνβαξνί θαη ηίκηνη
δηαπξαγκαηεπηέο. Γηαηί δελ ζέισ λα είκαζηε απιά
εχζηθηνη; Απηφ είλαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο νκηιίαο κνπ.
Γηα ηελ Αθξνδίηε ηεο Μήινπ εηδηθφηεξα. Δίλαη έξγναξηζηνχξγεκα

ηνπ

120-130

π.Υ.

πεξίπνπ,

ησλ

Διιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Θα ήζεια λα έβιεπα, ηα έξγα
ηέρλεο, φρη αλάινγα, αιιά πεξίπνπ
πξνζεγγίδνληα,

ζηελ

Αθξνδίηεο ηεο Μήινπ,

πνηφηεηα

θαη

πξνζνκνηάδνληα,
ηελ

αμία

ηεο

απφ ηελ Γεξκαλία, απφ ηελ

Γαιιία, ηελ Αγγιία, απ΄ νπνπδήπνηε. Απ’ νπνηνδήπνηε
πνιηηηζκηθφ «ηακείν» ηεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά
Γχζεο. Μηα απιή ζχγθξηζε ή αλαδήηεζε θέξεη ηηο
απνδείμεηο ηεο ηζηνξηθήο ζπκβνιήο θάζε ιανχ θαη θάζε
έζλνπο ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ.
Απηή είλαη ε πξνίθα απηνχ ηνπ ηφπνπ απφ ηνπο Θενχο
ηνπ Οιχκπνπ. Απηφ είλαη ην επηρείξεκα ηεο Διιάδνο θαη
ζήκεξα θαη πάληα. Απηνί είκαζηε.
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Ο Καπιηαλιζμόρ έσει εγγενείρ αδςναμίερ
Σνπο επηά ζνθνχο ηνπο μέξεηε. Δίλαη ν φισλ ν
Αζελαίνο, ν Πεξίαλδξνο ν Κνξίλζηνο, ν Υείισλ ν
Λαθεδαηκφληνο, ν Πηηηαθφο ν Μπηηιελαίνο, ν Θαιήο ν
Μηιήζηνο, ν Βίαο ν Πξηελεχο, ν Κιεφβνπινο ν Ρφδηνο.
Απηνί είλαη νη επηά ζνθνί ηεο αξραίαο Διιάδαο. Πνηαο
αξραίαο Διιάδαο; Σεο πξνθιαζζηθήο. Σνλίδσ κηα
ιεπηνκέξεηα. ηη έδεζαλ ηαπηφρξνλα. Γχξσ ζηα 600
π.Υ. αθξηβψο έδεζαλ, ζπλππήξμαλ, ζε κηα ηδαληθή
δηαζπνξά κάιηζηα απφ πιεπξάο ρσξνηαμίαο, ζηελ
Διιάδα νη επηά ζνθνί. Απηή είλαη ε δχλακε, απηή είλαη ε
εχλνηα απφ ηνλ Θεφ ή απφ ηνπο Θενχο απηνχ ηνπ ηφπνπ.
ινη νη ιανί έρνπλ πνιηηηζκνχο, αιιά απηή «ηε ζχλνδν»
ησλ πλεπκάησλ, απηή ηε «ζχλνδν ησλ αζηέξσλ», απηή
ηε ζχλνδν πνπ απνηειεί έλα «θαπξίηζην ηεο ηζηνξίαο»
δελ ηελ έρεη θαλέλαο ιαφο ζηνλ θφζκν. Σν 600
ζπλππήξμαλ θαη νη επηά ζνθνί καδί. Γελ είλαη καγηθφ;
Θα ζαο πσ θαη θάηη άιιν. Γηαθφζηα ρξφληα αξγφηεξα, ην
400 π.Υ.,

γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε, ζηελ Αζήλα,

ζπλππήξμαλ, ν Πιάησλ, ν σθξάηεο, ν Αξηζηνηέιεο, ν
Αηζρχινο, ν νθνθιήο, ν Δπξηπίδεο, ν Αξηζηνθάλεο, ζε
50 ζηξέκκαηα γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε. πλππήξμαλ νη
50 θνξπθαίνη ηεο γεο. Απηφ είλαη έλα «θαπξίηζην ηεο
ηζηνξίαο» πάιη πνπ δελ έρεη ζπκβεί πνηέ θαη πνπζελά
αιινχ. Καη πνπ είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα
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εξκελεπζεί κε θαλφλεο ινγηθήο. Απηά ζπκίδσ ζηνπο
απνγφλνπο φρη ησλ Βαλδάισλ θαη ησλ Οχλλσλ, αιιά
ηνπ Γθαίηε, ηνπ ίιεξ, ηνπ Μπεηφβελ. Απηά ζπκίδσ, σο
απνζεζαχξηζκα ηεο Ηζηνξίαο. Πνπ απφ κφλν ηνπ
απαληά, απνζηνκψλεη θαη θαζηζηά «άιαια ηα ρείιε ησλ
αζεβψλ» πνπ κηινχλ κε αλαίδεηα, πξνθιεηηθφηεηα θαηά
ηεο Διιάδνο θαη ησλ Διιήλσλ απηέο ηηο κέξεο.
Καη γηαηί κίιεζα γηα ηνπο επηά ζνθνχο: Γηαηί ν
θαπηηαιηζκφο έρεη εγγελείο αδπλακίεο θαη εζσηεξηθέο
αληηθάζεηο. Γελ θηαίλε νχηε νη ρξεσκέλνη Έιιελεο, νχηε
νη ρξεσκέλνη Πνξηνγάινη, νχηε νη θαηαρξεσκέλνη
Ηζπαλνί, νχηε νη θαηαρξεσκέλνη Ηηαινί ή Άγγινη, νχηε νη
ίδηνη νη Γεξκαλνί, νη επίζεο θαηαρξεσκέλνη. Οχηε νη
ςαξάδεο

ηεο

Ηζιαλδίαο

ρξεκαηνπηζησηέο,

νχηε

νη

πνπ

έγηλαλ

μαθληθά

παηαηνπαξαγσγνί

ηεο

Ηξιαλδίαο πνπ έγηλαλ θαη απηνί μαθληθά ηξαπεδίηεο.
Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ, ρσξίο βαζηά αλάιπζε
εκπηζηεπφκελνο ην πλεπκαηηθφ ζαο επίπεδν, ην εμήο:
Φηαίλε απηνί πνπ θηλνχλ άινγα, άθξηηα θαη άπιεζηα ηε
βηνκεραλία. Ζ βηνκεραλία αλ ζηακαηήζεη λα θηλείηαη ζα
πέζεη, ζαλ ην πνδήιαην. Απηή είλαη ε «ζεσξία ηνπ
πνδειάηνπ». Καη πνιιέο θνξέο απφ ηελ επηδίσμε ηνπ
θέξδνπο,

θαη

ηελ

πξνυπνηηζέκελε

ππεξπαξαγσγή

επηηαρχλεηαη θαη ππεξζεξκαίλεηαη ζρεδφλ λνκνηειεηαθά
ε νηθνλνκία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δηαπηζηψλεηαη εχθνια
πσο απφ ηνπο ηξείο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, δειαδή
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γε, εξγαζία, θεθάιαην, ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξφληα ην
θεθάιαην πξνζιακβάλεη έλαλ θαξθηληθφ γηγαληηζκφ εηο
βάξνο

ησλ

άιισλ

ζπληειεζηψλ

παξαγσγήο.

Ο

απηνκαηηζκφο θαη ε απηνλφκεζε ηνπ ρξήκαηνο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία (κέζσ ησλ παξαγσγηθψλ θαη
άιισλ δπζαλάγλσζησλ θαη δπζλφεησλ «πξντφλησλ»)
επεθηείλνληαη παξάινγα, δπζαλάινγα θαη αθχζηθα κέζα
ζηηο θνηλσλίεο. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα. ια ππάγνληαη,
ππφθεηληαη

ζην

ρξήκα.

ηε

ζενινγία

«κνλεηαξηζκνχ». ια, ε πξαγκαηηθή

ηνπ

νηθνλνκία, ε

απαζρφιεζε, νη εζληθέο θαη ππεξεζληθέο νληφηεηεο, ε
πνιηηηθή, φια. Καη απηή είλαη ε ζχγρξνλε κνξθή
δνπιείαο. Ζ πην ζηπγλή θαη αδπζψπεηε. Φηαίλε εθείλνη
πνπ επέβαιαλ κε ρίιηα κχξηα ηερλάζκαηα θαη πεξίηερλεο
κεζφδνπο εμαπάηεζεο ηηο δαλεηνεμαξηεκέλεο εζληθέο θαη
ηδησηηθέο νηθνλνκίεο. Καη ην ρεηξφηεξν είλαη φηη ηα
ηερλάζκαηα ησλ αγπξηψλ θαη ησλ ηζαξιαηάλσλ ηεο
ηνθνγιπθηθήο εκπνξίαο ηνπ ρξήκαηνο ηε βάθηηζαλ
«θπζηθή λνκνηέιεηα». Λάζνο θαη δφιηα ζέζε. Γηαηί ν
πνιηηηζκέλνο άλζξσπνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ απνιίηηζην
κε βάζε έλα θαη κφλνλ θξηηήξην. ηη δελ ζα πεξλάεη ην
επηρείξεκα

ηεο

δπλάκεσο,

αιιά

ε

δχλακε

ηνπ

επηρεηξήκαηνο. Ζ ζέζπηζε αξρψλ θαη εζηθψλ θαλφλσλ
ράξηλ ηνπ αλζξψπνπ, είλαη πνιηηηζκφο. Εσή θαη πνιηηηθή
ρσξίο αξρέο θαη ρσξίο εζηθή είλαη ηξφπνο θαη λφκνο
δνχγθιαο θαη φρη θνηλσληθφο ξπζκφο.
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Η Σειζάσθεια ηος Σόλωνα
Θα ζαο ζπκίζσ ηη έθαλε ν φισλ. Γη απηφ ζαο κίιεζα
εηζαγσγηθά γηα ηνπο επηά ζνθνχο. «εηζάρζεηα»

θαη

απαγφξεπζε ηνπ λα δαλείδεηλ επί ζψκαζη. Δίπε ζηνπο
ηζρπξνχο νηθνλνκηθά ησλ Αζελψλ θάπνηε ην 600 π.Υ.
«Αλ ηνπο θάλεηε όινπο δνύινπο, αλ ηνπο πάξεηε ηα
ρσξάθηα ηνπο κε ηηο ππνζήθεο ησλ «ιηζίλσλ όξσλ»
(όπσο ήηαλ θαη εθαιείην ην ζήκα ηεο ππνζήθεπζεο ηόηε)
αλ ηνπο νδεγήζεηε ζε ιηκνθηνλία κε ηελ ηνθνγιπθία,
θαηαζηξέθεηε ην ζύζηεκα. Γηαηί δελ ζα έρεηε θάπνηνλ ή
θάπνηνπο λα εθκεηαιιεπηείηε. Γηαηί,

αληηζηξόθσο, αλ

ηνπο θέξεηε ζηε δνύιεςε ζαο σο δνύινπο όινπο, ζα
έρεηε πξόζζεηεο θξνληίδεο, θαη ππνρξεώζεηο. Αληί γηα
αληηθείκελα ή ππνθείκελα εθκεηάιιεπζεο, έζησ, ζα
γίλεηε εζείο ππεξέηεο ησλ δνύισλ ζαο». Έηζη έπεηζε θαη
δηέηαμε ηε «ζεηζάρζεηα», δειαδή ηελ άξζε ησλ ρξεψλ.
Απηφ ρξεηάδεηαη ζήκεξα ε παγθφζκηα νηθνλνκία. Καη δελ
κηιάσ κφλνλ γηα εκάο ηνπο Έιιελεο.
ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ

Δκείο

έρνπκε

επηρεηξεκαηνινγία

καο. Ζ

νπνία ζπλνςίδεηαη ζην : Δλ νλφκαηη ηεο Δπξσπατθήο
αιιειεγγχεο θαη ηνπ θνηλνχ νθέινπο, δεηνχκε ηζνηηκία
φξσλ δαλεηζκνχ.
Θέινπκε ινγηθά πξάγκαηα θαη φρη ηνθνγιπθηθή κάραηξα.
Γηαηί ζην θάησ-θάησ ηεο γξαθήο πεζακέλνο ιαφο δελ
πξφθεηηαη λα εμνθιήζεη πνηέ θαλέλα ρξένο.
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Ο Νηαίεβηλη Ρηθάξλην Άγγινο, Οιιαλδηθήο θαηαγσγήο,
έλαο

απφ

ηνπο

πξσηνπφξνπο

θιαζζηθνχο

νηθνλνκνιφγνπο, ν παηέξαο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο,
έιεγε «πσο ηα ρξέε δελ είλαη γηα λα εμνθινχληαη, είλαη
λα εμππεξεηνχληαη». Καη ν Κέηλο έιεγε, «αλ ρξσζηάο
ζηελ ηξάπεδα 100 ιίξεο έρεηο πξφβιεκα. Δάλ ρξσζηάο
ζηελ ηξάπεδα 100.000

ιίξεο ηφηε

έρεη πξφβιεκα ε

Σξάπεδα».
ηελ πεξίπησζή καο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ή
ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ πξνθχπηεη αδήξηηε
ε αλάγθε εθαξκνγήο απηήο ηεο ξήζεσο, κεηά ηελ
παηαγψδε θαηάξξεπζε ηεο

«Λίκαλ

Μπξάδεξο» ηνλ

επηέκβξην ηνπ 2008, ζηελ Ακεξηθή. Απηφ ην επεηζφδην
απεθάιπςε εθηπθισηηθά φιε ηελ
εθηεηακέλεο

«βηνκεραλίαο»

δνκηθή απάηε ηεο

ησλ

ρξεκαηηζηηθψλ

«πξντφλησλ». Σψξα θαινχκεζα λα ιχζνπκε απηφ ην
ζηαπξφιεμν, φπνπ θαη ν νθεηιέηεο έρεη πξφβιεκα, αιιά
θαη ν ηξαπεδίηεο έρεη πξφβιεκα. Μφλν κε λέεο δηεζλείο
ηζνξξνπίεο ζα ιπζνχλ ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα. Καη γηα
ηελ αλεχξεζε ησλ λέσλ ηζνξξνπηψλ ηνλ πξψην ιφγν
έρεη θαη πξέπεη λα έρεη ε πνιηηηθή. Απηή είλαη ε ψξα ηεο
πνιηηηθήο. Γηα λα κελ έιζεη ε ψξα ηνπ Αξκαγεδψλα.
Πξψηνο νθεηιέηεο ζηνλ θφζκν ζήκεξα είλαη ε Ακεξηθή.
Αιιά
ρξένο

θαλέλαο
ηεο

θαηαζηξαθεί

δελ ζα ηεο δεηήζεη λα εμνθιήζεη ην

γηαηί

ζα

«ραιάζεη

ε

παξηίδα».

ην ζχζηεκα ησλ ηζνξξνπηψλ.
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Έηζη

Θα
ε

άζθεζε πνπ θαινχκαζηε ζε παγθφζκηα θιίκαθα λα
ιχζνπκε, είλαη κία : Νέεο ηζνξξνπίεο κε ηξφπνπο
απφθξνπζεο ησλ εηζβνιέσλ ηεο θεξδνζθνπίαο ζε
παγθφζκηα θιίκαθα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεψλ.
Γηαηί δελ

είλαη εμππεξέηεζε αλ πιεξψλσ εγψ 6 ή 7

θνξέο πεξηζζφηεξν, απφ φηη ε Γεξκαλία θαη ε άιιε
Δπξψπε.

Δίλαη

ζηπγλή

ηνθνγιπθία.

Δίλαη

θαηαδπλάζηεπζε. Καη γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη
λάξθε έηνηκε λα εθξαγεί.
Θέισ λα ζαο πσ αθφκε φηη ν φισλ πνπ έρεη επηδείμεη
εθείλε ηελ

ηεξάζηηα

ηθαλφηεηα γηα

ηε ιχζε

ηνπ

νηθνλνκηθνχ αδηεμφδνπ ηεο Αζήλαο ηνπ 6νπ π. Υ. αηψλα,
είρε επηδείμεη θαη κεγάιε « ηξέια» γηα ην «εζληθφ» ηεο
Αζήλαο ηεο ίδηαο επνρήο.
Σελ ίδηα «ηξέια» επέδεημαλ νη δηθνί καο ην 1821. Καη
είκαζηε έηνηκνη λα ηελ επηδείμνπκε φζεο θνξέο θαη αλ
ρξεηαζζεί αλά πάζαλ ψξαλ.
Θα αλαθεξζψ ζην «Διεγείνλ ηεο αιακίλνο». Οη
Αζελαίνη είραλ ράζεη ηε αιακίλα απφ ηνπο Μεγαξείο.
Καη είραλ

απαγνξεχζεη λα γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηε

αιακίλα. Δπί θεθαιηθή πνηλή. Ο φισλ ηφηε, πνπ δελ
αλέρνληαλ φιε απηή ηε ζηάζε ηεο δεηιίαο θαη ηεο
εηηνπάζεηαο, πεξηελδχεηαη κηα κέξα έλα έλδπκα ζαλ
δνπξινκαλδχα θαη θαηεβαίλεη ζηελ αγνξά φπνπ θαη
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απαγγέιιεη έλαλ κλεκεηψδε φζν θαη ελζνπζηψδε χκλν,
έλα

κνηξνιφγη,

Δλζνπζηάδεη

ην

ηνπο

« Διεγείνλ

ηεο

Αζελαίνπο,

αιακίλνο».

ηνπο

εκπλέεη,

μεζεθψλνληαη εθείλνη θαη πεγαίλνπλ θαη εθζηξαηεχνπλ
θαη αλαθαηαιακβάλνπλ ηελ αιακίλα.
Σν πψο ζα
γεγνλφηα

ην ζπζρεηίζεηε

κε άιια

ή θαη κε ηα κειινχκελα,

ην

παξειζφληα
αθήλσ ζηελ

θξίζε ζαο.
Έλλην λόγορ, ο εςπωπαϊκόρ λόγορ
Λέεη ν Γηψξγνο εθέξεο, φηαλ έπαηξλε ην λνκπέι.
« Αλήθσ ζε κηα ρώξα κηθξή, έλα πέηξηλν αθξσηήξη
ζηε Μεζόγεην, πνπ δελ έρεη άιιν αγαζό, παξά ηνλ
αγώλα ηνπ ιανύ ηνπ, ηε ζάιαζζα θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ.
Είλαη κηθξόο ν ηόπνο καο, αιιά ε παξάδνζή ηνπ είλαη
ηεξάζηηα. Καη ην πξάγκα πνπ καο ραξαθηεξίδεη είλαη όηη
καο παξαδόζεθε ρσξίο δηαθνπή».
Ζ ειιεληθή γιψζζα δελ έπαςε πφηε λα κηιηέηαη. Ο
Διχηεο καο ιέεη: «Εγώ δελ μέξσ λα ππάξρεη παξά
κηα γιώζζα, ε εληαία ειιεληθή γιώζζα. Σν λα ιέεη ν
Έιιελαο αθόκα θαη ζήκεξα, ν νπξαλόο, ν ήιηνο, ε
ζειήλε, ν άλεκνο, όπσο ηα έιεγε ε απθώ θαη ν
Αξρίινρνο δελ είλαη κηθξό πξάγκα.»
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Απηνί είκαζηε.
Καη

κπνξεί

λα

ιέκε λεξφ θαη φρη ύδσξ,

αιιά ε

ππφζεζε ζψδεηαη απφ ηα παξάγσγα.
Λέκε φινη καο πδξνθφξα, πδξαγσγείν, αθπδάησζε.
Μπνξεί λα κε ιέκε ην ξήκα δέξθσ,

αιιά

ιέκε

νμπδέξθεηα. Μπνξεί λα κε ιέκε ηέινο ηε ιέμε απδή
πνπ ζεκαίλεη θσλή, αιιά ιέκε «άλαπδνο έκεηλε».
Καη λα ζαο πσ αθφκε θαη δχν δηθά κνπ επξήκαηα.
Έρνπκε

ην

«ια»,

ιέμε

πνπ

Καλέλαο δελ ην μέξεη, θαλέλαο

ζεκαίλεη

βξάρνο.

δελ ην ζπκάηαη.

Ξέξνπκε φκσο φινη ηε ιέμε ιαηνκείν, ν ηφπνο φπνπ
ηέκλεηαη ν βξάρνο, ε πέηξα. Καη έρσ θάλεη έλα
κηθξφ άικα, γηα λα ζαο πσ φηη φπσο ιέκε «ια», κε
πνιχ ιίγν θφπν ζα βξνχκε θαη ηελ ζπγγελή έλλνηα
«ιαόο». Γη απηφ ν ιαφο πξέπεη λα ελλνεζεί σο έλα
έκβην ζηνηρείν πνπ θπηξψλεη θαη ξηδψλεη θαη είλαη
ξηδηκηφ θαη είλαη κεηεξίδη θαη είλαη απηφρζνλ θαη είλαη
θπηξσκέλν ζηνηρείν, έκςπρν θαη πλεπκαηηθφ. Απηφ
δελ είλαη κηα απιή εηπκνινγηθή άζθεζε. Δίλαη κία
πξαγκαηηθφηεηα. Μηά αιήζεηα ηεο αηψληαο Ηζηνξίαο. Έλα
δίδαγκα θαη έλαο νδεγφο ζπκπεξηθνξάο.
Καη ην άιιν. Σν 410π.x. ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, είρακε ηελ λαπκαρία ηεο
Κπδίθνπ.
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Κέξδηζαλ νη Αζελαίνη, έραζαλ νη

παξηηάηεο. Οη

ηειεπηαίνη «ηειεγξαθνχλ» έλα θνβεξφ, θπξηνιεθηηθά
Λαθσληθφ θαη ζαθέο πνιεκηθφ «ηειεγξάθεκα» ζηε
πάξηε πνπ έιεγε :
« Έξξεη ηα θάια,
Μίλδαξνο η΄ απεζνύα,
πεηλώληη ηώλδξεο,
απνξίνκεο ηη ρξή δξάλ».
Απηά είλαη ζηελ Σζαθσληθή, ζηελ Γσξηθή. « Έξξεη ηα
θάια…», «έξξ΄ εο θόξαθα», «άπειζε ζηνλ θόξαθα»,
«πήγαηλε ζηνλ θόξαθα». Έηζη, έιεγαλ νη αξραίνη ην
«άε ζην δηάβνιν».«Υάζεθαλ ηα μύια, ηα πινία «
Μίλδαξνο η΄ απεζνύα…» έπεζε ν Μίλδαξνο, « πηλώληη
ηώλδξεο…» πηλνύλ νη άλδξεο, «Απνξίνκεο ηη ρξή
δξάλ…» απνξνύκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε.
Σα «θάια», ηα μχια, ζπλεθδνρηθά ηα πινία. ινη
μέξνπκε ηε

ιέμε, ηελ θαηαιαβαίλνπκε κε επθνιία θαη

ζαθήλεηα φηαλ ιέκε: θαιαπφδη, μχιηλν πφδη. Απηή είλαη
ε δσληάληα ηεο γιψζζαο ησλ πέληε ρηιηάδσλ εηψλ.
Απηή είλαη ε απφδεημε ηνπ πλεχκαηνο, φρη κφλν ηνπ
ιφγνπ.
ηαλ

πέξαζα

έλα

θεγγάξη

απφ ην

Τπνπξγείν

Παηδείαο, έθαλα κηα πξάμε, ζαλ απφπεηξα εθαξκνγήο
κηάο ηδέαο κνπ. πλήζσο εκέλα δε κε αθήλνπλ λα
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θάλσ πξάμεηο ζε δηάξθεηα. Καη κέλνπλ νη ηδέεο κνπ.
Δπηπρψο απηέο κέλνπλ δσληαλέο θαη εθαξκφζηκεο
πάληα.
Σφηε

κίιεζα

θαη

πξφηεηλα

ην

Διιελνεπξσπατθφ

εμάζηειν ιεμηθφ. Μηα θπξία, ε θπξία Άλλα ΔπζηαζίνπΣδηξνπνχινπ, ην έθαλε αξγφηεξα πξάμε, grosso modo,
ελ πνιινίο, θαη κλεκνλεχεη πξνο ηηκήλ ηεο ζηνλ πξφινγν
ηεο, φηη έλα ηέηνην φξακα ή εγρείξεκα κφλνλ έλαο
Τθππνπξγφο Πνιχδσξαο επηρείξεζε λα πξαγκαηψζεη.
Δίλαη άπεηξεο νη ιέμεηο, δελ είλαη απιά πνιιέο θαη
κεηξεκέλεο, φπσο έξρνληαη θάπνηνη ζηαηηζηηθνιφγνη
θαη ιέλε γηα ηνλ Έιιελα ιφγν. Πσο κεηαθπηεχζεθε
δειαδή ζηηο άιιεο γιψζζεο θαη πψο θαιχπηεη ην 25%
ή 30% ηεο Αγγιηθήο, ηεο Γαιιηθήο θ.ν.θ.
Δίλαη άπεηξεο. Ώλ νύθ έζηη αξηζκόο.
Φηάλεη λα ζαο πσ φηη ε ιαηηληθή φιε, είλαη παηδί ηεο
Διιεληθήο, κέζσ ηεο «Κνπκηψηηθεο – Κπκηαθήο» ή
Υαιθηδετθήο γιψζζαο. Καη ην αιθάβεην ηεο ιαηηληθήο
επίζεο. Έλαο απφ ηνπο ζνβαξνχο «ζθεηεξηζηέο» ηνπ
γισζζηθνχ πινχηνπ καο ήηαλ ν δαηκφληνο Κηθέξσλ, ν
κέγηζηνο ξήησξ θαη ν ζπνπδαίνο πνιηηηθφο ηεο Αξραίαο
Ρψκεο, ν νπνίνο βξέζεθε κφιηο ην 60 π.Υ. λα θνηηά θαη
λα ζπνπδάδεη Διιεληθά ζηε Ρφδν, πνπ ηφηε εζεσξείην
σο

ε

Αθαδεκία

ηεο

Μεζνγείνπ,
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πηνζέηεζε

ή

«ζθεηεξίζηεθε» δχν ρηιηάδεο πεξίπνπ «πνιπηειείο»
ειιεληθέο

ιέμεηο, φπσο

Φηινζνθία,

Γεσγξαθία,

Γεκνθξαηία,
Φπζηθή,

Ηζηνξία,

Μαζεκαηηθά,

ηα

πάληα θαη ηηο νπνίεο κεηαθχηεπζε ζηελ ιαηηληθή. Έθαλε
θαη έλα άιιν «ηέρλαζκα» ν Κηθέξσλ, ην νπνίν είλαη
πνιχηηκε πξνίθα γηα ηελ ιαηηληθή θαη έθηνηε άξρηζε ε
ιαηηληθή λα γίλεηαη θαη απηή κεηέξα γιψζζα. Οπζηαζηηθά,
ε κεηέξα γιψζζα φισλ ησλ επξσπατθψλ γισζζψλ θαη
ηεο ιαηηληθήο θπζηθά

πεξηιακβαλνκέλεο,

είλαη

ε

Διιεληθή.
Πνην ήηαλ ην ηέρλαζκά ηνπ, ην ζπκπιεξσκαηηθφ; Ζ
ηδηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ πξνζέζεσλ. Οη πξνζέζεηο
είλαη ζνβαξφο πνιιαπιαζηαζηήο. Σηο πήξε ηαπηφζεκα
θαη ηηο εθήξκνζε κε ηελ ίδηα ινγηθή θαη ελλνηνινγηθή
αμία. νβαξφο εκπινπηηζκφο.
Δώζηε μος πίζω ηιρ λέξειρ μος
Έιιελ ιόγνο ν επξσπατθόο ιόγνο. Δγψ δελ έρσ
ινγηζηηθφ βηβιίν, θπξία Μέξθει ή θχξηνη ηνπ αίμπεξ
ή θχξηνη ηεο Ηηαιίαο αθφκε ή ηεο Ηζπαλίαο, ζαλ ηα
δηθά ζαο νχηε μέξσ πνπ είλαη εθείλν ην ηακείν λα
έξζσ

λα

ζαο

δεηήζσ

ηελ

εμφθιεζε

ή

ηελ

επηζηξνθή ησλ ιέμεσλ κνπ. Να ζαο πψ «δψζηε κνπ
πίζσ ηηο ιέμεηο κνπ». Καη φρη κφλν ηηο ιέμεηο

κνπ,

αιιά θαη ηηο ζεκεηψζεηο κνπ πνπ ζαο έρσ δσξήζεη, κε
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ηηο απαξρέο φισλ ησλ επηζηεκψλ θαη κε ηελ κέζνδν
ζθέςεο θαη ρξήζεο ηεο ινγηθήο.
ηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ ε Θέηηο ζξελεί γηα φ,ηη ζα
πάζεη ν γηφο ηεο ζθνηψλνληαο ηνλ Έθηνξα θαη
«Δπζαξηζηνηνθείαλ» νλνκάδεη ηνλ εαπηφ ηεο.
Ζ ιέμε απηή απφ κφλε ηεο είλαη έλα κνηξνιφγη.
«Γπο…άξηζηνο
δπζηπρηζκέλε ε

θαη

ηίθησ»,

Θέηηο πνπ

δειαδή

ήηαλ

εγέλλεζε ηνλ

άξηζην

(Αρηιιέα). Καη ην ιέεη κε κηα ιέμε «δπζαξηζηνηνθία».
Kαηαξηφηαλ ηνλ εαπηφ ηεο γηαηί ήηαλ ε ηνθφο ηνπ
αξίζηνπ δπζηπρψο Μηα ιέμε έλαο ζξήλνο.
Γελ είλαη κφλν ε γιψζζα, αιιά ε ζπλφιε πξνζθνξά
ησλ

Διιήλσλ γηα

λα ζπληεζεί απηφ πνπ ιέκε

Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο, κε θξηηήξηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ
ηζηνξηθή απφδεημε. ρη ηηο ηδενιεςίεο θαη πξνθαηαιήςεηο
ησλ φπνησλ ζεσξεηηθψλ ηχπνπ άκνπει Υάληηλγθηνλ..
Απηή ε πξνζθνξά έρεη θάπνηα ζεκεία θαη νλφκαηα
θαη θάπνηα νξφζεκα.
Ο Θαιήο ν Μηιήζηνο, σο αζηξνλφκνλνο, πξνέβιεςε
ηελ ειηαθή έθιεηςε ηεο 28-5-585 π.ρ., γεγνλφο πνπ
ζεκαηνδφηεζε

θαη

ηε

ιήμε

ηνπ

Λπδνκεδηθνχ

πνιέκνπ. Ήηαλ ζηαζκφο. πσο νη δηθνί καο είραλ
κεηξήζεη θαη έηζη έρεη αζθάιεηα ε λαπκαρία ηεο
αιακίλνο, ηελ έθιεηςε ειίνπ ηεο 22 επηεκβξίνπ
480 π.Υ.
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Ο πξψηνο πνπ ζεψξεζε ηε γε σο ζθαηξηθφ ζψκα
ήηαλ ν Αλαμίκαλδξνο. Σίπνηα ην λεφηεξν, ν Κέπιεξ
ή ν Κνπέξληθνο.
Ο

Αλαμηκέλεο

δηεθήξπηηε

φηη

ε

ζειήλε, φληαο

εηεξφθσην ζψκα, δέρεηαη θψο απφ ηνλ Ήιην. Καη
απηά ηνλ 6ν αη. π. Υ.
Ο Αλαμαγφξαο δίδαζθε φηη ν ήιηνο είλαη δηάππξνο
θαζψο

θαη φηη

ε

ζειήλε

έρεη

φξε

θαη θνηιάδεο.

Γπφκηζε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ ν άλζξσπνο παηήζεη ην
πφδη ηνπ ζην θεγγάξη.
Ο Παξκελίδεο ν Διεάηεο ππνζηήξημε ηε ζθαηξηθφηεηα
ηεο γεο, ελψ ν Φηιφλννο δηαθήξπμε φηη γε ζειήλε θαη
πιαλήηεο πεξηζηξέθνληαη

γχξσ

απφ

κηα

πχξηλε

ζθαίξα. Ο Ζξαθιείδεο ν Πνληηθφο θαη ν Αξίζηαξρνο
ν άκηνο δίδαζθαλ φηη ν Δξκήο, ε Αθξνδίηε θαη ε
γή

πεξηζηξέθνληαη

γχξσ

απφ

ηνλ ήιην

θαη

ηαπηφρξνλα γχξσ απφ ηνλ επαηφλ ηνπο. Οη ηδέεο ηνπ
Αξίζηαξρνπ καδί κε απηέο ηνπ Αλαμίκαλδξνπ, άθξσο
επαλαζηαηηθέο γηα ηελ επνρή ηνπο, πηνζεηήζεθαλ θαη
δηθαηψζεθαλ απφ ηνλ Κνπέξληθν κε θαζπζηέξεζε
δχν ρηιηάδσλ εηψλ.
Ωο κεγαιχηεξνο Έιιελαο αζηξνλφκνο ζεσξείηαη ν
Ίππαξρνο, ν νπνίνο άλ θαη δηαθσλνχζε κε ηηο ηδέεο ηνπ
Αξίζηαξρνπ,

σζηφζν

θαη

κφλε

ε

ζχληαμε

ηνπ

πεξίθεκνπ θαηαιφγνπ ηνπ κε νθηαθνζίνπο πελήληα
αζηέξεο, ηνπο νπνίνπο αλαθάιπςε θαη ηαμηλφκεζε, αξθεί
33

λα ηνλ θαζηεξψζεη σο κεγάιν
κεγαιχηεξνπο

αζηξνλφκνπο

αλάκεζα

φισλ

ησλ

ζηνπο

επνρψλ. Ο

Ίππαξρνο - αο ην ζεκεηψζνπκε κε απηφ – πξνζδηφξηζε
πξψηνο ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε 365 εκέξεο. Σέηνηα
ακεηάθιεηε αθξίβεηα, ήδε απφ ην 150 π. Υ. απφ
Διιεληθά κπαιά.
Σέινο, ν Πηνιεκαίνο ν Κιαχδηνο άθεζε ηε «κεγίζηε
ζχληαμε», ε νπνία απνηειεί κία πξαγκαηεία πεξί
καζεκαηηθψλ
θαηέζηεζε

θαη

αζηξνλνκίαο,

αδηακθηζβήηεηε

γεγνλφο

πνπ ηνλ

απζεληία ζηα καζεκαηηθά

γηα δψδεθα αηψλεο. Αθήλσ ηνπο καζεκαηηθνχο, αιιά
πξηλ ζαο εγθαηαιείςσ, γηα λα νηθνλνκήζνπκε ρξφλν,
ζέισ γηα ιίγν λα ζαο κηιήζσ γηα ηνλ Ππζαγφξα ηνλ
άκην.
Ο Ππζαγφξαο ν άκηνο έθηαζε λα επεξεάδεη θαη
ηνλ Πιάησλα φπσο ην θαζνκνινγεί κε ηελ αλαγξαθή
ζηελ είζνδν ηεο Αθαδεκίαο ηνπ, ηνπ απαγνξεπηηθνχ «
Μεδείο

αγεσκέηξεηνο

εηζίησ…». Ο

Ππζαγφξαο

κίιεζε γηα ηελ αλχπαξθηε ηζνξξνπία θαη γηα ηελ
ππαξθηή αξκνλία. Σν ζχκπαλ, εθηφο απφ ηα θπθιηθά,
ηα ζθαηξηθά θαη
απνδείμεηο,

ην

φιεο
ζχκπαλ,

ηηο άιιεο
είπε

ν

κεηξήζεηο θαη
Ππζαγφξαο,

δελ

θηλείηαη νχηε ιακβάλεη ην θφπν λα βξεί ηζνδχλακεο
αληίξξνπεο δπλάκεηο γηα λα βξεί ηζνξξνπίεο. Έρεη κηα
καγεία, «ζεία» ηελ έιεγε, ψζηε κπνξεί ην κηθξφ κε
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ην κεγάιν λα ζπλππάξρνπλ, λα αιιειεμαξηψληαη θαη
λα ζπλζέηνπλ έηζη κηα αξκνληθή ζρέζε.
Παξάδεηγκα, ην ειηαθφ ζχζηεκα. Ο ήιηνο κπνξεί λα
«θαηαπηεί», λα «θαηαθάςεη»

νπνηνδήπνηε

κφξην

ή

άιινλ αζηέξα απφ ην ζχζηεκα ηνπ. Αιιά ηελ ψξα
πνπ

ζα

ην

«θαηαπηεί»

ζα

θαηαζηξαθεί θαη

ην

ζχζηεκά ηνπ θαη ν ίδηνο. Ζ έλλνηα ηεο αξκνλίαο
θαηά ηνλ Ππζαγφξα είλαη ζπλχπαξμε ησλ αλίζσλ,
φρη ηνπ απηνχ κεγέζνπο, νληνηήησλ.
Απηά ζα ήζεια λα πσ ζηελ θπξία Μέξθει θαη ζε
νπνηνλδήπνηε άιινλ πνπ πξνο ζηηγκή ήζειε λνκίζεη
φηη είλαη ν ήιηνο πνπ κπνξεί λα θάςεη ην κηθξφ
κφξην ή ην κηθξφηεξν αζηέξη ηνπ ζχκπαληνο ηνπ. Μ’
άιια ιφγηα είλαη απφιπηνο παξαινγηζκφο ην λα λνκίζεη
θαλείο φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη Δπξσπατθή Έλσζε,
Δπξσδψλε θαη Δπξψ ρσξίο ηελ Διιάδα ή κε ηελ Διιάδα
θαηαζπθνθαληνχκελε θαη ξηγκέλε ζηα απφβιεηα.
Δίλαη - κηα θαη κειεηάκε γηα η΄ άζηξα – άλεπ ζεκαζίαο ην
γεγνλφο φηη ην Διιεληθφ πλεχκα φξηζε θαη βάθηηζε η΄
αζηέξηα, ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληνο, ηηο επείξνπο, ηνπο
σθεαλνχο, θαη ηηο ζάιαζζεο; Γελ είλαη απηφ ακάρεην
ηεθκήξην

πλεπκαηηθήο

ππεξνρήο;

Αηψληαο

θαη

απαξάγξαπηεο; Ο δπλαηφο νξίδεη θαη βαθηίδεη. Γηαηί ηη
δεινί ην φλνκα θαη ζέκα ηεο Δπξψπεο; Γελ είλαη
Διιεληθή «θφπηα»; Ση ζεκαίλεη αξθηηθή θαη αληαξθηηθή ή
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Αθξηθή θαη Αίγππηνο θαη Αηζηνπία ή Αζία θαη Ωθεαλία; Ή
Ακαδφληνο (ν πνηακφο ησλ Ακαδφλσλ); Πψο κπνξεί λα
κείλεη

θαλείο

απαζήο

πξν

ηέηνησλ

θπζηθψλ

θαη

απφιπησλ απνδείμεσλ;
Θα ήζεια λα πξνζζέζσ αθφκε, θαη θαηαιήγσ έηζη κε ηηο
κεγάιεο νκνινγίεο: Ο Γνπίι Νηπξάλ
θηιφζνθνο θαη

ηζηνξηθφο,

ν Ακεξηθαλφο

κε ηελ « Ηζηνξία

ηνπ

πνιηηηζκνχ» φπσο μέξεηε, ιέεη: «ην αιθάβεην πξνήιζε
από ηνπο Έιιελεο, ε γιώζζα καο βξίζεη ειιεληθώλ
ιέμεσλ, όια ηα πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα αλήθνπλ
ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, ζηελ Ειιάδα».
Ο Γεξκαλφο πνηεηήο Γηφραλ ίιιεξ, ιέεη : « Έιιελα,
όπνπ θαη λα γπξίζσ, ηε ζθέςε κνπ, όπνπ θαη λα
ζηξέςσ ηε ςπρή κνπ, κπξνζηά κνπ ζε βξίζθσ θαη
ληώζσ επίκνλα λα ζε ζαπκάδσ».
Ο Γεξκαλφο θηιφζνθνο Υέγθει ιέεη: «Σν Ειιεληθό
Έζλνο είλαη ε αηώληα λεόηεηα, γηαηί από απηό ην
έζλνο

πήγαζαλ

ν

αλζξσπηζκόο

θαη

ε

ζπκπόληα

πξνο ηνπο δπζηπρνύληεο θαη ηνπο δπλαζηεπόκελνπο».
Ο Γηφραλ Γθαίηε ν κέγηζηνο Γεξκαλφο πνηεηήο έιεγε :
«Ό,ηη είλαη ν λνπο θαη ε θαξδηά γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ε
Ειιάδα γηα ηελ αλζξσπόηεηα». Καη άθεζε ηνλ αθφινπζν
δηάινγν κε ηνπο καζεηέο ηνπ : «Δάζθαιε, ηη λα
δηαβάζνπκε γηα λα γίλνπκε ζνθνί όπσο εζύ;» -Σνπο
Έιιελεο θιαζζηθνύο. -Καη όηαλ ηειεηώζνπκε ηνπο
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Έιιελεο θιαζζηθνύο, ηη λα δηαβάζνπκε; -Πάιη ηνπο
Έιιελεο θιαζζηθνύο.»
Θέισ λα ζαο πσ ζπκπιεξσκαηηθά ή λα ζαο ζπκίζσ φηη
ην κεγάιν ην θνξπθαίν θαη κλεκεηψδεο πνίεκά ηνπ «
Φάνπζη» νινθιεξψλεηαη κφλνλ κε «ηελ εκπεηξία ηεο
νκνξθηάο»,

πνπ

δελ

είλαη

ηίπνη’

ελζσκάησζε ζην κέγα πνηεηηθφ

άιιν

παξά

ε

έξγν ηεο Ωξαίαο

Διέλεο θαη ηεο «μελάγεζεο» ηνπ Φάνπζη ζηνπο ηφπνπο
θαη ζηνπο δξφκνπο ηεο Οκεξηθήο Ωξαίαο Διέλεο. Υσξίο
απηή ηελ ππέξνρε πεξηήγεζε ην έξγν ζα ήηαλ θνχθην θαη
αηειέο.
Αο επαλέιζνπκε φκσο ζηηο νκνινγίεο.
Ο Καξι Μάξμ, εθηφο απφ ην φηη έγξαςε ηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ηνπ

γηα ηνπο

πξνζσθξαηηθνχο

θαη ηνλ

Δπίθνπξν, πξάγκα πνπ έθαλε πξηλ απφ απηφλ θαη ν
Σδσλ ηηνχαξη Μίι, φπσο θαη ν Σφκαο Υνκπο, άιινο
έλαο απφ ηνπο κεγάινπο πνιηηηθνχο θηινζφθνπο ηεο
Γχζεο,

κε

ην

πεξίθεκν έξγν ηνπ « Λεβηάζαλ»,

θαζνκνινγεί, ινηπφλ, ν Κάξι Μάξμ ηελ γέλεζε ηνπ
«νξζνχ ιφγνπ» θαη ηεο δηαιεθηηθήο

ζηελ αξραία

Διιάδα. Ο ζπκπαζήο φζν θαη δπζηπρήο Πψι Λαθάξγθ
γακπξφο ηνπ Κ. Μαξμ, πνπ απηνθηφλεζε ην 1911 καδί κε
ηελ ζχδπγφ ηνπ, έλαο απφ ηνπο θηινζφθνπο ηνπ
ζνζηαιηζκνχ, πνπ δελ έθξπςε πνηέ ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ
πξνο ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη ην Διιεληθφ πλεχκα,
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γξάθεη ζην θιαζζηθφ έξγν ηνπ, ην «Γηθαίσκα ζηελ
Σεκπειηά», « Οη Έιιελεο ηεο ρξπζήο επνρήο δελ είραλ
παξά κνλάρα αηζζήκαηα πεξηθξόλεζεο γηα ηελ εξγαζία
… ήηαλ νη κέξεο πνπ κηα ρνύθηα αλδξεησκέλσλ
ζπλέηξηβε ζηνλ Μαξαζώλα ηηο νξδέο ηεο Αζίαο, ηελ
νπνία ιίγν κεηά ζα θαηαθηνύζε ν Αιέμαλδξνο». Απηά
καξηπξεί κε αλππφθξηηε εηιηθξίλεηα.
Ο Υνκπο πάιη, φηαλ ήηαλ λένο, έγξαςε θαη απηφο γηα ηνλ
Δπίθνπξν, θαη αθφκε, αθνχζαηε κε πξνζνρή εδψ, έθαλε
κεηάθξαζε ηνπ Θνπθπδίδε. Καη είκαζηε κφιηο

ζηα

1620, ζηα ρξφληα ηεο Αγγιηθήο Αλαγέλλεζεο.

Καη

χζηεξα φηαλ εγήξαζε - έδεζε πνιιά ρξφληα - έθαλε
κεηάθξαζε ηεο Ηιηάδαο θαη ηεο Οδχζζεηαο. Γηα ηέηνηνπο
Διιεληζηέο κηιάκε. Γηα ηέηνηα θαζνξηζηηθή δηάδνζε
πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ.
Καη εκείο ζήκεξα ρξσζηάκε δηο επξψ, ιέεη. Θα καο
ζηχςνπλ ζε βαζκφ λα πάςνπκε λα ππάξρνπκε, λα κελ
θάλνπκε ζπλειεχζεηο ζηελ Καηεξίλε θαη λα κελ ιέκε
απηά ηα ιφγηα ηεο αιήζεηαο θαη απηνχο ηνπο φξθνπο ηεο
απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνγλσζίαο θαη πίζηεσο, πνηέ
μαλά. Καη ν πινχηνο ησλ ελλνηψλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
επηζηεκψλ λα κείλεη ρσξίο θιεξνλφκνπο, αδέζπνηνο θαη
ζρνιάδσλ. Απηφ ζέινπλ. Δίλαη πνηέ δπλαηφλ;
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Θα ζηκωθούν οι πέηπερ
κσο ζα πξέπεη λα μέξεηε, θίινη θαη εηαίξνη θαη δπλαηνί
ηεο Γεο ζηνλ πινχην θαη ζηελ χιε, πσο θαη αλ καο
εμαθαλίζεηε, θαη αλ φινη πεζάλνπκε, ζα ζεθσζνχλ νη
πέηξεο, ζα ζεθσζεί ν ιπκπνο, ην Γίνλ, ζα ζεθσζεί ε
Βεξγίλα, ζα ζεθσζεί ν Δπηθνχξεηνο Απφιισλ θαη ζα
πάξνπλ ηελ εθδίθεζή ηνπο. Γελ πεζαίλεη νχηε ν ηφπνο,
νχηε ην πλεχκα απηνχ ηνπ ηφπνπ. Οχηε θαη νη Έιιελεο.
Θα ππάξρεη πάληα θχηξα.
Ο Πέξζπ

έιεπ έιεγε:

« Καηαγόκαζηε από ηνπο

Έιιελεο πνιηηηζηηθά, πνιηηηθά, εζηθά. Οη λόκνη καο, νη
επηζηήκεο καο, νη ηέρλεο καο, ε γιώζζα καο έρνπλ ηηο
ξίδεο ηνπο ζηελ έλδνμε Ειιάδα.
Ο Βίθησξ Οπγθψ έιεγε: Είλαη σξαίν λα θαηάγεηαη θαλείο
από ηελ Ειιάδα, ηε ρώξα πνπ έδσζε ην θσο ζηελ
αλζξσπόηεηα.
Ο

Φξεηδεξίθνο

Νίηζε:

Γηλόκαζηε

θαζεκεξηλά

πεξηζζόηεξν Έιιελεο. Σνπιάρηζηνλ ζηηο αληηιήςεηο. Αο
ειπίζνπκε όηη θάπνηε ζα γίλνπκε θαη θαηά θύζε Έιιελεο.
Καη πάιη ν ίδηνο. Μπξνζηά ζηνλ Όκεξν πάληα ζα
δείρλνπκε όινη θησρνί θαη κηθξόηεξνη. Κάζε ζύγθξηζε
καδί ηνπ θαηαιήγεη ππέξ ηνπ.
Καη θαηαιήγσ κε ην γλσζηφ ηνπ ηξαηεγνχ Νηε
Γθψι, ν νπνίνο είπε: « Ο αγώλαο ηεο Ειιάδνο θαη
ηα θαηνξζώκαηα ηεο δεκηνπξγνύλ γη’ απηήλ δηθαηώκαηα
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αλακθηζβήηεηα. Η γελλαηόηεηα θαη ε απνθαζηζηηθόηεηα
ησλ ειιεληθώλ

ζηξαηεπκάησλ θέξδηζαλ ην ζαπκαζκό

ησλ ειεπζέξσλ ιαώλ ηνπ θόζκνπ. Ναη,

κπνξνύκε λα

πνύκε ζαξξεηά θαη όρη κηθξόςπρα : Σνπο ρξσζηάκε».
Αο κελ ηα ιέκε εκείο. Οη απφγνλνη ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ ζην ζήκεξα. ια φζα ζαο είπα ζβήζηε ηα.
Αιιά λα μέξεηε φηη ηα έρνπλ πεη. ηη απηέο είλαη νη
κεγάιεο θαη αδέθαζηεο καξηπξίεο ηεο Ηζηνξίαο. Οη
αλεμίηειεο θαη αλαπφζβεζηεο.
Επίλογορ. Η διακήπςξη ηος Γιωπγάκη Ολύμπιος
Έλα άιιν θεγγάξη (ην 1993) ήκνπλ πθππνπξγφο
εμσηεξηθψλ. Απηφ ζαο ην αθηεξψλσ, γηαηί αθνξά ηνλ
κεγάιν ζπκπαηξηψηε ζαο. Βξέζεθα λα ςάρλσ θάπνπ
400 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ην Βνπθνπξέζηη, λα ςάρλσ
γηα

ηε κνλή έθνπ. Γηα ηνλ ηφπν ηεο ζπζίαο ηεο 9εο

επηεκβξίνπ 1821. Φηάζακε ζηα εξείπηά ηεο, γνλάηηζα,
έθιαςα, πξνζθχλεζα. Γη’ απηφ είκαη εδψ. Γηα φια φζα
ζαο είπα θαη σο πξνζθπλεηήο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο
κλήκεο ηνπ Γησξγάθε Οιπκπίνπ.
Λίγν πξηλ θιεηζηεί ζην κνλαζηήξη καδί κε ηνπο έηνηκνπο
γηα ηε κεγάιε ζπζία ζπκπνιεκηζηέο

ηνπ, απηφο ν

ππέξνρνο Έιιελαο, ν Γησξγάθεο Οιχκπηνο εμέδσθε κηα
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εκεξεζία δηαηαγή. Σε θνβεξφηεξε εκεξεζία δηαηαγή
πνπ έρσ δηαβάζεη. αο ηε δηαβάδσ ζαλ κλεκφζπλν.
«Αλδξείνη

Έιιελεο!

Όινη

καο,

επγελείο

αδειθνί,

ππνθύςακε ζε κηα ηξνκεξή κνίξα.
Από ηνπο νκνδόμνπο γείηνλέο καο εθείλνη πνπ καο
ππνζρέζεθαλ βνήζεηα καο εγθαηέιεηςαλ, νη άιινη κε
ζπθνθαληίεο

εραξαθηήξηζαλ

ζαλ

έγθιεκα

ηνπο

αηκαηεξνύο αγώλεο καο γηα ηελ ζξεζθεία καο θαη ηελ
ύπαξμή καο!
Φειά ην θεθάιη αδέιθηα! Δείμηε πσο είζηε αληάμηνη ησλ
πξνγόλσλ

ζαο. Εζώζακε ελ ηνύηνηο ηελ ηηκή καο. Η

Επξώπε εγλώξηζε ηνπο γηνύο ηεο Ειιάδαο!
Η βνήζεηα πνπ ππνζρέζεθε ε Ρσζία έξρεηαη αξγά γηα
καο. Εκπξόο αδέξθηα!
Αο πεζάλσκε θνηηάδνληαο άθνβα ην ζάλαην ζηα κάηηα.
Ζήησ ε ζξεζθεία θαη ε ειεπζεξία ηεο Ειιάδνο! Θάλαηνο
ζηνπο βαξβάξνπο.
ΓΘΧΡΓΑΚΗ ΟΛΤΜΠΘΟ».
Γελ πξνζζέησ ηίπνη΄ άιιν. Τπαθνχνπκε

φινη ζηε

δηαηαγή ηνπ Γησξγάθε Οιχκπηνπ. ην απφιπην κήλπκα.
Σνπ πσο αλαζηαίλεηαη έλα έζλνο κέζα απφ ηε δσνγφλν
δχλακε ηεο ζπζίαο.-

Β.Γ.Π.
26-II-2010
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