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Οἱ Γραικύλοι, 1821-1996 
 
(Πρέπει νὰ διευκρινήσωµε πὼς ὁ ὑποφαινόµενος 
καθηγητὴς Πανεπιστηµίου εἶναι καὶ νοµοταγὴς 
πολίτης τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, κράτους ποὺ 
βασίζεται στὴν Παλιγγενεσία τοῦ 1821, καὶ 
πιστὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ 
ἀκολουθεῖ τὸ νέο ἡµερολόγιο. Ξέρει ὅµως ὅτι ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας, σὲ ἀντίθεση µὲ αὐτὴν 
τῶν Καθολικῶν, δὲν γνωρίζει οὔτε Ἱερὰ Ἐξέταση, 
οὔτε " nihil obstat" καὶ " imprimatur" τῆς παπικῆς 
λογοκρισίας, καὶ πὼς τὸν µὴ Γραικύλο δὲν 
φοβίζουν οἱ ἀντικονφορµιστικὲς ἰδέες) 
 
«Γιορτάσαµε» ἐφέτος 175 χρόνια γραικυλισµοῦ. Τὸ 
φαινόµενο τῆς ἑλληνικῆς παρακµῆς εἶναι τεράστιο γιὰ νὰ 
ἠµπορεῖ ν'ἀναλυθεῖ  ἐπιστηµονικὰ σὲ τοῦτες τὶς ἐλάχιστες 
σελίδες. Εἶναι καὶ φοβερὰ ἐπώδυνο γιὰ ὅλους µας ὅταν µᾶς 
στήνουν µπροστὰ στὸν ἐξοµολογητὴ-ψυχαναλυτὴ τῆς δικῆς 
µας Ἱστορίας. 
 
Ὅταν ὁ Φράγκος Καρλοµάγνος ἐσφετερίσθη, τὸ 800 µ.Χ., τὸ 
ὅνοµα Ρωµαῖος καὶ ἀπὸ Romanos µᾶς ὑποβίβασε σὲ Grecos 
καὶ ὅταν ὁ Κωστῆς Παλαµᾶς, 1200 χρόνια ἀργότερα, ἐξήγησε 
τὸν ὑποβιβασµὸ γράφοντας : “Ἕλληνες [εἴµαστε] γιὰ νὰ 
ρίχνουµε στάχτη στὰ µάτια τοῦ κόσµου, πραγµατικὰ [ὅµως] 
"Ρωµιοί”, ὁ γραικυλισµὸς εἶχε γίνει πλέον κοινὴ συνείδηση 

ἑνὸς ἔθνους καταφερτζήδων, χωρὶς θεϊκὴ πνοή. “Κι ἔτσι -
προσθέτει ὁ Παλαµᾶς- ἔγινε  ὁ  ἐξευτελισµένος  Ρωµιὸς  τῶν  
φωνακλάδων τῶν καφενείων, ὁ φασουλῆς Ρωµιὸς τῶν 
σατυρογράφων, ὁ ἀσυνείδητος Ρωµιὸς µέσα στὸ 
ψευτοβασίλειο”. Ὁµοίως, ὁ θεωρητικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἐθνικισµοῦ, καθηγητὴς ∆ηµήτρης Βεζανῆς (1904-1968), 
ἔγραφε πὼς µετὰ τὸ 1821 στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ Ἕλληνες, 
ὅλα τὰ κόµµατα ἐδήλωναν ἐθνικιστές, δηλαδὴ ἐµπορεύοντο 
τὸν ἐθνικισµό. Ἔτσι, στὴν οὐσία, οὐδεὶς Ἕλλην ἦταν 
ἐθνικιστής, οὔδεὶς θὰ ἐθυσίαζε τὴν καρριέρα του γιὰ τὴν 
ὑπερτάτη  ἀξία  τοῦ  ἐθνικισµοῦ. “Τὸ  ἑλληνικὸ  φιλότιµο          
-ἔλεγε-... εἶναι ἡ τάση νὰ ἐκτιµοῦµε περισσότερο ἀπὸ κάθε τι 
ἄλλο τὸν ἑαυτό µας... Καµιὰ κανενὸς εἴδους ὑπεροχὴ δὲν µᾶς 
 
   (óõíÝ÷åéá óôÞí óåë. 2) 
 
Τουρκία :Ἡ µεγάλη ἄγνωστη 
 
Τὴν ἱστορία τῶν γειτόνων µας τὴν γνωρίζουµε, δυστυχῶς, 
κυρίως ἀπὸ τὶς ἐφηµερίδες, τὰ περιοδικὰ καὶ τὶς δηλώσεις 
τῶν πολιτικῶν. ∆ὲν ἀρνούµαστε τὸν ρόλο τῶν ἐντύπων 
αὐτῶν στὴν διαµόρφωση τῆς Κοινῆς Γνώµης, ἀλλὰ αὐτὸ 
εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὸ πρᾶγµα ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη  καὶ 
βαθύτερη γνώση τῆς ἱστορίας, ποὺ θὰ µᾶς ὁδηγήσει σὲ µιὰ 
πιὸ σωστὴ καὶ ἀσφαλέστερη ἄποψη γιὰ ὅ,τι συµβαίνει 
σήµερα. Μὲ δυὸ λόγια, χωρὶς τὸ χθὲς εἶναι ἀδύνατο νὰ 
ἑρµηνεύσουµε τὸ σήµερα. 
 
   (óõíÝ÷åéá óôÞí óåë. 3) 


