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H       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (1821-1830)  

ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«Ημείς,  το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ των Χριστιανών ,  βλέποντες  ότι  μας 

καταφρονεί  το  Οθωμανικόν  γένος  και  σκοπεύει  τον  όλεθρον  εναντίον 

μας,  πότε  μ’ έναν  και  πότε  μ’ άλλον τρόπον,  απεφασίσαμεν  σταθερώς 

ή  να  αποθάνωμεν  όλοι  ή  να  ελευθερωθώμεν .  Και  τούτου  ένεκα 

βαστούμεν  τα  όπλα  εις  χείρας,  ζητούντες  τα  δικαιώματά  μας.  Όντες  

λοιπόν βέβαιοι  ότι  όλα  τα Χριστιανικά Βασίλεια  γνωρίζουν τα δίκαιά 

μας  και  όχι  μόνον  δε  θέλουν  μας  εναντιωθή,  αλλά  και  θέλουν  μας  

συνδράμει,  και  ότι  έχουν  εις  μνήμην  ότι  οι  ένδοξοι  πρόγονοί  μας 

εφάνησάν  ποτε  ωφέλιμοι  εις  την  ανθρωπότητα ,  δια  τούτο 

ειδοποιούμεν  την  Εκλαμπρότητά  σας  και  σας  παρακαλούμεν  να  

προσπαθήσετε  να  είμεθα  υπό  την  εύνοιαν  και  προστασίαν  του 

μεγάλου τούτου κράτους».

Τα  φλογερά  αυτά  λόγια  -σαν  παρακαταθήκη  για  την  ελευθερία 

τους-  διακήρυξε  το  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ  στην  Πάτρα 

στις  25  Μαρτίου  1821.  Το  κείμενον  αυτό  είναι  η  πρώτη  πράξη  του 

Επαναστατημένου  Έθνους,  της  ηγεσίας  του.  Οι  πρόγονοί  μας 

διακήρυξαν  στον  κόσμο  την  Ελληνική  Επανάσταση . το  έγγραφο  αυτό 

είναι  το  πρώτο  επίσημο  πολιτικό  και  διπλωματικό.  Προκαλεί  και 

σήμερα  ακόμη  -σε  κάποιους  τουλάχιστον-  εθνική  συγκίνηση  αλλά 

και  δικαιολογημένη  έπαρση  συνάμα  το  σύνθημα  και  παρασύνθημά 

τους:
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« Λ ε υ τ ε ρ ι ά   ή   θ ά ν α τ ο ς »

Συντάχθηκε  από  τον  επίσκοπο  Παλαιών  Πατρών  Γερμανό  και 

επιδόθηκε  στον  καθένα  χωριστά  από  τους  προξένους  της  Πάτρας, 

που  ήταν  διαπιστευμένοι  στην  Υψηλή  Πύλη,  δηλαδή  στην  κυβέρνηση 

της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Προσυπογράφουν  ο  επίσκοπος 

Κερνίκης  Προκόπιος  και  οι  πρόκριτοι  της  ΑΧΑΪΑΣ,  Ανδρέας  Ζαΐμης, 

Ανδρέας Λόντος, Μπενιζέλος Ρούφος, Σωτήρης Θεοχαρόπουλος και ο 

Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος.

Μέσα  σε  λίγες  γραμμές  διακηρύσσεται:  1)  Η  αιτία  του  μεγάλου 

ξεσηκωμού  των  προγόνων  μας  (η  καταφρόνηση  και  ο  όλεθρός  τους 

από  τους  βάρβαρους  δυνάστες  τούρκους),  2)  ο  σκοπός  του 

εθνικοαπελευθερωτικού  αγώνα  («λευτεριά  ή  θάνατος»  και  3)  η 

πίστη  τους  ότι  «η  Χριστιανική  Ευρώπη»  δε  θα  αντιδράσει,  αλλά  θα 

τους βοηθήσει  και θα τους προστατεύσει,  μέχρι  να δικαιωθούν.

Έτσι,  πριν  από  -183-  χρόνια  οι  πρόγονοί  μας  άρχισαν  να 

ποτίζουν  με  το  αίμα  τους  το  δέντρο  της  ελευθερίας  και  να 

συνειδητοποιούν  ότι  θα  γινόταν  πραγματικότητα  το  όραμα  της 

Ελεύθερης  Ελλάδας,  προκαλώντας  το  θαυμασμό  στην  κοινή  λαϊκή 

γνώμη των χωρών της Ευρώπης και  της Αμερικής.

Τις τελευταίες  μέρες του Δεκέμβρη 1821,  τελείωσαν οι  εργασίες 

της  Α΄  Εθνοσυνέλευσης  των  Ελλήνων  στην  Επίδαυρο,  όπου  οι 

παραστάτες  του  Έθνους  διακήρυξαν  την  πολιτική  ύπαρξη  και 

ανεξαρτησία  αυτού  και  ψήφισαν  το  πρώτο  γενικό  πολίτευμα  της 

Ελλάδας,  με  το  οποίο  αυτή  παρουσιάστηκε  σαν  ενιαίο  και 

συντεταγμένο  κράτος.  Το  πολίτευμα  αυτό  η  Εθνοσυνέλευση  από 

λόγους  πολιτικής  πρόνοιας,  για  να  μην  προκαλέσει  την  εχθρότητα 

των  Μεγάλων  Δυνάμεων  και  ιδιαίτερα  της  Ιεράς  Συμμαχίας,  διότι 
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καθιέρωνε  δημοκρατικές  ιδέες  και  αρχές,  το  αποκάλεσε 

«προσωρινόν».  Η  πατρίδα  μας  παρουσιαζόταν  στα  μάτια  του 

κόσμου  σαν  δημοκρατία,  όταν  την  εποχή  εκείνη  στη  γηραιά  ήπειρο 

της  Ευρώπης  δεν  είχε  γεννηθεί  ακόμη  ένα  τέτοιο  δημοκρατικό  και 

φιλελεύθερο πολίτευμα. Γι ’  αυτό καμιά χώρα – καμιά ευρωπαϊκή Αυλή 

δε  θέλησε  να  μας  αναγνωρίσει .  Την  ανεξαρτησία  μας  έσπευσαν  να 

την  αναγνωρίσουν  άλλοι,  εκτός  Ευρώπης.  Η  πρώτη  χώρα,  που 

αναγνώρισε  την  ανεξαρτησία  μας,  είναι  η  υπερατλαντική  μικρή 

νεαρή δημοκρατία της Αϊτής (1822) . 

Η χρονιά αυτή είχε αρχίσει  για την επαναστατημένη ΕΛΛΑΔΑ με 

το  θερμό  μήνυμα  συμπαράστασης  του  προέδρου  της  Αϊτινής 

Δημοκρατίας  JEAN-PIERRE  BOYER .  Αυτό  ήταν  η  πρώτη  επίσημη 

διπλωματική  έκφραση  αναγνώρισης  από  κυβέρνηση  ανεξάρτητου 

κράτους,  ότι  δηλαδή  ο  Ελληνικός  Αγώνας  ήταν  δίκαιος  και 

συνοδευόταν με έκφραση ευχών για την τελική επιτυχία του.

Θα αποδειχθεί  ότι  η  χρονική  περίοδος,  που επιλέχτηκε  να γίνει 

η Επανάσταση των Ελλήνων, δεν ήταν η κατάλληλη. Τότε που έφτασε 

η  είδηση  στην  Ευρώπη  (τέλη  του  Μάρτη  1821),  συνεδρίαζαν  οι 

ισχυροί  δυνάστες  αυτής  στο  Λάυμπαχ  της  Αυστρίας  (σημερινή 

πρωτεύουσα  Λιουμπλιάνα  της  Σλοβενίας):  οι  αυτοκράτορες  της 

Αυστρίας  και  της  Ρωσίας,  ο  βασιλιάς  της  Πρωσίας,  οι  αρμόδιοι 

υπουργοί  τους και  οι  εκπρόσωποι της Γαλλίας και της Αγγλίας,  για να 

αποφασίσουν  τη  βίαιη  καταστολή  από  την  Ιερή  Συμμαχία  των 

απελευθερωτικών  κινημάτων,  σύμφωνα  πάντοτε  με  το  πνεύμα  της 

Συνθήκης  της  Βιέννης  (1815),  δηλαδή  με  τον  υπέρτατο  νόμο  των 

εθνών  –  την  αρχή  της  νομιμότητας.  Την  αρχήν  αυτήν  καθιέρωσαν  οι 

βασιλιάδες  της  Ευρώπης  και  πάνω  σ’  αυτήν  στηριζόταν  η  «Ιερή» 
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Συμμαχία ,  που  τότε  είχε  απλώσει  τις  μαύρες  φτερούγες  της  και  τα 

γαμψά  της  άκρα  παντού  στην  Ευρώπη  και  κάθε  φιλελεύθερο  και 

δημοκρατικό  κίνημα  το  θεωρούσε  όχι  μόνο  ανεπιθύμητο  αλλά  και 

ενεργά εχθρικό.

Ιθύνων  νους  «της  ιερής»  αυτής  Συμμαχίας  ήταν  ο  αυστριακός 

καγκελάριος  Κλήμενς  Μέττερνιχ.  Σαν  κριτής  και  δήμιος  συνάμα 

διατύπωνε  με  κυνισμό  και  ωμότητα  την  πολιτική  του  φιλοσοφία: 

«Μόνο  οι  μονάρχες  έχουν δικαίωμα  να  καθορίζουν τις  τύχες  των 

λαών, οι ηγεμόνες ευθύνονται για τις πράξεις τους μόνο απέναντι 

στο ΘΕΟ» .  Σύμφωνα με  τις  αυστηρά συντηρητικές  αρχές  του  για  την 

«ελέω  ΘΕΟΥ μοναρχία»,  τις  οποίες  προσυπογράφουν  και  οι  αφέντες 

της  Ευρώπης,  η  σκλαβιά  κάτω  από  ξένο  δυνάστη  -στην  περίπτωση 

των  Ελλήνων,  το  Σουλτάνο  -  ήταν  ευλογημένη  από  το  ΘΕΟ  κι  ο 

αγώνας  για  την  Ελευθερία  έργο  του  ΣΑΤΑΝΑ!!!  Αυτό  ήταν  το  δόγμα 

του  πατριάρχη  του  συντηρητισμού.  Και  σαν  μακάβριος  πολιτικός 

ληξίαρχος  υπέγραψε  τη  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  της  ΕΛΛΑΔΑΣ, 

τότε  που  έφθασε  στην  Ευρώπη  το  έγγραφο  της  Διακήρυξης  του 

Επαναστατικού  Διευθυντηρίου  στα τέλη  του  Μάρτη 1821.  Στις  θερμές 

παρακλήσεις  των  δύστυχων  ΕΛΛΗΝΩΝ,  για  εύνοια  και  προστασία 

αυτών στο δίκαιο μεν, αλλά άνισο, εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα τους 

ενάντια  στον  αλλοεθνή  και  αλλόθρησκο  τύραννό  τους,  δήλωσε 

«Graecia fuit»  (ΕΛΛΑΔΑ δεν υπάρχει).

Σκληρή  λοιπόν  θα  είναι  η  στάση  τους,  αντιδραστική,  και 

ανθελληνική   η  διπλωματική συμπεριφορά τους.  Στενός  συνεργάτης 

του  Μέττερνιχ  ο  Φον Γκεντζ  επιβεβαίωνε  την  πολιτική  αυτή  λέγοντας 

σχετικά  για  την  Επανάσταση  των  Ελλήνων:  «Εδώ  πρόκειται  για  τη 

διατήρηση  ή  την  καταστροφή  του  πολιτικού  μας  συστήματος».  Άλλος 

φοβερός  μισέλληνας,  εκτός  από  το  Μέττερνιχ,  τον  Γκεντζ,  τον  Πάπα 
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της  Ρώμης  και  άλλους,  ήταν  ο  Γερμανός  φιλότουρκος  ιστορικός 

Φαλμεράγιερ,  ο  οποίος  δεν  παραδεχόταν  την  ιστορική  συνέχεια  των 

Ελλήνων. Μας θεωρούσε Σλάβους.

Για  τον έκδηλο αγγλικό  φιλοτουρκισμό κατά την πρώτη περίοδο 

του  Αγώνα,  όσο  την  εξωτερική  πολιτική  της  Αγγλίας  κατευθύνει  ο 

φιλότουρκος  υπουργός  Κάστλεριγκ,  έχουμε  τη  μαρτυρία  του 

προξένου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη COUSINERY ,  ο  οποίος σε 

υπόμνημά  του  προς  το  Υπουργείο  Εξωτερικών  της  Γαλλίας 

αναφέρεται  στις  ανησυχίες  της  Αγγλίας.  Αυτή  είδε  στην  ελληνική 

αναγέννηση  ένα  αντίπαλο  έθνος  που  έπρεπε  να  πνιγεί  στο  λίκνο 

του .  Οι  Άγγλοι  -γράφει-  είναι  αποφασισμένοι  να  αγωνιστούν 

διπλωματικά  στην  Κωνσταντινούπολη  με  όλα  τα  μέσα,  για  να 

υπονομεύσουν την ελληνική υπόθεση.

Τόσο η Αγγλία όσο και  η Γαλλία ακολουθούσαν πιστά την πολι

τική  γραμμή  του  πρύτανη  της  Ευρωπαϊκής  Διπλωματίας,  του 

Μέττερνιχ,  δηλαδή  τη  διατήρηση  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  ως 

μέσο  ανάσχεσης  της  πιθανής  καθόδου  της  Ρωσίας  στη  Μεσόγειο. 

Ιδιαίτερα  η  Αγγλία  ήταν  η  υπέρμαχος  της  εδαφικής  ακεραιότητας  της 

Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  του  Τούρκου   σουλτάνου.  Αλλά  και  η 

Ρωσία  (η  μόνη  ορθόδοξη  Μεγάλη  Δύναμη)  θα  μας  προδώσει . ο 

τσάρος,  σαν  εισηγητής  της  Ιεράς  Συμμαχίας,  συντάχθηκε  με  τους 

εταίρους  δυνάστες  και  με  αυτοκρατορικό  διάταγμα  διέγραψε  τον 

Αλέξανδρο  Υψηλάντη  που  ήταν  ο  σωτήρας  του  -Α΄  υπασπιστής  του- 

από  τον  κατάλογο  των  Ρώσων αξιωματικών  και  αρχηγός  της  Φιλικής 

Εταιρείας-  της  Επανάστασης  των  Ελλήνων.  Έτσι  καταδίκασε  το 

κίνημά  του  και  διαβεβαίωσε  την  Τουρκία  για  τις  αγαθές  ρωσικές 

διαθέσεις.  Και η Πρωσία ακολουθούσε τυφλά τη γραμμή Μέττερνιχ.
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Σε  πείσμα  όμως  όλων  αυτών  των  ανθελλήνων  –  μισελλήνων 

δυναστών  οι  πρόγονοί  μας  συνεχίζουν  τον  άνισο  αλλά  πολύ  δίκαιο 

αγώνα τους, γιατί  έχουν ορκισθεί :

Εν ονόματι

της ΑΓΙΑΣ και Αδιαιρέτου ΤΡΙΑΔΟΣ

«Το  Ελληνικόν  έθνος,  το  υπό  την  φρικώδη  Οθωμανικήν 

δυναστείαν,  μη  δυνάμενον  να  φέρει  τον  βαρύτατον  και 

απαραδειγμάτιστον  ζυγόν  της  τυραννίας,  και  αποσείσαν  αυτόν  με 

μεγάλας θυσίας,  κηρύττει  σήμερον δια των νομίμων παραστατών του, 

εις  Εθνικήν  συνηγμένην  Συνέλευσιν,  ενώπιον  ΘΕΟΥ  και  ανθρώπων, 

την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν».

Εν  Επιδαύρω,  την  α΄  Ιανουαρίου  έτει  αωκβ΄  (1822) και  Α΄   της 

Aνεξαρτησίας.

Η  Επανάσταση  του  1821  είναι  το  πιο  αποφασιστικό  ορόσημο 

στη  νεότερη  ιστορία  του  ΕΘΝΟΥΣ  μας  και  με  αυτήν  τη  σημασία  της 

είναι  βαθύτατα  εδραιωμένη  στη  συνείδηση  όλων  των  νεοτέρων 

Ελλήνων.  Αλλά  η  σημασία  αυτή  διευρύνεται  και  βαθαίνει 

απροσμέτρητα,  αν  θελήσουμε  να  δούμε  το  -21-  μέσα  στο  γενικότερο 

κοινωνικοπολιτικό  πλαίσιο  της  εποχής  του,  το  πανευρωπαϊκό  και 

μάλιστα,  ως ένα  βαθμό,  το  παγκόσμιο.  Αντιλαμβανόμαστε  τότε  ότι  οι 

πρόγονοί  μας  με  το  μεγάλο  ξεσηκωμό  τους  δεν  έκαναν  μόνο  ένα 

ηρωικό κατόρθωμα, επαληθεύοντας για μια ακόμη φορά τις καλύτερες 

από  τις  προαιώνιες  παραδόσεις  και  αρετές  της  φυλής  μας,  αλλά  και 

έδωσαν ένα περίλαμπρο «παρόν»  μέσα στις τάξεις του προοδευτικού 

κινήματος που δονούσε τότε όλο σχεδόν τον πολιτισμένο κόσμο.
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Με  τον  καλύτερο  τρόπο  φανερώνει  αυτόν  το  χαρακτήρα  της 

Επανάστασης  του  -21-  η  υποδοχή  που  της  επιφύλαξαν  οι  ξένοι,  όχι 

μόνο  οι  διάσημοι  και  οι  επίσημοι  αλλά  ακόμη  και  οι  απλοί  άνθρωποι 

του  λαού,  που  την  υιοθέτησαν,  την  έκαναν  δικό  τους  ζήτημα  τόσο, 

ώστε  να  μετριούνται  σε  αρκετές  εκατοντάδες  αυτοί  που  βρέθηκαν 

πρόθυμοι  να  πάρουν  το  όπλο  και  να  έρθουν  να  αγωνισθούν  στα 

χώματά  μας  πλάι  στους  αγωνιζόμενους  ήρωες  προγόνους  μας  –  και 

πολλοί  απ’  αυτούς  να  θυσιάσουν  ακόμη  και  τη  ζωή  τους  για  τη  δική 

μας  ελευθερία,  ενώ  πολύ  περισσότεροι  δρούσαν  στις  πατρίδες  τους 

προσφέροντας  πλούτο  και  γνώση  για  τους  ημίθεους  Έλληνες  που  με 

αυταπάρνηση οδηγούνταν στο θάνατο.

Αυτοί είναι οι ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.

Το κίνημα που χαρακτηρίζουμε με τον όρο «Φιλελληνισμός» δεν 

είναι  μια  απλή  εκδήλωση  της  λατρείας  των  καλλιεργημένων 

Ευρωπαίων  για  τον  αρχαίο  ελληνικό  πολιτισμό,  δεν  είναι  μόνο  η 

όψιμη  εξανάστασή  τους  απέναντι  στο  γεγονός  ότι  τα  χώματα,  όπου 

άνθισε  αυτός  ο  πολιτισμός,  στέναζαν  κάτω  από  τα  βαριά 

βρομοπόδαρα  αλλόθρησκου  και  απολίτιστου  δυνάστη.  Αλλά  στην 

ουσία  του  ο  φιλελληνισμός  είναι  κλάδος  του  δημοκρατικού 

κινήματος ,  που  φούντωσε  στην  Ευρώπη  στα  τέλη  του  18ο υ   και  τις 

αρχές του 19ο υ αιώνα, αλλά και στην Αμερική, τη Νότιο και τη Βόρειο.

Από  την  πεποίθηση  των  Φιλελλήνων,  Ευρωπαίων  και 

Αμερικανών,  ότι  γρήγορα  μέσα  από την  τέφρα  της  Κλασικής  Αρχαίας 

Ελλάδας  θα  αναγεννηθεί  μια  Νέα  Δημοκρατική  Ελλάδα,  διευρύνεται 

και  βαθαίνει  το  φιλελληνικό  ρεύμα .  Συνεχώς  στρατιωτικοί  και 

διανοούμενοι  σπεύδουν  να  πολεμήσουν  στο  πλευρό  των  Ελλήνων 

εναντίον  των  Τούρκων.  Είναι  αναμφισβήτητο  γεγονός  ότι  το  ρεύμα 
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αυτό,  το  φιλελληνικό,  όταν  χύνεται  στην  Ελληνική  Γη,  παίρνει 

εντελώς  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  και  συνδέεται  αυτόματα  με  την 

πραγματικότητα  ότι  ο  λαός  αυτός,  που  ξεσηκώθηκε,  είναι  ο  μόνος 

κληρονόμος  του  υψηλότερου  πολιτισμού  που  γνώρισε  ποτέ  ο 

ΚΟΣΜΟΣ όλος.

Είναι  άλλωστε  γνωστό  ότι  η  μελέτη  της  ιστορίας  και  των έργων 

αυτού  του  πολιτισμού  υπήρξε  αποφασιστικός  παράγοντας  στην 

αναγέννηση,  την  ωρίμανση  και  τη  διαμόρφωση  της  δημοκρατικής 

ιδεολογίας  που  εξέφραζε  τα  κοινωνικά  κινήματα  του  καιρού  εκείνου. 

Γι ’  αυτό  όλο  και  περισσότεροι  καλλιεργημένοι  Ευρωπαίοι,  σαν 

λάτρεις  και  συγκληρονόμοι  του πολιτισμού μας,  θεωρούν χρέος τιμής 

και  ευγνωμοσύνης  να  προσφέρουν  την  αρωγή  τους  στην  ιερή 

υπόθεση  της  απελευθέρωσης  του  τόπου  που  υπήρξε  η  κοιτίδα,  το 

λίκνο και η τροφός της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Η  προσφορά  αυτή  δεν  εκφράζεται  μόνο  με  την  κίνηση  των 

ανθρώπων που  κατεβαίνουν  οι  ίδιοι  στον  τόπο  μας,  για  να  ενωθούν 

με  τους  μαχόμενους  προγόνους  μας  και  να  τους  βοηθήσουν  με  το 

τουφέκι  ή  με  την  πέννα  τους,  και  συχνά  και  με  τα  δυο,  ώστε  να 

διώξουν  τους  Τούρκους.  Αν  είναι  πολυάνθρωπη  η  στρατιά  των 

Φιλελλήνων  που  αγωνίζονται,   μαρτυρούν  και  πεθαίνουν  για  την 

Ελευθερία  των  Ελλήνων  -εξάλλου  «το  να  πεθάνει  κανείς  για  την 

Ελλάδα,  θεία  είναι  η  δάφνη,  μια  φορά  κανείς  πεθαίνει» ,  εξ ίσου 

όμως  θεαματική  είναι  και  η  κίνηση  που  σημειώνεται  στις  ίδιες  τις 

χώρες  του  εξωτερικού,  της  Ευρώπης,  της  Αμερικής,  και  όχι  μόνον 

εκεί ,  αλλά  και  στις  άλλες  ηπείρους  (Αφρική,  Ασία).  Βοηθούν, 

διενεργώντας  εράνους  για  τους  γενναίους  Έλληνες,  δημοσιεύοντας 

πλήθος  άρθρων  και  ποιημάτων  στον  τύπο,  με  διακοινώσεις,  με 
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λόγους,  με  διαμαρτυρίες,  με  παραστάσεις  και  με  όλα  τα  άλλα  μέσα, 

που  όλα  επιδιώκουν  να  αφυπνίσουν  τη  διεθνή  συνείδηση  και  τις 

ηγεσίες  των  χωρών,  ώστε  να  αντιληφθούν  το  δίκαιο  του  Ελληνικού 

αγώνα και  να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην επιτυχία του.

Οι  Φιλέλληνες  συμπολεμιστές  των  προγόνων  μας 

συμπαρατάχθηκαν  ενάντια  στον  κοινό  εχθρό  του  Χριστιανισμού,  τον 

ισλαμισμό,  γιατί  θεωρούσαν την ελληνική υπόθεση όχι  μόνο υπόθεση 

της  ανθρωπότητας  και  του  πολιτισμού  γενικά,  αλλά  και  της 

χριστιανοσύνης ιδιαίτερα.

Και  πάλι  όμως ο αντιδραστικός  μηχανισμός  των ανακτοβουλίων 

της  συντηρητικής  Ευρώπης  θα  καταδικάσει  τα  φιλελεύθερα  κινήματα 

των  λαών  ως  ενέργειες  εγκληματικές  –  στο  Συνέδριο  της  Βερόνας 

που  άρχισε  τις  εργασίες  του  στα  μέσα  του  Οκτώβρη  1822  και 

διήρκεσαν  ως  τις  αρχές  του  Δεκέμβρη  (1822).  Παρακάθισαν  οι 

αυτοκράτορες της Ρωσίας και  της Αυστρίας,  επίσης οι  βασιλιάδες της 

Πρωσίας,  της  Σαρδηνίας  και  των  Δύο  Σικελιών,  ο  Μέγας  Δούκας  της 

Τοσκάνης,  ο  Δούκας  της  Μοδένας  και  η  Δούκισσα  της  Πάρμας.  Ήταν 

επίσης  εκεί  ο  Ουέλλιγκτον,  αρχηγός  της  αγγλικής  αντιπροσωπείας, 

και  ο  Μονμορανσύ,  εκπρόσωπος  της  Γαλλίας . βέβαια  πρόεδρος  του 

συνεδρίου  ήταν ο  καγκελάριος  της  Αυστρίας,  Μέττερνιχ.  Το  Βατικανό 

πήρε  ασφαλώς  κι  αυτό  μέρος  στις  συζητήσεις  και  αποφάσεις  του 

διαβόητου αυτού  Συνεδρίου  με  τον εκπρόσωπο του  πάπα Καρδινάλιο 

Σπίνα.

Η  στάση  του  Πάπα  και  του  Βατικανού  γενικά  ήταν  φοβερά 

απογοητευτική,  αντιχριστιανική  και  ανθελληνική ,  για  να  μην πούμε 

απάνθρωπη,  απέναντι  στους  Έλληνες  επαναστάτες,  την  ώρα  που  ο 

υπόδουλος  Ελληνικός  λαός  -στην  πιο  σκληρή  και  απάνθρωπη 
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τυραννία  των  Οθωμανών  Τούρκων-  έδινε  το  σκληρό  αγώνα  με  την 

απόφαση  να  ζήσει  ελεύθερος  ή  να  πεθάνει .  Τότε,  στη  διάρκεια  της 

εθνεγερσίας  του  1821,  αντί  να  εκδηλώσει  -έστω  και  μόνο  τη 

συμπάθειά  του-  σε  ένα  χριστιανικό  ορθόδοξο  λαό  που  έχυνε 

ποταμούς  αιμάτων,  για  να  ανακτήσει  τη  χαμένη  λευτεριά  του,  έδειξε 

το πιο σκληρό πρόσωπο, πράγμα ασυμβίβαστο με τη θεμελιώδη αρχή 

της χριστιανικής διδασκαλίας, την ΑΓΑΠΗ.

Ο  προκαθήμενος  της  Αγίας  Έδρας  όχι  μόνο  δε  μεσολάβησε 

να γίνει  δεκτή  η Ελληνική Αντιπροσωπεία  στο  Συνέδριο  της Βερόνας, 

για  να  εκθέσει  τα  δίκαια  αιτήματα  του  Ελληνικού  Έθνους,  αλλά  την 

απέπεμψε.  Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  επιχείρησε  και  δεύτερη  φορά 

να  κρούσει  τη  θύρα  της  χριστιανικής  ΕΥΡΩΠΗΣ,  κάνοντας  έκκληση 

στα  χριστιανικά  αισθήματα  αγάπης  του  ΠΑΠΑ  και  των  ισχυρών  της 

Ευρώπης.  Ο  Γεώργιος  Μαυρομιχάλης  και  ο  επίσκοπος  Παλαιών 

Πατρών  Γερμανός,  ως  εκπρόσωπος  της  Ορθόδοξης  Ελληνικής 

Εκκλησίας,  ήρθαν  στην  Ιταλία,  να  συναντήσουν  τον  πάπα, 

προσκομίζοντας  μάλιστα  σε  αυτόν  και  εξουσιοδότηση  της  Ελληνικής 

Κυβέρνησης,  ώστε  να  συζητήσουν  ακόμη  και  για  επανένωση  των 

Εκκλησιών.  Ο παμπόνηρος ιεράρχης  το  θεώρησε  κατάλληλη ευκαιρία 

και  μάλιστα  με  τους  εκπροσώπους  του  επανέλαβε  και  υπέδειξε 

«στους  ικέτες»  του  Ελληνισμού,  ότι  κάθε  συζήτηση  θα  γινόταν  με 

βάση μόνο τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΣΥΝΟΔΟΥ της ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ (1439) . 

Αλλά  τελικά  δεν  έγιναν  δεκτοί  από  τον  πάπα.  Γιατί  τάχα  οι 

επικεφαλής  των  κρατών  ήταν  πεπεισμένοι  ότι  η  Επανάσταση  στην 

Ελλάδα στρεφόταν ενάντια στο νόμιμο ηγεμόνα της Τουρκίας, δηλαδή 

το  σουλτάνο.  Επομένως  η  παραχώρηση  ακρόασης  θα  εξέθετε  την 

Αγία  Έδρα  σε  κάθε  άλλη  κυβέρνηση  της  Ευρώπης.  Έδωσε  επίσης 
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αυστηρές  εντολές  στους  καθολικούς  της  Ελλάδας,  να  μείνουν 

ουδέτεροι . και  σε  μερικές  περιπτώσεις  έδειξαν  συμπαράσταση  στους 

Τούρκους.  Ο  Άγγλος  ιερέας  George  Waddigton  γράφει:  «Είναι 

πράγματι  απίστευτο  το  μίσος  αυτών των καθολικών Ελλήνων ενάντια 

στους  συμπατριώτες  τους  ορθοδόξους . όχι  μόνο  δεν  πήραν  μέρος 

στην  Επανάσταση,  αλλά  εύχονται  το  ναυάγιό  της.  Αυτή  είναι  η 

χριστιανική αγάπη τους και  ο πατριωτισμός τους».  Ανάμεσα στα άλλα 

μέτρα  που  πήρε  το  Βατικανό  σε  βάρος  των  επαναστατημένων 

Ελλήνων,  ήταν  και  τα  εξής:  Ζητούσε  να  μη  χορηγούνται  θεωρήσεις 

(vizes)  εισόδου  και  παραμονής  Ελλήνων  προσφύγων  στην  παπική 

επικράτεια,  για  να  μην  επιτύχουν  βοήθεια  οικονομική  είτε  με 

συμμετοχή  προσήλυτων  στον  αγώνα  της  απελευθέρωσης.  Τι  να 

πρωτοθαυμάσει  κανείς  από  την  τόση  «μεγαλοψυχία»  και  τη 

«χριστιανική  αγάπη»,  την  «πατρική»,  της  ηγεσίας  μιας  Εκκλησίας  με 

κρατική υπόσταση! Έδινε οδηγίες  στους «υπηκόους του» να μην μπει 

κανείς  κατατρεγμένος  Έλληνας  στην  επικράτειά  του  και  ζητήσει 

βοήθεια.  Αυτή ήταν η ευλογία του! Αυτό είναι το ΒΑΤΙΚΑΝΟ!

Τέλος,  έληξαν  οι  εργασίες  του  συνεδρίου  της  Βερόνας  στις  2 

Δεκέμβρη  1822  με  την  κατάρα  ότι  η  Ελληνική  Επανάσταση  ήταν 

«ασύνετη»  και  γι ’  αυτό  καταδικαζόταν  ως  ενέργεια  «εγκληματική», 

καθώς  θεωρήθηκε  ως  ανατρεπτική  της  «καθεστηκυίας»  τάξης  και 

ισορροπίας.  Έτσι  η  επίσημη  Ευρωπαϊκή  Διπλωματία  εθελοτυφλούσε 

μπροστά σ’ ένα πρόβλημα υπαρκτό,  παραβλέποντας με τρόπο κυνικό 

τις  επίμονες  διακηρύξεις  των  Ελλήνων,  που  τόνιζαν  με  λόγους 

πύρινους  και  πράξεις  αυτοθυσίας  και  ολοκαυτώματα  ότι  ο 

συνεχιζόμενος  αγώνας  τους  είναι  εθνικοαπελευθερωτικός  και  όχι 

κοινωνικοανατρεπτικός.
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Φως  άπλετο  έριχνε  στο  ερεβώδες  τούνελ  της  Ευρωπαϊκής 

Διπλωματίας  η  ευγενική  μορφή  του  τότε  διαδόχου  και  κατόπιν 

βασιλιά  της  Βαυαρίας  Λουδοβίκου  Α΄,  πατέρα  του  Όθωνα,  του 

πρώτου  βασιλιά  της  Ελλάδας.  Ένθερμος  φιλέλληνας  και 

διανοούμενος  έγραψε  κάποτε:  «Καλύτερα  Έλληνας  πολίτης  παρά 

διάδοχος του θρόνου» . Βοήθησε πολύ την ελληνική υπόθεση.

Μετά  τη  Βερόνα  αρχίζει  σταδιακά  η  διάλυση  της  Ιεράς 

Συμμαχίας  και  η  απομόνωση  του  μισάνθρωπου  Μέττερνιχ.  Το 

άνοιγμα θα κάνει  η Ρωσία με  την κήρυξη της ουδετερότητας  απέναντι 

στους  εμπολέμους  Έλληνες  και  Τούρκους  και  θα  ακολουθήσει  η 

Αγγλία  με  την  μεταστροφή  της  εξωτερικής  πολιτικής  της,  όταν  ο 

φιλότουρκος  Κάστλερηγκ,  υπουργός  των  εξωτερικών  της  χώρας, 

κηρυγμένος  εχθρός  της  Ελληνικής  Επανάστασης,  αυτοκτόνησε  και 

έγινε  υπουργός  ο  πολιτικός  αντίπαλός  του  –  φιλελεύθερος  Γεώργιος 

Κάνιγκ. 

Η  Αγγλορωσσική  αντίθεση  πάνω  στο  Ελληνικό  ζήτημα  θα 

καταλήξει  σε  Αγγλορωσσική  προσέγγιση  στο  ίδιο  θέμα  και  η 

αυτονομία  και  τελικά  η  ανεξαρτησία  της  Ελλάδας  δεν  θα  αργήσει  για 

πολύ  ακόμη  χρόνο.  Ενώ  η  αφαίμαξη  του  αγωνιζόμενου  και  άμαχου 

πληθυσμού  συνεχιζόταν με  τον ίδιο  ρυθμό.  Η Ευρώπη συνταράχθηκε 

από  το  δράμα  και  την  ομαδική  θυσία  των  Ελεύθερων 

πολιορκημένων  του  Μεσολογγίου.  Οι  διπλωματικές  διεργασίες  και 

συνεργασίες  επιταχύνονται.  Οι  Μεγάλες  Δυνάμεις,  Ρωσία  και  Αγγλία, 

προσεγγίζουν  και  τη  Γαλλία  και  το  ένα  πρωτόκολλο  διαδέχεται  το 

άλλο.  Τώρα  «οι  προστάτιδες»  Μεγάλες  Δυνάμεις  της  Ευρώπης,  που 

διαχειρίζονται  το  Ελληνικό  Ζήτημα,  θα  συγκρουστούν  στο  Ναβαρίνο 

τον  Οκτώβρη  του  1827  και  θα  συντρίψουν  στη  ναυμαχία,  που  θα 
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ακολουθήσει,   τον  Ιμπραήμ,  που  σχεδόν  κόντεψε  να  καταπνίξει 

ολοσχερώς  την  Επανάσταση.  Οι  ναύαρχοι  του  συμμαχικού  στόλου, 

Κόδριγκτον,  Χέυδεν  και  Δεριγνί  χάρηκαν  πολύ  για  τη  νίκη  του 

Χριστιανικού  κόσμου  ενάντια  στο  Μουσουλμανικό  με  την  ολοσχερή 

καταστροφή  του  τουρκοαιγυπτιακού  στόλου.  Όλος  ο  Χριστιανικός 

κόσμος  αισθάνθηκε  αγαλλίαση  και  ανακούφιση.  Πρόκειται  για  τη 

δεύτερη  μεγάλη  νίκη  του  ενάντια  στον  Ασιατικό  δεσποτισμό  μετά  τη 

νίκη  του  στην  περιβόητη  ναυμαχία  του  Lepanto  (Ναυπάκτου  1571). 

Όλοι  οι  Έλληνες  και  οι  Φιλέλληνες  πανηγυρίζουν  από  χαρά  και 

δοξάζουν  το  ΘΕΟ  για  την  απροσδόκητη  έκβαση  του  διπλωματικού 

παιχνιδιού. Τα συναισθήματα ποικίλλουν.

Οι  «Προστάτιδες»  Δυνάμεις  βέβαια  θα εκφράσουν τις  ανησυχίες 

τους  όχι  φυσικά από αγάπη προς την Ελλάδα,  αλλά για  το  ποια από 

αυτές  θα  έχει  το  προβάδισμα  της  επιρροής  στο  νευραλγικό  αυτό 

χώρο της Μεσογείου, με αντικρουόμενα συμφέροντα. 

  Εκείνος  όμως  που  στενοχωρήθηκε  πάρα  πολύ  από  την  αίσια 

έκβαση  των  πραγμάτων  ήταν  ο  Μέττερνιχ,  που  λυπήθηκε  για  την 

«τρομακτική  καταστροφή»  του  φίλου  του  σουλτάνου.  Και  το  αφεντικό 

του,  ο  αυτοκράτορας  της  Αυστρίας  Φραγκίσκος,  χαρακτήρισε  την 

ενέργεια  των  τριών  ναυάρχων  «δολοφονία» .  Τι  να  περίμενε  κανείς 

από  αυτούς;  Αυτοί  ήταν  οι  πατριάρχες  του  ανθελληνισμού  και 

μισελληνισμού.  Ο  Μέττερνιχ  αρνήθηκε  τελικά  κάθε  συνεργασία  με 

την Αγγλία,  Γαλλία και  Ρωσία πάνω στο Ελληνικό Ζήτημα, γιατί  αυτός 

εξακολουθούσε να θεωρεί  τους Έλληνες αντάρτες . έδειχνε μάλιστα 

την  χαιρεκακία  του  ευχόμενος  να  ναυαγήσουν  όλες  οι 

διαπραγματεύσεις  στη  Συνδιάσκεψη  του  Λονδίνου  και  καλούσε  το 

σουλτάνο  της  Τουρκίας  να  πατάξει  την  ανταρσία  των  μαχόμενων 
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Ελλήνων.  Αλλά  και  ο  βασιλιάς  της  Αγγλίας,  ο  Γεώργιος  Δ΄  εξέφρασε 

τη  λύπη  του  για  τη  συμμετοχή  του  αγγλικού  στόλου  ενάντια  στον 

προαιώνιο  σύμμαχο  της  Αγγλίας,  το  σουλτάνο  της  Τουρκίας.  Άραγε 

αυτοί  δάκρυσαν  καθόλου  για  τις  χιλιάδες  των  θυμάτων  του  άμαχου 

πληθυσμού  της  Ελλάδας  στις  σφαγές  της  Χίου,  Μεσολογγίου  κλπ;;; 

Οι  «Προστάτιδες Δυνάμεις»  θα συνεργασθούν και θα βοηθήσουν τον 

κυβερνήτη  Ιωάννη  Καποδίστρια,  ο  οποίος  έχοντας  κύρος  διεθνές  και 

εξαιρετικές  ικανότητες  έφερε  το  Ελληνικό  ζήτημα  σε  πρώτη  θέση 

μέσα στην ευρωπαϊκή διπλωματική κονίστρα.

Τέλος  η  Ελλάδα  ελευθερώνεται  και  με  το  πρωτόκολλο  του 

Λονδίνου  στις  22   Γενάρη  (3  Φλεβάρη)  1830 ,  αναγνωρίζεται  η 

πολιτική  ανεξαρτησία  της.  Το  πρωτόκολλο  υπογράφεται  από  τους 

υπουργούς  εξωτερικών  των  τριών  αντίστοιχα  εταίρων  Άμπερντην 

Αγγλίας,  Μοντμορανσύ  Γαλλίας  και  Λιέβεν  Ρωσίας.  Τέλος  πάντων, 

ύστερα  από  πολυετείς  διπλωματικές  συζητήσεις,  κλείνει  εδώ  το 

ενοχλητικό  (για  την  Ευρωπαϊκή  Διπλωματία)  Ελληνικό  Ζήτημα  με 

οριστική  διευθέτησή  του.  Γι ’  αυτό  στο  «Συμπέρασμα»  του 

Πρωτοκόλλου η μια Δύναμη έδινε  τα  συγχαρητήριά της στην άλλη για 

την ευνοϊκή επίτευξη του «κλεισίματος»  του ελληνικού προβλήματος.

Η Ελληνική  Επανάσταση,  που ξεκίνησε  πριν  από  εννέα  χρόνια, 

τερματίζεται . ο  αγώνας  των  προγόνων  μας  μετά  από  τόσες  θυσίες, 

δεινοπαθήματα  και  ολοκαυτώματα  δικαιώνεται . η  ΕΛΛΑΔΑ  μας ,  η 

πονεμένη  μητέρα  όλων των ΕΛΛΗΝΩΝ, γράφτηκε  στον  κατάλογο  των 

ελεύθερων κρατών της Γης.  Τώρα αρχίζει  ο  ελεύθερος  πολιτικός βίος 

του  έθνους  μας,  το  οποίο  επίσημα  συνυπάρχει  μέσα  στην 

Κοινωνία των Ελευθέρων Εθνών.
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Σ’   όλους  αυτούς,  Έλληνες   και  Φιλέλληνες,  οι  οποίοι  με  τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας 

και  έβαλαν  το  λιθαράκι  τους  για  την  ίδρυση  ανεξάρτητου  Ελληνικού 

Κράτους, οφείλουμε τιμή και δέος.
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ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Φιλελληνισμός  υπήρξε ένα κίνημα που, μπορούμε να πούμε, 

δε γνώρισε τοπικά και  κοινωνικά ούτε θρησκευτικά και  φυλετικά όρια. 

Ο  ενθουσιασμός  για  την  εξέγερση  των  Ελλήνων  προς  ανάκτηση  της 

ανεξαρτησίας  τους  ήταν  σαν  ένα  τεράστιο  κύμα,  που  κατέκλυσε  όχι 

μόνο την Ευρώπη,  αλλά τόσο τη  μακρινή  Αμερική  όσο και  τη  μακρινή 

Ανατολή.  Συνεπήρε  τις  καρδιές  όχι  μόνο  των  καλλιεργημένων 

διανοητών  και  ευαίσθητων  ποιητών  και  καλλιτεχνών,  αλλά  και  των 

σκληροτράχηλων  στρατιωτικών  και  αστυνομικών,  ακόμη  και  μερικών 

βασιλιάδων,  όπως  π.χ.  ο  Λουδοβίκος  Α΄  του  γερμανικού  κρατιδίου 

της  Βαυαρίας,  ο  πατέρας  του  πρώτου  βασιλιά  της  Ελλάδας,  του 

Όθωνα,  όπως έχω προαναφέρει.  Η φυσική  θέση των τελευταίων ήταν 

ανάμεσα  σ’  εκείνους  που  καταδίκαζαν  τα  εθνικοαπελευθερωτικά 

κινήματα,  που είχαν ξεσπάσει  τότε στην Ευρώπη, ανάμεσα στα οποία 

εντάσσονταν και  η Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Οι  ρίζες  του  κινήματος  αυτού,  του  Φιλελληνισμού,  βαθαίνουν 

πολύ  στο  χρόνο . θα  τις  αναζητήσουμε  στο  β΄  μισό  του  15 ο υ αιώνα, 

περίοδος  πρώιμης  Αναγέννησης.  Εδράζεται  στις  ιδέες  του 

Ανθρωπισμού,  κίνημα που προκάλεσαν με  τη  φυγή τους στη  Δύση  οι 

λόγιοι  της  Χριστιανικής  Ανατολής  στα  δύσκολα  χρόνια  πριν  και 

μετά  την  Άλωση  της  Κωνσταντινούπολης  από  τους  Τούρκους.  Αυτοί 

με  τις  πλατωνικές  και  αριστοτελικές  διδασκαλίες  τους  (προσωπική 

ελευθερία,  δικαιώματα,  διάκριση  των  εξουσιών  κλπ)  και  με  τις 

βιβλιοθήκες  τους  που  μετέφεραν  εκεί ,  ξύπνησαν  τους  Ευρωπαίους 

από  το  Μεσαιωνικό  λήθαργό  τους,  ενώ  τώρα  ο  Ελληνισμός, 

βυθισμένος  στα  σκοτάδια  της  απαιδευσίας,  αργοσβήνει  κάτω  από  το 
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φοβερό γιαταγάνι  του αλλόθρησκου δυνάστη και  με την αφαίμαξη του 

παιδομαζώματος.  Οι  Ευρωπαίοι  με  το  ξύπνημά  τους  θάμπωσαν  από 

τη  σοφία  των Αρχαίων προγόνων μας,  των οποίων τα  συγγράμματα  -

με  την  εφεύρεση  της  τυπογραφίας-  διαδόθηκαν  σε  όλη  την  Ευρώπη. 

Μελέτησαν  και  σπούδασαν  τη  φιλοσοφία,  την  ιστορία,  τη  ρητορική, 

την  ποίηση  των  Ελλήνων  και  γνώρισαν  την  κλασική  τέχνη  τους. 

Έλληνες  δίδαξαν  σε  πανεπιστήμιά  τους.  Οι  Ευρωπαίοι 

αναγεννήθηκαν  και  αναβαφτίσθηκαν  μέσα  στην  κολυμβήθρα  του 

πνεύματος  της  Ελληνικής  γνώσης  και  σοφίας.  Φωτισμένοι  από  το 

αθάνατο  ελληνικό  πνεύμα  και  κάλλος  της  ΦΥΛΗΣ  μας  προχώρησαν 

στην  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  κάνοντας  μια  πολύ  απότομη  στροφή  προς  την 

αρχαιότητα . έτσι  δημιούργησαν  και  άφησαν  και  αυτοί  τα  μεγάλα, 

περίλαμπρα  έργα  τους,  μιμούμενοι  ή  αντιγράφοντας  πολλές  φορές 

τα έργα των Αρχαίων προγόνων μας. 

Η  Αναγέννηση  συμπληρώνεται  και  ολοκληρώνεται  με  την 

ανάπτυξη των θετικών επιστημών, τα θεμέλια των οποίων ανίχνευσαν 

στα  συγγράμματα  των Αρχαίων προγόνων μας.  Ακολουθεί  η  πολιτική 

και  η  αισθητική  αναγέννηση  των  Ευρωπαίων  με  τα  κινήματα  του 

Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού.

Αυτά είναι  τα  θεμέλια  του Φιλελληνισμού:  ο Ανθρωπισμός,  ο 

Διαφωτισμός  και  ο  Ρομαντισμός.  Στα  μεγάλα ιδανικά  δώσαμε  μεγάλη 

αξία  και  ακούραστα  και  απλόχερα  τα  προσφέραμε  σε  όλη  την 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  σε  μας  εμπιστεύθηκε  πάλι  αυτήν  την 

αποστολή,  την αφύπνιση και  διαφώτιση της ανθρωπότητας,  όπως και 

στους  αρχαίους  χρόνους.  Είμαστε  οι  φωτοδότες  της 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.  Έχουμε επίγνωση και γι ’  αυτό είμαστε περήφανοι. 
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Αλλά  και  οι  Ευρωπαίοι  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  έχουν  επίγνωση  της 

μεγάλης  αυτής  προσφοράς  μας  στον  κόσμο,  γιατί  θεωρούν  ότι  είναι 

συγκληρονόμοι  του  αθάνατου,  ακατάλυτου  και  αιώνιου  εκείνου  του 

μεγάλου  και  ανυπέρβλητου  κλασικού  πολιτισμού . τούτου  μνήμονες 

όντες  και  τιμής  ένεκεν,  ευγνωμονούντες  πρόσφεραν  πολλά  και 

πολλοί μάλιστα έπεσαν για την Ελληνική υπόθεση.
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ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟ 1821

Το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ της εποχής – 

τι έγραφαν οι εφημερίδες τότε.

Για  τον  ξένο  τύπο  η  Ελληνική  Επανάσταση  ήταν ένα  σημαντικό 

και  πολύ  σπουδαίο  γεγονός  μέσα  σε  μια  αλυσίδα  παρόμοιων 

κινημάτων,  που  δονούσαν  τότε  την  ΕΥΡΩΠΗ  και  γενικότερα  όλο  τον 

πολιτισμένο  κόσμο.  Θα  έχει ,  γι ’  αυτό  το  λόγο,  την  ένθερμη 

συμπαράστασή  του.  Έτσι,  θα  αναφερθούμε  π.χ.  σε  ένα  μικρό 

απάνθισμα  από  θετικές  γνώμες  δημοσιογράφων  του  Παρισιού  για 

τον αγώνα και  τα δεινοπαθήματα των προγόνων μας κατά τη διάρκεια 

της  άνισης  πάλης  με  το  πανίσχυρο  Οθωμανικό  κράτος.  Ο  μικρός 

Δαυίδ ενάντια  στον «αήττητο» Γολιάθ.  Ο Διγενής παλεύει  με το χάρο. 

Οι  Ευρωπαίοι  Φιλέλληνες,  όταν  διαβάζουν  λυπητερές  ειδήσεις  για 

ήττες,  σφαγές  και  ολοκαυτώματα  των  ξεσηκωμένων  Ελλήνων, 

συγκινούνται  βαθιά,  ριγούν  και  κλαίνε.  Κι  όταν  οι  ειδήσεις  που 

φτάνουν  είναι  ευχάριστες,  ενθουσιάζονται  και  χαίρονται  βαθιά  μέσα 

στην ψυχή τους. 

 Και  στις  δυο  περιπτώσεις  τα  γεγονότα  στην  Ελλάδα 

φουντώνουν  και  πυκνώνουν  το  κίνημα  του  Φιλελληνισμού.  Είχε 

πολλούς  φίλους  η  Επανάσταση,  είχε  όμως  και  τους  πολεμίους  της. 

Αλλά σε αυτούς απάντησε αποστομωτικά η ΙΣΤΟΡΙΑ.
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Γαλλικός  τύπος:  Η εφημερίδα  «Courrier  Francais»  στις  15  Ιουλίου 

1821 γράφει:  «Η πέννα αρνείται  να περιγράψει τις φοβερές και άγριες  

σφαγές,  που  διατάχθηκαν  εναντίον  των  επαναστατημένων  Ελλήνων 

κάτω  από  τα  μάτια  της  Ευρώπης.  Τέτοιες  φρικτές  σκηνές  δεν 

αναφέρει σε καμιά εποχή η ιστορία.  Ξεπερνούν σε ωμότητα ακόμη και  

τις  μεγαλύτερες  βαρβαρότητες  του  Αττίλα ,  του  Τσέγκις  Χαν  και  του 

Ταμερλάνου.  Ένας  πόλεμος  μέχρι  θανάτου  έχει  εξαπολυθεί  ενάντια 

στη  θρησκεία  του  Χριστού  και  ενάντια  στον  ευρωπαϊκό  πολιτισμό  και  

ενώ  οι  Μεγάλες  Δυνάμεις  θα  μπορούσαν  να  ανακόψουν  αυτόν  τον  

ποταμό του αίματος, μένουν απαθείς…».

Η  «Constitutionnel»  στις  30  Ιουλίου  1821  γράφει:  «Τα 

γεγονότα  που  συμβαίνουν  στην  Ελλάδα  προκαλούν  το  παγκόσμιο  

ενδιαφέρον.  Ένας λαός,  που γνώρισε αιώνες ολόκληρους τη σκλαβιά,  

παλεύει σήμερα με ενθουσιασμό και θάρρος, με αυταπάρνηση, για την  

ελευθερία  του.  Ο  λαός  αυτός  δεν  ξέχασε  ποτέ  την  παλιά  του  δόξα.  

Εχει το δίκαιο με το μέρος του, και το δίκαιο πάντοτε θριαμβεύει».

Η «Constitutionnel»  στις 31 Αυγούστου 1821 γράφει:  «…Τώρα 

και  δυο  μήνες  η  Ευρώπη  περιμένει  να  ξεσπάσουν  μεγάλα  γεγονότα 

στην  Ανατολή.  Οι  αρχαίοι  αυτοί  τόποι,  με  τους  οποίους  είναι  

συνδεδεμένες  τόσες  λαμπρές  αναμνήσεις,  που  έθρεψαν  τη 

χαριτωμένη και  πομπώδη μυθολογία,  που  γέννησαν και  έθρεψαν το 

χριστιανισμό ,  που  αποτέλεσαν  το  λίκνο  της  φιλοσοφίας  –  μπορούν  

σήμερα  να  ελπίζουν  ότι  θα  αποκτήσουν  την  ελευθερία  τους  και  την  

ανεξαρτησία  τους.  Ποια  γενναία  καρδιά,  ποια  ευγενική  ψυχή  δε  θα 

ευχόταν να νικήσουν οι Έλληνες στο μεγάλο αγώνα που ανέλαβαν!» .

Η  «La  Quotidienne»  στις  5  Σεπτέμβρη  1821  γράφει:  «…Το 

παρελθόν  τους,  η  θρησκεία  τους,  όλα  συνηγορούν  υπέρ  των  
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Ελλήνων. Ο λαός αυτός, που γνώρισε άλλοτε τη δόξα και την ευτυχία,  

στενάζει  σήμερα  κάτω  από  το  ζυγό  μερικών  πασάδων.  Ποιος  μπορεί  

να  μείνει  αδιάφορος  μπροστά  σε  τόσα  δεινά;  Ποιος  θα  τολμούσε  να 

καταφερθεί  ενάντια  στους  Έλληνες,  γιατί  πήραν  τα  όπλα  και  ζητούν  

να αποτινάξουν τις αλυσίδες τους;» .

Και  αργότερα  η  εφημερίδα  «Courrier  de  France»  στις  13 

Αυγούστου  1824  γράφει:  «…Αν  οι  δυστυχισμένοι  Έλληνες 

εξοντωθούν,  στους  Χριστιανούς  της  Ευρώπης  θα  το  χρωστάνε .  

Χριστιανοί  μεταφέρουν τα στρατεύματα του Καπετάν πασά.  Χριστιανοί  

πουλάνε  καράβια  στο  Μεχμέτ  Αλή  πασά  της  Αιγύπτου.  Είναι  η 

πολιτική  της  χριστιανικής  Ευρώπης  να  παραδίδει  τους  Έλληνες 

στους μουσουλμάνους δημίους τους» .

Τέλος,  η  εφημερίδα  «Tablettes  Universelles»  γράφει  τον 

Ιούνιο  1825:  «Φθάσαμε,  άραγε,  σε  μια  από  τις  μεγάλες  περιόδους 

που  αποτελούν  σταθμό  στην  ιστορία  της  ανθρωπότητας;  Η  δουλεία 

των  Ελλήνων,  που  χρονολογείται  από  τότε  που  οι  Οσμανλήδες  

κατέλαβαν  την  Κωνσταντινούπολη,  βρίσκεται  στο  τέρμα  της;  Θα 

ξαναδούμε,  στις  μέρες  μας,  τη  σημαία  της  αναστημένης  Ελλάδας  να 

κυματίζει  πάνω στους πύργους της Κωνσταντινούπολης και  το μεγάλο  

τζαμί  αυτής  της  πόλης  να  ξαναγίνεται  ο  ναός  της  Αγίας  Σοφίας;  Θα 

έχουμε  την ευτυχία,  πριν  κατεβούμε στον  τάφο,  να δούμε  την Ελλάδα 

ελεύθερη  και  τους  Τούρκους  να  ξαναγυρίζουν  στην  ΑΣΙΑ,  απ’  όπου 

ξεκίνησαν  πριν  από  αιώνες;  Το  ευχόμαστε  με  όλη  μας  την 

καρδιά…  ».
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

χαιρετίζουν με ενθουσιασμό την Επανάσταση 

των Ελλήνων 

(από τη Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, 

Πολωνία, Ρωσία, Σουηδία, Πορτογαλία)

Οι  Γερμανοί  αντιπροσωπεύθηκαν  ίσως  πλουσιότερα,  στις 

τάξεις  των  Φιλελλήνων,  από  κάθε  άλλο  έθνος . ο  φιλελληνισμός  τους 

ήταν  ιδιαίτερα  χρωματισμένος  από  την  έντονη  αρχαιολατρεία  τους. 

Χαρακτηριστική  είναι  μια  επιστολή  που  έστειλαν  επτά  έγκριτοι 

πολίτες του Κάσσελ,  μεταξύ των οποίων και  ο δήμαρχος της πόλης, 

σε αξιωματούχο της Επαναστατημένης Ελλάδας.

Διαβάζουμε:

«Κύριε,  οι  υπογεγραμμένοι  φιλέλληνες  σπεύδουμε  να 

επωφεληθούμε  από  την  ευκαιρία  της  αναχώρησης  του 

αντισυνταγματάρχη  Ντε  Λωναί,  ο  οποίος  επιστρέφει  στην  Ελλάδα,  

για  να  απευθύνουμε  στην  Υψηλότητά  σας  τη  ζωηρή  και  ειλικρινή  

αφοσίωσή  μας  στη  δίκαιη  υπόθεση  των  Ελλήνων  και  να  σας  

διαβεβαιώσουμε  ότι,  ενώνοντας  τα  αισθήματά  μας  με  τα  αισθήματα 

100.000  Γερμανών ,  θαυμάζουμε  τα  ανδραγαθήματα  του  Έθνους  σας 

και  αναπέμπουμε  στον  ΚΥΡΙΟ  τις  φλογερότερες  ευχές  μας,  για  να  

δούμε  την  ιερή  γη  της  Ελλάδας,  που  είναι  το  λίκνο  των  τεχνών,  των 

γραμμάτων  και  των  επιστημών,  απελευθερωμένη  από  την  παρουσία 

των  βαρβάρων  εχθρών  της  θρησκείας  μας,  κάτω  από  το  ζυγό  των  
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οποίων  η πατρίδα  του  Μιλτιάδη  και  του  Λεωνίδα  στενάζει  εδώ  και  

τόσους αιώνες.

 »  Τα  βλέμματά  μας,  τα  αισθήματά  μας  και  οι  πόθοι  μας  

κατευθύνονται,  και  μάλιστα  είναι  προσηλωμένα,  στη  χώρα  εκείνη,  

στην  οποία  οφείλουμε  ουσιαστικά  τον  πολιτισμό  μας  και  

πληροφορούμεθα με το μεγαλύτερο ενθουσιασμό τα κατορθώματα των 

ελληνικών  όπλων.  Επικαλούμεθα  το  Ανώτατο  Ον  να  δώσει  το 

θρίαμβο  στο  γενναίο  αυτό  έθνος  και  να  του  χαρίσει  την  ελευθερία 

και την ειρήνη.

»  Δεχθείτε,  παρακαλούμε,  Κύριε,  τη  βεβαίωση  της  εξαιρετικής  

εκτίμησής  μας,  με  την  οποία  έχουμε  την  τιμή  να  περιβάλλουμε  την 

Υψηλότητά σας»

(υπογράφουν)  Οι  ταπεινοί  υπηρέτες  σας  :  Χ.  

Σλόσεμπουργκ  –  δήμαρχος  της  πόλης  Κάσσελ,  Τσ.  Γκ.  Γκριμ  –  

καθηγητής,  Γκ.  Σραίτερ  –  αρχειοφύλακας  και  πάρεδρος  στην 

Αντιβασιλεία της επαρχίας της Έσσης,  Τσ.  Λ.  Κόλμαν – υπουργός και  

εκπαιδευτικός,  Τσ.  Ε.  Χάλαϊχ  –  εργοστασιάρχης,  Τ.  Μ.  Χάμπιχ  –  

εργοστασιάρχης,  Έρνεστ  –  σύμβουλος  της  Συνόδου  και  πρώτος  

ιεροκήρυκας της Κοινότητας.

Κάσσελ, 1η Απρίλη 1823.

Στη  Γερμανία  φιλελληνικό  πνεύμα  παρατηρείται  από  τα  χρόνια 

της  Μεταρρύθμισης  του  Λουθήρου . ξεκινάει  σαν  αρχαιολατρεία  και 

σταδιακά θα εκδηλωθεί  και  σαν συμπάθεια  προς τους  Νεοέλληνες,  οι 

οποίοι  με  τα  κατορθώματά  τους  παρουσιάζονταν  στη  συνείδηση  των 

Γερμανών σαν αντάξια τέκνα των προγόνων τους.  Έτσι  θα φουντώσει 

το  φιλελληνικό  κίνημα,  ιδιαίτερα  μετά  την  ηρωική  πτώση  του 
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Μεσολογγίου,  γεγονός  χωρίς  προηγούμενο  στην  παγκόσμια  ιστορία, 

που  συγκίνησε  ακόμη  και  την  παγερή  μισελληνική  καρδιά  του 

Μέττερνιχ  και  την  καρδιά  του  τουρκόφιλου  Γκεντζ,  και  αυτός  ο 

φιλελληνικός  ενθουσιασμός  θα  γίνει  γενικός . «θρησκεία  της 

νεότητας και  του γήρατος»  κατά την έκφραση του  Άγγλου ιστορικού 

Mendelsohn–Bartholdy.  Παρά  την  αυστηρή  λογοκρισία  και  τα  άλλα 

απαγορευτικά  μέτρα  των  διαφόρων  κυβερνήσεων,  πολλοί  άνθρωποι 

των  γραμμάτων  και  της  τέχνης  υψώνουν  τη  φωνή  τους,  για  να 

υποστηρίξουν  την  ελληνική  υπόθεση,  όπως  καθηγητές 

πανεπιστημίου,  ποιητές  και  μουσουργοί  (Γκαίτε,  Μίλερ,  Μπετόβεν, 

Βάγκνερ).

Παράλληλα  ιδρύονται  φιλελληνικά  σωματεία  και  συλλέγονται  με 

εράνους  χρήματα  για  τους  αγωνιστές  της  Ελλάδας.  Οι  Φιλέλληνες 

της  Στουτγάρδης  από  το  Μάρτη  του  1821  ως  το  Φλεβάρη  του  1823 

συγκέντρωσαν  30.000  φιορίνια.  Ο  γνωστός  ομηριστής-γηραιός 

καθηγητής της κλασικής φιλολογίας - Johann Voss  πρόσφερε για τον 

Αγώνα  μας  το  ποσό  των  1.000  φιορινιών.  Μεγάλη  δραστηριότητα 

παρουσιάζουν  και  άλλα  φιλελληνικά  κέντρα,  όπως  η  Δρέσδη,  το 

Breslau,  το  Dόsseldorf,  η  Χαϊδελβέργη,  η  Φραγκφούρτη  και  το 

Βερολίνο.

Σπουδαίος φιλέλληνας ήταν και  ο  βασιλιάς  της  Βαυαρίας,  όπως 

έχω  προαναφέρει,  ο  Λουδοβίκος  ο  Α΄ ,  ποιητής  ο  ίδιος  και  λάτρης 

της  κλασικής  αρχαιότητας,  όταν  ανέβηκε  στο  θρόνο  το  1825,  έκανε 

την  πρωτεύουσά  του,  το  Μόναχο,  κέντρο  του  φιλελληνισμού  της 

Γερμανίας.  Θα συλλέξει  και  θα  στείλει  στην  επαναστατική  κυβέρνηση 

της  Ελλάδας  150.000  φράγκα  και  μετά  τη  διακήρυξη  της 

ανεξαρτησίας  της  χώρας  δέχθηκε  με  αγαλλίαση  να  στείλει  τον 
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ανήλικο  γιο  του,  το  δευτερότοκο  Όθωνα ,  βασιλιά  για  το  θρόνο  της 

Ελλάδας,  συνοδευόμενο  από  μια  τριμελή  Αντιβασιλεία  στα  τέλη 

του  1832 ,  ενώ  σώμα  εθελοντών αξιωματικών  και  υπαξιωματικών  του 

Βαυαρικού  στρατού  με  επικεφαλής  το  συνταγματάρχη  Heideck  είχε 

σταλεί  ήδη νωρίτερα.

Η  ζωή  γενικά  των  Γερμανών  είχε  επηρεασθεί  πάρα  πολύ  από 

τον  αγώνα  των  Ελλήνων.  Πολλοί  κατέβηκαν  στην  πολύπαθη  Ελλάδα 

να συμπολεμήσουν με τους Έλληνες ενάντια στους  Τούρκους.

Σπουδαίος  πολεμιστής  υπήρξε  ο  Γερμανός  στρατηγός 

Normann.  Συγκρότησε  λόχο  από  52  αξιωματικούς  Γερμανούς  και 

αποβιβάστηκε στη  Μεσσηνία –στο Νεόκαστρο-  το Φλεβάρη του  1822. 

Όρκισε  τους  άνδρες  του  στην  εκκλησία  της  Πύλου και  τέθηκε  υπό τις 

διαταγές  του  Αλεξάνδρου  Μαυροκορδάτου.  Πολεμώντας  γενναία 

επικεφαλής των φιλελλήνων στη μάχη του Πέτα (1822) τραυματίσθηκε 

και  πέθανε  αργότερα  στο  Μεσολόγγι.  Ο  Έλληνας  ιστορικός  της 

Επανάστασης  Φωτάκος  γράφει:  «Οι  Γερμανοί  υπήρξαν  οι  

ειλικρινέστεροι  και  αφιλοκερδέστεροι  φίλοι  της  Ελλάδας» .  Ακόμη  και 

στα  διαβατήριά  τους  ήταν  γραμμένα  τα  εξής:  «Θεέ,  σώσε  την 

Ελλάδα!  Αναχωρεί  ο  ….  (όνομα,  επώνυμο,  πατρίδα  του  φιλέλληνα) 

στην  ΕΛΛΑΔΑ,  να  αγωνισθεί  με  τους  αδελφούς  Έλληνες,  για  να 

απελευθερώσει  την  πατρίδα  του  Επαμεινώνδα,  του  Θεμιστοκλή  και  

των άλλων Ελλήνων».

Ο  φιλελληνισμός  βρήκε  επίσης  γόνιμο  έδαφος  και  στην 

Ελβετία.  Οι  δημοσιογράφοι  που δημοσίευαν λεπτομερείς  περιγραφές 

των  μαχών,  οι  ιεροκήρυκες  που  καλούσαν  τους  πιστούς  να 

ενισχύσουν με  κάθε  τρόπο τους  μαχόμενους  χριστιανούς  Έλληνες,  οι 

ιερείς  που  προσεύχονταν  στις  εκκλησίες  για  την  ευόδωση  του 
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ελληνικού  αγώνα,  οι  ποιητές  που  εγκωμίαζαν  τους  ηρωισμούς  των 

Ελλήνων,  δεν  άργησαν  να  ανάψουν και  εδώ  τη  φλόγα  του 

Φιλελληνισμού.

Στη  Βέρνη  και  σε  άλλες  27  πόλεις  της  Ελβετίας  είχαν  συσταθεί 

φιλελληνικές  επιτροπές.  Από  τη  Ζυρίχη  ξεκίνησε,  για  να  πολεμήσει 

στην  Ελλάδα,  ο  Johann  Meyer ,  o  συντάκτης  της  εφημερίδας  του 

Μεσολογγίου  «Ελληνικά  χρονικά».  Εκεί  οργάνωσε  νοσοκομείο  80 

κλινών  και  φαρμακείο,  για  να  απαλύνει  τον  πόνο  των  Ελλήνων  και 

βρήκε ηρωικό θάνατο κατά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. 

Λίγο πριν από το  τραγικό τέλος της πολιορκίας και  της ηρωικής 

αντίστασης  της  μαρτυρικής  αυτής  πόλης,  που  πολύ  σωστά  λέγεται 

«Ιερά  Πόλις  του  Μεσολογγίου»,  είχε  δημοσιευθεί  στην  αγγλόφωνη 

εφημερίδα  του  Παρισιού  «Gallignani’s  Messenger»  η  ακόλουθη 

ανταπόκριση,  γραμμένη  από  το  μεγάλο  αυτό  άνδρα . αυτή  ήταν  η 

τελευταία  πράξη  του  δράματος  του  Μεσολογγίου . η  φωνή  της  πέννας 

του Γιάννη Μάγερ εσίγησε,  όταν οι  οβίδες των τουρκαλβανών και  των 

τουρκοαιγυπτίων,  των  πολιορκητών  Ρεσίτ  πασά  (Κιουταχή)  και 

Ιμπραήμ  κατέστρεψαν  το  τυπογραφείο  της  εφημερίδας  του  (Απρίλης 

1826). 

Διαβάζουμε λοιπόν:

«Καταντήσαμε  σε  τέτοια  μεγάλη  ανάγκη,  ώστε  να  τρώμε  τα  πιο 

ακάθαρτα  ζώα  και  να  υποφέρουμε  όλα  τα  φριχτά  αποτελέσματα  της 

πείνας  και  της  δίψας.  Η  ασθένεια  αυξάνει  ακόμη  περισσότερο  τα  

δεινοπαθήματά  μας.  Χίλια  εφτακόσια  σαράντα  αδέλφια  μας  πέθαναν 

και  περίπου  εκατό  χιλιάδες  σφαίρες  κανονιών  και  βόμβες,  που  

έπεσαν  από  το  εχθρικό  στρατόπεδο,  κατεδάφισαν  τους  προμαχώνες  
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μας  και  γκρέμισαν  τα  σπίτια  μας.  Και  το  κρύο  μας  ενοχλεί  

υπερβολικά, γιατί στερούμαστε εντελώς από ξύλα της φωτιάς.

»  Με  όλες  αυτές  τις  στερήσεις  είναι  αξιοθαύμαστο  θέαμα  ο  

ένθερμος  ζήλος  και  η  αφοσίωση  της  φρουράς  μας.  Πόσοι  γενναίοι  

άνδρες  ύστερα  από  λίγες  μέρες  δεν  θα  είμαστε  πια,  αλλά  σκιές,  

κατηγορώντας  ενώπιον  του  ΘΕΟΥ  την  αδιαφορίαν  του  Χριστιανικού 

κόσμου και των Χριστιανικών κυβερνήσεων  προς αυτόν τον αγώνα,  

που είναι ο αγώνας της θρησκείας.

»  Οι  Αλβανοί,  όσοι  παράτησαν  τις  σημαίες  του  αρχηγού  τους  

Ρεσίτ  Πασά,  ενώθηκαν  με  τον  Ιμπραήμ.  Στο  όνομα  όλων  των  εδώ 

αρχηγών,  ανάμεσα  στους  οποίους  είμαι  και  εγώ,  ο  οποίος  από  την 

Ελληνική  Διοίκηση διορίσθηκα διοικητής  ενός  στρατιωτικού τμήματος,  

σας  αναγγέλλω  την  ορισμένη  απόφασή  μας  ενώπιον  του  ΘΕΟΥ,  να 

υπερασπισθούμε και την τελευταία σπιθαμή της γης του Μεσολογγίο

υ,  και  να  ταφούμε  μαζί  κάτω  από  τα  ερείπια  της  πόλης,  χωρίς  να  

ακούσουμε καμιά πρόταση συνθηκολόγησης.

Η  τελευταία  μας  ώρα  πλησιάζει.  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  θα  μας  δικαιώσει  

και  οι  νέες  γενεές  θα λυπηθούν πολύ για τη  συμφορά μας.  Καυχιέμαι,  

γιατί  σε  λίγο  το  αίμα  ενός  Ελβετού  θα  αναμειχθεί  με  τα  αίματα  των 

ηρώων της Ελλάδας».

Η  Γενεύη  εξελίχθηκε  σε  κέντρο  του  ελβετικού  φιλελληνικού 

κινήματος  χάρη  στην  προσωπικότητα  του  Εϋνάρδου,  πάμπλουτου 

Ελβετού τραπεζίτη,  που ήταν φίλος του  Ιωάννη Καποδίστρια.  Είναι  ο 

πιο  μεγάλος  φιλέλληνας  όχι  μόνο  της  Ελβετίας  αλλά  και  της 

Ευρώπης.  Δαπάνησε  πολλά  από  την  προσωπική  του  περιουσία, 

εφοδίασε  με  τροφές  το  Μεσολόγγι  κατά  την  πολιορκία  του,  συνέλεξε 

χρήματα  για  τον  αγώνα  των  Ελλήνων,  υποστήριξε  τα  ελληνικά 
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αιτήματα  στις  διάφορες  ευρωπαϊκές  αυλές,  κατατόπισε  την  κοινή 

γνώμη  και  βοήθησε  με  θέρμη  και  με  θετικές  υπηρεσίες  τον  αγαπητό 

του  φίλο  και  πρώτο  κυβερνήτη  της  Ελλάδας  Ιωάννη  Καποδίστρια 

κατά τη  διάρκεια  της  αρχής του.  Σε  μια  επιστολή  του,  για  την ηρωική 

έξοδο  του  Μεσολογγίου,  ο μεγάλος φιλέλληνας  Ιωάννης  Εϋνάρδος 

γράφει:  «Το  ένδοξο  αυτό  τέλος  μας  συγκίνησε  βαθιά,  αλλά  και  

πλημμύρισε  από  ενθουσιασμό  όλη  την  Ευρώπη . οι  οφθαλμοί  όλων 

είναι  προσηλωμένοι  στην  Ελλάδα . όλοι  με  αυτήν  ασχολούνται,  οι  

ευχές  όλων  είναι  υπέρ  των  Ελλήνων ,  όλες  οι  καρδιές  πάλλουν 

υπέρ αυτών και οι  δεήσεις,  όσες οι  αληθινοί Χριστιανοί στέλνουν στον 

ουρανό,  επιταχύνουν  το  θρίαμβό  σας.  Οι  γυναίκες  στην  Ελβετία  και  

στη  Γαλλία,  χωρίς  να  υστερούν  και  τα  παιδιά,  μαζεύουν  χρήματα  για 

τους  γενναίους  Έλληνες . από  παντού  παίρνουμε  συνεισφορές,  για  να 

σας αποστείλουμε» .

Στη Γαλλία  η φιλελληνική κίνηση  εκδηλώνεται  αμέσως με  την 

κήρυξη  της  Επανάστασης.  Έτσι  φιλελεύθερες  εφημερίδες 

δημοσιεύουν  ειδήσεις  για  τον  ελληνικό  αγώνα  ή  με  θερμά  άρθρα 

συνηγορούν  για  την  ελληνική  υπόθεση.  Ιδρύονται  φιλελληνικές 

επιτροπές  και  φιλανθρωπικά  κομιτάτα,  για  να  ενισχύσουν  με  κάθε 

τρόπο  τους  μαχητές  της  Ελλάδας.  Μέλη  των  επιτροπών  αυτών 

γίνονται  επίσημα  πρόσωπα  της  γαλλικής  κοινωνίας ,  όπως  ο 

στρατηγός  Sebastiani,  o  Chateaubriand,  υπουργός  των  εξωτερικών 

της   Γαλλίας  (1823),  ακόμη  και  δούκες . επίσης  ο  ιστορικός  Guizot,  ο 

γνωστός  εκδότης  των  κλασικών  κειμένων  Didot,  o  Βερανζέρος,  και 

άλλοι  πολλοί.

Ο  Chateaubriand  στην  εφημερίδα  του  «Note  sur  la 

Greece»  (1825)  γράφει  αναφερόμενος  στον  ηρωισμό  των  Ελλήνων 
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επαναστατών:  «… Ιδού  πράξεις  που  θα  τοποθετήσουν  την  σημερινή 

Ελλάδα  μέσα στο  βωμό,  όπου  είναι  χαραγμένο  το  όνομα  της  αρχαίας  

Ελλάδας.  Δεν  επιτρέπεται  πια  η  περιφρόνηση  εκεί  όπου  βρίσκεται  

τόση  αγάπη  της  ελευθερίας  και  τόση  φιλοπατρία…  Οι  Έλληνες  

ξανάγιναν  έθνος  με  το  σπαθί  τους.  Η  πολιτική  δε  θέλησε  να  

αναγνωρίσει  τη  νομιμότητά  τους.  Και  αυτοί  κατέφυγαν  στη  δόξα…  Αν 

η  Ελλάδα  υπέκυπτε  για  δεύτερη  φορά,  αυτό  θα  ήταν  για  την  εποχή  

μας  το  μεγάλο  έγκλημα  της  Χριστιανικής  Ευρώπης» .  Και  στο 

«Υπόμνημα  περί  Ελλάδος»  γράφει:  «Οποιεσδήποτε  κι  αν  είναι  της  

πολιτικής  οι  αποφάσεις,  των  Ελλήνων  ο  αγώνας  κατάντησε  αγώνας 

κοινός  όλων  των  εθνών» .  Και  σε  άλλη  περίσταση  είχε  αναφωνήσει: 

«ΕΛΛΑΔΑ, θα ζήσεις, αφού έχεις τέτοια παιδιά!» .

Το  μεγάλο  όμως  φιλολογικό  γεγονός,  που  συνηγορεί  όσο 

κανένα άλλο έργο  για  τα  ελληνικά  δίκαια  είναι  η  έκδοση  του δίτομου 

έργου  του  Γάλλου  Fauriel  με  τον τίτλο  «Τραγούδια  δημοτικά  της 

σύγχρονης  Ελλάδας»  (1824-25).  Το  έργο  του  αποτελεί  καρφιά  στα 

μάτια  του  φοβερού  μισέλληνα  Γερμανού  Φαλμεράγιερ,  που  δε   μας 

θεωρούσε  Έλληνες,  όμως  για  μας  τους  ίδιους  αποτελεί  εθνικό 

θησαυρό.

Ο  δυναμικότερος  δημοσιογράφος  της  Γαλλίας  αυτά  τα  χρόνια 

είναι  ο  Γαλλοεβραίος  ΛΑΦΙΤ .  Στην  εφημερίδα  «France  Libre» 

δημοσιεύει  τα  πιο  ενθουσιώδη  άρθρα  για  την  Ελλάδα,  με  τα  οποία 

ηλεκτρίζει  τ ις  μάζες  του  Παρισινού  λαού,  τις  συγκεντρώνει  στον 

Κεραμικό  και  αναγκάζει  το  βασιλιά  Λουδοβίκο  να  βγει  ένα  πρωί  με 

το  νηκτικό  στον  εξώστη  των  Ανακτόρων  του,  για  να  καθησυχάσει  τα 

πλήθη και να υποσχεθεί  βοήθεια στους επαναστάτες Έλληνες. 
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  Γάλλοι  φιλέλληνες, που έλαβαν μέρος στον αγώνα των Ελλήνων 

και σκοτώθηκαν ή πέθαναν για την Ελληνική υπόθεση, είναι  οι  εξής:

1. Ντ’  Αρμανιάκ,  από  την  Τουλούζη,  έπεσε  στο  Χαϊδάρι  στις 

27/2/1827,

2. Παύλος  Βοναπάρτης,  γιος  του  Λουκιανού,  πέθανε  από 

δυστύχημα στις Σπέτσες το 1827,

3. Αλέξανδρος  Μπερτέν,  πέθανε  από  τραύματα  στα  Μέθανα  στις 

8-10-1827,

4. Ευγένιος  Μπερνάρδι,  πολέμησε,  τυφλώθηκε,  πέθανε  στην 

Πάτρα στις 23-11-1851,

5. Ερρίκος  Μπαϊερμάν,  σκοτώθηκε  στο  Πέτα  στις  15  του  Ιουλίου 

του 1822,

6. Ιωσήφ Μπαλέστρα, σκοτώθηκε στην Κρήτη το 1822,

7. Denys  Μπούρμπαχης,  έπεσε  στο  Καματερό  στις  20  Φλεβάρη 

1827.

8. Σωβασσαίν, σκοτώθηκε στη μάχη του Πέτα στις 4 Ιουλίου 1822,

9. Clement-Jean  Franηois,  πέθανε  στην  Αθήνα  στις  2  Μάρτη 

1827,

10. Ντελόν, πνίχτηκε στο Ναβαρίνο το 1825,

11.  Μπαρόν Ντέντζελ,  πέθανε στη Βόνιτσα στις 15-9-1829,

12. Φρεσλόν, σκοτώθηκε στο Πέτα,

13. Ντεγκάσκ, σκοτώθηκε στο Καματερό, στις 20 Φλεβάρη 1827,

14.  Ζιμπασσιέ,  σκοτώθηκε  στο  Καματερό  μαχόμενος  στο  σώμα 

Βούρβαχη,

15. Γκισάρ, σκοτώθηκε στη μάχη του Πέτα, στις 4 Ιουλίου 1822,

16.  Ιωσήφ  Κάρολος  Δέδος,  τραυματίστηκε  θανάσιμα  εντός  της 

Ακρόπολης.
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Τόσοι  είναι οι  γνωστοί . θα υπάρχουν βέβαια και άλλοι.

   Στην  Ελλάδα  επίσης  κατέβηκαν  και  συμπολέμησαν  με  τους 

Έλληνες  ο  Raybaud,  o  Voutier,  o  Jourdain  ως  αξιωματικοί,  και 

αργότερα  άλλοι  ανώτεροι  αξιωματικοί,  όπως  ο  Pellion,  o 

συνταγματάρχης  Φαβιέρος,  ο  στρατηγός  Maison  και  ο  ναύαρχος 

Δεριγνί.  Σπουδαίοι  φιλέλληνες  Γάλλοι,  μεταγενέστεροι  του  χρωστήρα 

και  της  πέννας  ήταν  ο  ζωγράφος  Ευγένιος  Ντελακρουά  και  ο  Βίκτωρ 

Ουγκώ.  Τα  έργα  τους  είναι  εμπνευσμένα  από  τους  αγώνες  και  τα 

δεινοπαθήματα του ιερού μας αγώνα. Ο Βίκτωρ Ουγκώ όμως δήλωνε: 

«Ανήκω στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία» .

Τέλος,  θα  ήταν  παράλειψη  να  μην  αναφέρουμε  και  μια 

προσωπικότητα  από  τις  κυρίες  των  Παρισίων  με  μεγάλη 

δραστηριότητα . είναι  η  Mme EMILE  DE GIRARDIN ,  η  οποία  ηγήθηκε 

μαζί  με  το  Φρανσουά  Σατομπριάν  στο  Παρίσι  στη  συλλογή  των 

εράνων για  την  περίθαλψη των ολίγων διασωθέντων από την  ηρωική 

εξόρμηση του Μεσολογγίου στις 11-4-1826.

Από  την  Ιταλία  κατέβηκαν  να  πολεμήσουν  στην  Ελλάδα 

αρκετοί,  εμπνευσμένοι  από  τα  δημοκρατικά  και  φιλειρηνικά  ιδεώδη. 

Σπουδαία  προσωπικότητα  ο  γνωστός  κόμης  του  Σάντα-Ρόζα 

(Σανταρόζας),  που υπήρξε  υπουργός  των στρατιωτικών του  ιταλικού 

κρατιδίου  του  Πεδεμοντίου.  Πολέμησε  γενναία  για  την  ελευθερία  του 

έθνους μας και  θυσιάστηκε γι ’  αυτή στη Μάχη της Σφακτηρίας (1825). 

Διακήρυττε  πεισματικά  ότι  ο  αγώνας  των  Ελλήνων  είναι  δίκαιος  και 

σωτήριος.  Είναι  αγώνας,  έλεγε,  μεταξύ  του  Ευαγγελίου  και  του 

Κορανίου ,  πολιτισμού  και  βαρβαρότητας  και  μεταξύ  δικαίου  και 

δυνάμεως . γι ’  αυτό πρέπει  όλοι οι  Χριστιανοί  να σώσουν την Ελλάδα. 
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Επίσης  σπουδαίος  Ιταλός  φιλέλληνας  υπήρξε  ο  ταγματάρχης 

Κουβερνάντι,  από  τους  οργανωτές  και  διοικητές  του  ελληνικού 

τακτικού στρατού.

Η  Ισπανία  δεν  έμεινε  αμέτοχη  κι  αυτή  στο  φιλελεύθερο  κίνημα, 

που ξεσήκωσε την Ευρώπη στις αρχές του 19 ο υ αιώνα. Τρεις Ισπανοί 

βουλευτές,  ο  Μόραλι,  ο  Πάλμας  και  ο  Βόρινς,  ταπεινότατοι  και 

ευπειθέστατοι,  γράφουν  από  τη  Μαδρίτη  στις  18  Δεκεμβρίου  1821 

επιστολή  και  ζητούν  από  τους  πρώτιστους  Αρχηγούς  και  Διοικητές 

του  περίφημου  έθνους  των Ελλήνων να τους  δεχθούν να έρθουν σαν 

πολίτες  της  Ελλάδας,  να  στρατευθούν  στο  πλευρό  τους  και  να 

πολεμήσουν,  μέχρι  να χύσουν το  αίμα  τους,  όπως οι  τριακόσιοι  του 

Λεωνίδα ,  για τη δόξα της Ελλάδας.

Από  την  Πολωνία  κατέβηκε  να  πολεμήσει  ο  Πολωνός 

αξιωματικός  Μιρζέφσκι  σε ηλικία  πάνω από τα  70.  Λίγο  πριν από τη 

μάχη  του  Πέτα  (4  Ιουλίου/1822),  όπου  θα  σκοτωθεί,  είχε  πει  στους 

συμπολεμιστές  του:  «Πολέμησα  σε  πολλά  μέρη,  με  το  Ναπολέοντα 

στη  Ρωσία,  στη  Γαλλία,  στην  Ιταλία  και  με  τον  Βολιβάρ  στη  Νότια 

Αμερική . δεν κέρδισα τίποτε.  Το μόνο τελευταίο πράγμα,  που επιθυμώ 

ερχόμενος εδώ είναι να κατακτήσω – μαχόμενος πιστός στην ιδέα μου  

–  έντιμον τάφον στρατιώτου στην κλασική γη των Ελλήνων ,  όπου 

έπεσαν  και  πέφτουν  τόσοι  ήρωες,  ή  να  δω  να  αναγεννιέται  μια  νέα 

όμορφη  Ελευθερία  στην  αγιασμένη  αυτή  γη  και  να  ζήσω  σαν  γέρος  

πολίτης  αυτής».  Όταν  φούντωσε  η  μάχη,  η  επιθυμία  του 

πραγματοποιήθηκε.  Ακόμη  και  κάποιοι  αλλόθρησκοι  βοήθησαν, 

πόνεσαν, έκλαψαν και σκοτώθηκαν για τον ιερό σκοπό της Ελλάδας. 

  Στην  ίδια  μάχη  (του  Πέτα)  συμπολέμησε  με  τους  Έλληνες  και 

τους  Ευρωπαίους  Φιλέλληνες  σαν  ήρωας  και  ένας  φιλέλληνας 
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μουσουλμάνος,  ο  Αιγύπτιος  Δαβουσσί ,  που  έπεσε  πολεμώντας 

γενναία.

Η  επανάσταση  είχε  απήχηση  ευνοϊκή  ακόμη  και  στη  μακρινή 

Ινδία,  όπου  ιδρύθηκε  Φιλελληνική  Εταιρία,  την  οποία  μάλιστα 

υποστήριζαν  και  κάμποσοι  εμπορευόμενοι  Κινέζοι.  Αξιοθαύμαστες 

ήταν  επίσης  οι  φιλελληνικές  ενέργειες  του  Γερμανοεβραίου 

αρχιραββίνου  της  Βεστφαλίας  Έλβιγκ . είναι  ο  πρώτος  και  μόνος 

θρησκευτικός  αρχηγός,  που  συμπαραστάθηκε  ανοιχτά  στην 

Επανάσταση.  Προέτρεπε  τον  κόσμο  να  προσφέρουν  τον  οβολό  τους 

για τον ελληνικό αγώνα. Περίσσεψε, γράφει,  ο πόνος και το δάκρυ.

Ο  Φιλελληνισμός  στην  Αγγλία ,  στην  αρχή  τουλάχιστον  της 

Ελληνικής  Επανάστασης,  εκδηλώνεται  με  λιγότερη  ορμή  και 

ενθουσιασμό  απ’  όσο  στη  Γαλλία,  Γερμανία,  Ελβετία.  Το  αγγλικό 

ενδιαφέρον  για  την  Ελλάδα  φουντώνει  μετά  τη  σφαγή  της  Χίου.  Την 

ενίσχυση  του  φιλελληνικού  πνεύματος  υποβοηθεί  και  η  άνοδος  του 

Γεωργίου  Κάννινγκ  στο  αξίωμα  του  υπουργού  των  Εξωτερικών,  η 

φιλελεύθερη  πολιτική  του  και  η  βαθμιαία  μεταβολή  της  εξωτερικής 

αγγλικής πολιτικής απέναντι  στην Ελλάδα.

Η μεγαλύτερη φιλελληνική κίνηση παρατηρείται  στο Εδιμβούργο 

και  στο  Λονδίνο,  όπου  ιδρύεται  φιλελληνική  κίνηση  με  εταιρεία  καλά 

οργανωμένη,  με  πρόεδρο  το  λόρδο  Erskine .  Δραστηριοποιήθηκε 

και  διευκόλυνε  την  ελληνική  αντιπροσωπεία  στο  Λονδίνο  για  τη 

σύναψη  δανείου.  Απεσταλμένος  της  Φιλελληνικής  Εταιρείας  του 

Λονδίνου  στην  Ελλάδα  ήταν  ο  Stanhope .  Εγκαταστάθηκε  στο 

Μεσολόγγι,  όπου ίδρυσε φιλελληνική  Επιτροπή,  που φρόντιζε  για την 

παραλαβή  και  τη  διαχείριση  των  βοηθημάτων  που  έφθαναν  εκεί, 

όπου σε λίγο θα κατεβεί  και ο Byron.
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Από  τους  Άγγλους  και  όλους  τους  άλλους  φιλέλληνες,  που 

κατέβηκαν  στην  Επαναστατημένη  Ελλάδα,  ο  λόρδος  Μπάυρον 

γνώρισε  την Ελλάδα και  τους  Έλληνες  περισσότερο  και  καλύτερα.  Το 

όνομά  του  πλήρες  είναι  Βύρων  Γεώργιος  Γόρδων.  Με  τη  φήμη  του 

προκάλεσε  τη  μεγαλύτερη  αίσθηση  στον  κόσμο  και  επομένως 

βοήθησε  ιδεολογικά  τον  ελληνικό  αγώνα,  όσο  κανένας  άλλος  ξένος. 

Οι  Έλληνες  βρήκαν  ένα  μεγάλο  σύμμαχο,  γεγονός  που  είχε  μεγάλη 

απήχηση  στον  κόσμο,  γιατί  εξύψωσε  και  εξιδανίκευσε  την  εξέγερσή 

τους.  Ο αγώνας  τους  γινόταν  αιώνιο  και  πανανθρώπινο  σύμβολο  της 

πάλης για την ελευθερία  του πνεύματος κατά του δεσποτισμού,  κοινή 

υπόθεση όλων των φιλελεύθερων ανθρώπων.

Είχε  εγκατασταθεί  στο  ηρωικό  Μεσολόγγι.  Σκοπός  του  ήταν  η 

οργάνωση  αξιόμαχου  στρατού  στη  δυτική  Στερεά  Ελλάδα.  Ξόδεψε 

20.000  ισπανικά  τάλιρα,  για  να  πληρώσει  στους  Σουλιώτες  μαχητές 

μέρος  από  τους  καθυστερημένους  μισθούς  τους  και  για  άλλες 

πολεμικές  τους  ανάγκες.  Επίσης  με  δικά  του  χρήματα  οργάνωσε  ένα 

μάχιμο  ετοιμοπόλεμο  σώμα  500  ανδρών  Σουλιωτών.  Πέθανε  στο 

Μεσολόγγι,  όπου  και  ενταφιάσθηκε.  Ήταν  7  Απριλίου  1824.  Ήταν 

μόλις  36  ετών.  Δεν  έζησε  να  δει  το  όραμά  του  πραγματοποιημένο, 

την ΕΛΛΑΔΑ ελεύθερη.  Τον έκλαψε  ο λαός,  τον εγκωμίασε  η ποίηση. 

Έφυγε τόσο νωρίς!!!  

Καλός  ρομαντικός  ποιητής . όταν  πρωτοεπισκέφθηκε  την 

τουρκοκρατούμενη  ΑΘΗΝΑ  και  ανέβηκε  στην  ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 

κεραυνοβολήθηκε  αντικρίζοντας  τη  φοβερή  λεηλασία  και  ιεροσυλία 

του  Έλγιν.  Η  εικόνα  που  αποτυπώθηκε  μέσα  στη  ψυχή  του,  του 

υπαγόρευσε  τους  ωραίους  στίχους  του  σατιρικού  ποιήματός  του:  «Η 

ΚΑΤΑΡΑ  της  ΑΘΗΝΑΣ» .  Ο  καλός  αυτός,  ευγενικός  νέος  Άγγλος 

34



αριστοκράτης  για  πάντα  έμεινε  στην  Ελλάδα  που  ακόμη  αγωνιζόταν 

για την ελευθερία της.

Στο  παραπάνω  ποίημά  του  εκφράζει  από  τα  βάθη  της  ψυχής 

του όλη την οργή του για την ιεροσυλία (κλοπή ιερών) από το ναό της 

ΑΘΗΝΑΣ,  της  θεάς  της  σοφίας.  Περνάει  τα  αισθήματα  της 

αγανάκτησης  και  οργής  του  μέσα  από  την  ψυχή-σκιά  της  θεάς 

Αθηνάς,  που  αποτελούν  κατάρα  για  το  συλητή  της  και  για  την 

πατρίδα που το γέννησε και τον ανάθρεψε.

Γράφει:  «…Η  κατάρα  μου  να  πέσει  στο  κεφάλι  του  αισχρού 

Σκωτσέζου,  ο  οποίος  με  βίασε και  με  κακοποίησε.  Άτιμος  ας  είναι  για 

όλη τη ζωή του, και  όταν κατέβει  στον τάφο,  ας είναι  καταραμένος για  

την ιεροσυλία του… Ας παραδοθεί  στην κατάρα της ιστορίας  και  ας 

είναι  ατιμασμένος.  Και  όχι  μόνο  ο  Έλγιν  να  τιμωρηθεί,  αλλά  και  η 

πατρίδα  του,  που  με  το  παράδειγμά  της  διδάσκει  τα  παιδιά  της  

ανόσιες  πράξεις.  Σαν  άγαλμα  να  στέκεται  ξερός,  για  πάντα  ακίνητος  

πάνω στο βυθό της ατιμίας και της ντροπής».

Να  διευκρινίσουμε  τη  φράση:  «…(να  τιμωρηθεί)  και  η  πατρίδα 

του,  που  με  το  παράδειγμά  της  διδάσκει  τα  παιδιά  της  ανόσιες 

πράξεις».  Η  Αγγλία  έχει  αρπάξει  από  όσα  εδάφη  είχε  κατά  εποχές 

σαν  Αυτοκρατορία   υπό  την  εξουσία  της,  έργα  τέχνης  ανεκτίμητης 

αξίας  και  ό,τι  πολύτιμο  είχε  κάθε  άτυχη  χώρα.  Τα  μουσεία  της 

Αγγλίας  είναι  γεμάτα  από  έργα  τέχνης  από  τις  πέντε  Ηπείρους  της 

Υδρογείου.  Και  ανάμεσα  σε  όλα  την  πρώτη  θέση  κατέχουν  «τα 

Ελγίνεια μάρμαρα» .

Αυτός  ήταν  ο  σπουδαιότερος  από τους  Άγγλους  και  όλους  τους 

άλλους Φιλέλληνες.  Παρακαταθήκη του ήταν:  ενωμένοι  οι  Έλληνες να 

συνεχίσουν  τον  Αγώνα  τους  έως  την  τελική  νίκη  και  απελευθέρωσή 
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τους  από  τους  Τούρκους.  Και  προτροπή  του  να  συνεχίσουμε  να 

διεκδικούμε  την  επιστροφή  των  κλοπιμαίων  του  Έλγιν.  Δυστυχώς 

όμως το  ανοσιούργημα εκείνο  συνεχίζεται  επίμονα ακόμη  και  σήμερα 

από  τους  απογόνους  του  λόρδου  Μπάυρον,  που  αρνούνται  να 

επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα εκεί  όπου ανήκουν.

Σπουδαίοι  επίσης  Άγγλοι  φιλέλληνες  είναι  οι  διανοούμενοι 

Σέλλεϋ,  Φίνλεϋ,  οι  στρατιωτικοί  Θωμάς  Γόρδων,  Σκώτος,  από  τους 

πρώτους  ξένους  που  πολέμησαν  στην  ΕΛΛΑΔΑ  και  ενίσχυσαν  την 

Επανάσταση,  ο  Ριχάρδος  Τζωρτζ,  οι  ναυτικοί  Άστινγκς  και 

Κόδριγκτον,  ναύαρχος  στη  ναυμαχία  του  Ναβαρίνου,  και  ο  πολιτικός 

Γεώργιος  Κάννινγκ,  υπουργός  των  εξωτερικών  της  Αγγλίας 

(1823-1827).

Και στη Ρωσία όμως, όπου το καθεστώς έχει  επιβάλει  αυστηρή 

λογοκρισία,  θα  παρουσιασθεί  φιλελληνική  δράση,  έστω  όχι  και  τόσο 

σημαντική.  Ο  κυριότερος  εκπρόσωπος  είναι  ο  μεγάλος  Ρώσος 

ποιητής  Πούσκιν.  Σημαντικά  γεγονότα  στη  σκέψη  και  τα  αισθήματά 

του  απέναντι  στην  Ελλάδα υπήρξαν η  αρχαία  Ελληνική  φιλολογία  και 

η  επανάσταση  του  1821.  Λάτρης  της  Ελλάδας  και  ένθερμος 

υποστηρικτής  αυτής,  αγωνιούσε  για  την  απελευθέρωσή της  από τους 

Τούρκους.  Πρόσφερε  πολλές  υπηρεσίες  στον  αγώνα.  Ήθελε  να 

κατέβει  στην  Ελλάδα  εθελοντής,  όπως  ο  φίλος  του  Βύρων,  για  να 

πολεμήσει  για  τον  ιερό  σκοπό  του  Αγώνα  μας.  Δεν  τα  κατάφερε 

όμως.

Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής  (Η.Π.Α.),  στα  χρόνια 

της  Ελληνικής  Επανάστασης,  πολιτική  ηγεσία  και  λαός  ήταν 

ειλικρινείς  φιλέλληνες  και  ανταποκρίθηκαν  στην  επίκληση  του 

Μαυρομιχάλη  για  βοήθεια.  Είναι  γνωστό  ότι  ο  Πέτρος  Μαυρομιχάλης 
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(ο  Μανιάτης  πολέμαρχος  Πετρόμπεης),  σαν  «Ηγεμών  και  

Αρχιστράτηγος  του  Σπαρτιατικού  στρατοπέδου  της  Καλαμάτας»  και 

σαν  εκπρόσωπος  της  Μεσσηνιακής  Γερουσίας  συνέταξε  διακήρυξη 

προς  τις  ευρωπαϊκές  αυλές  στις  25  Μάρτη  1821  και  ζήτησε  επίσης 

τη  βοήθεια  της  ΑΜΕΡΙΚΗΣ  στον  αγώνα  του  Ελληνικού  λαού  με  την 

παρακάτω επιστολή:

«Προς τους πολίτας των Ηνωμένων Πολιτειών ΑΜΕΡΙΚΗΣ-

  Αποφασίζοντες  να  ζήσωμεν  ή  να  αποθάνωμεν  διά  την 

ελευθερίαν,  απευθυνόμεθα  προς  σας,  από  δικαίαν  συμπάθειαν,  διότι  

εις  τον  τόπον  σας  εδιάλεξε  να  κατοική  η  ελευθερία  από  μόνους  εσάς  

λατρευομένη,  καθώς  ελατρεύετο  από  τους  πατέρες  μας.  Εξαρτάται  

από  σας,  ω  πολίται  της  Αμερικής,  εάν  θα  στέψετε  την  δόξαν  αυτήν,  

βοηθούντες ημάς εις κάθαρσιν της πατρώας ελληνικής γης».

Στις  απομακρυσμένες  Η.Π.Α.  αρχίζει  βαθμιαία  να αναπτύσσεται 

ένα  φιλελληνικό  ρεύμα,  που  δε  θα  αργήσει  να  φουντώσει  τον  άλλο 

χρόνο,  μολονότι  η  υπερατλαντική  αυτή  χώρα  ήταν  μια  νεαρή 

δημοκρατία,  μόλις 40 χρόνων.

Ο  ίδιος  ο  πρόεδρος  των  Η.Π.Α.  James  Monroe,  παραλήπτης 

της  ελληνικής  επαναστατικής  διακήρυξης,  στο  ετήσιο  προεδρικό 

διάγγελμά  του  στις  4  Δεκέμβρη  1822  γράφει:  «Είναι  αδύνατο  να 

ακούει  κανένας  τις  ταλαιπωρίες  που  περνάει  η  Ελλάδα,  χωρίς  να 

συγκινηθεί  βαθύτατα.  Το  όνομα  της  Ελλάδας  γεμίζει  το  νου  και  την 

καρδιά  μας  με  τα  υψηλότερα  και  ευγενέστερα  αισθήματα…».  Με αυτά 

τα  λόγια  μίλησε  στο  Κογκρέσσο ο πρόεδρος Monroe σχολιάζοντας  το 

αίτημα  συμπαράστασης,  που  είχε  στείλει  στον  αμερικανικό  λαό  η 

Μεσσηνιακή Γερουσία.
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Επειδή  όμως  η  Ιερή  Συμμαχία  απειλούσε  επέμβαση  στην 

Αμερικανική  ήπειρο  (στις  χώρες  της  Λατινικής  Αμερικής)  για  την 

καταστολή  κάποιων  κινημάτων,  ο  πρόεδρος  Monroe  διαμόρφωσε  τη 

διακήρυξη  του  απομονωτισμού,  «ευαγγέλιο  του  αμερικανικού 

απομονωτισμού» ,  όπως  ονομάστηκε.  Σύμφωνα  με  αυτό  η  Ευρώπη 

για  την  Ευρώπη  και  η  Αμερική  για  την  Αμερική.  Το  «Δόγμα 

Monroe»  ανακοινώνεται  με  διάγγελμά  του  στο  Κογκρέσσο  στις  2 

Δεκεμβρίου 1823.

Μιλάει  για  τον  ελληνικό  αγώνα  με  τρόπο  σχεδόν  ασυμβίβαστο 

προς το  πνεύμα του  ιδίου  δόγματος.  «Όταν ακούμε  για  την  Ελλάδα» , 

έλεγε  ο  Μοnroe,  «μας  πλημμυρίζουν  κάποια  υψηλόφρονα  αισθήματα.  

Και  είναι  φυσικό,  η  επανεμφάνιση  του  λαού  αυτού,  που  επιδεικνύει  

ξανά τα προσόντα που είχε στην αρχαία εποχή,  καθώς αγωνίζεται  για  

την ελευθερία του, να μας δημιουργεί  αυτήν την έντονη συγκίνηση και  

συμπάθεια, που επιδεικνύεται τόσο θερμά σε ολόκληρη την Αμερική» .

Τα  λόγια  αυτά  δεν  ήταν  η  προσωπική  γνώμη του  προέδρου  και 

της  κυβέρνησής  του . καθρέφτιζαν  την  αμερικανική  κοινή  γνώμη. 

Πράγματι ,  ο  ενθουσιασμός  των  αμερικανών  για  την  Επανάσταση  του 

1821  δεν  περιοριζόταν  μόνο  στον  κύκλο  μερικών  φωτισμένων 

επισήμων . ήταν  ένα  συναίσθημα,  που  είχε  απλωθεί  ανάμεσα  στα 

ευρύτερα  λαϊκά  στρώματα.  Εξάλλου  ήταν  σχετικά  πρόσφατες  ακόμη 

οι  μνήμες  από  τον  Αμερικανικό  αγώνα  ανεξαρτησίας  ενάντια  στα 

στρατεύματα  της  Αγγλίας.  Πάντως  αναγνωρίζεται  από  το  Κογκρέσσο 

των  Η.Π.Α.  Κυρίαρχη  Ελληνική  Επικράτεια  και  πρότεινε  μάλιστα  ο 

πρόεδρος  την  αποστολή  αμερικανού  πρεσβευτή  στην  Ελλάδα.  Όμως 

ο  υπουργός  των  εξωτερικών  των  Η.Π.Α.  Άνταμς  διέγραψε  την 

παράγραφο  αυτή,  γιατί  ήταν  τελείως  αντίθετη  με  το  όλο  πνεύμα  του 
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περιεχομένου  του  υπολοίπου  κειμένου.  Ωστόσο  όμως,  η  πρόταση 

αυτή  του  Μοnroe  ήταν  η  δεύτερη  ευνοϊκή  (έστω  και  μη  επίσημη) 

εκδήλωση  από  ξένη  δύναμη  (μετά  την  Αϊτινή  Δημοκρατία)  για  την 

αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ελλήνων.

H έναρξη  του  ξεσηκωμού  μας  έγινε  γνωστή  στις  Η.Π.Α.  σχεδόν 

ταυτόχρονα με  τον  υπόλοιπο  κόσμο.  Στην  αρχή οι  πληροφορίες,  που 

έφταναν,  ήταν  μάλλον  συγκεχυμένες  και  συχνά  ανακριβείς.  Στην 

περίοδο  αυτή  κυριαρχεί  στον  περιορισμένο  χώρο  των  φιλελληνικών 

εντύπων  η  εφημερίδα  του  Ελεκία  Νάιλς  WEEKLY REGISTER 

«Γουήκλι  Ρέτζιστερ»  που χαρακτηριζόταν από τους  συγχρόνους της 

φιλελληνικό  όργανο.  Σε  μια  σειρά  άρθρων,  επιστολών  και  σχολίων  ο 

συντάκτης της εφημερίδας    -ο Νάιλς- γίνεται  ο πρώτος Αμερικανός 

απόστολος  της  ελληνικής  ανεξαρτησίας  στις  Η.Π.Α..  Προσπαθεί 

να  συγκινήσει  και  να  αφυπνίσει  τους  συμπατριώτες  του  με 

παραλληλισμούς  του  ελληνικού  αγώνα  προς  την  αμερικανική 

επανάσταση  και  ακόμη  με  συχνές  αναφορές  στο  θρησκευτικό 

χαρακτήρα  της  εξέγερσης  -  χριστιανοί  ενάντια  στους  μωαμεθανούς. 

Ενώ σήμερα  συμβαίνει  το  αντίθετο,  συμμαχούν  «χριστιανοί»  με  τους 

μωαμεθανούς  ενάντια  στους  χριστιανούς  και  ιδιαίτερα  στους 

ορθοδόξους,  όπως  έγινε  στην  πρώην  Γιουγκοσλαβία.  Έτσι  η  κοινή 

αμερικανική  γνώμη  διαμορφώνεται  και  οργανώνεται  φιλελληνικά, 

κατασυγκινημένη  από  τον  απελπισμένο  άνισο  αγώνα  των  Ελλήνων. 

Τα  πνεύματα  των  Αμερικανών  ξεσηκώνονται  από  τις  ειδήσεις  των 

εφημερίδων και από τα φιλελληνικά άρθρα διαπρεπών πολιτών, όπως 

είναι  ο  Εdward  Everett,  που  ήταν  καθηγητής  στο  Πανεπιστήμιο  του 

Harvard  και  ο  Daniel  Webster,  που  ήταν  γερουσιαστής 

(πληρεξούσιος)  της  πολιτείας  της  Μασσαχουσέτης  στο 
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Κογκρέσσο,  ο οποίος  στις  5  Δεκέμβρη  1823  είχε  υποβάλει  πρόταση 

για  το  διορισμό  διπλωματικού  υπαλλήλου  (πρεσβευτή)  στην  Ελλάδα. 

Την  πρότασή  του  αυτήν  τη  στηρίζει  με  ένα  λαμπρό  λόγο, 

πλημμυρισμένο από φιλελληνισμό και ανθρωπισμό: 

«…Και  αυτό  το  κτήριο  (του  Κογκρέσο)»,  γράφει,  «στο  οποίο, 

κύριοι,  είμαστε  συναθροισμένοι,  αυτοί  οι  συμμετρικοί  κίονες,  αυτή  η 

ζωγραφική  και  γλυπτική  διακόσμηση,  η  αρχιτεκτονική,  τα  πάντα,  μας 

υπενθυμίζουν πως υπήρχε η ΕΛΛΑΔΑ και  πως, τόσο εμείς,  όσο και  η 

λοιπή  ανθρωπότητα,  είμαστε  σε  μεγάλο  βαθμό  οφειλέτες  της…  Ό,τι 

λοιπόν  έχω  να  είπω  για  την  Ελλάδα,  αφορά  τη  νεότερη,  όχι  την 

αρχαία.  Τη  ζωντανή,  όχι  την  πεθαμένη.  Αφορά  αυτήν,  όχι  όπως 

υπάρχει  στην  ιστορία  θριαμβεύουσα  κατά  τους  χρόνους  της 

τυραννίας  και  της  αμαθείας,  αλλά  όπως  είναι  έτσι  σήμερα  και 

πολεμάει  με  τρομερή  ανισότητα  όρων,  για  την  ύπαρξή  της  και  για  τα 

κοινά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα…».

Από τις  αρχές  κιόλας  του  1823  η  δραστηριότητα  των ζωντανών 

αυτών  στοιχείων  του  Νέου  Κόσμου  διοχετεύεται  σε  εράνους,  σε 

γιορτές,  σε  επιτροπές  που  ιδρύονται  σε  διάφορες  πόλεις.  Τα 

αποτελέσματα  των εράνων είναι  πλούσια.  Το Σεπτέμβρη του 1823 η 

πόλη  της  Νέας  Υόρκης  παίρνει  τα  «πρωτεία»  στο  φιλελληνικό 

αγώνα  και  τα  κρατάει  μέχρι  τη  δικαίωση  του  Ελληνικού  αγώνα.  Τον 

ίδιο  μήνα  ένας  Σύλλογος  Γυναικών  της  Νέας  Υόρκης  κτίζει  στα 

υψώματα  του  Μπρούκλιν  ένα  γιγαντιαίο  σταυρό  και  γράφουν  επάνω: 

«Αφιερωμένος  στην  υπόθεση  των  Ελλήνων» . πράξη  που  τιμά  τον 

Αμερικανικό λαό.

Στη  συγκέντρωση  που  έγινε  ο  κυβερνήτης  της  πολιτείας  της 

Νέας  Υόρκης  μιλάει  με  πύρινα  λόγια  για  τον  αγώνα  των  Χριστιανών 
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Ελλήνων,  που  στενάζουν  κάτω  από  την  καταπίεση  ενός  Σουλτάνου 

(Μογγόλου).  Στις  εφημερίδες  της  Νέας  Υόρκης  δημοσιεύονται  άρθρα 

φιλελληνικού  περιεχομένου και  αποσπάσματα  από την επιστολή,  που 

έστειλε ο Θωμάς Τζέφερσον στο Παρίσι προς τον Αδαμάντιο Κοραή.

Ανάμεσα στα άλλα ο Τζέφερσον, ο μεγάλος πολιτικός άνδρας 

της  Αμερικής,  έγραφε:  «Κανένας  λαός  δεν  ξεπερνά  τον  αμερικανικό 

στη  συμπάθεια  για  τους  Έλληνες  και  κανένας  άλλος  δεν  απευθύνει  

στο  ΘΕΟ  πιο  ειλικρινείς  και  φλογερές  προσευχές  για  την  επιτυχία  

τους.  Οι  Αμερικανοί,  που  απολαμβάνουν  την  ευλογία  της  ελευθερίας  

και  της  έννομης  τάξης,  επιθυμούν  και  οι  άλλοι  λαοί  και  περισσότερο  

απ’  όλους  οι  ΕΛΛΗΝΕΣ  να  αποκτήσουν  τα  ίδια  προνόμια,  γιατί  είναι  

το πρώτο από τα πολιτισμένα έθνη,  που παρουσίασε παραδείγματα 

του πώς πρέπει να είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ». 

Το  Νοέμβρη  του  1823  στις  εφημερίδες  της  Νέας  Υόρκης 

δημοσιεύθηκε  η  εξής  αγγελία:  «Συνδρομές  για  τους  Έλληνες» ,  «Οι  

συνδρομητές  θα  πρέπει  να  μεταφέρουν  αμέσως  και  να  παραδώσουν 

στο  Γραφείο  Αμοιβαίας  Ασφάλισης,  οδός  Γουώλστρητ  αριθμός  -52-  

οποιεσδήποτε  προσφορές  σε  χρήματα  ή  σε  άλλα  είδη,  για  την 

ανακούφιση των Ελλήνων που υποφέρουν».

Την  αγγελία  αυτή  υπογράφουν  οι:  Τσαρλς  Γουΐλκς,  Τζων 

Πίνταρντ, Τζων Κόστερ, Τζόναθαν Γκούντιου και Γουΐλιαμ Μπάιερντ.

Τρεις  από  αυτούς,  λίγο  αργότερα,  κυκλοφόρησαν  ένα  κείμενο 

προς τους φίλους των Ελλήνων, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται: 

«Ήταν  φυσικό  να  αναμένεται  ότι  ένα  φωτισμένο,  ελεύθερο  και  

χριστιανικό έθνος,  όπως ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών,  θα έδειχνε  

βαθύ  ενδιαφέρον  στην  παρούσα  μάχη  ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ,  ΠΟΥ  ΥΠΗΡΞΑΝ  ΟΙ  ΠΑΤΕΡΕΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ 
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ΟΙ  ΟΔΗΓΟΙ  ΤΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ  στις  τέχνες,  τα  γράμματα,  τις  

επιστήμες,  στις  αρχές  των  πολιτικών  ελευθεριών  και  στις  βάσεις  της  

ιερής μας θρησκείας».  

   Μετά  από  αυτό  οι  επιτροπές  που  στηρίζουν  τον  αγώνα  μας 

εξαπλώνονται  και  σε  άλλες  πολιτείες.  Στη  Φιλαδέλφεια  γίνονται 

ομιλίες  σε εκκλησίες,  στα σχολεία και  σε λαϊκές συγκεντρώσεις  για το 

δίκαιο  των  Ελλήνων.  Ο  κυβερνήτης  της  Πενσυλβάνια  στον  ετήσιο 

λόγο  του  προς  το  Κογκρέσο  της  Πολιτείας  εξυμνεί  τον  Ελληνικό 

αγώνα.  Η  Βουλή  των  αντιπροσώπων  του  Μαίρυλαντ  εκδίδει 

ψήφισμα υπέρ των Ελλήνων.  Στη Νότια Καρολίνα ο κυβερνήτης και 

η γερουσία της πολιτείας  συναγωνίζονται  για το ποιος θα πει  τα πιο 

εγκωμιαστικά  λόγια  για  το  παρελθόν και  το  παρόν των Ελλήνων . ενώ 

παρόμοιες  ανακοινώσεις  εκδίδουν  οι  Βουλές  των  αντιπροσώπων 

της Λουϊζιάνα και του Κεντάκυ .

Η  Ελληνική  Επιτροπή  της  Βοστώνης  αναθέτει  στο  φλογερό 

φιλέλληνα  γερουσιαστή  Ντάνιελ  Γουέμπστερ  να  παραδώσει  στο 

Αμερικανικό  Κογκρέσσο,  για  έγκριση,  ένα  μνημόνιο  υπέρ  του 

ελληνικού  αγώνα . ενώ  οι  θερμοί  φιλέλληνες  και  μέλη  της  Επιτροπής 

Έντουαρντ  Έβερεττ  και  Τόμας  Γουΐγφρεντ  απευθύνουν  μήνυμα  προς 

τους  συμπολίτες  τους.  Στα  τέλη  του  1823  και  στις  αρχές  του  1824 

αποφασίζουν  και  ξεκινούν  μια  προσπάθεια  για  υλική  ενίσχυση  των 

μαχομένων Ελλήνων.

Μια  από  τις  πιο  δραστήριες  φιλελληνικές  επιτροπές,  που 

ιδρύθηκαν  στην  Αμερική,  μόλις  άρχισε  να  γίνεται  γνωστός  ο  αγώνας 

του  Ελληνικού  λαού,  ήταν  αυτή  που  δημιουργήθηκε  στο  Ώλμπανυ , 

την  ίδια  την  πρωτεύουσα  της  πολιτείας  της  Νέας  Υόρκης.  Και,  όπως 

αναφέρουν  τα  δημοσιεύματα  της  εποχής  εκείνης,  στην  Επιτροπή 
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συμμετείχαν  ο  κυβερνήτης  της  πολιτείας  της  Νέας  Υόρκης,  ο 

πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλες προσωπικότητες.

Ανάλογες  δραστηριότητες  έχουμε  στη  Βιρτζίνια,  στη  Νότια 

Καρολίνα και αλλού. Στο Σινσινάτι,  κέντρο του φιλελληνισμού, δρα ο 

σύλλογος  «ΕΥΤΕΡΠΗ».  Σε  μια  μουσική  εκδήλωση,  στις  23  Γενάρη 

1824,  εκφωνεί  λόγο  πολύ  σημαντικό  ο  στρατηγός  τότε  Χένρυ 

Χάρισσον  και  μελλοντικός  πρόεδρος  των  Η.Π.Α.,  ο  οποίος   μεταξύ 

άλλων είπε:

«Πρέπει  να βοηθήσουμε όλοι  τους απογόνους των αρχαίων Ελλήνων.  

Ο  ανθρωπισμός,  η  πολιτική  και  η  θρησκεία  μας  το  απαιτούν.  Πρέπει  

όλοι  να  στείλουμε  αυθόρμητα  την  προσφορά  μας.  Η  αστερόεσσα 

πρέπει  να  κυματίσει  στο  ΑΙΓΑΙΟ .  Για  την  Ελλάδα  θα  είναι  ο  

προάγγελος  της  νίκης  και  της  επιτυχίας,  ενώ  για  τον  εχθρό  της  θα 

είναι το σημάδι της ήττας και της καταστροφής του» .

Στο  Κονέκτικατ  επίσης  κυκλοφόρησε  μια  επιστολή  προς  τους 

κατοίκους  της  ιστορικής  αυτής  πολιτείας  της  ΑΜΕΡΙΚΗΣ,  που μεταξύ 

άλλων  έγραφε:  «Οι  Έλληνες  κατοικούν  στην  πιο  ωραία  χώρα  της  

Ευρώπης,  είναι  απόγονοι  των  πιο  αξιόλογων  ανθρώπων  της 

αρχαιότητας.  Οι  εφευρέτες  των  τεχνών,  οι  συγγραφείς  του 

πολιτισμού.  Είναι  οι  πρώτοι  που  κατάλαβαν  τις  αρχές  των  πολιτικών  

ελευθεριών και καθιέρωσαν τη δημοκρατική διακυβέρνηση».

Μια  από  τις  πιο  σημαντικές  και  συγκινητικές  πτυχές  του 

φιλελληνικού  ρεύματος,  που  διαπότισε  κυριολεκτικά  τις  ΗΝΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ  την  εποχή  εκείνη,  είναι  η  υποστήριξη  που 

βρήκε  ο  αγώνας  των  Ελλήνων  μέσα  στις  αίθουσες  των  αμερικανών 

πανεπιστημίων.  Οι  ελληνικές  σπουδές  ήταν  άλλωστε  από τότε  πόλος 
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έλξης  των  καλυτέρων  πανεπιστημίων  των  ΗΠΑ  για  τους  φοιτητές 

τους.

Όπως παρατηρήσαμε,  σε  πολλά σημεία  γίνεται  διάκριση μεταξύ 

Χριστιανών  και  Μωαμεθανών.  Εκφράζονται  δυσμενώς  για  τους 

Τούρκους Μωαμεθανούς και  θεωρούν σαν κύρια υποχρέωσή τους για 

το λόγο αυτό να βοηθήσουν τους Έλληνες Χριστιανούς.

Κλείνουν  μάλιστα  τα  περισσότερα  από  τα  δημοσιεύματα  αυτά 

του  αμερικανικού  φιλελληνικού  ρεύματος  με  αναφορές  στους 

αρχαίους  προγόνους  μας,  που  τους  αναγνωρίζουν  μάλιστα  σαν 

δημιουργούς του Παγκόσμιου πολιτισμού.

Τέλος  στη  Βαλτιμόρη  η  Φιλελληνική  Επιτροπή  έκανε  μια 

πολύ  καλή  εορταστική  εκδήλωση,  για  να  τιμήσει  την  Ελληνική 

Επανάσταση  του  1821  και  τον  ήρωα  Μάρκο  Μπότσαρη,  του  οποίου 

είχαν  στήσει  μεγαλοπρεπή  ανδριάντα.  Είχε  πρόσφατα  (Αύγ.  1823) 

σκοτωθεί  πολεμώντας γενναιότατα.

Η  φιλελληνική  και  ανθρωπιστική  δράση  των  Αμερικανών 

συνεχίστηκε  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα,  με  την  αποστολή 

χρημάτων,  με  την  περίθαλψη  και  ανατροφή  ορφανών  παιδιών  του 

πολέμου,  τα  περισσότερα  από  τα  οποία  -  αφού  μεταφέρθηκαν  σε 

αμερικανικές  πόλεις  και  φοίτησαν  σε  αμερικανικά  εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  –  επέστρεψαν  στην  Ελλάδα  και  πρόσφεραν  τις  υπηρεσίες 

τους στη χώρα τους.

Κάποιοι  όμως  πιο  ένθερμοι  φιλέλληνες,  πρακτικοί  και 

αφοσιωμένοι  στον  ελληνικό  αγώνα,  καμιά  δεκαριά,  ήρθαν  στην 

Ελλάδα,  στα  πεδία  των  συγκρούσεων,  και  προσέφεραν  πολύτιμες 

υπηρεσίες.  Ο  πρώτος  Αμερικανός  εθελοντής,  που  έφθασε  στην 

Ελλάδα,  στις  3  Απριλίου  1822  είναι  ο  George  Jarvis , 
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συνοδευόμενος από έναν αγνό ιδεολόγο Άγγλο ναυτικό,  τον Hastings. 

Ανάμεσα  όμως  σε  αυτούς  όλους  κατέχει  εξέχουσα  θέση  ο 

Αμερικανός  γιατρός  Samuel  Gridley  Howe  (Samuel  Χάου),  ο 

οποίος  κατέβηκε  στην  Ελλάδα  το  Γενάρη  του  1825  ως  νεαρός 

απόφοιτος  της  ιατρικής  και  έθεσε  τον  εαυτό  του  στην  υπηρεσία  των 

πασχόντων  Ελλήνων  με  τις  χειρουργικές  του  ικανότητες  και  με  τη 

φιλανθρωπική του δράση.

Και  κλείνοντας  το  μνημόσυνο  των  αγνών  Αμερικανών 

φιλελλήνων,  επωνύμων και  μη,  θα σταθούμε ευλαβικά στην ιερή  σκιά 

ενός ευγενούς νέου,  του Γουλιέλμου Τάουνζεντ Ουάσιγκτον.  Ξεκίνησε 

από  τη  μακρινή  υπερατλαντική  πατρίδα  του  (Η.Π.Α.)  συνοδευόμενος 

από  τον  παιδικό  του  φίλο,  τον  Αμερικανό  επίσης,  Τζόναθαν  Μίλλερ. 

Την άφιξή  του  στην  επαναστατημένη  Ελλάδα αναγγέλλει  η  εφημερίδα 

«Ο φίλος του Νόμου» της Ύδρας,  στις 15 Ιουνίου 1825.  Θεωρεί  το 

σκοπό του  ταξιδιού  του  ιερό,  αφού συνειδητά  ερχόταν να πολεμήσει, 

ίσως  και  να  σκοτωθεί,  για  τη  νέα  πατρίδα  του,  την  ταλαίπωρη 

Ελλάδα,  συμβάλλοντας  με  την  εθελοντική  του  θυσία  στην 

απελευθέρωσή της.

Ο  θαυμάσιος  αυτός  νεαρός,  μόλις  24  ετών,  φιλέλληνας,  ήταν 

ανεψιός του Αρχηγού της Αμερικανικής Επανάστασης και πατέρα 

της  Αμερικανικής  ελευθερίας,  του  Γεωργίου  Ουάσιγκτον.  Το 

όνομα  αυτού  προκαλούσε  τη  συγκίνηση  όλων  των  ραγιάδων,  γιατί 

είχε  γίνει  σύμβολο  ιερό  στην  ψυχή  τους.  Αυτός  λοιπόν  ο  νέος,  ο 

(Γεώργιος)  Γουλιέλμος  Τάουνζεντ  Ουάσιγκτον ήταν στρατιωτικός 

και  υπηρετούσε ως μόνιμος αξιωματικός στον αμερικανικό στρατό,  σε 

μονάδα  του  πυροβολικού . ήταν  έμπειρος  και  είχε  διακριθεί  έως  τότε 
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αρκετές  φορές,  σαν  κληρονόμος  βέβαια  και  των  αρετών  του 

αείμνηστου θείου του.

Μόλις  πληροφορήθηκε  τον  εθνικοαπελευθερωτικό  αγώνα,  που 

γινόταν  στον  τόπο  μας,  ζήτησε  από  τα  φιλελληνικά  κομιτάτα  της 

Αμερικής  να  έλθει  εθελοντής  στην  Ελλάδα,  να  αγωνισθεί  και  αυτός 

στο  πλευρό  των Ελλήνων για  το  δίκαιό  τους,  για  την επανάκτηση της 

πολυπόθητης ελευθερίας τους,  προσφέροντας ακόμη και  αυτή τη ζωή 

του.  Άλλωστε,  το  γράφει  και  ο  ίδιος  στο  ημερολόγιο  της  ζωής  του 

(στις  προσωπικές  του  σημειώσεις):  «Το  να  αγωνίζεται  κανένας  για 

την  ελευθερία,  είναι  σαν  να  συνομιλεί  με  τον  ίδιο  το  ΘΕΟ.  Εγώ 

ξεκίνησα  να  αγωνισθώ  για  τη  σκλαβωμένη  Ελλάδα ,  όπως  θα 

αγωνιζόμουνα για την ίδια την πατρίδα μου.  Αδιαφορώ για το θάνατο.  

Αφού  μια  μέρα  θα  πεθάνω,  δεν  έχει  σημασία,  αν  θα  γίνει  σήμερα  ή  

αύριο  αυτό.  Αντίθετα  για  μένα  θα  είναι  μια  ευτυχισμένη  στιγμή,  αν  

κλείσω  τα  μάτια  μου  για  πάντα  κάτω  από  τις  ελληνικές  πικροδάφνες.  

Θα  μοιάζω  σαν  αρχαίος  ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ,  που  εγκατέλειψε  τον 

παρόντα  αυτόν  κόσμο  αμέσως  μετά  τους  νικηφόρους  αγώνες  του  στο  

στίβο και στην κονίστρα της πόλης».

Η  αίτησή  του  για  την  αποστολή  του  στην  ΕΛΛΑΔΑ έγινε  δεκτή 

από το  Φιλελληνικό  Κομιτάτο  της Βοστόνης και  ταυτόχρονα ο Γενικός 

Γραμματέας  του  κομιτάτου  και  καθηγητής  του  πανεπιστημίου 

Χάρβαρντ  ονόματι  Έντουαρντ  Έβερτ  του  έδωσε  ένα  σωρό  συστατικά 

γράμματα  για  τους  διάφορους  επιφανείς  Έλληνες  που  θα 

συναντούσε.

Πολύ  γρήγορα,  όμως,  ο  γενναιόψυχος  και  «απυρόβλητος» 

αυτός  νέος  θα  δεχθεί  τα  πυρφόρα  βέλη  του  γιου  της  Αφροδίτης . θα 

ερωτευθεί  πλατωνικά,  παράφορα  όμως,  την  πανέμορφη 

46



αρχοντοπούλα  της  ΥΔΡΑΣ,  τη  Μαρία  –τη  μεγαλύτερη  θυγατέρα  του 

άρχοντα  του  νησιού,  του  Λάζαρου  Κουντουριώτη,  στο  μεγάλο 

αρχοντικό  του  οποίου  φιλοξενήθηκε  αρκετές  μέρες  από  την  άφιξή 

του.  Γράφει  στο  ημερολόγιό  του:  «Προσπαθώ  να  συγκρατήσω  τον 

εαυτό  μου… ο  νους  και  η  ψυχή  μου  βρίσκονται  διαρκώς  στη  ΜΑΡΙΑ .  

Αλήθεια,  αναλογίζομαι  τι  πρέπει  να  κάνω…  Είναι  η  πρώτη  φορά  που  

ντρέπομαι  για  τον  εαυτό  μου.  Πού  βρίσκομαι  λοιπόν;  Πώς  τα 

κατάφερα  έτσι;  Η  Ελλάδα  να  αιμορραγεί  και  εγώ  να  βρίσκομαι  

μπλεγμένος  στα  δίχτυα  του  έρωτα!  Η  Ελλάδα  με  χρειάζεται  και  σε 

αυτή  μονάχα  ανήκει  κάθε  σταγόνα  του  αίματός  μου .  Θα 

προσπαθήσω να την ξεχάσω.  Μονάχα έτσι  θα ξαναβρώ το δρόμο που  

ήρθα  να  πορευθώ,  βάζοντας  πάνω  από  τα  αισθήματά  μου  την 

ΕΛΛΑΔΑ ,  που  γι ’  αυτήν  ήρθα  να  πολεμήσω.  Γιατί  εγώ  θέλω  να  καώ 

στη  φλόγα  του  πολέμου».  Πρόσφερε  τις  υπηρεσίες  του  διορισμένος 

ως  «Αρχηγός  της  Πυροβολικής»  στο  φρούριο  του  Μεσολογγίου . 

πολέμησε  γενναία,  αλλά  ασθένησε  βαριά,  μάλλον  από  ελονοσία,  και 

μεταφέρθηκε επειγόντως στη Ζάκυνθο, για να αναρρώσει.

Το  Μεσολόγγι,  όμως,  που  τόσο  λαχταρούσε  να  προσκυνήσει 

όπως  έλεγε,  δεν  άντεξε  άλλο,  έπεσε,  χάθηκε,  έσβησε.  Αυτός 

ανάρρωσε  πλήρως από τους  υψηλούς  πυρετούς  της  ελονοσίας,  αλλά 

ένας  άλλος  πυρετός  άρχιζε  να  φλογίζει  πάλι  το  κορμί  του  και  την 

καρδιά  του:  η  φωτιά  του  έρωτα .  Εκεί  στη  Ζάκυνθο  γνωρίστηκε  με 

την  απορφανισμένη  ηρωική  οικογένεια  του  ήρωα  Σουλιώτη  Μάρκου 

Μπότσαρη,  του  πιο  αγνού  πατριώτη  καπετάνιου  του 

απελευθερωτικού αγώνα.

Ο αισθηματίας  αυτός  φιλέλληνας  πάλι  ερωτεύθηκε,  και  μάλιστα 

παράφορα,  τη  μεγαλύτερη  θυγατέρα  του  σταυραετού  του  ΣΟΥΛΙΟΥ, 
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του  Μάρκου  Μπότσαρη,  την  πανέμορφη  Σουλιωτοπούλα 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,  επειδή,  όπως  μας  εξηγεί  ο  ίδιος  στο  ημερολόγιό  του: 

«Έμοιαζε  καταπληκτικά  με  την  πρώτη  αγαπημένη  μου,  τη  Μαρία . δεν 

μπορούσα  άλλο,  λοιπόν,  να  μείνω  αμέτοχος  στον  πόθο  της  καρδιάς  

μου και  να μην την αγαπήσω . αποφάσισα να τη ζητήσω σε γάμο,  γιατί  

έτσι  μονάχα θα  ησύχαζα για  πάντα».  Και  τη  ζήτησε.  Δε  χάρηκε  όμως 

τον  έρωτά  του.  Ο  γάμος  του  δεν  ήταν  τυχερός,  ήταν  μοιραίος.  Στο 

Ναύπλιο,  όπου  είχε  εγκατασταθεί,  είχαν  ξεσπάσει  εμφύλιες  ταραχές . 

στην προσπάθειά του να συμφιλιώσει  τους αντιπάλους τραυματίστηκε 

θανάσιμα . όχι  από τουρκικό βόλι,  αλλά δυστυχώς από ελληνικό!  Αυτό 

ήταν το  φαρμακερό παράπονό του.  Έφυγε τόσο άδοξα,  τόσο μοιραία! 

Πέθανε  ψελλίζοντας  πότε  το  όνομα  της  Μαρίας  και  πότε  της 

Βασιλικής.  Ήταν 16 Ιουλίου 1827.  Έσβησε με την ευχή του «ΖΗΤΩ Η 

ΕΛΛ…».  Ένας  λεβέντης  χάθηκε,  προτού  καλά  ανθίσει.  Μόλις  είχε 

κλείσει  τα 26 χρόνια του.

Αυτή  ήταν η σύντομη ζωή και  η ιστορία  ενός γνήσιου  φιλέλληνα 

του  Αμερικανού  ευπατρίδη  και  αριστοκράτη,  Γεωργίου  Γουλιέλμου 

Τάουνζεντ  Ουάσιγκτον,  του  ανεψιού  του  Ουάσιγκτον,  του  πρώτου 

προέδρου  των Η.Π.Α.  Το  άτυχο  αυτό  παλικάρι,  με  την  τρυφερή  ψυχή 

του  αγάπησε  παράφορα,  αλλά  δε  χάρηκε  ούτε  τη  Μαρία  ούτε  τη 

Βασιλική  ούτε  την  ΕΛΛΑΔΑ  ελεύθερη .  Ενώ  αυτή  τον  κράτησε  για 

πάντα. 

    Κλείνοντας  το  μνημόσυνο  των  γενναίων  Φιλελλήνων,  που 

πολέμησαν και  σκοτώθηκαν ή  πέθαναν για  τη  δική  μας  ελευθερία,  ας 

αναπολήσουμε  στους  στίχους  του  ποιητή  μας  (Γεωργίου  Σουρή): 

«ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ»:

Στεφανώσατε με δάφνης δακρυπότιστα κλωνάρια
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και τα ξένα παλικάρια,

που πολέμησαν με πόθο, σάβανό των να γενεί

της ιδέας της γαλάζιας το γαλάζιο το πανί.

Κλάψατε με λίγο πόνο και για τούτα τα καημένα .

πόσα στήθη στη θανή των δεν θα βόγκησαν βαριά…

Μέσ’ στης γης αυτής το χώμα δεν επάτησαν σαν ξένα

και τ’  αδέλφωσε μαζί  μας των λαών η λευτεριά

Της πατρίδος των το χώμα θα το βρούνε κι  εδώ πέρα .

τόπου γίνηκε μονάχα κι  όχι μάνας αλλαγή.

Κι ο μεγάλος Αθηναίος έτσι φώναξε μια μέρα:

«Των ανδρών των υπέροχων είναι τάφος κάθε γη».

     Οι  ευγενικές  ψυχές των αγνών εκείνων φιλελλήνων συνοικούν στο 

πάνθεον  των  ηρώων  της  ελληνικής  φυλής,  πετούν  χαρούμενες  στον 

ελληνικό  ουράνιο  θόλο και  καταυγάζουν την ανθρωπότητα  στο  δρόμο 

του  χρέους  προς  την  πνευματική  πατρίδα  αυτής,  την  ΕΛΛΑΔΑ. 

Αυτό  πίστευαν  ακράδαντα  στη  ζωή  τους  και  με  αυτό  πέρασαν  στην 

αιωνιότητα.  Ο  Γάλλος  ποιητής  φιλέλληνας  Φρειδερίκος  Μιστράλ 

(μετάφραση  Κωστή  Παλαμά)  έγραψε :  «Εμπρός!…  Κι  αν  πρέπει  να 

πεθάνουμε  για  την  Ελλάδα,  θεία  η  δάφνη,  μια  φορά  κανείς 

πεθαίνει».
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Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ / Ο ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ / 

     Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το  Ελληνικό  κράτος,  όπως  αυτό  βγήκε  στις  22  Γενάρη  (3 

Φλεβάρη)  1830  από  το  διπλωματικό  εργαστήριο  της  Ευρωπαϊκής 

Διπλωματίας,  με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, δεν είχε συμπεριλάβει 

μεγάλα  γεωγραφικά  διαμερίσματα  της  Επαναστατημένης  Ελλάδας,  τη 

Θεσσαλία,  την  Ήπειρο,  την  Κρήτη  και  άλλα  μεγάλα  και  μικρά  νησιά 

του  Αιγαίου  και  προπαντός  τη  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  Οι  «Προστάτιδες 

Δυνάμεις»  θα  μας  ξεχάσουν  και  κάθε  προσπάθεια  του  Ελληνικού 

κράτους  για  εδαφική  επέκταση  προς  απολύτρωση  των  σκλαβωμένων 

αδελφών  αντιμετώπιζε  την  ανθελληνική  αντίδραση  αυτών,  εξαιτίας 

των  αντικρουόμενων  συμφερόντων  στην  περιοχή  της  Ανατολικής 

Μεσογείου. Θα μας θυμηθούν μόνο όταν θα έχουν την ανάγκη μας.

Με  τη  σταδιακή  όμως  οργάνωση  και  ανάπτυξη  του  Έθνους,  οι 

Έλληνες  θα  κάνουν  και  άλλους  εθνικοαπελευθερωτικούς  αγώνες.  Η 

ΜΕΓΑΛΗ  ΙΔΕΑ  του  Ελληνισμού  θα  οδηγήσει  τους  παππούδες  μας 

σε νέους θριάμβους,  για να λυτρώσουν τους αλύτρωτους ακόμη μέχρι 

τότε αδελφούς τους.

Ο  Ελληνικός  λαός  και  ο  στρατός,  κάτω  από  την  άξια  πολιτική 

και  στρατιωτική  τους  ηγεσία,  θα  μεγαλουργήσουν . θα 

απελευθερώσουν  και  τα  υπόλοιπα  ελληνικά  εδάφη  της 

Μητροπολιτικής  Ελλάδας  από  τον  τουρκικό  ζυγό,  με  τους 

Βαλκανικούς  πολέμους  (1912-1913).  Στο  σημείο  αυτό  θα  ήταν 

παράλειψη  να  μη  μνημονεύσουμε  τους  ΓΑΡΙΒΑΛΔΙΝΟΥΣ,  Ιταλούς 
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φιλέλληνες,  που  συμπαρατάχθηκαν  με  τους  Έλληνες  και  πολέμησαν 

γενναία  για  την  ελευθερία  μας,  τόσο  στον  αμυντικό  μας  (ατυχή) 

Ελληνοτουρκικό  πόλεμο  (1897),  όσο  και  στη  μεγάλη 

εθνικοαπελευθερωτική εξόρμησή μας. 

  Με  κατάλληλους  διπλωματικούς  ελιγμούς  και  με  τη  συμμαχική 

(φιλελληνική  -θα  λέγαμε-  στην  αρχή  τουλάχιστον)  κάλυψη,  κυρίως 

των  Άγγλων  και  των  Γάλλων,  περάσαμε  τον  Έβρο,  αφού 

προηγουμένως αποβιβαστήκαμε  στα  απέναντι  Μικρασιατικά  παράλια. 

Τέλος  με  τη  διεθνή  Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10-8-1920)  θα 

πραγματοποιήσουμε  το  όραμα  της  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  των  2 

ηπείρων  και  των  5  θαλασσών.  Μεγάλη  η  δόξα! Η  Ελλάδα  του 

πρωτοκόλλου του Λονδίνου (3 Φλεβάρη 1830) με σύνορα τον Αχελώο 

και  το  Σπερχειό  έφθασε  ύστερα  από  -90-  χρόνια  ως  το  Σαγγάριο 

ποταμό.

Εδάφη  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  τα  οποία  από  3.000 

περίπου χρόνια κατοικούνταν από Έλληνες,  θα ελευθερωθούν από το 

γενναίο  Ελληνικό  στρατό  και  στόλο  και  η  ΜΗΤΕΡΑ  ΠΑΤΡΙΔΑ θα 

αγκαλιάσει  θερμά  ακόμη  3.000.000  περίπου  τέκνα  της.  Στις 

προσπάθειές  τους  οι  Έλληνες  είχαν  τη  συμπαράσταση  της  συμμάχου 

Αγγλίας.  Και  όχι  μόνο  ο  Λόυδ Τζωρτζ ,  ο  πρωθυπουργός  της  χώρας, 

αλλά  και  ολόκληρη  η  Αγγλία  δια  του  στόματος  του  αρχηγού  του 

συντηρητικού  κόμματος  λόρδου  Κώρζον  δήλωσαν  προς  τον  Έλληνα 

πρωθυπουργό,  Ελευθέριο  Βενιζέλο :  «Κύριε  Βενιζέλε,  πρέπει  να 

γνωρίζετε  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  δίκαιας  αίτησης  της  Ελλάδας,  θα  

έχετε  στο πλευρό σας την Αγγλία,  η  οποία ποτέ  δε  λησμονεί  τι  φίλος 

καλός  υπήρξατε  και  με  πόση  νομιμοφροσύνη  οδηγήσατε  τη  χώρα 
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σας  στον  πόλεμο  (Α΄  Παγκόσμιο)  στο  πλευρό  μας» .  Απόλυτα 

συμφωνούσε με την Αγγλία και η Γαλλία.

Μετά  τη  Μεταπολίτευση,  όμως,  που  έγινε  στη  χώρα  μας  το 

Νοέμβρη  του  1920,  πτώση  του  Βενιζελισμού  και  επάνοδος  του 

Κωνσταντινισμού,  αρχίζει  η  μεταστροφή  της  εξωτερικής  πολιτικής 

των  Συμμάχων,  της  Γαλλίας  αρχικά  και  της  Αγγλίας  τελικά.  Πρώτη 

μας  εγκατέλειψε  η  Γαλλία.  Με  το  ειδικό  σύμφωνο  οικονομικής 

συνεργασίας,  που υπέγραψε με  τον εθνικιστή  ηγέτη  των Τούρκων,  το 

Μουσταφά Κεμάλ ,  τον  Οκτώβρη  του  1921,  το  γνωστό  ως  σύμφωνο 

Franklin-Bouillon ,  η  ΕΛΛΑΔΑ  θα  δεχθεί  βαρύ  διπλωματικό  πλήγμα. 

Αφού  εξασφάλισε  οικονομικά  οφέλη,  αποχώρησε  από  το 

Μικρασιατικό  μέτωπο  η  Γαλλία,  αφήνοντας  ως  αντάλλαγμα  στον 

Κεμάλ όλο το στρατιωτικό υλικό της, που αυτός θα το χρησιμοποιήσει 

εναντίον  μας.  Φαίνεται  πως  είχαν  θορυβηθεί  οι  Γάλλοι  από  τις 

διαδιδόμενες  φήμες,  ότι  οι  Έλληνες  με  επικεφαλής  το  βασιλιά 

Κωνσταντίνο  θα  διαλύσουν  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  και  θα 

ανασυστήσουν  την  ένδοξη  Ελληνοχριστιανική  Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία.  Εξάλλου  δεν  τον  χώνευαν  τον  Κωνσταντίνο  από  την 

περίοδο του διχασμού, τον μισούσαν.

Αλλά  και  οι  Άγγλοι  θορυβήθηκαν  από  τη  Γαλλοκεμαλική  αυτή 

προσέγγιση  για  οικονομικούς,  βέβαια,  λόγους . φοβούνταν,  επίσης, 

μήπως  οι  Έλληνες  προχωρήσουν  σε  κατάληψη  της  Κωνσταντινού-

πολης.  Πάντως  αυτοί  θα  μας  ρίξουν  τη  χαριστική  βολή.  Λίγες  μέρες, 

όμως,  πριν  από  την  κατάρρευση  του  Μικρασιατικού  Μετώπου  σε  μια 

συνεδρίαση  στο  Αγγλικό  Κοινοβούλιο  στις  4  Αυγούστου  1922 , ο 

πρωθυπουργός  Λόυδ  Τζωρτζ  μεταξύ  άλλων  τελειώνοντας  το  λόγο 

του  είπε:  «…  Λαός  (ο  Ελληνικός)  που  κατόρθωσε  όλα  αυτά,  αξίζει  
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την  εκτίμηση  όλων  μας,  όλων  των  χωρών .  Γι ’  αυτό  ειλικρινά 

πιστεύω  πως  -οτιδήποτε  κι  αν  συμβεί-  οφείλομεν  να  φροντίσωμεν,  

ώστε  να  προστατευθούν  οι  χριστιανικοί  πληθυσμοί  της  Μικρασίας  σε 

περίπτωση  οποιασδήποτε  εκτροπής  και  επανάληψης  εκείνων  των 

φρικτών  επεισοδίων,  που  έχουν  καταισχύνει  την  ιστορία  της  χώρας  

αυτής  (της  Τουρκίας/  υπαινιγμός  της  γενοκτονίας  των  Αρμενίων  και  

Ποντίων)».  Αυτά  εκφωνούνται,  όταν  πλέον  η  κατάρρευση  του 

ελληνικού  μετώπου  πλησιάζει  και  διαγράφεται  το  μοιραίο  τέλος 

χιλιάδων Ελλήνων,  μαχίμων και  αμάχων.  Δεν  πέρασε  ούτε  μήνας  και 

οι  περιστάσεις  με  τα  μοιραία  γεγονότα  έθεσαν  σε  δοκιμασία  την 

ειλικρίνεια  των  λόγων  του  «κ.»  Άγγλου  πρωθυπουργού.  «Έπεα 

πτερόεντα» (λόγια φτερωτά).

Η  αυλαία  του  θεάτρου  των  επιχειρήσεων  σε  λίγο  θα  πέσει.  Οι 

Έλληνες  οδηγούνται  στην  αιχμαλωσία  και  τη  σφαγή.  Οι  Άγγλοι,  που 

διατηρούσαν  στρατό  και  στόλο  στην  περιοχή  των  Στενών  των 

Δαρδανελλίων  και  που  ήταν  επίσημα  ακόμη  σύμμαχοι  με  τους 

Έλληνες,  μας  ξεπούλησαν . δεν  κινήθηκαν  καθόλου  να  βοηθήσουν 

κάπως,  έστω  την  υποχώρηση  ή  την  αποχώρηση  του  Ελληνικού 

Στρατού. 

  Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΙΔΕΑ  οδηγείται  στην  αγχόνη  και  στο  λεπίδι  των 

Τούρκων.  Στις  27  Αυγούστου  1922  οι  Τούρκοι  (Μογγόλοι) 

μπαίνουν  στη  Σμύρνη  και  αρχίζουν  το  μακάβριο  έργο  τους, 

λεηλασίες  και  σφαγές.  Στην  προκυμαία  της  πόλης,  όπου  ήταν  και  τα 

προξενεία  των  «Συμμάχων»  μας,  εκτυλίχθηκαν  σκηνές 

αλλοφροσύνης,  καθώς  συνέρεαν  εκεί  πλήθη,  για  να  βρουν  δρόμο 

σωτηρίας . αλλά  τους  προλάβαινε  ο  σφαγέας! Μπροστά  σε  αυτήν 

την  τραγωδία  έμειναν  ασυγκίνητοι  μόνο  οι  επίσημοι  ακόμη 
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«Σύμμαχοί»  μας.  Γιατί  αυτή  η  συμμαχική  αναλγησία;  Ιδιαίτερα  οι 

ΑΓΓΛΟΙ  (τα  παλικάρια  του  Λόυδ  Τζωρτζ)  επέδειξαν  κατά  τις  τραγικές 

εκείνες  ώρες  της  σφαγής  ανήκουστη  αναισθησία.  Μάλιστα  τα 

πληρώματα  των  πολεμικών  πλοίων  τους,  που  ήταν  αγκυροβολημένα 

στο λιμάνι  της Σμύρνης,  έκοβαν τα χέρια και  έσπαζαν τα κεφάλια των 

δύστυχων  εκείνων  Ελλήνων,  που  νόμιζαν  ότι  μπορούσαν, 

αποφεύγοντας  την  τουρκική  μάχαιρα,  να  βρουν  άσυλο  και 

προσωρινή  φιλοξενία  στα  πολεμικά  σκάφη  τους.  Και  το  χειρότερο 

επίσης,  έστρεψαν  τους  προβολείς  των  πλοίων  τους  πάνω  στην 

προκυμαία,  για  να  φωτίσουν  και  διευκολύνουν  τους   σφαγείς 

Τούρκους  φίλους  τους  στο  έργο  τους  και  οι  ίδιοι  (οι  Άγγλοι)  να 

απολαύσουν  το  μακάβριο  και  ανατριχιαστικό  θέαμα  της  ομαδικής 

σφαγής  του  άμαχου  Ελληνικού  πληθυσμού,  αδιακρίτως  ηλικίας  και 

φύλου!  Και  όμως  θα  αρκούσαν  τότε  ελάχιστοι  κανονιοβολισμοί 

των  αγγλικών  πλοίων,  για  να  σωθεί  τουλάχιστον  η  πόλη  από  τον 

εμπρησμό  και  για  να  προληφθούν  τα  μαρτύρια  και  οι  σφαγές  του 

πληθυσμού  της!  Αυτή  ήταν  η  υψηλή  «προστασία»  που  λίγες  μέρες 

νωρίτερα  υποσχόταν  ο  Άγγλος  πρωθυπουργός  για  τους  Χριστιανούς 

της Μικρασίας! Μας εγκατέλειψαν, μας πρόδωσαν.

Οι  Γάλλοι  επέδειξαν  και  εκείνοι  κτηνώδη  συμπεριφορά 

απέναντι  στους  πρώην  συμμάχους  τους . στα  Μουδανιά  (λιμάνι  της 

Προποντίδας)  έριξαν  ζεματιστό  νερό  σε  όσους  επιχείρησαν  να 

ανέβουν  επάνω  στα  πολεμικά  τους  πλοία,  γιατί  νόμισαν  οι  δύστυχοι 

ότι  κάτω  από  τη  συμμαχική  σημαία  θα  έβρισκαν  άσυλο  και 

προστασία.  Αλλά  δυστυχώς!  Όταν  έχουμε  τέτοιους  φίλους,  τ ι  τους 

θέλουμε τους εχθρούς;
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Ο  Αμερικανός  πρόξενος  στη  Σμύρνη  George  Horton, 

αυτόπτης μάρτυρας της σφαγής, όταν πήγε τότε σε γεύμα ,  όπου ήταν 

προσκεκλημένος  και  ο  Γάλλος  πρόξενος,  τον  άκουσε  να  δικαιολογεί 

με  απερίγραπτο κυνισμό την καθυστέρηση της άφιξής του:  «η βάρκα,  

που  με  έφερε  από  το  γαλλικό  πλοίο,  προσέκρουε  σε  πτώματα 

Ελληνίδων γυναικών που έπλεαν στην παραλία» . 

  Με τι  όρεξη  και  τι  ψυχική διάθεση  παρακάθισαν να φάνε και  να 

πιουν!  Το  γεύμα  αυτό  παρέθεσε  στους  πρώην  «Συμμάχους»  μας 

-ασφαλώς  για  τις  καλές  τους  υπηρεσίες-  ο  επανελθών  στη  Σμύρνη 

Τούρκος διοικητής, ο Νουρεντίν πασάς,  που είχε διατάξει  τη σφαγή 

στη  Σμύρνη:  «…  Η  πατρίδα  διατάσσει:  Δεν  πρέπει  να  παραμελήσετε  

το  καθήκον  σας . κάθε  στρατιώτης  είναι  υποχρεωμένος  να  σφάξει  4-5  

Έλληνες για τη δόξα του ΑΛΛΑΧ  και της χώρας μας». Όμως ο Horton, 

ο  ίδιος  παρακούοντας  τις  διαταγές  του  Αμερικανού  Υπάτου  Αρμοστή 

στην  Κωνσταντινούπολη,  έκανε  ό,τι  μπόρεσε,  για  να  σώσει 

Χριστιανούς.

Τέλος,  αυτός  ο  Αμερικανός  πρόξενος  στο  βιβλίο  του  (Ν.  Υόρκη 

1926)  «Η  κατάρα  της  Ασίας»  τονίζει  ότι  μονάχα  η  καταστροφή  της 

Καρχηδόνας  από  τους  Ρωμαίους  (146  π.Χ.)  μπορεί  να  συγκριθεί  με 

τη συμφορά της Σμύρνης από τους Τούρκους.  Και  προσθέτει:  «Όπως 

το  αντιτορπιλικό  ξεμάκραινε  από  τη  φοβερή  σκηνή  και  το  σκοτάδι  

απλωνόταν,  οι  φλόγες,  που  φυσομανούσαν  πια  σε  μεγάλο  μέρος  της 

τραγικής  πολιτείας,  έλαμπαν  όλο  και  περισσότερο,  δημιουργώντας  

ένα  σκηνικό  απαίσιας  και  μακάβριας  ομορφιάς.  Ωστόσο  στην 

Καρχηδόνα  δεν  υπήρχε  κανένας  χριστιανικός  στόλος,  να  ατενίζει  

αδιάφορα  τη  συμφορά,  που  γι ’  αυτήν  υπεύθυνες  ήταν  οι  κυβερνήσεις  

τους . στην  Καρχηδόνα  δεν  υπήρχαν  αμερικανικά  καταδρομικά».  Και 
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προσθέτει :  «Μια  στο  βρόντο  οβίδα,  που  θα  έσκαγε  πάνω  από  την 

τουρκική συνοικία,  θα συγκρατούσε τη  θηριωδία των Τούρκων» .  Μα η 

οβίδα  αυτή  δε  ρίχτηκε.  Τα  συμφέροντα  είχαν  στομώσει  τις  μπούκες 

των κανονιών του πανίσχυρου συμμαχικού στόλου. 

Σε  άλλο  σημείο  γράφει:  «…  Οι  Τούρκοι  διέπραξαν,  όσα 

διέπραξαν  …έχοντας  πλήρη  συνείδηση  ότι  δε  θα  συναντούσαν  καμιά  

αντίδραση,  ούτε  καν  επίκριση,  εκ  μέρους  των  ΗΠΑ.  Και  αυτήν  την 

πεποίθηση  τους  την  έδωσε  μια  θορυβώδης,  τουρκόφιλη  και  

αντιχριστιανική  προπαγάνδα,  που  διενεργήθηκε  μέσα  στον 

αμερικανικό τύπο από μερικούς που εποφθαλμιούν παραχωρήσεις και  

από άλλους συγγραφείς με ιδιαίτερα συμφέροντα…

»  Η  απόκρυψη  των  πράξεων  κτηνώδους  ωμότητας  ή  η  

παραπλανητική  παρουσίασή  τους  με  την  πρόθεση  να  πετύχει  κανείς  

υλικά  ωφελήματα  ή  να  περισώσει  την  περιουσία  του,  φανερώνει  ένα 

πολύ  χαμηλό  ηθικό  επίπεδο,  που  εμπνέεται  από  το  πνεύμα  της  

εποχής αυτής, της εμπορικής συμφεροντολογίας…» .

Αφότου  η  Αμερική  (Η.Π.Α.)  αποδεσμεύθηκε  από  το  Δόγμα 

Μονρόε  (1917),  με  την  εμπλοκή  της  στον  Α΄  παγκόσμιο  πόλεμο, 

μπαίνει  στο  παιχνίδι  για  επικράτηση  στην  παγκόσμια  αγορά. 

Διεκδικούσε  και  αυτή  μερτικό  από  τα  πετρελαιοφόρα  κοιτάσματα  της 

Μοσούλης.  Τα  δολάρια  θα  τους  βρομίσουν.  Και  αργότερα  η 

«πλανηταρχία» θα τους αποκτηνώσει .

Να  η  προδοσία  των  «συμμάχων»  μας  στη  Μικρασιατική 

υπόθεση!  Ύστερα  το  έργο  της  προδοσίας  των  «συμμάχων»  θα 

ολοκληρωθεί  και  με την ανακωχή των Μουδανιών,  που μας πίεσαν να 

δεχθούμε  με  την  πρωτοβουλία  τους  οι  Άγγλοι.  Αυτή  η  ανακωχή  (30 

Σεπτέμβρη/13  Οκτώβρη  1922)  ήταν  η  χαριστική  βολή.  Ενώ  δεν 
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είχαμε  νικηθεί  από  τους  Τούρκους  στο  θρακικό  μέτωπο, 

εξαναγκαστήκαμε  από  τους  «συμμάχους»  να  εγκαταλείψουμε  και  την 

Ανατολική Θράκη.

Με την υπογραφή,  τέλος,  της Συνθήκης ειρήνης της Λοζάννης 

(24 Ιουλίου  1923) η Μεγάλη Ιδέα του Ελληνισμού εξέπνευσε οριστικά 

και  ενταφιάστηκε.  Την  ταφόπλακα  στον  τάφο  της  έβαλαν  οι 

επαίσχυντοι  «Σύμμαχοι».  Αποδείχθηκαν  ανθέλληνες  και  μισέλληνες 

σε μέγιστο βαθμό.

Θα  τρίζουν  αιώνια  μέσα  στους  τάφους  τους  τα  κόκαλα  των 

μεγάλων,  γνησίων  και  ανιδιοτελών  εκείνων  φιλελλήνων,  του  Άγγλου 

λόρδου  Βύρωνα,  του  Γάλλου  Σατωμπριάν  και  του  Αμερικανού 

Γουλιέλμου Τάουνζεντ  Ουάσιγκτον,  για την απιστία  και  προδοσία των 

απογόνων  τους  που  διέπραξαν  απέναντι  στους  Έλληνες  το  έτος 

1922.  Ναι,  εκείνοι  και  τόσοι  άλλοι  πριν  από  100  χρόνια  ακριβώς 

(1822)  τα  έδιναν  όλα  για  την  Ελλάδα ,  ακόμη  και  τη  ζωή  τους  την 

ιδια,  για  να  σώσουν  τους   Έλληνες  από  τη  μάχαιρα  των   Τούρκων, 

των  απογόνων  του  Αττίλα.  Τώρα  οι  βέβηλοι  απόγονοι  των  ενδόξων 

εκείνων  Φιλελλήνων,  Άγγλοι,  Γάλλοι  και  Αμερικάνοι  πρόδωσαν  τους 

άμοιρους  συμμάχους  τους  Έλληνες  και  παρέδωσαν  πολλές  χιλιάδες 

χριστιανούς  Έλληνες  της  Ανατολίας  στους  αιμοσταγείς  σφάκτες  του 

Κεμάλ  Ατατούρκ  (πατέρα  των  Τούρκων) ,  συμβάλλοντας  έτσι  στον 

αφανισμό  του  Μικρασιατικού  Ελληνικού  πολιτισμού,  που  απαύγαζε 

ανά  τους  αιώνες,  από  την  εποχή  του  ΟΜΗΡΟΥ και  νωρίτερα  ακόμη. 

Πόσο δίκαιο είχε ο Γάλλος εκείνος αρθρογράφος, ο οποίος στο φύλλο 

της  γαλλικής  εφημερίδας  «Courrier  de  France»  στις  13-8-1824 

έγραψε:  «Είναι  η  πολιτική  της  χριστιανικής  Ευρώπης  να  παραδίνει  
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τους  χριστιανούς  Έλληνες  στους  μουσουλμάνους  δημίους  τους».  Το 

ίδιο ακριβώς συμβαίνει και μετά από 100 χρόνια.

  Το  έγκλημα  της  προδοσίας  διαπράχθηκε,  συντελέσθηκε  με  όλο 

το  μεγαλείο  της.  Ο  φιλάργυρος  Ιούδας  πρόδωσε  για  30  αργύρια  το 

ΧΡΙΣΤΟ.  Οι  άπιστοι  και  αχάριστοι  «σύμμαχοί»  μας:  Άγγλοι  (Λόυντ 

Τζωρτζ),  Γάλλοι  (Κλεμανσώ)  και  Αμερικανοί  (Ουΐλσον)  για  κάποια 

οικονομικά  ανταλλάγματα  (πετρέλαια  του  Ιράκ  κλπ)  πρόδωσαν  και 

ξεπούλησαν το  Θρακικό και το Μικρασιατικό Ελληνισμό .  Κι  έτσι  με 

πύρινα – ανεξίτηλα γράμματα γράφτηκαν στη βίβλο της ΙΣΤΟΡΙΑΣ της 

Ανθρωπότητας  τούτοι  εδώ  οι  αριθμοί:  700.000  νεκροί  –  1.500.000 

πρόσφυγες  (Δημητρίου  Φωτιάδη:  «Ενθυμήματα»  1981).  Εκτελεστές 

και  νεκροθάφτες οι  ίδιοι.  Αλλά οι  ίδιοι  πάλι  είναι  και  οι  ληξίαρχοι  που 

υπέγραψαν  τη  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  της  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Ιδού λοιπόν οι νέοι Μέττερνιχ!

Και  να  σκεφθούμε  πολύ  καλά  εμείς,  οι  Έλληνες:  αυτά  που  μας 

έκαναν  αυτοί  οι  αχρείοι  και  άπληστοι  (απαξιώ  να  τους  λέγω 

Συμμάχους),  ήταν  η  ανταμοιβή  μας  για  τη  μεγάλη  βοήθεια  που 

τους  δώσαμε  στο  Μακεδονικό  Μέτωτο  του  Α΄  Παγκοσμίου 

Πολέμου ,  όπου  τους  χαρίσαμε  μια  πολύ  μεγάλη  νίκη,  αποφασιστική 

στην  αναμέτρησή  τους  με  τους  Γερμανοβουλγάρους . και  ήταν  αυτή  η 

αρχή του τέλους του μεγάλου ολέθριου εκείνου πολέμου.

«Ο tempora, o mores»!

(ω καιροί,  ω ήθη)
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Τα  χρόνια  κύλησαν . ήρθαν  δίσεκτα  χρόνια!  Από  το  φθινόπωρο 

του  1939  ως  το  καλοκαίρι  του  1945  η  ΕΥΡΩΠΗ  και  ο  κόσμος  γενικά 

φλέγεται,  αφανίζεται.  Οι  ιαχές  των  πολεμιστών,  οι  κλαγγές  των 

όπλων  και  οι  οιμωγές  των  τραυματιών  ολοκληρώνουν  τον  ορυμαγδό 

του  πολέμου.  Οι  πολεμικές  σάλπιγγες  και  τα  τύμπανα  ηχούν  και  τα 

πολεμικά  λάβαρα  ανεμίζουν  σε  πολλά  μέτωπα  πάνω  στον  πλανήτη 

μας.  Ο  Β΄  παγκόσμιος  πόλεμος  σε  όλο  το  σπαραξικάρδιο 

στυγερό «μεγαλείο» του!

Ο ΑΞΟΝΑΣ ,  Γερμανία- Ιταλία-Ιαπωνία,  ο Κέρβερος,  μάστιγα της 

Ανθρωπότητας,  θα  απειλήσει  να δαγκώσει  και  την  πατρίδα  μας . αλλά 

οι  γενναίοι  Έλληνες  θα  αμυνθούν  και  θα  το  αποκρούσουν  το  τέρας 

αυτό του ΦΑΣΙΣΜΟΥ ,  αφού πρώτα θα το γελοιοποιήσουν.

Όταν η φασιστική Ιταλία ζήτησε από την Ελλάδα μας να αρνηθεί 

την  ελευθερία  της  και  να  της  δώσει  «γην  και  ύδωρ» , 

κατασπιλώνοντας  την  τιμή  και  τη  λεβεντιά  της,  εμείς  απαντήσαμε: 

«ΟΧΙ». «ΟΧΙ,  δε θα περάσει ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ»!

Αυτό  πρόσταξε  από  τα  βάθη  των  αιώνων  η  υπερτρισχιλιετής 

ιστορία  του ΕΘΝΟΥΣ μας και  το  κάναμε ηρωική πράξη.  Η Γαλλία,  μια 

πολύ  μεγάλη  και  αποικιοκρατική  δύναμη,  κατέρρευσε  σαν  χάρτινος 

πύργος  μέσα  σε  λίγες  εβδομάδες.  Τόσο  μόνο  άντεξαν  τα  παλικάρια 

της .  εξάλλου  με  την  κήρυξη  του  πολέμου  η  «χρυσή  νεολαία»  της 

Γαλλίας  αντέταξε  το  γνωστό  «πουρκουά;;;».  Δεν  είχαν  το  σθένος  των 

Ελλήνων.  Τα  παιδιά  της  Ελλάδας  πειθάρχησαν  στη  φωνή  της 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  άκουσαν  την  προσταγή   της  ΠΑΤΡΙΔΑΣ  τους  και 
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ανταποκρίθηκαν  στο  εθνεγερτήριο  σάλπισμα  του  νεότερου  εθνικού 

μας ποιητή Κωστή Παλαμά:

      «Τούτο το λόγο θα σας πω,

δεν έχω άλλον κανένα:

Μεθύστε με τ’ αθάνατο

κρασί του ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ».

   Και  μέθυσαν…  Έτσι  έγραψαν  τις  χρυσές  σελίδες  του  έπους  του 

’40.  Άπειρες  ελληνικές  ψυχές  φωλιάζουν  μέσα  μας . αυτές  μας 

φωνάζουν  και  μας  καθοδηγούν . και  εμείς  υπακούμε  στην  εθνική  μας 

συνείδηση.  Κάθε  φορά  που  απειλείται  ο  Έλληνας,  μια  φωνή  από  τα 

σωθικά  του  τον  σπρώχνει  προς  το  καθήκον  και  τότε  επιτελεί  το 

μεγάλο ΘΑΥΜΑ.

  Όταν  ο  φασισμός  και  ο  ναζισμός  κρούουν  τη  θύρα  της 

Ελλάδας,  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  Ευρώπης  στενάζει  κάτω  από 

τη  σκιά  της  χιτλερικής  σβάστικας.  Και  κινδυνεύει  να  καταρρεύσει 

και  η  άλλη  μεγάλη  αυτοκρατορία  με  τις  τόσες  αποικίες  της  ανά  τον 

κόσμο,  σε  όλες  τις  ηπείρους,  η  Μεγάλη  Βρετανία.  Η  μάχη  της 

Ελλάδας  κράτησε  216  συνολικά  μέρες:  από τις  28  Οκτωβρίου  1940 

έως  τις  31  Μαΐου  1941.  Θα  συντρίψουμε  τους  λυσσασμένους 

επιδρομείς  φασίστες  του  ηλίθιου  Μουσολίνι  στο  Ηπειρωτικό  μέτωπο 

και  θα  ταπεινώσουμε  την  αλαζονεία  των  ναζιστών  του  παρανοϊκού 

Χίτλερ  στη  μάχη  των  ΟΧΥΡΩΝ  της  Αν.  Μακεδονίας  και  στη 

Μεγαλόνησο ηρωική ΚΡΗΤΗ.

Το ηρωικό  «ΟΧΙ»  της  Ελλάδας και  το  πρώτο ελληνικό  πολεμικό 

ανακοινωθέν:  «Αι  ημέτεραι  δυνάμεις  αμύνονται  του  πατρίου 

εδάφους»  έκαναν  τον  κόσμο  να  ριγήσει  από  βαθιά  συγκίνηση . 

ένιωσαν  ανακούφιση  και  μια  ελπίδα  σωτηρίας  χαράχθηκε  δειλά  στα 
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πρόσωπά  τους.  Και  μόνο  οι  στίχοι  του  ποιητή  Άγγελου  Σικελιανού, 

από  το  «Πανανθρώπινο  εμβατήριο  της  Ελλάδας»  δηλώνουν  τη 

μεγάλη προσφορά μας στον κόσμο: 

«Ομπρός! Με ορθή, μεσούρανη

της λευτεριάς τη δάδα

ανοίγεις δρόμο, ΕΛΛΑΔΑ,

στον Άνθρωπον… Ομπρός!»

   Ήταν σαν ροδόσταγμα -μέσα στη μπόχα του πολέμου- το «ΟΧΙ» 

μας.  Και  οι  Έλληνες  διανοούμενοι  δήλωναν:  «Αγωνιζόμαστε  για  τη 

σωτηρία  όλων  εκείνων  των  υψηλών  αξιών,  που  αποτελούν  τον 

πνευματικό και ηθικό πολιτισμό μας,  την πολύτιμη παρακαταθήκη που  

κληροδότησαν  στην  ανθρωπότητα  οι  δοξασμένοι  πρόγονοί  μας  και  

που σήμερα βλέπουμε να απειλούνται  από το κύμα της βαρβαρότητας  

και  της  βίας… Γι’  αυτό  απευθυνόμαστε  στους  συναδέλφους  μας  ολου 

του  κόσμου,  για  να  ζητήσουμε  όχι  την  υλική  αλλά  την  ηθική  βοήθειά  

τους.  Ζητούμε  την  κατάθεση  των  ψυχών,  την  επανάσταση  των 

συνειδήσεων  και  την  ενέργεια  για  έναν  καινούργιο  πνευματικό 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ ,  που  θα  απαλλάξει  την  καταδυναστευόμενη 

ανθρωπότητα  από  τη  φοβέρα  τής  πιο  μαύρης  σκλαβιάς  που  γνώρισε 

ως τώρα ο κόσμος».

Τώρα,  που  οι  Έλληνες  θριαμβεύουν  στα  πεδία  της  τιμής  με 

αυταπάρνηση  και  αυτοθυσία,  γέμισε  ο  κόσμος  με  φως  και  ελπίδα . 

τώρα  μας  θυμήθηκαν  πάλι . είχαν  ξεχάσει  την  προδοσία  τους  οι 

«Σύμμαχοι»  στη  Μικρασία.  Δεν  είχαν  περάσει  πολλά  χρόνια  από  τη 

μεγάλη  εθνική  συμφορά  των  Ελλήνων,  το  1922.  Η  ΜΑΝΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

είχε  αγκαλιάσει  θερμά  και  είχε  περιθάλψει  όλα  τα  προσφυγόπουλα 

παιδιά  της.  Και  είπε  να  ζήσει  ελεύθερη  και  ειρηνικά.  Μα ο  φασισμός 
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και  ο  ναζισμός  ζήλεψαν  την  ελευθερία  και  την  ειρήνη  μας.  Και 

όρθωσε το ανάστημά της για την τιμή της, το 1940-41.       

 Η  ηρωική  αντίσταση  των  Ελλήνων  κατά  του  Άξονα  ήταν  μια 

εθελοντική  ανθρωποθυσία  στο  βωμό  της  παγκόσμιας  ελευθερίας, 

γιατί  ο  ΕΛΛΗΝΑΣ  «θέλει  πάντοτε  λεύτερη  πατρίδα  και  

πανανθρώπινη  τη  λευτεριά»,  όπως  το  λέγει  και  ένα  αντάρτικο 

τραγούδι  της κατοχικής περιόδου.  Και  ο ποιητής  Παλαμάς στιχουργεί 

το θρίαμβό μας:

         «Δε χάνομαι στα Τάρταρα,

μονάχα ξαποσταίνω.

Στη ζωή ξαναφαίνομαι

και λαούς ανασταίνω».

Η πάλη ήταν τοπική, η νίκη όμως παγκόσμια.

Ξύπνησαν  πάλι  τα  «φιλελληνικά»  αισθήματά  τους  και  άρχισαν 

να  φθάνουν  στην  Ελλάδα  επανωτά  τα  συγχαρητήρια  τηλεγραφήματα 

για  τον ηρωισμό  μας.  Είναι  πάρα πολλά τα  εγκώμια  που έπλεξαν και 

δημοσίευσαν  οι  εφημερίδες  του  ελεύθερου  κόσμου.  Θα  ήταν  άραγε 

ειλικρινή  τα  αισθήματα  ενθουσιασμού  των  Ευρωπαίων,  των  Ρώσων, 

των  Αμερικανών,  των  Καναδών  και  τόσων  άλλων;  ή  έκρυβαν  κάποια 

ιδιοτέλεια;  

Ο  εγγονός  του  φιλέλληνα  και  ποιητή  Λόρδου  Βύρωνα 

Ρόμπερτ  Μπάιρον,  σε  μια  ενθουσιώδη  ραδιοφωνική  ομιλία  του  στις 

31  Οκτωβρίου  1940,  τελείωσε  με  αυτά  τα  λόγια:  «Η  ψυχή  του 

παππού  μου  θα  εσκίρτησε  από  χαρά  και  ευφροσύνη  για  τη  

γενναιότητα  των  σημερινών  Ελλήνων  και  θα  εγνώρισε  ασφαλώς  την  

αγαλλίαση  εκείνων,  που  βλέπουν  ότι  η  θυσία  τους  δεν  απέβηκε  

ματαία».
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  Ο  πρωθυπουργός  της  Μεγάλης  Βρετανίας  Ουΐνστον 

Τσώρτσιλ  είπε:  «Η  σκέψη  όλων  μας  στρέφεται  προς  την  ηρωική  και  

ιπποτική  Ελλάδα,  η  οποία με  τον  αγώνα και  την  υποδειγματική  στάση 

του  λαού  της,  παρ΄όλες  τις  φοβερές  δοκιμασίες,  αποτελεί  πρότυπο 

μέσα  στην  ΙΣΤΟΡΙΑ  των  εθνών  και  των  αιώνων…».  Και  συνεχίζει: 

«Μέχρι  τώρα  λέγαμε  ότι  οι  Έλληνες  πολεμούν  σαν  ήρωες,  τώρα 

πρέπει  να  λέμε  ότι  οι  ήρωες  πολεμούν  σαν  Έλληνες…  Ας  μείνει  

ήσυχη  η  Ελλάδα . ΘΑ  ΠΑΡΕΙ  ΟΛΑ,  ΟΣΑ  ΤΗΣ  ΑΝΗΚΟΥΝ  .  Θα 

αποκτήσει  στο  ακέραιο  τα  εδάφη  της  και  θα  ζήσει  υπερήφανη  και  

ηρωική ανάμεσα στους νικητές».

Ο  πρόεδρος  των  Η.Π.Α.  Φραγκλίνος  Ρούσβελτ  σε  μήνυμά 

του  προς  την  ΕΛΛΑΔΑ  έγραφε:  «Περισσότερο  ίσως  άξια  θαυμασμού 

από  την  υπερήφανη  απάντηση,  την  οποία  έδωσε  η  Ελλάδα  στους  

επιδρομείς,  είναι  η  σημερινή  στάση  του  Ελληνικού  λαού,  που 

συνεχίζει  τον  αγώνα  του,  όπου  και  όπως  μπορεί,  χωρίς 

συγκαταβάσεις,  χωρίς  δισταγμούς,  με  απόλυτη  αδιαλλαξία,  

αψηφώντας  όλες  τις  θυσίες.  Η  στάση  αυτή  αποτελεί  παράδειγμα  για 

όλα  τα  έθνη.  Όταν  όλος  ο  κόσμος  είχε  χάσει  κάθε  ελπίδα,  οι  

Έλληνες  τόλμησαν  να  αμφισβητήσουν  τον  «αήττητο»  Άξονα ,  

αντιτάσσοντας στο Χίτλερ το υπερήφανο πνεύμα της Ελευθερίας».

Ο  στρατηγός  και  κατόπιν  πρόεδρος  της  Γαλλίας,  Ντεγκόλ, 

είπε:  «Αδυνατώ  να  εκφράσω  πόσο  βαθιά  ευγνωμοσύνη  αισθάνομαι  

για  την  ηρωική  αντίσταση  των  Ελλήνων.  Βέβαιος  ότι  ομιλώ  εξ  

ονόματος  του  γαλλικού  έθνους,  δηλώνω  ότι  καμιά  συμπάθεια  δεν 

μπορεί  να ξεπεράσει  εκείνη  που  αισθάνεται  η  Γαλλία  για  την  Ελλάδα.  

Το  παράδειγμα που  δείχνει  η  σημερινή  Ελλάδα  είναι  μοναδικό  στην 
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Ιστορία .  Παρακαλώ  να  διαβιβάσετε  το  βαθύτατο  σεβασμό  μου  στον 

Ελληνικό λαό» .

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας στις 27-4-42 μετέδωσε το 

εξής  μήνυμα  του  Στρατάρχη  ηγέτη  της  Ρωσίας  Ιωσήφ  Στάλιν: 

«Πολεμήσατε  άοπλοι  εναντίον  πανόπλων  και  ενικήσατε.  Δεν  ήταν  

δυνατό  να  γίνει  διαφορετικά,  γιατί  είστε  ΕΛΛΗΝΕΣ.  Κερδίσαμε 

πολύτιμο χρόνο , για να αμυνθούμε. Θα σας ευγνωμονούμε».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά,  Μάκενζι Κιγκ ,  έστειλε το εξής 

τηλεγράφημα:  «Τη στιγμή που η κοιτίδα του ευγενέστερου πολιτισμού 

που γνώρισε η ανθρωπότητα, η χώρα στην οποία οφείλουμε ό,τι  κάνει  

τη  ζωή  ανώτερη  και  ωραιότερη,  δέχεται  τέτοια  άδικη  επίθεση,  όλων 

των  αληθινών  ανθρώπων  η  θέση  είναι  στο  πλευρό  της  και  

υποχρέωσή τους  είναι να της δώσουν κάθε βοήθεια».

Και  συμπληρώνουν οι  Γάλλοι  διανοούμενοι:

Ο  Edward  Herriot:  «Στέλνω  στον  ελληνικό  λαό  την  έκφραση 

του  θαυμασμού  μου  και  τη  διαβεβαίωση  της  εγκάρδιας  φιλίας  μου.  Ο 

ηρωικός  του  αγώνας  παρόλα  τα  δεινά  που  πέρασε,  για  να 

υπερασπιστεί  την  ανεξαρτησία  του,  είναι  άξιος  της  ιστορίας  του  και  

των  πιο  μεγάλων  ανδρών  της  πατρίδας  του,  άξιος  της  ελληνικής  

ψυχής,  που  είναι  και  μυστικιστική  και  ρεαλιστική.  Η  πατρίδα  του 

Πλάτωνα,  του  Περικλή,  του  Φειδία ,  η  γη  όπου  άνθισε  η  ομορφιά 

στην  πιο  τέλεια  έκφρασή  της,  δεν  ήταν  δυνατό  να  πεθάνει.  Θα  μείνει  

στον  κόσμο  σαν  παράδειγμα  του  τι  μπορεί  να  επιτύχει  το  θάρρος,  

όταν στηρίζεται στην αγάπη για την ελευθερία» .

Ο Αndre Maurois:  «Κάθε μορφωμένος Γάλλος νιώθει -και ξέρει-  

πως  η  ΕΛΛΑΔΑ  είναι  κατά  κάποιο  τρόπο  η  πατρίδα  του,  γιατί  χωρίς  

τον  ελληνικό  πνευματικό  πολιτισμό,  η  Γαλλία  δεν  θα  ήταν  η  Γαλλία 
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που είναι.  Ο Μαραθώνας,  οι  Θερμοπύλες,  η Σαλαμίνα ,  ανήκουν και  

στο  δικό  μας  παρελθόν.  Γι ’  αυτόν  το  λόγο  τόσοι  νέοι  από  τον  τόπο  

μας  έτρεξαν  να  πολεμήσουν  για  την  ελληνική  Ανεξαρτησία,  στα  

δύσκολα  χρόνια  της  Ελληνικής  Επανάστασης.  Και  για  τον  ίδιο  λόγο,  

όλοι  εμείς  τώρα,  οι  λαοί  της  δυτικής  Ευρώπης,  νιώθουμε  τόσο  

υπερήφανοι  για  το  θαυμάσιο  θάρρος  του  ελληνικού  λαού . αυτός  μας 

δίδαξε  από  τα  παλιά  χρόνια  πώς  να  ζούμε,  να  σκεπτόμαστε,  να 

αγωνιζόμαστε και πως πρέπει να πεθαίνουμε» .

Και  δεν  είναι  μόνο  αυτοί  –  είναι  και  πάρα  πολλοί  άλλοι.  Ακόμη 

και  αντίπαλοί  μας,  από  τον  ΑΞΟΝΑ,  έχουν  να  πουν  καλά  λόγια  γι ’ 

αυτόν  τον  τίμιο,  δίκαιο  αλλά  άνισο  αγώνα  μας.  Ο  ίδιος  ο  Αδόλφος 

Χίτλερ,  ο κατακτητής και  δήμιος της Ευρώπης, αφού ολοκλήρωσε την 

κατάληψη  της  Ελλάδας  στις  αρχές  Ιουνίου  1941,  εκφωνώντας  στη 

Γερμανική  Βουλή λόγο,  χαμηλώνοντας  τον  αρειμάνιο  τόνο  της  φωνής 

του,  είπε  τα  εξής:  «Χάριν  της  ιστορικής  δικαιοσύνης ,  είμαι  

υποχρεωμένος  να  διαπιστώσω,  ότι  από  τους  αντιπάλους,  οι  οποίοι  

μας  αντιμετώπισαν,  μόνο  ο  Έλληνας  στρατιώτης  επολέμησε  με 

παράτολμο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς το θάνατο» .

Οι  εφημερίδες  της  φασιστικής  Ιαπωνίας  το  Δεκέμβρη  του 

1940  έγραφαν:  «Η  χώρα  μας,  στην  οποία  ιδιαίτερα  τιμάται  η  

ελευθερία,  παρακολουθεί  με  θαυμασμό  τον  αγώνα  των  Ελλήνων στην 

Αλβανία.  Μας  συγκινεί  τόσο  πολύ  ο  αγώνας  αυτός,  ώστε 

παραμερίζοντας  κάθε  άλλο  αίσθημα,  αναφωνούμε:  «ΖΗΤΩ  Η 

ΕΛΛΑΔΑ».

Και  ο  Ιταλός  στρατηγός  Πρίκολο  μετά  την  ήττα  του  ιταλικού 

στρατού  είπε:  «Η  καταστροφή,  την  οποία  μας  προκάλεσαν  οι 

ΕΛΛΗΝΕΣ ,  αποτελεί τη μεγαλύτερη κρίση της Ιταλίας».
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Αλλά  και  ένας  Τούρκος  ύμνησε  το  ηρωικό  έπος  του  ’40. 

Πρόκειται  για  το  Χαϊρή  Εγκίν,  που  ήταν  τότε  καθηγητής  στο 

Γυμνάσιο  της  Σαμψούντας  και  ποιητής  καλός.  Όταν  πληροφορήθηκε 

την  απελευθέρωση  της  Κορυτσάς  (21-11-1940)  από  τον  ελληνικό 

στρατό,  έγραψε  ένα  πολύ  καλό  ποίημα  με  τον  τίτλο  «ΕΛΛΗΝΕΣ» . 

Προλογίζοντας  γράφει  με  ευγένεια:  «Αισθάνομαι  βαθύτατο  σεβασμό 

για  τον  πολιτισμό  σας,  φίλοι  μου  Έλληνες,  (άξιος  φιλέλληνας),  όταν  

σκέφτομαι  τα  ηρωικά  κατορθώματά  σας,  τα  οποία  -  μόνο  με  όσα  ο  

Όμηρος στα έπη του περιγράφει  -   μπορούν να συγκριθούν.  Νιώθω 

βαθιά  συγκίνηση,  όταν  συλλογίζομαι  τις  μάχες,  που  ηρωικά διεξάγετε  

στο  μέτωπο…  Ένα  έθνος  ευγενικό  σαν  το  δικό  σας,  που  αγωνίζεται  

στον  εικοστό  αιώνα  για  την  άμυνα  της  πατρίδας  του,  του  αξίζει  κάθε  

τιμή».  Και τελειώνει  το ποίημά του ως εξής: 

«… Λεβέντες Έλληνες, η ΝΙΚΗ είναι δική σας!

 … τη γαλανόλευκη, Έλληνες, σημαία σας ανεμίστε.

 … Ω εσείς,  του ΔΙΑ παιδιά, που πλάθετε

     τη νίκη από τη νίκη,

    σε σας αιώνια δόξα και τιμή ανήκει!» .

Είναι  να απορεί  κανείς,  αν αυτός  ο άνθρωπος ήταν απλώς ένας 

φιλέλληνας  ή  μήπως  κάποιος  Έλληνας  από  τους  πολλούς 

κρυπτοχριστιανούς  της  Ανατολίας,  που  αναγκάστηκαν  να 

εξισλαμισθούν.

Η  ΕΛΛΑΔΑ  έπραξε  στο  ακέραιο  το  χρέος  της  αγωνιζόμενη  τον 

αγώνα  τον  καλό  σαν  πιστή  σύμμαχος  των  ελευθέρων  λαών.  Οι 

ΕΛΛΗΝΕΣ  πιστοί  στα  ιδανικά  της  ελευθερίας  και  της  αξιοπρέπειας 

φάνηκαν  άξιοι  της  βαριάς  κληρονομιάς  τους.  Η  ΠΙΝΔΟΣ  έγινε 

μητρόπολη  της  Παγκόσμιας  Ελευθερίας  των  Εθνών  στα  νεότερα 

χρόνια.
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Κ Α Τ Ο Χ Η   -  Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η

Η  πατρίδα  μας,  αφού  έκανε  άνισο  διμέτωπο  αγώνα,  στην 

Ελληνοαλβανική  και  στην  Ελληνοβουλγαρική  μεθόριο,  τελικά  κάτω 

από  την  αριθμητική  υπεροχή  των  φασιστών  επιδρομέων  Ιταλών, 

Γερμανών  και  Βουλγάρων  θα  γονατίσει.  Οι  Έλληνες   όμως  θα 

συνεχίσουν  την  Εθνική  τους  Αντίσταση με  οποιοδήποτε  τρόπο  και 

πολλοί  ήταν  εκείνοι  που  συμπαρατάχθηκαν  με  τους  συμμάχους  μας 

Άγγλους  και  πολέμησαν  τον  ΑΞΟΝΑ  στη  Βόρεια  Αφρική,  στη  Μέση 

Ανατολή  και  στην  Ιταλία.  Ενώ  ο  άμαχος  πληθυσμός  ανεβαίνει  στο 

Γολγοθά  του.  Τα  παχιά  λόγια  των  Μεγάλων  ξεχάστηκαν  πολύ 

γρήγορα.  Αναλυτής  των  γεγονότων  του  πολέμου  ο  Άγγλος 

υπουργός  Ναυτιλίας  Νόελ Μπέκερ  δήλωσε:  «Αν  η  ΕΛΛΑΔΑ έλεγε  -

ΝΑΙ-  στο  Μουσολίνι,  θα  χάναμε  όλη  τη  Μέση  Ανατολή,  ίσως  δε  και  

αυτόν  τον  πόλεμο.  Ο  ΚΟΣΜΟΣ  ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΠΟΤΕ  ΝΑ  ΤΟ 

ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙ ΑΥΤΟ» .

Και  όμως  οι  πρώτοι  που  το  λησμόνησαν  ήταν  οι  Άγγλοι 

«σύμμαχοί»  μας.  Αντιμετώπισαν  την  Ελλάδα  με  τον  πιο  εχθρικό 

τρόπο,  όπως  τότε  το  1922  στη  Μικρασία.  Ενέχονται  στη  διάσπαση 

των Αντιστασιακών μας Οργανώσεων, εφαρμόζοντας την πολιτική του 

«διαίρει  και  βασίλευε» .  Ο  ίδιος  ο  Τσόρτσιλ  με  εκτελεστικό  του 

όργανο  το  στρατηγό  Σκόμπυ  ευθύνεται  για  την  αιματοχυσία  στα 
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Δεκεμβριανά γεγονότα.  Άλλο τόσο ευθύνεται  όμως και  ο Στάλιν.  Αυτή 

ήταν η  ευγνωμοσύνη  τους.   Οι  Έλληνες  ενωμένοι  μεγαλούργησαν και 

τώρα  το  Δεκέμβρη  του  1944  διχασμένοι  σε  Αγγλόφιλους  και  σε 

Ρωσόφιλους  (κομμουνιστές)  αλληλοσφάζονται.  Και  όμως,  αν  ήθελαν 

οι  «Σύμμαχοί» μας, θα αποφευγόταν το κακό.

Ο  πόλεμος  τελείωσε  παντού,  στην  Ευρώπη,  στην  Ασία  και  οι 

λαοί  άρχισαν  να  μετρούν  και  να  υπολογίζουν  τις  απώλειές  τους  σε 

ανθρώπινες υπάρξεις.

Η  πατρίδα  μας  πένθησε  558.000  νεκρούς . είχε  τα 

περισσότερα θύματα απ’ όλους τους δυτικούς μας συμμάχους ύστερα 

από  τη  Γαλλία  (653.000).  Συσχετίζοντας  τους  αριθμούς  αυτούς  των 

απωλειών με  τον πληθυσμό που είχε  κάθε  μια  χώρα το  1940,  έχουμε 

την  αναλογία  σε  στρογγυλούς  αριθμούς:  Η  Ελλάδα  8%  επί  του 

πληθυσμού  της  και  προκύπτει  η  διαπίστωση  ότι  θυσίασε  80  φορές 

περισσότερους  από  τις  Η.Π.Α.,  10  φορές  περισσότερους  από  την 

Αγγλία,  5  φορές  περισσότερους  από  τη  Γαλλία…  Και  δεν  είναι  η 

πρώτη  φορά που η  πατρίδα  μας  υφίσταται  την  πιο  μεγάλη  αφαίμαξη 

από  όλα  τα  συμμαχικά  κράτη,  στην  προσπάθεια  να  κατανικηθεί  ο 

κοινός εχθρός. 

(Δημήτριος  Γατόπουλος:  «Ιστορία  της  Κατοχής» ,  στοιχεία  που 

υποβλήθηκαν  στη  Διεθνή  Επιτροπή  Επανορθώσεων  στο  Παρίσι/ 

Υπουργός Ελλάδας Μιχαήλ Πεσμαζόγλου).

Μετά την απελευθέρωση
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Τώρα ας  έρθουμε  στη  μοιρασιά  των κερδών . εδώ τα  ποσά είναι 

αντιστρόφως  ανάλογα.  Πόσο  ανειλικρινής,  ψεύτης  και  ανέντιμος 

αποδείχθηκε  ο  Τσόρτσιλ,  ο  πατέρας  της  ΝΙΚΗΣ  του  Β΄  Παγκοσμίου 

Πολέμου, όπως θέλουν να το λέγουν κάποιοι . ενώ η αλήθεια είναι,  ότι 

η  πατρότητα της  ΝΙΚΗΣ ανήκει  στον Ελληνικό  γενναίο  λαό,  που ξέρει 

να λέγει  πάντοτε  «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»  και  «ΟΧΙ» ,  από τη  μακρινή  εκείνη 

εποχή  των  περσικών  πολέμων  στις  Θερμοπύλες  και  στη  Σαλαμίνα 

μέχρι  την  εποχή  της  Πίνδου και  της  Κρήτης.  Όσο κρατούσε  η  κλαγγή 

των  όπλων,  οι  «Σύμμαχοι»  γέμιζαν  τους  αιθέρες  από  τους 

ραδιοφωνικούς  σταθμούς,  αλλά  και  τις  στήλες  των  εφημερίδων,  με 

άφθονα  εγκωμιαστικά  λόγια,  για  να  κεντρίζουν  τη  φιλοτιμία  του 

πάντοτε  φιλότιμου  Έλληνα στρατιώτη  να πέφτει  στη  φωτιά  της  μάχης 

με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, πάντα ηρωικά .

Όταν  όμως  τελείωσαν  όλα  αυτά  και  σύντριψαν  το  τέρας  του 

φασισμού-ναζισμού  και  δε  χρειάζονταν  άλλο  την  Ελλάδα,  ξέχασαν 

πάλι  οι  αναξιόπιστοι  «Σύμμαχοί»  μας  μπροστά  στα  συμφέροντά  τους 

τα  πάντα.  Ξέχασαν  τις  τρισένδοξες  μέρες  της  ΕΛΛΑΔΑΣ,  το  1940, 

ξέχασαν  και  τους  επαίνους  τους  και  τα  εγκώμιά  τους.  Όλα  εκείνα  τα 

παχιά  τους  λόγια  τα  ξέχασαν.  Τότε  «…ξεχάστηκαν  όλα  εκείνα,  η 

Πίνδος  και  η  Τρεμπεσίνα  κι  ίσως  μια  μέρα  εμάς,  που  τόσο  αίμα 

εχύσαμε, να μας καθίσουν στο σκαμνί,  γιατί  νικήσαμε…». 

  Προφητικό,  πράγματι ,  το  τραγούδι  αυτό  της  μεγάλης 

τραγουδίστριας της νίκης του ’40, Σοφίας Βέμπο. 

  Όλο αυτό το ελληνικό αίμα,  όλες αυτές τις  θυσίες,  όλες αυτές οι 

ψυχές  που  χάθηκαν  με  τον  έναν  ή  τον  άλλο  τρόπο,  όλα  αυτά  τα 

δάκρυα  που  χύθηκαν,  περιμένουν  ακόμη  να  τεθούν  στη  πλάστιγγα 

της  Διεθνούς  Δικαιοσύνης,  τόσο  για  την  εκτίμηση  των  εθνικών 
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μας  διεκδικήσεων,  όσο  και  για  τον  κανονισμό  των 

επανορθώσεων,  που  πρέπει  να  μας  καταβληθούν  για  τις  τόσες 

απώλειες  που  είχε  η  ΕΛΛΑΔΑ  σε  ανθρώπινες  υπάρξεις  και  για  τις 

τόσες  ζημιές  και  φθορές  που  είχε  στη  διάρκεια  του  πολέμου  και  της 

κατοχής.

Μας είχαν τάξει  «λαγούς με  πετραχήλια»,  π.χ.:  «…Η Ελλάδα 

θα  αποκτήσει  όλα  τα  εδάφη  που  της  ανήκουν  στο  ακέραιο… να  είναι  

ήσυχη  και  θα  ζήσει  υπερήφανη  μεταξύ  των  νικητών» .  Αίσχος, 

επαίσχυντε  «πατέρα»  της  Νίκης!!!  Ακόμη  από  τον  Α΄  Παγκόσμιο 

Πόλεμο  μας  χρεωστούν  οι  «Σύμμαχοι»τη  Βόρεια  Ήπειρο  που  δυο 

φορές  την  είχε  ελευθερώσει,  το  1913-14  και  το  1940-41,  ο  ηρωικός 

στρατός  της  Ελλάδας.  Αλλά  τελικά  τη  χάρισαν  στους  Αλβανούς. 

Επίσης  οι  Άγγλοι  μας  είχαν  τάξει  από  τότε  την  Κύπρο,  αλλά  την 

κράτησαν  για  να  τη  δώσουν  αργότερα  στους  Τούρκους.  Μόνο  τα 

Δωδεκάνησα,  που  τα  πήραν  από  τους  Ιταλούς  το  1943  (με  τη 

συνθηκολόγηση της Ιταλίας),  εδέησε να μας  τα δώσουν το 1948  ,  ενώ 

και  αυτά οι  «καλοί» μας σύμμαχοι  μάς τα είχαν υποσχεθεί  από τον Α΄ 

παγκόσμιο  πόλεμο,  ότι  δηλαδή  θα  τα  παραχωρούσαν  στην  ΕΛΛΑΔΑ 

για  τη  συμπαράταξή  μας  στην  ΑΝΤΑΝΤ.  Αυτά  λοιπόν  ήταν  το 

μοναδικό κέρδος  από τη συμμετοχή μας στο Β΄ Παγκόσμιο μετά από 

τόσες  πολλές  εκατόμβες.  Και  όχι  μόνο  δεν  άφησαν  την  Ελλάδα  να 

ζήσει  ήσυχη  μετά  την  απελευθέρωσή  της  από  τους  Γερμανούς 

ανάμεσα  στους  συμμάχους  της  περήφανη  για  τη  νίκη  της,  όπως  μας 

είχαν  υποσχεθεί,  όταν  βροντοφωνάξαμε  το  «ΟΧΙ»,  αλλά  αντίθετα  την 

έμπλεξαν  Άγγλοι,  Ρώσσοι,  Αμερικάνοι  στα  γρανάζια  ενός  πιο 

καταστρεπτικού πολέμου, του εμφυλίου. 
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Και  ενώ  τα  άλλα  κράτη  προχώρησαν  αμέσως  μετά  τη  λήξη  του 

πολέμου  στην  ανασυγκρότησή  τους,  η  Ελλάδα  κατακερματίστηκε 

ακόμη περισσότερο.

Αυτοί  ήταν  οι  «φιλέλληνες»  σύμμαχοί  μας  πάλι  και  έτσι 

απέδειξαν  τον  ανθελληνισμό  τους.  Μας  έβαλαν  να  σκοτωθούμε 

μεταξύ μας.
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ΑΣ ΟΨΟΝΤΑΙ

Την  αγγλοκρατία  στην  Ελλάδα  διαδέχθηκε  η  λαομίσητη 

αμερικανοκρατία  και  στη  συνέχεια  «Ο  ΝΑΤΟΪΣΜΟΣ».  Το  σχέδιο 

Μάρσαλ  της  Αμερικανικής  βοήθειας  το  ξεπληρώσαμε  με  την 

υποτέλειά  μας  στους  Αμερικάνους.  Άγγλοι  και  Αμερικάνοι  θα  δείξουν 

όλη την εχθρότητά τους με τον πιο ωμό τρόπο στο θέμα της Κύπρου. 

Όχι  μόνο  δεν  την  ενσωμάτωσαν  στον  κορμό  της  Ελλάδας,  όπως 

παλιά  μας  την  είχαν  υποσχεθεί ,  αλλά  επέτρεψαν  στο  νέο  «ΑΤΤΙΛΑ» 

να  την  κατασπαράξει  (1974).  Λαοί  υπανάπτυκτοι  στην  Αφρική  και  σε 

άλλες  ηπείρους  έτυχαν  καλύτερης  μεταχείρισης  στο  θέμα  της 

αυτοδιάθεσης.  Ενώ  ο  άμοιρος  Κυπριακός  Λαός  γι ’  αυτούς  δεν  είχε 

δικαίωμα να ζητήσει  αυτοδιάθεση.

Οι  «Σύμμαχοί»  μας  Άγγλοι,  που  μας  παρουσιάζονταν  ως 

φιλέλληνες,  ξανάγιναν  φιλότουρκοι  και  ανθέλληνες.  Η  κυβέρνησή 

τους  αρνείται  να  δεχθεί  την  έκφραση  της  θέλησης  του  Κυπριακού 

Λαού  για  ένωση  του  νησιού  με  τη  γενναία  Ελλάδα  (δημοψήφισμα 

1949).  Έτσι  από  απλό  πρόβλημα  το  Κυπριακό έγινε  περίπλοκο  και 

οι  ελληνοκύπριοι  με  πανάρχαια  ιστορία  και  πολιτισμό  ελληνικότατο 

κατάντησαν  να  υποφέρουν  πολλά  σε  τέτοιο  βαθμό,  ώστε  να  πάρουν 

τα  όπλα  κατά  της  Αγγλικής  Αρμοστείας  (Ε.Ο.Κ.Α.).  Τα  παλικάρια  της 

θύμισαν  σε  όλο  τον  ελεύθερο  κόσμο  τις  ηρωικές  στιγμές  των θυσιών 

των  μορφών  του  1821.  Αντιμετώπισαν  με  αυταπάρνηση  την  αγχόνη 

του  αρμοστή  της  Λευκωσίας  Χάρτινγκ  ο  Γρηγόριος  Αυξεντίου,  ο 

Κυριάκος  Μάτσης,  ο  Δημήτρης  Καραολής  και  άλλοι.  Τελικά 

οδηγηθήκαμε στη διπλή συμφωνία της Ζυρίχης  και  του Λονδίνου , η 

οποία  αναγνώρισε  την  ανεξαρτησία  του  νησιού . στις  16  Αυγούστου 
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1959  η  ΚΥΠΡΟΣ  ανακηρύσσεται  ανεξάρτητη  δημοκρατία ,  στην 

οποία όμως η τουρκική μειονότητα είχε πολλές εξουσίες.  Από τότε το 

Κυπριακό  περνά  από  διάφορες  φάσεις,  για  να  καταλήξει  στη 

διακόρευση  (1974)  της  νεαράς  -ανήλικης  ακόμη-  Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  Γνωστός ο βιαστής,  ο Τουρκικός Στρατός!  Και  βέβαια  η 

τουρκική  επέμβαση  έγινε  με  τις  ευλογίες  των  «καλών  συμμάχων» 

μας,  των  Άγγλων  και  των  Αμερικάνων.  Γιατί  ο  ΤΟΥΡΚΟΣ  σφάζει 

μόνο,  όταν  έχει  εντολή  από  κάπου  ψηλά,  και  σταματάει  το  μακελειό 

τη στιγμή ακριβώς που η ίδια εξουσία το διατάζει  να βάλει  το μαχαίρι 

στη θήκη.

Από τότε έχουν περάσει  31 ακριβώς χρόνια.  Ο ΑΤΤΙΛΑΣ θερίζει 

και  αλωνίζει  ελεύθερος,  χωρίς  φραγμούς  από  τους  προστάτες  του, 

τους  Αγγλοαμερικάνους.  Ανάλγητη  και  κυνική  η  πολιτική  τους!!! 

Θριάμβευσε και πάλι η πάγια πολιτική της Μ. Βρετανίας: «διαίρει και  

βασίλευε» .  Η  Λευκωσία,  πρωτεύουσα  του  νησιού,  είναι  η  μοναδική 

πόλη σε όλο τον κόσμο που χωρίζεται  ακόμη στα δυο με το τείχος και 

τα  συρματοπλέγματα  του  αίσχους,  όπως  κάποτε  το  Βερολίνο. 

Χιλιάδες  κάτοικοι  της  Αμμοχώστου,  της  Κυρήνειας  και  όλης  γενικά 

της  βόρειας  και  ανατολικής  Κύπρου  αγναντεύουν  από  μακριά  τα 

σπίτια τους και δεν μπορούν να τα πλησιάσουν!…

Αντί  της ενσωμάτωσης της  Ελληνικής Μεγαλονήσου ΚΥΠΡΟΥ, 

που μας την έταξαν και  στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1915) και  στο  Β΄ 

Παγκόσμιο  Πόλεμο  (1940),  όταν  είχαν  τα  μεγάλα  ζόρια ,  οι  «καλοί 

σύμμαχοί»  μας  προχώρησαν στην  ανεξαρτησία  (1959),  ασφαλώς,  για 

να μη μεγαλώσει  η ΕΛΛΑΔΑ.  Τέλος προχώρησαν στη διχοτόμηση του 

νησιού  (το  1974) . εφαρμόζοντας  Άγγλοι  και  Αμερικάνοι  μια 

απροκάλυπτη  φιλοτουρκική  πολιτική,  πρόδωσαν  τους  Χριστιανούς 
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Ελληνοκυπρίους  και  παρέδωσαν  το  40%  του  κυπριακού  εδάφους 

στους  Μωαμεθανούς  Τουρκοκυπρίους  υπό  την  εγγύηση  του 

ΑΤΤΙΛΑ.

Αντί  του  μάννα  μας  ποτίζουν  συνεχώς  χολή.  Έτσι  είναι  αυτοί, 

μια  φιλέλληνες  και  μια  ανθέλληνες  και  μισέλληνες,  βέβαια  πάντοτε 

κατά  τα  συμφέροντά  τους.  Καμιά  σύγκριση  με  τους  παλιούς 

φιλέλληνες του 1821. 

Ο  ανθελληνισμός  και  ο  μισελληνισμός  των  Άγγλων  και  των 

Αμερικάνων  υπαγορεύεται  από  το  Παγκόσμιο  Σιωνιστικό  Κίνημα:  Το 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ  ΖΗΤΗΜΑ  π.χ.  εγκαινιάζεται  από  τον  Αγγλοεβραίο 

Βενιαμίν  Ντισραέλι  (γιος  του  Ισαάκ  Ντ’  Ισρεέλι).  Ως  πρωθυπουργός 

της  Αγγλίας  και  τουρκόφιλος,  στο  συνέδριο  του  Βερολίνου  (1878) 

πέτυχε  την  αναχαίτιση  της  ρωσικής  επέκτασης  προς  την  Τουρκία  και 

σε  αντάλλαγμα  ο  Σουλτάνος  επέτρεψε  στην  Αγγλία  «να  βάλει  πόδι» 

στην  ΚΥΠΡΟ.  Και  καταλήγει  με  τον  ΑΤΤΙΛΑ,  την  τουρκική  επέμβαση 

(1974)  στο  νησί,  υπό τις  ευλογίες  του  Αμερικανοεβραίου  υπουργού 

των  εξωτερικών  των  ΗΠΑ,  Κίσσιγκερ,  του  «πατριάρχη»  του 

Παγκόσμιου  Σιωνιστικού  Κινήματος ,  που  ενέχεται  και  στη 

δικτατορία της Αθήνας.

  Ενώ,  όταν  οι  Ιρακινοί  κατέλαβαν  τα  εδάφη  του  Κουβέιτ  (1992), 

ευαισθητοποιήθηκαν  πολύ  γρήγορα,  σχεδόν  αστραπιαία,  οι  πάντες, 

ΟΗΕ,  ΝΑΤΟ  και  προπάντων  οι  ΗΠΑ.  Έσπευσαν  να  απελευθερώσουν 

τους  Κουβετιανούς  πολίτες  (πετρέλαια  γαρ) . ενώ  τους  δύστυχους 

Ελληνοκυπρίους, που φωνάζουν τόσα χρόνια, κανείς δεν τους ακούει. 

Και  τώρα  πάλι  ποιος  ξέρει  τι  μεθοδεύουν  οι  «αρχιτέκτονες» 

της  σκοτεινής  Αγγλοαμερικανικής  διπλωματίας  για  το  προσεχές 

και απώτερο μέλλον του Νησιού.
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Το  Κυπριακό  ζήτημα,  που  δημιούργησε  η  αγγλική  απιστία 

(1959)  και  επικύρωσε  η  αμερικανική  αυθαιρεσία  (1974),  ύστερα  από 

διάφορες  προτάσεις,  αποφάσεις  και  αλλεπάλληλα  σχέδια  -χωρίς  να 

βρίσκεται  μια  βιώσιμη  και  λειτουργική  λύση-  κατέληξε  στη 

ΛΟΥΚΕΡΝΗ .  Εκεί  αποφασίστηκε,  επιτέλους,  να  ερωτηθεί  και  ο  λαός 

ο  ίδιος  για  την  τύχη  του,  με  δημοψήφισμα  που  θα  διεξαχθεί 

συγχρόνως  και  στις  δυο  κοινότητες  του  Νησιού.  Όμως  οι 

Ελληνοκύπριοι  αδελφοί  μας  στη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία 

πιέζονται,  απειλούνται,  εκβιάζονται,  τρομοκρατούνται, 

απομονώνονται.  Η βία που υφίσταται  ο Κυπριακός Ελληνισμός  είναι 

πραγματικά  συγκλονιστική  και  το  αποτέλεσμα     υπέρ  του  «ΝΑΙ»  ή 

υπέρ του «ΟΧΙ»  στο σχέδιο  του ΑΝΑΝ  θα δείξει  πολύ  περισσότερα 

από  το  αν  θα  δημιουργηθεί  ή  όχι  το  κράτος,  που  περιγράφεται  στις 

9.000 σελίδες του σχεδίου ΑΝΑΝ. Θα δείξει  τα όρια στη χειραγώγηση 

των  πολιτών  και  την  αντοχή  των  βασικών  αρχών  της  Δημοκρατίας 

απέναντί  της. 

Ακολουθεί  το  ΑΙΓΑΙΟ,  του  οποίου  εξαφανίσθηκε  η  συνοριακή 

γραμμή  από  το  χάρτη.  Έτσι  το  Αιγαίο  από  καταγάλανη  θάλασσα  – 

φαίνεται  «γκρίζο»  στα  άπληστα  μάτια  των  Τούρκων . βλέπουν 

«γκρίζες  ζώνες»  μέχρι,  σχεδόν,  την  Αττική.  Γι ’  αυτό  κάθε  τόσο 

παραβιάζουν και  τον  εναέριο  χώρο μας  με  τα  αεροπλάνα τους  και  τα 

χωρικά μας ύδατα με τα πολεμικά τους σκάφη.  Αλλά αμφισβητούν και 

την υφαλοκρηπίδα μας. 

Και  τώρα  τελευταία  άλλο  πάλι  πονοκέφαλο  μας  προκάλεσαν  οι 

σοβινιστικές  δηλώσεις  του  βραβευμένου  ανεγκέφαλου  υπέρμαχου 

θιασώτη της ελληνοτουρκικής φιλίας,  του πρύτανη του πανεπιστημίου 

της  Κωνσταντινούπολης,  ο  οποίος  δήλωσε  –άκουσον,  άκουσον- ότι 
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μπορεί  να  κατακτήσει  και  το  άλλο  μισό  της  Κύπρου,  αλλά  και  την 

Ελλάδα  μαζί,  έστω  και  αν  έχει  135.000  νεκρούς.   Να!  πως 

καλλιεργείται  στην  απέναντι  όχθη  του  ΕΒΡΟΥ  ο  σοβινισμός  και  ο 

ιμπεριαλισμός.  Από  πού  όμως  υπαγορεύονται  οι  προκλήσεις  αυτές; 

Εγώ προσωπικά  θα ήθελα  να μάθω τα  στοιχεία  αυτού  του  μακελάρη, 

για  να  τον  συγχαρώ  για  τον  «πατριωτισμό»  του.  Τι  διδάσκει; 

Ανατομία;  Συγκρίνατέ  τον  με  το  Χαϊρή  Ενγκίν,   εκείνον  τον  καθηγητή 

του  Γυμνασίου  της  Σαμψούντας.  Τα  ανθελληνικά  και  απάνθρωπα 

αισθήματα  αυτού  του  πρύτανη  μας  θύμισαν  το  κείμενο  ενός 

«ηρωικού»  θούριου,  που  τραγουδούσαν  τα  παλικάρια  του  ΕΤΣΕΒΙΤ 

και του ΑΤΤΙΛΑ τον Ιούλιο  1974 κατά την απόβασή τους στην Κύπρο 

και κατά την παρέλαση της «νίκης» τους: 

«Όσο η καρδιά μου χτυπά για την Τουρκία,

όσο η λέξη «ΕΛΛΗΝ» υπάρχει στα λεξικά,

μα τον Αλλάχ, το μίσος δε θα μου λείψει…

χίλια κεφάλια Ελλήνων δε θα το εξαλείψουν.

θα σπάσω με μια πέτρα το κεφάλι 10.000 απ’ αυτούς,

θα βγάλω τα δόντια σε 20.000 απ’ αυτούς,

θα ρίξω στη θάλασσα 30.000 κορμιά απ’ αυτούς.

Μα τον Αλλάχ και τον προφήτη του, το μίσος μου 

δε θα σβήσει για τους γκιαούρηδες,

όσο η εκδίκηση κυλάει στις φλέβες μου».

  ΕΛΛΗΝΕΣ ,  αγρυπνείτε . οι  «γκρίζοι  λύκοι»  πολλαπλασιάζονται 

και μάλιστα «βόσκουν» μέσα στα τουρκικά πανεπιστήμια.

Καιροφυλακτούν  και  ίσως  εμφανισθούν  σε  λίγο  ως  διαιτητές  οι 

ρυθμίζοντες  τις  τύχες  του  Κόσμου,  οι  Αγγλοαμερικάνοι,  και  θα 
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«διευθετήσουν» και  αυτό  το  θέμα,  όπως εξυπηρετούνται  καλύτερα τα 

συμφέροντά τους.

Οι  Αμερικανοί  ανέκαθεν  τα  πάντα  τα  υπολογίζουν  ανάλογα  με 

το  κέρδος . τα  πανανθρώπινα  ιδανικά  ελάχιστα  τους  ενδιαφέρουν, 

αρκεί  τα  συμφέροντά  τους  να  πάνε  καλά.  Στις  μέρες  μας  μάλιστα 

είναι  περισσότερο  εξόφθαλμα  όλα  αυτά.  Άλλωστε  δε  θα  πρέπει  να 

μας  παραξενεύει  και  τόσο  αυτό  γιατί  το  νέο  αυτό  κράτος  των Η.Π.Α., 

το  πιο  πλούσιο  και  πιο  ισχυρό  του  Δυτικού  Ημισφαιρίου,  έμποροι, 

μεταπράτες  και  τυχοδιώκτες  το  δημιούργησαν  στα  τέλη  του  18 ο υ 

αιώνα. Δεν προϋπήρχε κανένα πνευματικό υπόβαθρο…  

Τι  καλό να περιμένει  κανείς  από αυτούς!  Μόνο από το  1948 ως 

σήμερα  οι  Η.Π.Α.  έχουν  προκαλέσει  250  στρατιωτικές  παρεμβάσεις 

εναντίον  χωρών  που  δεν  τις  έχουν  προκαλέσει.  Ο  ιστορικός  Αντρέ 

Κασπί έγραψε  στο  γαλλικό  περιοδικό  «Le  Monde  2» :  «Η.Π.Α.  =  43 

πρόεδροι, 43 πόλεμοι» δηλαδή κάθε πρόεδρος και «ένας» πόλεμος!

Και  σκεφθείτε  ότι  μόνο  σε  4  από  αυτούς  προηγήθηκε  επίσημη 

κήρυξη  πολέμου:  το  1846  κατά  των  Μεξικανών,  το  1898  κατά  των 

Ισπανών, το 1917 στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο κατά των Γερμανών και 

το  1941  στο  Β΄  Παγκόσμιο  πόλεμο  κατά  του  Άξονα  (Γερμανίας, 

Ιταλίας,  Ιαπωνίας).  Ενώ  κάτι  τέτοιο  απαιτείται  από  το  ιερό  (γι ’ 

αυτούς) Αμερικανικό Σύνταγμα.

Το  1917  η  εξωτερική  αμερικανική  πολιτική  αποδεσμεύεται  από 

το  «Δόγμα  Μονρόε»  και  «έβαλε  πόδι»  στην  Ευρώπη.  Οι  Η.Π.Α.  θα 

γίνουν υπερδύναμη.

Ο  σχεδιασμός  της  Υπερατλαντικής  Δύναμης  και  ορισμένων 

μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τα  ΒΑΛΚΑΝΙΑ προβλέπει  την 
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ενίσχυση  του  Μουσουλμανικού  Τόξου,  Αλβανίας  –  Σκοπίων  και 

Θράκης – Τουρκίας σε βάρος βέβαια των συμφερόντων της Ελλάδας.

Ενώ  από  τη  μια  μεριά  συνεχίζουν  στα  πανεπιστήμια 

(αμερικανικά  και  ευρωπαϊκά)  να  μελετούν  τους  μεγάλους  εκείνους 

δασκάλους  μας  από  την  κλασική  αρχαιότητα,  από  την  άλλη  μεριά 

σπεύδουν  να  αναβαθμίσουν  τη  Μουσουλμανική  Τουρκία  και  να  την 

αναδείξουν  σε  περιφερειακή  δύναμη  σε  βάρος  βέβαια  της 

Χριστιανικής  Ορθόδοξης  Ελλάδας και  γι ’  αυτό  τα  κάνουν  όλα  αυτά 

και,  για να τα επιτύχουν, ξεχνούν όλα τα άλλα…

Κυνικότατα  είναι  σαν να μας  λένε  (με  τις  πράξεις  τους  φυσικά): 

Οι  οποιεσδήποτε  θυσίες  σας έχουν  σχέση με  το  παρελθόν.  Τώρα 

τα συμφέροντά μας εξυπηρετούνται  με αυτήν την πολιτική .  Δε μας 

ενδιαφέρει  ποια  στάση  ετήρησαν  στο  παρελθόν  οι  χώρες  που 

υποστηρίζουμε  σήμερα.  Πηγαίνετε  να  βρείτε  το  δίκαιό  σας.  Αλλά  δε 

μας  λένε,  πού;  στην  προσφυγή  των όπλων;  Αυτό  επιθυμούν,  για  να 

κάνουν  το  διαιτητή;  Αν  γινόταν  νεκρανάσταση  και  έβλεπαν   οι 

προπάτορές  μας  από  τη  μια  μεριά  την  περιφρόνηση  και  αδικία  προς 

το  λαό  μας,  που  στάθηκε  πιστός  σύμμαχός  τους  αδιαφορώντας  και 

στους  δύο  παγκοσμίους  πολέμους  για  το  μέγεθος  των  θυσιών,  και 

από  την  άλλη  μεριά  έβλεπαν  τον  εναγκαλισμό  εκείνων  που  όχι  μόνο 

δεν  τους  βοήθησαν  αλλά  πολέμησαν  όλους  αυτούς,  που  τώρα  τους 

υποστηρίζουν  και  τους  έχουν  «μη  βρέξει  και  μη  στάξει»,  θα 

αρματώνονταν  και  πάλι,  για  να  τους  συντρίψουν  αυτήν  τη  φορά  και 

να χαθούν από το πρόσωπο της γης.

Στο  σημείο  αυτό  όμως  επιβάλλεται  να  τονίσουμε  και  το  μεγάλο 

λάθος  της  εξωτερικής  μας  πολιτικής  μετά  το  Β΄  Παγκόσμιο  πόλεμο 

και  μέχρι  σήμερα.  Ποιος  θα  τους  τραβήξει  τα  αυτιά,  τους 

78



Αγγλοαμερικάνους,  όταν  εμείς  συνεχώς  επαναλαμβάνουμε  και 

διατυμπανίζουμε,  με  έμφαση  μάλιστα  σαν  δόγμα:  «Ανήκουμε  στη 

ΔΥΣΗ»  και  «δε  διεκδικούμε  τίποτε» ;  Μεγάλο  λάθος  είναι  ότι  δε 

γίνεται  η  διευκρίνιση,  πως  δε  διεκδικούμε  ΕΔΑΦΙΚΑ  τίποτα.  Όμως 

πρέπει  να  τονίσουμε  προς  κάθε  κατεύθυνση  ότι  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ,  και 

επιτακτικά  μάλιστα,  τα  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ  που ζουν στις γειτονικές χώρες.

Με  τη  λαθεμένη  αυτή  πολιτική  (θα  έλεγα  πολιτική  υποτέλειας) 

ξεριζώθηκε  σχεδόν  ο  Ελληνισμός  της  Κωνσταντινούπολης, 

παραβιάζοντας  ανενόχλητοι  οι  Τούρκοι  κάθε  τόσο  τη  Συνθήκη  της 

Λοζάννης (1923). Η αυτονομία της Ίμβρου και  της Τενέδου ξεχάστηκε 

τελείως  και  γι ’  αυτό  το  ελληνικό  στοιχείο  πνέει  τα  λοίσθια.  Οι 

Έλληνες  της  Βόρειας  Ηπείρου  εκπατρίζονται  με  τη  δική  μας 

αδιαφορία  και  ανοχή.  Οι  ιερές  σκιές  όλων  εκείνων  που  θυσιάστηκαν 

γι ’  αυτήν  θα  γίνουν  φαντάσματα,  που  θα  μας  καταδιώκουν  μέρα  και 

νύχτα.  Επίσης  οι  Έλληνες  αδελφοί  της  επαρχίας  Μοναστηρίου  του 

κρατιδίου  των  Σκοπίων  και  της  Βουλγαρίας  λησμονήθηκαν 

εγκληματικά από τις κυβερνήσεις της Μητέρας Πατρίδας…

Δε φταίνε λοιπόν πάντα οι ξένοι.

Τα δικά μας αυτιά θέλουν τράβηγμα.
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ΥΒΡΕΙΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΩΝ -

                 ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 

Τα  τελευταία  δέκα  χρόνια  είμαστε  μάρτυρες  μιας  ανήθικης  και 

φοβερής  ανθελληνικής  εκστρατείας,  που  έχει  εξαπλωθεί  από  πλήθος 

ανθελληνικών  κέντρων,  όπως  είναι  η  Ολλανδία,  η  Γερμανία  κλπ  (τον 

τύπο  και  τα  Μ.Μ.Ε.  βέβαια  εννοώ,  καθώς  και  ορισμένους  εκδοτικούς 

οίκους).  Ήταν  η  εποχή  που  άναψε  το  Γιουγκοσλαβικό  και  το 

«Μακεδονικό»  Ζήτημα .  Στην  έγκριτη  και  έγκυρη  ολλανδική 

εφημερίδα  «HANDELSBLAND»  στις  2  Νοεμβρίου  1993  η 

αρθρογράφος  Σαλομόνσον  δημοσίευσε  άρθρο με  τον  τίτλο: 

«ΠΑΡΘΕΝΩΝ,  το  σύμβολο  του  μίσους» .  Σε  αυτό  υποστηρίζει  ότι  οι 

Έλληνες  ήταν  υποταγμένοι  στους  Βυζαντινούς  και  στους  Τούρκους 

και,  επομένως,  δεν  έχουν  ελληνική  ταυτότητα  και  εθνική  συνείδηση. 

Και  σαν  να  μην  ήταν  αρκετή  αυτή  η  κακόβουλη  παραποίηση  της 

αλήθειας,  κατηγορεί  την  Ελλάδα  ότι  η  στάση  της  δεν  επιτρέπει  την 

ανάπτυξη  των Σκοπίων.  Γι ’  αυτό  το  υβριστικό  και  ανιστόρητο  άρθρο, 

η  εφημερίδα  των  ομογενών  μας  στην  Ολλανδία  «Ελεύθερη  Γνώμη» 

ζήτησε  απαντήσεις  από  την  ελληνική  πλευρά.  Και  ο  ελληνικός  τύπος 

απάντησε:

«Καταρχήν,  κυρία  Σαλομόνσον,  πρέπει  να  γνωρίζετε  ότι  ο  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΛΑΟΣ  είναι  ένας  πανέξυπνος  λαός,  αφού  βρίσκεται  στο 
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παιχνίδι  της  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  πάνω  από  3.000  χρόνια.  Ξέρουμε,  λοιπόν,  

πολύ  καλά  που  αποσκοπούν  τα ανθελληνικά  άρθρα και  τι  ζητάτε  από  

ένα  λαό,  που  μετά  το  ΜΑΡΑΘΩΝΑ  έκτισε  τον  ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ,  όταν 

εσείς,  οι  Ευρωπαίοι,  ήσασταν  ακόμη  σε  κατάσταση  βαρβαρότητας  

και  αργότερα  προσπαθούσατε  να  επιβιώσετε  με  τα  δικά  μας  φώτα.  

Ακόμη  και  το  όνομά  της  η  Ευρώπη  το  χρωστάει  στην  ελληνική 

μυθολογία  και  όχι  μόνο . οι  Έλληνες  δέχθηκαν  πρώτοι  το  φως  του  

Ευαγγελίου και  από την Ελλάδα διαμέσου της ελληνικής γλώσσας 

θα φωτισθούν και οι Ευρωπαίοι.

 »  Εξάλλου  έχουμε  την  πληροφορία  από  την  ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ, 

ότι  ο  ΧΡΙΣΤΟΣ αναφώνησε:  «ελήλυθεν  η  ώρα,  ίνα  δοξασθεί  ο  Υιός 

του  Ανθρώπου» ,  όταν  του  είπαν  οι  μαθητές  του,  ότι  προσήλθαν  

ΕΛΛΗΝΕΣ να ακούσουν το κήρυγμά του .

Κυρία  Σαλομόνσον,  όπως  τότε  εμείς  σας  βγάλαμε  από  το  

μεσαιωνικό  λήθαργο  –γιατί  πρέπει  να  γνωρίζετε  ότι  ο  ορθόδοξος  

ελληνισμός  δεν  πέρασε  Μεσαίωνα–  έτσι  πάλι  εμείς  θα  σας 

ξελασπώσουμε  από  το  νεοβαρβαρισμό,  στον  οποίο  υποπέσατε.  Εδώ, 

στη  χώρα  μας,  θα  έλθετε  πάλι  να  προσκυνήσετε  και  να 

προσευχηθείτε,  όπως  προσευχήθηκε  μπρος  στην  ΑΚΡΟΠΟΛΗ  της 

ΑΘΗΝΑΣ  ο  Ρενάν ,  όπως  προσκύνησαν  πάρα  πολλοί  φιλέλληνες  και  

ελληνιστές,  από όπου άντλησαν δύναμη, πνεύμα και εμπιστοσύνη.

» Πρώτοι  από τους Ευρωπαίους,  που επίσημα αναγνώρισαν και  

παραδέχθηκαν  τον  ελληνικό  πολιτισμό  ως  ανώτερο,  ήταν  οι  Ρωμαίοι,  

οι  κατακτητές  μας.  Ο Λατίνος ποιητής Οράτιος έγραψε:  «Graecia 

capta  ferrum  victorem  cepit  et  artes  intulit  agresti  Latio» .  (Η 

Ελλάδα  μονολόντι  κατακτήθηκε,  εντούτοις  κατέκτησε  τον  άγριο 

κατακτητή  και  εισήγαγε  τις  τέχνες  -τον  πολιτισμό  δηλαδή-  στο 
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αγροτικό  Λάτιο).  Έτσι  δημιουργήθηκε  ο  Ελληνορωμαϊκός 

πολιτισμός,  ο οποίος μεταλαμπαδεύθηκε στην Ευρώπη και επομένως 

και  στην  Ολλανδία,  όπου  αρθρογραφείτε.  Τον  πολιτισμό  αυτό  με  την 

κίνηση του ανθρωπισμού και  του διαφωτισμού θα αξιολογήσετε και θα 

οικειοποιήσετε,  ενώ  οι  Έλληνες  θα  διάγουν  περίοδο  απαιδευσίας  

κάτω  από  τη  μάχαιρα  και  την  αγχόνη  αλλοθρήσκου  και  αλλοεθνούς  

βάρβαρου τυράννου.

»  Κατά  την  ίδια  χρονική  περίοδο  της  τουρκοκρατίας,  εσείς,  οι  

Ευρωπαίοι,  κατά  τις  περιηγήσεις  σας  στον  τόπο  μας  κατακλέψατε 

αγάλματα  και  άλλα  αριστουργήματα  της  αρχαίας  Ελλάδας,  καθώς  και  

συγγράμματα των αρχαίων  προγόνων μας,  τα  οποία  κοσμούν  σήμερα 

τα  μουσεία  σας  και  τις  βιβλιοθήκες  σας . ενώ  αποτελούν  δική  μας 

κληρονομιά.

»  Λησμονείτε,  κυρία,  ότι  ο  Έρασμος,  Ολλανδός  σοφός, 

πρόγονός  σας,  στην  περίοδο  της  Αναγέννησης  εισήγαγε  στην 

ευρωπαϊκή  διανόηση  τη  γνωστή  μέθοδο,  που  φέρει  το  όνομά  του 

(ερασμιακή  προφορά),  για  την  ανάγνωση  των  αρχαίων  κειμένων  από  

το στερεότυπο της ελληνικής διανόησης. 

»  «Είμαστε  όλοι  Έλληνες»,  βροντοφώναξε  ο  Άγγλος  ποιητής 

Σέλλεϋ.  Και  ο  μεγάλος  καρδιοχειρουγός  Κρίστιαν  Μπάρναντ  το  1993  

πολιτογραφήθηκε  ΕΛΛΗΝ.  Ενώ  η  πιο  μεγάλη  φιλοσοφική  διάνοια  της 

εποχής  μας,  ο  Μάρτιν  Χάιντεγκερ,  συμβουλεύει  τους  αλλόγλωσσους 

φιλοσόφους  να  εισδύσουν  στα  μυστικά  της  ελληνικής  γλώσσας.  Ο  

Λούθηρος,  ο  μεγάλος  θρησκευτικός  σας  μεταρρυθμιστής,  ονόμαζε 

την  ελληνική  γλώσσα  μητέρα  όλων  των  γλωσσών,  αφού  σε  αυτήν  τη 

γλώσσα, την ελληνική , γράφηκε το Ιερό Ευαγγέλιο. Ξέρετε ότι παρά 

μια μόνο ψήφο η ελληνική γλώσσα θα γινόταν διεθνής και ότι  ο Ο.Η.Ε  
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και  η  Ε.Ε.  έχουν  πρότυπο  την  Αμφικτιονία;  Ο  Κλάους  Μανν  γράφει:  

«…Η Ευρώπη  χρωστάει  τη  λάμψη  της  στη  διεθνή  κληρονομιά  της. . .Ο 

Γολγοθάς  και  η  Ακρόπολη  είναι  οι  εγγυητές  του  ευρωπαϊκού 

πολιτισμού».

»  Κυρία  Σαλομόνσον,  μελετήστε  το  συμπατριώτη  σας  

βυζαντινολόγο  Έσλινγκερ ,  ο  οποίος  συγκρίνει  το  νεοέλληνα ποιητή 

Κωστή  Παλαμά  με  το  μεγάλο  τραγικό  της  αρχαιότητας  

Αισχύλο . . .δηλαδή  τον  εθνικό  ποιητή  της  Σύγχρονης  Ελλάδας,  που 

ύμνησε  και  παρότρυνε  τη  γενιά  του  1940  ενάντια  στον  ευρωπαϊκό 

φασισμό  των  Ιταλών  του  Μουσολίνι  -με  τον  Αθηναίο  τραγωδό,  που 

ύμνησε  και  παρότρυνε  τη  γενιά  του  480  π.Χ.  ενάντια  στον  ασιατικό 

δεσποτισμό  των  Περσών  του  Ξέρξη  με  το  γνωστό  εκείνον  παιάνα:  

«Ίτε,  παίδες  Ελλήνων,  ίτε…» .  Ακόμη,  λοιπόν,  δεν  πεισθήκατε  για  

την ιστορική μας συνέχεια;

Μας  αναγκάζετε,  «κυρία»,  να  σας  αραδιάζουμε  τόσα  -και  θα 

μπορούσαμε  και  άλλα  περισσότερα-  στοιχεία  της  αξίας  των  Ελλήνων  

και  της  μεγίστης  προσφοράς  του  ελληνικού  πολιτισμού  στην 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.  Και  όμως  εσείς,  κ.  Σαλομόνσον ,   μας  πληγώνετε 

με  τα πυρφόρα υβριστικά λιβελογραφήματά σας,  όταν κόπτεστε για το  

μόρφωμα του  κράτους  των  Σκοπίων ,  που  προσπαθεί,  για  να  σταθεί  

στα  πόδια  του,  να  χρησιμοποιεί  κλεμμένα  δικανίκια,  όνομα  και  

σύμβολα,  που μόνο στην Ελλάδα ανήκουν . ενώ από την άλλη μεριά 

δε  σας είδαμε να χύνετε,  έστω, ένα δάκρυ για την άμοιρη Δημοκρατία  

της Κύπρου, που την κατασπάραξε ο ΑΤΤΙΛΑΣ και τόσα χρόνια ακόμη  

είναι διχοτομημένη. Κομμάτι της Μάνας Ελλάδας είναι.

»  Μας  αναγκάζετε  να  σας  υπενθυμίσουμε  ότι  έχετε  πάμπολλα  

πολιτιστικά  και  ηθικά  χρέη  στην  ΑΡΧΑΙΑ  και  στη  ΝΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ,  που  
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αυτά  δεν  ξεπληρώνονται  ούτε  με  πακέτα  Ντελόρ  ούτε  με 

εκφοβισμούς.  Δώστε  μας  πίσω  τα  αγάλματα  που  μας  πήρατε,  τους 

όρους  και  τους  θεσμούς,  ηθική,  δημοκρατία,  φιλοσοφία,  μυθολογία,  

θέατρο,  μουσική,  τέχνες,  επιστήμες,  ονόματα,  ολυμπιακούς  αγώνες 

και  τόσα  άλλα.  Και  επιτέλους  ονομάστε  μας ένα  λαό,  που  έχει  

προσφέρει  τόσα  πολλά  και  περισσότερα  ακόμη  χρήσιμα  στην 

ανθρωπότητα απ’ ό,τι  εμείς».

Σχεδόν  συγχρόνως  με  την  Ολλανδική,  δέχθηκε  η  πατρίδα  μας 

και  άλλη  λυσσώδη  ανατριχιαστικά  βαρυσήμαντη  ανθελληνική 

επίθεση.  Αυτή τη φορά από τη Γερμανία.  Σε επιστολή από το Μόναχο 

με  ημερομηνία  19  Δεκεμβρίου  1993  προς  τον  ελληνικό  τύπο, 

συγκεκριμένα  στον  «Οικονομικό  Ταχυδρόμο»  της  Αθήνας ,  την 

οποία  υπογράφουν  90  Έλληνες  κάθε  επαγγέλματος  που  έμεναν  στη 

Γερμανία,  καταγγέλλεται  μια  καινούργια  και  σοβαρότατη  πτυχή  της 

ανθελληνικής,  άγριας  και  ανηλεούς  λιβελογραφίας.  Πρόκειται  για 

επίθεση  ενορχηστρωμένη  από  τα  γερμανικά  Μ.Μ.Ε.,  τότε  που  είχε 

ανάψει το «Μακεδονικό Ζήτημα».

Η  ΕΛΛΑΔΑ  δεν  είναι  μόνο  «άρρωστη,  αναξιόπιστη, 

διεφθαρμένη,  χρεοκοπημένη,  ταραχοποιός,  γελοία»  και  άλλα 

παρόμοια  «κοσμητικά»  επίθετα,  σύμφωνα  πάντοτε  με  το  υβρεολόγιο 

των  λιβελογράφων . τώρα  μαθαίνουμε  απλώς  και  ότι  δεν  υπάρχει . 

αυτό μας θυμίζει  το «GRAECIA FUIT» του διαβόητου Μέττερνιχ.

Κατά τους Γερμανούς φωστήρες  η ΕΛΛΑΔΑ είναι  ένα έθνος (όχι 

κράτος)  ηλικίας  μόλις  100-150  χρόνων.  «Οι  σημερινοί  Έλληνες»,  

όπως  συνοψίζεται  στην  επιστολή,  «…δεν  έχουν  ούτε  δικαιούνται  να 
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επικαλούνται  οποιασδήποτε  μορφής  εθνολογική,  γλωσσολογική  ή 

γενικότερα πολιτισμική συγγένεια με τους Αρχαίους Έλληνες.

»  Πρόκειται  για  Αλβανούς,  Ρουμάνους,  «Μακεδόνες»  και  

Βουλγάρους ,  στους  οποίους  μια  «ελληνόφρων»  ιντελλιγκέντσια  –  

κυρίως  της  Διασποράς  –  προπαγάνδισε  την  ελληνική  εθνική  

συνείδηση  τα  χρόνια  του  1821.  Η  ελληνόφρων  αυτή  διανόηση  και  η  

Εκκλησία,  ο  δάσκαλος  και  ο  παπάς,  είναι  οι  παράγοντες  που  έκαμαν 

«με το στανιό» τους αλβανοσλαβικούς πληθυσμούς του Μοριά και  της 

Στερεάς  Έλληνες . και  το  ίδιο  ακριβώς  έκαμε  μετά  το  1912  στους  

«κατακτημένους» Μακεδόνες του Βορρά.

»  Επομένως,  οι  σημερινοί  Έλληνες  όχι  μόνο  δεν  αποτελούν 

παλαιό  έθνος  με  ιστορική  συνέχεια,  αλλά  ούτε  καν  έθνος .  

Πράγματι,  αν  το  «μακεδονικό  χαρτί»  οδηγεί  στην  αποκοπή  του 

βορειοελληνικού  χώρου  από  τον  εθνικό  κορμό,  τότε  το  λεγόμενο 

«αλβανικό  χαρτί»  τινάζει  στον  αέρα  το  ελληνικό  εθνικό  κράτος,  αφού  

και  η  Πελοπόννησος  και  τα  βόρεια  προάστια  της  Αθήνας  θεωρούνται  

ο «φυσικός χώρος» των (καταπιεζομένων) Αλβανών.

»  Αποκορύφωμα  αυτής  της  ανθελληνικής  υστερίας  και  του 

μισελληνισμού  αποτελεί  η έκδοση,  από κάποιο διάσημο φιλολογικό /  

πανεπιστημιακό  εκδοτικό  οίκο  της  Γερμανίας,  του  βιβλίου  του 

καθηγητή  Michael  (Βάιθμαν)  Weithmann με  τίτλο:  «Τα  ταραγμένα 

Βαλκάνια  – οι  περιοχές  διενέξεως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» .  

Mε  το  βιβλίο  αυτό  ολοκληρώνεται  ο  κύκλος  της  παραπληροφόρησης,  

που  εγκαινιάσθηκε  και  επίσημα  στις  αρχές  του  1992,  όταν  η  ευρείας 

κυκλοφορίας  και  σημαντικού  «ειδικού  βάρους»  εφημερίδα 

«Sueddentsche  Zeitung»  δημοσίευσε  ένα  χάρτη  της  Ελλάδας 

-περίπου-  χωρίς  Έλληνες  (με  «Μακεδόνες»  στα  βόρεια,  
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«Αρωμούνους» στα κεντρικά κλπ).  ΤΟ βιβλίο  πρωτοτυπεί.  Πώς;  ΕΧΕΙ 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  από  το  χάρτη  των  Βαλκανίων.  Στο 

επάνω  μέρος,  στο  ύψος  της  Θεσσαλονίκης,  υπάρχει  η  ένδειξη  

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  (Makedonien)  και  στο  κάτω  μέρος,  στο  ύψος  της 

Στερεάς Ελλάδας,  η  ένδειξη  «ΑΛΒΑΝΙΑ» (Albanien) !  Όσον αφορά δε 

το περιεχόμενο, αυτό δεν περιγράφεται:  Το βιβλίο προσφέρει πλούσια  

θεωρητική και  «επιστημονική» επιχειρηματολογία στον καθένα που θα 

εποφθαλμοποιούσε  την  ελληνική  κυριαρχία  στη  Μακεδονία  και  το 

σημερινό  «status  quo»,  αφού  παρουσιάζει  με  μελανά  χρώματα  την  

ελληνική  «Κατοχή»  στη  Μακεδονία  και  το  βίαιο  εξελληνισμό  των 

«Μακεδόνων»,  εδώ  και  70  χρόνια.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  επίσης 

παρουσιάζει  η  «αλβανολογική» θεωρία,  κατά την οποία η  πλειοψηφία 

των  Βορειοηπειρωτών  δεν  είναι  Έλληνες,  αλλά  Αλβανοί,  και  ότι  στην  

Ελλάδα  ζει  και  καταπιέζεται  μια  τεράστια  αλβανική  μειονότητα 

(150.000 άνθρωποι)».

Η επιστολή  των ομογενών μας  από το  Μόναχο  συνοδεύεται  και 

από  πίνακα,  όπου  καταγράφονται  οι  «Εθνότητες  της  Ευρώπης»  και 

όπου  η  χώρα  μας  παρουσιάζεται  να  έχει  …840.000  Τούρκους, 

Πομάκους, Σλαβομακεδόνες, Αλαβανούς, Αρωμούνους, Ρωμούνους…

Βέβαια,  οι  «θεωρίες»  αυτές  δεν  είναι  διόλου  καινούργιες. 

Βρικολακιάζουν  τα  βλακώδη  επιχειρήματα  του  περιβόητου  εκείνου 

Γερμανού  ιστορικού  Ιακώβου  Φαλμεράυερ  (1790-1861) ,  ο  οποίος 

ήταν  σύγχρονος  του  Μέττερνιχ  και  ομοϊδεάτης  αυτού.  Υποστήριζε 

πως  το  γένος  των  Ελλήνων  της  Αρχαίας  Ελλάδας  εξαφανίστηκε  και 

αντικαταστάθηκε  από  ένα  μείγμα  σλαβικών  και  άλλων  φυλών,  έτσι 

που  «ούτε  σταγόνα  γνήσιου  ελληνικού  αίματος  να  ρέει  στις 

φλέβες  των  σημερινών  Ελλήνων» .  Φοβερός  τουρκόφιλος  και 
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αλβανόφιλος  και  βέβαια  μισέλληνας .  Τα  παραληρήματα  του 

Φαλμεράυερ  τα  ανέτρεψαν τόσο  οι  συμπατριώτες  αυτού,  ο  Ειρηναίος 

Θείρσιος,  ο  Καρλ  Χοπφ και  άλλοι,  όσο  και  οι  Έλληνες  Ν.  Πολίτης.  Γ. 

Χατζηδάκης  και  ο  μεγάλος  ιστορικός  Κωνσταντίνος 

Παπαρρηγόπουλος ,  καθηγητής  της  Ιστορίας  στο  Πανεπιστήμιο  της 

Αθήνας,  ο  οποίος  με  τη  συγγραφή  και  έκδοση  της  πολύτομης 

«Ιστορίας  του  Ελληνικού  Έθνους»  αποστόμωσε  το  Γερμανό 

λιβελογράφο.

Αλλά  ακόμη  και  σήμερα  οι  πραγματικοί  ιστορικοί  (όπως  η 

καθηγήτρια  στο  Πανεπιστήμιο  της  Σόφιας  κ.  Β.  Καζαΐλοβα,  στο 

Βυζαντινολογικό  Συνέδριο  της  Μόσχας,  το  1991)  δηλώνουν πως «Το 

θέμα  Φαλμεράυερ  δεν  αποτελεί  αντικείμενο  άξιο  να  συζητείται  από  

επιστήμονες».

Όσο  τώρα  για  τον  «εξυπνότατο»  κ.  Βάιθμαν,  που  έγραψε  το 

1993 τις  βλακείες  εκείνες,  θα τολμήσουμε να τον ρωτήσουμε τα απλά 

αυτά:  οι  κάτοικοι  της  Ρωμαιοκρατούμενης  Ελλάδας,  του  Ελλαδικού 

Βυζαντίου,  της  Τουρκοκρατούμενης  Ελλάδας  και  ως  τα  πέρατα  της 

Ανατολίας,  οι  ομόλογοί  τους  της  Διασποράς  κλπ,  που  κράτησαν 

αδιάσπαστη τη συνέχεια  και  ακέραιη  «τη γλώσσα που τους έδωσαν 

ελληνική» ,  τη  θρησκεία,  τις  παραδόσεις  και  την  εθνική  συνείδηση… 

τι  τάχα ήταν όλοι αυτοί;  Σλάβοι,  Αλβανοί, Ούννοι ή Οττεντότοι;

Δικαιότατα,  λοιπόν,  οι  επιστολογράφοι  ομογενείς  μας  κάνουν 

έκκληση από το Μόναχο,  στον πολιτικό,  επιστημονικό  και  πνευματικό 

κόσμο,  στον  τύπο  της  Ελλάδας  και  σε  άλλους  διαμορφωτές  της 

κοινής  γνώμης  να  παύσουν  να  εθελοτυφλούν και  να  ζητήσουν  την 

απόσυρση  του  επαίσχυντου  βιβλίου  του  Βάιθμαν.  Καταγγέλλουν 

επίσης  ότι  μια  κραταιά  μερίδα  της  πολιτικής,  της  Επιστήμης  και  του 
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τύπου στη  Γερμανία  «μας έχουν στην μπούκα του κανονιού».  Γιατί 

σήμερα  μια  νέα  ελίτ  επιστημόνων  «ειδικών»  των  Μ.Μ.Ε. 

απαλλαγμένη  πλήρως από κάθε  ρομαντικό  στοιχείο  του  παρελθόντος 

αποκηρύσσει  οτιδήποτε  το  ελληνικό,  ξεκινώντας  από  τη  βυζαντινή 

ιστορία  (που  πρέπει  να  απορριφθεί  –  έτσι  προτείνουν)  και  τη 

Νεότερη  Ελλάδα  και  φθάνοντας  –  σε  αγαστή  σύμπνοια  με  την  άλλη 

ακτή  του  Ατλαντικού  –  μέχρι  την  απόρριψη  και  του  Πλάτωνα  ακόμη 

και του Αριστοτέλη και του Ιπποκράτη.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ολόκληρος  ευρίσκεται  σήμερα αντιμέτωπος 

με τη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας του. 

Αυτά συνέβαιναν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.
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ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

Τώρα  θα  αναφερθούμε  στη  «φιλελληνική»  συμπεριφορά  των 

Εταίρων μας  στα  τέλη  της  προηγούμενης  10-ετίας  και  στις  αρχές  της 

10-ετίας  που διανύουμε.  Στις  21-22 Οκτωβρίου  του  1999 στο  Διεθνές 

Συμπόσιο,  που  πραγματοποιήθηκε  στο  κτήριο  της  Ευρωβουλής  στις 

Βρυξέλλες,  με  τον  τίτλο:  «Τα σύνορα της Ευρώπης» ,  αποφασίστηκε 

η  δημιουργία  του  «ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ».  Θα  κατασκευασθεί 

μάλιστα  δίπλα  στο  Ευρωκοινοβούλιο  στις  Βρυξέλλες  και  με  χρήματα 

κοινοτικά, άρα και της Ελλάδας: Με αποκλεισμό όμως αυτής!

Οι  «σοφοί»  αυτοί  της  Ευρώπης  πήραν  τις  απίστευτες 

αποφάσεις:  Το  «Μουσείο  της  Ευρώπης»  θα  ασχοληθεί  με  την 

περίοδο, που εγκαινιάζεται  από τη στέψη του Καρλομάγνου (Καρόλου 

του  Μεγάλου,  βασιλιά  των  Φράγκων  και  των  Ρωμαίων)  το  812  μ.Χ. 

από  τον  Πάπα.  Γιατί  θεωρούν  ότι  η  σημερινή  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

είναι  γεωγραφικά σχεδόν η ίδια με την αυτοκρατορία  του.  Η βάση του 

Μουσείου  πρέπει  να  είναι  η  Ένωση  των Καθολικών ,  γι ’  αυτό  δε  θα 

συμπεριληφθεί  ούτε  η  αρχαία  Ελλάδα  ούτε  το  Βυζάντιο.  Και  για  να 

δικαιολογήσουν τα  αδικαιολόγητα,  στα  συμπεράσματα  του  Συνεδρίου 

αναφέρουν:

«Η  ιστορία  του  Ευρωπαϊκού  πολιτισμού  ξεκινάει  συνήθως  από 

την  ελληνική  αρχαιότητα . όμως  με  την  οπτική  γωνία,  που 

υιοθετήσαμε  εδώ  (δηλαδή  στο  συμπόσιο),  αυτό  δεν  έχει  μεγάλη 

σημασία.  ΟΙ  Έλληνες  δεν  ενδιαφέρονταν  για  την  ευρωπαϊκή  ενότητα.  

Ο  πολιτισμός  τους  αναπτύχθηκε  κυρίως  γύρω  από  τη  Μεσόγειο  και  

δεν  ήταν  υπέρ  μιας  ευρωπαϊκής  ενότητας.  Η  διάκριση,  που  έκαμναν  
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μεταξύ Ελλήνων και  βαρβάρων,  ερχόταν σε αντίθεση με τη  συνείδηση 

μιας ιδιαίτερης ευρωπαϊκής ενότητας».

Φαντασθείτε  λογική!…  Έπρεπε  οι  Αρχαίοι  Έλληνες  να 

συλλάβουν την  ιδέα  της  ευρωπαϊκής  ενότητας,  για  να  συμπεριληφθεί 

ο  πολιτισμός  τους  στο  Ευρωπαϊκό  Μουσείο . αδιάφορο  αν,  και  το 

όνομα  ακόμη  «ΕΥΡΩΠΗ»  είναι  ελληνικό,  καθώς  και  η  λέξη 

«ΜΟΥΣΕΙΟΝ»  (κατοικία  των  Μουσών  /  των  γραμμάτων  -  του 

πολιτισμού).  Δικαιολογημένη  λοιπόν  ήταν  η  έκπληξη  και  η  οργή  των 

Ελλήνων,  όταν  στις  25  Νοέμβρη  του  1999  διαβάσαμε  στις  αθηναϊκές 

εφημερίδες ότι  από το Μουσείο  της Ευρώπης, το οποίο θα αρχίσει  να 

λειτουργεί  το  2006,  η χώρα μας αποκλείεται  από τη  συμμετοχή σ’ 

αυτό,  γιατί  Ελληνική  και  Βυζαντινή  Ιστορία  δεν  έχουν  θέση  σε  ένα 

μουσείο  που  θα  δείχνει  την  Ιστορία  και  τον  πολιτισμό  της  Ευρώπης!

….  Δηλαδή βγάζουν έξω το θεμέλιο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: 

Την αρχαϊκή και κλασική αρχαιότητα, την Ελληνιστική δημιουργία,  τον 

ελληνορωμαϊκό  πολιτισμό,  τον  εκχριστιανισμό  των  Ευρωπαίων  και 

γενικά τη Βυζαντινή προσφορά.

Έλληνες  από  τη  Φώκαια  της  Μικρασίας  έκτισαν  το  630  π.Χ. 

τη  Μασσαλία  στα  Μεσογειακά  παράλια  της  Γαλλίας  και  από  εκεί 

ακτινοβολούσαν  στους  βάρβαρους  Ευρωπαίους,  που  ζούσαν  ακόμη 

σε  σπήλαια  και  πάνω  σε  δέντρα  ψάχνοντας  την  τροφή  τους.  Το 

διασκευασμένο  ελληνικό  αλφάβητο,  που  πήρε  το  όνομα  «λατινικό» 

και  χρησιμοποιείται  αλώβητο  μέχρι  σήμερα  από  όλη  τη  Δύση,  δώρο 

από  τους  Αρχαίους  Έλληνες  είναι.  Όλα  τα  παράλια  της  Μεσογείου 

είχαν  γεμίσει  από  Έλληνες,  που σκορπούσαν  το  φως του  πολιτισμού 

σε όλη την Ευρώπη. Στην Κάτω Ιταλία  και  στη Σικελία μεταφυτεύθηκε 

μια  άλλη  Ελλάδα,  η  «ΜΑGNA GRAECIA  (=Μεγάλη  Ελλάδα)».   Όλα 
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αυτά  έκαναν  τους  Ρωμαίους  να  εκτιμούν  τους  Έλληνες  και  να  τους 

έχουν  δασκάλους  των  παιδιών  τους,  όπως  μαρτυρεί  και  η  ομολογία 

του  Λατίνου  ποιητή  Οράτιου  με  το  γνωστό  εκείνο:  «Η  ΕΛΛΑΔΑ, 

μολονότι  κατακτήθηκε…».  Εδώ  στην  Ελλάδα  έγινε  η  σύγκρουση 

αξιών  Ευρώπης  και  Ασίας ,  όπως  αναφέρεται  στον  Αισχύλο  και  τον 

Ηρόδοτο.  Αν  οι  Έλληνες  δεν  αντιμετώπιζαν  νικηφόρα  τους  Μήδους 

στο  Μαραθώνα,  Θερμοπύλες,  Σαλαμίνα,  Πλαταιές,  θα  ήταν 

αναπόφευκτη  η  εξάπλωση  του  ασιατικού  δεσποτισμού  και  σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Προμαχώνας λοιπόν ο Ελληνισμός.

Γιατί  κύριοι  ΕΤΑΙΡΟΙ,  δε  διαβάζετε  την  Ιστορία;  Το  Βυζάντιο, 

λένε  οι  Ευρωπαίοι,  θεωρείται  «αντιευρωπαϊκή  δύναμη»,  γιατί 

ταυτίζεται  με  τους  Άραβες  και  το  Ισλάμ (γι΄  αυτό  δεν το  δέχονται  στο 

ΜΟΥΣΕΙΟ  τους;).  Αγνοούν  οι  ανιστόρητοι  (όσοι  βέβαια  ισχυρίζονται 

αυτό)  ότι  το  Βυζάντιο  απέκρουσε  την  αραβική  λαίλαπα  νικηφόρα  και 

σαν  κυματοθραύστης  διέλυσε  τις  ορδές  τους,  αυτό  πρώτο  για 

λογαριασμό  της  Ευρώπης.  Θεωρούν ως  αφετηρία της  Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας  το  έτος  1000  μ.Χ.,  γιατί  ακολουθεί  το  1054,  οπότε 

οριστικοποιείται  το σχίσμα των δύο Εκκλησιών.

Έτσι  παραμερίζεται  η  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,  που  είναι  και  θα  είναι  το 

μεγάλο  αγκάθι  στα  μάτια  του  Βατικανού.  Οριοθετούν  την  Ευρωπαϊκή 

ιστορία  στις  αρχές  του  11 ο υ αιώνα,  επειδή  την  εποχή  εκείνη  η 

Ευρώπη  έκανε  εξαγωγή  βαρβαρότητας  με  τις  λεγόμενες 

Σταυροφορίες υπό τις  ευλογίες του «αγίου» πάπα, οι  οποίες είχαν ως 

κατάληξη  την  Άλωση  της  Κωνσταντινούπολης  το  1204  από  τους 

σταυροφόρους και την απάνθρωπη Φραγκοκρατία που ακολούθησε.

Για  το  κοσμοϊστορικό  αυτό  γεγονός  (της  πρώτης  άλωσης  της 

Κωνσταντινούπολης)   ο μεγάλος βυζαντινολόγος Άγγλος ιστορικός 
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Στήβεν  Ράνσιμαν γράφει:  «Η  άλωση  της  Κωνσταντινούπολης  από 

τους  Ευρωπαίους  Σταυροφόρους  υπήρξε  το  μεγαλύτερο  έγκλημα 

κατά  της  ανθρωπότητας…  ήταν  πράξη  μιας  γιγαντιαίας  πολιτικής 

τρέλας».

Αξιότιμε  κύριε  πρόεδρε  του  Διεθνούς  Δικαστηρίου  της  Χάγης, 

ασφαλώς  θα  γνωρίζετε  ότι  ο  θώκος,  επί  του  οποίου  δικάζετε,  είναι 

πιστό  αντίγραφο  του  θρόνου  του  Μίνωα,  ο  οποίος  ήταν  ένας  από 

τους  κριτές  του  ΑΔΗ  (κάτω  κόσμου)  αυστηρός  μεν,  αλλά  δίκαιος. 

Προτού  λοιπόν  να  εκδώσετε  την  οριστική  απόφασή  σας  για  τον 

αποκλεισμό  της  Αρχαίας  Ελλάδας  και  του  Βυζαντίου  από το  Μουσείο 

της  Ευρώπης,  σας  υπενθυμίζουμε  ότι  ο  ευρωπαϊκός  πολιτισμός  δεν 

μπορεί  να  εννοηθεί  χωρίς  τον  Ελληνικό . ο  ΑΡΧΑΙΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/  ο  ΕΛΛΗΡΩΜΑΪΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  και  ο  ΕΛΛΗΝΟ-

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  είναι  τα  δικανίκια  του 

Ευρωπαϊκού ,  τα  θεμέλια  του.  Κανένα  οικοδόμημα  χωρίς  θεμέλια  δε 

κτίζεται  και  δε  στεριώνει ,  όπως  και  κανένα  δέντρο  δε  βλασταίνει 

χωρίς ρίζες.

Προσέξατε,  κύριοι  Εταίροι  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το 

οικοδόμημα,  αυτό  που  κτίζετε  είναι  σαθρό.  Εγκαταλείψατε  την 

απάνθρωπη,  ανάλγητη,  κυνική,  ανθελληνική  συμπεριφορά  σας 

απέναντι  στον  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ .  Μην  καταδικάζετε  σε  θάνατο  τους 

μόνους ευεργέτες  σας,  τους εκπολιτιστές  σας.  Μην κτυπάτε  με λύσσα 

το  ΒΥΖΑΝΤΙΟ.  Αυτό  υπήρξε  ο  μεσάζοντας  του  εκπολιτισμού  της 

Ευρώπης.  Αποθησαύρισε  και  διέσωσε  τον  αρχαίο  ελληνικό 

πνευματικό  πλούτο  και  μαζί  με  τον  ορθόδοξο  πνευματικό  θησαυρό 

εκπολίτισε  τη  βάρβαρη  Ευρώπη.  Η  Βυζαντινή  Αυτοκρατορία  γενικά 
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στάθηκε  επί  μία  και  πλέον  χιλιετία  ο  αλύγιστος  βράχος  των 

βαρβαρικών  επιδρομών.  Χάρη  στην  Κωνσταντινούπολη  υπάρχει 

σήμερα η ΕΥΡΩΠΗ.

Πολλοί  βάρβαροι  ήρθαν  στην  ΕΛΛΑΔΑ,  οι  περισσότεροι 

αποκρούσθηκαν, λίγοι  πέρασαν, αλλά κανείς δεν έμεινε.  

Εμείς  είμαστε  οι  δημιουργοί  του  παγκόσμιου  πολιτισμού.  Και 

αυτό  θα  ήταν  εγωιστικό  και  πολύ  σοβινιστικό,  αν  το  λέγαμε  μόνον 

εμείς.  Αλλά  το  ισχυρίζονται  και  το  επαναλαμβάνουν  γίγαντες  της 

ευρωπαϊκής διανόησης. 

Ο  παγκόσμιας φήμης Γερμανός κλασικός φιλόλογος Werner 

Jaeger  αναφερόμενος  στους  μεγάλους  πατέρες  της  Ανατολικής 

Εκκλησίας  του  Δ΄  και  Ε΄  αιώνα  γράφει:  «Πέτυχαν  να 

πραγματοποιήσουν  τη  σύζευξη  της  Χριστιανικής  Αποκάλυψης  με  τον  

ελληνικό  λόγο.  Ολοκλήρωσαν  τη  συμφιλίωση  της  αρχαίας  σοφίας  με  

τα  χριστιανικά  διδάγματα . έτσι  δημιουργήθηκε  το  Ελληνοχριστιανικό 

ιδεώδες,  ΠΟΥ  ΦΩΤΙΖΕΙ  ΤΟΥΣ  ΛΑΟΥΣ  ΤΗΣ  ΓΗΣ  ΚΑΙ  ΣΗΜΕΡΑ  ΚΑΙ 

ΠΑΝΤΑ» .  Και  όμως  βγάζουν  την  Ορθοδοξία  από  το  περιβόητο 

ΜΟΥΣΕΙΟ  της  Ευρώπης.  Ενώ  ο  μεγάλος  Στήβεν  Ράνσιμαν   λίγο 

πριν  πεθάνει  διακήρυξε:  «Η  Ελπίδα  για  την  επιβίωση  της  Ευρώπης 

είναι η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ».

Ο  Βιλαμόβιτς,  Γερμανός  ακαδημαϊκός ,  έγραψε:  «Η  Ελληνική 

φυλή  στέκει  υψηλότερα  από  κάθε  άλλη  φυλή  και  ποτέ  δεν  έπαυσε  να  

είναι μητέρα κάθε πολιτισμού».

Ο  Γκαίτε,  διάσημος  Γερμανός  ποιητής ,  έγραψε:  «Οι 

ΕΛΛΗΝΕΣ  είναι  δάσκαλοί  μας.  Είναι  άφθαστες  διάνοιες.  Ό,τι  είναι  η  

καρδιά  και  ο  νους  για  το  σώμα  είναι  η  ΕΛΛΑΔΑ  για  την  

ανθρωπότητα».
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Ο  Νίτσε  έγραψε:  «…Μπροστά  στους  Έλληνες  νιώθουμε  ντροπή 

και  δέος.  Ας  τολμήσουμε,  επιτέλους,  να  διαλαλήσουμε  πως  οι  

Έλληνες  κρατούν  στα  χέρια  τους  τα  χαλινάρια  της  τέχνης  μας,  όπως  

άλλωστε και κάθε τέχνης…».

Και  ο  πρώην  πρόεδρος  της  Γερμανικής  Δημοκρατίας, 

Βαϊτσέκερ,  είπε:  «Ο  πολιτισμός  στη  Γερμανία  εισήλθε  από  το 

Βυζάντιο  χάρη  στην  Ελληνίδα  πριγκίπισσα  Θεοφανώ» . αυτή  ήταν 

μητέρα  του  Γερμανού  αυτοκράτορα  Όθωνα  Γ΄  και  ήταν  αδελφή  του 

Βυζαντινού  Έλληνα αυτοκράτορα Βασιλείου  Β΄,  του  Βουλγαροκτόνου, 

η οποία παντρεύτηκε το Γερμανό αυτοκράτορα Όθωνα Β΄.

Ο  Βολτέρος,  κορυφαίος  Γάλλος  διανοητής  του 

Διαφωτισμού,  είπε:  «Στην  ΕΛΛΑΔΑ οφείλουμε  τα  φώτα μας  και  όλες 

τις  αρετές  μας.  Η ελληνική  γλώσσα  θα  έπρεπε  να  γίνει  κοινή  πάντων  

των λαών».

Και  θα  γινόταν,  αν  δεν  υστερούσε  κατά  μία  ψήφο.  Η 

επιστημονική  ορολογία  εξάλλου  στο  μεγαλύτερο  μέρος  της  διεθνώς 

είναι  ελληνική.

Στην  Αγγλική γλώσσα  υπάρχουν 5.000-8.500 ελληνικές  λέξεις, 

δηλαδή  15-20%.  Αν  προσθέσουμε  και  τις  λέξεις,  που  κατά  το  ήμισυ 

είναι  ελληνικές,  ως προς το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό τους,  τότε 

το  ποσοστό  ανέρχεται  στο  68%.  Μεγάλο  το  δάνειο  που  τους 

κάναμε.

Ο  Γάλλος  διανοούμενος  και  καθηγητής  Ετιέν  Σουριώ  είπε: 

«Κάθε  άνθρωπος  γνωρίζει  πως  έχει  δύο  πατρίδες.  Οποιαδήποτε  και  

αν είναι η μία πατρίδα του, η άλλη (πατρίδα του) είναι η ΕΛΛΑΔΑ» .

Αλλά  και  στους  Σλαβικούς  λαούς,  της  Βαλκανικής  και  της 

Ανατολικής  Ευρώπης,  το  ΒΥΖΑΝΤΙΟ  θα  διαδώσει  το  χριστιανισμό 
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και τον πολιτισμό,  αφού πρώτα τους δίδαξε αλφάβητο (Κύριλλος και 

Μεθόδιος).  Αλλά  και  στη  Ρωσία  η  διάδοση  του  πολιτισμού 

αργότερα  είναι  έργο  της  Ελληνίδας  πριγκίπισσας  Σοφίας 

Παλαιολογίνας  και  του  αγιορείτη  Μάξιμου  Γραικού.  Όλοι  οι  λαοί  της 

Ευρώπης οφείλουν ευγνωμοσύνη στον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.

Και  κλείνοντας  τον  κατάλογο  των  Ευρωπαίων  διανοητών,  που 

συνομολόγησαν  πίστη  στον  Ελληνικό  πολιτισμό  και  εκφράζουν  τη 

βαθιά  ευγνωμοσύνη  τους  προς  τους  δημιουργούς  αυτού,  τους 

πνευματικούς φάρους και  οδηγούς Δύσης και  Ανατολής,  θα σταθούμε 

σε  μια  συνάντηση  δύο  συγχρόνων  γιγάντων  της  Ευρωπαϊκής 

διανόησης,  του  Γάλλου  ακαδημαϊκού  ποιητή  Αντρέ  Μπρετόν  και 

της  Ελληνίδας  Ελένης  Γλυκάντζη  –  Αλβελέρ,  που  είναι  λαμπρή 

επιστήμονας-πρύτανης  του  πανεπιστημίου  της  Σορβόννης.  Στη 

συνάντησή  τους  αυτή  τον ερώτησε:  «γιατί  δεν επισκέφθηκες ποτέ  την 

ΕΛΛΑΔΑ,  αφού  τη  θαυμάζεις  τόσο  πολύ» ;  Και  εκείνος  της  απάντησε: 

«Εσείς θα πηγαίνατε στη Γερμανία την εποχή που κατείχε την πατρίδα 

σας»;  Η  κ.  Αλβελέρ  ξαφνιάστηκε  με  την  απάντηση,  γιατί  η 

παρομοίωση αυτή δεν είχε σχέση με την Ελλάδα.  Και  τότε ο Μπρετόν 

συμπλήρωσε:  «ΜΑ  ΕΣΕΙΣ  ΜΑΣ  ΚΑΤΕΧΕΤΕ  25  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ 

ΑΙΩΝΕΣ» .  Και  φυσικά  εννοούσε  την  πνευματική  κατοχή  των 

Ευρωπαίων από τους κλασικούς χρόνους ως τις μέρες μας.

Έπρεπε  λοιπόν  η  ΕΥΡΩΠΗ  -η  αχάριστη-  να  αποτινάξει  τον 

«ζυγόν  αυτόν  της  δουλείας»  και  έβαλε  στην  άκρη  τις  πνευματικές 

αξίες  που  την  ενοχλούσαν . γιατί ,  όταν  οι  δικοί  μας  πρόγονοι 

έκτιζαν  «Παρθενώνες»,  τότε  οι  πρόγονοι  των  σημερινών 

Ευρωπαίων  ζούσαν  σε  αχυρώνες.  Πράγματι ,  όταν  στον  Ελλαδικό 
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χώρο  λειτουργούσαν  πολύ  υψηλού  πνευματικού  επιπέδου  ιδρύματα, 

όπως  π.χ.  οι  φιλοσοφικές  σχολές  της  Αθήνας,  η  Ακαδημία  του 

Πλάτωνα  και  το  Λύκειο  του  Αριστοτέλη,  και  στην  Αλεξάνδρεια  το 

ΜΟΥΣΕΙΟ  με  τη  μεγάλη  βιβλιοθήκη,  με  700.000  τόμους  σε 

παπύρους,  οι  πρόγονοι  των  Ευρωπαίων  ζούσαν  σε  σπήλαια  ή  σε 

καλύβια.  Έτσι  στο  Μουσείο  της  Ευρώπης,  με  τη  συγκατοίκηση  του 

αρχαίου  ελληνικού  πολιτισμού,  θα  ήταν  σκληρή  η  σύγκριση  γι ’ 

αυτούς.  Να,  γιατί  απέκλεισαν την ΕΛΛΑΔΑ από αυτό!  Ενώ  πολλά 

είναι  τα  δάνεια  που  πήραν  από  ΑΥΤΗΝ:  όνομα,  αλφάβητο, 

γράμματα  και  τέχνες,  το  Θείο  Λόγο διαμέσου της ελληνικής γλώσσας, 

ανθρωπισμό, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, διαφωτισμό.

Εμείς  οι  Έλληνες,  «εντιμότατοι  κύριοι  ΕΤΑΙΡΟΙ» ,  στο  όνομα 

της ελευθερίας,  της δημοκρατίας και  γενικά των θεμελιωδών κανόνων 

δικαίου  χύσαμε  ποτάμια  αίμα.  Από τις  θυσίες  και  τα  ολοκαυτώματα  η 

φυλή  μας  κινδύνευσε  να  αφανισθεί.  Είχαμε  τα  περισσότερα  θύματα 

στον  Α΄  και  στο  Β΄  Παγκόσμιο  πόλεμο,  αναλογικά  με  τον  πληθυσμό 

μας,  από  όλους  τους  δυτικούς  συμμάχους.  Δε  διστάσαμε  ποτέ  εμείς 

να  θυσιαστούμε  για  τα  παγκόσμια  ιδανικά  και  να  σας  χαρίσουμε  τις 

μεγάλες νίκες μας.

Ξεχάσατε  ότι  ο  τόπος  αυτός,  που  περιφρονείτε,  γεννάει 

υπερήφανους  ανθρώπους,  που  είναι  σοφοί  στο  πεδίο  της  διανόησης 

και  αποδεικνύονται  ήρωες  στο  πεδίο  της  μάχης . αυτοί  βοήθησαν  και 

έσωσαν την ανθρωπότητα με τη σκέψη τους και την παλικαριά τους.

Δε  θα  μείνετε  όμως  χωρίς  συνέπειες . θα  σας  καταδικάσει  η 

αδέκαστη ΙΣΤΟΡΙΑ.   Θα είσθε  αιώνια  υπόδικοι  στο  ανθρώπινο  γένος 

και  στα  παιδιά  σας,  αν  τελικά  προχωρήσετε  στο  ανοσιούργημα  της 

απεμπόλησης  του  ελληνικού  πολιτισμού  και  του  αποκλεισμού  αυτού 
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από  το  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ ,  αψηφώντας  την  ελληνική 

αρχαιότητα και  το ορθόδοξο ΒΥΖΑΝΤΙΟ.

Αν  όμως  πρυτανεύσει  μέσα  στη  συνείδησή  σας  η  ηθική  και  η 

λογική  και  δεν  προχωρήσετε  στο  ανοσιούργημα  αυτό,  τότε  θα  έχετε 

πράξει  το  καθήκον  σας  και  θα  έχετε  εξοφλήσει  στο  ακέραιο  το  χρέος 

που  σας  αναλογεί  απέναντι  στον  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ  και  στην 

ανθρωπότητα.

.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Αλλά  σήμερα,  δυστυχώς,  συμβαίνει  κάτι  το  τραγικότερο:  Το 

πνεύμα  της  ΝΕΑΣ  ΤΑΞΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  και  της  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗ-

ΣΗΣ  απειλεί  με  γενικό  αφελληνισμό  το  ΕΘΝΟΣ  μας.  Αυτή  τη 

φοβερή  απειλή  τόλμησε  να  εκστομίσει  το  1994  σε  ομιλία  του  στην 

Ουάσιγκτον  ο  σύγχρονος  Μέττερνιχ,  που  λέγεται  Χένρυ Κίσσινγκερ . 

Αυτός  ο  Αμερικανοεβραίος  -ονόματι  Ελί  Λεβί  Ελαζάρ-  που  βρίσκεται 

στην  κορυφή  της  πυραμίδας  του  Παγκόσμιου  Σιωνιστικού 

Κινήματος ,  με  την  κλίκα  του  απειλεί  σε  παγκόσμια  κλίμακα  να 

ισοπεδώσει  έθνη,  κράτη,  λαούς  και  να  στήσει  μια  παγκόσμια 

κοινωνία,  της  οποίας  τα  πλοκάμια  θα  κινεί  ο  Σιωνισμός.  Έτσι 

επιδιώκει  την επικράτησή του σε όλον τον κόσμο.

Στο  μακρόπνοο  αυτό  στρατηγικό  σχέδιό  τους  ορθώνει  το 

ανάστημά  του  ο  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ,  αυτός  ο  ανυπότακτος  Τιτάνας 

της  παγκόσμιας  ιστορίας .  Στο  μανιφέστο  του  ο  Κίσσινγκερ,  ο 

ιεροφάντης  πατριάρχης  της  Παγκόσμιας  Κοινωνίας,  επίσημα 

διακήρυξε:  

«Ο  Ελληνικός  λαός  είναι  δυσκολοκυβέρνητος  και  γι ’  αυτό  

πρέπει  να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες.  Τότε ίσως 

συνετισθεί .  Εννοώ,  δηλαδή,  να  πλήξουμε  τη  γλώσσα  του,  τη  

θρησκεία  του και  τα πνευματικά και  ιστορικά του αποθέματα,  ώστε  να  

εξουδετερώσουμε  κάθε  δυνατότητά  του  να  αναπτυχθεί,  να  διακριθεί,  

να επικρατήσει…». 
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Αυτά  οραματίζεται   ο  μεγαλύτερος  ανθέλληνας  και  μισέλληνας 

που  γνώρισε  ο  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ  στη  μακραίωνη  ιστορία  του.  Στόχος 

αυτού είναι  να πλήξει  την ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ σε όλες τις  διαστάσεις 

της,  γιατί  αυτή  είναι  ο  μεγαλύτερος  αντίπαλος  του  Σιωνισμού,  όπως 

και του παπισμού.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ, όπου Γης, ΣΤΩΜΕΝ 

ΚΑΛΩΣ,

ΣΤΩΜΕΝ ΟΡΘΩΣ.
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