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K�ριε διευθυντ,
E�ς τ� κυκλ�φ�ρ��ν �π’ �ριθ. 253

τε���ς (!Iαν�υαρ$�υ 2003) τ�� 'γκρ$τ�υ
περι�δικ�� σας «∆αυλ�ς» δηµ�σιε�εται
/ργ$λη, '0 �γαθ�� φιλ�πτριδ�ς συνει-
δ2τ�ς, 'πιστ�λ3 τ�� 'ν Bερ�λ$ν5ω �να-
γν7στ�υ σας κυρ$�υ K7στα Mπαλν�υ.
M9 τ3ν �ντ$ληψιν ;τι < φιλ�πατρ$α πρ�-
ϋπ�θ>τει κα? @δρα$αν γνAσιν τBς CIστ�-
ρ$ας, θD Eθελα 'π? τBς 'πιστ�λBς αFτBς
νD παρατηρGσω, �ριν τAν �ναγνωστAν
τ�� περι�δικ��, τD �κ2λ�υθα:

πλανIται J 'πιστ�λ�γρ-
φ�ς σας φρ�νAν, ;τι τ�

Kν�µα «Γραικ�ς» εMναι 0ενικ2ν, δ�θ9ν
δBθεν �π� τAν Pωµα$ων ε�ς τ�Oς PEλλη-
νας τBς κτω !Iταλ$ας! ∆ι2τι δ9ν πρ2κει-
ται περ? 0ενικBς /ν�µασ$ας! EMναι Kν�-
µα @λληνικ7τατ�ν, τ� πρAτ�ν 'θνικ2ν
µας Kν�µα. Πργµατι, λ>γει J !Aριστ�-
τ>λης («Mετεωρ�λ�γικ», I 14) «Vκ�υν
γρ... κα? �W καλ��µεν�ι τ2τε µ9ν Γραι-
κ�$, ν�ν δ9 PEλληνες» (Xλ>πε τ� κε$µεν�ν
π.�. ε�ς τ3ν Yκδ�σιν τAν «Mετεωρ�λ�-
γικAν» τBς Collection Budè,  Παρ$σι, τ2-
µ�ς I, 1982, σελ. 45, παραπ�µπ9ς δ9 κα?
ε�ς \λλ�υς �ρ�α$�υς συγγραφε]ς ε�ς τ�
'0α$ρετ�ν Yργ�ν τ�� Kαθηγητ�� Γεωρ-

γ$�υ A. Παπαντων$�υ, «7Aρ�α�α ,Eλλη-
νικ� ,Iστ
ρ�α», τ2µ�ς A´, 1979, σελ. 98,
�π�σηµ. 2). T� «Γραικ�ς» αFτ� 'πBραν
'ν συνε�ε$aα �W Pωµα]�ι κα$, πρ�σαρµ2-
b�ντ>ς τ� ε�ς τ3ν φωνητικ3ν τBς γλ7σ-
σης των, Yπλασαν τ� «Graecus», �π� τ�
Jπ�]�ν κα? πρ�>ρ��νται �W, σηµει��µε-
νες �π� τ�ν 'πιστ��γρφ�ν σας, /ν�µα-
σ$ες ε�ς τ?ς σ�γ�ρ�νες 0>νες γλAσσες
<µAν τAν CEλλGνων κα? τBς �7ρας µας.
OW Jπ�]ες, @π�µ>νως, µ9 πανρ�αιες
@λληνικ9ς ρ$bες κα? κατD καµµ$αν λ�-
γικ3ν δ9ν θD πρ>πει νD θεωρ��νται �π�-
Xλητ>ες.

!Aντιθ>τως �π�Xλητ>ες εMναι �W /ν�-
µασ$ες «Pωµι�ς» κα? «ρωµι�σ�νη», �W
Jπ�]ες δυστυ�Aς �ρησιµ�π�ι��νται κα?
�π2, �0ι�λ2γ�υς, κατD τD λ�ιπ, διαν�-
�υµ>ν�υς, �W Jπ�]�ι 'ναXρ�ν�νται, Jµι-
λ��ντες συνε�Aς γιD τ3ν «/ρθ2δ�0η ρω-
µα$ικη παρδ�ση» (\λλ�τε �πBρ�ε, δ9ν
γνωρ$bω 'Dν '0ακ�λ�υθdB, κα? ε�δικ3 ρα-
δι�φωνικ3 'κπ�µπ3 µ9 τ3ν /ν�µασ$αν
αFτGν!), �ωρ?ς νD 'ν��λ��νται �π� τ3ν
Wστ�ρικ3ν �λGθειαν, ;τι < πρ�σωνυµ$α
«Pωµα]�ς», δηλ. < �δι2της τ�� Pωµα$�υ
π�λ$τ�υ, < ρωµαϊκ� #θαγ%νεια θD 'λ>γα-
µε σGµερα, �πενεµGθη (κα? αFτ2, eς ση-
µειωθdB, Yγινε διD φ�ρ�λ�γικ�Oς �π�-
κλειστικAς σκ�π��ς!), µ9 τ� γνωστ� δι-
ταγµα τ�� Kαρακλλα τ� 212 µ.X., ε�ς
;λ�υς τ�Oς �π�δ��λ�υς κατ�$κ�υς τBς
!Aνατ�λBς �π� τBς τ2τε κ�σµ�κρατε$ρας
P7µης. T$ θ>λ�υν λ�ιπ�ν �W διαν���µε-
ν�$ µας αFτ�? νD διαιων$σ�υν; T3ν �ν-
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µνησιν τBς δ�υλε$ας 'κε$νης; !AλλD �W
�γωνιστα? τ�� 1821 µ9 θαυµαστ3ν 'π$-
γνωσιν τBς ταυτ2τητ2ς των διαλα-
λ��σαν: «'γh Γραικ�ς γεννGθηκα,
Γραικ�ς θ9 νD πεθνω» �ρησιµ�π�ι-
��ντες �κριXAς τ� πανρ�αι�ν 'κε]ν�
κα? αiτ��θ�ν «Γραικ�ς» κα? \�ι τ� $ε-
ν�φερτ
ν κα" �π
�λητ%
ν «Pωµα2
ς» 4
«Pωµη�ς» (j «Pωµι�ς»). !AναµφισXη-
τGτως kσαν σ�φ7τερ�ι �π� τ�Oς αFτ�α-
π�καλ�υµ>ν�υς «Pωµη��ς»!..

πλανIται 'π$σης δεινAς
J 'πιστ�λ�γρφ�ς σας,

θεωρAν, ;τι µετD τ3ν ρωµαϊκ3ν κατ-
κτησιν < σκλαXιD τAν CEλλGνων διGρκε-
σε δBθεν 1850 �ρ2νια! ∆ι2τι Yτσι δια-
γρφει 'κ τBς CEλληνικBς CIστ�ρ$ας τ�
�ιλι2�ρ�ν�ν Bυbντι�ν, αFτ3ν τ3ν
CEλληνικ3ν MεσαιωνικGν µας AFτ�κρα-
τ�ρ$αν, κατD τ�ν �νεπανληπτ�ν 'θνι-
κ2ν µας Wστ�ρικ�ν �ε$µνηστ�ν Kωνστα-
ντ]ν�ν Παπαρρηγ2π�υλ�ν. Kα? εM�ε µ9ν
διατηρGσει < αFτ�κρατ�ρ$α µας αFτ3
τ3ν ρωµαϊκ3ν παρδ�σιν κα? τ3ν
�ρ�ικ3ν /ν�µασ$αν της mς «7Aνατ
λικ
�
Pωµαϊκ
� Kρ'τ
υς», �λλ’  αFτ� 'π>Xαλ-
λε π�λιτικ3 σκ�πιµ2της, συγκεκριµ>νως
< διατGρησις τBς 'λπ$δ�ς �νακτGσεως
κα? τ�� ∆υτικ�� τµGµατ�ς τBς �ρ�ικBς
@νια$ας αFτ�κρατ�ρ$ας �π� τ�Oς 'πι-
δραµ2ντας κα? καταλ�σαντας τ��τ� Xαρ-
Xρ�υς. E�ς τ3ν πραγµατικ2τητα ;µως,
παρD τ3ν /ν�µασ$αν τ�υ, τ� «7Aνατ
-
λικ�ν Pωµαϊκ�ν Kρ'τ
ς» �π� τ?ς �παρ-
�9ς τ�υ εM�εν '0ελληνισθB. Kα? πληθυ-
σµιακAς κα? π�λιτιστικAς.

nOντως κα? J πληθυσµ�ς τ�� Kρτ�υς
κατD µ>γα µ>ρ�ς, �π� τ�� @Xδ2µ�υ µ-
λιστα α�Aν�ς, δηλαδ3 �π� τBς 'π��Bς
τ�� CHρακλε$�υ, µ9 τ3ν �π7λειαν �λλ�-
εθνAν τµηµτων τBς αFτ�κρατ�ρ$ας
(Συρ$ας, Παλαιστ$νης, A�γ�πτ�υ κα? Λι-
X�ης), kτ� @λληνικ2ς. AFτ3 εMναι < Wστ�-
ρικ3 �λGθεια, συσκ�τιb2µενη δ�λ$ως

κατD τ?ς <µ>ρες µας µ9 τD φληναφGµατα
περ? τBς δBθεν π�λυπ�λιτισµικ2τητ�ς
τ�� Bυbαντ$�υ! !AλλD κα? π�λιτιστικAς,
πνευµατικAς, J συντριπτικAς πλει�ν�-
ψηφAν CEλληνισµ�ς 'κυριρ�ει µ9 τ�Oς
συγγραφε]ς τ�υ κα? τ3ν πνευµατικGν τ�υ
παρδ�σιν, < Jπ�$α 'πιδρaI κα? ε�ς τ�Oς
0>ν�υς, π�λλ�Oς τAν Jπ�$ων κα? '0ελλη-
ν$bει. Kα? Eδη �π� τ�� !I�υστινιαν�� κα?
@0Bς �W ν2µ�ι συντσσ�νται ε�ς τ3ν
CEλληνικGν, 'ν5A κα? < ε�ς τ3ν Λατινικ3ν
!I�υστινινει�ς ν�µ�θεσ$α µεταγλωττ$-
bεται �κ�λ��θως ε�ς τ3ν CEλληνικ3ν µ9
τD «BασιλικD» τ�� Λ>�ντ�ς τ�� Σ�φ��.
!Aπ� δ9 τ�� 397 αW δικαστικα? �π�φ-
σεις κα? �π� τ�� 439 αW διαθBκαι συ-
ντσσ�νται ε�ς τ3ν CEλληνικGν. !Aκ2µη
κα? < �ριστιανικ3 θε�λ�γ$α τBς !Aνα-
τ�λBς, �πηρετ��σα κα? τ�ν \λλ�ν �ρι-
στιανικ�ν κ2σµ�ν, κα? τ3ν ∆�σιν κα?
τ�Oς �νατ�λικ�Oς λα��ς, '0ελλην$bεται,
µ9 �π�τ>λεσµα XεXα$ως J Xριστιανισµ�ς
�π� ��υδαϊκ3 αrρεσις ε�ς µ$αν γων$αν
τBς Παλαιστ$νης, ;πως �ωρ?ς τ3ν @λλη-
νικ3ν εFεργεσ$αν θD παρ>µενε, νD πρ�-
σλXdη διαστσεις ��κ�υµενικ2τητ�ς.
(Xλ>πε 'π? τAν �νωτ>ρω π.�. τ� Yργ�ν τ��
καθηγητ�� κα? !Aκαδηµαϊκ�� �ειµνG-
στ�υ Kωνσταντ$ν�υ !Aµντ�υ, «,Iστ
ρ�α
τ
�  Bυ=αντιν
� Kρ'τ
υς», τ2µ�ς A´,
Yκδ�σις X´, 1953, σελ. 52 @π.). Πρ2κειται
περ? πρωτ�φαν��ς ε�ς τ3ν CIστ�ρ$αν
\θλ�υ, τ�ν Jπ�]�ν 'πετ>λεσε, κα? θριµ-
X�υ, τ�ν Jπ�]�ν κατGγαγε, πντ�τε
�κµα]�ς κα? bωνταν2ς, παρD τ3ν ρω-
µαϊκ3ν κατκτησιν, J CEλληνισµ2ς, J
Jπ�]�ς κυρι�λεκτικAς κατ>φαγε τD θε-
µ>λια τBς ρωµαϊκBς αFτ�κρατ�ρ$ας κα?
τ3ν µετ>τρεψεν ε�ς @λληνικGν. BεXα$ως
sµπ�ρε] J καθε?ς νD Y�dη τDς �ντιλGψεις
τ�υ 'π? τBς διαµ�ρφ7σεως τAν 'σωτε-
ρικAν πραγµτων τBς AFτ�κρατ�ρ$ας,
�δ$ως mς πρ�ς τ3ν 'πιρρ�3ν τ�� θρη-
σκευτικ�� παργ�ντ�ς, µ9 τ?ς διαρκε]ς
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Yριδες κα? τD π�λυριθµα µ�ναστGρια,
ε�ς τD Jπ�]α κατ>φευγαν K�ι ;λ�ι �π�
'σωτερικ3ν κλ$σιν, �λλD κα? �ιλιδες φυ-
γ�π2νων κα? �ργ�σ�2λων πρ�ς �π�-
φυγ3ν τBς στρατε�σεως, γεγ�ν2τα τD
Jπ�]α συνετ>λεσαν �π�φασιστικAς κα?
ε�ς τ3ν �π�δυνµωσιν τBς AFτ�κρατ�-
ρ$ας. ∆9ν Yπαυσεν ;µως 'κ τ��των <
AFτ�κρατ�ρ$α νD εMναι @λληνικG.

EMναι λ�ιπ�ν παραλ�γισµ2ς, K�ριε ∆ι-
ευθυντ, νD �π�ρρ$πτωνται �κρ$τως κα?
µ9 τ2σην εFκ�λ$αν α) τ� �ρ�αι2τατ�ν κα?
@λληνικ7τατ�ν Kν�µ µας «Γραικ�$», κα?
X) yνα �π� τD λαµπρ2τερα τµGµατα τBς
'θνικBς µας CIστ�ρ$ας, αFτ� τBς CEλλη-
νικBς MεσαιωνικBς µας AFτ�κρατ�ρ$ας,

< Jπ�$α 'π? �$λια κα? πλ>�ν �ρ2νια �πε-
τ>λεσε τ� πρ�π�ργι�ν τ�� �νθρωπ$ν�υ
π�λιτισµ�� κα? φραγµ�ν ε�ς τ3ν πλGρη
'κXαρXρωσιν τBς EFρ7πης. TµBµα τ�
Jπ�]�ν \λλωστε κα? µIς συνδ>ει µ9 τ�
�π7τερ�ν 'θνικ2ν µας παρελθ2ν, τ3ν
�διατ$µητ�ν @λληνικ3ν �ρ�αι2τητα.

M9 τ3ν πρ�σGκ�υσαν τιµGν,

Xρ"στ1ς Σαρτ)ετ.κης
www.sartzetakis.gr
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ρε2ς τ@ς Mητρ
π�λεως τ!ν 7Aθην!ν, Jπ
υ παρ�στατ
  θιµ
τυπικ!ς κατ& τ"ς
Kυριακ)ς τ@ς 7Oρθ
δ
$�ας, ν& «�ναθεµατ()1υν τρ8ς» τ
�ς ̀ Eλληνες, τ
�ς κλα-
σικ
�ς µεγ'λ
υς στ
�αστ%ς µας �ν
µαστ" κα" Qλ�κληρ
 τ�ν ,Eλληνικ� Π
λι-
τισµ�, ψ'λλ
ντας κε�µενα Bυ=αντιν!ν, γραµµ%να στ�ν ,Eλληνικ� Γλ!σσα.
(T& πλ9ρη κε�µενα τ!ν τρισ'θλιων α5τ!ν _πτ& µισελληνικ!ν Hπ
πρ
ϊ�ντων,
τ& Qπ
2α συνετ'σσ
ντ
 �π� τ�ν �ν(τατη πνευµατικ� Pγεσ�α τ
� Bυ=αντ�
υ
Hπ� τ�ν α#γ�δα, Lγκρισιν κα" Lµπνευσιν τ@ς �ν(τατης π
λιτικ@ς Pγεσ�ας τ
υ,
δ%ς τα στ�ν «∆», τ. 224-5, Asγ
υστ
ς - Σεπτ%µ�ρι
ς 2000 κα" 247, 7I
*λι
ς 2002,
Jπ
υ κα" P Xστ
ρικ@ς σηµασ�ας γραπτ� τ
π
θ%τηση τ
� ν�ν Πρ
%δρ
υ τ@ς ∆η-
µ
κρατ�ας κ. Kωστ@ Στεφαν�π
υλ
υ, µ) τ�ν Qπ
�α τ'σσεται Hπ)ρ τ@ς πα*σεως
τ!ν �ναθεµατισµ!ν κατ& τ
� ,Eλληνικ
� cEθν
υς, τ
�ς Qπ
�
υς δυστυ�!ς
κα" σ9µερα ψ'λλ
υν  πισ9µως 
X συνε�ιστ)ς τ
� Bυ=αντ�
υ.) 

cAλλωστε P ,Eλληνικ� Γλ!σσα, P Qπ
�α  $ �ν'γκης  �ρησιµ
π
ι9θη �π� τ�ν θρη-
σκευτικ� κα" π
λιτικ�  $
υσ�α τ
� Bυ=αντ�
υ, �λλ
ι(θηκε  νν
ι
λ
γικ', γι& ν&

2.
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πρ
σαρµ
σθM@ στ"ς σκ
πιµ�τητες τ@ς ∆ι
ικ9σεως, P Qπ
�α #δε
λ
γικ!ς uταν ρω-
µαϊκ� κα" τ@ς Θρησκε�ας, P Qπ
�α, Jπως σηµει(νει κα" Q κ. Xρ. Σαρτ=ετ'κης, uταν
_�ραι
γεν�ς (�ριστιανικ�) κα" �%�αια �µφ�τερες π
λιτικ& �ντιµ%τωπες σ) �γ!να
µ%�ρι θαν'τ
υ µ) τ�ν _λληνικ� �ντ�ληψη περ" π
λ�τ
υ, π
λιτικ@ς, τρ�π
υ =ω@ς κα"
τρ�π
υ θεωρ9σεως τ
� K�σµ
υ. ,Yπ'ρ�ει τ%τ
ια πληµµυρ�δα σ�ετικ!ν µ) τ& �νω-
τ%ρω πρωτ
γεν!ν �υ=αντιν!ν κειµ%νων, στ
ι�ε�ων, δεδ
µ%νων, περιγραφ!ν, γεγ
-
ν�των κ.λπ. �π
δελτιωµ%νων σ’ Jλ
υς �νε$αιρ%τως τ
�ς τ�µ
υς τ
� «∆», wστε P  π�-
κληση δευτερ
γεν!ν �π�ψεων, Hπηρετ
υσ!ν συ�ν& σκ
πιµ�τητες, Jπως Kρισµ%νες
 $  κε�νων π
� περι%�
νται στ� Lργ
 τ
� K. Παπαρρηγ�π
υλ
υ, θεωρητικ!ς ν
µι-
µ
π
ι9σαντ
ς τ� κεν�ν Xστ
ρικ
� κα" κ
σµ
θεωρητικ
� �ντικρ*σµατ
ς #δε
λ�γηµα
σκ
πιµ�τητας τ
� «PEλλην1�ριστιανικ1S Π1λιτισµ1S», ν& περιττε*Mη  ν(πι
ν τ!ν
�ναγνωστ!ν µας. E#ρ9σθω  ν παρ�δkω, Jτι πρ� τ@ς �αλκε*σεως τ
�  ν λ�γkω #δε
λ
-
γ9µατ
ς γ*ρω στ� 1850 
X ̀ Eλληνες τ
� νε
ϊδρυθ%ντ
ς κρ'τ
υς µας  τα*τι=αν τ� Bυ-
='ντι
 µ) τ�ν σ
υλτανικ�  $
υσ�α κα" 
X xρωες τ
� ’21 Yν�µα=αν τ�ν  �θρ�, δηλαδ�
τ�ν σ
υλτανικ� στρατ� κα" στ�λ
, «Uυ)αντιν�ν» (�λ. ,Hµερ
λ�για τ!ν π
λεµικ!ν
πλ
�ων τ
� E#κ
σι%να Kς κα" 7Aπ
µνηµ
νε*µατα �γωνιστ!ν).

`Oπως �ρθ!ς σηµει(νει Q κ. Xρ@στ
ς Σαρτ=ετ'κης, στ� Bυ='ντι
 σ) κ'π
ι-
ες Xστ
ρικ)ς φ'σεις 
X _λληνικ
" πληθυσµ
" �π
τελ
�σαν πιθαν!ς τ�ν πλει-

ν�τητα τ!ν Hπηκ�ων τ
υ. 7Aλλ& 
X Hπ9κ

ι α5τ
�, yν  πε��ωναν Kς Gνθρω-
π
ι, Jµως µ) τ�ν συνειδησιακ9, Xστ
ρικ� κα" π
λιτισµικ� σηµασ�α τ@ς λ%$ε-
ως «`Eλλην» εR�αν πα*σει ν& Hπ'ρ�
υν. 7Eκτ�ς τ
� Jτι P  θνικ�τητ' τ
υς
uταν �πηγ
ρευµ%νη δι& ν�µ
υ κα" δ)ν τ
λµ
�σαν ν& τ�ν �π
καλ*ψ
υν 4 τ�ν
εR�αν λησµ
ν9σει, τ� «`Eλλην» στ�ν �ντ�ληψη τ
� _λληνικ
� λα
� εR�ε συ-
κ
φαντηθ@ τ�σ
, wστε ν& εRναι περ�π
υ ταυτ�σηµ
 µ) τ� δια�
λικ� 4 τ� ε#δω-
λ
λατρικ� 4 τ� Gκρ
ν Gωτ
ν τ@ς διαφθ
ρEς, τ@ς µωρ�ας κα" τ@ς µαν�ας. M�-
ν
 σ) κ'π
ιες περι
�%ς, Jπως στ�ν Π�ντ
, 
X «VEλλην1ι»  θεωρ
�ντ
 Kς κ'-
τι τ� µυθ!δες. OX φιλ
λ
γικ)ς �π
δε�$εις τ@ς Xστ
ρικ@ς α5τ@ς τραγkωδ�ας τ
�
,Eλληνισµ
�, π
� κρ'τησε µ%�ρι τ"ς παραµ
ν)ς τ
� 1821, Qπ�τε «�ν%στησαν»
κα" ν
ηµ'τισαν Xστ
ρικ& κα" πνευµατικ& τ�  θνικ� µας \ν
µα 
X µεγ'λ
ι δια-
φωτιστ%ς, εRναι π
λλ)ς κα" συντριπτικ%ς.

Kα" µι& τελικ� Xστ
ρικ� παρατ9ρηση κα" ταυτ��ρ
να Iνα θλι�ερ� συµπ%ρασµα: OX
`Eλληνες µ%�ρι τ�ν ��αι
  κ�ριστιανισµ� –  κ�υ=αντινισµ� τ
υς uταν 
X µ
ναδικ
"
γενν9τ
ρες Jλων τ!ν Hπερεθνικ!ν κα" Hπερ�ρ
νικ!ν στ
ι�ε�ων τ
� Παγκ�σµι
υ
Π
λιτισµ
� (Λ
γικ@ς, 7Eπιστηµ!ν, Θεωρ�ας, Mαθηµατικ!ν, Θε'τρ
υ, 7Aθλητισµ
�,
7Eλ%γ�
υ, ∆ηµ
κρατ�ας κ.λπ.)· µετ& τ�ν  κ�υ=αντινισµ� τ
υς δ)ν παρ9γαγαν πι& τ�-
π
τε �π
λ*τως, π
� ν& �π
τελ%σMη δια�ρ
νικ� κα" Hπερτ
πικ� στ
ι�ε2
 τ
� νε(τερ
υ
Παγκ�σµι
υ Π
λιτισµ
�.

∆ηµNτρης I. Λ.µπρ1υ
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[,H δηµ�σ�ευτη τ1ς Mπ6λ�ιπης Uλης τ1ς µ6νιµης στ8λης «	Eπιλ�γ�
	Eπιστ�λ3ν 	Aναγνωστ3ν» τ�9 τεL��υς αPτ�9 �να=*λλεται γιO τ'
Eπ6µεν�.]




