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Kριε διευθυντ ,
Eς τ κυκλοφορον π’ ριθ. 253
τεχος (!Iανουαρ$ου 2003) το 'γκρ$του
περιοδικο σας «∆αυλς» δηµοσιεεται
/ργ$λη, 'ξ γαθο φιλοπ τριδος συνειδ2τος, 'πιστολ3 το 'ν Bερολ$ν5ω ναγν7στου σας κυρ$ου K7στα Mπαλ νου.
M9 τ3ν ντ$ληψιν ;τι < φιλοπατρ$α προϋποθ>τει κα? @δρα$αν γνAσιν τBς CIστορ$ας, θD Eθελα 'π? τBς 'πιστολBς αFτBς
νD παρατηρGσω, χ ριν τAν ναγνωστAν
το περιοδικο, τD κ2λουθα:
πλανIται J 'πιστολογρ ΠρHτον,
φος σας φρονAν, ;τι τ
Kνοµα «Γραικς» εMναι ξενικ2ν, δοθ9ν
δBθεν π τAν Pωµα$ων ες τοOς PEλληνας τBς κ τω !Iταλ$ας! ∆ι2τι δ9ν πρ2κειται περ? ξενικBς /νοµασ$ας! EMναι Kνοµα @λληνικ7τατον, τ πρAτον 'θνικ2ν
µας Kνοµα. Πρ γµατι, λ>γει J !Aριστοτ>λης («Mετεωρολογικ », I 14) «Vκουν
γ ρ... κα? οW καλοµενοι τ2τε µ9ν Γραικο$, νν δ9 PEλληνες» (Xλ>πε τ κε$µενον
π.χ. ες τ3ν Yκδοσιν τAν «MετεωρολογικAν» τBς Collection Budè, Παρ$σι, τ2µος I, 1982, σελ. 45, παραποµπ9ς δ9 κα?
ες \λλους ρχα$ους συγγραφε]ς ες τ
'ξα$ρετον Yργον το Kαθηγητο Γεωρ-

γ$ου A. Παπαντων$ου, «7Aρχαα ,Eλληνικ ,Iστορα», τ2µος A´, 1979, σελ. 98,
ποσηµ. 2). T «Γραικς» αFτ 'πBραν
'ν συνεχε$aα οW Pωµα]οι κα$, προσαρµ2ζοντ>ς το ες τ3ν φωνητικ3ν τBς γλ7σσης των, Yπλασαν τ «Graecus», π τ
Jπο]ον κα? προ>ρχονται οW, σηµειοµενες π τν 'πιστοογρ φον σας, /νοµασ$ες ες τ?ς σγχρονες ξ>νες γλAσσες
<µAν τAν CEλλGνων κα? τBς χ7ρας µας.
OW Jπο]ες, @ποµ>νως, µ9 παν ρχαιες
@λληνικ9ς ρ$ζες κα? κατD καµµ$αν λογικ3ν δ9ν θD πρ>πει νD θεωρονται ποXλητ>ες.
!Aντιθ>τως ποXλητ>ες εMναι οW /νοµασ$ες «Pωµις» κα? «ρωµιοσνη», οW
Jπο]ες δυστυχAς χρησιµοποιονται κα?
π2, ξιολ2γους, κατD τD λοιπ , διανοουµ>νους, οW Jπο]οι 'ναXρνονται, Jµιλοντες συνεχAς γιD τ3ν «/ρθ2δοξη ρωµα$ικη παρ δοση» (\λλοτε πBρχε, δ9ν
γνωρ$ζω 'Dν 'ξακολουθdB, κα? εδικ3 ραδιοφωνικ3 'κποµπ3 µ9 τ3ν /νοµασ$αν
αFτGν!), χωρ?ς νD 'νοχλονται π τ3ν
Wστορικ3ν λGθειαν, ;τι < προσωνυµ$α
«Pωµα]ος», δηλ. < δι2της το Pωµα$ου
πολ$του, < ρωµαϊκ #θαγ%νεια θD 'λ>γαµε σGµερα, πενεµGθη (κα? αFτ2, eς σηµειωθdB, Yγινε διD φορολογικοOς ποκλειστικAς σκοπος!), µ9 τ γνωστ δι ταγµα το Kαρακ λλα τ 212 µ.X., ες
;λους τοOς ποδολους κατο$κους τBς
!AνατολBς π τBς τ2τε κοσµοκρατε$ρας
P7µης. T$ θ>λουν λοιπν οW διανοοµενο$ µας αFτο? νD διαιων$σουν; T3ν ν -
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µνησιν τBς δουλε$ας 'κε$νης; !AλλD οW
γωνιστα? το 1821 µ9 θαυµαστ3ν 'π$γνωσιν τBς ταυτ2τητ2ς των διαλαλοσαν: «'γh Γραικς γεννGθηκα,
Γραικς θ9 νD πεθ νω» χρησιµοποιοντες κριXAς τ παν ρχαιον 'κε]νο
κα? αiτοχθον «Γραικς» κα? \χι τ ξενφερτον κα" πολητ%ον «Pωµα2ος» 4
«Pωµης» (j «Pωµις»). !AναµφισXητGτως kσαν σοφ7τεροι π τοOς αFτοαποκαλουµ>νους «Pωµηος»!..
πλανIται 'π$σης δεινAς
∆εFτερον,
J 'πιστολογρ φος σας,
θεωρAν, ;τι µετD τ3ν ρωµαϊκ3ν κατ κτησιν < σκλαXιD τAν CEλλGνων διGρκεσε δBθεν 1850 χρ2νια! ∆ι2τι Yτσι διαγρ φει 'κ τBς CEλληνικBς CIστορ$ας τ
χιλι2χρονον Bυζ ντιον, αFτ3ν τ3ν
CEλληνικ3ν MεσαιωνικGν µας AFτοκρατορ$αν, κατD τν νεπαν ληπτον 'θνικ2ν µας Wστορικν ε$µνηστον Kωνσταντ]νον Παπαρρηγ2πουλον. Kα? εMχε µ9ν
διατηρGσει < αFτοκρατορ$α µας αFτ3
τ3ν ρωµαϊκ3ν παρ δοσιν κα? τ3ν
ρχικ3ν /νοµασ$αν της mς «7Aνατολικο
Pωµαϊκο Kρ'τους», λλ’ αFτ 'π>Xαλλε πολιτικ3 σκοπιµ2της, συγκεκριµ>νως
< διατGρησις τBς 'λπ$δος νακτGσεως
κα? το ∆υτικο τµGµατος τBς ρχικBς
@νια$ας αFτοκρατορ$ας π τοOς 'πιδραµ2ντας κα? καταλσαντας τοτο XαρX ρους. Eς τ3ν πραγµατικ2τητα ;µως,
παρD τ3ν /νοµασ$αν του, τ «7Aνατολικν Pωµαϊκν Kρ'τος» π τ?ς παρχ9ς του εMχεν 'ξελληνισθB. Kα? πληθυσµιακAς κα? πολιτιστικAς.
nOντως κα? J πληθυσµς το Kρ τους
κατD µ>γα µ>ρος, π το @Xδ2µου µ λιστα αAνος, δηλαδ3 π τBς 'ποχBς
το CHρακλε$ου, µ9 τ3ν π7λειαν λλοεθνAν τµηµ των τBς αFτοκρατορ$ας
(Συρ$ας, Παλαιστ$νης, Aγπτου κα? ΛιXης), kτο @λληνικ2ς. AFτ3 εMναι < Wστορικ3 λGθεια, συσκοτιζ2µενη δολ$ως
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κατD τ?ς <µ>ρες µας µ9 τD φληναφGµατα
περ? τBς δBθεν πολυπολιτισµικ2τητος
το Bυζαντ$ου! !AλλD κα? πολιτιστικAς,
πνευµατικAς, J συντριπτικAς πλειονοψηφAν CEλληνισµς 'κυρι ρχει µ9 τοOς
συγγραφε]ς του κα? τ3ν πνευµατικGν του
παρ δοσιν, < Jπο$α 'πιδρaI κα? ες τοOς
ξ>νους, πολλοOς τAν Jπο$ων κα? 'ξελλην$ζει. Kα? Eδη π το !Iουστινιανο κα?
@ξBς οW ν2µοι συντ σσονται ες τ3ν
CEλληνικGν, 'ν5A κα? < ες τ3ν Λατινικ3ν
!Iουστινι νειος νοµοθεσ$α µεταγλωττ$ζεται κολοθως ες τ3ν CEλληνικ3ν µ9
τD «BασιλικD» το Λ>οντος το Σοφο.
!Aπ δ9 το 397 αW δικαστικα? ποφ σεις κα? π το 439 αW διαθBκαι συντ σσονται ες τ3ν CEλληνικGν. !Aκ2µη
κα? < χριστιανικ3 θεολογ$α τBς !AνατολBς, πηρετοσα κα? τν \λλον χριστιανικν κ2σµον, κα? τ3ν ∆σιν κα?
τοOς νατολικοOς λαος, 'ξελλην$ζεται,
µ9 ποτ>λεσµα XεXα$ως J Xριστιανισµς
π ουδαϊκ3 αrρεσις ες µ$αν γων$αν
τBς Παλαιστ$νης, ;πως χωρ?ς τ3ν @λληνικ3ν εFεργεσ$αν θD παρ>µενε, νD προσλ Xdη διαστ σεις οκουµενικ2τητος.
(Xλ>πε 'π? τAν νωτ>ρω π.χ. τ Yργον το
καθηγητο κα? !Aκαδηµαϊκο ειµνGστου Kωνσταντ$νου !Aµ ντου, «,Iστορα
το Bυζαντινο Kρ'τους», τ2µος A´,
Yκδοσις X´, 1953, σελ. 52 @π.). Πρ2κειται
περ? πρωτοφανος ες τ3ν CIστορ$αν
\θλου, τν Jπο]ον 'πετ>λεσε, κα? θρι µXου, τν Jπο]ον κατGγαγε, π ντοτε
κµα]ος κα? ζωνταν2ς, παρD τ3ν ρωµαϊκ3ν κατ κτησιν, J CEλληνισµ2ς, J
Jπο]ος κυριολεκτικAς κατ>φαγε τD θεµ>λια τBς ρωµαϊκBς αFτοκρατορ$ας κα?
τ3ν µετ>τρεψεν ες @λληνικGν. BεXα$ως
sµπορε] J καθε?ς νD Yχdη τDς ντιλGψεις
του 'π? τBς διαµορφ7σεως τAν 'σωτερικAν πραγµ των τBς AFτοκρατορ$ας,
δ$ως mς πρς τ3ν 'πιρρο3ν το θρησκευτικο παρ γοντος, µ9 τ?ς διαρκε]ς
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Yριδες κα? τD πολυ ριθµα µοναστGρια,
ες τD Jπο]α κατ>φευγαν Kχι ;λοι π
'σωτερικ3ν κλ$σιν, λλD κα? χιλι δες φυγοπ2νων κα? ργοσχ2λων πρς ποφυγ3ν τBς στρατεσεως, γεγον2τα τD
Jπο]α συνετ>λεσαν ποφασιστικAς κα?
ες τ3ν ποδυν µωσιν τBς AFτοκρατορ$ας. ∆9ν Yπαυσεν ;µως 'κ τοτων <
AFτοκρατορ$α νD εMναι @λληνικG.
EMναι λοιπν παραλογισµ2ς, Kριε ∆ιευθυντ , νD πορρ$πτωνται κρ$τως κα?
µ9 τ2σην εFκολ$αν α) τ ρχαι2τατον κα?
@λληνικ7τατον Kνοµ µας «Γραικο$», κα?
X) yνα π τD λαµπρ2τερα τµGµατα τBς
'θνικBς µας CIστορ$ας, αFτ τBς CEλληνικBς MεσαιωνικBς µας AFτοκρατορ$ας,
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< Jπο$α 'π? χ$λια κα? πλ>ον χρ2νια πετ>λεσε τ προπργιον το νθρωπ$νου
πολιτισµο κα? φραγµν ες τ3ν πλGρη
'κXαρX ρωσιν τBς EFρ7πης. TµBµα τ
Jπο]ον \λλωστε κα? µIς συνδ>ει µ9 τ
π7τερον 'θνικ2ν µας παρελθ2ν, τ3ν
διατ$µητον @λληνικ3ν ρχαι2τητα.
M9 τ3ν προσGκουσαν τιµGν,

Xρ"στος Σαρτζετ.κης
www.sartzetakis.gr

™HMEIø™H TOY «¢AY§OY»
E5χαριστοµε τν τ. Πρεδρο τ@ς ∆ηµοκρατας γι& τ"ς παρατηρ9σεις του
π" τ@ς πιστολ@ς το ναγν(στου µας κ. K(στα Mπαλ'νου, µηχανολγου µηχανικο διαµ%νοντος στ Bερολ2νο κα" τ. Προ%δρου τ@ς Συνοµοσπονδας ,Eλληνικ!ν Συλλγων Γερµανας.
7Eπιθυµοµε Kστσο ν& σηµει(σουµε τ& _ξ@ς:
ρθ!ς παρατηρε2 Q κ. Xρ. Σαρτζετ'κης, Q πιστολογρ'φος µας κ. K(1. `Oπως
στας Mπαλ'νος σφαλµ%να Lγραψε, Jτι P λ%ξη Γραικς εRναι λατινικ9. Περ"
τ@ς παν'ρχαιας _λληνικτητας τ@ς λ%ξεως Hπ'ρχουν δεκ'δες Lρευνες στν «∆» κυρως το ειµν9στου συνεργ'του µας 7Hλα Λ. Tσατσµοιρου κα" πολλ!ν Gλλων, δηµοσιευθε2σες σ’ Jλους σχεδν τος τµους το Περιοδικο, Jπου ναφ%ρονται κα" οX
ρχα2οι συγγραφε2ς (,Hσοδος, 7Aριστοτ%λης, 7Aπολλδωρος, Π'ριον M'ρµαρον
κ.G.) πο κ'νουν µνεαν τ@ς λ%ξεως. `Oµως τ ,Eλληνικν cEθνος ο5δ%ποτε π τ&
παν'ρχαια χρνια Iως σ9µερα χρησιµοποησε γι& τν _αυτ του Kς θνικ \νοµα
τ «Γραικς», οX δ) προσπ'θειες το 7Aδ. Kορα@ κα" το P9γα ν& τ «περ'σουν» Kς
περπου #στιµο µ) τ «`Eλλην» π%τυχαν πολ*τως. ,O Tσατσµοιρος στ µνηµει!δες Lργο του «PIστορ(α Γενσεως τ"ς PEλληνικ"ς Γλ$σσας – Aπ τν REλλοπα
θηρευτ, µχρι τ,ν Eποχ, τοS ∆ις – PH Aποκωδικοπο(ηση τοS PEλληνικοS AλφαUNτου» (φιλολογικM@ πιµελεdα ∆ηµ. I. Λ'µπρου, Lκδ. «∆αυλς» 1991, σελ. 136) ποκαλ*πτει µ) ποδεικτικ π'ρκεια τν ο5σι(δη Xστορικ λγο, γι& τν Qπο2ο οX
`Eλληνες διαχρονικ& π%ρριπταν κα" πορρπτουν τ «Γραικς»: M) τ \νοµα α5τ
χαρακτηρσθηκαν µνο οX ναξιοπαθοντες κα" περιπεσντες σ) πολιτισµικ ξαθλωση συνεπεdα το Kατακλυσµο πληθυσµο" τ@ς Kεντρικ@ς ,Eλλ'δος (οX «πληµ-
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µυροπαθε2ς», Jπως θ& λ%γαµε σ9µερα)· κα" ξ ντιθ%του α5τς πσης εRναι Q λγος,
γι& τν Qπο2ο οX Pωµα2οι, πο φθονοσαν τν Πολιτισµ τ!ν ,Eλλ9νων, προτµησαν
τν νοµασα α5τ µ) Hποτιµητικ - παξιωτικ Lννοια (Graeci 4 Graeculi) ντ" το
iδη γενικ!ς καθιερωµ%νου, VEλληνες. ,O πιστολογρ'φος µας κ. K(στας Mπαλ'νος
παρ& τ προαναφερθ)ν λ'θος του ναδεικν*ει παρκ!ς στν πιστολ9 του τν ννοιολογικ παξωση το «Γραικς» – κ'τι πο δ)ν γνεται στν πιστολ το κ. Xρ.
Σαρτζετ'κη.
Σ’ J,τι φορdE στν _λληνικτητα το Bυζαντου, φρονοµε Jτι τ& κριτ9ρι'
2. µας δ)ν µπορε2 ν& διαµορφ(νωνται 'σει πιφανειακ!ν καταστ'σεων, Jπως
π.χ. P µετ'φραση 4 P σ*νταξη τ!ν υζαντιν!ν νµων στ& ,Eλληνικ& 4 P συγγραφ
π Bυζαντινος ιλων στν ,Eλληνικ Γλ!σσα, περιεχντων Lργα, ε#ρ9σθω ν
παρδkω, ξαιρετικ!ς ε5τελος ποιτητος, πο δ)ν ντ%χουν σ) καµµα σ*γκριση
κµη κα" µ) τ& πι σ9µαντα _λληνικ& Lργα τ@ς Προκλασικ@ς, Kλασικ@ς, 7Aλεξανδριν@ς κα" Pωµαϊκ@ς περιδου. ∆ιτι P σκληρ Xστορικ λ9θεια εRναι, Jτι δυν'µει κρι!ς α5τ!ν τ!ν στ& ,Eλληνικ& µεταφρασθ%ντων 4 καταρτισθ%ντων υζαντιν!ν νµων κα" διαταγµ'των παγορε*θηκε, δι(χθηκε πην!ς κα" ξαφανσθηκε J,τι _λληνικ, δηλαδ P 7Eπιστ9µη, P Φιλοσοφα, τ Θ%ατρο, Q 7Aθλητισµς, P
Θρησκεα κ.λπ. κ.λπ. (λ%πε ε#δικ& τ& πλ9ρη κεµενα τ!ν νµων τ@ς 7Iουστινιανεου
νοµοθεσας, τν Qποαν πικαλε2ται Q κ. Xρ. Σαρτζετ'κης, δυν'µει τ!ν Qποων κατεδι(χθησαν οX `Eλληνες, στν «∆» τεχος 229· λ. πσης τ& κεµενα τ!ν Gρθρων 1.11,
1.11.8, 1.11.9, 1.11.19 κα" 1.11.10 το 7Iουστινιανεου K(δικος, µ) τ& Qπο2α προλ%πονται ξοντωτικ)ς ποιν)ς κατ& τ!ν «λιτηρ(ων κα8 µιαρWν PEλλNνων», στν «∆», τ.
233)· Jπως παγορε*θηκε κα" α5τ τοτο τ θνικ \νοµα VEλλην (P δωξη «π8
XλληνισµYW» προ%λεπε τν σχ'τη τ!ν ποιν!ν). `Aπαντα τ& νωτ%ρω Lπαψαν ν&
Hπ'ρχουν στν ,Iστορα γι& πολλος α#!νες. `Oπως κα" σκληρ Xστορικ λ9θεια
εRναι, Jτι σ) πλε2στα κ τ!ν υζαντιν!ν κειµ%νων, πο γρ'φησαν στν ,Eλληνικ
Γλ!σσα, Hπ'ρχουν οX µπαθ%στερες pρεις κα" οX χυδαιτερες συκοφαντες πο ξεστοµσθηκ'ν ποτε κατ& τ!ν ,Eλλ9νων κα" το ,Eλληνικο Πολιτισµο.
cAλλωστε Q κ. Xρ. Σαρτζετ'κης θ& πρ%πει ν& Gκουε #δοις Yσ"ν κ'θε χρνο
κατ& τν πενταετ@ θητεα του Kς 7Aνωτ'του cAρχοντος τ@ς X(ρας τος Xερε2ς τ@ς Mητροπλεως τ!ν 7Aθην!ν, Jπου παρστατο θιµοτυπικ!ς κατ& τ"ς
Kυριακ)ς τ@ς 7Oρθοδοξας, ν& «ναθεµατ(ζουν τρ8ς» τος `Eλληνες, τος κλασικος µεγ'λους στοχαστ%ς µας νοµαστ" κα" Qλκληρο τν ,Eλληνικ Πολιτισµ, ψ'λλοντας κεµενα Bυζαντιν!ν, γραµµ%να στν ,Eλληνικ Γλ!σσα.
(T& πλ9ρη κεµενα τ!ν τρισ'θλιων α5τ!ν _πτ& µισελληνικ!ν Hποπροϊντων,
τ& Qπο2α συνετ'σσοντο π τν ν(τατη πνευµατικ Pγεσα το Bυζαντου
Hπ τν α#γδα, Lγκρισιν κα" Lµπνευσιν τ@ς ν(τατης πολιτικ@ς Pγεσας του,
δ%ς τα στν «∆», τ. 224-5, Asγουστος - Σεπτ%µριος 2000 κα" 247, 7Iο*λιος 2002,
Jπου κα" P Xστορικ@ς σηµασας γραπτ τοποθ%τηση το νν Προ%δρου τ@ς ∆ηµοκρατας κ. Kωστ@ Στεφανπουλου, µ) τν Qποα τ'σσεται Hπ)ρ τ@ς πα*σεως
τ!ν ναθεµατισµ!ν κατ& το ,Eλληνικο cEθνους, τος Qποους δυστυχ!ς
κα" σ9µερα ψ'λλουν πισ9µως οX συνεχιστ)ς το Bυζαντου.)
cAλλωστε P ,Eλληνικ Γλ!σσα, P Qποα ξ ν'γκης χρησιµοποι9θη π τν θρησκευτικ κα" πολιτικ ξουσα το Bυζαντου, λλοι(θηκε ννοιολογικ', γι& ν&
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προσαρµοσθM@ στ"ς σκοπιµτητες τ@ς ∆ιοικ9σεως, P Qποα #δεολογικ!ς uταν ρωµαϊκ κα" τ@ς Θρησκεας, P Qποα, Jπως σηµει(νει κα" Q κ. Xρ. Σαρτζετ'κης, uταν
_ραιογενς (χριστιανικ) κα" %αια µφτερες πολιτικ& ντιµ%τωπες σ) γ!να
µ%χρι θαν'του µ) τν _λληνικ ντληψη περ" πολτου, πολιτικ@ς, τρπου ζω@ς κα"
τρπου θεωρ9σεως το Kσµου. ,Yπ'ρχει τ%τοια πληµµυρδα σχετικ!ν µ) τ& νωτ%ρω πρωτογεν!ν υζαντιν!ν κειµ%νων, στοιχεων, δεδοµ%νων, περιγραφ!ν, γεγοντων κ.λπ. ποδελτιωµ%νων σ’ Jλους νεξαιρ%τως τος τµους το «∆», wστε P πκληση δευτερογεν!ν πψεων, Hπηρετουσ!ν συχν& σκοπιµτητες, Jπως Kρισµ%νες
ξ κενων πο περι%χονται στ Lργο το K. Παπαρρηγπουλου, θεωρητικ!ς νοµιµοποι9σαντος τ κενν Xστορικο κα" κοσµοθεωρητικο ντικρ*σµατος #δεολγηµα
σκοπιµτητας το «PEλληνοχριστιανικοS ΠολιτισµοS», ν& περιττε*Mη ν(πιον τ!ν
ναγνωστ!ν µας. E#ρ9σθω ν παρδkω, Jτι πρ τ@ς χαλκε*σεως το ν λγkω #δεολογ9µατος γ*ρω στ 1850 οX `Eλληνες το νεοϊδρυθ%ντος κρ'τους µας τα*τιζαν τ Bυζ'ντιο µ) τν σουλτανικ ξουσα κα" οX xρωες το ’21 Yνµαζαν τν χθρ, δηλαδ
τν σουλτανικ στρατ κα" στλο, «Uυζαντινν» (λ. ,Hµερολγια τ!ν πολεµικ!ν
πλοων το E#κοσι%να Kς κα" 7Aποµνηµονε*µατα γωνιστ!ν).
`Oπως ρθ!ς σηµει(νει Q κ. Xρ@στος Σαρτζετ'κης, στ Bυζ'ντιο σ) κ'ποιες Xστορικ)ς φ'σεις οX _λληνικο" πληθυσµο" ποτελοσαν πιθαν!ς τν πλειοντητα τ!ν Hπηκων του. 7Aλλ& οX Hπ9κοοι α5το, yν πεωναν Kς Gνθρωποι, Jµως µ) τν συνειδησιακ9, Xστορικ κα" πολιτισµικ σηµασα τ@ς λ%ξεως «`Eλλην» εRχαν πα*σει ν& Hπ'ρχουν. 7Eκτς το Jτι P θνικτητ' τους
uταν πηγορευµ%νη δι& νµου κα" δ)ν τολµοσαν ν& τν ποκαλ*ψουν 4 τν
εRχαν λησµον9σει, τ «`Eλλην» στν ντληψη το _λληνικο λαο εRχε συκοφαντηθ@ τσο, wστε ν& εRναι περπου ταυτσηµο µ) τ διαολικ 4 τ ε#δωλολατρικ 4 τ Gκρον Gωτον τ@ς διαφθορEς, τ@ς µωρας κα" τ@ς µανας. Mνο σ) κ'ποιες περιοχ%ς, Jπως στν Πντο, οX «VEλληνοι» θεωροντο Kς κ'τι τ µυθ!δες. OX φιλολογικ)ς ποδεξεις τ@ς Xστορικ@ς α5τ@ς τραγkωδας το
,Eλληνισµο, πο κρ'τησε µ%χρι τ"ς παραµον)ς το 1821, Qπτε «ν%στησαν»
κα" νοηµ'τισαν Xστορικ& κα" πνευµατικ& τ θνικ µας \νοµα οX µεγ'λοι διαφωτιστ%ς, εRναι πολλ)ς κα" συντριπτικ%ς.
Kα" µι& τελικ Xστορικ παρατ9ρηση κα" ταυτχρονα Iνα θλιερ συµπ%ρασµα: OX
`Eλληνες µ%χρι τν αιο κχριστιανισµ – κυζαντινισµ τους uταν οX µοναδικο"
γενν9τορες Jλων τ!ν Hπερεθνικ!ν κα" Hπερχρονικ!ν στοιχεων το Παγκσµιου
Πολιτισµο (Λογικ@ς, 7Eπιστηµ!ν, Θεωρας, Mαθηµατικ!ν, Θε'τρου, 7Aθλητισµο,
7Eλ%γχου, ∆ηµοκρατας κ.λπ.)· µετ& τν κυζαντινισµ τους δ)ν παρ9γαγαν πι& τποτε πολ*τως, πο ν& ποτελ%σMη διαχρονικ κα" Hπερτοπικ στοιχε2ο το νε(τερου
Παγκσµιου Πολιτισµο.

∆ηµNτρης I. Λ.µπρου
[,H δηµοσευτη τ1ς Mπ6λοιπης Uλης τ1ς µ6νιµης στ8λης « Eπιλογ
Eπιστολ3ν Aναγνωστ3ν» το9 τεLχους αPτο9 να=*λλεται γιO τ'
Eπ6µενο.]

