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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Γράμμα από τον Εκδότη
23 Μαρτίου 2021

Εορτάζουμε φέτος τα 200 έτη από την εθνική 
παλιγγενεσία με την επανάσταση του 1821 την 
επίσημη έναρξη της τελευταίας και πλέον επιτυχη-
μένης ελληνικής επανάστασης, η οποία μετά δέκα 
και πλέον έτη διαρκών πολεμικών, διπλωματικών 
και ιδεολογικών αγώνων οδήγησε στη στέγαση 
του νέου ελληνικού έθνους σε ένα μικρό κράτος, 
το Νεοελληνικό Κράτος. Το Νεοελληνικό Έθνος 
είναι συνέχεια του Αρχαίου Ελληνικού Έθνους όχι 
μόνο όσον αφορά στη γλώσσα, στα εθνικά και 
θρησκευτικά χαρακτηριστικά αλλά και στη βασική 
αφομοιωτική Ιδεολογία της ενσωμάτωσης με βάση 
το Ισοκράτειο «των την αυτής της Παιδείας μετεχό-
ντων». Σαφή χαρακτηριστικά της Εθνογένεσης του 
Νεοελληνικού Έθνους που ήδη έχει ενσωματώσει 
τα Αλεξανδρινά, Ελληνιστικά χαρακτηριστικά του 
και την αφομοίωσή τους μετά τη μετακένωσή τους 
στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε χριστια-
νικό περιβάλλον ήδη από την «Συνείδηση της Νι-
καίας», η οποία μέσα στην κατ’ ουσία διάλυση της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τα στρα-
τεύματα της τέταρτης σταυροφορίας, διευκόλυνε 
αυτήν την ανάδειξη. Υπάρχει ή λανθασμένη άποψη 
ακόμη και σήμερα ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή -Ελ-
ληνική- Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνιστά παρατε-
ταμένη περίοδο παρακμής της ενιαίας Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. Η άποψη αυτή ασφαλώς δεν είναι 
ορθή, εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής 
χιλιετίας και πλέον παρατηρείται αργή διαδικασία 
πλήρους εξελληνισμού της. Η τέταρτη Σταυροφο-
ρία απλώς επισφραγίζει το πολιτικό κενό που δη-
μιούργησε η παρακμή της, αλλά όχι την εξάλειψη 
της. Στην Ιστορία και εν γένει και στον ανθρώπινο 
πολιτισμό δεν υπάρχουν κενά και μπορεί να τη δει 
κανείς και όχι μόνο από πολιτική και στρατιωτι-
κή άποψη ως ευεργετική προς τούτο. Περίτρανη 
επιβεβαίωση του ανώτερου στοχασμού είναι το 
ότι δεν υπήρχαν τα ίδια αποτελέσματα και οι ίδιες 
σχέσεις προς τη διάδοχό της Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία, παρόλο που η παρακμή της τελευταίας και 
η μετεξέλιξή της ενέπνευσε πολλούς ενδιάμεσους 

φορείς συντηρητικούς και ακραία νεωτερικούς για 
την εποχή τους όπως ο Ελληνικός Διαφωτισμός με 
κορυφαίο το κήρυγμα του Ρήγα Φεραίου, πολλές 
πτυχές της εκκλησιαστικής «κοσμικής πολιτικής» 
αλλά και της Βασιλικής Πολιτικής και μάλιστα και 
από τους δύο βασιλικούς οίκους πού μεταξύ τους 
είχαν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Τελικά δημιουργήθηκε το νεοελληνικό κράτος 
με μοναδικό μειονέκτημα την απάρνηση, καταρχήν 
τουλάχιστον της Βυζαντινορωμαϊκής παράδοσης, 
στηριγμένο κυρίως στην Ιδεολογία της συνέχειας 
της Κλασικής Ελληνικής Αρχαιότητας. Το τελευταίο 
γίνεται ακόμη πολλές φορές και σήμερα ακόμη και 
επεκτείνεται και στην απάρνηση της Ελληνιστικής 
παράδοσης, αγνοώντας την υπό του Will Durant, 
μεγάλου ιστορικού του Παγκόσμιου Πολιτισμού, 
διαπιστωτική άποψη ότι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
τουλάχιστον από τα χρόνια του Αυγούστου και 
μετά αν όχι και νωρίτερα αποτέλεσε το πιο επιτυ-
χημένο Ελληνιστικό πείραμα. Η άποψη αυτή επιβε-
βαιώνεται με τον πιο μεγαλοπρεπή τρόπο από τα 
αποτελέσματα του ρόλου της Ελληνικής Παιδείας 
στη διάδοση του χριστιανισμού στον τότε γνωστό 
κόσμο και όχι μόνον, επειδή η Βυζαντινή Αυτοκρα-
τορική Κρατική οντότητα είχε ενσωματώσει στην 
Κρατική της Ιδεολογία και την αναγέννηση του 
αρχαίου κράτους των Εβραίων, οι οποίοι με βάση 
αυτήν τη σύλληψη είχαν εκπέσει του ρόλου του 
Περιούσιου Λαού του Θεού και αντικαταστάθηκαν 
από το Ελληνικό Βυζάντιο: «φωτίζου, φωτίζου η 
Νέα Ιερουσαλήμ (Κωνσταντινούπολη)», «χαίρε και 
αγάλλου θύγατερ Σιών (και πάλι η Κωνσταντι-
νούπολη)» και αναγνωρίζεται στα τροπάρια της 
Κασσιανής που πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά με το 
«Αυγούστου μοναρχήσαντος, η πολυαρχία τοις αν-
θρώποις κατήργηται και Σου ενανθρωπήσαντος η 
πολυθεΐα τοις ανθρώποις επαύσατο». 

Η ελληνική Εθνική Μνήμη ουδέποτε απέστη από 
αυτά. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ολιγο-
γράμματου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους 
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Άγγλους συμβούλους της Ελληνικής Επανάστασης, 
όταν του υπενθυμίζουν ότι από άποψη Διεθνούς 
Δικαίου αποτελεί ο ίδιος υπήκοο του σουλτάνου, 
ότι αυτός και εν γένει οι Έλληνες δεν είναι υπό-
σπονδοι υπήκοοι κανενός, «Ο βασιλιάς μας (Κων-
σταντίνος Παλαιολόγος) έπεσε πολεμώντας χωρίς 
να υπογράψει καμία συνθήκη» (και ο ίδιος ο Κολο-
κοτρώνης σίγουρα δεν είχε υπογράψει). Αντιθέτως 
θυμάται το ότι «το δούνε σοι την Πόλιν ούτ’ εμόν 
εστί ούτ’ άλλου των οικούντων εν αυτή». 

Αυτά όλα επιβίωσαν για περισσότερο από 400 
χρόνια - συμβατικό το τελευταίο- και οδήγησαν εν 
μέσω μάλιστα του πιο δυσμενούς προς τούτο Διε-
θνούς κλίματος (Ιερά Συμμαχία) στην Αναγέννηση 
του Ελληνικού Έθνους. Είναι χρέος όλων μας η δι-
αφύλαξη και η εμπέδωση όλων αυτών των χαρα-
κτηριστικών.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης


