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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Η Σειρά Α΄ του ΚΒ΄ Κύκλου των Σεµιναρίων ΙστορικοΦιλοσοφικού Λόγου 

έχει τον γενικό τίτλο: 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ: 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ; 

 
Ο σκοπός της είναι τριπλός.  
Πρώτον να δείξει εµπράκτως τη λειτουργία της αρχαιοελληνικής φρόνησης, 

της κλασσικής ενεργού γνώσης και πρακτικής σοφίας, σε µια κατάσταση 
απόλυτης απόγνωσης.  

∆εύτερον να αποδείξει τη χρησιµότητα και τον πραγµατισµό της κλασικής 
φιλοσοφικής σκέψης, ολοκληρώνοντας τη συνάρτηση βαθύτερης γνώσης της 
ιστορικής πραγµατικότητας, ισχυρότερης προγνωστικής δύναµης των εξελίξεων 
και αποτελεσµατικότερης συγκρότησης στρατηγικής ανάταξης της χώρας.  

Και τρίτον, συγκεκριµένα, να συνθέσει και ευαγγελισθεί µια τέτοια 
στρατηγική ανάστασης.  

 
Ξεκινήσαµε τη σειρά διαπιστώνοντας τον θάνατο του Νεοελληνισµού 

και κάνοντας τη νεκροψία του. Το Νεοελληνικό Παραµόρφωµα πέθανε από 
µόνιµη δυσλειτουργία όλων των συστηµάτων του. Η Ελλάδα είναι 
αποτυχηµένη χώρα. Ο ιδιότυπος συνδυασµός Γραφειοκρατικού 
Κρατικισµού εις αλληλοεξυπηρέτηση µιας καθολικής, και ιδιαίτερα 
οικονοµικής, Φεουδαρχίας, σκότωσε κάθε αξιοκρατία, εξευτέλισε κάθε 
ισονοµία και κατήργησε κάθε ουσιαστική ελευθερία. Τώρα ο νεκρός 
εκφέρεται µε ανακούφιση από την τέως και νυν καταπνιγόµενη κοινωνία 
που προσδοκά την ελεύθερη αναπνοή της από τη δηµιουργική καταστροφή 
του ανίκανου και διεφθαρµένου ηγετικού συστήµατός της. Ο νεκρός 
αυτοκτόνησε αυτοεγκλωβιζόµενος σε ένα λαβύρινθο αναξιότητας, 
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διαφθοράς και παραίτησης από τον αγώνα της ζωής και την αριστεία, υπέρ 
µιας απατηλής εξασφάλισης της µικρότητάς του.  

Τίποτα δεν καταδεικνύει προφανέστερα την παντελή αποτυχία της Ηγετικής 
Αναξιοκρατίας της χώρας και τον αυτοεγκλωβισµό της (και µαζί µε αυτήν της 
χώρας) στον Λαβύρινθο της Απώλειας, από την αποκρουστική αδυναµία της να 
ανανεώσει το σύστηµά της, να θεραπεύσει τις διαχρονικές δοµικές του παθολογίες 
και λειτουργικές του ανεπάρκειες, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να 
ανταποκριθεί δηµιουργικά προς αυτές. Αντιθέτως απεµπόλησε τις 
χαρακτηριστικές ιδιότητες και οδηγητικές δράσεις των elites εξουσίας µιας 
χώρας και συµπεριφέρθηκε σαν παράσιτο της κοινωνίας, σαν κάπηλος της 
Μεγάλης Παράδοσης και σαν αντίπαλος του λαού. Χωρίς γνώση, χωρίς 
βούληση και χωρίς δύναµη, περιχαρακώθηκε σε συµφέροντα αντιθετικά 
προς το συµφέρον της κοινωνίας, ανίκανη να επιτελέσει τον φυσικό ρόλο 
της ακριβώς ως προχωρηµένη συνείδηση και δράση της κοινωνίας.  

Την τραγική για µας και κωµική για όλους τους άλλους µοίρα του 
Νεοελληνικού συστήµατος φανερώνει υπέρ πάντα η αδυναµία διόρθωσης ενός 
κακού που η διάγνωσή του έγινε πολύ νωρίς, ευθύς ως άρχισε να διογκώνεται 
µετα την λάθος αρχή. Ότι η σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους νοσεί βαθύτατα, 
και ότι ως εκ τούτου προκαλεί συστηµατικές παθογένειες, διαπιστώθηκε ευθύς 
µετά τα πρώτα βήµατά του. Στις συναντήσεις µας έχω αναφερθεί στις διαυγείς 
παρατηρήσεις  των καιρών εκείνων, επίκαιρες σήµερα παρα ποτε µετά πάνω από 
150 χρόνια. Οι καθαρές αναλύσεις, οι κραυγές απογοήτευσης και εν συνεχεία 
αγωνίας πυκνώνουν από την εποχή του ολέθριου συστήµατος του Όθωνα προς το 
τέλος ιδίως της βασιλείας του, το απεχθές εκείνο µείγµα κρατικισµού, 
φεουδαρχίας, αναξιοκρατίας, διαφθοράς και µεγαλοϊδεατισµού που µαστίζει 
έκτοτε την κοινωνία µας και την εµποδίζει να ορθοποδήσει. Από τότε 
ριζώθηκε ένα σύστηµα εθνικής υποκρισίας, µια µόνιµη διάσταση µεταξύ 
πραγµατικότητας και ιδεολογίας, ένα ρήγµα µεταξύ του τι σκεφτόµαστε, τι 
λέµε και τι κάνουµε. Και οι κακές ρίζες έδωσαν έναν κάκιστο καρπό, τη 
συλλογική και ατοµική σχιζοφρένεια την οποία πάσχουν ιδιαίτερα οι élites 
της χώρας, µολύνοντας και την κοινωνία µε τον ιό της συστηµατικής 
αναντιστοιχίας και αυτοαναίρεσης.  

Οι πνευµατικοί άνθρωποι και ο τύπος της εποχής εκείνης στιγµατίζει 
συνεχώς την προδοσία του Πνεύµατος της Επανάστασης και την αποτυχία του 
Νεοελληνισµού. Ελεεινολογείται δεόντως η αρνητική Νεοελληνική µοναδικότητα: 

 
«∆εν υπάρχει έθνος εν τη ιστορία, το οποίον αποσείσαν αφ’ εαυτού και 

µόνον, άνευ συνεργείας άλλου, της τυραννίας τον ζυγόν, και αποκτήσαν 
ελευθερίαν, περιέπεσεν, ευθύς µετά τους ηρωϊκούς του κατά της τυραννίας 
αγώνας, εις µαρασµόν και φθίσιν».  

Αθηνά, 29/9/1862 
 

«Άµα γεννηθέντες υπό καχεξίας κατελήφθηµεν».  
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Λόγος εκφωνηθείς εν τη ρµ’  νυκτερινή συνεδριάσει του Φιλολογικού 
Συλλόγου Ο Παρνασσός, τη 17 Νοεµβρίου 1869 υπό Ν.∆. Λεβίδου.  

 
Ωδηγηθήκαµε σε 
 

«σήψιν προ της ωριµάνσεως» 
     Πανδώρα 15/6/1865 
 
Και ιδού η συνταρακτική συνόψιση του ζητήµατος: 
 
«Η Ελλάς υπήρξεν, έζησεν, ήκµασε και παρήκµασεν ως έθνος, επί 

τέλους δε απέθανεν υπό τον ζυγόν των βαρβάρων. Εκ πλάνης εξελάβοµεν 
ως ζωήν τον ηρωϊσµόν της επαναστάσεως, διότι, εκ των µετέπειτα και εκ 
των νυν ιδίως, απεδείχθη απλούς γαλβανισµός. Η Ελλάς ουδέν µετά την 
απελευθέρωσίν της άξιον λόγου έπραξε». 

     Ιωάννης Σπηλιωτάκης, «Η Κρίσις», 1874 
 
Αγανακτούσε  η κοινωνία διότι η Ελλάδα µε την βαθύτατη κακοδιοίκησή της 

είχε καταντήσει: 
 
 «από ήρωος εις επαίτην» 

∆ηµοσιεύµατα ∆ηµοκρατικού Συλλόγου Ρήγα, 1879 
 

 «αντικείµενον εµπαιγµού και περιφρονήσεως» 
Ελπίς, 11/9/1862 

 
 «του κόσµου η χλεύη» 

Άµυνα 17/9/1871 
 
Και η διάγνωση οδηγούσε σε καταδίκη του πολιτικού συστήµατος: 
 
«∆υστυχώς, ο πιεζόµενος και περιφρονούµενος Ελληνισµός δεν ραπίζεται 

µόνον υπό της ∆ύσεως, δεν περιφρονείται µόνον υπό της επιβούλου Άρκτου, αλλά 
και αυτός ούτος αυτοκτονείται, διότι η καρδία αυτού η κειµένη εν τη ελευθέρα 
Ελλάδι επαύσατο πλέον πάλλουσα υπέρ της µεγάλης του έθνους αποστολής... Η 
Ελευθέρα Ελλάς αντί να καταστή το θέατρον υψηλών αγώνων και ο πυρήν του 
καθόλου Ελληνισµού, µετετράπη… εις ρουσφετεµπορείον, αναιδείς εργοστασιάρχαι 
του οποίου αναφαίνονται εναλλάξ πότε ο εις πότε ο άλλος των λεγοµένων 
κοµµαταρχών ή ορθώτερον ειπείν ολετήρων του Έθνους, προς εξολοθρευµόν των 
οποίων ώφειλεν προ πολλού να φροντίσει ο Ελληνικός λαός».  

Η Ευθύνη, 22/1/1877 
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Μαζί µε το κακό, ενωρίς διαπιστώθηκε και η αδυναµία και αθελησία του 
συστήµατος να αυτοδιορθωθεί: 

 
«∆εν κάµνοµεν άλλο καθ’ εκάστην άπαντες ή να ελεεινολογώµεν την τύχην 

της Ελλάδος, και να επικαλούµεθα την θείαν αντίληψιν».  
Η Ελπίς, 11/9/1862 

 
Ο σηµαντικός λογοτέχνης ∆.Ν. Βερναρδάκης, αδελφός του σπουδαίου 

κλασσικού φιλολόγου Γρηγορίου Βερναρδάκη, µυκτηρίζει την κατάντια του 
Νεοελληνισµού την 21 Απριλίου 1872, µε αφορµή τα Αποκαλυπτήρια του 
ανδριάντος του Πατριάρχου Γρηγορίου προ του Πανεπιστηµίου στην εορτή της 
25ης Μαρτίου: 

 
«…διότι η ελληνική πολιτεία ετελειοποίησε τόσον πολύ την ελληνικήν 

κοινωνίαν – κατά την τελευταίαν µάλιστα δεκαετηρίδα – και αι παντοδύναµοι ψήφοι 
συνέδεσαν τα ατοµικά συµφέροντα των πέντε δέκα ανθρώπων του µικρού µας 
έθνους εις δίκτυον τόσον αλληλένδετον και αδιάρρηκτον, ώστε η αλήθεια, η 
ευσυνείδητος και εις το κοινόν συµφέρον αποβλέπουσα αλήθεια, είναι αδύνατον να 
το διαρρήξη, και αν ήθελε µεταβληθή εις καρχαρίαν. Οποίας αρχάς ηθικάς 
ακολουθεί κατά θεωρίαν και κατά πράξιν ο Έλλην πρωθυπουργός, τας αυτάς 
ακολουθεί και έκαστος Έλλην οπωσούν εξέχων και διακρινόµενος ούτως ή άλλως 
εν τη ελληνική πολιτεία ή κοινωνία. Αι αρχαί αύται συγκεφαλαιούνται εις το «Γέλα 
µε να σε γελώ». Ετελειοποιήθη δε η ελληνική πολιτεία και κοινωνία τόσον εις την 
ηθικήν ταύτην άχροιαν και πώρωσιν και εξαχρείωσιν, ώστε βλέπων τις και αυτά τα 
παιδάρια να φυτρώνωσι δια µιας τελειοδίδακτα εις το νέον τούτο είδος της 
ελληνικής παιδείας, νοµίζει ότι εφθάσαµεν εις την γενεάν και τον αιώναν εκείνον του 
Ησιόδου, κατά τον οποίον τα παιδία γεννώνται εκ κοιλίας µητρός «πολιοκρόταφα». 
Και όµως, υπό το κράτος της πολιτικής και ηθικής ταύτης εξαχρειώσεως, 
κινδυνευούσι τον έσχατον κίνδυνον τα τιµαλφέστατα του µικρού και ασθενούς και 
απροστατεύτου ηµών έθνους συµφέροντα. Ενώ δε απητείτο ηµείς ως έθνος και 
κράτος µικρόν και ασθενέστατον, να έχωµεν εν πάσιν αρετήν υπό πάντα τα λοιπά 
έθνη και κράτη, διότι και δια να υπάρξη µόνον και συντηρηθή, πολλώ δε µάλλον δια 
να προκόψη και ευηµερήση κράτος τι, απαιτείται εν πάσιν αρετή αντιστρόφως 
ανάλογος προς το µέγεθος και την δύναµίν του, εφθάσαµεν εντός 20-30 ετών εις το 
σηµείον εκείνο της ηθικής ακηδίας και πωρώσεως όπου µόλις άλλα έθνη έφθασαν, 
µετά πολλούς αιώνας και µετά µακράς, σφοδράς και αλλεπαλλήλους περιπετείας. 
Τοιουτοτρόπως κατωρθώσαµεν οι θαυµάσιοι αυτό το θαύµα των θαυµάτων: να 
παρακµάσωµεν χωρίς να ακµάσωµεν».  

 
Και έτσι καταλήξαµε στο «Ψωροηµείς» των τελών του 19ου αιώνα. Και 

στην εθνική χρεωκοπία του 1893. Και στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896. 
Και στη συντριπτική ήττα του ΕλληνοΤουρκικού πολέµου του 1897. Και 
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έκλεισε η πρώτη περίοδος της ΝεοΕλληνικής Ιστορίας. Και άνοιξε η δεύτερη 
µε την Στρατιωτική Επανάσταση του 1909.  

 
Κάνει εντύπωση στην πρώτη εκείνη περίοδο της Νεοελληνικής ιστορίας η 

καθαρή συναίσθηση του προβλήµατος, η αναλυτική ακρίβεια της διάγνωσής του 
και η ελευθερία έκφρασής του και διατύπωσης απόψεων επ’ αυτού. Ως προς όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά βρισκόµαστε µετά τη Μεταπολίτευση σε χειρότερη 
κατάσταση. Το βάρος του προβλήµατος δεν γίνεται αντιληπτό από το ηγετικό 
κατεστηµένο (και κατεστηµένο αντι-κατεστηµένο), ούτε φυσικά το 
συναισθάνεται αφού η κοινωνία είναι ξένο σώµα για αυτό. Ακόµη και οι 
βασικές γραµµές µιας  επαρκούς ανάλυσής του είναι ανύπαρκτες. Το 
σύστηµά µας δε τώρα είναι ανελεύθερο, κρίνοντας από το ποιόν των 
τοποθετήσεων και συζητήσεων: γιατί αντικειµενικά η ελευθερία 
προσδιορίζεται από το βάθος και το εύρος των επιλογών. Το σύστηµα της 
ηγετικής αναξιοκρατίας αντί ελευθερίας έχει επιλέξει την οµοψυχία για να 
παραπλανά την κοινωνία. Αντί της αλήθειας εχει καλλιεργήσει την 
συνοµωτική σιωπή των συνενόχων, µεγάλων και µικρών. Εχει προβάλλει 
την προστασία της µαφίας αντι της δηµιουργικής αυτοδυναµίας και 
πρωτοβουλίας των ατόµων. 

Αλλά: 
 
  Όπου δε µη τάριστ’ ελευθέρως λέγειν 
  έξεστι, νικά δ’ εν πόλει τα χείρονα, 
  αµαρτίαι σφάλλουσι την σωτηρίαν. 
                                                          [Σοφοκλής, Εριφύλη, Fr. 201b, Radt]. 
 
Aκούετε λεώς! 
 
Την ευοίωνη έναρξη της δεύτερης περιόδου του Νεοελληνισµού διέψευσε η 

συνέχεια, όπως την Επανάσταση του 1821 διέψευσε η ακολουθήσασα ιστορία του 
Νεοελληνικού Κράτους. Ο Βενιζέλος δεν ετόλµησε την εσωτερική δηµιουργική 
καταστροφή που απαιτείτο για την ανασυγκρότηση του Νεοελληνισµού. 
Σχεδίασε ήσσονες µεταρρυθµίσεις που δεν έλυσαν το πρόβληµα αλλά 
αντιθέτως το ώξυναν, και το ώξυναν  µέχρι ∆ιχασµού. Όταν η νόσος είναι 
βαρεία και το πρόβληµα βαθύ, η ήπια προσαρµογή είναι καταστροφική. 
Επιδεινώνει αντί να βελτιώνει την κατάσταση κι αυτό για συγκεκριµένους 
λόγους. Σε όλα τα µεγάλα πράγµατα και τις µνηµειακές επιχειρήσεις  
χρειάζεται να δηµιουργηθεί δυναµική. Και αυτή προκαλείται µόνο µε 
εξαιρετική συγκέντρωση ενέργειας στο «µάτι» της δίνης που χρειάζεται για 
να κινηθεί το σύστηµα προς την ανακρυστάλλωσή του. Γιαυτό βασικά οι 
µικρές µεταρρυθµίσεις στα µεγαλα προβληµατα είναι θλιβερές αποτυχίες. 
Από το άλλο µέρος, η εξωτερική και αµυντική πολιτική του Βενιζέλου, 
σωστή σαν εκτίµηση των ιστορικών περιστάσεων, αποσκοπούσε στη 
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δηµιουργία µιας Μεγάλης Ελλάδας, χωρίς όµως να θεραπευθούν οι 
παραµορφώσεις και δυσλειτουργίες που κρατούσαν την Ελλάδα «Μικρή». 
Ήθελε Μέγεθος χωρίς ίδρυση της κατάλληλης Μορφής, για να µιλήσω µε 
τους όρους της θεωρίας για τον Ελληνισµό που αναπτύσσω στα σεµινάρια. 
Αλλά µε Παραµόρφωµα δεν έχεις όχι καν την περίσσεια και συσσώρευση 
δυναµικού που χρειάζονται οι Αναγεννήσεις Μεγεθών, αλλά ούτε τη 
στοιχειωδώς επαρκή λειτουργικότητα για απλή συντήρηση του συστήµατος. 
Και έτσι το σύστηµα κατέρρευσε ενώ προσπαθούσε να πετάξει. Και είχαµε 
τη τραγική  Εκατονταετία 1821-1922. 

 
Η καθίζηση έκτοτε είναι ολοσχερής, και η ιστορία της χώρας 

ιλαροτραγική. Και επιδεινώθηκε από ακολουθήσασες εξελίξεις, όλες αρνητικές. 
Εκπλήσσει τον αντικειµενικό µελετητή της σύγχρονης ιστορίας µας η απουσία 
οιασδήποτε θετικής δράσης κάποιας σηµασίας και αποτελέσµατος µετά το 1922, 
ικανών να αναστρέψουν την αδήριτη πορεία προς το θάνατο του Νεοελληνισµού.  

 
Ικανές διαγνώσεις της βαρύτατης νόσου δεν έλειψαν και σε αυτή τη 

δεύτερη περίοδο της Νεοελληνικής Ιστορίας. Αλλά όλο και περισσότερο 
απαιτούν ιδιαίτερη τόλµη να γίνουν και να διατυπωθούν δηµόσια. Το κόστος 
της αποκάλυψης της αλήθειας γίνεται µεγαλύτερο λόγω της αναλγησίας και 
ανικανότητας του συστήµατος, το οποίο ως εκ τούτου σκληραίνει τους 
όρους του εσωτερικού «παιχνιδιού». Βέβαια, η σκλήρυνση αυτή είναι και 
αρτηριοσκλήρωση. Είχε καταντήσει απροσάρµοστο. Πέθαινε. Ενώ νόµιζε ότι 
είναι δυνατό υπερ ποτε! 

 
Την παθογένεια του Νεοελληνισµού στις κοινωνικές, οικονοµικές και 

πολιτικές διαστάσεις του Νεοελληνικού Κράτους, επισηµαίνει καίρια ο 
διακεκριµένος οικονοµολόγος Γεώργιος Βαρβούτης, διατελέσας Υπουργός 
Εθνικής Οικονοµίας στις µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο Κυβερνήσεις. Με αφορµή 
τη µεγάλη ευκαιρία που σήµαινε για την ταλαίπωρη χώρα το Σχέδιο 
Marshal, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για να µη διασπαθισθεί η 
αµερικανική βοήθεια από τη φεουδαρχική φαυλοκρατία της χώρας: 

 
«Εξετάζων την οικονοµίαν της χώρας δεν ηµπορώ να µη τονίσω την 

ολεθρίαν επίδρασιν την οποίαν ασκεί επ’ αυτής µία µικρά οικονοµική ολιγαρχία. 
Επιθυµώ να τονίσω ότι η οικονοµική αύτη ολιγαρχία δεν είναι ταυτόσηµος ούτε µε 
την παραγωγικήν βιοµηχανικήν τάξιν, ούτε µε την εµπορικήν, ούτε καν µε τον 
καπιταλισµόν. Πρόκειται περί µικράς οµάδος προσώπων προερχοµένων από όλας 
τας τάξεις, αλλά αποτελούσης ειδικήν κατηγορίαν µονοπωλιακού συγκροτήµατος η 
οποία δεν έχει καµµίαν οµοιότητα ούτε µε τα µονοπωλιακά συγκροτήµατα αυτών 
τούτων των προοδευµένων καπιταλιστικών χωρών. 

Εις τα σύγχρονα καπιταλιστικά καθεστώτα τα µονοπώλια δηµιουργούνται 
από άτοµα και επιχειρήσεις αι οποίαι µε την οργανωτικήν και δηµιουργικήν των 
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ικανότητα κατορθώνουν να παράγουν εις χαµηλόν κόστος και δια του τρόπου 
αυτού καταργούν εµπράκτως τον συναγωνισµόν, κυριαρχούν εις την αγοράν και 
µονοπωλούν ταύτην δια των τραστ. Εις την Αµερικήν και εις την Ευρώπην όταν τα 
µονοπωλιακά συγκροτήµατα αποβαίνουν αντικοινωνικά, το Κράτος λαµβάνει µέτρα 
εναντίον των, προς προστασίαν του καταναλωτικού κοινού. Ενώ όµως τα επιβλαβή 
δια το καταναλωτικόν κοινόν αποτελέσµατα των µονοπωλίων αυτών και οι 
κερδοσκοπικαί επιδιώξεις των ανατρέπονται και αποφεύγονται δια της επεµβάσεως 
της Πολιτείας, εκεί παραµένει τουλάχιστον υπέρ της ολότητος η οικονοµική 
πρόοδος και το όφελος της εθνικής παραγωγής, την οποίαν οι επιχειρηµατίαι αυτοί 
και οι οικονοµικοί κύκλοι επραγµατοποίησαν δια να την εκµεταλλευθούν 
κερδοσκοπικώς. Εις το τέλος η δράσις τούτων αποβαίνει – παρά την θέλησίν των 
έστω – υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

Εις την Ελλάδα, όµως, τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η οικονοµική 
ολιγαρχία – η οποία έχει την έδραν της εις τας Αθήνας και τον Πειραιά – δεν 
κυριαρχεί δια της οικονοµικής ικανότητος, δεν παράγει ευθηνότερα ούτε οργανώνει 
εµπορικά. Επιβάλλεται, τουναντίον και κυριαρχεί δια των παρασκηνίων και των 
προνοµίων, και επιτυγχάνει τούτο µε όλα τα πολιτικά και κυβερνητικά κοµµατικά 
καθεστώτα. ∆εν αποτελεί οικονοµικήν πρόοδον αλλ’ οπισθοδρόµησιν και 
παρασιτισµόν. ∆ρα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, αλλά και εις βάρος της 
παραγωγικής, βιοµηχανικής και εµπορικής τάξεως, εις βάρος ιδίως των αγροτών, 
των βιοτεχνών, των εργατών αλλά και εις βάρος ακόµη των ικανών βιοµηχάνων και 
εµπόρων. Η οικονοµική αυτή ολιγαρχία είναι εκείνη που µε τα µονοπώλιά της 
δηµιουργεί εις βάρος της αγροτικής τάξεως την διαφοράν µεταξύ των τιµών των 
γεωργικών προϊόντων και των βιοµηχανικών, ως και των εισαγοµένων έξωθεν. 
Είναι εκείνη, που αποκοµίζει τα υψηλά άνοµα κέρδη και τα εξάγει εις το εξωτερικόν 
ιδρύουσα εκεί βιοµηχανίας, ενώ η χώρα µας έχει ανάγκην ανασυγκροτήσεως δια 
να ζήση. Αποτελεί η οικονοµικοπολιτική αυτή ολιγαρχία παρασιτικόν µονοπώλιον 
και καρκίνωµα, το οποίον έχοµεν όλοι υποχρέωσιν και πρό παντός η πολιτική 
ηγεσία και αι παραγωγικαί και εργαζόµεναι τάξεις να καταλύσωµεν». 

(Βλ. Εφηµερίδα «Μακεδονία» 5ης Ιανουαρίου 1950) 
 
Η ευκαιρία χάθηκε, όπως χάθηκε και η ευκαιρία της Ευρωπαϊκής 

αρωγής µετά το 1981. Τιποτε ουσιαστικό από τα αίτια της παρακµής δεν 
άλλαξε. Το σύστηµα απεδείχθη παντελώς ανίκανο. Και ήδη τέθνηκε. Ο 
ΝεοΕλληνισµός πέθανε µαζί του. Μερικοί απλώς δεν το ξέρουν ακόµη. Και 
πολλούς δεν τους συµφέρει – τους ανάξιους. Για την χώρα όµως µπορεί να 
γεννηθεί µια νέα ηµέρα. Η αρχή µιας τρίτης περιόδου, που αυτή τη φορά 
πρέπει να εγκαινιασθεί σωστά. Αυτή τη Στρατηγική σωστών εγκαινίων 
αρθρώνουµε στον παρόντα Κύκλο των συναντήσεών µας. 

 
Η ιστορική συγκυρία (γεωπολιτική και ιδεολογική), είναι ευνοϊκή για 

την αναβίωση του Ελληνισµού, µόνης εγγύησης επιτυχίας του εγχειρήµατος 
ανάταξης της χώρας. Το βάρος της Ευρωπαϊκής νεωτερικής ιστορίας 
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παρέρχεται, η παγκοσµιοποίηση της Αµερικανικής ηγεµονίας 
απελευθερώνει παραγωγικό δυναµικό από τα µέρη του οικουµενικού 
συστήµατος που συντονίζονται µε αυτήν. Το εκκρεµές της ιστορίας κινείται 
πάλι προς επανακατάφαση του µοντέλου της ενδοκοσµικής τελειότητας, κι 
αυτή η αξιολογική πύκνωση προς την αριστεία ενεργοποιεί τις ροπές της 
ύπαρξης που συνεργούν µε το αγωνιστικό και τελειοκρατικό ιδεώδες της 
ζωής. Μια εποχή ηυξηµένης ενεργητικότητας και απόδοσης πρόκειται 
εµπρός µας. 

Αντικειµενικά θεµελιώνεται λοιπόν στρατηγική ανάταξης της Ελλάδας. 
Αλλά και η κοινωνία είναι ώριµη για τη Μεγάλη Τροπή. Η πλήρης πια 
διάστασή της από το ηγετικό κατεστηµένο της ακριβώς επιτρέπει και 
επιταχύνει τις διαδικασίες ανακρυστάλλωσης του κοινωνικού σώµατος 
προς την κατεύθυνση του Ανύσµατος Ιστορίας, και αναδόµησής του µε 
θεσµούς συµβατούς προς το Ανυσµα αυτό και ανθρώπους ικανούς να 
αντεπεξέλθουν στις µεγάλες προκλήσεις του κοσµοϊστορικού παρόντος και 
στην απελπιστική κατάσταση της χώρας. 

 
Στην έκτη συνάντησή µας λοιπόν της Σειράς Α΄ του τρέχοντος Κύκλου, που 

θα γίνει την Πέµπτη 24 Μαρτίου, παραµονή της 25ης Μαρτίου 2010, στις 8.30 το  
βράδυ, θα εορτάσουµε µε χαρούµενη γνώση την επέτειο µιλώντας και συζητώντας  
για την επαναστατική Ιδεολογία της Αναγέννησης που χρειάζεται η χώρα. Το θέµα 
είναι: 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
 

Είδαµε ότι για να έχει πραγµατική δυνατότητα επιτυχίας µια 
Στρατηγική Αναβίωσης σε τερµατικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνολική, 
ριζοσπαστική, ειδωλοκλαστική και ελευθεροκεντρική. Στον ιδεολογικό χώρο 
κατ’ εξοχήν δεν χρειάζεται τίποτε λιγότερο από µια Πολιτιστική Επανάσταση 
που θα σπάσει τα Νεοελληνικά Είδωλα της Σκέψης και της Αξιολογίας. Και 
θα εγκαθιδρύσει θεούς αληθινούς, τον Ενεργό Λόγο του Όντος και την Αξία 
της Ενεργού Αριστείας. Θα εξηγήσουµε τι σηµαίνει ακριβώς αυτό. 

 
Οι εκδηλώσεις της Σειράς Α΄ πραγµατοποιούνται στην Αίθουσα 

∆ιαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α΄, 2ος όροφος. 
 
Μετά την οµιλία ακολουθεί διεξοδική και ανοικτή συζήτηση. 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
 
 
[Επεται δεύτερο µέρος].  


