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Τοῦ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΤ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. Dr Νομικῆς
Ἡ Ἑλλάδα δυστυχῶς εἶναι ἐδῶ καί πολλά
χρόνια μία κατ’ ἐξοχήν ἐλλειμματική χώρα.
Τά ἐλλείμματά της εἶναι πολλά καί ποικίλα,
ἀλλά περισσότερο ἀπ’ ὅλα προβάλλεται τό
οἰκονομικό ἔλλειμμα, μέσα ἀπό τόν τύπο γενικῶς, ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό, ἐπειδή αὐτό
συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ὑλική ἐπιβίωση τοῦ
ἀνθρώπου. Καί εἶναι ἀσφαλῶς φυσικό τό
οἰκονομικό ἔλλειμμα νά ἀπασχολεῖ ὅλους
μας, ἀφοῦ χωρίς τά οἰκονομικά μέσα ὁ
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώσει. Κάτω
ὅμως ἀπό τήν πίεση τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος ἀγνοεῖται παντελῶς ἡ εὐαγγελική
ἀλήθεια σύμφωνα μέ τήν ὁποία «οὐκ ἐπ’
ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος».
Σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά
ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει μόνο μέ τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά ἔχει ἀνάγκη καί ἀπό τά πνευματικά καί ἄυλα ἀγαθά,
τά ὁποῖα μάλιστα τοῦ εἶναι περισσότερο ἀπαραίτητα γιά νά ζήσει ὡς «ἄνθρωπος» πλέον,
γίνεται ὁλοένα πιό αἰσθητή, ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα ὡς μιά σύνθετη ὑλικοπνευματική πραγματικότητα, δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό
κανένα. Δεδομένης λοιπόν τῆς ὑλικοπνευματικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ἀνάγκες
του ἐκτείνονται κατά φυσική ἀναγκαιότητα
σ’ ὁλόκληρο τό ὑλικοπνευματικό πεδίο, τό
ὁποῖο, χωρίς καμιά ἐπίσης ἀμφισβήτηση,
εἶναι πολυδιάστατο. Τοῦτο σημαίνει λογικῶς
ὅτι καί οἱ πνευματικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, ἄν ὄχι περισσότερο, ἐξίσου τουλάχιστον σημαντικές μέ τίς ὑλικές του ἀνάγκες.
Δυστυχῶς στόν τομέα τῶν πνευματικῶν
ἀναγκῶν τό ἔλλειμμα εἶναι τεράστιο καί
ἀπειλεῖ αὐτή τήν ἴδια τήν πνευματική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου! Καί ἐπειδή, ὅπως ἐλέχθη, τό πνευματικό κυρίως ἐπίπεδο τῆς ὑλικοπνευματικῆς ὑπόστασης τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι πολυδιάστατο, καί τό πνευματικό
ἔλλειμμα εἶναι πολυδιάστατο καί ποικίλο.

Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἔκταση καί οἱ ἐπιπτώσεις
τοῦ πνευματικοῦ ἐλλείμματος δέν ἔχουν ἐπακριβῶς ἀποτιμηθεῖ. Ἕνα πάντως εἶναι βέβαιον· ὅτι τό πνευματικό ἔλλειμμα εἶναι τρομακτικό καί ἀπειλεῖ τήν ἀνθρωπότητα μέ ὁλοκληρωτική καταστροφή, ὅσο καί ἄν αὐτό
φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀπίστευτο. Ἄν
περιορίσουμε τήν πραγματική ἀποτίμηση τοῦ
πνευματικοῦ ἐλλείμματος στό δικό μας ἐθνικό χῶρο, θά ἀντιληφθοῦμε πλήρως πόσο ἡ
διαπίστωση τῆς καταστροφικῆς ἐπίδρασης
τοῦ πνευματικοῦ ἐλλείμματος σέ παγκόσμιο
πλέον ἐπίπεδο εἶναι ἡ ζοφερή πραγματικότητα.
Στήν Ἑλλάδα ἡ διάβρωση τοῦ πνευματικοῦ της ἱστοῦ εἶναι δυστυχῶς ὁλοκληρωμένη. Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ὡς πνευματική ὀντότητα ἔχει ἤδη πρό πολλοῦ καταλυθεῖ! Οἱ
πνευματικές ἀξίες ἔχουν ἐπιμελῶς καί συστηματικῶς περιθωριοποιηθεῖ, ὥστε ἡ πίστη
σ’ αὐτές νά εἶναι πλέον ὄχι ἁπλῶς ἐλλιπής,
ἀλλά σχεδόν ἀνύπαρκτη. Θεσμοί αἰώνιοι
ἔχουν ἀποσυντεθεῖ καί οἱ βάσεις τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης ἔχουν διασαλευθεῖ! Ἡ οἰκογένεια βρίσκεται σέ πλήρη διάλυση. Τό μυστήριο τοῦ γάμου διακωμωδεῖται καί ἀπό
αὐτό ἀκόμη τό ἴδιο τό Κράτος, τό ὁποῖο
πρῶτο αὐτό ἔθεσε τό δυναμίτη τῆς ἀνατινάξεως τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ στόν ἀέρα, κατ’
ἀρχήν μέ τό συναινετικό, ἔπειτα μέ τό αὐτόματο διαζύγιο καί ἐπ’ ἐσχάτων μέ τήν καθιέρωση τοῦ συμφώνου τῆς ἐξώγαμης συμβίωσης! Ἡ ἰδέα τῆς πατρίδας ἔχει εὐτελισθεῖ καί
κατασυκοφαντηθεῖ πάλι ἀπό αὐτή τήν ἴδια
τήν Πολιτεία, ἡ ὁποία κάνει τό πᾶν γιά τήν
ἐκρίζωση ἀπό τίς καρδιές τῶν ἑλληνοπαίδων
τῆς ἀγάπης πρός τήν πατρίδα. Ἡ ἔννοια τοῦ
πατριώτη εἶναι πλέον ἐπιλήψιμη καί ἡ ἐκδήλωση πατριωτικῶν αἰσθημάτων σχεδόν ἀπαγορευμένη! Περισσότερο ὅμως συκοφαντημένη εἶναι σήμερα ἡ ἰδέα τοῦ ἔθνους! «Τό
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ὅμαιμον, τό ὁμόγλωσσον καί τό ὁμόθρησκον» τοῦ Ἡροδότου, ὡς ἀναγκαῖα στοιχεῖα
τῆς ἐθνικῆς συγκρότησης ἑνός λαοῦ, καί εἰδικότερα τοῦ ἑλληνικοῦ, ἀγνοοῦνται συστηματικῶς ἀπό τήν «νέα τάξη πραγμάτων», τήν
ὁποία προωθεῖ ἡ παγκοσμιοποίηση.
Συνακόλουθα ἡ ἐθνική μας ἱστορία δέν
διαστρεβλώνεται ἁπλῶς, ἀλλά ἀπεμπολεῖται
ὄχι μόνο ὡς κάτι τό περιττό, ἀλλά καί ὡς ἐπιβλαβές καί ἐπιζήμιο! Ἀλλοιώσαμε ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικά γεγονότα. Κατασυκοφαντήσαμε τούς ἐθνικούς μας ἥρωες, κατεξευτελίσαμε ἀσύλληπτες καί ἀνεπανάληπτες
ἱστορικές μνῆμες, ἀσεβήσαμε ἐπί τῶν ἱερῶν
καί ὁσίων τῆς φυλῆς μας. Αὐξήσαμε τό ἱστορικό καί ἐθνικό μας ἔλλειμμα μέ ἐγκληματικό τρόπο, χωρίς αἰδώ καί καμιά ἀπολύτως
περίσκεψη. Ἀλλά καί ἡ πολιτεία, ὡς θεσμός
κοινωνικῆς ὀργάνωσης τῶν λαῶν, εἰδικώτερα ἡ ἑλληνική, βρίσκεται σέ πλήρη ἀποσύνθεση. Στήν Ἑλλάδα δυστυχῶς ἔχουμε τεράστιο πολιτικό ἀλλά καί πολιτειακό ἔλλειμμα.
Τό πολιτικό ἔλλειμμα ἀνάγεται στήν ἄσκηση
τῆς πολιτικῆς τέχνης ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν. Σήμερα τόσο ἡ πολιτική, ὅσο καί οἱ
πολιτικοί, εἶναι πλήρως ἀπαξιωμένοι. Οἱ πολιτικοί μας χρεώνονται στή χώρα μας μέ ὅλα
γενικῶς τά ἐλλείμματα πού τή μαστίζουν.
Εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι ὄχι μόνο τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλλείμματος, τό ὁποῖο προκάλεσαν
μέ τήν ἐγκληματική τους πολιτική, τῆς λεηλασίας καί κατασπατάλησης τοῦ ἐθνικοῦ μας
πλούτου, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἄλλων ἐλλειμμάτων, κυρίως δέ τοῦ τεράστιου πνευματικοῦ ἐλλείμματος. Αὐτοί ὁδήγησαν τό λαό
στήν πλήρη ἀποπνευματοποίησή του. Αὐτοί
εὐτέλισαν τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα.
Αὐτοί ἀπαγόρευσαν τήν ἀναφορά μας στό
ἔθνος μας. Αὐτοί ὑπέθαλψαν καί ἀνέχθηκαν
τή διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας μας. Αὐτοί μέ
τή σκόπιμη ἀνοχή τους, γιά ψηφοθηρικούς
λόγους, ἀσέβησαν ἐπί τῶν ἱερῶν τῆς πατρίδας καί τῆς πίστης μας συμβόλων, τῆς σημαίας μας, τοῦ Σταυροῦ καί τῶν ἁγίων εἰκόνων,
τῶν ὁποίων ἀνέχθηκαν, ὅπου δέν ἐπέβαλαν ,
τήν ἀποκαθήλωση. Αὐτοί ἀφήρεσαν ἀπό τά
σχολεῖα μας τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Αὐτοί ἐπέδραμον κατά τῆς οἰκογένειας, κατά
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί κατά τῆς παιδείας μας. Αὐτοί ἀσελγοῦν καθημερινῶς ἐπί
τῆς γλώσσας μας, μέ τήν περιθωριοποίηση
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί τήν ὑποτίμηση
τῶν ἐν γένει ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν. Αὐτοί
ἐχάλκευσαν τά οἰκονομικά καί πνευματικά
δεσμά τοῦ λαοῦ μας, δικαιώνοντας πλήρως
τόν μέγα ἐκεῖνο Παπαδιαμάντη, ὁ ὁποῖος γενεαλογεῖ τήν πολιτική εὐθέως ἀπό τή ...ληστεία!!
Ἐκτός ὅμως ἀπό τό πολιτικό ὑπάρχει δυστυχῶς καί τό πολιτειακό ἔλλειμμα, τό ὁποῖο
ἀνάγεται στόν πυρήνα τῆς πολιτείας μας καί
εἰδικότερα στή συνταγματική της τάξη! Σήμερα δυστυχῶς ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα τεράστιο συνταγματικό ἔλλειμμα, μέ τήν ἔννοια
της καθημερινῆς παραβίασης τοῦ ἐθνικοῦ
μας Συντάγματος. Τά τελευταῖα δυό χρόνια
οἱ παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας Συντάγματος
εἶναι τόσες πολλές, ὥστε εὐλόγως διερωτᾶται κανείς ἄν ὑπάρχει πλέον Σύνταγμα
σ’ αὐτή τή χώρα. Οἱ παραβιάσεις αὐτές προέρχονται ὅλες δυστυχῶς ἀπό τό ἴδιο τό Κράτος,
τό ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς
τηρήσεως τοῦ Συντάγματος. Τό Κράτος ἀνέχθηκε τήν ὑποτίμηση καί περιθωριοποίηση
τοῦ ἐθνικοῦ μας Συντάγματος μέ τήν ἀναγνώριση τῆς ὑπεροχῆς καί ἐπικρατήσεως
ἔναντι ὅλων τῶν διατάξεων αὐτοῦ ὅλων
συλλήβδην τῶν «ὁδηγιῶν» τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως.
Τό ἑλληνικό Κράτος δέν ἀντιτάχθηκε στήν
ψήφιση τοῦ κοινού εὐρωπαϊκοῦ συντάγματος, μέ τό ὁποῖο θά ἐπήρχετο ἡ πλήρης κατάλυση τῆς ἐθνικῆς μας συνταγματικῆς τάξης,
μέ ὅ,τι σημαίνει αὐτό γενικότερα εἰδικῶς δέ
μέ τήν κατάργηση κατ’ οὐσίαν τῆς ἐθνικῆς
μας κυριαρχίας, τήν ὁποία εὐτυχῶς ἀποφύγαμε χάρη στήν σθεναρή ἀντίσταση ὁρισμένων ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖες
κατεψήφισαν τήν καθιέρωση τοῦ ὕπουλου
κοινοῦ εὐρωπαϊκοῦ συντάγματος. Τό ἐθνικό
μας Σύνταγμα ὅμως ὑπέστη καίριο πλῆγμα
μέ τήν κατάργηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, τήν ὁποία ἐκεῖνο ἀναγνώριζε στό ἄρθρο
πρῶτο, ἡ ὁποία συντελέσθηκε σχεδόν μέ πρα-
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ξικοπηματικό τρόπο μέ τήν ἔνταξη τῆς χώρας μας στό Δ.Ν.Τ. καί τήν ὑπογραφή τῶν
δυό «μνημονίων». Σήμερα ὑπό τήν ἰσχύ τῶν
δυό αὐτῶν «κατακτητικῶν» μνημονίων κανένας Ἕλληνας δέν μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι
θεμέλιο τοῦ πολιτεύματός μας εἶναι ἡ λαϊκή
κυριαρχία. Ποιός Ἕλληνας στ’ ἀλήθεια πιστεύει πλέον ὅτι στή χώρα αὐτή ὅλες οἱ
ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τό λαό, ὅπως ὁρίζει
τό ἄρθρο πρῶτο τοῦ Συντάγματός μας;
Σήμερα οἱ Ἕλληνες ἔχουν τήν αἴσθηση
ὅτι βρίσκονται κάτω ἀπό μιά στυγνή «κοινοβουλευτική δικτατορία», ἡ ὁποία ἀναλγήτως ἀσελγεῖ σέ βάρος τοῦ δημοκρατικοῦ μας
πολιτεύματος. Διότι ποιά δικτατορική κυβέρνηση θά τολμοῦσε νά λάβει μέσα σέ δυό
μόνο χρόνια τόσα πολλά ἀντιδημοκρατικά
καί αὐτόχρημα ἀντιλαϊκά μέτρα, ὅσα ἔλαβε
τά δυό τελευταῖα ἔτη ἡ κοινοβουλευτική μας
κυβέρνηση, τά ὁποῖα, ὅλα ἀνεξαιρέτως,
ἔρχονται σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ ρητές ὅσο
καί σαφεῖς διατάξεις τοῦ Συντάγματος; Πρός
ἐπιβεβαίωση ὅλων αὐτῶν ἀναφέρουμε τά
γνωστά σέ ὅλους μας ἀντικοινωνικά, ἀντιδημοκρατικά, ἀντιοικονομικά καί ἀντιατομικά καί ἀπάνθρωπα μέτρα τῆς τελευταίας
διετίας, ὅπως τή λεηλασία τῶν μισθῶν καί
συντάξεων, τήν κατάργηση τῶν στοιχειωδῶν ἐργασιακῶν καί ἀσφαλιστικῶν δικαιωμάτων, τήν ἀνελέητη φορολογική ἐπιδρομή, κυρίως σέ βάρος τῶν κατώτερων οἰκονομικῶν τάξεων, τίς ἀθρόες ἀπολύσεις
ἐργαζομένων στό Δημόσιο, καί ὅλα αὐτά, τή
στιγμή πού τό ἐθνικό μας Σύνταγμα προστατεύει τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καί ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου
(ἄρθρο 25), ὑποχρεώνει τό Κράτος νά προστατεύει τήν ἐργασία ὡς δικαίωμα τοῦ
ἀνθρώπου καί νά μεριμνᾶ γιά τή δημιουργία
συνθηκῶν ἀπασχόλησης (ἄρθρο 22 παρ. 1),
ἐπιβάλλει τήν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἀνάλογης φορολόγησης ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί
ὄχι μόνο τῶν μισθωτῶν καί συνταξιούχων
(ἄρθρο 4 παρ. 1 καί 5).
Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν δυστυχῶς ὅτι ἡ
Ἑλλάδα βρίσκεται κάτω ἀπό ἕνα ἀσφυκτικό
κλοιό ἐλλειμμάτων, τά ὁποῖα τήν ἀπειλοῦν
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πλέον μέ ὁλοκληρωτική καταστροφή! Καιρός «ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι». Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς
ἀποτίναξης τοῦ ἐπονείδιστου αὐτοῦ ζυγοῦ.
Ἕλληνες, γρηγορεῖτε. Σᾶς καλεῖ τό πεπρωμένο σας, ἡ ἱστορία σας, τό ἐθνικό σας
φιλότιμο σέ ἀγώνα ὅμοιο ἐκείνου τοῦ ἡρωϊκοῦ καί ἀθάνατου εἰκοσιένα. Μή ξεχνᾶτε
πώς εἶστε ἀπόγονοι ἡρώων καί ἁγίων, κληρονόμοι τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος
καί δέν σᾶς πρέπει ἡ μοιρολατρική ὑποταγή
στό σύγχρονο ξενικό ζυγό. Σπάστε τά δεσμά
πού σᾶς ἐχάλκευσαν οἱ ξένοι καί σᾶς φόρεσαν οἱ ντόπιοι ὑπηρέτες τους. Σᾶς φωνάζουν
ἀπό τά πεδία τῶν μαχῶν τῆς ἀρχαιότητας,
τοῦ ἔνδοξου Βυζαντίου, τῆς ἐπανάστασης
τοῦ ἀθάνατου εἰκοσιένα καί τοῦ σύγχρονου
ἑλληνισμοῦ, ὁ Μιλτιάδης ἀπό τό Μαραθώνα,
ὁ Θεμιστοκλής ἀπό τή Σαλαμίνα, ὁ Λεωνίδας
ἀπό τίς Θερμοπύλες, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἀπό τά τείχη τῆς Βασιλεύουσας, ὁ Κολοκοτρώνης ἀπό τά Δερβενάκια, ὁ Διάκος
ἀπό τήν Ἀλαμάνα, ὁ Παπαφλέσσας ἀπό τό
Μανιάκι, ὁ Παῦλος Μελάς ἀπό τή Μακεδονία, ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου ἀπό τή μαρτυρική
Κύπρο, οἱ μάρτυρες τοῦ ἔθνους καί οἱ ἅγιοι
τῆς πίστεώς μας ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος, σᾶς φωνάζουν καί σᾶς ἐκλιπαροῦν νά
τούς ἀκολουθήσετε στό δρόμο τῆς θυσίας
ὑπέρ τῆς φιλτάτης μας πατρίδας, τῆς ἀθάνατης Ἑλλάδας.
Σᾶς καλοῦν ἀκόμη οἱ μεγάλοι ὑπηρέτες
καί μύστες τοῦ ἀθάνατου ἑλληνικοῦ πνεύματος, ὁ Ὅμηρος, ὁ Ἡρόδοτος, ὁ Θουκυδίδης, ὁ Ξενοφών, ὁ Θαλής ὁ Μιλήσιος, ὁ Ἡράκλειτος, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης..., ὁ Σολωμός, ὁ Παλαμᾶς, ὁ Σεφέρης, ὁ
Ἐλύτης, ὁ Παπαδιαμάντης. Σᾶς καλεῖ σύμπας ὁ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἑλληνισμός σ’ ἕνα
ἑλληνικό προσκλητήριο ἀγώνα καί νίκης
ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος. Ὅσοι πιστοί, προσέλθετε!
Δέν πρόκειται γιά συνηθισμένο ἐθνικιστικό
ντελίριο, ἀλλά γιά γνήσιο ἐθνικό ξεσηκωμό!
Γιά ἐθνικό ξεσηκωμό πού μᾶς ἐπιβάλλει ὁ
ἐθνικός συνταγματικός νομοθέτης μέ τό
ἄρθρο 120§§2 καί 4 τοῦ Συντάγματός μας,
στό ὁποῖο ὀφείλουμε ὡς Ἕλληνες ὑποταγή
καί ὑπακοή!
Σημ. Οἱ ὑπογραμίσεις εἶναι δικές μας.

