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ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 

 
 - Η Επιβίωση της Ελληνικής Φυλής ανά τους αιώνες παρά τα τεράστια 

προβλήματα αφανισμού που αντιμετώπισε, οφείλεται στα πάμπολλα θετικά 

φυλετικά χαρίσματα και γνωρίσματα που διαθέτει. Ένα! Όμως μέγα ελάττωμα της 

φυλής μας, η “Διχόνοια” είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να φθάσουμε σαν λαός 

και σαν Ελληνικό Κράτος, εκεί που δικαιωματικά πρέπει να είμαστε.  

 - Η Ελληνική Ιστορία, ανάγλυφα μας παρουσιάζει, την θετική ή την 

αρνητική επίδραση αυτών, στην εξέλιξή του Ελληνικού Κράτους και γενικό-τερα 

της Ελληνικής φυλής, από τα βάθη των αιώνων. 

          - Μία στοιχειώδη αναδρομή στην ιστορία μας και την επίδραση των θετικών 

και αρνητικών γνωρισμάτων της φυλής μας, πιστεύω θα μας πείσουν, γιατί η 

Χώρα μας, στην δύσκολη αυτή έφθασε στα όρια της, όπου το καντήλι της 

ύπαρξης του Έθνους τρεμοσβήνει επικίνδυνα. 

 - Τα φυλετικά γνωρίσματα θετικά και αρνητικά της φυλής των Ελλήνων 

είναι: 

      - ΠΡΩΤΟΝ: Η Εθνική μας Γλώσσα, την οποία διατήρησαν οι Έλληνες μέχρι 

σήμερα με την φυσική της εξέλιξη, παρά τις αναρίθμητες επιδρομές βαρβάρων 

και αιώνων σκλαβιάς. Δυστυχώς! Και παρά την προσπάθεια, κάποιων σήμερα 

Ελλήνων λεγομένων προοδευτικών να την καταστρέψουν 

       - ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η λατρεία των Ελλήνων για την ιδέα της Ελευθερίας την 

οποία βέβαια, πότισαν με ποταμούς αίματος. Στην Συνελθούσα στο Άστρος της 

Κυνουρίας Β΄ Εθνοσυνέλευση του Μαρτίου του 1923 ψηφίστηκε μία διάταξη, η 

οποία αποτελεί αιώνιο τίτλο τιμής, για την μόλις αναγεννώμενη Ελλάδα. Το 

ψήφισμα έλεγε: «Εις την Ελληνική Επικράτεια, ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται 

άνθρωπος αργυρώνητος (αγορασμένος άνθρωπος, δηλ. δούλος) παντός γένους 

και πάσης θρησκείας, άμα πατήσει το Ελληνικό έδαφος είναι ελεύθερος και από 

τον δεσπότη αυτού ανεξάρτητος. 

   - ΤΡΙΤΟΝ: Η Αδάμαστος ψυχή των Ελλήνων: Η οποία δείχνει μια 

ακατάβλητο και άνευ προηγουμένου στην Ιστορία ανάταση, στις ώρες των 

μεγάλων κινδύνων της πατρίδος. 

    - ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Το κληρονομικό δυστυχώς ελάττωμα των Ελλήνων η 

«ΔΙΧΟΝΟΙΑ». Πρέπει κάποτε να προβληματισθούμε σοβαρά, ν’ ανατρέξουμε 

στην παλιά και πρόσφατη ιστορία μας για να δούμε με καθαρό μυαλό τα δεινά 
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που έφερε στην πατρίδα μας, το ελάττωμα από των Ελλήνων και σύσσωμοι να 

προσπαθήσουμε να το αποβάλλουμε. 

     - Θα ήθελα εδώ με πικρία και παράπονο, να κάμω μία στοιχειώδη αναδρομή 

στα ματωμένα αχνάρια της “Διχόνοιας”, στην μακραίωνη ιστορία της πατρίδος 

μας. Διότι! και σήμερα η χώρα μας, που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα 

οικονομικά και Εθνικής κυριαρχίας, μέρος από εμάς των Ελλήνων, δυστυχώς στα 

ίδια αχνάρια της “Διχόνοιας” βαδίζουμε.  

   α. Το μεγάλο αυτό Ελάττωμα των Ελλήνων, θα το περιγράψει με μελανά 

χρώματα το 400 π.χ. Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ λέγοντας: «το των Ελλήνων γένος 

Ελεύθερον τε διατελεί και Βέλτιστα Πολιτευόμενον, δύναται άρχειν πάντων μιας 

τυγχάνων πολιτείας».(Όχι ενωμένοι όλοι οι Έλληνες). 

  β. Την άνοιξη του 1825 θα πει ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στον Παπαφλέσσα 

στο Ναύπλιο: «Δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι τίποτε δεν εκάμαμεν, νικήσαντες 

τους Τούρκους, αν δεν νικήσουμε και σύντομα τα πάθη μας. Η Διχόνοια να ο 

μεγάλος εχθρός μας, αυτός θα μας φάει». 

    γ. Ο Εθνικός μας ποιητής, «Δολερή» την χαρακτηρίζει, στον εθνικό μας ύμνο. 

Την παρουσιάζει να κρατάει ένα σκήπτρο στο χέρι, το σύμβολο τη εξουσίας και 

χαμογελαστά να το υπόσχεται σ’ όλους. 

    δ. Είναι οι ίδιοι λόγοι του ΟΘΩΝΟΣ ΒΙΣΜΑΡΚ (1815-1898) του μεγάλου 

πολιτικού της Πρωσίας και ιδρυτού της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είπε: 

«Εάν ο Ελληνικός λαός, ο φοβερός αυτός λαός, μέσα στις τόσες αρετές του 

είχε και την Ομόνοια, θα είμεθα όλοι υποτελείς του». 

    ε. Κατά το ηρωικό έπος του 1940 και τότε υπήρχε μερίδα Ελλήνων, οι οποίοι 

δεν συμφωνούσαν με τον υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα σχεδόν όλων των 

Ελλήνων και χαρακτήριζαν την αντίσταση κατά της εισβολής στην χώρα μας, των 

φασιστικών ιταλικών στρατευμάτων, ως πόλεμο “ιμπεριαλιστικό”. 

     στ. Στη Μέση Ανατολή. Μετά τον επικό αγώνα στην Ελλάδα, πολλοί Έλληνες 

άφησαν εργασία, οικογένεια κλπ και έφυγαν στην Μέση Ανατολή. Για να 

συνεχίσουν τον αγώνα των κατά του φασισμού, μέσα στα πλαίσια των 

συμμάχων. Όμως! και εκεί μπήκε μέσα μας το σαράκι της διχόνοιας και αντί να 

βλέπουμε τον εχθρό, βγάλαμε τα μάτια μας μεταξύ μας, σε σημείο που μας 

ξευτέλισαν οι σύμμαχοι μας. Ευτυχώς! Κάποιοι ψύχραιμοι και γενναίοι 

κατόρθωσαν να πείσουν τους συμμάχους μας, να μας δώσουν μία ευκαιρία για 

να δείξουν οι Έλληνες, τα τόσα πολλά άλλα προσόντα των. Όπως και έγινε, με 
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τους εν συνεχεία ηρωισμούς των Ελλήνων, αποκαταστάθηκε το γόητρο του 

Έλληνα μαχητή. 

        ζ. Ήλθε η κατοχή. Εθνική Αντίσταση με διαφορετικές παρατάξεις, 

Ελληνικών ανταρτικών ομάδων, που πολλές φορές περισσότερο ενδιαφέροντο 

να διαλύσουν τα με διαφορετικά πιστεύω ανταρτικά τμήματα, παρά τον εχθρό. 

            η. Απελευθέρωση. Όλα τα κράτη της Ευρώπης έπιασαν δουλειά για την 

αποκατάσταση των καταστροφών των από τον Β! Π.Π. Εμείς πάλι τα ίδια, αντί 

όλοι μαζί να ν’ ασχοληθούμε με την αναστύλωση της Πατρίδος μας, αρχίσαμε τον 

εμφύλιο σπαραγμό. Δηλαδή! Καταστροφή της Πατρίδος μας, πολύ χειρότερη και 

από τον Β! Π.Π. και μάλιστα κινδύνεψε η Ελλάς, ακόμη και να ακρωτηριαστεί. 

            θ. Τέλος! Και η γνωστή πλέον σε όλους μας, προδοτική συμφωνία των 

Πρεσπών, είναι απόρροια της διχόνοιας και του διχασμού. Τα οποία πρόσφατα, 

δυστυχώς ζήσαμε όλοι μας. 

- Να γιατί αν θέλουμε στον τόπο μας προκοπή, πρέπει πάντοτε να 

θυμόμαστε τα λόγια τον λαοφιλόσοφου Μακρυγιάννη: «τα πολλά ΕΓΩ δεν 

κατορθώσαμε να τα κάνουμε ΕΜΕΙΣ».  

- Ο Ελληνικός λαός σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή πρέπει, ν’ 

αποβάλλει αυτό το σαράκι της φυλής μας, είμαστε λίγοι χρειαζόμαστε όλοι και να 

παραμείνει σταθερά προσηλωμένος, στις αρχές και αξίες της φυλής μας για να 

έχει μέλλον και περήφανος πάντα για τους προγόνους του.  

- Πρέπει! όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα που η χώρα μας υπέστη τα τελευταία 

χρόνια μια ταπείνωση διεθνώς και κινδυνεύει από τους δανειστές της, να 

απωλέσει ακόμη και την Εθνική Κυριαρχία της, να θέσουμε επιτέλους ως 

φάρο, το μεγάλο αξίωμα των προγόνων μας «Όταν η Ελλάς είναι πολιτικά 

ενωμένη και τον βραχίονα του Έλληνος του οπλίζει η ψυχική θέληση, 

αυτός γίνεται ακατάβλητος». 

- «Μπορεί η ουσιαστική ελευθερία κάποτε να καταλυθεί, αλλά να ζει 

το ιδεώδες της, όταν όμως καταλύεται το ιδεώδες αυτής, τότε η ελευθερία 

είναι χειρότερη από την δουλεία». (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ) 

 

Αντγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης  

Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε. 

 

 


