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ΕΓΚΩΜΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Ο άνθρωπος αγαπά. Ο άνθρωπος µισεί. Ο άνθρωπος πιστεύει ή δεν 

πιστεύει, επιδιώκει, παλεύει και επιθυµεί την τελειότητα. Ο άνθρωπος 

αγωνίζεται να βρει τις αλήθειες της ζωής. Και όταν τις βρει, ευτυχώς, δεν 

διστάζει, όχι όλοι, να τις προβάλει, προκειµένου να τις γνωρίσουν και οι 

υπόλοιποι, που ίσως δεν τις γνωρίζουν. 

Με το σηµερινό µου σηµείωµα, επιθυµώ και επιδιώκω και εγώ να κάνω 

το ίδιο, να προβάλλω την αλήθεια, που άλλοι διαπίστωσαν. Ίσως κοµίζω 

«Γλαύκα είς Αθήνας», γι’ αυτό ζητάω την επιείκεια σου αγαπητέ αναγνώστη. 

Από καιρό έχω επάνω, στο γραφείο µου δύο κείµενα. Το ένα είναι, ένα 

ποίηµα του Γερµανού ποιητή, Φρειδερίκου ΣΙΛΛΕΡ, µε τον τίτλο 

«ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ ΕΛΛΗΝΑ» και το άλλο κείµενο είναι του Γάλλου, λογοτέχνη, 

Ιωάννη ΡΙΣΠΕΝ. Και οι δύο θαρραλέα µιλάνε, για τους Έλληνες και τη 

Μεγάλη µας προσφορά, στην ανθρωπότητα. 

Ο Γερµανός, Φρειδερίκος ΣΙΛΛΕΡ, Λυρικός, Ποιητής, ∆ραµατουργός 

και Φιλόσοφος, αφού µελέτησε τους Αρχαίους Έλληνες, Όµηρο, Ευριπίδη 

κλπ., εξεδήλωσε τον θαυµασµό του, προς την Αιώνια Ελλάδα µε το ποίηµά 

του 

ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ ΕΛΛΗΝΑ. 

- Όπου και να γυρίσω την σκέψη µου, 

- Όπου και να στρέψω την ψυχή µου. 

- Μπροστά µου σε βρίσκω 

- Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, εσύ µπροστά µου. 

- Μπροστάρης και αξεπέραστος. 

- ∆ηµοκρατία, Ισονοµία, Ισοπολιτεία ζητώ 

- Εσύ µπροστά µου. Μπροστάρης και αξεπέραστος. 

- Αθλητισµό γυρεύω, το γιατρικό του κορµιού µου. 

- Εσύ µπροστά µου. Μπροστάρης και αξεπέραστος. 

- Καταραµένε Έλληνα. Καταραµένη γνώση. Γιατί να σε αγγίξω. 

- Για να καταλάβω πόσο µικρός είµαι, πόσο ασήµαντος και µηδαµινός. 
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- Γιατί, γιατί δεν µε αφήνεις, στην ησυχία µου και στην ξενοιασιά µου; 

 

Ο Γάλλος, Ιωάννης ΡΙΣΠΕΝ, Ποιητής, Πεζογράφος, Θεατρικός 

Συγγραφέας και Ακαδηµαϊκός, έγραψε το πιο κάτω, εκπληκτικό κείµενο, για 

την Ελλάδα: 

- Γκρεµίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 µέτρων. 

- Αδειάστε όλα τα µουσεία σας, από όλον τον κόσµο. 

- Γκρεµίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη. 

- Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού. 

- Από την ιατρική σας, από την φαρµακευτική σας. 

- Από τα µαθηµατικά σας (γεωµετρία, άλγεβρα). 

- Από τη Φυσική σας, Χηµεία. Από την αστρονοµική σας. 

- Από την πολιτική σας, από την καθηµερινότητα σας. 

- ∆ιαγράψτε τα µαθηµατικά, διαγράψτε κάθε σχήµα, κάνετε το τρίγωνο 

     οκτάγωνο, την ευθεία καµπύλη, σβήστε την γεωµετρία από τα κτίρια σας, 

    τους δρόµους σας, τα παιχνίδια, τα αµάξια σας, σβήστε την ονοµασία 

    κάθε ασθένειας και κάθε φαρµάκου, διαγράψτε την ∆ηµοκρατία και την 

        πολιτική, διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω, αλλάξτε τους 

        δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας, 

- Γιατί παντού θα υπάρχει έστω και µια Ελληνική λέξη. Σβήστε από την 

     καθηµερινότητα σας κάθε Ελληνική λέξη, αλλάξτε τα Ευαγγέλια, αλλάξτε 

     το όνοµα του Χριστού που και αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σηµαίνει       

     αυτός που έχει το χρίσµα, αλλάξτε και το σχήµα κάθε ναού (να µην 

    έχει την Ελληνική γεωµετρία). Σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους 

   τους µυθικούς και ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε 

    το όνοµα της ιστορίας σας, αλλάξτε τα ονόµατα στα πανεπιστήµια σας. 

- Αλλάξτε τον τρόπο γραφή σας, χρησιµοποιήστε τον αραβικό. ∆ιαγράψτε 

    την φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε. ΘΑ ΠΕΙΤΕ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

- Πολύ σωστά, δεν γίνεται, γιατί µετά δεν θα µπορείτε να στεριώσετε 

    ούτε µια πρόταση. ∆εν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η      

    προσφορά του, πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. 
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Και τα δύο κείµενα είναι γραµµένα, πριν 200 χρόνια. Είµαι βέβαιος, ότι 

είναι άγνωστα στο ευρύ Ελληνικό κοινό, όπως ήταν άγνωστα και σε εµένα. 

Πώς να τα µάθουµε; Πώς να τα γνωρίζουµε, όταν παντού συναντάµε 

Ανθέλληνες, Μισέλληνες και ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ.; 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 29.01.2013.  
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