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ΑΛΛΟ ΡΩΜΗΟΣ ΚΙ ΑΛΛΟ ΓΡΑΙΚΥΛΟΣ 

 

Μὲ Γραικισμὸν καὶ Νεογραικισμὸν ἐννοοῦμεν ὄχι τὸν Νεοελληνισμόν, 

ἀλλὰ μόνον τὸ ρωμαίϊκον μέρος τοῦ Νεοελληνισμοῦ.  

Ὁ Νεογραικισμὸς ὡς καὶ ὁ πρὸ τῆς Ἁλώσεως Γραικισμὸς εἶναι ἐκ τῆς 

φύσεως των δουλεία χειρότερα τῆς Φραγκοκρατίας καὶ Τουρκοκρατίας.  

Ἡ Φραγκοκρατία καὶ ἡ Τουρκοκρατία ἤσαν ὑποδούλωσις τοῦ σώματος.  

Ὁ Γραικισμὸς καὶ Νεογραικισμὸς εἶναι ὑποδούλωσις τοῦ πνεύματος.  

Οἱ Ρωμῃοὶ τῆς Φραγκοκρατίας καὶ τῆς Τουρκοκρατίας εἶναι ὅσοι δὲν 

ἠκολούθησαν τὸ παράδειγμα ἐκείνων ποὺ ἐφράγκευσαν καὶ 

ἐτούρκευσαν.  

Οἱ σημερινοὶ ἐναπομείναντες Ρωμῃοὶ ἀσφαλῶς δὲν τουρκεύουν ἀλλ’ 

οὔτε φραγκεύουν, οὔτε γραικεύουν.  

Ὅπως οἱ Γραικοὶ πρὸ τῆς Ἁλώσεως εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐφράγκευσαν, οὕτω 

καὶ οἱ Νεογραικοὶ ἐγραίκευσαν γενόμενοι οἱ σημερινοὶ Γραικύλοι τῶν 

Εὐρωπαίων καὶ Ρώσων καὶ τώρα τῶν Ἀμερικανῶν ἐξαδέλφων τῶν 

Εὐρωπαίων.  

Τὸ γραικεύω εἶναι σχεδὸν ταυτὸν μὲ τὸ φραγκεύω.  

Σημαίνει σήμερον ἀμερικανεύω, ρωσεύω, φραντσεύω, γερμανεύω, 

δηλαδὴ γίνομαι πνευματικὸς δοῦλος τῶν ἔξω τῆς Ρωμῃοσύνης.  

Ὁ Ρωμῃὸς γνωρίζει σαφῶς ὅτι ὑπάρχει μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ 

συμμαχίας καὶ δουλείας. Γίνεται σύμμαχος μὲ ὁποιονδήποτε, ἐφ’ ὅσον 

συμφέρει τὸ Ἔθνος, ἀλλὰ ποτὲ δοῦλος τῶν συμμάχων.  

Ὁ Γραικύλος ὅμως νομίζει ὅτι συμμαχία σημαίνει πνευματικὴν δουλείαν, 

δηλαδὴ συγχώνευσιν πολιτισμῶν καὶ σύγχυσιν ἰδεολογιῶν. Ὁ Γραικύλος 

δὲν γίνεται μόνον σύμμαχος, ἀλλὰ γίνεται καὶ θέλει νὰ γίνη ἕνα πράγμα 

μὲ τὸν σύμμαχον. Νομίζει ὅτι συμμαχία εἶναι τὸ νὰ προσφέρεται δι’ 

ἔρωτα ὡς δούλη πρὸς κύριον ἴνα ἀποκτήση ἰσχυρὸν προστάτην, ὁ ὁποῖος 
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θὰ σώση τὴν Ἑλλαδίτσαν του. Ὁ Νεογραικύλος εἶναι συνεχιστὴς τῆς 

παραδόσεως τῶν Γραικύλων πρὸ τῆς Ἁλώσεως, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐκήρυτταν 

τὴν ἀνάγκην τῆς φραγκεύσεως τοῦ πνεύματος, διὰ νὰ σωθῶμεν ἀπὸ τὴν 

δουλείαν τοῦ σώματος.  

Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Γραικύλος φοβεῖται καὶ ἄρα οὔτε εἶναι οὔτε ἠμπορεῖ νὰ 

γίνει Ρωμῃός, ἐφ’ ὅσον φοβεῖται. Φοβεῖται τὴν πνευματικὴν 

ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐλευθερίαν. Θέλει ἐλευθερίαν τοῦ σώματος μόνον. Καὶ 

διὰ τοῦτο δὲν ἠμπορεῖ κὰν νὰ φαντασθῆ ὅτι ἡ Ρωμῃοσύνη ὄχι μόνον δὲν 

ὑποδουλώνεται πνευματικῶς, ἀλλὰ εἶναι ἐν τῶν κόσμω πολιτιστικὴ 

δύναμις ἡγετική. Πῶς ἠμπορεῖ ὁ Γραικύλος νὰ ἔχη αἰσθήματα καὶ 

πεποίθησιν ἠγέτου, ὅταν εἶναι δοῦλος;  

Ὁ Ρωμῃὸς ἔχει ἡγετικὰ αἰσθήματα ἀπὸ τὴν Ρωμῃοσύνην του.  

Ὁ Γραικύλος τὸν ἠγέτην κάμνει μόνον ἐντὸς τῆς Ἑλλαδίτσας του, ἀφοῦ 

τὰ ἡγετικά του αἰσθήματα καὶ τὴν πολιτικὴ του δύναμιν ἀντλεῖ ἀπὸ 

πηγὴν ἔξω τῆς Ρωμῃοσύνης καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλαδίτσας του.  

Ὁ Ρωμῃὸς εἶναι ἀπὸ τὴν Ρωμῃοσύνην του ἀετός. Οἱ Ρωμῃοὶ εἶναι πρὸς 

ἀλλήλους ἀετοὶ καὶ πρὸς τοὺς ξένους ἀετοί.  

Ὁ Γραικύλος κάμνει τὸ λεοντάρι εἰς τοὺς Ρωμῃοὺς μὲ τὴν βοήθειαν τῶν 

ξένων, ἀλλὰ εἶναι φρόνιμον ποντικάκι εἰς τοὺς ξένους.  

Δὲν ἐνδιαφέρει τὸν Ρωμῃὸν τί λέγουν οἱ ξένοι δι’ αὐτόν, διότι τὰ 

κριτήριά του εἶναι ρωμαίϊκα.  

Ὁ Γραικὸς ἀγωνίζεται νὰ βρεθῆ εἰς θέσιν νὰ διατυμπανίζη τί καλὰ 

λέγουν οἱ ξένοι δι’ αὐτόν, διὰ νὰ ἀποδείξη τὴν ἀξίαν του, διότι τὰ 

κριτήριά του δὲν εἶναι ρωμαίϊκα ἀλλὰ εὐρωπαϊκά, ρωσικὰ καὶ 

ἀμερικανικά.  

Ὁ Ρωμῃὸς εἶναι σκληρὸς καὶ ἐλεύθερος καὶ οὐδέποτε ἀφελής. Καὶ ὅταν 

τὸ σῶμα του ἢ τὰ συμφέροντά του σκλαβωθοῦν, κάμνει ἑλιγμοὺς καὶ 

ὑποκρίνεται ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, διὰ νὰ παραμείνη μὲ τὴν 

εὐφυίαν του ὅσο τὸ δυνατὸν πλέον ἐλεύθερα ἡ Ρωμῃοσύνη του. Μὲ 

ὑπερηφάνειαν τὸν Καραγκιόζη κάμνει καὶ πάντοτε ἀδούλωτος ἀετὸς τῆς 

Ρωμῃοσύνης παραμένει.  
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Ὁ Νεογραικισμὸς ἀρκετὰ ἐζημίωσε τὸ Ρωμαίϊκον μὲ τὴν λεγομένην 

ξενομανίαν του, ἡ ὁποία εἶναι εἰς τὴν πραγματικότητα δουλοπρέπεια εἰς 

τὰ ἀφεντικά του.  

Ἀκριβῶς ἐπειδὴ οἱ Νεογραικοὶ εἶναι διηρημένοι μεταξὺ τῶν ἀφεντικῶν 

των, συμπεριφέρονται ὁ ἕνας Γραικύλος πρὸς τὸν ἄλλον Γραικύλον ὡσὰν 

τὰ ἀφεντικὰ των. Οἱ Γραικύλοι τῶν Ρώσων φέρονται πρὸς τοὺς 

Γραικύλους τῶν Ἀμερικανῶν ὡς οἱ Ρῶσοι πρὸς Ἀμερικανούς, καὶ 

τανάπαλιν. Τὸ ἴδιον κάμνουν οἱ Γραικύλοι τῶν Φραντσέζων, Ἄγγλων, 

Γερμανῶν, κ.λ.π. 

Διὰ τοῦτο παρατηρεῖται τὸ περίεργον φαινόμενον νὰ ἐρωτεύεται ὁ 

Γραικύλος τὸν Ρῶσον φίλον του καὶ νὰ μισῆ τὸν Γραικύλον τῶν 

Ἀμερικανῶν καὶ τανάπαλιν.  

Τὸ παράδοξον εἶναι ὅτι ἕκαστος θεωρεῖ τὸν ἄλλον Γραικύλον ἐχθρὸν καὶ 

προδότην τοῦ Ἔθνους.  

Ἐξ ἀπόψεως ὅμως Ρωμῃοσύνης οἱ Γραικύλοι εἶναι ὅλοι προδόται.  

Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Ρωμῃὸς ἀποφεύγει τᾶς συμμαχίας. Ὄχι. 

Ὀνειροπόλος καὶ ἀφελὴς δὲν εἶναι. Ἀλλὰ οὐδέποτε γίνεται πνευματικῶς 

ἢ σωματικῶς δοῦλος τοῦ συμμάχου. Γίνεται σύμμαχος πιστὸς εἰς τὰ 

συμπεφωνημένα ἀλλὰ ἰδεολογικῶς ἀδέσμευτος.  

Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει πάλιν ὅτι δέχεται μόνον τὰ ρωμαίϊκα καὶ τίποτε 

τὸ ξένον. Δέχεται ὁ,τιδήποτε τὸ καλὸν καὶ τὸ κάμνει ρωμαίϊκον. Ὅπως 

γίνεται σύμμαχος μὲ ὅποιον συμφέρει ἐθνικῶς, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον 

ἀποκτᾶ ὅλα ὅσα χρειάζονται ἀπὸ τὴν σοφίαν τῶν ἐπιστημόνων τοῦ 

κόσμου, ἀλλὰ τὰ προσαρμόζει εἰς τὸν ρωμαίϊκον πολιτισμόν του. 

Οὐδέποτε συγχέει τᾶς θετικᾶς ἐπιστήμας μὲ τὸν πολιτισμόν, ἀφοῦ 

γνωρίζει ὅτι καὶ ὁ βάρβαρος δύναται νὰ ἀποκτήση καὶ νὰ προάγη τᾶς 

θετικᾶς ἐπιστήμας, διὰ νὰ χρησιμοποιήση αὐτᾶς εἰς τὴν ὑποδούλωσιν καὶ 

καταστροφὴν τῶν ἀνθρώπων.  

Διὰ τοῦτο ὁ Ρωμῃὸς γνωρίζει ὅτι εἶναι πνευματικὸς ἡγέτης καὶ εἰς αὐτοὺς 

ποὺ εἶναι ὡς τεχνοκρᾶται καὶ ὡς οἰκονομικὴ δύναμις ἠγέται.  

Ἀλλὰ οἱ Νεογραικοὶ ἔχουν τόσον πολὺ συνηθίσει νὰ συγχέουν τὸ 

τεχνοκρατικὸν καὶ τὸ οἰκονομικὸν στοιχεῖον μὲ τὴν πνευματικὴν 

ἡγεσίαν, ὥστε δὲν ἀντιλαμβάνονται πλέον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ρωμῃοσύνη 
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εἶναι σήμερον πολιτιστικὸς ἡγέτης ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἐκτὸς τῆς 

Ἑλλαδίτσας των.  

Ὁ Γραικύλος νομίζει ὅτι τοιαύτην ἡγεσίαν εἶχον μόνον οἱ ἀρχαῖοι 

Ἕλληνες καὶ φαντάζεται τὸν ἑαυτὸν του ὡς τὸν φύλακα τῶν ἐρειπίων 

αὐτῶν. Θεωρεῖ συνεχιστᾶς καὶ ἠγέτας τοῦ πολιτιστικοῦ ἔργου τῶν 

ἀρχαίων Ἑλλήνων τοὺς Εὐρωπαίους. Δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ καταλάβη ὅτι 

μόνον ἡ Ρωμῃοσύνη εἶναι συνεχιστὴς καὶ ἡγέτης τοῦ ἑλληνικοῦ 

πολιτισμοῦ. Διὰ τοῦτο ὁ Γραικύλος εἶναι ὁ κύριος συντελεστὴς εἰς τὴν 

καλλιέργειαν τοῦ δουλοπρεποῦς φρονήματος τοῦ νεογραικικοῦ ἐν 

Ἑλλάδι πνεύματος. Ὁ Γραικύλος ἔχει ἐμπιστοσύνην ὄχι εἰς τὸν ἑαυτὸν 

του ἀλλὰ μόνο εἰς τὰ ξένα ἀφεντικά του.  

Ναὶ μὲν ὁ Ρωμῃὸς ἔχει ἀπόλυτον πεποίθησιν εἰς τὴν Ρωμῃοσύνην του, 

ἀλλὰ οὔτε φανατικὸς οὔτε μισαλλόδοξος εἶναι καὶ οὔτε ἔχει καμμίαν 

ξενοφοβίαν. Ἀντιθέτως ἀγαπᾶ τοὺς ξένους οὐχὶ ὅμως ἀφελῶς. 

Τοῦτο διότι γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅλας 

τὰ φυλᾶς καὶ ὅλα τὰ ἔθνη χωρὶς διάκρισιν καὶ χωρὶς προτίμησιν. Ὁ 

Ρωμῃὸς γνωρίζει ὅτι ἡ Ρωμῃοσύνη του κατέχει τὴν ἀλήθειαν καὶ εἶναι ἡ 

ὕψιστη μορφὴ τῶν πολιτισμῶν. Ἀλλὰ κατανοεῖ ἄριστα τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ 

Θεὸς ἀγαπᾷ τὸν Ρωμῃόν, ὄχι ὅμως περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ὁ 

Θεὸς ἀγαπᾷ τὸν κάτοχον τῆς ἀληθείας ἀλλ’ ἐξ ἴσου ἀγαπᾶ τὸν κήρυκα 

τοῦ ψεύδους. Ἀγαπᾶ τὸν ἅγιον, ἀλλ’ ἀγαπᾷ ἐξ ἴσου ἀκόμη καὶ τὸν 

διάβολον.  

Διὰ τοῦτο ἡ Ρωμῃοσύνη εἶναι αὐτοπεποίθησις, ταπεινοφροσύνη, καὶ 

φιλότιμον καὶ ὄχι κίβδηλος αὐτοπεποίθησις, ἰταμότης καὶ ἐγωϊσμός. Ὁ 

ἠρωϊσμὸς τῆς Ρωμῃοσύνης εἶναι ἀληθὴς καὶ διαρκῆς κατάστασις τοῦ 

πνεύματος καὶ ὄχι ἀγριότης, βαρβαρότης καὶ ἁρπακτικότης.  

Οἱ μεγαλύτεροι ἥρωες τῆς Ρωμῃοσύνης συγκαταλέγονται μεταξὺ τῶν 

ἁγίων.  

Ἡ Ρωμῃοσύνη διαφέρει τῶν ἄλλων πολιτισμῶν, διότι ἔχει τὸ ἴδιον 

θεμέλιον διὰ τὸν ἠρωϊσμὸν της ὡς καὶ διὰ τὴν ἁγιωσύνην της, δηλαδὴ τὸ 

ρωμαίϊκον φιλότιμον τὸ ὁποῖον δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν εὐρωπαϊκὸν 

πολιτισμόν. Παρὰ ταῦτα οἱ Γραικύλοι ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι σήμερον 

προπαγανδίζουν ὅτι ὀφείλομεν νὰ ἐγκαταλείψωμεν τὴν Ρωμῃοσύνην καὶ 
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νὰ γίνωμεν Εὐρωπαῖοι, διότι δῆθεν ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς εἶναι 

ἀνώτερος ἀπὸ τὴν Ρωμῃοσύνην.  

Τὸ δοκίμιον τοῦτο δὲν προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξη τίποτε. Ἡ Ρωμῃοσύνη δὲν 

ἀποδεικνύεται. Περιγράφεται. Δὲν χρειάζεται ἀπολογητᾶς. Εἶναι ἁπλῶς 

αὐτὸ ποὺ εἶναι. Τὸ δέχεται κανεὶς ἢ τὸ ἀπορρίπτει. Διὰ τοῦτο τὰ παιδιὰ 

τῶν Ρωμῃῶν ἢ παραμένουν πιστοὶ καὶ σκληροὶ Ρωμῃοὶ ἢ ἐφράγκευον ἢ 

ἐτούρκευον.  

Καὶ σήμερον ἄλλοι παραμένουν Ρωμῃοί, ἄλλοι ὅμως ἀμερικανεύουν, 

ρωσεύουν, φραντσεύουν, ἀγγλεύουν, δηλαδὴ γραικεύουν.  

Εἰς τὸ παρελθὸν οἱ Ρωμῃοὶ εἶχον τὴν ἡγεσίαν καὶ ἤσαν ὠργανωμένοι μὲ 

ρωμαίϊκην ἐπιστήμην καὶ παιδείαν καὶ ἐπικρατοῦσαν εἰς τὸ Ρωμαίϊκον.  

Μὲ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἑλλαδίτσας τῶν ἑλλαδιτσιστῶν ὅμως οἱ Ρωμῃοὶ 

ἐξετοπίσθησαν ἀπὸ τὴν ἡγεσίαν καὶ ἀνέλαβον αὐτὴν οἱ Γραικύλοι τῶν 

Μεγάλων Δυνάμεων καὶ ἵδρυσαν τὸν Νεογραικισμὸν μὲ ἐπίσημον 

πρόγραμμα νὰ μὴ εἴμεθα πλέον Ρωμῃοὶ ἀλλὰ τὰ ταπεινὰ καὶ φρόνιμα 

γραικύλα παιδιὰ τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ρώσων.  

Ὄχι μόνον ἔγινε τοῦτο, ἀλλὰ οὔτε προσεπάθησαν οἱ Νεογραικύλοι νὰ τὸ 

ἀποκρύψουν. Ἤσαν ὑπερήφανοι διὰ τὴν ὑποδούλωσίν των εἰς τὸν 

πολιτισμὸν τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ρώσων καὶ τὴν διετυμπάνιζον εἰς ὄλας 

τᾶς πολιτιστικᾶς των ἐκδηλώσεις, τὴν μουσικήν, τοὺς χορούς, τὴν 

ἀρχιτεκτονικήν, τᾶς ἐνδυμασίας κ.λ.π.  

Τὰ πρῶτα κόμματα τῆς «ἐλευθέρας» Ἑλλάδος δὲν ἤσαν τὸ φραντσέζικον, 

κόμμα, τὸ ἀγγλικὸν κόμμα καὶ τὸ ρωσικὸν κόμμα;  

Καὶ ἕως σήμερον ποὺ τὰ ὑπουργεῖα παιδείας καὶ ἐξωτερικῶν ἀπετέλουν 

μέρος τῆς κομματικῆς πολιτικῆς, δὲν συνεχίζετο ἡ ἴδια κατάστασις;  

Ἡ παιδεία καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἴδιον δι’ ὅλους 

τοὺς Ρωμῃοὺς καὶ ἐκτὸς κομματικῶν διαμαχῶν. Τοῦτο ὅμως δύναται νὰ 

ἐπιτευχθῆ μόνον ὅταν ἡ ἔχουσα σχέσιν μὲ θέματα πολιτισμοῦ ἐπιστήμη 

τῆς Ἑλλάδος ἐπανεύρη τὰ ρωμαίϊκα κριτήρια καὶ βάσει αὐτῶν 

ἀναδημιουργήση ἢ ἀναστήση τὴν ἀδέσμευτον ἀπὸ τᾶς περὶ Ρωμῃοσύνης 

πλαστογραφίας τῶν ξένων ἐπιστήμην.  

… 
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Οὐσιαστικῶς τὸ πόνημα τοῦτο εἶναι προσκλητήριον εἰς τοὺς Ρωμῃοὺς 

καὶ τὲς Ρωμαίγισσες (ὡς τὶς ὀνομάζει ὁ Μακρυγιάννης) νὰ ἀναλάβουν 

τὸν ἐπιστημονικὸν ἀγώνα, νὰ ἀναστήσουν τὴν Ρωμῃοσύνην ἀπὸ τὸν 

ἐπιστημονικὸν θάνατον, τὸν ὁποῖον ἐπεξειργάσθησαν δι’ αὐτὴν 1) οἱ 

Φράγκοι ἀπὸ τὸν 9ον αἰώνα, 2) οἱ Ρῶσοι μετὰ τὴν Ἅλωσιν, 3) οἱ Γραικοὶ 

πρὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ 4) οἱ Νεογραικοὶ τῆς δούλης εἰς τοὺς Εὐρωπαίους 

καὶ Ρώσους Ἑλλαδίτσας τοῦ 19ου αἰῶνος , οἱ ὁποῖοι μετέτρεψαν τὴν 

ρωμαίϊκην Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 εἰς ἥτταν τῆς Ρωμηοσύνης καὶ 

θρίαμβον τοῦ Γραικισμοῦ τοῦ Καρλομάγνου καὶ τοῦ Νεογραικισμοῦ τῶν 

«Φιλελλήνων» τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.  

… 

Ὁ χρυσοὺς ἀετὸς εἶναι ἡ Ρωμῃοσύνη τῶν ρωμαίϊκων τραγουδιῶν καὶ ἡ 

καρδιὰ τοῦ ἀετοῦ εἶναι ὁ χρυσοὺς σταυρός.  

Ἡ σημαία τῆς Ρωμῃοσύνης εἶναι ὁ χρυσοὺς ἀετὸς ἐπάνω εἰς κόκκινον 

πανί.  

Κάποτε οἱ Ρωμαίϊσσες ἔβαφαν τὰ μαλλιὰ των κόκκινα καὶ ἐφοροῦσαν 

φουστάνια μὲ τὰ ἐθνικὰ αὐτὰ χρώματα.  

Διὰ τοὺς Ρωμῃοὺς τὰ ἐθνικὰ χρώματα καὶ σύμβολα δὲν εἶναι 

συζητήσιμα. Εἶναι ρωμαίϊκα.  

Οἱ Γραικύλοι οὐδέποτε θὰ τὰ ἐπαναφέρουν χωρὶς τὴν ἄδεια τῶν 

ἀφεντάδων των.  

Ὁ Ρωμῃὸς ἀφεντάδες δὲν ἔχει καὶ θὰ τὰ ἐπαναφέρη μαζὶ μὲ τὸ 

προγονικόν τοῦ Γένους αἴσθημα:  

«Ἡ Ρωμανία Νικᾷ» 

Τὴ 14η Σεπτεμβρίου 1974 
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