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ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Ι.  Ὁ  σήμερον  ἐπικρατῶν  τύπος  πολιτεύματος  εἰς  ὁλόκληρον  τὸν  πεπολιτισμένον
κόσμον διαφέρει ριζικῶς ἀπὸ τὸ ἐπικρατοῦν πολίτευμα κατὰ τὸν 19ον καὶ τὰς ἀρχὰς
τοῦ 20οῦ αἰῶνος.
Τόσον, ἀπὸ ἀπόψεως κρατικῆς ὀργανώσεως ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ἐπιδιωκομένων
κρατικῶν σκοπῶν ἐπῆλθε μία πλήρης ἀνατροπὴ καὶ ἐπανάστασις, ἡ ὁποία ὀφείλεται
εἰς τὴν ἐμφάνισιν καὶ τὴν ἐπικράτησιν μιᾶς νέας πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς κοσμοθε-
ωρίας: τοῦ Ἐθνικισμοῦ. 
Πολλοὶ θεωροῦν τὸν Ἐθνικισμὸν ὡς ἀντίδρασιν κατὰ τῶν ἰδεῶν τῆς Δημοκρατίας καὶ
τοῦ Σοσιαλισμοῦ.  Εἰς  τὴν πραγματικότητα ὅμως ὁ  Ἐθνικισμὸς δὲν  εἶναι  ἄρνησις
ἀλλὰ θέσις, καὶ ἀκριβέστερον μία σύνθεσις τῶν Ἰδεῶν τῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν Ἰδε-
ῶν τοῦ Συντηρητισμοῦ. 
Ἀπὸ τὰς ἰδέας τοῦ Συντηρητισμοῦ παρέλαβεν τὴν πρωτεύουσαν θέσιν ἥν δίδει εἰς τὸν
παράγοντα Κράτος, τὸ ὁποῖον θεωρεῖ, ὡς προϋπόθεσιν τοῦ πολιτισμοῦ. 
Ἀπὸ τὴν Δημοκρατίαν καὶ τὸν Σοσιαλισμὸν παρέλαβεν τὸν ἔρωτα καὶ τὴν πρωτεύου-
σα θέσιν ἥν δίδει εἰς τὸν λαὸν καὶ εἰς τὸ συμφέρον τοῦ συνόλου. 
Ἀλλὰ πέραν αὐτῶν χωρίζεται ὁ ἐθνικισμὸς ριζικῶς καὶ ἀπὸ τὸν Συντηρητισμὸν καὶ
ἀπὸ τὰς Ἰδέας τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Ἀπὸ τὸν Συντηρητισμὸν χωρί-
ζεται εἰς δύο σημεῖα. 
Πρῶτον. Ἀπὸ τὸ ἐπαναστατικὸν καὶ ριζοσπαστικὸν πνεῦμα, τὸ ὁποῖον διέπει τὴν νέαν
ἐθνικιστικὴν κίνησιν. 
Δεύτερον. Ἀπὸ τὸ περιεχόμενον τὸ ὁποῖον δίδει εἰς τὸ Κράτος. Ὁ Συντηρητισμὸς ἐθε-
ώρει τὴν κοινωνίαν ὡς κάτι τὸ στατικὸν καὶ τὸ ἀκίνητον. Τὸ Κράτος δὲν ἦτο τίποτε
ἄλλο παρὰ ἕνα ὄργανον διὰ νὰ διατηροῦν οἱ  κατέχοντες καὶ  οἱ  κυβερνῶντες τὴν
θέσιν των, ἔναντι τῶν ἀρχομένων. Ὁ Ἐθνικισμὸς ὁ ὁποῖος ὡς πολιτικὴ κίνησις προ-
ῆλθεν ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ καὶ ἔχει κλείσει μέσα εἰς τὴν ψυχήν του ὅλον τὸν
πόνον τοῦ δυστυχοῦντος λαοῦ καὶ τῆς περιφρονήσεως καὶ καταπεπατημένης ἐθνικῆς
Ἰδέας, διαβλέπει εἰς τὸ Κράτος τὸ ἰσχυρὸν μέσον διὰ τὴν πραγμάτωσιν τῶν σκοπῶν
τῆς λαϊκῆς ἀνυψώσεως καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀναγεννήσεως. 
Ἀλλὰ ἄβυσσος χωρίζει τὸν ἐθνικισμὸν ἀπὸ τὰς ἰδέας τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Σοσια-
λισμοῦ. Ὅσον ἀφορᾷ πρῶτον τὴν ὀργάνωσιν τοῦ Κράτους, ὁ ἐθνικισμὸς πιστεύει

1

https://ellinikosblog.wordpress.com/


ἀκραδάντως,  ὅτι  ἡ κυβέρνησις  δὲν πρέπει  νὰ ἀνήκῃ  εἰς  τὸν ἄμορφον καὶ  τυφλὸν
ὄγκον τοῦ ἀριθμοῦ ἀλλὰ εἰς τὴν γρανιτίνην θέλησιν καὶ δύναμιν τῶν ἀρίστων οἱ ὁπο-
ῖοι ἐνσυνειδήτως καὶ μὲ ὅλην τὴν ἐπίγνωσιν τῶν εὐθυνῶν, ἀναλαμβάνουν τὸ βάρος
τῆς ἐξουσίας. 
Ὁ κοινοβουλευτισμὸς ὡς πολιτικὸν σύστημα ἀποτελεῖ διὰ τὴν ἀντίληψιν τοῦ ἐθνικι-
σμοῦ οὐ μόνον τὴν χείριστην ἐπιβουλὴν ἐναντίον τῶν ὑψηλῶν ἰδεωδῶν ἅτινα ἐπι-
διώκει ὁ Ἐθνικισμός, ἀλλὰ καὶ τὴν θρασυτέραν ἐκμετάλλευσιν καὶ τὸ αἰσχρότερον
παίγνιον τῶν ὀλίγων ἀνηθίκων δῆθεν ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ, εἰς βάρος τῆς ἀσυνει-
δήτου καὶ διεφθαρμένης μάζης τῶν ψηφοφόρων. 
Ἡ διοίκησις ἡ ὁποία περισσότερον παντὸς ἄλλου ἐπλήγη ἀπὸ τὴν δημοκρατικὴν πα-
ραλυσίαν πρέπει  νὰ ἀποκαθαρθῇ τόσον ἀπὸ ἀπόψεως προσωπικοῦ,  ὅσον καὶ  ἀπὸ
ἀπόψεως ὀργανώσεως διὰ νὰ καταστῇ μηχανισμὸς μεγίστης δυνατῆς ἀκριβείας καὶ
ἀποδόσεως διὰ τὴν ἐν τελευταίῳ βαθμῷ πραγμάτωσιν τῆς θελήσεως τοῦ Κράτους. 
Διὰ τὸν Ἐθνικισμὸν καὶ διὰ τοὺς Ἐθνικιστὰς παραμένει ὡς ἰδεῶδες ἡ  στρατιωτικο-
ποίησις τῆς Διοικήσεως. Μόνον δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου δυνάμεθα νὰ ἐλπίσωμεν ὅτι τὸ
ἐθνικὸν Κράτος θὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὰ τεράστια προβλήματα τὰ ὁποῖα ἔχει νὰ ἀντι-
μετωπίσῃ.
Ἀλλὰ ἀπὸ ἀπόψεως περιεχομένου καὶ σκοπῶν, ὁ Ἐθνικισμὸς διαφέρει ριζικῶς ἀπὸ
τὴν Δημοκρατίαν καὶ τὸν Σοσιαλισμόν. 
Ὁ Ἐθνικισμὸς εἶναι πρῶτον ριζικῶς ἐνάντιος πρὸς τὴν Δημοκρατίαν, ἡ ὁποία ἀναχω-
ροῦσα ἀπὸ τὰς ἰδέας τοῦ φυσικοῦ δικαίου ἀναγνωρίζει εἰς κάθε ἄτομον δικαιώματα
φυσικὰ τὰ ὁποῖα δὲν δύναται τὸ Κράτος νὰ ἀγνοήσῃ ἤ νὰ καταπατήσῃ. 
Ὁ Ἐθνικισμὸς ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴν ἀντίληψιν, ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε εἰς τὴν κοινωνίαν
τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι ἀνώτερον τοῦ συμφέροντος τοῦ συνόλου. Δικαιώματα φυσικὰ τὰ
ὁποῖα δὲν δύναται ἡ κοινωνία νὰ θίξῃ δὲν ὑπάρχουν, οὔτε ἄν ὑπῆρχον θὰ ἀνεγνωρί-
ζοντο ἀπὸ τὸ Κράτος. 
Ὁ Ἐθνικισμὸς πιστεύει, ὅτι ὑπὲρ πᾶν ἄλλο ὑπάρχει  τὸ σύνολον, ἡ ὁλότης, καὶ ὅτι
κάθε ἀτομικὸν συμφέρον καὶ δικαίωμα τὸ ὁποῖον προσκρούει, ἤ δὲν ἐξυπηρετεῖ θετι-
κῶς τὸ σύνολον, δὲν ἔχει λόγον ὑπάρξεως καὶ πρέπει νὰ καταργῆται. 
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν σοσιαλιστικὴν νοοτροπίαν διαφέρει ριζικῶς ἡ πολιτικὴ θέσις τοῦ
Ἐθνικισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμὸς ἐν τῇ ἰσοπεδωτικῇ του μανίᾳ ἀδιαφορεῖ διὰ τὰς συνεπεί-
ας τὰς ὁποίας θὰ ἀσκήσῃ ἐπὶ τῆς παραγωγῆς ἡ πλήρης τῶν εἰσοδημάτων ἐξίσωσις.
Τοὐναντίον ὁ ἐθνικισμὸς προσδεδεμένος εἰς τὴν πραγματικότητα, φρονεῖ, ὅτι οὐδε-
μία ἐξίσωσις τῶν εἰσοδημάτων ἐπιτρέπεται νὰ θίξῃ τὰς βάσεις καὶ τὰ θεμέλια τῆς πα-
ραγωγῆς. 
Ἀπαράβατον ὅριον πάσης διανομῆς, εἶναι ἡ παραγωγή.
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Ἀλλ’ ἀκόμη καὶ ὅσον ἀφορᾷ τὸν τρόπον τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν οἰκονομικῶν ἀνα-
γκῶν διαφέρει ὁ Ἐθνικισμὸς τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμὸς καὶ ἡ Δημοκρατία
ἀντιλαμβάνονται τὸν λαὸν ὡς τὸ μηχανικὸν ἄθροισμα τῶν ἐν μιᾷ ὡρισμένη στιγμὴ
ζώντων ἀτόμων. 
Κατ’ ἀνάγκην λοιπὸν ἡ φροντὶς καὶ ἡ μέριμνα ἀφορᾷ μόνον καὶ μόνον αὐτὰ καὶ ὁ Σο-
σιαλισμὸς μεταβάλλεται εἰς παροχὴν βοηθείας εἰς ζῶντα συγκεκριμένα ἄτομα.
Ὁ Ἐθνικισμὸς τοὐνταντίον ἀντιλαμβανόμενος τὸν λαὸν ὡς τὸ ὀργανικὸν σύνολον
τῶν παρελθουσῶν,  παρουσῶν καὶ  μελλουσῶν γενεῶν, δὲν ἀποβλέπει μόνον εἰς τοὺς
ζῶντας, ἀλλ’ εἰς τὴν αἰωνίαν ὑπόστασιν τοῦ λαοῦ. Κατ’ ἀκολουθίαν ἡ φροντὶς καὶ ἡ
μέριμνα δὲν περιορίζεται εἰς τοὺς νῦν ζῶντας, ἀλλ’ εἰς τὴν ἀτελείωτον σειρὰν τῶν γε-
νεῶν. 
Χωρὶς νὰ παραγνωρίζῃ ὁ ἐθνικισμὸς τὸ παρόν, θεραπεύει τὸ μέλλον. Οἰκοδομεῖ καὶ
δημιουργεῖ ἔργα πολιτισμοῦ, πραγματικὰ μνημεῖα ὧν προορισμὸς δὲν εἶναι μόνον ἡ
ἱκανοποίησις τῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ ὕψωσις τοῦ πολιτιστικοῦ του ἐπι-
πέδου.  Δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων διαδηλοῦται  καὶ  συμβολίζεται  ἀκόμη ἡ  θέλησις  τοῦ
ἔθνους νὰ ὑπάρχῃ, νὰ αὐξάνεται εἰς δύναμιν καὶ εἰς πολιτισμὸν καὶ νὰ ὑπερνικᾷ καὶ
αὐτὸν ἀκόμη τὸν χρόνον. 
Τέλος καὶ ὡς πρὸς ἕν ἄλλο σημεῖον διαφέρει ὁ Ἐθνικισμὸς τοῦ Σοσιαλισμοῦ. 
Ὁ Σοσιαλισμὸς καὶ ἰδίᾳ ὁ κομμουνισμὸς θέτουν εἰς πρώτην μοῖραν τὴν οἰκονομίαν
καὶ γενικώτερον τὴν ὕλην. 
Ὅλαι αἱ ἄλλαι ἐκδηλώσεις τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ἀποτελοῦν ἁπλᾶς «συ-
ναρτήσεις» ὑλικῶν παραγόντων. Τὸ πᾶν ἐξαντλεῖται διὰ τὴν ἀντίληψιν αὐτὴν εἰς τὴν
οἰκονομίαν καὶ τὰς οἰκονομικὰς σχέσεις, ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Ἀπέναντι τῆς πεπλανημένης
ἀλλὰ καὶ αὐθάδους αὐτῆς ἀντιλήψεως, ἡ ὁποία ἀρνεῖται πᾶν ὅ,τι μέγα καὶ εὐγενὲς
ἐδημιούργησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ  τῆς γῆς αὐτῆς,  ὁ Ἐθνικισμὸς διακηρύσσει,  ὅτι  αἱ
πνευματικαὶ ἀξίαι ἐπέχουν τὴν ἀνωτέραν θέσιν ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ κοινωνίᾳ. Ἡ καλ-
λιέργεια τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ ἡ δημιουργία εἰς ἀξίαν ἀπὸ τὴν δημιουργί-
αν μιᾶς πολιτείας στηριζομένης εἰς τὴν οἰκονομίαν καὶ ὁμοιαζούσης μὲ ἕνα ἀπέρα-
ντον συναλλακτικὸν γραφεῖον σκοπὸς τοῦ ὁποίου εἶναι νὰ ἔλθουν ὅλοι εἰς λογαρια-
σμόν. 
Μέσα δὲ ἀπὸ τὰς πνευματικὰς αὐτὰς ἀξίας, καὶ ἀπὸ τὴν θρησκείαν καὶ ἀπὸ τὴν οἰκο-
γένειαν καὶ ἀπὸ τὰς ἄλλας ἀνθρωπίνους ἀξίας εἰς πρώτην μοῖραν ἔρχεται ἡ «Ἰδέα τοῦ
Ἔθνους». Ἔθνος ὡς κοσμοθεωρία καὶ ὡς κέντρον περὶ τὸ ὁποῖον στρέφεται ὁλόκλη-
ρος ἡ ἰδεολογία τοῦ Ἐθνικισμοῦ, εἶναι ἡ συναίσθησις τῆς ἑνότητος, κάθε ἀτόμου
πρὸς τὸ ἐθνικὸν σύνολον, ἡ πλήρης συνείδησις τῆς ἐξαρτήσεως τῆς ἀτομικῆς εὐτυχί-
ας ἤ δυστυχίας ἀπὸ τὴν εὐτυχίαν ἤ δυστυχίαν τοῦ συνόλου αὐτοῦ καὶ ἡ μέχρι θυσίας
καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς βαίνουσα ἀπόφασις διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ ἔθνους τόσον ἔναντι
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τῶν ἐξωτερικῶν, ὅσον καὶ ἔναντι τῶν ἐσωτερικῶν του ἐχθρῶν. Αὐτὴ εἶναι ἐν ὀλίγοις
ἡ ἰδεολογία τοῦ ἐθνικισμοῦ. 
Ἀλλὰ διὰ νὰ κατανοήσωμεν πλήρως τὴν ἰδεολογίαν τοῦ Ἐθνικισμοῦ πρέπει νὰ ἐξε-
τάσωμεν καὶ τὴν πίστιν τοῦ ἐθνικισμοῦ ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν τῆς ὁποίας στρεφόμεθα ἤδη.
 
ΙΙ. Προηγουμένως ἐξέθεσα τὴν ἰδεολογίαν τοῦ Ἐθνικισμοῦ δηλ. τὰς κεντρικὰς ἰδέας
τοῦ Ἐθνικισμοῦ αἱ ὁποῖαι τόν κάνουν νὰ ἔχῃ ἰδίαν θέσιν καὶ ὑπόστασιν καὶ νὰ δια-
φέρῃ ριζικῶς ἀπὸ τὰς  ἄλλας  πολιτικὰς  κοσμοθεωρίας.  Ἀλλ’ αἱ  ἰδεολογικαὶ  αὐταὶ
βάσεις τοῦ Ἐθνικισμοῦ διὰ νὰ κατανοηθοῦν πρέπει νὰ ἀναχθοῦν εἰς ἕν κέντρον, εἰς
ἕνα πυρῆνα, εἰς τὴν πηγὴν ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐκπορεύονται. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ πηγὴ εἶναι
ἡ πίστις τοῦ Ἐθνικισμοῦ. Ἡ ἰδεολογία εἶναι ἡ ἀνάλυσις, ἡ πίστις εἶναι ἡ σύνθεσις τοῦ
Ἐθνικισμοῦ. Τὴν πίστιν αὐτὴν τοῦ Ἐθνικισμοῦ θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς ἐκθέσω συ-
ντόμως ἐνταῦθα. 
Ὁ Ἐθνικισμὸς ὡς πολιτικὴ κοσμοθεωρία εἶναι  γέννημα μεταπολεμικόν.  Ἐγεννήθη
καὶ ἀνεπτύχθη εἰς τὰς χώρας ἐκείνας, ὅπου ἡ κομμουνιστικὴ ἐπιβολὴ καὶ ἡ κοινοβου-
λευτικὴ παραλυσία ἐκινδύνευον νὰ φέρουν τὴν πλήρη τῶν πάντων διάλυσιν. 
Κράτος δὲν ὑπῆρχε, διότι εἶχε καταστῇ εἶδος ποδοσφαίρου τὸ ὁποῖον διαδοχικῶς πε-
ριέρχεται εἰς τοὺς παίκτας τῶν ἀντιθέτων ὁμάδων. 
Κοινωνία δὲν ὑπῆρχε, διότι αἱ κρατοῦσαι ἀντιλήψεις περὶ τοῦ ὀρθοῦ καὶ τοῦ πρέπο-
ντος ἀρυόμεναι τὸ κῦρος των ἀπὸ τὰς ἑκάστοτε ἰσχυούσας ἀντιλήψεις τοῦ Κράτους
ὑφίσταντο τὰς ἐπιρροὰς τῆς πολιτικῆς. 
Ἐπὶ πλέον ἡ συνεχὴς ἀβεβαιότης περὶ τῆς αὔριον καὶ ἡ διαρκὴς ἀπειλὴ κατὰ τῶν
οἰκονομικῶν βάσεων τῆς  κοινωνίας  παρέλυε  τὸν  ῥυθμὸν  τῆς  ἐθνικῆς  οἰκονομίας.
Φρόνημα δὲν ὑπῆρχε, διότι ἐλλειπούσης μιᾶς γενικῆς κοσμοθεωρίας ἐχούσης ἀνώτε-
ρον κῦρος ἔναντι τῶν ἀτομικῶν, ἕκαστος ἠκολούθει τὸν ἴδιόν του δρόμον βάσει τοῦ
ἰδίου συμφέροντος καὶ τῆς ἰδίας ἀντιλήψεως. 
Ἡ λατρεία τοῦ Πλούτου καὶ ὁ Ἡδονισμὸς καθίστατο ἡ μόνη πραγματικῶς ἄρχουσα
θρησκεία. 
Ἀπὸ τὴν ἀπελπισίαν αὐτὴν τῆς πλήρους οἰκονομικῆς καὶ ἠθικῆς ἀπαθλιώσεως ἐξεπή-
γασεν ὁ Ἐθνικισμός. 
Καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν προέλευσίν του ἐξηγεῖται τὸ μέγιστον μέρος τῆς ψυχοσυνθέσεως
αὐτοῦ. 
Γέννημα τῆς ἐσχάτης ἀπελπισίας καὶ τῆς ὑπερτάτης ἀποφασιστικότητος μιᾶς δρακὸς
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔκλεισαν μέσα εἰς τὴν ψυχήν των τὴν ἰδέαν τοῦ Ἔθνους. Αὐτὸ
εἶναι ὁ Ἐθνικισμός. 
Καὶ δι’ αὐτὸ ἀκριβῶς διακρίνεται ριζικῶς ὁ Ἐθνικισμὸς ἀπὸ τὰς ἄλλας πολιτικὰς κα-
τευθύνσεις  αἱ  ὁποῖαι  εἶναι  εἴτε  ρωμαντικὰ  κατασκευάσματα,  μακρὰν  τοῦ κόσμου
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εὑρισκομένων ἐπιστημόνων, εἴτε ἀπόρροια ἐπιδιώξεως ἀτομικῶν ἤ ὁμαδικῶν συμφε-
ρόντων. Ὅλαι αἱ ἄλλαι πολιτικαὶ κατευθύνσεις ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχωνται
εἶναι μερικαί, δὲν ἀγκαλιάζουν καὶ δὲν θέτουν ἐπὶ τάπητος ὁλόκληρον τὴν ζωὴν καὶ
ὑπόστασιν τοῦ ἀνθρώπου. Μόνος ὁ Ἐθνικισμὸς εἶναι ὁλοκληρωτικός.
Ὁλοκληρωτισμὸς καὶ ὁλοκληρωτικὸν κράτος δὲν σημαίνει μόνον, ὅτι τὸ Κράτος τοῦ
τύπου αὐτοῦ δὲν ἀφήνει καμμίαν πλευρὰν τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἄθικτον, δὲν σημαί-
νει μόνον, ὅτι ὅλαι αἱ ἄλλαι περιοχαὶ τοῦ πνεύματος καὶ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ὀφεί-
λουν νὰ ὑπάγωνται καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν θετικῶς τὴν ἐθνικιστικὴν ἰδέαν τοῦ Κράτους,
ἀλλὰ σημαίνει καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμη: 
Ὅτι οἱ φορεῖς τῆς ἰδέας αὐτῆς, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἴτε ὡς ἀρχηγοί, εἴτε ὡς στελέχη, εἴτε
ὡς ὀπαδοὶ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἰδέαν αὐτήν, ἔχουν θέσει ὁλόκληρον τὴν ζωήν των, εἰς τὴν
διάθεσιν τῆς Ἰδέας. 
Εἰς τὴν ἐθνικιστικὴν στρατιὰν δὲν δύναται νὰ καταλέγονται ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐκτὸς
τοῦ  μοναδικοῦ  αὐτῶν  βιώματος  τρέφουν  καὶ  ἄλλας  ἐπιδιώξεις.  Τοιουτοτρόπως  ὁ
Ἐθνικισμὸς ἐπαναφέρει εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἀπὸ τὰ τρίσβαθα τοῦ κόσμου τῆς ψυχῆς
ἕν στοιχεῖον ξένον πρὸς τὴν νοοτροπίαν τῆς ἐποχῆς μας: τὴν τραγικότητα. Διότι τρα-
γικότης τότε μόνον γεννᾶται καὶ ὑπάρχει, ὅταν τίθεται εἰς ἴσην μοῖραν μία πρᾶξις ἤ
μίαν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν. 
Ἀπὸ  τὸν  ὁλοκληρωτισμὸν καὶ  τὴν  τραγικότητα τοῦ  Ἐθνικισμοῦ  ἐξηγεῖται  καὶ  ἡ
ἀφάνταστος καὶ καταπληκτικὴ δύναμις, ἡ ὁποία ἐνυπάρχει εἰς αὐτόν καὶ τὴν ὁποίαν
δὲν δύνανται οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἰδέας νὰ ἐννοήσουν. 
Ἕν ἄλλο στοιχεῖον τοῦ Ἐθνικισμοῦ τὸ ὁποῖον τὸν κάνει νὰ διαφέρῃ ἀπὸ τὰς ἄλλας
πολιτικὰς κατευθύνσεις  εἶναι  ἡ  πίστις ἡ  ὁποία κυριαρχεῖ  ἐν αὐτῷ.  Ἡ πίστις εἶναι
ἀσφαλῶς, ἀναγκαῖον στοιχεῖον πάσης πολιτικῆς δράσεως, καὶ ἐνεργείας. Εἰς οὐδὲν
ὅμως ἄλλο πολιτικὸν σύστημα παρέχεται εἰς τὴν πίστιν, τόσον πρωτεύουσα θέσις,
καὶ τόσος χῶρος, ὅσον εἰς τὸν ἐθνικισμόν. 
Ὁ Ἐθνικισμός, ὅπως κάθε πολιτικὴ κοσμοθεωρία ἔχει τὸ λογικόν του καὶ διανοητι-
κόν του μέρος,  ἀφοῦ ἐπιδιώκει  σκοποὺς καὶ  χρησιμοποιεῖ  μέσα διὰ τὴν ἐπίτευξιν
αὐτῶν. Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον προέχει εἰς τὸν Ἐθνικισμόν, εἶναι  ἡ πίστις εἰς μίαν
Ἰδέαν. Δι’ αὐτὸ προκειμένου περὶ ἐθνικιστικῶν ἐπιδιώξεων καὶ ἀξιώσεων, δὲν χωρεῖ
οὔτε συζήτησις οὔτε ἐπιλογή, οὔτε ἀπόρριψις τῶν μὲν καὶ ἀποδοχὴ τῶν δέ. Ἤ δε-
χθῶμεν ὅλας τὰς ἀξιώσεις τοῦ Ἐθνικισμοῦ ἤ θὰ τὰς ἀπορρίψωμεν ὅλας. Διότι οὐσια-
στικῶς δὲν ἀποδεχόμεθα ὡρισμένας ἀπαιτήσεις στηριζόμενοι εἰς τὴν λογικήν μας,
ἀλλὰ λατρεύομεν μίαν ἀρχὴν ἥν ἀποδεχόμεθα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας. Ἡ
πίστις λοιπὸν ἀποτελεῖ τὸ πρωταρχικὸν στοιχεῖον τοῦ Ἐθνικισμοῦ. Αὐτὴν τὴν πίστιν
ἐπὶ τὴν ἐθνικιστικὴν Ἰδέαν ἧς φορεὺς κατ’ ἀρχὰς εἶναι ὁ ἀρχηγὸς καὶ ἥτις μεταδίδε-
ται κατόπιν εἰς τὸν μικρὸν κύκλον τῶν ἀμέσων συνεργατῶν του διὰ νὰ καταλάβῃ
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διαδοχικῶς καὶ κυματοειδῶς ὁλόκληρον σχεδὸν τόν λαὸν δυνάμεθα νὰ παραβάλωμεν
πρὸς ἱερὰν κυριολεκτικῶς μανίαν. Καὶ πράγματι ὁ ἐθνικισμὸς ἀποτελεῖ ὑπὸ τὴν ἔν-
νοιαν  αὐτὴν  μοναδικὴν  ἀναβίωσιν  θρησκευτικοῦ  φαινομένου  καὶ  θρησκευτικοῦ
αἰσθήματος, ὁμοίαν πρὸς ἐκείνας αἵτινες παρατηροῦνται μόνον κατὰ τὴν γέννησιν
τῶν θρησκειῶν. Ἡ δύναμις ἡ πρωτοφανὴς καὶ καταπληκτικὴ ἥν περικλείουν τὰ ἐθνι-
κιστικὰ καθεστῶτα ὀφείλεται μόνον καὶ μόνον εἰς τὴν πίστιν αὐτήν. 
Τὸ καθεστὼς τῆς 4ης Αὐγούστου κατώρθωσε νὰ σώσῃ τὴν χώραν μας ἀπὸ τὸν βάρα-
θρον ὅπου τὸ ὤθει ἡ παράνομος συμμαχία τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ ἀφηνιάσαντος
δημοκρατισμοῦ.
Ὁ Ἀρχηγός του ὕψωσε θαρραλέως ἐδῶ τὴν σημαίαν τοῦ ἐθνικισμοῦ. Ἀπὸ τὴν ἐπερ-
χομένην ὅμως γενεὰν ἐξαρτᾶται αὐτὴν τὴν σημαίαν τὴν ὁποίαν ὕψωσεν ὁ κυβερνήτης
νὰ τὴν κρατήσῃ ὑψηλά, νὰ τὴν τιμήσῃ καὶ νὰ τῆς ἐπιτρέψῃ νὰ ἐκτυλίξῃ ὅλας τάς πτυ-
χὰς καὶ νὰ δείξῃ ὅλον της τὸ μεγαλεῖον. 
Νέοι Ἕλληνες, ἀπό σᾶς ἐξαρτᾶται νὰ δώσητε τὴν πλήρη νίκην εἰς τήν σημαίαν τοῦ
Ἐθνικισμοῦ. 

Δημήτριος Βεζανῆς 

περιοδικὸν «Νέα Πολιτική», Φεβρουάριος 1940, περίοδος Β΄, ἔτος Δ΄, τεύχος 2, σ.
127-133
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