
'Α γ ία ς  Σοφίας 6,
152 36 Ν έα  Π εντέλη .

ΧΡΗΏΌΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ν Ζ

Πρωθυπουργόν
Κόμον Κ Ω Σ Τ Α Ν  Σ Η Μ ΙΤ Η Ν ,
Αναγνωστοποόλου 10,
106 73 Α Θ Η Ν Α Σ .



ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Νέα Πεντέλη, 30η Ιουνίου 1998.

'Ο τέως Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κύριος Χρηστός Α. 
Σαρτζετάκης προέβη εις την άκόλουθον δήλωσιν :

« Καθυστερημένως έπληροφορήθην, άπό δημοσίευμα προ τριημέρου 
ήμερησίας άπογευμαπνής έφημερίδος των ’ Αθηνών, οτι τό υπό τού κυβερνώντος 
κόμματος προσφάτως έκδοθέν περιοδικόν «ΕΚΦΡΑΣΗ», εις τό τεύχος του Μαΐου 
έ.έ., άσχολούμενον μέ φερομένας ώς διατυπωθείσας υπό τού νεοεκλεγέντος 
'Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών και πόσης Ελλάδος Κυρίου Χριστοδούλου θέσεις περί 
τής εξωτερικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, άποδοκιμάζον αυτός, επιλέγει κατά 
λέξιν : «"Ας έλπίσουμε, οτι πρόκειται γιά μεμονωμένο φαινόμενο, γιατί διαφορετικά 
ό κίνδυνος ... σαρτζετακισμού ελλοχεύει» !

Αιδώς ’Αργείοι ! Διότι πράγματι μόνον ή λέξις έ ν τ ρ ο π ή 
ταιριάζει εις την χλευαστική αυτή τοποθέτησι έναντι μου ενός έπισήιτου περιοδικού 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., δηλαδή αυτού τού κόμματος, πού, χωρίς νά τό ζητήσω, μέ 
έπεστράτευσε τό 1985 διά την Προεδρίαν τής Δημοκρατίας, προκειμένου νά βγή 
άπό τά αδιέξοδά του και νά κερδίση άκολούθως τις έκλογές τού Ιουνίου 1985. 
Έπΐ τέλους, άς συμφωνήσουν μεταξύ τους γιά βασικές έπιλογές τού 
κομματικού γενάρχου των Άνδρέα  Παπανδρέου, επομένως και εις τάς 
περί έμοΰ κρίσεις των ο/ σημερινοί προύχοντες τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιά νά 
μην έμφανίζουν τώρα τό δημοκρατικό αυτό κόμμα σαν ένα καταγέλαστο 
σκορποχώρι ! ’ Αφού και σχετικώς προσφάτως, ώς «έπιτυχημένη» ¿χαρακτήρισε 
την επιλογή μου ώς Προέδρου τής Δημοκρατίας (καί) ό κυβερνητικός έκπρόσωπος 
τής σημερινής Κυβερνήσεως Κύριος Ρέππας, είς δηλώσεις του προς δημοσιο
γράφους. Α λλά  καί ό σημερινός Πρωθυπουονός καί Πρόεδρος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Κύριος Κωνσταντίνος Σημίτης σε Ιδιόχειρη άφιέρωσι βιβλίου του την 9.5.1989, 
έπΐ τών ήμερων τής Προεδρίας μου, άνεγνώριζε, κατά λέξιν, ότι, « δείχνω τό 
σωστό τρόπο εφαρμογής των θεσμών καί συμβάλλω έτσι άποφασιστικά 
στην έκσυγχρονιστική λειτουργία τους», τά ίδια δέ έπανέλαβε καί μετά την 
λήξι τής Προεδρικής μου θητείας σε μεταδοθεΐσα συνέντευξί του προς την 
δημοσιογράφο Μαρία Ρεζάν.- "Ας σιωπήσουν λοιπόν οί εις βάρος μου 
άσχημονούντες. ’ Εκτός έάν μέ τά λεγόμενό των επιθυμούν, νά άποδοκιμάζουν 
έμμέσως τίς περί έμού, υπέρ τής έπιλογής μου καί εν συνεχείςι τής πολιτείας μου 
ώς Προέδρου τής Δημοκρατίας, έκτιμήσεις τού ίδρυτού, άλλα καί τού σημερινού 
Προέδρου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.-

Βεβαίως, σε έποχές διανοητικής έκπτώσεως, ηθικής παρακμής και 
ιδεολογικής τρομοκρατίας ό καθείς ήμπορεϊ νά λέγη καί νά γράφη δ,τι θέλει. Θά 
σημειώσω μόνον διά τούς άνιστορήτους, ότι μέ τον έθνικόν πολιτικόν μου 
λόγον, ήδη άπό τών πρώτων ημερών τής παρουσίας μου είς τήν 
Προεδρίαν τής Δημοκρατίας, έξέφρασα -  όπως καί έξακολουθώ νά 
έκφράζω -  τίς ιδεολογικές σταθερές, πού καθ' όλον του τον βίον 
τόσων χιλιετηρίδων ήκολούθησεν άναλλοιώτως ό 'Ελληνισμός καί χάρις 
στις όποιες καί μόνον κατώρθωσε καί νά μεγαλουργήση κατά τρόπον μοναδικόν 
εις τήν παγκόσμιον Ιστορίαν, άλλά καί εις χρόνους χαλεπούς νά διασωθή καί 
έπιβιώση. 'Άλλωστε έτσι ¿ξεπλήρωνα καί τήν ύπόσχεσίν μου, δταν έπανειλημμένως 
παρεκλήθην νά αποδεχθώ τήν υποψηφιότητά μου διά τό ανώτατον τής Πολιτείας 
άξίωμα, ότι θά υπηρετούσα άποκλειστικώς καί μόνον «τό Έθνος καί τήν 
Δημοκρατίαν», κανένα δέ κομματικόν συμφέρον. Επομένως δέν διεξεδί- 
κησα, ούτε διεκδικώ πατρότητα γιά καινούργιους έθνικούς μας προσανατολισμούς, 
άφοΰ μόνον υπέρ τών δοκιμασμένων παραδοσιακών ήγωνίσθην καί άγωνίζομαι, 
ώστε άκόμη ούτε καί άνοηταίνοντες κονδυλοφόροι νά μή ήμπορούν νά ομιλούν 
περί «σαρτζετακισμού» καί μάλιστα έπικινδύνου !

Προς τούς λέγοντας όμως ή γράφοντας αύτά, άλλά καί τούς 
κομματικούς ύπευθύνους τού περιοδικού, άφού αύτό κυκλοφορεί ώς όργανον τού 
κυβερνώντος κόμματος, θά ήθελα άπλώς νά ύπομνήσω ώρισμένας στοιχειώδεις 
άληθείας :
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Πρώτον, ότι ή έπισήμανσις μιας αυτονοήτου άληθείας, χοϋ καταδήλου 
γεγονότος, ότι είμαστε «έθνος ανάδελφον», πού πράγματι πρώτος εις τό 
πολιτικόν μας στερέωμα διετύπωσα, και μάλιστα κατά τό πρώτον δεκαήμερον τής 
Προεδρικής μου θητείας, διά νά γίνη έκτοτε κτήμα ολοκλήρου τού Ελληνικού 
λαού καί τού 'Ελληνισμού γενικώτερον, έχρησιμοποιήθη κατόπιν δημοσίως καί από 
τον Ιδρυτήν τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άνδρέαν Παπανδρέου, με ρητή μάλιστα άναφορά εις τό 
πρόσωπό μου. "Οπως άλλωστε ό ϊδιος Άνδρέας Παπανδρέου δημοσίως άνεννώ- 
ρισε, καί ή νίκη τού κόιιιιατός του κατά τάς έκλονάς τού Ιουνίου 1985, πού τού 
έδωσε την δευτέραν τετραετίαν διακυβερνήσεως τής χώρας, ώφείλετο εις την 
έπηυχίαν τής έπιλονής έμοϋ ώς Προέδρου τής Δημοκρατίας. Διαπίστωσις, εις την 
οποίαν προέβησαν καί άλλα κορυφαία στελέχη τού κόμματός του, άλλά καί αύτός ό 
τότε ’ Αρχηγός τής ’ Αξιωματικής ’ Αντιπολιτεύσεως καί μετέπειτα Πρωθυπουργός 
Κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Επομένως, δημοσίως καί άρμοδίως μόνον  
ώς επιτυχής ή επιλογή μου έχαρακτηρίσθη, ό δέ, κατά τήν ορολογίαν των 
άνοήτων, «σαρτζετακισμός» μόνον «έπικίνδυνος» δέν ήτο, αφού τό κόμμα τους 
ώφέλησε, κατά τήν δημοσίαν ομολογίαν καί του ¡δρυτού του.-

Δεύτεοον. ότι, τηρών άπαρενκλίτως τό Σύνταγμα καί χάριν τής ομαλής 
λειτουργίας τού Πολιτεύματος, έθετα προηγουμένως ύπ’ όψιν του 
Πρωθυπουργού όλα ανεξαιρέτως τά κείμενα των δημοσίων ομιλιών 
μου, δηλ. τών μηνυμάτων μου προς τον Ελληνικόν λαόν, με τήν άφορμή τών 
εθνικών μας έπετείων ή τής πρωτοχρονιάς, ή καί τών οίωνδήποτε άλλων ομιλιών 
μου, ώς κατά τάς έπισκέψεις ξένων ηγετών, κατά τάς περιοδείας μου ή κατά 
διάφορα εγκαίνια, κλπ. Καί μόνον μετ' έγκρισιν τού Πρωθυπουργού έξεφωνούντο 
οί λόγοι μου αυτοί. Πρέπει βεβαίως νά σημειώσω, ότι ούδέποτε συνέβη νά άντιλέξη 
ό Πρωθυπουρνός εις οίανδήποτε ομιλίαν υου ή νά έκφράση άντιρρήσεις διά τό 
περιεχόιιενον ή έστω σηιιείον αύτής. Τουναντίον πάντοτε τάς ένέκρινεν όλας, 
ώς τάς ειχον έγώ προσωηικώς διατυπώσει. Αύτό σημαίνει, ότι συνεφώνει 
προς τό περιεχόμενόν των, άφού διαφορετικά θά εΐχεν, υποθέτω, τό θάρρος νά 
διατυπώσρ τάς άντιρρήσεις του, όπως συνταγματικώς εδικαιούτο.- Επομένως, όσοι 
συμπλεγμαστικοί ήνωχλούντο καί ένοχλούνται άπό τον εθνικόν πολιτικόν μου 
λόγον τής περιόδου τής Προεδρίας μου, θά πρέπει νά στρέφουν τά πυρά των καί 
κατά τού, ύπ’ αυτών τόσον άνυμνουμένου, ’ Αρχηγού των, συνεργήσαντος διά τής 
μή έναντιώσεώς του εις τήν έκφοράν του.-Έκτός πάλιν έάν καί έπί τού σημείου 
αύτού επιδιώκουν, νά άποδοκιμάζουν εμμέσως τον ιδρυτήν τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 
κομματικόν των γενάρχην !...

«Σαρτζετακισμός», λοιπόν, καί μάλιστα «έπικίνδυνος» διά τήν Κυβέρνη- 
σιν, εις τό πεδίον τού πολιτικού μου λόγου δέν υπήρξε. ’ Αλλά ίσως οί ούτως 
άνοηταίνοντες ύποδηλούν έτσι τό γεγονός, ότι άρκετές φορές ήρνήθην τήν 
υπογραφήν αντισυνταγματικών διαταγμάτων ή και Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου μέχρι τής διατυπώσεώς των κατά τρόπον σύννομον και 
συνταγματικόν. Όμως αύτό ένένετο πάντοτε άθορύβοχ, χωρίς νά διασαλπίζεται, 
άρκετές μάλιστα φορές καί μέ προσωπικήν μου ένασχόλησιν καί εις αύτήν τήν 
δακτυλογράφησιν τών ύποδείξεών μου, τό τελευταίου διά νά τηρηθή άπόλυτος 
έναντι πάντων μυστικότης καί μή έκτεθή ή Κυβέρνησις έκ τών άνπρρήσεών μου εις 
αντισυνταγματικός ή έκνόμους άποπείρας της. Άπετέλει άλλωστε άπλήν 
συμμόρφωσίν μου προς τό ΐσχΰον Σύνταγμα καί μή άθέτησιν τού 
δοθέντος όρκου μου περί τής άκριβούς τηρήοεώς του. Τά άπλούστατα καί 
αυτονόητα αύτά μόνον έθελόδουλοι καί δουλόφρονες έπιμένουν νά άγνοούν. Καί 
νά θέλουν έτσι τον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας άπλούν καί άνεπιφύλακτον 
υπηρέτην κομματικών έπιδιώξεων, δηλαδή άπλήν, κατ’ εικόνα καί όμοίωσίν των, 
θεραπαινίδα τών έπιθυμιών τού ’ Αρχηγού των !...

"Ας σημειώσω άκόμη, ότι ή πολιτεία μου ώς Προέδρου τής 
Δημοκρατίας έτυχε τής καθολικής άναγνωρίσεώς της ώς άψογου 
δημοσίως άπό όλους τούς (τότε) Αρχηγούς τών πολιτικών κομμάτων 
(Παπανδρέου, Μητσοτάκην, Φλωράκην). Αλλά καί άπό τόν Ελληνικόν  
λαόν, ή πλειονοψηφία τού οποίου, καί μάλιστα χωριστά τών οπαδών κάθε
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κόμματος (και αυτό συνέβαινε μόνον ώς προς έμέ ), και διεδήλωσε την προς τό 
πρόσωπόν μου ποοτίυησιν, όπως έδειξαν δημοσιευθεΐσαι ολίγον χρόνον προ της 
λήξεως τής Προεδρικής μου θητείας δημοσκοπήσεις..

Βεβαίως τά άντιθέτως λεγάμενα καί ή έπί τού προκειμένου έναντίον μου 
καταφορά δέν έμφανίζονται τώρα για πρώτη φορά Είναι άναμάσημα παλαιοτέρων 
εις βάρος μου χυδαιολογιών, μέ την κατά σύστημα έπίκλησιν παντελώς ψευδών καί 
καθ’ ολοκληρίαν χαλκευμένων πραγμάτων ώς δήθεν «γεγονότων», δηλαδή 
ενορχηστρωμένων έπιθέσεων, πού είχαν καί έχουν πάντοτε τις ευτελείς των 
σκοπιμότητες. Πρωτίστως, μεταξύ άλλων, προς (αποπροσανατολισμόν τής κοινής 
γνώμης ή και δικαιολόγησιν τής παραλείψεως ένδεδειγμένων ή έπιβολής 
αντιλαϊκών μέτρων ή κα'ι άλλων έπιλογών, σαφώς αντικειμένων προς τις 
προσδοκίες τής πλειονοψηφίας τού Ελληνικού λαού, δηλαδή τών πράγματι 
δημοκρατικώς σκεπτομένων Ελλήνων, μέ τό πρόσχημα τής δήθεν διακωλυτικής εις 
τό κυβερνητικόν έργον Ιδικής μου παρουσίας εις την Προεδρίαν τής Δημοκρατίας. 
Όμως τέτοια ψεύδη καί τέτοιες κατάπτυστες μεθοδεύσεις ένώπιον τής 'Ιστορίας 
ουδέποτε εύδοκιμοϋν.

Ά ς  έγκαταλείψουν λοιπόν κακεντρεχείς παραλληλισμούς καί αναφορές 
προς τό πρόσωπόν μου καί την πολιτείαν μου ώς Προέδρου τής Δημοκρατίας όσοι 
σχολιάζουν τίς δηλώσεις καί την πολιτείαν τού νέου "Αρχιεπισκόπου. Καί έν 
σχέσει προς τον τελευταϊον αυτόν, άς διερωτηθούν : Μήπως ό λόγος του 
"Αρχιεπισκόπου, ό οποίος όντως έχει θερμοτάτην άπήχησιν εις την 
παμμεγίστην πλειονοψηφίαν τον Ελληνικόν λαόν, οφείλεται εις την 
άννηαρξίαν ακριβώς τοιούτου λόνου έκ μέρους τών πολιτικών μας τανών, τών 
σοβαρών τουλάχιστον. Διότι είναι κοινωνιολογικώς δεδομένον, ότι ή πορεία μιας 
εθνικής κοινότητος δέν ήμπορεϊ νά χωρήοη μέ ιδεολογικά κενά. Καί 
την ιδεολογικήν πληρότητα συνιστούν άκριβώς τό έθνικόν παρελθόν και οί 
έθνικές παραδόσεις, χωρίς τά οποία σήμερα δέν θά ύπήρχαμε ώς ιδιαίτερον 
έθνικόν σύνολον. ’Εάν παρόμοιος λόγος έξεφέρετο άπό πολιτικούς ταγούς, τότε ό 
περί αυτών τού "Αρχιεπισκόπου θά παρίστατο πράγματι έξωθεσμικός και περιττός. 
Ά λ λ ’ ή Ορθόδοξος Εκκλησία μας, κατά παράδοσιν αιώνων ήδη, άναλαμ- 
βάνει ή άνακτρ τον έθναρχικόν της ρόλον, έπομένως έκφέρει και πέρα τών 
στενώς έκκλησιαστικών θεμάτων λόγον, όταν ή πολιτική έξονσία έκλείπμ, 
όπως εις περιόδους ξένων κατακτήσεων. Μήπως λοιπόν τό φαινόμενον αύτό, διά 
την ταύτότητα τού λόγου, δηλαδή τήν ζωτικήν διά την πορείαν τής έθνικής μας 
κοινότητος ανάγκην ιδεολογικής πληρότητος, έμπνεομένης άπό τό έθνικόν 
μας παρελθόν καί τίς έθνικές μας παραδόσεις, άναφαίνεται καί τώρα, πού ή 
πολιτική έξονσία άδρανεΐ καί ό άληθινός πολιτικός λόγος, αυτός δηλαδή 
πού αρθρώνεται προς ύπηρέτησιν πρωτίστως τών έθνικών μας συμφερόντων, είναι 
εις τήν ούσίαν του άννπαρκτος ;

’ Αλλά φαίνεται, ότι θέλει καμμιά φορά άρετήν καί τόλμην ή 
άναγνώρισις καί προφανεστάτων άληθειών !...»,-

Ή  ’ Ιδιαιτέρα Γραμματεύς,

Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη


