
Ο Ελληνισμός παράγει Έλληνες 

                Θα ξεκινήσω με την φράση του Ισοκράτη ο οποίος δηλώνει: «Τοσούτον δ’ 

απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ’ 

οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι και το των Ελλήνων όνομα 

πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας 

καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας». 

Σε μια ελεύθερη απόδοση: Απόδοση: «Τόσο πολύ λοιπόν άφησε πίσω η πόλη μας 

τους υπολοίπους ανθρώπους, στην σοφία και στον λόγο, ώστε οι μαθητές της 

δάσκαλοι των άλλων έγιναν και κατόρθωσε (η πολιτεία μας) το όνομα των Ελλήνων 

να μη αναφέρεται στην καταγωγή αλλά στην παιδεία που έχουν, και περισσότερο να 

καλείται Έλληνας αυτός που μετέχει στην δικής μας παιδεία (της Αθηναϊκής) παρά 

αυτός που έχει κοινή φυλετική καταγωγή». 

               Αν και πιθανόν ο Ισοκράτης ομιλούσε και προασπιζόταν κυρίως την 

Αθηναική και όχι τόσο την εν γένει ελληνική παιδεία, αυτή η ιδέα σήμερα εκλείπει από 

τις συνειδήσεις μας. Λόγω έλλειψης, ακόμα, της έννοιας του πανελλαδισμού και της 

ενιαίας εθνοτικής οντότητας για χάριν του θεσμού των πόλεων-κρατών, μπορεί με 

αναχρονισμό να γίνει μια αναγωγή των ιδεών εφόσων μιλάμε για παράλληλες 

ιδεολογικοπολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις σε διαφορετικά πλαίσια. Ωστόσο, η ιδέα 

είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, η συμμετοχή στην ελληνική παιδεία παράγει Έλληνες, 

λέει ο Ισοκράτης. Εμείς, όμως, σήμερα δεν έχουμε την ίδια άποψη. Θεωρούμε Έλληνα 

αυτόν που γεννιέται από Έλληνες γονείς στην Ελλάδα και λιγότερο βέβαια αυτούς που 

γεννιούνται στο εξωτερικό από απόδημους Έλληνες. 

               Επίσης, θεωρούμε ως Ελληνισμό μονάχα όσους Έλληνες περιλαμβάνονται 

εντός των ελληνικών συνόρων. Έτσι αναπτύχθηκαν οι νέες έννοιες όπως ο 

βορειοηπειρώτης-αλβανός, ο πόντιος-ρωσοπόντιος, ο Πομάκος-τούρκος, ο Κύπριος-

μη Ελληνας, πόντιοι-τούρκοι, οι τουρκοποιημένοι τουρκοκύπριοι. Όλα τα 

προαναφερθέντα είναι εντελώς ανύπαρκτα και λανθασμένα. Έχουμε αποκλείσει τους 

ανθρώπους αυτούς από την ελληνική παιδεία και αυτοί καλούνται να αποδείξουν ότι 

είναι Έλληνες. Αν όμως τους κοιτάζουμε ώς ξένους, θα καταλάβουμε ότι είναι 

Έλληνες.  

Όπως λέει ο τίτλος, ο ελληνισμός παράγει Έλληνες και όχι το ανάποδο. Η λέξη 

ελληνισμός είναι μάλλον εκ των ελαχίστων λέξεων στο γλωσσολογικό σχήμα που 

θεωρούμε ότι έννοιες του σχήματος αυτού έχουν πάντα αρνητική σημασία και αυτό 

φαίνεται από την κατάληξη -ισμός. Η ιδέα αυτή είναι αυθαίρετη και αίολη και «έωλη». 

              Ο Νίκος Λυγερός, από τον οποίο δανείστηκα και τον τίτλο του άρθρου, 

χαρακτήρισε τον Ελληνισμό ώς δώρο του χρόνου. Ένας λαός μικρός πάντα σε αριθμό, 

αλλά τόσο μεγάλος σε πολιτισμό. Εκεί που άλλοι σπουδαίοι λαοί (σχεδόν) 

αφανίστηκαν π.χ. Καρχηδόνιοι, Χετταίοι, Χαλδαίοι, Μάγια, Ολμέκοι, Ίνκας, Σουμέριοι 

κ.ά., οι Έλληνες υπάρχουν ακόμα, πιο πολλοί από ποτέ, πιο συγκροτημένοι από ποτέ. 

Κι όμως αγωνίζονται να μας πείσουν ότι είμαστε κάτοικοι της Ψωροκώσταινας, 

τυχάρπαστοι δυτικοποιημένοι ανατολίτες, φτωχοί, ανοργάνωτοι, απολίτιστοι και άλλα 

πολλά. Όχι, είμαστε ο Σι-Λα, ο άλλος μεγάλος πολιτισμός, όπως μας αποκαλούν οι 

Κινέζοι. 

             Ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα που σήμερα έχουν τα κράτη. Για το λόγο αυτό 

η ελληνική διασπορά έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα ως κράτος και τον 

Ελληνισμό εν γένει. Ο εκτός Ελλάδος ελληνισμός έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην 

Επανάσταση (Φιλική Εταιρεία, Μπουμπουλίνα, Υψηλάντης, νεότερη ελληνική 



διασπορά). Ο Ελληνισμός, που πάντα θεωρείται και από τους ίδιους τους Έλληνες ως 

εκφυλισμένος, έχει ταυτοποιηθεί με την ελευθερία ώστε να γίνει και ΄συνθημα ζώης και 

όρκος θανάτου. Η έννοια της ελευθερίας, μπήκε ώς σύμβολο στης σημαία. Συνιστά 

έννοια θεμελιακή και οικουμενική εκφράζοντας παράλληλα και όλο τον δυτικό κόσμο, 

όπου ο τελευταίος σέβεται και ασπάζεται τα ελληνική ιδεώδη...Ο Ελληνισμός ως 

πολιτισμός (άλλη μια λέξη σε –ισμός που δεν έχει αρνητική έννοια!) δεν κατέκτησε 

τελικά μονάχα την Ρώμη... 

                Οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν μετά από 400 χρόνια και 500 σε πιο βόρειες 

περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Η χούντα των 

Συνταγματαρχών, του Μεταξά και του Παγκάλου δεν κράτησαν πολύ. Οι Βασιλείς από 

τον Όθωνα ως τον τέως Κωνσταντίνο, κρίθηκαν ανεπιθύμητοι έκτος του Γεωργίου Α’ 

μπορεί κανείς να πεί. Υπέστησαν γενοκτονίες, εθνικούς ακρωτηριασμούς, διωγμούς, 

εθνοκαθάρσεις, εσωτερικές δυσκολίες και διωγμούς (κύματα μετανάστευσης). Όρθιοι 

στέκουν στον 21ο αιώνα, παρά τις ριζωμένες κακουχίες.   

 

               Οι Έλληνες μετά από αιώνες τριβής με την τουρκοκρατία δεν κατάφεραν να 

ασπαστούν το φέσι και τον κανόνα του, δεν κατάφεραν να δεχτούν τον σουλτάνο και 

τα βιλαέτια του, τους πασάδες και τους ρεϊζ εφένδες του ή τον αγαρηνό και το βαρύ 

σπαθί του. Η τουρκική κατάκτηση δεν ανέτρεψε τη βάση των υπαρχουσών κοινωνικών 

και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των υποδούλων και κατακτητών, προσαρμόζει όμως 

αυτές τις ιδιομορφίες της Τουρκικής αντίληψης για την εκμετάλλευση των εκτάσεων 

που περιήλθαν στην κατοχή της από τους Φράγκους οι οποίες κατά τον Τουρκικό νόμο 

ανήκαν πλέον στο τουρκικό κράτος.  

 

             Με το πέρας της τουρκιάς, και όταν σε όλη την Ευρώπη η κορωνίδα των 

πολιτικών συστημάτων ήταν οι μοναρχίες και τα βασίλεια, οι Έλληνες παρότι 

εδέχτηκαν τον Όθωνα, σε σχεδόν δέκα χρόνια απαίτησαν κάτι εξωπραγματικό για τους 

Ευρωπαίους, το Σύνταγμα (Επανάστασις της 3ης Σεπτεμβρίου 1843). Η κίνηση αυτή 

απετέλεσε στάση διεκδίκησης ελευθερίας και δημοκρατίας, μία έννοια που είχε εκλείψει 

για 4 αιώνες. Κι όμως ήταν βαθειά χαραγμένο στην συνείδηση του λαού. 

              Οι άλλοι μας χρωστούν το παρελθόν τους, και εμείς τους χρωστούμε το 

μέλλον τους. Επιφορτιστήκαμε με το έργο να μετατρέψουμε τον Ελληνισμό σε 

Ουμανισμό, και το έργο ήλθε εις πέρας καλώς. Ο Ελληνισμός είναι ένα δώρο στην 

άνθρωπότητα, ένα δώρο του χρόνου, ένα πρότυπο αντίστασης στην φθορά του 

χρόνου, στην λόγχη του ξένου, στο μίσος της βαρβαρότητας. Όλες οι περασμένες 

καταστροφές δεν κατάφεραν να μας σκοτώσουν. Δεν γονατίσαμε, γιατί εμείς δεν 

θέλαμε να γονατίσουμε, όπως παρατηρεί ο Ρίτσος. Ο Θεός μας αγάπησε και ξόδεψε 

το μπλέ του και αυτό το μπλε έγινε σύμβολο δικό μας και του Θεού, όπως υπογραμμίζει 

ο Ελύτης. Ούτε οι Γερμανοί δεν τα έβγαλαν πέρα με μας, ούτε επί του Όθωνος, ούτε 

επί του Χίτλερ, ούτε επί της περιόδου της οικονομικής επιτήρησης. Οι Τούρκοι 400 

χρόνια το προσπαθούσαν, αλλά δεν το κατάφεραν. Προσπάθησαν να πνίξουν τους 

Πόντιους και τους Αρμένιους όμως δεν τα κατάφεραν, γιατί η ποντιακή λύρα 

(κεμεντζές) ακόμα εκεί στέκει για τα καλά. Ούτε όταν οι Άγγλοι μας πείνασαν, και μας 

έβαλαν σε εμφύλιο, δεν κατάφεραν να μας διαλύσουν. Παραδέχτηκαν δια στόματος 

Τσώρτσιλ, ότι μόνο οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. 

              Όλα αυτά ή και ένα μόνο από αυτά, θα μπορούσε να είχαν ξαποστείλει το 

Γένος. Όμως δεν έγινε. Ο Έλλην πιστεύει στην δημοκρατία, την ελευθερία, τον 

άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Οι Έλληνες είναι θεριά ανήμερα, που εν 



τη ενώσει, οι άλλοι τους φοβούνται, γι αυτό και μεθοδεύουν το μόνο όπλο που μπορεί 

να τους τσακίσει, την διχόνοια. Οι Έλληνες δεν είναι μίζεροι και γκρινιάρηδες, είναι 

λαός που θέλει να προσφέρει. Είναι λαός που δίνει και δεν παίρνει. Το φιλότιμο είναι 

η λέξη που τους χαρακτηρίζει και οι ξένοι συμφωνούν. Ως παιδιά του Προμηθέα, 

είμαστε αυτοί που πήραμε την φωτιά για να την δώσουμε, όχι για να την κρύψουμε. 

            Οφείλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις παιδευτικού περιεχομένου μνήμης και όχι 

ανάμνησης. Δεν πρέπει να λέμε οι αλησμόνητες πατρίδες, γιατί με τον τρόπο αυτό τις 

θεωρούμε ήδη χαμένες. Είναι απόδειξη ότι τα δώσαμε, ενώ μας τα πήρανε. 

Γιορτάζουμε την Επανάσταση η οποία έχει τελειώσει, όμως η απελευθέρωση συνεχίζει 

ακόμα. 

             To μέλλον διαγράφεται βάσει του παρελθόντος. Το μέλλον του παρελθόντος 

είναι δεδομένο αγνοούμενο αλλά όχι αγνοημένο. Ας διδάξουμε πάλι το μέλλον του 

παρελθόντος, με τα παλιά εργαλεία που έχουμε μάθει από τους ήρωες παππούδες 

μας και με αυτά τιμωρήσαμε τους Νενέκους και τους Εφιάλτες μας. Ο καθένας από 

μας είναι ελεύθερος να επιλέξει τον ήρωά του. Μυριάδες τα παραδείγματα της 

ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας. Με τον Κολοκοτρώνη ή τον Νενέκο; Με τον 

Λεωνίδα ή τον Εφιάλτη; Με την Αντιγόνη ή την Ισμήνη; Aς διαλέξει, λοιπόν, ο καθένας 

ό,τι πιστεύει ότι τον εκφράζει. Τούτος όλος ο κόσμος των ηρώων της ιστορίας και της 

λογοτεχνίας, αληθινοί και μή, είναι οι δάσκαλοι του Γένους. Υπογράφουν το ανάστημά 

μας και συγκροτούν την υπόστασή μας. Μας δείχνουν με τις πράξεις τους όντας νεκροί 

ήδη, τον δρόμο όταν εμείς τον χάνουμε. Τα γραμμένα και τα Άγραφα, είναι που 

γράφουν ιστορία, Κατσαντώνη μου. Άγραφα είναι το παράδειγμα προς μίμηση για 

εκείνους που θεωρούν ότι κάτι είναι χαμένο, Καραισκάκη μου. Ο Ελληνισμός είναι ιδέα 

μέσα από την οποία ανδρώθηκαν οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί σήμερα. 

 

Ηλίας Παπαδόπουλος  

====================================================== 

 

«Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις -εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κόκαλο, με 

το λουρί στο σβέρκο, να τη, πετιέται αποξαρχής κι αντρειεύει και θεριεύει και καμακώνει 

το θεριό με το καμάκι του ήλιου» 

Να είμαστε έτοιμοι. Κάθε ώρα είναι η δική μας ώρα!   

Αποφθέγματα του Γιάννη Ρίτσου 

 

Τότ' εσήκωνες το βλέμμα  

μες στα κλάματα θολό,  

και εις το ρούχο σου έσταζ' αίμα,  

πλήθος αίμα Ελληνικό  

...] 

Μοναχή το δρόμο επήρες,  

εξανάλθες μοναχή.  

Δεν είν' εύκολες οι θύρες,  

εάν η χρεία τες κρουταλεί. 

Από τον Ύμνο είς την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού 



 

 

«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,  

κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ι-ξηλείψη,  

κανένας, γιατί σιέπει την που τα 'ψη ο Θεός μου.  

Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει!»  

9η Ιουλίου 1821. του Κύπριου ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη 

 

«Κάθε Έλληνας που δεν παίρνει, ας είναι και μια φορά στη ζωή του, μια γενναία 

απόφαση, προδίνει τη ράτσα του.»  

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, του Νίκου Καζαντζάκη 

 

"Εμείς δε γονατίσαμε σκυφτοί  

τα πόδια να φιλήσουμε του δυνατού,  

σαν τα σκουλήκια που πατεί μας·  

μα για ν' αντισταθεί με το σπαθί,  

βρέθηκε σαν πολύ στοχαστική,  

και σαν πολύ ονειρόπλεχτη η ψυχή μας." 

Κ.Παλαμάς 

απόσπασμα 

Δωδεκάλογος του Γύφτου. 

 


