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Τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαιτέρως μετά την ένταξη της Ελ
λάδος στην Ευρωπαϊκή "Ενωση, προσφάτως δε με την ένταξη της 
στην Οικονομική Νομισματική "Ενωση, συνηθίσαμε να αποφαινόμα
στε οτι δεν μπορούμε να φαντασθούμε τήν Ελλάδα έκτος Ευρώπης, 
έστω κι αν είναι κοινή συνείδηση οτι ή χώρα μας οχι μόνο για 
λόγους γεωγραφικούς, αλλά καί για λόγους πού σχετίζονται μέ τον 
πολιτισμό της, τον ψυχισμό καί τήν νοοτροπία των κατοίκων της 
αιωρείται μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσης. 

Είναι ενδιαφέρον να περάσωμε από αυτή τήν παραδοχή στο αντί
στροφο ερώτημα: Είναι δυνατόν νά αναλογισθούμε τήν Ευρώπη 
χωρίς τήν Ελλάδα; "Οχι, βέβαια, εξ έπόψεως γεωγραφικής ή οικονο
μικής, άλλα καθαρά πολιτιστικής. Είναι γνωστό οτι Ελλάδα καί 
Ευρώπη έχουν κοινά σημεία, κοινές ρίζες, καθώς ή Ευρώπη καί ό 
ευρωπαϊκός πολιτισμός έχουν έπηρεασθή καίρια από τον άρχαϊο 
ελληνικό πολιτισμό καί τό άρχαϊο ελληνικό πνεύμα. Αυτό τό ελλη
νικό πνεύμα, ή ελληνική σκέψη καί αντίληψη για τήν ζωή καί τον 
άνθρωπο είναι τό κοινό συνεκτικό στοιχείο πού διατρέχει τήν ϊδια 
τήν ύπαρξη τής Ευρώπης καί σέ μεγάλο βαθμό αποτελεί τήν συνε
κτική ιδέα τού σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. 

Ή προσέγγιση αυτή καί ol σχετικές αναφορές γίνονται οχι μόνο 
άπό έμας τους "Ελληνες, άλλα είναι συνείδηση καί των υπολοίπων 

1. Εισήγηση στην Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών (Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 
2004). 
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Ευρωπαίων, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όσοι έχουν σχετική εμπει
ρία άπο την διαβίωση και την εργασία τους σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. "Οταν όμως εμείς οι "Ελληνες καταφεύγωμε σε ανάλογες 
επισημάνσεις, για να μη θεωρούνται αυτές αφορισμοί και κενά νοή
ματος αποφθέγματα, πρέπει να τις στηρίζωμε μέ επιχειρήματα. 
Ευτυχώς οι φιλόλογοι έχομε στην διάθεση μας αποδεικτικά στοι
χεία πού συχνά αντλούμε από μύθους μέ έντονο συμβολισμό, από 
ιστορικά τεκμήρια, συνεκτικά ονόματα και από επιβιώσεις στοιχεί
ων του παρελθόντος. "Ετσι τό θέμα Ελληνισμός και Ευρώπη, γιά 
νά γίνη κατανοητό ώς προς τήν συνεκτική σχέση τών δύο μεγεθών 
και εννοιών, απαιτεί αναδρομή στην μακραίωνη ιστορία άλλα και 
τον μύθο και χρειάζεται προσοχή, γιά νά προσδιορισθή τό ουσιώδες 
και νά αναδειχθούν οι διαχρονικές αξίες, πού επέδρασαν θεμελιακά, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν ύπαρξη της Ευρώπης 
και σχετίζονται μέ τήν Ελλάδα τού χθες, τού σήμερα καί, ας έλπί-
σωμε, και τού αύριο. 

Νά άρχίσωμε, λοιπόν, μέ τους μύθους και τά ονόματα. 
"Οπως γνωρίζουμε όλοι τό όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό και 

σημαίνει αυτήν πού έχει ευρύ βλέμμα, εύρεΐαν ώπα, αυτή πού μέ τά 
μεγάλα μάτια της αγκαλιάζει ευρύ χώρο. Ελληνικός είναι καί ο 
γνωστός μύθος πού συνδέεται μέ τήν Ευρώπη καί πού λέει ότι 
κάποτε ζούσε στην Φοινίκη, στά παράλια της ανατολικής Μεσο
γείου, μιά όμορφη κοπέλα πού τήν έλεγαν Ευρώπη. "Ενα πρωί 
ξύπνησε αναστατωμένη. Είχε δει στον ύπνο της πώς δύο γυναίκες, 
ή γη της 'Ασίας καί ή αντικρινή γη, τήν τραβούσαν καθεμιά προς 
τό μέρος της. Την επομένη ήμερα ή Ευρώπη βγήκε μέ τις φιλενά
δες της νά μαζέψουν λουλούδια. 'Από τον "Ολυμπο, ψηλά, τήν είδε 
ο Δίας καί μαγεύτηκε. Μεταμορφώθηκε σ' έναν πανέμορφο, δυνατό 
ταύρο και κατέβηκε στο λιβάδι όπου έπαιζαν τά κορίτσια. Πλησίασε 
ήρεμα τήν κοπέλα, χαμήλωσε καί τής έκανε νόημα ν' άνέβη στην 
ράχη του. Ή Ευρώπη ανέβηκε καί, στην στιγμή, ο ταύρος άρχισε 
νά τρέχη ξέφρενα. Πέρασαν τήν στεριά, όρμησαν πάνω άπό τήν 
θάλασσα κι έφτασαν στην Κρήτη. Καί τότε ó Δίας τής αποκάλυψε 
ποιος ήταν. Ή Ευρώπη, άπό τήν ένωση της μέ τον Δία, γέννησε 
τρεις γιους, πού τό όνομα τους έμελλε νά γίνη γνωστό στά πέρα
τα τού κόσμου: τον Μίνωα, βασιλιά τής Κνωσού, τον Σαρπηδόνα, 
βασιλιά τής Λυκίας, καί τον Ραδάμανθη, τον πιο σοφό καί γνω
στικό άνθρωπο τού καιρού του. 
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Ή αποκρυπτογράφηση τού μύθου δηλώνει την πρώτη νίκη των 
Ελλήνων κατά της 'Ασίας. Νίκη πού θα συνεχίση ο Θησέας, όταν 
θα φέρη από την χώρα των Αμαζόνων την Αντιόπη, ή οποία θα 
γίνη γυναίκα του. Ή νίκη κατά της "Ασίας θα κορυφωθή με την 
έκβαση της πρώτης πανελλήνιας εκστρατείας κατά της Τροίας, ή 
οποία έχει τήν σημασία άντιασιατικού αγώνα. Αυτή ή εκτίμηση δεν 
είναι σημερινή, άλλα του πρώτου ιστορικού, τού Ηροδότου 2 . Τον 
πρώτο αγώνα, με το πρόσχημα της αρπαγής της ωραίας Ελένης, 
περιγράφει ο "Όμηρος στην Ίλιάδα, έργο πού μαζί με τήν "Οδύσ
σεια αποτελεί τήν απαρχή της λογοτεχνίας όλης της ευρωπαϊκής 
γραμματείας και έχει μεταφρασθή σε όσες γλώσσες σχεδόν και ή 
"Αγία Γραφή. 

Ό αγώνας κατά της δεσποτικής 'Ασίας θα συνεχισθή αργότερα 
στον καθαρά ιστορικό χρόνο με τους Περσικούς πολέμους. Οι "Ελ
ληνες, 'Αθηναίοι, Σπαρτιάτες, Πλαταιείς και άλλοι, στον Μαρα
θώνα, τις Θερμοπύλες, τήν Σαλαμίνα, τις Πλαταιές, τό Αρτεμίσιο, 
δηλώνουν μόλις τον 5ο αιώνα π.Χ. τήν απόφαση τού ελληνικού 
πνεύματος νά ζήση ελεύθερο έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, ακόμη 
και αυτής της ζωής. 

Αυτός ο αγώνας θά γίνη ή βασική καταβολή τής Ευρώπης κατά 
τής βίας και τής σιδηρόφρακτης επιβολής. Γι' αυτό οι βρετανοί 
μαθητές τής βικτωριανής εποχής, όταν ρωτήθηκαν γιά τις σπουδαι
ότερες νίκες τού στρατού τής κραταιας τότε αγγλικής αυτοκρατο
ρίας, μνημόνευσαν πρώτα τις αρχαιοελληνικές νίκες κατά των 
Περσών3. Αυτή ή απάντηση ήρθε μετά τήν ακόλουθη τοποθέτηση τού 
μεγάλου άγγλου ποιητή Σέλλεϋ: "Τά θέσμιά μας, ό τρόπος τής σκέ
ψης μας, δλα είναι ελληνικά. Είμαστε όλοι "Έλληνες". Και στην 
Γαλλία ô Σατωμπριάν, όταν μαθαίνη τήν πτώση τού Μεσολογγίου 
στά χέρια των Τούρκων (τον 'Απρίλιο τού 1826), εκφράζει στον 
έλβετό φίλο του Ντυμάν τήν θλίψη του καί τελειώνει: "'Όσο γιά 
μένα είμαι, θά μείνω πάντα καί θά πεθάνω Έλληνας". Αυτά εΐναι 
μερικά μόνο δείγματα -γιατί μήν ξεχνάμε οτι υπάρχει τήν ϊδια 
περίοδο καί τό ισχυρότατο φιλελληνικό κίνημα- πού σηματοδοτούν 

2. Ήροδ., 1,3,2-4,16 (Τήν γαρ "Αοίηνκαί τά ένοικέοντα εθνεα βάρβαρα οίκηιοννται 
οι Πέρσαι, τήν δε Εύρώπην καί τό Έλληνικον ήγηνται κάχωρίσθαι). 

3. Έ . Γλυκατζή-Άρβελέρ, Ελληνισμός και Ευρώπη, έκδ. "Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 
'Αθήνα 1999, σ. 12 
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την διαμόρφωση κοινής συνείδησης του ευρωπαϊκού κόσμου, με 
αφορμή τόν αγώνα των Ελλήνων κατά της "Ασίας στον μϋθο και 
τήν πραγματικότητα, δηλαδή τήν ιστορία. 

Στον μϋθο ή εύρωασιατική μάχη υλοποιείται πάντα με τήν 
αρπαγή εμβληματικών γυναικών: ανέφερα τήν Ευρώπη, τήν 
'Αντιόπη και τήν Ελένη στον Τρωικό πόλεμο, να προσθέσω και τήν 
Μήδεια κατά τήν Αργοναυτική εκστρατεία, ή οποία βέβαια δέν 
άπήχθη, αλλά ακολούθησε εκούσια τόν 'Ιάσονα. Οι μύθοι προσδιο
ρίζουν έτσι τόν χώρο πού διεκδικεί ο ελληνικός κόσμος. Περιλαμ
βάνει τα παράλια του Α'ιγαίου, τήν ανατολική Μεσόγειο (τό δείχνει 
ó μύθος της Ευρώπης), τόν Εύξεινο Πόντο, με τό χρυσόμαλλο 
δέρας τών 'Αργοναυτών και τό βασίλειο τών 'Αμαζόνων με τόν 
Θησέα. Αυτός ο περίγυρος συμπίπτει με τα γεωγραφικά σύνορα της 
ηπείρου Ευρώπης, όπως τα καθόρισαν οι αρχαίοι γεωγράφοι και 
ιστορικοί, Στράβων, 'Ερατοσθένης καί λοιποί. 'Αλλά και πέρα από 
τους μύθους, αν δούμε τήν κινητικότητα τού ελληνικού κόσμου 
κατά τόν 7ο αιώνα π.Χ. με τόν αποικισμό, διαπιστώνομε οτι τόν 
ίδιο χώρο κάλυψαν οι άποικοι ξεκινώντας από τά παράλια της Μ. 
'Ασίας καί τού Ευξείνου Πόντου καί φθάνοντας εως τήν Μασσαλία 
καί τήν 'Ιταλία, τήν Μεγάλη Ελλάδα. 

Είναι προφανές, λοιπόν, οτι οι ελληνικοί μύθοι προσδιορίζουν 
τήν Ευρώπη στην γεωγραφική καί ανθρωπολογική της διάσταση. 
Είναι επίσης πασίδηλο οτι άρκεϊ ή αρχαιοελληνική ιστορία γιά νά 
δηλώση τους αγώνες τού ευρωπαϊκού κόσμου εναντίον τού ασιατι
κού δεσποτισμού καί της βίας. "Ομως ή ερμηνεία αυτών τών 
αγώνων εΐναι αδύνατη, αν δέν θεμελιωθή στις αξίες, τις αρετές καί 
στους κώδικες τιμής τού αρχαιοελληνικού πνεύματος, όπως δια
μορφώθηκαν άπό τους μεγάλους διανοητές, φιλοσόφους, ρήτορες 
καί εμπνευσμένους πολιτικούς, πάντα στο πλαίσιο της πόλης-κρά-
τους. Αρετή, ή μόνη εθελούσια δουλεία, έγραφε ó Πλάτων4. Σε αυτό 
τό πνεύμα αναβαπτίσθηκε πολλούς αιώνες αργότερα ή Ευρώπη, 
δηλώνοντας με τόν ορο πού επέλεξε, Αναγέννηση, τήν επάνοδο 
ακριβώς, τήν παλιννόστηση καί τήν δημιουργική συνάντηση με τήν 
αρχαιοελληνική σκέψη. 

Ή ιστορική σύρραξη με τήν 'Ασία συνεχίσθηκε σε νέα μορφή με 
τήν εκστρατεία τού 'Αλεξάνδρου εναντίον της Περσικής Αύτοκρα-

4 Πλάτων, Σνμπ. 183 a. 
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τορίας. Το ελληνικό πνεύμα διαδόθηκε και μαζί ή ελληνική γλώσσα 
στον τότε γνωστό κόσμο. Αυτό τό γεγονός βοήθησε κατόπιν την 
ρωμαϊκή πνευματική αναγέννηση, τήν διεθνή χρήση της ελληνικής 
γλώσσας και τήν γρήγορη διάδοση τοϋ Χριστιανισμού. 

Στα ελληνικά γράφονται τα τέσσερα Ευαγγέλια, οι Επιστολές, 
οι Πράξεις τών 'Αποστόλων, ή "Αποκάλυψη τοϋ Ιωάννου. Στα 
Ελληνικά και ή πρώτη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, ή μετά
φραση τών Έβδομήκοντα. Ελληνικά ήταν τά πρώτα κέντρα τοϋ 
χριστιανισμού, "Εφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Λαοδίκεια, Φιλαδέλ
φεια. Σε ελληνικό χώρο συγκαλούνται οι έξι πρώτες οικουμενικές 
σύνοδοι, πού επεξεργάσθηκαν και διατύπωσαν τά δόγματα της 
νέας πίστης. Επομένως, θά πρέπη νά τονίσωμε ακόμη μιά φορά 
τήν ελληνική προτεραιότητα στην θεμελίωση της θρησκευτικής 
Ευρώπης, στην θεμελίωση δηλαδή τοϋ Χριστιανισμού. Ή Ελένη 
Γλυκατζή-Άρβελέρ παρατηρεί γιά τό θέμα αυτό: " Ό κατά Χριστον 
βίος, ή σωτηριολογική πρακτική, είναι γιά τήν Ευρώπη όχι μόνο 
ενοποιός βάση πνευματικότητας τών πληθυσμών της, αλλά και 
πηγή αστείρευτης καλλιτεχνικής, κυρίως εικαστικής αισθητικής, 
έμπνευσης και δημιουργίας "5. 

Γιά νά ειμασθε ομοος δίκαιοι δεν είναι μόνο ή γλώσσα τό ελλη
νικό δάνειο στον Χριστιανισμό. Χρησιμοποιείται τό ελληνικό πνεύμα 
στο σύνολο του, ιδιαιτέρως από τους μεγάλους πατέρες, Βασίλειο, 
Γρηγόριο καί 'Ιωάννη Χρυσόστομο, γιά τήν θεμελίωση τών δογμά
των, δεδομένου οτι στηρίχθηκαν στην αποδεικτική τοϋ όρθοΰ λόγου 
της αρχαιότητος. Και ή καλλιτεχνική έκφραση τοϋ Χριστιανισμού 
χρησιμοποιεί μορφές πού πρώτοι οι "Έλληνες επεξεργάστηκαν. 

Τον αγώνα γιά τήν διασφάλιση της κατακερματισμένης εθνολογι
κά, άλλα ενιαίας πνευματικά, χριστιανικής Ευρώπης θά συνέχιση ή 
Βυζαντινή αυτοκρατορία, πολεμώντας κατά τών Περσών επί 
αυτοκράτορα Ηρακλείου και κατά τών 'Αράβων τό 717 μ.Χ., αντι
μετωπίζοντας έτσι τήν αραβική μουσουλμανική προέλαση. Μπο
ρούμε σήμερα νά φαντασθούμε πόσο διαφορετική θά ήταν ή Ευρώπη 
καί ο πολιτισμός της, αν δεν είχε ανακοπή τότε ή προέλαση τών 
'Αράβων. Τό Βυζάντιο θά ύπερασπισθή αργότερα τά ανατολικά 
σύνορα της Ευρώπης καί θά πέση τελικά μαχόμενο εναντίον τών 
'Οθωμανών. 

5. ό.π.,σ. 17. 
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Οί Βυζαντινοί ήταν απόλυτα συνεπείς με τον ευρωπαϊκό χαρα
κτήρα της αυτοκρατορίας τους, αφ' ενός γιατί απετέλεσαν τον προ
μαχώνα εναντίον τον ασιατικού κινδύνου και αφ' έτερου γιατί ήταν 
το διαρκές εργαστήριο για την διάσωση της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας. Και έδώ πρέπει να έπιμείνωμε, για να συμβάλωμε, 
κατά το δυνατόν, στην διάλυση ενός μύθου άγνοιας ή κακοπιστίας 
πού συκοφαντεί τό Βυζάντιο αποδίδοντας ανυπόστατους αρνητι
κούς χαρακτηρισμούς. Χάρη στα μοναστήρια και τις μοναστικές 
ομάδες αντιγραφής σώθηκαν τά πνευματικά έργα τών μεγάλων 
φιλοσόφων, ιστορικών και τραγικών ποιητών. Χάρη στους εμπνευ
σμένους σχολιαστές, πού ήταν και μεγάλοι εκκλησιαστικοί άνδρες, 
όπως ο Ευστάθιος και ο Φώτιος, γνωρίζομε τό βάθος της αρχαιο
ελληνικής γραμματείας. 

Και πάλι ή κατ' εξοχήν ειδική στο θέμα Ελένη Γλύκατζη-
Άρβελέρ παρατηρεί: "Ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνέχισε ακού
ραστα επί μακρούς αιώνες τις υποχρεώσεις του ελληνισμού απέ
ναντι στην ιστορία, σύμφωνα με τις υποθήκες μιας πανάρχαιας 
αρετής πού διεύρυνε και βάθυνε ή οικουμενική χριστιανική πίστη 
και πού τήν κληροδότησε στην μοντέρνα Ευρώπη: εννοώ τον σεβα
σμό στον άνθρωπο και τήν αγάπη γιά τον συνάνθρωπο" . 

Ή μαρτυρία της ιστορίας γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα είναι 
καταλυτική. Τό Βυζάντιο εκχριστιάνισε τους Σλάβους χάρη στο 
μεγαλόπνοο σχέδιο τών Θεσσαλονικέων αδελφών μοναχών 
Κυρίλλου και Μεθοδίου, τους οποίους ο πάπας ανακήρυξε 
αγίους της Ευρώπης. Τό Βυζάντιο εξελλήνισε γλωσσικά και 
πολιτιστικά ποικίλες ομάδες νομαδικών φύλων, χωρίς νά κατα
φυγή στή βία. 

Μετά το 1453 και τήν υποδούλωση της Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, ή Ευρώπη της Δύσης παραμένει ανεξάρτητη και αλώβη
τη άπό τήν ασιατική βία, ενώ ό ελληνισμός πολιορκημένος και 
καθημαγμένος μάχεται γιά αιώνες. Ε π ε ι δ ή όμως, όπως λέει και 
το ποντιακό τραγούδι ή Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει 
κι άλλο, οί καταπεπονημένοι από τήν μακραίωνη σκλαβιά "Ελ
ληνες δεν θα εγκαταλείψουν τον πόθο γιά ελευθερία και θά 
διεκδικήσουν τον 19ο αιώνα με μακροχρόνιο αγώνα τήν θέση 
τους πάλι στην Ευρώπη. Στυλοβάτες του νέου ελληνισμού ή 

6. ό.π,,σσ. 20-21. 
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ελληνική γλώσσα, ή αρχαιοελληνική πνευματική κληρονομιά 
και ή ορθοδοξία. 

'Αρκετές φορές αναφέρθηκαν στην εισήγηση μου οι οροί αρχαίο 
ελληνικό πνεύμα, αρχαία ελληνική σκέψη και αρχαιοελληνική πνευ
ματική κληρονομιά. Για να είναι όμως οι όροι αυτοί λειτουργικοί 
πρέπει να προσδιορισθή μέ ακρίβεια το περιεχόμενο τους και να 
έρευνηθή κατά πόσον είναι ζωντανοί και έχουν ισχύ στην σύγχρο
νη πλέον πραγματικότητα της Ευρώπης. 

Τ ó αρχαίο ελληνικό πνεύμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο τρόπο 
σκέψης πού δέν είναι βέβαια μονοδιάστατος, άλλα συνέχεται από 
κοινές αξίες μέ πρώτη τήν αυτόνομη αξία "Ανθρωπος. "Πάντων 
χρημάτων μέτρον είναι τον ανθρωπον " , υποστηρίζει ο σοφιστής 
Πρωταγόρας. "Έτσι ξεκινά ή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, κατα
γραφή και μελέτη της ιστορίας μέ τον πρώτο ευρωπαίο ιστορικό, 
τον Ηρόδοτο, πού γράφει γιά νά μείνουν ανεξίτηλα μέσα στον 
χρόνο τά έργα τών ανθρώπων, καί τον Θουκυδίδη, τον πρώτο 
επιστήμονα ιστορικό, πού καταγράφει τήν ανθρώπινη δράση, γιά νά 
μείνει κτημα εσαεί. Μεριμνά δηλαδή γιά τήν διάσωση της ιστορικής 
μνήμης, πού καταξιώνει τήν αυτόνομη και υπεύθυνη πράξη προσώ
πων και συνόλου. 'Από τότε ο βασικός αυτός στόχος της "Ιστορίας 
δέν έχει άναθεωρηθή. 

Ό "Ανθρωπος έγινε επίσης τό κέντρο της ποίησης, της φιλοσο
φίας, τών εικαστικών τεχνών, του θεάτρου. Τό αρχαίο ελληνικό 
δράμα, τραγωδία καί κωμωδία, πού αποτελεί μιά άπό τις συνθετώ-
τερες εκφράσεις τού ανθρωπίνου πνεύματος, εΐναι ελληνική επινόη
ση. Οι ήρωες καί οι ηρωίδες του Αισχύλου, τού Σοφοκλή, τού 
Ευριπίδη, τού 'Αριστοφάνη καί τού Μενάνδρου αναδείχθηκαν σέ 
διαχρονικούς καί ύπερτοπικούς χαρακτήρες, πού συγκινούν, προ
καλούν καί προβληματίζουν. 

Τον άνθρωπο ξαναβρίσκει ή Ευρώπη μέ τον ευρωπαϊκό ανθρω
πισμό, κατά τήν περίοδο τού δεύτερου Διαφωτισμού (τέλος 17ου 
αιώνα καί 18ο), καθώς ο πρώτος έχει ήδη προϋπάρξει στην 'Αθήνα 
τήν εποχή τών Σοφιστών (5ο καί 4ο π.Χ. αιώνα), ακριβώς μέ τις 
Ιδιες παραδοχές καί διεκδικήσεις: 
• Τήν πίστη στην λογική ικανότητα τού άνθρωπου, 

7. Πλάτων, Κρατύλ. 385 e-386 a. 
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• Τον σεβασμό τοϋ άνθρωπου από τον άνθρωπο, ανθρωπιά 
δηλαδή -ας θυμίσω εδώ την πρώτη έκφραση γνήσιου ανθρω
πισμού πού ακούσθηκε από τήν 'Αντιγόνη τοϋ Σοφοκλή, 

Q 

οϋτοι συνέχθειν άλλα συμφιλείν εφυν . "Μέσα από τήν 
'Αντιγόνη μπορούμε να άνασυνθέσωμε τήν ιστορία της ευρω
παϊκής συνείδησης", υποστηρίζει ο Γάλλος ελληνιστής Πιερ 
Βιντάλ-Νακέ. 

• Τήν θεσμική κατοχύρωση της προστασίας τού άνθρωπου μέσα 
άπο νόμους συγκεκριμένους και εγκεκριμένους άπό τήν κοινό
τητα, ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή, 

• Τήν αναγνώριση τού ρόλου της παιδείας. 
Αρχαιοελληνική σύλληψη αποτελεί και ή έννοια της αλλη

λεγγύης, πού αρχικά στηρίχθηκε στο αίσθημα οτι όλοι είναι τό 
ϊδιο αδύναμοι θνητοί πού αφανίζονται σάν τά φύλλα τοϋ 
δάσους, γι ' αυτό χρειάζονται τήν βοήθεια των συν-άδύναμων 
συνανθρώπων. Στην 'Οδύσσεια9 διαβάζομε "σαν αδελφός είναι 
ό ξένος και ο οίκέτης" ή "από τον Δία είναι σταλμένοι όλοι οι 
ξένοι και οι ζητιάνοι"10. 

Εκδήλωση επίσης τοϋ αρχαίου ελληνικού πνεύματος αποτελεί ή 
κριτική σκέψη, ο ορθολογισμός, όπως μορφοποιήθηκε και εκφρά
σθηκε άπό τήν επιστημονική σκέψη τοϋ Αριστοτέλη, καί έδωσε 
αργότερα στην Ευρώπη τήν τεχνολογική της υπεροχή. 

Ό πολιτισμός της Ευρώπης στηρίχθηκε στο γεγονός οτι οι 
Έλληνες υποστήριξαν οτι ó κόσμος εΐναι ενα σύνολο, στο όποιο 
επικρατεί τάξη, και ανακάλυψαν τίς διάφορες μορφές αυτής της 
τάξης: γιά τήν νόηση είναι ή νομοτέλεια, γιά τίς αισθήσεις ή ομορ
φιά, γιά τό δραστήριο πνεϋμα ή δικαιοσύνη. 

Είναι χαρακτηριστικό οτι σε όλες σχεδόν τίς ευρωπαϊκές 
γλώσσες τά ονόματα των επιστημών είναι ελληνικά, όπως άλλωστε 
είναι ελληνικοί καί οι όροι πού εκφράζουν τήν μητέρα τών 
επιστημών, τά μαθηματικά, καθώς καί τήν μητέρα της σκέψης, τήν 
φιλοσοφία. Ό μεγάλος σύγχρονος γερμανός διανοητής Bruno Snell 
παρατηρεί: "τήν σχέση ανάμεσα στη γλώσσα καί στην δημιουργία 
τών επιστημονικών ορών μπορούμε να τήν παρακολουθήσουμε μόνο 

8. 'Avrty. στ. 523 
9. θ 546 αντί κασιγνήτου ξείνο, θ' ικέτης τε τέτυχται. 

10. ζ 207 ... προς γαρ Διός είσιν άπαντες / ξείνοί τε πτωχοί τε. 



ΕΛΛΗΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΗ 281 

στα ελληνικά, γιατί μόνο εδώ οί έννοιες προκύπτουν οργανικά από 
την γλώσσα. Μόνο στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ή θεωρητική σκέψη 
αυτόνομα, μόνο εδώ υπάρχει γηγενής επιστημονική ορολογία. "Ολες 
οι άλλες γλώσσες αντλούν από αυτήν εϊτε δανείζονται αυτούσια 
τους ορούς εϊτε τους μεταφράζουν και τους διευρύνουν. Αυτό τό 
πνευματικό κατόρθωμα τών Ελλήνων συνέβαλε ώστε οί άλλοι λαοί 
νά αναπτυχθούν στον τομέα της ορολογίας περισσότερο από ο,τι 
επέτρεπε ή δική τους γλώσσα"11. Αυτή είναι μια από τις πολλές δια-
πιστώσεις εμβριθών μελετητών και πάντως αυτό το ζήτημα μπορεί 
να άποτελέση θέμα άλλης ευρύτατης εισήγησης, χωρίς να μπορή να 
έξαντληθή. "Ας προσθέσω μόνο οτι ελληνικά εΐναι σε όλες τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες τα ονόματα: θέατρο, τραγωδία, κωμωδία, ιστο
ριογραφία , ιστορία, δημοκρατία κ.τ.λ. 

Στον ελλαδικό χώρο οργανώθηκε τό πρώτο μουσείο, στην 
Πέργαμο, στον ελλαδικό χώρο καΐ ή πρώτη βιβλιοθήκη, στην 
Αλεξάνδρεια. Δύο ονόματα και δραστηριότητες, μουσείο και βιβλιο
θήκη, πού εκφράζουν τον θαυμασμό για τό μεγαλείο τού παρελθό
ντος, τον σεβασμό για τό προγονικό κλέος. Υιοθετήθηκαν δε από 
την Ευρώπη και αποτέλεσαν τήν βάση της ενιαίας πολιτιστικής 
παράδοσης και ταυτότητας, βασικό δείγμα του πολιτισμού της. 

Μία άλλη σημαντική συνεισφορά τού αρχαιοελληνικού πνεύμα
τος είναι ο τρόπος διαμόρφωσης κανόνων δικαίου. Οί κανόνες κοι
νωνικής συμπεριφοράς έκπορεύονταν περισσότερο ή λιγώτερο άπό 
τήν θρησκεία. Αυτό αποτελούσε χαρακτηριστικό όλων τών αρχέγο
νων δικαίων. Ή υποδούλωση αύτη τού δικαίου στις θρησκείες διήρ
κεσε περισσότερο σέ άλλους λαούς. Τό ανήσυχο όμως καί φιλελεύ
θερο ελληνικό πνεύμα σχετικά νωρίς απελευθέρωσε τό ελληνικό 
δίκαιο άπό τά δεσμά τών θεών. "Στην κλασική εποχή μετέφεραν τήν 
έδρα της δικαιοσύνης άπό τον ναό στην εκκλησία τού δήμου " 1 3 

παρατήρησε ωραιότατα ο Σαρίπολος. 

"Αφησα τελευταίο τό θέμα τών πολιτικών θεσμών καί τής 
επιβίωσης τους στή σύγχρονη Ευρώπη καί σέ ολόκληρο τον πολι-

11. Β. Snell, Ή 'Ανακάλυψη τον πνεύματος, έκδ. ΜΙΕΤ, "Αθήνα 1989, σ. 97. 
12. Ενδιαφέροντα στοιχεία επί του θέματος στο έργο του F. R. Adrados, Ιστορία 

τής Ελληνικής Γλώσσας, έκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2003. 
13. 'Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1973, τόμος Γ2, 

σ. 538. 



282 ΧΡΎΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ 

τισμένο κόσμο. Και γι' αυτό το σημείο θέλω να δώσω αρχικά τον 
λόγο στους δύο μεγάλους διανοητές τοΰ 5ου αιώνα, τον ιστορικό 
Θουκυδίδη και τον πολιτικό Περικλή, για να μας παρουσιάσουν 
περιεκτικώτατα, μέσα από τον Περικλέους Επιτάφιο , την ιδεο
λογία και την λειτουργία μιας κοινωνικοπολιτικής και πολιτι
στικής κοινότητας, ή οποία παραμένει για αιώνες αξεπέραστο πρό
τυπο μίμησης. 

Οι 'Αθηναίοι τιμοϋν τους νεκρούς τους πού έπεσαν υπέρ πατρί
δος, γι' αυτό ή τιμή είναι ξεχωριστή. Γίνεται δημοσία δαπάνη, τα 
οστά εκτίθενται σέ λαϊκό προσκύνημα για δύο μέρες, ή συμμετοχή 
στην εκφορά είναι πάνδημος, εκφωνείται επιτάφιος τιμητικός λόγος 
και ή ταφή γίνεται στο δημόσιο νεκροταφείο τής πόλης, τον 
Κεραμεικό, γιατί ο θάνατος αυτών τών νεκρών δέν είναι ενα μεμο
νωμένο οικογενειακό περιστατικό, αλλά θυσία υπέρ πατρίδος. "Ετσι 
ή επικήδεια τελετή δέν άφορα μόνο στην οικογένεια, άλλα σέ 
ολόκληρη τήν πόλη, ή οποία και αποδίδει τήν οφειλόμενη τιμή καί 
αναγνωρίζει τήν θυσία. Είναι φανερό οτι σέ ανάλογες εκδηλώσεις 
τής σύγχρονης ζωής οι συμπεριφορές είναι πανομοιότυπες. 

Στο βήμα ανεβαίνει ο μεγάλος πολιτικός, ο Περικλής, πού επιλέ
γει νά έπαινέση τους νεκρούς, εγκωμιάζοντας πρώτα τήν πόλη, γιά 
τήν οποία αγωνίσθηκαν καί προσέφεραν τήν ζωή τους. Αυτή ή 
επιλογή του αποκαλύπτει τήν αντίληψη τής αρχαιότητος, σύμφωνα 
μέ τήν οποία ή ποιότητα τοΰ χαρακτήρα καί τό ήθος τών πολιτών 
είναι απόρροια τής ποιότητος καί τής λειτουργίας τής πολιτείας. 
Πρόκειται δηλαδή γιά μία διαλεκτική σχέση μεταξύ πολιτείας καί 
πολίτη. Ή πολιτειακή οργάνωση, οι αρχές και τά ιδεώδη πού κατευ
θύνουν τήν δημόσια ζωή καί συνθέτουν τό ιδεολογικό υπόβαθρο τής 
κοινωνίας ασκούν παιδευτική επίδραση και επηρεάζουν αποφασι
στικά τό ήθος τών πολιτών. Οι παρόντες νεκροί, τους οποίους 
καλείται νά τιμήση μέ τον λόγο του ó Περικλής, αποδείχθηκαν 
γενναίοι καί φιλοπάτριδες ακριβώς γιατί έζησαν, ανδρώθηκαν καί 
διαμορφώθηκαν σέ αυτήν τήν συγκεκριμένη πόλη. Οι πολίτες, λοι
πόν, είναι ανάλογοι τής πολιτείας καί θυσιάζονται ένσυνειδήτως γι' 
αυτήν, όταν πεισθούν οτι αξίζει ή υπεράσπιση της κάθε θυσία. Γιά 
τήν οικοδόμηση στην πράξη αυτής τής σχέσης αμοιβαιότητας μεταξύ 
πολιτείας καί πολίτη ενδιαφέρονται καί οί σύγχρονες δημοκρατίες, 

14. Θουκ. 2, 35-46. 
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χρονες δημοκρατίες, την αποδέχονται ανεπιφύλακτα και την κατα
γράφουν στα προοίμια των διαφόρων κειμένων. Βασικό, λοιπόν, 
χαρακτηριστικό αυτής της πόλης είναι ή ελευθερία πού κατακτήθη
κε χάρη στην ανδρεία των προγόνων, δι' αρετών, και διασφαλίστη
κε από τους επιγενόμενους καί τους συγχρόνους με κόπο, ουκ 
απόνωςλ5. Αυτή ή ελευθερία, προϋπόθεση για τήν ύπαρξη τής 
αθηναϊκής πολιτείας, απετέλεσε καί αποτελεί μόνιμη επιδίωξη και 
αδιαμφισβήτητη κατάκτηση των ευρωπαϊκών λαών καί οχι μόνο. 

Επόμενο χαρακτηριστικό τής αθηναϊκής πόλης-κράτους είναι τό 
πολίτευμα: Χρώμεθα γαρ πολιτεία ου ζηλούση τους των πέλας 
νόμους, παράδειγμα δέ μάλλον αυτοί δντες τισίν η μιμούμενοι 
ετέρους16. "Έχομε δηλαδή πολίτευμα πού τό διακρίνει ή πρωτοτυ
πία καί αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ποιο εΐναι αυτό τό 
πολίτευμα; Ή περιγραφή πού ακολουθεί συνιστά τήν πολιτική κλη
ρονομιά πού κληροδότησε τό αρχαίο ελληνικό πνεύμα στην ανθρω
πότητα καί πρωτίστως στην Ευρώπη. Kai όνομα μεν δια το μή ες 
ολίγους αλλ ' ες πλείονας οίκειν δημοκρατία κέκληται. Δημοκρατία, 
λοιπόν, λέγεται τό πολίτευμα, γιατί διοικούν οι περισσότεροι, ό 
δήμος, ó λαός, καί οχι οι λίγοι. Διακρίνεται δέ, σύμφωνα πάντα με 
τον Περικλή, από τά παρακάτω γνωρίσματα: ισότητα, ισονομία, 
αξιοκρατία, ισηγορία. 

Όλοι οι πολίτες είναι Ισοι καί συμμετέχουν άμεσα στην Εκκλησία 
τοϋ δήμου, στην Βουλή, στά δικαστήρια. Ή δημοκρατία εξασφαλί
ζει απόλυτη ισότητα για όλους τους πολίτες απέναντι στον νόμο, 
ανεξαρτήτως καταγωγής καί οικονομικής κατάστασης. Αυτό φαίνε
ται άπό τήν μεταχείριση πού τους επιφυλάσσουν οι νόμοι, όταν 
καταφεύγουν στά δικαστήρια γιά τήν επίλυση τών ιδιωτικών τους 
διαφορών, όπου αντιμετωπίζονται όλοι ως απόλυτα ΐσοι. 
Επομένως, ή σημερινή προσήλωση πού χαρακτηρίζει τους ευρωπαϊ
κούς λαούς καί τις κυβερνήσεις στην ισχύ τών νόμων καί τήν 
ισονομία είναι εμπνευσμένη άπό τό αρχαιοελληνικό πρότυπο. 

Τό πολυσυζητημένο αίτημα τής εποχής μας γιά εφαρμογή τής 
αξιοκρατίας παρουσιάζεται άπό τον Περικλή ώς κατακτημένη αρχή 
γιά τήν αθηναϊκή κοινωνία. 'Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι κάθε πολί
της προτιμάται γιά τά δημόσια αξιώματα καί αναδεικνύεται σε 

15. Θουκ. 2, 36. 
16. Θουκ. 2, 37. 
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αυτά μέ κριτήριο την ικανότητα του και την προσωπική του αξία 
και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάδειξη στα αξιώματα ή φτώ
χεια ή ή ασημαντότητα της κοινωνικής του θέσης. "Αν πρόκειται ο 
πολίτης να άναλάβη υπεύθυνη θέση στην διακυβέρνηση τής πόλης, 
δεν ισχύει ή νομική ισότητα, άλλα απαιτείται ή εφαρμογή τής 
αρχής τής αξιοκρατίας. "Ετσι άλλωστε ύποστασιοποιειται ή διακή
ρυξη ότι στή δημοκρατία κυβερνά ό δήμος, οι πολίτες τής πόλης 
χωρίς διακρίσεις· μόνη ειδοποιός διαφορά: ή προσωπική ικανότη
τα, οχι τά πλούτη ούτε ή καταγωγή και ή κοινωνική θέση. Τό ϊδιο 
τονίζουν ó Πλάτων, όταν λέει οτι "τό πλήθος δέν μπορεί να είναι 
αποτελεσματικό χωρίς καθαρές ευθύνες και αξιοκρατική τάξη", και 
ο 'Αριστοτέλης πού υποστηρίζει οτι "πρέπει να ανέρχονται στα 
αξιώματα μόνο όσοι είναι καλύτεροι και ικανότεροι από τους 
άλλους"1'. Αυθόρμητα μπορούμε όλοι να άπαντήσωμε στο ερώτημα: 
"Εχει διαφοροποιηθή καθόλου στην πορεία των αιώνων, παρά τις 
κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, τό περιεχόμενο τής έννοιας "αξιοκρα
τία" και ή απαίτηση γιά τήν εφαρμογή της; Γι' αυτό είναι διαχρο
νική ή ισχύς τού αρχαιοελληνικού πνεύματος, πού σφραγίζει τους 
σύγχρονους θεσμούς. 

"Αλλο χαρακτηριστικό τού πολιτεύματος είναι ή ελευθερία πού 
άφορα στην ιδιωτική και στην δημόσια ζωή των 'Αθηναίων 
πολιτών. Ελευθέρως πολιτεύομεν18, διακηρύσσει ό Περικλής. Είναι 
μάλιστα αξιοπρόσεκτη ή περιγραφή πού κάνει γιά τις διαπροσω
πικές σχέσεις των ανθρώπων, γιατί καταδεικνύεται ή βαθύτατη καλ
λιέργεια, τήν οποία δέν μπορούμε νά άμφισβητήσωμε, καθώς ο 
συγκεκριμένος επιτάφιος λόγος εκφωνήθηκε σέ ανοικτό ακροατήριο 
και δέν μπορεί νά απείχε πολύ τής πραγματικότητος, έστω κι αν 
είναι φυσικό νά ύπάρχη κάποια δόση υπερβολής, όπως συμβαίνει 
σέ τέτοιες περιπτώσεις εγκωμιαστικών λόγων. 

Συγκεκριμένως, αναφέρει οτι και στις καθημερινές τους σχέσεις 
οι πολίτες βιώνουν τήν ελευθερία, γιατί προσπαθούν νά ζουν απαλ
λαγμένοι άπό αμοιβαία καχυποψία και δέν δυσκολεύουν ούτε στο 
ελάχιστο τήν ζωή των συνανθρώπων του. Διακρίνονται δηλαδή άπό 
ανεκτικότητα, πού διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις και 
πραγματώνει τήν ελευθερία. 

17. Πολιτ., 1282 b. 
18. Θουκ. 2, 37. 
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Οί θέσεις αυτές δέν αποτελούν προσπάθεια εντυπωσιασμοί), 
άλλα άπηχοϋν μία πραγματικότητα πού επιβεβαιώνεται κυρίως από 
τις κωμωδίες τον "Αριστοφάνη, οί όποιες μέ κάθε ελευθερία έκρι
ναν και σατίριζαν θεσμούς καί πρόσωπα. "Ανεκτικότητα, λοιπόν, 
αίτημα ιδιαίτερα επίκαιρο στίς σύγχρονες κοινωνίες. 

Αύτη ή στέρεα θεμελιωμένη σέ θεσμούς πολιτεία, έχοντας 
εξασφαλίσει την λειτουργία της, θέτει και επιπλέον στόχους. Κατ' 
αρχήν ενδιαφέρεται για την εσωτερική ισορροπία των πολιτών της, 
γι' αυτό φροντίζει να μην τους έπιβαρύνη μόνο μέ καθήκοντα καί 
υποχρεώσεις, πού απορρέουν από τήν εφαρμογή των νόμων, αλλά 
νά βρίσκη πολλές ευκαιρίες ξεκούρασης καί για τό πνεύμα, πλεί-
στας ανάπαυλας τη γνώμη19. Για τον λόγο αυτό έχει θεσπίσει 
γιορτές καί αγώνες πού τελούνται καθ' ολη τή διάρκεια τοΰ χρό
νου. Διαφορετικά, αν δέν υπήρχε ή μέριμνα για αναψυχή καί ανανέ
ωση, ο περίφροντις καί υπεύθυνος πολίτης θά λύγιζε κάτω από τό 
βάρος τών υποχρεώσεων. Ή αναφορά αυτή τον Περικλή δέν αποτε
λεί υπερβολή, γιατί ή αγάπη τών 'Αθηναίων για τις γιορτές ήταν 
γνωστή καί σχολιαζόταν ήδη στην αρχαιότητα: π.χ. υπάρχει ή μαρ
τυρία οτι οί 'Αθηναίοι είχαν τις διπλάσιες γιορτές από ο,τι οί 

20 

άλλοι . Έξ άλλου καί ό Δημόκριτος, κινούμενος στο ίδιο πνεύμα 
καί απηχώντας τήν αντίληψη όχι μόνο τών 'Αθηναίων άλλα ευρύτε
ρα όλων τών Ελλήνων, έλεγε: "βίος ανεόρταστος μακρά οδός άπαν-
δόκευτος "21, δηλαδή ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει μέ μακρύ ταξίδι 
χωρίς ξεκούραση. Είναι, λοιπόν, φανερό άπό πού προέρχεται ή 
θεσμοθέτηση τών γιορτών καί της ανάπαυλας, πού στο σύγχρονο 
κοινωνικό κράτος αποτελούν θεσμοθετημένες κατακτήσεις. 

Ή άλλη βασική μέριμνα της πόλης-κράτους ήταν ή εξασφάλιση 
άνετης διαβίωσης γιά τους πολίτες μέ τήν επάρκεια υλικών 
αγαθών. Εΐναι προφανές οτι γνώριζαν οί 'Αθηναίοι πώς ή δια
σφάλιση της κοινωνικής ειρήνης καί ή διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής προαπαιτεί τήν ικανοποίηση τών βιοτικών αναγκών τών 
πολιτών, γι' αυτό επεδίωκαν τήν οίκειοτέραν άπόλανσιν αυτών. 
Δέν χρειάζεται, νομίζω, νά σχολιάσωμε τήν πρακτική σημασία 
αυτής τής επιδίωξης, φθάνει νά δούμε πόσο υποφέρουν οί σύγ-

19. Θουκ. 2, 38. 
20. Ψευδο-Ξενοφών, Άθην. Πολ. 3,28. 
21. Στόβ. Άνθολ. 3.16,22. 
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χρονες δημοκρατικές κοινωνίες του ανεπτυγμένου κόσμου από την 
υστέρηση σε αυτόν τον στόχο. Πολίτες στερημένοι των βασικών 
αγαθών περιθωριοποιούνται, αναπτύσσουν παραβατική συμπερι
φορά και στρέφονται με οργή και αγανάκτηση εναντίον της κοινω
νίας και τοϋ κράτους. 

Είναι φυσικό κάθε ώριμη πολιτικά κοινωνία, όπως ή αθηναϊκή, 
νά ενδιαφέρεται και γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τών πολιτών 
της, γι' αυτό και ή πόλη έχει γίνει ή παιδευτική εστία της Ελλάδος. 
Πράγματι, στην Αθήνα έζησαν και δημιούργησαν πνευματικές προ
σωπικότητες από όλον τον ελληνικό κόσμο. "Ολοι οι τομείς της 
γνώσης, και της τέχνης αναπτύχθηκαν μοναδικά και έδωσαν τά 
υψηλότερα δείγματα στην ποίηση, τό θέατρο τήν φιλοσοφία, τήν 
ιστορία, τήν αρχιτεκτονική. 

Ό Περικλής και στο σημείο αυτό προσπαθεί νά άναδείξη τήν 
διαλεκτική σχέση πόλης-πολίτη καί σε αυτή νά στήριξη τήν πρόοδο 
και τήν ευημερία τών πολιτών. Γι' αυτό τονίζει οτι ή πόλη ενδια
φέρεται γιά τον κάθε πολίτη καί τον διαμορφώνει έτσι ώστε νά 
είναι πρότυπο πολυμέρειας καί αυτονομίας Η πόλη-κράτος στηρί
ζει τήν ύπαρξη της στην ποιότητα τών πολιτών της, γι' αυτό τους 
παρέχει όλες τις δυνατότητες, γιά νά καλλιεργήσουν τό πνεύμα τους 
καί νά εξασφαλίσουν τήν πολυμέρεια. Ή θέση νους υγιής εν σώμα
τι υγιεΐ είναι ενδεικτική γιά τό πώς έβλεπαν τήν αρμονική ανάπτυ
ξη σώματος και πνεύματος, αποφεύγοντας με κάθε τρόπο τήν μαλ-
θακότητα. Καλλιεργούμε τά γράμματα- υποστηρίζει ό Περικλής-
χωρίς νά καταντούμε μαλθακοί, φιλοσοφονμεν άνευ μαλακίας. 

"Αλλά καί στις πνευματικές ενασχολήσεις έπρεπε νά επιδιώκεται 
ή πολυμέρεια, τήν οποία ενσαρκώνουν πολλοί "Αθηναίοι: ο Σόλων 
ήταν έμπορος, στρατηγός, νομοθέτης, ποιητής· ó Περικλής στρατη
γός, πολιτικός, φιλόσοφος· ô Θουκυδίδης στρατηγός, ιστορικός· ó 
Πλάτων ποιητής, φιλόσοφος. Οι πολύπλευρες προσωπικότητες μέ 
τήν ποικιλία τών ενδιαφερόντων καί τις πολλαπλές ικανότητες 
αποτελούσαν εγγύηση γιά τή δημοκρατία, γιατί αυτό τό καθεστώς 
στηρίζεται στο σύνολο, χωρίς όμως νά καταργή τό άτομο. Ή δια
μορφούμενη κάθε φορά πλειοψηφία, γιά τήν άμεση δημοκρατία της 
αρχαιότητας, έχει ανάγκη άπό ικανούς πολίτες πού παράγουν πολι
τική, θεσπίζουν νόμους, εκλέγουν τους άρχοντες, ασκούν κριτική, 
δικάζουν στά δικαστήρια, αποφασίζουν γιά πόλεμο ή γιά ειρήνη. Ή 
ποικιλότητα τών καθηκόντων απαιτεί τήν πολυμέρεια τών πολιτών. 
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Φυσικά δεν υποστηρίζομε οτι τα πάντα είναι ιδανικά στο πλαίσιο 
της δημοκρατίας πού περιγράφομε, όμως ή Ιδια ή στοχοθεσία καθ' 
εαυτή και ή προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων αποδεικνύει 
οπωσδήποτε τήν ποιότητα της κοινωνίας και του πολιτεύματος. 

Οι αρχαίοι "Ελληνες, επειδή γνώριζαν οτι οι υποθέσεις πού σχε
τίζονταν με τή ζωή της πόλης δεν έπρεπε νά στηρίζωνται μόνο σέ 
πρόσωπα και οτι δεν έπιδέχονταν αυτοσχεδιασμούς, οργάνωσαν 
σταθερούς θεσμούς, όπως ή Εκκλησία του Δήμου και ή Βουλή. Ή 
Εκκλησία του Δήμου αποτελούμενη από όλους τους ενήλικες 
'Αθηναίους πολίτες συνεδριάζει 40 φορές περίπου τον χρόνο και 
ψηφίζει νόμους, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της πόλης-κράτους, 
αποφασίζει γιά πόλεμο ή μή, εκλέγει τους άρχοντες. Καί καθώς 
δεν είναι δυνατόν ή Εκκλησία του Δήμου νά συνεδριάζη μόνιμα, 
προκειμένου νά εξασφάλιση τήν συνέχεια της λαϊκής κυριαρχίας, 
μεταβιβάζει μέρος της εξουσίας στην Βουλή. Ή Βουλή απαρτίζε
ται άπό 500 μέλη πού εκλέγονται με κλήρωση, γιατί στην αθηναϊκή 
δημοκρατία είναι ο καθένας ικανός και έτοιμος νά άναλάβη 
ευθύνες στους κόλπους της πόλης. Ό ρόλος της Βουλής εΐναι να 
έλέγχη τα δημόσια οικονομικά, τήν τήρηση των νόμων, τήν εξωτε
ρική πολιτική καί νά προετοιμάζη τίς συνελεύσεις της Εκκλησίας 
του Δήμου. "Ετσι ή ενασχόληση με τα κοινά ήταν καθημερινή 
υπόθεση, γι ' αυτό ο Θουκυδίδης εκτιμούσε οτι " οποίος δεν ενδια
φέρεται ενεργά για τήν πολιτική πρέπει να θεωρείται όχι φιλήσυ
χος, άλλα άχρηστος "2 2. 

Οι 'Αθηναίοι καί κατ' επέκταση ol άρχαϊοι έλληνες, είναι επίσης 
εραστές του ωραίου, υπέρμαχοι της καλαισθησίας, ή οποία χαρα
κτηρίζεται άπό απλότητα καί λιτότητα, αποφεύγοντας κάθε υπερβο
λή. Ή 'Αθήνα, στην εποχή της ακμής της κοσμήθηκε με εξαιρετικού 
κάλλους έργα τέχνης: ó Παρθενώνας, ó ναός της Νίκης, τό 
'Ερεχθείο, ó ναός του Ηφαίστου, γνωστός καί ως Θησείο, τά έργα 
του Φειδίου είναι μερικά άπό τά αντιπροσωπευτικότερα δείγματα 
υψηλής τέχνης καί αισθητικής, αξεπέραστα αρχιτεκτονήματα πού 
εξέφραζαν τό μέτρο καί τήν αρμονία. 'Εντάσσονται δέ στην αντίλη
ψη πού επίσης εκφράζει ο Περικλής στον 'Επιτάφιο λόγο: αγαπάμε 
τό ώραϊο με απλότητα, φιλοκαλοϋμέν τε γάρ μέτ' ευτέλειας 2 3. 

22. Θουκ. 2, 40. 
23. Θουκ. 2, 40. 
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Οι ίδιοι ρυθμοί, ο δωρικός, ο ιωνικός, ο κορινθιακός, και 
ανάλογες εικαστικές προτιμήσεις επηρέασαν και σφράγισαν τήν 
αρχιτεκτονική δημιουργία και τήν αισθητική αντίληψη της Ευρώπης, 
και οχι μόνο, για τρεις τουλάχιστον αιώνες. Τα μεγάλα αρχιτεκτο
νήματα της Ευρώπης, μουσεία, όπερες, θέατρα και άλλα δημόσια 
κτήρια, φέρουν ανεξίτηλη τήν σφραγίδα της αρχαιοελληνικής 
τέχνης. Επίσης έργα τέχνης από τήν αρχαία Ελλάδα κοσμούν τά 
μεγαλύτερα μουσεία τοΰ κόσμου, τό Βρετανικό, τοΰ Λούβρου, του 
Μονάχου, της Περγάμου στο Βερολίνο και αποτελούν πόλο έλξης 
ειδικών μελετητών και τουριστών. Στα αριστουργήματα τών Ραφαήλ, 
Μιχαήλ "Αγγέλου, Τισιανοϋ, Μποτιτσέλι, Τιντορέντο, Βερονέζε, 
Λεονάρντο ντά Βίντσι και τών άλλων μεγάλων δασκάλων της 
'Αναγέννησης οι αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα είναι ιδιαιτέ
ρως εμφανείς. 

Δέν θα ήταν υπερβολή νά ισχυρισθούμε οτι ó σύγχρονος ευρω
παϊκός πολιτισμός απορρέει από τό πολιτισμικό κληροδότημα, πού 
μέσα από τον λόγο τοΰ Περικλή ήδη περιέγραψα, αυτό της ανοιχτής 
έρευνας, της άντιαριστοκρατικής σκέψης, τής ελεύθερης έκφρασης, 
τής πίστης στον καθαρό λόγο και τήν επιστήμη. 

Ή σύλληψη τής αξίας του 'Αθλητισμού, όχι μόνο για τό άτομο, 
αλλά και για τις κοινωνίες, είναι, ως γνωστόν, προϊόν επίσης τοΰ 
ελληνικού πνεύματος. Τά Πύθια, τά Νέμεα, τά "Ισθμια και κυρίως 
τά 'Ολύμπια, άπό οπού προέρχονται και οι 'Ολυμπιακοί αγώνες, 
ήταν αφορμή για νά συναντηθούν οι πόλεις-κράτη, νά παραμερί
σουν διαφορές -γι' αυτό υπήρχε και κατάπαυση εχθροπραξιών, ή 
εκεχειρία - και νά θαυμάσουν σωματικές άλλα και πνευματικές 
επιδόσεις, καθώς οι αγώνες δέν ήταν μόνο αθλητικοί, άλλα μουσι
κοί και λογοτεχνικοί. 

Στην επίδραση πού άσκησε τό ελληνικό πνεύμα στην Ευρώπη, 
πρέπει νά προσμετρήσωμε και τήν δημιουργία στην αρχαία Ελ
λάδα ενώσεων πού συγκεντρώνουν ανθρώπους με τήν ίδια κοσμο
θεωρία. "Εχει τεράστια σημασία για τήν κοινωνική δομή τής 
Ευρώπης τό γεγονός οτι παραλλήλως προς τις παραδοσιακές 
ομάδες όπως ή οικογένεια, ή φυλή κ.τ.λ. δημιουργούνται ενώσεις 
πού δέν στηρίζονται στην θρησκευτική παράδοση, άλλα σε πνευμα
τικούς δεσμούς. Ή ύπαρξη κομμάτων, επαγγελματικών ενώσεων, 
σχολών στην Ευρώπη, ενώσεων πού θεμελιώνονται σε κοινές πεποι
θήσεις και θεωρίες, οφείλεται στην αρχαία Ελλάδα. 
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Ωστόσο και ή Κοινωνία των Εθνών, και ο σημερινός Ο.Η.Ε., 
όπως και αυτός ο Ιδιος ο πολιτικοοικονομικός σχηματισμός, αρχικά 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και σήμερα της Ευρω
παϊκής "Ενωσης, έχουν όχι απλώς τις ρίζες τους, άλλα συγγενείς 
σχηματισμούς στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για τις 
Άμφικτυονίες24 και κυρίως για τις Συμπολιτείες25, πού συνέλαβαν 
και πραγματοποίησαν την ιδέα της δημιουργίας διακρατικών ενώσε
ων καί ύπερκρατικών κοινοτήτων. 

Οι Άμφικτυονίες, ενώσεις αυτόνομων γειτονικών πόλεων-
κρατών με φυλετικό καί θρησκευτικό χαρακτήρα, στόχευαν στο να 
υπερβούν τήν κατακερμάτιση τού ελληνισμού από τις πόλεις-κράτη, 
να δημιουργήσουν ευκαιρίες προσέγγισης τών πόλεων μεταξύ τους 
με αφορμή κοινές θρησκευτικές γιορτές, να αντιμετωπίσουν ανάγκες 
πολιτικές, φορολογικές, καί να συντελέσουν στην δημιουργία μιας 
πανελλήνιας εθνικής συνείδησης. Γνωστές άμφικτυονίες ήταν τών 
Ιώνων, μέ κέντρο τήν Δήλο, τών Δωριέων καί τών Αίολέων, ενώ 
πιο σημαντική υπήρξε ή Άμφικτυονία τών Δελφών πού απέκτησε 
πανελλήνιο χαρακτήρα. Ή σημαντική αρχή τών άμφικτυονιών πού 
αξίζει να μνημονεύσωμε είναι ή αρχή τής ισοψηφίας τών μελών πού 
καθιέρωνε τήν ισοτιμία τους, έτσι ώστε ή 'Αμφικτυονία να μήν κιν-
δυνεύη να γίνη υποχείριο τών μεγάλων καί Ισχυρών πόλεων καί 
ομάδων. Συνεκτικός δεσμός ήταν ο όρκος για τήν ειρηνική συνύ
παρξη. Γιά να συνειδητοποιήσουμε τήν πρωτοπορία αυτής τής ιδέας 
φθάνει νά τήν τοποθετήσωμε στον χρόνο: οι πρώτες άμφικτυονίες 
άρχισαν νά δημιουργούνται από τό 1450 π.Χ. 

Καί φθάνουμε στον 5ο αιώνα π.Χ..πού συγκροτούνται οι πρώτες 
Συμπολιτείες ή Κοινά, τών Άρκάδων, Βοιωτών καί 'Αχαιών, οι 
οποίες κατά τον 3ο αιώνα, εξελίσσονται καί αποκτούν ολοκληρω
μένη μορφή. Συγκεκριμένα, πρόκειται πλέον γιά ένωση πόλεων σε 
κράτος μέ ενιαία κεντρική διοίκηση, ή οποία όμως εξασφαλίζει σε 
κάθε μία άπό τίς πόλεις ισα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ή 
κεντρική διοίκηση ασκείται άπό εκπροσώπους τών πόλεων-μελών 
πού καθόριζαν τήν εξωτερική πολιτική καί συγχρόνως μπορούσαν 

24. Περισσότερα για τις Άμφικτυονίες στην Ιστορία τον Ελληνικού "Εθνους, 
Εκδοτική 'Αθηνών, 'Αθήνα 1973, τόμος Γ2, σ.43 κ.ε. 

25. Περισσότερα για τις Συμπολιτείες στην Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους, 
'Εκδοτική 'Αθηνών, 'Αθήνα 1973, τόμος Δ , σ. 472-73. 
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να επεμβαίνουν σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Στην δικαιοδο
σία τής ανήκαν επίσης οι στρατιωτικές δυνάμεις και ή κοπή νομι
σμάτων, μάλιστα οι πόλεις-μέλη δεν είχαν δικαίωμα να κόβουν δικά 
τους νομίσματα. "Ισχυαν για όλες τα ϊδια μέτρα και σταθμά. Ή 
αναλογία μέ τις διοικητικές δομές τής Ε.Ε και το κοινό νόμισμα 
τής Ευρώπης, το εύρώ, είναι προφανής. 

Κάθε πόλη-μέλος είχε πλήρη αυτονομία υπό την προϋπόθεση οτι 
το πολίτευμα της ήταν δημοκρατικό. Χωρίς αυτή τήν προϋπόθεση 
ή παραμονή των πόλεων στην συμπολιτεία ή ή προσχώρηση άλλων 
ήταν αδύνατη. Δημοκρατικό χαρακτήρα είχε καί ή διάρθρωση των 
πολιτικών οργάνων καί ή σχέση μεταξύ τους. 'Ανώτατη εξουσία 
ήταν ή Γενική Συνέλευση, πού τήν αποτελούσαν οι πολίτες των 
πόλεων, καί υπήρχε καί ή Βουλή τής Συμπολιτείας, τής οποίας τά 
μέλη προέρχονταν από τίς πόλεις, ó αριθμός δε των αντιπροσώπων 
ήταν ανάλογος μέ τον πληθυσμό τής κάθε πόλης. 

Πρόκειται γιά τήν τελειότερη πολιτειακή οργάνωση πού δημι
ούργησαν οι Έλληνες, ή οποία περιόριζε τήν πολιτική διάσπαση 
χωρίς τήν απώλεια τής αυτονομίας των μελών, δημιουργούσε δέ 
αναγκαία προϋπόθεση γιά οικονομική ανάπτυξη. Έγγυάτο τήν 
εσωτερική καί εξωτερική ασφάλεια χωρίς τήν στέρηση τής ελευθε
ρίας. Σημαντικότερες Συμπολιτείες ήταν ή Αίτωλική καί ή 'Αχαϊκή. 
Ή Ευρωπαϊκή "Ενωση μπορεί, λοιπόν, νά θεωρηθή ως μιά συμπο
λιτεία ισοτίμων κρατών πού αυτοβούλως καταθέτουν σταδιακά 
μέρος τής κυριαρχίας τους στο κοινό τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης. 

'Εκτός άπό τους πολιτικούς θεσμούς θά ήθελα νά κάνω καί 
μικρή αναφορά σέ οικονομικούς θεσμούς πού διαμορφώθηκαν άπό 
τό αρχαιοελληνικό πνεύμα καί επηρέασαν αργότερα τήν οικονομική 
σκέψη. "Ισως πρώτος ò Σωκράτης συνέλαβε καί ανέπτυξε τήν ιδέα 
οτι τά οικονομικά αποτελούν μία επιστήμη, ένα σώμα γνώσεων, καί 
μίλησε γιά τήν "επιστήμη τής οικονομίας" , ενώ συνέλαβε πρώτος 
τήν έννοια τοΰ οικονομικού ορθολογισμού. 'Επίσης διατύπωσε τήν 
άποψη οτι γιά νά γίνη κάτι χρήσιμο καί ωφέλιμο, πρέπει νά ύπάρχη 
ή αντίστοιχη γνώση πώς νά τό χρησιμοποίησης σωστά. Ό Σωκράτης 
δηλαδή είχε πλήρη γνώση τής σχέσης γνώσης καί αξίας2 7, γι ' αυτό 

26. Ξενοφ, Οίκον. II 12. 
27. Ξενοφ., Οίκον. Ι 10. 
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και τονίζει οτι σε θέματα οικονομίας "πετυχαίνουν περισσότερο 
αυτοί πού κάνουν τα λιγότερα λάθη ". 'Αξιοπρόσεκτες και ενδια
φέρουσες απόψεις για την εξειδίκευση και τον καταμερισμό εργα
σίας βρίσκομε στον "Ομηρο, τον Ησίοδο, τον Πλάτωνα και τον 
"Αριστοτέλη. "Ετσι ενώ ή πολυμέρεια τοΰ ατόμου είναι για τους 
αρχαίους προτέρημα, ή πολυπραγμοσύνη χωρίς γνώση είναι μειο
νέκτημα- "όταν κανείς πολυπραγμονη, τα κάνει όλα μέτρια", παρα
τηρεί ο Πλάτων στην Πολιτεία28 . 

Ό Πλάτων έχει επίσης συλλάβει απόλυτα τον τρόπο πού λει
τουργεί ή αγορά, όπως φαίνεται στην Πολιτεία29 , όπου υποστηρί
ζει οτι "στην αγορά και τό εμπόριο οί άνθρωποι πρέπει νά συνεν
νοούνται αποδεχόμενοι ορισμένες αρχές εντιμότητας. Διαφορετικά, 
θά χρειαζόταν οί νομοθέτες νά μην κάνουν τίποτε άλλο από τό νά 
θεσπίζουν συνεχώς νέους νόμους, νομίζοντας οτι έτσι θά πετύχουν 
τό καλύτερο. 'Όσοι όμως προσπαθούν μόνο μέ νόμους νά σταμα
τήσουν τά αδικήματα είναι σάν νά προσπαθούν νά κόψουν τά κεφά
λια της Λερναίας "Υδρας". Ό ρόλος της πολιτείας είναι νά θεσπί-
ζη γενικές αρχές, πού θά καθορίζουν την λειτουργία της αγοράς και 
νόμους πού θά εξασφαλίζουν τους ασθενέστερους πολίτες, γιατί 
κατά τον 'Αριστοτέλη, "την ισότητα καί την δικαιοσύνη την αποζη
τούν οί αδύναμοι". 'Αργότερα ó 'Αριστοτέλης διατύπωσε την βασική 
αντίληψη της οικονομίας οτι στις κοινωνίες οί ανταλλαγές προϊό
ντων γίνονται μέ βάση όχι την ισότητα άλλα την αναλογικότητα, 
δηλαδή τό βασικό μέτρο στην ανταλλαγή είναι ή ανάγκη, ο,τι σήμε
ρα άποδίδομε μέ τον όρο ζήτηση30. 

'Ενδιαφέρουσες αντιλήψεις απαντούν επίσης γιά rr/v έννοια τού 
ανταγωνισμού ήδη στά έργα τού Ησιόδου καί αργότερα στον 
Ηράκλειτο καί τον Πλάτωνα, καθώς καί γιά τήν έννοια τού δημο
σίου συμφέροντος, ή εξυπηρέτηση τοΰ οποίου πρέπει νά προηγείται 
έναντι τού ατομικού, γιατί όπως υποστηρίζει ó Θουκυδίδης "αν 
κάποιος δυστυχή σε πατρίδα πού ευημερεί, έχει περισσότερες πιθα
νότητες νά διασωθή "3 1. 

Στις αρχαιοελληνικές πόλεις- κράτη διαπιστώθηκε εξ άλλου ή 

28. Πλάτων, Πολιτ., Δ, 433 α. 
29. ο.π., Η, 556 b. 
30. Άριστ., Ήθ. Νικομ. 1131 a -1132 b . 
31. Θουκ. 2, 60. 
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ανάγκη ύπαρξης ενός οργάνου πού θα ήλεγχε την οικονομική δια
χείριση των κρατικών εσόδων και εξόδων. Τό περιεχόμενο αυτού 
του ελέγχου καθώς και ή ταυτότητα τών ελεγκτικών οργάνων 
υπήρξαν αντικείμενο τής αρχαιοελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, πού 
προβληματίσθηκε για τήν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Για τον 
τελευταίο αυτό προβληματισμό ó Πλάτων στο έργο του Νόμοι 
αναφέρει οτι "δέν πρέπει να εχωμε ανώτατο λειτουργό ο οποίος να 
κυβερνά χωρίς να αποδίδη λογαριασμό, είναι δε αναγκαίο, για να 
κριθούν οι λογαριασμοί, να δημιουργηθούν ανώτατοι ειδικοί λει
τουργοί, οι οποίοι να είναι προικισμένοι με αρετές και τότε ή πόλη 
θα κάνει προόδους ". Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός τέτοιου θεωρητι
κού υπόβαθρου άρχισε νά εφαρμόζεται στην αρχαία αθηναϊκή κοι
νωνία ο έλεγχος τής διαχείρισης τών δημοσίων χρημάτων. Πρώτος 
πού δημιούργησε ελεγκτικό όργανο ήταν ó Κλεισθένης τό 510 π.Χ. 
Ή τ α ν ενα ανεξάρτητο σώμα στο όποιο λογοδοτούσαν οι διαχειρι
ζόμενοι δημόσια χρήματα. "Οταν διαπιστώνονταν ατασθαλίες, τό 
ελεγκτικό σώμα παρέπεμπε τους υπευθύνους στο δικαστήριο. Αυτό 
τό ελεγκτικό σώμα κερδίζει δίκαια τον τίτλο τοΰ προγόνου τού 
σημερινού Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Αυτή είναι ή απανταχού παρουσία τής Ελλάδος, συμπυκνωμένη 
στα πέντε ελπιδοφόρα Δ, όπως έλεγε ή Ελένη Γλύκατζη-'Αρβελέρ 
στους φοιτητές της στή Σορβόνη: δημοκρατία, διάλογος, δικαιώμα
τα, δικαιοσύνη, διανομή τών αγαθών. Αυτή ή συμπύκνωση αποτελεί 
τρόπο τοΰ ζην, άσχετα αν στην Ελλάδα συχνά τον απαρνιόμαστε 
και στην Ευρώπη οι πολλοί αγνοούν τήν προέλευση του. "Ολοι 
όμως συνειδητά ή ασυνείδητα ζούμε τήν Απολλώνια ή τήν 
Διονυσιακή Ελλάδα, όπως τόνιζε ο Νίτσε, επηρεασμένοι άπό στοι
χεία ελληνικότητας. "Αλλωστε και άρνητές αυτού τού πνεύματος, 
πού προσπαθούν νά ξεφύγουν άπ' αυτό, όπως υπήρξαν ol γάλλοι 
σουρεαλιστές, αναγνωρίζουν πρώτα τήν δύναμη του. Γι' αυτό ο 
'Αντρέ Μπρετόν αναφωνεί: "Τό ευρωπαϊκό πνεύμα βρίσκεται υπό 
τήν ελληνική κατοχή εδώ και δυο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια. 
Είναι πια καιρός να ελευθερωθούμε ". 'Αλλά αυτή ακριβώς ή επιθυ
μία γιά ελευθερία ξαναβάζει τήν ευρωπαϊκή διανόηση πάλι μέσα 
στο ελληνικό πνεύμα. Αυτή είναι ή μόνιμη επιδίωξη τού ελληνικού 
πνεύματος νά ελευθερώνεται, νά διευρύνη τά όρια, νά προτείνη, νά 
διαλέγεται, νά δημιουργή, νά μορφοποιή τό καινούργιο. 
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Σήμερα μέσα στην αβεβαιότητα της εποχής, στις αντιφάσεις και 
στις συνθήκες αλλοτρίωσης, ή Ελλάδα, ώς άμεσος κληρονόμος μιας 
μοναδικής παράδοσης πού σημάδεψε βαθιά και διαμόρφωσε σε 
σημαντικό βαθμό τον κόσμο και ώς κληρονόμος ενός πολιτιστικού 
οικουμενισμού πού διαμορφώθηκε στην περίοδο τοϋ Μεγάλου 
'Αλεξάνδρου και τοϋ Βυζαντίου, έχει ανάγκη άλλα και ιστορική 
ευθύνη νά γυρίση στα ουσιώδη και νά αναφώνηση μαζί με τον μεγά
λο μας ίεροφάντη ποιητή Σικελιανό 

Το γένος βουλιαγμένο μές τον αιώνα 
νά λυτρωθεί μονάχο του μπορεί. 
Μά νά ξυπνήσει πρέπει ή πλέρια Μνήμη, 
βαθειά του, αδάμαστη και τρομερή! 
Κανείς δέν θά ξεφύγει τή γενηά του! 
Το βάρος της θά σκώσει ώς τή στιγμή 
πού, βγαίνοντας από τή λησμονιά του 
στο φως, πού πιά δέν στέκουν δισταγμοί, 
της ζωής θέ νά ντυθεί τήν πανοπλία 
καί, μέ ακέριο τον άγιο σκελετό 
τών περασμένων, 
θά στηθεί στή γη του 
μέ το κεφάλι αλύγιστο κι ορθό! 

Τό κεφάλαιο τοϋ πολιτιστικού οικουμενισμού παραμένει για τήν 
Ελλάδα παρακαταθήκη γιά εθνική αυτογνωσία, εθνική συνείδηση, 
πολιτιστική ταυτότητα και ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεως καί νέας 
δημιουργίας. 

"Οσο γιά τήν Ευρώπη πού προόδευσε επιστημονικά καί τεχνο
λογικά, αναπτύχθηκε οικονομικά, κατοχύρωσε θεσμούς καί διακρί
θηκε στις πνευματικές κατακτήσεις, είναι ωφέλιμο καί αποτελεσμα
τικό νά αναβαπτίζεται στο ελληνικό πνεύμα καί στις διαχρονικές 
του αξίες, πού δοκιμάσθηκαν στο πέρασμα τών αιώνων, καί νά 
καυχάται πού είναι γηραιά, γιατί ώς γηραιά είναι πιο έμπειρη καί 
πιο σοφή. 

Ελληνισμός και Ευρώπη. Ελπίζω οτι τό αρχικό ερώτημα πού 
ετέθη, αν δηλ. μπορούμε νά φαντασθούμε τήν Ευρώπη χωρίς τήν 
Ελλάδα ή τήν Ελλάδα εκτός Ευρώπης, πήρε απάντηση. "Ομως είχε 
ήδη άπαντηθή άπό τον σοφό λόγο τοϋ Κωστή Παλαμά: " Ό 
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Ελληνισμός, χωρίς Ευρωπαϊσμό είναι κάτι μισό και άπλερο", από 
την παρατήρηση τοϋ Παναγιώτη Κανελλόπουλου: "ΉΕυρώπη είναι 
ακριβώς ό πιο ακριβός καρπός της Ελλάδας" ή άπο το εντυπω
σιακό ρητορικό ερώτημα τοϋ γερμανού διανοητή Bruno Snell 
"Θέλουμε νά γίνουμε μιμητές τών Ελλήνων και επομένως νά γίνου
με Ευρωπαίοι;" 

Νομίζω οτι σε μας δέν απομένει παρά να συμφωνήσωμε μαζί 
τους στην πράξη μακριά από κενές διακηρύξεις, ειλικρινείς γνώστες 
της ιστορίας καΐ τών θεσμών. 


