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ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ 

 

Ο Ελληνισμός θα μπορούσε να συγκριθεί με δένδρο του οποίου τα 

κλαδιά σχηματίζουν ένα μεγαλείο σχημάτων και χρωμάτων. Ο ισχυρός και 

σταθερός κορμός, τα πανέμορφα κλαδιά, και τα χρωματιστά φύλλα είναι το 

ορατό μέρος που βλέπουμε και θαυμάζουμε, ενώ το αόρατο είναι οι ρίζες του. 

Το ορατό μέρος συμβολίζει αφ’ ενός, τον Ελληνισμό που εμείς βλέπουμε με 

τα γλυπτά, την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία, το δράμα, την ποίηση, τον Ελλη-

νισμό με τα επιτεύγματα στην ιατρική, στα μαθηματικά, στην διοίκηση, στη νο-

μική, στον αθλητισμό και στους αγώνες,  τον Ελληνισμό της δόξας,  και αφ’ 

ετέρου την ίδια την Ελλάδα!!  

Το αόρατο μέρος δηλ. οι ρίζες του, είναι αυτές από τις οποίες τρέφεται 

το δένδρο, παίρνει τη δύναμη του στη ζωή, στηρίζουν το δένδρο και χωρίς αυ-

τές το δένδρο πεθαίνει. Αυτό το αόρατο μέρος συμβολίζει ένα βασικό σύστημα 

αξιών που έθρεψε και συντήρησε τον λαμπρό πολιτισμό στην αρχαία Ελλάδα, 

που εμπνέουν εμάς τους ίδιους σήμερα και αποτελούν το θεμέλιο των δυτικών 

δημοκρατικών πολιτισμών. 

 Υπάρχουν οκτώ βασικά ιδεώδη που συνιστούν αυτό το σύστημα των 

αξιών, και μπορούμε να τα καλούμε το οκτάγωνο του Ελληνισμού. Αυτές οι 

οκτώ βασικές αξίες είναι καθ’ ολοκληρία Ελληνικές, γεννήθηκαν σε Ελληνικό 

έδαφος και κανένας πολιτισμός πριν από τους Έλληνες δεν τις γνώριζε. 

 Οι οκτώ αυτές αξίες είναι οι κάτωθι: 

1. Η αναζήτηση της αλήθειας – για τους Έλληνες η αλήθεια ήταν το κύριο 

μέλημα όλων. 

2. Η ανωτερότητα της λογικής – η αλήθεια βρίσκεται μέσω της λογικής. 

3. Η προαγωγή του ελεύθερους πνεύματος – μόνο το ελεύθερο πνεύμα 

με τη βοήθεια της λογικής ανακαλύπτει την αλήθεια. 

4. Η αναζήτηση της τελειότητας – όλοι οδηγούνται στις ανώτατες κλίμακες 

των προσδοκιών τους. 

5. Η εκτίμηση για το ωραίο(το κάλος) – το οποίο μας περικλείει και το ο-

ποίο μπορούμε και δημιουργούμε. 

6. Η αγάπη για την ζωή – οι Έλληνες εξέφραζαν χαρά για την ζωή και εί-

χαν μια αισιόδοξη προσέγγιση προς αυτήν. 

7. Το πάθος για την ελευθερία – το ελεύθερο άτομο και ο ελεύθερος λαός 

μπορούν και απεγκλωβίζουν ενέργεια για πρόοδο. 

8. Ο σεβασμός του ατόμου και η πειθαρχία – που ήταν μια επαναστατική 

ιδέα και δημιούργησε την δημοκρατία 

Αυτές είναι οι οκτώ Ελληνικές αξίες οι οποίες γαλούχησαν τη δόξα της 

Ελλάδος και έδωσαν λάμψη στις δημοκρατικές κοινωνίες. Στην ιστορία του 
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δυτικού πολιτισμού, ακόμη και σήμερα, οποτεδήποτε παρουσιάζονται προ-

βλήματα ή δυσκολίες, τα Ελληνικά ιδεώδη προσφέρουν την άμεση λύση. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε αυτό που έγραψε ο Αμερικανός λογοτέχνης 

με τίτλο: ‘’ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ’’ που μας κάνει να ανατρι-
χιάζουμε από υπερηφάνεια: 

 

«Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων. Αδειάστε όλα τα 
μουσεία σας, ανά τον κόσμο. Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον 
πλανήτη. Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού. Από την ια-
τρική της χώρας σας, από την φαρμακευτική. Από τα ανώτερα μαθημα-
τικά (γεωμετρία, άλγεβρα). Από τη Φυσική και από τη χημεία. Από την 
αστρονομία, από την αστροφυσική. Από την πολιτική της χώρας σας. 
Από την καθημερινότητα σας. 
Διαγράψτε και τα απλά μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα. Κάντε το 
τρίγωνο, οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη, σβήστε τη γεωμετρία από τα 
κτίρια σας, από τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, 
σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε 
τη δημοκρατία και την πολιτική, διαγράψτε τη βαρύτητα και φέρτε το 
πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας ώστε να έχουν τετράγωνη 
τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει έστω μια 
λέξη ελληνική), σβήστε από την καθημερινότητά σας κάθε ελληνική λέ-
ξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού (κι αυτό βγαί-
νει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα), αλλάξτε 
και το σχήμα κάθε ναού (ώστε να χάσει την ελληνική γεωμετρία), σβή-
στε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς 
ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, αλλάξ-
τε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, 
χρησιμοποιήστε τον αραβικό, διαγράψτε τη φιλοσοφία, διαγράψτε, 
διαγράψτε, διαγράψτε… Θα πείτε .. «μα … αυτό δεν γίνεται». 
 

Σωστά, δεν γίνεται, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε 
ούτε πρόταση! Δεν θα υπάρχετε! 

Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, τα Ελληνικά ιδεώδη, ο Έλληνας, 
η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. 

Γιατί Ελλάδα είναι ο πολιτισμός που γέννησε, διέδωσε και στήρι-
ξε η γλώσσα μας! 
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