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Θα ήταν παράλειψη μας να μην κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από 

την Επανάσταση του 1821 που γιορτάζουμε φέτος, λιτά – λόγω συνθηκών – αλλά έντονα 

συναισθηματικά, όπου χτυπάει η ελληνική ψυχή! 

Η επανάσταση του ’21 ξέσπασε πρώτα στον Ελληνισμό της διασποράς 

(Παραδουνάβιες χώρες-Αλέξανδρος Υψηλάντης), αλλά ουσιαστικά ξεκίνησε – σύμφωνα με 

την παράδοση – μπροστά στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στην Πελοπόννησο, όταν ο 

Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε το λάβαρο (ένα μπλε σταυρό σε λευκό 

φόντο) και το σήκωσε ψηλά με το απλό σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα των 

ξεσηκωμένων αγωνιστών: «Ελευθερία ή Θάνατος»… Η εξέγερση λοιπόν ενάντια στους 

δυνάστες Οθωμανούς (για 4 αιώνες) είχε τις ευλογίες της Εκκλησίας που την εποχή εκείνη είχε 

σχετική δύναμη και επιρροή, αλλά και δυνατότητα συσπείρωσης. Η πίστη όμως στην 
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Ορθοδοξία είχε τίμημα, αφού όποιος τότε δεν ασπαζόταν το Ισλάμ παρέμεινε πολίτης 

δεύτερης κατηγορίας… 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όμως την θρησκευτική συνιστώσα της Επανάστασης 

του 1821: «Χριστιανοί, εναντίον Μουσουλμάνων», αλλά και τον πρώτο διαχωρισμό των 

κατοίκων του ελλαδικού χώρου, με την απάντηση στο ερώτημα: «ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;». 

Την απάντηση την έδωσε σοφά το 1ο Επαναστατικό και «προσωρινό» Σύνταγμα της 

Επιδαύρου που διακήρυττε μεταξύ άλλων ότι: «ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»!!! 

Ο πρώτος λοιπόν εθνικός, συνεκτικός κρίκος του ελληνικού έθνους ήταν η                    

κοινή θρησκεία.  

Ο δεύτερος όμως συνεκτικός κρίκος των επαναστατημένων Ελλήνων, αλλά κυρίως 

των Ελλήνων της Διασποράς και του Ελληνικού Διαφωτισμού ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.             

Η ελληνική γλώσσα είχε διεθνώς συνδυαστεί με την ελληνική, κλασσική αρχαιότητα και            

ήταν αυτή που τροφοδότησε με ενθουσιασμό την στήριξη της Επανάστασης του ’21 σε 

Γερμανία, Αγγλία, Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία και Η.Π.Α. με την συγκρότηση «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» με επικεφαλής κολοσσούς του πνεύματος και του Πολιτισμού, όπως ο Γιόχαν 

Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε.  

Τότε πρωτοδιατυπώθηκε το περίφημο σύνθημα που αναβιώνει στις ημέρες μας: 

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ». Εμπνευστής του ο Βρετανός ρομαντικός ποιητής και φιλέλληνας, 

Πέρσι Σέλλεϋ… 

Η γλώσσα – κατά συνέπεια – απετέλεσε το  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  τ α υ τ ό τ η τ α ς                    

του Έλληνα πολίτη κατά την διάρκεια της Επανάστασης του ‘21, αλλά και τον εθνικό 

συνεκτικό κρίκο (μαζί με την θρησκεία) για την επόμενη ημέρα της εθνικής ανεξαρτησίας              

και κυριαρχίας. 

Η γλώσσα έχει απλοποιηθεί για να είναι προσιτή προς ένα λαό που τον έτρεφε 

πνευματικά μόνο η ιστορική παράδοση. Ο ίδιος ο λόγιος της Επανάστασης, ο Ρήγας 

Φεραίος αναφέρει σχετικά: «…Μεταχειρίσθην απλούν ύφος…». 

Τελικά το ιστορικό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ είναι οδηγός για την γλώσσα του ‘21,               

αλλά και των επόμενων χρόνων. Αυτή η γλώσσα και η εκφραστική δύναμη που περικλείει 

μας εντυπωσιάζει, όπως διασώζεται στους όρκους των αγωνιστών του 1821, μέσα από το 

δημοτικό μας τραγούδι. 

Η ελληνική γλώσσα που έχει διασωθεί στην επαναστατημένη Ελλάδα μετά από                 

400 χρόνια σκλαβιάς και καταπίεσης έχει διεγείρει την εθνική συνείδηση ήδη από                           

την υστεροβυζαντινή περίοδο, περί τον 13ο έως 15ο αιώνα, αλλά οι απαρχές του ελληνικού, 

εθνικού κινήματος που οδήγησαν στην Επανάσταση εμφανίζονται στην ώριμη φάση                  

του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Την περίοδο αυτή                       

η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής παιδείας συνοδεύτηκε με την                

διάδοση αρχικά μεταξύ Ελλήνων που ζούσαν στις παροικίες της Δυτικής Ευρώπης και είχαν 

φιλοδυτικό προσανατολισμό. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός ήταν: Γ λ ω σ σ ι κ ό ,  

φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό , ιδεολογικό και φιλοσοφικό ρεύμα που επιχείρησε να μεταφέρει τις ιδέες και 

τις αξίες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στο χώρο όπου ζούσαν άνθρωποι ελληνικής εθνικής 

συνείδησης και ορθόδοξου γένους στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αποτελεί την 

ζ ύ μ η  της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ των Ελλήνων και ένα πνευματικό κίνημα με αίτημα την 
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π α ι δ ε ί α  των Ελλήνων για τους πληθυσμούς των πάλαι ποτέ αρχαίων ελληνικών 

επικρατειών στους οποίους έπρεπε να μπολιαστεί η ανάγκη της Επανάστασης κατά του 

ζυγού των αλλόθρησκων Οθωμανών. 

Το πρώτο Ελληνικό Αλφαβητάριο της νεότερης εποχής είναι το                                        

«ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ» του Μιχαήλ Παπά Γεωργίου (Βιέννη 1771). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκφραστές της ελληνικής γλώσσας και των ιδεών του Διαφωτισμού ήταν και περιοδικά 

της εποχής στα οποία ξεχωρίζει ο «ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ» και η «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ».  
   

Γ ια τ ί  πρέ πε ι  να  μ ιλ ά με  ε λ λ η ν ι κά  

 1.  Ο λόγος μας ως λογική ταυτίζεται με τον λόγο μας ως γλωσσική έκφραση. Ακόμα και 

ο σοβιετικός ηγέτης Λένιν έλεγε χαρακτηριστικά: «Αν θέλεις να εξαφανίσεις έναν λαό, 

εξαφάνισε τη γλώσσα του». 

 2. Βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας, που μας καθορίζει ως Έλληνες και συγχρόνως 

καθορίζει τη συνείδηση του έθνους μας, είναι η γλώσσα. Οι ρίζες της εθνικής μας 

ταυτότητας, με κυρίαρχο στοιχείο την ελληνική γλώσσα, φτάνουν ως τον Όμηρο,  ενώ 

στον Θουκυδίδη και στον Ισοκράτη παίρνει πλέον ξεκάθαρη μορφή: Έλληνες είναι 

εκείνοι που μετέχουν στην ελληνική γλώσσα και Παιδεία και που οργανώνουν τις 

πόλεις τους με ελληνικούς θεσμούς. 

 3. Η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή για πάνω από 4000 χρόνια, κατ’ άλλους 5000 

χρόνια ως προφορικός λόγος και 3000 χρόνια ως γραπτός. Αποτελεί μοναδικό 

φαινόμενο ιστορικής συνέχειας, ενότητας και πνευματικής δημιουργίας. Είναι ιδιαίτερη, 

ανώτερη, ξεχωριστή, με ρυθμό και αρμονία, σαφήνεια, βάθος, ελαστικότητα.  
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 4. Η σημερινή επιστήμη και τεχνολογία διατυπώνεται μέσα από το πλούσιο και μοναδικό 

λεξιλόγιό της ελληνικής γλώσσας. Είναι εθνική ταυτότητα και υπόθεση εθνική. Κάθε 

αποκοπή και αποξένωση από τη γλωσσική μας παράδοση είναι απώλεια εθνική. Γι’ 

αυτό και ο Άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας με 

πάθος και ενθουσιασμό ρίχνεται στον αγώνα για τη διάσωση και την ομιλία της 

ελληνικής γλώσσας. Έτσι ο υπόδουλος ελληνισμός έσωσε τη γλώσσα του και μαζί 

της σώθηκε και αυτός, γιατί η καταστροφή σε ένα γένος αρχίζει από την παραφθορά 

και φθάνει στον οριστικό εκφυλισμό της γλώσσας του. 

 5. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας την ελληνική, αν θέλουμε να 

ξεφύγουμε από την «κρίση» που πολιορκεί την πατρίδα μας και τον πολιτισμό μας, 

πρέπει, εκτός των άλλων να αγωνιστούμε για τη γλώσσα μας. Να θυμούμαστε ότι, 

μέσα από αυτή εκφράστηκαν τα μεγαλύτερα πνεύματα της ανθρωπότητας, 

στηρίχτηκαν και εκφράστηκαν μεγάλοι πολιτισμοί. Με τον Μέγα Αλέξανδρο διαδόθηκε 

και μιλήθηκε σε όλο το γνωστό κόσμο της εποχής του. Τη γλώσσα την ελληνική βρήκε 

και ο χριστιανισμός και διαδόθηκε πολύ εύκολα στον κόσμο.  

 6. Ο Πυθαγόρας έλεγε ότι η ουσία των όντων είναι ο αριθμός. «Τα πάντα εγένοντο κατ’ 

αριθμόν». Σύμφωνα με τη λογική αυτή και η ελληνική γλώσσα εκφράζεται με αριθμούς, 

κάθε λέξη της αντιστοιχεί σε αριθμό, συνδυάζεται με μαθηματικές εξισώσεις. Η ελληνική 

γλώσσα είναι γλώσσα μαθηματική, διέπεται από μαθηματικές σχέσεις, άρα είναι τέλεια. 

Και το σημαντικότερο! Στην Ελληνική γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, οι Επιστολές και οι 

Πράξεις των Αποστόλων. Οι Απόστολοι κήρυξαν σ’ όλον το γνωστό κόσμο στην 

Ελληνική. Στην Ελληνική μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη.  

 7. Η ελληνική γλώσσα είναι η μεγαλύτερη προσφορά του Γένους μας στην οικουμένη: Σε 

αυτήν γράφηκαν τα αριστουργήματα της κλασσικής αρχαιότητας. Γέννησε τις 

περισσότερες γλώσσες του κόσμου, εμπλούτισε τα λεξιλόγιά τους. Όξυνε το 

ανθρώπινο πνεύμα, ενέπνευσε την επιστήμη. Έγινε το εργαλείο έκφρασης όλων των 

επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο οικουμενικός πολιτισμός μας είναι 

ελληνογενής, γιατί στηρίχτηκε στον ελληνικό πολιτισμό, στα ελληνικά κείμενα, στις 

ελληνικές λέξεις, στις ελληνικές έννοιες. 
 

 

 

Τα  πρ ο βλ ή μα τα  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  

Τα προβλήματα της ελληνικής γλώσσας σήμερα είναι πολλά και απειλούν την ελληνική 

μας ταυτότητα. Επιγραμματικά αναφέρουμε: 

  Το στραγγαλισμό των Αρχαίων Ελληνικών. 

  Τις ορθογραφικές απλουστεύσεις. 
 

  Την λεξιπενία των νέων με τα περίφημα greeklish, που έγιναν ο πιο δημοφιλής κώδικας 

επικοινωνίας των νέων. 

  Την ξενομανία, που κάνει τους Έλληνες να απαρνούνται τη γλώσσα τους. 

  Την «κακή» γλώσσα των Μ.Μ.Ε. 

  Την Τ.V., το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που απομάκρυναν τους μαθητές, αλλά 

και τους ενήλικες από τη μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων.  
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Ναι, δεν είναι συνηθισμένο οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι να ασχολούνται με 

ευρύτερα εθνικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα. 
 

Ναι στις δημοκρατίες το δικαίωμα της επιλογής είναι κατοχυρωμένο και ισχυρό. 
 

Όλα αυτά είναι απολύτως σεβαστά από την πλευρά μας. 
 

Θα πρέπει όμως όλοι να αναρωτηθούμε: Μετά από 40 αιώνες ελληνικής γλώσσας,           

με τη συνέχεια, με την καλλιέργεια, με την οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας, 

βρεθήκαμε να χρησιμοποιούμε σωρηδόν ξένες λέξεις για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας; 

Αυτό το θεωρούμε έλλειψη σεβασμού στη γλώσσα. Οφείλουμε να έχουμε σεβασμό στην 

μητρική μας γλώσσα, δηλαδή στον κόσμο της έκφρασης, στον κόσμο της σκέψης και της 

βίωσης του κόσμου μας.  
 

Τελικά κινδυνεύει η γλώσσα μας;  
 

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. 
 

Από εμάς τους ίδιους. Από την αμεριμνησία μας, από την παράλειψη της ομιλίας της, 

από το ότι υιοθετούμε άκριτα και σωρηδόν ξένες λέξεις, από το να μην προσέχουμε στην 

οργάνωση του λόγου μας, προφορικού ή γραπτού. Όταν υπάρχει ολιγωρία, τότε αρχίζει η 

γλώσσα σιγά σιγά και χάνει την δηλωτικότητά της, χάνει την δύναμή της. Εξηγούμε: Όταν για 

να δηλώσεις μία έννοια έχεις την δυνατότητα να την προσεγγίσεις από πολλές πλευρές, κι 

εσύ πας μονίμως σε μία μόνο λέξη, τότε φτωχαίνεις το λόγο σου. Αν, όμως, φτωχαίνεις το 

λόγο σου, τότε φτωχαίνεις μαζί και τη σκέψη σου. Είναι σαν αυτή τη φράση του Όργουελ 

που έλεγε: «Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει τους ανθρώπους; Ελέγχοντας και περιορίζοντας 

τη γλώσσα τους!». 
 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τον χρόνο σας. 

 

Με σεβασμό και εκτίμηση προς όλους 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                           Στάθης Χαρίτος                                            Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 

 


