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Ή έλληνική ιστορία, εις τάς πλέον Αντιπροσωπευτικός 
καί σημαντικωτέρας εκδηλώσεις της, έχει ύψωθή, δχι άπό 
τον ανύπαρκτον έλληνικόν σωβινισμόν, άλλά άπό τήν 
ιστορικήν συνείδησιν δύο καί πλέον χιλιετηρίδων, εις 
παγκόσμιον ιστορίαν. Ή έλληνική ιστορία εγκλείει το 
νόημα αύτής ταύτης τής παγκοσμίου ιστορίας. Είναι ή 
ιστορία κατ’ εξοχήν τοΰ ’Ανθρώπου επί τής γής, ή ιστο
ρία καθόλου!

Πας πεπολιτισμένος άνθρωπος θεωρεί Ανθρώπινον χρέος 
του νά αισθάνεται έαυτόν πρώτον ώς πνευματικόν τέκνον 
τής Ελλάδος καί έπειτα ώς μέλος τής εθνικής κοινότητος 
τής χώρας του. Τούτο σημαίνει διά πάντα μορφωμένον 
άνθρωπον κατάφασιν τής έλληνικής ουσίας, ή οποία Απο
τελεί τόν κεντρικόν πυρήνα των κυριωτέρων εθνικών πο
λιτισμών τού κόσμου, σημαίνει δηλαδή τήν μέσφ τής έλ- 
ληνικότητος ομολογίαν τής Ανθρώπινης έκάστου ουσίας 
καί ύποστάσεως.

Αύτήν τήν έθνικήν καί ταυτοχρόνως υπερεθνικήν καί 
οικουμενικήν ιδιοτυπίαν τού Ελληνισμού σκοπεί νά έρ- 
μηνεύση ή παρούσα μελέτη μου.

*

Ή έλληνική αότοσυνείδησις μάς βοηθεΐ νά συλλάβω- 
μεν ευχερέστερον τό οικουμενικόν νόημα τοΰ εθνισμού 
τών Ελλήνων.

Διότι, με τάς πρώτας ήδη ποιητικάς πτήσεις της, ή έλ
ληνική ψυχή άνύψωσεν εις τό Πάνθεον τών ήρώων της, 
ώς αιώνια μυθικά σύμβολα τής έλληνικής ουσίας καί (ρύ
σεως, δύο μορφάς: τήν έθνικήν μορφήν τοΰ Άχιλλέως 
καί τήν οικουμενικήν μορφήν τοΰ Ήρακλέους. Ή δε έλ
ληνική ιστορία κατά θείαν οικονομίαν επέτυχε θαυμα
στήν σύνθεσιν τών δύο τούτων μορφών εις τήν μεγάλην 
προσωπικότητα τοΰ κατακτητοΰ καί έξημερωτοΰ τής οι
κουμένης ’Αλεξάνδρου.

Αί τρεις αΰταί ίδανικαί μορφαί, Άχιλλεύς, Ηρακλής, 
’Αλέξανδρος, είναι οί αιώνιοι μύσται καί χρησμφδοί καί 
έρμηνευταί τών εθνικών Αδύτων τής έλληνικής ψυχής.

Εις τήν μορφήν τοΰ Άχιλλέως ένσαρκώνεται ό φυλετι
κός ήρωϊσμός τών ’Αχαιών. 'Ο πρόμαχος, τό έρκος ’Α
χαιών»1, ό «πτολίπορθος»1 2, ό Αήττητος πορθητής τών εχθρι
κών πόλεων, ό άτεγκτος, άλλά καί μεγάθυμος Αγωνιστής 
Άχιλλεύς, συμβολίζει τό Αγωνιστικόν πνεύμα τής φυλής3 
καί τάς έθνικάς Ανατάσεις τής έλληνικής ψυχής εις τήν

1. Όμήρ. Ίλ. A 284.
2. Όμήρ. Ίλ. Ο 77. Άλλα έπίθετα τοΰ Άχιλλέως: «έσθλός», 

«κλυτός», «ποδάρκης», «δΐος», «θείος», «άρήιος», «μεγάθυμος», 
«διίφιλος», «άμύμων», «δαΐφρων» κλπ.

3. Βλ. Κωνστ. I. Βουρβέρη, Τό αγωνιστικόν πνεΟμα τών Ελλήνων
(Δημοσιεύματα τής Έλληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, σειρά 
πρώτη: Άρχαιότης καί σύγχρονα προβλήματα, άριθμ. 21), Άθήναι
1964.

Ή Θέτις μεσιτεύουσα εις τόν Δία ύπέρ τοΰ Άχιλλέως

πρώτην των μή πλήρως συνειδητοποιημένην άκόμη έκδή- 
λωσιν.

’Εξ άλλου, ό 'Ηρακλής4 παριστα εγγύτερον προς τόν 
Αλέξανδρον πρότυπον κατακτήσεως καί κυριαρχίας τής 
οικουμένης. Διότι είναι ταυτοχρόνως καί φορεύς τοΰ πο- 
λιτισμοΰ καί φροντιστής αύτοΰ «άλεξίκακος», δαμάζων 
τάς έχθρικάς πρός τόν Άνθρωπον δυνάμεις τής φύσεως. 
Είναι ό κηδεμών τής Αγωγής τών παίδων, όπως άπηθανά- 
τισεν αυτόν ό μΰθος τοΰ σοφιστοΰ Προδίκου5, ό κατα
σκευαστής οδών καί ιδρυτής πόλεως. Κατά τήν ιδίαν πα- 
ράδοσιν ό Ηρακλής διέδωσε τό άλφάβητον. Φέρεται ά
κόμη ώς προστάτης ήρως τών θεωρητικών τοΰ κοσμοπο- 
λιτισμοΰ Κυνικών, ώς άστρολόγος καί εΰρετής τής ια
τρικής, διαλεκτικώτατος, διδάξας τήν φιλοσοφίαν καί εις 
τήν Δύσιν, «ήγεμών καλλίνικος».

Ή έλληνική αότοσυνείδησις έξέφρασε διά ποικίλων πα
ραδόσεων τήν ιστορικήν σύνθεσιν τών μορφών τοΰ Ά- 
χιλλέως καί τοΰ Ήρακλέους εις τό πρόσωπον τοΰ Αλε
ξάνδρου, τουτέστι τήν σύνθεσιν τοΰ έθνισμοΰ με τήν οί- 
κουμενικότητα καί τοΰ έλληνισμοΰ μέ τό πανανθρώπινον.

Τών παραδόσεων αυτών ή ιστορική άλήθεια υπόκειται 
εις εύλογους Αμφισβητήσεις. Αναμφισβήτητος όμως πα
ραμένει ή μυθική των άλήθεια, δηλαδή τό ιδανικόν νόη
μά των.

Σύμφωνα μέ μίαν εκ τών παραδόσεων αυτών, διασωθεΐ- 
σαν ύπό τοΰ Πλουτάρχου®, όταν ό Αλέξανδρος κατά τήν 
διάβασίν του άπό τήν Τροίαν ήκουσε πρότασιν κάποιου

4. Βλ. τό άρθρον «Herakles» τοΰ Gruppe έν τη RE.
5. Ξενοφ. Άπομν. Β, I, 21 κ.έ.
6. Πλουτ. Περί τής Άλεξ. τύχ. ή άρ. Α', 331 d, Όμήρ. Ίλ. I, 
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έντοπίου νά τοϋ προσφέρη τήν λύραν τοΰ Πάριδος, άπήν- 
τησε: Δέν μοϋ χρειάζεται ή ερωτική λύρα τοϋ Πάριδος, 
έχω τήν λύραν τοϋ Άχιλλέως: «τήν γάρ Άχιλλέως κέ- 
κτημαι προς ήν εκείνος άνεπαύετο, άειδε δ’ άρα κλέα 
άνδρών».

'Αλλη παράδοσις, τοΰ Πλουτάρχου7 και αύτή, διηγεί
ται, δτι, συνομιλήσας κάποτε ό ’Αλέξανδρος εις τήν Κό
ρινθον μέ τόν Διογένην, τόν κυνικόν φιλόσοφον, τοϋ εί- 
πεν: «επειδή δέν εϊμαι άπράγμων βασιλεύς καί έχω με
γάλα σχέδια, δέν σέ ζηλώ καί δέν σέ μιμοϋμαι, ώ Διόγενες, 
αλλά μιμούμαι τόν Ήρακλέα και τόν Περσέα καί άκολου- 
θώ τά ίχνη τής παλαιάς περιοδείας καί πομπής τοΰ Θεοϋ 
Διονύσου εις τήν ’Ασίαν καί τάς ’Ινδίας καί θέλω νά άνα- 
ζήση εις τά μέρη έκεϊνα ή θεία βακχεία των άρχαίων χο
ρών καί τών κώμων καί νά διαδοθή ή συνέχειά των, ή 
τραγφδία καί ή κωμφδία καί ή παιδεία τών νικητών Ελ
λήνων»!

Μέ αύτά καί άλλα παρόμοια μυθικά πλάσματα καί σύμ
βολα έξέφρασεν ή έλληνική αύτοσυνείδησις τήν δισυπό- 
στατον έλληνικήν φύσιν. Άλλ’ ας έλθωμεν άπό τοΰ μύ
θου εις τόν λόγον, τόν φιλολογικοϊστορικόν καί φιλοσο
φικόν λόγον, διά νά άναπαραστήσωμεν καί έρμηνεύσωμεν 
τήν έλληνικήν ταύτην διφυΐαν ώς εξ άντικειμένου ιστο
ρικόν καί πνευματικόν φαινόμενον.

*

Ό Ηρόδοτος καί ό Πλάτων μας δίδουν τά κατ’ αυτούς 
κύρια γνωρίσματα τοΰ έλληνικοΰ έθνους8 καί τά διακρι-

7. Πλουτ. ε. άν. 332 α κ.έ.: «εί μή τά βαρβαρικά τοΐς Έλληνι- 
κοϊς κεράσαι διενοούμην καί πάσαν ήπειρον έπιών έξημερώσαι καί 
πέρατα γής άνερευνών καί θαλάττης ώκεανφ προσερεϊσαι Μακε
δονίαν καί τήν 'Ελλάδα σπεΐραι..., ούκ αν έν άπράκτιρ τρυφών έξου- 
σίμ καθήμην, άλλ’ έζήλουν αν τήν Διογένους ευτέλειαν. Νϋν δέ 
σύγγνωθι, Διόγενες, Ήρακλέα μιμούμαι καί Περσέα ζηλώ καί τά 
Διονύσου μετιών ίχνη... βούλομαι πάλιν... Πρβλ. RE, άρθρον «Dio
nysos», σ. 1039, καί U. Wilcken, Alexander der grosse, Leipzig, 
1931, σ. 167.

8. Ώς πρός τήν άποσάφησιν τών έννοιών «έθνος», «έθνική συ- 
νείδησις», «εθνικόν κράτος», «έθνισμός», «έθνικισμός», «σωβινι-

τικά του άπό τών μή Ελλήνων, καί οί δύο κατά τρόπον 
επιγραμματικόν.

«Τό όμαιμον, τό ομόγλωσσον, τά θεών ιδρύματα κοινά, 
αί θυσίαι, ήθεά τε ομότροπα»9, είναι ή ήροδότειος εκδοχή 
τών έλληνικών έθνικών γνωρισμάτων. Ό Πλάτων έξ άλ
λου τονίζει ώς έξής τήν φυλετικήν καί ήθικήν συγγένειαν 
καί οίκείωσιν τών Ελλήνων πρός άλλήλους: «φημί τό 
μέν έλληνικόν γένος αύτό έαυτώ οίκεΐον είναι καί συγγε
νές, τώ δέ βαρβαρικώ όθνεϊόν τε καί άλλότριον»10. Τών 
Ελλήνων διακριτικά γνωρίσματα κατά τόν Πλάτωνα εί
ναι τό φιλομαθές καί τό φιλόσοφον. Άντιθέτως οί Φοί
νικες καί οί Αιγύπτιοι είναι φιλοχρήματοι. Οί Σκύθαι καί 
οί άλλοι βόρειοι λαοί είναι θυμοειδείς καί φιλοπόλεμοι11.

Μέ τήν σύγχρονον γενικήν έκφρασιν θά ήδυνάμεθα νά 
όρίσωμεν γενικώς τό έλληνικόν έθνος ώς τήν φυσικήν, 
φυλετικήν καί πολιτιστικήν κοινότητα τών Ελλήνων.

Ό ορισμός αύτός τοΰ έλληνικοΰ έθνους ισχύει κατ’ έξο- 
χήν διά τήν Έλληνικήν ’Αρχαιότητα, τήν πρώτην φάσιν 
τοΰ έθνικοΰ μας βίου, κατά τήν οποίαν ό Ελληνισμός ήτο 
μέν ένιαΐον έθνος καί ένιαίου πολιτισμού κοινότης, όχι

σμός», «διεθνισμός», «κοσμοπολιτισμός», βλ. τά σχετικά άρθρα έν 
τφ φιλοσοφικφ λεξικφ Eisler καί τφ «Staaslexikon» τοϋ Sacher 
(1929) καί πρός τούτοις βλ. Fr. Meinecke, Weltburgertum und na- 
lionalstaat, Miinchen, 1922. Νικολ. Έξαρχοπούλου, Ή έθνική άγω- 
γή τών άτόμων καί ή διεθνής συνεργασία τών λαών, έν Άθήναις, 
1935. Σωκρ. Κουγέα, Ή ιδέα τής Κοινωνίας τών ’Εθνών παρά τοΐς 
"Ελλησιν, έν Άθήναις, 1928. Σπ. Μελά, ’Εθνισμός ή διεθνισμός εις 
τήν πνευματικήν μας κίνησιν. (Λόγος έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών), 
έν Άθήναις, 1936. Κωνστ. I. Βουρβέρη, Ή έθνική συνείδησις τοϋ 
Πλάτωνος, έν Άθήναις, 1939 (σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. έν σελ. 
6-7). Τοϋ αύτοϋ, Τό πρόβλημα τοϋ μαθήματος τής ιστορίας, έν Άθή- 
ναις, 1936 (μέ τήν πληρεστέραν παρ’ ήμΐν σχετικήν βιβλιογραφίαν 
έν σελ. 159-174).

9. Ήροδ. Η' 144
10. Πλάτ. Πολιτ. Ε 470 c κ.έ.
11. Πλάτ. Πολιτ. Δ 435 e, πρβλ. καί Νόμ. Ε 747 c. Πλείονα περί 

τούτων έν Κωνστ. I. Βουρβέρη, Ή έθνική συνείδησις τοΰ Πλάτω
νος, σ. 14 κ.έ.

Άχιλλεύς καί "Εκτωρ

33
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Άχιλλεύς παίζων τήν λύραν.

*

δμως καί πολιτική κοινότης, ενιαίου κράτους έθνος12. Προ- 
κειμένου δμως περί τής μεσαιωνικής καί νεωτέρας φάσεως 
τοϋ εθνικού βίου, εξαιρέσει τής Τουρκοκρατίας, πρέπει 
εις τά ανωτέρω γνωρίσματα τής έθνικής κοινότητος των 
Ελλήνων να προστεθή καί τό γνώρισμα τής πολιτικής ή 
κρατικής ένότητος.

Τοιουτοτρόπως, τό έλληνικόν έθνος, άναχθέν διά τών 
αιώνων εις τήν ύψίστην βαθμίδα τής έθνικής του τελειώ- 
σεως, ήτοι τήν βαθμίδα τοϋ εθνικού κράτους, αποτελεί 
σήμερον συμπαγή φυσικήν, φυλετικήν, γλωσσικήν, θρη
σκευτικήν, πολιτικήν καί πολιτισμού κοινότητα.

Όταν ή έννοια τοϋ έθνους γίνη συνειδητόν βίωμα τών 
μελών του, τότε όμιλοΰμεν περί έθνικής συνειδήσεως αύ- 
τών13. Τόν δρον «έ θ ν ι σ μ ό ς», τόν όποιον περιλαμβάνει 
ό τίτλος τής παρούσης μελέτης, χρησιμοποιώ, διά νά δη
λώσω τό σύνολο ν τών έθ νικών άξιών, ήθικών, πολιτικών, 
πνευματικών, καί τήν βίωσιν τής σημασίας καί σπουδαιό- 
τητος αύτών διά τόν κοινωνικόν βίον καί τόν πολιτισμόν.

Ό έλληνικός έθνισμός έχει δύο πλευράς14: άφ’ ένός μέν

12. Πρβλ. τήν κατά Meinecke (ε. άν.) διάκρισιν μεταξύ έθνών άφ’ 
ένός, ών γνώρισμα είναι ή δημιουργία ένιαίου έθνικοϋ πολιτισμού 
(kulturnationen), καί έθ νικών κρατών άφ’ έτέρου, δτινα χαρακτηρί
ζει, πλήν τοϋ άνωτέρω γνωρίσματος, καί τό γνώρισμα τής πολιτι
κής ένότητος (staatsnationen).

13. Ή έθνική συνείδησις είναι τό οόσιωδέστερον γνώρισμα τών 
μελών τού έθνους. Κατά τόν Meinecke έθνος είναι αύτό πού θέλει 
νά είναι εν έθνος. Κατά τόν Renan «L’existence d’une nation est un 
plebiscite de tous les jours».

14. Παρόμοιον πρόβλημα σχέσεως μεταξύ υπερεθνικών καί έθνι- 
κών Ιδεωδών έν τή γενέσει τής νεωτέρας ίδέας τοϋ γερμανικού έθνι- 
κοϋ κράτους άντιμετωπίζει μετά θαυμαστής άγχινοίας ό Fr. Meine-

τήν πλευράν τής έθνικής άτομικότητος, ή ό
ποια έκφράζει τήν έθνικήν φυσιογνωμίαν τών Ελλήνων 
καί διακρίνει αυτούς άπό τούς μή "Ελληνας, άφ’ έτέρου 
δέ τήν πλευράν τής ελληνικής ύπερατομικό- 
τητος ή οίκουμενικότητος, δηλαδή τήν έπέ- 
κτασιν τών έλλη νικών έθ νικών άξιών εις άλλους λαούς 
καί άλλους όλιγώτερον άνεπτυγμένους πολιτισμούς, τήν 
έξοδον τοϋ έλληνικοΰ είς τό ύπερελληνικόν καί τό άν- 
θρώπινον καθόλου.

Ή πρώτη πλευρά τοϋ έλληνικοΰ έθνισμοϋ είναι ή κατ’ 
έξοχήν έθνική. Τήν διακρίνει δχι μόνον ή βαθεϊα έκτί- 
μησις προς τάς άξίας τοϋ έθνικοϋ πολιτισμοΰ, άλλά καί 
ή πίστις είς τήν ιδέαν τοϋ έθνους καί ή θέλησις νά δια- 
τηρηθή άλώβητος καί άτροπος ή έθνική ιδιοσυστασία καί 
άναλλοίωτος ή φυλετική καί πνευματική σύνθεσις τής έλ- 
ληνικής έθνικής κοινότητος. Διά τοϋτο τό νόημά της εί
ναι: άπαρασάλευτος έμμονή είς τάς έθνικάς άρχάς καί 
άξίας, προσήλωσις είς βαθύτατα έρριζωμένας έν τή έθνική 
ψυχή πεποιθήσεις, παραδόσεις καί νοσταλγίας, «άεί κατά 
ταυτά έχούσας». Αύτή είναι ή πλευρά τής έθνικής άτομι
κότητος, τής οποίας ή συνείδησις δεν έχει τίποτε τό κοι
νόν μέ τόν σωβινισμόν, τόν άλλως τε άγνωστον είς τήν 
Ελλάδα, καί είναι γνώρισμα δλων τών όγιών λαών, οί 
όποιοι θέλουν νά ζήσουν καί δχι νά αύτοκτονήσουν.

Ή δευτέρα πλευρά τοϋ έλληνικοΰ έθνισμοϋ, ή οικουμε
νική, ήτις είναι κατ’ έξοχήν ιδιαίτερον καί μοναδικόν 
γνώρισμα τοϋ Ελληνισμού, δέν σημαίνει διεθνιστικοΰ ή 
κοσμοπολιτικοΰ τύπου έν νεωτέρα έννοια άρνησιν τής 
έθνικής έλληνικής ούσίας—κάθε άλλο!—άλλά ΐσα-ίσα 
κατάφασιν αύτής γενικωτέραν, μεταφύτευσιν, ρίζωσιν καί 
καλλιέργειαν έλληνικής ζωής καί είς μή έλληνικόν λαϊ
κόν έδαφος, έπιβίωσιν τοϋ Ελληνισμού καί είς άλλας 
έποχάς, πνευματικήν έπέκτασιν έν τόπω καί χρόνφ, διάρ
κειαν, αιωνιότητα.

Ή άτομική μορφή τοϋ έθνισμοϋ έχει τόν κλειστόν δυ
ναμισμόν τής έθνικής συνοχής.

Ή οικουμενική μορφή έχει τήν άνοικτήν, άνέσπερον 
άκτινοβολίαν τοϋ έλληνικοΰ φωτός.

Ούτε ή μία είναι σωβινιστική ούτε ή άλλη άνεθνώς 
κοσμοπολιτική, άλλ’ είναι καί αί δύο γνησίως έλληνικαί, 
ή πρώτη μέ τήν ρώμην καί τήν άγνότητα τοϋ πάθους της, 
ή δευτέρα μέ τήν διαύγειαν καί τήν γλυκύτητα τοϋ φωτός 
της!

Συνήθως οί έορτασμοί τών εθνικών έπετείων άντλοϋν 
τά νάματα τής έμπνεύσεως των άπό τήν Κασταλίαν τών 
έθνικών παιάνων καί τροπαίων. Καί δικαίως!

Μήπως δέν ήντλησεν άπό τήν ίδιαν πηγήν ό Αισχύλος, 
διά νά έκφράση τήν έπινίκιον άγαλλίασιν τής έποχής 
του μέ τήν χλιδήν καί τό ύψος τής τραγικής λέξεως ή 
τό άντιπερσικόν μένος του ό Σιμωνίδης διά τών κλασσι
κών έπιγραμμάτων του:

—Ελλήνων προμαχοΰντες ’Αθηναίοι Μαραθώνι 
χρυσοφόρων Μήδων έστόρεσαν δύναμιν 

ή τόν πατριωτικόν οργασμόν του ό πλάστης τής πολε
μικής έλεγείας Καλλϊνος ό Έφέσιος;

Άλλά καί ή δευτέρα περιοχή τής έθνικής δραστηριό
τητας, ή οικουμενική, άξίζει νά συγκινήση μετά τής πρώ
της καί νά δονήση τήν έθνικήν λύραν είς μίαν δίδυμον 
άρμονίαν, άνταξίαν τής έλληνικής έθνικής διφυΐας.

eke. Τούτο είναι τό κύριον θέμα τού μνημονευθέντος άνωτέρω έργου 
του, ού ό υπότιτλος είναι: «σπουδαϊ περί της γενέσεως τού γερμανι
κού έθνικοϋ κράτους».
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