
 

 

 

 

Μια λαι κή  παρα δοσή τής Θρα κής λέ έι πως έ νας τσοπα νος που έ φτιαχνέ 

θαυμα σιές γκλι τσές, σέ μι α απ’ αυτέ ς παρι στανέ τον Του ρκο να κο βέι το 

κέφα λι ένο ς Έλλήνα. Ο Έλλήνας στέ κέι ο ρθιος και χωρι ς κέφα λι. Και ο ταν 

ρω τήσαν τον τσοπα νο γιατι  στέ κέται ο ρθιος, αφου  έι ναι χωρι ς κέφα λι, 

αποκρι θήκέ: 

-Γιατί είναι Έλληνας!   

Ο Έλλήνας απο  τήν πρω τή αυγή  τής ιστορι ας του πα νω στο φιλο ξένο 

του το βρα χο, καταμέσή ς σέ μια θα λασσα αέικι νήτή και ανυπο τακτή, 

ταυ τισέ τήν υ παρξή  του μέ αυτή  τή στα σή, τήν καθαυτο  ανθρω πινή, τήν 

ο ρθια στα σή. Η λαι κή  παρα δοσή τον έ στήσέ ο ρθιο και μέτα  θα νατο, ακο μή 

και χωρι ς κέφα λι. Αυτή  τή στα σή τι μήσέ ο αγέ ρωχος Αιγυ πτιος 

πολέ μαρχος ο Ιμπραή μ, ο ταν στο Μανια κι έι πέ να στή σουν ο ρθιο το νέκρο  

σω μα του ήρωικου  Παπαφλέ σσα και φι λήσέ «μέ παρατέταμέ νο φι λήμα 

τον ο ρθιο νέκρο »! 

Ακο μα κι ο ταν ο λα μοια ζουν να μας πολέμου ν, ο ταν ο λοι ζήτου νέ να μας 

κλονι σουν, να μας παραπλανή σουν, υπα ρχέι έ νας τρο πος να μέι νουμέ 

έλέυ θέροι, τρο πος δυναμικο ς, αποτέλέσματικο ς, έλλήνικο τατος: ή ο ρθια 

στα σή, που ταυτι ζέται μέ το Χρέ ος. Και χρέ ος του Έλλήνα έι ναι μέ σα στο 

α γιο βή μα τής ψυχή ς του να υψω νέι τήν αλήθινή  Ελλα δα. Αυτή  ή αλήθινή  

Ελλα δα έ χέι ανα γκή απο  γνή σια τέ κνα που γνωρι ζουν ο τι ή έλέυθέρι α 

κατακτα ται και πέριφρουρέι ται ο χι απο  υψωμέ νές γροθιέ ς αλλα  απο  

ο ρθιές ψυχέ ς, που μαζι  μέ τον έθνικο  μας ποιήτή  πιστέυ ουν ο τι: 

«Χαρές και πλούτη να χαθούν, 

και τα βασίλεια, κι όλα, 

τίποτα δεν είναι, 

αν στητή μέν’ η ψυχή κι ολόρθη». 
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Γ ι α τ ί  ε ί ν α ι  Έ λ λ η ν α ς !  


