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Ή παρούσα δεύτερα εκδοαις δμιλίας του Προέδρου τον· 
αρχαιότερου συλλόγου «ο Πανάγιος Τάφος» (1908) εξεδόϋη υπά
του Δ. Συμβουλίου τον είρημένον Συλλόγου, κατά ενγενή πα
ραχώρηση' τον συγγραφέως και νπερ των σκοπών αντον.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Ή έπιβίωσις των εθνών καί μάλιστα των μικρών, ιδίως κατά 
τάς κρίσιμους στιγμάς τής ιστορίας των, δεν έξαρτάται μόνον και 
πολλάκις έκ τής βιολογικής, τής πνευματικής και ηθικής των δυ- 
νάμεως και τής θελήσεως προς έξασφάλισιν τοϋ θείου δώρου τής 
ελευθερίας, άλλα και τής ΰπάρξως υπευθύνου και ικανής ηγεσίας, 
ετι δε και ένότητος, έχοΰσης ηθικόν βάθος.

Άλλ’ άναμφιβόλως ή άξιοποίησις όλων τών ανωτέρω παρα
γόντων, και ιδία τής θελήσεως προς έπιβίωσιν, τής βασιζόμενης 
είς την άκμαιότητα τών ηθικών και πνευματικών ιδεών, αΐτινες 
στηρίζουν την ενότητα τοϋ Έθνους και εμψυχώνουν την καρδίαν 
και εμπνέουν τον νοϋν τών πολιτών, ανήκει είς την ηγεσίαν, την 
τε πνευματικήν και ηθικήν ώς καί τήν πολιτικήν. Έάν δε πολιτι
κή ηγεσία στηρίζεται είς ισχυρόν πνευματικήν καί ηθικήν ηγεσίαν 
τότε ή έπιβίωσις τοϋ έθνους καθίσταται κατ’ αρχήν δυνατή καί ή 
άμυνα τής ελευθερίας επιτυχής.

Τήν προτεραιότητα τής εθνικής ηγεσίας, τής άπολαυούσης 
τής εμπιστοσύνης τοϋ Έθνους καί τής έχούσης συνείδησιν τής ευ
θύνης της, δίδει είς τους αγώνας επιβιώσεως καί ή ίκανότης αυ
τής να λαμβάνη αποφάσεις καί με σταθερότητα να τάς έκτελή, 
ίδια κατά τάς δραματικός ώρας, έξασφαλίζουσα τήν ενότητα καί 
άξιοποίησιν πασών τών δυνάμεων τοϋ λαοΰ.Ή ϋπαρξις σύμπνοιας 
καί ένότητος ιδεών καί σκοπών καί προπαρασκευής, δΓ ών εξα
σφαλίζεται ή έπιβίωσις ανήκει πρώτιστα πάντων είς τήν ηγεσίαν 
τήν τε πνευματικήν καί ηθικήν καί ίδια τήν εΰστροφον πολιτικήν.

***

Ή ιστορία είναι ό αψευδής μάρτυς τής άληθείας, τήν οποίαν



εκψράζουν αί ανωτέρω σκέψεις και διαπιστώσεις. Ταύτας δυνά- 
μεθα να επιβεβαιώσωμεν και εις την εθνικήν ημών ιστορίαν.

Ίο Ελληνικόν "Εθνος ευτύχησαν να δημιουργήση κατά την 
αρχαιότητα πολιτισμόν μέγαν, περιλαβόντα αξίας και πρότυπα 
υπέροχα, μη δυνάμενα να παλαιωθώσιν, παρουσιάζει αϊωνίαν νε
ότητα (διότι τα ανωτέρω στοιχεία ύπέρκεινται τόπων και χρό
νων), δεν ηύτύχησε εν τουτοις να έχη πάντοτε ενότητα και ικανήν 
ηγεσίαν. Μεταξύ τών παραγόντων επιβιώσεως άναμφιβόλως οι 
δυο τελευταίοι ή ένότης καί ή ηγεσία διαδραματίζουσι σπουδαιό- 
τατον πρόσωπον εις τήν έξέλιξιν τής Ιστορίας τών Εθνών καί 
τον ενίοτε δραματικόν καί σκληρόν αγώνα τής επιβιώσεως.

Ό Ελληνισμός εν τή Άρχαιότητι, διαμορφώσας τάς αξίας 
ζωής, καί μάλιστα τήν άνωτάτην τής ελευθερίας, ως στοιχεία α
παραίτητα διά να μείνη ό άνθρωπος άνθρωπος καί δημιουργήσας 
τον Λόγον καί τήν παιδείαν ως δυνάμεις κινούσας τον άνθρωπον- 
πολίτην καί τήν Πολιτείαν - πόλιν, τήν μικράν δημοκρατίαν, προ- 
ήγαγε ταυτοχρόνως, πέραν τοΰ δέοντος, τον ατομικόν χαρακτήρα 
τών Ελλήνων, τήν ατομοκρατίαν - πολύτιμον κατά τα άλλα στοι- 
χεϊον τοΰ πνευματικού καί οικονομικού βίου. Όθεν εξέθρεψε τον 
πολιτικόν τοπικισμόν καί τήν αρχήν τών πολιτικών προσωποπαγών 
μερίδων.

Εντεύθεν είναι εύεξήγητον, διατί ήτο παρά τώ Έλληνισμω 
ασθενής ή άρχή τής ενότητας, παρά τήν ΰπαρξιν τών στοιχείων τής 
φυλετικής, γλωσσικής καί θρησκευτικής ένότητος, ως καί τών η
θών καί εθίμων, μαρτυρούντων τήν βασικήν ενότητα τού Ελλη
νικού “Εθνους.

Είναι δε γνωστόν, ότι ό μέγας τής Ιστορίας ερευνητής καί 
ερμηνευτής δ Th. Mommsen, καταρχόμενος τής εκθέσεως τής Ι
στορίας τής Ελλάδος κατά τούς χρόνους τής Ρωμαϊκής κυριαρ
χίας παρατηρεί : Προς τήν γενικήν πνευματικήν έξέλιξιν τών Ελ
λήνων δεν έκρατήθη εις Ισορροπίαν ή πολιτική τών δημοκρα
τιών των, εξ εναντίας μάλιστα ή ΰπερβολικότης εκείνης, όπως ή 
πλήρης άνθησις (τοΰ άνθους) διασπά τον κάλυκα, δεν επέτρεψε 
εις καμμίαν κοινήν ουσίαν να κερδίση εκείνην τήν σταθερότητα



χαι έχτασιν, ή όποια προαπαιτεΐται διά την κρατικήν διαμόρφω- 
σιν. Τά μικρά κράτη των επί μέρους πόλεων, ή των συμμαχιων— 
πόλεων, αναγκαίος περιωρίζοντο (εφθινον) ή έπιπτον εις χειρ ας 
των βαρβάρων, μόνον ό Πανελληνισμδς ήγγυατο τόσον τήν πε- 
ραιτέρω διατήρησιν καί την περαιτέρω έξέλιξιν έναντι των αλλο
φύλων γειτόνων (Römische Geschichate V, οελ. 230).

Ένφ δε ιδέα τής δημιουργίας Πανελληνίου ισχυρού κράτους 
ήτο αδύνατον να πραγματοποίησή από άλλην ελληνικήν δύνα- 
μνν έκτος τής Μακεδονίας, εν τούτοις αυτή κατεπολεμήθη. Και 
είναι μεν άληθές, δτι ή Ιδέα καί ή άρχή τής πανελληνίου πολιτι- 
κής ένότητος εύρεν κήρυκας καί οπαδούς καί έπραγματοποιήθη 
δλως προσκαίρως καί κυρίως μέ εξωτερικήν επιβολήν καί μερικός 
υπό ιστορικός καί πνευματικός καί ήθιχάς συνθήχας άπρυσφό- 
ρους άλλ’ ή ισχύς των αντιθέτων ιδεών καί δή τής Ιδέας τής αύ- 
τονομίας (ελευθερίας) των 'Ελλήνων—ήν έξεμεταλλεύθησαν χαί 
αύτοί οί Ρωμαίοι κατά τήν έξέλιξιν τής ανατολικής αυτών πολι
τικής έπεκτάσεως—ήτο μεγαλυτέρα. Όθεν οί εμφύλιοι πόλεμοι 
καί αί έριδες εντός αυτών τών μικρών πολιτειών διήρουν καί εξη- 
σθένουν καί έφθειραν άνεπανορθώτως τάς δυνάμεις τού Ελληνι
σμού καθόλου, τάς οποίας μόνον ή Μακεδονία, διά τής ενότητας 
καί τών θεσμών της, ήδύνατο όπωσοΰν να τάς συνένωση.

Ένφ δηλαδή έν τή άρχαιότητι μέχρι τών μέσων τού Δ' π. X. 
αίώνος έκυριάρχει εν τή Ευρωπαϊκή Ελλάδι (πλην τής Μακεδο- 
νίας καί εΐτα καί τής Θεσσαλίας) τό σύστημα τών αυτονόμων πό- 
λεων—πολιτειών καί συμμαχιών, έν αίς ηγεμόνευσε μία πόλις, αί 
Άθήναι ή ή Σπάρτη καί τέλος αί Θήβαι, εΐτα δέ έκαλλιεργήθη 
καί έπεχειρήθη πο?1άκις διά τού ομοσπονδιακού συστήματος, άπδ 
τής έμφανίσεως τής Μακεδονίας τού Φίλιππου και τού Αλέξαν
δρου, τής μεγάλης πολιτικής δυνάμεως έν τή Ελληνική Χερσο- 
νήσω ή τύχη τού 'Ελληνισμού ηλλαξε. Τότε ο Ελληνισμός απο 
τοπικός άπέβη παγκόσμιος, διά τής μεταδόσεως καί διευρύνσεως 
τού 'Ελληνικού πολιτισμού προς Άνατολάς χαί τής διευρύνσεως 
τού όρίξοντος. "Αλλά ό πρόωρος θάνατος τού Αλεξάνδρου έπληξε 
καιρίως τήν ενότητα τού 'Ελληνισμού, ό όποιος διασκορπισθείς



είς την ’Ανατολήν διεσπάσϋη αμέσως είς το σύστημα των Ελ
ληνιστικών κρατών, ατινα εύρέθησαν είς άντίθεσιν προς αλληλα 
(301 —146 π. X.). Έν τφ άγώνι τούτφ ή ανώτατη αξία τής ζωής, 
ή ελευθερία συνεδυάσθη και πάλιν πρός τα μεγάλα προτερήματα 
άλλα καί ελαττώματα, άτινα εκληρονόμησαν ό Ελληνισμός άπό 
τό μέγα αύτοϋ παρελθόν. "Οθεν ή διατήρησις τοΰ ατίμητου θη
σαυρού τής πνευματικής ζωής και ελευθερίας κατέστη προβλη
ματική.

Ή τής ελευθερίας άμυνα και διάσωσις κατέστη τελικώς αδύ
νατος, άφ’ οΰ χρόνου η ’Αχαϊκή καί Αίτωλική συμπολιτεία ήρι- 
ζον πρός άλλήλας καί τήν Μακεδονίαν, ούσαν προπύργιον τού 
Ελληνικού κόσμου (Πολύβιος). Ή ένότης άπωλέσθη καί μετ’ αυ
τής ή ελευθερία τών Ελλήνων, ένεκα τών ιδίων αυτών σφαλμά
των, περί ών διά βραχέων διελάβομεν ανωτέρω.

Ο Ελληνισμός διηρημένος, λοιπόν, ΰπέκυψεν είς τήν άδυσώ- 
πητον δύναμιν τού ρού τών γεγονότων τής εποχής τοΰ Οικουμε
νικού Ελληνισμού, καθ’ήν ήνδρώθη πολιτικώς ή Ρώμη. Αΰτη α
φού συνέτριτ^ε τήν Μακεδονίαν (168 π. X.), τήν μόνην δύναμιν, ή- 
τις ήδύνατο διά τής παραδόσεως καί τών θεσμών της να πραγμα- 
τοποιήση τήν ιδέαν τού Πανελληνίου Κράτους, εγένετο κυρίαρχος 
τής Καρχηδόνος εν τή Δύσει καί τής κυρίως Ελλάδος (146 π. X, 
καταστροφή τής Κορίνθου), συνέτριψε τάς λοιπάς πολιτικός δυνά
μεις τού ’Ανατολικού Ελληνισμού (146 — 30 π. X.)

« Η νεα τών πραγμάτων κατάστασις καί ή είς τήν πολιτικήν 
περιαγαγοΰσα καί τήν ελευθερίαν στερήσασα λαόν εύγενή καί ύ- 
περοχον, ήτο μεν επαχθής καί οδυνηρά, καί πολλά ενείχε τά κακά, 
αλλα δεν υπήρχεν άμοιρος καί τινων αγαθών. Διότι ήφάνισε τάς 
κρατούσας προλήψεις καί κατέρριψε τούς φραγμούς, τούς χωρί
ζοντας Ελληνας καί βαρβάρους' διηύρυνε τον νοητικόν ορίζοντα 
καί προέβαλε είς τά δμματα τών Ελλήνων νέον κόσμον καί νέα 
ένεργείας στάδια' ήγαγε εις στενήν σχέσιν πρός άλλους λαούς». 
(Κ. Λογοθέτου : Η φιλοσοφία τών πατέρων καί τού Μέσου αίώ- 
νος Α. 1930 σ. 1). Καί είναι μέν αληθές, ότι οί σοφώτεροι τών 
Ελλήνων τήν σύγχρονον τών Ρωμαϊκών χρόνων διαφθοράν κα-



ταπολεμοΰντες, έτράπησαν κατ’ ανάγκην επί τα πρακτικά μάλ
λον ζητήματα ή την θεωρητικήν των οντων έρευναν» και οτι 
«επειδή ή ηθική άνόρθωσις δεν ή δυνατό νά έπιτευχθή, διά τής 
όσημέραι καταπιπτούσης αρχαίας Θρησκείας, ή το εύλογον να επι- 
διωχθή διά τής φιλοσοφίας», καταστάσης διά τούς ολίγους υπο
κατάστατων τής θρησκείας «καί χειραγωγού εις τδν ηθικόν βίον 
καί τήν αρετήν» ικανής «νά πορίση παραμυθίαν εν τή δυσμενεία 
των περιστάσεων καί τάς συμφοράς τής ζωής», άλλ’ ούχ’ ήττον 
είναι βέβαιον, δτι δεν ήδύνατο ό Ελληνισμός νά άναστηθή διά 
των πνευματ ικων αυτού δυνάμεων, ούτε δια τής φιλοσοφίας, η τις 
επέφερε δύο άναλαμπάς εις τήν καταπίπτουσαν εθνικήν θρησκείαν 
(α π. X,—α μ. X. κ δ μ. X αιώνα).

Άλλα κατά τήν χαλεπήν εκείνην διά τον Ελληνισμόν περίο
δον τής πολιτικής ΰποδουλώσεως ένεφανίσθη μία νέα δύναμις : ή 
θρησκεία τού Ναζωραίου, εις νέος νόμος τού Θεού, ως «καινή 
διδαχή», διά τον «καινόν άνθρωπον», δι’ ένα νέον κόσμον. Ή 
νέα θρησκεία τής πνευματικής λατρείας καί αγάπης «εν Χριστφ 
Ιησού», άπέβη ταχέως κτήμα τού έχοντας ευρύτητα πνεύματος 
Ανατολικού Ελληνισμού, εν φ αί βιολογικοί καί εντεύθεν αί 
πνευματικοί καί ηθικοί δυνάμεις ήδύναντο ν’ άνανεωθώσι καί 
«ναπλασθώσιν. Ή νέα Θρησκεία, Παγκοσμίου χαρακτήρας, κα
τέστη ταχέως ως καθολική Εκκλησία κτήμα τού Οικουμενικού 
Ελληνισμού, δστις δι’ αυτής άναγεννήθη καί άνεπλάσθη.

Άλλ’ ή νέα αύτη πνευματική καί ηθική δύναμις ήτο άνωτέρα
πάσης προηγούμενης, διότι έθετε επί πλέον εις τον νούν και την 
καρδίαν των Ελλήνων νέας ιδέας καί νέας άρχάς. Ή έ ν ό τ η ς 
τής Πίστεως καί ή ένότης τής διοικήσεως κα
τά περιοχάς, συνεδέετο προς τήν δημιουργίαν πνευματικής 
ηγεσίας, ήτις θ’ άπετέλει νέον στοιχεΐονείς τήν ζωήν 
τού Ελληνισμού, άφοΰ μάλιστα ή Ελληνική γλώσσα καί 
ή φιλοσοφία άπετέλεσαν τά κατάλληλα όργανα διαδόσεωςκαί δια- 
τυπώσεως των αρχών τού Χριστιανισμού.

Ό Ελληνισμός άπέκτησεν νέαν πνευματικήν ορμήν έν τώ 
Χριστιανισμό), εν’ ω έκαλλιεργήθη ή ένότης, ή οποία τώ έλειπε



πρότερον, καί έκαλλιεργήθη ή συνείδησις τής ιστορικής συνεχείας, 
ώς καί ή ευθύνη διά την συντήρησιν και ηθικήν του λαοϋ προ
κοπήν. ’Από την νέαν άνανέωσιν καί υπεύθυνον 
ηγεσίαν, χάρις εις τό έ'ργον τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, έξεπήδησεν 
εν ιστορικόν θαύμα, ή χιλιετής βασιλεία τού Βυζαντίου, τό "Α
γιον Ρωμαϊκόν κράτος τοΰ Ελληνικού’Έθνους. "Οταν δε εκείνο, 
άφοΰ παρήγαγεν εργον γόνιμον καί μέγα (περί ού κατωτέρω εν 
τή μελέτη) κατέπεσεν (Πρβλ. Γ. Κονιδάρη : έν περιδ. «Κιβωτός» 
1953), τό Ελληνικόν "Εθνος δεν εύρέθη τω 1453, ώς επί Ρω
μαιοκρατίας, διηρημένον άλλ’ ήνωμένον έν τή πίστει καί μέ υπεύ
θυνον ηγεσίαν, Ικανήν όχι απλώς νά παραμυθήση τον λαόν ή 
'Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία άλλα καί να συντηρήση έ'τι δέ 
καιν’ αναγέννηση τό ’Έθνος. Αΰτη συντηρούσα τήν μνήμην τού 
μεγάλου παρελθόντος καί ένισχύουσα διά τής Παιδείας καί γλώσ- 
σης τήν αγωγήν προς τήν ελευθερίαν καί οδηγεί τον Ελληνισμόν 
εις τήν εθνικήν καί πολιτικήν άναγέννησιν. Τό ’Έθνος άπωλέσαν 
τήν πολιτικήν ΰπαρξιν καί ηγεσίαν διετήρησεν τήν πνευματικήν 
καί ούτως έσώθη. Διότι ή Εκκλησιαστική ηγεσία άπέβη ταύτοχρό- 
νως καί προς καιρόν πολιτική, κατ’ ουσίαν έπωμισθεΐσα τήν ευ
θύνην εκείνης.

Ήσυνείδησις τής ευθύνης διά τό μέλλον 
τού ’Ορθοδόξου Ελληνικού λαού καί τού 
Έθνους καί τό πνεύμα τής θυσίας, τό όποιον, διά παραδει
γμάτων πολλών, ένέπνευσεν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία (Νεομάρτυ
ρες), ένίσχυσαν, κατά τρόπον άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, τήν συν- 
τήρησιν καί άναγέννησιν τού Ελληνικού Έθνους, εν ένότητι 
πνευματική καί ηθική. "Οταν δέ τό ’Έθνος άνεγεννήθη, διά τής 
πνευματικής ηγεσίας, αΰτη παρέδωκε τήν πολιτικήν ηγεσίαν εις 
τούς εκπροσώπους τού λαού. Οί ιστορικοί ή φιλόσοφοι ή άλλοι 
ρήτορες εξαιρούν, βεβαίως όρθώς, τήν δύναμιν τών ιδεών καί τής 
Παιδείας καί τής παραδόσεως καί τής γλώσσης, ώς δυνάμεις επι- 
βιώσεως τού Ελληνισμού άλλα λησμονούσι τήν μ ε- 
γαλυτέραν δύναμιν, ή οποία συνετήρησε, άνανέωσε καί 
6ν«γέννησε πνευματικώς καί ηθικώς τόν Ελληνισμόν: τήν Καθο



λικήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν τοΰ Χρίστου, ής την κανονικήν συ
νέχειαν αποτελεί ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, ή Έλληνικη Εκκλη
σία, ή οποία έδωκεν εις τον Ελληνισμόν ιδία κατά τούς χρόνους 
τοΰ πολιτικού του άφανισμοϋ, ενότητα διά τής Παιδείας και τής 
γλώσσης, έτι δ έ και υπεύθυνον ηγεσίαν, ή τις τον 
ώδήγησεν είς την επιτυχή έπανάστασιν κατά τού βάρβαρου τυ
ράννου. Και δεν υπάρχει βεβαίως ιστορία χωρίς σκιά ούτε δε και 
ή Ελληνική Εκκλησία, κατά τήν άνθρωπίνην αυτής πλευράν ε
ξεταζόμενη, ήδύνατο νά διαφυγή αυτόν τον νόμον, αλλ η Ιστο
ρία τής ‘Ελληνικής Εκκλησίας είχε νά επίδειξη άπείρως περισ
σότερός φωτεινάς σελίδας παρά σκιεράς.

‘Αρμόζει, λοιπόν, νά ίδωμεν, εν γενικαΐς γραμμαΐς, τί προσέ- 
φερεν ή Ελληνική Εκκλησία προς το ‘Ελληνικόν Εθνος κατα 
τά χίλια έννεακόσια έτη τοΰ βίου της, διότι εξ αυτής τής άνασκο- 
πήσεως τής ‘Ιστορίας τοΰ Χριστιανικού 'Ελληνισμού δυνάμεθα ν 
αντλήσω μεν διδάγματα πολύτιμα διά τό μέλλον τού ‘Ελληνισμού 
και τήν συνείδησιν τού καθήκοντος και τοΰ συμφέροντος τοΰ 
Ελληνισμού, νά ανανέωση τήν πνευματικήν και ηθικήν δύναμιν 
τής Εκκλησίας του, ή οποία τον ήνωσε και τον ανεπλασε (Κ. 
Παπαρρηγόπουλος) έτι δε διά τής υπευθύνου ηγεσίας της τφ έ- 
δωκε τήν δύναμιν επιβιώσεως, αυτή υπέρ πάσαν άλλην δυναμιν 
έν τή ζωή του και τφ κόσμφ τούτω. "Ανευ τής Έ?Αηνικής Εκ
κλησίας τί θά ήτο ό ‘Ελληνισμός σήμερον ;

Έν Άθήναις τή 10—12 Φεβρουάριου 1962 
Καθηγητής ΓΕΡ. I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ





AI ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΑ. ΕΘΝΟΣ 

ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ ΑΥΤΟΥ
(Η ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ)

’Από των μαθητικών έ'τι χρόνων εχομεν συνηθίσει εις την Ιδέαν, δτι 
’Ορθόδοξος Εκκλησία καί Ελληνικόν "Εθνος συνεδέθησαν άδιαρρήκτως 
κατά τούς ζοφερούς χρόνους τής υπό τούς Τούρκους δουλείας καί δτι ’Ορθό
δοξος καί 'Έλλην κατέστησαν σχεδόν εκτοτε ταυτόσημα *

Διά τούτο είμαι βέβαιος, δτι δταν άνεγνώσατε περί ποιου θέματος 
επρόκειτο να ομιλήσω ή σκέψις σας φυσικώς θά εστράφη πρός εκείνην την 
όντως μεγάλην άλλ’ εξόχως θλιβερόν περίοδον, καθ’ ήν ή εθναρχούσα Εκ
κλησία έπροστάτευσε τό "Εθνος από τόν άφανισμόν χωρίς νά μεταβάλη την 
υφήν τού πνευματικού της οργανισμού εις πολιτικόν. ’Αλλά πρέπει ευθύς 
εξ αρχής να έξάρω τούτο : δ,τι συνήθως είναι γνωστόν εις τό πολύ κοινόν 
είναι πολύ δλιγώτερον από εκείνο, τό όποιον συνέβη εις την 'Ιστορίαν τού 
Ελληνικού "Εθνους, διότι πράγματι αί προσφοραί τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, ως νομίμου συνεχείας τής ’Αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας τ. ε. τής 
Μιας, Αγίας, Καθολικής καί Άποστολικής είναι πολύ μεγαλύτεροι, ευρύ
τεροι καί μεγαλυτέρας σπουδαιότητος, παρ’ δ,τι συνήθως πιστεύεται.

Έ 'Ιστορία τού μεγάλου ζητήματος, τό οποίον εσκέφθην νά πραγμα- 
τευθώ αρχίζει από τάς πράιτας ημέρας τού Χριστιανισμού εν 'Ιεροσολύ- 
μοις, δτε όμως, δ Ελληνισμός προσέφερεν εις την νέαν Θρησκείαν τού Να
ζωραίου — κατά θείαν πρόνοιαν — πολυτίμους υπηρεσίας, ώστε νά δύναται 
νά λεχθή, δτι αί προσφοραί τής ’Εκκλησίας πρός τό 'Ελληνικόν Έθνος 
αποτελούν οίονεί αντιπροσφοράν πρός τόν Ελληνισμόν. Διότι όντως συνέβη 
τούτο εν παγκόσμιοι 'Ιστορία : ό μεν ’Αλέξανδρος διαβάς εις την ’Ασίαν, 
προσέφερεν εις την ’Ανατολήν τόν Ελληνικόν πολιτισμόν του, μεταμορφω- 
θέντα εΐτα εις οικουμενικήν πνευματικήν δύναμιν, ό δε Παύλος, τέκνον τού

* Διάλεξις γενομένη εν τφ Παρνασσφ τφ 1959 καί έν Κατερίνη μετά πρόσκλη- 
σιν τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Βαρνάβα.



Ελληνίζοντας 'Ιουδαϊσμοί καί φορείς τοί ‘Ελληνίζοντας Οικουμενικοί 
Χριστιανισμοί *, διαβάς εις την Ευρώπην άνταπέδωκε την ευεργεσίαν, 
διά της διαδόσεως τοί Οικουμενικοί καί Ελληνίζοντας κατά την μορφήν 
καί ανεξαρτήτως των ουσιαστικών αντιθέσεων (Α'. Κορινθ. 1, 33) Χριστια
νισμοί, ως θείας πνευματικής ενωτικής καί γονιμοποιοί δυνάμεως, εις την 
Ευρωπαϊκήν Ελλάδα, καί ειτα τήν ’Ασιατικήν. Οι Έλληνίζοντες καί ή 
‘Ελληνική γλώσσα άπετέλεσαν τους φορείς τοί Οικουμενικοί Χριστιανισμοί 
καί τα μέσα άναπτύξεως καί διαδόσεως αυτοί.

1. Διά τοί σημείου τούτου έρχομαι εις τήν πλέον καιρίαν καί αληθώς 
πολυτιμοτάτην καί βαρυσήμαντου προσφοράν τής Εκκλησίας προς το Ελ
ληνικόν έθνος, ή οποία διήκει δι’ όλης τής ‘Ιστορίας του καί φθάνει μέχρι 
τών ημερών μας.

Είναι δέ ευτύχημα, δτι ήδη τον παρελθόντα αιώνα ή προσφορά αύτη, 
ή πρώτη καί θεμελιώδης διά τήν τύχην τοί ήμετέρου "Εθνους, άνεγνωρίσθη 
Ιπισήμως υπό τοί ‘Ελληνικοί "Εθνους καί εξεφράσθη κατά τρόπον έξαίρετον 
καί αληθώς επιγραμματικόν" ιδού πώς. Τφ 1852 ή αρμόδια επί τών Εκ
κλησιαστικών νομοσχεδίων επιτροπή, άπευθυνομένη πρός τήν Βουλήν τών 
Ελλήνων έλεγεν : «Αύτη, δηλαδή ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, διετήρησεν εν 
ταΐς περιπετείαις τών χρόνων τήν πνευματικήν και εθνικήν ενότητα τών 
'Ελλήνων». Εις τήν επιγραμματικήν ταύτην διατύπωσιν μόλις θά ήτο α
νάγκη να προστεθή, δτι ή ήμετέρα ’Εκκλησία, εκτός τής γλώαοης και τον 
δικαίου, αποτελεί τόν πλέον ζωντανόν σύνδεσμον τοί δισχιλιετοϊς εν τή 
’Ορθοδοξία παρελθόντος τής Ελλάδος (διότι ενταύθα δεν εΰρον σχεδόν ποτέ 
πραγματικήν είσοδον αΐ αιρέσεις) μετά τοί παρόντος.

’Αλλά από πότε καί πώς συνετελέσθη τό σπουδαίου έργον τής ενότη
τας τής θρησκευτικής καί εθνικής συνειδήσεως τών Ελλήνων καί διατι 
ή ένότης αύτη είναι τό πολυτιμότατου αγαθόν, δπερ προσέφερεν καί προσ
φέρει ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία μας πρός τό ‘Ελληνικόν ’Έθνος καί άνευ 
βλάβης τής οικουμενικής πνευματικής καί ηθικής αποστολής τής Εκκλησίας;

Άναμφιβόλως εις τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τοί Ελληνικοί "Εθ
νους ανήκει ή άτομικότης ή δ ατομικισμός τών 'Ελλήνων, ο οποίος άνε- 
πτύχθη υπό τάς ιδιαζούσας συνθήκας τών προϊστορικών καί ιστορικών χρό
νων. "Εχουσι δέ δίκαιον οι ιστορικοί οί ισχυριζόμενοι «δτι εις τήν πολιτι
κήν δργάνωσιν καί πειθαρχίαν ύπήρξεν μέγα πρόσκομμα ή υπερβολική 
άνάπτυξις τής άτομικότητος εν τφ Έλληνικω Έθνει».

* «Τό θέμα τών σχέσεων Ελληνισμού καί Χριστιανισμοί δέν δύναμαι νά 
πραγματεοθώ ενταύθα, διότι τό έπραγματεόθην μερικώς αλλαχού. Ή καθολική 
’Ορθοδοξία τοϋ Ελληνισμού καί ή αρσις τοϋ Βουλγ. Σχίσματος, ένθα καί ή βι
βλιογραφία. Πρόσθες νΰν : Κ. Μπόνη, «Οί Άπολογηταί (τοϋ Χριστιανισμοί) 
τοί Β' καί Γ' αϊώνος εν τή σχέσει αυτών πρός τόν ’Ελληνισμόν». Άθήναι 1961.



Ο! αγώνες, at πολίτικοι καί αί οικονομικοί περιπέτειαι, τό εμπορικόν 
καί ναυτικόν πνεϋμα, αληθώς δαιμόνων, ενίσχυσαν καί ανέπτυξαν τό άτομο- 
κρατικόν πνεϋμα τών 'Ελλήνων, οΐτινες επί πλέον εκαλλιέργησαν τοΰτο ώς 
τοπικόν πνεϋμα τής μικρός πολιτείας —πόλεως τής ’Αρχαίας Ελλάδος. "Ε
νεκα τών ιστορικών καί πολιτικών συνθηκών, ΰφ’ ας εύρέθη ή ψυχοσύνθε- 
σις καί ή βιολογική ιδιοσυστασία τών Ελλήνων, ή πειθαρχία καί ή πολι
τική δργάνωσις καί αρα ή ενότης τοΰ Ελληνικού ’Έθνους κατέστη ανέφι
κτος, κατά την αρχαιότητα. "Ενεκα τοΰτου, επειδή δήλον δτι αί ιστορικοί, 
καί οικονομικά! συνθήκαι δεν ηΰνόουν άλλην εξέλιξιν, ή άντίδρασις τοΰ 
Πλάτωνος κατά τοΰ ατομικισμού τών Ελλήνων διά τών κοινωνιοκρατικών 
του ιδεών δεν εΐχεν εύρείαν επίδρασιν, δ'πως καί τό κοινωνιοκρατικόν σύ
στημα τής Σπάρτης (συσσίτια, περιορισμός τής ατομικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.).

Τόση δε ήτο ή δυναμις τής ατομοκρατίας τών Ελλήνων, ώστε ουδέ ή 
Μακεδονία, ήτοι ή μόνη τών Ελληνικών χωρών, ήτις διά τής βασιλείας καί 
τών θεσμών της, καί τοϋ στρατιωτικού της πνεύματος, ήδΰνατο νά πραγμα- 
τοποιήση την ιδέαν τοΰ Πανελληνίου, κατώρθωσε τελικώς νά έπιβληθή.

"Οθεν μόλις εξέλιπεν δ Φίλιππος, προ τής άναδείξεως τοΰ ’Αλεξάνδρου 
κατά την εν Χαιρωνεία μάχην (338), δ ένώσας τους "Ελληνας άναγκαστι- 
κώς, οι "Ελληνες, πάλιν διηρέθησαν. Ένωθέντες δε είτα καί πάλιν, άναγ- 
καστικώς, υπό τοϋ ’Αλεξάνδρου, διά τών συνθηκών τής Κορίνθου, άναγο- 
ρευθέντος στρατηγού αύτοκράτορος τών ΙΊανελλήνων εν τφ κατά τών 
Περσών εκδικητική) πολέμφ, πάλιν διηρέθησαν δριστικώς, δ'ταν δ Μέγας 
εκείνος "Ελλην εξέλιπε. Καί ή τραγική των διαίρεσις ώδήγησεν εις τήν 
πτώσιν των.

Κατά τούς κρίσιμους εκείνους διά τον Ελληνισμόν χρόνους δ ’Ισοκρά
της (435—338) μετά δυνάμεως ΰπεστήριξεν, ιδία εν τφ περιωνυμφ πανη
γυρικά), προς τούς "Ελληνας «ΐνα δμονοήσαντες προς άλλήλους κοινή προς 
τόν βάρβαρον πολεμήσωσι». Έν δε τφ προς τον Φίλιππον προτρέπει τον 
βασιλέα Φίλιππον ΐνα μιμούμενος τόν γενάρχην Ήρακλέα ηγούμενος τής τών 
Ελλήνων δμονοίας έκστρατεΰση μετ’ αυτών κατά τών βαρβάρων. "Ομως εν 
τφ Παναθηναϊκή) (339) ώμολόγησε την κατάρρευσιν τών ιδανικών του.

Ό μέγας τής Ρωμαϊκής ’Ιστορίας ιστορικός Θεόδωρος Mommsen (ένθ. 
αΰτφ. 5ος σελ. 230) άρχόμενος τής εκθέσεως τής ’Ιστορίας τής Ελλάδος επί 
Ρωμαϊκής κυριαρχίας παρατηρεί, «δτι δεν διετηρήθη εν ισορροπία; ή γενική 
πνευματική εξέλιξις τών Ελλήνων προς τήν πολιτικήν τών δημοκρατιών 
των ή μάλλον ή ύπερβολικότης εκείνης, δπως ή πλήρης ανθησις διασπά τόν 
κάλυκα (τοϋ άνθους) δεν επέτρεψεν εις ούδεμίαν κοινήν ουσίαν (κοινότητα- 
πολιτείαν) νά κερδίση εκείνην τήν έ'κτασιν καί σταθερότητα, ή δποία απο
τελεί τήν απαραίτητον προϋπόθεσιν διά τήν πολιτειακήν διαμόρφωσιν».

Τό αποτέλεσμα τής δεινής μεταξύ τών Ελληνικών Πολιτειών Άχαϊ-



κής καί Α’ιτωλικής καί τής Μακεδονίας διαμάχης, ώς καί τών Ιρίδων μεταξω
τών ελληνικών μερίδων εντός τών Πολιτειών τό γνωρίζομεν. Ένφ ή Ρω
μαϊκή Γερουσία ήκολούθει σταδεράν καί συνεχή πολιτικήν καί διέδετε ήνω- 
μένον καί πειδαρχικώτατον λαόν καί στρατόν εις τήν Ελλάδα καί τήν ’Ανα
τολήν εξηκολούδουν οι αγώνες μεταξύ τών διαδόχων καί τών νέων Κρατών» 
’Αχαϊκής καί Αιτωλικής συμπολιτείας. Οίίτω δε απέναντι τών ηνωμένων 
Ρωμαίων οί "Ελληνες δχι μόνον ήσαν διηρημένοι καί ήριζον, άλλα καί συνε- 
μάχουν μετά τής Ρώμης κατ’ άλλήλων. (Άμάντου, Ε’ισ. εκκλ. Βυζ. Ίστορ.. 
1950, σ. 87).

Ή Ρώμη ήδύνατο ανέτως να εφαρμόζη εκείνο τό οποίον εφαρμόζουν 
καί οί ’Άγγλοι σήμερον, όπου ή σύγχρονος αδυναμία τών μεγάλων ή μι
κρών δυνάμεων επιτρέπει: τό «διαιρεί καί βασίλευε».

Ή διχόνοια καί δ ατομικισμός καί κομματισμός τών Ελλήνων κατέ
στησαν αδύνατον τήν ΰπαρξιν ενός ισχυρού κράτους. Αΰται υπήρξαν αΐ αί- 
τίαι τής κατακτήσεως τής Ελλάδος υπό τής Ριόμης, ή οποία χάριν εις τήν 
ίσχύν της, κατά τό αυτό έτος, υπέταξε τήν Καρχηδόνα εις τήν Δΰσιν καί τήν 
Κόρινδον εις τήν ’Ανατολήν.

Τότε, τφ 146 π. X., δτε ή "Ελλάς ύπεδουλώδη εις τούς Ρωμαίους, ή- 
Κόρινθος πού ηΰνόησε τήν Ρωμαϊκήν έπέμβασιν εις τήν Ελλάδα, κατε- 
στράφη πρώτη εν τή κυρίως Έλλάδι, τής δε ’Ηπείρου κατεστράφησαν 70 
πόλεις. Ματαίως δε πρότερον τά καλλίτερα πνεύματα, εν οΐς δ Πολύβιος, δ. 
ιστορικός, ήγωνίζοντο, συνιστώντα τήν δμόνοιαν καί ενότητα τής άλλως ολι
γανθρώπου "Ελλάδος.

"Ο μέγας διδάσκαλος τών "Ελλήνων δ Πλούταρχος δ Χαιρωνεύς (46— 
127) εθεώρει τήν ήνωμένην Ελλάδα ανίκητον. «Άλλα μάλιατα δή διεδει- 
ξαν ουτοι (οί Αχαιοί) τήν ‘Ελληνικήν αλυκήν άπρόομαχον ουοαν, δοάκις 
τνχοι κύαμον και αννάξεως όμοφρονονοης καί νουν εχοντος ήγεμόνος*- 
CΑρατ. ϋ·'. 5).

Τά ίδια επίατευεν κα'ι ο Ιστορικός τον δον μ. X. αίώνος Ζώοιμος 
(A, 3,1) «εί μη διέστηααν Άϋηναϊοί τε και Λακεδαιμόνιοι περί της τών 
"ΕΙ.λήνων ηγεμονίας αλλήλοις φιλονικονντες ονκ αν ετεροί ποτέ τής °Ελ
λάδος εγένοντο κύριοι».

Έπέμεινα εις αυτό τό σημεΐον διά νά δείξω τήν μεγάλην σπουδαιό- 
τητα, τήν δποίαν είχεν διά τήν Ελλάδα τό πρόβλημα τής ενότητας αυτής 
καί διά νά εξάρω, δσον επιβάλλει τής ’Ιστορίας τής Ελλάδος ή ακριβής 
ερευνά, τήν μεγίστην προσφοράν τής Εκκλησίας προς τό Ελληνικόν ’Έ- 
δνος.

*
* *

2. Κατά τήν εποχήν λοιπόν τής Ρωμαιοκρατίας, δτε δ Ελληνισμός ε
ξουθενωμένος πολιτικώς ήδράνει, δ Ελληνικός πολιτισμός ήτο οικουμενι·-



κός καί ή ελληνική γλώσσα ήτο «ή κοινή διάλεκτος», εις τήν όποιαν συνε- 
νοοϋντο οι λαοί τής ’Ανατολής καί τής Δΰσεως, οί υπαγόμενοι εις το οι
κουμενικόν κράτος τής Ρώμης, τότε ενεφανίσθη εν Παλαιστίνη ο Χριστια
νισμός, ώς ή Θρησκεία ή απολυτρωτική καί οικουμενική.

Τήν εσωτάτην ουσίαν αυτής τής νέας πίστεως καί ηθικής, μάλιστα δε 
τον οικουμενικόν της χαρακτήρα, κατενόησαν πρώτοι οί ελληνίζοντες ’Ιου
δαίοι, καί εΐτα οί "Ελληνες τής ’Αντιόχειας, «τών Συριάδων ’Αθηνών», 
όπως εχαρακτηρίζετο τότε ή μεγάλη ’Αντιόχεια. Τό οικουμενικόν κήρυγμα 
περί τής παγκοσμίου Σωτηρίας μετεφέρθη από τήν μεγάλην 'Ιεραποστολήν 
τοϋ Παΰλου, ορμισμένου, μετά τών συνεργατών του 'Ελληνιστών, από τής 
Μητρός τών εξ ’Εθνών ’Εκκλησιών καί ’Εκκλησίας ’Αντιόχειας, προς τήν 
ελληνικήν καί ελληνίζουσαν ’Ασίαν (μέ κέντρον τήν ’Έφεσον καί προς και
ρόν τήν Σμύρνην) καί τήν Ελλάδα. Ουτω συνεδέθησαν, δι’ ισχυρών πνευ
ματικών καί ηθικών δυνάμεων εν Χριστώ ’Ιησού, εκτοτε ή 'Ιερουσαλήμ (ή 
αγία Σιών) μετά τής ’Αντιόχειας, τής ’Ασίας καί τής Ελλάδος. ’Ενταύθα 
δέ τότε έδημιουργήθησαν, αί παγκόσμιον άπήχησιν έχουσαι πλέον, μεγάλαι 
έκκλησίαι τής Θεσσαλονίκης καί τής Κορίνθου, αϊτινες άπετέλεσαν τα σπου
δαιότατα κέντρα τής ενότητας τού Ευρωπαϊκού Ελληνισμού. Ουτω μετά 
τήν κατασίγασιν τών πολιτικών ερίδων, ήν επέφερεν, άναγκαστικώς, εις τούς 
"Ελληνας ή Ρωμαιοκρατία, διά τής ελαττώσεως τής διχονοίας καί τής παρα
κμής τού πληθυσμού τής κυρίως Ελλάδος, μετά τήν συντριβήν τής Μακεδο
νίας, ενεφανίσθη εν βαρυσήμαντον αναζωογονητικόν στοιχεΐον, μία αληθώς 
πνευματική καί ηθική δύναμις, ή Χριστιανική Θρησκεία, ή οποία, έχει ως 
τρία καίρια χαρακτηριστικά : την ενότητα πίατεως, την ενότητα αγάπης καί 
την ενότητα δωικηαεως κατά περιοχής.

Τό κήρυγμα τού Παύλου εις τήν Ελλάδα έθετε εις τον νούν καί τήν 
καρδίαν τών Ελλήνων ένα νέον δεσμόν ενότητος έξοχου πνευματικού, ηθι
κού καί κοινωνικού χαρακτήρας καί μέ τό έργον του έθεσε τά θεμέλια 
τής διοικητικής ενότητος τής Μακεδονίας καί Άχαΐας εν τή Καθολική Εκ
κλησία τής Ελλάδος. Διά τούτο ή ενότης τής Ευρωπαϊκής Ελλάδος, ή μα- 
ταίως επιζητηθεΐσα άλλοτε από τά έξοχα πνεύματα, κατέστη πραγματικότης 
εν τή 'Ιστορίφ τής Μετακλασσικής, τής Χριστιανικής Ελλάδος, απέκτησε 
δέ, εντός τών 6 πρώτων αιώνων, βάθος καί διά τούτο διάρκειαν, πού είναι 
πολύτιμος διά τό "Έθνος μας σήμερον.

*
* *

3. ’Αλλά δεν θά πρέπει να λησμονήσωμεν, δτι ή αυτή πίστις δεν άπε- 
τέλεσεν απλώς τήν εδραίαν βάσιν τής ενότητος τοϋ Ελληνισμού, αλλά καί 
τήν απαρχήν τής συζεύξεως τών 'Ιεροσολύμων καί τών ’Αθηνών κατά τρό
πον αληθώς έξοχον, όπως εμφανίζεται εις τήν επί τού Άρείου Πάγου όμι-



λίαν τοΰ μεγίστου τών ’Αποστόλων, τοΰ Πρώτου μετά τόν "Ενα. Αυτή 
ουνέδεσε εν συνεχείφ την Χριστιανικήν Ελλάδα προς την Κλασσικήν καί 
μετακλασσικήν καί τήν χώραν ταΰτην προς τήν Εκκλησίαν τοΰ Παναγίου 
Τάφου. Προς ταυτην πρώτος ό Παύλος έφερεν, ως έκφρασιν ευγνωμοσύνης 
τής Ευρωπαϊκής Χριστιανικής Ελλάδος, δι’ ο,τι διά τοΰ Παΰλου έ'λαβε, «τάς 
λόγιας» του τάς εις «τούς 'Αγίους», τήν χάριν αυτών, δπως έλεγε προς τούς 
Κορινθίους δ ίδιος δ Παύλος (Α' Κορινθ. 16-30). ’Αξίζει δε νά μνημο- 
νεΰσωμεν τών ωραιοτάτων λόγων, διά τών δποίων δ μέγας Παύλος παρέ- 
δωσεν εις τήν αιωνιότητα τούς δεσμούς Ελλάδος καί 'Ιεροσολύμων, τούς 
δποίους ημείς διατηροΰμεν μέχρι σήμερον.

«Σας γνωστοποιοϋμεν, λέγει εις τήν Β' προς Κορινθίους, αδελφοί το 
&εϊον χάρισμα τής ελεημοσύνης πού έχει δώσει δ Θεάς εις τάς Εκκλησίας 
τής Μακεδονίας, διότι πράγματι εν τφ μέσφ δοκιμασιών, προερχομένων εκ 
■θλίψεων (τών διωγμών) ενεφάνισαν περίσσειαν χαράς καί ενφ είναι κατά 
βάθος πτωχοί παρουσίασαν περίσσειαν πλούτου εις τήν γενναιοδωρίαν των, 
με την αυθόρμητόν προθυμίαν των νά συνεισφέρουν περισσότερα, διότι 
σύμφωνα με τάς οϊκονομικάς των δυνάμεις, εγώ δε είμαι μάρτυς δι’ αυτό, 
αλλά καί παραπάνω από τάς δυνάμεις των έδωκαν, εξ ιδίας προθύμου εύ- 
χαριστήσεως. Καί με θερμάς παρακλήσεις μας παρεκάλουν έπιμόνως νά 
τούς κάμωμεν τήν χάριν νά συμμετάσχωσι καί αυτοί εις τήν διακονίαν καί 
υπηρεσίαν που αποβλέπει εις τήν βοήθειαν τών πτωχών, εννοεί τών 'Αγίων 
τ. έ. τών μελών τής ’Εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων.

Και δεν έδωκαν μόνον όπως καί όσον ήλπίζαμεν αλλά έδωκαν προη
γουμένως τόν ίδιον τόν εαυτόν τους εις τόν Κύριον καί εις ημάς, σύμφωνα 
με τό θέλημα τοΰ Θεού.

Και ητο τοιαύτη ή προθυμία των ώστε διά νά μή δειχθήτε υποδεέ
στεροι καί σείς παρεκαλέσαμεν τον Τίτον, καθώς εις τό παρελθόν έπραξε 
εις τήν Κόρινθον, τήν αρχήν τής συνεισφοράς, έτσι νά φέρη καί τώρα 
εις πέρας μεταξύ σας τό γεμάτον από χάριν Θεοΰ έρχον τής ελεημοσύνης. 
Αλλα καί σείς, λέγει προς τούς Κορινθίους, καθώς εις όλα παρουσιάζετε 

περίσσειαν εις την πιστιν καί τον λόγον τής σοφίας καί τήν γνώσιν τής α
λήθειας και με κάθε προθυμίαν εις τήν αγάπην σας πρός ημάς (πρέπει νά) 
φροντίσητε καί εις τήν χάριν ταύτην τής ελεημοσύνης νά δειχθήτε έχοντες 
περίσσευμα (γενναιόδωροι), άφοΰ μάλιστα ήρχίσατε πριν ή σάς προτρέψω 
εγώ (τήν συλλογήν τών χρημάτων)».

Δεν είναι βεβαίως δυνατόν εις τόν περιωρισμένον χώρον τής δμιλίας 
νά περιλάβω όλα τά σημεία τών επιστολών τοΰ Παύλου, εις τά όποια δ 
μεγας τού Εληνισμού καί τής Ελλάδος ανακαινιστής καί αναμορφωτής, διη
γείται πώς συνεδεθησαν δι’ αύτοΰ αι Άθήναι καί τά 'Ιερολόσυμα πνευμα- 
τικώς καί ή Ελλάς γενικώτερον μετά τής 'Αγίας Σιών ηθικώς, διά τών



.δεσμών τής πίστεως τής άναποφεΰκτως εκδηλουμένης εν τή αγάπη προς τον 
πλησίον.

’Ενταύθα λοιπόν ήρξατο διαμορφουμένη ή παγκόσμιος αλληλεγγύη, ώς 
έκδήλωσις αγάπης. Ό ’Απόστολος Παύλος κλείων μίαν φάσιν, την μεγαλυ- 
τέραν τοΰ κεφαλαίου τής παγκοσμίου Ιεραποστολής, ην, απο τής ελλην. 
’Αντιόχειας όρμώμενος, επεράτωσε, άφοϋ έφθασε μέχρι τών ορίων τής ’Ιλ
λυρίας, παρετήρει γράφουν πρός τους Ρωμαίους (15 - 26 - 29) κατά τό 56 
μ.Χ, «νυνί δε πορεύομαι εις ’Ιερουσαλήμ διακόνων τοΐς άγίοις. ηύδόκησαν 
γάρ Μακεδονία και Άχαία κοινωνίαν τινα ποιησασθαι εις τους πτωχούς 
τών ’Αγίων τών εν Ιερουσαλήμ, ηύδόκησαν γάρ καί οφείλεται είοίν αυτών 
ε! γάρ τοΐς πνευματικοΐς αυτών εκοινώνηοαν τα εϋνη, δφείλουσιν και εν 
τοΐς σαρκικοΐς λειτουργήσαι, αύτοΐς" τούτο ούν επιτελέσας καί σφραγισά- 
φιενος αύτοΐς τον καρπόν τούτον απελευσομαι, δι υμών εις Ισπανίαν». Αι 
σύγχρονοι εισφορά! ημών, οι έρανοι υπέρ τού Παναγίου Τάφου εχουσι λοι
πόν την αρχήν των εις τό έργον τοΰ μεγίστου αποστόλου, τού ’Αποστόλου 
τοΰ ’Ελληνισμού καί τής ’Ελλάδος, τοΰ θείου ΙΙαυλου.

*
* *

Ή στενότης αυτή τών σχέσεων τής Χριστ. Ελλάδος μετά τών Ιερο
σολύμων άνενεώθη βραδύτερον, διότι απο τού 134 μ X. η Εκκλησία τών 
"Ιεροσολύμων απέκτησαν "Ελληνας Ίεράρχας (πρώτος δ Μάρκος) καί την ελ
ληνικότητα τής ’Ιεραρχίας της, χάρις εις την Άγιοταφικήν αδελφότητα, δια
τηρεί μέχρι σήμερον. Ό Παύλος λοιπον εντός τής Παγκοσμίου Ιεραποστο
λής, ή οποία εδημιούργησεν την βάαιν της ενότητος πίοτεως και άγαπης 
εν Χριΰτφ, μεταξύ τών ανθρώπων πάσης φυλής καί πάσης εποχής εδημι- 
ούργησε τάς προϋποθέσεις βαθυτέρας ενοτητος τοΰ Ελληνισμού καθολου 
καί είδικώτερον τής ’Ελλάδος, τ.ε. τής Μακεδονίας και Αχαΐας, Κόρινθου 
καί Θεσαλονίκης. Ή σύνδεσις τούτων εν Χριστφ, απετελεσεν την βασιν τής 
αρρήκτου πνευματικής καί ηθικής ενότητος τής Ευρωπαϊκής Ελλάδος απο 
τής Β. Ηπείρου μέχρι τής Κρήτης καί από τού Άδρία μέχρι τής Θράκης.

Αυτή, ή τότε ελάσσων ένότης, άλλ’ ώς έδείχθη, κατά τούς νεωτέρους, 
ώς πρός ήμάς, χρόνους, μεγίστης βαρύτητας διά τήν τύχην τού Εύρωπαϊκοϋ 
’Ελληνισμού μέχρι τής σήμερον, διεμορφωθη οριστικώς κατα τούς αιώνας 
από τού 4ου μέχρι τού 6ου, εΐτα δ" εοτερεώϋη μέχρι τον Θ. αϊώνος.

** *
’Αλλά καθ’ δν χρόνον συνετελοΰντο ταΰτα, μία μεγάλη μορφή ενεφα- 

νίσθη επί τής παγκοσμίου ιστορικής σκηνής: δ Μέγας Κων/νος, άνακηρυ- 
χθείς Αύγουστος τής Δύσεως τήν 28ην ’Οκτωβρίου τφ 312 καί τφ 324 δλο- 
,κλήρου τοΰ Μεσογειακού, ελληνίζοντας δε εν μεγάλφ μετρφ, κοσμου.



Οΰτος ο μέγας αύτοκράτωρ διά τής νέας αύτοΰ θρησκευτικής πολιτικής- 
δεν έθεσεν απλώς την βάαιν νέας των πραγμάτων τής οίκουμ. Αυτοκρατο
ρίας τής Ρώμης διαρρυθμίσεως, άλλα προ πάντων επέφερε ριζικήν μεταβο
λήν εις τήν εσωτερικήν πολιτικήν, διότι συνεφιλίωσε το Ρωμαϊκόν κράτος 
προς τον Χριστιανισμόν. Τοΰτο εσημαινε 1) νέαν θεμελίωσιν τής πνευματι
κής καί ηθικής ενότητας τής Άνατ. Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επί τής ενό- 
τητος τής Καθολικής Εκκλησίας και 2) απαρχήν τής εξελληνίσεως τοΰ Κρά
τους δεδομένου οτι η ελληνιζουσα καθολική Εκκλησία τής ’Ανατολής κατέστη 
εντός 67 ετών υπο τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου όριστικώς καί έπισήμως κρατι
κή Εκκλησία. Αλλ η Καθολική Εκκλησία τής ’Ανατολής, διά τής εντός 
των κόλπων τοΰ Ελληνισμού δράσεως της καί τής συγκροτήσεως των οι
κουμενικών συνοδών, εν αις ελαλεΐτο ή 'Ελληνική, άπέβη δ χνριος παρά- 
γα>ν τοΰ εξελληνισμοΰ τοΰ Αν. Ρωμ. Κράτους. Αυτό τό γεγονός άπετέλεσε 
αναμφισβητητως την αναγκαιαν συνέπειαν τών δυο προκληθέντων βαρυσή
μαντων γεγονότων, τής συμφιλιωσεως Χριστιανισμοΰ καί Έλληνισμοΰ άρ- 
ξαμενης απο τοΰ Παυλου και ίδια τών ’Απολογητών καί συνεχισθείσης εν 
ταΐς Θεολ. ΣχολαΤς Αλεξάνδρειάς καί ’Αντιόχειας καί είτα άμφοτέρων 
προς την Ρώμην. Επι τής τριπλής ταυτης θεμελιώδους βάσεως ήδυνήθη- 
σαν να οικοδομήσουν περαιτέρω τήν πολιτικήν των οι διάδοχοι τοΰ Μ. 
Κων/νου.

Αλλα την πρώτην πράξιν τής άναγνωρίσεως τοΰ Χριστιανισμού, τήν 
μαρτυροΰσαν την πολιτικήν τοΰ Κων/νου μεγαλοφυΐαν, ήκολοΰθησεν ή δεύ
τερα συμπληρωματική, η ιδρυσις εν τή καιρία καί εν τφ κέντρω τής Αυτοκρα
τορίας κείμενη περιοχή τής αρχαίας ελληνικής αποικίας τοΰ Βυζαντίου, τής; 
Νέας (πολεως) Ρώμης, ήτις δικαίως μετενωμάσθη εΐτα εις Κων/πολιν. Ή 

αρχής ελληνική αλλα καί χριστιανική πρωτεύουσα τής άπεράντου Αυτο
κρατορίας ευρεθεΐσα εις το κέντρον τής Καθολικής ’Εκκλησίας τοΰ Έλλη- 
νισμοΰ απεβη η ηγετις τοΰ κοσμου επί 1000 περίπου έτη. 'Η χριστιανική 
καί Ελληνική και Οικουμενική Κων/πολις, καταλαβοΰσα κατά τούς αποφα
σιστικούς δια την τύχην τοΰ κόσμου αιώνας 4-6 τήν πρώτην καί παράλ
ληλον προς εκείνην τής Π. Ρώμης θέσιν μεταξύ τών ίθυνουσών τών ’Ανα
τολικών πόλεων και Εκκλησιών, κατέστη ή κληρονόμος τοΰ οικουμενικού 
καί φιλελεύθερου πνεύματος τοΰ Χριστιανικού "Ελληνισμού.*

Η συνθεσις Ελληνισμού και Χριστιανισμού, ώς καί ή συμψιλίωσις ύπό τήν 
αιγίδα τής Ρώμης, συνετελέσθη αφού πρότερον ό Ρωμαϊκός πολιτισμός ύπέστη τήν 
επιδρασιν τοΰ Ελληνικού και εΐτα ο οικουμενικός "Ελληνισμός τής ’Ανατολής καί 
ώς βιολογικώς ισχυρότερος, εγένετο φορεύς τοΰ Χριστιανισμού. Ή συγχώνευσις τών 
τριών έν Βυζαντίφ συνέβαλε εις τήν σύνδεσιν τών εξής αξιών, Ιδεών καί αρετών.

A . Ελληνικών. Τοΰ καλού (τό ωραίου) τού αγαθού, τού μέτρου, τής αρμονίας, 
τής δίκης, τού νομού, τής αρετής, τής καλοκαγαθίας, τής ελευθερίας, έκφραζομένης 
κυρίως εν τή πολει Πολιτειςι, τού άγώνος καί τής ευδαιμονίας.



Κατά τούς πρώτους αιώνας εστία τών γραμμάτων καί τής φιλοσοφίας 
εκκλησιαστικής τε καί θύραθεν, ήσαν ή άπέβησαν τα μεγάλα Χριστιανικά 
καί Ελληνικά κέντρα: 1) Ή Ν. Ρώμη=Κων/πολις 2) ή ’Αλεξάνδρεια μέχρι 
του 640 ήτοι μέχρι τής κατακτήσεως υπό τών ’Αράβων 3) ή Αντιόχεια 
μέχρι τοϋ 638. Σημαντικόν καθαρώς χριστιανικόν κέντρον είναι ή αναζωο- 
γονηθεΐσα κατά τον δ' αιώνα Εκκλησία τών Ιεροσολύμων, ητις δια τής Δ 
Οικουμενικής Συνόδου άνεδείχθη κατ’ ουσίαν εις δον Πατριαρχείου (Α' ή- 
το τό τής Π. Ρώμης).* Μετά ταϋτα ήρχοντο εις σπουδαιότητα ή Κύπρος καί 
ή Θεσσαλονίκη. Δευτερευοντα βεβαίως ήσαν τα χριστιανικά ελληνικά κέν
τρα, εκτός τής Κύπρου, εν Έλλάδι ή Κόρινθός αι Αθήναι, η Νικοπολις, η 
Λάρισσα, τό Δυρράχιον, καί ή Γορτύνη τής Κρητης. Επ αυτφ φκοδομηθη 
ή ενότης τής Ευρωπαϊκής Ελλάδος εν τφ Χριστιανισμέ υπό την αιγίδα τοϋ 
’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης καί τής περί αυτόν επαρχιακής Συνόδου.

4. Αϊ προσφοραί λοιπόν τής ’Ορθοδόξου, τής τότε δνομαζομένης Καθο
λικής, ’Εκκλησίας προς τό Ελληνικόν ’Έθνος κατά τούς αιώνας 4 - 7 είναι 
μεγάλαι καί ποικίλοι. Εΐδομεν ανωτέρω πώς συνετελέσθη ή βαθμιαία με
ταβολή τής ’Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εις κατ’ ουσίαν Ελληνι
κήν, κατανοοϋμεν δέ διατί ή μεταβολή αυτή υπήρξε μία τών μεγίστων προ-

Β'. Ρωμαϊκών. Πειθαρχίας, εύσεβείας, σταθερότητας, αυθεντίας, τοϋ αξιώματος 
τής πίστεως εις τήν Πολιτείαν (res publica), τοϋ δικαίου, τής επιταγής.

Γ\ Τών Χριστιανικών. Απολύτου πνευματικότητας εν τή πίστει καί τή λατρεία 
έν Χριστφ Ιησού καί τής αγάπης, ώς μορφοΰσης τό σόμπαν καί τήν άνθρωπίνην 
ζωήν δυνάμεως. Ή ψυχή ώς δημιούργημα τοϋ Θεοΰ εχει απόλυτον αξίαν καί διά 
τούτο ή Χριστ. προσωπικότης είναι τό βόθρον τής Κοινωνίας προσωπικοτήτων, 
ήτις πραγματοποιείται εις τήν ’Εκκλησίαν.

α) Άρεταί 'Ελληνικοί: Ό Πλάτων έπί τή βάσει τοϋ τριπλού τών ψυχικών δυ
νάμεων αποδέχεται τέσσαρας άρετάς, τήν φρόνησιν ή σοφίαν (τοϋ λογιστικού), τήν 
ανδρείαν (τοϋ θυμοειδούς) καί τήν σωφροσύνην (τοϋ επιθυμητικού). Τετάρτη είναι 
ή δικαιοσύνη, ή τήν αρμονίαν τών τριών τούτων ψυχικών αρετών φυλάττουσα. Ό 
Αριστοτέλης διακρίνει διανοητικός καί ήθικάς άρετάς. ΑΙ τοϋ Πλάτωνος δεσπό- 
ζουσι εφεξής κυρίως τής ηθικής, χάρις εις τό εργον τών Στωϊκών καί δή τού 
Παναιτίου καί τοϋ Κικέρωνος. Όμιλοΰμεν περί ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, άλλ’ 
είναι ανάγκη να μελετηθή τό πράγμα.

β) Χριστιανισμού. Πίστις, ελπίς, αγάπη μέχρις αυτοθυσίας (καί ταπεινοφροσύνη). 
Αί ανωτέρω Ελληνικοί, άνανεωθεΐσαι, συνδυαζόμεναι πρός τάς Θεολογικάς άποτε- 
λοΰσι τήν κλίμακα τών 7 αρετών ή συναναμιγνύονται εις ποικίλα αρετής είδη... Ή 
πρός τήν αξίαν τοϋ ανθρώπου (Humanismus) πίστις καί ό πρός τήν ελευθερίαν 
ερως, ως θεμελιώδης τών Χριστιανών "Ελλήνων άρεταί άνανεώθησαν άλληλοδιαδό- 
χως άπό τής ’Αναγεννήσεως τής Γαλλικής καί "Ελληνικής έπαναστάσεως, χάρις εις 
τήν "Ελληνικήν ’Εκκλησίαν.

* Τά "Ιεροσόλυμα κατελήφθησαν υπό τοϋ Σουλτάνου καί Χαλίφου "Ομάρ τφ 
637, οστις εδωκε τά προνόμια εις τόν περιώνυμον Πατριάρχην Σωφρόνιον. Περί 
τών σχετικών προβλημάτων ϊδε "Αμάντου: Τό Δίκαιον τοϋ ’Αμάν.



σφορών τής Εκκλησίας προς το Εθνος, εφ’ δσον άποτέλεσε την βασικήν 
προΰπόθεσιν ενότητας καί άμΰνης του Ελληνισμού τού ζώντος μεταξύ ξένων 
φυλετικώς καί εχθρικώς προς αυτόν διακειμένων κατά το πλεΐστον λαών.

5. Η προσφορά δε αυτή και τούτο είναι ωσαύτως βαρυσήμαντοι'— 
εγένετο «χωρίς να ύπαρξη εν ’Ανατολή ό συγκεντρωτισμός τής Δΰσεως», ως 
παρατηρεί δ αείμνηστος ακαδημαϊκός καί ιστορικός "Αμαντος (Βυζ. 'Ιστο
ρία A σ. 24), διότι εν Ανατολή ολως τουναντίον ή δημοκρατική αυτονομία 
αποτελεί τήν βάσιν τήν διοικήσεως εις τα τέσσαρα Πατριαρχεία καί την 
Αυτοκεφαλον Εκκλησίαν τής Κυπρου. Άκριβέστερον διατυπούντες τδ 
πράγμα θα ηδυναμεθα να ειπωμεν, ότι αί Όεμελιοδδεις άρχαιοχριστιανικαί· 
περί Συνόδου, ως βασικού τρόπου λειτουργίας τής διοικήσεως των Χριστ. 
Εκκλησιών, αρχαι και αί δημοκρατικαί ελληνικοί αντιλήψεις συνέπεσαν

κατά τήν περίοδον ταΰτην τής οριστικής διαμορφώσεως τών οργάνοιν διοι
κήσεων των Πατριαρχείων καί Αυτοκέφαλων Εκκλησιών.

Αϊ δημοκρατικώς λειτουργοΰσαι Σύνοδοι ενίκησαν πολλάκις καί δή καί 
δριστικώς εις τό βασικόν διά τήν ’Ορθοδοξίαν τής Άρχ. Καθολικής Εκ
κλησίας ζητημα το Χριστολογικον δόγμα, τον Καισαροπαπισμόν, πολλών 
αυτοκρατορων από τού 482 μέχρι τού 680 μ.Χ. δτε συνεκροτήθη ή ΣΤ. 
Οικ. Σύνοδος καί εις τήν Είκονομαχίαν (726 - 787 καί 813 - 843), ως καί 
κατα τας πολιτικας απόπειρας πρός ενωσιν τών ’Εκκλησιών.

6. ’Αλλά καί δτε από τών μέσων περίπου τού ζΖ α’ιώνος άπωλέσθησαν 
διά τό Ελληνικόν πλέον Βυζάντιον 1 αί ανατολικοί επαρχίαι, ΰποταγεΐσαι 
εις τους Αραβας, τα Πατριαρχεία: ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας καί 'Ιερο- 
σολύμων διέσωσαν μέ τήν ’Ορθοδοξίαν των καί τόν 'Ελληνισμόν τών περιο- 
χών τούτων.

*
* *

7. Δια τών μεγάλων τούτων προσφορών, τής ’Εκκλησίας πρός τό 'Ελ
ληνικόν ’Έθνος δεν εξαντλείται ό κατάλογος τών υπηρεσιών της πρός αυτό, 
διότι ΰπάρχουσι καί άλλαι σπουδαίοι. Μεταξύ τών προσφορών ύπήρξεν καί 
τις εν μέρει καί πρός καιρόν ελαττωματική. ’Ιδού περί ποιας πρόκειται.

’Εντός τών κόλπων τής εύρυτέρας ενότητας, τής εξελισσόμενης είς ελ- 
ληνικήν ’Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εδημιουργήθησαν αϊ είδικώ- 
τεραι τών Πατριαρχείων καί τής Αυτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου. 
Δύο δε εξ αυτών ενδιαφέρουσιν ημάς ενταύθα. Ιον Ή ένότης ή περί τήν

1. Τότε τά δρω Ελληνισμού καί Κράτους καί τής Εκκλησίας του συμπί- 
πτουοι. Πρώτος ό Ηράκλειος ώνομάσθη μόνον βασιλεύς. Άμάντου Βυζ. Ιστορία

. Β“®^ιεφ: Ιστορία τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (μετάφρασις Σαβράμη). Ίδε 
και Ostrogorsky: Geschichte des Byz. Staates 19522.



Χριστιανικήν καί 'Ελληνικήν Κωνσταντινουπολιν, ητις απεβη η ψσχη τής 
Καθολ. Εκκλησίας καί τής Χριστιανικής αυτοκρατορίας τοϋ 'Ελληνικού 
"Εθνους, καί 2ον Ή περί τήν Θεσσαλονίκην, την δευτέραν πρωτεύουσαν τού 
Βυζαντινού Ελληνισμού. Εϊπον δτι αυτή ΰπήρξεν ελαττωματική, διότι πρά
γματι συνέβη τούτο, δτι δταν δ Ευρωπαϊκός 'Ελληνισμός εθνικώς, γλωσσι- 
κώς καί διοικητικώς συνεδέετο άναποσπαστως μετά τής Ανατολικής, Ελλη
νικής δε υπό εποψιν λαϊκήν Αυτοκρατορίας, μέ κέντρον τήν Κωνσταντίνου- 
πολιν, εν τοΰτοις παρέμενεν από τού 400 περίπου μέχρι τού 731 υπο την 
άνωτάτην έποπτείαν τού Επισκόπου τής Ρώμης, αλλ εν πολλοΐς αυτονομος. 
Διά λόγους πολιτικούς οι Αύτοκράτορες τής Ανατολής διετηρησαν μέχρι 
τού Δέοντος τού Γ' (717 - 731) τήν ανωμαλίαν ταύτην, διό καί ενταύθα 
πολλάκις προεκλήθησαν ταραχαί, διότι οΐ χριστιανοί επεθυμουν ινα ο κορυ
φαίος τής Δύσεως μή άντιτίθεται προς τήν ιδέαν τής αναδημιουργίας τής 
αρχαίας ηνωμένης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τής περιλαμβανουσης τας χωράς 
τής ’Ανατολικής καί τής Δυτικής Μεσογείου.

Άλλ’ ανεξαρτήτως τούτου πρέπει να εϊπωμεν, δτι είδικώτερον ο απο 
τού Νέστου μέχρι τοϋ Δυρραχίου καί από τής Άχρίδος μέχρι τής Κρήτης 
Χριστιανικός Ελληνισμός, υπό τήν ηγεσίαν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Θεσ)νίκης 
καί τής περί αυτόν συνερχομένης κατά καιρούς Συνόδου των Μητροπολιτών 
Κορίνθου, Λαρίσης, Δυρραχίου, Νικοπόλεως καί Κρήτης και των υπ αυ
τούς Επισκόπων άπετέλεσεν επί αιώνας ΐεραρχημένιιν ενότητα. Ιό βάθος 
της ήτο πλέον ή Όρϋοδοξία, διότι ουδέποτε ενταύθα εϋρον σοβαρόν είσο
δον αί αιρέσεις. Άναμφιβόλως ουδέποτε εν τφ παρελθόντι ή Ελλάς εΐχεν 
αποκτήσει τοιαΰτην ενότητα, εδραζομένην μάλιστα επί τής εύρυτερας ενό
τητας τής ’Ορθοδοξίας—Ελληνισμού, οΐαν εν τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
Έν αυτή μάλιστα δ χριστιανός Αύτοκράτωρ καί δ Πατριάρχης άπετέλουν 
ζωντανούς φορείς τής ενότητας πίστεως, Κράτους καί λαού.

8. ’Αλλά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, καθ’ ους πολλοί επιδρομαί 
επληξαν τήν Ελλάδα καί ο λαός της εδοκιμασθη απο πολλας βαρβαρικας 
επιδρομάς πολύτιμον καταφύγιον ΰπήρξεν ή Εκκλησία διά τών Μονών 
(πρβλ. ομιλίαν τοϋ ακαδημαϊκού Σωτηρίου). Καί ή προσφορά αυτή τής ’Εκ
κλησίας ΰπήρξεν εξ ίσου προς τάς αλλας βαρυσήμαντος. Αί μονοί δε όντως 
ΰπήρξαν τότε ή πηγή παρηγοριάς και ψυχικής ανακουφισεως και εθνικής, 
θρησκευτικής καί ηθικής στοργής και ακμής τής τέχνης και συντηρηται τών 
ελληνικών γραμμάτων, καθ’ δλους τούς επομένους αιώνας, οτε οι Φραγκοι 
(1204) προ τών Τούρκων επήλθον κατά τής Ελλλαδος.

'Η ενότης αυτή ’Ορθοδοξίας καί 'Ελληνικού λαού άπεδείχθη πολύτι
μον βάθρον άμύνης τοϋ Ελληνισμού, δτε οΰτος, ενεκα τών γενικών συνθη- 
χών καί ενεχα τών ιδίων αυτού ελαττωμάτων χαί τών πολιτικών διχονοίων, 
αϊτινες ώδήγησαν μετ’ άλλων αιτίων εις την βαθμιαιαν διαλυσιν τής Ελ·



ληνικής αυτοκρατορίας, ώδηγήθη εις την υποταγήν εν μέρει εις τούς Φράγ- 
κους (1204) εν μέρει εις τούς Τούρκους * προ του 1453. Διότι μαζί με τούς 
Σταυροφόρους ήρχετο ή Λατινική Εκκλησία, ή οποία εξεδίωξεν από τής 
έδρας των τους Ορθοδόξους 'Ιεράρχας καί εγκατέστησεν Λατίνους, δΓ ών 
επεχειρησεν, ελάχιστα επιτυχώς, προσηλυτισμόν. Ή αρραγής ενότης τοϋ 
Εθνους και τής Ορθοδοξίας κατέστησαν αδύνατον τον προσηλυτισμόν, 

δι ο και οι Λατίνοι, καιτοι παρεμειναν επί αιώνας, εν τουτοις έμειναν ως 
ξένοι εν τή χώρα ταύτη (Χρυσ. Παπαδόπουλος).

Εις την όντως πολυτιμωτατην ταυτην προσφοράν τής Εκκλησίας πρός 
το ημετερον Εθνος, κατα τους νέους, αποφασιστικούς διά τήν τύχην του, 
τούτους αιώνας, δχι μόνον διά τήν Ευρώπην καί διά τήν "Ανατολήν άλλα 
καί διά τήν διατήρησιν τής ιδιοτυπίας καί μάλιστα τοϋ δημοκρατικού πνεύ
ματος καί των θεσμών τής Εκκλησίας, πρέπει να προστεθώσι καί άλλαι 
ούχ ήττον σπουδαίοι.

** *
9. Ή πνευματική άναγέννησις τοϋ Ελληνισμού, τήν οποίαν βλέπομεν 

κατά τόν γ' αιώνα εις τήν ’Αλεξάνδρειαν εις τον Νεοπλατωνισμόν, τήν 
εσχάτην ταυτην μορφήν τής Ελληνικής φιλοσοφίας, υπήρξεν εν επί πλέον 
στοιχεΐον σπουδαίον, τό όποιον συνέβαλεν εις τήν άνθησιν τοϋ Χριστιανι
κού Ελληνισμού καί τής Καθ. Εκκλησίας τοϋ γ', τοϋ δ', τοϋ ε', καί εν 
μεγαλφ μετρφ τοϋ στ αιώνος, δτε ήνθησε καί ή χριστιανική τέχνη τοϋ 
Βυζαντίου. Ή πνευματική καί καλλιτεχνική, ιδία από τοϋ "Ιουστινιανού 
τοϋ Λ' τοϋ μεγάλου, καρποφορία καί τό βάθος τής "Ελληνοχριστιανικής 
σκέψεως, τήν οποίαν παρακολουθοϋμεν εις τάς μεγάλας σχολάς "Αλεξάν
δρειάς καί "Αντιόχειας οικουμενικός καί εις τούς μεγάλους Πατέρας καί δι
δασκάλους τής "Ελληνικής "Εκκλησίας είναι βεβαίως προϊόν τοϋ σφίζοντος 
άπο ζωήν Ανατολικού Ελληνισμού, ό όποιος παρά τούς αγώνας εναντίον 
τών ΙΊερσών, καί βαρβάρων από βορρά (Γοτθικός κίνδυνος καί Σλαυικός) 
είχε τήν δύναμιν ν’ αγωνίζεται καί να σκέπτεται. "Αλλ" άναμφιβόλως είναι 
πρόβλημα κατά πόσον θά παρουσιάζετο αυτή άνευ τής ανακαινιστικής δυνά- 
μεως τοϋ Ευαγγελίου.

Η Αττική χάρις τοϋ λόγου, μερικώς, καί τό βάθος τής Χριστιανικής 
καί φιλοσοφούσης εκλεκτικής σκέψεως τών Μεγάλων Πατέρων καί διδα
σκάλων, ίδίφ από τών Ειρηναίου, τοϋ Κλήμεντος τού Άλεξανδρέως καί τοϋ 
Ώριγένους, ως χριστιανού σοφού, άπετέλεσαν νέαν φάσιν τής παγκοσμίου 
λάμψεως τοϋ "Ελληνισμού, επιτευχθεϊσαν διά τής αποδοχής εκ μέρους τών 
Ελλήνων τοϋ Χριστιανισμού. Τότε ένας πληρέστερος καί βαθύτερος ανθρω
πισμός, δια τών Μεγάλων Πάτερων καί Οικουμενικών διδασκάλων, άνεφάνη

* Τά ’Ιωάννινα καί ή Θεσσαλονίκη έπεσαν εις χεΐρας τών Τούρκων τφ Η30.



τκαί εσχε παγκόσμιον άπήχησιν. Δεν είναι δε τυχαϊον το γεγονός, ότι ένας 
μεγάλος κλασσικός φιλόλογος των χρόνων μας δ W. Jaeger, (προσφάτως 
άποβιώσας), δ γράψας τήν περιώνυμον συγγραφήν περί «Παιδείας» ως καθη- 
θηγητής εν Harvard, εξέδωκε του Γρηγορίου τοΰ Νυσσης τάς συγγραφάς. 
Ό κλασσικός ανθρωπισμός δλοκληροΰται, θά ελέγαμεν, εις τόν Χριστιανικόν 
ανθρωπισμόν των μεγάλων Ελλήνων Πατέρων. Μή λησμονώμεν δε, ότι 
εάν ή Ελληνική φιλοσοφία εξησφάλισε δεσπόζουσαν θέσιν μέχρι των νεω- 
τέρων χρόνων εν Ευρώπη τοΰτο οφείλεται οΰχί μόνον εις τους μεγάλους 
μας κλασσικούς Σωκράτη, Πλάτωνα καί ’Αριστοτέλη, άλλα καί τήν δεσπό
ζουσαν θέσιν, ήν κατέλαβεν ή Ελληνική Θεολογία των δυο μεγάλων σχο
λών ’Αλεξάνδρειάς, ιδία διά τοΰ πολλοΰ Ώριγένους, καί ’Αντιόχειας εις τήν 
Ευρωπαϊκήν σκέψιν μέχρι τοΰ Κάντιου (Στεφανίδης). Τί δεν θά είχε να εΐπη 
τις περί τής βαρυσημάντου ταύτης προσφοράς τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προς τό Ελληνικόν "Εθνος !

10. Καί επειδή δ λόγος περί ανθρωπισμού πρέπει να σημειώσωμεν καί 
μίαν εκδήλωσιν πρακτικήν τοΰ Χριστιανικού ανθρωπισμού, άναπτυχθεΐσαν 

-διά τής ώργανωμένης φιλανθρωπίας των Ελλήνων Πατέρων καί Ιεραρ
χών, οΐτινες άπετέλεσαν τα υποδείγματα διά τούς Ίεράρχας μέχρι τής σή
μερον. Βασίλειος δ μέγας, ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος, Συνέσιος δ Πτολεμαΐ- 

■δος καί Θεοδώρητος δ Κΰρου, επίσκοπος καί εκκλησιαστικός ιστορικός, εί
ναι ολίγα σύμβολα από τήν μακράν καί άτελείωτον σειράν τών ανθρωπι
στών καί πατριωτών ’Ιεραρχών, υπερασπιστών τοΰ ’Ελληνικού λαοΰ.

11. Εις τήν Οικουμενικήν ταΰτην προσφοράν, συνιστώσαν οικουμενι
κήν ακτινοβολίαν τοΰ Έλληνισμοΰ, συντελεσθεΐσαν διά τοΰ Χριστιανισμοΰ, 
πρέπει να προσθέσωμεν καί εκείνην τής Τέχνης, ή δποία εδημιουργήθη καί 
ήνθησεν, εν Βυζαντίφ, από τών χρόνων ιδίως τοΰ Ίουστινιανοΰ καί μέχρι καί 
πέρα τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έ'τι δε καί μέχρι τοΰ ιζ' αίώνος. 
Αυτή προσελκύει νΰν δλονέν περισσοτέρους θαυμαστάς. Ό ’Ελληνισμός, ά- 
νανεωθείς διά τοΰ Χριστιανισμοΰ, ήκμασε καί πάλιν εις τήν Τέχνην (πρβλ. 
έργα Γ. Σωτηρίου, Άν. Όρλάνδου, Άνδρέου Ξυγγοπούλου κλπ).

12. Άλλ’ επειδή δ λόγος περί οικουμενικής ακτινοβολίας τοΰ ’Ελληνι
σμού, διά τής ’Εκκλησίας του, ας στρέψωμεν τήν σκέψιν μας πρός τήν ά- 
,ληθώς εν άρχαίφ οικουμενική) πνεύματι δράσιν τής Βυζαντινής ’Εκκλησίας 
καί Αυτοκρατορίας. Τότε κατά τον 9ον καί ΙΟον αιώνα ή ’Ελληνική Εκ
κλησία τοΰ Βυζαντίου παρέσχε τά μέσα τής διαδόσεως τοΰ Χριστιανισμού 
καί τοΰ πολιτισμού εις τούς Σλάβους, καί τούς Βουλγάρους, αποκτησαντας 
διά τών ’Ελλήνων Θεσσαλονικέων ’Ιεραποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου 
γραπτήν γλώσσαν, Φιλολογίαν καί σχετ. πνευματικήν αυτοτέλειαν. Τοιουτο
τρόπως είσήλθον εις τήν παγκόσμιον ιστορικήν σκηνήν.

Τό φιλελεύθερον πνεύμα υπό τό όποιον έδρασεν ή Έλληνικη Εκκλη-



αία καί το Βυζάντιον θά παραμείνη αιώνιος τίτλος τιμής κυρίως δι’ αυτήν, 
Γό εργον δε τοΰτο είναι τοσούτφ μάλλον άξιον εξάρσεως δσφ συνετελέσθη υπό 
συνθηκας δυσμενείς, διότι τότε ο Βυζαντινός Ελληνισμός καί ή εμψυχοΰσα 
ταυτην ’Ορθόδοξος Εκκλησία επάλαιον διά την επιβίωσίν του, ώς καί διά 
την διατήρησιν τής ενότητας καί ακεραιότητάς του, δ πρώτος, καί διά την 
εξασφάλισιν τής ανεξαρτησίας καί ιδιοτυπίας της ή δεύτερα, εναντίον είδι- 
κώς τής επιθυμούσης να κυριάρχηση Εκκλησιών καί Κρατών, Ρωμαιοκα
θολικής Εκκλησίας. "Εχει δε μεγάλην σπουδαιότητα, δ'τι ή Εκκλησία προ- 
σέφερε μίαν παγκοσμίου σημασίας καί ιστορικήν υπηρεσίαν, καθ’ ον χρό
νον ή Αυτοκρατορία ήγωνίζετο να διάσωση εαυτήν καί την Ευρώπην άπα
τούς βαρβάρους επιδρομείς τής ’Ασίας καί τής Ευρώπης.

13. Κατα την αυτήν δε εποχην, δυνάμει τής πλούσιας συνθέσεώς του 
ήσκησεν, όπως λέγει δ Ρώσσος ιστορικός Vernadsky (Byz. Nengriech, Jahr
bücher 1928 σ. 119), επι τήν ανάπτυξιν τοϋ πολιτισμού όλης τής άνθρωπό-
τητος, όχι μικροτεραν επιδρασιν άπο τον άρχαΐον, τον κλασσικόν πολιτι
σμόν.

1^· Αναμφιβολως ο Ελληνισμός τοϋ Βυζαντίου, ως ενότης θρησκευ
τική, πολιτική καί πολιτισμού, έδρασε ως βαρυσήμαντος παράγων επί τής 
Παγκοσμίου Ιστορικής σκηνής, χάρις εις τήν συνεκτικήν καί ανανεωτικήν 
δυναμιν τού Χριστιανισμού. Είναι δε άξιον τής ιδιαιτέρας προσοχής τού 
ιστορικού, τό διαφεΰγον τήν προσοχήν τού κοινού, γεγονός, καθ’ δ ή ’Εκ
κλησία τού Βυζαντίου συνειργάσθη καί εξεπλήρωσε τήν ιστορικήν αποστολήν 
καί πορείαν τού Κράτους, μεθ ου συνεδέθη άρρήκτως, χωρίς να παρασυρθή 
εις εξα?,λαγην τής εσωτερικής αυτής υφής. Παρέμεινεν άπαρασαλεύτως πνευ
ματικός οργανισμός, καί διά τούτο δεν μετεβλήθη, βραδΰτερον, όταν αί 
περιστάσεις μετεβληθησαν, εις πολιτικόν, δτε άνέλαβε εθναρχικά καθήκοντα. 
Τουναντίον συνέβη εις τήν Ρωμαϊκήν Δυσιν.

Οθεν ενφ, ενεκα τών περιστάσεων, πολλάκις απέκτησε καί επιρροήν 
καί δυναμιν πολιτικήν, εν τούτοις δεν ελησμόνησεν δτι το εργον αυτής εί
ναι η επικράτησις τής Βασιλείας τού Θεού, ή δε προέλευσις αυτής δεν εί
ναι εκ τού κόσμου τούτου*. Ό αείμνηστος διαπρεπής Έκκλησ. 'Ιστορικός 
Κ. Holl καθηγητης τού εν Βερολίνφ Πανεπιστημίου, άναγνωρίζων τούτο, 
παρατηρεί εις ειδικήν πραγματείαν του περί ’Εκκλησίας Κων)πόλεως, δτι 
«δσον διεμώρφωνε το ΐδιότυπον αυτής, τόσον βαθέως έζη εις τον λαόν, 
αλλά δεν είχε τήν φιλοδοξίαν να συγκεντροόνη αύστηρώς τήν δύναμίν της 
καί να τήν θέση κατ’ αρχήν (prinzipiell) εναντίον τού Κράτους. "Οταν δε 
αί ίδέαι τής Χριστιανικής Πολιτείας καί τής Θείας Πολιτείας, ήλθον εις 
σχέσιν τότε το αποτέλεσμα ήτο διάφορον τού εν τή Δύσει». Ή Εκκλησία.

* Εξαιρέσεις τινές, κατακριτέοι, δέν αϊρουσι τόν κανόνα.



είχε, νομίζομεν καί παρά τινας σκιάς, τοΰτο πρέπει να προσθέσωμεν, συνεί- 
δησιν της ίδιας αυτοτελείας των σκοπών της τών καθαρώς πνευματικών, των 
ορίων τής δράσεώς της, άλλα καί δεν ελησμόνει τί ώφειλε εις την πολιτείαν 
από τοϋ Μ. Κων)νου καί εξής.

"Οπως δε δεν επήλθε σΰγχυσις τών ορίων Εκκλησίας καί Κράτους 
οΰτω δεν επήλθε σΰγχυσις τών ορίων Εκκλησίας καί πολιτισμού. Ή Εκ
κλησία, παρά τινας σκιάς, παρέμενε κατά βάθος κριτής τοϋ εκάστοτε Πολι
τισμού, δ οποίος αποτελεί πάντοτε πρόσκαιρον άνθρωπίνην δημιουργίαν. 
Άλλα καί ή πρόσκαιρος αυτή δημιουργία τοϋ ελληνικού λαού του Βυζαν
τίου ήντλει την έμπνευσίν της από την χριστιανικήν πίστιν, όπως τήν ε· 
μορφοποίει καί τήν εξέφραζεν, ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία.

Ποιας δυνάμεις πνευματικός ειχεν δ Χριστιανικός Ελληνισμός τοϋ 
Βυζάντιου μαρτυροϋσιν ή εποχή τών Κομνηνών, πρό τής επαίσχυντου διό 
την «χριστιανικήν» Δύσιν Δ' Σταυροφορίας, ή δποία κατέλυσε τήν Βυζαν
τινήν Αυτοκρατορίαν καί μετ’ αυτήν ή εποχή τών Παλαιολόγων (ιγ'ιε'" 
αιών). Καθ’ ον χρόνον όμως δ Ελληνισμός ήγωνίζετο κατά τής βουλιμίας 
τής Δΰσεως, ή δε ’Ορθόδοξος Εκκλησία άπετέλει τό κυριώτατον έρεισμα 
άμΰνης τών Ελλήνων κατά τών κατακτητών Φράγκων καί τής άκολουθοΰ- 
σης αυτούς Λατινικής Έκκλησίας.Ή έλευθέρα Ελλάς «Τό Δεσποτάτον τής 
’Ηπείρου» καί τής αυτοκρατορίας τής Νίκαιας παρουσίαζε νέας πνευματικός 
και καλλιτεχνικός δυνάμεις καί ακτινοβολίαν, ή δποία είχε ανακοπή μόνον 
εις τός φραγκοκρατουμένας περιοχάς.

Γό "Αγιον "Ορος, ή Καστοριά, αυτός δ Μυστράς τοΰ Ελληνικού βορ
ρά, η Θεσσαλονίκη ή Άρτα καί δ Μυστράς καί τελευταία ή Κρήτη μαρτυ- 
ροΰσι πώς ή Εκκλησία άπετέλει πηγήν εμπνεΰσεως καί καλλιτεχνικής δη
μιουργίας. Ή πνευματική 'Ιστορία τών τελευταίων αιώνων τοϋ Βυζαντίου 
αποδεικνυει ποσας δυνάμεις εΐχεν δ Ελληνισμός καί τί ήδΰνατο νά προσ- 
φέρη εις τον κόσμον—καί προσέφερεν εις τήν Αναγέννησιν εν Ίταλίμ διά 
τών εκεΐσε καταφυγοντων λογαων — εάν είχε τήν πολιτικήν αυτού ενότητα 
καί ανεξαρτησίαν.

*
* *

Ο Ελληνισμός κατακερματισθείς, μετά τήν συμφοράν τοΰ 1204, ου
δέποτε πράγματι ήδυνήθη ν’ άναλάβη πλήρως, δι’ δ καί ΰπετάγη πολιτικούς 
είς τούς Τούρκους μεταξύ τών ετών 1357 - 1453. Άλλα ψυχικώς ήνώθη α
μέσως μετά τήν 29ην Μαΐου 1453, ί'νεκα την ένότητος πίστεως, ή δποία 
καί τήν εθνικήν συνείδησιν ανανέωσε, ενίσχυσε καί εκράτυνε τήν πνευματι
κήν καί ηθικήν παράδοσιν καί ακόμη τήν γλωσσικήν διεφύλαξε.

Τό προνόμια, τό δποία ελαβεν δ Πατριάρχης, ώφείλοντο εις τό γεγο
νός, ότι δ Ελληνισμός ειχεν εν αύτφ ένα πνευματικόν ηγέτην διεθνώς άνε-



γνωρισμένον, ο όποιος ε γνώριζε να συνδέη τοΰτο μέν την οικουμενικήν απο
στολήν τής Εκκλησίας τοΰτο δε τήν λαϊκήν καί εθνικήν.

Ποιαν βαρύτητα είχε το γεγονός τοΰτο θά ήδυνάμεθα ν’ άντιληφθώ- 
μεν πλήρως εάν ήτο δυνατόν ν’ άφαιρέσωμεν από τήν ιστορικήν ζωήν τοΰ 
Βυζαντινού καί Μεταβυζαντινού Ελληνισμού (μετά τό 1453) τήν ’Ορθόδοξον 
’Εκκλησίαν καί τήν δράσιν τών ’Εθναρχών Παττριαρχών. Θά ήτο αρά γε 
δυνατόν να ύπαρξη Ελληνισμός ηνωμένος καί να διατηρηθή επί Φραγκο
κρατίας καί Τουρκοκρατίας εάν δεν ύπήρχεν ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία με δ- 
λας τάς ατελείας καί τάς σκιάς τών προσώπων ; ζήσαντος τα έτη τής κατο
χής καί τής θυσίας τοΰ κλήρου τής Ελλάδος.

Γραφών καί όμιλών κυρίως πρός "Ελληνας, ζήσαντας τα έτη τής κα
τοχής καί τάς θυσίας τοΰ Κλήρου τής Ελλάδος, βλέποντας καί βιοΰντας 
σήμερον τα γεγονότα τής Κύπρου, εν ή ή εθναρχοΰσα Εκκλησία δεν είναι 
•απλώς ό φορεύς τής εθνικής καί θρησκευτικής συνειδήσεως τοΰ Ελληνικού 
Κυπριακού λαού,* αλλά καί ό Ισχυρός υπερασπιστής τών ανθρωπίνων δι
καιωμάτων αυτού, δεν είναι ανάγκη να διηγηθώ πώς ή ’Ορθόδοξος Εκκλη
σία διεφύλαξε το ’Έθνος, τήν γλωσσικήν, πνευματικήν παράδοσιν καί μά
λιστα τήν φλόγα τής ελευθερίας, διά τήν οποίαν έθυσιάσθησαν πολλαί ε- 
καντάδες κληρικών (1453 —1945). Οι νεομάρτυρες (περί ών ΐδε ομώνυμον έρ- 
γον τού Χρυσ. Παπαδοπούλου), άποτελοΰσι τήν αψευδή τών λεγομένων άπό- 
δειξιν.

Θ’ άπετέλει ωσαύτως άσκοπον απώλειαν χρόνου εάν επανελάμβανον 
πώς ή Εκκλησία μετείχε σχεδόν πασών τών επαναστατικών εκδηλώσεων 
τού υποδούλου γένους, πώς συνέβαλε εις τήν μικρόν πνευματικήν άναγέν- 
νησιν τοΰ τέλους τοΰ ιη' αίώνος, που προηγήθη τής μεγάλης επαναστάσεως, 
πώς εγαλούχησε τούς νέους "Ελληνας εις τό πνεύμα τής ελευθερίας εις τό 
«Κρυφό σχολειό» καί πώς εν τέλει συνειργάσθη εις τήν έκκρηξιν καί επιτυ
χίαν τής μεγάλης εθνεγερσίας, ή οποία ώδήγησε εις τήν ’Αναγέννησιν 
τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού.

** *
Ή βραχεία αΰτη έκθεσις τής Ιστορίας τοΰ Χριστιανικού Ελληνισμού 

αποδεικνύει, δτι όντως ήσαν πολλαί αί προσφορά! τής ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας πρός τό Ελληνικόν ’Έθνος, τό όποιον υιοθετήσαν τήν πίστιν τοΰ 
Χριστού άνανεώθη.

* Δέν προβαίνω είς άναθεώρησιν τοΰ τμήματος τούτου, οπερ έγράφη τφ 1957 
εν τφ μέσω τοΰ αγώνας πρός ενωσιν μετά τής μητρός ‘Ελλάδος, ως ειχομεν τήν 
ευτυχίαν ν’ άναμιχθώμεν. Πρβλ. «’Ελευθερίαν» τής 27ης Σ)βρίου 1960 ένθα αρθρον 
τοΰ Σωκράτους Λοϊζίδου Πρβλ. τόν προσεχώς έκδοθησόμενον Β. Τόμον τών ‘Απο
μνημονευμάτων τοΰ στρατηγού Γεωργίου Γρίβα—Διγενή.



Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία λοιπόν ήνωσε καί άνεγέννησε καί διεφΰλαξε, 
εν τώ μέσφ ποικίλων καί δυσχερών περιστάσεων, το Ελληνικόν ’Έθνος, δι’ 
δ καί τής οφείλομεν πάντες οι "Ελληνες βαθεΐαν τιμήν, ευγνωμοσύνην καί 
αγάπην. Τό 'Ελληνικόν "Εύνος άπέκτηοε βαϋειαν καί διά τούτο Ισχυράν 
ενότητα και νπευϋννον ήγεαίαν, ώς και νέαν πνευματικήν ακτινοβολίαν 
διά της Έκκληοίας του καί διά τούτο ίπέζησεν. "Ο,τι εδημιουργήθη δι’ 
αυτής αποτελεί νέαν σπουδαίαν πηγήν έμπνεΰσεως καί διά την Παιδείαν, 
ικανήν να δωση, εάν ύπάρξη έκκλ. καί εκπαιδευτική πολιτική εν Έλλάδι 
μακρδς πνοής, νέας δυνάμεις ακτινοβολίας εις τον ιστορικόν τούτον χώρον. 
Εις τήν πνευματικήν καί ηθικήν ακτινοβολίαν τοΰ νέου Ελληνισμού παρά
γων απαραίτητος είναι ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, διότι αυτή περικλείει τάς. 
πηγας, δι’ ών ό Ελληνισμός έζησε καί ήκμασε πολλάκις επί 1900 ετη καί 
αποτελεί επί πλέον τόν κρίκον, δστις ενώνει ημάς μετά πολλών άλλων χω
ρών καί δή καί τής Μ. ’Ανατολής, εν ή ήνθισε δ Ελληνικός πολιτισμός. 
Γά γεγονότα τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας επέθεσαν επί τών ώμων τοΰ 
ημετερου Εθνους πολλάς καί βαρείας εύθύνας καί εντεύθεν προκυπτοΰσας 
αποστολάς, τάς οποίας δυνάμεθα να φέρωμεν εις πέρας καί διά τής πνευ
ματικής καί ηθικής ακτινοβολίας τής Εκκλησίας μας. Διά ταυτης κυρίως 
θα δυνηθώμεν ν’ άσκήσωμεν επιβολήν τόσον εντός τής Χριστιανικής Οι
κουμένης όσον καί μεταξύ τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών καί δή εν τή Μέση. 
Ανατολή, εν ή εχομεν μεγάλην καί ιδιαιτέραν πολιτιστικήν αποστολήν. Καί 

ταυτην θά δυνηθώμεν να έκπληρώσωμεν ενισχύοντες, διά παντός δυνατού 
μέσου, τάς ’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας, ών πρώτη μετά τόν Οικουμενικόν 
θρονον, εις σεβασμόν καί αισθήματα, ερχεται εν Μέση ’Ανατολή ή ’Εκκλη
σία τής 'Αγίας Σιών, ένθα δ Πανάγιος Τάφος καί ναός τής Άναστάσεως 
τοΰ Κυρίου καί τα λοιπά ιερά προσκυνήματα.

Άναθεώρησις Πάσχα καί Χριστούγεννα 
τού 1Η61

Καθηγητής ΓΕΡ. I. ΚΟΝΙΑ ΑΡΗΣ
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