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Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΟΥ*

Μ ε γ ά λ ε  ι ό τ α τ ε ,
Έορτάσαντες εν τφ άνακαινιζομένφ περικαλλεΐ Βυζαντινφ Πανεπιστη- 

μιακφ ναφ των Είσοδίων της Θεοτόκου την μεγόλην βυζαντινήν καί πανορ- 
θόδοξον εορτήν των Τριών μεγάλων Πατέρων καί Οικουμενικών φωστήρων 
Ιεραρχών καί διδασκάλων, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοϋ Θεολό
γου καί Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, τών αληθώς μεγάλων ήγετών τής Κα
θολικής "Εκκλησίας τοΰ δ' αΐώνος, τοΰ χρυσοΰ αίώνος τών ελληνικών καί 
χριστιανικών γραμμάτων, καί επιτελέσαντες, κατά το ιερόν έθος, τα σεμνά 
μνημόσυνα τα αφιερωμένα είς τούς ιδρυτάς καί εύεργέτας καί Καθηγητάς 
τοΰ Άνωτάτου τούτου τής Παιδείας καί επιστήμης ιδρύματος, διότι εδα- 
πάνησαν τον πλοΰτον των οί πρώτοι καί εμόχθησαν οί δεύτεροι υπέρ τής 
προαγωγής τής Παιδείας εν Έλλάδι, συνήχθημεν καί αύθις επί τό αυτό 
διά να εορτάσω μεν, εν πνευματικφ συμποσίφ, τήν μεγάλην ετησίαν πανήγυ- 
ριν τής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας καί τοΰ Έλληνικοΰ “Εθνους, τών ελληνι
κών καί χριστιανικών γραμμάτων.

Καίτοι ή Ιξέτασις τής συζυγίας Χριστιανισμοΰ καί Έλληνισμοΰ, ώς 
Ιστορικών πνευματικών μεγεθών, ών τό πρώτον αποτελεί τό αιώνιον κρι-

* Λόγος πανηγυρικός είς τήν εορτήν τών Τριών Ιεραρχών, εκφωνηθείς έπί πα- 
ρουσίρ τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου έν τη μεγάλη αιθούση τών Τελετών 
τοΰ Πανεπιστημίου κατ' εντολήν τής Συγκλήτου τη 30Β ’Ιανουάριου 1966. Παρέστη
σαν ό Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών κ. Χρυσόστομος, ό ’Υπουργός τής Παδείας κ. Στυλ. 
Άλλαμανής καί ό Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Κ. Τσάτσος κ.ά. έπίαημοι. 
Μετά βραχεΐαν είσήγησιν τοΰ Πρύτανεως τοΰ Πανεπιστημίου καθηγητοΰ κ. Λ. Φιλιπ
πίδου, ώμίλησεν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, μεθ’ δ έδόθη ό λόγος είς τόν 
καθηγητήν κ. Γ. Κονιδάρην.

"Ο παρών λόγος συνδέεται πρός τόν έτερον λόγον - πραγματείαν τοΰ ίδιου: Ή  
διαμόρφωσις τής Καθολικής ’Εκκλησίας μέχρι τοΰ e" αίώνος καί οί Τρεις Ίεράρχαι. 
Έ ν  ’Αθήναις 1955.



τήριον παντός πολιτισμού, δεν εξηντλήθη, ως θέμα ιστορικής και φιλο
σοφικής ερεύνης, εν τουτοις έκρινα σκόπιμον να εξετάσω σήμερον μίαν 
είσέτι πλευράν τού βίου τού Μ. Βασιλείου, την μάλλον επίκαιρον, διότι 
πράγματι 6 μέγας φωστήρ τής Εκκλησίας τού Χριστού καί όχι μόνον τής 
'Ελληνικής Εκκλησίας, ΰπήρξεν υπόδειγμα, αληθώς πρότυπον οικουμενικού 
εκκλησιαστικού ηγέτου διά πάσαν εποχήν καί μάλιστα τήν ήμετέραν. Διότι 
ό Μ. Βασίλειος, έχων τήν άντίληψιν, ότι έκαστος επίσκοπος οφείλει να 
μεριμνά όχι μόνον περί τής ενότητας καί εύσταθείας εν τή πίστει καί τής 
εν τφ πνεύματι καί τφ ήθει υγείας καί ακτινοβολίας τής ιδίας αυτού επι
σκοπής, άλλα καί περί τής έν τή "Ορθοδοξία σταθερότητας καί ενότητας 
των άνά τήν Οικουμένην Εκκλησιών, δΰναται νά προβληθή καί εν τούτφ, 
ώς υπόδειγμα προς μίμησιν εν τφ παρόντι. Γράφων προς τούς Δυτικούς 
επισκόπους δ Μ. Βασίλειος περί τό 372, ήτοι κατά τό 3ον έτος τής άρχιε- 
ρατείας αυτού, ώς εξής διατυπώνει τήν βαθεΐαν αυτού επί τού προκειμένου 
σημείου πεποίθησιν. «"Ωσπερ ούν ημείς ίδιον αγαθόν εαυτών ποιούμεθα 
τήν ΰμετέραν πρός άλλήλους συμπνοιάν τε καί ενότητα, ούτω υμάς παρακα- 
λούμεν συμπαθεισαι ήμΐν ταΐς διαιρέσεσι καί μη, ότι τή θέσει τών τόπων 
διεστήκαμεν, χωρίζειν ημάς άφ" εαυτών, άλλ', ότι ενουμεθα τή κατά πνεύμα 
κοινωνία, είς τήν ενός σώματος ήμεΐς συμφωνίαν άναλαμβάνειν »·

* * *

Έξετάζοντες τα κείμενα τού Μ. Βασιλείου εΐς μίαν εποχήν εντόνων 
Ικκλησιαστικών - οικουμενικών τάσεων, εφ" όσον από μέν τού 1920 πρώτη 
ή Νέα Ρώμη, ή κορυφή τής Καθολικής "Ορθοδόξου Εκκλησίας, από δε τού 
1960 ή Μόσχα καί ή Παλ. Ρώμη μετέχουσι τής Οικουμενικής κινήσεως τών 
Χριστιανικών "Εκκλησιών, δεν δυνάμεθα παρά νά προσέξωμεν Ιδιαζόντως 
τό βασικόν τούτο σημειον τής οΐκουμενικότητος εις τήν ζωήν καί τήν δρα- 
σιν τών τριών "Ιεραρχών καί μάλιστα τού Μ. Βασιλείου.

Τούτο δε καθίσταται φανερόν εΐς τον μελετητήν τού όλου έργου καί 
μάλιστα τών επιστολών τού Μ. Βασιλείου, ώς καί τών εΐς αυτόν άναφερο- 
μένων κειμένων τών μεγάλων εγκωμιαστών αυτού, έτι δε καί τών συνεχι
στών τού Έκκλ. "Ιστορικού Ευσεβίου καί τών συνεχιστών του ιστορικών 
Σωκράτους, Σωζομενοΰ καί Θεοδώρητου τού Κόρου. Καί ο μέν Σωκράτης 
(3 5 0 -4 3 9 ), γράφων περί τού Μ. Βασιλείου, « προβληθέντος επισκόπου 
τής εαυτού πατρίδας τής εν Καππαδοκία Καισαρείας » σημειοΐ, ότι « φρον
τίδα τών "Εκκλησιών εποιεΐτο» (IV , 26). "Ο Σωζομενός (4 3 9 -4 5 0 )  
προσφυώς παρατηρεί, ότι οί ακροι "Αρειανοί « μικρού τής καθόλου ’Εκ
κλησίας εΐς τήν αυτών δόξαν τούς πλείους παρέσυραν, εΐ μή τούς άμφί 
Βασίλειον καί Γρηγόριον τούς Καππαδόκας αντιπάλους ηΰρον » (V I, 26).



Άλλα την Οικουμενικήν επίδρασιν καί ακτινοβολίαν του άνδρός παριστφ 
διά περισσοτέρων δ Θεοδώρητος δ Κύρου, γράψας περί τα 70 έτη μετά τόν 
•θάνατον τού Μ. Βασιλείου. Τούτον χαρακτηρίζει τής Οικουμένης φωστήρα 
« θειον », «πανεύφημον ανδρα », « διδάσκαλον τής Οικουμένης » καί 
συχνάκις « μέγαν ». Μέγας δέ εκλήθη έτι ζών δ Βασίλειος καί δικαίως ως 
θά ίδωμεν. Ά λλ’ α! επιστολαί περισσότερον ή τα συγγράμματα τού έξοχου 
Ιεράρχου, αποτελούν θησαυρόν άνεκτίμητον όχι μόνον διά τήν σύγχρονον 
Ιστορίαν τού πολιτισμού καί τής Εκκλησίας των πρωίμων Βυζαντινών χρό
νων, άλλα καί προ πάντων διά τήν θεμελίωσιν τής θέσεως, ότι δ Μ. Βασί
λειος υπήρξε δραστηριότερος τού Μ. Αθανασίου εν τή οικουμενική μερί- 
μνη του υπέρ τής πίστεως τής Νίκαιας εν σχέσει πρός τα ολίγα έτη τής 
δράσεως αυτού — μόλις 15 έναντι 48 τού 'Αθανασίου — καί εν τή άκαμάτφ 
δράσει του υπέρ τής ειρήνης καί εΰσταθείας καί ενότητος των Καθολικών 
Εκκλησιών τής Οικουμένης, κατά τόν δ' αΙώνα. Ά λλ’ δ Μ. Αθανάσιος 
ΰπήρξεν ασφαλώς δ πολυπαθέστερος. Ταύτα εξάγονται εκ τών επιστολών τού 
Βασιλείου καί τής συγκρίσεως τών Ιστορικών βιογραφιών.

AI υπό τών περιωνύμων Μαουρίνων μοναχών εν τή Δύσει συλλεγεΐσαι 
καί εκδοθεΐσαι 365 επιστολαί τού Μ. Βασιλείου μερικώς — τούτων γνήσιαι 
φαίνονται 330 περίπου απευθυνόμενοι πρός Εκκλησίας καί επισκόπους καί 
άρχοντας πρόσωπα τής Ανατολής καί τής Δύσεως, από τής Αρμενίας μέχρι 
τής Αλεξάνδρειάς, τής Ρώμης, τής ’Ιταλίας τών Μεδιολάνων μέχρι καί τής 
Γαλλίας — είναι όχι μόνον διά τό περιεχόμενόν των, τήν σοφίαν, αρετήν, 
δύναμιν τού χαρακτήρας εν τή καταπολεμήσει τών αιρέσεων, καί εν τή άμύνη 
τής αλήθειας τής χριστιανικής πίστεως καί διά τήν ακτινοβολίαν τού άνδρός 
τεκμήρια αληθώς ανυπέρβλητα είς βαρύτητα διά τήν εποχήν καί τήν ’Εκκλη
σίαν, άλλα καί θαυμαστά διά τήν οικουμενικήν δραστηριότητα τού άνδρός, 
εντός βραχυτάτου χρόνου δράσαντος υπό δραματικός διό τήν Καθολ. Ε κ 
κλησίαν τής Ανατολής συνθήκας.

Κατά τό μέγα πλήθος αυτών, 290 περίπου, αί επιστολαί καλύπτουσι 
τό μικρόν χρονικόν διάστημα τών 9 - 1 0  ετών τής επισκοπικής αυτού ζωής. 
Δίδουν δέ αί επιστολαί αΰται, υπόδειγμα πολλάκις επιστολιμαίου ύφους, όχι 
μόνον ζωντανήν εΐκόνα τής πολυπλεύρου δραστηριότητας, άληθώς οίκουμενι- 
κής καί εν πνεύματι άρχαίφ πραγματοποιηθείσης, άλλ’ άποτελούν ταυτοχρό- 
νως έξοχα μαρτύρια τού βάθους τής Θεολογίας, τής κοινωνικής καί πολιτι
κής του άκόμη σκέψεως, τών ηγετικών προσόντων καί τών σπανίων Ικανο
τήτων τού πνεύματός του, ως Ιεράρχου τής Καθολικής Εκκλησίας τού δ' 
αΐώνος, παραπλεύρως πρός τόν Μ. Αθανάσιον επί δεκαετηρίδα Ισταμένου



ως μεγάλου της 'Ορθοδοξίας ήγέτου καί προμάχου. Το ασθενές και ασκητι
κόν τοΰ Βασιλείου σώμα ενεσάρκωνε ψυχήν μέ πλουσίαν καρδίαν, ή οποία 
έδιδε δύναμιν αλλά καί καλωσΰνην εις την ΐσχύν τοΰ χαρακτήρας του. Εις 
αΰτάς τάς έπιστολάς έχομεν λεπτομέρειας τοΰ βίου τοΰ μεγάλου τήν ψυχήν 
άνδρός, δ όποιος μέ ϊσχύν πάντοτε καί ευρύτητα πνεύματος περιγράφει πρό
σωπα καί καταστάσεις καί τήν κρισιμότητα των καιρών, τούς οποίους διήρ- 
χετο ή Καθολική Εκκλησία, καί δίδει, μέ πρακτικόν νοΰν, κατεύθυνσιν καί 
συμβουλεύει περί τοΰ πρακτέου. Διακρίνονται α! επιστολαί ( Albaner ) είς 
ίστορικάς, δογματικός - πολεμικάς, ήθικάς καί άσκητικάς, παραμυθητικάς, 
φιλικάς καί συστατικάς. Τρεις δέ εκ τών επιστολών απέκτησαν κανονικόν 
κΰρος εν τή Έκκλησίφ ( 188, 199, 217 ) 1.

Εις τάς έπιστολάς αντικατοπτρίζεται τό δράμα τών Εκκλησιών τοΰ β' 
ήμίσεος τοΰ δ' αΐώνος. Ό  Μ. Βασίλειος τό περιγράφει διά ζωηρών χρω
μάτων, διότι ή καρδία του πάλλει υπέρ τών πασχόντων διά τήν πίστιν τής 
Νίκαιας καί τής 'Ορθοδοξίας καί τής ενότητας εν τούτη τής Καθολικής 
'Εκκλησίας 'Ανατολής καί Δύσεως. Ώ ς όντως εκκλησιαστικός ηγέτης επε- 
ται χρονικώς τοΰ Μ. ’Αθανασίου, οστις άπεβίωσεν 6 έτη προ τοΰ Μ. Βασι
λείου (373), άλλ' είναι υπέρτερος. Τοΰ Μ. 'Αθανασίου όμως επεκαλέσθη 
δρθώς τήν βοήθειαν, διό καί πλήθος επιστολών απευθύνεται προς τον στύ
λον τής 'Ορθοδοξίας, τον άσκοΰντα ουσιώδη ροπήν επί τήν Δύσιν, αλλά 
καί δεχόμενον τήν επιρροήν τής Ρώμης. Ρώμη - ’Αλεξάνδρεια τελοΰσιν εν 
συνδέσμφ καί άμοιβαίρ επιρροή επί ένα αιώνα καί πλέον, ήτοι από τών χρό
νων τοΰ Πάπα ’Ιουλίου μέχρι τοΰ Λέοντος τοΰ Α' τοΰ μεγάλου (340-460).
Η Θεολογία, ή πνευματική καί ηθική ισχύς, ήν ήσκει εν ’Ανατολή καί 

Δύσει ή προσωπικότης τοΰ μάρτυρας Ιεράρχου τοΰ « μακαριωτάτου Πάπα
Αλεξανδρείας », ώς λέγει δ Μ. Βασίλειος, άποτελοΰσι διά τήν ασκησιν ευ

θείας οικουμενικής πολιτικής, ως συνέλαβε καί έθεσε ταύτην εΐς εφαρμογήν 
ο πανηγυριζόμενος ιεράρχης, πολύτιμον παράγοντα. Θεμέλιον καί αφετη
ρίαν τής οίκουμενικής τοΰ Μ. Βασιλείου « πολιτικής » ( χρησιμοποιοΰμεν τον 
σύγχρονον τοΰτον όρον, ώς κατάλληλον ), είναι ή εκκλησιολογία αύτοΰ. *0 
Μ. Βασίλειος ορμαται από τής Παυλείου διδασκαλίας, ότι ή 'Εκκλησία είναι 
« σώμα τοΰ Χριστοΰ»*. Ή  Εκκλησία παρίσταται υπό τοΰ Βασιλείου ώς ή 
* πόλις τοΰ Θεοΰ », ή περιλαμβάνουσα « πάσαν τήν νοητήν κτίσιν, από τών 
υπερκόσμιων δυνάμεων μέχρι τών ανθρωπίνων ψυχών », τών ευρισκομένων 
έν ουρανοΐς και τών πιστών καί επί τής γής, εύφραινομένης δέ διά τοΰ *Αγ· 
Πνεύματος (εΐς ψαλμ. 45, 5 Migne PG. 29, 421 ). "Οθεν είναι νοητόν, 
διατι « παντες οί εν μιφ ελπίδι τής κλήσεως προσληφθέντες εν σώμα εσμέν 1 2

1. Πρβλ. K. B o n i s ,  Byz. Zeit. 44 (1951) 62 -78.
2. I. K α ρ μ ι ρ η, Η έχχλησιολογία τών Τριών ‘Ιεραρχών, "Αθήναι 1962.



κβφαλήν εχοντες τον Χριστόν », δστις είναι « Κεφαλή τής Εκκλησίας, δ δέ 
καθ’ είς αλλήλων μέλη » ( "Οροι κατά πλάτος, ερωτ. 7, 2 Migne PG. 31 
929. 32, 181). Πανιες άποτελοϋμεν διά τοΰτο αδελφότητα καί « αλλήλων 
Ισμεν μέλη ». Οθεν οχι μονον δεν δυνάμεθα νά εΐμεθα άπεσχισμένοι καί 
διηρημενοι, αλλ οφειλομεν να ειμεθα ήνωμένοι καί νά συμπάσχωμεν καί 
να θεραπεύσωμεν αλλήλων τά παθήματα καί τάς πληγάς τών Εκκλησιών.

’Από τής ορθής ταύτης αφετηρίας τής ενότητας εν τή πίστει καί τή 
αγαπη τής Μιας Εκκλησίας δυναται να νοηθή ή οικουμενική πολιτική καί 
δράσις τοΰ Μ. Βασιλείου. Ούτος όμως δεν ή το μόνον θεολόγος καί δρα 
θεωρητικός τής πιστεως, αλλά καί δ πρακτικός τής ’Εκκλησίας ήγέτης δ 
γνωριςων τι θελει, δ ιθύνων νοΰς καί δ θεληματικός.

Διαθετών την προνομιακήν των μεγάλων ήγετών ικανότητα τής ορθής 
έκτιμησεως τής καταστάσεως ως καί τήν αλήθειαν τής πίστεως αλλά καί τήν 
αλήθειαν τήν περί τά πρόσωπα καί τά πράγματα, είδε με βλέμμα δξύ τήν 
καταστασιν τών Εκκλησιών, σπαρασσομένων υπό τών αιρέσεων, αϊτινες 
παρεσυρον καί βασιλείς, συνέλαβε δέ καί τά ορθά μέσα θεραπείας. ’Εκτός τών 
υπολειμμάτων τών παλαιών αιρέσεων, τών μέχρι τοΰ γ' αΐώνος αναφανεί* 
σών, ο! ορθόδοξοι επίσκοποι αντιμετώπιζαν τότε τάς νεωτέρας μεγάλος αιρέ
σεις, αιτινες εξεπορεύοντο από τον ορθολογισμόν καί τήν φιλοσοφικήν σκέ- 
ψιν τών Άντιοχέων θεολόγων. 'Ιδού ποϊαι ή σαν αί αιρέσεις:

1 ) Ό  ’Αρειανισμός, άρνούμενος τήν τελείαν θεότητα τοΰ Χριστού, τήν 
γνωριζομένην μόνον εν τή Τριάδι. Είχε διαιρεθή είς 3 μερίδας, τών ’Ανο
μοίων, τών Όμοιουσιανών καί τών Όμοιων.

2 ) Ot Μακεδονιανοί -Πνευματομάχοι, οϊτινες έθεώρουν, ακριβώς ως 
οΐ Αρειανοί τον Χριστόν, καί το "Αγιον Πνεύμα ως κτίσμα.

3 ) Ό  Άπολλινάριος, οπαδός τής Νικαίας, θέλων νά επιτυχή φιλοσοφι- 
κώς τήν ενότητα τών δύο εν Χριστφ φύσεων εν τφ ένί προσώπφ ή τή μι§ 
ΰποστάσει, εξήταζε τήν ενότητα ταύτην, ήτοι τήν σχέσιν τών δύο έν Χρι- 
στφ φύσεων υπό το πρίσμα τής τριχοτομικής θεωρίας ( σώμα, ψυχή, άλο
γος καί λογική ) τών Νεοπλατωνικών καί ήρνεϊτο τήν πληρότητα τής ανθρώ
πινης φύσεως τού Χριστού.

Τά θέματα ταύτα άποτελοΰσι τούς πρώτους ουσιώδεις στόχους τών θεο- 
λογικών καί τών επιστολιμαίων κειμένων τοΰ Μ. Βασιλείου. Ύποστηρικτής 
τής ’Ορθοδόξου πίστεως τής Νικαίας, ής δ πρόμαχος Μέγας ‘Αθανάσιος 
είχεν επιτύχει τήν νέαν στήριξιν, μάλιστα διά τής τοπικής συνόδου τής ’Αλε
ξάνδρειάς τοΰ 362 καί διά τής διασπάσεως τής δεξιάς πτέρυγας τών Άρεια- 
νών τ.έ. τών Όμοιουσιανών λεγομένων, συνέλαβεν δρθότερον τού Μ. ’Αθα
νασίου καί τού Ρώμης Δαμάσου καί τά μέσα Ιάσεως τής διηρημένης ’Εκκλη
σίας καί μάλιστα τήν ανάγκην λύσεως τού Σχίσματος τών ’Ορθοδόξων τής 
Εκκλησίας ’Αντιόχειας. Τοΰτο, ως μή ώφελε, διήρκεσεν από τοΰ 330 μέχρι



του 415 μ.Χ., ενεκα προσωπικών λόγων καί τής σφαλερός πολιτικής τής 
’Αλεξάνδρειάς καί τής Ρώμης. Ή  αρσις του απετέλεσεν ουσιώδη παράγοντα 
διά την έπικράτησιν τής ορθοδόξου πίστεως τής Νίκαιας έν ‘Ανατολή, κατά 
τον Μ. Βασίλειον.

Ουσιώδες είναι, δτι δ Μ. Βασίλειος προηγήθη χρονικώς εν τή δράσει 
ταΰτη τών δύο #ιερών μεγάλων φίλων του Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοΰ καί 
Μελετίου’Αντιόχειας (3 3 0 -3 8 1 ), ως ηγέτης τής Καθολικής Εκκλησίας, 
καθ’ 8ν χρόνον ή Κωνσταντινούπολις δ'χι μόνον δεν εϊχεν άναδειχθή ως 
πρώτη καί μάλιστα εν τή Όρθοδοξίφ, αλλά καί εΰρίσκετο εις χεΐρας τών 
’Αρειανών. "Ενεκα τούτων δ Μ. Βασίλειος κατά τήν δεκαετηρίδα 370-379  
ήτο δ αληθής ήγέτης τής ’Ανατολής, ώς Μητροπολίτης Καισαρείας καί έξαρ- 
χος τής ’Ανατολής ήτο ’Αρχιεπίσκοπος Πόντου, ήγεΐτο δε οΰσιαστικώς τών 
επισκόπων τής ‘Ασίας καί ‘Ανατολής, ώς ήτο διά τήν Αίγυπτον δ ’Αθα
νάσιος καί διά τήν Δύσιν δ μή δυνάμενος να συγκριθή προς άμφοτέρους 
Πάπας Δάμασος1.

Ό  σύγχρονος του Μ. Βασιλείου Γρηγόριος Ναζιανζηνός ( 329/30- 390) 
ήρξατο τής γενικωτέρας αυτού δραστηριότητας μόλις κατά τό έτος τού θα
νάτου τού φίλου του, δτε έκλήθη να στηρίξη τήν ’Ορθόδοξον πίστιν τής 
Νίκαιας έν Κωνσταντινουπόλει, Ινφ δ ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος, προχειρι- 
σθείς εις διάκονον υπό τού Μελετίου καί υπό τού Φλαβιανοΰ εις πρεσβύτε- 
ρον, τό 386, έν Άντιοχείφ, έδρασεν έπί βραχύτατον χρόνου διάστημα ώς 
αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης (381 ) από τοϋ 398 μέχρι 
τφ 404 με διακοπάς.

Ουσιώδης παράγων άπέβη διά τήν ’Εκκλησίαν τής Δύσεως καί διά τήν 
στήριξιν τής πολιτικής, ήν συνέλαβε καί ήσκησεν δ Μ. Βασίλειος, δ από τού 
374 αρχιεπίσκοπος τοϋ πρώτου μεγάλου μετά τήν Ρώμην θρόνου τής Δύσεως 
τών Μεδιολάνων, δ ‘Αμβρόσιος. Καί τούτου τήν συνδρομήν έζήτησεν δ Μ. 
Βασίλειος. Ό  ιερός άνήρ Βασίλειος ανήκει εις τούς 9 μεγάλους ήγέτας τής 
ελληνικής τήν μορφήν καί τάς δυνάμεις Καθολικής Έκλλησίας τών χρόνων 
τής πνευματικής αυτής ακμής, τούς έπιθέσαντας άνεξίτηλον καί διά τούτο 
αΐωνίαν τήν σφραγίδα των έπί τής ’Ορθοδόξου αληθώς μορφής τής ’Εκκλη
σίας τοϋ δ' αΐώνος, αΐώνος τής ακμής τών ελληνικών καί χριστιανικών 
γραμμάτων. Λέγομεν δε 9, διότι είς τούς 3 ΐεράρχας δέον να προστεθούν 
δ'χι μόνον δ Μ. ’Αθανάσιος καί δ αδελφός τοϋ Μ. Βασιλείου Γρηγόριος δ 
Νύσσης, δ κράτιστος τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας μύστης, αλλά καί ο!

1. Τούτον ό Βασίλειος έθεώρει κορυφαΐον τής Δύσεως, διότι δέν άνεγνώριζε 
τό Πραιτεΐον εξουσίας τού Ρώμης. Πρβλ. Ά  δ. Δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ  είς «"Εναί
σιμα * Χρυσ. Παπαδοπούλαν, οΰτινος υπάρχει ειδικόν εργον είς 2“ν g%S. % Τό Πρω- 
τεΐον τού επισκόπου Ρώμης 1964.



Άντιοχεϊς Διόδωρος ό Ταρσού καί Θεόδωρος ό Μοψουεστίας, εκ δε τής 
"Αλεξανδρινής Σχολής δ Κύριλλος "Αλεξάνδρειάς, δ τελευταίος των μεγάλων 
Θεολόγων αυτής ( f  444 ). Τουτοις προσθετέος δ "Αντιόχειας Μελέτιος, φί
λος τοΰ Μ. Βασιλείου καί τοΰ Θεοδοσίου Α' τοΰ Μεγάλου καί τής Όρθο- 
ξίας ύποστηρικτοΰ, δ προεδρεΰσας επί μικρόν τής Β' Οικουμ. Συνόδου.

"Ο Μελέτιος καίτοι δεν άνεδείχθη εις συγγραφέα, όμως κατέστη, διά 
τής δραστηριότητας καί θεληματικότητος, εν τή πράξει εις των κυρίων συν
τελεστών τής επικρατήσεως τής "Ορθοδοξίας. Τοΰτο άποδεικνύουν τα Ιστο
ρικά γεγονότα καί μάλιστα ή τιμή ής άπήλαυε καί παρά τοΐς συγχρόνοις 
επισκόποις τής "Ανατολής (379) .  Ό θεν  οΰδέν παράδοξον, ότι δ Μ. Βασί
λειος εις την προς τόν "Αθανάσιον τον μέγαν Ιπιστολήν τφ 371 λέγει, ότι 
ο διηρημένος χριστιανικός λαός τής "Εκκλησίας τής "Αντιόχειας «εις μίαν 
συμφωνίαν χρή καί έ'νωσιν εναχθήναι, πρός τό δηλώσαι, ότι τφ θεοφιλε- 
στάτφ έπισκόπφ Μελετίφ δέον τα εις μέρη πλείονα νϋν διηρημένα συνά- 
ψαι ». Πληροφορούμενος δε από τον Άντιοχέα Δωρόθεον τόν πρεσβυτέραν 
περί των πραγμάτων τής "Εκκλησίας τής "Αντιόχειας άναγκαίως επισημαίνει 
« ότι καί πάση τή "Ανατολή δι* ευχής καί ήμΐν τοΐς παντοίως αύτφ συνημ- 
μένοις επιθυμητόν αυτόν "ιδεΐν την "Εκκλησίαν διέποντα τοΰ Κυρίου τή τε 
πίστει άνεπίληπτον όντα καί τφ βίφ οΰδεμίαν πρός άλλους επιδεχόμενον 
σύγκρισιν καί τφ τοΰ παντός, ώς είπεΐν, σώματος τής "Εκκλησίας αυτόν 
προστάναι, τα δε λοιπά οιον μερών άποτμήματα είναι ».

"Οθεν οΰδέν άπορον, ότι δ ιστορικός Σωζομενός χαρακτηρίζει τον Με
λέτιον, θεσπέσιον, πολυθρΰλητον παρά τφ λαφ τής ’Αντιόχειας, θειον καί 
μέγαν. Ή  αξία τοΰ άνδρός ώδήγησε τούς δρθοδόξους καί τούς δμοιουσια- 
νούς, διότι έπίστευεν εκατέρα τών μερίδων ότι ανήκει εις αύτούς, να τόν 
εκλέξουν ’Επίσκοπον ’Αντιόχειας. Έκφωνήσας όμως λόγον ορθόδοξον ενώ
πιον τοΰ ώμου Κωνσταντίου εξωρίσθη ύπ* αύτοϋ. Ούτω το 362 ύπήρχον 
πλέον 3 ’Επίσκοποι εν Άντιοχείςι, άλλ’ δ Μελέτιος εξωρίσθη καί από τοΰ 
365 μέχρι τοΰ 367, ώς καί από τοΰ 371 μέχρι τοΰ 377. Ό  άρειανίζων Ούά- 
λης ή το φυσικώς εναντίον του. Ή  πίστις τοΰ Μελετίου εις την ’Ορθοδοξίαν 
καί δ χαρακτήρ του τφ προσεπόρησαν την άδιάπτωτον φιλίαν τοΰ Βασι
λείου. Τούτου απέβη δ Μελέτιος ή δεξιά χειρ εν τφ άγώνι υπέρ τής "Ορθο
δοξίας. "Οθεν ερμηνεύεται ή μεγάλη του φήμη εν ’Ανατολή.

Ά λλ’ δ μέγας παράγων εις την ιστορικήν εξέλιξιν από τοΰ 325 ή το τό 
Κράτος. Ό  αύτοχράτωρ Ούάλης, ώς άρειανίζων — ύποστηρικτής τών Ά ρ . 
Όμοιων — ήτο διώκτης τών ορθοδόξων άφ* ότου μάλιστα άπηλλάγη, μερικώς 
μόνον, τοΰ διμετώπου άγώνος πρός τούς Πέρσας καί Γότθους. Ό  πλέον



δμως αποφασιστικός παράγων εις τήν στήριξιν καί επικράτησιν τής ‘Ορθο
δοξίας άπέβη δ Βασίλειος. Τοΰτο συνέβη από τοϋ 364, δτε εγένετο πρεσβυ
τέρας βοηθός τοϋ μητροπολίτου Καισαρείας Ευσεβίου. Τότε ή κατάστασις 
των Εκκλησιών τής ‘Ανατολής ήτο άθλια. "Εζων εν αληθές δράμα, ένεκα 
των διώξεων υπό των πολιτικώς Ισχυρών Άρειανών.

Ό  Βασίλειος εισήλθε πάνοπλος είς τόν αγώνα. Πλούσια κα'ι εΰρεϊα μόρ* 
φωσις, άποκτηθεΐσα εν Καισαρείφ, Ιν Κωνσταντινουπόλει καί εν ‘Αθήναις, 
μελέτη τοϋ *Ωρ>,γένους, γενομένη εν συνεργασίφ μετά τοϋ Γρηγορίου τοϋ 
Ναζιανζηνοϋ, εν τη ερήμφ, βαθεΐα μελέτη τής ‘Αγίας Γραφής καί τής 
Τέρας παραδόσεως, οικογενειακή παράδοσις ισχυρά, προερχομένη από Γρη- 
γόριον Νεοκαισαρείας τόν θαυματουργόν, φυσις Ισχυρά, αληθώς κυριαρχική, 
τελούσα δμως υπό τήν ροπήν τής ευρύτητας τής χριστιανικής αΰτοϋ διά
νοιας, ηθικής καί καρδίας, γονιμότης σκέψεως μέ πλούσιον συγγραφικόν 
τάλαντον, τελούν υπό τήν Ιπίδρασιν τών Ελλήνων κλασσικών, Ιδού τα 
προσόντα τού Βασιλείου. ΕΙς ταΰτα προσετέθη πλούσια πεΐρα, διότι επε- 
σκέφθη τα μεγάλα μοναχικά κέντρα τής Αίγυπτου, τής Παλαιστίνης καί τής 
Συρίας, ένθα εγνώρισε τό δράμα τών ’Εκκλησιών. Ή  ελλειψις κατανοήσεως 
έκ μέρους τής Δυσεως ώδήγησε τόν Βασίλειον είς τήν άπόφασιν να βοηθήση 
διά να τερματισθή τοΰτο. Είς τόν επίσκοπον Τλλυρ. Ούαλεριανόν γράφων 
ό Βασίλειος λέγει : ότι υπάρχει « λιμός αγάπης ».

Τόν μέγαν αγωνιστήν διακρίνει, από τής πρώτης στιγμής τής επισκο
πικής δράσεως, ίκανότης προς δρθήν Ικτίμησιν τής καταστάσεως. Είναι 
αληθής ήγέτης μέ οικουμενικόν βλέμμα, συνείδησιν ευθύνης καθολικής είς 
τήν ουσίαν της, καί παράδοσιν τής έδρας του ίσχυράν, έτι δέ καί συνείδη- 
σιν τής σπουδαιότητος αυτής διά τάς ’Εκκλησίας τής ’Ανατολής. ’Ιδού αί 
προϋποθέσεις τής οικουμενικής του πολιτικής. ‘Επί τή βάσει τούτων καθο
ρίζει τήν μεγάλην γραμμήν καί τούς σκοπούς αυτής, ώς καί τήν δρθήν 
τακτικήν, λέγων : «Άντιμαχέσθω δέ τοΐς πασι λογισμός δρθός, σύμμαχον 
παρακαλών γενέσθαι τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, δι’ δν καί το κακο- 
παθεΐν ήδύ καί τό άποθανεΐν κέρδος ».

’Εντεύθεν κατανοοϋμεν τό θάρρος του, έναντι τών αρχόντων καί μάλι
στα τοϋ βασιλέως Ούάλεντος. Ή  Ιπιδιωχθεΐσα υποταγή τού Βασιλείου είς 
τήν πολιτικήν υπέρ τοϋ ’Αρειανισμού άπέτυχε καί οί διώκται δέν ετόλμη- 
σαν να επιβάλουν χεΐρα Ιπί τόν άνδρα. *0 αρχών Μόδεστος καί δ Ούάλης 
ήττήθησαν ήθικώς από τόν δνδρα.

Καίτοι βαλλόμενος καί συκοφαντούμενος δ Βασίλειος, δ ασθενικός ασκη
τής καί θεολόγος, συνεχίζει απτόητος, διά συγγραφών, επιστολών καί ταξί-



δίων τον αγώνα υπέρ τής ’Ορθοδοξίας, έπιδιώκων την σνμπραξιν τών Ορ
θοδόξων ’Ανατολής καί Δύσεως.

Τα ιστορικά γεγονότα κατά την τριετίαν 370-373  μαρτυρούν, οτι 
πράγματι δ ιθύνων νους τής Καθολικής ’Εκκλησίας τής ’Ανατολής ητο ο 
Βασίλειος, διότι δ Μ. ’Αθανάσιος επηρεάζων και επηρεαζόμενος από την 
Δύσιν κατηύθυνε κυρίως το θεολογικόν μέρος τοΰ άγώνος. *0 Μ. Βασίλειος 
είχε δίκαιον, δτι ή Δύσις ούτε το δράμα των ’Εκκλησιών, τας οποίας 
«λύκοι βαρείς εν επιφανείς προβάτων... πανταχοΰ τής οικουμένης το Χρι
στού ποίμνιον διέσπων », ούτε ή αναγκαία λύσις τού Άντιοχειανοΰ ( ο Βα
σίλειος εφρόνει « τί δι* 3ν γένοιτο τοΐς κατά την Οικουμένην Έκκλησιαις 
τής ’Αντιόχειας επικαιρότερον » ) διά τής αποδοχής τοΰ τή πίστει ανεπίλη
πτου, τοΰ εν τφ βίφ ασύγκριτου καί τής πλειοψηφίας τών ’Ορθοδόξων τοΰ 
'Αντιόχειας προεστώτος Μελετίου, ήδύναντο να λυθούν άλλως ή διά τής 
δμοψυχίας καί τοΰ συνασπισμού τών ’Ορθοδόξων ’Ανατολής καί Δύσεως. 
Τα σχέδια ταΰτα τοΰ Βασιλείου ήδη από τοΰ 368, δτε ήτο εΐσέτι πρεσβυ
τέρας, συλληφθέντα ετέθησαν ένεργώτερον εις εφαρμογήν από τής εΐς επί
σκοπον Καισαρείας άναδείξεως (370). ’Απευθυνόμενος τφ 371 προς τον 
« πεπειραμένον » καί μεριμνώντα διά την τών ’Εκκλησιών ευστάθειαν εν τή 
πίστει, Μ. ’Αθανάσιον Ελεγε : « μίαν επέγνων δδόν βοήθειας ταΐς καθ’ ή μας 
Έκκλησιαις την παρά τών δυτικών επισκόπων σύμπνοιαν » ( Έπιστ. 66 καί 
69). ’Επικαλούμενος τήν βοήθειαν τής Δύσεως Εγραφε προς τόν Πάπαν 
Δάμασον : « Αρχαίας αγάπης θεσμούς ανανεοΰσθαι καί Πατέρων ειρήνην... 
Τί γάρ Sv γένοιτο χαριέστερον ή τούς τοσούτφ τφ πλήθει τών τόπων διη- 
ρημένους τή διά τής αγάπης ενώσει καθοράν εις μίαν μελών αρμονίαν εν 
σώματι Χριστού δεδόσθαι ; » Άλλ* « ή μεγάλφ χειμώνι καί κλύδωνι κατα- 
σειομένη... υπό τοΰ εχθρού τής αλήθειας Άρείου », ‘Ανατολή, ματαίως έζήτει 
διά τοΰ Βασιλείου βοήθειαν ( Επιστολή 70), διότι ή πρόσκαιρος δι’ επιστο
λών ή επισκέψεων Δυτικών παραμυθία εΐς ούδέν προς πραγμάτωσιν τοΰ 
μεγαλουργού σχεδίου τοΰ Βασιλείου κατέληγε. « Κινήθητε πρός τήν άντίλη- 
ψιν ήμών », Εγραφε τοΐς Δυτικοΐς. « Λάβετε ζήλον εύσεβείας, εξέλεσθαι ή μάς 
τοΰ χειμώνος » ( ’Επιστολή 90).

Γράφων έπιστολάς πρός επισκόπους τής ’Ανατολής καί τής ’Ιταλίας 
καί Γαλλίας καί "Ισπανίας, ως αδελφούς, καί τών Μεδιολάνων ’Αμβρόσιον 
καί είτα πρός τόν Πέτρον ’Αλεξάνδρειάς, διάδοχον τοΰ ’Αθανασίου, από τφ 
373, πρός άρχοντας καί άλλα πρόσωπα καί ταξειδεύων ήγωνίζετο, ως άλλος 
Παύλος, μετά τοΰ Μελετίου, τοΰ Ευσταθίου Σεβαστείας καί Ευσεβίου Σα- 
μοσάτων τής 'Αρμενίας υπέρ τής πίστεως τής Νίκαιας, ώς ηγούμενος τής 
μεγαλυτέρας καί πρώτης τών ’Εκκλησιών τής ’Ασίας δ Βασίλειος, βαλλόμενος 
καί συκοφαντούμενος «ένεφανίζετο ώς κοινός κηδεμών και προστάτης» τών 
’Εκκλησιών επί 9 δλα Ετη. Κατά τό διάστημα τούτο εμερίμνα διαρκώς καί



δια την Εκκλησίαν τής ’Αρμενίας, έξηρτημένης άπό τήν Καισαρείαν. Είς 
την δημοσίευσιν τού παρόντος λόγου θά πρέπη ν’ άφήσωμεν πλουσίως τον 
ϊδιον Βασίλειον να δμιλήση. Ό  Γρηγόριος ό Θεολόγος λέγει περί αυτού 
« τής δέ περί τήν Εκκλησίαν τού άνδρός κηδεμονίας καί προστασίας πολλά 
μεν καί άλλα γνωρίσματα, παρρησία προς άρχοντας — εννοεί τον Οΰάλεντα 
καί τον άρχοντα Μόδεστον — τους τε άλλους δυνατότατους τής πόλεως, διά
φορων λύσις >.

Ο ακούραστος και ασθενής ασκητής καί πάντοτε μέγας θεολόγος Βα
σίλειος μαρτυρεί περί εαυτού λέγων « ή τού σώματος αρρώστια καί ή των 
'Εκκλησιών επιμέλεια κατέχει με » ( Έπιστ. 76 ). Ά λλ’ ή ’Αλεξάνδρεια καί ή 
Ρώμη δεν τον κατενόουν καί διά τούτο δεν τον εβοήθησαν. Ίο εν διαρκεΐ 
εγρηγορσει οικουμενικόν πνεύμα καί 5ν προς στιγμήν απεγοητευετο καί 
αυθις έπανήρχετο τη ενισχύσει των φίλων είς ιόν αγώνα υπέρ τής αλήθειας. 
Τίποτε δεν παρελειψε διά να κερδίση τούς πάντας, υπέρ τής μεγάλης ΰπο- 
θέσεως τής ειρήνης καί τής εν τή Όρθοδοξίςι ενότητας τών Εκκλησιών τής 
Οικουμένης. *0 κληθείς « Ρωμαίος μεταξύ τών Ελλήνων » Βασίλειος, ΰπο- 
δεικνύων με σοβαρότητα καί δύναμιν, αληθώς ρωμαϊκήν, το σφάλμα τής 
Ρώμης^ καί ’Αλεξάνδρειάς, αϊτινες άνεγνώριζον τον Παυλΐνον τής ’Αντιό
χειας,^άντί τού Μελετίου, Ιζήτει μέχρι τοϋ θανάτου τον (379) τήν ελευσιν 
δυτικών επισκόπων, διά να διαπιστώσουν τήν αλήθειαν τών λόγων του. 
Οταν άπέθανεν όμως άφήκεν ικανούς ίεράρχας καί παρέδωκε τήν σκυτάλην 

τού αγώνας είς τον Μελέτιον, μέ συνεργόν τον Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν.
Δέν είναι δυνατόν να εΐσέλθω είς λεπτομέρειας άναφερομένας είς τό 

πρώτον μέγα, μετά τόν θάνατον τού Μ. Βασιλείου ( τφ 379), ότε ήτο49 μόλις 
έτών, γεγονος τού 379, τουτεστιν είς τ’ άφορώντα είς τήν συγκρότησιν καί 
επιτυχίαν τής μεγάλης Συνόδου εν Άντιοχείφ υπό τον Μελέτιον. Αΰτη άπε- 
τέλεσε τόν πρώτον μέγαν θρίαμβον τού άγώνος καί τών Ιδεών τού Μεγ. 
Βασιλείου καί τού Μελετίου καί τό προοίμιον τού τελικού θριάμβου, δ όποιος 
ητο και τής Ορθοδοξίας. Ούτε είναι δυνατόν να ασχοληθώ μέ τήν Β' εν 
Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικήν Σύνοδον (381) ,  πού αποτελεί τόν τελικόν 
θρίαμβον τού Βασιλείου, τού Γρηγορίου καί τού Μελετίου, ουδέ είς τά κατά 
το Συμβολον τής Πίστεως, τό όποιον συνέταξεν αύτη, καί περιέχει τήν πίστιν 
Νίκαιας - Κωνσταντινουπόλεως, κατά τρόπον τέλειον. Πρόκειται περί Ιξό- 
χου δημιουργήματος τού χριστιανικού ελληνικού πνεύματος.

Η αυστηρά κλεψύδρα τού βήματος τούτου δέν Ιπιτρέπει επίσης τήν 
Ιξετασιν και τοποθέτησιν τού οικουμενικού έργου τού Μεγάλου Βασιλείου 
εις τά γενικώτερα πλαίσια τής ιστορίας τού 4°» αΐώνος, ήτοι μιας εποχής 
κατά την οποίαν ετέθησαν αί βάσεις καί προϋποθέσεις τής μεταμορφώσεως 
τής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είς Βυζαντινήν Χριστιανικήν καί 
Ελληνικήν, μέ ψυχήν τόν Οικουμενικόν θρόνον. ‘Αλλά πρέπει να λεχθη



Ινταΰθα, δη  το γνήσιον οικουμενικόν πνεύμα και την συνείδησιν ευθύνης 
διά την μεταβίβασιν τοΰτου εις τον νέον φορέα τής ενότητας τής Καθολι
κής ‘Ορθοδοξίας, τούτέστι τον Οικουμενικόν θρόνον, μετεβίβασαν ο Βασί
λειος καί δ Γρηγόριος καί οί Άντιοχεΐς Οικουμενικοί Πατριάρχαι από τοϋ 
Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Οΰτοι άπέβησαν φορείς τής διά τοΰ Χριστια
νισμού άναγεννήσεως τοΰ Ελληνισμού.

Ό  Βασίλειος είχε γνήσιον οικουμενικόν πνεΰμα καί διά τοΰτο δ Γρη
γόριος δ Νΰσσης τον παραβάλλει, δικαίως, πρός τον Παύλον καί διότι ή 
εκτασις καί τό βάθος τής σκέψεως καί μερίμνης του διέπονται από την χρη- 
σιμοποίησιν τής αλήθειας, ή δποία είναι, ως δ λόγος τοϋ Θεού, « τομωτερα 
υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον » ( ως λέγει δ συγγραφεύς τής πρός Εβραίους 
Επιστολής ).

Αυτό ήτο το μέγα δπλον τοΰ Παύλου άλλα καί τοΰ Βασιλείου καί διά 
τοΰτο τελικώς ενίκησεν ή ‘Ορθοδοξία.

Έπισκοποΰντες τό έργον τοΰ εορταζόμενου ‘Ιεράρχου παρατηροΰμεν, 
δτι δ Βασίλειος ΰπήρξεν δ προ των Ελλήνων Οικουμενικών Πατριάρχων 
Πατριάρχης τής ‘Ανατολής, άτυχώς διά μικρόν χρονικόν διάστημα.

“Ακαιιπτος ως δ Παύλος είς τούς μεγάλους σκοπούς, τούς δποίους δφεί- 
λει νά εχη ή οικουμενική ’Εκκλησία, ήτο καί παραμένει μέχρι σήμερον υπό
δειγμα οικουμενικού εκκλησιαστικού ήγέτου, αληθές πρότυπον διά τήν επο
χήν του καί διά πάσαν εποχήν, διότι πράγματι ΰπήρξεν δ πρώτος μετά τον 
Παύλον, δ έργφ καί λόγφ άσκήσας οικουμενικήν εκκλησιαστικήν καθοδή- 
γησιν, ώς οργανικόν στοιχεϊον καί επακόλουθον τής οίκουμενικότητος τής 
Εκκλησίας τοΰ Χριστού.

Ποτέ πρότερον μετά τον Παύλον δεν συνυπήρξαν είς τό ασθενικόν 
σώμα ενός άσκητοΰ θεολογική καί φιλοσοφική μόρφωσις είς βάθος και πλά
τος ταυτοχρόνως μέ εϋστροφον οικουμενικήν σκέψιν καί συνεπή πράξιν, 
Ιδραζομένην επί τής ευρύτητας τής χριστιανικής καρδίας, ΰπακουούσης είς 
τον νόμον τής αγάπης, ως υπήρξαν καί συνεδυάσθησαν είς τήν μεγαλην μορ
φήν τοΰ εξάρχου τοΰ Πόντου Βασιλείου, επισκόπου Καισαρείας. Η δυνα- 
μις τοΰ πνεύματος τοΰ άφωσιωμένου είς τήν ’Εκκλησίαν, ή δξύτης τής αντι- 
λήψεως, ή ισχυρά θέλησις διά τήν πραγματοποίησή τών μεγάλων σκοπών 
τής οικουμενικής του πολιτικής, ήσαν άντιστρόφως ανάλογα προς τάς ασθε
νείς σωματικάς του δυνάμεις. Τό αληθές μέγεθος τοΰ ανδρός καθίσταται 
φανερόν τότε, όταν εξετάση τούτον δ ιστορικός, εν συναφείφ πρός τους σκλη
ρούς πνευματικούς καί ηθικούς αγώνας μιάς κρίσιμου εποχής, εν τή δποίφ 
κατενόησεν δ Βασίλειος κατά τρόπον μοναδικόν τον ορθόν ρόλον του ως 
ήγέτου εν 'Ανατολή καί ύπέδειξεν είς τούς επισκόπους τήν ορθήν οίκουμενι- 
κήν τοποθέτησιν και ευθύνην τής άποστολής των. Δέν ενδιεφέρετο μόνον διά 
τήν Καισάρειαν ουδέ διά τήν ‘Εξαρχίαν μόνον τοΰ Πόντου. Ή  μέριμνά του



ήτο διαρκής διά πάσας τάς Εκκλησίας. Ήμπορεϊ να είναι αληθές, δτι ως 
Εκκλησιαστικός πολίτικος δεν εδείκνυε την αυτήν άπαρασάλευτον ορμήν, οΐαν 
δ Αθανάσιος ως θεολόγος, δεν κατείχε τήν συστηματικήν άρμονίαν καί πολύ- 
μερειαν τοΰ νεωτέρου άδελφοϋ του Γρηγορίου τοΰ Νύσσης, ως μοναχός τον 
Ικλεπτισμένον εξευγενισμόν μερικών μεταγενεστέρων Μυστικών, άλλ' ως εκ
κλησιαστικός πολιτικός ήτο ανώτερος όλων.

Απο την Καισαρείαν εβλεπε το όλον καί τήν θεραπείαν τών αναγκών 
τής στιγμής δια τής συμπραξεως τοΰ σώματος τής Εκκλησίας. Περιεσκόπει 
με οικουμενικόν βλέμμα καί αίσθημα καί με συνείδησιν βαθείας ευθύνης 
τάς άνά τήν οίκουμένην χριστιανικός Εκκλησίας. Ή  ‘Ορθοδοξία καί ή Ινό- 
της, ή ευστάθεια αυτών ήσαν υποκείμενα τής προσωπικής αυτού μερίμνης.
Η καρδια του επαλλε δι αυτας. Ενεκα τούτων υπήρξε πρόδρομος καί υπό

δειγμα τών μεγάλων οίκουμ. Πατριαρχών, αληθής ιεροφάντης τής Καθο
λικής Ορθοδοξίας. Η  έκκλησια τον Χρίστον ετιειδη είναι είς την φνσιν της 
παγκόσμιος νπερκειται τόπων - χρόνων και πολιτισμών. Ό θεν  οφείλει ν' άσκή 
οικουμενικήν εκκλ. πολιτικήν, θεμελιουμένην είς την αλήθειαν και τήν αγά
πην. Τούτο υπενθυμίζει σήμερον μάλιστα ή μορφή καί το έργον τού Μ. 
Βασιλείου, ως μαρτυρούν Ιδίςτ αί επιστολαί του. 'Υποδεικνύει ό Βασίλειος 
εις τούς ήγέτας τών Εκκλησιών, μάλιστα σήμερον, δτι οφείλουν όχι μόνον 
να διαφυλασσουν την ενότητα τής ιδίας αυτών ’Εκκλησίας εν τή ταυτότητι 
προς την Ιδεώδη πρωτην Εκκλησίαν τών Αποστόλων, άλλα νά έχουν οικου
μενικήν τοποθετησιν, σκεψιν και πράξιν, διότι τούτο ύπαγορεύει ό νόμος 
τής αγάπης, δ ακατάλυτος καί αιώνιος νόμος τού Χριστού, τού Ευαγγελίου 
του, έφ" όσον τούτων είναι φύλαξ άμα καί κήρυξ ή Εκκλησία. Ποιμήν ψυ- 
χών, χριστιανός θεολογος, ασκητής εις τήν φύσιν του, παραμένει καί ως 
εκκλησιαστικός ήγέτης δ ίδιος, αληθές πρότυπον επισκόπου άμα καί ηγέτου 
διά πάσαν εποχήν καί μάλιστα τήν σημερινήν. Διότι τον διέκρινεν εξ άρχής 
ή ίκανότης διά τήν ορθήν εκτίμησιν τής καταστάσεως τών Εκκλησιών καί 
ή σιαθερότης είς τήν χαραχθεΐσαν ορθήν γραμμήν, άλήθειαν τής πίστεως, 
εν τοΐς πράγμασι έτι δε καί άντίληψις, δτι ή ευθύνη τών ήγετών τής οι
κουμενικής Εκκλησίας τού Χριστού είναι μία καί αδιαίρετος, διότι Μίαν 
ίδρυσε καί μίαν ήθέλησεν, ως κιβωτόν τής σωτηρίας, τήν ’Εκκλησίαν του δ 
Χριστός. ’Ιδού τί διδάσκει είς ήμάς δ Μέγας Βασίλειος. 'Υπό τήν επίδρασιν 
τών αρχών καί Ιδεών τού εκκλ. ήγέτου Βασιλείου τού Μεγάλου δς επισκο- 
πήσωμεν τήν εν τφ παρόντι θέσιν ήμών διά βραχυτάτων.

Δια τής επιστήμης και τής τεχνικής εϊσήλθεν ή άνθρωπότης είς τήν 
περίοδον τών ραγδαιοτάτων εξελίξεων τής καθόλου ιστορίας καί τοΰ πολιτι
σμού, εν τφ οποιφ κινδυνεύει ν’ άνατραπή ή αναγκαία ισορροπία μεταξύ 
τεχνικών καί πνευματικών καί ηθικών στοιχείων.

Εις την νεαν ταυτην τής παγκοσμίου ιστορίας περίοδον — εύρισκόμεθα



εΐσέτι εις το μεταβατικόν στάδιον— ή Εκκλησία τοΰ Χρίστου καί μεταξύ 
αυτών πρώτη ή Καθολική ’Ορθοδοξία, διά τοΰ οικουμενικού Πατριαρχείου 
καί τής Ελληνικής εκκλ. Θεολογίας, παρά τήν κρισιμότητα την τοπικήν καί 
χρονικήν εις ήν εΰρισκόμεθα, κατενόησαν τα μηνύματα των καιρών καί 
συνέλαβον δρθώς τήν οικουμενικήν των αποστολήν. Ή  ορθή εκτίμησις τής 
καταστάσεως τοΰ κόσμου καί ή θέσις τοΰ Χριστιανισμοΰ επιβάλλει ν' ανα- 
γνωρίσωμεν, ότι ό διηρημένος Χριστιανισμός τοΰ 30%  to® πληθυσμού τής 
γης απειλείται από θανάσιμους κινδύνους, τώρα δτε καί αί περί κόσμου 
θεωρίαι ΰφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις. Ή  ηθική ενότης καί τό πνευμα
τικόν καί ηθικόν ύψος τοΰ Οΐκουμ. Χριστιανισμοΰ είναι ανάγκη να διαφυ- 
λαχθοΰν δι’ αυτόν καί διά τό μέλλον τοΰ κόσμου.

Κληρονόμοι ημείς μιας κληρονομιάς οικουμενικών αξιών τόσον εξ επό- 
ψεως ελληνικής πνευματικής όσον καί εξ επόψεως ηθικής καί χριστιανικής, 
ως τήν έζησαν καί παρουσίασαν οί τρεις ίεράρχαι, ζώντες σήμερον ραγδαίαν 
παγκόσμιον Ιστορικήν εξέλιξιν, οϊαν ούδεμία γενεά προ ημών έζησε, δέον 
να κατανοήσωμεν, δτι αί εύθΰναί μας είναι μεγάλαι καί είναι αντιστρόφως 
ανάλογοι προς τό μέγεθος τής χώρας μας. Είδικώς αί εύθΰναι τής Ελλά
δος— κοινοί τής εκκλησιαστικής καί πολιτικής ήγεσίας — ένεκα τών ειδι
κών από δΟετίας περίπου εξελίξεων εν τφ Άνατολικφ κόσμφ είναι πανελ
λήνιοι, πανορθόδοξοι και οίκονμενικαί. Καί ή μεγάλη αΰτη αλήθεια πρέπει 
να επαναλαμβάνεται έστω καί αν διερχώμεθα ημέρας κρίσεως εσωτερικής, 
ή οποία πρέπει οπωσδήποτε να ύπερνικηθη. Ή  βαθεία αΐσθησις τής συνει- 
δήσεως τής χριστιανικής καί ορθοδόξου ευθύνης μας αποτελεί ανάγκην ζω
τικήν, διά τήν ορθήν δράσιν προς επιβίωσίν μας εν τφ υπό μεταμόρφωσιν 
κόσμφ. Ή  επιταγή τοΰ Κυρίου προς τούς μαθητάς « ΐνα πάντες εν ώσιν », 
ως κατηγορηματική προστακτική, αποτελεί ζωτικήν ανάγκην διά τον Χρι
στιανισμόν, εΐς τον οποίον πρωτοποριακή πρέπει νά παραμείνη ή θέσις τής 
Ελληνικής Εκκλησίας, ως κληρονόμου τής γνησιοτέρας οικουμενικής καί 
φιλελευθέρας παραδόσεως τής ‘Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας καί Ιδιαιτέ
ρως τών τριών ιεραρχών. Ύπήρξαμεν, ως κληρονόμοι τοΰ οίκουμενικοΰ 
πνεύματος, τής Άρχεγόνου ’Εκκλησίας καί είδικώτερον τοΰ Παύλου, τοΰ 
Βασιλείου, τοΰ Χρυσοστόμου καί Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, πρώτοι εΐς τήν 
οικουμενικήν κίνησιν, παρά τάς δυσκολίας καί τά προβλήματα, ατινα μάς 
βασανίζουν εΐς τήν τραγικήν πλήν ένδοξον αυτήν γωνίαν τής γής.

Ή  εορτή τών Τριών ‘Ιεραρχών καί μάλιστα το οικουμενικόν πνεύμα 
καί ή δράσις τοΰ Βασιλείου έστω ως αφορμή νά έξετάσωμεν εκ νέου τήν 
θέσιν καί αποστολήν μας εν τφ συγχρόνφ κόσμφ. Ενώπιον τών παγκοσμίων 
εξελίξεων είναι δυσχερής μέν ή θέσις μας ως μικρός χώρας, αλλά καί ένεκα 
κυρίως τών αδυναμιών μας. Έ ν τούτοις δυνάμεθα νά παραδειγματισθώμεν 
από τήν προσωπικότητα καί τό έργον τοΰ Βασιλείου, δ όποιος ασθενών καί



βαλλόμενος, διετέλει εν διαρκή εγρηγόρσει από τήν συνείδησιν τής χριστια
νικής ήγετικής του ευθύνης διά τό μέλλον τής Εκκλησίας. Ή  θέσις τής 
Εκκλησίας μας, ως τής μεγαλύτερος των ελληνικών ορθοδόξων Εκκλησιών, 
ζώσης εν ελευθέρφ δημοκρατική) πολιτεύματι, είναι θέσις μεγάλης και ανα
πόφευκτου ευθύνης, δι’ εκείνο το όποιον έκληρονομήσαμεν και εκπροσωπού- 
μεν εν τφ Όρθοδόξφ και εν γένει τφ χριστιανική) κόσμφ τής Οικουμένης. 
Εΐμεθα εκπρόσωποι τοϋ γνησιωτέρου καί φιλελευθερωτέρου οίκουμενικοΰ 
πνεύματος, τό όποιον έκληροδότησεν ή 'Ελληνική ’Αντιόχεια εις τήν Ελλη
νικήν ’Εκκλησίαν, ό Παύλος καί οί δύο Καππαδόκαι καί ό ’Ιωάννης ό Χρυ
σόστομος.

Είσελθόντες εις διάλογον προς τον Προτεσταντισμόν εΐς τήν οικουμε
νικήν κίνησιν πρώτοι, ακριβώς διότι εΐμεθα κληρονόμοι τού γνησίου οικου
μενικού πνεύματος τής ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας τών τριών Ιεραρ
χών καί τού πρώτου άσκήσαντος οικουμενικήν εκκλησιαστικήν πολιτικήν 
Βασιλείου, ζώμεν εΐς ενα άλλον ριζικώς διάφορον τού Βασιλείου κόσμον, είς 
τον όποιον όμως τό πρόβλημα τής ενώσεως τού Χριστιανισμού είναι παμμέ- 
γιστον καί πολύ δυσχερέστερον ή τότε, ένεκα τής ιστορίας καί τής εξ αυτής 
άποξενώσεως τών ’Εκκλησιών. Ό  Κύριος, όμως, ήθέλησε νά άνοιξη οδούς 
διά τήν προσέγγισιν καί ενότητα τών Εκκλησιών, εκεί όπου εφαίνετο τούτο 
άδύνατον. Άναμφιβόλως αποτελεί παρήγορον γεγονός, ότι, εν άντιθέσει 
πρός εκείνο, τό όποιον εταλαιπώρει καί έθλιβε βαθύτατα τον Βασίλειον, 
τώρα ή Ρωμαϊκή Δύσις εΐσήλθεν επί τέλους προς τήν πορείαν, ή όποια ήνοι- 
ξεν από τήν οικουμενικήν κίνησιν, τήν οδηγούσαν εΐς τήν προσέγγισιν καί 
συνεργασίαν τών ‘Εκκλησιών επί τού ηθικού πεδίου, τήν άμοιβαίαν γνωρι
μίαν καί τήν προπαρασκευήν τής εν άπωτάτφ μέλλοντι ενώσεως τών ’Εκκλη
σιών. Ή  εποχή τού διαλόγου τής άγάπης πρέπει νά έπιτρέψη τήν άρσιν 
τών μεγάλων εμποδίων, πού παρακωλύουν τήν έναρξιν τού θεολογικού δια
λόγου. Είναι ευτύχημα, ότι ημείς σήμερον όχι μόνον δεν δυνάμεθα νά όμι- 
λήσωμεν, ως ό Βασίλειος, περί « δυτικής όφρύος », ουδέ νά επαναλάβωμεν, 
οτι οι Ρωμαίοι επίσκοποι « τό αληθές ούτε ΐσασιν ούτε μαθεΐν ανέχονται... 
ούτε τήν οδόν, δι’ ής μανθάνοιεν καταδέχονται ». Τουναντίον δέ δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν, καί τούτο θέλομεν νά πιστεύωμεν, ότι οί εν τή Δύσει κεχωρισμέ- 
νοι αδελφοί τώρα τήν αλήθειαν θέλουσι νά προσεγγίσωσι καί νά γνωρίσωσιν 
άκριβέστερον τούς θησαυρούς τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Τούτο είναι εν 
εκ τών νέων βαρυσημάντων καί εκπληκτικών γεγονότων, ό νέος σταθμός εΐς 
τήν πορείαν τού υπό τήν ροπήν τής ρωμαϊκής παραδόσεως τής Αυτοκρα
τορίας καί τού ρωμαϊκού νομικού πνεύματος τελούντος Ρωμαϊκού Καθολικι
σμού. Ή  εκπληκτική μορφή τού Ίωάννου ΚΓ' καί τού διαδόχου του Παύ
λου τού Τ , εφερον εΐς το μέσον τήν Β' Βατικανήν Σύνοδον καί τήν δι’ αυτής 
βραδεΐαν μέν άλλα ειρηνικήν επανάσταση- εΐς τήν Ρωμαιοκαθολικήν Έκκλη-



σίαν. Διά ταΰτης φαίνεται ώς να επέρχεται άνανέωσις τοϋ μονολιθικού ταυ* 
της ‘Οργανισμού. Ή νοίγη εν παράθυρον προς τον κόσμον, όπερ είναι δύ- 
σκολον να κλείση. AÎ εντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος 17 έτών 
επελθοΰσαι μεταβολαί, τόσον έναντι τής οικουμενικής κινήσεως, όσον και 
έναντι τών εσωτερικών προβλημάτων τής ’Εκκλησίας τής Ρώμης, οϊα ή 
μεταρρύθμισις είς την γλώσσαν τής λατρείας, ή δημιουργία συνόδου πλη
σίον τού Πάπα — το άλάθητον παραμένει τό μέγα προβληματικόν σημεΐον 
όχι μόνον δι* ημάς άλλα καί διά τήν Ρωμαϊκήν "Εκκλησίαν — ή μεταρρύθμι- 
σις τής Παπικής Αυλής ( τής περιωνύμου Κουρίας ) καί μάλιστα δε ή θέσις 
έναντι τών παγκοσμίων κοινωνικών προβλημάτων, επιτρέπουσιν ήμΐν σήμε
ρον τον ισχυρισμόν, ότι τό πνεύμα τής ελευθερίας, όπερ είναι άρχαΐον όσον 
καί ή ’Εκκλησία μας, ή οποία είναι ή άρχαιοτέρα τού κόσμου καί ό φορεύς 
τού αληθούς οικουμενικού πνεύματος, πνέει καί είς τήν Ρωμαϊκήν Δύσιν, 
διά να ελάττωση τήν ΐσχύν τοϋ ρωμαϊκού πνεύματος. Οϋτω θά είναι δυνα
τόν είς τό προσεχές μέλλον δ διάλογος τής αγάπης ν’ άποβή καρποφόρος 
καί να προετοιμασθή δ θεολογικός, ό διάλογος της άληθείας. Αυτός είναι δ 
ουσιωδέστατος χαρακτηρισμός, δν οφείλομεν νά δώσωμεν από τοΰδε, διά να 
γίνη συνείδησις είς τον χριστιανικόν κόσμον τής Δύσεως καί παρ’ ήμΐν περί 
τίνος ακριβώς πρόκειται.

Είς τόν διάλογον τής άληθείας δεν είναι μόνον δ Κύριος καί δ Παύλος 
ο! δδηγοί μας, άλλα καί οΐ γνησιώτατοι μαθηταί του, ο! τρεις Ίεράρχαι 
καί μάλιστα δ Μ. Βασίλειος, δ πρώτος μετά τον Παύλον μέγας ήγέτης τής 
Ά ρχ. Καθολικής ’Εκκλησίας, δ άσκήσας οικουμενικήν εκκλησιαστικήν πολι
τικήν. "Οπλον του μέγα καί άνυπέρβλητον είς δύναμιν ήτο ή άλήθεια, ή 
περιεχομένη εν τή Όρθοδοξίφ, διά τήν δποίαν δεν ήγωνίσθη ματαίως. Καί 
διά τούτο ή ’Ορθοδοξία σήμερον όχι μόνον δεν φοβείται τήν άλήθειαν 
επί τών επιμάχων ενωτικών προβλημάτων τής πίστεως, ώς περιέχεται αϋτη 
εν τή Ά γίφ  Γραφή καί τή Ίερ§ Παραδόσει τής ’Αρχαίας Εκκλησίας, 
τής άδιαιρέτου καί γνησίως οικουμενικής, τών 7 Οικουμενικών Συνόδων, 
άλλ’ όλως τουναντίον αυτή είναι τό κύριον όπλον της είς τόν οικουμενικόν 
διάλογον τής άληθείας, ώς ήτο καί διά τόν Μ. Βασίλειον. ’Εάν μάλιστα 
λύσωμεν τα προβλήματά μας, εν οΐς καί τό βαρυσήμαντον τοϋ προγραμμα
τισμού με μακράν προοπτικήν, διά τήν άνάληι|πν τής πρωτοβουλίας, ήτις 
άνήκει φυσικώς είς τόν κληρονόμον τοϋ άρχαίου καί γνησίου οικουμενικού 
πνεύματος τής ’Ορθοδοξίας (μάλιστα τής Ελληνικής), ώς καί τό μέγιστον 
τής μορφώσεως τοϋ κλήρου τής Ελλάδος καί τών ειδικών στελεχών τής 
’Εκκλησίας, ώς τό έλυσεν ή ’Αρχαία 'Ελληνική καί Καθολική ’Εκκλησία τών 
τριών ’Ιεραρχών, τότε ή διεξαγωγή τοϋ διαλόγου τής άληθείας, όταν θά 
ελθη ή ώρα του, δεν θά είναι δυσχερής. Τούτου δε τοϋ σπουδαίου παρά
γοντος πρέπει νά έχωμεν συνείδησιν καί μάς τό υπενθυμίζει κατ’ εξοχήν ή



οικουμενική πολιτική του Μ. Βασιλείου. ‘Η 'Αρχαία Ελληνική καί Καθο
λική Εκκλησία διά των δύο περιωνύμων καί παγκοσμίου φήμης Σχολών 
της, τής ‘Αλεξανδρινής καί Άντιοχειανής, οΐτινες ασκούν ροπήν μέχρι τού 
παρόντος, ελυσε τό πρόβλημα τής ΰπάοξεως καταλλήλων στελεχών κληρικών 
της, εις τό μέγα πλήθος τών οποίων δ Βασίλειος εστήριζεν ως στύλους τής 
άληθείας τήν 'Ορθοδοξίαν. Εις αυτά τα στελέχη, τούς φορείς τής πνευματι
κής καί ηθικής της ακμής, ενεπιστεύθη καί εκληρονόμησεν δ Βασίλειος τό 
οικουμενικόν εργον του, με τό οπλον τής άληθείας τής πίστεως καί τής 
άληθείας περί τά πρόσωπα καί τά πράγματα.

Ή  άλήθεια τής 'Ορθοδοξίας θά πρέπει ν' άποτελέση εις τήν κρίσιμον 
περίοδον, εις τήν δποίαν είσήλθεν δ κόσμος καί ή ενότης τού Χριστιανισμού, 
τό οπλον τής Ελληνικής 'Εκκλησίας, διότι άπό τήν ειλικρινή άναζήτησιν 
τής άληθείας εν τή ενότητι τού Χριστιανισμού, εξαρτάται όχι μόνον ή καρ
ποφόρος διεξαγωγή τού διαλόγου, άλλα καί ή τελική επίτευξις τής Ένώσεως 
τής 'Εκκλησίας, εν άπωτάτφ μέλλοντι. Αυτή είναι ή μεγάλη ελπίς μας διά τήν 
διάσωσιν τού άνθρώπου καί τού μέλλοντος τής άνθρωπότητος, ή δποία δεν 
εγνώρισεν άνωτέραν θρησκείαν μέ τήν παγκόσμιον άκτινοβολίαν, πνευματι
κήν καί ηθικήν, άπό εκείνην τήν δποίαν εδωκεν δ Χριστός καί οι γνήσιοι 
μαθηταί του καί μάλιστα δ Παύλος, οί τρεις Καππαδόκαι, δ 'Ιωάννης δ 
Χρυσόστομος καί ή άτελεύτητος σειρά τών μεγάλων Ελλήνων 'Ιεραρχών, εν 
οϊς διαλάμπει Βασίλειος δ Καισαρείας, δ όντως μέγας ήγέτης τής ‘Ορθοδό
ξου 'Αρχαίας Καθολικής 'Εκκλησίας
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