
ΕΠΙ ΤΗ, 150ΕΤΗΡΙΔΙ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΓΟΝΟΣ

0  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΗ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 
ΕΝ ΤΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΙ ΤΩ, ΠΑΡΟΝΤΙ

Ανέκδοτη ομιλία του Καθηγητοϋ κ. ΓΕΡ. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗ έπ’ ευκαιρία τής 25ης Μαρτίου 
εις τον Ροταριανόν δμιλον ’Αθηνών - Βορρά

ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
« Ι Ο Ν Ι Ο Σ  Η Χ Ω »

Έκδοσις : «ΙΟΝΙΟΣ ΗΧΩ» 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1971





Ευχαριστώ θερμώς διά τήν παράκλησίν νά ο
μιλήσω εις τον δ μιλάν σας, μέ τόν όποιον συνδέομαι 
άπό μακροϋ, διότι δεν είναι ή πρώτη φορά ούτε ή 
δεκάτη, κατά τήν όποιαν έρχομαι δια νά παρακο
λουθήσω τήν εδώ ζωήν τού Ρόταρυ. Ένόμισα δτι 
καλούμενος σήμερον επί τή ευκαιρία τής εορτής τής 
25ης Μαρτίου νά όιμιλήσω ενώπιον σας, δτι θά έ
πρεπε νά πάρω ένα θέμα ασυνήθες διά τήν 25ην 
Μαρτίου. Είναι ασυνήθες, διότι αυτή ή μεγάλη ήμε
ρα τής θυσίας διά τήν Ελευθερίαν δίδει πολλά θέ
ματα, τά όποια κυρίως άναψέρονται εις τήν ζωήν 
μας ώς "Εθνους είς τόν Έλλαδικόν χώρον, ένώ εί
ναι άσυνήθης σάν ομιλία ν’ άναφέρωνται είς τόν Οι
κουμενικόν Ελληνισμόν.

Αλλά ή σκέψις μου όμως ώς Ιστορικού τής 
’Εκκλησίας συχνά ιμέ όδη,γεΐ είς, τήν Οικουμένην. 
Συχνά μέ οδηγεί είς τάς Οικουμενικός άξίας, τάς 
όποιας έδωσεν τό Ελληνικόν πνεύμα. ΙΚαί συχνά μέ 
οδηγεί είς τήν οικουμενικήν έκκλ. πολιτικήν, μέ τήν 
όποιαν φυσικώς ασχολούμαι, άφ’ ής έποχής, ίδια 
πρό έτών τριάκοντα πέντε, έλαδον επαφήν καί είτα 
είσήλθον είς τό Παγκόσμιον Συμδούλιον των ’Εκ
κλησιών (1933 — 1948).

Είναι μεγάλο τό θέμα, «Ή θέσις τοΰ Ελληνι
σμού είς τήν Οικουμένην έν τή 'Ιστορία καί έν τώ 
παρόντι», αλλά θά πραγματευθώ ΰπό τήν πίεσιν τής 
ροταριανής κλεψύδρας. Είναι δυσχερές τό θέμα αύ- 
τό καί τούτο διότι κανένας άλλος λαός δέν Εχει νά 
επίδειξη τόσον μακραίωνα οικουμενικήν παράδοσιν, 
οϊαν ό Ελληνικόν λαός. Ή δέ άναγέννησίς του, τήν 
όποιαν έορτάζομεν σήμερον, είναι άναγέννησίς είς



ένα άλλον κόσμον otto εκείνον, είς τόν όποιον ό ϊ- 
διος έγεννήθη τό πρώτον, καί τόν όποιον μεταβάλ- 
λει ριζικώς ή 'Ιστορία καί ή Τεχνική του αϊώνος 
είς οικουμενικόν. Ή  γέννησις του νέου Ελλη
νισμού είς έναν άλλον κόσμον ( ΙΒ'  έως τόν Κ' αιών.) 
εις τόν οποίον όμως, συνεπεία της παραδόσεως, ε- 
χει «πανελληνίους, πανορθοδόξους καί ούκουμενι- 
κάς» ύποχρεώσεις, επιβάλλει νέας σκέψεις. Πράγματι 
δέ ό Ελληνισμός, δστις έγεννήθη είς ενα κόσμον, ό 
όποιος ή το έν τώ γίγνεσθαι, έδηιμιούργησεν μίαν σει
ράν πολιτισμών καί έγινε ψορεύς τής οικουμενικής ι
δέας καί του οικουμενικού πολιτισμού. Τούτο συνέβη 
δύο φοράς είς τήν παγκόσμιον 'Ιστορίαν. "Ομως ζή 
καί δρδ είς ενα κόσμον, ό όποιος ζή σήμερον παγκό
σμιον ιστορίαν, όσον καμμία άλλη έ'ποχή πρότερον. 
Καμμία γεννεά πρό τής ήμετέρας δέν εζησε καί δέν 
ζή αύτή τήν ραγδαιότητα τής έξελίξεως είς τόν παγ
κόσμιον χώρον, ό όποιος διά τής Τεχνικής μετεβλή- 
Θη είς ένα. Κοινή δέ ή τύχη ,καί τό μέλλον άόρατον. 
Ενεκα άκριβώς αυτού του λόγου άπό τής σκοπιάς 

τής σημερινής θέσεως ήμών, θέλω νά θεωρήσω τήν 
ιστορίαν του "Ελληνισμού ώς ιστορίαν άπό τής κυρίως 
μεγάλης προσφοράς τής οικουμενικής, τής έξυπηρε- 
τήσεως τής οίκ. ιδέας καί του προσωρινού άφανισμοϋ 
καί τής θυσίας ίέν τώ άγώ,νι διά τήν ιέπιβολήν ώρισμέ- 
νων άρχών, oci όποΐαι πρέπει νά πρυτανεύουν είς τήν 
ζωήν τής άνθρωπότητος. ΕΙτα θά θεωρήσω αύτόν είς 
τήν κοιτίδα τής άναγεννήσεως αύτοΰ ύπό τό φώς 
των μεγάλων ύποχρεώσεων ιστορικών καί συγχρόνων. 
Διότι είναι τής Ελλάδος αί ύποχρεώσεις άντιστρό- 
φως Ανάλογοι πρός τό μέγεθος τής χώρας μας, εί
ναι δέ, ώς εΐπον, αί ύποχρεώσεις τάς όποιας έχομεν 
ύποχρεώσεις «πανελλήνιοι, πανορθόδοξοι καί οικου
μενικοί» !

Κύριοι, ό μ ίλών πρός ύμδς δέν θά ήθελα, φυσι- 
κώ τώ λόγω, νά άναφερθώ είς τήν μεγάλην έικείνην 
έποχήν, ή όποια ήκολούθησε τούς δύο σπουδαίους πο
λιτισμούς, τόν Μινω'ίκόν καί Μυκηναϊκόν, διότι τού
το θά ήγε πολύ πέραν τής ώρας τήν όποιαν έχω είς



τήν διάθεσίν μου. "Αλλωστε έδώ υπάρχουν καί àvru 
πρόσωποι τής επιστήμης τής κλασσικής Άρχαιότη- 
τος, διά τούς όποιους θά είναι μερικά των λεχθησο- 
μένων κοινοί τόποι. ’Εκείνο όμως, το όποιον θέλω νά 
έξάρω καί τό όποιον αποτελεί Αφετηρίαν δι’ ή μας 
τούς ιστορικούς τής 'Γενικής ‘Ιστορίας, είναι, ότι, ό
ταν ό αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός, εις τόν όποιον 
όφείλομεν τήν έννοιαν του λόγου, τής Διαλεκτικής καί 
τής Παιδείας, έγένετο διά τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου παγκό 
σμιος, τότε ό Ελληνισμός διεσκορπίσθη εις τήν ’Ανα
τολήν καί προητοίμασεν ενα άλλο μεγάλο γεγονός, 
τήν έπικράτησιν του παγκοσμίου Χριστιανισμού. Ο A 
λέξανδρος διαβάς εις τήν ’Ασίαν μετέφερεν τά φώτα 
του Ελληνικού πολιτισμού καί ό ‘-Ελληνισμός άπό 
στενά Έλλαδικός καί Μεσογειακός έγένετο παγκό
σμιος εις τοιαύτην εκτασιν, οιαν δέν ήδύνατο οόδείς 
πρότερον πρό τής γενεάς τοϋ Δημοσθένους νά ςκχν- 
τασθή. Καί ή προετοιμασία, ή οποία έγένετο διά τό 
δεύτερον γεγονός τής παγκοσμίου ιστορίας, είναι ή 
προετοιμασία μιας νέας εμφανισεως του Ελληνισμού, 
διότι, όταν ό ‘Ελληνισμός μετεφέρθη εις τήν Ανατο
λήν καί Εγινε παγκόσμιος καί ανέπτυξε τάς έπιστή- 
μας εύρέθη ύπό τήν έπίδρασιν ώρισμένων παραγόντων 
καί των ιδίων αύτοϋ μειονεκτημάτων, δι’ ό καί πολι- 
τικώς συνετρίδη. Τότε ένεφανίσθη η Ρώμη. Αλλ ευ
τυχώς συνέβη τότε έν άλλο γεγονός παγκόσμιον, η 
έμφάνισις του Χριστιανισμού. ΟΒτος εμελλε νά μετα- 
βάλλη τόν ροϋν τής ιστορίας του Ελληνισμού, διότι 
εγινεν ή οίκείωσις έ κ μέρους τών Ελλήνων κατά τρό 
πον τοιοΰτον ώστε νά έξασφαλισθη καί ή ουσιώδης 
παγκοσμιότης τοϋ Χριστιανισμού. Εις τήν -Παλαιστί
νην καί τήν Συρίαν συνηντήιθησαν δύο ρεύματα: Ό  
παγκόσμιος Ελληνισμός καί 6 Χριστιανισμός ώς θρη 
οικεία παναθρωπίνου χαρακτήρος. Ό  κίνδυνος τόν ό
ποιον διέτρεξεν εις μίαν κρίσιμον ώραν ό ύπό τήν 
σκιάν καί στενότητα του ’Ιουδαϊσμού τελών Χριστια
νισμός ήρθη άπό τό μέσον, όταν έλληνίζοντες Ιο υ 
δαίοι κατενόησαν καλώς τόν οικουμενικόν χαρακτή
ρα τής νέας θρησκείας καί άπηλευθέρωσαν τήν



Χριστιανικήν Εκκλησίαν από την στενότητα του Ι 
ουδαϊσμού

τ Ητο ά-ποφασισική ή 'Ελληνική πνευματική έπί- 
δρασις*, διότι άπηλευθερώθη ή θρησκεία του Χρίστου 
onto τήν στενότητα του ’Ιουδαϊκού πνεύματος. Αυτό 
τό γεγονός ώδήγησεν είς τήν ΐδρυσιν τής μεγάλης 
Ελληνικής ’Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας, άπό τήν οποί 
αν έξεπορεύθη ο Παύλος μέ τήν οικουμενικήν απο
στολήν, τήν όποιαν άνέλαΦε πράγματι μετά τήν Ά- 
■κο σχολικήν Σύνοδον τό 48 μ.Χ. Διά τής εγκύρου Ά- 
ποστολικής άπο-φάσεως έξησφαλίσθη ή οίκουμ. άπο- 
λυτρωτική θρησκεία του θεανθρώπου του ιστορικού 
’Ιησού.

Αΰτο δε τό ίδιον γεγονος έσήμανε τήν προπαρα- 
σκευήν μιδς άνανεώσεως τού Ελληνισμού έν τω μέ
σω τής Ρ ωμαιο κρατεί ας, "Ε π ε ο ε ν ιό Ε λ 
λ η ν ι σ μ ό ς  τ ό 146 π.Χ. π ο λ ι τ ι κ ό ς ,  
ά  λ λ’ ά ν ε σ τ ή θ η  δ ι ά  τ ο ΰ Χ ρ ι σ τ ι α 
ν ι σ μ ο ύ .  Ό  ΜΟΜΜΣ ΕΝ καταρχό μένος τής δι- 
ηγήσεως τής 'Ιστορίας τής Ελλάδος κατά τούς Ρω
μαϊκούς χρόνους παρετήρει τά έξής Αξιοσημείωτα. 
Λέγει δτι, όπως ή μεγάλη άνθησις συντελεί είς τό νά 
διασπασθή ό κάλυξ τού άνθους, οϋτω καί ή Ανάπτυ- 
ξις τού Ελληνισμού διά τής Ατομοκρατίας τών Ε λ 
λήνων (ή οποία είναι πολύτιμος παράγων προόδου 
κατά τά άλλα είς τόν οικονομικόν ιβίον) διεσπάσθη 
ή κοινή ουσία, ή οποία κοινή ουσία ή το απαραίτητος 
διά νά ζήση ό Ελληνισμός τ  Μ. τό Κράτος. Καί δμως 
ή άκολουθήσασα διασκόρπισις είς τήν ’Ανατολήν καί 
ή πτωσις των Έλληγικών κρατών είχε τό άπακό- 
λουθον, δτι ύπέταξεν ό '-Ελληνισμός πνευματικός 
τήν Ρώμην. "Αμεσον Αποτέλεσμα τής υποταγής αύτής 
υπήρξε ν -δτι ταυτοχρόνως μέ τήν Αποδοχήν τού Χρι
στιανισμού καί δή τής οίικομμενικότητος αυτού ώς

* Αϋτη συνετελέσΰη -διά τών 'Ελληνιστών ’Ιουδαίων τής 
Παλαιστίνης και τής εξ απτής χροελ-Οοέσης Ίουδ- διασπορείς 
έντδς τοί) 'Ελληνικού κόσμου (SOlit.X. — 565μ.Χ.).



θρησκείας καί δή καί απολυτρωτικής, έδημιουργήβη 
μία νέα άφετηρία, ή οποία ώδήγησε βαθμιαίως εις 
τό να μεταβληθή τό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν κράτος 
εις Ελληνικόν. Κύριος φορεύς τού Ελληνισμού ήτο 
ή ’Εκκλησία, ή όποια ήτο ελληνική.

Ουτω, ό Ελληνισμός, φορεύς τήν πρώτην φοράν 
τής δημιουργίας ένός λαμπρού πολιτισμού, έγένετο 
κατόπιν φορεύς ένός νέου πολιτισμού τού Ελληνο
ρωμαϊκού. Οδτος ô Ελληνισμός, κύριος φορεύς του 
Ελληνορωμαϊκού ύποστάς τήν έπίδρασιν του Χρι
στιανισμού καί δή καί κατά τήν λαμπρόν εκείνην 
καί μεγαλοφυά πρδξιν, τήν όποιαν έκαμε ό ΐΚωνσταν 
τίνος 6 Α' ό Μέγας τφ  313*, εόρέθη βαθμιαίως 6 
οριστικός φορεύς τού Χριστιανισμού εις το Βυζάν
τιον, χάρις καί εις τήν έτέραν μεγαλοφυά πραξιν 
(ΐδρυσιν Κων)πόλεως) τού Κωνσταντίνου (330). Αυ
τή ή βαθμιαία μεταβολή τοΰ Ρωμ. Κράτους με τήν 
Ρωμαϊκήν παράδοσιν, ή οποία υπήρξε πολύτιμος α
πό άπόψεως συνοχής καί δυνάμεως τού Ελληνισμού, 
άναμφιβόλως ύ'πήρξε σπουδαία, διότι ό Ελληνι
σμός έγένετο φορεύς μιας νέας παγκοσμίου δυνάμε
ως Τότε ώλοκληρώθη διά τού Χριστιανισμού ό Ελ
ληνικός ανθρωπισμός διά των μεγάλων Πατέρων. 
Δέν είναι τυχαίον τό γεγονός ίδτι ενα μεγάλος σοφός 
καί ανθρωπιστής τού 4ου αϊώνος ό Γρηγόριος ό Νυσ- 
σης, αδελφός τού Μ. Βασιλείου, εΒρεν εις τούς νεω- 
τέρους χρόνους, ώς εκδότην τόν ιμεγαλύτερον φιλό
λογον τής εποχής μας, μετά τόν ΒΙΛΛΑΜΟΒΙΤΣ, 
τόν Βέρ. Γαίγκερ, διδάσκαλόν μου των (Κλασσικών 
Γραμμάτων εις τό Βερολΐνον. Διατί, λοιπόν τόν έξέ- 
δωκεν, (καί εΐχον πολλάς φοράς μαζί του ονζητή- 
σεις), άκρι&ως διότι είς τόν 4ον αιών, συνετελέσθη

* Ή  ανεξιθρησκεία, ή  χορηγηδ-εϊσα είς τους υπηκόους εοτε- 
τρεψε ιείς τον Χριστιανισμόν νά καταστή θρησκεία 'επιτρε
πόμενη. Διά των συνταγματικόν όμως χαρακτήρος αποφά
σεων των Μεδιολάνων ώίδηιγήθη το Άνατολ. Ρωμαϊκόν Κρα 
τος είς τήν πολιτικήν έννοιας προς τήν Χριστιανικήν ’Εκ
κλησίαν καί τήν χατάστηαιν αυτής ώς επισήμου 'διά των 
διαταγμάτων τοΰ Μεγ. Θεοδοσίου (380—381).



αύτή ή σπουδαία συνεργασία, εις τήν οποίαν βέβαια 
ό Χριστιανισμός Εχει τά πρωτεία, διότι αυτός μέ τήν 
έκλεκτικότητά του ελαβε καί άφωμοίωσε 8,τι εις τόν 
άρχαίον Ελληνικόν πολιτισμόν ή το ίδιά τήν Χριστια
νικήν Εκκλησίαν χρήσιμον. Τό αντίθετον ακριβώς 
συνέβη εις τήν αΐρεσιν. Ά λλ’ είς τόν Χριστιανισμόν 
καί τήν ίΑρχαίαν Καθολικήν ’Εκκλησίαν, συνετελέ- 
σθη αύτή ή σπουδαία μεταβολή, ότι έπήρεν ή Ελλη
νική ’Εκκλησία είς τά χέρια της τήν Κλασσικήν Παι
δείαν καί έπήρε έκλεκτικώς παν 8,τι ήτο χρήσιμον 
είς αυτήν. Οΰτω δι’ αύτής ανεγεννήθη, ά Ελληνισμός 
καί μετέβαλε τό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν Κράτος είς 
Ελληνικόν καί Χριστιανικόν,

Μέ τήν γλώσσαν καί τήν φιλολογίαν έπανήλθεν 
βαθμιαίως ή καθαρά συνείδησίς τών Ελλήνων, ή ’Ε 
θνική, αλλά μέσα είς τά οικουμενικά πλαίσια τής εν
δόξου Βυζαντινής Αυτοκρατορίας άπό του 10ου μέ
χρι του 15ου αΐώνος. Καί εδώ εγένετο συνειδητός φο
ρεύς τούτων ό Ελληνισμός μέσα είς τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχείον εγένετο συνειδητός φορεύς αύτοϋ 
του συνδυασμού, τόν οποίον ολίγοι γνωρίζομεν, διότι 
ολοι εχσμεν τήν ίσχυράν έντύπωσιν, δτι ή Ελληνι
κή Εκκλησία, ώς μήτηρ Εκκλησία τού Ελληνικού 
λαού, συμβάλλουσα είς τήν ιάναγέννησίν του νέου 
Ελληνισμού είναι πρό παντός ελληνική ιένώ είναι Οι
κουμενική ’Ελληνική καί ’Ορθόδοξος, ΙΚαί όμως αυ
τή υπήρξεν καί κύριος φορεύς τής Οικουμενικής ιδέ
ας μέχρι τών ή μερών μας. θά  σάς εΐπω, κάμνοντας 
μίαν παρέκβασιν, δτι ειργάσθην είς κείμενα, τά ό
ποια ούδέποτε θά έκδοθοδν, καί είδα είς τήν άρσιν 
του Βουλγαρικού Σχίματος (ενα πρόσφατον σχετι- 
κώς γεγονός του 1945), πώς τό άρχαίον εκείνο πνεύ
μα, τό όποιον συνδυάζει τήν οίκουμενικότητα του αρ
χαίου Ελληνισμού καί τήν οίκουμενικότητα τής Πί- 
ιστεως ή,μών ουνέβαλεν νά διατηρηθή μέχρι τών καθ’ 
ήιμάς χρόνων ό πολύτιμος θησαυρός. Οί Πατριάρχαι 
(οί Οικουμενικοί) συνεδύασαν αυτά τά δύο μέ τήν έ- 
θνικολαϊκήν άποστολήν τής Καθολικής 'Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μέ μίαν ευστροφίαν, τήν όποιαν ήμείς έ-



δώ, οί άναγεννηθέντες μέ αρκετά Έλλαδικόν πνεύ
μα, μέ κάποιαν στενότητα, δέν δυνάμεθα πολλάκις 
νά έννοήσωμεν. Μόνον άπό της σκοπιάς της παγκο
σμίου "ιστορίας καί τής παγκοσμίου ιστορίας τής Έ κ 
κλη.σίας, δύναταί τις νά έννοήση, δσα 'ελεγεν τό 1945 
κατά τήν άρσιν του Σχίσματος εις μίαν επιτροπήν ό 
νΰν έφησυχάζων Μάξιμος ô Ε '.  Τήν δραν έκείνην 
των διαπραγματεύσεων Οικουμενικού Πατριαρχείου 
καί Βουλγάρων, τήν δραν, πού ή "Ελλάς περιωρίζε- 
ται άπό τήν πλατείαν Συντάγματος μέχρι τής "Ο
μόνοιας, διεξήγοντο έν Κωνσταντινουπόλει συζητήσεις 
(8 Δ) |3ρ[ου 1944), αί ιόποΐαι ενθυμίζουν αύτά τά δύο 
καί τήν εύστροψίαν του ελληνικού πνεύματος, ζωσαν 
εις τήν Κωνσταντίνούπολιν. Διατί; Διότι αυτή ή άρ- 
χαία παράδοσις, ή όποια είναι άρχαιοτέρα τής εθνι
κής, έζησε καί ζή έν Κωνσταντινουπόλει άπό του ε ' 
αίωνος. ΊδοΟ εν παράδειγμα. Πρέπει νά γνωρίζετε, 
δ τι προ δύο-τριών ετών έωρτάσαμεν εις τήν Θεσσα
λονίκην τό μεγάλο γεγονός τής δράσεως των Ελλή
νων ιεραποστόλων, Κυρίλλου καί Μεθοδίου. Αύτό τό 
γεγονός δέν τό έξήραμεν, ουτ-ε τό αίσθανόμεθα δλοι, 
ώς τόσον μεγάλο, δσον είναι. Υπήρξαν οί άνδρες ε
κείνοι φορείς ένός γνησίου Οικουμενικού Πνεύματος 
συνδυάζοντας τήν έλληνικήν μόρφωσιν, Οικουμενικόν 
Πνεύμα του "Ελληνισμού, ό όποιος είσήλθεν εις τόν 
Χριστιανισμόν καί τό οικουμενικόν πνεύμα του Χρι
στιανισμού, δπερ ή το γνησιώτερον άπό τό έν τή Δύσει 
όπάρχον.* Διότι εις τήν Δύσιν τ! συνέβη ; Εις τήν Δύ- 
σΐν είσήλθεν 6 Χριστιανισμός διά τής Ρώμης εις τά 
πλαίσια τοΰ αότοκρατορικοΟ Ρωμαϊκού πνεύματος 
καί άπέκτησε τήν μονολιθικότητα αύτοΰ. Τουναντίον 
έδώ είς τήν "Ελληνικήν ’Ανατολήν διετηρήθη ή σχετι-

* Πρ6λ. ήμετέρας μελετάς : Ή  "Ελληνική ’Εκκλησία ώς πο
λιτιστική δύναμις έν τή "Ιστορίμ τής Χερσονήσου τοΰ Αί
μου, Ά θήνα ι 1948. Ή  Καθολική ’Ορθοδοξία τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ καί ή ’Άρσις τοΰ Βουλγαρικοΰ Σχίσματος, Θεσσαλονί
κη 1950. Τδ τελευτάϊον τοΰτο επανεκδίδεται μετά τής 3ης 
έοίδδσεο).; τής πραγματίας : Ή  αρσις τοΰ Βουλγαρικοΰ Σ χ ί
σματος.



«ή ελευθερία καί όσον ή το δυνατόν ύπό τήν δουλεί
αν τό δημοκρατικόν πνεύμα, τό συνοδικόν, εις τήν 
Ελληνικήν Εκκλησίαν. Είναι άξιον Θαυμασμού τό 
Εργον τών δύο αύτων Θεσσαλονικέων ‘Ιεραποστόλων, 
διά τό πνεύμα ιμέ τό όποιον ένήργησαν. "Εδωκαν είς 
τους Σλάβους τήν γλώσσαν, με τήν οποίαν είσηλθον 
είς τό προσκήνιου της 'Ιστορίας, διότι ήσαν γνήσιοι 
φορείς του φιλελευθέρου πνεύματος καί του Ελληνι
σμού καί του Χριστιανισμού. Διότι κατ' εξοχήν ό 
'Ελληνισμός τβ$ Βυζαντίου έκληρονόμησε καί τά 
δύο, ό δέ Οικουμενικός Θρόνος άπέβη, φορεύς όχι μό
νον τής ένότητος της Καθολικής Εκκλησίας εν τή 
'Ορθοδοξία, άλλα όπήρξεν ταυτοχρόνως φορεύς αύ- 
τοϋ τοΰ αρχαίου φιλελευθέρου οικουμενικού πνεύ
ματος, τό οποίον τό βλέπομεν είς τούς μεγάλους Πα
τέρας νά ύπάρχη καί νά δρδ είς τούς μεγάλους αυ
τούς "Ελληνας του 863—66, όταν έδρασαν οί δύο 
"Ελληνες άδελφοί είς τήν Μοραβίαν. Πρέπει νά άνα- 
γνώση κανείς τους τελευταίους λόγους τοΰ Κυρίλ
λου, άποθνήσκοντος εν Ρώμη, διά νά άντιληφθή πραγ- 
ματικώς τό γνήσιον Ελληνικόν καί τό γνήσιον Κα
θολικόν Χριστιανικόν Πνεύμα καί αυτού καί κατόπιν 
του άδελφοϋ του Μεθοδίου. Καί ό "Ελληνισμός άνα- 
γεννδται είς τόν πολυμέτωπον αγώνα καί έν τή πά
λη προς εαυτόν είς τό Βυζάντιον, άλλά δέν έπαυσε νά 
είναι φορεύς τής Οικουμενικής ιδέας καί όταν άνα- 
γεννηιθείσης τελείως τής Εθνικής αύτοΰ συνειδήσεως 
άπό του Ι θ ' αιών, καί έψ’ εξής, εΰρέθη νά είναι είς 
τήν σκοπιάν αυτήν εις τήν γωνίαν αυτήν τής γής, τήν 
τραγικήν άλλά καί ένδοξον, είς τήν όποιαν εόρίσκεται 
άπό πολλών αιώνων, άλλ’ ύπό νέας συνθήκας. Καί 
ήσκησεν 6 Οικουμενικός θρόνος ό καί φορεύς τοΰ 
Ελληνισμού καί με τάς δυνάμεις τοΰ Ελληνισμού μέ 
ευστροφίαν καί εξεπλή,ρωσε τάς άποστολάς του τάς 
προκυπτούσας καί τά τρία έργα, τό οικουμενικόν, τό 
πανορθόδοξον καί τό ελληνικόν. Καί τό έργον νά 
εξυπηρέτηση τό "Ελληνικόν "Εθνος καί τόν λαόν καί 
νά άναγεννήση άκόμη καί τούς άλλους λαούς τό ή
σκησεν έν εύρύτητι. "Ησκησεν εθνικήν καί ταυτοχρό-



νως καί οικουμενικήν πολιτικήν τό "Ελληνικόν άλλ’ 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. θ ά  ή το πολλή μακρά ή 
‘Ιστορία, εάν ήθελα νά σ«ς μνημονεύσω, τά δσα έπε- 
τέλεσεν δ Οικουμενικός θρόνος μέ αύτό τό πνεύμα μέ
χρι τών ήμερων μας**. ’Αλλά σάς διηγήθην πρό όλί- 
γου τό γεγονός αύτό τό πρόσφατον του 1945. Τά κεί 
μένα τά (χω άναγνώσει καί δέν θά δημοσιευθούν, αλ
λά τό πνεύμα τους τό άπετύπωσα ήδη, ικαλλίτερον εις 
τήν Β ' εκδοσιν του βιβλίου μου περί τής άρσεως του 
Βουλγαρικού Σχίσματος (1959) διότι πράγματι εί
δα δ τ ΐ  ο ί  ά  ν δ ρ ε ς ε κ ε ί ν ο ι ,  ο ί  "Ι
ε ρ ά  ρ χ α ι τ  ο 0 Ο ί κ ο υ μ. θ ρ ό ν ο υ ή- 
σαν οικουμενικοί ιεράρχαι αν καί είναι βαθύτατα "Ελ 
ληνες. ‘Όπως οί μεγάλοι εκείνοι κληρικοί καί διδά
σκαλοι καί απόστολοι τών Σλάβων ήσαν ταυτοχρό- 
νως φορείς αυτού τού αρχαίου οικουμενικού πνεύ
ματος, τού ελληνικού καί χριστιανικού, ουτω καί 
οί νεώτεροι Οίκουμ. Πατριάρχαι καί ‘Ιεράρχαι τού 
Οίκ. Πατριαρχείου. ’Επί τή ευκαιρία ταύτη θέλω νά 
μνημονεύσω μίαν ούσιώδη λεπτομέρειαν. ’Από τά αρ
χεία τού Υπουργείου τών ’Εξωτερικών τής ‘Ελλάδος 
μάς άπε κάλυψε ν ένας μακαρίτης αγαπητός συνάδελ
φος, ό κάθηγ. Νικόλαος Βλάχος, ότι Έ λλην Πρε
σβευτής παρεπονεΐτο εις τήν ώραν τού κρίσιμου α
γώνας διά τήν Μακεδονίαν, πρός τόν Οικουμενικόν 
Πατριάρχην εις Κωνσταντινούπολιν, πρός τόν - ’Ιω
ακείμ τόν Γ ', ότι δέν έγίνοντο δλα δσα έφρόνει ή 
'Ελληνική πολιτική. Καί ή ,άπάντησίς, τήν όποιαν ε- 
δωσεν 6 "Ελλην Οικουμενικός Πατριάρχης, αληθώς 
μέγας, ή το ή πρέπουσα. Καί δέν ή μπορούσε νά τήν 
πή κανείς άλλος παρά μόνον "Ελλην Οίκουμ. Πατρι
άρχης, διότι κανένας άλλος λαός ’Ορθόδοξος δέν ώ- 
κειώθη αστό τό Οικουμενικόν Πνεύμα, τό ευρύ, όσον 
ό ελληνικός.

** Π ερί τής τριπλής αποστολής τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου 
•υπάρχει νΰν μελέτη - άνακοίνωσις εις το Β ' Διε'θνές Συνέ
δρων Σπουδών τής Νοτιοανατολικής Εδρώπης έν Ά θ ή - 
ναις 1970.



Λέγει είς τόν "Ελληνα Πρεσβευτήν ô Πατριάρ
χης: Μή λησμονείτε, δτι είμαι Οικουμενικός (Πατριάρ 
χης καί δτι ώψελεΐ περισσότερον τόν 'Ελληνισμόν εάν 
ό Οικουμενικός Πατριάρχης πράττει έικάστοτε τό πρέ 
πον καί είναι "Ελλην. Αύτός ό συνδυασμός της εθνι
κής καί λαϊκής άποστολής καί τής Οικουμενικής ό- 
πήρξεν εργον τής εόστροφίας του Ελληνικού Πνεύ
ματος, τό όποιον έζησεν είς τήν Κονσταντινούπολιν 
καί τό όποιον κοιτά τόν 19ον αιώνα, εφάνη, πόσον ά_ 
νώτερον είναι, όταν έπάλαισε κατά των 'εθνικοτήτων, 
ηùνόησε τά έθνη αλλά έστερέοσε καί μίαν ώρισμέ- 
νην «Κανονικήν έν τή Εκκλησία Τάξιν». "Οθεν είναι 
εύνόητον διατί ικατά τά μέσα του ιθ' α’ιώνος έπετί- 
μησε τούς "Ελληνας ό Πατριάρχης καί έπετιιμησε 
τούς Ρουμάνους, οσάκις παρεβησαν «τήν Τάξιν» τής 
Εκκλησίας διότι ακριβώς ή το φορεύς όχι ά- 
πλώς του Οικουμενικού πνεύματος καί τής ε
λευθερίας αλλά καί μιας «(Κανονικής Τάξεος» είς 
τήν ’Ορθόδοξον ’Ανατολήν. Καί είναι τραγικόν πρά
γμα, δτι ή ’Ορθοδοξία καί ιδή ή Ελληνική εύρέθη είς 
αυτήν τήν τραγικήν γωνίαν τής Γης ύπό συνθήκας, αί 
όποΐαι ή σαν καί παραμένουν δραματικοί μέχρι τής 
σήμερον, άλλ’ ύπήρξεν ευτυχής διότι είχεν τό Οικου
μενικόν Πατριαρχείον μέ τήν παράδοσιν τοΰ Οίκουμ. 
Χριστιανισμού καί του Οίκουμ. Ελληνισμού δύο χιλιά 
δων ετών.

Ό  Νεώτερος Ελληνισμός άνεγεννήθη είς τήν 
γωνίαν αύτήν ύπό συνθήκας, αί όποΐαι βαθμιαίος με. 
τεβλήθησαν. Μετεβλήθησαν κατά τοιουτον τρόπον, 
ώστε σήμερον νά ζώμεν μίαν εποχήν τής ισορροπίας 
του τρόμου. Αί συνθήκαι αί όποΐαι δημιουργοΰνται 
είς τόν Κόσμον δ'ά τής τεχνικής καθιστούν τήν θέσιν 
μας ετι δυσχερεστέραν, ,ένώ ημείς είμεθα φορείς του 
αρχαίου Ελληνισμού καί τού Χριστιανισμού καί τού 
συνδυασμού μιάς παραδόσεως έθνικολαϊκής καί οί
κουμ., ή όποια έπιβάλλει εντελώς ιδιαίτερα καθήκον
τα. Σώζονται ακόμα τά λείψανα τής Οικουμενικής 
Ελληνικής Αυτοκρατορίας μας, τά θρησκευτικά, είς 
τά Πατριαρχεία, δι’ δ καί έ'χομεν υποχρεώσεις εναν-



τι αυτών, έχομεν υποχρεώσεις διά νά τά βοηθήσω- 
μεν νά επιβιώσουν. Δυσκολίαι παμμέγιστοι υπάρχουν 
δι’ ή μάς τούς απομονωμένους εις αυτήν τήν γωνίαν 
τής γης, χωρίς νά έχωμεν συγγενείς λαούς, όπως άλ
λοι μεγάλοι λαοί. Ε’ίμεθα ύποχρεωμένοι νά δια- 
φυλάξωμεν αυτήν τήν κληρονομιάν καί τον συνδυα
σμόν αυτών τών δύο πνευμάτων, τό έθνικολα'ύκόν καί 
ταυτοχρόνως τό οικουμενικόν καί νά άγωνισθώμεν 
διά τήν επιβίωσιν τής ‘Ελλάδος καί του Ελληνισμού 
ύπό δυσχερεστάτας συνθήκας. Αί προϋποθέσεις εις 
τήν νέαν Οικουμένην, όπως έχει δήμιουργηιθή, είναι 
πολύ δυσχερέστεροι παρά ποτέ εις τό παρελθόν. Εις 
αυτήν τήν Οικουμένην καί αυτήν τήν Ευρώπην έχει ώς 
κληρονομιάν εκείνο, τό όποιον έδημιούργησαν οί πα
τέρες μας, ή δέ σημερινή ’Ορθοδοξία μέ τήν συμμε- 
τοχήν, τήν οποίαν ήρχισε άπό τό 1920, χάρις εις τήν 
έλληνικωτάτην ιΚωνσταντινούπολιν εις τήν «Οικου
μενικήν ίΚίνησιν», έδειξεν δτι έχει συνείδησιν τής απο
στολής της εις τόν σύγχρονον κόσμον. Θά έλεγον δέ 
δτι ή Παιδεία ή ‘Ελληνική καί ή ’Ορθοδοξία είναι τά 
δύο πεδία, τά όποια άφ’ ένός μέν θά μάς βοηθήσουν 
εις τό νά δυνηθώμεν νά διατηρήσωμεν τήν φυσιογνω
μίαν μας εις τόν νέον κόσμον καί δή καί τήν Πανευ- 
ρώπην, ή όποια βαθμιαίος δημιουργείται, άλλά ταυ
τοχρόνως δημιουργούν καί υποχρεώσεις εις ημάς διά 
τήν προετοιμασίαν μας, δι’ αυτήν τήν νέαν ίσως πά
λην, ή όποια είναι φυσικόν νά ύπάρχη καί εις τήν 
όποιαν περικλείεται ό μέγιστος κίνδυνος νά μεταβλη- 
θώμεν εις Ρωμαϊκήν επαρχίαν!

Αί ανησυχίας τάς οποίας έχω διά τό μέλλον του 
‘Ελληνικού ’Έθνους καί τήν τραγικήν πλήν ένδοξον 
γωνίαν τής γης, μέ ώδήγησαν εις τήν άπόφασιν νά 
διατυπώσω μερικός γενικάς παρατηρήσεις καί σκέ
ψεις, έπ’ εύκαιρία τής σημερινής έθνικής έορτής. ’Έ 
θιξα μόνον μερικά σηιμεία ένός άληθώς μεγάλου θέ
ματος, τό όποιον άξιζει νά μάς άπασχολήση πολλά, 
κις, τόν δέ όμιλοΰντα είδικώτερον εις μελέτην εύ- 
ρείαν. Σήμερον όμως θέλω νά έπανέλθω καί νά έπι- 
σημάνω δ,τι περί τών ύποχρεώσεων τών Ελλήνων



της Ελλάδος έπιβάλλεται νά λεχθή καί νά έπαναλαμ 
βάνεται καθ’ έικάστην διά νά γίνη κοινή συνείδησις, 
επ' ευκαιρία τών 150 ετών από της εθνικής άπελευ- 
θερώσεως, ή όποια ιδέν είναι πλήρης.

Ό  Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  ώ ς δ λ ο ν ε X ε ι 
Π α ν ε λ λ η ν ί ο υ ς  ι κ α ί  Π α ν ο ρ θ ο δ ά- 
ξ ο υ ς κ α ί  Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς  υ π ο 
χ ρ ε ώ σ ε ι ς .

Διά τήν ίκάνωσιν του 'Ελληνισμού νά έκπληρώ- 
ση τάς μεγάλας αύτάς υποχρεώσεις υπάρχουν τά ί
δια στηρίγματα, έ κείνα cm να πολλάκις τόν ώδήγη- 
σαν, υπό τάς νέας συνθήκας, εις άκμήν. Τά στηρίγ
ματα ταϋτα υπάρχουν κυρίως εις τόν πνευματικόν 
τομέα. Βεβαίως ή πρόοδος εις τόν ιύλικόν πρέπει καί 
δύναται νά συντελεσθή, διά νά ύπάρχη τό άναγκαΐον 
ύπάβαθρον, άλλ’ όσονδήποτε καί εάν θελήσωμεν νά 
έπεκτείνωιμεν εις τήν χώραν μας καί τάς εις τόν ύ- 
λικόν καί τεχνολογικόν καί οικονομικόν τομέα συν- 
τελουμένας προόδους δεν θά ήμπορέσωμεν, πιθανόν, 
ένεκα τής ελλείψεως τών ύλικών - οικονομικών προϋ
ποθέσεων νά έπιτύχωμεν εις τήν χώραν μας δ,τι αί 
μεγάλαι χώραι έπιτυγχάνουν. Ή πρόοδος εις τάς 
φυσικός καί πρακτικός έπιστήμας, ή ραγδαία τών 
ήμερών μας, δέν είναι πιθανόν νά έπεκταθή πλήρως 
εις τήν χώραν μας, ώστε νά άκμάσωμεν, ώς Ακμά
ζουν τά πλούσια καί μεγάλα έθνη. Ή  χώρα μας εί
ναι μικρά, άλλ’ αί υποχρεώσεις μας είναι Αντιστρό- 
φως ανάλογοι πρός τό μέγεθος αύτής. Τούτο έτόνΐ- 
σα έν αρχή καί πρέπει νά τό έπαναλάβω διά νά κα- 
ταστή κοινή συνείδησις.

Καί διά νά άνταποκριθώμεν εις τό μέγεθος τών 
έκ τής ιστορίας καί της πνευματικής μας κληρονο
μιάς υποχρεώσεων πρέπει νά γνωρίζωμεν, ίο τι, πρέ
πει νά άποκτήσωμεν ισχυρόν κράτος μέ ικανήν διοί- 
κησιν καί ’Εκκλησίαν καί Παιδείαν, αί όποΐαι πρέ
πει νά ακμάσουν, διότι δύνανται νά Ακμάσουν. Αυτό 
είναι τό πιστεύω μου.

Ή Ακμή τών πνευματικών επιστημών εις τήν ,χώ 
ραν μας είναι εύκολοτέρα Από τήν Ακμήν τών φυσι-



κών επιστημών, άλλα θά είναι άκόμη μεγαλύτερα ή 
άκιμή αυτή, εάν εχωμεν σονείδησιν ότι εκπληρώνω- 
μεν άποστολήν απέναντι της 'Ιστορίας καί άπέναντι 
των τέκνων μας. Ή άναγεννηθεΐσα 'Ελλάς τήν 25η ν 
Μαρτίου 1821 εύρίσκεται εις μίαν νέαν Οικουμένην 
μεταθοολλομένην ύλικώς, ιέπιστημονικώς, τεχνολογ ι- 
κώς καί εν γένει πολιτιστικός ραγδαίως. Τότε μόνον 
θά δυνηθώμεν νά διατηρήσωμεν τήν φυσιογνωμίαν 
μας, εάν θεραπεύσωμεν έκείνας τάς άξίας, τάς ό
ποιας μάς παρέδωσεν ώς οικουμενικός άξίας τό πα
ρελθόν μέ τόν συνδυασμόν, τού άρχαίου Ελληνικού 
Πνεύματος καί τού Οικουμενικού Χριστιανικού Πνεύ 
ματος τού όποιου άριστοι φορείς έδείχθησαν οί ήγέ- 
ται της Καθολικής Εκκλησίας τού Ελληνισμού τό
σον κατά τήν αρχαιότητα δσον καί κατά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους (1821— 1830, 1912—1921, 1940—49).


