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ΘΡΙΑΜΒΟΣ* ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (f 378)** 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Βασίλειος δ Μητροπολίτης — ουχί 'Αρχιεπίσκοπος— Καισαρείας της 
Καππαδοκίας, εις των τριών μεγάλων Καππαδοκών θεολόγων και οικουμενι

κών πατέρων της πνευματικής ακμής τής Καθολικής 'Εκκλησίας του Δ' αιώνος, 
είναι πράγματι εις άπο τους όλιγίστους άνδρας τής παγκοσμίου Ιστορίας, 
βεβαίως βχι μόνον τής 'Εκκλησίας, οί όποιοι νέοι δντες άνεγνωρίσθησαν ώς 
μεγάλοι, διότι ήσκησαν Οντως μεγίστην πνευματικήν και ήθικήν ροπήν επί 
των συγχρόνων και τών μεταγενεστέρων γενεών. 

'Υπήρξε δε πράγματι και ώνομάσθη Μέγας πατήρ τής Οικουμενικής 
'Εκκλησίας δχι απλώς ένεκα τών συγγραφών αύτοΰ1, άλλα και του γεγονότος, 
δτι υπήρξε διδάσκαλος τής 'Ορθοδοξίας, ώς καίριου χαρακτηριστικού τής 
ένότητος τής Καθολικής 'Εκκλησίας. Πρέπει δε να προστεθή, δτι ανεδείχθη 
Μέγας τής Οικουμενικής 'Εκκλησιαστικής Πολιτικής ίεροφάντης, ίσως ό 
πρώτος μετά τον πρώτον μέγαν Άπόστολον τής Οικουμένης, τον θείον Παϋλον. 
'Υπήρξε, λοιπόν, και άνεγνωρίσθη διδάσκαλος τής Οικουμενικής Θεολογίας. 
Είναι κρίμα δτι απέθανε νέος, μόλις 49 ετών, τον Δεκέμβριον του 378 καί 
έκηδεύθη την Ιην 'Ιανουαρίου του 379. 

"Εχουν γραφή τόσον πολλά περί του μεγάλου τούτου ανδρός τής 'Εκ

κλησίας τής κρισίμου δια την ίστορίαν καθόλου τής Οικουμένης εποχής του 
Δ' αιώνος, ώστε είναι πρόβλημα δι' οιονδήποτε θεολόγον ή 'ιστορικόν να 
κάμη νέας πρωτοτύπους παρατηρήσεις καί να διατύπωση νέας σκέψεις και 
ιδέας, δυναμένας ν' αποτελέσουν νέαν συμβολήν εις τον βίον του Μ. Βασι

λείου. Ή γνωριμία δμως του οικουμενικού έργου του, δπως την έζησα άναγι

νώσκων προ 14 ετών δλας τάς έπιστολάς του και έγραψα πραγματείαν υπό 
τον τίτλον « Ό Μέγας Βασίλειος πρότυπον Οικουμενικού 'Εκκλησιαστικού 

* Ό πλήρης τίτλος είναι : «Μεταθανάτιος θρίαμβος». 
** Ή παρούσα μελέτη άπηγγέλθη είς τάς έορτάς τής 1600ής άμφιετηρίδος τής 

Οικουμενικής Συνόδου (1981). 
1. Κατά τον εκκλησιαστικών ιστορικόν ©εοδώρητον Κόρου 4,16 (P.G. 82, 1160). 
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Ήγέτου»2 και δη και έν τώ πλαισίω της Γενικής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας 
τοΰ Δ' αιώνος, μου επιτρέπουν να δώσω τουλάχιστον καθαρότητα και εμφα

σιν εις μίαν βαρυσήμαντον πλευράν τής δράσεως του, αληθώς οικουμενικής, ή 
οποία άφορα εις την στερέωσιν τών θεμελίων τής Καθολικής 'Εκκλησίας, δρά

σεως ποικίλης έν τώ μέσω ενός αγώνος τρομερού, άφορώντος εις ύπαρξιακον 
θέμα τής 'Εκκλησίας, ήτοι την λύσιν του προβλήματος του ακριβούς καθορισμού 
του Τριαδικού Δόγματος και τής έν αύτώ θέσεως τοΰ ιστορικού Ίησοΰ Χρί

στου, ως Θεοΰ και Σωτήρος και Ίδρυτοΰ τής 'Εκκλησίας, αδιανόητου βεβαίως 
έκτος τής ένότητος τής Τριάδος, τουτέστι τοΰ ενός και μόνου άποκαλυφθέντος 
Θεοϋ τής χριστιανικής θρησκείας και τοΰ θελήματος Αύτοΰ. Το δόγμα τοΰτο 
άφορα και εις το κέντρον τής ένότητος τής Καθολικής 'Εκκλησίας έν τω θείω 
λόγω και τοις μυστηρίοις. 'Εδώ πρέπει να σημειώσω επιπροσθέτως, δτι α'ι αι

ρέσεις τοΰ Δ' αιώνος άπετέλουν θανάσιμον κίνδυνον τής 'Ορθοδοξίας τής Καθο

λικής 'Εκκλησίας, βασιζόμενης εις την ίστορικήν έν Χριστώ Άποκάλυψιν 
και παράδοσιν, άποστολικήν και εκκλησιαστικών, τριών και ήμίσεος αιώνων. 
Εις την άπαλλαγήν του άπό τον μέγιστον κίνδυνον ή ουμβολή τοΰ Μεγάλου 
Βασιλείου, μετ' έκείνην τοΰ Μεγάλου 'Αθανασίου, υπήρξε μεγίστη. Είναι αδια

νόητος ή 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία τοΰ Δ' αιώνος και δη και τών Οικουμενι

κών Συνόδων Β', Γ' και Δ', ετι δε και τής Ζ' χωρίς την συμβολήν τοΰ μεγάλου 
ανδρός. Εις τον μεγάλον κίνδυνον, τον όποιον διέτρεξεν ή Έκκ>ησία πρέπει να 
έπισημανθή ή σπουδαιότης τοΰ 'Ορθολογισμού τών Άντιοχέων εις την Χρι-

στολογίαν, διότι έγέννησε τάς αιρέσεις. Ό 'Ορθολογισμός αυτός πρέπει να 
έρευνηθή, διότι ύπήρξεν άσυνήθως ισχυρός. 

Ή οικουμενική δρασις τοΰ Μεγάλου Βασιλείου συνδυάζει την όρθήν 
διατύπωσιν τοΰ δόγματος με την συνεργασίαν τών λοιπών Καππαδοκών και 
τοΰ Μεγάλου 'Αθανασίου. Ή οικουμενική δρασις τοΰ Βασιλείου αρχίζει 
ευθύς μετά το 360 και καλύπτει τά 13 τελευταία ετη τής ζωής τοΰ μεγάλου 
τής 'Ορθοδοξίας θεολόγου, τοΰ Μεγάλου 'Αθανασίου. 

Ή διατύπωσις τοΰ σήμερον προβαλλομένου θέματος δι' ιστορικών 
τίνων παρατηρήσεων, απόψεων και συμπερασμάτων, εκ τής νέας έρεύνης τών 
επιστολών, είναι ήτιολογημένη. 'Ερωτάται: Ποία ύπήρξεν ή όλη συμβολή 
και διατί ήτο αποφασιστική δια τήν σύγκλησιν τής Οικουμενικής Συνόδου 
ή ποικιλωτάτη δράσις τοΰ Μεγάλου Βασιλείου εις τήν Άνατολήν και τήν 
Δύσιν, δια τήν θεολογικήν και Ίστορικήν προπαρασκευήν τής συγκλήσεως 
Οικουμενικής Συνόδου, ή όποια συνήλθε μετά τον θάνατον του, ως Γενική 
Σύνοδος έν Κωνσταντινουπόλει τό 381 και ήρχισε άπό τό 382 (τοπική 
Σύνοδος έν Κωνσταντινουπόλει) αναγνωριζομένη ως Β' Οικουμενική; 

2. 'Έν σύντομον κείμενον συνέταξα καΐ άπήγγειλα ως λόγον είς τους Τρεις Ί ε 

ράρχας τήν 30ήν Ιανουαρίου 19G6 είς τήν Μεγάλην Αίθουσαν τών Τε>ετών τοϋ Πανεπι

στημίου 'Αθηνών. Τοϋτο έδημοσιεύθη με τον αυτόν τίτλον νπο τοϋ Πανεπιστημίου. 
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Ή ιστορία των 55 ετών μεταξύ των δύο συνόδων ΝικαίαςΚων/πόλεως 
ύπήρξεν αληθώς δραματική διά την Καθολικήν Έκκλησίαν και δια την ζωήν 
τών ηγετών της 'Ορθοδοξίας με πρώτον τον πεντάκις έξορισθέντα Μέγαν Ά 

θανάσιον και έπειτα τον Μέγαν Βασίλειον, τον Γρηγόριον τον θεολόγον, τον 
άδελφόν του Βασιλείου Γρηγόριον τον Νύσσης και τον Μεγάλον, επίσης, εκκλη

σιαστικών πολιτικόν της 'Ανατολής, Μελέτιον 'Αντιοχείας, τον προεδρεύσαντα 
της Β' Οικουμενικής Συνόδου. Ούτος απεβίωσε, δυστυχώς, κατά το διά

στημα τών πρώτων εργασιών της Οικουμενικής ταύτης Συνόδου3. 
Εις το πρόβλημα της θεότητος του Σωτήρος, ή οποία θεότης ήτο 

νοητή, πλήρης και μόνον εν τή Τριάδι, ή συμβολή του Μ. Βασιλείου και τών 
Καππαδοκών υπήρξε μεγάλη, άφοΰ, ευτυχώς, δια της έν Νίκαια αποδοχής 
του ορού ' Ο μ ο ο ύ σ ι ο ς έλύθη το καίριον πρόβλημα της θεότητος του 
Χρίστου έν τή Τριάδι. Ό ορός ο μ ο ο ύ σ ι ο ς σημαίνει ταυτούσιος προς τον 
Πατέρα, αλλ' έν ίδίω προσώπω έν τή Τριάδι. Κατ' αυτήν, την αυτήν έποχήν, 
το πρόβλημα τής θεότητος του Ίησοϋ μετεφέρθη και εις τήν διδασκαλίαν περί 
του Αγίου Πνεύματος υπό του Μακεδονίου επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
και τών οπαδών του, κληθέντων Πνευματομάχων. Δια τήν νίκην και τον θρίαμ

βον τής Καθολικής Εκκλησίας του Δ' αιώνος ε'ις τα δογματικά ζητήματα και 
δή και εις το τρίτον πρόβλημα, το Χριστολογικόν, δπως το εθεσεν ό Ά π ο λ 

λινάριος ό Λαοδικείας, ή συμβολή του Μ. Βασιλείου υπήρξε μεγίστη δια τα 
θεμέλια τής 'Ορθοδοξίας τής Καθολικής 'Εκκλησίας. Δεν έχρειάζετο δε 
μόνον ή Θεολογία και ή άγωνιστικότης, άλλα και ή ικανότης επιδράσεως επί 
τών 'Εκκλησιών τής Οικουμένης. Έχρειάζετο οικουμενική εκκλησιαστική 
πολιτική, δπως θα έλέγομεν σήμερον, και θεληματικότης. Εις αμφότερα διε

κρίνετο 6 Μ. Βασίλειος, παρά τήν άσθενικότητα του σώματος. Τούτο δεν 
είναι ευλογον, τ.ε. ή άγωνιστικότης και το θάρρος, διότι οι αιρετικοί εΐχον 
προσελκύσει τήν ίσχύν τής πολιτικής δυνάμεως τών αιρετικών αυτοκρατό

ρων τής 'Ανατολής, μή δυναμένων να εννοήσουν το θεολογικόν βάθος τής 
ορθής διατυπώσεως: τής ένότητος τής Τρισυπόστατου Θεότητος, ως του θεμε

λίου τής ένότητος τής Καθολικής 'Εκκλησίας. γ Ητο τότε ανάγκη πλέον, μετά 
το 360, να συντελεσθή συνειδητώς ή συμπλήρωσις του Συμβόλου τής Α' Οικου

μενικής Συνόδου, το όποιον άπήλαυε μεγίστου κύρους έκ μέρους τών 'Ορθο

δόξων, δι' ό και εθεωρείτο άπαραβίαστον, αλλ' έπρεπε να έρμηνευθή όρθοδό

ξως. Ή συμπλήρωσις του Συμβόλου δια νέας ορθοδόξου διατυπώσεως καθ' 
ολην αύτοϋ τήν εκτασιν, και δή και δια τής συμπληρώσεως του τέλους του 
Συμβόλου, άπήτει θεολογικήν προπαρασκευήν και κϋρος καθολικόν, δια να γίνη 

3. Διεσώθη ατυχώς εν μόνον κήρυγμα τοϋ Μελετίου εις το Πανάριον τοϋ Έπιφα

νίου, ΜκδΌσις Hol Ι, III τόμος. Πρβλ. Ε. S c h w a r t z , Zur Kirchengeschichte des 
vierten Jahrhunderts, ZNTW 34 (1935), σελ. 129 και 219. 
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δεκτή ή ιδέα τόσον της άναγκαιότητος των προσθηκών, δσον και ή νέα διατύ

πωσες περί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, της 'Εκκλησίας και της διδασκαλίας περί 
των εσχάτων. Ή 'Εκκλησία της εποχής εκείνης (325380/1) διέθετεν άγωνι

στάς θεολόγους πολεμίους των αιρετικών και κυρίως τον Άθανάσιον, έπηρεα

ζόμενον καί έπηρεάζοντα την Όρθόδοξον Δύσιν, ή οποία έγνώρισε καλώς την 
Όρθοδοξίαν άπό τον έξορισθέντα έκεϊ Μ. Άθανάσιον. Ύπήρξεν ευτύχημα 
δια την Όρθοδοξίαν, δτι ό 'Αρειανισμός διηρέθη εις τρεις μερίδας: (α) τών 
'Ανόμοιων με ήγέτην τον Κυζίκου Εύνόμιον, ήτοι τών άκρων Άρειανών4, 
(β) τών 'Ομοίων, κόμματος κειμένου εις το μέσον τών δύο άκρων, υποστηριζό

μενων υπό του σκληρού αυτοκράτορας υίοΰ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, Κωνσταν

τίου (350360), καί του Ούάλεντος (364378), καί (γ) τών Όμοιουσια

νών, οι όποιοι προσέκειντο εις τους 'Ορθοδόξους5. Άπο τούτους προήλθε 
τελικώς ό Μελέτιος, ό όποιος κατέστη έπ' ολίγον επίσκοπος Σεβάστειας 
καί τέλος αρχιεπίσκοπος 'Αντιοχείας. Έχρειάζοντο κατά την έποχήν ταύτην 
οικουμενικοί καί εύστροφοι θεολόγοι καί εκκλησιαστικοί πολιτικοί προς λύσιν 
όριστικήν τοΰ Τριαδικού καί λύσιν τοΰ άνακύψαντος σπουδαίου Χριστολο

γικοΰ προβλήματος, τής σχέσεως τών δύο φύσεων τοΰ ΐστορικοΰ Χρίστου καί 
τής ένότητος τοΰ προσώπου αύτοΰ. Ή άντιμετώπισις τών προβλημάτων τού

των υπό τών δύο Σχολών, με τάς ιδιάζουσας αυτών τάσεις, τής Άντιοχειανής 
τονιζούσης το άνθρώπινον καί τής 'Αλεξανδρινής το θείον εν Χριστώ, άπήτει 
χάραξιν τής Θεολογίας τής Καθολικής 'Εκκλησίας. Έν τω μέσω τών δυσχε

ρειών πού άντιμετώπιζεν ή 'Εκκλησία διετηρεϊτο καί αό Άντιοχειανόν Σχίσμα 
(330 έως 415). Τοΰτο διετηρήθη, ένεκα τοΰ σφάλματος τής Δύσεως, ή οποία 
παρέσυρε καί τον Μ. Άθανάσιον. Ό τελευταίος ανεγνώρισε τήν μικράν ομάδα 
τών οπαδών τοΰ αποβιώσαντος έν εξορία (330 μ.Χ. ) Ευσταθίου 'Αντιοχείας, 
όπαδοΰ τής Νικαίας, ή οποία διηυθύνετο ύπό τοΰ Παυλίνου, άλλ' έτεινε προς 
τόν Μοναρχιανισμόν. Ό Παυλΐνος έχειροτονήθη άντικανονικώς 'Αντιοχείας 
από τόν εκ Δύσεως προελθόντα Λουκίφερ, έπίσκοπον Καλάρεως, το 362 καί 
παρά το γεγονός δτι κατά το έτος εκείνο ή σημαντική τοπική Σύνοδος τής 
'Αλεξανδρείας Οχι μόνον ήρμήνευεν εύστρόφως το Όμοούσιον άλλα καί πρα

κτικώς έφερε πλησίον τους μετριοπαθείς Όμοιουσιανούς προς τους 'Ορθο

δόξους. Έξ αυτών προήλθε τελικώς ό Μελέτιος. Ούτος γενόμενος 'Αντιο

χείας άπεκάλυψεν εαυτόν ως βαδίζοντα προς τήν Όρθοδοξίαν. "Οθεν, θα έπρεπε 
προς αυτόν «τόν άνθρωπον τοΰ θεοΰ», όπως τόν έχαρακτήριζεν ό Μ. Βασί

4. Πρβλ. G. K r ü g e r , Handbuch der Kirchengeschichte, τ. 1, Tübingen 1923. 
5. Πρβλ. δια τα καθ' έκαστα τών μερίδων τών Άρειανών έκτος τής 'Εκκλησια

στικής 'Ιστορίας τοΰ Β α σ ι λ ε ί ο υ Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ (1959 ) καί τήν ή μ ε τ έ ρ α ν 
Γενικήν Έκκληαιαστικήν Ίστορίαν, Έ ν 'Αθήναις 19572, καί τοϋ Π α ν α γ ι ώ τ ο υ 
Χ ρ ή σ τ ο υ , Ό Μέγας Βασίλειος, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 103 κ.έ. 
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λείος, να ενωθούν οι ολίγοι, οπαδοί του Παυλίνου. Προσωπική δυσαρέσκεια 
τοϋ Μ. 'Αθανασίου, έλθόντος εις Άντιόχειαν, συνεργαζομένου με την Δύσιν, 
μη γνωρίζουσαν το δραμα τών 'Εκκλησιών της 'Ανατολής, συνέβαλεν, ώστε νά 
μη άρθή το Άντιοχειανόν Σχίσμα, εφ' όσον δεν ήνώθησαν οί πάντες ύπο τον 
Μελέτιον, τον δεύτερον μέγαν έκκλησιαστικον πολιτικόν τής 'Ανατολής. Οί 
έπαινοι που αφιερώνει εις αυτόν ό Μ. Βασίλειος καί ή συνεργασία αμφοτέρων 
καί τελικώς ή μετά τον θάνατον τοϋ Βασιλείου χρησιμοποίησις τοϋ άνδρας ύπο 
τοϋ Μ. Θεοδοσίου, ορισθέντος το 379 Αυγούστου τής 'Ανατολής ύπο τοϋ 
Γρατιανοΰ Αυγούστου τής Δύσεως, εΐναι ήτιολογημένοι. Ό Μ. Θεοδόσιος 
έβαπτίσθη έν Θεσσαλονίκη το 380 ύπο τοϋ ονομαστού μητροπολίτου Ά χ ο 

λίου, 6 όποιος φαίνεται να υπήρξε σπουδαία προσωπικότης τής εποχής καί 
συνεργός εις την Β ' Οίκουμενικήν Σύνοδον. Ή θεολογική προπαρασκευή ή 
γενομένη ύπο τών τριών Καππαδοκών καί τοϋ Διδύμου τοϋ Τυφλοΰ συνέβαλεν 
εις τον θρίαμβον τής 'Ορθοδοξίας εις την έν λόγω Σύνοδον6. 

Α' 

Ή επί τοϋ 'Ιουλιανού και τον ορθοδόξου Ίοβιανοϋ άναβίωσις και 
άναγέννησις τής πίστεως τής Νικαίας και ή θεολογική και εκκλησιαστική 
συντριβή τοϋ 'Αρειανισμού δια τών Καππαδοκών και μέχρι τής ενάρξεως 
τής Οικουμενικής 'Εκκλησιαστικής Πολιτικής τοϋ Μ. Βασιλείου. 

1. Ή μετά τον θάνατον τοϋ ύποστηρικτοΰ τοϋ 'Αρειανισμού σκληρού 
αυτοκράτορας Κωνσταντίου (361 ) επελθούσα μεταβολή εις τα εκκλησια

στικά πράγματα είναι σημαντική, διότι κατά την βραχεΐαν βασιλείαν τοϋ 
ρομαντικού είδωλολάτρου 'Ιουλιανού (361363), εχθρού τοϋ Χριστιανισμού, 
ή δημιουργηθεΐσα σύγχυσις υπήρξε χρήσιμος, διότι έπανήλθον εξόριστοι 
'Ορθόδοξοι εις τάς έδρας των, έν οίς καί ό Μ. 'Αθανάσιος. Έδημιουργήθησαν 
τότε αϊ προϋποθέσεις νά ύπερνικηθή 6 'Αρειανισμός. Γεγονός σπουδαϊον 
είναι ή στερέωσις τής 'Ορθοδοξίας έν τή Δύσει, δια τής ενισχύσεως τοϋ αυ

τοκράτορας Βαλεντινιανοΰ τοϋ Α'. Το προηγηθέν έκεϊ έργον τοϋ εξόριστου 
Μ. 'Αθανασίου ένισχύθη ύπο τοϋ Ίλαρίου τοϋ Πουατιέ. 

Καί έταλαιπωρήθη μεν ή Εκκλησία επί 'Ιουλιανού, άλλ' ή ανάπαυλα 
τών διωγμών ή επελθούσα συνεπεία τής ανόδου εις τον θρόνον τοϋ ορθοδόξου 
Ίοβιανοϋ (36364 )7 παρέσχεν εις τήν Καθολικήν Έκκλησίαν εύκαιρίαν ανα

νεώσεως τών δυνάμεων προς επιτυχή άντιμετώπισιν τοϋ διηρημένου Άρεια

6. Βιβλιογραφικά ϊδε εις 'Εκκλησιαστικός 'Ιστορίας Β. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ καί Γ. 
Κ ο ν ι δ ά ρ η. 

7. Π α ν α γ ι ώ τ ο υ Χ ρ ή σ τ ο υ , Ό Μέγας Βασίλειος, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 
103. 
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νισμοϋ, των Πνευματομάχων και του Άπολλιναρισμοΰ, έμφανίσαντος το 
Χριστολογικόν. Τοϋτο σημαίνει δτι ήρχιζεν ή συζήτησις, περί της σχέσεως 
των δύο εν Χριστώ φύσεων και της πληρότητας της ανθρωπινής (ό Χριστός 
άνεγνωρίσθη εις την Γ ' εν Έφέσω τω 431 Οΐκουμενικήν Σύνοδον ομοούσιος ήμϊν 
κατά την ανθρωπότητα) και ενότητα του προσώπου εν τη μια ύποστάσει Του. 
Ή νέα Θεολογία δια το Τριαδικόν των Καππαδοκών: «μία ουσία εν τρισίν 
ύποστάσεσιν ή προσώποις» άπεμάκρυνε την σύγχυσιν την προελθοΰσαν εκ της 
διττής δυνατής εννοίας του ορού subs tan t i a — ουσία και ύπόστασις, διότι 
δια το πρόσωπον ^χρησιμοποιείτο έν τή Δύσει ή λέξις persona. 

Δια την εφεξής εξέλιξιν και στερέωσιν τής 'Ορθοδοξίας κατά την εί

κοσαετίαν 361381 τρία γεγονότα έχουν σημασίαν : 
Πρώτον, ή προσέλευσις εις την Όρθοδοξίαν του Μελετίου ένθρονισθέντος 

ως 'Αντιοχείας, ό όποιος προήρχετο από τους Όμοιουσιανούς, δι' δ και απο

καλυφθείς ως 'Ορθόδοξος έξωρίσθη. ^Ητο προσωπικότης προσκείμενη εις 
τον Μ. Βασίλειον, συνεδέθη δε τόσον μετ' αύτοϋ ώστε έδέσποσε μετά τον θά

νατον του και έχρησιμοποιήθη υπό του αυτοκράτορας Μ. Θεοδοσίου. Δεύτερον 
άποφασιστικόν γεγονός ύπήρξεν ή υπό του έπανελθόντος εκ τής εξορίας Μ. 
'Αθανασίου σύγκλησις τοπικής Συνόδου έν 'Αλεξάνδρεια, το 362, και ή προσ

έγγισις Όμοιουσιανών και 'Ορθοδόξων δια νέας εύστροφου ερμηνείας του δρου 
'Ομοούσιος τής Νικαίας και ή έν συνεχεία ουσιαστική έπέκτασις τής εννοίας 
ταύτης εις την ύπόστασιν του Ά γ . Πνεύματος. Τρίτον μέγα γεγονός είναι ή 
προετοιμασία τής Οικουμενικής 'Εκκλησιαστικής Πολιτικής του Μ. Βασιλείου, 
ό όποιος έτίμα τον Μελέτιον άποδειχθέντα τελικώς ώς τον πραγματικόν 
ήγέτην μεγάλου άριθμοϋ επισκόπων τής 'Ανατολής, δπως τον βλέπομεν εις 
την Σύνοδον τής 'Αντιοχείας του 379, δτεήγεϊτο 153 επισκόπων. Εις την πρα

γματικότητα ήτο δια την έποχήν του ό μετά τον Βασίλειον πραγματικός ηγέτης 
ασκών οΐκουμενικήν έκκλησιαστικήν πολιτική ν^. Δύναται να λεχθή, δτι ο'ι δύο 
μεγάλοι εκκλησιαστικοί πολιτικοί του Δ' αιώνος υπήρξαν ό Βασίλειος και ό 
Μελέτιος, τον όποιον ό Βασίλειος χαρακτηρίζει άνθρωπον του Θεού σοφόν 
και φρόνιμον. Εις την 57ην έπιστολήν εύρίσκομεν πολλούς χαρακτηρισμούς 
άξιους να μελετηθούν ιδιαιτέρως. 

2. Ή άναγκαιότης τής εκκλησιαστικής οικουμενικής πολιτικής και 
δη και θαρραλέας ενεφανίσθη με την κατά τό έτος 364 άνοδον εις τον θρόνον 
του Βυζαντίου του Ούάλεντος, φιλαρειανοΰ. Πράγματι ευθύς ώς απηλλάγη 
ό Ούάλης προσωρινώς του κινδύνου τών Γότθων, εστράφη κατά τών 'Ορθο

δόξων, καθ' δν χρόνον ό Μ. Βασίλειος έγένετο πρεσβύτερος του επισκόπου 
Καισαρείας Εύσεβίου, προς τον όποιον ήλθεν εις κάποιαν διένεξιν. Ή άντιμε

8. Πρβλ. G. B a r d y , Le concile oV Antioche (379), Revue Bénédictine 45 
(1933) 196215. 
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τώπισις τοΰ Κράτους κατά τα ετη της βασιλείας τοΰ Ούάλεντος ήτο δυσχε

ρέστατη, διότι έξωρίζοντο ο'ι ορθόδοξοι επίσκοποι και έδιώκοντο και τάς θέσεις 
των κατελάμβαναν Άρειανοί, οι όποιοι κατεΐχον και τον θρόνον της Κων

σταντινουπόλεως. ~Ητο δυσχερέστατη πράγματι ή κατάστασις των Ε κ κ λ η 

σιών της 'Ανατολής, διότι το στήριγμα τό όποιον ήδύναντο να έχουν εις την 
Δύσιν δεν ήτο επαρκές, πολλώ μάλλον δτι εις το μέγα τοπικό ν πρόβλημα της 
'Ανατολής, το Άντιοχειανόν Σχίσμα, ή Ρώμη και ή 'Αλεξάνδρεια, τόσον με 
τον Μ. Άθανάσιον (373) όσον και με τον διάδοχόν του Πέτρον, δσον και με 
τον Δάμασον Ρώμης δεν είχον καμμίαν κατανόησιν δια την άρσιν τοΰ σχίσμα

τος με βάσιν τήν συνένωσιν τών 'Ορθοδόξων υπό τον Μελέτιον. 

Β' 

' / / πολυδιάστατος 'Εκκλησιαστική Πολιτική με τον οίκονμενικόν 
και κοινωνικό» χαρακτήρα τοϋ Μ. Βασιλείου. 

1. Τ α 12 έτη (366378) υπήρξαν βαρυσήμαντα Buk τήν ΌρθοΒοζίαν 
της 'Ανατολής δια τήν δρασιν τοϋ Μ. Βασιλείου, τοϋ Γρηγορίου τοΰ Θεολό

γου και τοΰ άδελφοΰ τοϋ Βασιλείου Γρηγορίου Νύσσης, μεγάλων θεολόγων 
της εποχής. 

Τό δράμα τών Εκκλησιών τής 'Ανατολής κατά τήν έποχήν ταύτην τών 
διωγμών και εξοριών έτερματίσθη μόνον με τήν άνοδον εις τόν θρόνον τής 
'Ανατολής τοΰ συνάρχοντος τοΰ Γρατιανοΰ Θεοδοσίου τοΰ Α' τοΰ Μεγάλου, ό 
όποιος και εγκατεστάθη οριστικώς εις τήν Κωνσταντινούπολη και έβαπτίσθη 
άπό τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Άχόλιον. Δια να φθάση ή Εκκλησία 
εις τήν νίκη ν τής 'Ορθοδοξίας, έχρειάσθη τό έργον πολλών επισκόπων τής 'Ανα

τολής, ο'ι όποιοι έδιώκοντο, πλην τοΰ Μ. Βασιλείου, ή προσωπικότης τοΰ ο

ποίου ήτο τοιαύτη ώστε να μή τολμήση ό Ούάλης ό εμφανισθείς εις τήν Και

σάρειαν να θέση χείρα έπ ' αύτοΰ. Περιώνυμοι δε είναι ο'ι λόγοι τους οποίους 
άπηύθυνεν ό Μ. Βασίλειος προς τόν κυβερνητικόν έκπρόσωπον Μόδεστον, ό 
όποιος τόν ήπείλησε, διότι δεν ήτο διατεθειμένος να βοηθήση τήν έκκλησια

στικήν πολιτικήν τοΰ αυτοκράτορας. 
2. Ή εκκλησιαστική πολιτική τοΰ αυτοκράτορας ήτο εξουθενωτική 

μέχρι τών χρόνων τοΰ Γρατιανοΰ τοΰ συνάρχοντος τοΰ Βαλεντινιανοΰ τοΰ Β ' 
και τοΰ Θεοδοσίου. Χωρίς τό έργον τοΰ Μ. Βασιλείου είναι αδιανόητος ή 'ιστο

ρία τών ετών τοΰ Βαλεντινιανοΰ μέχρι τής εκδόσεως τοΰ Διατάγματος τοΰ 
απαγορεύοντας πάσας τάς αιρέσεις και αποκαθιστώντας ώς ϊσχϋον δίκαιον 
τήν πίστιν τής Καθολικής 'Εκκλησίας9. Άναγκαίως περιελήφθη και ή 

9. Cod. Theodosianus, 16.5.5 της 3ης Αυγούστου 379. Πρβλ. G. K r ü g e r , 
Μ' άνωτ., σελ. 70 καΐ 101. 
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καταδίκη του Άπολλιναρισμοΰ10, άλλα παρά την νίκη ν της 'Ορθοδοξίας το 
Άντιοχειανόν Σχίσμα συνεχίσθη, διότι ή Ρώμη άνεγνώρισεν ατυχώς ώς 
άρχιεπίσκοπον 'Αντιοχείας τον Παυλΐνον, ήγούμενον μιας ομάδος 'Ορθο

δόξων11. 'Ανήκει εις τα παράδοξα της ιστορίας δτι το έτος 379, οτε ό Μ. Βα

σίλειος ειχεν εκλείψει, ήξιοποιήθη το έργον του. Νεώτερος παρηκολούθησεν εν 
Κωνσταντινουπόλει την Σύνοδον των 'Ομοίων υποστηριζόμενων τότε υπό 
του Κωνσταντίου, συνέγραψε τρία βιβλία κατά του Εύνομίου, μητροπολίτου 
Κυζίκου, ήγέτου των άκρων άρειανών 'Ανόμοιων, ένφ βραδύτερον, το 375, το 
σπουδαΐον έργον περί του 'Αγίου Πνεύματος, άφιερωμένον εις τον διαπρεπή 
φίλον του Άμφιλόχιον 'Ικονίου, γενόμενον έπίσκοπον το 373, τη προτροπή 
του Μ. Βασιλείου. 

Ή σημασία του θεολογικού έργου του Μ. Βασιλείου έγκειται οχι 
μόνον εις την προπαρασκευήν της οριστικής διαμορφώσεως του Τριαδικού και 
του Χριστολογικοϋ Δόγματος, όπως τελικώς διετυπώθη το 381 (θεότης του 
'Αγίου Πνεύματος) κατά του Άπολλιναρίου: πληρότης τοϋ ανθρωπίνου και 
διάκρισις, οχ ι χωρισμός άλλ' ένότης εν τω εν ι προσώπω εν μια ύποστάσει, 
όπως διετυπώθη τελικώς εις την Δ' Οΐκουμενικήν Σύνοδον εν Χάλκη δό ν ι το 
451, άλλα και διότι ή «μία ουσία εν τρισίν ύποστάσεσιν ή προσώποις» απε

τέλεσε την βάσιν της οριστικής διατυπώσεως της 'Ανατολικής ή ορθότερον 
Καθολικής 'Ορθοδόξου Θεολογίας. 

Ή Οικουμενική 'Εκκλησιαστική Πολιτική τοϋ Μ. Βασιλείου και ή 
προπαρασκευή της Β' Οικουμενικής Συνόδου, εν Κωνσταντινουπόλει το 381. 

1. Τό εν προκειμένω έργον του Μ. Βασιλείου αξιολογείται ιδιαζόντως 
εις τάς Γενικάς Έκκλησιαστικάς 'Ιστορίας, ήδη άπό τής εποχής τοϋ H a n s 
Lie tzmann, διότι ή άνάγνωσις τών επιστολών του έδωκε σχετικώς πλήρη ει

κόνα του οικουμενικού του πνεύματος οχι απλώς ώς διδασκάλου τής ορθοδό

ξου θεολογίας τής αρχαίας Καθολικής 'Εκκλησίας άλλα και ώς προτύπου 
ήγέτου αυτής, ανωτέρου τών συγχρόνων αύτοΰ Μ. 'Αθανασίου, Δαμάσου 
Ρώμης και 'Αμβροσίου. 

10. ΕΤχον διορισθή τότε άπό αδίστακτους φιλαρειανούς, μεταξύ τών οποίων καί 6 
Εΰσέβιος Σεβάστειας εις Καππαδοκίαν καί Άρμενίαν, ψευδεπίσκοποι είς θέσεις θανόντων ή 
διωχθέντων (πρβλ. Π. Χ ρ ή σ τ ο υ , Βασιλείου Καισαρείας τοϋ Μεγάλου "Απαντα τα 
έργα, τ. 1, σελ. 301). Οί άνθρωποι αυτοί είχον εκθρονίσει τον άδελφόν του, τον διάσημον 
Γρηγόριον Νύσσης τής Καππαδοκίας. Ό Μ. Βασίλειος δίδει λεπτομέρειας. 

11. Πρβλ. Ι. R a t z i n g e r, Dienst an der Einheit, Συλλογική πραγματεία δια 
«τδ λειτούργημα τοϋ Πέτρου» (Petrusamt), 1978, σελ. 67. 
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2. Έπεζήτησε με έπιμονήν και θεληματικότητα αντιστρόφως άνάλογον 
προς την σωματικήν αύτοΰ άδυναμίαν την θεολογικήν ενότητα και όμοψυχίαν 
των ορθοδόξων επισκόπων 'Ανατολής και Δύσεως. Ή ορθοδοξία του Δόγμα

τος εις τα θέματα: Τριάς, Χριστολογία και Σωτηρία του 'Ανθρώπου, δια της 
πραγματικής ενανθρωπήσεως, άπετέλουν τον πυρήνα τής ένότητος πίστεως τής 
Καθολικής 'Εκκλησίας, αλλ' έχρειάζετο σαφήνεια εις την έρμηνείαν και δια

τύπωσιν των ορών, περί των οποίων έγένετο λόγος ανωτέρω. 
3. Κατά την έποχήν ταύτην ανέκυψε το ζήτημα δτι το Σύμβολον τής 

Νικαίας ειχεν ανάγκην συμπληρώσεως και ορθής ερμηνείας των θεολογικών 
θέσεων, ή οποία έγένετο υπό των ανωτέρω μνημονευθέντων μεγάλων θεολόγων, 
με τελευταϊον τής σειράς τον Κύριλλον τής 'Αλεξανδρείας (f444). Δεν θα κατα

γίνω ιδιαιτέρως με το θέμα τοϋτο, άλλα θα σημειώσω μόνον δτι δια να φθάσω

μεν εις την λύσιν του Χρ ιστολογικού έπρεπε να λυθή το θέμα περί τοϋ 'Αγίου 
Πνεύματος. Ό Μ. Βασίλειος έπεζήτει δια το θέμα τής ομοφωνίας των 'Ορθο

δόξων δχι μόνον δια συγγραφών άλλα και πλούσιας αλληλογραφίας και απε

σταλμένων, την βοήθειαν τής Δύσεως, άφοΰ βεβαίως θα έγίνετο δεκτή ή τρο

ποποίησις τοϋ Συμβόλου τής Πίστεως τής Νικαίας. Ή τροποποίησις αυτή θα 
Ιδιδεν εις το εν λόγω Σύμβολον τοιαύτην εν τή συντομία τ ε λ ε ι ό τ η τ α 
και π λ η ρ ό τ η τ α, ώστε να επικράτηση άπό των μέσων του 5ου αιώνος και 
να αναγιγνώσκεται εις την Έκκλησίαν. Παν ο,τι περιελήφθη εις αυτό ειχεν 
απλώς ανάγκην ερμηνείας γενομένης δια τών δρων τών επομένων Οικουμε

νικών Συνόδων, αί όποϊαι εστράφησαν κατά τής μονομέρειας και άντιιστο

ρικότητος υφισταμένης εις τάς αιρέσεις. Δια τοϋτο παρέμεινε το εν λόγω 
Σύμβολον άναλλο'ιωτον κατά τάς έπομένας πέντε Οίκουμενικάς Συνόδους και 
μέχρι τής σήμερον. 

Το Σύμβολον τοϋτο στηριζόμενον έπί τής Άποκαλύψεως τής 'Αγίας 
Γραφής και τής 'Ιεράς Παραδόσεως, 'Αποστολικής και 'Εκκλησιαστικής, 
είναι το κείμενον τής Καθολικής 'Εκκλησίας τής 'Ηνωμένης μέχρι τοϋ Σχί

σματος. Τοϋ έλληνικοΰ πνεύματος ή πλαστικότης με την δύναμιν τής ιστορι

κής συνειδήσεως τής 'Εκκλησίας τοϋ Χρίστου, ή όποια παρουσιάζεται ιδία 
ε'ις τον Μ. Βασίλειον, έδωκε κλασσικήν εκφρασιν εις την όρθόδοξον πίστιν 
τής αρχαίας Καθολικής 'Εκκλησίας, ως έξεφράσθη εις το Τριαδικόν Δόγμα. 
Τό Δόγμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά διατύπωσις τοϋ κηρύγματος τοϋ άπο

στολικοΰ και τής εικόνος τής προσωπικότητας τοϋ Κυρίου, ως θεανθρώπου, 
ως εμφανίζεται ούτος έν τή Καινή Διαθήκη. Ή όλοκλήρωσις τής διδασκαλίας 
τής Νικαίας με πρωταγωνιστήν θεολόγον τόν Μ. Άθανάσιον συνετελέσθη μέ 
τό έργον τών τριών Καππαδοκών. 

4. Έξήρον άλλοτε ε'ις τόν χαρακτηρισμόν τοϋ Μ. Βασιλείου τό πρα

γματικώς βαρυσήμαντον γεγονός, καθ' δ ό Μέγας ούτος 'Επίσκοπος υπήρξε 
πρότυπον οικουμενικού έκκλησιαστικοΰ ήγέτου. Δράσας εις κρίσιμον έπο
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χήν δια την Έκκλησίαν και τήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν διεδραμάτισε 
σπουδαϊον πρόσωπον, διότι ήγεϊτο της πρώτης επαρχίας της Καππαδοκίας, 
με πρωτεύουσαν τήν Καισάρειαν, και ήρχισε να επιδρά πριν ή γίνη επίσκοπος, 
ώς πρεσβύτερος συνεργάτης του μητροπολίτου Εύσεβίου, δν διεδέχθη κατά το 
370 μ.Χ., αλλ' έζησε δυστυχώς μόνον 9 περίπου έτη. *Ητο βεβαίως ή εποχή 
της αναδείξεως του θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως ώς δευτέρου θρόνου της 
Οικουμένης, άλλα δεν ήδύνατο να συντελεσθή ή κανονική άναγνώρισις ένεκα 
του ρόλου τον όποιον διεδραμάτιζον οι Άρειανοΐ 'Αρχιεπίσκοποι Κωνσταν

τινουπόλεως. Ό Μ. Βασίλειος ήτο όχι απλώς ό ουσιαστικός "Εξαρχος του 
Πόντου, άλλα και δ ηγέτης των επισκόπων της 'Ανατολής, προηγούμενος 
του Κωνσταντινουπόλεως και ευρισκόμενος σχεδόν εις τήν παράλληλον της 
'Αλεξανδρείας, ή οποία άπετέλει εισέτι τον δεύτερον μετά τήν Ρώμην Οίκου

μενικόν Έκκλησιαστικόν θρόνον. Δύναται να λεχθή άνευ υπερβολής, δτι έπι 
τών ημερών του Μ. Βασιλείου ή ένότης τών 'Ορθοδόξων έστηρίζετο είς τον 
Μητροπολίτην και "Εξαρχον του Πόντου Βασίλειον και τον έξόριστον Μελε

τών 'Αντιοχείας, ό όποιος ήτο το πρόσωπον εις το όποιον ημπορούσε να στη

ριχθή ή 'Ανατολή και ή Δύσις. Ό θεολογικός καθοδηγητής Βασίλειος είχε 
μεταξύ άλλων τέσσαρα χαρίσματα: (α) τήν "ικανότητα της ορθής εκτιμήσεως 
τής καταστάσεως τών 'Εκκλησιών της 'Ανατολής και τής Δύσεως, πράγμα 
πού ερμηνεύει επαρκώς διατί έξετίμα και έστήριζε τον Μελέτιον (β) το θάρ

ρος και τήν ικανότητα τής ορθής εκτιμήσεως και τών 'ικανοτήτων τών άλλων 
και τό κΰρος να προβάλλη τήν Άποστολικήν Παραδοσιακήν Άλήθειαν επί τοϋ 
Τριαδικού και να προτείνη πρακτικά μέτρα προς στήριξιν τής 'Ορθοδόξου Πί

στεως τής Καθολικής 'Εκκλησίας τοϋ Συμβόλου τής Νικαίας ενώπιον τής 
άρειανιζούσης αυτοκρατορικής εξουσίας" (γ) προέβαλε τήν ανάγκην και έδωκε 
τήν όρθήν αΐτιολογίαν τών προσθηκών πού έπρεπε να γίνουν είς τό Σύμβολον 
τής Νικαίας δια τής συμπληρώσεως τών εκφράσεων —αύται έγένοντο είς όλην 
τήν εκτασιν τοϋ Συμβόλου— κυρίως όμως τοϋ τέλους ώς προς τήν διδασκα

λίαν τοϋ 'Αγίου Πνεύματος· και (δ) έδειξε και είργάσθη δια τήν ενότητα 
πασών τών ορθοδόξων δυνάμεων 'Ανατολής και Δύσεως δια τοϋ λόγου, τών 
επιστολών και τών συγγραφών, ώστε να προπαρασκευασθή επιτυχώς ή Μεγάλη 
Σύνοδος, δια τήν οποίαν ό χρόνος ακόμη δεν ήτο κατάλληλος, εφ' όσον ή πολι

τική εξουσία εύρίσκετο είς χείρας τοϋ άρειανίζοντος Ούάλεντος. Ή ένίσχυ

σις τοϋ εκκλησιαστικού φρονήματος και ή άπόκτησις καθαρότητας τής θεο

λογικής συνειδήσεως δια τήν διατύπωσιν τής 'Αληθείας άπετέλει προϋπό

θεσιν άπαραίτητον, όπως απαραίτητος ήτο και ή απαράμιλλος ύπεράσπισις 
αυτής έναντι τοϋ Ούάλεντος. Ή 'Εκκλησία εΐχεν ανάγκην μεγάλου Οεληματικοΰ 
ήγέτου. Ό ασθενικός Βασίλειος έδείχθη ισχυρότερος τών ισχυρών τής ημέρας 
και δια τοΰτο απέβη παράγων τής 'Ιστορίας κατά τήν ζ' δεκαετηρίδα τοϋ Δ' 
αιώνος. Ό αιών ούτος έχει πέντε μεγάλους ήγέτας, τόν Μ· Κωνσταντϊνον, τον 
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Μ. Άθανάσιον, τόν Μ. Βασίλειον και τον Μ. Θεοδόσιον. Δια του Μ. Βασι

λείου χαΐ τοϋ μεγάλου Οντως Μελετίου επετεύχθη τελικώς ή ομοψυχία %α| 
συνεργασία των 'Ορθοδόξων, Οταν 6 Μ. Βασίλειος απέθανε τό τέλος 378, 6 8ε 
Μελέτιος εκλήθη εις Κωνσταντινούπολιν κατά την σύγκλησιν της Β' Οίκουμε

νικής Συνόδου, ώς Πρόεδρος αυτής. Βεβαίως η Σύνοδος αΰτη άνεγνωρίσθη ως 
Οικουμενική ύπό των επομένων Συνόδων, άλλ' έναρξιν της αναγνωρίσεως άπε

τέλεσεν ή έν Κωνσταντινουπόλει τό 382 συνελθοϋσα Σύνοδος, βεβαίως τοπική. 
Άλλα δια να επιτελέσει τό έργον της ή Σύνοδος αυτή έπρεπε νά προηγηθη τό 
θεολογικόν έργον των μεγάλων Καππαδοκών Πατέρων περί τοϋ Τριαδικού 
Δόγματος και ή καταπολέμησις των Πνευματομάχων. Ή οικουμενική δρα

στηριότης Ομως τοϋ Μ. Βασιλείου, ή όποια άπέβλεπεν εις τήν ενότητα των 
'Ορθοδόξων της Καθολικής 'Εκκλησίας 'Ανατολής και Δύσεως, εΐχεν ανάγκην 
της ενισχύσεως ενός μεγάλου επισκόπου, τοϋ Μελετίου 'Αντιοχείας, ό όποιος 
στραφείς προς τήν Όρθοδοξίαν απετέλεσε στήριγμα δια τόν Βασίλειον και, 
όταν αυτός Απέθανε, διά τόν Μ. Θεοδόσιον, ό όποιος έξετίμα μεγάλως τόν Με

λέτιον 'Αντιοχείας. Τό μέγα πλήθος των επιστολών, τάς όποιας απηύθυνε 
πρώτον προς τόν Μ. Άθανάσιον, έπειτα δέ προς τόν Μελέτιον καΐ τόν έξαί

ρετόν του φίλον Ευσέβιον Σαμοσάτων, έτι δέ και τόν διαπρεπή θεολόγον 
Άμφιλόχιον 'Ικονίου, μαρτυρούν περί της εξαίρετου οικουμενικής δραστηριό

τητος τοϋ Βασιλείου, ό όποιος Οχι μόνον προητοίμασε τήν Θεολογίαν περί 
Τριάδος και 'Αγίου Πνεύματος, μέ τήν έξαίρετον συμβολήν τοϋ Γρηγορίου 
τοϋ Θεολόγου και τοϋ αδελφού του Γρηγορίου τοϋ Νύσσης, άλλα και δι' απε

σταλμένων έπεζήτει τήν σύμπραξιν των δυτικών 'Ορθοδόξων, μάλιστα άφ' ότου 
τόν θρόνον των Μεδιολάνων κατέλαβεν ό διαπρεπής 'Αμβρόσιος, διαδεχθείς τόν 
άρειανίζοντα Αύξέντιον. Μέγα έμπόδιον όμως εις τήν πλήρη ενότητα της 'Α

νατολής άπετέλει τό γεγονός ότι ό Μ. 'Αθανάσιος επηρεαζόμενος άπό τήν Δύσιν 
και άπό τίνα προσωπικήν δυσαρέσκειαν δεν έδέχετο να λυθή ορθώς τό Άντιο

χειανόν Σχίσμα δια της συνενώσεως πάντων υπό τόν Μελέτιον. Αϊ έπιστολαί 
61, 66, 67 και 69 τών πρώτων ετών της αρχιερατείας τοϋ Βασιλείου προς τόν 
Μ. Άθανάσιον μαρτυρούν ότι δεν ήτο δυνατόν να κίνηση τόν Μ. Άθανάσιον 
προς τήν όρθήν κατεύθυνσιν. Απεδείχθη δε ότι τό δίκαιον τό εΐχεν ό Βασί

λειος, ό όποιος ήτο πραγματικός Οικουμενικός 'Εκκλησιαστικός ηγέτης. 

Δ' 

Ή συμπλήρωσις τοϋ Συμβόλου της Πίστεως. 

Ή ορθή συμπλήρωσις και διατύπωσις τοϋ Συμβόλου της Πίστεως τής 
Νικαίας άπετέλει καίριον πρόβλημα μετά τήν έμφάνισιν τών Πνευματομά

χων. Ή άναθεώρησις δέτοϋ Συμβόλου και ήσυμπλήρωσιςαΰτοϋ, ή γενομένη 
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εις το Σύμβολον τής Κωνσταντινουπόλεως, έπρεπε να περιλάβη και ενίσχυση 
όλόκληρον το κείμενο·* του Συμβόλου της Νικαίας, ώστε να ύπαρξη πληρότης. 
Έν προκειμένω πρέπει να μνημονεύσω δτι περί του θέματος τούτου ικανά 
εγραψεν εις είδικήν πραγματείαν ό αείμνηστος διδάσκαλος μου και προκάτο

χος μου έν τη Τακτική Έδρα της Γεν. Έκκλ. 'Ιστορίας έν τω Πανεπιστημίω 
'Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών (φ1938). 
Ή συμπλήρωσις του Συμβόλου έπρεπε να ώριμάση δια του έργου τών μεγά

λων Καππαδοκών και ιδία του Βασιλείου, ό όποιος είχε το προνόμιον να τυγ

χάνη σεβασμού και από αυτήν την άρειανίζουσαν πολιτικήν έξουσίαν του αυ

τοκράτορας Ούάλεντος. Έπετέλεσε το έ'ργον έν τω μέσω σκληρού αγώνος και 
τούτο είναι θαυμαστόν. 'Ελέχθη ότι υπερβάλλει τα πράγματα ώς προς την 
κατάστασιν τών 'Εκκλησιών της 'Ανατολής, όταν γράφη μάλιστα εις τους 
Δυτικούς 'Επισκόπους. Δεν νομίζω όμως ότι ή κρίσις αύτη είναι ορθή, διότι ό 
ασθενικός και πολλάκις ένεκα της ασθενείας καθηλωμένος εις τήν κλίνην 
'Ιεράρχης, βλέπων και ζών εντόνως τό δράμα τών 'Εκκλησιών της 'Ανατολής 
και μάλιστα ύπό τον αυτοκράτορα Ούάλεντα, ό όποιος έπεσε πολέμων τους 
Γότθους (έν Άδριανουπόλει, 378), ήτο ικανός να βλέπη τα πράγματα όπως 
ήσαν. 'Ησθάνετο βαθεΐαν άνησυχίαν, διότι αυτή ή Κωνσταντινούπολις εύρί

σκετο ύπό τό πέλμα τών Άρειανών, ή 'Αντιόχεια κατετρύχετο ύπό τού Σχί

σματος, ή δε 'Αλεξάνδρεια ούτε ύπό τον Άθανάσιον, ούτε ( από τού 373) ύπό τον 
διάδοχόν του Πέτρον, ούτε ή Ρώμη ύπό τον Δάμασον κατενόουν τήν ορθότητα 
της εκκλησιαστικής πολιτικής τού Μ. Βασιλείου, καθ' δν χρόνον άρειανόφρονες 
επίσκοποι12 κατεϊχον παλλάς έδρας, μόνον δε τα 'Ιεροσόλυμα, μη αποτελούντα 
εισέτι Πατριαρχεϊον, εϊχον ορθοδόξους επισκόπους, μεταξύ τών οποίων διε

κρίνετο ώς εξέχουσα προσωπικότης ό Κύριλλος (348386). 'Τπήγοντο δε 
τότε τα 'Ιεροσόλυμα εις τήν μητρόπολιν Καισαρείας τής Παλαιστίνης με 
άρειανίζοντας επισκόπους τον Εύσέβιον και τον Άκάκιον. Καταπολεμών ό 
Μ. Βασίλειος τότε τους Άρειανούς και τους Πνευματομάχους άντιμετώπιζεν 
ήδη και τους Άπολλιναριστάς, ό αρχηγός τών όποιων θέτων κατ' ούσίαν τό 
Χριστολογικόν πρόβλημα άφηνε τήν ανθρωπότητα τού Κυρίου, ήτοι τήν τε

λείαν άνθρωπίνην φύσιν Αυτού, εις τήν σκιάν. Άντιμετωπίζων δε και τους άντι

τριαδικούς Σαβελλιανούς τού Γ' αιώνος, τήν εχθρότητα τού Κράτους, τό 
όποιον έδημιούργησε δευτέραν έπαρχίαν εις τήν Καππαδοκίαν, με τον σκοπόν 
να μείωση τήν πολιτικήν και έκκλησιαστικήν ίσχύν και έπιρροήν, ήτο υποχρεω

μένος να άναπτύσση άμυντικήν και έπιθετικήν δράσιν και διπλωματίαν, δια να 
ενίσχυση τήν Όρθοδοξίαν ώς ό κατ' ούσίαν πρώτος τής 'Ανατολής, πρό τής 

12. "18ε καταλόγους ει; Π. Κ. Χ ρ ή σ τ ο υ , Ό Μέγας Βασίλειος, Θεσσαλονίκη 
1978, σελ. 337339, 
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αναδείξεως του Κωνσταντινουπόλεως13, καθ' δν χρόνον ή 'Αλεξάνδρεια ένεκα 
της κακής πολιτικής δεν διεδραμάτιζε, μάλιστα μετά τον θάνατον του Μ. 'Α

θανασίου, το πρόσωπον του πρώτου της 'Ανατολής. 

Δύο σημεία πρέπει εις την παροΰσαν συνάφειαν να εξάρω: α) την 
ανάγκην της συμπληρώσεως του Συμβόλου της Πίστεως της Νικαίας, γεγο

νός σημαντικόν, περί του οποίου έγένετο λόγος ανωτέρω, και την άναγκαίαν αί

τιολογίαν της συμπληρώσεως, απολύτως άπαραίτητον δια την δημοσίαν 
έκκλησιαστικήν γνώμην, καί, 

β) Ποίαν γνώμην είχε περί της υποχρεώσεως των Δυτικών ορθο

δόξων επισκόπων με επί κεφαλής τον κορυφαϊον της Δύσεως Δάμασον, συν

δεόμενον προς την Άλεξάνδρειαν. 
Δια το πρώτον θέμα πολύτιμος είναι ή επιστολή 159'" του έτους 

373. Ή επιστολή άπευθύνετο προς τίνα ευσεβή χριστιανόν Εύπατέριον (καί 
την θυγατέρα του), έρωτήσαντος περί τής θέσεως του Πνεύματος εν τή Τριά

δι. Ό Βασίλειος γράφει, δτι χαίρει δια το ερώτημα καί παρατηρεί δτι έχει 
προτιμηθή «ή των εν Νικαία συνελθόντων Πατέρων πίστις πασών των ύστερον 
έφευρεθεισών», διότι εν αύτη «ομολογείται ό ΐ ίός τω Πατρί καί τής αυτής 
υπάρχων φύσεως, ής ό γεννήσας. Φώς γαρ εκ φωτός καί Θεόν άληθινόν εκ Θεού 
καί αγαθόν εξ αγαθού καί τα τοιαύτα πάντα υπό τε τών αγίων εκείνων ώμολο

γήθη καί ύφ' ημών νυν», πού εύχόμεθα ν' άκολουθήσωμεν τα ΐχνη εκείνων. 
'Επειδή όμως —συνεχίζει— το ζήτημα πού ανέκυψε τώρα άπό τους πάντοτε 
έπιθυμοϋντας να εισαγάγουν κάποιαν καινοτομίαν, ν.α π α ρ α σ ι ω π η θ ή 
καί ν α π α ρ α λ ε ι φ θ ή άπό τους παλαιούς (δχι εννοείται Επισκόπους), 
διότι ήτο άναμφισβήτητον, εννοεί το περί 'Αγίου Πνεύματος, π ρ ο σ θ έ 

τ ε ι « τ ο ν π ε ρ ί τ ο ύ τ ο υ λόγον», συμφώνως «τή τής Γραφής έννοια, 
δτι ως βαπτιζόμεθα ούτω καί πιστεύομεν, ως πιστεύομεν ούτω καί δοξολο

γοΰμεν». Αίτιολογών περαιτέρω την γνώμην του περί τής αναγκαίας προσθή

κης, προσθέτει τα έξης αξιοσημείωτα: Επειδή εδόθη παρά του Σωτήρος τα 
Βάπτισμα «εις το δνοματοϋ Πατρός καί του Υιού καί του 'Αγίου Πνεύματος», 
δίδομεν όμολογίαν πίστεως συνεπή προς τό Βάπτισμα, συνεπή προς την δοξο

λογίαν, προς τήν πίστιν συνδοξολογοϋντες με τον Πατέρα καί τον Τίόν καί τό 
Άγιον Πνεύμα, διότι είμεθα πεπεισμένοι δτι τούτο δεν είναι ξένον προς τήν 
θείαν πίστιν. "Αλλως τε τό άποξενωμένον κατά τήν φύσιν δεν θα μετείχε τών 

13. ΙΙρβλ. το έργον Π α ρ θ ε ν ί ο υ Κ. II ο λ ά κ η, Ίστορικαϊ προϋποθέσεις τοϋ 
Πρωτείου τοϋ 'Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Θεολογία 23 (1952)—25 (1959). Και 
άνάτυπον. 

14. ΒΕΠΒΣ, τ . 55, σελ. 181 έξ., καί παρά Π. Χ ρ ή σ τ ο υ , Βασιλείου Καισαρείας 
τοϋ Μεγάλου "Απαντα τα έργα, τ . 3, σελ. 504 έξ. 
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ιδίων τιμών. Εκείνους δε πού λέγουν δτι το Πνεύμα το "Αγιον εϊναι κτίσμα 
τους λυπούμεθα ώς ύποπεσόντας εις την άσυγχώρητον βλασφημίαν (Μάρκου 
3,29 και Ματθαίου 12,3132), διότι το δτι διαφέρει ή φύσις της θεότητος δεν 
χρειάζεται κανένα επιχείρημα, δι' εκείνους οί όποιοι εϊναι έστω και ολίγον 
εξοικειωμένοι με τάς Γραφάς· άφοΰ ή μεν κτίσις δουλεύει, το δε Πνεύμα ελευ

θερώνει* ή κτίσις χρειάζεται ζωήν, το δε Πνεύμα εϊναι πού ζωοποιεΐ" ή κτίσις 
χρειάζεται διδασκαλίαν, το Πνεύμα εϊναι το διδάσκον ή κτίσις αγιάζεται, το 
δε Πνεύμα εϊναι το άγιάζον. Ά ν και αναφέρεις αγγέλους, αρχαγγέλους, δλας 
τάς ύπερκοσμίους δυνάμεις, αύται λαμβάνουν την άγιωσύνην των δια τοΰ Πνεύ

ματος. Χαρακτηριστική εϊναι ή φράσις τοΰ Μ. Βασιλείου, δτι το Πνεύμα έχει 
«φυσικήν την αγιότητα ού κατά χάριν λαβόν, άλλα συνουσιωμένην αύτω», ήτοι 
ανήκει εις την ούσίαν. "Οθεν ή προσηγορία τοΰ αγίου έχει άπονεμηθή εις 
αυτό. Εϊναι φύσει αγιον ώς ό Πατήρ και ό Τίός, δι' δ και δεν άνεχόμεθα τον 
διαχωρισμόν της 'Αγίας Τριάδος, ούτε τους ευκόλως συναριθμοΰντας αύτώ με 
τήν κτίσιν άποδεχόμεθα. Υποσχόμενος πληρεστέραν διδασκαλίαν εις μέλλου

σαν συνάντησιν, οτε και θα ώμίλει έκτενέστερον και θα άνήρει τάς αντιρ

ρήσεις, καταλήγει δτι θα επιβεβαίωση τήν ύγια διατύπωσιν. Πράγματι δε 
μετά δύο έτη, το 375, συνέταξε τήν εΐδικήν μελέτην περί τοΰ Αγίου Πνεύμα

τος, τήν οποίαν άφιέρωσεν εις τον διαπρεπή θεολόγον, έπίσκοπον 'Ικονίου 
Άμφιλόχιον, ένθα και ανέπτυξε τήν θεολογικήν και δοξολογικήν διατύπωσιν 
τήν «δια τοΰ ΤΊοΰ έν Ά γ ί ω Πνεύματι και τήν μετά τοΰ ΐ ί ο ΰ σύν τω Πνεύ

ματι τω Ά γ ί ω » εκθεσιν, τεθεμελιωμένην εις τήν Άγίαν Γραφήνκαί τήν Ίεράν 
Παράδοσιν. Τοιουτοτρόπως, εις το μέγα πλήθος των συμβόλων της εποχής 
πού περιέφεραν αϊ διάφοροι μερίδες τών Άρειανών, ό Βασίλειος άντέτασσε το 
Σύμβολον της Νικαίας και έπέμενεν επί τών αναγκαίων προσθηκών. Χωρίς 
να χρησιμοποίηση ευθέως τον δρον ομοούσιος και δια το "Αγιον Πνεύμα, έδί

δασκε κατ' ούσίαν τήν διδασκαλίαν ταύτην (κατά Εύνομίου 3,4) με τάς εκ

φράσεις «το θείον τής φύσεως» (3,5) και «θεότης αυτού». "Ενεκα τούτου 
ήλέγχετο, ώς λέγει ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, πράγμα πού άπέκρουεν, ό 
φίλος του (επιστολή 48) , αποδίδων τήν προσεκτικήν διατύπωσιν εις τήν πρό

τασιν τοΰ Βασιλείου να μή προκαλέση τους Άρειανούς. Σημασίαν είχε κατά 
τον Γρηγόριον, εάν πράγματι έδέχετο τήν θεότητα τοΰ 'Αγίου Πνεύματος 
(λόγος 43, αριθ. 68) . Εις τήν προς τήν Έκκλησίαν τής 'Αντιοχείας έπιστολήν 
14015 λέγει: « Ώ ς προς δέ το αόριστον τής διδασκαλίας περί τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος πρέπει να γνωρίζετε δτι οί Πατέρες άπεσιώπησαν το δτι πρέπει 
να άναθεματίζωνται οί λέγοντες το Πνεύμα το "Αγιον εϊναι κτιστής και 
δουλικής φύσεως, διότι δεν εϊχον τότε άναφανή οί Πνευματομάχοι». Ούτω, 

15. ΒΕΠΕΣ, τ. 55, σελ. 167 έξ., και παρά Π. Χ ρ ή σ τ ο υ , Βασίλειου...έργα, .. 
1, σελ. 334 έξ. 
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λοιπόν, άποκτώμεν σαφήνειαν ώς προς την θέσιν του Μ. Βασιλείου δια την 
φύσιν του τρίτου προσώπου της 'Αγίας Τριάδος και τοϋ ομοουσίου Αυτής. 
Υπάρχουν πολλά χωρία εις τάς έπιστολάς δια τον επιθυμούντα να έκθεση 
λεπτομέρειας επί τοϋ θέματος, ώς και εις το σύγγραμμα του. Ό Γρηγόριος 
ό Ναζιανζηνός διετύπωσε την σχετικήν διδασκαλίαν με την φράσιν «"Αγιον 
Πνεύμα και Θεός». 

Εις την σύγχυσιν, λοιπόν, πού έπεκράτει οί τρεις Καππαδόκαι με τον 
Βασίλειον, ώς Οΐκουμενικόν διδάσκαλον, καθώριζον την γραμμήν πλεύσεως 
τών 'Ορθοδόξων, και με το κϋρος του ό Βασίλειος ήδύνατο να διακήρυξη την 
ανάγκην συμπληρώσεως της διατυπώσεως, πλήρους διατυπώσεως εις το τέλος 
τοϋ Συμβόλου της Νικαίας, όπως και την διδασκαλίαν της 'Εκκλησίας, ενι

σχύουν και τάς περί Τριάδος διατυπώσεις της Νικαίας. Ή καιρία διατύ

πωσις περί της Θεότητος: «μία ουσία έν τρισίν ύποστάσεσιν ή προσώποις» 
παρεσκευάσθη κατά την έποχήν ταύτην, δια να γίνη οριστική διδασκαλία της 
'Ορθοδοξίας της 'Αρχαίας Καθολικής 'Εκκλησίας. 

Ε' 

Ai εκκλήσεις προς τους Δυτικούς 'Ορθοδόξους. 

Σπουδαΐον ση μείον δι' ήμας σήμερον είναι το να έξετάσωμεν τα κύρια 
επιχειρήματα τοϋ έργου τοϋ Μ. Βασιλείου, επικαλουμένου την βοήθειαν και 
συνεργασίαν και ελευσιν εις την Άνατολήν τών 'Ορθοδόξων Δυτικών 'Επι

σκόπων, δια να αντιληφθούν το δράμα τών Εκκλησιών της 'Ανατολής, σπα

ρασσόμενων άπο τάς αιρέσεις, δεδομένου οτι αύται έπεβάλλοντο δια της πολι

τικής δυνάμεως, εφ' όσον έξεδίωκον τους 'Ορθοδόξους 'Επισκόπους δια συκο

φαντιών και ραδιουργιών και έπετύγχανον να διορίζωνται Άρειανόφρονες. 
α) Σειρά επιστολών απευθύνεται προς τον κορυφαϊον τής Δύσεως, ουχί 

όνομαστί, άλλα προς τους 'Ιταλούς και Γάλλους και έν γένει τους Δυτι

κούς, άπο τους όποιους έζητεϊτο οχι απλώς ή συμπάθεια, διότι σχετικώς 
εΐρήνευον16, άφοϋ εκεί οί Άρειανοί ήσαν ολίγοι, άλλα και ή συμπαράστα

σις. Αϊ ΰπ' αριθ. 70, 90, 91, 242, 243 χαί 263 έπιστολαί άφοροϋν εΕς τ6 
ήμέτερον θέμα. Ή προς τον Άμβρόσιον Μεδιολάνων το 375 (αριθμ. επιστολής 
197) άφορα εις την διευκόλυνσιν τής αποστολής τής Εκκλησίας Μεδιολάνων, 
ίνα παραλαβή τα λείψανα τοϋ έν εξορία αποθανόντος το 374 Μεδιολάνων Διο

νυσίου. Άπο τους Δυτικούς έζήτει έπέμβασιν και συνεργασίαν μετά τών 'Ορ

θοδόξων τής Ανατολής, δια την στήριξιν τής 'Ορθοδοξίας, δια συναντήσεων 
και δή συνοδικών. 

16. Πρβλ. Π. Χρήστου , Βασιλείου... έργα, τ. 2, ash. 9. 
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β) Ή πρώτη επιστολή, ή 70ή, γραφεΐσα το φθινόπωρον του 371, ήτοι 
εν έτος μετά τήν άνοδον εις τον μητροπολιτικών θρόνον Καισαρείας του Βασι

λείου, έ'χει τήν χαρακτηριστικήν έπιγραφήν «άνεπίγραφος περί Συνόδου». 
Ή επιστολή θεωρείται ως απευθυνόμενη προς τον Ρώμης Δάμασαν, τον 
όποιον εις τήν προς τον Σαμοσάτων Εύσέβιον 239ην έπιστολήν τοϋ έτους 376 
ονομάζει κορυφαϊον της Δύσεως. Ό Βασίλειος ζητεί βοήθειαν σοβαράν, ή 
οποία έπρεπε να έχη τήν μορφή ν επισκέψεως απεσταλμένων της Δύσεως προς 
ερευναν των συνθηκών της ζωής των 'Ορθοδόξων, άνανέωσιν των αρχαίων πά

τερ ικών δεσμών 'Ανατολής και Δύσεως και τής παλαιάς αγάπης δι' επανα

φοράς τής ειρήνης, εφ' όσον αϊ Έκκλησίαι τής 'Ανατολής έκλυδωνίζοντο άπα 
τήν τρομεράν τρικυμίαν πού εΐχε προκαλέσει ή διασπορά τής α'ιρέσεως τοϋ 
'Αρείου υποστηριζόμενη υπό τοϋ Ούάλεντος. Εις τήν Δύσιν ήτο ως Αύγουστος 
ό ορθόδοξος Βαλεντινιανός ό Α' (364375). "Επρεπεν οι Δυτικοί να κατα

στήσουν εις εαυτούς φανεράν τήν αίτίαν τής ακαταστασίας τής 'Ανατολής και 
να γνωρίσουν επακριβώς ποίοι ήσαν οι 'Ορθόδοξοι εν 'Ανατολή προς τους 
όποιους ήδύναντο να έχουν «κοινωνίαν»· ήννόει τής θείας Ευχαριστίας. Δεν 
έζήτει τίποτε νέον, αλλ' έπάνοδον εις τήν άρχαίαν παράδοσιν τής 'Ορθοδοξίας 
και τήν φιλανθρωπίαν τοϋ Διονυσίου τοϋ Ρώμης, ό όποιος έκοινώνει τότε, τήν 
έποχήν τοϋ Γ' αιώνος, με τήν Μητρόπολιν Καισαρείας17. Ό Βασίλειος 
ένόμιζεν, ότι ήτο ή εσχάτη ώρα προσελεύσεως εις βοήθειαν και συναγερμοΰ 
των 'Ορθοδόξων 'Ανατολής και Δύσεως. Ούτος εΐχε ζητήσει ειδικώς τήν 
βοήθειαν τοϋ Μ. 'Αθανασίου, άκρως σεβαστού εις τήν Δύσιν18, δι' επιστο

λών, δια χειρός τοϋ διακόνου τοϋ «άνθρωπου τοϋ Θεοΰ» 'Αντιοχείας Μελετίου, 
τουτέστι τοϋ Δωροθέου, σταλείσας. Ή Δύσις δεν εδειξεν όμως τήν άρμόζου

σαν συναντίληψιν, διότι αντί σοβαρός αποστολής απέστειλε τον διάκονον 
Σαβϊνον, ενώ έχρειάζετο μεγαλυτέρου κύρους αντιπροσωπεία προς έξέτασιν 
των πραγμάτων τής 'Ανατολής. 

Ή Δύσις, λοιπόν, έφωδίασε τον άπεσταλμένον της με έπιστολήν άπό 
τήν Σύνοδον, τήν εν Ρώμη συγκροτηθεϊσαν εξ 24 'Επισκόπων, οι όποιοι κατε

δίκασαν τον Αύξέντιον Μεδιολάνων. Ό Σαβίνος μετέφερεν εις τήν Δύσιν νέας 
έπιστολάς τοϋ Βασιλείου προς τόν Δάμασον (έπ. 90ή) και άλλους ήγέτας και 
προς άλλους επισκόπους, οι όποιοι εΐχον άπευθυνθή προς αυτόν, όπως και ό 
Οόαλεριανός Άκυληΐας (έπ. 91η). Ή προ τοϋ Πάσχα τοϋ 372 άποσταλεΐσα 
επιστολή, ή 90ή, απευθυνόμενη προς τους άγιωτάτους 'Επισκόπους —εις τήν 
Δύσιν— έφθασε πολύ αργά, διότι ό Σαβίνος περιώδευσε τάς άνατολικάς 
περιοχάς, πράγματι δε φαίνεται ότι απευθύνεται προς τόν Δάμασον. Τοΰτο 
θεωρώ χαρακτηριστικόν, διότι σημαίνει, ότι ό Βασίλειος δεν ειχεν ιδιαιτέραν 

17. Β. Σ τ ε φ α ν ί 8 ο υ, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, 'Αθήναι 1959*, σελ. 89. Γ. 
Κ ο ν ι δ ά ρ η , Γενική 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Έ ν 'Αθήναις 19572, σελ. 206. 

18. Π. Χ ρ ή σ τ ο υ , Βασιλείου... έργα, τ. 2, σελ. 10. 
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έκτίμησιν προς την Δύσιν. Πάντως, εκφράζει την χαράν του, διότι τα δια του 
Μ. 'Αθανασίου άποσταλέντα γράμματα περιέχουσι μαρτυρίαν υγιούς πίστεως 
και ανεπηρέαστου ομονοίας, έτι δε και σύμπνοιας άπόδειξιν, ώστε οί ποιμένες 
αναδεικνύονται άκολουθοΰντες τα ί'χνη των Πατέρων και ποιμαίνοντες «τον 
λαόν του Κυρίου μετ' επιστήμης». Οί Δυτικοί 'Επίσκοποι επρεπεν οπωσδή

ποτε, μανθάνοντες τα συμβαίνοντα εν 'Ανατολή, να βοηθήσουν τους εις τα 
δεινά της εξορίας ζώντας, έπρεπε δε να αντιληφθούν τάς καταστροφάς τών 
'Εκκλησιών και τών ευκτήριων οΐκων, να συμπονέσουν τάς καταπεπονημένας 
Εκκλησίας, εφ' όσον δε υπάρχει μεταξύ τών 'Ορθοδόξων ή κοινωνία του Πνεύ

ματος και της αγάπης τοΰ Χριστού και της 'Αποστολικής Παραδόσεως, 
έπρεπε να συγκινηθούν άπό το γεγονός τής καταφρονήσεως τών Πατερικών 
Δογμάτων και τής 'Αποστολικής Παραδόσεως. "Οθεν προτρέπει να κινηθούν 
εις βοήθειαν με τον ζήλον τής ευσέβειας και με την παρρησίαν τής αληθείας 
προς οίκοδομήν τής γνήσιας διδασκαλίας κατά τοϋ 'Αρείου, διότι ή γνήσια 
διδασκαλία ομολογεί, δτι «ό Υιός» εΐναι. «ομοούσιος τω Πατρί», «και το Πνεύμα 
το "Αγιον όμοτίμως συναριθμεϊταίτε και συλλατρεύεται» προς τον Πατέρα και 
τον Τ'ιόν19. Και ή προς τον Ούαλεριανόν Έπίσκοπον 'Ιλλυριών, τουτέστι τής 
Άκυληΐας όρθόδοξον Ίεράρχην, ιθύνοντα Κέντρον 'Ορθοδόξου μορφώσεως 
και δραστηριότητος —ό διαπρεπής 'Ιερώνυμος παρ' αύτώ έμορφώθη— περιέ

χει ανάλογους προτροπάς προς άνανέωσιν τής πίστεως τής Νικαίας, δοξολογίαν 
τής Τριάδος και επικαλείται την βοήθειαν δια την Άνατολήν. Και εις την 
έπιστολήν ταύτην βλέπομεν την έλλειψιν πραγματικής στηρίξεως τής 'Ορθο

δοξίας εκ μέρους τών Δυτικών, συνεπεία και τής κακής πληροφορήσεως από 
την Άλεξάνδρειαν τής Ρώμης, ή όποια δεν είχε πραγματικήν έκτίμησιν τής 
καταστάσεως, ίδια τής 'Εκκλησίας τής 'Αντιοχείας, διότι και ό διάδοχος τοϋ 
Μ. 'Αθανασίου, ό 'Αλεξανδρείας Πέτρος, συνέχιζε τήν πολιτικήν τής αναγνω

ρίσεως τής μικρας μερίδος τών 'Ορθοδόξων και δεν άνεγνώριζε τον Μελέτιον, 
πράγμα πού άπεγοήτευε τον Μ. Βασίλειον. ΟΊ Δυτικοί μάλιστα τό 374 έστει

λαν τον πρεσβύτερον Εύάγριον —τον εν τή Δύσει διαμένοντα Άντιοχέα— 
με εν Σύμβολον, δια να τό υπογράψουν οί 'Ανατολικοί, χωρίς όμως καμμίαν 
μεταβολή ν. Τούτο έζητεϊτο δι' επιστολής άπό τον Βασίλειον, μετά τής προσ

θήκης περί αποστολής αντιπροσωπείας εις τήν Δύσιν δια σχετικήν συζήτησιν. 
Ό Βασίλειος ήρνήθη τήν άποδοχήν τών προτάσεων, τάς οποίας έθεώρησε 
προσβλητικάς. Ό Εύάγριος έλθών εις έπαφήν εις τήν Άντιόχειαν με τον 
Παυλΐνον είσηγήθη εις τήν Δύσιν τήν αναγνώρισαν τοϋ Παυλίνου, πραγμα 
πού έσήμαινε συνέχισιν τοϋ Άντιοχειανοΰ Σχίσματος. Μετά δέκα τρία έτη 
διεδέχθη ό Εύάγριος τον Παυλϊνον20. 

19. Αυτόθι, σελ. 18 εξ. 
20. Αυτόθι, σελ. 11. 
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Ό Βασίλειος, παρά την δοκιμασίαν, την οποίαν ύφίστατο, και τάς απο

γοητεύσεις, είχε την εμπνευσιν να γράψη εις τον στρατηγον Τερέντιον εις 
Άντιόχειαν, πού είχε αρχίσει να ύποστηρίζη τον Παυλϊνον, και ώργάνωσε νέαν 
άποστολήν εις την Δύσιν. Τον Δωρόθεον συνώδευσεν 6 Σανκτίσιμος, πρόσωπον 
κινούμενον μεταξύ 'Ανατολής και Δύσεως, δια να φέρη έπιστολάς εις τον Δά

μασον (242α) και τους 'Ιταλούς 'Επισκόπους, διότι ήτο ανάγκη να καμφθή 
το πείσμα των Δυτικών να μη αναγνωρίσουν ώς 'Αντιοχείας τον έξαίσιον Με

λέτιον, άλλα τον άντικανονικώς χειροτονηθέντα Παυλϊνον. Ό μέγας σκοπός 
του Μ. Βασιλείου ήτο Οχι απλώς ή συνένωσις άλλ' ό αληθής συναγερμός των 
χριστιανών επισκόπων 'Ανατολής και Δύσεως ύπερ τής Πίστεως της Νι

καίας, ώστε να καταστή δυνατή ή συγκρότησις Συνόδου. Αί ένθαρρυντικαί 
έπιστολαί τής Δύσεως δεν ήσαν επαρκείς, άφοΰ διηωνίζετο το Άντιοχειανόν 
Σχίσμα, έζητεϊτο δε ή διατύπωσις ομολογίας εκ μέρους εκείνων, τους οποίους 
ο'ι Δυτικοί, οί μή γνωρίζοντες τά πράγματα και τά πρόσωπα τής 'Ανατολής 
καλώς, έθεώρουν υπόπτους, δι' δ και έζήτουν γραπτήν όμολογίαν πίστεως. 
Ενταύθα πρέπει νά σημειώσωμεν, δτι εχομεν την αληθή περί των Δυτικών 
γνώμην του Μ. Βασιλείου, ό όποιος γράφων προς τον έξόριστον εις θ ράκη ν 
Εύσέβιον Σαμοσάτων, όχι μόνον περιγράφει την δεινή ν κατάστασιν τής 'Ορ

θοδοξίας εν 'Ανατολή, άλλα και επικρίνει ευθέως την άπροθυμίαν τής Δύσεως, 
νά παράσχη βοήθειαν (έπιστ. 239 )21. Ή επιστολή είναι βαρυσήμαντος, διότι 
απευθυνόμενη προς άγαπητόν πρόσωπον εκφράζει κατά τρόπον αληθώς ύπέ

ροχον τήν άκρως λυπηράν, δια την ούσίαν του Χριστιανισμού, ΐδέαν του 
περί τής Παπωσύνης, ή οποία δεν υπηρετεί τήν ενότητα τής Μιας, 'Αγίας, 
Καθολικής και 'Αποστολικής Εκκλησίας, άλλα τήν μεταμόρφωσιν τής εν 
τή Δύσει Καθολικής 'Εκκλησίας εις Ρωμαιοκαθολικήν, τουτέστιν εις έκκλη

σιαστικοπολιτικόν όργανισμόν, δίδοντα τήν έντύπωσιν προεκτάσεως εν τή 
'Εκκλησία τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τούτο βλέπομεν, ότι συνετελέσθη 
βραδέως, με σταθμούς, κατά τό τέλος του Σ Τ ' και αρχάς τοΰ Ζ ' αιώνος, ότε 
επί Γρηγορίου τοΰ Α' του Μεγάλου έδημιουργήθη ή παπική διπλωματία, το δε 
754 Ίδρύθη τό υποτελές εις τους Φράγκους παπικόν κράτος, το όποιον κατήρ

γήθη μόλις τό 1870 και άνεβίωσεν επί Μουσολίνι (1929) ώς «πόλις του 
Βατικανού». Ταύτα σημαίνουν μεταμόρφωσιν τής Εκκλησίας και άλλοίωσιν 
τής ουσίας τοΰ Χριστιανισμού και τής πνευματικότητος τής 'Εκκλησίας 
τοΰ Χρίστου. 

Έ δ ώ ευρίσκει ό Μ. Βασίλειος άφορμήν δια νά όμιλήση έπιγραμματικώς 
περί τής Δύσεως και νά έκφραση τήν άπορίαν του διά τήν εν τοις πράγμασι 
θέσιν τών 'Ορθοδόξων, έναντι τών όποιων ερριπτον χαριστικήν βολήν οί Δυτι

κοί, εννοώ τών ηρώων τής 'Ορθοδοξίας εξόριστων Μελετίου 'Αντιοχείας και 

21. "Ιδε μΕτάφρασιν αυτόθι, σε*. 300 έξ. 
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Εύσεβίου Σαμοσάτων, καίτοι ούτοι είχον έξορισθή άπο τον φιλαρειανόν ηγε

μόνα, εν τούτοις εθεωρούντο εν τή Δύσει παραδόξως ως Άρειανοι άπο τους 
άντιαρειανούς ορθοδόξους ίεράρχας της Δύσεως. Λέγει λοιπόν ό Μ. Βασίλειος 
επί τη ευκαιρία ταύτη: «Εις έμε έρχεται εις τον νουν να εί'πω το εν τη Ίλιάδι 
υπό του Διομήδους λεχθέν: 

' τω οντι γαρ θεραπευόμενα τα υπερήφανα ήθη εαυτών ύπεροπτικώτερα 
γίνεσθαι πέφυκεν'». « Έ ξ άλλου», προσθέτει, «εάν ό Κύριος μας εύσπλαγ

χνισθή, ποίαν άλλην βοήθειαν χρειαζόμεθα; Έ ά ν δε συνεχισθή εναντίον 
μας ή οργή του Θεού, ποίαν βοήθειαν ημπορεί να μας προσφέρη ή 
δυτική όφρύς;». «Αυτοί», τουτέστιν οι δυτικοί «το αληθές ούτε ϊσασιν 
ούτε μαθεΐν ανέχονται, ψευδέσι δε ύπονοίαις» προκατειλημμένοι κά

μνουν αστήρικτους υποψίας, όπως τώρα συμβαίνει με τήν περίπτωσιν 
του Μαρκέλλου ( 'Αγκύρας, οπαδού της Νικαίας, ό όποιος βραδύτερον 
έσαβελλιάνισεν, ήτοι έγινε μοναρχιανός άντιτριαδικός), οπότε έμάχον

το εκείνους πού έ'λεγον τήν άλήθειαν και έτσι έστήριζον εις τα πρά

γματα τους αιρετικούς». Προσθέτει δέ, δτι έσκέπτετο να γράψη «προς 
τον κορυφαΐον της Δύσεως ( τούτέστιτόν Δάμασον), εξω άπο τους συμ

βατισμούς του πρωτοκόλλου, δχι βέβαια τίποτε τό συγκεκριμένον περί 
τών εκκλησιαστικών υποθέσεων, άλλα γενικώς και μόνον δ σα χρειά

ζονται» δια νά υπαινίχθη, δτι οι Δυτικοί, μή γνωρίζοντες τήν άλήθειαν 
περί της καταστάσεως της 'Ανατολής δεν κατεδέχοντο ν' ακολουθή

σουν τήν όδόν δια να τήν μάθουν. 

Ό Μ. Βασίλειος έφρόνει, δτι δεν έπρεπε να επιτίθενται κατ' εκείνων 
πού έταλαιπωρήθησαν άπο τους πειρασμούς, τουτέστι τους Μελέτιον και Εύ

σέβιον, και να θεωρούν ως άρετήν τήν ύπερηφάνειαν, ή οποία είναι «αμάρτημα 
άρκετόν δια να δημιουργήση και μόνον αυτό έ'χθραν προς τον Θεόν». Σήμερον 
αναγνωρίζεται, ευτυχώς, δτι ό Μ. Βασίλειος δεν έθεώρει άποφασιστικόν παρά

γοντα τήν κοινωνίαν μετά της Ρώμης, διότι εις τάς συστατικάς έπιστολάς τό 
σπουδαιότερον κριτήριον της κοινωνίας δια τήν Όρθοδοξίαν ήτο ή υγιής διδα

σκαλία (πρβλ. έπιστ. 214). Ά λ λ ω ς τε κατά τους εννέα πρώτους αιώνας τών 
Οικουμενικών Συνόδων ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία της 'Ανατολής 
ουδέποτε ανεγνώρισε τάς περί Πρωτείου εξουσίας υπερφίαλους αξιώσεις τών 
Ρωμαίων2 2 , δι' δ και δεν υπήρξε θέμα υποταγής της 'Ανατολής εις τήν Δύσιν. 

22. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Τό Πρωτεϊον τον 'Επισκόπου 
Ρώμης, 'Αθήναι 19642, σελ. 322. Περί της μελέτης ταύτης είχεν έκφρασθή εις έμε ευμε

νώς ό αείμνηστος διδάσκαλος μου Hans Lietzmann (1930). Δια τα πρεσβεία τιμής τών 
πέντε πατριαρχών ϊδε Έκκλησιαστικψ Ίστορίαν Β. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ και Γενικήν Έκ

κλησιαστικήν Ίστορίαν Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, ανωτέρω, ώς και τοϋ Μ α ξ ί μ ο υ Σ ά ρ 

δ ε ω ν , Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον εν rjj 'Ορθοδοξία, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 59, 
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Την γνώμην των 'Ανατολικών από της εποχής του Ειρηναίου δχι μόνον εις το 
θέμα του Πάσχα άλλα καί εις τα δογματικά ζητήματα εκφράζουν οι επίσκοποι εν 
Συνάδω, δι' δ το σπουδαιότερον στοιχεΐον της 'ιστορικής εξελίξεως της 'Εκ

κλησίας ήτο πάντοτε ή Συνοδική Άπόφασις2 3 . Ή 'Ανατολή και αί Οικουμενικά! 
Σύνοδοι καθώρισαν το πρωτεϊον τιμής των 'Επισκόπων των εξεχόντων θρόνων 
με πρώτον τον Ρώμης, δεύτερον τον Κωνσταντινουπόλεως, τρίτον τον 'Αλεξαν

δρείας, τέταρτον τον 'Αντιοχείας και πέμπτον τον Ιεροσολύμων, και χωρίς 
τάς αποφάσεις τών Συνόδων, τουτέστι τους Ιερούς Κανόνας, ούδε αυτό τό 
πρωτεϊον τιμής δύναται να γίνη κανονικώς δεκτόν εν τή 'Εκκλησία. Τελικώς 
δε και εις την μεγάλην επί Φωτίου Σύνοδον το 879880 αύτη ή αρχή επεκράτησε, 
τής Πενταρχίας τών Πατριαρχών, έχούσης σημασίαν, ιδία κατά τήν άπουσίαν 
Οικουμενικών Συνόδων24. Ή πορεία τής 'Εκκλησίας προ καί μετά τήν πραγμα

τικήν ένωτικήν Σύνοδον του Φωτίου, προ του θλιβερού Σχίσματος του 1054, 
έπιβεβαιοϋν απολύτως τήν θέσιν, δτι δια τήν Έκκλησίαν ό αποφασιστικός 
παράγων ήτο ή Σύνοδος καί δή καί ή Οικουμενική, ενώ ε'ις τήν Δύσιν, ατυχώς, 
ή Οικουμενική Σύνοδος ύπεβιβάσθη εις συμβονλεντικον δργανον. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, δτι ό Μ. Βασίλειος, παρά τάς απογοητεύσεις του, άγκαλιάζων δλα 
τα ζητήματα τής 'Ορθοδοξίας καί προ πάντων του Τριαδικού καί Χριστολο

γικού Δόγματος, τα όποια ανήκουν εις τον κεντρικόν πυρήνα τής ένότητος τής 
Καθολικής 'Εκκλησίας, γράφει προς τους Δυτικούς με διακριτικότητα. "Επει

τα από μίαν διακοπήν ετών τό 376 στέλλει έπιστολάς, δια χειρός του Δωροθέου, 
ό όποιος συνεταξίδευσε με τον Σανκτίσιμον, δια να συγκίνηση καί κίνηση 
προς πραγματική ν βοήθειαν τήν Ρώμην. Εις τόν Έπίσκοπον Ρώμης φαίνεται 
να απευθύνεται καί ή 242α επιστολή προς τους Δυτικούς, είναι δμως χαρά

κτη ρ ιστικόν, δτι ποτέ δεν απευθύνει έπιστολάς ευθέως προς τόν Π άπαν. 
Γράφων δε οιονεί έγκύκλιον προς τους 'Ιταλούς καί Γάλλους 'Επισκόπους25, 
δίδει μεγάλην σημασίαν εις τάς έπισκοπικάς συναντήσεις, δια τούτο πιστεύο

μεν δτι προετοιμάζει τήν μέλλουσαν Σύνοδον. "Εχει πάντοτε προ οφθαλμών τα 
προβλήματα της δλης Καθολικής 'Εκκλησίας τής Οικουμένης καί όραματίζε

66, 72, 101, 109, 224. ΙΙρβλ. καί Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η , Ό Μέγας Βασιλέως πρότυπον 
Οικουμενικού 'Εκκλησιαστικού ήγέτου, σελ. 55. 

23. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η , Γενική 'Εκκλησιαστική Ιστορία, σελ. 482 εξ., 497 εξ. 
24. Πρβλ. Έναρκτήριον όμιλίαν—άνακοίνωσιν εις το Συμπόαιον τών ειδικών τής 

'Ιστορίας τών Συνόδων, Πεντέλη 1016 Σεπτεμβρίου 1979 ύπό τήν προεδρείαν τοϋ αίδεσι

μωτάτου καθηγητού κ. Walter Brandmüller τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Augsburg. Τό ϊργον 
επιγράφεται: ((Konziliengeschichte)) καί θα έκδοθή εις 25 τόμους. Ή η μ ε τ έ ρ α 
ομιλία φέρει τόν τίτλον ((Zur Bewertung der allgemeinen Synode des Photius 87980. 
Ein Versuch». "Ισως θα γίνη μετάφρασις εις τήν έλληνικήν. 

25. Πρβλ. έπιστολάς 243 καί 263, έ'κδ. Π. Χ ρ ή σ τ ο υ , Βασιλείου... έργα, τ. 2, 
σελ. 27 εξ. καί 31 εξ. 
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ται με τον τρόπον του μίαν Γενικήν Σύνοδον28. Δι' αυτό είναι σπουδαιότατη 
ή επιστολή 263 του 376, γραφεϊσα επί του ορθοδόξου αύτοκράτορος Γρατια

νοΰ. Εις αυτήν περιγράφει τα παθήματα των 'Ορθοδόξων της 'Ανατολής και 
ζητεί να συμπάσχουν μετ' αυτών οι Δυτικοί. Λέγει δε ρητώς εξ αφορμής του 
σαβελλιανίζοντος Μαρκέλλου, δτι άπετέλει ανάγκην τής 'Εκκλησίας ή εν κοινή 
μετά τών Δυτικών σκέψει, δηλ. Συνόδω, και λύσις τών ζωτικών δια τήν Έ κ 

κλησίαν ζητημάτων. Τα παθήματα τών 'Ορθοδόξων τής 'Ανατολής από δεκα

τριετίας, ήτοι από τοϋ 364, έχουν διαλαληθή εις δλην τήν Οΐκουμένην (ή 
επιστολή 242 σημαντική δια τήν περιγραφήν τών διωγμών και τοϋ άληθοΰς 
γονατίσματος τών 'Ορθοδόξων). "Επρεπε να έλθουν οί Δυτικοί και με ζώσαν 
φωνήν νά ενισχύσουν τους πιστούς εις τήν Παράδοσιν τής 'Εκκλησίας. 

'Απευθυνόμενος δε (επιστολή 243) προς τους αληθώς θεοφιλέστατους 
και αγαπητότατους αδελφούς και όμοψύχους συλλειτουργούς, τους ανά τήν 
Γαλλίαν και Ίταλίαν επισκόπους, δια βοήθειαν και συμπάθειαν, ζητεί να 
γνωσθή εις τον αυτοκράτορα Γρατιανόν ή σύγκλησις τών 'Εκκλησιών τής 
'Ανατολής, κυπτούσης υπό το βάρος τών βαρύτατων διωγμών τών αιρετικών, 
διότι ούτε τα άσπρα μαλλιά, ούτε ή άσκησις ευσέβειας, ούτε ό ευαγγελικός 
βίος γίνονται σεβαστά, όταν οί νύκτωρ άπαχθέντες ήγοντο στενάζοντες εις τάς 
έρημους όπου παρεδίδοντο εις τον θάνατον. ΟΊ διωγμοί και αϊ συμφοραί τών 
'Ορθοδόξων είναι χειρότεροι και από τους παλαιούς τών εθνικών, διότι επεκ

τείνονται κατά τών διακηρυσσόντων τήν όρθόδοξον άλήθειαν από ανθρώπους 
έχοντας το Ονομα τοϋ Χριστιανού. Πρέπει όμως εδώ να τονίσω μεν, ότι 
είναι άξιοσημείωτον τό γεγονός, ότι τον Μ. Βασίλειον έσεβάσθησαν οί διώ

κται και αυτός ό Ούάλης. Ό Μ. Βασίλειος όμως λέγει, ταπεινοφρόνως, λόγω 
«άσημότητος». 'Αλλά τα συμπασχήματα τών στύλων τής 'Ορθοδοξίας τής χει

μαζόμενης 'Εκκλησίας πρέπει να προκαλέσουν τον στεναγμόν δι' ήμας, διότι 
ό μονογενής Τίός βλασφημείται και δεν υπάρχει κανείς να φέρη άντίρρησιν. 
Τό Ά γ ι ο ν Πνεύμα απορρίπτεται και ό δυνάμενος να άνασκευάση τήν άθέτησιν 
εξορίζεται. "Εχει επικρατήσει ή πολυθε'ία, δι' αυτούς υπάρχει «Μέγας Θεός» 
και μικρός, ό δε Τίός θεωρείται Οχι όνομα φυσικής υποστάσεως, αλλ' ως προσ

ηγορία και τό Πνεΰμα θεωρείται κτίσμα. Φοβείται τήν άπάτην τοϋ χριστια

νικού λαού, ή όποια θα εχη έπακόλουθον τήν παΰσιν υπάρξεως 'Ορθοδόξων, 
έπιγινωσκόντων τήν άλήθειαν. Έφοβούντο τότε οί 'Ορθόδοξοι να ταξιδεύσουν. 
'Εννοεί τους επισκόπους, διότι κατά τήν άπουσίαν των ήτο δυνατόν να κατα

ληφθή ή έδρα των. "Ενεκα τούτων αναμένει άγαθάς ειδήσεις δια τοϋ Δωροθέου, 
δια πραγματικήν βοήθειαν. Και δια τής επιστολής ταύτης παρασκευάζει τήν 
έπικοινωνίαν, ή όποια θα ώδήγει εις τήν προπαρασκευήν τής συγκλήσεως 
Συνόδου. 

26. Πρβλ. ανωτέρω περί τής 70ής επιστολής. 
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Ή προς τους Δυτικούς 'Επισκόπους άλλα και πάλιν κυρίως προς τον 
Δάμασον σταλεϊσα το 377 επιστολή (263) αποτελεί εκφρασιν χαράς δια τάς 
παρήγορους ειδήσεις τών κοσμιωτάτων συμπρεσβυτέρων Δωροθέου και Σαν

κτισίμου άποσταλέντων εις την Δύσιν ίνα προκαλέσουν καταδίκην τοϋ Ά π ο λ 

λιναρίου, θέσαντος το θέμα της σχέσεως τών δύο εν Χριστώ φύσεων, με τήν 
φράσιν: «Μία φύσις του Θεού Λόγου σεσαρκωμένη»27. ΟΊ Δυτικοί ώφειλον να 
μή διστάσουν να επισκεφθούν τήν Άνατολήν. Αυτό ήτο το έπίμονον αίτημα τοϋ 
Βασιλείου, διότι ούτω μόνον θα ήτο δυνατόν να αποκρουσθούν και να καταπο

λεμηθούν ορθώς οι Άρειανοί, τους οποίους δεν είναι ανάγκη να άναφέρωμεν, 
διότι είναι γνωστοί. Ό Ευστάθιος Σεβάστειας και ό Λιβέριος ό Ρώμης (352

366) είναι τα πρόσωπα τα όποια διέπραξαν σφάλματα. 'Ομιλεί ειδικώς περί 
της 'ικανότητος της συγγραφικής του Άπολλιναρίου ίουδα'ιζοντος, τοϋ όποιου 
τάς γνώμας θεωρεί καταγελάστους. Μνημονεύει δε και τοϋ Παυλίνου, κλί

νοντας προς τον Μάρκελλον 'Αγκύρας. Άξιοσημείωτον είναι, δτι ό Βασίλειος, 
προετοιμάζων θεολογικώς και ψυχολογικώς τα πνεύματα δια τήν σύγκλησιν 
Μεγάλης Συνόδου, θεωρεί ακόμη, ότι τό έτος 377, εν έτος προ τοϋ θανάτου του, 
«ό καιρός» δεν ήτο κατάλληλος, ζητεί όμως πάντοτε άποστολήν αντιπροσω

πείας, διότι ή πραγματική προετοιμασία της Συνόδου θα έγίνετο και δια της 
τακτικής επαφής μετά τίνων απεσταλμένων ορθοδόξων επισκόπων, οι όποιοι 
θα ενίσχυαν τους διωκόμενους 'Ορθοδόξους. Ό Μ. Βασίλειος εζη με το 
όραμα τής μελλούσης Συνόδου, ή όποια Ομως δεν ήδύνατο να συγκληθή τό 
378, τό τελευταΐον έτος τής ζωής του, κατά τό όποιον όμως εξέλιπε και ό 
άρειανός Ούάλης. Ή θέσις τής 'Ορθοδοξίας θα έβελτιοϋτο ευθύς αμέσως, δια 
τοϋ διορισμού τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Α' τοϋ Μεγάλου, υπό τοϋ συνάρχοντος τής 
Δύσεως Γρατιανοΰ, ό όποιος με τήν πραξιν ταύτην εδιδεν εις τήν Όρθοδοξίαν 
τής 'Ανατολής νέαν δύναμιν, τον όρθόδοξον αυτοκράτορα θεοδόσιον τον Α' , 
ό όποιος έλαβε τήν πρωτοβουλίαν τής συγκλήσεως τής Γενικής Συνόδου της 
Οικουμενικής Αυτοκρατορίας τής 'Ανατολής. Εις αυτήν ευτυχώς ήδύνατο 
να στηριχθή εις τήν πλειάδα τών συνεργατών τοϋ αποβιώσαντος Βασιλείου, 
Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, Γρηγορίου τοϋ Νύσσης και πρό παντός τοϋ 
Μελετίου 'Αντιοχείας, ό όποιος με τήν Σύνοδον τής 'Αντιοχείας τοϋ 379 
άπεδεικνύετο αντάξιος διάδοχος εις τήν Οίκουμενικήν Έκκλησιαστικήν πολι

τικήν του Μ. Βασιλείου και ήγήτωρ 153 επισκόπων τής 'Ανατολής. Εις τού

τους προστίθενται ό Άχόλιος Θεσσαλονίκης και ό Άμφιλόχιος 'Ικονίου. 

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, 

Έορτάζομεν κατά τό παρόν έτος τήν 1600ήν άμφιετηρίδα άπό τοϋ θα

27. Πρβλ. Γ. Κ ο ν ι 8 ά ρ η, Γενική 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, σελ. 302. 
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νάτου τοϋ Μ. Βασιλείου, άνδρας με παγκόσμιον και αίώνιον κΰρος οχι μόνον 
δια την Έκκλησίαν άλλα και δια τον πολιτισμόν. Έ ζ η σ ε μίαν κρίσιμον 
έποχήν, όταν το νεοπαγές Βυζάντιον εύρίσκετο εις αγώνα των δύο μετώπων 
(Περσών και Γότθων) μαχόμενον δια την στερέωσιν της νέας χριστιανικής 
αυτοκρατορίας, ή όποια έζησε χίλια χρόνια. Ό Μ. Βασίλειος άφησεν άνεξί

τηλον την σφραγίδα του εις την έποχήν του, διότι είναι ό Μέγας της Οικου

μενικής Εκκλησιαστικής Πολιτικής νέος μετά τον Παϋλον Ίεροφάντης. 

α) Ουδεμία υπάρχει αμφιβολία, δτι με τον θάνατον τοϋ Ούάλεντος, 
του έχθροΰ της Καθολικής 'Εκκλησίας, κατά το 378, μαχόμενου κατά τών 
Γότθων, έπήρχετο αλλαγή ουσιώδης εις την πολιτικήν τοϋ άρειανίζοντος 
κράτους, τα μέτρα τοϋ οποίου έδοκίμαζον σκληρώς, ένεκα τών διωγμών, την 
Καθολικήν Έκκλησίαν και την Όρθοδοξίαν. Το δυστύχημα τοϋ θανάτου τοϋ 
Μ. Βασιλείου (378) άντεσταθμίζετο άπα το γεγονός, δτι άφηνε πλειάδα ιδι

κών του μεγάλων Θεολόγων και δη και διαπρεπών, εν οις ό Γρηγόριος ό Να

ζιανζηνός και ό Γρηγόριος ό Νύσσης, ό αδελφός του, μΰσται της κλασσικής 
παιδείας. 'Αλλ' άφηνε και κληρονομίαν συνεχίσεως τής πολιτικής του τον 
σπουδαΐον Μελέτιον. Ή επιτυχής δρασις τοϋ Μ. Βασιλείου και τών άλλων 
Καππαδοκών εΐχεν ήδη προετοιμάσει τον θρίαμβον τής Οικουμενικής του 
Εκκλησιαστικής Πολιτικής, άποσκοπούσης εις την στερέωσιν και συμπλήρω

σιν τής Πίστεως τής Νικαίας. Δεν έζησε δια να ϊδη τους καρπούς τών κόπων 
του. Ό μέγας καρπός ύπηρξεν ή Β' Οικουμενική Σύνοδος και ή άνανέωσις 
τής Θεολογίας. 'Τπήρξεν ευτύχημα, δτι το οΐκουμενικον βλέμμα και ή διάθε

σις τοϋ Μ. Βασιλείου ειχον άριστον συνεχιστήν τον διαπρεπή Μελέτιον και 
τον νέον παράγοντα, δστις είσήρχετο εις την Ίστορίαν, τον Θεοδόσιον τον 
Α', τον νέον μονάρχην, ό όποιος ήδύνατο να στηριχθή εις την πλειάδα τών 
Θεολόγων συνεργατών και μαθητών τοϋ προώρως εκλιπόντος Μ. Βασιλείου. 

β) Ουδεμία υπάρχει ωσαύτως αμφιβολία, δτι το έτος 379 ήτο 
αποφασιστικών δια την τύχην τής αυτοκρατορίας και την πολύτιμον δι' αυτήν 
ενότητα τής Καθολικής Εκκλησίας, διότι ό Μ. Θεοδόσιος ορθόδοξος οπαδός 
τής Νικαίας ήδύνατο να στηριχθή εις τον Μελέτιον, διάδοχον τοϋ Μ. Βα

σιλείου εις την Οΐκουμενικήν Έκκλησιαστικήν Πολιτικήν, την οποίαν παρέ

δοσαν εις τον μετ' ολίγον ένισχυόμενον θρόνον τής βασιλευούσης. Ό Μελέ

τιος εΐχεν αποδείξει εις την Σύνοδον τής 'Αντιοχείας, δτι ήγεΐτο 150 ορθο

δόξων επισκόπων, ώστε ό Μ. Θεοδόσιος να δύναται μετ' ολίγον με τά δύο 
Διατάγματα τοϋ 380 και 381 να καταστήση έπίσημον Ορησκείαν τοϋ Κράτους 
εχείνην τής Καθολικής Εκκλησίας και να δώση τελικώς το πνευματικόν και 
ηθικόν βάθρον ένότητος τής μεγάλης αυτοκρατορίας. Τοιουτοτρόπως το έργον 
τοϋ Μ. Κωνσταντίνου όλοκληροΰται. Ταΰτα κατέστησαν δυνατά, διότι ό Μ. 
Βασίλειος, μετά τών συνεργατών του, είχε προπαρασκευάσει θεολογικώς το 
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έδαφος καί είχε συνεγείρει τάς ψυχάς των ορθοδόξων επισκόπων, ώστε τα πνεύ

ματα εις την Άνατολήν και την Δύσιν να χωρήσουν εις το Οίκουμενικον έργον 
δια της συγκλήσεως Γενικής Συνόδου, του κατ' εξοχήν Οικουμενικού 'Ανα

τολικού Ρωμαϊκού Κράτους, μέ τήν σύμπραξιν τής Δύσεως. Τα ταξίδια, αί 
έπιστολαί και αί άλλαι δραστηριότητες του Βασιλείου ειχον προετοιμάσει το 
έργον, το όποιον εκείνος ώραματίσθη, άλλα δεν έζησε δια να ϊδη τον θρίαμβον 
τής 'Εκκλησιαστικής Πολιτικής του εις τήν Β ' Οίκουμενικήν Σύνοδον. 

γ ) Ουδεμία υπάρχει επίσης αμφιβολία δτι αί έπιστολαί τοϋ Μ. Βασι

λείου όσον καί αν είναι πολλαί καί αποτελούν δείγμα έξαίρετον τής πολυδιάστα

του προσωπικότητας καί τής τοπικής καί τής Οικουμενικής 'Εκκλησιαστικής 
του Πολιτικής, δεν παύουν άπό τοϋ ν' αποτελούν αποσπάσματα (fragmen

t a ) μιας πλουσιωτάτης πνευματικής καί ηθικής ζωής, αφιερωμένης οχι μόνον 
είς τήν Καισάρειαν καί τα ζητήματα των 'Εκκλησιών τής 'Ανατολής καί τήν 
ποιμαντικήν καθοδήγησιν «του λαοΰ τοϋ θεοϋ», άλλα καί αποδείξεις τής μα

κράς του μερίμνης υπέρ πασών τών 'Εκκλησιών του Χρίστου28. Το μέγα πρό

βλημα ήτο ή ένότης τής 'Εκκλησίας τοϋ Χρίστου καί αυτό άπήτει σαφήνειαν 
έπί τοϋ Τριαδικού καί Χριστολογικοΰ Δόγματος, δυνατήν δια τής τελειοποιή

σεως καί συμπληρώσεως τοϋ Συμβόλου τής Νικαίας. Ό θανάσιμος κίνδυνος 
δια τήν Έκκλησίαν καί δια την Όρθοδοξίαν είχεν ανάγκην μέχρι το 379 ηγε

σίας φωτεινής, θαρραλέας καί μέ αύτοθυσίαν. Ό Μ. Βασίλειος εις τα ελάχιστα 
εκείνα αποφασιστικά έτη (366 κυρίως έως 378) έδωκεν ο,τι ή Εκκλησία έχρειά

ζετο. Αί έπιστολαί του, δείγματα τής μεγαλειώδους Οικουμενικής του 'Εκ

κλησιαστικής Πολιτικής, επιτρέπουν να διατυπώσωμεν τήν σκέψιν, δτι δια τους 
συγχρόνους του «μείζων είς πεΐραν» ήρχετο, διότι δσα έπραττεν ήσαν πολύ 
περισσότερα άπ ' δσα μας διασώζουν τα γραπτά του κείμενα. Μέγα είναι το 
γεγονός δτι ουδείς έτόλμησε να έπιβάλη έπ' αύτοϋ τήν χείρα, ούτε καί ό Ούά

λης, Οταν τον συνήντησε, καίτοι οι σύγχρονοι διωγμοί ήσαν σκληροί, δπως 
μαρτυρεί ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός (Λόγοι 25 καί 43) καί οι εκκλησιαστικοί 
ιστορικοί τοϋ Ε ' αιώνος, θεοδώρητος ό Κύρου (4 ,22 , 24, 25) , ό Σωζόμενος 
(6,1819) καί ό Σωκράτης (4,22). "Ο,τι έκληρονόμησεν ή Καισαρεία δια τοϋ 
Βασιλείου είς τήν Κωνσταντινούπολη ήτο πολύτιμον, τουτέστι το Οίκουμε

νικον καί όρθόδοξον πνεΰμα, τοϋ όποιου έγένετο φορεύς ό δεύτερος μέγας 
θρόνος τής Οικουμένης, ό θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή 'Αλεξάνδρεια, 
καί ένεκα τής πολιτικής τοϋ Μ. 'Αθανασίου καί τοϋ διαδόχου του, ήλθεν είς 
τήν τρίτη ν θέσιν τής Οικουμένης, μέ τελευταίαν μεγάλην άναλαμπήν εκείνης 
τόν διαπρεπή Κύριλλον (f444). Ό Βασίλειος εΐχεν ίστορικήν συνείδησιν τής 

28. "Τδε κατάλογον τών επιστολών καθ' ομάδας είς Π. Χ ρ ή σ τ ο υ , Βασιλείου... 
έργα, τ. 1, σελ. 411413, τ. 2, σελ. 420423, τ. 3, σελ. 553557. 
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αποστολής του καί την ευρύτητα σκέψεως, ώστε να παρασκευάση τον θρίαμ

βον της Καθολικής Εκκλησίας, όπως εμφανίζεται εις το Σύμβολον της Β' 
Οικουμενικής Συνόδου, το όποιον δύναται να χαράκτη ρ ισθή ως το αΐώνιον 
δείγμα πληρότητας τής πίστεως και τής ένότητος έν τη 'Ορθοδοξία τής Καθο

λικής 'Εκκλησίας, το όποιον δεν είχε πλέον ανάγκην συμπληρώσεως αλλ' ερ

μηνείας αυθεντικής, συντελεσθείσης εις τάς έπομένας πέντε Οϊκουμενικάς 
Συνόδους τής Μιας 'Αγίας Καθολικής και 'Αποστολικής 'Εκκλησίας. 
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