
ΘΒΟΔΩΡΟΤ Π Α Π Α ΔΟ Π Ο ΤΛ Λ Ο Τ 
Διευθυντοϋ τοϋ Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών Κύπρου

Η Α Ξ ΙΟ Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

* Διάλεξις γενομένη τήν 18.12.1972 εις τούς φοιτητάς της Σχολής.



'Η  περίοδος των έκατόν πεντήκοντα ετών, ή όποια διέρρευσεν άπο τής 
ελληνικής έπαναστάσεως του 1821, είναι, ίστορικώς βραχεία. Μόνον εξ περίπου 
γενεαί χωρίζουν την σύγχρονον γενεάν άπο έκείνην των άνθρω ποί εις τούς 
όποιους έλαχεν ίστορικώς ή εύθύνη τής διεξαγωγής τοϋ άγώνος καί τής πολι
τικής άποκαταστάσεως του έλληνικοϋ έθνους. Παρά τό γεγονός δτι ή μνήμη 
τής έπαναστάσεως έπανέρχεται έτησίως εις την συνείδησιν τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ, 
παρά τό γεγονός ότι ό άγων του 1821 άποτελεΐ κοινόν διδακτικόν θέμα τής καθ’ 
ήμας σχολικής έκπαιδεύσεως, είναι έν τούτοις άνάγκη νά διαπιστωθή ότι ή σύν- 
δεσις των νεωτέρων ελληνικών γενεών προς τον άπελευθερωτικόν αγώνα τοϋ 
1821 περιέπεσεν εις θεωρητικήν άντίληψιν τών πραγματικοτήτων αί όποΐαι 
συνιστοΰν τοΰτον, ούχί δέ σπανίως δίδει λαβήν εις άκρατον βερμπαλισμόν τεί- 
νοντα νά αποξένωση τάς συγχρόνους γενεάς τής προβληματικής ή όποία ύπό- 
κειται όχι μόνον εις τό ιστορικόν γεγονός τής έξεγέρσεως, άλλά καί εις την άξιο- 
ποίησιν αύτοΰ. Κατά συνέπειαν είναι καλόν καί χρήσιμον όπως ή διαρρεύσασα 
ΙδΟετηρίς δώση άφορμήν άνανεώσεως τής γνώσεως τοϋ άγώνος έκείνου, συγ
χρόνως δέ καί περαιτέρω άξιοποιήσεως αύτοΰ.

Διά την ορθήν έκτίμησιν τών αιτίων καί τής φύσεως του έθνικοαπελευθε- 
ρωτικού άγώνος τοϋ 1821, καθώς καί διά την συνειδητοποίησιν τής από τοϋ 
άγώνος τούτου καί έντεΰθεν προκυπτούσης εθνικής προβληματικής, είναι 
άνάγκη νά ένδιατρίψωμεν περί τήν ιστορικήν έκείνην κατάστασιν τοϋ Ε λληνι
σμού συμβατικώς γνωστήν εις ήμας ύπό τον όρον 'Τουρκοκρατία’. Πράγματι, αΐ 
ιστορικαί συνέπειαι τής περιόδου έκείνης εξακολουθούν μέχρι σήμερον νά επη
ρεάζουν τήν κατάστασιν καί τάς τύχας τοϋ έλληνικοϋ έθνους. Τήν κατάστασιν, 
πρώτον, διότι ή μακροχρόνιος υπαγωγή τοϋ έθνους ύπό τον πολιτικόν καί κοι
νωνικόν έλεγχον ένός λαού, τοϋ όποιου ή πνευματική παράδοσις εύρίσκετο εις 
τοιοϋτο χαμηλόν επίπεδον, ώστε ήτο άδύνατον αύτη νά συμβληθή προς έκείνην 
τοϋ κατακτηθέντος λαοΰ, ύπήρξεν υπόλογος διά τήν πολιτικήν, κοινωνικήν καί 
οικονομικήν καθυστέρησιν τοϋ Ελληνισμού έν σχέσει προς τά  ευρωπαϊκά εθνη. 
καθυστέρησιν διά τήν έπανόρθωσιν τής οποίας μέχρι σήμερον τό έθνος κατα
βάλλει άσυνήθεις προσπαθείας, ύλικάς καί πνευματικάς, καί δή έν οψει τοϋ 
συνεχώς αύξανομένου ρυθμοϋ άναπτύξεως τών τεχνολογικώς προηγμένων χω 
ρών. Τάς τύχας, δεύτερον, διότι ή έκ τής μακροχρονίου συμβιώσεως καί ή έκ 
της αποτινάξεως τοϋ τουρκικού ζυγοϋ προκύψασα έθνοϊστορική διαφορά ου
δέποτε μέχρι σήμερον κατέπαυσεν εντελώς νά ύφίσταται, άλλ’ εξακολουθεί νά 
διέπη λανθανόντως ή έμφανώς τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις καί νά έξασκή άρνη-
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τικήν έπίδρασιν έπ’ αύτών. 'Η  μεγάλη προσπάθεια, ή όποια κατεβλήθη ύπό 
των δύο σημαινόντων ήγετών των δύο έθνικών παρατάξεων μετά την συνθήκην 
τής Λ,ωζάννης προς άρσιν τής ύφισταμένης έθνοϊστορικής διαφοράς, άνετράπη 
μεταπολεμικώς λόγω τής έκδηλώσεως του ζητήματος τής εθνικής άποκατα- 
στάσεως του άλυτρώτου Κυπριακοϋ Ελληνισμού. 'Η  έπέμβασις τοϋ τουρκι
κού παράγοντος εις την λύσιν τοϋ ζητήματος τούτου δικαιολογεί την ανάγκην 
καί χρησιμότητα άναδρομής εις την περίοδον έκείνην εις την οποίαν ίστορικώς 
άνάγεται ή έπέμβασις αύτη, δηλ. τήν Τουρκοκρατίαν.

’Ό χ ι διότι ή περίοδος εκείνη ένέχει τί τό λαμπρόν δυνάμενον να συγκριθή 
προς τάς άλλας περιόδους τής έλληνικής ιστορίας. ’Αλλά διότι, έξ έπόψεως εθνι
κής πείρας καί ιστορικών διδαγμάτων, ή μακρά άρνητική έπαφή του έλληνικοϋ 
κόσμου προς ένα λαόν, δστις εΐσήλθεν εις τήν ιστορικήν σκηνήν χωρίς νά ύποστη 
προπαίδειαν πολιτιστικήν, ή όποια, νά τοϋ έπέτρεπε νά διαδραματίση έποικο- 
δομητικόν ιστορικόν ρόλον, ύπήρξε μία εμπειρία έκ τής οποίας δύνανται νά 
άντληθοϋν μαθήματα διά τήν μέλλουσαν σταδιοδρομίαν τοϋ έθνους.

Μέχρι σήμερον ή 'Ιστορία προσπαθεί νά διευκρίνιση τούς λόγους διά 
τούς οποίους εν νομαδικόν έθνος, δημιούργημα τοϋ φυσικοΰ περιβάλλοντος των 
στεππών τής Κεντρικής ’Ασίας, ήδυνήθη νά κυριαρχήση λαοΰ μέ ιστορικήν 
παράδοσιν καί πνευματικώς ΐσταμένου εις τό άνώτατον έπίπεδον τής εποχής 
του. Τούς λόγους αύτούς διευκρινίζει καλύτερον ή ’Εθνολογία παρά ή 'Ιστορία. 
’Εάν τό Βυζάντιον ύπέκυψεν εις ένα νομαδικόν λαόν στερούμενον ιστορικήςπαρα- 
δόσεως, τοϋτο οφείλεται όχι εις τήν άνωτερότητα τοϋ λαοΰ αύτοΰ, άλλ’ εις τό 
γεγονός δτι ό ήττηθείς λαός παρημέλησεν ώρισμένους τομείς τής κοινοτικής 
αύτοΰ ύποστάσεως καί όργανώσεως εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά παρουσιάση 
άδύνατα σημεία εις τον έπιδρομέα καί νά του έπιτρέψη νά εΐσδύση εις τον γεω 
γραφικόν του χώρον καί νά τον άποδιοργανώση πολιτικώς. Καί πάλιν θά ήτο 
δυνατόν νά άποφευχθή ή μεγάλη καταστροφή, εάν οί τουρανικοί λαοί ειχον εις 
τό ενεργητικόν των πολιτιστικήν παράδοσιν, ή όποια νά τούς έπέτρεπε νά άφο
μοιώσουν τον έλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν τοΰ Βυζαντίου, οπότε έκ τής· 
άφομοιώσεως ταύτης θά προέκυπτε κάτι τό μή άρνητικόν, ϊσως εις νέος τύπος 
πολιτισμού. Γνωρίζομεν δτι τοϋτο συνέβη εις τήν περίπτωσιν τών Ρωμαίων, 
οΐ όποιοι άφωμοίωσαν τον ελληνικόν πολιτισμόν καί άφωμοιώθησαν ύπ’ αύτοΰ, 
εις τρόπον ώστε δχι μόνον δεν τόν κατέστρεψαν, άλλά καί ώρισμένας πλευράς 
του προήγαγον, προπαντός δμως κατώρθωσαν νά τόν διατηρήσουν καί νά τόν 
μεταδώσουν εις τάς έπερχομένας γενεάς. Ά λ λ ’ οί Ρω μαίοι ειχον ήδη εις τό 
ένεργητικόν των τήν πολιτιστικήν παράδοσιν τών ΐνδοευρο^παϊκών λαών και 
ήσαν έπιδεκτικοί πολιτιστικής άφομοιώσεως, ένώ οί τουρανικοί λαοί ειχον μίαν 
καί μόνην παράδοσιν, τήν ποιμενικήν-νομαδικήν. Διά τοΰτο καί ή παρουσία 
των μεταξύ τών πολιτισμένων έθνών ήτο άσύμφυτος πρός τάς κοινωνικάς παρα
δόσεις λαών, οί όποιοι ειχον διαπαιδαγωγηθή κατ’ άρχάς ύπό τών μεγάλων
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γεωργικών πολιτισμών της ’Εγγύς ’Ανατολής καί κατόπιν ΰπό τοϋ έλληνικοΰ 
πολιτισμού, πολιτισμού κατ’ εξοχήν οικουμενικού, άργότερον δέ συνεχωνεύ- 
θησαν ύπό την αιγίδα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εις μίαν κοινωνίαν διεπο- 
μένην άπό μίαν θρησκείαν, την χριστιανικήν, ή όποία προάγει τήν κοινωνικήν 
συμβίωσιν καί τήν κοινωνικήν σταθερότητα. Ή  πολιτιστική άπόστασις ή 
όποία έχώριζε τούς νομαδικούς τουρανικούς λαούς άπό τούς ίστορικώς άνεπτυ- 
γμένους λαούς ήτο τόσον μεγάλη, ώστε οί ξένοι αυτοί επιδρομείς, τούς οποίους 
ή στυγερά ανάγκη καί ή ελλειψις άνωτέρας οικονομικής όργανώσεως απώθη
σαν κατά στάδια προς δυσμάς, δεν ήσαν πνευματικώς εις θέσιν καί δεν ήδυνή- 
θησαν ν’ άφομοιώσουν τάς άξίας τοϋ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού μετά τοϋ 
όποιου ήλθον εις άμεσον έπαφήν. Τοΰτο προβάλλει τό δεύτερον ιστορικόν έρώ- 
τημα — πώ ς οί νομαδικοί αυτοί λαοί, οί όποιοι κατά τήν προσφυά εκφρασιν 
τών ιστορικών «έστρατοπέδευσαν, ουδέποτε έγκατεστάθησαν εις τήν Ευρώ
πην», κατώρθωσαν νά διατηρηθούν ώς αυτοκρατορία έπί τετρακόσια καί πλέον 
ετη. Καί εις τό έρώτημα τοΰτο δίδει άπάντησιν μάλλον ή Κοινωνιολογία παρά 
ή 'Ιστορία.

Εις τήν άρχικήν αυτών ιστορικήν κατάστασιν οί Τοΰρκοι άνήκον εις τήν 
μεγάλην άσιατικήν οικογένειαν τών νομαδικών λαών, τών όποιων τό κοινωνικόν 
σύστημα καί ή οικονομία εύρίσκοντο εις όξέως διαφορικόν έπίπεδον έν σχέσει 
προς εκείνο τών μεγάλων γεωργικών πολιτισμών. 'Η  έξάρτησις τών νομάδων 
έκ τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος είναι μεγαλυτέρα έκείνης τών γεωργικών πληθυ
σμών. Διά νά κατορθώση νά έπιβιώση έντός τών στεππών, μία νομαδική κοι
νωνία οφείλει νά συμμορφώνηται πλήρως προς τούς κλιματικούς κύκλους καί 
τήν βλαστικήν περίοδον τοϋ φυσικοϋ τούτου περιβάλλοντος, οίαδήποτε δέ παρα- 
μέλησις τών υποχρεώσεων τάς όποιας έπιβάλλει ό κύκλος τής βλαστήσεως ση
μαίνει άναπόφευκτον λιμόν διά τήν νομαδικήν κοινότητα. Τό άναπόφευκτον 
τοΰτο ή γεωργική κοινωνία δύναται νά άντιμετωπίση κατά τό μάλλον ή ήττον 
διά τής άποθηκεύσεως προϊόντων, έξασφαλίζουσα τήν μετάβασιν εις τον μεθε
πόμενον κύκλον παραγωγής. Τοΰτο σημαίνει ότι ό κίνδυνος επιδρομής προς ξέ
νους γεωγραφικούς καί κοινωνικούς χώρους είναι αΐσθητώς μικρότερος εις 
τήν περίπτωσιν τών γεωργικών λαών ή εις έκείνην τών νομαδικών. Ε ις τήν 
τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ή παραμικρά άνομβρία εις τήν στέππην άναγκά- 
ζει τούς ποιμενικούς νομάδας, κατ’ άδήριτον οικονομικήν ανάγκην, νά έξέλθουν 
τοΰ έθιμικοΰ γεωγραφικού χώρου τής διαβιώσεώς το:>ν. Κατά τήν έξοδον ταύ
την ή νομαδική όμάς, έάν δεν άνεύρη έλευθέρας περιοχάς, θά προσκρούση έπί 
ετέρων νομαδικών ομάδων καί ή θά έξουδετερώση ταύτας ή θά έξουδετερωθή 
υπ’ αύτών. ’Εάν έν τούτοις αί φυσικαί άντιξοότητες έπισυμβοϋν εις μεγάλην 
κλίμακα, τό άθροισμα τών νομαδικών έξορμήσεων άναγκαστικώς θά εΐσχωρήση 
εντός τοΰ οικιστικού χώρου τών γεωργικών κοινωνιών έντός τοΰ όποιου κατά 
κανόνα θά άνεύρη συσσωρευμένον άπόθεμα γεωργικών προϊόντων, περιπλέον
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δέ ποικιλίαν αγαθών άγνώστων εις τήν νομαδικήν κοινωνίαν. 'I I  άπόκτησις 
και ή χρήσις τών αγαθών τούτων επιδρούν εις τοιούτον βαθμόν επί τής ψυχολο
γίας τών νομάδ<ον, ώστε ούτοι άπαξ γενόμενοι κύριοι μιας γεωργικής χώρας, 
δεν επανέρχονται εις τό νομαδικόν περιβάλλον ουδέ εις τήν προτέραν νομαδικήν 
αύτών ζωήν. Κλασσικόν παράδειγμα τής περιπτώσεως ταύτης άπετέλεσεν ή 
μογγολική κατάκτησις τής Κίνας καί ή έν τή χώρα ταύτη έγκαθίδρυσις τών 
μογγολικών δυναστειών. Ά λ λ ’ ή κυριάρχησις μιας γεω ργικής κοινοονίας ύπό 
λαοϋ νομαδικού διέπεται ύπό τοϋ διαφορικού πολιτιστικού παράγοντος, δυνά
μει του όποιου 6 νομαδικός λαός παρουσιάζει άφ’ ένός μέν άνωτερότητα έναντι 
τοϋ γεωργικού, συνισταμένην εις φυσικήν σκληραγωγίαν καί άνυπέρβλητον 
τόλμην, άρετάς όφειλομένας εις άμεσον έμπειρίαν τών σκληρών συνθηκών δια- 
βιώσεως, καί αί όποΐαι σχετικώς άμβλύνονται μεταξύ τών άστικών πληθυσμών, 
άφ’ έτέρου δέ κατωτερότητα, συνισταμένην εις πνευματικήν άνικανότητα κατα- 
νοήσεως τών άξιών τοϋ πολιτισμού, τάς οποίας οί νομάδες άντιλαμβάνονται 
ως κατ’ άρχήν καταναλωτικάς καί ούχί ως κατ’ άρχήν παραγωγικάς. Διά τον 
λόγον τοΰτον πλεΐσται επεμβάσεις νομαδικών λαών έντός χώρων γεωργικών 
έχαρακτηρίσθησαν ύπό μεγάλων καταστροφών άνευ έπακολούθου άντικατα- 
στάσεως τοϋ φθαρέντος κοινωνικού κεφαλαίου καί παλινορθώσεως τοϋ πληγέν- 
τος πολιτισμού.

Έ ά ν μεταφέρωμεν τά  δεδομένα ταϋτα εις τάς ίστορικάς περιστάσεις τής 
οθωμανικής κατακτήσεως καί κυριαρχήσεως τών ελληνικών χωρών, θά διαπι- 
στώσωμεν τον βαθμόν έπενεργείας τού διαφορικού πολιτιστικού παράγοντος 
επί τής ιστορικής έξελίξεως τόσον τών τούρκων κατακτητών, δσον καί τού 
τουρκοκρατουμένου Ελληνισμού. Τό θέμα τούτο θά διευκρινισθή εις τάς συγ- 
κεκριμένας του εκδηλώσεις, δταν ή ερευνά τής Τουρκοκρατίας προβή εις τήν 
κοινωνιολογικήν καί οικονομικήν άνάλυσιν τής έσωτερικής συστάσεως καί έξε
λίξεως τού οθωμανικού κράτους καί τών υποδούλων λαών. Μία τοιαύτη έρευνα 
οφείλει νά προσανατολισθή προς δύο ούσιαστικάς κατευθύνσεις: (α) τήν ιστο
ρικήν δημογραφίαν καί τήν άνάλυσιν καί έξέλιξιν τής κοινωνικής οικονομίας- 
(β) τήν μελέτην καί άνάλυσιν τών δυνάμεων έκείνων αΐ όποΐαι υπήρξαν άντίρ- 
ροποι προς τήν διαδικασίαν άποσυνθέσεως καί διαλύσεως τού οθωμανικού κρά
τους. 'Η  άνάλυσις τού πρώτου ζητήματος θά έντοπίση τούς άνασταλτικούς 
έκείνους παράγοντας οί όποιοι συνέτειναν εις τήν στασιμότητα καί όπισθοδρό- 
μησιν τών ύπό οθωμανικόν πολιτικόν ελεγχον διαβιούντων λαών. 'Η  διερεύνη- 
σις τού δευτέρου ζητήματος θά έντοπίση κατ’ άναλογίαν τούς παράγοντας έκεί
νους τούς οποίους δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ώς έπιβιωτικούς καί προοδευ
τικούς έντός τού οθωμανικού πολιτικοκοινωνικού συστήματος. Έ νώ  τά αϊτια 
τής άρνητικής έπιδόσεως τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας εις τον κοινωνικόν 
καί οικονομικόν τομέα είναι έπί παραδείγματι κυρίως έσωτερικά, τά αΐτια τής 
άντιρρόπου έπιδόσεως έξεπήγαζον κυρίως έξ έξωτερικών δρων καί έπενεργειών.



Συγκεκριμένον παράδειγμα τούτου παρέχει ή μεγάλη έπίδοσις τοϋ έλληνικοϋ 
ναυτικοΰ άπό τοΰ τέλους τοϋ ΙΗ ' αίώνος μέχρι της Έπαναστάσεως ή όποία 
δεν ώφείλετο εις λελογισμένην εσωτερικήν οικονομικήν πολιτικήν, άλλ’ εις 
Ιξωτερικάς περιστάσεις προκυπτούσας έκ τών εξελίξεων τών διεθνών σχέσεων, 
έκφραζομένας διά τών συνθηκών τοΰ Κιουτσοΰκ Καϊναρτζή και τοϋ Ίασίου. 
Οΰτως ώστε ό κοινωνικός καί οικονομικός βίος έν τώ  πλαισίω τής ’Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας διείπετο ύπό βαθείας άντιθέσεως μεταξύ άνασχετικών άφ’ ένος 
καί έπιβιωτικών άφ’ έτέρου δυνάμεων, τών όποιων τά  αϊτια  ήσαν έτερογενή. 
Ή  άντίθεσις αύτη ένυπήρχε καί εις τήν έσωτερικήν σύστασιν τοΰ όθωμανικοΰ 
καθεστώτος.

'Ολόκληρος ή 'Ιστορία τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας ήτο μία διαρκής 
άντίφασις μεταξύ τών άπαιτήσεων τής θρησκείας τοΰ κατακτητοΰ, ή όποία 
έπέβαλλεν ώς ιερόν καθήκον καί έτεινεν εις τόν έξισλαμισμόν τών ύποδούλων 
πληθυσμών, καί τής άνάγκης, άφ’ έτέρου νά διατηρηθούν οΐ λαοί αυτοί εις τήν 
θρησκείαν των διά νά δύναται ό κατακτητής νά άποζή έξ αυτών. Έ ά ν  ή άπό- 
φασις διαφόρων Σουλτάνων, ώς τοϋ Σελίμ Α ' (1514) καί Ίβραήμ  (16461, νά 
εξισλαμίσουν διά τής βίας εΐδ’ άλλως νά έξολοθρεύσουν τούς ύπολειπομένους 
χριστιανούς δέν έξετελέσθη, τοϋτο δεν οφείλεται εις τήν μεσιτείαν καί έπέμβασιν 
τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, άλλ’ εις τήν κατανόησιν ύπό τών ιθυνόντων 
τοΰ κράτους τής ώμής άληθείας, δτι ό έξισλαμισμός ή ή έξολόθρευσις τών χρι
στιανικών πληθυσμών θά έστέρει τό κράτος τών δημοσιονομικών αύτοΰ πόρων 
καί τοΰ οικονομικού του έρείσματος. Ή  άντίφασις αυτη,τής όποιας πρώτον καί 
κύριον θϋμα ύπήρξαν οί χριστιανικοί λαοί τής πρώην Βυζαντινής αύτοκρατο
ρίας, έσήμαινε διά τό οθωμανικόν καθεστώς κλονισμόν καί κατάρρευσιν οσάκις 
ύπερίσχυεν ή θρησκευτική πολιτική έναντι τής οικονομικής τοιαύτης. “Ηδη άπό 
τοΰ ΙΣ Τ ' αίώνος, έποχήν τής φαινομενικώς μεγίστης άκμής τοΰ οθωμανικού 
κράτους, άρχίζει ή εσωτερική παρακμή καί προιοΰσα άποσύνθεσις τούτου. 
Έ ά ν ή περίοδος αύτη τής παρακμής καί άποσυνθέσεως διήρκεσε μέχρι τοΰ Κ ' 
αίώνος, τοϋτο καί πάλιν έχει τήν ιστορικήν του ερμηνείαν. 'Απλούστατα, οΐ 
’Οθωμανοί ήγεμόνες καί κυβερνήται έλάμβανον βαθμηδόν μεγαλυτέραν συνεί- 
δησιν τής έξαρτήσεως τοΰ κράτους έκ τών χριστιανών ύπηκόων, καί ύπό τήν 
μίαν ή άλλην μορφήν παρεΐχον προνομιακούς ορισμούς, ένίοτε φθάνοντας μέχρι 
τοπικής αύτονομίας, εις πολλάς χριστιανικάς κοινότητας. Τοϋτο έπέτρεψεν 
εις τούς χριστιανούς ύπηκόους, καί δή εις τούς "Ελληνας, διά τής οικονομικής 
των δραστηριότητος νά συντηρήσουν τό κατά τά  άλλα φθαρέν κοινωνικόν κεφά- 
λαιον καί άκόμη νά πραγματοποιήσουν μίαν σχετικήν αύξησιν πλούτου. Τόν 
ρόλον τοΰτον δέν ήσαν εις θέσιν ν’ άναλάβουν ουτε νά διεκπεραιώσουν οΐ ’Οθω
μανοί οΐ έμφορούμενοι με τήν νομαδικήν παράδοσιν τών τουρανικών λαών, διότι 
δέν ήσαν ούτε γεωργοί, ούτε τεχνΐται, ουτε έμποροι, ουτε έπιστήμονες.

Διά τούς λόγους αύτούς ή συγκυρία τών ιστορικών περιστάσεων, ή όποία
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έφερε τούς Τούρκους μεταξύ τών πολιτισμένων εθνών, τελικώς ούτε τούς ίδιους 
ώφέλησεν ούτε τήν ανθρωπότητα, διότι άνέκοψε τήν προς τα  πρόσω ιστορικήν 
πορείαν τών λαών τής Μέσης Α νατολής, έπέφερε τήν παρακμήν τοϋ 'Ελληνι
σμού καί πολλών άλλων σπουδαίων λαών, ώς τών ’Αράβων, τών Περσών, τών 
Α ρμενίων, διά νά καταλήξη εις τελικήν άποσύνθεσιν αύτής ταύτης τής ’Οθω
μανικής αυτοκρατορίας, ούχί δμως καί τελικήν έξαφάνισιν, δεδομένου δτι έκ 
τής τελικής καταρρεύσεως προήλθε τό σύγχρονον τουρκικόν κράτος. Τό κράτος 
τοΰτο ένσαρκώνει, παρά τάς μεταρρυθμιστικάς προσπαθείας τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ, 
Κεμάλ Ά τατούρκ, τό έθνοϊστορικόν παρελθόν τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, 
τό όποιον ευρίσκει έκ νέου άντιμέτωπον ό 'Ελληνισμός λόγω τής νέας φάσεως 
τοΰ εθνολογικού του προβλήματος ώς τοΰτο διαμορφοΰται έκ τών Κυπριακών 
δεδομένων.

’Ανέφερα δτι ή Τουρκοκρατία είναι μία περίοδος σημαντική διά τήν έλλη- 
νικήν ιστορίαν. Έ ά ν  κατά τήν άρχαίαν έποχήν συνετελέσθη έκεϊνο τό όποιον 
όνομάζομεν «έλληνικόν θαΰμα», κατά τήν Τουρκοκρατίαν συνετελέσθη έν άλλου 
είδους έλληνικόν θαΰμα. τό θαΰμα τής έπιβιώσεως. Έ ά ν  τό πρώτον έλληνικόν 
θαΰμα βοηθεϊ εις τον καθορισμόν τών ιδεωδών καί τών άξιών μας, τό δεύτερον 
παρέχει τήν εμπειρίαν εκείνην ή όποία θά έπιτρέψη εις τον Ελληνισμόν νά 
αντιμετώπιση εις τό μέλλον, έν δεδομένη άνάγκη, τάς πλέον ώμάς συνθήκας 
έπιβιώσεως. 'Η  πείρα δέ αΰτη είναι θετική, διότι άναλύεται εις τελευταϊον 
λόγον εις θυσίας φυσικάς, ήθικάς καί ύλικάς, εις τάς όποιας ύπεβλήθησαν πολ- 
λαί γενεαί τών πατέρων μας.

Πιστεύω οτι δεν ύπάρχει πλέον φόβος ν’ άποχωρισθώμεν άπό τάς άξίας 
τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού, τόσον ή παράδοσίς μας δσον καί ή παιδεία 
μας Ιχουν έπαρκώς προνοήσει περί τούτου. Φοβούμαι δμως δτι, άκριβώς διότι 
ή περίοδος τής Τουρκοκρατίας έχει ύποστή ριζικήν καί έ'μμονον ύποτίμησιν 
εις τάς συνειδήσεις μας, δεν εχομεν έπαρκώς αφομοιώσει τήν πείραν τεσσάρων 
αιώνων δουλείας, ή όποία είναι ή πείρα τής έπιβιώσεοος. Πιστεύω έξ ίσου δτι 
ή πείρα αύτή είναι όσον ποτέ άναγκαία καί χρήσιμος κατά τήν κρίσιμον ιστο
ρικήν καμπήν τήν όποιαν διέρχεται σήμερον ό Ελληνισμός, κατά τήν όποιαν 
άντιμετωπίζομεν δύο βασικά καί άναπόφευκτα προβλήματα. Τό πρώτον είναι 
τό πρόβλημα τής έθνικής έπιβιώσεως έντός γεωγραφικού χώρου, έντός τοΰ 
όποιου ό Ελληνισμός, κατόπιν τής Μικρασιατικής καταστροφής, έθνολογικώς 
ύπεχώρησεν.

Ή  έθνική καί πολιτική χειραφέτησις τοΰ Νέου Ελληνισμού, τήν όποιαν 
έθεμελίωσεν ή Έ πανάστασις τοΰ 1821 καί τής όποιας ή όλοκλήρωσις έπεδιώ- 
χθη καθ’ δλον τον ΙΘ ' αιώνα καί κατά τον εικοστόν, παρουσιάζει τό χαρακτη
ριστικόν οτι εις τήν συγκέντρωσιν τών έθνικών δυνάμεων έντός περιωρισμένου 
μέν. άλλά πολιτικώς κυριάρχου χώρου, άντιστοιχεΐ παράλληλος παρακμή τών



μεγάλων έστιών τοΰ Ελληνισμού έντός τοΰ εύρέος γεωγραφικού χώρου έπι 
τοϋ όποιου έπεξετείνετο άλλοτε μέν ή Βυζαντινή επιρροή, νυν δέ ή πνευματική 
δικαιοδοσία τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. 'Η  έθνική καί πολιτική χειρα- 
φέτησις, τήν όποιαν έπέφερεν ή ελληνική έπανάστασις τοϋ 1821, μετεδόθη 
καί εις τάς λοιπάς βαλκανικάς έθνότητας, άλλ’ έδημιούργησεν επίσης τάς προϋ
ποθέσεις διά τήν άνάπτυξιν τοϋ τουρκικοΰ έθνικισμοΰ ύπό τήν νεωτέραν έννοιαν 
τής διαμορφώσείος έθνικής συνειδήσείος, ήτις ύπό τό οθωμανικόν κοινωνικόν 
σύστημα ήτο μάλλον θρησκευτική (ΐσλαμική) ή λαϊκή. Ά λ λ ’ ό νεοτουρκικός 
ώς καί οί βαλκανικοί εθνικισμοί ήσαν δυνάμεις αύτοσυντηρητικαί, αί όποΐαι 
δέν ήδύναντο νά άνεχθοϋν επί πολύ τάς μεγάλας έστίας τοΰ Έλληνισμοΰ, αί 
όποΐαι ήκμαζον έντός τών πολιτικώς διαμορφίοθέντίον έθνικών αύτών χώρων, 
παρά τόν οικονομικόν καί πολιτιστικόν ρόλον τον όποιον αί έλληνικαί κοινότητες 
διεδραμάτιζον. Οϋτίος ή προϊοΰσα σταθεροποίησις τής έθνικής καί πολιτικής 
όντότητος τοΰ Νέου Ελληνισμού εΐχεν ώς παράλληλον διαδικασίαν τήν βαθμιαί- 
αν περιστολήν τών ορίων τοϋ μείζονος Ελληνισμού, ήτις άπεκορυφώθη εις 
τήν έθνικήν καταστροφήν τοΰ Μικρασιατικού Έλληνισμοΰ. Ά λ λ ’ ή διαδικασία 
έκκαθαρίσεως τοΰ οΰτω πω ς γνωστού έν τή ιστορία ώς άνατολικοΰ ζητήματος 
δέν ώλοκληρώθη. Τήν πολιτικήν χειραφέτησιν τών βαλκανικών έθνοτήτων καί 
τήν άναγωγήν τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας εις νεοτουρκικόν κράτος διε- 
δέχθησαν οί πάσης φύσείος έθνικοί ανταγωνισμοί, οί όποιοι ύποκρύπτουν έθνι- 
κιστικάς βλέψεις, οικονομικά συμφέροντα καί ψυχολογικούς φόβους έπιβιώσεως, 
τούς οποίους δυνάμεθα νά χαρακτηρίσο;μεν ώς έθνοϊστορικούς. 'Η  έκδήλωσις 
οίασδήποτε έθνοϊστορικής διαφοράς δύναται νά προκαλέση έ'μπρακτον έκδήλω- 
σιν τοΰ λανθάνοντος έθνικοΰ ανταγωνισμού, θέτουσα εις έπικίνδυνον δοκιμασίαν 
τάς βεβαρημένας ήδη ύπό τής ιστορίας σχέσεις τών ένδιαφερομένων λαών. Τό 
πρόβλημα τής έθνικής έπιβιώσεως δέον δπως συνειδητοποιηθή ύπό τό φως τών 
ορων καί πραγματικοτήτοίν τών ύφισταμένων καί μή ετι έξομαλυνθεισών έθνοϊ- 
στορικών διαφορών- τήν όξυτέραν τών όποιων συνιστα κατά τόν παρόντα χρό
νον τό Κυπριακόν ζήτημα.

Τό δεύτερον πρόβλημα, τό όποιον άφορα εις τήν ιστορικήν άξιοποίησιν 
τών επιτελεσθεισών θυσιών, έ'χει ανάγκην ώρισμένων εξηγήσεων.

Εύρισκόμεθα εις τήν εποχήν τής ορθολογικής πραγματεύσεως τής ιστο
ρικής πραγματικότητος. "Οταν δέ χρησιμοποιώ τόν δρον «ορθολογική πρα- 
γμάτευσις», δέν πρέπει νά έκληφθώ δτι όμιλώ περί άπλώς ωφελιμιστικής έκμε- 
ταλλεύσεως. Μάλλον τοΰτο συμβαίνει σήμερον μέ τήν τουριστικήν προβολήν, 
επι παραδείγματι, τοΰ άρχαιολογικοΰ μας πλούτου διά σκοπούς καθαρώς οικο
νομικούς. Χωρίς νά αποκλείω καί τήν τοιούτου είδους έκμετάλλευσιν, κατά 
-τα αλλα άνώδυνον. θεωρώ δτι αυτη πρέπει ν’ άπορρέη ώς δευτερεύουσα συνέπεια 
εκ τής εύρυτέρας άξιοποιήσεως τοΰ ίστορικοΰ παρελθόντος. Διά νά περιορισθώ 
εις τό σημερινόν θέμα, θά ήθελα νά εϊπω πώ ς άντιλαμβάνομαι τήν εύρυτέραν



αυτήν άξιοποίησιν έν σχέσει προς τάς θυσίας τών πατέρων μας, εις τάς οποίας 
όφείλομεν κατά μέγα μέρος τήν σημερινήν μας ιστορικήν ΰπαρξιν. 'Ω ς προς τό 
σημεΐον αύτό δέν υπάρχει αμφιβολία δτι (α) πασα ιστορική θυσία πρέπει νά έξυ- 
πηρετή ενα σκοπόν. Θυσία άνευ τελεολογικής σκοπιμότητος είναι άχρηστος. 
Οΰτε ποτέ εις τήν ιστορίαν θά διαπίστωση κανείς δτι ή άνθρωπότης προσφέρεται 
εις θυσίαν στερουμένην έσωτερικοΰ νοήματος. 'Απλούστατα ή άνθρωπότης δέν 
θυσιάζεται δωρεάν, (β) 'Η  άξιοποίησις μιας θυσίας έναπόκειται φυσικώς εις τάς 
έπερχομένας γενεάς. Ούχί άναγκαίως εις τάς άμέσως διαδόχους γενεάς. Ά να - 
λόγως τοϋ μακροπροθέσμου ή τοΰ βραχυπροθέσμου τοΰ τελεολογικού χαρα- 
κτήρος μιας θυσίας, ή ευθύνη τής άξιοποιήσεως βαρύνει αύτήν ή έκείνην τήν 
γενεάν, ή πολλάς έξ αύτών. (γ) Ή  άξιοποίησις μιας θυσίας πρέπει νά είναι 
άνάλογος προς τό μέγεθος τής θυσίας εκείνης. μεγάλαι θυσίαι άπαιτοΰν καί 
μεγάλα έπιτεύγματα, προκειμένου δέ νά έφαρμοσθή τό κριτήριον τοΰτο εις τήν 
περίπτωσιν τοΰ έλληνικοΰ έθνους, ή ήθική ύποχρέο^σις, τήν όποιαν έκληροδό- 
τησεν ή γενεά τοΰ 1821, είναι βαρεία. ’Απομένει τό στυγνόν έρώτημα, κατά 
πόσον αί κολοσσιαΐαι θυσίαι τών πατέρων μας άπό τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως μέχρι σήμερον ήξιοποιήθησαν εις άνάλογον βαθμόν. Δέν υ
πάρχει άμφιβολία, δτι τό έθνος έξήρθη εις τό ΰψος τών θυσιών αύτών, καί δτι 
ό λαός μας Ιχει συνειδητοποιήσει τήν ιδέαν μιας μεγάλης άποστολής. Έ άν, 
παρά ταΰτα, τά  άποτελέσματα τής εποικοδομητικής αύτής προσπαθείας δέν 
είναι άνάλογα προς τό μέγεθος τών θυσιών τάς οποίας άναγράφει ή ιστορία 
μας, τοΰτο οφείλεται, κατά τήν γνώμην μου, εις τήν μονόπλευρον έκμετάλλευ- 
σιν τοΰ πνευματικοΰ μας πλούτου καί τής πολιτιστικής μας παραδόσεως. Μονό
πλευρος έκμετάλλευσις σημαίνει μή ώλοκληρομένην άξιοποίησιν. Τήν στιγμήν 
κατά τήν οποίαν γίνεται παγκόσμιος έκμετάλλευσις τής έμπειρικής μεθόδου 
τοΰ Άριστοτέλους καί προσπάθεια πρακτικής άξιοποιήσεως τής Πλατωνικής 
φιλοσοφίας, ήμεΐς περιωρίσθημεν κυρίως εις τήν παθητικήν θεώρησιν τοΰ πνευ- 
ματικοΰ μας παρελθόντος, ΰστερήσαμεν δέ σημαντικώς εις τήν έρμηνείαν καί 
τάς πρακτικάς έφαρμογάς, τάς οποίας τό θεωρητικόν τοΰτο σύστημα συνεπή- 
γετο.

Διά νά διευκρινίσω τοΰτο έν σχέσει προς τό σημερινόν θέμα, θά ήθελα 
νά τονίσω πόσον ό λαός μας έμφορεΐται άπό τήν ψυχολογικήν τάσιν νά θε(ορή 
τό ιστορικόν του παρελθόν, καί κατά συνέπειαν τάς θυσίας τών πατέρων του, 
ώς τ ε λ ε ι ω θ έ ν τ α  ι σ τ ο ρ ι κ ά  έ π ι τ ε ύ γ μ α τ α  έρχόμενα νά προσ
αυξήσουν τον κατά τά άλλα πλούσιον θησαυρόν τής παραδόσεώς μας, ένο> έπρε- 
πεν αί θυσίαι αύταί νά θεωρούνται ώς ά ρ χ α ί  έ π ι τ ε υ γ μ ά τ ω ν  έχόντων 
άνάγκην συμπληρώσεως καί τελειώσεως. "Ας μή λησμονώμεν δτι μία θυσία 
αυτή καθ’ έαυτήν είναι αρνητικόν φαινόμενον, στεροΰσα τό έθνος άπό έν μέρος 
τοΰ ανθρωπίνου δυναμικοΰ του. ’Ακριβώς, δμως, λόγω τοϋ άρχικώς άρνητικοΰ 
αύτοΰ άποτελέσματος, τό κοινωνικόν σύνολον άποφασίζει νά καταφύγη εις μίαν



θυσίαν εις τελευταΐον καί μόνον λόγον, διά νά δυνηθή νά στηρίξη διά ταύτης 
μίαν περαιτέρω εποικοδομητικήν προσπάθειαν, ήτις άλλως παρημποδίζετο. 
Καί ναι μέν δλοι άντιλαμβανόμεθα εύκόλως τήν ανάγκην άξιοποιήσεως μιας 
θυσίας, πολύ δέ έντονώτερον τήν μεθεπομένην τής τελευταίας μεγάλης θυσίας 
εις τήν οποίαν συγκατετέθη ό λαός μας. έν τούτοις τό κρίσιμον σημεΐον εις τήν 
άξιοποίησιν αυτήν έγκειται, δπως άνέφερα προηγουμένως, εις τήν ώλοκληρω- 
μένην καί ούχί τήν μονόπλευρον έκμετάλλευσιν αυτής. Είναι δυνατόν νά άξιο- 
ποιήσωμεν τάς έθνικάς μας θυσίας, ήθικώς, πνευματικώς, πολιτιστικώς, είναι 
δυνατόν νά τάς άναγάγωμεν εις τήν κατηγορίαν μεγάλων ιστορικών έπιτευγμά- 
των, καί έν τούτοις νά άποτύχωμεν εις τήν ούσίαν, έάν δέν κατορθώσωμεν νά 
φέρωμεν εις πέρας τό συγκεκριμένον έποικοδομητικόν έργον, τό όποιον αύται 
προωρίζοντο νά θεμελιώσουν. Τοϋτο θά είχε φυσικά τρομεράς συνεπείας έπί 
τοΰ έθνικοΰ μας μέλλοντος. Θά έσήμαινεν δτι ήρκέσθημεν άπλώς καί μόνον εις 
τήν ιδεολογικήν πλευράν τής ιστορικής πορείας άποδίδοντες καθόλου ή άνε- 
παρκή σημασίαν εις τήν συγκεκριμένην πραγμάτωσιν τών ιδεωδών μας. 'Ό μ ω ς 
ή Πατρίς μας άντιμετωπίζει σήμερον πρόβλημα προόδου, δηλαδή εύθυγραμμί- 
σεως προς τάς άνωτέρας άξίας τοϋ πολιτισμού σ ύ ν πρόβλημα έπιβιώσεως. 
Τό πρώτον είναι πρόβλημα άναπτύξεως, τό δεύτερον εθνικής έπιβιώσεως. 'Η  
επιτυχής άντιμετώπισις τοΰ πρώτου προβλήματος άνευ παραλλήλου έξασφα- 
λίσείος τών δρων τής έθνικής μας έπιβιώσεως θά έσήμαινεν οικοδόμημα θεμε- 
λιωμένον έπί τής άμμου.

'I I  έπιτυχής άντιμετώπισις τοΰ όευτέρου προβλήματος άνευ εύθυγραμμί- 
σεως προς τάς συγχρόνους άξίας τοΰ πολιτισμού θά έσήμαινεν, άφ’ έτέρου. άρνη- 
σιν τής πνευματικής παραδόσεως τοΰ Έλληνισμοΰ καί παλινδρόμησιν προς 
άρχαϊκά στάδια πολιτιστικής έξελίξεως. "Οθεν τό πρόβλημα τοΰ 'Ελληνισμού 
κατά τήν 150ετηρίδα τής έθνικής αύτοΰ άναγεννήσεως δύναται νά διατυπωθή 
ώς πρόβλημα άξιοποιήσεως τής πνευματικής αύτοΰ παραδόσεως καί τής ιστο
ρικής έμπειρίας τήν οποίαν συνθέτουν οί άγώνες καί αί θυσίαι διά τήν φυσικήν 
καί έθνικήν αύτοΰ έπιβίωσιν. Κατά πόσον ή άξιοποίησις τών δεδομένων τού
των τής έθνικής ιστορίας έσυνειδητοποιήθη καταλλήλως ύπό τού ελληνικού 
λαού είναι παράγωγον πρόβλημα, έκ τής ορθής έκτιμήσεως τοΰ οποίου έξαρτά- 
ται αύτό τούτο τό μέλλον τού έθνους. Θά πpoσπαθήσcϋ νά άναλύσω συντόμως 
τήν ύφήν καί τά δεδομένα τοΰ προβλήματος.

Μία άξιοποίησις τής έλληνικής ιστορίας έντός τών πλαισίων τής συγχρό
νου εποχής συνεπάγεται άναποφεύκτως άφομοίωσιν, πρώτον, προαγωγήν, 
δεύτερον, τών άξιων τοΰ πολιτισμού ώς αδται διεμορφώθησαν καί διαμορφώ
νονται ύπό τό κράτος τών δημογραφικών, οικονομικών καί έπιστημονικών δε
δομένων καί έξελίξεων άπό τής οΰτω πω ς κληθείσης βιομηχανικής έπαναστά
σεως καί έντεϋθεν. ’Ή δη  αΐ προκεχωρημέναι θέσεις τοΰ συγχρόνου τεχνολογι-



κυυ πολιτισμού προπαρασκευάζουν τήν έ'λευσιν τής μεταβιομηχανικής κοινω
νίας, τοϋτο δέ καθ’ δν χρόνον ή Ε λλ ά ς πραγματοποιεί τά πρώτα σημαντικά 
βήματα εις τό στάδιον έκβιομηχανίσεως. Τοϋτο σημαίνει δτι, παρά τάς έπι- 
τευχθείσας κατά τήν παρελθοΰσαν 150ετίαν προόδους, ή Ε λ λ ά ς εύρίσκεται 
εις διαφορικόν στάδιον άναπτύξεως έν σχέσει προς τά κατέχοντα τό προβά
δισμα τής βιομηχανικής τεχνολογίας έθνικά συγκροτήματα. Συνεπώς καί ή 
προσπάθεια, ή όποία οφείλει νά καταβληθή ύπό τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ προς έπί- 
τευξιν εύθυγραμμίσεως προς τάς προκεχωρημένας πολιτιστικάς άξίας τής επο
χής μας, ενδεχομένως δέ καί προαγωγήν αύτών, είναι αύτόχρημα κολοσσιαία, 
τοσούτω μάλλον όσω ή φύσις τής συγχρόνου έπιστημονικής καί τεχνολογικής 
έξελίξεως είναι λίαν δυναμική, έπιβάλλουσα διά τά τεχνολογικώς άναπτυσσό- 
μενα έθνικά συγκροτήματα διπλοΰν ποσοστόν άναπτύξεως, καλΰπτον οχι μό
νον τήν άνάκτησιν τής καθυστερήσεως αύτών, άλλα καί τήν ταυτόχρονον παρα- 
κολούθησιν τοΰ άδιαλείπτως χωροΰντος προς τά  πρόσω ρυθμοΰ άναπτύξεως.

Μία τοιαύτη έπίτευξις εύθυγραμμίσεως, ένδεχομένως δέ καί πρωτοπο- 
ρειακής θέσεως, προϋποθέτει θεωρητικόν έξοπλισμόν τόσον ύπό μορφήν υπο
δομής, δσον καί ύπό μορφήν δυναμικήν, δηλαδή ύπό μορφήν συνεχοΰς προσαρ
μογής προς τάς πνευματικάς καί τεχνικάς εξελίξεις καί άνανεώσεως τών μεθό
δων καί τών αντιλήψεων. Έ π ί  τοΰ σημείου τούτου καθίσταται άναγκαία ή άρσις 
μιας ευρέως διαδεδομένης παρεξηγήσεως, ή όποία άπετέλεσε καί δυνατόν νά 
έξακολουθήση νά άποτελή πρόσκομμα εις τήν πρόοδον τοΰ έλληνικοϋ έθνους. 
Ή  παρεξήγησις αυτη προέρχεται έκ παρερμηνείας τής σχέσεως μεταξύ άρ- 
χαίας έλληνικής πνευματικής παραδόσεως καί νεωτέρας επιστήμης καί τεχνο
λογίας. 'Η  σχέσις αύτη ήρμηνεύθη ώς έπί τό πλεϊστον άρνητικώς, τής νεωτέρας 
έπιστήμης καί τεχνολογίας κριθείσης ώς άναιρετικής τοΰ κλασσικοϋ άνθρωπι- 
σμοΰ. Μία τοιαύτη έρμηνεία αγνοεί τήν ιστορικήν καταγωγήν τής συγχρόνου 
έπιστήμης καί τεχνολογίας, ήτις άνάγεται γενεαλογικώς εις τήν έμπειρικήν 
μέθοδον τοΰ Άριστοτέλους καί τήν ορθολογικήν σκέψιν τής έλληνικής φιλο
σοφίας. 'Η  οργανική καί λογική σύνδεσις τής νεωτέρας σκέψεως προς τήν άρ- 
χαίαν καταργεί τήν νομιζομένην ώς ύφισταμένην άντίφασιν μεταξύ συγχρόνου 
έπιστήμης καί έλληνικής κλασσικής παραδόσεως. Α ί πρακτικαί συνέπειαι τής 
διαπιστώσεως αύτής διά τήν πορείαν τοΰ Έλληνισμοΰ συνίστανται εις τήν άρ- 
μονικήν έ'νταξιν αύτοΰ έντός τών πλαισίων τοΰ νεωτέρου έπιστημονικοΰ καί 
τεχνολογικοΰ πολιτισμού. Έ ν  τή έπεξεργασία ένος προγράμματος έθνικής 
πολιτιστικής πολιτικής ή μέν έκ τής άρχαιότητος κληροδοτηθεΐσα παράδοσις 
παρέχει εις τόν Ελληνισμόν τήν άσφαλεστέραν θεωρητικήν υποδομήν τήν ό
ποιαν δύναται νά διαθέση οίονδήποτε έθνικόν σύνολον, ή δέ σύγχρονος έπιστήμη 
τόν μεθοδολογικόν έκεΐνον έξοπλισμόν ό όποιος θά παράσχη τήν δυνατότητα 
εις τό σύγχρονον έλληνικόν έθνος νά άξιοποιήση τήν ύπό πολλάς έπόψεις ίστο
ρικώς πληγείσαν παράδοσιν αύτοΰ.



'Υπό τάς συνθήκας ύπό τάς οποίας εξελίσσεται ό σύγχρονος κόσμος ή 
πρακτική άξιοποίησις της έλληνικής πνευματικής παραδόσεως είναι εργον επ ί
μοχθον, διά τήν έπιτέλεσιν του οποίου άπαιτεΐται πλήρης συντονισμός τών εθνι
κών δυνάμεων, ορθολογικός προγραμματισμός τήςέθνικής οικονομίας καί κατάλ
ληλος προσανατολισμός τής έθνικής πολιτικής. Έ π ί  πλέον τό &ργον τοΰτο οφεί
λει νά συμβαδίζη μετά τής κατοχυρώσεως τής έθνικής όντότητος, διά τής 
οποίας έξυπακούεται έπαρκής καί έκσυγχρονισμένη στρατιωτική άμυνα. Ή  
ιστορική πείρα ώς πρός τό σημεΐον αύτό υπήρξε πικρά. 'Οσάκις ό Ελληνισμός 
ύπέστη κατάρρευσιν, τοΰτο ώφείλετο συνήθως ούχί εις κατωτερότητα πολιτι
στικήν, άλλ’ εις παραμέλησιν τών άμυντικών αύτοΰ δυνάμεων. Ά λ λ ’ ή αμυντι
κή άδυναμία έδράζεται ώς έπί τό πλεΐστον έπί τής κοινωνικής καί οικονομικής 
τοιαύτης, συνεπώς τό πρόβλημα άνάγεται, είς τελευταίαν άνάλυσιν, εις τήν 
διοργάνωσιν τών κοινωνικών καί οικονομικών δυνάμεων τοΰ έθνους. ’ \λλ ά  καί 
ή τελευταία αΰτη διαπίστωσις δέν άποτελεΐ τελικόν δρον. Πλήρης θετικότης 
περί τον εθνικόν προγραμματισμόν δέν δύναται νά έπιτευχθή άνευ μαζικής 
έπιδόσεως τοΰ Έλληνισμοΰ εις τον τομέα εκείνον δραστηριότητος ό όποιος 
χαρακτηρίζει κατ’ έξοχήν τήν έποχήν μας: τήν έπιστημονικήν έ'ρευναν. Ώ ς  
άνέφερα προηγουμένως ή οΰτω πω ς έπικρατήσασα άντίληψις περί τοΰ άσυμβι- 
βάστου τοΰ κλασσικοΰ άνθρωπισμοΰ καί τής νεωτέρας έπιστήμης δέν εύσταθεϊ. 
Ή  νεωτέρα έπιστήμη καί ή σύγχρονος έπιστημονική έρευνα άποτελοΰν λογικάς 
άναπτύξεις τής αρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας, κατά συνέπειαν ή στροφή τοΰ 
νεωτέρου Έλληνισμοΰ πρός τήν έπιστημονικήν έρευναν είναι σύμφυτος πρός 
τήν πνευματικήν αύτοΰ παράδοσιν. Ούδείς κοινωνικοοικονομικός προγραμμα
τισμός, ούδεμία διασφάλισις τής έθνικής άμύνης καί ένίσχυσις τής στρατηγι
κής πολιτικής τοΰ έθνους δύναται νά νοηθή κατά τό τελευταΐον τρίτον τοΰ Κ 
αΐώνος άνευ εύθυγραμμίσεως πρός τά κρατοΰντα διεθνή έπίπεδα τής έπιστημο- 
νικής έρεύνης. Τήν άναγκαιότητα μιας τοιαύτης εύθυγραμμίσεως υπαγορεύει 
τό ποσοτικόν μειονέκτημα τοΰ συγχρόνου έλληνικοΰ έ'θνους, τό όποιον έκλη- 
ροδοτήθη έκ τής 'Ιστορίας, καί τό όποιον συνίσταται εις τήν περιστολήν τών 
γεωγραφικών opicov τοΰ Έλληνισμοΰ καί τό χαμηλόν δημογραφικόν μέγεθος 
αύτοΰ έν συγκρίσει πρός τά  δμορα έθνικά σύνολα. Μόνον διά τής έντατικής καλ- 
λιεργείας τής ποιοτικής κατηγορίας δύναται νά άντισταθμισθή τό ποσοτικόν 
τοΰτο μειονέκτημα. Ά λ λ ’ ή άνύψωσις τής ποιοτικής στάθμης τοΰ έθνους δέν 
δύναται, ύπό τάς συνθήκας τής έποχής μας, νά έπιτευχθή είμή διά τής κατά 
βάθος καί πλάτος έπιδόσεο^ς εις τον τομέα τής έπιστήμης καί τής έπιστημονι- 
κής έρεύνης.

Διά νά έπιτύχη εις τήν έθνικήν αύτοΰ σταδιοδρομίαν, ό Ελληνικός λαός 
έχει νά παλαίση έναντίον τών άνασχετικών έκείνων παραγόντων οί όποιοι συν
θέτουν τήν αρνητικήν πλευράν τής έθνικής ζωής. Είναι δέ οΐ παράγοντες ούτοι, 
κατά κύριον λόγον (α) ό αναρχικός ατομικισμός, ό όποιος παρακωλύει τάς συν



τονισμένα? ένεργείας καί τήν συγκρότησή τών μεγάλων συλλογικών μονάδων, 
τόσον εις τόν οικονομικόν, δσον καί εις τόν έπιστημονικόν τομέα- (β) ή υπέρμε
τρος καί άνεδαφική μεγαλοπραγμοσύνη, ή όποία έμποδίζει τό έθνος νά κρίνη 
ρεαλιστικώς καί θετικώς περί τών δυνατοτήτων του, οδηγούσα αύτό εις ούτο- 
πιστικάς πράξεις καί εις ύποτίμησιν τών ξένων έπιτεύξειον καί δυνατοτήτων 
(γ) ή βερμπαλιστική άντίληψις καί πραγμάτευσις των πνευματικών θεμάτων 
καί προβλημάτων, ή όποία είναι υπεύθυνος διά τήν επιφανειακήν καί έπιπο- 
λαίαν πραγμάτευσιν πολλών ζητημάτων τοϋ έθνικοΰ βίου.

'Ο  βερμπαλισμός, ό όποιος διαιωνίζεται κυρίως διά τής λογοτεχνίας, 
παρασύρει τήν νεολαίαν τοΰ έθνους εις τόν άπατηλόν δρόμον τής εύκολου κοινω
νικής καί πνευματικής άνόδου, άνευ καταβολής τής άπαιτουμένης προσπαθείας 
προς άπόκτησιν τών θετικών μέσων τά όποια όδηγοΰν εις τήν άνοδον. 'Ο  βερ
μπαλισμός άπορρέει έν μέρει έκ τής πεποιθήσεως δτι ή άνωτερότης τοΰ άρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού ενυπάρχει αύτοδικαίως καί εις τόν νεώτερον Ε λληνι
σμόν. 'Η  πεποίθησις αυτη άποτελεΐ πρόσκομμα εις τήν άπόκτησιν τής ιδίας 
εκείνης άνωτερότητος, τήν όποιαν οφείλει νά άποκτήση διά τών ΐδικών του 
προσπαθειών ό νεώτερος Ελληνισμός, έάν πρέπει νά άποβή αντάξιος τοΰ άρ
χαίου. 'Η  έθνική άνωτερότης δέν έπιτυγχάνεται ουτε διά τής αυταπάτης περί 
φυσικής άνο,ιτερότητος, ούτε διά προχείρου καί έπιφανειακοΰ πνευματικού εξο
πλισμού, άλλά δι’ άδιαλείπτίον προσπαθειών καί κατά μέτωπον άντιμετωπίσεως 
της πραγματικότητος. Τό ΐσχυρότερον δπλον διά τήν καταπολέμησιν του βερ- 
μπαλισμοΰ είναι ή έπίδοσις τών νεοοτέρων γενεών εις τήν έπιστήμην, ή όποία 
δέν συγχωρεΐ οίανδήποτε έπιπολαίαν χρήσιν τών μεθόδων της καί υπεκφυγήν 
εις τήν έφαρμογήν των κριτηρίων τών διεπόντων τήν έπιστημονικήν έργασίαν.

Επανερχόμενοι εις τάς μεγάλας θυσίας εις τάς οποίας υπεβλήθη ό 'Ε λ 
ληνικός λαός διά νά άποτινάξη τό καθεστώς δουλείας, τό όποιον έπί αιώνας 
έπεκάθητο έπ’ αύτοΰ, καί εις τάς προσπαθείας τάς οποίας κατέβαλε διά νά 
εύθυγραμμισθή πρός τάς άξίας τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, είναι άνάγκη νά 
διαπιστωθή δτι τό έργον, τήν πραγματοποίησιν τοΰ όποιου έπεδίωξαν οί άγω- 
νισταί τοΰ 1821, δέν ώλοκληρώθη εΐσέτι. Κατά τήν έκατοπεντηκονταετηρίδα 
τής έθνικής άναγεννήσεως σημαντικά τμήματα τοΰ νεωτέρου Έλληνισμοΰ 
παραμένουν εις τήν κατάστασιν έκείνην ή όποία προσφυώς χαρακτηρίζεται ώς 
άλύτρωτος 'Ελληνισμός. Έ ξ  έπόψεως ιστορικής ή πάλη διά τήν εθνολογικήν 
καί πολιτικήν όλοκλήρωσιν τοΰ Έλληνισμοΰ έσυνεχίσθη καθ’ δλον τόν ΙΘ ' αιώ
να καί τόν εικοστόν, τό φαινόμενον δέ τοΰτο δύναται νά χαρακτηρισθή ώς προέ- 
κτασις έν τώ  χρόνω τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως. ΙΙροβαίνοντες σήμερον 
εις τήν άπογραφήν τοΰ άπό τοΰ 1821 διεξαγομένου άγώνος, δέν είναι δυνατόν 
νά άντιπαρέλθωμεν τήν σημασίαν τής έπικής εθνολογικής πάλης εις τήν οποίαν 
άπεδόθη τό έθνος διά τήν πολιτικήν ένσωμάτωσιν τών αλυτρώτων τμημάτων 
τοΰ Έλληνισμοΰ, πάλης ή όποία συνεχίζεται υπό τά όμματα ήμών διά τήν έπι-



βίωσιν τοϋ Κυπριακοΰ Ελληνισμού. 'Ο  ισολογισμός της διαρρευσάσης ΙδΟετιας 
παρουσιάζει εις μέν τό ένεργητικόν του έπιτεύγματα άντάξια της παραδόσεως 
τοϋ έθνους, εις δέ τό παθητικόν του στοιχεία όίδοντα λαβήν εις τήν άνάγκην 
συνειδητοποιήσεως τοΰ γεγονότος ότι τό ιστορικόν μέλλον του Έλληνισμοΰ δέν 
είναι απολύτως διησφαλισμένον ύπό τάς συγχρόνους διεθνείς συνθήκας. Ση- 
μ α ν τ ικ ώ τ α τ ο ν  στοιχεΐον παθητικού άπετέλεσεν ή άποτυχία διασώσεως τοΰ 
Μικρασιατικού Έλληνισμοΰ καί ή έκρίζωσις αύτοΰ άπο χώρου έντός τοΰ όποιου 
άπο άμνημονεύτων χρόνων εδρασε πολιτικώς καί πολιτιστικώς. " \ ς  μοΰ έπι- 
τραπή νά τονίσω τήν σημασίαν τής Μικρασιατικής καταστροφής διά τά ιστο
ρικά πεπρωμένα τοΰ Νέου Έλληνισμοΰ. 'Η  καταστροφή τοΰ σημαντικωτάτου 
τούτου τμήματος τοϋ Έλληνισμοΰ συνθέτει τά ιστορικά πλαίσια έντός τών 
όποιων διεξάγεται ή παροΰσα φάσις τοΰ άγώνος προς όλοκλήρωσιν τής έθνικής 
άποκαταστάσεως τοΰ Έλληνισμοΰ, φάσις τήν όποιαν συνιστα τό Κυπριακόν 
ζήτημα. Τό ζήτημα τοΰτο, τό όποιον ή ελλειψις έπαρκοΰς ιστορικής προοπτι
κής πολλάκις άπεμόνωσε τών ιστορικών του συσχετίσεων, έντάσσεται έντός 
τών πλαισίων τοΰ άγώνος προς πολιτικήν χειραφέτησιν τοΰ άλυτρώτου Έ λλη- 
νισμοΰ. Μόνον διά τής ιστορικής ταύτης τοποθετήσεως καί βάσει ταύτης είναι 
δυνατόν νά διαρθρωθή μία έθνική πολιτική έπί τοΰ Κυπριακοΰ. Τά ιστορικά πλαί
σια έντός τών όποιων διαγράφονται αί περί τό Κυπριακόν έξελίξεις υποδεικνύ
ουν καί τήν ούσιαστικήν ύφήν αύτοΰ, ώς ζητήματος έθνικής έπιβιώσεως τοΰ 
άκραίου τούτου τμήματος τοΰ Έλληνισμοΰ, τό όποιον αί ίστορικαί περιστάσεις 
εθεσαν εις τήν κατηγορίαν τοΰ άλυτρώτου.

Αί συνέπειαι μιας τοιαύτης ιστορικής τοποθετήσεως τοΰ Κυπριακοΰ δύ- 
νανται νά θεωρηθώσιν ύπό τό διπλοΰν πρίσμα τής άντιμετωπίσεως αύτοΰ ύπό 
τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοΰ, άφ’ ένός, καί τοΰ Μητροπολιτικοΰ Έλληνισμοΰ, 
άφ’ έτέρου.

’Από τής πλευράς τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοΰ, ή συνειδητοποίησις τοΰ 
Κυπριακοΰ ώς προβλήματος έθνικής έπιβιώσεως σημαίνει οτι πασα έπί μέρους 
οικονομική, έξωτερική καί στρατιω τική πολιτική οφείλει νά ύπαχθή ύπό τάς 
άπαιτήσεις καί τάς άνάγκας τής έθνικής έπιβιώσειος. Ή  εναντία περίπτωσις 
τής έξαρτήσεως τής πολιτικής τής έθνικής έπιβιώσεως ύπό τάς βραχυπροθέ
σμους άνάγκας τής έπί μέρους πολιτικής θά άπετέλει βαρύ σφάλμα μέ άπω- 
τέρας ίστορικάς συνεπείας. Μία τοιαύτη υπαγωγή τής πολιτικής τής έθνικής 
έπιβιώσεως θά έσήμαινεν άπομόνωσιν τοΰ Κυπριακοΰ προβλήματος άπο τών 
έθνοϊστορικών αύτοΰ όρων.

Οί έθνοϊστορικοί όροι τοΰ προβλήματος συνιστοΰν ταυτοχρόνως καί τήν 
εθνικήν πολιτικήν τοΰ Μητροπολιτικοΰ Έλληνισμοΰ έπί τοΰ Κυπριακοΰ. Τό 
Κυπριακόν αποτελεί σάρκα καί οστά τής πανελληνίου έθνικής πολιτικής ύπό 
διπλήν ιδιότητα: πρώτον, ώς έντασσόμενον εις τήν πατροπαράδοτον πολιτικήν 
έναντι τοΰ άλυτρώτου Έλληνισμοΰ- δεύτερον, ώς άναπόσπαστον κεφάλαιον τών



ελληνοτουρκικών σχέσεων. 'Γ π ’ άμφοτέρας τάς ιδιότητας ταύτας μία ενδεχο
μένως άρνητική λύσις τοϋ Κυπριακοΰ θά εΐχεν άμέσους συνεπείας έπί τοΰ εθνι
κού κορμού. 'Η  ύποχώρησις εις τό Κυπριακόν ζήτημα δέν εϊναι δυνατόν νά άνα- 
σχέση περαιτέριο εθνολογικήν ύποχώρησιν τοΰ Έλληνισμοΰ έναντι τών έπε- 
κτατικών άξιώσειον τοΰ ύπό πλήρη άναζωπύρησιν τουρκικοΰ έθνικισμοΰ. 'Η  
άνάλυσις τής ψυχοσυνθέσειος καί τών έθνοϊστορικών δεδομένιον τοΰ τουρκικοΰ 
λαοΰ δέν έπιτρέπει αύταπάτας εις τήν περίπτωσιν τοΰ Κυπριακοΰ. 'Ο  Ε λληνι
σμός πρέπει νά είναι εις θέσιν νά διεκδικήση τά έθνικά αύτοΰ δίκαια, τά όποια 
δέν συνίστανται εις ΐμπεριαλιστικάς βλέψεις, άλλ’ εις άξίιοσιν πολιτικής όλο- 
κληρώσειος τής έθνολογικής αύτοΰ ύποστάσεο^ς. άντιτάσσων ποιοτικήν ανω
τερότητα είς τήν ποσοτικήν τοιαύτην έπί τής οποίας ή Τουρκία βασίζει τάς 
αξιώσεις της. Μόνον διά τής όλοκληρωσεως τοΰ ποιοτικού αυτής έξοπλισμοΰ, 
οΐκονομικοΰ, στρατιωτικοΰ, έπιστημονικοΰ, δύναται ή Ε λλ ά ς νά άνασχέση 
τήν έθνολογικήν ύποχώρησιν τήν οποίαν προεκάλεσεν ή Μικρασιατική κατα
στροφή, παγιοποιοΰσα οΰτιο τήν πολιτικήν αύτης θέσιν έν τή ’Ανατολική Με
σογείου.

'Η  πολιτική ένσιομάτωσις τής Κύπρου εις τον εθνικόν κορμόν θά παράσχη 
τήν ο'υνατότητα μιας νέας πολιτιστικής καί πνευματικής σταδιοδρομίας τοΰ 
Έλληνισμοΰ εις τήν ’Ανατολήν.


