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Ό ευρωπαϊκός και αμερικανικός πολιτισμός, ό συνήθως λεγόμενος «Δυτι

κός» πολιτισμός, έχει εν βασικον χαρακτηριστικον γνώρισμα, πού τον διακρίνει 

από τον «Άνατολικον» λεγόμενον πολιτισμόν. Αυτό το γνώρισμα τοΰ Δυτικού 

κόσμου ώνόμασε ένας μεγάλος φιλόλογος τοΰ Harvard και αείμνηστος διδάσκαλος 

μου εις το Βερολΐνον, ό Werner Jaeger, « έ λ λ η ν ο κ ε ν τ ρ ι κ ό τ η τ α » . Τοΰτο 

σημαίνει, δτι ό Δυτικός κόσμος έχει πνευματικόν κέντρον και πολιτιστικον πυ

ρήνα το άρχαΐον έλληνικον πνεΰμα και την έλληνικήν άντίληψιν περί άνθρωπου, 

μορφώσεως και ζωής" επειδή δε ή έλληνοκεντρικότης αυτή τοΰ Δυτικοΰ κόσμου 

είναι διαρκές φαινόμενον οχι μόνον τοΰ συγχρόνου κόσμου άλλα και όλων των 

μετά τους αρχαίους "Ελληνας εποχών, λαών και ανθρώπων, είναι δηλαδή ύπερ-

χρονικόν καί σχεδόν οίκουμενικον και παγκόσμιον φαινόμενον, όλοι σχεδόν οι με

γάλοι Ευρωπαίοι καί 'Αμερικανοί κλασσικοί φιλόλογοι, ιστορικοί καί φιλόσοφοι 

όμιλοΰν δια τήν πνευματικήν παρουσίαν της Ελληνικής 'Αρχαιότητος ε'ις τον βίον 

των ανθρώπων, κατ' εξοχήν δε τών ανθρώπων τοΰ Δυτικοΰ κόσμου. Παλαιότε-

ρον τήν παρουσίαν αυτήν, αιωνιότητα καί υπεριστορικότητα της Ελληνικής Α ρ 

χαιότητος ώνόμασαν το «έλληνικον θαΰμα». 

Σκοπός τής παρούσης μικράς μελέτης είναι να έρμηνεύση καί να δώση το 

νόημα καί τήν ούσίαν αυτής τής δυτικής έλληνοκεντρικότητος. 

Μας χρειάζονται πρώτα — πρώτα δύο κτυπητά παραδείγματα τής ελληνι

κής παρουσίας, πείθοντα, οτι ή αρχαία Ελλάς δεν απέθανε καί δεν έσβησε μαζί 

με τήν ίστορικήν δύσιν της, άλλα ζή πάντοτε. "Ενα πρώτο παράδειγμα : το άμε-

ρικανικον καί εύρωπαϊκον λεξιλόγιον είναι φορτωμένον άπο λέξεις καί ορούς αρ

χαίους ελληνικούς. Λ.χ. φιλοσοφία, πολιτική, λογική, ηθική, φυσική, γεωγραφία, 

τέχνη, παιδεία, κόσμος, 'ιδέα, τεχνική, μουσική, ποίησις, έπος, λυρική, δράμα, 

τραγωδία, κωμωδία, μαθηματικά, γραμματική, ρητορική, πλαστική, αρχιτεκτονι

κή, θέατρον, σχολή. 

Τα ελληνικά αυτά γλωσσικά πλάσματα είναι σύμβολα καί κλειδιά πού άνοί-
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γουν ολόκληρους κόσμους πού κρύπτονται οπίσω των. Είναι εικόνες πολιτισμού, 

είναι μορφαί πνευματικότητος, κίνητρα της σκέψεως και δεΐκται της πορείας, 

πού ύψωσε τον άνθρωπον άπο την έμπειρίαν και την ύλην εις την θεωρίαν καΐ 

την έπιστήμην. 

"Ενα δεύτερον πρόχειρον παράδειγμα της ελληνικής παρουσίας : τα αρχαία 

δράματα διδάσκονται — παριστάνονται άπο σκηνής — 2500 χρόνια τώρα και θα 

παίζωνται πάντοτε. Χιλιάδες 'Αμερικανών και Ευρωπαίων τα παρακαλουθουν με 

μεγάλην συγκίνησιν και ενδιαφέρον. Ή αρχαία λοιπόν ελληνική σκηνή ζή και σή

μερον καί συναγωνίζεται νικηφόρωςτο σύγχρονον θέατρον, το όποιον πρώτον δι-

δάσκαλόν του είχε το έλληνικον θέατρον. Δεν ζή δε μόνον το άρχαΐον έλληνικον 

θέατρον. Ζουν αϊ λέξεις καί οί δροι τής αρχαίας Ελλάδος, ζουν αί εννοιαι της, 

αί γνωστικαί κατηγορίαι της, οί Παρθενώνες καί οί άλλοι ναοί, τα θέατρα καί 

τά πλαστουργήματα τής κλασσικής τέχνης, αί παροιμίαι της, ή σκέψις, ή επιστή

μη της, ή φιλοσοφία της, δπως κατά τους χρόνους τής αρχαίας ελληνικής ζωής. 

Ά π ο την ίστορικήν σκηνήν έπέρασαν καί προ τών Ελλήνων καί μετά τους 

"Ελληνας διάφοροι λαοί, οί όποιοι έσβησαν, έξηφανίσθησαν, δέν ακούονται πλέον 

ή ελάχιστα ακούονται, φυτοζωούν. 

"Ομως ή Ελλάς υπάρχει επί χιλιετηρίδας οχι απλώς ως πολιτική κοινότης 

καί κράτος, άλλα κυρίως καί προ πάντων ως παγκόσμιος πνευματική παρουσία. 

Πώς εξηγείται το θαύμα ; 

Τρεις απαντήσεις επιδέχεται αυτό το βασικον ερώτημα τής ομιλίας μου. 

Καί αί απαντήσεις αύται είναι αί εξής τρεις έρμηνεΐαι τής ελληνικής ουσίας : ή 

βιολογική ερμηνεία, ή ιστορική καί ή ύπεριστορική κατανόησις. 

Βιολογικώς ή ελληνική φυλετική ουσία είναι σύνθεσις δύο στοιχείων : προ

ελληνικών—μεσογειακών άφ* ενός καί ινδοευρωπαϊκών—ελληνικών αφ' ετέρου. Το 

ιδιάζον όμως αυτής τής φυλετικής συνθέσεως είναι, οτι αΰτη έπραγματοποιήθη 

μέσα εις πανεύμορφον φυσικον περιβάλλον τής ελληνικής χώρας καί τής ελληνι

κής φύσεως : πλαστικότης τών βουνών, γραφικότης τών παραλίων, διαρκής εναλ

λαγή καί ποικιλία του τοπίου, πλούτος αποχρώσεων, κρυσταλλίνη διαύγεια του 

ουρανού, καθαρότης του ελληνικού πόντου, φως, πολύ φώς έλληνικον, όλα—δλα 

αυτά ήσαν το λίκνον, μέσα είς το όποιον έγεννήθη υπό τήν εύλογίαν του Δημι

ουργού ό "Ελλην άνθρωπος, δστις παρέσχε τήν πρωτοφανούς ευρωστίας προσφο-

ράν του εις τον άνθρώπινον πολιτισμόν. 

Ά ς προχωρήσωμεν τώρα εις τήν ίστορικήν έρμηνείαν τής ελληνικής αυτής 

πολιτιστικής προσφοράς. Αΰτη συνοψίζεται είς τρεις έλληνικας — καθαρώς έλλη-

νικάς — ανακαλύψεις : τήν άνακάλυψιν τής μορφής του 'Ανθρώπου, τήν δίδυμον 

δημιουργίαν Μύθου καί Λόγου καί τήν σύλληψιν τής ιδέας τής παιδείας. Ή μορ

φή Άνθρωπος, με τον φωτοστέφανον του μύθου, του λόγου καί τής παιδείας, ι

δού το μέγα εύρημα τών Ελλήνων. 

Ή άνακάλυψις τής μορφής του άνθρωπου καί ή σύλληψις τής ιδέας «Άν

θρωπος» είναι εν τεραστίας σπουδαιότητος όρόσημον είς τήν τροχιάν τής ανθρω

πινής ιστορικής ζωής. Τήν μορφήν του άνθρωπου έπλαστούργησαν οί "Ελληνες 
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μέ το πλαστικον βλέμμα των, πού εΐχε την ικανότητα να συλλαμβάνη το εν από 

τα πολλά, το μορφικον σύνολον της ένότητος υπέρ τον πληθωρισμον των λεπτο

μερειών της πολλότητος. Οι Άνατολΐται έβλεπον άπειρίαν ανθρώπων, δεν ειδον 

δμως τον ένα "Ανθρωπον, την έννοιαν «"Ανθρωπος», την μίαν μορφήν «"Ανθρω

πος». Αυτήν την μίαν μορφήν τήν άνεκάλυψε το έλληνικον μάτι, πού δεν έγνώ-

ρισε ποτέ τήν χαύνωσιν. Καί τήν άνακαλυφθεΐσαν μορφήν έστησαν οί 'Αρχαίοι 

εις θρόνον περιφανή, δέσποιναν της φύσεως καί της ζωής, ενώ δακτυλοδεικτοΰν-

τες αυτήν έκραζον φωνή μεγάλη: «ϊδε ό άνθρωπος!» Αύτοΰ του "Ελληνος πνευ

ματικού άνθρωπου ή ακτινοβολία φωτίζει έ'κτοτε τον κόσμον, δπως ό δαυλός του 

Προμηθέως έφώτισε κάποτε τους σκοτεινούς τρωγλοδύτας. 

Παρά ταϋτα πρέπει να όμολογηθή, ότι ό άνθρωπος αυτός τών Ελλήνων 

δεν επλάσθη υπ' αυτών τέλειος. Δηλαδή ή ελληνική μορφή του άνθρωπου ειχεν 

ενα κενόν. Τήν συμπλήρωσιν του κενού τούτου καί τήν τελείωσιν της ανθρωπι

νής μορφής έπεφύλαξεν ό Δημιουργός εις το κήρυγμα καί τον λόγον του 'Ιησού, 

δστις εις τον φωτοστέφατον της ελληνικής μορφής του άνθρωπου προσέθηκε δύο 

ασύλληπτου κάλλους καί αξίας αδάμαντας, τάς 'ιδέας του πλησίον καί της αγά

πης, του αδελφού — άνθρωπου άφ' ενός καί της θυσίας, τοΰ «λύτρου αντί πολ

λών» άφ' ετέρου. Εις τήν εντελή διακόσμησιν καί τελείωσιν ταύτην τοΰ 'Ανθρώ

που δια του χριστιανικού λόγου εύρεν ή ελληνική άνακάλυψις τήν παγκοσμίου 

σημασίας άνθρωπολογικήν άποκορύφωσίν της. 

Συνεχίζομεν τήν ίστορικήν έρμηνείαν της παρουσίας τού αρχαίου Ελληνι

σμού εις τήν έποχήν μας. Εις δύο ιστορικούς λόγους στηρίζεται ή έπιβίωσις τοΰ 

ελληνικού πνεύματος καί ή είσδυσις αύτοΰ εις τάς μεταγενεστέρας έποχάς, λαούς 

καί ανθρώπους. Ό ένας λόγος είναι ή διασπορά τού Έλληνισμοΰ δια τών αλλε

παλλήλων αποικισμών καί ό δεύτερος ή έξάπλωσις τοΰ ελληνικού πολιτισμοΰ ε'ις 

τον τότε γνωστόν κόσμον δια της εκστρατείας τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου καί της δη

μιουργίας έξωελλαδικών κέντρων ελληνικού πολιτισμού. Αυτή ή έξοδος τοΰ ελλη

νικού στοιχείου άπο τήν Ελλάδα καί άπο τα χρονικά δρια τοΰ ιστορικού βίου της 

καί ή ε'ίσδυσις ελληνικού πνεύματος καί πολιτισμοΰ εις άλλας χώρας, άλλους λα

ούς καί έποχάς έφερεν εις μίαν πολιτιστικήν άναμέτρησιν τους "Ελληνας μέ τους 

άλλους λαούς καί τάς μεταγενεστέρας αυτών έποχάς. Ή ιστορία διδάσκει, Οτι εις 

τήν άναμέτρησιν αυτήν επεκράτησε το έλληνικον πνεύμα καί επεβλήθη. Άλλα δι-

ατί επεβλήθη ; 

Τήν άπάντησιν εις το ερώτημα τούτο παρέχει ή κατανόησις τού φαινομέ

νου της ελληνικής ύπεριστορικότητος, δηλαδή ή ερμηνεία τοΰ γεγονότος της επι

βιώσεως τοΰ Έλληνισμοΰ εις μεταγενεστέρας έποχάς καί λαούς, μέ άλλας λέξεις 

ή έξήγησις της ελληνικής πολιτιστικής διαρκείας. 

Οί άρχαΐοι "Ελληνες δέν άπησχολήθησαν μέ τάς λεπτομέρειας καί τάς ασή

μαντους πλευράς καί μορφάς της ζωής, μέ τα στοιχεία τής εμπειρικής γνώσεως, 

τα πρακτικά θέματα, καί εν γένει τάς πραγματοποιήσεις τής αξίας τοΰ χρησίμου 

καί τοΰ ωφελίμου εις τήν ζωήν. Το έλληνικον πνεΰμα εστράφη άρχήθεν προς θε

μελιώδη, γενικά καί αιωνίως ανθρώπινα προβλήματα τής ζωής. Οί "Ελληνες ύψώ-
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6ησαν πέραν της εμπειρίας, της πρακτικότητος καί του επαγγελματισμού, πού 

άπησχόλουν τους Άνατολίτας, ύψώΟησαν, λέγω, εις την θεωρίαν, έζήτησαν καί 

άνεκάλυψαν τον Λόγον, άφοΰ προηγουμένως έγεννήθη ο βαθύτατος θαυμασμός των 

δια τα μεγάλα μυστικά της φύσεως, της ζωής καί του άνθρωπου. Με τον Λόγον 

όδηγόν εύρον τους νόμους τών πνευματικών μορφών : τους νόμους της γλώσσης, 

του ύφους, τών αριθμών, της επιφανείας, του χώρου, τοϋ χρόνου καί τάς κατη

γορίας της λογικής καί επιστημονικής σκέψεως. Με αύτας τας λογικάς κατηγο

ρίας καί αυτά τα γνωστικά μέσα εργάζεται έκτοτε ή θεωρητική σκέψις τών αν

θρώπων. Άνεκάλυψαν τάς θεμελιώδεις μορφάς του κάλου καί τάς ευγενεστέρας 

αξίας τής ζωής καί τάς ένεσάρκωσαν εις τα κλασσικά έ'ργα του λόγου καί της 

τέχνης το^ν Τοιουτοτρόπως οι "Ελληνες άνεκάλυψαν καί καθιέρωσαν τήν πνευμα

τικότητα καί τον θεωρητικον βίον, ό όποιος κατά τούτο διαφέρει τοϋ πρακτικού 

καί χρησιμοθηρικού βίου, δτι έ'χει μέσα του δύναμιν επιβιώσεως ύπερατομικής 

καί ύπερχρονικής διαρκείας, ή οποία αναγκάζει όλους τους ανθρώπους, ιδίως δε 

τους ανθρώπους του ελληνοκεντρικού κύκλου, να αρχίζουν από τους "Ελληνας, το 

πρώτον σχολειον πολιτισμού τής άνθρωπότητος. Οι θεωρητικοί καί πνευματικοί 

άνθρωποι, οχι μόνον τοΰ δυτικού, αλλά τοΰ σύμπαντος κόσμου, αρχίζουν το θεω

ρητικον έργον των άπο τους "Ελληνας, όπως ό μαθητής αρχίζει τήν μόρφωσίν 

του άπο τό στοιχειώδες σχολειον. Καί οχι μόνον αρχίζουν, άλλα καί κινούνται 

με τήν έλληνικήν μέθοδον έρεύνης καί ζητήσεως τής αληθείας, πορεύονται προς 

τήν έπιστήμην υπό έλληνικόν δείκτην οδηγήσεως. 

'Ύπο τών αρχαίων Ελλήνων δεν έγκαινιάσθη καί καθιερώθη μόνον ή πνευ-

ματικότης καί ή ανθρωπιά τοΰ θεωρητικού βίου καί τοΰ πνευματικού πολιτι

σμού. Πέραν τούτου έστερεώθη εσαεί ή διάρκεια των. Διότι οί "Ελληνες δεν 

υπήρξαν μόνον έφευρέται. άλλα καί διδάσκαλοι τής πνευματικότητος, τοΰ θεωρη

τικού βίου καί τοΰ πνευματικοΰ πολιτισμού Ό αρχαίος κλασσικός πολιτισμός 

τών Ελλήνων κυριαρχείται άπο μίαν κεντρικήν ίδέαν, τήν ίδέαν τής παιδείας. 

Πολιτισμός καί παιδεία κατά τους "Ελληνας ταυτίζονται. Ή ελληνική παιδεία 

δεν είναι στατικον σύστημα καί οικοδόμημα γνώσεων. Είναι δυναμική εντελέχεια, 

κινούσα οχι εις μίμησιν τών ελληνικών προτύπων, άλλα εις νέαν πνευματικήν 

καί πολιτιστικήν δημιουργίαν τη βοήθεια τής ελληνικής. 

Εις τήν γλώσσαν τής ιστορίας καί τής φιλοσοφίας τοΰ πολιτισμού το φαι-

νόμενον ύπο τοΰ παιδαγωγοΰντος ή παιδεύοντος ελληνικού πολιτισμού λέγεται 

«ανθρωπισμός». 

Κάθε πολιτιστική άναγέννησις τής Δύσεως άπο τήν έποχήν τών 'Ρωμαίων 

Ιως σήμερον δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενα νέον ξεκίνημα καί μία νέα έξόρμη-

σις τών ανθρώπων προς τα εμπρός, με τον ϊδιον πάντοτε, ήδη άπο τους 'Ρω

μαίους, δοκιμασμένον όδηγόν, το πνεύμα καί τήν ψυχήν τής Κλασσικής Ελλά

δος. Μέ άλλας λέξεις το φαινόμενον αυτό θα το έλεγα ένα νέον άκόνημα τής 

ανθρωπινής σκέψεως επάνω εις το τετράγωνο μυαλό τών Ελλήνων. 

Ή συνεχής αυτή επιστροφή εις τους "Ελληνας καθ' ολας τας πολιτιστικάς 

'Αναγεννήσεις, αυτή ή συνεχής άνανέωσις τής πνευματικής ζωής τής Δύσεων μέ 
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-τάς δυναμωτικάς ενέσεις αρχαίας ελληνικής πνευματικότητος έχει την ύπεριστο-

ρικήν της έξήγησιν εις την φύσιν και τήν ούσίαν τών πνευματικών εν γένει φαι

νομένων και τών θεωρητικών προβλημάτων. Τα θέματα και τα προβλήματα της 

αφηρημένης θεωρίας, εις οιανδήποτε στιγμήν καί άπο οποιονδήποτε στοχαστήν, 

δέν αντιμετωπίζονται παρά μόνον, δταν τα καταπιασθή κανείς άπο τήν αρχήν, 

άπο τήν πρώτην—πρώτην τοποθέτησιν καί προβολήν των, άπο τήν αρχήν, το 

«initium» ή «exordium» καί ταυτοχρόνως το «principium», τήν μεθοδικότητα 

της έρεύνης των. "Ολοι οι λαοί του Δυτικού κόσμου συμφιλοσοφοΰν ανέκαθεν καί 

τώρα καί πάντοτε με τους Αρχαίους. Εις τήν πολιτικήν Άκαδημίαν του Θουκυ-

3ίδου καί του Πλάτωνος φοιτούν καί σήμερον καί πάντοτε δλοι οι πολιτικοί του 

κόσμου, δια νά πάρουν γραμμήν πλεύσεως καί δείκτην πορείας εις τάς πολιτικάς 

κινήσεις των. 

"Εγινε, πιστεύω, σαφές με δσα ελέχθησαν, δτι τους λαούς του Δυτικού 

κόσμου δεν συνέχουν μόνον αϊ πολιτικαί συνεργασίαι καί συμμαχίαι, αϊ οίκονο-

μικαί συμβάσεις καί αϊ τουριστικαί σχέσεις, άλλα πέραν τούτων τήν πνευματι-

κήν των κοινότητα καί ενότητα απεργάζονται οι κοινοί ηθικοί δεσμοί καί ή 

κοινή πνευματική προέλευσις. Τήν ήθικήν ενότητα της Δύσεως απεργάζεται ό 

χριστιανικός λόγος, τήν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν ενότητα χαλυβδώνει ή 

διαρκώς άναρριπιζομένη συνείδησις τών πνευματικών καί καλλιτεχνικών άξιων, 

πού έκληρονόμησαν άπο τήν Άρχαιότησα καί επιτελούν ταυτοχρόνως δύο έργα : 

τήν συντήρησιν της παραδόσεως καί της πνευματικής ομοιογενείας άφ' ενός καί 

τήν προς νέαν δημιουργίαν κίνησιν άφ' ετέρου. "Οπως ή διάρκεια του χριστιανι

κού λόγου ανανεώνει καί κρατύνει τήν ήθικήν ούσίαν του δυτικού πολιτισμού, 

Ιτσι καί ό ελληνικός λόγος με τα πάντοτε ηχηρά καί τα πάντοτε ζωντανά μη

νύματα του χαλυβδώνει τήν συνείδησιν τής πνευματικής καί πολιτιστικής ένότη-

-τος του Δυτικού κόσμου. 
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