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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ TINA

Το γεγονός ότι καλούμαι έν τώ πλαισίω του διεθνούς επιστημονικού συνε
δρίου, συγκληθέντος έν Μονάχω, έξ αφορμής της μεγάλης έκδηλώσεως της ρω
μαιοκαθολικής εύσεβείας, να ομιλήσω επί τοϋ θέματος: Π ο λ ι τ ε ί α  
κ α ί  π ο λ ι τ ε ι α κ ό ς  β ί ο ς  έν  τ η  Λ α τ ρ ε ί α  τ ο ϋ  ό ρ θ ο δ ο ξ ο υ  
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ ,  αποτελεί δι’ έμέ ύπόθεσιν μεγάλης χαράς, ένω ταύ- 
τοχρόνως όρθοΰται καί ώς δυσχερές καθήκον. Δι’ ένα ορθόδοξον εκκλησια
στικόν ιστορικόν αποτελεί τό τοιοΰτον ύπόθεσιν χαράς, καθ’ όσον οδτος 
συναισθάνεται, ότι ά ρωμαϊκός καί ό ελληνικός Καθολικισμός παρα τας με
ταξύ τούτων ύφισταμένας διαφοράς* 1 —προέκυψαν απο των αυτών πρωτοχριστια
νικών καθολικών πηγών καί διαρκώς από τών αυτών ανεξάντλητων πηγών 
άρύονται την ευσέβειαν καί δημιουργικήν αύτών δύναμιν, δια τε το παρόν και το 
μέλλον. Ή  αρχαία «Una Sane ta«  (Μ ία ’Αγία Εκκλησία) αποτελεί τό κοινόν 
θεμέλιον, την κοινήν βάσιν άμφοτέρων. Ή  σταθερα πιστις προς τον Σωτήρα 
τοϋ Κόσμου, τον Ίησοΰν Χριστόν, τον ενανθρωπησαντα Λογον, ως προς τον 
νέον Ά δάμ, καί ή πίστις εις τήν παρουσίαν Αύτοΰ έν τή ύπό τοϋ ουράνιου

*. Σημ. μετφ. Ή  άνακοίνωσις αΰτη, γενομένη έν τφ διεθνεΐ εύχαριστιακφ Συνεδρίφ 
τοϋ Μονάχου (2 Αύγ. 1960), εις δ μετέσχε τιμητικώς καί ό καθηγητής κ. Γεράσ.Ί. Κονι- 
δάρης, κατόπιν ιδιαιτέρας προσωπικής προσκλήσεως τοϋ Προέδρου τοϋ Συνέδριου κα- 
θηγητοΰ Dr. Michael Schmaus, εδρε ζωηράν άπήχησιν μεταξύ τοϋ συνελθόντος επιστημο
νικού κόσμου καί επί διεθνούς επιπέδου.Το πρωτότυπον γερμανικόν κείμενον, ουτινος πα
ρέχεται ενταύθα μετάφρασις, έδημοσιεύθη έν τω έκδοθέντι σχετικό) εορταστικφ τόμφ (σ. 
213-247) έν Μονάχω ύπύ τοϋ Μ. Schmaus. Ό  τόμος φέρει τόν τίτλον: Der Kult und der 
heutige Mensch (=ή λατρεία καί ό σύγχρονος άνθρωπος), περιέχει δέ έργασίας επιφανών 
θεραπόντων τής Επιστήμης έξ όλου τοϋ κόσμου.

1. Πρβλ. Χ ρ. Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ ,  Συμβολική, έκδ. 2α 1930. Ί ω .  Κ α ρ μ ί ρ η ,  
Τα δογματικά καί συμβολικά μνημεία τής ’Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας τ. 1-2. 
Έκδοσις 2α. Χ ρ υ σ .  Π α π α δ ο π ο ύ λ α ν ,  Το πρωτεϊον τοϋ ’Επισκόπου Ρώμης, 
1930. Τού αύτοΰ, Ή  τρίτη Οικουμενική Σύνοδος καί τύ πρωτεϊον, 1932,



Πατρός καί του Ά γιου Πνεύματος καθοδηγουμένη Εκκλησία ώς καί ή πε- 
ποίθησις επί την πραγματικήν—μυστικήν παρουσίαν του μετουσιουμένου Χρι
στού εν τώ μύστη ρίω των μυστηρίων, τή θεία Ευχαριστία1, ταΰτα πάντα— 
καί, ώς προείπομεν, παρά τάς ύφισταμένας διαφόρους περί τούτων απόψεις 
καί θεωρίας—, άποτελοΰσι την κοινήν καί άδιάσειστον βάσιν εις άμφοτέρας 
τάς πρεσβυγενεϊς Εκκλησίας. Διό καί μετ’ εύχαριστήσεως άπεδέχθην τήν 
φιλικήν καί εν ταύτω τιμητικήν πρόσκλησιν να ομιλήσω ενταύθα.

Τό θέμα μου θεωρώ ώς δύσκολον, ένεκα δύο κυρίως λόγων:
Πρώτον διότι σύμπασα ή ’Ανατολική ’Εκκλησία επί μακράν διάστημα 

εσίγησεν επί του άκρως δυσεπιλύτου προβλήματος περί τών σχέσεων τής 
’Εκκλησίας προς τήν πολιτείαν, καθ’ όσον αυτή δεν συμμετέσχεν έπισήμως 
εις τάς θεολογικάς συζητήσεις τών χωρών τής Δυτικής Ευρώπης, μολονότι 
έχει να επίδειξη θεμελιώδεις άρχάς καί πείραν ικανήν εκ τής πλούσιας αυτής 
'Ιστορίας καί πράξεως2. Καί δεύτερον διότι—παρά τήν γενομένην εμβριθή 
θεολογικήν εργασίαν—ούδεμία πρόκειται τώ ερευνητή σχετική έρευνα, το 
υλικόν τής ορθοδόξου λατρείας συμπεριέχουσα3.

Τούτοις προσθετέα καί τα δυσχερή καί κρίσιμα προβλήματα τής γενέ- 
σεως καί άναπτύξεως του άρχεγόνου Χριστιανισμού εις Κ α θ ο λ ι κ ι σ μ ό ν 4 
ώς καί τής θέσεως αυτού έναντι τής πολιτείας, άπερ στενώς συνδέονται προς 
τό ήμέτερον πρόβλημα. Τα προμνημονευθέντα είναι θεμελιώδους σημασίας

1. Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ ,  Δογματική. Άθήναι 1907. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ :  (γερμ. 
«Die Lehre der Griechisch-Orthodoxen Anatolischen Kirche » έν «Ekklesia», συλ
λογή αύτοπαρουσιάσεως τών χριστιανικών ’Εκκλησιών, έκδοθείση ύπό τοϋ Fr. Siegmund- 
Schulze, Leipzig 1939. 'Ομοίως: Die orthodoxe Kirche in griechischer Sicht. ’Εκδό
της Π. Μπρατσιώτης έν τή συλλογή «Die Kirchen der W elt» τόμ. I. μέρος I. S tu ttgart 
1959, σ. 106 εξ. (Καρμίρης 188 έξ. Θεοδώρου). Ecclesia Orans, zur Einführung in 
den Geist der Liturgie, 22 ύπό S. Gasper: W eltverklärung im liturgischen Geiste 
der Ostkirche 1939 VII f f 148 ff.

2. Kartashow A. Die Kirche und der S taat σ. 78" έν τω συλλογικοί εργφ ύπό 
τίτλον Kirche und S taat und Mensch (ρωσσικα'ι ορθόδοξοι μελέται με συμμετοχήν τών 
N. Alexejev, N. Berdjajev, S. Bulgakov, G. Feodorof, A. Kartaschow, F. Lied, 
B. Yyscheslavzew, W. Zenkowsky, έκδοθεΐσαι ύπό τοϋ τμήματος ερευνών τοϋ οίκουμε- 
νικοΰ Συμβουλίου διά πρακτικόν Χριστιανισμόν 1937). St. Zankov: Das orthodoxe Chri
stentum  des Ostens, Berlin 1929 σελ. 126 έξ. 128-129. ’Α λ ι β ι ζ ά τ ο υ ,  έν τώ συλ- 
λογικώ έργω «Ekklésia» σ. 89 έξ. Άθήναι 1937. ’Επίσης έν τή Έπετηρίδι τής Θεολογικής 
Σχολής τοϋ 1937 «’Εκκλησία, πολιτεία καί Έθνος». Ε. Benz: Die Ostkirche, München 
1952. σ. 136, 158, 167, 189, 237, 257, 333.

3. Ένταΰθα νοοΰνται: ai λειτουργίαι (ίδέ κατωτέρω), τό Εύχολόγιον, τά Μηναία, 
τό Τριφδιον καί τό Πεντηκοστάριον. Έ κ  τών Μηναίων τά τοϋ Σεπτεμβρίου, ’Οκτωβρίου 
Νοεμβρίου καί ’Ιανουάριου έξεδόθησαν ύπό τής Άποστολικής Διακονίας 1959-1961.

4. Wolf Ernst: Christentum, Άρθρον έν R.G.G3. (=  Religion in Geschieh te 
und Gegenwart) τόμ. 3 I Col, 1698 έξ.



διά την καθόλου άποσαφήνισιν των προϋποθέσεων διά τάς ίστορικάς καί ένε- 
στώσας σχέσεις μεταξύ Πολιτείας καί Εκκλησίας εν τω ορθοδόξω Χριστιανι
σμέ, μάλιστα δε έν τη λατρεία.

Τούτου ένεκα επιφυλάσσομαι διά μίαν λεπτομερή διεξεργασίαν εις προσε
χή μελέτην επί του θέματος περί των διεπουσών αρχών καί τής βασικής ταπο
θέτη σεως έν τή ίστορίφ καί τω παρόντι τόσον τής ανατολικής ’Εκκλησίας 
έναντι τής πολιτείας έν τή λατρεία αυτής, όσον καί τής χριστιανορθοδόξου 
Πολιτείας, ίδια δε τής Ελλάδος, έναντι τής λατρευτικής πράξεως τής Ε κκλη
σίας έν ταΐς σχέσεσιν αυτών, ταΐς καθοριζομέναις υπό του Καταστατικού Χάρ
του (Συντάγματος ) καί τής έξακολουθούσης να ίσχύη βυζαντινής παραδόσεως.

I

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΔΙΑΘΗΚΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΜ ΕΛΙΩΣΙΣ 

Τ Η Σ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Λ ΑΤΡΕΙΑΣ

Είναι άναγκαΐον όπως αφετηρίαν τού θέματος τής έξουσίας άποτελέση 
γενικός καί ουσιώδης χαρακτηρισμός τής λατρείας τής ’Ορθοδόξου Καθολικής 
’Εκκλησίας, διότι ή βασική τοποθέτησις τής Εκκλησίας έναντι τής Πολιτείας 
είναι ζήτημα αρχής, αντικατοπτρίζεται δε έν ταΐς κυριωδεστάταις λατρευτι- 
καΐς μορφαΐς, από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί τού παρόντος.

1. Παρετηρήθη πολλάκις κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ότι ή ορθόδοξος 
λατρεία είναι πρωτοχριστιανική καί άρχέγονος καθολική1. Τούτο είναι απο
λύτως ορθόν, καθ’ όσον: περιεχόμενον, ίδέαι, βασικοί λατρευτικοί τύποι καί 
ένότης τής ’Εκκλησίας συνανεπτύχθησαν παραλλήλως καί διετυπώθησαν 
εις μορφάς κλασσικάς άπό τής έποχής τού άρχεγόνου Χριστιανισμού μέχρι 
τής κλασσικής τών μεγάλων έκκλησιαστικών πατέρων έποχής2.

Ή  ορθόδοξος λατρεία είναι «παλαιοχριστιανική» ού μόνον διότι έν 
ταύτη ή ένανθρώπησις, τό πάθος καί ή αναίμακτος έν τή θείφ Ευχαριστία 
θυσία τού Χριστού (ως αίνος, δοξολογία, παράκλησις, έξιλαστήριος καί απο
λυτρωτική θυσία) προ πάντων δέ ή ιδέα τής Άναστάσεως3 καί τό δυνατόν

1. Ίδέ σχετικάς πραγματείας τοϋ Zankow (έ. ά .) καί Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ («Bkklesia» 
σ. 91 έξ.).

2. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ :  έν «Bkklesia» άρθρον περί Λατρείας σ. 10. Τοϋ αύτοϋ: Ή  λα
τρεία της ορθοδόξου Εκκλησίας, είσήγησις διά τό δογματικόν συνέδριον τής Lund (Σουη
δίας ) : Περί τών διαφορών τών ’Εκκλησιών έν τή λατρεία. Άθήναι 1952 Τ ρ ε  μ π ε λ ά  
έ. ά. σ. 157.

3. Ίδέ Zankow: Das orthodoxe Christentum 49, 52, 59. Άλιβιζάτου (συλλογι
κόν Ιργον «Bkklesia» ) σ. 91 έξ. Kartaschow σ, 80,



της θεώσεως του άνθρώπου, παρίστανται άρμονικώς καθ’ δλην την έκτασιν 
της θείας Λειτουργίας, άλλά καί διότι τα  επί μέρους συστατικά της λατρείας 
στοιχεία συνεκλείσθησαν εις ενότητα ακριβώς κατά την εποχήν ταύτην του 
πρώτου καθολικισμού. Εις την ενότητα ταύτην άνήκουσιν ού μόνον ή χρι
στολογία, σωτηριολογία καί εσχατολογία, άλλα καί ή μυστική—συμβολική 
συνάντησις καί σύναψις ουρανού καί γης, Θεού καί ανθρώπων, Χριστού καί 
Εκκλησίας. Το μυστήριον τούτο τελεσιουργεΐται διά τού ’Ιησού Χριστού καί 
τής υπό τού άγιου Πνεύματος καθοδηγούμενης Εκκλησίας, έν τή μεγαλειώδη 
κοινωνία τής πίστεως, τής αγάπης, καί τής έλπίδος, πρό πάντων δε διά των 
μυστηρίων καί δλως ιδιαιτέρως διά τού μυστηρίου τής θ. Ευχαριστίας. ’Εν 
τή Έκκλησίοι καθίσταται δυνατή ή άναγέννησις τού άνθρώπου καί δι* αυτής 
ή «καινή κτίσις»1 2.

Πώς δύναται δμως νά καταστή τούτο εφικτόν; "Οταν τά δημιουργήματα 
καταστώσι διάπλεα πνεύματος θεού. Ό  κόσμος καί αί έν αύτώ τάξεις 
( θεσμοί ) είναι δημιουργήματα τού θεού, όφείλουσι δε νά άναγεννηθώσι διά τής 
χάριτος τού θεού. Ή  άναγέννησις αυτή λαμβάνει χώραν δταν τις ζή έν τή 
’Εκκλησία, πρό πάντων δε διά τού μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας. Διά τής 
Κοινωνίας καθίσταται τοϊς πιστοΐς έφικτή ή υποκειμενική οίκείωσις τής έν 
Χριστώ συντελουμένης σωτηρίας καί θεώσεως τού άνθρωπίνου. Έ ν  τή Όρθο- 
δόξφ Σωτηριολογία καί άπό τής έποχής τού Μ. ’Αθανασίου καί έντεΰθεν, 
γίνεται άποδεκτόν, δτι ή λύτρωσις δέον νά νοηθή ώς άκολούθως: Έ ν  τή 
ένανθρωπήσει έχομεν ού μόνον τήν άπολύτρωσιν τού άνθρωπίνου διά τού έναν- 
θρωπήσαντος θεού—Λόγου, άλλά καί τήν προϋπόθεσιν τής θεώσεώς του.

2. Ποιος δμως ο σκοπός τής θείας οικονομίας κατά τήν άποψιν τής 
’Ορθοδόξου Σωτηριολογίας;

"Ανθρωπος, κοινωνία καί πολιτεία όφείλουσι νά άναμορφωθώσι χριστια- 
νικώς διά τής έν τώ κοσμώ δρώσης Εκκλησίας. Τούτο θά καταστή δυνατόν 
δταν έπικρατήση εις τήν άνθρωπότητα ή τάξις, ή ειρήνη καί ή ομόνοια. 
Υπέρ τής έπικρατήσεως τούτων έν τώ κόσμφ εύχεται διαρκώς ή Εκκλησία 
έν πάσαις ταϊς κυρίαις λατρευτικαΐς τελεταΐς αυτής άπό τής πρώτης άρχής

1. Τά κείμενα των λειτουργιών ίδέ παρά Brigthman (Ό  τίτλος έν ύ πόση μ. 1 τής 
σελ. 427) ίδια σελ. 330-337. Πρβλ. ωσαύτως Κ α ρ μ ί ρ η :  Die orthodoxe Kirche

χλπ. σ. 35 έξ., 62 έξ.
2. Α. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ,  Die Mystik in der orthodoxen Ostkirche έν έχδ. Μπρα- 

τσιώτη 1. σελ. 188-191. Ένταϋθα έχτίθεται ή περί θεώσεως διδασκαλία κατά τον ’Αθα
νάσιον (Mg. P.G. 25, 192 («Θεός γάρ ένηνθρώπησεν, ΐνα ημείς θεοποιηθώμεν). Πρβλ. 26, 
296 AB: 397. Ειρηναίου, Κατά αιρέσεων III, 10, 2 καί παρά Mg. P.G. 7, 783.'Ιππολύτου 
P.G. 16, 34-54 B. C. Γρηγ. Νύσσης P.G. 45, 120, 1153Β. Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς 
P.G. 74,78474. Γρηγορίου Ναζ. P.G. 35, 785 B.C. 'Ωσαύτως I. Κ α ρ μ ί ρ η  έ.ά. σ. 
106, ένθα καί πλεϊσται παραπομπαί εις χωρία των πατέρων των πέντε πρώτων αιώνων.



μέχρι τοϋ παρόντος1 2. Τάξις Si’ ειρήνης προϋποτίθεται τής όμονοίας, εν ή 
δύναται νά πραγματωθή ή προς τον Θεόν αγάπη, ώς προϋπόθεσις τής προς 
αυτόν πίστεως (τούτο τονίζεται ρητώς έν τή θεία Λειτουργία)2. Έ ν  τή Λει
τουργός δέεται ή Εκκλησία υπέρ ειρήνης καί όμονοίας, αίτινες δημιουργοΰνται 
καί θά διατηρηθώσι καί διασφαλισθώσιν υπό τής πολιτείας. Ά λ λ ’ ώς ακριβώς 
ή οικογένεια καί ή έν ταϊς κοινωνίαις τάξις άποτελοϋσι θεσμούς θεόθεν ήθελημέ- 
νους, οίίτω πως, καί προ πάντων ή πολιτεία άποτελεΐ τοιοϋτον θεοβούλητον καί 
θεόθεν κατασταθέντα θεσμόν. Οΰτω πως κατανοεΐται ή πρωτοχριστιανική νομι- 
μόφρων τοποθέτησις έναντι τής πολιτείας καί ή άξιολόγησις αυτής3. Ή  νομιμό- 
φρων αυτή τοποθέτησις έγένετο δεκτή καί εκφράζεται ποικιλοτρόπως έν τή 
όρθοδόξφ λατρεία έπί τή βάσει των λόγων του Ίησοϋ: «άπόδοτε τα τοϋ Καί- 
σαρος Καίσαρι» καί τής έν τω 13φ κεφ. τής προς Ρωμαίους έπιστολής διατυ- 
πουμένης διδασκαλίας του Παύλου, προελθούσης έκ θρησκευτικών4 καί ούχί 
άρχαίων μορφών σκέψεως5 ένω αί μεταξύ Εκκλησίας καί πολιτείας προ-

1. Τά κείμενα παρά Ε. Brightmann: Liturgies Eastern and W estern, Vol. 1 Eas
tern Liturgies, Oxford 1896' (6 2ος τόμος δεν έξεδόθη). Διά τά τυπικά σημαντικά είναι 
τά Εργα: Goar: Εύχολόγιον, R ituale Graecorum, Paris 1647 καί Venedig 1730, σ. 47 
έξ. Λειτουργικά κείμενα εύρίσκομεν ομοίως καί εις τά «Kleine Texte» τοΰ Η. Lietzmann, 
Ενθα 6 Baum stark δίδει μίαν έπισκόπησιν των σπουδαιότερων σχετικών πηγών. Bonn 
1909. Ή  κυριωτέρα σχετική βιβλιογραφία έν τω λεξικώ «Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart» (RGG.) Εκδοσις 3η (μή όλοκληρωθεΐσα είσέτι): άρθρον Liturgie.

2. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ :  Ή  λατρεία τής ορθοδόξου Εκκλησίας ε.ά.
3. Πρβλ. Ο. Cullmann: Der S taat im Neuen Testament. Tübingen 1956. H u

go Rahner: Abendländische Kirchenfreiheit: Dokumente über Kirche und S taat 
im frühen Christentum , übertragen und eingeleitet von H. R. Einsiedeln, Köln 1943. 
Πρβλ. ωσαύτως: V. Fischer: Die apost. V äter γερμανιστί καί ελληνιστί σ. 9, όπου καί ή 
θέσις τοϋ Eggenberger (Die Quellen der politischen Ethik des I  Clemensbriefes, Zü
rich 1951 σ. 35) χαρακτηρίζεται, όρθώς, ώς ολως διόλου άστοχος. Ad. Ziegler: Neue Stu
dien zum I Clemensbrief, München 1958(μετά πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας) σ. 41. Ό  
συγγρ. συμφωνεί μετά τοΰ Strobel F. A. (Schriftverständnis und Obrigkeitsdenken 
in der ältesten Kirche, Erlangen, εναίσιμος διδ. διατριβή εις τήν Θεολογικήν Σχολήν) 
εις τήν άποψιν, δτι ή αρχαία Εκκλησία δεν διεκρίνετο διά θρησκευτικήν άφοσίωσιν προς 
τήν πολιτείαν.

4. Διαφωνώ προς τον Ziegler: διότι διά τον Παύλον ή έναντι τής πολιτείας θέσις
των χριστιανών άποτελεΐ βασικόν πρόβλημα. Ό  Ο. Cullmann (σ. 25) φρονεί, δτι ή θέσις 
τοΰ Ίησοΰ Εναντι τής πολιτείας είναι διττή: Ά φ ’ ενός ή πολιτεία δέν είναι τό ύστατον
άφ’ έτέρου δέ αΰτη Εχει δικαίωμα νά ζητή ο,τι είναι άναγκαΐον διά τήν ΰπαρξιν αυτής 
ούδέν δμως πλέον. Πάσα ολοκληρωτική άξίωσις τής πολιτείας δέν γίνεται αποδέκτη. 
"Αρα μή δίδοτε τή Πολιτεία δσα τοΰ Θεοΰ είσίν. 'Ενταύθα ύπόκειται τό περίφημον λό
γιαν τοΰ Πέτρου ενώπιον τοΰ μεγάλου Συνεδρίου(Πράξ. 4, 19) (σ. 29), δπερ ό Cullmann 
δμως δέν διαπραγματεύεται.

5. Ρωμ. 13,1: «πάσα ψυχή έξουσίαις ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω, ού γάρ έστίν 
εξουσία εί μή άπό Θεοΰ- αί δέ ούσαι έξουσίαι ύπό τοΰ Θεοΰ τεταγμέναι είσί.
13,2 » ώστε ό αντιτασσόμενος τή εξουσία τή τοΰ Θεοΰ διαταγή άνθέστηκεν οί δέ άν-



κληθεΐσαι έν ταΐς σχέσεσιν αυτών εντάσεις, όφειλόμεναι εις τήν πρόσκαιρου έσχα- 
τολογικήν κατάστασιν τοϋ άρχεγόνου Χριστιανισμού καί τάς συνθήκας άναπτύ- 
ξεώς του, δέν άπετέλεσαν πρόσκομμα έν τη εφαρμογή της αρχής της νομιμο
φροσύνης της Εκκλησίας έναντι της πολιτείας. Ai εντάσεις καί ή εντεύθεν 
έν τώ 13 κεφ. της Άποκαλύψεως (καί αλλαχού της Κ.Δ. )Χ τονιζόμενη άπό- 
στασις καί διαφορά, αποτελούν πραγματικά γεγονότα των έν τη ιστορία 
σχέσεων Εκκλησίας καί πολιτείας, εις ήν περίπτωσιν ή πολιτεία υπερπηδά 
τα δια ταύτην καθοριζόμενα όρια1 2. ’Εντεύθεν καί ό έν τη λατρεία ένίοτε 
διατυπούμενος υπαινιγμός περί τοϋ καθήκοντος των βασιλέων να είναι άφω- 
σιωμένοι εις τήν αλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην (λειτουργία τοϋ Μ. Βασι
λείου καί αλλαχού)3. Ή  καινοδιαθηκική κυρίως θεμελιώδης ένότης έν τή 
εκτιμήσει τής πολιτείας παρελήφθη καί έν τή λατρεία. "Ενεκα τούτου καί ai 
υπέρ πάσης αρχής καί έξουσίας δεήσεις άποτελοΰσιν ουσιώδες συστατικόν 
στοιχεΐον τόσον τής κυρίως λειτουργίας, όσον καί τών διαφόρων λοιπών τε
λετών.

Παρ οτι ο Παΰλος είναι έμπειρος τοϋ γεγονότος, ότι συχνάκις ή έξουσία 
περιέρχεται εις χεΐρας κακών ανθρώπων, οΐτινες αδίκως άσκοΰσι τήν αύτοΐς 
έμπεπιστευμένην αρχήν, έν τούτοις έμμένει σταθερώς εις τό αξίωμα τής έκπλη-

θεστηκότες έαυτοϊς κρίμα λήψονται.
13.3 » οι γαρ άρχοντες ούκ είσΐ φόβος τών άγαθών έργων, άλλά τών κακών. Θέλεις δέ μή 

» φοβεΐσθαι τήν εξουσίαν ; τό αγαθόν ποιεί , καί Εξεις Επαινον έξ αυτής.
13.4 » Θεοϋ γαρ διάκονός έστίσοι εις το αγαθόν, έάν δέ τό κακόν ποιής, φοβοϋ* ού γάρ 

» εική τήν μάχαιραν φορεΐ* Θεοϋ γάρ διάκονός έστιν είς οργήν, Εκδικος τω τό κακόν 
» πράσσοντι.

13.5 » διο άναγκη ύποτάσσεσθαι, ού μόνον διά τήν οργήν, άλλα καί διά τήν συνείδησιν.
13.6 » δια τοϋτο γαρ και φόρους τελείτε* λειτουργοί γάρ Θεοϋ είσιν είς αυτό τοΰτο προσ- 

» καρτεροΰντες.
13.7 » αποδοτε ουν πάσι τας οφειλάς, τω τον φόρον τον φόρον, τω τό τέλος τό τέλος, τώ 

» τόν φόβον τόν φόβον, τω τήν τιμήν τήν τιμήν».
Ο,τι οί λογοι τοϋ Ίησοΰ υπαινίσσονται, αναπτύσσεται διεξοδικώς ύπό τοϋ Παύλου 

και είτα τοϋ Κλημεντος και Πολυκάρπου. Είναι λίαν σημαντικόν τό γεγονός ότι κατέχομεν 
το κείμενον. Εις το περίφημον 13ον κεφ. τής πρός Ρωμαίους επιστολής έκθέτει ό Παΰλος 
τα πολίτικα καθήκοντα των χριστιανών, μία δε συγκριτική μελέτη τούτου πρός τό 61ον 
κεφ. τής A Κλημεντος πρός Κορινθίους καί πρός τινας εύχάς καί λειτουργίας τοϋ Μ. Βα
σιλείου είναι έξόχως ενδιαφέρουσα.

1. Wolf έν R.G.G. Ίδέ πρό πάντων καί Ο. Cullmann είς τό έν τή επομένη 
υποσημειώσει μνημονευόμενου Εργον.

2. Ο. Cullmann: Der S taat im Neuen Testament, Tübingen 1956 σ. 62 έξ.
3. Το γερμανικόν κείμενον τών 'Ελληνικών λειτουργιών παρά τω ύπό τών Ο. Bar 

denhewer. Th. Schermann καί K. Wey mann έκδοθέντι: Bibliothek der Kirchenväter : 
Eine Auswahl patr. Werke. Έν Kempten καί München 1912. Griechische Liturgien 
υπό R. Storf Εισαγωγή ύπό Schermann. ’Ωσαύτως: Lit. J. Chrysostomos von Ge
meinde des Slawischen ritus (unitiscli) München 1955 .



ρώσεως των καθηκόντων «πάσης ψυχής» έναντι τής πολιτείας1. Εις την 
αρχικήν αύτοΰ διευκρίνισιν ό Παύλος παραθεωρεϊ τάς πραγματικάς συνθή- 
κας, ήτοι τό γεγονός, ότι ή εθνική εξουσία πολλάκις δεν πράττει ουδέ επαινεί 
τό αγαθόν, άλλα προάγει το κακόν καί προβαίνει εις άδικους τιμωρίας, όδη- 
γούσας εις δικαστικάς δολοφονίας, τήν πολιτείαν δεν θεωρεί ώς οργανον τής 
θείας οργής, ήτις τιμωρεί τό κακόν, άλλα καταξιοϊ ταύτην έν τή συνειδήσει, 
φρονών ότι αυτή άποτελεϊ θεοκατάστατον ήθικήν τάξιν, ής ή διατήρησις είναι 
καθήκον θρησκευτικού συνειδότος. Τούς άρχοντας όμως εξετάζει πώς πρέπει 
οότοι νά είναι κατά τήν πρόθεσιν τοϋ Θεοϋ, του Δημιουργού1. Ή  επίγειος πο
λιτεία είναι θεραπαινίς τοϋ Θεοϋ, έφ’ όσον παραμένει έν τή θεόθεν κατα- 
σταθήση τάξει2.

3. Αί βασικαί καί θεμελιώδεις αυται άρχαί άποτελοϋν τήν προϋπόθεσιν 
καί τήν βάσιν των έν τή λατρεία είσαχθεισών ευχών (εις πάσας τάς λειτουργίας 
καί τελετάς τής ’Ανατολικής Εκκλησίας).

Θά έπεθύμουν νά τονίσω διά μίαν είσέτι φοράν, ότι σύμπασα ή ορθόδοξος 
λατρεία είναι έν τώ συνόλω αυτής παλαιοχριστιανική, διότι Εκκλησία καί 
λατρεία έγνώρισαν μίαν παράλληλον συνανάπτυξιν καί διότι ή ουσία τής Ε κ 
κλησίας τοϋ Χρίστου, ώς αυτή έκφράζεται έν τώ Οείω λόγω καί τοϊς Μύστη- 
ρίοις, άποδίδεται πλήρως έν τή λατρεία. ΙΙεριεχόμενον, άποστολή καί ευσέβεια 
τής Εκκλησίας ευρίσκουν τήν ζωηροτέραν καί άρτιωτέραν αυτών έκφρασιν 
έν τοΐς διαφόροις λατρευτικούς τύποις.

II

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑ

Οί άπό του άρχεγόνου Χριστιανισμού καί τής έποχής τής πνευματικής 
λαμπρότητας τής Μιας 'Αγίας Εκκλησίας τών μεγάλων πατέρων τοϋ Ελληνο
ρωμαϊκού Καθολικισμού παρειλημμένοι καί λίαν εύστόχως καί κατ’ έννοιαν 
θεσπισθέντες λατρευτικοί τύποι δεν άποτελοΰσι τεχνικόν τι κατασκεύασμα, 
άλλ’ είναι φυσιολογικόν προϊόν τής πίστεως προς τόν Χριστόν, πρός τον Υιόν 
τοϋ Θεοϋ καί Σωτήρα τοϋ Κόσμου, τοϋ λειτουργήματος καί ίερατ. άφοσιώ- 
σεως τοϋ έν τή Καθολική Αύτοΰ ’Εκκλησία διατηρηθέντος λόγου καί τών μύστη-

1. Ο. Kuss. Die Briefe an die Römer, Korin Ihier und Galater, Regensburg 
1940, σ. 98 έξ.

2. Ό  O. Cullmann φρονεί, ότι έν τή Κ.Δ. προκύπτει έκ της ριζικής άντιθέσεως 
μεταξύ Ρωμ. 13 καί Άποκαλύψεως 13 ώς τελικόν συμπέρασμα μία βασική ένότης έν τή 
αξιολογήσει τής πολιτείας. Φυσικά έξ αυτής τής πολιτείας έξαρτΚται, έάν αϋτη θά άποδει- 
χθή θεραπαινίς τοϋ Θεοϋ ή οργανον τοϋ Διαβόλου, διά τής υπερπήδησε ως τών δι’αυτήν προ
ορισμένων ορίων, (σ. 62).



ρίων, κυρίως διά της άποστολικής παραδόσεως, (προφορικής τε καί εγγράφου)1 
ήτις μόνη διασφζει όρθοδόξως την ιστορικήν έν Χριστώ Ίησοΰ άποκάλυψιν2. 
Έ ν  τή εκκλησιαστική ταύτη κοινωνία τής πίστεως, τής αγάπης καί τής ελπί
δας, έν τή οποία μόνη καθίσταται δυνατή ή σωτηρία, διά του είς διδασκαλίαν 
άναχθέντος κηρύγματος, εύρίσκομεν μίαν άνάγλυφον παράστασιν του βίου 
καί τοϋ έ'ργου του Σωτήρος pro mundi v ita3. Έ ν  τή λατρεία εκφράζεται ολό
κληρος ή διδασκαλία τής Εκκλησίας. Οί πιστοί, οί όποιοι είναι ταύτοχρόνως 
καί άνθρωποι έν τω κοσμώ τούτω καί συνδέονται ώς έκ τούτου στενώς προς 
τήν έν τή πολιτεία τάξιν, «θεωροΰσι» καί «βιοΰσι» πραγματικά έν τή όρθοδόξω 
λατρεία τό περιεχόμενον τής έν τή Εκκλησία πίστεως αυτών. Τό τής ένανθρω- 
πήσεως δόγμα, έν τή λίαν περιεκτικωτάτη διατυπώσει αύτοϋ περί τής μυστι
κής καί ((αχώριστου)) καί «άσυγχύτου» ένώσεως του Θεοϋ μετά του ανθρω
πίνου έπί τω σκοπώ τής Σωτηρίας καί θεώσεως τής άνθρωπότητος, ευρίσκει 
έν τή ουσία καί τω καθιδρύματι τής Εκκλησίας όσον καί τή λατρεία τής ’Ορθο
δόξου Καθολικής ’Εκκλησίας ζώσαν έκφρασιν4. Ή  λατρεία αποτελεί συγχρό

1. Zankow 92 έξ. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ ,  Ή  Λατρεία κλπ. σ. 6 έξ. Τ ρ ε μ π έ λ α ·  
σελ. 157 έξ. Περί τοϋ προβλήματος τής σχέσεως Γραφής καί παραδόσεως ώς θεολ. πρβλ. 
παρά Μ. Scheeben καί St.Schell von I. Beumer έν: Theolog. Revue 55(1959)204 έξ.Η. 
Schmaus:Die mündliche Tradition, Beiträge zum Begriff der Tradition,München 1957.

2. Γ ε ρ α σ .  Κ ο ν ι δ ά ρ η , Ή  διαμόρφωσις τής Καθολικής ’Εκκλησίας μέχρι τοϋ 
5ου αίώνος καί οί Τρεις Ίεράρχαι, (Περί τα εισαγωγικά προβλήματα περί τής ουσίας καί 
μορφής τοϋ Χριστιανισμού, ήτοι τής φιλοσοφίας τής Ιστορίας αύτοϋ) Άθήναι 1955. 
Τοϋ αύτοϋ: Der Historiker, die Kirche und der Inhalt der Tradition in den zwei ersten 
Jahrhunderten (Zusammenfassung des Ref. in der Konferenz der Kirchenhistori
ker in Bossey. Ökum. In stitu t der Kirchen in Bossey bei Genf 1959 δημοσιευθέν έν τή 
«Θεολογία» τόμ. 31 τεΰχος 4). (Σημ. μετφρ. τό κείμενον τής άνακοινώσεως έδημοσιεύΟη 
καί ελληνιστί κατά μετάφρασιν Α. Παπαντωνίου έν τω Περιοδικοί «Γρηγόριος Παλαμάς» 
Θεσσαλονίκη έτος ΜΔ, 1961 τ. 514-515). Τό εύρύτερον κείμενον έκδοθήσεται προσεχώς 
μετά τελειωτικήν διεξεργασίαν του. Διά τό λίαν σημαντικόν τοΰτο πρόβλημα Εδε καί σχε- 
τικάς διαλέξεις των Schiink καί Κωνσταντινίδου έν Ρόδφ έν τω Οίκ. Συμβουλίφ των ’Εκ
κλησιών 1959.

3. «Υπέρ τής τοϋ κόσμου £ωής» (Ίωάννου 6,51 έξ...)
4. ’Ενταΰθα ύπόκεινται αί σχετικαί ίδέαι τοϋ Kartaschow (ε. ά. σ. 80). "Ομιλει 

περί τοϋ δόγματος τής Χαλκηδόνας (ενωσις θείου καί ανθρωπίνου έν Χριστοί) καί αποδέ
χεται,"όρθώς, δτι τοΰτο ύπήρξεν 6 πολύτιμος καρπός τής δογματικής σοφίας τής ’Ανατολι
κής ’Εκκλησίας καί δτι ή διαμόρφωσις αΰτη άπέβη τό ύψιστον κριτήριον τής θεωρητικής 
καί πρακτικής αυτής θεολογίας. «’Εν τή ’Ανθρωπολογία, κοινωνιολογία καί κοσμολογία, 
έν τή άσκήσει, έν τή ήθική καί έν τή πολιτική, ώς έπίσης είς τά ζητήματα τής οντολογίας 
καί αξιολογίας, οί θεολόγοι τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας (προτιμώ τόν χαρακτηρισμόν 
«καθολικής ορθοδόξου, ώς ίστορικώς καί δογματικώς όρθότερον») συνησθάνθησαν πάντοτε, 
ένσυνειδήτως ή άσυνειδήτως, τό χάσμα, τό όποιον χωρίζει τό δημιούργημα άπό τοϋ Δη- 
μιουργοΰ αύτοϋ, τό πεπερασμένον άπό τοϋ άπειρου, τό παροδικόν άπό τοϋ αιωνίου, τό θνη
τόν άπό τοϋ άθανάτου, τό σώμα άπό τοϋ πνεύματος, τό αμαρτωλόν άπό τοϋ άγιου. Ή  άνα-



νως δοξολογίαν, τήν αγάπην του Θεοϋ ομολογούσαν1, τιμήν προς την Τριάδα 
καί βαθεΐαν ελπίδα επί τήν άνάστασιν καί έπίτευξιν καί τής αιωνίου ζωής 
δι’ Ίησοϋ Χρίστου. Χρόνος καί αίωνιότης, ορατή καί αόρατος Εκκλησία καί 
έξαγιασμός καί σωτηρία τοΰ κόσμου, συνενοΰνται εις μίαν βαθέως έλλογον 
κοινωνίαν καί ώραίαν ενότητα, ήτις προκαλεΐ βαθύτατα συναισθήματα εύσε- 
βείας. ’Αλλά τά δογματικώς καί χριστοκεντρικώς έκτεθέντα βιβλικά ταϋτα 
στοιχεία τής ορθοδόξου λειτουργίας, άτινα, παραληφθέντα έν τή λατρεία 
εκ τής λατρευτικής πράξεως τής πρώτης Εκκλησίας, κορυφοΰνται έν τή 
άναιμάκτω θυσία τής Θ. Ευχαριστίας, υπηρετούν ένα σκοπόν: τήν λύτρωσιν 
τοΰ ανθρώπου, έν τή συνδέσει αύτοΰ μετά τοΰ κόσμου, άπό τής δουλείας εις τήν 
αμαρτίαν, καί τήν μυστικήν αύτοΰ ένωσιν μετά τοΰ ζώντος Θεοΰ, ήτις οΐκο- 
νομεΐται μέσω των μυστηρίων (είναι δυνατή μόνον ύπό τούς ύπό των μυστη
ρίων καθοριζομένους όρους).

Τόσον ό χαρακτήρ όσον καί ό σκοπός τής λατρείας ύπηρετοΰσι τή Ε κκλη
σία έν όλη τή σημασία τής λέξεως. "Ενεκα τούτου καί ή ορθόδοξος λατρεία 
έν τοϊς θεμελίοις αυτής αποτελεί τήν βαθυτέραν καί πάντοτε ζώσαν αύτο- 
έκφρασιν τής Εκκλησίας—κλασσικήν τω όντι έ'κφρασιν τής ούσίας αυτής— 
καί τοΰ έν αύτή ένεργοΰντος πνεύματος τοΰ Θεοΰ.

Ή  Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού, ήτοι τό «πλήρωμα τοΰ τά πάντα έν 
π&σι πληρουμένου» (Έφεσ. 1.23). Κλήρος καί λαός ένοΰνται έν τή Εκκλησία 
εις έν σώμα, ύπό κεφαλήν τον Χριστόν, ’ξίκοδομήθη ύπ’ αύτοΰ τοΰ ένσαρκω- 
θέντος Λόγου· είναι έξ ίσου ούρανία καί υπερφυσική, όσον καί έπίγειος καί 
φυσική. Έντεΰθεν καί νοείται τό γεγονός, ότι έν προσευχαΐς καί ύμνοις κατα-

τολική εύσέβεια δεικνύει μίαν βαθεΐαν άντίληψιν τοϋ θέματος της προπατορικής Αμαρ
τίας, ήτις επενεργεί έφ’ ολοκλήρου τοϋ Σύμπαντος, παραδίδουσα τά πάντα, ακόμη καί την 
Ατομικήν ζωήν, εις τήν φθοράν καί τον θάνατον. ’Ακριβώς δε, διότι ή δημιουργηθεΐσα ζωή 
θεωρείται τόσον καθαρώς έν τή μηδαμινότητι αυτής, δύναται ό ασκητικός βίος έν τή 
Όρθ. Έκκλ. καλλίτερον καί πραγματικώτερον νά κατανόηση, ωσαύτως δέ καί τό λυ
τρωτικόν θαύμα της τελικής νίκης επί τοϋ θανάτου καί τής γενικής άναστάσεως, τής 
μεταμορφώσεως καί θεώσεως τοϋ δημιουργήματος. Ή  αντινομία τής ένότητος τής βασι
λείας «τοΰ κόσμου τούτου» (τής Πολιτείας) καί τής βασιλείας του Θεοΰ, ήτις «ούκ έστιν 
έκ τοΰ κόσμου τούτου» δεν βιοΰται έν τή θρησκευτική πείρα, &ς τι μωρόν καί παράδοξον, 
Αλλά, πολλω μάλλον, ως λογικόν αί'τημα (άξίωσις) τής πίστεως εις την Θείαν ένανθρώ- 
πησιν έν τή περιεκτική αυτής διατυπώσει, διά τήν ανατολικήν σκέψιν, ώς ή χρυσή κλείς, 
ήτις διανοίγει καί Αποκαλύπτει τά πάντα, διά μυστηριωδών τελετών, καί τάς τραγικάς 
αντινομίας. Ή  διατύπωσις αΰτη καθορίζει καί τόν κανόνα τών Αμοιβαίων σχέσεων ’Εκ
κλησίας καί Πολιτείας. Διά τό Βυζάντιον ίδέ σ. 81. Μελέτην σχετικήν πρός τό μετά 
χεΐρας θέμα ύπό τοΰ καθηγητοΰ Florovsky δέν κατώρθωσα δυστυχώς νά είίρω έν Μο
νάχο). Πρβλ. Bulgakoff: L’ orthodoxie σελ. 223 έξης...

1. Ίδέ Sehlink: Wandlungen im Protest. Verständnis der Ostkirche, έν τφ τιμη- 
τικφ τόμω διά τόν καθηγητήν Άλιβιζατον, έκδοθέντι υπό τοΰ καθηγητοΰ Γερ. Κονιδάρη. 
Άθήναι 1958. σελ. 385. Πρβλ. ωσαύτως καί Τ ρ ε μ π έ λ α ν ,  έν τώ μνημονευθέντι έργο) 
Ικδ. Μπρατσιώτου(σ. 157)καί G. Dix: The Shape of the Liturgy, Εκδ. 1η, 1945 σελ. 764·



φάσκονται πολλάκις ή φύσις και «ΐ άξίαι του κοσμου τουτου, υλικαι πνευμοί- 
τικαί καί ήθικαί1. Συμβολισμός καί ρεαλισμός συνδέονται χαρακτηριστικός 
καί ίδιορρύθμως2 3. Καί ώς ακριβώς ή Εκκλησία είναι ή μυστική Ένότης 
Ίησοϋ Χρίστου καί των πιστών αύτοΰ, οδτω πως καί ή λατρεία αποτελεί την 
εκφρασιν του μυστικού καί την ανθρωπότητα άναμορφοϋντος συνδέσμου με
ταξύ Θεοϋ καί ανθρώπου. Έ ν  τή όρθοδόξω εκκλησιαστική λατρεία, προ πάντων 
δέ έν τώ μυστηρίω τής θείας Ευχαριστίας, τελεσιουργεΐται ή μυστική συ- 
νάντησις Θεοϋ καί πιστών μέ προσφοράν καί άφοσίωσιν αμφοτέρωθεν2. 
Διό καί εύλόγως έχαρακτηρίσθη ή ορθόδοξος λατρεία ώς ό «επίγειος ουρανός»4· 
έν αυτή δυνατοί τις ίσως να όμιλή περί τής συναρπαζούσης ωραιότητας καί 
συναρπαγής του ανθρωπίνου, ήτοι του άλογου είναι (irrationales Sein)5 
τοϋ ανθρώπου υπό του θεοϋ.

Ποια είναι ή σημασία καί ό σκοπός τής Θ. Ευχαριστίας κατά τήν ορθό
δοξον εκδοχήν; Ό  καθαγιασμός καί ό άνακαινισμός τοϋ γήινου διά τοϋ έπου- 
ρανίου6. Ό  Ίησοΰς Χριστός είναι ό Μεσίτης καί Σωτήρ. Ή  Ευχαριστία, 
κατά τον Ειρηναίον, είναι «εκ δύο πραγμάτων συνεστηκυΐα, επιγείου καί ούρα-

1. Ε ύ α γ γ έ λ ο υ  Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ,  Ή  μορφωτική άξια τοϋ ίσχύοντος Τριωδίου 
(Λειτουργικόν βιβλίον διάτας 10 πρό τοϋ Πάσχα Εβδομάδας) Άθήναι 1958, σελ. 91 έξ.

2. Ίδέ Zankow. Das orth. Christ, σ. 100 έξης.
3. Ε. ά. Ίδέ συγκριτικώς τά κείμενα των λειτουργιών Χρυσοστόμου καί Βασιλείου 

παρά Brightmann σελ. 312, 314-15, 317, 322-23. (Έν τη λειτουργία τοϋ Μ. Βασιλείου 
καλείται ή Ευχαριστία «άρραβών τής μελλούσης κληρονομιάς, ή απαρχή των αιωνίων αγα
θών, ή ζωοποιός δύναμις, ή πηγή άγιασμοΰ... πάσα κτίσις»).

4. Serge Bulgakoff: L ’ Orthodoxie, 1958 σ. 179.
5. "Οτι ένταΰθα συνυπονοεϊται καί τό λογικόν στοιχεΐον, είναι αυτονόητον. Ένταϋθα 

συναρπάζεται ολόκληρος ό άνθρωπος καί πιστεύει εις τήν αλήθειαν τής Άποκαλύψεως. Περί 
τό πρόβλημα τοϋ ορθολογισμού Επιθι: RGG, IV, 1712 έξ. Χρ. Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ :  Δογμα
τική (1907 [σχέσις πίστεως καί γνώσεως) καί Γ ε ρ .  Κ ο ν ι δ ά ρ η :  «Θεολογία» έν τή 
«Θρησκευτική καί χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια» 1936 τόμ. 3ος σ. 138-144. Πρβλ. Benz: 
Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Refor
mation bis zur Gegenwart. München 1952, σ. 340.

6. N. von Arseniew: Ostkirche und Mystik (vom Geist der morgenländi
schen Kirche) II Verklärung der W elt und des Lebens in der christlichen Mystik. 
III. Aus der Welt, der christlichen Mystik. München 1943, σ. 7 . Πρβλ. σ. 19 έξ. 26 έξ. 
Πρβλ. G. Fedotov: Reich Gottes und Geschichte, έν τώ συλλογική) Εργο): Kirche, 
S taat und Mensch-ρωσσικαί ορθόδοξοι μελέται, 1937. σελ. 55 έξ. 60 έξ. 67 έξ. S. C a s 
p e r :  W eltverklärung im liturgischen Geiste der Ostkirche, Freiburg, 1939. (Λίαν 
σημαντικόν). E. B e n z :  Ostkirche, 1952 σ. 172. J .  H e r w e g e n :  Der Ver
klärungsgedanke in der Liturgie (Alte Quelle neuer K raft). Düsseldorf 1922, σ. 122. 
Ίδέ ωσαύτως τα σχετικά έν τφ: Die Orthodoxe Kirche in griechischer Sicht, 1960. E. 
S e e b e r  g: Das Christentum, in dem Sammelwerk: Die Religionen der Erde, 2 Aufl. 
von Benz. Συγκεφαλαίωσις παρά Benz: Die Ostkirche, σ. 318 έξ. — Tyciak: Heilige 
Theophanie «Kultgedanke des Morgenlandes», Trier 1959 σ. 10 έξ. 12 έξ. 33 έξ.



v(ou)). Ό  κόσμος καί πάντα τά έν αΰτώ είναι κατά τόν αυτόν πατέρα έπιδε- 
κτικα σωτήριας , υψοΰται δέ καί αγιάζεται ύπο του Θεοΰ1. Βιοΰμεν έν άγαλλιά- 
σει ψυχής έν τώ  μυστηρίφ της θ. Ευχαριστίας τήν έν τώ  κόσμω διηνεκή πα
ρουσίαν του Χρίστου, ποριζόμενοι συγχρόνως καί αίωνίαν ζωήν. 'Ιγνάτιος 
ο Αντιόχειας (f llO ) καλεϊ τήν Ευχαριστίαν « φάρμακο ν άθανασίας»2. Οί 
πατερες της ανατολικής ’Εκκλησίας όμιλοϋσι περί λυτρώσεως καί Οεώσεως 
του ανθρώπου δι’ αυτής3. Το χαρακτηριστικόν γνώρισμα των ορθοδόξων 
λειτουργιών είναι κατά τον Bulgakoff4 6 «Kosmismus», ήτοι τό γεγονός 
οτι άναφερονται και περιλαμβάνουν τον κόσμον. Δεν άποβλέπουσι μόνον εις 
την άνθρωπίνην ψυχήν, άλλα προσβλέπουσι πρός άπασαν την δημιουργίαν, 
ήτις συστεναζει μετά του ανθρώπου, ματαία καί παροδική οδσα. Εντεύθεν 
καί τό γεγονός ότι ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία εύλογεϊ όλόκληρον τήν δημιουργίαν, 
του κοσμου, μετά των εν αυτω κοινωνικών τάξεων, μάλιστα δέ τήν μέγα σθέ- 
νουσαν πολιτείαν. Ή  'Εκκλησία διανοείται μίαν ιδανικήν εικόνα πολιτείας. 
Διό καί τοσοϋτον συχνά δέεται έν τη λατρευτική αυτής πράξει «όπέρ ειρήνης)), 
υπέρ όμονοίας καί χαράς έν τω κόσμω τούτω. Ή  υπέρ τής πολιτείας δέησις 
καί προσευχή έρχεται ως τ ι 6λως φυσικόν, ώς άκριβώς ή άνάλογος ύπέρ τής 
«πόλεως καί τών πίστει οίκούντων έν αυτή».

; Περιεχόμενον, πνεύμα καί μορφή τής ορθοδόξου λατρείας του παρόντος 
πηγάζουσι από τριών πηγών: άπό τοϋ άρχεγόνου Χριστιανισμού, άπό του πα- 
λαιοχριστιανικοΰ-έλληνορωμαϊκοϋ Καθολικισμού καί άπό τοϋ Βυζαντίου. 
Ίοΰτο δεικνύουσι τα προ ημών κείμενα.

1. AdolfWilh. Ziegler: Das Brot von unseren Feldern: Συμβολή εις τήν περί 
Ευχαριστίας διδασκαλίαν τοϋ Ειρηναίου (άπό τόν τόμον Pro mundi vita, τόν έορτα- 
στικόν της Θεολογικής Σχολής τοϋ Μονάχου), 1960 σ. 21 έξ. 42 έξ.

2. Έφεσ. 20,2. Πρβλ. Υπόμνημα Fischer εις τό Τραλλ. 6,2. σ. 161-177.
3. Πρβλ. πραγματείας Καρμίρη καί Θεοδώρου έν τω έργω «Die orthodoxe 

Kirche im  griechischer Sicht».
4. L ’ Orthodoxie σ. 179 έξ. 190 έξ.



ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
KAI AI ΥΠ ΕΡ Τ Η Σ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥ ΓΓΡΑ Φ ΕΙΣ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩ Ν ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

α) Πλήν των θεμελιωδών άρχών καί της βασικής διδασκαλίας της προς 
Ρωμαίους επιστολής, την παραγγελίαν τοϋ προσεύχεσθαι υπέρ τής πολιτείας 
άπαντώμεν ήδη έν τή Α' προς Τιμόθεον επιστολή, ένθα γίνεται λόγος περί τής 
ορθής λατρείας καί λειτουργίας.

1. «Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιεΐσθαι δεήσεις, προσευχάς, 
έντεύξεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων.

2. υπέρ βασιλέων καί πάντων τών έν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμον καί 
ήσύχιον βίον διάγωμεν έν πάση εύσεβεία καί σεμνότητι-

3. τοϋτο γάρ καλόν καί αποδεκτόν ένώπιον τοϋ Σωτήρος ημών Θεού».

β) Κλήμης ό Ρώμης παρέχει ήμϊν, περί τό 96 μ.Χ., έν τώ τέλει τής πε
ρίφημου προς Κορινθίους έπιστολής αύτοΰ (κεφ. 60-61) καί έν αγαστή διε- 
ξοδικότητι τό πρώτον πολύτιμον κείμενον μιας ευχαριστηρίου προσευχής, 
έν ή γίνεται δέησις υπέρ τών έν υπεροχή οντων κατά βάσιν υπό τό πνεύμα τοϋ 
Παύλου.Τό κείμενον τοϋτο παρέχει ήμϊν ε ι κ ό ν α  περί τοϋ τ ρ ό π ο υ ,  καθ’ ον 
έτελοΰντο αί υπέρ τής έξουσίας δ ε ή σ ε ι ς  έν τή λειτουργία καί ταϊς συναθροί- 
σεσι τής πρώτης κοινότητας1. Τό κείμενον τοϋτο είναι βασικόν διά την περαι
τέρω άνάπτυξιν τής λατρείας καί, κατ’ έμέ, αποτελεί καί άπό πραγματικής 
καί άπό μορφολογικής πλευράς, ώς καί ή Α ' προς Τιμόθεον, τον συνδετικόν 
κρίκον άπό τής προς Ρωμαίους έπιστολής προς τάς ευχαριστηρίους εύχάς 
τής θείας Ευχαριστίας. Τούτου ένεκα καί παραθέτω τό πολύτιμον τοϋτο κεί
μενον:

LX , 4. «δός ομόνοιαν καί ειρήνην ήμϊν τε καί πάσι τοϊς κατοικοΰσι την 
γήν καθώς έδωκας τοϊς πατράσιν ημών, έπικαλουμένων σεαύτών όσίως έν πί- 
στει καί άληθεία (ψαλμ. 14,18. Α' Τιμοθ. 2,7) υπηκόους γενομένους τώ παν- 
τοκρατορικώ καί παναρέτω όνόματί σου». LXI, 1. «Τοϊς τε άρχουσι καί 
ήγουμένοις ημών έπί τής γής. σύ, Δέσποτα, έδωκας την έξουσίαν τής βασι
λείας αύτοϊς διά τοϋ μεγαλοπρεπούς καί άνεκδιηγήτου κράτους σου, εις τό 
γινώσκοντας ημάς την υπό σοΰ αύτοϊς δεδομένην δόξαν καί τιμήν ύποτάσ- 
σεσθαι αύτοϊς, μηδέν έναντιουμένους τώ θελήματί σου- οις δός1, Κύριε, ύγίειαν,

1. Τό κείμενον παρά Gebhart-Harnack-Zahn, 6η εκδοσις 1920 καί Karl Bihl- 
meyer: Die Apost. Väter, 1956. Ίδέ καί υπόμνημα ύπό R. Knopf: Der 1 Clemensbrief 
έν Lietzmann’s H. Handbuch zum N. T. Ergänzungsband, Tübingen 1920, 41-150, 
Πρβλ. γερμανικήν μετάφρ. ύπό S. Fischer (Die apost. Väter, σ. 24 έξ.) καί Adolf von 
Harnack (Einführung in die alte Kirchengeschichte) = D as Schreiben der Röm i
schen Gemeinde an die Korinthische. 1929. "Ιδε καί έκδ. Άποστ. Διακ. τόμ. 1.



ειρήνην, ομόνοιαν, ευστάθειαν1 2 εις το διέπειν αυτούς την ύπό σου δεδομένην, 
αύτοΐς ηγεμονίαν άπροσκόπτως»3. 2. «Σύ γάρ, δέσποτα έπουράνιε βασιλεύ, 
των αιώνων4 δίδως τοΐς υίοΐς των ανθρώπων δόξαν καί τιμήν καί εξουσίαν 
των επί τής γης υπαρχόντων σύ, κύριε, διεύθυνον την βουλήν αυτών κατά 
το καλόν καί εύάρεστον ενώπιον σου, όπως διέποντες έν ειρήνη καί πραΰτητι 
εύσεβώς τήν ύπό σου αύτοΐς δεδομένην εξουσίαν ΐλεώς σου τυγχάνουσιν». 
3. «ό μόνος δυνατός ποιήσαι ταΰτα καί περισσότερα αγαθά μεθ’ ήμών σοί 
έξομολογούμεθα διά τού άρχιερέως καί προστάτου των ψυχών ήμών ’Ιησού 
Χριστού (Α' Πέτρ. 2,25), δι’ οδ σοί ή δόξα καί ή μεγαλωσύνη καί νΰν καί εις 
γενεάν γενεών καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν». (Ρωμ. 16,27’ 11,36. 
Έβρ. 13,21). Δικαίως παρετηρήθη, ότι ό συγγραφεύς τής Α' Κλήμεντος προ
χωρεί πέραν τού Παύλου καί τού Πέτρου5.

γ ) Τό αύτό πνεύμα αποπνέει καί ή ύπόμνησις τού Σμύρνης Πολυκάρπου 
( f l 56) έν τή επιστολή αυτού προς τούς Φιλιππησίους (12,3) «Προσεύχεσθε

1. Ό  S. Fischer (σ. 103) μεταφράζει: «δός αύτοΐς», άλλά προσθέτει τά ακόλουθα: 
Έν τούτοις ή ύπέρ τοϋ αύτοκράτορος καί της ρωμαϊκής εξουσίας ευχή ύπήρχεν ήδη παρ’ 
Ίουδαίοις (ίδέ R. Knopf: Die apost. Väter 1,146) καί φυσικώς καί παρά τοΐς έθνικοΐς. 
Πρβλ. F. S. — Dölger: Zur antiken und frühchristlichen Auffassung der Herrscher
gewalten von Gottes Gnaden, in Antike und Christentum (3, 1912, 119); L. Biehl: 
Das liturgische Gebet für Kaiser und Reich, Paderborn 1917, σελ. 21-28. Ή  γνώμη 
μου έν τω κειμένω.

2. Πρβλ. Welsh 6, 240 Ό  Fischer (σ. 103) μεταφράζει τό «ευστάθεια» (γερμ. 
Stetigkeit ) διά τοϋ HBeständigkeit=^ov^0O]p, σταθερότης, ευστάθεια, όπερ δύναταί 
τις ομοίως να άποδεχθή. Αί τρεις τελευταΐαι έπιθυμίαι %ήτοι: ειρήνη, ομόνοια, ευστάθεια, 
άφορώσι μάλλον εις τό κράτος, παρά τούς ηγεμόνας καί όταν ακόμη οδτοι άπετέλουν τούς 
αντιπροσώπους αύτοϋ, εις χειρ ας τών οποίων έκρέματο καί αύτή ή ύπαρξις τοϋ βασιλείου. 
Ή  άποψις τοϋ Chr. Eggenberger (Die Quellen der politischen Ethik des 1 Clemens
briefes, Zürich 1951, σ. 23), ότι ένταΰθα πρόκειται περί εμμέσου άναγνωρίσεως τής 
Roma aeterna, εξέρχεται ΐσως τών δεδομένων.

3. ’Αξιοσημείωτος ή λεπτότης, μεθ’ ής υπομιμνήσκει ό συγγραφεύς τής προσευχής 
ότι ή ’Αρχή θά πρέπει να είναι δίκαια, τφ Θεφ ύπήκοος καί θεάρεστος, διότι μήτε οί άρ
χοντες, μήτε οΐ άρχόμενοι έχουν τό δικαίωμα να έναντιώνται πρός τήν ύπό τοϋ Θεοΰ καθε- 
στηκυΐαν τάξιν. Είναι αύτονόητον, ότι πάντα τά ανθρώπινα δικαιώματα άπορρέουσιν από 
τοϋ Θεοΰ, ώς καί ή δύναμις τής εξουσίας. ’Εάν οί ηγεμόνες είναι συνεπώς υπήκοοι τφ Θεφ 
καί εύαρέστως πολιτεύονται, τότε δέν κατατρέχουσι τούς χριστιανούς. Ή  κοινότης, κατά 
τήν γνώμην τοϋ Κλήμεντος, εύχεται συγχρόνως καί δι’ έαυτήν καί επαναλαμβάνει τήν ήδη 
έκτεθεΐσαν δέησιν: λύτρωσαι ημάς εκ τών μισούντων ημάς αδίκως.

4. Άποκαλ. 15,3. Τωβ. 13,7. 11. Α'. Τιμοθ. 1,17.
5. Fischer σ. 69 Am. 200. Ό  συγγραφεύς τής Α' Κλήμεντος τονίζει τήν νομιμο- 

φροσύνην έναντι τής πολιτείας καί έξαίρει έμφαντικώς τό καθήκον τών Χριστιανών πρός 
ύπακοήν έναντι τών ηγεμόνων, ήτοι ειδικώς πρός τόν ρωμαΐον αύτοκράτορα, μολονότι οΰτοι 
έδίωκον τήν εκκλησίαν τοϋ Χρίστου. "Οταν έν τω 5ω κεφ. καί εξής περιγράφεται 6 κατά 
τών Χριστιανών διωγμός τοϋ Νέρωνος, έν αρχή δε (1,1) ό τοϋ Δομιτιανοΰ, δέν έκφεύγει δυσ
μενής λόγος κατά τών ’Εθνικών τούτων αύτοκρατόρων.—Ή  τάξις εις τόν αύτοκρατορικόν



υπέρ πάντων των άγιων. Προσεύχεσθε προσέτι, υπέρ των βασιλέων καί των αρ
χόντων καί των ηγεμόνων (Α' Τιμ. 2,2 πρβλ. Α. Κλημ. 61,1. Μαρτύρ. Πολυκάρ
που 10,2) καί υπέρ εκείνων, οί όποιοι σας καταδιώκουν καί σας μισούν (Ματθ. 
5,44 πρβλ. Λουκ. 6,27 Διδαχ. 1,3) καί υπέρ των εχθρών του σταυροΰ, διά να 
είναι φανερός κατά πάντα ό καρπός σας, καί διά να εισθε τέλειοι εν έκείνω». 
'Ομοίως εις τό μαρτύρων τοϋ Πολυκάρπου τονίζεται έμφαντικώς, ότι οί χρι
στιανοί «δεδιδάγμεθα άρχαϊς καί έξουσίαις υπό του Θεοϋ τεταγμέναις τιμήν 
κατά τό προσηκον, τήν μή βλάπτουσαν ή μάς, άπονέμειν» (Κεφ. X).

δ) Παρ’ Ίουστίνω (Α' ’Απολογία 17,3) (περί τό f  165) άναγινώσκομεν: 
«όθεν Θεόν μέν μόνον προσκυνοϋμεν, ύμΐν δέ πρός τά  άλλα χαίροντες ύπηρε- 
τοϋμεν, βασιλείς καί άρχοντας ανθρώπων όμολογοΰντες καί ευχόμενοι μετά 
τής βασιλικής δυνάμεως καί σώφρονα τόν λογισμόν έχοντας ή μας εύρεθήναι. 
Εί δέ καί ημών εύχομένων καί πάντα εις φανερόν τεθέντων άφροντιστήσετε, 
ούδέν ημείς βλαβησόμεθα, πιστεύοντες, μάλλον δέ καί πεπεισμένοι, κατ’ αξίαν 
των πράξεων έκαστον τίσειν διά πυρός αιωνίου δίκας, καί πρός αναλογίαν 
ών έλαβε δυνάμεων παρά Θεοϋ τόν λόγον άπαιτηθήσεσθαι, ώς ό Χριστός 
έμήνυσεν είπών «Ai πλέον έδωκεν ό Θεός, καί άπαιτηθήσεται άπ’ αύτοΰ»
(Αουχ. 12,48)\

ε) Θά έξηρχόμην τών ορίων τοϋ θέματος μου καί θά άπέκλινα τοϋ σκοπού 
τής μετά χεΐρας πραγματείας, έάν έπεχείρουν νά παραθέσω άναλόγους εκ
φράσεις καί γνώμας Θεοφίλου τοϋ ’Αντιόχειας (2ον αινώ), Τερτυλλιανοΰ 
(ήμετά τό 220), ή τό άρχαιότερον χριστιανικόν κήρυγμα περί πολιτείας 
Ιππολύτου τοϋ Ρώμης (ή235), τήν θεολογίαν τοϋ Ώριγένους (f253)4) περί

στρατόν έξαίρεται ώς πρότυπον διά τό χριστιανικόν πνεύμα της κοινότητας (37,1-4) .Προέκυ- 
ψεν όμως το εξής ζήτημα: Διατί ό Κλήμης προσθέτει έν τη επιστολή του τήν προσευχήν διά 
τήν κοσμικήν εξουσίαν; α) Συμφώνως πρός τήν εντολήν της Παυλείου επιστολής καί σύμ
φωνος πρός τήν Α'. Τιμοθέου 2. β) Έ κ  τοϋ στίχου 1 κεφ. 60 «δός ειρήνην καί ομόνοιαν 
ήμϊν καί πάσι τοΐς κατοικοϋσιν επί τής γής» προκύπτει άβίαστος ή μετάβασις πρός τούς 
αρχηγούς καί ηγεμόνας τής γής, έφ’ όσον έξ αυτών έξαρτάται επί τό πλεϊστον ή Ειρήνη καί 
"Ομόνοια (Ad.W. Ziegler: Neue Studien zum 1. Clemensbrief σ. 38). Ένεκα τούτου 
δέν συμφωνώ πρός τήν γνώμην, ότι Κλήμης ό Ρώμης, ώς φαίνεται, «ένεκα τών έν αύτω έν- 
εργώς προϋπαρχουσών ΐσχυρώς ζωηρών κατηγοριών σκέψεως τής αρχαιότητας, αίτινες έσκέ- 
φθησαν καί εζησαν έν τη Ένότητι Θρησκείας καί ουσίας τής Πολιτείας, εδρεν ώσαύτως τήν 
οδόν από τής θρησκείας αύτοΰ πρός τήν κοσμικήν έξουσίαν. Έ ξ  έναντίας αποδέχομαι, ότι 
είναι δυνατόν, ότι καί ή άγωνιστικότης (ή τό άγων, πνεύμα, αυτόθι σελ. 24) μετά τών 
ιθυνόντων τόν άγώνα καί τών θεατών κατηύθυνε τάς σκέψεις πρός τούς άρχοντας». 
Παραμένει όμως διά τόν γράφοντα ή γνώμη περί της ύπάρξεως αρχής, άπορρεούσης έκ 
τής Κ.Δ., περί ής ανωτέρω.

1. Ή  γερμ. μετάφρασις παρά τώ Hugo Rahner (Abendländische Kirchenfreiheit) 
έχει πρό οφθαλμών τό δλον κείμενον (σ. 45) καί έπιγράφεται δρθώς «άπόδοτε τά τοϋ Καί- 
σαρος τφ Καίσαρι!» (Ματθ. 22,17).



της περί πολιτείας διδασκαλίας του αποστόλου Παύλου καί την ιδίαν αύτοϋ 
άποψιν, ότι οί χριστιανοί αποτελούν τό άλας της πολιτείας. Τα κείμενα πρό- 
κεινται καί έν γερμανική μεταφράσει παρά Η. R ahner1. Πάντες οί μνημο- 
νευθέντες συγγραφείς επεξεργάζονται κατά σύγχρονον αύτοΐς άντίληψιν τάς 
βασικάς άρχάς καί αντιλήψεις του Κυρίου καί του αποστόλου Αύτοϋ Παύλου, 
αίτινες υίοθετήθησαν καί ύπό τής Εκκλησίας. Οί χριστιανοί άπεδοκίμαζον καί 
άπέρριπτον την λατρείαν του αύτοκράτορος ύπό οίανδήποτε μορφήν έν τώ 
άπαιτουμένω χαρακτηριστισμώ «Dominus ac Deus», ετι δε καί εις τάς 
συνήθεις καθημερινάς εκφράσεις, διότι ειχον σαφή άντίληψιν επί τής όξέως 
κατ’ αυτών προβαλλόμενης κατηγορίας, ότι δεν είναι νομιμόφρονες, άλλα 
καταλυταί του προς τον αύτοκράτορα σεβασμού καί του μεγαλείου τού ρω
μαϊκού κράτους καί άπήντων ότι ούτοι ηυχοντο ύπέρ τής πολιτείας καί του αύ
τοκράτορος, ή δε εύχή ίσα δύναται προς την θυσίαν διά τούς χριστιανούς. Αί 
εύχαί ήσαν πιθανώς τμήμα τής άρχαιοτάτης λειτουργίας τής εξ εθνών χρι
στιανικής κοινότητας περί τών αρχών τής οποίας σχεδόν ούδέν γνωρίζομεν2. 
"Ισως όμως θά ήδυνάμεθα να δεχθώμεν, ότι ή εις εξουσίαν άναφερομένη 
προσευχή τής Α' επιστολής τού Κλήμεντος θά είχε κατ’ αρχήν τήν θέσιν της έν 
τή ρωμαϊκή λειτουργία3. Συγκεκριμμένως τό έθος του εΰχεσθαι ύπέρ τού αύ
τοκράτορος ύφίστατο καί παρά τω ’Ιουδαϊσμοί, ως καί έν ταϊς μυστηριακαϊς 
θρησκείαις (παρά Knopf σ. 146). Διά τήν περίπτωσιν του Χριστιανισμού 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας τό γεγονός ότι, παρά τον ύφιστάμενον διωγμόν, 
ένεκα τής βασικής τοποθετήσεως τής γραπτής παραδόσεως4 τής Εκκλησίας 
έναντι τής πολιτείας είσήχθησαν τοιαϋται ύπέρ τής πολιτείας εύχαί έν τή 
λειτουργός. Έ ν  τω σημείω τούτω τον βαρύνοντα λόγον δέν είχε τό έθος τών 
λοιπών θρησκειών, άλλ’ ή αρχή (Prinzip), ότι ή κοσμική έξουσία έχει έκ 
θεού τήν καταγωγήν αυτής, τού βασιλέως τών έξουσιών, καί ότι ή έν τώ ρω- 
μαϊκώ κράτει κρατούσα τάξις αποτελεί άπεικόνισιν τού ουρανίου κράτους. 
Τήν τελευτάίαν ταύτην σκέψιν εύρίσκομεν βραδύτερου παρά τοϊς βυζαντινοΐς.

στ) Αί θεμελιώδεις αύται παλαιοχριστινικαί θέσεις περί τής πολιτείας 
ώδήγησαν τούς χριστιανούς εις τήν άντίληψιν, ότι ή έξουσία είναι άπαραβία- 
στος—άκόμη καί έν ή περιπτώσει αΰτη είναι έχθρική προς τον Χριστιανι

1. Θεοφίλου προς «Αύτόλυκον» 1, 11. Τερτυλλιανοΰ, Apologeticus 28-33, 4, iSicf 
30. Ad. Scapulam 2. Πρβλ. Acta Apol. 6. Acta Cypr. 1,2. Τά έλληνικά κείμενα καί παρά 
Knopf: Ausgewählte M artyrerakte, 1913. Acta Dyonis. παρ’ Εύσεβίω VII. 11,8α. 
Ιππολύτου Ρώμης: Υπόμνημα πρός Δανιήλ III 20/25. Κατά Κέλσου VIII, 63—70. Παρά 
Rahner σ. 45-62.

2. Knopf: Handbuch zum Ν.Τ. Ergänzungsband σ. 146.
3. Fischer σ. 9.
4. Παρά Δυο βουν ιώτη. «Ekklesia», ϊνθ. άνωτ. εκδ. Schulze. Βέλ>.α καί Καρ- 

μίρη παρά Μπρατσιώτη. Πρβλ. Zankow: Das Orthodoxe Christentum 32, 71 έξ.



σμόν καί ανήθικος. Αί διατυπώσεις τής Α ' Κλήμεντος καί των συγγραφέων 
καί διδασκάλων τής Εκκλησίας ώς καί των μαρτύρων δεν αποτελούν μόνον την 
έκφρασιν μιας συνέσεως, ή όποια έπεδίωκε νά μη έπιδεινωθή ή δύσκολος θέσις 
των χριστιανών έν τή πολιτεία, άλλ’ έν ταύτώ «τό άριστον τεκμήριον διά την 
βασικήν πίστιν τής αρχαίας Εκκλησίας προς τό κράτος» (Η. R ahner σ.
35).

Περί πλήρους όμως υποταγής καί εύπειθείας δεν γίνεται ενταύθα λόγος. 
Ώ ς  παρετηρήθη, όρθώς, ή αρχαία Εκκλησία παρά την βασικήν νομιμόφρονα 
προσπάθειάν της δεν ήσθάνετο θρησκευτικήν εύλάβειαν έναντι τής πολιτείας 
(Staatsfrom m )1. Ενταύθα δεν υπήρχε, λοιπόν, θέσις δι’ επαναστάσεις κατά 
μιας αμαρτωλού εξουσίας. Ό  χριστιανός ήγωνίζετο μόνον εναντίον τής ροπής 
αυτής πρός τήν αμαρτίαν ή χριστιανική κοινότης ήγωνίζετο με τά όπλα τής 
προσευχής καί τήν χάριν μιας θείας μεταβολής. Με τήν δέησιν υπέρ δικαιο
σύνης των αρχόντων ηυχετο φυσικά ή Εκκλησία καί υπέρ τής ιδίας αυτής 
εξωτερικής ειρήνης καί ευπραγίας (Fischer σ. 10) Ή  τελευταία αυτή 
σκέψις αποτελεί σταθερόν συστατικόν στοιχεΐον τής λειτουργίας εις τάς 
δεήσεις ευθύς μετά τούς ιδρυτικούς λόγους2.

ζ) Ή  κατά τήν εποχήν των μαρτύρων καί των αγώνων υπό τής Ε κκλη
σίας υίοθετηθεΐσα βασική καινοδιαθηκική τοποθέτησις τής εκκλησίας έναντι τής 
πολιτείας περιελήφθη εις πάσας τάς Λειτουργίας καί τά Ευχολόγια τής ανατο
λικής Εκκλησίας καί ίσχυροποιήθη άπό τού 4ου αΐώνος καί εξής. Τό πράγμα 
είναι εύνόητον- πρόκειται περί τής αρχικής τοποθετήσεως τής πρώτης Ε κ 
κλησίας, ήτις εγεννήθη έν τή οικουμένη. Ά πό τήν κοιτίδα τής Παλαιστίνης, 
όπου αυτή ένεφανίσθη ώς «πνευματικός ’Ισραήλ», άπελευθερωθεΐσα άπό τού 
’Ιουδαϊσμού, διά τού έργου τής ελληνιστικής κοινότητας τής ’Αντιόχειας καί 
τού έλληνιστοΰ ’Ιουδαίου Παύλου εισέρχεται ή Εκκλησία τού Χριστού έν 
τω ύπό τού ελληνορωμαϊκού πολιτισμού κυριαρχουμένω οικουμενικοί κράτει 
τής Ρώμης3. Ένεφανίσθη ώς «καινή» κοινωνία άγιων, τρίτον γένος. Ή  αύτο- 
συνειδησία της καί ό οικουμενικός αυτής χαρακτήρ δημιουργούν τεταμένας 
σχέσεις έναντι τής πολιτειακής κοινότητας4. Μή λαμβανομένων ύπ’ οψιν των 
έσχατολογικών καί ίστορικοφιλοσοφικών ιδεών, αί όποιαι έπέδρασαν έπί τήν 
σκέψιν τών έκκλησιαστικών ήγετών, οί χριστιανοί έζων έν βεβαιότητι, ότι ό Κύ
ριος είναι καί ό έξουσιαστής τού κόσμου τούτου καί τών ύπ’ αυτού ύπερνικηθεισών 
δυνάμεων, είναι ό καταλυτής τού θανάτου, είναι ό νικητής τής ζωής έν πάση

1. Ad. Ziegler, Neue Studien etc. σ. 41.
2. Ίδέ έλλην. κείμενον τής Θ. Λειτ. καί γερμανικήν μετάφρασιν τής λειτουργίας 

Χρυσοστόμου έν Β. der Kirchenväter, ώς ανωτέρω σ. 250.
3. Γε ρ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Ή  διαμόρφωσις τής Καθολικής Εκκλησίας μέχρι τοϋ 

Ε ' αΐώνος κλπ. 1955.
4. Ε. W ο 1 f. Christentum έν R.G.G3. 1, 1699.
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τή κτίσει. Είναι, τέλος, δ Σωτήρ του κόσμου, ήτοι ου μόνον των ανθρώπων 
καθ’ έκαστον, άλλα πάσης τής δημιουργίας μετά πασών των τάξεων αυτής. "Οθεν 
καί ή Εκκλησία ένεφανίσθη ώς δύναμις τον κόσμον άνακαινίζουσα. ’Επί 
μακράν διάστημα παρουσιάζεται ή ’Εκκλησία ώς ιδιωτική κοινότης έξω τής 
πολιτείας καί καταδιωκομένη. Αυτή κεχωρισμένη οδσα έσωτερικώς άπδ του 
κράτους τοϋ κόσμου τούτου διηυθύνετο εξ ολοκλήρου προς την ουράνιον Ι ε 
ρουσαλήμ. ’Έ ζη εις πλήρεις εντάσεων σχέσεις, έξαιρομένης τής άποστάσεως 
καί διαφοράς (Άποκ. 13 καί λόγιον τοϋ Πέτρου), αν καί έξήρετο ή νομιμο
φροσύνη (Ρωμ. 13). Μέ την οικουμενικήν αύττς άξίωσιν ού μόνον το ρωμα
ϊκόν κράτος άλλα καί τήν οικουμένην να κατακτήση ένεφανίσθη ή Καθολική 
’Εκκλησία, ώς ή τον κόσμον μεταμορφοϋσα δύναμις. ΤΗτο άναπόφευκτον διά 
τήν Εκκλησίαν, ού μόνον νά τη ρήση μίαν βασικήν κριτικήν στάσιν έναντι 
τής πολιτείας καί τοϋ πολιτισμού, άλλα καί έπαφάς καί σχέσεις καί συμβι
βασμόν νά κάμνη μέ τάς πνευματικάς καί ήθικάς δυνάμεις τοϋ κόσμου τού
του, επί τω σκοπώ νά διαμορφώση ταύτας εκ νέου καί νά έκχριστιανίση.

η ) "Ηδη περί τά μέσα τοϋ 2ου αΐώνος έπαυσεν ή ’Εκκλησία νά άποτελή 
κεκλεισμένην θρησκευτικήν κοινωνίαν. ΤΗλθεν εις στενοτέραν επαφήν προς 
τον κόσμον καί τον πολιτισμόν αύτοΰ. Κόσμος καί πολιτισμός ήρχισαν πλέον 
νά μή άξιολογώνται άρνητικώς. Τοΰτο συνέβη προ πάντων υπό τήν έπίδρα- 
σιν τών φιλοσοφικούς μεμορφωμένων άνδρών, τών ’Απολογητών, καί (κατά 
τόν 3ον καί 4ον αιώνα) τών άλεξανδρινών καί μεγάλων Πατέρων1, οιτινες 
διεκήρυξαν τόν Χριστιανισμόν, ώς τήν άληθή φιλοσοφίαν καί θεώρησιν τής 
ζωής.

IV

Η ΕΠΟΧΗ Τ Η Σ ΑΚΜΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ Τ Η Σ  Λ ΑΤΡΕΙΑΣ.—Η ΔΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω ΣΕ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Υ Π ΕΡ Τ Η Σ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΥΧΩΝ

1) Ή  άναγνώρισις τής άξίας τοϋ έξωχριστιανικοΰ κόσμου καί πολι- 
τισμοΰ δεν συνέβη άνευ τών σχετικών επιφυλάξεων καί άντιδράσεων. Ά λλ’ 
ή θετική τούτου άντιμετώπισις άπετέλει τήν άναγκαίαν προϋπόθεσιν διά τήν 
πνευματικήν κατάκτησιν τοϋ έλληνορωμαϊκοΰ πολιτισμού, ιδία τών πόλεων, 
αίτινες άπετέλουν μορφωτικά κέντρα2. 'Η  πολιτική δέ καί ηθική κατάκτησις 
τοϋ κόσμου υπήρξε μία άπαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν πολιτικήν τοϋ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ό  Μ. Κων)νος κατώρθωσε διά τής πολιτικής αύ-

1. Λ ο ύ β α ρ η, Die Orthodoxe Kirche in griechischer Sicht, τόμ. 2ος σ. 146 έξ.
2. Γ ε ρ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Γεν. Έκκλ. Ιστορία, 1957®, 257.



τοϋ μεγάλο φυ'ίας νά διαπίστωση δ,τι οί προκάτοχοι αύτοϋ δεν ήδυνήθησαν 
νά δϊίδωσι: εν ποια δηλονότι θρησκεία της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας του 
οικουμενικού κράτους του εύρίσκοντο αί ήθικαί καί πνευματικαί δυνάμεις 
διά την κοινωνικήν άναγέννησιν, αίτινες θά ήδύναντο νά όδηγήσωσι και δη- 
μιουργήσωσι μίαν νέαν βαθυτέραν ενότητα τοϋ κράτους καί τής κοινωνίας. 
Κατώρθωσε νά συνδιαλλάξη—ούχί άνευ έσωτέρας θρησκευτικής πεποιθή- 
σεως1 —■το Im perium  Romanum μετά τοϋ Χριστιανισμοΰ, δστις ήδη 
εύρίσκετο εις στενήν σύνδεσιν μετά τοϋ Ελληνισμού. Ή  πραγματική καθολι
κή πνευματική καί ηθική δύναμις τοϋ κράτους, ή «Καθολική Εκκλησία» του- 
τέστι, καί ή ένότης ταύτης, ώφειλε νά ισχυροποίηση την ενότητα τοϋ Im perium  
νά καταστήση ταύτην βαθυτέραν, νά διατηρήση καί φυλάξη ετι δε καί παρα- 
στήση ταύτην.

Διά τής ριζικής ταύτης μεταβολής εν τή πολιτική τής ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας καί των θετικωτέρων υπέρ τής Εκκλησίας μέτρων προέκυψεν ή 
κρατική Εκκλησία, αΐ δε σχέσεις ταύτης προς τήν πολιτείαν, καί παρά τάς ένεκα 
των εξημμένων δογματικών άγώνων ύφισταμένας εντάσεις, κατέστησαν στε- 
νώτεραι. Ή  άξιολόγησις τής πολιτείας κατέστι θετικωτέρα καί εν αύτή έτι 
τή λατρευτική πράξει (πρβλ. τήν υπό το ονομα τοϋ Μ. Βασιλείου φερομένην 
λειτουργίαν). Αί νομικαί καί πραγματικαί σχέσεις μεταξύ κράτους καί Ε κ 
κλησίας έθεμελιώθησαν διά των τριών μεγάλων αύτοκρατόρων: Κωνσταντίνου 
Α ', Θεοδοσίου Α', καί ’Ιουστινιανού Α ', οιτινες καί έπέδειξαν μέγα ενδιαφέρον 
ου μόνον διά τό δόγμα, άλλά καί διά τήν λατρείαν. Ό  Μ. Κων /νος διεσαφή- 
νισε τούς ύπό τής αύτοκρατορικής πολιτικής έπιδιωκομένους σκοπούς κατά 
τήν έναρξιν των εργασιών τής Α' έν Νίκα ία Οικουμενικής Συνόδου. Παρά τά 
σχίσματα καί τήν έπελθοΰσαν σύγχυσιν τών πνευμάτων, ένεκα τοϋ Δονατισμοΰ 
καί ’Αρειανισμού καί παρά τήν πικράν πείραν, ήν εΐχεν ήδη ό Μ. Κων/νος άπο- 
κομίσει (315-325), έξέθεσεν οδτος ήρέμα τάς πραγματικάς σκέψεις αύτοϋ 
«ευχαριστία προς τόν Κύριον τών δλων καί χαρά διά τήν σύμπνοιαν τών επι
φανών ξένων έπλήρουν τήν καρδίαν αύτοϋ καί έγέννων εις αυτόν τήν εύλογον 
ελπίδα, δτι νΰν, μετά τήν πτώσιν τοϋ τυράννου (Λικινίου), θά καθίστατο δυ
νατός καί ό τερματισμός τής έν ταΐς ΐδίαις τάξεσιν ταραχής. Ό  Θεός ένήρ- 
γησε τήν νίκην διά τοϋ βραχίονος αύτοϋ" ήλπιζεν δτι τή βοήθεια του θά έπε- 
τυγχάνετο καί μία διαρκής είρήνευσις. Ούδέν έτερον ήξίου άπό τών μετεχόν- 
των τής Συνόδου, άφ’ δ,τι αυτοί έν τή ιερατική διακονία των έν τή λατρεία 
έκαλλιέργουν παρά τοϊς πιστοϊς, διά τοϋ κηρύγματος τ. έ. ομόνοιαν καί ειρήνην. 
Προσωπικώς θά ϊστατο ύπεράνω μερίδων, θά ήτο δμως πρόθυμος νά άπο- 
δεχθή τάς έπιθυμίας καί αποφάσεις των, έτρεφε δε βεβαίαν τήν έλπίδα, δτι 
πάντα τά προβλήματα θά έλύοντο έν πνεύματι ειρήνης προς δόξαν Θεοΰ, άγαλ-

1. 8. ά. "264-6.



λίασιν έκυτοΰ καί τιμήν πάντων των συμμετασχόντων»1. « "Εν ήνωμένον 
κράτος, εις ενιαίος πολιτισμός»2 3 δ ελληνορωμαϊκός, μία ένιαίως διατετυπω- 
μένη νομοθεσία, μία μοναδική Θεότης καί ή λατρεία ταύτης, μία θρησκευτική 
ένότης, ή καθολική ’Εκκλησία, ώς ρητώς παρετηρησεν ήδη ή έν ’Αντιόχεια 
Σύνοδος του 324®, ταϋτα άπετέλουν τα προγραμματικά σημεία τής απο
στολής του καί έπλήρουν τδ κράτος των ονείρων αύτοϋ».

2) Τα θεμελιώδη ταϋτα σημεία τής «συμφωνίας» (=γερμαν. Ü ber
einstim m ung ) μεταξύ πολιτείας καί ’Εκκλησίας (παρά τάς εντάσεις έν ταΐς 
σχέσεσι καί τάς ταλαντεύσεις ) οδηγούν ημάς άπό του Μ. Κων /νου διά του 
Θεοδοσίου τοΰ Α ' πρδς τον ’Ιουστινιανόν εις τούς βυζαντινούς αύτοκράτορας.

Παρά τήν ούχί πάντοτε σταθεράν πολιτικήν των διαφόρων αυτοκρατό- 
ρων, καί αύτοϋ έτι τοΰ Κωνσταντίνου, καί τάς διαστάσεις μεταξύ αύτοκρατόρων 
καί επισκόπων, ιδία των κατεχόντων τούς μεγάλους θρόνους τής Ρώμης, 
ΚΠόλεως καί ’Αλεξανδρείας, καί παρά τον Καισαροπαπισμόν ένίων αύτο
κρατόρων, τόσον ή βασική τοποθέτησις τής ’Εκκλησίας έναντι τής πολιτείας 
έν τή λατρεία, όσον καί αί περί τής έναντι τής ’Εκκλησίας αύτοκρατορικής πολι
τικής απόψεις των πρώτων χριστιανών αύτοκρατόρων υπήρξαν άποφασιστικαί. 
Νέαι όμως θετικαί αντιλήψεις καί αξιολογήσεις προστίθενται. Ό  πρώτος έκ- 
κλησιαστικός ’Ιστορικός τής χριστιανικής έκκλησίας, Εύσέβιος ό Καισαρείας, 
χαρακτηρίζει τόν Μ. Κων/νον, ώς τον «άφωσιωμένον θεράποντα τοΰ Θεού» 
(έκκλ.’Ιστορία V III)4 5. Εις τόν Παύλειον ειρμόν τών σκέψεων προστίθενται νέαι 
σειραί σκέψεων άπαντώμεναι ού μόνον παρά Γρηγορίω τώ Ναζιανζηνω0 αλλά καί 
παρ’έκκλησιαστικοϊς άνδράσιν, ο'ίτινες ήλθον εις σύγκρουσιν προς τήν πολιτείαν, 
ώς λ.χ. παρ’ ’Ιωάννη τώ Χρυσοστόμω6. Νέας εύμενεϊς διά τήν πολιτείαν σκέ

1. L. V ο e 1 k 1. Der Kaiser Konstantin (306-337) Annalen einer Zeitwende, 
München 1957, σ. 139.

2. L  ά. σ. 137-138.
3. Παρά Hans Georg O p i t z ,  Urkunden zum Arianischen Streit. Γ. K o- 

v i S ά p η, Γενική ’Εκκλησιαστική Ιστορία 19572 σ. 258-9.
4. Πρβλ. καί βιβλίον X 5,8, 12-13, 20-22, VII 1-2. VIII σ. Πρβλ. επίσης Κ. 

Κ υ ρ ι α ζ ή, Τό φυσικόν Δίκαιον καί τό Κανονικόν Δίκαιον άπό ορθοδόξου έπόψεως. 
Άθήναι 1957 (2 τεύχη).

5. Πρός τούς άρχοντας : «Θεω συνάρχεις, Χριστώ καί συνδιοικεϊς. Παρ’ εκείνου 
σου τό ξίφος, ούκ εις έργον, άλλ’ εις απειλήν ό καθαρόν ανάθημα τώ δεδωκότι φυλασσοιτο. 
Είκών εΐ τοΰ Θεοϋ, έν Λόγφ, Migne 35, 976. Τά μεν άνω μόνον Θεοΰ τά κάτω δε και 
ύφ’ ύμών (ήτοι Βασιλέων). Πιστοί μένετε τοϊς βασιλεϋσι, Θεω δε πρότερον (Mg. P .G. 
36, 277). Ή  πρώτη άποψις άπαντά ήδη παρά τφ αύτοκράτορι Τσιμισκή (969-76)· ή 
δευτέρα είναι υπαινιγμός άναφερόμενος τόν λόγον τοΰ Πέτρου πρό τοΰ Συνεδρίου. 'Τπο- 
τασσόμεθα, συνεχίζει ό Γρ. καί Θεφ καί άλλήλοις καί τοϊς έπί γης άρχουσι. Θεζ> δια 
πάντα, διά τήν φιλαδελφίαν άλλήλοις, δι’ ευταξίαν τοϊς άρχουσι. Οδτω δέ και πασαις 
έξουσίαις ύπερεχούσαις ύποτάσσεσθαι). (Migne PG. 35,9).

6. Δι’ άμφοτέρων (ήτοι ’Εκκλησίας καί Πολιτείας) ό Θεός τήν ήμετέραν σωτηρίαν



ψεις εύρίσκομεν καί παρά Συνεσίω τώ Κυρήνης, τώ Μ. Βασιλείφ1 καί Ίσ ι-  
δώρω τώ Πηλουσιώττ)2. Τάς Παυλείους σκέψεις άνευρίσκομεν κατά βάσιν 
παρά Μαξίμω τω ομολογητή3 καί άργότερον παρά Συμεώνι τω Μετα
φραστή4 κατά τον ΊΟον αιώνα. Ή  βασική τοποθέτησις τοϋ Χριστιανισμού 
έν τή Καθολική αυτού μορφή έναντι τής πολιτείας παρέμεινεν εν τε τή Κα
τηχήσει καί τή λατρεία ή αύτή. Το αίτιον είναι προφανές: διότι αυτή ήτο 
καινοδιαθηκική καί πρωτοχριστιανική. Πιστοποίησιν τούτου εύρίσκομεν τό

οίκονομει- καί γάρ τούς άρχοντας αυτός ώπλισε, ϊνα φοβώσι τούς άσελγαίνοντας- καί ιερέας 
αυτός έχειροτόνησεν, ϊνα παρακαλώσι τούς όδυνωμένους. Καί ταϋτα άμφότερα μετά των 
Γραφών καί αύτή των πραγμάτων ή πείρα διδάσκει. ’Εάν γάρ τά δικαστήρια άνέλης πάσαν 
της ζωής ημών άνεϊλες την ευταξίαν... άν άνέλης των πόλεων τούς άρχοντας, θηρίων άλο- 
γώτερον άλογων βιωσόμεθα βίον» (Migne 49,82).

1. Έν τή 113η επιστολή άναγινώοκομεν τά ακόλουθα: «ημείς δέ υπέρ χώρας, ύπέρ 
ιερών, ύπέρ νόμων (άποθανοϋμεν). Μαχήσομαι δέ ως άποθανούμενος (Mg. P.G. 66, 1493). 
Πρβλ. ωσαύτως Βασιλείου τοϋ Μεγάλου 318ην επιστολήν. Άλλ’ ό Βασίλειος εκστο
μίζει βαρείς λόγους πρός τόν έπαρχον Μόδεστον (παρά Γρηγορίω Ναζιανζηνίρ, Mg. PG. 
36, 493-606 κεφ. 50).

2. Κατά τόν Βασίλειον, ή εκκλησιαστική καί πολιτική άρχή «εις εν όρώσι τέλος 
τήν τών υπηκόων σωτηρίαν» (Επιστολή 3η 249 Mg. P.G. 928). Ή  πολιτική τάξις είναι 
«τής τοϋ Θεοϋ σοφίας έργον, ϊνα μή ό κόσμος εις ακοσμίαν έμπέση» (’Επιστολή 2α 216 
Mg. P.G. (78, 657).

3. Έν τή 10η επιστολή άναγινώσκομεν : «τούς κατά Θεόν έπί γης βασιλεύοντας, 
άξίως τιμάν, ώς φύλακας τών αύτοΰ θείων διαταγμάτων» (Mg. P.G. 91, 453). Εις μίαν 
ομιλίαν περί τής εξουσίας καί δυνάμεως λέγει : «Αί οδν παρά βασιλεως διδόμεναι ύποθήκαι, 
τοϋ γε αληθώς τής προσηγορίας ταύτης άξιου πολύ τό νόμιμον Εχουσι, τό κοινή πδσι λυσι
τελές σκοποΰσαι καί ούχί πρός τόν σκοπόν τής ιδίας ούφελείας συντεταγμέναι (91, 776). 
Ει καρδια βασιλέως έν χειρί Θεοϋ ού σώζεται δι’ οπλικήν δύναμιν άλλά διά τήν θείαν χειρα- 
γωγιαν» (έ.ά. ). « Ή  μέν άταξίας άναρχίας έστί γνώρισμα- ή δέ τάξις τόν ήγεμονεύοντα 
δείκνυσι» (91, 777).

4. Mg. P.G. 114, 1008. — Ό  καθ. Άλιβιζάτος (’Εκκλησία καί Πολιτεία έξ έπό- 
ψεως ορθοδόξου, ανάτυπον έκ τής Επετηρίδας τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών, Άθήναι 1937, σ. 20) φρονεί, ότι οί εκκλησιαστικοί πατέρες καί συγγραφείς, 

οίτινες έθεσαν τό θεμέλιον τής εκκλησιαστικής παραδόσεως, ούδέποτε ήμφεσβήτησαν ή 
κατεπολεμησαν τά δικαιώματα τής έν τώ κόσμο) άρχούσης πολιτικής τάξεως. "Ολως άντι- 
θετως, υπερησπισαν ταϋτα καί έχρησιμοποίησαν αύτά πρός όφελος τής ’Εκκλησίας. 'Ένεκα 
τουτου και αποδέχεται πλήρως τήν άποψιν, έξ έπόψεο)ς ορθοδόξου θεωρών τό θέμα, ότι 
η εν Δύσει διαδοθεισα θεωρία (άποδίδεται έσφαλμένως εις τόν Ιερόν Αύγουστϊνον πρβλ. 
Altaner, Patrologie 1958 σ. 411) καθ’ ήν «ή πολιτεία δέον νά θεωρήται ώς άποτέλεσμα 
τής αμαρτίας και ταυτίζεται μετά τής «civitas terenne», είναι τελείως άπαράδεκτος. Ε ί
ναι αντίθετος προς την εκκλησιαστικήν θεοκρατίαν, καθ’ ότι εισάγει τό κοσμικόν στοιχεΐον 
εν τά> πνευματικό) κύκλω τής ’Εκκλησίας. Όμιλεΐ περί εύσεβοΰς Καισαροπαπισμού καί ύπο- 
στηριζει την θεωρίαν τής «συμφωνίας» (άπόλυτος συνεργασία Εκκλησίας καί Πολιτείας )' 
πρβλ. ωσαύτως τοϋ αυτοΰ: Η εν τώ έλληνικώ κράτει Εκκλησιαστική πολιτική. Άθήναι
1932. Έν τούτοις είναι λίαν Ενδιαφέρον ότι εις τά Capitula Constitationibus (Lb) 
εκφράζεται η ακολουθος άποψις: «ότι άρχόντων καί βασιλέων κρείττους είσίν οί ιερείς, ώς 
πατερες πνευματικοί τοϋ λαοϋ» (Ίδέ ομοίως Κανόν. Άποστόλ. παρά Funk. σ. 42α).



σον παρά τοΐς έκκλησιαστικοΐς άνδράσιν, δσον καί πάσαις ταΐς λειτουργίας 
καί ταΐς κανονικαΐς συλλογαΐς καί τη κατηχήσει (Κυρίλλου τοϋ Ιεροσολύμων).

3) Έ ν  ταΐς Άποστολικαΐς Διαταγαΐς τοϋ 4ου αίώνος καθορίζεται:
«Τον βασιλέα φοβηθήση, είδώς δτι τοϋ κυρίου έστίν ή χειροτονία" τούς

άρχοντας αύτοΰ τιμήσεις ώς λειτουργούς Θεοΰ, έκδικοι γάρ εισι πάσης αδι
κίας)) (Mig. P.G. 1, 1010). 'Ομοίως καί έν τώ 15ω κεφαλαίο) γίνεται δέησις 
διά την «διατήρησιν» «των βασιλέων έν ειρήνη» καί «των αρχόντων έν δι
καιοσύνη» (Άποστολ. Διαταγ. VIII, XV, 4. Florilegium P atristicum  σ. 
165 πρβλ. παρά Funk. S. 162: Sacram entarium  Serapionis).

4) Έ ν  τη 5η μυσταγωγική κατηχήσει τοϋ Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, 
περί τά  μέσα τοϋ 4ου αίώνος, άναγινώσκομεν:

«Εΐτα, μετά το άπαρτισθήναι την πνευματικήν θυσίαν, την άναίμακτον 
λατρείαν, έπί τής θυσίας έκείνης τοϋ ιλασμοΰ παρακαλοΰμεν τον Θεόν υπέρ 
κοινής των εκκλησιών ειρήνης, υπέρ τής τοϋ κόσμου εύσταθείας, υπέρ βασι
λέω ν υπέρ στρατιωτών καί συμμάχων»1. Ή  τελευταία αυτή προσθήκη 
είναι έκ τών άπαξ άπαντωσών έν τή λειτουργία είναι δέ έρευνητέον πόθεν 
εκείνο το «υπέρ συμμάχων».

5 ) Έξητάσαμεν ήδη τά κείμενα τών μεγάλων λειτουργιών (εις τά προβλή
ματα περί τοϋ τόπου, χρόνου καί συγγραφής τών ευχών δέν δύναμαι νά ύπεισ- 
έλθω). Ή  συγκριτική μελέτη πάντων τών κειμένων τούτων (ήτοι τής έκτε- 
νεστέρας λειτουργίας, ήτις φέρεται ύπο το όνομα τοϋ Μ. Βασιλείου καί τε
λείται δεκάκις τοϋ έτους, τής τοϋ Τωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί τής λει
τουργίας τοϋ ’Ιακώβου) έπιτρέπει εις τον έρευνητήν νά όμιλή περί βαθέος 
πνεύματος συνδιαλλαγής, ειρήνης καί αγαστής αρμονίας μεταξύ Θεοΰ καί κό
σμου, Χριστοΰ καί ανθρώπου. Το φυσικόν καί ύπερφυσικόν στοιχεΐον συνδέ
ονται διά τοϋ Ίησοΰ στενώς έν τή λατρεία. Τό αόρατον μέρος τής ’Εκκλησίας, 
ή θριαμβεύουσα δήλον ότι Εκκλησία, καί τό ορατόν, ή στρατευομένη, ή 
ecclesia m ilitans, συναποτελοΰσι τήν κοινωνίαν τών 'Αγίων, οΐτινες ύμνοΰσι 
τόν άναστάντα Χριστόν, ώς Θεόν καί Σωτήρα τοϋ κόσμου. Τό παν αποτελεί 
μίαν άπόδοσιν τιμής καί μίαν δέησιν πρός τόν Θεόν, δι’ Ίησοΰ, διά τήν ειρήνην 
καί ομόνοιαν καί ούτως είπεΐν τόν καθαγιασμόν τοϋ κόσμου καί τής έν αύτώ 
τάξεως διά τής ’Εκκλησίας. Ό  καθαγιασμός καί ή άναμόρφωσις τοϋ κόσμου 
άποτελοΰσι τό περιεχόμενον πασών τών ευχών. ’Ή δη έν άρχή, έν τω προ
παρασκευαστική μέρει τής θ. λειτουργίας τοϋ ίεροΰ Χρυσοστόμου, δέεται 
ό ίερεύς υπό τοιοΰτον πνεΰμα: «Βασιλεΰ ούράνιε, Παράκλητε, τό Πνεΰμα τής 
αλήθειας, ό πανταχοΰ παρών καί τά πάντα πληρών, ό θησαυρός τών αγαθών

1. Florilegium Patristicum, Fascic VIL



καί ζωής χορηγός, έλθέ και σκήνωσον έν ήμΐν καί καθάρισαν ημάς άπό πάσης 
κηλΐδος καί σώσον, ’Αγαθέ, τάς ψυχάς ημών».

Ή  Εκκλησία εις πάσας τάς τελετάς αυτής δέεται «ύπέρ τής ει
ρήνης του σύμπαντος κόσμου, εύσταθείας των άγιων του Θεοϋ Εκκλησιών καί 
τής τών πάντων ένώσεως». Έκάστη δέησις ένισχύεται διά τής ικεσίας τών 
παρεστώτων πιστών, ήτοι διά του «Κύριε, έλέησον».

Μετά την δέησιν ύπέρ του «αγίου οΐκου» τοϋ θεοϋ, ύπέρ τών πιστών 
ορθοδόξων Χριστιανών, ύπέρ τοϋ «’Αρχιεπισκόπου καί τοϋ τιμίου πρεσβυ
τερίου», ό διάκονος δέεται ύπέρ τοϋ «εύσεβεστάτου βασιλέως καί τής βα- 
σιλίσσης» «ύπέρ τοϋ διαδόχου αυτών» «παντός τοϋ έθνους καί τοϋ στρατοΰ»1.

6) Ένταΰθα θά έπεθύμουν μίαν παρατήρησιν διά τό παρόν, ότι δηλ. 
σήμερον καί έν αΐς χώραις ή Εκκλησία πιέζεται ύπό τής έχθρικώς διακειμένης 
πολιτείας τηρείται έν τή λειτουργία καί εις άρμόζουσαν διατύπωσιν ανάλογος 
ύπέρ τής πολιτείας δέησις («ύπέρ τοϋ λαοΰ ημών καί ύπέρ τών οις ένεπι- 
στεύθη την διοίκησιν τής χώρας ημών, τοϋ Κυρίου δεηθώμεν ύπέρ τής πόλεως 
ημών καί πάσης πόλεως καί τών πίστει οίκούντων έν αύταϊς, τοϋ Κυρίου δεη
θώμεν!»)2. Μετά τό Τρισάγιον ψάλλεται ύπό τοϋ χοροΰ πλέον τό καλού- 
μενον «πολυχρόνιον» ή «πολυχρονισμός» τής βασιλικής οικογένειας, δστις 
τελευτά διά τής δεήσεως «Κύριε, φύλαττε αυτούς (τούς βασιλείς) εις πολλά 
έτη». "Οταν ή άρχιερεύς ψάλλεται ύπό τε τοϋ διακόνου καί τοϋ χοροΰ τό 
«Κύριε, σώσον τούς Βασιλείς».

7) Έπανερχόμεθα εις τό θεμελιώδες κείμενον τής λειτουργίας τοϋ Χρυ
σοστόμου. Μετά την προσφοράν τών Τίμιων Δώρων («έπίκλησις» ) καί την 
άνάμνησιν τών άγιων, τών κεκοιμημένων καί τών ζώντων, συνεχίζει ό ίερεύς.

« Έ τ ι  παρακαλοΰμεν σε- μνήσθητι, Κύριε, πάσης επισκοπής ορθοδό
ξων, τών όρθοτομούντων τον λόγον τής σής αλήθειας, παντός τοϋ πρεσβυτε
ρίου τής έν Χριστώ διακονίας καί παντός ιερατικοΰ τάγματος. "Ετι προσφέ- 
ρομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν ύπέρ τής οικουμένης, ύπέρ τής 'Αγίας 
καθολικής καί άποστολικής ’Εκκλησίας, ύπέρ τών έν αγνεία καί σεμνή πολι
τεία διαγόντων ύπέρ τών π ι σ τ ο τ ά τ ω ν  καί  φ ι λ ο χ ρ ί σ τ ω ν  ημών 
Βασιλέων παντός τοϋ παλατιού καί τοϋ στρατοπέδου αυτών. Δός αύτοϊς, 
Κύριε, ειρηνικόν τό βασίλειον, ίνα καί ημείς έν τή γαλήνη αυτών ήρεμον καί 
ήσύχιον βίον διάγωμεν έν πάση εύσεβεία καί σεμνότητι». Θεμελιώδεις σκέψεις 
ένταΰθα είναι: α) ότι ο’ι βασιλείς είναι «πιστότατοι»1 β) ότι ό Θεός «δίδει», 
χαρίζεται, τοϊς βασιλεΰσι την ειρήνην «ίνα ύμεϊς ήρεμον καί ήσύχιον βίον διά-

1. Τά κείμενα μνημονεύονται έν ύποσημ. 1. τής σελ. 427.
2. Ίδέ τό κείμενον τής θείας λειτουργίας τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοϋ 

Χρυσοστόμου, τής κοινότητας τοϋ σλαυϊκοϋ τυπικού (ουνιτικού) Μόναχον 1935 σελ. 17, 41-



γωμεν». Προϋπόθεσις St à ταΰτα είναι ή τάξις. Έ ξ  άλλου εν τη λειτουργία 
του Μ. Βασιλείου καί ύπό την έπίδρασιν τής προς Ρωμαίους και τής επιστολής 
του Κλήμεντος, εύρίσκομεν έκτενεστέραν υπέρ των βασιλέων δεησιν: «Μνη- 
σθητι, Κύριε, των εύσεδεστάτων καί πιστότατων ημών βασιλέων, οΰς έδι- 
καίωσας βασιλεύειν επί τής γής. "Οπλω αλήθειας, δπλω ευδοκίας στεφα
νώσου αυτούς' επισκιάσου επί την κεφαλήν αυτών εν ήμερα πολέμου εν ισχύ - 
σον αυτών τον βραχίονα" υψώσου αυτών την δεξιάν, κρατυνον αυτών την βα
σιλείαν' υποτάξου αύτοϊς πάντα τα βάρβαρα έθνη, τά τούς πολέμους θελοντα. 
Χάρισαι αύτοϊς βαθεΐαν καί αναφαίρετου ειρήνην λάλησον εις την καρδίαν 
αυτών αγαθά υπέρ τής Εκκλησίας σου καί παντός τοϋ λαού σου, ΐνα έν τή γα
λήνη αυτών ήρεμου καί ήσύχιον βίου διάγωμεν, έν πάση εύσεβεία καί σεμνό- 
τητι. Μνήσθητι, Κύριε, πάσης αρχής καί εξουσίας καί τών έν τώ παλατιω αδελ
φών ημών καί παντός τοϋ στρατοπέδου. Τούς αγαθούς εν τή αγαθοτητι σου 
διατήρησαν, τούς πονηρούς αγαθούς ποιήσου έν τή χρηστοτητι σου»:1.

’Ανάγκη να προσέξη κανείς εις την θεμελίωσιν τής δεησεως: επειδή 
υπάρχουν έθνη τόν πόλεμον θέλοντα, αίτεϊται άπό τοϋ Κυρίου, όπως δώση την 
δύναμιν τής υποταγής αυτών εις τόν βασιλέα. Εϊς τινα αρχαιότερου τύπον 
(Kl. Texte τεϋχ. 35 L ietzm ann 12) παρακαλεΐται ό Θεός απλώς διά πάσαν 
αρχήν καί έξουσίαν τοϋ αίώνος τούτου, καί όπως δω αύτοϊς την εύσεβειαν και 
τήν άλήθειάν του. Εΐτα προστίθεται ή δέησις, όπως 6 Θεός απομακρυνη τής 
οικουμένης τόν πόλεμον καί διασκεδάση πάντα τά τόν πόλεμον έπιζητουντα
έθνη.

8) Θά ώδηγούμην πολύ μακράν τών ορίων τής μετά χειρ ας μελετης εαν 
έπεχείρουν να πρασαγάγω τάς έν γενικαΐς μεν γραμμαΐς ομοιας, εν ταΐς λο- 
πτομερείαις δέ ίκανώς απ’ άλλήλων άποκλινούσας εύχάς α) έκ τών ούτω κα- 
λουμένων αιγυπτιακών λειτουργιών (αί έλληνικαί λειτουργιαι γερμανιστι σελ. 
161-167 έν τή μεγάλη έκτενεϊ)' β) έκ τής υπό το όνομα τοϋ άγιου Μάρκου άπό 
τοϋ 6ου αίώνος γνωστής λειτουργίας2 3' ή γ ) άπό τής ουτω καλουμένης λει- 
τουργίας τοϋ ’Ιακώβου τοϋ 7ου ή 8ου αίώνος2. Είναι πάντως άξιοσημείωτον

1. Brightmann, Liturgies Eastern I  σελ. 332-333. To κείμενον τής λειτουργίας 
τοϋ Χρυσοστόμου είναι συντομώτατον. Γερμ. μετφ. παρά Storf (Ε. ά. (Τδε νυν ΓΙ α ν. 
Τ ρ ε μ π έ λ α :  Λειτουργικοί τύποι τής Αίγύπτου καί ’Ανατολής, Συμβολή εις τήν Ιστο- 
ρίαν τής χριστιανικής λίτρείας. Άθήναι 1961' τύποις τής Άποστολικής Διακονίας τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Λίαν σημαντικόν διά τήν μνείαν τών βασιλέων, ώς καί των τε- 
Ονεώτων καί ζώντων είς τά Δίπτυχα (σ. 165, 245 καί άλλαχοϋ) καί άπό τοϋ IV καί V
αίώνος έν ταΐς έκκλησίαις τών Πατριαρχείων.

2. Brightmann σ. 114,126. Ευχή υπέρ πάντων τών λαών, του Βασιλέως, του στρα- 
τοϋ, τών αρχόντων, τών πολιτικών αρχών, τοϋ παλατιού, τής ενορίας, καί τοϋ πλησίον. 
’Εν τή εύχή μετά τήν άναφοράν (σ. 128) άνευρίσκομεν ιδέας τινάς τής Α'. Κλήμεντος.

3. k  ά. σ. 45 (απλώς). 55. Όμοια πρός τήν λειτουργίαν τοϋ Μ. Βασιλείου Γερμα
νική ταύτης μεταφρ. παρά Storf. σ. 98.



ότι εις ένια των κειμένων τούτων (ΐσως τά άρχαιότερα, παρά τήν ύφισταμένην 
διαφοράν ώς προς τήν έκτασιν ή τήν διατύπωσιν) υπάρχει ευχή où μόνον 
υπέρ τής τηρήσεως του βασιλέως εν δικαιοσύνη, άλλά καί υπέρ τής ύποτά- 
ξεως αύτοϊς των βαρβάρων εθνών. Τούτο ερμηνεύεται εύχερώς έκ του συν
δέσμου βασιλέως καί κράτους εν Βυζαντίω1.

Β

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ — ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΡΩΜΑ Ϊ ΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 
TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1) "Οτε το Im perium  Romanum, διά τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, τού Θεο
δοσίου τοϋ Μεγάλου καί τοϋ ’Ιουστινιανού άνεγνώρισε τήν Καθολικήν Ε κκλη
σίαν ώς τήν μόνην νόμιμον Εκκλησίαν τού Κράτους, έτέθησαν αί βάσεις τής βυ
ζαντινής θεοκρατίας. Ή  ένότης όμως τοϋ κράτους καί τής πίστεως κατεστρά- 
φη διά των πολιτικών καί εκκλησιαστικών σχισμάτων άπό τοϋ 8ου μέχρι 
τοϋ 11ου αΐώνος. *0 κόσμος τοϋ Μεσαίωνας έχει νά μας επίδειξη où μόνον 
το έκχριστιανισθέν Im perium  Romanum τοϋ μεταγενεστέρου Ελληνισμού, 
τούτέστι τό Βυζάντιον, άλλά παραλλήλως προς τούτο καί τό Φραγκικόν κρά
τος τού Καρόλου,ώς καί τό άγιον Ρωμαϊκόν κράτος τοϋ Γερμανικού έθνους' 
άλλ’ ή ιδιότυπος σύνδεσις πολιτείας καί Καθολικής ’Εκκλησίας είναι βυζαντι
νόν δημιούργημα. Ή  ιδέα τής ενότητας τόσον εν τώ κράτει, όσον καί εν τη 
Εκκλησία καί τό ένιαΐον (ή ένότης) πολιτείας κ α ί’Εκκλησίας είναι κατά τε 
τήν γένεσιν καί τάς επιδιώξεις αυτών θεμελιώδους σημασίας διά τήν δια- 
φώτισιν τοϋ προβλήματος τών σχέσεων Εκκλησίας καί πολιτείας εν Βυζαντίφ2. 
Ή  ένότης τής Καθολικής Εκκλησίας βασίζεται επί τής ένότητος τοϋ δόγματος 
—’Ορθοδοξία—ώς καί έπί τοϋ θεμελίου πολιτεύματος. Ά λλ’ ή ένότης τής πολι
τείας ήδράζετο έπί τής ένότητος τής εξουσίας, ήτις συνεκεντροΰτο εις τάς 
χεϊρας τοϋ αύτοκράτορος, ώς επίσης καί έπί τής ένότητος καί ομοιομορφίας 
τής Καθολικής Εκκλησίας. Έ ν  τη ένότητι όμως τοϋ Κράτους συμπεριλαμ- 
βάνεται καί τό στοιχεΐον τής άκεραιότητος τοϋ γεωγραφικού χώρου. ’Ενταύθα 
αναφύεται τό μοναδικόν πραγματικόν πρόβλημα, όσον αφορά εις τάς σχέσεις 
πολιτείας καί ’Εκκλησίας, ίδίφ δέ κατά τήν πρώτην περίοδον τής έκκλησια- 
στικής Ιστορίας. Τό πρόβλημα έπομένως περί τών πραγματικών σχέσεων 
πολιτείας καί ’Εκκλησίας έν Βυζαντίω δέν αποτελεί συστηματικόν πρόβλημα,

1. Τάς εύχάς τοϋ Ευχολογίου θά διαπραγματευθώ έν τώ τελευταίφ μέρει τής μετά 
χεϊρας μελέτης.

2. Ίδέ τήν νέαν εισαγωγικήν μου Εκθεσιν περί τής απόπειρας μου προς διαφώτι- 
σιν τοϋ προβλήματος τών σχέσεων πολιτείας καί Εκκλησίας έν Βυζαντίω έν τή «Γενική Ε κ 
κλησιαστική Ιστορία» 19572 σ. 418 έξ.



άλλ’ είναι ιστορικόν τοιοϋτον1. Υπήρξαν πιθανώς καί διχοστασίαι μεταξύ 
πολιτείας καί Εκκλησίας, άλλ’ αδται, ώς καί κατά την αρχαιότητα συνέβη, 
ούδεμίαν έ'σχον επί την εκκλησιαστικήν λατρείαν έπίδρασιν. Ή  αρχή τής 
«συμφωνίας» (consonantia- Ίδέ  VI Νεαράν τοϋ ’Ιουστινιανού. Corp. lus. 
Can. )2 ένίσχυεν έν Βυζαντίω τήν προειρημένην θέσιν τής αρχαίας ’Εκκλησίας 
έναντι τής πολιτείας. ’Από τής στενής συνδέσεως καί συνεργασίας καί των 
αμοιβαίων σχέσεων Εκκλησίας καί Κράτους έν Βυζαντίω εξηγούνται καί ή 
φροντίς καί τό συναίσθημα τής ευθύνης τού αύτοκράτορος, διά τήν διατύπω- 
σιν, τον καθορισμόν καί τήν τήρησιν των θεμελιωδών εκκλησιαστικών δο
γμάτων, ιδία έν ταΐς Οίκουμενικαΐς συνόδοις, ώς καί τά ύπ’ αυτών λαμβανό- 
μενα μέτρα διά τάς έξωτερικάς τής ’Εκκλησίας υποθέσεις, ιδία δέ διά τήν 
λατρείαν, ώς καί ή φροντίς διά τον Κλήρον. Ή  ευημερία τής πολιτείας έξηρ- 
τατο άπό τής ορθότητας τής πίστεως καί άπό τού Θεού.

Ή  αρχή τής συμφωνίας, έξαιρέσει των προσωπικών ζητημάτων, τά 
όποια ώδήγουν εις έντασιν έν ταΐς σχέσεσι μεταξύ ’Εκκλησίας καί πολιτείας, 
ώδήγησε τον μέν ’Ιουστινιανόν Α' εις νομικήν άναγνώρισιν τών Κανόνων τής 
’Εκκλησίας ώς νόμων τού Κράτους, τήν δέ Εκκλησίαν εις άναγνώρισιν τών 
περί Εκκλησίας κειμένων νόμων τού Κράτους ώς Κανόνων3. Ή  πολιτική 
αυτή τού ’Ιουστινιανού καί αί βάσεις, τάς όποιας έθεσαν ό Μ. Κων)νος 
καί Θεοδόσιος ό Μέγας παρέμενον αύθεντικαί διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 
έν Βυζαντίω, καί έπέδρασαν καί έπί τών σχέσεων πολιτείας καί Εκκλησίας 
έν Ρωσσίφ, ώς καί έν ταΐς βαλκανικαΐς χώραις εις τούς νεωτέρους χρόνους.

Ή  ένότης τού Χριστιανισμού καί ή ταυτότης έπιδιώξεων πολιτείας καί 
’Εκκλησίας ήσαν αί πλέον άποφασιστικαί ή ό «Καισαροπαπισμός» ένίων 
αύτοκρατόρων. Είναι λίαν ένδιαφέρουσα ή άποψις τού ’Ιουστινιανού, ήτις 
διατυποΰται έν τώ έδίκτω τής 18ης Μαρτίου τού 535 προς τούς έπισκόπους 
τής ’Ανατολής [ V. I. σ. 112], καθ’ ήν ό Νόμος τού Κράτους οφείλει να

1. Hans Georg Beck: Kirche und Theolog. Liter, im Byzantinischen Reich. 
1959, σ. 36 έξ. Δέν δύναμαι δυστυχώς νά ύπεισέλθω εις τάς ενδιαφέρουσας απόψεις τοϋ 
καθηγητοϋ Beck. Ή  προσωπική μου άποψις έν τφ κειμένφ.

2. Ίδέ A. V. Kartaschow: Die Kirche und der Staat, σ. 83 έξ. παρατηρεί ορθό
τατα: «Die östliche Kirche ha t durch die kultivierung der theokratischen Idee des 
christlichen Staates für ihre Unterstützung der christlichen Cäsaren teuer bezahlen 
müssen» — Zankov σ. 126 έξ. Ά  λ ι β ι ζ ά τ  ο υ, ’Εκκλησία, Πολιτεία καί Έθνος έξ έπό- 
ψεως ορθοδόξου 1937. σ. 15 έξ.

3. «Τούς 8έ θείους κανόνας ούκ έλαττον τών νόμων ίσχύειν καί οί ήμέτεροι βούλονται 
νόμοι, θεσπίζομεν κρατεϊν μέν επ’ αύτοϊς τά τοΐς ΐεροΐς δοκοϋντα κανόσιν, ώς καν εϊ καί 
τοΐς πολιτικοΐς ένεγέγραπτο νόμοις» (Cod. Just. I. 3, 45). Πρβλ. και Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ ,  Die 
kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Justinian I. Berlin 1913 (σημ. μετφρ. ή αύτή 
εργασία εΰρηται καί έλληνιστί έν «Νέα Βιών» τ. ΙΒ , 1912, σ. 317 εξ.). Πρβλ. καί Ευαγγ. 
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ,  Ή  χειροτονία καί χειροθεσία τών διακονισσών, 1954.



παρακατατίθεται έν τη Εκκλησία όμοΰ μετά των ιερών σκευών, διότι και 
ούτος είναι αφιερωμένος τφ  Θεώ καί γεγραμμενος προς σωτηρίαν τών υπο 
του Θεού πλασθέντων ανθρώπων.

« Ή  Εκκλησία καί ή πολιτεία δεν πρέπει να καταπολεμούν άλλήλας. 
"Ο,τι ανήκει εις τον αύτοκράτορα δεν δύναται να ερχηται εις άντίθεσιν προς ό,τι 
είναι του Θεοϋ, άλλα οφείλει μάλλον να εύρίσκηται έν πλήρει ά ρ μ ο ν ί cç 
(κατά την επίσημον ορολογίαν του ’Ιουστινιανού) προς τούτο. Το έν δέον να 
συμπληροΐ το άλλο, ύπό την προϋπόθεσιν βεβαίως δτι θά τηρήται ή ελευθε
ρία, καί αυτοτέλεια εις άμφοτέρους τούς αυτονόμους οργανισμούς. Κατά ταΰτα 
ή Εκκλησία καί ή πολιτεία είναι έκαστη καθ’ έαυτήν δώρον Θεοϋ προς την 
ανθρωπότητα, ήτοι δύο τάξεις, α'ίτινες την αρχήν αύτών άνάγουσιν εις την αύτήν 
πηγήν, το δημιουργικόν τούτέστι θέλημα τοΰ Θεοϋ, ένεκα δε τούτου όφείλου- 
σιν, ύπακούοντες εις τό θέλημα τοϋ Θεοϋ, να όμοφωνώσι (ύποχρεοΰνται εις 
απόλυτον συνεργασίαν). Ή  ’Εκκλησία άσχολεΐται μέ τό Θειον, τό ούράνιον, 
ή πολιτεία με ο,τι είναι ανθρώπινον, γήϊνον1. ’Επί τής βάσεως ταύτης στηρί
ζεται ή άνάμιξις τής πολιτείας εις τάς έκκλησιαστικάς υποθέσεις, ώς καί ή 
άνάμιξις τοΰ αύτοκράτορος προσωπικώς, προϋποτιθεμένου βεβαίως πάντοτε, 
δτι ούτος ήτο καί παρέμενεν ορθόδοξος. 'Η  ένότης τής ’Εκκλησίας έθεμε- 
λιοΰτο επί τής ορθοδοξίας έν τφ  δόγματι καί έπί τοΰ θεμελίου τοΰ πολιτεύ
ματος (δραστηριότης τών Συνόδων). Αί άρχαί αύται διετηρήθησαν καί παρά 
τάς έν ταϊς σχέσεσιν έντάσεις καί μεταπτώσεις μεταξύ αύτοκράτορος καί 
πατριαρχών. Ή  ’Ορθοδοξία τής Καθολικής ’Εκκλησίας ύπερίσχυσε τής αύτο- 
κρατορικής πολιτικής, τόσον εις τό Χριστολογικόν δόγμα, όσον καί εις τό 
ζήτημα τών εικόνων. Καί τούτο άπετέλει τό αποφασιστικόν διά τήν Ε κκλη
σίαν καί ούχί ή διευθέτησις δευτερευόντων ζητημάτων, άτινα άνεφύοντο 
μεταξύ Εκκλησίας καί πολιτείας. «Μέγιστα τών έν άνθρώποις έστί δώρα 
Θεοϋ παρά τής άνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας ίερωσύνη τε καί βασιλεία, 
ή μέν τοΐς θείοις ύπηρετουμένη, ή δέ τών ανθρωπίνων έξάρχουσά τε καί 
έπιμελουμένη, καί έκ μιας τε καί τής αυτής αρχής έκατέρα προΐοΰσα βίον, 
ώστε ούδέν ούτως αν είη περισπούδαστον βασιλεΰσιν, ώς ή τών ιερέων σε- 
μνότης, εϊ γε καί ύπερ αύτών έκείνων αεί τον Θεόν ίκετεύουσιν» (’Ιουστι
νιανού VI Νεαρά). Ή  θεωρία τών βυζαντινών, ήτις διατυποΰται λίαν 
σαφώς τόσον έν τη ’Επαναγωγή (9ου αΐώνος), δσον καί εν τινι ομιλία Ίωάννου 
τοΰ Τσιμισκή (ίδέ κατωτέρω), είναι ή ακόλουθος: Ή  ένότης Εκκλησίας καί 
πολιτείας είναι όμοια προς τήν ενότητα τοΰ ανθρώπου. Ό  άνθρωπος συνί- 
σταται έκ ψυχής καί σώματος: τώ σώματι αντιστοιχεί τρόπον τινά ή αυ
θεντία τοΰ αύτοκράτορος, τη ψυχή ή αύθεντία τοϋ Πατριάρχου. Ό  αύτο- 
κράτωρ ’Ιωάννης Τσιμισκής έν τινι συνελεύσει τής συγκλήτου καί τής 'Ιε-

1. Πρβλ. Kartashow σ. 81 έξ.



ραρχίας, ήτις έλαβε χώραν εν τώ παλατίω, έξ αιτίας του θανάτου του πα- 
τριάρχου Πολυεύκτου (956-970), έξεφράσθη οΰτω πως: «’Εκκλησία καί 
πολιτεία συναπαρτίζουσιν ένα οργανισμόν με δύο εξουσίας, την ίερωσύνην 
(Πατριάρχης) καί την βασιλείαν (αύτοκράτωρ). Εις την πρώτην εξουσίαν 
ένεπιστεύθη ό Δημιουργός Θεός «την των ψυχών επιμέλειαν εις την δευτέραν 
δέ «την των σωμάτων κυβέρνησιν» Ή  συνύπαρξις αυτή πολιτείας καί 
Εκκλησίας αποτελεί την βάσιν του θρησκευτικοκοινωνικοϋ βίου των βυζαν
τινών, καί έξεφράζετο έν τη λατρευτική πράξει καί έν τώ τυπικώ τής αυλής, 
δπερ συν τώ χρόνω υπέστη βαθεϊαν έπίδρασιν άπό την λατρείαν.

Ό  χρόνος δεν μου επιτρέπει να διατυπώσω λεπτομερώς τάς απόψεις 
μου επί του θέματος τής θέσεως, ήν έλάμβανον οί βυζαντινοί έναντι τής αντι
νομίας ένότητος τής βασιλείας «του κόσμου τούτου» (πολιτεία ) καί βασιλείας 
του Θεοϋ, «ήτις ούκ έστιν έκ του κόσμου τούτου», διότι «διά την θρησκευτι
κήν πείραν τών βυζαντινών ή αντινομία αυτή τής ένότητος πολιτείας καί 
Εκκλησίας δεν έβιώθη ως τι μωρόν καί παράδοξον, άλλα πολλώ μάλλον, ώς 
λογικόν αίτημα τής πίστεως επί τον σκοπόν τής Θείας Σαρκώσεως».

Ύφίστατο μία αμοιβαία άναγνώρισις τών κοινών υποχρεώσεων Εκκλη
σίας καί πολιτείας επί τώ σκοπώ τής επί τής γής πραγματώσεως τής βασι
λείας του Θεού.

Ά πό  τής εποχής του ’Ιουστινιανού έχομεν μίαν σειράν νόμων άφορών- 
των εις τόν Κλήρον, τον Μοναχισμόν καί τάς σχέσεις μεταξύ πολιτικής διοι
κητικής εξουσίας καί επισκόπων, οί όποιοι άναφέρονται καί εις την λατρείαν 
καί τάς λειτουργικάς τελετάς τής ’Εκκλησίας. ’Εξ αφορμής τών τοιούτων 
άπόψεων καί εκδηλώσεων τών βυζαντινών διετυπώθη ή γνώμη δτι, «ή ’Εκκλη
σία καί ή πολιτεία εμφανίζονται προ τοϋ κοινού τούτου ιδανικού χριστιανι
κού σκοπού ώς δύο διάφοροι λειτουργίαι τού αυτού οργανισμού». Φρονώ δτι 
τούτο είναι μία υπερβολική διατύπωσις, εάν μού επιτρέπεται νά έκφρασθώ 
μετ’ έπιφυλάξεως.

Εις παρόμοιας εκδηλώσεις τών βυζαντινών τό βαρόνον καί αποφασι
στικόν είναι ή συνείδησις καί τά αισθήματα αυτών καί ούχί αί εκφράσεις. 
Ή  ένότης έν τή πίστει καί ταϊς έπιδιώξεσι, προς διαμόρφωσιν τού βίου 
κατά τάς εύαγγελικάς γραμμάς υπήρξε τό βασικόν αίτιον διά τοιούτου εί
δους εκδηλώσεις. Ά λλ’ ή ισχυρά συνείδησις τής αύτοτελείας τής ’Εκκλη
σίας εμφανίζεται ού μόνον εις τό πρόβλημα τών βασικών αληθειών, αλλά καί 1 2

1. Γ. Κά λ λ ι α ,  ’Εκκλησία καί αύτοκράτωρ εις τό Βυζάντιον Άθήναι 1959. Αι από
ψεις τοϋ Hugo Rahner: Abendländische Kirchenfreiheit κλπ. σ. 376 δεν άνταποκρί- 
νονται προς τά πράγματα της Βυζαντινής 'Ιστορίας ( ίδέ έν τώ κείμενο) σελ. τελευταία).

2. Πρβλ. Ά λ ι β ι ζ  άτ ου ,  Die Gesetzgebung etc. Βιβλιογραφία παρά Hans 
Georg Beck. σ. 36 έξ.
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εις τούς Κανόνας, οί όποιοι άφεώρων εις τήν έκλογήν τοϋ κλήρου1. Ή  Ε κ 
κλησία έκέρδιζεν έν Βυζαντίω διαρκώς εις έδαφος ώς αυτοτελής οργανι
σμός καί πνευματική δύναμις (Όστρογκόρσκυ: 'Ιστορία τοϋ βυζαντινού 
κράτους), κατέστη δε 6 ισχυρότερος καί βαθύτερος συνεκτικός δεσμός τής 
ένότητος τοϋ Im perium  Rom anum . 'Υπήρξε τώ όντι ή ψυχή τής χριστια
νικής αυτοκρατορίας καί τοΰτο εκφράζεται σαφέστατα έν τή λατρεία.

Δεν είναι φυσικά τοϋ παρόντος να εκθέσω ένταΰθα τό πρόβλημα περί 
των πραγματικών σχέσεων πολιτείας καί Εκκλησίας έν Βυζαντίω. Περιορί
ζομαι μόνον εις τό να υποδηλώσω, ότι ή αρχή τής συμφωνίας διετηρήθη καί 
παρά τάς μεγάλας έντάσεις, τάς όποιας προυκάλεσεν εις τάς σχέσεις τών δύο 
τούτων κόσμων ό οότω καλούμενος «Καισαροπαπισμός» ένίων αύτοκρατό- 
ρων. Άναφορικώς τό θέμα τών έντάσεων τούτων έν ταϊς σχέσεσι μεταξύ 
πολιτείας καί Εκκλησίας, έν αΐς έμφανίζεται ή συνείδησις τής αύτοτελείας 
τής Εκκλησίας, όφείλομεν να εϊπωμεν, ότι έν Βυζαντίω ίσχυσε συχνάκις 
ό λόγος τοϋ Πέτρου ένώπιον τοϋ Μ. Συνεδρίου: « πειθαρχεί ν δει Θεώ μάλλον 
ή άνθρώποις» (Πράξεις ’Αποστόλων 5,29 εξ.)" παρά ταΰτα ή βασική τοποθέ- 
τησις τής ’Εκκλησίας—ιδία έν τή λατρεία—υπήρξεν αμετάβλητος. Πόθεν 
τοΰτο; Ή  άπάντησις είναι: διότι ή τοποθέτησις αυτή ήτο κατά βάσιν σύμφω
νος προς τήν Καινήν Διαθήκην (πρός Ρωμαίους) καί τήν πραξιν τής άρχε- 
γόνου χριστιανικής καθολικής ’Εκκλησίας.

Διά τής ένώσεως Im perium —Χριστιανισμού καί Καθολικής Εκκλησίας 
μετεμορφώθη τό Βυζάντιον ΐδεολογικώς καί άνεπτύχθη έπί καθαρώς καί 
άποκλειστικοΰ θρησκευτικού έδάφους. Τοΰτο διαπιστοΰμεν λ.χ. έν τή έξε- 
τάσει τών τελετών τών σχετικών μέ τήν έκλογήν καί στέψιν (άπό τοϋ 458 ) 2 
άργότερον δε καί τήν χρϊσιν τοϋ αύτοκράτορος. Διά τής προσλήψεως χριστια
νικού χαρακτήρας άνυψώθησαν αί τελεταί τής άναγορεύσεως τοϋ αύτοκράτο
ρος άπό τής νομικής βάσεως εις τήν άνωτάτην θρησκευτικήν σφαίραν. Ή  
ύπό τοϋ λαού καί τοϋ στρατού έκλογή καί ή υπό τοϋ ΓΙατριάρχου στέψις 
τοϋ αύτοκράτορος, ή δλως ΐδιάζουσα θέσις τοϋ αύτοκράτορος έν τή civitas 
Dei, ώς κλητού άντιπροσώπου καί αποστόλου τοϋ θεού, ό ιερατικός χαρα- 1 2

1. Κανών III της 7ης Οίκουμ. Συνόδου Πρβλ. Άποστ. Κανόν. α, b, ξ, α. (I, L, 
XXX, LXXI Α'. Οίκ. δ'. IV Λαοδ. ε'. ιγ'. Καρθαγ. θ'. Τιμοθ. ζ'.

2. Treitinger: Die oströmische Kaiser—und die Reichsidee nach ihrer Gestal
tung im ötlichen Zeremoniell 19562. Έ ν τω «Βύχολόγιον sive rituale Graecorum » 
τοϋ Goar (1730 έχομεν: 1 Βύχή έπί προχειρίσει βασιλέως (oratio in Imperatoris inau- 
guratione σελ. 7267. 2 Βύχή έπί προχειρίσει Καίσαρος νωβελισσίμου κουροπαλάτου
(oratio in Promotione Gaesaris Nobilissimi Curopalatae . 3 Βύχή έπί προσαγωγή Αρ
χόντων, ήτοι πατρικίων (oratio in promotione Drocerum vel etiam Patriciorum 
σ. 731. 4 Ευχή γενομένη οσάκις έλθη Πατριάρχης εις τον Βασιλέα, έξαιρέτως τή πέμπτη 
τής Διακαινησίμου (oratio fieri solita a Patriarcha quoties Imperatorem adit: speoia- 
tim vero feria quinta post Pascha σ. 733).
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κτήρ του άρχοντας 1 δ στις ήδύνατο νά λαμβάνη προ τοϋ Ίεροϋ Βήματος την 
θείαν Μετάληψιν, ή ιδέα τοϋ Θεάρεστου καί θεοπροβλήτου διπλού αξιώματος 
θρησκευτικού καί βασιλικού συγχρόνως (Βασιλεύς είμί καί ΐερεύς), ταϋτα 
πάντα άπετέλουν ήδη άπό τοϋ 5ου αΐώνος το θεμέλιον, τόσον διά τον έκχρι- 
στιανισμόν τής πολιτείας, όσον καί διά την επίσημον συμμετοχήν τοϋ αύ- 
τοκράτορος εις πάσας τάς μεγάλας έκκλησιαστικάς έορτάς τοϋ ένιαυτοΰ2. Έ ν 
ταΐς περί αυτοκρατορίας καί ανατολικού ρωμαϊκού κράτους ΐδέαις, έν συναρ
τήσει μετά των περί ενότητας Εκκλησίας καί πολιτείας, επί τω σκοπώ 
τοϋ κοινού άγαθοΰ, διαπιστοΰμεν άφ’ ένος μέν μίαν έμμονου προσπάθειαν 
τής Εκκλησίας προς πνευματικήν καί ήθικήν επικυριαρχίαν επί τοϋ κόσμου 
καί τής πολιτείας καί άφ’ ετέρου τήν προσπάθειαν τής πολιτείας, επί τοϋ 
προκειμένου τοϋ αύτοκράτορος, όπως διά τής χριστιανικής θρησκείας παρου- 
σιάση έαυτήν ώς τήν βασιλείαν τοϋ Θεοΰ επί τής Γής. Τούτο συνέβη διά τής 
αποδοχής χριστιανικών ιδεών καί αντιλήψεων έν τή Νομοθεσία καί λειτουρ
γικών στοιχείων έν τή ζωή τής πολιτείας.

* * *

Διεπραγματεύθημεν κάπως διεξοδικώτερον το πρόβλημα περί τών σχέ
σεων Κράτους καί Εκκλησίας έν Βυζαντίω, διότι ή συνένωσις τών δύο τού
των ενοτήτων, πολιτείας καί Εκκλησίας, ήσκησε μεγίστην έπίδρασιν έπί τοϋ 
βίου τών ανατολικών λαών έν τή λατρείιγ μέχρι καί τών προσφάτων χρόνων 
(έν τή Έλλάδι μέχρι καί σήμερον). Λεπτομέρειας σχετικώς ευρίσκει τις έν 
ταΐς εξής έργασίαις: 1) O tto Treitinger, Die oströmische Kaiser-und
Reichsidee nach ihrer G estaltung im östlichen Zeremoniell, von oströ
mischen S taa ts—und Reichsgedanken· 2. unveränderte Auflage, Darm 
s tad t 1956 καί 2) Krause, Die Byzantiner des M ittelalters (eine D ar
stellung und Analyse des Buches Constantin! Porfyrogeniti im perato- 
ris de ceremoniis aulae Byzantinae). 3) Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί 
πολιτισμός (5 τόμοι). 4) Brehier: α) Vie et m ort de Byzance, Paris 1947. 
β) La civilisation byzantine, Paris 1950* έκαστον έκ 2 τόμων. Έκτενεστέ- 
ραν έκθεσιν περί τής σημαντικής έπιδράσεως, ήν έσχον αί βυζαντιναι αυται 
ίδέαι καί τά ήθη διά τοϋ Βυζαντίου έπί τών Σλάβων καί Ρουμάνων δεν δύνα
μαι δυστυχώς νά παράσχω εις μίαν βραχεΐαν καί σκιαγραφικήν άνακοί- 
νωσιν καί ομιλίαν. Θά άρκεσθώ, ώς έκ τούτου, εις γενικώς τίνος γραμμάς.

1. Treininger: Die oströmische Kaiser etc.
2. Παρά Φαίδωνι Κουκουλέ έ.ά, Ό  τίτλος έν τω κειμένω.



ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΣΛΑΒΟΙΣ 
ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ ΧΩΡΑΙΣ, ΙΔΙΑ ΔΕ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

’Αναγνωρίζεται, γενικώς, ότι οί ορθόδοξοι λαοί, εξαιρέσει των Ε λλή
νων, τότε το πρώτον ήρχισαν καί έκέρδισαν τον άνώτερον πνευματικόν καί 
πολιτικόν αυτών βίον, δτε ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, διά τής μεγαλοπρεπούς 
αυτής λατρείας καί τοϋ μυστικισμοϋ, διά του πνευματικού καί κοινωνικού 
αύτής βίου, διά τής εκπολιτιστικής αυτής δυνάμεως, άπέβη διά τούς λαούς 
τούτους ή ζώσα καί δρώσα δύναμις. Έ ν  τή μοσχοβιτική αυτοκρατορία 6 
Χριστιανισμός δεν άπετέλει απλώς επίσημον θρησκείαν τοϋ Κράτους, άλλ’ 
ήτο τοΰτ’ αυτό ή μόνη πραγματική κινητήριος δύναμις1. Ή  πολιτεία ήτο 
«χριστιανική» καί παν δ,τι ύφίστατο καί έδρα έν αυτή ήτο ομοίως «χριστια
νικόν»—τό δίκαιον, ή ήθική, ή τέχνη, αί κοσμοθεωρίαι, ή φιλοσοφία, τό τυπι
κόν τής αυλής (τών τελετών) κ.δ.κ. ως ακριβώς καί έν βυζαντίω συνέβαινεν—. 
Ή  ρωσική ορθόδοξος ’Εκκλησία ήτο στενώτερον συνδεδεμένη μετά τής πο
λιτείας ή έν Βυζαντίω2 (έντεΰθεν καί ή καταστροφή τοϋ αίώνος)3. Ρώσσος 
θεολόγος γράφει, είναι λίαν δυσχερές να καθορίση τις ποΰ τέλος πάντων 
έπαυεν ή δικαιοδοσία τοϋ κρατικοϋ όργανισμοΰ καί ήρχιζεν ή (άρμοδιότης) 
δρασις καί ένέργεια τοϋ εκκλησιαστικού. Τά διαχωριστικά δρια εΐχον σχεδόν 
έξαλειφθή—ό σύνδεσμος ’Εκκλησίας καί πολιτείας—πάντοτε ύπό τήν βυζαν
τινήν έπίδρασιν—εδρε πεδίον έκδηλώσεως ού μόνον έν τή θεωρία, άλλα καί 
έν τή ένεργφ συμμετοχή—προ πάντων δε ταύτη—τοϋ αύτοκράτορος καί τής 
αύλής αυτού εις τάς έκκλησιαστικάς υποθέσεις. Ή  μοσχοβιτική αυτοκρα
τορία είσήγαγε καί έν τή λατρεία βυζαντινά έθιμα.

Μίαν βαθεΐαν έπίδρασιν τοϋ βυζαντίου εύρίσκομεν έπίσης καί έπί τών 
λοιπών βαλκανικών λαών (έν τε τή πίστει καί τώ πολιτισμώ), οΐτινες έδέ- 
χθησαν τόν Χριστιανισμόν άπό τό βυζάντιον4. Ό  μεταξύ λαοΰ καί ’Εκκλησίας 
σύνδεσμος, δ στις άπέβη στενότερος, ένεκα τής τουρκικής καταδυναστεύσεως,

1. Alexejev: Das russische Volk und der S taat im oben genannten Werk: Kir
che, Staat und Mensch κλπ. σελ. 5 έξ.

2. Alexejev σελ. 6.
3. Έν τή γερμανική έφημερίδι «Süddeutsche Zeitung» τής 3ης Αύγουστου 1960 

σημειοϋται το εξής σχόλιον διά την διάλεξίν μου: «Ό  καθηγητής Κονιδάρης δεν ήδύνατο 
φυσικά να υπεισέλθη λεπτομερέστερον ούτε εις τό θέμα τών σχέσεων της ρωσικής ορθο
δόξου Εκκλησίας πρός τήν Σοβιετικήν Κυβέρνησιν, ούτε εις τό πρόβλημα τής χριστιανι
κής συμπεριφοράς, έξετάζων τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ή εξουσία είναι σαφώς άντιχρι- 
στιανικη». Τα ανωτέρω λεχθέντα, ώς καί τά άναφορικώς μέ τάς Εριδας καί εντάσεις εν ταΐς 
σχεσεσιν εν Βυζαντίω, αποτελοϋσιν υπαινιγμούς, οΐτινες προσφέρουν μίαν άπάντησιν εις 
το σχολιον. Το θέμα μου δεν μοϋ έπέτρεπε πλείονας λεπτομέρειας έπί τούτων.

4. Zankow σ. 126 έξ.



ώδήγησεν εις λίαν ζωηράς σχέσεις μεταξύ πολιτείας καί Εκκλησίας κατά την 
θεμελίωσιν τής νέας πολιτείας, τον 19ον αιώνα. Εντεύθεν καί ή Εκκλησία 
ετηρησε την αυτήν παλαιοχριστιανικήν - βυζαντικήν στάσιν έναντι των εξου
σιών, παρα το γεγονος οτι πολλάκις ή ’Εκκλησία καί οί χριστιανοί εύρίσκοντο 
εις σχέσεις πλήρεις έντάσεως, προς την πολιτείαν. Ό  Ostrogorsky παρατη
ρεί όρθώς οτι «το μεν βυζάντιον έπεσε τώ 1453, ή πνευματική δμως ύπό- 
στασις τούτου διετηρήθη. 'Η  πίστις του, ό πολιτισμός του καί αί πολιτεια- 
καί ΐδέαι του έξηκολούθησαν ζώσαι καί ϊσχυον τόσον επί Βυζαντινού εδάφους, 
όσον καί έκεΐθεν τών συνόρων τής άλλοτε αυτοκρατορίας, γονιμοποιοϋσαι 
πολιτειακόν καί πολιτιστικόν βίον τών ευρωπαϊκών λαών» (Geschichte 
des B yzant. S taates2 σ. 454). Ή  λατρεία τής βυζαντινής Εκκλησίας 
ήτο τό εξωτερικόν γνώρισμα, ή κληρονομιά, ήτις φυλάσσεται καί καλλιερ
γείται εν Έλλάδι.

Ή  ’Ορθόδοξος Καθολική ’Εκκλησία ήσκησεν ιδία διά τής μεγαλοπρε- 
πεστάτης αυτής λατρείας μίαν βαθυτάτην έπίδρασιν επί τών διαθέσεων καί τού 
χαρακτήρας τών ανθρώπων τών ανατολικών λαών καί άπεδείχθη ή «μήτηρ» 
τών ύπό τον τουρκικόν ζυγόν διαβιούντων ορθοδόξων χριστιανικών λαών. 
Τό Πατριαρχεΐον ΚΠόλεως άπετέλει θρησκευτικήν πολιτείαν πεπροικισμέ- 
νην μεθ’ δλως έξαιρέτων προνομίων, ύπό ξένην επικυριαρχίαν. Τήν ’Ορθό
δοξον Καθολικήν Εκκλησίαν ήσθάνθη καί έχαρακτήρισε σύμφωνα μέ τό αίσθη
μά του δ λαός ώς «μητέρα»1 καθ’ όσον αΰτη έπέδειξε τούτο τό ίδιάζον, ότι 
διεφύλαξε τήν ιδιοτυπίαν τών λαών ώς εθνών—κατά τήν ορθόδοξον άποψιν δεν 
δύναται νά ύφίσταται σημαντική άντίθεσις μεταξύ εθνών καί ανθρωπό
τητας2—καί ειργάσθη εξ όλης καρδίας διά τήν άφύπνισιν αυτών, πολλάς θυ
σίας υπέρ πίστεως καί πατρίδας προσενεγκοΰσα.

'Η  ’Εκκλησία ώδήγησε τούς λαούς εις τήν εθνικήν αυτών άφύπνισιν καί 
άναγέννησιν, ακριβώς δέ ένεκα τής προσφοράς αυτής ταύτης συνεδέθη τοσοΰ- 
τον στενώς μετά τής νέας πολιτείας. Έ κ  τούτου ερμηνεύεται καί τό γεγονός 
ότι, μέχρι τής εποχής, άφ’ ής έπεκράτησε πλέον ό κομμουνισμός, ή ορθόδο
ξος λατρεία άπετέλει σημαντικόν μέρος τού δημοσίου βίου καί τού βίου τής 
πολιτείας καθόλου. Τούτο έδωκεν αφορμήν νά γίνηται συχνότατα λόγος εν τή 
ιστορία τών νεωτέρων χρόνων περί χριστιανικών βαλκανικών πολιτειών καί 
περί «άγιας Ρωσσίας». Τόν στενόν τούτον σύνδεσμον ’Εκκλησίας καί πολι
τείας βιοϋμεν έτι εν Έλλάδι, μολονότι ό Saecularismus εδρεν ικανόν έδαφος 
τόσον έν τή πολιτεία, όσον καί εν τή κοινωνία εύρύτερον. Ή  άνάπτυξις τών

1. X ρ υ σ ο σ τ. Γ Ι α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ή  Οέσις της Εκκλησίας καί τοϋ Ελληνικού 
Έθνους έν τώ Τουρκική) Κράτει. Γερ.  Κ ο ν ι δ ά ρ η ,  Ή  Ελληνική Εκκλησία ώς πολι
τιστική δύναμις έν τη Ίστορίφ τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Άθήναι 1948.

2. St. Zankow σ. 130 έξ.



τοιούτων πολιτικοεκκλησιαστικών σχέσεων έν Έλλάδι—ως αδται έμφανί- 
ζονται έν τω Συντάγματι άπό 401 έτών, τή νομοθεσία καί τή λατρεία, δεν 
οφείλεται, μονοπλεύρως εις την θρησκευτικότητα του Ελληνικού λαού Ε 
Οί προεκτεθέντες λόγοι καί ή παραδοσιακή συνύπαρξις εξηγούν τόσον τά δικαιώ
ματα της πολιτείας διά την διευθέτησιν ώρισμένων εκκλησιαστικών υποθέ
σεων, ώς καί τούς νόμους τούς άναφερομένους εις την Εκκλησίαν καί ιδία 
τον κληρον καί την ενορίαν, τά  ζητήματα του γάμου καί διαζυγίου (πάντοτε 
έν συνεννοήσει μετά τής Εκκλησίας), όσον έπίσης καί το ζωηρόν ένδιαφέρον 
τής κοινής γνώμης διά τά έκάστοτε έπίκαιρα προβλήματα τής Εκκλησίας. 
Ό  νομικός καί παραδοσιακός συνασπισμός λαού, ’Εκκλησίας καί πολιτείας 
έκφράζεται έπίσης καί εις την έπίσημον συμμετοχήν τής πολιτείας εις τάς 
μεγάλας έκκλησιαστικάς έορτάς, τόσον έν τή πρωτευούση όσον καί ταΐς έπαρ- 
χίαις.

Ώ ς  προς τό θέμα τής έξελίξεως των σχέσεων πολιτείας καί Εκκλησίας 
έν τή νεωτέρα Έλλάδι είμαι υποχρεωμένος νά περιορισθώ εις γενικάς γραμμάς 
καί ιδιαιτέρως εις την λατρείαν.

Ενταύθα έπιθυμώ νά τονίσω, ότι κατά τό διάστημα μεταξύ των έτών 
1833 καί 1923 έπεκράτει ό αυστηρός τύπος τού συστήματος τής άπό τού κρά
τους έξαρτωμένης Εκκλησίας S taatsk irchentum  (έν μέρει υπήρξε 
τούτο έπίδρασις τής Δύσεως), ένω άπό τού 1923 καί έντεΰθεν, κατόπιν τής 
ριζικής μεταβολής τού καταστατικού χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, 
την θέσιν του κατέλαβε τό σύστημα τής «νόμω κρατούσης Πολιτείας») (S taats- 
kirchenlhoheit).

Έ κτοτε διαμορφοΰνται αί σχέσεις Εκκλησίας καί πολιτείας βαθμιαίως 
υπό την μορφήν τής «συναλληλίας»—έξαιρέσει ενός έπεισοδίου πρόσκαιρων 
προστριβών 1925-1926—,ήτοι τής συνυπάρξεως καί συνεργασίας τών αυτο
τελών—καί ένσυνειδήτως άλληλοσεβομένων οργανισμών. Έ ν  τω συστήματι 
τούτω σχέσεων Εκκλησίας καί πολιτείας ή Εκκλησία—προ πάντων έν τή 
λατρεία—παραμένει εις τήν παλαιάν θεωρίαν, ότι ή πολιτεία άποτελεϊ θεό
θεν κατασταθεΐσαν τάξιν. Εντεύθεν καί εύχεται ή Εκκλησία, ώς ακριβώς 
συνέβαινε καί έν Βυζαντίω, τόσον ύπέρ τού συμφέροντος τής πολιτείας καί 
τού λαού, όσον καί ύπέρ τής έξασφαλίσεως τής νίκης τού κράτους εις τούς 
αμυντικούς πολέμους. (Παράρτημα I).

Η έκ παραδόσεως άναγνώρισις ώρισμένου δικαιώματος άναμίξεως τής 
πολιτείας έν τή διευθετήσει τών έξωτερικών ή μικτών έκκλησιαστικών 1

1. ’Λ λ ι βι ζ ά τ ο υ, Ή  έν τφ Έλληνικφ Κράτει εκκλησιαστική πολιτική. Άθήναι 
1932. Πρβλ. ωσαύτως Παν .  Π ο υ λ ί τ σ α ,  Die Beziehungen zwischen S taat und Kirche 
in Griechenland, Συλλογικόν έργον Die orthodoxe Kirche im griech. Sicht, έκδ. ύπδ Π. 
Μπρατσιώτου σελ. 38 έξ.



υποθέσεων βασίζεται καί επί του Συντάγματος. Έ ν  τούτω δμως εμπεριέ
χεται καί ή ύπδ των συγχρόνων κοινωνιών άπαιτουμένη άναγνώρισις της 
ελευθερίας τής συνειδήσεως. Αί θεμελιώδεις συνταγματικαί διατάξεις περί 
τής επικρατούσες θρησκείας υπήρξαν διά την πλειονότητα των κατοίκων 
τής Ελλάδος1 ως κάτι τό αυτονόητον (94% των κατοίκων είναι ορθόδο
ξοι). Αί διατάξεις περί τής άναγνωρίσεως των υπαρχόντων καί άνεγνω- 
ρισμένων θρησκευμάτων καί τής άναγνωρίσεως τού δικαιώματος τής δημο
σίας έξασκήσεως τής λατρείας αυτών ως καί τής ελευθερίας τής συνειδή- 
σεως δεν δύναται κατά την δημοκρατικήν άποψιν νά εύρίσκωνται έν άντι- 
θέσει πρός τάς προτέρας.

Παραθεωρώ τα δύο τελευταία σημεία ταΰτα καί περιορίζομαι εις τά  εκ 
τής πρώτης διατάξεως πορίσματα:

1) Ό  στενός σύνδεσμος πολιτείας καί Εκκλησίας έν Έλλάδι διετυπώθη 
καί εις τά διάφορα Συντάγματα τής χώρας κατά τά τελευταία 140 έτη. 2) 
Εις πάντα τά Συντάγματα, άπό τού πρώτου Συντάγματος τής διά την ελευ
θερίαν τού ελληνισμού άγωνιζομένης μικράς πολιτείας τής ανατολικής Ε λλά
δος (’Άμφισσα 1821) 1 2 μέχρι καί τού τελευταίου καί νϋν ίσχύοντος Συντά
γματος τής 1ης ’Ιανουάριου 1952, συμπεριλαμβάνεται διάταξις, καθ’ ήν 
επικρατούσα επίσημος θρησκεία τού Κράτους είναι 6 Χριστιανισμός τού τύπου 
τής ’Ορθοδόξου ανατολικής ’Εκκλησίας. 3) Πάντα τά Συντάγματα—εξαιρέ
σει τού δημοκρατικού Συντάγματος τού 1927—συγκλείονται καί έκδίδον- 
ται έν όνόματι τής άγιας Τριάδος 3. ’Υπό την έπίδρασιν τής πρωτοχριστιανι
κής καί βυζαντινής παραδόσεως παρέμειναν αμετάβλητοι, ού μόνον ή βασι
κή παλαιοχριστιανική—βυζαντινή στάσις τής ’Εκκλησίας έναντι τού Κρά
τους, άλλα καί εκείνη τού Κράτους έναντι τής ’Εκκλησίας—παρά τάς κατά 
καιρούς προστριβάς—καί έν τή λατρεία. 5) Ή  ορθόδοξος πίστις καί λατρεία 
άποτελοΰσι σημαντικόν κεφάλαιον τού δημοσίου βίου έν Έλλάδι. Εις χωρι
σμός κράτους καί ’Εκκλησίας έν Έλλάδι φαίνεται αδύνατος. Έθνικαί έορταί, 
εις τάς όποιας ή ορθόδοξος λατρεία δεν θά διαδραματίζη τον πρωτεύοντα 
ρόλον, είναι όλως δι’ όλου αδιανόητοι. Ή  ορθόδοξος λατρεία διαδραματίζει 
τοσοΰτον σημαντικόν ρόλον διά τον κρατικόν βίον, ένεκα τών συνταγμα
τικών διατάξεων καί τής βυζαντινής παραδόσεως.

1. Οί κάτοικοι της Ελλάδος ανέρχονται τό 1961 εις 8.357.526.
2. Παναγ. Πουλίτσα, μνημ. έργ. καί Θ. Χ α ρ α λ α μ π ί δ ο υ ,  Die Kirchenpolitik 

Griechenlands. Zeitschrift für Kirchengeschichte III. Folge IX-V Band Heft I  /II.
3. Το ελληνικόν κείμενον τοϋ Συντάγματος έν τή έκδόσει του Ή . Κυριακοπούλου 

(καθηγ. Παν /μίου έν Θεσσαλονίκη).



A') Tö Ελληνικόν Σύνταγμα.
1 ) Έρχόμεθα κατ’ άρχήν εις το σήμερον ΐσχΰον Σύνταγμα. Ί α  2 πρώτα 

άρθρα τοϋ Συντάγματος άναφέρονται εις την επικρατούσαν θρησκείαν του 
Κράτους, εις την δογματικήν ορθόδοξον ενότητα τής αυτοκέφαλου Εκκλησίας 
τής Ελλάδος μετά τής καθόλου ’Ανατολικής Εκκλησίας καί ιδία μετά τοϋ 
οικουμενικού πατριαρχείου, την άναγνώρισιν τού Χριστού ώς κεφαλής τής Ε κ 
κλησίας καί τής ύποχρεώσεως τής γλωσσικώς αναλλοίωτου τηρήσεως τοϋ 
κειμένου των ’Αγίων Γραφών (άνευ προηγούμενης έγκρίσεως τής ’Εκκλησίας 
απαγορεύεται ή εις έτερον ελληνικόν γλωσσικόν τύπον ή ιδίωμα άπόδοσις 
τούτου). Έ ν τέλει εξασφαλίζει τό Σύνταγμα την ελευθερίαν τής θρησκευτι
κής συνειδήσεως καί των γνωστών άνεγνωρισμένων θρησκειών, την δημο
σίαν τέλεσιν τής λατρείας αυτών.

2 ) Είναι έξόχως ενδιαφέρον τό γεγονός, ότι εις τό ά ρ θ ρ ο ν 1 6 , όπερ 
διαπραγματεύεται περί Παιδείας καί εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ε ΐ σ ή -  
χ θ η  ν έ α  δ ι ά τ α ξ ι ς ,  καθ’ ήν «εις πάντα τά  σχολεία μέσης καί στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως ή διδασκαλία άποσκοπεί την ηθικήν καί πνευματι
κήν αγωγήν καί τήν άνάπτυξιν τής εθνικής συνειδήσεως τών νέων, επί τή 
βασει τών ιδεολογικών κατευθύνσεων τοϋ ε λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ  π ο 
λ ι τ ι σ μ ο ύ » .  Τά αποτελέσματα δεν είναι τόσον μεγάλα, όσον τις ’ίσως 
θά άνέμενεν εις τήν νομοθεσίαν.

3) ’Αναγράφεται εις τό Σύνταγμα, ότι ό όρκος τοϋ Βασιλέως ενώπιον 
τής βουλής προ τής ανόδου αυτού εις τόν θρόνον καί 6 όρκος τής βουλής φέρει 
χαρακτήρα λατρευτικόν, διότι δίδεται εις τό όνομα τής 'Αγίας καί 'Ομοουσίου 
καί ’Αδιαιρέτου Τριάδος ενώπιον τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος, ένδεδυμένου τήν α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή ν  σ τ ο λ ή ν .  'Ο τόν όρκον 

καταθετών βασιλεύς ή υπουργός επιθέτει τήν χεΐρα αυτού επί τής άγιας Γρα
φής καί επαναλαμβάνει τό περιεχόμενον τοϋ όρκου, τό όποιον άναγινώσκει ό 
’Αρχιεπίσκοπος:

« Ομνύω, λέγει ό βασιλεύς, «εις τό όνομα τής 'Αγίας καί 'Ομοουσίου καί 
Αδιαίρετου Τριάδος, νά προστατεύω τήν επικρατούσαν θρησκείαν τών Ε λλή

νων, να φυλάττω τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τού 'Ελληνικού ’Έθνους καί 
να διατηρώ και υπερασπίζω τήν εθνικήν ανεξαρτησίαν καί ακεραιότητα τοϋ 
Ελληνικού Κράτους»*.

Σ/;μ. μετφ. Ο ορκος ευρηται εν τ<ρ Συυτάγματι (1952) άρθρ. 43. 'Η  βουλή ομνύει 
επίσης ομοιον όρκον (άρθρ. 64) «'Ομνύω εις το όνομα τής 'Αγίας καί 'Ομοουσίου καί ’Α
διαίρετου Τριάδος να φυλάξω πιστιν εις τήν πατρίδα καί εις τόν Συνταγματικόν Βασιλέα, 
υπακοην εις το Σύνταγμα και τούς νόμους τοϋ Κράτους καί νά εκπληρώσω εύσυνειδήτως 
τά καθήκοντα μου».



4) Προς ταΐς συνταγματικαΐς καί ομολογιακαϊς ταύταις διατάξεσι έχομεν 
καί τήν ενώπιον του βασιλέως γενομένην «διαβεβαίωσιν» των Επισκόπων. 
'Ο Επίσκοπος θέτει τήν χεΐρα έπί του στήθους καί άναγινώσκει είδος όρκου, 
τήν «διαβεβαίωσιν» έπί τή άναλήψει τοϋ αρχιερατικού αύτοϋ αξιώματος. 
'Η  έκλογή των Επισκόπων γίνεται αποκλειστικός υπό πάσης τής 'Ιεραρχίας 
τής Χώρας, αναγνωριζόμενη υπό τής πολιτείας δι’ ειδικού διατάγματος.

Β') Έκκληοισστικη Νομοθεσία.
1) Έ π ί τή βάσει των διατάξεων τούτων έξεδόθησαν νόμοι καί διατά

γματα, άφορώντες τόσον εις τήν Εκκλησίαν, ώς νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου, όσον καί εις τον εξωτερικόν τύπον τής δράσεως τής Εκκλησίας καί 
τής λατρείας, έν συνεννοήσει πάντοτε τής Εκκλησίας, εκπροσωπούμενης υπό 
τής διοικούσης Ίερας Συνόδου υπό τήν Προεδρείαν του ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών καί πάσης Ελλάδος. ’Εντεύθεν καθίσταται αυτονόητος τόσον ή ποικιλό
μορφος εκ μέρους τής πολιτείας ύποστήριξις τής Εκκλησίας, όσον καί ή έγερ- 
σις άξιώσεως τής εκκλησιαστικής άρχής δι’ ύποστήριξιν έκ μέρους τής πολι
τικής έξουσίας1.

2) 'Ο Καταστατικός Χάρτης τής Εκκλησίας: Ό  τελευταίος προ του 
τέλους τοϋ Β ' παγκοσμίου πολέμου καταστατικός χάρτης τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος (Νομοθετικόν Διάταγμα, αναγκαστικός νόμος ύπ’ άριθ. 671 
1943) άντικατεστάθη έν μέρει διά τοϋ νόμου 3425 τοϋ ’Απριλίου 1960 καί τοϋ 
έν μέρει άνακληθέντος Διατάγματος τοϋ Μαΐου τοϋ 1960. Ή  Εκκλησία 
τής Ελλάδος απαρτίζεται έκ των Μητροπόλεων τής αύτοκεφάλου Ε κκλη
σίας τής 'Ελλάδος (34 τον αριθμόν μέχρι τοϋ 1881 ) καί έκ των επι ελληνικοΰ 
έδάφους (1928-1932) κειμένων Μητροπόλεων τοϋ οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου 
(32) πλήν τής Κρήτης, τοϋ 'Αγίου ’Όρους (άπελευθερωθέντος τω 1912) και 
τής Δωδεκανήσου (άπελευθερωθείσης τω 1947). Αί τελευταΐαι αύται Μητρο- 
πόλεις άνήκουσιν εις τό κλίμα τοϋ οίκουμενικοΰ Θρόνου, άπολαύουσαι ημι- 
αυτονομίας.

αα) Άνωτάτη διοικητική αρχή είναι ή έτησίως συνερχόμενη σύνοδος 
απάντων των μητροπολιτών, ή «'Ιερά Σύνοδος τής 'Ιεραρχίας τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος», έκπροσωπουμένη υπό τής «διαρκούς Ίερας Συνοδου τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδος» υπό τήν προεδρείαν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών.

ββ) Ή  διαρκής Ιερά  Σύνοδος τής ’Εκκλησίας, ής τα μέλη άνανεοΰνται 
έξ ολοκλήρου εις διάστημα ενός έτους, άπαρτιζομένη έκ 12 μητροπολιτών, ών 
6 λαμβάνονται έκ τής παλαια.ς καί 6 έκ τής νεωτέρας Ελλάδος, ευρισκεται

1. Ά . Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ελληνικόν ’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον τεϋχ. 1-3 
Άθήναι 1952, 1954, 1956.



ομοίως υπό την προεδρείων τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος.
γγ) Ό  βασιλικός επίτροπος (εις την πραγματικότητα κυβερνητικός 

επίτροπος ) παρίσταται εις άμφοτέρας τάς Συνόδους μετά συμβουλευτικής 
μόνον γνώμης. ’Απόπειρα χορηγήσεως αυτω μείζονος ρόλου συνήντησε κατη
γορηματικήν καί έντονον άρνησιν τής 'Ιεραρχίας, διό καί άνεκλήθη υπό τής 
πολιτείας (1960).

β) Ή  Εκκλησία έν τή διατυπώσει καί διαχειρίσει των εσωτερικών αυ
τής υποθέσεων, ιδία έν τή λατρεία, παραμένει ανεξάρτητος, καθοδηγουμένη 
μόνον υπό τών 'Ιερών κανόνων.

γ ) Διά την διοίκησιν τών ενοριών καί την διαχείρισιν τής εκκλησια
στικής περιουσίας, τα  εκκλησιαστικά δικαστήρια, την μισθοδοσίαν τοϋ κλή
ρου, τά τών ιερέων, οϊτινες έπεδίδοντο εις τον ευαγγελισμόν τοϋ λόγου του 
Θεοϋ, την εκκλησιαστικήν αρχιτεκτονικήν καί ζωγραφικήν διακόσμησιν 
(διατήρησις τοϋ Βυζαντινοΰ ρυθμοΰ) καί τήν Άποστολικήν Διακονίαν, ήτις 
αποβλέπει εις τον εύρύτερον καταρτισμόν τών κληρικών έν τή έξασκήσει τής 
ίερας Έξομολογήσεως, τοϋ κηρύγματος, τήν διοργάνωσιν τών κατηχητι
κών σχολείων τής Εκκλησίας, τήν έπανέκδοσιν τών λατρευτικών βιβλίων τής 
Εκκλησίας, έξεδόθησαν —έν συνενοήσει μετά τής Εκκλησίας— ιδιαίτεροι 
νόμοι καί διατάγματα h

δ) Έ ν  στενή συνάφεια προς τήν έκκλησιαστικήν νομοθεσίαν καί τούς 
κανόνας εύρίσκονται καί αί περί γάμων καί διαζυγίων νομικαί διατάξεις, αί 
όποιαι έμπεριέχονται τόσον εις τήν παλαιάν, όσον καί εις τήν νεωτέραν αστι
κήν νομοθεσίαν τής Ελλάδος (Ό  ’Αστικός Κώδιξ 15ης Μαρτίου 1940 έν ΐσχύϊ 
άπό 23 Φεβρ. 1946. Γερμανικήν μετάφρασιν τοϋ άστικοΰ κώδικος έδημοσίευ- 
σεν δ καθηγητής κ. Δημήτριος Γώγος: (άπέθανε τω 1960 έν Μονάχω) 
Demetrius Gogos: Das Zivilgesetzbuch von Griechenland 1951). ‘Ως 
γνωστόν ή ίερολογία τοϋ γάμου, ύπό τήν μορφήν τής στέψεως, παίζει ήδη 
προ τοϋ μεγάλου σχίσματος τών έκκλησιών μεγάλην σπουδαιότητα διά τήν 
έγκυρότητα τοϋ γάμου εις τήν ανατολικήν Εκκλησίαν. Ό  αύτοκράτωρ Λέων 
6ος (886-914) έξήρτησε τήν διά τήν πολιτείαν έγκυρότητα τοϋ γάμου άπό 
τής έκκλησιαστικής Ίερολογίας. Ό  καθηγητής Mörsdof παρατηρεί λίαν 
όρθώς ότι «bei dem engen Zusam m enhang von Kirche und S ta a t in B y
zanz konnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Norm auch 
kirchenrechtlichen Rang erlangte» (Mörsdorf II 9 σ. 255). Είναι λίαν 
χαρακτηριστικόν, ότι, καθ’ ήν έποχήν ήτοιμάζετο ή νέα νομοθεσία έπολεμή- 
θη ή ιδέα εισαγωγής τοϋ πολιτικοϋ γάμου έν Έλλάδι. Ή  έπισκοπική άδεια 
διά τήν σύναψιν τοϋ γάμου καί ή ύπό τής Εκκλησίας ευλογία αυτοΰ έν τή

1. Παρά Ά λ ι β ι ζ ά τ ω ,  Οί 'Ιεροί κανόνες καί ή νεωτέρα εκκλησιαστική νομοθε
σία. 19491 2.



στέψει, άναγκαΐαι προϋποθέσεις διά την νομικήν άναγνώρισιν του γάμου των 
ορθοδόξων, διετηρήθησαν ώς θεμελιώδεις διατάξεις τής νέας νομοθεσίας. Ό  
ορθόδοξος λαός δεν ήτο δυνατόν νά δεχθή νά εΐσαχθή ό πολιτικός γάμος διά 
τοϋ άστικοΰ κωδικός. ( ’Άρθρ. του άστικοϋ κωδικός 1367- 1371). Σύναψις 
γάμου άνευ εκκλησιαστικής στέψεως είναι αδιανόητος παρά τω όρθοδόξω 
λαω. Δικαίως ό καθηγητής Mörsdorf γράφει: «κατά τήν ορθόδοξον άντί- 
ληψιν έν τή Ιερατική ευλογία έγκειται ή πλέον κεφαλαιώδης πράξις διά τήν 
σύναψιν τοϋ γάμου. "Απλούς πολιτικός γάμος, καί όταν ακόμη ήθελε τελεσθή 
κανονικώς έν τή αλλοδαπή είναι άκυρος τόσον κατά τό Κανονικόν δίκαιον, 
όσον καί διά τό πολιτικόν (Ελλάς)»1.

Γ )  Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας έν τη λατρεία.
Ό  σύνδεσμος μεταξύ Εκκλησίας καί πολιτείας γίνεται απτότερος κατά 

τάς μεγάλας έκκλησιαστικάς καί έθνικάς έορτάς ολοκλήρου τοϋ ενιαυτού, κατά 
τήν έγκατάστασιν των δημοτικών αρχών, τήν θεμελίωσιν δημοσίων κατα
στημάτων ή κρατικών εργοστασίων ώς καί έν διαφόροις άλλαις περιπτώσεσι. 
Μνημονεύω τάς σημαντικωτέρας τών εορτών, δι’ άς κοινοποιείται καί πρό
γραμμα επίσημον όπό τοϋ "Υπουργείου Εσωτερικών, 
α) 1η 'Ιανουάριου (Πρώτη τοϋ ’Έτους)
β) 6η 'Ιανουάριου (Θεοφάνεια, "Αγιασμός τών ύδάτων έν Πειραιεΐ).
γ )  25η Μαρτίου, κατά τον συμπανηγυρισμόν καί συνεορτασμόν τοϋ Ευαγ

γελισμού τής Θεοτόκου καί τής άπελευθερώσεως καί παλιγγενε
σίας τής "Ελλάδος (1821). 

δ) Όνομαστήρια τοϋ ’Άνακτος.
ε) 26η 'Οκτωβρίου έν Θεσ/νίκη (εορτή τοϋ "Αγίου Δημητρίου, πολιού

χου τής πόλεως καί άπελευθέρωσις ταύτης έν έτει 1912). 
ς) 28η 'Οκτωβρίου εις άνάμνησιν τής ένάρξεως καί νίκης τοϋ β' παγκο

σμίου πολέμου. Λαμβάνει χώραν, τόσον έν τω καθεδρικό) ναώ ’Α 
θηνών όσον καί έν Θεσσαλονίκη έόρτιος δοξολογία, τελεταρχοϋντος 
τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί τής μικράς Ίεράς Συνόδου καί 
παρουσία τής Βασιλικής Οικογένειας, τών βουλευτών, τής Κυβερ- 
νήσεως, τοϋ διπλωματικού σώματος, άνωτέρων υπαλλήλων τοϋ 
Κράτους, αντιπροσώπων τοϋ στρατού, πολεμικού ναυτικού, 

αεροπορίας καί αντιπροσώπων τών λαϊκών τάξεων.
Τοιαΰται έορταί πανηγυρίζονται καί έν ταΐς έπαρχιακαΐς πρωτευούσαις, 

μεγάλη δε μερίς τοϋ ορθοδόξου λαού συμμετέχει εις τάς έκκλησιαστικο-έθνι- 
κάς ταύτας έορτάς καί τελετάς.

1. Die kirchliche Eheschliessungsform nach dem Selbstverständnis der 
christlichen Bekenntnisse (Eine rechtsvergleichende Untersuchung) έν τω περιο
δική «Münchener Theologische Zeitschrift» τ. 9 (1958 σελ. 255.



Ιδιαιτέραν όλως σημασίαν διά τον δημόσιον και θρησκευτικόν βιον της 
χώρας κέκτηνται αί έπ’ ευκαιρία της Μ. Εβδομάδάς, ίδια δε τής Μ. Παρα
σκευής, σχετικά! έόρτιοι εκδηλώσεις. I ή Μεγάλη Παρασκευή τελείται πα
ρουσία του Βασιλέως, τής Κυβερνήσεως καί των προμνημονευθέντων πολιτι
κών εκπροσώπων λιτανεία διά μέσου των φωταγωγη μενών οδών τής πρω- 
τευούσης (καί εις τάς λοιπάς πρωτεύουσας, πόλεις και χωρία τελοΰντα τοιαϋται 
λιτανεΐαι). Εις μέγα πλήθος εμφανίζεται ο ορθοδοζος λαός με ανημμενας 
λαμπάδας, βαθέως συνηρπασμένος υπό του μυστηρίου τοϋ Σταυρού καί τής 
Ταφής τοϋ Θεοΰ Λόγου καί συμμετέχει αδων έν τή λατρεία.

Ά λλ’ ή μεγίστη καί κατ’ εξοχήν χαρμόσυνος εορτή είναι ή τής Άναστά 
σεως τοϋ Κυρίου. Ή  χαρά τής Άναστάσεως αποτελεί δλως ίδιάζον γνώρισμα 
τής ’Ανατολικής Εκκλησίας.

Ή  σημασία τής Θεοφανείας—ιδία έν τή Άναστάσει—διά τήν ’Εκκλησίαν 
καί τήν Θεολογίαν τής ’Ανατολής είναι γνωστή1. Νηπτική προσπάθεια διεισδύ- 
σεως είς τό θειον μυστήριον καί βαθέα θρησκευτικά συναισθήματα συνδυά
ζονται άδιαχωρίστως έν ταϊς τελεταΐς ταύταις καί είναι αποφασιστικά διά τον 
βίον τοϋ λαοΰ, ό όποιος εκφράζει τό δέος προ τοϋ μεγάλου μυστηρίου τής Ά να
στάσεως, συγχρόνως δε καί τήν χαράν αύτοΰ επί τή «εόσήμω ταύτη ημέρα)). 
'Η  ’Ορθόδοξος Καθολική ’Εκκλησία έχαρακτηρίσθη όρθώς ώς ή ’Εκκλησία 
τής Άναστάσεως. Έ ν  τή μεγάλη ταύτη εορτή συμμετέχει καί ή πολιτεία δι’ 
ιδίων εκδηλώσεων. ’Εκκλησία, λαός, πολιτεία βιοΰσιν έν τή λατρείς τής 25ης 
Μαρτίου, 28ης ’Οκτωβρίου καί τοϋ Πάσχα τήν ενότητα αυτών έν τή πίστει 
καί τώ Έθνει. (Αποσπάσματα ευχών άπό τό Εύχολόγιον τής Εκκλησίας της 
Ελλάδος δύναται να εύρη ευκόλως ό αναγνώστης είς τό Εύχολ. τώ έκδ. υπό 
τής Ά π . Διακονίας).

Αποτελεί παρήγορον χαράν διά τήν έποχήν μας, ήτις είναι έποχή διχο
γνωμιών καί σοβαράς κρίσεως τοϋ κόσμου, έποχή έκκοσμικεύσεως τής πολι
τείας καί κοινωνίας, τό γεγονός ότι ό Ελληνικός λαός, ή ορθόδοξος ’Εκκλησία 
καί ή πολιτεία έμφανίζονται ήνωμέναι έν τή λατρεία καί έπιδρώσιν εύεργετι- 
κώς έπί τον δημόσιον βίον. Οΰτω δίδεται είς ημάς συχνά ή ευκαιρία νά βιώμεν 
έν τή παροιμιώδει διά τό Βυζάντιον μεγαλοπρεπείς τήν ενότητα λαοΰ, πολι
τείας καί ’Εκκλησίας τών παρελθόντων αιώνων. Είθε τοΰτο νά διατηρήται 
έν ειρήνη Θεοΰ.

Μετάφρασις έκ τοϋ γερμανικού πρωτοτύπου
ΰπο ’Αντωνίου Κ . Παπαντωνίου π. Θ.
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γλιστί (H arvard), γαλλιστί (Istina), ώς καί σερβιστί. 

δ) Ή  σπουδαιότης τών περί τό πολίτευμα τής άρχεγόνου. ’Εκκλησίας έρευ- 
νών διά τήν Οικουμενικήν κίνησιν (μετά στοιχείων τής λύσεως). Τιμητικός 
τόμος Ά μ . Άλιβιζάτου 1958.

58. Zur Frage der Entstehung des Erzbistums von Achrida und der Notitiar. No 3 
bei Parthey, έν «Θεολογία» 1959, σελ. 20. Άνακοίνωσις έν τώ ΙΑ. Βυζ. Συνε-

δρίω τοϋ Μονάχου τοϋ 1958.
59. Γενική ’Εκκλησιαστική Ιστορία, έν Άθήναις 1957.2
60. Περί τής φερομενης διαφοράς μορφών έν τφ  πολιτεύματι τοϋ άρχικοΰ Χριστιανισμού 

(34-156 μ.Χ.). Άνακοίνωσις έν τή Ακαδημία, Άθήναι 1959 εκδοσις 2α.
61. ’Εκκλησιαστική Ιστορία τής. "Ελλάδος, Τόμος Α. Άθήναι 1960, σελ. 5444 μ.
62. Conclusions de ses nouvelles recherches sur P organisation primitive de P église,

έν «Θεολογία», τόμ. KH', έν Άθήναις 1957.
(συνέχεια όπισθεν)



26. Τά κατά την άκύρωσιν τής έκλογής τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Φωτίου Περόγλου ώς Πα- 
τριάρχου 'Ιεροσολύμων, Άθήναι 1942.

27. Τό αύτοκέφαλον τής ’Εκκλησίας Κύπρου άπό των αρχών τοΰ 8ου μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
10ου αιώνος καί το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 15-6- 
1943.

28. Ή  θέσις τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας έναντι τοΰ Πατριαρχείου Κων) πόλεως επί 
Τσιμισκή, Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 9-12-1943.

29. Τά θεμέλια τής πνευματικής μας ένότητος καί ή Χριστιανική Θεσσαλονίκη, έν «Γρη- 
γορίω Παλαμφ» Θεσσαλονίκης, 1943 σελ. 50-45, 70-79.

30. Ή  άντίθεσις Ελληνισμού—Ρώμης καί ή διατήρησις τοΰ πολιτισμού «Γρηγόριος Πα- 
λαμας» ’Ιανουάριος—’Απρίλιος 1946.

31. Περί τό πρόβλημα τής θεμελιώσεως τής Χριστιανικής Παιδαγωγικής έν τή Καθολική 
Όρθοδόξφ καί τή Ρωμαϊκή ’Εκκλησία «Γρηγόριος Παλαμας» Ν)βριος-Δ)βριος 1946.

32. Διατί Καθολική ’Ορθόδοξος καί διατί Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία «Γρηγ. ΙΙαλαμας» 
Θεσσ)νίκης 1947-1948.

33. Έλλάς-Παπικόυ Κράτος καί Κονκορδάτα, «Εκκλησία» 15-7-1947.
34. Ή  'Ελληνική ’Εκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις έν τή Ιστορία τής Χερνονήσου τοΰ 

Α'ίμου, Άθήναι 1948, σελ. 210.
35. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος, «’Εκκλησία» Νοέμ

βριος 1948 καί «Καθημερινή» 22 Όκτωβ. 1938.
36. Ό  ’Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Άθ. Παπαδόπουλος ώς διευθυντής καί άναδιοργα- 

νωτής τής Ριζαρείου Σχολής (1911-1923) «Έπετηρίς Ένώσεως τών ’Αποφοίτων τής 
Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής» 1949 σελ. 84-110.

37. Ή  θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τή Κοινωνία; τών ’Εκκλησιών (τοΰ 
Amsterdam), τεΰχ. Α ', Άθήναι 1949, άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας».

33. Ή  1900η επέτειος τοΰ Οικουμενικού Χριστιανικού καί τής ’Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων 
καί ό Μακεδονικός Ελληνισμός, έν «Γρηγορίω Παλαμα» Θεσσαλονίκης, ’Ιούλιος— 
Αύγουστος 1949.

39. Ή  Καθολική ’Ορθοδοξία τοΰ Ελληνισμού καί ή άρσις τοΰ Βουλγαρικού Σχίσματος, 
Θεσαλονίκη 1950.

40. Ή  άρσις τοΰ Βουλγαρικού Σχίσματος. 1950 έκδοσις 2α έπηυξημένη καί βελτίων 1958.
41. Ή  «Χριστιανική Ελλάς» (έπί τή 1900ή Άμφιετηρίδι της), Άθήναι 1951, Άνάτυπον 

έκ τής «Θεολογίας».
42. Ή  παλαιοτέρα μνεία τής Μαΐνης καί τής έπισκοπής αυτής, Άθήναι 1951.
43. Ή  Χριστιανική Ελλάς τοΰ Παύλου καί αΐ εύθϋναι της σήμερον, έν «Νέα Σιών» Ιερο

σολύμων, τόμ. ΜΖ' 1952.
44. Περί τήν ιστορίαν τών Μητροπόλεων Βορ. Ελλάδος καί τής Ά ρχ/πής Αχριδών κατά 

τον Θ', Γ  καί ΙΑ' αιώνα, α' Μακεδονία: 1 Ή  πρώτη μνεία τής έπισκοπής «Βαρδα- 
ριωτών Τούρκων» (άνάτ. έκ τής «Θεολογίας» τόμ. ΚΓ' ) Άθήναι 1952.

45. Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β' έν τή προπαρασκευή τής άρσεως τοΰ Βουλ- 
γαρικού Σχίσματος (1930-1935), άνάτυπον έκ τής «’Ορθοδοξίας» 1952, τεύχος Ιον, 
Ίσταμπούλ 1952.

46. Τά νόημα τοΰ Αγώνας καί αΐ έπιταγαί τών θυμάτων, «άνάτυπον έκ τής «’Εκκλησίας», 
Άθήναι 1953.

47. Ή  θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τή «Κοινωνία τών ’Εκκλησιών» 
(τοΰ A m sterdam ), τεΰχ. Β'. άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας» Άθήναι 1952-3.

(συνέχεια έναντι)



ΕΡΓΑ  TOT ΑΤΤΟΤ ΣΤΓΓΡΑΦ ΕΩ Σ

1. Ό  θεσμός καί 6 καταρτισμός τής Συνόδου έν τή Αύτοκεφάλω ’Εκκλησία τής 'Ελλά
δος, 'Ιεροσόλυμα 1929.

2. Είναι ό Κομμουνισμός θρησκεία; «Άνάπλασις» 1929.
3. ’Ανέκδοτος Κατήχησις Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου «’Εκκλησιαστικός Φάρος» ’Αλε

ξάνδρεια 1930.
4. «Τακτικά» έν τή Μεγ. Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδεια, τομ. ΚΒ', σ. 656-757.
5. Αΐ Μητροπόλεις καί Άρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις αυ

τών, τομ. Α', τεϋχ. α' (έν Texte und Forschungen ύπό Ν. Bees No 13).
6. Πότε προήχθησαν αι Άθήναι εις Μητρόπολιν (λύσις τής διαφωνίας των πηγών . Ά - 

νακοίνωσις έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών, Πρακτ. 1935, σελ. 285-92.
7. Είναι έπιστημονικώς δυνατή ή ’Ορθόδοξος ’Αγωγή; Άθήναι 1935, σελ. 15.
8. Άγκυρας ’Εκκλησιαστική Ιστορία (μετ’ επισκοπικού καταλόγου) έν τή Χριστιανική 

’Εγκυκλοπαίδεια, Άθήναι 1936.
9. Σύντομος ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία τής Άνδριανουπόλεως (μετ’ έπισκοπικοΰ κατα

λόγου). Άθήναι 1936, σελ. 15.
10. Αθηνών ’Εκκλησιαστική Ιστορία, Άθήναι 1936, σελ. 50.
11. Σύντομος Εκκλησιαστική "Ιστορία Άργους καί Ναυπλίου, Άθήναι 1936, σελ. 18.
12. ΕπισκοπήΆμυκλών καί Τριπολιτσας (Απόσπασμα έκ τοϋ Α'. τόμου τής αυτής εγ

κυκλοπαίδειας σελ. 925-28).
13. Β. Μυστακίδου: ’Επισκοπικοί κατάλογοι (μετ’ εισαγωγής), έκδοσις Εταιρείας Βυ

ζαντινών Σπουδών, Άθήναι 1946, σελ. 100.
14. Ή  ’Εθνικιστική Γερμανία έκκλησιαστικώς, Άθήναι 1934-7, σελ. 198.
15. Συμβολή εις τήν εισαγωγήν τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας τής Ελλάδος, Άθήναι 

1938 σελ. 106+ιβ'.
16. "Η Ελληνική ’Εκκλησία, έν τή αυτή ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Γ '. σελ. 415-20.
17. ’Επίτομος ’Εκκλησιαστική Ιστορία τής "Ελλάδος (49/50-1938), μετ’ εισαγωγής, 

Άθήναι 1938, σ. 256+ιβ" σχήμ. 4ον.
18. Άντίκειται τό Β.Δ. τής 23ης ’Ιουλίου 1850 πρός τόν καταστατικόν Χάρτην τής Ε κ 

κλησίας τής "Ελλάδος τοϋ 1833; Τό ζήτημα τής αποδοχής τοϋ Συνοδικού Τόμου. Ά - 
νακοίνωσις έν τή Άκαδημίφ ’Αθηνών, Πρακτικά 9 ’Ιουνίου 1^38.

19. ’Εφέσου ’Εκκλησιαστική "Ιστορία, έν τή θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλο
παίδεια, τόμ. Γ ' σελ. 749-64, Άθήναι 1938.

20. Θεσσαλονίκης Μητρόπολις, αυτόθι σελ. 1030-46. Άθήναι 1939.
21. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλαν : Grundzüge der Geschichte der Orthodoxen Kirche 

έν «Ekklesia» 1939 σελ. 19 (Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικού).
22. Ή  ’Εκκλησιαστική "Ιστορία ώς έπιστήμη: ’Απόσπασμα έκ τής αυτής Εγκυκλοπαί

δειας, τόμ. Γ", σελ. 1363-81, Άθήναι 1940. Έκδοσις Β' 1947.
23. Ή  "ιστορική αποστολή τής "Ελληνικής ’Εκκλησίας έν τώ παρελθόντι καί έν τώ παρόντι 

(Αόγος έναρκτήριος εις τό μάθημα τής Έκκλ. Ιστορίας), Άθήναι 1940.
24. "Ιστορικόν σημείωμα περί τών έπαρχιών Παλαιας καί Νέας ’Ηπείρου έν τή πολιτική 

καί ’Εκκλησιαστική Γεωγραφία. «Γρηγόριος Παλαμας» ’Οκτώβριος - Νοέμβριος 
1941, σελ. 172-78.

25. Έ ν τή Θρησκευτική καί Χριστιανική’Εγκυκλοπαίδεια πολλά άρθρα καί ιδίως: Άβασ- 
σγοί, Άβησσυνιακή ’Εκκλησία ("Ιστορία τόμ. Α" σελ. 30-46), Άβρασάξ, Άγαβος, 
Αγαπητός Α', Ά γ . "Εδρα, "Ηράκλειας Θράκης, Θηβών καί Αεβαδείας μητρόπολις.

( συνέχεια όπισθεν )


