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Τό ανωτέρω έργον έδημοσιεύθη καί είς τον Πανηγυρ. Τόμον επί τή 1900η 
Έπετείφ τής έλεύσεως τοΰ Άπ. Παύλου είς Αθήνας, υπό τον τίτλον «Christian 
Greece», a short history (49)50-1951).

42. "Η παλαιοτέρα μνεία τής Μάνης καί τής ’Επισκοπής αυτής, (άνάτυπον εκ τής
«Θεολογίας» Τόμος ΚΒ'. 1951), Άθήναι 1951.

43. "Η Χριστιανική Ελλάς του Παύλου καί αί εύθΰναι της σήμερον. Περιοδ. «Νέα
Σιών» ‘Ιεροσολύμων, τόμ. ΜΖ' 1952.

44. Περί τήν ιστορίαν των Μητροπόλεων Βορ. "Ελλάδος καί τής Άρχ]πής ’Αχριδών
κατά τον Θ', I' καί ΙΑ', αιώνα, α'Μακεδονία. 1) Ή πρώτη μνεία τής επισκοπής 
«Βαρδαριωτών Τούρκων» (άνάτυπον εκ τής «Θεολογίας» τόμος ΚΓ') Άθήναι 
1952.

45. "Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β' επί τή προπαρασκευή τής άρσεως τοΰ
Βουργαρικοΰ Σχίσματος (1930-1935), άνάτυπον έκ τής «’Ορθοδοξίας» 1952. 
τεύχος Ιον. Ίσταμπούλ 1952.

46. Τό νόημα τοΰ Άγώνος καί οί έπιταγαί τών Θυμάτων, (άνάτυπον έκ τής «’Εκ
κλησίας», "Αθήνα ι 1953.

47. "Η θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας εν τή «Κοινωνία τών ’Εκκλη
σιών» (τοΰ Amsterdam), Τεύχος Β'. άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας» ’Αθήναι 
1952-3.

48. Περί τήν πρώτην μνείαν τών ’Αλβανών εν ταΐς Έκκλησιαστικαΐς πηγαΐς καί τα
όρια τής χώρας των έπί Βυζαντινών, (άνάτυπον έκ τοΰ ΚΓ' τόμου τής Έπε- 
τηρ. τής "Εταιρ. Βυζαντ. Σπουδών) ’Αθήναι 1953.

49. Περί τήν "Ιστορίαν τών Μητροπόλεων τών "Ελληνικών Νήσων, α' ’Εκκλησία τής
Κρήτης 1) Αί Έπισκοπαί τής Κρήτης μέχρι τοΰ I' α’ιώνος, άνάτυπον έκ τών 
«Κρητικών Χρονικών» Τόμ. Ζ' "Ηράκλειον 1953.

50. Περί τήν ιστορίαν τών Πατριαρχείων, α'. "Η θεωρία τής Πενταρχίας τών Πα
τριαρχείων καί τοΰ Πρωτείου τιμής Αυτών είς τάς «Notitias Episcopatuum» 
(μέχρι κυρίως τοΰ I' αίώνος). Άνάτυπον εκ τών «Παραλειπομένων» τοΰ Πανηγ. 
τόμου τής ΙΟΟΟετηρίδος τής Βιβλιοθήκης τοΰ Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς. 
’Αλεξάνδρεια 1954.

51. "Ο Ευαγγελισμός τής Άπολυτρώσέως, "Ο Ευαγγελισμός τής ’Ελευθερίας καί τό
μέλλον τής "Ελλάδος, ’Αθήνα ι 1954.

52. Εισαγωγή είς τήν μετάφρ. (υπό Χαριλ. Καβαθά) τοΰ έργου τοΰ Sir Richard
Livingstone : Σκοποί τής Έκπαιδεύσεως. Άθήναι 1954.

53. Μαθήματα Έκκλ. "Ιστορίας (λιθογράφον) κατά τάς παραδόσεις τοΰ καθηγητοΰ
Γ. Κονιδάρη. Άθήναι 1954.

54. Περί τήν ιστορίαν τών Μητροπόλεων Βορείου "Ελλάδος καί τής Αρχιεπισκοπής
Αχριδών κατά τόν Θ', I καί ΙΑ' αιώνα, β' Παλαιά καί Νέα "Ηπειρος. Συμ
βολή είς τήν ιστορίαν τών Μητροπόλεων Νικοπόλεως—Ναυπάκτου καί Δυρρα
χίου. (άνάτυπον έκ τών «Πεπραγμένων τοΰ Θ' διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ 
Συνεδρίου Θεσ]νίκης» Τόμ. Β'. Άθήναι 1955, σελ. 56.

55. Πλεΐστα άλλα άρθρα είς Περιοδικά καί ’Εφημερίδας ποικίλου περιεχομένου.
56. Βιβλιοκρισίαι έν περιοδικοΐς.
57. "Η Β' Γεν. Συνέλευσις τοΰ Παγκ. Συμβουλίου τών Εκκλησιών έν "Εβανστον

(1954), Περιοδικόν «’Εκκλησία» (συνέχεια Τόμος AB' 1955).
58. 2 άρθρα περί τής θέσεως τοΰ Κυπριακού είς τήν άνωτέρω Γεν. Συνέλευσιν έν τφ

Περιοδ. «Έκκλησίφ» 1955.
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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ*

Μετά πολλοΰ δισταγμού, άμα και δέους, Μακαριότατε, Σεβασμιωτατε, 
κύριε Πρύτανι, κύριοι Συνάδελφοι, Κυρίαι καί Κύριοι, παρέρχομαι εις το 
ιστορικόν τοϋτο βήμα τοΰ αρχαιότατου καί ανώτατου παιδευτηρίου τής 
Ελλάδος, ίνα εκπληρών εντολήν τής Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ειπω τον 
προσήκοντα λόγον εις την σεμνήν κοινήν πνευματικήν πανήγυριν τής Εκ
κλησίας καί τής Ελληνικής Παιδείας. Καί ό μεν δισταγμός είναι εύλογος, 
διότι καί τοΰ βήματος τούτου ή γνώριμος ιστορία καί τό πνευματικόν καί 
ηθικόν ύψος, ώς καί το οικουμενικόν εκκλησιαστικόν κύρος των τιμωμένων 
σήμερον Τριών μεγίστων καί «θειοτάτων» 1 Ιεραρχών, κατά τήν χαρακτη
ριστικήν έ'κφρασιν εκκλησιαστικών ιστορικών τοΰ ε' αΐώνος, έπιβάλλουσιν 
υψηλός πνευματικός υποχρεώσεις. ’Αλλά καί τό δέος είναι ωσαύτως ευνόη
του, εφ’ όσον ό ομιλητής τό πρώτον παρέρχεται εις τό περίπυστον τούτο 
βήμα, ίνα ε’ίπη τον προσήκοντα λόγον επ’ ευκαιρία πανηγυρισμού, οΰτινος 
τό περιεχόμενον άπετέλεσε τό υποκείμενον λόγων , διαπρεπών τοΰ ημετερου 
ιδρύματος ερευνητών καί πεφημισμένων ρητόρων. Τούτων των ανδρών οι 
λόγοι παρέχουσι τήν εντύπωσιν, ότι πιθανόν να μή έμεινε πλευρά τής προ
σωπικότητας, τοΰ βίου, τής δράσεως καί τής επί τούς μεταγενεστέρους 
ροπής των Τριών οικουμενικών Διδασκάλων καί 'Ιεραρχών, ή οποία να μή 
έξητάσθη. Ή τοιαύτη εντύπωσις ενισχύεται έτι εκ τοΰ γεγονότος, ότι πολ- 
λόκις τό θέματα των εορτίων λόγων ελήφθησαν εκ διαφόρων θεολογικών 
κλάδων ή άλλων πνευματικών επιστημών. Καί τούτο μεν βεβαίως δεν είναι 
παντάπασιν αδικαιολόγητον" όμως θά πρέπει να όμολογηθή, ότι θά ήτο αδι
καιολόγητον ν’ άπορή περί τήν εξεύρεσιν τοΰ αρμόζοντας εις τήν εορτήν 
θέματος ό θεράπων τής 'Ιστορίας τής Εκκλησίας τοΰ Χριστού ώς πανη-

1. Σωκράτους : Έκκλ. Ιστορία, Βιβλ. ΣΤ. κεφ. ,β' έξ. Ίδέ καί Π. Μπρατσιώτου : 
Ή διά μέσου τών αιώνων έπιβίωσις των Τριών ’Ιεραρχών. Έν ’Αθήνα ις 1939. σ. 5 
έξ. κ.ά.



γυριστής τής ημέρας. Διότι είναι μεν γεγονός, ότι ο! διάφοροι όμιληταί 
εξήραν πολλαχώ; τά κατά τον βίον, τάς άρετάς, τάς έξοχους ικανότητας και 
τήν δράσιν των Τριών μεγάλων Τ ραρχών, ύμνήσαντες δικαίως το θεολο- 
γικόν βάθος, τήν ρητορικήν και παιδαγωγικήν ικανότητα, τήν κοινωνικήν 
σκέψιν, τήν φιλανθρωπίαν, ως και το άξιάγαστον θάρρος εν ταΐς περιστά- 
σεσι, ταΐς όντως δειναΐς τοΰ δ' και τοΰ ε' αιώνας ‘, ετι δε ΰποτυπώσαντες 
πολλάκις και τήν σχέσιν Χριστιανισμού και Ελληνισμού ’, ως αυτή εμφα 
νίζεται εις τούς Τρεις Οικουμενικούς τούτους Διδασκάλους, άλλ’ όμως δεν 
δύναται να λεχθή, ότι εξηντλήθη ή έρευνα πασών τών πλευρών τοΰ θέματος 
υπό τον εύρΰτερον τίτλον: ο! Τρεις Τεράρχαι καί ή εποχή των 3. Πράγματι 
δε ούτε το πρόβλημα Ελληνισμός καί Χριστιανισμός εξητάσθη καθ’ όλον 
αύτοϋ τό βάθος4—τούτο άλλωστε απαιτεί και χρόνον μακράν καί κόπον

1. Σωκρ. II, 16. Βασ. Μεγάλου επιστολή 239, καί πρός Ευσέβιον Σαμοσάτων,
Ίδέ Παρθενίου Πολάκη : "Ιστορικά! προϋποθέσεις τοΰ Πρωτείου Κ)πόλεως. (Άνάτυ- 
πον «Θεολογίας» 1954 σ. 42 εξ. 47, 50, 62, 75. 86-87) καί τάς Βυζαντινός 'Ιστορίας 
Άμαντού, Stein, Vasiliev, Ostrogorsky, ώς καί τον κατωτέρω μνημονευόμενον λό
γον τοΰ Δ. Σ. Μπαλάνου σελ. 5. II. Μπρατσιώτου : Οί Τρεις Τεράρχαι καί τό Κοινω
νικόν Πρόβλημα. 1930 σ. 4-7. Βιβλιογραφίαν ίδέ παρά I. Vogt : Constantin der
Grosse und sein Jahrhundert 1948 σ. 277 - 292 Kornemann : Geschichte des Mittel- 
meerraumes. Τόμος B. München 1949.

2. Τό Hé μα τοΰτο έπραγματεύθησαν παρ’ ήμΐν πολλοί. Ίδέ Χρυσοστόμου Πα
παδοπούλαν: Ελληνισμός καί Χριστιανισμός εν Άθ. 1915. Μιχ. Γαλανοΰ : ομώνυμον 
ε'ργον Στίλ. Κυριακίδου : Έλλην. Παιδεία καί Χριστιανισμός έν Θεσσαλονίκη 1932· 
Έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Παπύρου έδημ. ώς ύπ’ άριθ. 2: "Ο Μ. Βασίλειος καί τά Έλλην. 
Γράμματα μετ’ εισαγωγής υπό Δη μ. Σ. Μπαλάνου. X. Χαριτωνίδου : Λόγος εις τους 
τρεις Τεράρχας 1936. Διά τήν κατανόησιν τοΰ θέματος ή γνώσις τοΰ Ελληνισμού 
είναι απαραίτητος· πρβλ : Τό έ'ργον τοΰ Nilsson (κατωτέω) καί βιβλιογραφίαν εις 
τό έργον Nestle : Die Griechische Religiosität in ihren Grundzügen und Haupt
vertretern, II von Alexandre den Grossen bis auf Proklos 1934. R. Cohen : La 
Grèce et l’hellenisation du monde antique III Paris 1934. I. Kaerst: Ge
schichte des Hellenismus 2 το μ. Leigzig 1926, U. Kahrsted t: Geschichte des 
griechisch-römischen Altertums. München 1948. M. Rostovtzeff: The Social 
and Ekonomic History of the Hellenistic World, 3 τόμοι Oxford 1941 2. A. Jones: 
The greek City Oxford 1940. Mathuen’s history of the greek and roman World 
τόμοι 7 1951. Διά τόν Άρχ. Χριστιανισμόν ίδέ Μ. Σκότη (κατωτέρω) καί Ε· See
berg. Christentum έ'κδ. β. τοΰ έργου Religionen der Erde υπό Clemen.

3. Ίδέ Δ. Σ. Μπαλάνου : οί Τρεις Τεράρχαι καί ή εποχή των 1926.
4. Τό πρόβλημα των σχέσεων Χριστιανισμού καί "Ελληνισμού ετέθη κυρίως 

διά τής θέσεως τοΰ Harnack, περί ής κατωτέρω ό λόγος. ’Από ’Ορθοδόξου Ελλη
νικής σκοπιάς ούδεμία αξία λόγου άπάντησις υπάρχει άχρι τοΰ νΰν. Πράγματι δε, καί 
αν ακόμη δεχθώ μεν, ότι έπαυσεν ή θέσις τοΰ Harnack νά είναι τής γενικωτέρας 
επιδοκιμασίας, όμως πρέπει νά ύπομνησθή, ότι συχνάκις τίθεται υπό τών ιστορικών 
τό ερώτημα : τί υπερισχύει εν τφ Χριστιανισμω ή διά τοΰ Χριστιανισμού ό "Ελληνι
σμός ή ή ’Ανατολή ; Η να δοθή έπιστημονικώς έγκυρος άπάντησις εις τά ερωτήματα



πολύν—ούτε καί ή θέσις των Τριών Ιεραρχών ως ηγετών της Καθολικής 
Εκκλησίας τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ δ' καί τών αρχών τοΰ ε' αίώνος. 
Τό τελευταΐον τοΰτο σημεΐον τής δράσεώς των, ως ακρως ενδιαφέρον καί 
συγκινοϋν τον ιστορικόν, πιθανώς δε καί χρήσιμον εις την σύγχρονον Εκ
κλησίαν καί μερικώς πρωτότυπον, ΰπέλαβον σκόπιμον να εξετάσω κατά τήν 
σημερινήν εΰσημον διά τήν Εκκλησίαν καί τα ανθρωπιστικά γράμματα 
ημέραν ενώπιον τής υμετέρας όμηγΰρεως.

’Αποτελεί κοινήν συνείδησιν εν τφ Χριστιανική) κόσμφ, δτι οι «τρεις 
φωστήρες τής τρισηλίου Θεότηπος»—κατά τον ύμνφδόν—υπήρξαν παρα
δείγματα ιεραρχών, πρότυπα αρετής καί ζωής «εν Χριστφ» Ίησοϋ. ’Αλλά 
δεν χωρεϊ αμφιβολία δτι οί Τρεις Οικουμενικοί Διδάσκαλοι υπήρξαν προ 
πάντων μεγάλοι ήγέται τής Καθολικής Εκκλησίας τοΰ τέλους τής δ' καί 
αρχών τής ε’ εκατονταετηρίδας, δτε ή Εκκλησία, ής εΐμεθα καί θέλομεν να

ταϋτα, δι’ απερ αρμόδιοι είναι οί εκκλησιαστικοί ιστορικοί καί οί θεράποντες τής 
ιστορίας των δογμάτων, αναγκαία είναι ή βαθεϊα γνώσις τής Κ.Δ. καί ή χρονική 
των βιβλίων κατάταξις, ετι δέ καί ή γνώσις τοΰ Συνοπτικού προβλήματος. "Ο "Ελ
λη ν θεολόγος—ιστορικός εχων άνά χεΐρας τό έργον τοΰ Huck : Synopse der drei 
ersten Evangelien (έκδ. 11η) καί τά υπόλοιπα βιβλία τής Κ.Δ. καί λαμβάνων θέσιν 
έναντι τών προβλημάτων ατινα θέτει τοΰ τε R. Bultmann (Geschichte der syno
ptischen Tradition 3 1932) τό σπουδαΐον εργον καί τοΰ Ε· Pascher: Die Form 
geschichtliche Methode 1924, πρέπει νά χαράξη τήν Ιδίαν αύτοΰ γραμμήν ϊνα δια
τύπωση τάς απόψεις του ως πρός τό μέγα καί κατά τούς νεωτέρους ιδία χρόνους 
(τοΰτο είναι αποτέλεσμα καί αίτημα έν πολλοΐς τοΰ Προτεσταντισμού) τεθέν θέμα : 
Ουσία τοΰ Χριστιανισμού (ΐδέ Ad. ν. Harnack : Das Wesen des, Christentums 
έκδ. ύπό R. Bultmann Stuttgart 1950). "Οταν δέ λέγωμεν Ουσία τοΰ Χριστιανι
σμού δφείλομεν νά πραγματευώμεθα τοΰτο πρώτιστα πάντων ώς θέμα ιστορικόν, καί 
συστηματικόν, άφορόν εις τόν αρχικόν Χριστιανισμόν. Έν τή Κ.Δ. έ'χομεν τάς πη- 
γάς τοΰ ’Αρχ. Χριστιανισμού’ διατυποΰντες δέ τί είναι Ουσία τοΰ Χριστιανισμού 
κατά τήν Κ. Δ. έ'χομεν τό μέτρον πρός ο δφείλομεν νά μετρώ μεν τήν μετά ταΰτα 
εξέλιξιν. Τό δεύτερον σκέλος τής εργασίας δφείλει νά είναι : Ουσία τοΰ Ελληνισμού 
τών χρόνων τοΰ ’Ιησού καί τοΰ Παύλου,καί έν γένει μέχρι τοΰ τέρματος τοΰ Άποστο- 
λικοΰ αίώνος (70 μ.Χ.). Διά τό εργον τοΰτο πολύτιμον οδηγόν άποτελοΰσι τά έργα 
τοΰ Ulr. von Wilamowitz — Moellendorf : Der Glaube der Hellenen τόμοι 2 
Σημειώ όμως ιδιαιτέρως τά παλαιότερα έργα τής τε πολιτικής Ιστορίας καί τοΰ Πο
λιτισμού : Dessau: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Rostovtzeff : Gesells
chaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich 2 τόμοι 1931 P. Wendland : Die 
hellenistisch-römische Kultur έν Handbuch von H. Lietzmann. H. Preisker : 
Neutestamentliche Zeitgeschichte 1937. U. Kahrstedt Kulturheschichte der 
römischen Kaiserzeit 1944. O. Kern. Die Religion der Griechen τόμον III (άπό 
τοΰ Πλάτωνοςμ έχρι τοΰ Ίουλιανοΰ). W. Nestle: Griechische Religiosität von 
Alexander d. Grossen bis auf Proklos 1934 βιβλ. σελ. 179 (Sammlung Göschen). 
M. Nilsson : Griechiscen Religion τόμος B' 1950, ένθα καί ή λοιπή βιβλιογραφία. 
W. Nestle : Geschichte der Griechische Literatur II Von Alex. d. Gr. bis 
zum Ausgag der Antike 3 1945.



παραμείνωμεν φορείς ορθόδοξοι, προσελάμβανεν επί μάλλον καί μάλλον τά 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά, ατ.ινα συνιστωσι την ουσίαν τής Καθολικής 
’Ορθοδοξίας *.

Ή σπουδαιότης τοΰ έργου τών μεγάλων τούτων ‘Ιεραρχών προκύπτει 
ουχί μόνον εκ τής θέσεως, ήν κατέχουν εν τή παγκοσμίφ Γραμματεία δλων 
τών ’Εκκλησιών και δλων τών εποχών, αλλά καί εκ τής εμφανιζόμενης εν 
τοΐς ΐστορικοΐς έ'ργοις1 2 συμβολής αυτών εις την διαμόρφωσιν τής Καθολι
κής Εκκλησίας κατά τούς αποφασιστικούς δΓ αυτήν αιώνας τ. έ. τον δ' 
καί ε', δτε ήκμασαν καί οι επίσης μεγάλοι γνωστοί ίεράρχαι καί διανοηταί 
’Αθανάσιος, Γρηγόριος ό Νΰσσης καί Κύριλλος δ ’Αλεξάνδρειάς εν τή 
’Ανατολή καί δ ’Αμβρόσιος, ό ‘Ιερώνυμος καί δ Αυγουστίνος εν τή Δύσει. 
Αΐ μεγάλοι αΰται προσωπικότητες επετέλεσαν εργον τά μάλιστα διαμορφω- 
τικδν τής Καθολικής ’Εκκλησίας τοΰ δ' καί ε' αιώνος.

Ό από τής υψηλής σκοπιάς τής παγκοσμίου ιστορίας τοΰ Χριστιανι
σμού παρατηρών τής ιστορικής διαδικασίας τάς μεταβολάς καί άναζητών τά 
βαθύτερα αυτών αίτια αντιλαμβάνεται δτι εν τή ιδιότυπη) ταυτη ιστορική 
άνελίξει, ής αίτιος εγένετο δ Χριστός, διαχωρίσεις την ιστορίαν τοΰ κόσμου 
εις δύο, εις την προ Αύτοΰ καί την μετ’ Αυτόν, αι κύριοι καί κινοΰσαι την 
’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν δυνάμεις, παρά τήν παμπρώτην πανσθενή άδιά- 
λειπτον τοΰ Χριστού δύναμιν, εξ ής ήντλησεν ή συνεχής Άποστολικη παρά- 
δοσις, δεν είναι μόνον δ κόσμος τών ιδεών, δ τόσον πλούσιος καί γόνιμος, 
ουδέ προσθέτως δ πλούτος τών συναισθημάτων καί ή ηθική βούλησις τών εν 
Χριστφ άναγεννωμένων, οιτινες αντλούν διαρκώς νέας δυνάμεις και έ'μπνευ- 
σιν, καί ζωήν, καί φώς, καί χαράν εκ τής «Καινής Διαθήκης» αλλά και το 
πνεύμα τών λαών 3, καί δ ιδιότυπος εις τήν ‘Ιστορίαν τών Θρησκειών θε-

1. Τόν δρον τούτον — δν χρησιμοποιοΰμεν σταθερώς από τοΰ 1936 —παράγο- 
μεν έπ τοΰ όρθοΰ χαρακτηρισμού, τοΰ δογματικώς καί ίστορικώς ακριβέστατου, 
τής ήμετέρας ’Εκκλησίας : ώς Καθολικής ’Ορθοδόξου. Ό επιστημονικός καθορισμός 
τής ουσίας τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας δύναται νά προέλθη μόνον, δταν συντελε- 
σθή ή μελέτη τοΰ τε έν τή προηγούμενη ύτοσημειώσει όρισθέντος θέματος καί των 
εν τή εξελίξει των σχέσεων Χριστιανισμού καί Έλληνισμοΰ προστεθέντων στο χείων. 
’Ίδε επί τοΰ παρόντος Γ. Κονιδάρη: Ή ιστορική αποστολή τής Ελληνικής ’Εκκλη
σίας έν τφ παρελθόντι καί τφ παρόντι : Λόγος εναρκτήριος είς τό μάθημα τής 
Γεν. Έκκλ. "Ιστορίας, έν Άθήναις 1940. Τοΰ αύτοΰ: Ή Ελληνική Εκκλησία ως 
πολιτιστική δύναμις έν τή ’Ιστορία τής Χερσονήσου τοΰ Λιμού, Άθ. 1948. Τοΰ αύ
τοΰ : Ή Καθολική ’Ορθοδοξία τοΰ Έλληνισμοΰ καί ή αρσις τοΰ Βουλγαρικού Σχί
σματος. Έν Θεσσαλονίκη 1950.

2. Κ. Heussi ; Kompendium der Kirchengeschichte, έκδ. 10η, σελ. 101-2,138. 
Άρχιμ. Βασ. Στεφανίδου : Έκκλ. "Ιστορία. 1948, σ. 180 σημ. 6, ένθα καί βιβλιογρα
φία" καί σελ. 146, 98, 282.

3. Τό θιγόμενον ένταΰθα πρόβλημα είναι βαρυσήμαντον, δεδομένου δντος 
δτι τό πνεύμα τών λαών διαμορφοΐ εν πολλοΐς τον πολιτισμόν, όπως και άλλοι πα
ράγοντες, έν οΐς έξέχουσαν θέσιν έχει τό κράτος. "Ο Bruno Bauch, εις την Ethik,
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σμός τής Εκκλησίας. Έν αυτή τούτο μιέν α! ιδέαι καί το αντικειμενικόν 
πνεύμα τοΰτο δε τα -θρησκευτικά Χριστοκεντρικά βιώματα καί αί μεγάλαι 
προσωπικότητες είτε εναλλάξ είτε όμοΰ μεταβάλλουσι την ιστορικήν μορμήν 
τής Εκκλησίας1. Άλλα—καί τοΰτο πρέπει να εξαρθή—δ από τής σκοπιάς τής 
φιλοσοφίας τής Εκκλησιαστικής'Ιστορίας2 επισκοπών τό τεράστιον ρεΰμα

σελ. 272 (έν τή σειρά Kultur der Gegenwart I, VI Syst. Philosophie3) παρατη
ρεί, «ότι τό Κράτος παρά την σπουδαιότητα αυτού αποτελεί μόνον τήν μορφήν καί 
τό δοχείον διά τήν βίωσιν τών άξιων (ϊδε σχετ. έ'ργον Κ. Σπετσιέρη), ή τις προσ
λαμβάνει έν τή ιστορία τής έλευθε.τας συγκεκριμένην μορφήν. Άλλα το πβρίεχόμε- 
νον έν εκείνη τή μορφή, δπερ ζή τήν ενεργόν ή δρώσαν ζωήν έν τή Ιστορία, ήτις 
άναδεικνύεται ώς μεσίτρια αξιών καί πραγματικότητος, είνοι d λαός. Έν αυτό) μό
νον είναι δυνατή ή αύξησις τής πραγματικότητος τών άξιων... ώστε πάσα γνήσια 
καί αληθής πολιτιστική έπίτευξις» φέρει τόν χαρακτήρα καί τήν σφραγίδα έξ ού 
προήλθεν. «‘Ο λαός είναι ή πλέον συγκεκριμένη μορφή, ήτις κερδίζει τήν κοινότητα 
έν τή Ίστορίφ. Ενταύθα γενώνται δι’ έκαστον καθόλου συγκεκριμένοι άποστολαί, 
σκοποί καί καθήκοντα, διά τής παραστάσεως τών οποίων διαπερά έν τή ανθρώπινη 
ζωή τό υπεράνθρωπον, θειον τών αξιών». Αί άξίαι ώς άξίαι είναι βεβαίως άνεξάρ- 
τητοι άφ’ οίουδήποτε λαού. ’Αλλά ή έχουσα σχέσιν πρός τό υποκείμενον πραγματο
ποίησή τών άξιων έχει έν αύτφ τό πρώτον αυτής θεμέλιον (έν τή προσωπικότητι). 
Οί δεσμοί άτόμου, κοινωνίας καί πατρίδος, καί έ&νους έπεκτείνονται πρός τήν ανθρω
πότητα, δι’ ήν ίσχύουσιν αί άξίαι, αιτινες άναφέρονται κατ’ αρχήν εις τό «λογικόν 
δν». Ή ιδέα όμως τής ανθρωπότητας, ήτις έγεννήΟη έν τή Στοά καί έλαβε τό ορι
στικόν της νόημα έν τώ Χριστιανισμό), είναι έννοια κατ’ έξοχή ν ηθική καί πνευμα
τική' έν τή πραγματικότητι όμως ύπάρχουσιν οί λαοί. Ό άνωτέρω μνημονευθείς 
Bruno Brauch παρατηρεί όρθώς (σελ. 274), ότι «συγκεκριμένην ζωήν έν τή Ιστορία 
κερδίζει ή άνθρωπότης έν τώ ίδιαιτέρφ προορισμό) τών λαών. Άνευ τής συγκεκρι
μένης διαμορφώσεως του λαού είναι καί παραμένει ή άνθρωπότης κενόν όνομα καί 
καί άφηρημένον. Κατά πρώτον εις τάς σχέσεις λαού πρός λαόν έχει ή άνθρωπότης 
καί ένεργόν ιστορικήν ζωήν». Έν τή Ιστορία όμως τών λαών διακρίνομεν τας συγ
γενείς φυλάς καί έθνη, έν οΐς εύρίσκομεν πρός τή βιολογική ενωτική βάσει καί ενό
τητα χαρακτήρας καί τάσεων πνευματικών. Τοιουτοτρόπως ΐνα έξετάσωμεν τό ήμέ 
τερον πρόβλημα, ήτοι τήν σχέσιν τών λαών καί πολιτισμού πρός τόν οικουμενικόν 
φέροντα χαρακτήρα Χριστιανισμόν θά παρασιή άνάγκη ν’ άφιερώσωμεν ίδιαν πραγμα
τείαν. Πράγματι δέ έχομεν ημιτελή τοιαύτην υπό τόν τίτλον «Περί τό πρόβλημα 
τής ενότητας καί τού χαρακτηρισμού τών περιόδων τής Γεν. Έκκλ. Ιστορίας έν 
σχέσει πρός τήν ίδρυσιν καί διαμόρφωσιν τής Εκκλησίας». Προσωρινώς παραπέμ- 
πομεν εις τό έργαν τού Ε. Seeberg: Ideen zur Theologie der Geschichte 1929. 
έκδ. B έν τώ συλλεκτικό) έργφ Menschewerdung und Geschichte 1938, 1. 21 ε.

1. Γερ. I. Κονιδάρη : Ή ιστορική άποστολή τής Ελληνικής Εκκλησίας έν τφ 
παρελθόντι καί τφ παρόντι. Έν Άθήναις 1940 σ. 37.

2. Περί Φιλοσοφίας τής Έκκλ. Ιστορίας γίνεται λόγος μόνον έν τοίς περί 
ημάς χρόνοις. Ίδέ άρθρον W. Koehler έν τφ γνωστό) λεξικώ «Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart»'2, τόμ. Ill, σελ. 896 -9u3 ένθα ή βιβλιογραφία. Ή φι
λοσοφία τής Έκκλ. Ιστορίας άποτελεΐ «έπιστημονικήν άξίωσιν». Ή Φ. τής Ε. I. ανα
ζητεί έν τή έσωτερική συνθέσει τής όλης "Ιστορίας τής Χριστιανικής Έκκλησίας^τήν 
έννοιαν τού περιεχομένου της. Αύιη προέκυψεν άπό τήν Φιλοσοφίαν τής "Ιστορίας



τής παγκοσμίου 'Ιστορίας τής ’Εκκλησίας από των ημερών τοΰ Ίησοΰ μέ
χρι των καθ’ ημάς χρόνων, καθ’ οΰς και πάλιν δοκιμάζεται ό Χριστιανι
σμός, αντιλαμβάνεται πρώτον μέν την πρωταρχικήν σπουδαιότητα, ήν έχει 
διά την θρησκείαν τοΰ Χρίστου ή Εκκλησία, ως δ ιστορικός θεσμός εν ω 
ή «εν Χριστφ άποκάλυψι » καί ή 'Ιστορία συνεδέθησαν άναποσπάστως καί 
εΐς τό διηνεκές, δεύτερον δε καί την υπό Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου εξαι- 
ρωμένην αλήθειαν1 τής προφητικής περί τής Εκκλησίας ρήσεως τοΰ Κυρίου 
«καί πύλαι αδου ου κατισχΰσουσιν αυτής» (Ματθ. ιστ', 18). Ό δε μελετητής 
τής ιστορίας τοΰ Δυτικού πολιτισμού κατανοεί τήν μεγάλην αξίαν καί ΐσχύν 
τών αρχών τοΰ Ευαγγελίου καί τήν επί τών συνειδήσεων των τε μεγάλων 
πνευμάτων καί τών απλών ανθρώπων επιβολήν τοΰ εν τή ’Εκκλησία διαμορ- 
φωθέντος καί διαφυλασσομένου αντικειμενικού πνεύματος τοΰ Χριστιανι
σμού καί εκεί όπου ή Εκκλησία άπέβη θεσμός παντάπασι κοσμικός. Ή 
ευεργετική αΰτη ροπή τοΰ Χριστιανισμού επί τον πολιτισμόν τής Δύσεως 
άνατρέχουσα πρώτιστα ώς εΐς αρχίφωτον πηγήν εΐς τό ανυπέρβλητον πνευ
ματικόν καί ηθικόν ύψος τοΰ προσώπου καί τοΰ Ευαγγελίου τοΰ Θεανθρώ
που, ακτινοβολεί οΰχ ήττον καί τήν εντεύθεν εκπυρσευθεΐσαν πλουσίαν λάμ- 
ψιν τών μεγάλων προσωπικοτήτων τής Οικουμενικής Εκκλησίας, εν αΐς εξέ- 
χουσαν κατέχουσι θέσιν οι τιμώμενοι σήμερον Τρεις 'Ιεράρχαι. Ή αλήθεια 
περί τοΰ Θεοΰ-Πατρός καί τοΰ θελήματος Αυτού, ή άποκαλυφθεΐσα διά τοΰ 
Ευαγγελίου τής αγάπης καί ελευθερίας «εν Χριστφ Ίησοΰ», παρουσιάζει 
τούτο τό ΐδιάζον εν τή ιστορία, ότι σαγηνεύει μεγάλα πνεύματα καί καθι
στά αιχμαλώτους μεγάλας καρδίας, ώστε να πλησιάσωσι καί να μεταλάβωσι

καθόλου. Αί άπαρχαί ούχί τής επιστήμης, ήτις ώς άξίωσις ένεφανίσθη υπό τοΰ W. 
Koehler (Idee und Persönlichkeit in der Kirchengeschichte 1910 καί τοΰ K. Sell 
Preuss. Jahrb 1899 σ. 12). F·:Seeberg: Über Bewegungsgesetze der Welt=und 
Kirchengeschichte. 1924. M. Dibelius : Geschichte und übergeschichtliche Reli
gion in Christentum 1925), υπό τοΰ Sell, R. Seeberg καί Fr. Schlegel ανάγονται 
εις τόν ΙΙαΰλον καί Αυγουστίνον, οϊτινες διετύπωσαν σκέψεις άναγομένας εις τήν Φ. 
τής Ε. "Ιστορίας. Αυτή προϋποθέτουσα κυρίως δύο κλάδων τήν γνώσιν, ήτοι τής Γεν. 
Έκκλ. "Ιστορίας καί τής "Ιστορίας των Δογμάτων, ζητεί 1) να κατανόηση τήν εσω
τερικήν υφήν τής ιστορικής ταΰτης διαδικασίας όντολογικώς καί Ιστορικός, 2) να 
θεώρηση τάς μορφάς έμφανίσεως τοΰ Χριστιανισμού έν τή ιδιοτυπία τής ουσίας του 
καί έν τελεί 3) νά καθορίση τό περιεχόμενον τοΰ νοήματος τής "Ιστ. τοΰ Χριστιανι
σμού (ίδέ Ν. Λούβαρη: άρθρον: ό Χριστιανισμός, έν τή Μεγ. "Ελλ. Εγκυκλοπαίδεια 
τόμ. 24 σ. 713-8). Είναι κατά ταΰτα ή Φ. τής Έκκλ. "Ιστορίας Γνωσιολογία τής ου
σίας τής Γεν. Έκκλ. Ιστορίας. Διά νά δείξη τήν σπουδαιότητα αυτής ό W. Koeh
ler χρησιμοποιεί τό υπό τοΰ Β. Groce λεχθέν, ότι «όπως ή Φιλοσοφία χωρίς "Ιστο
ρίαν είναι άφηρημένη καί κενή, οΰτω καί ή "Ιστορία χωρίς Φιλοσοφίαν είναι τυφλή 
καί άλογος». "Η Φ. τής Εκκλησιαστική; "Ιστορίας είναι όρος ευρύτερος τοΰ όρου 
Θεολογία τής Έκκλ. "Ιστορίας καί διάφορος τής Θεολογίας τής "Ιστορίας.

1. Ίδέ έν Mg. 51. 78.



μερικώς τοΰ 'Αγίου, ως ενεφανίσθη εν τώ ιστορικφ Ίησοΰ. Αλλ οΰτοι οι 
μιμητά! Χρίστου μαρτυροϋσιν οποίαν αξίαν έχει αυτός ο συνδυασμός Εκ
κλησίας και άναγεννηθείσης «εν Χριστώ» προσωπικότητας, οστις αποτελεί 
την βάσιν τής νέας «εν Χριστφ» κοινωνίας, διότι ο Χριστιανισμός απεκα- 
λυψε την αξίαν τής ανθρώπινης προσωπικότητας Το δλον τ. ε. η Εκκλη-

1. Ή θεμελιώδης διδασκαλία τοΰ Χριστιανισμού περί τής άπειρου αξίας τής 
ανθρώπινης ψυχής (Ματθ. ιστ’. 26) αποτελεί την βάσιν τοΰ Χριστιανικού ανθρωπι
σμού ό όποιος βεβαίως θεμελιοΰται άπώτερον κατ’ αρχήν εις την διδασκαλίαν τής 
Π.Δ. (πρβλ. Β. Βέλλα : ό άνθρωπος κατά την Π.Δ,) περί τής «κατ’εικόνα κοι καθ’ 
όμοίωσιν» τοΰ Θεοΰ δημιουργίας τοΰ ανθρώπου. Οί πλεΐστοι των πάτερων διαστελ- 
λουσι το «κατ’ εικόνα» τοΰ «καθ’ όμοίωσιν», καθ’ άς εδημιουργηθη ο άνθρωπος 
καί τό μεν κατ’ εικόνα άνά/νωσιν εις τήν νοητικήν καί ηθικήν ψύσιν τοΰ ανθρώ
που, τ.έ. ώς τό νοερόν καί τό αυτεξούσιον, τήν δ’ όμοίωσιν εις τό τέλος, εις δ 
σπεύδει ό άνθρωπος, άναπτύσσων καί τελειών εαυτόν ηθικώς» (Χρ· Άνδρουστου : 
Δογματική σ. 141). Ό Μ. Βασίλειος όμως λέγει' «δυνάμει μέν (τό καθ’ ομοίωσιν) 
είναι αυτό τό κατ’ εικόνα, ενεργεί α δέ καί άντιποιηθήναι τής αρετής και πραξει 
κατορθώσαι τό καλόν καί ούτως έλθεΐν διά τής άριστης πολιτείας εις τό καθ ομοι- 
ωσιν τοΰ Θεοΰ» (περί κατασκ. τοΰ ανθρώπου κεφ. 21). Όθεν καθίσταται φανερόν, 
ότι ή διδασκαλία περί «θεώσεως» τών Πατέρων θεμελιοΰται επί τής 'Αγ. Γραφής. 
Ό άνθρωπος φέρων εν εαυτώ τόν θειον σπινθήρα είναι δυνατόν, μετά τήν συντέ- 
λεσιν τοΰ άπολυτρωτικοΰ έργου υπό τοΰ Κυρίου (Α’. Κορ. στ'. 2-4, Α. Πετρ α, 18 εξ.) 
νά πλησιάση τήν ’Αγιότητα, γινόμενος καί αυτός "Αγιος (Λευϊτ. κ, 7. ιθ, 2. ια, 45. 
Ήσ. λ. 19. Δευτ. ιδ 1). Ή συνειδητή τελείωσις τοΰ ανθρώπου (ή θέωσις τών Πάτε
ρων) δύναται νά συντελεσθή εν τή κοινωνία, διά τής ΰπερνικήσεως τών δυσχερε ών 
τών προερχόμενων εκ τοΰ φυσικού καί ηθικού κακού καί τής ορθής χρήσεως τής έλευ- 
θέρας αυτού βουλήσεως έπιζητούσης τήν θείαν χάριν. "Οθεν εις τήν θέσιν τής είκο- 
νος τοΰ σοφού ανθρώπου, ον ώς ιδεώδη τύπον ανθρώπου—καί τοιοΰτος ηδυνατο να 
καταστή οΰχί ό βάρβαρος ή ό δούλος άλλ’ ό ελεύθερος πολίτης τής Πολιτείας Πο- 
λεως—ή «μέν Π.Δ. έτοποθέτησε τήν εικόνα τοΰ Άγ. ανθρώπου», ή δέ Κ. Δ. «τής 
χριστιανικής προσωπικότητας » δι’ ήν «ό μονογενής Υιός τοΰ Θεοΰ άνθρωπος έγέ- 
νετο». "Ινα δέ κατά Χρυσόστομον εΐπωμεν «ό Δεσπότης μου έσφάγη, καί τό αΐμα αυ
τόν εξέχεεν υπέρ ανθρώπου' καταφρόνησαι έχω; καί ποιαν έχω συγγνώμη κάγώ; (Mg. 
48,1029 καί 54, 587). Ή «Καινή Διδαχή» διά «τόν καινόν άνθρωπον»—τόν διά τοΰ 
απολυτρωτικού έργου τοΰ Χριστού άναγεννηθέντα—τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ ή του 
Χριστού—αποτελεί τήν βάσιν τής νέας κοινωνίας τών ’Αγίων τής ’Εκκλησίας τοΰ 
Θεοΰ Πατρός τής ’Αγάπης. Ή άγάπη είναι ή νέα ζωοποιός δύναμις τής «’Εκκλη
σίας τοΰ Χριστού, εν ή τό ζήν εν Χριστφ σημαίνει, δόξαζειν τόν Θεόν «εν τφ 
πνεύματι καί έν τφ σώματι» (Α'. Κορ. στ. 20), όπερ έστί ναός τοΰ Άγ. Πνεύματος, 
εν τώ όποίφ προσφέρεται «ζώσα καί λογική καί αγία καί εύπρόσδεκτος εις Θεόν 
θυσία» (Ρωμ. ιβ. 1) καί λατρεία. Ό Χριστιανισμός κατά ταΰτα άπεκάλυψε τήν τε
λείαν μορφήν τοΰ ανθρώπου ώς προσωπικότητας, ώς συνδετικού κρίκου τοΰ φυσικού 
κόσμου καί τοΰ απολύτου πνεύματος. Ή ιδέα τής ανθρώπινης προσωπικότητα;:, ώς φο- 
ρέως καί υποκειμένου έν φ παρίσταται ό ηθικός νόμος καί πραγματοποιούνται άξίαι 
κατά Kant ενεφανίσθη έν τφ Χριστιανισμό) πλήρης. ’Εν τή Ιστορία τού Κόσμου 
αφετηρία μοναδική είναι ή προσωπικότης τοΰ Χριστού. Πρβλ. Bauch ένθ. άνωτ.



σία, ως «το σώμα Χρίστου» δεν εξαφανίζει, αλλ’ δλως τουναντίον προάγει το 
ατομον και δΓ αύτοΰ την ανθρωπότητα1 εν τφ Χριστιανική) ανθρωπισμό) της.

"Ομως το διαφέρον ημών σήμερον στρέφεται οΰχί προς τον γνωστόν 
Χριστιανικόν ανθρωπισμόν τών Πατέρων 2, αλλα εις την συμβολήν αυτών 
ως μεγάλων ηγετών εις την διαμόρφωσιν τής Καθολικής Εκκλησία τοϋ δ 
καί ε' α’ιώνος. Έλέχθη δε ου προ πολλοϋ χρόνου, δτι ή ροπή τών τριών 
Καππαδοκών (συνυπονουμένου εν τή δυάδι του Βασιλείου και Γρηγοριου 
Ναζιανζηνοΰ, καί τοΰ αδελφού του πρώτου Γρηγοριου τοϋ Νύσσης) επί την 
εσωτερικήν ένέλιξιν τής ’Εκκλησίας καί δη και επί την ιδιαιτέραν θεσιν 
τούτων έναντι τοΰ κοσμικού πολιτισμού δεν δυναται ευκόλως να υπερτιμη- 
θή» (Altaner, Patrologie 1950 σελ. 248). Τό τιθέμενον βαρυσήμαντον δι-

253 κ.άλ. Ε. Θεοδώρου : Χριστιανικός άνθρωπισμός 1951 σ. 81-103 ένθα βιλλιογρα- 
Ίδέ καί Κ. Βουρβέρη : Ai άνθρωπιστικαί ίδέαι τοϋ Βασ. τοΰ Μεγάλου. «’Ακτίνες» 
Ίαν. 1955, ένθα καί άλλαι μελέται.

1. Ό Β. δμιλών περί τοϋ Χριστιανισμού λέγει: Θεοϋ όμοίωσις κατά τό ενδε
χόμενον ανθρώπου φύσει. El άνεδέξω τό είναι χριστιανός επείχθητι γενέσθαι όμοιος 
Θεφ- ένδυσαί Χριστόν (Mig. 30,33β). Ό Ωριγένης [(Aligne 11, 7815) έξαίρων πολ- 
λαχοΰ τήν εξημερωτικήν δύναμιν τοΰ Χριστιανισμού «προφάσει τοΰ Λόγου» παρατη
ρεί : Δεικνύτωσαν ήμϊν Έλληνες τών κατειλεγμένων τινός βιωφελές, λαμπρόν, καί 
παρατεΐναν επί τάς ύστερον γενεάς, καί τηλικοΰτον έργον, ώς, έμποιεΐν πιθανότητα 
τφ περί αυτών μύθφ λέγοντι άπό θείας αυτόν γεγονέναι σποράς... Φαμέν οΰν, ότι 
τοΰ Ίησοΰ τό έργον ή πάσα έχει ανθρώπων Οικουμένη, ή παροικοΰσιν ai τοΰ Θεοΰ 
διά Ίησοΰ Έχκληοίαι τών μεταβαλόντων άπό μυρίων όσον κακών. Καί έτι γε τό 
όνομα τοϋ Ίησοΰ εκστάσεις μέν διάνοιας ανθρώπων άφίστησι, καί δαίμονας, ήδη δέ 
καί νόσους’ εμποιεί δέ θαυμασίαν τινά πραότητα καί καταβολήν τοΰ ήθους καί 
φιλανθρωπίαν και γνησιότητα καί ήμερότητα». Ό Ευσέβιος (Mg. 2 , 45 εξ.) λέγει: ό 
Χριστιανισμός, ούθ’ Ελληνισμός ών, σΰτε Ιουδαϊσμός, άλλά - τις καινή καί αληθής 
Θεοσοφία, έξ αυτής τής προσηγορίας τήν καινοτομίαν επαγομένη»- ό δέ Γρηγ. δ 
Νύσσης «Χριστιανισμός έστι τής θείας φύσεως μίμησις- ή τοΰ Χριστιανισμού επαγ
γελία έστί τό εις τήν άρχαίαν εύκληρίαν έπαναχθήναι τόν άνθρωπον» (Mg. 46, 244 
C. D.). Καί δ Ιωάννης δ Χρυσ. παρατηρεί- «Τοΰτο κανών Χριστιανισμού τοϋ τελ>ιό- 
τάτον, τοΰτο όρος ήκριβωμένος, αύτη ή κορυφή ή άνωτάτω, τό τά κοινή συμφέροντα 
ζητεϊν». (Mg. 61, 208). Ή Εκκλησία θά ή δυνατό νά χαρακτηρισθή ώς κοινωνία 
προσωπικοτήτων, συνδεομένων Ιον) διά τής υπό τοΰ Θεοΰ Πατρος δι’ Υιοΰ επιτευ
χθείσης Υιοθεσίας, ής έπακόλουθον είναι ή άδελφωσύνη, 2ον) δια τής ’Αγάπης εν 
«Χριστώ», τής μή γνωριζούσης πέρατα. Αί άρχαί τής ισότητας, αδελφότητος καί 
ελευθερίας άποτελοΰσι τήν βάσιν τοΰ χριστιανικού ανθρωπισμού. Περί δικαιωμάτων 
τοΰ ανθρώπου δύναται νά γίνη λόγος άπό τοΰ Χριστοΰ και τοΰ Παυλου (Γαλατας 
γ, 27-29). Έν τελεί δέον νά μνημονεύσωμεν τών λόγων τοΰ Μ. Βασιλείου, όστις πα
ρατηθεί ότι δ «άνθρωπος εΐ, μόνον τών ζώων θεόπλαστον»- και αλλαχοΰ «όταν μεν 
πρός τό ληφθέν άπίδης εικότως έρεΐς τί έστιν άνθρωπος- όταν δέ τόν πλά^αντα 
καί τήν τούτου αυτουργίαν κατανόησης, πάλιν μεταβαλών άποφήνη ένδιαθετως ότι 
Μέγα άνθρωπος» (Mg. 30, 40C).

2. Ίδέ Παρθ. Πολάκη : Ό ’Ανθρωπισμός τών Πατέρων (υπό έκδοσιν).



πλοΰν πρόβλημα δέν δύναται, ώς είκός, νά έξετασθή εις τα περιωρισμένα 
δρια τής σημερινής ομιλίας. Όθεν αναγκαίου αποβαίνει νά περιωρισθώμεν 
εις την κατά το δυνατόν σύντομον έ'κθεσιν σημείων τινών καίριων του πρώ
του μεγάλου μέρους, άφοΰ εξάρωμεν εκ προοιμίου δτι ή επί την κοινήν 
συνείδησιν τής Εκκλησίας και εν γένει τής Χριστιανοσύνης, καί δή καί έπι 
τον πνευματικόν κόσμον, επιβολή των προσωπικοτήτων καί τοΰ έργου τών 
δυο Καππαδοκών ‘Ιεραρχών και τοΰ Άντιοχέως Ίωάννου, ήδη από τών 
χρόνων, καθ’ ου? εζων ή αποτελεί κατ’ αρχήν άπόδειξιν τής υπέρ τό σύνη- 
θες μέτρον εισφοράς αυτών εις τήν μορφήν, τάς τάσεις καί τό πνεύμα τής 
’Αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας τών χρόνων τής πνευματικής ακμής αυτής, 
τ. έ. τοΰ χρυσσΰ αΐώνος τών εκκλησιαστικών καί ανθρωπιστικών γραμ
μάτων (325—451).

***

"Ινα λοιπόν εκτιμήσωμεν τήν περί ής ο λόγος εισφοράν τών Τριών 
‘Ιεραρχών, πρέπει πρώτον νά σημειώσωμεν όποια ήσαν τα θεμελιωδέστατα 
χαρακτηριστικά τής ουσίας τοΰ ’Αρχικού Χριστιανισμού καί οποίους κίνδυ
νους διέτρεχον ταΰτα μέχρι τών χρόνων τών Τριών Οικουμενικών Διδασκά
λων, εΐτα δε νά ρίψωμεν εν ταχύ βλέμμα επί τήν δράσιν εκείνων από τής νέας 
σκοπιάς, άφ’ ής θεωροΰμεν τον βίον αυτών, οίτινες κατά τήν συνείδησιν 
ιδία, τοΰ Έλληνικοΰ κόσμου επέθεσαν ανεξάλειπτου τήν προσωπικήν αυτών 
σφραγίδα διά τής ίσχυράς, γονίμου καί μεθοδικής των σκέψεως καί εργα
σίας, ούχί’μόνον επί τών δεσμών’Εκκλησίας καί ανθρωπιστικών γραμμάτων, 
δι’ ών επετέλεσαν έργου αιώνιον, αλλά καί επί τής μορφής καί τών τάσεων 
τοΰ Χριστιανισμοΰ, ώς αντικειμενικοΰ πνεύματος, διαφυλασσομένου μέν υπό 
τής ’Εκκλησίας, διαφωτιζομένου δε υπό τής ’Ορθοδόξου Θεολογίας. "Οθεν τό 
υπό έξέτασιν θέμα άναγκαίως περιλαμβάνει δύο μέρη' καί έν μέν τφ πρώτφ 
εξετάζεται ή διαμόρφωσις τής Καθολικής Εκκλησίας μέχρι τών αρχών τοΰ 
δ' αίώνος, εν δέ τφ δευτέρφ ή συμβολή τών Τριών ‘Ιεραρχών εις τήν δια- 
μόρφωσιν αυτής μέχρι τών αρχών τοΰ ε αίώνος.

Α'

Φιλόμουσοι εορτασταί,
‘Ο Χριστιανισμός, ώς εκηρύχθη υπό τοΰ Κυρίου τοΰ ζήσαντος κατά 

τούς χρόνους τής «ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ηγεμονεύοντας Ποντίου 
Πιλάτου τής Ίουδαίας» 1 2, κατά τούς χαρακτηριστικούς λόγους τοΰ πρώτου

1. Π. Μπρατσιώτου : Ή διά μέσου των αιώνων επιβίωσις των 3 Ιεραρχών.
2. Κεφ. γ, 1-5. «Έν έτει δέ πεντεκαιδεκάτφ τής ηγεμονίας Τιβερίου Καίσα

ρος, ηγεμονεύοντας Ποντίου Πιλάτου τής Ίουδαίας, καί τετραρχοϋντος τής Γαλι
λαίος Ήρώδου, Φιλίππου δέ του άδελφοϋ αύτοϋ τετραρχοϋντος τής Ίτουραίας καί



ιστορικού τής Εκκλησίας ιατρού Λουκά (τού εκ των αποστόλων τής Ελ
λάδος) παρουσιάζεται ως ή εκπλήρωσις τής υπό τού Θεού επαγγελθείσης καί 
εν τή Π· Δ. υπεσχημένης νέας «βασιλείας τού Θεού» \ Ταύτης φορεύς καί 
εισηγητής εις τον κόσμον είναι δ Χριστός, ως θειον άμα καί ανθρώπινον 
πρόσωπον, δμοιον τού οποίου δέν έγνοορισεν ή ιστορία, δι’ 8 καί άπέβη 
κατά την Ευαγγελικήν πρόρρησιν όντως «σημεΐον αντιλεγόμενον». Ή θεία 
ενανθρώπησις: ιδού τό σημεΐον τ') κεντρικόν τής αντιλογίας καί τής πάλης 
τού ανθρωπίνου πνεύματος προς εαυτό (κατά τούς αιώνας β', γ', δ', ε' ς' 
καί ζ') εν τή προσπάθεια του να γνωρίση τίς ήτο δ ’Ιησούς δ από Ναζα
ρέτ, δ Υιός τού ανθρώπου2. Ό Παύλος πολλαχοΰ ώμίλησε περί τού τής 
εύσεβείας μυστηρίου. Λέγων δε εν τή Α' προς Τιμόθεον επιστολή του 
(γ,15 κ.έ.) «ταύτά σοι γράφω.,.ΐνα ειδής πώς δει εν οΐκφ Θεού άναστρέφε- 
σθαι» προσθέτει καί τα εξής αξιοσημείωτα: «ήτις εστίν ’Εκκλησία Θεού 
ζώντος, στύλος καί έδραίωμα τής αλήθειας. Καί δμολογουμένως μέγα έστί 
τό τής εύσεβείας μυστήριον.

Θεός εφανερώθη εν σαρκί, 
εδικαιώθη εν ΙΙνεύματι 
ώφθη άγγέλοις, 
έκηρύχθη εν έ'θνεσιν, 
επιστεύθη εν κόσμφ, 
άνελήφθη εν δόξη.

Τό δε Πνεύμα ρητώς λέγει, ότι εν τοΐς ύστέροις καιροΐς άποστήσονταί 
τινες τής πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις». Άλλ’ ή εν τφ πληρώ - 
μάτι τού χρόνου εμφάνισις τής εν «Χριστώ άποκαλύψεως» τής βασιλείας 
τού Θεού, εν ή επιτυγχάνεται δι’ ’Ιησού Χριστού, τού σταυρωθέντος καί 
άναστάντος, ή λύτρωσις καί ή δημιουργία τής νέας κοινωνίας τού αύτοαπο-

Τριχωνίτιδος χώρας, καί Λυσανίου τής Άβιληνής τετραρχοΰντος, έπί άρχιερέως 
"Αννα καί Καϊαφά, έγενε'ο ρήμα Θεοΰ επί Ίωάννην τόν Ζαχαρίου Υιόν έν έρήμφ» 
,.. 21 «καί Ίησοϋ βαπτισθέντος». Ό Λουκάς ύτήρξεν έκ των ’Αποστόλων τής Ελλά
δος" ϊδε Πράξ. κεφ. ιστ, 11 έξ.

1. Ή βασιλεία τών ουρανών ή του Θεοΰ... Μάρκ. α' 15. δ" 11, 26, 30. θ' 1,47.
Γ 14-15. ιβ' 34. ιδ' 25. ιε' 43. Ματθ. γ' 2. ε' 3 καί 10-20. η' 11, ια' 12. ιγ' 11, 24, 
31. 52. ig·' 19. ιθ' 12. κγ' 13.— Λουκ. δ' 43. Ç' 20 ζ' 28, θ' 2, 11, 60, 62. ιγ' 28-29. 
ιδ 15. ιζ' 20-21. ιη' 29. ιθ' 11. κβ' 16. Ιωάν, γ' 3. Πράξ. α' 3. ιθ' 8. κη' 23. Ρωμ. 
ιδ' 17. Α' Κορινθ. δ' 20. ς' 9. Κολ. δ' 1'. Α' Τιμ. β'12. Β'Τιμ. α" 5. Ματθ. ς'10.— 
Λουκ. ια' 2, 33. ιγ' 43. κς’ 29. Έν τή Κ. Δ. όμως γίνεται λόγος καί περί τής βασι
λείας ταΰ Χρίστου. Ματθ. ιγ' 41. Λουκ. κγ' 42. 'Ιωάν, ιη' 36 κ.ά. "Ιδε Β. Ίωαννί-
δου; έν Θρησ., Χριστ. Έγκυκλ. άρθρον Β.Θ. καί προ πάντων: Theologisches Wör
terbuch zum N. Testament. Knopf: Einführung zum IST. T. 1934 (Weinei καί 
Lietzmann) σ. 256 - 64. Ίδέ καί νεωτέραν εκδοσιν 1949.

2. Περί τής έννοιας ό Υιός του ανθρώπου ίδέ Knopf ένθ’ άνωτ. σ. 279.



καλυφθέντος Θεοΰ Πατρός μετά του ανθρώπου, παρουσιάζεται ήμΐν ή συν 
άντησις ανθρώπου καί άποκαλΰψεως, ιστορίας καί αιωνιότητας καί ή ενότης 
του πεπερασμένου καί του απείρου άρχομένη εν Χριστώ καί συνεχιζόμενη 
εν τη Έκκλησίρ *. Άλλ’ αυτής τής ιστορικής συναντήσεως ουσιώδη στοι
χεία, διασωθεντα εν τή ίστορικώς καί φιλολογικός καλώς τεθελιωμένη Κ. 
Δ. , είναι ου μονον Αυτός ο Χρίστος αλλα και ή περί πνευματικού Θεοΰ 
πατρός διδασκαλία Του. Ταυ της ή κλασσική ε'κφρασις περιέχεται εις την 
ρήσιν Αυτού: «πνεύμα ό Θεός και τούς προσκυνούντας αυτόν εν πνεΰματι 
καί αληθείς* δει προσκυνεΐν» (Ίω. δ, 24). ’Αλλά προς την ούτως εμφανιζο- 
μενην πνευματικωτατην τών θρησκειών οδηγείται 6 άνθρωπος μόνον διά 
τού Ιησού, εν τφ δποίφ ενεφανίσθη ούχί μόνον ή περί Θεοΰ καί τού θε
λήματος Αυτού αλήθεια, αλλά καί ή σφζουσα διά τής επί τού Σταυρού τής 
θυσίας Αυτού αγάπη. Αύτη εμφανίζεται εν τή ιστορική αποκαλΰψει, δΤ 
’Ιησού Χριστού, ως δ ύπατος νόμος τής δημιουργίας, αρα καί δ έσχατος 
σκοπός τού πολιτισμού, όπως όρθώς παρετήρησέ ποτέ εις τάς παραδόσεις 
του περί τής φιλοσοφίας τού πολιτισμού δ Ε. Sprangen Ή δδός όμως 
προς Εκείνον, Οστις μόνος εν τή ιστορία τών Θρησκειών ετόλμησε να 
ειπη «τις ελεγχει με περί αμαρτίας» ( Ιω. η, 46), παρίσταται υπό τού 
’Ιδιου διά τών λέξεων" «Έγώ ειμι ή οδός καί ή αλήθεια καί ή ζωή»
( Ιω. ιδ, 6). Και τα τρία όμως ταΰτα χαρακτηριστικά άποτελοΰσι πλέον 
εν τή εν «Χριστφ αποκαλΰψει» ουσιαστικός κατηγορίας τής Ιστορίας, 
επειδή δ Χριστός παρουσιάζεται εις τό πλήρωμα ως ή οδός καί ή αλή
θεια τής Ιστορίας καί ή βίωσις αυτής. ’Όθεν δικαίως εθεωρήθη, δτι 
δ Χριστός αποτελεί αυτήν τήν ουσίαν τού Χριστιανισμού3, ή δε εν 1 2 3

1. Μ. Σιώτη: Ιστορία καί Άποκάλυψις : Έν Επιστημονική Έπετηρίδι τής 
Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόμ. Α' ’Εν Θεσσαλονίκη 1954.

2. Ίδε Β. ’Αντωνιάδου : Εισαγωγή εις τήν Κ. Διαθήκην. Έν Άθήναις 1930. 
Άτυχώς δέν υπάρχει ελληνιστί εισαγωγή εις τήν Κ. Δ. άνταποκριτομένη εις τάς συγ
χρόνους απαιτήσεις τής Επιστήμης, καίτοι τό μάθημα τοΰτο εσχεν μετά τάν Ν. Δα- 
μαλάν (1842-1892), έκδόσαντα Εισαγωγήν εις τήν Κ. Δ. (τφ 1876) δύο είσέτι καθη 
γητάς τόν Έμμ. Ζολώταν (1892-1919) καί τον Ν. Λούβαρην (1924-1955). Έκ τών 
ξένων μνημονεύω τής ανωτέρω του Knopf. Πρβλ. καί Η. Kietzmann : Τα παπύα- 
ρινα ευρήματα καί ή Κ.Δ. 'Ομιλία γενομέιη έν τφ Π)μίφ ’Αθηνών υπό τοΰ εΐρημέ- 
νυο καθηγητοΰ τής Γεν. Έκζλ. Ιστορίας τοΰ έν Βερολίνφ Πανεπιστημίου, έπεξεργασί 
καί επίτομος μετάφρασις Γερ. I. Κονιδάρη : «Εκκλησία», 1936, σ. 145.

3. Γρηγ. Παπαμιχαήλ : Ή ουσία τοΰ Χριστιανισμού : Έν Άθήναις 1937. Ίδέ καί 
Α. ν. Harnack. Das Wesen des Christentums. Neue Auflage zum 50 Jahres
tag des ersten Erscheinen mit einem Geleiwort von Rud. Bultmann. Stutt
gart. 19o0. Πρβλ. και P. Wendland: Die hellenistisch - römische Kultur. Die ur- 
christ. Literaturformen : ώς παράρτημα τοΰ Handbuch zum Ν. T. τοΰ H. Lietz- 
mann, Tübingen 1912, σελ. 229. «Ή ευσέβεια, ήν έδίδαξεν ό ’Ιησούς καί εζησε 
προηγουμένως, σημαίνει μεγίστην άπλοποίησιν καί βαθυτάτην έσωτερίκευσιν τής



Αύτφ Ιστορική άποκάλυψις ή μόνη δδός προς τον προσωπικόν Θεόν Πατέρα ι.
Έν τή ιστορία όμως τοϋ αρχικού Χριστιανισμοί', τής «καινής κτί

σεως» διά τον «καινόν άνθρωπον»2, παρουσιάζεται από των πρώτων ήμε
ρων τής δράσεως Ιησού τοϋ από Ναζαρέτ σειρά γεγονότων, μή άξιολογη- 
■θέντων εΐσέτι ύφ’ ημών, ατενώς συνυφασμένων προς τό πρόσωπον, τον βίον 
τό κήρυγμα τάς πράξεις καί την δρασιν Αΰτοΰ. Πρόκειται περί τών γεγο
νότων, εξ ών προκύπτει ότι ο ιστορικός Θεάνθρωπος δεν υπήρξε μόνον ό 
εισηγητής «νέας ζωής» (τούτο είναι τό προέχον εν τφ περί βασιλείας τοϋ 
Θεού κηρΰγματι), ουδέ ό άποκαλΰψας' τήν μόνην αλήθειαν περί Θεού, ως 
δημιουργού, συντηρητοΰ, προνοητοΰ τοϋ Κόσμου καί οδηγού τής ιστορίας 
του, περί δημιουργίας, πτώσεως τοϋ κόσμου καί τοϋ ανθρώπου, περί ηθικού 
νόμου τής αγάπης καί τής μοναδικής εν Χριστώ απολυτρώσεως, άλλα καί ό 
ιδρυτής τού θεσμού εκείνου, όστις θά ήτο δυνατόν νά διαφύλαξη τήν πολύ
τιμον ταύτην παρακαταθήκην τής αλήθειας καί τα συνέχιση τό έργον Του3.

θρησκείας. Ή γνησία ουσία τής θρησκείας αντλείται εκ τοϋ αμέσου βιώματος στε- 
νωτέρας κοινωνίας μετά τοϋ Θεοΰ καί έν άντιθέσει πρός τήν φαρισαϊκήν ευσέβειαν, 
αναπτύσσονται δέ διά τής φωτιζούσης σαφήνειας έκείναι αί άπλαΐ προτάσεις, αϊτινες 
φαίνονται νά ακτινοβολούν, τοΰιο είναι αυτονόητον καί φυσικόν, από τήν αρμονικήν 
προσωπικότητα. Ή ευσέβεια είναι ή φυσική σχέσις τής μετά παιδικής εμπιστοσύνης 
παραδεδομένης τφ Θεφ της ψυχής, ίέν είναι επαγγελματική επιστήμη, ήτις δύναται 
νά διδαχθή άπό τούς αντιπροσώπους τής συντεχνίας. Ή αγάπη πρός τόν πλησίον 
είναι στενώτατα συνδεδεμένη πρός τήν αγάπην τοϋ Θεοΰ. Εις άμφοτέρας είναι δεδο- 
μένον τό σύνολον τοϋ Νόμου. Ή Θρησκεία δέν είναι πλέον ιδιαίτερον πεδίον, δπερ 
κεΐται παραπλεύρως πρός τά άλλα, είναι ή ψυχή, ή οποία θέλει νά διαπεράση καί 
νά πληρώση άνακαινίζουσα τήν δλην ζωήν καί πράξιν τοϋ ανθρώπου. Ό Ίησοΰς 
εψθασε μέχρι τέλους τήν ήθικοποίησιν τής Θρησκείας καί εξησφάλισε τήν ηθικό
τητα είς ολόκληρον τήν περιοχήν τών θρησκευτικών δυνάμεων άναβλαστήσεως» 
(Jülichei-^διεπρεπής ερμ. Κ. Διαθήκης). Αί Ιδιάζουσαι θρησκευτικά) πράξεις (σ. γρ. 
εννοεί τήν άξιομισθίαν τών έργων) καί τά Ιδιαίτερα έργα τής εύσεβείας ώς κύκλος 
υψηλότερων καί υπέρ τά κατώτερα εξαιρωμένων καθηκόντων, ατινα αποδέχεται τις 
ώς αύθεντικώς δεδομένα, καί τά όποια μόνον μετά υπερφυσικής καταβολής δυνά
μεων δύναται νά έκπληρώση, χάνουν τήν αξίαν των», (Σ. γρ. Ή άποψις ορθόδοξος 
είναι, ότι τά αγαθά έργα είσίν αναπόφευκτοι καρποί τής άληθοΰς πίστεως καί 
«μαρτύριαν τής ύπάρξεως αυτής καί τής ζωτικής της δυνάμεως». Πρβλ. Χρ. Άν- 
δρούτσου, Δογματική, σ. 247 καί Γ. Κονιδάρη : Μαθ. Έκκλ. Ιστορία Α. 1954, σ. 376). 
Ή ευσέβεια άπηλλαγμένη άπό τό άποπνυκτικόν βάρος ιουδαϊκών παραδόσεων και εθνι
κών προλήψεων, επανάγει τά γνησιώτατα καί έσώτα α ελατήρια εκθέτει είς τήν 
άπλουστάτην καί καθαρόν μορφήν τιϋν... ’Αναλαμβάνονται έννοιαι μόνον άλλα απο
κτούν βάθος καί πνευματικότητα. Τό βασίλειον τοϋ Θεοΰ περιλαμβάνει πλέον την 
ανθρωπότητα. Τό παν είναι ή σωτηρία τής ψυχής (νέον).

1. Harnack, ένθα άνωτ.
2. Β. Κοριν. ε, 17. Πρβλ. καί Γάλ. στ. 15. Έφεσ. β, 15. καί δ, 24
3. Ή πρόθεσις τής συνεχίσεως τοϋ έργου φαίνεται τοΰτο μεν εν τή κλησει 

τών μαθητών «οΰς έκάλεσε ϊνα καταστήση άλιεΐς ανθρώπων», τοΰτο δέ καί τάς πα-



Τό ύψος το ηθικόν καί τό βάθος των αληθειών «τής εν Χριστώ» ιστορικής 
άποκαλΰψεως έδει οΰχί απλώς νά διατηρηθώσιν αλώβητα, αλλά καί νά 
καταστώσι, διά τής ελευθερας εργασίας καί συγκαταθέσεως τοϋ όλου ανθρώ
που, κτήμα καί βίωμα καί προ πάντων πράξις. "Ομως ή διατήρησις τής κα
θαρότητας τής πίστεως καί ή δρθότης τής πράξεως παρά τοΐς άνθρώποις 
άπαιτοΰσιν αυθεντίαν καί πνευματικήν καλλιέργειαν προς διαφΰλαξιν εσω
τερικής αγνότητας καί καθοδήγησιν τής γονιμότητας προς διάκρισιν τοϋ 
ουσιώδους από τοϋ επουσιώδους εν τή Θρησκεία καί ηθικά υποδείγματα, 
εφ’ ών καί μόνον θεμελιοϋται ή ασφαλής συνέχεια.

Έν τφ Χριστιανισμό) δε πράγματι ή αυθεντία συνεδΰασε πνευματικήν, 
ψυχικήν καί ηθικήν καλλιέργειαν μετά βαθείας συνειδήσεως τής ευθύνης 
έναντι τοϋ Χριστού διά την εκπλήρωσιν τοϋ έργου τής «επισκοπής καί απο
στολής» ι, δπερ κατ’ αρχήν απετέθη εις χειρας τών 12 ή οίτινες απετελεσαν 
τήν πρώτην ορατήν Εκκλησίαν. Εις τούτους προσετέθη βραδύτερου ο από
στολος Παύλος. Εντεύθεν άντιλαμβανόμεθα τήν σπουδαιότητα ενός χαρα
κτηριστικού γεγονότος, καθ’ δ ’Ιησούς δεν εκήρυξεν απλώς μετά προσω
πικής αυθεντίας3 τήν εγκαθίδρυσιν τής βασιλείας τού Θεού, αλλά και προ- 
έβη από τών πρώτων ημερών τού κηρύγματος Του εις τήν βαρυσήμαντου 
πράξιν—αληθώς νέαν δημιουργίαν εν τή ιστορία (Α' Πέτρ. (3, 9-ΙΟ)4- , τήν 
ΐδρυσιν τής Εκκλησίας, εχούσης ως αποστολήν τήν καθολικήν σωτηρίαν 5. 
Σειρά ολόκληρος λόγων καί πράξεων τοϋ ’Ιησού άπο τής ώρας εκείνης τής

ραβολάς κ ά συμβουλάς καί ακόμη εν τφ Μυστικφ Δειπνφ. Οτι οι μαθηται ορθώς 
άντελήφθη-ταν τήν αποστολήν τιον προκύπτει εκ των πρωπον ενεργειών των εν ίεροσο- 
λύμοις, περί ών ίδέ Πράξεις Λουκά. Άλλα θά παραστή ανάγκη νά έπανέλθω εις τήν 
εξέτασιν αυτοί) του ζητήματος. Σπουδαΐον είναι το μελετημα τοϋ Kattenbusch : Der 
Quellort der Kirchenidee εν τφ τόμφ πρός τιμήν τής 70αετηρίδος τοϋ A. von Har
nack, Tübingen 1921. Τό έργον τοϋ Χριστοϋ παρίσταται ώς «διδαχή Καινή κατ’ 
εξουσίαν»· Μάρκ. α 22, 27. Ματ», ζ 29. θ. 6. Ό Ιησούς δίδει εξουσίαν Ματ», ι, 1. 
κ.α. Ίδέ νΰν ν. Campenhausen: Kirchliches Amt κλπ. Tübingen 1953. Άλλα περί 
τούτου εις τήν περί πολιτεύματος πραγματείαν μου θά γίνη εύρυς λόγος.

1. Πράξεις α, 20 «τήν επισκοπήν αΰτοΰ (εννοείται τοϋ ’Ιούδα) λαβέτω έ'τερος». 
Προκειμένη? τής εκλογής τοϋ Ματθίου εις τήν θέσιν τοϋ ’Ιούδα οί μαθηταί έθεσαν 
κλήρον καί προσαυξάμενοι εΐπον" σύ Κύριε καρδιογνωστα πάντων άνάδειξον δν έξε- 
λέξο) έκ τούτων των δύο ένα λα βει ν τόν τόπον τής διακονίας ταντης και αποστολής, 
άψ’ ής παρέβη ό ’Ιούδας πορευθήναι εις τόν τόπον τόν ίδιον, καί εδωκαν κλήρους 
αύτοΐς, καί επεσεν ό κλήρος επί Ματθίαν καί συγκατεψηφίσΰη μετά των ένδεκα» 
(κεφ. α, 25-26. Πρβλ. καί στ. 17).

2. Πράξ. α'. β, 1-5, 14-47' Οί 12 διευθύνουν αύθεντικως καί ώς μάρτυρες τής 
Άναστάσεως (γ. 16-στ, 2)3, 6. θ. 15 και 27. ια, 1. ιε. 6 και 23. κ.α.

3. Knopf, έ'νθ. άνωτ. σ. 273-286 ένθα μνεία πάντων των χωρίων.
4. Σιώτου ένθ. άνωτ.
5. Έφεσ. ε, 23-32.



προσκλήσεως των 12 *, ΐνα καταστήση αυτούς «άλιεΐς ανθρώπων», μέχρι 
τής τελευταίας διαθήκης5, ήν σαφώς διασφζουσιν οι Εύαγγελισταί, καί προ 
πάντων ό Παύλος, παρ’ φ εΰρίσκομεν την άρχαιοτάτην μαρτυρίαν περί του 
Μυστικού Δείπνου, μετά τής εντολής «τούτο ποιείτε εις την εμήν άνάμνη- 
σιν»3, μαρτυρούσιν δτι ό ενανθρωπήσας δεν εγένετο απλώς θεμελιωτής 
θρησκείας απολυτρωτικής κατά την φύσιν αυτής απολύτου, πνευματικούς 
καί ηθικώς, άλλα και τής Εκκλησίας, ώς μυστικού σώματός Του 4 κατά την 
φύσιν καί την πρόθεσιν αυτού ιδρύματος πνευματικού καί οικουμενικού, 
αποστολήν έχοντας τήν καθολικήν σωτηρίαν5. Επειδή δε ή Χριστιανική 
θρησκεία εμφανίζεται ώς κατ’ εξοχήν ατομική6, ήτοι προσιτή εις πάντα

1. Ματθ. δ. 18/19. Μαρκ. α', 16/7 Λουκ. ε, 2.
2. Μαρκ. ιδ', 12—32. Ματθ. κστ' 17 έξ. Λουκ. κβ', 7—18.
3. Α' Κορινθ. ια' 23—25. Kattenbusch έ'νθ. άνωτ.
4. Κολ. α' 24 καί 18καί γ', 15. Έφεσ. α', 23. ε', 23—30.
5. Έφ. ε', 21-5. ’Ιωάν, ια', 50. ιη' 14. Τίτ. β', 91.
6. Ό ατομικός χαρακτήρ θεμελιοΰται κατ’ αρχήν επί τής ’ιδέας τής απείρου 

αξίας τής ανθρώπινης ψυχής (Ματθ. ιστ' 26. Μάρκ. η, 36, 37. Λουκ. θ' 25 πρβλ. 
Ίωάν. ιστ' 31) τής προσωπικής ευθύνης διά τήν αμαρτίαν καί τής συγγνώμης (βά 
πτισμα, εξομολόγησα; (Πραξ. β' 38). Ή Βασιλεία του Θεοΰ άτοτείνεται προς τον άν
θρωπον (Ίωάν. α', 9) καί ζητεί τήν εσωτερικήν άναγέννησιν αύτοΰ (Ρωμ. ζ' 22 Β' 
Κορ. δ', 16. Λ' Κορινθ. ια', 28. Ίω. γ, 5. δ' 15, Πράξ. ια', 16 Ρωμ. ζ', 22) καί 
τήν δικαίωσιν (Ρωμ. γ'28 πρβλ. ’Ιακώβου β'21. Ρωμ. στ', 6 Έφεσ. δ' 22). Ή κατή- 
χησις εις τήν βασιλείαν του Θεοΰ άπετείνετο πράς έ'να έκαστον χωριστά, διότι έπε- 
δίωκε τήν μεταβολήν αύτοΰ. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα παρέχει ή προς Φιλήμονα 
επιστολή τοΰ Άπ. Παυλου. Έν αυτή ζητών άπό τον Φ. («διά τόν άγάπην παρακα
λιών») νά δεχθή τόν δοΰλον του Όνήσιμον, γενόμενον χριστιανόν, λέγει τα εξής «Πα
ρακαλώ σε περί τοΰ εμοϋ τέκνου, ον έγέννησα εν τοΐς δεσμοΐς, Όνήσιμον, τόν ποτέ 
σοι άχρηστον νυνί δέ καί σοί καί έμοί ευχρηστον, 8ν άνέπεμψά σοι, αυτόν, τοΰτ’ 
εστιν τα εμα σπλάγχνα' ον εγω έβουλόμην πρός έμαυτόν κατέχειν, ΐνα υπέρ σοΰ μοι 
δισκονή εν τοΐς δεσμοΐς τοΰ Ευαγγελίου, χωρίς δε της σής γνώμης ονδ'εν ή&έληαα 
ποιήσαι, ΐνα μή ώς κατ’ ανάγκην τό αγαθόν σου ή άλλα κατά εκούσιον... οΰκέτι ώς 
δοΰλον, αλλά ΰπ'ερ δοΰλον, αδελφόν αγαπητόν μάλιστα εμο’ι, πόσφ δέ μάλλον σοί καί 
εν σαρκί καί έν Κυρίψ. εί ούν μέ Εχεις κοινωνόν, προσλαβοΰ αυτόν ώς έμέ. εί δέ τι 
ήδίκησέν σε ή οφείλει, τούτο έμοί έλλογα» (8-20). Ό Χριστιανισμός ώς ή κατ’ 
έξοχήν θρησκεία τής εσωτερικότητας (Μάρκ. ζ' 14-23. Ματθ. ιε' 15-20) αποτείνεται 
πρός πάντα άνθρωπον, δι* 8 καί ή κατήχησις, ώς καί ή ομολογία, ή το κατ’ έξοχήν 
ατομική, έπεζήτει δέ τήν προσωπικήν αποδοχήν τής νέας «έν Χριστφ» ζωής καί πί- 
στεως. ’Επειδή δέ ό Χριστός είσηγήθη νέον τρόπον τοΰ βίου καί διά τοΰ σταυρικού 
θανατου επέφερε τήν καταλλαγήν Θεοΰ καί ανθρώπου, «8ς (ό Χριστός) έστιν αρχή 
πρωτότοκος εκ τών νεκρών, ΐνα γένηται έν πάσιν αυτός πρωτεύων, δτι έν αύτφ εύ- 
δόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσαι καί δι’ αύτοΰ άποκαταλλάξαι τά πάντα εις 
αΰτον, ειρηνοποιήσας διά τοΰ αίματος τοΰ σταυρού αύτοΰ, δι’ αύτοΰ είτε τά επί 
γής...», Κολ. α' 15-23. Πρβλ. Λ' Κορ. α, 13. Γαλάτας γ 3, 1. ε' 24. ς' 14. Έφεσ. β'16. 
Φιλ. β'8. Ίωάν. γ' 16) διά τοΰτο τότε κήρυγμα Αύτοΰ καί ή’Εκκλησία, ή συνεχίζουσα



άνθρωπον επιθυμούντα νά γνωρίση διά τής πίστεως τον Θεόν εν Χριστφ 
καί ν’ άναγεννηθή εν Αύτφ, διά τούτο είναι καί καθολική. Ό καθολικός 
δε καί κοινωνικό; χαρακτήρ τής Χριστιανικής θρησκείας ενισχύεται διά δυο 
σταθερών παραγόντων, τής εντολής τής ανιδιοτελούς αγάπης καί τής ιδέας 
τής ενότητας τής Καθολικής Εκκλησίας. Εντεύθεν ή επιφάνεια τού Κυ
ρίου, τό κήρυγμα περί τής βασιλείας τού Θεού Πατρος δι’ Υιού, τού ’Ιη
σού Χριστού, ως τό πλήρωμα τής άποκαλύψεως, καί ή ιστορική πράξις τής 
ίδρΰσεω; τής ’Εκκλησίας είναι γεγονότα άλληλένδετα, άντσποκρινόμενα εις 
την εσωτερικήν ανάγκην επιβιώσεως τής τελείας εν «Χριστφ άποκαλύψεως» 
τού Θεού. Είναι δε διά τον ορθόδοξον ιστορικόν, τον έ'χοντα τήν συνείδησιν, 
τί σημαίνει ’Εκκλησία καί παράδοσις καί ενότης τής εν Χριστφ άποκαλύ
ψεως καί τής ’Εκκλησίας (τό ελληνικόν γλωσσικόν αίσθημα ύποβοηθεΐ 
άναμφιβόλως εις τήν καθαρωτέραν κατανόησιν των κειμένων) εξόχως χαρα
κτηριστικά καί τα γεγονότα των Πράξεων, τά άναφερόμενα εις τον πρό τής 
Πεντηκοστής χρόνον" πρόκειται κυρίως περί τής εκλογής τού Ματθίου, κλη- 
ρωθέντος «λαβεΐν τόν τόπον τής διακονίας ταύτης καί αποστολής άφ’ ής 
παρέβη’Ιούδας» εν τή επισκοπή τής «’Εκκλησίας» τού Θεού. Ή ούτως όλο- 
κληρωθεΐσα εν δυνάμει ’Εκκλησία κατέστη κατά τήν ημέραν τής Πεντηκο
στής, διά τής ένάρξεως τής ιεραποστολής, πραγματικότης ιστορική καί δρώσα, 
ή δέ «εν Χριστφ» θεία Άποζάλυψις περιεβλήθη τόν εξωτερικόν εκείνον θώ
ρακα τής αυθεντίας των 12, ως μαθητών καί «μαρτύρων τής Άναστάσεως» 
Αυτού πρός τόν λαόν (Πραξ. α 22. β 32).

Άλλ’ δ πανανθρώπινος χαρακτήρ τής Θρησκείας καί Εκκλησίας τού 
Χριστού, μή κατανοηθείς αμέσως παρ’ όλων, εγένετο φανερός εις τούς 
οΐονεί προπαρεσκευασμένους πρός τούτο υπό τού πνεύματος τού Οικουμενι
κού Ελληνισμού, Ελληνιστής ’Ιουδαίους, εξ ών Στέφανος δ Πρωτομάρτυς 
ήγήθη εν Ίεροσολύμοις κατά τάς πρώτας κρίσιμους ημέρας τής ’Εκκλησίας 
εν τή άποστολική δράσει καί τώ μαρτυρίφ. Μία δέ σειρά γεγονότων, άτινα 
ήκολούθησαν τόν διωγμόν τού Στεφάνου συνέβαλεν ώστε νά διαδοθή δ Χρι
στιανισμός καί εις καθαρούς "Ελληνας εν ’Αντιόχεια" ούτω δ’ εν Παλαιστί-

τό έργον Λύτου, φέρουσι οικουμενικόν καθολικόν χαρακτήρα. Ό οικουμενικός χαρα
κτήρ δεν συνάγεται μόνον έκ τών λόγων του Κυρίου, οϊτινες αποτείνονται πρός πάντα 
άνθρωπον, ανεξαρτήτως φυλής ή κοι.ν. τάξεως (κλασ. διατύπωσις παρά Παΰλφ διά 
♦του ούκ ενι ’Ιουδαίος κλπ. Γαλ. γ 27-29), άλλα καί έκ τής έννοιας τοΰ πλησίον 
(Ματθ. ε' ς' 37. καί Ίωάννου), ως καί τής αγάπης, έξ ής προκύπτει ό κοινωνικός χαρα- 
κτήρίτοϋ Χριστιανισμού, έν φ τά μέλη τής’Εκκλησίας γνωρίζουσιν έαυτά ως αδελφούς. 
Ό οικουμενικός χαρακτήρ τής ’Εκκλησίας έχει ώς προανάκρουσμα τούς λόγους τού 
Ίωάννου τού Βαπτιστοΰ (ό Θεάς δύναται νά έξίγη καί έκ τών λίθων τέκνα του 
’Αβραάμ). Κατενοήθη υπό τών Ελληνιστών καί τού Παύλου καί έκυρώθη εις τήν 
Άπ. Σύνοδον του 48 μ.Χ. Πρβλ. Γ. Κονιδάρη : Ν. Σιών, 195σ, σ. 115 εξ.



ντ) πρώτον καί εν Συρίφ δεύτερον ήλθον εις επαφήν δ Οικουμενικός Χρι
στιανισμός προς τον Οικουμενικόν Ελληνισμόν, εξ ών φυσιολογικώς προήλ- 
θεν ή Οικουμενική Εκκλησία, ή διαμορφωθεΐσα εν τή Ελληνορωμαϊκή 
Οικουμένη. Άλλα κατά τήν βαρυσήμαντον εκείνην εποχήν τής παγκοσμίου 
ιστορίας ενεφανίσθη δ θαυμαστώς εν Δαμασκφ μεταστραφείς προς τον Χρι
στιανισμόν τέως διώκτης καί έκτοτε Απόστολος Χρίστου, δ θείος Παύλος. 
Ουτος ορθώς έπωνομάσθη υπό τής 'Ιστορίας ως δ πρώτος μετά τον "Ενα, 
επειδή ΰπερασπίσας τήν πράξιν τής εξ Εθνών μεγάλης μητρός τών Εκκλη
σιών, Εκκλησίας τής Αντιόχειας, περί απαλλαγής τών εξ Εθνών Χριστια
νών από τών δεσμών τού Μωσαϊκού Νόμου εν τή πλέον βαρυσημάντφ τών 
συνόδων, τή Άποστολική (48 μ.Χ.)ι, κατέστησε πραγματικότητα τήν Οι
κουμενικήν Εκκλησίαν διά τών από Αντιόχειας άρξαμένων μεγάλων ιερα
ποστολών του προς τήν Δΰσιν. Ό Παύλος δεν ύπήρξεν απλώς δ μέγας «εν 
Χριστφ» ζήσας διά τής μυστικής εμπειρίας του πιστός1 2 3, άλλα καί εκείνος, 
δστις εξήγαγε τό έσχατον συμπέρασμα περί τής θέσεως τού Νόμου έναντι 
τού Ευαγγελίου τής χάριτος s. Τό χαρμόσυνου τής ’Εκκλησίας ΰμνολόγημα 
«παρήλθεν ή σκιά τού νόμου τής χάριτος ελθοΰσης» αποκαλύπτεται ως άπη- 
χοΰν τό βαθύτερου νόημα ουχί μόνον τής περίφημου Παυλιανής φράσεως 
«ούκ ένι ’Ιουδαίος ουδέ "Ελλην, ούκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ούκ ένι 
άρσεν καί θήλυ' πάντες γάρ υμείς εις εστε εν Χριστφ ’Ιησού» (Γαλ. γ,28), 
άλλα καί τής προς τούς εν Γαλατίρι ’Ιουδαίους διακηρύξεως τού ’Αποστόλου 
«κατηργήθητε άπό τού Χριστού, οϊτινες εν νόμω δικαιούσθε, τής χάριτος 
εξεπέσατε» (Γαλ. ε,4). Τοιουτοτρόπως δ πανανθρώπινος χαρακτήρ τού Χρι
στιανισμού διά τού έργου τής Ελληνικής ’Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας καί 
τού Παύλου καί διά τής άποφάσεως τής Άπ. Συνόδου άπηλλάγη από τών 
δεσμών τού Νόμου καί τής στενότητας τού ’Ιουδαϊκού πνεύματος. Ό Χρι
στιανισμός κατέστη ήδη κίνημα παγκόσμιον, έχον ώς διαρκές κέντρον άμα 
καί υπόβαθρου τό ζήν εν «Χριστφ», δπερ σημαίνει μετέχειν τού μυστικού 
σώματος τού Χριστού εν πίστει δΓ αγάπης ενεργουμένη (Γαλ. ε,6).

Τρία σημεία φρονούμεν δτι υπήρξαν ουσιώδη εις τό Οικουμενικόν 
έργου τού Παύλου : πρώτον, δτι έθηκε τάς άρχάς τής Θεολογίας του περί 
Σταυρού, Λυτρώσεως Άναστάσεως καί Χάριτος, ας άνέπτυξεν εις βάθος, 
ένφ ή Ίωάννειος Γραμματεία, δΓ ής εκερδήθη δ Ελληνισμός, ενεφάνιζε 
τήν περί Λόγου Χριστιανικήν Θεολογίαν' δεύτερον, δτι διετύπωσε τήν άρχήν

1. Η. Lietzmann : Geschichte der Alten Kirche I, 107 καί Γ. Κονιδάρη: êv 
«Γρηγ. Παλαμα», 1949 σ. 164 εξ.

2. Μπερδιάγιεφ: Πνεύμα καί ’Ελευθερία, (δοκίμων Χριστ. Φιλοσοφίας) με- 
ταφρ. Σάμου Ειρηναίου, έν 'Αθήναις 1923 σ. 255 έξ. 286, 290, 303 εξ.

3. Ρωμ. στ. 14. Γαλάτας ελ 4. Β. Στεφανίδου : Έκκλ. 'Ιστορία. 1948 σ. 28.



«οΰ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία» (Β' Κορ. γ, 17)' καί τρίτον, βτι 
ΰπήρξεν δ μέγας οργανωτής τής Εκκλησίας1.

Ταΰτα ήσαν επακόλουθα τοϋτο μεν τής φΰσεως τής Θρησκείας τοΰ 
Χρίστου, ως θρησκείας απολυτρωτικής καί εν ταΰτφ τοΰ απολύτου πνεύμα
τος, εκφραζομένου δι’ απολύτου ηθικής άποκορυφουμένης εις την ανιδιο
τελή αγάπην, τοΰτο δε τής Ισχυρός δυνάμεως τοΰ από τής πρώτης στιγμής 
εμφανισθέντος θεσμοΰ τής Εκκλησίας1 2, ως ιδρύματος δρατοΰ, φέροντας 
πνευματικόν παγκόσμιον καί μεσσιανικόν χαρακτήρα. Ή καθολικότης της3 
εθεμελιοΰτο επί τής Χριστολογίας της απολύτως. Ή οικουμενική σωτηρία 
άπήτει οικουμενικόν κήρυγμα.

Ό Χριστιανισμός λοιπόν δεν ενεφανίσθη εν τή ιστορίς« ώς κήρυγμα 
ηθικής καί φιλοσοφίας ουδέ απλώς ώς ή Θρησκεία τής Άποκαλΰψεως νέων 
σχέσεων Θεοΰ, ανθρώπου καί κόσμου εν τή νέοι Βασιλείς τοΰ Θεοΰ τής άπο- 
λυτρώσεως «εν Χριστφ Ίησοΰ», ουδέ απλώς ώς ή Θρησκεία διά τον άνθρω
πον, ώς τέκνον τοΰ Θεοΰ γενόμενον δι’ Υιοΰ, τοΰ Ί. Χριστοΰ, παγκόσμιος 
άρα, ή φέρουσα τό πλήρωμα καί ίκανοποιοΰσα τον πόθον τής άπολυτρώ- 
σεως, τής ειρήνης4, τής αγάπης καί τής έλπίδος δι’ένα καλλίτερον κόσμον, 8ν 
προωδοποίησεν ή άνάστασις τοΰ Κυρίου, άλλα ώς ’Εκκλησία, εν ή δ ιστορι
κός Χριστός ήρξατο λατρευόμενος ώς δ προϋπάρξας Υιός τοΰ Θεοΰ, σταυ
ρωθείς καί άναστάς επί Ποντίου Πιλάτου, ή δρατή άρα καί εΐτα αόρατος 
κεφαλή τής ’Εκκλησίας, καί άρχιερευς εις τον αιώνα κατά τήν τάξιν Μελχι- 
σεδέκ5. Ή μορφή αυτή τοΰ Χριστιανισμού ενεφανίσθη ήδη σαφώς εν τή 
Άποστολική Συνόδφ ώς ρυθμιστική δύναμις, αποφασιστική διά τήν τύχην 
τής νέας Θρησκείας' άλλ’ όμως ενεφανίσθη εις ένα κόσμον, τον Ελληνορω
μαϊκόν, εν φ ή άποκλειστικότης αυτής, ώς άπολΰτου Θρησκείας, άπετέλει 
τό κύριον έμπόδιον προς κατανόησιν καί επέκτασιν αυτής.

Έν τφ οΐκουμενικφ κράτει τής Ρώμης δ Ελληνισμός, κατέχων προ-

1. Α. ν. Harnack: Mission und Ausbreitung des Christentums in den 
drei ersten Jahrhunderten" Leipzig 19244 σ. 84.

2. Δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι δεν υπήρξε χρόνος εις τήν Ιστορίαν τοΰ Χρι
στιανισμού καθ’ δν ΰπήρξεν οΰτος χωρίς νά εχη τήν έμφάνισιν τής ’Εκκλησίας. "Η 
εκλογή τοΰ Ματθίου, γενομένη πρό τής Πεντηκοστής, άποδεικνύει, ότι οί μαθηταί 
ήσθάνοντο εαυτούς ηνωμένους μετά τής αοράτου κεφαλής τοΰ I. Χριστοΰ καί άπο· 
τελοΰντας εν σώμα υπό εν Πνεΰμα (Πράξ. κεφ. α-στ.).

3. Goguel Μ. L’Apôtre Paul et le Christianisme Hellénique" Έν τφ Πα. 
νηγυρικφ τόμφ τοΰ Έορτασμοΰ τής 1900ής επετείου τής έλεύσεως τοΰ Άπ. Παύ
λου εις Ελλάδα : ’Επιμελείς τοΰ Γεν. Γραμμ. τής Έπιτρ. Έορτασμοΰ καθηγ. κ. "Αμ. 
Άλιβιξάτου, Έν Άθήναις 1953 σ. 324 έξ.

4. Nilsson: Geschichte der Griechischen Religion II. München 1950 σ. 
661 Heussi : Kompendium der Kirchengeschichte ,0)1949 σ. 19.

5. Έβρ. ε, 10.



έχουσαν πολιτιστικώς θέσιν, ένεκα τής παιδείας, φιλοσοφίας, γλώσσης καί 
τέχνης έδιδε τό χρώμα εις τον πνευματικόν καί κοινωνικόν βίον, δ Ρωμαϊ
κός λαός την ισχύν, την εδραζομένην επί τε τού δικαίου καί τής άσκήσεως 
τής διοικήσεως καί των Ρωμαϊκών λεγεωνών, ο δε Ιουδαϊσμός τής διασπο- 
ρας την ελκύουσαν πολλά πνεύματα ηθικήν αύτοϋ Μονοθεΐαν.

Ό πνευματικού χαρακτήρας Μεσσιανισμός τού Χριστιανισμού, ώς θρη
σκείας τού ενός τριαδικού Θεού, τού φανερωθεντος εν Χριστφ Ιησού, 
ύπήρξεν ή διαρκής αιτία έ'χθρας τού ’Ιουδαϊσμού εν τφ αρχαιφ κοσμώ. 
’Έπειτα ή άξίωσις περί αποκλειστικότητας τής εν Χριστφ άποκαλύψεως καί 
αλήθειας περί τού ενός προσωπικού Θεού έφερε κατ’ αρχήν τόν Χριστιανι
σμόν εις άντίθεσιν πρός τόν Ελληνισμόν καί την πολυθεϊστικήν θρησκείαν 
τής πόλεως καί την φιλοσοφίαν του, εν φ ή ενότης των θεμελιωδών αρχών 
περί Θεού—Χριστού, κόσμου καί ανθρώπου, ώδήγει εις ρήξιν πρός τόν 
Συγκρητισμόν, ώς μορφήν οΐκουμ. θρησκευτικότητο:, έν ή ήρχεν ή σχετι
κοκρατία τής θρησκείας. Μορφή καί περιεχόμενον τής απολυτρωτικής εν 
Χριστφ Θρησκείας προβαλλόμενα μετά τής άξιώσεως τού απολύτου έφερον 
ταύτην εις ριζικήν άντίθεσιν πρός τόν Συγκρητισμόν τών Ελλήνων καί 
τών Ρωμαίων. Καίτοι δε δ Χριστιανισμός ούδεμίαν εξεδήλωσεν έφεσιν πρόζ 
ανατροπήν τής καθεστηκυίας τάξεως1 καί τού Κράτους καί τής Κοινωνίας, 
όμως, ένεκα τής μυστικότητας του καί τής λατρείας άνευ εικόνων, ητις 
ώδήγει εις τήν κατηγορίαν περί άθεότητος, εθεωρήθη ώς δημιουργός τού 
τρίτου μισητού γένους1 2. Ό Χριστιανισμός επιστεύετο κοινώς ώς μεσσια
νικόν κίνημα καί ώς δργάνωσις συνωμοτική, επικίνδυνος εις τήν ασφάλειαν 
τού Ρωμαϊκού Κράτους, αφού ήρνεΐτο τήν προσκύνησιν τών γνωστών θεο
τήτων καί τήν λατρείαν τού Ρωμαίου Αΰτοκράτορος. Ένομίσθη δε υπό 
τών ΰπερηφάνων αρχόντων τής Ρώμης ότι τό μάλλον επικίνδυνον δια το 
Κράτος ήτο ή δργάνωσις τ. έ. ή ’Εκκλησία, καί διά τούτο κατ αυτής 
έστράφησαν, κηρΰξαντες τούς σκληρούς καί άπανθρώπους διωγμούς, οι αύ· 
τοκράτορες Δέκιος, Διοκλητιανός καί Γαλέριος, επίσης δε καί ή σύγχρονος 
αύτοΐς φιλοσοφία3.

"Οθεν παρά τήν ψυχικήν προετοιμασίαν τού κόσμου, τήν διά τών γε
γονότων τών δύο τελευταίων αιώνων έπιτευχθεΐσαν, εξ ών προήλθεν δ βα
θύτατος πόθος πρός άπολΰτρωσιν, καί παρά τήν φυσικήν άποκάλυψιν, προ 
πάντων δε παρά τήν πνευματικήν προετοιμασίαν, τήν διά τής ενότητας κρά
τους, πολιτισμού, γλώσσης καί μερικώς τής θρησκείας καί τής φιλοσοφίας

1. Τοΰτο μαρτυρεϊται από τούς λεγομένους Άποστ. Πατέρας και τους Απο 
λογητάς.

2. Γ. Κονιδάρη : Μαθήματα Έκκλ. "Ιστορίας Α'. σ. 150 έξ. κ. ά.
3. Η. Lietzmann, ενθ' άνωτ. 2, 165-7. Heussi ένθ’ άνωτ. σ. 87 έξ. και 61-63



(μ3ΐά τής μονοθεϊστικής αυτής τάσεως) επελθοΰσαν, δ κόσμος τής Ελληνο
ρωμαϊκής Οικουμένης παρουσίαζε μεγάλα εμπόδια διά την αποδοχήν θρη
σκείας αποκλειστικού χαρακτήρας. Εχθροί ποικίλοι ήπείλουν τον Χριστια
νισμόν- Ή ισχύς του όμως δεν εβασίζετο απλώς εις την βαθύτητα τής πί- 
στεως εις Χριστόν, ώς τον Θεόν καί Σωτήρα, αλλά καί εις τό γεγονός, ότι 
άπετέλει ίδρυμα ορατόν Χριστοκεντρικόν, εχον βαθΰτατον τό αίσθημα τής 
ενότητας, αλλά καί τής πνευματικής καί οικουμενικής αυτού αποστολής, σα
φώς διακεκριμένου πλέον από τοΰ Ιουδαϊσμού, μεθ’ ου όμως συνεδέετο διά 
τής ιστορικής Βίβλου καί δι’ άλλων δευτερευοΰσης σημασίας στοιχείων

Την σπουδαιότητα τού θεσμού τής Εκκλησίας δυνάμεθα ν’ αντιλη- 
φθώμεν, εάν άναχθώμεν νοερώς εις τάς Περιστάσεις, ΰφ’ ας ήνδρώθη δ 
Χριστιανισμός, ώς Εκκλησία, ιδίμ εις δυο περιοχάς, την Συρίαν καί την 
Αίγυπτον. Αί περιοχαί αΰται κατεκλύσθησαν σχεδόν υπό τού Γνωστικι
σμού από τού 120/30 μέχρι τού 170/80 περίπου5.

Ό ιστορικός Hans Lietzmann1 2 3 σχολιάζων την έλλειψην ειδήσεων περί 
τής Καθολικής Εκκλησίας τών ειρημένων περιοχών, εξαιρεί τό γεγονός τής 
παρουσίας εν αύταΐς τού Γνωστικισμού καί ψευδεπίγραφων ευαγγελίων 
εξ ου συνάγει τό συμπέρασμα ότι ή έλλειψις ειδήσεων σημαίνει εξαφάνισιν 
τής Καθολικής Εκκλησίας. Τό κακόν παρελθόν, λέγει, δεν άναφέρεται. Ή 
ήμετέρα άποψις είναι αντίθετος, θεμελιούται δε επί τών γεγονότων : Ιον 
ότι τό εργον τού ’Ιγνατίου δεν ήδΰνατο νά εξαφανισθή καί 2ον ότι εις τάς 
δύο ανωτέρω περιοχάς από τού 180 εμφανίζεται καί πάλιν ισχυρά πνευμα
τικούς καί ηθικώς ή Καθολική ’Εκκλησία, προετοιμάζουσα τήν ακμήν τού 
γ', τού δ' καί τού ε' αΐώνος.

Τούτο θά ήτο αδιανόητου, εάν διεκόπτετο ή συνέχεια τής Καθολικής 
’Εκκλησίας, ώς φορέως τής ιστορικής άποκαλΰψεως εν Χριστώ. Τό σημείου 
τούτο δδηγεΐ ημάς εις τήν θεώρησιν καί τής έτέρας πλευράς τής Εκκλη
σιαστικής δραστηριότητος. Διμέτωπος ήτο κατ’ αρχήν δ αγών, 8ν ύπεχρεώθη 
νά διεξαγάγη ή Καθολική ’Εκκλησία, εξωτερικός καί εσωτερικός. Εΐπομεν 
δε κατ’ αρχήν, διότι εις τε τό εξωτερικόν καί τό εσωτερικόν μέτωπον δ αγών 
ήτο πολύπλευρος καί αί αξιώσεις ίκανοποιήσεως εφέσεων καί αναγκών τού 
ποιμνίου πολλαί καί ποικίλαι.

Δυνάμεθα ευκόλως νά φαντασθώμεν οποίαν τύχην θά εΐχεν ό Χριστια
νισμός εάν δεν εΰρίσκετο εις τάς υπευθύνους χεΐρας τής Εκκλησίας ή ιστο
ρική παράδοσις περί τού Χριστού καί τής εν αύτφ άποκαλΰψεως, εις ενα

1. Μαδήματα έκκλ. Ιστορίας κατά τάς παραδόσεις Γερ. I. Κονιδάρη Α'. 
1954 σ. 82 εξ., 86 εξ.

2. Η. Litezmann : ενϋ·’ άνωτ. 2, 264, 283 εξ. κ. α.
3. Αυτόθι.



κόσμον, εν τφ όποίφ τεράστιον ρεύμα των ’Ανατολικών Θρησκειών ύπο 
την μορφήν τοΰ Συγκρητισμού καί ή Φιλοσοφία μετά τού λαϊκού εκλεκτι- 
κού χαρακτήρός της τοσαΰτην ήσκουν επί τα πνεύματα ροπήν. Το ιστορικόν 
καί συγκεκριμένου ήθελεν άπολεσθή εντός τού λαβυρίνθου τών αποκυημά
των τής ανατολικής φαντασίας, θρησκευτικότητας, μυστικοπαθείας καί τών 
φιλοσοφικών θεωρημάτων τών νέων πιστών τού Χριστιανισμού.

Ό κόσμος εγνώρισε τον Χριστιανισμόν υπό τό ένδυμα τής Εκκλησίας 
καί τούτο υπήρξε τό αποφασιστικόν στοιχείου ούχί μόνον διά τον κόσμον, 
άλλα καί διά τήν τύχην τού Χριστιανισμού καί τήν διάδοσιν αυτού εις 
βάρος τών άλλων θρησκειών.

*
* *

Ή Εκκλησία ένεφανίζετο, καί εμφανίζεται πάντοτε, ως ίδρυμα έχον 
σκοπόν τήν παγκόσμιον σωτηρίαν. ’Αλλά προς εκπλήρωσιν τού υψηλού 
τούτου σκοπού ώφειλε καί οφείλει, συναισθανομένη τήν βαρεΐαν ευθύνην 
της, να διαφυλάξη τήν ιστορικήν ρίζαν τής «εν Χριστώ άποκαλύψεως» καί 
να καταστήση προσιτήν εις τον κόσμον τήν αλήθειαν τού Ευαγγελίου περί 
τής θείας οικονομίας, τής εμφανιζομένης εν τή ενανθρωπήσει καί τή θυσία 
τή επί τού Σταυρού τού ιστορικού Χριστού ούτως, ώστε τό ανθρώπινον 
γένος να επιτύχη τήν οίκείωσιν τών αγαθών τής θείας Χάριτος. Ή Θρη
σκεία όμως τού απολύτου πνεύματος μετά τού καθολικού αυτής χαρακτήρας 
εκαλείτο να εξυπηρετήση λαούς διαφόρους καί πολιτισμούς διαφοροποιημέ
νους κατά τήν πάροδον τοΰ χρόνου. Τό υπέρ χρόνον καί αιώνιον έδει να 
προσλαμβάνη μορφήν καί τύπον ικανόν να τό καταστήση οικεΐον εις τον 
άνθρωπον πάσης χώρας καί πάσης εποχής. Καί τούτο άπετέλει τήν μάλλον 
δυσχερή αποστολήν τής Εκκλησίας ή οι εξωτερικοί κίνδυνοι, οΰς διά τής 
πίστεως εις τάς αλήθειας τού Χριστιανισμού, διά τής υψηλής ηθικής αυτού 
καί διά τού πνεύματος τής αυτοθυσίας τών αγίων μαρτύρων της άπέκρου- 
σεν. Ουσία καί τύπος ήτο καί είναι πάντοτε (κατά τον Ίησοΰν)1 εν καίριου 
πρόβλημα πνευματικόν διά τήν Εκκλησίαν πάσης εποχής. Τούτο ΐσχυεν 
μάλιστα κατά τούς πρώτους αιώνας, καθ’ ούς ετέθησαν τα θεμέλια τής 
Καθολικής Εκκλησίας. Δύο όροι εκ τής φιλοσοφίας θά ή σαν πιθανώς πρό
σφοροι προς παράστασιν τού συνθέτου προβλήματος, προ τού οποίου ετί
θετο ή ’Εκκλησία : Continuität καί Variabilität, τ. έ. διατήρησες τής συ
νεχείας τής «εν Χριστώ ιστορικής άποκαλύψεως» κατά τα θεμελιώδη καί 
αμετάβλητα αυτής σημεία καί προσαρμογή τής Εκκλησίας προς τάς ποι-

1. Ματ», στ.. 5-18. 16-19. 22-25. », 13. ιβ. 1-24. ιε, 1-20 έ'ν»α καί τό Ήσαΐου 
κ».13. ιη, 1 έξ- κγ. 1-36. Μαρκ. β. 23-28. γ. 34)5. ζ, 1-23. Αουκ. α, 74. στ, 1-10 καί 
46)7. ια. 2 έξ. 37-52 ιδ. Ρωμ. ιβ, 1-3. Β. Τιμ. α, 3. Έβρ. ι, 2.



κίλας ΐστορικάς συνθήκας, ώστε δ Χριστιανισμός να καθίσταται οικείος εις 
πάσαν εποχήν καί εις πάντα λαόν. Ή Εκκλησία εδημιούργησε δι’ εκατέραν 
αποστολήν ίδιον είδος φιλολογικόν, τό δόγμα διά τάς αλήθειας, καί τους κα
νόνας, πλήν εξαιρέσεων τινων, ώς καί τήν Θεολογίαν διά τάς προσαρμο- 
γάς προς τάς άνάγκας λαών καί χωρών. Ύπεστηρίχθη, δ'τι ή εξέλιξις αυτή 
τοΰ Χριστιανισμού, ιδίως διά τού πολιτεύματος καί τού δόγματος, εΐτα δε 
διά τής λατρείας άπετέλει πτώσιν τού αρχικού Χριστιανισμού. Τό δόγμα 
έσήμαινε μεταβολήν τού κηρύγματος εις διδασκαλίαν καί εξελλήνισιν τού 
Χριστιανισμού \ Πιθανώτερον όμως φαίνεται τό αντίθετον.

Ή ’Ορθόδοξος άντίληψις θεωρεί δρθώς τάς μορφάς ταύτας ως αναγ
καία περιβλήματα τούτο μεν διασφζοντα τήν αλήθειαν, τούτο δε υποβοη
θά ύντα τήν οΐκείωσιν αυτών υπό τών ανθρώπων. Δικαιότερος τών Θεολόγων 
εν τή κρίσει του περί τού προκειμένου προβλήματος ύπήρξεν δ διαπρεπέ
στατος τών νεωτέρων χρόνων φιλόσοφος Wilhelm Diltey εις την βαρυσή- 
μαντον περί τής ουσίας τής Φιλοσοφίας πραγματείαν του1 2. ’Ιδού τί λέγει : 
«Ό Χριστιανισμός εκτίθεται εν πρώτοις εις δόγματα πρώτου βαθμού" δη
μιουργία, πτώσις εις τήν αμαρτίαν, άποκάλυψις τού Θεού, κοινωνία τοΰ 
Χριστού μετά τού Θεού, λύτρωσις, θυσία, ίκανοποίησις. Τα θρησκευτικά 
ταΰτα σύμβολα καί αί μεταξύ αυτών σχέσεις άνήκουσιν εις εντελώς διάφο
ρον περιοχήν εκείνης, εις ήν ανήκει δ Λόγος. Εσωτερική ανάγκη παρεκίνει 
προς διασάφησιν τού περιεχομένου τών δογμάτων τούτων εις τήν εξαρσιν 
τών εν αύτοΐς ύπαρχουσών αντιλήψεων περί τών θείων καί τών ανθρωπί
νων πραγμάτων. ’Αδικεί τις τήν 'Ιστορίαν τού Χριστιανισμού, εάν θεωρή 
τήν ύπ.ό τούτου αποδοχήν τών θεωρημάτων τής Ελληνορωμαϊκής φιλοσο
φίας μόνον ως προϊόν εξωτερικής τύχης, ήτις επεβλήθη εις αυτόν διά τού 
περιβάλλοντος του. Ήτο ταυτοχρόνως μία εσωτερική άναγκαιότης, κειμένη 
εις αυτούς τούς νόμους τούς διαμορφοΰντας τήν θρησκευτικότητα».

Θά ήδΰνατό τις, φρονοΰμεν, εξετάζων τήν ιστορίαν τής Χριστιανικής 
Θεολογίας (κοσμοθεωρίας, βιοθεωρίας καί σωτηρολογίας), νά εΐπη δτι 
ή Θρησκεία τού Χριστού ή κατά τήν ουσίαν αυτής οΰσα Θρησκεία τού απο
λύτου πνεύματος, εισερχομένη εις ενα κόσμον εχοντα πολύπλευρον πνευμα
τικήν άνάπτυξιν καί δή καί Φιλοσοφίαν θρησκεύουσαν, ήτο άναπόφευκτον 
νά δοκιμασθή υπό τής αίρέσεως καί κατ’ ακολουθίαν προς άπόκρουσιν ταύ- 
της νά προσλάβη τάς καταλλήλους μορφάς καί έννοιας, ϊνα καταστή οικεία 
εις τό περιβάλλον. Ή ροπή τών θεωρητικών Ελλήνων προς κατανόησιν τού

1. Α. ν. Harnack : Das Wesen des Christentums, ενθ’ άνωτ. Dogmenge
schichte 1, 250. Heussi, ενθ’ άνωτ.

2. Das Wesen der Philosophie έν τφ εργφ Kultur der Gegenwart. Teil I.
Abteilung VI3 Berlin und Leipzig 1921 σ. 43.



αντιλεγομένου σημείου του Χριστιανισμού, ήτοι τού προσώπου τού Ί. Χρι
στού και η συστηματικότης αυτών ανταπεκρίνετο επί πλέον προς την ανάγκην 
αυτής ταυτης τής Εκκλησίας όπως παράσχη πάσαν δυνατήν σαφήνειαν, εν- 
ισχΰουσαν την θρησκευτικήν εμπειρίαν «έν Χριστφ» διά συντόμων προτάσεων, 
νοητών εις τον άπλούν άνθρωπον, αναγκαίων δμως καί εις τον σοφόν ε'τι, 
ως πολύτιμον έρμα τής πίστεως έν τφ πελάγει τών ποικίλων γνωμών, ιδεών, 
καί πνευματικών τάσεων τής Ελληνορωμαϊκής Οικουμένης. Έν τη εξωτε
ρική όμως καθόλου αναγκαία εκ τής φύσεως τής Θρησκείας διαμορφώσει 
τής Εκκλησίας περιεκλείετο δ ίδιος κίνδυνος, όσας μετέβαλε την προφητι
κήν θρησκείαν τού ’Ισραήλ εις Ραββινισμόν, όν συνέτριψε διά τών λόγον 
του ο Ιησούς. Και δια τον κίνδυνον τούτον πάλιν ή Εκκλησία εκαλείτο 
να επαγρυπνή διά διαρκούς πνευματικής εγρηγόρσεως.

** *

Μεταξύ τής ουσίας τού Χριστιανισμού καί τού περιβάλλοντος Ελληνι
στικού κόσμου παρενεβάλλετο ή Εκκλησία, ως αυθεντικός θεσμός, δ έχων βα- 
θυτάτην την συνείδησιν τής ευθύνης. Άλλ’ ή Εκκλησία έδρα διά τού συλ
λογικού καί υπό σταθεράν ηγεσίαν τού ενός (επισκόπου) οργάνου τ.έ. τού πρε
σβυτερίου ικανού τούτο μέν να διατηρήση καθαράν καί άνόθευτον την ου
σίαν τής εν τφ ίστορικφ Χριστφ τελευταίας Άποκαλύψεως τού Θεού, τούτο 
δέ να καταστήση ταύτην προσιτήν εις τον Οικουμενικόν Κόσμον. Ταΰτα 
συνετελέσθησαν, ότε την εποχήν τών ενθουσιαστικών τάσεων *, καθ’ ήν πα- 
ρατηρεΐται άγνότης τού βίου καί άπλότης τών έλευθέρως διαπλασσομένων 
μορφών τού Εκκλησιαστικού βίου, διεδέχθη ή εποχή, καθ’ ήν υπό τήν αι
γίδα τής Εκκλησίας αι σταθερώτεραι καί πλέον σύνθετοι μορφαί ήρξαντο 
περιβάλλουσαι καί ενισχύουσαι τον παγκόσμιον πνευματικόν χαρακτήρα τής 
’Εκκλησίας, τής στηριζομένης εις τούς τρεις ιερατικούς βαθμούς, ών οι δύο 
φαίνονται συνδεδεμένοι ϊσχυρώς εν τφ ποιμαντορικφ αυτής έ'ργφ.

Όποια τις ήτο ή Καθολική ’Εκκλησία καί δποίαν συνείδησιν εΐχεν 
αυτή περί εαυτής μαρτυρούσιν οι κλασσικοί λόγοι τού θεοφόρου μάρτυρας 
επισκόπου ’Αντιόχειας ’Ιγνατίου προς Σμυρναίους (κ. 8/9): «ΙΙάντες τφ επι- 
σκόπφ ακολουθείτε, ως ’Ιησούς Χριστός τφ Πατρί, καί τφ πρεσβυτερίφ ως 
τοΐςάποστόλοις, τούς δέ διακόνους εντρέπεσθε ως Θεού εντολήν, μηδείς χωρίς 
τού επισκόπου τι πρασσέτω τών άνηκόντων εις τήν Εκκλησίαν. ’Εκείνη 
βεβαία ευχαριστία ήγείσθω, ή υπό τον επίσκοπον ούσα, ή φ αν αυτός έπι- 
τρέψη" όπου αν φανή δ επίσκοπος, εκεί τό πλήθος έστω, ώσπερ όπου αν

1. "Ο έσχατολογικός χαρακτήρ του ’Αρχικού Χριστιανισμού (αναμονή ταχείας επα
νόδου τοΰ Κυρίου) έδημιούργησε τήν ατμόσφαιραν τών ειρημένων τάσεων. Πρβλ. καί 
Μαθήματα Έκκλ. "Ιστορίας ενθ1’ άνωτ. σελ. 144 εξ. 2τεφανίδου Έκκλ. Ιστορία σ. 33-



ή Χριστός ’Ιησούς, εκεί ή Καθολική Εκκλησία. Οΰκ εξόν εστιν χωρίς τού 
επισκόπου ούτε βαπτίζειν ούτι αγάπην ποιεΐν' άλλ’ 8 αν εκείνος δοκιμάση, 
τούτο καί τφ Θεφ ευάρεστου ινα ασφαλές η και βέβαιον παν δ πρασσεται, 
καλώς εχει Θεόν καί επίσκοπον είδέναι. Ό τιμών επίσκοπον υπό Θεού τε- 
τίμηταΓ 6 λάθρα επισκόπου τι πράσσων τφ διαβόλφ λατρεύει». Διά την 
μετά ταύτα εξέλιξιν τής εξωτερικής μορφής τής Εκκλησίας καί την ενότητα 
αυτής εν τφ δημοκρατικά) Συνοδικώ συστήματι βαρυσήμαντος είναι 
ή διδασκαλία τού ’Ιγνατίου, καθ’ ήν «οί επίσκοποι οί κατά τα πέρατα όρι- 
σθέντες εν ’Ιησού Χριστού γνώμη είσίν» '. ’Ενταύθα εχομεν, φρονώ, τό 
άπώτατον προανάκρουσμα τής Οικουμενικής Συνόδου % ής ως γενικαί δο- 
κιμαί δέον να θεωρηθώσιν αί τοπικαί σύνοδοι τού 2ου ήμίσεος τού β και 
τού γ' αιώνος κατά τού Μοντανισμοΰ καί διά τα ζητήματα τού Πάσχα καί 
τών αιρετικών 1 2 3 4·

Ή ενότης καί ή αυθεντία τής επί τής βίβλου τής Παλαιός Διαθήκης και 
τών κατά τόπους συλλογών βιβλίων τής Άποστολικής παραδόσεως* στηρι- 
ζ ,μενης Κα9 Λικής Εκκλησίας ενεφανίζετο ζώσα εν τοΐς επισκόποις.

Αυτήν τήν βιβλικήν ιδέαν τής ένότητος τής όλης Καθολικής ’Εκκλησίας 
μετά τού ’Ιησού Χριστού ως καί τής τοπικής Εκκλησίας μετά τού επισκό
που δεν τήν εύρίσκομεν μόνον εις τό κλασσικόν χωρίον τής προςΣμυρναιους

1. Έφεσ. γ,2.
2. Ό Lietzmann, Die Anf. d. Probl. Kirche u. Staat. S. B. Berl. Akad. 

1938. γραφών περί τής πρώτης έμφανίσεως τής ιδέας τής Οικουμενικής Συνόδου 
Ισχυρίζεται, δτι αΰτη υπήρξε κυρίως εργον τοΰ Μ. Κ)τίνου. Τοΰτο ασφαλώς δεν εί
ναι ακριβές. Τήν ανωτέρω μνημο νευθεΐσαν φράσιν τοΰ ’Ιγνατίου ήκολούθησε μετά 
μίαν καί πλέον γενεάν (160-170) ή σύγκλησις Συνόδων εν Μ. ’Ασία διά τό θέμα τοΰ 
Μοντανισμοΰ, δτε εμφανίζεται ή άναβίωσις τοΰ θεσμοΰ εκείνου, δν ενεκαινίασαν οί ’Από
στολοι (48 μ.Χ.). Άξιοσημείωτον είναι πώς ό Ευσέβιος περιγράφει τήν διά τό ζήτημα 
τοΰ Πάσχα συγκρότησιν Συνόδων περί τό 192' «Σύνοδοι δή καί συγκροτήσεις επισκό
πων επί ταύτόν έγίνοντο, πάντες τε μια γνώμη δι’ επιστολών εκκλ. δόγμα τοΐς παν- 
ταχόσε διετυποΰντο ώς αν μηδ’ εν άλλη ποτέ τις Κυριακής ημέρα...». (V, 23). ’Επί τή 
ευκαιρία ταύτη γίνεται λόγος περί «κοινής Ένώσεως τών Εκκλησιών τής Οικουμέ
νης άπάσης» καί περί ενιαίου «εκκλησιαστικού δόγματος». Όθεν είναι ορθόν τό 
γραφέν υπό τοΰ καθηγητοΰ "Αμ. Άλιβιζάτου: (Τά αίτια τών περί τοΰ Πάσχα ερίδων 
τοΰ β’ αιώνος Έν Άθήναις 1910 σ. 103), «Δυνάμεθα ήσύχως νά εΐπωμεν, δτι εν ταΐς 
ερισι τοΰ Πάσχα εχομεν τήν δοκιμήν μιας οίκουμ. Συνόδου ή τό προοίμιον τής κατά 
τό έτος 325 συγκληθείσης πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, κατά τήν όποιαν, ό κατά 
τήν εποχήν ταύτην άφηρημένως αίωροΰμενος καθολικισμός τής ’Εκκλησίας ένεσωμα- 
τώθη καί επροσωποποιήθη». καί Γ. Κονιδάρη : Μαθήμ. Έκκλ. "Ιστορίας Α.1954 σ. 249 εξ- 
259 Ιξ.

3. Αυτόθι.
4. Μέχρι τών μέσων τοΰ β'. αιώνος δεν είχε σχηματισθή ό Κανών τής Κ.Δ., 

αλλά υπήρχαν κατά τόπους συλλογαί βιβλίων αυτής. Όθεν ό όρος Γραφή έσήμαινε 
κυρίως τήν Π.Δ.



τοΰ ’Ιγνατίου (κεφ. 8ον)άλλά καί αλλαχού. Γραφών δ μελλοθάνατος καί μέγας 
μάρτυς τοΰ Χρίστου ’Ιγνάτιος προς τούς Έφεσίους (110 μ. X) περί τοΰ 
επισκεφθέντος αυτόν εις Σμύρνην ’Εφέσου Όνησίμου λέγει τα εξής αξιοση
μείωτα (κεφ. δον): «ει γάρ εγώ εν μικρφ χρόνφ τοιαύτην συνήθειαν εσχον προς 
τον επίσκοπον υμών, ούκ άνθρωπίνην οΰσαν, άλλα πνευματικήν, πόσφ μάλ
λον ύμσς μακαρίζω τούς ενκεκραμένους αύτφ ώς ή ’Εκκλησία Ίησοΰν Χρι
στώ, παί ώς Ίησοΰς Χριστός τφ Πατρι ϊνα πάντα εν ενότητι σύμφωνα ή»'.

Ή ενότης αΰτη ήτο βεβαίως κατ’ αρχήν πνευματικού χαρακτήρας, ενό- 
της πίστεως, καρδιών καί ελπίδων, αλλά καί τύπων τινών. Καθίστατο δέ βαθ
μηδόν σαφεστέραδΓ ολίγων εξωτερικών πραγμάτων καί τύπων1 2 έν τφ πολι- 
τεύματι καί τή λατρεία εχόντων κέντρον την Θείαν Ευχαριστίαν.‘Η σπου- 
δαιότης δέ τούτων έγκειται εις το γεγονός, ότι διεφύλαττον τούτο μέν την 
ιστορικήν ρίζαν τής Χριστιανικής Άποκαλύψεως, τούτο δέ τήν πνευματικήν 
ουσίαν τής νέας απολυτρωτικής θρησκείας καί ώς Άποκαλύψεως καί ώς 
λογικής λατρείας τού απολύτου πνεύματος καί τής εν τή αγάπη τελειουμέ- 
νης ηθικής.

*
* *

Ταΰτα ήσαν κτήμα τών πρακτικών άνδρών τής Μεταποστολικής επο
χής (70-140) κατέστη δ’ όμως απαραίτητον να συμπληρωθώσιν εντός τών 
επομένων δεκαετηρίδων. Νέοι όμως παράγοντες ένεφανίσθησαν τότε (70 -140), 
ήτοι ή σαφής εχθρότης τοΰ Κράτους, τών πνευματικών ηγετών καί προ πάν
των τού λαού, ώς καί α! άνάγκαι τών μελών τής ’Εκκλησίας. ’Έναντι τής εχ
θρότητας ταύτης τού Κράτους καί τοΰ λαού άντέταξεν ή ’Εκκλησία τούς μάρ
τυρας καί τήν ’Απολογίαν. Τό άφθονον αΐμα τών μαρτύρων εστερέωσε τήν 
’Εκκλησίαν. Μεταξύ τούτων εξέχουσι διαπρεπείς πνευματικοί ανδρες καί ήγέ- 
ται τής Εκκλησίας, Κλήμης δ Ρώμης3, ’Ιωάννης δ ’Απόστολος («δ πρεσβύ- 
τερος» τής εν Έφέσφ ’Εκκλησίας), ’Ιγνάτιος δ ’Αντιόχειας4 καί ’Ιουστίνος

1. ’Αξιοσημείωτον είναι τό χωρίον (V, 2) τής αυτής επιστολής «ει γάρ ενός 
και δευτέρου προσευχή τοσαύτην ίσχΰν έχει, πόσφ μάλλον ή τε τοΰ *Επισκόπου και 
πάαης της ’Εκκλησίας» (πρβλ. Μαγν. XIII, 2). «Τόν ούν επίσκοπον... ώς αυτόν τόν 
Κύριον δει προσβλεπειν» (Έφ. VI, 1). Προκαθημένου τοΰ επισκόπου εις τύπον Θεοΰ 
καί πρεσβυτέρων εις τύπον συνεδρίου τών ’Αποστόλων (Μαγν. VI. 1). κ.π.όί.

2. Kattenbusch. Der Quellort der Kirchenidee 1921.
3. Ίδέ Ad. v. Harnack1 Einführung in die Alte Kirchengeschichte (Das 

Schreiben der römischen Gemeinde an die Korinthischei. 1929.
4. Άτυχώς δέν υπάρχει ελληνιστί ιστορική πραγματεία περί τοΰ σπουδαίου 

τούτου άποστολικοΰ πατρός πλήν τών έν ταΐς πατρολογίαις σημειώσεων (ίδέ Δ. Μπά
λά νου Πατρολογία 1930 καί Altaner σελ. 81, ένθα βιβλιογραφία'. Χρήστου : Ζωή 'Α
ληθινή κατά τόν ’Ιγνάτιον 1951.



ό φιλόσοφος1 και μάρτυς, και εκ των πρακτικών άνδρών Πολύκαρπος 
ό Σμύρνης 1 2κ.ά. "Απαντες διά τοϋ πνευματικού αυτών έργου εστερέωσαν την 
Εκκλησίαν ώς οργανισμόν, ένφ ό ’Ιωάννης και ό ’Ιγνάτιος διετύπωσαν εις 
βάθος και μετά Παύλε ίου δυνάμεως την Ιστορικήν εν Χριστφ Άποκάλυψιν 
καί την θέσιν τής ’Εκκλησίας εν τώ συνόλφ.

***

Την ραγδαίων όμως διαμόρφωσιν τών εξωτερικών χαρακτηριστικών τής 
Καθολικής ’Εκκλησίας τοϋ β' αΐώνος (130 - 180 μ. X) επέσπευσαν ώρισμένα 
γεγονότα. Τότε ό Χριστιανισμός ύπέστη ΐσχυράν κρίσιν και εκινδΰνευσεν εκ 
τού Γνωστικισμού. Άλλ’ ακριβώς κατά την περίστασιν ταυτήν εφάνη ή αξία 
τού επί τών προεπηγγελμένων σταθερών θεμελίων στηριζομένου οικοδομή
ματος τής Εκκλησίας. Διότι ό Γνωστικισμός3, ώς κίνημα εξωχριστιανικόν 
(ιουδαϊκόν καί εθνικόν) τοϋ διογκωθέντος ισχυρώς κατά τόν β’ αιώνα 
Συγκρητισμού διά τής άναμείξεως χριστιανικών αρχών καί ιδεών μετεσχη- 
ματίσθη εις Χριστιανικόν Γνωστικισμόν4. Ό Χριστιανισμός δεν ήπειλήθη 
τότε απλώς να παρασυρθή εις την άνάμειξιν τών θρησκειών, άλλ’ αυτό τούτο 
ν’ άποβή Μυστηριακή θρησκεία, εν ή ό έξανατολισμός τοϋ ελληνίζοντας 
Χριστιανισμού 5 παρεμόρφου οικτρώς την εν Χριστώ ιστορικήν Άποκάλυ-

1. Διά τόν Ιουστίνον ίδέ Μπάλάνου σ. 70 εξ. Ί. Φωκυλίδου, ’Ιουστίνος φιλό
σοφος καί μάρτυς, Έκκλ. Φάρος 2, 1(1922) σ. 213 εξ. Μητσάκη, Έννοια τοϋ σπερμ. 
Λόγου, εν Ν. Σιών 1906 σ. 68-74.

2. Μπαλάνου σ. 49 καί Σωφρονίου Λεοντοπόλεως, εν περιοδ. «Ί. Πολύκαρπος 
1911 τόμ. Α. τεύχη 16-18. Altaner σ. 83. Ό Η. Frhr. von Campenhausen εις άνα- 
κοίνωσίν του εν τή Άκαδ. των Επιστήμων τής Heidelberg τφ 1951 (Polykarp von 
Smyrna und die Pastoralbriefe) επιχειρεί νά απόδειξη δτι ό Πολύκαρπος είναι 
συγγραφεύς τών Ποιμαντορικών Επιστολών ! Ότι έπέδρασαν επ' αυτόν αί εν λόγφ 
πρακτικού χαρακτήρας έπιστολαί ούδεμία αμφιβολία.

3. Nilsson ενθ’ άνωτ. II σ. 586 εξ. Η. heisegang : Die Gnosis 1936 2, Η. C. 
Puech et I. Doresse. Nouveaux écrits gnostiques découverts en Egypte C. r. 
acad. hier. 1948 καί 1919. Harnack : Marcion, 1924. H. Jonas: Gnosis und 
Spätantiker Geist I. Die Mythische Gnosis 1934.

4. H. Lietzmann ; Geschichte der Alten Kirche. 1,300. Β. Στεφανίδου 
Έκκλ. ’Ιστορία 1948, σ. 52 εξ. Γερ. Κονιδάρη : Μαθήματα Έκκλ. Ιστορία:. Έν 
Άθήναις 1954 Α. σ. 162-175.

5. Heussi, ενθ’ άνωτ. σ. 60 εξ. Ό Wil. Kamlah εις τό εργον Christentum 
und Geschichtlichkeit (Die Enstehung des Christentums) Stuttgart und Köln. 
19512 σελ. 88 εξ. σημειών, δτι τοϋ φιλοσοφικού εξελληνισμοΰ τοϋ 'Αρχικού Χριστια
νισμού προηγήθη ό Αγνωστικισμός (Gnostisierung) παρατηρεί, δτι σήμερον πρέπει νά 
παραιτηθώμεν τελικώς τής συνήθειας νά όνομάζωμεν μετά τοϋ Harnack (Dogmen
geschichte 1,250) akute Hellenisierung (οξΰν εξελληνισμόν) αυτόν τόν έκγνωστι- 
κισμόν. Στηρίζει δέ τήν γνώμην του εις τόν Hans Eietzmann ; Geschichte der Al
ten Kirche I, 317, ένθα ο διαπρεπής τού Harnack διάδοχος παρατηρεί, δτι εϊμεθα



ψιν. 'Ο Γνωστικισμός δμως άπέτυχε νά άποοροφηστ] τον Χ)μον παρα το γε
γονός, δτι εν αύτφ τό πρόσω,τον τοΰ Χριστού στο ποίκιλας μορφας κατέ
λαβε κεντρικήν θέσιν, εις τα μεγάλα γνωστικά συστήματα Η αποτυχία

υποχρεωμένοι νά προσθέσωμεν οτι ή Γνώσις απετελει ομοίως οξειαν επιστροφήν εξ- 
ανατολισμοϋ. ’Αλλά δέν ήπείλουν τόν-Χριστιανισμόν, κατά τόν L,., αί ποικίλαι μορ- 
φαί τοΰ κόσμου των ελληνικών καί ανατολικών θεοτήτων, διότι τούτων κατέστη εύ- 
χερώς κύριος. Έν τη Γνώσει ήγέρθη μετά δυνάμεως ό Θεός τοΰ ’Ανατολικού Μυ- 
στικισμοΰ εναντίον τοΰ Πατρός τοΰ έν Οΰρανοις, εις δν ό Ιησούς έμαθε τούς ίδιους 
μαθητάς νά προσεύχωνται. Πάντως είναι ακριβές, δτι ό έλληνίζων Χριστιανισμός— 
αυτός υπήρχε μόνος μέχρι τής έμφανίσεως τοΰ Ρωμαϊκού πνεύματος περί τά τέλη 
τοΰ β\ αίώνος—άνεμίχθη μετά τής ’Ανατολικής Γνώσεως, ήτις ή το ungriechisch 
κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τοΰ Kamlah, διότι ή μυθολογία της προήρχετο από 
τάς αρχαίας ’Ανατολικός θρησκείας. Είχε γραφή τό παρόν, δτε έλήφθη τό δίτομον 
έργον Carl Schneider : Geistesgeschichte des Christentums. I. Münden 1954, 
Εις τήν σελίδα 237 παρατηρεί δτι έν τή Γνώσει υπάρχει άφιστορισμός (Entgeschi 
chtlihung) τοΰ Χριστιανισμού, διότι παρατηρεΐται παρά τοίς Γνωστικοΐς Abwer
tung der Geschichte τ. έ. άπαξίωσις τής 'Ιστορίας.

1. Ή θεότης υπολαμβάνεται παρ’ αύτοΐς ως υπερβατική ακατάληπτος καί αό
ριστος, ταυτιζομένη πρός τό αμετάβλητον αγαθόν. Έναντι αυτής εΰρίσκεται ή ύλη, 
ως τι αυτοτελές καί άδημιούργητον (Dualismus). Μετά τής ύλης είναι συνδεδεμένον 
τό κακόν ώς φυσική ποιότης' β) ό κόσμος θεωρούμενος άπαισιοδόξως, είναι δημιούρ
γημα προελθόν παρά τήν θέλησιν τοΰ Θεοΰ από τόν Δημιουργόν, δστις ύπελαμβά- 
νετο είτε ώς μέση τις ουσία είτε ως ό Διάβολος. ”Αλλος είναι δ δημιουργός και άλ
λος δ Λυτρωτής των πνευματικών ατοιχ-ίων των άναμιχ&έντων μειά των υλικών γ) με
ταξύ Θεοΰ καί Κόσμου παρεμβάλλονται ώς μέσα όντα οί αιώνες' δ) ό Χριστός θεω
ρείται εις όλα τά γνωστικά συστήματα ώς τό σημεΐον στροφής τής ιστορίας εις τό 
όποιον αρχίζει, ή ώς κοσμική διδασκαλία ύπολαμβανομένη άπολύτρωσις (διάφοροι 
Χριστολογίαι). Οΰτος κηρύσσει τόν άγνωστον Θεόν' αλλ' είναι χαρακτηριοτιή ή προσπά
θεια τοΰ διαχωρισμού τοΰ ουρανίου αίώνος Χρίστου άπό τής ανθρώπινης έμφανίσεως 
τοΰ Ίησοΰ. Είτε α) ό ’Ιησούς ή το πραγματικός άνθρωπος έφ’ οΰ έστηρίχθη ό άνω 
θεν Χριστός ϊνα άποχωρισθή αύτοΰ κατά τήν σταύρωσιν (Βασιλείδης) είτε β) τό σώμα 
τοΰ Ίησοΰ προήρχετο άπό τόν κόσμον τώ / αιώνων (Βαλεντίνος), είτε γ) ό Χριστός 
είναι σώμα κατά δόκησιν (Σιμωνιανοί, Σατουρνήλος, Μαρκίων). "Ομως ή είκών 
τοΰ ιστορικού θεανθρώπου Ίησοΰ Χριστού τοΰ δρασαντος επί Τιβερίου, άπετέλει τήν 
βάσιν τοΰ ιστορικού Χριστιανισμού. Έξ άλλου ή ένότης Θεοΰ δημιουργού - Χριστού 
Σωτήρος καί ή διαδαχή τούτου διά των ’Αποστολών καί των λειτουργών τής ’Εκ
κλησίας διακηρύσσεται θαυμασίως εις τήν Α. Κλήμεντος (96 μ.Χ.) Ιδού τί λέγει 
τό κείμενον συνδέων ιστορίαν καί ύπεριστορίαν, στηρίζων τόν ιστορικόν Χριστιανι
σμόν (κεφ. XLI, 4—XLIII, 1). «Όράτε, αδελφοί' δσφ πλείονος κατηξιώθημεν γνώ
σεως, τοσούτφ μάλλον ύποκείμεθα κινδύνφ. 1) Οί ’Απόστολοι ημών εύηγγελλίσθησαν 
άπό τοΰ κυρίου Ίησοΰ Χριστοΰ, Ιησούς ό Χριστός άπό τοΰ Θεοΰ έξεπέμφθη. 2. Ό 
Χριστός οΰν άπό τοΰ Θεοΰ, καί οί άπόστολοι άπό τοΰ Χριστού' έγένετο ούν εύκτά- 
κτως έκ θελήματος Θεοΰ. 3. Παραγγελίας οΰν λαβόντες καί πληροφορηθέντες διά τής 
Άναστάσεως τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστού καί πιστωθέντες έν τω λόγφ τοΰ Θεοΰ, μετά 
πληροφορίας Πνεύματος 'Αγίου έξήλθον εύαγγελιζόμενοι τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ 
μέλλειν έρχεσθαι. 4. Κατά χώρας οΰν καί πόλεις κηρύσσοντες (καί τούς ΰπακούοντας



δέον είναι να αποδοθη εις to γεγονός, δτι Ινώ εν tfj «Καθολική ’Εκκλησία» 
ή θρησκεία τής ιστορικής αποκαλΰψεως εθεμελιοϋτο εν τφ ιστορική) Χριστφ 
και τή ενοτητι Θεοΰ—Δημιουργού καί Λυτρωτοΰ καί εν τή συγκεκριμένη 
καί εν τή Εκκλησία διαφυλασσομένη παραδόσει, τή εχοΰση ήδη σταθερός 
τινας μορφάς εν τφ πολιτευματι, τή πίστει, τή λατρεία καί τοΐς εθίμοις, εν 
α!ς παρά τάς παρουσιαζομένας ποικιλίας ΰπήρχεν ένότης εις τα ουσιώδη καί 
καίρια σημεία \ τουναντίον εν τφ Γνωστικισμφ απωλέσθη, (ένεκα τοΰ Δο * 1

τή βουλήσει τοϋ Θεοΰ βαπτίζοντες) καθίστανον τάς άπαρχάς αυτών, δοκιμάσαντες 
τφ πνεύματι, εις επισκόπους καί διακόνου; των μελλόντων πιστεύειν. 5. Καί τοΰτο ού 
καινώς' εκ γάρ δή πολλών χρόνων έγέγραπτο περί επισκόπων καί διακόνων. Ούτως 
γάρ πού λέγει ή γραφή. Καταστήσω τούς επισκόπους αυτών εν δικαιοσύνη κ ;ί τούς 
διακόνους αυτών έν πίστει. XLIII, 1. Καί τί θαυμαστόν εί οί, εν Χριστφ πιστευ- 
θέντες παρά Θεού, έργον τοιοΰτο κατέστησαν τούς προειρημένους». ’Ενταύθα έχομεν 
τήν γραφικήν θεμελίωσιν τής 'Ιερατικής Λειτουργίας καί την γένεσιν τοΰ Κανονικού 
Δικαίου, κρατυνομένην εις τα εφεξής κεφάλαια καί δή 44—17. Ή ένότης Χρίστου 
—Θεοΰ—’Εκκλησίας υποστηρίζεται θαυμασίως έν τφ 46φ κεφαλαίφ. Ίδέ καί ή Ίγ- 
νατίου προς ΦιλαδελφεΤς.

1. Εις τας εκκλησιασ. ιστορίας λόγου γινομένου περί τής Εκκλησίας προ του 
130] 140 σημειοΰται (πρβλ. προχείρως Heussi σ. 39), ότι αΰτη εύρίσκετο εις τήν προ 
τοΰ Καθολικισμού βαθμίδα. «Το μέλλον τής Ν. θρησκείας έστηρίζετο καθολοκληρίαν 
έπι τοΰ έξ, εθνών Χριστιανισμού. Έκυριάρχει ε’ισέτι έν τφ θρησκευτικφ κόσμφ των 
σκέψεων,^ έν τφ πολιτευματι, έν τή λατρεία καί έν τή ζωή τής κοινότητας πολυποι- 
κιλια και ακαταστασία αλλ ο αρχικός χριστιανικός ένθουσιασμός έβαινε πρός έξα- 
φάνισιν, καί ή έξέλιξις έτεινε πρός σταθεροτέρας μορφάς». Φρονώ, ότι ό όρος «Κα
θολική Έκκλησ α» υπάρχων πρό τοΰ 110 έν ’Αντιόχεια (Ίγνατ.) αντιπροσωπεύει ήδη 
περί τό 100 θεμελιώδεις τινας μορφάς τοΰ είναι τής Καθολικής Εκκλησίας, παρά 
τήν ποικιλίαν των έκδηλώσεων καί ηθών καί εθίμων καί δή τοΰ λειτουργικού βίου 
τής Εκκλησίας. Σημειώνω τάς θεμελιώδεις ταύτας μορφάς, στηριζόμενος έπί τών 
πηγών : Ιον) τό βάπτισμα εις τήν τριάδα, 2ον) σύντομος ομολογία Πίστεως ποικίλλου- 
σα κατά τόπους, 3ον) ή θεία ευχαριστία κατά Κυριακήν αποτελεί τό κέντρον τοΰ 
εκκλ. βίου, όπου υπάρχει εκκλησία, 4ον) Άγ. Γραφή, ή ΓΙ. Διαθήκη ώς κώδιξ καί ή διά 
ανταλλαγής βιβλίων της Κ.Δ. έμφανιζομένη ώς γραπτή άποστολική παράδοσις έκτός τής 
άγράφου, δον) Ή Διδαχή μαρτυρεί περί τοΰ κοινοΰ άγαθοΰ τής διαμορφώσεως τής Χρι
στιανικής εβδομάδας καί ηθικής διδασκαλίας τών 2 οδών, 6ον) οί έκκλ. Λειτουργοί. 
Έπί τή βάσει τοΰ ’Ιγνατίου (Έφέσ. III, καί τής πρός Ρωμαίους έπιστολής) τοΰ Πολυ
κάρπου πρός Φιλιππισίους καί τοΰ Ποιμένας τοΰ Έρμα θεωροΰμεν βέβαιον, δτι υπήρχε 
μεταξύ 64 καί 100 to επισκοπικόν πολίτευμα, χωρίς βεβαίως να έχη καθιερωθή διά τον 
επικεφαλής ό όρος «ό έπίσκοπος» καί χωρίς νά έχωσιν όριστικώς διαμορφωθή τά δι- 
καιώματά του τά ιδιαίτερα, έναντι τοΰ πρεσβυτερίου, όπερ άτετέλει τό άμεσον άπαραί- 
τητον συμβούλιον αύτοΰ. Ουσιώδες είναι ότι ό ’Ιγνάτιος γνωρίζει τήν Α'. Κλήμεντος 
(Ρωμ.) καί τήν έπιδοκιμάζει καί οί Φιλιππήσιοι γνωρίζουν τόν ’Ιγνάτιον καί τάς 
έπιστολάς του καί άναμφιβόλως τάς έπιδοκιμάζουν. Καί οί Ρωμαίοι άναγινώσκοντες 
εις τήν επιστολήν τοΰ ’Ιγνατίου περί έαυτοΰ ώς «επισκόπου Συρίας» ούδέν άντείπον. 
Πλήν τοΰ Ποιμένας τοΰ Έρμα ένθα ό λόγος περί «πρωτοκαθεδριών» (48,9) βαθεΐα 
σιγή παρατηρειται έν τή Εκκλησία, συνηγορούσα υπέρ τής γνώμης, ότι δεν ύπήρχον



κητισμιοϋ τής Παρσικής Διαρχίας εν τή Θεότηη καί των αρχών των ανατο
λικών μυστηρίων) εντός τοϋ νεφελώματος τής ’Ανατολικής φαντασίας καί 
τής συγκρητιστικής προσπάθειας προς μεταβολήν τής θρησκείας εις Φιλοσο
φίαν, ή ιστορική ρίζα τοϋ Χριστιανισμού. Ή σχετικώς ενιαία Καθολική 
Εκκλησία1 καί ή εν αυτή σωζομένη ιστορική εν Χριστφ άποκάλυψις ενί-

Θεμελιώδεις διάφοροί εν τφ πολιτεΰματι, άλλα διαφοραί περί τά ονόματα καί τάς 
συνθήκας έμφανίσεως. Έπί πάσι τούτοις βαθύ είναι τό αίσθημα τής ενότητας των 
’Εκκλησιών (Κλήμης, ’Ιγνάτιος, Πολύκαρπος) έν Χριστφ Ίησοΰ εν τή άγάπη καί τή 
πίστει εις την Άνάστασιν καί κρίσιν. Ή ενότης αΰτη ή το ενότης πνευματική καί 
ηθική ού μήν άλλα καί θεμελιωδών τινων τύπων καί πραγμάτων. Ή ενότης εν τή 
ποικιλία ήτο ό κανών, ή δε διαρκής περί τούτων διδασκαλία άπέκειτο εις χεΐρας 
τοϋ Πρεσβυτερίου έχοντας έπί κεφαλής τον υπεύθυνον ηγέτην τής Εκκλησίας «τον 
επίσκοπον», έμφανιζόμενον, ένεκα τοϋ κρατούντας πνεύματος τής ταπεινοφροσύνης, 
ώς μαρτυρεί ή Α'. Κλήμεντος, ελάχιστα καί κατά ποικίλους τρόπους, περί ών θά γίνη 
λόγος έν τφ Πολιτεύματι. ’Εάν δεν ύπήρχεν αυτή ή Καθολική ‘Εκκλησία, δέν θά 
ήδύνατο ν’ άντιστή κατά τοϋ Γνωστικισμού. Ή διαμόρφωσις τής Καθολικής ’Εκκλη
σίας μαζΰ 130]180 θά ήτο αδύνατος άνευ τών καταβολών τών Άποστολικών χρόνων 
καί τής διαμορφώσεως τής ’Εκκλησίας μεταξύ 60-130.

1. Ή ενότης της έστηρίζετο εις τόν Ιστορικόν Χριστιανισμόν τόν παραδεδο- 
μένον υπό τής υπευθύνου εκκλησιαστική; ηγεσίας. Ή Καθολική ’Εκκλησία είχε 
τήν πεποίθησιν, ότι εκπροσωπεί τό δλον (ή Καθολική ’Εκκλησία νοείται ώς τό δλον 
έν άντιθέσει προς τό μέρος, δπερ έξεπροσώπουν αί αιρέσεις καί τό σχίσματα πρβλ. 
Heiler: Urchr. und Katholizismus σ. 4). Τό θέμα ενότης τής’Εκκλησίας έν τή Κ. 
Δ. έπραγματεύθη ό I. Schneider (Die Einheit der Kirche im N. Testament). Τό 
θέμα τούτο έ'δωκα εις πτυχιοϋχον τραπέντα—τή βοήθεια μου—εις εΰρυτέρας σπουδάς 
τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας άλλα τό συνεπλήρωσα ώς εξής : "Η ενότης τής ’Εκ
κλησίας καί ή οννείδηοις περί αυτής (εννοείται τής ένότητος) μέχρι τών μέσων 
τοϋ Ε'. αίώνος, δτε συνήλθεν ή μεγίστη τών Συνόδων τής Μιας Καθολικής 
’Εκκλησίας καί έσχηματίσθη ή Πενταρχία τών Πατριαρχών. Ή αυνείδηαις περί τής 
ενότητας τής Καθολικής ’Εκκλησίας πρό τής διαμορφώσεως τών καθολικών χαρα
κτηριστικών καί τής εξωτερικής έκκαθολικεύσεως, ήτοι πρό τών μέσων τοϋ β'. αίώνος 
ήτο τόσον Ισχυρά, ώστε νά κάμνη έντύπωσιν εις τόν προσεκτικόν αναγνώστην τών 
συγγραμμάτων τών λεγομένων Άποστολικών Πατέρων. Ή ενότης τής πίστεως καί 
αγάπης έν Χριστώ —πού είναι, ώς ε’ίδομεν, καί ενότης έξωτερικών πραγμάτων καί 
τινων τύπων—κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τοϋ Kattenbusch, προσδίδει είς τήν ενό
τητα τής ’Εκκλησίας εξεχόντως πνευματικόν καί ηθικόν χαρακτήρα. Ή ουνείδησις περί 
τής ένότητος καί αρμονίας καί ειρήνης τής ’Εκκλησίας ύπόκειται ώς βάσις είς τήν Α· 
Κλήμεντος, ένθα μεταξύ τών άλλων, λίαν χαρακτηριστικών εκφράσεων, άνεγινώακομεν 
(37]8): «λάβωμεντό σώμα ημών ή κεφαλή δίχως τών ποδών ούδέν έστί. Σωζέσθω οϋν 
ημών δλον τό σώμα έν Χριστώ Ίησοΰ...» Έπειτα κατωτέρω (46, 5 εξ): «Ένα τί έ'ρεις 
καί θυμοί καί διχοστασίαι καί σχίσματα πόλεμός τε έν ήμΐν; 6. ή ούχί ένα Θεάν 
εχομεν καί ένα Χριστόν καί εν Πνεύμα τής χάριτος τό έκχυθέν έφ’ ημάς ; καί μία, 
κλήσις έν Χριστώ ; 7. ϊνα τί διέλκοαεν καί διααπώμεν τά μέλη τοϋ Χριστού καί στα- 
σιάξομεν πρός τό σώμα τό ίδιον; καί είς τοιαύτην άπόνοιαν ερχομεθα, ώστε επι- 
λαθέσθαι ημάς δτι μέλη έσμέν άλλήλων Ή ’Εκκλησία άποτελεΐ «τόν αριθμόν τών



κησε την ψευδώνυμον Γνώσιν, εκπροσώπουμένην υπό ποικίλων την εμφάνι- 
σιν Γνωστικών κοινοτήτων διά τής εσωτερικής διαιρέσεως των πιστών αυ
τών εις γνωστικούς, ψυχικούς καί υλικούς1. Ή επί του ισχυρού θεμελίου 
τής «εν Χριστφ» ψυχικής και κοινωνικής ενότητος τών πιστών, γινωσκόν- 
των εαυτούς καί άλλήλους ως αδελφού:, στηριζομένη πνευματική καί ηθική 
ένότης τής Καθολικής Εκκλησίας ένίσχυεν εν τώ μέσφ τού άγώνος εκείνου 
τούτο μεν τάς συγκεκριμένας μορφάς τής ιστορικής άποκαλύψεως καί τού 
έκκλ. βίου, ώστε ν’ άποτελέσωσι αΰται τον βράχον, εφοΰ συνετρίβησαν οΰχί 
μόνον ό Γνωστικισμός, ό Μαρκιωνιτισμός καί ό Μοντατισμός, άλλα καί 
ό Μανιχαϊσμός καί ή λατρεία τού Θεού Ήλιου καί ό Μιθραϊσμός, τούτο 
δε τήν άνάπτυξιν τού περιεχομένου τής Άποκαλύψεως διά τής χρησιμοποιή- 
σεως τής πνευμ ιτικής μορφώσεως τού περιβάλλοντος Ελληνιστικού Κόσμου. 
Οι Άντιγνωστικοί, οΐτινες ήσαν κατά τό πλεΐστον καί ’Απολογηται τού 
Χριστιανισμού2, παρουσιάζουσι τούτον ως τήν αληθή γνώσιν περί Θεού, 
κόσμου καί ανθρώπου καί ως τήν λογικήν λατρείαν.

Τό αποτέλεσμα τού πολυμετώπου άγώνος ήτο ότι, ένφ τά κινήματα 
ταύτα, (ΐδίρ δ’ δ «Μανιχαϊσμός» τού γ' αιώνος)3, παρουσιάσθησαν εν μέρει 
ή εν όλφ ώς θρησκεϊαι παγκοσμίου χαρακτήρας, κατέληξαν εις τάς γνωστός 
έν τή "Ιστορία αιρέσεις. Τουναντίον δε ή ’Εκκλησία έ'χουσα βαθεΐαν συνεί- 
δησιν τής ενότητος αυτής εν τφ ιστορική) Χριστφ καί τή οικουμενική Αυ
τού σημασία καί άποκαλύψει, εξ ής προέκυπτεν ή οικουμενική, πνευματική, 
ηθική καί άπολυτρωτική αυτής άποστολή, ενίσχυσε τό πνεύμα τής καθολι- 
κότητός της καί διά τών χαρακτηριστικών, ά'τινα καθίσταντο άπαοαίτητα 
προς διαφύλαξιν τής ουσίας τού Χριστιανισμού. Διά τής ενότητος καί βα
θύτητας τής πίστεως καί τής άνυπερβλήτου ηθικής ισχύος, τής παρουσιαζο- 
μένης εις τό άφθόνως χυθέν αίμα τών μαρτύρων, άντεπεξήλθεν ή ’Εκκλη
σία τών τριών πρώτων αιώνων κατά τού εξωτερικού κινδύνου τών διωγμών,

κατηριθμημένων, τών εκλεκτών του Θεοΰ έν όλφ τώ κόσμφ». Ταϋτα εκφράξει συντο- 
μώτερον ό ’Ιγνάτιος καί εις τό 8ον κεφ. τής πρός Σμυρν. καί εις τήν πρός Ρωμαίους 
(επιγραφήν) καί Φιλαδελφεΐς κ. ά.

1. Κλήμεντος Στρωμ VII, 15. Η. Lietzmann : Geschichte der Alten Kirche 
I. σ. 299 εξ Ειρηναίου T, 24. 3-6 Κλήμεντος Στρωμ. VII 17, 106, 4. Έπιφ. 21,

1, 1 καί 31, 7, 1—2. Η. Leisegang: Die Gnosis. 193·>2 A. ν. Harnack: Marcion 
(Das Evangelium vom fremden Gott), έν Text. Unter 45 1924 2. Schmidt 
Pistis Sophia, Kopenhagen 1925. —Heussi σ. 50—55.

2. H. Eietzmann : ένθ’ άνωτ. Altaner, Patrologie : 1950 a.
3. C. Schmidt καί I. Polotsky, Ein Manifund in Ägypten. Sitzb. Berl. 

Akad. 1933. Τοΰ ίδιου, Neue Originalquellen des M. Zeit. f. Kgesch. 52, 1-28. 
Η. I. Polotski: Abriss des Manichäischen Systems. 1934. Pauly—Wissowa. 
Suppl. 6, 240-271. Lietzmann: ενθ’ άνωτ. σ. 277 εξ. Ε. Waldsschmidt καί W. 
Lentz. Die Stellung Jesu im Manicaismus. Abh. der Berl. Akad. 1924.



διά δε τών θεμελιωδών μορφών εν τφ πολιτεΰματι καί τφ δόγματι καί τή 
λατρείμ, ένθα οι συγκεκριμένοι άπλοι τύποι εσταθεροποιοΰντο κατά τόπους, 
ύπερενίκησε την εσωτερικήν κρίσιν του β' καί γ' αΐώνος. ’Αλλά μήπως τότε, 
περί τα μέσα τοϋ β' αίώνος, ήρξατο ή διά των εξωτερικών αυτών μορφών 
άλλοίωσις τής πνευματικής ουσίας τής εν Χριστφ πνευματικής λατρείας ; "Η 
τότε άρξαμένη τιμή τών μαρτύρων 1 καί δή καί τών λειψάνων αυτών (εις 
τον Ίησοΰν Χριστόν άπενέμετο προσκύνησις) υπολαμβάνεται υπό τών τής 
προτεσταντικής ιστοριογραφίας ως πτώσις του άρχικ. Χ)μοΰ 1 2 3. Έν τή αρ
χαιότατη μαρτυρία τής Έκκλησ. ιστορίας, τφ εν έτει 156 μ. X. συντα- 
χθέντι υπό τής Εκκλησίας τής Σμύρνης μαρτυρολογίφ του Πολυκάρπου % 
εΰρίσκομεν πράγματι οΰχί λατρείαν άλλα τιμήν τών λειψάνων4 5. Έν τουτφ 
σημειοΰται σαφώς περί τών λειψάνων (οστών καί τέφρας), ότι «ούτως ημείς 
ύστερον ανελομενοι τα τιμιώτερα λίθων πολυτελών καί δοκιμώτερα υπέρ 
χρυσίον οστά αΰτοϋ άπεθέμεθα όπου ακόλουθον ήν, ένθα ως δυνατόν ήμΐν 
συναγομενοις εν αγαλλιάσει και χαρά παρέξει ό Κύριος επιτελείν τήν τοϋ 
μαρτυρίου αυτού γενέθλιαν ημέραν, εις τε τήν προηθληκότων μνήμην καί τών 
μελλόντων ασκησίν τε καί προετοιμασίαν». Άλλ’ ευτυχώς εν τή αυτή εξαι- 
ρετφ ιστορική πηγή εκφράζεται σαφώς τό περιεχόμενον «τής λογικής λα
τρείας» 4 τών μελών τής κατά τήν «Οικουμένην Καθολικής Εκκλησίας»δ. 
Οι Ιουδαίοι τής Σμύρνης υπεβαλον εις τούς άρχοντας νά μή άφήσωσιν εις 
τους χριστιανούς τα λείψανα, «ινα μή άρξωνται αυτά σέβεσθαι», άγνοοΰντες, 
λεγει η Εκκλησία τής Σμύρνης προς τήν Εκκλησίαν τού Φιλομηλίου, ότι 
«ούτε τον Χρίστον ποτέ καταλιπεΐν δυνησόμεθα, τον υπέρ τής τοϋ παντός κό
σμου τών σωζομενων σωτήριας παθόντα άμωμον υπέρ αμαρτωλών, ούτε έτε
ρον τινα σεβεσθαι. Τούτον μέν γάρ υιόν όντα τού Θεού προσκυνοϋμεν, τούς 
δέ μάρτυρας ως μαθητάς καί μιμητός τοϋ Κυρίου άγαπώμεν άξίως ένεκα εύ
νοιας ανυπέρβλητου τής εις τον ίδιον βασιλέα καί διδάσκαλον" ών γένοιτο 
καί ημάς κοινωνοΰς τε καί συμμαθητάς γενέσθαι» (κεφ. XVII).

Η τοιαΰτη εξωτερική καί εσωτερική διαμόρφωσις τής «Καθολικής 
Εκκλησίας» και δη η «τιμή» τών μαρτύρων καί τών τάφων καί λειψάνων

1. Μαρτύρων Πολυκάρπου, εκδ. Gebhard—Harnack -Zahn: Tatrum Aposto- 
iicorum Opera, εκδ. 6η minor 1920 κεφ. XVIII. Τα ίδια κείμενα ίδέ νυν εις τούς 3 
πρώτους τόμους τής εκδ. τών «Ελλήνων Πατέρων» τής Άπ. Διακονίας τής Έκκλ. τής 
'Ελλάδος. Γεωργ. Σωτηρίου : Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, τόμ. Α. 1942. 
σ. 69 εξ. Α. Φυτρακη : Λείψανα καί τάφοι μαρτύρων κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας. 
'Εν ’Αθήναις 1955.

2. K. Heussi : Ένί)·’ άνωτ. σ. 78.
3. Μαρτύρ. Πολυκάρπου, κεφ. XVIII.
4. Ρωμαίους ιβ, 1.
5. Μαρτύρ. Πολυκάρπου κεφ. VIII.



αυτών ώδήγησαν εις την αποψιν, δτι έχομεν ΰλοποίησιν (Materialisierung) 
τής θρησκείας (Heussi, Kompendium 10 1949, σ. 78, ένθα μνημονεύει τά 
λείψανα, ιερά οστά, φυλακτά και την πίστιν εις ολοκληρωτικά θαύματα). 
Ύπεστηρίχθη δε δτι ή εξέλιξις τής άφομοιώσεως των εθνικών στοιχείων 
μέχρι καί τοΰ δ' αΐώνος υπήρξε προϋπόθεσις τής νίκης τής Εκκλησίας. 
Αυτή παραλαβοΰσα δλα τά ελκυστικά στοιχεία εκ των εθνικών θρησκειών 
καί ενώσασα ταύτα προς τά ίδια αφήρπασε από τάς εθνικός θρησκείας την 
ικανότητα τοΰ ανταγωνισμού (πρβλ. νΰν τάς αντιλήψεις περί τής τιμής 
τών μαρτύρων καί τών λειψάνων κατά τους τρεις πρώτους αιώνας παρά τω 
όμωνΰμφ έργφ τοΰ Άνδρ. Φυτράκη). Καίτοι βεβαίως ή άφομοίωσις εθνι
κών στοιχείων εις τους εξωτερικούς τύπους τής Χριστ. Θρησκείας είναι βέ
βαια, συνδέεται δε πρός τό γεγονός, δτι ή ανθρώπινη θρησκευτικότης καί δη 
εκείνων, οΐτινες προήρχοντο από τον εθνικόν κόσμον ήτο συνυφασμένη πρός 
αντικείμενα προσκυνήσεως, διότι ό άνθρωπος ρέπει πρός τό συγκεκριμένοι' 
εν τή θρησκεία, εν τοΰτοις δεν δύναται να λεχθή δτι εξέλιπέ ποτέ από την 
’Εκκλησίαν ή πίστις, δτι «πνεύμα δ Θεός καί τούς προσκυνούντας αυτόν εν 
πνεύματι καί αλήθεια δει προσκυνεΐν» (’Ιωάν, δ', 24). ’Όθεν δύναται να 
λεχθή, δτι είναι αρχαία ή άντίληψις, δτι ή λατρεία διά μέσου τών αντικει
μένων ή καί τών εικόνων «διαβαίνει επί τό πρωτότυπον» (’Ιωάν. Δαμασκη
νός καί Ζ' Οικουμενική Σύνοδος). Ωσαύτως είναι εσφαλμένη ή άποψις, 
καθ’ ήν έπαυσε να ισχύη ή αρχή «δπου τό πνεύμα εκεί καί ή ’Εκκλησία» 
άντικατασταθεΐσα από τήν κατά τόν αγώνα κατά τής ψευδωνύμου Γνώσεως 
ισχυροποιηθείσαν θέσιν «όπου δ επίσκοπος εκεί καί ή ’Εκκλησία« (Η. Lietz- 
mann : Gesch. der Alten Kirche II, 49), διότι ανεξαρτήτως τοΰ γεγο
νότος, δτι αυτή ή φράσις αντιπροσωπεύει τού ’Ιγνατίου καί τής συγχρόνου 
αύτφ ’Εκκλησίας τήν ορθήν αποψιν (Σμυρν. η') περί τής μορφής τής ορα
τής ’Εκκλησίας, τής εξασφαλιζούσης τήν άμυναν κατά τών αιρέσεων, πρέπει 
να σημειωθή, δτι δλως τούταντίον παρά τω Ειρηναίω καί τω Τερτυλλιανφ, 
ως παρατηρεί δ διαπρεπής εκκλησ· ιστορικός Κ. Müller (Kirchengeschichte 
1 19292, σ. 209), ή ’Εκκλησία παραμένει ή ουρανία, ή πάντοτε έχουσα εν τφ 
μέσω αυτής δρώσαν ενέργειαν τοΰ πνεύματος, εν τοΐς θαύμασι καί ταΐς 
άποκαλύψεσι, εν τοΐς άσκηταΐς καί τοΐς μάρτυσι. ’Εκκλησία καί Πνεύμα κα
λύπτονται άμοιβαίως" «όπου είναι ή Εκκλησία εκεί καί τό Πνεύμα τού 
Θεού καί όπου τό πνεύμα τού Θεού εκεί είναι ή ’Εκκλησία καί όλη ή χά
ρις» κατ’ Ειρηναίον. Ή Κοινότης είναι λοιπόν ή φορεύς τού πνεύματος 
καί διά τούτο αυτοδύναμος εις τήν αλήθειαν τής Άποστολικής Παραδό- 
σεως καί τής μεταδόσεως αυτής» ι. 1

1. Ή διαμόρψωσις τής πεποιθήσεως καθ’ ήν ή όλη Εκκλησία—έν άντιθέσει 
πρός τάς αιρέσεις (Πρβλ. Heiler: Urkircheund Ostkirche 1937)—είναι ή φορεύς τοΰ



Άναμφιβόλως δμως δ πολλαπλασιασμός των εξωτερικών τύπων ανευ 
παραλλήλου διαρκούς πνευματικής καί θεολογικής εγρηγόρσεως καί καλλιέρ
γειας περιέκλειε κατ’ αρχήν την απειλήν εκείνην, εξ ής επαθεν ή πνευματική 
θρησκεία των προφητών τοΰ ’Ισραήλ, δτε κατεκλΰσθη αληθώς υπό τής σο
φίας καί τυπολογίας τοΰ Ραββινισμοΰ. Ή ’Εκκλησία λοιπόν εϊχεν ανάγκην 
καί τών τύπων καί τής Θεολογίας πρός διαφύλαξιν καί οΐκείωσιν τής εν 
Χριστφ Άποκαλύψεως. Διά τούτο δ’ άμφότεραι συμβάλλουσι κατά τον 
β' αιώνα εις τό να προσλάβη κατ’ αυτόν ή Καθολική ’Εκκλησία τα εξής 
τέσσαρα καθολικού χαρακτήρας χαρακτηριστικά, ώστε ν’ άληθεΰη τό υπό τού 
Παύλου ανωτέρω (σελ. 6) λεχθέν, οτι ή Εκκλησία είναι στύλος καί εδραίωμα 
τής «αλήθειας» (Τιμοθ. Α' γ, 15).

Πρώτον χαρακτηριστικόν. Ό Κανών τής Γραφής, ήτοι τής Παλαιάς 
Διαθήκης, ηύξήθη κατά τον καταρτισθέντα Κανόνα τήςΚ. Διαθήκης. Διάφο
ροί κατά τόπους ώς πρός τινα βιβλ'α δεν έχουσι σπουδαιότητα Γ Ό Προ- 1 * III,

Πνεύματος καί τής άλη9-είας καί τής χάριτος ούδαμώς δικαιώνει τήν άποψιν, δτι 
«είς τήν θέσιν τοΰ τρόπου των προσωπικών πράξεων είσήλθεν εις τήν πρώτην γραμ
μήν ιερά πράγματα καί θεσμοί». Τοΰτο φρονώ δτι συνέβη βραδύτερον εις την λαϊ
κήν πίστιν βαθμιαίος άπό του γ'. αιώνας καί ένετάθη, κατά τους χρόνους τής πνευ
ματικής παρακμής, δτε (ώς συνήθως) τα δευτερεΰοντα καί εις τήν πραγματικότητα 
μεταβλητά τής έκκλ. ζωής στοιχεία, τά περιβάλλοντα χρονικώς καί κατ’ άνθρωπίνην 
ανάγκην, ώς απαραίτητα περιβλήματα, τήν ουσίαν τής πνευματικής θρησκείας καί 
θρησκευτικότητας, υπολαμβάνονται ώς μέρη τής ουσίας καί διά τούτο μή δυνάμενα 
να μεταβληθώσι. Δέν θά ήδύνατό της όμως ν’ άρνηθή, δτι ή τιμή τών λειψάνων 
καί τών τάφων τών μαρτύρων ό πολλαπλασιασμός τών τύπων καί ή άμυνα τών πα
ραδεχόμενων εθίμων, ώς π.χ. κατά τήν έριδα τοΰ Πάσχα, ώς θά εΐδωμεν, ένεΐχεν 
έν σπέρματι αυτήν έξελιξιν—ή άμυνά των έθεωρήθη άπό τον Πολυκρατην τοΰ ’Εφέ
σου κατ’ Εύσεβ. Έκκλ. "Ιστορία ... άμυνα τής Άποστολικής Παραδόσεως. Ή άμυνα 
τών εΐΐίμων γενικώς μετέβαλε, τουλάχιστον εις τήν λαϊκήν θρησκευτικήν άντίληψιν, 
βαθμιαίος τόν ουσιώδη χαρακτήρα των άπό μεταβλητών στοιχείων τής θρησκευτικό
τητας εις αμετάβλητα καί ουσιώδη τής θρησκείας μέρη. Παρά ταΰτα έν τή ’Εκκλη
σία ουδέποτε έξέλιπεν ή άντίληψις, δτι ό Θεός είναι πνεΰμα καί οτι προσηκει αυτφ 
ή πνευματική λατρεία καί δτι οί εξωτερικοί τόποι αυτής είναι μεταβλητοί κατά τάς 
περιστάσεις καί διά τοΰ αρμοδίου οργάνου τ. έ. υπό μόνης τής Συνόδου δυνατοί.

1. Τόν σχηματισμόν τοΰ Κανόνος τής Κ. Δ. διαπιστοΰμεν κατά τά τέλη τοΰ
β' αίώνος εις τό απόσπασμα τοΰ Muratori (ανήκει πιθανώς εις τόν "Ιππόλυτον) τοΰ 
200 μ.Χ. περίπου, καί τάς πληροφορίας τών Έκκλ. συγγραφέων Ειρηναίου, Τερτυλ- 
λιανοΰ καί Κλήμεντος. Ή Καθολική ’Εκκλησία άνεγνώριζε τότε καί έχρησιμοποίει δη. 
μοσίφ τά 4 Ευαγγέλια, τάς Πράξεις ’Αποστόλων, τάς έπιστολάς]τοΰ Παύλου: Α.Β. Κο- 
ρινθ. Έφεσ. Κολοσ. Γαλάτ. A καί Β Θεσσ. Ρωμαίους καί Ποιμαντορικάς Φίλη μ. Τίτον 
A καί Β. Τιμοθ. Έπειτα μνημ. Ίούδ. 2 Ίωάννου. Δέν μνημ. ή πρός ‘Εβραίους ή Α· 
καί Β. Πέτρου, ή τοΰ ’Ιακώβου, καί ή γ' Ίωάννου ώς καί ή Άποκάλυψις. Πρβλ. Ειρην.
III, 11, 8. Παρ’ αύτφ, ελλείπουν ή πρός Εβραίους, ή ’Ιακώβου, 2 Πέτρ. Πιθανώς Ίουδ. 
καί ιγ' ’Ιωάν. Τόν Ποιμένα τοΰ Έρμα ονομάζει Γραφήν. Διά τήν περαιτέρω "ιστορίαν 
τοΰ Κανόνος ΐδέ Knopf.: Einführung in das N. Testament. 1934 σ. 16U. Τόν άρι-



τεσταντισμδς εκράτησε τήν Κ. Δ καί άπέρριψε την Εκκλησίαν, ητις συνε- 
κρότησε ταΰτην. Δεύτερον. Ή πίστις έλαβε πλέον συγκεκριμένην μορφήν εις 
τά βραχέα «Βαπηστικά Σύμβολα», εν οις εξεφράζετο συντόμω; δ κανών τής 
πίστεως (régula fidei)1, ώστε δ βαπτισθείς εΐχεν ακαταμάχητου καί σαφές, 
καί διά τούτο νοητόν, δπλον εναντίον τής πλάνης καί τής εν αυτή δήθεν μυ
στικής αποστολικής παραδόσεως2. Τρίτον: Ή ιδέα τής εν τοΐς επισκόποις

θμόν των 27 βιβλίων τής Κ. Δ. εύρίσκομεν. εις τήν 39ην Πασχάλιον Επιστολήν τοΰ 
Μ. ’Αθανασίου του έτους 367, ένφ εις τον 60ον κανόνα τής εν Λαοδικεία πιθανώς περί 
τό 360 συνελθοΰσης Συνόδου εύρίσκομεν 26, διότι ελλείπει ή Άποκάλυψις τοΰ Ίωάννου.

1. Ή άνύψωσις τής ομολογίας πίστεως εις κανόνα (régula fidei) καί δή τής 
αποστολικής αλήθειας, (régula veritatis) συνετελέσθη έν τφ άγώνι κατά των Γνω
στικών καί δή έν Ρώμη κατά του Μαρκίωνος. ΙΊρβλ. Ad. ν. Harnack: Dogmenge
schichte. A. Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche. II 1936 σ. 100- 120. 
Τοΰ αύτοΰ : Die Anfänge des Glaubensbekennt. I. Καρμίρη. Τά δογματικά, Συμβο
λικά μνημεία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τομ. I. σελ. 38 εξ.

2. Τά μεγάλα Γνωστικά συστήματα έστηρίζοντο επί τής άξιώσεως ιδίας άποκα
λύψεως καί μυστικής παραδόσεως γνωστικών προφητών, γραφών, έκκλ. παραδόσεως 
καί δήθεν εσωτερικής μυστικής παραδόσεως. Ή Καθολική ’Εκκλησία τοΰ β' αίώνος 
διετύπωσε τήν αρχήν, δτι τής γνήσιας ’Αποστολικής Παραδόσεως φορείς είναι οί επί
σκοποι ώς διάδοχοι τών ’Αποστόλων. Οί κατάλογοι τής αποστολικής διαδοχής 
άπετέλεσαν τό στήριγμα τών ’Εκκλησιών. Διαδοχή τών επισκόπων καί γνησία παρά- 
δοσις τής ευαγγελικής αλήθειας συνεδέθησαν όριστικώς καί άπετέλεσαν τήν βάσιν 
τής Καθολικής ’Εκκλησίας, ή τής «κοινής τών ’Εκκλησιών Ένώσεως» (Ευσέβιος)· 
Ή Εκκλησία τοιουτοτρόπως άπήντα θετικώς εις τόν ’ισχυρισμόν τών Γνωστικών, δτι 
είχον κρυφίαν άποστολικήν παράδοσιν. Άλλ’ αν υπήρχε τοιοΰτη «θά τήν έγνώριζον 
οί κατ’ άδιάκοπον διαδοχήν εκ τών αποστόλων προσελθόντες επίσκοποι. Τό γεγονός 
δτι ούτοι ήγνόουν τήν Γνωστικήν διδασκαλίαν, έδείκνυε σαφώς τό ψευδές αυτής. 
Ούτως οί επίσκοποι άνεγνωρίσθησαν ώς θεματοφύλακες τής άληθοΰς χριστ. διδασκα
λίας. Ή σημασία αύτη τών επισκόπων κατ’ άρχάς ή το ιστορικής φΰσεως, στηριζομένη 
εις τοΰτο, δτι είχον τήν παράδοσιν τών προκατόχων αυτών, άλλα πρωΐμως μετε" 
τράπη, εις δογματικήν (ή άπ’ αρχής συνυπήρχεν αύτη). Ταύτην έκφράζων ό Ειρη
ναίος (γράφει περί τό 175 μ. X) έδέχετο δτι μετά τής διαδοχής τοΰ επισκοπικού 
επισκοπικού αξιώματος (σ. γ, όρθότετρον λειτουργήματος) οί επίσκοποι έλάμβανον 
τό χάρισμα τής άληθείας (Κατά Αίρ" 4, 26 καί Ίππολ. Refutatio omnium haere- 
tium, πρόλογος). Τό άλάθητον άπεδόθη βραδΰτερον εις τήν τήν Οίκ. Σύνοδον ήτοι 
εις τό σύνολον τών επισκόπων. Στεφανίδου Έκκλ. ’Ιστορία σ. 63—4. *0 Harnack
(Mission und Ausbreitung I, 1924 σ. 300 ύποσημ. 4) παραπέμπων εις τόν Τέρτυλ. 
(de carne 2, ένθα ή φράσις «apostolorum erat tradere») παρατηρεί, δτι ή ιδέα, 
τής ’Αποστολικής παραδόσεως, καθ’ έαυτήν ύπεραρχαία καί μή στερουμένη ιστορι
κού πύρινος, συνεπυκνώθη καί έσχηματίσθη τό πρώτον έν Ρώμη —καί βεβαίως 
ούχί άνευ έπιδράσεως τοΰ genus loci et imperil— εις παράστασιν καί θεωρίαν 
τής διά τής διαδοχής μεταβιβαζομένης παραδόσεως. Βραδΰτερον αυτή ή θεωρία 
άπέβη κοινή χριστιανική καί κατεσκεύασε τήν έννοιαν τής Καθολικότητος:» Ό 
’Ωριγένης τήν αντιπροσωπεύει δπως ό Τερτυλιανός μετά τής αυτής ασφαλείας. «Περί 
’Αρχών IV, 9. Ίδέ επομένην ύποσημείωσιν καί κριτικήν.



διασώσεως τής άποστολικής διαδοχής, εν σπέρματι υπάρχουσα ήδη εν τή 
Α' Κλήμεντος επιστολή προς Κορινθίους τοΰ έτους 96 μ. X *, ενίσχυε την 
ζώσαν αυθεντίαν καί άρα την ενότητα των τοπικών Εκκλησιών. Τέταρτον : 
Ή συγκρότησις τών Τοπικών Συνόδων κατά τοΰ Μοντανισμοΰ καί είτα 
διά το ζήτημα τοΰ Πάσχα, ώς αναβίωσις τής Άποστολικής Συνόδου εδη- 
μιοΰργει εν κοινόν εξωτερικόν καθολικοΰ χαρακτήρας όργανον, ευκίνητον 
καί επί τής δημοκρατικής αρχής τής πλειονοψηφίας στηριζόμενον, 'ικανόν 
ν’ αντιμετώπιση ιόν κοινόν κίνδυνον τών ανωμάλων ενθουσιαστικών τάσεων 
τών προελθουσών εκ Φρυγίας τής Μ. ’Ασίας 1 2. Ή Σύνοδος υπήρξε τό όργανον

1. Ή συνήθης άντίληψις τών Θεολόγων (ίδέ προηγ. ύποσημείωσιν) ήμετέρων καί 
ξένων είναι ότι ή έννοια «διαδοχή τών ’Αποστόλων» εΰρίσκεται σαφώς εκπεφρασμένη 
κατά τα τέλη τοΰ β'. αΐώνος παρ’ Είρηναίφ έν τώ κατά Αιρέσεων συγγράμματι αυ
τού (3,3). Συνήθως δέ οΐ ξένοι αποκρούουν δτι υπάρχει ή έννοια τής διαδοχής είς τήν 
Α. Κλήμεντος, (Fr. Gerke : Die. Stellung des I. Clemensbriefes innerhalb der 
altkirchliche Gemeindeverfassung. 1930). Έν τούτοις φρονώ, ότι δύναιαι να λεχθή, 
δτι αί προϋποθέσεις τής έννοιας τούτης κεΐνται δχι μόνον είς τήν επιστολήν τούτην, 
αλλά καί πρότερον είς τήν πράξιν τής ’Εκκλησίας ’Ιεροσολύμων (Πράξ.) καί τοΰ Παύλου 
τάς ποιμαντορικάς, ένθα ό λόγος περί «καταστάσεως» πρεσβυτέρων. Είδικώτερον είς 
τήν Α'. Κλήμεντος γίνεται λόγος περί τοΰ σεμνοΰ τής «παραδόσεως κανόνος» (κεφ. 
VII)" εΐτα δέ (κεφ. XL, 3) όμιλών ό Κ. περί τών λειτουργών εν τή ’Εκκλησία λέγει δτι 
ό Δεσπότης «που τε και διά τινων επιτελεΐοΰαι ϋέλει, αυτός ώρισε τή ύπερτάτφ αΰτοΰ 
βουλήσει, ϊν’ όσίως πάντα γινόμενα έν ευδοκήσει εύπρό δεκτά ε’ίη τφ θελήματι 
αΰτοΰ». ’Ακόμη σαφέστερον είς τό κεφ. 42 σημειοΰται ή σειρά : Θεός—Χριστός—’Από
στολοι (οί ’Απόστολοι από Χριστού εξεπέμφθησαν, μεθ’ δ προστίθεται λίαν χαρακτη
ριστικούς περί τών ’Αποστόλων : «κατά χώρας οΰν καί πόλεις κηρύσσοντες... κα&ίατα- 
νον τάς άπαρχάς αυτών δοκίμασαντες τφ πνεύματι είς επισκόπους καί διακόνους 
τών μελλόντων πιστεύειν καί τούτο ού κοινώς" έκ γάρ δή πολλών χρόνων έγέγραπτο 
περί επισκόπων καί διακόνων. Ούτως γάρ που λέγει ή Γραφή: καταστήσω τούς έπι" 
σκοπούς αυτών έν πίστει κλπ. Είς τό κεφ. ΧΙ,ΙΙΙ προστίθεται «Καί τί θαυμαστόν 
εί οί έν Χριστώ πιστευθέντος παρά Θεού έργον τοιοΰτο κατέστηοαν τούς προειρημένους. 
"Ιδε συνέχειαν έν κεφ. 44 κλπ. ένθα σαφέστατα γίνεται λόγος περί διαδοχής τών 
έπισκόπων, διακόνων («διαδέχωνται» τήν λειτουργίαν αυτών). ’Αλλά περί τοΰ σπου
δαίου τούτου ζητήματος θά παραστή ανάγκη νά έπανέλθω είς ειδικήν μελέτην. Ση
μειώνω, δτι παρ’ ’Ανδροΰτσφ δέν εΰρίσκομεν έπαρκή ίστορικοδογματικήν τών εύ- 
νοιών ’Εκκλησία καί ’Αποστολική διαδοχή θεμελίωσιν.

2. Ή έσωτερική καί ή έξωτερική ένότης τής Καθολικής Εκκλησίας, περί ής 
έγένετο λόγος ανωτέρω, ένισχύθη μεταξύ τών έτών 130-192 καί διά τής άναβιώ 
οεως τοΰ συνοδικού συστήματος. Αί πρώται Σύνοδοι συνήλθαν έν Μ. Άσίρ, κατά 
τοΰ Μοντανισμοΰ («πολλάκις καί πολλαχοΰ» περί τό 170. ’Ανώνυμος άντιμονιανι 
στής, Εΰσέβ. Έκκλ. Ίστ. V, 16, 10). Έπειτα ήκολούθησαν αί Σύνοδοι διά τον εορ
τασμόν τοΰ Πάσχα, ένεκα τών διαφορών μεταξύ τών Καθολικών ’Εκκλησιών, ών 
προηγείτο ή Ρώμη καί τών Μικρασιατών ών ηγείτο ό ’Εφέσου Πολυκράτης. Οί Μι- 
κρασιάται έώρταζον τήν 14ην τοΰ Νισάν—τήν σταΰρωσιν καί τήν δΓ αυτής σωτη
ρίαν διά τοΰ αποχαιρετιστήριου μυστικοΰ δείπνου τοΰ Κυρίου τ. έ. διά Θ. Εύχαρι-



διατυπώσεως, καί διαφυλάξεως των εσωτερικών σημείων ενότητας τής Κα
θολικής Εκκλησίας καί εισαγωγής γενικώς άνεγνωρισμένης εκκλ. ΓΙαρα- 
δόσεως *.

στίας—οίανδήποτε ημέραν καί εάν συνέπιπτεν αΰτη (Άλιβιζάτος σ. 63). Τό εσπέρας 
έτερμάτιζον τήν νηστείαν καί έώρταζον κατ’ αναλογίαν πρός τό ’Ιουδαϊκόν πασχά- 
λιον δεΐπνον τό πασχ. χριστ. δεΐπνον. Έν τή Δύσει, ώς καί εις πολλάς ’Εκκλησίας τής 
’Ανατολής, έωρτάζετο χωρίς να λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή ημερομηνία, ή Κυριακή, ή 
μετά τήν 14ην του Νισάν, ώς ήμερα τής Άναστάσεως τοΰ Κυρίου. Ταΰτης προη
γείτο νηστεία άρχομένη άπό τής ημέρας τής σταυρώοεως —Παρασκευής— λήγουσα 
τό μεσονύκτιον τοΰ Σαββάτου, δτε καί άρχομένης τής ημέρας τής Άναστάσεως του 
Κυρίου—Κυριακής—έωρτόζετο μετά Θείας Ευχαριστίας. Ή διαφορά έξητάσθη τφ 154 
κατά τήν μετάβασιν τοΰ Πολυκάρπου εις Ρώμην, μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Ρώμης Άνι- 
κήτου (Σύρου τήν καταγωγήν). Δέν συνεφώνησαν άλλα έχωρίσθησαν φιλικώς. Ή 
πεποίθησις δτι ή ένότης τής ’Εκκλησίας δέον να στηρίζεται εις τά ουσιώδη ενφ 
εις τά επουσιώδη δέον νά κρατή ελευθερία φαίνεται ν’ άπετέλεσαν τήν προϋπόθεσιν 
αύτοΰ τοΰ φιλικοΰ χωρισμοΰ. Τώ 192 παρουσιάζεται έρις ούχί μεταξύ των ’Εκκλησιών 
(ώς ισχυρίζεται ό Heussi σελ. 85 κ.ά.) Ρώμης καί Μικρας ’Ασίας, άλλα μεταξύ των 
’Εκκλησιών ’Ανατολής καί Δύσεως) (δ Εύσέβ. λέγει ρητώς «ταΐς άνά τύν λοιπήν 
άπασαν οικουμένην εκκλησία ις», ήτοι τής των «Εκκλησιών Ένώσεως», ών προηγείτο 
ό Ρώμης —ένεκα τής ηθικής πνευματικής επιρροής του ώς επισκόπου τής πρωτευού- 
σης τής αυτοκρατορίας καί τών δωρεών άγάπης— καί τών ’Εκκλησιών των Τεσσα- 
ρασκαιδεκατιτών (Μ. ’Ασίας', ών ήγεΐτο ό τό πρώτον εμφανιζόμενος ώς άσκών επιρ
ροήν ’Εφέσου. Τότε προτροπή τοΰ Ρώμης «σύνοδοι δή καί συγκροτήσεις επισκόπων 
επί ταύτόν έγίνοντο, πάντες τε μια γνώμη δι’ επιστολών εκκλησιαστικόν δόγμα τοΐς 
πανταχόσε διετυποΰντο ώς αν μηδ' εν άλλη ποτέ τής Κυριακής ήμερα τό τής έκ 
νεκρών άναστάσεως έπιτελοΐτο τοΰ Κυρίοσ μυστήριον». Οί Μικρασιάται δέν έώρτα
ζον τήν Άνάστασιν τοΰ Χριστοΰ τήν 14ην Νισάν, διότι τοιαύτη εορτή μόνον κατά 
Κυριακήν ή το δυνατή. «Ή Συνοδική διαταγή» όπως τό μυστήριον τής Άναστάσεως 
«μόνον κατά Κυριακήν έωρτάζηται» σημαίνει δτι δέν έώρταζον αυτήν τήν εορτήν. 
(Εύσεβ ’Εκκλ. "Ιστ. V, 23,2). "Ιδε άρίστην διατύπωσιν επί τή βάσει τών πηγών παρά 
Άμ. Άλιβιζάτφ : Τό Αίτιον τών περί τοΰ Πάσχα ερίδων τοΰ β' αίώνος. Έν’Αθήναις 
1911 σ. 14 έξ. Πρβλ. καί Β. Στεφανίδου ’Εκκλ. "Ιστορία. 1948 σ. 30, 90, 10) έξ. 291.

1. Άλιβιζάτου, αυτόθι σ. 14. Τό «έκκλ. δόγμα» ήτοι αυθεντική—συνοδική άπό- 
φασις άπέβλεπεν εις τήν εξωτερικήν έκκαθολίκευσιν τοΰ μέρους εκείνου τής μεγά
λης ’Εκκλησίας, τό όποιον στηριζόμενον επί τής καί ιδιωτικής αύτοΰ άποστολικής πα- 
ραδόσεως, διεξεδίκει είσέτι τήν άνεξαρτησίαν αύτοΰ». Ό παραγκωνισμός ιών τοπι
κών εθίμων διά τής επιβολής τών γενικιότερον έπικρατούντων ή το δυνατός διά συμ
φωνίας συνοδικής τών άνεξαρτήτων είσέτι άπ’ άλλήλων ’Εκκλησιών. Αί ’Εκκλησίαι 
τής Μ. Ασίας κατά τό διάστημα τοΰ γ'. αίώνος έγκατέλειπον βαθμιαίος τήν «άρχαιο- 
τέραν παράδοσιν» αύτών καί έκουσίως ύπετάγησαν εις τό «έξ άποστολικής παραδό- 
σεως έκκλ. δόγμα τών ’Εκκλησιών καί Οικουμένης άπάσης» (πρβλ. καί σελ. 16 Άλι
βιζάτου). Ή διένεξις Ρώμης καί Μ. Ασίας μετεβλήθη εΐτα, δταν ό Βίκτωρ ύπερέβη 
τά έσκαμένα, εις έριδα μεταξύ τών ’Εκκλησιών τής Οικουμένης—τής Γαλλίας 
ήγεΐτο ό Λουγδούνου Ειρηναίος—καί τοΰ Ρώμης, θελήσαντος νά διακόψη τήν κοι
νωνίαν πρός τάς Εκκλησίας τής Μ. Ασίας' «άλλ’ ού πάσί γε τοΐς έπισκόποις ταΰτ’



Διά των μέσων τούτων διεσώθη ή ουσία τής ιστορικής εν Χριστφ 
άποκαλΰφεως και το πνεύμα του αρχικού Χριστιανισμού. Τρία σημεία 
■θέλω vù εξάρω εν τη συντελεσθείση μεταξύ τών ετών 130-313 εξελίξει : 
1) Ό ’Ανατολικός Ελληνισμός, άφοϋ συνείργησεν εις την αποκάλυψην τής 
εν τφ κηρΰγματι του ’Ιησού περιεχομένης αρχής τής πνευματικής βασιλείας 
τού Θεού και τής παγκοσμιότητας τού Χριστιανισμού, καί διά τού Στε
φάνου καί τής Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας, μάλιστα δε διά τού Παύλου 
εις την πραγματοποίησιν αυτών, ήρξατο καθιστάμενος διά πρώτην φοράν 
εν τή ιστορία του Βιβλικός καί ’Εκκλησιαστικός, δίδων διά τής γλώσσης 
καί τών φιλοσοφικών εννοιών καί τού δημοκρατικού του πνεύματος καί 
τής υποταγής τής μορφοπλαστικής του ικανότητας εις την Καθολικήν Έκ- 
λησίαν ισχυρά εις ταύτην ερείσματα, ϊνα επικράτηση εις τον υπό την πολιτι
στικήν του ροπήν κόσμον τής ’Ανατολικής Μεσογείου καί είτα και τής Δυ
τικής· Ή εκκλησιαστική και βιβλική μορφή του ’Ανατολικού 'Ελληνισμόν 
ϋπήρξεν αποφασιστική διά τε τον Χριστιανισμόν και την τύχην του δλυυ 
’Ελληνισμού, διότι παρεκίνησε τούτον να εγκατάλειψη τον μύθον, τήν πο- 
λυθεΐαν καί τον άκρατον μυστικισμόν 'Ο Ελληνισμός μετά τών οικου-

ήρέσκετο, άντιπαρακελεύονται δεΐτα αΰτώ (τφ Βίκτωρι) τα τής ειρήνης καί τάτής πρός 
τόν πλησίον ένώσεώς τε καί αγάπης φρονεΐν» (Εΰσεβ. V, 24,10). Εις τάς ανωτέρω γενι- 
κωτέρας διά τήν έκκλ. ιστορίαν σημασίας πορίσματα, άτι να προκύπτουν εκ τής έρεύ- 
νης των ερίδων του Πάσχα (εξωτερική έκκαθολίκευσις τής τών «έκκλησιώνενώσεως» 
διά τής έπικρατήσεως γενικής έκκλ. παραδόσεως δι έκτοπίσεως μεμονωμένων εθίμων 
έστω καί παλαιών) δέον νά ποοστεθοΰν τα εξής : 1) Αί πλεΐσται τών ’Εκκλησιών— 
εκτός τής Ρώμης—άντελαμβάνοντο τήν ενότητα τής ’Εκκλησίας ώς βασιζομένην εις 
ουσιώδη, ένφ εις τα έθιμα έδει νά κρατή ελευθερία, (πρβλ. γνώμην Βικεντίου 
τοΰ εκ Αηρίνου : «tenendum quod semper, quod ubique quod ab omnibus 
creditum est» καί γνώμην Φωτίου παρά Στεφανίδη, σελ. 322 καί 326). 2) "0 Ρώμης ήτο 
πλήρης καθολικού πνεύματος καί οΰχί αντιπρόσωπος τής κοινής ενώσεως, ήτις άλ
λωστε τόν άπεδοκίμασε. Ή αύτεπάγγελτος έπέμβασις αυτού εστηρίζετο επί τής ηθι
κής θέσεως καί επιρροής οΰχί δικαιοδοσίας τής ’Εκκλησίας Ρώμης, περί ής ανωτέρω 
καί οΰχί επί πρωτείου τής έδρας του ή αΰτοΰ τού ίδιου. Ταύτα έδη μιουργήθησαν 
βραδΰτερον διά τής χρησιμοποιήσεως τού τάφου τού Πέτρου καί τού Ματθ. 16,18 
(280 - 250 μ. X). 3) 'Ο Βίκτωρ ένεφάνισεν άκουσίως τάσεις τού Ρωμ. Πνεύματος, δπερ 
ήρξατο είσερχόμενον εις τήν ’Εκκλησίαν καθ’ ήν εποχήν δ Ρωμ. λαός καί ή γλώσσα 
ήρξαντο γινόμενοι μόνοι φορείς τού Χριστιανισμού εις τήν Δύσιν. Τό Ρωμαϊκόν 
πνεύμα εδημιούργησε τό Ρωμαϊκόν έκκλ. πνεύμα (Βίκτωρ, Κάλλιστός καί Τερτυλλια- 
νός) έφ οΰ εδημιουργήθη τό πρωτεΐον, ώς δευτερογενές φαινόμενον. Έπ’ αΰτοΰ θά 
έπανέλθω. Ίδέ πρός τό παρόν Γ. Κονιδάρη: Προσχέδιον Εισαγωγής εις τήν Έκκλ. 
‘Ιστορίαν. Έκδ. Β. 1953 σελ. 56 έξ. καί C. Schneider ένθ’ άνωτ.

1. Άναμφιβόλως είναι μονομερής αξιολογική κρίσις καί δεν καταστοχάζεται 
τι ΰ ορθού ό ισχυρισμός τινών, ότι ό Ελληνισμός έχασε τήν διαύγειάν του καί πα- 
ρεδόθη εις τόν Άνατολ. Μυστικισμόν, διότι έκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων προ
κύπτει, ότι ό Μυστικισμός έκρουσε τήν θύραν τής Ελληνικής σκέψεως (Μυστικι-



μενικών αΰτοϋ τάσεων καί εννοιών1 ηρξατο συμφιλιουμενος προς την 
Εκκλησίαν, την θεμελιουμένην επί τής Βίβλου, εφ ήν όμως καί κατά τόν

σμός παρά Πλάτωνι). Ό Χρ. Άνδροΰτος χρησιμοποιών τόν όρον μυστικοθηρία 
(Έλευθερ. Έγκ. Λεξ. 9, 645) παρατηρεί ότι δι’ αύτοΰ δηλοΰται «τό εν τή Ιστορία 
τής Φιλοσοφίας καί εν τοϊς διαφόροις θρησκεύμασι έμφιλοχωροΰν δόγμα, καθ δ ή 
σύλληψις τοϋ υπεραισθητού, του θείου του απροσίτου εις τάς αισθήσεις καί εις τήν 
διάνοιαν τοϋ ανθρώπου, κατορθοΰται διά τής καταδύσεως εις τά βάθη τοϋ συναι
σθήματος, δι ής ενούμενός τις μετά τοϋ θείου εποπτεύει τά υπέρ τήν αΐσθησιν καί 
τήν διάνοιαν δντα. Τό στοιχεΐον τοΰτο τής Μυστικοθηρίας έμβλέπει τις ήδη παρά 
τοϊς Έλλησι Φιλοσόφοις καί δή παρά τφ Σωκράτει, ποιουμένφ λόγον περί δαιμόνιου 
έν τή τοϋ Πλάτωνος περί ιδεών θεωρία καί παρά τοϊς εφ’ εξής» (εννοεί τούς 
Ποσειδώνιον, Φίλωναή άλλ’ οί κύριοι είσηγηταί άμα καί ύποτυπωταί τής μυστικοθη- 
ρίας είναι οί Νεοπλατωνικοί. Έν τφ Χριστιανισμφ η πιστις θεμελιοΰται επι τής 
μυστικής κοινωνίας προς τόν Χριστόν καί έν γένει τό θειον" επιτυγχάνεται δε αυτή 
κυρίως έν τή Εκκλησία. Ό πρώτος μέγας χριστιανός μυστικός ό Παΰλος (θεμελίωσε 
καί-παρέστησε τό πράγμα λέγων »ζώ δέ ούκετι εγω ζή δε εν εμοί Χριοτος» Η Χριστ. 
θρησκεία ώς δ.εμορφώθη επί Ελληνικού έδάφους παρουσιάζει συνδυασμόν μυστικού 
πνεύματος καί έκλεκτικής χρησιμοποιήσεως τοϋ ανθρωπίνου λογου. Το θέμα είναι 
μέγα. Σημειώνω, ότι διά τόν Μυστικισμόν έν τφ Έλληνισμω καί τφ Χριστιανισμφ 
βιβλία χρήσιμα είναι: Β. Ίωαννίδου : "Ο Άπ. Παΰλος και οι Στωίκοι φιλοσοφοι, 
ένθα εξετάζονται ό Μυστικισμός τής Στοάς καί τοϋ Άπ. Παύλου καί ή σχέσις 
’Ορθολογισμού καί πίστεως ( 1944 σ. 168—201). Τοϋ αύτοΰ : *0 Μυστικισμός τοϋ Απ. 
Παύλου καί αί θρησ. ίδέαι καί τάσεις τών Έλληνιστ. Χρόνων 1936. ’Έπειτα δέον νά 
ληφθή ύπ’ δψιν ή Dogmengeschichte τοϋ Adolf von Harnack (ίδέ σχετ. σ. 21 τοϋ 
Grunddriss ώς έκείνη τοϋ R Seeberg. Βοηθητικά βιβλία χρήσιμα εις τήν προκειμέ- 
νην περίπτωσιν είναι τοϋ Ν. ν. Arseniev: Die Kirche des Morgenlandes, Weltan- 
schaung und Frömmigkeileben (Sammlumg Göschen). Δια τον Μυσιικισμον τής 
’Ανατολής δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν ή αρχή τοϋ Μοναχισμού καί ή κατά τά τέλη 
τοϋ ε' αίώνος εμφάνισις τών συγγραμμάτων τοϋ ψευδο-Διονυσίου τοϋ ’Αρεοπαγίτου. 
Εις τάς γενικωτέρας σημασίας βοηθήματα πρέπει νά μνημονευθώσι τοϋ Κ. Σπε- 
τσιέρη : Φιλοσοφία τής Κοινωνίας καί τοϋ Πολιτισμοϋ. Έν ’Αθήναις 1946 καί 
τά είδη τής Γνώσεως, έν Θεσσαλονίκη 1949. Τα προς εξετασιν ζητήματα, είναι. 
Πίστις — Γνώσις, Μυστήρια—Μυστικισμός καί ’Ορθολογισμός έν τφ Χριστιανισμφ 
καί τή ιστορίφ τής Ελληνικής ’Εκκλησίας. Πρβλ. και Γ. Κονιδαρη : Η Καθο
λική ’Ορθοδοξία τοϋ Ελληνισμού καί ή άρσις τοϋ Βουλγαρικού Σχίσματος. Θεσσαλο
νίκη 1950. σ. 15 καί Βιβλιογραφίαν εις Συμεών τόν Ν. Θεολόγου καί Γρηγ. Παλα- 
μάν (Δ. Μπαλάνου : Οί έκκλ. συγγραφείς άπό τοϋ 8ου αίώνος εξής). Είς τό υπό τοϋ 
Σεβ. Μητρ. Σάμου κ. Ειρηναίου μεταφρ. βιβλίον Ν. Μπερδιάγιεφ: Πνεύμα καί ’Ελευ
θερία Άθ. 1952 ύπάρχουσι κεφάλαια χρήσιμα καί τό ήμέτερον θέμα (6ον 9\ ώς καί 
αί σελίδες 168—235 τοϋ έργου τοϋ C. Schneider: Geistesgeschichte des Christen
tums 1954 τόμ. A'.

1. Ίδέ : Wendland : Kultur uud Literaturformen, ενθ’ άνωτ. σ. 2-52. W. Nestle 
Griechische Religiosität von Alexander der Gr. bis auf Proklos (Sammlung 
Göschen) Berlin und Leipzig 1934 καί τήν έν σ. 179 βιβλιογραφίαν. ‘Ο Kaerst, 
Die Antike Idee der Ökumeni in ihrer politischen und kulturellen Bedeutung 
Leipzig 130 \ Πρβ. καί σελ. 14 τοϋ έργου Μ. Nilsson: Geschichte der Griechischen



Harnack, 6 Ελληνισμός δεν ήσκησεν ισχυράν ροπήν 2) Τό εργον τής 
συλλογής και επιλογής μεταξύ πολλών ψευδεπίγραφων, και ή φιλοσοφική — 
ιστορική επεξεργασία τοΰ κώδικας τής Καινής και τής Παλαιάς Διαθήκης 
είναι τό αποτέλεσμα τής συνεργασίας τούτο μεν τής ιστορικής συνειδήσεως 
τής ’Εκκλησίας και τής ευθύνης διά τον «κανόνα τής αλήθειας», τούτο δε 
τής ’Αλεξανδρινής φιλολογικής παραδόσεως, ήν, ως «πιστεύω», μετεβίβα- 
σεν δ ’Ωριγένης εις Παλαιστίνην καί Συρίαν (Σχολή ’Αντιόχειας). Διά τού
της εκρατύνετο δ ιστορικός χαρακτήρ τής εν Χριστώ Άποκαλύψεως. 3) Ό 
Ελληνισμός προσήνεγκε τότε (περί τάς αρχάς τού β' ήμίσεος τού β' αιώ
νας), καθ’ ή μας, την εξαίρετου αυτού πλαστικήν ικανότητα κατά τήν δημι
ουργίαν τού πρωτοτύπου φιλολογικού,—φιλοσοφικού θεολογικού περιεχο
μένου—είδους τών Συμβόλων, εν οις εν θαυμαστή συντομία καί καθαρότητι 
διετυπούντο αι βασικοί αρχαί τής εν τή Καθολική Εκκλησία διαφυλασσο- 
μένης ιστορικής καί απολυτρωτικής άποκαλύψεως «εν Χριστφ», τφ σταυ- 
ρωθέντι διά τήν παγκόσμιον λύτρωσιν καί άνάστασιν, ϊνα παράσχη τήν 
ελπίδα τής αθανασίας εις τό ανθρώπινον γένος Δ Ό βραχύς οΰτος «κανών» * 1 2

Beligion 1950, ένθα καί βιβλιογραφία, ώς καί Κ. Βουρβέρη : τό Οικουμενικόν νόημα 
τοΰ Εθνισμού τών Ελλήνων 1955 : Ίδέ τήν έν σελ. 18-20 βιβλιογραφίαν.

1. Harnack : Grundriss der Tbeol Wiss III Abt. Dogmengeschichte. Tübin
gen 1931 σ. 11 -12, 20, 24, 27, 30 εξ. 40, 55 εξ. 67 - 76.

2. H. Lietzmann : Geschichte der Alten Kirche II 1936 σ. 100, Ad. v. Har- 
nack-Grtmdriss, έ'νθ’ άνωτ. σελ. 45 εξ. Είναι λυπηρόν δτι ελλείπει παρ’ ήμΐν "Ιστορία 
τών Δογμάτων, ής ό συγγρ. θά ώφειλε να λάβη θέσιν εις τά ποικίλα προβλήματα 
Suva θέτει ή "Ιστορία τών Δογμάτων παρά τοΐς Προτεστάνταις. Σημειώνω ένδεικτι: 
κώς όσα λέγει ό Harnack π. χ. διά τον «Καθορισμόν καί βαθμιαίαν κοσμικοποίη- 
σιν τοΰ Χριστιανισμού ώς ’Εκκλησίας» κατά τόν β' αιώνα. Λέγει λοιπόν" «Πηγαί : Αί 
συγγραφαί τοΰ Ειρηναίου, "Ιππολύτου, Τερτυλλιανοϋ καί μόλις εις γραμμήν οί μή κα
θολικοί αρχαίοι Καθολικοί Πατέρες, διότι έν Ρώμη ώρίσθησαν οί κανόνες. Ή συμ
μετοχή τής Μικρασίας είναι σκοτεινή καί άντικείμενον συζητήσεως, αλλά πιθανή». 
"Ενεκα τοΰ Ειρηναίου καί τών μαθητών του, καί τής επικοινωνίας Μ. ’Ασίας καί 
Δΰσεως άλλα καί πρό πάντων ένεκα τοΰ γεγονότος, ότι ό Χριστιανισμός μεταφερθείς 
ώς τι έτοιμον εις τήν Δύσιν (Eietzmann) καί επί 2 καί πλέον αιώνας, διά τής έλλην. 
γλώσσης καί τοΰ γεγονότος, δτι Έλληνίζοντες, τελοΰντες βέβαιος υπό τήν ροπήν τοΰ 
Ρωμαϊκού περιβάλλοντος—διαμόρφωσαν τόν Χριστιανισμόν, πρέπει νά θεωρηθή βέ
βαια ή έπ-ρροή τής Συρίας, Μικρός Άοίας (’Ιγνάτιος, Πολύκαρπος, Ειρηναίος). «Οί 
τρεις άποστολικοί κανόνες (Normen) τ. έ. κανών τής πίστεως, τής Κ. Δ καί τό Λει
τούργημα— ίδέ Είρην. Ill 1. Τερτυλ. de praescr 11, 32. 36—καθιερώθησαν άπό τής 
Ρώμης βεβαίως εις διαφόρους επαρχιακός ’Εκκλησίας εις διαφόρους χρόνους, άλλά, 
όπου ένεφανίσθησαν καθιερώθησαν οΰσιαστικώς ταυτοχρόνως. Έσχον δέ τήν προ- 
βαθμΐδα των, εις τήν σύντομον κηρυγματικήν ομολογίαν των, εις τήν αυθεντίαν τοΰ 
Κυρίου καί τής Άποστολικής Παραδόσεως, δπως καί τά άναγινωσκόμενα εν τή κοι- 
νότητι βιβλία έν τέλει εις τό κΰρος τών ’Αποστόλων, Προφητών, καί διδασκάλων, τόν 
σεβασμόν τών «πρεσβυτέρων» (ό Η. έννοεΐ τήν ηλικίαν) τών χριστιανών ηρώων



τής επί τής Βίβλου καί τής Άποστολικής—εκκλησιαστικής Παραδόσεως θε- 
μελιουμένης αλήθειας απετέλει δπλον ακαταμάχητου, βασικόν μεν δια την 
άνάπτυξιν τής θεωρητικής σκέψεως, προσιτόν δε εις τον απλοΰν άνθρωπον, 
δστις ευρισκεν έρμα καί ψυχικήν άνάπαυσιν εν τή Εκκλησία του Χρίστου', 
εν ή άπεκαλΰπτετο τό νόημα τής επιγείου ζωής, ετι δε παρείχετο και ισχυρά 
καί βεβαία ελπίς, δτι εις ενα άλλον κόσμον, τής Βασιλείας τοΰ Χρίστου, 
ή δικαιοσύνη μετά τής ’Αγάπης θά βασιλεΰσωσι.

’Αλλά καθ’ δν χρόνον διεμορφοΰτο διά τής συνεργασίας Ελλήνων καί 
Ρωμαίων ή Καθολική ’Εκκλησία 2 εις σταθερός μορφάς ενεφανίζετο καί η 
Θεολογία ώς άνάπτυξις τοΰ πνευματικού πυρήνος «τοΰ κανόνος τής πι· 
στεως» καί αλήθειας (régula fidei)3. Τοΰτο ήτο τό αποτέλεσμα οΰχί μόνον τής 
πνευματικής ουσίας τής απολυτρωτικής θρησκείας τοΰ Χρίστου, και τής 
δυνάμεως τοΰ Έλληνικοΰ περιβάλλοντος4, ενεκα τής θεωρητικής φΰσεως των 
Ελλήνων καί Έλληνιζόντων εθνικών, των προσχωρησάντων εις τόν Χρι
στιανισμόν, άλλα καί τής ισχύος τών περιστάσεων, εξ ών προήλθεν η Χρι
στιανική ’Απολογία, εν ή ήρχεν ή άποψις, δτι δ ορθός λόγος, ώς βάσις τής 
φιλοσοφίας εΐχεν ανάγκην τής Άποκαλυψεως (Harnack)5. Αλλά δεν 
πρέπει να λησμονήται, —τοΰτο βοηθεΐ εις κατανόησιν τής θεσεως ταυτης 
—δτι ή εν Χριστή) Άποκάλυψις ενεφανίσθη παρά τώ ΓΙαύλφ ΐδίρ καί τφ 
’Ιωάννη εΰρΰτερον ώς ή αλήθεια καί ή γνώσις6. Άλλ’ ή θεσις τών Απο
λογητών θεωρείται ετι καί νΰν, κατά την μετριοπαθή εκφρασιν τοΰ εκκλ. 
ίστορικοΰ Heussi, «εξελλήνισις τοΰ κόσμου τών Χριστανικών σκέψεων7». 
Τοΰτο δμως αφορά καθ’ ημάς εις τάς μορφάς εκδηλώσεων καί οΰχί εις τήν

(ασκητών καί ομολογητών) καί ηγουμένων τών επί μέρους κοινοτήτων». Τά προ
βλήματα άτινα τίθενται πρό τών ιστορικών καί τών ιστορικόν δογματικών θεολόγων 
καθίστανται σαφέστερα διά τής άκολουθουσης επιγραφής: Α. «ή μεταχάραξις τοΰ βα- 
πτιστικοΰ συμβόλου εις άποστολικόν κανάτα πίστεως».

1. Heussi σελ. 95 ένθα οι λόγοι έπικρατήσεως τοΰ Χριστιανισμοΰ. Πρβλ. 
Harnack, ένθ’ άνωτ. σ 80 εξ..

2. Αυτόθι σ. 82 καί σ. 3, 11, 37)8, 43 έξ. Γ. Κονιδάρη : Προσχέδιον Εισα
γωγής καί τήν Γεν. Έκκλ. Ιστορίαν έκδ. 2α Θεσσαλονίκη 1951 σελ. 93 εξ. ένθα αι
γνώμαι τοΰ Harnack. “Ιδε καί ανωτέρω υποσημειώσεις.

3. Harnack ένθ. άνωτ. σ. 85 εξ. 122, 125, 128, 156, 169 εξ. 176 έξ. 278.
4 Πρβλ. C. Schneider : Geistesgeschichte κλπ. I σελ. 290 έξ.
5. Harnack, σ. 115—124. ’-Ιουστίνου Άπολογ. «Σωκράτει μεν γάρ ούδείς έπείσθη 

υπέρ τούτου τοΰ δόγματος άποθνήσκειν. Χριστά) δέ τφ καί υπό Σωκράτους άπό μέρους 
γνωσθέντι... ού φιλόσοφοι ουδέ φιλόλογοι μόνον επείσθησαν.»

6. Ίωαν. η, 32, 40. ιδ, 6. ιζ, 17. ιη, 37. Ρωμ. α'. 25. β, 8. θ, 1. ια, 33. ιε', 14.
Α. Κοριν. α, 5. Β. Κοριν δ, 6. Β. Τιμόθ. β, 15. Τιτ. γ, 15. δ, 3. Ίδέ καί Theolo
gisches Wörterbuch zum N. Testament.

7. Kompendium, ένθα άνωτ. σ. 48.



ουσίαν τοΰ Χριστιανισμού (ώς θά δειχθή κατωτέρω), δεδομένου δ'τι παρά 
τάς ελλείψεις αυτής, ευνόητους άλλως τε, ή Χριστιανική ’Απολογία (καίτοι 
εργον ελευθέρων ιδιωτών Χριστιανών) την ουσίαν τού περιεχομένου αυτής, 
δπως καί ή άκολουθήσασα εκκλησιαστική Θεολογία τών Μικρασιατών—’Αλε
ξανδρινών — ελάμβανεν εκ τής Αγίας Γραφής. Ταύτης δμως τό περιεχό- 
μενον παριστα αυτή καί «ως λογικήν θρησκείαν» εκ τοΰ Λόγου προελθοϋσαν" 
ανέπτυξε δε τούτο εν άντιθέσει προς τήν σύγχρονον Ελληνικήν Φιλοσοφίαν 
τής Θρησκείας καί τής ’Ηθικής \

Τοιουτοτρόπως ετέθησαν αί πρώται άρχαί τής επιστημονικής Θεολο
γίας διά τής χρησιμοποιήσεως εννοιών καί αντιλήψεων, ειλημένων εκ τής 
Πλατωνικής καί Στωϊκής φιλοσοφίας καί ηθικής, προς υποβοήθησιν τής 
άποδείξεως τής αλήθειας τής νέας ιστορικής Άποκαλύψεως «εν Χριστφ» 
έναντι τοΰ ψεύδους τών παλαιών3. Δεύτερον ήρξατο ή συμφιλίωσις Χρι
στιανισμού καί Έλλληνισμοϋ, εφ’ δσον εγένετο λόγος περί Χριστιανών προ 
Χριστού3 καί περί «σπερματικού Λόγου4» καί λογικής θρησκείας, άποτε- 
λούσης τήν τελείωσιν καί τον στέφανον τών ύψίστων πολιτιστικών προσπα
θειών τών διανοουμένων τού κόσμου. Φυσική) τφ λόγφ ή οριστική θέσις 
τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας έναντι τού κόσμου καί τού πολιτισμού δεν 
έλειπεν έκ τής τοποθετήσεως ταΰτης τής ’Εκκλησίας5. 1 2 3 4 5

1. Αυτόθι Harnack, ένθ. άνωτ. σ. 118.
2. Ίδέ συγγρ. Ειρηναίου καί Ιουστίνου, ’Απολ. Α. 46. Β'. 8. καί 13.
3. Ίουστίου Άπολ. Α, 46 : ΟΙ μετά λόγου βιώσαντες Χριστιανοί είσι, καν 

άθεοι ένομίσθησαν, οΐον έν Έλλλησι μέν Σωκράτης καί Ηράκλειτος καί οι όμοιοι 
αΰτοΐς, έν βαρβάοοις δέ ’Αβραάμ κ.λ.π.»

4. Διά τήν διδασκαλίαν ίδέ Δ. Μπαλάνου, Πατρολογία. Τά σπέρματα τοΰ 
λόγου έφώτισαν τους φιλοσόφους π. X. ώστε «άμυδρώς όράν τά όντα» ώστε κατέ 
στησαν ικανοί νά διδάξωσι «σπέρματα τής αλήθειας». "Ο ’Ιουστίνος λοιπόν έδίδα- 
σκεν, δτι «οΰχ άλλότριά έστι τά Πλάτωνος διδάγματα τοΰ Χριστοΰ άλλ’ δτι ούκ 
εστι πάντη δμοια, ώσπερ ούδέν τά τών άλλων Στωϊκών τε καί ποιητών καί συγ
γραφέων έκαστος γάρ τις άπό μέρους τοΰ σπερματικού θείου λόγου τό συγγενές 
όρων, καλώς, έφθένξατο. Β. .Απολ. 8 καί 13. Ίδέ καί καί Μητσάκη Ν. Σιών 1906 
σ. 68— 74. Βιβλιογραφίαν παρά Altaner : Patrologie 1950 2 σελ. 95.

5. ’Επιστολή προς Διόγνητον κεφ. 6ον. Τερτυλ. ’Απολ. κεφ. 42. Th. Litt. Re
ligion und Kultur 1931. P. Althaus, Christentum und Kultur, Leipsig 1929. Π. 
Μπρατσιώτου : Χριστιανισμός καί πολιτισμός. Θεσσαλονίκη 1941. Von Soden :
Christentum und Kultur 1933. K. Beth : Die Entwicklung des Christentums zur 
Universalreligion 1913 σ' 193 εξ. Βιβλιογραφίαν μέχρι 1930 παρά Kirsch: Kir
chengeschichte A. 1930 σ. 43—4. Διά τον Πολιτισμόν ίδέ καί Konrad Freiherr 
von Soden: Über die Ewigkeit des Reiches der Kultur, aus dessen Nachlass 
herausgegeben von I.L.K. Flies. Leipzig 1939. W. Kamlah ένθ. άνωτ. σελ. 56 
60 72, 85 έξ. 91 έξ. 101 εξ. Πρός τό θέμα τοΰτο συνάπτονται . τοΰτο μέν ή θέσις 
τής ’Εκκλησίας έναντι τοΰ Μοντανισμοΰ, κηρΰξαντος τόν Χριστιανισμόν ασυμβίβα
στον πρός τήν εν τφ κόσμφ ζωήν, τοΰτο δέ τό πρόβλημα τής Γενέσεως τοΰ Μονά-



Ή άνέλιξις αϋτη κατέστησε την Καθολικήν ’Εκκλησίαν ικανήν νά κα- 
τακτήση, διά τοΰ ηθικού ύψους τής Χριστ. πίστεως καί ηθικής καί τής κοι
νωνικής αυτής δραστηριότητας *, τήν Ελληνορωμαϊκήν Οικουμένην καί Ιδίως 
τα μεγάλα αστικά κέντρα κατά το από μέσων του Γ' μέχρι των αρχών του 
Δ' αΐώνος διάστημα. ’Ιδού δε τά ουσιώδη σημεία τής αποφασιστικής άνε- 
λίξεοος, ήτις ώδήγησε τήν ’Εκκλησίαν εις τον θρίαμβον αυτής ώς καθολικής 
πνευματικής καί ηθικής δυνάμεως καί όργανώσεως, άντιτιθεμένης οΰχί μόνον 
προς τον εκπνέοντα βαθμηδόν εθνικόν κόσμον, άλλα καί προς τήν αΐρεσιν.

Ιον) Ή Καθολική ’Εκκλησία, εξασφαλίσασα τήν ιστορικήν βάσιν τής 
εν Χριστφ άποκαλΰψεως, ηύνόησε τήν δημιουργίαν ΐσαξίας προς τήν θύρα
θεν εκκλησιαστικής Γραμματείας, δυναμένης νά καταλάβη εξέχουσαν θέσιν 
εν τή Έλλονορωμαϊκή Οικουμένη εν ή εγεννήθη τότε δ Νεοπλατωνισμός, 
ώς έσχατη μορφή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας 2.

2ον) Υιοθέτησε καί κατέστησεν ίδικάς της εν πολλοΐς, μετά τήν αντιρ
ρητικήν των Μικρασιατών3, τήν Άλεξανδρειανήν καί τήν Άντιοχειανήν 
επιστημονικήν Θεολογίαν, εν αΐς συνεδυάσθησαν Άποκάλυψις, ίστορικώς 
φιλολογικώς τεθεμελιωμένη, παράδοσις, φιλολογική καί ιστορική κριτική 
επεξεργασία καί ερμηνεία αυτών, ελευθέρα έρευνα καί άλληγορική ερμηνεία. 
Διά τούτων αί άλήθειαι τής πίστεως καί ηθικής καθίσταντο προσιταί εις τόν 
πνευματικόν κόσμον καί ύπερησπίζοντο έναντι τής επιθέσεως τών Νεοπλα
τωνικών 4. Τό έργον τού Ειρηναίου, τοϋ Κλήμεντος τοϋ Άλεξανδρέως, τοϋ 1 2 3 4

χισμού : Ίδέ Heussi : Oer Ursprung des Mönchtums. Εις τό ανωτέρω μνημονευ- 
θέν έργον τοΰ Μπερδιάγιεφ : υπάρχει τό κεφ. : Ή ’Εκκλησία καί ό κόσμος, πλούσιον 
εις παρατηρήσεις ιστορικού καί συστηματικού χαρακτήρας. Ώς βοηθητικόν έργον δέον 
νά ληφθή ύπ’ δψιν τό ανωτέρω μνημονευθέν τοΰ Κ. Σπετσιέρη : Φιλοσοφία τής 
Κοινωνίας καί τοΰ Πολιτισμού.

1. Heussi ένθ. άνωτ. Harnack. Mission nnd Ausbreitung 148 εξ. 470 εξ. 
174, 186 εξ. 219 εξ. καί 559—618 εξ 916 εξ. Ε. Θεοδώρου : Ήρωΐδες τής Χριστια
νικής ’Αγάπης (αί Διακόνισσαι διά των αιώνων). Άθήναι 1949 σελ. 17—26. Β. Στε- 
φανίδου : Αί προϋποθέσεις τής κατά τήν δλ εκατονταετηρίδα ακμής τής Χριστ. 
Εκκλησίας : 1927 Kirsch: Kirchengeschidete. ένθα καί βιβλιογραφία Uhlhorn : 
Die Christliche Liebestätigkeit der Alten Kirche 1882.

2. Altaner : Patrologie 1950. W. Kamlah : Christenum und Geschichtlich
keit σελ. 85—100. C. Schneider : Geistesgeschichte des Christentums. I a. 289 
I Κ. Λογοθέτου : Φιλοσοφία τών Πατέρων καί τοΰ Μέσου Αίώνος τομ. Α'. Überweg : 
Geschichte der Philosophie. Heesen : Patristische und Seholaschtische Philoso
phie. Breslau 1922 Nilsson: II ένθ. άνωτ. σ. 376—445.

3. Altaner Patrologie. 1950 σ. Μπαλάνου, Πατρολογία.
4. Kirsch: Kirchengeschichte. I 1930 σ. H. Lietzmann: Geschichte der 

Alten Kirche II, καί III. Schneider, ένθ’ άνωτ. σελ. 607-13 καί 303-41 ένθα καί 
τά περί πίστεως καί Γνώσεως. Κριτικάς παρατηρήσεις εις τό πνευματώδες τούτο βι- 
βλίον δεν δυνάμεθα νά κάμωμεν ενταύθα.



Ώριγένους καί των μαθητών αυτών καί δη καί τών τριών Καππαδοκών, οΐ· 
τινες αποτελοΰσι σχεδόν Σχολήν, ισταμένην εν τφ μέσφ μεταξύ τής Άλεξαν- 
δρειανής καί τής εξ ής προήλθεν δ Χρυσόστομος Άντιοχειανής, συνεχωνεΰθη 
εν τή Καθολική Εκκλησία. Έν τφ πνευματική) τοΰτφ οργασμφ ή ’Εκκλησία 
κατέστησε πραγματικότητα την ρήσιν του Κυρίου «ερευνάτε τάς Γραφάς 
δτι υμείς δοκεΐτε εν αύταΐς ζωήν αιώνιον έχειν» (’Ιωάν, ε', 39), άποδεχθεΐσα 
ώρισμένας απόψεις, ας έδίδασκε τότε ή ’Αλεξανδρινή Θεολογία ως προς το 
πρόβλημα τών σχέσεων πίστεως καί γνώσεως *. Ό Χριστιανισμός εθεωρεΐτο 
αληθής φιλοσοφία. Σήμερον, δτε έχομεν περισσότερον εμβαθΰνει εις τα είδη 
τής γνώσεως καί εΐμεθα πεπεισμένοι περί του γεγονότος δτι διά τής λογικής 1

1. Βιβλίο γραφίαν νεωτάτην Ιδέ âv Altaner’ Patrologie : 1950 σελ. 159 έξ. 
162 έξ. 164. ’Αξιοσημείωτα είναι τά εξής. Κλήμ. τοΰ Αλέξανδρέ ως. «Πιστή τοίνυν ή 
γνώσις’ γνωστή δε ή πίστις θεία τινί ακολουθία τε γίνεται». «Κυριώτερον οΰν τής 
επιστήμης ή πίστις, παί εστιν αυτής κριτήριων». ’Ακόμη σαφέστερον διατυπώνει τήν 
θέσιν του περί τής αρμονικής σχέσεως Πίστεως καί Γνώσεως ό Κλ. — άντετίθετο 
πρός τούς Γνωστικούς ίσχυριζομένους δτι υπάρχει απόλυτος άντίθεσις πίστεως καί 
Γνώσεως —λέγων : «Ώς δ’ ανευ τών τεσσάρων στοίχε ων ούκ έσ ι ζή, ούδ’ όίνευ πί
στεως γνώσιν έπακολουθήσαι», προσθέτων αλλαχού, «οΰτε γνώσις ανευ πίστεως 
ούθ’ ή πίστις ανευ γνώσεως». Έρμηνεύων τήν θέσιν ταύτην λέγει πάλιν, «Ή μέν 
κοινή πίστις καθάπερ θεμέλιος ύπόκειται ή δέ έξαιρέτως έποικοδομουμένη συντε- 
λειοϋται τφ πιστφ, καί συναπαρτίζεται αΰ τή εκ μαθήσεως περιγιγνομένη». Θεμέ
λιον καί αφετηρία πάσης φιλοσοφίας είναι ή πίστις, ή δέ φιλοσοφία δύνταται νά 
προσφέρη σπουδαίας υπηρεσίας εις τόν Χριστιανόν, δστις τή βοήθεια τοΰ λόγου επι
θυμεί νά γνωσίση τό περιεχόμενον τής πίστεως, χωρίς όμως να δύναται νά κατα- 
στήση άληθεστεραν τήν Χριστ. αλήθειαν. ’Αποκαλύπτει όμως τό αστήριχταν τών 
κατ’ αυτής επιθέσεων. Κάθε πιστός δύναται διά τής φιλοσοφίας νά καταστή 
«Χριστιανός γνωστικός». Αυτός είναι ό τέλειος Χριστιανός. «Εστιν γάρ, ώς έπος 
είπεΐν—η γνώσις τελείωσίς τις ανθρώπου, ώς ανθρώπου διά τής τών θείων επι
στήμης συμπληρουμένη. Διά ταύτης γάρ τελειοΰται ή πίστις, ώς τελείου τοΰ πι
στού ταύτη μόνως γιγνομένου. Πίστις μέν οΰν ενδιάθετόν τι εστιν αγαθόν, καί 
ανευ τοΰ ζητεΐν τόν Θεόν ομολογούσα είναι ταύτην καί δοξάζουσα ώς όντα. "Οθεν 
χρή από ταύτης, εναγόμενων τής πίστεως καί αΰξηθέντα έν αΰτή χάριτι τοΰ 
Θεοΰ τήν περί αύτοΰ κομίσασθαι, ώς όΐον τί εατί γνώσιν». Καί άλλαχοΰ προσ
θέτει. «Ή μέν πίστις σύντομος έστι τών καταπειγόντων γνώσις, ή γνώσις δέ άπό- 
δειξις τών διά πίστεως παρειλημμένων Ισχυρά καί βέβαιος, (συγρ. αυτό είναι 
τό προβληματικόν σημεΐον πάσης προσπάθειας άναλόγου πρός εκείνην τής ’Αλεξάν
δρειά νής Σχολής), διά τής Κυριακής διδασκαλίας έποικοδομουμένη τή πίστει, εις άμε- 
Τάπτωσιν καί μετ’ επιστήμης καί καταληπτόν παραπέμπουσα». Ίδέ συμπληρωματι- 
κώς κατωτέρω ύποσημείωσιν, είδικώτερον τάς γνώμας τοΰ Χρ. Άνδρούτσου περί 
τών σχέσεων «Πίστεως καί Γνώσεως» έν τή Δογματική (σ. 12-20) καί τφ αρθρω «Θεο
λογία» έν τή Θρησκευτική καί Χριστ. Έγκυκλ. τόμος Γ. σελ. 638 -44 υπό Γερ. I. 
Κονιδάρη. Ή Γνωσιολογία ώς έπιστήμη άσχολουμένη περί τήν ουσίαν τής γνώσεως 
από τής αρχαιότητας καί ΐδίφ από τοΰ Locke εξετάζει τήν αρχήν, τό κΰρος καί τό 
υποκείμενον τής γνώσεως. Ίδέ φιλοσ. Λεξικόν Άνδρούτσου σελ. 85—6.



δέν εξαντλείται πάσα γνώσις, εφ’ δσον υπάρχει π.χ. καί γνώσις αξιολογική 
κατανοοΰμεν ωρισμένας εκφράσεις τής ’Αλεξανδρινής Θεολογίας, ώς τήν

1. Κ. Σπετσιέρη : Τά είδη τής Γνώσεως, Θεσσαλονίκη 1949 σελ. 117—121 
κεφ. 5. εξ. «Ολόκληρος ή προσπάθεια τής μεγάλης τριάδος τής Έλλην. Φιλοσοφίας 
Σωκράτους, Πλάτωνος καί Άριστοτέλους άπέβλεπεν εις τό νά κατάδειξη, δ τι διά τά 
πέρα των πραγμάτων προβλήματα νπάρχονν αΙΧαι μορφαι γνώσεως υπέρ τήν αίσθη- 
σιν». Πάσα γνώσις, δέν είναι παθητική καταγραφή, ώς ισχυρίζεται ό εμπειρισμός, 
άλλα ενεργητική άντίληψις, εκλογή, διάρθρωσις, έλεγχος μορφοποίησις, καθώς διε- 
σάφησεν ό Kant. 'Υπάρχει σύνθεσις εικόνων καί βιωμάτων εν τφ εγώ, δπερ ώς έκ- 
φρασις του υποκειμένου εν δλη τή ζωντανή ύποστάσει αΰτοϋ «ώς σκοπόν καί 
εκδήλωσιν έχει δχι μόνον τήν διατήρησιν, άλλα καί είς τήν εκδήλωσιν τής ζωής 
εις σφαίρας καί βαθμίδας ιεραρχημένος». Έπειτα δλαι αί έπιστήμαι έκτος άπό τά 
δεδομένα τής παρατηρησεως και την συλλογήν εικόνων των φαινομένων υποθέτουν 
σιωπηρώς ώρισμένα αιτήματα, τά ύποϊα δέν έχουν εμπειρικήν προέλευσιν. Ή φυσική 
αποδέχεται σιωπηρώς τήν ιδέαν τής νομοτελείας καί τής αιτιότητας, (πρβλ. σελ. 23 
καί 49 έξ., Ε. Spranger : Der Sinn der Vorausetzungslosigkeit in der Geistes· 
Wissenschaften. S. B. Berl. Akad. 1929 Max Franck ; Der Begriff der Kau- 
saliät in der Physik) η Βιολογία του (οργανωμένου όλου τήν προσαρμογήν καί 
αυτοσυντήρησήν, ή ψυχολογία τήν ιδέαν του ατομικού ’Εγώ καί τής σκοπίμου έκλο- 
γής, επιτελουμενης διά τής αυθορμησιας του προσώπου, ή Κοινωνιολογία τήν εν τή 
ομαδική ζωή εμφανισιν ιδιοτήτων μη υπαρχουσών είς τά συνιστώντα ταύτην άτομα 
μεμονωμένος λαμβανόμενα» Ή γνώσις, είναι «ίκανότης πρός όλονέν βαθυτέραν 
διεισδυσιν εις την ουσίαν τής ζωής και τοΰ κόσμου καί σαφεστέραν συνείδησιν 
περί αυτών», ενώ αί αισθήσεις παρέχουν τό υλικόν (πρβλ. σ. 51 έξ. ένθα ό λόγος 
κατ αρχήν περί γνώσεων εξωτερικής άντιλήψεως, περί πραγμάτων καί φαινομένων 
καί εσωτερικής, βιωμάτων). Τά είδη τής γνώσεως είναι : 1 Βιολογική, 2 προσώπων, 
3 πραγμάτων καί φαινομένων, 4 συμβόλων καί εννοιών, 5 άξιών καί 6 φιλοσοφική 
γνώσις. Πρβλ. άνάπτυξιν τών μορφών εσωτερικής πείρας αυτόθι σ. 51 έξ. Είς τήν 
εσωτερικήν πείραν ανήκουν τ’ ανώτερα συναισθήματα. Ταΰτα είναι τά μυστικός δρώντα 
νήματα, που μάς συνδέουν μετά τής φύσεως καί τών συνανθρώπων μας, πρός τό δλον 
είναι. Όπως διά τήν κατανόηση, τών πραγμάτων άπαιτεΠαι διαυγής νόησις, τοιου
τοτρόπως διά τήν κατανόησιν τής εσωτερικής ζωής, χρειαζόμεθα γνήσιον συναί
σθημα» (ευαισθησίαν συνειδήσεως Πλάτων - Goethe), τό όποιον δέν είναι κατώτερον 
στοιχεΐον τοΰ ψυχικοΰ βίου - ώς άλλοτε ένομίζετο -, άλλά πηγή δημιουργίας τοΰ βίου, 
τής ήθικής, τής τέχνης καί τής θρησκείας. Ό Main de Biran έγραφεν (αύτόθι σ. 53) τόν 
Θεόν δέν άντιλαμβάνομαι διά τής νοητικής εργασίας, άλλά μέ ένα εσωτερικόν φω
τισμόν αίφνίδιον καί μέ ίδιάζοντα συναισθήματα», (πρβλ. Θεοφίλου ’Αντιόχειας παρά 
Migne) Η εσωτερική πείρα είναι μία πραγματικότης επί τής οποίας θεμελιοΰται ή 
άνεξαρτησίαν τών Πνευμ. επιστημών. Ό Dilthy λέγει «τήν μ'εν φύσιν ερμηνεύομεν 
τήν δέ πνευματικήν ζωήν κατανοοΰμεν» (αύτ. 55 έξ ). Ή κατανόησες άποτελεΐ τήν 
λογικήν τών ηθικών καί πνευματικών επιστημών (σ. 59), άν καί αΰται χρησιμο
ποιούν καί τήν έρμηνείαν. Προσθετέα όμως ή ένόρασις (intuition) «ώς κατ' έξοχήν 
μέθοδος τής Φιλοσοφίας, τής διεισδύσεως είς τήν ουσίαν τής ζωής». (Γνώσις δΡ 
ενοράσεως κατά Spinosa καί Bergson, αύτόθι σ. 61 - 69), χωρίς βεβαίως νά λείπη 
ό συλλογισμός διά τόν αυτοέλεγχον καί τήν διατύπωσιν σημείων τής ενοράσεως, δι’ 
ης συλλαμβάνομεν τήν ύλην. Όπως ΰπάρχουσι πλείονα όντολογικά πεδία, ούτως 
υπάρχουν πλείονες μορφαι γνώσεως (αύτ. 71). Ίδέ καί σελ. 119 ένθα ό λόγος περί



διαφοράν τών θρησκευτικών αξιών πρός αλλας αξίας καί το συνεχές apriori 
εν ήμΐν *. Ό Goethe μυκτηρίζει την μονομέρειαν τών θετικιστών, οΐτινες 
πιστεΰουσιν δτι δ κόσμος τελευτόί εκεί δ,του καί ή σχετική επιστήμη \ Ούτε 
ή γνώσις ανευ πίστεως, ου'3’ ή πίσας οίνευ γνώσεως», λέγει Κλήμης δ Άλε- 
ξανδρεύς" καί προσθέτει : «πίστις δέ ώτα ψυχής» (Migne 9 9Α, & Β).

τής έμμεσου ομολογίας του Descartes, (εις τόν «Λόγον περί Μεθόδου»), δτι «διά 
τής λογικής δέν εξαντλείται πάσα γνώσις». Π ιβλ. Μπερδιάγιεφ, ένθ’ αν. σ. 303 ■ 308 
καί 286 καί 299 εξ. ένθα τίθενται πολλά ζητήματα.

1. Σπετσιέρη, σελ. 121. Ό Kant, έν ω εις τήν «Κριτικήν του Καθαρού Λόγου» 
δέχεται δτι αί εντυπώσεις μας σχηματίζουν τήν γνώσιν μας, μορφοποιουμένην διά 
τών έν ήμΐν a priori στοιχείων του νοΰ, εις τήν Κριτικήν του Πρακτικού Λόγου 
δέχεται διά τά ηθικά ζητήματα άλλον είδος γνώσεως. «Τοΰτο είναι ή άμεσος — 
ανευ συλλογισμών — διάκρισις του καλοΰ καί του κακού, ή άμεσος άκρόασις τής 
κατηγορικής προστακτικής έν άντιθέσει πρός τήν έξωτερικήν πείραν καί τήν φυσι
κήν γνώσιν, τήν έργαζομένην μέ ύποθετικάς προστακτικός» (Σπετσιέρη σ. 52). Τό 
«άνοιγμα τής ψυχής» είναι μία μορφή τής έσωτερικής πείρας. 'Υπάρχουν ώραι καί 
στιγμαί κατά τάς όποιας ή ψυχή είναι περισσότερον είσδυητική. Τότε δέχεται βαθυ- 
τερον μίαν ιδέαν, μίαν αλήθειαν, μίαν αξίαν, ένα δεσμόν πρός πρόσωπον». Τδού τώρα 
τί λέγει ό Κλήμης «Γνώσις δέ αυτό τοΰτο θέα τις εστι τής ψυχής τών δντων, ήτοι 
τινός ή τινών, τελειωθεΐσα τών συμπάντων» Πρβλ. Schneider ένθ. άνωτ. I, 305/6.

2. Faust. II παρά Σπετσιέρη, σελ. 116-7. Εναντίον τής λογικοποιήσεως ολο
κλήρου τής ζωής μαρτυρούν καί ή Τέχνη καί ή Θρησκεία καί ή Ηθική καί ή πο
λιτική καί ή καθημερινή ζωή. Τδέ αυτόθι συνέπειας έπικρατήσεως άπλοΰ Όρθολο. 
γισμοΰ. Ίδοΰ τί λέγει ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς. «'Εάν δέ τις αία&ητώς τα πάντα 
καταλήψεοϋ·αι προοδοκήστι, πόρρω&εν τή; άλη&είας πέπτωκε· 9,17. Πρβλ. Σπετσιέρη σ. 
161, έν8α ό λόγος περί τών κοσμοθεωρητικών κριτηρίων έν τή έξετάσει του κόρους 
καί τής αλήθειας εις έκαστον είδος γνώσεως. Εις τά συμπεράσματα του (σελ. 199 — 
201) όρθώς παρατηρεί ό Σπετσιέρης : Ή ανθρώπινη συνείδησις, δέν αντιλαμβάνε
ται μόνον πράγματα, αλλά καί βιοΐ τμήματα ζωής, νοεί ιδέας, έκτιμά αξίας καί 
θεάται τόν κόσμον ως δλον. Ή Λογοκρατία ή δεχομένη τήν συλλογιστικήν ικανό
τητα ώς μόνον τρόπον γνώσεως είναι έξ ίσου ανακριβής, όσον καί ή έμπειριοκρατία 
ή δεχομένη τήν γνώσιν τών πραγμάτων ώς μόνον είδος γνώσεως. 'Οσάκις επικρατεί 
είτε ή μία είτε ή άλλη, αναφαίνεται μία γνωσιολογική έλεφαντίασις, ήτις απειλεί 
νά νεκρώση καί επικάλυψη τά άλλα είδη γνώσεως». Καί κατωτέρω : Ή ’Αλήθεια 
είναι δχι μόνον ή ιδέα πού συμφωνεί πρός τά πράγματα, αλλά καί ή ιδέα πού κατα
δεικνύεται σΰμμορφος πρός τάς βαθυτέρας απαιτήσεις τής συνειδήσεώς μας. Αί απαι
τήσεις όμως αύται γίνονται άντιληπταί μέ εν αισθητήριον διάφορον καί έιιεσώτε- 
ρον από τάίτσωματικά». Οί ’Αρχαίοι Έλληνες εΐχον δίκαιον κηρύσσοντες «τήν έσω- 
τερικήν γνώσιν ώς πρώτην φιλοσοφίαν, τήν δέ τών πραγμάτων κατά πολύ δευτερω- 
τέραν». "Αξιόν σημειώσεως είναι τό λεγόμενον υπό Γρηγ. του Νύσσης (Migne 46, 
901 C) «έπεί δέ άνεπί βατός έστι λογισμοΐς ανθρώπινο ις τής ύπερκειμένης φύσεως ή 
κατάληψις, τούτου χάριν ή πίσας άντί τών λογισμών γίνεται, τοΐς υπέρ λόγον τε 
καί κατάληψιν εαυτήν έπεκτείνουσα». Πρβλ. Χρυσ. έν Migne 57, 205. Ό Κλήμης ό 
Άλεξανδρεύς λέγει περί τής αλήθειας «Αί μεγάλαι φύσεις καί γυμναί παθών εύ. 
στοχοΰσί πως περί τήν αλήθειαν, ώς φησι ό Πυθαγόρειος Φίλων, τά Μωϋσεως εξη
γούμενος» 8, 1044 καί αλλαχού «’Ολίγους ή τής αλήθειας θέα δίδοται».



Έάν εξετάσω μεν το αποτέλεσμα των σχέσεων τής ’Αρχαίας Καθολικής 
Εκκλησίας προς την Θεολογίαν, θά παρατηρήσωμεν το λίαν χαρακτηριστι
κόν γεγονός, ότι εν τή Εκκλησία επεκράτησεν ό συγκερασμός τοΰ έργου των 
δυο Σχολών καί ούτως εσχηματίσθη ή Καθολική Θεολογία, ή εκ των Οίκουμ. 
Συνόδων εκπορευόμενη, μετά τοΰ επιστημονικού, θεοκεντρικοΰ καί Χριστο- 
κεντρικοΰ χαρακτήρας της. Ό ’Ωριγένης όμως πρότερον, ως ό πρώτος συ
στηματικός Θεολόγος, ΰπέλαβεν ως έ'ργον του την έδραίωσιν των καθωρι- 
σμένων καί τον καθορισμόν των ακαθορίστων διά τής χρησιμοποιήσεως τής 
άλληγορικής ερμηνείας τής 'Αγ. Γραφής καί τής Φιλοσοφίας Το τελευ- 
ταιον άπέκρουσεν ή ’Εκκλησία. Άλλ’ όμως παρέμεινεν ή επιστημονική του 
μέθοδος εν τή ’Εκκλησία, άφοΰ ετροποποιήθη υπό τοΰ Πλατωνιστοΰ Μεθο
δίου τοΰ Όλυμπου (f 311 - 12). Οΰτος δεν άπέρριπτεν την χρησιμοποίη- 
σιν τής Ελληνικής φιλοσοφίας, άλλ’ ήθελεν αυτήν ούχί ως μέσον συμπλη- 
ρώσεως των δογμάτων εκτός τής Γραφής, ότε θά έπήρχετο άλλοίωσις τής 
ουσίας τοΰ Χριστιανισμοΰ, άλλ’ ως μέσον διασαφήσεως, διατυπώσεως, άνα- 
πτύξεως καί άμύνης των άληθειών 1 2. Ό τρόπος οΰτος παρέμεινεν κατά το 
μάλλον ή ήττον υποδειγματικός εν τή Ελληνική Θεολογία, ήτις εδέσποσε 
μέχρι των χρόνων τοΰ Κάντιου3. Τήν άλληγορικήν ερμηνείαν διεδέχθη νΰν 
ή πνευματική ερμηνεία ως άναγκαΐον συμπλήρωμα τής ιστορικοφιλολογικής4. 
Οΰτω καί ενταύθα εκυριάρχησεν ή ελληνική έννοια τοΰ μέτρου, καί ή ’Εκκλη
σία άπέφυγε τότε τήν μονομέρειαν, όπως βλέπομεν καί εις τούς Τρεις Ίεράρ- 
χας. Ο Μ. Βασίλειος δεχόμενος τήν ανωτέρω εκτεθεισαν άποψιν Κλήμεν- 
τος τοΰ Άλεξανδρέως παρατηρεί : «Πίστις καί μή άπόδειξις. Πίστις ή υπέρ 
τάς λογικός μεθόδους τήν ψυχήν εις συγκατάθεσιν έλκουσα" πίστις οΰχ 
ή γεωμετρικαΐς άνάγκαις άλλ’ ή ταΐς τοΰ πνεύματος ένεργείαις εγγινομένη...».
’Αλλαχού προσθέτει : «επί τοΰδε τοΰ καθ’ ημάς λόγου, καν λέγη τις προ- 
κατάρχειν τήν γνώσιν τής πίστεως ού διαφερόμεθα" γνώσιν μέντοι τήν τή 
ανθρώπινη καταταλήψει σύμμετρον. Έν δέ τή περί Θεού πίστει ηγείται 
μέντοι ή έννοια, ή περί τοΰ ότι έστι Θεός, τούτην δέ εκ των δημιουργημά
των συνάγομεν. Πολυσήμαντου έστι τό τής γνώσεως όνομα : όπερ επί πολύ 
διαβαίνει...» (Migne 30 104Β και 32, 872). Καί ό Χρυσόστομος λεγει : 
«ώσπερ οι τοΰ σώματος οφθαλμοί ούδέν βλέπουσι νοητόν, ούτως οΐ τής πί
στεως ούδέν βλέπουσιν αισθητόν...» (Mg. 51, 275 - 6) 5.

1. Β. Στεφανίδου, Έκκλ. "Ιστορία, 1948, σ. 114.
2. Αυτόθι σελ. 115. "Ο Harnack, Grundriss, σελ. 107 έξ. ονομάζει τον Μεθό

διον νέον Ειρηναίον, δεδομένου ότι εκείνος έπεθΰμει ενωτικήν πίστιν, ή όπΜα να 
είναι γνησία εκκλησιαστική καί γνήσια επιστημονική.

3. Β. Στεφανίδου, ενθ’ άνωτ. σελ. 116.
4. Ε. Seeberg, Menschwerdung und Geschichte, 1938, σελ. 138.
5. ’Αλλαχού (Migne 7, 205) παρατηρεί «Εί μή δράς, μή άπιστήσης. Καί γάρ έν



3ον) Ή Καθολική Εκκλησία τελικως υιοθέτησε την Χριστολογίαν τοΰ 
Λόγου, ήτις, ώς παρετήρησεν ήδη ό Harnack1, άπετέλει την μόνην ικανο
ποιητικήν συνδεσιν πίστεως καί συγχρόνου επιστήμης, διότι άνταπεκρίνετο 
προς τήν διατυπωσιν, ότι ό Θεός εγένετο άνθρωπος, «ΐνα ημείς θεοποιηθώ- 
μεν». Τοΰτο εστήριξε τον Χριστιανισμόν εξωτερικώς τε καί εσωτερικώς 
εναντίον των μονομερών λύσεων, τών άντιτριαδικών αιρέσεων καί τοΰ Δο- 
κητισμοΰ* 1 2.

4ον) Προς τήν Θεανδρικήν φΰσιν τοΰ Χρίστου άνταπεκρίνετο ή φΰσις 
τής Εκκλησίας. Αΰτη ικανοποιεί το απολυτρωτικόν της έργον, δπερ παρί- 
στατο ώς εργον τής αγάπης τοΰ Θεοΰ «εν Χριστφ». Ή άπολύτρωσις εν 
Χριστώ ολοκλήρου τοΰ ανθρωπίνου γένους είναι τό θεμέλιον τής Οίκαυ- 
μενικότητος3.

δον) Ή Έκκλήσία τοΰ Χριστού, διά τής χάριτος καί τοΰ πνεύματος 
είναι ό κρίκος, ή οδός καί ή γέφυρα, ή συνδέουσα ορατόν καί αόρατον κό
σμον, τοΰτέστι τον Θεόν καί τον άνθρωπον, ώς 8ν ελεύθερον.

6ον) Κατά την αυτήν εποχήν ήρξατο ή διαφοροποίησις τής Καθολικής 
Εκκλησίας τής Δΰσεως από τής’Ανατολικής (193- 384)4 υπό τήν ροπήν τοΰ 
Ρωμαϊκού νομικοΰ πνεύματος, δπερ μετεμόρφωσεν αυτήν βαθμιαίως εις Ρω
μαιοκαθολικήν5 6. Τοΰτο έξεδηλώθη εν τή Διοικήσει καί δή καί εν τή αξιώσει 
τοΰ πρωτείου εξουσίας τοΰ Επισκόπου Ρώμης7, ειτα δε εν τή νομική ερ

προοιμίοις άεί τών παραδόξων καί πνευματικών πραγμάτων αίσθηταί φαίνονται 
όψεις καί σημεία τοιαΰτα διά τούς άνοητότερον διακειμένους καί χρήζοντας όψεως 
αισθητής καί μηδεμίαν έννοιαν άσωμάτου φύσεως λαβεϊν δυναμένοις».

1. Ένθ’ άνωτ.
2. Αί άντιτριαδικαί αιρέσεις τών Νοητού, Πραξέα, Σαβελλίου (τροπικοί μοναρ- 

χιανοί) καί τοΰ Θεοδότου τοΰ Σκυτέως καί Άρτεμά ώς καί τοΰ Παύλου τοΰ Σαμοσατέως 
(Υιοθετισταί) υπό τήν επήρειαν μονομερών φιλοσοφικών προϋποθέσεων κατέστρεφον 
τήν ίσορροπον ενότητα θείου καί ανθρωπίνου έν τώ «'Ιστορικφ Χριστώ». Ό τροπι
κός μοναρχιανισμός καί ό Δοκητισμός άπετέλεσαν επικίνδυνον α'ίρεσιν έν τή ’Εκκλη
σία, διότι έν αύτοΐς έξηφανίζετο ό Θεάνθρωπος Ίησοΰς Χριστός ώς παρίσταται έν 
τοΐς Ευαγγέλιοις. Πρβλ. καί Harnack, ένθ’ άνωτ. σ. 161 - 7. Ίδέ παρά Στεφανίδη, 
σελ. 153 σημ. 1, (256 καί 262) τά κατά τήν έριδα τών 2 Διονυσίων.

3. Goqnel, έ'νθ. άνωτ.
4. Πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Προσχέδιον Εισαγωγής εις τήν Γεν. Έκκλ. Ιστορίαν, 

Β' έκδ. Θεσσ. 1951 καί άνωτέρω ΰποσημείωσις.
5. Τφ 192 έχομεν άκουσίαν σαφή έμφάνισιν τοΰ Ρωμαϊκού Πνεύματος έν τή 

ελληνιζούση είσέτι Καθολική ’Εκκλησία τής Δύσεως. Ό Βίκτωρ προητοίμασε τήν 
έμφάνισιν τοΰ Ρωμ. Έκκλ. Πνεύματος καί τοΰ Πρωτείου.

6. Β. Στεφανίδου, Έκκλ. Ιστορία, 1949, σελ. 317 εξ. 326 έξ. 333 ε%. κ.ά.. Χρυσ. Πα- 
παδοπούλου, Τό ποωτεΐον τοΰ Επισκόπου Ρώμης, έν Άθήναις 1930. Koch, Kathedra 
Petri, 1930. Ε. Caspar, Geschichte des Papsttums, I τόμος 1930. J. Haller, Das
Papsttum Idee und Wirklichkeit I-III, 1934-1946. G. Krüger, Das Papsttum. Καθ’ 
ημάς ή έναρξις δημιουργίας τοΰ Ρωμ. Έκκλ. Πνεύματος είναι πρωταρχική. Έκ τούτου



μηνεία τής παγκοσμίου εξελίξεως, ήτις παρεμόρφωσε την άπολυτρωσιν êv 
Χριστφ εις δικαστικήν ύπόθεσιν. Εντεύθεν ή Εκκλησία κατέστη δικα
στικόν ίδρυμα1, εν ω ή Ίωάννειος διδασκαλία «ουτω γάρ ήγάπησεν δ Θεός 
τον κόσμον ώστε τον υιόν αυτοΰ τόν μονογενή έδωκεν, ΐνα πας ο πιστευων 
εις αυτόν μη άπόληται άλλ’ έχη ζωήν αιώνιον» (γ, 16) σχεδόν παρεμερίσθη. 
Ό Χριστός βεβαίως δεν απορρίπτει τόν νόμον, προς 8ν ρέπει ή συγκεκρο- 
τημένη ανθρώπινη κοινωνία, αλλά αποκαλύπτει εις ημάς ένα κόσμον πνευ
ματικόν, όπου ή αγάπη καί ή ελευθερία, φωτιζόμενοι υπό τής θείας χάρι- 
τος, έχουν νικήσει τόν νόμον, όπως διά τοΰ σταυρού καί τής Άναστάσεως 
κατέβαλαν τόν πόνον καί τόν θάνατον3. Ή Άνάστασις είναι προάγγελος 
τής «θεώσεως τοΰ ανθρωπίνου γένους» 3. Αυτήν την Καινήν Διδαχήν ήρμή- 
νευσε καί εκράτυνεν ή Ελληνική κατά τήν εμφάνισιν καί τάς δυνάμεις, αλλά 
ορθόδοξος κατά τήν ουσίαν της, Καθολική Εκκλησία τής ’Ανατολής. 
Ενταύθα έξήρθη εν τή Θεολογία ιδιαιτέρως ή εν τή Κ. Διαθήκη άποκαλυπτο- 
μένη αρχή, ότι δ Θεός αναμένει όχι τήν τυπικήν εκτέλεσιν των θείων ενταλ
μάτων, άλλα τήν ελευθέραν έξ αγάπης συγκατάθεσιν καί συμμόρφωσιν τοΰ 
ανθρώπου εις το θειον θέλημα4. Έκ τής βραχυτάτης ταΰτης συγκρίσεως 
συνάγεται, ως ημείς πιστεΰομεν, ότι τα βαθύτερα αίτια τής διαφοροποιή- 
σεως τής Δΰσεως από τής ’Ανατολής, τής από τοΰ τέλους τοΰ β' αιωνος άρ- 
ξαμένης καί άποκορυφωθείσης εις τάς ρήξεις τοΰ θ' καί ια' αιωνος δέον ν’ 
άναζητηθωσιν εις τήν διαφοράν πνεύματος5.

Τό νομικόν πνεύμα, ή Ρωμαϊκή προδιάθεσις καί εμπειρία από των χρό-

προέκυψε τό Πρωτεΐον ώς δευτερογενές φαινόμενον, δταν ή ’Εκκλησία τής Ρώμης 
λόγω θέσεως καί τοΰ ηθικού καί πνευματικού καθολικού κύρους της ήλθεν εΐτα εις 
συναίσθησιν τής σημασίας τοΰ τάφου τοΰ Πέτρου (190-260 μ. X.) δι’ αυτήν.

1. Πρβλ. Μπερδιάγιεφ, ένθ’άνωτ. σ. 193-5, 354, 356.
2. Αυτόθι σ. 194 - 5. Π. Κανελλοπούλου, "Ο Χριστιανισμός.
3. Ή Παύλειος διδασκαλία περί Υιοθεσίας (Ρωμ. η' 15 καί 23 καί Γαλ. δ' 5. 

Έφεσ. α, 5) εις τούς Πατέρας διετυπώθη καί διά των όρων υίοποίησις καί θεοποίη- 
σις. Τόν όρον άποδίδομεν σήμερον διά τοΰ όρου θέωσις (εννοείται εν Χριστφ) τής 
ανθρώπινης φύσεως, ιδιάζοντας έν τή ήμετέρα Εκκλησία. Πρβλ. Χρ. Άνδρούτσου, 
Δογματική, σ. 180, 182, 187. Πρβλ. καί Π. Δημητροποΰλου, Ή ’Ανθρωπολογία τοΰ 
Μεγάλου ’Αθανασίου 1954, σ. 118 εξ., 119 έξ., 121 έξ. ’Ενταύθα όρθώς σημειοΰται : 
ούχί μεταποίησις εις θείαν. Μπερδιάγιεφ, σ. 287 εξ. 354.

4. Μπερδιάγιεφ, σελ. 143 έξ. Χρ. Άνδρούτσου, Συμβολική 1930* 1 2, σελ. 238 έξ. 
Ίδέ καί Εισαγωγήν Μπερδιάγιεφ τοΰ μεταφραστοΰ Σεβ. Σάμου έν σελίδι 13 έξ., 16 
έξ. καί ιδία σελ. 21, ένθα κριτικαί παρατηρήσεις εις τό έργον τοΰ Μπ.

5. Γερ. I. Κονιδάρη, Προσχέδιον Εισαγωγής εις τήν Γεν. ’Εκκλησιαστικήν 
'Ιστορίαν, Θεσσαλονίκη, σελ. 58 έξ. Μπερδιάγιεφ, ένθ’ άνωτ. 193 έξ., 195 έξ., 232 έξ., 
297 έξ., 302 έξ., 349 έξ., 352 έξ., 355 έξ. Βιβλιογραφίαν διά τήν ουσίαν τοΰ Ρωμαιο- 
καθολικισμοΰ ίδέ παρά Χρ. Άνδρούτσφ, Συμβολική, 1930, σ. 46. Harnack ένθ’ 
άνωτ. σελ. 379 - 443.



νων τοϋ νομικού Τερτυλλιανοΰ μέχρι τοΰ ’Αμβροσίου (νομικού και αυτού) 
καί τοΰ Αυγουστίνου 1 ηρξαντο μεταμορφοΰντα την εν τή Δύσει Καθολι
κήν Εκκλησίαν εις Ρωμαιοκαθολικήν. Τοΰτο δμως δεν εγένετο αντιληπτόν 
εν ’Ανατολή ειμή μόνον εν μέρει καί δη υπό τοΰ Μ. Βασιλείου1 2.

Μεγάλης σπουδαιότητος υπήρξαν τά προβλήματα, άτινα άντιμετώπισεν 
ή Καθολική Εκκλησία ιδία τής ’Ανατολής κατά τον γ' καί τον δ' αιώνα. 
Εις τό ερώτημα, δπερ τίθεται προ τοΰ ιστορικού, διατί ένίκησεν δ καί πέρα 
τών ορίων τής Ελληνορωμαϊκής Οικουμένης εκτεινόμενος Χριστιανισμός 
οΰχί μόνον τάς άλλας θρησκείας, αλλά καί τό Ρωμαϊκόν Κράτος τής ισχύος 
καί εχθρότητας τοΰ Δεκίου καί τοΰ Διοκλητιανοΰ, καί διατί ταΰτοχρόνως 
ΰπερενίκησε τάς εσωτερικός δυσχερείας, αποκρίνεται σαφώς ή ιστορία τής 
’Εκκλησίας τών χρόνων τοΰ Μ. Κωνσταντίνου. Ή ιστορική άποκάλυψις «εν 
Χριστφ» καί δ φωτισμός τής πίστεως τής Καθολικής Εκκλησίας διά τής 
ισχυρός φιλοσοφικώς καί γονίμου επιστημονικής Θεολογίας, συν τή ηθική 
αυτής δυνάμει παρά τώ λαφ, ενίκησε τοΰ Κράτους τήν εχθρότητα, τάς εί- 
δωλολατρικάς θρησκείας, έτι δε τον Συγκρητισμόν καί τήν Φιλοσοφίαν καί 
τήν μονομέρειαν τής αίρέσεως· Θά ’ίδωμεν κατά τίνα τρόπον.

Β\
"Οτε δ Μ. Κωνσταντίνος τή επαύριον τής εκπληκτικής αυτού νίκης 

παρά τήν Μουλβίαν γέφυραν κατά τήν 28ην ’Οκτωβρίου 312 εγένετο Αύ- 
τοκρατωρ τής Δυσεως, έβλεπε τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν ταρασσομένην εν 
’Αφρική εκ τοΰ Σχίσματος τών ζηλωτών Δονατιστών, τφ δε 324 δτε εγέ
νετο μονοκράτωρ καί υπό τοΰ ’Αρειανισμού καί τών Μελιτιανών3. Παρά 
ταΰτα δεν εδίστασε κατ’ άμφοτέρας τάς περιστάσεις εις τήν πολιτικήν του 
υπέρ του ’Ιησού Χριστού. Καί ως άνθρωπος πιθανώς καί ως Αύτοκράτωρ με
γαλοφυής άντελαμβάνετο οΰχί μόνον τό ύψος τής Χριστιανικής Θρησκείας,

1. Ό Τερτυλλιανός ό πρώτος Λατίνος Θεολόγος καί πατήρ τής Λατινικής Έκ- 
κλησ. Γραμματείας εισήγαγε νομικούς όρους καί νομικήν διαπραγμάτευσιν. Ή περί 
χάριτος διδασκαλία αυτού άπετέλεσε τήν βάσιν τής Θεολογίας τής Δέσεως. Ό Αμ
βρόσιός έπεδρασεν επι τού Αυγουστίνου, περί ού ιδέ νΰν Β. Στεφανίδου, Έκκλησ. 
"Ιστορίαν, 1948. "Η περίφημος συγγραφή De civitate Dei = περί τής Πολιτείας 
τοΰ Θεού μετεφρασθη ελληνιστί υπό τού Δελεζίου. Βιβλιογραφίαν περί Τερτυλ- 
λιανού, ’Αμβροσίου καί Αυγουστίνου Ιδέ παρά Altaner, σελ. 122]134, 329]41 καί 
364-98. Πρβλ. Hessen, Patristische und Scholastische Philosophie σελ. 83 εξ. 
W. Kamlah: Christentum und Geschichtlichkeit (Untersuchungen zur Enstehung 
des Christentums und Augustinus «Bürgschaft Gottes» 1951» σελ. 133 εξ. Schnei
der, Geistesgeschichte des Christentums I.

2. Πρβλ. Β' μέρος τού παρόντος.
3. H. Idetzmann : Die Kirche als Problem des Staates, ενθ·’ άνωτ. Vogt. 

Constantin der Grosse und sein Jahrhundert 1949 σ. 178-183 καί 192 καί 187, 
196-207, 213 εξ. 254, 268, 275 καί βιβλιογραφίαν σελ. 288-9. Ostrogorsky ενθ·’ αν. 
σ. 40-42 και 44. Άμάντου, Είσαγ. εις Βυζ. "Ιστορίαν3 σ. 141 έξ. Βασ. Στεφανίδου 
Έκκλ. "Ιστορία σ. 126-132, 157-170.



άλλα καί την δΰναμιν αυτής, πνευματικήν καί ηθικήν καί κοινοτικήν, την 
θεμελίου μένην επί τής ενότητας αυτής εν Χριστφ. Ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστο
μος λέγει περί τοΰ Μησοΰ Χριστού : «Άλλοίωσιν γάρ μεγάλην ήμΐν οΰτος 
ειργάσατο καί πραγμάτων μεταβολήν καί μετάστασιν» Τφ 325 ή εν Άντιο- 
χεία, Σύνοδος διεκήρυσσεν : «Ενός σώματος δντος τής Καθολικής κατά 
πάντα τόπον Εκκλησίας, καν εν διαφόροις τόποις ώσιν αί των συναγωγών 
σκηναί» 1 2 3. Αί εννοιαι ενότης καί ειρήνη κυριαρχοΰσιν εν τοΐς λόγοις τοΰ 
Μεγ. Κωνσταντίνου. Ότε λοιπόν ή Καθολική Εκκλησία διά τοΰ έργου της 
συνεφιλιοϋτο προς τον άκμάζοντα ’Ανατολικόν 'Ελληνισμόν καί προσελάμ- 
βανεν έξ αΰτοΰ χρήσιμα ζωτικά στοιχεία καί συνεκέντρου ηθικός κοινωνικός δυ
νάμεις εις δλην τήν Οικουμένην, ό Μεγ. Κωνσταντίνος εξήγε τά συμπερά
σματα εκ τής αποτυχίας τοΰ Μεγάλου μεταρρυθμιστοΰ Αυτοκράτορος Διο- 
κλητιανοΰ αρνητικό καί θετικά. Διά τοΰτο άπεφάσισε νό στηρίξη τήν ενότητα 
τοΰ Imperium Romanum εις τήν ενότητα τής Καθολικής Εκκλησίας τοΰ 
Χρίστου. Οΰτω δε εις τήν πολιτικήν ενότητα προσέδιδε πνευματικόν βάθος. 
Ή άπόφασίς του νό όδηγήση το Imperium Romanum από τής άνεξι- 
θρησκείας εις τήν πλήρη συμφιλίωσιν προς τον Χριστιανισμόν έσήμαινε 
τελικώς εκχριστιάνισαν τοΰ ύπερηφάνου Οίκουμενικοΰ Κράτους τής Ρώμης. 
Ή τελική σΰνθεσις Έλληνισμοΰ, Χριστιανισμού καί Ρωμαϊκού Κράτους 
έχοντος έδραν νέαν εξ αρχής χριστιανικήν πρωτεύουσαν, είναι κατ’ αρχήν 
έργον τοΰ μεγαλοφυούς καί αληθώς καθολικού πνεύματος τοΰ Κωνσταντίνου, 
τοΰ ίδρυτοΰ τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αυτή ή στροφή αποτελεί μετά τής ίδρύσεως τής ΚΠόλεως αποφασι
στικήν καμπήν εν τή παγκοσμίφ ιστορία. Ό Δ' αιών, άξιος νό μελετηθή 
είσέτι, ένεκαίνισε τήν μετάβασιν από τοΰ Ελληνορωμαϊκού Κράτους τής 
Ρώμης εις Χριστιανικόν Βυζαντιακόν Κράτος τοΰ Ελληνικού ’Έθνους. 
"Οθεν νέος μέγας παράγων εισήρχετο εις τήν ιστορίαν τής Καθολικής Εκ
κλησίας : τό Κράτος.4 Νέοι δροι έδημιουργήθησαν εν τή Καθολική Έκκλη- 
σίφ τοΰ Δ' αίώνος, οιτινες έθετον αυτήν πρό παλαιών καί νέων προβλη
μάτων.

1. Migne 55, 183. Πρβλ. καί 35, 301' ομοίως 59, 394. 60, 162 καί 49, 37 καί 
10. Τζωρτζάτου Βαρνάβα: Ιωάννης ό Χρυσόστομος επί τή βάσει των επιστολών 
αύτοϋ (Diss.) 1952 σ. 103 εξ. Ίδέ καί Μ. Βασίλειον : Migne 25, 189 c.e. ώς καί ό 
Γρ. Θεολόγος, έν Migne 35, 657. A Β. ώς καί 664.

2. Η. G. Opitz : Athanasius Werke III, 1. Urkunden zur Geschichte des 
Arianischen Streites 1934/5 σ. 36.

3. Ostrogorsky G., Geschichte des Byzant. Staates, München 1952' σ. 22 εξ.
4. Τήν σπουδαιότητα τοΰ παράγοντος τούτου εξήρεν ιδία ή Προτεσταντική 

Ιστοριογραφία. Ίδέ Schwarz : Kaiser Konstantin und die Christliche Kirche 
1936 2. Ζακυθηνοΰ : Βυζάντιον 1951 σ. 29 έξ.



A'. Σχεσεις πρός το Κράτος. 1 Ό Κωνσταντίνος ήθέλησε να είναι «επίσκο
πος των εκτός»' άλλα παρασυρθείς καί αυτός εκ των γεγονότων καί προσ
κληθείς υπό των εκκλησιαστικών ηγητόρων άνεμε ίχθη εις τα εκκλησιαστικά 
ζητήματα πλέον τοΰ δέοντος1 2. Έπακόλουθον ήτο ή διαμόρφωσις τής ιδέας, 
δτι ό αύτοκράτωρ είναι «βασιλεύς καί άρχιερεύς» ή «ίερεύς». Άλλ’ ή αυ
τοτέλεια τής ’Εκκλησίας καί ή μη υποταγή αυτής εις καθαρώς κρατικούς 
σκοπούς άπετέλει άναγκαιότητα υπό τής πνευματικής καί οικουμενικής 
φΰσεως τοΰ Χριστιανισμού ύπαγορευομένην, ενώ ή συναλληλία ενυπήρχεν 
εν τφ πνεΰματι τής 'Αγίας Γραφής καί των άρχών ας εύρίσκομεν εν τφ 6ΐΦ 
κεφαλαίφ τής Α' Κλήμεντος επιστολής προς Κορινθίους3. Τό άπό τού 313 
άνακΰψαν περιώνυμον πρόβλημα των σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας εν 
Βυζαντίψ εμφανίζεται δξΰτατον κατά τον Δ' καί Ε' αιώνα, ώς πρόβλημα 
μορφής τής Καθολικής Εκκλησίας (ΐδρυσις τής Reichskirche)4. Τό και
ρών σημείον τού ζητήματος τών σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας κεΐται 
καθ’ ημάς εν τή διατηρήσει τής αύτοτελείας τής Καθολικής Εκκλησίας εν 
τή διαμορφώσει τοΰ δόγματος, ως βασικού στοιχείου τής μορφής τής ιστο
ρικής Άποκαλΰψεως. ’Εκεί εις τό δόγμα, φρονοϋμεν, δτι συνεκρουσθησαν 
κατά βάθος ή ενότης τής Καθολικής ’Εκκλησίας, ή θεμελιουμένη επί τής 
’Ορθοδοξίας, προς την κρατικήν, διότι οι Αύτοκράτορες πολλάκις επεδίω- 
κον να συμβιβάσωσι την ώς άνω μνημονευθεΐσαν ενότητα τής Καθολικής 
’Εκκλησίας πρός την φυσικώς ύπ’ αυτών επιδιωκομένην εξωτερικήν κρατικήν. 
Εις ζητήματα όμως άρχών δεν χωρεΐ συμβιβασμός διά την ’Εκκλησίαν. 
Όθεν τό Κράτος κατά την εποχήν τοΰ Μονοφυσιτισμού (451—680) εν τή 
εφαρμογή τής ένωτικής του πολιτικής εις βάρος τής ’Ορθοδοξίας ΰπέστη 
τήν άναπόφευκτον διπλήν ήτταν, διότι 1) άπώλεσε τάς ’Ανατολικός επαρ
χίας, Συρίαν καί Αίγυπτον, τών μονοφυσιτών ιθαγενών ΰποβοηθησάντων 
τήν ’Αραβικήν κατάστασιν, καί 2) ΰπεχρεώθη να δεχθή τήν ’Ορθόδοξον

1. Βασ. Στεφανίδου. Έκκλ. "Ιστορία, σ. 136-9. Norden : Staat und Kirche : Π. 
Πουλίτσα, Σχέσεις Έκκλ. Πολιτείας 1946. Π. Παναγιωτάκου : Σχέσις Έκκλ. καί Πολι
τείας. Γ. Κονιδάρη : Μαθήματα Έκκλ. ’Ιστορίας σελ. 294 - 304 καί 438-521.

2. Η. Lietzmann : Geschichte der Alten Kirche III 80 εξ. Baynes : Kon
stantine the Great and the Christian Church 1929. Hönn : K. Kosntantin der 
Grosse. Leipzig 1945 ένθα καί βιβλιογραφία. C. Schneider : Geistesgeschichte 
des antiken Christentums, München 1954, τόμ. 1 σ. 729.

3. Τήν επαύριον τοΰ διωγμού (96 μ.Χ.) τοΰ Δομιτιανοΰ έγραφεν υπό μορφήν 
προσευχής ή Εκκλησία τής Ρώμης πρός τήν Εκκλησίαν τής Κορίνθου : «Τοΐς τε 
αρχουσι καί ηγούμενοις ημών επί τής γής σύ Δέσποτα έδωκας τήν εξουσίαν τής βα
σιλείας διά τοΰ μεγαλοπρεπούς καί άνεκδιηγήτου Κράτους σου, εις τό γινώσκοντας 
ημάς τήν υπό σοΰ αΰτοΐς δεδομένην δόξαν καί τιμήν ΰποτάσσεσθαι αΰτοΐς, μηδέν 
έναντιουμένους τφ θελήματί σου κλπ».

4. Η. Lietzmann, ένθ’ άνωτ, III (1938) IV 1944. Réussi : ένθ’ άνωτ. σ. 97.



άποψιν έν τή ΣΤ' Οικουμενική Συνόδφ. Έν τφ άγώνι διά την αυτοτέλειαν 
τής Εκκλησίας εξέχουσαν καταλαμβάνουσι θέσιν οι Τρεις Ιεραρχαι, εξ ών οι 
δυο, ήτοι 6 Βασίλειος καί ό Γρηγόριος ^πρωταγωνίστησαν εΐς τήν διαμόρ- 
φωσιν τού Τριαδικού καί Χριστολογικοϋ δόγματος1. Τούτο τό σημεΐον
εισάγει ημάς εις τό: _

Β' μέγα πρόβλημα τής Καθολικής Εκκλησίας τού Δ καί τού Ε αι
ώνος, ήτοι το τής εκ νέου διασώσεως τής βασικής ιστορικής μορφής του 
Χριστιανισμού, διά τής ορθής διατυπωσεως τής Τριαδικής καί Χριστολογι 
κής της πίστεως, εξ ής εξαρτάται άπολύτως δ απολυτρωτικός καί οικουμε
νικός χαρακτήρ τού Χριστιανισμού. Πώς δ Θεός έγινεν άνθρωπος ; Ιδού 
τό μέγα ερώτημα εν φ περικλείεται τής θείας Οικονομίας τό μυστήριον, δε- 
δομένου δτι βάσις τής έν Χριστφ Άπολυτρώσεως είναι ή ένανθρώπησις- 
Τό Τριαδικόν καί τό Χριστολογικόν δόγμα εν τφ συνόλφ των συνεζητήθη 
έν "Ανατολή, διότι οι Έλληνες είναι κατά την συστασιν τού πνεύματος αυ
τών Πλατωνικοί, ενώ οι Χριστιανοί τής Δύσεως ’Αριστοτελικοί ’. Διά τού
το δε ή παράδοσις τού Πλατωνισμού παρεμεινεν ισχυρά και αυτός ο μυ 
στικισμός των Πατέρων ωδήγει εις διαφεροντα οντολογικά και θεωρητικά . 
Άλλ" δμως πρέπει να σημειωθή δτι ή «Καθολική Εκκλησία» άποφευγουσα 
την μονομέρειαν διεμόρφωσε τό δόγμα, Θεολογικόν καί Χριστολογικόν (ήτο 
ζωτικόν καθημερινόν πρόβλημα τής εποχής)4, επί τή βασει τής Γραφής και 
τής Παραδόσεως, χρησιμοποιούσα έκλεκτικώς έννοιας, ορούς καί αντιλήψεις 
ιδία εκ τής γονίμου Πλατωνικής φιλοσοφίας. Άντιθέτως πρέπει νά σημει- 
ώσωμεν καί νά εξάρωμεν διατι κατεδικασε τας αιρέσεις επειδή εν αυταϊς 
έπεκράτει απολύτως, εν τή διαμορφώσει τών αληθειών τής Γραφής, μονομερώς 
ή φιλοσοφία, δΓ ής έπήρχετο παραμόρφωσις τής ιστορικής εν Χριστφ Άποκα- 
λΰψεως, ως αυτή εύρηται έν τή Καινή Διαθήκη. Ή Καθολική Εκκλησία

1. Μ. Βασιλείου : Κατά Εΰνομίου, περί του 'Αγ. Πνεύματος (κεφ. 30) καί Δογ 
ματικαί όμιλίαι. Γρηγ. τοϋ Θεολόγου 5 Θεολογικοί Λόγοι (Migne 36, 12-213). 
Μπαλάνου : Πατρολογ α σ. 289 καί Β. Στεφανίδου: ’Εκκλ. Ιστορία σ. 180. Heussi: εν θ’ 
άνωτ. σελ. 102. Βιβλιογραφίαν, καί βραχυτάτην εκθεσιν τής Δογματικής Διδασκαλίας 
τών 2 Πατέρων ευρίσκει τις εν ταΐς Πατρολογίαις Μπαλάνου, Bardeuhever και 
Altaner : Patrologie 1950 1 2 3 σ. 252-5 καί 258-60.

2. Μπερδιάγιεφ, ενθ’ άνωτ. 348 εξ. Κ. Λογοθέτου : Φιλοσοφία τών Πατέρων τής 
’Εκκλησίας καί τοϋ Μέσου Αίώνος.

3. Μπερδιάγιεφ, ένθ’ άνωτ. 353.
4. Πρβλ. τά σχετικά χωρία έν Δ.Σ. Μπαλάνου : Οί τρεις "Ιεράρχαι καί ή 

εποχή των. ’Εν Άθήναις 1926 σ. 5-6. Εις τόν λόγον περί Δόγματος ήτοι, περί Θεο
λογίας καί καταστάσεως επισκόπων ή κατά επισκόπων, ό Γρηγ. ό Ναζιανζηνός ελέγ
χει τήν πρός τάς δογματικός συζητήσεις ροπήν τών συγχρόνων αύτοϋ, οΰς κατηγορεί 
επί γλωσσαλγία (κεφ. Ιον) καί δτι γίνονται «αύθημερινοί σοφοί» καί αΰτοχειροτό- 
νητοι θεολόγοι.



δρώσα μετά πνευματικής αΰτοτελείας εν ταΐς Οικουμενικαΐς Συνόδοις, εν 
αις συνεδυάζετο ή ελευθερία του δημοκρατικού πνεύματος μετά τής αυθεν
τίας, απεκρουσε τελικώς τους ικανούς διαλεκτικούς αντιτριαδικούς Μοναρχι- 
ανούς, τούς στηριζομένους εις την μεταφυσικήν τού Άριστοτέλους, διά των 
κορυφαίων, οΐτινες ήσαν μαθηταί τής σχολής τού μαθηματικού Γαληνού καί 
ήσχολούντο περί την Γεωμετρίαν \ Δεύτερον απεκρουσε την λαϊκής προελεύ- 
σεως αντιτριαδικην θεωρίαν τού Σαβελλιανισμοΰ, την χρησιμοποιούσαν εκ 
των υστέρων την φυσικήν και την θεολογίαν τού φιλοσόφου Ηρακλείτου 
και την λογικήν των Στωίκων1 2. Ο Τερτυλλιανος καίτοι αντιπαθών προς 
την φιλοσοφίαν εχρησιμοποιησε την Στωίκήν διά την άπόκρουσιν των αι
ρέσεων. Ί ριτον απεκρουσε τους Αρειανους στηριζομένους εις την Ώριγενι* 
στικην περί υποταγής τού Θειου Λογου διδασκαλίαν καί την νεοπλατωνικήν 
περί αυτού οίποψιν, αναπτυχθεϊσαν διά τής Άριστοτελείου διαλεκτικής3. 
Γαύτα επετευχθησαν τελικώς δια τού συνδυασμού ελευθερίας καί αυθεντίας, 
εφ ων ηδραιωθη το τε αδιαπτωτον τ. ε. άλάθητον των Οικουμενικών Συν
οδών και η βαθμηδόν διαμορφουμενη συνείδησις τής Εκκλησίας περί τού 
ορθού 4.

Τό εργον τής Α' Οικουμενικής Συνόδου καί τού ’Αθανασίου, τού μη

1. Παρ’ Ευσεβίφ V, 28,13 άναγινώσκομεν έξ αγνώστων έκκλ. συγγρ. «Γραφάς μέν
θείας άφόβως ρεραδιουργήκασιν, πίστειός τε αρχαίας κανόνα ήθετήκασιν, Χριστόν 
δέ ήγνοήκασιν, ον τί ο( λόχου*« χραφαί, Cqro0»w, άλλ’ όποΓον σχήμα ουλλοχ«-
αμοΰ εις τήν τής άθΆτητος σύστασιν ευρεθή, φιλοπόνως άσκοΰντες. Καν αύτοΐς 
προτείνη τις ρητόν γραφής θεϊκής, έξετάζουσιν πότερον συνημμένον ή διεζευγμένον 
δυναται, ποιήσαι σχήμα συλλογισμού" καταλιπόντες δε τας άγιας τοΰ Θεόν Γραφάς 
γεωμετρίαν επιιηδεύονοιν, ώς αν εκ τής γης δντες καί έκ τής γής λαλοΰντες καί τόν 
άνωθεν ερχόμενον άγνοοΰντες. Ευκλείδης γονν παρά τιαιν αυτών φιλοπόνως γεωμε-

’Αριστοτέλη; δ» καί Θ,όφραστο; θαυμάζονται" Γαληνό; χόρ Com; vW τινων 
προοκυνεΐται...* Όθεν διώρθουν καί τάς 'Αγ. Γραφάς, ώς προκύπτει έκ τής παρα
βολής των αντιγράφων των «Άσκληπιάδου τοΐς Θεοδότου». Πρβλ. καί Kirsch : 
Kirchengeschichte I 1930 σ. 219-285. Χρυσ. Παπαδοπούλου (εκ των καταλοίπων 
ΙΑ) έπιμελ. Γρ. Παπαμιχαήλ : Ή ’Ορθόδοξος ’Ανατολική Εκκλησία, εν Άθήναις 
1954 σ. 5.

2. Ώριγ. εις Ίωάν. εις τόμ. 2 κεφ. 2. Τερτυλ. Adv. Prax. κεφ. 2. ’Αθανασίου. 
’Επιστολή, ότι ή ένΝικαία σύνοδος κλπ. κεφ. 7. (Migne 25, 465 έξ.). Novatian : de Τ rin. 
κεφ. 30 καί Τερτυλ. Adv. Prax. κεφ. 3. Εύσεβ. VII 25 έξ. Kirsch, ενθ’ άνωτ. καί 
Βιβλιογραφίαν παρά Η aussi, ενθ’ άνωτ. σ. 65-6 πρβλ. σ. 73-4.

3. Χρυσ. Παπαδοπούλου: ενθ’ άνωτ. σ. 15. Πρβλ. Georg. Cront, La Lutte 
contre 1 héresie en Orient jusqu’ au IXe siede Pères, Conciles, empereurs- 
Paris 1933 και Άμ. Άλιβιζάτου : Ή Ελληνική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία 1955 σ. 40 
έξ. 42. De Ghellink, Patristique et Moyen âge III 1948, 245-38 (Dialektik in der 
arian Kämpfe).

4. Περί τής Χυνειδησεως τής ’Εκκλησίας έχομεν νυν τήν πρώτην μελέτην τοΰ 
καθηγητοΰ Άμ. Άλιβιζάτου, Έν Άθήναις 1954.



σοβαρώς υπό φιλοσοφικής προπαιδείας προπαρεσκευασμένου, εξησφάλισε 
την μίαν πλευράν τοΰ Θεολογικοΰ Δόγματος, δπερ αποτελεί την βάσιν τής 
θείας περί τοΰ ανθρώπου οικονομίας τ. ε. τής Άπολυτρώσεως *. Τέταρτον 
άπέκρουσε κατά την Β' Οικουμενικήν Σύνοδον την νεοπλατωνικήν περί 
ανθρώπου τριχοτομίαν εφαρμοσθεΐσιχν υπό τοΰ Άπολλιναρίου 8. Ό ιθύνων 
νοΰς εις τό εργον τοΰτο ήτο ή ιστορική συνείδησις καί ή ευθύνη τής Εκ
κλησίας, ως θεματοφύλακος τής εν τή Γραφή καί τή παραδόσει πίστεως. 
Ή φιλοσοφία ήτο τό μέσον, δπερ δ γόνιμος νοΰς των πλατοννιζόντων ήδη από 
τοΰ ’Ιουστίνου τοΰ φιλοσόφου καί μάρτυρας (Altaner : Patrol. 1950 σ. 93) 
θεολόγων3 εχρησιμοποίει εκλεκτικώς καί προσήρμοζε προς τάς αλήθειας 
τής Γραφής. Τό αντίθετον απολύτως συνέβη εις τήν αϊρεσιν. Νομίζω δτι 
άκριβολογοΰμεν ίσχυριζόμενοι, δτι ή Καί) ολική Εκκλησία θεολογεί γραφι- 
κώς καί φιλοσοφούσα πλατωνίζει άναγκαίως εκλεκτικώς. Διά τοΰτο έστά- 
θη μεταξύ των δύο Σχολών τής άριστοτελιζούσης Άντιοχειανής καί τής 
πλατώνιζούσης ή νεοπλατωνιζούσης Άλεξανδρειανής4. Άλλα μήπως ή θεο
λογία αυτής άπετέλει λογικοποίησιν τοΰ περιεχομένου τής απλής πίστεως ; 
’Ιδού τί λέγει ό Μ. Βασίλειος : «ού γάρ ελαττοΰται ή επί τοΐς μεγίστοις εκ- 
πληξις, επειδάν 6 τρόπος καθ’ δν γίνεται εξευρεθή" εί δε μη, αλλά τό γε 
άπλοΰν τής πίστεως ίσχυρότερον έστω των λογικών αποδείξεων». (Migne 
29, 25Α)5. Καί δ Χρυσόστομος λέγει : «’Από πίστεως ή επίγνωσις, ούκ 
από λογισμών» (Migne 62, 665). «Πίστει παραδεκτά τά τοιαΰτα μένει»

1. Harnack. Dogmengeschichte. Δημητροποόλου : ένθ’ άνωτ. 110 εξ.
2. Η. Lietzmann : Apollinaris von Laodicea und seine Schule, êv Texte 

und Untersuhungen. Tübingen 1904 σ. 233. Altaner : Patrologie σ. 270. Γερομι 
χαλοΰ : Χριστολογία. Έν ’Αθήνα ις 1951 σ. 106. Β. Στεφανίδου : Έκκλ. Ιστορία 1948 
σ. 191. Άνδρ. Θεοδώρου : Ή Χριστολογική 'Ορολογία καί Διδασκαλία Κυρίλλου τοΰ 
.Αλεξάνδρειάς καί Θεοδώρητου Κόρου. 1955, σ. 12-15. Raven: Apollinaris 1923.

3. Arnou : Platonisme des Pères έν Diet: de Theol Cath. 12, 2258/92. R. 
Arnou, De « Platonismo» Patrum Textus Rome 1935. Altaner: Patrologie 1950 
σ. 163/4 (Διά Κλήμεντα τον ’Αλεξανδρέα) καί σελ. 170-74 (διά τον Ωριγένη). Pre
stige L· Fathers and Heretics. London 1936. Τοΰ αύτοΰ : God and the patristic 
thought, London 1936. Bigg Ch., The Christian Platonists of Alexandria 19132 
Bardy, Clement d’Alexandrie 1927. De Paye, E. Origénes sa vie son euvre 
et sa pansée, 3 τόμοι, 1923-28. C. Schneider, Geistegeschichte des antiken 
Christentums, Il σ. 289-341. Τατάκη, Θέματα Χριστ. καί Βυζαντινής Φισολοφίας, 
Έν ’Αθήναις 1952 σ. 147 έξ. Πρβλ. καί Heussi σ. 120.

4. Heussi σ. 69-71 σ. 138 139. Abramowiki, έν Zeit. f. Kirchengeschichte 
47. (1928) σ 305-24. Ε· Schwarz : Konzilstudien 1914. Χρυσ. ΙΙαπαδοποΰλου : 
Ιστορία τής Έκκλ. ’Αλεξανδρείας 1934 σ. 68-84,165 εξ. καί 309. Τοΰ Αύτοΰ: ’Ιστορία 
τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας, έν ’Αλεξανδρεία 1951 σ. 131 έξ.

5. ’Αλλαχοΰ λέγει «ΙΙίστις, ή υπέρ τάς λογικάς μεθόδους τήν ψυχήν ώς συγκα- 
τάθεσιν ένκουσα' Πίστις ούχ ή γεωμετρικαΐς άνάγκαις, άλλ’ αί τοΰ Πνεύματος 
ένεργείαις έγγινομένη» (Migne σ. 30, 104 Β ).



(56, 166-7) Άλλα το σημεΐον τούτο θα άπήτκι ολόκληρον πραγματείαν 
ΐνα δειχθή ποια ή γνώμη των Πατέρων περί της ορθοδόξου σχέσεως Γνώ- 
σεως—Πίστεως (ή άποκαλύψεως) εν «Χριστφ». Δι’ αυτούς άλλως τε ό Χρι
στιανισμός ήτο «Θεού όμοίωσις κατά το ενδεχόμενον ανθρώπου φύσει. EÎ 
άνεδέξω το είναι χριστιανός, επείχθητι γενέσθαι όμοιος Θεφ' ε'νδυσαι 
Χριστόν» (Βασ. Migne 30, 33 Β).

Άλλα ή συμβολή των Τριών 'Ιεραρχών εις την διαμόρφωσιν τής Κα
θολικής Εκκλησίας του Δ" καί τών αρχών τού Ε' αΐώνος είναι βαρυσήμαν
τος, λαμβανομένων ύπ’ όψιν καί τών περιστάσεων ΰφ’ ας έδρασαν κατά την 
50ετίαν από τοϋ 360 περίπου μέχρι 407. Διότι τότε ή Καθολική Εκκλη
σία, ής άριστοι εκπρόσωποι ήσαν οί Τρεις Τεράρχαι, εν τή προσπάθεια 
αυτής όπως επιβάλη τήν πίστιν τής Νίκαιας συνεκρούετο προς διαφόρους 
παράγοντας, ήτοι Ιον) πρός το μονομερές φιλοσοφικόν πνεύμα, ένισχυόμε- 
νον υπο προσωπικών φιλοδοξιών καί ενίοτε υπό εθνικών κοινωνικών καί 
πολιτικών διαφορών, αΐτινες ελάμβανον τό ένδυμα Î ιησκευτικής διχογνω
μίας1 2' 2ον, πρός τήν άντίθεσιν τών Σχολών Αλεξάνδρειάς—’Αντιόχειας* 
3ον) πρός τήν εσφαλμένην περί τά πρόσωπα πολιτικήν Ρώμης Αλεξάνδρειας 
εν τφ Άντιοχειανφ σχίσματι, όπερ συνετάρασσε τήν Εκκλησίαν τής Ανα
τολής επί 85 έτη (330—415)'3 4ον) πρός τήν μονομέρειαν καί ανικανότητα 
αυτοκρατόρων, εχόντων καί προσωπικός αντιλήψεις' καί εν τέλει δον) προς 
τήν άντίθεσιν τών μεγάλων θρόνων (Αλεξάνδρειάς—Κων]πόλεως).

Ο πολίτικος παράγων ήτο ισχυρότερος 4. ’Έναντι τούτου διέθετεν ή Εκ
κλησία το θάρρος τών ’Ορθοδόξων, οίοι ό Αθανάσιος, ό Βασίλειος καί ό

1. Πρβλ. I. Χρυσ. εν Migne 55, 459 καί 49, 265. Χαρακτηριστικόν θεωρώ τό 
εξής χωρίον τοϋ Χρυσοστόμου : «Εί γάρ τοιοΰτον ήν τό λεγόμενον, ως τη των αν
θρωπίνων λογισμών δυνάμει καταλαμβάνεσθαι, ούδέν αν τής ελληνικής σοφίας διή- 
νεγκε (κακεΐνοι γαρ, όπερ αν καταλαβεΐν έξισχύσωσιν, εκείνο είναι καί δοξάζουσιν), 
επει δε ανεπίβατός εστι λογισμούς άνθρωπίνοις τής ύπερκειμένης φΰσεως ή κατά- 
ληψις, τούτου χαριν η πιστις αντί λογισμών γίνεται, τοΐς υπέρ λόγον τε καί κατά- 
ληψιν έαυτήν έπεκτείνουσα». (Migne 46, 901 C. ΙΙρβλ. καί 57, 205).

2. Heur,si ενθ’ άνωτ. σ. 103 εξ. 137 εξ.
3. Παρθ. Πολακη, Ιστορικοί προϋποθέσεις τοΰ πρωτείου τοϋ ’Επισκόπου Κ)πό- 

λεως (Άνάτυπον έκ τής Θεολογίας 1954).
4. Ο Ed. Schwarz εδειξεν τήν σπουδαιότητα τοϋ παράγοντος τούτου. Εις τάς 

Εκκλησιαστικός Ιστορίας εξαίρετοι ή σπουδαιότης τοΰ παράγοντος τούτου διά τήν 
ιστορίαν τοϋ Χριστιανισμού απο τοϋ Μ. Κωνσταντίνου. Πρβλ. Ißetzmann : Gesch. 
der Alten Kirche τόμ. Ill καί IV. Κ. Müller : Kirchengeschichte 13 1941 καί K. 
Heussi, ενθ ανωτ. Οι αποδεχόμενοι τήν άποψιν, ότι εν Βυζαντίιρ εκυριάρχει εις 
τάς σχεσεις Εκκλ. και Πολιτείας ο Καισαροπαπισμός ενισχύουν υπέρ τό δέον τήν 
αποφασιστικήν σημασίαν τοΰ παράγοντος : Κράτος Πρβλ. Γερ. Κονιδάρη : Μαθή
ματα Εκκλ. Ιστορίας, ένθα εκτίθενται αί άρχαί νέας θεωρία ; λύσεως τοϋ προβλήμα
τος τώνΣχέσε ον ’Εκκλησίας καί Πολιτείας εν Βυζάντιο.) σ. 418 εξ.



Γρηγόριος, και τήν αποφασιστικήν δύναμιν τής Οικουμενικής Συνόδου1. 
Ή διατΰπωσις τοΰ δόγματος άφεώρα και εις τό Κράτος, διότι τα δογματικά ζη
τήματα απετέλουν προβλήματα τής ημέρας εν όλη τή αυτοκρατορία. Τότε έντή 
πολυμερεΐ συγκροΰσει, ενεκα τοΰ ’Αρειανισμού, δεν εκινδΰνευε μονον απλώς 
μία ’Εκκλησία ουδέ δύο ή τρεις, ως έγραφον προς τήν Δύσιν οι περί τον 
Μ. Βασίλειον καί τον ’Αντιόχειας Μελέτιον διαπρεπέστατοι επίσκοποι τής 
’Ανατολής, άλλ’ όλαι «αι εν τφ χαλεπφ τοΰτφ χειμώνι περιπεσοΰσαι» 1 2. Η 
κατάστασις τής ’Εκκλησίας είχε χειροτερευσει εκ τής πολιτικής των υιών 
τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, οϊτινες ήκολούθησαν αντίθετον πολιτικήν προς την 
τοΰ πατρός των. Ό ισχυρότερος εξ αυτών Κωνστάντιος ό Β' ΰπήρξεν ανώ
μαλος καί παθολογικός τύπος, καί ωμός καί απάνθρωπος ηγεμων 3. Εις τας 
δύο μερίδας τοΰ Άρειανισμοΰ (τών άκρων ’Ανομοίων καί τών μετριοπαθών 
Όμοιουσιανών), αΐτινες άντετάσσοντο προς τό δόγμα τής Νίκαιας, προσέθηκε 
διά τών φίλων του τήν τρίτην αύλικήν μερίδα τών λεγογένων Ομοιων 4. Τού
τους εν τφ Καισαροπαπισμό) του επέβαλεν, άλλα μετ ολίγον άπέθανεν (361).

Τήν σύγχυσιν τής ’Εκκλησίας έπέτειναν ακολούθως τα μέτρα τοΰ ίκα- 
νοΰ στρατιωτικοΰ άλλα ρωμαντικοΰ νεοπλατωνικού μυστικιστοΰ καί διά τού
το άνεδαφικοΰ πολιτικού αύτοκράτορος Ίουλιανοΰ, όστις ενομισεν ότι ήτο 
δυνατόν να στρέψη τον ροΰν τοΰ ποταμού προς τά δπίσω καί να ιδρύση 
κατά τό παράδειγμα τής Χριστιανικής νεοπλατωνικήν Εκκλησίαν 5. Ο Ιου- 
λιανός θεωρών άσυμβίβαστον τον Χριστιανισμόν προς τον Ελληνισμόν, οΰ- 
τινος χρήσιμα στοιχεία εΐχεν άφομοιωσει η Καθολική Εκκλησία, επεχειρει 
να λύση τον δεσμόν όστις διαρκώς καθίστατο ισχυρότερος. Διότι τής μορ
φής τής Καθολικής ’Εκκλησίας φορεύς εν πολλοΐς ήτο ό Ελληνισμός, όστις 
δι’ αυτής τότε άνεγεννάτο. Τά ηθικά καί πνευματικά θεμελια τής αναγεν- 
νήσεως καί ενώσεως τοΰ Ελληνικού Έθνους έτέθησαν διά τής άποδοχής 
τοΰ Χριστιανισμού6. Ό Ελληνισμός εζη μίαν νέαν περίοδον πνευματικού

1. Γερ. I. Κονιδάρη : ένθ’ άνωτ. σ. 516 εξ. Ό διακεκριμένος ιστορικός W. Ens
slin έν τή πραγματείμ του : Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius d. 
Grossen, έκτεθεϊσαν εις τήν Βαυαρικήν ’Ακαδημίαν των Επιστημών τφ 1953 (Sitz. 
B. Jahrg. 1953 Heft 2), παρέχει ικανά στοιχεία καί παρατηρήσεις χρησίμους εις τήν 
ήμετέραν άποψιν.

2. Πολάκη, ενθ’ άνωτ. σ. 37.
3. Κ.’ Αμάντου : Εισαγωγή εις τήν Βυζαντινήν Ιστορίαν 156. Η. Lietzmann : 

Gesch. der Alten Kirche 3,174-6..
4. Σωκράτ. Έκκλ. Ιστορία 1, 8, 50. Σωζομ. 4, 22 καί 8, 21. Β. Στεφανίδου Έκκλ. 

Ιστορία σ. 173 -185. Heussi, ένθ’ άνωτ.
5. Γρηγ. Παπαμιχαήλ : Οί Τρεις Τεράρχαι καί ό Τούλιανός ό ’Αποστάτης 1920.
6. Heussi. σελ. 96. J. Geffcken : Der Ausgang des griechischrömischen 

Heidentums 1920. Τοΰ αύτοΰ : Kaiser Julianus (= Das Erben der Alten 8). J. 
Bidez, Julian der Abtrünnige, deutsch von H. Rinn 1940». I. Vogt. Kaiser



βάθους διά του συνδυασμού ιστορικής Άποκαλΰψεως, Ελληνικής φιλοσο
φίας καί μερικώς τής χάριτος τού αττικού λόγου. Ό εκτός τής Εκκλη
σίας Ελληνισμός ευρισκετο υπο πνευματικήν έποψιν εις την οδόν τής πα
ρακμής, όπως λέγει ό Wilamowitz \ Μόνον ή Καθολική Εκκλησία ήτο ικα
νή να διοση ομού μετά των πνευματικών δυνάμεων νέαν ενότητα πνευματι
κού καί ηθικού χαρακτήρας καί διά τούτο βάθος εις τήν φυλετικήν ενότητα 
τών Ελλήνων * I. 2. Καί τήν εδωκε διατών Εκκλησιών Κων]πόλεως καί Θεσ
σαλονίκης, περιξ τών οποίων συνεκεντρώθη ό Χριστιανικός Ελληνισμός, 
οστις γενικώτερον επρωτοστάτησεν εις τήν εξέλιξιν τού Άν. Ρωμαϊκού 
Κράτους3. Άλλα κατά τήν κρίσιμον εκείνην 20ετίαν (360—381), καθ’ ήν 
επεχειρεΐτο η καταστροφή τού έργου τού Μεγάλου Κωνσταντίνου διά τής 
διασπάσεως τών δεσμών Ρωμαϊκού Κράτους, Ελληνισμού καί Χριστιανι
σμού καί εκ τών ένδον συντριβή τής ενότητας τής Καθολικής ’Εκκλησίας 
εν τφ δόγματι τής Νίκαιας, διά τού καθαρού ’Ορθολογισμού τών νεοπλατω
νικών Αρειανών, ό μεν Μέγας Αθανάσιος, ό μάρτυς τής ’Ορθοδοξίας, διά 
τής εν Αλεξανδρεία τφ 362 συνελθούσης τοπικής Συνόδου 4, έθετε τάς βά
σεις τής οριστικής συντριβής τού Αρειανισμού, διά τής συνενώσεως τών 
Ομοιουσιανών καί Ορθοδόξων ή δε ξυνωρίς τών δυο τέως εν Άθήναις συμ

φοιτητών τού Ίουλιανού ήρχιζε τό μέγα Θεολογικόν αυτής έργον.
Ή σύνοδος εκείνη εισηγήθη τήν ενωσιν 'Ομοιουσιανών καί ’Ορθοδό

ξων καί τών μερίδων τής Εκκλησίας ' τής ’Αντιόχειας. Καί ή μεν δογμα
τική ένωσις επετεύχθη κατά τό επόμενον έτος επί τού βραχύ ζήσαντος 
ορθοδόξου Αύτοκράτορος Ίοβιανού5. Τότε δε δ Μέγας Βασίλειος καί δ

Julian und das Judentum. B. Stein : Geschichte des spätrömischen Reiches
I. Wien 1928. Εις τήν σελίδα 145 τής Dissert, τής Ilse Peters : Die Germanen
politik der Kaiser Konstantins und Julian im Rahmen der römischen Reichs
politik des IV Jahrh. υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία.

1. Der Glaube der Hellenen τόμοι 2. M. Nilsson : Geschichte der griechi
schen Religion II 1930 σ. 673 εξ. καί 681 εξ.

2. Γερ. I. Κονιδάρη : Ή Χριστ. Ελλάς, Έν Άθήναις 1951 σ. 25.
3. Γερ. I. Κονιδάρη : Ή Ελληνική Εκκλησία ώς πολιτιστική Δόνα μις εν τή 

“Ιστορία του Χερσονήσου του Αίμου. Έν Άθήναις 1948 σ. 7 εξ. Του αύτοϋ : Ή 
Καθολική Ορθοδοξία του Ελληνισμού καί ή άρσις του Βουλγαρικού Σχίσματος. Έν 
Θεσσαλονίκη, σ. 11 εξ.

4. Β. Στεφανίδου : Έκκλ. “Ιστορία, σελ. 182. Παρθ. Πολάκη : ένθ’ άν. σ. 27 εξ.
5. Τήν Ιστορίαν του Σχίσματος τούτου ίδέ παρά Σωκρ. Β , κεφ. μγ. - μδ. Δε-ι' 

Θεοδ. I, 21 καί Πολάκη, αυτόθι σελ. 22 εξ. ένθα έκτενεστέρα έξέτασις του Άντιο- 
χειανοϋ Σχίσματος μετά τής σχετ. μνείας των πηγών καί βιβλιογραφίας. F. Gavai - 
lera : Le schisme d’Antioche, Paris 1905, H. G. Opitz : Zeitfolge der Arlan. 
Streites Zeit. N. W. 33 σ. Ιοί. Το σχίσμα έ'σχεν ώς αφορμήν τήν καθαίρεσιν τοΰ Αν
τιόχειας Ευστάθιου, εκ τών πρωτεργατών τής εν Νικαία Συνόδου, οστις άπεκάλυψε 
τόν κίνδυνον τον όποιον διέτρ-χεν ή Ορθοδοξία, ένεκα τ]; έτα/όδοι τ >j Νικομη-



Γρηγόριος επελαμβάνοντο ταύτοχρόνως του έργου τής άναδείξεως τής χρη
σιμότητας των αγαθών στοιχείων τής Ελληνικής παιδείας καί φιλοσοφίας, 
ό μεν διά των στηλιτευτικών του λόγων ', ό δε διά τής περίφημου ομιλίας 
του προς τούς νέους «όπως αν εξ Ελληνικών ώφελοΐντο λόγων2». Οι είρη- 
μένοι άποκροΰσαντες ότι το Έλληνίζειν σημαίνει άκολουθεΐν κατά πάντα 
τούς "Ελληνας, ύπεστήριξαν δτι ή Ελληνική γλώσσα καί ό Έλλην λόγος 
δεν ταυτίζονται προς την Εθνικήν Θρησκείαν καί υπέδειξαν δτι οι Έλλη- 
νίζοντες Θεολόγοι ήσαν εκλεκτικοί. Ό Μέγας Βασίλειος καθώρισε τούτο τό 
σημεΐον είπών : «καθάπερ τής ροδωνιάς τού άνθους δρεψάμενοι τάς άκάνθας 
εκκλίνομεν, οΰτω καί επί των τοιοΰτων λόγων, όσον χρήσιμον καρπωσά- 
μενοι, το βλαβερόν φυλαξόμεθα3».

Τα αγαθά στοιχεία τής Ελληνικής Παιδείας, τα άνευρισκόμενα εις

δείας Ευσεβίου (128) καί των περί αυτόν δι’ ανειλικρινούς δηλώσεως (Πολάκη σ. 22), 
καί τής στάσεως τοΰ Καισαρείας Ευσεβίου, Οί εχθροί τοΰ Ευσταθίου κατηγορούν 
τούτον επί Σαβελλιανισμφ, διό καί κατεδικάσθη υπό Συνόδου ήν συνήγαγεν εν ’Αν
τιόχεια ό Ευσέβιος επίσκοπος τής πρωτευούσης Νικομήδειας (Θεοδωρ. I, 8,1 καί 21 καί 
Άθαν. Migne 25, 697). ”0 Ευσέβιος επέτυχε τήν ουσιαστικήν κύρωσιν τής άποφάσεως 
κατά του δήθεν «μοιχού καί τυράννου» υπό τοΰ Βασιλέως, εξόρισαντος τόν Ευστάθιον 
εις Θράκην (γ προ 337). Ή μετάθεσις έκ Τύρου εις τήν επισκοπήν ’Αντιόχειας τοΰ 
ήμιαρειανοΰ Παυλίνου (330) άπετέλεσε τήν απαρχήν τοΰ Σχίσματος, διότι μέρος των 
ορθοδόξων, εφεξής καλουμένων Εύσταθιανών, άπετέλεσεν ιδίαν κοινότητα υπό τόν 
πρεσβΰτερον Παυλΐνον» (Θεοδωρ. I, κ. ά.), ενώ ή υπό τόν επίσκοπον Παυλΐνον» καί 
τούς διαδόχους του ή ’Εκκλησία τής ’Αντιόχειας (Χρυσ. Παπαδοπούλου : Ίστορ. 
’Εκκλ. ’Αντιόχειας, σελ. 172 εξ.) προσέκλινε πρός τόν ’Αρειανισμόν. Ό Μελέτιος έξε- 
λέγη τφ 360, είχε δέ υπογράψει τήν εκθεσιν πίστεως των Όμοιουσιανων των περί 
τόν ’Ακάκιον (Σωκρ. Β, μδ), άλλ’ ευθύς αμέσως άπέδειξεν ορθόδοξα φρονήματα 
(Πολάκη, σ. 27). Έπολεμήθη υπό των Άρειανων καί έξωρίσθη υπό τοΰ άρειανίζον- 
τος Κωνσταντίου. Αί συνέπειαι ήσαν θλιβεραί, ενεκα τής εχθρότητας των δύο μερί
δων των ’Ορθοδόξων, τοΰ πρεσβυτέρου Παυλίνου ύποστηριζομένου υπό τοΰ Μ. ’Αθα
νασίου καί τής Δύσεως τοΰ Ρώμης Δαμάσου. "Ο Λουκίφερ Καλάρεως έχειροτόνησε 
τόν Παυλΐνον ώς ’Αντιόχειας καί ή Σύνοδος τής Άλεξ. τοΰ 362 τόν άνεγνώρισε, 
άλλ’ ή μεγίστη μερίς τοΰ Μελετίου δέν τόν άνεγνώρισε (Πολάκη σ. 28 εξ.). Βασ. 
Επιστολή 266.

1. ’Εν Migne Έλλ. Πατρ. 35, 531—721. Έν αύτοΐς ό Γρηγ. εκφράζεται δρι- 
μύτατα κατά τοΰ άποθανόντος Ίουλιανοΰ. Κατά τόν βιογράφον τοΰ Γρηγορίου 
(Migne 35, 244-304 καί βιβλιογραφίαν παρά Altaner, Patrol, σ. 259). Των ’Επών αύ- 
τοΰ «διττός γέγονεν αύτφ σκοπός. Πρώτον μέν όπως τήν άθεσμον Ίουλιανοΰ τοΰ 
τυράννου νομοθεσίαν μειρακιώδη καί ανίσχυραν άπελέγξη κελεύουσαν μή μετεΐναι 
Χριστιανοΐς τής Ελλήνων Παιδείας (Περί των επών ίδέ νΰν Κυδωνιών Άγαθαγγέ- 
λου Πραγματείαν). Η. Pinault, Le Platonisme de Greg. N. 1925. E. Fleury, 
Hellénisme et Christianisme S. Grég. et son temps 1930.

2. ’Εξεδόθη εις τήν «Βιβλιοθήκην τοΰ Παπύρου» υπό τοΰ άειμνήστου Άδ. Δια- 
μαντοπούλου μετ’ εισαγωγής Δημ. Σίμου Μπάλάνου.

3. Αυτόθι σελ. 32.



τούς ποιητάς, λογογράφους και ρήτορας, είναι προπαρασκευαστικά εις την 
κατανόηση1 τής 'Αγίας Γραφής, διό καί ή Ελληνική Παιδεία είναι θερα- 
παινίς τής «τελείας δεσποίνης» τ. ε· τής Χριστιανικής Παιδείας, τής άπο- 
βλεποΰσης εις την άνάπτυξιν τής ψυχής εν τή κατά Χριστόν αρετή, τή 
αναγκαία διά την αιώνιον ζωήν. Καί δ ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος εξαίρων 
την υπεροχήν τοΰ Χριστιανισμού έναντι τής εκπεσούσης Ελληνικής θρη
σκείας καί τής άλληλεγγΰως πρός ταύτην άποτολμηθείσης Παιδείας τού 
Ίουλιανού παρετήρει, ότι οι Χριστιανοί διέσωσαν παν δ,τι ήτο χρήσιμον 
εκ τού Ελληνισμού.

Τρία σημεία θέλω να εξάρω εν τή άνελίξει ταΰτη : Ιον) δτι πρέπει να 
εμβαθύνωμεν εις την μέθοδον τής πλατωνιζοΰσης Θεολογίας των Πατέρων 
καί μάλιστα των Τριών Ιεραρχών, διότι είναι βασικής σπουδαιότητος διά 
την Καθολικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, δταν αυτή θεολογή" 2ον) δτι ή γενο- 
μένη ήδη εμβάθυνσις αΰτη εις τήν εν Χριστφ ιστορικήν Άποκάλυψιν καί 
ή ανάδειξις τής αλήθειας αυτής έπέτυχεν, ώστε τούτο μεν νά μή άποβή ή Γραφή 
καί τό Δόγμα βάσις νέου τίνος Ραββινισμοΰ, τούτο δε νά καταστή δυνατή 
ή διηνεκής ροπή τούτων (τ.έ. τής Γραφής καί τού Δόγματος) επί τον υψη
λής στάθμης —νοητικής καί τεχνικής— Δυτικόν Πολιτισμόν" 3ον) δτι 
ή ροπή αύτη ήτο καί είναι αναγκαία διά τήν έξύψωσιν τής ηθι
κής στάθμης, ήτις συνιστα τον αληθή πολιτισμόν. Οι Πατέρες υιοθέτησαν 
τήν Πλατωνικήν άποψιν καθ’ ήν «πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης 
καί τής άλλης αρετής πανουργία, ού σοφία φαίνεται» (Μενέξ. 246 Ε). 
Άλλ’ ή πνευματική άνάπτυξις δεν προσδίδει απλώς ζωήν εις τήν μορφήν 
τού δόγματος, άλλα αποτελεί εκφρασιν τής ελευθερίας «εν Χριστώ», καί 
όπως τήν διεκήρυξε ταύτην δ Παύλος (Β' Ιίορ. 3,17) καί παρέστησαν ποι- 
κιλοτρόπως οι Τρεις Τεράρχαι καί δή ή Γρηγόριος δ Νανιαζηνός εν τώ Α' 
Θεολογικφ αυτού λόγφ : «φιλοσοφεί μοι περί κόσμου ή κόσμων, περί ύλης, 
περί ψυχής, περί λογικών φύσεων, περί άναστάσεως, κρίσεως, άνταποδό- 
σεως, Χριστού παθημάτων" εν τούτοις γάρ καί τό επιτυγχάνειν ούκ άχρη
στον καί τό διαμαρτάνειν άκίνδυνον 1». Ή εν φιλελευθέρφ πνεύματι άνά- 
πτυξις Ιπολλαπλασίαζε τήν ικανότητα τής ’Εκκλησίας νά άμυνθή επιτυχώς 
καί νά διατηρήση τά θεμελιώδη χαρακτηριστικά τής απολύτου θρησκείας 
τού απολύτου πνεύματος, τής ηθικής καί τής «λογικής λατρείας».

Ό πολλαπλασιασμός όμως τών τύπων καί των συμβόλων, δΓ ών ή 
πλημμυρούσα Χριστιανικού φωτός καί συναισθημάτων ψυχή εκφράζει τό 
νόημα τής πίστεως καί τήν ευσέβειαν της, περιέκλειε τον κίνδυνον νά κατα- 
στήση τά αντικείμενα τής τέχνης (τότε δ’ ήκμαζε προνοία τής ’Εκκλησίας

1. Π. Μπρατσιώτου : Αυθεντία καί Ελευθερία έν τή Όρθοδόξφ Έκκλησή, εν 
Άθήναις 1931 καί Χρ. Άνδρούτσου : Συμβολική, 1930 2 σ. 26-35 καί 311.



κυρίως ή αρχιτεκτονική) αντικείμενα τής λατρείας1. Ή μεταβολή τής πνευ
ματικής λατρείας μόνον εις υλικήν -θά ήτο ή χειριστή εξέλιξις 2. Εντεύθεν 
προέκυψεν ό δισταγμός εκκλησιαστικών τινων συγγραφέων καί Πατέρων

1. Γ. Σωτηρίου: Χριστιαν. καί Βυζ.’Αρχαιολογία. Έν’Αθήναις ΑΊ942 σ. 30-4.
2. Αυτόθι σ. 27 έξ. Οί Έκκλ. συγγραφείς Ευσέβιος καί ’Επιφάνιας εκ φόβου μή

πως ύποπέσουν οί χριστ. εις τήν είδωλολατρεΐαν ήσαν κατά των εικόνων, ώς καί ή Σύ
νοδος τής Έλβίρας (308-12). Τό κεφάλαιον περί έξελίξεως τής λατρείας εν τή Έκκλ. 
"Ιστορία είναι βαρυσήμαντον. Βιβλιογραφίαν περί του Θέματος ευρίσκει τις παρά 
Σωτηρίου (ένθ* άνωτ.), K Heussi σελ. 110-1 καί Φυτράκη : Λείψανα καί τάφοι μαρ
τύρων κατά τούς 3 πρώτους αιώνας. "Ο θρίαμβος τού Χριστιανισμού καί ή άνάπτυ- 
ξις εις όλα τα πεδία, ή συντελεσθεΐσα κατά τόν δ' αιώνα καί ή άθρόα είσοδος είς 
τήν Χριστ. Εκκλησίαν πολλών εθνικών κινουμένων ούχί έξ αγνών ελατηρίων πολ- 
λάκις προσέτι δέ καί ή ανάγκη ΐνα ή Χριστ. ’Εκκλησία προσλάβη καί εξωτερικήν 
έμφάνισιν έξ ίσου μεγαλοπρεπή προς εκείνην των περικαλών ναών των εθνικών, 
ώστε να προσελκύη αυτούς συνέβαλεν είς τήν οίκείωσιν, μετά τροποποίησιν καί μετά 
μόρφωσιν, στοιχείων τού θρησκευτικού βίου καί συνηθειών τών νέων πιστών. Καί 
οί Πατέρες τής Εκκλησίας, οί εκπρόσωποι τής Χριστιανικής Θρησκείας, ώς τής πνευ- 
ματικωτάτης τών θρησκειών, άπεδέχθησαν παραλλήλως καί προήγαγον τήν λαϊκήν 
λατρείαν (ίδέ εργον Φυτράκη). Έν τούτοις δέν άκριβολογεΐ o'Heussi (σ. 111) ίσχυρι- 
ζόμενος ότι «Ή μεταβολή τής ’Εκκλησίας είς κρατικήν καί ή προς τόν άναπτυσό- 
μενον πλούτον, Ιδίως τών κοινοτήτων τών μεγάλων πόλεων, άνταπεκρίνετο ή άνά" 
πτυξις είς πλούτον καί μεγαλοπρέπειαν καί ό πάντοτε ισχυρός τονισμός του αίαϋ'ψοΰ 
είς τήν λατρείαν. Διά τούτου έζήτει ή ’Εκκλησία νά εύρίσκεται έν άμίλλη πρός τήν 
λατρείαν τών εθνικών ναών καί τήν έλκυστικήν λατρείαν τών αιρετικών (πολυτελείς 
Έκκλ’ οικοδομάί, πολύτιμα έκκλ. σκεύη, λειτουργικά άμφια τού κλήρου, πλούσια 
διάπλασις τής λειτουργίας, έντεχνον άσμα, πολυάριθμοι λαμπροί εορταί κλπ.). Διά 
τής εισροής μεγάλων ομάδων έθνικών είς τήν Εκκλησίαν άπερροφήθη ή ήδη κατά 
τόν γ'. αί. καί έν ταϊς άρχαΐς του ή πολύ ένωρίτερον παρατηρούμενη άπορρόφησις τού 
Ελληνορωμαϊκού Εθνισμού. Πολυάριθμοι είς τό λαϊκόν αίσθημα ανεξίτηλοι καί ίσχυ- 
ρώς ριζωμένοι έθνικαί παραστάσεις καί έθιμα έπέξησαν είς πολυτρόπους μεταμορ
φώσεις καί καλύψεις, ιδιαιτέρως έν τή κατωτέρα λατρεία. Πρό πάντων ό εθνικός 
πολυθεϊσμός ΰφίστατο σχεδόν αδιάκοπος έν τή Εκκλησία καί ΰπερηυξήθη πολλα- 
πλώς τάς παλαιοτέρας μορφάς τής χριστ. εΰσεβείας (οί άγιοι αντικατέστησαν τούς 
ήρωας καί προστάτας πόλεων, εορταί, άφή κηρίων, θυμίαμα, έορταστικαί λιτανίαι 
φίλημα τών εικόνων, γονυκλισία). Ή έμφάνισις αχειροποιήτων εικόνων άρχεται άπό 
τού 8ου αίώνος, ένφ ή είκονολατρεία, κατά τόν ισχυρισμόν τού Heussi (σ. 115), άρ- 
χεται άπό τού ε'. καί στ', αίώνος». Ή αληθής ουσία όμως τής πίστεως καί δη τής 
πνευματικής λατρείας παραγνωρίζεται άπό αυτόν τόν τρόπον τής μονομερούς έξετά- 
σεως τού Χριστιανισμού. Παλαιαί μορφαί θρησκευτικοί επληρώθησαν νέου χριστ. 
περιεχομένου. Τό θέμα είναι μέγα. Είς τό ζήτημα τής σχέσεως Έθνικών μορφών 
γενικώς καί χριστ. λατρείας υπάρχει μεγάλη διαφωνία (ίδέ άντίθεσιν Πάλλα - Τρεμ- 
πέλα έν τή «Ενορία» 1955). Διά τό θέατρον ίδέ Βιβλιογραφίαν ίδέ καί παρά C.Schnei
der :ένθ’ άνωτ. καί ίδίφ είς τό κεφάλα ιον Μαγία καί δεισιδαιμονία (I σελ. 531-47), ένθα 
σημειούται ότι, εν τών παραδόξων χαρακτηριστικών τής Ελληνιστικής καί μεταγενεστέ- 
ρας’Αρχαιότητας είναι ότι είναι διαπερασμένη άπό τήν Μαγίαν. «Αί ανακαλύψεις τών 
τελευταίων δεκαετηρίδων έδειξαν σχεδόν άπεριόριστον έκτασιν μαγίας καί δεισιδαι-



προς την τέχνην των εθνικών καί αιρετικών (Κλήμης, Τερτυλλιανός, Ευσέ
βιος, Επιφάνιας, Αυγουστίνος) *. Άλλ’ δ δισταγμός ύπερενικήθη (δ Μ. Βα
σίλειος καί δ Γρηγόριος δ Νΰσσης ή σαν υπέρ των εικόνων) διά τής σκέ- 
ψεως, δτι ή τέχνη είναι χρήσιμος'ίνα «καί οι μη είδότες γράμματα...μνήμην 
τε λαμβάνωσι τής των γνησίως τφ άληθινφ Θεφ δεδουλευκότων ανδραγα
θίας καί πρός άμιλλαν διεγείρωνται των ευκλεών και αοιδίμων στρατευμά
των». 'Αναμφίβολος δέ ή άνάπτυξις καί εξαρσις του πνευματικοί πυρήνος 
τής εν Χριστό) Άποκαλύψεως καί ανάλογος έκθεσις αυτοΰ εν τή λατρεία 
υπό την ροπήν τών Τριών "Ιεραρχών άπετέλει άριστον μέσον κατά τής 
τάσεως τής λαϊκής εΰσεβείας να θεωρή τα επουσιώδη ώς ουσιώδη. "Οτε ή 
γόνιμος πνευματική άνάπτυξις έπαυσε, τότε ενεφανίσθη ή εικονολατρεία * 1 2.

Άλλ’ ή Καθολική Εκκλησία τοΰ β' ήμίσεοςτοΰΔ' αιώνος εΐχεν ανάγ
κην ουχί μόνον τής διά τής φιλοσοφίας επεξεργασίας τής «εν Χριστώ άπο- 
καλΰψεως», ΐνα απόκρουση τον δξυν εξελληνισμόν τών αιρέσεων, άλλα καί 
τοΰ καθολικού πνεύματος, δπως στηρίζη τήν ενότητα αυτής εν τή ’Ορθο
δοξία εις τε τό δόγμα καί τήν διοίκησιν. Καί τής ενότητας τής Καθολικής 
’Εκκλησίας, ως μορφής τοΰ είναι, αριστοι εκπρόσωποι άνεδείχθησαν πρό- 
τερον μεν δ Βασίλειος καί ό Γρηγόριος, ειτα δέ δ Χρυσόστομος.

Οι δυο πρώτοι έδρασαν κατά τήν εξαιρετικώς κρίσιμον εικοσαετίαν 
άπό τοΰ 360-381, δτε «δ εμπρησμός τών αιρέσεων» καί τά «κοινά βδελΰγματα» 
αυτών διήρπαζον το άξίωμα τής επισκοπής. Οι ιστοριογράφοι δμιλοΰν περί 
Άρειανιζοΰσης ’Ανατολής καί Άθαναζοΰσης Δΰσεως. Τήν μικράν άνάπαυ-

μονίας παντός είδους. Ό Χριστιανισμός μόλις ήδυνήθη νά μεταβολή τι έν τούτην 
τουναντίον ό ίδιος ύπέπεσεν εις τήν μαγίαν... Διά τόν Χριστιανισμόν ή οδός έδεί- 
κνυτο διά τής ΚΔ. Έξ αυτής ήτο αδύνατος πάσα μαγία, ήτις ώκοδόμει επί τής πί- 
στεως εις τήν τύχην» κλπ. Τά ζητήματα, οίτινα τίθενται ενταύθα έχουσιν ανάγκην 
έρεύνης. Σημειοΰται όμως διά τά θέματα αρχής: Ιον) δτι πρέπει νά γίνεται σαφής 
διακρισις αποδοχής έξωχριστιανικών καί ιουδαϊκών μορφών καί περιεχομένου' 2ον] 
έξέτασις ποια είναι ή πίστις τής ’Εκκλησίας (ίδέ π.χ. άπάντησις τής Ζ\ Οΐκουμ. επί 
τής κατηγορίας περί εΐδωλολατρείας διά τών εικόνων)' 3ον)' δτι ή λαϊκή θρησκευτι- 
κότης δια φυλάσσει «τό αιωνίως πρωτόγονον», δι’ δ καί ή θρησκευτική Λαογραφία 
είναι βαρυσήμαντον κεφάλαιον τής όλης Λαογραφίας πολύτιμον εις τήν μόρφωσιν 
τών χριστ. θεολόγων πρβλ. Γερ. I. Κονιδάρη εισαγωγήν εις τήν Έκκλ. Ίστ. Έλλ. έν 
τώ Λ', τόμφ τής Έκκλ. 'Ιστορίας τής Ελλάδος (υπό έκτύπωσιν) κλπ.... Χρειάζεται 
εξαντλητική έρευνα τού θέματος έν τή έκκλ. γραμματεία.

1. F. Lucius: Die Anfänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche 
1904. F. Pfister: Der Raliqiuenkult im Altertum 2 τόμοι 1910-12. H. Delehaye, 
Les origines du culte des martyrs 1933 3 W. Ellinger : Die Stellung der Alten 
Christen zu den Bildern in den ersten vier Jahrh. 1930.—F. Gerke, Christus 
in der spätantiken Plastik 1940. Γ. Σωτηρίου, Χριστ. καί Βυζ. ’Αρχαιολογία. 
A. 1942 σ. 26 έξ

2. Γερ. Κονιδάρη, Μαθήματα σελ. 296 καί 486 έξ. Η aussi σελ. 113, 115.



λαν εκ της διώξεως των ’Ορθοδόξων υπό των Άρειανών, κατά την βραχύ- 
τάτην βασιλείαν του Ίοβιανοϋ, διεδέχθη ή εποχή τής άτυχους βασιλείας του 
άνοήτου στρατιωτικός και αμόρφωτου Ουάλεντος, άρειανίζοντος \ ύποστη- 
ρικτοϋ τής αυλικής άρειανικής μερίδας των «Όμοιων», καθ’ δν χρόνον διά 
νεοπλατωνικής θεωρίας του Άπολλιναρίου, εισηγουμένου και την τήρησιν 
των ’Ιουδαϊκών διατάξεων, ετίθετο εν άμφιβολίφ ή περί Θείας Οικονομίας 
διδασκαλία, διά τής μειώσεως τής ανθρώπινης φύσεως τοΰ ιστορικού Ίησοϋ. 
Άλλα κατά την αυτήν εποχήν, καθ’ ήν οι ήγέται τής Καθολικής ’Εκκλησίας 
εΐχον καθήκον να υπερασπίζωσι και πάλιν τήν ιστορικήν μορφήν τής Άπο- 
καλΰψεως έναντι τών μονομερών φιλοσοφικών αιρέσεων καί τών επεμβά
σεων τής πολιτικής εξουσίας οί αυτοί ήγέται ήγωνίζοντο εναντίον τής εσφαλ
μένης εκκλ. πολιτικής τής Ρώμης καί τής ’Αλεξάνδρειάς εν τφ ζητήματι τής 
ενότητας τής ’Εκκλησίας ’Αντιόχειας υπό τον άνδρα, δν ετίμων ως ορθό
δοξον, καί διά τής φιλίας αυτών, οί 3 Καππαδόκαι. ’Εννοώ τον ’Αντιό
χειας Μελέτιον, προσχωρήσαντα μετά τής μετριοπαθούς μερίδας τών Όμοι- 
ουσιανών εις τήν Νέαν ’Ορθοδοξίαν τοΰ Μ. ’Αθανασίου (σύνοδος Άλεξαν- 
ρείας 362)'. Ό Μελέτιος καί δ Γρηγόριος δ Θεολόγος άπετέλεσαν τούς 
τελευταίους μεγάλους στύλους τής ’Ορθοδοξίας τής Νίκαιας εν ’Ανατολή 3· 
Όθεν εις αυτούς εστηρίχθη δ Μ. Θεοδόσιος εν τή πολιτική του υπέρ τής 
Καθολικής ’Εκκλησίας4. Άμφότεροι προήδρευσαν τής Β' Οικουμενικής 
Συνόδου, ήτις εδικαίωσε τάς ελπίδας τοΰ Βασιλείου καί τοΰ Γρηγορίου 
περί θριάμβου τής ’Ορθοδοξίας. Οί 3 Καππαδόκαι προσήνεγκον τότε μεγά- 
λην υπηρεσίαν, συντελέσαντες εις τήν επάνοδον τής Καθολικής ’Εκκλησίας 
εις τήν σαφή καί τούς ορούς «δμοούσιος» καί «ΰπόστασις» καλώς ερμη- 
νεύουσαν δρολογίαν τής Ελληνικής Θεολογίας τοΰ Γ' αΐώνος περί τοΰ Τρια
δικού δόγματος «μία ουσία εν τρισίν υποστάσεσιν»5. ’Από τής εκφράσεως 1 2 3 4 5

1. Κ. Άμάντου : Εισαγωγή εις τήν Βυζ. Ιστορίαν. 3 σελ. 169. Βασ. Στεφανίδου, 
133 καί 181. Έκκλ. ‘Ιστορία. A. Nagl, Real-Enc. VII. A. S. 2132 εξ. W. Ensslin, 
Religionspolitik Theodosius d. Gr. σ. 8.

2. Πολάκη, ένθ’ ανωτέρω σ. 54.
3. Παρθ. Πολάκη : ένθ’ άνωτ. σελ. 41 - 42 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου : ‘Ιστο

ρία τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας σελ. 51.
4. Πολάκη, ένθ’ άνωτ. σ. 51. Ensslin, ένθ’άνωτ. σ. 15, 23. Η. Rietzmann. IV, 

έξ. 20. 27. 31.
5. Β. Στεφανίδου. Έκκλ. ‘Ιστορία, σελ. 179-81. Ή δυσμενής στάσις τοΰ "Ιου

λία νοΟ έναντι τοΰ Χριστιανισμού «άπήμβλυνε πολλαχοΰ τάς αντιθέσεις τών Χριστια
νικών μερίδων καί συνετέλεσαν εις τήν προσέγγισιν τών ’Ορθοδόξων καί τών ‘Ομοι- 
ουσιανών. "Ηρθησαν αί παρεξηγήσεις καί ή δυσπιστία μεταξύ άμφοτέρων. Πρό τοΰ 
έτους 360 διά πρώτην φοράν ό όρος «ΰπόστασις» έπαυσε νά έχη καί τήν σημασίαν 
«ουσία» διεμορφώθη δέ ή ανωτέρω φράσις, ής συντάκτης εθεωρήθη εν τών επομένων 
τριών προσώπων: ό Κορδούης "Οσιος (Σωκρ. Έκκλ. Ίστ. 3,7, 12), ό Δίδυμος Τυφλός 
(περί Τριάδας 3 βιβλία έγρ. μετά 379 καί τό α' Γρηγ. Ν άποδ. κατά ’Αρείου καί



ταΰτης εΐχεν άπομακρυνθή ή Καθολική Εκκλησία τής ’Ανατολής κατά την 
A Οικ. Σύνοδον υπό την ροπήν τής Δΰσεως. Τότε ό Βασίλειος είδικώτε- 
ρον ενεφανίσθη ουχί μόνον μετ’ απαραμίλλου θάρρους έναντι των Πνεύμα
τα μ άχων 1 καί τού άρειανίζοντος Ούάλεντος, άλλα καί ως εκκλ. πολιτικός 
πλήρης καθολικού πνεύματος. Τούτο εΐχεν κληρονομήσει εκ τής άρχαιοτέρας 
’Εκκλησίας αυτού καί εκ τής δράσεως τής ομόρου ’Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας. 
’Ενεφανίσθη λοιπόν τότε ούχί μόνον ως μέγας θεολόγος εμβαθΰνων καί εϊσφέ- 
ρων εις τήν ορθόδοξον λύσιν των προβλημάτων τού Τριαδικού καί Χριστολογι- 
κού, άλλα καί ως ασκών εν οικουμενικά) πνεΰματι (εκδηλουμένφ εν τή ενότητι 
φρονήματος καί εν τφ συνδέσμψ τής άγάπης καί ενεργού συμμετοχής εις τάς 
θλίψεις των εν χειρίσταις καί θλιβεραΐς περιστάσεσιν αδελφών ’Εκκλησιών), 
τα καθήκοντα ηγέτου τών ’Εκκλησιών τής ’Ανατολής, αϊτινες έταράσσοντο 
εκ δογματικής άναρχίας. Ό διαπρεπής τής Καισαρείας επίσκοπος ήσκει τά 
καθήκοντα ηγέτου, έφ’ όσον ό μεν Άντιοχειανός θρόνος ήτο εμπερίστατος 
(ό Μελέτιος ως ’Ορθόδοξος εδιώκετο ενώ ό Παυλΐνος άνεγνωρίζετο υπό τής 
Δΰσεως ως κανονικός επίσκοπος ’Αντιόχειας), ό τής Κων]πόλεως εύρίσκετο

Σαβελλίου δεν είναι άποδεδειγμένως έργον του) καί ό Μ. ’Αθανάσιος (κεφ. 6) ΰπομ. 
εις Ματθ. 11, 27, όπερ δέν έθεωρήθη γνήσιον). Ό Στεφ. λέγει ότι εκ τής μνείας τής 
ώς άνω φράσεως εν αύτοΐς δέν βεβαιούται, ότι εις έξ αυτών είναι ό συντάκτης. 
Πρώτος μνημονεύει τήν φράσιν Μάριος ό Βικτωρΐνος («una substantia très sub- 
tantiae» Adves. Arium 2, 4 τφ 359) μεταφράζων προφανώς εξ αγνώστου έλλ. πη
γής. Σαφέστερα ήτο ή φράσις του Τερτυλλιανοΰ «una substantia très Personae». 
"Αγνωστον είναι αν έπέδρασεν επί τήν διαμόρφωσιν τής ’Ανατολικής ‘Ορολογίας. 
Millier : Kirchengeschichte. 1941, 1.* * 3 σ. 450, ύποσημ. 1. Κ. Holl : Amphilochius 
von Ikonium in seinem Verhältnis zu den Grossen Kappad. 1904 σ. 122 εξ. Loofs : 
Dogengeschichte 1906 σ. 256 έξ. Harnack : Lehrb. Dogm. II3 281-90. Ό Altaner, 
ένθ’ άνωτ. σ. 254, νομίζει δτι ό Μ. Βασίλειος ύπήρξεν ό πρώτος δστις ήθελε νά ίσχύση 
ή λέξις «ύπόστασις» ώς ταυτόσημος προς τήν λατινικήν Persona. Τόν ήκολούθει 
ό ’Αντιόχειας Μελέτιος, (Έπιστ. 38, 3. 236, 6. καί Ench. Patristicum coll. Μ. Γ. 
Rouët de Journal 1947).

1. Τήν θεότητα του "Αγ. Πνεύματος «εκπορευόμενου εκ του Πατρός δΡ Υίοϋ» 
διατυπωθεΐσαν σαφώς ώς αξίωμα ύπό του ’Αθανασίου ήδη εν τή Συνόδφ του 362 
υπεστηριξεν ο Μ. Βασίλειος διά τών φράσεων «τό θειον τής φύσεως (κατά Εύν. 3,
4 καί 5 καί 2, 32-4. 3, 1 περί Άγ. Πν. 18) καί θεότης αυτού, ούχί δέ διά τού 
«όμοούσιος Πατρί» (Altaner σ. 254 πρβλ. καί Γρηγ. Ναζ. Έπιστ. 48). Ό Γρηγόριος 
άπέδωκε τούτο εις έπιφυλακτικότητα έναντι τών ισχυρών Άρειανών (Λόγοι 43, 41 
και 31). 'Ο Γρηγ. δ Ναζ. πρώτος έχαρακτήρισε τό διάφορον τού προσώπου τών
3 υποστάσεων τής Θεοτητος διά τών όρων «άγεννησία» καί «έκπεμψις» (έκπόρευσις 
Λογ. 25, 16 Ench Pair. 983) ενφ διά τό "Αγ. Πνεύμα έχρησιμοποίησε σαφέστερον 
τού μεγάλου Βασιλείου διατυπώνων τό δόγμα «τό Πνεύμα άγιον καί Θεός» (Λόγος 
12, 6). Το Χριστολογικον δόγμα άνέδειξεν αυτόν ώς τόν κράτιστον καί όντως Θεο
λόγον μετά τόν Ίωάννην (κατ’ ουσίαν συνήφθαί τε καί συνάπτεσθαι» (Λόγος 37, 2. 
Ench. Pair. 1001. Έτάχθη υπέρ τού δρου Θεοτόκος (Έπιστ 101, 4. 5 Enchir. 1017). 
Πολάκη καί ένθ. άνωτ. σελ 44 έξ.
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§ν τφ σταδίφ τής άναδείξεως', 6 δέ Άλεξανδρειανος δήλον ότι συνειβγά- 
ζετο βεβαίως μετά τής Ρώμης εν τή ’Ορθοδοξία υπέρ του δόγματος τής 
Νίκαιας, άλλ’ ήτο αντίθετος προς την μόνην λύσιν του δράματος τής Εκ
κλησίας τής ’Αντιόχειας, ήτοι την άναγνώρισιν τοΰ ακολουθούμενου υπο 
τής πλειοψηφίας των επισκόπων τής ’Ανατολής «θαυμασιωτάτου» Μελε
τίου3. Σημειωτέου ότι 6 Μελέτιος είσήγαγεν, ολίγον προ του θανατου του, 
εις τον κλήρον τον Ίωάννην τον Χρυσόστομον (381). Ο μεγας Βασίλειος, 
ηγούμενος των προπυργίων τής ’Ορθοδοξίας ΙΊοντου και Καππαδοκίας3, 
επίστευεν ως απαραίτητον την επίτευξιν ενότητας φρονήματος και δρασεως 
τών επισκόπων τής Καθολικής ’Εκκλησίας, οπαδών τής πίστεως τής Νί
καιας καί πολεμίων τοΰ ’Αρειανισμού. Μετά τον θάνατον τοΰ Μ. Αθανα
σίου (f373) ή ’Ορθοδοξία εστηρίζετο πλέον εις τον Βασίλειον, τον Μελέ
τιον καί τον Γρηγόριον. Όθεν άπετάθη πολλάκις μόνος καί μετά πολλών 
επισκόπων καί εις δραματικόν τόνον προς την ’Ορθόδοξον Δόσιν, αλλά 
μάτην. Ή τελική συντριβή τοΰ Άρειανισμοΰ, τών Πνευματομάχων καί τοΰ 
Άπολλιναρισμοΰ περιεπλέκετο μέ το Σχίσμα τό λεγόμενον πλέον Μελετια- 
νόν (362) τής ’Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας, όπερ εΐχεν επιτείνει τότε δ Κα- 
λάρεως Λουκίφερ διά τής αντικανονικής χειροτονίας τοΰ Παυλίνου, αντι
πάλου τοΰ Μελετίου, ως ’Αντιόχειας. Ή ’Εκκλησία τοΰ Ρώμης Δαμασου 
εμπλακεΐσα εις τό αδιέξοδον, ένεκα τής αρχικής σφαλερός καί άντιεχκλησι- 
αστικής πορείας αυτής εν τφ Άντιοχειανώ ζητήματι, ενόμιζεν ότι διεσωζε 
τό κΰρος αυτής εμμένουσα άδιαλλάκτως εις τήν υποστήριξιν ψευδορθοδόξων 
καί οπαδών τοΰ τυχοδιώκτου επισκόπου πνευματομάχου Ευσταθίου Σεβα
στείας. Ήκολοΰθει πεισμονικώς πολιτικήν εναντίον τοΰ Μελετίου καί υπέρ 
τοΰ Παυλίνου άρχηγοΰ τών στασιαστών καί παρέσυρε καί τήν ’Αλεξάνδρειαν 
εις τήν πολιτικήν, ήτις επεσώρευε συμφοράς εις τήν Καθολικήν ’Εκκλη
σίαν τής ’Ανατολής4. Αί Έκκλησίαι Ρώμης καί ’Αλεξάνδρειάς επόμενον 
ν’ άγνοώσιν ότι ή Καισαρεία τής Καππαδοκίας, ή Χαλκηδών, ή Πέργαμος, 
ή ’Άγκυρα, ή Μελιτινή τής ’Αρμενίας, τα Βόστρα, μέρος τής Συρίας καί 
τής Παλαιστίνης, ως καί ή εκτός τοΰ Βυζαντίου ’Αρμενία, εδέχετο μετά 
τής πίστεως τής Νίκαιας καί τον ορθόδοξον πλέον Μελέτιον (27 επίσκοποι 
τφ 363 καί 150 εν τή Άντιοχειανή Συνόδφ τοΰ 379), όστις σκληρώς εδο- 
κιμάσθη κατά τούς χρόνους τοΰ άρειανίζοντος Ούάλεντος. Καί όμως μόνον 1 2 3 4

1. Ό Μ. Βασίλειος άπέθανε τφ 379, ενώ ή τό πρώτον διακηρΰξασα τήν θέσιν 
τής ΚΠόλεως ώς β' θρόνου τής Οικουμενικής ’Εκκλησίας Β' Οίκ. Σύνοδος (διά τοΰ 
γ\ κανάνος) συνήλθε τφ 381. Παρθ. Πολάκη, σελ. 43.

2. Σωκρ. Ε'., 5. «Ό λαός ένεθρόνισε τόν Μελέτιον έν μια τών ’Εκκλησιών». 
Σωζομ. Ζ', 3 καί Θεοδωρ. Ε, 3. Πολάκη, ενθ’ άνωτ. σ. 28 ιδίως σ. 30 καί 52-3.

3. Αυτόθι σελ. 30.
4. Αυτόθι σελ. 26. Ίδέ επιστολήν 216 τοΰ Μ. Βασιλείου.



ή επικράτησις αυτού ήτο δυνατόν νά συμβάλη εις την ενότητα τής άναρχου· 
μένης ’Ανατολής *.

Έπί 10 ετη ήγωνίσθη ό Μελέτιος συγκεντρων όλονέν περί εαυτόν περισ
σοτέρους επισκόπους καί ΰποστηριζόμενος υπό των δύο μεγάλων Καππαδοκών, 
ών δ Βασίλειος μόλις τφ 370 άνεδείχθη ποιμενάρχης καί εκπρόσωπος του 
αρχαίου Καθολικού εκκλ. πνεύματος 1 2 (Ε’ιρην. κατά Αιρέσ. III, 3). Ευχή

1. ’Επιστολή 67 τοΰ Μ. Βασιλείου. ΓΙολάκη σελ. 34. Έν ’Ανατολή τότε δχι μό
νον ένεκα περίπλοκων αιτίων, άλλα καί ένεκα προσωπικών λόγων καί δημιούργη
σε ισών καταστάσεων, διά τής άτοπου καί άντικανονικής έπεμβάσεως τής Δΰσεως ή 
κατάστασις ολίγον απείχε τής άναρχίας, εξαιρούμενης τής ’Εκκλησίας τής ’Αλεξάνδρειάς, 
ήτις είχεν ένα ισχυρόν ηγέτην τόν ’Αθανάσιον, προς ον ήνοΰντο οΐ επίσκοποι τής 
Αίγυπτου. Τήν «Ανατολήν» διήρουν αΐ μερίδες, ό ατομικισμός των επισκόπων, τό 
ασταθές του διοικητικού αύτών συστήματος» καί ή ισχυρά υποστήριξε; των Άρεια- 
νών υπό τοΰ Κράτους έπί Ούάλεντος έτι δέ καί ή άντίθεσις ’Αλεξανδρείας - Ρώμης 
πρός τήν ’Ορθόδοξον ’Αντιόχειαν τοΰ Μελετίου. «’Από τής ΙίΠόλεως μέχρι των 
Σαμοσάτων καί άπό τής Νεοκαισαρείας μέχρι των Ιεροσολύμων έπεκράτουν αι μάλ
λον περίεργοι δογματικοί θεωρίαι. Ό Ελλήσποντος καί τά παράλια τής Μ. ’Ασίας 
ήκολούθουν τόν Εύδόξιον καί τούς 'Ομοιουσιανονς, οΐτινες έγένοντο Πνευματομάχοι. 
Ό Πόντος καί ή Καππαδοκία άνθίσταντο είς τά ρεύματα τής δογματικής άναρχίας 
καί άποτελοΰν ήδη προπύργιον τής ορθής πίστεως. Είς τήν Συρίαν καί τήν Παλαι
στίνην επικρατούν οί "Ομοιοι, ενφ οί ’Ανόμοιοι είναι σχεδόν πανταχοΰ διεσπαρμένοι, 
οί δέ οπαδοί τοΰ Άπολλιναρίου αυξάνονται».

2. Γερ. I. Κονιδάρη : Ή Καθολική ’Ορθοδοξία τοΰ Ελληνισμού καί ή όίρσις 
τοΰ Βουλγαρικού Σχίσματος. ’Εν Θεσσαλονίκη 1950 σ. 8. Πρβλ. καί Πολάκη 50 έξ. 
‘Ο Βασίλειος είχε κύρος άπορρέον άπό τοΰ προσώπου καί τοΰ θρόνου του, φρό
νημα δέ καί θάρρος άπαράμιλλον, διό καί άνεδείχθη μέγας ηγέτης τής Οικουμενικής 
’Εκκλησίας τοΰ δ' αίώνος τόσον έναντι των άλλων επισκόπων όσον καί έναντι τοΰ 
Κράτους. "Ολως εσφαλμένη είναι ή γνώμη τοΰ Duchèsne (Histoire ancienne del’ 
Eglise Π, σ. 420), ότι ό Βασίλειος έπεδίωκε τήν ϊδρυσιν «είδους Πατριαρχείου μετ’ 
εξουσίας έπί τής Διοικήσεως τοΰ Πόντου». Ή μέριμνά του περί τών ’Εκκλησιών 
τοΰ Πόντου προήρχετο έκ τών κανονικών δικαιωμάτων τής Μητροπολιτικής του 
έδρας, όπως εμφανίζονται είς τάς Nofitias Episcopatuum (Γ. Κονιδάρη : Αί μη
τροπόλε ις κλπ. Πίναξ Α' σελίς 26). Ό Η. Leclercq (έν Hefeles, Histoire 
de Conciles II, 1) ομολογεί, ότι ό Δάμασος «έν τή υποθέσει ταύτη τοΰ Σχίσματος 
απέδειξε τήν μάλλον θλιβερόν άδεξιότητα» καί, ότι «λίαν άργά κατενοήθη ότι 
έστοίχισε πολύ άκριβά είς τήν °Αγ. Έδραν». Τό Οικουμενικόν Πνεύμα 
τοΰ Μ. Βασιλείου δέν φαίνεται μόνον είς τήν πράξιν άλλα καί είς όσα 
λέγει περί τής ενότητας φρονήματος καί γνώμης καί κοινωνίας καί συναλ
ληλίας τών ’Εκκλησιών (έπιστολ. 203, 204). "Οτε Αιγύπτιοι έπίσκοποι έδέχθησαν 
άνευ συμφωνίας τών ’Εκκλησιών τούς οπαδούς τοΰ Άγκύρας Μαρκέλλου ό Βασί
λειος έγραψεν «Έδει πάντας πληροφορεΐσθαι τούς έν τή αύτή συναφεία τυγχάνοντας 
ύμΐν... ούτως ήν πρέπον βουλεύσασθαι υμάς... περί πραγμάτων πάσαις ταΐς κατά την 
Οικουμένην Έκκληοίαις διαφερόντων... μόνοι$ εαυτόΐς έπι^ρέψαι πράγμα τοσοΰτον 
ούκ οφείλετε, άλλα χρή καί τούς έν τή Δύσει, καί τούς κατά τήν ’Ανατολήν κοινω
νικούς συμψήφους αύτών τή άποκαταστάσει γινέσθαι» (Έπιστολ. 265). Πολάκη σελ. 
31 καί έξ. Ίδέ καί επιστολήν 243.



[514] Ή Διαμόρφωσις τής Καθολικής Εκκλησίας καί οί Τρεις Ιεράρχαι 69

καί πόθος τοΰ Βασιλείου, εκφράζοντας την γνώσιν των εν ’Ανατολή ’Ορθο
δόξων, ήτο ή επίτευξις ομοψυχίας των ποιμένων ’Ανατολής και Δΰσεως1. 
"Οθεν εκάλει τούς Δυτικούς εις την μαστιζομένην υπό των αιρέσεων ’Ανα
τολήν πρός επίσκεψιν διά την διάσωσιν τής πίστεως τής Νίκαιας, ΰφ’ ήν 
καί μόνον ήτο δυνατή ή ενότης τής Καθολικής ’Εκκλησίας καί ή διατήρη- 
σις τοΰ οικουμενικού αυτής χαρακτήρας, στηριζομένου απολύτως εις τήν 
’Ορθόδοξον Χριστολογίαν. Ή στήριξις τής μεγάλης ιεραποστολικής ’Εκ
κλησίας τής ’Αντιόχειας, τής «περί τα πρόσωπα σχιζόμενης», υπό τόν επι- 
τυχώς άντισταθέντα πρότερον κατά τοΰ Κωνσταντίου Μελέτιον ήτο δρος απα
ραίτητος, διότι κατά τόν Μ. Βασίλειον «τί δ’ αν γένοιτο ταΐς κατά τήν Οι
κουμένην Έκκλησίαις τής ’Αντιόχειας καιριώτερον ;» 1 2. Ή ενότης θά έθετε 
τέρμα εις τήν ζοφερόν εικόνα τής ηθικής εκπτώσεως των Εκκλησιών, 
προελθοΰσης εκ τής διαρπαγής των επισκοπών «παρ’ ανόμων εστερημένων 
πάσης συνειδήσεως». Οι Ρωμαίοι άπολαύοντες ειρήνης, χάρις εις τήν δογμ. 
ενότητα3, εφαίνοντο αδιάφοροι, αλλά καί εχόμενοι τής ιδέας τοΰ πρωτείου, 
δπερ όρθώς ούδείς ’Ανατολικός ουδέ ό Βασίλειος άνεγνώριζεν4. ‘Ο Μ. 
Βασίλειος εξέφρασε τήν εντύπωσιν ταύτην διά τών εξής: «Ύψηλφ δέ καί 
μετεώρφ άνω που καθημένω καί διά τούτο άκοΰειν τών χαμόθεν αύτφ τήν 
αλήθειαν φθεγγομένων μή δυναμένφ» (επιστ. 215). «Τφ δντι γάρ θερα
πευόμενα τα υπερήφανα ήθη εαυτών ΰπεροπτικώτερα γίνεσθαι πέφυκεν» 
(επιστολή 239, 2). Οΰτω καταδικάζων ο Μ. Βασίλειος εύθαρσώς τήν ηθι
κήν βάσιν τοΰ πρωτείου προσέθετε, χαρακτηρίζων τήν αναλγησίαν τών Δυ
τικών, «τό γε αληθές ούτε ΐσασι, ούτε μαθεΐν ανέχονται, ψευδέσιν ύπο- 
νοίαις» (αυτόθι). Ή στάσις τών Δυτικών συνέβαλεν εις τό νά σχηματίσωσιν 
οί ’Ορθόδοξοι τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας τήν γνώμην, δτι εκ τής Δΰσεως

1. Αυτόθι σελ. 33. Ή αλαζονεία τοΰ Ρώμης καί ή άγνοια τών Δυτικών επι
σκόπων έθεωροΰντο άς αιτία τής συνεχίσεως τοΰ δράματος τής Έκκλ. ’Αντιόχειας.

2. *Εν επιστολή πρός ’Αθανάσιον 66,2 καί άλλαχοΰ (επιστ. 69,2).
3. Έπιστολαί 254 καί 255 Μ. Βασιλείου : Πολάκη σελ. 41.
4. Χρυσ. Παπαδοπούλου : Τό Πρωτεΐον τοΰ ’Επισκόπου Ρώμης, Έν ’Αθήνα ις 

1930 καί Άδ. Διαμαντοπούλου : Ό Μέγας Βασίλειος καί ή Ρώμη, έν Έναισίμοις 
επί τή 35ετηρίδι τής επιστημονικής δράσεως τοΰ Μακαριωτάτου Χρυσ. Παπαδοπού
λου Άρχ)που ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος, έν Άθήναις 1931 σ. 38-51. Ό Altaner 
παρατηρεί δτι ό Μ. Β. δέν άνεγνώριζεν εχουσαν δικαιοδοσίαν κεφαλήν τής όλης ’Εκ
κλησίας, καίτοι άνεγνώριζεν εις τα δογματικά ζητήματα, «massgebende Rolle». Ή 
ενότης καί ή ομοφωνία πρέπει νά ύφίσταται έν μια, διά σταθερός δι’ έπιστολών καί 
απεσταλμένων, κοινωνία όμοφρόνων επισκόπων. Ό Ρώμης μεταξύ τούτων ΐσχυεν ως 
ηγέτης τής Δΰσεως (Patrologie σ. 255)6 ένθα καί βιβλιογραφία). ’Ενδεικτικόν, έν 
προκειμένη), διά τήν θέσιν τοΰ Μ. Β. έναντι τών αξιώσεων Πρωτείου τής Ρώμης 
είναι, δτι άπετείνετο πρός τούς έπισκόπους τής Δΰσεως δχι μόνον τής Ρώμης' πρβλ. 
V. Ernst: Basilius des Grosses Verkehr mit den Occidentalen, êv Zeit, für Kir- 
chengesch. XVI 661-2 (πρβλ. έπιστολ. 66 καί 68-69 καί 90).



δεν ήδύνατο να προέλθη τότε αγαθόν τι διό καί αί Καθολικαί Έκκλησίαι 
τής ’Ανατολής εδει να στραφώσιν άποφασιστικώς προς την Εκκλησίαν τής 
Νέας Ρώμης, τής βασιλευοΰσης πόλεως, ήτις αποκαθισταμένη εν τή ’Ορ
θοδοξία θ’ άπετέλει δριστικώς τό φυσικόν κέντρον αυτών \ Έν τφ μέσφ 
των δεινών εκείνων περιστάσεων ή Καθολική Εκκλησία τής Ανατολής απω- 
λεσε μέν τον καλλίνικον αγωνιστήν Μ. Βασίλειον, μη προφθασαντα να ιδη 
τον υπέρ τής ’Ορθοδοξίας αγώνα αυτού στέφανου μεν ον, άλλ’ έβλεπεν άνερ- 
χόμενον εις τον αυτοκρατορικόν θρόνον τής Ανατολής, ως συναρχοντα τοΰ 
Γρατιανοΰ, τόν Θεοδόσιον τόν Μέγαν, ανδρα ικανόν καί συνετόν, υπερασπι
στήν μέν τών αυτοκρατορικών δικαιωμάτων, αφωσιωμενον δε μέλος τής 
'Εκκλησίας καί δπαδόν τής πίστεως τήςΝικαίας. Ουτος συνέλαβε τό σχέδιον 
συμπληρώσεως τοΰ έργου τοΰ Μ. Κωνσταντίνου1 2. Τοΰτο εσημαινε : 
1) άπελευθέρωσιν τής ποωτευουσης' έκτος τής άνακλήσεως τών έξορίστων 
'Ορθοδόξων, άπό τοΰ ’Αρειανισμού, συντριβέντος θεολογικώς υπό τού 
Γρηγορίου τού Θεολόγου εν αυτή τή Κ]πόλει3, 2) αποφασιστικόν πρόσω- 
πον διεδραμάτισεν 0 Θεοδόσιος ό Μέγας, έχων συνεργόν τόν «θειον» ανδρα 
’Αντιόχειας Μελέτιον (Θεοδωρ. V, 6—9 4), συγκαλέσας εν Κωνσταντινουπόλει

1. Πολάκη : ένθ. άνωτ. σ. 21. Βασ. Στεφανίδου, Έκκλ. Ιστορία σελ. 257 εξ.
2. Κώδιξ Θεοδ. XVI, 1,3 καί 5-7ή’Ιουστιν. Κώδιξ. 1.1,2. Άμάντου Είσ. άνωτ. 

σελ. 171. Stein. Geschichte des spätrömischen Reiches σελ. 301-8. H. Lietzmann : 
Gesch. d. Alten Kirche IV σ. 24-50 Ensslin: Die Religionspolitik ένθ’ άνωτ. σ. 28 εξ.

3. Ίδέ Λόγους Γρηγ. Ναζιανζηνοΰ καί Μπαλάνου Πατρολογίαν σελ. 308, Πολάκη 
σελ. 50-1. Ίδέ τού αύτοΰ. Ή άνθρωπ. αξιοπρέπεια κατά τού; Πατέρας σ. 21. σημ. 6.

4. "Ο Μελέτιος καταλέγεται εις τούς μεγάλους μαθητάς τής Σχολής τής Αντιό
χειας καί δή τοΰ Διοδώρου τοΰ Ταρσοΰ. Ή βαθεΐα έκτίμησις ήν έτρεφαν πρός τόν 
ανδρα οΐ δύο μεγάλοι Καππαδόκαι Βασίλειος καί Γρηγόριος εξηγεί τήν σταθερόν 
ύποστήριξίν του έναντι τής Ρώμης καί ’Αλεξανδρείας. Εγκωμιαστικόν λογον άπήγγειλεν 
επί τφ θανάτφ του εν Κωνσταντινουπόλει, μικρόν μετά τήν έναρξιν τής β'. Οίκ., ης 
ή το πρόεδρος, ό Γρηγόριος (Μ igné 46, 851-64), καί είτα ό ’Ιωάν, ό Χρυσόστομος 
(Migne, 50, 515 520). Ό Μελέτιος άνεδείχθη επίσκοπος Σεβαστείας τής ’Αρμενίας, δθεν 
έκλήθη εις ’Αντιόχειαν (361), ή οποία έστερεΐτο ποιμένας, άτε τοΰ άρειανοΰ Εύδο 
ξίου καταστάντος Κ]πόλεως. Ό Μελέτιος προήρχετο εκ τής μερίδας τών Όμοιουσιανών. 
Ούτος όμως διέψευσε τάς ελπίδας τών Άρειανών, διότι διά λόγου δν έξεφώνησεν απέ
δειξε τά ορθόδοξα αύτοΰ φρονήματα, πράγμα δπερ φαίνεται να έγνώριζον οι ’Ορ
θόδοξοι (πρβλ. Σωζ. IV, 28 καί Θεοδώρητου II, 30-31). ’Ιδού τί λέγει ο Θεοδώ
ρητος περί τοΰ «{λεοτιεο ίου Μελετίου». «Οι δε τών αποστολικών αντεχομενοι δόγμα 
των, τοΰ μεγάλου Μελετίου καί τήν εν τοΐς δόγμασιν υγείαν είδότες καί μέν δή και 
τήν τοΰ βίου λαμπρότητα καί τής αρετής τόν πλοΰτον σαφώς έπιστάμενοι, συνεψη- 
φίσαντο καί τό ψήφισμα γραφήναι καί παρά πάντων ύπογραφήναι μετά πλείστης οτι 
μάλιστα σπουδής παρεσκεύασαν». Ό Μελέτιος κληθείς υπό τοΰ άρειανίζοντος Βασι" 
λέως Κωνσταντίου, πιστεύοντας τόν Μελέτιον άρειανόν, είσήλθεν θριαμβευτικές εις 
’Αντιόχειαν. Κατά τήν ένθρόνισιν ώμίλησαν ο Λαοδικείας Γεώργιος, οστις «τήν αι 
ρετικήν έξήμεσεν δυσοσμίαν», είτα ό Καισαρείας ’Ακάκιος, οστις «μέσην τινα δι 
δασκαλίαν εξήνεγκε», τρίτος ό μέγας άνέστη Μελέτιος καί τοΰ τής θεολογίας κανό-



τφ 381 τής Β' Οικουμ. Συνόδου, ήτις άπετέλεσε μέγαν σταθμόν εν τή δια
μορφώσει τής δογματικής βάσεως τής Καθολικής Εκκλησίας *, άποβλεποΰ- 
σης πάντοτε εις την διάσωσιν στερέωσιν τής «εν Χριστφ ιστορικής Άπο- 
καλΰψεως», ως διετυπώθη θαυμαστώς επί οικουμενικής βάσεως εν Νικαία. 
Τό Σύμβολον τής Β' Οικ. Συνόδου εκφράξον πλήρως τήν πίστιν τής Οικουμ. 
’Εκκλησίας, ως ενεφανίσθη εν Νικαία καί Κ]πόλει, παρέμεινεν άναλλοίωτον 
παρ’ ήμΐν μέχρι σήμερον, Ια εκφράζη άριστα την ενότητα τής ήμετέρας 
’Ορθοδοξίας προς την ’Ορθοδοξίαν τής Άρχ. Καθολικής Εκκλησίας. Παν * III,

νος υπέδειξε την ευθύτητα. ΟΙον γάρ τινι στάθμη τή άληθεία χρησάμενος, καί τό 
περιττόν καί τό ελλεΐπον διέφυγεν». "Οθεν επευφημήθη διά τήν πίστιν είς τήν 
Τριάδα' «τρία τα νοούμενα, ώς ενί διαλεγόμενα». Κατηγορήθη ώ; Σαβελλιανίζων υπό 
των Άρειανών καί έξωρίσθη, ’Αντιόχειας δέ κατεστάθη ό Εύζώϊος. Οί τιμώντες τόν 
Μελέτιον (δν Μ. Βασίλειος έθεώρει «τή τε πίστιν άνεπίληπτον όντα καί τφ βίφ οΰ- 
δεμίαν προς τούς άλλους έπιδεχόμενον σύγκρισιν» (έπιστ. 66) καί τιμιώτατον (έπιστ. 
69) έπεξήτησαν τήν συνεργασίαν των ’Ορθοδόξων Εΰσταθιανών, ήν οΰτοι άπέκρουσαν, 
διότι ό Μελέτιος είσήχθη υπό των Άρειανών. Ούτως οί ‘Ορθόδοξοι διηρέθησαν είς 
δύο μερίδας. Τό σχίσμα (Θεοδ. V, 3) ηύρύνθη, διότι δ Λουκίφερ Έπισκ. Καλάρεως έχει- 
ροτόνησεν ως επίσκοπον των Εΰσταθιανών τόν πρεσβύτερον Παυλΐνον, δστις καίτοι 
ηγείτο μικράς μερίδος ΰπεστηρίχθη υπό τοΰ ’Αθανασίου καί του διαδόχου του Πέ
τρου ’Αλεξανδρείας καί τοΰ Ρώμης Δαμάσου. Δύο αλλαι μερίδες ήσαν, ή τών Άρειανών, 
εχουσα επίσκοπον τόν Εΰζώϊον, καί ή τών Άπολλιναριστών, έχουσα επίσκοπον τόν 
Βιτάλιον. Ό «θειος Μελέτιος» έπανήλθεν είς Αντιόχειαν επί Ίουλιανοΰ (Θεοδωρ·
III, 4), άλλ’ έξωρίσθη υπό τοΰ Ούάλεντος είς ’Αρμενίαν (IV 12), τής μερίδος του 
στηρίζομενης υπό τοΰ Φλαβιανοΰ καί Διοδιόρου (IV, 23)' έπανελθόντος τοΰ Μελετίου 
«τοΰ πάντων ανθρώπου προστάτου» επί Γρατιανοΰ καί άποδοθέντων τών ναών 
ή ’Εκκλησία ’Αντιόχειας άνέλαβε νέας δυνάμεις. Προήδρευσε μεγάλης Συνόδου τφ 
379 εν Αντιόχεια καί είτα τής Β' Οικουμενικής, άφοΰ πρότερον είσήγαγε τόν Γρη- 
γόριον ώς Κωνσταντινουπόλεως. Τόν άποθανόντα Μελέτιον διεδέχθη ό Φλαβιανός, 
(V, 23) κατ’ εκλογήν τής Β' Οικουμενικής (381 - 403). Τό σχίσμα έξηκολούθησεν όμως 
παρά τάς προσπάθειας τοΰ Γρηγ. τοΰ Ναζιανζηνοΰ, όπως άναγνωρισθή δ Παυλΐνος 
παρά πάντων τών ’Ορθοδόξων. Άλλ’ δ Παυλΐνος περιέπλεξε τά πράγματα, διότι πρό 
τοΰ θανάτου του (γ 388) έχειροτόνησε τόν Εΰάγριον (ή 393), δν άποθανόντα οΰδείς 
διεδέχθη. Μόλις τφ 398 ή Ρώμη άνεγνώρισε τόν Φλαβιανόν, τφ δέ 415 επί Άλεξάν« 
δρου (413 · 18) εξέλιπε τό σχίσμα, δτε καί εγένετο εορτή τών ’Ορθοδόξων. Οί τελευ
ταίοι οπαδοί τοΰ Ευσταθίου έξέλιπον περί τά τέλη τοΰ ε' αίώνος άφοΰ πρότερον 
μετεφέρθησαν είς ’Αντιόχειαν (477) τά όστά τοΰ εν εξορία άποθανόντος (Θράκη) τφ 
330 Ευσταθίου. Πρβλ. F. Cavallera : Le schisme d’Antioche 1905. Μπάλάνου : 
Πατρολογία σελ. 254 - 5. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου : Ιστορία τής ’Εκκλησίας
Αντιόχειας 1951 σ. 169 εξ., 172 εξ., 253 εξ., 321.

1. Γρηγ. Ναζ. έν Migne Πατρ. 30, 1119, Σωκρ. 5,7-8 εξ. Σωζ. 7,5,5. Lietz- 
mann : Gesch. d, Alten Kirche IV, 31-36, καί 7-9. Mansi VII, 558. E. Stein, 
ένθ’ άνωτ. I, 305. εξ. Ε· Schwarz Z. Nt. W. 25, 36 έξ. καί 36 σελ. 201 εξ. Χρυτ. 
Παπαδοπούλου : Τό Σύμβολον τής Β' Οικουμ. Συνόδου. ’Εν ’Αθήνα ις 1924. Ίδέ πρό 
πάντων Β. Στεφανίδου ένθ’ άνωτ. 183 - 4. Γερ. Κονιδάρη : Μαθήματα Έκκλ. ’Ιστορίας 
σελ. 345 έξ. Ensslin ένθ’ άνωτ, σ. 34 έξ.



ο,τι συνετελέσθη μετά ταΰτα εν ταΐς 5 Οικουμ. Συνόδόις αποτελεί συμ
πληρωματικήν διασάφησιν τοΰ δογματικού έργου τής Πίστεως Νίκαιας— 
Κ]πόλεως, διό και δεν παρέστη ανάγκη άναθεωρήσεως τοΰ Συμβόλου. Έν 
αΰτφ, εν θαυμαστή αληθώς και κλασσική ελληνική λιτότητι, εκφράζεται ή 
εν τή Γραφή και τή Παραδόσει, τή άενάφ καί υπευθΰνοι φροντίδι τής Εκ
κλησίας, διαφυλασσομένη «Ιστορική Άποκάλυψις». Τοϋτο αποτελεί τήν αρε
στήν εκφρασιν τής ιστορικότητας, πνευματικότητας καί οίκουμενικότητος τής 
πίστεως τής Καθολικής Εκκλησίας, ήτις αναγνωρίζεται ώς ίδρυμα τεθεμε- 
λιωμένον μεν επί τοΰ μυστηρίου τής θείας Οικονομίας, άποσκοποϋν δ’ εις 
τήν παγκόσμιον σωτηρίαν. Ή αρχαία σΰνδεσις θείου καί ανθρωπίνου, 
'Ιστορίας καί Άποκαλΰψεως (τής Άρχεγόνου Εκκλησίας) άνανεοϋται κατά 
τρόπον κλασσικόν. Ή ένότης ανθρώπου, Θεοΰ καί κόσμου βεβαιοϋται ως 
επιτυγχανόμενη εν αυτή τή Μια 'Αγία Καθολική καί Άποστολική Εκκλη
σία. Ή πίστις υπέρ ής ήγωνίσθησαν θαρραλέως ό ’Αθανάσιος, οι τρεις 
Καππαδόκαι, ό Άντιοχεύς Μελέτιος καί τινες άλλοι εκφράζεται εν άπλότητι 
καί δυνάμει, ίδιαζοΰση τφ Έλληνικφ πνεΰματι.

Τοιουτοτρόπως παρείχετο εις τον Μέγαν Θεοδόσιον καί δι’ αΰτοΰ1 εις 
το Κράτος νέον θεμέλιον τής πνευματικής ενότητας των υπηκόων τής Χρι
στιανικής Οικουμενικής Αυτοκρατορίας τής νέας Ρώμης. Το θεμέλιον ήτο 
ή εν τφ δρϋ·οδόξφ δόγματι ένότης τής Καθολικής Εκκλησίας. Το διαμορ
φωθώ δόγμα, προελθόν κυρίως εκ τοΰ πνευματικού οργασμού τοΰ άνανεω- 
θέντος εν τφ Χριστιανισμφ Άνατολικοΰ Έλληνισμοΰ, δεν άπετέλει άπλοΰν 
τύπον, αλλά θεμελιώδη θεωρητικήν βάσιν, δδηγοΰσαν εις ΰψηλάς σκέψεις 
καί ήθικάς παρορμήσεις, ας εΰρίσκομεν εν τή άπαραμίλλφ ρητορεία τοΰ Γρη- 
γορίου1 2 3, τοΰ καί χριστιανού Δημοσθένους χαρακτηρισθέντος, εν τή βαθυ- 
στοχάστφ θεολογία τοΰ Βασιλείου καί εν τφ θερμοτάτφ εν σχετική αττική 
χάριτι εκφερομένφ λόγφ καί τή κοινωνική συγχρόνως σκέψει Ίωάννου τοΰ 
Χρυσοστόμου. Ή πίστις τής Εκκλησίας μετεφέρετο οΰ'τω εις τον πνευμα
τικόν κόσμον, ό δε υποδειγματικός χριστιανικός βίος καί ή ευσέβεια πολλών 

-τέκνων τής Εκκλησίας εΰρισκον τήν εκφρασιν αυτών εις τά λαμπρά μνη
μεία τοΰ Δ' καί Ε' αιώνος, άτι να μαρτυροΰσι τί σημαίνει χριστιανική 
έμπνευσις διά τήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν \ Ή πνευματική καλλιέργεια, 
ή ζωή καί ή καλλιτεχνική δημιουργία τών αιώνων εκείνων, παρά τάς ύπαρ- 
χοΰσας σκιάς, θά αποτελώσιν αιωνίαν πηγήν εμπνεΰσεως διά τήν Χριστια
νοσύνην καί μάλιστα διά τήν Ελληνικήν ’Εκκλησίαν.

1. Ό Σωκράτης Ε, 8,1 λέγει «Μηδέν δέ ô βασιλεύς ΰπερδ-έμενος σύνοδον επι
σκόπων τής αΰτοΰ πίστεως συγκαλεΐ επί τφ κρατΰναι τήν εν Νικαίςι πίστιν» καί χει- 
ροτονήσαι τή Κ)πόλει επίσκοπον.

2. Εις τούς γνωστούς θεολογικούς λόγους κ. ά. Ιδέ καί ύποσημ. 2 σ. 515.
3. Γ. Σωτηρίου : Χριστ. καί Βυζ. ’Αρχαιολογία Α. 1942 σ. 162 εξ.



Άλλ’ ή δεύτερα Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε καθ’ ήν εποχήν (381) 
ή Ρώμη υπό τήν ροπήν τοΰ Ρωμαϊκού νομικού πνεύματος1 κατηυθυνετο 
προς τήν εφαρμογήν πολιτικής, δδηγοΰσης εις τήν απόλυτον κυριαρχίαν 
αυτής επί τής ’Εκκλησίας" δι’ δ καί ήρξατο εμφανίζουσα εαυτήν ως το κέν- 
τρον τής εν τή πίστει καί τή διοικήσει ενότητος τής Καθολικής ’Εκκλησίας, 
ενφ ύπέθαλπε τον εσωτερικόν σπαραγμόν των ’Εκκλησιών τής ’Ανατολής 
Τοιουτοτρόπως ή Β' Οικουμενική Σύνοδος συνέβαλεν άρνητικώς εις το να 
δώση διά τοΰ τρίτου κανόνας αυτής1 2 3 συγκεκριμένην μορφήν εις εκείνο δπερ 
προέκυπτεν εκ τής συγκεντρώσεως τής Αυτοκρατορίας τής ’Ανατολής περί 
τήν νέαν βασιλεύουσαν τ.ε. εις τήν άνάδειξιν τοΰ θρόνου τής Κων]πόλεως 
ως πρώτου κέντρου τής Καθολικής ’Εκκλησίας τής Ελληνικής ’Ανατολής4 * * *.

1. Τό ρωμαϊκόν νομικόν πνεΰμα θεωροΰμεν ως πρωταρχικήν αιτίαν τής δια- 
φοροποιήσεως τής Εκκλησίας τής Δύσεως από τής Άνανολής. Τό πρωτεΐον είναι 
άμεσον δευτερογενές φαινόμενον. Πρβλ. Γ. Κονιδάρη : Προσχέδιον Εισαγωγής εις τήν 
Γεν. Έκκλ. Ιστορίαν Έκδ. β' Θεσσαλονίκη 1951 σελ. 100 εξ., 110 εξ., 114 εξ. Τοΰ αΰτοΰ : 
Μαθήματα Έκκλ. Ιστορίας σ. 212 έξ. 247 εξ. Β. Στεψανίδου : Έκκλ. "Ιστορία σ. 260-73 
ένθα ai περί πρωτείου αξιώσεις των ΙΙαπων τοΰ δ' καί τοΰ ε' αίώνος, Χρυσ. Παπαδοποΰ- 
λου : Ή Όρθ. Άνατολ. Εκκλησία 1954 σ. 22 - 36. Τό θέμα τοϋτο θά μάς απασχόληση εις 
ειδικήν μελέτην υπό τόν τίτλον «'Ελληνικόν καί Ρωμαϊκόν Πνεΰμα έν τή "Ιστορία 
τής Άρχ. Καθολικής Εκκλησίας». Παρετηρήθη ήδη (Πολάκη, σ. 50), ότι «ούτε ΰπο- 
χώρησις τής Ρώμης είς τήν θέσιν» αυτής υπέρ τοΰ Παυλίνου «ήτο δυνατή οΰτε και 
εις τόν Βασίλειον θ’ άνεγνωρίζετο ή τιμή τής πρωτοβουλίας διά τήν λΰσιν τοΰ ζη
τήματος τούτου». Διά τήν Ρώμην μόνη λύσις δυνατή ήτο ή υποταγή είς τα κελεύ- 
σματα αυτής. Καί δ Eietzmann (ένθ. άνωτ. IV, 27) ομολογεί δτι δ Δάμασος ουδό
λως ήνείχετο όπως οί ’Ανατολικοί διαπραγματεύωνται μετ’ αΰτοΰ ώς ίσοι προς ίσον. 
—Άναμφιβόλως ό Βασίλειος ήτο πλήρης αρχαίου καθολικοΰ πνεύματος, όπως δει
κνύουν αί έπιστολαί του. Τό πνεΰμα τοΰτο εΐχον καί δ Μελέτιος δ ’Αντιόχειας καί 
δ Γρηγ. δ Ναζιανζηνός. Τό άρχαΐον καθολικόν πνεΰμα προδίδουν αί επιστολαί του. 
Ή ιδέα τής συνεννοήσεως καί τής συνεργασίας των επισκόπων έν συνόδοις αποτελεί 
τήν βάσιν αΰτοΰ τοΰ πνεύματος. Πρός τοΰτο άντετίθετο τό αυταρχικόν ρωμαϊκόν 
πνεΰμα των Παπών, οΐτινες εΰρίσκοντο έπί τής δδοΰ τής παραμορφώσεως τοΰ φιλε
λευθέρου πνεύματος τής Καθολικής ’Εκκλησίας.

2. Μ. Βασιλείου ’Επιστολή 263. Πολάκη σελ. 41 έξ. 45 έξ. καί 50 εξ.
3. "Ο Κανών (Παρ’ Άλιβιζάτφ "Ιεροί Κανόνες8 σελ. 36) λέγει «τόν μέντοι Κων

σταντινουπόλεως επίσκοπον έχειν τά πρεσβεία τής τιμής μετά τόν τής Ρώμης επίσκο
πον διά τό είναι αυτήν νέαν Ρώμην». Σωζομ. Ζ, 9, 2. Π. Πολάκη σελ. 82 - 3.

4. 'Όπως όρθώς παρατηρεί δ καθηγ. Στεφανίδης (σ. 265) «δπως ΰπήρχον δύο
αΰτοκρατορίαι καί δύο πρωτεύουσαι, ή Ρώμη καί ή Κωνσταντινούπολή (ή «Νέα
Ρώμη»), ούτως έπρεπε να ύπάρχωσι καί δύο έκκλ. κέντρα». "Ο σχηματισμός ιδιαιτέ
ρου έκκλ. κέντρου έν τή ’Ανατολή ήτο φυσικός. Έφ* όσον ή Κωνσταντινούπολή άπέ-
βαινε τό κέντρον τής Οίκουμ. αυτοκρατορίας ήτο φυσικόν αϋτη ν’ άποβή καί τό 
κέντρον τής Οικουμενικής ’Εκκλησίας. Τό Οίκουμ. πνεΰμα τοΰ Χριστιανισμού άπο" 
κτφ κατάλληλον έδαφος πρός άνάπτυξιν. Ή ’Αλεξάνδρεια άντελήφθη περισσότερον 
τήν ιδεολογικήν πλευράν τής Χριστιανικής Οίκουμ. ’Εκκλησίας καί έπρωτοστάτησε 
τή βοήθεια τοΰ Ρώμης έν τφ προσώπφ τοΰ ’Αθανασίου καί τοΰ Κυρίλλου, τοΰ τε-



Γά ισα πρωτεία τιμής μετά τον τής Ρώμης επίσκοπον, τά απονεμηθέντα 
τορ νέφ αρχιεπισκόπφ εξάρχορ τής Ν. Ρώμης, άλλ’ ανευ εισέτι εξαρχίας, 
εθετον τον θεμέλιον λίθον του Οικουμενικοί Θρόνου, όσης, παρά την θέ- 
λησιν τής Π. Ρώμης και τής Αλεξανδρείας, ήτο φυσικόν να συνενώση τάς 
ΰλικάς καί πνευματικός δυνάμεις τής Ελληνικής ’Ανατολής, ί'να εκπληρώση 
την μεγάλην ιστορικήν του αποστολήν ουχί μόνον τής εξαπλώσεως τοΰ Χρι
στιανισμοί εντός τής αυτοκρατορίας αλλά καί εκτός αυτής, εις τά «βαοβα- 
ρικα», όπως εθεσπισε βραδυτερον ο περιώνυμος 28ος κανών τής μεγίστης 
των Συνόδων τής Άρχ. Καθολικής Εκκλησίας, τής Δ' Οικουμενικής \ 
Αλλ εκαλείτο ταυτοχρονως η Κ] πόλις νά καταστή φορείς τής ενότητας τής

λευταίου μεγάλου ’Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς, εις την άνάπτυξιν καί επιβολήν τοΰ 
Τριαδικού καί τοΰ Χρωτολογικού μέχρι του 451. Ή ’Αντιόχεια ύπήρξεν ή επί τοΰ πρα
κτικού πεδίου έχουσα τήν άρχαιοτέραν παράδοσιν οικουμενικής δράσεως. Οί δυο 
θρόνοι, ό τής Αλεξάνδρειάς, ό πρώτος τής ’Ανατολής μέχρι τοΰ 381, καί ό ’Αντιό
χειας, εύρέθησαν εν σχετικφ άνταγωνισμφ εν τή προσπαθεί« ποιος θά καταλάβη ιόν 
θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως, οΰτινος τήν σπουδαιότητα ήννόουν πάντες. Ό άντα- 
γωνισμός κατέληξεν εις νίκην τών Άντιοχέων. Εις τόν ανταγωνισμόν Αλεξάνδρειάς - 
Κωνσταντινουπόλεως ή τελευταία εΰρεν έν τφ δόγματι τελικώς τήν ύποστήριξιν τής Ρώ
μης (Λέων Α'), αν καί οΰτος άντετίθετο πρόςτόν νέον πρώτον τής ’Ανατολής. Ή θέ- 
σις του προετοιμάσθη καί ψυχολογικώς κατά τά 50 πρώτα έτη (330-380) καί« ωρίμασε 
έν τοις κατοίκους τοΰ άνατολικοΰ κράτους καί μάλιστα τής Κωνσταντινουπόλεως' 
Ο Μ. Βασίλειος γραφών πρός τον Σαμοσάτων Ευσέβιον ωνόμασε τόν Ρώμης κορυ- 

φαΐον τής Αύσεως (έπιστολή 239 τοΰ 376), ό δέ Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός όμιλών 
τφι 380 έπ εκκλησίας καί αποτεινόμενος προς τούς Κωνσταντινοπολίτας είπεν : 
« Υμείς η μεγάλη πόλις, οι πρώτοι μετά την πρώτην (τήν Ρώμην) ευθέως, ή μηδέ 
τοΰτο συγχωροϋντες» (Λόγος 36 %εφ. 12. Migne 36, 280). Ό ’Ιωάννης 6 Χρυσόστομος 
όμιλών εν Κωνσιαντινουπόλει καί «οίονεί συμπληρών τά λεχθέντα υπό τοΰ Γρηγορίου 
είς τά πολιτικά αίτια προσέθεσε καί εκκλησιαστικά». Ταΰτα (ποιεί ή Κωνσταντίνου- 
πόλις) η πόλις τών Αποστολών; ταΰτα ή τοιοΰτον λαβοΰσα ΰποφήτην (Migne 56, 
261 τόν ’Απόστολον Άνδρέαν ;) περί οΰ κατωτέρω πρβλ. Πολάκη : Ή Έλλ. Έκκλ. 
καί ό Κόσμος τών Βαρβάρων. Έπειτα ό εξ Ιεροσολύμων Πρεσβύτερος Ησύχιος 
(Τ μετά τό 450) «οιονει επεξηγώ ν και αναπτύσσων τόν Χρυσόστομον έν Έγκωμίφ είς 
τόν Απ. Ανδρέαν, έχαρακτηρισεν αυτόν ώς εξής : «Πρωτότοκος, πρωτοπαγής τής 
Εκκλησίας στύλος, ο πρό τοΰ Πέτρου Πέτρος, ό τοΰ θεμελίου θεμέλιος, ό τής αρ

χής αρχή» (Φωτ. Βιβλ. κώδιξ. 269). Ό Στεφανίδης συνεχίζων παρατηρεί, ότι «ό σχη
ματισμός ιδιαιτέρου έκκλ. κέντρου έν τή ’Ανατολή όχι μόνον είχε προετοιμασθή, 
αλλά καί ειχεν ήδη αρχίσει. Τοΰτο φαίνεται έκ τών ένδημουσών συνόδων τής Κων
σταντινουπόλεως, αΐτινες προϋπήρχον. Μετείχαν αυτών μητροπολϊται καί τών άλλων 
Εκκλησιών τής Ανατολής και ελυοντο ζητήματα όλων τών ’Εκκλησιών τούτων. 
Αποτέλεσμα τής δια τοΰ 28ου κανονος τής Δ' Οίκ. Συνόδου έπελθούσης μεταβολής 

ήτο, ότι ό Κωνσταντινουπόλεως απέκτησε τόν τίτλον Οικουμενικός» (σελ. 265).
1. Σωζομ. Γ', 7. Βατ. Στεφανίδου : ένθ’ άνωτ. σελ. 265. Γερ. I. Κονιδάρη : Ή 

ιστορική αποστολή τής Ελληνικής Εκκλησίας έν τφ παρελθόν» καί ζφ παρόντι, 
Έν Αδη αις 1940. Ε. Φωτιά5ου : Ή Ένότης τών Ελλήνων. Άθήναι 1950 σ. 61 εξ. 
Παρθ. Πολάκη : ένθ’ άνωτ. σ. 9 καί 57 καί 85-106.



[520] Ή Διαμόρφωσις τής Καθολικής 'Εκκλησίας καί οί Τρεις Ιεράρχαι

îBÎEESEHâSHEE
των ή 'Αντιόχεια διά του Μελετίου τοϋ προεδρευσανως της Β Οιχουμενι 
κής Συνόδου χαί τοϋ Χρυσοστόμου 01 τρεις πρώτοι ησαν φίλοι %αι δια-

W διαφόρους συνΟήχας, ëv αΐς άνεδείχΟη έχχλησιαστιχος χαι χοινωνιχος 
άναμορφωτής (Μπαλάνου: Πατρολογία σ. 374-6) διότι η εποχητων Τριών 
'Ιεραρχών δεν ήτο Ιποχή ήδιχής άχμής'- Ή πτώσις της ηδιχης σταδμης

1. Ό Βασίλειος, χαρακτηριζόμενος ύπό τοϋ Θεοδωρήτου τού Κόρου μύγας, «Ô

ΞΕΗΗΞΕ«ΕΕκ«5
ριος όμως δένευοισκεκατανόησιν όπως καίόΒασίλε,οςεΙς την Δυσιν και την Αλε-
ξάνδρειαν (Migne 37, 1633). Διά δήθεν κανονικούς λαγούς επρεπε ν απ,μαχρυτ ο 
Από τήν πόλιν, ήν Εσωσε Ατό τόν Αρειανισμόν, όστις τον εμισει. Ο

%ης σ. 77-80). Ή παραίτηιις τού Γρηγορίου καί δ συντακτήριος αυτου λογος ατοτε- 
λοϋσι αθάνατα μνημεία τής «'«τέως αύτοϋ είς τήν Ενότητα και είβηνην της α ο 
λικής 'Εκκλησίας καί τήν 'Ορθοδοξίαν αύτής. "Εγραψε δε Φιλαγριφ (επιστολή 87 
Miene 37, 161) .χεκμήκαμεν άγωνιζόμενοι πρός τόν φθόνον, και τους ιερούς επι
σκόπους τήν κοινήν όμόνοιαν διαλΰοντας καί των Ιδίων φιλονεικιών το της πιστεως 
πάρεργον ποιουμένους. Διά τούτο Εγνωμεν πρόμναν κροόσασθαι, το του λογου, 
καίείςήμάςαύτούςσυσταλήναι..., Ίδέ καί Ακολουθούσαν 88ην και 91ην επι 
στολάς πρός τόν διάδοχόν του Νεκτάριον «κυρωθεντα» ύπο τής Β Οικουμενικής, 
ήτις «αηδέν αίδεσθεϊσα τ&ν τοϋ άνδρός πλεονεκτημάτων (Γρηγορίου)» εδεχθη την 
παραίτησιν (Σωζ. Ζ , 7 καί Θεοδωρ. V, 9). Ή Β' Οικουμενική έχαραχ^"^ ^ 
τοιαύτη από τήν τοπικήν Σύνοδον Κων]πόλεως τού 382 (Mansi III 585. Θεο ωρ. 
V, 5, 91, Migne 83, 1216-7). Πρβλ. Μητρ. 'Ηλιουπόλεως Γενναδίου: Ίστορ α του 
Οίκ. Πατριαρχείου, τόμ. Α' Άθ. 1953 σ. 86 εξ 255 εξ.

9. Δημ. Σ. Μπαλάνου: Οί τρεις Ίεράρχαι καί ή Εποχή των. Έν Αθήναις 
1926, ένθα καί αί πηγαί (σελ. 22, 26). Ό Ίωάν. ό Χρυσόστομος ευρεδη αντιμέτωπος 
των επεμβάσεων τής Πολιτείας προκληθεισών από τους εχθρούς αυτού. Ένω εξε-



συνετελέσθη υπό την ροπήν τριών παραγόντων : τής εύνοιας τής Εκκλησίας 
ύπό τού Κράτους, των Επεμβάσεων αύτοϋ είς τά τής 'Εκκλησίας καί τής 
άναρχίας των αιρέσεων (ίδε γράμμα Συνόδου 382 πρός Επισχ. Δυσεως παρά 
Θεοδωρήτφ V, 9). Ή επιλογή των εισερχομένων εις την Εκκλησίαν υπέχω- 
ρησεν. Ο παράδοξος ορος «Χριστιανικός όχλος» παριστά τήν μεταβολήν. Ή 
ελαττωσις τής επιδρασεως του Πλατωνισμού, ό άντιωριγενισμός ειτα ίεραο- 
χών τινων και μοναχών, οιτινες περιέπλεξαν τον Χρυσόστομον, προοιωνί- 
ζετο τήν μετά τό μέσον τού Ε' αιώνας εμφανισθεϊσαν παρακμήν τών εκκλη
σιαστικών καί ανθρωπιστικών γραμμάτων'. Ότε ό Χρυσόστομος εφιλοξέ- 
νησεν ώριγενιστάς μοναχούς τής Νιτρίας, Εδωκεν ευκαιρίαν είς τον ισχυρόν 
πάπαν ’Αλεξάνδρειάς Θεόφιλον, γενόμενον ούχί εκ πεποιΟήσεως άλλ’ έκ 
λόγων πολιτικής» άντιωριγενιστήν, να Επιφερη τήν καταδίκην του άνδρός, 
παρουσιασθέντος εν Άσίςι καί Ευρώπη ως φορέως τών δικαιωμάτων του 
θρόνου («τής βασιλείου επισκοπής»), δστις εκαλείτο άντί τοϋ Άλεξανδρεια- 
νοΰ να καταστή ό πρώτος ήγετικός τής κατ’ Άνατολάς Ελληνικής μεν τήν 
μορφήν Καθολικής όμως τήν συνείδησιν Εκκλησίας 3.

φράσθη δριμύτατα κατά τών επεμβάσεων τών πολιτικών αρχόντων εις τά τής Έκ 
κλησιας (ή δυσμένεια τής Αυλής κατ’ αυτού ή το μεγίστη) «αποφεύγει—πλήν ύπαινιγ- 
μών-νά κόμη λόγον περί τούτων» (Άρχιμ. Βαρν. Τζωρτζάτου, κατωτ. σ. 61) πιθα 
νον διά νά μή όξύνη τά πράγματα. Ίδέ περιγραφήν καταστάσεως έπί Χρυσοστόμου 
παρά Τζωρτζάτφ σ. 62. Κ. Άμάντου Α* 1 2 3 σ. 81-88.

1. Γερ. I. Κονιδάρη : Μαθήματα Έκκλ. Ιστορίας σε λ. 353-58.
2. Β. Στεφανίδου : Έκκλ. Ιστορία σελ. 189.
3. Η γ κανών τής Β' Οίκ. Συνόδου ύπήρξεν τό αποτέλεσμα τής έξελίξεως 50 

ετών (άνωτ. σελ. 518) καί «ώριμος καρπός τής ιστορικής συνειδήσεως τών Εκκλη
σιών» τής Ανατολής καί τών νέων συνθηκών τής αυτοκρατορίας. Ό άρχιμ. Πολά- 
κης (ενθ. άνωτ. σ. 83) όρθώς παρατηρεί, ότι ό Leclercg (Le canon troisième du 
Concile de 381 éy Hefele, histoire des conciles. Paris 1908 II Append. Ill, σ. 
1260-70) χωρίς νά πολυπραγμονή επί τών ιστορικών γεγονότων, προσπαθεί νά πεί
ση εαυτόν, οτι οί κανόνες οΰτοι ώδήγουν εις τό σχίσμα, δ δέ επίσκοπος Κων]πόλεως 
παρεδόθη ψυχή τε καί σώματι είς τάς πολιτιτάς βλέψεις, εις τάς οποίας ώφειλε 
τήν άνΰψωσίν του». "Ομως φρονοΰμεν ότι ή αυτοτέλεια καί ασφαλής ηγεσία τών 
Εκκλησιών έξησφαλίζετο διά τής Εκκλησίας Κων]πόλεως, χωρίς νά καταλύεται τό άρ- 

χαίον καθεστώς τού πρωτείου τιμής τού Ρώμης. Οί επίσκοποι τής Δυσεως ήκολούθησαν 
διάφορον οδόν, διό καί εδει νά παρέλθουν 70 ετη μέχρις οΰ καταστή τό πρωτεϊον τιμής 
τού Κων]πόλεως πραγματικότης καί εξασφαλισθή ή δικαιοδοσία του επί τών τριών 
τέως ανεξαρτήτων έξαρχιών (πολιτ. Διοικήσεων). 1) Πόντου (πρωτ. Καισαρεία), 2) Ά· 
σιας (πρωτ. Έφεσος) καί 3) Θράκης (πρωτ. Ηράκλεια), αΐτινες άπετέλεσαν εκτοτε μέχρι 
τού 1922 τάς τρεις πρώτος μητροπόλης τού Οίκ. Θρόνου (Γ. Κονιδάρη : Αί Μητρο
πόλε ις Άθ. 1934 Α' πίναξ α). Τήν πρωτοβουλίαν τής άντιδράσεως κατά τής νέας 
έξελίξεως εν αρχή τής 70ετίας βλέπομεν είς τόν ’Αμβρόσιον τών Μεδιολάνων, άνδρα 
ισχυρόν καί διαπρεπή νομικόν στηριζόμενον προφανώς είς τήν πολιτικήν σημασίαν 
τής πόλεως, ώς πρωτευούσης τής Δυτικής αυτοκρατορίας (L. Duchesne: Origines du 
cultes chrétien 2, 898 σ. 35, Η. Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche 1949 IV



Ό Σωζομενός (VIII, γ) παρατηρεί επιγραμματικές περί τού Χρυσοστό
μου ως αρχιεπισκόπου Κ]πόλεως" «ου μονον δε την υπ αυτόν Εκκλησίαν, αλλ 
ώς άγαμος και μεγαλόφρων, καί τάς πανταχοΰ επανορθοΰν εσπουδαζε». Ο 
Χρυσόστομος κατέστησε πραγματικότητα τα δικαιώματα τα απορρεοντα
από τον γ* Κανόνα τής Β Οικουμενικής. Το πρωτεΐον τιμής και η δικαιο
δοσία του Οικουμενικού θρόνου ουχί μόνον επί των 3 διοικήσεων (Ποντου 
’Ασίας καί Θράκης)* 1, ώς εξαρχιών, αλλά και πέραν των ορίων τοΰ Βυζαντι
νού Κράτους («Βαρβαρικών») έγιναν πραγματικότης επι Χρυσοστόμου, δστις

σ. 60). Ό C. Schneider, (ένθ. άνωτ. σ. 561), δέχεται, δτι άπό του δ' αίώνος ό 
Χριστιανισμός άπετέλει μέσον πολιτικόν εις χεΐρας των εύγενών, οΐτινες τώρα ώσαύ· 
τως από τοΰ 'Αμβροσίου ορίζουν τούς επισκόπους καί Πάπας... Κατ’ αυτήν τήν επο
χήν αρχίζει εν Ρώμη ή Interpretatio Komana τοΰ Χριστιανισμού, ητις ηρξατο 
από μακροΰ έν ’Αφρική (σ. γρ. Βίκτωρ, Τερτυλλιανος). Ούτως η δυνατό να αμυνθή 
(σ. γρ. ή γνώμη οϋτη είναι προβληματική) 'έναντι τοΰ "Ελληνικού Χριστιανισμού, τ.ε. 
διά τής έκχριστιανίσεως τής ρωμαϊκής ΰψηλοφροσυνης. Έκ τής πίστεως εις την 
παγκόσμιον αποστολήν τής Ρώμης προέκυψεν ή πίστις εις τήν παγκόσμιον αποστο
λήν τής Ρωμ. ’Εκκλησίας. Ούδέν άπορον ότι ό ’Αμβρόσιος, ή ίσχυροτέρα μορφή τοΰ 
Ρωμ. εκκλ. πνεύματος, δεν ή θέλησε νά έν νόηση ότι ή ’Ανατολή έστρεφετο προς τήν 
Κων]πόλιν. Ή πρότασίς του περί συγκλήσεως Συνόδου έν Ρώμη δέν εγενετο δέκτη. 
Ή άπάντησις των Άνατολ. έπισκόπων «είναι μνημεϊον άπαράμιλλον έκκλ. εύπρε- 
πείας καί υψηλής διανοήσεως». Οί έν Ρώμη μεταβάντες άντελήφθησαν τήν περι- 
φρόνησιν τών Δυτικών προς τήν αλήθειαν (άνεγνώρισαν τόν Παυλϊνον), Ο Θεοδο
σίας ήλεγξε τόν ’Αμβρόσιον (Migne Ait. Πατρ. 16, 993). Ή Σύνοδος Κων]πόλεως 
ΰπό τόν Νεκτάριον (394) άπετέλεσεν έν τη πράξει τήν πρώτην εφαρμογήν τής νέας 
θέσεως τής Κων]πόλεως. ’Ακόμη εΰρυτέρα καί αληθώς οικουμενική ύπήρξεν ή δρά- 
σις τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυβοατόμου (ίδέ παρά Baur : Iohannes Chrysostomos und 
seine Zeit. τόμ. 2 München 1930), διότι περιέλαβε καί τήν ιεραποστολήν καί τήν 
στερέωσιν τοΰ Οίκ. Θρόνου. Ή όλη του δράσις φέρει έξεχόντως άρχαιοκαθολικόν 
χαρακτήρα στηριζόμενον καί «εις τό πρεσβείαν τής ’Εκκλησίας Κων]πόλεως, τό δέ 
πρεσβείαν τοΰτο αποτελεί καί τήν έγγύησιν τής τάξεως έν ταϊς ’Εκκλησίαις, τής δι
καιοσύνης καί τής εύρυθμίας». Πρβλ. Παρθ. Πολάκη, ένθ. άνωτ. σελ. 85 εξ.

1. Ό Θεοδώρητος ό Κύρου εις τήν ’Εκκλ. "Ιστορίαν του (περί τό 450 μ. X.) 
οίονεί συμπληρών τό πρώτον μέρος τών παρατηρήσεων τοΰ Σωζομενοΰ, λέγει «ό δέ 
Μέγας ’Ιωάννης τούς τής ’Εκκλησίας δεξάμενος οϊακας τάς τε παρά τινων γενομέ- 
νας αδικίας συν παρρησία διήλεγχε, καί βασιλεΐ καί βασιλίδι παρήνει τά πρόσφορα, 
καί τους ιερέας ήξίου κατά τούς κειμένους πολιτεύεσθαι νόμους, τούς δέ τούτους 
παραβαίνειν τολμώντας έπιβαίνειν τών ανακτόρων έκώλυεν, ού χρήναι λέγων τής 
μέν τών ιερέων άπολαύειν τιμής, τήν δέ τών αληθινών ιερέων μή ζηλοΰν βιοτήν. 
Καί ταύτην έποιεΐτο τήν προμήθειαν ον μόνον εκείνης τής πάλε (ας άλλα καί τής Θρά
κης άπάσης (εις εξ δέ αϋτη ηγεμονίας διήρηται) καί τής ’Ασίας όλης (υπό ένδεκα 
δέ καί αϋτη αρχόντων ιθύνεται), καί μέντοι καί τήν Ποντικήν τούτο ις κεκόσμει 
τοΐς νόμοις (ισαρίθμους δέ καί αϋτη έχει τή Άσίςι ηγουμένους). Τό κεί
μενον τοΰ Θεοδωρήτου έχω ύπ’ όψει κατά τήν έκδοσιν L- Parmantier τής Άκαδ. 
έπιστημ. Πρωσσίας, Leipzig 1911. Ό Σωκράτης μνημονεύει, ότι «καί κληροΰται Νε
κτάριος (381 - 97) μέν τήν μεγαλόπολιν και τήν Θράκην> (V, 8). 'Επί Νεκταρίου πι-



δΰναται νά θεωρηθή ως δ προπαρασκεύασα; εργφ δ,τι περιέλαβεν εις κανόνα 
ή Δ' Οικουμενική Σύνοδος (28ος κανών) \ Ό κανών οΰτος επεκύρωσε άρξα- 
μενην επι Χρυσοστόμου πράξιν. Οι διάδοχοι τοΰ Χρυσοστόμου ψκοδομη- 
σαν επί των θεμελίων, τα οποία αυτός μετά την Β' Οικουμενικήν εστερέω- 
σεν. Ό ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος ύπήρξεν αληθώς δ πρώτος μεγας εν τή 
ουσία «Οικουμενικός Πατριάρχης», πριν ή δ τίτλος οΰτος κόσμηση τον θρό
νον τής βασιλίδας τών πόλεων. Άλλ’ δ ιερός Χρυσόστομος, ως μεγας τοΰ 
Χριστιανισμού και τής Οικουμένης διδάσκαλος καί επίσκοπος, καταδιωχθείς 
υπό τοΰ αξιώματος, ήτο βεβαίως εΰγενής, ταπεινόφρων και φΰσις άσκητικη, 
ετι δ’ οπαδός τής ελευθερίας καί κατά τής βίας, άλλα καί πιστός καί σταθερός 
ηγέτης καί φΰλαξ οΰχί μόνον τής εν τή Ορθοδοξία ενοτητος τής Καθολικής * 2

Φανόν νά εγινεν ή πρώτη «τάξις τών θρόνων» έκφράζουσα το πρωτειον τής Κων] 
πόλεως πλέον συγκεκριμένως (ίδέ Γ. Κονιδάρη : Αί μητροπόλεις ΆΦ. 1934, ενΦα ή 
Βιβλιογραφία καί Μητρ. Γενναδίου, ένΦ. άνωτ. 255 έξ. I 141 - 190).

2. Al «cενδημούσαι Σύνοδοι» εν Κων] τόλει άπετέλεσαν εν τή πράξει προπαρα- 
σκευήν τής οικουμενικής δράσεως τοΰ Φρόνου τής βασιλευούσης πόλεως. ΌρΦώς πα- 
ρετηρήφη, ότι εις τοιαΰτην σύνοδον, εν ή ήσαν παρόντε; μητροπολϊται καί επίσκο
ποι άλλων περιοχών π. χ. ό άπό ΣκυΦίας Θεότιμος, ό από Θράκης "Αμμων ό Αι
γύπτιος, άπό Γαλατίας Άραβιανός, επέδωκεν «5 επίσκοπος Ούαλεντινουπόλεως Ευ
σέβιος λίβελλον κατά τοΰ Εφέσου Άντωνίνου, διαλαμβάνοντα επτά κεφάλαια κατη
γοριών. Κατ’ άρχάς ό Χρυσόστομος συνέστησεν όπως άποσυρΦή ή κατηγορία, άλλ’ 
Ενεκα τής επιμονής τού κατηγόρου άνέΦηκεν εις τόν επίσκοπον Ήρακλείας Παύλον 
τόν συμβιβασμόν τών διαφερομένων, οΐτινες ήσαν παρόντες εν Κων]πόλει. Είτα ήναγ- 
κάσΦη υπό τε τοΰ κατηγόρου καί «τών γερόντων επισκόπων» νά εξετάση τάς κατη
γορίας (Σιμωνία κλπ.) διά προσωπικής μεταβ&σεως είς ’Ασίαν—αιτήσει επισκόπων καί 
κλήρου τοΰ κατηγορουμένου ’Εφέσου άποΦσνόντος—. Ό Χρυσόστομος ύπήρξεν ο 
πρώτος αρχιεπίσκοπος Κων]πόλεως ό έπεμβάς εις τήν Εξαρχίαν τής ’Ασίας πρό τής 
ένσωματώσεως είς τό Πατριαρχεΐον Κων]πόλεως. ’ΕλΦών μετ’ άλλων επισκόπων είς 
Έφεσον συνήγαγεν 70 επισκόπους εκ Λυδίας, ’Ασίας, Καρίας, παρόντων δέ πολλών 
Φρυγών εχειροτόνησε τόν διάκονόν του Ήρακλείδην είς μητροπολίτην Εφέσου, κα 
ΰήρεσε τούς 7 επισκόπους τούς έξαγοράσαντας τάς έπισκοπάς, άφοΰ έπεστράφη είς 
αυτούς τό δοΦέν χρυσίον (Παλλαδίου, Migne 47, 47, έξ. Σωζομ. VIII, 6. Baur, 
ένΦ. άνωτ. II, 119 24 καί 128-30). Ένήργησεν ούτω έν ’Ασία ως υπέρτατος δικα
στής (Πολάκη σ. 88) καί πρώτος, εΐτα δέ καί εν Νικομηδείφ καΦήρεσε τόν μητρ. Γε
ρόντιαν, κατ’ άξίωσιν τοΰ ’Αμβροσίου μή έκπληρωθεισαν υπό τοΰ προκατόχου του 
Νεκταρίου (Σωζ. αότόΦι καί Mansi VII, 293'. “ΟΦεν είναι εύλογον διατί οί «Μακροί 
άδελφοί» κατέφυγον πρός αυτόν ώς εχοντα τόν πρώτον τής ’Ανατολής Θρόνον μετά 
τό 381, διά νά εΰρωσι τό δίκαιόν των (Παλλαδίου έν Migne 47, 25, Σωζ. VIII. 13 
καί Β. Στεφανίδου Έκκλ. Ίστορ. σ. 189, ΠαρΦ. Πολάκη, σελ. 88). Ό Ί. Χρυσόστομος 
ζή είς εποχήν καΦ’ ήν οί επίσκοποι τών 3 εξαρχιών έχουν έπίγνωσιν ότι τό πρε
σβείαν τής έδρας του σημαίνει καί ασκησιν εξουσίας πραγματικής καί διά τούτο 
τόν καλούν είς παρέμβασιν καί αυτός άποδέχεται καί καθίσταται δικαστής καί επό
πτης τών 3 Εκκλησιών—εξαρχιών (ίδέ ύποσημ. προηγ.). Δια την συνεχείαν μέχρι 
451 ίδέ ΠαρΦ. Πολάκη ένΦ. άνωτ. σ. 89 -106 καί Γενναδίου Ηλιουπόλεως ενΦ. 
άνωτ.



Εκκλησίας, αλλά καί τής κανονικής τάξεως καί αύτοτελείας τής Εκκλησίας 
Τούς εισπηδήσαντας2 εις την Εκκλησίαν Κων]πολεως και δη τους περί 
τον Θεόφιλον εθεώρει εχθρούς τής Οικουμένης. Ητο πληρης αγωνι
στικού καθολικού πνεύματος, διο και εγραφεν απο τής εξορίας προς 
τον Ίννοκέντιον τον Α' τής Ρώμης. «Καί γάρ υπέρ τής Οικουμένης σχεδόν 
άπάσης δ παρών ήμϊν αγών πρόκειται, υπέρ Εκκλησιών εις γόνυ κατενε- 
χθεισών, υπέρ λαών διασπαρεντων, υπέρ κλήρων πολέμου μενών, υπέρ επι
σκόπων φυγαδευομένων, υπέρ θεσμών πάτερων παραβαθεντων» . Ομοια 
έγραφε προς τον Μεδιολάνων Βενέριον και Ακηλυίας Χρωματιον. Οθεν 
δεν εύσταθεΐ ή γνώμη δυτικών περί αναγνωρισεως τού πρωτείου εξουσίας 
(plenitudo potestatis) τού Ρώμης4. Ή μέριμνα υπέρ πασών τών Έκκλη-

1. Migne 52, 391. Σωκρ. ΣΤ' κη'. Σωζ. Η', κ. Βιβλιογραφίαν διά τόν Ί. Χρυ
σόστομον ίδέ παρά Altaner, Patrologie 1950 2 σ. 278-289' πρόσθες Άρχιμ. Βαρ
νάβα Τζωρτζάτου (νυν μητρ. Κίτρους) Ιωάννης ό Χρυσόστομος έπί τή βάσει τών 
επιστολών αυτού. Έν Άθήναις 1952 σ. 61 έξ. Ε. Stein : Geschichte des spätrö
mischen Reiches Wien 1928 Α'. σ. 368 - 75. B. Στιφανίδου, σ. 189 έξ. Π. Χρήστου : 
Ίωάννου του Χρυσοστόμου: Οι περί Ίερωσύνης Λόγοι (εισαγωγή καί σχόλια). Έν 
Θεσσαλονίκη 1952. Αΐ επιστολαί Τω. Χρυσοστόμου Migne 52, 529 - 741 καί 746 48. Αί 
έπιστολαί του Ί. Πατρός άποτελοΰσι αψευδές μαρτύριαν περί τής μεγίστης του άν- 
δρός ηθικής δυνάμεως καί τής βαθείας επιθυμίας πρός ηθικήν έξυγίανσιν τής Εκ
κλησίας καί του αγώνας καί υπέρ τής αύτοτελείας καί αυτονομίας καί τάξεως τών 
’Εκκλησιών. Ίδέ έπιστ. ΡΞΒ. ΡΠΑ, ΡΝΑ. PNB, ΡΝΘ. ΡΞ2Τ. ΡΞΖ.

2. Πρβλ. Επιστολή I πρός Ίννοκέντιον καί Εα, ένθα θεωρούνται ύπ’ αΰτοϋ 
ώς εχθροί τής Οικουμένης καί ΡΚΕ. Ιδ. II. Ή πτώσις τών έκκλ. ηγητόρων τής 
εποχής του ώδήγησε τόν Ί. Χρ. νά γράψη τήν περιώνυμον πρός τήν Ό/υμπιάδα- 
«ούδένα λοιπόν δέδοικα, ώς τούς επισκόπους, πλήν ολίγων» (έπιστ. ιΔ. δ).

3. Migne 52.
4. Migne 52, 536. Ό Χρυσόστομος έζήτει μεσολάβησαν ΐνα ρυθμίση τό ζήτη

μα. Καί αυτός ό Ίννοκέντιος, εις δν εΰρίσκομεν τάς άπαρχάς τού παπικού άλαθή- 
του (Στεφανίδου Έκκλ. Ίστορ.), τό αυτό έζήτει (πρβλ. Χρυστ. Παπαδοπούλου : Τό 
πρωτεΐον τού επισκόπου Ρώμης, έν Άθήναις 1930 σ. 26 εξ. Άδ. Διαμαντοπολου : 
Ή Γ' Οίκουμ. Σύνοδος έν Έφέσψ «Θεολογία» 1931 σ. 292-3). Ό Ρωμαιοκαθολι
κός Altaner, (Patrologie 1950 1 2 3 σ. 287) παρατηρεί μέν, ότι οΰδαμοΰ παρά τφ Ίω. 
Χρυσοστόμψ υπάρχει σαφής. .. άναγνώρισις τού Ρωμ. Πρωτείου καί ότι τούτο δύναται 
νά έρμηνευθή έκτοΰ ότι ήτο ούτος οπαδός τού Μελετίου καί Φλαβιανοΰ, οΐτινες έπί 
μακρόν δέν άνεγνωρίζοντο άπό τήν Ρώμην, διά δέ τής αναγνωρισεως ήθελε θέσει 
εαυτόν καί τούς επισκόπους του έν άδίκφ, άλλ’ οτι ό Χρυσόστομος ανεγνωριζε το πρω
τεΐον τού Πέτρου είναι βέβαιον, όμως ούδαμοΰ έξήγαγε συμπεράσματα, οτι η ίδια θεσις 
ανήκει εις τόν Ρωμαΐον έπίσκοπον, ώς άποδεικνύουν αι επιστολαί προς τους άλλους 
μεγάλους θρόνους τής Δύσεως». Ό Altaner φρονεί ότι ένισχύθη ή ιδέα τού πρω
τείου έξ αφορμής τών σχετ. έρίδων, άλλ’ αναμφίβολος είναι σφαλερα η γνώμη του 
περί τών αιτίων τής μή αναγνωρισεως τού πρωτείου. Ό Χρυσόστομος ειχετο τής 
ιδέας τής κοινής ευθύνης τών έπισκόπων διά τήν ευστάθειαν τής ’Εκκλησίας. Πρβλ. 
πρός Ιωάννην Ιεροσολύμων (έπιστ. ΠΗ) καί τόν Καρθαγένης Αύρήλιον (ΡΜΘ πρβλ. 
Α α, ΡΚΕ', Βαρν. Τζωρτζάτου, έν». άνωτ. σ. 66 - 7. Ίδέ Σωζομενοΰ VIII, 3 άνωτ. 
Ίδέ καί ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς Άρχ)πος Κ)πόλεως (έκδ. «Ζωής»).



σιών άπέκειτο τοις επισκόπους, καί κατά τον Μ. ’Αθανάσιον καί Μ. Βασί
λειον *. Ό Χρυσόστομος εΐσήγαγεν επί πλέον εις την Εκκλησίαν Κων]πό- 
λεως καί τό αληθές οικουμενικόν πνεύμα τής Ιεραποστολής, όπερ είχε δη
μιουργήσει ή πατρίς του ’Αντιόχεια. Φαίνεται δ'τι εΐχεν ίεραποστ. πρόγραμ
μα. Τοΰτο φανεροΰται εις τό γεγονός, δτι καί εν Κων]πόλει καί εν εξορία 
ών ουδέποτε εγκατέλειπε την δραστηριωτάτην προσπάθειαν τής ιεραποστο
λής εν Σκυθία εν ή οι Γότθοι, εν Κελτική, εν Περσία, Άραβίμ, ’Αρμενία, 
(πρβλ. Τζωρτζάτου σ. 84), Συρία, Κιλικία, καί ειδικώτερον εν Φοινίκη 
(επιστ. ΣΚΑ). Τό πνεύμα ύφ 8 έδρασε, χρησιμοποιήσας την Γοτθικήν γλώσ
σαν καί παρασκευάσεις ομόγλωσσους τοΐς Γότθοις κληρικούς1 2, άπέβη κληρο
νομιά καί χαρακτηριστικόν τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας ιδία τής Κων)πό-

1. Επιστολή ΞΘ. Ό Μ. Βασίλειο; γράφων διά τόν Μ. ’Αθανάσιον λέγει «ή 
μέριμνα πασών των εκκλησιών τοσαύτη, όση καί τής ιδίας παρά του κοινού Δεσπό
του ήμΐν έμπιστευθείσης έπίκειται».

2. Έκήρυττε αυτοπροσώπως (Migne 63, 499- 510), έχειροτόνησε δέ επίσκοπον 
διά τούς έν Άσίςι τόν Où νίλαν (έπ. ΙΔΣ καί Φιλοστορ. Έκκλ. Ιστορία II, ε). Έπειτα παρά 
τφ Θεοδώρητη) (V, 30-33) «ορών δε καί τόν Σκυθικόν όμιλον υπό της Άρειανικής 
θηρευθεντα σαγηνης, αντεμηχανησατο καί αυτός καί πόρον άγρας εξενρε όμογλώτ- 
τους γαρ εκεινοις πρεσβυτερους καί διακόνους καί τούς τά θεία ΰπαναγινώσκοντας 
λόγια προβαλλόμενος, μιαν τουτοις άπένειμεν εκκλησίαν (εννοείται εν Κων]πόλει) καί 
δια τούτων πολλούς τών πλανωμένων έθήρευσεν, αυτός τε γαρ θαμινά εκεΐσε φοι- 
τών διελέγετο ερμηνευτή χρώμενο; τήν έκατέραν γλώτταν έπισταμένφ τινί" καί τούς 
λεγειν επισταμενους τοΰτο παρεσκευαζε δράν. Ταϋτα μέν ούν ένδον εν τή πόλει διε- 
τέλει ποτών καί πολλούς τών έξηπατημένων έζώγρει, τών άποστολικών κηρυγμάτων 
επιδεικνυς τήν αλήθειαν». Ό Χρυσόστομος είργάσθη μετ’εΰρύτητος πνεύματος οικου
μενικού, ανταξίου τής μητρος του Εκκλησίας ’Αντιόχειας, διά τήν έκχριστιάνισιν καί 
αρα έξημέρωσιν τών νομάδων Σκυθών τού ’Ιατρού, καθώς καί άλλων βαρβάρων 
τών εθνικών. (Αυτόθι V, 31 Marcle. Diacre. Vie de Porphyre par H. Grégoire 
Paris 1930 a. 24. Σωζομ. II, στ VI λζ. Σωκρ. IV, λ ρ. Παρθ. Πολάκη, ή Ελλη
νική ’Εκκλησία καί ό κόσμος τών βαρβάρων, εν Θεσσαλονίκη 1951 σ. 24. Γερ. Ko 
νιδαρη : Η Καθολική Ορθοδοξία του Ελληνισμού σ. 9 έξ.). Τοιουτοτρόπως προσέ- 
δωκεν εις τό πρεσβείαν τής Εκκλησίας Κων]πόλεως καί οικουμενικόν πνεύμα, όπερ 
δέν έγκατέλειψεν είς τήν εξορίαν του (Πολάκη, Ai προϋποθέσεις τού πρωτείου σελ. 
86 -8 7 και Τζωρτζάτου ενθ. ανωτ. σελ, 77 - 85). Ή βαθεια πίστις του περί τής Ιερα
ποστολής τής ’Εκκλησίας φανεροΰται από τήν φράσιν «οδδείς αν ήν Έλλην, εί 
ήμείς ήμεν Χριστιανοί, ώς δει» (Migne 62, 551 καί έπιστ. ΙΔ, ΙΔΕ, ΚΑ, ΚΗ, ΝΑ καί 
ΝΓ, ΝΔ, ΕΣ, ΚΑ, ΡΚΓ, ΡΚΕ - ΣΤ, ΡΟΕ. Καί ό Γεώργ. ’Αλεξάνδρειάς παρά Φωτίφ 
Μυριοβιβλος αναγ. ήστ). Ακόμη και οίκονομικώς έβοήθει τήν έν Φοινίκη Ιεραποστο
λήν, ένθα αυτή είχε να παλαιοη κατα μυρίων δυσχερειών, διότι εκεί «ή τών Ελ
λήνων μανία και πολλοί τών μοναχών οι μέν έπληγησαν οί δέ καί άπέθανον» (έπιστ. 
ΡΚ στ. ίδέ Latourette : A. History of the Expansion of Christianity τομ. I, 
New York 1937 σελ. 192 εξ ). ‘Ο Χρ. άνεγέννησε κατά τόν δ' αιώνα τό ιεραποστο
λικόν πνεύμα τής αρχαίας Εκκλ. ’Αντιόχειας δΓ δ καί δικαίως έλέχθη ότι «έχει 
προς τους αποστόλους συγγένειαν» (Φωτ. Μυριοβ. άναγν. σογ.). Διά τόν προσηλυ
τισμόν τών Μαρκιανιτών ίδέ Θεοδ. V, λα' καί Φωτ. Μύριαβ. ήστ').



λεως, ήτις δβώσα ύπό τό αύτό πνεύμα έπί Φωτίου διέδωκε τόν Χβίστιανι- 
σμόν εις τούς Σλάβους τον θ και ι αιώνα . ^

•Αλλ* δ Χρυσόστομος συνεδΰαζε την οικουμενικήν προς την λαϊκήν 
αποστολήν τής Εκκλησίας * 2. Έν τοΰτφ άπέβη τό πρότυπον διά τούς ήγετας 
τού ΟΙχουμενικοϋ Θρόνου, δστις ήδυνήΟη κατά τούς μετά ταύτα αιώνας να 
έχπληρώοη γενικώς τήν διπλήν Ιστορικήν άποστολήν, τήν οικουμενικήν καί 
τήν λαϊκήν-εθνικήν3. "Οθεν ή «καθολική» παράδοσις τής Εκκλησίας Κ)Πό- 
λεως είναι άρχαιοτέρα τής έθνικής, δ δε συνδυασμός τών δύο άποστολων 
κατέστη προνόμιον τής ευστροφίας τού Ελληνοχριστιανικού πνεύματος τών 
ηγετών τού Οικουμενικού θρόνου μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων 4.

Άλλ’ εις τόν Χρυσόστομον και τόν Βασίλειον η Καθολική Εκ
κλησία αναγνωρίζει και άλλην ουσιώδη συμβολήν εις τήν μορφήν 
τού λειτουργικού αυτής βίου. Είναι δε γνωστόν, δτι εν τή θείμ λειτουρ
γία άναπαρίσταιαι τό μέγα τής θείας Οικονομίας μυστήριον, τ. έ. η 
υπερφυής ενανθρώπησις τού Θείου Λόγου, ή ζωή καί ή διδασκαλία τού 
ανέσπερου φωτός τού Ευαγγελίου, ή εξ αγάπης ανυπερβλήτου θυσία, ή 
άνάστασις, ή άνύψωσις εις τούς ουρανούς καί ή διά τής εν τή Εκκλησία 
χάριτος δυνατότης σωτηρίας τού ανθρωπίνου γένους5 * *. Εν τή θαυμαστή 
ταύτη «συγκεφαλαιώσει τής θείας οικονομίας», κατα τόν Στουδίτην, δ συν
δυασμός τής βαθυτάτης πίστεως εις τό «μυστήριον τής εύσεβείας», ίνα

1 Γερ. Κονιδάρη : Ή Έλλην. Έκκλ. άς πολ-,τισ. δύναμις κλπ. 1948 σ. 7-20 κ. ά. 
Τού αύτούιήΚαθολ. Όρθοδ. τοϋ 'Ελληνισμού 1950 σ. 11 % Άμάντου: 'Ιστορία τού 
Βυζ. Κράτους. Τόμ. Α» σ. 429, Β' 1947 σ. 44 έξ. Ostrogorsky : Gesch. d. Byz. Sta- 
ates 1952 8 σ. 173 εξ. 184 εξ.

2. Μπαλάνου: Πατρολο/ία 1930 σελ. 346. Altaner, εν» ανωτ. σελ. 279 - 80. ^ Ως 
λαϊκός Ιεροκήρυξ και ποιμενάρχης άφιέρωσεν εαυτόν ψυχή τε καί σώματι τή Εκ
κλησία καί τφ λαφ, δαπανών τα πλούσια εισοδήματα τής άρχίπής υπέρ τής φιλαν
θρωπίας. Ό Πάπας Πϊος ό 11ος άνεκήρυξε τούτον προστάτην τών ιεροκηρύκων. Π. 
Τρεμπέλα, ό Ίωάν. ό Χρυσόστομος ως ιεροκήρυξ 1924. Τού αυτού : 'Ομιλητική 19ο0. 
Ή Εκκλησία ημών θά ώφειλε τόν Ίωάννην καί τόν Μ. Βασίλειον καί τόν Γρηγο
ρών ν’ άνακηρύξη προστάτας τής Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελ
λάδος. Άμ. Άλιβιζάιου : Ή Κοινωνική ’Αποστολή τής ’Εκκλησίας 1925. Π. Μπρα- 
τσιώτου : «Οί Τρεις Ιεράρχαι καί τό κοινωνικόν πρόβλημα». Έν Άθήναις 1939» 
ένθα καί ή βιβλιογραφία. Τό Κοινωνικόν πρόβλημα καί ό Χριστιανισμός. Εκδοσις
τού Χριστ. Κοιν. 'Ομίλου 1951. ,

3. Γερ. Ί. Κονιδάρη : Ή ιστορική αποστολή τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας, 1940
καί τα έν τή ΰποσ. τής σ. 525.

4. Γ. Κονιδάρη : Ή Καθολική Όρθοδ. τού Έλλην. κλπ. 1950 σ. 13,17 εξΆΟεξ. 
Ή οίρσις τού Βουλγ. Σχίσματος, έν τή Έπιστημ. Έπετηρίδι τής Θεολογ. Σχολής τού 
Παν]μίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α'. σ. 91 -196. Μ. Λάσκαρη : Τό Άνατολ. ζήτημα σ. 2ο5.

5. Μπαλάνου : Πατρολογία σ. 373 έξ. Altaner, ένθ’ άνωτ. σ. 284. Ίω. Καρμιρη :
Τά Δογματικά καί Συμβολικά μνημεία τής ’Ορθοδόξου Καθολ. ’Εκκλησίας. Εν
•Αθήναις 1952 Α'. σ. 242 έξ. Άμ. Άλιβιζάτου. Ή Έλλ. Όρθ. Έκκλ. 76 - 84.



υπενθυμίσου τούς λόγους τοϋ Παΰλου, προς την «λογικήν καίάναίμακτον λα
τρείαν» (φράσις εν τή μυστική ευχή τής *1. Λειτουργίας ') καί τόνύγιάΜυ- 
στικισμόν είναι μοναδικός και δΰναται νά ερμηνευθή μόνον εκ τοϋ συνδυα
σμού τοϋ Ευαγγελίου, πρός την Ελληνικήν έννοιαν τοϋ μέτρου. Έν τή 
λατρεία τοϋ άπολϋτου πνεύματος ή Καθολική Εκκλησία συνεδϋασεν, υπό 
τήν ροπήν τής φιλοσοφοΰσης Θεολογίας αυτής κατά τρόπον αντάξιον τοϋ 
Χριστιανικοϋ καί τοϋ Έλληνικοΰ πνεύματος, υψηλόν καί υγιές μυστικόν 
πνεϋμα καί εκκλησιαστικός πλατωνίζουσαν φιλοσοφικήν σκέψιν1 2. Καίτοι 
δεν γνωρίζομεν τήν ακριβή συμβολήν των δυο μεγάλων ιεραρχών Βασιλείου 
καί Χρυσοστόμου εις τήν διαμόρφωσιν τών δυο λειτουργιών, αΐτινες φέ- 
ρουσι σαφή τήν σφραγίδα τοϋ Άρχεγόνου Χριστιανισμοΰ καί τής πνευμα
τικής ακμής τοϋ γ', τοϋ δ' καί τοϋ ε' αΐώνος, όμως το γεγονός, ότι αΰται 
φέρουσι το όνομά των, μαρτυρεί περί τής πεποιθήσεως τής Καθολικής Εκ
κλησίας, ότι τό ισχυρόν των καθολικόν πνεϋμα ήσκησεν άξιόλογον ροπήν 
επί τήν θεμελιώδη ταυ την μορφήν τοϋ είναι τής Εκκλησίας τοϋ Χριστοϋ. 
Κατά ταϋτα ή συμβολή τών τριών Ιεραρχών εις τήν συντριβήν τών Αιρέ
σεων, συντελεσθεΐσα οΰχί μόνον διά τής ίεραρχικής δράσεως, ιδίως τών δυο 
πρώτων3, άλλα καί διά τής σαφώς μέν εκκλησιαστικής φιλοσοφοΰσης δε

1. Είναι αξιοσημείωτων, ότι ή Παύλειος έκφρασις «λογική λατρεία* (Ρωμ. ιβ' 1) 
επαναλαμβάνεται πολλάκις εν τή Θ. Λειτουργία τοϋ Ί. Χρυσοστόμου. Οί Έλληνες 
Πατέρες διετύπωσαν ώς άριστα τήν θ. λειτουργίαν καί ως αρμόζει νά λατρεύουν τό 
θειον τά λογικά όντα.

2. Αί εύχαί τής λειτουργίας τόσον τοϋ Μ. Βασιλείου όσον καί τοϋ Ίω. Χρυ
σοστόμου δεικνύουσι τόν συνδυασμόν περί οΰ έγένετο λόγος ανωτέρω. Πρβλ. π.χ. 
Λειτουργίαν τοϋ Μ. Βασιλείου : 1) Εις τό "Αγ. ό Θεός ό άρχιερεύς λέγει : «ό Θεός ό "Α
γιος, δ εν °Αγ. αναπαυόμενος» κλπ. 2) μετά τό Πολυχρόνιον ή ευχή «ελλαμψον έν 
ταΐς καρδίαις»' 3) «ό ών Δέσποτα», ως καί εις τάς λοιπός εύχάς μέχρι τοϋ Πιστεύω, 
ή ισχυρά έμπνευσις έκ τής Γραφής εξυπηρετείται δι’ ολίγων εκ τής φιλοσοφίας εκφρά
σεων. Τό αυτό Ισχύει καί διά τήν λειτουργίαν τήν φερομένην επ’ όνόματι τοϋ Ί. Χρυσο
στόμου, ένθα εις τήν μυστικήν ευχήν «"Αξιόν καί δίκαιον σε ύμνειν» κλπ. άναγινώ- 
σκομεν καί εκφράσεις περί τοϋ Θεού πλατωνικός : «Σύ γάρ εΐ Θεός ανέκφραστος, 
άπερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, άεί ων, ωσαύτως ων». Τό κυριαρχοϋν στοιχείων 
είναι ή Γραφή καί ή Θεολογία τής Έλλ. ’Εκκλησίας. Πρβλ. Μπαλάνου Πατρολο
γίαν σ. 373. Εις τόν Χρυσόστομον αποδίδεται ή εισαγωγή των αντιφώνων (Σωζ. 
Η', 8), άλλά τοΰτο αποδίδει δ Θεοδώρητος (II, 24, 9) εις τούς Φλαβιανόν καί Θεόδω
ρον Ταρσού. Ό ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος θεωρείται ώς ό κλασσικός μάρτυς καί δι
δάσκαλος τής αρχαίας χριστιανικής διδασκαλίας τής Καθολικής ’Εκκλησίας περί τής 
θείας Ευχαριστίας, διό καί έχαρακτηρίσθη ώς «Doctor Eucharistiae« (Altaner 
σ, 286-87).

3. Ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος έδρασεν ώς επίσκοπος εις εποχήν (397-407), 
καθ’ ήν ό ‘Αρειανισμός καί οί Πνευματομάχοι είχαν σχεδόν συντριβή, δ δέ Άπολι- 
ναρισμός εύρίσκετο εν ΰφέσει. Εις τό χρωτολογικόν δεν εΐχεν είσέτι άναφανή ό 
Νεστοριανισμός. Κατεπολέμησεν όμως τούς Μαρκιωνιστάς (Τξωρτζάτου σ. 85). Ό
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επιστημονικής Θεολογίας ήσκησε βαθεΐαν ροπήν επί την συντήρησιν και δια- 
μόρφωσιν τής «Καθολικής ’ΕζκΖ,ησίας» καί τής Θεολογίας αυτής εξικνου- 
μένην μέχρι τής σήμερον1. Ή ’Αρχαία Καθολική ’Εκκλησία ήκμασε πνευ- 
ματικως διά τής πλατωνιζοΰσης Καθολικής καί επιστημονικής Θεολογίας ιών 
τριών Καππαδοκών καί τοΰ Χρυσοστόμου καί τών άκολουθουντων τουτους 
(Συνεσίου Πτολεμαΐδος καί Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς π. χ.) Ή μορφή τοΰ 
Χριστιανισμού ως «Καθολικής ’Εκκλησίας» φέρει τήν σφραγίδα καί τοΰ 
πνευματικοΰ έργου τών μεγάλων Ελλήνων Πατέρων, εν οις εξέχουσιν οι 
Τρεις "Ιεράρχαι, οιτινες υπήρξαν οι άριστοι εκπρόσωποι τοΰ "Ελληνοχρι
στιανικοί! πολιτισμοΰ * 1 2. Άλλ’ ή συμβολή τών Τριών 'Ιεραρχών δεν περιω-

Χρυσόστομος ή το άλλως τε ποιμήν τών ψυχών, κήρυξ τοΰ λόγου του Θεού’ όρθώς 
δε παρετηρήθη ήδη ότι ήτο «μέγας άνθρωπος καί ιεράρχης, ώς συγγραφεύς δέ 
απαράμιλλος καί ρήτωρ» άπέφευγε τάς ακατάληπτους θεωρίας. Διά τούτο θά διδά- 
σκη έσαεί τους ποιμένας καί ποιμενομένους εις τήν χριστιανικήν Οικουμένην (Μπα- 
λάνου σ. 374-5). Ένεκα τών λόγων τούτων τα δογματικά συγγράμματά του είναι 
όλίγιστα έναντι τοΰ μεγάλου πλήθους τής πρακτικής φΰσεως. Άναφέρονται 12 λόγοι 
κατ’ Άνομοίων (Migne 48, 701-812), ήτοι κατά τών άκρων Άρειανών (Εύνομιανών) 
καθ’ ών καί ό Μ. Βασίλειος έγραψεν. Οΰτοι έδίδασκον τό τελείως καταληπτόν τοΰ 
Θεοΰ καί τό άνόμοιον τοΰ Υίοΰ πρός τόν Πατέρα. Έπειτα 3 όμιλίαι περί τής αρχής 
τοΰ κακού περί τής εκ νεκρών άναστάσεως (Migne 49, 241-276 καί 50, 417-432). Ό 
Ί. Χρυσόστομος διετυπου σαφώς τήν διδασκαλίαν περί τών 2 φύσεων ώς άσυγχύτως 
ηνωμένων (ενωσιν καί ούχί άνάμιξιν καί μεταβολήν) : πρακτικώς όμως σκεπτόμενος 
εις τό θέμα : πώς συνετελέθη ή ένωσις τών 2 φύσεων εχρησιμοποίει τους όρους «ενω- 
σις συνάφεια καί όχι σύγχυσις» αλλά συνεβούλευε να μή ερευνρ ό άνθρωπος, εκείνο 
τό όποιον μόνον ό Χριστός γνωρίζει (11 ’Ιωάν. 2). “Οπως άλλοι Άντιοχεΐς, λέγει ό 
Altaner (σελ. 285), χρησιμοποιεί, ευκαιρίας δοθείσης, τήν ρητορικήν εικόνα, ότι ό 
Λόγος ένφκησεν εν τφ ’Ιησού (ψαλμ. 44, 3. 4 Ματθ. 3, 11, Ίωά. 2)’ αλλά τονίζει 
συχνά, ότι ΰπήρξεν Εις, διό καί παρετήρει, ότι τό ουσιώδες είναι ότι ό Θεός έγινεν 
άνθρωπος (1 Ματθ. 2), ότι έκαμε θαύματα... ότι είναι δ Υιός όμοούσιος τφ Πατρί, 
(7 Φιλιπ. 2-4). Είναι άξιοσημείωτον (λέγει ό Altaner σ. 286), ότι δέν χρησιμοποιεί 
τόν όρον Θεοτόκος διά τήν Μαρίαν, επειδή οΰτος κατεπολεμεΐτο υπό τών Άντιο- 
χέων, άλλα επίσης δέν έχρησιμοποίησε τόν όρον «Χριστοτόκος». Ή παρατήρησις αυτή 
τού Altaner δέν μοΰ φαίνεται ορθή, δεδομένου, ότι ό όρος Χριστοτόκος αποτελεί 
μέσην λύσιν τοΰ Νεστορίου μεταξύ τοΰ Θεοτόκος τών ’Ορθοδόξων καί άνθρωποτό- 
κος τών Άντιοχέων. Έρευνητέον όμως είναι τό ζήτημα τοΰ χρόνου έμφανίσεως τοΰ 
όρου «άνθρωποτόκος». Τό όλον ζήτημα χρήζει επανεξετάσεως.

1. Β. Στεψανίδου : Έκκλ. 'Ιστορία, 1948, σ. 116 καί 298-305.
2. Ό συνδυασμός Ελληνικής Παιδείας καί Φιλοσοφίας καί τής 'Ιεράς Γραφής 

ή Χριστιανισμού καί Ελληνικών Γραμμάτων είναι έργον, τό όποιον ήρξατο από τών 
Άποστολικών χρόνων κατ’ άρχήν, άλλα πρό πάντων έθεμελιώθη συνειδητώς υπό 
τών ‘Απολογητών (ό Χριστιανισμός παρεστάθη καί ώς λογική λατρεία καί αληθής 
φιλοσοφία) καί ίδιοι τοΰ "Ιουστίνου καί είτα τών ’Αλεξανδρινών Κλήμεντος - Ώρι- 
γένους, ώς καί τών μαθητών καί οπαδών των. Οι Τρεις Καππαδόκαι καί ό Χρυσό
στομος, ό Συνέσιος ό Πτολεμαΐδος καί άλλοι επεσφράγισαν τήν συνεργασίαν τοΰ Χρι
στιανισμού καί Ελληνισμού, θεωρήσαντες τήν ελληνικήν Παιδείαν καί Φιλοσοφίαν



ρίσθη μόνον εις το δόγμα, δι” ου εστερεώθη ή Καθολική Εκκλησία *, ως

ως προϋπόθεσιν καί προπαρασκευήν εις Χριστόν. Περί του τρόπου χρησιμοποιήσεως 
του εν τοΐς θησαυρούς τής αρχαιότητας υπάρχοντας «κοινού αγαθού» έλέχθησαν τά 
πρέποντα εν τοΐς περί του Μ. Βασιλείου. "Ο βαθύτερος ουσιαστικός λόγος τής συνδέ- 
σεως του Οικουμενικού Ελληνισμού καί Καθολικού Χριστιανισμού, Λόγου καί Εύαγγε 
λίου, κεΐται τούτο μέν είς την συγγένειαν τού Μονοθεϊσμού τής Φιλοσοφίας καί τού 
ανθρωπισμού των Ελλήνων (τής εποχής οικουμενικής έκδηλώσεως αυτών) καί τής 
ηθικής Μονοθεΐας καί ’Ανθρωπισμού τού κηρύγματος τού Κυρίου' τούτο δέ είς τήν 
ευαγγελικήν πίστιν των ’Απολογητών καί Πατέρων, ότι ή Χριστ. Θρησκεία είναι άξια 
τών λογικών όν«ον, δθεν ό λόγος περί «λογικής λατρείας». Ό Χριστιανισμός είναι ή 
Θρησκεία βεβαίως ή υπέρ λόγον (ό ’Ιουστίνος λέγει «Μεγαλειότερα πάσης άνθρω- 
πείου διδασκαλίας φαίνεται, τάήμέτερα» καί «Ημών τά διδάγματα πάσης φιλοσοφίας 
άνθρωπείου υπέρτερα») άλλ’ οΰχί παρά λόγον. Ταΰτα προσθετέα είς όσα ανω
τέρω έν σελίδι 198 καί 203 σημ. 1 έγράφησαν. "Η αξιόλογος μελέτη—Λόγος 
Στ. Καψωμένου (Καθηγ. τής Άρχ. Έλλ. Φιλολ. εν τφ Π)μίφ Θεσσαλονίκης) υπό τόν 
τίτλον «Ή ιστορική διαμόρφωσις τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού 1953» όρθό- 
τερον θά ή το να επιγραφή «ίστορικαί προϋποθέσεις τού 'Ελληνοχριστιανικού πολιτι
σμόν», διότι πράγματι είς τάς έν τφ Έλληνισμφ προϋποθέσεις τού συμβιβασμού 
‘Ελληνικής Παιδείας καί Χριστιανισμού πατά τό πλεΐστον άναφέρεται. Διά τό θέμα 
τούτο, ό.τερ έλαβε τάς τιμάς εισαγωγής είς τό Ελληνικόν Σύνταγμα ή εργασία είναι 
είς τήν αρχήν. Πρβλ. «‘Ιστορίαν τού χριστιανικού πολιτισμού» ύπό Εύαγ. Θεοδώρου 
(Κατηχ. Βοηθήμ. τής Άποστολ. Διακονίας Β') έν ’Αθήναις 1950, ένθα καί βιβλιο
γραφία (σελ. 313-19), ιδίως σελίδας 160-175. Σημειωτέα πρός έξέτασιν όσα ô Heussi 
έν σελ. 119 έξ. περί τής έπιδράσεως τής ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας έπί τού πολι
τισμού τού Βυζαντίου λέγει. Τί είναι Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός δεν έγράφη 
είσέτι τι τό θεμελιώδες, διότι τό θέμα τούτο έχει δύο σπουδαίας πλευράς : τήν ιστο
ρικήν καί τήν συστηματικήν. Τό δυσχερέστατον ζήτημα είναι να καθορισθή ή κλΐμαξ 
τών αξιών—αφού έχει προηγηθή ή διττή έξονυχιστική έρευνα τής Γραφής καί τής 
"Ιστορίας τού ’Αρχικού Χριστιανισμού—αΐτινες συνθέτουν τόν Ελληνοχριστιανικόν 
πολιτισμόν, χωρίς νά λησμονηθή, ότι ό Χριστιανισμός οφείλει νά παραμείνη ως τό 
κριτικόν στοιχεΐον παντός πολιτισμού. Διά τούς σκοπούς τού Ελληνοχριστιανικού πο: 
λιτισμοΰ σημειώνω τά εξής (ίδέ καί Ιουστίνον Migne 6,23). "Ο Ωριγένης (Migne 11, 
781-85) λέγει «Οι δέ κατήγοροι.τού Χριστιανισμού ούχ’ όρώσιν όσων πάθη καί όσων 
χύσις κακίας καταστέλλεται καί όσον άγρια ήθη ήμεροΰται προφάσει τού λόγου».’Αλ
λαχού λέγει «τό όνομα τού ’Ιησού έκστάσεως μέν διανοίας άφίστησι, καί δαίμονας, ήδε 
καί νόσους1 εμποιεί δε ΰανμαοίαν τινά πραότητα και καταστολήν του η&ους καί φιλάν- 
όρωπίαν καί χρηστότητα καί ήμερότητα» (πρβλ. καί 11, 808 Α). «Ό Χριστιανισμός εστι 
τής θείας φύσεως μίμησις" ή τού Χ)μοΰ επαγγελία έστί τό είς τήν άρχαίαν εύκλη- 
ρίαν έπαναχθήται τόν άνθρωπον» (Γρηγ. ό Νύσσης Migne 46, 244 CD. πρβλ. 256 c 
καί 284). Ό αληθής χριστιανικός πολιτισμός υπάρχει, όπου υπάρχει ήμερότης ψυχής 
καί αγάπη ανιδιοτελής. Ό Ί. Χρυσόστομος λέγει «τούτο κανών Χριστιανισμού τού 
τελειοτάτου, τούτο όρος ήκριβωμένος, αδτη ή κορυφή ή άνωτάτω, τό τά κοινή συμ
φέροντα ζητεΐν» (Migne 61, 208). Είς τήν βιβλιογραφίαν πρόσθες : Cochrane C.N. : 
Christianity and classical culture, London 1944. Courtonne : Saint Basil et Γ 
Hellenisme, Paris 1934.

1. Ή περί ’Εκκλησίας διδασκαλία τών Καππαδοκών καί τού Ί. Χρυσοστόμου 
δεν ήρευνήθη είς τήν πρέπουσαν έκτασιν. Διά τόν Ίωάννην τόν Χρυσόστομον εχο-



ίδρυμα κατ’ εξοχήν θρησκευτικόν, διά τής διασφαλισθείσης « Ιστορικής 
αποκαλΰψεως εν Χριστφ ’Ιησού» (κυρίως διά τοΰ Γρηγορίου καί τοΰ Μ. Βα
σιλείου), ουδέ μόνον εις την λατρείαν αλλά καί εις την εν τή πράξει ενότητα 
τής Εκκλησίας, διά τής καλλιέργειας τής ιδέας τής συνεργασίας καί ομο
φροσύνης των Επισκόπων. Καί ή ιδέα ακόμη τής συνεργασίας μέν Εκκλη
σίας καί Πολιτείας, ανεξαρτησίας όμως τής πρώτης από την δευτέραν, 
διά την έπιτέλεσιν τοΰ προορισμοί της, ευρίσκει εις τούς Βασίλειον και 
Χρυσόστομον τούς μεγάλους αυτής ύποφήτας'. Ταΰτα δε, ώς καί άλλα ήτ- * 1

μεν ευτυχώς εκτός τής εργασίας τοΰ Michaud (Rev. Intern, de Theol. 1903 σ. 495) 
μίαν καλήν ελλην. μελέτην τοΰ Μητροπολίτου "Ηλιουπόλεως Γενναδίου: Ή περί 
Εκκλησίας διδασκαλία τοΰ «επιστήμονας τής Ίερωσύνης» Ί. Χρυσοστόμου (ορθό
δοξος άπάντησις εις τό θέμα τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών ’Εκκλησιών «ηνω
μένοι έν Χριστώ διηρημένοι ώς Έκκλησίαι», (άνάτυπον έκ τής ’Ορθοδοξίας τεΰχ. 
Γ'. 1954). Ίσταμπούλ 1954. Πληρεστέρα είναι ή γαλλική έ'κδοσις «I/eglise du 
Christ d’après Saint Jean Chrysostome» Istanbul 1954. "Ο Ί. Χρ. έχει τήν κλασ
σικήν Παύλειον άντίληψιν περί ’Εκκλησίας ώς «σώματος Χριστοΰ», έδραιώματος τής 
’Αλήθειας καί μόνης κιβωτοΰ τής σωτηρίας καί ώς Μιας Οικουμενικής ’Εκκλησίας, 
ο'ίαν καί ή Σύνοδος τής ’Αντιόχειας τοΰ 324 (ιδέ άνωτ. σ. 498). Είναι άξιοσημείωτον, 
δτι χρησιμοποιεί τόν όρον «κοινόν τών ’Εκκλησιών», αντί τής «Συνόδου καί προσ
θέτει χαρακτηριστικώς «μεγάλη ή δύναμις τής Συνόδου». Διά τήν ενότητα εν τή πίστει 
τής Καθολ. Εκκλησίας λέγει" «Τοΰτο γάρ έστι Ένότης τής Πίστεως, όταν πάντες εν 
ώμεν όταν πάντες ομοίως τόν σύνδεσμον έπιγινώσκομεν». Έθεώρει όλεθριώτα- 
τον πράγμα τήν διάσπασιν τής ’Εκκλησίας. Είναι όμως άξιοσημείωτον, ότι δ μέγας 
τής Καθολικής ’Εκκλησίας "Ιεράρχης δέν συνίστα τόν κατά τών αιρετικών πόλεμον 
ουδέ τήν βίαν καί πίεσιν πρός καταπολέμηση/ τής δογματικής πλάνης (Migne 50, 537), 
ώσαύτως δέν έθειόρει, όρθώς έξ έπόψεως εύαγγελικής, τόν αναθεματισμόν τών αιρετι
κών, δεχόμενος τοΰτον μόνον διά τά άσεβή δόγματα (Migne 50, 700 1). Κατά ταΰτα 
ή μία τής Οικουμένης ’Εκκλησία ώς στΰλος καί έδραίωμα τής άληθείας καί ώς 
κιβωτός τής Σωτηρίας είναι ηνωμένη έν Χριστφ διά τοΰ βαπτίσματος, καί τής ορ
θής πίστεως καί τής κοινωνίας τών μυστηρίων, ών ή υπαρξις προϋποθέτει τήν ειδι
κήν Ίερωσύνην. Διακρίνει τήν πνευματικήν ουσίαν τής "Ιερατικής άρχής ώς διάφο
ρον όλως τής πολιτικής. Ίδέ καί επομένην ύποσημείωσιν.

1. "Ο Μ. Βασίλειος, ώς γνωστόν, όταν «ό φιλοχρυσότατος καί μισοχριστότατος 
βασιλεύς», δ άρειανίζων Ούάλης, ή θέλησε νά έξαναγκάση τόν Βασίλειον ν’ άπο- 
στή τής ορθής πίστεως, προύκάλεσε διά τοΰ θάρρους του καί αΰτοΰ τοΰ διοίκτου τόν 
θαυμασμόν (διηγ. Γρηγ. Ναζιαν. είς επιτάφιον εις Μ. Βασίλ.). Περίφημοι κατέστη
σαν μέχρι σήμερον οί λόγοι του πρός τόν έπαρχον Μόδεστον : «Πΰρ καί ξίφος καί θή- 
ρες καί οί τάς σάρκας τέμνοντες όνυχες, τρυφή μάλλον ήμΐν είσι ή κατάπληξις. Πρός 
τοΰτο ύβριζε, άπείλει, ποίει παν ό,τι ούν αν ή βουλομένφ σοι, τής εξουσίας άπόλαυε. 
Άκουέτω τοΰτο καί βασιλεύς, ώς ημάς γε ούχ’ αίρήσεις, ουδέ πείσεις συνθέσθαι τή 
άσεβείςι, καν απειλής χαλεπώτερα» (κεφ. 50). Πρβλ. F. Reilly, Imperium and 
Sacerdotium accord, to St. B. 1945. "Ο Γρηγόριος ό Θεολόγος είχε τό θάρρος νά 
διδάσκη είς τήν άρειανίζουσαν Κ)πολιν. Ό Ί. ό Χρυσόστομος εξεφράσθη σαφώς εναν
τίον τών πολιτικών επεμβάσεων είς τά τής ’Εκκλησίας. Πρβλ. χωρία τινά περί τής 
’Εκκλησίας, έν Migne 51, 75 καί 52, 397 - 8, 402, 429, 449, ώς καί 56, 30 καί 121-2.



τονος σπουδαιόιητος, άποτελούσιν την αΐωνίαν κληρονομιάν τής Καθολικής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας. "Οπως δε ή Εκκλησία Κων]πόλεως δεν δΰναται 
ν’ αποστή τής κληρονομιάς τού δντος «οικουμενικού ιεράρχου» αυτής τοΰ Ί. 
Χρυσοστόμου, διότι τούτο θά ισοδυνάμει προς αρνησιν τού ιδίου της είναι, 
τοιουτοτρόπως καί ή δλη «Καθολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία» δεν δΰναται 
ν’ αποστή των διδαγμάτων καί τής πράξεως των Μεγάλων Πατέρων, οϊτι- 
νες υπήρξαν "Ελληνες μεν ή ελληνίζοντες άλλ’ ούχ ήττον μεγάλα καθολικά 
πνεύματα άσκήσαντα ουσιώδη ροπήν επί την διαμόρφωσιν τής ’Αρχαίας 
Καθολικής Εκκλησίας των χρόνων τού «Ελληνορωμαϊκού Καθολικισμού», 
(α'—ζ' αιών).

Τό καθολικόν των πνεύμα καί ή δρασις αυτών επεξετάθη, ως ήτο εύνόη- 
τον (τού Βασιλείου καί τού Ί. Χρυσοστόμου), εις την εσωτερικήν ιεραποστο
λήν, τήν σήμερον ονομαζομένην «Άποστολικήν Διακονίαν». Έν τώ θεσμφ 
τοΰτφ ή προς τον πλησίον έμπρακτος αγάπη, ώς αναπόφευκτος έκφρασις τής 
αληθώς ζώσης πίστεως εις Χριστόν καί ό λόγος τού Θεού, ως επισφράγισις 
τού αληθούς Χριστιανισμού, εΰρον εις τούς Τρεις μεγαλόπνοους Τεράρχας 
τούς κήρυκας ή τούς δργανωτάς καί ιεραποστόλους. ’Εν τφ έργφ τοΰτφ 
άνεδείχθη προ πάντων ό Βασίλειος, ό διά τό πρακτικόν του πνεύμα ονο- 
μασθείς «Ρωμαίος μεταξύ τών Ελλήνων»1 1. Άλλ’ ή ένότης καί ή τάξις ιδία 
έν τή ζωή τής’Εκκλησίας άπη σχόλη σε ζωηρώς τα ισχυρά καί πρακτικά 
πνεύματα τού Βασιλείου καί τού Χρυσοστόμου καί προύκάλεσε τήν ένθερ
μον δράσιν αυτών. ’Ιδιαιτέρως δ Μέγας Βασίλειος, τή συνεργασία τού Γρη- 
γορίου, περιέλαβεν εις τάς επιδιώξεις τής εκκλησιαστικής του πολιτικής, ώς 
πρώτου καί μεγάλου ηγέτου τών κατά τήν ’Ασίαν ’Εκκλησιών, καί τήν 
συγκέντρωσιν καί ενότητα τών πνευματικών δυνάμεων τής Εκκλησίας. 
"Οθεν διά τού λόγου, τής συγγραφής καί κανόνων συνετέλεσεν υπέρ πάντα

Ίδέ καί Τζωρτζάτου, ένθ. άνωτ. σ. 61 εξ. Διά τάς σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας 
έν Βυζαντίφ ίδέ Π. Πουλίτσα : Σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας, Άθ. 1946, 23 -180.

1. Διά ιό κοινωνικόν εργον τοΰ Μ. Βασιλείου καί τοΰ Ίωάννον τον Χρυσοστό
μου ίδέ ‘Αμ. ’Αλιβιζάτου : Ή κοινωνική ’Αποστολή τής Εκκλησίας, καί ή Ίστορι- 
κοδογματική βάσις κλπ. Κ. ’Αμάντου : Ιστορία τοΰ Βυζ. Κράτους, τόμ. Α' σελ. 25—37, 
81—88 καί τήν Βιβλιογραφίαν παρά Altaner καί παρά τφ Π. Χρήστου: Ή Κοινω- 
νιολογία τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, ’Αθήναι 1951. Κ. Στρατιώτου: Ή ποιμαντική τοΰ 
*Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 1935. Δ. Χατζηιωάννου : Αί Κοσμο
θεωρητικοί απόψεις τοΰ Χρυσοστόμου έν σχέσει προς τάς αντιλήψεις τών ιστορικών 
τοΰ Σοσιαλισμοΰ Μ. Beer, Pöhlmann κ. ά. ’ΛίΚ 1948. ’Αντωνέσκου : Ό Χριστια
νισμός καί τά Σοσιαλιστικά συστήματα 1934. Χρυσ. Παπαδοποΰλου : Ό ’Ιωάννης 
ό Χρυσόστομος, ’Αλεξάνδρεια 1908. Φιλ. Βαφείδου : Ό Ί. Χρυσόστομος καί ή δρά- 
σις αύτοΰ έν τή ’Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1931. Δη μ. Μωραΐτου : ’Εργασία καί έπάγ- 
γελμα κατά τόν Μ. Βασίλειον, Θεσσαλονίκη 1947.—Πρβλ. καί Ε. Troeltsch : Die 
Soziallehren der Christlichen Kirchen und Gruppen, Gesammelte Schriften I. 
Tübingen 1912.
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οίλλον 'Ιεράρχην εις την χαλιναγώγησιν των άντιεκκλησιαστικών τάσεων καί 
παραδόξων εκδηλώσεων τοΰ Μοναχικού βίου, δστις άπετέλει τότε ανεξάρ
τητον από τής ’Εκκλησίας καί επικίνδυνον δι’ αυτήν δύναμιν1. Ό Βασί
λειος συνήργησεν εις τήν εξυγίασιν, εξημέρωσιν καί μεταρρύθμισιν τοΰ Μο
ναχικού Κοινοβιακοΰ Πολιτεύματος καί προητοίμασε τήν υποταγήν αυτού 
εις τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν, συντελεσθεϊσαν διά τού 4ου καί 5ου κανό
νας τής Δ' Οικουμενικής. Διά τούτο ό Μοναχισμός τής ήμετέρας Καθολικής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, υπό τήν ύγιά μορφήν τού Κοινοβίου, αναγνωρίζει 
ως μέγαν αυτού διδάσκαλον καί οργανωτήν τον Μέγαν Βασίλειον.

Φιλόμουσοι εορτασταί,
Διεξήλθον καίριά τι να σημεία ενός μεγάλου καί βαρυσημάντου θέμα

τος, αφορώντας εις τα θεμέλια τού Χριστιανισμού εν σχέσει προς τήν μορ
φήν των χρόνων, καθ’ οΰς αυτή αύτη ή ’Εκκλησία εθεολόγει καί διά τούτο 
ήκμαζε πνευματικώς. Εις τό θεμελιώδες πρόβλημα, δπερ τίθεται προ τού 
ιστορικού, εάν γενικώς υπό τήν μορφήν τού Χριστιανισμού τών χρόνων τής 
πνευματικής ακμής, ήτοι τού χρυσού αιώνος τών Ελληνοχριστιανικών Γραμ
μάτων τής Καθολικής ’Εκκλησίας, εν ή έξέχουσιν δχι μόνον οί Τρεις Ίε- 
ράρχαι, αλλά καί δ ’Αθανάσιος καί ό Γρηγόριος δ Νύσσης,— κ. α. τινές, 
διεφυλάχθη ή ουσία τής ιστορικής «εν Χριστώ Άποκαλύψεως», μετά τού 
πανανθρώπινου αυτής χαρακτήρας, ή άπάντησις είναι καταφατική. Διότι 
πράγματι ή Καθολική ’Εκκλησία τών Μ. Πατέρων διετήρει κατ’ ουσίαν 
τον άρχέγονον τού Χριστιανισμού χαρακτήρα, ως θρησκείας μέν θεμελιω
μένης επί τού ιστορικού Θεανθρώπου Χριστού καί τού σωτηριώδους αυτού 
κηρύγματος καί έργου, άποκορυφωθέντος διά τής επί τού Σταυρού θυσίας % 
ως ιδρύματος δε φέροντας εξεχόντως πνευματικόν—θρησκευτικόν (κ. αρα 
ηθικόν) καί κοινωνικόν χαρακτήρα, ύπερκείμενον μέν χρόνων καί τόπων, 
αλλά προσαρμοζόμενον καί καθιστάμενον οίκείον εις πάσαν χώραν καί πά
σαν γενεάν. Προς τον χαρακτήρα τού Θεανθρώπου Χριστού άνταπεκρίνετο 
δ θεανδρικός χαρακτήρ τής Οικουμενικής ’Εκκλησίας, καθοδηγουμένης μέν 
υπό τού 'Αγ. Πνεύματος, ενούσης δέ εν τή πίστει της τό παρελθόν τό 1 2

1. Ή γένεσις καί διαμόρφωσις τοΰ Μοναχικού βίου καί ή ροπή αύτοΰ επί τήν 
μορφήν του Χριστιανισμού μέχρι τοΰ ε' αιώνος, δτε ύπήχθη υπό τήν ’Εκκλησίαν, 
άποτελοΰσιν άχρι τοΰ νΰν σπουδαΐον κεφάλαιον ερευνών τών Έκκλ. 'Ιστορικών. 
Πρβλ. Heussi : Die Enstehung des Mönchtums. H. Lietzmann : Geschichte der 
Alten Kirche IV 116-196. B. Στεφανίδου Έκκλ. 'Ιστορία 1948 σ. 139-51. Arnaud D- 
I/ideal monastique et la vie chrétien de premier jours, Maredsous 1931. 
L’ascèse monastique de Saint Basil, Maredsous 1949. Cayré P.E. La diverse 
au quatrième siècle dans le loi civile et les conons de Saint Basil, «Échos d’ 
Orient» 1920 σ. 295 εξ. 321. Humberclaude P. La doctrine ascétique de St. 
Basil de Cesarée 1932. Ίδέ καί Γερ. Κονιδάρη : Μαθήματα Έκκλ.'Ιστ. Α' 1954 σ. 309-22.

2. Έφ’ ής έρείδεται ή παγκοσμιότης τής αποστολής τής ’Εκκλησίας.



παρόν και τό μέλλον, τον αόρατον κόσμον και την ορατήν ποίμνην τοϋ 
άρχιποίμενος Χριστού. Διά τούτο δ Χριστιανισμός επέζησε μεν εις τούς 
παρερχομένους, άλλ’ ούχί παντάπασιν εξαφανιζόμενους άνωτέρας υφής πολι
τισμούς τής Ευρώπης, άλλ’ εν τή ’Εκκλησία καί διά τής ’Εκκλησίας. Τούτο 
δε είναι, φρονοΰμεν, τό πλέον ουσιώδες ιστορικόν γεγονός, δτι δ Χριστια
νισμός, οΰτινος ή ουσία ώς θρησκείας τής εσωτερικότητας καί απολυτρωτι
κής ’Αγάπης περικλείεται, κατά μοναδικόν εν τή ιστορία τρόπον, εις τό 
πρόσωπον τού ιστορικού Θεανθρώπου, τού ’Ιησού τού από Ναζαρέτ, (πρβλ. 
Γρηγ. Παπαμιχαήλ, Ή ουσία καί τό βάθος τού Χριστιανισμού καί Π. Τρεμ- 
πέλα, ’Ιησούς δ από Ναζαρέτ), διεφυλάχθη διά τής υπευθύνου Εκκλησίας, 
παλαιούσης επί 4 αιώνας κατά ποικίλων εξωτερικών καί εσωτερικών πολε
μίων καί πλανών *. Ή διαφύλαξις τού εν τφ Χριστιανισμό) αιωνίου εν τφ 
παροδικφ, διά τής δημιουργίας θεμελιωδών μορφών τού είναι, αναγκαίων 
διά την διαφύλαξιν τής μόνης αλήθειας (άμα δε καί τού εν αυτή ιστο
ρικού), τής προοριζομένης νά καταστή κτήμα τής Οικουμένης, είναι εργον 
πρώτον μέν καί κυρίως τού Κυρίου εΐτα δε τής Ελληνικής την μορφήν 
καί τάς δυνάμεις, ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας, δευτερευόντως δε τής 
Ρωμαϊκής αυτής πλευράς1 2. Γενικώτερον τό μέγα επίτευγμα τής ’Εκκλησίας 
είναι άπότοκον ούχί μόνον τής δυνάμεως τού Ευαγγελίου, αλλά καί τού 
έργου τών έξοχων χριστιανικών πνευμάτων, εν οίς διαπρέπουσιν οι Τρεις 
Ίεράρχαι. Οΰτοι εβοήθησαν τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν ούχί μόνον εις τό 
αρνητικόν έργον τής άποκρούσεως τών μονομερών φιλοσοφικούς καί ένεκα 
τούτου άντικαθολικών αιρέσεων, αλλά καί ανέπτυξαν θετικώς μεθ’ υψηλής 
διανοήσεως καί φιλελευθέρου πνεύματος τήν «ιστορικήν Άποκάλυψιν», ως

1. ”0 Ί. Χρυσόστομος (Migne 51,78) λέγει χαρακτηριστικώς «ού γάρ αί άπο- 
στολικαί μόνον αυτήν έθεμελίωσαν χεΐρες, άλλα καί του Δεσπότου των ’Αποστόλων 
ή άπόφασις ετείχιαεν αυτήν καινφ και παοαδόξφ τειχισμοϋ τρόπ<ρ». ’Αναφέρει τό «επί 
ταΰτη τή πέτρα» καί τό «πύλαι αδου» κλπ. Εις άλλην περίπτωσιν σημειώνει «ενταύθα 
Κυβερνήτης Χριστός. Διά τούτο τό πλοΐον χειμάζεται, άλλ’ υποβρύχιον ού γίγνεται... 
Ή Εκκλησία ουρανού μάλλον έρρίζωται. Μανθανέτω τής αλήθειας τήν ίσχΰν, πώς 
εύκολώτερον τόν ήλιον σβεσθήναι ή τήν ’Εκκλησίαν άφανισθήναι» (Migne 56, 
121-2. Πρβλ. καί 52,449).

2. *0 Harnack υπό τήν ροπήν τού γεγονότος, ότι ή Ρωμαϊκή ’Εκκλησία 
άπετέλεσε μεγίστην πνευματικήν πολιτιστικήν, πολιτικήν καί κοινωνικήν δύναμιν τής 
Δύσεως εξαιρεί τήν σύνδεσιν τού αρχαίου Καθολικισμού καί τού Ρωμαϊσμοΰ (ka
tholisch und römisch). Ίδέ περί τούτου Γερ. I. Κονιδάρη : Προσχέδιον Εισαγω
γής εις τήν Γεν. Έκκλ. ‘Ιστορίαν, Θεσσαλονίκη 1951 σελ. 116 εξ. Σημειώνω ότι εις τήν 
συνεργασίαν βεβαίως τού Ελληνικού καί Ρωμαϊκού πνεύματος, ή οποία άπεκορυ- 
φώθη εις τήν Δ'. Οίκουμεν. Σύνοδον, διά τής γνωστής δογματικής επιστολής τού 
Ρώμης Δέοντος Α', οφείλεται ή ιστορική μορφή τής ’Αρχαίας Καθολικής ή Ελλη
νορωμαϊκής Καθολικής Εκκλησίας, άλλα δέν πρέπει νά διαφεύγη τήν άντίληψιν 
ημών, ότι αί Οικουμενικοί Σύνοδοι, αί Μεγάλοι Σχολαί καί τό μέγα πλήθος τών
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τήν οικουμενικήν βάσιν τής "Εκκλησίας. "Ο,τι ή "Εκκλησία, Ιδίφδι" αύτών,
άφωμοίωσεν έκ τού πνευματικού κόσμον τον "Ελληνισμόν, σκεπτομενη και 
δβώσα έκλεκτικώς, έχβησίμευσε πβός :κφβασιν, πολλακις κλασσικήν, της 
πνευματικωτάτης καί ίστορικωτάτης των θρησκειών, ητις εκαλείτο να άσκηση 
ροπήν έπί κόσμονς καί πολιτισμούς τής Δύσεως ποικίλους και εις λαούς δια- 
φόβον μέν διανοητικότητας, άλλα πάντοτε ζώντας έντός υψηλης διανοητικής 
άναπτύξεως. Διά τούτο πιστεύομεν, ότι οί είοημενοι σννεπληβωσαν τον 
έκχριστιανισμόν τον "Ελληνισμού ούχι δε αντίθετον. , _

Οί Τρεις "Ιεβάβχαι, άγωνισθέντες θαρραλέος διά την στερεωσιν της α- 
θολικής "Εκκλησίας, ως ιδρύματος πνενματικού ή πληρέστεβον ως Οικουμε
νικής πνευματικής, ηθικής καί κοινωνικής δννάμεως, θεμελιουμενης επι της 
Γραφής καί τής Παβαδόσεως, έναίς διεφυλάχθη «ή "Ιστορική εν Χριστφαπο- 
κάλυήπς», είχον σννείδησιν τής ευθύνης αυτών, ως ιεραρχών και δη^ W%ov- 
των θρόνων τής Καθολικής "Εκκλησίας. ΕΙχον βαθεΐαν πίστιν, δτι η Καθο
λική "Εκκλησία δφείλει νά είναι ήνωμένη έν τή Όβύοάο#?, διότι κατα τον 
Παύλον-ώ; εΐπομεν έν άρχή «ή "Εκκλησία είναι στύλος και εδραιωμα 
τής άληθείας». ΕΙχον βαθεΐαν πίστιν, δτι ή "Εκκλησία τού Χρίστου είναι οχι 
άπλώς το άναγκαίον άλλα καί τό άπαβαίτητον πνευματικόν διά Χ]σμον και 
τήν παγκόσμιον σωτηβίαν ίδρυμα, δπερ «ουδέποτε γηβ$» (Χβ^σ. 51,3Ü7 ' *)' 
«Τοιούτον έχει μέγεθος ή Εκκλησία», λέγει ο Χρυσορρήμων Ιωάννης, 
&στε «πολεμουμένη νικφ' έπιβουλευομένη πεβίγίγνεται' υβριζομένη λαμπβο- 
τέβα καθίσταται' δέχεται τραύματα καί ού καταπίπτει υπό των έλκων' κλυ- 
δωνίζεται, άλλ’ ού καταποντίζεται», διότι τά όριά της δεν περιορίζονται
άπό εκείνα των κρατών ή τών πολιτισμών καί τών χρόνων.

** *
Μορφή καί ουσία τού Χριστιανισμού, δήλαδή τής «Καθολικής Εκκλη

σίας τού Χριστού» παραμένει πάντοτε ως καίριον πρόβλημα διά πάντα μεν 
θεολόγον καί δή τον ιστορικόν αλλά καί διά πάντα άνθρωπον τού πνεύμα
τος πάσης εποχής. Εις τήν παρούσαν επισκόπησιν τής έκκλ. ιστορίας τών 
4 πρώτων αιώνων—τήν μερικώς μεν αναλυτικήν κατά τό πλειστον δε συν
θετικήν—έδόθη ή λύσις, δτι διεφυλάχθη εν ταΐς άπαραιτήτοις πβός διαφυ- 
λαξιν τής αλήθειας μορφαΐς, ας έδημιοΰργησεν τό ελληνοχριστιανικόν πνεύ
μα (δροι- σύμβολα διά τά δλίγιστα δόγματα 2 καί κανόνες διά τήν εναλλασ-

Πατέρων καί διδασκάλων τής Εκκλησίας ήκμασαν έν τή Ελληνική Ανατολή (πρβλ. 
καί "Αμ. "Αλιβιξάτου : "Η τής "Ορθοδόξου "Ελλην. "Εκκλησίας Αδιάκοπος συνεχεία 
μετά τής αδιαιρέτου "Εκκλησίας, Έν "Αλεξάνδρειά 1934 σελ.. 8 έξ. Του αυτου : Η 
"Ορθόδοξος "Εκκλησία 1955 σελ. 8 έξ. Γερ. I. Κονιδάρη : "Ελληνική "Εκκλησία εν τη 
Θρησκ. καί Χριστ.Έγκυκλ. τόμος Γ". σελ. 415 έξ. Του αΰτοϋ Μαθήματα Έκκλ. Ίστο- 
ρίας Έν "Αθήναις 1954.

1. Ίδέ ανωτέρω σ. 14 ή 206.
2. Α. Άλιβιζάτου : Ή "Ελλην. "Ορθόδοξος Εκκλησία κλπ. σελ. 121 εξ.



σομενην πράξιν) ή πιχρέλαβεν ή Εκκλησία εκ τοϋ περιβάλλοντος (λατρεία 
ηθη καί έθιμα καί τεχνικούς ορούς διά την διοίκησιν), ή ουσία τοϋ Χρι
στιανισμού, καίτοι βεβαίως ή εξωτερική οψις τής Καθολικής Εκκλησίας 
είναι διάφορος εκείνης των Άποστολικών χρόνων, ήτοι τής εποχής τής 
Ενθουσιώδους άχνότ^τος καί άπατος έν τφ δόγματι, τή διοικήσει καί τή 
λατρεία. ΙΙεντήκοντα έτη περίπου μετά τό τέρμα τής εποχής την οποίαν εξη- 
τάσαμεν (ήτοι τφ 451) ή Καθολική Εκκλησία έχει προσλάβει τάς καίριας μορ- 
φάς τοϋ είναι της είς τούς τρεις κυρίους τομείς τοϋ Εκκλ. βίου. Βεβαίως υπάρ- 
χει διάφορά μορφής τοϋ Χριστιανισμού καί τής Εκκλησίας του μεταξύ τής 
εποχής καθ' ήν ό ’Ιησούς εκήρυττεν, έναντι τού τυπικού ’Ιουδαϊσμού των 
Ραββίνων καί των Φαρισαίων, «πνεύμα ο Θεός καί τούς προσκυνοϋντας αυ
τόν εν πνεΰματι καί αλήθεια δει προσκυνεΐν» (Ίωάν. δ', 24), εΐτα δε ό ΙΙαϋ- 
λος πρός τούς ’Αθηναίους : «Ό Θεός ο ποιήσας τον κόσμον καί πάντα τα 
εν αυτφ, οΰτος ουρανού καί γής υπάρχων κύριος ούκ εν χειροποιήτοις 
ναοις κατοικεί, ουδέ ύπό χειρών άνθοωπίνων θεραπεύεται προσόεόμενός 
πνος, αυτός διδούς πάσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα... Εν αυτφ γάρ ζώμεν 
καί κινοΰμεθα καί εσμέν. . . τοϋ γάρ καί γένος εσμέν ‘» (Πράξ ιζ', 24-29), 
καί τής εποχής τοϋ Μ. Βασιλείου, τού Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου καί τοϋ 
Ιωάννου τού Χρυσοστόμου. "Ο,τι όμως συνετελέσθη κατά τούς τέσσαρας 

περίπου αιώνας εν τή αναπτύξει τού περιεχομένου τοϋ Χριστιανισμού ή το 
αναπόφευκτον τούτο μέν εκ τής ανωτάτης πνευματικής φύσεως τής απο
λυτρωτικής Θρησκείας τοϋ Χριστού, ως τής πνευματικωτάτης καί ήθικω- 
τάτης των θρησκειών, τούτο δε τοϋ πνευματικού περιβάλλοντος εν φ 
εΰρέθη—τού Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού καί τής φιλοσοφικής του διαθέ- 
σεως καί παραγωγής. Ωσαύτως πρέπει νά προστεθή ότι ό Χριστιανισμός 
καίτοι Ενεφανίσθη ώς ή Αλήθεια καί ή Θρησκεία τοϋ άπολύτου πνεύματος, 
εν ή νέαι σχέσεις πνευματική λατρεία καί άφοσίωσις τοϋ τέκνου πλέον τού 
Θεού ανθρώπου ' μεταξύ τοϋ Θεού - ΙΙατρός τής αγάπης καί ελευθερίας εν * 2

}■ Τό χωρών είναι τοϋ ποιητοΰ Άβατου (305-210) «Ένοπτρα καί Φαινόμενα» 5. 
Ό εύστροφος λόγος τοϋ Παύλου εν Ά»ήναις—καί πιστεύω, ότι διεφύλαξεν ό άκόλου- 

ος του Λουκάς ό συγγρ. των Πράξεων ου μόνον τήν ουσίαν άλλα καί μερικώς την 
μορφήν του, (πρβλ. Εύαγ. Άντωνιάδου : Ή έν Άρείφ Πάγφ Ομιλία τοϋ Άπ. Παύ
λου καί ή νεωτ. κριτική επιστήμη. Έν Έβδομηκονταετηρίδι τής Ριζαρείου Σχολής 
σ. 81 εξ. Χρήστου : Περί των έν ταϊς Πράξεσι Λόγων)—περιέχον καί τόν στίχον τοϋ 
Αρατου, μαρτυρεί περί τής Ελληνικής αύτοΰ μορφώσεως τής γενομένης έν Ταρσψ. 
Πρβλ. του Holzner : Ό Παύλος (μετάφρασις I. Κοτσώνη) σελ. 17—24,

2. Ό Ίησοϋς Χριστός συνώψισε τήν Θρησκείαν Λύτου είς τό : «Αγαπήσεις Κύριον 
τόν Θεόν σου... καί τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» (Λουκ. ι, 27. Ματ». ι», 19). "0»εν προ
κύπτει ή εντολή «έν τούτφ γνώσονται πάντες ότι έμοί μα»ηταί έστέ, έάν αγάπην εχητε 
έν άλλήλοις» (Ίωαν. ιγ, 35 κ.ά. Ματ», ε', 44 καί κβ', 37). Ίδέ καί ύμνον τής ’Αγάπης 
τοϋ Παύλου έν Λ' Κορ. κεφ. ιγ, 1-13. Πρβλ. B. X. Ίωαννίδου : Ή Καινή εντολή 
τής αγάπης καί ό ύμνος αυτής υπό τοϋ Παύλου έν Κορ. ιγ', 1-13 (έν Έπιστημ. Έπε-
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«Χριστώ ’Ιησού» 1 (τού αείποτε παρόντος έν τή Καΰολικη Έκκλη-

τηρ. τής θεολ. Σχολής Θεσσαλονίκης τόμ. Α'. Έν Θεσσαλονίκη 1953 σ. 199-265). 
Άτελώς εξετάζει τήν θεμελειώδη ταύτην πλευρά ν τής ηθικής του Παυλου ο Μ. Di- 
belias (σπουδ. έρμ. τής Κ.Α άποθανών τφ 1917) είς τό μικρόν καί Ενδιαφέρον βι- 
βλίον «Paulus» (σ. 84, 89, 107), έκδοθέν καί συμπληρωθέν τφ 1951 νπο W. G. 
Kümmel (καθηγ. έν Ζυρίχη). Έδημοσιεΰθη έν τή σειρά : Sammlung Goschen. Εν 
τφ συλλογικφ εργφ « Paulus-Hellas-Oikumeni (an Ecumenical Symposium) 
published by the Student Christian Assosiation, Athens 1951, ίδέ τάς μελετάς 
των Cassien, Danielou, de Waele, Michaelis («ή αγάπη ουδέποτε πίπτει») και 
Ioannides.

1. Ή έξέτασις των θεμελίων του φιλελευθέρου πνεύματος τής Αρχ. «Καθολι
κής Έκκλήσίας» καί τής Καθολικής "Ορθοδόξου Θεολογίας της εν τή Κ. Δ. καί τή 
Ιστορία τής ’Αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας είναι σπουδαϊον ζήτημα, δπερ οφείλο- 
μεν νά έρευνήσωμεν οι ’Ορθόδοξοι Θεολογοι. Τα εν τή Κ. Δ. θεμελια δεν εχουσιν 
είσέτι έρευνηθή έπαρκώς. Πρβλ. τήν μελέτην του Ellul I : Le sens de la liberté 
chez St. Paul, έν τφ προηγουμένφ συλλογικφ εργφ Paulus - Hellas Oikumeni 
B. X. Ίωαννίδου, Τό πνεύμα τής ελευθερίας παρά τφ Άπ. Παύλφ. Έν Θεσσαλονίκη 
1953 (άνάτ. από «Γρηγ. Παλαμάν»), Διά τήν σχέσιν «αυθεντίας καί έλευθερίας έν τή 
Όρθοδόξφ Θεολογία» ίδέ μελέτη μα Π. Μπρατσιιότου (άνάτυπον έκ τής Θεολογίας 
1931) καί δή τήν έν σελίδι 11 βιβλιογραφίαν ωσαύτως Β. Βέλλα : Ή κριτική τής 
Βίβλου καί έκκλησιαστική αυθεντία. Έν Άθήναις 1937 (άνατ. έκ τής Επιστήμονα 
κής Επετηρίδας τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών). Όρθώς 
ό Χρ. Άνδρούτσος, έν τή Συμβολική σελ. 409 κ. ci., διετύπωσε τήν γνώμην, ότι 
ή ήμετέρα ’Εκκλησία καί Θεολογία συνδυάζουσι τήν αυθεντίαν μετά τής έλευθερίας. 
Πόσης καί ποιας έλευθερίας άπέλαυον έν τή Παλαια Εκκλησία τά λόγια μέλη αυτής 
έν τή έξερευνήσει τών θεολογικών ζητημάτων, έκφράζει άριστα, προς τοϊς άλλοις, 
καί τό γνωστόν κλασσικόν χωρίον τού Γρηγορίου τού Ναζιανζηνοΰ έν τφ Α. Θεολ. 
αυτού (κεφ. α.) «φιλοσοφεί μοι περί κόσμου ή κόσμων, περί ύλης, περί ψυχής, περί 
λογικών φύσεων... περί άναστάσεως, κρίσεως, άνταποδόσεως, Χριστού παθημάτων, έν 
τούτοις γάρ καί τό έπιτυγχάνειν ούκ άχρηστον καί τό διαμαρτανειν ακίνδυνον». Εις 
μελέτην μου : περί τής «Ελληνικής Εκκλησίας» θά εξετάσω διατι εις το ευρυ περι- 
θώριον τών «Θεολογούμενων» καί εις τό Δημοκρατικόν Πνεύμα τής Διοικησεως (ιδε 
καί "Α. Άλιβιζάτου, Τό Κανον. Δίκαιον έν συνοπτική έκθέσει) διαβλέπω τήν δυνα
τότητα έλευθερίας τής ’Ορθοδόξου θεολογικής σκέψεως, η οποία νομίζω, ότι 
δεν δύναται νά είναι έπισιημονική άνευ σχετικής έλευθερίας. Ή νέα Ελλη
νική Θεολογία είναι: Ιον) εκκλησιαστική χωρίς νά έξαρτάται ή νά εποπτεύεται, όπως 
έν τή Δύσει, άπό τήν Εκκλησίαν (θά ήδυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί αυτοπειθαρ 
χίας καί εκούσιας αποδοχής τής αυθεντίας τής Βίβλου καί τής Εκκλησίας επι βασικών 
τινων δογματικών καί ηθικών αληθειών) καί 2ον) επιστημονική, χωρίς να καταληγη 
εις ακρότητας καί τήν αναρχίαν (τού Προτεσταντισμού). Είναι βασική ή άποψις οτι 
δέν φοβείται καθόλου τήν έπιστήμην ή Καθολική ’Ορθόδοξος Εκκλησία, όταν ηγούν
ται αυτής φωτεινά πνεύματα. Βιβλιογραφία παλαιοτέρα : Ν. Δα μα λα, περί αρχών 
1865. Ζ. Ρώσση : Δογματική τόμ. Α. 1903 σ. 56 εξ. ’Ιωάν. Μεσολωρά : Εισαγωγή εις 
τήν «Πρακτικήν Θεολογίαν» 1911 σ. 17 - 18. Χρ. Άνδρούτου : Δογματική (1907) σελ. 
56 εξ. Δ. Μπάλάνου : Είναι ή Θεολογία έπιστήμη ; 1902. St. Zankow : Das ortholoxe 
Christentum (1928) σελ. 37 εξ. N. Berdjajew : Die Krisis des Protestantismus 
und die russische Orthodoxie, έν τφ περιοδ. Orient und Occident, 1929



σία)1 καί τού ανθρώπου, όμως δεν ή το δυνατόν να μή προσλάβη τάς μορφάς 
εκείνας εν τή διοικήσει και τή λατρεία, αϊτινες προσιδιάζουσιν εις την αν- 
θρωπίνην θρησκευτικότητα. Ό θρησκεύων άνθρωπος ρέπει εν τη θρησκείοι 
πρός τό συγκεκριμένον καί δεν ήτο δυνατόν να συμβή άλλως εν τώ Χριστιανι- 
σμφ. Άλλ’ αι μορφαί εν τη λατρεία καί τη διοικήσει καί δη καί ή περιωπή 
των έκκλ. λειτουργημάτων κατέστη αναπόφευκτου νά πλουτισθοΰν εν τη 
διεξαγωγή τής ιεραποστολής και εν τφ αγώνι κατά των αιρέσεων, αιτινες 
διά προπαγανδιστικούς σκοπούς επλοΰτιζον την λατρείαν αυτών 3. ’Αλλά ό 
πλούτος των συναισθημάτων, ό'στις εδημιούργησεν αντίστοιχος πλούτον μορ
φών τής τέχνης, μετά τής άναλόγου αισθητικής λεπτότητας τού περιβάλλον
τος, δεν ητο δυνατόν νά μή ασκήσουν ροπήν επί τήν εσωτερικήν μορφήν 
τής Εκκλησίας καί την ζωήν αυτής. Τούτο τά μάλιστα ΐσχυσεν άφ’ δτου 
το Ρωμαϊκόν Κράτος δια τού μεγαλοφυούς Μεγάλου Κωνσταντίνου συνεφι- 
λιωθη προς τον Χριστιανισμόν. Η ελευθερία, ής άπήλαυεν ή ’Εκκλησία, 
και η εύνοια τού Κράτους, ως και η αφοσιωσις τού λαού ηύνόησαν τήν πλουσίαν 
αναπτυξιν τής λατρείας, αι δε γεωπολιτικοί, αι πολιτικοί καί αι πολιτιστικοί 
συνθήκαι τήν εξωτερικήν διαμόρφωοιν τής Διοικήσεως τής ’Εκκλησίας εις 
επισκοπάς, άρχ]πας, Μητροπόλεις, εξαρχίας καί μετ’ ολίγον Πατριαρχεία 
(4ο1). Ταΰτα όμως, όπως και η συμφιλίωσις προς τήν Πολιτείαν, ούδαμώς 
ήμπόδιζον τήν ’Εκκλησίαν νά κηρΰσση: δτι «’Ιησούς Χριστός χθες καί σήμε
ρον ο αυτό, και εις τους αιώνας», να διακηρύσση Ίησούν Χριστόν καί τούτον 
εσταυρωμένου και ανασταντα « Ιουδαιοις μεν σκάνδαλον έθνεσι δε μωρίαν»
( Εβρ. ιγ, 8. A Κορινθ. α,23). Η ουσία και το βάθος τού Χριστιανισμού πα- 
ρέμενεν ό ’Ιησούς Χριστός, ό αιώνιος ηγέτης καί πρότυπον, ό Σωτήρ τών 
ψυχών, η ελπίς τής Αναστασεως, η δε μετ αυτού κοινωνία, ή διά τών μυ- 
στηρίων καί τής προσευχής, ώς ή Αέναος έπιδίωξις τών σοφών καί τών άσό- 
φων, όσοι διέγνωσαν εις αυτόν τον Υιόν τού Θεού καί Σωτήρα τού Κό
σμου. Ό εξωτερικό; φόρτος δεν μετέβαλε τήν απλότητα τών θεμελιωδών * 1 2

σελ. 11 - 21. S. Bulgakoff, Das Selbstbewusstsein der Kirche 1930 σ. 1 22. 
Πρβλ. ' του αύτοΰ : Thesen über die Kirche, εν Procès — Verbaux du 1er 
Congrès de Theologie Orthodoxe à Athènes 29 Nov. — 6. Dec. 1938 εκδ. 
Αμ. Αλιβιζάτου 1939 a. 139, Vellas : Bibekritik und kirchliche Autorität αυτόθι 

σ; 1/35 % Eu' Antoniades : Die Orthodoxen hermeneutisschen Grundprinzipien 
αυτόθι σ. 143 εξ. Kartaschoff : Die Freiheit der theologisch—Wissenschaft.
Forschung, αύτ. 175 εξ. καί δή 183. Chr. Papadopoulos αυτόθι σελ. 197. Ali- 
visatos, αυτόθι σ. 384.

1. Βαρυσήμαντος άτιέβη διά τήν ιστορικήν πορείαν τής ’Εκκλησίας ή φράσις 
καί ύπόσχεσις του Κυρίου (Ματθ. ιη, 20) «ου γάρ είσί δυο ή τρεις συνηγμένοι εις 
τό εμόν όνομα έκεϊ είμίέν μεσφ αυτών», (πρβλ. Α. Κορ. ε, 4 καί Ματθ. κη, 20 καί 
Ιαιαν. ιδ, 28), διότι επ αυτής εδράζεται η πιστις εις τήν διαρκή παρουσίαν τοϋ 
Κυρίου εν τή ’Εκκλησία καί τή Συνόδψ.

2. Heussi: Kompendium der Kirchengeschichte 1949 σελ. 110-6.



αληθειών περί του Θεού Παιρός τη; ’Αγάπης τής τελείου μένης εν τφ Σωτήρι 
τής ανθρωπότητας Χριστώ καί εν τή Εκκλησία, τή καθοδηγούμενη υποτοϋ 
Άγ. Πνεύματος. Διότι διά τής φιλελεύθερος, ήτοι τής’Ορθοδόξου ή Καθολι
κής Θεολογίας καί τής πνευματικής εγρηγόρσεως, διετηρεΐτο σαφώς η συνειδη- 
σις, ότι εν τή Χριστιανική ’Εκκλησία τά μεν ολίγα δόγματα οί οροί -εισιν 
αμετάβλητοι, διότι περιέχουσι τά αλάθητα θεωρητικά θεμέλια τής Εκκλησίας, 
τό δέ περίβλημα, ήτοι ή τάξις τοϋ εκκλ. βίου είναι μεταβλητή διά τής Συνόδου, 
ήτοι του αρμοδίου δημοκρατικού οργάνου. Δια τοΰτο καθίστατο ηδη σαφές, 
ότι ή «Καθολική Εκκλησία τής ’Ανατολής» (—καί την μορφήν ταυτην του 
Χριστιανισμού προαγαγοΰσα καί εν τφ προσώπφ τών Γριών ‘Ιεραρχών 
μάλιστα τού Βασιλείου κχί του Χρυσοστόμου), ως θεμελιώδη εκφρασιν τοϋ 
Συνόλου τής ’Εκκλησίας, άπέβαινε καί ό θεματοφΰλαξ τής ασφαλιστικής ταΰ- 
της δικλίδας τοϋ Χριστιανισμού κατά τής μονομερείας καί μονοκρατορίας, 
προς ήν κατηυθόνετο ή ’Εκκλησία τής Δύσεως, διά τής άρξαμένης επιδρά- 
σεως του Ρωμαϊκού Νομικού Πνεύματος καί τής αποδοχής τής ιδέας τής 
plenitudo potestatis τού Ρωμαίου Επισκόπου (192 - 1076)

’Εντεύθεν ή εποχή ήν εξετάζομεν είναι καί κατά τούτο ενδιαφέρουσα, 
δτι ενώ διά τής συνεργασίας Ελληνικού καί Ρωμαϊκού Πνεύματος προήλ- 
θεν εις τό μέσον ό 'Ελληνορωμαϊκός Καθολικισμός1 2, δστις κατέκτησε τόν 
Μεσογειακόν πεπολιτισμένον κόσμον, όμως οΰτος περιείχεν ικανά σπέρματα 
τής μελλουσης διαιρέσεως τής Καθολικής ’Εκκλησίας καί τής διαμορφώσεως 
αυτής εις δύο κλάδους : τόν Καθολικόν ’Ορθόδοξον, εν φ διεφυλάχθη δ 
άρχέγονος πνευματικός χαρακτηρ της ’Εκκλησίας (διά τούτο ουδέποτε

1. Ή δημοκρατική βάσις του Συνοδικού Συστήματος τής «Καθολικής Εκκλη
σίας» έτέθη ήδη κατά τούς Άπ 'στολικούς χρόνους (πρβλ. ύποσημ. 1 σ. 537) καίεύρε 
φυσικώς άνάπτυξιν εν τή Οικουμενική Έκκλησίςι τή διαμορψωθείση έν τφ Έλλη- 
νικφ περιβάλλοντι (πρβλ. 'Αμ. Άλιβιζάτου : Τό Κανονικόν Δίκαιον εν συνοπιική 
εκθέσει...). Εις τήν Δύσιν ή Σύνοδος άπέβη βαθμιαίως ατό αποφασιστικόν κυρίως 
συμβουλευτικόν δργανον (τού αρχηγόν) τής Εκκλησίας, τό όποιον αφού ώλοκλήρωσεν 
εις τήν κατά Ρωμαϊκόν τρόπον διατύπωσιν τού δόγματος είς τάς λεπτομερείος (Τριδέν- 
του Σύνοδος) καί άνεγνώρισε καί διεκήρυξεν (έν τή Βατικανή Συνόδφ τφ 1870) τό 
άλάθητον τού Πάπα, όμιλοΰντος από καθέδρας (ex kathedra) περί δογματικών καί 
ήθικών ζητημάτων καί ύποχρεοΰνιο.;, διά τής χρήσεως τού definimus (όρίζομεν), 
ν' άπεδεχθώσιν οι πιστοί αλήθειας ας αύιός διακηρύσσει, ώς εκπρόσωπος τού Θεού επί 
τήςγής(Ι), έπαυσε ν’άτοτελή αναγκαιότητα διά τήν Ρωμαιοκαθολικήν ή παπικήν Εκ
κλησίαν. "Αλλά περί τούτων προσεχώς είς τήν μελέτην «Ή τελείωσις τού Παπικού 
άλαθήτου», εξ αφορμής τής εν ετει 1950 άνακηρΰξεως τού δόγματος «τής ενσωμάτου 
άναλήψεως τής Παρθένου Μαρίας είς τούς ουρανούς», δτε έγένετο χρήσις τού 
άλαθήτου κατά τόν «όρον» τής Παπικής Συνόδου τού 1870.

2. Γερ. Κονιδάρη : Προσ/.έδιον Εισαγωγής είς τήν Γεν. "Εκκλ. ‘Ιστορίαν, έκδο- 
σις 2α (λιθογράφος) τού Π]μίου Θεσσαλονίκης 1951. Τόν όρον «"Ελληνορωμαϊκός 
Καθολικισμός» είσηγάγομεν άιό τού 1945 είς τά ήμέτερα μαθήματα τής Α' περιό
δου τής Γεν. Έκκλ. 'Ιστορίας. "Ιδέ νυν: Μαθήματα Έκκλ. Ιστορίας σελ. 1.



αΰτη άπέβη πολιτικόν ίδρυμα, οΰδ’ δταν ήσκει εθναρχικά καθήκοντα μετε- 
βλήθη κατ’ ουσίαν) καί τόν Ρωμαιοκαθολικόν’, εν φ τό Ρωμαϊκόν Πνεύμα 
βαθμιαίως μετέβαλε τόν χαρακτήρα τής Καθολικής Εκκλησίας εις νομικόν 
δικαστικόν και πολιτικόν ίδρυμα καί οίονεί προέκτασιν τής Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας. Μή λησμονώμεν δε, δτι καθ’ 8ν χρόνον άπέθνησκεν έν ’Ανατολή 
δ τελευταίος των Τριών ‘Ιεραρχών άνεφαίνετο εν τή Δύσει ή μεγίστη μορφή 
τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ή βαθέως επιδράσασα επί την ουσίαν καί 
μορφήν τής Καθολικής ’Εκκλησίας τών Λατίνων: ό Αυγουστίνος8, ό κρίκος 
ουτος τής θρησκευούσης ’Αρχαιότητας καί τοϋ Ρωμαϊκού Μεσαίωνας. Ή 
εξέλιξις τής Εκκλησίας τής Δύσεως, υπό τήν ροπήν τοϋ Ρωμ. Πνεύματος 
καί τών ειδικών ιστορικών συνθηκών, ώδήγησεν ό'χι μόνον εις τό Σχίσμα 
(863-869 καί 1054), τόν περί περιβολής αγώνα, τήν κοσμοκρατορίαν τών 
Παπών, τήν σύγκρουσιν πρός τό λαϊκόν αίσθημα καί τήν Μεταρρύθμισιν, 
αλλά καί τάς Συνόδους τοϋ Τριδέντου (1545—1563) καί τοϋ Βατικανού (1870) 
δι’ών μετεβλήθη ή Καθολική ’Εκκλησία τοϋ Λατινικού κόσμου εις Ρωμαιο
καθολικήν καί Παπικήν καί όίρα καθίδρυμα «εκκλησιαστικόν - πολιτικόν» 3. 
Ό Μ. Βασίλειος υπήρξεν δ πρώτος μέγας πατήρ τής Καθολ. ’Εκκλησίας, δ 
δ ποιος άπεγοητεύθη από τήν Δύσιν καί εχαρακτήρισεν αυτήν ως εχουσαν 
«υπερήφανα ήθη».

Πολλαπλή λοιπόν καί μεγάλης σπουδαιότητος υπήρξεν ή συμβολή 
τών Τριών ‘Ιεραρχών εις τήν διαμόρφωσιν καί τάς τάσεις τής Καθο
λικής Εκκλησίας τής Α' περιόδου, τής βασικής διά τήν δλην πορείαν τής 
Εκκλησίας. ’Εάν ή κατ’ Άνατολάς Καθολική Εκκλησία εστερέωσεν εις τό 
δόγμα, τήν διοίκησιν καί τήν λατρείαν τα άρχέγονα αυτής θεμέλια, εάν άπέ- 
φυγε τάς μονομέρειας καί εάν εστάθη, ως πιστεύομεν, εις τό μέσον τών 
αντιθέσεων τών δύο Σχολών, τής Άριστοτελιζούσης Άντιοχειανής καί τής 
Πλατωνιζούσης Άλεξανδρειανής καί διά τών Οικουμενικών Συνόδων άπέ- 
φυγεν ένα νέον Ραββινισμόν καί επί τινα χρόνον άπεμάκρυνε τον κίν
δυνον από τόν πλούτον τής λατρείας καί τήν εμφανίζουσαν εΐδωλολατρικάς

1. Γ. Κονιδάρη : Προσχέδιον ένθ. άνωτ. σελ. 120 έξ.
2. Ίδέ Hans von Campenhausen : Augustin als Kind und Überwinder sei

ner Zeit, έν Zeitschr. «Die Welt als Geschichte» 1951 σ. 1-11. B. Στεφανίδου : 
Έκκλ. "Ιστορία σελ. 309 έξ.

3. Ό πολιτικός χαρακτήρ τής Ρωμαϊκή; ’Εκκλησίας είναι αρχαιότερος τής 
ιδρυσεως τοϋ Παπικού Κράτους (754 —1870 καί 1929), δεδομένου, δτι ή παπική διπλω
ματία ανάγεται εις τούς χρόνους τού Πάπα Γρηγορίου του Α' τού Μεγάλου τοϋ καί 
ασκητικού (540-590-604) καί άρα είναι ή αρχαιότερα τοϋ κόσμου. "Η ΰπαρξις τοϋ (νΐν 
υποτυπώδους) Κράτους τοϋ Βατικανοϋ αποτελεί παράβασιν τών αρχών τοϋ Ευαγγε
λίου καί διά τόν βασικόν τούτον λόγον, έκτος άλλων, πρέπει ή "Ορθόδοξος "Ελλάς 
ν’ απόκρουση οίανδήποτε άναγνώρισιν τοϋ Κράτους τοϋ Βατικανοϋ. "Αλλως τε καί 
τό πολιτικόν συμφέρον τής Ελλάδος έπιβάλλει αρνητικήν στάσιν. Γ. Κονιδάρη :



τάσεις λαϊκήν θρησκευτικότητα ', τούτο οφείλεται εν μεγάλψ μέτρφι εις την 
Καθολικήν σκέψιν καί Οικουμενικήν ακτινοβολίαν των προσωπικοτήτων 
των Τριών ‘Ιεραρχών. Διότι αυτοί εστερέωσαν τα θεμέλια τής φιλελεύθερος 
Καθολικής ’Ορθοδόξου καί επιστημονικής Θεολογίας, τροποποιήσαντες τοΰ 
Ώριγένους την μέθοδον, ήν ήκολοΰθησαν οΐ μεγάλοι Πατέρες καί Οΐκ. Δι
δάσκαλοι. Τοιαΰτη Θεολογία άκμάζουσα προφυλάσσει από την πτώσιν καί από 
την θεώρησιν ώς ουσιώδους πυρήνας τοΰ επουσιώδους καί μεταβλητού εν τή 
Θρησκεία. Ή καθαρότης εν τή πνευματική Θρησκεία έξαρταται από τήν 
πνευματικήν ακμήν τής Εκκλησίας. ’Αλλά καί 6 συνδυασμός ηθικής καί 
πνευματικής ακμής εις τάς ασκητικός μορφάς τών Τριών ‘Ιεραρχών απο
τελεί ΰψηλήν κληρονομιάν τής ήμετέρας Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
καί τής Θεολογίας αυτής, εικότως δε καί υποδειγματικήν πηγήν εμπνεΰσεως 
καί έξοχων παρορμήσεων διά τούς ’Ορθοδόξους ήγέτας.

Τό σύνθημα ημών προς πάσαν νέαν εκκλησιαστικήν καί θεολογικήν 
γενεάν δεν δΰναται να είναι «οπίσω προς τούς μεγάλους Πατέρας», διότι 
ζώμεν εις ένα άλλον κόσμον, εις τόν «ατομικόν αιώνα», δστις έχει τα ίδικά 
του προβλήματα" άλλα θά είναι : «μελετήσατε τόν τρόπον καθ’ ον έδρασαν 
εκείνοι, τήν μέθοδον καί το βάθος τής ισχυρός καί γονίμου σκέψεως αυτών, 
ΐνα δεχθήτε βοήθειαν καί όδηγήσητε εαυτούς εις τόν ορθόν δρόμον, διά 
συγχρόνων μέσων, ώστε να καταστή δυνατή καί πάλιν νέα ακμή πνευματική, 
ηθική καί κοινωνική τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας». Ή ηθική, 
πνευματική καί κοινωνική ακτινοβολία τής ήμετέρας όντως Καθολικής ’Εκ
κλησίας, ήτις έχει πάντοτε οικουμενικήν αποστολήν, εφ’ όσον διετή ρήσε καί 
μάλιστα διά τών Τριών ‘Ιεραρχών τήν γνησίαν ορχέγονον πίστιν περί τοΰ 
Θεανθρώπου καί Σωτήρος Χριστού καί τό φιλελεύθερον οικουμενικόν πνεύμα 
τής Καθολικής ’Εκκλησίας, θά είναι πολύτιμος εις τον νέον Ελληνισμόν 
καί εις τήν Χριστιανικήν Οικουμένην.*

28 ’Ιανουάριου 1955

Ελλάς Παπικόν Κράτος καί Κονκορδάτα. « Εκκλησία» 1947. Ή εΰρυτέρα επί τοΰ 
θέματος μελέτη μου ζητηθεϊσα υπό τοΰ Π]ρχου ’Αλεξάνδρειάς εδημοσιεΰθη μερικώς 
εν τφ «Έκκλ. Φάρφ» (1948), δστις διέκοψε τήν εκδοσίν του.

1. Έχομεν ύπ’ δψει τήν είκονολατρείαν, ή όποια προύκάλει τάς ακρότητας 
τής Είκονομαχίας. Πρβλ. Βασ. Στεφανίδου : Έκκλ. "Ιστορία. Ή μελέτη τής Ελληνι
κής θρησκευτικής Λαογραφίας είναι λίαν χρήσιμος διά τήν διάγνωσιν τοΰ βαθμοΰ 
τής καθαρότητας τής πίστεως. Πρβλ. τό υπό έκιύπωσιν εργον : Γερ. I. Κονιδάρη : 
Έκκλ. "Ιστορία τής Ελλάδος τόμος Α' (έν φ ή εισαγωγή). Διά τήν μελέτην τής Ελ
ληνικής θρησκ. Λαογραφίας ίδέ τήν αυτόθι βιβλιογραφίαν ώς καί St. Kyriakides : 
Neugriechische Volkskunde, Volksdichtung, Volksglaube, Volkskunst. Thes
saloniki 1936.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

Εις σελ. 17-8. Κ. Holl : Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verhältnis 
zu dem der Urgemeinde (Sitzungsberichte d. Berl. Akad. 1921, σ. 920- 
947). G. 44-67*

Είς σελ. 21-22. A. Festugière et P. Fabre: De monde grécoromaine au temps
de notre - Seigneur. 1935 (τόμ. 2).

Είς σελ. 34 - 5. K. Holl : Die Vorstellung vom Märtyrer und die Märtyrer
akte in ihrer geschichtlichen Entwicklung (Neue Jahrbücher f. d. klass. 
Altertum. XXXIII 1914. σ. 521-557). G. 68-102.
καί '/. Κοτσώνη : Τό ενθουσιαστικόν στοιχεϊον είς τήν ’Εκκλησίαν τών μαρ
τύρων. Έν "Αθήνα ις 1952.

Είς σελ. 40. J. Schneider: Eschatologie und Mystik im N. Testament (Zeit, 
f. Theol. und Kirche, 13 (1932) σ. Ill εξ.).

Είς σελ. 63. Δ. Πάλα: Ή θάλασσα τών Εκκλησιών (συμβολή είς τήν 'Ιστορίαν
τοΰ χρισιιανικοΰ βωμού καί τήν μορφολογίαν τής Λειτουργίας) 1952 (εκδ. lust. 
Franc. d’Athènes).

Είς σελ. 63. G. Theocharides : Beiträge zur Geschichte des byz. Profanthea
ters im IV und V. Jahrhundert auf Grund der Predigten des loh. Cryso- 
stomos (Diss). Thessaloniki 1930.

Είς σελ. 66 σημ. 1. Κ. Μπόνη : 'Αμφιλοχίας ό Ίκονίου καί Μέγας Βασίλειος (τα 
περί τής σχέσεως λογικού καί άποκαλύψεως ή πίστεως καί γνώσεως).

Είς σελ. 70-1. Κ. Holl : Zur Auslegung des 2. Artikels des sog. aposto
lischen Glaubensbekenntnisses (Sitzungsberichte der Berl. Akad. 1919, 
σ. 2 11). G. 115- 128.

Είς σελ. 82-3. Ί. Χρυσοστόμου : Περί άκαταλήπτου τοΰ Θεοΰ. Είσαγ. - κείμ. - μεταφρ.- 
σχόλια υπό Π. Χρήστου 1953.

Είς σελ. 87. Κ. Holl : Ueber das Griechische Mönchtum (Preussische Jahrbü
cher XCIV 3, 1898 S. 407-429). G. 270-282.

Είς σελ. 87. Κ. Μπόνη : Αί τρεις «κανονικοί έπιστολαί» τοΰ Μ. Βασιλείου προς 
τον 'Αμφιλοχίαν, Ίκονίου. εν Byz. Zeit. 44, 1951, σ. 62 εξ.

Είς σελ. 89. I. Moffatt : The first five Centuries of the Church. N. York. 1938.

Ό τίτλος τής εργασίας τοΰ καθηγητοΰ Άρχιμ. Πολάκη, ό έν τή σημειιόσει 2 τής 
σελίδος 12 άναφερόμενος είναι: Ή ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τους Πατέρας 
τής Εκκλησίας. 1955.

* ’Αριθμός σελίδων άνατυπώσεως έν Κ. Holl : (G)esammelte Aufsätze II
Der Osten.

Σημείωσις. Ό παρών λόγος δεν έξεφωνήθη ώς δημοσιεύεται έν τφ πα-
ρόντι τενχετ μόνον τμήματα αύτοΰ έξεφωνήθησαν ώς έχουν, ιδίως από τό Β'
μέρος, τά δέ άλλα έν βραχείφ περιλήψει.

Άνετυπώθη δαπάναις τοΰ συγγραφέως 1



παρόντι. (Λόγος εναρκτήριος εις τό μάθημα τής Εκκλησιαστικής "Ιστορίας). 
Έν 'Αθήνα ις 1910.

24. "Ιστορικόν σημείωμα περί των επαρχιών Παλαιάς καί Νέας ’Ηπείρου εν τή Πο
λιτική καί ’Εκκλησιαστική Γεωγραφίςι. «Γρηγόριος Παλαμάς» ’Οκτώβριος - 
Νοέμβριος 1941, σελ. 172-78.

25. Έν τή Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια πολλά άρθρα καί ιδίως :
Άβασγοί, Άβησσυνιακή ’Εκκλησία ("Ιστορία τόμ. Α' σελ. 80-46). Άβρασάξ, 
’Άγαβος, ’Αγαπητός Α., Άγ. Έδρα, Ήρακλείας Θράκης, Θυβών καί Λεβα- 
δείας μητρόπολις.

26. Τά κατά την άκύρωσιν τής εκλογής τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Φωτίου Περόγλου ως
Πατριάρχου "Ιεροσολύμων. ’Αθήνα ι, 1942.

27. Τό αύτοκέφαλον τής ’Εκκλησίας Κύπρου από των αρχών τοΰ 8ου μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ 10ου αίώνος καί τό Οικουμενικόν Πατριαχεΐον, Πρακτικά ’Ακαδημίας 
’Αθηνών 15 - 6 - 1943.

28. "Η θέσις τής ’Αρχιεπισκοπής Βουλγαρίας έναντι τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως επί Τσιμισκή, Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 9-12-1943.

29. Τά θεμέλια τής πνευματικής μας ενότητας καί ή Χριστιανική Θεσσαλονίκη, εν
«Γρηγορίφ Παλαμα» Θεσσαλονίκης, 1943 σελ. 40-45, 70-79.

30. "Η άντίθεσις ‘Ελληνισμού - Ρώμης καί ή διατήρησις τοΰ πολιτισμού, «Γρηγόριος
Παλαμάς» ’Ιανουάριος-’Απρίλιος 1946.

31. Περί τό πρόβλημα τής θεμελιώσεως τής Χριστιανικής Παιδαγωγικής, έν τή
Καθολική Όρθοδόξφ καί τή Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία, «Γρηγ. Παλαμάς» 
Ν)βριος-Δ)βριος 1946.

32. Διατί Καθολική ’Ορθόδοξος καί διατί Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία, έν «Γρηγ.
Παλαμά» Θεσ)νίκης 1947-1948. ’Ανεδημοσιεύθη ώς παράρτημα τοΰ τεύχους τοΰ 
έπιγραφομένου « Προσχέδιο ν Εισαγωγής εις τήν Γεν. ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν» 
(λιθογράφον έκ σελ. 175), εκδοσις τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης 1947.

33. "Ελλάς-Παπικόν Κράτος καί Κονκορδάτα, Περιοδικόν «’Εκκλησία» 15-7-1947.
Εύρυτέρα μελέτη ήρξατο δημοσ. εις «Έκκλ. Φάρον» τοΰ 1948.

34. Ή "Ελληνική ’Εκκλησία, ώς πολιτιστική δύναμις έν τή "Ιστορίρ τής Χερσονήσου
τοΰ Αίμου. ’Αθήνα ι 1948, σελ. 210.

35. ‘Ο ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης "Ελλάδος Χρυσόστομος, «’Εκκλησία» 
Νοέμβριος 1948 καί «Καθημερινή» 22 ’Οκτωβρίου 1938.

36. "Ο ’Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Α. Παπαδοπούλας ώς διευθυντής καί άναδιορ-
γανωτής τής Ριζαρείου Σχολής (1911-1923) «Έπετηρίς Ένώσεως τών ’Αποφοί
των τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής» (1949 σελ. 84-110).

37. Ή θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας έν τή Κοινωνία τών Εκκλη
σιών (τοΰ Amsterdam). Τεύχος Α'. Άθήναι 1949, άνάτυπονέκ τής «Θεολογίας».

38. Ή 1900η επέτειος τοΰ Οικουμενικού Χριστιανισμού καί τής Εκκλησίας "Ιεροσο
λύμων καί ό Μακεδονικός "Ελληνισμός, έν «Γρηγορίφ Παλαμά» Θεσ)νίκης Ίούλ.- 
Αΰγ. 1949.

39. Ή Καθολική ’Ορθοδοξία τοΰ "Ελληνισμού καί ή αρσις τοΰ Βουλγαρικού Σχί
σματος, Θεσσαλονίκη 1950.
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