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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ AI

Περί το πρόβλημα τής θέσεως των Εκκλησιών τής 
’Ανατολής εν τή εκκλησιαστική πολιτική τής ’Ορθο
δοξίας, εξ αφορμής τής μελέτης.

Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ή εν Μαλαμπάρ των 'Ινδιών Συριανή ‘Εκκλησία. 
Ά νάτυπον έκτης ι’Ορθοδοξίας», τεύχος β' 19S3. Κωνσταντινούπολης I’d 5 3 (το 
τεύχος εκνκλ.οφορήθη τφ 1955) σελ. 92.

( ΑΝΑΤΥΓίΟΝ ΕΚ ΤΗΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΟΜΟΣ ΚΖ' ΤΕΥΧΟΣ Δ' 1956 )



Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ή êv Μαλαμπάρ τών ’Ινδιών Συριανή ’Εκκλησία.
Άνάτυπον εκ τής «’Ορθοδοξίας», τεύχος β’ 1953. Κωνσταντίνονπολις 1954 (το

' τεύχος εκυκλοφορήθη τώ 1955) σελι 92.

Ό λόγιος μητροπολίτης Σάρδεων, συνεχίζων επιτυχώς την παράδοσιν 
τοΰ αειμνήστου προκατόχου του Γερμανού, παρέχει ήμίν νέον δείγμα τής 
φιλοπονίας καί ίκανότητος αύτοΰ να διαπραγματεύεται θέματα αναγόμενα 
εις το ιστορικόν παρελθόν τής ’Ανατολής.

Τό ενδιαφέρον διά την εξέτασιν τού εν τή επιγραφή θέματος είναι σή
μερον εύλογον, δεδομένου δντος, δα εν ’Ανατολή Έκκλησίαι, αϊτινες προ
ήλθαν εκ τών θλιβερών γεγονότων τοΰ ε' αιώνας, δτε ή άντίδρασις κατά τοΰ 
Βυζαντίου εστεγάσθη εις τόν Νεστοριανισμόν καί προ πάντων τον Μονο
φυσιτισμόν, παρουσιάζονται νΰν μιετέχουσαι τής Οικουμενικής κινήσεως, 
εν ή άναζητοΰσιν επαφήν προς τάς αλλας ’Εκκλησίας καί ιδία προς την άρ- 
χαίαν Καθολικήν ’Εκκλησίαν, αφ’ ής άπεσπάσθησαν.

Όρθώς δ Σεβασμιώτατος παρατηρεί, δτι δ προσφάτως (1951) γενόμε- 
νος εορτασμός τής 1500 άμφιετηρίδος από τής συγκλήσεως τής Δ' Οικου
μενικής Συνόδου (451 εν Χαλκηδόνι), τής μεγίστης τών Συνόδων τής αδι
αιρέτου ’Αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας, «έδωκε τήν ευκαιρίαν εις τήν 
χριστιανικήν σκέψιν δχι μόνον ν’ αναπόληση καί να εκτίμηση τήν τεραστίαν 
σημασίαν καί εκτασιν τοΰ έργου τής 'Αγίας εκείνης Συνόδου (σημ. γρ. από 
Ρωμαιοκαθολικής πλευράς εξεδόθη τό συλλογικόν έργον : Das Konzil von 
Chalkedon, Geschi. und Gegenwart in Auftrag der Theol. Fakultät 
S. I. Sanct. Georgen τόμοι 3. Würtzburg) εν τή πορεία τών ’Εκκλησιών, 
αλλά καί να στραφή μέ βαθεΐαν αδελφικήν αγάπην προς τάς ’Εκκλησίας 
εκείνας, δσαι, ενεκα ανθρώπινης αδυναμίας καί πλάνης, αλλά καί εξ ιστορι
κών καί εθνολογικών λόγων, άπεσπάσθησαν» από τοΰ κορμοΰ τής Μιας 
‘Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής ’Εκκλησίας ή εύρέθησαν άκουσίως εντός 
τών αιρέσεων χωρίς να τάς οικειωθοΰν απολύτως.

Ό σ· διαπισπονων δτι τό ενδιαφέρον περί τάς ’Εκκλησίας ταύτας, καί δή 
διά τήν άνασύνδεσιν προς τήν ’Ορθοδοξίαν, δεν άπεσβέσθη παρατηρεί όρ
θώς, δτι «εις τήν πρώτην σειράν τοΰ διαχριστιανικοΰ ενδιαφέροντος καί τής 
δποίας όμως ή ζωή καί ή ‘Ιστορία τυγχάνει, δυστυχώς, παρ’ ήμίν σχεδόν 
άγνωστος, είναι καί ή εν Malabar τών ’Ινδιών Συριανή ’Εκκλησία ή ’Εκ
κλησία τών Χριστιανών τοΰ Θωμά». Πράγματι δε όλίγιστα καί ασαφή γρά
φονται εις τά μεγάλα έργα τής Γεν. ’Εκκλησιαστικής ‘Ιστορίας (Kirsch : 
Kirchengeschichte, τόμ. IV2, 1938 σ. 469. Heussi : Kompendium der 
Kirchengeschichte10, 1949 σ. 512), καίτοι εν Ευρώπη καί ευτυχώς καί 
παρ’ ήμίν * ε’ιδικαί πραγματεΐαι ήρξαντο εκδιδόμεναι περί τών ’Εκκλησιών

* Είναι λίαν εύπρόσδεκτος καί ή μικρότερα μελέτη (σελ. 62, σχήμα 16ον) τοΰ 
Άρχιμ. κ. Παντελεήμονος Καρανικόλα, υπό τόν τίτλον : Οι Χριστιανοί τοΰ Μαλαμπάρ 
(Άνάτυπον εκ τής «Εκκλησίας», έτος Λ' 1952). Ή βιβλιογραφία τοΰ Σεβασμιωτά-



τής ’Ανατολής. "Οθεν είναι λίαν εύπρόσδεκτος δ'χι μόνον ή παρούσα πραγμα
τεία, αλλά καί ή πιθανολογούμενη σκέψις ότι θέλει συνεχίσει την μελέτην, 
παρέχων συγχρόνους πληροφορίας περί των λοιπών ’Ανατολικών Εκκλησιών, 
αΐτινες άπομακρυνθεΐσαι από τής ήμετέρας Καθολικής Ορθοδοξου Εκκλη
σίας άπετέλεσαν ευκολον εν πολλοΐς λείαν τής Ρωμαιοκαθολικής και τών 
Προτεσταντικών Εκκλησιών καί τών ποικιλώνυμων παραφυάδων των.

Τό έργον του Σεβασμιωτάτου περιλαμβάνει 9 παραγράφους, εν αις εξε
τάζονται τα εξής ενδιαφέροντα ιστορικά κ. ά. ζητήματα :

1. Ή χώρα τοΰ Μαλαμπάρ- 2. Ό Χριστιανισμός εν Malabar’ 3. Ή 
από τοΰ 450 μέχρι τής Πορτογάλλικής κατοχής περίοδος- 4. Ή εν Diamber 
Σύνοδος*. 5. Τό κίνημα τοΰ κεκλιμένου σταυροΰ- 6. Οι Ίακωβιται εν Μα
λαμπάρ- 7. Τό Μαρτομικόν Σχίσμα- 8. Τά μετά τό Μαρτομικόν Σχίσμα. 
9. Δόγμα καί λατρεία παρά τή εν Μαλαμπάρ ’Εκκλησία.

Ή χώρα τοΰ Malabar αποτελεί τμήμα τής Δυτικής παραλίας τών ’Ιν
διών, κείμενον μεταξύ τής Βομβάης καί τοΰ ’Ακρωτηρίου Κομορέν, «συμ
πίπτει δε προς τό άρχαΐον βασίλειον τής Χόρας».

Οι χριστιανοί τής περιοχής κατά την επίσημον άπογραφήν τοΰ 1941 
τής πολιτείας Travancote, εκτεινομένης μεταξύ τής πολιτείας Cochin καί 
Comorin, καί έχούσης εμβαδόν 17.411 τετρ. καί πληθυσμόν 6.079.901, 
άιήρχοντο εις 1.963.808 (Ίακωβιται 405 χιλ., Ρωμαιοσΰροι 560 χιλ., Λα
τίνοι 453, Μαρτομΐται 171 χιλ., ’Αγγλικανοί 88 χιλ., Στρατός Σωτηρίας 
49 χιλ., Ήνωμ.Έκκλ. Νοτίου ’Ινδίας 113 χιλ., ύπόλοιπ. 120χιλ.)- οι δέ εν 
τή βορειότερα ΙΙολιτεία τοΰ Cochin, τή εχοΰση εμβαδόν 3.523 τετρ. καί σΰνο- 
λον πληθυσμοΰ 1.422.000, άνήρχοντο εις 409.602, (Ίακωβιται 32 χιλ., Ρω- 
μαιοσΰροι 228 χιλ., Λατίνοι 121 χιλ., Μαρτομΐται 121 χιλ., Χαλδαΐοι 8 χιλ., 
λοιπ. 6 χιλ., εις οΰς δέον να προστεθώσιν μή Ινδοί ή Άγγλοϊνδοί 9 χιλ.).

Οι χριστιανοί τών είρημένων πολιτειών** ονομαζόμενοι καί Σύρο - Μα- 
λαμπαρΐται ή Χριστιανοί τοΰ Αγίου Θωμά, διακρίνονται τών καθαρών Σΰ-

του συμπληροΰται ένταΰθα δι* έργων ών εν μέν τοΰ 1929 τά δέ λοιπά 8 είναι 
τών ετών 1950 - 1959. Προσΰετέον νΰν καί τό περί Ιίοπτών ενδιαφέρον έργον τοΰ 
Σεβ. πρ. Νευροκοπίου κ. Γεωργίου.

Συγκρίνων τις τάς δυο εργασίας, καίτοι ή τοΰ Σεβ. Σάρδεων είναι πολύ έκτε- 
νεστέρα καί πληρέστερα, δύναται νά εϊπη, δτι συμπληροΰσιν άλλήλας.

Εις τήν βιβλιογραφίαν προσθετέον τό έργον, τό αληθώς κλασσικόν, τοΰ Ad. ν, 
Harnack : Mission und Ausbreitung des Christentums in der drei ersten Jahr
hunderten, Leipzig 1994* σ. 698.

* Τοΰ 1599. Ή Σύνοδος αΰτη υπό τήν αιγίδα τών Ρωμαιοκαθολικών έθεσε 
υπό βίαν τήν Εκκλησίαν του Malabar.

** Ο όλος χριστιανικός πληθυσμός τών ’Ινδιών, κατά τον εις ’Ινδίας μεταβάντα 
Πανοσ. Άρχιμ. κ. Καρανικόλαν, ανέρχεται εις 4.500.000, αποτελεί δέ 2 °/0 επί τοΰ 
πΐηθυσμοΰ τών χωρών.



ρων, των κατοικούντων την Συρίαν και Μεσοποταμίαν, καί από τούς Σύρο· 
μαρωνίτας τού Λιβάνου.

Διά την διαίρεσαν των χριστιανών τής περιοχής τού Πατριαρχείου ’Αν
τιόχειας ϊδέ Χρυσ. Παπαδοποΰλου : 'Ιστορία τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας, εν 
’Αλεξάνδρειά, 1951.

Εις την βραχυτάτην ταΰτην βιβλιοκρισίαν δεν δΰνανται ει μη να γίνουν 
δλίγισται κριτικά! παρατηρήσεις.

'Ως προς την διάδοσιν του Χριστιανισμού εν Ίνδίαις υπό τού ’Απο
στόλου Θωμά ήδη ό Harnack (Mission... σελ. 698) εσημείωσεν, ότι δεν 
εξετάζει την περί Άνδρέου παράδοσιν ως άναγομενην εις τούς μετά τον Μ. 
Κωνσταντίνον χρόνους, ενφ τουναντίον ερευνών τάς Πράξεις τού Θωμά, αί 
δποϊαι άνευρέθησαν κατά τον ιστ' αιώνα, αφού επέστησε την προσοχήν 
τών ερευνητών ό Marco Polo, παρατηρεί δτι δεν δύναται να άποδειχθή, ότι 
φθάνουν εις τόν γ' αιώνα. «’Αλλά, προσθέτει, ορθώς, χαρακτηριστικώς, αί 
συναξαρικαί διηγήσεις περί Θωμά δεΐται νέας ερεΰνης».

Ή νέα αυτή έρευνα δεν δύναται να λεχθή δτι εγένετο εις την πρέπου- 
σαν κλίμακα, τούτο δ’ ισχύει δι* δλα τα ψευδεπίγραφα, ικανά τών οποίων 
έχουσιν ιστορικόν πυρήνα, περιβεβλημένον υπό πολλών φανταστικών καί 
παιδαριωδών, ενίοτε, διηγήσεων. Αί σχετικά! εργασίαι μνημονεύονται παρά 
τφ Albaner (Patrologie2, 1950 σελ. 56-57), δστις όμως καίτοι σημειώνει, δτι 
εκ τών έξευρεθέντων νομισμάτων βεβαιοΰται ή αλήθεια περί ύπάρξεως τού εν 
ταις «Πράξεσι Θωμά» μνημονευόμενου βασιλέως υπό τό όνομα Γκουαντα- 
φάρ (δ Ιίαρανικόλας ένθ’ άνωτ. σημειώνει ύπάρχουσαν σύμπτωσιν τής χρο- 
νολίας, εις τό έτος 52, ήτις προκύπτει καί έκ τών επιγραφών), εν τούτοις κα
ταλήγει εις την παρατήρησιν, δτι «ή όλονέν άναλαμβανομένη προσπάθεια 
ν’ άποδειχθή ή ίστορικότης τής ’Ινδικής ιεραποστολικής δράσεως τού ’Απο
στόλου (Χριστιανοί τού Θωμά εις τάς άκτάς τού Malabar) δεν δύναται να 
θεωρηθή ως επιτυχής. Ή έρευνα τών αγιολογικών κειμένων επί τφ σκοπφ 
να εύρεθή εάν ύπάρχη ιστορικός πυρήν, περιβεβλημένος υπό μυθωδών διη
γήσεων, θά στηριχθή άφ’ ενός μέν εις την σύμπτωσιν ιστορικών ειδήσεων 
καί αρχαιολογικών ή άλλων φιλολογικοίστορικών δεδομένων άφ’ ετέρου δε 
εις την διόρασιν τών ιστορικών, οϊτινες έχουσιν εθισθή εις τοιούτου είδους 
εργασίας.

Καί καθ’ δλας τάς πιθανότητας, αί περί τού Θωμά διηγήσεις έχουσιν 
ιστορικόν πυρήνα (Σάρδεων σ. 7-9). Κατά ταύτα θεωρούμεν πιθανωτάτην 
την ιστορικότητα τής μεταβάσεως τού ’Ait. Θωμά εις ’Ινδίας (Βόρ. καί 
Νότ.), ών ή ονομασία πολλάς παρέχει δυσχερείας εις τούς ερμηνευτάς, ένεκα 
τής διαφόρου χρησιμοποιήσεως τού όρου τούτου (Β. Στεφανίδου, Έκκλ. 
'Ιστορία, σ. 251 καί Καρανικόλα σ. 13/7).

Περί τών ίεραρχικών δεσμών τών Εκκλησιών τούτων προς την εν Περ-



σίφ ’Εκκλησίαν, ήτοι των σχέσεων εξαρτήσεως, ούδείς δύναται νά γίνη λό
γος, άφοϋ μάλιστα ή Εκκλησία τής Περσίαςδέν ώργανώθη ισχυρώς προ τοΰ 
410 μ. X. Επειδή δε μετά ταΰτα ό Νεστοριανισμός είσήλθεν εις την Περ
σίαν καί την Μεσοποταμίαν (496-503), ώς δρθώς αναφέρει ô Σεβασμιώ- 
τατος, διά τούτο οι εν Ίνδίαις Χριστιανοί ύπέστησαν την έπίδρασίν των 
(σελ. 28 - 29). Το δρόμον τής ’Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας προς Άνα- 
τολάς άνέκοψαν ακριβώς οι Νεστοριανοί καί Μονοφυσΐται, ειτα δέ ήλθεν 
ή Μωαμεθανισμός νά σχηματίση τείχος άδιαπέραστον, δι* δ καί είναι θαύμα 
οτι διετηρήθησαν τα υπολείμματα ταύτα των Χριστ. Έκπλησιών. Την πρό
οδον τού Χριστιανισμού άνέστειλεν περαιτέρω ή διαίρεσις αυτού, ή οποία 
προκαλεΐ καί σήμερον την αυστηρόν έπίκρισιν των νέων χριστιανών τής 
’Ανατολής, οι όποιοι δρθώς παρατηροΰσιν εις τους εκπροσώπους τής Οι
κουμενικής κινήσεως, οτι οι Χριστιανοί διά τών διαφόρων καί άλληλομι
σού μένων, ενίοτε, Εκκλησιών των διαιρούσι τον λαόν, δ όποιος ήτο ηνωμέ
νος πρότερον εν τή είδωλολατρεία !

Ή εφεξής διήγησις τής Ιστορίας τών ’Εκκλησιών τού Malabar περι
έχει λίαν δρθάς παρατηρήσεις τού συγγραφέως (σελ. 33 εξ.) : περί τής άπο- 
μονώσεως κατά την εποχήν τών Πορτογάλλων (1500 π.) τών εν Ίνδίαις 
χριστιανών, διά τής αποκοπής τής εξαρτήσεως των από τού Νεστοριανού 
’Αρχιεπισκόπου Σελεύκειας - Κτηφισώντος καί τής ενσρξεως τής αποκλειστι
κής ενεργείας τών Ρωμαιοκαθολικών ιεραποστόλων, «οι όποιοι αντί νά 
στραφούν εξ ολοκλήρου εις την εκχριστιάνισιν τού μη χριστιανικού πληθυ
σμού τής χώρας, εσκανδαλίζοντο μάλλον εκ τών, ας εν τφ μεταξύ διεπίστω- 
σαν, πεπλανημένων δοξασιών τών Χριστιανών καί εθεώρουν ύποχρέωσιν 
αυτών δπως προσελκΰσουν ή καί αναγκάσουν τούτους νά προσέλθουν εις 
τούς κόλπους τής Δυτικής ’Εκκλησίας». Ούτω ήρξατο ή διαίρεσις τών έκεΐσε 
χριστιανών, ενταθείσα υπό τών δολοπλόκων ιεροεξεταστών καί τών ’Ιησουι
τών (σ. 36) καί ύπ’ άλλων προπαγανδών καί δη καί έκ προσωπικών αιτίων, 
ά'τινα ώδήγησαν τούς χριστιανούς τού Malabar εις σχίσματα (38 εξ.) κατά 
τούς επομένους αιώνας.

Παρά ταΰτα δρθώς εξαίρεται τό άλλο έ'ργον τών δυτικών ιεραποστόλων 
τών δρασάντων μεταξύ τών ιθαγενών (σ. 34 εξ.), καθ’ δν χρόνον οι ήγέται 
τών ιθαγενών Χριστιανών συνεδέθησαν μερικώς προς τον Νεστοριανόν Πα
τριάρχην Βαβυλώνας. Άλλ’ ή Παπική κυριαρχία επί τής εν Malabar Συρια- 
κής την γλώσσαν, αλλά νεστοριανιζούσης, Εκκλησίας (σελ. 55 εξ.) έπεβλήθη 
διά τής Συνόδου τού Diamber (σ. 50-55), ακριβώς όπως συνέβη καί εις τάς 
Εκκλησίας τής ’Ανατολικής Ευρώπης, τ έ. διά τής κρατικής ύποστηρίξεως 
κτί μεθόδων, ας δικαίως επέκρινον οι ιστορικοί (σ. 55) καί προύκάλεσε την 
κίνησιν τού λεγομένου «κεκλιμένου Σταυρού», τ·έ. την επανάστασιν κατά 
τών ’Ιησουιτών καί τής Ρώμης.



Την επιρροήν τής Ρώμης διεδέχθη, μετά την απομάκρυνση' των Πορ- 
τογάλλων, ή επιρροή τών Ίακωβιτών, ήτοι τοΰ μονοφυσιτικοί Πατριαρχείου 
“Αντιόχειας, άλλ’ ή τάσις προς ανεξαρτησίαν παρέμεινε παρ' αυτοΐς ισχυρά 
(σ. 72-3). Τοιουτοτρόπως εσχηματίσθησαν δυο Έκκλησίαι καί μετ' ολίγον 
καί τρίτη σχισματική, καθ’ δν χρόνον ήρξαντο δρώσαι προτεσταντικαί προ- 
παγάνδαι καί ή Άγγλ'κανική (δτε αί Ίνδίαι εΰρέθησαν υπό. ’Αγγλικήν επι
κυριαρχίαν), ή οποία βοηθήσασα τήν εν Malabar 'Εκκλησίαν ν’ απαλλαγή 
από των νεστοριανικών καί ρωμαιοκαθολικών επιδράσεων, είσήγαγεν προτε- 
σταντικάς ροπάς, αίτινες, συντελουσών καί τών προσωπικών επιδιώξεων, 
ώδήγηραν εις το Μαρτομικόν (εκ του Μάρ. Θωμά ’Αθανασίου) Σχίσμα, δπερ 
«εχει άναμβισβητήτως προσανατολισθή κατά τό πλεΐστον πρός τον Προτε
σταντισμόν εν τε τή δογματική διδασκαλία, τή θεολογική σκέψει καί τή 
καθόλου αυτής οργανώσει καί ζωή». Αυτή εύρίσκεται «εις μυστηριακήν κοι' 
νωνίαν (intercommunio) μετά τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας καί τής ανε
ξαρτήτου εν Jholyar επισκοπής» (πιστοί 175 χιλ., 3 επισκοπαί, 226 ενορίαι 
καί 1 σεμινάριον). Οι Ίακωβιται άπετέλεσαν περιοχήν 7 επισκοπών υπαγό
μενων εις τον Ίακωβίτην Πατριάρχην ’Αντιόχειας, άλλα καί ή ’Εκκλησία 
αυτή διηρέθη.

Ό σεβασμιώτατος συγγραφείς διαπραγματεύεται επιτυχώς τα κατά τάς 
περιπέτειας τής άτυχους ταυτης ’Εκκλησίας, ή οποία, ευρεθεισα υπό ξένα 
πολιτικά καθεστώτα καί ήγέτας, οιττνες δεν ήσαν πάντοτε θεολογικώς καί 
ηθικώς εις τό ύψος των, άπεχωρίσθη εις μικρός ’Εκκλησίας, αϊτινες εγένοντο 
λεία τών προπαγανδών καί τών προσωπικών φιλοδοξιών.

Ή ιστορία αυτή είναι λίαν διδακτική, διότι παρέχει νέας άποδείξεις 
περί ενός θεμελιώδους φαινομένου εις τήν ιστορίαν τοΰ ’Ανατολικού Χρι
στιανισμοί, τοΰ εξής : Αί περιοχαί τής Συρίας καί τής Αίγυπτου, όπου δ 
Ελληνισμός παρέμεινε κυρίως αστικός καί δεν κατέλαβε τήν ύπαιθρον, 
παρουσίασαν ενωρίς άντίδρασιν κατά τοΰ Βυζαντίου καί ή άντίδρασις αυτή 
εστεγάσθη εις τήν αιρεσιν. Τρία υπήρξαν τα σπουδαία επακόλουθα τής ενι- 
σχΰσεως τής άποξενώσεως ταυτης τών ιθαγενών πληθυσμών από τό Βυζάν
τιον—εντός βεβαίως τής άδυναμίας ενότητος τής ’Ανατολικής Ριομαϊκής 
Αυτοκρατορίας : Πρώ τον ή προσπάθεια τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων 
να συμβιβάσωσι τήν άναγκαίαν διά τό κράτος ενότητα ως καί τήν άκεραιό- 
τητα τής αυτοκρατορίας πρός τήν δυσχερέστατα δυναμένην νά συμβιβασθή 
πρός ταΰτην ενότητα εν τή ’Ορθοδοξία τοΰ δόγματος τής Καθολικής Εκ
κλησίας. Αί συμβιβαστικοί προσπάθειαι τής Αυτοκρατορίας, αί εκδηλωθεϊσαι 
τόσον εμφανώς άπό τοΰ Ζήνωνος μέχρι τοΰ Κωνσταντίνου Δ' τοΰ Πωγω- 
νάτου (482 - 6Ô0), κατέληξαν εις διπλήν ήτταν τής αυτοκρατορικής πολιτικής : 
πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν, παρά τήν ενίσχυσην πατριαρχών τινων κατα- 
νοούντων, ενίοτε εκ λόγων τοπικών (π. χ. τοΰ Συρου Σέργιου), τήν άγωνι"



ώδη προσπάθειαν διαφυλάξεως τής ακεραιότητας και ενότητας τής αυτοκρα
τορίας διά τής αποτελεσματικής άμύνης των ακραίων νευραλγικών και πολύ, 
τίμων διά το κράτος ανατολικών περιοχών τής Συρίας · Παλαιστίνης καί τής 
Αίγυπτου.

Ή ενίσχυσις τής ενότητας διά τής πίστεως άπετέλει πολιτικήν παρα- 
γνωρίζουσαν το γεγονός, ότι εν τοίς ζητήμασι τής πίστεως ή εν τή Όρθο- 
δοξίρ ένότης τής Καθολικής Εκκλησίας άπετέλει την βάσιν ΰπάρ'ξεως αυτής.

1 αποτελέσματα τής συμβιβαστικής πολιτικής, τής εις βάρος τής εν τή 
Ορθοδοξία ενότητας τής Καθολικής Εκκλησίας εκδηλουμένης, υπήρξαν εν

τελώς προσωρινά, διότι τελικώς οι αιρετικοί ιθαγενείς ήνοιξαν τάς πύλας 
τών χωρών των εις τους Αραβας καί κατ’ ακολουθίαν αί επαρχίαι άπωλέ- 
σθησαν δια την αυτοκρατορίαν (636-42 μ. X.). Μετ ολίγα έτη το Βυζαντινόν 
κράτος ηναγκασθη ν άποδεχθή εις την ΣΤ' Οικουμενικήν Σύνοδον (680 
μ. X.) την διδασκαλίαν τής Καθολικής Εκκλησίας, ή οποία άπετέλει την 
λογικήν συνεχείαν τών δογματικών αποφάσεων τών Οίκουμ. Συνόδων Α'
Β και I . Τοΰτο ουδεν άλλο εσήμαινεν ή ήτταν τής εκκλησιαστικής πολιτι
κής και θρίαμβον τής Αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας.

Γο δεύτερον επακόλουθου ήτο ότι ή ορμή τοΰ Οικουμενικοί Χρι
στιανισμού προς περαιτέρω διάδοσιν εις τήν "Απω ’Ανατολήν, ή οποία 
είχεν η δη υποστή πρωτην σπουδαίαν κάμψιν κατά τούς προηγου μένους αι
ώνας, εκ τού I νωστικισμού, Μαρκιωνιτισμοΰ καί Μανιχαϊσμού καί ’Αρεια
νισμού, δι’ ών περιεπλάκη εις εσωτερικούς αγώνας ή Καθολική ’Εκκλησία, 
ύπεστη νέαν μεγίστην τοιαΰτην, συμπληρωθεισαν ειτα διά τής άποφράξεως, 
υπό τού Ισλάμ, τών οδών, δι’ ών θά έδει άναγκαίως να διέλθη ϊνα πραγμα
τοποίηση την παγκόσμιον προς άνατολάς ’Ιεραποστολήν. Ούτω περιωρίσθη 
εις την Δΰσιν, όπου αί οδοί παρέμειναν πάντοτε άνοικταί, χάρις εις τήν πο
λιτιστικήν οικουμενικήν ελληνορωμαϊκήν ενότητα.

Αναμφιβόλως ό Χριστιανισμός ως ή πνευματικωτάτη οικουμενική 
θρησκεία θά συνήντα άπείρως περισσοτέρας δυσχερείας διά νά καταστή 
κτήμα τών πολιτιστικών εις κατωτέραν βαθμίδα ευρισκομένων ’Ανατολικών 
λαών.

Τό τρίτον επακόλουθου τών μεγάλων τούτων μεταβολών ήτο ότι 
Καθολικαι τινες Εκκλησίαι, κείμεναι όπισθεν τοΰ παραπετάσματος, όπερ 
ανηγειραν αι αιρέσεις τοΰ Νεστοριανισμοΰ καί τοΰ Μονοφυσιτισμού εύρέ- 
θησαν σχεδόν ακουσίως εντός τής σφαίρας επιρροής τών ειρημένων αιρέσεων 
τής Συρίας και Αίγυπτου και ουχι τών μειοψηφιών τών ’Ορθοδόξων, οίτι- 
νες υπό την αραβικήν κατοχήν εΰρίσκοντο εις μειονεκτικωτέραν θέσιν ή οι 
αιρετικοί ιθαγενείς. Η Καθολική ’Εκκλησία καί ή Θεολογία της ούδεμίαν 
ηδυνανιο νά ασκώσιν επιρροήν μετά τήν ΣΤ' Οικουμενικήν Σύνοδον (680), 
ότε έληξε τό χριστολογικόν ζήτημα, όπερ σαφώς εθεσεν ό Άπολινάριος



(360 μ. X.). Έξέλιπον συνεπείμ τούτου παρ’ αύτοΐς ή ιδεολογική μόρφωσις 
καί ή ισχυρά ιδεολογική συνείδησις, ώς καί ή συνείδησις τής ενότητας, 
ή οποία φυσικώς άπέβη χαλαρά παρά πολλοΐς των Χριστιανών. Τα γεγο
νότα λοιπόν τά διαπιστοόμενα υπό τοΰ σεβ. Συγγραφέως Ιον) ότι απορρί
πτουν τήν Δ Οικουμενικήν Σύνοδον εκ παραδόσεως, άλλα καταδικαζουσι 
τον Ευτυχή καί 2ον) δτι ύπεστησαν τόσας κατατμήσεις καί εξ ΰπερισχυσα- 
σών προσωπικοτήτων καί εν τισι τής τοπικής παραδόσεως ου μην αλλα και 
προσωπικών διενέξεων, είναι ευεξήγητα. ’Εντεύθεν ίσως ερμηνεύεται τό γε
γονός δτι δύνανταί τινες σήμερον να δέχωνται το «Θεοτοκος» κ.λ.π., αλλά 
να μή δέχωνται τήν Δ' Οικουμενικήν !

’Εντεύθεν ερμηνεύεται ωσαύτως διατί δεν είναι συνειδητόν παρ αυ- 
τοΐς, δτι δ δεχόμενος τήν A' καί Β Οικουμενικήν Σύνοδον είναι υποχρεω
μένος εκ λόγων συνέπειας να δεχθή τήν Γ', Δ', Ε', ΣΤ καί Ζ' Οικουμενι
κήν Σύνοδον, αΐτινες καί διεσάφησαν κυρίως τό Χριστολογικόν δόγμα. Η 
αλήθεια τής βαρυσήμαντου ταύτη? διαπιστιόσεως προκύπτει εκ τού πολύ 
γνωστού γεγονότος, δτι ή ’Εκκλησία ημών έχει τό σύμβολον τής Β Οικου
μενικής Συνόδου, τό οποίον δεν παρέστη ανάγκη να άναθεωρήσωσι καί να 
συμπληρώσωσιν αΐ επόμεναι Οίκ. Σύνοδοι. Αί συμπληρώσεις τού συμβόλου 
τής πίστεως τών ’Εκκλησιών τού Malabar (σ. 90), φρονώ, δτι είναι διασα
φήσεις καί ούχί κακή μετάφρασις.

Κατ’ ουσίαν αί εΐρημέναι Έκκλησίαι εσταμάτησαν περίπου εις τούς 
χρόνους τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου, μή παρακολουθήσασαι τήν θεολογι- 
κήν άνάπτυξιν τήν συντελεσθεΐσαν εν τφ Χριστολογικφ δόγματι, διά τής 
αποδοχής τής πραγματικής ένότητος τού προσώπου τού Ί. Χριστού δια τής 
λύσεως τού προβλήματος τής σχέσεως τών δύο φύσεων («δύο φύσεις εις εν 
πρόσωπον») καί θελήσεων καί ενεργειών * κατά τάς έπομένας Συνόδους. 
Τούτο συνέβη διότι εκ λόγων εθνοφυλετικών καί πολιτικών άπομακρύνθη- 
σαν τού Βυζαντίου καί τής Καθολικής του ’Εκκλησίας. Διατηρούσιν όμως, 
ώς δρθώς παρατηρεί δ Σεβ., «εις τό περιεχόμενον τής πίστεως, εις τήν λα
τρείαν, εις τήν οργάνωσιν καί εις τήν καθόλου εξωτερικήν εμφάνισιν καί 
ζωήν πολύτιμα στοιχεία τής ’Αρχαίας Άποστολικής Εκκλησίας παρά τάς 
λοιπός πολλόω άλλ’ ούχί ουσιώδεις διαφοράς» (σελ. 89-90)· Είναι άξιοση-

* Δεν αρκεί λοιπόν τό δτι δέχονται τήν διδασκαλίαν, δτι ό Ί. Χριστός είναι 
«τέλειος Θεός καί τέλειος άνθρωπος», άλλ’ όφείλουσιν, εάν θέλωσι να είναι συνεπείς 
πρός τήν διδασκαλίαν των τριών πρώτων Οικουμενικών Συνόδων καί τήν Ιστορικότητα 
τοΰ πραγματικής ενιαίου θεανδρκοΰ προσώπου τοΰ Ί. Χριστοΰ, ώς ένεψανίσθη επί 
τής γης (ή ίστορικότης αυτή θεμέλιοι τήν ιστορικότητα τοΰ Χριστιανισμοΰ ώς απαραί
τητον αύτοΰ βάσιν), ν’άποδεχθώσι καί τήν Δ' Οίκ. Ό όρος λοιπόν ‘Ορθοδοξία, ον 
χρησιμοποιοΰσιν, ώς καί ό όρος «ελασσόνες’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι» (Καρανικόλα, σ. 62) 
δεν προσήκει εις τάς ’Εκκλησίας ταύτας, έφ’ όσον δεν δέχονται τάς 7 Οίκ. Συνόδους.



μείωτον ou μεταξύ των 'Αγίων των τιμώνται καί οι αιρετικοί Διόσκορος, 
Σεβήρος, ’Ιάκωβος Βαραδαΐος καί δ Βαρσουμας (πρβ. Στεφανίδου, Έκκλ· 
'Ιστορία σ. 202 εξ., 208, 219). Το ίδιον συμβαίνει καί παρά τοίς Κόπταις 
καί Αιθίοψι καί αποτελεί σπουδαΐον εμπόδιον διά την αποδοχήν τής Δ' 
Οικουμενικής Συνόδου.

Συμφωνοΰντες μετά τού σεβασμιωτάτου συγγραφέως, δτι διά νά έρμη- 
νεύσωμεν πώς άπετελέσθη ή Εκκλησία αύτη καί διά νά κατανοήσωμεν την 
ενεστώσαν κατάστασιν δεν αρκεί ή -θεωρητική αυτή μελέτη, αλλά δέον «ν’ 
άποδοθή ή προσήκουσα σημασία εις τήν ψυχολογίαν αυτής, ως ιστορικού 
καί κοινωνικού φαινομένου», παρατηροϋμεν, δτι επιβάλλεται ή συνέχισις 
τής μελέτης τής ιστορίας των ’Ανατολικών Εκκλησιών.

Κλείοντες τήν παρούσαν βιβλιοκρισίαν φρονούμεν, δτι ορθώς έπραξεν 
δ σεβασμιώτατος μελετητής διαπραγματευθείς τδ θέμα τούτο, διότι ή .Με
γάλη τού Χριστού Εκκλησία πρέπει νά έχη ακριβή γνώσιν τών προβλημά
των, ατινα οφείλει ν’ αντιμετώπιση ή δλη ’Ορθόδοξος Καθολική Εκκλη
σία εν τη συνειδητοποιήσει τής ανάγκης, όπως άναλάβη, αφού προετοιμα- 
σθή, τον αγώνα άνασυνδέσεως προς τάς πρεσβυγενεΐς Εκκλησίας τής ’Ανα
τολής προς διαφώτισιν αυτών, δτι τδ ίδιον αυτών συμφέρον είναι νά άπο- 
τελέσωσι αυτοτελή μέλη τής Μιας καί 'Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής 
Εκκλησίας, αποδεχόμενοι τάς λοιπάς Οικουμενικός Συνόδους, διά λόγους 
συνέπειας καί όχι απλώς δογματικούς. ’Εάν παραμείνωσιν εις τήν σημερινήν 
των κατάτμησιν, θά εξοντωθώσιν άπδ τάς Ρωμαιοκαθολικός προπαγάνδας, αν 
καί δεν πρέπει νά λησμονήται δτι καί οι Ίνδουϊσταί ήρχισαν εκστρατείαν 
επιστροφής τών μελών των εις τήν είδωλολατρείαν ! Ή ειλικρινής ευχή τών 
’Ορθοδόξων είναι νά άρχίσωσι ταχέως θεολογικαί διασκέψεις μεταξύ εκπρο
σώπων τής ήμετέρας 'Αγίας Καθολικής ’Εκκλησίας καί εκπροσώπων τών 
’Ανατολικών ’Εκκλησιών, οϊτινες άπεσπάσθησαν διά ψυχολογικούς καί ιστο- 
ρικοεθνικούς λόγους πρό 1500 ετών άπδ τήν άρχαίαν Καθολικήν ’Εκκλη
σίαν. Οι οιωνοί δεν είναι κακοί διά τήν εκπλήρωσιν τής εντολής τού Κυ
ρίου «ϊνα πάντες εν ώσιν». Ή πρωτοβουλία ανήκει εις τε τδ Οίκουμ. Πα
τριαρχείου μέ τήν Έκκλ. ’Αντιόχειας κυρίως καί 'Ιεροσολύμων ως συνερ- 
γάτας.


