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Β υ ζ ά ν Τ Ι Ο ν (Συνέχεια εκ του Γ τόμου) 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
Τό σοβαρόν τοϋτο ζήτημα έγεννήθη τό πρώτον τήν 

επαύριον τών αποφάσεων των Μεδιολάνων, οτε Κωνσταν
τίνος ό Μέγας έκαλείτο να έφαρμόση τάς αποφάσεις πε
ρί άνεξιθρησκείας (313), ειδικώς προκειμένου περί τής 
επιστροφής τών ναών εις τους νομιμοποιούμενους εκ
προσώπους τής Εκκλησίας τής Καρχηδόνος. Εις ποίους 
όμως χριστιανούς έπρεπε να επιστραφούν τα κατά τους 
διωγμούς του Διοκλητιανοϋ κατασχεθέντα εκκλησιαστικά 
κτίρια ; Είς τήν Καθολικήν Έκκλησίαν ή τους Δονατι
στάς (βλ. λ.), οι όποιοι ίσχυρίζοντο, ότι άπετέλουν τήν 
καθαράν Έκκλησίαν ; Τό ζήτημα τοϋτο διεπραγματεύθη ό 
Hans Lietzmann εις τήν Άκαδημίαν τών 'Επιστημών τής 
Πρωσσίας (Die Kirche als Problem des Staates). 

Χ α ρ α κ τ ή ρ τ ο ΰ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς . Είναι κυρίως 
ιστορικόν και δευτερευόντως θεωρητικόν, νομικόν. Παρά 
ταύτα ή έρευνα έδωκεν άπάντησιν θεωρητική ν, άποφαν
θεϊσα κυρίως ότι έν Βυζαντίω ίσχυσε ν ό καισαροπαπισμός, 
σπανίως δέ έρευνηταί τίνες έδέχθησαν τήν συναλληλίαν 
(Ανδρούτσος). Έφ' όσον τό πρόβλημα είναι ιστορικόν 
και ή άπάντησις δέον να είναι ιστορική, ουδέ είναι δυ
νατόν να δεχθώμεν, ότι έπί χίλια εκατόν πεντήκοντα έτη 
ή Πολιτεία έσκέπτετο και έδρα όμοιομόρφως. 

Προς λύσιν τοΰ προβλήματος επιβάλλεται νά εξετα
σθούν αί προϋποθέσεις καϊ τα κύρια περιστατικά τών σχέ
σεων 'Εκκλησίας και Πολιτείας άπα τοΰ Μ. Κωνσταντί
νου μέχρι τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ ΙΑ (3131453). Πρέπει 
όμως νά σημειωθή, ότι ό Βασίλειος Στεφανίδης δεχόμε
νος κατ' αρχήν, ότι έπεκράτει έν Βυζαντίω ό καισαροπα
πισμός παρετήρει, ότι ήτο ούτος «ανάλογος τών προσ
ώπων και τών περιστάσεων, άλλοτε μέν βαρύτερος άλλοτε 
δέ ελαφρότερος) ('Εκκλησιαστική 'Ιστορία, έκδ. β', σ. 
136). Τά επιχειρήματα τα όποια προσάγονται προς στή

ριξιν τής θέσεως ταύτης εκπορεύονται ενίοτε άπό τήν 
αρχήν, ότι τό έκκλησιαστικόν πολίτευμα τοΰ Δ' αΙώνος 
δέν αποτελεί τήν κανονικήν συνέχειαν τοΰ προκωνσταν
τινείου πολιτεύματος άλλα μεταβολήν αύτοΰ. Ή μεταβο
λή αύτη συνετελέσθη συνεπεία επεμβάσεως τής αυτοκρα
τορικής εξουσίας. Αύτη είχε τά έξης σπουδαία επακό
λουθα (κατά τό'ν Heussi) : 1) Έπανόρθωσιν τής εσωτερι
κής ένότητος τής Εκκλησίας, 2) βαθμιαίον μετασχηματι
σμών τής 'Εκκλησίας εις νομικόν ίδρυμα, στενώς συν
υφασμένον μέ τήν ζωήν τοΰ κράτους, και 3) μεταμόρφω
σιν τής έννοιας τής αίρέσεως είς εγκλήματος κατά τοΰ 
κράτους. Ή αυτοκρατορική εξουσία έδρασε μέ μεγαλυτέραν 
οξύτητα έν 'Ανατολή παρά έν τή Δύσει, ένθα κατά τόν 
αυτόν συγγρ. (σ. 107) ή κρατική Εκκλησία διελύθη τα
χέως. Τό πρόβλημα όμως είναι εάν αί μεταβολαί αύται, 
ών ή πρώτη δέν ΰπήρξεν έργον κυρίως τοΰ κράτους, αλ
λά τής Εκκλησίας, ήλλοίωσαν όντως τό πολίτευμα τής 
αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας, δεδομένου ότι θεμελιώ
δες και άποφασιστικόν στοιχεΐον είς τήν ζωήν τής 'Εκ
κλησίας είναι αί Σύνοδοι και αί αποφάσεις αυτών και 
μάλιστα τών Οικουμενικών, έφ' δσον αύται έγένοντο δε
κταί ΰπό τής συνειδήσεως τής Εκκλησίας δια μέσου τών 
αιώνων, διότι ούτε ή σύγκλησις μιας Συνόδου ως Οικου
μενικής ύπό τοΰ αυτοκράτορας (αναμφιβόλως ένδιεφέρετο α
πολύτως ή αυτοκρατορική εξουσία και έδαπάνα διά τήν διε
ξαγωγήν των),οΰτε ή τυχόν κύρωσις διά διατάγματος έξησφά
λιζε τήν Οικουμενικότητα μιας Συνόδου (παράδειγμα ή 
έν Έφέσω Σύνοδος τοΰ 449 ήτις ώνομάσθη ληστρική). 

Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς . Προς λύσιν τοΰ ιστορικού προ
βλήματος τών σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας έν Βυ
ζαντίω πρέπει νά έξετάσωμεν τάς ουσιώδεις προϋποθέ
σεις τών σχέσεων τούτων, τάς βοηθούσας τήν όρθήν κατα
νόησιν και έκτίμησίν τοΰ υλικού, έν τή προσπάθεια 
ανευρέσεως τής ιστορικής αρχής, ή όποια είναι ικανή νά 
έρμηνεύση τάς σχέσεις ταύτας. Έν πρώτοις θεμελιώδης 
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προυπόθεσις τών σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας έν 
Βυζαντίω από τοΟ Μ. Κωνσταντίνου και εφεξής είναι 
το γεγονός, ότι είς έκάτερον των οργανισμών υπάρχει μία 
κυρίαρχος τάσις: τής ένότητος. Και ή μέν Πολιτεία, πρώ
τιστα πάντων ό αυτοκράτωρ, επεδίωκε κατά κύριον λό
γον τήν είρήνην και ενότητα της αυτοκρατορίας συνδε
δεμένην απαραιτήτως μετά τής ακεραιότητας του κρά
τους, ένώ ή "Εκκλησία επεδίωκε πάντοτε και κατ' αρ
χήν—αί διαφοραί προσώπων και περιστάσεων είναι ευ
νόητοι—τήν ενότητα τής Εκκλησίας έν τή 'Ορθοδοξία. 
Ή έν τώ δόγματι 'Ορθοδοξία εξασφαλίζεται δια τών Συν
όδων. Τοΰτο εξάγεται όχι μόνον έκ τών λόγων και τών 
έργων τοΟ Μ. Κωνσταντίνου ό όποιος έθεώρει εαυτόν 
«'Επίσκοπον τών έκτος» άλλα και πολλών αυτοκρατόρων, 
ίδια εκείνων οί όποιοι ήσαν, ώς ό Θεοδόσιος Α', οπα
δοί τών αυτοκρατορικών δικαιωμάτων. 

Παρά ταύτα «κερδίζει ή Εκκλησία ώς πνευματική δύ
ναμις έν τφ χριστιανικό'κράτει τών Ρωμαίων, τό όποιον 
δια του Μ. Κωνσταντίνου και του Θεοδοσίου συνεφιλιώ
θη οριστικώς μετά τοϋ ελληνισμού και του χριστιανισμού 
(τ.ε. τής Καθολικής Έκκλησίας),όλονέν μεγαλυτέραν σπου
δαιότητα». 'Αλλά αναμφιβόλως ή ορθή άδτη αποψις τοο 
Ostrogorsky (σ. 24) δέν είναι δυνατόν να συμβιβασθή προς 
τήν έν συνεχεία έκφραζομένην άποψιν, ο,τι έξουσίαζεν ό 
αυτοκράτωρ εις τήν πρώϊμον βυζαντινή ν έποχήν έπί του 
εκκλησιαστικού βίου κατά σχεδόν άπεριόριστον τρόπον, 
έφ' όσον ούτος έχρησιμοποίει τήν θρησκείαν τών υπηκόων 
του, συμφώνως προς ρωμαϊκήν θεμελιώδη αρχήν, ώς έν 
τμήμα τοϋ Δημοσίου Δικαίου. Είς τα θεμελιώδη θέματα 
τό Όρθόδοξον δόγμα και τήν διοίκησιν τελικώς έπεκρά
τει ή ένότης τής 'Εκκλησίας έν τή Ορθοδοξία και αυτός 
δέ ό Ostrogorsky δέχεται κατωτέρω, ότι κατά τόν Μεσαί
ωνα «ή 'Εκκλησία έπεκράτει ώς σημαντικός παράγων δυ
νάμεως. 'Ενταύθα όμως ανέκυψαν διό τήν αύτοκρατορι
κήν έξουσίαν ισχυρότατοι περιορισμοί». Ασφαλώς δέ εί
ναι δικαιότερος του Rahner ό είρημένος συγγραφεύς πα
ρατηρώ ν, ότι παρουσιάζονται έν Βυζαντίω ουχί σπανίως 
συγκρούσεις μεταξύ τής κοσμικής και τής πνευματικής 
εξουσίας, κατά τάς όποιας δέν μένει πάντοτε ή νίκη είς 
τήν πλευράν του αυτοκράτορας. 'Αναμφιβόλως όμως ορ
θώς παρατηρεί εφεξής, ότι «έν τούτοις χαρακτηριστι
κόν δια τό Βυζάντιον είναι ουχί ή εντασις τών σχέσεων 
τοο Imperium και Sacerdotium άλλα και ή στενή και ε
σωτερική σύνδεσις Πολιτείας και 'Εκκλησίας, μία κατ' 
έξακολούθησιν άύναύξησιςτής 'Ορθοδόξου'Εκκλησίας και 
τής 'Ορθοδόξου Πολιτείας είς ένα μοναδικόν πολιτικοεκ
κλησιαστικόν οργανισμό ν». Βεβαίως είναι τοϋτο υπερβο
λή, προκειμένου περί τής ιστορίας 1150 ετών. Ουδέποτε 
έξέλιπεν ή συνείδησις τής αυτοτέλειας τής 'Εκκλησίας. 
Δια τοϋτο όρθότερον είναι νά εϊπωμενδτι ό όρος «συμφω
νία» τόν όποιον χρησιμοποιεί ό 'Ιουστινιανός είς τήνΈκτην 
Νεαράν αποδίδει άκριβέστερον τήν κατ' αρχήν και έπί 
ευρύτερα χρονικά διαστήματα συνυπάρξασαν συναλληλίαν 
τών δύο οργανισμών, οϊτινες εξυπηρετούν τήν ενότητα έν 
Χριστώ τοϋ λαοϋ. 

'Εντεύθεν ή εμπλοκή τών ενδιαφερόντων τών δύο ορ
γανισμών ή το φυσική, πολλώ μάλλον διότι έν Βυζαντίω 
αμφότεροι οί οργανισμοί είχον θεοκρατικάς Ιδέας. Τόσον 
ή Πολιτεία όσον και ή 'Εκκλησία υπήρχαν κατά Θείαν θέ
λησιν. 'Αλλ'ή οικουμενική θεοκρατική αυτοκρατορία και 
ή οικουμενική Καθολική Εκκλησία άντικρύζουν πάντοτε 
§ν καίριον πρόβλημα, τό της διαφυλάξεως τής εσωτερι
κής ένότητος, ώς ζωτικό ν πρόβλημα υπάρξεως έκατέρου 
τών οργανισμών, μέ διάφορον όμως έκαστος τούτων σκο
πόν και έκτασιν. 'Εν τούτοις ή σκόπιμος συνεργασία εν
αντίον πάσης διακινδυνεύσεως τής κατά θείαν θέλησιν 
υφισταμένης παγκοσμίου τάξεως, δι' ήν έφεραν εύθύνην 
πρώτον μέν ό αυτοκράτωρ, δεύτερον δέ ή 'Εκκλησία, καθί
στα άναγκαίαν τήν συνεργασίαν, έν τή οποία ή αμοιβαία 
άναγνώρισις δικαιωμάτων τών θεοκρατικών οργανισμών και 
ή κατανόησις ή μή κατανόησις είς έκαστον συγκεκριμέ
νον ζήτημα τών υποχρεώσεων καθώριζε τήν πολιτικήν συν
εργασίας ώς συμφωνίας ή όποια ήδύνατο νά θέση έν 
κινδύνω τήν ενότητα έκατέρου τών οργανισμών. 'Εν
τεύθεν τό πρόβλημα τής ένότητος καταλαμβάνει ίθύνου
σαν θέσιν έν τή διαμορφώσει τής εκκλησιαστικής πολι
τικής. Και δια νά είμεθα πλέον συγκεκριμένοι, τό πρό
βλημα τής ένότητος τοο κράτους και τής 'Εκκλησίας 

και τής συμφωνίας ή ασυμφωνίας ανακύπτει προπάντων 
κατά τήν έμφάνισιν τών εχθρικών προς τήν Έκκλησίαν 
αιρέσεων, αίτινες απειλούν τήν ενότητα τής 'Εκκλησίας 
και έν λίαν περιορισμένα) μέτρα) κατά τήν έμφάνισιν 
προσωπικών θεμάτων, Ιδία εσωτερικών ή εξωτερικών αν
τιπάλων τοϋ αυτοκράτορας. Ή Ιδιοτυπία τών προσώπων 
και τών περιστάσεων είναι τοιαύτη, ώστε νά μή δύναται 
νά λεχθή, άτι ό δεσμός 'Εκκλησίας και κράτους άφεύ
κτως φέρει σύγχυσιν τών ορίων τών δύο οργανισμών, ου
δέ ότι έφερε τήν Έκκλησίαν ύπό τήν απόλυτον κηδεμο
νίαν τής ισχυρός αυτοκρατορίας, διότι ή έπικράτησις, ώς 
θα ϊδωμεν, είς τάς μεγάλα συγκρούσεις Εκκλησίας και 
κράτους τής 'Ορθοδοξίας, έν τή onoig εκφράζεται ή ένό
της τής Εκκλησίας, αποτελεί τήν άπόδειξιν τοΰ γεγονό
τος, ότι παρά τήν έμφάνισιν πολλών αυτοκρατόρων μέ 
καισαροπαπικάς τάσεις και αποφάσεις δέν δύναται να 
λεχθή ότι «τό βάρος τής αυτοκρατορικής εξουσίας υπέρ 
τήν Έκκλησίαν παραμένει εις πάσας τάς έποχάς δια τό 
Βυζάντιον ή τυπική και οϋτως ειπείν κανονική σχέσις». 
Ό ισχυρισμός ούτος τοϋ Ostrogorsky (σ. 25), θα ϊδω
μεν, ότι δέν ερμηνεύει ορθώς τάς σχέσεις Πολιτείας και 
Εκκλησίας, άλλα τελεί υπό τήν έπίδρασιν τής ισχυρός 
θεωρίας περί έπικρατήσεως τοΰ καισαροπαπισμοϋ έν τώ 
Βυζαντίω. 

'Αλλά ας στρέψωμεν τήν προσοχήν μας προς τό ύλι
κόν και δή είς τό θέμα τοΰ δόγματος τής Εκκλησίας, 
όπερ αποτελεί μέχρι τοΰ θ αιώνος καίριον ζήτημα δια 
τήν Όρθοδοξίαν τής Καθολικής 'Εκκλησίας. Κατά τήν 
έξέτασιν τοΰ ΰλικοΰ τούτου θό ϊδωμεν πώς : οί Ιθύνοντες 
τό κράτος και τήν Έκκλησίαν άλλοτε άλλως και άλλοτε 
έν συμφωνία αντιλαμβάνονται τήν ενότητα έκατέρου τών 
οργανισμών. "Οταν έκάτερος τών ιθυνόντων έκαστον όργα
νισμόν είχε κατανόησιν τής ετέρας πλευράς και διάθεσιν 
συμβιβασμοΰ, τότε έπήρχετο 6 συμβιβασμός, ό όποιος 
ενίοτε παρουσίασεν αληθή συναλληλίαν, ανεξαρτήτως τής 
ορθότητας ή μή τοϋ συμβιβασμού. "Οτε όμως ύπήρχεν 
έλλειψις θελήσεως και κατανοήσεως (τούτο ή το νοητόν 
δια τήν Έκκλησίαν οσάκις ένεφανίζετο άκαμπτος είς τήν 
όρθοδοξίαν της), τότε έπήρχετο ρήξις. Έάν τις θελήση 
νά έξετάση τήν ίστορίαν τών σχέσεων Εκκλησίας και 
Πολιτείας έν Βυζαντίω είναι υποχρεωμένος βεβαίως νά 
δεχθήοτι: 1)Ό Κωνσταντίνος και ό Ούάλης έπέβαλον τόν 
Άρειανισμόν. 2) Ο Μέγας Θεοδόσιος τήν Όρθοδοξίαν. 
3) Ό Βασιλίσκος τόν Μονοφυσιτισμόν. 4) Ό Ζήνων πα
ρεμέρισε δια διαταγμάτων τήν Δ' Οίκουμενικήν Σύνοδον. 
5) Ό 'Ιουστινιανός δια τεσσάρων διαταγμάτων ώρισε τήν 
πίστιν τών υπηκόων του, έφαρμόσας ένωτικήν πολιτικήν, 
έν τή προσπάθεια νά ικανοποίηση άμφοτέρας τάς πλευ
ράς και τέλος επέβαλε τόν Μονοφυσιτισμόν δια τοΰ 
Άφθαρτοδοκητισμοΰ. 'Υποστηρίζεται (Ostrogorsky, σ. 64 
κ. έξ.), «ότι ή Εκκλησία εύρεν έν τω προσώπφ τοΰ 'Ιου
στινιανού όχι μόνον ένα ζηλωτήν ύποστηρικτήν άλλα και 
ένα έξουσιαστήν, διότι και ώς χριστιανός ό 'Ιουστινιανός 
παρέμεινε Ρωμαίος, ή δέ ιδέα μιας αυτονομίας τής θρη
σκευτικής σφαίρας παρέμεινε δι' αυτόν πλήρως ξένη. 
Τους πάπας και πατριάρχας έβλεπε και μετεχειρίζετο ώς 
ύπηρέτας του. Καθ' öv τρόπον διηύθυνε τό κράτος, κα
τηύθυνεν ωσαύτως τήν έκκλησιασακήν ζωήν και επενέ
βαινε προσωπικώς είς κάθε λεπτομέρειαν τοΰ εκκλησια
στικού πολιτεύματος. 'Ιδία είς τα ζητήματα τής πίστεως 
και τής εκκλησιαστικής τάξεως έκράτει δι' εαυτόν τήν 
άπόφασιν, διηύθυνεν εκκλησιαστικός συναθροίσεις, συν
έτασσε θεολογικάς πραγματείας και έποίει εκκλησιαστι
κούς ύμνους... Οϋτως απεριορίστως ώς ό 'Ιουστινιανός 
ουδείς πρό αυτού ή μετ' αυτόν διώκησε τήν Έκκλησίαν». 
Μάτην όμως άνεζήτει ό 'Ιουστινιανός τήν ενότητα δια 
τής έξισώσεως τών αντιτιθεμένων απόψεων, αί όποίαι 
δέν ή το δυνατόν νά συμβιβασθούν προς τήν ενότητα τής 
Εκκλησίας έν τή Ορθοδοξία. Ή εκκλησιαστική πολιτική 
τοϋ 'Ιουστινιανού άπέτυχεν. 6) Ό Ηράκλειος επέβαλε 
τόν Μονοθελητισμόν. 7) Ό Λέων Γ', ό Κωνσταντίνος ό 
Ε' και άλλοι τήν είκονομαχίαν. 8) Ή αυτοκρατορική πο
λιτική έν τώ ζητήματι τοΰ σχίσματος καίτέν ταΐς άπο
πείραις προς ένωσιν μαρτυρεί τάσεις προς καισαροπα
πισμόν, ό οποίος όμως άπέτυχεν. 

"Οθεν είμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν, ότι πρώτον 
οί πλείστοι τών αυτοκρατόρων έδέχθησαν τήν σύγκλησιν 
τών Οικουμενικών Συνόδων ενίοτε δέ τήν επεδίωξαν, και 
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άπεδέχθησαν τάς αποφάσεις των. Αυτός δε ό Θεοδόσιος Α' 
ολίγον μετά την έκδοσιν των διαταγμάτων του περί της 
πίστεως ήκολούθησε τόν δρόμον των προκατόχων του, 
ήτοι συνεκάλεσε την Β Οίκουμενικήν, τα δόγματα και 
αποφάσεις και προπάντων το Σύμβολον της Πίστεως έπε
κράτησαν, διότι ήσαν συνεπή προς τα τής Α' Οικουμενι
κής Συνόδου και σύμφωνα προς τήν Άγίαν Γραφήν και 
τήν "Ι. Παράδοσιν. Δεύτερον ή ενωτική τουτέστιν ή συμ
βιβαστική είς βάρος τής 'Ορθοδοξίας πολιτική των αυτο
κρατόρων άπό του Ζήνωνος μέχρι του Κώνσταντος του Β 
(482  668) θελησάντων, διά τοϋ Μονοφυσιτισμοϋ και Μο
νοθελητισμοϋ, να διασώσουν τάς νευραλγικός και σπου
δαίας δια τήν πολιτικήν ένότητος και ακεραιότητας του 
Βυζαντίου, επαρχίας Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου, 
έν αϊ ς οι γηγενείς είχον προσχωρήσει είς τόν Μονοφυσι
τισμόν (αντιδρώντες κατά του κέντρου του Βυζαντίου) 
απέτυχε και ή μέν πολιτική ήττα τής ενωτικής πολιτικής 
συνετελέσθη διά τής έκ μέρους γηγενών τελικής ύποβοη
θήσεως τών 'Αράβων να καταλάβουν τάς χώρας των (637
641), ή δέ εκκλησιαστική διά τής έκ μέρους τοϋ αυτο
κράτορας Κωνσταντίνου Δ' τοϋ Πωγωνάτου υπογραφής 
τών αποφάσεων τής ΣΤ Οικουμενικής Συνόδου έν Κων
σταντινουπόλει (680). Ή καταδίκη του Μονοφυσιτισμοϋ 
και τοϋ Μονοθελητισμοϋ σημαίνει τήν έπικράτησιν τής 
ένότητος τής 'Εκκλησίας έν τη 'Ορθοδοξία, και έν συμφω
νία τελικώς 'Εκκλησίας και Πολιτείας έπεκράτησεν ή 
ένατης τής 'Εκκλησίας είς ην ύπετάγη ή ένατης τής 
Πολιτείας. 

Ή 'Εκκλησία επέβαλε τήν ιδίαν ενότητα, παρά τάς άμ
φιταλαντεύσεις πατριαρχών τίνων και παπών, διότι ή έμ
μονη τής Εκκλησίας έν τώ συνόλω της και είς τάς κυ
ρίας δραματικάς έν τη ίστορίφ δραστηριότητας της, είς 
τήν διαφύλαξιν τής 'Ορθοδοξίας, ώς βάσεως τής ένότη
τος  έδέχετο ποικιλίαν είς τά έθιμα  άπετέλεσεν έν τοις 
πράγμασι τόν άκρογωνιαϊον λίθον τής πολιτικής της έν 
Βυζαντίω. Αίέκ τών μεγάλων ζητημάτων συγκρούσεις Εκ
κλησίας και Πολιτείας και ή βιαία άπομάκρυνσις πατριαρ
χών άποτελοϋν αποδείξεις τοϋ γεγονότος τής υπάρξεως 
καισαροπαπικών τάσεων και πράξεων έν Βυζαντίω, άλλα 
και τής ισχυρός συνειδήσεως περί τής ανεξαρτησίας τής 
'Εκκλησίας. Ή δέ τελική έπικράτησις τής ορθής εκκλη
σιαστικής πολιτικής, δια τής έμμονης τής 'Εκκλησίας, δέν 
επιτρέπει να δεχθώμεν τήν αποψιν περί έπικρατήσεως έν 
Βυζαντίω τοϋ καισαροπαπισμοϋ. Πλέον τούτου δέον να 
προστεθή, ότι είναι προβληματικόν κατά πόσον δύναται 
να χαρακτηρισθοϋν πάσα ι αί πράξεις τοϋ αυτοκράτορας, 
αί άναφερόμεναι είς τήν Έκκλησίαν καίδή και είς δευτε
ρεύοντα θέματα, έφ' όσον ή 'Εκκλησία ελευθέρως συγ
κατετέθη, συνέπραξε δέ ενίοτε είς θέματα δόγματος, είς 
τήν έφαρμογήν τής αυτοκρατορικής πολιτικής (π. χ. 'Η
ρακλείου  Σεργίου 638). Κατά ταΰτα ουδέ ή αποδοχή έκ 
μέρους ενός αυτοκράτορας π. χ. τών αποφάσεων τής ΣΤ 
Οικουμενικής θα ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς Παποκαισα
ρισμός. Ήτο έργον τής συναλληλίας και τήςέκ μέρους τοϋ 
κράτους κατανοήσεως τής ένότητος τής Εκκλησίας έν 
τή 'Ορθοδοξία. 

'Επειδή δέ οί κύριοι σκοποί οί επιδιωκόμενοι είς τόν 
ιστορικόν βίον της 'Εκκλησίας είναι τρεις κυρίως· 1) ή 
έπικράτησις τής Ορθοδοξίας έν τφ'δόγματι, 2) ή διατή
ρησις τής 'Ορθοδοξίας έν τή διοικήσει (ή Σύνοδος είναι 
τό άποφασιστικάν και ουχί απλώς συμβουλευτικών όργα
νον τής Εκκλησίας), 3) ή έπικράτησις τών ηθικών αρχών 
τής βασιλείας τοϋ θεοϋ, τής λατρείας αποτελούσης 
συνάρτησαν τών δύο πρώτων, έπεται, ότι παρά τάς πρόσ
καιρους επεμβάσεις τών αυτοκρατόρων ή 'Εκκλησία διε
τήρησε τάς ίδιας αυτής αρχάς, έφ' ων εδράζεται ή πο
ρεία της ώς ιδρύματος θείου και ανθρωπίνου. Ταύτας εύρί
σκομεν είς τήν Κ. Διαθήκην και τήν Παράδοσιν (πρβλ· 
Γ. Κονιδάρη, Πολιτεία και Πολιτειακός βίος έν τή λατρεία 
τοϋ 'Ορθοδόξου Χριστιανισμού, έν Έπετ. Θεολογικής 
Σχολής 1961). 

Ένεκα τής μή τελικής έπικρατήσεως τής καισαροπα
πικής πολιτικής, άκριβέστερον τών εκάστοτε τεθέντων 
ύπ' αυτής σκοπών, δέν άπέθεσεν ό καισαροπαπισμός τήν 
σφραγίδα του έπί τοϋ ίστορικοϋ βίου τής 'Εκκλησίας, 
άλλα τουναντίον έπεκράτησεν ή τελική συμφωνία μετα
ξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, ή όποια απεδέχθη κατά τό 
τέρμα τών μεγάλων δογματικών αγώνων τήν ιάρχήν τής 

ένότητος τής 'Εκκλησίας έν τή 'Ορθοδοξία, προς ήν συν
εβιβάσθη τό κράτος και έστήριξε τήν ενότητα αύτοϋ, ώς 
ήτο ό αρχικός σκοπός τοϋ Μεγ. Κωνσταντίνου. 

"Αλλαι προϋποθέσεις όδηγοϋσαι είς τήν άνεύρεσιν 
τών αληθώς καισαροπαπικών πράξεων τών αυτοκρατόρων 
είναι αί έπόμεναι : 

Διά νά όδηγηθώμεν είς τήν λύσιν τοϋ προβλήματος τό 
όποιον ανακύπτει έκ τής έν τή ιστορία τών σχέσεων 'Εκ
κλησίας και Πολιτείας έν Βυζαντίω εμφανίσεως πράξεων 
τών αυτοκρατόρων, αίτινες ασκούν δικαιοδοσίαν τοϋ κρά
τους έπί τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, ώστε να εν
ισχύεται φαινομενικώς ή άποψις περί έπικρατήσεως τοϋ 
καισαροπαπισμοϋ, δέον νά έξετάσωμεν : Ποίους σκοπούς 
έχει ή 'Εκκλησία (περί ών ανωτέρω), άλλα και ποίαν θέ
σιν λαμβάνει έναντι τής Πολιτείας ώς θεμελιώδους αν
θρωπίνου θεσμού. 

'Ενώ ή Έκκλησίφ, ώς θείον καθίδρυμα άμα και ανθρώ
πινο ν, επιδιώκει τήν πνευματικήν βασιλείαν, ήτις φέρει 
οίκουμενικόν και έσχατολογικόν χαρακτήρα, ή Πολιτεία 
περιορίζεται έν τόπω και χρόνω, αλλ' έχει ώς καίριον 
χαρακτηριστικόν τήν ασκησιν εξουσίας και επιβολής και 
άρα βίας. 

Τουναντίον ή 'Εκκλησία, ώς ίδρυμα πνευματικόν απο
βλέπον είς τήν προπαρασκευήν, είς τήν μακαριότητα και 
τήν ενωσιν τών μελών της μετά τοϋ Θεοϋ, διαθέτει μόνον 
πνευματικά μέσα. 

'Εντεύθεν ό νομικός χαρακτήρ τής 'Εκκλησίας έν τώ 
κόσμφ παρίσταται καλύτερον διά τοϋ χαρακτηρισμού 
πνευματική λειτουργία και επιβολή τοϋ ήθικοϋ κύρους 
αυτής. 

Ή πολιτική εξουσία όμως και ή πνευματική λειτουρ
γία και επιβολή έχουν, κατ' άρχαίαν χριστιανικήν άντί
ληψιν, κοινήν τήν προέλευσιν. Και ή μέν χριστιανική 
Πολιτεία αναγνωρίζει τήν Έκκλησίαν, ώς ίδιότυπον ύπό 
τοϋ Χριστού ίδρυθέντα θείον και άνθρώπινον όργανισμόν, 
αυτοτελώς υπάρχοντα και αποβλέποντα είς τήν σωτηρίαν 
τοϋ γένους τών ανθρώπων και διαθέτοντα ίδια όργανα 
(τους τρείς ιερατικούς βαθμούς και τό ποικίλον συνοδι
κόν σύστημα), ή δέ 'Εκκλησία αναγνωρίζει τήν θείω δι
καίω ϋπαρξιν τής Πολιτείας και τήν έπί τών ανθρωπίνων 
(κοσμικών) πραγμάτων ύπεροχήν αυτής. 

Ό Παύλος λέγει σχετικώς : «Πάσα ψυχή έξουσίαις 
ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω. Ου γαρ έστιν εξουσία ει μή 
ύπό Θεοϋ, αί δέ ούσα ι έξουσίαι ύπό Θεοϋ τεταγμένοι 
εϊσίν. "Ωστε ό αντιτάσσαμενος τή εξουσία τοϋ Θεοϋ δια
ταγή άνθέστηκεν οί δέ άνθεστηκότες εαυτοί ς κρίμα λή
ψονται. Οί γαρ άρχοντες ούκ είσί φόβος τώ άγαθφ έργφ 
άλλα τφ κακώ Θέλεις μή φοβεΐσθαι τήν εξουσία ν ; αγα
θόν ποίει και έξεις επαινον έξ αυτής· Θεοϋ γαρ διάκονος 
έστι σοι είς τό αγαθόν έάν δέ τό κακόν ποιής, φοβοϋ· 
ού γαρ εική τήν μάχαιραν φορεί" Θεοϋ γαρ διάκονος 
έστιν... ανάγκη ύποτάσσεσθαι... και διά τήν συνείδησιν. 
Διά τοϋτο γαρ και φόρους τελείτε λειτουργοί γαρ Θεοϋ 
είσιν είς αυτό τοϋτο προσκαρτεροϋντες. 'Απόδοτε πάσι 
τάς όφειλα ς, τώ τόν φόρον τόν φόρον, τώ τό τέλος τό τέ
λος, τώ τόν φόβον τόν φόβον, τώ τήν τιμήν τήν τιμήν» 
(Ρωμ. ιγ' 1 κ. έξ.). 

"Οθεν είναι αδιάφορος ή πολιτειακή μορφή ή αί έπι
κρατοϋσαι εκάστοτε έν τώ κράτει πολιτικαί κατευθύνσεις, 
έφ' όσον μόνον δέν θίγουν τήν Έκκλησίαν και δέν έρχον
ται είς βασικήν αντίθεσιν προς τάς αρχάς τής θρησκείας 
ή τής χριστιανικής ηθικής και δέν εμποδίζουν τους χρι
στιανούς είς τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των (Α. 
Χριστοφιλοπούλου, Έκκλ, Δίκαιον, Α , 1952, σ. 25 κ.έξ.)· 
άλλως ισχύει τό τοϋ Πέτρου «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον 
ή άνθρωποις» (Πράξ. ε' 29. Πρβλ. Dibelius είς τήν έν 
τέλει βιβλιογραφία ν). 

Έπί τής αυτής γραμμής ευρίσκεται και τό 61ον κεφ. 
τής προς Κορινθίους επιστολής τοϋ Κλήμεντος, ή όποια 
έγράφη τήν επαύριον τοϋ διωγμού τοϋ Δομιτιανοϋ (96 
μ.Χ.) «τοις τε δρχουσι και ήγουμένοις ημών έπί τής γής 
σύ, δέσποτα, εδωκας τήν έξουσίαν τής βασιλείας διά τοϋ 
μεγαλοπρεπούς και ανεκδιήγητου κράτους σου, είς τό γι
νώσκοντας ημάς τήν ύπό σοϋ αύτοϊς δεδομένην δόξαν και 
τιμήν ύποτάσσεσθαι αύτοϊς μηδέν έναντιουμένους τφ θε
λήματί σου· οίς δός, κύριε, ύγείαν, είρήνην, όμόνοιαν, 
εύστάθειαν, είς τό γινώσκοντας ημάς τήν ύπό σοϋ δεδο
μένην αύτοΐς ήγεμονίαν άπροσκόπτως· σύ γάρ, δέσποτα 
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επουράνιε βασιλεΰ των αιώνων, δίδως τοις υίοίς τών αν
θρώπων δόξαν και τιμήν και έξουσίαν τών έπί γής 
υπαρχόντων». Είναι ένδεικτικόν δτι έν τώ κειμένφ δια 
μέντήν Πολιτείαν χρησιμοποιείται ό όρος «εξουσία»', δια 
δέ τήν Έκκλησίαν ό όρος «λειτουργία». 

Οί άπολογηταϊ τοΟ Β αιώνος εξαίρουν τήν νομιμο
φροσύνην τών χριστιανών Εναντι τής πολιτείας και απο
κρούουν τάς έπϊ προδοσία κατηγορίας. Κατ' ούσίαν δεν 
άλλάσσει ή ανωτέρω τοποθέτησις, τήν οποίαν έξεθέσαμεν. 
Το πρόβλημα τών σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας κατά 
τήν έποχήν τών διωγμών δεν είναι δυσχερές νά διατυπωθή. 
Παρά τοϊς Ρωμαίο ι ς σκεπτομένοις συγκρητιστικώς δεν ή το 
νοητή ή άποκλειστικότης τοΰ χριστιανισμού ως θρησκείας, 
διό και τήν αρνησιν τελέσεως τών νομίμων ΰπελάμβανον 
ώς άθεότητα και προσβολήν, τοΟτ' αυτό έγκλημα κατά τοΟ 
ίεροΟ προσώπου τοΰ αυτοκράτορας. Παρά ταύτα ή ανω
τέρω εκτεθείσα αρχή τών χριστιανών δέν ή το δυνατόν νά 
άλλάξη, διότι αί ρίζαι της Εκεί ντο εις τήν Καινή ν Δια
θήκη ν. 'Αξιοσημείωτος είναι ή τοποθέτησις, τήν οποίαν 
κάμνει ό Ώριγένης εναντίον τών σχετικών απόψεων τοϋ 
Κέλσου (ΒΕΠ, 10, VIII, σ. 181). 

Ό Τερτυλλιανός αποκρούων ωσαύτως τάς κατά τών 
χριστιανών κατηγορίας και τήν επιχειρηματολογία ν, ή ο
ποία έστηρίζετο έπϊ τής αντιλήψεως τών Ρωμαίων do ut 
des, τονίζει, ότι οί χριστιανοί οντες πολυάριθμοι ήδύ
ναντο νά επαναστατήσουν και νά προκαλέσουν σύγχυσιν 
εις τό κράτος. Δέν πράττουν τούτο διότι είναι καλοί πο
λίται. ΕΙς τήν κατηγορίαν, δτι οί χριστιανοί είναι εχθροί 
τοΰ ανθρωπίνου γένους άπαντβ, δτι προτιμβ νά τους ονο
μάζουν εχθρούς τοϋ ανθρωπίνου γένους παρά τής ανθρω
πινής πλάνης (πρβλ. Άπολογητικόν, κατά μετάφρασιν 
'Ιωάννου Φραγκούλη). 

Π η γ ή τ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τής Π ο λ ι τ ε ί α ς 
έ π ϊ τ ώ ν ' Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν κ α ι ά μ ο ι β α ι ό 
τ η ς έν τ ή < π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι α υ τ ώ ν . Αυτή ή θε
μελιώδης στάσις καϊ θεωρία τής 'Εκκλησίας έναντι τής 
Πολιτείας ή το φυσικόν νά διατηρηθή κατά τους χρόνους 
τής άνεξιθρησκείας και ήτο εΰλογον νά μεταβληθή είς θε
τικήν άναγνώρισιν, σύνδεσιν και συνεργασίαν, δταν ή Πο
λιτεία κατέστησε τήν χριστιανικήν θρησκείαν εύνοουμέ
νην κατ' αρχάς έπί Μεγάλου Κωνσταντίνου και έν συν
εχεία έπίσημον θρησκείαν τοΟ κράτους ύπό τήν μορφήν τής 
'Ορθοδοξίας δια τοϋ Μεγάλου Θεοδοσίου (Codex Theo
dos. XIII 12 τοϋ έτους 380, 56 τοΰ έτους 381). 'Εντεύ
θεν υπήρξαν διάφορα επακόλουθα δια τάς σχέσεις Εκ
κλησίας και Πολιτείας, τα οποία επέδρασαν έπί τής φύ
σεως τοΰ κράτους, τών αντιλήψεων περί τοϋ αυτοκράτο
ρας και τής θέσεως τής 'Εκκλησίας έναντι αύτοΰ. Δια 
τοϋτο ήδη ό Γρατιανός εγκατέλειψε τόν τίτλον pontifex 
maximus. Δια σειράς νόμων τών διαδόχων τοΰ Μ. Κων
σταντίνου ηύρύνθη ή αναγνωρισθείσα είς τήν Έκκλησίαν 
και τους λειτουργούς της προνομιακή μεταχείρισις τών 
κληρικών, ώς τάξεως κοινωνικής, τόσον από δημοσιονο
μικής, όσον και άπό δικαστικής απόψεως, Ιδία όσον άφο
ρα είς τήν audientia episcopalis, τό άσυλον τών ναών και 
τήν διαδικασίαν τήν άφορώσαν είς τους κληρικούς ενώ
πιον τών προϊσταμένων εκκλησιαστικών αρχών (Privile
gium fori. Πρβλ. Α. Χριστοφιλοπούλου, Έλληνικόν Έκ
κλησιαστικόν Δίκαιον, Α', σ. 34). 

Ή άναγνώρισις τής θείω δικαίω υφισταμένης Πολι
τείας καϊ ή επιθυμία στενών σχέσεων προς αυτήν καϊ ή 
παροχή έκ μέρους τής Πολιτείας τών ποικίλων προνο
μίων ήτο φυσικόν νά προκαλέση άνάμιξιν τών χριστια
νών αυτοκρατόρων είς τα εκκλησιαστικά πράγματα. Οί 
αυτοκράτορες έδικαιολόγουν άλλωστε τοϋτο και δια τών 
έξης επιχειρημάτων: 

Τα θρησκευτικά ζητήματα έπιδροϋν έπί τής ευη
μερίας τής Πολιτείας, διότι ή ευημερία αυτής εξαρτάται 
έκ τής εύνοιας τοϋ Θεοϋ. Ή ιδέα αύτη άπαντ$ όχι μό
νον είς έγγραφα εθνικών αυτοκρατόρων και μάλιστα είς 
τοιαύτα, δια τών όποιων έκηρύσσετο διωγμός τών χρι
στιανών, άλλα και είς τα δύο σωζόμενα έγγραφα (rescri
pt» τοΰ Λικινίου) τών αποφάσεων τών Μεδιολάνων (313). 
Δικαιολογοΰντες τήν παρασχεθείσαν όνεξιθρησκείαν οί 
δύο Αύγουστοι έξήρον, δτι έπέφερον τήν μεταβολήν, ίνα 
μετά τοΰ κράτους και δια παντός παραμείνη ή θεία πρό
νοια, τής οποίας πολλά δείγματα μέχρι τής εποχής εκεί
νης είχον. «Ή θεία σπουδή περί ήμας, ής έν πολλοίς 

ήδη πράγμασιν άπεπειράθημεν. δια παντός τοΰ χρόνου 
βεβαίως διαμείναι» (Εύσεβ., Έκκλ. Ίστ. Χ 5, 13. Αα
κταντίου, De mort. 48). 

Τό επιχείρημα τοϋτο άπαντφ συχνάκις είς τα διατά
γματα τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ακόμη και τών 
άσκησάντων ένωτικήν, ήτοι προς τόν Μονοφυσιτισμόν 
κυρίως, εΰνοϊκήν πολιτικήν τοΰ Βασιλίσκου ('Εγκύκλιος) 
και τοΰ Ζήνωνος (Ένωτικόν). 

Έν τή έν Βυζαντίω διαμορφωθείση θεοκρατική Πο
λιτεία ό αυτοκράτωρ φέρει ίερατικόν χαρακτήρα, δ πως 
και οί εθνικοί αυτοκράτορες είχον τοιούτον χαρακτήρα 
(pontifex maximus, ήτοι άκρος ,.^χιερεύς. Πρβλ. Β. 
Στεφανίδου, Έκκλ. Ίστορία,1948, σ. 136  137). Ό Μέ
γας Κωνσταντίνος άναγνωρίζων κατ' αρχήν τήν αύτοτέ
λειαν τής Καθολικής Εκκλησίας διεκήρυσσεν «έγώ δέ 
τών έκτος ύπό θεοϋ καθεσταμένος επίσκοπος άν είην» 
(Εύσεβ., Βίος Κωνσταντίνου 4, 24), 6 δέ Εύσέβιος περί 
αύτοΰ σαφέστερον εϊπεν «οίά τις κοινός (γενικός) επί
σκοπος έκ Θεού καθεσταμένος» (αυτόθι 1, 44), όπερ εκ
φράζει τάς αντιλήψεις τών χριστιανών θεολόγων υπηκόων 
και πιθανώς και τής Εκκλησίας (πρβλ. Ι. Straub, Kaiser 
Konstantin als «επίσκοπος τών έκτος», έν Studia Patristi
ca, I, Berlin 1957, σ. 678695). 

Είς τάς συνόδους, έχομεν παραδείγματα, καθ' α ό 
αυτοκράτωρ επευφημείται ώς άρχιερεύς. Ούτω : α) Έν τή 
Συνάδω τής Κωνσταντινουπόλεως (448), ή οποία κατεδί
κασε τόν Ευτυχή, 6 Θεοδόσιος ό Β' έπευφημήθη δια τοϋ 
«πολλά έτη τώ άρχιερεϊ βασιλεϊ» (Mansi, 6, 734)· β) Έν 
τή Δ' Οικουμενική ό Μαρκιανός δια τοϋ : «πολλά τα έτη. 
τώ βασιλέί... διδάσκαλε πίστεως» (αύτ. 7, 177)· γ) Έν τή 
Συνόδω τής Κωνσταντινουπόλεως (488) ό Ζήνων έπευφη
μήθη δια τοϋ: «πολλά τά έτη τώ άρχιερεϊ βασιλεϊ» (αύτ. 6, 
733). Έκφρασιν τής θεμελιώδους θέσεως τής Εκκλησίας 
έναντι τής Πολιτείας αποτελούν αί εύχαί υπέρ τοΰ αυτο
κράτορας αί περιεχόμενοι είς τάς διαφόρους λειτουργίας 
(πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Πολιτεία και Πολιτειακός βίος έν 
τή λατρεία τοϋ 'Ορθοδόξου χριστιανισμού, Άνακοίν. είς 
τό ΛΖ συνέδριον τής Θείας Ευχαριστίας έν Μονάχω, 
μετάφρ. Παπαντωνίου έκ τοΰ συλλογ. έργου Μ. Schmaus, 
Der Kult und der heutige Mensch., München 1961). 

Παραχώρησις δικαιώματος και ένίσχυσις τοϋ κύρους 
τοΰ Πατριάρχου : 

Είς τά παρασχεθέντα προνόμια, άτινα ανωτέρω έξεθέ
σαμεν, δέον νά προστεθή, ώς βαρυσήμαντον, ή άπό τοΰ 
Μαρκιανοΰ (450457) άρξαμένη στέψις ύπό τών πατριαρ
χών τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ών ή «χρίσις» ήρξα
το πιθανώς άπό τοΰ Βασιλείου τοΰ Α'. Δέν θα άσχολη
θώμεν μέ τάς αντιρρήσεις έν σχέσει πρ3ς τήν είδησιν 
ταύτην τοΰ Λέοντος τοΰ Γραμματικοΰ (έκδ. Βόννης 11,4)· 
διότι σώζεται περιγραφή τής στέψεως Λέοντος τοΰ Α' 
(457) (Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Βασίλειος τάξις 
1,91· PG 112, 76 κ. έξ., μετά μεταγενεστέρων προσθηκών. 
Διά τήν χρίσιν ϊδε Byz. Zeitschrift, 1898, σ. 517 κ. έξ. 
και Otto Treitiger, Die Oströmische Kaiserund Reichsi
dee nach ihrer Gestaltung in römischen Zeremoniell, 
Jena 1938 και Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, 
άναγνώρισις και στέψις τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, έν 
πραγματ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, KB'[1957]). Έκ τοΰ γεγο
νότος τής στέψεως και τής χρίσεως τοΰ αυτοκράτορας 
ύπό τοΰ πατριάρχου προέκυψαν δύο τινά: α) Ένισχύθη ό 
ιερατικός χαρακτήρ τοϋ αυτοκράτορας και κατ' ακολου
θία ή βυζαντινή θεοκρατία, καϊ β) προσεδόθη μείζον κύ
ρος είς τό αξίωμα τοΰ πατριάρχου έναντι τοΰ βασιλέως, 
τούτου δέ έκαμαν χρήσιν τινές τών πατριαρχών. Ήσύν
δεσις Πολιτείας και Εκκλησίας, ή όποια συνετελέοθη 
διά τοΰ Μ. Κωνσταντίου και Θεοδοσίου και ώδήγησεν 
είς τήν άμοιβαίαν παραχώρησίν δικαιωμάτων έφερεν είς 
αμφότερα τά μέρη μέγιστα κέρδη, άλλα έθεσε και αμφό
τερα προ νέων δυσχερειών, ένεκα τής αναμίξεως τοϋ αυ
τοκράτορας εις πολλά εκκλησιαστικά ζητήματα. Είναι, 
δεδομένον άλλωστε δτι ό Βυζαντινός αυτοκράτωρ δέν ήτο 
μόνον ό ανώτατος αρχηγός τοΰ στρατού, 6 ύπατος δι
καστής, άλλα και ό μοναδικός νομοθέτης. Ούτος κατέστη 
ωσαύτως και ό υπερασπιστής τής Εκκλησίας, καί τής 
Ορθοδόξου πίστεως. Είναι ό εκλεκτός τοΰ Θεοϋ καί ώς 

τοιούτος δέν είναι μόνον ό κύριος καϊ κυρίαρχος, άλλ' 
ωσαύτως καί ζωντανόν σύμβολον τοΰ χριστιανικού οικου
μενικού κράτους, τό οποίον ένεπιστεύθη αύτφ ό Θεός. 
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Ίσταται σχεδόν απομεμακρυσμένος από της γήινης και 
ανθρωπινής σφαίρας, ευρίσκεται εις αμεσον σχέσιν προς 
τόν ΘεόνκαΙ καθίσταται άντικείμενον ιδιότυπου πολιτι
κοθρησκευτικής τιμής. Ή τιμή αύτη από ημέρας είς ήμέ
ραν λαμβάνει έντυπωσιακήν μορφήν έν τή αυτοκρατορική 
αυλή, τή συνεργασία τής 'Εκκλησίας και του όλου αυλι
κού, κράτους : εκφράζεται είς κάθε εικόνα παριστώσαν 
τόν άγαπητόν τοΰ Χριστού κυρίαρχη ν, είς κάθε άντικεί
μενον περιβάλλον τό ίερόν του πρόσωπον, είς κάθε λέ
ξιν, τήν οποίαν απευθύνει προς τό δημόσιον ή απευθύ
νεται προς αυτόν. Οί υπήκοοι είναι δοΟλοι του και ή 
προσκόνησις τοΟ προσώπου του, οσάκις επιτρέπεται να 
τόν άντικρύσουν, γίνεται δΓ εδαφιαίας ύποκλίσεως (Os
trogorsky, σ. 25, 39). 

Ή έξέλιξις τοΟ ανατολικού ρωμαϊκού κράτους εύρεν 
έν τή χριστιανική θρησκεία καί τή Καθολική 'Εκκλησία 
τήν πλέον ίσχυράν ένωτικήν πνευματικήν δύναμιν καί ή 
αυτοκρατορική απολυταρχία ισχυρά ήθικήν ύποστήριξιν. 
'Εντεύθεν έδημιουργήθησαν ισχυρότατοι δεσμοί 'Εκκλη
σίας καί κράτους, αμοιβαία καθήκοντα καί δικαιώματα, 
έκ τών οποίων ερμηνεύεται ή πλούσια παροχή υλικών μέ
σων έκ μέρους τής Πολιτείας προς τήν Έκκλησίαν, ή 
συνεργασία έν τή ιεραποστολή καί ωσαύτως ή καταπολέ
μησις άντιεκκλησιαστικών τάσεων. Κατανοοΰμεν λοιπόν 
διατί έπί 'Ιουστινιανού τοΰ Α' εις τήν τοπικήν σύνοδον 
τοΰ 536 ό πατριάρχης Μηνάς είπεν, ότι «προσήκει μηδέν 
τών έν τή άγιωτάτη 'Εκκλησία κινουμένων παρά τήν γνώ
μη ν αυτού και κέλευσιν γενέσθαι». Κατά τρόπον άριστον 
εκφράζεται ή άμοιβαιότης δικαιωμάτων καί καθηκόντων 
Εκκλησίας καί Πολιτείας ύπό τοΰ 'Ιουστινιανού (Cod. 
Just. 1, 3, 45) όρίσαντος «τους δέ θείους κανόνας ούκ έ
λαττον τών νόμων ίσχυε ι ν καί οί ημέτεροι βούλονται νό
μοι, θεσπίζομεν κρατείν μέν έπ' αύτοίς τα τοίς ίεροις δο
κοΰντα κανόσιν, ώς αν ει καί τοίς πολιτικοϊς άναγέγρα
πτο νόμοις ». 

Ωσαύτως δέον να μνημονευθή ότι ό 'Ιουστινιανός κα
θώρισεν, ότι καί οί νόμοι τής Πολιτείας—καί τούτο είναι 
χαρακτηριστικόν—δέον να διαφυλάσσονται μετά τών ίερών 
σκευών, διότι είναι αφιερωμένα είς τόν Θεόν, έδημιουργή
θησαν δια τήν σωτηρίαν τών ύπό τοΰ Θεού δημιουργη
θέντων ανθρώπων (Διάταγμ. 18 Μάρτ. 535 προς τους ε
πισκόπους τής Ανατολής). 

Άλλαχοΰ (ΣΤ' Νεαρά) καθορίζεται όόρος «συμφωνία» 
Εκκλησίας καί Πολιτείας ή οποία ή το φυσικόν να ύπάρ

χη ένεκα εκτεθέντων περί τών ανωτέρω δεσμών. Έκ τού
των καί έκ τής συνεργασίας καί άλληλεπιδράσεως Εκκλη
σίας καί κράτους προέκυψεν έν Βυζαντίω όχι μόνον ή συναί
σθησις ευθύνης τοΰ αυτοκράτορας δια τόν καθορισμόν 
καί τήν διαφύλαξιν τής πίστεως τών θεμελιωδών εκκλη
σιαστικών δογμάτων, κυρίως δια τών Οικουμενικών Συν
όδων, άλλα καί ή φροντίς δια τήν λήψιν μέτρων δια τάς 
εξωτερικός καί διοικητικός έν γένει υποθέσεις κοινού 
ενδιαφέροντος, ώς καί δια τήν λατρείαν καί τήν τιμήν 
τοΰ Κλήρου. 

Δια να κρίνωμεν ορθώς τους Βυζαντινούς δέον να λά
βωμεν ΰπ' όψιν, ότι ή είς τα διοικητικά καί μικτού έν 
γένει χαρακτήρος ζητήματα άνάμιξις τής Πολιτείας καί 
ή συνεργασία ταύτης μετά τής Εκκλησίας δέν ερμηνεύε
ται μόνον ύπό τών ήδη έρμηνευθεισών πεποιθήσεων τών 
Βυζαντινών, άλλα καί έκ τής πίστεως των δτι ή ευημε
ρία τής Πολιτείας έξηρτάτο έκ τής ορθής πίστεως καί 
έκ τής θελήσεως τοΰ Θεού, ώς καί έκ τής γνώμης, ότι 
κοινή ή το ή αποστολή αμφοτέρων τών οργανισμών έν τή 
προσπάθεια τής πραγματοποιήσεως τής βασιλείας τοΰ 
θεοΰ έπί τής γής. Ή Εκκλησία έχει κοινόν μετά τής 
Πολιτείας σκοπόν να κατευθύνη τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου 
προς τήν όδόν, ή όποια είναι αρεστή είς τόν Θεόν, ώς 
λέγει ό 'Ιουστινιανός είς τήνΔ'Νεαράν. Ή θεωρία τών 
Βυζαντινών, ή οποία εκφράζεται είς τήν Έπαναγωγήν (Θ 
αΐών) καί είς λόγον τοΰ Τσιμισκή, είναι ή επομένη : Ή 
ένότης τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας ομοιάζει προς 
τήν ενότητα τοΰ άνθρωπου. Ό άνθρωπος συνίσταται άπο 
ψυχήν καί σώμα. Προς τό σώμα παραβάλλεται Εν τινι με
τρώ ή αυθεντία τοΰ αυτοκράτορας και προς τήν ψυχή ν ή 
αυθεντία τοΰ πατριάρχου, Ό 'Ιωάννης ό Τσιμισκή ς έξε
φράσθη κατά τόν έπόμενον τρόπον έπ' ευκαιρία τής συγ
κεντρώσεως τής συγκλήτου καί τής Ιεραρχίας έν τφ ίε
ρφ παλατίω έπί τφ θανάτω τοΰ πατριάρχου Πολύευκτου 

(956970). «Πολιτεία καί 'Εκκλησία σχηματίζουν ενα όρ
γανισμόν με δύο άνωτάτας εξουσίας, τό ίερατείον (Sacer
dotium), έπί κεφαλής τοΰ οποίου είναι ό πατριάρχης, καί 
τήν βασιλείαν, έπί κεφαλής τής οποίας είναι ό αυτοκρά
τωρ. Είς τήν πρώτην τών εξουσιών ό δημιουργός Θεός 
άνέθετο τήν φροντίδα δια τάς ψυχάς, είς τήν δευτέραν 
ένεπιστεύθη τήν κυβέρνησιν τών σωμάτων» (Γεωργίου 
Κάλλια, Εκκλησία καί αυτοκράτωρ έν Βυζαντίω, 'Αθήναι 
1959. Αί αντιλήψεις τοΰ Hugo Rahner : Abendländische 
Kirchefreiheit, σ. 376, δέν ανταποκρίνονται προς τα γε
γονότα τής Βυζαντινής ιστορίας). 'Αλλ' ερωτάται : δέν έ
γίνετο αντιληπτή παρά τοίς Βυζαντινοίς ή αντινομία, ήν 
εκφράζουν αί έννοιαι ότι ή μέν 'Εκκλησία δέν είναι έκ 
τοΰ κόσμου τούτου, τό δέ κράτος είναι ακριβώς έκ τοΰ 
κόσμου τούτου ; 'Αναμφιβόλως είς τήν θρησκευτικήν πεΐ
ραν τών Βυζαντινών δέν έφαίνετο τούτο ώς κάτι τό πα
ράδοξον, άλλα περισσότερον ώς «λογικόν αξίωμα», στηρι
ζόμενον είς τήν πίστιν καί τόν σκοπόν τής θείας εναν
θρωπήσεως. 'Ερωτάται όμως επίσης : κατά πόσον είναι 
ορθή ή έπί τών ανωτέρω εκφράσεων τών Βυζαντινών, ώς 
καί τοΰ γεγονότος, δτι έχομεν σειράν νόμων περί τοΰ έν 
τώ κόσμω Κλήρου, τοΰ μοναχισμού καί τών σχέσεων τής 
πολιτειακής διοικήσεως προς τους επισκόπους άπό τοΰ 
'Ιουστινιανού, οί οποίοι αφορούν καί είς τήν λατρείαν 
καί τάς λειτουργικάς δραστηριότητας τής 'Εκκλησίας, 
στηριζομένη γνώμη καθ' ήν «έν όψει τής ένότητος Ιδε
ωδών χριστιανικών σκοπών Εκκλησίας καί Πολιτείας», 
δύναται να θεωρηθούν αί διάφοροι ένέργειαι ενός καί τοΰ 
αυτού οργανισμού. Ουσιώδες είναι έν προκειμένω ουχί τό
σον ή εμφανιζόμενη εις πολλά ένότης ενεργείας 'Εκκλησίας 
καί Πολιτείας, ή συνείδησις καί τό αίσθημα ανεξαρτησίας 
τής Εκκλησίας, όπερ ανέκυψε τόσον ίσχυρόν όχι μόνον 
είς τήν διατύπωσιν τών θεμελιωδών αληθειών—δογμάτων, 
άλλα καί είς πολλούς κανόνας, έν οίς καί οί περί εκλο
γής τών κληρικών (καν. γ' τής Ζ Οικουμενικής Συν
όδου καί άλλοι. Πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Πολιτεία καί Πολι
τειακός βίος έν τή λατρεία τοΰ ορθοδόξου χριστιανισμού, 
μετάφρ. έκ τοΰ Γερμ. τοΰ Α. Παπαντωνίου καί τοΰ αυ
τού τό πρωτότυπον γερμανικό ν κείμενον έν Der Kult und 
der heutige Mensch, σ. 237239, ένθα καί ή βιβλιογρα
φία). 

Τα δικαιώματα επεμβάσεως ή συμπράξεως: Εφ' όσον, 
άφ' ενός μέν ή Καθολική 'Εκκλησία άνεκηρύχθη ώς θε
μέλιον τής τε ένότητος καί κοινωνικής τάξεως τής αυτο
κρατορίας καί αυτοτελής οργανισμός δημοσίου δικαίου, 
στενώς όμως συνδεδεμένος μετά τοΰ κράτους, άφ' έτερου 
δέ ή αυτή Εκκλησία τοιαύτην ανεγνώρισε θέσιν είς τόν 
άρχηγόν τής Πολιτείας, έκ δέ «τοΰ άνηκειν ή μή άνήκειν 
τή Εκκλησία έξηρτήθη ή πολιτική, έν τισι δέ καί ή γε
νική νομική Ικανότης έκαστου» παρεχώρησεν ή Εκκλησία, 
(Μίλας, σ. 69) είς τήν χριστιανικήν πολιτικήν έξουσίαν 
τό δικαίωμα τοΰ νομοθετεΐν καί είς ζητήματα Εκκλησια
στικής φύσεως, αναμφιβόλως δευτερεύοντα διοικητικά ή 
μικτού χαρακτήρος, άτινα έρρύθμιζεν είτε μόνη, είτε άπό 
κοινού μετά τής Εκκλησίας, κατανοοΰμεν διατί οί αυτο
κράτορες φέρονται συμπράττοντες μετά τών εκκλησιαστι
κών οργάνων κατά τήν άνάδειξιν τών αρχιερέων καί 
δή καί τών πατριαρχών, άνακηρύσσοντες αυτοκέφα
λους 'Εκκλησίας, Ιδρύοντες καί προάγοντες έπισκοπάς 
είς αυτοκέφαλους άρχιεπισκοπάς ή μητροπόλεις ή καί 
συγχωνεύοντες έπισκοπάς. Αναμφιβόλως όμως ή πρόσ
δοσις χαρακτήρος μικτοΰ είς τάς ανωτέρω δικαιοδοσίας 
τής 'Εκκλησίας δέν άφήρει παντάπασι τόν θρησκευτικόν 
χαρακτήρα ώρισμένων πράξεων, ώς ή άνάδειξις επισκόπων 
καί πατριαρχών. 'Επειδή μεταξύ τών πράξεων, αϊτινες μεί
ζονα έκέκτηντο σπουδαιότητα δια τήν Έκκλησίαν, ήσαν 
αναμφιβόλως ή σύγκλησις Συνόδων, ή έκδίκασις εφέσεων 
κατ' αποφάσεων εκκλησιαστικών δικαστηρίων καί τό νομο
θετεΐν έπί θεμάτων Εκκλησιαστικού Δικαίου (Χριστοφι
λοπούλου, σ. 3435), διότι ήδύνατο να επίδραση περισσό
τερον έπί τήν έκκλησιαστικήν όργάνωσιν καί τόν καθημε
ρινόν βίον, έπεται ότι αί σχέσεις Εκκλησίας καί Πολι
τείας έν Βυζαντίω δέν δύνανται να εξηγηθούν μόνον διά 
τοΰ συστήματος τής υποταγής. "Οθεν είναι πρόβλημα έάν 
θα ήδύνατό τις να καταλέξη είς τόν καισαροπαπισμόν πά
σας τάς εκκλησιαστικού χαρακτήρος αποφάσεις, έφ'όσον 
έγίνοντο όχι μόνον τή έκουσία συμπράξει τής Εκκλη
σίας, άλλα καί ώς έπακόλουθον τής αναγνωρίσεως τοΰ (ε
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ρατικοο χαρακτήρας τοΟ άρχοντος τής βυζαντινής θεοκρα
τ ΐ ας έκ μέρους τής Εκκλησίας. Ή τοιαύτη θέσις του αυ
τοκράτορας, άπετέλει, ώς είδομεν, Οχι απλώς συνέχειαν 
τής προκωνσταντινείου ρωμαϊκής αυτοκρατορικής αντιλή
ψεως, άλλα και τής χριστιανικής ιδέας περί υπεροχής 
τής χριστιανικής πολιτείας εν τοίς κοσμικοΐς πράγμασιν. 
Ενεκα των ποικίλων τούτων λόγων είναι εύεξήγητον διατί 

οί αυτοκράτορες συνεκάλουν Οικουμενικός Συνόδους, διηύ
θυνον ταύτας προσωπικώς ή δι'αντιπροσώπων, τάς δέ συν
οδικός αποφάσεις καθιστών νόμους του κράτους. Έν 
τούτοις όμως το κΟρος τών Συνόδων έν τή ιστορία δέν 
εξηρτηθη ως ειπομεν, άπό τήν πολιτειακήν εγκρισιν! άλλα 
από τήν δια μέσου τών αιώνων έμφανιζομένην εγκρισιν 
τής συνειδήσεως τής Εκκλησίας τών συνοδικών αποφά
σεων ως ορθοδόξων και ώς έκφραζουσών έν γένει τήν φύ
σιν και όρθην θέλησιν τής Καθολικής Εκκλησίας. Γενι
κώς δ ειπείν κρατικοί αποφάσεις μή έξασφαλίζουσαι τήν 
συμπραξιν η συγκατάνευσιν ή έστω τήν σιωπηράν άνο
χήν τής Εκκλησίας δέν ήδύναντο να αποκτήσουν ποτέ 
διαρκές κύρος. 

Ή ά Ρ χ ή τ ή ς ά μ ο ι β α ι ό τ η τ ο ς. Ή "Ιουστινιά
νειος διατυπωσις αποτελεί σπουδαίαν και θεμελιώδη άφετη
ριαν κατανοήσεως τής συνεργασίαςΈκκλησίας και Πολιτεί
ας, μάλιστα εις τα δευτερεύοντα διοικητικά και μικτά θέμα
τα, δεδομένης τής αναγνωρίσεως τής χριστιανικής Πολι
τείας ως προστάτιδας τής Εκκλησίας. Όθεν ορθώς έξε
φραζετο ό Σχολαστικός λέγων ότι «οί αυτοκρατορικοί νό
μοι διεπνεοντο υπό τοΟ πνεύματος τών κανόνων τής Έκ
κλησης διό και ή 'Εκκλησία άπένειμεν αύτοίς πληρε
στατην ίσχυν και κύρος. Ούτοι περιληφθέντες εις τάς 
Τ«1*™? σ υ λ λ ο * α ? 6λαβον οιονεί κανονικήν δύναμιν 
ένθα δέ έν τοίς του εκκλησιαστικού βίου δέν ύπήρχον κα
νονικοί διατάξεις, ουδόλως έδίσταζενή Εκκλησία νά χρή
ται τοις κειμενοις πολιτικοίς νόμοις» (Παρά Μίλας, σ. 
69). Η τοιαύτη πράξις τής Εκκλησίας ήτο κατ' εξοχήν 
πράξις αμοιβαιότητας, καθόσον «οί Έλληνορρωμαίοι αύτο
κρατορες απένειμαν τοίς νόμοις τής 'Εκκλησίας απολύ
τως το αυτό κύρος και ίσχύν. Ώ ς παράδειγμα μνημονεύο
μεν, ότι το 530 ό αυτοκράτωρ 'Ιουστινιανός καθώρισεν 
οτι το υπο τών κανόνων όπηγορευμένον ήτο και υπό τών 
I T r Ä ^ " ^ · Έ ΐ " 6 ς δ έ τ ^ ΣΤ Νεαράς και δια 
τήςΡΛΑ διετασσετο όπως πάντες οί κανόνες τών τεσσά
ρων Οικουμενικών Συνόδων έχουν προφανές κύρος και ίσχύν 
και ότι τα τής πίστεως δόγματα ισχύουν καθάπερ αϊ θεια ι 
Γραφαι και οί κανόνες και ώς οί νόμοι τής Πολιτείας 
(ή Νεαρά περιελήφθη εις τα Βασιλικά, βιβλ. Ε', τίτλ 
γ κεφ β ). Η περί τούτου γενική θεωρία περιελήφθη έν 
τώ προλογω τής ΣΤ' Νεαράς τοΰ 'Ιουστινιανού, τής περι
εχόμενης έν τή συλλογή Ιωάννου τοΰ Σχολαστικού. Περ. 
της πολιτικής τού Ιουστινιανού πρβλ. και Α. Alivisatos, 
Die Gesetzgebung des Kaisers Justinian des Α. Εις ταύ
τα όμως δέον να προστεθούν και τα επόμενα. 

Εν τή αντιμετωπίσει τοΰ θέματος τών σχέσεων 'Εκ
κλησίας και Πολιτείας λησμονείται συνήθως ή παραχώ
ρησις δικαιωμάτων εις τήν Έκκλησίαν έν τή απονομή 
»&. Α Τ « , η ς · ° P^rogorsky (ενθ. άν. σ. 400 κ.έξϊ 
ένθα και ή βιβλιογραφία) παρατηρεί σχετικώς, έξ αφορμής 
τής ίσχυρας συμμετοχής τοΰ Κλήρου εις τήν έκ μέρους 

σιας έπι τών δικαστηρίων τής αυτοκρατορίας ήτο έν τού
τω μεγαλύτερα, καθ' όσον παραλλήλως προς τό αύτοκρα

κα τό συνεπληρου, ωσαύτως άντετίθετο ενίοτε εις αυτό 
και εις έποχας κρίσεως ήβύνατο νά τό άντικαταστήση. 

ü π ι δ ρ α σ ι ς ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν . Ώς πα
ράγοντες σημαντικοί και ενίοτε ανασχετικοί έν τή δια
μορφώσει τών σχέσεων τών δύο έν τώ κράτει ενοτήτων, 

Î V A 5 L ? s t r
A ° f o r s k y σ ΐμ ε ι ώ νε ι . ενθ. άν. σ. 160, ότι ή 

αυτών της ένοτητος τής Εκκλησίας έν τή 'Ορθοδο
ξία. Μνημονευτέον τό παράδειγμα τοΰ Μιχαήλ Α' τοΰ 
Ραγκαβε. όστις διέκειτο ευμενώς προς τάς εικόνας *Η 
πολιτική έναντι τής Δύσεως έντώσχίσματι διείπετο άπό 
τό ενδιαφέρον τοΰ αυτοκράτορας Βασιλείου τοΰ Α' τοΟ 
Μακεδονος νά ευρίσκεται εις καλάς σχέσεις προς τήν 
Δυσιν. Πάρα ταύτα όμως, ώς και βραδύτερον εις τάς από
πειρας προς Ενωσιν, παρά τάς άμφιταλαντεύσεις προσ
ώπων και καισαροπαπικάς επεμβάσεις, έπεκράτησεν ή 
όρθη γραμμή τής 'Εκκλησίας και εις αυτό τό θέμα τής 
τετραγαμίας τοΰ Λέοντος τοΰ ΣΤ'. Σημειωτέον ότι ή παν
τοδυναμία τοΰ αυτοκράτορας και τής γραφειοκρατίας τοΰ 
κράτους έφθασαν έπι Μακεδόνικης δυναστείας εις πλήρη 
άναπτυξιν. Ο αυτοκράτωρ έπιστεύετο ώς ό εκλεκτός τοΰ 
θεοΰ έφ ου εδράζεται ή θεία πρόνοια. Είναι ή ανωτάτη 
κεφαλή τής όλης κρατικής διοικήσεως, ανώτατος διοικη
τής τοΰ στρατού, ανώτατος δικαστής, μόνος νομοθέτης 
υποστηρικτής τής Εκκλησίας και τηρητής τής ορθής 
'Χ £ ζ- ν ° μ ° 1 τ 0 υ ί σ χ υ ο ν ώ ς ^δομένοι ύπό τοΰ θεοΰ 
Ορθώς όμως παρατηρεί ό Ostrogorsky (ενθ. άν. σ. 198) 
* ία υ τ°κΡατ .ωΡ έ ν τούτοις έδεσμεύετο ύπό τών εντολών 

τής ηθικής και τών ηθών, έπι δέ τοΰ θρησκευτικού πεδίου 
ή εξουσία τοΰ κυριάρχου εύρισκε πραγματικούς περιορι
σμούς. Οσονδηποτε δέ ισχυρά και αν ήτο ή έπίδρασις 
εις την διαμορφωσιν τής εκκλησιαστικής ζωής, ώς λαϊκός 
ο αυτοκράτωρ ήδυνατο νά είναι ουχί ό διευθύνων τήν 
Εκκλησίαν, αλλ απλώς ό υποστηρικτής. Η 'Εκκλησία 

είχε τόν ηγήτορα αυτής, τόν πατριάρχην Κωνσταντινου
πόλεως, τοΰ όποιου ή δύναμις και τό κύρος εύρίσκετο 
διαρκώς είς άνοδον. Βεβαίως πρακτικώς άπεφάσιζεν 6 
αυτοκράτωρ δια τήν κατάληψιν τοΰ πατριαρχικού θρόνου 
και ως νομοθέτης επενέβαινε ν είς τήν έκκλησιαστικήν 
διοικησιν κατά τρόπον όμως διάφορον άπό τήν πολ.τι
κην, διότι είχεν ανάγκην τής συγκάταθέσεως τοΰ Κλήρου, 
δέν ήδυνατο δε ούτε νά άνακαλέση ούτε νά μεταβάλη τάς 
διατάξεις τών εκκλησιαστικών Συνόδων, αίτινες ά'πετέ
λουν τό ανώτατον άποφασιστικόν όργανον, τό όποιον 
άπεφασιζε μάλιστα περί θεμάτων πίστεως, ήν ώφειλε και 
ο αυτοκράτωρ να τηρή. Ή ισχύς τής 'Εκκλησίας ηΰξανε 
(παράδειγμα Νικόλαος ό Μυστικός), διό και ό Ostrogorsky 
παρατηρεί (ενθ. άν σ. 2) ότι μέ τήν έντυπωσιακήν λέξιν 
«καισαροπαπισμός» δίδεται εσφαλμένη είκών τής σχέσεως 
Εκκλησίας και Πολιτείας. "Αριστον παράδειγμα αποτε

λείς η έκ μέρους τοΰ πατριάρχου Πολύευκτου επιβολή έπι 
του Τσιμισκή όπως αυτός μέν μετανοήση διό τόν φόνον 
του Νικηφόρου, ή αυτοκράτειρα Θεοφανώ άπομακρυνθή 
τών ανακτόρων και τιμωρηθούν οί φανείς τοΰ αυτοκράτο
ρας και ασκητού Νικηφόρου Β τοΰ Φωκά, τοΰ ιδρυτού 
τής Μέγιστης Λαύρας. Ύπό τους όρους τούτους επέτρε
ψε την εισοδον τοΰ αυτοκράτορας είς τήν έκκλησίαν και 
την ένθρονισιν αυτού. Αυτή ή βυζαντινή «Κανόσα» δέν 
ήδυνατο να παραμείνη άνευ συνεπειών όσον άφορα είς τήν 
διαμορφωσιν τών έκκλησιαστικοπολιτειακών σχέσεων. Ό 
ηθικός θρίαμβος τής 'Εκκλησίας συνεπληρώθη δια τής 
ανακλήσεως έκ μέρους τοΰ Τσιμισκή τών κατά τών μονά

γους τοΰ Τσιμισκή). * 
Μεγάλη ήτο ή έπίδρασις τής 'Εκκλησίας κατά τήν 

^ r f f , B Äv e r ,Äur . l Ä 
κησις τής Αγιας Σοφίας, ής ή εποπτεία άνήκεν είς τόν 
πατριάρχην. Τό συναίσθημα αυτοτέλειας τής 'Εκκλησίας 
μετά τόν χωρισμον τής Ρώμης άπ" αυτής και ή δύναμις 
του πατριάρχου και τοΰ αυτοκράτορας μέ τάς διαφόρους 
τάσεις των, ώδηγησεν είς σύγκρουσιν, ή όποια δέν Ελη
ξε μέ την συγκροτησιν συνόδου και τόν θάνατον κατάχρό
νον τής συν£6ρίας αυτής τού πατριάρχου άλλα μέ τήνπα
ρα.τησιν τοΟ αυτοκράτορας (1059) και τήν καταφυγήν του 
είς τό μοναστηριον τοΰ Στουδίου. 
™ V ? ίναι,ανάΤΚΤ1 ^ ^σέλθωμεν είς περισσότερος λε
πτομέρειας, αναφερόμενος είς τήν άσκησιν αύτοκρατορι
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Ό αυτοκράτωρ 'Ιουστινιανός και 6 αρχιεπίσκοπος Μαξιμιανός, μετά τής ακολουθίας του. Εκ τοΟ Άγιου Βιταλίου τής Ραβέννης. Περί τό 547. 

Θεμελιώδους σημασίας δια τήν Έκκλησίαν ήτο κατά 
τους επόμενους αιώνας τό θέμα τή ς ενώσεως των 'Εκκλη
σιών, 'Ανατολικής και Δυτικής, μετά τό σχίσμα τοΟ 1054. 
Έσημειώσαμεν δε ήδη τήν άποτυχίαν τής αυτοκρατορι
κής πολιτικής. 

Ή αδξησις τής δυνάμεως τής Εκκλησίας παρά τφ 
λαφ δέν φαίνεται μόνον είς τό ανωτέρω ζήτημα, όπερ 
καλύπτει τήν μέχρι τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως έποχήν, άλλα και είς τήν έπιρροήν, ήν ήσκει και 
έπι αυτοκρατόρων, οίος π.χ. ήτο 6 'Ανδρόνικος ό Β , 
6 όποιος μεταξύ άλλων τό 1312 παρεχώρησε τό αύτο
κρατορικόν προνόμιον κυρώσεως τής εκλογής τοΟ άγιω
νύμου "Ορους είς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. 

Πρέπει τις να ανάγνωση τό σχετικόν έγγραφον (δημο
σιευθέν είς τό έργον τοΟ Ph. Meyer, Haupturkunden 
der Athos Klöster) και τα έγγραφα του Fr. Dölger, 
Aus der Schatzkammer des Heiligen Berges, δια ν' άν
τιληφθή ποίαν έπιρροήν ήσκει ή 'Εκκλησία και ό πα
τριάρχης έπί τών αυτοκρατόρων. 

"Η άμοιβαιότης τών δικαιωμάτων και ή άσκησις κοινών 
καθηκόντων ήτο τό αποτέλεσμα τής θεωρίας περί τής θείω 
δικαίω υπάρξεως τών δύο εξουσιών και ενοτήτων εντός τής 
ένότητος τοϋ Κράτους, του εντεύθεν προκύπτοντος συν
δέσμου των και τής επιβαλλομένης συνεργασίας. 

Ή συνείδησις τής αυτοτέλειας έκατέρου τών οργανι
σμών ήτο πάντοτε ισχυρά. Περί τής θέσεως τοϋ ίεροο 
προσώπου του αυτοκράτορας εντός τής 'Εκκλησίας ό "Α
χριδών Δημήτριος Χωμάτινος (Άρχαί ΙΓ" αιώνος, Ιδε 
Μπαλάνου, Οί Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί συγγραφείς, 
σ. 143 κ.έξ. και Α. Χριστοφιλοπούλου, έν Θεολογία 1949), 
έξέθηκε τήν έξης θεωρίαν, έξ αφορμής ερωτήματος τοΟ 
Δυρραχίου Κωνσταντίνου Καβάσιλα «αν κληρικός διάκο
νος ή πρεσβύτερος ψηφισθείς επίσκοπος και αποδεχθείς 
έκλογήν δύναται, πριν χειροτονηθή, να μεταβή είς άλλη ν 
επισκοπή ν» «τούτο κανονικόν μέν ούκ εστί, ούτε μήν 
τής έγγραφου g, άγραφου εκκλησιαστικής παραδόσεως, 
γίνεται δέ πολλάκις βασιλέως κελεύοντας.. 6 βασιλεύς 

γάρ οία κοινός (γενικός) τών Εκκλησιών έπιστημονάρ
χης και ών και ονομαζόμενος... πλην μόνον τοΰ ίερουρ
γεϊν τα λοιπά αρχιερατικά προνόμια σαφώς εικονίζει ό 
βασιλεύς, έφ' οίς πράττει νομίμως τε και κανονικώς» 
(Ράλλη και Ποτλή, σ. 428 κ.έξ.). 'Επί τοϋ αυτοκράτορας 
έχρησιμοποιείτο τό έπίθετον «άγιος», άλλ' είναι προβλη
ματικό ν έάν έξ αυτού παρέλαβαν και οί επίσκοποι μέχρι 
σήμερον, διότι είναι δυνατόν να λεχθή, ότι ή αρχική ονο
μασία των χριστιανών περιωρίσθη είς τους επισκόπους. 
Πάντως αποτέλεσμα τής ιερότητας τοϋ προσώπου τοϋ 
αυτοκράτορας είναι, ότι τό Παλάτιον ώνομάζετο «Ιερόν», 
τά δε αυτοκρατορικά γράμματα ώνομάσθησαν «θεία γράμ
ματα» * ώς μαρτυρούν τά Πρακτικά τών Οικουμενικών Συν
όδων. Είς ώρισμένας επισήμους περιπτώσεις έτοποθετεί
το πρό τοϋ αυτοκράτορας τό «διβάμπουλον», φέρον πε
λωρίαν λαμπάδα, καίουσαν πρό αύτοϋ, όπως ενώπιον τών 
εικόνων τών αγίων. Εκ τοϋ αυτοκράτορας παρέλαβαν τού
το οί πατριάρχαι καί τίνες μητροπολϊται μέχρι σήμερον 
(Στεφανίδου, Έκκλ. Ιστορία, σ. 137 , 402, 404). Δια να 
έννοήσωμεν (αυτόθι, σ. 138) τήν λέξιν «έπιστημονάρχης» 
πρέπει να λάβωμεν ύπ' όψιν, δτι είς τήν έπισιήμην με
τέφραζον τήν λατινική ν λέξιν disciplina, αντί τής λ. πει
θαρχία. "Οθεν κατά τόν Χωμάτινο ν ό αυτοκράτωρ εθεω
ρείτο ώς ανώτατος διοικητικός άρχων τής 'Εκκλησίας 
καί ή δυνατά να έκτελή όλα τά μή ίερουργικά έργα τών 
επισκόπων. Δεχόμενος δέ τόν ίερατικόν χαρακτήρα τοΰ 
αυτοκρατορικού αξιώματος έδικαιολόγει τούτον δια τοΰ 
αναλόγου χαρακτήρας τοΰ 'Ιουδαίου βασιλέως τής Π. Δια
θήκης καί δια τοϋ γεγονότος, ότι ό Βυζαντινός αυτο
κράτωρ έστέφετο καί έχρίετο ΰπό τοϋ πατριάρχου. 'Αλ
λά πολλοί αυτοκράτορες υπερέβαιναν τήν δικαιοδόσίαν, 
ήν άνεγνώριζεν αύται ς ή 'Εκκλησία. 

Ή σ υ ν ε ί δ η σ ι ς τ ή ς α υ τ ο τ έ λ ε ι α ς τ ή ς 
Ε κ κ λ η σ ί α ς . 'Ακριβώς δέ επειδή ή Εκκλησία είχε 
συνείδησιν τής αυτοτέλειας της καί τής ανάγκης απο
τροπής τών καισαροπαπικών τάσεων, τών έκδηλουμένων 
πολλάκις ύπό τών αυτοκρατόρων, δια τούτο έξέδιδεν ένίο
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τε και κανόνας ειδικούς. 
Ούτω δια του 12ου κανόνος τής έν 'Αντιόχεια Συν

όδου (341 ;), κληρικός καθαιρεθείς ή ένοχλήσας τάς ά
κοάς τοΰ αυτοκράτορας έστερήθη τοϋ δικαιώματος τής 
εφέσεως, ήν ώφειλε νά κόμη «προς μείζονα σύνοδον» ('Α
λιβιζάτου, Κανόνες, εκδ. β', σ. 176). "Επειτα 6 30ός κα
νών έκ τών λεγομένων 'Αποστολικών κανόνων (έργον Δ' 
αιώνος, άλλα μέ έθιμικόν δίκαιον του Γ ) καθορίζει, ότι 
δια τών κοσμικών αρχόντων γενόμενος επίσκοπος και όλοι 
οί μετ' αύτοΟ κοινωνοΟντες νά καθαιρώνται. Σημασίαν δέ 
έχει και τό γεγονός, ότι ή Ζ Οικουμενική Σύνοδος (787), 
ή συγκληθείσα δια τής αυτοκρατορικής εύνοιας τής Ει
ρήνης, δέν έδίστασε νά έπιβάλη τήν ιδίαν τιμωρίαν είς 
τόν δια κοσμικών αρχόντων γενόμενο ν πρεσβύτερον ή 
διάκονον (κανών 3ος). 'Αναμφιβόλως (Στεφανίδου, σ. 138) 
δέν ή το εϋκολον νά γίνη χρήσις τών κανόνων τούτων, 
διότι θα ήτο δυνατόν κατήγοροι ή δικάζοντες νά ευρεθούν 
Ενοχοι τοο αύτοϋ παραπτώματος. Έχρησιμοποιήθησαν 
λοιπόν «είς εξαιρετικός περιστάσεις, είς τινας δέ 
τών περιστάσεων ίνα καθαιρεθώσιν αθώοι. Τους κανόνας 
τούτους ένεθυμοΟντο, όταν δέν είχον νά διατυπώσωσιν 
αλλην κατηγορίαν, ή δέν ήδύναντο νά πλάσσωσι τοιαύ
την». Ό Ισχυρισμός όμως, δτι πολλοί εκκλησιαστικοί 
άνδρες αντεπεξήλθαν κατά τοϋ καισαροπαπισμοϋ, όταν 
ούτος δέν συνέφερεν είς αυτούς, έχει ανάγκην αποδεί
ξεων. 

Έκ τής μέχρι τούδε εκθέσεως προκύπτει· α) ότι δέν έπε
κράτησεν ό καισαροπαπισμός, β) ότι έν πολλοίς έπεκρά
τει συναλληλία ένεκα τής αμοιβαίας κατανοήσεως και 
ειδικώς οσάκις ή Πολιτεία άντελαμβάνετο ορθώς ότι δέν 
δύναται ή 'Εκκλησία παρά νά διατηρή τήν ενότητα αυ
τής έν τή Ορθοδοξία. 

Ή Ιστορική αρχή επομένως τής ένότητος, λαμβανο
μένη ύπό τριπλήν έννοιαν, α) ως ένατης τής Εκκλησίας 
έν τή 'Ορθοδοξία, β) ως ένατης τής Πολιτείας, έν fj πε
ριλαμβάνεται και ή άκεραιότης τοϋ κράτους, και γ) ένό
της και συνεργασία τών δύο αυτοτελών έν τώ ρωμαϊκώ 
κράτει οργανισμών, ερμηνεύει άκριβέστερον τάς σχέσεις 
Εκκλησίας και Πολιτείας και αποτελεί ίστορικήν άπάν

τησιν είς τό ιστορικόν ερώτημα, ποϊαι σχέσεις έπεκρά
τησαν κατά τα 1150 έτη τής ιστορίας τοϋ Βυζαντίου. 

'Εντεύθεν ό αριθμός τών πράξεων τών αυτοκρατόρων, 
αϊτινες δύνανται νά χαρακτηρισθούν ως καθαρώς καισα
ροπαπικαί, είναι ουσιωδώς μειωμένος. 'Απομένει προς έξέ
τασιν, προς πλήρη διευκρίνησιν τοϋ θέματος, ή εκθεσις 
περί τοϋ ποϊαι πράξεις δέον νά χαρακτηρισθούν ως πρά
γματι καισαροπαπικαί. 

Οί νόμοι και αί πράξεις, οί εκδιδόμενοι, τή σιωπηρή συγ
κατάθεσε! (ενίοτε συμπράξει)'Εκκλησίας ύπό τής Πολιτείας, 
είναι πράγματι θεμελιωμένοι έπί τής αρχής τής συναλ
ληλίας. Αναμφιβόλως είς αυτό τό είδος τών πράξεων δέον 
να καταλέξωμεν α) τήν σύγκλησιν Οικουμενικών Συνόδων, 
τάς οποίας διηύθυνον προσωπικώς ή δι αντιπροσώπων οί 
αυτοκράτορες· β) τήν έπικύρωσιν τών συνοδικών αποφά
σεων, αΐτινες καθίσταντο νόμοι τοϋ κράτους· γ) τήν έκ
δίκασιν εφέσεων κατά αποφάσεων συνόδων επαρχιακού δι
οικητικού περιεχομένου. 

Τό ότι εύρίσκομεν τήν συνήθειαν καθαιρούμενοι επίσκο
ποι νά απευθύνουν έκκλησιν προς τόν αυτοκράτορα δι* 
αναθεώρησιν, δέν σημαίνει καισαροπαπισμόν, αλλά άνα
γνώρισιν τής ύπερεχούσης εξουσίας τοΰ χριστιανού αυτο
κράτορας, θεμελιωμένην είς τήν Γραφήν και τήν Παράδο
σιν, πρέπει δέ νά ληφθή ύπ' όψιν, ότι ό αυτοκράτωρ 
ήδυνατο απλώς νά παραπέμψη τό θέμα είς μείζονα σύν
οδον (πρβλ. Δ. Πετρακάκου, Νομικαί ενασχολήσεις), δ) 
Είς τάς πράξεις συναλληλίας πρέπει νά καταλέξωμεν και 
τήν έκλογήν εκείνων τών επισκόπων και δή και τών πα
τριαρχών, οίτινες ανέλαβαν τό άξίωμά των όχι μόνον δια 
τής συμπράξεως βασιλέως και συνόδου, άλλα και δια τής 
συνευδοκήσεως τοΰ λαού (ψήφω Κλήρου και λαοΰ), έπί 
τή βάσει τών αρχών τής 'Ιουστινιάνειου νομοθεσίας. Εί
ναι σπουδαίον τό ζήτημα τής εκλογής τών επισκόπων, διό
τι τούτο άφορ$ είς τήν άνεξαρτησίαν τής Εκκλησίας, 

Συμφώνως προς τόν δ' κανόνα τής Α' Οικουμενικής 
«έπίσκοπον προσήκει μάλιστα μέν ύπό πάντων τών έν τή 
επαρχία καθίστασθαι· ει δέ δυσχερές εϊη τό τοιούτο, η 
δια κατεπείγουσαν ανάγκην, ή διά μήκος όδοΰ, έξ άπαν
τος τρείς έπί τό αυτό συναγομένους, συμψήφων γινομένων 

και τών απόντων, και συντιθεμένων διά γραμμάτων, τότε 
τήν χειρονίαν ποιείσθαι τό δέ κύρος τών διδομένων δί
δεσθαι καθ' έ„κάστην έπαρχίαν τφ μητροπολίτη» (Άποστ. 
α'. Ζ . γ'. Άντιοχ. ιθ'., Σαρδ. στ', Λαοδ. ιβ', Καρθ. ιγ', 
νη' και νθ). Ό. κανών έπικυροϊ κατ' ούσίαν πράξιν τής 
αρχαιότερος Εκκλησίας. Ο Κυπριανός (Έπιστ. 68) ση
μειώνει δτι «όφείλομεν τηρείν άμεταθέτως τήν διασωθεί
σαν και τηρουμένην παρ' ήμϊν, και σχεδόν παρά πάσαις 
ταϊς έπαρχίαις, θείαν παράδοσιν και άποστολικήν συν
ήθειαν, αϊτινες όρίζουσιν, ότι προς νόμίμον χειροτονίαν 
επισκόπου λαοΰ τίνος ώρισμένου συνελθεϊν έπί τό αυτό 
τους πλησιοχώρους επισκόπους τής αυτής επαρχίας, όπως 
έκλέξωσι τόν έπίσκοπον, παρόντος τοϋ λαοΰ, τοΰ γινώ
σκοντος τελείως τόν βίον έκαστου και μαρτυροΰντος περί 
πασών τών πράξεων αυτού». 

'Αποσαφηνίζει τα πράγματα τό κεφ. δ' τοϋ Η βιβλίου 
τών Αποστολικών Διαταγών (έργον τοΰ Δ' αιώνος), έν τώ 
όποίφ άναγινώσκομεν «ού (επισκόπου) όνομασθέντος και 
άρέσαντος συνελθών ό λαός άμα τφ πρεσβυτερίω και τοϊς 
παροΰσιν έπισκόποις έν ήμερα Κυριακή συνευδοκείτω. 
Ο δέ πρόκριτος τών λοιπών έρωτάτω τό πρεσβυτέριον 
και λαόν, ει αυτός έστι, öv αιτούνται είς άρχοντα, και 
έπινευσάντων, προσεπερωτάτω, ει μαρτυρεϊται ύπό πάντων 
άξιος είναι τής μεγάλης ταύτης και λαμπρδς ηγεμονίας... 
ει τα κατά τόν βίον άνεπιλήπτως... και συνθεμένων αυτών 
έκ τρίτου άξιον είναι, άπαιτείσθωσαν και σιωπής γενο
μένης, είς τών πρώτων επισκόπων άμα δυσίν έτέροις πλη
σίον τοΰ θυσιαστηρίου έστώς, τών λοιπών επισκό
πων και πρεσβυτέρων σιωπή προσευχομένων, τών δέ δια
κόνων τα θεία Ευαγγέλια έπί τής τοΰ χειροτονουμένου 
κεφαλής ανεπτυγμένα κατεχόντων, λεγέτω τόν θεόν» 
(ακολουθεί ή έπίκλησις). 

Ό διά τής «ψήφου» Κλήρου και τοΰ λαοΰ τ.6. συνευδο
κοΰντος, εκλεγείς ύπό τών επισκόπων επίσκοπος έχειρο
τονείτο, μετ' εγκρισιν τοΰ μητροπολίτου. "Ενεκα άτοπων 
συμβαινόντων προϊόντος τοΰ χρόνου περιωρίσθη ή συμμε
τοχή τοΰ λαοΰ. τής έν Λαοδικεία συνόδου άπαγορευσάσης 
τάς έκλογάς «τοϊς δχλοις ποιείσθαι τών μελλόντων καθίστα
σθαι είς ιερατείο ν» (Κανών 13). "Ενεκα τούτου έκράτησεν 
ή συνήθεια, καθ' ήν συμμετείχαν τής εκλογής μόνον ευυπό
ληπτοι άνδρες έκ τοΰ λαοΰ, όπερ περιεβλήθη ίσχύν νόμου 
διά τής Ιουστινιάνειου νομικής διατάξεως, δτι «προς έκλο
γήν νέου επισκόπου έδει νά συνέρχονται έπί τό αυτό δ τε 
Κλήρος και οί επίλεκτοι πολϊται τής σχετικής επισκοπικής 
ιεραρχίας είς τόν ώρισμένον τόπον, και όμώσαντες παντελή 
άμεροληψίαν νά έκλέγωσι τρία πρόσωπα, περί ων πεποί
θασιν, δτι κέκτηνται τά ύπό τε τών κανόνων και τών πο
λιτικών νόμων (έκ τών υπέρ τά 30 γεγονότων ανδρών) 
οριζόμενα προσόντα. Έκ τούτων έκλέγουσιν είτα, δ τε 
μητροπολίτης μετά τών επισκόπων, τόν μάλιστα άξιον 
και χειροτονοΰσιν έπίσκοπον». Ό νόμος ούτος τοΰ 'Ιου
στινιανού περιελήφθη ευθύς μετά τήν έκδοσιν αυτού έν 
ταϊς κανονικαϊς συλλογαϊς, γενόμενος ούτω καθολικός 
νόμος τής 'Εκκλησίας. Τό κανονικόν όμως καθεστώς τής 
Α' Οικουμενικής (κανών δ') καθωρίσθη τελικώς ύπό τής Ζ 
Οικουμενικής (γ' κανών και Μίλας, Έκκλ. Δίκαιον, σ. 
503 κ. έξ.). 

Πλην τών δύο τρόπων τής διεξαγωγής τής εκλογής 
και χειροτονίας τών επισκόπων, ήτοι : α) τής εκλογής 
έπί τής επισκοπής συνόδου τή συμμετοχή τών αντιπρο
σώπων τοΰ λαοΰ, και β) τής εκλογής ύπό μόνης τής 
Συνοδού, ή Ιστορία παραδίδει είς ήμδς περιπτώσεις τι
νας, καθ άς έχειροτονοΰντο επίσκοποι άνευ κανονικής 
τυπικής εκλογής, διοριζόμενοι ύπό τής πολιτικής εξου
σίας. Μετά τόν διορισμόν οί επίσκοποι μετά τοΰ μητρο
πολίτου υπέβαλλαν τόν διορισθέντα είς κανονικήν έξέτα
σιν, βεβαιωθείσης δέ τής ικανότητος έχειροτόνουν αυτόν, 
δίδοντες αυτφ και τό έπίσημον σχετικόν ένταλμα χειρο
τονίας. 

Ή τοιαύτη πράξις ήτο τό αποτέλεσμα τών προϋποθέ
σεων τας όποιας έξεθέσαμεν. Αλλά και ή θεωρία τοΰ Ρω
μαϊκού Δημοσίου Δικαίου, καθ' ήν τό ιερόν δίκαιον (Jus 
sacrum) άπετελει μέρος τοΰ Δημοσίου Δικαίου (Jus pu
blicum) συνέβαλεν είς τήν θεμελίωσιν τών επεμβάσεων 
π.χ. δια την έγκατάστασιν επισκόπων ή τόν έπηρεασμόν 
τής εκλογής και χειροτονίας αυτών είτε είς τόν διορι
σμόν επισκόπου, εκλεγέντος ύπό τοΰ Κλήρου συνευδοκία 
τοΰ λαοΰ (πρβλ. και Μίλας, σ. 58). 
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Ό διορισμός επισκόπων, ένεκα ανωμαλίας εν τινι πε
ριοχή ή ένεκα διαφωνίας ιών επισκόπων περί του έκλε
κτέου (ενίοτε προεκαλοΟντο ταραχαί μεσταί κινδύνων δια 
τήν Πολιτείαν) ήτο πράξις ανάγκης ανεκτή ύπατης 'Εκ
κλησίας. Άλλα ενίοτε παρεπέμπετο τό ζήτημα τής εκλο
γής εις σύνοδον άλλης εκκλησιαστικής περιφερείας. Εις 
τάς περιπτώσεις ταύτας δέν εχομεν καθαρόν καισαροπα
πισμόν. 'Ενίοτε Εχομεν άγαθοποιούς δια τήν Έκκλησίαν 
επεμβάσεις όπως π.χ. εις τήν έκλογήν τού 'Ιωάννου Χρυ
σοστόμου, δι' επεμβάσεως τού αυτοκράτορας 'Αρκαδίου 
(Σωκράτους 6,2), είτα δέ τού Νεκταρίου ύπό του Μ. Θεο
δοσίου (αυτόθι 5, 8 και Σωκράτους 7,7 κ.έξ.). 

Τήν άτοπον έπέμβασιν και έξορίαν του ί. Χρυσοστό
μου άντεμετώπισεν ούτος θαρραλέως με ίσχυρόν τό συν
αίσθημα τής ανεξαρτησίας τής 'Εκκλησίας (πρβλ. Βαρ
νάβα Τζωρτζάτου, Ό ιερός Χρυσόστομος). Τό ίδιον συν
έβη και εις αλλάς περιπτώσεις π.χ. έπί Εικονομαχίας, 
ότε ό πατριάρχης 'Αναστάσιος άντέστη, κατά δέ τήν 2αν 
περίοδον τής Εικονομαχίας ή 'Εκκλησία ενίοτε ουδέν άν
τέλεγε ε,ίς ήτιολογημένας επεμβάσεις του αυτοκράτορας. 
Ούτω π.χ. τό 482 ό Ζήνων, φονευθέντος τού επισκόπου 
Στεφάνου, άπεστέρησε τους κατοίκους 'Αντιοχείας τού 
δικαιώματος εκλογής τού διαδόχου του, άλλα μετεβίβασε 
τό.δικαίωμα τούτο εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπό
λεως 'Ακάκιον. 

Κατά τής πράξεως ταύτης ουδέν άντείπεν ή Σύνοδος 
τής 'Αντιοχείας (Θεοφ., Χρονογρ., εκδ. Βόννης, Ι, 199). 
"Οπως ορθώς παρατηρεί ό Μίλας (σ. 509), γενικώς ειπείν, 
ή 'Εκκλησία άνεγνώριζεν, εκτάκτως και έξ ανάγκης άνευ 
άντιλογίας, τοις άρχουσι τό δικαίωμα τού διορίζειν τους 
επισκόπους των Επισκοπικών επαρχιών,όπερ δέν αντιφάσκει 
άλλωστε προς τον 30όν άποστολικόν κανόνα (πρβλ. 3ον 
τής Ζ ) , διότι ό κανών ούτος απευθύνεται ουχί κατά τών 
αρχόντων ώς τοιούτων, άλλα κατά τών βίαιων και άνομων 
επεμβάσεων τών πολιτικών υπαλλήλων. 

'Εκτός τών εξαιρέσεων τούτων Εχομεν και τήν άνά
μιξιν τών αυτοκρατόρων εις τήν έκλογήν τών πατριαρ
χών, άλλα πάντοτε σχεδόν έζητεϊτο ή ψήφος τής Συνόδου 
και πολλάκις ή συνευδόκησις τού λαού (ϊδε παράδ. έν σ. 
298 κ.έξ., τής Ιστορίας τού Οίκ. Πατριαρχείου, ύπό 'Η
λιουπόλεως Γενναδίου). 'Αλλά και αϊ εξαιρέσεις αύται 
δέν μεταβάλλουν τόν κανόνα, καθ' öv ή 'Εκκλησία έξ
έλεγε, συγκατανεύσει πολλάκις τού λαού, τους ήγέτας της. 

"Εναντι αυτών τών εξαιρέσεων μάλιστα, εχομεν τό γε
γονός καθ' ö οί μητροπολίται έξελέγοντο και έχειροτο
νοΰντο ύπό τών επαρχιακών επισκόπων (2ος Κανών Α' 
ΟΙκουμ.). Ίδρυθέντων βεβαίως τών Πατριαρχείων έπαυσε 
τό αύτοκέφαλον τών μητροπολιτών, ύπαχθέντων εις τόν 
πατριάρχην, αλλ' ή υπαγωγή αύτη δέν συνεπήγετο τήν 
άπώλειαν τών δικαιωμάτων των, ώς προέδρων τής μητρο
πολιτικής συνόδου. Μεταξύ τών έργων των ήτο και ή 
εκλογή τών επισκόπων (Μίλας, σ. 553557). Οί πατριάρ
χαι είχον τό δικαίωμα τής επικυρώσεως τών ύπό τών μη
τροπολιτικών συνόδων εκλεγομένων μητροπολιτών και 
τής χειροτονίας αυτών (κανών 28ος τής Δ' Οίκουμ. Νο
μοκάν. Α.E.H.Α.). 

Κατά ταύτα εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων, ή 'Εκ
κλησία έξέλεγε τους λειτουργούς αυτής, τής Πολιτείας 
έπιδρώσης πολλάκις εις τάς έκλογάς ταύτας, ιδίως τών 
πατριαρχών. 'Αλλ' όταν ή έπέμβασις αύτη έθεμελιούτο 
έπί. τής συνεργασίας εκκλησιαστικών οργάνων δέν δικαιο
λογούμεθα να χαρακτηρίζωμεν ταύτας ώς πράξεις καί
σαρα παπικάς, δεδομένου, ότι οί βασιλείς υφίστανται 
θείφ δι καίω, κατά τήν κρατούσαν άντίληψιν. "Ενεκα τού
των πέραν τής προστασίας, ήν παρεϊχον τή 'Εκκλησία, ή
σκουν νομοκανονικήν δικαιοδοσίαν, ώστε έπλησίαζον τήν 
έννοιαν «επισκόπου τών έκτος», ώς έχοντες πολλά τά δι
καιώματα πλην τού δικαιώματος τού ίερουργείν. Και 
αυτή ή προαγωγή επισκοπών είναι πλήρως δεδικαιολογη
μένη, δεδομένου όντος, δτι ή 'Εκκλησία άνεγνώριζεν έξ 
αρχής, ότι ούχϊ ή αποστολική προέλευσις τής 'Εκκλη
σίας θεμελιώνει τά δίκαια αυτής, άλλ' ή πολιτική σπου
δαιότης τής πόλεως. Όθεν ή άνύψωσις ενός θρόνου εις 
τήν τιμήν τής μητροπόλεως καθίστατο και θέμα πολιτι
κό ν. 

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α . Συνοψίζοντες τ' ανωτέρω παρατη
ρούμεν, δτι αί επεμβάσεις τών αυτοκρατόρων, καθ' όσον 
ούτοι άνεγνωρίζοντο ώς θείφ δικαίφ υφιστάμενοι και δή 

και ώς «βασιλείς και αρχιερείς» και προστάται τής Εκ
κλησίας, δέν δύνανται να χαρακτηρισθούν ώς καισαρο
παπικαί, έφ' όσον ένηργοΰντο : α) τή κανονική συγκατα
νεύσει τής 'Εκκλησίας και β) τή συμπράξει εκκλησιαστι
κών λειτουργών. 

Τουναντίον καισαροπαπικαί πράξεις δέον νά θεωρη
θούν έκείναι, αί όποϊαι έγίνοντο : α) τή ανοχή τής 'Εκ
κλησίας, ότε εχομεν ελαφρό ν καισαροπαπισμόν, όπως και 
εις τήν έπομένην β) περίπτωσιν, καθ' ήν ή 'Εκκλησία, έ
στω και μόνη, πράττει τι τή έπιμόνω αξιώσει τής Πολι
τείας, γ) Καθαρός καισαροπαπισμός υπάρχει όταν ή Πο
λιτεία όχι μόνον άνευ τινός συγκαταθέσεως ή και ανοχής 
τής Εκκλησίας έπεμβαίνη εις τά εκκλησιαστικά πράγμα
τα, αλλά και εναντίον τής θελήσεως τής 'Εκκλησίας. Τό
τε προκύπτουν βεβαίως συγκρούσεις 'Εκκλησίας και Πο
λιτείας. 

Και αί συγκρούσεις αύται είναι συνήθως εις βασικά θέ
ματα τής πίστεως, σπανιώτερον δ' αφορούν εις περιπτώ
σεις προσωπικού χαρακτήρος, ώς π.χ. τού ί. Χρυσοστόμου, 
ότε και πάλιν κατά βάθος υπάρχει θέμα αρχών, δεδομέ
νου ότι ό ί. Χρυσόστομος περί πολλού έποιεϊτο τών δι
καιωμάτων τής 'Εκκλησίας και τής αυτοτέλειας αυτής. 
Ή 'Εκκλησία δέ ουδέποτε έπαύσατο έχουσα συνείδησιν 
τής αυτοτέλειας αυτής και δή και τής απολύτου κυριαρ
χίας αυτής έπί τών καθαρώς πνευματικών υποθέσεων. 

'Εάν έξετάσωμεν νΰν τό ιστορικόν ύλικόν τών σχέ
σεων 'Εκκλησίας και Πολιτείας έν Βυζαντίω μέχρι τέ
λους τού Ζ αιώνος θα παρατηρήσωμεν, ότι πολλάκις θά 
εΰρωμεν είς τό πρόσωπον ενός και τού αυτού αυτοκράτο
ρας πράξεις άναγομένας είς πάσας τάς περιπτώσεις, ήτοι; 
α) συμπράξεις 'Εκκλησίας και Πολιτείας, β) πράξεις μο
νομερείς τής Πολιτείας, έκδιδομένας τή συγκατανεύσει 
τής 'Εκκλησίας, γ) πράξεις έκδιδομένας τή ανοχή τής 
'Εκκλησίας, και δ) πράξεις αυθαιρέτους, συναντώσας τήν 
άντίστασιν ή και φανεράν εχθρότητα τής 'Εκκλησίας. 

'Αναμφιβόλως αύται είναι και αί όλιγώτεραι και δια 
τούτο έάν ήθελε τις νά χαρακτηρίση τάς σχέσεις Πολι
τείας και 'Εκκλησίας έν Βυζαντίφ, τότε θά ήτο υποχρεω
μένος νά είπη,ότι μάλλον έπεκράτει συναλληλία χωρίς νά 
δύναται τις νά άρνηθή, ότι πολλάκις ένεφανίζετο καισα
ροπαπισμός. 

Όρθότερον όμως θά ήτο νά εϊπη τις, ότι υπάρχουν 
ερμηνευτικοί άρχαί, άφ' ών κατανοοΰμεν τήν διαμόρφω
σιν τών σχέσεων 'Εκκλησίας και Πολιτείας έν Βυζαντίω. 
Τούτων πρώτη θεμελιώδης είναι ή έξης : Ή οικουμενική 
θεοκρατική αυτοκρατορία και ή οικουμενική ή Καθολική 
'Εκκλησία άντικρύζουν πάντοτε ëv καίριον πρόβλημα, 
τό τής διαφυλάξεως τής εσωτερικής ένότητος, ώς ζωτι
κόν πρόβλημα τής υπάρξεως έκατέρου τών οργανισμών. 
Και ή μέν Πολιτεία έπεζήτει τήν πολιτικήν ενότητα έν 
τή έννοια και τής ακεραιότητας τού εδάφους τής αυτο
κρατορίας, δια ποικίλων τρόπων και μέσων, έν οίς πρω
τεύουσαν κατείχε θέσιν ή Καθολική 'Εκκλησία, διότι 
δι' αυτής ώς δημοσίου οργανισμού, συνδεδεμένου μετά τού 
κράτους, έξησφαλίζετο ή πνευματική και ηθική ένατης 
'Εκκλησίας  Πολιτείας και λαού. 

Ή 'Εκκλησία δέ ήτο ή ψυχή τής αυτοκρατορίας. 
Αύτη ένδιεφέρετο δια τήν δογματικήν, ήθικήν, λειτουργι
κήν ενότητα τών μελών της και δια τήν διατήρησιν τοϋ 
καθαρού πνευματικού της έργου όρθοδόξως, στηριζόμενου 
είς τήν 'Αγ. Γραφήν και τήν Ίεράν Παράδοσιν. Δυσκό
λως έδέχετο συμβιβασμόν είς ζητήματα άρχων, ένώ του
ναντίον είς τά μικτά ζητήματα προσώπων, γάμου, διαζυ
γίου κ.λπ. έδέχετο συμβιβασμούς, ή δέ λειτουργία τού 
συνοδικού συστήματος άπετέλεσεν ίσχυρόν δπλον αντι
δράσεως κατά τών καισαροπαπικών τάσεων αυτοκρατό
ρων. Τελικώς ένίκησεν ή ένατης τής 'Εκκλησίας έν τή 
'Ορθοδοξία. 'Εν τή έννοια δέ τής αμοιβαιότητας συνειρ
γάζοντο 'Εκκλησία και Πολιτεία είς τά διοικητικά. Ό 
Ρωμαίος αυτοκράτωρ έπεκύρου τάς έκλογάς πατριαρχών 
και παπών. 

Προς τήν ήμετέραν θεωρίαν περί υπάρξεως ρυθμιστι
κής ιστορικής αρχής, ήτις διείπε τάς σχέσεις 'Εκκλησίας 
και Πολιτείας έν Βυζαντίφ (τής Ιστορικής ένότητος, του
τέστι τής συμπτώσεως και συνεργασίας 'Εκκλησίας και 
Πολιτείας, δτε ή κυριαρχούσα άποψις περί ένότητος τής 
Πολιτείας ευρίσκεται έν αρμονία ή υποτάσσεται είς τήν 
ενότητα τής 'Εκκλησίας έν τή 'Ορθοδοξία, ή τής διαφω
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νιας κερί τήν ενότητα της Εκκλησίας έν τή 'Ορθοδοξία, 
δτε έχομεν προσωρινήν έπιβολήν καισαροπαπικών Ιδεών) 
συμβιβάζεται ή αποψις, τήν οποίαν διδάσκουν οί δυο έν 
τώ πανεπιστημίω καθηγητού του 'Εκκλησιαστικού Δικαίου 
Α. Χριστοφιλόπουλος και Κ. Μουρατίδης, καθ' οϋς έν 
Βυζαντίω ή Πολιτεία ένομοθέτει κατ' άνοχήν τής 'Εκκλη
σίας, εΐ και ήδύνατό τις να πρόσθεση «έν πολλοίς». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Γενική 'Εκκλησιαστική "Ιστορία, 
εκδ. β', 'Αθήναι 1957. G. Κ ο n i d a r i s, Staat und staatliches 
Leben im Kult des Orthodoxen Christentums, εν τφ έργω, Schmaus 
Der Kult und der heutige Mensch, σ. 213  248. Ελληνική 
μετάφρασις ύπό Ά . Παπαντωνίου, έν Έπετηρίς τής Θεολογικής 
Σχολής, ιιρός τιμήν Γ. Σωτηρίου. 4. Β. Σ τ ε ιρ α ν ί δ ο υ, 'Εκ
κλησιαστική 'Ιστορία, εκδ. β', 'Αθήναι 1960. G. Ο s t r ο g ο r s k y, 
Geschichte des byzantinischen Staates, Εκδ. β , München 1952. V a s
s ί 1 i e ν, 'Ιστορία του Βυζαντινοί) κράτους, μετάφρ. Δ. Σαβράμη, 
Αθήναι. Κ. ' Α μ ά ν τ ο υ. Ιστορία τοϋ Βυζαντινού κράτους, Α', 

εκδ. β', Β', 1947. Μ ί λ α ς, Έκκλησιαστικόν Δίκαιον, μετάφρ. Ά 
ποστολοπούλου. Χ. Α ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ , Σχέσεις 'Εκκλησίας και Πο
λιτείας, 'Αθήναι 1920. Π. Π ο υ λ ί τ σ α, Σχέσεις 'Εκκλησίας και 
Πολιτείας, 'Αθήναι 1947, ένθα και ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. Ά
ν ο σ τ ο υ , Εκκλησία και Πολιτεία κατά τήν α' περίοδον τής Ει
κονομαχίας, εις τό «Ευχαριστήριο«) τοϋ καθηγητού Ά . 'Αλιβιζάτου. 
Κ. Η e u s s ί, Compendium der Kirchengeschichte, εκδ. iß ' , Tübin
gen I960. R. S ο h m, Kirchenrecht, 1, 1892, II, 1923. Ά . Α λ ι β ι 
ζ ά τ ο υ , Die Gesetzgebung des Kaisers Justinian, 1913. H. L i e t z
m a n n , Geschichte der alten Kirche, I—IV, 19361944. H. v o n 
S c h o n e b e c k , Beiträge zur Religionspolitik des Maxentius und 
Konstantin. L. D u c h e s n e , Histoire ancienne de Γ Église, II, 
1907, III, 1910. F. I. D ö 1 g e r και A. M . S c h n e i d e r , Byzanz, 
Bern 1952. F. I. D ö l g e r (κ.ά.), Konstantin der Grosse und sei
ner Zeit, 1913. H. S c h r ö r s , Konstantin der Grosse, 1913. E. 
S c h w a r t z , Kaiser Konstantin und die christliche Kirche, β' εκδ., 
1936. Κ. Η ö n n, Konstantin der Grosse, 1939. Δια τήν νέαν άν
τιμετώπισιν τοϋ προβλήματος Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου. J. V o g t , 
Konstantin der Grosse und sein Jahrhundert. H. D ü r r i e s, Das 
Selbstzeugnis Kaisers Konstantins, 1954. H. K r a f t , Kaiser Kon
stantins religiöse Entwicklung, 1955, εις Zeitschrift für Kirchenge
schichte, 19551956. L. V ο e 1 k 1, Der Kaiser Konstantin, 1957. J. 
S t r a u b . , Chrisliches Sendungsbewusstsein Konstantins, έν Das neue 
Bildt der Antike αρ. 2, 1942. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Konstantin als επί
σκοπος των έκτος, έν Studia Patristica, ένθ. άν. W. E n s s l i n , 
Die Religionspolitik Theodosius des Grossen, 1953. Διά τήν λοιπήν βι
βλιογραφίαν ϊδε Β. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ, Έκκλ. 'Ιστορία ενθ.άν. Κ. Η ε
υ s s i, Compendium der Kirchengeschichte, ενθ.άν. καί Handbuch der 
Kirchengeschichte, έκδ. Hubert Jedin, I. Von der Urgemeinde zur 
frühchristliche Grosskirche, υπό Karl Baur., Einleitung in die Kirchen
geschichte ύπό Η. Jedin, Freiburg  Basel  Wien 1962, σ. 450451. 
J. H u s s e y, Die Byzantinische Welt, έν τή σειρά Urban Bücher 
1958. Η. D ö r r i e s, Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantin(Abh. der A
kad. der Wissensch., Göttingen), 1954. A. S c h m e m a n n , Byz. 
Theocracy and the Orth. Church, έν St Vladimir s Seminary Quar
terly V, I n 2, 1953. T o o α ύ τ ο ϋ . Τστορικαί οδοί τής Ορθοδο
ξίας (ρωσιστί), (Dieu Vivant n. 25), Ν. Υόρκη 1954. Ά . 'Αλιβιζά
του, Σχέσνς 'Εκκλησίας και Πολιτείας έξ έπόφεως ορθοδόξου, 1937. 

ΓΕΡ. Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 
ΕΡΓΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 

Πρό τεσσαράκοντα περίπου ετών ό Γάλλος ιστορικός 
Sim. Vaihlé έγραφε : «Θα ήτο δυνατόν να γίνη μία ενδια
φέρουσα μελέτη έπί τοϋ θέματος τών βυζαντινών Ιεραπο
στολών, διά να άποκαλυφθή εις τους συγχρόνους μας ότι 
ουδέν καινόν ύπό τόν ήλιον και ότι περιοχαί έκ τών 
πλέον μεμακρυσμένων, εις τάς οποίας εισδύουν οί ιεραπό
στολοι μας, έν πολλοίς έχουν διά πρώτην φοράν δεχθή τό 
Εύαγγέλιον από "Ελληνας ιερείς» (DTC, III, σ. 1342). Μο
λονότι ή συστηματική έρευνα τών πηγών δέν έχει μέχρι 
τούδε συντελεσθή, ευτυχώς ή συνεχώς εύρυνομένη γνώσις 
τοΰ βυζαντινού κόσμου έχει ρίψει άρκετόν φώς εις τήν 
σπουδαίαν πνευματικήν του άκτινοβολίαν, νεώτεροι δέ 
έρευνηταί επιμόνως υπογραμμίζουν, ότι «είναι πλάνη νά 
φανταζώμεθα τήν βυζαντινήν Έκκλησίαν παγωμένην τρό
πον τινά είς τα δόγματα της, αδιαφορούσαν διά τήν έξω
τερικήν δράσιν, αδρανή. 'Αντιθέτως πρέπει νά τήν άντι
κρύσωμεν ώς όργανισμόν αειθαλή, ενίοτε μέ έκπληκτικήν 
ζωτικότητα, ό όποιος δέν έπαυσε ποτέ νά άκτινοβολή είς 
τους παραμεθορίους ειδωλολατρικούς λαούς τής Αυτοκρα
τορίας» (Dvornik). 

Όπως θά διαφανή έκ τής παρούσης συνοπτικής μελέ
της, καθ' ολην τήν διάρκειαν τής χιλιετούς ζωής του, τό 
Βυζάντιο ν έμερίμνα διά τήν διάδοσιν τής χριστιανικής 
πίστεως, τόσον είς τους εντός τών συνόρων του παραμέ
νοντας είδωλο λάτρας ή είσδυούσας ειδωλολατρικός φυλάς, 
όσον και είς τάς έκτος τών συνόρων του χώρας. Είδικώ
τερον όμως διακρίνομεν δύο περιόδους, κατά τάς όποιας 
ό ιεραποστολικός ζήλος παρουσιάζεται ζωηρότερος : α) 
άπό τοϋ Δ' έως τοϋ ΣΤ' αιώνος, μέ άποκορύφωσιν τής 
ιεραποστολικής δραστηριότητος έπί 'Ιουστινιανού, β) Κα
'τά τόν θ καΐ Γ αιώνα, έπί τής Μακεδόνικης δυναστείας. 
Η δευτέρα περίοδος, σχετιζόμενη μέ τόν έκχριστιανισμόν 

τοϋ σλαβικού κόσμου, έχει επαρκώς έρευνηθή και δύναται 
ό αναγνώστης νά εύρη πολλά στοιχεία και είς άλλα άρ
θρα τής παρούσης 'Εγκυκλοπαίδειας. Διά τούτο θά περι
ορισθώμεν είς άδρομερή παρουσίασίν της. Ή πρώτη όμως, 
λόγω τής Ιεραποστολικής δράσεως είς περιοχάς όπου άρ
γότερον έγιναν πολλαί ανακατατάξεις πληθυσμών, είναι 
περισσότερον άγνωστος. Διά τοϋτο και θά τήν έρευνήσω
μεν άναλυτικώτερον. 

Πρωταγωνισταί τής διαδόσεως τοϋ χριστιανισμού κα
τά τους βυζαντινούς χρόνους είναι κατά πρώτον λόγον 
εμπνευσμένοι κληρικοί και μοναχοί, έν πολλοίς όμως άμιλ
λώνται μέ αυτούς έμποροι, βυζαντινοί πριγκίπισσαι, δι
πλωμάται, στρατιώται και αιχμάλωτοι, οί όποιοι κατώρθω
ναν νά ανάψουν τό χριστιανικόν φώς είς περιοχάς όπου 
αϊ πολεμικοί θύελλαι τους μετέφεραν. Άλλαι έκ τών Ιε
ραποστολικών τούτων προσπαθειών οφείλονται είς τήν 
πρωτοβουλίαν μερικών εμπνευσμένων προσωπικοτήτων, άλ
λαι είς άνάληψιν συστηματικής πρωτοβουλίας έκ μέρους 
τής διοικούσης Εκκλησίας και τοϋ βυζαντινού κράτους. 
Ή συνείδησις πάντως ότι τό Εύαγγέλιον πρέπει νά φθά
ση «έως έσχατου τής γής» εμφανίζεται μέ έκπληκτικήν 
ζωηρότητα, τόσον είς τους υπευθύνους εκκλησιαστικούς ή 
πολιτικούς ήγέτας, όσον και εις τα άτομα. 

Α' Π ε ρ ί ο δ ο ς (Δ'  ΣΤ' αιών). Προσπάθειαι διά τόν 
έκχριστιανισμόν τών εντός τής Αυτοκρατορίας εθνικών : 
Έπί τών ήμερων τοϋ Μ. Κωνσταντίνου ή διάδοσις τοϋ χρι
στιανισμού εντός τών ορίων τής Αυτοκρατορίας έπετα
χύνθη. Ευθύς μετά τήν μεταφοράν τής πρωτευούσης τοϋ 
Ρωμαϊκού Κράτους είς τήν Κωνσταντινούπολιν, πολλοί 
εθνικοί και 'Ιουδαίοι κάτοικοι τοΰ Βυζαντίου έγιναν χρι
στιανοί και είς τα επόμενα έτη μετεστράφησαν και εθνι
κοί τών γύρω περιοχών. Ή ειδωλολατρία όμως δέν υπε
χώρησε τόσρν ευκόλως, όσον νομίζουν ίσως πολλοί, είς 
τό έσωτερικ'όν τής Αυτοκρατορίας. Έχρειάσθησαν αρκε
τοί αιώνες διά νά όλοκληρωθή τό έργον τής διαδόσεως 
τοΰ χριστιανισμού. Είναι γνωστόν ότι ό Μ. Κωνσταντί
νος δέν είχεν απαγορεύσει όλοτελώς τήν έθνικήν λατρείαν 
και τήν πολιτικήν του αυτήν ήκολούθησαν οί αυτοκρά
τορες Ίοβιανός (363364), Ούαλεντιανός Α' (364375) και 
Ούάλης (364378). Πρώτος επεχείρησε βιαίαν κατάργησιν 
τής ειδωλολατρίας διά νομοθεσίας ό άρειανίζων υίός τοϋ 
Μ. Κωνσταντίνου Κωνστάντιος (337361). Αύτη ήκολουθή
θη ύπό άντεπιθέσεως προς άναστήλωσιν τοΰ εθνισμού, τήν 
οποίαν έπεχείρησεν Ιουλιανός ό Παραβάτης (361). Άρ
γότερον ό Μ. Θεοδόσιος (379395) επέτεινε τόν βίαιον α
γώνα κατά τής ειδωλολατρίας. Τό 380 έν Θεσσαλονίκη 
καί τό 381 έν Κωνσταντινουπόλει, εξέδωσε διάταγμα, διά 
τοΰ όποιου ώρίζετο ή ορθόδοξος χριστιανική διδασκαλία 
μόνη θρησκεία τοΰ Κράτους. Τό 386, διά τής αποστολής 
τοΰ υπάρχου τοΰ Πραιτωρίου (πρωθυπουργού) Κυνηγίου, 
κατέστρεψε τους εθνικούς ναούς είς Αϊγυπτον καί τάς πα
ρακείμενος χώρας. Τό δέ 392 μέ νέον διάταγμα άπηγόρευ
σεν αυστηρότατα κάθε είδωλολατρικήν θρησκευτικήν εκδή
λωσα. Χαρακτηριστικόν πάντως είναι, ότι τήν περίοδον 
ακόμη ταύτην «οί Συγκλητικοί ήσαν κατά τό ήμισυ εΐδω
λολάτραι» (Vassiliev, Ιστορία τής Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας, μετ. Δ. Σαβράμη, 'Αθήναι 1954, Ι, σ. 110). Οί διά
δοχοι τοΰ Μ. Θεοδοσίου έξηκολούθησαν τήν καταπολέ
μηση/ τής ειδωλολατρίας. Είδικώτερον ό Ιουστινιανός 
(527565) έλαβε βιαιότατα μέτρα διά νά έπιτύχη τήν έξά
λειψίν της ('Ιουστινιάνειος Κώδιξ, Ι. 11,10). Ή άπαγό
ρευσίς του είς τους είδωλολάτρας νά κατέχουν δημοσίας 
θέσεις μας αφήνει νά έννοήσωμεν πόσον σοβαρά ήσαν α
κόμη τα ίχνη τής παλαιάς ειδωλολατρικής κοινωνίας είς 
τήν έποχήν του. Λείψανα εθνικών διετηρήθησαν είς απο
μεμακρυσμένα μέρη καί τόν Ζ' αιώνα, είς τήν Μάνην δέ 
τής Πελοποννήσου μέχρι τοΰ Θ αιώνος. 

Τα προαναφερθέντα δεικνύουν σαφέστατα ότι, έπί αρ
κετούς ακόμη αιώνας μετά τό διάταγμα τοΰ Μ. Κωνσταν
τίνου, ύπήρχον πολλαί έστίαι ειδωλολατρικοί εντός τοΰ 
Κράτους μέ σθεναράν άντίστασιν καί συνεπώς ύφίστατο 
μέγα καί δύσκολον έδαφος ιεραποστολικής δράσεως. Πολ
λοί από τους Πατέρας τής 'Εκκλησίας έδειξαν ίδιαίτε
ρον ενδιαφέρον διά τόν έκχριστιανισμόν τόσον τών ειδω
λολατρών όσον καί τών μικρότερων εθνικών ομάδων, τών 
ευρισκομένων εντός τής περιφερείας των. Διότι έγνώρι
ζον ότι ή ουσιαστική στροφή προς τόν χριστιανισμόν 
δέν ήτο δυνατόν. νά συντελεσθή διά νομοθετικών διάτα
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c0 AHOC ΙΛΛΡίωΝ 

Ό Άγιος Ίλαρίων, ιεραπόστολος τής Παλαιστίνης. 

γμάτων, άλλα δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου, τής 
μεταγγίσεως του νέου χριστιανικού πνεύματος ζωής, τοΟ 
παραδείγματος, δια τής συνειδητής αποδοχής των αλη
θειών τής Πίστεως. 

Έκ τής ιεραποστολικής αυτής δράσεως άναφέρομεν 
μερικός χαρακτηριστικός μορφάς. Κατ' εξοχήν ιεραπόστο
λος του χριστιανισμού μεταξύ των ειδωλολατρών τής Πα
λαιστίνης ανεδείχθη ό έκ Γάζης "Αγιος Ίλαρίων (290
291). Μετά τάς σπουδός του εις τήν γενέτειράν του, με
τέβη προς συνέχισίν των εις Άλεξάνδρειαν, όπου συνεδέ
θη με τους εκεί χριστιανούς και έν συνεχεία μέ τόν Μ. 
Άντώνιον. Βαθύτατα επηρεασθείς άπό τήν μορφήν του με
γάλου όσκητοϋ, τόν ήκολούθησεν εις τήν έρημον. Άργό
τερον, έπιστρέψας εις τήν Παλαιστίνην, συνέχισε τήν ά
σκησίν του. Ο Ίλαρίων ένεβάθυνε πολύ εις τήν Άγίαν 
Γραφή ν και μετέδιδε ζώντα τόν λόγον του Θεού εις οσουο 
τόν έπεσκέπτοντο. Μεταξύ τούτων ήσαν και πολλοί εθνι
κοί, οί όποιοι, ύπό τήν επίδρασιν τής άγιας και φλογέρας 
προσωπικότητας του, έδέχοντο τό φώς του Ευαγγελίου. 
"Ως γράφει ό 'Ιερώνυμος, «καθάπερ τις φλόξ έκ του στή
θους αυτού και σπινθήρες έν τοις όφθαλμοϊς αύτοΟ έλαμ
παν». Άργότερον ό Ίλαρίων μετέβη εις τήν Γάζαν και 
ίδρυσε τήν πρώτην Μονήν εις τήν Παλαιστίνην «ώς κέν
τρον ιεραποστολικών κυρίως ενεργειών» (Χρυσ. Παπαδό
πουλος). Ή έπιδίωξίς του ή το νά φέρη τους μοναχούς, 
οί όποιοι τόν ήκολούθουν και είχε περί τός δύο χιλιάδας, 
εις έπαφήν μέ τόν κόσμον διό τήν πνευματικήν άνάπλα
σίν του. Πράγματι ή έπίδρασις τής Μονής του υπήρξε 
σημαντικότατη. Άπό τήν πέριξ είδωλολατρικήν Βηθελίαν 
πολλοί ήσπάσθησαν τόν χριστιανισμόν. Μεταξύ αυτών ή
το και ή οικογένεια του εκκλησιαστικού ιστορικού Σωζό
μενου και του Άλαφίωνος (βλ. λ.), ή όποια ανέδειξε 
σπουδαίους ιεραποστόλους μεταξύ τών εθνικών. Άξιοση
μείωτον επίσης είναι ότι χωρία ολόκληρα τη: υπαίθρου, 
καθώς και νομάδες "Αραβες τής έρημου Κάδης προσήλ
θον διό του Ίλαρίωνος εις τήν Έκκλησίαν (Χρυσ. Πα
παδοπούλου, Ιστορία τής 'Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων, 
σ. 8192). Τό παράδειγμα του ήκολούθησαν έν συνεχεία 
πολλοί μοναχοί τής Παλαιστίνης, όπως ό "Αγιος Χαρί
των και ό "Αγιος Σιλβανός, 6 όποιος μάλιστα ίδρυσε και 
Μονήν, ώς ίεραποστολικόν κέντρον, πλησίον τής κατα
στραφείσης Μονής τοϋ 'Αγ. Ίλαρίωνος. 

Ή συμβολή τών μοναχών και τών Μονών εις τήν 
διάδοσιν του χριστιανισμού μεταξύ τών ειδωλολατρικών 
πληθυσμών ύπήρξεν ανυπολόγιστος, άν και αί περισσότε
ροι σελίδες της παραμένουν έν πολλοίς άγνωστοι. 'Ασφα
λώς δέ ή κατά καιρούς κυκλοφορούσα Ιδέα, ότι μοναχι
σμός και Ιεραποστολή είναι τάχα συνδυασμός τής δυτι

κής χριστιανοσύνης, μόνον ώς άγνοια τής Ιστορίας ημ
πορεί νά χαρακτηρισθή. 'Υπάρχουν ασφαλώς διαφοραί 
εις πολλούς μοναχούς, ώς προς τήν άντίληψιν τής μορ
φής τής ιεραποστολικής ακτινοβολίας και δράσεως. Γε
γονός όμως άναντίρρητον παραμένει, όπως βά φανή και 
έν συνεχεία, ότι οί πλέον τολμηροί και αποδοτικοί ιερα
πόστολοι υπήρξαν οί μοναχοί, οί ζώντες άνευ συμβιβα
σμών τό Εύαγγέλιον, μέ τήν καρδίαν δονουμένην άπό τόν 
πόθον τής έλεύσεως τής βασιλείας του Θεοϋ, άπό τήν 
κραυγήν τής Άποκαλύψεως «ερχου, Κύριε Ίησοδ». 

Άπό τήν ίεραποστολικήν δράσιν τών επισκόπων με
ταξύ τών εθνικών, άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι τό έρ
γον του ί. Χρυσοστόμου. Τόσον ώς πρεσβύτερος εις τήν 
Άντιόχειαν, όσον και ώς αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεως, ό έν μέσω τόσων τρικυμιών «απόστολος ούτος μέ 
τόν οίκουμενικόν ζήλον» (Moulard) δέν έπαυσε νά φλέ
γεται άπό τόν πόθον τής επιστροφής εις Χριστόν τών 
ειδωλολατρών. Διό νά άντιληφθώμεν σαφέστερον τάς με
γάλος δυσκολίας, τάς όποιας άντεμετώπιζον οί χριστια
νοί ιεραπόστολοι εις ώρισμένας περιοχός τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, τόν τρόπον ενεργείας, άλλ' ακόμη και τό 
άγιον πάθος του Χρυσοστόμου διό τήν Ίεραποστολήν, 
άναφέρομεν αναλυτικώς πως, επί τη βάσει τών επιστολών 
του, τό περί τής ιεραποστολής τής Φοινίκης. 

Τέλη του Δ' αιώνος, ό Χρυσόστομος «μαθών τήν Φοι
νίκην έτι περί τάς τών δαιμόνων τελετός μεμηνέναι, ά
σκητάς μέν ζήλω θείω πυρπολουμένους συνέλεξε, νόμοις 
δέ αυτούς όπλίσας βασιλικοΐς, κατά τών ειδώλων εξέπεμ
ψε τεμενών» (Θεοδωρήτου, Έκκλ. Ίστ., V, κεφ. ΚΘ, PG 
82, 1257). Οί είδωλολάτραι όμως επανειλημμένως έπετέ
θησαν κατά τών ιεραποστόλων και κατέστρεψαν τους να
ούς και τό οικήματα των. Κατά τα έτη 405406, ή ειδω
λολατρική άντίστασις έφθασεν εις τό κατακόρυφον. Ό 
Χρυσόστομος, λησμονών τήν προσωπικήν του ταλαιπω
ρίαν, κάμνει τό πάν διό νά ενίσχυση τήν ίεραποστολήν 
μέ εμπνευσμένους ανθρώπους και μέ εφόδια. Τόν Αϋγου
στον του 404, «τη τετάρτη του Πανέμου μηνός μέλλων 
άπό Νικαίας διεξορμάν» διό τόν μακρυνόν τής εξορίας 
του τόπον, γράφει εις τόν πρεσβύτερον Κωνστάντιον, ό 
όποιος ώς φαίνεται είχε κεντρικήν εύθύνην εις τήν ίερα
ποστολήν τής Φοινίκης, διό νά τόν ενίσχυση. Τόν παρα
καλεί όπως τον ένημερώνη «συνεχώς» και «πυκνότατα» 
δια τήν πορείαν τής εργασίας και του αναγγέλλει μέ χα

Ό ί. Χρυσόστομος, εμπνευστής τοϋ ιεραποστολικού έργου 
τής 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. 
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ράν ότι κατώρθωσε να πείση ένα άσκητήν «μονάζοντα 
έγκεκλεισμένον», «έλθείν εις Φοινίκην» (Κωνσταντίω 
πρεσβυτέρα), έπιστ. ΣΚΑ', PG 52, 732733). Εύκρινέστε
ρον διαπιστώνομεν το έκπληκτικόν ενδιαφέρον τού Χρυ
σοστόμου δια τήν Ίεραποστολήν, μελετώντες τάς έπιστο
λάς, τάς όποιας έγραψεν από τήν έξορίαν του, «έν θλίψει 
και περιστάσει και έρημία οίκων τήν Κουκουσόν». Μέ 
λεπτότητα άλλα και έπιμονήν παρακαλεί τους πλουσίους 
φίλους του να βοηθήσουν τους ιεραποστόλους. Τό μεγα
λύτερον μέρος από τά εφόδια, τα όποια τοΟ στέλλουν, τα 
διαβιβάζει εις αυτούς. Συγκινητικόν είναι τό άκόλουθον 
έπεισόδιον : Ό πλο,ύσιος Διογένης από τήν "Αντιόχειαν 
του έστειλε μέ τόν ευσεβή Άφράτην διάφορα δώρα. 'Αρ
χικώς τά ήρνήθη ('Επιστολή Ν'). Τελικώς όμως τά «εδέ
χθη», παρακαλών τόν Διογένη να έπιτρέψη εις τόν Ά
φράτην... νά τά μεταφέρη έν συνεχεία εις τους ιεραπο
στόλους της Φοινίκης ('Επιστολή ΝΑ' Διογένει, PG 52, 
636637). Συγχρόνως μέ τήν κινητοποίησιν τών μετόπι
σθεν προσπαθεί νά πείσο ικανούς κληρικούς νά βοηθή
σουν αυτοπροσώπως εις τήν ίεραποστολήν τών εθνικών: 
«Διά ταϋτα σέ θαυμάζοντες και μακαρίζοντες ού διαλιμ
πάνομεν, ότι και πρότερον τους μοναχούς έπεμψας», 
γράφει εις τόν πρεσβύτερον Νικόλαον, «και ότι και νΟν 
έν πραγμάτων δυσκολία τοσαύτη ού μόνον αυτούς ούκ 
απήγαγες, άλλα και μένειν αυτούς έκέλευσας, αρίστου 
κυβερνήτου και ιατρού γενναίου πράγμα ποιών». Και τε
λειώνει παρακαλών αυτόν «έμπλήσαι τήν Φοινίκην γεν
ναίων ανδρών και τους εκεί μεμενηκότας στηρίζειν έπί 
πλέον» (Έπιστ. Ν Γ , Νικολάω πρεσβυτέρα), PG 52, 637
638). Τό ενδιαφέρον του παραμένει άδιάπτωτον παρ' όλη ν 
τήν έπιδείνωσιν της καταστάσεως του. Χαρακτηριστική 
τών δυσκολιών της ιεραποστολικής εργασίας εις Φοινί
κην, αλλά και του ζήλου του ί. Χρυσοστόμου, είναι ή επι
στολή, τήν οποίαν στέλλει «προς τους έν Φοινίκη πρε
σβυτέρους και μονάζοντας, τους κατηχοΰντας τους Έλ
ληνας» (Έπιστ. ΡΚΓ, PG 52, 676678) : «Παραμένετε, 
τους παραγγέλλει, ένίστασθε, ουδέν έν γάρ ύμίν έχει λεί
ψαι ουδέ νύν, άλλα και τής αυτής αφθονίας και δαψι
λείας άπολαύειν ύμας έκέλευσα, είτε έν ένδύμασι, είτε έν. 
ΰποδήμασι, είτε έν διατροφαϊς τών αδελφών. Ει δέ ήμεΐς 
έν τοσαύτη θλίψει οντες καί περιστάσει και έρημίαν οί
κοδντες, τήν Κουκουσόν, τοσαύτην ποιούμεθα φροντίδα 
τών κατορθωμάτων τών υμετέρων, πολλώ μάλλον καί 
υμάς δει πολλής εύπορίας άπολάβοντας, κατά τήν χρείαν 
λέγω τών αναγκαίων, τά παρ' εαυτών συνεισφέρειν. Πα
ρακαλώ το ί νυν μηδείς υμάς φοβήση καί γάρ τά πράγμα
τα χρηστοτέρας έσχεν ελπίδας». 

"Η τρυφερή του επιμονή γίνεται αληθής ικεσία, όταν 
γράφη δια νά παρακάλεση (ορισμένους ευσεβείς κληρικούς 
νά σπεύσουν εις χώρας 'Ιεραποστολής. Τους τό ζητεί ως 
προσωπικήν χάριν, ή όποια θα τόν ανακούφιση: «Έάν 
γάρ μάθωμεν ότι άποδεδήμηκας έκεΐσε, γράφει εις τόν 
πρεσβύτερον Γερόντιον, μετά τής γνώμης εκείνης πάντα 
ποιήσαι καί παθεΐν υπέρ σωτηρίας τών αυτόθι ψυχών 
παρεσκευασμένος, ουδέ έρημίαν ήγησόμεθα οίκεΐν από 
τής τοσαύτης ηδονής» (Έπιστ. ΝΔ', Γεροντίω πρεσβυτέ
ρα), PG 52, 638  639). Ή ιεραποστολή τής Φοινίκης άντε
μετώπισε φάσεις δύσκολους: «Ήλθεν εις ημάς ότι πάλιν 
άνήφθη τά έν Φοινίκη κακά καί ή τών Ελλήνων ηύξήθη 
μανία καί πολλοί τών μοναχών οι μέν έπλήγησαν, οι δέ 
καί άπέθανον», γράφει εις τόν πρεσβύτερον Ρουφινον. Ή 
ανάγκη τής βοηθείας είναι επείγουσα. Διά τούτο ό Χρυ
σόστομος επιμόνως παρακινεί τόν δυναμικόν κληρικόν νά 
εγκατάλειψη τήν μονήν του καί νά σπεύση προς ένίσχυ
σιν τής ιεραποστολής: «Μή τοίνυν μέλλε, μηδέ άναβάλ
λου, άλλα πλεΐον κέχρησο τώ τάχει», «σπεΰσον», «αμε
λή τι». ΤοΟ υπόσχεται δέ όλόψυχον καί συνεχή τήν συμ
παράστασίν του: «Ού γάρ ήσυχάσομεν καί δι' εαυτών καί 
δι' έτερων, ων αν οίον τε ή τούτο ποιούμενος, καν μυ
ριάκις καί εις τήν Κωνσταντινούπολιν άποστεΐλαι δέη»... 
Καί καταλήγει : «Καί τών λειψάνων δέ ένεκεν τών άγιων 
μαρτύρων αμέριμνος εσο. Καί γάρ άπέσταλκα τόν κύριόν 
μου, τόν εύλαβέστατον πρεσβύτερον Τερέντιον προς τόν 
κύριόν μου, τόν εύλαβέστατον έπίσκοπον Ότρήϊον τόν 
Άραβισού αυτός γάρ έχει καί αναμφισβήτητα καί πολλά 
καί είσω ολίγων ήμερων άποστελοϋμεν σοι ταύτα εις τήν 
Φοινίκην. Μηδέν τοίνυν έλλιμπανέσθω τών παρά τής σής 
τιμιότητας τά γάρ παρ' ημών οράς μεθ' όσης πεπλήρω

ται τής προθυμίας. Σπεύσον ίνα πρό τού χειμώνας δυνη
θής τάς άστεγους εκκλησίας άπαρτίσαι» (Έπιστ. ΡΚΣΤ , 
Ρουφίνω, PG 52, 684687). Πράγματι, διά τής μεθοδικής 
δράσεως τού Ρουφίνου καί τής οικονομικής συμπαραστά
σεως τού Χρυσοστόμου, άνωκοδομήθησαν οί χριστιανικοί 
ναοί, τους οποίους είχε καταστρέψει ό διωγμός τών εθνι
κών καί έσταθεροποιήθη ή θέσις τών χριστιανών. Έκτοτε 
ή έπικράτησις τού χριστιανισμού ύπήρξεν οριστική εις 
τήν Φοινίκην. 

Έάν λάβη κανείς ύπ' όψιν του ότι τό έκπληκτικόν 
αυτό ίεραποστολικόν ενδιαφέρον εκδηλώνεται άπό ε να 
διωκόμενον έπίσκοπον εις ημέρας τόσον κρίσιμους δια 
τήν Έκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, εννοεί καλύτε
ρο ν πώς ήσθάνετο ό Χρυσόστομος τήν Ίεραποστολήν. 
Καμμία εποχή, όσον δύσκολος καί έάν είναι διά τήν Έκ
κλησίαν άπό πλευράς εσωτερικών προβλημάτων, δέν δύ
ναται νά θεωρηθή ακατάλληλος διά τήν άνάπτυξιν ιερα
ποστολικής δράσεως μεταξύ τών εθνικών. Ή ύπερνίκησις 
τής ειδωλολατρίας, τόσον εντός όσον καί έκτος αυτής, 
είναι άδιάκοπον χρέος της καί κρίνει τήν ζωτικότητα της. 

Ή 'Ιεραποστολή μεταξύ τών ειδωλολατρικών πληθυ
σμών τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας συνεχίσθη έπί μα
κρόν. 'Αξιοσημείωτον είναι ότι ό αυτοκράτωρ 'Ιουστι
νιανός, κατά τά έτη 542561, άνέθεσεν εις τόν μονοφυ
σίτην έπίσκοπον Ίωάννην (γνωστόν ώς Ίωάννην τής 
Εφέσου) νά έργασθή ίεραποστολικώς εις ώρισμένας επαρ
χίας τής Μικρός 'Ασίας, όπου ύπήρχον είδωλολάτραι. 
Κατώρθωσε δέ ούτος νά προσέλκυση εις τήν πίστιν 70 
80.000 'εθνικούς (Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής 
Εκκλησίας Αντιοχείας, 'Αλεξάνδρεια 1951, σ. 517), ονο
μασθείς διά τάς επιτυχίας του «σφύρα τών εθνικών». 

Ή μελέτη τής ιστορίας τού Βυζαντίου, τού Δ', Ε καί 
ΣΤ' αιώνος, δεικνύει πόσον παρατεταμένη καί επίμονος 
ύπήρξεν ή ιεραποστολική δραστηριότης εις τό έσωτερικόν 
τής Αυτοκρατορίας διά τήν προσέλκυσιν τού ειδωλολα
τρικού πληθυσμού εις τήν Έκκλησίαν. 

'Ιεραποστολή εις τά πέριξ τής Αυτοκρατορίας βάρβα
ρα έθνη : Ταυτοχρόνως προς τάς προσπάθειας των εις τό 
έσωτερικόν, οί Βυζαντινοί ένδιεφέρθησαν διά τήν διάδο
σιν τού χριστιανισμού έκτος τών συνόρων τής Αυτοκρα
τορίας. Έν πρώτοις αυτή αύτη ή μετακίνησις τής πρω
τευούσης εις τήν Κωνσταντινούπολιν, όπου διεσταυρώ
νοντο τόσοι δρόμοι διευκολύνοντες τήν έπικοινωνίαν δια
φόρων λαών, έδημιούργησεν εύνοϊκάς προϋποθέσεις διά 
τήν έπέκτασιν τού χριστιανισμού. "Ηδη ό ιστορικός Σω
κράτης σημειώνει τήν μεγίστην έπίδοσιν τού χριστιανι
σμού, τήν οποίαν προεκάλεσεν ή μετάθεσις αύτη καί υπο
γραμμίζει ότι «αύθις οΰν μνημονευτέον καί όπως έπί τόν 
καιρόν τού βασιλέως (Κωνσταντίνου) ό χριστιανισμός 
έπλατύνετο» (Έκκλ. Ίστ. Α' 18 καί 19, PG 67, 121, 125). 

Ώς γνωστόν, διάφοροι βάρβαροι λαοί έγκατεστάθησαν 
κατά καιρούς κατά μήκος τών βορείων συνόρων τού κρά
τους, εις τάς περιοχάς τής σημερινής νοτίου Ρωσίας. 
Διάφορα γοτθικά φύλα, οί Ούννοι άργότερον, έν συνεχεία 
οί Σλάβοι. Δι' όλα αυτά τά βάρβαρα έθνη ενωρίς είργά
σθησαν οί Βυζαντινοί ιεραπόστολοι καί ένδιεφέρθησαν οί 
κατά καιρούς αυτοκράτορες. 

Διά νά κατανοήσωμεν κβλύτερον τάς ποικίλος πληρο
φορίας περί τών διαφόρων χριστιανικών προσπαθειών με
ταξύ τών Γότθων, τάς όποιας μας αναφέρουν κατά και
ρούς αί πηγαί, ύπενθυμίζομεν τά τής εξαπλώσεως τού φύ
λου τούτου. Κατερχόμενοι άπό τάς άκτάς τής Βαλτικής, 
ήδη περί τά τέλη τού Β αιώνος, έγκατεστάθησαν μεταξύ 
τού ποταμού Δόν καί τού κάτω Δουνάβεως. Ό ποταμός 
Δνείπερος έχώριζε τους Γότθους εις ανατολικούς (Όστρο
γότθους) καί δυτικούς (Βησιγότθους). Κατά τήν διάρκειαν 
τού Γ' αιώνος, άφ' ενός μέν έκαμαν διαφόρους θαλάσσιας 
έπιδρομάς εις τάς άκτάς τού Εύξεινου καί τού Αιγαίου, 
άφ' έτερου ήρχισαν νά διασχίζουν τόν Δούναβιν καί νά 
εγκαθίστανται εις διαφόρους περιοχάς τής Αυτοκρατο
ρίας. Τόν Δ' αιώνα πολλοί Γότθοι ύπήρχον εις τόν στρα
τόν τού Βυζαντίου. "Οταν τά τέλη τού αιώνος τούτου ό 
άγριος μογγολικός λαός τών Ούννων έπέδραμεν έκ τής 
'Ασίας, οί Γότθοι, ύπό τήν πίεσιν τών 'Ασιατών εισβο
λέων, οί οποίοι κατέκτησαν τήν χώραν των, ήναγκάσθη
σαν νά καταφύγουν εις τήν Αύτοκρατορίαν. "Εστειλαν 
αντιπροσώπους καί παρεκάλεσαν νά τους έπιτραπή νά 
εγκατασταθούν εις τήν θράκην, καλλιεργοΟντες τήν γήν 
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και προσφέροντες στρατιωτικός υπηρεσίας. Μετά τήν 
αδειαν έγκατεστάθησαν εις τήν Αΰτοκρατορίαν, βασικά 
των δέ κέντρα έγιναν άργότερον ή Βαλκανική, ή Μ. 'Ασία 
και ή Κωνσταντινούπολις, όπου κατά καιρούς απέκτησαν 
μεγάλην ίσχύν εις τον στρατόν, δημιουργοΰντες και σο
βαρά προβλήματα εις το Βυζάντιον (Vassiliev, ενθ. όν., 
Γ, σ. 111 117). 

Ή χριστιανική πίστις διεδόθη ενωρίς μεταξύ των Γότ
θων, κατ' αρχήν από τους χριστιανούς αιχμαλώτους, τους 
οποίους απήγον έκ Καππαδοκίας, όταν ακόμη ήσαν βορείως 
του Καυκάσου. Παραλλήλως οί Γότθοι στρατιώται, οί 
όποιοι υπηρετούν ως μισθοφόροι εις τόν βυζαντινόν στρα
τόν, έπηρεάζοντο πολύ από τόν χριστιανισμόν. Ό Μ. 
Κωνσταντίνος, ήδη μετά τήν νίκην του κατά τών Γότθων 
και Σαρματών, ένδιεφέρθη πολύ δια τόν έκχριστιανισμόν 
των. Ό ιστορικός Σωκράτης αναφέρει, ότι 6 Μ. Κωνσταν
τίνος αφού κατά κράτος ένίκα με τήν πίστιν εις τό χρι
στιανικόν τρόπαιον τους βαρβάρους Σαρμάτας και Γότ
θους, «εκείνους τε έκπεπληγμένους τφ παραλύγω τής ήτ
της, πιστεϋσαι τότε πρώτον τή χριστιανισμού θρησκεία, 
δΓ ής και Κωνσταντίνος έσώζετο» (Έκκλ. Ίστ. Α' 18, 
PG 67, 121). Κατά τήν Α Οίκουμενικήν Σύνοδον αναφέ
ρεται ότι έλαβε μέρος και ό επίσκοπος Γοτθίας Θεόφιλος. 
Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι ό χριστιανισμός είχε δια
δοθή εις όλους τους Γότθους τόσον ενωρίς. Κατά τόν Δ' 
αιώνα οί χριστιανοί άντεμετώπισαν εις τήν χώραν τών 
Γότθων σκληρόν διωγμόν και πολλοί έμαρτύρησαν. Ό Μ. 
Βασίλειος άργότερον εξ αφορμής μιας επιστολής, τήν 
οποίαν του εστειλεν ό γνωστός του δούξ Σκυθίας 'Ιούνιος 
Σωρανός, τού έζήτησε νά του άποστείλη λείψανα μαρτύ
ρων, μαθητών τού έκ Καππαδοκίας Ιεραποστόλου Ευτυ
χούς, ό όποιος είχε προηγουμένως έργασθή μεταξύ τών 
Γότθων (Βασιλείου Έπιστολαί, ΡΝΕ', ΡΞΔ, ΡΞΕ , PG 32, 
612, 636, 637). Ό δέ Κύριλλος 'Ιεροσολύμων αναφέ
ρει, ότι «και Γότθοι και πάντες οί έξ εθνών χριστιανοί 
μαρτυροΰσι». Κύριος όμως διαφωτιστής τών Γότθων εις 
τόν Δούναβιν, κατά τόν Δ' αιώνα, θεωρείται ό έκ πατρός 
Βησιγότθου και μητρός Έλληνίδος έκ Καππαδοκίας Ούλ
φίλας, ό όποιος «έχειροτονήθη επίσκοπος τών εν Γετική 
(Γοτθική) χριστιανιζόντων» (Φιλοστοργίου, Έκκλ. Ίστ. 
2,5 υ π ό ] . Bidez, Λειψία 1913), υπό του "Αρειανού επισκό
που Νικομήδειας Εύσεβίου, κατά πάσαν πιθανότητα τό 
341 (Β. Στεφανίδου, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Αθήναι 
1948, Α', σ. 242). Ό Ούλφίλας, ό όποιος εις τήν σύνοδον 
τής Κωνσταντινουπόλεως (340) υπέγραψε τό σύμβολον 
τών «Όμοιων» Άρειανών, κατόρθωσε νά διαδώση τόν χρι
στιανισμόν εις τους Βησιγότθους, άνασυνέταξε τό Γοτθι
κόν άλφάβητον δΓ ελληνικών και λατινικών γραμμάτων 

Ό Ούλφίλας, επίσκοπος τών Γότθων. 

και μετέφρασεν εις τήν γοτθικήν όλόκληρον τήν Άγίαν 
Γραφήν, πλην τής προς 'Εβραίους επιστολής. Έκ τής 
μεταφράσεως αυτής σώζονται ακόμη τεμάχια. Άπέθανεν 
έν Κωνσταντινουπόλει τό 383. Έν συνεχεία οί Βησιγότθοι 
μετέδωσαν τόν χριστιανισμόν (Άρειανισμόν) εις τα άλλα 
φύλα τών ανατολικών Γερμανών, τά οποία άργότερον με
τεκινήθησαν προς τήν κεντρικήν και άνατολικήν Εύρώ
πην. Ό χριστιανισμός άνεπτύχθη πολύ τόν Δ' αιώνα, παρά 
τόν Δούναβιν, ώς δύναται τις νά συμπεράνη έκ τών συν
όδων τάς όποιας έχομεν τό 343 εις τήν Σαρδικήν, τό 358 
εις Σίρμιον, τό 366 εις Σιγγηδόνα (παρά τό Βελιγράδιον). 
Έπιδρομαί όμως τών Οϋννων τού Αττίλα έξώντωσαν τόν 
χριστιανικόν πληθυσμόν τών πόλεων και έλήστευσαν τάς 
εκκλησίας. Τόν ΣΤ αιώνα, συνεπλήρωσαν τήν καταστρο
φή ν οί "Αβαροι, μέ αποτέλεσμα τήν διατήρησιν τής πί
στεως μόνον εις μερικάς ώχυρωμένας πόλεις και πτυχάς 
ορέων. 

Διό τά γερμανικά αυτά φύλα τών Γότθων εδειξεν ίδιαί
τερον ενδιαφέρον και ό Χρυσόστομος, «μαθών δέ τινας 
τών νομάδων παρά τόν οίστρον έσκηνωμένας διψήν σω
τηρίας... έπεζήτησεν άνδρας τήν άποστολικήν φιλοπονίαν 
έζηλωκότας και τούτους εκείνος έπέστησεν. 'Εγώ δέ και 
γράμμασιν έντετύχηκα παρ' αυτού», γράφει ό εκκλησια
στικός ιστορικός Θεοδώρητος, «γραφεΐσι προς Λεόντιον 
τόν 'Αγκύρας έπίσκοπον, δΓ ών και τών Σκυθών έδήλωσε 
τήν μεταβολήν και πεμφθήναι άνδρας προς τήν τούτων 
ποδηγίαν επιτηδείους ήξίωσεν» (Έκκλ. Ίστ. V, κεφ. ΛΑ', 
PG 82, 12571258). 'Ιδιαιτέρως δε ένδιαφέρθη δια τους 
ορθοδόξους Γότθους, τους εντός τής Κωνσταντινουπό
λεως, οί όποιοι ώς φαίνεται ήσαν μισθοφόροι. Ώ ς μάς 
πληροφορεί ό Θεοδώρητος, τους παρεχώρησε ναόν και 
ώρισε νά τελήται ή Θ. Λειτουργία γοτθιστί, «όμογλώτ
τους γάρ έκείνοις πρεσβυτέρους και διακόνους και τους 
τους τά θεία ύπαναγινώσκοντας λόγια προβαλλόμενος, μίαν 
ταύτην άπένειμεν Έκκλησίαν και δια τούτο πολλούς τών 
πλανωμένων έθήρευσεν, αυτός τε γάρ τά πλείστα έκεΐσε 
φοιτών τε διελέγετο ερμηνευτή χρώμενος τώ έκατέραν 
γλώσσαν επισταμένο) τινί» (Έκκλ. Ίστ. V, κεφ. Λ', PG 
82, 1257). Τήν ήμέραν μάλιστα τού Πάσχα τού 399 ώμί
λησεν ό ίδιος διά τήν κλήσιν τών εθνικών και τών βαρ
βάρων εις τόν χριστιανισμόν, πλέξας τό έγκώμιον τής ευ
σέβειας τών Γότθων ('Ομιλία, λεχθεΐσα έν τή εκκλησία τή 
έπί Παύλου Γότθων άναγνόντων και πρεσβυτέρου Γότθου 
προσομιλήσαντος, PG 63, 499510). Διά καλυτέραν δέ ά
νάπτυξιν τής ιεραποστολικής προσπάθειας μεταξύ τών 
Γότθων τής Ασίας έχειροτόνησεν έπίσκοπον τόν Ούνί
λαν. «Ούνίλας, ό επίσκοπος ό θαυμάσιος εκείνος, öv πρώ
ην έχειροτόνησα και έπεμψα εις Γοτθίαν, πολλά και με
γάλα κατορθώσας έκοιμήθη» (Έπιστ. ΙΔ προς 'Ολυμπιά
δα, PG 52, 618). 'Ακόμη υπάρχουν πληροφορίαι ότι ό 
Χρυσόστομος διωργάνωσεν ίεραποστολάς εις τήν Κελτι
κής 

Ιεραποστολικοί προσπάθειαι μεταξύ τών γερμανικών 
φυλών σημειούνται και εις τους μετέπειτα χρόνους. Έπί 
Ιουστινιανού έγιναν χριστιανοί και οί Γερμανοί Έρουλοι, 
εγκατασταθέντες νοτίως τού Δουνάβεως, πλησίον τής πε
ριοχής τού σημερινού Βελιγραδίου. "Οπως σημειώνει ό 
Προκόπιος, «έπεί 'Ιουστινιανός τήν βασιλείαν παρέλαβε, 
χώρα τε αγαθή και άλλοις χρήμασιν αυτούς δωρησάμε
νος, έταιρείαν λέγεσθαΐ τε παντελώς ίσχυσε και χριστια
νούς γενέσθαι απαντάς έπεισεν» (Γοτθ. Πόλεμοι, έκδ. Βόν
νης II 14, σ. 204 ). Και ό Εύάγριος ό Σχολαστικός 
προσθέτει : «Έρουλοι ποταμόν Ίστρον ήδη διαβάντες, ότε 
τήν Ρωμαίων αρχήν 'Αναστάσιος διεκυβέρνα, φιλοφρονη
θέντες ύπό Ιουστινιανού, χρήμασι μεγάλοις αύτοΐς δωρη
σαμένου, πασσυδί χριστιανοί γεγόνασι και τήν δίαιταν 
έπί τό ήμερώτερον μετέβαλαν» (Έκκ. Ίστ. IV, κεφ. Κ', 
PG 86, 2740). Ό βασιλεύς τών Γερμανών Έρούλων ήλθεν 
εις τήν Κωνσταντινούπολη και έβαπτίσθη, ανάδοχος δέ 
ήτο ό ίδιος ό Ιουστινιανός. Ή βάρβαρος φυλή, ύπό τήν 
έπίδρασιν τού Ευαγγελίου, έξημερώθη και έλαβε τους νό
μους και τά ήθη τών χριστιανών. 

Κατά τάς αρχάς τού ΣΤ' αιώνος διάφοροι ιεραπόστο
λοι είργάσθησαν και διά τόν έκχριστιανισμόν τών Οΰννων 
οί όποιοι, ώς εΐδομεν, άπωθήσαντες ή ύποτάξαντες τους 
Γότθους, κατέλαβαν τα ς βορείως τού Εύξεινου Πόντου 
περιοχάς. Συμφωνώ ς προς άρχαίαν μαρτυρίαν, ό επίσκο
πος ©εόκτιστος, τής παρά τόν Πόντον 'Αλβανίας, μετέβη 



27 BYZANTION 28 

προς τους βορείως τών Καυκάσιων πυλών εγκατεστημέ
νους Ούννους (Σαβείρους) και έκήρυξε το Ευαγγέλίον. 
Πολλοί έκ των Οΰννων έβαπτίσθησαν, ό δέ Θεόκτιστος 
μετέφρασεν εις τήν ούννικήν γλώσσαν την Άγίαν Γρα
φήν. Μόλις ό αυτοκράτωρ Ίουστϊνος έπληροφορήθη τό 
γεγονός, έδειξε μέγα ενδιαφέρον δια τόν έκχριστιανισμόν 
τών βαρβάρων αυτών φυλών καί έστειλεν εις τους ιερα
ποστόλους φορτία αλεύρου, οίνου, ελαίου, υφασμάτων. Τό 
έργον του Θεοκτίστου συνέχισεν εις 'Αρμένιος επίσκο
πος. "Εκτισε ναόν καί προέτρεψε τους κατοίκους να καλ
λιεργούν δημητριακούς καρπούς. Ώς γνωστόν οί Ούννοι 
δέν έγκαθίσταντο εις μίαν χώραν, λόγω της δυσκολίας 
των να καλλιεργούν τήν γη ν καί της συνήθειας των να 
συντηρούνται άπό πολεμικός έπιδρομάς. "Οπως σημειώνει 
ό ιστορικός τής εποχής Ζαχαρίας ό ρήτωρ, «έκ τοιούτων 
νεωτερισμών οί άρχοντες τών ειδωλολατρών έμαγεύθησαν 
τόσον, ώστε ηύχαριστοΰντο αναστρεφόμενοι μετά τοιού
του ανδρός, τόν έτίμων καί τόν έκάλουν να έπισκεφθή 
τάς χώρας των καί να διδάξη τους υπηκόους των». Άρ
γότερον, επί "Ιουστινιανού, νέαι πρόοδοι έσημειώθησαν 
είς τον έκχριστιανισμόν τών Οΰννων. Ό βασιλεύς των 
Γρώδ, επηρεασθείς ώς φαίνεται άπό τόν πολιτισμόν καί 

Μαρτύριον τοΟ Οΰννου ηγεμόνας Γρώο. 

τό ήθος'τών χριστιανών τής Κριμαίας, απεφάσισε να άσπα
σθή τήν χριστιανικήν πίστιν. "Ηλθεν είς τήν Κωνσταντι
νούπολις, όπου τόν ύπεδέχθη μέ χαράν 6 'Ιουστινιανός, 
κατηχήθη καί έβαπτίσθη. Πολλοί έκ τών υπηκόων του έν 
συνεχεία προσήλθαν εις τόν χριστιανισμόν καί κατέστρε
ψαν τά παλαιά αργυρά αγάλματα τών θεών των. Οί είδω
λολάτραι όμως ιερείς κατώρθωσαν να υποκινήσουν εναν
τίον του νεοφώτιστου ήγεμόνος έπανάστασιν καί ό Γρώδ 
έπεσφράγισε τήν ζωήν του μέ τό βάπτισμα τοΟ αίματος. 
Τό μαρτύριον του Οΰννου ήγεμόνος αποτελεί μίαν συγκι
νητικήν πτυχήν τής ιστορίας τής διεισδύσεως του χρι
στιανισμού είς τά βαρβαρικά αυτά φύλα καί μας βοηθεΐ 
νά κατανοήσωμεν κάτι άπό τό τραγικόν μεγαλεϊον της. 

Άπό τους πρώτους αιώνας τό φώς τής χριστιανικής 
πίστεως έφθασε καί είς τόν άνατολικόν μυχόν τοΰ Ευξεί
νου πόντου. Ό έκχριστιανισμός όμως τών διαφόρων φύ
λων τής Κολχίδος, τής περιοχής μεταξύ Καυκάσου καί 
Κασπίας, συνετελέσθη βαθμιαίως. Τά κυριώτερα έκ τών 
φύλων τούτων ήσαν κατά μήκος τής παραλίας, νοτίως 
μέν τοΰ ποταμού Φάσιδος οί Μαλεχόνες, οί Ζυδρεΐται, οί 
Λαζοίοί καί σημαντικώτεροι, έκ τών όποιων όλοι οί 
Κόλχοι άργότερον ώνομάσθησαν Λαζοί , βορείως δέ τοΰ 
ποταμού Φάσιδος οί 'Αψίλιοι, οί Άβασγοί, οί Σανίγαι, 
περί τήν Διοσκουριάδα ή Σεβαστούπολιν, οι Κοραξοί, πε
ρί τόν ποταμόν Κόρακα καί είς τό βορειοδυτικόν τής 
Κολχίδος οί 'Ηνίοχοι καί Σοάνες. Οί περισσότεροι ές 

αυτών ήσαν συνήθως υπήκοοι τών Λαζών (Μητρ. Τραπε
ζούντας Χρύσανθου, Ή 'Εκκλησία Τραπεζούντας, 'Αθήναι 
1933, σ. 40). Είς τό έσωτερικόν τής χώρας κατώκουν οί 
Μέσχοι ή Μαύραλοι, άνατολικώτερον δέ οί "Ιβηρες. Ή 
παράδοσις αναφέρει ότι ό 'Απόστολος 'Ανδρέας κηρύτ
των τό Εύαγγέλιον είς τήν ©ράκην, τό Βυζάντιον, τήν 
Βιθυνίαν, τόν Πόντον, τήν Λαζικήν καί Σκυθίαν, έπεσκέ
φθη τάς σημαντικωτέρας παραλίους πόλεις τής Κολχίδος 
καί τοΰ Πόντου (Νικήτα Παφλαγόνος, Λόγος είς τόν "Α
γιον Άνδρέαν, PG 105, 6468). Κύριοι όμως φορείς τής 
χριστιανικής πίστεως είς τάς περιοχάς αύτάς ήσαν οί 
χριστιανοί έμποροι, οί αιχμάλωτοι καί κυρίως οί φλογε
ροί μοναχοί τοΰ Δ' αιώνος. Ή εύκολος επαφή μέ διαφό
ρους παραλίους χριστιανικός πόλεις τοΰ Πόντου συνετέ
λεσεν είς τήν βαθμιαίαν έξάπλωσιν τοΰ χριστιανισμού 
μεταξύ τών Λαζών. Ο πλήρης όμως έκχριστιανισμός των 
συνετελέσθη τόν ΣΤ αιώνα, έπί Ίουστίνου Α' (522), όταν 
ό βασιλεύς τών Λαζών Τζάθος «ήλθε προς Ίουστΐνον είς 
τό Βυζάντιον καί παρεκάλεσε τόν βασιλέα χριστιανόν 
αυτόν γενέσθαι καί ύπ' αύτοΰ άναγορευθήναι βασιλέα τών 
Λαζών» (Θεοφάνους, Χρονογραφία, Α', έκδ. Βόννης, σ. 259). 
"Οταν επέστρεψε ν είς τήν Λαζικήν, τόν έμιμήθησαν όλοι 
οί υπήκοοι του. Ό έκχριστιανισμός τών Λαζών εί
χεν ώς άμεσον άντίκτυπον τήν διάδοσιν τής χριστιανι
κής πίστεως καί είς τους υποτελείς είς αυτούς λα
ούς. Έπί τής εποχής τού 'Ιουστινιανού, ή 'Εκκλησία 
τών Λαζών ή το κανονικώς ώργανωμένη, έχουσα επισκό
πους, οί όποιοι μάλιστα απέστελλαν ιερείς προς τά ύπ' 
αυτούς υπαγόμενα φύλα (Προκοπίου, Γοτθ. Πόλεμος IV, 
2, εκδ. Βόννης, σ. 466). Δια τούτο ό αυτοκράτωρ πε
ριωρίσθη νά ανακαίνιση τήν έκκλησίαν, «άρχαίαν τε ού
σα ν καί σαθράν τή οίκοδομίφ γεγενημένην» (Προκοπίου, 
Περί κτισμάτων, III, 7, 68). Είς τόν κατάλογον τών Μη
τροπόλεων τοΰ Ψευδοεπιφανίου (650) αναφέρεται ή επαρ
χία «Λαζικής» μέ μητροπολίτην τόν Φάσιδος καί 4 επί
σκοπος : Ροδοπόλεως, Σανσινών, Πετρών ή Πέτρας καί 
Ζιγανέων. Ο Πέτρας Θεόδωρος καί ό Φάσιδος 'Ιωάννης 
έλαβαν μέρος είς τήν ΣΤ' Οίκουμενικήν Σύνοδον (680681). 

Όπως αναφέρει ό Λατίνος ιστορικός Ρουφΐνος καί, 
έπί τη βάσει τών πληροφοριών τούτου, ό ιστορικός Σω
κράτης, περί τό 330 μ.Χ., έγνώρισαν τόν Χριστόν καί οί 
"Ιβηρες (Γεωργιανοί) άπό μίαν χριστιανήν αίχμάλωτον έκ 
Καππαδοκίας ονόματι Νίνα. Είς τήν διάδοσιν τής πίστε
ως έβοήθησαν πολύ αί θεραπεΐαι, τάς οποίας έπετέλεσεν 
ή πλήρης πίστεως εκείνη χριστιανή, ιδιαιτέρως δέ ή θε
ραπεία τοΰ υιού τοΰ βασιλέως τών Ιβήρων καί τής βα
σιλίσσης (τήν ίστορίαν αυτήν διηγήθη είς τόν Ρουφίνον, 
ό όποιος τήν παραθέτει είς τήν κατά τό 403 συντα
χθεΐσαν Έκκλησιαστικήν Ίστορίαν του, ό "Ιβηρ πρίγ
κιψ Μπακούριζ). Κατόπιν τούτου οί "Ιβηρες έστειλαν 
πρεσβείαν προς τόν Μ. Κωνσταντΐνον, δια τής όποιας πα
ρεκάλουν νά τους στείλη επισκόπους καί άλλους κληρι
κούς, «πιστεύειν γαρ είλικρινώς έλεγον τόν Χριστόν» 
(Σωκράτους, Έκκλ. .Ίστ., PG 67, 129, 132, 133). Καί 
ό Θεοφάνης σημειώνει, ότι έπί τοΰ Μ. Κωνσταντίνου 
«πλείστα τών εθνών έφωτίσθησαν τώ Χριστώ προσδραμόν
τα... ομοίως καί οί "Ιβηρες» (Χρονογραφία, Α', έκδ. Βόν
νης, σ. 3435). Εις τήν διάδοσιν τοΰ Ευαγγελίου είς τήν 
Γεωργίαν έβοήθησαν καί χριστιανοί στρατιώται, οί όποιοι 
ήρχοντο άπό τάς πλησιοχώρους επαρχίας. Ώς πρώτος 
επίσκοπος 'Ιβήρων φέρεται ό "Ελλην 'Ιωάννης (326332), 
αποσταλείς είς Κωνσταντινούπολιν έπί τοΰ Γεωργιανού 
βασιλέως Μηριάν (263342). Διάδοχοι του δέ οί "Ελλη
νες 'Ιακώβ (332360), 'Ηλίας (375394), Συμεών (395411), 
Ίωνάς (412415), 'Ιωάννης Β (416418) καί άλλοι (Γεν
ναδίου, μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως καί Θείρων, 'Ιστορία 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, Α', 'Αθήναι 1953, σ. 
317). Πρέπει πάντως νά σημειωθή ότι αί πληροφορίαι 
τάς οποίας έχομεν περί τοΰ έκχριστιανισμοΰ τών 'Ιβήρων, 
παρουσιάζονται συχνά συγκεχυμένοι. 'Αναφέρεται επίσης 
ότι ό 'Αρμένιος πατριάρχης Βαρτανές, υίός τοΰ Γρηγο
ρίου τοΰ Φωτιστού, κατέστησε καθολικόν τής 'Ιβηρίας 
τόν πρεσβύτερον αύτοΰ υίόν Γρηγόριον, έκτοτε δέ ήρχι
σαν στενώτεραι σχέσεις τών δύο 'Εκκλησιών, ένεκα τών 
οποίων ή 'Εκκλησία τής 'Ιβηρίας έγινεν έπ' ολίγον μονο
φυσιτική, έπιστρέψασα είς τήν όρθόδοξον διδασκαλίαν 
περί τό 608. 'Υπάρχει επίσης ή πληροφορία τήν οποίαν 
μας διασώζουν ό Μαλάλας καί ό Θεοφάνης (Χρονογρα
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φία, Α', εκδοσις Βόννης, 336), κατά τήν οποίαν ό βασιλεύς 
τον 'Ιβήρων Ζαμαναρσός προσήλθεν εις τήν Έκκλησίαν 
τοΟ Χρίστου μεθ' όλων των ομοφύλων του. «Τούτω τφ 
ετει ό των 'Ιβήρων βασιλεύς Ζαμαναρσός ήλθεν έν Κων
σταντινουπόλει προς τον εύσεβέστατον βασιλέα Ιουστι
νιανό ν μετά της γυναικός και των συγκλητικών αυτού, 
παρακαλών αυτόν τοϋ είναι αυτόν σύμμαχον Ρωμαίοις καί 
φίλον γνήσιον, ό δέ βασιλεύς τήν τοιαύτην προαίρεσιν 
άποδέξάμενος, πολλά αυτόν έφιλοτιμήσατο καί τους αυ
τού συγκλητικούς· ομοίως δέ ή αύγούστα τή αυτού γυ
ναικί κόσμια παντοία δια μαργαριτών έχαρίσατο καί άπέ
λυσεν αυτούς έν ειρήνη εις τήν ιδίαν βασιλείαν» (Θεο
φάνους, Χρονογραφία, Α', σ. 336). Πιθανώς τήν έποχήν 
αυτήν να συνεπληρώθη ό έκχριστιανισμός τής 'Ιβηρίας. 
Ή κάτω 'Ιβηρία έξηρτάτο κατ' αρχάς έκ τοΰ Πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως καί απέκτησε τήν αύτονομίαν 
της κατά τάς αρχάς τοΰ Ζ αιώνος, ένώ ή άνω 'Ιβηρία 
εξαρτώμενη έκ τοΰ Πατριαρχείου 'Αντιοχείας εγινεν ανε
ξάρτητος έπί αυτοκράτορας Κωνσταντίνου τοΰ Μονομά
χου (10421054) (Στεφανίδου, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, 
Α', Αθήναι 1948, σ. 250). 

Έπί 'Ιουστινιανού προσήλθαν εις τόν χριστιανισμόν 
καί οί Άβασγοί, οί οποίοι διέμενον πέραν τής πόλεως 
Πέτρας, από τών παραλίων τοΰ Εύξεινου έως τών ορέων 
τοΰ Καυκάσου. Μέχρι τής εποχής εκείνης εζων εις κατά
στασιν βαρβαρότητας, μέ πρωτογόνους ειδωλολατρικός 
αντιλήψεις, «άλση τε καί ϋλας έσέβοντο, θεούς γαρ τα 
δένδρα βαρβάρω τινί άφελεία ύπώπτευον είναι» (Προκοπί
ου, Γοτθ. Πόλεμοι IV, 3 ΛΑ 18 20). Οί βασιλείς των 
συνήθιζαν νά ευνουχίζουν τους ωραίους έφηβους καί να 
τους πωλούν εις τους Βυζαντινούς. Μέ ιπν εϊσοδον τοΰ 
χριστιανισμού καί τα αυστηρά μέτρα του 'Ιουστινιανού 
κατά τοΰ εξανδραποδισμού τών νέων, τα άγρια ήθη υπο
χωρούν καί μία νέα ζωή αρχίζει εις τήν χώραν: «"Απαντα 
έν Άβασγοίς έπί τό ήμερώτερον τετύχηκε μεταμπίσχε
σθαι» (Προκοπίου, Γοτθ. Πόλεμοι, IV, 3 D 11). Ό 'Ιου
στινιανός Ιδειξεν ΐδιαίτερον ενδιαφέρον δια τήν ίεραπο
στολικήν έργασίαν: «'Ιερόν τής Θεοτόκου έν Άβασγοϊς 
οίκοδομησάμενος, ιερέας αύτοΐς κατεστήσατο, όθεν ές τό 
άκριβέστερον τα τών χριστιανών έξέμαθον δόγματα» (Εύ
αγρίου Σχολαστικού, Έκκλ. Ίστ. IV, KB', PG 86, 2740) 
καί «άπαντα ήθη τών χριστιανών» (Προκοπίου, ένθ. αν., 
IV 3 D 23). 

Τήν ιδίαν έποχήν διεδόθη ό χριστιανισμός καί εις τους 
Τζάνους, βάρβαρα, ανυπότακτα φΰλα, τα όποια κατώκουν 
τους νοτίως τής "Τραπεζούντας αγκώνας τοΰ Παρυάδρου 
όρους καί τάς νοτιοδυτικάς διακλαδώσεις τοΰ Σκοιδίσου 
μέχρι τοΰ Άλυος ποταμού. "Οταν ό στρατηγός τοΰ 'Ιου
στινιανού Σίττας καθυπέταξε τους Τζάνους «καί τήν τε 
δόξαν έπί τό ευσεβές αύτίκα μετέθεντο άπαντες, χριστια
νοί γεγενημένοι, τήν τε δίαιταν έπί τό ήμερώτερον μέ
θη ρμόσα ντο» (Προκοπίου, Περί κτισμάτων, III, 6, 6κδ. Βόν
νης, σ. 258). "Αφησαν τάς ληστείας καί ήρχισαν νά υπη
ρετούν εις τα βυζαντινά στρατεύματα, διακρινόμενοι έκτο
τε εις τους πολέμους δια τήν άνδρείαν των. Δια νά άπο
φευχθή μελλοντική άπομόνωσις καί ανταρσία τών Τζάνων 
εις τάς απρόσιτους και δασώδεις περιοχάς των, 6 'Ιου
στινιανός διέταξε τήν διάνοιξιν μεγάλων «ίππασίμων» οδών, 
διευκολύνων ούτω τήν έπικοινωνίαν τών Τζάνων μέ τους 
άλλους ανθρώπους. Έν συνεχείς? έκτισεν «έκκλησίαν τοις 
Τζάνοις έν χωρίφ Σχαμαλινίχων», έπί τής κοιλάδος τοΰ 
πόταμου "Οφεως, «ίερεΰσθαι τε διεπράξατο καί μυστηρίων 
μεταλαμβάνειν, λιταΐς τε τόν θεόν ίλεοΰσθαι, καί τα άλ
λα έξοσιοΰσθαι, συνιέντες ώς άνθρωποι είεν» (Προκοπίου, 
Περί κτισμάτων, III, 6, Ικδ. Βόννης, σ. 258). Οί έκχριστια
νισθέντες Τζάνοι Εμειναν πιστοί εις τους Βυζαντινούς καί 
επανειλημμένως ήγωνίσθησαν ήρωϊκώς δια τήν άμυναν τής 
Αυτοκρατορίας. 

Τό μέγα ενδιαφέρον τών Βυζαντινών δια τόν έκχριστια
νισμόν τών λαών τοΰ Καυκάσου καί Ιδίως έπί 'Ιουστινια
νού πιθανώς σχετίζεται μέ τήν ανάγκην τής εξασφαλίσεως 
τής δια ξηράς επικοινωνίας προς τήν "Απω Άνατολήν 
(μέσω κοιλάδος Κύρου, Κασπίας, τής κοιλάδος τοΰ "Οξου 
καί Σαμαρκάνδης). Ή δια τής Κεντρικής 'Ασίας κυρία 
αρτηρία, λόγω τών αλλεπαλλήλων πολέμων μέ τους Πέρσας, 
κάθε τόσον άπεκλείετο. Δέν θα ή το όμως, νομίζομεν, δί
καιον να θεωρηθή ώς τό κύριον αίτιον, έάν ληφθή ύπ' 

όψιν τό άναμφισβήτητον θρησκευτικόν ενδιαφέρον τοΰ 
'Ιουστινιανού. 

Κατά τάς αρχάς τοΰ Δ' αιώνος συνετελέσθη καί ό έκ
χριστιανισμός τών 'Αρμενίων ύπό τοΰ Γρηγορίου τοΰ Φω
τιστοΰ (t 325) βοηθούμενου καί ύπό Ελλήνων ιερέων. Δέν 
έπεκτεινόμεθα όμως εις τήν έξιστόρησιν τών συναφών 
γεγονότων, δοθέντος ότι ένδιαφερόμεθα κυρίως δια τα μετά 
τό 330 γεγονότα (βλ. 'Αρμενική Εκκλησία). 

Ο "Αγιος Γρηγόριος, ό Φωτιστής των 'Αρμενίων. 

Ό χριστιανισμός είχε διαδοθή επαρκώς εις Περσίαν 
ήδη άπό τους πρώτους αιώνας. Πολλοί αιχμάλωτοι, άπα
χθέντες έκ τής Κοίλης Συρίας εις Περσίαν, ίδρυσαν εκεί 
χριστιανικός κοινότητας, μεταξύ τούτων δέ φέρεται καί 
ό επίσκοπος 'Αντιοχείας Δημητριανός. Εις τόν κατάλο
γο ν τών Πατέρων τής Α' Οικουμενικής Συνόδου αναφέρε
ται καί επίσκοπος Περσίας. Τό 330 περίπου ό Μ. Κωνσταν
τίνος, εις έπιστολήν του προς τόν Πέρσην βασιλέα Σαπώρ, 
εκφράζει τήν χαράν του δια τήν άνθησιν τής Περσικής 
Εκκλησίας. Κατά τά μέσα όμως τοΰ Δ' αιώνος έκηρύχθη 
σκληρότατος διωγμός εναντίον τών χριστιανών, υποκινού
μενος ύπό τής αρχαίας περσικής θρησκείας, άλλα κυρίως 
έκ τών μεταξύ Περσών καί Βυζαντινών πολέμων, οί 
όποιοι ήρχισαν ευθύς μετά τόν Μ. Κωνσταντίνον. Οί 
Πέρσα ι ηγεμόνες ύπέβλεπον πάντοτε τους χριστιανούς, 
ιδίως όμως μετά τήν άναγνώρισιν τοΰ χριστιανισμού ύπό 
τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους, μεγάλου των αντιπάλου, τους 
έθεώρουν ξενοκινήτους. Κατά τόν Νικηφόρον Κάλλιστον, 
οί μάρτυρες τοΰ διωγμού τούτου, όστις διήρκεσε 40 έτη, 
ανήλθαν εις 46.000, μεταξύ αυτών δέ αναφέρονται τά ονό
ματα 24 επισκόπων. Τά μαρτύρια υπήρξαν αφάνταστου 
αγριότητας. 

Ή πίστις όμως καί ή καταπληκτική ανδρεία τών χρι
στιανών έθριάμβευσε καί πάλιν. Ό ηρωισμός καί ή άγιό
της τών μαρτύρων προσείλκυσαν πολλούς Πέρσας είδωλο
λάτρας εις τόν χριστιανισμόν. Μετά τήν παΰσιν τοΰ 
διωγμού, έκτίσθησαν μεγαλοπρεπή «μαρτύρια», ναοί καί 
μοναί είς ολην τήν χώραν. Τέλη τοΰ Δ' καί αρχάς Ε 
αιώνος, έποχήν διακοπής τών διωγμών, ή χριστιανική 
αλήθεια διεδόθη ευρύτατα καί μάλιστα μεταξύ τών ανω
τέρων τάξεων, ή δέ Εκκλησία ώργανώθη. 'Υπάρχουν 
πληροφορίαι ότι καί ό ί. Χρυσόστομος ένδιεφέρθη διά 
τήν Ίεραποστολήν τής Περσίας (ΐδέ έπιστολήν ΙΔ' προς 
Ολυμπιάδα, PG 52, 618). Κατά τάς αρχάς τοΰ Ε' αΙώνος, 

ή 'Εκκλησία τής Περσίας ήρίθμει 5 Μητροπόλεις και 30 
Έπισκοπάς, είχεν άξιοσημείωτον χριστιανικήν φιλολο
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γίαν εις τήν έπιτοπίαν γλώσσαν και άνθοΰντα μοναχισμόν. 
Οι άσκηταί ώνομάζοντο «Υιοί τής Διαθήκης». Το 410 
συνεκλήθη, εις τήν εκ δύο πόλεων άποτελουμένην πρω
τευουσαν Σελεύκειαν Κτησιφώντα, σύνοδος, ή οποία ώρι
σε τον έπίσκοπον τής πόλεως ταύτης, άρχηγόν τής 'Εκ
κλησίας τής Περσίας. 

Ή έξάπλωσις όμως του χριστιανισμού εις τήν Περσίαν 
άντεμετώπισε φοβερώτατα εμπόδια. Κατά τό 420, ό 
βασιλεύς Ίσδιγέρδης έξαπέλυσεν άμείλικτον διωγμόν 
πρωτοφανούς βαρβαρότητας. Κατ' αυτόν έμαρτύρησε και 
ό ονομαστός διάκονος Βενιαμίν, ό όποιος είχεν έργασθή 
ιεραποστολικός, μέ πολλήν έπιτυχίαν μεταξύ των ειδωλο
λατρών. Πολλοί Πέρσαι ιεραπόστολοι είργάσθησαν μέ 
ένθουσιασμόν κατά τόν Ε' αιώνα δια τήν διάδοσιν τοϋ 
Ευαγγελίου. Περίφημος ύπήρξεν ό Πυθίων, ό όποιος είρ
γάσθη μέ πολλήν έπιτυχίαν εις τήν Μηδίαν και τήν Κοι
λάδα τοϋ Τίγρητος. Προσείλκυσεν εις τόν Χριστόν πολλούς 
οπαδούς τοϋ Ζωροάστρου, ανωτάτους αξιωματούχους, και 
έκτισε ναούς. Τό μέγα έργον του έπεσφράγισε μέ τό 
αίμα του, μαρτυρήσας κατά τόν διωγμόν, 6 όποιος έξαπε
λύθη και πάλιν άγριος τό 446. 

Οι διωγμοί έκόπασαν όταν εις τήν Περσίαν επεκράτη
σε ν ό Νεστοριανισμός. Εις τήν έπικράτησιν ταύτην συν
ετέλεσεν ασφαλώς πολύ και ή ανυπομονησία τών Περσών 
χριστιανών, να δείξουν ότι είναι ανεξάρτητοι τής 'Εκ
κλησίας του Βυζαντίου, άλλα ακόμη και τό γεγονός ότι 
πολλοί κληρικοί τής Περσίας έσπούδασαν εις τήν θεο
λογικήν Σχολήν τής Εδέσσης (Συρία), εις τήν οποίαν 
έδέσποζεν ό Νεστοριανισμός. "Οταν δέ επί Ζήνωνος έκ
λείσθη ή Σχολή τής 'Εδέσσης ώς Νεστοριανική, διδάσκα
λοι και μαθηταί κατέφυγαν εις τήν παρά τά σύνορα Νί
σιβιν τής Περσίας (489), ένισχύσαντες τό νεστοριανικόν 
στοιχείον. Ή όλοτελής άπομάκρυνσις τής Περσικής Εκ
κλησίας από τήν Βυζαντινήν συνετελέσθη τά τέλη τής Ε' 
εκατονταετηρίδας. Πρώτος νεστοριανός πατριάρχης ύπήρ
ξεν 6 Βαβαϊος (499), κύριος δέ διοργανωτής τών νεστο
ριανών τής Περσίας ό Πατριάρχης Μάρ Άβας ό Α 
(536), ό οποίος είχε προηγουμένως έπισκεφθή τό Βυζάντιο ν. 

Ή έξέλιξις αύτη τής Περσικής 'Εκκλησίας επέτεινε 
διείσδυσιν προς τήν κεντρικήν Άσίαν και τήν "Απω Ά
νατολήν. Έν πρώτοις πολλοί έκ τών παραμενόντων εις 
τήν όρθόδοξον διδασκαλιών, οί Μελχϊται (από τό συρια
κόν malka = αυτοκράτωρ) όπως ώνομάζοντο, λόγω τών 
σχέσεων των μέ τους Βυζαντινούς, έξ αιτίας τών πιέσεων 
Περσών και Νεστοριανών μετεκινήθησαν προς 'Ανατολάς, 
μεταφέροντες τόν χριστιανισμόν εις Τασκένδη ν, Σαμαρ
κάνδην (σημερινόν Ρωσικό ν Τουρκεστάν), εις τά τουρκι
κά φύλα τής Κασπίας θαλάσσης, εις τήν Σογδιανήν, τό 
Κορασάν, τήν Τρανσοξιανήν και τό Κβάαρεζμ (P. Catrice, 
Les Missions Orthodoxes, έν Histoire des Missions Ca
tholiques, II, Paris 1958, σ. 250). Εις τήν διάδοσιν τοϋ 
χριστιανισμού εις τήν Κεντρικήν Άσίαν, τουλάχιστον 
κατά μήκος τών εμπορικών αρτηριών Βυζαντίου, Περσίας, 
Άπω Ανατολής, πολύ συνετέλεσαν επίσης διάφοροι χρι
στιανοί έμποροι. Άπό τάς αρχάς τοϋ Δ' αιώνος έχομεν 
πληροφορίας ότι υπήρχαν χριστιανοί εις τήν περιοχήντής 
Βακτριανής (Β. ΆφγανιστάνΝότιον Ρωσικόν Τουρκεστάν). 
Τ0 478 6 Πέρσης αυτοκράτωρ Kawad εύρε χριστιανούς με
ταξύ τών Οϋννων τής Βακτρίας καιτών Τούρκων, οί όποι
οι ήσαν εγκατεστημένοι εις τάς όχθας τοϋ ποταμού "Οξου 
(John Foster, The Triumphs and Failures of the Church 
of the East, έν Student World, Geneva I960, No 12, σ. 52). 

Κυρίως όμως οι Νεστοριανοί, όταν τους άπεκλείσθη ή 
δυνατότης δράσεως προς δυσμάς, ανέπτυξαν μοναδικήν 
ίεραποστολικήν δραστηριότητα προς ανατολάς, διαδώσαν
τες τό Εύαγγέλιον εις τήν Κεντρικήν Άσίαν και φθάσαν
τες μέχρις αυτής τής Κίνας, ήδη άπό τοϋ Ζ' αιώνος, άρ
γότερον δέ μέχρι τών ακτών σχεδόν τής Κίτρινης Θαλάσ
σης (βλ. Άν. Γιαννουλάτου, Ή ιεραποστολική δρδσις 
τών 'Εκκλησιών τής Ανατολής εις κεντρικήν και άνα
τολικήν Άσίαν, έν «Πορευθέντες», Αθήναι 1961, σ. 2831). 
Κατά τάς παραμονάς τής μουσουλμανικής εισβολής (Ζ' 
αίών), ή 'Εκκλησία τής Περσίας είχεν 80 Έπισκοπάς, αί 
όποΐαι έξετείνοντο άπό τά όρη τής Αρμενίας έως τών 
Νοτίων 'Ινδιών. "Οπως μας πληροφορεί Κοσμάς ό Ίν
δικοπλεύστης, Βυζαντινός γεωγράφος και μετέπειτα μο
ναχός εις τό Σινά (ΣΤ' αίών), «και έπί Βάκτροις και Οϋν
νοις και Πέρσαι ς και λοιποίς Ίνδοΐς και Περσαρμενίοις 

και Μήδοις και Έλαμίταις και πάση τή χώρφ Περσίδας 
και έκκλησίαι άπειροι και χριστιανοί λαοί πάμπολλοι 
και μάρτυρες πολλοί και μονάζοντες ήσυχασταί» (Κο
σμά Ίνδικοπλεύστου, Χριστιανική Τοπογραφία, PG 88,169). 
Ακόμη και εις τήν μεγάλην νήσον Κεϋλάνην, νοτίως τών 
'Ινδιών εύρισκομένην, ό Βυζαντινός ταξιδιώτης εύρε πολ
λούς χριστιανούς. Εις τήν μεγάλην αυτήν νησον, όπου 
τόσοι έμποροι ήρχοντο έκ τής Συρίας, Περσίας, Αιθιοπίας, 
δια να ανταλλάξουν τά προϊόντα των μέ όσα έφεραν οί 
έμποροι τής Κίνας και τών 'Ινδιών, ώς φαίνεται ενωρίς 
διεδόθη τό Εύαγγέλιον. Ό Κοσμάς αναφέρει επίσης, ότι 
υπήρχαν χριστιανικοί κοινότητες κατά μήκος τών ακτών 
τών 'Ινδιών, τοϋ Μαλαμπάρ, διάφορα δέ άλλα κείμενα μας 
πληροφορούν δια τήν έξάπλωσιν τοϋ χριστιανισμού εις 
τους κόλπους τής Βεγγάλης, και τά προνόμια τά οποία 
αργότερα, τόν Η και Θ αιώνα, παρεχωρήθησαν ύπό τών 
ιθαγενών ηγεμόνων τών Ινδιών εις τάς χριστιανικός μει
ονότητας (Ε. Tisserant, L' Église Nestorienne, έν DTC, 
VI, σ. 197198). Ai χριστιανικοί αύται έστίαι σχετίζον
ται περισσότερον μέ τήν ίεραποστολικήν δρασιν τών Περ
σών χριστιανών, φανερώνουν όμως πόσον είχε προχωρή
σει ή ιεραποστολική δράσις τών Ανατολικών 'Εκκλησιών, 
ήδη κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίοδον. 

Αξιόλογος ιεραποστολική προσπάθεια άνεπτύχθη και 
δια τόν έκχριστιανισμόν τών Αράβων, οί όποιοι εύρίσκον
το προς νότον τής Αυτοκρατορίας. Εις περιόδους ανομ
βρίας πολλοί Άραβες νομάδες, αναζητούντες τροφήν δια 
τά ζώα των και τους εαυτούς των, μετεκινοϋντο προς 
βορράν, φθάνοντες συχνάκις μέχρι τών ορίων τής Νεκρός 
Θαλάσσης και Εύφράτου και έπιχειρόϋντες έπιδρομάς εις 
τά πέριξ. Τά αραβικά αυτά φύλα, ερχόμενα εις έπικοινω
νίαν μέ τους χριστιανικούς πληθυσμούς, έδέχθησαν βα
θμιαίως τόν χριστιανισμόν. Πολλοί κληρικοί τοϋ Βυζαν
τίου ένδιεφέρθησαν δια τήν διάδοσιν τοϋ Ευαγγελίου με
ταξύ τών Αράβων. Ό Χρυσόστομος, εις τήν έπιστολήν του 
προς τόν πρεσβύτερον Κωνστάντιον, χαρακτηριστικά σημει
ώνει : «Ταΰτ' οΰν έννοών, δέσποτα μου, και Φοινίκης και 
Αραβίας και τών κατά τήν Άνατολήν, μή παύση φροντίζων 
'Εκκλησιών, είδώς ότι πλείονα λήψη τόν μισθό ν» (έπιστ. 
ΣΚΑ', PG 52, 732). Σπουδαΐον όμως ρόλον έπαιζαν εις τόν 
έκχριστιανισμόν τών Αράβων οί μοναχοί τής Συρίας, Πα
λαιστίνης και Μεσοποταμίας. Ό Άγιος Ευθύμιος (t 473) 
εϊλκυσεν ολόκληρο ν φυλήν Αράβων (Σαρακηνών) μέ τόν άρ
χηγόν των. Ό τελευταίος μάλιστα βαπτισθείς, μετωνομά
σθη Πέτρος και είργάσθη ίεραποστολικώς μεταξύ τών ομο
φύλων του. Πολλοί έξ αυτών, τους οποίους ώδήγησεν εις 
τόν Άγιο ν διά νά βαπτισθούν, έστησαν τάς σκηνάς των 
πλησίον τοϋ μεγάλου ασκητού. Άργότερον δέ ίδρύθη δι" 

Ο "Αγιος Ευθύμιος και οι "Αριι(!ες. 
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αυτούς ή 'Επισκοπή Παρεμβολών (Χρυσ. Παπαδοπούλου, 
'Ιστορία τής 'Εκκλησίας, 'Ιεροσολύμων, 1910, σ. 157). 'Αξία 
πολλής προσοχής είναι και ή ακτινοβολία τοϋ Συμεών 
του Στυλίτου (φ 460). Άδιακόπως συνέρρεον προς αυτόν 
νομάδες, δια να ακούσουν τήν διδασκαλίαν του και πολ
λοί ήσπάζοντο τον χριστιανισμόν. Και άλλοι σκηνΐται 
ήσαν εγκατεσπαρμένοι εις διάφορα σημεία τής Συρίας και 
Μεσοποταμίας, ασκούντες μεγάλην έπίδρασιν είς τους "Α
ραβας. Τέλος σπουδαίον κέντρον ιεραποστολής ύπήρξεν ό 
ναός των 'Αγίων Σεργίου και Βάκχου, ένΣεργιουπόλει. Οι 
δύο αυτοί "Αγιοι, οί όποιοι γενικώς έτιμώντο πολύ ύπό 
τών χριστιανών τής 'Ανατολής, συνεκέντρωναν ιδιαιτέρως 
τόν σεβασμόν τών 'Αράβων και υπήρξαν κυριολεκτικώς 
πνευματικοί μαγνήται έλκύοντες πολλούς είς τήν Πίστιν 
(Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας 'Αντιο
χείας, 'Αλεξάνδρεια 1951, σ, 508). 

Κατά τόν ΣΤ' αιώνα, είς τά σύνορα του βυζαντινού . 
κράτους, άνεπτύχθησαν δύο Ισχυρά αραβικά κράτη : Τό 
κράτος τών Λακμιδών, παρά τόν Ευφράτη ν, και τό βασί
λειον τών Γασανιδών, ανατολικώς τής Παλαιστίνης και 
πλησίον τών συνόρων τής 'Αραβίας. Τόσον οί "Ελληνες, 
όσον και οί Πέρσαι, έχρησιμοποίουν τους "Αραβας τού
τους είς τους πολέμους των, κυρίως δέ είς έπιδρομάς. Αί 
μετακινήσεις τών νομάδων δια πολεμικούς ή άλλους σκο
πούς εντός τών πλησίον χριστιανικών πόλεων, συνετέλουν 
είς τήν προσέλκυσίν των είς τόν χριστιανισμόν. Μεγά
λην επίσης δραστηριότητα δια τόν έκχριστιανισμόν τών 
'Αράβων ανέπτυξαν οί Νεστοριανοί και οί Μονοφυσίται. 
Οί Γασανιδαι, ύπό τήν έπίδρασιν διαφόρων μονοφυσιτών 
μοναχών και εξόριστων επισκόπων, προσεχώρησαν ενωρίς 
είς τόν Μονοφυσιτισμόν, ό δέ αρχηγός των Άρέθας, είς 
τόν όποιον ό 'Ιουστινιανός δια τάς προς τό Βυζάντιο ν 
στρατιωτικάς του υπηρεσίας απένειμε τόν τίτλον τοϋ πα
τρικίου ή βασιλέως, ανέλαβε μετά πάθους τήν ύποστήρι
ξιν τού Μονοφυσιτισμοΰ και τήν περαιτέρω διάδοσίν του 
είς τους "Αραβας. Σπουδαίον ρόλον έπαιξεν επίσης είς αυ
τήν ό δραστήριος 'Ιάκωβος Βαραδαΐος (507585), ό ανα
καινιστής και διοργανωτής τού Μονοφυσιτισμοΰ. Οί έν 
Περσία ευρισκόμενοι "Αραβες τήν έποχήν αυτήν (Λακμίδαι) 
ήσαν ακόμη είδωλολάτραι. Ό αρχηγός των μάλιστα Μουν
δίρ  Άλαμούνδαρος,κατά τους βυζαντινούς χρονογράφους
έν μιςί και μόνη ήμερα είς μίαν έπιδρομήν του έθυσίασεν 
είς τόν θεόν του Ouzza 400 μοναχούς μιας μονής τής Συ
ρίας παρά τήν "Εδεσσαν, άργότερον δέ τόν υίόν τού αντι
πάλου του Γασανίδου 'Αρέθα (Χρυσ. Παπαδοπούλου, ένθ' 
όν., σ. 505). Τελικώς όμως τόν ΣΤ αιώνα και οί "Αραβες 
τής Περσίας προσειλκύσθησαν είς τόν χριστιανισμόν (ύπό 
τών Νεστοριανών). Είς τό κέντρον των, τήν Χίρα, εί
χε τήν εδραν του επίσκοπος "Αραψ Νεστοριανός, υπήρχε 
δέ και σχολή νεστοριανική, χάριν τών χριστιανών 'Αρά
βων. 'Αλλά και οί 'Ορθόδοξοι δέν έπαυσαν να ασκούν 
τήν έπιρροήν των είς τους "Αραβας, όπως π.χ. ό "Αγιος 
Σάββας (t 532). Προς πνευματικήν ένίσχυσιν τών νομά
δων Αράβων υπήρχαν αρκετοί περιοδεύοντες μοναχοί, 
καθώς επίσης και επίσκοποι ('Αμάντου, Ιστορία τού βυ
ζαντινού κράτους, Α', 'Αθήναι 1939, σ. 345). Ή άντίθεσις 
Μονοφυσιτών και 'Ορθοδόξων είχε δυστυχώς πολύ δυσ
άρεστους συνεπείας είς τήν περαιτέρω διάδοσίν τής χρι
στιανικής πίστεως μεταξύ τών 'Αράβων. Δια μίαν ακόμη 
φοράν ή διαίρεσις τών χριστιανών υπήρξε τό μέγα άνα
σταλτικόν τής εξαπλώσεως και σταθεροποιήσεως τού 
χριστιανισμού. 

Είς τήν κυρίως Άραβίαν, 6 χριστιανισμός είχε δια
δοθή ένωρίτερον. "Ηδη τόν Γ' αιώνα, όταν ό Ώριγένης 
(t 254) έπέσκέφθη τήν Βόρειο ν Άραβίαν, ύπήρχον εκεί 
πολλαί έπισκοπαί, άξιολογωτέρα τών όποιων ή το ή τών 
Βόστρων. Κατά τους επόμενους αιώνας, πολλοί άναχωρη
ταί και μοναχοί συνέχισαν τήν διάδοσίν τού Ευαγγελίου 
μεταξύ τών Αράβων. 'Επίσης έκ τής Αιθιοπίας ήλθον πολ
λοί Ιεραπόστολοι. Ό αριθμός όμως τών χριστιανών πα
ρέμενε πάντοτε μικρός. Μεταξύ τών Όμηριτών, οί όποι
οι κατώκουν είς τήν Εύδαίμονα Άραβίαν (σημερ. Ύεμέ
νην, τήν πάλαιαν περιοχήν τής βασιλίσσης Σάββα), εί
χαν μεγάλας επιτυχίας οί 'Ιουδαίοι. Επανειλημμένως κα
τώρθωσαν νά κινήσουν σφοδρούς διωγμούς κατά τών, χρι
στιανών, είς ένα τών όποιων έμαρτύρησε και ό Άγιος 
Άρέθας. 

Τό 535 επενέβησαν είς τήν Νότιον Άραβίαν οί Αιθίο

πες, δια νά εμποδίσουν τους κατά τών χριστιανών διω
γμούς, πιθανώς υποκινούμενοι ύπό τού 'Ιουστινιανού. 'Ε
πανειλημμένως οί βασιλείς τής Αιθιοπίας έξεστράτευσαν 
κατά τών Όμηριτών, άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυ
χώς, χωρίς όμως τελικώς ό χριστιανισμός νά έδραιωθή 
είς τήν Εύδαίμονα Άραβίαν. "Οσον αφορά είς τάς κατά 
καιρούς επιδράσεις τού Βυζαντίου, αξιοσημείωτος είναι 
ή δια τού επισκόπου Γρηγεντίου εισαγωγή είς τήν Άρα
βίαν τών «Νόμων τών Όμηριτών», οί όποιοι είχον άμε
σον έπίδρασιν τής 'Ιουστινιάνειου Νομοθεσίας και επε
δίωκαν τήν βελτίωσιν τής κρατούσης ηθικής καταστάσεως 
(PG 86 Ι, 560). Ή διάδοσις τού χριστιανισμού και του 
ιουδαϊσμού και ή παρατεταμένη σύγκρουσίς των αφύπνι
σαν είς τά σπλάγχνα τού αραβικού κόσμου τό θρησκευτι
κόν συναίσθημα μέ διάθεσιν καθαρώς συγκρητιστικήν, έκ 
τής όποιας έν συνεχεία άνεπήδησεν ό μουσουλμανισμός. 

Εις τήν Αίθιοπίαν είσέδυσαν από τών πρώτων αιώνων 
ακτίνες τής χριστιανικής αληθείας, κυρίως όμως έπεκρά
τησεν ό χριστιανισμός τόν Δ' αιώνα δια τής δράσεως τών 
δύο έκ Τύρου αδελφών Φρουμεντίου και Αίδεσίου. Ούτοι 
κατ' αρχάς μέν έφθασαν είς τήν Άξούμ, πρωτεύουσαν 
τής Αιθιοπίας, ώς νεαροί αιχμάλωτοι και δούλοι τού βα
σιλέως, κατώρθωσαν όμως έν συνεχεία δια τής ικανότητος 
και τής αρετής των νά κερδίσουν τήν έμπιστοσύνην τών 
Αιθιόπων και νά αναλάβουν ανώτατα αξιώματα. Ό Φρου

Ο ιεραπόστολος τών Αιθιόπων Φρουμένπος. 

μέντιος μάλιστα έχρημάτισε παιδαγωγός τού διαδόχου τοϋ 
θρόνου Άιζανά. Άργότερον, επισκεφθείς τήν Άλεξάν
δρειαν, άφηγήθη τά συμβαίνοντα είς τόν Μέγαν Άθανά
σιον και έχειροτονήθη ύπ' αυτού (τό 340 ή περί τό 346) «επί
σκοπος Αύξούμεως». Όταν έπέστρεψεν είς τήν χώραν έβά
πτισε τόν Άιζανά, ό όποιος έν τω μεταξύ είχε γίνει βα
σιλεύς, και ανέπτυξε μεγάλην ίεραποστολικήν δράσιν, 
προσελκύσας είς τήν πίστιν τό μέγιστον μέρος τού λαού. 
Ό αδελφός τού Φρουμεντίου Αίδέσιος έδρασε κατ' αρ
χάς είς Αίθιοπίαν, άργότερον όμως έπέστρεψεν είς Τύ
ρον όπου έγινεν ιερεύς. Περί αυτών εχομεν πληροφορίας 
άπό τόν Λατϊνον Ρουφίνον, ό όποιος έγνώρισε τόν Αίδέ
σιον είς Τύρον, και άπό τόν Μέγαν Άθανάσιον (Απολο
γία προς Κωνστάντιον, κεφάλαιον κη' 31). Είς ώρισμένα 
μέρη τής Αιθιοπίας όμως, ώς φαίνεται, λόγω τών πολλών 
σχέσεων της μέ τήν Αϊγυπτον και τών έν τή 'Ερυθρά Θα
λασσή λιμένων της, ή χριστιανική πίστις είσέδυσεν ένω
ρίτερον. 'Υπάρχουν ενδείξεις ότι'και ό έξ Αλεξανδρείας 
Πάνταινος (t 200) εδρασεν ίεραποστολικώς είς τήν Αί
θιοπίαν (Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας 
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'Αλεξανδρείας, 'Αλεξάνδρεια 1935, σ. 160162). Ai άρχαί
αι Ιθαγενείς πηγαί, άγνοοΰσαι τά τής δράσεως τοΰ Φρου
μεντίου, αναφέρουν δτι ό ευαγγελισμός τής χώρας έγι
νεν ύπό εννέα μοναχών τοΟ Παχωμίου (t 346). Περίεργος 
δέ κάπως παρουσιάζεται ή πληροφορία τήν οποίαν μδς 
δίδει 6 'Ιωάννης Μαλάλας. Κατ' αυτόν ό βασιλεύς τής 
Αιθιοπίας, είς μίαν έκστρατείαν του κατά των Όμηριτών 
είς τήν άντίπεραν άκτήν τής 'Ερυθράς, ώρκίσθη δτι, έάν 
ένίκα, θα άπεδέχετο τόν χριστιανισμόν. Πράγματι μετά 
τήν νίκη ν του έζήτησεν άπό τόν Ίουστινιανόν ιεραπο
στόλους. Είς ίερεύς έξ 'Αλεξανδρείας, ό Ιωάννης, έχει
ροτονήθη επίσκοπος καί εστάλη μέ ομάδα ιερέων είς τήν 
ηρωτεύουσαν Άξούμ. Αι διάφοροι αύται πληροφορίαι 
θα ημπορούσαν νά συνδυασθούν ως έξης : Λαμβανομένης 
ύκ' όψιν τής εκτάσεως καί τοΰ πολυπτύχου τής χώρας, 
δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι κατ' αρχάς μέν είσεχώρησαν 
είς ώρισμένας επαρχίας διάφοροι χριστιανοί Ιεραπόστο
λοι, ουσιαστικώς όμως ό έκχριστιανισμός τής χώρας 
άνεπτύχθη έπϊ Φρουμεντίου τόν Δ' αιώνα διά νά όλοκλη
ρωθή άρχ_άς τοΰ ΣΤ' αιώνος. Ή Αίθιοπική 'Εκκλησία, 
λόγω τής εξαρτήσεως της άπό τήν Αΐγυπτον, περιέπεσεν 
ενωρίς είς τόν Μονοφυσιτισμόν (βλ. καί άρθρον Αίθιο
πική Εκκλησία). 

Παρά τόν έκχριστιανισμόν τής Αίγύπτου καί τής Αι
θιοπίας, πολλαί ακόμη φυλαί ειδωλολατρικοί ύπήρχον είς 
τήν μεταξύ τών δύο χωρών περιοχή ν τής Νουβίας, κατά 
τόν ΣΤ' ήδη αιώνα. «Ενταύθα», ώς σημειώνει ό Προ
κόπιος, «έθνη τε άλλα πολλά ΐδρυται καί Βλέμμυες καί 
Νοβάται, πολυανθρωπότατα γένη. 'Αλλά Βλέμμυες ταύτης 
δή τής χώρας είς τά μέσα φκηντο, Νοβάται δέ άμφί Νεϊ
λον ποταμόν έχουσι... άμφω δε τά έθνη ταύτα, οϊ τε Βλέμ
μυες καί οί Νοβάται, τους τε άλλους θεούς, οϋσπερΈλ
ληνες νομίζουσι πάντας καί τήν τε "Ισιν καί τόν Όσιριν 
σέβουσι... Οί μέντοι Βλέμμυες καί ανθρώπους τφ ήλίω θύ
ουσι» (Περσ. Πόλεμοι, XIX, Ι). Περί προγενεστέρας διεισ
δύσεως τοΰ χριστιανισμού είς Νουβίαν, κατά τους πρώ
τους αιώνας, δέν εχομεν επαρκείς μαρτυρίας, καίτοι μερι
κοί υποστηρίζουν δτι έγιναν τοιαΰται ήδη έπί Πανταίνου. 
Τό γεγονός δτι είς τήν σύνοδον τοΰ 362, ή οποία συν
εκροτήθη έν 'Αλεξάνδρεια ύπό τοΰ Μ. 'Αθανασίου, παρεκά
θητο καί ό επίσκοπος Φίλων Μάρκος, μαρτυρεί τήν ύπαρξιν 
χριστιανικής κοινότητος έπί τής ειδωλολατρικής αυτής 
νησίδας τοΰ Νείλου. 'Επίσης έκ παπύρου, χρονολογουμέ
νου μεταξύ 390  450, πληροφορούμεθα δτι ο επίσκοπος 
Συήνης 'Απίων ("Ανω Θηβαΐς) έζήτησε τήν προστασίαν 
τοΰ χριστιανού αυτοκράτορας υπέρ τών χριστιανικών ναών 
τών ευρισκομένων έν Φίλαις. Παρά ταύτα φαίνεται δτι 
λόγω τοΰ υπάρχοντος είς τήν χώραν ίσχυροΰ ειδωλολα
τρικού προπυργίου τής "Ισιδος, ή νησί ς αύτη παρέμεινεν 
έπί μακρόν ειδωλολατρική. 

Ή πρώτη μεθοδική προσπάθεια διά τόν έκχριστιανι
σμόν τής Νουβίας έγινε ν έπί 'Ιουστινιανού. Περί τό 540, 
εστάλη κατά διαταγήν του άπό τήν Κώνσταντινούπολιν 
μία αποστολή, διά νά προσέλκυση είς τήν πϊστιν τά μι
κρά βασίλεια τής Νουβίας. Προτού όμως φθάσουν οί ορ
θόδοξοι ιερείς είς τόν προορισμόν των, μία άλλη αντίζη
λος μονοφυσιτική αποστολή εύρίσκετο καθ' όδόν, υπο
στηριζόμενη ύπό τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, ή όποια 
ώς γνωστόν συνεπάθει πολύ τους Μονοφυσίτας. 'Αρχη
γός τής τελευταίας ήτο ό ίερεύς 'Ιουλιανός, ό όποιος 
εύρίσκετο είς Κωνσταντινούπολιν μετά τοΰ κρατουμένου 
μονοφυσίτου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας Θεοδοσίου. "Ο
ταν ό Ιουλιανός έφθασεν είς τήν χώραν τών Νοβαταίων, 
οί οποίοι κατώκουν είς τήν περιοχήν τοΰ "Ανω Νείλου 
μέ πρωτεύουσαν τήν Ντογκόλα, παρουσιάσθη είς τόν ηγε
μόνα, ονομαζόμενον Σίλκω καί, εφοδιασμένος μέ δώρα 
καί γράμματα τής αυτοκράτειρας τοΰ Βυζαντίου, κατώρ
θωσε νά τόν πείση νά δεχθή τόν χριστιανισμόν. Παρά 
τάς φοβέρας δυσκολίας, τάς όποιας συνήντησεν άπό τόν 
φοβερόν καύσωνα, παρέμεινεν εκεί έπί δύο έτη, κατηχών 
τους νεοφύτους. Κατόπιν έπέστρεψεν είς Κωνσταντινού
πολη (Ιωάννου 'Εφέσου, Έκκλ. Ίστ. IV 7, 8). Ή μο
νοφυσιτική αυτή Ιστορία είναι γραμμένη είς τήν συρια
κή ν (ίδέ Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής 'Εκκλησίας 
'Αλεξανδρείας, 'Αλεξάνδρεια 1935, σ. 464). Έν τφ μεταξύ 
έφθασαν είς Νουβίαν καί οί ορθόδοξοι ιεραπόστολοι, οί 
άποσταλέντες ύπό τοΰ Ιουστινιανού, τους όποιους όμως 
οί Νοβαταίοι, ύπό τήν έπίδρασιν τών Μονοφυσιτών, έδέ

χθησαν ψυχρότατα. Χωρίς ν' απολέσουν τόν ένθουσιασμόν 
των, οί ορθόδοξοι Ιερείς κατηυθύνθησαν προς άλλον λαόν 
τής Νουβίας, τους Μακορίτας καί εϊλκυσαν πολλούς είς 
τήν πίστιν. Δέν είναι έξηκριβωμένον ποία έκ τών δύο 
εκείνων αποστολών είχε μεγαλυτέραν έπιτυχίαν. Τό γεγο
νός πάντως είναι δτι καί αί δύο συνέβαλαν ώστε, εντός 
μιας γενεάς, νά έκχριστιανισθή ολόκληρος ή Νουβία. Διά 
τήν συνέχισιν τοΰ έργου τοΰ μονοφυσίτου 'Ιουλιανού έχει
ροτονήθη επίσκοπος Φίλων ό Θεόδωρος. Ή καταστροφή 
τών ειδωλολατρικών Ιερών τών Φίλων ύπό τοΰ στρατηγού 
Ναρσή διηυκόλυνε τό έργον του. Ό Θεόδωρος ώκοδόμη
σεν έπί τών ερειπίων τοΰ παλαιού ναού τής "Ισιδος ναόν 
τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, ανέπτυξε δέ, ώς μας πληροφορούν 
πλείστοι έπιγραφαί, μεγάλην ίεραποστολικήν δράσιν καί 
ό χριστιανισμός έφθασε συντόμως είς μεγάλην άκμήν έν 
Νουβία. Διά τήν άνάπτυξιν τής 'Ιεραποστολής πέραν τής 
χώρας είς τήν οποίαν είργάζετο 6 Θεόδωρος, τό 567 έχει
ροτονήθη ύπό τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει κρατουμένου 
μονοφυσίτου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας επίσκοπος ό 
Λογγίνος. 'Επί τρία έτη οί ορθόδοξοι παράγοντες τής 
πρωτευούσης ήμπόδιζαν τήν άναχώρησίν του. Τελικώς 
όμως τό 569 κατώρθωσε νά διαφυγή καί νά φθάση είς 
Νουβίαν, όπου ανέπτυξε μεγάλην ίεραποστολικήν δράσιν, 
προσελκύσας πολλούς είς τόν χριστιανισμόν καί οργάνω
σα ς τήν Έκκλησίαν μέ ιθαγενή Κλήρον. 

Διά τοΰ Λογγίνου διεδόθη τό Εύαγγέλιον καί είς τήν 
φυλήν τών Άλοδαίων, οί όποιοι κατώκουν πλησίον τών 
ορίων τής Αιθιοπίας, παρά τήν δεξιάν δχθην τοΰ κυανού 
Νείλου. Είναι άξιοσημείωτον δτι οί ίδιοι οί Άλοδαίοι 
έζήτησαν άπό τόν ηγεμόνα τών Νοβαταίων όπως μεταβή 
είς αυτούς ό Λογγϊνος διά νά τους διδάξη τόν χριστια
νισμόν. Όταν δέ, μετά πολλάς περιπέτειας, διερχόμενος 
διά τοΰ εχθρικού προς τους Ναβαταίους βασιλείου τών 
Μακαριτών, κατώρθωσε νά φθάση είς τά δρια τών Άλο
δαίων, τόν ύπεδέχθησαν μέ πολλάς τιμάς. Ό βάρβαρος 
ήγεμών μετ' ενθουσιασμού απεδέχθη τόν χριστιανισμόν 
καί έβαπτίσθη, ακολουθούμενος άπό τό μεγαλύτερον μέρος 
τοΰ λαού του. 

Έξ επιδράσεως τών Νοβαταίων ήσπάσθησαν τόν χρι
στιανισμόν καί οί Βλέμμυες, οί οποίοι διέμενον μεταξύ 
Αίγύπτου καί Νουβίας, νοτίως τής Συήνης, καί οί όποιοι, 
ώς ήδη έσημειώθη, μέχρι εκείνης τής εποχής καί ανθρώ
πους έθυσίαζον. Είς μίαν έκ τών πολυαρίθμων ελληνικών 
επιγραφών, τών άνακαλυφθεισών είς τά ερείπια τής πό
λεως Τάλμεως τής Νουβίας, αναφέρονται τά κατορθώματα 
τοΰ πρώτου χριστιανού ηγεμόνας τών Νοβαταίων Σίλκω 
κατά τών ειδωλολατρών ακόμη Βλεμμύων. 

Ό 'Ιουστινιανός ενίσχυσε ποικιλοτρόπως τους Βυζαν

Κειροτονια ιερέως είς κατακόμβην τής Ρώμης. Άνάπαράστασις 
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τινούς ιεραποστόλους διότι, έκτος τοΟ γνωστοΟ του ιερα
ποστολικού ενδιαφέροντος, ήλπιζεν, έκ τής έξημερώσεως 
τών βαρβάρων αυτών λαών, βελτίωσιν τής προς νότον 
συνοριακής καταστάσεως. Ως φαίνεται δέ, κατά τα τε
λευταία 6τη τής βασιλείας του, ή ορθόδοξος 'Ιεραποστολή 
είχε μεγαλυτέραν άνάπτυξιν άπα τήν μονοφυσιτικήν. Τα 
ερείπια έξήκοντα ναών. τα οποία υπάρχουν εις τό Σουδάν, 
τα έκτε ι νόμε να από τών συνόρων τής Αιγύπτου έως τοϋ 
Χαρτούμ, και τό πλήθος τών χριστιανικών επιγραφών, τών 
άνακαλυφθεισών εις διάφορα σημεία τής Νουβίας από 
τοϋ Ζ και Η αίώνος, αποδεικνύουν τήν ακμή ν τοϋ χρι
στιανισμού εις τήν χώραν. Είναι άξιον πολλής προσοχής 
ότι είς τήν περιοχήν αυτήν ή 'Εκκλησία, παρά τήν προσ
χώρησίν της είς τόν Μονοφυσιτισμόν, διεκρίνετο δια τον 
έλληνικόν της χαρακτήρα. 'Ελάχιστοι κοπτικαί έπιγρα
φαί άνεκαλύφθησαν. Τό πλείστον είναι έλληνικαί. Τήν 
μεγάλη ν έπίδρασιν τής Βυζαντινής 'Εκκλησίας υπογραμ
μίζει πρόσφατος άνακάλυψις ύπό τοϋ Πολωνοϋ καθηγη
τού Μιχαλόφσκυ (1963). Ή πολωνική αρχαιολογική απο
στολή, εργαζομένη δια τήν διάσωσιν αρχαίων θησαυρών 
εις τήν περιοχήν, ή οποία πρόκειται να κατακλυσθή ύπό 
τών υδάτων, λόγω τοϋ φράγματος τοϋ Άσσουάν, άνεκάλυ
ψεν είς τήν περιφέρειαν τών Φαρών, είς τήν ομμον τής 
έρημου τής Νουβίας, ωραιότατη ν βυζαντινήν έκκλησίαν 
τοϋ Η έως Γ αιώνος, με εκατόν άθικτους σχεδόν τοιχογρα
φίας. Ή τεχνοτροπία, οί χρωματισμοί έχουν σαφή τήν 
σφραγίδα τής βυζαντινής επαρχιακής τέχνης. 'Υπάρχουν 
δέ παραδείγματα (ασυμπλήρωτος τοιχογραφία τοϋ Πάθους 
και τής Αναστάσεως) δεικνύοντα άνάπτυξιν έντοπίας 
νουβιακής χριστιανικής τέχνης. Τά μελαμψά πρόσωπα (ορι
σμένων έκ τών εικονιζόμενων επισκόπων δεικνύουν τήν 
πλήρη έπικράτησιν τοϋ χριστιανισμού και τήν άνάπτυξιν 
τοπικής ιεραρχίας (Α. Shore, Τό θαύμα τής θαμμένης 
Μητροπόλεως τών Φαρών, έφ. «Καθημερινή», 21.8.63). 
Παρά τήν είσβολήν τών Μουσουλμάνων κατά τά έτη 641
642, ή 'Εκκλησία διετηρήθη έπί μακρόν. Συμφώνως δέ 
προς πληροφορίαν τοϋ πατριάρχου Ευτυχίου (933  940), 
όσον και χρονογράφων τοϋ ΙΔ αίώνος, ή Εκκλησία τής 
Νουβίας είχεν ώς έπίσημον λειτουργικήν της γλώσσαν 
τήν έλληνικήν. Ή χριστιανική πίστις διετηρήθη είς δια 
φόρους περιοχάς τή£ Νόυβίας μέχρι τοϋ ΙΗ αιώνος. 

Έκτος τής Νούβίας ό 'Ιουστινιανός, μετά τήν κατά
λυσιν τοϋ κράτους τών Βανδάλων είς τήν Βόρειον Άφρι
κήν, έφρόντισε νά διαδώση τόν χριστιανισμόν και είς 
τους Μαύρουσίους ή Μαύρους τής περιοχής. 'Υπάρχουν 
πληροφορίαι, ότι, κατά τήν περίοδον τής βασιλείας του, 
άρκεταί ομάδες Βερβέρων ήσπάσθησαν τήν χριστιανικήν 
πίστιν. 'Εξ αυτών τουλάχιστον δύο εύρίσκοντο είς τήν 
σημερινήν Λιβυην, πλησίον παλαιών ρωμαϊκών πόλεων, 
τάς οποίας ό αυτοκράτωρ άνωκοδόμησεν. Και μετά τόν 
θάνατον τοϋ 'Ιουστινιανού συνεχίσθη ό έκχριστιανισμός 
τών ιθαγενών. Συνήθως αί φυλαί, αί όποΐαι ύπέγραφον 
είρήνην μέ τήν Βυζαντινήν Α&τοκρατορίαν, έπεσφράγιζαν 
τήν συνθήκην μέ τήν άποδοχήν τοϋ βαπτίσματος. 'Εάν 
κρίνη κανείς έκ τών εναπομεινάντων ερειπίων από τήν 
περίοδον τής βυζαντινής εποχής είς τήν Άφρικήν, δια
πιστώνει ότι ύπήρχον πολλοί ναοί είς τάς πόλεις, πράγμα 
τό οποίον αποτελεί τουλάχιστον ενδειξιν εξαπλώσεως 
τοϋ χριστιανισμού είς τους πληθυσμούς αυτούς. "Οταν, 
αρχάς τοϋ Η' αιώνος, εισέβαλαν εις τήν Βόρειον Άφρι
κήν οί Μουσουλμάνοι, μέγα μέρος τοϋ πληθυσμού είς τάς 
βορείους περιοχάς τής σημερινής Τυνησίας και τών βο
ρειοανατολικών τμημάτων τής σημερινής Αλγερίας ή το 
χριστιανικόν. Κατά τους χρόνους τής βυζαντινής κυριαρ
χίας ύπήρχον πολλαί χριστιανικοί κοινότητες καθ' όλον 
τό μήκος τής βορείου παραλίας τής 'Αφρικής μέχρι τών 
στενών τοϋ Γιβραλτάρ (Κ. S. Latourette, A History of 
the Expansion of Christianity, II, London 1938, σ. 30). 

"Εκτός όμως τών» περιοχών τούτων, ό χριστιανισμός 
είχε προχωρήσει πολύ βαθύτερον. Ό Κοσμάς ό Ίνδικο
πλεύστης, από ταξίδιόντου χρονολογούμενον μεταξύ 520
525, μας πληροφορεί ότι ύπήρχον πολυπληθείς χριστιανι
κοί κοινότητες είς τήν έναντι τοϋ άνατολικωτέρου ακρω
τηρίου τής 'Αφρικής νήσον Σοκότρα. Μέγα μέρος τοϋ 
πληθυσμού τής νήσου άπετελειτο άπό "Ελληνας άποικους 
έξ Αιγύπτου και ώμίλει τήν έλληνικήν (Χριστιανική Το
πογραφία, PG 88, 169, 445). 

'Εν αντιθέσει προς δ,τι κατά καιρούς ή άγνοια τής 

'Ιστορίας επέτρεψε νά νομισθή, ή ιεραποστολική συν
είδησις τών χριστιανών τής 'Ανατολής ύπήρξεν άπ' αρχής 
σφριγηλή και έκίνει όχι μόνον εμπνευσμένους επισκόπους 
και μοναχούς, άλλα και απλούς χριστιανούς—έμπορους, 
αιχμαλώτους, γυναίκας, έφηβους—είς τάς πλέον τολμηράς 
ιεραποστολικός διεισδύσεις. 

Π ε ρ ί ο δ ο ς ύ φ έ σ ε ω ς (Ζ' κάί Η αιών). Μετά 
τήν μεγάλην ίεραποστολικήν δράσιν τοϋ ΣΤ αίώνος ακο
λουθεί μία περίοδος ύφέσεως. Ή αυτοκρατορία αντιμετω
πίζει φοβέρας δυσκολίας, εσωτερικός και εξωτερικός. Πιέ
ζεται άπό ολας τάς κατευθύνσεις. Οί περσικοί πόλεμοι 
έπί 'Ηρακλείου τήν καταπονούν. Ή 'αραβική εισβολή αρ
χίζει νά αποσπά τάς χώρας τοϋ Νότου. Τά κύματα τών 
σλαβικών φύλων τήν κατακλύζουν. Ή εικονομαχία δημι
ουργεί φοβεράν έσωτερικήν άναστάτωσιν και αναστέλλει 
κάθε συστηματική ν ίεραποστολικήν προσπάθειαν προς τά 
έξω. Είναι έν τούτοις άξιοπρόσεκτον ότι, μολονότι τό βυ
ζαντινόν κράτος τήν έποχήν αυτήν αδυνατεί νά άναλά
βη ίεραποστολικήν πρωτοβουλίαν, δέν λείπουν εμπνευσμέ
νοι προσωπικότητες, αί όποΐαι ορμώμενοι έκ βυζαντινών 
εδαφών διακρίνονται είς τόν εύαγγελισμόν απομεμακρυ
σμένων εθνών. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τών 
δύο 'Ελλήνων Ιερομόναχων, Αυγουστίνου και Θεοδώρου, 
οί οποίοι έδρασαν τόν Ζ αιώνα είς τήν Άγγλίαν. Ό 
Αυγουστίνος (t 604) ήλθεν έκ Ρώμης τό 596, επικεφαλής 
40 μοναχών, και διέδωσε τό Ευαγγέλιο ν μεταξύ τών Ά γ 
γλοσαξώνων, οί οποίοι, άπωθήσαντες τους παλαιούς κα
τοίκους τής Βρεταννίας, είχον έγκατασταθή είς τήν πε
ριοχήν των, έγινε δέ ό πρώτος αρχιεπίσκοπος Καντουα
ρίας. Ό Θεόδωρος (601690), άναλαβών τό 668 τήν άρ
χιεπισκοπήν αυτήν, ύπήρξεν ό «πραγματικός οργανωτής 
τής 'Αγγλικής 'Εκκλησίας» (Latourette, ένθ. άν., σ. 7576). 
Ό Θεόδωρος κατήγετο έκ Ταρσού, έσπούδασεν είς Αθή
νας και ήτο βαθύς γνώστης τής ελληνικής και λατινικής 
φιλολογίας, τής φιλοσοφίας και τών μαθηματικών. Παρ' 
όλον ότι ήλθεν είς τήν Άγγλίαν άνω τών 65 ετών, ανέ
πτυξε καταπληκτικήν δραστηριότητα πνευματικήν, οργα
νωτική ν και έκπολιτιστικήν. Μία έκ τών πρώτων επιτυ
χιών του ήτο ότι κατώρθωσε νά συγκάλεση σύνοδον, είς 
τήν οποίαν παρεκάθησαν όχι μόνον οί εκκλησιαστικοί, 
άλλα και οί πολιτικοί άρχοντες τής εως τότε διηρημένης 
χώρας, και έθεσε τάς πρώτος βάσεις τής εκκλησιαστικής 
ένότητος Άγγλοσαξώνων, 'Ιρλανδών και Σκώτων. «Ουδό
λως τις υπερβάλλει, αληθώς, ισχυριζόμενος Οτι ό "Ελλην 
Θεόδωρος πρώτος ερριψε τά σπέρματα τής αγγλικής ένό
τητος» (Χρυσόστ. Παπαδόπουλος). "Ιδρυσεν επίσης Μο
νάς και ώρισεν όπως έκαστη αυτών και έκαστος ναός ορ
γανώσουν σχολείον δια τήν μόρφωσιν τοΰ λαού. Είς τήν 
μονήν τοϋ Αυγουστίνου ίδρυσε μεγάλην βιβλιοθήκην και 
άνωτέραν σχολήν, είς τήν όποιον άργότερον έμορφώθη
σαν πολλοί διάσημοι ιεραπόστολοι, όπως π.χ. ό σοφός 
Άλκουίνος, οί όποιοι μετέφεραν είς τήν ήπειρωτικήν 
Εύρώπην τό φώς τοϋ Ευαγγελίου και τήν κλήρονομίαν 
τού έλληνορρωμαϊκοΰ πολιτισμού. Δια τοϋ Θεοδώρου εισ
ήχθησαν επίσης αί κλασσικοί σπουδαί είς τήν Άγγλίαν 
και άνεπτύχθη θαυμάσια πνευματική κίνησις. "Οπως διε
κήρυττε τόν έπόμενον αιώνα Βέδας ό Αίδέσιμος, «ουδέ
ποτε οί Άγγλοι, άφ' ότου έγκατεστάθησαν εις τήν Βρε
ταννίον, είδον ευτυχέστερους χρόνους άπό εκείνους, καθ' 
ους έζη μετ' αυτών ό Θεόδωρος». 

Άλλα και οί Βυζαντινοί αυτοκράτορες δέν έπαυσαν 
κατά τό διάστημα αυτό νά ένδιαφέρωνται δια τήν διάδο
σιν τοΰ χριστιανισμού. Χαρακτηριστικοί είναι αί ιερα
ποστολικοί προσπάθειαι δια τόν έκχριστιανισμόν τών 
σλαβικών φύλων, τά όποια ήδη τήν ΣΤ' εκατονταετηρίδα 
έπί 'Ιουστινιανού (539) ή Μαυρικίου (589) έγκατεστάθη
σαν προς βορραν τοΰ βυζαντινού κράτους, άπό Αδριατι
κής εως Εύξεινου (Νοτιοσλάβοι). Παρά τήν άπορρόφη
σίν του είς τους κατά τών Περσών πολέμους, ό αυτοκρά
τωρ 'Ηράκλειος (610641) ένδιεφέρθη πολύ δια τήν διά
δοσιν τοΰ Ευαγγελίου είς τόν σλαβικό ν κόσμον. Όπως 
σημειώνει ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, «ό βασι
λεύς 'Ηράκλειος άποστείλας και άπό Ρώμης άγαγών ιε
ρείς και έξ αυτών ποιήσας άρχιεπίσκοπον και έπίσκοπον 
και πρεσβυτέρους και διακόνους τους Χρωβάτους έβάπτί
σε». Και κατωτέρω, «οος ό βασιλεύς πρεσβύτας άπό Ρώ
μης άγαγών έβάπτισε και διδάξας αυτούς τά τής ευσέ
βειας τελεϊν καλώς αύτοϊς τόν χρόνον έξέθετο» (Προς 
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τόν ίδιον υίόν Ρωμανόν, PG 113, σ. 284292). Ο 'Ηρά
κλειος άπηυθύνθη εις τήν Ρώμην, διότι ολόκληρος ή πε
ριοχή τοΰ Ίλλυρικοο μέχρι τοΰ Λέοντος τοο Ίσαύρου 
(714741) ΰπήγετο εις τήν ρωμαϊκήν δικαιοδοσίαν (732
733). Κατά τήν έποχήν τής ηύλογημένης ενότητας τής. 
'Εκκλησίας, οί Βυζαντινοί αυτοκράτορες δέν έδίσταζαν νά 
προτρέψουν τήν Έκκληοίαν τής Ρώμης νά έργασθή ιερα
ποστολικές εις τήν περιοχήν τών συνόρων τοΰ Βυζαντίου. 
"Οπως επίσης και φλογεροί "Ελληνες κληρικοί μέ ένθου
σιασμόν.ανελάμβαναν νά έργασθοΟν δια τήν διάδοσιν τοϋ 
χριστιανισμού εις περιοχάς τής ρωμαϊκής δικαιοδοσίας, 
ώς εΐδομεν προηγουμένως εις τό παράδειγμα των δύο 'Ελ
λήνων ιεραποστόλων τής 'Αγγλίας. 

'Εκτός εκείνων, οί οποίοι έγκατεστάθησαν πέραν των 
συνόρων τοϋ Βυζαντίου, όχι παρά πολλοί Σλάβοι (πρβλ. 
'Ελλάς, Έκκλ. Ιστορία, Γ. Π. Κονιδάρης, όμώνυμον έργον, 
Α', 'Αθήναι 1960) έίσήλθον εντός τής αυτοκρατορίας 
και έφθασαν μέχρι Πελοποννήσου, μείναντες πολιτικώς 
ανεξάρτητοι και εθνικοί. Ή υποταγή των, άλλα και ή 
προσέλευσίς των εις τόν χριστιανισμό ν άπησχόλησε πολύ 
τους Βυζαντινούς. Τό 783 δια τοϋ στρατηγού Σταυρακίου 
έπεχειρήθη ή υποταγή τών Σλάβων τής 'Ελλάδος, χωρίς 
όμως εξαιρετικά αποτελέσματα. Άργότερον οί Σλάβοι τής 
Πελοποννήσου έπανεστάτησαν και έπολιόρκησαν τάς Πά
τρας (805), τελικώς όμως ήττήθησαν και ήρχισαν περισ
σότερον νά έπηρεάζωνται από τό χριστιανικόν περιβάλ
λον. Εις τήν Μακεδονίαν ή διάδοσις τοϋ χριστιανισμού 
μεταξύ τών είσδυσάντων Σλάβων συνετελέσθη ταχύτερον, 
προ τοϋ τέλους τής θ εκατονταετηρίδας (Ίωάν. Καμη
νιάτης, έκδοσις Βόννης, σ. 495). Πολύ έβοήθησεν εις τόν 
έκχριστιανισμόν τών σλαβικών φύλων ή επαφή των μέ 
τους παλαιούς κατοίκους, οί όποιοι ήσαν ήδη χριστιανοί, 
ή υπάρχουσα εκκλησιαστική διοργάνωσις, ώς και ή ϊδρυ
σις μονών εις διαφόρους περιοχάς. Ή δημιουργία ζώντων 
κέντρων λατρείας και αδελφοσύνης υπήρξε πάντοτε βα
σικός παράγων 'Ιεραποστολής και ή σημασία της δια τό 
παρόν και τό μέλλον παραμένει αμείωτος. 

'Αλλά και προς τήν Κεντρικήν Άσίαν συνεχίσθησαν 
τήν περίοδον αυτήν αί διεισδύσεις τής χριστιανικής πί
στεως. Εις τάς αρχάς τοϋ Η αιώνος αναφέρεται ότι ό 
πρίγκιψ τοϋ Κασγκάρ ή το χριστιανός και είχε τό έλληνι
κόν όνομα Σεργιανάς (Ε. Tisserant, L' Église Nestorienne, 
DTC, VI, σ. 209). Ό τρόπος όμως και οί παράγοντες τής 
εξαπλώσεως τοϋ χριστιανισμού προς αυτήν τήν κατεύθυν
σιν δέν είναι έξηκριβωμένοι. 

Β' Π ε ρ ί ο δ ο ς μ ε γ ά λ ω ν Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ώ ν 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ω ν (Θ'  ΙΑ' αιών). 

'Από τά μέσα τοΰ Θ' αιώνος ή Βυζαντινή Αυτοκρατο
ρία αναπτύσσει και πάλιν εύρυτάτην ίεραποστολικήν δρα
στηριότητα, ή όποια πρόκειται νά άφήση βαθύτατα ίχνη 
εις τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν και νά διαμόρφωση τήν 
ζωήν μεγάλων λαών. Ή ιεραποστολική αυτή προσπάθεια 
δέν εκτείνεται εις δλην τήν περιφέρειαν τών συνόρων τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως τόν ΣΤ' αιώνα, διότι 
προς νότον και ανατολάς τά κύματα τοϋ μουσουλμανικού 
φανατισμού έχουν δημιουργήσει άπροσπέλαστον φράγμα. 
Εντείνεται όμως κυρίως προς βορράν, όπου ή εθνολογι
κή σύνθεσις τών λαών αρχίζει νά παγιοΰται. Κατά μήκος 
τών βορείων συνόρων τής Βυζαντινής· Αυτοκρατορίας, άπό 
Μαύρης Θαλάσσης έως τοϋ 'Ιλλυρικού, εκτείνεται τό 
ίσχυρόν βουλγαρικόν κράτος. Εις τήν Δαλματίαν αναπτύσ
σονται οί Κρο&ται και οί Σέρβοι. Βορειότερον, μέ άξονα 
τόν Μέσον Δνείπερον, αναπτύσσονται οί Σκανδιναβοί Ρώς, 
συγκροτοϋντες πολιτικώς τους υπάρχοντας σλαβικούς 
πληθυσμούς. Δυτικώτερον, πέραν τοϋ "Ανω ρεύματος τοϋ 
Δουνάβεως, μετά τήν διάλυσιν τοΰ κράτους τών Ά
βάρων ύπό Καρόλου τοϋ Μεγάλου (768 813), δημιουργεί
ται τό σλαβικόν κράτος τής Μοραβίας, ένώ καθ'δλην τήν 
εκτασιν, άπό τής Βαλτικής έως τοΰ Δνειστέρου, μετακι
νούνται άλλα σλαβικά φϋλα, καθώς και φύλα 'Αβάρων 
και Μολδα'βών. Τέλος οί Μαγυάροι (Ούγγροι), οί όποιοι 
τά μέσα τοΰ Θ' αιώνος ζουν εις πρωτόγονον ακόμη κα
τάστασιν μεταξύ Δον και Δνειπέρου, θά προχωρήσουν μέ
χρι Βεσσαραβίας δια νά κατακτήσουν, τό 895, τήν σημε
ρινήν των χώραν. Προς όλους αυτούς τους λαούς θά έπε
κταθή ή εύεργετικωτάτη πνευματική ακτινοβολία τοϋ Βυ
ζαντίου. 

Πρωταγωνιστής τής μεγάλης ιεραποστολικής έξορμή

σεως τοΰ θ ' αιώνος παρουσιάζεται ό σοφός πατριάρχης 
Φώτιος, ό όποιος ε'ιργάσθη μέ σύστημα και έπιμονήν δια 
τήν διάδοσιν τοΰ χριστιανισμού εις τους Σλάβους και 
τους Βουλγάρους. 

Έκχριστιανισμός τών Βουλγάρων : Όπως εΐδομεν προ
ηγουμένως, εις τήν περιοχήν όπου άνεπτύχθη τό βουλγα
ρικόν βασίλειον, ύπήρχον άνθοΰσαι χριστιανικοί κοινό
τητες, αί δε Μητροπόλεις Φιλιππουπόλεως, Τραϊανουπό
λεως και Μαρκιανουπόλεως ήσαν έκ τών αρχαιοτέρων 
τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. Ό*αν όμως τόν Ζ αιώ
να ή τουρκοταταρική φυλή τών Βουλγάρων κατέκλυσε τήν 
περιοχήν, ό χριστιανισμός έπνίγη εις τό αίμα. Ναοί και 
μοναί κατηδαφίσθησαν, επίσκοποι και ιερείς κατεδιώχθη
σαν έκτος τών συνόρων, πολλοί χριστιανοί έμαρτύρησαν. 
Οί σκληροί πόλεμοι μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων, 
οί οποίοι ήκολούθησαν, έγιναν αφορμή δια νέαν άπροσ
δόκητον διείσδυσιν τοΰ Ευαγγελίου. Οί "Ελληνες χριστια
νοί οί όποιοι έσύροντο εις τήν αίχμαλωσίαν, μεταξύ τών 
όποιων ήσαν και πολλοί κληρικοί, ήχμαλώτιζον έν συν
εχεία μέ τό παράδειγμα των και τό Εΰαγγέλιον πολλά ς 
ψυχάς Βουλγάρων εις Χριστόν. Κατά τόν Θ. Ούσπένσκυ, 
«άπό τόν Η αιώνα ακόμη ύπήρχεν αριθμός χριστιανών εις 
τά ανάκτορα τών ηγεμόνων (κνιάζ). Οί αγώνες δέ μεταξύ 
χριστιανών και ειδωλολατρών έγιναν αφορμή πολλών τα
ραχών και συχνής αλλαγής τών Χάνων» (Vassiliev, ένθ. 
άν., σ. 350 351). Κυρίως όμως όταν ό διαβόητος δια τήν 
αγριότητα του Κροΰμος (802815) κατέλαβε τήν Άδρια
νούπολιν και μετέφερεν όλους σχεδόν τους κατοίκους 
τής πόλεως, περίπου 40.000, μετά τοΰ Μητροπολίτου Μα
νουήλ, ώς ομήρους εις Βουλγαρίαν, «πολλαχοΰ τα τής 
χριστιανικής αληθείας κατεβάλλοντο σπέρματα» και πολ
λοί έκ τών Βουλγάρων μετεστράφησαν εις τήν άληθινήν 
πίστιν. Ήσαν τόσον σημαντικά τά αποτελέσματα τής ιε
ραποστολικής εργασίας τών χριστιανών αιχμαλώτων, ώστε 
οί Βούλγαροι ηγεμόνες ήναγκάσθησαν νά λάβουν αυστη
ρά μέτρα δια νά σταματήσουν τήν διάδοσιν τής χριστια
νικής πίστεως. Ό διάδοχος τοΰ Κρούμου Όμορτάγ, Μορ
τάγαν κατά τους Συνεχιστάς τοΰ Θεοφάνους, κατεδίκασε 
τους μεταστραφέντας Βουλγάρους και τους αίτιους τής 
αλλαγής των "Ελληνας. «Τόν τε ίερώτατον Μανουήλ και 
πολλούς... μετά πολλά ς αίκίας τφ δια μαρτυρίου θανάτω 
παρέπεμψε» (Συνεχισταί τοΰ Θεοφάνους, έκδ. Βόννης, σ. 
217). Τρείς ακόμη επίσκοποι έθανατώθησαν και 374 χρι
στιανοί. 'Αναφέρεται ότι και ό υιός τοΰ Κρούμου Ναμ
πρότα, ασπασθείς τόν χριστιανισμόν, έθανατώθη ύπό τοϋ 
άδελφοΰ του Μαλομίρ (Μητρ. Γενναδίου, μν. ε., σ. 343). 
Είναι άξιοπρόσεκτον ότι αί ρίζα ι τοΰ δένδρου τής πί
στεως και εις τήν Βουλγαρίαν έτράφησαν άπό τά δάκρυα 
τών χριστιανών αιχμαλώτων και τό αίμα τοΰ μαρτυρίου, 
όχι μόνον αυτών, άλλα και αρκετών Βουλγάρων ευγενών. 

Δια τόν εύαγγελισμόν τών Βουλγάρων, έκτος τών Βυ
ζαντινών, ένδιεφέροντο και ή Ρώμη και οί Φράγκοι. Οί 
Βυζαντινοί είδον εγκαίρως τόν κίνδυνον τής έγκαταστά* 
σεως άλλης πνευματικής και πολιτικής δυνάμεως εις τήν 
αυλή ν των και ανέπτυξαν όλη ν τήν πνευματικήν και πο
λιτικήν δραστηριότητα δια νά τόν αποφύγουν. Ή πρ'ότη 
ευκαιρία, ή όποια τους εδόθη ήτο ή έξης: Ό Βούλγαρος 
ήγεμών Βόρις (ή Βόγορις), έχων βλέψεις προς τό σλαβι
κόν κράτος τής Μοραβίας, είχε συμμαχήσει μέ τους 
Φράγκους. 'Εδέχθη τους ιεραποστόλους των και είχεν 
ύποσχεθή ότι θά έβαπτίζετο. Ό ήγεμών τής Μοραβίας 
Ρατισλάβος, φοβούμενος άπό την φραγκοβουλγαρικήν 
αυτήν έπαφήν, απεφάσισε νά προσέγγιση τήν Βυζαντινήν 
Αύτοκρατορίαν και τό 862 έπρότεινε συμμαχίαν εις τόν 
Βυζαντινό ν αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ (842867). Έν συν
εχεία δέ τόν παρεκάλεσε νά στείλη "Ελληνας ιεραποστό
λους, γνωρίζοντας τήν σλαβικήν, δια νά διαφωτίσουν πνευ
ματικώς τόν λαόν του. "Οταν τό 864 ό Βόρις έξεστρά
τευσε μετά τών Φράγκων κατά τής Μοραβίας, όπως μας 
πληροφορεί ό Συμεών ό Μάγιστρος και ό Γεώργιος ό 
'Αμαρτωλός, έξεστράτευσαν και οί Βυζαντινοί κατά τών 
Βουλγάρων. Πρό τής μεγάλης προπαρασκευής τών βυζαν
τινών στρατευμάτων και τοΰ λιμοϋ, ό όποιος έκείνην τήν 
έποχήν ένέσκηψεν εις τήν Βουλγαρίαν, 6 Βόρις ήναγκάσθη 
νά συνθηκολόγηση και νά στραφή και πάλιν προς τό 
Βυζάντιον. Τό 864 έν μεγάλη πομπή εδέχθη τό βάπτισμα 
ύπό τοΰ πατριάρχου Φωτίου μέ άνάδόχον τόν αυτοκράτο
ρα Μιχαήλ, έλαβε δέ και αυτός τό όνομα Μιχαήλ. Ή 
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βάπτισις μάλλον έτελέσθη εις μίαν πόλιν πλησίον των 
ελληνικών συνόρων (Μητρ. Γενναδίου, μν. έ.,.σ. 345). 
Αυτό υπήρξε τό πολιτικον πλαίσιον των γεγονότων. 
'Ασφαλώς όμως ή τόσον εσπευσμένη στροφή του Βόριδος 
προς τό Βυζάντιον δέν είναι άσχετος καί μέ άλλους λό
γους περισσότ<;ρον πνευματικούς (πρβλ. M, Lascaris). Ώ ς 
φαίνεται, σοβαράν χριστιανικήν έπίδρασιν είχον ασκήσει 
επί του Βουλγάρου ήγεμόνος αί συζητήσεις μέ τόν λόγιον 
ίερομόναχον Θεόδωρον Κουφαράν, τόν όποιον εΐχεν αί
χμάλωτον εις τήν Αυλή ν του. Έκ παραλλήλου έπέδρασεν 
έπ' αύτοϋ καί ή αδελφή του, ή όποια συλληφθεϊσα αιχμά
λωτος υπό των 'Ελλήνων είχε ζήσει εις τό βυζαντινόν 
παλάτιον, όπου καί ένεκολπώθη τήν χριστιανικήν πίστιν. 
Καίτοι αμφισβητείται υπό (ορισμένων ή ακρίβεια τών 
αφηγήσεων αυτών, τάς όποιας μας διασώζουν οί Συνεχι
σταί του Θεοφάνους (έκδ. Βόννης, σ. 162), νομίζω, ότι 
δέν πρέπει να άποκλεισθή ή «γυναικεία αυτή έπίδρασις», 
ή οποία, καθώς παρατηρεί ό "Αγγλος ιστορικός Bury, 
«σημαίνοντα έπαιξε ρόλον εις τήν έπιστροφήν πολλών 
βαρβάρων αρχόντων». Μερικοί έκ τών Βουλγάρων μεγι
στάνων ήρνήθησάν να αποδεχθούν τό βάπτισμα καί άντε
στάθησαν. Ό Βόρις όμως «πάντας αναφανδόν έποίησε 
χριστιανούς» (Συμεών Μάγιστρος, PG 109, 728). 
. "Δια τήν όργάνωσιν τής 'Εκκλησίας καί τήν 'συστημα
τικών πνευματικήν καλλιέργειαν του λαού απεστάλησαν 
έκ Κωνσταντινουπόλεως επίσκοποι καί ιερείς μέ επικε
φαλής τόν άρχιεπίσκοπον Ιωσήφ. Τους Βυζαντινούς κλη
ρικούς συνώδευσαν αρχιτέκτονες, ζωγράφοι καί πολλοί 
τεχνϊται, οί όποιοι έκτισαν έν συνεχεία ναούς, μονάς καί 
είργάσθησαν διά τόν έκπολιτισμόν τής χώρας. Ό Βούλγα
ρος ιστορικός Ιβάν Σνεγάρωφ σημειώνει, δτι «ό ελληνι
κός Κλήρος έλθω ν εις τήν Βουλγαρίαν, μετά τήν έπίση
μον εις τήν χριστιανικήν θρησκείαν έπιστροφήν του 
βουλγαρικού λαού, εγινεν έν γνώσει ή έν όγνοίφ ό κήρυξ 
καί ό φορεύς του βυζαντινού πολιτισμού» (La fondation 
de Γ Église orthodoxe Bulgare, εις άναμνηστικόν τόμον 
Σ. Λάμπρου, 'Αθήναι 1935, σ. 278  292). Μέ τήν πάροδον 
τού χρόνου τα βάρβαρα έθιμα υποχωρούν, ή πολυγαμία 
καταργείται καί μία πνευματική ζωή ανθίζει εις τήν χω
ράν, ή όποια θα γίνη σφριγηλότερα μετά τήν έλευσιν τών 
μαθητών τού Μεθοδίου, όπως θα ϊδωμεν εις τήν συνέχειαν. 

Τά επόμενα έτη ό Βόρις. φοβούμενος τυχόν άφομοίω
σιν τών Βουλγάρων προς τόν άνώτερον άπα πάσης πλευ
ράς πολιτισμόν τών γειτόνων τού Βυζαντινών, απεφάσισε 
να επιδίωξη τήν δημιουργίαν ανεξαρτήτου Βουλγαρικού 
Πατριαρχείου. Μέ πονηρόν όσον καί αφελή, τρόπον, το
νίζων δτι ή παρουσία ενός πατριάρχου θα έδιδεν εις τήν 
πτωχήν του Αυλή ν μεγάλην λαμπρότητα, έγραψεν εις τόν 
Φώτιο ν δια να τό έπιτύχη. Ό Βυζαντινός πατριάρχης, 
άνθρωπος μεγάλης πείρας καί διορατικότητας, αντί πα
τριάρχου τού απηύθυνε μίαν θαυμασίαν έπιστολήν, άνα
πτύσσων εις τόν Βούλγαρον ηγεμόνα τάς αρχάς τής χρι
στιανικής πίστεως καί τήν μορφή ν τού ιδανικού άρχοντος. 
Μέ λεπτότητα δέ απέκλεισε κάθε δυνατότητα αποστολής 
πατριάρχου εις τήν Βουλγαρίαν (Φωτίου, έκ τής προς 
Μιχαήλ τόν άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής, Τι εστίν 
έργον άρχοντος, PG 102, 628696). Διά να έπιτύχη τό 
σχέδιόν του ό Βόρις απεφάσισε να άπευθυνθή εις τήν 
Δύσιν. Ό πάπας Νικόλαος Α έσπευσε να έκμεταλλευθή 
τήν εύκαιρίαν. 'Απήντησε μέ πολλήν προσοχήν εις τα 
ερωτήματα τού Βουλγάρου ήγεμόνος καί έστειλεν ικανούς 
απεσταλμένους εις τήν Αύλήν του, μεταξύ τών όποιων τόν 
μετέπειτα πάπαν Φορμόσην. "Οταν όμως ό Βόρις  Μιχαήλ 
διεπίστωσε τήν παρά τάς εξωτερικός φιλοφρονήσεις έξ 
Ισου σαφή άπόφασιν τής Ρώμης να μή ένδώση εις τό 
σχέδια του, εστράφη καί πάλιν προς τό Βυζάντιον. Κατά 
τό τέλος τής Συνόδου τού 869/ 870, ή όποια εγινεν εις τήν 
Κωνσταντινούπολη· μεταξύ 'Ανατολικών καί Δυτικών διό 
τήν συνένωσιν τών 'Εκκλησιών, μία βουλγαρική αντιπρο
σωπεία ενεφανίσθη εις τήν Πόλιν διά να έρωτήση δήθεν 
απλώς από ποίον Πατριαρχεΐον έπρεπε νό εξαρτάται ή 
νέα 'Εκκλησία τής Βουλγαρίας. Ή άπάντησις τών πα
τριαρχών τής 'Ανατολής ή το σαφής : 'Από τό Πατριαρ
χεΐον Κωνσταντινουπόλεως. 'Επί τή βάσει αυτής ό Βούλ
γαρος ήγεμών ήνοιξε καί πάλιν τήν θύραν εις τους Βυ
ζαντινούς ιεραποστόλους. Άργότερον, εις τήν Σύνοδον 
τού 879  880 ό πάπας Ιωάννης Η επεχείρησε νά ύπαγά
γη είς τήν δικαιοδοσίαν του τήν Βουλγαρικήν Έκκλη

σίαν, έν τώ μεταξύ όμως ό Βόρις  Μιχαήλ είχε διδαχθή 
πολλά έκ τών γεγονότων καί ή το πλέον αρκετά ψυχρός 
προς τήν Δύσιν. Ή Βουλγαρία έμεινεν οριστικώς είς τήν 
σφαίραν επιρροής τής Βυζαντινής Εκκλησίας. Πολλοί 
Βούλγαροι ηγεμόνες έξεπαιδεύθησαν είς τό Βυζάντιον. 
Χαρακτηριστικόν είναι τό παράδειγμα τού διαδόχου του 
Βόριδος Συμεών (893  927), ό όποιος έσπούδασεν είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν τόσον επιμελώς, ώστε από τους συμ
μαθητάς του ώνομάσθη ήμιέλλην. Παρά τους σφοδρούς 
πολέμους, τους όποιους έξαπέλυσεν εναντίον τών Βυζαντι
νών (πρβλ. καί έπιστολάς Νικολάου τού Μυστικού) επωφε
ληθείς τής άνηλικιότητος τού Κωνσταντίνου Ζ τού Πορ
φυρογέννητου (912959), είχεν οργανώσει τήν, Αύλήν του 
κατά τό πρότυπον τής βυζαντινής καί έμερίμνησε διά τήν 
μετάφρασιν διαφόρων ελληνικών έργων, θεολογικών καί 
μή, όπως τά συγγράμματα τού Μ. Βασιλείου, Μ. Αθανα
σίου, Ιωάννου Δαμασκηνού καί Βυζαντινών χρονογράφων. 
Ό ίδιος δέ μετέφρασεν εκκλησιαστικός ομιλίας καί έσχη
μάτισεν'άνθολογίαν έξ 155 ομιλιών τού Χρυσοστόμου. 
Παραλλήλως προς τήν φιλολογίαν έκαλλιεργήθη καί ή 
χριστιανική τέχνη. Ή Βουλγαρική 'Εκκλησία δέν έπαυσε 
καί άργότερον νά άναγεννάται από ελληνικός πηγάς. 
Κατά τόν ΙΔ αιώνα ό "Ελλην μοναχός Γρηγόριος ό Σι
ναΐτης μετέφερεν είς Βουλγαρίαν τήν θεολογικήν κίνησιν 
τού 'Αγίου "Ορους, ό δέ μαθητής του Ευθύμιος Τυρνόβου 
καί άλλοι έδημιούργησαν νέαν πνευματικήν άναγέννησιν, 
μεταφράζοντες διάφορα ελληνικά θρησκευτικά έργα. Όπως 
παρατηρεί ό Γάλλος βυζαντινολόγος Charles Dieh/ ή 
Βουλγαρία, παρά τόν φόβον τόν όποιον έδοκίμασε διά ,ήν 
ένδεχομένην κυριαρχίαν τού Βυζαντίου, «έχρεώστει τείς 
τήν βυζαντινήν έπιρροήν τό ότι είσήλθεν εις τόν κύκ λον 
τών πολιτισμένων εθνών» (Byzance, grandeur et déca
dence, Paris 1930, σ. 300). 

Διάδοσις τοί) χριστιανισμού είς Μοραβίαν. Κύριλλος 
καί Μεθόδιος : Ενώ είς τήν Βουλγαρίαν έξειλίσσοντο τά 
προαναφερθέντα γεγονότα, μία άλλη συστηματική ιερα
ποστολική προσπάθεια άνεπτύσσετο εις τήν βορειότερον 
εύρισκομένην Μοραβίαν (έπεκτεινσμένην σχεδόν είς τήν 
σημερινήν Τσεχοσλοβακίαν). Όπως εϊδομεν, τό 862, ό 
ήγεμών τής Μοραβίας Ρατισλάβος, μετά τήν συμμαχίαν 
τήν οποίαν έζήτησεν από τόν αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ , 
παρεκάλεσε νά τού στείλη ιεραποστόλους είς τήν Μορα
βίαν, οί όποιοι νά γνωρίζουν τήν σλαβικήν γλώσσα ν, διά 
νά κατηχήσουν τόν λαόν του: «Ό λαός μας, ελεγον οί 
απεσταλμένοι, έχει ήδη απορρίψει τήν είδωλολατρίαν καί 
φυλάσσει τόν χριστιανικόν νόμο ν, άλλα δέν εχομεν δι
δάσκαλον, διά νά μας διδάξη τήν άληθινήν πίστιν είς τήν 
γλώσσα ν μας, ούτως ώστε καί άλλοι βλέποντες αυτό νά 
γίνουν μιμηταί μας. 'Απόστειλε μας λοιπόν, κύριε, ενα 
τοιούτον έπίσκοπον, ένα τοιούτον διδάσκαλον, διότι 
άπό σας εκπορεύεται ό καλός νόμος» (Dvornik, Les lé
gendes de Constantin et de Methode vues de Byzance, 
Πράγα 1933, σ. 138). «Χριστιανοί διδάσκαλοι», προσέθετεν 
ό Ρατισλάβος, «υπάρχουν ήδη έδώ από τήν Ίταλίαν, τήν 
Ελλάδα καί τήν Γερμανίαν, οί όποιοι μας διδάσκουν αν

τιφατικός διδασκαλίας, αλλ ημείς είμεθα απλοί Σλάβοι 
καί θέλομεν κάποιον νά μας διδάξη όλη ν τήν άλήθειαν». 
Οί Βυζαντινοί έσπευσαν νά ανταποκριθούν είς τήν αΐτη
σιν. Ή Μοράβια, έκτεινομένη είς δλην τήν κοιλάδα τού 
Μοράβα μέχρι τού Δουνάβεως, εύρίσκετό είς τό κέντρον 
τού πληθυσμού τών σλαβικών φύλων καί είς τά δρια τού 
φραγκικού κράτους. Ή στενή επαφή μαζί' της ήτο οχ ι 
μόνον άπό πλευράς πολιτικής σημαντική (ή συμμαχία θα 
έπίεζε τους Βουλγάρους, οί οποίοι συνεχώς ήπείλουν τό 
Βυζάντιον, ή άνάπτυξις δέ τής Μοραβίας θα εφραττε τόν 
δρόμο ν είς τάς κατακτητικός διαθέσεις τών Φράγκων), 
άλλα ήνοιγε τόν δρόμον διά μίαν άληθινήν πνευμα
τικήν προσέγγισιν τού σλαβικού κόσμου, ό όποιος, 
καίτοι απολίτιστος, ήτο ανθηρότατος. Ή προέλασις έξ 
άλλου τού 'Ισλάμ προς Νότον έκαμε ν ακόμη αίσθητότε
ρον τό επείγον χρέος τής διαδόσεως τού χριστιανισμού 
είς δσας φυλάς παρέμεναν είς κατάστασιν θρησκευτικής 
αναζητήσεως. Διά τήν έπιτυχίαν τής αποστολής είς τήν 
Μοραβίαν εξελέγησαν δύο έκ τών ευσεβέστερων καί ίκα
νωτέρων ανδρών τής εποχής, οί αδελφοί Κωνσταν
τίνος καί Μεθόδιος, οί οποίοι κατήγοντο άπό ευ
γενή έλληνικήν οίκογένειαν τής Θεσσαλονίκης. Ό 
Κωνσταντίνος, εύρύτερον γνωστός μέ τό μοναχικόν 
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όνομα Κύριλλος, τό οποίον έλαβε προς το τέλος της 
ζωής του, είχε σπουδάσει είς τήν άνωτάτην Σχολή ν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, πλησίον τοΰ Λέοντος τοδ Φιλοσό
φου και τοΟ Φωτίου, γραμματικήν, γεωμετρίαν, διαλεκτι
κήν, φιλοσοφίαν, άριθμητικήν, άστρονομίαν, μουοΊκήν και 
όλας τάς αλλάς ελληνικός τέχνας, όπως αναφέρει ό είς 
τήν σλαβονικήν «Βίος» τοΟ Άγιου, ό όποιος συνετέθη 
ευθύς μετά τον θάνατον του. Κατείχε ν επίσης έκτος τής 
ελληνικής γλώσσης και τήν σλαβικήν. έβραϊκήν και συ
ριακήν. Κατ' αρχάς έχρημάτισε βιβλιοθηκάριος τής Πα
τριαρχικής Βιβλιοθήκης και κατόπιν διεδέχθη τον Φώ
τιον ως καθηγητής τής φιλοσοφίας είς τήν Γχολήν τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Δύο φοράς εστάλη μετά τοϋ α
δελφού του ύπό τοΰ Βυζαντινού αυτοκράτορας είς είδικάς 
άποστολάς (είς τους Χαζάρους και είς τους Άραβας). Ό 
μεγαλύτερος αδελφός του Μεθόδιος, προικισμένος μέ δι
οικητικά χαρίσματα, είχε διακριθή ως διοικητής μιας 
σλαβικής επαρχίας, άρ,ότερον δέ έγινε μοναχός και η
γούμενος τής Μονής τού Πολυχρονίου ή Πολυχνίου εν 
Βιθυνία, πλησίον τοΰ όρους 'Ολύμπου. Προτού εγκατά
λειψη τό Βυζάντιον ό Κωνσταντίνος είργάσθη και έφεΰ
ρεν εν άλφάβητον προς χρήσιν τών Μοραβών και μετέ
φρασεν είς τήν σλαβονικήν κατ' έκλογήν διάφορα τμή
ματα του Ευαγγελίου. «Αυτή ύπήρξεν ή αρχή τής σλαβι
κής φιλολογίας» (Dvornik). Εν συνεχεία εξέλεξε μερι
κούς συνεργάτας μεταξύ ευσεβών ιερέων καΐ μοναχών, οι 
όποιοι έγνώριζον τήν σλαβικήν, τέλος δέ είς τήν ιεραπο
στολική ν ομάδα προσετέθησαν και μερικοί Βυζαντινοί τε
χνϊται. Τήν άνοιξιν τοϋ 863 οί Βυζαντινοί ιεραπόστολοι 
έφθασαν είς τήν Μοραβίαν και έγιναν ενθουσιωδώς δε
κτοί ύπό τοΰ Ρατισλάβου. Αί δύο άμεσοι επιδιώξεις τοΰ 
Κωνσταντίνου και τοΰ Μεθοδίου ήσαν να εκπαιδεύσουν 
έντόπιον Κλήρον, ομιλούντα τήν σλαβικήν και να δώσουν 
είς τους Μοραβούς τήν θ. λειτουργίαν είς τήν γλώσσαν 
των. Όπως μας πληροφορεί ό σύγχρονος του βιογράφος, 
ό Κωνσταντίνος μετέφρασεν «όλην τήν έκκλησιαστικήν 
άκολουθίαν, τόν ορθρον, τάς ώρας, τον έσπερινόν, τό ά
πόδειπνον και τήν λειτουργίαν». 

"Εχει προκαλέσει πολλάς συζητήσεις τό πρόβλημα 
τοΰ τυπικού, τό όποιον ό Κωνσταντίνος εξέλεξε δια τήν 
σλαβονικήν λειτουργίαν. Τό φυσικώτερον θά ή το να έβα
σίζετο είς τό βυζαντινό ν τυπικόν. 'Εν τούτοις, ώς φαίνε
ται, ό Κωνσταντίνος, μέ τήν ευρύτητα σκέψεως ή όποια 
τόν διέκρινε, δέν τό εκαμεν. Είς τήν Μοραβίαν ήτο ήδη 
είς χρήσιν μεταξύ τών ολίγων χριστιανών, τους οποί
ους είχον προσελκύσει ιεραπόστολοι τοϋ φραγκικού κρά
τους, ή λατινική λειτουργία και οί δύο "Ελληνες αδελ
φοί απέφυγαν νά. περιπλέξουν τα πράγματα. Φαίνεται πι
θανώτερον ότι δια τήν μετάφρασιν τής λειτουργίας ό 
Κωνσταντίνος ήκολούθησε τόν λατινικόν τύπον (τής λει
τουργίας τοΰ Άγιου Πέτρου, ή οποία ήτο ελληνική προσ
αρμογή τής λατινικής), δια δέ τα υπόλοιπα κείμενα, ορ
θρον, ώρας κ.λπ. έβασίσθη είς τό βυζαντινόν τυπικόν. 
Παραμένει πάντως γεγονός ότι τόσον ή ρωμαϊκή όσον 
και ή βυζαντινή λειτουργία είχον μεταφρασθή είς τήν 
σλαβονικήν τό β' ήμισυ τοΰ Θ αιώνος. Είναι πιθανόν 
ότι ή λειτουργική παράδοσις,ή οποία τελικώς υίοθετήθη ύπό 
τής σλαβικής'Εκκλησίας τής Κεντρικής Ευρώπης άντεπρο
σώπευε μίγμα βυζαντινού και ρωμαϊκού τυπικοϋ (D. Obolen
sky, Saint Cyril and Saint Methodius, Apostles of the Sla
ves,év St Vladimir's Seminary Quarterly, 1963, σ. 6).Ή εισ
αγωγή τής σλαβικής γλώσσης είς τήν λατρείαν, όπως το
νίζεται σήμερον από όλους τους μελετητάς τής εκκλησια
στικής και πολιτικής ιστορίας, ήτο θεμελιώδους ση
μασίας δια τό μέλλον τοΰ σλαβικού κόσμου, «ελάχιστα 
δέ γεγονότα υπήρξαν τόσον σπουδαία είς τήν ίεραποστο
λικήν ίστορίαν τής Εκκλησίας» (Τ. Ware, The Ortho
dox Church, London 1963, σ. 83, πρβ. Olivier Clément, 
Βασικόν διάγραμμα τής Βυζαντινής λατρείας, έν Ή λει
τουργία μας [έκδ. «Ζωής»], Αθήναι 1963, σ. 98  99). Διά 
να κατανοηθή τό μέγεθος τοΰ πράγματος πρέπει νά λη
φθή ύπ' όψιν ότι ποτέ έως τότε είς τήν Δύσιν δέν είχεν 
άντικατασταθή ή λατινική μέ μίαν άλλη ν γλώσσαν. Αν
τιθέτως έπεκράτει ή θεωρία ότι τρεις μόνον γλώσσα ι ήσαν 
ίεραΐ και ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν διά τήν λα
τρείαν και τήν μετάδοσιν τοϋ λόγου τοϋ Θεού : ή εβραϊ
κή, ή λατινική, ή ελληνική (Θεωρία τών τριών γλωσ
σών). Ή πράξις συνεπώς τών δύο αδελφών ήτο αλη

θής έπανάστασις διά τους Λατίνους. Μία έπανάστασις 
όμως βασιζόμενη είς τήν αλήθεια ν τοϋ Θεοΰ. «Ή βροχή 
τοΰ Θεοΰ δέν πίπτει είς όλους έξ ίσου;», έλεγον χαρα
κτηριστικώς είς τους κατηγόρους των οί δύο αδελφοί, όταν 
ευρέθησαν είς τήν Βενετίαν, «ό ήλιος αύτοϋ δέν φωτίζει 
όλους; Όλοι δέν άναπνέομεν τόν αέρα; Πώς δέν έντρέ
πεσθε νά δέχεσθε μόνον τρεις γλώσσας και νά λέγετε ότι 
αί άλλα ι είναι κωφαί ή άλαλοι; Είπέτε μου, θεωρείτε άνί
Kuvov τόν Θεόν νά τό κάμη αυτό, ή ζηλότυπον ώστε 
νά μή τό θέλη; Ημείς γνωρίζομεν δτι υπάρχουν πολλοί 
λαοί,οί όποιοι διαβάζουν βιβλία και υμνούν τόν Θεόν είς τήν 
γλώσσαν των, όπως οί Αρμένιοι, οί Πέρσαι, οί Άβασγοί, 
οί "Ιβηρες', οί Σουγδαΐοι, οί Γότθοι, οί Άβαροι, οί Τούρ
κοι, οί Χάζαροι, οί Άραβες, οί Αιγύπτιοι και άλλοι». Αί 
κατηγορίαι όμως τών Λατίνων ιεραποστόλων δι' αίρετι
κάς καινοτομίας ήσαν τόσον επίμονοι, ώστε, τέσσαρα 
έτη μετά τήν άφιξίν των είς Μοραβίαν, οί δύο "Ελληνες 
αδελφοί εκλήθησαν ύπό τοΰ πάπα Νικολάου τοΰ Α', είς 
τοϋ όποιου τήν δικαιοδοσίαν άνήκεν ή Μοράβια, διά νά 
δώσουν εξηγήσεις. Διά νά προχωρήσουν είς τό έργον των, 
απαλλασσόμενοι τής πιέσεως τών Γερμανών ιεραποστό
λων, ό Κωνσταντίνος δέν έδίστασε νά ένδιαφερθή διά τήν 
φιλίαν τής Ρώμης. Μολονότι οί δύο αδελφοί είχον σταλή 
από τήν Κωνσταντινούπολιν και ήσαν έκ τών σημαινόν
των προσώπων τών πατριαρχικών και αυτοκρατορικών κύ
κλων, ένεπνέοντο είς ολας τάς ενεργείας των άπό βαθυ
τάτην οίκουμενικήν άντίληψιν τής"Εκκλησίας, ή οποία τους 
έδιδε μίαν θαυμαστήν άνεσιν και θετικότητα κινήσεων. 

Ευτυχώς ή περίοδος ήτο κατ' εξοχήν ευνοϊκή δι' αυτούς. 
Η Λατινική 'Εκκλησία προσεπάθει τότε νά εξάπλωση 

τήν έπιρροήν της είς τόν σλαβικόν κόσμον. Ή πρόσκαι
ρος στροφή τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος είχεν αναπτερώσει 
τάς ελπίδας περί επεκτάσεως τής δικαιοδοσίας της είς 
δλην τήν Βαλκανικήν. Τάς αρχάς τοϋ 868 οί Θεσσα
λονικείς ιεραπόστολοι έφθασαν είς τήν Ρώμην. Άλλ' αντί 
τοΰ πάπα Νικολάου Α' εύρον τόν Άδριανόν Β . Ό Νι
κόλαος είχεν αποθάνει τόν Νοέμβριον τοΰ 867. Ό νέος 
πάπας κατενόησεν ευθύς τήν εύκαιρίαν. Ή εργασία τοϋ 
Μεθοδίου και τοΰ Κυρίλλου μεταξύ τών Σλάβων είχεν 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Ή προσωπική ευσέβεια και μόρ
φωσίς των ήσαν αναμφισβήτητοι και ευρύτατα γνωσταί. 
Οί Σλάβοι ηγεμόνες τής Κεντρικής Ευρώπης, ό Ρατισλά
βος τής Μοραβίας και ό Κόσσελ τής Παννονία? τους 
υπεστήριζαν. Ό Αδριανός μέ τήν πολιτικήν διορατικό
τητα ή όποια τόν διέκρινε, δέν έδίστασε νά έγκρίνη τόν 
τρόπον δράσεως τών δύο Βυζαντινών ιεραποστόλων. Διέ
ταξε μάλιστα νά τοποθετηθούν τά σλαβονικά λειτουργικά 
βιβλία έπί τής Αγίας Τραπέζης τής Βασιλικής τής Santa 

Μϋθόδιος και Κύριλλος,, οί απόστολοι τών Σλάβων. 
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Maria Maggiore και να τελεσθή ή θ. λειτουργία εις τεσ
σάρας Βασιλικός τής Ρώμης. Ό μόνος περιορισμός, ό 
οποίος ετέθη ή το να άναγινώσκωνται εις τάς σλαβικός 
χώρας ό 'Απόστολος και τό Εύαγγέλιον πρώτον λατινι
στί και έπειτα σλαβονιστί. Δέν πρέπει νό άπορώμεν ότι 
επετράπη υπό τοϋ πάπα νά λέγεται τό Σύμβολο ν της 
πίστεως άνευ του filioque (ήτο και αυτό μία έκ τών «και
νοτομιών» διό τός όποιας είχον κατηγορηθή οί Βυζαντι
νοί ιεραπόστολοι), διότι και ή Ρωμαϊκή 'Εκκλησία ακόμη 
δέν τό εΐχεν. Μόνον ή Φραγκική και ή 'Ισπανική 'Εκκλη
σία έχρησιμοποίουν τήν προσθήκη ν αυτήν και εις τήν Μο
ραβίαν εισήχθη άπό τους Φράγκους ιεραποστόλους (Β. 
Στεφανίδου, ενθ. αν., σ. 370371). Ή θαυμαστή επιδοκιμα
σία τοϋ έργου των έδωσε νέας δυνάμεις εις τους δύο Βυ
ζαντινούς ιεραποστόλους διό τήν συνέχισιν τής ιεραπο
στολικής των προσπάθειας. Δυστυχώς όμως εντός ολίγου 
ό Κωνσταντίνος ήσθένησε βαρέως. Αισθανθείς τήν προσ
έγγισιν τοϋ τέλους του έζήτησε νό καρή μοναχός εις 
μίαν τών ελληνικών μονών, όπου είχον φιλοξενηθή και 
έλαβε τό όνομα Κύριλλος, μέ τό όποιον και έμεινε γνω
στός είς τήν ίστορίαν. Τήν 4ην Φεβρουαρίου 869 ό πύ
ρινος ιεραπόστολος, ό όποιος ήναψε τήν φλό/α τής πί
στεως και τοϋ πολιτισμού είς τόνσλαβικόν κόσμον, έσβη
σεν έν ειρήνη είς τός όγκάλας τοϋ άδελφοϋ του μέ αυτήν 
τήν προσευχήν: «Λύτρωσαν έκ τής άσεβους και ειδωλο
λατρικής κακίας τους βλασφημοϋντας σε... αϋξησον τήν 
Έκκλησίαν σου διό πλήθους και άθροισον τους πάντας 
έν τή ένότητι, ποίησαν τούτους λαόν έξαίρετον, ήνωμέ
νον έν τή άληθεΐ πίστει». Ή τελευταία θερμή παράκλη
σίς του είς τον άδελφόν του ήτο νά μή εγκατάλειψη τό 
ίεραποστολικόν έργον αναζητών τήν γαλήνη ν τοϋ μονα
στηρίου (D. Obolensky, ενθ' αν., σ. 7). 

Ό Μεθόδιος προσεπάθησε πάση θυσία νό μεταφέρη 
τό άγια λείψανα τοϋ άδελφοϋ του είς τήν Θεσσαλονίκην. 
"Ομως ή έπέμβασις τοϋ 'Αδριανού Β έματαίωσε τό σχέδια 
του και ό Κύριλλος ετάφη είς τον ναόν τοϋ 'Αγίου Κλήμεν
τος. Ό Μεθόδιος έν συνεχεία διωρίσθη ύπό τοϋ πάπα αρ
χιεπίσκοπος τών Σλάβων μέ τον τίτλον «'Αρχιεπίσκοπος 
Σιρμίου» (παλαιάς Μητροπόλεως προς δυσμάς τοϋ Βελι
γραδίου) και έγκατεστάθη εις τήν Παννονίαν. Ό ήγεμών 
τής Παννονίας Κόσσελ είχε ζητήσει πρό ολίγου άπό τήν 
Ρώμη ν νά ύπαχθή ή χώρα του είς ένιαίαν έκκλησιαστι
κήν διοίκησιν μέ τήν Μοραβίαν, δια νά άποφύγη τήν μέ
χρι τότε έξάρτησίν της άπό τό γερμανικόν κράτος (τήν 
Μητρόπολιν Σαλτσβούργου τής Βαυαρίας), ό δέ πάπας 
ήθελε νά προετοιμάση τό έδαφος δια τήν προσάρτησίν 
της. Ή δυσαρέσκεια όμως και ή άντίδρασις τών Φράγκων 
επισκόπων εφθασεν είς τό κατακόρυφον. Άπηυθύνθησαν 
είς τον Λουδοβϊκον τόν Γερμανικόν διεκδικοϋντες τα δι
καιώματα των. Η πτώσις τοϋ Ρατισλάβου κατόπιν επα
ναστάσεως τοϋ άνεψιοϋ του Σβιατοπόλκου διηυκόλυνε τήν 
πραγματοποίησιν τών σχεδίων των. Συνέλαβον τόν Μεθό
διον μόλις εφθασεν είς Παννονίαν, και είς Σύνοδον προ
εδρευομένην ύπό τοϋ αρχιεπισκόπου Σαλτσβούργου τόν 
κατεδίκασαν ώς σφετεριστήν ξένης δικαιοδοσίας. Άφοϋ 
τόν έκακοποίησαν, τόν έφυλάκισαν είς μίαν μονήν τοϋ Μέ
λανος Δρυμοδ. Δύο και ήμισυ έτη έμεινε φυλακισμένος ό 
μέγας ιεραπόστολος και μόλις τό 873, κατόπιν μεσολα
βήσεως τοϋ νέου πάπα 'Ιωάννου Η .(872882) είς τόν Λου
δοβϊκον τόν Γερμανικόν και τους Βαυαρούς επισκόπους 
άπηλευθερώθη και άποκατεστάθη είς τό αξίωμα του. Ή 
τέλεσις όμως τής λατρείας είς τήν σλαβονικήν άπηγο
ρεύθη ρητώς. Μόνον τό κήρυγμα θα ημπορούσε νά γίνη 
είς τήν έντοπίαν γλώσσαν. Κατόπιν τούτου ό Μεθόδιος 
έπέστρεψεν είς τήν Μοραβίαν, άλλα εντός ολίγου κατηγ
γέλθη ύπό τοϋ Μοραβοΰ ήγεμόνος Σβιατοπόλκου ότι έξη
κολούθει νά χρησιμοποιή τήν σλαβονικήν. Έχρειάσθη 
πάλιν νά ταξιδεύση ό Μεθόδιος είς τήν Ρώμην δια νά 
δώση εξηγήσεις και νό τήν πείση περί τής ορθότητας 
τής διαγωγής του. Ήκολουθήθη τακτική ανοχής ύπό τοϋ 
'Ιωάννου Η , δια νά άπαγορευθή όμως οριστικώς ή χρη
σιμοποίησις τής σλαβονικής ύπό τών διαδόχων του. Η 
Ρώμη, παρά τους πρώτους ελιγμούς της, έπανήλθεν είς 
τήν μονολιθικήν της άντίληψιν περί γλώσσης. Τό 885 ό 
Μεθόδιος άπέθανεν είς τήν Μοραβίαν έν μέσω φοβερών 
αντιδράσεων και ραδιουργιών, άφοϋ προηγουμένως είχε 
μεταφράσει όλόκληρον τήν θείαν λειτουργίαν είς τήν 
σλαβονικήν και εϊχε προετοιμάσει 200 σχεδόν κληρι

κούς διά τήν συνέχισιν τοϋ έργου του. Ή επιμονή τών 
δύο Ελλήνων Ιεραποστόλων είς τήν έπικράτησιν τής 
σλαβικής γλώσσης, παρά τάς σφοδράς αντιδράσεις το
νίζει ότι «ένεπνέοντο άπό τό έλληνικόν των πνεύμα, τσ 
δημοκρατικόν και φιλελεύθερον, τό οποίον σέβεται τήν 
οντότητα ατόμων και εθνών» (Dvornik, The Diffusion 
of Greek Culture, έν περ. Geographical Magazine, 1946, 
σ. 297). "Οπως παρετήρησεν ό Ch. Di eh Ι εις τήν διάλεξίν 
του L' Église grecque et Γ Hellénisme, «ή 'Εκκλησία τοϋ 
Βυζαντίου έδείχθη περισσότερον ανεκτική και μάλιστα φι
λελεύθερα. Έφρόνει ότι οί άνθρωποι όταν τους προσέλ
κυση κανείς είς τήν νέαν πίστιν, έχουν ανάγκην νά εν
νοήσουν εκείνο τό όποιον έρχονται νά τους κηρύξουν, και 
επομένως δέν έδίστασε νά μετάφραση διά τους νεοφύτους 
τήν Άγίαν Γραφήν είς τήν γλώσσαν των και νά τους έφο
διάση μέ μίαν λογοτεχνικήν γλώσσαν. 'Αντελήφθη ωσαύ
τως ότι πρέπει νά δεικνύωμεν προς τους ανθρώπους και 
προς τους λαούς κάποιαν έκτίμησιν». Τήν γνώμην αυτήν 
καταχωρίζει και ό F. Dvornik, είς τό έργον Les Slaves, 
Byzance erRome, au IX siècle, Paris 1929, σ. 70). 

Διάδοχος τοϋ Μεθοδίου κατώρθωσε νά γίνη, μέ τήν 
εϋνοιαν τοϋ Σβιατοπόλκου, ό φανατικός αντίπαλος του, ό 
Σουηδός επίσκοπος τής πόλεως Νείτρα Wiching. Ούτος 
προσεπάθησε νά εξαφάνιση τα ίχνη τοϋ έργου τών δύο 
Βυζαντινών ιεραποστόλων. Τα επόμενα έτη άπηγορεύθη 
αυστηρώς ή σλαβονική γλώσσα είς τήν θείαν λειτουρ
γίαν, επεβλήθη ή προσθήκη τοϋ filioque είς τό Σύμβολον 
τής πίστεως και παρεμερίσθη κάθε τι τό οποίον είχε σχέ
σιν μέ τόν Μεθόδιον και τόν Κύριλλον. Οί κυριώτεροι 
μαθηταί των συνελήφθησαν ή έξωρίσθησαν έκ τής Mope
βίας, άλλοι δέ έπωλήθησαν ώς δούλοι. Πολλοί έξ αύτώ 
ήγοράσθησαν είς τήν Βενετίαν, έφθασαν είς τήν Κων
σταντινούπολη και μετέβησαν άργότερον είς τήν Βουλ 
γαρίαν. 'Εκ τών διασκορπισθέντων μαθητών τοϋ Κυρίλ
λου και Μεθοδίου άλλοι είργάσθησαν ίεραποστολικώς είς 
τήν Βοημίαν, μερικοί είς τήν Πολωνίαν, οί περισσότεροι 
όμως κατέφυγαν είς τους Νοτιοσλάβους. 'Επτά έξ αυτών, 
μέ επικεφαλής τόν Κλήμεντα, ό όποιος διέπρεψε διά τήν 
φιλολογικήν δραστηριότητα και τό ίεραποστολικόν του 
πνεύμα, κατέφυγαν είς τήν Βουλγαρίαν, όπου ό ΒόριςΜι
χαήλ τους ΰπεδέχθη μετά χαράς. Ή σλαβονική λειτουρ
γική γλώσσα τήν οποίαν είχαν φέρει μαζί των προσέφε
ρε μίαν νέαν βάσιν διά τήν έξασφάλισιν τής ανεξαρτη
σίας τής 'Εκκλησίας του, τήν οποίαν μέ πάθος έπεδίω
κεν. Ό διάδοχος του Συμεών επίσης ηΰνόησε τους ιερα
ποστόλους. Έν Βουλγαρία συνεχίσθη και έπεξετάθη τό 
έργον τών δύο Θεσσαλονικέων αδελφών. Οσα λειτουργι
κά βιβλία είχον μεταφρασθή έκ λατινικών πρωτοτύπων 
όντικατεστάθησαν ύπό νέων μεταφράσεων, έπί τή βάσει 
τοϋ βυζαντινού τύπου, ή δέ γλαγολιτική γραφή, τήν 
οποίαν εΐχεν εφεύρει ό Κύριλλος, έτροποποιήθη διά τής 
αντικαταστάσεως τών μικρών ελληνικών γραμμάτων ύπό 
τών αντιστοίχων κεφαλαίων (Κυρίλλειος γραφή). "Ο Κλή
μης μέ τους συνεργάτας του ίδρυσε Μονήν και σχολείον 
και έπεδόθη είς τήν μετάφρασιν Ελλήνων συγγραφέων 
διά τήν πνευματικήν άνύψωσιν τοϋ βουλγαρικού λαοϋ. 
Πολλοί ναοί και πηγαί ακόμη σήμερον φέρουν τό όνομα 
τών Βυζαντινών ιεραποστόλων, μητροπολιτικός δέ ναός 
τής Σόφιας είναι ό ναός τών 'Αγίου Κυρίλλου και Μεθο
δίου. Έν τώ μεταξύ ή ιεραποστολή είς τήν Μοραβίαν μέ 
τόν διωγμόν τών μαθητών τοϋ Μεθοδίου ήτόνησεν. Μετά 
τόν θάνατον τοϋ Σβιατοπόλκου ήρχισε και ή παρακμή τοϋ 
κράτους, μεταξύ δέ 906 και 910 διελύθη τούτο οριστικώς 
ύπό τών νέων κατακτητών τής χώρας ΟΟγγρων (Μαγυά
ρων). 

Όσοι έκ τών διωχθέντων μαθητών τών δύο μεγάλων 
Θεσσαλονικέων Ιεραποστόλων κατέφυγαν είς τήν Βοημίαν 
έδίδαξαν έκεϊ τό σλαβικά γράμματα, έγνωστοποίησαν τήν 
σλαβονικήν λειτουργίαν και έθεσαν τάς βάσεις τοϋ πολι
τισμού τών Τσέχων. Όπως σημειώνει ό Τσέχος F. Dvor
nik, τόση ήτο ή ζωτικότης τής νέας διδασκαλίας, τήν 
οποίαν είχον φέρει ό Κύριλλος και ό Μεθόδιος, ώστε άν 
και αυτοί ήσαν χωρισμένοι άπό τήν πηγήν, τό Βυζάντιον, 
και ΰπέκειντο είς ακατάπαυστους επιθέσεις άπό τόν λα
τινικόν Κλήρον, εν τούτοις ό χριστιανισμός ήνθησεν είς 
τήν Βοημίαν καθ' όλον τόν 1' αΙώνα. Ή Αυλή τής Πρά
γας έγινε κέντρον προηγμένου πολιτισμού. 'Αναφέρεται 
ότι ό "Αγιος Βενσέσλαβ, δούξ τής Βοημίας, έδιάβαζε λα 
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τινικά, σλαβικά και ελληνικά, τό δε μαρχύριόν του κατά 
το 929 ίστορήθη ύπό ανωνύμου μαθητοΰ των 'Ελλήνων 
αποστόλων είς βιογραφίαν, ή όποια θεωρείται τό άρχαιό
τερον αριστούργημα τής τσεχικής φιλολογίας (6νθ. άν., 
σ. 298) και άλλου συμπληρώνει «ό σλαβικός κόσμος χρεια
στεί είς τό Βυζάντιον όλόκληρον σχεδόν τό παρελθόν 
του». 

Έκχριστιανισμός των Νοτιοσλάβων και Ούγγρων: Τήν 
έποχήν αυτήν, τέλη του Θ' αιώνος, νέαι προσπάθειαι κατε
βλήθησαν δια τήν άνάπτυξιν και έδραίωσιν του χριστια
νισμού είς τους Σέρβους. Αϊ πρώται αϊ όποια ι έγιναν έπΐ 
'Ηρακλείου, δέν είχον, ώς φαίνεται, σταθερόν αποτέλεσμα. 
Μετά τήν δολοφονίαν τοϋ Λέοντος Ε και τήν κατάληφιν 
τοϋ θρόνου ύπό του Μιχαήλ Β (820829) οί Σέρβοι καί 
οί Κροαται έπανεστάτησαν καί οί περισσότεροι έξ αυτών 
άπηρνήθησαν τήν χριστιανικήν πίστιν. "Οταν άργότερον 
Βασίλειος ό Μακεδών άνταπεκρίθη είς αΐτησίν των καί 
τους έβοήθησε να απαλλαγούν της πολιορκίας τής Ρα
γούσης, ήρχισαν πάλιν νά στρέφουν τα βλέμματα των 
προς τό Βυζάντιον. Οί Σέρβοι έστειλαν είς τήν Κωνσταν
τινούπολη πρεσβείαν καί έζήτησαν ιεραποστόλους. Ό αυ
τοκράτωρ ένδιεφέρθη πολύ, εστειλεν ιερείς καί «έβάπτι
σεν αυτούς πάντας»· <<ό φιλάνθρωπος πατήρ (ό αυτοκρά
τωρ Βασίλειος), σημειώνουν οί Συνεχισταί του Θεοφά
νους, καί αυτός τούτους προσείκατο καί άνεδέξατο καί 
ιερείς ευθέως μετά καί βασιλικού ανθρώπου σύν αύτοΐς 
έξαπέστειλεν, ώς αν πρό των άλλων τοϋ ψυχικού τούτους 
κινδύνου έξέληται καί προς τήν προτέραν πίστιν» οδή
γηση (Συνεχισταί Θεοφάνους, εκδ. Βόννης, 1838, σ. 291). 
Παραλλήλως προς τόν έκχριστιανισμόν έβάδιζε καί ό εκ
πολιτισμός τής χώρας. Ή διάδοσις καί στερέωσις τής 
χριστιανικής πίστεως συνεπληρώθη δια των μαθητών του 
Κυρίλλου καί του Μεθοδίου, τοϋ Κλήμεντος καί Ναούμ. 
Πολλοί ναοί και μοναί ίδρύθησαν είς διάφορα σημεία τής 
χώρας. Φιλολογία καί τέχνη άνεπτύχθησαν έπί τή βάσει 
ελληνικών προτύπων, πολλοί δέ "Ελληνες κληρικοί είργά
σθησαν έν συνεχεία δια τήν έμπέδωσιν τής πίστεως. 

Τό ίεραποστολικόν ενδιαφέρον τών Βυζαντινών δέν πε
ριωρίσθη μόνον είς τους Σλάβους, έπεξετάθη καί είς τους 
Ούγγρους (Μαγυάρους). Ή ταταρική αυτή φυλή πρό τής 
εγκαταστάσεως της είς Παννονίαν (τέλη Θ' αιώνος), κατά 
τήν περίοδον τής μετατοπίσεως της δια μέσου τής 'Αζο
φικής θαλάσσης καί τοΰ Δουνάβεως, ήλθεν είς έπαφήν μέ 
Βυζαντινούς ιεραποστόλους. Είς τήν περιοχήν αυτήν, ή 
όποια υπήρξε δίοδος τόσων λαών, δέν έπαυσαν οί Βυζαν
τινοί νά μεταλαμπαδεύουν τό φως είς τα διαβαίνοντα 
βαρβαρικά φύλα. Είδικώτερον όμως «αί πρώται προσπά
θειαι δια τόν έκχριστιανισμόν τών Μαγυάρων έγιναν ύπό 
τών Βυζαντινών», είς τάς αρχάς τοϋ Γ αιώνος (F. Dvomik, 
L' evangelisation des Slaves, des Magyars et des Russes, 
έν Histoire Universelle des Missions Catholiques, Paris 
1956, σ. 161). Τήν έποχήν αυτήν οί Βυζαντινοί έχρησι
μοποίησαν τους άγριους ακόμη Ούγγρους νομάδας εναν
τίον τοΰ τσάρου τής Βουλγαρίας Συμεών, έν συνεχεία ό
μως έχρειάσθη νά πολεμήσουν καί εναντίον των, διότι οι 
ανυπότακτοι Μαγυάροι έπέδραμον κατά τής αυτοκρατο
ρίας. 

Καθώς μας πληροφορούν οί Βυζαντινοί χρονογράφοι 
'Ιωάννης Σκυλίτσης καί 'Ιωάννης' Ζωναράς, μετά ταύτα 
οί δύο Ούγγροι φύλαρχοι Μπούλξου καί Γκυούλα ήλθον έπί 
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου είς Κωνσταντινούπολη 
περί τό 950 καί έβαπτίσθησαν. Ό Κωνσταντινουπόλεως 
Θεοφύλακτος (931 956) έχειροτόνησε τόν μοναχόν Ίερό
θεον «έπίσκοπον Τουρκίας» (Ουγγαρίας), ό οποίος συν
ώδευσε τους Ούγγρους ηγεμόνας είς τήν πατρίδα των. Ό 
Ιερόθεος ανέπτυξε μεγάλη ν δράσιν δια τήν διάδοσιν καί 

σταθεροποίησιν τοΰ χριστιανισμού. Ό δέ Γκυούλα, ό 
όποιος έκυβέρνα τό νοτιοανατολικών μέρος τής σημερι
νής Ουγγαρίας, έγινε ζηλωτής χριστιανός καί έβοήθησε 
τους Βυζαντινούς ιεραποστόλους είς τό έργον των. Μετά 
τόν γάμον τής κόρης του Άδελαίδος μέ τόν ηγεμόνα τοϋ 
δυτικοΰ τμήματος, τοϋ Γκεϊσά, ή προσπάθεια τών Βυζαν
τινών ιεραποστόλων έπεξετάθη καί δυτικώτερον. Είς διά
φορα μέρη τής χώρας έδημιουργήθησαν μοναί, άρκεταί δέ έξ 
αυτών διετηρήθήσαν μέχρι τοΰ ΙΓ" αιώνος. Οί Ούγγροι, 
μετά τήν έγκατάστασιν έν Παννονία, επανειλημμένως 
έπέδραμον κατά τοΰ γερμανικοΰ κράτους. Τό 995 όμως 
συνετρίβησαν ύπό τοΰ Γερμανού βασιλέως "Οθωνος τοΰ 

Α καί έκτοτε ήρχισαν αί είρηνικαί σχέσεις τών 
δύο λαών. Έδέχθησαν Γερμανούς ιεραποστόλους, ό 
δέ ήγεμών τής Ουγγαρίας Στέφανος (995  1038) έλαβε 
σύζυγον τήν άδελφήν τοΰ ήγεμόνος τής Βαυαρίας Γκιζέλ
λαν (995). Τό γεγονός τούτο, τό όποιον προπαρεσκεύασεν 
ό επίσκοπος Πράγας Άδαλβέρτος, έβάρυνε σημαντικώς 
είς τόν μελλοντικόν προσανατολισμόν τής Ουγγαρίας 
προς τήν Δυτικήν Έκκλησίαν. Ό Στέφανος, δια νά απο
φυγή τήν γερμανικήν έπικυριαρχίαν, εστράφη προς τήν 
Ρώμην. Ήτο ή περίοδος κατά τήν οποίαν τό κύρος τοΰ 
πάπα έπεξετείνετο. Ό Ούγγρος ήγεμών εντός ολίγου εδέχθη 
κληρικούς έξ 'Ιταλίας καί άργότερον έζήτησεν άπό τόν 
πάπαν Σίλβεστρον Η νά αναγνώριση τήν Ούγγαρίαν χρι
στιανικόν βασίλειον. Πόση όμως ήτο ή βυζαντινή επιρ
ροή είς τήν Ούγγαρίαν φανερώνει τό γεγονός ότι είς τό 
στέμμα, τό οποίον εστάλη είς τήν Ρώμην δια νά εύλογηθή 
ύπό τοΰ πάπα, ύπήρχεν εμπρός μέν ή είκών τοΰ Χριστού 
μετά τών ελληνικών γραμμάτων IC XC, όπισθεν δέ ή εί
κών τοΰ Βυζαντινοΰ αυτοκράτορας Κωνσταντίνου Πορφυ
ρογέννητου (Β. Στεφανίδου, ενθ. άν., σ. 373). Ό Στέφα
νος διωρίσθη τελικώς καί παπικός βικάριος μέ πλήρη 
έκκλησιαστικήν έξουσίαν, ανέπτυξε μεγάλη ν δραστηριό
τητα καταπνίξας τήν έπανάστασιν μερικών ειδωλολατρών 
ηγεμόνων καί επέτυχε νά ύπαγάγη είς τήν έξουσίαν του 
καί τήν περιοχή τοΰ Γκυούλα, είς τήν οποίαν έδέσποζεν 
ό βυζαντινός χριστιανισμός. Γενικώς διωργάνωσε τήν 
Ούγγαρίαν πολιτικώς καί έκκλησιαστικώς, άπομακρύνας 
αυτήν τόσον τοΰ βυζαντινοΰ όσον καί τοΰ γερμανικού 
κράτους. Η έπίδρασις όμως τοΰ Βυζαντίου ΰπήρξεν τό
σον αναμφισβήτητος, ώστε είς τήν έποχήν μας διακεκρι
μένοι Ούγγροι έρευνηταί νά ομιλούν σαφώς περί «βυζαν
τινής προελεύσεως τοΰ ουγγρικού χριστιανισμού» (Ρ. 
Vaczy, Les origines byzantines du christianisme hongrois, 
έν Nouvelle Revue de Hongrie, 34 [1941], σ. 99108). 

'Ιεραποστολικοί προσπάθειαι είς Χαζάρους καί Άλα
νούς : Παραλλήλως προς τήν μεγάλην ίεραποστολικήν 
δραστηριότητα προς τάς ευρωπαϊκός περιοχάς, οί Βυζαν
τινοί δέν έπαυσαν νά ένδιαφέρωνται δια τήν διάδοσιν τοϋ 
χριστιανισμού είς τήν βορειοανατολικώς τής αυτοκρατο
ρίας εΰρισκομένην περιοχήν. Τόν Ζ αιώνα ό τουρκικός 
λαός τών Χαζάρων εγκαθίδρυσε βορείως τοϋ Καυκάσου 
έκτεταμένον βασίλειον μέ κέντρον πλησίον τοΰ σημερινού 
Άστραχάν. Έπί τής βασιλείας τοΰ Θεοφίλου (829  842) 
οί Βυζαντινοί είχον έλθει εις εμπορικός διαπραγματεύσεις 
καί συνειργάσθησαν έπί τοΰ ποταμού Δόν. Ως αναφέρουν 
παλαιαί διηγήσεις, οί Χάζαροι έζήτησαν άπό τήν βυζαν
τινή ν Αύλήν χριστιανούς διδασκάλους καί τους εστάλη 
τό 861 μία ιεραποστολική ομάς μέ επικεφαλής τόν φιλό
σόφον Κωνσταντίνον (τόν μετέπειτα άπόστολον τών Σλά
βων). Ώς φαίνεται, τό 'Ισλάμ, ό ιουδαϊσμός καί ό χρι
στιανισμός διηγκωνίζοντο διά τόν προσηλυτισμόν των 
Χαζάρων, ή πλειονότης όμως τών ηγεμόνων υιοθέτησε τόν 
ίουδαϊσμόν (Latouretfe, μ. έργ., σ. 252). Τήν έποχήν αυτήν 
αναφέρεται μεταξύ τών 'Ελλήνων Μητροπολιτών ό "Αγιος 
Μιχαήλ Γ (862888) μέ τόν τίτλον τοΰ «Χαζάρων», 8κ 
τοΰ όποιου φαίνεται τήν έποχήν έκείνην έξηρτώντο οί 
χριστιανοί τής Ρωσίας (Κ. Παπουλίδου, Μητροπολιτικοί 
πίνακες Κιέβου καί Μόσχας, έν περ. «'Εκκλησία» 1963, 
σ. 378). Επίσης ό διάδοχος τοΰ Φωτίου πατριάρχης Νι
κόλαος ό Μυστικός (901907 καί 912925) ένδιεφέρθη προς 
«στερέωσιν τής καθαρά ς τοϋ Χριστού πίστεως» είς τους 
Χαζάρους τής Κριμαίας. Έτοποθέτησεν άρχιεπίσκοπον 
είς Χερσώνα διά νά χειροτόνηση νέους κληρικούς καί 
διευθύνη τήν Ίεραποστολήν (PG 111, 268, 321). 

'Αρχάς τοΰ Γ αιώνος διεδόθη ό χριστιανισμός καί είς 
τους 'Αλανούς, οί όποιοι ήσαν εγκατεστημένοι βορείως 
τών Καυκάσιων 'Ορέων, άπό τής Κασπίας μέχρι τοΰ πο
ταμού Δόν καί τής 'Αζοφικής θαλάσσης (ίδέ Κωνσταντί
νου Πορφυρογέννητου, PG 113, 732). Διά τόν έκχριστια
νισμόν τής Άλανίας ένήργησεν ιδιαιτέρως ό Νικόλαος ό 
Μυστικός. Κατ' αρχάς απέστειλε διά τόν ,εύαγγελισμόν 
τών 'Αλανών τόν ήγούμενον μιας Μονής τοΰ 'Ολύμπου 
τής Βιθυνίας Εύθύμιον, άνδρα θεοφιλή καί αρετής έργά
την (PG 111, 360). Άργότερον δέ, διά τήν συστηματικήν 
διοργάνωσιν τής νέας αυτής 'Εκκλησίας, έχειροτόνησεν 
έπίσκοπον Άλανίας τόν Πέτρον. Τό 903 (ίσως τό 902) 
έβαπτίσθη ό ήγεμών τών 'Αλανών, «άλλα αί μάζα ι τών 
υπηκόων του έξηκολούθησαν νά παραμένουν είδωλολατρι
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και» (V. Grumel, La date de la conversion des Alains et 
Γ archevêque d' Alanie, έν Échos d' Orient, 1933, 5758). 
Ό μνημονευθείς αρχιεπίσκοπος Πέτρος συνήντα κολλάς 
δυσκολίας και καταπονημένος εγραφεν οτι έληομονήθη 
υπό τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό Νικόλαος Μυστικός 
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Ή 'Αγία Σοφία, Κιέβου. ΙΑ' αίών. 'Αναπιιράστ«σις 

προσεπάθησε διά παντός τρόπου νά τόν ενίσχυση. Έν 
πρώτοις δι' επιστολών του έτόνιζεν ότι δέν πρέπει να 
ζητή ραγδαία αποτελέσματα, διότι «ούτως άθρόον ή μετά
στασις τής εθνικής ζωής προς τήν άκρίβειαν του ευαγγε
λίου τό ράδιον ού καταδέχεται» (PG 111, 352). Έν συν
εχεία έστειλε και πάλιν τόν προαναφερθέντα Εύθύμιον 
διά νά τόν βοηθήση εις τό αποστολικό ν έργον, απηύθυνε 
δέ εις τόν γειτνιάζοντα προς τους Άλανούς ηγεμόνα 
τών Άβασγών, ό οποίος συνετέλεσεν είς τήν βάπτισιν 
τοΰ Άλανοϋ άρχοντος (PG 111, 241) και τόν παρεκάλει 
νά συνεπικουρήση αύτφ—τώ Πέτρφ—καί συναντιλήψε
ται τών πόνων (PG 111, 236) μέ ύλικήν καί ήθικήν 
βοήθειαν, ώστε νά φέρη είς πέρας τό πνευματικόν του 
έργον. Ή σωζόμενη αλληλογραφία Νικολάου τοΟ Μυστι
κού σχετικώς μέ τήν ίεραποστολήν τής Άλανίας παρου
σιάζει ανάγλυφαν, τόσον τήν κοπιώδη ίεραποστολικήν 
έργασίαν είς τήν περιοχήν αυτήν, όσον καί τήν διαυγή 
καί έντονον ίεραποστολικήν συνείδησιν τοο Βυζαντινού 
ίεράρχου. Ό χριστιανισμός είς τήν Άλανίαν συνήντησε 
σοβαράς αντιδράσεις. Καίτοι αμφισβητούμενη, είναι χα
ρακτηριστική ή πληροφορία, ότι τό 932 οι Άλανοί έξε
δίωξαν τους επισκόπους καί άπεμακρύνθησαν από τόν 
χριστιανισμόν (V. Grumel, δνθ'άν., σ. 58. Latourette, μ. 
εργ., σ. 249), είς τους επόμενους όμως αιώνας επεβλήθη. 
Τέλη του 18 αιώνος Θεόδωρος ό Βάλσαμων αναφέρει, 
ότι προσωπικώς έπεκοινώνησε μέ τόν «Μητροπολίτην 
Άλανίας» (Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί 
ιερών κανόνων, 'Αθήναι, Β , Ερμηνεία είς τόν 30όν κα
νόνα τής έν Τρουλλω Συνόδου, σ. 370). Είς δέ τήν εκθεσιν 
'Ανδρόνικου Β του Παλαιολόγου (1282 1328), ό θρόνος 
Άλανίας κατέχει τήν οβ σειράν μεταξύ τών Μητροπολι
τών τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άργότερον οι Άλα
νοί, οί μή μεταναστεύσαντες είςτήν Εύρώπην (Ίσπανίαν), 
έξισλαμίσθησαν. 

Έκχριστιανισμός τών Ρώσων : Τα σημαντικώτερα καί 
μονιμότερα αποτελέσματα είχον αϊ βυζαντινοί 'Ιεραπόστο
λοι είς τήν Ρωσίαν. Άπό τοΰ έλους τού ΣΤ' εως τάς 
αρχάς τοϋ θ ' αιώνος διάφορα σλαβικά φύλα είχον κατα
κλύσει τήν περιοχήν από Μαύρης Θαλάσσης έως τής λί
μνης Ααντόγα προς βορραν, καί άπό Δουνάβεως προς 
δυσμάς έως τού Δόν προς ανατολάς, χωρίς όμως καμμίαν 
πολιτικήν συνοχήν (G. Vernadsky, A History of Russia, 
Newhaven 1930, σ. 15) Ή ουσιαστική συγκρότησες των 
συνετελέσθη όταν, αρχάς του Θ' αιώνος, είσέβαλεν Ακτής 
ανατολικής ακτής τής Σουηδίας ή νορμανδική φυλή τών 
Ρώς (οί Φιλλανδοί ώνόμασαν τους Σουηδούς Ρουότσι καί 
έξ αυτού πιθανόν κατά σλαβικήν προσαρμογήν προήλθε 
τό όνομα Ρώς) καί ίδρυσαν τα κράτη τοΰ Νοβγορόδ προς 
βορραν καί τοΰ Κιέβου προς νότον. Οί Σλάβοι συνεσπει
ρώθησαν περί τους Σκανδιναβούς, τους έδέχθησαν ώς κυ

βερνήτας τής χώρας, ελαβον τό όνομα των, τους αφομοί
ωσαν όμως γλωσσικώς, δεδομένου ότι οί είσβαλόντες δέν 
υπερέβαιναν τάς 100.000 περίπου (Latourette, μν. ε., σ. 
251). Μερικοί έκ τών Σκανδιναβών έγκατεστάθησαν είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν, ώς μισθοφόροι τοΰ βυζαντινού 
στρατού, (ορισμένοι δέ έγιναν καί μέλη τής αυτοκρατορι
κής φρουράς, γνωστοί είς τάς ελληνικός πηγάς ώς Βά
ραγγοι, προκαλέσαντες κατά καιρούς διαφόρους εξεγέρ
σεις (Vernadsky, ένθ' άν.,σ. 1718). Ή επαφή τήν οποίαν 
είχον οί πολεμισταί αυτοί μέ τό χριστιανικόν Βυζάντιον 
καθώς καί ή εμπορική επικοινωνία τών Ρώσων μέ τάς ελ
ληνικός αποικίας τοΰ Ευξείνου Πόντου συνετέλεσεν είς 
τήν μεταφοράν τής χριστιανικής αληθείας είς τήν Ρω
σίαν. 

Ή έξάπλωσις τοΰ χριστιανισαοΰ ηϋξησε μετά τα μέ
σα τοΰ Θ αιώνος. Τό 860 οί Ρώσοι, βοηθούμενοι ύπό τών 
Σλάβων, έπετέθησαν άπό θαλάσσης κατά τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Καί ή μεν εκστρατεία των άπέτυχεν, έγινε ν ό
μως αφορμή νά γνωρίσουν καλύτερον τό χριστιανικόν Βυ
ζάντιον καί νά αρχίσουν έντονώτερον νά έλκύωνται άπό 
τό μεγαλείον του. Άπό τήν έπιστολήν τοΰ Φωτίου προς 
τους πατριάρχας τής Ανατολής (866) πληροφορούμεθα 
ότι πολλοί κάτοικοι τοΰ Κιέβου έδέχθησαν τόν χριστια
νισμόν μεταξύ τών ετών 860866. Ό πατριάρχης μάλιστα 
έστειλε καί έπίσκοπον είς τήν πόλιν αυτήν (PG 102,737). 
Άργότερον όμως ό ειδωλολάτρης ήγεμών τοΰ Νοβγορόδ 
Όλέγ έκυρίευσε περί τό 878887 τό Κίεβον καί κατέλαβε 
τό κράτος τών έκχριστιανισθέντων Σκανδιναβών πριγκί
πων Άσκολδ καί Ντίρ (Dvornik, L' evangelisation des 
Slaves, des Magyares et des Russes, Ινθ' άν., σ. 165). Εκ 
τών παλαιοτέρων χριστιανών έμεινε μικρός πυρήν μέ κέν
τρον τόν ναόν τοΰ Προφήτου Ήλιου. Οί Βυζαντινοί εκ
κλησιαστικοί καί πολιτικοί Αρχοντες ένδιεφέρθησαν Ιδι
αιτέρως διά τήν αύξησιν τοΰ πυρήνας αύτοΰ καί τήν έπι
τάχυνσιν τής διαδόσεως τοΰ χριστιανισμού είς τήν Ρωσίαν. 
Ο Όλέγ (880912) έν τούτοις έδέχετο μέν τους άποστα

λέντας ύπό τοΰ πατριάρχου Ιερείς καί τα δώρα τοΰ αυ
τοκράτορας, συνέχιζε ν όμως νά μένη πιστός είς τους θε
ούς τοϋ ρώσικου λαοΰ Περούν καί Βόλος (ή Βελές). At 
έκστρατεΐαι τών Ρώσων έπί Ίγόρ (912945) εναντίον τής 
Κωνσταντινουπόλεως τό 941, κατά τήν οποίαν ήττήθησαν 
οί Ρώσοι καί τό 944, ή οποία τελικώς άνεκόπη κατόπιν 
τών ευνοϊκών προτάσεων τοΰ Βυζαντινού αυτοκράτορας, 
απετέλεσαν νέας άφορμάς προσεγγίσεως Βυζαντινών καί 
Ρώσων. Ή συνθήκη, ή οποία υπεγράφη είς τήν Κωνσταν
τινούπολιν τό 945 μεταξύ τοΰ Ίγόρ καί τοΰ Ρωμανού τοΰ 
Λεκαπηνοΰ, μας βοηθεϊ νά άντιληφθώμεν τήν κατάστασιν 
τής εποχής άπό πλευράς χριστιανικής. «Οί Ρώσοι, ση
μειώνει, υποχρεούνται νά μή διακόψουν ποτέ τήν προς 
τους Έλληνας συμμαχίαν, οί μέν βαπτισμένοι (χριστια
νοί) έπί ποινή καί προσωρινή καί αιωνία παρά τοΰ Παν
τοδυνάμου, οί δέ άλλοι (οί είδωλολάτραι) έπί ποινή νά 
στερηθοΰν τής προστασίας τοΰ Περούν, νά μή δύνανται τοΰ 
λοιποΰ νά μεταχειρίζωνται προς άμυναν τήν ασπίδα, νά 
διατρυποΰν μέ τά ξίφη των, έν γένει δέ νά είναι αιχμάλω
τοι καί τοΰ νϋν καί τοΰ μέλλοντος αιώνος». Καί καταλή
γει ή συνθήκη «τών όρων τούτων νά γίνουν δύο αντίγρα
φα, έκ τών όποιων τό εν νά δοθή είς τόν αυτοκράτορα 
καί τό άλλο ύπογραφέν ύπ' αύτοΰ νά σταλή είς τόν μέ
γαν ηγεμόνα τής Ρωσίας Ίγόρ καί τους ύπ' αυτόν, οί ο
ποίοι άφοΰ τό αναγνώσουν θά ορκισθούν οτι θα τηρήσουν 
αυτό απαρέγκλιτος, οί μέν βαπτισμένοι θέτοντες τάς χεί
ρας έπί τοΰ Τιμίου Σταύρου καί έπί τοϋ έγγραφου έν τώ 
ναώ τοΰ Προφήτου Ήλιου, οί δέ άβάπτιστοι όρκιζόμενοι 
είς τάς ασπίδας των, τους δακτυλίους των καί τά γυμνά 
των ξίφη» (Ε. Φωτιάδου, Ό έκχριστιανισμός τών Ρώσων, 
έν «Πορευθέντες», 1961, σ. 59). Ό Ίγόρ καί οί ομόθρη
σκοι του πράγματι ώρκίσθησαν είς τόν θεόν Περούν έπί 
τοΰ ιερού λόφου του, πολλοί δέ Βάραγγοι χριστιανοί ώρ
κίσθησαν είς τόν προαναφερθέντα ναόν τοϋ Προφήτου Ή 
λιου, είς τό Κίεβον.'Υπήρχε συνεπώς σημαντικός αριθμός 
χριστιανών είς τήν χώραν, άλλα τό επικρατούν στοιχείον 
ήσαν ακόμη οί είδωλολάτραι. Είναι άξιοσημείωτον ότι έπί 
Ίγόρ ή σύζυγος τοΰ Ρώσου ήγεμόνος "Ολγα προσεκάλεσε 
τό 923 τόν Βυζαντινόν μοναχόν Γρηγόριον είς τήν Ρω
σίαν, ό οποίος ανέπτυξε σημαντική ν φιλολογικήν καί ίε
ραποστολικήν δρ&σιν, μεταφράσας είς τήν ρωσικήν τους 
Βυζαντινούς χρονογράφους Γεώργιον Άμαρτωλόν καί Ί 
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Ή χειροτονία Γρηγορίου του ΝαζιονζηνοΟ. Μικρογραφία τοϋ ("> 
(«ώνος. Κωδιξ 510 Βιβλιοθήκης Παρισίων. 

(ηάννην Μαλάλαν και αλλά ελληνικά έργα, έκτισε δέ βοη
θούμενος ύπ6 τής Όλγας και ξύλινον ναόν έπ' ονόματι 
τής 'Αγίας Σοφίας. 

Όταν τό 945 έδολοφονήθη ό Τγόρ και ανέλαβε τα 
ηνία τής χώρας ή δραστήρια και ίκανωτάτη "Ολγα (945964) 
επέτεινε τάς προσπάθειας της προς διάδοσιν τής χριστια
νικής πίστεως. Τό 957 έπεσκέφθη τήν Κωνσταντινούπο
λιν και συνέσφιξεν ακόμη περισσότερον τους δεσμούς μέ 
τό χριστιανικόν Βυζάντιον. Παλαιαί ρωσικαί διηγήσεις 
τοϋ ΙΑ' αιώνος μας δίδουν τήν πληροφορίαν ότι ή "Ολγα, 
επισκεφθείσα τήν Κωνσταντινούπολη, έβαπτίσθη τό 954. 
Τήν άποψιν δέ αυτήν υιοθετούν αρκετοί, μεταξύ τών 
όποιων και 6 Dvornik, διορθώνων τήν χρονολογίαν εις 
957. Είς τήν άφήγησιν όμως τής μοναδικής, ώς φαίνεται, 
επισκέψεως τής "Ολγας είς τήν Κωνσταντ ι νούπολιν, τήν 
οποίαν δίδει ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος ("Εκθε
σις Βασιλείου Τάξεως, PG 112, 1108), ένώ περιγράφονται 
τόσαι λεπτομέρειαι, δέν αναφέρεται τίποτε περί τοϋ βα
πτίσματος, τό οποίον, εάν έγίνετο, θα ήτο ασφαλώς τό 
σημαντικώτερον γεγονός. Πιθανώτερον είναι ότι ή "Ολγα 
ήτο ήδη χριστιανή, ό χρόνος δμως και ό τόπος τού βα
πτίσματος της παραμένει άγνωστος (Περί τής καταγωγής 
τής "Ολγας, ΙδέΦωτιάδου,Ενθ'άν., σ. 60). Ή "Ολγα προσ
πάθησε νά έλκυση και τόν υίόν της Σβιατοσλάβον είς 
τήν πίστιν, χωρίς όμως τελικώς να τό έπιτύχη. Ό ορμη
τικός νέος ήγεμών έξηκολούθησε νά λατρεύη τους εθνι
κούς θεούς και νά αντιπαθή τόν χριστιανισμόν, χωρίς 
δμως νά έμποδίζη κανένα νά δεχθή τό βάπτισμα. 'Υπήρ
χε μάλιστα εποχή,—όταν έκυρίευσε τήν παρά τόν Βόλ
γαν άνατολικήν Βουλγαρίαν, και έσχετίσθη μέ τους 
έκ(Ι μουσουλμάνους—κατά τήν οποίαν εδειξεν ενδιαφέρον 
δια τόν μωαμεθανισμόν. Ή πρότασις δμως τών Βυζαντι
νών νά τους βοηθήση είς τόν κατά τών Βουλγάρων τού 
Δουνάβεως αγώνα απέσπασε τόν Σβιατοσλάβον τών μωα
μεθανικών επιδράσεων. 

Τό 968 άπέθανεν ή "Ολγα, συμφώνως δέ προς σχετι
κήν έπιθυμίαν της ετάφη ύπό χριστιανού ιερέως χωρίς 
κανέν είδωλολατρικόν Εθιμον. Τα Ιχνη αυτής τής ήγε
μονίδος sic τήν Ιστορίαν τής πατρίδος της παρέμειναν 
ανεξίτηλα. Ό «πατήρ τής ρωσικής Ιστοριογραφίας» Νέ
στωρ γράφει, δτι «ύπήρξ>ν ή ήώς και το αστρον τής σω
τηρίας είς τήν Ρωσίαν». Πολλοί δέ ιστορικοί τήν θεω

ρούν θεμελιωτήν τού ρωσικού πολιτισμού. Ή 'Εκκλησία 
τήν άνεκήρυξεν Άγίαν και ίσαπόστολον. 

Ό νεώτερος εγγονός τής "Ολγας Βλαδίμηρος, örav τό 
980 κατώρθωσε νά καταλάβη τήν έξουσίαν μέ τήν βοή
θειαν τών Βαράγγων, ήκολούθησε κατ' αρχάς τήν είδω
λολατρικήν πορείαν τού πατρός του, μέ περισσότερος μά
λιστα ακρότητας. Κατεσκεύασε νέον ξύλινον άγαλμα τοϋ 
Περούν μέ κεφαλήν άργυράν και χρυσούς μύστακας, οπού 
πλήθη ειδωλολατρών προσέφερον θυσίας αίματος, και έδιω
ξε τόν χριστιανισμόν. Τό αυτό και ό θείος του Δοβρί
νια. ό οποίος κατ' έντολήν τοϋ Βλαδίμηρου ήτο διοικη
τής τοϋ Νοβγορόδ. Ή μορφή όμως και τό έργον τής "Ολ
γας δέν τόν άφησαν τελικώς άνεπηρέαστον. Άργότερον, 
εστράφη οριστικώς προς τόν χριστιανισμόν. Περί τών αι
τίων τά οποία ώθησαν τόν Βλαδίμηρον νά γίνη τόσον έν
θερμος υποστηρικτής τοϋ χριστιανισμού και νά τόν επι
βολή είς τήν χώραν του, διετυπώθησαν ώς συνήθως διά
φοροι απόψεις. Πολλοί ώμίλησαν δια τήν πολιτικήν διο
ρατικότητα τοϋ ανδρός, την διαπίστωσίν του ότι ή πα
λαιά θρησκεία δέν άνταπεκρίνετο είς τάς άνάγκας τής εξ
ελισσόμενης Ρωσίας, τήν άκαταμάχητον έλξιν, τήν οποίαν 
ήσκει είς τους γύρω λαούς τό χριστιανικόν Βυζάντιον. 
'Ασφαλώς πολλοί έκ τών παραγόντων τούτων συνέβαλον 
εις τήν άπόφασίν του, είναι δέ παρακεκινδυνευμένον νά 
καθορίσωμεν τό ποσοστόν επιρροής έκαστου. 'Εάν όμως 
λάβωμεν ύπ' όψιν τήν ριζικήν άλλαγήν ζωής τοϋ άλλοτε 
βίαιου και φιλήδονου ηγεμόνας, μέ τους τόσους φόνους 
και τας εκατοντάδας παλλακίδας, μετά τήν βάπτισίν του 
(9881015); είμεθα υποχρεωμένοι νά παραδεχθώμεν ότι είς 
τόν Βλαδίμηρον συνετελέσθη μία ουσιαστική εσωτερική 
στροφή προς τάς χριστιανικός αληθείας. "Ou και πολι
τικοί λόγοι έπαιξαν σημαντικόν ρόλον είς τήν διάδοσιν 
τοϋ χριστιανισμού ΰπ' ούδενός αποκλείεται. Τούτο δμως 
ουδόλως αποκλείει τήν συνύπαρξιν και πνευματικών κρι
τηρίων και ελατηρίων. Πολιτικοκοινωνικοί ζυμώσεις, ύπό 
τήν άναπλαστικήν δύναμιν τής Θείας Προνοίας, κάλλιστα 
δύνανται νά μεταβάλλώνται είς παράγοντας τής εξαπλώ
σεως τής βασιλείας τοϋ Θεού έπί τής γής. 

Ο τρόπος και ό τόπος τής προσελεύσεως τού Βλαδί
μηρου είς τόν χριστιανισμόν έδημιούργησεν άρκετάς συ
ζητήσεις. Κατά τήν παράδοσιν αντιπρόσωποι διαφόρων 
θρησκειών επεσκέφθησαν τόν Ρώσο ν ηγεμόνα δια νά τόν 
προσελκύσουν. 'Απεσταλμένοι τοϋ πάπα, τών Ιουδαίων 
τής Χαζαρίας, τών Βουλγάρων τοϋ Βόλγα και είς ΊΕλλην 
χριστιανός φιλόσοφος. 'Εξ όλων περισσοτέραν έντύπωσιν 
έκαμαν είς τόν Βλαδίμηρον δσα ό ορθόδοξος φιλόσοφος 
τοϋ άνέπτυξεν. Προτού όμως άποφασίση οριστικώς απε
φάσισε νά στείλη πρεσβείαν έκ δέκα Βογιαρων είς διά
φορα θρησκευτικά κέντρα δια νά εξακρίβωση άσφαλέστε
ρον τά πράγματα. Οί πτωχοί ναοί, αί σκυθρωποί μορφαί 
τάς όποιας είδον είς τους μουσουλμάνους τοϋ Βόλγα, 
άπεγοήτευσαν τους Ρώσους απεσταλμένους. Ή ιουδαϊκή 
θρησκεία, τήν οποίαν έξήτασαν είς τους Χαζάρους, δέν 
τους έκαμε καλυτέραν έντύπωσιν. Αϊ θρησκευτικοί τελε
ταί, τάς όποιας είδον είς Γερμανίαν, τους έφάνησαν πολύ 
πενιχροί. "Οταν όμως έφθασαν είς τήν Κωνσταντινούπολη 
και παρηκολούθησαν τήν θ . Λειτουργίαν είς τήν Άγίαν 
Σοφίαν, χοροστοτοϋντος τοϋ πατριάρχου, κατεθαμβώθησαν. 
«Δέν έγνωρίζαμεν, εάν είμεθα είς τόν ούρανόν ή είς τήν 
γήν. Ματαίως προσπαθοΰμεν νά τήν περιγράψωμεν... Πο
τέ δέν θα λησμονήσωμεν εν τοιούτον θαύμα», είπον επι
στρέφοντες είς τόν Βλαδίμηρον και τους αυλικούς του. 
Ή διήγησις αύτη αναφερομένη είς τό Χρονικόν τού Νέ
στορος, τό οποίον μέ τήν σημερινήν του μορφήν συνετά
χθη τό 1112, ήμφεσβητήθη ύπό τίνων (επιμόνως ύπό 
τοϋ Ρώσου ιστορικού Γκολουμπίνσκυ). Πολλοί δμως έπί 
τή βάσει ελληνικών χειρογράφων, όπως τό ύπό τοϋ 
Σακκελίωνος εύρεθέν είς τήν Πάτμον και δημοσιευθέν τό 
1891, αποδέχονται τόν ιστορικόν πυρήνα τής άφηγήσεως 
αυτής και προσπαθούν νά καθάρουν τό νόημα της. Εις 
τά γραφέντα ύπό τοϋ Νέστορος εύρίσκομεν σαφώς τήν 
ήχώ τών διαφόρων προσπαθειών, al οποίοι έγιναν κατά 
καιρούς από τους γείτονας τών Ρώσων, διά νά τους ελκύ
σουν είς τήν θρησκείαν των. Ό Σβιατοσλάβος και 6 Βλα
δίμηρος είχον έπαφήν μέ τους Βουλγάρους μωαμεθανούς 
και τους ίουδαΐζοντας Χαζάρους, οί οποίοι έγιναν υπή
κοοι του. Έπί "Οθωνος Α', επίσης, Λατίνοι ιεραπόστολοι 
προσεπάθησαν νά επηρεάσουν τόν ρωσικόν λαόν. Ή πε
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ριγραφή τέλος τής βυζαντινής λειτουργίας και τό θάμβος 
το όποιον προεκάλεσεν απηχεί τον θαυμασμόν τών Ρώ
σων προς τάς θρησκευτικός τελετάς και τήν δλην ζωήν 
τοδ χριστιανικού Βυζαντίου. Γεγονός πάντως άναμφισβή
τητον παραμένει ότι ό Βλαδίμηρος εστράφη προς τό Βυ
ζάντιον και, δια να συνάψη στενωτέρους δεσμούς, έζήτη
σε νά νυμφευθή χριστιανήν πριγκίπισσαν. Τέλη τοΟ Γ 
αίώνος ό Ρώσος ήγεμών έκλεισε συνθήκην μέ τόν Βυζαν
τινόν αυτοκράτορα, βάσει τής οποίας ό Βλαδίμηρος ·θά 
έστελλεν είς τόν Βασίλειον Β 6.000 στρατιώτας δια να 
τόν υποστηρίξουν είς τους αγώνας, τους οποίους είχεν 
εις τό έσωτερικόν τής αυτοκρατορίας, ώς αντάλλαγμα δέ 
θα έπαιρνε σύζυγον τήν άδελφήν τοΟ αυτοκράτορας Ά ν 
ναν, υποσχόμενος συγχρόνως νά δεχθή τόν χριστιανισμόν 
και νά κάμη χριστιανικόν τόν λαόν του (Wassiliev, μν. 
ε., Β , σ. 402). Ό Βασίλειος όμως καθυστέρησε τήνέκ
πλήρωσιν τής υποσχέσεως του, δια νά τόν έξαναγκάση δέ 
είς τήρησίν της, ό Βλαδίμηρος, επετέθη κατά τής βυζαν
τινής επαρχίας τής Κριμαίας και έκυρίευσε τήν Χερ
σώνα. 

Τελικώς ή "Αννα ήλθε προς συνάντησιν του Βλαδίμη
ρου είς Χερσώνα, ό δέ Ρώσος ήγεμών έβαπτίσθη πρά τοΟ 
γάμου του τό 988 (('ορισμένοι τοποθετούν τά γεγονότα 
αυτά είς τό 987, άλλοι δέ είς τό 989 ή 990). Έπιστρέφας 
είς Κίεβον μέ πολλούς ίερείς, οι οποίοι ήκολούθησαν έκ 
Χερσώνος τόν Ίούλιον τοϋ (πιθανώς) 988, ώργάνωσε τό 
βάπτισμα τών ειδωλολατρών τού Κιέβου είς τά οδατα τοϋ 
Ποτσάϊνα, παραποτάμου τοϋ Δνειπέρου. Πρό τοϋ βαπτί
σματος 12 έκ τών ρωμαλεωτέρων στρατιωτών τοϋ Βλαδί
μηρου, κατά διαταγήν του, κατέστρεψαν τό περίφημον ά
γαλμα τοϋ Περούν, τό οποίον έδέσποζεν έπί · τοϋ λόφου, 
τό έμαστίγωσαν και τό έρριψαν είς τόν ποταμόν. Έν συν
εχεία, κατά διαταγήν του, "Ελληνες ιερείς βοηθούμενοι 
υπό Ρώσων αξιωματούχων επεσκέφθησαν διαφόρους πό
λεις και χωρία δια νά βαπτίσουν τους Ρώσους. Άντίστα
σις παρουσιάσθη μόνον είς Νοβγορόδ, τήν οποίαν όμως 
έξουδετέρωσεν ό Δοβρίνια, έκτελέσας τόν είδωλολάτρην 
αρχιερέα. Μέ τήν έξάπλωσιν τοϋ χριστιανισμού τά άγρια 
έθιμα ήρχισαν νά περιορίζωνται και νά επεκτείνεται ή φι
λανθρωπία και ή κατάργήσις τής δουλείας. Ή εκκλησια
στική ιεραρχία εισαχθείσα έπέδρασεν είς τήν διοίκησιν 
και τήν νομοθεσίαν (Άμάντου, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού 
κράτους, Β , 'Αθήναι 1947, σ. 185). Ό Βλαδίμηρος έδωσεν 
ίδιαιτέραν προσοχήν είς τάς κοινωνικός έντολάς τού χρι
στιανισμού. 'Οσάκις είχεν έορτήν είς τήν Αύλήν του 
έμοίραζε μεγάλας ποσότητας τροφίμων είς τους πτωχούς 
και ασθενείς. Τό δέ παράδειγμα του ήκολούθησαν πολλοί 
Ρώσοι ηγεμόνες. «Ούδαμοϋ άλλου είς τήν Μέση ν Εύρώ
πην ύπήρχον τόσον εξαιρετικώς ώργανωμέναι υπηρεσία ι 
κοινωνικής προνοίας, όσον τόν Ι αιώνα είς τό Κίεβον» 
(Τ. Ware, ένθ. άν., σ. 88). Πόσον είχεν επηρεάσει τό Εύ
αγγέλιον τήν Αύλήν τοϋ Βλαδίμηρου τονίζει ή εκπληκτι
κή συμπεριφορά ύποχωρήσεως τών δύο υιών του Βόριδος 
και Γκλέμπ. Όταν άπέθανεν ό Βλαδίμηρος (1015) ό πρε
σβύτερος των αδελφός Σβιατοπόλκ επεχείρησε νά τους 
άρπάση τάς ηγεμονίας των. Έφαρμόζοντες κατά γράμμα 
τήν εύαγγελικήν προσταγήν τάς προσέφεραν χωρίς νά 
φέρουν άντίστασιν, καίτοι ήδύναντο νά τό κάμουν επιτυ
χώς. Άργότερον έδολοφονήθησαν ΰπό πρακτόρων τού 
Σβιατοπόλκ, προτιμήσαντες, αφού επρόκειτο νά χυθή αίμα, 
νά είναι τό ίδικόν των. 

Τήν βυζαντινήν πριγκίπισσαν "Ανναν συνώδευσαν είς 
τήν Ρωσίαν πολλοί Έλληνες κληρικοί και τεχνίται και 
εντός ολίγου ώκοδομήθησαν πολλοί ναοί και μοναί, ai 
όποΐαι έγιναν κέντρα γραμμάτων και τεχνών, πολιτισμού 
και φιλανθρωπίας. Οί μοναχοί έβοήθησαν είς τήν γενι
κωτέραν ανοδον τοϋ πολιτιστικού επιπέδου τής χώρας. 
'Ανέπτυξαν τήν γεωργίαν, τήν μεταξουργίαν, τήν κτηνο
τροφίαν. έκαμαν έργα εγγειοβελτιωτικά. Άργότερον μέ τήν 
βοήθειαν τών Ρώσων ηγεμόνων, at μοναί έπολλαπλασιά
σθησαν. «'Υπολογίζεται συνολικώς ότι κατά τήν έπο
χήν τής Ρωσίας τοϋ Κιέβου ύπήρχον 58 άνδρικαΐ μοναί 
και 12 γυναικείοι, συμφώνως προς τό πρότυπον τών βυ
ζαντινών» (Dvornik, L' evangelisation... des Slaves, des 
Magyares et des Russes, ένθ"άν. ,σ. 170). Σημαντικωτέρα 
έξ αυτών ύπήρξεν ή Πετσέρσκαϊα Λαύρα (Μονή τών Σπη
λαίων) ε(ς τό Κίεβον. Τήν ίδρυσε τό 1051 ό Ρώσος μο
ναχός 'Αντώνιος, ό οποίος είχε ζήσει είς τό Άγιον "Ο

ρος και τήν διωργάνωσεν ό διάδοχος του Άγιος Θεοδό
σιος (t 1074), είσαγαγών τόν κανόνα τής Μονής Στου
δίου τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό Άγιος Θεοδόσιος 
εφήρμοσε μέ ριζοσπαστικήν αποφασιστικότητα τάς κοι^ 
νωνικάς συνεπείας τοϋ χριστιανισμού, ταυτίζων τόν εαυ
τόν του μέ τους πτωχούς, δπως ό Φραγκίσκος τής Άσσί
ζης άργότερον είς τήν Δύσιν, και ακολουθών τόν Χρι
στόν είς τήν ζωήν τής πτώχειας και τής «κενώσεως», 
Ενώ ήτο ευγενής έκ καταγωγής, άπα παιδικής ηλικίας 

προετίμα νά φέρη χονδροειδή ενδύματα και νά εργάζεται 
είς τους αγρούς μέ τους δούλους. «Ό Κύριος ημών ' Ιη
σούς Χριστός, έλεγεν, έπτώχευσε και έταπείνωσεν εαυτόν 
υπόδειγμα δίδων ήμΐν διά νά ταπεινώνωμεν τους εαυτούς 
μας έν τφ ονόματι αΰτοϋ» (έν Ο. P. Fedotof, Treasury 
of Russian Spirituality, London 1950, σ. 21). ΕΙς τά έν
τονα αυτά βιώματα αύταπαρνήσεως και απολύτου ευαγγε
λικής συνεπείας δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τήν στενήν 
πνευματικήν επαφή ν τών θεμελιωτών τής Λαύρας τοϋ Κιέ
βου μέ τό Άγιον "Ορος και τήν μοναχικήν παράδοσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως και νά διΐδωμεν τήν βαθυτέραν 
έπίδρασιν «κεκρυμμένων», άλλ* εμπνευσμένων ασκητών τού 
χριστιανικού Βυζαντίου. 

Περί τό 1035 (ή πιθανώς 1039) τό Κίεβον άνεκηρύχθη 
έδρα Μητροπολιτική όλων τών ρωσικών 'Επισκοπών. 
Πρώτος «Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας» φέ
ρεται ό "Ελλην θεόπεμπτος (1035  1049). Υπάρχει και 
ή άποψις ότι έπί τοϋ Βλαδίμηρου τό Κίεβον έγινε Μη
τρόπολις, πιθανώτερον όμως είναι ότι έπί τού προηγου
μένου ήγεμόνος ή Ρωσική 'Εκκλησία έξηρτάτο άπό τήν 
Άρχιεπισκοπήν τής Χερσώνος. Μετά τήν κατάληφιν τοϋ 
βουλγαρικού κράτους ύπό Βασιλείου τοϋ Βουλγαροκτόνου 
(1014) πολλοί επίσης Βούλγαροι κληρικοί κατέφυγαν είς 
Ρωσίαν συναποκομίζοντες τάς διαφόρους σλαβικά ς μετα
φράσεις. "Ηδη άπό τάς αρχάς τής διαδόσεως τοϋ χρι
στιανισμού έν Ρωσία έχρησιμοποιήθησαν είς τήν λατρείαν 
αϊ σλαβικοί μεταφράσεις τών μαθητών τοϋ Μεθοδίου και 
ώρισμέναι μεταφράσεις εισήχθησαν έκ Κωνσταντινουπό
λεως, όπου είχεν απομείνει περί τήν Μονή ν τοϋ Άγιου 
Μάμαντος σλαβικός πνευματικός κύκλος. Άλλ" ή παρου
σία τών Βουλγάρων προσφύγων έδωσε μεγάλην ώθησιν 
προς άνάπτυξιν φιλολογικής κινήσεως. Οί Ρώσοι τού 
Κιέβου ήρχισαν νά μεταφράζουν διάφορα ελληνικά έργα 
και νά συνθέτουν και οί ίδιοι, ύπό τήν έπίδρασιν τών Βυ
ζαντινών, πρωτότυπα είς τήν σλαβικήν. Παραλλήλως συν
ετελέσθη αλματωδώς ή άνοικοδόμησις ναών είς δλην τήν 
χώραν. Κατά τόν Γέρμανόν χρονογράφον Thietmar, τό 
1017, ύπήρχον περίπου 400 ναοί είς τό Κίεβον. Τό 1037 6 
Ταροσλάβος ό Σοφός έθεμελίωσε τόν περίφημον ναόν τής 
Αγίας Σοφίας τοϋ Κιέβου, ό οποίος ώλοκληρώθη τό 1100. 
Ό ναός αυτός διακοσμηθείς ύπό Ελλήνων καλλιτεχνών 
εξακολουθεί μέχρι σήμερον νά ύπενθυμίζη τόν ρόλον τού 
Βυζαντίου είς τήν Ίστορίαν τής Ρωσίας. «Είναι πολύ δύσκο

Η Βάπτισις τής Αγίας "Ολγας. Μικρογραφία έκ παλαιού Σλα 
(ιωνικού χειρογράφου. 
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λον vô. έξαρθή επαρκώς ή υψίστη σημασία του έκχριστιανι
σμοϋ της Ρωσίας... Διότι δέν επρόκειτο περί ενός λάου, 
αλλ' ενός χάους από πλευράς εθνικής, εκτεθειμένου 
εις τόν κίνδυνον τής ασιατικής διεισδύσεως και εις τό ό
ποιον έπρεπε να δοθή ό τρόπος τής συνθέσεως» (Δ. Ζα
κυθηνού, Activité apostolique et politique étrangère à 
Byzance, έν La Revue du Caire, 1946, No 92). 

Ή ζωτικότης τής πίστεως, τήν οποίαν οί Βυζαντινοί 
μετέδωσαν εις τήν ψυχή ν τού ρωσικού λαού, απεδείχθη 
εντός ολίγου μέ τήν καταπληκτικήν άντοχήν και δυναμι
κότητα τήν οποίαν παρουσίασεν, όταν ένέσκηψεν ή μογ
γολική καταιγίς εις τήν περιοχήν τής Ρωσίας του Κιέ
βου (1237  1448). "Οχι μόνον δέν έκλονίσθη, αλλ' έξηκο
λούθησε νά είσδύη όλονέν και περισσότερον εις τήν ρω
σικήν γήν και τήν ρωσικήν ψυχήν. Ή χριστιανική πνοή 
τής πρώτης αυτής ρωσικής περιόδου (998 1237), εις τήν 
οποίαν βλέπομεν βαθυτάτην τήν έπίδρασιν του χριστιανι
κού Βυζαντίου, δέν έπαυσε νά ζωογονή τήν Έκκλησίαν 
τής Ρωσίας. «Ό χριστιανισμός του Κιέβου εξακολουθεί 
νά άποτελή δια τό ρωσικόν θρησκευτικόν πνεύμα πρό
τυπον, χρυσοΰν μέτρον, βασιλικήν όδόν» (G. P. Fedotov, 
The Russian Religious Mind, New York 1960, σ. 412). 

Τ ε λ ε υ τ α ί ο ι ά ν α λ α μ π α ί (IB  ΙΓ αιών). 
Ή Ιεραποστολική έξόρμησις τοΟ Βυζαντίου κορυφούται, 
όπως εϊδομεν ήδη, εις τόν θ και Γ αιώνα, δια νά άφή
ση ανεξίτηλα Ιχνη εις τήν Ίστορίαν τού πολιτισμού. 
'Αλλά και εις τους επόμενους αιώνας ή Εκκλησία τού 
Βυζαντίου συνέχισε τήν πνευματικήν της άκτινοβολίαν. 
Έν πρώτοις έξηκολούθησε νά προσφέρη ανώτερα εκκλη
σιαστικά στελέχη είς τήν Ρωσικήν Έκκλησίαν, τα όπο(α 
έπεξέτειναν τό άρξάμενον ΐεραποστολικόν έργον είς τάς 
διαφόρους περιοχάς τής αχανούς αυτοκρατορίας. Έπί 
δύο και ήμίσειαν εκατονταετηρίδας, ακόμη και μετά τήν 
μογγολικήν είσβολήν (1237), «Μητροπολίται Κιέβου και 
πάσης Ρωσίας» ήσαν, έκτος δύο εξαιρέσεων, συνεχώς Έλ
ληνες, εργαζόμενοι άόκνως, τόσον διά τήν πνευματικήν 
καλλιέργειαν τού λαού, όσον και διά τήν διοικητικήν 
και νομικήν ρύθμισιν τού κράτους (ίδέ Α. Amman, 
Abriss der Ostslawischen Kirchengeschichte, Wien 1950). 
Πολλοί επίσης επίσκοποι και μορφωμένοι Ιερομόναχοι ελλη
νικής καταγωγής είργάσθησαν μεταξύ τού ρωσικού λαού
Ιδιαιτέρως πρέπει νά σημειωθή ή πνευματική ανθησις, ή 
όποια παρετηρήθη είς τήν Νοτιοσλαβίαν, ύπό τήν πνευ
ματικήν έπίδρασιν τού Βυζαντίου, τέλη τού IB αιώνος, 
έπί τής βασιλείας τού Στεφάνου Α' τού Νεμάνια (1113
1199). "Ο δυναμικός αυτός ήγεμών αφού έβαπτίσθη είρ
γάσθη δραστήριος, όχι μόνον δια τήν πολιτικήν συγκρό
τησιν τής χώρας του, άλλα και διά τήν θρησκευτικήν 
καλλιέργειαν τού λαού. "Ιδρυσε παλλάς μονάς έπί τή βά
σει των βυζαντινών προτύπων και είχε στενήν έπαφήν μέ 
τους μοναχούς τού 'Αγίου "Ορους. Ό νεώτερος υιός του 

Ή ' I s Μονή Χιλιανδαρίου, πνευματικόν όρμητήριον 
τών Σέρβων κληρικών. 

άνεχώρησεν είς τό "Αγιον "Ορος, όπου έκάρη μοναχός 
μετονομασθείς Σάββας. Άργότερον τόν ήκολούθησε και 
ό πατήρ του. Παρητήθη τού θρόνου, έγινε μοναχός λα
βών τό όνομα Συμεών και ίδρυσε τήν μέχρι σήμερον σω
ζομένην Μονήν τού Χιλιανδαρίου, ή όποια υπήρξε τό 
πνευματικόν όρμητήριον πολλών λογίων Σλάβων, είδικώ
τερον Σέρβων, κληρικών. Ή Μονή τού Χιλιανδαρίου 
υπήρξε σπουδαία γέφυρα μεταφοράς τής πνευματικής ορ
θοδόξου πνευματικότητος και καλλιτεχνικής δημιουργίας 
είς τόν σλαβικόν κόσμον. 

Ό Σάββας άργότερον έπανήλθεν είς τήν Σερβίαν, έγι
νεν ηγούμενος τής Μονής Στουδενίτζης, έν συνεχεία αρ
χιεπίσκοπος Πεκίου και είργάσθη δραστηρίως διά τήν 
βαθυτέραν θρησκευτικήν καλλιέργειαν τού λαού. Παρεκί
νησε πολλούς συνεργάτας του νά μεταφράσουν ελληνικά 
εκκλησιαστικά έργα και μετέφρασε και ό ίδιος πολλά 
Μέ τα συγγράμματα του ανεδείχθη ό πρώτος Σέρβος συγ
γραφεύς. Έν συνεχεία έφερε τεχνίτας και ζωγράφους από 
τά Ιεροσόλυμα και αλλάς περιοχάς τού Βυζαντίου και 
ανήγειρε ναούς και μονάς. Γενικώς μετέφερεν είς ολας 
τάς εκφράσεις τής ζωής τού σερβικού λαού τό πνεύμα 
τού χριστιανικούς Βυζαντίου. Οί περίφημοι μοναστηριακοί 
ναοί Γκρατσάνιτσα, Σοποτσάνι, Ναγκορίτσα, Μάρκοβα και 
Κρκβά διακηρύττουν σιωπηρώς μέ τήν βυζαντινήν μορ
φήν των τήν τεραστίαν βυζαντινήν έπίδρασιν. 

Πολύ επίσης συνέβαλαν είς τήν πνευματικήν έξέλιξιν 
τού σερβικού λαού αί Ελληνίδες πριγκίπισσαι, αϊ όποίαι 
ένυμφεύθησαν μέ τους Σέρβους ηγεμόνας. Επτά είναι 
ιδιαιτέρως γνωσταί είς τήν Ίστορίαν: Ευδοκία, "Αννα, 
Σιμωνίς, Μαρία Παλαιολογίνα, ΕΙρήνη Καντακουζηνή, 
Ελένη Καντακουζηνή και μία ανώνυμος. "Ολαι αύται αί 
Βυζαντινοί πριγκίπισσαι διωχέτευσαν όχι μόνον έλληνι
κόν αίμα και βυζαντινόν πνεύμα είς τάς σερβικός δυνα
στείας, άλλα και είργάσθησαν δραστηρίως διά τήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν τού λαού. Ή Ειρήνη Καντακουζηνή 
ζή ακόμη είς τά δημοτικά τραγούδια και τάς παραδόσεις 
τού λαού τής Σερβίας. 

Και άλλαι Βυζαντινοί πριγκίπισσαι συνετέλεσαν είς 
τήν διάδοσιν τού χριστιανικού πνεύματος και τού βυζαν
τινού πολιτισμού κατά τους αιώνας αυτούς, όπως ή ανε
ψιά τού Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου Μαρία, ή όποια υπήρ
ξε σύζυγος τού Ιωάννου Β Άσάν (12181241) και επη
ρέασε πολύ τόν βουλγαρικόν λαόν, ή κόρη τού Ίσαακίου 
'Αγγέλου Ειρήνη (1208), ή όποια έγινε σύζυγος τού βα
σιλέως Φιλίππου τής Σουηδίας και βαθύτατα ήγαπήθη είς 
τάς χώρας τού Βορρά, ώστε είς Γερμανός ποιητής τήν 
ώνόμασε «ρόδο χωρίς αγκάθι και περιστέρι χωρίς χολή», 
και ή Μαρία Παλαιολογίνα, ή όποια έγινε σύζυγος τού 
Μογγόλου ή/εμόνος Άβακα και ήσκησε βαθυτάτην έπί
δρασιν είς τόν μογγολικόν λαόν. 

Παραλλήλως δέν έπαυσεν είς τήν Άνατολήν, παρά τάς 
συνεχείς έπιδρομάς και πολεμικός άναταραχάς (μογγολική 
και οθωμανική προέλασις) ή διείσδυσις τού Ευαγγελίου. 
Κατά τά μέσα τού IB αιώνος προς νότον τής Τάκλα Μα
κάν οί ΣηΙται συνεκρούσθησαν κατά τήν προέλασίν των 
μέ φυλάς ώς έπί τό πλείστον χριστιανικός, διοικούμενος 
ύπό χριστιανού κυβερνήτου τής Άξοΰ, υποτελούς είς ένα 
χριστιανό ν πρίγκιπα, τόν Νουντούμ Χάν (Ε. Tissèrent. 
1/ Église Nestorienne, έν DTC, VI, σ. 209). Ως παρετή
ρει ό Έσελιγκ «έπιζή ακόμη τό Βυζάντιον είς τάς χώ
ρας τάς έκτεινομένας πέραν τών ορίων τής 'Ισλαμικής 
κατακτήσεως» (Βυζάντιον και Βυζαντινός πολιτισμός, με
τάφρ. Σ. Σακελλαροπούλου, έκδ. γ', Αθήναι 1925, σ. 143). 

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α . "Οπως έφάνη, έξ όσων προηγουμέ
νως εξετέθησαν, και όπως τονίζεται ύπό πολλών συγχρό
νων μελετητών τού χριστιανικού Βυζαντίου, «ή Βυζαντινή 
Εκκλησία υπήρξε πάντοτε Ιεραποστολική Εκκλησία» 

(Jean Meyendorff, Qrthodox Mission in Middle Age, έν 
περ. Student World, Geneva 1960, No 1  2). 'Αντιπρό
σωποι έξ όλων τών κοινωνικών τάξεων, κληρικοί και λαϊ
κοί, πατριάρχαι, επίσκοποι, ηγούμενοι μονών, ιερείς, απλοί 
μοναχοί, αυτοκράτορες μεγαλεπήβολοι ή μέτριοι, πριγκί
πισσαι, διπλωμάται, ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι, 
στρατιώται, έμποροι, ναυτικοί, απλοί ταξιδιώται, μετανά
σται, αιχμάλωτοι πολέμων, εις έποχάς ευημερίας και ει
ρήνης, αλλά και είς έποχάς πολιτικών και πολεμικών ανα
στατώσεων, έλαβον μέρος είς τήν μακρόπνοον και πολυ
μοχθον αυτήν έκστρατείαν προς έξάπλωσιν τής Βασιλείας 
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τοϋ Θεού έπί τής γής. "Οσοι λαοί ευρέθησαν κατά και
ρούς πλησίον ή εντός τών εκτεταμένων συνόρων τής αυ
τοκρατορίας, άλλα επίσης και πολλοί μακράν ευρισκόμε
νοι, έδέχθησαν τήν εύεργετικήν έπίδρασίν της. Γότθοι, 
"Ερουλοι, Ούννοι, Λαζοί, Άβασγοί, Τζάνοι, Μβηρες, 'Αρ
μένιοι, Πέρσα ι. διάφορα τουρκικά φΟλα τής Κεντρικής 
Ασίας, "Αραβες, Φοίνικες, Αιθίοπες, ΝαβαταΙοι, Άλο

δαίοι, Μαυρούσιοι κ. δ. κατά τους πρώτους αιώνας, Σέρ
βοι, Βούλγαροι, Μοραβοί, Βοημοί, Ούγγροι, Χάζαροι, 
Άλανοί, Ρώσοι και γενικώς όλος ό σλαβικός κόσμος κα
τά τήν δευτέραν περίοδον τής μεγάλης ιεραποστολικής 
έξορμήσεως. 

Αί μεγάλαι εθνολογικοί μεταμορφώσεις και ανακατα
τάξεις, αϊ όποΐαι έγιναν κατά τήν διαδρομή ν τών αιώνων 
τής ζωής της και ιδιαιτέρως ή έξάπλωσις τού Ισλάμ 
προς ανατολάς και νότον κατέστρεψαν εις τόν κύριον δγ
κον του τό έργον τής πρώτης περιόδου. 'Αντιθέτως τά 
αποτελέσματα τών ιεραποστολικών προσπαθειών ταΰ θ ' 
και Γ αιώνος υπήρξαν τεραστίας σημασίας διά τό μέλλον 
τής Ευρώπης και τόν παγκόσμιον πολιτισμόν. «Έάν οί 
Ρώσοι, σημειώνει ό Chr. Dawson, είχον προτιμήσει τήν 
θρησκείαν τών γειτόνων των, τών εγγύς ευρισκομένων μωα
μεθανών άπό τήν χριστιανικήν, ή ιστορία τής Ευρώπης 
θά ήτο εντελώς διαφορετική» (Les origines de Γ Europe 
et la civilisation européenne, Paris 1934, σ. 249). Μέ τήν 
πνοήν του Ευαγγελίου, τήν οποίαν ένεφύσησε τό χριστια
νικόν Βυζάντιον εις τόν ογκον τών απολίτιστων φύλων, 
τά οποία είχον κατακλύσει τήν Άνατολικήν Εύρώπην, 
έφερε μίαν εντελώς νέαν ζωή ν εις αυτά, πνευματικήν, κοι
νωνικήν, πολιτικήν. "Οπως παρατηρεί ό Ch. Diehl, «εις 
όλους αυτούς τους βαρβάρους λαούς τό Βυζάντιον δέν 
έφερε μόνον τήν θρησκείαν. Μετ' αυτής έφερε τήν Ιδέαν 
τοϋ κράτους, τάς μορφάς τής διοικήσεως, εν νέον Δί
καιον, τό οποίον θα ρυθμίζη τάς κοινωνικός σχέσεις, τήν. 
έκπαίδευσιν, και τό Κύριλλε to ν άλφάβητον, μέ τό οποίον 
θά γραφή και θά παγιωθή ή γλώσσα των. "Ελληνες δι
δάσκαλοι έρχονται να διδάξουν εις τά σχολεία. Έλληνες 
ιερείς λειτουργούν εις τους νέους ναούς, τους οικοδομη
μένους κατά τό σχέδιον τών βυζαντινών προτύπων και 
διακοσμημένους ύπό Βυζαντινών καλλιτεχνών μέ θαυμά
σια μωσαϊκά. Τά κύρια έργα τής βυζαντινής φιλολογίας 
μεταφράζονται μετά τό Εύαγγέλιον εις τά σλαβικά και 
δίδουν τοιουτοτρόπως πρότυπα προετοιμάζοντα εις κάθε 
χώραν τήν άναγέννησιν μι&ς εθνικής φιλολογίας... Τοιου
τοτρόπως όλα αυτά τά βάρβαρα φύλα έγίνοντο πραγματι
κοί λαοί... και δι' ολην τήν Άνατολικήν Εύρώπην τό Βυ
ζάντιον ήτο αληθώς ό μέγας παιδαγωγός, ό μέγας μύστης» 
(Les grands problèmes de L' Histoire Byzantine, Paris 
1943, σ. 17). 

H ευκαμψία και ή κατανόησις, μέ τήν οποίαν οί "Ελ
ληνες ιεραπόστολοι προσήρμοσαν τό βυζαντινό ν λειτουρ
γικόν τυπικόν και τήν βυζαντινήν παράδοσιν εις τάς δια
φόρους περιπτώσεις, έδωσεν εις αυτά ε να οίκουμενικόν 
χαρακτήρα και τά έκαμε συνδετικόν δεσμόν μεταξύ τών 
ορθοδόξων λαών. Ταυτοχρόνως ή άνάπτυξις τής ιδιαιτέ
ρας γλώσσης και ψυχοσυνθέσεως τοϋ κάθε έθνους, διά 
τήν οποίαν μέ τόσον σεβασμό ν και στοργήν είργάσθησαν 
πολλοί Βυζαντινοί ιεραπόστολοι, έσωζε τήν προσωπικό
τητα τών διαμορφωμένων λαών. Εν αντιθέσει προς οιαν
δήποτε άντίληψιν διοικητικού συγκεντρωτισμού και μονο
λιθικής αντιλήψεως τής Εκκλησίας, οί Βυζαντινοί ιερα
πόστολοι έβλεπαν τήν ενότητα τής επεκτεινόμενης 'Εκ
κλησίας εις τήν άπό κοινού δοξολογίαν έν πολλοίς μεν 
φωναίς, έν ένί δέ Πνεύματι τοϋ ζώντος θεού, εις τήν μυ
στηριακήν συμμετοχήν των εις τό Ποτήριον τής Ζωής, 
«ότι (διότι) είς άρτος, έν σώμα οί πολλοί έσμεν». Ό σε
μνός δέ και επίμονος ήρωϊσμός, μέ τόν οποίον ήγωνίσθη
σαν προς αυτήν τήν κατεύθυνσιν χιλιάδες γνωστοί και 
άγνωστοι Βυζαντινοί κατά τήν μακραίωνα ζωήν τής αυτο
κρατορίας, αναγκάζει τόν μελετητήν τής Ιστορίας να 
υπογράμμιση αυτό τό οποίον έξ αφορμής τοϋ έκχριστια
νισμοΰ τών Σλάβων έτόνισεν ό Ch. Diehl (ένθ' άν., σ. 
17): «Τό έργον τών ιεραποστολών υπήρξε μία άπό τάς 
δόξας τοϋ Βυζαντίου». 

Ίστορικοκριτικήν άνάλυσιν βλ. είς έπόμενον σπόν
δυλον. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Πληροφορία! περί ιεραποστολικών προσπαθειών κατά 
τούς βυζαντινούς χρόνους είναι εγκατεσπαρμένοι «(ς τάς πολυπλη
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χείου, 'Αθήναι 1935. C h . D i e h l , Justinien et la civilisation 
byzantine au VI siècle, Paris 1901. Τ ο ύ α ù τ ο 0, Byzance, 
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ΑΝΑΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 
Τούτο εδράζεται κατ' αρχήν είς τήν κλήρονομηθεΐσαν 

ύπό τοϋ Βυζαντίου οικουμενικότητα τοϋ Χριστιανισμού 
και τής Καθολικής αύτοϋ Εκκλησίας, ή οποία ήτο ευρύ
τερα κατά βάσιν εκείνης τοϋ κράτους τής Ρώμης. Ή λέ
ξις «οικουμένη» έσήμαινεν αρχικώς: 1. Όλόκληρον τήν 
κατ' οίκουμένην γήν, ώς είς τούς Ο και είς τήν Κ. Δια
θήκη ν (π.χ. Ματθ. κδ 14). 2. Τό ανήκον είς τό Ρωμαϊ
κό ν κράτος ή άντιπροσωπεϋον τό Ρωμαΐκόν κράτος, όπερ 
έπεξετείνετο έφ' όλης τής τότε γνωστής οικουμένης, ει 
και θά ήδύνατό τις να παρατήρηση ότι αρκετοί λαοί, 
ιδίως βάρβαροι, έμειναν μακράν τής σφαίρας επιρροής 
τής Ρώμης. Τό Imperium romanum, ούτινος τό Βυζάν
τιον υπήρξε κληρονόμος, εθεωρείτο θεμελιωδώς παγκό
σμιον κράτος, ό δέ αυτοκράτωρ ευεργέτης τής οικουμέ
νης (πρβλ. Λουκ. β' Ι). 

Ή οικουμενική ιδέα, υπάρχουσα ήδη άπό τής βαβυ
λωνίου αιχμαλωσίας (586538 π.Χ.) παρά τοις Ίουδαίοις, 
παρ' οίς έπιστεύετο ότι ή 'Ιουδαϊκή θρησκεία ήτο προ
ορισμένη δι' όλα τά έθνη, ένισχύθη έν τφ Χριστιανισμφ 
έκ τοϋ πανανθρώπινου χαρακτήρας τού κηρύγματος τοϋ 
Κυρίου περί βασιλείας τοϋ θεοΰ. Σημειωτέον, ότι π. Χ. 
και μέχρι τοϋ χρόνου, ό οποίος εγγίζει τήν έποχήν τών 
Μακκαβαίων, έφ' όσον ένισχύετο ή διασπορά τών Ιου
δαίων, ένισχύετο και ή προσηλυτιστική δρασις αυτών 
(πρβλ. W. Bousset, Gressmann, Die Religion des Juden
tums, σ. 53 κ. έξ.). 

Ό Χριστιανισμός, ώς γνωστόν, ευρέθη, κατ' αρχάς, 
ύπό τήν σκιάν τοϋ 'Ιουδαϊσμού (Γ. Κονιδάρη, Έκκλ. Ι
στορία, έκδ. β', σ. 102 κ. έξ.), διό και έπιστεύετο, ότι τό 
εύαγγέλιον ήτο προωρισμένον διά τούς 'Ιουδαίους. Ή 
είς τήν Έκκλησίαν προσέλευσις αυτών και δή και τών 
«φοβούμενων ή σεβόμενων τόν θεό ν» προσηλύτων, μάλι
στα δέ τοϋ έκ Καισαρείας τής Παλαιστίνης Κορνηλίου 
μετά τών συγγενών και φίλων (Πράξ. ι 2 και 24) προ
εκάλεσε τό πρώτον σπουδαΐον ζήτημα τής σχέσεως Χρι
στιανισμού και 'Ιουδαϊσμού, έάν δηλονότι ήτο έπιτετραμ
μένον να γίνουν δεκτοί εις τόν Χριστιανισμό ν καθαροί 
εθνικοί ή έπρεπε να περιορισθώ ή διάστασίς του είς τούς 
'Ιουδαίους και τούς ποοσηλύτους, έν πάση δέ περιπτώσει 
να (σχύση ό 'Ιουδαϊσμός ώς προβαθμίς τοϋ Χριστιανι
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σμοϋ (τό σπουδαιότερον, ή περιτομή). Οί ενδοιασμοί too 
Πέτρου και τών έν Ίεροσολύμοις ήρθησαν δια τοΟ έν 
Ίόππη οράματος τών καθαρών και ακαθάρτων ζώων (Πράξ. 
Γ 10 κ. έξ.), είτα δέ δια τής παρατηρήσεως, ότι κατήλθε 
τό Πνεύμα τό Άγιον έπί τών προσηλύτων εθνικών, έφ' 
όσον ενεφανίσθη παρ' αύτοίς το φαινόμενον τής γλωσσο
λαλίας. Όθεν εξήχθη το συμπέρασμα «και τοις έθνεσιν ό 
θεός τήν μετάνοιαν είς ζωήν έδωκε ν» (Πράξ. ια' 18). 
Πάντως, καθαροί εθνικοί μή προσήλυτοι έγιναν δεκτοί 
εις τήν Έκκλησίιιν. αν μή προηγουμένως, τουλάχιστον 
έν Αντιόχεια (τό «Έλληνες» του Πράξ. ια' 20 σημαίνει 
«εθνικοί»). Άλλα τό ζήτημα κατά πόσον ό 'Ιουδαϊσμός 
06 άπετέλει τήν άναγκαίαν προβαθμίδα εισόδου εις τήν 
χριστιανικήν Έκκλησίαν έγεννήθη είδικώτερον έν "Αν
τιόχεια και έλύθη άποφασιστικώς ύπ' αυτής είς τήν άπο
στολικήν σύνοδον (48 ή 49 μ. Χ.), ή οποία έθεσεν έκτος 
συζητήσεως τήν περιτομήν (Πράξ. ιε', ένθα ή φράσις 
«μηδέν πλέον έπιτίθεσθαι ύμϊν Βάρος», ήτις θά άπετέλει άνυ
πέρβλητον έμπόδιον δια τήν διάδοσιν και έπικράτησιν τοϋ 
Χριστιανισμού είς τόν κόσμον) Ή καθιερωθείσα «οίκουμενι
κότης» τοΟ χριστιανισμοΟ (πρβλ. Γ. Κονιδάρης, «Νέα Σιών» 
1951 και Florovsky, Le corps du Christ vivant, έν La Sainte 
Église Universelle, 1948, σ. 957) κατέστη πραγματικότης 
διάτοΟ έργου τής 'Εκκλησίας τής 'Αντιοχείας και διά 
τής διδασκαλίας και τοϋ έργου τοϋ 'Αποστόλου Παύλου. 
Ό πανανθρώπινος χαράκτη ρ του Ευαγγελίου τής βασι
λείας τοΟ θεοΟ, αποκαλυφθείς πλήρως και σαφώς είς τους 
μαθητάς, απετέλεσε τήν βάσιν τής ουσίας και τής εφε
ξής πορείας τοϋ ΧριστιανισμοΟ, ώς Εκκλησίας, ή όποια 
έπραγματοποίει εκείνο τό οποίον 6 Παϋλος είς τήν προς 
Γαλατάς έπιστολήν έκήρυξεν : «οΰκ ενι 'Ιουδαίος, ουδέ 
Έλλην...». Ό ατομικός χαρακτήρ τοϋ Χριστιανισμού, ό 
άφορων είς πάντα ανθρωπον, ανεξαρτήτως φυλής, χρώμα
τος και κοινωνικής υποστάσεως, είναι αίτια τής παγκο
σμιότητας τούτου (ϊδε και M. J. Le Guillou, Mission 
et unité, 1960, σ. 13 και Florovsky) και τής 'Εκκλη
σίας αυτοϋ, ή όποια έλαβε δια τής Ελληνικής 'Εκ
κλησίας τής Αντιοχείας τόν λαμπρόν χαρακτηρισμόν 
αυτής ώς «καθολικής» (Ιγνατίου, Σμυρν. κεφ. η ) , ήτοι 
πλήρους. 'Από τής εποχής τοϋ Δονατισμοϋ και τοϋ ί. Αυ
γουστίνου επήλθε ταότισις τών όρων καθολική και παγκό
σμιος (Florovsky, σ. 25), ήτοι γενική, ώς αποβλέπου
σα δηλονότι ή Εκκλησία είς τόν όλον κόσμον. Θε
μελιώδης όμως βάσις τής παγκοσμιότητας είναι ότι 
6 άνθρωπος αποτελεί τό ύποκείμενον τοϋ οικουμενι
κού και σωτηρίου σχεδίου τοϋ Θεοϋ, διότι έβασίλευ
σεν ό θάνατος άπό τοϋ Αδάμ. "Οθεν «κενώσας» ό Υίός 
τοϋ θεοϋ εαυτόν καί'«μορφήν δούλου λαβών» (νέος 'Αδάμ) 
κατήλλαξε τόν έκπεσόντα ανθρωπον μετά τοϋ θεοϋ. 

'Εντεύθεν τό κήρυγμα περί τής έξ αγάπης σωτηριώ
6ους πράξεως τοϋ θεοϋ προς τήν οίκουμένην και ή οί
κείωσις ύπό τοϋ άνθρωπου τοϋ άπολυτρωτικοϋ έργου τοϋ 
άναστάντος Κυρίου και ή διά τής έπικρατήσεως τής α
γάπης έν τοις έσχατο ι ς τελείωσις τοϋ κόσμου, αποτελούν 
τήν βάσιν τής δράσεως τής αρχαίας Καθολικής 'Εκ
κλησίας και τής θρησκευτικότητας τοϋ Βυζαντίου. Οί αρ
χαιότεροι δέ Εκκλησιαστικοί Πατέρες έδίδαξαν, ότι τό 
κήρυγμα τοϋ Σωτήρος τήν σύμπασα ν οίκουμένην έφώτισεν. 
Ή δέ Εκκλησία κατέστη οικουμενική, πριν ή καταστή 
θρησκεία τοϋ οίκουμενικοϋ κράτους τής Ρώμης. 

Ή έν τφ οίκουμενικώ κράτει τής Ρώμης επελθούσα 
μεταβολή διά τής μεταθέσεως τής πρωτευούσης άπό τής 
παλαιάς είς τήν νέαν Ρώμη ν, τήν έξ αρχής χριστιανικήν 
πόλιν και πρωτεύουσαν, αποτελεί τήν έπισφράγισιν μιας 
πολιτικής, ή οποία κατ' ούσίαν αρχίζει μέ τάς θεμελιώ
δεις αποφάσεις τών Μεδιολάνων. Τοϋ οίκουμενικοϋ κρά
τους τής Ρώμης γενομένου χριστιανικού μία νέα χριστια
νική πρωτεύουσα, κειμένη περίπου είς τό κέντρον αυτού 
και δή και είς καίριον σημείον, συνδέον τόν Βορραν προς 
τήν Μεσόγειον και τήν Άνατολήν προς τήν Δύσιν, έκα
λείτο να διαδραματίση νέον μέγαν παράγοντα έξημερώ
σεως τών λαών, ώς και τών βαρβάρων, διά τής μεταδόσεως 
τοϋ Χριστιανισμού και τοϋ πολιτισμού είς πάντας τους 
λαούς. 

Ή αϋξησις τής σπουδαιότητας, τής περί τόν Έλλήσ
ποντον βασιλίδος (Σωζομ. γ' 7), ή όποια φαίνεται και 
έκ τής προσπάθειας τών "Αρειανών, τών Άντιοχέων και 
μάλιστα και τών Άλεξανδρέων, νά καταλάβουν τόν θρό

νον αυτής, και ή προσπάθεια τοϋ Κωνσταντινουπόλεως 
νά άσκηση τήν έπιρροήν του έπί τών έξαρχιών τής Α
νατολής έθεσαν τάς προϋποθέσεις τοϋ Οικουμενικού θρό
νου κάί τοϋ διοικητικού αυτού πρωτείου έν 'Ανατολή και 
εντός τών κόλπων τής Οικουμενικής 'Εκκλησίας. Ή διοι
κητική άνάδειξις και ή έναντι τοϋ Ρώμης και τοϋ 'Αλε
ξανδρείας θέσις τοϋ Νέας Ρώμης ένίσχυον τήν οίκουμε
νικήν θέσιν τ où επισκόπου τοΰ κατ'εξοχήν παγκοσμίου 
(universalis) τμήματος τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Εί
ναι άξιοσημείωτον, ότι 6 Μέγας Θεοδόσιος τό περιώνυ
μον αύτρΰ διάταγμα (θεσσαλονίκη, 27/2/380) απηύθυνε 
προς τόν λαόν τής Κωνσταντινουπόλεως, διότι «συνείδεν 
ένθένδε, ώς άπό τίνος ακροπόλεως τής πάσης υπηκόου, 
και ταίς άλλαις πόλεσι δήλη ν έσεσθαι έν τάχει τήν γ ρα
φή ν» (Σωζομ. ζ' 4). Ή θέσις τής Εκκλησίας τής Κων
σταντινουπόλεως, ώς πρωτευούσης τοϋ οίκουμενικοϋ κρά
τους και τής Εκκλησίας αυτής, ώς οίκουμενικής, είχε ψυ
χολογικώς προετοιμασθή και ωριμάσει διά τους κατοί
κους τής Ανατολής, καθ' öv χρόνον είχεν ωριμάσει είς 
τήν Δύσιν και τήν Άνατολήν, ότι ό Ρώμης είναι 6 κο
ρυφαίος τής Δύσεως (Έπιστ. Μ. Βασιλείου 239 και 376). 
"Οπως ύπήρχον κατ' ούσίαν δύο αύτοκρατορίαι και δύο 
πρωτεύουσαι, ούτως έπρεπε νά υπάρχουν και δύο οικουμε
νικά εκκλησιαστικά κέντρα. Ό Κωνσταντινουπόλεως Γρη
γόριος ομιλών προς τό εκκλησίασμα έν βασιλίδι είπεν : 
«Ύμείς ή μεγάλη πόλις, ή πρώτη μετά τήν πρώτην (τήν 
Ρώμην) ευθέως» (Λόγ. λστ και i ß . PG 36, 280, έτος 
380). "Η οικουμενική Ιδέα ώς αρχή τοΰ Χριστιανισμού 
ήρχισε νά γίνεται και οικουμενική ιδέα τοΰ Βυζαντίου 
κατά τήν πρώτην αυτού δημιουργίαν. Είς τούτο συνέβα
λαν όχι μόνον οί Άντιοχείς, άλλα και ό βασίλειος ό Μέ
γας (f 379), ό όποιος όχι μόνον ένεφορείτο ύπό τοϋ γνη
σίου οικουμενικού πνεύματος (Έπιστ. 99), άλλα και ώς μέ
γας ιεράρχης τής Καθολικής Εκκλησίας, ώς μιας και η
νωμένης έν τή Οικουμένη, συνέλαβε τό σχέδιον τής συν
εργασίας τής 'Ορθοδόξου Δύσεως μετά τών 'Ορθοδόξων 
τής Ανατολής (Γ. Κονιδάρη, Ή διαμόρφωσις τή; Καθο
λικής 'Εκκλησίας, 1955), διά νά θέση τέρμα είς τό δρά
μα τών Εκκλησιών τής Ανατολής, τό οποίον είχε προ
κληθή έκ τής ακαταστασίας τών Εκκλησιών, συνεπεία τής 
διαδόσεως τοΰ 'Αρειανισμού (Παρθενίου Πολάκη, Τό πρω
τείον τοΰ Κωνσταντινουπόλεως, ένθα και αϊ πηγαί). 

Ή διαμόρφωσις τής αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπό
λεως είς «Οικούμενικαν Πατριαρχείον» συνετελέσθη άπό 
τοΰ τέλους τοΰ Δ' αιώνος μέχρι τών χρόνων τοΰ 'Ιουστι
νιανού. Είναι αξιοσημείωτα τά έξης στοιχεία : 1. Ό οι
κουμενικός χαρακτήρ τής εκλογής τοΰ Νεκταρίου (381 
397) μετά τήν παραίτησιν τοΰ Γρηγορίου. Κατά την Β 
Οίκουμενικήν Σύνοδον έζητήθη ό άριστος διά τήν ποιμαν
σιν «τής μεγίστης και βασιλευούσης πόλεως». Ό Νεκτά
ριος έγκαθιδρύθη πανηγυρικώς ύπό τής Β Οικουμενικής 
Συνόδου. 2. Ό σχηματισμός τής πρώτης αρχικής «τάξεως 
προκαθεδρίας τών θρόνων» (βλ. λ. Τακτικά) συμβάλλε
ται είς τήν διαμόρφωσιν τής πρωτοκαθεδρίας τοΰ αρχι
επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ό όποιος τίθεται έπί κε
φαλής ώς ηγέτης τών επισκόπων, τουτέστι μητροπολι
τών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων, τοΰ κατ' εξοχήν οι
κουμενικού τμήματος τής αυτοκρατορίας. 3. Ή διά τής 
ασκήσεως τής προεδρίας τής έν Κώνσταντινουπόλει εν
δημούσης συνόδου αϋξησις τής δυνάμεως τοΰ οικουμενι
κού θρόνου είχεν ώς έπακόλουθον τήν ψήφισιν τοΰ Γ 
κανόνος τής Β Οίκουμενικής Συνόδου, ό οποίος έτοπο
θέτησεν έν τή οικουμενική Εκκλησία τόν Κωνσταντινου
πόλεως είς την δευτέραν, παράλληλον όμως, και ίση ν είς. 
τιμήν προς έκείνην τοΰ Ρώμης, θέσιν. Αύτη συνείτήγετο 
οικουμενικά δικαιώματα και καθήκοντα, ών τήν διπλήν 
πηγήν (ρωμαϊκήν και χριστιανικήν) εϊδομεν είς τά μέχρι 
τούδε λεχθέντα. Τό εντεύθεν προκύψαν «πρωτείον τιμής» 
μεταξύ τών Ισοτίμων Εκκλησιών τής Οικουμένης ήτο 
ταυτοχρόνως πρωτείον σχετικής εξουσίας έν τή πράξει 
τών Εκκλησιών και δή και εντός τών ορίων τής Ανατο
λής. 

Ή πρώτη στερέωσις τοϋ πρωτείου τιμής έπί τών Εκ
κλησιών και τής οίκουμενικής, έν άρχαίω πνεύματι, βρώ
σης, οφείλεται είς τόν Ι. Χρυσόστομον, Άντιοχέα και 
τούτον, όστις μετέφερεν οριστικώς τό πνεύμα τούτο είς 
τήν Έκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως. Αύτη κατέστη κατά 
τους εφεξής αιώνας 6 φορεύς τής ενότητας καί τοϋ άλη
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θοϋς οικουμενικού πνεύματος έν Βυζαντίω. Ο ί. Χρυσό
στομος, δρών ώς ό πρώτος ιεράρχης τής 'Ανατολής, μετά 
τόν γ' κανόνα τής Β Οικουμενικής Συνόδου, έπετέλεσεν 
έν περαιτέρω βήμα εις τήν πραγμάτωσιν τοϋ πρωτείου τοΟ 
Κωνσταντινουπόλεως, διό και συνήντησε τήν σφοδράν 
άντίδρασιν τόϋ Αλεξανδρείας Θεοφίλου, ούτινος ό θρό
νος έξετοπίζετο εις τήν τρίτην έν τή οικουμένη θέσιν. 
Αλλ' αναμφιβόλως ό θρόνος τής 'Αλεξανδρείας έκράτει 

εισέτιτό πρωτεϊον εις τήν θεολογίαν τής 'Αρχαίας Καθολι
κής Εκκλησίας (τελευταίος μέγας τής Σχολής, Κύριλλος ό 
'Αλεξανδρείας, 444), ένώ ό διάδοχος του Διόσκορος ή το 
μάλλον διοικητική προσωπικότης. Ό Χρυσόστομος δέν 
ήρχισεν απλώς έφαρμόζων τόν γ' κανόνα τής Β Οικουμε
νικής Συνόδου, δια τής ασκήσεως επιρροής έπί τών δύο 
τουλάχιστον έξαρχιών (Πόντου—Καισαρείας, 'Ασίας—'Ε
φέσου, τρίτη ή τής 'Ηράκλειας τής Θράκης), πράγμα τό 
όποιον έσήμαινεν ίσχυρόν ύπόβαθρον δια τήν οικουμενι
κότητα τοΟ θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλα και 
εξήρε τήν δράσιν τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 
ήν χαρακτηρίζει ώς «πάλιν τών Αποστόλων», διότι ελα
βεν «ύποφήτην» τόν Απόστολο ν Άνδρέαν (PG 56, 264. 
Πρβλ. δμως Dvornik, The Idea of Apostolicity in By
zantium and the Legend of the Apostle Andrew, 1958. 
Αλλά πρβλ. και Πολάκην, Ή 'Ελληνική Εκκλησία κ.λπ.). 
Ο έξ 'Ιεροσολύμων πρεσβύτερος 'Ησύχιος, ό σπουδαίος 
ερμηνευτής τής Γραφής, οιονεί έπεξηγών τα ανωτέρω 
περί 'Ανδρέου, έν έγκωμίφ είς τόν 'Απόστολον, παρετή
ρει : «ό πρωτότυπος πρωτοπαγής τής Εκκλησίας στύλος, 
ό πρό τοϋ Πέτρου Πέτρος, ό τοϋ θεμελίου θεμέλιος, ό 
τής αρχής αρχή». Τοιουτοτρόπως ετέθησαν αϊ βάσεις τοϋ 
Οίκουμενικοϋ θρόνου, τής έν τή οικουμένη ακτινοβολίας 
και θέσεως αύτοΰ στερεωθείσης κατά τό μέχρι τόϋ 451 
διάστημα, καθ' ö έδρασεν ό t. Χρυσόστομος και εξ
εδόθη τό ψήφισμα τής Δ' Οικουμενικής περί τής θέσεως 
τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, όπερ είναι 
γνωστόν ώς 28ος Κανών τής Δ' Οικουμενικής. 

Ό Ι. Χρυσόστομος ένεφάνισε σαφέστερον τό αληθές 
οίκουμενικόν πνεϋμα τής αρχαίας 'Εκκλησίας είς τήν 
δράσιν του και δή τής 'Αντιοχείας, είς τόν τομέα εκεί
νον είς τόν οποίον κατ' εξοχήν τούτο έκδηλοϋται, του
τέστιν εις τήν Ίεραποστολήν. Ορθώς παρετηρήθη, ότι ή 
μεταφορά τής πρωτευούσης τοϋ κόσμου (τοϋ οίκουμενι
κοϋ κράτους τής Ρώμης) έσωσε τόν άρχαϊον πολιτισμόν 
και ταυτοχρόνως έδημιούργησε τήν κατάλληλο ν άτμό
σφαιραν δια τήν διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού (Ούσπένσκυ, 
παρά Vassiliev, Histoire de Γ Empire buzantin, Paris, Ι, σ. 
75). Αλλ' είναι έξ ίσου αληθές, ότι ή δσκησις επιρροής 
έκ μέρους τών Άντιοχέων, και μάλιστα τοϋ t. Χρυσοστό
μου, υπήρξε παράγων αποφασιστικός δια τό οίκουμενικόν 
πνεϋμα και τήν δραστηριότητα τοϋ θρόνου, τόν οποίον 
τα πράγματα και ό «28ος κανών» κατέστησαν οίκουμενικόν 
και φορέα τοϋ φιλελευθέρου πνεύματος, τό οποίον έξεπροσ
ώπει ή αρχαιότερα 'Ελληνική Εκκλησία. 

Δέν πρέπει δμως να λησμονηθή, ότι προηγήθη και ή 
δράσις τοϋ πρώτου μητροπολιτικού  έξαρχικοΰ θρόνου τής 
Καισαρείας και τοϋ Μεγάλου Βασιλείου προς Άρμενίαν 
(πρβλ. Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Ιστορία τοϋ Οίκουμ. 
Πατριαρχείου, Α', 1953, σ. 311 κ. έξ.), ή συμβολή τής 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και Βυζαντινής πολιτεί

ας είς τήν διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού και πολιτισμού 
εις Άρμάτας, Γότθους, "Ιβηρας, Λαζούς, Άβασγούς, Άλα
νούς κλπ. Πρβλ. και λεπτομέρειας τινά ς είς προηγούμε
νον σπόνδυλον. 

"Από τής εποχής λοιπόν τοϋ Μ. Κωνσταντίνου και τοϋ 
Μ. Θεοδοσίου και έξης ή "Εκκλησία τής νέας πρωτευού
σης τοϋ κόσμου, ή οποία ήρξατο άποταμιεύουσα και δια
τηρούσα τήν παρακαταθήκην τοϋ οικουμενικού 'Ελληνικού 
πολιτισμού, απέβη και φορεύς τοϋ οικουμενικού πνεύματος 
και τής δράσεως, μάλιστα δέ από τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυ
σοστόμου «κέντρον αποστολής και διαδόσεως τοϋ Χρι
στιανισμού και τοϋ πολιτισμού μεταξύ τών πολυωνύμων 
βαρβαρικών φύλων τής 'Ασίας και Δύσεως, τα οποία ακα
ταπαύστως έπήρχοντο κατά τών πεπολιτισμένων χωρών» 
(Π. Πολάκη, Ή Έλλην. Έκκλ. και ό κόσμος τών βαρ
βάρων, σ. 446 κ.έξ). Ή Κωνσταντινούπολις, άποβάσα κέν
τρον τοϋ νέου Ελληνοχριστιανικού κόσμου, δέν ήδύνατο 
παρά να άποβή και τό πνευματικόν και έκκλησιαστικόν 
κέντρον τής κατά 'Ανατολάς οικουμενικής Εκκλησίας. 

Πάσα ι αϊ τοπικαί Έκκλησίαι αί περιλαμβανόμενοι εντός 
τών κόλπων τοϋ Άνατολ. Ρωμ. Κράτους συνεκεντροΰντο 
περί τήν Έκκλησίαν τής πρωτευούσης, ή όποια κατέστη 
φορεύς όχι μόνον τών ανωτέρω, άλλα και τής διατηρή
σεως τής ανόθευτου πίστεως, τής Ορθοδοξίας, έτι δέ και 
φορεύς τοϋ ευρύτερου αυτής πνεύματος, τοϋ οικουμενικού 
και φιλελευθέρου, ώς και τής διαδόσεως τούτου. Απέβη 
δέ συνειδητός φορεύς (ϊδε κατωτέρω έν τή περί Φωτίου 
εκθέσει). Τό πνεϋμα τούτο ένεφάνισε σαφώς τό πρώτον ό 
Χρυσόστομος όχι μόνον είς τήν διάδοσιν τοϋ Χριστιανι
σμού μεταξύ τών υπολειμμάτων τών εθνικών, π.χ. τής Φοι
νίκης (βλέπε προηγούμενον σπόνδυλον), άλλα πρό πάντων 
είς τό μέγα πρώτον και όξύτατον πρόβλημα, τό όποιον 
άντεμετώπιζε τό βυζαντινό ν Κράτος και ή 'Εκκλησία 
κατά τόν Δ' προς Ε αιώνα, τ. ε. τό πρόβλημα τών Γότ
θων (πρβλ. Άμάντου, Ιστορία τοϋ Βυζ. Κράτους, Α1). Οι 
Γότθοι, έπιδραμόντες είς Μ. Άσίαν, έφθασαν μέχρι Καπ
παδοκίας, οπόθεν άπήγαγον κληρικούς. «Ή υποδειγμα
τική ζωή τούτων, καθώς και άλλων αληθώς Χριστιανών, 
έν οίς κατελέγοντο και οί πρόγονοι τοϋ Ούλφίλα, Καπ
παδόκες τήν ,καταγωγήν, εσχε σπουδαίαν έπίδρασιν έπί 
τών βαρβάρων εκείνων. Ούτοι άλλως ήσαν ευπρόσιτοι εις 
τόν Χριστιανισμόν. Ό χριστιανικός πολιτισμός τών ελ
ληνικών πόλεων τοΰ Εύξεινου δέν ή το δυνατόν ν' αφή ση 
άδιάφορον τήν βάρβαρον φαντασίαν των. Μισθοφόροι έν 
τφ ρωμαϊκφ στρατω, ελάμβαναν οί Γότθοι πείραν τής χρι
στιανικής ζωής και τής χριστιανικής μεγαλοπρέπειας τής 
Κωνσταντινουπόλεως. "Ηδη πρότερον ό Μ. Κωνσταντίνος 
επελήφθη δραστηρίως τοΰ έργου τούτου, αφού κατενίκησε τα 
στίφη Γότθων και Σαρματών, τα καταστρέφοντα Ρωμαϊκάς 
επαρχίας. Τους βαρβάρους είχε καταπλήξει ή νίκη, τήν 
οποίαν ήρε τό χριστιανικόν τρόπαιον κατά τόν Σωκράτη 
(Έκκλ. Ίστ. Ι, ιη). "Ηδη μερίς Γότθων τής Σκυθίας εί
χε δεχθή τόν Χριστιανισμόν. Οί Χριστιανοί ούτοι Γότ
θοι κατώκουν είς τήν περιοχήν «όθεν ή τής λίμνης εκ
βολή άρχεται Ταναΐν δέ καλοΰσιν οί έπιχώριοι και 

τήν έκβολήν ταύτην έκ λίμνης άρξαμένην τής Μαιώτιδος 
αχρις είς τόν Εϋξεινον Πόντον» (Προκοπίου, Γοτθ. πόλ., 
IV 4). Οί χριστιανοί Γότθοι εϊχον συμπηχθή είς έπι
σκοπήν, τήν Γοτθίας, ής τόν έπίσκοπον Θεόφιλον άπαν
τώμεν μεταξύ τών Πατέρων τής Α' έν Νίκαια Οικουμε
νικής Συνόδου (Η. Geizer, Patrum Nie. Nomina, Leipzig 
1898, σ. LXIV, 5657). Έν τώ καταλόγω τών συνέδρων τής 
Συνόδου ταύτης, μετά τόν Γοτθίας σημειοΰται ό Βοσπό
ρου. Οί Γότθοι λοιπόν ούτοι μετά τών άλλων χριστια
νών τοΰ Εύξεινου εϊχον μείνει πιστοί είς τήν όρθόδοξον 
π ίστ ιν (Π. Πολάκη, Ή Έλλην. Έκκλ. και ό κόσμος τών 
βαρβάρων, σ. 468). 

Ούτω μετά τήν δράσιν τής Εκκλησίας τής 'Αντιο
χείας παρά τοίς Γότθοις τής Μ. Ασίας και τοΰ "Ιστρου, 
δι' ούς ένδιεφέρθη ό Μ. Βασίλειος (πηγαί παρά Π. Πο
λάκη, σ. 469. Βλ. και ανωτέρω σπόνδυλον) ό Χρυσόστο
μος κατώρθωσε πρώτον να έπιστρέψη είς τήν Όρθοδο
ξίαν πολλούς τών εις τα προάστια τής Κωνσταντινουπό
λεως βιούντων άρειανών Γότθων, δΓ ούς ώρισεν ίδιον να
όν και όμογλώσσους κληρικούς, δεύτερον έστειλε πολ
λούς μοναχούς είς άποστολήν είς Σκυθίαν, Κελτικήν, 
Περσίαν, Άρμενίαν, Συρίαν και Φοινίκην (Γ. Κονιδάρη, 
Έκκλ. Ιστορία, Α', β' έκδ., 1957, σ. 346), δέν έπαυε δέ 
μερίμνων υπέρ τής Ιεραποστολής, ούδ' έν τή εξορία ευρι
σκόμενος ό μέγας διδάσκαλος και κήρυξ τής Οικουμενι
κής Εκκλησίας (πρβλ. Βαρνάβα Τζωρτζάτου, νϋν Μητρ. 
Κίτρους έν βιβλιογραφία,σ. 77  86). 

Τό αληθές οίκουμενικόν πνεϋμα έγκειται είς τήν λύσιν 
τοΰ μεγάλου ζητήματος τοϋ έργου τής αποστολής, ήτοι 
τοΰ ζητήματος τής γλώσσης. Ή διάδοσις τοΰ λόγου τοΰ 
Ευαγγελίου είς τους βαρβάρους δέν ήδύνατο να έπιτευχθή1 

άλλως ή διά τής χρήσεως τοΰ λεκτικού αυτών Ιδιώματος. 
Καίτοι οί Γότθοι, ζώντες εις Ελληνικά κέντρα τοϋ Ευ
ξείνου και υπηρετούντες είς τόν στρατόν, ώς μισθοφόροι, 
δέν έμενον ξένοι προς τήν Έλληνικήν γλώσσαν, είναι δέ 
γνωστόν, ότι ή παρά τόν Δούναβιν Εκκλησία τής Γοτ
θίας, διά τής επιστολής της προς τήν Έκκλησίαν τής 
Καππαδοκίας υπέρ τοΰ μάρτυρος Σάββα μετεχειρίσθη τήν 
Έλληνικήν, έν τούτοις ή γνώσις τής Γοτθικής γλώσσης 
και ή χρησιμοποίησίς τηςύπό τής 'Ιεραποστολής ή το α
παραίτητος. Ό «έκχριστιανισμός τών βαρβάρων δέν ήτο 
δυνατόν να είναι διά τήν Έλληνικήν και Οίκουμενικήν 
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Έκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως μέσον πολιτικής ε
πιβολής και δυναστείας, αλλ' ανθρωπινής έξυψώσεως εις 
την άξίαν χριστιανικής συναδελφώσεως» (Π. Πολάκη, 
ένθ' άν.,σ. 471). Ή'Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως έδει
ξεν, ότι είναι φορεύς του αξιοθαύμαστου όντως, δια τήν 
ευρύτητα του, αρχαίου οικουμενικού πνεύματος, ούτινος 
φορεύς έγίνετο εφεξής και ή αυτοκρατορία. Ο 'Ιωάννης 
ό Χρυσόστομος, εξαίρω ν τήν χριστιανικήν συναδέλφωση, 
οτε έδειξε βαρβάρους να ϊστανται όμοΰ μετά των άλλων 
μελών εις τήν έκκλησίαν και περί τήν αυτήν Τράπεζαν, 
έλεγε : «καί τούτο σήμερον έωράκατε, τους πάντων αν
θρώπων βαρβαρότερους μετά των τής 'Εκκλησίας προβά
των έστώτας, καί κοινήν ούσαν τήν νομήν, καί τόν ση
κόν ένα, καί μίαν ίίπασι τράπεζαν προκειμένην» ('Ομιλία 
Η , έκδ. Gaumamé, XII). Έν Κωνσταντίνου πόλε ι ό Χρυ
σόστομος παρεχώρησεν εις τους Γότθους ιδίαν έκκλη
σίαν, έν ήέχρησιμοποιείτο ή Γοτθική (Θεοδωρήτου, Έκκλ. 
Ίστ. 5, Λ'). 'Ενταύθα ωσαύτως υπήρξε τάγμα Γότθων μο
ναχών, χρησίμων δια τήν Ίεραποστολήν (Χρυσοστόμου. Έ 
πιστ. ΣΖ'). Μοναχούς δέ έχρησιμοποίησε δια τήν άπο
στολήν εις τήν Φοινίκην (Φωτίου, Μυριόβ. 96, PG 108). 
Διά τήν είδικήν μόρφωσιν τοΰ Γοτθικού Κλήρου ό Χρυ
σόστομος ήσχολήθη προσωπικώς: «μή τοίνυν αίσχύνην τις 
ήγείσθω της εκκλησίας, οτι βαρβάρους εις μέσον άνα
στήναι καί ειπείν παρεσκευάσαμεν» ('Ομιλία Η'). Οί Γότ
θοι ιεραπόστολοι, γνωρίζοντες άμφοτέρας τάς γλώσσας, 
ήδύναντο νά επιτελέσουν επιτυχώς το έργον των. Ο Χρυ
σόστομος έχειροτόνησε διά τους Γότθους τοΰ Κιμμερίου 
Βοσπόρου Γότθον έπίσκοπον, τόν Ούνίλαν, όστις πολλά 
καί μεγάλα κατώρθωσε, θεωρών τό θέμα τής χρήσεως τής 
γλώσσης ώς πλήρωσιν τών ρήσεων τών Γραφών περί παγ
κοσμίου εξαπλώσεως τής 'Εκκλησίας. Παρουσίαζε τήν δύ
ναμιν καί τήν εύγένειαν καί τόν άνθρωπισμόν ταύτης εις 
τό γεγονός, οτι «καί Σκύθαι καί Θράκες καί Σαρμάται καί 
Μαύροι καί 'Ινδοί καί οί προς αύτάς άπωκισμένοι τάς 
εσχατιάς τής οικουμένης, προς τήν οίκείαν έκαστος με
τέβαλε γλώσσα ν» τους θείους λόγους (Η ομιλία καί G. 
Bardy, La question de la langue, Pain 1908,1, σ. 138). Τό 
φιλελεύθερον πνεύμα καί ουχί απλώς τήν άνοχήν τής Ελ
ληνικής 'Εκκλησίας έναντι τών βαρβάρων έξαίρων καί ό 
Ch. Diehl γράφει, ότι ή Εκκλησία αύτη ουδόλως έδίστα
σε νά δεχθή μετάφρασιν τών Άγιων Γραφών έν τή γλώσ
ση των καί ταυτοχρόνως νά προικοδότηση αυτούς διά 
γλώσσης φιλολογικής». Ή Ελληνική 'Εκκλησία «ένόησεν, 
επίσης, ότι οφείλει τις προς τους ανθρώπους καί τους 
λαούς σεβασμόν τίνα» (Π. Πολάκη, ένθ' άν.. σ. 473, σημ. 
3, ένθα καί βιβλιογραφ.). Ό Χρυσόστομος έχρησιμοποίη
σε πιθανώς μεταφράσεις τής Βίβλου έργον ορθοδόξων 
Γότθων, ελληνομαθών, οίτινες ουδόλως έσπάνιζον έν Κων
σταντινουπόλει. 'Ητο δυνατόν όμως νά ήσαν προϊόντα 
εκείνων, καίτοι ίσως ήνέχθη Βίβλόν τών ορθοδόξων Γότ
θων, ώς γενομένην πρό τής προσχωρήσεως τοΰ Ούλφίλα 
εις τόν Άρειανισμόν. "Οτε όμως ό πανίσχυρος Γότθος 
Γαϊνάς έζήτησε τήν παραχώρησιν εις Άρειανούς Γότθους 
έν Κωνσταντινουπόλει ναού, ό Χρυσόστομος έξανέστη 
καί τήν έματαίωσε (Θεοδωρήτου, Έκκλ. Ίστορ. Ε', λβ) . 

Διά τής δράσεως του ό Χρυσόστομος δεν όνεδεικνύε
το απλώς φορεύς τοΰ αληθούς οικουμενικού πνεύματος, 
αλλά καί παρείχε σπουδαίαν ύπηρεσίάν εις τό Βυζαντι
νόν Κράτος, προς άναχαίτισιν τοΰ έκ τών Γότθων κιν
δύνου, διότι ή διείσδυσις τών Γότθων εις ιδιωτικός καί 
δημοσίας υπηρεσίας απέβαινε βλαπτική, έφ' όσον ούτοι 
έγίνοντο όργανα πολιτικών ραδιουργών, έπεβάλλοντο ώς 
κυρίαρχοι καί έπί πλέον ή μυριάριθμος συρροή τούτων έ
διδεν εις τήν βασιλεύουσαν όψιν βαρβαρικήν (Σωκρά
τους, Έκκλ. Ίστορ. ΣΤ'„ιβ). Έν τέλει δέον νά σημειωθή 
καί νά έξαρθή τό γεγονός, ότι διά τοΰ Χρυσοστόμου εγ
καινιάζεται μία πολιτική εκκλησιαστική καί οικουμενική 
τοΰ 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ή όποια διήκει 
μέχρι τών ημερών μας. Διά τοΰ Χρυσοστόμου ετέθησαν 
ισχυρά τα θεμέλια οικουμενικού πνεύματος, οικουμενικής 
ακτινοβολίας καί δράσεως, ή όποια φθάνει μέχρι τών η
μερών μας (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Η Καθολική 'Ορθοδοξία 
τοΰ 'Ελληνισμού καί ή αρσις τοΰ Βουλγ. Σχίσματος, Θεσ
σαλονίκη 1950 καί ή "Αρσις τοΰ Βουλ. Σχίσματος, έκδ. 
β\ 1958). 

Διά τήν άποσόβησιν τών μεγάλων τούτων κινδύνων, 
έδίδετο έκ ΚυρηναΙκής άλλο σύνθημα. Ό επίσκοπος Συνέ

σιος (370413), γνήσιος εκπρόσωπος τοΰ Ελληνικού 
πνεύματος καί γνωστός διά τάς φιλοσοφικός του αρχάς, 
εις τόν λόγον του «Περί βασιλείας» (398), αφού έδωκε 
τήν ζοφεράν εικόνα τής βαρβαρικής κυριαρχίας, ύπό τήν 
οποίαν εστενεν ή πρωτεύουσα, διετύπωσε τάς προς σωτή
ρίαν τοΰ κράτους ύποθήκας, μετά τόλμης αρρενωπής, πη
γαζούσης έκ τής βαθείας αγάπης του προς τόν Έλληνι
σμόν (PG 66, 1093). Κατά τής απειλής τοΰ έκβαρβαρι
σμοΰ καί κατά τής λύμης, ήτις κατέφθειρε «τό γενναίον 
καί γνήσιο ν σπέρμα», ό Χριστιανισμός έθετε βάσεις απο
στολικής δράσεως, όναγεννώσης τόν σκοπόν τής Εκκλη
σίας καί τός άνάγκας τής εποχής του (Π. Πολάκη, ένθ* 
όν., σ. 475). Ότι ή έγκαινιασθείσα ύπό τοΰ Κωνσταντι
νουπόλεως αποστολή διά τήν έξημέρωσιν τών βαρβάρων 
ώρμάτο από τοΰ αληθούς οικουμενικού πνεύματος, έπιβε
βαιοΰται έκ τοΰ γεγονότος, ότι δέν έκινείτο έκ σκοπών 
πολιτικών ή διπλωματικών. Ή εντολή τοΰ Χριστού, όπως 
μαθητευθούν πάντα τά έθνη, έπέβαλεν όπως καθαρθή ό 
κόσμος διά τοΰ βαπτίσματος, λόβη τήν σφραγίδα τής δω
ρεάς διά τοΰ 'Αγίου Πνεύματος καί περιβληθή τόν φω
τεινόν χιτώνα τών ευαγγελικών αρετών. Ή είσοδος τών 
πολυωνύμων αγρίων καί βαρβαρικών φύλων εις τήν ποί
μνην τοΰ Χριστού δέν ήτο μόνον συμφέρον τοΰ Κράτους, 
ήτο τό μόνον άποτελεσματικόν μέσον λυτρώσεως τών λα
ών εκείνων από τών δεσμών τής αγριότητας, καί τής ά
ναμορφώσεως αυτών έν νέα ζωή (αυτόθι). 

Τό έργον τής διά τοΰ Χριστιανισμού (καί τοΰ βυζαν
τινού πολιτισμού) έξημερώσεως τών βαρβάρων, διάφορο ν 
κατά τό πνεύμα τής αρχαίας ρωμαϊκής πολιτικής, άπήτει 
ήρωϊκήν πίστιν, αύταπάρνησιν, θάρρος όδάμαστον ενώπιον 
κινδύνων μεγάλων, έν μέσω χωρών αγνώστων καί εχθρι
κών, διεξήγετο δέ μέ όπλα κυρίως τόν Σταυρόν καί τό Εύ
αγγέλιον τοΰ Κυρίου. Τό Εύαγγέλιον έπεκράτει κυρίως 
διά τής θυσίας. Οί βάρβαροι δέν έξηναγκάζοντο διά τοΰ 
ξίφους εις τήν άποδοχήν τοΰ Χριστιανισμού, διότι υπήρ
χε ν ακλόνητος πεποίθησις εις τήν άκατανίκητον δύναμιν 
τής διδασκαλίας τοΰ Χριστού, είς τόν πολιτισμόν τοΰ 
χριστιανικού κράτους, είς τήν εύνομίαν του, είς τήν τά
σιν προς συναδέλφωσιν πάντων τών λαών καί τήν έξύψω
σιν αυτών. Ή επιτυχία τοΰ έργου έξηρτάτο από τήν ίσχύν 
τοΰ πνεύματος καί τήν οίκουμενικήν άντίληψιν τοΰ νέου 
κέντρου τής έν 'Ανατολή Καθολικής Εκκλησίας, είς τό 
όποιον όπέκειτο ή ευθύνη όχι μόνον τής ενότητας έν τ ή 
'Ορθοδοξία, αλλά καί τής διαδόσεως αυτής, μετά τοΰ 
φωτός τοΰ πολιτισμού τοΰ Βυζαντίου, είς τό χάος τοΰ 
βαρβαρικού κόσμου, ό όποιος εύρίσκετο είς τά σύνορα 
τοΰ Βυζαντινού κράτους. Ή θέσις τοΰ Κωνσταντινουπό
λεως μετά τόν Χρυσόστομον μαρτυρεί, ότι έν τή εκτελέ
σει τής αποστολής του έπεβάλλετο όλονέν είς τήν καθό
λου συνείδησιν τής Εκκλησίας, αλλ' έπρεπε πρώτον νά 
εξασφάλιση τήν δικαιοδοσίαν καί κανονικώς έπί τής Πον
τικής, τής 'Ασιατικής καί τής Θρακικής διοικήσεως. Τό 
έθιμον κατέστη κανών δικαίου διά τοΰ λεγομένου 28ου 
Κανόνος (έν τή ουσία ήτο ψήφισμα) τής Δ' Οικουμενι
κής, ό όποιος όχι μόνον έξησφάλισε τήν δικαιοδοσίαν 
έπί τών ώς άνω διοικήσεων, αλλά καί έθεμελίωσε κανονι
κώς τήν οικουμενικότητα τοΰ θρόνου καί τής ιεραποστο
λικής του δράσεως διά τής χορηγήσεως τοΰ δικαιώματος 
«τους τής Ποντικής καί τής Άσιακής καί τής Θρακικής 
διοικήσεως Μητροπολίτας μόνους, έτι δέ καί τους έν 
τοις Βαρβαρικοίς Επισκόπους τών προειρημένων διοική
σεων χειροτονεΐσθαι ύπό τοΰ προειρημένου άγιωτάτου 
θρόνου τής κατά Κωνσταντ ι νούπολιν άγιωτάτης Εκκλη
σίας...» (Άμ. 'Αλιβιζάτου, Ιεροί Κανόνες, σ. 39). Ό 
Duchesne (Histoire de Γ Église, III, σ. 462) παρετήρει, 
ότι ουδέν εισάγει νέον ό κανών, διότι αϊ σχέσεις προς 
τάς είρημένας διοικήσεις ήσαν έν χρήσει από δύο καί 
τριών γενεών. Η χρησιμοποίησις τοΰ όρου Πατριάρχης 
(από τού Άκακίου) καί δή καί Οικουμενικός (από τοΰ 
'Ιωάννου τού Καππαδόκου, 519), έκ μέρους τού επισκό
που Κωνσταντινουπόλεως δέν είχε τήν έννοιαν τήν οποί
αν απέδωσαν οί αντιτιθέμενοι είς τόν 28ον Κανόνα. 

Οί επίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως, από 'Ιωάννου Β 
τοΰ Καππαδόκου (Mansi 8, 1038), διότι καί ό Έπιφάνιος, 
"Ανθιμος καί Μηνάς χαρακτηρίζονται παρά τοΰ 'Ιουστι
νιανού, ώς οικουμενικοί, ώς πρώτοι, ήσκουν έν είδος 
ανωτέρας εποπτείας υπέρ τά δύο ανατολικά Πατριαρχεία. 
Ήσαν λοιπόν αρχιεπίσκοποι τού κατ' εξοχήν νέου οίκου
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μενικοΰ κράτους της Ρώμης, οί τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ύπό τήν αιγίδα τής οποίας συνήλθαν και πάσα ι ai ΟΙκου
μενικαί Γ.ύνοδοι, αϊτινες απέκτησαν οίκουμενικήν ΐσχύν. 
'Εναντίον του τίτλου του Κωνσταντινουπόλεως διεμαρτυ
ρήθη ό πάπας τής Ρώμης Γρηγόριος ό Α ' ό Μέγας. Κα
τά βυζαντινήν άντίληψιν ό τίτλος του Οικουμενικού Πα
τριάρχου δεν θά έσήμαινε καμμίαν ύψηλοτέραν έκκλησια
στικήν θέσιν τής δοθείσης τό 451 έν τή Οικουμενική 
Εκκλησία, άλλα τουναντίον θά άπετέλει εκφρασιν τής 
ένότητος των δύο ημίσεων τής αυτοκρατορίας, δεδομένου 
οτι ή τιμητική θέσις του Ρώμης δέν μετεβάλλετο, ή δέ 
δύναμις των Οικουμενικών Πατριαρχών ή το αποκλειστι
κώς πνευματική και ηθική (ούδεμίαν σημασίαν έχουν αϊ 
προσωπικοί τάσεις πατριαρχών τινών, δια τό πολίτευμα 
και τήν πορείαν του οικουμενικού θρόνου έπί 1600 έτη, 
G. Konidaris, έν Weltkirchenlexikon, 1960, σ. 10451046). 
Ή αληθής οίκουμενικότης του θρόνου έστηρίζετο εφε
ξής όχι μόνον εις τήν δικαιοδοσίαν, αλλά και εις τό 
πνεύμα ύπό τό όποιον έδρα, όπερ έκληρονόμησεν ή κατά 
'Ανατολάς Καθολική Εκκλησία από τής Πεντηκοστής 
(«οτε ήκουον εις έκαστος τή ίδια διαλέκτω», Πράξ. β 
6). Ό 'Ελληνισμός (οικουμενικός άπό του 'Αλεξάνδρου 
τοϋ Μεγάλου και ό πολιτισμός του) και μάλιστα του Ευ
ξείνου, ήσκει έπιρροήν, άπετέλει δέ ένωτικόν σύνδεσμον 
τοϋ Βυζαντίου μετά τών βαρβαρικών φύλων, τά όποια πολ
λάκις έστρέφοντο προς τό Βυζάντιον, ώς ό άρχων τήςΑα
ζικής Τζάθιος. Διά τούτων και τών 'Ιβήρων ή χριστιανι
κή Ιεραποστολή είσέδυεν εις τους Οΰννους, ιερείς δέ έξ 
Άλβανίας(τοϋ Πόντου) έλθόντες έκήρυσσον τό Εύαγγέ
λιον και μετέφρασαν εις τήν ούννικήν γλώσσαν τήν Άγ. 
Γραφή ν (πρβλ. Π. Πολάκη, ένθ' αν., σ. 478, ένθα και αϊ 
πηγαί). 

Ό αυτοκράτωρ Ίουστϊνος ενίσχυσε τήν Ίεραποστολήν, 
διότι αύτη εθεωρείτο κοινόν πλέον έργον τής πολιτείας 
και τής 'Εκκλησίας και διότι καθώς οί χριστιανοί τής 
'Ερυθράς Θαλάσσης, οϋτω και οί τοϋ Καυκάσου έθεώρουν 
τήν αύτοκρατορίαν ώς φυσικήν αυτών προστάτιδα. Οί 
Πέρσαι άντέδρων εναντίον τής εξαπλώσεως τοϋ Χριστια
νισμού και εις τήν Ίβηρίαν και Λαζικήν. Ή χριστιανική 
'Ιεραποστολή έπάλαιεν εναντίον ισχυρών έχθρων, ένώ 
έσήμαινεν έξημέρωσιν διά τοϋ Χριστιανισμού και τοϋ πο
λιτισμού. 

Ή αποστολή κατηυθύνετο μέχρις Αραβίας και Αιθιο
πίας, καθιστώσα αίσθητήν τήν έπίδρασιν τοϋ Ελληνισμού 
και Χριστιανισμού (Ch. Diehl, Justinien. Paris 1901, σ. 348, 
392  394. Προκοπίου, 'Ιστορία. Ι, 20, Ι, σ. 104). προσ
έλαβαν δέ ίδιαιτέραν σπουδαιότητα αί «αποστολικοί» έν
έργειαι έπί αύτοκράτορος Ιουστινιανού (527565), διότι 
ελαβον ευρείας διαστάσεις, αναλόγως προς τήν έκτασιν 
τής κυριαρχίας και τά αναμορφωτικά έργα τοϋ μεγάλου 
αύτοκράτορος, δι' ôv ό Προκόπιος λέγει ('Ιστοριών Α', 
II, 2, σ. 257), «ötι γήν άπασαν συλλαβεϊν έπεθύμησεν». 
'Επεδίωξε και έπέτυχεν, έν μεγάλω μέτρα), τήν άνασύστα
σιν τής έλληνορρωμαϊκής οικουμενικής κυριαρχίας έν 'Ανα
τολή και Δύσει (νέον έργον Rubin, Das Zeitalter Justi
nian, Ι). Ό 'Ιουστινιανός δέν έστερεΐτο μορφώσεως, θεο
λογικών γνώσεων και ευσέβειας. Ή πίστις εις τήν θείαν 
Πρόνοιαν τόν ένέπνεε, διά δέ τήν τελείωσιν τών μεγαλειω
δών έργων του έπεκαλείτο τήν θείαν άντίληψιν : «πάσα 
ήμίν έστι σπουδή και ευχή τό τους πιστευθέντας ήμίν πα
ρά τοϋ Θεοϋ καλώς βιοϋν και τήν αύτοϋ εύρείν εύμένειαν». 
Προς τό έργον τής αναγεννήσεως και τής ανανεώσεως τής 
αυτοκρατορίας συνεδέοντο και οί αγώνες διά τήν ήμέρω
σιν τών βαρβάρων. Ή ιδέα τοϋ οικουμενικού κράτους εν
έπνευσε τήν τελευταίαν θαρραλέαν αύτοϋ προσπάθειαν να 
εξασφάλιση τήν κυριαρχίαν τοϋ Άνατολ. Ρωμαϊκού Κρά
τους έπί τών Γερμανικών λαών, τών εγκατασταθέντων είς 
Ίταλίαν, Γαλλίαν, Ίσπανίαν και Β. Άφρικήν. Είς τήν 
30ήν Νεαράν έξέφραζεν ήδη ό Μακεδών χωρικός (κατά 
τόν J. Hussey, σ. 15), ό 'Ιουστινιανός, τήν ελπίδα, οτι αί 
χώραι τοϋ αρχαίου Ρωμ. Κράτους, αί όποϊαι άπωλέσθησαν, 
έξ αμελείας, θά ανακτηθούν. "Ενεκα τών οικουμενικών του 
σχεδίων άνταπεκρίθη εις τήν έπείγουσαν αΐτησιν βοηθείας 
τών «καθολικών», οί όποιοι παρεπονοϋντο δια τους διω
γμούς τών Άρειανών Οστρογότθων τής 'Ιταλίας και Βαν
δάλων τής Β. 'Αφρικής. Ή ύποστήριξις τής 'Ορθοδοξίας 
—παρά τήν κατά βάσιν «ένωτικήν» του έκκλησιαστικήν 
πολιτικήν—δέν άπετέλει μικροτέραν έπιθυμίαν τού 'Ιου

στινιανού άπό έκείνην τής αποκαταστάσεως τής αυτοκρα
τορικής αυθεντίας. Προς τά οικουμενικά του σχέδια εύρί
σκοντο έν αναλογία τά προσωπικά του θεολογικά και εκ
κλησιαστικά διαφέροντα έν τή 'Εκκλησία τής οικου
μένης. Διεδραμάτισε σπόυδαϊον πρόσωπον είς τάς εκκλη
σιαστικός έριδας τοϋ ΣΤ' αιώνος. Ή Ρώμη προσεπάθησε 
να άναλάβη πρωτοβουλίαν έν τή διατυπώσει τού ορισμού 
τής σχέσεως τοϋ θείου και τοϋ ανθρωπίνου έν τή φύσει 
τοϋ Χριστού, ώς διετυπώθη τό σχετικόν δόγμα έν Χαλκη
δόνι. Ό 'Ιουστινιανός, ασκών οίκουμενικήν ένωτικήν πο
λιτικήν, έπεχείρει να εΰρη τρόπον, ώστε να μή άπολέση 
τό Βυζάντιον τάς τρεις σπουδαίας επαρχίας, Συρίαν, Πα
λαιστίνην και Αίγυπτον, αλλά και νά μή δυσαρέστηση 
τους ορθοδόξους και μάλιστα τήν Ρώμην. Έθεολόγει και 
άνεζήτει τήν via media; ή όποια ήδύνατο νά εξασφάλιση 
τήν ενότητα τοϋ κράτους. Σημειωτέον οτι ή αυτοκράτειρα 
Θεοδώρα άπετέλει ασφαλή ύποστηρικτήν τών μονοφυσι
τών (Hussey, σ. 17). Τούτο δέ ήτο φυσικόν νά άσκή έπιρ
ροήν εις τάς σκέψεις τοϋ αύτοκράτορος, ό οποίος θεωρεί
ται ύπό τίνων, έξ ώρισμένης απόψεως, ώς ό τελευταίος 
Ρωμαίος αυτοκράτωρ, ό όποιος διά τελευταίαν φοράν επι
τυχώς έκυριάρχει τοϋ Imperium romanum, τοϋ περιλαμ
βάνοντος όλόκληρον σχεδόν τόν περί τήν Μεσόγειον κό
σμον (πρβλ. και χάρτην παρά Ostrogorsky και Rubin, Das 
Zeitalter Justinian). Ό 'Ιουστινιανός έδειξε φιλανθρωπίαν 
και χριστιανικά αισθήματα προς τους βαρβάρους, καίτοι 
κατεδίωξεν άπηνώς πολλάκις τους αιρετικούς, τους δια
σπώντας τήν πνευματικήν ενότητα τής Εκκλησίας και 
τοϋ κράτ,ους (Ε. Stein, II, σ. 369). Λογγοβάρδοι, Έρου
λοι, Ούννοι, Ούτιγούριοι, "Αβαροι, Κουτριγούροι, Γότθοι 
κ.λπ. είχον λάβει αδειαν εγκαταστάσεως είς περιοχάς τής 
αυτοκρατορίας. "Οθεν ύπήρξεθέμα 'Ιεραποστολής ή όποια 
και είργάζετο. Είναι ορθή ή παρατήρησις, οτι τό πνεύμα 
τής βυζαντινής 'Ιεραποστολής ήτο χριστιανικόν και κατ' 
άκολουθίαν φιλάνθρωπον. Όθεν δέν είναι ορθή ή γνώμη 
(Α. Gascuet, L' Empire buzantin, Paris 1868, σ. 66. Ch. 
Diehl, Justinien, σ. 377), οτι ή βυζαντινή διπλωματία ρα
διουργούσα έρριπτεν είς έριδας τους βαρβάρους και είς 
άλληλομαχίας. Ή 'Ιεραποστολή έδρα είς τάς περιοχάς τού 
Καυκάσου (Ααζοί, Άβασγοί κ.λπ.). Κατώρθωσε νά δεχθούν 
τόν Χριστιανισμόν πολλοί και νά μεταβάλουν ζωήν. Είς 
τούτο φαίνεται ότι συνετέλεσε και ευνούχος τις τής αυ
λής, αποσταλείς ύπό τοϋ 'Ιουστινιανού, ονόματι Εύφρα
τάς, προφανώς χριστιανός Άβασγός. Ό ευνουχισμός τών 
παίδων άπηγορεύθη, καθώς και ή πώλησις αυτών. Ό Ιου
στινιανός ώκοδόμησε χάριν αυτών ναόν τής Θεοτόκου. 
'Ιερείς κατηχηταί απεστάλησαν, ή δέ κοινωνική και πνευ
ματική τών Άβασγών έξύψωσις εισήγε τούτους είς τους 
ελευθέρους λαούς (Προκοπίου, Ίστ. Η, 468473, Byzant. 
Zeit. 1897,σ. 636 και Π. Πολάκη, σ. 463). 

Και οί πιστοί ορθόδοξοι (τετραξίται Γότθοι) άπηυθύ
νοντο είς τήν Κωνσταντινούπολιν, διά νά λάβουν τους 
επισκόπους των. Αί δειναί δοκιμασίαι έκ τών επιδρομών 
τών Τατάρων Ουννων, οϊτινες μετά τών Σκλαβηνών και 
Άντών «ανήκεστα έν Ευρώπη τή ολη έργα» είργάζοντο, 
άνέκοπτον σπουδαίως τό έκπολιτιστικόν έργον τής απο
στολής. Άσκούμ ό Ούννος, στρατηλάτης τοϋ 'Ιλλυρικού, 
βαπτισθείς ύπό τοϋ 'Ιουστινιανού, ήχμαλωτίσθη ύπό τών 
Ουννων, τάς δεινός δέ περιπέτειας τής αποστολής περι
γράφει ό Μαλάλας (Χρονογραφία, XVII, σ. 437  438). Ό 
«ρήξ» τών Ουννων Γρώδ, έλθών είς Κωνσταντινούπολη· 
έπί 'Ιουστινιανού, έγένετο χριστιανός (ανάδοχος ό αυτο
κράτωρ), τόν ήκολούθησε δέ μερίς τών Ουννων. Κατά τήν 
έκραγείσαν όμως έπανάστασιν τών ειδωλολατρών Ουννων 
έφονεύθη ό Γρώδ. Κατά τών Ουννων αντέταξε τους Γότ
θους τής πόλεως Δώρος πιστούς τοϋ Βυζαντίου. Τά τείχη 
τοϋ Βοσπόρου και τής Χερσώνος ένισχύθησαν και ναός 
ώκοδομήθη διά τάς άνάγκας τής αποστολής. Και οί Τζά
νοι, αληθής μάστιξ τών επαρχιών τοϋ Πόντου, υπέστη
σαν τήν έπίδρασιν τοϋ Χριστιανισμού (Προκοπίου, Περί 
κτισμάτων, III). Οί Τζάνοι ήσαν πρόσκοποι τών 'Αρμε
νίων, ών τήν χώραν έπλούτισε διά ναών και ιδία μονα
στηριών, ώς κέντρων θρησκευτικής εκπαιδεύσεως. 'Αλλά 
και φύλα ούννικά, Σάβηροι και Άλανοί, δέν έμειναν έξω 
τής χριστιανικής επιδράσεως. Ό 'Ελληνισμός τής Κρι
μαίας ήτο πάντοτε πρωτοπόρος είς τήν μετάδοσιν τοϋ 
χριστιανικού πολιτισμού (παρά Πολάκη, σ. 485). Τήν 6ην 
'Ιανουαρίου ό βασιλεύς τών Έρούλων Γρέπης ήλθεν είς 
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Κωνσταντινούπολιν και μετ' άλλων ήσπάσθη τόνΧριστια
νισμόν (Μαλάλας, σ. 427 και Θεοφάνης). Παρά την οξύ
τητα τής διαιρέσεως έκ τής χριστολογικής αίρέσεως, ό 
Ιουστινιανός είχεν επιτύχει να αύξηση την έπιβολήν τής 
αυτοκρατορίας έν 'Ανατολή. Έκ των παραλίων τής 'Ερυ
θράς θαλάσσης ή επιρροή έπεξετείνετο και εις τους βαρ
βάρους τους μεταξύ Άβησσυνίας και Αίγύπτου ζώντας. 
Δια την κατάργησιν τής ειδωλολατρίας των Ναυατών, ό 
βασιλεύς κατήρτισεν άποστολήν, άλλ' ή Θεοδώρα επέβαλε 
την Ιδικήν της. Έν τούτοις όμως ό αυτοκράτωρ έν τέλει 
διέταξε παροχήν βοηθείας είς την όρθόδοξον άποστολήν. 
'Αλλ' ή Θεοδώρα έπεισε τον βασιλίσκον των Ναυατών νά 
δεχθή τόν έξ 'Αλεξανδρείας Ίούλιον, μονοφυσίτη ν. Ό 
Χριστιανισμός εϋρισκεν έδαφος αναπτύξεως μεταξύ τών 
Άξωμιτών, τών Όμηριτών, τών Αιθιόπων κ.λπ., διότι ό 
ελληνικός πολιτισμός δέν ήτο ξένος προς αυτούς. Οί 
οπαδοί όμως τοϋ 'Ιακώβου Βαραδαίου Ζανζάλου ενίσχυ
σαν τόν Μονοφυσιτισμόν. Ή ενωτική πολιτική, τ. έ. του 
συμβιβασμού προς τους μονοφυσίτας, άπέτυχεν. Ή ιερα
ποστολική όμως δράσις του Βυζαντίου συνεχίσθη. "Αλ
λοτε αϊ άποστολαί έχουν πρωτοπορίαν και άλλοτε ό αυ
τοκράτωρ ετοιμάζει τό έδαφος τής αποστολής. Ή φύσις 
τών πολιτικών συνθηκών επέβαλε τήν προστασίαν τού 
κράτους. Οί κίνδυνοι έκ τών Περσών και τών 'Αράβων 
τής εποχής τοϋ 'Ηρακλείου δέν ανέκοψαν τό έργον τής 
'Ιεραποστολής. Τότε απεδείχθη ή σπουδαιότης τών χρι
στιανικών λαών του Καυκάσου δια τήν άμυναν τοϋ Χρι
στιανισμού (Παπαρρηγοπούλου, Ίστ. Έλλ. Έθνους, 1925, 
Γ',σ. 188).Ό 'Ηράκλειος είχε τήν εύνοιαν τών λαών τούτων. 

Ή νίκη κατά τών 'Αράβων και τών Περσών επέτρεψε 
νά στραφή ό 'Ιουστινιανός προς τό έργον τής διαδόσεως 
τοϋ Χριστιανισμού μεταξύ τών Σλάβων, διότι Σέρβους, 
Κροάτας και άλλα σλαβικά φύλα έγκατέστησεν είς τάς 
χώρας τοϋ Βυζαντίου ώς υπηκόους. 'Εντεύθεν προέκυψε 
πρόβλημα δια τό Βυζάντιον. Ό 'Ηράκλειος άπετάθη προς 
τήν Ρώμην (πρβλ. Στεφανίδην και Κονιδάρην, Γεν. Έκκλ. 
Ίστ. και Ph. Dvornik, έν Melang. Ch. Diehl, Paris 1930, 
I, 65), ένεκα τής και μετά τό 395 υπαγωγής τοϋ 'Ιλλυρι
κού και τής Κ. 'Ιταλίας και Σικελίας έκκλησιαστικώς είς 
τόν Ρώμης, παρά τήν διαίρεσιν τήν πολιτικήν άπό τοϋ 
395. Ειδήσεις παρά Πορφυρογέννητα) (Γ. Κονιδάρη, Ελ
ληνική Εκκλησία, 1948, και Έκκλ. 'Ιστορία τής Ελλά
δος, 1960). Οί Κροάται έζήτησαν τό βάπτισμα άπό τήν 
Ρώμην (Πορφυρογέννητου, σ. 163). 'Αλλ' ένταϋθα τό κεί
μενον θεωρείται ήλλοιωμένον, διότι οί λαβόντες πείραν 
τής φραγκικής θηριωδίας και γνωρίζοντες τάς πολιτικάς 
και θρησκευτικός τάσεις τών Φράγκων ήτο αδύνατον, 
μετά τήν γενομένην σφαγήν, ένεκα τής οποίας και έπα
νεστάτησαν «και άνεΐλον τους Φράγκους πάντας» ν' ανα
ζητήσουν εκείθεν ιεραποστόλους (κατά Πολάκην). Είναι 
γνωστή ή έπίδρασις τής Ελληνικής Εκκλησίας, άλλως 
τε, εις Δαλματίαν. Οί περί τήν Δαλματίάν Σλάβοι, άπο
στάντες τής Ρώμης, έζήτησαν νά επανέλθουν ΰπό τήν ρω
μαΐκήν βασιλείαν και νά βαπτισθούν. 'Απεστάλησαν και 
ιερείς. Ήκολούθησαν και άλλοι Σλάβοι, οίτινες είσήλθον 
δια τοϋ Χριστιανισμού και τοϋ Ελληνικού πολιτισμού 
είς τήν ίστορικήν σκηνήν (Jirecek, Πρακτ. Άκαδ. Βιέν
νης, σ. 68, 129). Ή οικουμενική δραστηριότης τοϋ Βυ
ζαντίου έξηκολούθησεν έν Καυκάσω και Εΰξείνω. 

Τό άραβικόν κΰμα έθεσε τέρμα προς 'Ανατολάς και ά
φήκε μόνον ελεύθερον τό πεδίον δράσεως ίεραποστολι
κώς προς τους νέους λαούς, οϊτινες άπό βορρά ερχόμε
νοι, ήπείλουν τό Βυζάντιον, τό οποίον συνεκλονίσθη έκ 
βάθρων έπί εικονομαχίας (717843). "Οθεν ή αποστολική 
δρδσις τής Εκκλησίας έφάνη προς καιρόν μειούμενη. 
'Αλλ' όμως, παρά τους σφοδρούς εσωτερικούς αγώνας, έ
σημειώθη σταθερά στροφή προς τήν άναγέννησιν τών 
κλασσικών σπουδών, δι' ής επήλθε βαθμιαία προπαρα
σκευή τής ευρείας 'Ιεραποστολικής ενεργείας, κατά τήν 
λαμπράν περίοδον τοϋ Φωτίου. Κατά ταύτην ό έκχριστια
νισμός (όρθότερον ή διάδοσις τοϋ Χριστιανισμού) πάν
των τών σλαβικών φύλων (Ζαχλουμών, Τερβουνιωτών, Κα
ναλητών) δέν ήδύνατο νά είναι ταχύς, ένεκα τών διαμα
χών και τών αντιζηλιών των. Αί δυσχέρειαι έν ταίς προς 
βορράν έπαρχίαις ήσαν μεγάλαι και δή και έν ταΐς έπαρ
χίαις τής Κριμαίας, αί όποΐαι ύφίσταντο επιθέσεις ΟΟν
νων, Άβαρων, Τούρκων κ.λπ. Έπειτα δέον νά ληφθη" ύπ' 
οψιν, δτι εκεί ό 'Ισλαμισμός, 6 Ιουδαϊσμός, ό Νεστορια

νισμός και ό Μονοφυσιτισμός άνέπτυσσον μεγάλην δρα
στηριότητα μεταξύ τών λαών τού Καυκάσου και τής Κρι
μαίας. Ή Χαζαρία ήτο κέντρον δεινού ανταγωνισμού Χρι
στιανών, 'Ιουδαίων και Μουσουλμάνων, καθ' öv χρόνον 
ήσκει σπουδαίαν πολιτικήν έπίδρασιν έπί τών 'Αλανών, 
Μαγυάρων, Λευκών Βουλγάρων, Σλάβων κ.λπ. Ό ορθόδο
ξος ελληνικός πληθυσμός ήτο μέν μικρός, άλλ' άπετέλει 
κέντρον άκατάβλητον πολιτισμού. Τόν Ζ αιώνα ή επαρ
χία Ζικχίας περιελάμβανε τάς έπισκοπάς Χερσώνος, Βο
σπόρου και Νικόψεως, ή δέ επαρχία Άβασγίας τήν έπι
σκοπήν Σεβαστουπόλεως (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Αί Μητρο
πόλεις και αρχιεπίσκοποι τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου κ.λπ., Α , 
1934). "Οτε οί Χάζαροι έγένοντο κύριοι τής χώρας, εύ
ρον συμπαγείς πληθυσμούς χριστιανικούς, έξ Ελλήνων 
και Γότθων, προσκειμένους προς τάς εΙκόνας. Οί Βυζαν
τινοί δέν εύρον συμφέρον νά ασκήσουν πιέσεις, πολλοί 
δέ επίσκοποι είκονόφιλοι και μοναχοί έξωρίζοντο είς Χερ
σώνα. "Οθεν ό Ελληνισμός ένισχύετο σημαντικώς και κί
νησις έσημειώθη διαδόσεως τοϋ Χριστιανισμού είς τους 
βαρβάρους, διότι δια τήν έξημέρωσίν των δέν έπήρκουν 
τά υπάρχοντα εκκλησιαστικά κέντρα. Οί Χάζαροι έδεί
κνυον άνεξιθρησκείαν. Οί χριστιανοί ήσαν διεσπαρμένοι 
μεταξύ Χαζάρων, Οοννων και Ούγγρων. Ή επαρχία Γοτθίας 
μέ κέντρον τήν μητρόπολη» Δώρον μαρτυρεΐται είς τό 
Παρ. Τακτικόν 1555Α (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, αυτόθι). Αί 
αμφισβητήσεις δια τήν γνησιότητα τοϋ κειμένου (πρβλ. 
νύν Beck, βλ. βιβλιογρ.), δέν είναι επαρκείς, δια νά απο
δείξουν τήν μή γνησιότητα (υπέρ ής οί Βέης, Dvornik, Μο
rawtcik, Κονιδάρης, Κυριακίδης). Ή τάξις και ό αρι
θμός τών εδρών και ή φιλολογική μορφή τοϋ κειμένου α
ποκλείουν τήν άντιγραφήν αύτοΰ έκ τής πολιτικής Γεωγρα
φίας τοϋ Ίεροκλέους και μαρτυροϋν,σύν τοις άλλοις,τήνέκεΐ 
ϋπαρξιν ιεραποστολικής Εκκλησίας. Έν τή περιοχή τών 
Χαζάρων σπουδαίαν έσχε προσηλυτιστικήν δράσιν ό 'Ιου
δαϊσμός. Και αυτός ό Χαγάνος είχεν άποδεχθή τούτον 
(Brehier,La civilisation byzantine, 1950, σ.30. Dvornik, Les 
légendes de Konstantin et Methode, σ. 168). Καίτοι ή 
χώρα συνεδέετο μέ τό Βυζάντιον πολιτικώς, έν τούτοις 
ηύνόει έκκλησιαστικήν έξάρτησιν. Ή αστάθεια τής πολι
τικής τών Χαζάρων, ό καιροσκοπισμός των και ίδια ό 

Κεφαλή τοϋ 'Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία 
'Αγ. Σοφίας. Άχρίδος. ΙΑ αΙών. 



69 BYZANTION 70 

έκσλαβισμάς και έξ ιουδαϊσμό ς των δέν επέτρεψαν την έ
πιτυχίαν τοϋ πιθανώς υπάρχοντος εύρέος σχεδίου, όπερ 
μαρτυρεί ό αριθμός των επισκοπών (παρά Geizer, Unge
druckte, σ. 551, Λέοντος Σοφού σ. 572, εποχής Τσιμισκή 
κλπ. και Γ. Κονιδάρη, Αί Μητροπόλεις....)· Ό κίνδυνος 
έκ τής Καθόδου εις τόν Εϋξεινον τών Σκανδιναβών Ρώς 
(825) ήνάγκασε τους Χαζάρους νά ζητήσουν τήν έπικου
ρίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, προς ήν άπετάθησαν και 
οί Ρώς, έπί Θεοφίλου (829842). Ή διορατική διπλωματία 
τοϋ Βυζαντίου έπεθύμει συνασπισμόν όλων τών χριστια
νών από Κριμαίας μέχρι Κασπίας, αλλ' οί Χάζαροι ήσαν 
δύσπιστοι και 6τε ακόμη έζήτουν άποστολήν δια θρη
σκευτικός συζητήσεις (συγκριτικοί προς Χριστιανισμόν). 
Νέα κατεύθυνσις έδίδετο είς τήν Ίεραποστολήν προς με
λέτην τής ψυχολογίας, τών ηθών, τών τρόπων διανοήσεως 
και ζωής τών βαρβάρων. Ή εποχή άπήτει νέους άνδρας 
και νέας μεθόδους διαλεκτικής, φιλοσοφικής και θεολο
γικής μορφώσεως. Ή άναμόρφωσις του ελληνικού πολι
τισμού δια τών ελληνικών γραμμάτων και ή κατάλληλος 
προπαρασκευή δια τήν Ίεραποστολήν ήσαν έργα συντελε
σθέντα έπί Βάρδα και Φωτίου. 

Ή αποστολή εις τους Σαρακηνούς, τους Χαζάρους, 
τους Μοραβούς, τους Βουλγάρους και τους Ρώσους, απο
τελεί τό μέγα κοινόν έργον τής 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου 
"Εκκλησίας και του Βυζαντίου. Ή άναμόρφωσις τών βαρ
βάρων λαών δια τής διαδόσεως τοϋ Χριστιανισμού και 
εκπολιτιστικής δυνάμεως τοϋ Ελληνισμού (εκκλησιαστι
κής φιλολογίας, ποιήσεως και τέχνης) κατά τήν μεγάλην 
αυτήν έποχήν τής ελληνικής χριστιανικής αποστολής, 
είναι βαρυσήμαντος, διότι ό τρόπος, καθ' ον εδρασεν, εί
ναι γνησίως αρχαίος οικουμενικός. Είναι άξιοσημείωτον, 
ότι τό έργον τούτο συνετελέσθη, καθ' ον χρόνον ή αυτο
κρατορία ή το περιεζωσμένη ύπό έχθρων θανάσιμων. «Είς 
τό Βυζάντιον όμως 6 κοινός πολιτισμός, ό όποιος προήλ
θε ν άπό τήν σύνθεσιν διαφόρων στοιχείων, έδημιούργη
σεν ήδη κοινότητα λαού και έθνους. Πρωταρχική ύπήρ
ξεν είς τό σημείον τούτο ή συμβολή τής πρωτευούσης, ή 
οποία άπό τοϋ Ζ αιώνος σφυρηλατεί περισσότερον τήν 
ενότητα τοϋ Βυζαντίου. Ό Ελληνισμός και ή 'Εκκλησία, 
συνδεδεμένοι άρρήκτως, αναλαμβάνουν τήν άρχουσαν θέ
σιν έναντι τής καταρρεούσης πλέον ρωμαϊκής παραδόσεως 
και ευκόλως κατώρθωσαν να απορροφήσουν τα εναπομεί
ναντα έτερότροπα στοιχεία, πλην τών μεγάλων συγκεκρο
τημένων ομάδων, τών 'Αρμενίων συγκεκριμένως, τών ό
ποιων ό εξελληνισμός υπήρξε συμπληρωματικός» (Δ. Ζα
κυθηνοϋ, Βυζάντιον, 1951, σ. 2527). Ως είπεν ό Α. Ram
baud (L' Empire grec au Xeme siècle, Paris 1870, σ. 539), 
«μεταξύ τών δύο ηπείρων ή Κωνσταντινούπολις κείται ως 
ζωντανός βλαστός έν τώ μέσω δύο κοτυληδόνων. 'Αφο
μοιώνει, κατεργάζεται και μεταπλάσσει τα έτερότροπα 
στοιχεία τών επαρχιών τής 'Ασίας και τής Ευρώπης. Είς 
τους κόλπους της προσφεύγουν έκ Δυσμών τυχοδιώκται, 
"Ισαυροι, Φρΰγες, 'Αρμένιοι, Καυκάσιοι, "Αραβες. Ένμι
κρώ τοϋ χρόνου διαστήματι μεταβάλλει αυτούς είς "Ελ
ληνας (ουχί βεβαίως άπό τίνος σχεδίου, διότι τοιαύτην 
ίδέαν τοϋ 'Ελληνισμού δέν ήδύνατο να συλλαβή τό Όρ
θόδοξον «Οίκουμενικόν Βυζάντιον και ή 'Εκκλησία του»). 
Λησμονούν τα βάρβαρα ιδιώματα των και αποδέχονται 
τήν άβράν γλώσσαν τοϋ Βυζαντίου· αί όδινικαί (αί περί 
τόν Σκανδιναυϊκόν δηλαδή θεόν Odin στρεφόμενοι), αί 
ελληνικοί και μουσουλμανικοί προλήψεις υποχωρούν 
πρό τής ένθερμου και λεπτής 'Ορθοδοξίας. Τό Βυζάντιον 
δέχεται αυτούς άξεστους και βαρβάρους και τους αποδί
δει είς τους δρόμους τής άχανοΰς Αυτοκρατορίας εγγραμ
μάτους, σοφούς θεολόγους, ικανούς διοικητάς και εύ
στροφους λειτουργούς» (Δ. Ζακυθηνοϋ, ένθ' άν., σ. 27). 
Τοιουτοτρόπως ή χριστιανική αυτοκρατορία, τό οίκουμε
νικόν κράτος τής Ρώμης, εδράζεται έπί μιας ευρείας βά
σεως, Ή συνεργασία τοϋ οικουμενικού κράτους και τής 
οικουμενικής χριστιανικής 'Εκκλησίας αποτελεί τήν βά
σιν τής' ειρήνης, προς έπίτευξιν τής ανθρωπινής ευδαιμο
νίας. Ή χριστιανική ρωμαϊκή ιδέα, ώς ευλόγως θά άπε
κάλει τις αυτήν, δέν έβράδυνε νά κατάκτηση ευρύτατα 
λαϊκά στρώματα. Τόσον δέ βαθέως ή έννοια αύτη έπεκρά
τησεν είς τάς ψυχάς τών ανθρώπων, ώστε αί έσχατολο
γικαί παρατηρήσεις συνεδύαζον τό τέλος τοϋ κόσμου μέ 
τό τέλος τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ώς ■ δέ παρετή
ρησεν ό La visse, τό ρωμαϊκόν κράτος ένεφανίζετο ώς κα

τάστασις τοϋ κόσμου απαραίτητος, ανωτέρα τών ιστορι
κών γεγονότων (Fr. Dölger, Rom in der Gedankenwelt 
der Byzantiner, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 56 
[1937J, 7 κ.έξ., παρά Δ. Ζακυθηνώ, Βυζάντιον, 1951, σ. 
30). Ή έκχριστιανισθείσα ρωμαϊκή Ιδέα έκδηλοϋται είς 
τό Βυζάντιον ύπό τάς μορφάς τής οικουμενικότητας και 
τής βυζαντινής ειρήνης (Pax byzantina). Μέχρι τέλους ό 
κόσμος τής ελληνικής αυτοκρατορίας έθεώρει εαυτόν ώς 
τήν Οίκουμένην, τήν μόνην καθολική ν επίγειο ν βασιλείαν, 
περί τήν οποίαν έκινούντο τα βαρβαρικά συγκροτήματα, 
τά έθνη (αυτόθι, σ. 31). Kai αυτοί οί ξένοι, οί προς στι
γμήν άποξενωθέντες λαοί, επιδιώκουν νά ενταχθούν «τή 
φιλανθρώπω ζεύγλη τής ρωμαϊκής εξουσίας» (παρά Θεο
φάνη, έκδ. Βόννης, σ. 291), ώς οί Κροάται και οί Σέρβοι 
τής Δαλματίας έπί Βασιλείου τοϋ Α'. Ό Ιστορικός τοϋ 
ΙΑ' αιώνος Μιχαήλ Άτταλειάτης ομιλεί περί ισοπολι
τείας, τής βυζαντινής κοινοπολιτείας. 

Άλλ' έν τή αυτοκρατορία τοϋ Βυζαντίου τοϋ Θ αΙώ
νος ή 'Ελληνική 'Εκκλησία ή το φορεύς τοϋ πολιτισμού 
και έκτος τοϋ κράτους είς τά βαρβαρικά, ό πραγματικός 
φορεύς τής ηθικής ήμερώσεως και τής πνευματικής ανα
πτύξεως. Ό εκκλησιαστικός οργανισμός, μέ τήν ίεραρχη
μένην του δύναμιν, ενίσχυε τήν επιβολή ν του έκ τοϋ με
τά τής αυτοκρατορίας συνδέσμου, διό και άπετέλει δια 
τους βαρβάρους πολιτιστικόν μέγεθος, μέ λάμψιν και ακτι
νοβολία ν και κοινωνικήν και πολιτιστικήν έπιβολήν, 
σπουδαίως έπιδρώσαν έπί τους πέριξ βαρβάρους. Ή 'Εκ
κλησία δέν είναι μόνον Ισχυρά δύναμις ένότητος (έν τή 
'Ορθοδοξία^ μέ βάθος πνευματικόν και ηθικόν, συνέχον 
τους λαούς και κράτη, άλλα και κοινωνική δύναμις, μέ 
λάμψιν μεγαλειώδη περιβεβλημένη, ώστε νά άσκή άκατα
νίκητον γοητείαν έπί τών βαρβάρων. Ή κατά μάζας είσ
οδος είς τόν Χριστιανισμόν, είς βάρος πάντοτε τής ποιό
τητος, συντελείται ύπό τήν ροπή ν τής αποστολής τής 
οικουμενικής Εκκλησίας (Γ. Κονιδάρη, 'Ελληνική Εκ
κλησία, σ. 10  12 και κατά απόψεις Karl Holl). Ή ιδέα 
τής καθολικής ορθοδοξίας μέ τόν σαφή οίκουμενικόν χα
ρακτήρα, έν άρχαίω πνεύματι, είναι ζωηρά κατά τόν Θ 
και τόν Γ αιώνας. 'Ασφαλώς προσιδιάζει είς τήν Έκ
κλησίαν ταύτην ό όρος οικουμενικός, ακριβώς ένεκα τοϋ 
οικουμενικού έργου, τό όποιον έπετέλεσε κατά τόν Θ και 
τόν Γ αιώνα. Ή οίκουμενικότης έν άρχαίω πνεύματι, διά
φορος ριζικώς άπό τήν έν τή Δύσει (ένθα ή 'Εκκλησία 
διεμορφώθη είς έκκλησιαστικόν πολιτικόν όργανισμόν απο
τελούντα συνέχειαν τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τής 
τάσεως αυτής προς κυριαρχίαν έπί 'Εκκλησιών και πολι
τειών δι' ενός αρχηγού και μιας γλώσσης), έξεδηλώθη 
ακριβώς, κατά τους ώς άνω αιώνας, διότι τό έργον τοΰ 
έκχριστιανισμοΰ τών Σλάβων δέν άνελήφθη έκ μόνων πο
λιτικών σκοπών, ώς μαρτυρεί τό γενικώτερον πνεύμα τών 
εγκυκλίων τοϋ Φωτίου. Είναι δέ γεγονός, ότι οί ανάλα
βα ντες τό δυσχερέστατον και έκθέτον είς κίνδυνον έργον 
τής 'Ιεραποστολής ήσθάνοντο τούτο ώς έκπλήρωσιν τής 
επιταγής τοϋ Κυρίου περί ευαγγελισμού τών εθνών. Οί 
πολίται άλλως τε τής αυτοκρατορίας ήσθάνοντο βεβαίως 
εαυτούς ώς Ρωμαίους πολίτας και μέλη τής Καθολικής 
"Ορθοδόξου 'Εκκλησίας (τοΰ Ελληνισμού), τής έχούσης 
τήν ορθή ν πίστιν και προορισμόν νά περιλάβη όλους τους 
λαούς τής Οικουμένης. 

Ούτω συνήπτετο παρ' αύτοίς ή ιδέα τής οικουμενικής 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (τοΰ 'Ελληνικού έθνους, ούτινος 
άνεγεννάτο ή εθνική συνείδησις άπό τών χρόνων τούτων έν 
τώ άγώνι προς τους άπό Βορρά και Δύσεως εχθρούς) προς 
τήν οίκουμενικήν όρθοδοξίαν, ής φορεύς και οδηγός ή το 
ή 'Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Οί ανήκοντες είς τήν 
αύτοκρατορίαν, λέγει ό Holl, είναι λαός τοΰ Θεοΰ, ό εκ
λεκτός λαός, ή δέ μορφή τοΰ ρωμαϊκού κράτους έν τμήμα 
τής θείας παγκοσμίου τάξεως. Τό οίκουμενικόν κράτος 
τών Ρωμαίων, έκτεινόμενον υπέρ όλους τους βαρβάρους, 
έχον επικεφαλής τόν αυτοκράτορα και τόν πατριάρχην, 
δημιουργεί τόν κόσμον τής αυτοκρατορικής τάξεως είς 
τό χάος τής ανθρωπινής κοινωνίας. Ό αυτοκράτωρ ήτο 
επίγειος βασιλεύς έν τή διοικήσει τοΰ κόσμου και άπει
κόνισμα τοϋ επουρανίου, διώκει δέ ώς εκλεκτός τοϋ Θεού. 
Ή θρησκευτική Του σημασία δέν ήρχετο είς αντίθεσιν 
προς τήν κοσμική ν του δύναμιν παρά μόνον, όταν εύρί
σκετο είς αντίθεσιν προς τήν Έκκλησίαν και τήν Όρθο
δοξίαν. Ή σωφροσύνη τών αυτοκρατόρων και τών πατρι
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αρχών ή ευστροφία Και ή σαφής διάκρισις των εξουσιών, 
ή οποία ήτο καθαρά έν τή συνειδήσει της 'Εκκλησίας 
(πρβλ. Σχέσις Έκκλ. και Πολιτείας, ανωτέρω) άπέτρεπον 
τελικώς την έπέμβασιν εις τήν σφαΐραν της 'Ορθοδοξίας. 
Τό πεδίον, εις το όποιον κατ' εξοχήν έξεδηλοΰτο ή συμ
φωνία 'Εκκλησίας και πολιτείας, ήτο τό τής 'Ιεραποστο
λής. Ό βασιλεύς, ώς προστάτης τής ορθοδόξου πίστεως, 
ής κύριος φορεύς ήτο ό πατριάρχης, ένδιεφέρετο δια τήν 
μεταξύ τών βαρβάρων διάδοσιν τού Χριστιανισμού και 
έπικράτησιν τής 'Ορθοδοξίας. Τά μέσα τά παρεϊχεν ό ορ
θόδοξος αυτοκράτωρ και ό πολιτισμός, ό όποιος άπετέλει 
τό κοινόν αγαθόν 'Εκκλησίας και πολιτείας. Και ή άνα
γέννησις τής κλασσικής παιδείας εΰρίσκετο εις χείρας 
τής 'Εκκλησίας κατά τήν ύπ' όψιν έποχήν. Ό Holl, εις 
τήν λαμπράν πραγματείαν του περί τών μεθόδων τής απο
στολής έν τή αρχαία και μεσαιωνική 'Εκκλησία (Mis
sionsmethode der alten und der mittelalterlichen Kirche, 
èv Gesam. Aufsätze, II, 117) παρατηρεί : 1) ότι ή Εκκλη
σία είχε μεγαλεΐον, τό όποιον έστηρίζετο εις εαυτό, αλλ' 
ότι ό Μοναχισμός έν τή Δύσει ήτο πολυτιμότερος συν
εργάτης έν τώ έργω τούτω παρά έν 'Ανατολή, 2) ή 'Εκ
κλησία ήτο φορεύς τού πολιτισμού, 3) υπήρχε στενός 
σύνδεσμος 'Ιεραποστολής προς τήν πολιτείαν και τους 
πολιτικούς σκοπούς της, διότι τό κράτος υπεστήριξε τό 
έργον τής 'Εκκλησίας προς διάδοσιν του Χριστιανισμού, 
ύπό τήν μορφήν τής Οικουμενικής 'Ορθοδοξίας, τούτου 
σημαίνοντος ταυτόχρονον μετάδοσιν τού βυζαντινού πολι
τισμού και έξημέρωσιν πολύτιμον δια τάς ειρηνικός σχέ
σεις τού Βυζαντίου προς τους περιοίκους. 'Αλλ' ό αυτός 
Holl εις άλλην πραγματείαν του περί τής εκκλησιαστικής 
σημασίας τής Κωνσταντινουπόλεως (Die kirchliche Be
deutung Konstantinopels, έν Gesam. Aufsätze, II, Der 
Osten, σ. 410411 και 413) παρατηρεί, ότι ή εξαίρετος 
θέσις της ώφείλετο κατ' αρχάς εις τό ότι ήτο αύτη πρω
τεύουσα τού Κράτους, αλλά προσθέτει, ότι οι Κανόνες δί
δουν βεβαίως θέσιν και έξουσίαν, άλλα δέν αντικαθιστούν 
τήν ύπόληψιν, ή οποία πηγάζει από τήν πνευματικήν 
ΐσχύν και δύναμιν, ήν άπέκτησεν από τού Ε'  Ζ αιώνος 
ή έξ αρχής χριστιανική αυτή πόλις, ώς κέντρον τής 
Ανατολής, τού 'Ελληνισμού και τής Οικουμένης. 

Ή Κωνσταντινούπολις προικισμένη έκ τής φύσεως και 
τής τέχνης ώς πρωτεύουσα τής Αυτοκρατορίας, ώς και μέγα 
έμπορείον τής Οικουμένης (πρβλ. "Εσσελιγγ, Βυζάντιον και 
Βυζαντινός πολιτισμός), καταστάσα μοναδικόν έπιστη
μονικόν κέντρον, μετά τους χρόνους τών Αράβων (δια
δεχθέν τήν Άλεξάδρειαν) και ώς πόλις τής 'Αγίας Σο
φίας, ήσκει γοητείαν έπί τών λαών, ή δέ μεγαλοπρέπεια 
και εξωτερική λάμψις έν τή λειτουργική ζωή τής 'Εκκλη
σίας, χάρις εις τήν άνάπτυξιν τής 'Εκκλησιαστικής Τέ
χνης άπετέλει ένα σπουδαΐον παράγοντα, δι' ου οί λαοί 
είλκύοντο προς αυτήν. Εις τους ξένους, λέγει ό αυτός, 
ένεφανίζετο ή Κωνσταντινούπολις ώς μία θήκη λειψάνων, 
ώς μία εορταστική αίθουσα, έν τή οποία ή όλη ιερά 
'Ιστορία έξετείνετο εις αξιοσέβαστα μνημεία (σ. 412), 
αντικαθιστά δέ δι' αυτής τήν άπολεσθεϊσαν Άγίαν Γήν. 
Ή θρησκευτική πίστις άπετέλει δύναμιν έν αυτή και 
αυτή έσωζε τήν πόλιν άπό τών βαρβάρων. 

Ή 'Ελληνική λοιπόν τήν μορφήν και τάς δυνάμεις, 
Καθολική, όμως Ορθόδοξος 'Εκκλησία τού Βυζαντίου 
ήτο φορεύς τής ιδέας τής φιλελεύθερος και βαθέως πνευ
ματικής οικουμενικότητας και δια τούτο ήσκει μεγίστην 
έπιρροήν, κατά τήν Βυζαντινήν και κατά τήν Μεταβυζαν
τινήν περίοδον, οτε και πάλιν ήσκησεν έργον οικουμενι
κόν. Αύτη κατέστη και πάλιν πηγή εμπνεύσεως και ηθι
κής δυνάμεως και ενίοτε υπερηφάνειας δια τους "Έλληνας 
και μαγνήτης δια τους γειτνιάζοντας λαούς. Ό Holl, ανα
γνωρίζουν τούτο, λέγει (ένθ' άν. II, σ. 415), δτι αϊ δο
γματικοί έριδες και αντιθέσεις τών κατευθύνσεων έν τή 
θεολογία εξυπηρετούν τήν αϋξησιν τού αισθήματος τής 
αύτοπεποιθήσεως τού Βυζαντινού, όστις ήτο υπερήφανος, 
ότι άνήκεν εις Έκκλησίαν, ήτις ήτο έτοιμη εις όλα και 
όμως ταυτοχρόνως πλήρης ζωής και είχε συνείδησιν, ότι 
Ορθοδοξία έσήμαινεν ύψηλήν τέχνην και ήδύνατο να χαί

ρη, ότι τά βαθέα μυστήρια τής Θεότητος άπεκαλύπτοντο 
εις τους απλοϊκούς ανθρώπους. 

Τήν άλήθειαν περί τής ηθικής επιβολής, ήν ήσκει ή 
'Ελληνική Εκκλησία, δέν αποδεικνύουν μόνον τά γεγο
νότα, ων τό μέγιστον είναι ή διάδοσις τού Χριστιανισμού 

μεταξύ τών Σλάβων, ώς και ή ύπεράσπισις έναντι τής Ρω
μαϊκής 'Εκκλησίας αυτού τε και τής ουσίας τής αρχαίας 
Καθολικής 'Εκκλησίας, άλλα και ή προστασία πάντων 
τών χριστιανών, ανεξαρτήτως έθνότητος και κατά τους με
τά τήν "Αλωσιν χρόνους. Αυτός είναι ό λόγος τής ηθικής 
επιβολής της, αλλ' ή λατρεία της ήτο αιτία και τής γοη
τείας της (πρβλ. G. Konidaris, Staat und staatliches Le
ben im Kult des orthod. Christentums). 'Αναγνωρίζεται 
δέ πρό πολλού, ότι ή έκτασις τής σφαίρας τής επιρροής 
της (Holl, αυτόθι, σ. 416) δέν ώφείλετο εις προπαγάνδαν, 
κατά τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεως, επειδή τοιαύτην 
δέν ένήργει ή 'Ελληνική 'Εκκλησία, διότι ήτο πολύ υπε
ρήφανος και ευγενής, ώς προς τούτο, και άφηνε τήν πο
λιτείαν να προχωρή ή ανέμενε μέχρις ότου νά προσέλθουν 
εις αυτήν. 'Αλλ' ακριβώς αυτή ή περίφημος υπερηφάνεια 
άπεδεικνύετο έναντι τών βαρβάρων ώς ή ορθή τακτική. 
Διεφύλαττεν έαυτήν άπό τήν τύχην νά άφομοιωθή άπό τους 
είς αυτήν συρρέοντας βαρβάρους, και έξύψου τήν έλκυστι
κήν της δύναμιν είς τους ωμούς λαούς. Βούλγαροι, Σέρ
βοι και Ρώσοι κατά σειράν ύπετάγησαν (ό σ. εννοεί πνευ
ματικώς) εις τήν ύπνωτίζουσαν έπίδρασιν τού Βυζαντίου, 
τό νά φθάσουν δέ είς τό ϋψος τού Βυζαντίου και είς τά 
εκκλησιαστικά και πολιτικά πράγματα, τούτο ήτο ή υψί
στη φιλοσοφία των. Ευθύς δέ ώς ύψοΰτο ή δύναμίς των, 
σκοπός των ήτο νά αποκτήσουν ένα τσάρον και ένα πα
τριάρχην. Είς τήν μαλακήν ύλη ν, τήν οποίαν παρείχαν οί 
σλαβικοί λαοί, ήδυνήθη ή Βυζαντινή Εκκλησία, νά έγχα
ράξη βαθέως τά χαρακτηριστικά της (ουχί κατά πάντα 
και είς πάντα τά έθνη). "Οχι μόνον όλοι οί θεσμοί, επί
σης έκεϊνο'ς ό σύνδεσμος "Εθνους, Πολιτείας και 'Εκκλη
σίας, ή συγχώνευσις πατριωτισμού και θρησκείας, άλλ' 
αυτός ό όλος τρόπος της νά άφομοιοΰται, μετεβιβάσθη 
είς τους λαούς εκείνους. Αλλά πόσον βαθέως ήτο τοιαύ
τη, πώς μετέδωκε τόν τρόπον αφομοιώσεως είς αυτούς ή 
Κωνσταντινούπολις, τό βλέπει τις ακόμη σήμερον εις τήν 
προσπάθειαν, ή όποια καταβάλλεται παρ' έκείνοις τοις 
λαοίς, νά τό οικειοποιηθούν πνευματικώς. 

Ο αυτός Holl (ένθ' άν. III, σ. 125) λέγει, ότι αξίζει 
νά μνημονεύεται τό έργον τούτο τής 'Ελληνικής 'Εκκλη
σίας, διότι τό κερδηθέν ύπ' αυτής έδαφος περιλαμβάνει 
τήν άπό τής Μαύρης μέχρι τής Βαλτικής θαλάσσης πε
ριφέρειαν, και διότι έφερεν είς τους λαούς, τους οποίους 
έξεχριστιάνισε, κάτι, δια τό όποιον θα προεκάλει τόν 
φθόνον τής Δύσεως, ότι κατέστησεν έαυτήν άγαπητήν με
ταξύ τών λαών της. Οί πιστοί της παραμένουν εις αυτήν 
μέ τρυφερότητα, μέ συγκίνησιν. Ο νεώτερος, ό σύγχρο
νος μορφωμένος δυνατόν νά έχη άναπτυχθή υπέρ αυτήν 
και δυνατόν νά βλέπη ώς δεισιδαιμονίας τάς λειτουργι
κός της συνήθειας και όμως μένει οπίσω αυτής. 

Και είς τήν λαμπράν αυτήν άναγνώρισιν τού έργου τής 
Βυζαντινής 'Ελληνικής 'Εκκλησίας, ή όποια είναι εξόχως 
ενδιαφέρουσα, διότι χαρακτηρίζει αυτήν ουχί «ώς επιθυ
μούσαν τήν κυριαρχίαν» (ό αυτός Holl λέγει περί τής 
Εκκλησίας μας, ότι «αύτη θέλει όλιγώτερον νά κυβερνά 

και περισσότερον νά παρέχη, ώς χαροποιός βοηθός είς 
όλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής, τά ιαματικά τής ψυχής 
πνευματικά δώρα»), δέν είναι ανάγκη νά προσθέσωμεν τί
ποτε ημείς οί Έλληνες, διότι λέγει όλα και δίδει τήν 
δια τής Ελληνικής 'Εκκλησίας έπιτευχθεΐσαν πνευματι
κήν ενότητα τής χερσονήσου τού Αίμου και πρό πάντων 
τού Ελληνικού Έθνους (βλ. Γ. Κονιδάρη, Αϊ πρόσφοροι 
τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τό'Ελληνικόν Έθνος, έκδ. 
β', 1962).'Ημπορεί νά έχη μόνον δίκαιον ό ίδιος συγγραφεύς 
ό διϊσχυριζόμενος, ότι «και όμως, όσον μεγάλη και αν ήτο ή 
σημασία τής Κωνσταντινουπόλεως, ό,τι προήρχετο έξ αυ
τής δέν ήτο πάντοτε προϊόν δροσερός δυνάμεως» (εννοεί 
τήν ϋπαρξιν νέων γονίμων σκέψεων δημιουργικών). 'Αλλά 
δέν έχει έξ άλλου δίκαιον ισχυριζόμενος, ότι «τό έργον 
της δέν ήτο προορισμένο ν δια τήν αιωνιότητα. Ή λάμψις 
του υπέβαλε τήν προτέραν στιλπνότητα, όταν ή Δύσις 
έξήλθεν άπό τήν παιδικήν ήλικίαν».Δέν έχει δέ δίκαιον, διό
τι ή επελθούσα δια τών Τούρκων καταστροφή θα ήτο διά 
τε τόν Έλληνισμόν και τήν Έκκλησίαν πλήρης, έάν ή 
Εκκλησία δέν είχε δημιουργήσει έργον ίσχυρόν, δυνάμε
νον νά έπιζήση, έν παρακμή έπί 400 έτη. Ό ίδιος μάλι
στα λέγει άλλαχοΰ (σ. 409), ότι «ό 'Ορθόδοξος Χριστια
νισμός άντέστη είς τό κτύπημα» ακριβώς, διότι είχε κα
ταστή, προσθέτομεν, ικανός προς τούτο και είχε κερδήσει 
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τάς καρδίας των ανθρώπων και έξω τών ορίων του Βυζαν
τίου. Ό σπινθήρ δέν έσβέσθη, ώς ή δύναμις ή κεκρυμμέ
νη εις τήν ψυχήν τών μελών τής Ελληνικής Εκκλησίας 
παρέμεινε και δεν άπωλέσθη, αν και προσωρινώς δέν έν
εφανίζετο ενίοτε ενεργός. 

Ή 'Ελληνική, λοιπόν, Εκκλησία, διότι ήτο φορεύς τοι
ούτου πνεύματος και τοιούτων ιδεών και τοϋ πολιτισμού, 
δια τούτο ήδυνήθη να επιτέλεση τήν ίστορικήν της άπο
στολήν έν τώ Αΐμω. Έν τώ έργω δέ τφ έκπολιτιστικφ έν 
τή Χερσονήσω διηυκολύνθη μεγάλως έκ τής έν ευρεία 
έκτάσει διαδόσεως τοϋ Ελληνισμού έν τοις χώραις ταύ
ταις. 'Εξετάζοντες δέ τήν ολην Ιστορία ν τής 'Ελληνικής 
Εκκλησίας έν τώ Αΐμω, παρατηροΟμεν τούτο μέν, οτι αύ
τη διεδέχθη ενταύθα τόν άρχαΐον Έλληνισμόν έν τή επι
τελέσει τοϋ εκπολιτιστικού αυτού έργου, τούτο δέ, ότι 
μετά τήν είσοδον τών Σλάβων και τών Βουλγάρων ανέλα
βε τούτο μετά μείζονος εντάσεως και ένότητος πνεύματος. 

Δέν είναι δυνατόν εις τήν γενικήν ταύτην έπισκόπη
σιν, εις τήν οποίαν τό κύριον ενδιαφέρον ημών στρέ
φεται περί τόν κόσμον τών ιδεών και αρχών, έφ' ων εδρά
ζεται τό οίκουμενικόν πνεΰμα τοϋ Βυζαντίου, να είσέλθω
μεν εις τήν ίστορίαν τής ιεραποστολικής δράσεως τοϋ 
Βυζαντίου, κατά τήν έποχήν, κατά τήν οποίαν ακμάζει ή 
'Ιεραποστολή μεταξύ τών Σλάβων (Χαζάρων 861, Μοραβών 
863866, Βουλγάρων 864, Ρώσων 989, Ούγγρων, Σέρβων 
κ.λπ.), διότι τοΰτο γίνεται έν μέρει εις τον προηγούμε
νον σπόνδυλον και θά έξετασθή και εις άλλα λήμματα. 
Ενταύθα δμως δέον νά έξαρθή τό πνεύμα, ύπό τό όποιον 
έδρασαν οι μεγάλοι έκ Θεσσαλονίκης ιεραπόστολοι Κύ
ριλλος και Μεθόδιος (όπερ εξυμνεί Ô Χέρτσβεργ, 'Ιστο
ρία τής 'Ελλάδος άπό τής λήξεως τοϋ αρχαίου βίου, έκδ. 
Καρολίδου και G. Ostrogorsky, βλ. έν βιβλιογρ.), κυρίως έν 
Μοράβια. 

Μετά τής μεγάλης Μοραβίας τό Βυζάντιον είχε 
σχέσεις έμπορικάς, αλλά και ή έπίδρασις τοϋ πολιτι
σμού του τοϋ θ και Γ αι. δέν ήτο μικρά, καθώς απεκά
λυψαν αί άνασκαφαί τοϋ 1927 ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ αρ
χαιολογικού 'Ινστιτούτου τής Πράγας. Ή Μοράβια ό
μως περιελαμβάνετο εις τήν σφαίραν επιρροής τής φραγκι
κής αυτοκρατορίας. Κατά θεμελιώδη, έν τούτοις, θρη
σκευτικήν και πολιτικήν αρχήν τής αυτοκρατορίας ταύ
της πάντες οί λαοί, οι περιλαμβανόμενοι έν αυτή, ώφει
λον νά αποτελούν εν σώμα έν Χριστώ, νά διέπωνται ύφ' 
ενός θείου νόμου και ύφ' ε να νά τελούν ύπέρτα
τον άρχηγόν, τόν αυτοκράτορα (L. Halphen, Les Bar
bares, Paris 1936, σ. 270). Ή διάδοσις τοϋ Χριστιανι
σμού είς τήν Κ. Εύρώπην είχεν ούτω και χαρακτήρα πο
λιτικόν (Πολάκη, σ. 501). Ό Ρατισλάβος, ό βασιλεύς τής 
Μοραβίας, είχεν ήδη άσπασθή τόν Χριστιανισμόν και εί
χεν επιτρέψει είς Ιταλούς, "Ελληνας και Γερμανούς ιε
ραποστόλους τήν είσοδον είς τό κράτος του (Βίος τοϋ 
Μεδοδίου, παρά Dvornik, Les légendes, σ. 383). Ό τρό
πος τής διδασκαλίας των ήτο διάφορος και ή ασυμφωνία 
έπί τίνων σημείων τής διδασκαλίας ταύτης ήτο εμφανής. 
Ό Ρατισλάβος παρετήρησε τήν άσυμφωνίαν ταύτην. Ή 
Λατινική 'Εκκλησία είχεν από πολλού αρχίσει διαγρά
φουσα ιδίαν πορείαν, διαμορφοϋσα ιδίας παραδόσεις, ίδια 
ήθη, ιδίαν διδασκαλίαν και ιδίαν οικουμενικότητα : τήν 
ρωμαικήν, διάφορο ν|τής Καθολικής 'Ορθοδόξου τής 'Ανα
τολής. Ή έν τή γνωστή Οικουμένη ένατης τής 'Εκκλη
σίας είχε διασπασθή ήδη, ή μάλλον οί έν τή Δύσει με
τετώπισαν τό κέντρον τής βαρύτητος τής ένότητος και 
ήγωνίζοντο νά πραγματώσουν ταύτην έν μόνω τφ προσ
ώπω τοϋ επισκόπου Ρώμης, απολύτου καΐ μόνου ρυθμιστοΰ 
τής πίστεως και τής παραδόσεως (Φωτίου, 'Εγκύκλιος ε
πιστολή, εκδοσις Ί . Βαλέττα, σ. 168 κ. έξ.). 'Εντεύ
θεν ό ανταγωνισμός τών ιεραποστόλων εκείνων, ό οποίος 
έρριπτε τήν σύγχυσιν είς τό πνεΰμα τών κατηχουμένων Σλά
βων, αδυνατούντων νά διακρίνουν τήν όρθήν πίστιν. Προς 
τούτοις, ύπήρχεν ό εθνικός και φυλετικός ανταγωνισμός 
Φράγκων και Σλάβων και ήσαν βαθεΐαι αί πολιτικοί αν
τιθέσεις μεταξύ τούτων. Διότι οί μέν Φράγκοι ήγωνίζοντο 
νά υπαγάγουν είς τήν σφαίραν τήςέπιρροής των τό σλαβικόν 
στοιχείον,οί δέ ήγωνίζοντο προς άπόκρουσιν πάσης φραγκι
κής έ.ιβολής. Τάς αντιθέσεις ταύτας επέτειναν αί Ιταλι
κοί και γερμανικοί 'Ιεραπόστολοι, αϊτινες είργάζοντο δια 
τήν ένοποίησιν κατά τάς αρχάς τής Λατινικής 'Εκκλη
σίας και τής φραγκικής μονοκρατορίας. Ό Ρατισλάβος 

άντετάχθη και έπεζήτησεν, όπως ό Μοραβικός λαός δι
δαχθή τήν «αληθή χριστιανικήν πίστιν» και μάλιστα έν 
τή γλώσση του (Vie de Constantin, παρά Dvornik, ένθ' 
αν., σ. 372). Ώς ορθώς παρατηρεί ό Πολάκης, τό διάβη
μα τοΰτο είναι έκ τών σπουδαιότατων γεγονότων έν τή 
ιστορία τών σλαβικών λαών (σ. 501). Είτε άποδώση τις 
τούτο είς τα πολιτικά ελατήρια, είτε είς ειλικρινή πόθον 
δια τήν πνευματικήν λύτρωσιν τής χώρας του, ό άρχων 
τής Μοραβίας, απευθυνόμενος προς τόν αυτοκράτορα τής 
Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ τόν Γ', εστρεφεν οριστικώς 
προς εαυτόν τόν σλαβικόν λαόν δια τής χρησιμοποιήσεως 
τοϋ οικουμενικού πνεύματος και τής ηθικής δυνάμεως τής 
'Ελληνικής 'Εκκλησίας και τοϋ βυζαντινού πολιτισμού. 
«Άπό ύμας απορρέει προς πάσας τάς χώρας ό καλός νό
μος», έγραφεν ό Ρατισλάβος προς τόν Μιχαήλ, δικαιολο
γών τό διάβημα του (παρά Πολάκη, σ. 502). 

'Εκ Ρώμης δέν ήδύνατο ό άρχων τής Μοραβίας νά 
αναμένη γλωσσικάς παραχωρήσεις έν τή λατρεία, διότι 
ουδέποτε και έν ούδεμιφ περιπτώσει έπέτρεψεν ή Λατινι
κή 'Εκκλησία τήν χρήσιν εθνικών γλωσσών έν τή λατρεία 
(ή ειρηνική αύτη έπανάστασις συντελείται ιδία μετά τήν 
Β Βατικανήν Σύνοδον). Τουναντίον, και τήν άρχικήν 
γλώσσα ν τής λατρείας, τήν έλληνικήν, επικρατούσαν παντα
χού τοΰ Χριστιανικού κόσμου κατά τους πρώτους αιώνας, 
αντικατέστησε δια τής λατινικής και μεταξύ αλλόγλωσ
σων έτι λαών. 'Ενταύθα ό ρωμαιοκαθολικός, διαπρεπής 
ιστορικός και βυζαντινολόγος F. Dvornik (Les Slaves, 
Byzance et Rome au IXe siècle, σ. 150) προφανώς προσ
παθεί νά, περίσωση τα προσχήματα, γράφων οτι 6 Ρατι
σλάβος ήδιαφόρει άν έν Ρώμη ή έν Βυζαντίω θά εύρισκε 
τους καταλλήλους ιερείς δια τήν κατήχησιν τών Μορα
βών, άφοΰ ό ίδιος ομολογεί, οτι ό πολιτισμός ό προσφε
ρόμενος ύπό τοΰ Βυζαντίου ήτο «λίαν υπέρτερος τοΰ πο
λιτισμού, τόν όποιον προσέφεραν οί Γερμανοί και ή Ρώμη» 
(Les légendes, σ. 335). Τήν άντίστασιν τής Ρώμης είς 
τό ζήτημα τής γλώσσης εξέφρασε ρητώς ό Κωνσταντίνος, 
δια τών λόγων, τους όποιους θέτει είς τό στόμα αύτοΰ 6 
βιογράφος: «Τίς δύναται νά γράφη όμιλίαν έπί τοϋ ύδα
τος και νά τόν μεταχειρίζωνται ώς αίρετικόν;» (Vie de 
Constantin, κεφ. XIV, αυτόθι, σ. 372). Ο Κωνσταντίνος 
έγνώριζεν, ότι μόνοι οί προφορικοί λόγοι δέν ήρκουν, 
είναι «έπεα πτερόεντα». Μετά τοΰ προφορικού λόγου εί
ναι απαραίτητος και ό γραπτός, διά την έμπέδωσιν τής 
διδασκαλίας και τήν επανάληψιν τής μελέτης αυτής, ύπό 
τών ποθούντων τήν οίκοδομήν των. 'Αλλ' ή άπόδοσις τών 
ιερών κειμένων είς τήν σλαβικήν εθεωρείτο αιρετική ύπό 
τών λατινικών 'Εκκλησιών και τών «τριγλώσσων», τών 
άποκληθέντων και «οπαδών τοΰ Πιλάτου», ώς άνεχομένων 
τρείς μόνον Ιεράς γλωσσάς, τήν έβραϊκήν, τήν έλληνικήν 
και τήν λατινικήν. Ό Κωνσταντίνος έγνώριζε τάς άτεγ
κτους τάσεις τών λατινικών 'Εκκλησιών και προέβλεπε 
τήν σφοδράν σύγκρουσιν προς αύτάς. Και ό Ρατισλάβος 
έγνώριζε ταύτα, ώστε ήδύνατο νά διακρίνη άνά μέσον 
Ρώμης και Βυζαντίου. Ή πορεία τής 'Ελληνικής 'Εκκλη
σίας ήτο αντίθετος είς τό σπουδαίον τοΰτο κεφάλαιον 
τής διαδόσεως τοΰ Χριστιανισμοΰ και τής δι' αύτοΰ έξ
ημερώσεως τών βαρβάρων. Ουδόλως άπίθανον, οτι οί Έ λ 
ληνες απόστολοι, οί πρό τής έλεύσεως τών δύο αδελφών 
κηρύξαντες έν Μοράβια, έγνώριζον τήν σλαβικήν, καθώς 
καί τα γράμματα τής γλώσσης ταύτης. Διότι ή έρευνα 
περί τού καταρτισμού τών γραμμάτων τούτων ήτο άπό 
πολλού τό μέλημα Ιδία τής περί τόν Φώτιον εκλεκτής 
ομάδος τών επιστημόνων καί φιλοσόφων, έν οίς καί ό 
Κωνσταντίνος, ώς γνώστης τής σλαβικής. Ότε ό Κων
σταντίνος ανελάμβανε τήν άποστολήν είς Μοραβίαν, ήρώ
τησεν έάν υπήρχαν σλαβικά γράμματα. Ό αυτοκράτωρ 
Μιχαήλ άπήντησεν : «ό πάππος μου καί ό πατήρ μου καί 
πολλοί άλλοι ακόμη δέν τα εύρον, καίτοι τα είχον ανα
ζητήσει» (Vie de Constantin, XIV, αυτόθι, σ. 372). 

Ό Κωνσταντίνος ήτο είς θέσιν νά γνωρίζη τό ζήτημα 
τοΰ σλαβικού αλφαβήτου. 'Αλλ' ό βιογράφος μετά περισ
σής αφέλειας διεσκεύασε τήν διήγησίν του κατά τόν σκο
πόν του. Ό δέ σκοπός του ήτο νά εμφάνιση τήν εΰρεσιν 
τών γραμμάτων εκείνων ώς θεόσδοτον (αυτόθι). «Ευθύς 
ενεφανίσθη είς αυτόν (τόν Κωνσταντίνον) ό Θεός, όστις 
έπακοϋει τάς προσευχάς τών δούλων του. Καί τότε συν
έβηκε γράμματα καί ήρχισε νά γράφη τόν λόγον τοΰ 
Ευαγγελίου...» καί ίσως διά νά αναίρεση έκ τών προτέ
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ρων πασαν κατηγορίαν έπΐ «αίρέσει». "Οθεν και ό πάπας 
'Αδριανός Β , κατά τον βιογράφον, Ελαβε τά σλαβικά 
βιβλία και καθιερώσας, κατέθηκεν αυτά είς τον ναόν τής 
Παναγίας «τής φάτνης» (αυτόθι, σ. 378). Κατά την βιο
γραφίαν τοδ Μεθοδίου 'Vie de Methode, κεφ. VI, αυτόθι, 
σ. 386) ουχί ό 'Αδριανός, αλλ' ό Νικόλαος Γ ενέκρινε 
την διδασκαλίαν τών δύο αδελφών και «κατέβηκε το σλα
βονικόν εύαγγέλιον έπΐ του θυσιαστηρίου του 'Αγίου απο
στόλου Πέτρου». Περί τοΟ ΆδριανοΟ συμφωνεί η βιογρα
φία τοϋ έν Βουλγαρία επισκόπου Κλήμεντος (PG 126,1197) 
κάί 'Αναστάσιος ό βιβλιοθηκάριος έν τή επιστολή του 
προς Κάρολον τον Φαλακρόν, έν τή οποία όμως μόνον 
περί τής έλεύσεως τοϋ Κωνσταντίνου είς Ρώμη ν γίνεται 
λόγος (Constantino; philosophas, qui Romae sub vene
rabilis memoriae Adriano juniori papa veniens, Sancti 
dementis corpus sedi suae restituit, L. Leger, Cyrille et 
Methode, σ. 102). Ή χειρονομία αύτη τοΟ ΆδριανοΟ εί
ναι ή έπικύρωσις τοϋ έπινοηθέντος ύπο τοϋ βιογράφου 
«θεοπνεύστου» τής ευρέσεως τών σλαβικών γραμμάτων 
κάί τής μεταφράσεως είς την σλαβονικήν τών ιερών ελ
ληνικών κειμένων. Εν τούτοις, ότε άργότερον θα ύπεχρε
οΟτο ό Κωνσταντίνος να υπεραμυνθώ τών κατηγοριών τών 
λατινικού Κλήρου, έν Βενετία, ώς άποτολμήσας να «κα
τασκευάση βιβλία δια τους Σλάβους» (αυτόθι, σ. 375), 
δέν παρουσίασε την «κατασκευήν» ταύτην ώς «θεόπνευ
στον», άλλ' απλώς ώς έργον σύνηθες και είς άλλους λα
ούς. Διότι ήδη οι 'Αρμένιοι, οι Πέρσαι, οί Άβασγοί, οι 
"Ιβηρες, οί Σουγδαϊοι, οί Γότθοι, οί "Αβαροι, οί Τούρκοι, 
οί Χάζαροι, οί "Αραβες, οί Αιγύπτιοι, οί Σύροι και πολ
λοί έτι άλλοι, είχον είς τά γλωσσικά των ιδιώματα τά 
ιερά βιβλία (αυτόθι). Τό κεφάλαιον XVI τής βιογραφίας 
τοϋ Κωνσταντίνου τό διαλάμβαναν τήν συζήτησιν μετά 
τών Λατίνων επισκόπων, ιερέων και μοναχών, είναι αλη
θές κατηγορητήριον κατά τής μεσαιωνικής λατινικής 
αποκλειστικότητας, ευρισκομένης είς ριζικήν αντίθεσιν 
προς τό οικουμενικό ν πνεύμα τής 'Ελληνικής 'Εκκλησίας, 
καθ' ήν έκαστος λαός ήδύνατο να ύμνή και νά λατρεύη 
τόν Θεόν έν τή γλώσση του. 

"Οτε ό νεωτερισμός τών δύο αδελφών και τά γενόμενα 
έν Μοραβία έγνώσθησαν είς τήν Ρώμην, αί έριδες μεταξύ 
Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως είχον έξιχθή είς όξύτα
τον σημεΐον. Ό επίσκοπος Ρώμης Νικόλαος Α' είχεν 
ανάγκην τής φραγκικής υποστηρίξεως. 'Εντεύθεν ή πολι
τική του δέν ήδύνατο νά είναι ευμενής προς τήν Μορα
βίαν, άγωνιζομένην νά απαλλαγή τής γερμανικής περι
πτύξεως και νά έπιτύχη τήν πνευματικήν της έξύψωσιν 
παρά τοϋ Βυζαντίου. Ό Νικόλαος έτάχθη εμφανώς υπέρ 
τοϋ Λουδοβίκου τοϋ Γερμανικού, εχθρού τής Μοραβίας και 
ηύχήθη υπέρ τής φραγκικής έπικρατήσεως (Monumenta 
Germ. Histor.. Epist. VI, 239. Και Π. Πολάκη, ένθ" άν.. 
σ. 502  504). Έν προκειμένφ συνέπιπταν τά συμφέροντα 
τής Ρώμης προς τήν προσπάθεια ν τοϋ Λουδοβίκου νά 
έπεκτείνη τήν έπιρροήν του μέχρι τών ορίων τής Βυζαν
τινής αυτοκρατορίας δια τής προσελεύσεως είς τόν Χρι
στιανισμόν τών Βουλγάρων. Ό νεωτερισμός τών δύο 
αδελφών περί τήν γλώσσαν έτάρασσε τά πνεύματα έν 
Ρώμη. Διό και εκλήθησαν ενώπιον τοϋ πάπα 'Αδριανού. 

( Ήλθον, φέροντες μεθ' εαυτών τά λείψανα τοϋ Κλήμεντος 
Α', τά οποία είχον εορει έν Χερσώνι κατά τήν μετάβασιν 
είς Χαζαρίαν. Τούτο άπετέλει λαμπράν πράξιν λεπτότη
τας. Αί μεταφράσεις, αί δια τό ίεραποστολικόν έργον 
προοριζόμενοι, ενεκρίθησαν μέν κατ' αρχήν, άλλ' ή 
δυσπιστία έναντι τών φίλων τοϋ Φωτίου ιεραποστόλων 
έξηκολούθει. 

Τό θέμα τής γλώσσης τής Ιεραποστολής ήτο μέγα. 
Πολλοί έσκωπτον τά σλαβικά βιβλία (Vie de Méthode, 
VI, ένθ' άν. 386). άλλοι δέ έθεώρουν τό έργον τών δύο 
'Ελλήνων Ιεραποστόλων ώς άνατρεπτικόν τής οριστικής 
λατινικής έπικρατήσεως είς Μοραβίαν, ήτοι χώρας εξαρ
τώμενης κατ' αρχήν έκκλησιαστικώς από τήν Ρώμην. Εί
ναι άξιοσημείωτον, δτι ό βιογράφος φέρει τόν Κύριλλον, 
άσθενοΰντα βαρέως, όραματιζόμενον έγγίζον τό τέλος του 
λέγοντα : «άπό τοϋ νϋν δέν είμαι πλέον ούτε τοϋ αυτο
κράτορας ούτε οιουδήποτε άλλου έπΐ τής γής δούλος, άλ
λα μόνον τού παντοδυνάμου Θεού» (Vie de Constantin, 
κεφ. XVIII, αυτόθι, σ. 379). 'Αλλά τό πλέον χαρακτηρι
στικόν σημεΐον τής καταστάσεως, εναντίον τής όποιας 
έπάλαιεν ό Κύριλλος (Κωνσταντίνος) έν Ρώμη, είναι ή 

προσευχή, ήν απήγγειλεν ολίγον πρό τοϋ θανάτου του : 
«λύτρωσαν έκ τής άσεβους και ειδωλολατρικής κακίας 
τους βλασφημοΰντάς σε. Άφάνισον τήν αίρεσιν τών τριών 
γλωσσών, αύξησαν τήν Έκκλησίαν σου δια πλήθους και 
άθροισαν τους πάντας έν τή ένότητι. Ποίησαν τούτους 
λαόν έξαίρετον, ήνωμένον έν τή άληθεϊ πίστει...» (αυτό
θι). Ό Κωνσταντίνος άπέθανεν έν Ρώμη πλήρης πικρίας. 
Παρά τήν άντίδρασιν ταύτήν ό Ρώμης προέβη ούχΐ έκ 
πρωτοβουλίας, άλλα κατ' είσήγησιν τοϋ άρχοντος τής 
Παννονίας Κοτζέλη (Kocel) είς τήν χειροτονίαν τοϋ Με
θοδίου ώς επισκόπου Παννονίας, ίσως δια νά άποφύγη τήν 
σύγκρουσιν προς Γερμανούς επισκόπους (Dvornik, Les lé
gendes, σ. 387). Τήν έπιδοκιμασίαν τοϋ έργου τών δύο α
δελφών άνεκοίνωσε διά γράμματος προς τόν Ρατισλάβον, 
τόν Σβιατοπόλκ και τόν Kocel. Τό ερώτημα τό οποίον τί
θεται, είναι κατά πόσον ό 'Αδριανός προσεχώρει είς τήν 
έκκλησιαστικήν πολιτικήν τοϋ Ρατισλάβου, άπηρνεΐτο τόν 
ΛουδοβΙκον και τόν πρωτοπόρον και άδιάλλακτον προ
ασπιστήν τοΰΛατινισμοϋ γερμανικόν Κλήρον. Ή κρίσις 
τοϋ Πολάκη, ότι άπέβλεπεν είς τήν άνασύστασιν τής επι
σκοπής Σιρμίου, τήν έκκλησιαστικήν συνένωσιν Παννο
νίας και Μοραβίας και τήν εύχερεστέραν άνάκτησιν τού 
'Ιλλυρικού και τήν κατάκτησαν τής Βουλγαρίας (ζη
τήματα άπό πολλού εκκρεμή) είναι ορθή. Οί Γερμανοί 
επίσκοποι κατεδίωξαν τόν Μεθόδιον έπΐ τή βάσει τών κα
νόνων τών τοπικών έν τή Δύσει Συνόδων Μαγεντίας (813) 
και Βόρμς (868), διότι έσφετερίσθη ξένα επισκοπικά δι
καιώματα. Ό Μεθόδιος διεπομπεύεται και κακοποιείται 
ενώπιον τοϋ άρχοντος τής Μοραβίας Σφεντοπλίκου, μεθ' δ 
έφυλακίσθη. 

Ό διαδεχθείς τόν Άδριανόν 'Ιωάννης ύπερημύνθη τών 
δικαιωμάτων τής έδρας του, τά όποια ένόμιζεν δτι έσφε
τερίζετο ό έπίσκοποσ Salzburg (λεπτομέρειας, παρά Πο
λάκη, σ. 506). Ό Μεθόδιος έδικαιώθη μέν, άλλ' ό 'Ιωάν
νης Η', υποκύπτων είς τάς αξιώσεις τού γερμανικού Κλή
ρου, άπηγόρευσε τήν τέλεσιν τής σλαβικής λειτουργίας 
και επέτρεψε μόνον τήν διδασκαλίαν έν τή λατινική γλώσ
ση. Είς τήν έπιστολήν του προς τόν Μεθόδιον έπανελάμ
βανε τάς κατηγορίας τών Γερμανών επισκόπων και τόν 
κατηγορεί έπΐ πλάνη (Filioque, Monumenta Germ. Histo
riée, Ep. VII, 287). 'Αλλ' ό Μεθόδιος έστάθη απτόητος 
και έναντι τής παλινωδίας τοϋ Ρώμης, διό και κατηγορή
θη ώς επίορκος ύπό τοϋ Ρώμης Στεφάνου Ε', καίτοι είχε 
δυνηθή νά δικαίωση τήν πορείαν του ενώπιον τοϋ Ιωάν
νου. Ό 'Ιωάννης θεωρητικώς μόνον έφαίνετο μή απορρί
πτων τήν σλαβικήν μετάφρασιν. Ό Μεθόδιος έσώθη, άλλ' 
ύπεχρεώθη νά δεχθή μόνον τήν διδασκαλίαν τοϋ λαού έν 
τή σλαβική γλώσση, καθώς και έπίσκοπον Γερμανόν ούχΐ 
μαθητήν του. Είς τό βάθος τών ενεργειών και ταλαντεύ
σεων τής Ρώμης ήτο ό άγων διά τήν έπιβολήν τής 
λατινικής κυριαρχίας (τόν οποίον άδυσωπήτως διεξήγαν 
ή Λατινική Εκκλησία και ή Φραγκική μοναρχία). Ο Με
θόδιος εκλήθη είς Κωνσταντινούπολη ύπό τοϋ αυτοκρά
τορας Βασιλείου και τοϋ πατριάρχου Φωτίου, οίτινες, 
παρά τάς αμφισβητήσεις τών σχετικών σημείων τής βιο
γραφίας τοϋ Μεθοδίου, φαίνεται δτι οχ ι μόνον έδικαίω
σαν, άλλα και έπήνεσαν τήν όρθοδοξίαν του.Ή αλλοπρόσαλ
λος στάσις τής Ρώμης άπεδοκιμάσθη οριστικώς. 'Αλλ' ό 
απόστολος τών Σλάβων δέν ήδύνατο νά έπανέλθη είς Μο
ραβίαν, διό και απεσύρθη και μετέφρασε τήν ΆγίανΓρα
φήν είς τήν σλαβικήν. Ό Μεθόδιος έν τή δύσει τού βίου, 
κατά παράκλησιν τών μαθητών του, εξέλεξε διάδοχόν του 
τόν Γοράσδον, άρχιεπίσκοπον Μοραβίας, άλλ' άντ' αυτού 
άντεισήχθη ό Βίχιγκ, όστις είχεν άναθεματισθή ύπό τοϋ 
Μεθοδίου. Ό Ρώμης Στέφανος κατήνεγκε τό τελειωτικόν 
κτύπημα εναντίον τών δύο αδελφών Ιεραποστόλων. Τοιού
τον υπήρξε τό τέλος τοϋ αληθώς οικουμενικού έργου τής 
Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως έν Μοραβία. 

'Εάν λάβωμεν ύπ' δψιν τήν βιογραφίαν τοϋ επισκόπου 
Βελίκας Κλήμεντος, ό Μεθόδιος κατέλιπε πλήθος μαθη
τών : διακόσιους πρεσβυτέρους, διακόνους και ύποδιακό
νους. Ούτοι δμως καταδιωχθέντες ύπό τών Λατίνων, ώς 
«αιρετικοί», άλλοι κατέφυγαν είς Κωνσταντινούπολιν, άλ
λοι είς Βοημίαν και άλλοι είς Βουλγαρίαν, οί δέ νεώτε
ροι τών κληρικών έπωλήθησαν ώς δούλοι είς 'Ιουδαίους 
σωματεμπόρους (PG 126, 1213 1216). Ai πληροφορίαι 
επαναλαμβάνονται είς βιογραφίαν τού Ναούμ, ενός έκ τών 
μαθητών τού Μεθοδίου τών προσφυγόντων είς Βουλγαρίαν. 
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Oi πωληθέντες εις Βενετίαν έξηγοράσθησαν ύπό απεσταλ
μένων τοϋ αύτακράτορος Βασιλείου και ώδηγήθησαν είς 
Κωνσταντινούπολιν. Ό "Ελλην απεσταλμένος έγνώριζε 
τάς διαθέσεις τοϋ αυτοκράτορας δια τόν έκπολιτισμόν των 
Σλάβων και το διαφέρον αυτού δια τους μαθητάς τοϋ Με
θοδίου. Φροντίς δέ ιδιαιτέρα έλαμβάνετο ύπό του Φωτίου 
δια τήν έκκλησιαστικήν έκπαίδευσιν τών ερχομένων είς 
Κωνσταντινούπολιν Βουλγάρων, ίνα μυηθούν είς τόν μονα
στικόν βίον (PG 102, 904). Οί προσφυγόντες είς Βοημίαν 
κατέστησαν γνωστήν τήν σλαβονικήν λειτουργίαν, έδίδα
ξαν τα σλαβικά γράμματα είς σημαίνοντας Βοημούς καί 
έθηκαν τάς βάσεις τής έξημερώσεως των Τσέχων (F. Dvor
nik, St. Venceslas, Pragi:. MCMXXIX. G. Straka, ένθ' 
άν. Πρβλ. καί Β. Ο. Unbegaun, L' ancienne religion des 
Slaves de la Baltique, èv Revue d'Histoire et de Philo
sophie religieuses, XXVI [1946], σ. 211234). 

Ή ομάς ή προσφυγοΰσα είς Βουλγαρίαν εύρε τό έδα
φος παρεσκευασμένον, διότι έπεκράτει ό Χριστιανισμός, 
ό δέ ελληνικός Κλήρος άπό πολλού είργάζετο δια τήν 
έξημέρωσιν τοϋ λαοϋ, τόν όποιον ό Κλήμης έχαρακτήρι
ζεν αγριον, άτίθασον, ράθυμον περί τα θεία κ.λπ. Ό Κλή
μης συνεχίζων τό έργον τών 'Ελλήνων αποστόλων, έπεδό
θη ίδια είς τήν μετάφρασιν ελληνικών συγγραμμάτων δια 
τήν πνευματικήν έξύψωσιν καί τόν έκπολιτισμόν τοϋ βουλ
γάρικου λαοϋ. Δια να κατανοήσωμεν τό άνώτερον καί ύψη
λόν πνεύμα τής βυζαντινής δράσεως κατά τόν «έκχριστια
νισμόν» τών Βουλγάρων, δέον να άναγνώσωμεν τάς έπι
στολάς Νικολάου τοϋ Μυστικού, πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως (901907, 912925), τάς πλήρεις πολλάκις 
δακρύων (είς PG, 111). Τοΰ ανδρός τούτου αξιόλογος 
ύπήρξεν ή ιεραποστολική δράσις παρά τοις ΆλανοΙς τοΰ 
Καυκάσου (πρβλ. Δ. Μπαλάνου, Οί Βυζαντινοί Εκκλησια
στικοί συγγραφείς άπό τοϋ 800 μέχρι τοϋ 1453, σ. 60). 

Ή αποστολή είς τήν Μοραβίαν έθηκε τα θεμέλια τής 
πνευματικής αναγεννήσεως τών Σλάβων. Ή Ελληνική 
Εκκλησία δέν επεδίωξε πολιτικούς σκοπούς, δια τής 
επεκτάσεως τής δικαιοδοσίας αυτής έπί τής χώρας εκεί
νης, άλλ* ήρκέσθη είς τήν μετάδοσιν τών θησαυρών τοΰ 
ελληνικού πνεύματος. Ό λαός τής εύαγγελισθείσης χώ
ρας (863  866) αφέθη ελεύθερος να διάθεση εαυτόν, άφοΰ 
πρωτίστως εδόθησαν εις αυτόν τά στοιχεία τοΰ πολιτι
σμού. Ή τοιαύτη πορεία εύρίσκετο εις άκραν αντίθεσιν 
προς τάς επιδιώξεις τής Λατινικής Εκκλησίας. Ή 'Ελλη
νική 'Εκκλησία εύρεν ενώπιον της τήν πραγματικότητα 
τής λατινικής πανταρχίας, ήτις δέν έγνώριζεν υποχωρή
σεις. Ευθύς αμέσως (864) ή Βουλγαρία έγένετο τό πεδίον 
τής δραματικής συγκρούσεως τών δύο 'Εκκλησιών. Ό 
Χριστιανισμός τής Βουλγαρίας ή το ή μεγάλη ύπόθεσις 
τής 'Ελληνικής 'Εκκλησίας. Οί Βούλγαροι κατειχον χώ
ρας τής αυτοκρατορίας, έζων εντός τής σφαίρας τής επιρ
ροής της καί εύρίσκοντο είς άμεσον σχέσιν προς αυτήν. 
'Εντεύθεν, ή απόπειρα τής Λατινικής 'Εκκλησίας προς 
έφαρμογήν καί έν Βουλγαρία τών έν Μοράβια μεθόδων της, 
εύρεν άντιμέτωπον τήν Έλληνικήν Έκκλησίαν (πρβλ. 
Πολάκη, ένθ' άν.). 

Ή άποκορύφωσις όμως τής ιεραποστολικής δράσεως 
τής 'Εκκλησίας τοΰ Βυζαντίου ύπήρξεν ή διάδοσις τοΰ 
Χριστιανισμού μεταξύ τών Ρώσων. Προϋπόθεσις τής δια
δόσεως ταύτης υπήρξαν αί ώργανωμέναι Έκκλησίαι τών 
νοτίων περιοχών, τοΰ Καυκάσου, τής Κριμαίας, τής Χα
ζαρίας καί τοΰ Κιέβου. Αί π ρώτα ι Έκκλησίαι έν ταΐς πε
ριοχαΐς ταύταις κατώρθωσαν να επιζήσουν τών αναστατώ
σεων, τών επερχομένων έκ τών εισβολών τών βαρβάρων 
τής 'Ασίας είς τήν σημερινήν Ρωσίαν. Αί Έκκλησίαι αύ
ται άνεπτύσσοντο έν τώ μέσω ανυπέρβλητων εμποδίων, 
δεδομένου, ότι έζων μεταξύ συμπαγών πληθυσμών, ειδωλο
λατρών, 'Ιουδαίων καί Μωαμεθανών. Ή διείσδυσις είς τάς 
βαρβαρικάς μάζας ή το δυσχερής. Ή σχεδιασθείσα εκκλη
σιαστική όργάνωσις τών κοινοτήτων τούτων κατά τόν Η 
αιώνα έμαρτύρει τόν πόθον τής Ελληνικής Εκκλησίας 
διό τόν έκπολιτισμόν τών λαών τών στεππών. 

Ai είσβολαί τών Σκανδιναυών καί δή τών έξ αυτών ο
νομαζόμενων Ρώς είς Νοβγορόδ αποτελούν τήν άπαρχήν 
σπουδαίας μεταβολής είς τήν ζωήν τών Σλάβων τοΰ Βορ
ρά. Οί "Αραβες χρονογράφοι γνωρίζουν τάς εμπορικός 
σχέσεις τών Ρώς μετά τών Χαζάρων καί τών Ελλήνων, 
άλλ' είναι γνωσταί καί αί ληστρικαί έπιδρομαί τούτων έκ 
τών βίων Στεφάνου Σουγδαίας καί Γεωργίου Άμάστριδος. 

Ποιμένες. Έκ τής Γεννήσεως ιού ναοΟ Sopotsani, Σερβίας. 1263. 

'Αλλά τό έργον τής Ιεραποστολής προς Ρωσίαν έμελλε 
να λυθή όχι τόσον δια τής χήρας τοΰ Ίγόρ, τής "Ολγας, 
είς Κωνσταντινούπολιν, άλλα κυρίως δια τοΰ Βλαδίμηρου 
(9721015) (βλ. λ.) καί τών πολιτικών συνθηκών τοΰ τέ
λους τοΰ Γ αιώνος (βλ. καί Πολάκη, σ. 534 κ.έξ.). 

Αί ίστορικαί συνθήκαι δέν επέτρεψαν εφεξής είς τήν 
Έκκλησίαν τοϋ Βυζαντίου να έπεκτείνη τήν άποστολικήν 
της δρασιν, διότι δύναται να λεχθή, ότι μετά τους χρό
νους τοϋ Βασιλείου Β τοΰ Βουλγαροκτόνου τό Βυζάντιον 
καί ή Εκκλησία αυτού είναι έμπερίστατοι. Ή αλήθεια 
καί ή σπουδαιότης τοΰ έργου τοϋ Βυζαντίου καί τό άνώ
τερον οίκουμενικόν καί έκπολιτιστικόν πνεΰμα τής ιερα
ποστολικής δράσεως τής Εκκλησίας αΰτοΰ έπεχειρήθη 
νά μειωθή άπό τών άρχων τοΰ 10' αίώνος, διότι μερίς 
τών εύρωπαϊζόντων «δυτικόφιλων» ένόμισεν, ότι ώφειλε 
νά παραγνώριση τους πνευματικούς θησαυρούς, δι' ων εί
χε πρόικισθή ή χώρα των. 

Ή πνευματική στείρωσις τής Ρωσίας, κατ' αυτούς, 
είναι ή συνέπεια τοΰ «Βυζαντινού;σχίσματος», όπερ έκλη
ροδότησεν είς τήν Ρωσίαν τάχα ήλλοιωμένον Χριστια
νισμόν. "Οθεν επιβάλλεται ή επάνοδος είς τήν ενό
τητα μετά τής Ρώμης (Α. Gratieux, Α. S. Khomia
kov, Paris 1939, Ι, σ. 49). 'Αλλά καί ή μερίς τών λε
γομένων «σλαβοφίλων» δέν είναι περισσότερον ευνοϊκή 
προς τό κέντρον τοΰ φωτισμού της, συμ πλάσσε ι δέ Ιδιον 
τύπον «ορθοδοξίας», γνησίως πανσλαβιστικής. Εντεύθεν 
προήλθε μία προσπάθεια σχηματισμού θεωρίας περί εισ
αγωγής τοϋ Χριστιανισμού είς Ρωσίαν ύπό τής Ρώμης. 
Αύτη όμως ήτο αδύνατος, ένεκα τοϋ μίσους τών Λατίνων, 
ως αδύνατος ήτο καί ή εισαγωγή τοΰ Χριστιανισμού έκ 
τών Σκανδιναυικών χωρών, δεδομένου ότι ούτος μόλις 
περί τά τέλη τοΰ Γ αίώνος. έσταθεροποιήθη εκεί. 'Ορθώς 
παρατηρείται ύπό τοΰ Τσέχου ίστορικοϋ Φερδινάνδου Hre
jsa (Ιστορία τοΰ Χριστιανισμού έν Τσεχοσλοβακία, Πρά
γα 1947), ότι ό Χριστιανισμός τών γερμανικών άποστο
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λών έφερε τά σημεία τής άποσυνθέσεως και τής βαρβα
ρότητας και έχρησιμοποιείτο δια τήν ύποδούλωσιν τών 
σλαβικών φύλων, αντιθέτως προς τον Βυζαντινόν πολιτι
σμόν, είς ον οφείλεται ό εκπολιτισμός των Τσεχοσλοβά
κων. ΤοΟτο ισχύει και δια τους Ρώσους, διότι ή έπί Βα
σιλείου Β τοδ Βουλγαροκτόνου συντελεσθείσα διάδοσις 
του Χριστιανισμού είς τήν Ρωσίαν (ανεξαρτήτως τού 
μειονεκτήματος τής ποιότητος, όπερ είναι φυσικόν νά 
ύπάρχη όπου ό Χριστιανισμός διαδίδεται κατά μάζας και 
6χι δια τής ατομικής κατηχήσεως), υπήρξε πολύτιμος 
δια τήν έξημέρωσιν και τόν έκπολιτισμόν των Ρώσων. 
"Ελληνες μητροπολίται εστάλησαν είς τό Κίεβον και είς 
τό Νοβγορόδ άπό τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον εξαρτώ
μενοι έξ αύτοΟ (πρβλ. V. Laurent, Aux origines de Γ Église 
Russe. L' établissement de la hiérarchie byzantine, Échos 
d' Orient, 38 [1939], σ. 279). Τό Εργον τών 'Ελλήνων ιε
ραρχών υπήρξε μέγα έν Ρωσία και κατά τους μετά ταύτα 
αιώνας, οτε πολλοί "Ελληνες υπήρξαν οι χειραγωγοί και 
οι φωτισταί τών Ρώσων (πρβλ. Γρ. Παπαμιχαήλ, Μάξι
μος ό Γραικός, ό φωτιστής τών Ρώσων, 'Αθήναι 1951. Και 
Χρυσ. Παπαδοπούλου, Οί πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς 
πνευματικοί χειραγωγοί τής Ρωσίας κατά τόν ΙΖ αιώνα. 
Και τού αύτοϋ, "Αδικοι μομφαί κατά τού Οίκουμ. Πατρι
αρχείου και κατά τών Ρώσων, «Πάνταινος», 1914, σ. 245
248). 

Μετά τοϋ Χριστιανισμού ήλθε και τό άλφάβητον και 
ή χριστιανική φιλολογία. Ή εκκλησιαστική ιεραρχία έ
πέδρασεν είς τήν διοίκησιν και τήν νομοθεσίαν και τήν 
ένίσχυσιν τής βασιλείας. Συνεπεία τής διαδόσεως τού 
Χριστιανισμού άγρια Εθιμα τής έκδικήσεως τού αίματος 
(βεντέτα) περιορίζονται και μετά τοϋ Χριστιανισμού έρ
χεται ή φιλανθρωπία, ή βελτίωσις καταστάσεως τών δού
λων, είς τά μοναστήρια γίνονται βιβλιοθήκαι και καλλιερ
γούνται τά γράμματα, μορφώνονται βαθμηδόν λόγιοι και 
γίνονται μεταφράσεις χριστιανών συγγραφέων έκ τής ελ
ληνικής. Επίσης εισήχθη δι' 'Ελλήνων καλλιτεχνών ή 
χριστιανική αρχιτεκτονική και ζωγραφική. Είς τό Κίεβον 
έσώζοντο μέχρι τινός έκκλησίαι ('Αγία Σοφία κ.ά.), κτι
σθεΐσαι άπό του ΙΑ' αιώνος (παρά Κ. 'Αμάντου, 'Ιστορία 
τοϋ Βυζαντινού Κράτους, Β', 'Αθήναι 1947, σ. 183 κ.έξ.). 
Ή κατά τήν άνθησιν τής Βυζαντινής λειτουργικής ποιή
σεως και τοϋ μυστικισμού έπίδρασις υπήρξε μεγάλη. Ό 
F. Heyer (λ. Russland, έν Weltkirchen Lexikon, Stuttgart 
I960, σ. 1289) παρατηρεί : «τό ότι τό Ρωσικόν κράτος 
παρέλαβε τήν πίστιν ουχί παρά τών Αατίνων, άλλα παρά 
τών Βυζαντινών, απέκτησε βαρύτητα παγκόσμιον κατά τήν 
διαίρεσιν 'Ανατολικής και Δυτικής 'Εκκλησίας, δια τοϋ 
σχίσματος τοϋ 1054». (Διά τήν Έκκλησίαν τής Ρωσίας πα
ρά βαλε νεωτάτην βιβλιογραφίαν είς τό ανωτέρω λεξικόν. 
Von Protopresbyter Professor Wassilis Winogradow, In 
orthodoxe Schau, drei Vorträge). Ό Ostrogorsky παρατη
ρεί (Geschichte des Byzantinischen Staates, 19523, σ. 294), 
ότι ή έκχριστιάνισις τής πολιτείας τοϋ Κιέβου δεν έσή
μαινε μόνον τήν αρχήν μιας νέας εποχής διά τήν έξέλι
ξιν τής Ρωσίας, άλλα και εν μεγαλειώδες κέρδος διά τό 
Βυζάντιον. Ή βυζαντινή σφαίρα επιρροής υπέστη μίαν μή 
δυναμένη ν νά προβλεφθή έπέκτασιν και τό μέγιστο ν και 
τό πλούσιον είς ελπίδας σλαβικόν κράτος έθετεν εαυτό 
υπό τήν πνευματικήν κατεύθυνσιν τής Κωνσταντινουπό
λεως. Ή νέα Ρωσική 'Εκκλησία ύπήγετο είς τόν πα
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως και διηυθύνετο εφεξής ύπό 
'Ελλήνων μητροπολιτών, αποστελλομένων έκ Βυζαντίου. 
Είς τό σημεΐον τοϋτο ό Ostrogorsky παρατηρεί έν υπο
σημειώσει, ότι ή μελέτη τοϋ Ε. Honnigmann (Studies in 
Slavic Church History, Byzantion, 17 [19441945], σ. 128 
κ.έξ.) δεικνύει ότι ό Θεοφύλακτος, μέχρι τότε μητροπο
λίτης Σεβάστειας, διωρίσθη πρώτος μητροπολίτης τής 
Ρωσίας (πρβλ. και Beck, σ. 187). Ό Ostrogorsky πα
ρατηρεί, επίσης, ότι ή πολλή, εμβριθής και πλή
ρης αποτελεσμάτων έρευνα τοϋ Honnigmann αφαιρεί και 
τό τελευταίον έδαφος από τάς θεωρίαςτοΰ Ν. Baumgartner 
(Saint Vladimir et la conversion de la Russie, Orient. 
Christ., 27 [1932] και M. Jugie, Les origines de Γ É
glise russe, Échos d' Or., 36 [1937], σ. 257 κ.έξ. και Le 
schisme byzantin [1941], 172 κ.έξ.), αί όποίαι τιροσ
επάθησαν va αποδείξουν, ότι ή Ρωσία έλαβε τόν Χριστια
νισμόν έκ Ρώμης. Ή αυστηρά κριτική τοϋ Honnigmann 

είς τήν μέθοδον αμφοτέρων τών συγγραφέων είναι πλέον 
ή αιτιολογημένη. 

Ό Ostrogorsky συμπεραίνει, ότι ή έξέλιξις τής Ρωσίας 
έτέλει εφεξής πλέον ύπό τήν βυζαντινήν έπίδρασιν. Τό Βυ
ζάντιον έν έτει 1453 έδυσεν, άλλα ή πνευματική του ουσία 
παρέμεινε και υφίσταται. Ή πίστις του, ό πολιτισμός του 
και ή ιδέα τοϋ κράτους έζων εφεξής και έπενήργουν τό
σον έπί τού αρχαίου βυζαντινού εδάφους όσον ωσαύτως 
πέραν τών τότε ορίων τής αυτοκρατορίας καρποφόρως 
τήν κρατικήν και πολιτιστικήν ζωήν τών ευρωπαϊκών 
λαών. Ή χριστιανική θρησκεία έν τή ειδική ελληνική 
αποτυπώσει της, ώς περιεχόμενον τοϋ βυζαντινού πνεύ
ματος και ώς άντίστοίχον και άντίθετον προς τόν Ρωμαϊ
κόν Καθολικισμόν, παρέμεινε διά τους "Ελληνας ωσαύ
τως και διά τού ς νοτίους και ανατολικούς Σλάβους τό 
άγιον τών άγιων. Κατά τάς εκατονταετηρίδας τής τουρκι
κής κυριαρχίας ή το ή ορθόδοξος πίστις είς τους "Ελλη
νας, τους Βουλγάρους και Σέρβους, ή εκφρασις τής πνευ
ματικής και λαϊκής των ιδιοτυπίας και διεφύλαξε τους 
λαούς τοϋ Αίμου άπό τής διαλύσεως είς τόν τουρκικόν 
ποταμόν και κατέστησε διά τούτου τήν έθνικοκρατικήν 
των άναγέννησιν δυνατήν. Ή Όρθοδο&ία ήτο ωσαύτως ή 
πνευματική σημαία, ύπό τήν οποίαν συνετελέσθη ή ένω
σις τών ρωσικών χωρών και τό κράτος τής Μόσχας επέ
τυχε τήν θέσιν του ώς μεγάλης δυνάμεως.... 'Απέβη τό 
κέντρον τής ορθοδόξου δυνάμεως και ανέλαβερόλον ήγε
τικόν αντί τοϋ βυζαντινού κράτους. Ό Ostrogorsky εν
ταύθα (σ. 454) ισχυρίζεται, ότι ή Ρωσία απέβη ό φυσικός 
κληρονόμος τοϋ Βυζαντίου, ένώ τούτο έν μέρει είναι αλη
θές, διότι ή εύρύτης και τό οίκουμενικόν πνεύμα τοϋ 
Βυζαντίου ακριβώς μαρτυρούν, ότι έπήλθεν άλλοίωσις 
άπό τό πανσλαβιστικόν πνεύμα τοϋ 10 αιώνος, ή δέ Ιδέα 
τής «τρίτης Ρώμης» φέρει ασφαλώς έθνικιστικόν πανσλα
βιστικόν χαρακτήρα, διότι ή 'Εκκλησία ή ρωσική, παρά 
τήν ίεραποστολικήν της δράσιν κατά τόν ΙΘ' αιώνα είς 
τήν άπω Άνατολήν, ής τήν άξίαν όφείλομεν νά άναγνω
ρίσωμεν, παρέμεινε ν έν πολλοίς στενώς συνδεδεμένη προς 
τό έθνικόν κράτος και τόν τσαρισμόν. Δύναται ίσως νά 
λεχθή, ότι δέν αφομοίωσε τελείως τήν οίκουμενικήν ίδέαν, 
ώς ταύτην έξεπροσώπει και μετά τήν "Αλωσιν ό Οικουμε
νικός θρόνος (Γ. Κονιδάρη, Ή Καθολική 'Ορθοδοξία του 
'Ελληνισμού και ή άρσις τοϋ βουλγαρικού σχίματος. Διά 
τήν κατανόησιν τών σχέσεων "Εκκλησίας, Κράτους και 
ανθρώπου παρά τοις Ρώσο ι ς ίδέ τό σπουδαίον έργον Kir
che, Staat und Mensch, russisch orthodoxe Studien μέ 
συμβολάς τών Ν. Alexejef, Ν. Berdjajev, S. Bulgakov, 
G. Fedotov', A. Kartaschov, F. Lieb, Β. Vyscheslavzev, 
W. Zenkowsky). 

Ή άναγνώρισις τοϋ οικουμενικού πνεύματος τής Εκ
κλησίας τού Βυζαντίου και γενικώς τής Ορθοδόξου Εκ
κλησίας εύρε κατά τους νεωτέρους χρόνους ικανούς διερ
μηνείς. Χρησιμοποιούν τόν άρον «καθολικότης» έν τή 
έννοια τής οικουμενικότητας, ήτις έπεκράτησεν άπό τής 
εποχής τοϋ Δονατισμοΰ και τού Αυγουστίνου. Ούτως ό 
Friedr. Siegmund  Schultze έν τή σειρφ Ekklesia, eine 
Sammlung von Selbstdarstellungen der christlichen Kir
chen, die orthodoxe Kirche auf dem Balkan und in Vor
derasien, Geschichte, Lehre und Verfassung der ortho
doxen Kirche, σ. 5), παρατηρεί, ότι ή ορθόδοξος 'Εκκλη
σία τής 'Ανατολής καταλαμβάνει μεταξύ τών ανατολικών 
Εκκλησιών κατά τοϋτο μίαν ίδιαιτέραν θέσιν, κατά τό 

ότι κατά τρόπον ίδιότυπον διετήρησε τά χαρακτηριστικά 
τής καθολικότητας. "Εχει έπί τοϋ κατηγορήματος «καθο
λικότης» περισσότερον δικαίωμα παρά ή Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία, ή όποια είς τήν Βατικανήν σύνοδον (εννοεί 

τήν πρώτην τοιαύτην τού 18691870, ούσαν είκοστήν έν 
τή σειρφ τών οικουμενικών συνόδων τής Ρωμαϊκής Εκ
κλησίας) άνύψωσεν είς αρχήν τήν άπόκλισιν άπό τής 
πίστεως και τοϋ πολιτεύματος τής αρχαίας Εκκλησίας, 
ένώ ή 'Ελληνική Καθολική 'Εκκλησία (σ. γρ. : όρθότερον 
και άκριβέστερον «Καθολική 'Ορθόδοξος») άποφασιστικήν 
εδωκεν άξίαν πάντοτε είς τήν πλήρη συμφωνίαν προς τήν 
άρχαίαν Έκκλησίαν, ώς διεμορφώθη αύτη είς τάς πρώτας 
εκατονταετηρίδας έπί τοϋ ελληνικού και ελληνιστικού εδά
φους. Τήν αυτήν γνώμην είχε διδάσκων και ό Erich See
berg, διαπρεπής καθηγητής τής 'Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας, 
1945 είς Βερολίνον. Ταϋτα έρχονται είς πλήρη αντίθεσιν 
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προς παλαιοτέρας αντιλήψεις περί 'Ανατολικής 'Εκκλη
σίας έν τφ Προτεσταντισμέ (πρβλ. Ε. Benz, Die Ostkir
che inj Lichte der Protestantischen Geschichtsschreibung 
von der Reformation bis zur Gegenwart, München 1952, 
σ. 208 κ. έξ.)· Τήν καθολικότητα τής ημετέρας 'Εκκλη
σίας έρευνφ μέ πνεύμα κατανοήσεως ό Fr. Heiler (Urkir
che und Ostkirche και παρά Benz, ενθ' αν., σ. 326 κ.έξ., 
366). .Ή γενικωτέρα άναγνώρισις τής αποτελεσματικής 
οικουμενικής δράσεως τής 'Εκκλησίας του Βυζαντίου κατά 
τον Θ' και Γ αιώνας ύπεστηρίχθη και άλλοθεν έκ μέρους 
μελετητών τοΟ Βυζαντίου. Ό Ρώσος ιστορικός G. Ver
nadsky (έν Byz.. Neugriech. Jahrb., 6 [1928], σ. 119) πα
ρατηρεί, ότι «ό μεσαιωνικός ελληνικός πολιτισμός, δυνά
μει τής πλούσιας και ιδιαζούσης συνθέσεως του, ήσκησεν 
έπί τήν άνάπτυξιν τοϋ πολιτισμού όλης τής ανθρωπότη
τας όχι μικροτέραν έπίδρασιν από τόν αρχαίο ν κλασσι
κόν πολιτισμόν». 

Τοοτο ασφαλώς οφείλεται εις τό ευρύ οίκουμενικόν 
πνεύμα και τήν δράσιν τοΟ Βυζαντίου. Τό οίκουμενικόν 
τούτο πνεύμα είναι συνειδητόν ήδη κατά τους χρόνους 
τού Φωτίου, δτε π.χ. ό Χαλκηδόνος Ζαχαρίας εις τήν σύν
οδον τού 879  880, εγκωμιάζω ν τόν Πατριάρχην Φώτιο ν 
και έμβλέπων. ώς ορθώς παρατηρεί ό 'Ηλιουπόλεως Γεν
νάδιος ('Ιστορία τού Οίκουμ. Πατριαρχείου, 'Αθήναι 1953, 
σ. ια'), εις αυτόν τήν δύναμιν τού οικουμενικού καθιδρύ
ματος τής 'Ορθοδοξίας και τού ανωτέρου πολιτισμού, είπεν: 
« Ό Φώτιος ολόκληρα Εθνη είς τήν άμωμη τον πίστιν ημών 
τών χριστιανών έπιστρέψαι παρεσκεύασε» (πρβλ. Δαψιλε
στάτη Συλλογή τών Συνόδων, Σπ. Μήλιου, Β , σ. 932 και 
PG 111, 136). Ταύτα αποτελούν κατ' ούσίαν τήν βάσιν 
εκείνων, τα οποία πρό πολλών ετών είχε γράψει ό Alfr. 
Rabaud (L'Empire grec au Xe siècle, σ. 539. Δ. Ζακυθη
νού, «Βυζάντιον», σ. 27). «Ή Κωνσταντινούπολις μεταμορ
φώνει ετεροειδή στοιχεία... λαούς διαφόρους εξελληνίζει., 
ξέναι θρησκείαι υποχωρούν... εμπρός είς τήν θερμήν και 
λεπτήν όρθοδοξίαν... Τό Βυζάντιον δέχεται λαούς βαρβά
ρους, αγράμματους και τους μεταβάλλει είς σοφούς...» 

Θα ήδύνατό τις νά άνευρη έν τή εξιστορήσει τής οι
κουμενικής πολιτικής τού Θρόνου τής Κωνσταντινουπό
λεως πλείστα γεγονότα μαρτυροΰντα, ότι, επειδή ή οικου
μενική υφή του και άρα ή υπερεθνική είναι αρχαιότερα 
τού Ι αιώνος, δτε ήρξατο άναγεννωμένη ή εθνική συν
είδησις τών 'Ελλήνων τού Βυζαντίου, διά τούτο και άπετέ
λεσεν ίσχυρότατον χαρακτηριστικόν τής ουσίας του και 
τής ζωής του και μετά τήν ύποβοήθησιν και διαφύλαξιν 
πολλών λαών και όχι μόνον τών 'Ελλήνων. Τό Οίκουμενι
κόν Πατριαρχείον, ιδία μετά τήν Άλωσιν, και παρά τό 
γεγονός, ότι υπήρξε τό πνευματικόν και έθνικόν κέντρον 
τού 'Ελληνισμού, έν τούτοις ύπήρξεν «ή μήτηρ Εκκλη
σία», δι' όλους τους λαούς. Μάλιστα δέ είς τους Ρώσους 
παρέσχε λίαν ενωρίς άνεξαρτησίαν, τό αύτοκέφαλον 
και τήν άνακήρυξιν τού Πατριαρχείου τό 1589 (άνα
γνώρισις τό 1593). Καθώς αναφέρει ό Emile Legrand 
(Epistolaire grec, Paris 1888, σ. VIII. Πρβλ. επίσης 
και Γενναδίου 'Ηλιουπόλεως, Τα ιδιαίτερα δικαιώματα 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 19), «αϊ Παραδουνά
βειοι Ήγεμονίαι πολλάκις ύπεστηρίχθησαν ύπό τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου και υπέστησαν πολύ εύεργετικήν 
έπίδρασιν άπό τήν έξ αυτού πνευματικήν έξάρτησιν. ΟΙ 
εγχώριοι Όσποδάροι (κυρίως Μιχαήλ ό Γενναίος) κατά 
τάς προς τήν 'Υψηλήν Πύλη ν διενέξεις των προσέφευγον 
είς τήν μεσολάβησιν τού Οίκουμ. Πατριαρχείου». 

Διά τούτο, όταν ό αείμνηστος Πατριάρχης Ρουμανίας 
Μύρων Κρίστεα έπεσκέφθη τό Οίκουμ. Πατριαρχείον 
(23  5 1927), ήσπάσθη τήν δεξιάν τού πλήρους ήμερων 
Πατριάρχου Βασιλείου Γ και «προσφωνών αυτόν έκάλεσε 
τό Πατριαρχείον σεβάσμιον Κέντρον, άπό τού όποιου 
έξεπέμφθησαν αί ακτίνες τής χριστιανικής πίστεως προς 
δλας τάς κατευθύνσεις, φωτίσασαι και όδηγήσασαι προς 
τόν ύπέροχον πολιτισμόν τού Ιησού απειραρίθμους λαούς» 
(Γενναδίου Άραμπατζόγλου, 'Ιστορία τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, σ. ιγ) . Τά αυτά περίπου επαναλαμβάνει ό 
Βούλγαρος Έξαρχος Στέφανος κατά τήν έπίσκεψιν αυτού 
εν Κώνσταντινουπόλει μετά τήν άνακήρυξιν τού αυτοκέ
φαλου (Γ. Κονιδάρη, Ή αρσις τού Βουλγαρ. Σχίσματος, σ. 
123). 

Τό άνώτερον οίκουμενικόν ύπερεθνικόν πνεύμα τού 
Οικουμενικού Θρόνου έπρυτάνευσε και κατά τόν αιώνα 

τών εθνικοτήτων και επαναστάσεων, κατά τόν ΙΘ και Κ' 
αιώνα και έν τή αντιμετωπίσει τών ζητημάτων τής ίδρίπ 
σεως αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών τών 'Ελλήνων, τών Σέρ* 
βων, τών Ρουμάνων και τών Βουλγάρων. 'Εν αγνοί«* τής 
ουσιωδέστατης πλευράς τής ιστορίας τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου—και είναι τούτο αληθώς περίεργον—ό Ιστο
ρικός τού 'Ελληνικού "Εθνους ('Ιστορία, έκδ. Καρολίδου, 
'Αθήναι 1930, Ε', σ. 81 82) κατηγορεί τό Πατριαρχείον, 
διότι δέν έξετέλεσε «τό κεφαλαιώδες καθήκον του», τήν 
κραταίωσιν τού 'Ελληνισμού διά τής διαδόσεως τής Ελ
ληνικής γλώσσης είς τάς διαφόρους έκείνας φυλάς, ου
δέ ή το τό πράγμα δυσκατόρθωτον... 'Αλλ' οί Βούλγαροι 
αντιθέτως απηύθυναν, αδίκως, τήν κατηγορίαν έπί προσπά
θεια εξελληνισμού. 

«Όπόσον αγογγύστως αυτοί οί Βούλγαροι ύπετάσσον
το είς τό Οίκουμ. Πατριαρχείον, μαρτυρείται έκτης προ
θυμίας, μεθ' ής αί αυτοκέφαλοι αρχιεπίσκοποι Άχριδών 
και Πεκίου υπέκυψαν είς τήν δικαιοδοσίαν τής Μεγάλης 
Εκκλησίας έπί τής πρώτης Πατριαρχίας τού Σαμουήλ Α' 
(Χαντζερή, 17641768). Ουδέν λοιπόν δυσυπέρβλητον 
κώλυμα είχε συναντήσει τό Πατριαρχείον εις τόν διά τής 
'Εκκλησίας και τής εθνικής παιδεύσεως έξελληνισμόν 
τών βορειοτέρων εκείνων τού οθωμανικού Κράτους χω
ρών. Τό πράγμα ή το ού μόνον άπαραίτητον, άλλα και 
εΰκολον, ή δέ ευκολία αύτη διήρκεσεν έπί 400 περίπου 
ετη... Τούτο δέ είναι ό μέγιστος έλεγχος, ôv δικαιούμε
θα ν' άπευθύνωμεν κατά τού Πατριαρχείου άπό τής 'Αλώ
σεως μέχρι τών τελευταίων χρόνων». Παρόμοιας κατηγο
ρίας απηύθυναν διά τους βυζαντινούς χρόνους, λέγει ό 
Λάσκαρις' (Τό Άνατολ. ζήτημα, 18001923, Α', τεύχος 
β' μέχρι τού 1878, 'Αθήναι  Θεσσαλονίκη 1953, σ. 254
274), ό Δ. Θερειανός ('Αδαμάντιος Κοραής, Α', Τερ
γέστη 1889, σ. 33) και όΚ. Μυρτίλος 'Αποστολίδης (Συμ
βολή εις τήν Ίστορίαν τού έν Βορείω Θράκη 'Ελληνι
σμού, είς 'Αρχ. Θρακ. Λαογρ. και Γλωσσ. Θησαυρού, 
VIII [1941  1942], σ. 50). 'Ορθώς όμως ό Κονιδάρης (λέ
γει ό καθηγητής Λάσκαρις), είς τό έργον < Ή 'Ελληνική 
'Εκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις έν τή ιστορία τής 
Χερσονήσου τού Αίμου», 'Αθήναι 1948, σ. 144 145, πα
ρατηρεί, ότι «ή 'Ελληνική 'Εκκλησία, έχουσα πάντοτε 
συνείδησιν τού οικουμενικού ή καθολικού αυτής χαρακτή
ρας, προσεπάθει νά διατηρή έν τή πράξει τήν ίσορρο
πίαν μεταξύ τής υπερεθνικής και εθνικής αυτής αποστο
λής (σ. γρ., ύλικόν και είς τό έργον τού Ν. Βλάχου, Τό 
Μακεδονικόν ώς φάσις τού Άνατολ. ζητήματος), ουδέ
ποτε θυσιάζουσα τήν πρώτην είς τήν δευτέραν, αλλά του
ναντίον...· είναι δέ χαρακτηριστικόν, ότι ή 'Εκκλησία 
Κωνσταντινουπόλεως δέν έδίσταζε νά φθάνη μέχρι ρή
ξεως και προς τους όμαίμονας "Ελληνας, οσάκις έζητεί
το παρ' αυτής νά πολιτευθή ουχί έν τφ πνεύματι τής 
διττής αυτής αποστολής, ής προηγείτο κατά σειράν ή 
οικουμενική, άλλα μόνον και κυρίως ώς εθνική 'Εκκλη
σία». Τάς αύτάς απόψεις επαναλαμβάνει ό Κονιδάρης 
συνεχίζει ό Λάσκαρις,—διεξοδικώτερον είς νεωτέραν του 
μελέτην, Ή Καθολική Ορθοδοξία τού Ελληνισμού 1950, 
σ. 14, 18, 19, ύποστηρίζων (σ. 38), δτι «αποτελεί καθή
κον τής 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως νά επιζήτηση 
τήν στενωτέραν μετά τών σλαβικών 'Εκκλησιών επαφή ν 
έν τώ πνεύματι τής πνευματικής οικουμενικής ιδέας» 
(συγγρ., και τής ένότητος τής 'Ορθοδοξίας και έν τή 
πράξει, ώς διεπιστώθη έν Ρόδω τό 1961). Μετά τούτο 
ορθώς ό Λάσκαρις προσθέτει, δτι «κατά τους τελευταί
ους αιώνας άνήλθον είς τόν Οίκουμενικόν θρόνον και 
πατριάρχαι μή Έλληνες τό γένος. Ούτως ό βραδύτερον 
(1449) γενόμενος καρδινάλιος 'Ιωάννης Stoicus, γεννηθείς 
έν Ραγούζη και μεταβάς τρις είς Κωνσταντινούπολη διά 
τήν ένωσιν τών Εκκλησιών, γράφει τήν 9ην Φεβρουα
ρίου 1436 έκ Κωνσταντινουπόλεως προς τόν καρδινάλιον 
Cesarini περί τού πατριάρχου Ιωσήφ (τού αποθανόντος 
κατά τήν έν Φλωρεντία σύνοδον): Boulgaris est natione 
et de lingua mea multiriuque mihi afficitur (Ceccow, 
Studi storici sul concilio di Firenze, Φλωρεντία 1868, 
σ. CCVII). Κατά τόν Γεδεών (Πατριαρχ. Πίνακες, Κων
σταντινούπολις 1890, σ. 484, 515, 665 και 688), ό Ρα
φαήλ Α' (14751476) ήτο Σέρβος, ό Μητροφάνης ό Γ 
έγεννήθη έκ πατρός Βούλγαρος, ό Σωφρόνιος Β (1774 
1780) ήτο έκ τίνος χωρίου παρά τήν Δαμασκόν, ό δέ Χρύ
σανθος (1824 1826) ήτο Βούλγαρος τήν καταγωγήν. 
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Θα ήρκουν ταϋτα δια τήν έπιβεβαίωσιν τών ανωτέρω 
απόψεων, άλλα δεν είναι καθόλου άσκοπο ν να προστεθή 
και το έξης χαρακτηριστικόν έπεισόδιον (προς όλοκλή
ρωσιν τής Ιστορικής εικόνος τοΰ θέματος) μεταξύ τοο 
ΟΙκουμενικοΟ Πατριάρχου 'Ιωακείμ Γ του μεγαλόπρεπους 
και τοο Χαριλάου Τρικούπη, εις τον όποιον είπεν: 
«Είμαι "Ελλην, άλλ' είμαι και Οικουμενικός Πατριάρχης 
και ανήκω δια τούτο είς τήν όλην Όρθόδοξον 'Εκκλη
σία ν, άτε κανονικός πρόεδρος αυτής». Μεθ' ο προσέθε
τεν: «Ή οίκουμενικότης τοο πατριαρχικού θρόνου ύπό 
τήν έλληνικήν ίεραρχίαν κάλλιον και έθνωφελέστερον 
εξυπηρετεί και τά συμφέροντα τοΰ Ελληνισμού» (πρβλ. 
Παραμυθίας και Φιλιατών Άθηναγόρα, Ό Μέγας πατριάρ
χης 'Ιωακείμ Γ , οφειλομένη άπάντησις είς τόν Φιλάρε
τον Βαφείδην άνάτυπον έκ τού Άγ. Σπυρίδωνος, Κέρ
κυρα 1929, σ. 7  9). Ό 'Ιωακείμ Γ , Εχων συνείδησιν τής 
μακράς Οίκουμ. Παραδόσεως τοΰ Θρόνου,—έθεώρει τόν 
οίκουμ. θρόνον μητέρα τών 'Εκκλησιών και "Αρειον Πά
γον συμπάσης τής 'Ορθοδοξίας—, είναι ό πρώτος, όστις έν 
τοίς καθ' ήμας χρόνοις άνεκίνησε τό ζήτημα τής προπα
ρασκευής τής 'Ενώσεως τών Εκκλησιών, δι' ήν έξέδωκε 
και έγκύκλιον, ή οποία έγένετο δεκτή ευμενώς ύπό τών 
'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών (περί τούτων πρβλ. Ι. Καρμίρη, 
'Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός, σ. 381, ένθα και ή 
λοιπή βιβλιογρ., και Γ. Κονιδάρη, Ή θέσις τής Καθολ. 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας έν τή Κοινωνία τών 'Εκκλησιών, 
Α' 1949, Β' 1952). 'Εντός τοΰ πλαισίου τοΰ από τής 
αρχαίας 'Εκκλησίας και τοΰ Βυζαντίου κλήρονομηθέντος 
οικουμενικού πνεύματος, έπιβεβαιωθέντος είς τήν μα
κραίωνα ίστορικήν δράσιν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, κατανοοΰμεν όχι μόνον τήν ανωτέρω έγκύκλιον, 
άλλα πρό πάντων: α) τήν Έγκύκλιον τοΰ Οίκουμ. Πα
τριαρχείου τοΰ 1920 περί ιδρύσεως τής Κοινωνίας τών 
'Εκκλησιών, ήτοι τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 'Εκ
κλησιών, και άρα τής όλοθύμου ενισχύσεως τής Οικου
μενικής Κινήσεως, και β) τήν άρσιν τοΰ Βουλγαρικού 
Σχίσματος. 'Εναντίον τοΰ αληθούς οικουμενικού πνεύ
ματος, όπερ καθορίζει τήν ούσίαν τής κατ' ανατολάς 
Καθολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, αντιπαραβάλλεται τό 
οίκουμενικόν, άλλα γνησίως ρωμαϊκόν πνεΰμα τής έν τή 
Δύσει 'Εκκλησίας, άλλα και τό έθνικόν (ενταύθα Έλλα
δικόν) πνεύμα τών ΙΘ  Κ' αιώνων και πολλάκις ή πολι
τική. Τό οίκουμενικόν πνεΰμα και ή δρδσις τοΰ Βυζαν
τίου, ιδία δια τοΰ Οικουμενικού θρόνου, αποτελεί τήν 
αΐωνίαν δόξαν αυτού. 
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ΓΕΡ. Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Τήν είδον τόσαις φοραίς. Τήν είδον άπό γής, τήν εΐ

δον άπό θαλάσσης. Και τήν έκαμάρωσα, ώς καμαρώνουν 
at νυμφαγωγοί τήν νύμφην είς τάς νήσους. 

Και είναι όντως νύμφη ή Πόλις. Νύμφη τής 'Ανατο
λής· νύμφη τοΰ Γένους. Νύμφη τοΰ κύματος καί τών 
άφρων, καί νύμφη τών κήπων καί τών λειμώνων. 'Επάνω 
είς τους αφρούς καί επάνω είς τά άνθη. 'Εκεί όπου, όπι
σθεν πλατάνων καί κυπαρίσσων, είς τά χλοερά εκείνα 
τσαΐρια, ανελίσσεται όλη τών ανθέων της ή ποικιλία, άπό 
τοΰ ναρκίσσου καί υακίνθου, μέχρι τοΰ γιασεμιού καί τών 
ρόδων εκεί όπου ό δινήεις Βόσπορος σχηματίζει τά παι
γνιώδη εκείνα άναφόριά του, όταν τό ρεύμα τοΰ Ευξείνου 
τό όλόδροσον έρχεται να φιλήση τοΰ Γένους τήν νύμφην 
καί βασίλισσαν, καί να έπαναστραφή πάλιν μέ επτά ελι
γμούς προς τά Καβάκια, ίνα γυρίση καί πάλιν είς τα ίδια 
παιγνίδια του. 

Τήν είδον καί άπό θαλάσσης· τήν είδον καί άπό ξη
ράς. 'Από, θαλάσσης, άναπαυομένην ύπό τάς άμφιλαφείς 
σκιάς αίωνοβίων πλατάνων, μέ υψηλούς μαύρους δορυφό
ρους κύκλω, τήν ύψιτενή παράταξιν τών σιωπηλών καί 
ακινήτων κυπαρίσσων. Καί άπό ξηράς, άναδυομένην έκ 
τών κυμάτων, τήν ώραν τήν γλυκεϊαν τής αυγής, μέ ένα 
βαθύχρουν τεφρόν πέπλον σκεπασμένην, τόν Οποίον σιγά 
σιγά έπανεγείρει ή 'Ανατολή μέ τάς ρόδινους άβράς χεί
ρας της, ίνα άναφανή είς τόν κόσμον τό ύπερφυές θέαμα 
ναών καί παλατιών καί μιναρέδων, αναμμένων, θαρρείς, 
έν θεατρική φωταγωγία εορτής, είς τά ύαλώματα καί τους 
χρυσούς ορόφους, έπί τών όποιων προσήναψε πυρσούς χα
ράς ό ήλιος. Καί πλέουν τότε μέσα είς πέλαγος φωτός, 
έξαισίως πανηγυρικού, συνοικισμοί απέραντοι, λόφοι κε
καλυμμένοι μέ κατοικίας, καί άκταί μέ παλάτια βασιλι
κά καί μέγαρα αρχόντων. Πέλαγος οίκιών, καί κύματα πα
λατιών καί ναών καί τζαμιών. 

'Αφορμή τής κτίσεως ύπήρξεν ëv όνειρον, μία οπτα
σία. Καί εν δνειρον καί μίαν όπτασίαν έκληροδότησε, 
κτισθεϊσα, είς τό Γένος. "Αγγελοι τήν έζωγράφησαν, καί 
άγγελοι έχάραξαν τό σχέδιόν της, τό οποίον έκτοτε υπάρ
χει χαραγμένο ν μέ χρυσάς γραμμάς είς τά φυλλοκάρδια 
τοΰ Γένους. 

'Αλλ' άκούσωμεν τό αφελές Συναξάριον τοΰ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, τοΰ οίκιστοϋ καί κτίτορος τής Μητροπό
λεως αυτής τοΰ 'Ελληνισμού, τής τόσον ωραίας, άλλα καί 
τόσον πολύπαθους : 

«Τόν καιρόν εκείνον, ήγουν είς τους 316 χρόνους άπό 
Χριστού, είδεν ό βασιλεύς Κωνσταντίνος θείαν δρασιν 
οπού τόν έπρόσταζε να κτίση πάλιν είς τά μέρη τής Α
νατολής, καί νά τήν αφιέρωση είς τό όνομα τής Ύπερ
αγίας ημών Θεοτόκου... 

Λοιπόν πρώτον μέν άπήλθεν είς τήν Θεσσαλόνίκην, 
μελετών νά κτίση εκεί τήν πάλιν, όπου είδεν είς τό 
όραμα, άλλ' επειδή δέν ήτο θέλημα Θεού νά γίνη Εκεί, τόν 
εμπόδισε. 

Καί πηγαίνει είς τήν Χαλκηδόνα· τοΰ ήρεσεν ό τόπος 
και ήρχισε νά κτίζη. 'Αλλά τοΰ Θεού δέν ήρεσεν όθεν 
ήρχοντό τίνες αετοί καί ελάμβαναν τά σύνεργα τών μαστό
ρων καί τά έρριπτον είς τό Βυζάντιον. Λοιπόν, βλέπων 
τοιούτον θαυμάσιο ν, άπήλθεν έκεϊ καί τοΰ ήρεσε πολλά 
ή θέσις τοΰ τόπου. 

'Αλλά δέν ήξευρε πόσον μεγάλην νά τήν κτίση. Καί 
τήν νύκτα πάλιν, είδεν άγγελον είς τό όραμα καί τοΰ λέ
γει : «Τό πρωί, όταν εξημέρωση, νά μέ άκολουθήσης καί 
όπου υπάγω έγώ, έκεϊ νά σημαδεύης τόν τόπον, νά βάλω
σι τά θεμέλια. 

Τό ταχύ λοιπόν επήρε τόν πρωτομάστορα, προστάζων 
αυτόν νά τόν ακόλουθη, καί όπου πατήση, νά βάνη ση
μάδι. Ούτως έπήγαινεν ό άγγελος έμπροσθεν καί μόνος ό 
βασιλεύς τόν έβλεπε· καί έπεριπάτει ταχέως ακολουθών 
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όρια τής βασιλίδος των πόλεων. 

και έκτασιν τόν ξένον, άπιστοϋντα, κατά τον Χρυσολωράν, 
αν δι' ανθρωπινής τέχνης και ύπ" ανθρώπων έτεχνουργή
θησαν. Kai αν ήγάλλετο και ηύφραίνετο, κατά τόν Θεο
λόγον Γρηγόριον, διό τόσα αλλά παμποίκιλα κάλλη ή 
βασίλειος Πόλις, εξόχως όμως άπα όλα ήγάλλετο δια τους 
ουράνιους εκείνους ναούς της, έν οίς άπηθανατίσθησαν 
αί δύο χρυσαΐ πτέρυγες τής Βυζαντινής Μούσης, ζωγρα
φική και μουσική. 'Ημίσεια χιλιάς ναών και μοναστηριών 
ύπέθαλπον τήν θρησκευτικήν εύλάβειαν τών ευσεβών κα
τοίκων της, έν οίς πλην τών βασιλικών καί πατριαρχικών 
μεγάλων, πλην τών ιστορικών καί ενοριακών, πάμπολλοι 
άλλοι ναοί ύπήρχον, κοσμοΟντες τα παλάτια ευγενών καί 
αρχόντων, συνήθεια σωζόμενη έκτοτε εις τάς νήσους του 
'Ελληνικού 'Αρχιπελάγους. 

Πέντε βασιλικά παλάτια, έν οίς τό Μέγα καί τό τών 
Βλαχερνών, εις τόν θρόνον του οποίου άνέβησαν 85 αυ
τοκράτορες, καί παλάτια άλλων δεσποίνων καί βασιλοπαί
δων, συνεκέντρουν όλην τήν πολιτικήν του Γένους ζωή ν, 
ένώ πάμπολλα άλλα αγαθοεργά Ιδρύματα, νοσοκομεία, πτω
χοτροφεία, γηροκομεία καί ξενώνες, έμαρτύρουν τόν βα
θμόν του πολιτισμού, είς δν είχε φθάσει ή Πόλις, κρατή
σασα έπί 12 αιώνας τα σκήπτρα τών γραμμάτων, τεχνών 
καί επιστημών, κέντρον πλούτου καί ευζωίας παγκόσμιον, 
χαράξασα δια χρυσών σελίδων τήν επικράτησαν της έν τή 
ιστορία έν μακροτάτω χρόνου διαστήματι αιώνων τόσων, 
δι' ατελεύτητων θριάμβων δόξης καί νικών. Ίδοΰσα νά 
πέσουν καί νά τήν προσκυνήσουν ίππόται τής Δύσεως και 
φυλαί τής 'Ανατολής. Ίδοΰσα σειράν Φωκάδων καί Βουλ 
γαροκτόνων είς τους θρόνους της τους χρυσούς, καί Χρυ
σοστόμους τόσους, Γρηγορίους τε καί Φωτίους είς τους 
άμβωνας τους σεντεφένιους της. 

'Αλλ' ήλθε μία ήμερα κακή δΓ αυτήν καί δια τό Γέ
νος. Έξημέρωσεν ένα πρωί μαύρος ουρανός καί μαύρη μέ
ρα. Μία Τρίτη κακή, οπού επάνω είς τό ξημέρωμα, οτε at 
αύραι τού Βοσπόρου συνεκιρνώντο ήδονικώς μέ τάς ποι
κίλος τής ανοίξεως ευωδιάς, καί επαιζον ήδη χαρωπώς 
οι πρώται τής ημέρας αύγαί μέ τής απερχόμενης σκο

Ο Μ. Κωνσταντίνος, χαράσσων τά 

αυτόν καί τού βασιλέως κατόπιν ήκολούθει ό τέκτων, 
έως ού έγύρισεν όλον τόν τόπον, οπού ήτο Θεού θέλησις 
νά κτισθή ή πόλις. Καί τότε τήν ήρχισαν. 

Καί έβαλεν ένα γνωστικόν καί πρακτικόν ανθρωπον, 
Εύφρατά καλούμενον, νά έχη τήν φροντίδα επάνω του, νά 
γίνη τό έργον θαυμάσιον πολλά καί θεάρεστον, τού οποίου 
έδωκε χρυσίον άναρίθμητον διό έξοδον όστις ήτο τόσον 
επιδέξιος, όπου τήν έκαμε κατά πολλά ώραίαν, ώς έπρε
πε, καί έγινεν όμοια τής Ρώμης είς όλα τά κτίρια». 

'Επάνω είς επτά λόφους τήν έκτισαν διό καί Έπτά
λοφος ονομάζεται. Καί μέ διπλούν τείχος τήν περιεχα
ράκωσαν, όπου 250 πύργοι μέχρι σήμερον Ιστανται, προ
κύπτοντες ώς φάσματα γεροντικά άπό μέσα άπα τους κισ
σούς καί τάς δάφνας καί τάς άγριοσυκάς καί άλλα αει
θαλή άγριόδενδρα, τά οποία έρποντα άγαπητικώς περιστέ
φουσι τήν αίωνίαν δόξαν των». 

'Εντός τής ευρύτατης ταύτης περιοχής έζη καί *κι
νείτο καί άνέπνεεν ή βασιλίς τών πόλεων, κυρίαρχος 'Α
νατολής καί Δύσεως, είς διάστημα μακρότατον, δώδεκα 
όλων αιώνων μέ 450 σχεδόν ρύμας καί αγυιάς, μέ τους 
πίριστύλους εκείνους Έμβόλους, καίμέ τήν μεγάλην λεω
φόρο ν τού Μιλίου, όπου έτελοΰντο τόσον συχνά αί έορ
ταΐ τών εορτών, ol θρίαμβοι τού Γένους, καί μέ τόσα ς α
γοράς χαλκοπρατείων, άρτοπωλείων, άργυροπωλείων, 
βλατοπωλείων κ.λπ. 'Υδραγωγεία, λουτρά, κρήναι, οχετοί, 
μυλώνες καί φούρνοι καί άποθήκαι σιτηρών, καί 19 κι
στέρναι μεγαλοπρεπείς ώς υπόγειοι ναοί μέ τους μαρμά
ρινους των κίονας, πανταχού έν αυτή διευκόλυναν τήν 
ζωή ν, ένώ οι τρεις λιμένες καί αί σκάλαι της έχρησί
μευον δια τό παγκόσμιον αυτής έμπόριον. 

Αλλ' ο,τι κυρίως καθωράιζε τόσον τόν Πόλιν, ήτο ή 
πληθύς τών ναών της, όλων άπό πολυδάπανου ύλης έκτι
σμένων, μέ τους λαμπρούς στολισμούς των έκ πολύχρωμων 
μαρμάρων καί τά έξοχα ψηφιδωτά, οί όποιοι ώς περιδέ
ραιον χρυσοΰν, κατά τίνα συγγραφέα, κατεστόλιζον τήν 
ευσεβή τού Γένους Μητρόπολιν, τόσον έντέχνως καί τό
σον δεξιώς όλοι έκτισμένοι, ώοχε νά κινώσιν είς θάμβος 
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τίας τάς πτέρυγας, και Ιδού φωνή κλαυθμηρά, φωνή κα
τάρας, καί φωνή ελέους και θρήνου ήκούσθη έξαφνα, μέ
σα είς τήν νίκην τών τελευταίων του Γένους προμάχων, 
ως θανάτου κραυγή άντηχήσασα ύστερον από τόσων μη
νών πολιορκίαν : 

Πήραν τήν Πάλιν πήραν την... 
Οί πύργοι της, oi αήττητοι έως τότε, ήρχισαν να τρέ

μουν ώς έν αίφνιδίω σεισμφ, καί επάνω είς τάς επάλξεις 
των ήρχισε να επαναλαμβάνεται κατά σειράν ώς επωδός 
φαρμακερά : 

Πήραν τήν Πάλιν πήραν την!.. 
Συγχρόνως βοή συγκεχυμένη καί γόοι καί κοπετοί 

φθάνουν άπό τό βάθος πέραν, άπό τάς συνοικίας, έως είς 
μίαν πύλην ενδοξον, πύλην ήγιασμένην, όπου εγινεν ό με
γαλύτερος θρήνος, καί έχύθη τό περισσότερον αίμα άπό 
τό άνθος του Γένους. 'Εκεί αίφνης ένα φαρμακερόν παρά
πονον διακόπτει τους λυγμούς καί τους θρήνους : 

«Δέν υπάρχει κανένας χριστιανός νά πάρη τήν κεφαλήν 
μου »; 

Ήσαν oi τελευταίοι λόγοι τού τελευταίου αυτοκράτο
ρας Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου. 

Μετά τούτο σιγή νεκρική ! 
«Κι' ό Άμηρδς είσέβηκε 'ς τήν Πύλιν καβαλλάρης». 
Τή δευτέρα δέ άπό τής ημέρας εκείνης, λέγει ό χρο

νογράφος, είσελθών ό Μεχεμέτης, περιώδευσε τήν πόλιν 
καί ήν ή πάσα άοικος, ούτε άνθρωπος, ούτε κτήνος, ού
τε ορνεον, κραύγαζαν ή λαλούν εντός... 

Καί ήν ίδεΐν τήν άπασαν πόλιν έν ταϊς σκηναΐς τού 
φουσάτου, τήν δέ Πύλιν ερημον, νεκράν, κειμένην, γυ
μνή ν, άφωνον... 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜίΙΡΑΐΤΙΔΗΣ 

Κατά τήν 'Υπαπαντή τού Χριστού επήρε τό βρέφος 
στάς άγκάλας του ό θεοδόχος Συμεών καί είπε : «Νΰν 
απολύεις τόν δοΰλόν σου, Δέσποτα...». Kai κατόπι γύρισε 
κ' είπε στή μητέρα τού παιδιού : «'Ιδού ούτος κείται είς 
πτώσιν καί άνάστασιν πολλών έν τώ 'Ισραήλ καί είς ση
μείον άντιλεγόμενον» (Λουκ. β' 34). Λέγοντας «σημείον 
ώντιλεγόμενον» ήθελε νά πει πώς ό Χριστός θάτανε στον 
κόσμο ένα πρόσωπο πού θα χώριζε τους ανθρώπους σέ 
δυό μέρη· σέ εκείνους πού θά τόν λατρεύανε για Θεό, καί 
στους άλλους πού θά τόν πολεμούσανε, σέ εκείνους πού 
θά τόν παραδεχόντανε, καί σέ εκείνους πού θά τόν άρνιόν
τανε. Γύρω στον Χριστό θά άντιμαχόντανε οι άνθρωποι 
όπως τό βλέπουμε εως τα σήμερα. 

Τό Ιδιο θά μπορούσε, νά ειπεί κανένας πώς γίνεται 
καί μέ τό Βυζάντιο, δηλαδή μέ τόν κόσμο πού έκανε όσο 
μπορούσε σύστημα τής ζωής του τή διδασκαλία τού Χρι
στού, παρ' όλες τις ατέλειες πού φανερωθήκανε σ' αυτό 
καί πού προέρχονται άπό τήν ανθρώπινη αδυναμία. Τό Βυ
ζάντιο στάθηκε αληθινά «σημείον άντιλεγόμενον» μέσα 
στην 'Ιστορία, ένα πράγμα πού βρίσκεται έξω άπό τόν τύ
πο πού έχουνε τα συστήματα τής ανθρώπινης κοινωνίας. 
Τό Βυζάντιο για άλλους ήτανε πολύ σπουδαίο όχι μονά
χα στή θρησκευτική ζωή, άλλα καί στην κοσμική, ένας 
παραμυθένιος κόσμος, ένώ για άλλους πάλι ήταν: ή πα
ραμόρφωση τού αρχαίου κόσμου. Αυτοί όμως πού τό 
θεωρήσανε σαν παρακμή τής αρχαιότητος, τό κρίνα
νε μέ κάποια μέτρα πού είναι αταίριαστα γι' αυτό 
πού κρίνανε. Τό Βυζάντιο ήτανε ένα φαινόμενο στό έπα
κρο Ιδιόρρυθμο, κι' αυτοί τό κρίνανε μέ τα Ιδια μέτρα 
πού κρίνεται ό αρχαίος κόσμος, ό όποιος είχε ολότελα 
διαφορετικόν χαρακτήρα, καί παράλογα παίρνανε τό Βυ
ζάντιο για απλή συνέχεια καί παραμόρφωση του. "Οση δια
φορά έχει ό χριστιανισμός άπό τήν ειδωλολατρία, άλλη 
τόση διαφορά χωρίζει τό Βυζάντιο άπό τήν αρχαία 'Ελ
λάδα. Οί άνθρωποι πού ζούσανε στό Βυζάντιο, μ'ολον δτι 
πολλοί άπ' αυτούς βαστούσανε άπό τό ίδιο αρχαίο ελληνι
κό αίμα κ' είχανε τήν ελληνική παιδεία, ήτανε όμως ολό
τελα άλλοι, «άνθρωποι καινοί», λαλούντες «γλώσσαις και
ναΐς». Ό Διονύσιος ό 'Αρεοπαγίτης δέν έμοιαζε καθόλου 
μέ τόν Σωκράτη, ούτε ό Συμεών, ό δια Χριστόν σαλός, 
μέ τόν Διογένη τόν κυνικό, ούτε ό "Αγιος Δημήτριος μέ 
τόν Πελοπίδα. 

Ή ανθρώπινη ζωή θεμελιώθηκε απάνω σέ άλλη βάση : 
Καί ή τέχνη τού Βυζαντίου, μέ όλα τα εξωτερικά πού δα

νείσθηκε άπό τήν αρχαία, είναι ολότελα διαφορετική 
στην ουσία της. "Εφθασε σέ κάποια πνευματικότητα πού 
δέν γνώρισε άλλη φορά ό κόσμος. Ένώ ή αρχαία τέχνη 
ήτανε βασισμένη απάνω στό μέτρο καί στις αναλογίες, ή 
τέχνη τών Βυζαντινών δέν γνώριζε τέτοιο μέτρο, γιατί 
ζητούσε νάβρει έκφραση για πράγματα πού δέν χωρούνε 
στα τυπικά μέτρα όπου περιορίζεται ή απόδοση τού φυ
σικού κόσμου, άς είναι κ' ή πια παθητική καί ενθουσιώ
δης. 

Λοιπόν, τό Βυζάντιο είναι ένα μεγάλο πράγμα. Είναι 
ό καιρός καί ό τόπος πού ζούσανε oi άνθρωποι μέ τόν 
πόθο τού υπερφυσικού, τής αίωνιότητος. Γι' αυτό έχει 
αυτή τήν παράξενη καί μυστηριώδη Ιδιορρυθμία, τήν ο
ποία δέν τή θέλουνε οί άνθρωποι πού oi πόθοι τους δέν 
βγαίνουνε έξω άπό τό μέτρο κι' άπό τόν ορθά λόγο, δη
λαδή πού είναι κολλημένοι στην κοινοτοπία τών υλικών 
συγκινήσεων. Οί Βυζοντινοί πιστεύανε στα μυστήρια καί 
στην αλήθεια πού απεκάλυψε ό Χριστός, ήγουν στον 
θαυμαστό κόσμο πού βρίσκεται πέρα ά'πό ο,τι πιάνουνε οί 
αισθήσεις καί τό μυαλό, ένώ ό αρχαίος σταματούσε ώς 
έκεΐ. Ό Σωκράτης έκανε ένα πράγμα τή λογική του μέ 
τόν Θεό, καί δέν πίστευε διόλου σέ ο,τι δέν παραδεχό
τανε τό μυαλό του, δηλαδή στό θαύμα. Γιά τούτο ό αρ
χαίος άνθρωπος μέ όλα πού έλεγε γιά τήν ελευθερία, ή
τανε δούλος τής λογικής πού είναι ή τελευταία ανάγκη. 
Ένώ ό χριστιανός τού Βυζαντίου, μέ όλο πού ή ζωή του 
δέν έχει τα φανταχτερά ξεφωνητά τής ελευθερίας, στό 
βάθος νοιώθει ίσια  ίσια τήν αληθινή πνευματική ελευ
θερία, κατά, τόν Παύλο πού λέγει: «ου δέ τό Πνεύμα Κυ
ρίου έκεΐ ελευθερία» (Β' Κορ. γ' 17). Ένας Βυζαντινός 
"Αγιος, ό 'Ιωάννης τής Κλίμακας, γράφει : «Ό βυθός τών 
δογμάτων είναι βαθύς, άλλα ό νους τού χριστιανού πηδά 
χωρίς κίνδυνο μέσα σ' αυτόν».Ένώ ό βαθυστόχαστος Παρ
μενίδης κ' οί όμοιοι του δέν θά τολμούσανε νά πηδήσου
νε μέσα σ' αυτή τήν άβυσσο, γιατί ήτανε αλυσοδεμένοι ά
πό τόν ορθό λόγο. 'Η αρχαιότητα είναι ή βασιλεία τού 
λογικού, ένώ τό Βυζάντιο είναι ή βασιλεία τής πίστεως, 
τής πνευματικής μέθης καί τής αθανασίας. Αυτό φαίνεται 
καθαρώτατα στην τέχνη τού καθενός άπό αυτούς τους 
δύο κόσμους. Όπως ό Σωκράτης δέν θά ένοιωθε τά άντι
λογικά μυστήρια πού κήρυττε ό απόστολος Παύλος, μ' ό
λον ότι έλεγε πώς πιστεύει στον ένα Θεό, άλλο τόσο κι' 
ό Πραξιτέλης κ' ό 'Απελλής δέν θάνοιωθαν μια βυζαντινή 
εικόνα, γιατί δέν είναι φτιαγμένη πάνω στον ύλικόν κα
νόνα. Πέρα άπό τις «αναλογίες» κι' άπό τήν κοινοτοπία 
τής σαρκικής ωραιότητας δέν ήτανε σέ θέση νά νοιώσουνε 
τίποτα οί αρχαίοι. Τά πιό θαυμαστά μωσαϊκά τής 'Αγίας 
Σοφίας ή τής Ραβέννας, τά πιό εκφραστικά σχήματα στις 
τοιχογραφίες τού Μυστρά, ακόμα καί πρωτότυπα οράματα 
πού τύπωσε ό Θεοτοκόπουλος στά έργα του, θά ήτανε γιά 
τους αρχαίους τερατώδη καί άτεχνα βαναυσουργήματα, 
«διαφθείροντα τήν όρασιν». Ό χριστιανισμός έλέπτυνε 
τόν «διονυσιακόν καί άπολλώνειον» άνθρωπον, τόν έστρε
ψε προς τό βάθος τού εαυτού του, τού έδωσε «πνευματι
κόν όφθαλμόν καί πνευματικόν ούς» γιά νά έρευνα τις α
βύσσους τού πνεύματος καί γιά νά ακροάζεται τά «θεία 
άπηχήματα». Νά γιατί ό άνθρωπος τού Βυζαντίου είναι 
άλλος άπό τόν αρχαίο, καί δέν πρέπει νά κρίνεται μέ τό 
ίδιο μέτρο. 

Τό Βυζάντιο πρωτοάνοιξε τήν «πύλην τήν κεκλεισμέ
νη ν» καί μπόρεσε κ'είδε ό άνθρωπος εκείνα τά θαυμάσια, 
πού είπε ό Χριστός, πώς δέν μπορέσανε νά τά δούνε οί 
σοφοί κ' οί συνετοί τής αρχαιότητος. Ή Κωνσταντινού
πολη είναι «ή Σιών ή άγια, μήτηρ τών εκκλησιών, Θεού 
κατοικητήριον». Ή αμαρτία καί τά πάθη πού ανάψανε μέ 
τόση έξαψη μέσα στά τείχη της, φωτίσανε μέ τήν άγρια 
φλόγα τους πιό πολύ τόν ήλιοστάλακτο θρόνο τής αγιό
τητας, κ' ή βαρειά μυρουδιά τής ακολασίας σκεπάσθηκε 
άπό τήν πάντερπνο οσμή τής πνευματικής εύωδίας. Πολλοί 
αρχαίοι μιλήσανε γιά τή ματαιότητα τού κόσμου, άλλα 
κανένας δέ τήν πίστεψε αληθινά, ώστε νά τήν αφήσει, 
έκτος άπό τόν Διογένη, πού κι' αυτός καμώθηκε ψεύτικα 
πώς τήν σιχάθηκε, μόνο καί μόνο γιά νά θρέψει τή μα
ταιοδοξία του. Κ' έγινε «κύων», δηλαδή χειρότερος άπ' 
ο,τι ήτανε. Καί βέβαια ένας αρχαίος πού είχε γιά θεούς 
όλα τά πάθη τής σαρκός ή τή λογική του, πώς θά μπο
ρούσε νά χωρισθεί άπό τή ματαιότητα τού κόσμου πού 
αυτή ήτανε ή ίδια θρησκεία του; Καί νά καταφύγει πού; 
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Στην έρημο; Πώς νά τήν υποφέρει, χωρίς ταπείνωση, χω
ρίς ελπίδα ; Γι* αυτό ό απόστολος Παύλος έλεγε πώς οί 
εθνικοί, οί ειδωλολάτρες, ήτανε «οί μή έχοντες ελπίδα». 
'Ενώ στό Βυζάντιο ό βασιλιάς κατέβαινε άπό τον θρόνο 
και πήγαινε στην έρημο ντυμένος παληόρασα άπό γιδό
τριχα και χαιρότανε γιατί «ήλευθερώθη άπό τής δουλείας 
της φθοράς». Κ' ή έρημος «έξήνθησενώσεί κρίνον». Για
τί «τοις έρημικοϊς ζωή μακάρια εστί, θεϊκφ έρωτι πτερου
μένοις». Όλα αυτά τά «καινά και αλλόκοτα» γινήκανε, 
γιατί ή πίστη μετατόπισε τόν άνθρωπο και τους πόθους 
του άπό εκεί πού βρισκότανε πριν νά φανερωθεί τό Ευ
αγγέλιο. Οί αρχαίοι "Ελληνες μέ όλη τή δύναμη και τήν 
λεπτή λειτουργία τοϋ μυαλού τους, και μ' όλη τήν ευαι
σθησία τους δέν μπορέσανε νά δούνε καθαρά πέρα άπό 
τα τείχη τής επίγειας πολιτείας, γιατί δέν είχε έρθει ακό
μα 'Εκείνος πού είπε στους ανθρώπους: «'Εγώ ήλθα στον 
κόσμο για νά δούνε όσοι δέν βλέπουνε. Χωρίς έμενα δέν 
είμπορείτε νά κάνετε τίποτα». Γι* αυτό οί αρχαίοι είχανε 
κάποια θολή ιδέα για τόν θεό και για μιαν άλλη ζωή. 

Στις ψυχές τοϋ Βυζαντίου ή θρησκεία τοϋ Χριστού 
έφερνε τήν αληθινή πίστη, κ' ή μέλλουσα ζωή ήτανε κα
θαρή μπροστά τους κΓ ολοένα τά μάτια τους είναι γυρι
σμένα κατά εκείνη τήν "Ανω 'Ιερουσαλήμ. Και όσα θαυ
μαστά έργα κάνανε μέ τ,ίς τέχνες, κι' όσες γιορτές πα
νηγυρίζανε, όλα ήτανε απλή προδιατύπωση τής μέλλου
σας μακαριότητας. Ό άνθρωπος κ' οί ελπίδες του τρα
βούσανε μέ βεβαιότητα προς τήν αιωνιότητα. Τό Βυζάν
τιο τό σκέπαζε εκείνη ή φωτεινή νεφέλη πού σκέπασε 
τους τρείς αποστόλους, κατά τήν Μεταμόρφωση τοϋ Χρι
στού στό όρος Θαβώρ. Ή άγιότης, ή όσιότης, ή μακα
ριότης γινήκανε πραγματικότητες τής ζωής, δέν ήτανε 
όπως πριν κάποια ηθικά σύμβολα. Και οί λέξεις τής ελ
ληνικής γλώσσας καθαγιασθήκανε κι' αυτές άπό τά άγια 
νοήματα πού εκφράζανε και πήρανε κάποια σημασία πού 
δέν είχανε, σημασία μυστική, βαθειά, πνευματική. Ό άν
θρωπος έγινε πιό εσωτερικός, κατέβηκε στον βυθό τοϋ 
εαυτού του, «έγνω εαυτόν» όχι όπως ήθελε ή αρχαία φι
λοσοφία μέ τό ερευνητικό ψάξιμο τών εγκάτων του, άλλα 
μέ τόν θείον έρωτα πού τοϋ έλεγε: «Ύμεϊς ναός τοϋ Πνεύ
ματος έστε». Μέ τήν ταπείνωση έγινε πιό ευαίσθητος 
στον ψυχικό πόνο και στή συντριβή τής καρδιάς, και 
βρήκε τή λύτρωση τής συγγνώμης και τής μετανοίας. Δέν 
στέκεται πια σαν εγωιστής, ανδριάντας ασάλευτος και αυ
θάδης, άλλα πέφτει και σηκώνεται ολοένα. Ό άρχοντας 
καλογερεύει και γίνεται υποτακτικός τοϋ δούλου του, ή 
πόρνη ξαναστολίζεται μέ τά άνθη τής παρθενίας, ό δή
μιος γονατίζει και ασπάζεται τά πόδια εκείνου πού βασά
νιζε. 

Τό Βυζάντιο είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι μέσα στό 
όποιο πέσανε και λυώσανε μυριάδες"*ψυχές, σάν λογής 
λογής μεταλλεύματα, λογήςλογής έθνη, κι' άπό^έκεϊ βγή
κε χρυσάφι λαμπερό, μαζί μέ μαύρη σκουριά. Αυτό τό 
μάλαμα είναι τό πιό καθαρό άπό κάθε χρυσάφι πού βγήκε 
άπό χωνευτήρι. Κι' απ' αυτό γίνηκε ή Έπτάφωτος λυ
χνία, πού θα φωτίζει τόν κόσμο στον αιώνα τοϋ αιώνος. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 

Βυζάντιος 'Αλέξανδρος. "Εζησε κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοϋ 10' αιώνος έν Κωνσταντινουπόλει. 

Μαθητεύσας, έν τή μουσική, παρά Πέτρω τφ Άγιοτα
φίτη, έδίδαξε καρποφόρως ταύτην έν τε τή Ιερά Θεολογι
κή Σχολή τής Χάλκης και έν τώ τρίτω κατά σειράν έν 
έτει 1880 Ιδρυθέντι Έλληνικώ Μουσικώ Συλλόγω Κων
σταντινουπόλεως. 

Ο Βυζάντιος Ιδιαιτέρως ένησχολήθη μέ τόν έν τή μου
σική χρόνον και μέ τήν χρονικήν άγωγήν. 

Προς τοίς άλλοις κατέλιπεν έργον ύπό τόν τίτλον 
«Μουσικόν Δωδεκαήμερον», έν ω ιδιαιτέρα φροντίς κατα
βάλλεται προς διατήρησιν τοϋ έκκλησιαστικοϋ ύφους και 
τής συμφωνίας τοϋ μέλους προς τό νόημα τοϋ κειμένου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί ε(ς τήν Ιστο
ρίαν τής παρ' ήμίν Εκκλησιαστικής Μουσικής, Αθήναι 1890. 

Σ. ΣΑΒΒΑΣ 
Βυζάντιος 'Αντώνιος, Ή Βυζάγιος. Τοιχογράφος. Είς 

τό ναϋδριον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τής έν "Αθω Μονής τοϋ 
Άγιου Παύλου, άνω τής εισόδου έπί τοϋ έσω τοίχου υ
πάρχει ή κτητορική επιγραφή άναφέρουσα, ότι 6 Βυζά
γιος συνειργάσθη μέ τόν όμότεχνον Άνδρόνικον : 

«Άνιστορήθη μέν ό περικαλλής ναός ούτος τοϋ μέγα/ 
λομάρτυρος Γεωργίου τή συνδρομή Μητροφά(νου)ς 

τώ 3%ιλα [ = 1422/3] χειρί Άνδρονίκου /τοϋ^Βυ
ζαγίου 
ίερουργήσαν/τος του μ(η)τροπολίτου"Θεσσα(λ)ονίκης . . . 
ήγουμεν(ε)υ(ον)τος Άνανίου τοϋ 5%λγω [=1425] (ι)νδικτ 
(ιών)ος γη». 

Άνω αυτής τής επιγραφής υπάρχει ή ωραιότατη «Κοί
μησις τής Θεοτόκου», και άνω τής κόγχης τής Αγίας 
Τραπέζης ή τεχνικωτάτη «Άνάληψις τοϋ Σωτήρος». Άλλ' 
όμως ή επιγραφή αυτή είναι γραμμένη  όπως λέγεται—Ι
σως κατά τους καθ' ημάς χρόνους, ύπό τοϋ διαβόητου 
πλαστογράφου έπιγραφογράφου Σιμωνίδου Κωνσταντίνου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Η. B r o c k h a u s , Die Kunst in den Athos  Klö
stern, Leipsae 1891, σ. 275. Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , "Αγίου 
"Ορους έπιγραφαί, είς Byzantinische Zeitschrift, Γ (1901), σ. 580. 
Γ ε ρ . Σ μ υ ρ ν ά κ η , Τό Ά γ ι ο ν "Ορος, "Αθήναι 1903, σ. 604. S. 
M i l l e t  J. P a r g o i r e et L. P e t i t . Recueil des Inscriptions 
chrétiennes du Mont Athos, Paris 1904. σ. 148, 437. C h. 
D i e h 1, Manuel d' Art Byzantin, Paris 1910, σ. 766. 776. Ο. M. 
D a I t ο n, Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911, σ. 302. Ν. 
Β é η. Βυζαντινοί ζωγράφοι πρό τής "Αλώσεως, αρθ. περ. Βυζαν
τίς, Β (1912), σ. 457473. 

Π. Κ. Χ. 

Βυζάντιος Δημήτριος, "Η Ασλάνης ή Χατζηασλά
νης, πολιτικός, θεατρικός συγγραφεύς και αγιογράφος. 
Έγεννήθη τό 1790 είς Κωνσταντινούπολη και κατά τά 
έτη τής επαναστάσεως τοΰ 1821 και μετά τήν άνεξαρτη
σίαν τής 'Ελλάδος, υπηρέτησε τήν πατρίδα του ώς γραμ
ματεύς, ώς έπαρχος και νομάρχης. Τό 1853 άπέθανεν είς 
Πάτρας πάμπτωχος. Είναι ό συγγραφεύς τής περίφημου 
«Βαβυλωνίας». Έφιλοτέχνησε πολλάς αγιογραφίας. Τό 1839 
διώρθωσε τή ήμιεσβεσμένην θαυματουργικήν εικόνα τής 
Παναγίας 'Υπαπαντής (έζωγραφημένης τό 672 κατά τήν 
παράδοσιν), χωρίς νά φαίνεται καθόλου ή διόρθωσις. 'Επί
σης είς Καλαμάταν σώζονται δύο έργα του : «Ό Ευαγγε
λισμός» είς τό ιερόν τής 'Υπαπαντής και ό «Άγιος 'Ιω
άννης ό Πρόδρομος» είς τόν όμώνυμον ναόν. Είς τάς 
Πάτρας διεκόσμησε τόν μητροπολιτικόν ναόν τοΰ Α 
γίου Ανδρέου μέ πολλάς αγιογραφίας, όπου αϊ σπουδαιό
τεροι είναι «ό Σαβαώθ» και «ή Μετάστασις τής Παν
αγίας». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Βυζάντιος Δημήτριος, αρθ. 
λες. Ελευθερουδάκη. Γ . "Αθήναι 1928, σ. 638. Μ. Φ ε ρ é τ ο υ, Ή 
θαυματουργός είκών τής "Αγίας Υπαπαντής τοϋ Σωτήρος, αρθ. έ
φημ. Μεσσηνιακά Νέα, Αθήναι 18 Ιανουαρίου 19619 Φεβρου
αρίου 1961. Θ. Γ ι α ν ν α κ ο π ο ο λ ο υ  Χ . Π α ρ α σ κ ε υ ο π ο ύ 
λ ο υ, "Αγιογραφία και αγιογράφοι, άνάτυπον έκ τής Μεγάλης Πε
λοποννησιακής 'Εγκυκλοπαίδειας. 'Αθήναι 1959. 

Π. Κ. Χ. 
Βυζάντιος ' Ιωάννης . Ζήσας κατά τό α' ήμισυ τοΰ 

Ι θ αιώνος έν Κωνσταντινουπόλει, διήκουσε τά πρώτα μα
θήματα, περί τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν, παρά Θεοδώ
ρα) Συμεών τφ Κοντφ. 

Προσληφθείς έν έτει 1824 είς τόν πατριαρχικόν ναόν, 
ώς Β Δομέστικος, μετά έπταετίαν προήχθη είς Λαμπαδά
ριον, κατά δέ τήν πρώτη ν πατριαρχίαν 'Ιωακείμ τοϋ Β 
άνεκηρύχθη Πρωτοψάλτης τής Μεγάλης 'Εκκλησίας. Ά 
πό τοϋ ύψους τής θέσεως ταύτης εργασθείς ό θαυμάσιος 
κατά τε τήν γνώσιν και τό έκκλησιαστικόν ύφος "Ιωάν
νης, έξέδωκε δις τό Είρμολόγιον τών Καταβασιών Πέ
τρου Λαμπαδαρίου τοΰ Πελοποννησίου, έπτάκις τό Άνα
στασιματάριον τοΰ ίδιου, ώς και τά Χερουβικά και Κοι
νωνικά αύτοϋ. 

"Ετι δέ έξέδωκε μίαν μονότομον Άνθολογίαν, συλλο
γήν Καλοφωνικών Ειρμών διαφόρων υμνογράφων και τόν 
τετράτομον Πανδέκτην τής εκκλησιαστικής μουσικής. Τέ
λος έμελοποίησεν ώδάς τινας είς πατριάρχας, ώρισμέ
νους κανόνας Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και 
τόν ύπέροχον είς ήχον βαρύν Καλοφωνικόν Είρμόν «Κύ
κλω τής τραπέζης σου». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Σύμβολα ι είς τήν Ιστο
ρίαν τής παρ" ήμΙν 'Εκκλησιαστικής Μουσικής, 'Αθήναι 1890. 

Σ. ΣΑΒΒΑΣ 
Βυζάντιος Κωνσταντίνος. "Εζησεν άπό τό δεύτερον 

ήμισυ τοΰ ΙΗ μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΘ αιώνος. 
Μαθητής γενόμενος Γεωργίου τοΰ Κρητός και Μα

νουήλ τοϋ Πρωτοψάλτου, έτοποθετήθη, κατ' αρχήν, ώς 
κανονάρχης, είς τόν έν Γαλατφ τής Κωνσταντινουπόλεως 
ιερόν ναόν τοΰ Άγιου 'Ιωάννου, ανήκοντα είς τό Σιναϊτι
κόν μετόχων. Εκεί δέ διακριθείς, μετ' ού πολύ προήχθη 
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είς Λαμπαδάριον και Πρωτοψάλτην τοϋ Ιδίου ναοϋ. 
Προσκληθείς δε τή 23 'Απριλίου τοϋ έτους 1800 ώς 

Β Δομέστικος τοΟ πατριαρχικού ναοϋ και άνελθών έν 
συνεχεία τάς βαθμίδας της ίεροψαλτικής διατάξεως, έχει
ροθετήθη Πρωτοψάλτης της Μεγάλης 'Εκκλησίας τή 24 
Δεκεμβρίου του σωτηρίου έτους 1821 υπό τοϋ πατριάρχου 
Ευγενίου. 

Διακρινόμενος διά τε τήν καλλιφωνίαν και τό έκκλη
σιαστικόν του ύφος, ύπηρέτησεν εύκλεώς τον πατριαρχι
κόν ναόν έπί 55 συναπτά έτη, μέχρι τοϋ έτους 1855, οτε, 
δια λόγους υγείας, απεσύρθη δια να μελοποίηση και δη
μοσίευση τά μελισταγή* αύτοϋ άσματα. 'Αποθανών τη1 30 
'Ιουλίου τοϋ έτους 1862 είς ήλικίαν 85 ετών, κατέλιπεν 
ήμίν πλείστα θαυμάσια έργα, έξ ών άναφέρομεν τους είς 
τήν πάλαιαν μέθοδον μελοποιηθέντας ϋμνους ολοκλήρου 
τοϋ ένιαυτοϋ, τό άργοσύντομον Δοξαστάριον κατά τό εί
δος της παραχορδής, τήν άνάλυσιν τοϋ Άναστασιματα
ρίου Πέτρου τοϋ Πελοποννησίου και τήν εκδοσιν της δί
τομου 'Ανθολογίας τής μουσικής, ην έπλούτησε μέ έργα 
ιδικά του και προγενεστέρων μουσικών. 

Τά έργα του ταϋτα, μεταξύ τών όποιων συγκαταρι
θμοϋνται και πλείστα όσα, ανέκδοτα εισέτι, μετηνέχθη
σαν είς τήν νέαν γ ραφή ν υπό Στεφάνου τοϋ Λαμπαδαρίου. 

Ωσαύτως ό Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος συνέταξε και 
έξέδωκε δις ελληνιστί και άπαξ σλαβιστί τό «Τυπικόν 
κατά τήν τάξιν τής τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί εις τήν ίστο
ρίαν τής παρ' ήμίν Εκκλησιαστικής Μουσικής, 'Αθήναι 1890. Κ. 
Ψ ά χ ο υ , Ή Παρασημαντική τής Βυζαντινής Μουσικής, 'Αθή
ναι 1917. 

Σ. ΣΑΒΒΑΣ 
Βυζάντιος Μανουήλ. Σύγχρονος ών Κωνσταντίνου 

τοϋ Πρωτοψάλτου, έγένετο μαθητής Γεωργίου τοϋ Κρητός 
και 'Ιακώβου, öv διεδέχθη είς τήν θέσιν τοϋ Πρωτοψάλ
του τής Μεγάλης Εκκλησίας. 

Έμέλισε τρεις σειράς χερουβικών, κοινωνικά, μαθή
ματα τοϋ Μαθηματαρίου, τα κατ' ήχον αντίφωνα κατά τό 
μικτόν είδος, συντόμους δοξολογίας είς διαφόρους ήχους, 
τάς στιχολογίας τών είς τους οκτώ ήχους κεκραγαρίων 
και τους μακαρισμούς τοϋ Βαρέος ήχου. 

'Ομοίως, έποίησε τήν κατ* αγωγή ν στιχολογίαν τών 
μεγαλυναρίων τής 'Υπαπαντής τοϋ Χρίστου, συνέταμε τό 
μέγιστον «Μακάριος άνήρ» Πέτρου τοϋ Πελοποννησίου 
και συνέγραψε συλλογήν τών ίδιομέλων μετά διαφόρων 
κοντακίων και απολυτίκιων. 'Εκείνο όμως, όπερ, κυρίως, 
άνέδειξεν ετι περισσότερον τόν Πρωτοψάλτην Μανουήλ, 
ύπήρξεν ή μεγάλη σημασία, ήν, πρώτος από τους νεωτέ
ρους, άπέδωκεν είς τήν καταμέτρησιν τοϋ έν τή μελωδία 
δαπανωμένου χρόνου, ώς αναγράφει ό 'Απόστολος Κων
στάλας, εν τινι άνεκδότω εισέτι πραγματεία αύτοϋ, σωζό
μενη έν τή βιβλιοθήκη τοϋ αειμνήστου μουσικοδιδάσκα
λου Κ. Ψάχου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί είς τήν ίστο
ρίαν τής παρ' ήμϊν 'Εκκλησιαστικής Μουσικής, 'Αθήναι 1890. Κ. 
Ψ ά χ ο υ , Ή Παρασημαντική τής Βυζαντινής Μουσικής. 'Αθή
ναι 1917. 

Σ. ΣΑΒΒΑΣ 

Βυζάντιος 'Ονούφριος . Ζήσας κατά τά μέσα τοϋ 
10 αιώνος, έχρημάτισε μαθητής τών τριών έπινοητών τής 
νέας μεθόδου. 

'Αναδειχθείς δέ είς διαπρεπή μουσικοδιδάσκαλον. έμέ
λισε πλείστους εκκλησιαστικούς ϋμνους, έν οίς μίαν δο
ξολογίαν, ëva πολυέλεον, δύο κοινωνικά, τό έν ταίς προ
ηγιασμέναις λειτουργίαις αντί χερουβικοΰ ψαλλόμενον 
«Νϋν αί δυνάμεις τών ουρανών» είς όλους τους ήχους, 
τά έν τφ όρθρω έκαστης Κυριακής τοϋ Τριωδίου ψαλλό
μενα «Τής μετανοίας άνοιξαν μοι πύλας, Ζωοδότα», «Τής 
σωτηρίας εϋθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε», «Τά πλήθη τών 
πεπραγμένων μοι δεινών» και τό είς τήν μεγάλην εκτενή 
ψαλλόμενον ύπέροχον «Κύριε έλέησον». 

Προσέτι έπεστάτησεν είς τήν δ' εκδοσιν τής τριτό
μου 'Ανθολογίας Θεοδώρου τοϋ Φωκαέως. Άναδείξας δέ 
πλείστους μαθητάς, διδάσκων έν τώ έν έτει 1863 ίδρυθέντι 
Έκκλησιαστικφ Μουσικώ Συλλόγω Κωνσταντινουπόλεως 
και έν τή έν έτει 1868 ίδρυθείση Μουσική Σχολή, έξεμέ
τρησε τό ζήν τό έτος 1872. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ . Συμβολαί είς τήν ίσιο
ρίαν τής παρ' ήμίν 'Εκκλησιαστικής Μουσικής, 'Αθήναι 1890. 

Σ. Σ ABBAS 

«Βυζαντίς». Τριμηνιαΐον περιοδικόν βυζαντινών 
σπουδών, εκδοθέν ύπό τής έν 'Αθήναις Βυζαντιολογικής 
'Εταιρείας (τής κατόπιν 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών). 
"Εκαστον τεϋχος τούτου περιελάμβανε τρία τμήματα : α) 
μελετάς άναφερομένας είς τόν καθόλου βυζαντινόν πολι
τισμόν, β) επιστημονικός κριτικός έργων βυζαντινών 
σπουδών, και γ) συστηματικήν βιβλιογραφίαν, ώς και ανα
κοινώσεις. Έξεδόθησαν δύο τόμοι: Α' (1909), Β (1911
1912). κ. Χ. 

Βυζαρίου, βασιλ ική . Ναός, πιθανώτατα τών χρόνων 
τής εικονομαχίας, δυτικώς τοϋ χωρίου Βυζάρι τής επαρ
χίας 'Αμαρίου τοϋ νομοϋ Ρεθύμνης Κρήτης. Διετηροϋντο 
είς τίνα σημεία περί τά τρία μέτρα εις ϋψος τμήματα τοϋ 
άνατολικοϋ και νοτίου τοίχου τοϋ κτιρίου, όλος όμως ό 
χώρος ήτο, μέχρι πρό τίνος, πλήρης μεγάλων δένδρων, 
βράχων και όγκων λίθων. Τό μνημείον άνεσκάφη έξ ολο
κλήρου κατά τά έτη 1956 και 1957 ύπό τοϋ Κ. Καλοκύρη, 
διά χρημάτων τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρεί
ας. Διά τής ανασκαφής απεκαλύφθη τρίκλιτος βασιλική, 
μήκους 35 μ., χωριζόμενη διά κιονοστοιχιών και εφοδια
σμένη,, ανατολικώς, δι' Ισχυρώς έξεχούσης μεγάλης ημι
κυκλικής άψΐδος και δύο, εκατέρωθεν αυτής, μικρότερων, 
δυτικώς δέ διά νάρθηκας. 'Εξ απόψεως τοιχοδομίας πρό
κειται περί άργολιθοδομής, μετ' άσβεστου και άμμου. Είς 
ταύτην παρεμβάλλονται ζώναι όπτοπλίνθων είς αποστά
σεις ουχί κανονικός. 'Απεκαλύφθη και άποκατεστάθη ή 
κρηπίς τοϋ φράγματος τοϋ πρεσβυτερίου, μορφουμένη εκ 
στρογγυλών πώρινων ίωνιζουσών βάσεων, εναλλασσομένων 
μετ' ορθογωνίων πλακών. Έπ' αυτών εβαινον τά θωράκια. 
Ή 'Ωραία Πύλη έσχηματίζετο διά τετρακιονίου. Εΐχομεν 
δηλ. προστώον, στεφόμενον δι' έπιστυλίου  κοσμήτου. Είς 
τόν κοσμήτην αυτόν ανήκουν ασφαλώς και τά ευρεθέντα 
κατά χώραν τρία έκ πώρου λοξότμητα γλυπτά, είκονίζον
ζοντα κλασσικόν κυμάτιον, άναλυόμενον είς επαλλήλους 
σειράς αστραγάλων, ώών, πενταφύλλων άνθεμίων και μαι
άνδρων. Παρ' όλον ότι ευρισκόμεθα είς τους βυζαντινούς 
χρόνους, τό τέμπλον περιορίζεται μόνον είς τό μεσαϊον 
κλίτος και δέν συνεχίζεται εύθυγράμμως και εις τά πλά
για, διότι ακολουθείται ή παλαιοχριστιανική παράστασις. 
Τό ί. Βήμα, αποτελούν τό εν τρίτον τοϋ μεσαίου κλίτους, 
σημαίνει, διά τών μεγάλων διαστάσεων αύτοϋ, ίκανόν α
ριθμόν κληρικών και άρα ζωηράν λατρείαν έν τφ ναφ. Τό 
δάπεδον τοϋ ί. Βήματος απεκαλύφθη, έστρωμένον διά με
γάλων πλακών (0,66X0,07) έξ όπτής γής, ζωηρώς ερυθρών 
και καλώς ώπτημένων. Τής άγιας Τραπέζης ευρέθη ή κρη
πίς κατά τό ήμισυ. Τό σύνθρονον, αποτελούν άπλοϋν δά
πεδον ύψους 0,80 εντός τής άψίδος, κλειόμενον διά τοι
χίου, καθ' όλον τό μήκος τής χορδής αυτής, είχε περί
που τόν τύπον τοϋ συνθρόνου τής βασιλικής Α' τών Φθιώ
τιδα) ν Θηβών, ή τών συγγενών βασιλικών τής Β. 'Αφρι
κής. 

Τό μεσαϊον κλίτος ήτο έστρωμένο ν δι' όμοιων προς τό 
'Ιερόν πλακών, τό δέ δάπεδόν του ήτο ύψηλότερον τοϋ 
δαπέδου τών πλαγίων κλιτών. 'Ενδιαφέρουσα είναι ή υπό
γειος, έξωτερικώς στρογγυλή, πλινθόκτιστος κατασκευή, 
ήτις ευρέθη είς τόν χώρον τοϋ Διακονικού, ήτοι νοτίως 
τοϋ Βήματος. 'Εντός, δύο βαθμίδες διήκουν μέχρι τοϋ 
πυθμένας. Πιθανώς πρόκειται περί «θαλάσσης», ήτοι περί 
τοϋ γνωστού ορύγματος διά τελετουργικά; νίψεις και ό
περ άργότερον έχρησιμοποιήθη ώς κολυμβήθρα βαπτιστη
ρίου. 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί στυλοβάται τής βασιλι
κής (διήκοντες έξ ανατολών μέχρι τέρματος τοϋ κυρίως 
ναοϋ), διότι είναι λίαν υψηλοί, πράγμα όλως ασύνηθες 
διά τάς βασιλικός τής 'Ελλάδος. Τό ΰψος αυτφν ηύξανεν 
εισέτι διά κτιστών υποβάθρων, μήκους 1,30 μ., έφ'ών ε
βαινον αί βάσεις τών κιόνων τής βασιλικής. 

Ό νάρθηξ έξετείνετο αδιαίρετος καθ' όλον τό δυτι
κόν τμήμα τοϋ ναοϋ. Τρείς θύραι άντιστοιχοΰσαι προς τά 
τρία κλίτη έπετύγχανον τήν έπικοινωνίαν έξ αύτοϋ είς 
τόν κυρίως ναόν. Ή έκ τοϋ εξωτερικού είς τόν νάρθηκα 
προσπέλασις έπετυγχάνετο διά τριών θυρών. Ή προς δυ
σμάς προβολή ώρισμένων ακραίων λίθων τής τοιχοποιίας 
τής δυτικής προσόψεως τής βασιλικής, άλλα και ή άνί
χνευσις θεμελίων δυτικώς, άγουν είς τήν σκέψιν έξω νάρ
θηκας, όστις όμως παντελώς έξηφανίσθη. Είς τόν νάρθη
κα ευρέθησαν λίαν στενοί τάφοι (έκαστος είχε πλάτος 
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μόλις 0,40) περιέχοντες οστά δύο νεκρών. 'Ασφαλώς πρό
κειται περί άνακομιδής και ένταφιάσεως ενταύθα προσ
ώπων συνδεομένων προς τήν έκκλησίαν ή την κοινότητα. 

Τα ευρήματα τής βασιλικής ήσαν πλουσιώτατα. Πέντε 
μεγάλοι άρράβδωτοι κίονες, κορινθιάζοντα κιονόκρανα, 
βάσεις έκ πώρου ή μαρμάρου (ρωμαϊκαί ή παλαιοχριστια
νικοί χρησιμοποιηθείσαι ένταΟθα τό δεύτερον), κιονίσκοι, 
πιθανώτατα τής άγ. Τραπέζης, θωράκια μέ βαθείας αυλα
κώσεις (ασφαλέστατα παλαιοχριστιανικά), τμήματα κο
σμήτου, αγγεία μόνωτα ή δίωτα, λύχνοι, πλίνθοι, κέραμοι, 
υάλινα και τέλος νομίσματα βυζαντινά ('Αλεξίου του Α', 
10811118) και αραβικά (θ και Γ αιών). 

Ή θέσις τής βασιλικής Βυζαρίου, τά ευρήματα και ή 
όλη έρευνα αυτής άγουν εις καθεδρικόν ναόν 'Επισκοπής. 
Επισκοπή όμως ενταύθα ουδεμία άλλη μαρτυρείται κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους, ή ή τής Συβρίτου. Αϋτη, έκ τών 
παλαιοτέρων τής Κρήτης, ήδρευε κατά τους παλαιοχρι
στιανικούς χρόνους εις τήν εγγύς τής περιγραφείσης βα
σιλικής άρχαίαν Σύβριτον, κειμένην εις τήν θέσιν τοό 
σημερινού χωρίου Θρόνος 'Αμαρίου. Κατά τους βυζαντι
νούς όμως χρόνους ή Σύβριτος παρήκμασεν, αί δε από 
του 674 έπιδρομαί τών 'Αράβων κατά τής Κρήτης κατέ
στησαν έπιτακτικήν τήν ανάγκην μεταθέσεως τής επισκο
πικής έδρας έκ τής ευάλωτου θέσεως τής Συβρίτου εις 
μέρος άσφαλέστερον. Ή μετάθεσις θα έγινε άπό τό τέλος 
του Ζ έως τάς αρχάς του θ αιώνος, εις τήν περιοχήν 
του νϋν χωρίου Βυζάρι, ήτις παρεϊχεν άσφάλειαν, ώς κει
μένη μεταξύ τών ορέων "Ιδης και Κέδρους και ή οποία 
ήκμαζε συνεχώς άπό τών ρωμαϊκών χρόνων. Μετ' ολίγον 
οί Άραβες γενόμενοι κύριοι τής Κρήτης (824/8) και έρη
μώσαντες τήν περιοχήν κατέστρεψαν και τήν ενταύθα 
Έπισκοπήν και έπυρπόλησαν τήν βασιλικήν. Δια τούτο 
μετά τήν Άραβοκρατίαν αϊ πηγαί σιωπούν δια τήν Σύβρι
τον. Εις τήν χρονολόγησιν τού μνημείου μεταξύ του 674 
και 824 συμφωνεί κάί ή όλη μορφή αύτοϋ (ή προς ανατο
λάς π.χ. διαμόρφωσίς του διά τριών αψίδων δηλοί ευθύς 
βυζαντινούς χρόνους), τά ίχνη πύρας και τά αραβικά νο
μίσματα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Κ. Κ α λ ο κ ύ ρ η , Παλαιοχριστιανικοί και βυζαντι
νοί ανασκαφικοί έρευναι, Α'. Η βασιλική τής βυζαντινής Συβρίτου, 
Ηρακλειον 1959. "Εργον και Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εται

ρείας ετών 1956  1957. 
ΚΩΝΣΤ. Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ 

Βυθόν. Μουσικόν σημεϊον, όπερ διαλαμβάνει έν τώ 
«Μεγάλφ "Ισω» του Ιωάννης ό Κουκουζέλης. Τό βυθόν, 
ώς και τά λοιπά έξήκοντα τρία μουσικά σημεία τού έν 
λόγφ έργου, έχρησίμευον κατά τήν έποχήν τού Κουκουζέ
ζους (IB αιών) προς παράστασιν τών διαφόρων μελών. 
Έάν δέ, παραλλήλως, ληφθή υπ' όψιν και ή σημασία τής 
μουσικής χειρονομίας, καθ' ην «χειρονομία εστί νόμος πα
ραδεδομένος τών άγιων Πατέρων. Ή νίκα γαρ ή φωνή έκ 
τού ψάλτου εξέρχεται, παραυτίκα και τήν χειρονομίαν 
άπάρχεται, ίνα έκ τής χειρονομίας επίδειξη τό μέλος τό 
άρχόμενον», τότε ή άξια τού βυθού και τών σύν αύτφ 
σημείων είναι προφανής, διότι και δι' αυτών ύπεδηλοΰτο 
ή έμφυτος τώ άνθρώπω τάσις τού χειρονομεί κατά τήν 
διάρκειαν τής ψαλμωδίας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ. Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ , Θεωρητικόν Μέγο τής Μουσι
κής, Τεργέστη 1832. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί εις τήν 
(στοριαν τής παρ' ήμϊν 'Εκκλησιαστικής Μουσικής, 'Αθήναι 1890 
Κ. ψ α χ ο ύ , Ή Πορασημαντική τής Βυζαντινής Μουσικής 'Α
θήναι 1917. Έ μ μ . Β α μ β ο υ δ ά κ η , Συμβολή ε ί ς τ ή ν σπουδήν 
τής Παροσημαντικής τών Βυζαντινών μουσικών, Σάμος 1938 E g o n 
W e I 1 e s z, A History of Byzantine Music and Hymnograehv 
second edition, Oxford 1961. * s ' ' 

Σ. ΣΑΒΒΑΣ 
Βύρσα. (Ο). Δορά ζώου, ιδίως εις νωπήν κατάστασιν. 
Βύσσος. (Αγία Γραφή). Δάνειος λέξις (σημιτ. buts) 

προς όρισμον πολυτελούς υφάσματος, όπερ εφερον πλού
σιοι και οί άρχοντες. Παρ. Σολ. λα' 22, Λουκ. ιστ' 19 
Πρβλ. Έσθήρ α' 6, Άποκ. ιη' 12. Γ. Α Γ 

Βυτίνα. Κωμόπολις έν Γορτυνία, κειμένη πλησίον τής 
αρχαίας πόλεως Μεθυδρίου, επί προβούνου τού έλατοβρι
θοΰς θαυμάσιου όρους. Κατοικείται αύτη τουλάχιστον 
άπό τού τέλους τού ΙΖ αιώνος. Κατά τό έτος 1718 κατα
λέγεται μεταξύ τών ενοριακών χωρίων τής αρχιεπισκοπής 
Δημητσάνης, μνημονευομένη εις σιγίλλιον τού πατριάρ
χου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου Γ (Τ. Γριτσοπούλου 

Ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης και 'Αργυροκάστρου, ΕΕΒΣ, 
Κ' [1950], σ. 220). Πλησιέστατα τής Βυτίνης Εκείτο ή 
μεσαιωνική ισχυρά πόλις Κερνίτσα, έξ ής τό όνομα έλα
βεν ή παρακείμενη μονή τής" Θεοτόκου, επιλεγόμενη τής 
Κερνίτσης. 'Εξ έτερου άλλη μονή εγγύς τής Βυτίνης 
κείται ή τών 'Αγίων Θεοδώρων, παρά τό χωρίον Πυργάκι. 
Μεταξύ Βυτίνης και Κερνίτσης ύπήρχον άξια πολλού λόγου 
χριστιανικά κτίσματα. Μεταξύ αυτών ό ναός τού Αγίου 
Νικολάου διετήρει μέχρι πρό ολίγων ετών άθικτον τήν 
άρχικήν μορφή ν αυτού και άριστης τέχνης τοιχογραφίας, 
Εργα τού ζωγράφου Μαρίνου Κακάβα (;), έτους 1566. Σή
μερον έκ τών νεωτέρων ναών τής Βυτίνης σημειωτέος 
είναι ό τού 'Αγίου Τρύφωνος. 

Εις τήν ύπό τού Μάνθου "Ιωάννου συνταχθείσαν εμ
μετρον αφήγησιν, «περί τής συμφοράς και αιχμαλωσίας 
τού Μορέως», κατά τήν άνακατάληψιν τής χώρας ύπό τών 
Τούρκων τό 1715, αναφέρεται ότι οί Βυτιναϊοι συνέπρατ
τον μετά τών Τούρκων εναντίον τών προβαλόντων άντί
στασιν 200 ηρωικών πολεμιστών έκ τών παρακειμένων 
χωρίων Χρυσοβκσίου, Άλωνισταίνης και Άρκουδορρέ
ματος. Ό ύπό τών Τούρκων αιχμαλωτισθείς στιχοπλόκος 
μετεφέρθη γυμνός και πεινασμένος εις Καλπάκι, όπου, 
καθώς περιγράφει, 

ποσώς μιλιά δεν εϊχαμεν όκ τό πολύ φαρμάκι, 
και πώς νά νπομείνωμεν τον κρύου ή τής πε'ινης; 
'Εκείνην τήν ωραν εφθασεν ό 'πίσκοπος Βυτίνης. 
ελάβαμεν παρηγοριά να δοϋμ' έναν ποιμένα, 
οτ είχε ψωμί κ' είχε κρασί όνο άλογα φορτωμένα... 

Έκ τών στίχων τούτων έπιστεύθη ότι ύπήρχεν επί
σκοπος Σωφρόνιος Βυτίνης, συντάκτης μάλιστα αρχαίου 
κτητορικοΰ τής μονής Κερνίτσης (Π. Παπαζαφειροπού
λου, Μεθυδριάς, 'Αθήναι 1883, σ. 97. Π. Γ. Ζερλέντη, 
Ή έν Πελοποννήσφ έλλην. Εκκλησία επί Ενετών, 'Αθή
ναι 1921, σ. 32). Έν τούτοις δέν υπήρξε ποτέ ή Βυτίνα 
έδρα επισκοπής ιδίας, έδώ δέ ίσως πρόκειται περί επι
σκόπου καταγόμενου έκ Βυτίνης, οίοι υπήρξαν και άλλοι, 
μεταξύ τών όποιων διαπρέπει ό Κορίνθου Κύριλλος Ρο
δόπουλος κατά τήν Έπανάστασιν και μετά ταύτα ζήσας. 
Έκ τής λειτουργούσης εις Βυτίναν σχολής τής Τουρκο
κρατίας έξήλθον άνδρες φωτισμένοι, έλειτούργει μάλιστα 
και άξια λόγου βιβλιοθήκη έντυπων και χειρογράφων, έν 
μέρει περισωθεϊσα (Β. Χαραλαμποπούλου, έν Δελτίον 
Ιστορικής και Εθνολογικής 'Εταιρείας, ΙΔ' [1960], σ. 
391 κ.έξ.). τ. Αθ. ΓΡ. 

Βυτουμά, Μ ο ν ή . Δυτικώς τών Τρικάλων και εις άπό
στασιν 20 περίπου χλμ. ύψοΰται ό γραφικώτατος Κόζια
κας. Έπί τών ανατολικών αυτού αντερεισμάτων εις ΰψος 
500 μέτρων, παρά τίνα πηγήν μέ άφθονον κρυσταλλώδες 
ύδωρ και αιωνόβιους παχυσκίους πλατάνους, ένθα, κατά 
τήν παράδοσιν, ευρέθη ή είκών τής Παναγίας τής «Κα
λαμπακιωτίσσης», κείται ή Μονή. 'Ιδρυτής αυτής υπήρξε, 
κατά προφορικήν μέν τίνα παράδοσιν, ό Βυζαντινός όφ
φικιάλιος Βυτουμάς, κατά τάς σωζομένας όμως έπιγραφάς, 
ό ιερεύς Νικόλαος και οί γέροντες τής κώμης Βυτουμά, 
της όποιας τά ερείπια σώζονται πλησίον τής Μονής. 
Ευρεία αυλή, περιβαλλόμενη ύπό τών κελλίων και έν τφ 
μέσφ οί δύο ναοί αποτελούν τό όλον κτιριακόν συγκρό
τημα τού Μοναστηρίου. Ή μεσημβρινή μόνον πτέρυξ αυ
τού—μικρά, χαμηλά, ταπεινά κελλία μέ σεσαθρωμένα ξύ
λινα «χαγιάτια»—φέρει τήν σφραγίδα τής αρχαιότητος. 
Τά λοιπά κτίσματα είναι νεώταρα. 

Ό παρά τήν είσοδον ναΐσκος (5X5 μ.), αγιογραφη
μένος εσωτερικώς όλος, καταλήγει εις μικρόν θόλον μέ 
τήν εικόνα τού Παντοκράτορας εις τό μέσον και τήν τής 
Πλατυτέρας ολίγον κάτω, ανατολικώς. "Απασαι αί τοιχο
γραφίαι διατηρούνται εις καλήν σχετικώς κατάστασιν. 
"Ανωθεν τής θύρας σώζεται ή επιγραφή : «Άνηγέρθη και 
ίστορήθη τό παρόν προπύλαιον τής σεβάσμιας και θείας 
μονής τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άει
παρθένου Μαρίας ήτοι τής κοιμήσεως διά συνδρομής κό
που τε και εξόδου τών ευλαβέστατων ιερέων και γερόντων 
έν τή παρούση κώμη Βυτουμά άρχιερατεύοντος τού πανιε
ρωτάτου και άφέντου ημών μητροπολίτου τής άγιωτάτης 
μητροπόλεως Λαρίσσης Κυρού Νεοφύτου διά χειρός Νε
κταρίου άρχιμανδρίτου και τού κοινού λαού έν έτει ΖΞΖ 
ίνδικτιώνος Βης» (1559). 
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Τό καθολικόν τής Θεοτόκου κείται εις το κέντρον τής 
αυλής, ρυθμοΟ βασιλικής, μέ ύψηλότερον τό μεσαίον κλί
τος, και μέ αρκετά χαμηλόν έξωνάρθηκα. Δέν φωτίζεται 
επαρκώς, ούτως, όμως, μέ τό άμυδρόν φως τών κανδηλών 
και μέ τάς Ιεράς μορφάς τών 'Αγίων, δι* ων κοσμοονται 
απασαι at εσωτερικοί έπιφάνειαι, καθίσταται κατανυκτι
κώτατον. Έκφραστικώτεραι τών αγιογραφιών είναι ή τής 
Όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας— άποστεωμένη έκ τής ασκή
σεως καΐ όλως έξαϋλωμένη νομίζει τις ότι αμέσως θά 
πετάξη είς τόν ούρανόν— ή τοϋ 'Αγίου Σεβαστιανού μέ τα 
βέλη είς τό σώμα έμπεπηγμένα και ή του Οσίου Μακα
ρίου μέ μακροτάτην γενειάδα. "Ανωθεν τής βορείου μικράς 
θύρας, υπάρχει επιγραφή τοΰ 1600. Τό τέμπλο ν τού 
ναού ξυλόγλυπτον και μέ αρχαίας εικόνας—ή τής Πανα
γίας ευρίσκεται είς τό δεξιόν μέρος—είναι άξιόλογον, ώς 
καί ή πεποικιλμένη στέγη. 

Ή Μονή κατά τόν μακραίωνα αυτής βίον υπέστη κα
ταστροφάς έκ πυρκαϊών καί διαφόρων ληστρικών επιδρο
μών. Δια τών αλλεπαλλήλων δέ απαλλοτριώσεων έστερή
θη τής μεγάλης της περιουσίας. Μικρόν μόνον δάσος 
πέριξ αυτής απομένει. 'Εξέλιπαν συν τώ χρόνω καί οί 
αδελφοί τής Μονής. Παρακμάσασα αύτη τελείως, συνεχω
νεύθη είς τήν Ί . Μονήν Γκούρας, άποτελέσασα μετό
χιόν της. 

Τό 1952, όμως, μετατραπεϊσα ή Μονή είς γυναικείαν, 
έπανεύρε τόν καλόν της εαυτόν. 'Ομάς ευσεβών Μοναχών, 
έλθοΰσα έκ Πατρών, έγκατεστάθη είς τήν ήμιηρειπωμένην 
Μονήν. Έπεσκευάσθησαν τα παλαιά κτίσματα. Άνηγέρ
θησαν νέα τοιαύτα. Προσήλθαν καί άλλαι αδελφοί. Κα
θιερώθη τό κοινοβιακόν σύστημα ζωής καί έπεδόθησαν 
απασαι μέ έπιμέλειαν είς τήν καλλιέργειαν τοΰ μοναχι
κού ιδεώδους. Παραλλήλως, έπεδόθησαν καί είς τήν χει
ροτεχνίαν. 'Υφαίνουν είς «έργαλειούς», κεντούν καί κατα
σκευάζουν ωραία ιερά άμφια καί άλλα εργόχειρα. Καλ
λιεργούν πέριξ τής Μονής κηπάρια καί περιποιούνται τα 
απαραίτητα δια τήν συντήρησίν των οικόσιτα ζώα. «Κο
πιώσιν εργαζόμενοι ταϊς ίδίαις χερσί» καί κατορθώνουν 
να εξασφαλίζουν τόν «επιούσιον» των καί να «μεταδίδουν 
καί τοίς χρείαν εχουσιν». Είς τήν Μονήν ευρίσκουν πάν
τοτε άγάπην καί βοήθειαν οί πέριξ εγκατεστημένοι πτω
χοί σκηνίται κτηνοτρόφοι καί άλλοι πάσχοντες. 

Ή χριστιανική αγάπη, μοχλός καί κίνητρον τής όλης 
ζωής τής 'Αδελφότητας, ώθησεν αυτήν είς τήν άπόφα
σιν—15 Αυγούστου 1960—τής ιδρύσεως έν τή Μονή σχο
λής χειροτεχνίας, έπί τώ σκοπώ να δέχηται αύτη ορφα
νός καί πτωχάς κορασίδας, να παρέχη δωρεάν είς αύτάς 
στέγην, τροφήν καί ενδύματα, να τάς διδάσκη οίκοκυρω
σύνην, ραπτικήν, χειροτεχνίαν, νά τάς έξοπλίζη καί πνευ
ματικώς, ώστε νά άναδεικνύωνται αύται έν καιρώ καλαί 
καί άξιαι 'Ελληνίδες οίκοκυραί. Ούτω, τόν Όκτώβριον 
τοΰ 1960, εδέχθη ή σχολή τάς πρώτας αυτής μαθήτριας, 
τόν δέ Ίούνιον 1962 έγένετο έν Τρικάλοις ή πρώτη έκ
θεσις εργόχειρων αυτών, πλουσιωτάτη είς εκθέματα. Σή
μερον ή σχολή στεγάζεται είς ίδιον έπί τούτω άνεγερθέν 
τό 1962 ώραιότατον κτίριον έν τφ περιβάλω τής Μονής, 
ό δέ αριθμός τών μαθητριών ανέρχεται είς 25. 

"Ενεκα τής αγαθοεργού κοινωνικής δραστηριότητος 
καί τής όσιότητος καί αρετής τών αδελφών, ή Μονή έχει 
καταστή αγαπητή καί σεβαστή είς πάντας. 

Ο ΤΡΙΚΚ.ΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Βωβενάργκ Λουκάς. Luc de Clapiers, seigneur de 
Vauvenargues. Μέγας Γάλλος ήθολόγος (1715 1747), τού 
όποιου τό σπουδαιότερον σύγγραμμα είναι τό ύπό τόν 
τίτλον Introduction à la connaissance de Γ esprit humain 
(Εισαγωγή είς τήν γνώσιν τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος) 
(έκδ. τό πρώτον τό 1746). Αϊ ίδέαι τού Βωβενάργκ, πλή
ρεις ευγενείας καί ύψους, εξαίρουν τήν ήθικήν μεγαλω
σύνην τοΰ άνθρωπου καί αποτελούν ύμνον είς τήν ένερ
γόν άρετήν. 

Βωμός. Ό βωμός (έκ τοΰ βαίνω) είναι φυσικόν ή τε
χνητόν ύψωμα, έκ διαφόρων υλικών (συνήθως έκ πέτρας) 
συγκείμενον, έφ' ού τελούνται αϊ θυσίαι. "Εφ" όσον δ' αί 
θυσίαι αποτελούν μίαν τών συνηθέστερων μορφών τής λα
τρείας είς πάσας σχεδόν τάς θρησκείας, έπεται ότι βω
μούς εύρίσκομεν είς πάντας σχεδόν τους λαούς καί δή 
τής αρχαιότητος. Ό βωμός προϋπήρχε καί αυτού τοΰ ναού, 
ώς βλέπομεν είς τάς αρχαίας Μυκήνας. 'Επειδή δ' ό λί

ΆρχαΙος ΒΩΜΟΣ 

θος είναι ό περισσότερον ανθεκτικός είς τάς καιρικός με
ταβολάς, δια τούτο οί βωμοί κατεσκευάζοντο συνήθως έκ 
λίθων. Ώ ς προς τό σχήμα, ούτοι ήσαν μονόλιθοι, τετρά
γωνοι, επιμήκεις ή περιφερικοί. Ή απλούστατη μορφή τοΰ 
βωμοΰ ήτο ή τοΰ φυσικού γήινου υψώματος. Ελλείποντος 
τοιούτου, κατεσκεύαζον τόν βωμόν δι' έπισωρεύσεως λί
θων καί χώματος (Μυκήναι). Έν 'Ελλάδι ύπήρχον συν
ήθως τετράγωνοι βωμοί, ώς καί άλλοι, αποτελούμενοι έκ 
τής τέφρας τών θυμάτων. Τοιούτος ήτο ό περίφημος μέγας 
βωμός τοΰ Διός έν 'Ολυμπία, τους τοιούτους δέ βωμούς 
έκάλουν ενίοτε οί 'Αττικοί αυτοσχεδίους έσχάρας, αν καί 
ό βωμός διέφερε τής έσχάρας καθόσον είχε βαθμίδας καί 
ήτο υψηλός. Ο μέγας ούτος βωμός τοΰ Διός, ή ελ
λειψοειδής βάσις τοΰ οποίου ευρέθη ΒΑ. τοΰ ναού, 
ήτο τυμβοειδές τι ύψωμα, έχον έπί Παυσανίου ΰψος 
22 ποδών, ή 7,05 μέτρων. Συνέκειτο δ' έκ δύο επι
πέδων ή κρηπίδων, μιας κατωτέρας πολύ ευρείας (125 
ποδών περιμέτρου), είς ην ανέβαιναν δια λιθίνων ανα
βαθμών (τής «πρώτης προθύσεως») καί ετέρας υψηλότε
ρος καί μικρότερος (32 ποδών), τής όποιος αί βαθμίδες 
ήσαν έσκαμμέναι έπί τής τέφρας. Είς τόν βωμόν τούτον 
καί είς τόν τής 'Εστίας, περιλαμβανόμενον ωσαύτως εν
τός τής ιεράς "Αλτιος, έτελοΰντο αϊ θυσίαι καθημερινώς 
ύπό τών «θεοκόλων» ή «θεηκίλων» (ιερέων τής υπηρε
σίας). "Ετερος περίφημος βωμός τής αρχαιότητος ήτο ό 
τοΰ Διός καί τής 'Αθηνάς μέγας βωμός έν Περγάμω. Α
πετελεϊτο δ' ούτος έξ υψηλού τετραγώνου κρηπιδώματος, 
τό όποιον περιέθεε ζωοφόρος κεκοσμημένη δι' ανάγλυφων 
παριστώντων τήν μάχην τών θεών κατά τών γιγάντων (γι
γαντομαχίαν). Έπί δέ τοΰ κρηπιδώματος, έφ' ού ανήρχε
το τις διά μεγάλης κλίμακας, άνηγείρετο ό κυρίως βωμός. 
Η ιωνικού ρυθμού στοά, ήτις περιέβαλλε τούτον, έκοσμεϊ

το επίσης δι' ανάγλυφων,,παριστώντων μύθους σχετικούς 
προς τόν άρχηγέτην τών Περγαμηνών Τήλεφον καί τήν 
μητέρα αυτού Αΰγην. 

Ή σχέσις μεταξύ βωμοΰ καί ναού είναι ή έξης : Πολ
λάκις βλέπομεν ότι είς τόπους καθηγιασμένους ό βωμός 
προηγείται τού ναού, ώς συμβαίνει παρά τοις άρχαίοις 
Χαναανίταις καί τοις Ίσραηλίταις τών παλαιοτέρων χρό
νων. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους οί προς αιματη
ρός θυσίας βωμοί μετεβάλλοντο είς αυτοτελή αρχιτεκτο
νικά μνημεία κατασκευαζόμενα μετά πολλής τέχνης καί 
μεγαλοπρέπειας. "Αλλοτε πάλιν μετά τοΰ βωμοΰ έκτίζετο 
συγχρόνως καί ό ναός, μικρός καί αφανής κατ' αρχάς, 
άφιερούμενος είς τόν λατρευόμενον καί έν τώ βωμφ θεόν, 
σύν τφ χρόνω δέ καί άλλοι βωμοί καθηγιάζοντο είς τόν 
ιερόν χώρον. Βωμοί άνηγείροντο καί παρά τό μαντεία, είς 
τα θέατρα (ώς λ.χ. τοΰ Διονύσου έν Αθήναις) κ.λπ. 


