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των ’Ιουδαίων ήτο αδύνατος πλέον ή ακριβής τήρησις των τελετουργικών και άλλων διατάξεων τοϋ
νόμου, ελλείψει ωρισμένου ιερατείου, ναού, θυσια
στηρίου, Κιβωτού τής Διαθήκης. Τότε αί συναγωγαι, ως τόποι λατρείας τοϋ Θεού άντικαταστησασαι έν μέρει τον ναόν, εξυπηρέτησαν τά; θρησκευτικάς άνάγκας των ’Ισραηλιτών. 'Ως θεσμός αί συναγισγαί, κατά την κρατούσαν γνώμην, παρουσιά
ζονται τό πρώτον διαρκοΰσης τής εν Βαβυλώνι
έξορίας, είναι άγνωστον όμως αν ίδρΰθησαν συναγωγαι εν Παλαιστίνη προ τοϋ β' π.Χ. αιώνας, ενφ
κατά τούς χρόνους τοϋ Κυρίου ύπήρχον αναρίθμη
τοι και εν Παλαιστίνη καί εκτός αυτής οπουδή
ποτε ειχον ίδρυθή ίουδαϊκαί κοινότητες. Τόσον
μάλιστα έπεβλήθη ή μορφή αΰτη τής λατρείας τοϋ
Θεοΰ έν συναγωγαΐς, ώστε ενώ διετηρεΐτο ακόμη
δ ναός, ΰπήρχεν εν τή αυλή αυτού συναγωγή καί
οι ’Ιουδαίοι τής διασποράς ειχον εν Ιερουσαλήμ
καί τάς συναγωγάς αυτών (Πράξ. 6, 9). Έ ν τφ
ίερφ Εύαγγελίφ έχομεν ειδήσεις τινάς περί τοϋ
τρόπου τής λατρείας τοϋ Θεού έν ταΐς συναγω
γαΐς, ής κύριον γνώρισμα ήτο ή άνάγνωσις τού νό
μου καί ή έξήγησις αυτού. Παρά τφ Λουκά (4,
16-21) άναγινώσκομεν : «καί είσηλϋε κατά το είωϋος αντώ (δ Κύριος) εν τή ημέρα των Σαββάτων
εις την συναγωγήν, και άνέατη άναγνώναι. Κα'ι έπεδόϋη αντώ βιβλίον 'Ηοαιου τον προφήτου , και άναπτνξας το βιβλίον εϋρε τον τόπον, ου ην γεγραμμένον... Και πτνξας το βιβλίον, άποδονς τω υπηρέτη
εκάϋισε... καί ηρξατο λέγειν προς αυτούς, δτι σήμερον
πεπληρωται η γραφή αυτή εν τοϊς ώσίν υμών»,
’Επίσης δ'τε δ Παύλος καί δ Βαρνάβας είσήλθον
εις την συναγωγήν τής έν Πισιδία ’Αντιόχειας κα
τά τό Σάββατον, μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ νόμου
καί τών προφητών δ άρχισυνάγωγος έστειλε τον
υπηρέτην νά έρωτήση αυτούς, εάν έχωσι να εΐπωσί τι προς τον λαόν (Πράξ. 13, 15)· τότε έγερθείς
δ Παύλος ώμίλησεν. Μόνον άπαξ γίνεται λόγος
περί προσευχής έν συναγωγή (Ματθ. 6, 5), φαίνε
ται όμως ότι αΰται έχρησιμοποιούντο καί δΤ άλ
λους σκοπούς, κυρίως φιλανθρωπικούς, καί προς
έκδίκασιν δικαστικών υποθέσεων θρησκευτικής καί
πολιτικής φύσεως (Λουκ. 12, 11). Έ ν ταΐς ιουδαϊ
κούς παροικίαις ή θρησκευτική καί πολιτική αρχή
τών ’Ιουδαίων ήτο τό συνέδριον, όπερ ήδρευεν εν
ταΐς συναγωγαΐς καί άπετελεΐτο εις μεν τάς μεγάλας πόλεις από 23 μέλη, εις δέ τάς μικράς από 7
ονομαζόμενα συνήθως «οί πρεσβύτεροι» ή «άρχον
τες» (Λουκ. 7, 3. Ματθ. 9, 18). Κατ’ ουσίαν ή συν
αγωγή κατέστη τό κέντρον τοϋ ’Ιουδαϊσμού, ώστε
δ άποχωριζόμενος ή άφοριζόμενος από τής μετά
τών ’Ιουδαίων επικοινωνίας εκαλείτο «αποσυνάγω
γος». ”Η συναγωγή ειχεν ιδίαν υπηρεσίαν, δλίγιστα αντικείμενα καί μάλιστα τήν Κιβωτόν, ένθα
διεφυλάσσετο ή βίβλος, υψηλήν εξέδραν ή βήμα έν
τω μέσφ, έκ τού οποίου δ αναγνώστης άνεγίνωσκε
την Γραφήν, καί καθίσματα διά τούς εκκλησιαζομένους. Ή έν αυτή θεία λατρεία έτελεΐτο όπως
καί έν τφ ναφ διά μουσικών οργάνων καί μετά τήν
κατάργησιν τούτων δΓ ομαδικής ψαλμωδίας. Ύ πήρχον τρεις καθ’ ημέραν τελεταί, ή τού άρθρου,

τοϋ αποδείπνου καί τοϋ εσπερινού, εκάστης τελε
τής περιλαμβανούσης τρία μέρη, τήν προσευχήν,
τήν άνάγνωσιν τής Γραφής καί ερμηνείαν αυτής,
καί τήν κοινήν ψαλμωδίαν. 'Η προσευχή περιελάμβανε τήν Slienia, ήτοι τό «’Ά κ ο νε ’Ισραήλ, Κύριος
ô Θεός ημών Κύριος εις εστιν» (Δευτ. 6, 4-9 καί
11, 13 21. Ά ριθμ. 15, 37-41), καί προσευχήν ευχα
ριστίας καί δοξολογίας προς τόν Θεόν. Ή άνάγνωσις τής Γραφής κατά τά Σάββατα έγίνετο κατά
περικοπάς. Ή Πεντάτευχος είχε διαιρεθή εις 150
περικοπάς καί άνεγινώσκετο σύμπασα έντός τριών
ετών. Μετά τήν περικοπήν έκ τής Πεντατεύχου
ήκολούθει άνάγνωσις εκ τών προφητειών ώς έπισφράγισμα εκείνης. Εις τά αναγνώσματα τών πε
ρικοπών ήκολούθουν κατά παν Σάββατον κηρύ
γματα ή ερμηνεΐαι αυτών, έκ τών οποίων προήλ
θαν τά Ταργκουμείμ, ήτοι παραφράσεις τής Γρα
φής χάριν τού λαού εις τήν τότε δμιλουμένην υπό
τών ’Ιουδαίων άραμαϊκήν γλώσσαν. Αί ερμηνεΐαι
αΰται, καταντήσασαι στερεότυποι, κατεγράφησαν
(βλ.λ. Γραφαί, β' 1015). Ή δέ τελική ψαλμφδία
συνίστατο έξ ύμνων καί ευχών. Τήν τάξιν ταύτην
τής αρχαίας λειτουργίας διατηροϋσι περίπου αί
ίουδαϊκαί συναγωγαί, άποτελοΰσαι καί σήμερον τά
θρησκευτικά κέντρα τών απανταχού ’Ιουδαίων.
12. ’Ιουδαϊσμός καί Χριστιανισμός. Ή θρη
σκεία τοϋ ’Ισραήλ εύρίσκεται εις στενωτάτην συν
άφειαν προς τήν χριστιανικήν θρησκείαν, διότι οί
χριστιανοί είναι δ νέος ’Ισραήλ, πολλά δέ ιστο
ρικά γεγονότα ως καί πολλαί θρησκευτικοί διατά
ξεις τοϋ αρχαίου ’Ισραήλ ειχον καί συμβολικήν
σημασίαν καί ήσαν «σκιά τών μελλόντων» ή «τύ
ποι» τής εν Χριστώ σωτηρίας καί τής Εκκλησίας
αυτού (Κολ. 2,17. 1 Κορ. 10, 1 — 10. Έβρ. 10, 1).
Ή θρησκεία τοϋ Χριστού έχει τάς ρίζας έν τφ
Ίουδαϊσμφ, διότι δ Χριστός δεν ήλθε νά καταργήση, αλλά νά συμπληρώση όσα δ νόμος καί οί
προφήται περιείχαν. Εις τήν περί ΙΙατρός έν τοΐς
ούρανοΐς έννοιαν τών ’Ιουδαίων προσέδωκε νέον
περιεχόμενον, εις δέ τήν ηθικήν τοϋ μωσαϊκού νό
μου πρακτικήν έφαρμογήν. Έ ξ άλλου πάσαι αί
έπαγγελίαι καί προφητεΐαι τής ΠΔ έπραγματοποιήθησαν έν τφ Χριστώ καί τή Έκκλησίμ αυτού.
"Ανευ τής έν Χριστφ γενομένης άπολυτρώσεως ή
θρησκεία τοϋ ’Ισραήλ καί αί έν αυτή μεσσιανικοί
έπαγγελίαι καί προφητεΐαι είναι καί θά μένωσιν
άνερμήνευτοι καί ακατάληπτοι, αλλά καί άνευ τής
ΠΔ αποβαίνει ακατανόητος ή ΚΔ. ΤΙ διά τού
Μωϋσέως καί τών προφητών δοθεΐσα εις τούς
Ίσραηλίτας άποκάλυψις αποτελεί προπαρασκευήν
τής εν Χριστφ τελείας άποκαλύψεως, ή δέ διαφορά
τών δύο αποκαλύψεων έγκειται πρό παντός εν τω
προσώπφ τοϋ ’Ιησού Χριστού καί τφ έργφ αυτού.
Έ ν τή χριστιανική άποκαλύψει μεσίτης Θεοΰ καί
ανθρώπου είναι αυτός δ Υιός τοϋ Θεού, κατεργασάμενος τήν λύτρωσιν τοϋ κόσμου εκ τών αμαρ
τιών διά τοϋ ίδιου αίματος, ένφ έν τή IIΔ άνθρω
ποι, όπως καί οί λοιποί, επρέσβευον υπέρ τών ’Ισ
ραηλιτών καί ή άφεσις τών αμαρτιών έπεδιώκετο
διά τοϋ αίματος ταύρων καί τράγων (Έβρ. 10, 4).
Τήν στενήν σχέσιν ’Ιουδαϊσμού καί Χριστια-

νισμοΰ μαρτυρεί καί το γεγονός, ότι ή Εκκλησία ίδιον περιεχόμενον, εν τή διαπραγματεύσει δε
άπ’ αρχής περιέλαβε την ΠΔ εις τάς 'Αγίας Γρα- αυτού χρησιμοποιεί τάς αυτός μεθόδους τάς υπό
φάς αυτής, τον δε χαρακτήρα καί την αξίαν τής τών ιστορικών καθόλου επιστημών εφαρμοζομέεν τή ΠΔ θρησκείας εκθέτει άριστοτεχνικώς καί νας. Πράγματι δε εν τοίς νεωτέροις χρόνοις ή τε
διεξοδικώς ή προς Εβραίους επιστολή. Έ κ τών ερευνά καί ή έκθεσις τής εκκλησιαστικής ιστο
Πατέρων τής Εκκλησίας δ ιερός Αυγουστίνος ρίας γίνεται καθ’ όν τρόπον καί έν τή λεγάμενη
διετύπωσε συντόμως καί ακριβέστατα την άμοι- κοσμική ιστορία (historia profana), διότι τό Εκ
βαίαν σχέσιν Π καί ΚΔ διά του κλασσικού ρητού : κλησιαστικά γεγονότα εκτίθενται εν τή αίτιώδει
«novum testamentum in vetere latet, vêtus testa- αυτών σχέσει πρός αλληλα καί προς τόν εκτός τής
mentum in novo pat et» (Quaestiones Exod. II 78). ’Εκκλησίας ψυχοφυσικόν κόσμον. Ούτως ή εκκλη
Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ . Ed. K önig, G eschichte der Altσιαστική ιστορία αποτελεί σύνολον δμοειδών γνώ
testam entlichen R eligion, 1924. — Am. Schöpfer, Ges σεων άφορωσών εις ώρισμένον τού πολιτισμού
chichte des A. Test., 1923.—Ε· Sellin, A lttestam entliche
τμήμα, τόν εν Χριστώ άνθριοπινον βίου όθεν ή
Theologie, 1923. — A. B ertholet, Die R eligion des A.
εκκλησιαστική ιστορία αποτελεί τμήμα τής ιστο
Test., 1932.—R. K ittel, Die R eligion des V olkes Israels,
ρίας τού πολιτισμού. Αί δέ θεμελιώδεις ίδέαι, έφ’
1921.—Schechter, S tudies in Ju d aism , 1908.—B audissin,
Die A lttest. W issenschaft und die R eligionsgeschichte,
ών στηρίζεται ή επιστήμη τής εκκλησιαστικής 'ιστο
1911.—G. Beer, S au l, D avid, Salom o, 1906.—J. Reville,
ρίας, είναι : 1) Ή ιδέα τής ενότητας τού ανθρωπί
Le p rophetism e hebreu, 1906.—H. G unkel, Die P ro p h e
νου γένους, ήτις άνεπτύχθη κυρίως εν τφ Χριστια
ten, 1918. — B. Μ. Βέλλα, Θρησκευτικού προσωπικότητες
τής ΠΔ, 1934. — Ε. König, D ie m essianischen W eissa νισμό). 2) Ή ιδέα, καθ’ ήν ύφίσταται αιτιώδης σχέg u ngen des Alt. Test., 1923. — D avidson, Old T esta σις τών εκκλησιαστικών γεγονότων, τών αφορώνm ent prophecy, 1904. — H. G ressm ann, Der Messias,
των εις τε τήν εσωτερικήν καί εξωτερικήν δράσιν
1929. —ToC αυτού, D er U rsp ru n g der israelitisch-judis
τής ’Εκκλησίας, πρός αλληλα καί πρός τόν όλον
che E schatologie, 1905. — K. Budde, Das prophetische
πολιτιστικόν βίον. Ό αιτιοκρατικός ούτος χαραS chriftum , 1906. —L agrange, Le Judaïsm e av a n t Jesus
Christ, 1930.—E dersheim , L ife and tim es of Je su s th e
κτήρ τών εκκλησιαστικών γεγονότων είναι αναμ
Messiah, 1919. — W. Bousset, Die R eligion des Ju d e n  φισβήτητος, ώστε δεν δύναται να στηριχθή παλαιοtum s im n eu testam . Z eitalter, 1906. — Schürer. Ges
τέρα άντίληψις, καθ’ ήν ή εκκλησιαστική ιστορία
chichte des Ju d . V olkes im Zeit Jes. C hristi, 1911.—S.
αποτελεί ιστορίαν άλλου είδους (πρβλ. Harnack,
M atheu, A h isto ry of th e N. T est. T im es in Palestine,
1914.—O esterley and Box, T he religion and w orship of
σ. 43 ε.). 3) Ή ιδέα τής συνεχούς μεταβολής (άνεth e syn agogue, 1911 — O esterley. T he jew ish b a c k  λίξεως), ή δποία συνδέεται στενώς πρός τήν εν τή
ground of th e Christian litu rg y , 1925. —M. F riedländer,
Έκκλησίμ παρατηρουμένην διατήρησιν τών στα
Die Religiösen B ew egungen innerhalb des Ju d en tu m s
θερών στοιχείων τών εις τάς θεμελιώδεις άρχάς
im Z eitalter Jesu, 1905. — L ightley, Jew ish sects and
τής πίστεως άναφερομένων. Έ πι τών ιδεών αυτών
parties in th e tim e of Christ., 1925. — Volz. Jüdische
E schatologie von D aniel bis Akila, 1903. —Porter, T he
στηρίζεται καί ή εφαρμογή τών ίστορικοφιλολογιm essages of the apokalyptic w riters, 1908.—G. F. Moore,
κών μεθόδων καί ή περί τής προόδου άντίληψις. _
Ju d aism in th e first C enturies of th e Christian era,
Ή ’Εκκλησία, ει καί κατά τήν αρχήν αυτής εί
1927.
B . Χ· ΏΑΝΝιΔΗΣ
Ίσσάχαρ. Υιός τού ’Ιακώβ εκ τής Λείας καί ναι θείος οργανισμός, εν τουτοις ώς ανθρώπινος
αρχηγός ομωνύμου φυλής, μιας τών δώδεκα τού οργανισμός αποτελεί αντικείμενων ερεύνης τής
ιστορικής επιστήμης, διότι ό Χριστιανισμός, ως
’Ισραήλ.
'Ιστορία, εκκλησιαστική. Ό όρος ούτος απαν ορατή πραγματικότης, αποτελεί τήν κατ εξοχην
τάται τό πρώτον παρ’ Εΰσεβίιρ (Έκκλ. 'Ιστ. 1, 1), ιστορικήν θρησκείαν, τής οποίας ή εις ’Εκκλησίαν
άλλα δεν φαίνεται να εδημιουργήθη ΰπ’ αυτού, ώς διαμόρφωσις συνετελέσόη εν ώρισμένφ τόπφ καί
μαρτυρεί ή φράσις «όσα τε και πηλίκα πραγματεν- χρόνφ. Ούτως ή δράσις αυτής κατέστη δυνατή εν
ίληναι κατά την εκκλησιαστικήν ιστορίαν λέγεται ». τή ιστορία. ’Εν αυτή παρισταται ο Ιησούς Χριστός
Πάντως όμως διά τού Ευσεβίου καθιερώθη εν τή καί ή διδασκαλία αυτού ώς τό μέσον τής παγκο
εκκλησιαστική καί τή καθόλου γραμματείς. Ε κ  σμίου ιστορίας. Ούτως ή εκκλησιαστική ιστορία
κλησιαστικήν δε ιστορίαν λέγοντες νοοΰμεν δύο συνδέεται πρός τήν παγκόσμιον ιστορίαν, εν τή
τινά, πρώτον μεν αυτήν ταύτην τήν πραγματικήν δποίφ επιζητεί δ Χριστιανισμός νό προσδώση νέον
ιστορίαν τής Εκκλησίας καί τήν εκθεσιν αυτής, νόημα. Συμφώνως πρός τάς ιδέας αυτός εξεταζοδεύτερον δε τήν περί αυτής επιστήμην. Ε νταύθα μένη ή εκκλησιαστική ιστορία έρευνμ μιαν τών
πλευρών τού ανθρωπίνου βίου, εξαιρομένην υπέρ
6 λόγος κυρίως περί ταύτης.
1. 'Ορισμός και έννοια. ’Εκκλησιαστική ιστορία τάς λοιπός, τήν θρησκευτικήν, τών τον Χριστια
είναι ή επιστήμη, εν τή όποίς εκτίθενται γενετι- νισμόν άποδεχθέντων λαών. Επειδή δε εν αυτή
κώς, συστηιιατικώς καί άντικειμενικώς τα γεγο έρευνόται κυρίως ή ανθρώπινη πλευρό τής Εκκλη
νότα τής τε εσωτερικής καί εξωτερικής εξελίξεως σίας, επεται ότι ή μεμετρημένη επιστημονική κριτι
καί δράσεως τής υπό τού Χριστού καί τών ’Απο κή δύναται νό άσκή ελευθέριος τό εργον αυτής. Οίστόλων ίδρυθείσης Μιας 'Αγιας Καθολικής καί κοθεν όμως νοείται, ότι δεν δύναται δ ιστορικός
Άποστολικής ’Εκκλησίας, ώς οργανισμού περιλαμ- τής Εκκλησίας νό παρίδη τό γεγονός, ότι πρόκει
βάνοντος τήν τε διοικούσαν καί τήν ποιμαινομένην ται περί τής ιστορίας πνευματικού και δη θρη
Εκκλησίαν, Άναλύοντες τόν ορισμόν τούτον πα- σκευτικού ιδρύματος, τού δποίου τήν φύσιν καί τον
ρατηροΰμεν, ότι χαρακτηρίζομεν τήν εκκλησιαστι ίδιάζοντα χαρακτήρα κυρίως δ εκ τής Θεολογίας
κήν ιστορίαν ώς ιδίαν επιστήμην, διότι κέκτηται προερχόμενος εκκλησιαστικός ιστορικός δύναται

να κατανοή βαθύτερον.
Είδικώτερον παρατηροΰμεν, δη αί συνεχείς μεταβολαί αι συντελούμεναι εν τφ μακραίωνι βίφ
τής Εκκλησίας είναι εσωτερικά! και έξωτερικαί.
Καί ή μεν εξωτερική εκκλησιαστική ιστορία δει
κνύει τό μέν την τοπικήν καί χρονικήν έξέλιξιν
τής Εκκλησίας εν ταΐς διαφόροις χώραις (διάδοσις
ή περιορισμός τής Εκκλησίας, ιστορία τής εξωτε
ρικής ιεραποστολής), τό δε τήν σχέσιν προς τά μή
χριστιανικά κράτη καί τάς άλλας θρησκείας καί
τούς παρομαρτοϋντας αγώνας, πνευματικούς καί
υλικούς. Ή δε εσωτερική δεικνύει τήν άνάπτυξιν
τής εκκλησιαστικής διδασκαλίας μέχρι τής διατυπώσεως τού δόγματος (ιστορία τών δογμάτων),
τούς αγώνας κατά τών αιρέσεων (ιστορία τών αιρέ
σεων), τήν άνέλιξιν τής θείας λατρείας καί τής τέ
χνης, του πολιτεύματος τής Εκκλησίας καί τών
σχέσεων προς τήν πολιτείαν, εν τέλει δε τήν ιστο
ρίαν τών ηθών καί εθίμων τών χριστιανών (θρη
σκευτική λαογραφία). Ούτως ή εκκλησιαστική ιστο
ρία έχει ώς σκοπόν να ερευνά καί εκθέτη έπιστημονικώς απασαν τήν ζωήν τής Εκκλησίας από τών
αρχών αυτής μέχρι σήμερον, επί τή βάσει τών πη
γών. "Ινα πραγματοποίηση τήν αποστολήν ταύτην,
δ εκκλησιαστικός ιστορικός (Kirsch, σ. 4 ε.) οφεί
λει : 1) να έκθετη τά γεγονότα επί τή βάσει τής
ακριβούς γνώσεως τών πηγών, ών ή έρευνα συντελεΐται διά τής χρησιμοποιήσεως τής παλαιογρα
φίας, τής διπλωματικής καί τής φιλολογικής καί
ιστορικής κριτικής" 2) να ερμηνεύη άντικειμενικώς
τάς πηγάς· 3) να εκθέτη τά γεγονότα γενετικώς
καί πραγματικώς καί άκομματίστως, κατά τό δυνα
τόν, διότι ή πλήρης άντικειμενικότης εν τή κρίσει
δεν είναι δυνατή, έφ’ όσον δ εκκλησιαστικός ιστο
ρικός ανήκει εις ώρισμ,ένην Εκκλησίαν καί εμφο
ρείται ωρισμένων προϋποθέσεων (Γ. Κονιδάρη,
Συμβολή, σ. 59, ύποσημ.) φιλοσοφικών καί θεολογικών,
2. ΙΙηγαΙ και βοηθήματα. Πηγάς λέγοντες εννοοΰμεν τάς χριστιανικός έπιγραφάς, τά μνημεία
(κατακόμβας, κτήρια, ένθα τελείται ή θεία λατρεία,
έργα τής ζωγραφικής καί τής γλυπτικής), τάς διασωθείσας λειτουργίας, τά πρακτικά τών συνόδων,
τάς εκκλησιαστικός σύλλογός καί τό παπικό έγ 
γραφα, τά σύμβολα τής Εκκλησίας, τούς εκκλη
σιαστικούς κανόνας καί τούς νόμους τής Πολιτείας,
τούς μοναχικούς κανονισμούς, τό κονκορδάτα τής
Δυτικής Εκκλησίας. Καί αυτό μέν άποτελοΰσι τό
λείψανα τοϋ παρελθόντος, εν τοΐς δποίοις διεσώθη
τούτο εν πρωτοτύπψ. Ά λλ’ εις τός αρχικός αυτός
πηγάς πρέπει νό περιληφθώσι καί αι επιστολαί
καί τά παντός είδους ιδιωτικό έγγραφα τά μή προοριζόμενα διά τήν δημοσιότητα, διότι εν αύτοΐς
καλύτερον καί άψευδέστερον διεσώθη ή ιστορική
πραγματικότης. Ούτως αι 13 επιστολαί τού ’Απο
στόλου Παύλου άποτελοΰσι πρώτης τάξεως πηγήν
διό τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Άποστολικής
εποχής, ένφ αι ποικίλα: ιστορίαι ΰφίστανται τήν
ενσυνείδητον επεξεργασίαν τών φιλολογικών έργων
τών προοριζομένων διά τό εύρύτερον κοινόν. Δεν
τίθεται δε εν προκειμένφ ζήτημα ούτε ακεραιότη

τας, ούτε αξιοπιστίας, ούτε γνησιότητας τών ιστο
ρικών βιβλίων τής ΚΔ, αλλά μόνον πληρότητας
τών παρεχομένων ειδήσεων (Γ. Κονιδάρη, Ε πίτο
μος εκκλησιαστική ιστορία τής Ελλάδος, εν προλόγφ). Εις τάς γραπτός πηγάς τοϋ παρελθόντος
πρέπει νό συγκαταριθμηθώσι τό μαρτυρολόγια καί
αι βιογραφίαι τών αγίων, τό έργα τών εκκλησια
στικών συγγραφέων καί ιδίως αι εκκλησιαστικοί
ιστορίαι τοϋ Ευσεβίου καί τών συνεχιστών αύτοΰ
έν τε τή ’Ανατολή καί τή Δύσει (βλ. κατωτέρω)
καί αι βιογραφία: τών Παπών, διότι περιέχουσι σύν
τοΐς άλλοις καί πρωτότυπα έγγραφα ώς καί ειδή
σεις πολυτίμους διό τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν.
Αι πηγαί τής εκκλησιαστικής ιστορίας τών διαφό
ρων χωρών έχουσι συγκεντρωθή εν διαφόροις συλλογαΐς, μνείαν τών δποίων ΐδε παρά Kirsch (σ. 13),
διά δέ τήν Ελλάδα τά παρ’ ημών εν ΘΧΕ (τ. γ', σ.
398 εξ.) είρημένα. Διό τήν ορθήν χρησιμοποίησιν
καίκατανόησιν τών πηγών είναι ανάγκη όεκκλησιαστικός ιστορικός νά κατέχη τήν γλώσσαν τών εκάστοτε χρησιμοποιουμένων πηγών. Βοηθητικοί δέ
επιστήμαι τής εκκλησιαστικής ιστορίας είναι ή πα
λαιογραφία, ή διπλωματική, ή χρονολογία, ή επι
γραφική, ή χριστιανική αρχαιολογία καί ιστορία
τής τέχνης, ή νομισματική καί σφραγιστική, ή γεω
γραφία καί ή στατιστική.
3.
Αιαίρεοις της εκκλησιαστικής ιστορίας εις
χρονικάς περιόδους. Ή διαίρεσις τής γενικής εκ
κλησιαστικής ιστορίας εις περιόδους, έπιβαλλομένη
κυρίως εκ τής ανάγκης τής συστηματικωτέρας διαπραγματεύσεως τής ιστορικής ύλης, ήτις άλλως τε
είναι ΰποδιηρημένη πραγματικώς, άνταποκρίνεται
κατά τό πλεΐστον πρός τήν ουσιώδη παρατήρησιν,
καθ’ ήν ώρισμένα γεγονότα προκαλοΰσι στροφήν
πραγματικήν εις τήν ιστορίαν τών λαών. Παρά
ταΰτα αποτελεί διά τήν ιστοριογραφίαν γεγονός
άναμφισβήτητον, ότι ή αναγραφή ώρισμένου έτους
ώς τέλους άμα καί αρχής ιστορικής τίνος περιόδου
συμβατικήν μόνον αξίαν έχει, διότι ή ιστορική εξέλιξις είναι συνεχής, ενώ αί εκ μεγάλων γεγονότων
προκαλούμεναι μεταβολαί, αί άλλοιοϋσαι τήν μορ
φήν τής ιστορίας, είναι βαθμιαΐαι. Μεταβατικοί
περίοδοι παρεμβάλλονται σχεδόν πάντοτε μεταξύ
τών διαφόρων περιόδων. ’Επειδή δέ επιβάλλεται
εκ λόγων επιστημονικών ή διαίρεσις τής εκκλησια
στικής ιστορίας εις χρονικάς περιόδους, είναι ανάγ
κη νά πρυτανεύωσιν εν αυτή ώρισμέναι άρχαί. Καί
πρώτον, επειδή πρόκειται περί εκκλησιαστικής ι
στορίας, πρέπει αι χρονολογία: τής ένάρξεως καί
λήξεως τών περιόδων νά έχωσιν εκκλησιαστικήν
σημασίαν, δεύτερον δέ νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν
καί οί κύκλοι τοϋ πολιτισμού, διότι ό όλος πνευ
ματικός καί υλικός βίος τών χριστιανικών λαών
αποτελεί εύρύτερον κύκλον, εντός τοϋ οποίου πε
ριλαμβάνεται καί ή θρησκεία καί κατ’ ακολουθίαν
ή Εκκλησία, ή οποία εξ άλλου είναι εις τών πα
ραγόντων τού καθόλου πολιτισμού. "Ενεκα λοιπόν
τής ΰφισταμένης μεταξύ τοϋ όλου (πολιτισμοΰ) καί
τοϋ μέρους (θρησκείας) άλληλεπιδράσεως, πρέπει
νά έξετάζηται ή εκκλησιαστική ιστορία εντός τού
πλαισίου τής άνελίξεως τού όλου πολιτισμού τών

χριστιανικών λαών. ΕΙδικώτερον παρατηροϋμεν, ότι
πρέπει να άποκρουσθή ή τρισσή διαίρεσις τής εκ
κλησιαστικής ιστορίας εις άρχαίαν, μέσην καί νεωτέραν, διότι αυτή, αποτελούσα αντιγραφήν τών κυ
ρίων χαρακτηριστικών ηλικιών τοΰ ανθρώπου, δεν
άνταποκρίνεται προς τα πράγματα (ϊδε σχετικά
παρά Γ. Κονιδάρη, Συμβολή κ. λ., σ. I I - 73). Ση
μειωτέου, δτι ή διαίρεσις αυτή είσήχθη γενικώς κα
τά τον ιθ' αιώνα καί δτι δ όρος τής τρίτης περιό
δου δεν δΰναται να διατηρηθή επί μακράν. Προτι
μότεροι είναι οι χαρακτηρισμοί τών περιόδων διά
τοΰ ονόματος τοΰ πολιτισμού εκάστης, δεδομένου
δτι αι πολιτιστικαί περίοδοι επιδρώσι φυσικώς καί
επί τήν Εκκλησίαν. Έ π ί τή βάσει τών αρχών τού
των έξετάζοντες τήν γενικήν εκκλησιαστικήν ιστο
ρίαν παρατηροϋμεν, δτι αΰτη δΰναται να διαιρεθή
εις τέσσαρας περιόδους. Έ'ξ αυτών ή μεν πρώτη
άρχεται από τών πρώτων χριστιανικών χρόνων καί
λήγει εις τό τέλος τοΰ ζ' ή τάς άρχάς τοΰ η' αιώ
νας, διά τε τήν ’Ανατολήν καί τήν Δΰσιν. 'Ορισμέ
νου έτος δεν θά ήδύνατό τις νά άνευρη, διότι δεν
υπάρχει γεγονός έχον καθολικήν σημασίαν διά σύμπαντα τόν τότε γνωστόν κόσμον. Τουναντίον σειρά
γεγονότων πολιτικών καί εκκλησιαστικών παρέχουσι βαθμιαίως τά στοιχεία τής στροφής τής όλης
ιστορίας. Ούτως ό αρχαίος βίος δύει σχεδόν ορι
στικούς κατά τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστινιανού, εν δε
τή Δύσει αποκρούονται οι ’Άραβες καί αρχίζει βα
θμιαίως ή πνευματική άνάπτυξις τοΰ νέου φραγ
κικού κράτους υπό τήν αιγίδα τής Ρωμαϊκής Ε κ 
κλησίας, ήτις διαδίδει τόν Χριστιανισμόν εις τούς
κατακλύσαντας τό δυτικόν ρωμαϊκόν κράτος λαούς.
Ή άνάπτυξις τοΰ παπικού πρωτείου συμπίπτει
προς τούς χρόνους τούτους, ή δέ οξεία άντίθεσις
προς τήν ’Ανατολήν άποβαίνει άπό τών είκονομαχικών ερίδων εντονωτέρα (βλ.λ. 'Ελλάς, γ' 258). Δια
τήν ’Ανατολήν τά τέλη τοΰ ζ' αιώνος καί αΐ άρχαί
τοΰ η' έχουσι μεγάλην σημασίαν θρησκευτικήν καί
πολιτικήν. Ή λήξις τών μεγάλων δογματικών ερί
δων συμπίπτει προς τούς χρόνους, καθ’ ούς δ ’Ιω
άννης ό Δαμασκηνός συνοψίζει τήν δογματικήν δι
δασκαλίαν τής Καθολικής’Ορδοθόξου ’Εκκλησίας.
Οι εξωτερικοί τύποι διαδέχονται τάς συζητήσεις
έπί τών δογιιατικών ζητημάτων (Γ. Κονιδάρη, Συμ
βολή, σ. 75).
'Η δεντερα περίοδος δεν είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ενιαίως, διότι εν ’Ανατολή έχομεν τό
Βυζάντιον, εν τώ όποίω δ ελληνοχριστιανικός πο
λιτισμός λαμβάνει τήν οριστικήν αυτού μορφήν χά
ρις εις τό έργον τών πατέρων, διδασκάλων καί εκ
κλησιαστικών συγγραφέων, ως καί τών χριστιανών
αΰτοκρατόρων, μάλιστα δέ τών Οικουμενικών συν
όδων. Ή περίοδος αΰτη, καλούμενη βνζαντιακη,
χαρακτηρίζεται άπό τήν εμμονήν τής ’Εκκλησίας
πρός διατήρησιν άπαραχαράκτου τής παραδόσεως
αυτής τών πρώτων αιώνων. 'Ο αγών κατά τών
καινοτομιών τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας καί
μάλιστα τοΰ πρωτείου χαρακτηρίζει τήν Ελληνι
κήν ’Εκκλησίαν τής περιόδου ταύτης ως Εκκλη
σίαν τής παραδόσεως (πρβλ. Π, Μπρατσιώτου εν
Procès Verbaux du prem. Congrès de Tliéol. Or

thodoxe, σ. 115). Έ νφ δέ εν ’Ανατολή ή θρησκευτικότης κυριαρχεί τοΰ πνευματικού βίου αυτής, εν
τή Δύσει τουναντίον ή Ρωμαϊκή Εκκλησία, ώς
οργανισμός πολιτιστικός καί παράγων πολιτικός,
επιζητεί τήν κοσμικήν κυριαρχίαν, διό καί συγ
κρούεται πρός τήν γερμανικήν αυτοκρατορίαν. Τό
ρωμαϊκόν πνεύμα, ώς διεμορφώθη υπό τής Ρωμαϊ
κής ’Εκκλησίας άπό τοΰ γ' αιώνος, χαρακτηρίζει
επί μάκρους αιώνας τήν πολιτιστικήν ζωήν τής Δύσεως. Κατά τούς πρώτους αιώνας τής περιόδου
ταύτης ή ’Ορθόδοξος Καθολική ’Εκκλησία, διατη
ρούσα τόν απόλυτον καί καθολικόν χαρακτήρα
τοΰ Χριστιανισμού καί άγωνιζομένη διά τήν ορθό
τητα καί ενότητα τής πίστεως, άπόλλυσι μέν περι
φέρειας εν ’Ανατολή ένεκα τών επιδρομών καί τών
αιρέσεων, κατορθώνει όμως νά μεταδώση τόν Χρι
στιανισμόν καί τόν πολιτισμόν εις τούς σλαυϊκούς
λαούς, χωρίς νά θέληση νά έπιβάλη εις αυτούς τήν
γλώσσαν καί τήν κυριαρχίαν αυτής. "Ολως τουναν
τίον συμβαίνει εν τή Δύσει, όπου τό πνεύμα τής
ελευθερίας είναι ξένον πρός τήν Δυτικήν ’Εκκλη
σίαν, διά τούτο δέ προκαλοΰνται δύο πνευματικοί
επαναστάσεις έν αυτή, ή ’Αναγέννησις καί ή Με
ταρρύθμισή, αΐτινες θέτουσι τέρμα εις τήν κυ
ριαρχίαν τής Παπικής ’Εκκλησίας καί προκαλοΰσι
τήν έν αυτή άντιμεταρρύθμισιν καί τήν χειραφέ
τηση1 τών επιστημών καί γενικώτερον τοΰ πνευ
ματικού βίου τών λαών. Ή ’Ανατολή, παρα τας
μικράς πνευματικός αναγεννήσεις τών χρόνων τών
Κομνηνών καί Παλαιολόγων, εξασθενήσασα ένεκα
εσωτερικοίν λόγων καί μαλιστα εκ τής φθοράς, ην
υπέστη υπό τών Σταυροφοριών, υποκύπτει εις τήν
τουρκικήν πίεσιν. Ή πτώσις τής ΚΠόλεως, τοΰ τε
λευταίου τούτου καί μοναδικού κέντρου τοΰ χρι
στιανικού Ελληνισμού, δίδει νέαν τροπήν εις τήν
κατάστασιν.
Ώς πρός τήν τρίτην περίοδον παρατηροϋμεν τα
εξής. ’Εάν δ μερικός πνευματικός κάματος καί ή
φθορά τών λαών, οΐτινες έτράφησαν καί άνεπτύχθησαν έκ τοΰ έν τή ανατολική λεκάνη τής Μεσο
γείου δημιουργηθέντος καί έξαπλωθέντος ελληνι
κού καί ελληνιστικού καί έν συνεχείρ ελληνοχρι
στιανικού (βυζαντιακοΰ) πολιτισμού, ώδήγηο ε βα
θμιαίως εις τήν πτώσιν τοΰ πολιτισμού καθολου
τής ’Ανατολής, ένφ ή είσοδος νέων καί ζωτικών
λαών εις τήν Δύσιν έπήνεγκε τήν έν αυτή ανά
πτυξη’ νέου πολιτισμού, τούτο είναι ζήτημα χρή_ζον μακράς έξετάσεως. Πάντως, ένφ έν ’Ανατολή
έχομεν πτώσιν τοΰ πολιτισμού, ουχι όμως και παν
τελή τών πνευματικών αγαθών εξαφάνιση' χάρις
εις τήν άνάδειξι ν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου
εις ισχυρόν εθνικόν κέντρον τοΰ Ελληνισμού καί
τής καθόλου ’Ορθοδοξίας, έν τή Δύσει έχομεν άνάπτυξιν καί χειραφέτηση' τοΰ πολιτισμού άπό τών
δεσμών τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας. 'Η ’Αναγέννη
σις, οϋσα κατ’ άρχάς ιταλική, αποβαίνει βαθμιαίως
πανευρωπαϊκή καί συντελεί εις τήν άνάπτυξιν τών
γραμμάτων καί τών επιστημών, δι ων παρασκευαζεται έν μέρει ή Δύσις εις τήν αποδοχήν νέου γεγο
νότος, τής Μεταρρυθμίσεως τού Λουθήρου. Η ε.ελιξις τού μεγάλου αυτού πνευματικού κινήματος

(βλ. Festgabe ν. Harnack, Zur Germanisierung δεν δύναται νά παραμείνη άπομεμονωμένη τών
des Christentums υπό H. v. Schubert καί Die άλλων επιστημών ως ιερά επιστήμη, άλλ’ όλως του
Weltgeschichtliche Bedeutung der Wittenberger ναντίον, ότι οφείλει τήν άνάπτυξιν αυτής εις τήν
Reformation υπό 0. Scheel, 11121) οδηγεί εις τόν στενήν επαφήν πρός τήν λοιπήν εν ταίς πνευματιέκγερμανισμόν τού Χριστιανισμού (βλ. Γ. Κονιδάρη, καΐς έπιστήμαις πρόοδον καί τήν χρησιμοποίησιν
ΤΙ εθνικιστική Γερμανία εκκλησιαστικές, Ά θήναι τών αυτιών επιστημονικών μεθόδων, συνετέλεσαν,
1934), ό όποιος εν πολλοΐς ζητεί νά άνευρη έν τή ώστε τό άνωτέρω πρόβλημα νά εμφανισθή όξύτεΚΔ στοιχεία του αρχικού Χριστιανισμού, ικανά νά ρόν πως έν τή εκκλησιαστική ιστορία. Θεμελιώδη
προσδώσωσιν αύτφ νέαν ζωήν. Οΐα είναι έν τή δε σημασίαν διά τό ήμέτερον ζήτημα έχει καί τό
φιλολογία ή σχέσις τής μεταφράσεως πρός τό πρω γεγονός τής διαλύσεως τής έννοιας τής ’Εκκλησίας
τότυπον, τοιαΰτη είναι και ή σχέσις τοΰ ρωμαϊκού έν τή νεωτάτη προτεσταντική «εκκλησιαστική»
Χριστιανισμού πρός τόν αρχικόν, ό όποιος άνεπτΰ- ιστοριογραφία (ίδίφ Κ. Müller), ήτις αποτελεί τήν
χθη εν τω ελληνική» κόσμφ. Οικοθεν νοείται, άπαραίτητον συνθετικήν έννοιαν (das Kontinuum)
ότι ή έπί τής προσωπικής θρησκευτικής συνειδή- τής ήμετέρας επιστήμης. Ποια είναι ή ’Εκκλησία ,
σεως τοΰ ρωμαιοκαθολικού Λουθήρου συντελε- τής οποίας τήν ιστορίαν εκθέτει ή εκκλησιαστική
σθεΐσα θρησκευτική επανάστασις, παρά την προσ ιστορία ;
Τό ερώτημα, τό οποίον τίθεται πρό ημών, εί
πάθειαν αυτού νά επανέλθη εις τόν πηγαιον αρ
χικόν Χριστιανισμόν, άπετέλεσεν όχι μόνον απο ναι τούτο : ή εκκλησιαστική ιστορία καθόλου εί
μάκρυνση' απ’ αυτού τοΰ έκ δεύτερης χειρός Χρι ναι, κατά τήν φύσιν ή τήν σΰστασιν αυτής εξετα
στιανισμού, άλλα καί από τοΰ αρχικού. C11 βαθμιαία ζόμενη, θεολογική ή κοσμική; (profan, πρβλ. τήν
επικράτησις τής άτομοκρατίας καί ή κοσμικοποίησις άξιόλογον εργασίαν τού Nigg έν σ. 242, ένθα ή
(Säcularisation) τοΰ θρησκευτικού καί εν γένει ερμηνεία τής λέξεως profan). Τό θεολογικόν ζή
πολιτιστικού βίου χαρακτηρίζουσι τή ν μέχρι τής τημα άφορά εις τήν όλην περί τής εκκλησιαστικής
διαφωτίσεως περίοδον. Έ ν τή Δυτική Έκκλη- ιστορίας άντίληψιν, ή οποία φυσικώς ΰπόκειται
οίφ συντελεΐται ή ’Αντιμεταρρύθμισή, ενώ εν ταίς εις πάσαν ιστορικήν έκθεσιν. Διότι, κατά τήν άντί
ΙΙροτεσταντικαΐς Έκκλησίαις διεξάγεται άγων δια- ληψιν τών θεωροΰντων τήν εκκλησιαστικήν ιστο
μορφώσεως αυτών καί άναπτΰξεως τής Θεολογίας ρίαν καθαρώς θεολογικήν επιστήμην, ό εκκλησια
ώς ισοτίμου πρός τάς λοιπός επιστήμης. ‘Η άνα- στικός ιστορικός πρέπει νά ζητή πάντοτε έν αυτή
κάλυψις τής ’Αμερικής συντελεί εις τήν άνάπτυξιν τό θειον σχέδιον τής σωτηρίας καί νά εκθέτη τήν
τής ιεραποστολικής δράσεως, μάλιστα τών Προτε- εκκλησιαστικήν ιστορίαν ως ιερόν ιστορίαν (histoσταντών εν ’Αμερική καί εν συνεχεία εν ’Ασία ria sacra), δηλαδή ιστορίαν άλλου είδους (anderer
καί ’Αφρική. Ή περίοδος αυτή λήγει κατά τάς Art). Ουδεμία άμφιβολία, ότι τό μέν πρόβλημα τής
άρχάς τοΰ ιθ ' αίώνος, δτε άρχεται ή Δ ' περίοδος , έννοιας καί κατ’ άκολουθίαν τής ενότητος τής
εντός τής όποιας ζώμεν. "Ενεκα τούτου δεν είναι ’Εκκλησίας δεν ΰφίσταται διά τούς ορθοδόξους εκ
δυνατός ό χαρακτηρισμός αυτής. Καί έν μέν τή κλησιαστικούς ιστορικούς, διότι Μία είναι ή Ε κ 
’Ανατολή δημιουργοϋνται βαθμιαίος αί αυτοκέφα κλησία, τής όποιας τήν άδιάκοπον συνέχειαν καί
λοι Έκκλησίαι τών υπό τήν επίδρασιν τών ιδεών τής έξέλιξιν έχει οΰτος πρό οφθαλμών (πρβλ. Α. Άλιανεξαρτησίας τών εθνικοτήτων δημιουργηθέντων βιζάτου, Ή τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας αδιάκο
εθνικών κρατών, ενφ εν τή Δύσει τά γεγονότα τής πος συνέχεια μετά τής άδιαιρέτου, ’Αλεξάνδρεια,
Γαλλικής έπαναστάσεως καί αί ίδέαι αυτής συνε- 1934). Αυτή ή Καθολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, ή
τέλεσαν εις τήν δημιουργίαν άντιεκκλησιαστικής διά τού Χριστού καί τών ’Αποστόλων ίδρυθεΐσα
κινήσεως, ήτις σπουδαίαν έσχεν επίδρασιν έπί τών καί μέχρι τών ημερών ήμών ζώσα, αποτελεί οίοσχέσεων Εκκλησίας καί πολιτείας εις ά'λλας δυτι νεί τήν σπονδυλικήν στήλην τού περιεχομένου τής
ήμετέρας έπιστήμης. Πρός αυτήν δέ φυσική» τφ
κός χώρας (Säkularisation, ϊδε Krüger 3, 169). Ή
άνάπτυξις τοΰ πνεύματος τής ανεξιθρησκίας έν λόγφ συνάπτονται καί αί ϊστορίαι τών λοιπών άπ’
ταίς νέαις άστικαΐς κοινωνίαις ύπήρξεν δ καρπός αυτής άποσχισθεισών ’Εκκλησιών, διότι δεν δύνατής νέας πολιτιστικής καί πολιτικής έξελίξεως τό ται νά άγνοηθή δ τρόπος, καθ’ ον άπεσπάσθησαν
σον έν τή Δύσει όσον καί έν ’Ανατολή.
άπό τής Μιας ’Εκκλησίας αί λοιπαί (βλ.λ. Ελληνική
4.
Περί τον ιδεολογικού χαρακτήρος της εκκλη’Εκκλησία), ουδέ νά παραμεληθή ή γνώσις τής
σιαστικής Ιστορίας. Διό τών τελευταίων τούτων ιστορικής έξελίξεως αυτών, έφ’ όσον ουδέποτε
παρατηρήσεων θίγεται έν τών σημαντικότατων έπαυσε καί εν αΰταΐς δ σύνδεσμος πρός τήν αυτήν
προβλημάτων τής συγχρόνου εκκλησιαστικής ιστο πηγήν, ήτοι τήν ΚΔ καί τήν ’Εκκλησίαν τών επτά
ριογραφίας, διότι ή τε ενότης καί ή θέσις τών κλά πρώτων αιώνων.
δων αυτών εν τώ κύκλφ τών θεολογικών έπιστηΆ λλ’ εάν τό ζήτημα τής έννοιας τής ’Εκκλη
μών ήμφεσβητήθη υπό τινων τών νεωτέρων Προ- σίας δεν ΰφίσταται παρ’ ήμΐν, τό θεωρητικόν πρό
τεσταντών εκκλησιαστικών ιστορικών (πρβλ. Nigg, βλημα περί τοΰ θεολογικού ή μή χαρακτήρας τής
σ. 222. Troeltsch, Gesammelte Schriften, I, IX εκκλησιαστικής ιστορίας ΰφίσταται έν τοΐς πρά9, IV 722). Ή στενή επαφή τής ήμετέρας έπιστή- γμασι. Τούτο είναι εΰνόητον, διότι έν πάση ιστο
μης πρός τήν καθόλου ιστοριογραφίαν, μάλιστα δε ρική έκθέσει περιέχονται όχι μόνον τά γεγονότα,
τών τελευταίων αιώνων, καί ή παρά τοΐς νεωτέ- αλλά καί αί περί αυτών κρίσεις, στηριζόμεναι εις
ροις εδραίωσις τής πεποιθήσεως, ότι ή Θεολογία θεολογικήν ή μή περί τής ιστορίας άντίληψιν. ’Τδω-

μεν νϋν ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία τής σειρά δλη κλάδων, οι όποιοι άποτελοΰσι τρόπον
εκθέσεως τής εκκλησιαστικής ιστορίας κατά την τινά είδικάς εκκλησιαστικός ιστορίας. Ή έξέλιξις
ορθόδοξον άποψιν, διότι επ’ αυτών θά στηρίξω- αυτή έγένετο προς δύο κατευθύνσεις : α') Την
μεν την έξέτασιν του ήμετέρου προβλήματος. Δεν γεωγραφικήν, διά τής άναπτύξεως κλάδων, έν οις
υπάρχει αμφιβολία, δτι τό πρόσωπον τοϋ ’Ιησού έρευνάται πλήρως καί λεπτομερώς ή Εκκλησιαστική
Χρίστου, ώς εμφανίζεται τοΰτο εν τή ΚΔ, δηλαδή ιστορία τών διαφόρων χωρών—κρατών (’Αγγλίας,
με τον θεανδρικόν αυτού χαρακτήρα, αποτελεί την Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδος κ.λ.) άπό τής πρώτης
απαρχήν τής εκθέσεως πάσης ορθοδόξου εκκλησια διαδόσεως τού Χριστιανισμού μέχρι σήμερον, ή ή
στικής ιστορίας, εί καί ή αρχή τής Εκκλησίας τί έκκλησιαστική ιστορία έκκλησιαστικής τίνος διοιθεται κατά την πρώτην εκείνην ΙΙεντηκοστήν τής κήσεως (π.χ. ’Αθηνών), ή καί μοναστηριού τινός.
'Ιερουσαλήμ. Διά την ορθόδοξον εκκλησιαστικήν β') Τήν πραγματικήν, εν τή όποια έσχηματίσθηιστοριογραφίαν δ δημιουργός τής εκκλησιαστικής σαν κλάδοι, έν οις έρευνώνται μετά μείζονος ενό
ιστορίας, ή πρώτη αυτής αιτία, δ ’Ιησούς, εμφανί τητας καί λεπτομέρειας τμήματα τής έκκλησιαστιζεται αρχηγός νέας θρησκείας, τής όποιας δ υπερ κής ιστορίας άφορώντα εις ώρισμένην πλευράν τού
κόσμιος χαρακτήρ καί ή καθαρώς θρησκευτική Εκκλησιαστικού βίου. Ούτως άνεπτύχθη ή ιστορία
πλευρά Ιδιαιτέρως τονίζεται. =0 ’Ιησούς Χριστός τών δογμάτων, ή εκκλησιαστική γραμματολο
αποτελεί απ’ αυτών τών άποστολικών χρόνων τό γία (πατρολογία), ή ιστορία τής χριστιανικής τέ
άναμφισβήτητον πρόσωπον τού Μεσαίου, είναι διά χνης καί λατρείας, ή ιστορία τού Εκκλησιαστικού
τούς Εύαγγελιστάς δ Υιός τού Θεού. Περί την λα πολιτεύματος, τού μοναχισμού, τής ιεραποστολής
τρείαν δε αυτού στρέφεται ή ζωή τών χριστιανών κ.λ. Ά λλ’ ή Εκκλησιαστική ιστορία γενικώτερον
πάντων τών μετά ταύτα αιώνων. ’Έπειτα ή έκθε- διαιρείται εις τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής
σις τής ιστορίας τής Πεντηκοστής περιλαμβάνει ’Ανατολής, τού Παπισμού καί τού Προτεσταντι
στοιχεία θαυματουργικά, ώς καί ή προσέλευσις τού σμού κατά τούς τρεις κυρίους τύπους τής χριστια
Παύλου εις τον Χριστιανισμόν καί άλλα τινά εκ τού νικής ’Εκκλησίας.
"Ιστορική έξέλιξις τής έπιστήμης τής έκκληάποστολικού αίώνος περιλαμβάνονται άναγκαίως
εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν. Έ φ ’ όσον δμως σιαστικής ιστορίας. Α ' περίοδος (άπο τον α' μέχρι
προχωροΰμεν, τα στοιχεία τά εμφανίζοντα τόν υπερ τον ς' αίώνος). 1) Έ ν ’Ανατολή. Περί τής εκκλη
βατικόν χαρακτήρα τής ’Εκκλησίας άποβαίνουσιν σιαστικής ιστοριογραφίας κατέχομεν αρκετά έργα,
ολιγώτερα, εΐ καί εν τή ορθοδόξφ εκκλησιαστική έν τοΐς δποίοις εκτίθενται ου μόνον ή ιστορία τού
ιστορική εκθέσει ύπόκειται ή γενική άντίληψις, δτι σημαντικωτάτου τούτου επιστημονικού κλάδου, αλ
ή θεία Πρόνοια δδηγεΐ τό έργον τής ’Εκκλησίας λά καί τά κυριώτατα τών συγχρόνων προβλημάτων
αγωνιζομένης κατά τούς διωγμούς, εναντίον τών αυτής (πρβλ. σχετικώς Kirsch. I, 766). Περί Εκκλη
αιρέσεων κ.λ. Τό μέγιστον δμως μέρος τής εκκλη σιαστικής ιστοριογραφίας κατά τούς δύο πρώτους
σιαστικής ιστορίας εκτίθεται ώς καί έν τή κοσμική χριστιανικούς αιώνας δεν δύναται νά γίνη λόγος,
(profan) ιστορία, αί δε επ’ αυτής κρίσεις στηρί διότι ό βαθύς έσχατολογικός χαρακτήρ ιδίως τού
ζονται εις τούς ανθρωπίνους παράγοντας. Ε ντεύ α' αίώνος καί τών αρχών τού β' δεν έπέτρεπε τήν
θεν καθίσταται δήλον, δτι έφ’ όσον ή ορθόδοξος γένεσιν ιστορικών έργων. Τά ιστορικά βιβλία τής
εκκλησιαστική ιστοριογραφία κατά την άδιακόπως ΚΔ (Ευαγγέλια, Πράξεις) δεν φέρουσι μόνον ιστο
τηρηθεΐσαν παρ’ αυτή παράδοσιν περιλαμβάνει εν ρικόν χαρακτήρα, αλλά καί εποικοδομητικόν. Έ ξ
τή ιστορική εκθέσει τά στοιχεία, περί ών ανωτέρω αυτών προέχουσι τό κατά Μάρκον, τό Εύαγγέλιον
εγένετο βραχύτατος λόγος, δέον να θεωρηθή αυτή τού Λουκά καί αί Πράξεις. Ούτω βαθμιαίως καί
ώς φέρουσα μεικτόν χαρακτήρα θεολογικόν καί λίαν βραδέως έγεννάτο εν τή ’Εκκλησία ή ιστορική
κοσμικόν, μετά καταφανούς υπεροχής τού δευτέ συνείδησις. Κατά τόν β' αιώνα έχομεν διαφόρους
ρου στοιχείου" τούτο δε διότι τό μέγιστον μέρος Πράξεις ’Αποστόλων κατ’ άπομίμησιν τών τού
τής ιστορικής εκθέσεως κατ’ ανάγκην εκτίθεται Λουκά καί τά μαρτυρολόγια, τέλος δε τάς περί τών
επί τή βάσει τών μεθόδων τών καθιερωμένων έν λογιών τού ’Ιησού αφηγήσεις τού Παπίου καί τά 5
τή κοσμική ιστορία. "Οθεν ή εκκλησιαστική ιστο υπομνήματα τού Ήγησίππου, οΰτινος δλίγιστα α
ρία, κατά την ορθόδοξον άντίληψιν, ανήκει μεν εις ποσπάσματα διεσώθησαν έν τή Εκκλησιαστική ίστοτόν κύκλον τόν περιλαμβάνοντα τούς ιστορικούς ρίφ τού Ευσεβίου. Ε νταύθα πρέπει νά μνημονευτής Θεολογίας κλάδους, άλλα καί εις την καθό θώσι τά Χρονικά τού ’Ιουλίου τού ’Αφρικανού καί
λου κοσμικήν ιστορίαν τού πολιτισμού τών λαών τά παρόμοια έργα τού Θεοφίλου, τού Ιππολύτου
τών άποδεχθέντων τόν Χριστιανισμόν. Διά τών καί τού Ευσεβίου, όπου Εντός τών παγκοσμίων
ανωτέρω όμως δεν λύεται τό θεολογικόν πρόβλημα, χρονικών περιελήφθησαν Εκκλησιαστικά χρονικά.
τό όποιον ένεκα ώρισμένων λόγων πρέπει νά θεω ’Ως πατήρ τής Εκκλησιαστικής ιστορίας θεωρείται
ρηθή, δτι ανήκει εις τά μάλλον δυσεπίλυτα προ δικαίως δ Ευσέβιος δ Παμφίλου, μητροπολίτης
Καισαρείας ( f 339)40), διότι συνέγραψε πρώτος αυ
βλήματα τής ανθρώπινης γνώσεως.
5.
Περί τών εκ της εκκλησιαστικής Ιστορίαςτοτελές εκκλησιαστικόν ιστορικόν έργον εις 10 βι
σχηματισϋεντων κλάδων. Ή μεγάλη ποικιλία καί δ βλία, εν τφόποίφ περιέλαβε τά εκκλησιαστικά γεγο
πλούτος τού υλικού τού περιλαμβανομένου εις την νότα άπό τής Εμφανίσεως τού Χριστού μέχρι τού 324
παγκόσμιον (γενικήν) έκκλησιαστικήν ιστορίαν συν- (πρβλ. έκδ. Ε. Schwarz τής ’Ακαδημίας τών Ε π ι
ετέλεσεν, ώστε ταχέως νά άναπτυχθή εξ αυτής στημών τής Πρωσσίας). Τό έργον τούτο είναι άλη-

θώς πολύτιμον, διότι περιέλαβεν όχι μόνον τα σπου στου (ιδ' αιών), όστις συνέγραψεν εκκλησιαστικήν
δαιότερα των εκκλησιαστικών γεγονότων, αλλά και ιστορίαν εις 18 βιβλία, ερανισθεΐσαν εκ παλαιοπλεΐστα όσα αποσπάσματα άπολεσθέντων έργων. τέρων πηγών καί εξικνουμένην μέχρι τοϋ 610.—2)
Άναμφιβόλως υστερεί κριτικώς καί μεθοδολογικώς, Δυτική εκκλησιαστική Ιστορία. 'Η εξαιρετική άπαάλλ’ εν σχέσει πρός την εποχήν, κ α θ ’ ήν έγράφη, σχόλησις τής Εκκλησίας τής Δύσεως περί τά προ
πρέπει να θεωρηθή άριστον. Εκτός τούτων ό Ευ βλήματα τής εξωτερικής ιεραποστολής (διάδοσις
σέβιος συνέγραψε τόν βίον του Κωνσταντίνου εις τοϋ Χριστιανισμού μεταξύ τών Γερμανών) καί τών
4 βιβλία, καί άλλα, δι’ ών παρέχει αρκετός ιστορι σχέσεων καί αγώνων πρός τήν Γερμανικήν αυτο
κός ειδήσεις. Τό ιστορικόν έ'ργον του Ευσεβίου εΰρε κρατορίαν άφ’ ενός καί ή σχετικώς ούχί μεγάλη
συνεχιστάς κατά τόν ε' αιώνα τόν Σωκράτη (Ε κ  πνευματική άνάπτυξις αυτής συνετέλεσεν, ώστε να
κλησιαστική 'Ιστορία εν 7 βιβλίοις, από τοϋ 305 — μ ή παραχθώσι κατά τήν ύπ' όψιν περίοδον συ
439), τόν Σφζόμενον (εν 9 βιβλίοις, από του 324— στηματικά έργα αναφερόμενα εις τήν εκκλησιαστι
423), τόν Θεοδώρητον τόν επίσκοπον Κόρου (εν κήν ιστορίαν τοϋ τύπου τής τοϋ Ευσεβίου. Πάντως
5 βιβλίοις, από τού 320—428), καί τέλος τόν Θεό υπάρχει ικανή παραγωγή. Ούτως έχομεν τόν πατέ
δωρον τόν ’Αναγνώστην κατά τόν ς' αιώνα, όστις ρα τής αγγλικής εκκλησιαστικής ιστορίας Βέδαν
συνέγραψε κατ’ άρχάς μέν επιτομήν τών τριών εκ (f 735), τόν Παύλον τόν Διάκονον συγγραφέα εκ
κλησιαστικών ιστοριών τών συνεχιστών τοϋ Ευσε κλησιαστικής ιστορίας τών Αογγοβάρδων, τήν τοϋ
βίου καί μετά ταϋτα συνέχειαν τής έκκλησιαστι- ’ Adam von Bremen, τόν Albert Krantz (780-1500),
κής ιστορίας τοϋ Σωκράτους εν 2 βιβλίοις μέχρι τόν Ρωμαίοv ηγούμενον ’Αναστάσιον, συγγράψαντοϋ θανάτου τοϋ αύτοκράτορος ’Ιουστίνου τοϋ Α' τα εκκλησιαστικήν ιστορίαν μέχρι τοϋ θ ' αιώνος,
(439-527). Τοϋ βιβλίου τούτου κατέχομεν μόνον ερανισθεΐσαν κυρίως εκ τών μεταφράσεων τοϋ
τήν επιτομήν τήν καταρτισθεΐσαν υπό τοϋ Νικη Γεωργίου Συγγέλου, τοϋ Νικηφόρου καί τοϋ Θεο
φόρου Καλλίστου. Επίσης διεσώθη : Ιον) ή εκκλη φάνους. Μετά ταϋτα έξέδωκαν εκκλησιαστικήν
σιαστική ιστορία τοϋ Εύαγρίου εν ü βιβλίοις, περι- ιστορίαν δ ηγούμενος Ordericus Vitalis καί δ Δο
λαμβάνουσα τήν από τοϋ 431-594 περίοδον" 2ον) μινικανός Βαρθολομαίος von Lucca (f 1327) καί
αποσπάσματα εκκλησιαστικής ιστορίας τοϋ Εύνο- δ Βικέντιος τοϋ Beauvais. Εκτός τούτων εξεδόθημιανοϋ Φιλοστοργίου, ομοίως τοϋ Ζαχαρίου τοϋ σαν καί πολλά χρονικά. Τό σημαντικώτατον τών
Ρήτορος επισκόπου Μυτιλήνης καί άλλα τινά δευ- έργων τούτων ύπήρξεν άναμφιβόλως τό τοϋ 'Αγίου
τερευούσης σημασίας. Έ κ τών έργων τών Ελλήνων ’Αντωνίου, άρχιεπισκόπου Φλωρεντίας ( f 1459).
Γ ' περίοδος, άπο τον ιε' αιώνος μέχρι τον «θ'.
εκκλησιαστικών ιστορικών έσχηματίσθησαν παρό
1) Έ ν ’Ανατολή . Ή πτώσις τής ΚΙΙόλεως, ήτις
μοια έργα εν ταίς άνατολικαΐς γλώσσαις.
2) Έ ν τη Δύσει. ’Ενταύθα ή εκκλησιαστική άπετέλει τό χέντρον τοϋ πνευματικού κόσμου καί
ιστορία άνεπτύχθη πολύ βραδύτερον ή εν ’Ανατο τής πολιτικής κινήσεως εν ’Ανατολή, επεβράδυνε
λή, συνίστατο δε κατ’ άρχάς κυρίως εκ μεταφρά σημαντικώς τήν άνάπτυξιν τής εκκλησιαστικής
σεων καί συμπληρώσεων τών ελληνικών έργων. ιστορίας. ’Άλλως τε τό θεολογικόν διαφέρον τών
Έκτος τών έργων τοϋ 'Ιερωνύμου άξια ιδιαιτέρας ύπ’ όψιν χρόνων συνεκεντροΰτο εν Ανατολή κυ
μνείας είναι ή μετάφρασις καί συμπλήρωσις (μέχρι ρίως περί τά γνωστά ζητήματα τών διαφορών τών
τοϋ 395) τοϋ Ευσεβίου ή γενομένη υπό τοϋ Ρου- Εκκλησιών ’Ανατολικής καί Δυτικής καί τά πρα
φίνου, τα χρονικά έργα τοϋ Pr. Μαρκελλίνου, τοϋ κτικά ηθικά προβλήματα. "Ενεκα τών λόγων τού
Βίπτωρος ’Ισιδώρου, τοϋ Μέδα, του 'Ισπανού Όρο- των παρατηροΰμεν, ότι εκτός τοϋ έργου τοϋ Λαοσίου καί μάλιστα τοϋ Μ. Α, Κασσιοδώρου (φ νίκου Χαλκοκονδύλη πολύ βραδύτερον ήρχισαν νά
μετά τό 562), διότι ή τριμερής αυτού ιστορία (Ηΐ- έμφανίζωνται συγγραφαί άναφερόμεναι εις τήν
storia T ripartitana), σχηματισθεΐσα εκ τών ελλη εκκλησιαστικήν ιστορίαν, καί αΰται ούχί επι
νικών εκκλησιαστικών ιστοριών τοϋ ε' αιώνος, άπε- στημονικοί, διότι δ κύριος αυτών σκοπός δεν
τέλεσε τήν κυρίαν πηγήν τής εκκλησιαστικής ιστο ή το πάντοτε ή έκθεσις τών εκκλησιαστικών ιστο
ρίας τών μετά ταϋτα αιώνων. ’Εκτός τούτων αξία ρικών γεγονότων, άλλ’ ενίοτε καί πρακτικός. Ού
ιδιαιτέρας μνείας ύπήρξεν ή φραγκική ιστορία τού τως έχομεν τάς περιωνύμους χρονογραφίας καί τά
Γρηγορίου τοϋ Tours (f 554).
έργα τοϋ Κ. Λασκάρεως καί τό χρονικόν τού 1570
Β ' περίοδος (άπο τον ζ' μέχρι τον ιε' αιώνος). (πρβλ. Χρ. Παπαδοπούλου, Περί τής Ελληνικής
1) Βυζαντιακη εκκλησιαστική Ιστορία. Έ ν Βυζαν- Εκκλησιαστικής χρονογραφίας τοϋ ις' αιώνος,
τίψ άνεπτύχθη κυρίως ή χρονογραφία, εν τή όποίφ Αλεξάνδρεια, 1912), καί τό έ'ργον τοϋ Δοπεριελήφθησαν καί τα εκκλησιαστικά γεγονότα. σιθέου «Περί τών έν 'Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάνΟύτως έχομεν τάς χρονογραφίας τοϋ Θεοφάνους των», άποβλέποντα εις τοιούτους σκοπούς. ΣπουΊσαακίου μέχρι τοϋ θ ' αιώνος καί τά χρονικά τού δαίαν πρόοδον τής εκκλησιαστικής ιστορίας άποτεΓεωργίου 'Αμαρτωλού, τοϋ Γεωργίου Συγγέλλου λεΐ τό δμώνυμον τρίτομον έργον τοϋ Α θηνών Με
(διεσώθησαν μόνον αποσπάσματα), τοϋ Πατριάρ- λετίου (1661—1714), τό όποιον μεταφρασθέν εκ
χου Νικηφόρου, ως καί τά έργα Λέοντος τοϋ Δια τής άρχαϊζούσης εις τήν απλοελληνικήν καί συμκόνου (Γ αιών), τής ’Άννας Κομνηνής, τοϋ Ζωνα- πληρωθεν ύπό τοϋ I. Παλαιολόγου εξεδόθη ύπό
ρά, τοϋ Κεδρηνοΰ, τοϋ Νικήτα τοϋ Χωνιάτου, τοϋ Γεωργίου Βενδότη τψ 1783. Τό αυτοτελές καί συ
Παχυμέρη, τοϋ Νικηφ. Γρήγορά καί Ίω . Καντακου- στηματικόν τούτο έργον μαρτυρεί περί τής επι
ζηνοΰ και πρό πάντων τοϋ Νικηφόρου τοϋ Καλλί στημονικής ικανότητας τού πρώτου τούτου τής

νεωτέρας ελληνικής εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας
συγγραφέως (Κ. Δυοβουνιώτου, Μελετίου Ά θη v(7)v εκκλησιαστική ιστορία, ’Αλεξάνδρεια, 1921).
Μετά τόν Μελέτιον άξιος ιδιαιτέρας μνείας είναι
ό Σέργιος Μακραΐος καί ό Ευγένιος Βούλγαρις,
όστις συνέγραψεν 'Εκατονταετηρίδα. Ά λλ’ ή εκ
κλησιαστική ιστορία Ανεπτύχθη κυρίως από τής
’Αναγεννήσεως εις την Δ. Ευρώπην.
2) ’Εν τη Δύσει. Οί χρόνοι τής ’Αναγεννήσεως
καί τής Μεταρρυθμίσεως προσδίδουσιν εις την εκ
κλησιαστικήν ιστορίαν νέαν κατεύθυνσιν, τής
οποίας χαρακτηριστικόν είναι ή πρόοδος τόσον εις
τάς περί αυτής αντιλήψεις όσον καί εις τα μέσα
τής έρεΰνης. Ά λλ’ εάν τοιαυτη τις είναι γενικώς
ή είκών τής νεωτέρας περιόδου, αί αρχαί τής δυ
τικής εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας παρουσιάζουσι δυνάμεις Αντιτιθεμένας προς άλλήλας, διότι
ένφ ή πρόοδος των Ιστορικών επιστημών, εις ας
υπάγεται καί ή ήμετέρα επιστήμη, συνέβαλεν εις
την ορθήν έκθεσιν τών ιστορικών γεγονότων, ή
εκκλησιαστική μεταρρύθμισις, βασισθεΐσα επί τών
αντιλήψεων του Λουθήρου, καθ’ ας ή εςέλιξις τής
εκκλησιαστικής ιστορίας παρουσιάζει πτώσιν από
τών πρώτων αληθειών τών διακηρυχθεισών υπό
τοΰ Ίησοΰ καί τών ’Αποστόλων, συνετελεσεν ώστε
νά δημιουργηθή εκκλησιαστική ιστορία βασιζομένη
Αποκλειστικώς επί τών βασικών αντιλήψεων τών
εκκλησιαστικών ομολογούν. Απολογητικοί και πολε
μικοί σκοποί αποτελοΰσι την αφορμήν καί τόν σκο
πόν πολλών έργων τών εκκλησιαστικών ιστοριογρά
φων. Περί την άρσιν τών προκαταλήψεων αυτών διεξήχθη εν τή επιστήμη αγών όδηγήσας εις διάφορους
κατευθύνσεις. Καί ή μεν πρόοδος συνετελέσθη :
οΤ) διά τής επιτυγχανομένης υπό τής φιλολογικής
κριτικής κατά τό πλείστον διακρίσεως τών γνη
σίων από τών νόθιον ιστορικών πηγών και τής
άποκαταστάσεως τοΰ γνησίου αυτών κειμένου διά
κριτικής έκδόσεως" β') διά τής υπό τής ιστορικής
κριτικής εξακριβώσεως τών ιστορικών γεγονότων"
γ') διά τής επί τής γενετικής μεθόδου βασιζομένης συνδέσεως τής ιστορικής εξελίξεως καί ερμη
νείας τών γεγονότων τούτων" και δ ) δια τής βαθμι
αίας προόδου καί τής Απροκατάληπτου μελετης καί
έκθέσεως τοΰ παρελθόντος. Είδικώτερον, πρωτεργάται τής γενικής εκκλησιαστικής ιστορίας υπήρ
ξαν ό Λαυρέντιος Βάλα, γνωστός διότι ήμφεσβήτησε την γνησιότητα τής μεταξύ Ίησοΰ καί Άβγάρου φερομένης αλληλογραφίας, την ορθότητα τής
λατινικής μεταφράσεως τής ΚΔ τοΰ Ιερωνύμου
καί την λεγομένην Κωνσταντίνειον Δωρεάν (Do
natio Constantin!), καί δ Νικόλαος Κουζάνος, θε
μελιωτής τής φιλολογικής κριτικής επί^τών ψευδοϊσιδωρείων διατάξεων. Εις τούτους ήκολούθησαν δ Γάλλος Σκαλίγηρος, θεμελιώσας την επί τή
βάσει τών χειρογράφων κριτικήν, οί Ίησουΐται καί
Βενεδικτίνοι μοναχοί Labbé, Kossart, Harduin
καί Mansi, εις οΰς οφείλεται ή έκδοσις τών πρα
κτικών τών συνόδων. Τάς κριτικώς υπολειπομενας
εκδόσεις ταύτας Αντικατέστησε σήμερον ως πρός τά
πρακτικά των Οίκ. συνόδων ή φιλολογικώς αρτία έκδοσις τοΰ εν Μονάχφ γηραιού καθηγ. Ed. Schwarz,

Εις την αυτήν χορείαν τών επιστημόνων μοναχών
Ανήκουσι καί οί Βολλανδισταί, οί,έκδόται τών περιφήμων Acta Sanctorum, δΓ ών κατέστη προσιτόν
εις την ιστορικήν επιστήμην, καί δή την εκκλησια
στικήν, άφθονον καί κριτικώς επεξειργασμένον υλι
κόν. Σημαντικωτάτη όμως ύπήρξεν ή εργασία ή
συντελεσθεΐσα υπό τών Μαυρίνων μοναχών (έ'νωσις προελθοΰσα εκ τών εν Γαλλίμ Βενεδικτίνων).
Έ ξ αυτών προήλθαν άνδρες διαπρεπέστατοι, ώς δ
Mabillon καί δ Monfaucon, ών δ μεν πρώτος εγένετο ιδρυτής τής λατινικής, δ δε δεύτερος τής ελ
ληνικής παλαιογραφίας. Οί Μαυρΐνοι προήγαγον
τήν έρευναν τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής Γαλ
λίας, ίδρυσαν τήν εκκλησιαστικήν γεωγραφίαν καί
στατιστικήν καί εξέδωκαν εις 51 τόμους τούς "Ελ
ληνας καί Λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.
Ή έκδοσις αύτη είναι κριτικωτέρα τής μεταγενεστέρας τοΰ Migne (378 τόμοι). Ευτυχώς αί Άκαδημίαι τής Βιέννης καί τοΰ Βερολίνου έκδίδουσι
νΰν θαυμασίας κριτικός εκδόσεις τών εκκλησιαστι
κών συγγραφέων τών τριών πρώτων αιώνων ("Ελ
ληνας καί Λατίνους). Τήν ούτω θαύμασίως προοδεύουσαν φιλολογικήν κριτικήν τών εκκλησιαστι
κών κειμένων ήκολούθει κατά πόδας ή ιστορική
κριτική, ήτις θεμελιωθεΐσα Από τών χρόνων τής
’Αναγεννήσεως (Πετράρχης καί άλλοι) προσέλαβεν
Ιδιάζουσαν σημασίαν διά τήν εκκλησιαστικήν ιστο
ρίαν από τοΰ ις' αιώνος, ότε δ Matthias Flacius
Illy riens, Σλαΰος τήν καταγωγήν, εγένετο ίσως ό
σημαντικώτατος τών θεμελιωτών τής προτεσταντικής εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας. Ούτος εξέδωκεν εν συνεργασία μετ’ άλλων τάς λεγομένας
«Μαγδεβουργίους εκατονταετηρίδας» (Magdebur
ger Zenturien) εις 13 βιβλία περιλαμβάνοντα ισα
ρίθμους εκατονταετηρίδας. Τό έργον τούτο, παρά
τόν πολεμικόν καί απολογητικόν αύτοΰ χαρακτήρα,
δεν υπήρξε μόνον πηγή διά τήν Αντιπαπικήν πολε
μικήν τοΰ Προτεσταντισμού, Αλλά καί σπουδαίος
παράγων είς τήν πρόοδον τής ιστορικής κριτικής.
Εναντίον τοΰ βιβλίου τούτου έγραψεν δ καρδινά
λιος Baronius τά Χρονικά (Annales Ecclesiastic!),
φθάνοντα μέχρι τοΰ 1198, έργον σημαντικώτατον
διά τήν έκκλησιαστικήν ρωμαϊκήν ιστοριογραφίαν.
’Επί αιώνα καί πλέον παρέμειναν τά έργα ταΰτα
μοναδικά εν τή ίστοριογραφίμ τής ’Εκκλησίας,
διότι ή κοσμική ιστορία δεν είχε νά αντιτάξη πα
ρόμοια δημιουργήματα, καίτοι ταΰτα έστεροΰντο
τής Αναγκαίας ευρύτητας καί αντικειμενικότητας.
Καθ’ ον χρόνον οί θρησκευτικοί πόλεμοι εν Γερμανίμ δεν καθίστων δυνατήν τήν δημιουργίαν
νέων έργων, συνετελεΐτο εν Γαλλίμ υπό τών μονα
χών ή έργασία εκείνη, τήν δποίαν δΓ ολίγων έμνημονεύσαμεν. ’Επί τής δι’ αυτών θεμελιωθεισης φι
λολογικής καί ιστορικής κριτικής κατέστη δυνατόν
έν Γαλλίμ καί Ίταλίςι κατά τόν ιζ' καί ιη' αιώνα
νά δημιουργηθώσιν έργα τής εκκλησιαστικής ιστο
ρίας, τών δποίων ή έπίδρασις υπήρξε γενικότερα,
ου μόνον διότι εστηρίζοντο επί τών επιτευγμάτων
τής εν λόγφ κριτικής, Αλλά καί διότι απεβλεπον
είς τήν ίκανοποίησιν συγχρόνων πνευματικών
απαιτήσεων. Βεβαίως καί τά έργα ταΰτα (ΐδε

Kirsch, σ. 28 ε.) τελοΰσιν είτε υπό τήν επίδρασιν
τής πολεμικής τής άναπτυχθείσης εκ τής άντιθέσεως τών Magdeburger Zenturien καί των Χρονι
κών τοϋ Βαρονίου, είτε γενικώτερον εκ τοϋ αυστη
ρού πνεύματος τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Χαρα
κτηριστικόν τών έργων τούτων είναι τό πολύτομον αυτών. Παραλλήλως όμως άνεπτύχθη παρά
τοΐς Προτεστάνταις ή εκκλησιαστική ιστοριογρα
φία υπό την επίδρασιν διαφόρων πνευματικών
ρευμάτων, ως τής τάσεως τής πνευματοκρατίας
(Spiritualismus). Τοιοΰτο εργον εγραψεν δ Gott
fried Arnold υπό την επιγραφήν «Ακομμάτιστος
εκκλησιαστική καί αιρετική ιστορία» (1688), τής
οποίας ή αξία υπήρξε σημεΐον αντιλεγόμενον εν
τή ίστοριογραφίρ. Καί τό εργον τοΰτο έμπνέεται
υπό τών αρχών τής προτεσταντικής ομολογίας
(KonfeSsionalismus) καί παν άλλο ήτο ή αμερόλη
πτος ιστορία.
Ά λλ’ άναμφιβόλως δ σημαντικότατος τών εκ
κλησιαστικών ιστορικών τής εποχής ταύτης ύπήρξεν δ Johann Lorenz Mosheim, εις δν οφείλεται ή
εν τή εκκλησιαστική ιστορίφ πληρέστερα εφαρμογή
τών μεθόδων τής νεωτέρας κριτικής ιστοριογρα
φίας. Ούτος ΰπήρξεν αληθής αρχηγός τής «πρα
γματικής εκκλησιαστικής ιστορίας», συνέγραψε δε
τό εργον Institutionum historiae ecclesi..., βιβλία 4,
1755, κ. ά. (Nigg., σ. 104). Επίσης διεκρίθησαν οι
Walch, πατήρ καί υιός, καί πρό πάντων δ Johann
Salomo Semler (f 1791), όστις διά τών ύπερκριτικών παρατηρήσεων αύτοΰ κατέστη εις τών σημαν
τικωτάτων εκπροσώπων τής Διαφωτίσεως εν τή
εκκλησιαστική ιστορίμ. "Υπήρξε συνάμα σημαντι
κός παράγων εν τή εφαρμογή τής μεθόδου τής ερ
μηνείας τής ιστορίας επί τή βάσει τών εξ αυτής παρεχομένων μέσων καί κριτηρίων. Αί μέθοδοι τής
ιστορικής κριτικής κυρίως δι’ αύτοΰ εΰρον πλήρη
εφαρμογήν εν τή ιστορική Θεολογίμ, καίτοι τινές
τών κρίσεων αύτοΰ ώδήγουν εις άτοπους επικρίσεις
τοΰ παρελθόντος. Έ πί τών αύτών δέ αρχών στη
ρίζονται και τα έργα τών J. Mathias Schröck (ούτινος ή εις 4 περιόδους διαίρεσις τής εκκλησιαστι
κής ιστορίας είναι προτιμότερα τής εις εκατονταε
τηρίδας τοΰ Βαρονίου) καί τοΰ Jacob G. Planck
(1751-1832), δστις υπήρξε διδάσκαλος τοΰ ημετέρου Θεοκλήτου Φαρμακίδου. Άναμφισβητήτως δ
ριζοσπαστικός χαρακτήρ τής εκκλησιαστικής ιστο
ριογραφίας τών χρόνων τής Διαφωτίσεως συνετέλεσεν εις τήν είσοδον τοΰ φιλελευθέρου πνεύμα
τος εις τήν καθόλου Θεολογίαν, παρέμειναν δέ
έκτοτε ως άρχαί τής εκκλησιαστικής ιστοριογρα
φίας αί ανωτέρω εκτεθεϊσαι. Ά λλ’ ή εφαρμογή
των εφεξής δεν ήτο τόσον κακή όσον κατά τούς
χρόνους τής Διαφωτίσεως υπό τών υποκειμενικών
πραγματιστών. Ή έξέλιξις όμως ώδήγει εις πλήρη
χειραφέτησιν τής εκκλησιαστικής ιστορίας από τών
θεολογικών προϋποθέσεων, εις τάς όποιας ενέμενον ακόμη οί εκκλησιαστικοί ιστορικοί τής Διαφω
τίσεως, παρ’ οίς ή ’Εκκλησία εκλαμβάνεται ως θ ε 
σμός κοινωνικός. Μολονότι όμως οί εκκλησιαστικοί
ιστοριογράφοι τής Διαφωτίσεως συνετέλεσαν εις
τήν επιστημονικήν πρόοδον τής εκκλησιαστικής

ιστορίας καί τήν απαλλαγήν αύτής από τής ηγεμο
νίας τής Εκκλησίας, εν τούτοις ένεκα τοΰ πραγματισμοΰ, τής άποκλειστικότητος καί τής μονομερείας
αύτών δεν επήνεγκον ο τι αύτοί ήθελον καί άνέμενον, δηλαδή τήν πλήρη επιστημονικήν χειραφέτησιν τής εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας.
Δ ' περίοδος, άπό τον ρωμαντισμοΰ μέχρι τών
χρόνων ημών. Ή έκθεσις τών κατά τήν εκκλησια
στικήν ιστοριογραφίαν παρ’ ήμΐν δεν πρέπει να
προηγηθή τής προτεσταντικής, διότι ή ορθόδοξος
εκκλ. ιστοριογραφία ως πρός τήν μορφήν καί τήν
μέθοδον ύπέστη τήν επίδρασιν εκείνης.
α') Ή προτεσταντικη εκκλησιαστική ιστοριογρα
φία. Ό υπέρμετρος ορθολογισμός (Rationalismus)
τής Διαφωτίσεως ώδήγησε βαθμιαίως εις τήν άντίδρασιν τοΰ ρωμαντισμοΰ, εν τφ δποίφ τό εύρωπαϊκόν πνεύμα άνεζήτησε διά τοΰ αισθήματος τής φαν
τασίας, τοΰ μυστικισμοΰ καί τής διαισθήσεως ή ενοράσεως (Intuition), δηλαδή τών αξιών, ας ελάτρευσαν προηγούμενοι άνθρωποι, νά άνευρη περισσοτέραν κατανόησιν τοΰ συνόλου τής άτομικής καί
κοινωνικής άνθρωπίνης ζωής καί εαυτού. ’Εκπρό
σωποι τοΰ ρωμαντισμοΰ είναι δ Herder, δ Fichte,
ό Schelling, δ Schleiermacher, δ Nivalis καί άλλοι,
παρ’ οίς ή περί τής ιστορίας άντίληψις στενώς συν
δέεται πρός τήν θρησκείαν καί τάς ποικίλας περί
αύτής άντιλήψεις. Ή ιστορία κατ’ αυτούς αποτελεί
ενιαΐον οργανικόν όλον, εν τφ δποίφ δρώσιν άρχαί
ζωτικαί (ζωτικοκρατία, Vitalismus) καί γενετικαί,
περί ών δυνάμεθα νά έχωμεν άντίληψιν διά τής
ενοράσεως. Ά λλ’ ή περί τής ιστορίας γνώμη τού
των αποτελεί εν πολλοΐς προβολήν τής ψυχικής
αύτών πραγματικότητας, συνδεδεμένης μετά θρη
σκευτικών στοιχείων. Εις τήν μεταβατικήν εποχήν
άπό τής Διαφωτίσεως εις τήν ρωμαντικήν οδηγεί
δ Herder, δ όποιος, αν καί δεν εγραψεν εκκλησια
στικά έργα, έν τούτοις διά τών περί τής σπουδής
τής Θεολογίας επιστολών αύτοΰ (1790) παρώρμησεν είς τήν συγγραφήν ταύτης. ’Υπό τήν επίδρασιν τών ιδεών τοΰ Herder, όστις ύπέδειξε πώς δύναταί τις νά έμβαθύνη μετ’ άγάπης είς τό παρελ
θόν, τελοΰσι τα έργα τών Leopold Graf zu Stolberg
(1750-1819), όστις ύποστάς τήν επιρροήν καθολι
κών κύκλων προσήλθεν είς τον παπισμόν, καί δ
Fried. Daniel Schleiermacher, παρά τφ δποίφ
ιδίως εύρίσκομεν ίσχυράς παρορμήσεις πρός πρα
γματοποίησή τών ιδεών τοΰ ρωμαντισμοΰ. ‘Υπό
τήν επίδρασιν τοΰ τελευταίου καί τοΰ Planck τε
λεί ιδιαιτέρως δ μαθητής αύτοΰ August Neander
(1789-1850), εις τών σημαντικωτάτων εκκλησι
αστικών ιστορικών τοΰ ιθ ' αίώνος, διότι άναμφισβητήτως ή εκκλησιαστική αύτοΰ ιστορία, παρά
τήν συμβιβαστικήν τάσιν αύτής (Vermittlungsthe
ologie), τάς ελλείψεις ως πρός τάς ίστορικοφιλοσοφικάς θεωρητικός άντιλήψεις καί τήν επίδρασιν
τοΰ νέου Εύσεβισμοΰ (Neupietismus), δύναται καί
σήμερον, ένεκα τής επιστημονικής αυτής μορφής,
εν πολλοΐς νά άναγνωσθή. ‘Ο Α. Neander άνήκει
είς τούς πρώτους τών νεωτέρων εκκλησιαστικών
ιστορικών, οΐτινες προήγαγον προηγουμένως τόν
κλάδον αύτών δι’ άξιολόγων μονογραφιών καί με-
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τά ταΰτα προέβησαν εις την σύνταξιν συστηματι Lipsius, Hilgenfeld, Hasenbach, Weizsäcker,
κής εκκλησιαστικής ιστορίας (1825-45), ήτις δμως K. Müller (τού οποίου τό τρίτομον έργου θεω
έ'χει σκοπούς εποικοδομητικούς. "Αξιόν ιδίας έξάρ- ρείται κλασσικόν εις τήν κοσμικήν εκκλησιαστι
σεως δΓ ημάς είναι ή ασφαλής κατανόησις καί κήν ιστοριογραφίαν), τού G Krüger, Ε. Preussen,
κατ' ακολουθίαν ή δίκαια κρίσις αυτού περί τής Hans ν. Schubert, K. Holl, H. Lietzmann, Ε.
αρχαίας Εκκλησίας, εις την ζωήν τής οποίας δεν Seeberg καί τού W. Köhler χρήζουσιν ιδιαιτέρας
ευρίσκει, ώς οι πραγματισταί, πάντοτε πτώσιν από διαπραγματεύσεως, διά τε τό πλήθος τών μονο
τής άρχεγόνου αληθούς διδασκαλίας τού Κυρίου. γραφιών, ας έξέδωκαν, καί διότι έν πολλοΐς άντιτίΤην σειράν των εκκλησιαστικών ιστορικών τής πε θενται πρός τάς "ιδέας τών Baur καί D. Srauss. Διά
ριόδου τού ρωμαντισμοΰ κλείει 6 Karl von Hase τήν έπί ισχυρών φιλολογικών βάσεων στηριζομέ(1800-1890), διαπρεπής διδάσκαλος καί συγγραφεύς νην εκκλησιαστικήν ιστοριογραφίαν πρέπει να μνηεπιδράσας επί τον ήμέτερον Α. Διομήδην Κυριά μονευθή δ γηραιός καθηγτμής Ε. Schwarz, εκδό
κόν. Ό ν. Hase, τελών υπό τήν επιρροήν σκεπτι της τών πρακτικών τών συνόδων. Έ κ τών Καθολι
κού ορθολογισμού καί τών ιδεών τού ρωμαντισμοΰ, κών άξιος ιδιαιτέρας μνείας είναι δ J. Döllinger,
υπήρξε καλλιτέχνης τήν τε ψυχήν καί τον λόγον, δ μετά τό 1870 γενόμενος παλαιοκαθολικός, δ J.
τούτο δε καί άπετυπώθη έν τή εκκλησιαστική αυ Möhler, δ καρδινάλιος Karl Joseph Hefele (γράτού ιστορία καί ταΐς μονογραφίαις. Τό πρώτον εγ ψας τήν ιστορίαν τών συνόδων έν 7 τόμοις, 1855
χειρίδιου μετεφράσθη εις πολλάς γλώσσας, ή δε —74), ό Hergerötber, δ von Alzog, δ Funk, δ Α.
βραδύτερου εκδοθεΐσα 4τομος εκκλησιαστική ιστο Weiss, ό L. Marion, δ Mouret, δ B. Duforcq καί
ρία έστερέωσε τήν φήμην αυτού ως φιλελευθέρου μάλιστα δ Duchesne, δ Batiffol καί δ A Ehrhard.
Ή ελληνική εκκλησιαστική ιστοριογραφία. Εν
εκκλησιαστικού ιστορικού.
Κ αθ’ δν χρόνον οΐ τελευταίοι εκπρόσωποι τού τή ελληνική Θεολογία εκτός τής βραχύτατης έπιτορωμαντισμοΰ εύρίσκονται ακόμη έν δράσει, εμφα μής τού έργου τού Μελετίου (1827), έκδοθείσης τό
νίζονται τά έργα τών υπό τήν ιδεολογικήν φιλο πρώτον υπό τού Στεψ. Κομμητα μετά συμπλήρω
σοφίαν τού Έγέλου (ϊδε σχετικώς Κ. Λογοθέτου, σε ως υπό τού Π. Χιώτη, έξεδόθησαν α! μεταφρά
Ή φιλοσοφία τού Έγέλου, 1939) εκκλησιαστικών σεις τών έργων τού Κ. Βέρθ (Σμύρνη, 1848) καί τοΰ
ιστορικών. Ούτως δ Rieh. Rothe (1799-1867) συν- Palmer (ΚΠόλις, 1877). Ό Γάλλος ίερεύς W G u
έγραψεν έργα τινά, εν οΐς τό πρώτον έκδηλοΰται ettée γενόμενος ορθόδοξος έδημοσίευσε γαλλιστί
ή επίδρασις τού Έγέλου, ένφ ό κυρίως εκπρόσω αξιόλογου εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών πρώτων
πος τής νέας ταύτης κατευθύνσεως ύπήρξεν ό αιώνων. Επίσης έξέδωκαν έκκλησιαστικάς ιστορίας
ιδρυτής τής σχολής τής Τυβίγγης Ferdinand Chri μάλλον σχολικής αξίας δ I. Π. Κελαρτζής (ΚΠοstian Baur (1792-1860), ή ισχυρότατη άναμφιβόλως λις 1851, τομ. α') καί δ Άλεξ. Λάσκαρις εις 2 τό
θεολογική φυσιογνωμία τού ι θ ' αιώνος, ένεκα τού μους μέχρι τοΰ ιζ' αιώνος (1863). Τά πρώτα όμως
ύπερκριτικού αυτού πνεύματος καί τών αληθώς επιστημονικά έργα τά άναφερόμενα εις τήν εκκλη
επαναστατικών ιδεών, ας είσήγαγεν εις τήν καθό σιαστικήν ιστορίαν ενεφανίσθησαν έν Έλλάδι. Ού
λου Θεολογίαν. Παρά τφ Baur εύρίσκομεν, δτι τως οί τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καθηγηταί Κ.
ενφ διατηρεί τήν κριτικήν διάθεσιν τής Διαφωτί- Κοντογούνης καί Α. Διομήδης Κυριάκός, σπουδάσεως, απορρίπτει τήν τύφλωσή' της διά τήν αξίαν σαντες έν Γερμανίφ, έδημοσίευσαν δ μεν πρώτος
τού παρελθόντος, προσπαθεί όμως να εΐσαγάγη τον Α'τόμον έκκλησιαστικής ιστορίας (1866, 1876),
τήν διαλεκτικήν μορφήν τής έγελιζούσης άντιθέ- δ δέ δεύτερος «Δοκίμιον τής ’Εκκλησιαστικής ’Ι 
σεως καί συνθέσεως εις τί]ν εκκλησιαστικήν Ιστο στορίας» (1872) καί πλήρη «Εκκλησιαστικήν ’Ι 
ρίαν τής άποστολικής καί μεταποστολικής εποχής. στορίαν» (δίτομου τφ 1881 καί τρίτομον τφ 1897J8),
Ή ίστορικοκριτική όμως μέθοδος αυτού ώδηγησεν έν τοΐς δποίοις μαρτυρεΐται ή αυτοτέλεια τής έρεύεις υπερβολής, αΐτινες βεβαίως ΰπερενικήθησαν νης έν τοίς περί τής ’Ελληνικής Εκκλησίας (ιδίως
εκτοτε- παρά ταΰτα ικανά τών πορισμάτων αυτής, έν τφ Γ' τόμφ) κεφαλαίοις καί ή γνώσις τών
έν τισι μεταβεβλημένα, διετηρήθησαν εν τή εκκλη πηγών. Εις τό γενικόν σχέόιον δ Κυριάκός ακολου
σιαστική ίστορίμ τών ΙΙροτενταντών μέχρι τών η θεί έν πολλοΐς τόν Γερμανόν ν. Hase. Μετ αυ
μερών ημών. ’Αναμφιβόλως δι’ αυτού ή εκκλησια τούς έδίδαξαν έν τφ Πανεπιστημίφ ο Χρυσόστομος
στική ιστορία κατέλαβεν έξέχουσαν θέσιν έν τή Παπαδοπούλας (1914-1923) καίνύν δ Βασ. ΣτεφαΘεολογίφ τών μετέπειτα χρόνων, εις ήν νέαν ώθη- νίδης (από τοΰ 1925, βλ. λ.). Άμφότεροι, άντιθεσιν έδωκεν ό Ad. ν. Harnack ίϊδε έν Festgabe für τως πρός τούς προηγουμένους, συνέταξαν πλείστας
Harnack (βλ. λ) μελέτην τού Ε. Troeltsch, σ. 282-91, μονογραφίας, δΓ ών ήρευνήθη ή έκκλησιαστική
Tübingen 1921), όστις όμως έν τφ έργφ αυτού δεν ιστορία ιδία τής ’Ανατολής (κυρίως υπό τοΰ Παεΰρε συνεχιστάς. ’Ενώ δέ διά τής κριτικής ταύτης παδοπούλου). Μαθητής άμφοτέρων είναι δ εν τφ
ή όλη ιστορία τού Χριστιανισμού ΰπέστη ουσιώδη Πανεπιστημίφ έπικουρικός καθηγητής τής γενικής
άλλοίωσιν, διότι έπαυσε τό ενιαίου έν αυτή, ή υπό έκκλησιαστικής ιστορίας Γερ. I. Κονιδάρης, ασχο
τήν έπίδρασιν τής νεωτέρας κοσμικής ιστοριογρα ληθείς κυρίως περί τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν
φίας τελούσα εκκλησιαστική ιστορία κατέστη ό τής ’Ελλάδος. Έ ν τή Θεολογική Σχολή τής Χάλ
μοια πρός εκείνην (ορισμόν τής Profangeschichte κης έδίδαξαν δ Φιλάρετος Βαφείδης, έκδούς τρίτο
ϊδε : Γ. Κονιδάρη, Συμβολή, σελ. 65, ύποσημ.). μον εκκλησιαστικήν ιστορίαν, καί δ Βασ. ΣτεφαΤά ονόματα 6τών έκκλησιαστικών ιστορικών Α. νίδης.

Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ . Β. Στεψανίδου, Ή πρόοδος των
ιστορικών επιστημών καί ή προς αύτάς σχεσις τής εκκλη
σιαστικής ιστορίας (Έ πιστημ. Έ πβτηρίς τής Θεολογικής
Σχολής (Ά 192C, σ. 213).—Α. ν. H arnack, Ü b er das V er
h ältn is der K irchengeschichte zur U niv ersalg esch ich te,
έν Reden u. A ufsätze II, 1911, σ. 41. - W. Nigg, Die
K irchengeschichtsschreibung, 1934.—K irsch, E inleitu n g ,
έν τφ εργφ K irchengeschichte, A' σ. 1-18.—Β. Seeberg,
Ideen zur T heologie der G eschichte des C hristentum s,
1929. — W. K öhler, G eschichtsphilosophie, έν T h e o lo 
gische R u n d sch au , .1936 (70-95, 129-145).— Γ. Κονιδάρη,
Συμβολή εις τήν εισαγωγήν τής έκκλ. Ιστορίας τής 'Ε λ λ ά 
δος, 1938 (ένθα και άλλη βιβλιογραφία).—Χρυσ. ΙΙαπαδοπούλου, Εισαγωγή εις τήν έκκλ. Ιστορίαν, ‘Ιεροσόλυμα
1909.—Του αύτοΰ, Θεμελιώδεις κανόνες των έκκλησ. ιστο
ρικών ερευνών, 1914. — Δ. Σ. Μπαλάνου, Ισ το ρ ία τής
Θεολογικής Σχολής, 1937.
γ ε ρ . ι. κ ο ν ι α α ρ η ϊ

ιστορία, ιερά η βιβλική. Οΰτω καλείται ή
συστηματική ερευνά καί έκθεσις των ιστορικών
γεγονότων των εν τή Π καί ΚΔ περιεχομένων.
Διαιρείται κατά ταΰτα ή ιερά ή βιβλική ιστορία εις
ιστορίαν τής ΠΔ καί εις ιστορίαν τής ΚΔ. Ά ρχεται δε ή μεν ιστορία τής ΠΔ από τής δημιουργίας
του κόσμου καί τοΰ ανθρώπου καί επομένως περι
λαμβάνει, πλήν τής θρησκευτικής (καί πολιτικής)
ιστορίας τοΰ ’Ισραήλ, καί μέρος τής παγκοσμίου
ιστορίας, ή δε ιστορία τής ΚΔ από των κατά τόν
Ίωάννην τόν Πρόδρομον. 'Ως πηγήν δ’ έχουσι τα
μαθήματα ταΰτα τα βιβλία τής ’Αγίας Γραφής
κυρίως, πλήν δμως ώς βοηθητικοί επιστήμαι δύνανται να χρησιμεΰσωσι πρωτίστως μέν ή βιβλική
αρχαιολογία καί δή τής ΠΔ, κατά δεύτερον δε λό
γον καί ή λοιπή (μή «ιερά») ιστορία καί αρχαιολο
γία καί δή των λαών τών εις επικοινωνίαν έλθόντων προς τόν ΐσραηλιτικόν λαόν κατά τήν ιστορι
κήν αύτοΰ σταδιοδρομίαν καί ή γεωγραφία τών
ιερών τόπων. Ή Ιερά ή βιβλική ιστορία θά ήδΰνατο επίσης νά διακριθή εις αύστηρώς επιστημο
νικήν καί εις σχολικήν ή παιδαγωγικήν. Διαφέρουσι δ’ αΰται καί ώς προς τήν έ'κτασιν καί ιδίως
ως πρός τόν σκοπόν καί τάς μεθόδους. Τφ όντι ή
επιστημονική ιερά ή βιβλική ιστορία άναφέρεται
εις δλον τό πλάτος τών εν τή Γραφή περιεχομέ
νων Ιστορικών γεγονότων, ενφ ή σχολική ή παιδα
γωγική περιορίζεται εις εκείνα μόνον, άτινα ενδείκνυνται κυρίως εξ επόψεως διδακτικής καί μορ
φωτικής, άπλοποιοΰσα συγχρόνως ταΰτα καί καθιστώσα νοητικώς προσιτά εις τούς μαθητάς, δΓ ούς
τό μάθημα προορίζεται. Καί ώς προς τήν μέθοδον
διαφέρουσι τα μαθήματα ταΰτα, καθόσον ή μεν
πρώτη χρησιμοποιεί αύστηρώς επιστημονικός με
θόδους καί χρονολογικήν κατάταξιν τών γεγονό
των, ή δε δευτέρα ένδιαφέρεται όλιγώτερον μέν
διά τήν ιστορικήν αλήθειαν καθ’ εαυτήν, περισ
σότερον δέ διά τό πώς ή ιστορική αυτή αλήθεια
θά μετουσιωθή εις μορφωτικήν αξίαν, διαπλάττουσα δηλαδή τό ήθος καί τόν χαρακτήρα τών
παίδων.
4. Μ.
*Ιταλα· βλ.λ. Γραφα'ι (β' 1017).
’Ιτα λ ία . ’Αρχαίοι χριστιανικοί χρόνοι. ‘Η διάδοσις τοΰ Χριστιανισμού εν Ίταλίφ ήρχισεν ήδη
προ τής επισκέψεως εις αυτήν τοΰ Παύλου καί
τοΰ Πέτρου, διότι ή προς Ρωμαίους επιστολή προϋ
ποθέτει τήν ΰπαρξιν χριστιανικής κοινότητας εν

Ρώμη καί δή πριν ή ό Παΰλος ή ό Πέτρος έπισκεφθώσι τήν πόλιν ταΰτην. Τό πιθανώτερον είναι,
ότι ’Ιουδαίοι γενόμενοι χριστιανοί εκήρυξαν τόν
Χριστιανισμόν εν Ίταλίφ καί μάλιστα έν Ρώμη,
ένθα, ώς προκύπτει εξ επιγραφών, ύπήρχον τούλάχιστον δώδεκα ιουδαϊκοί συναγωγαί. Ή παράδοσις, καθ’ ήν ό Πέτρος ήλθεν εις Ρώμην τφ 42
καί ίδρυσε τήν εν αύτή ’Εκκλησίαν, κηρύξας επί
25 έτη, είναι πάντως πλαστή. Τήν διάδοσιν τοΰ
Χριστιανισμού εν Ρώμη πρό τοΰ 49 (κατά τινας
42 ή 43) επιβεβαιοΐ ή ιστορική εϊδησις τοΰ Ρω
μαίου Σουητωνίου, ό όποιος αναφέρει, δτι ό αύτοκράτωρ Κλαύδιος διά διατάγματος τοΰ έτους
τούτου εξήλασε τούς ’Ιουδαίους εκ τής Ρώμης,
ένεκα Χρίστου τινός (Judaeos impulsore Christo
assidue tumultuantes Roma expulit), όπερ άλλως
μαρτυρεΐται καί υπό τών Πράξεων (ιη' 2). Ό
Christus ούτος δεν δύναται βεβαίως νά είναι άγνω
στός τις ταραχοποιός εν Ρώμη, άλλ’ εν τή μαρτυρίφ τοΰ εθνικού Σουητωνίου γίνεται σύγχυσις υπο
τιθεμένου θορυβοποιού πρύς τόν κηρυττόμενον
Χριστόν καί τήν εντεύθεν προκύψασαν διάσπασιν
τών ’Ιουδαίων. Ού μόνον δ’ εν Ρώμη, αλλά καί
αλλαχού τής ’Ιταλίας ήδη πρό τής ελεύσεως τοΰ
Παύλου ήτο διαδεδομένος ό Χριστιανισμός (πρβλ.
Πράξ. κη' 14). Κατά τό έτος 64 οι χριστιανοί τής
Ρώμης ύπέστησαν τόν πρώτον διωγμόν υπό τοΰ
Νέρωνος. Πόσον δέ ή ’Εκκλησία τής Ρώμης έν
τοΐς χρόνοις τούτοις ήτο ονομαστή καί πολυάρι
θμος μαρτυροΰσιν ή πρώτη επιστολή τοΰ Κλήμεντος Ρώμης καί ή επιστολή τοΰ ’Ιγνατίου ’Αντιό
χειας πρός Ρωμαίους. Είναι εύνόητον, δτι ή ση
μασία τής πόλεως ταύτης ώς πρωτευούσης τοΰ ρω
μαϊκού κράτους έσχεν αντίκτυπον καί επί τής χρι
στιανικής Εκκλησίας αύτής. ’Εντεύθεν εξηγείται
διατί ό επίσκοπος τής Ρώμης κατέλαβεν ενωρίς
εξέχουσαν θέσιν έν τή χριστιανική Έκκλησίφ, άποβάς ό primus inter pares τών επισκόπων καί έχων
ανεξαρτησίαν γνώμης περί διαφόρων ζητημάτων
τής ’Εκκλησίας (π.χ. εορτασμός τοΰ Πάσχα). Α!
χριστιανικοί Έκκλησίαι τής ’Ιταλίας (ιδίως τής
μέσης καί τής κάτω) εχρησιμοποίουν τήν ελληνι
κήν γλώσσαν, ώς άποδεικνύεται καί εκ τής πρός
Ρωμαίους επιστολής, τής επιστολής ’Ιγνατίου κλπ.
Ή Ρώμη εκαλείτο τότε καί urbs graeca, ένεκα
τής επικρατούσης ελληνικής γλώσσης (μέχρι τοΰ
πρώτου ήμίσεος τοΰ γ' αίώνος). Ά λλ’ ήδη από τοΰ
β' αιώνος έχομεν καί γραπτά χριστιανικά μνημεία
καί άρχάς μεταφράσεων τής Γραφής καί είς τήν
λατινικήν. Περί τά μέσα τοΰ γ' αιώνος, επισκόπου
Ρώμης δ'ντος τοΰ Κορνηλίου, ό κλήρος τής πόλεως
ταύτης άπετελεΐτο εξ 155 προσώπων. Ό δέ αύτοκράτωρ Δέκιος (249 — 251) κατά τινα παράδοσιν
φέρεται ειπών, δτι θά προετίμα αντίπαλον αύτοκράτορα εν Ρώμη ή χριστιανόν επίσκοπον. Κατά
τούς χρόνους εκείνους οι εν Ίταλίφ χριστιανοί επί
σκοποι ήσαν κατά τούς μετριωτέρους υπολογισμούς
περί τούς 100. Ή βόρειος ’Ιταλία εξεχριστιανίσθη
βραδύτερου ή ή μέση καί κάτω ’Ιταλία (Μεγάλη
’Ελλάς).'
Ό Μεσαίων. "Οτε ό Μ. Κωνσταντίνος μετή-

νεγκε την πρωτεύουσαν εκ Ρώμης εις την ΚΠολιν, τών Φράγκων βασιλεύς Πιπΐνος έξεδίωξε μέν έκεΐή Ρώμη άπώλεσε την πολιτικήν σημασίαν αυτής, θεν τούς Λαγγοβάρδους, έδώρησε δέ τήν άπελευτούτο δέ κατά τινας ύπήρξεν ή αιτία τής άναδεί- θερωθεΐσαν Ρώμην εις τόν Πάπαν (754). Τήν δω
ξεως τού Πάπα εν τή Δύσει. ‘Οπωσδήποτε ή άνά- ρεάν ταύτην τού Πιπίνου άνεγνώρισε μετά ταύτα
δειξις τής Νέας Ρώμης επεσκίασε το γόητρον τού καί Κάρολος ύ μέγας (774), όστις εις ανταμοιβήν
Πάπα καί δ παπισμός ήρχισεν έκτοτε να παρακ- έστέφθη υπό τού Πάπα αΰτοκράτωρ. Κατά τούς
μάζη, Ιδίως από τού ε' αιώνας. "Οτε δέ μετά τον χρόνουςτών διαπραγματεύσεων τού Πάπα Στεφά
θάνατον τού Μ. Θεοδοσίου (395) έχωρίσθη τό βυ- νου Β' (752—757) μετά τού Πιπίνου φαίνεται ότι
ζαντιακόν κράτος εις ανατολικόν καί δυτικόν, ό έπλάσθη ό περίφημος μύθος, ότι δήθεν δ μέγας
νέος αΰτοκράτωρ τού δυτικού τμήματος δεν ήδρευε Κωνσταντίνος άνεγνώρισε τήν υπεροχήν τού επι
πλέον εν Ρώμη. Σοβαρά πολιτικά γεγονότα εν τή σκόπου Ρώμης, δ όποιος ονομάζεται διάδοχος τού
Δύσει (έπιδρομαί των βαρβάρων) παρεκώλυσαν με- ’Αποστόλου Πέτρου, καί ότι έδώρησε τή Έκκληγάλως την επέκτασιν τού Χριστιανισμού. Τφ 476 δ σίμ τής Ρώμης πλούσια κτήματα (donatio Constan
Όδόακρος, βασιλεύς τών βαρβάρων, κατέλυσε τό tin!). Εις τόν μύθον τούτον, ως καί εις τάς ψευδυτικόν ρωμαϊκόν κράτος. Ό βασιλεύς τών Όστρο- δοϊσιδωρείους διατάξεις, αΐτινες έπλάσθησαν βρα
γότθων Θευδέριχος κατέλυσε βραδύτερον τό κρά δύτερον, διαφαίνονται σαφώς αί τάσεις τών τότε
τος τού ’Οδοάκρου καί ΐδρυσεν εν Ίταλίμ ίδιον Παπών, όπως διατηρήσωσι καί άνυψώσωσι τήν δύκράτος. Ά λλ’ όπως δ Όδόακρος, οΰτω καί ό Θευ ναμιν αυτών έναντι τών ηγεμόνων καί συγκεντρώδέριχος άνεγνώρισε την επί τής ’Ιταλίας επικυριαρ σωσιν ά'πασαν τήν έν τή Δύσει καί μάλιστα εν Ί τ α χίαν τού αύτοκράτορος τής ’Ανατολής, έως ου δ λίμ εκκλησιαστικήν εξουσίαν. Ούτως οί πανταχού
’Ιουστινιανός κατέλυσε τό έν ’Ιταλία κράτος τών τής Δύσεως επίσκοποι ετίθεντο υπό τήν άμεσον
Όστρογότθων καί ήνωσεν οΰτω την ’Ιταλίαν μετά κηδεμονίαν καί εξάρτησην τών Παπών. Αί διατά
τού ανατολικού κράτους. Έπηκολούθησεν ή κυ ξεις αύται ονομάζονται ΐσιδώρειοι (decretales isiριαρχία τών Λαγγοβάρδων (568—774). Ή ’Ιταλία dorianae), διότι ή συλλογή άπεδίδετο εις τόν επ ί
επί 200 έτη ήτο χώρα έχουσα δύο λαούς καί δύο σκοπον Σεβίλλης ’Ισίδωρον, θεωρηθεΐσαι δέ ώς
Εκκλησίας. Εις τά παράλια καί εις τα νότια τής γνήσιαι άπετέλεσαν τήν βάσιν τού νέου τής Δ υτι
χερσονήσου εκυριάρχουν οί Βυζαντινοί, εν τή ενδο- κής Εκκλησίας κανονικού δικαίου. Τήν νοθείαν
χώρςι οι επιδρομείς Λαγγοβάρδοι (πρότερον οί αΰτών υπέδειξαν κατά τόν ις' αιώνα Λουθηρανοί
Όστρογότθοι, 493 — 553). Ό Πάπας αποκτά ήδη συγγραφείς.
Κάρολος ό μέγας, γενόμενος τφ 800 «Ρωμαίος
ανεξαρτησίαν τινά εν Ίταλίφ, κυρίως ένεκα τής
ανωμάλου πολιτικής καταστάσεως, επεμβαίνει δέ αΰτοκράτωρ» καί στεφθείς έν Ρώμη υπό τού Π άπα
ούχί σπανίως καί εις τά έργα τής διοικήσεως καί Λεόντος Γ', παρέμεινε, παρά τήν άναγνώρισιν τής
τής κοινωνικής προνοίας (Γρηγόριος Α', Σέργιος δωρεάς τού Πιπίνου πρός τόν Πάπαν, ό υπέρτατος
Α'). Έ ν τούτοις μέχρι τού 751 ή Ραβέννα παρα αρχηγός κράτους καί ’Εκκλησίας καί ήρχε τής βο
μένει ή έδρα τού Βυζαντινού έξάρχου καί αυτή δέ ρείου καί τής μέσης ’Ιταλίας. Κατά τούς εφεξής
ή Ρώμη τυπικώς άνήκεν ακόμη εις τό βυζαντιακόν χρόνους τής πολιτικής άναρχίας εν Ίταλίμ καί δ ή
κράτος. Κατ’ ουσίαν όμως ή πόλις αυτή καί μέρος μετά τήν έξαφάνισιν τής δυναστείας τών Καρολιτής περιοχής αυτής ήτο τό «patrimonium Petri». δών ό παπισμός περιήλθεν εις μεγάλην κατάπτω
‘Υπό τών Βυζαντινών καί τών Γότθων εναλλάξ σην. Έν Ρώμη άπό τού 932—954 ήρχεν ό Άλβέρικατακτηθεΐσα, ενίοτε δέ καί σκληρώς δοκιμασθεισα χος ως «πατρίκιος καί πρώτος ύπατος», κατά το
καί δεινοπαθήσασα, απέκτησε σύν τφ χρόνφ αυτο διάστημα δέ τούτο άπερίγραπτος άκολασία ηθών
νομίαν τινά υπό τήν επίδρασιν τού παπισμού. Κατά επεκράτει. Ό Άλβέριχος άποθνήσκων (954) ώρκισε
τό δεύτερον ήμισυ τού ζ/ αίώνος επήλθε και έτε τούς Ρωμαίους νά έκλέξωσιν ώς Πάπαν τόν υιόν
ρον γεγονός, όπερ ενίσχυσε τό γόητρον τής παπικής , αυτού Όκταβιανόν, ί'να εν τφ προσώπφ αΰτοϋ
’Εκκλησίας τής ’Ιταλίας: Προσήλθον οί Λαγγοβάρ- ενωθώσιν ή κοσμική καί εκκλησιαστική αρχή. Πρά
δοι εις τον Χριστιανισμόν καί δή εις τόν «καθολι γματι ό Όκταβιανός εγένετο Πάπας υπό τό όνομα
κισμόν» τής Δύσεως καί είργάσθησαν διά τήν δη Ιωάννης ΙΒ' (955—964) καί ενώσας τάς δύο εξου
μιουργίαν ενιαίου πολιτικοθρησκευτικοϋ κράτους. σίας άπετάθη πρός τόν αύτοκράτορα τής Γερμα
Τούτο ενίσχυσε σημαντικώς τήν εκκλησιαστικήν νίας Ό θω να τόν Α', τόν επικαλούμενον μέγαν,
επιρροήν τής Ρώμης εν τή άνω Ίταλίμ. Βασιλεύ όστις δεχθείς τήν πρόσκλησιν ήλθεν εις ’Ιταλίαν
οντος εν Βυζαντίφ Λεόντος τού Γ' (717 — 741) τφ 961 καί άνηγορεύθη βασιλεύς αΰτής μέ τόν τί
έπήλθε διακοπή σχέσεων πρός τήν ΚΙΙολιν καί τήν τλον «αΰτοκράτωρ τού αγίου ρωμαϊκού κράτους».
ανατολικήν ’Εκκλησίαν, ένεκα τών είκονομαχικών Τοιουτοτρόπως ή ’Ιταλία ενεσωματώθη πολιτικώς
τάσεων τού αύτοκράτορος τούτου. Ό αΰτοκράτωρ εις τήν Γερμανίαν (962). Ό παπισμός κατά τούς
τότε διέταξε τήν κατάσχεσιν τών εν τή κάτω Ίτα - χρόνους τούτους ήγετο καί εφέρετο κυριολεκτικών
λίμ καί Σικελία κτημάτων τής ρωμαϊκής ’Εκκλη υπό τών εκάστοτε πολιτικώς κρατούντων, έως ού
σίας, τά όποια βραδύτερον καί εδήμευσεν. “Οτε ό αΰτοκράτωρ ‘Ερρίκος δ Γ' άνύψωσέ πως πάλιν
κατά τά μέσα τού η' αίώνος ήπείλουν νά γίνωσι τό γόητρον τών Παπών. Οΰτος τφ 1046 εν τή συνκύριοι τής Ρώμης οί Λαγγοβάρδοι, χωρίς νά δύναν- όδφ τού Σούτρι έπαυσε διαφόρους Πάπας καί
ται ή νά θέλωσιν οί Βυζαντινοί νά σοδσωσιν αυ άντιπάπας καί διώρισε Γερμανούς ποντίφικας. Τα
τήν, προσκληθείς παρά τού Πάπα εις βοήθειαν δ χέως όμως ή εκκλησιαστική εξουσία άπεπειράθη

