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Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
Ή εις μικρόν αριθμόν ανατύπων, εκ των Πρακτικών τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών (1957 Ιανουάριος, σελ. 17—51) κυκλοφορηθεϊσα πρώτη έκδοσις τής μετά χειρ ας αυτοπρόσωπου επιστημονικής άνακοινώσεως, εν τώ
άνωτάτω επιστημονικά) ίδρύματι τής Χώρας, καί τό ζωηρόν καί ευ
μενές διαφέρον, όπερ προυκλήθη ενταύθα καί δη μεταξύ τών μαθητών
μου καί τών ειδικών τού Εξωτερικού, κατέστησαν προ πολλού άναγκαίαν την 2αν έκδοσιν αυτής.
Καί πράγματι, ήδη άπό τού Νοεμβρίου τού 1956, ότε έξετυπούτο
ή 1η. ήτο έτοιμη ή 2α έκδοσις, μετά προσθηκών καί σημειώσεων, ώστε
νά καταστώσι τά εν τή ανακοινώσει πορίσματα πλέον εύληπτα, ή δέ
περί τούτων κρίσις νά στηριχθή εις πληρέστερον καί άκριβέστερον κεί
μενον. Παρά ταϋτα άνέβαλον την δημοσίευσιν ϊνα άφ’ ενός μέν συμπλη
ρώσω την νέαν προσπάθειάν μου άπλουστεύσεως τής τε παραστάσεως
καί τής λύσεως τού προβλήματος (ϊδε σχετ. εις τόμον 'Αμ. Άλιβιζάτου
καί προσθήκην εν τελεί τού παρόντος), άφ’ ετέρου δέ δημοσιευθώσι καί
ή Γαλλική καί πρό πάντων ή Γερμανική περίληψις τής άνακοινώσεως,
διότι ή ’Αγγλική περίληψις, ή δημοσιευθεϊσα εις τά Πρακτικά τής’Ακα
δημίας (άνωτ. σελ. 45 — 51) έθεωρήθη ανεπαρκής πρός κατατοπισμόν
τών ειδικών εις τε τήν μέθοδον τής έρεύνης καί τήν λύσιν τής ,φερομένης
διαφοράς μορφών τού πολιτεύματος εν ταϊς πηγαΐς ταϊς άναφερομέναΐς
εις τήν Άρχέγονον Εκκλησίαν.
Ή δημοσίευσις τής Γαλλικής περιλήψεως εις τό επιστημονικόν πε
ριοδικόν «Θεολογία» (1957 σελ. 346 καί άνάτυπον) καί τής αυθεντικής
Γερμανικής (ως συγγραφείσης ύφ’ ημών άπ’ ευθείας εις τήν γλώσσαν
ταύτην) κατά τά τέλη τού 1958, εις τό περιώνυμον γερμανικόν νομικόν
περιοδικόν «Zeitschrift der Savigny—Stiftung für Rechtsgeschichte» (τόμ.
75, Kan. Abt. XLIV, Weimar 1958, σ. 387-42) ,ώλοκλήρωσαν την 6vνατότητα διεθνούς προβολής τής ήμετέρας εργώδους προσπάθειας καί
ερμηνείας τών εν μεγάλω μετρώ αινιγματωδών πηγών τού πρώτου
Χριστιανισμού, ώς πρός τό πολίτευμα τής Εκκλησίας.

Κατά τόν διαρρεύσαντα δέ χρόνον ον μόνον έξεδηλώθη περαιτέρω
ευμενές διαφέρον ενταύθα (πρβλ. Άρχ. του Έκκλ. καί Καν. Δικαίου,
1957 σ. 141) καί συναδέλφων εν Ρουμανία*, Γερμανία, Αυστρία καί Ήνωμ.
Πολιτειαις**, ει και δεν έλειψεν επιφυλακτική τις παρατήρησή εκ μέρους
ρωμαιοκαθολικού, μή γνωρίζοντας όμως, προφανώς, την ελληνικήν
γλώσσαν πιθανώς δέ καί τάς πηγάς καί τά προβλήματα εις όλην των
την έκτασιν, αλλά καί ή νέα ερευνητική προσπάθεια μου πρός έπιβεβαιωσιν των πορισμάτων και κατά περιοχάς — ϊδε 2αν προτελευταίαν
προσθήκην —. Εις ταύτην προστίθεται εν τέλει σημείωμα εν φ
εξαίρετοι εν ποίαις πηγαϊς ύπάρχουσι στοιχεία συνδέοντα ’Ανατολήν
και Δυσιν, διότι αποτελεί ουσιώδες σημειον τής ήμετέρας ερεύνης ή πεποίθησις, ότι δέν ήτο δυνατόν να υπάρχη θεμελιώδης διαφορά εν τή
* ΓΓρβλ. Καθηγητοϋ κ. Sesan εν Sibiu Ρουμανίας, εν Byzantinoslavica
XIX 1958. S. 175· Ο ίδιος το συνεζήτησεν εις τό Seminar τάυ, ώς καί άλλοι.
** Εις τό Bulletin τοΰ Πανεπιστημίου του Harvard δημοσιεύεται άνωνύμως, υπό προφανώς ελληνομαθούς μελετητοϋ, τό ακόλουθον σημείωμα (Divir
nity School 1957 σ. 206) άναφερόμενον είς τό α' τεύχος τοϋ α' τόμου τής
ήμετέρας ερεύνης.
“Professor Conidaris ist starting with the present small volume a
tremendous work of great value. He examines all the literature of the pri
mitive and early Christian Church trying to find in them the precise
development of the ecclesiastical polity. He rightly believes that we
must not attempt to find external conformity in all the geographical re
gions of the early Church. The lack of certain terms in the primary
sources does not prove, according to professor Conidaris, the lack of the exi
stence of ecclesiatical organisation. Therefore for Prof. Conidaris the polity
of the Church is primarly a philological and historical problem as such.
Prof. C. is a prolific writer and we might expect from his brilliant pen
the continuation of the work which he has a already started so promisingy.
Εν τέλει πρέπει νά μνημονεύσω τοϋ γεγονότος, ότι μαθητής μου, διευρύ
νουν τάς έκκλ. ιστορικός σπουδάς του εν τω Πανεπιστημίομ τοΰ Harvard, έλαβε
την εντολήν τοΰ αρμοδίου Καθηγητοϋ νά μετάφραση τό κείμενον τής άνακοινωσεως είς τήν αγγλικήν, διότι ή αγγλική περίληψις έθεωρήθη ανεπαρκής διά
να παρασχη πληρη τήν εικόνα τοϋ πολύπλοκου προβλήματος. Τό γεγονός
τούτο επιβάλλει ενιαχού καί τήν έπανάληψιν στοιχείων τινών έν τή εκθέσει
ϊνα ό αναγνώστης στερεοϋται είς τήν γνώσιν τοΰ οικείου σημείου τοϋ προβλή
ματος και τής διδόμενης λύσεως. Όθεν καί διά τόν πρόσθετον τόΰτον λόγον
επεβάλλετο ή 2α συμπεπληρωμένη έκδοσις.

'Εκκλησία τής Μεταποστολικής εποχής καί νά μή έκδηλωθή διαφωνία
εις τάς πηγάς. Ή ένατης έν τή ουσία, άλλ’ ή ποικιλία των εξωτερικών
μορφών, καί ή βραδύτης τής εξελίξεως εν τή Δύσει άποτελοΰσι τάς βα
θύτερος αιτίας των έν ταϊς πηγαΐς εξωτερικών καί περιωρισμένων εσω
τερικών (διαπιστουμένων) διαφορών, αϊτινες δεν εθετον εν αμφιβολω
την ενότητα τής Έκκλησίας.Ό χαρακτήρ τής εποχής αποκλείει διαφω
νίαν εις την ουσίαν (πρβλ. Γερ. 1. Κονιδαρη, Γεν. Εκκλ. Ιστορία, τομ.
VY, εκδ. 2α, σελ. 127, 137, 138).
Έν Άθήναις τή 25η ’ Ιανουάριου 1959

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΰύΣ
Κατά την 17ην Μαίου 1956, μετά ομόφωνον γνώμην τής δεύτερος
τάξεως τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (Γραμμάτων και Καλών Τεχνών), άποφανθείσης επί σχετικής αΐτήσεώς μου, επετράπη νά κάμω την κατωτέρω
αύτοπρόσωπον ίστορικοφιλολογικήν άνακοίνωσιν πορισμάτων τριτό
μου έρεύνης του άπό του Ιερωνύμου (φ 420) μέχρι σήμερον υφισταμέ
νου, μεγάλου επιστημονικού προβλήματος : «περί τής φερομένης εν ταΐς
πηγαϊς διαφοράς μορφών τού εκκλησιαστικού Πολιτεύματος τού ’Αρχι
κού Χριστιανισμού» (34— 156 μ. X.). Ή άπόφασις τού τότε προέδρου
τής ’Ακαδημίας διαπρεπούς καθηγητού κ. Κ. Ρωμαίου, άποδεχθέντος
ευχαρίστως τήν πρότασιν τής 2ας τάξεως* ήτο πλήρως δεδικαιολογημένη, ένεκα τής σπουδαιότητος τού προβλήματος τούτου, διά τε τήν
επιστήμην καί τήν μέχρι σήμερον, άτυχώς, διαρκούσαν διαίρεσιν τών
’Εκκλησιών, πολλαί τών οποίων, πλήν τής Ρωμαιοκαθολικής, άναζητοΰσιν εν τή Οικουμενική κινήσει τήν Unam Sanctan (πλήν ημών)
προπαρασκευάζουσαι τήν προσέγγισιν, διά τήν εν άπωτάτω μέλλοντι
ένωσιν αύτών, διά τής γνώσεως καί, εν τώ δυνατώ μετρώ, άρσεως τών
μεταξύ αύτών ούσιωδών διαφορών. Εις τάς ούσιωδεστάτας δε διαφοράς
τών Εκκλησιών ανήκει καί τό ύπό εξέτασιν μέγα πρόβλημα περί τού
Άρχεγόνου τής Εκκλησίας Πολιτεύματος.
Καίτοι όμως αί περί τήν ούσίαν καί μορφήν τής ’Εκκλησίας τού
Χριστού διαφοραί τών Εκκλησιών καί Θεολογιών φαίνονται εκ πρώτης
όψεως ούσαι διαφοραί δογματικού κυρίως χαρακτήρας, εν τούτοις εις
τήν βάσιν των — τούλάχιστον πλεΐσται εξ αύτών — είναι φιλολογικοί στορικαί, διότι ή διαφορά άπάψεων θεμελιοΰται επί διαφοράς ερμηνεία;
τών πηγών καί τής Ιστορίας τής Άρχεγόνου ’Εκκλησίας. Ai όξύταται
δε διαφοραί, αί όποΐαι καί μεταξύ επιστημόνων άνέκυψαν, δεν άναφέ-

* Έν άρχή τής προφορικής άναπτύξεως ηύχαρίστησα τήν 2αν τάξιν, τόν
Πρόεδρον καί τήν Ακαδημίαν διά τήν εύχενή παραχώρησιν τοϋ βήματος αυ
τής. Εύχαριστίαι όμως άνήκουσι καί είς τόν Πρόεδρον του προηγουμένου έτους
κ. Ίακείμογλου, διαβιβάσαντα τήν αϊτησίν μου είς τήν 2αν τάξιν, ώς έζήτησα*

ρονται μόνον εις την ουσίαν καί μορφήν τής ’Αρχικής Εκκλησίας τον
Χρίστου, ώς εμφανίζεται αυτή εν ταϊς πηγαϊς, τούτέστιν εν τή Κ. Δια
θήκη καί τοϊς λεγομένοις Άποστολικοΐς Πατράσι, άλλα καί εις έτερον
ζήτημα καί δή καί εις τό σπουδαιότερον κεφάλαιον του ’Αρχικού Χρι
στιανισμού : τήν ϊδρυσιν τής ’Εκκλησίας. Ουτω εις των διαπρεπεστέρων μετά τόν Harnack (j- 1930) ττροτεσταντών εκκλ. ιστορικών, εκπρό
σωπος όμως τής κοσμικής εκκλ. ιστοριογραφίας (Profankirchengeschi
chte), ô Karl Müller, ίσχυρίσθη, ότι ό Ίησοϋς Χριστός δεν ήθέλησε να
ίδρυση Εκκλησίαν («Eine Religionsgemeinde die Kirche hatte Jesus nicht
stiften wollen», εν Kirchengeschichte I, 1929% σ. 65). "Οθεν έπεβάλλετο
όπως καί εις τούτο τό θεμελιωδέστατον διά τήν Γεν. ’Εκκλ. Ιστορίαν
πρόβλημα στρέψωμεν τήν προσοχήν μας, δεδομένου όντας, ότι καί έν
ταϊς δογματικαϊς καί μάλιστα τοΰ Χρ. Άνδρούτσου, δεν υπάρχει επαρ
κής φιλολογικοϊστορική θεμελίωσις του Θέματος τής ίδρύσεως τής Εκ
κλησίας ύπό τοΰ Χρίστου*. ’Εάν δε τό ιστορικόν οικοδόμημα, όπερ
άνεγείρεται κατέναντι εκείνου τής Προτεσταντικής, τής Ρωμαιο
καθολικής καί «’Ορθοδόξου Καθολικής» Ιστοριογραφίας άποδειχθή, ότι
είναι ισχυρόν, ώς εχον άσφαλή φιλολογικά καί Ιστορικά Θεμέλια, τότε θ’ άφιερώσω, Θεοΰ θέλοντας, ένα τέταρτον τόμον εις τό ζήτημα τής Ίδρύ
σεως τής Εκκλησίας καί τά προβλήματα τής Γενέσεως του Καθολικι
σμού καί τού Εκκλησιαστικού Δικαίου κλπ., άτινα άπασχολούσιν ή μάς
όμού μετά τού υποκειμένου τής παρούσης άνακοινώσεως καί άλλων
ίστορικοθεωρητικών θεμάτων (Ουσία —μορφή τού Χριστιανισμού καί
τύποι αύτού μέχρι σήμερον) άπό 25 περίπου ετών.
Τοιοΰτον δε έχουσι προορισμόν αί ήμέτεραι «Συμβολαί εις τήν
’Εκκλ. Ιστορίαν τής Α' Περιόδου τού Ελληνορωμαϊκού Καθολικισμού».
’Αποτελεί δέ είδος γενικής εισαγωγής εις τάς είρημένας «Συμβολάς» ή
κατά τό 1955 δημοσίευσις πραγματείας ύπό τόν τίτλον «Ή διαμόρφωσις τής Καθολικής ’Εκκλησίας μέχρι τών άρχών τού ε' αΐώνος καί οι
Τρεις Ίεράρχαι» (περί τά εισαγωγικά προβλήματα μορφής καί ούσίας
τού Χριστιανισμού κλπ.).

* ’Ολίγον πρό τής έκτυπώσεως tcü παρόντος, ευρισκόμενοι έν Γερμανία,
έλάβομεν ώς δώρον τόν τρίτον τόμον τής Δογματικής τοΰ διαπρεπέστατου
Ρωμαιοκαθολικού Δογματικού κ. Schmaus, αφιερωμένου εις τό θέμα Εκκλησία
καί δή καί είς τήν ϊδρυσιν καί υφήν αυτής.

Έν τοϊς έργοις τούτοις έξαίρεται ή σπουδαιότης του θεσμού τής
Εκκλησίας διά τήν συνέχειαν του έργου του Χρίστου επί τής γής και
κατ’ ακολουθίαν διά τήν τύχην του Χριστιανισμού. ’Εντεύθεν αποβαί
νει αναγκαία où μόνον διά λόγους πρακτικούς, ή έρευνα τής πρώτης
έμφανίσεως τού Πολιτεύματος τής Εκκλησίας κατά τόν χρόνον των
έσχατολογικών ή άλλως λεγομένων ενθουσιαστικών τάσεων, έφ’ όσον
ή πρώτη εποχή αποτελεί où μόνον τήν αφετηρίαν, άλλά καί τό μέτρον
προς ο μετράται καί πρέπει νά μετράται ή μετά ταΰτα έξέλιξις, άλλά
καί διά λόγους θεωρητικούς.
Κατά ταύτα ή ήμετέρα έρευνα δεν όρμάται από δογματικών προ
ϋποθέσεων, άλλ’ επιζητεί, επί τή βάσει τών κανόνων τής φιλολογικής
και ιστορικής επιστήμης, να εξακρίβωσή τι ακριβώς συνέβη κατά την
πρώτην εκείνην, εν πολλοΐς σκοτεινήν, εποχήν τής άποστολικής καί τής
πρώτης μεταποστολικής γενεάς (34— 110), καθ ήν ετεθησαν τα θεμελια

τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας υπό τών άνδρών, οϊτινες, χωρίς κοσμικός
φιλοδοξίας καί εν ταπεινοφροσύνη βαθεία, άνέλαβον τήν μεγάλην Ιερα
ποστολήν τού Χριστιανισμού, τ. έ. τήν εξασφάλισιν τής κατά τήν πρόθεσιν τού Κυρίου Οικουμενικής άπολυτρώσεως τής ανθρωπότητας εν τώ
όρατώ καθιδρύματι, τ. έ. έν τή ’Εκκλησία καί διά τής ’Εκκλησίας τού
Χριστού.
Τό έργον τούτο προϋπέθετε τήν ϋπαρξιν όργανώσεως, ενότητα
σκοπών καί κατευθύνσεων, αϊτινες φαίνεται ότι έξεπήγασαν άπό τά
Ιεροσόλυμα καί τήν Ελληνικήν ’Αντιόχειαν.
*

*

*

Ή νεωτέρα Προτεσταντική ιστοριογραφία, άφ’ δτου μάλιστα άνεκαλύφθη ή «Διδαχή», διετύπωσε σαφέστατα τήν άποφιν περί ύπάρξεως τριπλής όργανώσεως εν τώ Άρχικώ Χριστιανισμώ, ήτοι άπεδέχθη,
ότι παραπλεύρως πρός τήν Ιην) Χαρισματοΰχον όργάνωσιν, ύπήρξεν ή
2α) ή συλλογική πρεσβυτεριανή — επισκοπική λεγομενη οργανωσίς αφ
ενός καί ή 3η) μοναρχιακή επισκοπική άφ’ ετέρου. Αυτή και παρεμερισε
τελικώς τάς ανωτέρω.
Ότι ή πρώτη έντύπωσις ή παρεχομένη εκ τών πηγών δικαιώνει
τάς ανωτέρω προτεσταντικάς αντιλήψεις ήτο καί εις τόν σημειοΰντα τάς
γραμμάς ταύτας σαφές κατά τό 1932, ότε τό πρώτον έλαβε συνείδησιν

τής σπουδαιότητος του προβλήματος κατά τήν έν τώ Φροντιστή ρίω
τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας τοΰ άειμνήστου Καθηγητοΰ καί μέλους
τής ’Ακαδημίας των Επιστημών τής Πρωσσίας Hans Lietzmann
(t 1942) εξέτασιν τής «Διδαχής».
Τό ερώτημα όμως οπερ έτέθη τότε ήτο τούτο : ή εποχή των
δύο πρώτων χριστιανικών γενεών είναι πιθανόν να έκαμεν επί τού εδά
φους τής διοικήσεως έπανάστασιν ; Τούτο έφάνη είς ή μάς ήδη κατά τά
πρώτα έτη τών ερευνών ώς έξόχως προβληματικόν *. Έν τούτοις
παρέμενε δΓ ημάς οξύ τό πρόβλημα : πώς είναι δυνατόν νά εύρη ερμη
νείαν τό άληθώς δυσερμήνευτον αίνιγμα, τό οποίον παρουσιάζουσιν αί πηγαί είς τήν εμφάνισιν τών μονίμων λειτουργών : npeaßvrepot ή
επίσκοποι καί διάκονοι, ανεξαρτήτως του άλλου προβλήματος τοΰ άναφερομένου είς τό έργον καί τήν δικαιοδοσίαν τών λειτουργών παρ’ έκήστη τοπική Εκκλησία (κοινότητι). Υπήρχε λοιπόν συλλογική ηγεσία
άνευ κεφαλής ; ’Αλλά ή όξύτης τοΰ προβλήματος εμφανίζεται κυρίως
είς τό Θέμα : ποιαν σχέσιν δύνανται νά έχουν οΐ λειτουργοί ουτοι πρός
τούς λειτουργούς τών 3 Ιερατικών βαθμών τούς εμφανιζομένους μόνον
καθαρώς παρ’ Ίγνατίω; (f 110).
Είναι δυνατόν νά ύπήρχεν ό εις διοικών τήν Εκκλησίαν είς τό μέ
σον τών κατ αρχήν φερομένων συλλογικών οργάνων είς τό σχήμα :

* ΠόΘεν έδει ν’ άναμένωμεν άντίδρασιν κατά τής έγκαθιδρύσεως μονίμων
λειτουργών ;
Φυσικώς από τας Εκκλησίας έν αΐς εκυριάρχησαν οί χαρισματοΰχοι, εί
καί δέν είναι αδύνατος άλλ’ όλως τουναντίον επιτετραμμένη ή σκέψις, ότι έφ’
όσον έν τή Άποστολική ’Εκκλησία και δή καί έν τή Συνόδω τών Ιεροσολύ
μων εχομεν ’Αποστόλους καί Πρεσβυτέρους διοικούντας αΰθεντικώς τήν ’Εκκλη
σίαν καί εϊτα χειροτονίαν πρεσβυτέρων υπό τοΰ Βαρνάβα καί Παύλου έν N. A
Μ. ’Ασία δέν θά ήτο δυνατόν νάέμφανισθή τοιοΰτο ζήτημα. Ή έν Έφέσω έγκαθίδρυσις Πρεσβυτέρων καί ειτα πιθανώς ένΠόντω συμπληροϊ τήν εικόνα τού γε
γονότος καθ όπροηγοΰντο τών χαρισματούχων οί μόνιμοι λειτουργοί.
Εν πάση περιπτώσει θ’ άνεμένομεν άντίδρασιν τών χαρισματούχων έν
Αντιόχεια, Κορίνθω, Ρώμη (;) καί Αίγύπτω, χωρίς νά δύναταί τις ν’ άποκλείση από τήν σκέψιν του καί τά Ιεροσόλυμα. Καί όμως δέν συνέβη τίποτε
τό όποιον νά δύναται νά έρμηνευθή σαφώς ώς άντίδρασις. Ή τοπική έρις έν
Κορίνθω (96 μ. X.) έχει άλλην αιτίαν, ώς θά ίδωμεν. Διά τούτο είναι τεθειμένον
νέον ζητημα : περί τού τοπικού καί χρονικού περιορισμού τών χαρισματούχων.

πρεσβύτεροι (—επίσκοποι και διάκονοι), ο στις δεν εφαίνετο εν άρχή ,
Δύνανται άρά γε αί πηγαί νά παράσχουσιν ήμϊν αλλας ειδήσεις ή μάλ
λον ενδείξεις πέραν εκείνων τάς όποιας άνέγνωοεν ή επιστήμη μέχρι
τονδε ; Μήπως κατά τήν έρευναν τοϋ θέματος εμείναμεν πάρα πολύ
προσκεκολλημένοι εις τήν λέξιν «Ό επίσκοπος», ήτις μάς έφραξε τήν
οδόν τήν οδηγούσαν εις κατανόησιν τοϋ τι συνέβη άκριβώς κατά την
σκοτεινήν εκείνην εποχήν, ιδίως των ετών 60— 110, ήτοι πρό τήςενάρξεως τής καθιερώσεως, εν ’Ανατολή πρώτον, τοϋ όρου «ό επίσκοπος»,
"Οταν ετέθησαν τά ερωτήματα ταϋτα, τότε έγεννήθη εν ήμϊν περισσό
τερον ή άόριστος προαίσθησις (1932—1936]8), ότι είναι πιθανόν νά
συνέβη τι, κατά τήν είρημένην εποχήν, όπερ μόνον μακρά οίκείωσις ττερι
τάς πηγάς θά ή το δυνατόν ν’ άποκαλυψη, δεδομένου όντος πρώτον, οτι
ή ταπεινοφροσύνη των παραμεινάντων αιωνίως ανωνύμων άνδρών εφαινετο ν’ άπέκλειε τήν επανάστασιν (αί περί «πρωτοκαθεδριτών» Ορ.9,7
ειδήσεις τοϋ Γίοιμένος τοϋ Έρμά, δεν εφαινοντο επαρκείς δια την απο
δοχήν τοιούτου μεγάλου γεγονότος) και δεύτερον, ότι παντα τα στοιχεϊα ενός σταδίου έξελίξεως έν τή ιστορία τοϋ πολιτισμού δεν άπόλλυνται ευθύς άμέσως. Όθεν εις τήν αισιοδοξίαν, ήτις προεκυπτεν εκ τοϋ
γλωσσικοϋ αισθήματος καί τής ζωής μας εντός τής έκκλ. παραδόσεως
εν ’Ανατολή, προσετίθεντο νϋν καί ίσχυραί επιστημονικοί άπόψεις, ενώ
ταυτοχρόνως έσχηματίζετο ή πεποίθησις, ότι ή έρευνα άπητει πολλών
ετών υπομονήν καί επιμονήν προς ανιχνευσιν τής αλήθειας.
Δεν θά έπαναλάβωμεν ενταύθα όσα είς τό α'τεϋχος τοϋ Α' τόμου
τών νέων ερευνών έγράψαμεν περί τής βραχείας ιστορίας τής προσπά
θειας, ήν άνελάβομεν πρό ενός τετάρτου αιώνας (σελ. 4), άλλά θά σημειώσωμεν μόνον, ότι ότε επί τέλους έφθάσαμεν είς τά ουσιώδη πορίσματα,
τά συνιστώντα τήν λύσιν, ήν άπετυπωνομεν εις τον εν έτει 1947 υπο
υπαλλήλου τοϋ Βυζαντινού Μουσείου χαραχθέντα πίνακα, πάλιν έδιστάσαμεν νά εκθέσω μεν ταϋτα δημοσία. Οθεν ανεβαλομεν έπι 9 όλα έτη
τήν δημοσίευσιν, διότι έγεννήθη εις ή μάς η υποψία : μήπως υπάρχει
σφάλμα τι εις τάς ουσιώδεις λεπτομέρειας (και έχει πολλας, παρα
πολλάς τοιαύτας τό υποκείμενον τής παρούσης έκθέσεως), όπερ θά ήτο
δυνατόν ν’ άνατρέψη τά πορίσματα ταϋτα. Καί εϋρέθη μέν σφάλμα κατά
τάς παραμονάς τής είς τήν ’Ακαδημίαν Αθηνών ανακοινωσεως, αλλ ευ
τυχώς τοϋτο άπετέλει κατ’ ουσίαν άκουσίαν εφαρμογήν τής μεθόδου τής
είς άτοπον άπαγωγής, ήτις επιβεβαιώνει τήν θεωρίαν ! Ιδού τοϋτο .

Δια-ri εν ταϊς πηγαϊς εύρίσκεται τό : Πολύκαρπος καϊ οι συν αύτω πριaßvrepoi και ούχι

Πολύκαρπος
επίσκοποι
διάκονοι

ή

Κλήμης ;
επίσκοποι

Λυθέντος τοϋ σημείου τούτου (ίδέ κατωτέρω) έτέθη μετά μεταξύ
τής 16ης καί 20ής Μαΐου τό ερώτημα : πώς εκαλύφθη ή ιστορική πραγματικότης των πρώτων δεκαετηρίδων τού πρώτου αίώνος ; Περί ταύτης
κατωτέρω. Ταύτα Θά έκτεθώσι διά μακρών εις τόν τρίτον τόμον.
*

,

*

Ή άπόφασις νά ζητήσωμεν να έμφανίσωμεν επί τέλους δημοσία
την παρούσαν έρευναν καί δη καί διά δύο βραχειών ανακοινώσεων εις τήν
’Ακαδημίαν (έχορηγήθη άτυχώς μόνον μία) έπεβλήθη ούχί μόνον εκ τής
πεποιθήσεως, ότι αύτη ήτο πλέον ασφαλής, αλλά καί εκ τού γεγονότος
ότι ή όλη τρίτομος έκθεσις * θά βραδύνη νά έκδοθή, ένεκα καί τής ελλείψεως πόρων.
Όθεν ακριβώς εκ τού λόγου τούτου τό α' τεύχος τού Α' τόμου,
τού περιλαμβάνοντας τήν εισαγωγήν εις τό ήμέτερον πρόβλημα, έδημοσιεύθη εις τόν τόμον 1955-6 τής Έπιστημ. Επετηρίδας τής Θεολογικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών (σελ. 219 — 295), ειτα δε άνετυπώθη ώς Ιον τεύχος τής νέας σειράς τών άρχομένων διά τούτου ερευ
νών εις τήν Έκκλησ. Ιστορίαν τής Α' Περιόδου τού Ελληνορωμαϊκού
Καθολικισμού, τό όποιον διενεμήθη κατά τήν ώραν τής άνακοινώσεώς
μας ενώπιον τής ’Ακαδημίας, εις άπόδειξιν τού γεγονότος, ότι ή έρευνα

* Ή σχετικώς μακρά αϋτη έκδεσις επιβάλλεται έκ τριών ουσιωδών απαιτήσεων :
1) νά είναι πλήρης καί π ρ ό παντός άνετος καί άπηλλαγμένη πόσης πιέσεως Ιδεών καί προϋποθέσεων επί τής ΰλης τής προκυπτούσης έκ τών πηγών. Παν δ,τι
λέγεται πρέπει νά άνακύπτη έκ τών πηγών καί ούχί έκ βεβιασμένης έρμηνείας αυτών.
2) νά έκτεθώσι πάσαι αί κύριοι άντίδετοι έρμηνεΐαι καί άπόψεις, ώστε νά έχωσιν οί
άναγνώσται υλικόν πρός σύγκρισιν τών ήμετέρων απόψεων καί 3) νά δοδώσι πάσαι
αί λεπτομέρεια! εις τό πλαίσιον έκκλησιαστικόν ιστορικόν, έντός τού όποιου συνετελέσΒη ή ραγδαιοτέρα έν ’Ανατολή έξέλιξις . Δέν γνωρίζω άλλο πρόβλημα εις τό ό
ποιον νά έχωσι τοιαύτην σπουδαιότητα διά τό δλον πάσαι αί σημαντικοί άκόμη καί αϊ
δευτερεύουσαι λεπτομέρεια:. Ούδεμία πτυχή πρέπει νά μείνη αδιαφώτιστος. Διά τούτο
ή μελέτη καί ή έκδεσις άπήτησε τόσα έτη ήρέμου σπουδής.

έφθασεν εις τό στάδιον τής δημοσιεύσεως, ούγί δέ τής απλής προφορι
κής άνακοινώσεως.
Ότι ή σύνοψις των πορισμάτων τής έρεύνης έπεβάλλετο νά γίνη
ενώπιον τής ’Ακαδημίας, ώς τοΰ άνωτάτου εν τή Χωρά σώματος τής,
καθαράς έρεύνης, μόλις είναι ανάγκη νά ειπωμεν.
Τό κείμενον, τής εν τοϊς Πρακτικοϊς τής ’Ακαδημίας καταχωρησθείσης άνακοινώσεως, έγράφη επί τή βάσει τοΰ στενογραφηθέντος κείμενον
τής προφορικής καί επί σημειωμάτων στηριχθείσης προφορικής άναπτνξεως*.
Φνσικω τω λόγω έγένοντο αί άναγκαΐαι διά την σαφήνειαν των
πορισμάτων διαπλατύνσεις. Παρά ταντα τό κείμενον τοντο έθεωρήθη,
όρθώς, ώς νπέρ τό δέον εύρύ, δι’ ο καί έν τοϊς πρακτικοϊς έδημοσιενθη
περίληψις των παραγράφων 4, 5 καί 6.
Εντεύθεν κατέστη άναγκαία ή δεντέρα έκδοσις τον κείμενον χάριν
των ειδικών καί των ήμετέρων μαθητών, οϊτινες πρέπει νά έχωσι την
δννατότητα πληρεστέρας γνώσεως τών πορισμάτων πρό τής έκδοσεως
τών 3 τόμων. Άλλ’ ή πληρεστέρα αντη δημοσίενσις είναι άπαραίτητος;
καί είς την έπιστημονικήν ιστορικήν κριτικήν.
Έν Άθήναις τή 8η Νοέμβριον 1956.
Άναθεώρησις τή 25η Ίανοναρίον 1959
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

* Εύχαριστίαι άνήκουσιν εις τήν A. Ε. τόν Πρόεδρον τής Βουλής τών 'Ελλήνων
κ. Κων. Ροδόπουλον προφρόνως έγκρίναντο τήν ευμενή είοήγησιν φίλου καί παλαιού
συμμαδητοϋ μου, τού κ. Γεωργ· Τζοβάρα, ΔιευδυντοΟ τής Στενογραφικής "Υπηρεσίας
τής Βουλής, συστήσαντος είς τόν στενογράφον κ. Πέτρον Ξεπλάτην ΐνα, άφανώς
μεταξύ τών ακροατών καδήμενος, καταγράψη τήν άνακοίνωσιν.
Θερμαί άνήκουσιν ωσαύτως άπό τής δέσεως τούτης εύχαριστίαι καί είς τούτον,
διότι προδύμως άπεδέχδη τήν παράκλησιν.

Tà εντός »

« περιλαμβα

νόμενα είναι προσθηκαι της 2ας εκδόσεως,
εκτός μικρών φραστικών μεταβολών, αιτι-

yeç δεν ητο άναγκαΐον να σημειωθώσιν.

Η ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΦΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΤΩ, ΑΡΧΙΚΩ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΩ,
(34- 156 μ.X.)
‘Ομίλων προς τήν ’Ακαδημίαν ελεγον :
Ή βραχεία άνακοίνωσις των πορισμάτων φιλολογικοί"στορικής έρεύνης μου είναι δυσχερής : α) διότι ή δλη ιστορική αυτή ερευνά περιλαμ
βάνεται εις τρεις τόμους, μόνον δέ τό Ιον τεύχος του Α' τόμου (‘) διενεμήθη πρό όλίγου εις υμάς καί β) διότι άληθής δαίδαλος θεωριών καί σκέ
ψεων έβάρυνεν έπί μακράν έπί του θέματος τούτου. Σειρά έρευνών έπί
των πηγών επρεπε νά είχε γίνει έκ μέρους τών ‘Ελλήνων, οίτινες εχουσι
τό γλωσσικόν αίσθημα καί τήν παράδοσιν καί οϋτω δύνανται νά κατανοήσωσιν άκριβέστερον καί βαθύτερον τά κείμενα, ιδίως τών πρώτων αιώ
νων του Χριστιανισμού. Μεταξύ τών μεγάλων προβλημάτων, άτινα άντιμετωπίζει ή ερευνά, έξέχουσαν κατέχει θέσιν καί τό περί γενέσεως καί
μορφής τού άρχεγόνου τής Εκκλησίας πολιτεύματος. Άναμφιβόλως1
1. «Συμβολαί είς τήν ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Α' περιόδου του Ελληνορω
μαϊκού Καθολικισμού» 1. Νέαι ερευναι προς λύσιν των προβλημάτων τών πηγών τοϋ ’Εκ
κλησιαστικού Πολιτεύματος τοΰ αρχικού Χριστιανισμού, τομ. Α. Εισαγωγή τεΰχ. Ιον,
’Αθήναι 1956. ’Ενταύθα μνημονεύονται αί πηγαί κατά χρονολογικήν σειράν, ήτοι I. α)
ή Α' πρός Θεσσαλονικεΐς (άρχαί τοΰ 50 μ.Χ.)' β ) ή Α' πρός Κορινθιους (50) γ ) ή
πρός Ρωμαίους (56)" δ ) ή πρός Φιλιππησίους (59-61)· ε') αί ποιμαντορικαί : Α' Τιμ.
(61-62), πρός Τίτ. (32), καί Β" Τιμ. (φθινόπωρον 63)' ζ") Ιακώβου (μετά τό 42)" ζ’) ή
Α" Πέτρ. (ολίγον πρό τοϋ 64)· η") Ή Β' καί Γ" Ίωάνν. (τέλη α' αιών.)' θ') αί Πράξεις
’Αποστόλων (60-62)—II. Μεταποστολικής ’Εποχής (70-140) : α') Κλήμ. πρός Κορινθ.
(95-96)' β') ή λεγάμενη Β' Κλήμ. (πρό τών μέσων τοϋ β' αί.)' γ ) ό Ποιμήν τοΰ Έρμα
(140—155)· δ') Διδαχή (90—130)' ε') αί 7 έπιστολαί τοΰ Ιγνατίου ’Αντιόχειας (περί τό
110)· Ç') ή έπιστ. Πολυκάρπου πρός Φιλιππησίους (περί τό 110) καί ζ-) τό μαρτύριαν
τοΰ Πολυκάρπου (156 μ.Χ.). Κείμενα τής Μεταποστολικής έποχής εις Patrum Apostol.
Opera, εκδ. Gebhard-Hamack-Zahn, 1920 και Βιβλιοθ. Ε.Π,Ε.Σ. Αποστ. Διακ. τόμ. 1—6.

»
»
*
»
»

μεταξύ των προβλημάτων, άτινα συναποτελοΟσι τό μέγα πρόβλημα τού
άρχεγόνου πολιτεύματος, προέχέι τό περί άρχαιότητος των 'Ιερατικών
βαθμών καί δη καί των επισκόπων. Εις την εύρεΐαν ερευνάν θά έξετασθη τό θέμα τής δικαιοδοσίας έκάστου βαθμού. ΤοΟτο ελάχιστα θίγεται
έν τω παρόντι.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ, AI ΠΗΓΑΙ, AI ΔΙΑΦΩΝΙΑ!
KAI AI ΝΕΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΤ'ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

§ 1. Τό πρόβλημα (φιλολογικόν καί ιστορικόν), αΐ πηγαΐ κλπ.
α) Παράστασις τοϋ προβλήματος. 'Η λεγάμενη τριπλή όργάνωσις.
Α’. Χαριοματοϋχοι

Β'. Μόνιμοι λειτουργοί
εν τη Δύοει

Διδαχή, καί λοιπά κείμ ενα τοϋ Α' καί αρχών
ψ
τοϋ Β' αίώνος
Αίγυπτος 90—130 μ.Χ.
Χαρισματοΰχοι.
Πρεσβυτεριανή (ή επι
Όργάνωσις (;)
σκοπική όργάνωσις)
’Απόστολοι
Προφήται καί
Διδάσκαλοι.
Ύποτίμησις των
μονίμων λειτουργών (;)

Παραλλήλως καί έν αν
ταγωνισμέ (;)
(Heussi: Comped, σ. 40)
Πρεσβύτεροι=έπίσκοποι**
διάκονοι
Μετά τό 140 είσήχθη (κα
τά Harnack) 6 επισκοπι
κός βαθμός εις Ρώμην (;)

I”. Μόνιμοι λειτουργοί
εν zfj ‘Ανατολή
’Ιγνάτιος—Πολύκαρπος καί αί
’Εκκλησίας! (τής Μ. ’Ασίας
Συρίας
(άρχάς β'.αί ;)
Οί τρεις ιερατικοί βαθμοί
6 επίσκοπος ] 1
δ επίσκοπος
11
τό πρεσβυτέρων
2
καί οί διάκονοι ,
έπίσκοπος Συρίας ] 3

Έκ του πλήθους των έργων, έν οίς έκτίθενται αΐ κυρίαι σήμερον
κρατοΰσαι απόψεις περί του μεγάλου προβλήματος, του όποιου παρα
στατικήν μορφήν δίδομεν ανωτέρω, λαμβάνω έκλεκτικώς : α') του Ad. ν.
Harnack (Entstehung und Entwicklung der Kirchenvefassung und des
Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten. Leipzig 1910), ß') του
έν Theol. Wörterb. zum N. T. ύπό Kittel 1935, σ. 595 — 619), γ') του
Hans Lietzmann (Geschichte der alten Kirche 1937 3 1 1 σ. 201 έξ.) καί τό
Kompendium der Kirchengeschichte 194910 σ. 33, του K. Heussi *, παρά
** Τό δυσχερέστατου άληθώς αίνιγμα, δπερ έχει να λύση ή έρευνα, είναι άκριβώς
τούτο : πώς συμβιβάζεται τό σχήμα τούτο πρός τό έναντι τοϋ ’Ιγνατίου (των 3 Ιερατι
κών βαθμών). Είναι δυνατόν εις τα σχήματα : επίσκοποι, διάκονοι ή πρεσβύτεροι (καί
διάκονοι) νά νοήται ή ΰπαρξις καί τοϋ έπισκόπου ;
1. Πρβλ. και τήν έκθεσιν τοϋ προβλήματος τοϋ άειμν. Βασ. Στεφανίδου : Έκκλησ.

τφ όποίω σημειοϋται, δτι αί πρώτοι καταβολαί κοινοτικής όργανώσεως
έτέθησαν ύπό του Παύλου (Α' θεσ. ε , 12, «προϊστάμενοι». Φιλιππ. α 1,
πρώτη μνεία τού «έπίσκοποι διάκονοι»). ’ Επειτα προσθέτει ό Réussi,
προκειμένου περί τής ιστορίας του άρχικοΰ Έκκλ. Πολιτεύματος, δτι
παραπλεύρως πρός τήν αύθεντίαν των ’Αποστόλων ίσχυε καί ή των χσ
ρισματούχων (προφητών καί διδασκάλων καί άπαρχών), άλλ δτι «αί
ύπηρεσίαι τής Κοινότητας» (άνωτ. στήλη Β ) ίσταντο εν τούτοις κατά
τήν εποχήν τών ’Αποστόλων τελείως έν τή σκιά τών χαρισματούχων υ
πηρεσιών (Α' Κορ. ιβ\ 28 καί άνωτ. στήλη Α'· ή γένεσις τής τριάδος τών χαρισματούχων σκοτεινή), διότι «αυται ϊσχυον ώς Υπηρεσίαι τής όλης Εκ
κλησίας» (σ. 33). «Κατά τήν άρχαιοτάτην εποχήν οί «ύπάλληλοι», συνε
χίζει, τής επί μέρους κοινότητας εΐχον μικρόν σημασίαν... Επίσκοποι
καί διάκονοι ήσαν άπλοι βοηθοί δι’ εξωτερικά πράγματα. Άλλ’ όταν
έχάθη τό «Πνεύμα» είσήρχοντο οί είρημένοι συχνότερον είς τά προκαλούμενα κενά καί έκέρδιζον είς σημασίαν. ’Αποφασιστικήν διά τήν σταθεροποίησιν τής κοινοτικής όργανωσεως υπήρξεν ή άνάπτυξις του μοναρ
χικοΰ έπισκοπικοΰ άξιώματος («monarchicher Episcopat»). Τούτο συνέβη
«περί τό 130(115;) έν Συρία καί (ίσως όλιγώτερον διαμεμορφωμένον) έν
Μ. ’Ασία άποδεδειγμένως (’Ιγνάτιος) καί έν Ρώμη πιθανώς έπί Πίου
(πιθ. 140—154), ίσως δέ καί άκόμη βραδύτερον. Δέν ήτο κατά τούτο πλή
ρως νέα δημιουργία, έφ’ δσον ποια τις άμορφος μοναρχία έν ταΐς κοινότησί
μετά τήν άναχώρησιν του ίδρυτοΰ των ίσως πάντοτε ύφίστατο. Πιθανώς
ύπήρχον κατά τήν άρχαίαν έποχήν μερικαί κοινότητες είς μερικά μέρη
μέ ένα επίσκοπον έπί κεφαλής... έν Αίγύπτω, Πόντω» (πρβλ. καί Müller,
Kirchengeschichte P 1941)... Ή άρχή του «επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διά
κονοι» είναι οκοτεινή» (σ. 30 πρβλ. σ. 57—58). ΑρκοΟσι ταΟτα προς επι
βεβαίωσιν τής άνωτέρω παραστάσεως του μεγάλου προβλήματος (πρβλ.
καί F. Gerke : Die Stellung des I. Clemensbriefes κλπ. 1931, σ. 7—18 καί
Bayer έν Theol. Wörterbuch zum N. T. Π, 595 έξ.).
β) Ή σπονδαιότης κλπ. Αυτή προκύπτει α') έκ του γεγονότος, δ
η τό κυριώτερον μέρος του προβλήματος (στήλη Β' καί Γ ) έτέθη τό
πρώτον κατά τόν 4ον αιώνα ύπό του Ιερωνύμου (Μigne, Patr. Lat, σ.
597 πρβλ. Μακρή. Ή Διδαχή... καί τό Άρχ. Έκκλ. Πολίτευμα, 1910, σ.
54 63 διά τήν ιστορίαν τοΟ προβλήματος). Ό Ιερώνυμος διετύπωσεν όξέως τό πρόβλημα, δεχθείς δτι ή Αρχαία Εκκλησία έκυβερνατο συλλογικώς ύπό τών πρεσβυτέρων, βραδύτερον δέ εις τούτων «κατά παρακί
νησήν του διαβόλου (!) εξήρθη καί άνεγνωρίσθη ώς έπίσκοπος», ώς άποΊστορία, 1948 σ. 35-40. Πρβλ. ωσαύτως καί Ε. Besson : La Didachè (Traduction et
Commaritakes) une étude sur l’église primitive, εκδ. παρά Legrand-Bihorel-les Rouen.
1948 σ. 26 Βιβλιογραφία καί σελ. 46 καί 53. J. Colson, L’évêque dans les Communautés
primitives (Tradition paulinienne et... johannique de Él’ piscopat des origines à saint
Irénée, Paris 1951 σελ. 70—78 καί 93 εξ. Kirk : Christ. Ministry 1946.

δεικνύει ή προς Φιλιππ., ένθα τό σχήμα «έπίσκοποι καί διάκονοι». Κατά
τούς μέσους χρόνους έξεδηλώθη άντίθεσις πρός την άποψιν ταύτην ύπό
του Άκινάτου (Summ. Theol. VI, 2 άρ. 184, άρθρ. 6), όταν δέ ή Μεταρ
ρύθμισή συνεκλόνισε μετά του παπικού οικοδομήματος καί τά θεμέλια
τής θείω δικαίω ύφισταμένης άπό των ’Αποστόλων ‘Ιεραρχίας, ή έν Τριδέντω σύνοδος έπανέλαβε τό καίριον σημεΐον, έφ’ ου θεμελιοΰται ή φερομένη παρά τισι νεωτέροις, κακώς, ώς «ειδική» Ίερωσύνη, τ. έ. ή περί έπισκόπων, ώς διαδόχων των Αποστόλων άρχή 1 . Τήν άντίθεσιν μεταξύ
Ρωμαιοκαθολικών καί Προτεσταντών θεολόγων διεδέχθησαν άντιθέσεις
καί μεταξύ τών Προτεσταντών ιστορικών καί κανονολόγων, διαφόρως έρμηνευόντων τά κείμενα. ΟΕ τελευταίοι, έλθόντες εις όξεΐαν έπιστημονικήν άντίθεσιν, ύπήρξαν ιδίως οί Harnack καί Sohm. Ό Harnack (Entste
hung,σ. 1) λέγει οτι «έπί ούδενός άλλου πεδίου τής άρχαίας Έκκλ. ‘Ι
στορίας είναι ή άντίθεσις ομολογιακής καί ιστορικής θεωρήσεως τόσον
μεγάλη, όπως έπί του πεδίου τής άρχαιοτάτης ιστορίας του πολιτεύμα
τος τής Εκκλησίας καί του Εκκλησιαστικού Δικαίου».
Εις τήν τελικήν διαμόρφωσιν τών άπόψεων περ'ι τριπλής όργανώσεως
καί τήν όξεΐαν διατύπωσιν του προβλήματος, έκ μέρους τής προτεσταντικής ιστοριογραφίας, συνέβαλεν ή έν ετει 1883 άνακάλυψις τής «Διδα
χής», έν ή φαίνονται κατ’ αρχήν έχοντες προέχουσαν θέσιν οί χαρισματουχοι (απόστολοι — προφήται καί διδάσκαλοι), γίνεται δέ άπλή προ
τροπή πρός έκλογήν «επισκόπων καί διακόνων».
Η έρευνα έγενίκευσεν έφ’ δλης σχεδόν τής Εκκλησίας τής Μεταποστολικής έποχής τά πορίσματα τά προκύψαντα έκ τής μονομερούς έρεύνης τής «Διδαχής», έπειδή αυτή όντως έχει κοινόν άγαθόν (Gemein
gut). Εν συνεχεία ή έν λόγω έρευνα άπέδωκεν ιδιαιτέραν σημασίαν εις
τάς διατυπώσεις του ’Ιγνατίου καί διετύπωσεν ώς θεμελιώδεις φάσεις
τής ιστορίας τού Πολιτεύματος τάς έξής : ένω κατ’ άρχάς ή ’Εκκλησία
ήτο έλευθέρα, έπειτα άνέλαβεν ή συλλογική όργάνωσις καί έν συνεχεία
διεμορφώθη «τό μοναρχικόν επισκοπικόν αξίωμα» (monarchischer Episcopat),
έλαχίστη δέ άπεδόθη σημασία εις τήν μοναδικήν περίπτωσιν, καθ' ήν ό
Ιγνάτιος, χαρακτηρίζει έαυτόν ώς «επίσκοπον Συρίας», ένώ εις δλας τάς
άλλας περιπτώσεις μνημονεύει μόνον του ονόματος του: «’Ιγνάτιος ό καί
Θεοφορος». Αλλά καί εις τούτο, άτυχώς, ούδεμία άπεδόθη ιδιαιτέρα ση
μασία καί σπουδαιότης.
Η διηνεκώς σύγχρονος σπουδαιότης τού προβλήματος διά τήν Εκ
κλησίαν προκύπτει έκ τού γεγονότος, οτι αί Έκκλησίαι είναι διηρημέναι
είς τό θεμελιώδες τούτο θέμα (πρβλ. ήμετέραν μελέτην εις τόν τόμον
πρός τιμήν Αμ. Σ. Άλιβιζάτου) διότι άλλαι μέν δέχονται τήν ίερωσύνην
(ήν τινες χαρακτηρίζουσιν ώς ειδικήν (!), άντιδιαστέλλοντες πρός τήν κα
ί. Πρακτικά παρά Mansi, 33 σ. 139.

κώς λεγομένην «γενικήν» *) μετά ούσιωδών διαφορών έρμηνείας των κει
μένων τής έξελίξεως τής άρχεγόνου Εκκλησίας (’Ορθόδοξος, Ρωμαιοκα
θολική καί κατ’ οικονομίαν ή Άγγλικανική), αλλαι δέ ούχί. Καί αί μέν
πρώται έχουσιν επισκοπικήν, αί δέ τελευταίοι πρεσβυτεριανήν ή άλλην
όργάνωσιν κλπ, Επειδή δέ πάσαι αί Έκκλησίαι στηρίζουσι τάς Αντιλή
ψεις αυτών έπί διαφόρου συνολικής έρμηνείας τών κειμένων έπεται, δτι
κατά βάσιν τό ήμέτερον πρόβλημα είναι φιλολογικοϊστορικόν. ’Εντεύθεν
κατέστη άναγκαΐον νά διατυπωθούν όφ’ ήμών αί νέαι φιλολογικοϊστορικαί θέσεις (ϊδε ήμετέρας Συμβολάς..., σ. 3- 10).

§ 2. Η νέα άντιμετώπισις τού προβλήματος και ή μέθοδος
Τό πρόβλημα άντεμετώπισα τό πρώτον τώ 1932 έν τώ φροντιστη
ρίου του Αειμνήστου μεγάλου ιστορικού καθηγητοΰ τής Έκκλ. Ιστορίας
καί ακαδημαϊκού Hans Lietzniann (f 1942), έρμηνεύοντος τήν «Διδαχήν».
Εις τάς έκτεθείσας, ώς Ανωτέρω (προτεσταντικάς) Απόψεις δέν ήδυνήθην
ν’ Αντιτάξω τι πλήν του Αρχαίου έπιχειρήματος (παρά Χρ. Άνδρούτσω,
Συμβολική, σ. 111 — 12) περί σιωπής τών πηγών διά τόν φερόμενον πα
ραμερισμόν τής πρεσβυτεριανής όργανώσεως ΰπό τής έπισκοπικής, διότι
τα έκ τής Διδαχής (κεφ. 15) καί του Ποιμένας Έρμα («πρωτοκαθεδρϊται»
"Όρασ. Ill, 9,7) προσαγόμενα είναι Ανεπαρκή νά στηρίξωσι τήν 'Ιερωνύμειον
άποψιν καί τάς συναφείς ποικίλας θεωρίας. "Όθεν ήναγκάσθην εις τήν
παρούσαν Ανακοίνωσιν, χάριν σαφήνειας, ν’Αποχωρίσω δλα τά θεωρητι
κά θέματα (ϊδρυσις τής ’Εκκλησίας καί Ίερωσύνη, διαδοχή τών Αποστό
λων, γένεσις του Κανονικού Δικαίου καί του Καθολικισμού κλπ.) καί νά
ερευνήσω τά κρισιμότατα θέματα: άρχαιότης καί μορφή τών κυρίων "Ιε
ρατικών βαθμών — τών λειτουργημάτων καί τών λειτουργών.
Μακροχρόνιος μελέτη με ώδήγησεν, ήδη Από τού 1944—47, εις ση
μαντικά νέα συμπεράσματα, άλλ’ ούδέν ήθέλησα ν’ Ανακοινώσω έπί έννεαετίαν, διότι ήρώτων πάντοτε τόν έαυτόν μου, έάν εχω δίκαιον εις τήν
διδομένην λύσιν. θεμελιώδης πάντως είναι ή ήμετέρα άποψις, καθ’ ήν
έκ τών πηγών προκύπτει, δτι οί χαρισματοΟχοι δέν άπετέλουν κατ’ Αλή
θειαν όργάνωσιν, έφ’ όσον ήσαν περιοδεύοντες, καί δτι τό πρόβλημα πε-1
1. Οΰτω χαρακτηρίζουσί τινε; τό «βασιλείαν ίεράτευμα», (ΑΊ Πετρ. β, 9), τό όποιον
άφορμ εις τά δικαιώματα, άτινα έχουσιν οϊ πιστοί ώς μέλη τής ’Εκκλησία;, τά οποία βε
βαίως δεν σννιστονν ίερωσύνην, κατά τήν ορθήν άποψιν τοϋ καθηγητοΰ Άμ. Άλιβιζάτον.
Τό Καν. Δίκαιον, 1941, σ. 14 καί 21—23.
«Ή έν τώ Καν. Δικαίω άναπτυσσομένη έννοια περιλαμβάνει τά έξης συστατικά ί
» 1) Άποστολικήν διαδοχήν 2) εξουσίαν τών δεσμεϊν καί λύειν 3) μετάδοσιν τή; θεία; χά» ριτο; διά τών μυστηρίων 4) δικαίωμα καί καθήκον τοϋ κηρύττειν—δυνάμενον νά δίδεται
» περιωρισμένω; καί εί; λαϊκού;" 5) διοικεϊν τήν Εκκλησίαν, ενταύθα περιωρισμένω; συμ» πράττει τό λαϊκόν στοιχεϊον. Ό όρο; γεν. Ίερωσύνη είναι ξένο; εί; τό Όρθ. Καν. Δίκαιον».

ριορίζεται κυρίως εις τούτο : έάν είναι αληθές δτι ύπήρξαν δύο οργανώ
σεις των μονίμων λειτουργών (Β' καί Γ' στήλη) καί έάν έν ταΐς πηγαΐς
ύπάρχωσι σημεία έπαρκή όδηγοΰντα άσφαλώς εις τήν βασικήν «καθολι
κήν «(’Ορθόδοξον καί Ρωμαιοκαθολικήν) άποψιν περί ένότητος τής Όργανώσεως, τής διαφοράς περιοριζομένης εις διαφοράς συνηθειών, κατά τό
πους καί έμφανίσεως καί ονομασίας τών λειτουργών, ώς «καί δικαιοδοσίας
έκαστου βαθμού κατά τούς πρώτους αιώνας».
Ai προηγηθεΐσαι τής ήμετέρας έλληνικαί έργασίαι δεν έπεξειργάσθησαν άλλ’ ένεφάνισαν κυρίως τό πρόβλημα. ’Αναφέρω είδικώς τόν
Ίωάνν. Εύταξίαν (τα περί ‘Ιερατικής εξουσίας, τεύχος a 1872, ήτοι πρό
τής δημοσιεύσεως δλων τών πηγών), τόν Βασ. Στεφανίδην (Έκκλ. ’Ιστο
ρία 1948, σ. 33—41) καί τόν Χρ. Μακρήν, δστις ώρμήθη, άτυχώς, έν τή
έρεύνη του άπό του οίονεί μετεώρου τ.ε. τής «Διδαχής»—ατε μή δίδοντας
του κειμένου ώρισμένον συγγραφέα, τόπον καί χρόνον συγγραφής —καί
προσεπάθησεν, άνεπιτυχώς βεβαίως, να λύση τό μέγα πρόβλημα τής
«καταστάσεως τών λειτουργών καί δή καί του έπισκόπου» καί έμφανί
σεως του άρχεγόνου Έκκλησ. πολιτεύματος. Είναι ορθόν δμως νά θέτη
τις ώς βάσιν καί πρίσμα έρεύνης τήν Διδαχήν ; Νομίζομεν δχι, έφ’ δσον
πρέπει ν’ άρχίζωμεν άπό κείμενα τά τοπικώς καί χρονικώς σχετικώς
άσφαλή, διότι τούτο επιβάλλει ή ορθή ιστορική έξέτασις, «νά βαίνωμεν
έκ τών ασφαλών έπί τά έπισφαλή».
Ή έξέτασις τής ορθότητας τής μεθόδου έρεύνης ύπήρξε τό πρώτον
μου μέλημα. Παρατήρησα έν πρώτοις, δτι οι συγγραφείς συνεκέντρωσαν
πάσας τάς πηγάς, έν αίς δεν μνημονεύεται «ό έπίσκοπος» ώς κεφαλή
τής τοπικής ’Εκκλησίας (Ad. ν. Harnack), άς καί άπεχώρισαν καί έκριναν
ιδιαιτέρως, ώς μή άναφερομένας εις τήν όργάνωσιν του ύπό τόν «μονάρ
χην έπίσκοπον» πολιτεύματος, είσαγαγόντες εις τό ιστορικόν τούτο θέμα
πολλάς θεολογικάς καί θεωρητικός σκέψεις (Gerke). Ή μέθοδος αυτή
ύπήρξεν έσφαλμένη, διότι εις εν ιστορικόν πρόβλημα έδόθησαν άπαντήσεις περισσότερον θεωρητικοί καί δή καί χρησιμοποιοΰσαι έλευθέρως τσ
ιστορικά στοιχεία (π.χ. Κ. Müller), παρά άκριβής κατά περιοχάς ιστορική
έξέλιξις, μετά τήν όποιαν θά δυνάμεθα πιθανώτατα νά συναγάγωμεν
συστηματικά συμπεράσματα.
Ή άκολουθηθεϊσα ύφ’ ημών μέθοδος εΐχεν ώς έπακόλουθον, ότι
έστάθη πλησίον τής πραγματικότητας, ήτοι τών τοπικών συνθηκών καί άνίχνευσε τάς τοπικός συνήθειας, ένώ ταύτοχρόνως έβασίσθη έπί τού θε
μελιώδους βαρύτητας γεγονότος, καθ’ δ αί Έκκλησίαι εύρίσκοντο εις
στενήν έπικοινωνίαν προς άλλήλας διά γραμμάτων καί άπεσταλμένων
(Α’ Κλήμ., ’Ιγνάτιος, Πολύκαρπος) εις άληθή κοινωνίαν πίστεως καί άγάπης, σύμφωνοι εις τά ούσιώδη καί συμβουλεύουσαι άλλήλαις τό πρέ
ποντα. Ή νεωτέρα ΓΙροτεσταντική ιστοριογραφία δχι μόνον πολλάκις κα
τακερματίζει τόν Άποστολικόν αιώνα, άλλα καί παριστά ώς οίονεί ξέ·

VocÇ πρός άλλήλας τάς δύο περιοχάς τής ’Ανατολής καί Δύσεως, εις τήν
ουσιώδη μορφήν τής 'Ορατής Εκκλησίας \ τ. ε. εις το Πολίτευμα, διότι
κατά τήν γνώμην πολλών ιστορικών ή μέν ’Ανατολή είχε «μοναρχικόν
επισκοπικόν αξίωμα», ή δέ Δύσις συλλογικόν οργανον διοικήσεως.
Χαρακτηριστικώς αναφέρω τήν περιώνυμον πραγματείαν του Ad. ν.
Harnack (Entstehung κλπ , ίδέ πίνακα περιεχομένων, σ. X), ό όποιος
ακολουθών τον ανωτέρω θεμελιώδη τρόπον έρεύνης διέπραξεν, ένεκα τού
του, καί τό έξής σπουδαΐον φιλολογικόν καί ιστορικόν σφάλμα : αποχωρίσας τήν επιστολήν του Πολυκάρπου πρός Φιλιππησίους (αύτ. σ. 59),
άπό τών συνημμένων αύτή έπιστολών του Ιγνατίου, τάς όποιας έζήτησαν οί Φιλιππήσιοι (κεφ. XIII), έπί τώ λόγω δτι έν τή επιστολή γίνεται
λόγος περί πρεσβυτέρων καί διακόνων ούχί δέ περί έπισκόπου, έξήτασε τού
την μετά τών άλλων κειμένων, έν οις μνημονεύονται μόνον «πρεσβότεροι»
ή «επίσκοποι καί διάκονοι». Άναμφιβόλως ώφειλε νά έξετάση τήν επι
στολήν έν συσχετισμώ πρός τά γεγονότα, τά προκύπτοντα έκ του συνημ
μένου τών έπιστολών του Ιγνατίου. Ή φιλολογική συνάφεια έχει ιστο
ρικά επακόλουθα, άτινα είναι βαρυσήμαντα, ώς θά δείξω εις τόν Γ τό
μον τής έρεύνης μου, ένθα καί ή έξέτασις τής βαρυσημάντου έπιγραφής
του άποστολέως Πολυκάρπου.
Ή εφαρμογή τής απλής ιστορικής άρχής, τ.έ. τής έν τόπω καί χρόνω έξελίξεως, ΰπήρξεν ή θεμελιώδης μέθοδος, ήν ήκολουθήσαμεν εις τόν
πρώτον τόμον τής έρεύνης ταύτης, ήτις άρχεται άπό τών πρώτων ήμερών
τής Εκκλησίας, τό συμβολικόν έτος 34 μ. X. καί φθάνει εις τό έτος 156,
δτε έμαρτύρησεν ό Πολύκαρπος καί έγράφη τό σπουδαΐον διά τήν ήμετέραν έρευναν μαρτύριόν του.
"Οθεν άφήκαμεν νά έξετάσωμεν τήν «Διδαχήν» εις τά σημεία
έκεΐνα τής έκθέσεως, οπού θά έφαίνετο ήμΐν, δτι όφείλομεν νά λάβωμεν έπαφήν πρός ταύτην. ’Έπειτα έκ τής μακροχρονίου μελέτης έπείσθημεν, δτι δλα τά κείμενα δέον νά ληφθώσιν ύπ’ δψιν, διότι έκαστον έξ
αύτών, ώς περιστατικόν έργον καί φιλολογικόν καί ιστορικόν του βίου
τής Εκκλησίας άπόσπασμα (fragmentum), εισφέρει το ίδιάζον αύτώ
εις τήν άνέγερσιν του οικοδομήματος του ήμετέρου έργου.
Κατά τήν τοιαύτην εύμέθοδον πνευματικήν καί ιστορικήν πορείαν
παρετήρησα, δτι δυνάμεθα μέχρις ένός σημείου νά άνιχνεύσωμεν τήν
άλήθειαν καί νά είσέλθωμεν εις τήν όδόν, ή όποια οδηγεί ήμάς άσφαλέστερον είς τό ιστορικόν παρελθόν, ώστε ν’ άντιληφθώμεν τί συνέβη εις1
1 Ό Pr. Gerke θέλει μάλιστα τήν έξης άποψιν : (Die Stellung des I. Clemensbriefes, σ. 136) «Die Ignatianen kennen also wie der I. Clemensbrief noch keine empi
risch - rechtliche Kirche und keine Kirchenverfassung, sondern nur Gemeindeverfassungen».

τήν διοίκησιν των πρώτων Εκκλησιών. Επειδή ή μέθοδος αυτή δεν ώδήγησεν εις πλήρη διαλεύκανσιν του ζητήματος, ήκολούθησα εΐτα μίαν άλ
λην φιλολογικώς καί ίστορικώς έπιτρεπομένην (πρβλ. Β'μέρος του παρόν
τος), αυτή δέ με ώδήγησεν εις τήν όριστικήν λύσιν του καίριου σημείου
του προβλήματος, τ. ε. ποια ύπήρξεν ή αρχική μορφή (Urform) παραστάσεως του έπισκοπικου βαθμού.

Ή Ιστορική έξέλιξις τοϋ 5Εκκλησιαστικού πολιτεύματος.
Οι λειτουργοί και τα λειτουργήματα άπο των χρόνων
των Αποστόλων μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ Πολυκάρπου.
Α
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ'
(34 - 1 56 μ. X.)

Α' ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

§ 4. Άηοστολική ’Εποχή
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«Εις τον πρώτον τόμον της κυρίας έρεύνης (δεύτερον δέ τού δλου
έργου) ώρμήθην άπό των λίαν γνωστών γεγονότων της πρώτης έμφανίσεως τής Εκκλησίας έν Ίεροσολύμοις, ένθα ή αυθεντία τών Άποστόλων, ώς μαθητών καί «μαρτύρων τής άναστάσεως» τού Κυρίου (Πράξ.
α', 22), προεξάρχοντος τού ζωηρού τόν χαρακτήρα Πέτρου και τοϋ ήγαπημένου μαθητου Ίωάννου, άπετέλει τήν μόνην αρχήν τής Εκκλησίας,
ήτις εΐχεν οΐονεί «μίαν καρδίαν καί μίαν ψυχήν» (κεφ. δ', 32 καί β', 456). Λίαν ούσιώδες όμως γεγονός έλαβε χώραν κατά τάς πρώτας ήμέρας" ή έκλογή του Ματθίου, δστις έξελέγη διά κλήρου (ä) εις τόν «το
πον της διακονίας καί αποστολής» ή τής «επισκοπής» ’Ιούδα του Ίσκαριώτου.
α) Ή αϋξησις τοϋ έργου τής διακονίας τών τραπεζών καί ό γογγυσμός τών Ελληνιστών ’Ιουδαίων, δτι «παρεθεωροΟντο έν τή διακονία
τή καθημερινή αί χήραι αυτών», ώδήγησε τους ’Αποστόλους εις τήν
σκέψιν καί είσήγησιν περί έκλογής ύπό τοϋ «πλήθους» (13)42τών 7 Έλληνιατών ’Ιουδαίων, άναλαβόντων τό έργον «διακονειν τραπέζαις» (ι), ήτοι

1) Προ; καλλιτέραν παρακολούθησιν της πορεία;, ήν άκολουθοΰμεν εί; τήν ερευνάν
καί διά τήν εξαγωγήν των συμπερασμάτων παραθέτομεν εί; τον α' τόμον χάρτην
τή; Μεσογείου, έν φ έσημειώθησαν αί είδήσει; περί του πολιτεύματα;. ’Ενταύθα
παρακολουθοϋμεν τήν πορείαν τών όρων : «Πρεσβύτεροι» καί «επίσκοποι καί διάκονοι».
2) «Συγκατεψηφίσθη μετά τών ένδεκα άποστόλων» Πράξ. α'. 20-26.
3) Terminus technicus διά τήν τοπικήν ’Εκκλησίαν. Πρβλ. Fr. Gerke : Die
Stellung des I Clemensbriefes... σ. 132-4. "Η αιτιολογία τή; είσηγήσεω; τών Άποστόλων
τή; πρώτη; ταύτη; έκλογή; ή το ή άκολουθοϋσα εί; τήν Ιην σημείωσιν, τή; σελ. 26.
4) Περί τοϋ ζητήματα; τή; άρχή; τοϋ λειτουργήματα; τών διακόνων ίδέ Βασ, Στεφανίδου : Έκκλ. Ιστορία 1948, σελ.
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εις την δημιουργίαν τής βάσεως του διακονικού λειτουργήματος (Στεφανίδου, σ. 34), δπερ άνέλαβον δμως χαρισματοΰχοι «ανδρες πλήρεις
πνεύματος καί σοφίας». Οί ’Απόστολοι προέβησαν λοιπόν εις την πρώτην εκχώρησιν δευτερευονσης δικαιοδοσίας (ή, ήτις έσήμαινε διακονίαν είς
την θ. Ευχαριστίαν, τήν συνδεδεμένην πρός τάς κοινός έστιάσεις («τάς
άγάπας»), ήτοι τά «Κυριάκό δείπνα». Έπ’ ευκαιρία εχομεν δύο οΰσιώδεις πράξεις των ’Αποστόλων : Ιον) τήν προσευχήν καί έπίθεσιν τών
χειρών επί των έκλεγέντων καί 2ον) τήν «κατάστασιν» (πρώτη χρήσις
του «καθιστάναι» Πράξ. στ', 3 - 6).
β) Ευθύς άμέσως εμφανίζονται άνευ εισαγωγής τινός (τ. ε. περί έ·
κλογής καί καταστάσεως) οί «πρεσβντεροι».
γ) "Επειτα έμφανίζονται οντοι σταθερώς μετέχοντες τής αυθεντίας τής
διοικήσεως τής "Εκκλησίας ύπό των ’Αποστόλων («’Απόστολοι καί οί Πρεσβΰτεροι») καί δή καί έν τή Άποστολική Συνόδω (τώ 49; Πράξ. ιε', 2, 6, 22).
δ) Είς τό έρώτημα : διατί δεν μνημονεύονται έφεξής «οί διακονοΟντες» (καί τούτο είναι αποφασιστικής σπουδαιότητος διά τήν έρμηνείαν
των κειμένων), ή άπάντησις δεν είναι δυσχερής· είναι ευνόητος : διότι
δέν μετέχουσιν οί διακονοΰντες τραπέζαις, τής διοικήσεως τής Έκκλησίας (Πραξ. κ', 17, κα' 19).
ε) ’Από του 42 μ. X., δτε, ενεκα διωγμού του Άντύπα, παραμένει
ώς πρώτος είς τήν θέσιν των ’Αποστόλων, ηγούμενος τής Εκκλησίας
‘Ιεροσολύμων, ό ’Ιάκωβος ό άδελφόθεος, εχομεν σταθερήν όργάνωσιν ("Ιάκωβος - πρεσβύτεροι(3 ), των διάκονούντων υπαρχόντων μέν, αλλά μή
μνημονευομένων) τής ’Εκκλησίας, έφ’ όσον μέχρι τού 104/5 (διότι τόν
’Ιάκωβον μαρτυρήσαντα τω 62, διεδέχθη ό Συμεών έκ τής οικογένειας
του ΊησοΟ) δύο πρόσωπα προέστησαν ίσοβίως τής ’Εκκλησίας. Πρός
έξήγησιν τής σταθερότητας όργανώσεως καί τής πρώτης στηρίξεως ταύτης είς τήν οικογένειαν τού ΊησοΟ έπενοήθη ή ιδέα «ένός ΧριστιανικοΟ» τάχα «Χαλιφάτου», ήν ευτυχώς άνήρεσεν ό καθηγητής καί άκα
δημαϊκός Freiherr von Campenhausen (Zeitschrift f. Kirchengeschichte
1950-1 σ. 133 cf). "Οθεν κατά τήν πρώτην σκοτεινήν έποχήν, ήτοι κατά
τό βαρυσήμαντον καί σκοτεινόν διά τό ήμέτερον ζήτημα διάστημα
(60-110) εχομεν σταθερόν όργάνωσιν είς τήν μητέρα τών ’Εκκλησιών,
τά Ιεροσόλυμα. "Ισως δέ δέν στερείται σημασίας καί τό γεγονός, δτι
έν τή σωζομένη έπιστολή του ’Ιακώβου, ουτος φέρεται, βραδύτερον, μόνον διά τού όνόματος, («’Ιάκωβος θεού καί Κυρίου ΊησοΟ ΧριστοΟ1 2

1) «Ούκ αρεστόν έστιν ή μα; καταλείψαντας τόν λόγον τοΰ θεόν διακονεϊν τραπέζαις».-Οί ’Απόστολοι ήθελον νά «προσκαρτερήσωσιν» είς τήν προσευχήν καί τήν διακονίαν
του λόγου. Πρβλ. όμως Χρ. Άνδρούτσου, ένθ. άν. άπό σ. 112.
2) Πράξ. κα'. Ίδέ και επιστολήν ’Ιακώβου κεφ. ε', 14, ένθα λέγεται1 «ασθενεί τις έν
ΰμϊν προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους τής ’Εκκλησίας καί προσευξάσθωσαν έπ αΰτον
άλείψαντες έλαίω έν τφ όνόματι τοϋ Κυρίου».

i δούλος τούς δώδεκα φυλαΐς ταΐς έν διασπορά χαίρειν») και δή καί έν
» ταΐς Πράξεσι κα', 19 μετά των πρεσβυτέρων.
στ) ’Αλλά ταύτοχρόνως καί παραλλήλως έμφανίζονται οί χαρισμα» τοΰχοι έν Ίεροσολύμοις (προφήται, Πράξ. ια , 28), προφήται δε καί δι» δάσκαλοι έν ’Αντιόχεια. Την 'Αντιόχειαν καταλείπει ο άριστα γνωρί» ζων τάς έν Συρία ’Εκκλησίας Λουκάς εις χεΐρας των Χαρισματούχων.
ζ) Μετ’ ολίγον κατά τήν α' Άποστολικήν όδοιπορίαν εις Κύπρον
» καί Μ. Α. Μικρόν ’Ασίαν παραδίδεται ήμϊν, δτι οί Βαρνάβας καί ΠαΟ» λος περιοδεύοντες εις Δέρβην, Λύστραν, Ικόνιον καί Αντιόχειαν (της
» Πισιδίας) «έπιστηρίζοντες τάς ψυχάς», διδάσκοντες ώργάνωσαν τάς
» Εκκλησίας. Εις τάς Πράξεις ό Λουκάς σημειώνει «χειροτονήσαντες δέ αύτοΐς
» κατ’ Εκκλησίαν πρεσβντέρους, προσαυξάμενοι μετά νηστειών παρέθεντο
» αυτούς τω Κυρίω εις ον πεπιστεύκασιν» (κεφ. 14,23).
η) Έν τούτοις κατά τήν 2αν Άποστολικήν όδοιπορίαν, ήτις είναι ή
» πρώτη υπό τήν ηγεσίαν του ’Αποστόλου Παύλου, δεν παρουσιάζεται
» χειροτονία «πρεσβυτέρων», άλλα υπό τήν ροπήν τού έντόνως έσχατολο» γικού (ενθουσιαστικού) πνεύματος, έμφανίζονται πρώτον μέν χάρισμά» τοΰχοι, κατά δεύτερον δέ λόγον μόνιμοι λειτουργοί, υπό ποικίλα ονο» ματα άναφερόμενοι ούχί εις τάς Πράξεις, αλλά εις τάς έπιστολάς πρός
» θεσσαλονίκεΐς, Κορινθίους καί Ρωμαίους.
Έν Θεσσαλονίκγι «κοπιώντες» καί «προϊστάμενοι... έν Κυρίω καί νου» θετούντες» (Α' Θεσσ. ε', 12).
Έν τή Α' πρός Κορινθ. ό Παύλος όμιλεΐ περί χαρισματούχων καί μονίμων λει» τονργών : «Διαιρέσεις δέ χαρισμάτων είσί, τό δέ αύτό πνεύμα- καί διαιρέ» σεις διακονιών είσί, καί ό αυτός Κύριος» (ίδέ τούτα έν Α' Κορινθ. κεφ.
» 12, 4-12) ώς καί κατωτέρω- «Καί ονς μεν εθετο ό Θεός έν τή Εκκλησία
» πρώτον άποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους ζ1), επειτα
» δυνάμεις, εΐτα χαρίσματα ιαμάτων, άντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη
» γλωσσών» (στίχ. 28-31).
Έπί πόσον χρόνον διήρκεσεν ή κατάστασις αυτή, πότε «κατεστάθη» σαν» εις δλας τάς περιοχάς οί «πρεσβύτεροι» ή «έπίσκοποι καί διάκο» νοι», οί έμφανιζόμενοι εις τήν Α' Κλήμεντος τού 95)96 μ.Χ. είναι έξε» ταστέον. Πάντως άξιον σημειώσεως είναι, δτι περί τό 56 φαίνεται ή
» «διάκονος Φοίβη» έν Κεγχρεαϊς (Ρωμ. ιστ' 1).
θ) "Ολως αίφνιδίως κατά τήν επιστροφήν τού Παύλου έκ τής 3ης
1) Τήν παράλληλον πρός τούς μονίμους λειτουργούς έν αρχή τής άποστολικής επο
χής ύπαρξιν καί έξαρσιν, Ιδία εϊς τινας περιοχάς, των χαρισματούχων όρθώς δέχεται καί
ό Στεφανίδης έν τή Έκκλησ. ‘Ιστορία αυτού (1948 σ. 33). Ή εις τινας περιοχάς διατηρηθεϊσα τριάς των χαρισματούχων, περί ών γράφει ή «Διδαχή» (κεφ. IV, X-XV), παρου
σιάζει τήν διαφοράν έν σχέσει πρός τήν σειράν, δτι οί προφήται ονομάζονται αρχιερείς
καί προηγούνται. Ειδικόν τμήμα θ’ άφιερωθή εις τήν έρευναν. (Ίδέ προσωρινές Ureeven
Η. Propheten, Lehrer, Vorsteher bei Paulus έν Zeit. f. Neutest. Wiss. 1952/3 σελ. 1-33).
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Άποστολικής όδοιπορίας πληροφορούμεθα έκ των Πράξ. κ', 17, δτι ό
οδτος μετακαλέσατο έν Μιλήτω εξ Έφεσον τούς πρεσβυτέρους τής
Εκκλησίας, εις οϋς εΤπεν1 «υμείς έπίστασθε, άπό τής πρώτης ημέρας 0),
άφ’ ής επέβην εις την Ασίαν, πως μεθ’ ημών τόν πάντα χρόνον έγενόμην...» και κατωτέρω1 «Προσέχετε έαυτοΐς καί τω Ποιμνίω, έν φ υμάς
τό Πνεύμα τό "Αγιον έθετο έπισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν τού
θεού».
"Οθεν εχομεν 1) ταχεΐαν επέκτασιν τής καταστάσεως πρεσβυτέρων
άπό Ν,Α. Μ. ’Ασίας εις ’Έφεσον καί 2) πρώτην χρήσιν έν Έφέσω τον
δρον «επίσκοποι» (Ψαλμ. 72, 2) διά τούς πρεσβυτέρους.
ι) ’Ολίγον βραδύτερον φέρεται έπέκτασις τού θεσμού των πρεσβυτέρων εις τήν περιοχήν Πόντον, άσφαλώς ικανόν χρόνον προ τού 64, τ.έ. τού
λειτουργήματος των πρεσβυτέρων. ’Ιδού τό βαρυσήμαντον χωρίον (Α
Πέτρ. ε', 1)· «Πρεσβυτέρονς ουν έν όμίν παρακαλώ ό συμπρεσβύτερος...
ποιμάνατε τό έν όμίν ποίμνιον...» καί ια) Εις τήν Κ. Διαθήκην εΰρίσκομεν
τέλος έντολήν τού Παύλου προς Τίτον περί χειροτονίας πρεσβυτέρων
περί ής κατωτέρω.

§ 5. Άπό τής άποστολικής πρός την μεταποστολικήν εποχήν
»
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ιβ) ’Αλλά καί κατά τάτέλη τής 6ης δεκαετηρίδας, δτε ό Παύλος γράφει
προς τούς Φιλιππησίονς, έμφανίζονται το πρώτον έπί κεφαλής τής Έκκλησίας «επίσκοποι καί διάκονοι». Ό έφεξής συνήθως διπλούς(12 ) οδτος
καί αινιγματώδης δρος, συμπληρών τον έν Έφέσω πρωτοεμφανισθέντα
καί παρουσιάζων διάδοσίν του προς Δυσμάς (πρβλ. λοιπά κείμενα) έμφανίζεται βραδύτερον εις 3 μόνον κείμενα τής Μεταποστολικής έποχής· τήν Α' Κλήμεντος (96 μ. X.) τήν Διδαχήν (3 ) (έν Αίγύπτω τω 90
130 μ. X.) καί τόν Ποιμένα τού Έρμα (140-155 μ. X.). Έκ τής
χρήσεως τού δρου, ιδία έν τή θεμελιούση καί γραφικώς, έπί τή
βάσει τροποποιουμένου (τούτο είναι θέμα έρευνητέον) τού στίχ. 17 τού
60 κεφ. τού Ήσαΐου, τήν θείαν προέλευσιν τού Ιερατείου, συνήγαγον

1) Άρα ταχέως είσήχθη ό δρος πρεσβύτεροι. Συναφή είναι τα χωρία των Ποιμαν
τορικών, αλλά προσωπικών, μή απευθυνόμενων δήλον δτι πρός τήν δλην ’Εκκλησίαν. Α'
Τιμόθ. γ', 1 έξ. «εϊ τις επισκοπής ορέγεται, καλού έργου επιθυμεί' δεϊ ούν τόν επίσκοπον
άνεπίληπτον είναι...» «’Επιμελείται εκκλησίαν Θεοϋ», «διάκονοι εστωσαν...» (στίχ. 12).
«Μή άμέλει του έν σο'ι χαρίσματος, δ έδόθη σοι διά προφητείας μετά έπιθέσεως των χειρ&ν
τον πρεσβυτερίου (δ', 14-16). «ΟΙ καλώς προεστώτες πρεσβντεροι διπλής τιμής άξιούσθωσαν,
μάλιστα οι κοπιώντες έν λόγιο καί διδασκαλία...». «Κατά πρεσβυτέραν κατηγορίαν μή παραδέχου».
2) Μόνος, ένώ είς τά λοιπά κείμενα τόν εύρίσκομεν παραλλήλως πρός τόν δρον
«Πρεσβύτεροι». Περί του διπλού δρου «έπίσκοποι καί διάκονοι» έχω έτοίμην ιδίαν άνακοίνωσιν.
3) Μόνον δίς έν τω Ποιμ. τοϋ Έρμα εύρίσκομεν τόν δρον «έπίσκοποι» καί δή καί έν τή α
ναπτύξει τού έργου καί των Ιδιοτήτων των.
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τό συμπέρασμα, δτι, ένεκα τής Π. Δ. καί τής χρήσεως έκ μέρους του
Παύλου, ό είρημένος διπλούς όρος άπέβη ταχέως «γραφικός τύπος», χρησιμοποιούμενος δευτερευόντως καί παραλλήλως μόνον έν τή Δύσει πρός
παράστασιν του "Ιερατείου καθόλου, ένώ ό συνήθως έν τή καθημερινή
ζωή χρησιμοποιούμενος ήτο ό δρος «πρεσβΰτεροι». Ουτος κυρίως δέον νά
ερμηνενΟγ}.
ιγ) Άκραιον σταθμόν τής Άποστολικής έποχής αποτελούν αί Ποιμαντορικαί έπιστολαί, αϊτινες έγράφησαν κατά πάσαν πιθανότητα ύπό
τού Παύλου καθ’ δν χρόνον έβλεπεν άλλως την Εκκλησίαν παρά ύπό
την άμεσον ροπήν των έσχατολογικών (ένθουσιαστικών) τάσεων, α'ίτινες είχον μερικώς παρέλθει καί έν εποχή καθ’ ήν έθεώρει περατωθέν τό
κύριον εργον τής "Ιεραποστολής.Είναι πλέον ή έποχή καθ’ ήν ό Παύλος εΐναι δχι μόνον ό κήρυξ καί μέγας άπόστολος άλλα καί όργανωτής(3), ό όποιος βλέπει την όργάνωσιν καί σταθερότητα τής Εκκλησίας ως κύριον εργον αύτοΟ καί θεμέλιον τής ένότητος αυτής έν τή πίστει.
Οί δύο έκτακτοι άπεσταλμένοι αύτοΟ ό Τιμόθεος εις τήν ’Έφεσον
καί ό Τίτος εις τήν Κρήτην έπιτελούσιν εργον οργανωτικόν. Αί πρόσω*
πικαί πρός αυτούς έπιστολαί (τήν 1 ην πρός Τιμόθεον καί πρός Τίτον εϊδομεν άνωτ. σ. 26). 2) ένδιαφέρουσιν ήμάς δχι μόνον διότι προέρχονται, καί
κατά τήν φίλελευθέραν κριτικήν άπό τόν Παύλον, τούλάχιστον κατά μέρος, αλλά καί διότι παρουσιάζουσι τήν χρήσιν τού δρου «ό έπίσκοπος », ό
όποιος παρέχει μεγάλος δυσχερείας εις τούς έρμηνευτάς (έκτος τού
πρεσβύτεροι).
Τό ήμέτερον διαφέρον όμως δέον νά στροφή έν τή εξετάσει τών
έπιστολών πρός Τίτον καί πρός Τιμόθεον εις τρία ζητήματα : πρώτον
εις τήν έπίδρασιν, ήν έμφανίζουσιν εις τήν μετά ταΰτα Γραμματείαν,
δεύτερον τί συνέβη έν Έφέσω καί τρίτον έν Κρήτη, διότι τούτα, νομίζω
είναι ούσιώδη, έφ’ δσον αί έπιστολαί δέν προωρίζοντο διά τάς κοινότητας, άλλά διά τούς παραλήπτας προσωπικώς. Είναι πάντως πολύ ούσιώδες τί συνέβη εις τήν ’Αντιόχειαν καί τήν ’Έφεσον, ήτοι εις τάς
κατ’ έξοχήν Παυλείους Εκκλησίας.
Διά τό πρώτον σημεΐον είναι ούσιώδες, δτι γίνεται γενικώς δεκτόν,
δτι τάς έπιστολάς χρησιμοποιούν οί ’Ιγνάτιος καί Πολύκαρπος καί ούδεις τών συγγραφέων τής Δύσεως.
'Ως πρός τό 2ον καί 3ον ζήτημα παρατηροΰμεν, δτι ταχέως φαίνεται δτι έγκατεστάθη έν Έφέσω διάδοχος τού Τιμοθέου καί έν Κρήτη
πιθανότατα συνέβη τό ίδιον, άλλως δέν δύνανται νά έρμηνευθώσι τά
έν τή πρός Έφεσίους τού ’Ιγνατίου λεγάμενα περί επισκόπου.
ιδ) ’Αλλά έξϊσου σπουδαία είναι δσα ό Εύσέβιος παραδίδεί" ούσιώδες

3) Harnack : Mission κλπ. 1924 σ. 84.

» δέ ώσαύτως είναι δ,τι προς Τίτον γράφει (κεφ. 1,5)6 ΠαΟλος διά τήν
» έκτακτον άποστολήν του έν Κρήτη :
«Τούτου χάριν άπέλιπόν σε έν Κρήτη ΐνα τά λείποντα επιδιόρθωση,
, καί χαταστ^σης %ατά πόΑιν πρεσ^τέρσνς, ώς έγώ σε διεταξάμην δει γαρ
» τόν επίσκοπον άνέγκλητον είναι ώς θεού οίκονόμον». Δυο σημεία έξαι, ρομενένταϋθα: Ιον) τό «χαΟιστάναιχατά πδΑιν πρεσβυτέρας» κα12ον) το γε
, νονός, δτι εύθύς άμέσως, θέλων νά έξάρη τάς ποιότητας, άς δέον να
, Εχη έκαστος πρεσβυτερος - έπίσχοπος (Beyer έν Theol. Wörterbuch τομ.
» σελ. 619), χρησιμοποιεί τόν δρον «ό έπίσκοπος», δστις έχρησιμοποιη η εν
, Έφέσω καί Φίλιππο,ς,έν πληθυντικό «οίέπίσκοποι», διά λόγους, οϋς θα
» έρευνήσωμεν εις τόν 2ον τόμον.
Τό συ^πέβασ/fa θά έξαγάγωμεν έν τέλει τής παροόσης πνευματικής
» πορείας.
Β' Η ΜΕΤΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

§ 6. α> TÔ πολίτευμα τών Εκκλησιών τής Δύσεως
(Ρώμης—Κόρινθόν)
Α) Τό άρχαιότερον κείμενον τής Μεταποστολικής έποχής είναι ή
» λεγομένη Α' Κλήμεντος έπιστολή πρός Κορινθίους (96 μ. X.),
» γραφεϊσα «έκ προσώπου τής Εκκλησίας Ρωμαίων», κατα τήν αξιοπι» στον γενικώς δεκτήν παράδοσιν, ύπό του 'Ρώμης Κλήμεντος Α , ενεκα
» σπουδαίου ζητήματος, προκληθέντος έν Κορίνθω, ένθα «ολίγα προσω, πα, προπετή καί αόθάδη», έπέτυχον, Ϊνα ή Εκκλησία όποβ<%
» Πρεσβντέρους καλώς πολιτευόμενους» έκ τής «άμέμπως αυτοις τετιμη» μένης λειτουργίας». Ή προσωπικού χαρακτήρας (Harnack) ερις απε» κάλυψεν, δτι ένώ τό πολίτευμα 'Ρώμης - Κορίνθου ήτο ταυτόσημόν
» («πρεσβότεροι» ή «έπίσκοποι διάκονοι») έν τούτοις ή περί μονιμότητας
» άντίληψις τών μελών τής ’Εκκλησίας ήτο διάφορος εις εκατεραν
» τών Εκκλησιών. Καί ή μέν τής Κορίνθου έφρόνει, δτι ήδύνατο νά άπο» |3άλη τούς ύπό τής κοινότητας έκλεγομένους πρεσβυτέρους, ή^ δε τής
» 'Ρώμης, δτι έπειδή Ιον) οί ’Απόστολοι... άπό του Κυρίου ’Ιησού, I Χρ» άπό θεού έξεπέμφθη..., έγένοντο δέ άμφότερα εύτάκτως εκ θελήματος
» θεού»1 2ον) έπειδή οί είρημένοι εύαγγελισάμενοι «κατά χώρας και πο·
» λεις... καθίστανον τάς άπαρχάς αύτών, δοκιμάσαντας τώ πνευματι εις
» έπισχόπας χαί όιαχόνας τών μελλόντων πιστευειν καί τοΟτο où καινώς» έκ γάρ δή πολλών χρόνων έγέγραπτο περί επισκόπων καί διακόνων ( Ησ.
»60, 17), οδτως γάρ που λέγει ή γραφή: Καταστήσω τούςέπισκόπους
» αύτών έν δικαιοσύνη καί τούς διακόνους έν πίστει». «Και τι θαυμαστόν
» εΐ οί έν Χριστώ πιστευθέντες παρά θεού τοιοϋτον εργον κατέστησαν
» τούς προειρημένους» (κεφ. XL-YLIIIJ)· 3ον) έπειδή «οί ’Απόστολοι..,
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εγνωσαν διά του Κ. Ιησού Χρ. δτι ερις εσται περί του ονόματος τής έπισκοπής, διά ταύτην ουν την αιτίαν πρόγνωσιν είληφότες τελείαν κατεστησαν τους προειρημένους καί μεταξύ έπινομήν εδωκαν, δπως έάν κοιμηθώσι διαδεξωνται έτεροι δεδοκιμασμένοι άνδρες τήν λειτουργίαν αυτών».
"Οθεν 4ον) έπάγεται ό Κλήμης «τούς ουν κατασταθέντας όπ’ εκείνων (ένν.
των Άποστ.) ή μεταξύ ύφ' έτέρων ελλογίμων άνδρών συνευδοκησάσης
τής Εκκλησίας πάσης, καί λειτουργήσαντας άμέμπτως τω ποιμνίω του
Χριστού μετά ταπεινοφροσύνης ήσύχως καί άβαναύσως, μεμαρτυρουμένους τε πολλοΐς χρόνοις ύπό πάντων, τούτους ον δικαίως νομίζομεν άποβάλλεσθαι της λειτουργίας. 'Αμαρτία γάρ ου μικρά ήμϊν εσται, έάν τινας άμέμπτως καί όσίως προσενεγκόντας τά δώρα τής έπισκοπής άποβάλωμεν».
«Συμπεράσματα : 1) Ή Α' Κλήμεντος έπεδίωξεν ούχί άπλώς
» τήν έπαναφοράν τής ειρήνης έν Κορίνθω, άλλά τήν γραφικήν (έπί τή βά·
» σει τής Π.Δ.) α) τροποποιημένου χωρίου του Ήσαΐου 60, 17 καί β) τής πα» ραστάσεως θεός - Χριστός καί ’Απόστολοι — έπίσκοποι διάκονοι), θεμε» λίωσιν τής θείας προελεύσεως τού Ιερατείου καί αρα νά δώση αίτιο» λόγιαν άδιάσειστον διά τήν έπαναφοράν τών άποβληθέντων έν Κορίνθω
» Πρεσβυτέρων. Ή τοιαύτη διατυπωσις ύπό τής 'Ρώμης, ως καθολικής κα
ν νονικής αρχής: τής διηνεκούς παραμονής τών «κατασταθέντων(') πρεσβυ» τέρων» ή «έπισκόπων καί διακόνων», παρουσιάζει ένταΰθα έν σπέρματι
» τήν διδασκαλίαν περί τού «character indelebilis» (ανεξάλειπτος χαρακτήρ)
» τής Ίερωσύνης. Άναμφιβόλως εχομεν ένταΰθα ένα σταθμόν τής γενέ» σεως τού «Καθολικού κανονικού δικαίου».(Η. Lietzmann : Gesch. d. Alt.
» Kirche I σ. 204). Νομίζω, δτι χαρακτηριστικώς ό Κλήμης, προς τούς
» Κορινθίους άποτεινόμενος καί ένεκα τού άνωτέρω λόγου, δέν χρησιμο» ποιεί τόν δρον χειροτονεΐν f) καί τονίζει τό «καθιστάναι» (δπερ συν» δέεται πρός τήν έπιστολήν προς Τίτον), ϊνα άφαιρέση κάθε βάσιν άπό
» τήν προφανώς έκ τών κειμένων άνακύπτουσαν άποψιν τών Κορινθίων,
» καθ’ ήν ό έκλέγων δύναται ν’ άποβάλη τού λειτουργήματος τής «Έπι» σκοπής» τόν έκλεγόμενον. Ή Εκκλησία «συνευδοκεΐ» έν τή καταστάσει
» τών κληρικών (ίδέ τό «άξιος» δπερ λέγομεν κατά τάς χειροτονίας σήμε» ρον, δπερ ευρίσκω παρ’ Ίγνατίω έν Έφ. IV).
2) Ή έν τή Α' Κλημ. χρήσις τού δρου «επίσκοποι και διάκονοι» ενιαί» ως μόνον εις τήν περίπτωσιν τής γραφικής θεμελιώσεως τού ιερατείου
» έν τώ συνόλω του(5) μαρτυρεί, δτι ένεκα α) τής χρήσεως τού δρου
» έν τή Π. Δ., ήτις ήτο είσέτι διά τήν ’Εκκλησίαν ή Γραφή, μέχρις διού1 2 3 *
1)
2)
3)
κοίνωσις

”Η «καθιστάμενων» (κεφ. 54).
Πρβλ. Μάρκου Σιώτου, Die ehr. Chirotonie έν Θεολογία 1949.
Καί ούχί έν τί) Β. Κλήμεντος. Περί τής ιστορίας των όρων έπίκειται ειδική σναεις τήν ’Ακαδημίαν (Ίαν. 1959).

έδημιουργήθη ό κανών τής Κ. Δ. καί β) του «επίσκοποι και διάκονοι» υπό
του Παύλου (έν Έφέσω καί Φιλίπποις) ό είρημένος διπλούς όρος κατέ
στη έν τή Έκκλησί«? γραφικός, χρησιμοποιούμενος δευτερευόντως καί
κυρίως διά τών δλον κλήρον, έν φ έν τή καθ’ ημέραν χρήσει ήτο τό
«οί πρεσβύτεροι» (ή Β' Κλήμεντος άποτελεΐ ίσχυράν άπόδειξιν τών γραφέντων), οϊτινες δύνανται, ένεκα τής Εφέσου (Πράξ. κ , 17) νά χαρακτηρίζωνται δευτερευόντως καί ώς έπίσκοποι (άρα πρεσβύτεροι έπίσκοποι). Άλλ’ οί διάκονοι, ώς βοηθητικά πρόσωπα, δεν μνημονεύονται, ώς
έν Ίεροσολύμοις (άνωτ. 26).
3) ’Εντεύθεν καθίσταται δήλον, δτι ή «Διδαχή» χρησιμοποιεί τον σπανιώτερον χρησιμοποιούμενον (ή 'Ρώμη καί ή ’Αλεξάνδρεια συνδέονται
καί άποτελοΰν μέρη τής Δύσεως) γραφικόν δρον «έπίσκοποι καί διάκονοι»,
ένεκα τού χαρακτήρας της, ώς μετακατηχητικοΰ ιεραποστολικού έγ
χειριδίου. "Οθεν κακώς εθεσεν ό Harnack τό έρώτημα : διατί δέν μνη
μονεύονται έν τή Διδαχή οί πρεσβύτεροι. Τό ταυτόσημον τών έν τή Δύ
σει χρησιμοποιουμένων δρων «πρεσβύτεροι — έπίσκοποι» κυρούσιν, έ
κτός τών άνωτέρω παραδειγμάτων, δχι μόνον ή λεγομένη Β Κλήμεν
τος(*), άλλά καί προ πάντων ή προς Φιλιππησίους επιστολή τού Πολύ
κάρπου, βεβαιοΰσα, δτι έν τή Παυλείω κοινότητι εχομεν άντί τού επι^
. σκοποί · διάκονοι (Φιλιππ, α' 1) τό «πρεσβύτεροι - διάκονοι». Καί έκ τού
. Ποιμένας τού Έρμα τά αύτά περίπου έξάγονται (ίδέ τό ύπό έπεξεργα> σίαν ειδικόν παράρτημα Α' τεΰχ. Α' τόμ.).
4) Οί πρεσβύτεροι (σχετ. έπίσκοποι) «προσφέρουσι τά δώρα τής έ> πισκοπής» (θ. Ευχαριστίαν) καί διοικοΰσι τήν ’Εκκλησίαν. Αυτοί κυ> ρίως εύρίσκονται έν τώ λειτουργήματι τής «έπισκοπής - λειτουργίας»
» (πρβλ. παρά Fr. Gerke ύλικόν μετά σχολίων, σ. 112).
5) Χαρακτηριστικόν είναι, δτι έν Α' Κλήμ. 59, 3 γίνεται χρήσις τών
>> δρων: α) «ό έπίσκοπος» διά τόν θεόν (πρβλ. Α Πέτρ. β , 25 διά Χριστόν
» ποιμήν - έπίσκοπος), δτε δεν ήτο μόνον έν χρήσει εις τήν Δύσιν άλλ
» έν μέρει καί εις τήν ’Ανατολήν (παλαιότερον), ώς μαρτυρεί ή έπιγρ. ιγν.
» πρός Πολύκαρπον καί β) «ό Άρχιερεύς» διά τόν Χριστόν (36, 1, 61, 3
» καί 64).
6) Ταΰτα έν συνδυασμώ πρός τήν έξαιρουμένην ταπεινοφροσύνην ώς
» αρετήν τών χριστιανών τε καί μάλιστα λειτουργών(12) (τούτο είδεν ό Harnack
1) Τό άρχαιότατον χρ. κήρυγμα (ή λεγομένη Β' Κλήμεντος) προερχόμενοι» έκ Ρώμης
(ή Κόρινθόν), ώς καί ό Ποιμήν του Έρμα, έπικυροϋσιν, δτι έν τή Δύσει κυρίως εκυριαρχει ό όρος «οί πρεσβύτεροι», τών διακόνων μη μνημονευόμενων πάντοτε, ατε μη επιτελουν
των αύτοτελώς τά μυστήρια καί μή ποιμαινόντων «τό πλήθος».
2) Αυτό τό πνεύμα αποκλείει τήν έπανάστασιν καί τήν άρπαγήν έξουσίας. Οϊ ταπει
νοί λειτουργοί δεν ήσαν ικανοί διά τοιαύτας πράξεις καί διά τούτο δεν μας άφησαν ούτε
τό όνομά τους. Ευτυχώς δτι έσώθησαν τνχαίως τ’ άνωτέρω αποσπάσματα. Τό πνεύμα τής
ταπεινοφροσύνης, δπερ παραδίδετα, διά τής Α' Κλήμεντος, άποδίδει ούχί μόνον τό πνεύμα

έν Einf. in die Alte Kgeschi. I. Clemensbrief 1929 σ. 126 μνεία χωρίων έν λ*
1
Demut), έρμηνεύουσι πρώτον τήν ανωνυμίαν τής α Κλήμεντος κλπ.,
δεύτερον τό γεγονός, ο τι διεσώθησαν τυχαίως όλίγιστα ονόματα έκ τών έπισκόπων τών 200 πρώτων ετών ('), τρίτον τόν δισταγμόν τής Δύσεως
έναντι του ορού «ό επίσκοπος» μέχρι του Ειρηναίου. Η Δύσις μένει
μακρότερον, ένεκα ειδικών συνθηκών (αί αιρέσεις δέν ήπείλουν τήν
ένότητα ώς έν τή ’Ανατολή), εις τάς άρχαιοτέρας συνήθειας.
7) Καίτοι λοιπόν τήν Εκκλησίαν έν ‘Ρώμη, Κορίνθω καί εις τήν Δύ» σιν ποιμαίνουσιν οί «πρεσβύτεροι», έκ πρώτης οψεως συλλογικώς, καί
» τούτο μαρτυρεΐται, ώς εϊδομεν, καί εις τό
Β) Κείμενον τής Δύσεως, τήν λεγομένην Β' Κλήμεντος, (αποτελεί τό
» άρχαιότατον κήρυγμα λεχθέν έν ‘Ρώμη ή έν Κορίνθω) έν ή γίνεται λό» γος μόνον περί Πρεσβυτέρων (κεφ. XVII) έν τούτοις εις τό 3ον κείμε» νον τής Δύσεως έχομεν ένδιαφέρον τι στοιχεΐον αξιον ιδιαιτέρας ολως
» προσοχής, διότι δύναται να τεθή εις τήν παράλληλον άναλόγων στοι» χείων τής 'Ανατολής (’Ιγνατίου).
'Ο Ποιμην τοΰ 'Ερμα, καίτοι προφητικόν βιβλίον, χρησιμοποιούν έλευ» θεριώτερον τά στοιχεία του Πολιτεύματος, οπερ θέλει νά παραστήση
ώς εΤχεν έπί Κλήμεντος Α' (88-97), μαρτυρεί, δτι «οί προηγούμενοι» τής
Εκκλησίας (όρ. III, 9, 7) χαρακτηρίζονται μέν «Απόστολοι καί επίσκοποι
διδάσκαλοι καί διάκονοι» (δρ. Ill, 5,1) ή «Απόστολοι καί διδάσκαλοι»
(παραβ. 9, 25-6) καί «διάκονοι καί έπίσκοποι» (27), άλλα έν τή καθημε
ρινή χρήσει διά τού : «οί πρεσβύτεροι». (' Ορ. β , 4. Πρβλ. καί γ , 1,8).
’Ακόμη σαφέστερον εις τήν α' δρασιν ή Εκκλησία παρίσταται ώς
πρεσβυτέρα καί έρωτα τόν Ποιμένα1 «εί ήδη τό βιβλίον δέδωκε τοΐς πρεσβυτέροις» καί εκείνος άπαντα1 «ήρνησάμην . . . Καλώς, φησί, πεποίηκας... όταν ουν άποτελέσω τά ρήματα πάντα, διά σοΟ γνωσθήσεται
τοΐς έκλεκτοΐς πάσι" γράψεις ουν δύο βιβλιαρίδια, καί πέμψεις έν Κλημεντι καί εν Γραπτή. Πέμιρει ουν Κλήμης εις τάς έξω πόλεις, εκεινω γαρ επιτετραπται» (ή λ έξις «έπιτέτραπται», χρησιμοποιείται χαρακτηριστικώς διά τήν

»
»
»
»
»
»
»

τό κυριαρχούν τότε εί; τήν Ρώμην, αλλά καί εί; όλην τήν Εκκλησίαν. “Επειτα έάν δεχθώμεν
ότι έγινεν ή έπανάστασι; τίθεται τό ερώτημα, διατί δέν προεκάλεσεν άντεπανάστασιν εί; τά;
περιοχά; ένθα ή άποστολική παράδοσι; τών χαρισματούχων ήτο ισχυρά, τ. έ. έν Αντιό
χεια καί Κορίνθω ; Τό πραγματικόν είναι, δτι οϋδεμία έπανάστασι; συνέβη, ουδέ ήδύνατο
νά συμβή. Καί τούτο τό σημειον δμω; θά τύχη εύρυτέρα; άναπτύξεω; έν τφ Β' τόμω τή;
πραγματείας.
1) *0 Ευσέβιο; (Έκκλ. Ίστ. ill, 37) λέγει «αδυνάτου δντο; ήμϊν άπαντα; έξ όνόματο;
άπαριθμεϊσθαι δσοι ποτέ κατά τήν πρώτην τών Αποστόλων διαδοχήν έν ταϊ; κατά τήν
Οικουμένην έκκλησίαι; γεγόνασι ποιμένε; ή οι εΰαγγελισταί, τούτων είκότω; εξ ονοματο;
γραφή μόνον τήν μνήμην κατατεθείμεθα, ών έτι καί νϋν εί; ήμα; δι’ υπομνημάτων τή; Αποστολική; διδασκαλία;, ή παράδοσι; φέρεται», μεθ’ δ όμιλεϊ περί τού Κλήμεντο;,
Παπίου κλπ.

έξουσίαν, ήτις παρεσχέθη εις τόν Καίσαρα Όκταβιανόν Αύγουστον, (περί
ής ό λόγος παρά Στράβ. 1Ζ', 840). Ε!τα προσθέτει1 «Γραπτή δέ νουθε
τήσει τάς χήρας. .. σύ δέ άναγνώση εις ταύτην τήν πόλιν μετά των πρε
σβυτέρων των προϊσταμένων της ’Εκκλησίας» (1). "Η γνώμη δτι «παραμένουσιν δλα έπισφαλή καί δτι ό Κλήμης δυνατόν νά ήτο έπίσκοπος, πρεσβυ
τέρας ή διάκονος ή τίποτ" έξ αυτών» είναι αυθαίρετος, δπως αυθαίρε
τος είναι ή διάκρισις των ορών «επισκόπων» άπό των «πρεσβυτέρων»,
έφ’ δσον έχομεν τάς περιπτώσεις, περί ών ώμιλήσαμεν (12). Εις ήμάς φαί
νεται πιθανωτέρα ή γνώμη, δτι ό Κλήμης δχι μόνον άνήκεν εις τους
προϊσταμένους τής Εκκλησίας πρεσβυτέρους, άλλα καί δτι ενεκα τής
θέσεώς του έξήρετο υπέρ αυτούς, ενεκα τής δικαιοδοσίας τής δοθείσης
αύτω εν τε τή πόλει καί έξω τής Ρώμης. Ή μνεία μόνον του ονόματος
τοΟ Κλήμεντος φαίνεται εις ημάς χαρακτηριστική τής ένωρίτατα πιθανώς
άρξαμένης συνήθειας τής έξάρσεως του ένός έκ τών πρεσβυτέρων - έπισκόπων, του κατ’ έξοχήν έπισκοποϋντος πρεσβυτέρου, δστις δέν ώνομάζετο είσέτι έπίσκοπος, ένεκα τών λόγων, οϋς εϊδομεν. Καίτοι είναι με
ταγενέστερον τό Liber Pontificalis (πρβλ. Harnack, Mission α, σ. 318), έν
τούτοις δέν στερείται σπουδαιότητος, άλλ’ δλως τουναντίον είναι άξιοπρόσεκτον, δ,τι έν αύτώ παραδίδεται ήμΐν : τ. έ., τό γεγονός δτι άναφέρεται μόνον τό δνομα του έπί κεφαλής τής Εκκλησίας τής Ρώμης. "Η
περίπτωσις λοιπόν του Ιακώβου καί του Κλήμεντος, του Ιγνατίου καί
του Πολυκάρπου—περί ών κατωτέρω—μαρτυροΰσιν, δτι υπήρξε σφάλμα
τής έπιστήμης, ή άναζήτησις του βαθμού τοΟ έπισκόπου μόνον έκεΐ δπου
ύπήρξεν ό όρος «6 έπίσκοπος».
Αύτή ή θεμελιώδης παρατήρησις ύπήρξεν ή άφετηρία άφ’ ής ώρμήθην έκ νέου τώ 1936 διά τήν λύσιν τοΟ προβλήματος. ‘Υπέθεσα δέ κατ’
άρχάς δτι οι Χριστιανοί πιθανώς θά έξυπηρετοΰντο εις τήν καθημερινήν
των ζωήν, μνημονεύοντες μόνον τοϋ ονόματος τού ήγέτου τής ’Εκκλησίας
των του «πρεσβυτέρου» - «προεστώτος» (Α' Τιμ. καί ’Ιουστίνου, Άπολ.
I, 67). Οι ταπεινοί ήγέται τών Εκκλησιών τών 80 πρώτων ετών, καί έν
τή Δύσει άκόμη βραδύτερον, δέν ύπελάμβανον τήν Έκκλ. υπηρεσίαν,
ώς έξουσίαν, άλλ’ ώς διακονίαν (Α' Κλήμεντος), ούδέ εΐχον ενδιαφέρον
1. Όρθώς τονίζεται, δτι δέν έχομεν έν Ρώμη άντίθεσιν μεταξύ χαρισματούχων καί
μονίμων λειτουργών, άλλ’ δτι πιθανώς έπρόκειτο περί τοπικών έρίδων μεταξύ τών προσβυτέρων. Dibelius, Ergänznngsband τοϋ Handbuch zum. N. T. Lietzmann.
Ή αντίθετος γνώμη δέν δύναται νά στηριχθή.
2. Ό χάρτης τοϋ β' τόμου δίδει τήν άπόδειξιν, δτι μόνον εις δύο περιοχάς, εις Φι
λίππους (περί τό 60) καί εις Αίγυπτον (90—130) έχομεν μόνον τό «επίσκοποι καί «διάκο
νοι» καί έκ τούτων φαίνεται δτι οι Φίλιπποι τάχιστα έπέφεραν τήν μεταβολήν εις «πρεσβύτεροι καί διάκονοι» εις δέ τήν Αίγυπτον τοΰτο συνέβη μετά τα μέσα τοϋ 2ου αιώνας. Εις
δλας τάς άλλας Δυτικός περιοχάς έχρησιμοποιοϋντο άμφότεροι οι δροι άλλ’ έπεκράτει εις
τόν καθ’ ή μέραν βίον ό δρος «οι πρεσβύτεροι» έν τε τή ’Ανατολή καί έπί τινα χρόνον τή
Δύσει, έπί μακρότερον χρόνον.

διά τούς τίτλους. Έπί του Ποιμένας του Έρμδ δυνατοί νό στηριχθή ύπόθεσις μόνον προσωπικόν έρίδων έν Ρώμη εις ώρισμένον χρόνον (140-155)
καί ούδέν πλέον.
Δύο σημαντικά συμπεράσματα θέλω νά έξαγάγω εις τό τέλος τής
βραχυτάτης ταύτης έκθέσεως :
Ιον τήν εύρυτέραν καθημερινήν χρήσιν καί έπικράτησιν του παλαιόδιαθηκικοΰ ορού «οί πρεσβύτεροι» εις δλας τάς Εκκλησίας καί δή καί τής
Δύσεως, τοϋ δρου «επίσκοποι» μή χρησιμοποιουμένου μόνου, αλλά συ
νήθως έν τή Δύσει μετά του «διάκονοι». Τό χαρακτηριστικόν τούτο γε
γονός είναι δυνατόν νά μάς λύση μερικώς τό περιώνυμον πρόβλημα τής
Διδαχής, ή όποια τοποθετείται μεταξύ Συρίας καί Αίγυπτου. Ενεκα
λόγων, ους θά ίδωμεν, άπεκλείσθη ύφ’ ημών ή Συρία, άλλά τούτο θά
συμβή εις τό τέλος τής έκθέσεως κατά τήν Α' μέθοδον.
2°ν Έπιθανολογήσαμεν τήν χρήσιν μόνου τού ονόματος τού έπί κε
φαλής τής Εκκλησίας εις τήν καθ’ ήμέραν ζωήν τής Εκκλησίας.
Εις ταύτα προσέθεσα τρίτον συμπέρασμα, καθ’ ö ύπό τήν ροπήν
τού Κλήμεντος καί τών σχέσεων ’Εφέσου—Ρώμης ο όρος «ο πρεσβύτερος»
τής Β' καί Γ Ίωάννου φαίνεται νά ϊσχυσεν έπί μακράν εις τήν Δύσιν,
ένθα έσχηματίσθη καί ό πληθυντικός «οι πρεσβύτεροι» εν άλλη εννοία.
"Οθεν εχομεν τέσσαρας χρήσεις τού δρου «οί πρεσβύτεροι». Ο Harnack
ήπόρει πώς οί πρόγονοί μας ήσαν εις θέσιν νά κάμνουν τήν διάκρισιν
εις τάς δύο πρώτας χρήσεις.
Ιον) Πρεσβύτεροι τήν ήλικίαν.
2ον) Πρεσβύτεροι τής Εκκλησίας, δπερ είναι καί τό έρμψευτέον, α
ληθώς αίνιγμα.
3ον) Πρεσβύτεροι, μετά τού ονόματος ή τού τίτλου τού έπισκόπου
(’Αντιόχεια —Μικρά ’Ασία): «Πολύκαρπος καί οίσύν αύτώ πρεσβύτεροι».
«Ό επίσκοπος καί οί πρεσβύτεροι».
4ον) Πρεσβύτεροι=δ,τι τό : έπίσκοποι (’) έν σημερινή έννοια. Ή τε
λευταία αυτή λέξις «οί έπίσκοποι» μνημονεύεται εν τή σημερινή έννοια,
τό πρώτον εις τήν χριστιανικήν φιλολογίαν καί δή μόνον δύο φοράς κατά
τά 100 πρώτα έτη τού βίου τής ’Εκκλησίας εις τήν βαρυσήμαντον φράσιν τού ’Ιγνατίου· «οί έπίσκοποι, οί κατά τά πέρατα ορισθέντες τού
’Ιησού Χριστού γνώμη είσίν» (Έφεσ. III, 2. Πρβλ, καί έν Φιλαδ. 10, 2).
Ή χρήσις τού όρου «οί πρεσβύτεροι» διά τής έπισκοπής έν τή Δύ
σει μαρτυρεϊται μέχρι τέλους τού αιώνας παρ’ Είρηναίω καί Εύσεβίω (*2).

6'. Αί ’Εκκλησία! τής ’Ανατολής
1. ’Ιγνάτιος. Εις τάς 7 έπιστολάς τού ’Ιγνατίου (πρός Έφεσίους1
1. Δύο άρα χρήσεις προκύπτουν διά τόν όρον επίσκοποι μέχρι β' αίώνος : 1) «επί
σκοποι, πρεσβύτεροι» έν τή αύτή πόλει καί 2) επίσκοποι ως πληθυντικός τοΰ «ο έπισκοπος», ως σήμερον.
(2) » Διά τήν άρχικήν τούτην ύπόθεσίν μου, γενομένην έν Ετει 1947, εύραν εκ τών

Μσγνησίους, Τραλλιανούς, Ρωμαίους, Σμυρναίους, Φιλαδελφεΐς, Πολύ
καρπον), κατά τήν πρώτην ερευνάν, μοί εκαμον έντύπωσιν τρία σημεία,
έξ ων τά δύο είναι πασίγνωστα, ήτοι :
Ιον) ή εξαρσις τής θέσεως τοΟ Επισκόπου έν τη Εκκλησία τή το
πική (Σμυρν. κεφ. 8°ν)· άλλα έκ τής χωριστής μελέτης των χωρίων μοί
έφάνη προβληματική ή έννοια/ ήν νεότεροι ιστορικοί, προτεστάνταί, ρω
μαιοκαθολικοί καί ορθόδοξοι, άπεδέχθησαν περί «μοναρχικού επισκοπι
κού αξιώματος» (monarchischer Episcopat), ενεκα πολλών χωρίων τοΟ
’Ιγνατίου καί δή καί Φιλαδ. 4. (Harnack : Entstehung, σ. 60 έξ).
2°ν) ‘Η καθαρά διατύπωσίς διδασκαλίας περί ύπάρξεως έν τή 'Εκ
κλησία ’Αντιόχειας των τριών ιερατικών βαθμών καί δή καί εις περιοχήν,
ήν αί Πράξεις άφίνουν εις χεΐρας τών Χαρισματούχων (πρό τοΟ 60 μ. X.),
μοί προΰκάλεσεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν, διότι έθεσα εις έμαυτόν τό έρώτημα : πώς συνετελέσθη ή μεταβολή αυτή εις τήν περιοχήν, ήτις τοιαύτην
ήσκησε ροπήν έπί τής πορείας τής ’Εκκλησίας καί δή καί εις τήν Mission άπό
» ύστερων σύμφωνον γνώμην τοϋ αειμνήστου καθηγητοϋ Άρχιμ. Βασιλείου Στεφανίδου,
» δστις έν σελ. 40 τή; έν έτει 1948 έκδοθείσης ’Εκκλησιαστικής του Ιστορίας σημειώ» νει τά έξής" πρό τοϋ σχετικού όμως σημείου ό αείμνηστος διδάσκαλος λέγει : Θά «περί» μενέ τις τό μοναρχικόν επισκοπικόν αξίωμα, (θά ίδωμεν διατί θεωρουμεν την τοιαύτην
» έννοιαν ώς έσφαλμένην διά τον Ιγνάτιον) να εΐχεν έμφανισθή πρώτην φοράν εις τήν Ρώ> μην, τήν κοιτίδα τοϋ μοναρχισμού». Ή παρατήρησις αϋτη είναι ορθή, άλλα όρθότερον
» θά ήτο έν δψει τοϋ γεγονότος, 1) ότι όμιλοϋμεν περί τοϋ τέλους τοϋ α' αιώνας καί 2)
» τοϋ περιεχομένου τής Α' Κλήμεντος, τής έπιστολής τής χριστ. ταπεινοφροσύνης, νά εΐ» πωμεν ότι άνεμέναμεν τήν έμφάνισιν τοϋ έπί κεφαλής τοϋ πρεσβυτερίου, τοϋ συγγρα» φέως τής έπιστολής Προεστώτος, (έπισκοπεύοντος) πρεσβυτέρου. Ή βαθεϊα όμως ταπεινο» φροσύνη τοϋ ηγέτου τής έκκλησίας τούτης έτηρήθη καί έν τή άνωνυμία τής έπιστολής,
» άποσταλείσης έκ προσώπου τής έκκλησίας τών Ρωμαίων εις τήν ’Εκκλησίαν τής Κορίνθου·
» Ό άείμνηστος Στεφανίδης συνεχίζων παρατηρεί τά έξής : "Η Α' έπιστολή Κλήμεντος
» (τέλη τής α' έκατονταετηρίδος), ό Ποιμήν τοϋ Έρμα (άρχάς τής β' εκατονταετηρίδας, γρ.
» μέχρι τών μέσων του β' αιώνας), κείμενα γραφέντα έν Ρώμη καί ή πρός Ρωμαίους
έπιστολή τοϋ 'Ιγνατίου (άρχάς β’ αιώνας) δέν κάμνουσι λόγον περί ενός έπισκόπου, ήτοι
περί τοϋ μοναρχικοϋ έπισκοπικοΰ άξιώματος. Ή γνώμη αυτή τοϋ άειμνήστου καθηγητοϋ
δύναται νά κριθή έπί τή βάσει τών ανωτέρω, άλλα διά τόν Ποιμένα τοϋ Έρμα έλέχθησαν
» άνωτέρω τά πρέποντα. Ό Ιουστίνος, δν αναφέρει ό Στεφανίδης, γράψας περί τά μέσα
» τοϋ β' αίώνος, άναφέρει μόνον τόν προεστώτα τών άδελφών (έν Α' Άπολ. κεφ, 65).
» Τοϋτο καθ’ ή μάς σημαίνει, δτι έν Ρώμη έξηκολούθει ή έπιφυλακτικότης έναντι τοϋ όρου
» «ό έπίσκοπος» τοϋ έν τή Παλ. Διαθήκη διά τόν Θεόν προοριζομένου, ώς μαρτυρεί ή
» Α' Κλήμεντος. Ή επομένη όμως είναι δρ&οτάτη παρατήρησις τοϋ άειμνήστου διδα» σκάλου. Ό Ειρηναίος, τέλη τής β' έκατονταετηρίδος άναφέρει : «οϊ πρό Σωτήρος (έπι» σκόπου Ρώμης 166—174) «πρεσβντεροι προεατωτες τής Έκκλησίας» (Ρώμης, παρ
Εΰσεβίω Έκκλ. ‘Ιστορία 5, 24, 14)" άποτεινόμενος πρός τόν Ρώμης Βίκτωρα (περί τό 192\
λέγει : «οϊ πρό τοϋ πρεσβύτεροι» (αύτόθι 15) καί παρουσιάζει τόν Ρώμης Άνίκητον «λέγοντα τήν συνήθειαν τών πρό αυτού πρεσβυτέρων όφείλειν κατέχειν» (αΰτ. 16). Εις τά τρία
τελευταία χωρία οί επίσκοποι ονομάζονται «πρεσβύτεροι»—ΤΙρβλ. καί ήμετέραν μελέτην
περί Βασ. Στεφανίδου, εις Επετηρίδα τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
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ίου 42 μ. X; ’Εδώ δέν ήτο φυσικώτερον να ύπαρξη ερις μεταξύ Geist καί
Amt; (χαρισματούχων καί μονίμων λειτουργών). Καί όμως ούδέν περί τοιαύτης έριδος παραδίδεται. Τούτο τό ζήτημα είναι σπουδαιότερον άπό τα
προβλήματα, άτινα έτέθησαν, προκειμένου περί τής Διδαχής καί του
Ποιμένας του Έρμα, διότι μέχρι τέλους του α' αίώνος καί δή καί μετά
τήν καταστροφήν τών Ιεροσολύμων ύπό του Τίτου (70 μ.Χ.) ή Εκκλησία
ή έξ Εθνών τής ’Αντιόχειας παρέμεινεν επί κεφαλής τής καθόλου Εκ
κλησίας (1).
3ον) Moi έκαμε βαθυτάτην έντύπωσιν, δτι ό ’Ιγνάτιος, ένώ τόσον
πολλαπλώς αναπτύσσει καί ύποστηρίζει τόν έπισκοπικόν βαθμόν, δμως
δέν ονομάζει ούδαμοΟ έαυτόν επίσκοπον καί δή καί Άντιοχέων, ώς εύλόγως ήδυνάμεθα ν’ άναμένωμεν, εί μή μόνον άπαξ καί δή εις τρίτον
πρόσωπον εις τήν πρός Ρωμαίους, ένθα άναγινώσκομεν «τόν έπίσκοπον
Συρίας έλθεΐν εις τήν Δύσιν». Τούτο έχει μεγάλην σημασίαν διά τήν
έξέλιξιν του πολιτεύματος έν Συρία διά τούς πρός οϋς άπευθύνεται.
Γράφει πάντοτε· «’Ιγνάτιος ό καί θεοφόρος», μόνον δέ πρός τόν Πολύ
καρπον γράφει- «Πολυκάρπω έπισκόπω ’Εκκλησίας Σμυρναίων». Ή χρη
σιμοποίησή δι’ έαυτόν μόνον του ονόματος είχε σημασίαν, διότι
καί ό Πολύκαρπος άπευθυνόμενος πρός Φιλιππησίους χριστιανούς γρά
φει : «Πολύκαρπος Α) καί οί συν αύτώ πρεσβύτεροι», γεγονός τό όποιον
ένθυμίζει τήν επιστολήν τής Άποστολικής Συνόδου· «οί ’Απόστολοι, καί
οί Πρεσβύτεροι», τό όποιον άπό του 42 μ.Χ. άσφαλώς μετεβλήθη έν τή
τοπική ’Εκκλησία 'Ιεροσολύμων είς τό : «Ιάκωβος καί οί πρεσβύτεροι».
Ποια δμως είναι ή έννοια τής άνωτέρω φράσεως ; Νομίζω δτι άποδίδει
τό πράγμα καλώς ό άνωτέρω μνημονευθείς όρος τής Α' Πέτρου (5,1)
«συμπρεσβύτερος».
Σημειώνω δτι δέν ύπήρξεν εις τήν ελληνικήν μέχρι τού δ' αίώνος
ή συνήθεια «συνεπίσκοπος», καίτοι οί πρεσβύτεροι ώνομάζοντο καί έπίσκοποι. Τόν λόγον άντελήφθην κατά τήν 2αν έρευναν (γ' τόμος).
Ή γνώμη, τήν όποιαν έθεώρησα ώς πιθανωτέραν άνωτέρω, τ.έ. δτι
ένωρίτατα οί Χριστιανοί καθιέρωσαν τήν μέχρι τοΰδε σωζομένην παρ’
ήμίν συνήθειαν, (ής τάς φιλολογικός συνέπειας θά ίδωμεν) τής έν τή
καθημερινή ζωή μνείας άπλώς του ονόματος του έπισκοπούντος «πρεσβυτέρου» άντί τού τίτλου «ό έπίσκοπος», άλλως τε βραδέως άπεβλήθη
(καί σήμερον, όταν όμιλώμεν περί του ’Αρχιεπισκόπου άρκούμεθα είς τό :
ό θεόκλητος, δπερ είναι έπαρκές διά νά κατανοήση ό συνομιλητής μας
περί τίνος πρόκειται), ένισχύθη έκ τών άνωτέρω παρατηρήσεων, άλλά
καί τής έπομένης.
4ον) Ό Ιγνάτιος, γράφων πρός τόν Πολύκαρπον—καί τούτο άπαιτεΐ1
1. Όλιγώτερον έκπληκτική είναι ή παρουσία τών τριών ιερατικών βαθμών εν Έφέσιρ,
ένθα έχομεν tous πρεσβυτέραν;— έπισκόπου; και εΐτα τόν Τιμόθεον μετά των πρεσβυτέρων.

ψυχολογικήν έρμηνείαν— δέν σταματά εις τάς λέξεις «επισκοπώ Εκκλη
σίας Σμυρναίων», άλλα προφανώς ένθυμούμενος ο Πολύκαρπος, πιθα
νώς υπό τήν ροπήν των επιστολών του Ιωάννου καί τής Δυσεως, δεν
συμπαθεί τον δρον «ό επίσκοπος», άρμόζοντα μάλλον εις τον «θεάν»
(Α' Κλήμ. ευτυχώς ή άντίληψις αυτή δέν απουσιάζει καί άπό τόν ’Ιγνά
τιον λέγοντα προς τήν Εκκλησίαν Μαγνησίων, ότι ο πατήρ του Ιησού
Χριστού είναι «πάντων επίσκοπος») προσθέτει, καί τούτο είναι χαρακτηριστικώτατον, «μάλλον επισκοπήμένω υπό Θεού Πατρός καί Κυρίου Ιησού
Χριστού». Ή έπιστολή τού Πολυκάρπου έπιβεβαιοΐ δχι μόνον τ’ άνωτέρω, άλλά καί τήν συμπάθειάν του προς τόν δρον «ό πρεσβύτερος», ώς
καί τόν σύνδεσμόν του πρός τό πρεοβυτέριον (Patrum Apost. Opera, σ.
114)· θεωρεί έαυτόν τρόπον τινά ώς «συμπρεσβντερον».
5ον) Πάντως ό ’Ιγνάτιος ένίσχυσε τήν καθιέρωσιν του τίτλου «ό
έπίσκοπος» καί συνέβαλεν εις τήν διαμόρφωσιν της ιδιαιτέρας δικαιοδο
σίας του· (Πρός Πολύκαρπον, κεφ. V).
ΤαΟτα ένίσχυσαν τήν άποψιν, δτι δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν τί
συνέβη εις τήν άρχαίαν ’Εκκλησίαν, έάν πιθανώς άλλάξωμεν μέθοδον.
’Αλλά πριν ή προβώμεν εις τήν νέαν βραχυτέραν έκθεσιν των πο
ρισμάτων τής ήμετέρας έρεύνης κατά τήν νέαν μέθοδον πρέπει νά σημειώσωμεν, δτι ή παρουσία τού Ιγνατίου κατά τό τελευταϊον τέταρτον
τού α' αίώνος έν "Αντιόχεια καί τό γεγονός, δτι έφθασε νά χαρακτη
ρίζω έαυτόν ώς «έπίσκοπον Συρίας», άρα οίονεί μητροπολίτην, προϋπο
θέτει πάροδον χρόνου άφ" δτου καθιερώθη δχι μόνον ό έπισκοπικός
τίτλος, άλλά καί ή όριστικοποίησ ις τής έποπτείας τού ’Αντιόχειας. Έν
τέλει προσθετέον τό έξής έρώτημα. Ήδύνατο ό ’Ιγνάτιος νά γράφη τώ
110 πρός τούς Έφεσίους, δτι «οί έπίσκοποι οί κατά τά πέρατα του κό
σμου όρισθέντες τή ’ιησού Χριστού γνώμη είσίν», έάν ό θεσμός των έπισκόπων δέν ήτο καθιερωμένος καί δή καί έν Συρία καί Μ. ’Ασία καί πιθανώτατα εις τήν Δύσιν ;
Ή στενή έπικοινωνία των ’Εκκλησιών τής ’Ανατολής καί Δύσεως(’), ή μαρτυρουμένη άμέσως καί έμμέσως έκ τών ύπ’ δψιν κειμένων,
έπιβάλλει ν’ άποδώσωμεν μεγάλην σπουδαιότητα εις δσα προκύπτουσιν
έκ τής άνωτέρω μαρτυρίας τού Ιγνατίου, ό όποιος, γράφων πρός τήν
’Εκκλησίαν τής Ρώμης, ήςτήν «θείαν γνώσιν» καί τήν συνείδησιν εύθύνης
διατηρήσεως τής παραδόσεως εϊδομεν εις τήν Α' Κλήμεντος, τολμά άποτεινόμενος πρός τούς Ρωμαίους Χριστιανούς νά χαρακτηρίση έαυτόν ώς «έπί
σκοπον Συρίας», μή άρκούμενος εις τόν τίτλον «έπίσκοπος ’Αντιοχέων».
Άλλά τί συμβαίνει μέ τήν «Διδαχήν» ; μήπως τό σημαντικώτατον τού
το κείμενον, έν τω όποίω παρουσιάζονται οί χαρισματοΰχοι προέχοντες
έν τή Έκκλησίψ καί γίνεται άπλή προτροπή έκλογής «έπισκόπων καί δια-1
1. Τοντο αποτελεί φυσικά ιδιαίτερον κεφάλαιον eis τόν Β' τόμον τής έρεύνης μου.

κόνων, δύνάταί νά άλλάξη την εικόνα, ην παρέχουσι τά ανωτέρω κείμενα
έν σχέσει προς τάς ’Εκκλησίας ’Ανατολής καί Δόσεως μεταξύ των έτών
90 - 130 μ. X ;
Ή άπάντησις είναι οχι, διότι δεν δύναται νά ύπαρξη άμφιβολία οτι
κατ’ αυτόν τόν χρόνον έν μέν τή Παλαιστίνη ('), τη Συρία καί τη Μ. ’Ασία
έχουσι καθιερωθή οί τρεις ιερατικοί βαθμοί, έν δέ τή Έλλάδι καί τή Ρώμη
οί μόνιμοι λειτουργοί’ οδτοι, ύπό τόν τίτλον «οί πρεσβντεροι», διοικοΰσι
την ’Εκκλησίαν, εί καί έπιθανολογήσαμεν μέχρι τοΰδε τήν ύπό άλλην
μορφήν υπαρξιν του ενός έπί κεφαλής τής τοπικής ’Εκκλησίας. "Ενεκα
του λόγου τούτου καθίσταται άναπόφευκτον νά τοποθετήσωμεν τήν «Δι
δαχήν» όριστικώς εις τήν Αίγυπτον, ένθα καί φιλολογικώς μαρτυρεΐται
ουσα έν χρήσει πέραν τής συγγένειας προς τήν έπιστολήν προς Βαρνά
βαν. "Οθεν καθίσταται νυν άναγκαΐον νά έξετάσωμεν τό τελευταΐον
κείμενον, οπερ ανήκει καθ’ ήμάς εις τήν Δύσιν (Αίγυπτον).

§ 7. θεμελιώδεις παρατηρήσεις περί τής «Αιδαχής»
(Αίγυπτος = Δϋσις)
α) Ό έν τω πνεύματι τής «παραδόσεως» (κεφ. IV, 13) ζών συλλογεύς ή συγγραφεύς τής «Διδαχής» παρουσιάζει τήν Εκκλησίαν τής πε
ριοχής, ή τις άποτελεΐ έδαφος ιεραποστολικής δράσεως, έξυπηρετουμένην
ύπό χαρισματοΰχων (12), τ.έ. «προφητών» (IX, 7 καί XIII, 3 - 4), άποστόλων («καί προφητών» XI, 3-4, 7. XIII, 1) καί «διδασκάλων» («προφήται
καί διδάσκαλοι» έν κεφ. XV).
β) Οί χαρισματοΰχοι προηγούνται καί χρονικώς καί κατ’ άρχήν
άξιολογικώς έν τή ιεραποστολική περιοχή καί κατά τήν άντίληψιν των
χριστιανών καί τού συντάκτου («τοΐς προφήταις έπιτρέπετε εύχαριστειν
οσα θέλουσι» X, 7), δστις προσθέτει χσρακτηριστικώς περί περίοδενόντων
χαρισματοΰχων, ών προηγούνται «οί προφήται»’ «Πας δέ προφήτης άληθινός, Οέλων καθήσθαι προς υμάς άξιός έστι τής τροφής αύτοϋ...» κοί «πάσαν
συν άπαρχήν γεννημάτων ληνού καί άλωνος, βοών τε καί προβάτων λα
βών δώσεις τήν άπαρχήν τοΐς προφήταις- αυτοί γάρ είσιν οί άρχιερεΐς
υμών είδε μή έχητε προφήτην (σ. γρ. άρα ήρχισαν νά έκλείπουν), δότε
τοΐς πτωχοΐς».
1. Ούδεμίαν έχω αμφιβολίαν, ότι ό κατάλογος των έπί κεφαλής τής ’Εκκλησίας ’Ιε
ροσολύμων άπό τον Συμεών μέχρι τον Μάρκου, τον πρώτου εξ ’Εθνών, τ. έ. Έλληνος
(103/4-134 μ.Χ.) είναι κατεστραμμένος καί είναι δυνατοί διάφοροι υποθέσεις περί των διασωθέντων όνομάτων (ίδέ Β. Στεφανίδου : Έκκλ. Ιστορία, 1948, σ. 741), &ς θά διατυπώσωμεν εις τόν Β' τόμον.
2. Τό έσχατολογικόν πνεύμα (μαράν—άθά X, 6-7) μετά των χαρισματοΰχων καί
ή έμφάνισις των ψευδοπροφητών άποτελοΰσι τά χαρακτηοιστικά εντός τών όποιων τοποθετοΰμεν τήν «Διδαχήν», κειμένην μάλλον εις τό μέσον ίσως μεταίχμιον δύο έποχών, τής
Άποστολικής καί Μεταποστολικής, έν Αίγύπτω (90 - 130), ήτοι μάλλον πρός τά όπίσω.

γ) "Ενεκα τής βαθμιαίας έκλείψεως των χαρισμάτων êv τή περιοχή
καί τής έμφανίσεως ψευδοπροφητών ό συγγραφεύς, ή συλλογεύς του μετακατηχητικοϋ 'Ιεραποστολικού εγχειριδίου, προτρέπει εν κεφ. XV, 1-2:
«1. Χειροτονήσατε ουν έαυτοΐς επισκόπους καί διακόνους άξι
ους^) τού Κυρίου, άνδρας πραεΐς καί άφιλαργύρους καί άληθείς καί δεδοκιμασμένους (3)· ύμίν γάρ λειτουργοϋσι καί αυτοί τήν λειτουργίαν τών
προφητών καί διδασκάλων 2. μή ουν όπερίδητε αυτούς· αυτοί γάρ είσιν
οί τετιμημένοι ύμών μετά τών προφητών καί διδασκάλων».
Τά κρίσιμα θέματα, ατινα θέτει πρό ημών τό περιώνυμον καί αιω
νίως συζητούμενον τούτο χωρίον είναιΙον) έρμηνεία του «έπίσκοποι καί διάκονοι»,
2ον) θέσις τούτων έναντι τών χαρισματούχων έν τή λειτουργία καί
τή διοικήσει τής ’Εκκλησίας.
Τό πρώτον ήρμηνεύσαμεν κατ’ άρχήν άνωτέρω (σ. 35) άλλά πρέ
πει νά σημειώσωμεν, δτι ό ενιαίος τύπος
«έπίσκοποι
διάκονοι»,
δστις έκράτησεν εις τήν Δύσιν, ώς δευτερεύων καί ούδέποτε άνατολικώς
τής ’Εφέσου πρός χαρακτηρισμόν του «πρεσβύτεροι καί διάκονοι» (Φιλιππ. 2, 1) καί δστις κατά τήν άντίληψιν τών έρμηνευτών σημαίνει συλ
λογικήν διακυβέρνησιν τής ’Εκκλησίας (R. Knopf έν Ergänzungsband I.
του Handbuch zum Ν. Τ. υπό H. Lietzmann, Tübingen 1920, σ. 37), διό
καί συμπεραίνουσιν, δτι τό «monarchischer Episcopat κεΐται είσέτι μα
κράν», δέν εισάγει βεβαίως εις τήν ιστορικήν διαπραγμάτευσιν τήν έν
νοιαν «μοναρχικόν έπισκοπικόν άξίωμα», ήν έκ τών εκφράσεων του ’Ι
γνατίου έσχημάτισεν αύθαιρέτως ή προτεσταντική έκκλησιαστική ιστο
ριογραφία καί άπεδέχθησαν ή τε Ρωμαιοκαθολική καί ή Καθολική ’Ορ
θόδοξος, έφ’ δσον πρόκειται περί τεχνικού ορού, χρησιμοποιηθέντος περιωρισμένως διά τόν δλον Κλήρον δυακώς τής ’Εφέσου καί δή καί
σπανιώτερον.
Τό έρώτημα όμως, δπερ νυν τίθεται παρ’ ήμών, είναι τούτο : δύναται ή έννοια μοναρχικόν έπισκοπικόν άξίωμα άβιάστως νά στηριχθή έπί
τών κειμένων; νομίζω δχι. "Οθεν τό ούσιαστικώς άπομένον πρός έρμηνείαν
θέμα είναι : ό πληθυντικός «οί πρεσβύτεροι», όταν μνημονεύηταί είτε
μόνος, είτε σπανιώτερον μετά τών διακόνων. Δέον δέ νά έξετασθή, έάν
ύπήρξεν οίαδήποτε σχέσις έσωτ. τού ιερατείου τού φερομένου ύπό τόν αι
νιγματώδη όρον «οί πρεσβύτεροι», πρός τά έκ τών έπιστολών τού ’Ιγνα
τίου προκύπτοντα περί τής σχέσεως τών τριών ιερατικών βαθμών, εις οϋς άπόκειται ή ιερατική λειτουργία τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας, ή δέ διοίκη-1 2
1. Ή πηγή τή; πράξεω; τή; «συνευδοκούση; ’Εκκλησία;» (κατά τήν Α' Κλήμ.) διά
τον «άξιο;» ενρηται ενταύθα καί παρ’ Ίγν., Έφ. 11, I, IV, 1· Ρωμ. X, 2.
2, Τό αυτό απαιτείται καί άπό τών προφητών XI, 11 καί XIII, 1 έξ.

σις εις τούς δύο (επίσκοπος καί πρεσβύτεροι). Ή τοιαύτη νέα τοποθέτησις
των προβλημάτων, άποκλεισθεΐσα μέχρι τοΟδε, άπετέλεσε φυσιΚώς τό
τέρμα της κατά τήν πρώτην μέθοδον έξετάσεως των κειμένων καί τήν
άπαρχήν της κατά τήν β' μέθοδον έρεύνης.
Τό δεύτερον κρίσιμον θέμα άφορα εις τήν ούσίαν του προβλήμα
τος, όπως τό έβλεπεν ό συντάκτης τής «Διδαχής», ίσχυριζόμενος, δτι «οί
έπίσκοποι καί διάκονοι» είναι ισότιμοι πρός τους χαρισματούχους.
Είναι φανερόν έν πρώτοις, δτι πρέπει νά διαστείλωμεν έν τω άνωτέρω χωρίω τής «Διδαχής» τόν συγγραφέα (διότι έν τω σημείω τούτω δεν
όμιλεΐ ό υποτιθέμενος ώς «συλλογεύς»), άπό των πρός οϋς άπευθύνεται,
διά νά άντιληφθώμεν τήν άληθή έννοιαν τού «μή οδν ΰπερίδητε αύτούς»,
τ. έ. τούς προτεινομένους πρός έκλογήν «έπισκόπους καί διακόνους». Ό
συγγραφεύς τού έν λόγω «ιεραποστολικού έγχειριδίου», προορίζων
τούτο διά τήν ύπαιθρον ιεραποστολικής περιοχής (ländliche Missionsge
biet), έχούσης προφανώς ολίγους χριστιανούς, συνηθισμένους εις τούς περι
οδεύοντας χαρισματούχους, φοβείται δτι οδτοι πιθανόν θά παρέβλεπον (θ’ άψηφοΰσαν) τόν θεσμόν των μονίμων λειτουργών (ή άρχική έννοια τού
υπεοοράν β-) είναι αϋτη καί ούχί ή συνεκδοχική, άδιαφορώ, παραβλέπω,
άρα περιφρονώ) καί δέν θά έξέλεγον μονίμους λειτουργούς, δι* δ καί εις
τό βραχύτατον χωρίον έξαίρει δίς τήν σταθερόν καί έδραίαν άντίληψίν
του, καθ’ ήν 1) οί είρημένοι λειτουργούσι τήν ιδίαν λειτουργίαν τών προ
φητών καί διδασκάλων, δυνάμενοι άρα είτε μόνοι είτε μετά τών άνω·
τέρω νά τελέσωσι τήν θείαν Εύχαριστίαν καί 2) ένεκα τούτου είναι «τετιμημένοι» (πρβλ. Κλήμ. Στρωμ. VI, 13, 107 καί «έν τή μεγαλοπρεπεστάτη δόξη τετιμημένοι»· ύπό τών ήγετών τής ’Εκκλησίας- καί Κλήμ. "Υ
ποτυπώσεις, παρ’ Εύσεβ. Έκκλ. Ίστορ. II, 1, 3 διά Πέτρον, ’Ιάκωβον καί
Ίωάννην ύπό τού Σωιήρος. Ταύτα δι’ έρμηνείαν τού τετιμημένοι παρά
Knopf, σ. 37-38) μετά τών προφητών καί διδασκάλων. Τούτο δέ άνταπεκρίνετο πρός τήν παράλληλον έν άρχή τού βίου τής Εκκλησίας έν Ίεροσολύμοις, ’Αντιόχεια καί Κορίνθω ύπαρξιν καί ισότιμον έμφάνισιν καί
τιμήν τών χαρισματούχων καί μονίμων λειτουργών, οϊτινες φαίνεται νά
προηγούνται εις τήν Άποστολικήν Σύνοδον.
Ή τοιαύτη δμως προτροπή τής «Διδαχής» πιθανώς δέν είσηκούσθη,
δΤ δ καί μέχρι τού 180 ή 'Εκκλησία τής Αίγύπτου είχεν ένα επίσκο
πον μετά του πρεσβυτερίου (ή έπικράτησις ιού τελευταίου δρου καί έν
Αίγύπτω ήτο φυσική) έν ’Αλεξάνδρειά, ένθα άλλως τό πρεσβυτέριον είχε
μείζονα άνεξαρτησίαν.1

1. Έν τή κλασσική καί μεταγενεστέρα γλώσση συυτάσσεται μετά γενική; καί
συχνότερον μετ’ αιτιατική;, δπερ ενισχύει τήν ήμετέραν έρμηνείαν καί κατά τόν συνάδελ
φον κ. Σταματάκον.

’Απομένει δέ πρός έρμηνείαν ωσαύτως ό δρος «οι πρεσβύτεροι»
(2α περίπτωσις σελίδος 35).

§ 8. Πορίσματα καί παρατηρήσεις κατά την πρώτην μέθοδον.
Περατώσαντες τήν κατά τήν πρώτην μέθοδον έρευναν, εις γενικωτάτας βεβαίως γραμμάς, παρατηροΟμεν 1) δτι αυτή παρέσχεν ήμϊν ικανά
νέα στοιχεία, λίαν χρήσιμα, διά τήν εϋρεσιν τής Χύσεως, άλλ’ έδείχθη
άνεπαρκής διά τήν όριστικήν λύσιν τού προβλήματος, δπερ άπασχολεΐ
ήμάς, ιδία ώς προς ιό θεμελιώδες σημεΐον τής ιστορίας των λειτουργι
κών βαθμών έν τή άρχεγόνω Εκκλησία : έάν ύπήρξεν ό πρώτος καί
πλήρης βαθμός τής Ίερωσύνης : ό του έπισκόπου- 2) παρατηροΟμεν δτι
τό καιρών τοντο ζήτημα έχει τρεις πλευράς, δπως'ήμεΐς τουλάχιστον άντιλαμβανόμεθα τούτο: α) ουσία β) μορφή του λειτουργήματος καί γ) άρχαιότης αύτοΟ εν τή άρχεγόνω ’Εκκλησία. Καί υπήρξε, βεβαίως, δι’ ήμάς πο
λύτιμος άφετηρία τών νέων παρατηρήσεων καί τής ευθύς άμέσως άκολουθούσης νέας μεθόδου ή έν έτει 1937, κατά τήν συγγραφήν τής ’Επί
τομου ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τής Ελλάδος (1938, σ. 214-16), θεμελι
ώδης διάκρισις μορφής καί ούσίας του λειτουργήματος «του έπισκόπου»,
ύπαγορευθεΐσα έκ του βαρυσημάντου γεγονότος τής απλής μνείας τών
γνωστών ήμϊν έπισκόπων καί δή καί διά μόνον τον ονόματος, έξ ής έπιθανολογήσαμεν τήν ύπό άλλην μορφήν έμφάνισιν του Προϊσταμένου τής
τοπικής ’Εκκλησίας (άρα του έπισκοπικοΰ βαθμού), εΐταδέκαί τών τριών
'Ιερατικών (ύπαινιγμός A Κλήμεντος, κεφ. 40ον), άλλ' ούδέν περί τής
άρχαιότητος αύτοΟ ούσιώδες συνηγάγομεν, πλήν βεβαίως τής σπουδαιοτάτης παρατηρήσεως, δτι έν Ίεροσολύμοις άπό τού 42 μ.Χ. καί καθ’ δλον
τό σκοτεινόν διάστημα, μέχρι καί πέρα του 100 ύπήρχεν εις επί κεφαλής
τής είρημένης ’Εκκλησίας, συμπαραστατούμενος ύπό τού πρεσβυτερίου,
μετέχοντας ήδη άπό τής εποχής τών 12 καί δή καί έν τή Άποστολική Συνοδω
(49 μ.Χ.), τή πλέον βαρυσημάντω τών Συνόδων, τής αύθεντίας τής Εκ
κλησίας. "Οθεν έχομεν έν Ίεροσολύμοις τήν έξής έξέλιξιν κατά τάς Πρά
ξεις ’Αποστόλων.
Οί ’Απόστολοι: ’Απόστολο^1) Άπόστολοι(12)3Ίόκωβος(^)(φ62 μ.Χ.) Συμεών(4)
διακονοΟντες Πρεσβύτεροι Πρεσβύτεροι
Πρεσβύτεροι
διακονοΟντες διακονοΟντες διακονοΟντες
"Οθεν ταχέως έδημιουργήθη έκεΐ (άπό του 42 μ.Χ ) ή τριάς τών
λειτουργών τής μικρός ’Εκκλησίας, ή όποια φυσικόν ήτο ν’ άποτελέση
τό ύπόδειγμα διά τήν λειτουργίαν τών κατά τόπους ’Εκκλησιών (42 - 70
1.
2.
3.
4.

Γίράξ. 6,6 εξ. καί 8,18.
Πράξ. 15,2 καί 15, 4,6, 22. 23 καί 16,4. Πρβλ. καί Ευσεβίου Έκκλ. Ίστ. βιβλία I - II.
Ill, 21, 18.
Εύσεβ. Ill, 22.

μ.Χ.) καί μάλιστα τής ’Αντιόχειας. Ή μήτηρ αυτή των έξ Εθνών Εκκλησιών
κατέστη έν τοΐς πράγμασι ή μήτηρ πασών τών ’Εκκλησιών μετά τό 70, δτε έξέλιπεν ή Εκκλησία Ιεροσολύμων, διά τής καταστροφής τής πόλεως ταύτης
Οπό τού Τίτου. Έν τούτοις δεν θά έπρεπεν ίσως νά θεωρηθή ώς παράτολμον
έάν τις έδέχετο, δτι ήρξατο προσλαμβάνουσα μείζονα σπουδαιότητα ή
πρότερον, άφ’ δτου έμαρτύρησαν ό Ιάκωβος (|62 μ.Χ.), ό Πέτρος καί ό
Παύλος ()-64 μ.Χ.). Μεταξύ τών έτών 62 - 70 άνεκαλύφθησαν περισσότε
ροι εύθΟναι καί πιθανότατα τήν αυτήν έποχήν εϊσήχθησαν (μετά τήν
συγγραφήν τών Πράξεων ’Αποστόλων υπό του Λουκά) )ί μόνιμοι λει
τουργοί καί έσχηματίσθη καί έν ’Αντιόχεια έν άναλογία πρός τά 'Ιερο
σόλυμα, ή τριάς.
Εύόδιος (9
’Ιγνάτιος (')
<ξΠρεσβύτεροι
Πρεσβύτεροι
διακονοΟντες/» διάκονοι
"Η δευτέρα αυτή έξέλιξις, εις τήν μεγάλην Εκκλησίαν τής Ιεραπο
στολής έν ’Αντιόχεια τής Συρίας, υπήρξε τό 2ον υπόδειγμα διά τάς λοι
πός Εκκλησίας, έν ω τό 3ον ύπήρξεν ή "Εφεσος καί τό 4ον ή Κρήτη.
θεωροΟμεν δέ προβληματικόν κατά πόσον ό διάδοχος του Ιακώβου
Συμεών (ό του Κλεώπα, 62 - 106) ώνομάσθη, ζών έτι, έπίσκοπος, διότι
άσφαλώς τούτο δέν συνέβη εις τον Ιάκωβον «τόν δίκαιον». Είναι προ
φανές, δτι πρότερον υπήρξε τό λειτούργημα καί ή έπί χρόνον άσκησις
αύιοΟ, εΐτα δέ έδόθη εις τούτο ό άρμόζων χαρακτηρισμός, ληφθείς έκ
του έργου τό όποιον ήσκησεν ό εις προεδρεύων, καταλαμβάνω^ τήν θέσιν
τών άπόντων ’Αποστόλων έν τή Εκκλησία, έπιλεγείς δέ μεταξύ τών
«ήγουμένων» ή «προηγουμένων» ή προεστώτων αυτής «πρεσβυτέρων»,
οϊτινες δευτερευόντως ώνομάζοντο καί «επίσκοποι». (Τό «προεστώτες» του
’Ιουστίνου καί τό «προεστώτες πρεσβύτεροι» θά μελετηθώσι).
Τρίτον κατέστη φανερόν, δτι ή ’Εκκλησία έκτος τών ’Αποστόλων
άπό τών πρώτων ήμερών αύτής είχε παραλλήλως ώς λειτουργούς α) χαρισματοΰχους καί β) μονίμους λειτουργούς ήτοι : «διακονοΟντας τραπέζαις» καί «πρεσβυτέρους» έν Ίεροσολύμοις, πρεσβυτέριον έν N. Α. Μικρασία, «προϊσταμένους» (άλλά καί χαρισματούχους) έν Θεσσαλονίκη, πρε
σβυτέρους έν τή 'Εκκλησία τής ’Εφέσου, ένθα καί τό πρώτον είσήλθον
εις τήν Εκκλησίαν (έξ ’Αλεξάνδρειάς αρά γε;) οί παράλληλοι διά τούς
πρεσβυτέρους δροι, οϊτινες καί ήκολούθησαν πορείαν πρός τήν Δύσιν,
«έπίσκοποι» καί «ποιμένες», χαρισματούχους έν Κορίνθω, ύπό ποικίλα
ονόματα, ών άπέμειναν τρία : άπόστολοι, προφήται καί διδάσκαλοι (Δι
δαχή), έπισκόπους καί διακόνους έν Φιλίπποις, καί «κατασταθέντας πρε
σβυτέρους» έν Κρήτη.
Ή έξέτασις τής πορείας τών δρων καί λειτουργημάτων μαρτυρεί1 2
1. Εύσεβ. Έκκλ. Ιστορία 111 22.

2. Αυτόθι καί III, 36.

δτι κατά τα έτη 62 - 96 εχομεν «καθεσταμένους πρεσβυτέρους» (Α' Κλήμεντος LIV, 2) εις όλόκληρον τήν Εκκλησίαν καί δτι παραλλήλως έχρησιμοποιεΐτο εν τη Δύσει συνήθως ένιαίως διά τόν δλον κλήρον ό διπλούς
τεχνικός δρος «επίσκοποι καί διάκονοι». Είναι δμως άξιον ιδιαιτέρας
έξάρσεως, μόνον εις εν κείμενον, προερχόμενον έξ ώρισμένης περιοχής,
τής Μετά ποστολικής εποχής, τήν «Διδαχήν», εδρηται μόνος ό όρος
οδτοςΟ). "Οθεν απομένει πρός έρμηνείαν ό δρος
«πρεσβύτεροι » (ώς έπικρατών έν τή ζωή τής ’Εκκλησίας καθημερινώς πρός χαρα
κτηρισμόν τών λειτουργών αυτής), λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών έν Μι
κρα ’Ασία καί έν τή Δύσει εύρισκομένων έν χρήσει όρων: «ό πρεσβύτερος» (Β' καί Γ' Ίωάνν.) «συμπρεσβύτερος» (Α' Πέτρ. 5, 1) καί του έτέρου γεγονότος, δτι οί διά τών ονομάτων απλώς μνημονευόμενοι είτε
έκτακτοι άποστολικοί άπεσταλμένοι (Τιμόθεος, μονιμώτερον, καί Τίτος
έν Κρήτη) καί ό Ιωάννης ό «πρεσβότερος» καί άπόστολος ήσκησαν έν
τή πράξει μονιμώτερον, μετά τών «πρεσβυτέρων», καθήκοντα λειτουργών
«προϊσταμένων τής ’Εκκλησίας» (Ποιμήν Έρμα).
"Ενεκα τούτων καί τής διαφαινομένης συμπάθειας τών ήγετών τών
’Εκκλησιών τής Δύσεως (άπό Σμύρνης μέχρι Ρώμης) πρός τόν δρον «ό
πρεσβότερος» καί οΐ «πρεσβύτεροι» καί ένεκα τής βαθείας ταπεινοφρο
σύνης άλλά καί άδιαφορίας τών άνδρών τούτων διά τούς τίτλους (ένεκα
τούτου όλίγιστα ονόματα τυχαίως διεσώθησαν) έτέθη τό ερώτημα : μή
πως οί χριστιανοί έν τώ καθ’ ήμέραν βίω έμνημόνευον τοϋ έπί κεφαλής
του πρεσβυτερίου διά μόνου του ονόματος, καθιερώσαντες ουτω νέαν
συνήθειαν (ό "Ιγνάτιος καί ό Πολύκαρπος άνενέωσαν τήν Παύλειο / συ
νήθειαν του ονόματος έν άρχή τής έπιστολής) έξαίρουσαν έν τή περιοχή
τής τοπικής ’Εκκλησίας έκ του άνωνύμου πλήθους πρεσβυτέρων τόν ένα
τόν έπέχοντα τήν θέσιν τών άλλοτε περιοδευόντων ’Αποστόλων ; Ποιας εν
δείξεις παρέχουν έπειτα αί πηγαί διά τό βασικόν θέμα τής άρχαιότητος
του α' καί πλήρους Ιερατικού βαθμού 1 πού, πότε καί διατί ώνομάσθη ό
έπί κεφαλής τού «πλήθους» τής τοπικής Εκκλησίας «ό έπίσκοπος» ;
?Αρά γε δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν δτι εις τόν πληθυντικόν «οί πρεσβύτεροι» δύνσται εις ώρισμένας περιπτώσεις νά θεωρηθή ώς βέβαιον,
δτι ύπήρχε καί ά εις προεστώς, δστις έν άρχή δέν έφαίνετο ; ΤαΟτα τά
έπί μέρους προβλήματα ώδήγησαν ήμάς εις νέαν έρευναν, άρξαμένην
κατά τό 1944 καί περατωθεΐσαν εις τά κύρια αυτής σημεία κατά τό
1947, δτε καί συνετάξαμεν τόν έν τώ Γ' τόμω περιλαμβανόμενον πίνακα.
Έν αύτώ άφ’ ένός μεν άποτυπούνται αί πηγαί, ώστε νά δύναταί τις
άμέσως νά έλέγχη τά λεγάμενα ccv είναι άκριβή, άφ’ ετέρου δέ, διά τής
έρυθράς μελάνης, ή έξέλιξις καί αρα σύνδεσις τών πηγών ’Ανατολής καί1
1. Κατά τήν Άποστολικήν εποχήν, ώς εϊδομεν, εχομεν eis τήν πρός Φιλιππησίονς
τον Παύλον τήν πρώτην έμφάνισιν τον τύπον «έπίσκοποι καί διάκονοι», Ινώ κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ω ς τά ονόματα και έπίσκοπος—έπίσκοποι, διάκονος—διάκονοι είς τάς Ποιμαντορικάς.

Δύσεως, διότι τό έσχατον συμπέρασμα τής παρούσης μεγάλης καί έργώδους φιλολογικά ιστορικής έρεύνης (J) είναι, δτι ή Εκκλησία εΐχεν έξ
αρχής αποκτήσει χαρισματούχους λειτουργούς, μη άποτελοΟντας όμως
όργάνωσιν και παραλλήλως μονίμους (άπό του 42-62 μ.Χ.) λειτουρ
γούς, άποτελοΟντας όμως όργάνωσιν, ής ή έμφάνισις καί εσωτερική διαμόρφωσις έξηρτήθη έκ των τοπικών συνθηκών, αϊτινες διεμόρφωσαν ιδίας
συνήθειας έν ’Ανατολή καί άλλας εν τή Δύσει.

Β
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ (156->34)

Α'. ’Ανατολή.

§ 9. Άρχαιότης καί μορφή έμφανίσεως τοΰ επισκοπικού βαθμού.
Εις τόν Γ' τόμον τής κυρίας έρεύνης άκολουθώ νέαν μέθοδον, άρχόμενος άπό τά σαφή καί άσψαλή καί κατευθυνόμενος πρός τά άσαφή
καί έπισφαλή (110—>-70), προσπαθών νά έρμηνεύσω τά σκοτεινά σημεία
καί δή καί τό που κεΐται 6 εις, ό έπί κεφαλής τής Εκκλησίας, εις τόν έναπομένοντα αινιγματώδη δρον πρός χαρακτηρισμόν τών λειτουργών τών
φερομένων χαρακτηριστικώς ύπό τήν μορφήν «καθεστάμενοί πρεσβΰτεροι»,
ό όποιος φαίνεται έκ πρώτης δψεως θεμελιών τήν συλλογικήν όργάνωσιν
του πολιτεύματος τής Εκκλησίας καί ούδεμίαν σχέσιν έχων πρός τήν έν
τώ λεγομένω «μοναρχικώ έπισκοπικώ Πολιτεύματι» υπαρξιν τών τριών
βαθμών τής Ίερωσύνης (έπισκόπου, πρεσβυτερίου καί διακόνων).
ΤΗτο ήδη φανερόν, δτι έδει νά άρχίσω άπό νέαν έξονυχιστικήν έξέτασιν του Ιγνατίου, ό όποιος φωτίζει πρώτος τήν σκοτεινήν έποχήν 62 110) μέ τά δεδομένα, άτινα παρέχει τό ήμέτερον ύλικόν. Ή άναζήτησις
τών σχέσεων του, τών φιλολογικών, πρός τόν Πολύκαρπον καί πρό πάν
των πρός τά λοιπά κείμενα (Α' Κλήμ. κλπ.) θά άπετέλει τόν επόμενον
σταθμόν. "Επειτα ήτο φανερόν έπίσης, δτι άπαντα τά στοιχεία τής έξελίξεως δέν πρέπει νά είχον άπολεσθή εις τήν περιοχήν, ή όποια ήγήθη
τής Έκκλησίας^άπό τής καταστροφής τών Ιεροσολύμων (70 μ.Χ.) καί
δτι έπρεπε νά θεωρηθώσι βαρυσήμαντα'τά έξής γεγονότα:
Ιον) δτι ή μεγάλη Ίεραποστολή’έν τή Ελληνορωμαϊκή Οικουμένη,
ή διά του Παύλου κυρίως άσκηθεϊσα, ήρξατο άφοΟ πρότερον έξησφαλίσθη, διά του έργου τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας καί τής Άποστολικής Συν
όδου κυρωθεΐσα, ή Οίκονμενικότης του Χριστιανισμού.
2ον) "Οτι ή Ελληνική αυτή Εκκλησία έδημιούργησε τόν δρον Χρι
στιανός καί ώς μαρτυρεί ό ’Ιγνάτιος καί τούς δρους «Χριστιανισμός» (*2)
1. Οϊαδήποτε δογματική - εκκλησιαστική προϋπόθεσή άπεκλείσθη έξ άρχής άπό τήν
ήμετέραν έρευναν.
2) Έν άντιθέσει καί πρό; τόν Ιουδαϊσμόν, Mayv. X, 1 — 3. Ρωμ. Ill, 3. Φιλαδελφ. γχ, 1.

καί «Καθολική Έκκλησία»(ι) Τό Ελληνικόν πνεύμα έν τή ευστροφία του
έπλασεν ενταύθα τούς άρμόζοντας ορούς πρός χαρακτηρισμόν του έργου
καί των σκοπών τής ’Εκκλησίας καί τών μερών της. Οθεν ενεκα τούτων
καί κατ’ ακολουθίαν του γεγονότος, ότι ό όρος «ό επίσκοπος» έμαρτυρεΐτο ώσαύτως ώς καθιερωμένος έν 'Αντιόχεια καί έν μεγάλω μέτρω έν
Μ. ’Ασία, καθίστατο ώσαύτως φανερόν, δτι ή ’Αντιόχεια πρέπει νά
έπρωτοστάτησεν εις την καθιέρωσιν καί του τετάρτου καί σημαντικότα
του τούτου δρου έν τώ πολιτεύματι τής Εκκλησίας.
3ον) '’Ήτο όμως ώσαύτως έκ τής πρώτης μελέτης φανερόν, δτι ήτο
φυσικόν νά έχωμεν εις τήν είρημένην περιοχήν ραγδαιοτέραν έξέλιξιν τών
μορφών έν τή όρατή Εκκλησία διά τρεις λόγους: Ιον) ενεκα του έργου τής
Καθολικής Ιεραποστολής, 2ον) τής ανωτέρω σημειωθείσης πρωτοβουλίας
του Ελληνικού πνεύματος καί 3ον) τών αρχών τών αιρέσεων, αίτινες έπέβαλον μείζονα συγκέντρωσιν «του πλήθους», ήτοι τής τοπικής Εκκλη
σίας καί δή καί περί τόν ήγέτην, έπόπτην τής «’Εκκλησίας τής Συρίας»
καί τής ’Ιεραποστολής αύτής.
α) ’Έρευνα τοϋ ’Ιγνατίου καί αί'μαρτυρίαι αύτοΰ περί τής άρχαιότητος
τον θεσμού τών έπισκοπών.
1) Συνήθως λέγεται, έσφαλμένως βεβαίως, δτι μόλις έν άρχή του β
αίώνος έχομεν έπισκόπους καί τούτο έπειδή έγραψεν ό ’Ιγνάτιος περί τό
110, προσπαθών νά ένισχύση τόν βαθμόν του έπισκόπου. Άλλ’ ό Ιγνά
τιος ήτο τότε περίπου 70 έτών,άρα είναι μάρτυς δύο γενεών καί δή καί τής
σκοτεινής έποχής 60-110. Διά τούτο φθάνομεν άνέτως εις τό τέρμα τής
άποστολικής έποχής (60 - 70 μ.Χ.), δτε ό "Ιγνάτιος ήτο 20 - 30 έτών.
2) Υπέρ τής άρχαιότητος συνηγορεί περαιτέρω, δτι έν Μ. ’Ασία
μαρτυροΰνται ώς ύφίστάμεναι άφ’ ικανού χρόνου (ώς έκφράζεται ό Ι
γνάτιος είναι φανερόν, δτι ενισχύει τό ύπάρχον καί δή καί έν τή Παυλείω
κοινότητι τής Εφέσου, δπερ τυγχάνει βαρυσήμαντον) αί επίσκοποί ’Ε
φέσου, Σμύρνης, Τράλλεων, Μαγνησίας καί Φιλαδέλφειας, μεθ’ ών ήλθε
τυχαίως εις έπαφήν ό ’Ιγνάτιος. Ή τόσον πυκνή υπαρξις έπισκοπών συν
ηγορεί ύπέρ τής γνώμης, δτι καί άλλοι πόλεις, ώς ή Πέργαμος, αί Σάρδεις καί ή Λαοδίκεια (ή σειρά του Ίωάννου έν τή Άποκαλύψει πιθανώς
έχει σημασίαν "Εφεσος, Σμύρνη) πιθανώτατα εΐχον τότε έπισκοπάς, έφ
όσον μαρτυροΰνται εύθύς κατά τόν άκολουθήσαντα χρόνον.
3) Έφ’ όσον ή Μ. ’Ασία, ή κατά 15 έτη τουλάχιστον νεωτέρα έν τώ
Χριστιανισμώ, είχε τόσος έπισκοπάς καί δή καί εις ούχί μεγάλην άπόστάσιν άπ’ άλλήλων κειμένας, πόσω μάλλον έπρεπε νά άναμένωμεν
τούτο έν Συρία. Καί δεν έσώθησαν μέν τά ονόματα, άλλ’ ευτυχώς έσώθη
ή βαρυσήμαντος (ό Harnack τήν έπρόσεξεν εις μίαν ύποσημείωσίν του έν
Mission1) ε’ίδησις εις τήν πρός Φιλαδελφεις επιστολήν (X, 2) καθ’ ήν, δτε
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συνελήφθη ό ’Ιγνάτιος καί ή Εκκλησία τής ’Αντιόχειας εύρέθη έν θλί.
ψει άνευ ποιμένας, «ai έγγιστα αυτής Έκκλησίαι επεμψαν επισκόπους, αί δέ
πρεσβυτέρους καί διακόνους».
4) ΈπιβεβαιοΟται λοιπόν ή εύρεΐα διάδοσις άπό του τελευταίου τρί
του του α' αίώνος του θεσμού των επισκόπων έν Συρία καί Μ. ’Ασία,
δι’ δ καί αποκλείεται ώς τόπος συγγραφής τής «Διδαχής» ή Συρία καί όρίστικοποιεΐται ή Αίγυπτος, ένθα ύπάρχει μέχρι τοϋ 180 μία επισκοπή,
ή τής ’Αλεξάνδρειάς.
5) ’Επί τη βάσει τούτων πιθανολογοΰμεν καί την υπαρξιν όλιγωτέρων επισκόπων — ένεκα τής έλλείψεως πυκνότητας τής διαδόσεως του
Χριστιανισμού καί εις τήν Δύσιν—ένεκα των επομένων μαρτυριών : 1)
ένεκα τής γενικής μαρτυρίας του Ιγνατίου «οί έπίσκοποι οί κατά τά πέρατα όρισθέντες έν ΊησοΟ Χριστού γνώμη είσί» (III, 2). Έάν ό θεσμός
δέν ήτο γνωστός εις δλην τήν Εκκλησίαν καί δή καί διαδεδομένος, πώς θά
έγραφεν ό ’Ιγνάτιος τό ανωτέρω άποτεινόμενος προς τήν άρχαίαν καί δή
καί Άποστολικήν ’Εκκλησίαν τής Εφέσου ; έπειτα 2) πώς θά έτόλμα ό ’Ι
γνάτιος νά χαρακτηρίση έαυτόν «επίσκοπον Συρίας» (Ρωμ. II, 2), δταν γνωρίζωμεν πόσον σπουδαία καί θεολογικώς τεθεμελιωμένη ήτο ή ’Εκκλη
σία τής Ρώμης ; Είσέφερε νέον τι εις τάς άκοάς τών Ρωμαίων ό τής άρχαιοτάτης μητρός τών έξ Εθνών Εκκλησιών έπίσκοπος καί δέν προϋκάλεσεν άντίδρασιν ;

6) Ή εισαγωγή πρώτον έν ’Αντιόχεια καί εΐτα έν Μ. Άσία(^) του ορού
«ά έπίσκοπος» διά τον έπί κεφαλής τής Εκκλησίας καί ή έπιβολή του
ώς καί ή δημιουργία του ορού «Έπίσκοπος Συρίας», οίονεί μητροπο
λίτης, συνηγοροΟσιν ωσαύτως ύπέρ τής άρχαιότητος τού βαθμού του έ'
πισκόπου, διότι προϋποθέτουσιν έξέλιξιν καί, άρα, πάροδον χρόνου. Ή δέ
συχνή έπικοινωνία Ρώμης - Αντιόχειας, μαρτυρουμένη ύπό τής επιστολής,
προϋποθέτει τήν γνώσιν του θεσμού όπως καί ή διέλευσις τού ’Ιγνατίου
έκ Φιλίππων τής Μακεδονίας. Ή άνίκανος διά νέας δημιουργίας πρα
κτική καί παραδοσιακή γενεά τών άνδρών, οϊτινες έζησαν κατά τούς άποστολικούς χρόνους, ήθελεν άσφαλώς έξαναστή, έάν έπρόκειτο περί ούσίας καί ούχί καθιερώσεως ονομάτων τών παλαιών άποστολικών λει
τουργημάτων. Ή σιωπή άποτελεΐ κατάφασιν. Δέν εισφέρει νέον εις τάς
άκοάς τών Εκκλησιών ’Ανατολής καί Δύσεως ό Ιγνάτιος μέ δσα διδά
σκει περί τοϋ βαθμού τοϋ έπισκόπου,
7) Ή έναρξις διαμορφώσεως τών δικαιωμάτων τοϋ έπισκόπου έση·
μειώθη άνωτέρω καί προϋποθέτει καί αυτή χρόνον τινά αύτοτελοϋς ά1
1. Ούδείς, πιθανώς, προ τον Πολυκάρπου ώνομάσθη «ό επίσκοπο;», ώ; φανερώνουν
ήτε επιστολή τοϋ Ιγνατίου πρός Πολύκαρπον, και τοϋ Πολυκάρπου πρό; Φιλιππησίους,
Μετά τόν θάνατον τοϋ Ίωάννου, πιθανώς, καθιερώθη. Άφοϋ ό Ιωάννης ώνόμαζεν εαυτόν
«ό πρεσβύτερος», πώς ήτο δυνατόν οί άλλοι νά έχουν διάφορον συνήθειαν έν τή Μ. ’Ασία;

σκήσεως λειτουργήματος (Συμβουλαί ττρός Πολύκαρπον διά τήν άδειαν
γάμου κλπ.).
8) Τό λειτούργημα του επισκόπου εΐναι ανεξάρτητον απάτης ηλι
κίας καί, άρα, ή αύτοτέλεια τού βαθμού, ήτο γεγονός τετελεσμένον προ
πολλοΟ χρόνου.
9) '0 τρόπος καθ’ ον έκθέτει τά πράγματα ό Ιγνάτιος δεν εισφέρει
νέον τι είς τάς άκοάς των Μικρασιατών αναγνωστών του καί δή καί των
Έψεσίων.
"Αρα ή άρχαιότης, ένεκα τής έπεκτάσεως (του Έφέσ. III, 2) έν τή δλη
Εκκλησία του Επισκοπικού βαθμού παρουσιάζεται ώς βεβαιότης διά τά
γ' τρίτον του α' αιώνας (64 - 100).
'Αλλά ποία είναι ή μορφή, ύφ’ ήν εμφανίζεται 6 επισκοπικός βα
θμός παρά τώ Ίγνατίω καί έν συνεχεία τώ Πολυκάρπω, πέρα του χαρα
κτηρισμού καί τής έξάρσεως του βαθμού του επισκόπου, καί ποία ή θέσις
του έναντι του πρεσβυτερίου ;
Είναι, φρονοΰμεν, ούσιώδες τό γεγονός, δτι είς τήν μοναδικήν περίπτωσιν, είς ήν ό Ιγνάτιος άποτείνεται πρός πρόσωπον, τ. ε. τόν Πολύ
καρπον, χρησιμοποιεί έκτος έκείνων, άτινα έπροσέξαμεν κατά τήν α μέ
θοδον έρμηνείας, καί τό : «Πολυκάρπω έπισκόπω Εκκλησίας Σμυρναίων»ι
Εντεύθεν συμπληροΰντες τά άνωτέρω (σ. 34-37) ύπεθέσαμεν κατ άρχάς,
οτι ήδυνάμεθα νά άφαιρέσωμεν τάς λέξεις «έπισκόπω ’Εκκλησίας» ώς
γνησίως Ίγνατιανάς καί ν’ άφίσωμεν τό «Πολυκάρπω Σμυρναίων» (ΠρβλΜαγν. XV, ένθα «Πολ. έπισκ. Σμυρναίων») ώς έκπροσωποϋν τήν μορφήν,
ύφ’ ήν ταχέως ήρχισε νά φέρεται μεταξύ τών Εκκλησιών τό όνομα του
προεστώτος ή έπισκοποΰντος πρεσβυτέρου. Οθεν άνεζητήσαμεν είς τάς
μετα^ενεστέρας πηγάς παραδείγματα, καθ ά η άνωτέρω ύπόθεσις ημών
ήδύνατο νά έπιβεβαιωθή διά τής έν συνεχεία μνείας του ονόματος τών
πολιτών καί ευτυχώς ευρομεν τό δνομα του Μελίτωνος Σάρδεων σχεδόν
συγχρόνου του Πολυκάρπου, εχον ουτω : «Μελιτων Σαρδιανών» έπίσκοπος»
(έν έκδ. Άπ. Διακονίας, τόμ. 4, σελ. 272- 3). Σημειωτέον δ οτι
παρά τοϊς χριστιανοΐς τής ’Ανατολής παρέμεινεν η συνήθεια τής απλής
μνείας του ονόματος του έπισκόπου μέχρι τής σήμερον. Ενεκα τούτου διετύπωσα νέον έρώτημα : διατί ουδέποτε έτέθη τό έρώτημα, πόθεν προήλθεν ή φιλολογική μορφή τής ύπογραφής τών έπισκόπων, καί ποία ήτο ή
μορφή ταύτης μέχρι τής α' Οικουμενικής Συνόδου συμπεριλαμβανομένης ,
Έκ τής έρεύνης κατέληξα είς τά επόμενα συμπεράσματα :
Ιον) οτι ένωρίτατα καί πρό τής καθιερώσεως του δρου «ό έπίσκοπος»
ήρχισεν έν ταΐς Έκκλησίσις ή συνήθεια τής συνδέσεως του διακρινομένου
ονόματος του «προεστώτος» ή «έπισκοποΰντος πρεσβυτέρου» μετά του όνό-

μαΐός τών πολιτών" «Πολύκαρπος ... Σμυρναίών», «'Ιππόλυτος .. . Ρω
μαίων» (>), καί είτα 'Ιππόλυτος Ρώμης κλπ.
"Ωστε ή αρχική μορφή (Urform) συνεπληρώθη καί είτα έτροποποιήθη, συν τή παρόδω του χρόνου, καί ένεκα τής έπεκτάσεως καί του
έντευθεν περιορισμού εις τάς πόλεις καί κωμοπόλεις του θεσμού τών επι
σκοπών διά τής τοποθετήσεως του ονόματος τής πόλεως, ένθα ή επισκοπή,
άντί εκείνου τών πολιτών. Ευτυχώς ή άποψις αυτή κυροΰται ού μόνον
έκ τών παλαιοτάτων κειμένων, άλλα καί του γεγονότος, ότι η υπογραφή
τών επισκόπων προήλθεν έκ ταύτης τής αρχικής καί διά τούτο άπολότως έπιβληθείσης μορφής (δεν εύρέθησαν έπώνυμα προ του ι' αίώνος),
δΤ άντιστροφής δμως τής σειράς τών ονομάτων «Αλεξάνδρειάς Αλέ
ξανδρος ϊδε Patrum Nicaenorum nomina ύπό Geizer κλπ. σ. 61). Ή σειρά
αυτή τών ονομάτων είναι ή συνήθης εις τους, ευτυχώς, διασωθέντας κα
ταλόγους τής α Οικουμενικής Συνόδου (αϋιόθι 220 ονόματα περίπου) εις
Λατινικήν, Ελληνικήν, Κοπτικήν, Συριακήν, ’Αραβικήν καί ’Αρμενικήν.
Είναι τυχαΐον οτι ούτως έσώθησαν τά ονόματα τών έπισκόπων ; Ό εκτε
νέστερος τύπος του ’Ιγνατίου εύρίσκεται εις τάς έπομένας Συνόδους.
Ή τελική καθιέρωσις του ορού «ό επίσκοπος» προσέθηκε τό άρθρον π.χ.
«ό ’Αθηνών...» (τάδε). Καί ή άρχική, ωσαύτως, μορφή «Πολύκαρπος Σμύρ
να ίων» ώδήγει, Ενεκα του έργου, εις τήν καθιέρωσιν του δρου «ό επίσκο
πος». Άλλ’ εις τήν καθιέρωσιν τής συνήθειας συνέβαλεν ό χρόνος.
Εύτυχώς δμως καί ό Πολύκαρπος, γράφων προς Φιλιππησίους,
προσέφερε καί άλλον τύπον εμφανίσεως του επισκόπου, επιβεβαιοΰντα
τήν κατ’ άρχήν χρήσιν μόνον του ονόματος (έξυπακουομένου του ονό
ματος τών πολιτών) καί δή καί έν συναφεία μετά του πρεσβυτερίου. Τούτο
τό σημεΐον όδηγεΐ ήμας εις τό έτερον έπίμαχον σημεΐον τών σχέσεων
’Ανατολής καί Δύσεως έν τώ πολιτεύματι τής άρχεγόνου Εκκλησίας
Τό θέμα ούσία καί μορφή τών λειτουργημάτων έτέθη καί πάλιν έν άνα.
φορά πρός τόν Ιγνάτιον καί τόν Πολύκαρπον, άλλά καί τά λοιπά κείμενα
καί δή καί τά δυσερμήνευτα τής Δύσεως.

§ 10. Η φερομένη έν ταϊς πηγαϊς διαφορά έν τώ άρχεγόνω πολιτεύματι τής
’Εκκλησίας» ήτοι ή λεγάμενη διπλή όργάνωσις τών Εκκλησιών τής Ανα
τολής καί Δύσεως κατά τήν Μεταποστολικήν καί τήν Άποστολικήν
Εποχήν.
α) Ό Πολύκαρπος καί ή σπουδαίοτης του ώς κρίκου μεταξύ Ανατολής
(’Ιγνατίου) καί Δύσεως (Σμύρνης - Φιλίππων).
’Ανωτέρω έσημειώθη ήδη ποιον υπήρξε τό θεμελιώδες φιλολογικο
ί. ’Επί τή βόσει τούτων δυνόμεθα νά είπωμεν, ότι οί σύγχρονοι του Κλήμεντο5
έλεγον «Κλήμη; ό Ρωμαίων», τ.ε. ό προεστώ; πρεσβύτερο;, ό έπισκόπων τήν ’Εκκλησίαν
καί τά; έξω πόλει;, «έκείνω γάρ έπιτέτραπται» (Ποιμ. Έρμα).

ιστορικόν σφάλμα του Harnack : Ό Πολύκαρπος άποστέλλων τάς όπό
τών Φιλιππησίων ζητηθείσας έπιστολάς τού Ιγνατίου γράψει (κεφ. XIII,
2), δ τι αΰται «ύποτεταγμέναι είσί τη έπιστολή ταύτη· εξ <δν μεγάλα ώφεληθηναι δυνήσεσθε' περιέχουσι γάρ πίστιν καί υπομονήν καί πάσαν οικοδομήν
την εις τον Κύριον ημών άνήκονσαν».
Συμπεράσματα (έν άντιθέσει προς τόν Harnack καί τόν W. Bauer,
Kommentar κλπ. σ. 284).
Ιον) 'Ο Πολύκαρπος, λοιπόν, αποδέχεται παν ο,τι γράψει ό ’Ιγνά
τιος περί των τριών Ιερατικών βαθμών καί δή καί του έπισκόπου, δι’ ο
καί δέν χρειάζεται να έπαναλάβη τι.
2ον) Ό γνωστός εις τούς Φιλιππησίους, διότι διήλθεν έκεΐθεν, ’Ιγνά
τιος ώς επίσκοπος καί δή καί τής Συρίας δέν προκαλεΐ σχόλιόν τι, διότι
έμψανίζεται ούτως έν τώ μέσω έκείνης τής Εκκλησίας, ήτις, ουσα Πσύλειος, φέρεται έκ πρώτης οψεως ώς εχουσα πρότερον καί νυν συλλογικόν
δργανον διοικήσεως (νυν πρεσβυτέρους καί διακόνους αντί του «έπισκόπους» καί «διακόνους» του Παύλου). Είναι ταυτα τυχαία ; Ούτε ό Πο
λύκαρπος ουιε οί Φιλιππήσιοι έκαμαν σχόλιόν τι, διότι έπρόκειτο περί
κοινού έν τη Εκκλησία θεσμού.
3ον) Ό Πολύκαρπος, ό εμφανιζόμενος καθ’ δν τρόπον εϊοομεν παρ'
Ίγνατίω, συμπαθεί μάλλον τόν ορον ô I Ιρεσβύτερος, έπιβεβαιώνει δέ τούτο
έν τη έπιγραφή πρός Φιλιππησίους : «Πολύκαρπος καί οί συν αύτώ πρεσβύτεροιτή ’Εκκλησία του θεού κλπ.»' δθεν θεωρεί έαυτόν ώς «συμπρεσβύτερον», τίτλον δν ήδη γνωρίζομεν άπό τήν Λ' Πέτρου, άρα γνω
στόν έν Μ. ’Ασία, ένθα καί τό «ό πρεσβύτερος» του Ίωάννου (β- καί γ'
έπιστολή). Ζήτημα, λοιπόν, θέσεως ή, οπερ χειρότερον, άγνοιας του θε
σμού τών έπισκοπών έν τή Δύσει (έν Φιλίπποίς καί Ρώμη) δέν γεννάται,
άλλ’ απλώς έπιβεβαιούται ή συμπάθεια, ή διατυπωθεισα έν τή Δύσει πρός
τόν ορον «ό πρεσβύτερος».
4ον) ’Αλλά μήπως γεννάται πρόβλημα έκ τού γεγονότος, δτι δέν
μνημονεύεται δνομα έπισκόπου έν Φιλίπποίς διά τόν χρόνον τής συγ
γραφής ; Ύπήρχεν ή δέν ύπήρχεν έπίσκοπος έν Φιλίπποίς ; Τό τιθέμενον
πρόβλημα είναι δυσχερέστατον, άλλά πρέπει νά λυθή ούχί διά τής άπο
δοχής δτι δέν είχε τόν θεσμόν ή άπό 60 έτών ’Εκκλησία τού Παύλου,
έν ή τό πρώτον άναφέρονται «έπίσκοποι καί διάκονοι» (άνωτ. σ. 28),
διότι τοιαύτην ύπόθεσιν άποκλείουσι τά προηγουμένως λεχθέντα. Είναι
ώσαύτως προφανές, δτι συμπαθούσι περισσότερον οί Φιλιππήσιοι τόν κα
θιερωμένον τίτλον «οί πρεσβύτεροι». "Οθεν φαίνονται πιθανώτεραι αί υπο
θέσεις, είτε δτι ό έπίσκοπος των εΐχεν άποθάνει, είτε, δπερ καί πιθανώτερον, δτι ό Ούάλης «άποβληθείς», ένεκα καταχρήσεως τής θέσεώς του,
ήτο «ό πρεσβύτερος» ό έπισκοπών. "Ενεκα τού γεγονότος, δτι ή λατινική
δέν έχει άρθρον τό χωρίον δέν είναι εις ήμάς σαφές, έάν ήτο πρεσβύτε-

ρος ή «ό πρεσβύτερος», ό όποιος ήγνόησε (τούτην τήν φράσιν θεωρώ
χαρακτηριστικήν «τήν θέσιν ή όποια έδόθη εις αυτόν» (quod sic ignore;
is locum κεφ. XI, 1 έν μεταφρ. εις τόν 3 τόμ., σελ. 19 τής Βιβλιοθήκης
Ελλήνων Πατέρων καί Εκκλησιαστικών Συγγραφέων τής Άποστολικής
Διακονίας).
5ον) Ή αρχαία εις τήν διοίκησιν τής Εκκλησίας σύνδεσις έπισκόπου μετά του πρεσβυτερίου έφθασεν (Άποστολική Σύνοδος) εις τήν έμφάνισιν έν τή έπιστολή ταύτη, ήτις έρμηνεύει μετά τών άνωτέρω («συμπρεσβύτερος») όχι μόνον του Πολυκάρπου τήν έπιστολήν πληρέστερον,
άλλα καί τήν έν τή Δύσει άπλήν μνείαν του ονόματος τού Κλήμεντος,
πρό «τών προϊσταμένων τής ’Εκκλησίας πρεσβυτέρων» τής Ρώμης (Ποιμ.
Έρμα) καί πρό πάντων τό βαρυσήμαντον καί μηδέποτε παρατηρηθέν
γεγονός öu, ένώ εχομεν «Πολύκαρπος καί οι σύν αύτώ πρεσβύτεροι»,
δέν εχομεν «Πολύκαρπος καί οι σύν αύτώ επίσκοποι καί διάκονοι»,
διότι, καθ' ήμάς, όταν εχωμεν μνείαν του ονόματος του προεστώτος
καί έπισκοποΟντος πρεσβυτέρου, οί πρεσβύτεροι δέν δύνανται μό
νοι νά όνομασθώσιν επίσκοποι, διότι ό δρος «επίσκοποι», χρησιμοποι
ούμενος κατ’ έξοχήν μετά του «διάκονοι» διά τόν δλον κλήρον, άλλα
σπανιώτερον, ώς εϊδομεν, ήτο καί δηλωτικός διά τό «συναμφότερον», δπως
ό δρος «οί πρεσβύτεροι» έν τή β' περιπτώσει (άνωτ. σελ. 35), είχε τήν έν
νοιαν : ό συμπρεσβύτερος μετά τών πρεσβυτέρων, ώς σήμερον : ό έπίσκοπος μετά του πρεσβυτερίου.
Ή μνεία του ονόματος καί ή δι’ αύτοΟ άνάδειξις του προεστώτος
(μετά τών πρεσβυτέρων) άφαιρεΐ άπό του μέσου τών πρεσβυτέρων τόν
έξ αύτών κατ’ εξοχήν προεστώτα - πρεσβύτερον, τόν έν τοίς πράγμαοιν
επίσκοπον τ.’έ. έν τή θεία Ευχαριστία καί έξω ταύτης έν τή Ιεραποστολή
(τό «έπίσκοπος Συρίας» οδηγεί εις τήν άναθεώρησιν τών λόγων τής καθιερώσεως του δρου «ό έπίσκοπος» (Χ) έν ’Αντιόχεια). Τό σφάλμα, δπερ
διέπραξα τώ 1947 εις τόν πίνακα του γ' τόμου, σημειώσας «Κλήμης,
έπίσκοποι, διάκονοι» (4), έπεβεβαίωσε τώ 1956 τήν άνωτέρω έκτεθεΐσαν
θεωρίαν. Εις τάς πηγάς ύπάρχουσι μόνον τό έξής : «Πολύκαρπος καί οί
σύν αύτώ πρεσβύτεροι» καί Κλήμης ...οί πρεσβύτεροι ...προϊστάμενοι τής
Εκκλησίας». "Αρα, δέν υπάρχει κατ’ άρχήν άντίθεσις ουσίας μεταξύ
’Ανατολής καί Δύσεως, άλλά συνήθειας· όσον δε έρχόμεθα έξ ’Ανατολών
προς Δυσμάς, πρότερον καί μέχρι του Ειρηναίου, έπί τοσοϋτον βλέπομεν
άτονοϋσαν τήν καθιέρωσιν τού δρου «ό έπίσκοπος» έναντι του «ό πρε
σβύτερος», δπερ έκράτησε μακρότερον εις τήν Δύσιν, ήτις παρέλαβε πάντας τούς δρους έξ ’Ανατολής (’Εκκλησία, οί πρεσβύτεροι, «ό έπίσκοπος»1
1. Περί τούτου 0ά γίνη ειδική άνακοίνωσις.
2. Τούτο άπετέλει ακούσιαν έφαρμογήν τής μεθόδου τής έΐς άτοπον απαγωγής, ΐδέ
άνωτέρω σελ. 14.

κλπ.). 'Όθεν τό «οί πρεσβύτεροι» kdi δευτερευόντως τό «έπίσκοιΐάΐ» άτΐότελεΐ ένα διπλουν τίτλον διά τάς δύο τάξεις λειτουργών : διά τόν «έπίσκοπον« καί τό «πρεσβυτέριον», ένεκα, έπαναλαμβάνομεν, του στενού δεσμού
των έν τή διοικήσει τής Εκκλησίας καί των ονομάτων («συμπρεσβύτερος»),
β) Ό ’Ιγνάτιος, «τό πρεσβυτέριον» και «ό επίσκοπος» εν ’Ανατολή και
έν τή Δύσει και ή λύσις τής φερομένης διαφοράς εν τώ Πολιτενματι.
Εις τόν πίνακα (άνωτ. σελ. 18) έσημειώσαμεν τρία σχήματα, à
τινα έξηγάγομεν άπό τόν Ιγνάτιον. Εις ταϋτα προσετέθησαν νυν άλλα
δύο: ήτοι τό 4) ή άπλή μνεία του όνόματος τό καί 5) ή μνεία τού ονό
ματος μετά του όνόματος των πολιτών, ενώ έκ του Πολυκάρπου έξήχθη
6) ή έμφάνισις τού έπισκοπικοΟ βαθμού μετά τού πρεσβυτερίου. Άλλ’ ό
νέος οδτος τύπος παραστάσεως έν τή έπιστολογραφία τών δύο βαθμών
καί τής σχέσεως πρός άλλήλους θέτει καί πάλιν τό θέμα ούσία καί
μορφή τών δύο λειτουργών καί παρ' Ίγνατίω. Είναι δε εύΐύχημα δτι
μία σειρά χωρίων του ’Ιγνατίου, ών Προηγούνται δύο, άτινα πρέπει νά
χαρακτηρισθώσιν ώς κλασικά, παρουσιάζουσιν, δτι έκεΐνο τό όποιον
διεπιστώσαμεν ώς ύπόρχον έν τή Εκκλησία καί δή καί έν τή ούσία έν τή
Δύσει, είτε διά τών κοινών ονομάτων «οί πρεσβύτεροι» ή «οί πρεσβύτεροιέπίσκοποι» είτε εις τό μεταίχμιον ’Ανατολής καί Δύσεως (Πολύκαρπος),
ύπάρχει έν τή ούσία εις τόν ’ιγνάιιον.
Ούτως ό Ιγνάτιος Ιον) πρός Έφεσίους γράφων λέγει- «δθεν πρέπει
ύμΐν συντρέχειν τή τού έπισκόπου γνώμη, όπερ καί ποιείτε- τό γάρ ά
ξιονόμαστον ύμών πρεσβυτέριον, τού θεού άξιον ούτως συνήρμοσται τώ
έπισκόπω ώς χορδαί κιθάρα». (Πρβλ. Μαγν. VI, 1 -2 καί VII, 1. Τράλλ.
II, 2), διό καί άνήκει άμφοτέροις ή ύποταγή (πρβλ. αύχόθι III, 1, XII, 2,
καί XIII).
2ον) Πρός Φιλαδελφεΐς γράφων λέγει τά έξής άξιοσημείωτα ώς
συνδέοντα τούς λειτουργούς μετά τής θείας Εύχαριστίας : «Σπουδάσατε
οδν μια εύχαριστία χρήσθαι- μία γάρ σάρξ τού Κυρίου ημών Ιησού Χρι
στού καί εν ποτήριον εις ενωσιν τού αίματος αύτού- έν θυσιαστήριον, ώς
εις επίσκοπος άμα τώ πρεσβντερίω και τοϊς διακόνοις». (IV- πρβλ. VIII, 1.
καί Σμυρν. VIII, 1).
Συμπέρασμα. Παρ’ Ίγνατίω ό έπίσκοπος δεν είναι μονάρχης, άλλ ό
πρώτος καί άπαραίτητος ήγέτης τής τοπικής ’Εκκλησίας, ή όρατή κε
φαλή αύτής, έχει δέ ώς άπαραίτητον συμβούλιον τό πρεσβυτέριον.
'Όθεν ό Ιγνάτιος διά νά παραστήση τήν ένότητα τούτην έπισκόπου καί
πρεάβυτερίου έδρε τόν ίσχυρότερον καί έκφραστικώτατον σύνδεσμον,
πού ύπάρχει εις ΐήν Ελληνικήν τό «άμα». (Τό zusammen τών Γερμανών,
W. Bauer, ένθ’ άνωτ. σ. 257, δέν έκφράζει τόσον δραστικώς τό πράγμα).
Εκείνο δπερ έκφράζει ή Δύσις διά τών λέξεων «οί πρεσβύτεροι» ή, σπα
νιώτερον, «οί έπίσκοποι», ό Ιγνάτιος τό έκφράζει κατηγορηματικώς διά

περίφράσεως. "Αρα ή περί «μοναρχικού επισκοπικού άξιώματος» παρ’
Ίγνατίω κρατούσα θεωρία είναι έσφαλμένη καί διότι βιάζει τά κείμενα(ι).
Άλλ* ό ’Ιγνάτιος ευτυχώς γνωρίζει τήν Α' Κλήμεντος, ήν καί έπιδοκιμάζει, όπως καί Ρωμαίοι γνωρίζοντες τόν έπίσκοπον 'Ιγνάτιον καί
δή ώς «έπίσκοπον Συρίας» διά τής σιωπής των έπιδοκιμάζουσιν ( Ιγν.
προς Ρωμαίους III, 1 «άλλους έδιδάξατε»). Γνωρίζει καί τάς συνήθειας
τής Δύσεως (άνωτ. σ. 32), δι’ δ καί γράφει : «μνημονεύετε έν τή προ
σευχή υμών τής έν Συρία Εκκλησίας, ήτις άντί έμοΟ ποιμενι τώ Θεώ
χρήτασ μόνος αυτήν ΊησοΟς Χριστός επισκοπήσει» (IX, 1).
Άναμφιβόλως δμως ύπάρχει μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως δχι
μόνον διαφορά εις τήν χρήσιν τών δρων, διότι αί έν τή Δύσει συνήθειαι
είναι αρχαιότεροι, άλλα καί έν τή διαμορφώσει τής ειδικής δικαιοδο
σίας τών έπισκόπων, δθεν καί έν τούτω προηγείται ή ’Αντιόχεια.

§ 11. Ισνοψις τελικών συμπερασμάτων.
Κατά ταυτα τά τελικά συμπεράσματα τής έρεύνης, ώς δύνανται
ταντα να διατυπωθώσι σήμερον, είναι τά έξής :
α) Ή Άρχέγονος Εκκλησία παραλλήλως πρός τούς χαρισματούχους έξέλεξε καί διά τών ’Αποστόλων «κατέστησε» ταχέως μονίμους
λειτουργούς, ήτοι 1) «διακονοΰντας τραπέζαις» καί 2) «πρεσβυτέρους»
Πραξ. στ', 1 - 7, ια', 30 καί ιδ', 23 κλπ.), 5>ν οί τελευταίοι ήρξαντο έγκαθιστάμενοι βαθμιαίως εις δλσς τάς Εκκλησίας καί άναλαμβάνοντες τήν
δλην λειτουργικήν καί διοικητικήν διεύθυνσιν τών τοπικών Εκκλησιών,
έκλεγόμενοι ύπό τών ’Αποστόλων καί τών διαδόχων των (Α' Κλήμεντος
XLIV, 1 - 3). Άξιοσημείωτον είναι δτι μετείχαν έξ άρχής τής αύθεντίας
τής Εκκλησίας μετά τών ’Αποστόλων. ”Αρα ήρξαντο προηγούμενοι οί μόνι
μοι τών Χαρισματούχων.
β) Οί χαρισματοΰχοι, τουναντίον, έκράτησαν εις όλίγας περιοχάς.
’Επειδή δε οδτοι δέν άπετέλουν κυρίως όργάνωσιν, διά τούτο έπεβάλλετο ή συνέχισις τής «καταστάσεως» «πρεσβυτέρων».
γ) Εις τήν ’Έφεσον τό πρώτον είσήχθησαν, καί ήκολούθησαν τήν
1. Σχετικώς πρός τό βαρυσήμαντον τούτο σημεΐον τοϋ άρχεγόνου πολιτεύματος
τής ’Εκκλησίας πρέπει να μνημονεύσω όσα λέγει ό θεληματικός επίσκοπος ’Ιωάννης ό Χρυ
σόστομος, ό έν τοϊς πράγμασι θεμελιωτής τής άσκήσεως τής δικαιοδοσίας τοϋ άρχιεπισκοπικοϋ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, έρμηνεύων τήν Α' πρός Τιμόθεον (§ 1) εις τήν ΙΑ' ο
μιλίαν (Migne 62,553). Διαλεγόμενος περί έπισκόπων καί χαρακτηρίσας τούτους καί είπών
«τίνα μεν έχειν, τίνων δέ άπέχεσθαι χρή καί τό των πρεσβυτέρων τάγμα άφείς, εις τούς
διακόνους μετεπήδησε. Τί δήποτε ; "Οτι ού πολύ το μέσον αυτών και τών επισκόπων. Καί
γάρ καί αύτοί διδασκαλίαν είσίν άναδεδειγμένοι καί προστασίαν τής ’Εκκλησίας1 και α περί
επισκόπων είπε, ταντα και πρεσβυτέροις άρμόττει. Τη γάρ χειροτονίρ μόνη νπερβεβήκαοι και
τούτω μόνον δοκοϋσι πλεονεκτείν τούς πρεσβυτέρους»,

πράς τήν Δύσιν πορείαν τού δρου «οί πρεσβύτεροι», οί βιβλικοί δροι «έπίσκοποι» καί «ποιμένες», οϊτινες καί παρέμειναν έν χρήσει έπί ώρισμένον
χρόνον καί δή καί μόνον εις τινας Εκκλησίας, άλλ’ ώς δευτερεύοντες
δροι διά τούς αυτούς λειτουργούς.
δ) Τό «έπίσκοποι καί διάκονοι», ώς δευτερεύων ένιαΐος δρος, ό
άποβάς βιβλικός καί κρατήσας έπ’ ολίγον έν τη Δύσει, παρουσιάζεται
έν χρήσει, ένεκα τής Π. Δ. καί του Παύλου, ώς χρήσιμος εις τήν βιβλι
κήν θεμελίωσιν (Α' Κλήμεντος) καί τήν ένιαίαν παράστασιν του δλου
Ιερατείου. Ουτω λύεται ή περιώνυμος έν τή Διδαχή μνεία μόνον του
«έπίσκοποι καί διάκονοι». Διά την δικαιοδοσίαν των ούδεν λέγομεν ενταύθα.
ε) "Ο τελικώς άπομένων πράς έρμηνείαν δρος, ό κρατήσας έν δλη
τή Εκκλησία, είναι : «οί πρεσβύτεροι». Οδτος παρέσχε μεγίστας δυσχέ
ρειας δχι μόνον, διότι είναι εις πληθυντικόν καί παρουσιάζει τήν ’Εκ
κλησίαν έκ πρώτης δψεως διοικουμένην συλλογικώς, άλλα καί διότι καί
προ πάντων έχρησιμοποιήθη τετραπλώς (βλ. άνωτ. σ. 35).
στ) Διεπιστώθη δτι των ήγετών των Εκκλησιών έξήρετο έν άρχή
έν τή περιοχή τής δικαιοδοσίας των, έξω δέ ταύτης βραδέως καί άναλόγως τής άκτινοβολίας τής προσωπικότητάς των, ονχι δ τίτλος άλλά μόνον
τό δνομα, δπερ ταχέως συνεδέθη μετά του όνόματος των πολιτών (Πολύ
καρπος... Σμυρναίων, Μελίτων Σαρδιανών) καί εΐτα μετά έκείνου τής
πόλεως. Υπήρξε δέ τόσον ισχυρά καί αρχαία ή σύνδεσις αυτή, ώστε
ν’ άποτελέση τήν βάσιν δύο κυριαρχησάντων τύπων (’): τής ύπογραφής
τών έπισκόπων έν ταΐς Συνόδοις καί εΐτα ίδιωτικώς έν τή αλληλογραφία
(έπιγραφή ένθα ό άποστολεύς καί έν τή ύπογραφή) : t ’Αλέξανδρος ’Α
λεξάνδρειάς καί Θεσσαλονίκης ’Αλέξανδρος (Α' Οίκουμ.). ?Ητο, λοιπόν,
έσφαλμένον δτι άνεζητήθη ή άνεύρεσις του λειτουργήματος «του έπισκόπου» μόνον εις τήν λέξιν «ό έπίσκοπος». Πρώτον ύπήρξε τό λειτούργημα
καί εΐτα έτέθη τό άρμόζον δνομα, δπερ βραδέως ήρξατο έπιβαλλόμενον
εις τήν Δύσιν (μετά τρεις γενεάς, TOO έτη), δπου απλώς μετεγράφη,
episcopus, καί δέν μετεφράσθη.
Ό Ειρηναίος καί ό Τερτυλλιανός άποτελοΰν τό μεταίχμιον τών δύο
έποχών. Ό Γνωστικισμός, ό Μαρκιωνιτισμός καί ό Μοντανισμός συνέβαλον εις τήν έξαρσιν τής διαδοχής τών ’Αποστόλων διά τών έπισκόπων. Ό
δρος κατέστη άναγκαΐον νά έπιβληθή καί εις τήν Δύσιν, διότι έξέφραζεν
άριστα τό έργον τού ύπευθύνου ήγέτου τής Εκκλησίας, καί τήν θέσιν του
έν τή Διαδοχή τών ’Αποστόλων. Οί κατάλογοι τών έπισκόπων, οί έκφράζοντες τούτο, έσχηματίσθησαν τά μέσα του β' αιώνας.
ζ) Επειδή οί χριστιανοί έξυπηρετοΟντο διά του τρόπου τούτου καί
έπειδή οί πρώτοι ήγέται τών Εκκλησιών ήσαν βαθύτατα ταπεινόφρονες
(Α' Κλήμ.) δι’ δ καί δέν ήσχολοΟντο περί τούς τίτλους, πολλοί δέ, ιδία1
1. Καί κυριαρχούντων μέχρι τή; σήμερον.

έν τη Δύσει, συνεπάθουν πολύ τόν δρον «ό πρεσβύτερος», έξ ου προήλθεν ό δρος «συμπρεσβΰτερος», ό παριστών ώς άριστά τόν σύνδεσμον έπισκόπου μετά του πρεσβυτερίου (άρχαιοτέρα μορφή : Ιάκωβος καί πρε·
σβύτεροι καί Πολύκαρπος καί οί σύν αύτώ πρεσβύτεροι) διά τούτο έβράδυνε νά επικράτηση εις τήν άπά Δυτ. Μ. ’Ασίας μέχρι Ρώμης περιοχήν
ό δρος «ό επίσκοπος», έναντι του όποιου ήσαν άλλως τε διατακτικοί πι
θανότατα οί Δυτικοί, άτε χρησιμοποιούμενου του ορού δια τόν θεόν
καί τόν Χριστόν (τούτο έξηκολούθησε νά συμβαίνη καί μετά τά μέσα
τού β' αίώνος έν Ρώμη).
η) Είναι έξόχως χαρακτηριστικόν καί αποφασιστικόν, ωσαύτως, διά
τήν λύσιν τού ήμετέρου προβλήματος καί δή καί διά τό καίριον ιστορικόν
σημεΐον αυτού, τ.ε. τήν αρχαιότητα τής μορφής τού α' ιερατικού βαθμού,
δ τι ένω έσώθησαν τά ονόματα των επισκόπων μετά τού ορού «πρεσβύτεροι», οϊτινες άναμφισβητήτως ήσαν προϊστάμενοι τής Εκκλησίας υπό
τόν άνωτέρω τύπον (Κλήμης... πρεσβύτεροι, Πολύκαρπος πρεσβύτεροι
κλπ.) ούδαμού έσώθη ό τύπος : «Κλήμης - επίσκοποι» ή «Πολύκαρπος έπίσκοποι» ή «Κλήμης επίσκοποι-διάκονοι», διότι δεν ήτο δυνατόν νά ύπάρ
ξη (άνωτ., σ. 44) ό είρημένος τύπος. Ενεκα τούτου δέν έσχηματίσθη κατά
τούς ύπ’ δψει χρόνους ό δρος «συνεπίσκοπος». Οί λόγοι καθ' ήμάς είναι
προφανείς έκτος τού άνωτέρω (σ. 51) σημειωθέντος : Ή παρουσία τού
ονόματος άφήρει άπό τό πρεσβυτέριον έκεΐνον τόν πρεσβύτερον, δστις
κατ’ έξοχήν ήτο ό «προεστός» (έπισκοπών) τού ποιμνίου, «τού πλήθους»
καί ό όποιος κυρίως έδικαιούτο τού τίτλου «ό επίσκοπος». Δηλαδή ή μή
μνεία τού ονόματος τού επισκόπου έπέτρεπε, σπανίως άλλως τε, τήν
χρήσιν μόνου τού όρου «οί έπίσκοποι» διά τό πρεσβυτέριον, έφ’ όσον έν
τό μέσω αυτών ήννοεΐτο ή ϋπαρξις έκείνου τού πρεσβυτέρου, δστις έπεσκόπει καί μάλιστα έν τη θεία Εύχαριστία καί τη 'Ιεραποστολή.
θ) Ή έλληνική ’Αντιόχεια, ή μήτηρ των έξ Εθνών ’Εκκλησιών, προ
χωρούσα διά ταχέων βημάτων εις τήν διαμόρφωσιν τής ’Εκκλησίας, ώς
αυτοτελούς καί άπό τού Ιουδαϊσμού διαχωρισθείσης θρησκείας, τού
«Χριστιανισμού», καί δίδουσα τούς άρμόζοντας όρους εις τά μόνιμα λει
τουργήματα, εδωκεν ή μάλλον έπέλεξε καί τελικός έπέβαλε τόν όρον «ό
έπίσκοπος». Ταύτοχρόνως ήρξατο ή ίδια ’Εκκλησία διαμορφοΰσα φυσι
κός τήν ιδιαιτέραν αυτού δικαιοδοσίαν, ώς πρώτου καί άπαραιτήτου ήγέτου τής τοπικής ’Εκκλησίας, καθ’ δν χρόνον :
ι) Ή "Εκκλησία τής Ρώμης διετύπου, έξ αφορμής τής άποβολής
ενίων «πρεσβυτέρων» «έκ τής τετιμημένης λειτουργίας τής έπισκοπής»,
τόν καθολικόν κανόνα τού Έκκλ. δικαίου (βλ. άνωτ., σ. 31).
ια) Κατ’ άκολουθίαν τόν είρημένων μία ύπήρξεν ή κυρία όργάνωσις τόν μονίμων λειτουργών έν τή άρχεγόνω ’Εκκλησία, εχουσα ώς άρχικάς μορφάς έμφανίσεως τόν δύο λειτουργών (Urformen) τάς έξής : 1

«οι πρεσβύτεροι» - «έπίσκοποι» (') προς ονομασίαν του έν τοΐς πράγμασιν
ηγέτου τής τοπικής ’Εκκλησίας μετά του πρεσβυτερίου (συμπρεσβυτέρων)
ήτοι διά τό συναμψόχερον καί 2) «’Ιάκωβος-πρεσβύτεροι» ή «Πολύκαρπος
καί οί σύν αύτώ πρεσβύτεροι» («έπίσκοπος άμα τώ πρεσβυτερίω», παρ’
Ίγναιίω ή «Κλήμης... πρεσβύτεροι προϊστάμενοι τής ’Εκκλησίας» έν τώ
Ποιμένι του Έρμά). "Η Δύσις παρέμεινεν έπί μακρότερον χρόνον, Ενεκα
ειδικών συνθηκών, εις τάς άρχαιοτέρας συνήθειας, πολλαπλώς χρησιμο
ποιούσα τον δρον «οί πρεσβύτεροι» (Ειρηναίος).
Μεταξύ τών έτών 70 -110 διεμορφώθησαν έν τή ’Εκκλησία 45 (πε
ρίπου) έπισκοπαι καί είσήχθη καί καθιερώθη ύπό τών Άντιοχέων 6 δρος
«ό έπίσκοπος».
Οδτος όμως έπεκράτησεν εις τήν Δύσιν μετά τά τέλη του β' αιώ
νας, ένω δέν έξέλιπε τό «συμπρεσβύτερος» έν τή ούσία ούτε κατά τον γ'
αιώνα έν ’Ανατολή (*2).
Ή άρχαιότης τού λειτουργήματος «του επισκόπου» φαίνεται φίλολογικώς καί ίστορικώς πιστοποιουμένη, διότι διά του ’Ιγνατίου φθάνομεν
σχετικώς βαθέως εις τόν α' αιώνα καί άνιχνεύομεν τί συνέβη κατά τήν
τελευταίαν δεκαετηρίδα τής άποστολικής έποχής (60 - 70), δτε τόν
’Ιάκωβον διεδέχετο τώ 62 μ. X. ό Συμεών. Τό «’Ιάκωβος» καί οί «πρεσβύτεροι» τών Πράξεων ’Αποστόλων καί τό άσφαλώς άκολουθήσαν «Συ
μεών καί οί συν αυτω πρεσβύτεροι» ύπήρξαν πιθανώτατα τά υποδεί
γματα τής άρχεγόνου έμφανίσεως «του Επισκόπου» μετά του πρεσβυτε
ρίου, πριν ή ε’ισαχθή καί βραδέως έπικρατήση ό δρος «ό έπίσκοπος»,
προ του όποιου προηγήθη έπίσης τό «’Ιγνάτιος Άντιοχέων» έν τώ καθ’
ημέραν βίω τής ’Εκκλησίας.
Ή βιβλιογραφία παρατίθεται έν τώ μνημονευομένω εργω ημών
«Νέαι έρευναι» τεύχος Α', τόμ. Α' 1956, κλπ. σ. 77-79 ή σελ. 293-295
τής ’Επιστημονικής Επετηρίδας τής θεολογικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών 1956.

L ’Ενιαχού μόνον έχρησιμοποιείτο ό δεύτερος όρος. Ίδε νέαν άνακοίνωσιν.
2. ΕΙς τήν παρούσαν ερευνάν δέν με απασχολεί τό ζήτημα τής διαδοχής τού Πέτρου
έν Ρώμη (πρβλ. προσφάτως N. AFANASSIEF : L,’ Apôtre Pierre et l’evêque de
Rome, Θεολογία 1955), διότι δέν υπάρχει τοιοϋτο θέμα διά τόν Ιστορικόν τών δύο πρώ
των αΙώνων, έπειόή δέν νπήρχεν οϋτε διά τούς Ρωμαίους. Ή διάδοχη του Πέτρου, ώς καί
τό πρωτεϊον, είναι δημιουργία τοϋ γ' μ. X. αίώνος.
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Remarques préliminaires.
L’opinion de Harnack : est juste quand il remarque qu’aucun domai
ne de l’histoire ecclésiastique ne présente une telle antithèse entre la con
viction confessionelle et la conviction historique, comme celui de l’histoi
re la plus ancienne de la constitution de l’Église et du droit canonique.
C’est pourquoi ma communication à l’Academie d’Athènes, à sa séance
(17.5.56) sur «La naissance et révolution de l’organisation du Christia
nisme primitif» était une reçherche littéraire et historique, a 1 exclusion
de toute supposition dogmatique.
En 1932 «Il y a de cela 27 ans» je commençai à faire cette recherche
au Séminaire d’histoire ecclésiastique de l’Université de Berlin dirigé par
le regretté professeur Hans Lietzmann (T 1942). Dès le commencement de
mes recherches il m’apparut clairement que je devais laisser de coté plu
sieurs résultats considérés comme valables, et que libre de toutes les théo
ries et constructions, je devais entreprendre une nouvelle investigation de
sources. Cette recherche d’après les sources fera l’objet de 3 volumes. La
première partie du premier volume a paru à Athènes en 1956 sous le ti
tre: «Nouvelles recherches pour résoudre les problèmes de souces de l’Or
ganisation du christianisme primitif» dans la revue scientifique de l’école
théologique de Γ Université d’ Athènes (en 1956), comme tiré à part sous
le titre «Contributions à l’histoire ecclésiastique du catholicisme grécoromain».
La rédaction de ces trois volumes, comme aussi les théories et les
constructions sur la naissance et l’évolution de l’organisation des com
munautés primitives du christianisme, retardèrent, longtemps ma com
munication devant l’Académie.
L’introduction exposait pourquoi le problème, si ou l’examine à fond
est un problème essentiellement littéraire et historique, étant donné que les
églises, comme les théologiens, et les historiens ecclégiastiques, basents
leurs points de vue différents sur des interprétations des sources obscures
et énigmatiques.
Quel est donc brièvement le problème ?
Quel est le rapport, entre les ministres de la Communauté d’ après
les sources de F Occident Presbytres ou évêques et diacres c. à. d. des
ministres fixes de la communauté, à F exception des charismatiques (apô
tres, prophètes et Docteurs) toutes choses qui donnent F impression qu’
il y avait une direction collégiale des communautés en Occident,
et les ministres de la communauté en Orient, qui dirigeaient la
communauté sous une forme monarchique (un évêque ayant sous ses or-

dres des presbytres et des diacres).
On traite ensuite de la position fondamentale selon laquelle la solu
tion du problème ne peut venir que de P examen de toutes les sources,
parce que chacune d’entre-elles apporte des renseignements patriculiers
sur P organisation de P Eglise.
Dans ce travail les formes originales de P organisation de P Eglise
primitive sont P objet de la recherche.
Le 3me paragraphe de la communication à P Acédemie expose la
méthode des recherches surtout au point de vue de P évolution chrono
logique et régionale de P organisation de la communauté on devait plu
tôt dire de P organisation ecclésiastique et non pas de la communauté,
parce que la distinction de Fr. Gerke est pour nous irrecevable.
Cette manière de procéder exclut i) le libre emplai de la matière des
sources 2) les conclusions tirées de la Didaché 3) cette méthode exclut
aussi d’une manière absolue les conclusions basées sur la seule analyse
de certains termes comme par exemple, presbytres ou évêques et diacres
(ηρεοβύτεροι r) έπίοκοποι xal διάκονοι) parce que cette méthode a conduit
Harcack comme aussi d’autres écrivains à étudier la lettre de Polycarpe
indépendamment des lettres d’ Ignace. C’ était là, briser la liaison histo
rique et littéraire des textes (Polyc. ch. 13), avec toutes les conséquences
ruineuses pour la solution de notre problème. La lettre de Polycarpe est
une chaînon entre les églises d’ Occident et d’ Orient.
Le deuxième point que je note spécialement c’ est P examen très at
tentif, de dispositions fondamentales, des situations historiques et les cou
tumes locales des chrétiens.

II Résolution des problèmes des sources d’ après
la 1ère, et la znde méthode.
1) L’ eglise chrétienne primitive dès sa naissance et parallèlement au
charismatique, a choisi 7 hommes comme serviteurs des tables (διακόνους
τραπεζών—διάκονεΐν τραπεζαις Act. 6, 1-7) c.à.d. des serviteurs ecclésiasti
ques permanents de la sainte eucharistie liée aux âgapés, (fraction du
pain etc.) désignés par les Apôtres pour ce service
2) Immédiatement après, apparaissent soudaine à coté des apôtres les
presbytres (Actes 11.30 àt 14.23 etc.) la fonction des presbytres, considé
rée comme la base du fonctionnement de la commnauté chrétienne, s’est
introduite peu à peu dans toutes les églises par élection en imposition
des mains.
3) L’ordination des presbytres, en Pisidie, Lycaonie et Pamphylie
sur proposition des apôtres (Act. 14.23), montre le commencement de la

patriculière signification de cette fonction pour 1’ église chrétienne puis
que de 35 à 60 après Jésus Christ elle domine, étant donné que les Apô
tres voyageaient et demeuraient peu de temps dans la même communauté.
Dans la premiere et principale partie de ma communication, qui cor
respond au deuxième volume j’examine les différentes informations que
nous donnent les sources, selon Forde chronologique et en fonction de la
provenance des diverses églises locales (34-156 A.J.C.) Leurs compétences
s’élargissent à cette époque, de la liturgie àl’ administration et en géné
rale, à la surveillance de chaque église locale.
4) Ils reçurent ensuite un titre secondaire évêques «Επίσκοποι»
(Act 20,17) en Ephèse et Philippes.
Les presbytres étaient ordonnés (έχειροτονήΰηοαν και κατεστήϋησαν) par
l’Eglise «το πλήΰυ:»βί dans leurs fonctions par les apôtres, et après leur
mort par leurs sueeessueurs, de grandes personnes érudites(I Clem. 54.1.3).
Cette dernière action de F église c.à. d. F installation par F imposition
des mains des minFtre- de la communauté au service de l’évêché« τής èmσκ<>πής> à été éxalté par Clement de Rome lorsque F eglise de Corinthe
renvoya de l’évêché quelques presbytres. Dans le développemment de la
question Clement s’apercevoît bien le (character indelebilis) «ô ανεξάλειτΐ'ος χ(ΐρ·ικ<ηυ» du clergé. Le caractère ineffaçable du clergé est soutenu
de droit dans la discussion de cette matière dans la première Epitre de
Clément en même temps ce caractère ineffaçable est considéré comme la
caractéristique de l’application d’une règle général.
5. En même temps que les presbytres ministres permanants de l’église
primitive, conseillers des apôtres participent à leur autorité, apparaissent
les ministres charismatiques, mais dans quelques communautés seulement.
Ceux-ci ne faisaient pas partie de l’organisation de l’église, ils étaient
des itinerants prêchant F évangile, ministres extraordinaires et mission
naires.
C’est justement pour cette raison, que toutes les églises éprouvèrent
le besoin de nommer des presbytres spécialement comme ministres de
F administration (on ne mentionne pas souvent les diacres, dont l’office
est l’assistance et non l’administration).
Ainci les presbytres comme ministres essentiels ou supérieures(ngo('ατάμεΐ’οι) s’installèrent après leur ordination dans les communautés de
Jérusalem, dans le Sud-Est de F Asie Mineure à Ephèse, Philippes, Crête,
Corinthe, Pont et Rome.
6) A Ephèse apparaissent de nouveaux termes techniques pour les
ministre de la communauté et les supérieurs c.à. d. les presbytres, les évê
que (έπίσκοποι) et pasteurs (ποιμένες) ils sont employés dans peu d’jéglises
et toujours comtne caractère secondaire.
7) Ces nouveaux termes «évêques et diacres» (επίσκοποι καί διάκονοι)

entrèrent en vigeur â Rome pour le fondament de la situation du clergé
et pour sa représentation en général (Didaché)
8) Pour cette raison il reste à interpreter le terme d’usage général
dans toute l’eglise les presbytres (ot πρεσβύτεροι) et relatif à lui les évê
ques (έπίσκοποι) (voir 6).
q) Et maintenant la question se pose quel est le raport entre l’orga
nisation de la communauté de l’église et celle d’Ignace avec les 3 degrés
(c. à. d. V évêque, (επίσκοπος) les presbytres, (πρεσβύτεροι) et les diacres
(διάκονοι)}

L’éclaircissement de cette question fondamentale est difficile. Tout
d’abord à cause du pluriel les presbytres (ot πρεσβύτεροι) qui donne l’im
pression que les communautés du christianisme primitif se gouvernaient
par un collège de personnes, et ensuite à cause de la quatriple significa
tion du terme «πρεσβύτεροι» dans les sources:
1) Les plus âgés (πρεσβύτεροι την ηλικίαν).
2) Les presbytres sous les ordes de l’évêque «ο επίσκοπος a μα τω πρεσβυτερίφ» ou l’évêque avec les presbytériens ou avec mention du nom
(p. e. Πολύκαρπος και ot συν αϋτφ πρεσβύτεροι) Polycarpe es ses presbytres.
A cause de cela nous avons «ol πρεσβύτεροι» les presbytres.
3) Un seul mot pour désigner a) le Superior du collège des presby
tres, celui qui exerce les fonctions de la surveillance (τοϋ προεατώτος ΙΙρεσβντέρου) Asie Mineure et Rome, 1 Pierre 5.1. b) et presbytres sous la di
rection de leur chef (αυμπρεσβυτέρων του προεατώτος πρεοβυτίρον).
Le terme, le presbytre (πρεαβύτερος) étant sympathique aux Superiers en Occibent, c. à. d. aux évêques et pour cette raison nous avon le
4e. cas.
4) Dans 1’ eglise d’occident les évêques «ot επίσκοποι» s’appelaient
tout simplement les presbytres «ot πρεσβύτεροι» (ΕΙρηναΊος παρ’ Ευσεβίω
V, 24). L’ emploi de ce terme à mon avis provient du grec. «‘Ο Πρεσβύτερος» (avec article) 2me. épitre de St. Jean).
a) D’après les recherches des sources on constate que le christianisme
primitif n’accepta que très lentement la qualification l’évêque «επίσκοπος»
pour désigner le chef de la communauté, n’employant que le nom seule
ment (Ιγνάτιος, Πολύκαρπος). Mais très vite à ce nom s’ ajouta le nom des
citoyens de la ville : Polycarpe des Smyrniens (Πολύκαρπος Σμνρναίων, Μελιτών Σαρδιανών) et plus tard encore le nom de la ville: Polycarpe de
Smyrne (Πολύκαρπος Σμύρνης).
Ces formes sont très anciennes et très en usage, et sont attestées par
la signature des actes synodaux, des documents épiscopaux et les épigra
phes p. c. Alexandre d’Alexandrie ou Alexandre de Thessalonique (Άλέξανδρος Αλεξάνδρειάς ηΘεασαλονίκης ’Αλέξανδρος 325 A'Oecum. con. Nicée),

C’est une erreur par conséquent de chercher la fonction de l’évêque (τοΰ
inιηκόπον) c.à.d. la fonction du chef du collège des presbytres et des com
munautés du christianisme primitif seulement au mot «επίσκοπος»,l’évêque.
A l’origine c’était le ministre de la communauté, sans précision exa
cte de sa compétence, après il prit la place de l’apôtre absent ou mort
comme «δπρεσβύτερο «ou»?goco[co;»(Presbytressupérieur)gouvernant l’eglise avec le presbyterium, «άμα τφ πρεσβυτερίων, et finalement on lui donna
le nom même de son ministère. Et cette juste caractérisation entra peu
à peu dans l’eglise d’occident, puis devint définitive. Etant donné que
les chrétiens, de cette façon satisfaisaient leurs énigmes religeuses que les
premiers chefs des communautés étaient des gens si humbles qu’ils n’a
vaient aucune prétention pour les titres, on conçoit aisément pourquoi
cette façon de caractériser la fonction n’ était pas généralement répandue.
Il faut aussi remarquer que les chrétiens préféraient le titre «d πρεοβύτερος» le presbytie provenant de épitres Jeohonniques.
Cette denomination prouve parfaitement la collaboration collective
et l’activité de l’évêque (επισκόπου) avec le collège les presbytres dans la
sainte liturgie et dans le gouvernement de la communauté : (ancienne
forme : ’Ιάκωβο: . . . πρεσβύτεροι. Πολύκαρπος καί οι συναντώ πρεσβύτεροι),
(Ancienne forme: Jacques presbytres, Polycarposet les presbytres avec lui).
L’ application du titre «d επίσκοπος» 1’ évêque pour Dieu et le Christ
dans 1’ église d’occident est probablement la cause du retard de 1’ em
ploi de la dénomination d «επίσκοπος » 1’ évêque comme titre de ministère.
En comparant le différentes formes déjà exposée, nous constatons ce
fait de grande importance pour la solution de notre problème: Nous ne
rencontrons nulle part dans les sources les formes suivantes (Clement...
les évêques ou Polycarpe les évêques ou Clement évêques, diacres etc.)*
* Pour préciser et éclairer le sens du terme «ανναμφότερον» je donne les formes
suivantes.
A. Occident

συμπρεπβύτερος

Πολύκαρπος
καί
ci cùv αύτφ πρεσβύτεροι
Polyc. aux Phil.
K λ ή μ η ς...
Πρεσβύτεροι προϊστάμενοι τής
εκκλησία;

B. Orient
par Ignatius

«6 Επίσκοπο;

άμα
τφ πρεσδυτερίψ»

οί πρεσβύτεροι

(aussi en Orien avant
οί πρεσβύτεροι

ή

Επίσκοποι

70)

U
(Kλήμης επίσκοποι rj Πολύκαρπος επίσκοποι ή Κλήμης Επίσκοποι καί διάκονοι)

une telle forme, ne pouvait pas exister,parce que la mention du nom de F
évêque, (p. e. Clement, les presbytres, Κλήμης - πρεσβύτεροι) dégageait les
presbytres - évêques (πρεσβυτέρων ■ επισκόπων) le presbytre, celui qui avait
droit essentiellement à ce titre F évêque «d έπίσκοπος» parmi les presby
tres un, avait par excellence l’autorité pour surveiller le troupeau du Christ.
Si dans la vie de F église la dénomination avait existé Clement évê
ques (Κλήμης έπίοκοποι) nous aurions eu sans dont le terme évêque avec
eux [συνεπίσκοπος) Mais nous avons au contraire le mot«pasteur avec eux»
(ονμπρεσβύτερος) nons pouvons autrement interpreter la question de la fa
çon suivante.
La non mention du nom de F évêque hors de la mention des presby
tres permet dans F église d’ occident car c’ était chose plus rare de cara
ctériser les presbytres aussi par le titre, les évêques parce que parmi eux
se trouvait celui le presbytre: «Ό πρεσβύτερος» qui exerçait la surveil
lance dans la célébration de la sainte eucharistie et dans la mission.
L’ eglise grecque d’ Antioche, mère des églises des gentils, et seule
guide de la mission chrétienne universelle, après 70 marcha à grands pas
vers une organisation de F église comme religion indépendante et nette
ment séparée du judaïsme, la religion du Christ. Elle donna à cette très
haute et indêpendande fonction de F église, la dénomination qui lui était
due, c. à. d. le qme. et dernier terme, «d επίσκοπος» (F évêque) les autres
trois termes étaient. 1) Les chrétiens (Actes) 2) Le christianisme 3) F ég
lise catholique (Ignace).
En même temps elle commença à déterminer la compétence particnlière de F évêque «τον επισκόπου» comme conducteur indispensable de la
communauté et cela précisément à F époque ou F église de Rome sous le
prétexte de F épisode de Corinthe renvoya certains presbytres de la fon
ction très honorée de F épiscopat («ένίονς τών πρεσβυτέρων» εκ «τής τετψη
μένης λειτουργίας τής έπισκοπής» I Clem.) et, où cette église établit la rè
gle catholique que les évêques-Presbytres (έπίοκοποι-πρεσβύτεροι) ne pou
vaient pas être dépossédés de leurs fonctions.
Ainsi, au terme de cette recherche, on peut déterminer que dans 1
église primitive existait une unique organisation stable du ministère.
x) Les presbytres-évêques (oi πρεσβύτεροι-επίσκοποι) le dernier mot
F évêque étant moins usuel, surtout en Occident.
Cette qualification étant en usage avant Ignace en Orient (jusqu à
Ephèse «les évêque» le mot επίσκοποι et cela pour les deux réalités a) les
presbytres et leur chef (ονμπρεσβύτερος) et d) les presbytres sous les ordres
de F évêque.
2) Jacqués-presbytres ou Polycarpe et les presbytres avec lui (évêque
r'vec son 'Presbyterium, chez Ignace lettre Philadelphie, ou Clement prej
èbytres, chefs de F église (Pasteur d’Hernias).’.

L’ Eglise de F occident en resta longtemps au terme «les presbytres
«ο! ηρεσβντεροι» pour carasteriser ses évêques et cela à cause des circon
stances particulières il n'y a vait ni grand mouvement missionnaire, ni
serieux mouvements hérétiques, et F église se trouvant sous F influence
de F esprit de la langue grecque (c’ est le quatrième cas du terme les
presbytres par Irénée «les presbytres de Rome» (οι πρεσβντεροι Ρώμης)
c. à. d. les évêques ol επίσκοποι. Des années 70 à no furent érigés dans
le christianisme primitif au moins 45 évêchés. * L’eglise grecque Antioche
introduisit alors la qualification «F évêque» (ol επίσκοποι) tandis qiF en
Occident à la fin du zme, siècle seulement se constate F introduction de
ce terme, par contre en Orient la qualification (σνμπρεσβντερος) n’ a ja
mais cessé d' exister même après le gme, siècle.
L’ ancienneté de F institution administrative, ou de la fonction de
Févêque s’affirme historiquement et littérairement, parce que par Ignace
à nous entrons prefondement dans le 1er. siècle et on examine les faits des
dix dernieres années de (60-70) l’époque apostolique, lorsque Simeon succéda
Jacques (61, 62) à Jerusalem et Ignace succéda à Evodius (68) à Antioche.
Il est très probable que le terme «Jacques et les presbytres (Ίάκωρος
και ol πρεσβντεροι) «des actes » suivit la forme «Simon et les presbytres
avec lui (Συμεών και συν αύτφ πρεσβντεροι) sarnbable au Polycarpe et les
presbytres avec lui. («Ιίολνκαρπος και οι συν αντφ πρεσβντεροι») comme plus
haut.
Les exemples cités haut nous montrent la naissance des phénomènes
d’origine du commandement de la communauté—évêque avec ses pres
bytres—ouvrent l’introduction de la forme Ignace des Antiochiens (Ιγνά
τιος Άντιοχέων) ou Polykarpe des Smyrniens. (Πολύκαρπος... ΣμνρναΙων).
Tout de suite après se formula la qualification «évêque de Surie» (επί
σκοπος Σνρίας) (Ignace à Romains).
Pour çe dernier terme nous aurions pu constater une correlation
avec la phrase suivante d’Hermas (Vis n 4) «ΰέμψει ovv Κλημης εις τας
εξω πόλεις εκείνων γάρ επιτέτραπται» (cf. pour le verbe «ίπιτετραπται» Stra
bo c. 840) c. à d. il enverra donc Clement aux cités extérieures.

* Voir Harnack Mission und Ausbreitung
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ΠΡΟΣΘΗΚ AI

ΠΡΟΣΘΗΚΑ
I. Απλοΰστευσις τών προβλημάτων των πηγών τον Άρχεγόνου Πολιτεύματος
και τής λνσεως τής φερομένης διαφωνίας εν ανταίς. Έπαλήθενσις τής λνσεως καί κατά περιοχάς (°Ανατολής κοί Δύσεως).
Ή άναγκαιότης της άπλουστεύσεως τής έμφσνίσεως καί τής λύσεως
των προβλημάτων των πηγών τοϋ Άρχεγόνου Πολιτεύματος τής Εκκλη
σίας, ϊνα είναι εύκολος εις πάντας τούς ενδιαφερομένους νά παρακολουθήσωσι τήν μέθοδον έρεύνης τής φερομένης διαφοράς μορφών έν τω Έκκλ.
Πολιτεύματι τών δύο πρώτων αιώνων καί άρα νά πεισθώσιν περί τής
όρθότητος τών συμπερασμάτων τής φιλολογικοϊστορικής έρεύνης, είναι
φανερά.
α') Είναι άνάγκη νά παρουσιασθή έπί τό άπλούστερον ή λύσις τής
φερομένης διαφωνίας τών πηγών.
’Ιδού τό πρόβλημα τών έν ταΐς πηγαΐς φερομένων μονίμων μορφών
τών λειτουργών του Άρχεγόνου Πολιτεύματος τής Εκκλησίας.
Δύσις
πρεσβύτεροι
έπί σκοποί
διάκονοι

Ανατολή
ό έπίσκοπος
τό πρεσβυτέριον
καί οί διάκονοι
β') Έπί τή βάσει τών άνωτέρω λεχθέντων δυνάμεθα 1) νά άφαιρέσωμεν το : επίσκοποι καί διάκονοι, διότι ώς δευτερεύων ό διπλούς ουτος τεχνικός
δρος έχρησιμοποιήθη λίαν περιωρισμένως μόνον εις τήν Δύσιν καί 2) ν’άντικαταστήσωμεν, έπί τή βάσει τών δεδομένων τών πράξεων ’Ιγνατίου,
τοϋ Πολυκάρπου καί περί του Κλήμεντος, τόν δρον ό «έπίσκοπος», διά
του ονόματος ένός τών έπισκόπων
Πολύκαρπος
οί πρεσβύτεροι
και οι συν
< διάκονοι > (*)
αύτώ πρεσβύτεροι
<καί διάκονοι >
Ή πολλαπλή χρήσις τοϋ δρου πρεσβύτεροι έν συνδυασμό, πρός τόν
τρόπον τής άρχικής έμφσνίσεως του έπισκόπου :
Ιον) διά του ονόματος :
’Ιάκωβος
Τιμόθεος
Τίτος
Κλήμης
’Ιωάννης ό πρεσβύτερος
’Ιγνάτιος
(*) Έν Φίλιπποι; εϊχομεν : επίσκοποι καί διάκονοι (Φιλ. 1, 1) τω 60 μ .X.
πρεσβύτεροι καί διάκονοι (Πολυκάρπου προ; Φιλιππησ.) τω 110 μ. X.

2ον) διά τής προσθήκης του όνόματος των πολιτών
Πολύκαρπος... Σμυρναίων
καί 3ον) διά τοϋ όνόματος μετά
των πρεσβυτέρων :
«Πολύκαρπος
καί οί σύν αΰτφ
πρεσβύτεροι»

ή

Κλήμης...
πρεσβύτεροι προϊστάμενοι
τής Εκκλησίας
4) διά του όρου συμπρεσβντερος τής Α' Πέτρου (5,1)
καί 5) διά του ορού ό πρεσβντερος, ώς έν Έφέσω καί Ρώμη (Βλ. Α' Πέ
τρου καί Ειρηναίον) άποτελοϋσι τήν κλείδα κατανοήσεως καί τής λύσεως
του προβλήματος των μορφών του Άρχεγόνου πολιτεύματος τής Εκ
κλησίας, ώς έμψανίζεται τούτο εις τάς πηγάς.
Ή λύσις έπιβεβαιοϋται εις τάς πηγάς καί εις τάς περιοχάς τής Δύσεως καί τής ’Ανατολής κεχωρισμένως. Τά τυχαίως διασωθέντα Frag
menta καί ονόματα (*) περισσότερα έν ’Ανατολή ή έν τή Δύσει, παρέχουσι τήν εικόνα τής έν τή ουσία ένότητος έν τή Εκκλησία—άνεξαρτήτως τών διαφορών καί ιδιοτήτων, περί ών έγένετο λόγος άνωτέρω.
ΑΝΑΤΟΛΗ

α) ’Ιεροσόλυμα
’Ιάκωβος (42 - 62 μ. X.) Συμεών (62 104)
πρεσβύτεροι
< πρεσβύτεροι
Ό κατάλογος άπό του 104
διακονοΟντες
διακονοΟντες > μέχρι τού 134 είναι κατεστραμένος, δτε ό πρώτος
έξ έθνών ό Μάρκος.
β) ’Αντιόχεια
Εύόδιος (μέχρι του 68;)
’Ιγνάτιος (t 110) ό έπίσκοπος
πρεσβύτεροι
πρεσβύτεροι
< διακονοΟντες >
διάκονοι
Δ Υ?Σ I Σ

γ) ’Έφεσος
1) Τιμόθεος
πρεσβύτεροι
διάκονοι

δ) Κρήτη
Τίτος
πρεσβύτεροι
διάκονοι

Κρήτη
καί κατά πόλεις
πρεσβύτεροι

(*) Είναι πολύ φυσικόν, ότι μέ τήν ελλειψιν ιστορική; συνειδήσεω; καί Ενεκα τοϋ
ταπεινόφρονο; πνεύματα; τών πρώτων Επισκόπων δ Εν υπήρχε μέριμνα διαφυλάξεω; τή; άλληλογραφία; καί τή; προβολή; τών ονομάτων. Ή ερευνά δυσχεραίνεται Εκ τή; Ελλείψεω;
Επαρκών πηγών. “Επειτα ή ισχυρά φυσιογνωμία τοϋ Ιγνατίου καί ή πρωτοβουλία τή; ’Εκ
κλησία; τή; ’Αντιόχεια; καί αΰτοϋ, περί ή; άνωτέρω, Επέτρεψαν νά διασωθή περισσότερον
υλικόν άπό τήν ’Ανατολήν. Οίκοθεν νοείται, ότι οί τήν θέσιν τών ’Αποστόλων άναλαβόντε;
προεστώτε; - πρεσβύτεροι = οί Επίσκοποι Εν άρχή πιθανώ; δεν Ετόλμων νά προβάλωσιν
Εντονώτερον τό ίδιον όνομα. “Εζων υπό τήν σκιάν τοϋ όνόματο; τών ’Αποστόλων καί τήξ
αυθεντία; αυτών.

2) Ιωάννης ό πρεσβύτερος
πρεσβύτεροι - διάκονοι
ε) Σμύρνη
Πολύκαρπος καί οί συν αύτω
Πολύκαρπος... Σμυρναίων
πρεσβύτεροι (καί οί διάκονοι)
στ) Ρώμη
Κλήμης... πρεσβύτεροι προϊστάμενοι (καί διάκονοι)
Εκείνο το όποιον εκφράζει ό Ιγνάτιος, έξαίρων την ενότητα των
δύο βαθμών έν τη ιερατική λειτουργία καί διακονία
διά του : «Επίσκοπος άμα τώ πρεσβυτερίω» (*)
καί ό Πολύκαρπος, γράφων πρός τούς Φιλιππησίους διά του :
«Πολύκαρπος καί οί συν αύτω πρεσβύτεροι»,
καί δπερ ή A Πέτρου έκφράζει κατά τρόπον έξαίρετον, διά τούς συμπρεσβύτερος, έξεφράζετο, οπού έκράτουν αί άρχαϊκαί συνθηκαι, διά του
πρωίμου μονολεκτικού ορού (***(***)
):
Οί πρεσβύτεροι (2α περίπτωσις έν σελίδι35). Δι' αυτού έξεφράζετο τό συναμφότερον, ήτοι οί 2 ιερατικοί βαθμοί :
Ιωάννης ό πρεσβύτερος
Κλήμης ) ,
οί πρεσβύτεροι
πρεσβύτεροι ) °L πΡεσβυτεΡ°ι
Αλλά καί τό : Ιωάννης ό πρεσβύτερος, μετά των ανωτέρω, έδημιούργησε τήν 4ην χρήσιν=οί πρεσβύτεροι τ. έ. οί ’Επίσκοποι τής Ρώμης (κατά
Ειρηναίον παρ’ Εϋσεβίω).
Η ένότης Ανατολής καί Δύσεως έν τή βάσει τού πολιτεύματος
(συνοπτικός)
Πολύκαρπος
Κλήμης
συμπρεσβύτερος(■ *) καί οι συν αύτώ πρεσβύτεροι προϊστάμενοι
πρεσβύτεροι
*
τής ’Εκκλησίας
παρουσιάζεται καί μεταξύ :
Ιγνατίου
καί
Κλήμεντος (Ρωμαίων)
έπισκόπου Συρίας (πρός Ρωμαίους)
«έκείνω γσρ έπιτέτραπται».
Αμφότεροι ασκοΟσι έποπτείαν επί των έξω τής έπισκοπής των περιο
χών, ό μεν Κλήμης τής Ρώμης, έπί Κοινοτήτων τής Κ. 'Ιταλίας (Ποιμήν
του Έρμα), ό δέ τής Συρίας.
Η παραλληλότης άρχικών θεμελιωδών μορφών (Urformen) έρμηνεύει
ώς άριστα τήν μή ϋπαρξιν διαφωνίας. Ή διαμόρφωσις τής δικαιοδοσίας
( ) Σπουδαιοτητα ένεχει καί το γεγονός, οτι ό επίσκοπος προέρχεται εκ τον πρε
σβυτερίου.
(**) £[j αμφοτέρας τας περιοχας πρωιμως έχρησιμοποιήθη ό όρος «πρεσβύτερος».
Ιδίως τό προεστώτες πρεσβύτεροι (Α- Τιμοθ.) καί προεστώς του Ιουστίνου πιθανώτατα
διά τούς επισκόπους.
(***) ^Χει σημασίαν, ότι ή A Πέτρου ή περιλαμβάνουσα τόν όρον «συμπρεσβύτερος»
άπηυθύνθη άπρ Ρώμης πρός τάς ’Εκκλησίας του Πόντον.

των επισκόπων καί δή καί των μεγάλων κέντρων συνετελεσθη κατά τόν
β' καί γ' αιώνα.
1
*
*

*

γ) Ύπήρξεν δμως τόσον ισχυρός καί θεμελιώδης ό δεσμός του προεστώτος - πρεσβυτέρου μετά των πολιτών καί εΐτα της πόλεως ώστε καί
όταν έπεκράτησε ό δρος ό επίσκοπος πάλιν δέν έξετοπίσθη ό άρχικός
τρόπος έμφανίσεως του επισκόπου
Πολύκαρπος... Σμυρναίων (β' αιών)
Μελίτων Σαρδιανών...
(β' αιών)
Αλέξανδρος Αλεξάνδρειάς (325)
Ή άρχαιότης του βαθμού είναι κατωχυρωμένη διά του Ιγνατίου, coO
Ιακώβου καί του Συμεών. Τά διά τάς λοιπός πόλεις παραδοθέντα ονόματα
φαίνονται ώς έκ τούτου άληθή. ’Ήρκει νά μνημονευθή μόνον τό δνομα,
έν ώρισμένη συναφεία, διά νά νοηθή δτι έπρόκειτο περί τοϋ Επισκόπου.
II. ΚλεΙς προς κατανόησιν
των σχέσεων (*) ’Ανατολής καί Δέσεως εν τω ΙΊολιτεύματι.
Έκ τών άνωτέρω προκύπτει έμμέσως, δτι αί Έκκλησίαι 'Ανατολής
καί Δύσεως έπικοινώνουν, συχνάκις, δι’ έπιστολών, δι' άπεσταλμένων
καί διά τών ταξειδευόντων χριστιανών. "Επειτα έπί της ένότητος πίστεως
καί άγάπης έν Χριστώ ήδράζετο ή ένότης αύτών έν τη ούσία ούχί δέ καί
πάντοτε καί εις τάς έξωτερικάς μορφάς τού πολιτεύματος της 'Εκκλη
σίας. 'Εάν διεφώνουν έν τη ουσία τότε θά προέκυπτε ζήτημα. Τήν ενό
τητα έν τη ούσία στηρίζομεν καί εις τάς έξης σχέσεις μεταξύ τών πηγών.
1) Ό ’Ιγνάτιος γνωρίζει καί έπιδοκιμάζει τήν Α' Κλήμεντος, λέγων
εις τήν πρός Ρωμαίους έπιστολήν... (κεφ. Ill, 1) «Ουδέποτε έβασκάνατε
ούδένα· άλλους έδιδάξατε' έγώ δέ θέλω, ϊνα κακεΐνα βέβαια ή, ά μαθητεύοντες έντέλλεσθε». Πρβλ. Ερμηνείαν Harnack καί Knopf (εις βιβλιογρ.).
2) Φίλιπποι - Σμύρνη -’Αντιόχεια - Ρώμη. Ό Πολύκαρπος καί οί συν
αύτώ πρεσβύτεροι άποστέλλουσι τάς 7 έπιστολάς τοϋ Ιγνατίου εις τους
Φιλιππησίους, οί όποιοι τάς έζήτησαν καί τάς έπιδοκιμάζουσι. Κατ’ ούσίαν πρέπει νά συνεφώνουν.
3) Δυνάμεθα νά φέρωμεν εις επαφήν τήν πρός Ρωμαίους έπιστολήν
τοϋ 'Ιγνατίου καί τόν Ποιμένα τοϋ Έρμα, ώς εϊδομεν άνωτέρω.
4) cΡώμη και Πόντος φαίνεται νά συμφωνούν, ενεκα τής Α' Πέτρου
(περί τό 65 μ. X.) συμπρεσβύτερος - πρεσβύτεροι.
Συνεπληρώθη έν ’Αθήναις τή 25η Ιανουάριου 1959
(*) ’Ενταύθα ύπόκειται ή γνώσις τον θέματος των σχέσεων των 'Εκκλησιών 'Ανα
τολής καί Δύσεως (επικοινωνίας, γνωριμίας, ένδιαφέροντος καί τών Αδελφικών δεσμών έν
πίστει καί Αγάπη). Τούτο τό θέμα δέν έγράφη εΐσέτι καί διά τοϋτο ελλείπει ή § 3 Από
τήν εισαγωγήν τον παρόντος κείμενον.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣ'Σ,
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ.
ÉH φερομένη διαφορά μορφών τοϋ ’Εκκλησιαστικού πολιτεύματος εν τω
άρχικω Χριστιανισμό,
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τ6 πρόβλημα, ή σπουδαιότης του, αί πηγαι, αί διαφωνία:
καί αίνέαι φιλολογικοϊστορικαί θέσεις.
§ 1. Τό πρόβλημα (φιλολογικόν καί ιστορικόν), αί πηγαι κ.λ.π.
.
§ 2. "Η νέα άντιμετώπισις τού προβλήματος καί ή μέθοδος. "Ιδε έν τέλει
·
·
·
τής 2ας προσθήκης περί τής § 3 ,
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18
21

'Η ιστορική έξέλιξις τού Εκκλησιαστικού πολιτεύματος. Οί λειτουργοί καί τα
λειτουργήματα άπό των χρόνων των ’Αποστόλων μέχρι του θανάτου τοϋ
Πολυκάρπου.
A

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ (34
156 μ.χ ).
Α' ΑΠΟ ΊΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.
§ 4. Άποστολική εποχή.
.
·
§ 5. Από τής Άποστολικής πρός τήν μεταποστολικήν εποχήν

25
28

Β' Η ΜΕΓΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
§ 6. α) Τό πολίτευμα των ’Εκκλησιών τής Δύσεως (Ρώμης—Κορίνθου) .
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
A.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ EN TJÎ ΑΚΑΔΗΜΙ4 ΑΘΗΝΩΝ

1. Πότε προήχθησαν αί Άθήναι εις Μητρόπολιν (λύσις τής διαφωνίας των
πηγών). Διά τοΰ άειμν. ακαδημαϊκού Κ. Δυοβουνιώτη, Πρακτικά 1935
σελ. 285 - 292.
2. Άντίκειται το Βασ. Διάταγμα τής 23ης ’’Ιουλίου 1850 προς τον Καταστα
τικόν Χάρτην τής Εκκλησίας τής Ελλάδος τοΰ 1833 ; Πρακτικά 1938. Διά
τοΰ άειμν. Κ. Ράλλη.
3. Τό Αΰτοκέφαλον τής Εκκλησίας τής Κόπρου από των αρχών Η' μέχρι
τέλους τοΰ Γ αίώνος και τό Οίκ. ΙΙατριαρχεΐον. Πρακτικά 1943 τής 15ης
Ιουνίου. Διά τοΰ κ. Γ. Σωτηρίου.
4. Ή θέσις τής ’Αρχιεπισκοπής Βουλγαρίας έναντι τοΰ Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως επί Τσιμισκή. Πρακτικά 9ης Δεκεμβρίου 1943. Διά τοΰ
κ. Κ. Άμάντου.
5. Ή παροΰσα άνακοίνωσις τφ 1956.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
6. Περί τής σημασίας τοΰ τοπικοΰ καί χρονικού περιορισμοΰ εν τή χρήσει
τοΰ όρου «επίσκοποι - διάκονοι» διά την λυσιν των προβλημάτων των πη
γών τοΰ Άρχεγόνου Εκκλησιαστικού πολιτεύματος.
7. Περί την χρησιμοποίησήν τοΰ όρου: επίσκοποι καί διάκονοι, εν Έφέσφ,
Φιλίπποις καί Κρήτη κατά χρόνους τοΰ Παύλου.
8. Διατί ή ’Αντιόχεια ωνόμασεν καί καθιέρωσεν όριστικώς τόν όρον «ό επί
σκοπος», διά τόν εν ταΐς Κοινότησι προεστώτα - πρεσβύτερον τόν διάδοχον
τών ’Αποστόλων.
Β.—ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Παλαιά καί Νέα Ήπειρος. Συμβολή εις την ιστορίαν τών Μητροπόλεων
Νικοπόλεως, Ναυπάκτου καί Δυρραχίου. (Άνάτυπον έκ τών «Πεπραγμέ
νων τοΰ,Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογ. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης τόμ. Β' σελ. 56).
2. Zur Frage der Entstehung des Erzbistums von Achrida und der Notita No 3 bei Parthey («Θεολογία» 1959 σελ. 20). Εις τό ΙΑ 'Διεθνές Βυζ.
Συνέδρων Μονάχου, Σεπτέμβριος 1958.

