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Προς Τραλλιανούς,Ρΰ 5,673.ΒΕΠ 2,271. 

Προς Ρωμαίους,PG.5,685.ΒΕΠ 2,274. 
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Προς Τραλλησίους,Ρσ 5,777.ΒΕΠ 2,298, 

Προς Ρωμαίους,PG 5,801.ΒΕΠ 2,303. 

Προς Φιλαδελφεΐς,Ρσ 5,817.ΒΕΠ 2,306, 

Προς Σμυρναίους,PG 5,840.ΒΕΠ 2,312. 
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ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ: 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ; 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: 

"Ελεγχος,ΒΕΠ 5,188εξ. 

'Απολογία Α'ϋπέρ των Χριστιανών,PG 6,328.ΒΕΠ 3,162. 

'Απολογία Β'ύπέρ των Χριστιανών,PG 6,441.ΒΕΠ 3,200. 

Διάλογος προς Τρύφωνα'Ιουδαϊον,ΡΟ 6,472.ΒΕΠ 3,209. 

'Επιστολαί:2,50, PG 78,490. 
2,52, PG 78,493. 
2,125,PG 78,564. -
3,20, PG 78,745. 
3,75, PG 78,781. 

"Εκθεσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως,PG 94,781. 

Λόγος Α'απολογητικός προς τους δι&β&λλοντ&ζ τάς 
αγίας εικόνας,PG 94,1232. 

Περί Ιερωσύνης,λόγοι 6,PG 48,623-692.ΕΠΕ 28,54εξ. 

Προς τε'Ίσυδαίους καί"Ελληνας άπόδειξις,οτι εστί 
Θεός ò Χριστός εκ των παρά τοις προφήταις πολλα-
χρϋ περί αύτοϋ είρημένων,Ρΰ 48,813. 

'Ομιλία περί της των νεκρών αναστάσεως,PG 50,417. 

Όμιλίαι Α'καί.Β'είς τήν αγίαν Πεντηκοστήν,ΡΟ 50, 
453έξ.ΕΠΕ 36,292. 
"Οτι ουκ άκίνδυνον τοις άκροαταϊς τά σιγαν τά λε
γόμενα εν τη εκκλησία...,PG 51,97. 

Ξ'ις τό "άσπάσασθαι Πρίσκιλλαν καί Άκύλαν"καί τά 
εξής,Ρσ 51,187. 

'Επιστολή 55 Συμεών καί Μάρη πρεσβύτεροις,PG 52,5 49 
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: 'Ομιλία πρό της εξορίας,PG 52,427.ΕΠΕ 33,383. 

Είς τήν άνάληψιν τοϋ Κυρίου ήμών'Ιησοϋ Χρίστου, 
PG 52,773.ΕΠΕ 36,200. 

'Ομιλία Η'ε'ις τήν réveoiv,PG 53,69.ΕΠΕ 2,192. 

Λόγος Β'ε'ις τήν Γένεσιν,Ρΰ 54,586. 

Προς τους συνάξεις καταλιμπάνοντας...PG 54,660. 

Έξήγησις είς τους Ψαλμούς,PG 55,35.ΕΠΕ 5,98-7,535. 

Είς τό ρητόν "Ειδον τόν Κύριον"...,PG 56,129. 

'Υπόμνημα εις τόν αγιον Ματθαίον τόν εύαγγελιστήν 
PG 57,13-58,793.ΕΠΕ 9,16-12,413. 

'Υπόμνημα είς τόν άγιον'Ιωάννην τόν άπόστολον καί 
εύαγγελιστήν,PG 59 , 23-482.ΕΠΕ 12,418-14,754. 

'Ομιλίαι είς τάς Πράξεις τών'Αποστόλων NE',PG 60, 
13-384.ΕΠΕ 15,14-16Β,297. 

"Ερμηνεία είς τήν προς Ρωμαίους έπιστολήν.'Ομιλίαι. 
AB',PG 60,391-682.ΕΠΕ 16Β,304-647. 

'Ομιλίαι είς τήν Α'πρός Κορινθίους ΜΔ', PG 61,11,392 

ΕΠΕ 18Α,740. 
'Υπόμνημα είς τήν προς Κορινθίους Β'έπιστολήν είς 
ομιλίας Λ', PG 61 , 381-6 1 0 .ΕΠΕ 20,8-152. 

'Υπόμνημα ει τήν ποός'Εφεσίους έπιστολήν είς ομι
λίας ΚΔ', PG 62,7,176.ΕΠΕ 20,416-21,347. 

'Υπόμνημα είς τήν προς Φιλιππησίους έπιστολήν είς 
ομιλίας ΙΕ', PC- 62 ,1 77 , 298 . ΕΠΕ 21,348-22,73. 

'Υπόμνημα εις τήν προς Κολοσσαεϊς έπιστολήν είς 
ομιλίας IB', PC- 62 , 299-390 .ΕΠΕ 22,74-321. 

'Υπόμνημα είς τήυ Α'πρός Θεσσαλονικείς έπιστολήν 
εις ομιλίας IA'PG 62 , 391-468.ΕΠΕ 22,322-589. 

'Υπόμνημα είς τήν Β'προς Θεσσαλονικείς έπιστολήν 
είς ομιλίας Ε', PG 62,467-500. 

'Υπόμνημα ε'ις προς Τιμόθεον Α'-έπιστολήν είς ομι
λίας IH', PG 62,501-600. 

'Υπόμνημα είς την προς Τίτον έπιστολήν είς ομιλίας 
ΣΤ', PG 62,663-700. 

'Υπόμνημα είς τήν προς'Εβραίους έπιστολήν εις ομι
λίας ΛΔ', PG 63 9-236. 

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Λόγος προτρεπτικός πρός'Έλληνας,PG 8,49.ΒΕΠ 7,17. 

Παιδαγωγός εις λόγους τρεις,PG 8,247.ΒΕΠ 7,80. 

Στρωματεΐς είς λόγους όκτώ,ΡΟ 8,685.ΒΕΠ 7,234-8,316 

Τις ò σωζόμενος πλούσιος,PG 9,604.ΒΕΠ 8,351. 
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ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ: 'Επιστολή προς Κορινθίους A', PG 1,199.ΒΕΠ 1,13. 

'Επιστολή προς Κορινθίους Β ', PG 1,329.ΒΕΠ 1,40. 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Λόγος ΙΓ'Έτι περί ιερωσύνης,ΡΘ 68,844. 

Γλαφυρών εις τους'Αριθμούς,PG 69,589-641. 

Κατηχήσεις,PG 33,332-1128. 

Όμιλίαι πνευματικαί,PG 34,449-820.ΒΕΠ 41,145. 

'Υπομνήματα:Εις τήν Β'Κορινθίους,PG 118,903. 

Εις τήν προς'Εφεσίους,PG 118,1165. 

Ε'ις τήν προς Φιλιππησίους,Ρΰ 118,1256. 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ: 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ: 

ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΕΛΕΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ: 

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ: 

Διάλογος ιστορικός γενόμενος, προς βεόδωρον,διά-
κονον Ρώμης περί βίου καί πολιτείας τοϋ μακαρί
ου' Ιωάννου επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυ
σοστόμου,PG 47, 1-82.ΕΠΕ 1,52. 

'Επιστολή προς Φιλιππησίους,Ρΰ 5,1005.ΒΕΠ 3,15. 

Όμιλίαι εις τό Λεϊτικόν,Ρΰ 12,405.ΕΠΕ 15,175. 

Όμιλίαι είς τους'Αριθμούς,PG 12,583.ΕΠΕ 15,181. 

Έξηγητικά ε'ις'Ησαϊαν όμιλίαι Q^PG 13,215. 

Όμιλίαι είς'Ιερεμίαν ΚΑ', PG 13,256.ΒΕΠ 11,11. 

Όμιλίαι είς'Ιεζεκιήλ ΙΔ', PG 13,665.ΒΕΠ 16,267. 

Τά εις τό κατά Ματθαίον εύγγέλιον εξηγητικά, 
PG 13,869.ΒΕΠ 13,11-14,226. 

Τεμάχια λόγων είς Λουκαν,ΡΟ 13,1901.ΒΕΠ 15,11. 

'Υπομνήματα είς τόν εύαγγελιστήν'Ιωάννην,Ρΰ 14, 
21.ΒΕΠ 11,247-12,287. 
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2.ΛΑΤΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ: Sermo 340,PL 38,1483 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ: Expositio in Psalmo 38,PL 14,1051 

Expositio Evangellii Secundum in Lucam,lib.5, 
PL 15,1730 

De Of ficus Ministre-rum, PL 16,436 

De Sacramentis,lib.4,PL 16,736 

ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΡΙΝΙΤ.ΟΥ: Commonitor ium Primus,PL 50,640.'Ελλ.Μετάφραση : 

"Υπό Άθηναγόρου Κοκκινάκη , Άρχ,ι επισκόπου Θυα-
τείρων καί Μ.Βρετανίας:'Ιεροϋ Βικέντιου του 
Λειρινίτου' Υπομνήματα(Commonitoria).Μετάφρασι ς 
καί Σχόλια.Άνάτυπον εκ της "Θεολογίας",'Αθήναι 
1979. 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ: Epistola 41 Ad PL 22,476. 
Epistola 52 Ad PL 22,532 
Epistola 125 Ad. Rusticum Monachum,PL 22,1080 
Epistola 130 Ad PL 22,1111 

Commentarium in Ezechelem Prophetam,4 8,PL 25,481 

Commentarium in Titum,1,PL 30,895 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ: De Mortalitate,17,PL 4,593 

ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ: Ad Martyres,PL 1,619 
De Oratione,PL 1,1167 
De Baptismo,PL 1,1217 
De Praescriptione Haereticorum,PL 2,38 
De Fuga in Persecutione,PL 2,113 
Adversus Praxeam,PL 2,154 
Advérsus Marcionem,PL 2,244 
Adversus Valentinianow,PL 2,546 
Exhortatione de Castitatis,PL 4,919 
De Virginibus Velandis,PL 2,950 
De Pudicia,PL 2,1026. 
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.i' ι σ α γ ω γ η 

Ή ίερωσύνη άπό τους πρώτους αιώνες της ζωής της'Εκ

κλησίας απετέλεσε θέμα ιδιαιτέρας μελέτης και ενδιαφέρον

τος εκ μέρους των Πατέρων καί των εκκλησιαστικών συγγρα

φέων. Ή έννοια καί ή αποστολή της ίερωσύνης στον κόσμο 

είναι ή συνέχισης της παρουσίας καί του έργου του Χρίστου 

δια της ' Εκκλησίας ,ϊ,Ιέ την ί,ερωσυνη ο κόσμος έχει την δυ

νατότητα να γίνει Εκκλησία καί τά άτομα της άνθοώπινης 

κοινωνίας νά γίνουν πρόσωπα καί μέλη της'Εκκλησίας καί 

να* συμμετέχουν στη ζωή της Παναγίας ϊριάδος"μετά πάντων 

των άγιων" .Γιαύτό ή ερωσύνη είναι "τό πάντων άγαθων έν 

άνθοώποις άναβεβηκός" ,διότι "τελείται μεν επί γης,τά-
3 ~ 

ξιν δέ επουρανίων έχει ταγμάτων" .Εΐναι"θειον χρήμα καί 

όντων απάντων τό τιμιώτατον" . 

Για την αξία καί τό ΰψος του ιερατικού αξιώματος έχουν 

γράψει άγιοι καί θεοφόροι πατέρες \ιαί εκκλησιαστικοί συγ

γράφεις της άγιας μας Εκκλησίας.Μερικοί δέ άπ'αύτοΰς,δπως 

è Γρηγόριος ό Θεολόγος καί'ο Ιωάννης ό Χρυσόστομος εκτός 

άπό τίς εγκατεσπαρμένες στά συγγράμματα τους απόψεις καί 

διδασκαλίες γιά την ίερωσύνη,προέβησαν ατή σύνταξη είδικαν 

περί ΐ,ερωσυνης συγγραφών, οπού αποδεικνύουν "σεπτήνμέν καί 

δυσπρόσιτον την ίερωσύνην",εξαίρουν δέ τό ϋψος καί τήν α

ξία της γιά τήν σωτηρία των άνθρο'πων. 

1.Α'Θεσ.3,13. 

2.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Σμυρναίους(έκτ.μορφή)9,PG 5,853Β.ΒΕΠ 2,315. 

3. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΠερΠερωσύνης , 3, 4, PG 48,642.ΕΠΕ 28,120. 

4.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 2,52,PG 78,493C.Πρβλ.καί 2,125, 

PG 78,564C 
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Ή Εκκλησία από τους πρώτους αιώνες προσπάθησε καί α

γωνίστηκε νά διαφυλάξει την πίστη,την αλήθευα καί την ε

νότητα της.Κέντρο καί κεφαλή αύτης της ένότητος είναι, ò 

επίσκοπος,ό ορατός αντιπρόσωπος του Θεού καί του Χρίστου. 

Καί "ώσπερ ò Κύριος άνευ του Πατρός ουδέν έποίησεν,ηνωμέ

νος ων,ούτε δι'εαυτού,οΰτε διά των άποστόλων"ετσι καί τά 

μέλη της Έκκλησίας"ανευ του επισκόπου καί των πρεσβυτέ

ρων μηδέν ποάσσουσι " ,ίί" αυτόν τόν τρόπο διαφυλάσσεται ή 

ενότητα καί παράμενε ι"μία προσευχή,μία δέησις,εΐς νους,μί

α έλπίς εν αγάπη , εν τη χαρά τ?) άμώμω , ο έστιν ' Ιησούς Χρι-

στός" .Ό επίσκοπος είναι"κεφαλή Χρίστου πληρώματος"
0
,εί-

η 

ναι"κοινός πατήρ καί διδάσκαλος" των τεκνών της'Ξκκλησί-

ας άφου μά*λι@τα. είναι "έν'ΐη^ου Χριβτου γνώμι;
,,
§ 

Ιδιαίτερα δε ή ενότητα αύτη της Εκκλησίας γίνεται πραγμα

τικότητα στή Θεία ευχαριστία οπού όΕπίσκοπος είναι ο"προε-

στώς" αύτης σέ κάθε ευχαριστιακή κοινότητα,σε κάθε τοπική 

'Εκκλησία.Ταυτόχρονα όμως λόγω της φύσεως της ευχαριστια

κής κοινότητος ως εκφράσεως καί φανερώσεως του δλου Χρίσ

του καί της όλης(δηλαδή της "καθολικής") Εκκλησίας,ό προ-

εστώς της Ευχαριστίας επίσκοπος ήταν ό λειτουργός εκείνος, 

στό πρόσωπο του οποίου ή τοπική Εκκλησία υπερέβαινε κάθε έν

νοια τοπικισμού καίενώνονταν με τίς άλλες τοπικές Εκκλησίες 

5.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Μαγνησίους,7,PG 5,6 6 8Β.ΒΕΠ 2,26 9. 

6.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 2,99,PG 35,501 Α.ΕΠΕ 1,194-196. 

7.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις τήν rievT.l,4,PG 50,458. 

8.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός'Ε(ρεσίους,3,2,Ρσ 5,648Α.ΒΕΠ 2,265. 
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στη μία,άγια,καθολική καί αποστολική 'εκκλησία?Τά δ e de cp ο— 

ρα προβλήματα,οι έριδες καί κυρίως οί αιρέσεις πού απει

λούσαν την ενότητα της'εκκλησίας γίνονται αφορμή νά έμ-

φανισθεϊο Συνοδικός θεσμός πού συνδέεται άμεσα καί πρω

ταρχικά μέ τό πρόβλημα της ευχαριστιακής κοινώνίας.Διότι 

σκοπός δλων των Συνόδων, καί των Οικουμενικών ακόμη, 

δεν ήταν ποτέ ή διατύπωση της πίστεως μόνο για τήν πίστη, 

άλλα η κρίση για τή συμμετοχή ή μή στή Θεία ευχαριστία.Η

ταν λοιπόν φυσικό,κάθε πράξη της'εκκλησίας πού αποσκοπού

σε στην έκφραση της ενότητας των τοπικών'εκκλησιών, όπως 

ήταν η Σύνοδος,νά εκδηλώνεται δια του πισκόπου.Ή επισ

κοπική ,συνεπώς,σύνθεση της Συνόδου δικαιούται καί επιβάλ

λεται έκκλησιολογικά στην αρχαία Εκκλησία λόγω του δτι 

ò επίσκοπος είναι,ως ο προεστώς της ευχαριστίας,ό εκφρασ

τής της ένότητος τόσο της τοπικής'εκκλησίας δσο καί της ε

νότητας της προς τίς άλλες τοπικές'εκκλησίες,στην οποία 

καί απέβλεπαν ανέκαθεν οι Σύνοδοι."Ύστερα μέ τήν ευχή της 

χειροτονίας του επισκόπου,δηλαδή στη συστατική ένέργειατου 

επισκοπικού θεσμού,ο επίσκοπος χειροτονείται ως επίσκοπος 

της Καθολικής'εκκλησίας μόνο διό* μέσου της συνδέσεως του 

μέ ορισμένη τοπική'εκκλησία.Ή δε συμμετοχή του στίς Συνό

δους,πού' αποσκοπούν στην έκφραση της ένότητος της'εκκλησί

ας,δεν είναι συμμετοχή ώς ατόμου,αλλά ώς ένσαρκωτου της ~£ο-
>-.• , , 10 

πικης του εκκλησίας. 

9.ΙΩ.ΖΗΖΙΟΥΛΑ,Ό Συνοδικός θεσμός,195 feg. 

10.Περισσότερα βλάπε:ΙΩ.ΖΗΖΙΟΥΛΑ,Ό Συνοδικός θεσμός,172 έξ. 

^ w 
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"Ετσι η Εκκλησία με την αδιάκοπη Αποστολική Διαδοχή 

της ίερωσύνης στους τρεις βαθμούς της,την τέλεση των 

Μυστηρίων υπό των έπι,σκοπών και πρεσβυτέρων και τον Συ

νοδικό Θεσμό της διατήρησε και διατηρεί την ενότητα της, 

την μία πίστη
11
, τό ενα βάπτισμα

12
, την αγάπη

13
, παί την Α

ποστολική δ ιδασκαλία.Μετάδοση της ιερωσύνης,δηλαδή εμπέ

δωση καί συνέχιση-της κανονικής ένότητος της'εκκλησίας 

έξω της Ευχαριστίας ήταν καί παραμένει χ δ ιανόητη.Γιαυτό 

ò επίσκοπος ήταν καί είναι οχ ι μόνον η ορατή κεφαλή της 

ευχαριστιακής συνάζεως,αλλά καί ό μόνος στην Εκκλησία 

μεταδότης της ίερωσύνης ;οαί εκφραστής καί ούλαξ της κανο-
< ' 14 νίκης ενοτητος . 

Τό θέμα της ιερωσύνης έρχεται καί πάλι στην επικαιρότη

τα διότι στα χρόνια μας αποτελεί άντικείμεν-ο μελέτης καί 

έρευνης από τό Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών καί ιδι

αίτερα άπό τήν 'Ξπιτροπή'Έίστις καί Τάξις".Γιά νά φθάσουν 

οί διηρημένες'εκκλησίες κάποτε στην ορατή ενότητα ,τήν ο

ποία αναζητούν,έπειτα άπό τό σχίσμα,τίς διαιρέσεις καί 

τίς άλλες παραφυάδες πού ούσιαστικάδιέστιασαν
 τ
ή

ν
 ενότητα 

της αρχαίας'Εκκλησίας,χρειάζεται νά καταλήξουν σέ θεμελι

ώδη συμφωνία επί του Βαπτίσματος,της Ευχαριστίας καί της 

11. Έφεσ. 4,5,13. 

12. Έφεσ.4,5. 

13.' Ιωάν .ΐ3,35.Έφεσ.4,16.Β' Κορ .5,14. 

14.ΙΩ.ΖΗΖΙ0ΥΛΑ,*Η ενάτης,19 έ£. 



* Ιερωσύνης. * Η 'Επιτροπή "Πίστις καί Τάξις" αφιέρωσε πολύ χρόνο, 

κόπο καί προσοχή για νά ξεπεράσει την δογματική διαίρεση επί τών 

τριών τούτων θεμάτων.Κατά τά τελευταία πενήντα χρόνια οι περισσό

τερες άπό τίς διασκέψεις της είχαν ώς κέντρο τών συζητήσεων τους 

τό ένα ή τό άλλο άπό τά θέματα αυτά."Ετσι τό 1983 έστειλε τό κείμε

νο της Λίμα (1982),πού περιλαμβάνει τό Βάπτισμα,τήν Ευχαριστία καί 

τήν*Ιερωσύνη προς τίς'Εκκλησίες-μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου τών 

'Εκκλησιών "ζητούσα άπό αύτάς τήν έπίσημον άπάντησίν των έπ'αύτου". 

Τά τρία αυτά κείμενα αποτελούν τους καρπούς ερευνητικής διαδικασίας 

άπό τήν πρώτη Διάσκεψη της'Επιτροπής "Πίστις καί Τάξις" στή Λωζάνη 

τό 1927.Τό υλικό συζητήθηκε καί αναθεωρήθηκε στή Διάσκεψη τής'Ακκρας 

τό 1974,τοΰ Bangalore τό 1978 καί της Λίμα τό 1982. 

Τό κείμενο της Λίμα γιά τήν Ιερωσύνη είναι τό εκτενέστερο 

άπό τά κείμενα γιά τό βάπτισμα καί τήν εύχαριστία,άλλά καί τό πιό 

ακανθώδες.Δέν πρόκειται έδώ νά αναλύσουμε τό κείμενο αυτό."Ομως 

επειδή τό θέμα της διατριβής είναι ή ιερωσύνη στήν'Εκκλησιαστική 

Γραμματεία τών πέντε πρώτων αιώνων,περίοδο,πού ή'Εκκλησία είναι 

ενωμένη,ή όλη έρευνα καί μελέτη.οπωσδήποτε αποτελεί μιά συμβολή 

τής'Ορθοδόξου Θεολογίας καί της πίστεως της Ανατολικής'Ορθοδόξου 

'Εκκλησίας γιά τή σωστή κατανόηση ώρισμένων σημείων του κειμένου 

της Λίμα. 

Τό πρώτο κεφάλαιο της μελέτης,"Ή ιερωσύνη του Χριστού καί 

ή διαδοχή της στην Εκκλησία" παρουσιάζει πώς ή πρώτη'Εκκλησία καί 

οι πατέρες κατανόησαν τήν κλήση τών ανθρώπων νά γίνουν λαός τοο 

Θεού.Βεβαίως ò Θεός καλεί ολόκληρη τήν ανθρωπότητα νά γίνει λαός 

Του καί διά της'Εκκλησίας νά οδηγηθεί στην σωτηρία."Ομως ή αντιδια

στολή του "μυστηρίου του λαού τού Θεού" προς τήν "κεχειροτονημένην 

ίερωσύνην",πού είναι καί τό βασικώτερο στοιχείο στό Μυστληριο της 

ιερωσύνης,κατά κάποιον τρόπο φαίνεται στίς σύγχρονες διεκκλησιαστι

κές συζητήσεις καί διασκέψεις νά αντιπαρατίθεται προς τό ιερατείο 

καί τήν ιερωσύνη στην Εκκλησία.Τό ιερατείο εϋναι ασφαλώς ένα στοιχείο 

της χριστιανικής κοινότητος καί επομένως ή ϋπαρξή του προϋποθέτει 
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τήν κατανόηση της 'Εκκλησίας ώς "κοινωνίας πιστών".Στό σημείο 

αυτό όμως χρειάζεται προσοχή διότι ή έκκλησιολογική αύτη διαπλά

τυνση δυσκολεύει στην κατανόηση καί αποστολή της ίερωσύνης στον 

κόσμο.Τό ιερατείο υπάρχει ώς "δεδομένον ύπό τοϋ Κυρίου καί υφίστα

ται όθεν εξ εαυτού εν τη'Εκκλησία,πάνποτε βεβαίως ώς στοιχεϊον 

δομής της χριστιανικής κοινότητος καί ουχί ότι τό ίερατεΐον εϋναι 

οίονεί μία των συνεπειών της δομής της χριστιανικής κοινότητος καί 

ότι ή χριστιανική κοινότης είναι άμεσος προϋπόθεσις τής ίερωσύνης 

καί του ιερατείου έν τη * Εκκλησία" ί-̂ * Η θεολογία τών πατέρων τής'Εκ

κλησίας τών πρώτων αιώνων μέ σφοδρότητα απορρίπτει τή γνώμη ότι ή 

βαπτισματική γενική ίερωσύνη τών πιστών είναι ή ίδια μέ τή μυστη

ριακή ειδική ίερωσύνη τής ιεραρχίας.Κατά τόν ιερό Χρυσόστομο "δ λα

ός ιερεύς ού γέγονεν",διότι "τό τής διδασκαλίας καί τό τής ίερωσύνης 

αξίωμα μέγα εστί καί θαυμαστόν,καί όντως τής του Θεού δεομένου ψή

φου, ώστε τόν άξιον είς τό μέσον παραγάγειν". 

'Η ίερωσύνη δέν εξισώνεται προς τίς δωρεές καί τά χαρίσματα 

τοϋ'Αγίου Πνεύματος στην'Εκκλησία, τά οποία εξ άλλου λαμβάνουν όλοι 

οι πιστοί μέ τά μυστήρια του βαπτίσματος καί του χρίσματος.Ή ίερω

σύνη είναι μυστήριον τής Δεξιάς του*Υψίστου τήν οποίαν τοποθετεί 

ώς κεφαλή του σώματος τής'Εκκλησίας καί εξασφαλίζει τήν ενότητα της. 

'Ακόμη,κατά τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο,ή ίερωσύνη είναι "τέχνη τεχνών 

καί επιστήμη επιστημών"^^ή δε διαδοχή της στην 'Εκκλησία γίνεται 

διά τής χειροτονίας.Διά τών τριών βαθμών τής ίερωσύνης καί ίδιαιτέρω 

διά τοϋ επισκοπικού, ò Χριστός .μεν' βρίσκεται συνεχώς παρών στην 

Τ 8 

'Εκκλησία μέχρι"τής συντέλειας τών αιώνων" ,συνεχίζεται δέ ή'Απο

στολική Διαδοχή στή ζωή τής'Εκκλησίας,πού είναι ò θεματοφύλακας τής 

'Αποστολικής παραδόσεως καί τής αληθείας. 

15. Σχόλια-Παρατηρήσεις τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου επί του 

κειμένου "Βάπτισμα-Εύχαριστία-'Ιερωσύνη" τής'Επιτροπής "Πί-

στις καί Τάξις" στην "Εκίρκεψη" 174/2 (1977),13. 

16.ΙΩ.ΧΡΥΣ0ΣΤ0Μ0Υ,Είς Ψαλμ.109,5,PG 55,265.Είς Α'Θεσ.10,1,PG 62, 

455-456.Είς Α'Τιμ.5,1,PG 62,525. 

17.ΓΡΗΓ0ΡΙ0Υ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 2,16,PG 35,425Α.ΕΠΕ 1,94. 

1R ΜητΛ 1« in 
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Την αναγκαιότητα της'Αποστολικής Διάδοχης ύπεγράμμισε καί τό 

κοινό κείμενο της Δ'Γενικης Συνελεύσεως της Μικτής Θεολογικής 

'Επιτροπής έπί τοϋ Διαλόγου μεταξύ τών'Εκκλησιών'Ορθοδόξου καί Πα-

λαιοκαθολικης στό Ζαγκόρσκ-Μόσχας (15-22 Σεπτεμβρίου 1981)ως έξης: 

"* Ως αποστολική διαδοχή νοείται ενταύθα τόσον ή διά κανικής επιθέσεως 

των ·χειρων μετάδοσις της χάριτος της ίερωσύνης,οσον και εύρύτε-

ρον ή σ.ποστολικότης,η τε συνέχισις δηλονουν καί διατήρη-

σις ανόθευτου της άποστολοπαραδότου διδασκαλίο:ς καί πίσ

τεως καί η αδιάκοπος από των Αποστόλων διαδοχή των επισ

κόπων.Τό μεν πρώτον αποτελεί την βάσιν,τό δε δεύτερον ού~ 

σιαστικόν γνώρισμα της αποστολικής διαδοχής,καθ'δσον"ή μεν 

παρέκκλισις άπό της αποστολικής διδασκαλίας καταλύει,ή δε 

αντικανονική υπό αναρμόδιων χειροτονία διασπά τήν άποστο-

λικήν άκολουθίαν. 

'Ότι ή αποστολική διαδοχή ύπό τήν εύρυτέραν αυτής ταύτην 

εννοιαν είναι ούσιαστικόν τι διά τήν ζωήν της Εκκλησίας 

καί είναι αναγκαία προς συνέχισιν ύπ'αύτής του άπολυτρωτι-

κοΰ έργου του Κυρίου τη άσφαλει μεταδόσει της άγιαζούσης 

καί §ωζούσης χάριτος,πρόδηλον.'Ως οΊησους Χριστός απεστά

λη ύπό του Πατρός,ούτω καί Αυτός απέστειλε τους Αποστόλους, 

συνάγουν δι'αύτων τον λαόν του θεού καί θεμέλιων καί προάγων 

τήν'Εκκλησίαν αύτου-" . 

Ίΐ ανάγκη δ ιατηρήσεως · αδιάσπαστου της'-αποστολικής Διαδο

χής καθώς καί της συνεχίσεως της αποστολικής διδασκαλίας 

καί της μεταδόσεως της Ίερωσύνης καί της χάριτος καί της 

αποστολής διά κανονικής επιθέσεως των χειρών αποτελεί γε

νική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας.Ή Εκκλησία ώς 

κοινωνία πι στων,οφείλε ι νά βρίσκεται σε αδιάκοπη χρονική 

συνάφεια ποός τήν αρχή της,προς τήν Ίκκλησίαν των προηγου

μένων καί των επερχομένων γενεών.Γιαυτό η κλήση των φορέων 

της Ίερωσύνης"έ ν τη αποστολική διαδοχτ)" δεν είναι κάτι τό 

νέο,χωρίς σχέση προς τήν αρχή της'Εκκλησίας,άλλα επανάληψη, 

καί περαιτέρω μετάδοση εκείνου,πού γινόταν στην Εκκλησία ά

πό τήν άρχή,Ή επίθεση των χειρών συνοδευομένη μέ ευχή,σε 

κοινωνία μέ ολη τήνΕκκλησία,είναι τό μόνο μυστηριακό μέσο 

της μεταδόσεως της χάριτος τηςΊερωσύνης πού υποδεικνύεται 

άπό τήν'Αγία Γραφή καί τήνΙερά Παράδοση. 

Άπό τά παραπάνω γίνεται φανερό ή διαφορά της εννοίας της 

19.ΙΩ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,Δ'Γενική συνέλευσης,6 3 . 
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Αποστολικής Διάδοχης κατά τήνΌρθόδοζη θεολογία άπδ την 

ëvvoia τής"άποστολικότητος"καί τής"άποστολικής διάδοχης" 

του κείμενου της Λίμα πού την συνδέει περισσότερο με την 

έννοια της χριστιανικής κοινότητος. ΉΆποστολική Διαδοχή 

γίνεται γενικά αποδεκτή ως σημείο συνεχείας της κοινής πί

στεως διά μέσου των αιώνων,άλλα δεν μπορεί νά γίνει αποδε

κτή χωρίς συνέχεια της'Ιερωσυνης η 

χωρίς ' Ιερωσύνη. Έκε ι δπου δεν υπάρχουν Ίερωσύνη ούτε χει

ροτονημένο Ιερατείο,δέν υπάρχει Εκκλησία με εξουσία καί 

αυθεντία,για τον απλούστατο λόγο πού αναφέραμε.Διότι λεί -

πουν οι φορείς καί τά όργανα της αυθεντίας πού είναι οΈπί-

σκοπος ,οι καθιστάμενοι ύπ'αύτου Πρεσβύτεροι καί ό Συνοδι

κός θεσμός. "Υστερα η αυθεντία τήςΈκκλησίας συνδέεται καί 

μέ την κοινή συνείδή της Εκκλησίας,ή οποία" είναι ή ομόθυ

μος κοινή συνείδησις καί πίστις κλήρου καί λάου ,η ευρύτε

ρα έπιμαρτυρία συνόλου του πληρώματος της Εκκλησίας,τό όποι

ον μετέχει της ευθύνης διά τήν φύλαξιν της παραδεδομένης α

ληθείας καί διδασκαλίας άκεραίας καί ανόθευτου εις τό διηνε

κές. Ή κοινή συνείδησις τηςΈκκλησίας αποτελεί,σύν άλλοις, 

καί τό καθοριστικόν σημειον αναγνωρίσεως των Οικούμενικων 

Συνόδων ως τοιούτων,των δέ Πατέρων αύτων ώς γνησίων ερμηνευ

τών της πίστεως της Εκκλησίας - ,τήν οποίαν αυτοδικαίως αντιπ

ρόσωπε ύουσ ι ν"
 2
.° 

Εκφραστές αυτής της κοινής συνειδήσεως της Εκκλησίας είναι 

οι όμολογητές καί μάρτυρες της πίστεως,οι νηπτικοί καί μυσ

τικοί θεολόγοι,οί οσίως μονάζοντες πατέρες ,οΐ χαρισματοϋχα 

πιστοί καί γενικώτερα δλοι όσοι δέχτηκαν μέ τό Βάπτισμα καί 

τό Χρίσμα τίς δωρεές τοΰ'Αγίου Πνεύματος καί κλήθηκαν νά γί

νουν μάρτυρες του Ευαγγελίου στον κόσμο,η Θεία Λατρεία καίοΐ 

άλλες μορφές του εκκλησιαστικού βίου. 

Τό πρόβλημα της χειροτονίας των γυναικών,πού απασχολεί στίς 

ήμερες μας τη θεολογική σκέψη καί δυσκολεύει τόν διάλογο γιά τήν 

προσέγγιση των 'Εκκλησιών,δημηουργεϊται άπό τήν ανύψωση της διακο

νίας τών λαϊκών στό σώμα της'Εκκλησίας σε λειτούργημα άπό τίς Προ

τεσταντικές εκκλησίες άφ'ενός,καί άπό τήν τοποθέτηση του επί ποιμαντι-

20 . ΙΩ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Δ 'Γεν_ική _συνέλευ_σ_ι_ς, 53 . 
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κής μάλλον ή θεολογικής βάσεως ά φ ' έ τ έ ρ ο υ . Ή θεολογία καί ή δ ι δ α 

σκαλία της 'Εκκλησίας καί των πατέρων σ χ ε τ ι κ ά με τήν γυναίκα καί 

τό κ α τ ' ε ί κ ό ν α , ό π ω ς καί γ ι ά τόν αποκλεισμό της γυναίκας άπό τήν ίε 

ρωσύνη ε ί ν α ι μ ι ά προσπάθεια προσεγγίσεως του προβλήματος πού ε π ι 

χειρούμε στό πρώτο επίσης κεφάλαιο. 

Τό δεύτερο κεφάλαιο της δ ι α τ ρ ι β ή ς αναφέρεται στη διάκριση 

των βαθμών τ η ς ' Ι ε ρ ω σ ύ ν η ς . Κ α ί τό κε ίμενο της Αίμα ε ι σ ά γ ε ι την 

έ ν ν ο ι α της διακρίσεως των βαθμών τ η ς ' Ι ε ρ ω σ ύ ν η ς ( Έ π ί σ κ ο π ο ς -

Γϊρεσβύτερος-Διάκονος) ,οπως επίσης βεβαιώνει δ τ ι " τ ό ύπούργη-

μα της ε π ι σ κ ο π ή ς ε ί ν α ι αναγκαίο ν διά τήν διαφΰλαξιν 

της ένότητος του σώματος" . ϊ ό ακανθώδες αυτό πρόβλημα ε ξ ε τ ά 

ζ ε τ α ι περισσότερο υπό τό φως των πτχτερικων κειμένων παρά φ ι -

λ ο λ ο γ ι κ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ά . ' Η διάκριση των τριών βαθμών της Ιερωσύνης 

άπό την. αρχή της ζωής τ ή ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μέχρι καί σήμερα υπογραμ

μ ί ζ ε ι τήν συνέχεια τής 'Αποστολικής Διαδοχής καί τήν ενότητα 

του σώματος της Ε κ κ λ η σ ί α ς . Ό " Α γ ι ο ς Ι γ ν ά τ ι ο ς παρατηρεί ο-

τ ι : " " Ω σ π ε ρ ουν è Κύριος ,άνευ του Πατρός ουδέν έ π ο ί η σ ε ν , η 

νωμένος ών,οΰτε δ ι ' ε α υ τ ο ύ οΰτε διά των αποστόλων,ούτως μη

δέ ύ μ ε ι ς άνευ του επισκόπου καί των πρεσβυτέρων μηδέν πρα-

σετε . . . " . Ε π ο μ έ ν ω ς ό υπακούων στον 'Επίσκοπο αποδέχεται 

τήν α υ θ ε ν τ ί α του Θ ε ο ύ , δ ι ό τ ι του Θεού τήν αυθεντ ία εκπροσω

π ε ί καί φέρει επάνω τ ο υ ' ο Ε π ί σ κ ο π ο ς . Κατά τό κοινό κείμενο 

της Μικτής Θεολογικής'Επιτροπής τοϋ Διαλόγου μεταξύ'Ορθοδόξων 

καί Παλαιοκαθολικών "εν τη εξουσία καί τη α υ θ ε ν τ ί α της χ ά ρ ι τ ο ς 

του επισκοπικού αξιώματος ò επίσκοπος διαφυλάσσει τήν καθαρότη

τα της δογματικής διδασκαλίας τ ή ς ' Ε κ κ λ η σ ί α ς , δ ι α κ ρ α τ ε ΐ τήν τ ά ξ ι ν 

α υ τ ή ς , ε ί ν α ι οικονόμος μυστηρίων,καί δ ι ά του κηρύγματος οδηγεί τό 

πεπιστευμένον αύτω ποίμνιον ε ι ς τάς σωτηρίους νομάς της ε υ α γ γ ε λ ι 

κής χ ά ρ ι τ ο ς . Έ ν τη ι δ ί α αύτοϋ' Εκκλησίςι ò επίσκοπος ενεργεί εν συν-

21.M.THURIAN,Βάπτισμα,6 8 eg. 

22.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Μαγνησίους 7,1,PG 5,668Β.ΒΕΠ 2,295.Πρβλ.Προς 

Έφεσίους 4,1,PG 5,643Α..ΒΕΠ 2,265.Προς Τραλλυανούς3 ,1, 

PG 5,677Α.ΒΕΠ 2,272, Προς Σμυρναίρυς 8,1,PG 5,713Α. 

ΒΕΠ 2,281. 

23.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Μαγνησύρυς 3,1-2,PG 5,6640.ΒΕΠ 2,293.6,1,PG 5,668Α 

ΒΕΠ 2,269. Προς ΤραλΛιανους 2,1,PG 5,676Β.ΒΕΠ 2,272. 

Γ ο 
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δέσμω καί όμοφροσύνη μετά τοΰ πρεσβυτερίου καί τοΰ λαοο,ο όποιος 

επίσης ακολουθεί τφ έπισκόπφ ως εύαγγελικψ αύτοϋ ποιμεν ι.Κατά τόν 

ιερόν Κυπριανόν 'Εκκλησία είναι, 'ο λαός,ο ηνωμένος μετά του επισκό

που, τό ποίμνιον τό έξαρτώμενον εκ του ποιμένος αύτοϋ'δέον άρα νά 

γνωρίζης δτι, ò επίσκοπος είναι εν τη Έκκλησία,ή δε'Εκκλησία εν τφ 

2 4 
έπ ι σκόπω ' ( Έ π . 6 6 , 8 ) " . 

Στό τρίτο κεφάλαιο εξετάζουμε τό θέμα της εκλογής καί χειρο

τονίας των τριών βαθμών της ίερωσύνης μέ βάση τίς ευχές χειροτονίας 

των πέντε πρώτων αιώνων της ζωής καί πράξεως της'Εκκλησίας καί σέ 

σχέση μέ την αναπτυχθείσα θεολογία γιά την Ιερωσύνη στην εκκλησια

στική γραμματεία της ιδίας περιόδου.Ή κατανόηση της θεολογίας καί 

της πάτερικης σκέψεως των πρώτων αιώνων γιά την εκλογή καί τήν χει

ροτονία των ποιμένων της'Εκκλησίας διαφωτίζουν όλα τά σχετικά γιά 

τή συμμετοχή του λαοϋ στά της χειροτονίας καί υπογραμμίζουν ότι τό 

"πάν ò Θεός κατεργάζεται". 

Τά εκκλησιαστικά αξιώματα κατά τήν διαμόρφωση της διοικήσεως, 

των ποιμαντικών καί τών λειτουργικών αναγκών της'Εκκλησίας κατά τους 

πέντε πρώτους αιώνες,θέμα τοϋ τετάρτου κεφάλαίου,καθώς καί τό συνο

δικό σύστημα,αποτελούν έκφραση της. ζωής τής'Εκκλησίας,ώς κοινωνίας 

πάντων τών μελών στην ενότητα τοΰ σώματος του Χριστού.Τά αξιώματα 

"εδόθησαν είς ύπηρεσίαν τφ επισκοπώ".Διότι οι επίσκοποι,"ώς αντι

πρόσωποι της κεφαλής της'Εκκλησίας,δηλαδή τοΰ Χριστού,προΐστανται 

της ευχαριστιακής καί της συνοδικής συνάξεως καί συνδέονται μεθ' 

ολοκλήρου τοΰ λαού τοΰ Θεού ώς μέλη τοΰ ενός σώματος(πρβλ.'Ιγνατίου, 

25 

Σμυρν.8,2)". 0 δέ συνοδικός χαρακτήρας είναι τό θεμέλιο της εκκλη

σιαστικής τάξεως."*0 βασικός ούτος χαρακτήρ τής'Εκκλησίας λαμβάνει 

εκτυπον μορφήν ιδίως κατά τάς αντιπροσωπευτικός συνελεύσεις τών επι

σκόπων τών τοπικών'Εκκλησιών είς τάς συνόδους αυτών διά διαβουλεύσεις 

καί αποφάσεις επί ζητημάτων πίστεως καί τάξεως,τών αποφάσεων τούτων 

υποκειμένων εν τέλει είς τήν άποδοχήν ή τήν άπόρριφιν εκ μέρους της 

όλη ς'Εκκλησ ί ας. 

2 4 . Βλέπε , ΙΩ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Δ_' Γεν ιηή _συ_νέλευσι ς , 5 2-53 . 

25.Βλέπε,ΙΩ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,Δ'Γενι,κή συνέλευσις , 59 . 
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* Υψίστην εκφρασιν λαμβάνει ή συνοδική αυτή ζωή της'Εκκλησίας 

εν τη Οικουμενική Συνόδω,ήτις συγκαλείται ϊνα δια των επισκόπων,ως 

αντιπροσώπων της κοινωνίας πασών τών τοπ ικών'Εκκλησιών,λαμβάνη ύπο-

χρεωτικάς αποφάσεις επί ζητημάτων πίστεως καί εκκλησιαστικής τάξεως, 

άφορώντων εις ολόκληρον τήν'Εκκλησίαν.AÌ Οίκουμενικαί Σύνοδοι χρησι

μεύουν ως τό υπέρτατον όργανον της'Εκκλησίας προς άπόκρουσιν τών 

αιρέσεων,διατύπωσιν της δογματικής διδασκαλίας,διαμόρφωσιν καί έμπέ-

δωσιν του εκκλησιαστικού πολιτεύματος καί διαφύλαξιν της εδραζομένης 

επί τής ορθής πίστεως εκκλησιαστικής ενότητος". 

Μέ τή συμμετοχή τους στην όλη ζωή τής'Εκκλησίας τά μέλη της-

Κληρικοί καί Λαϊκοί-πραγματοποιούν την ενότητα τους στό σώμα τοΰ 

Χριστού.Σε όλη αυτή τήν ενότητα εκφράζεται τό αλάθητο τής'Εκκλησίας. 

'Eg αιτίας τής επικαιρότητος τοΰ περί ίερωσύνης θέματος πιστεύ

ουμε στή θετική προσφορά αυτής τής προσπάθειας,δίοτι δίνουμε στους 

ενδιαφερομένους συγκεντρωμένη τήν πίστη,τήν διδασκαλία καί τήν πρά

ξη τής'Εκκλησίας τών πέντε πρώτων αιώνων.-

26 . Βλέπε , ΙΩ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ, Δ lrevj.ĵ n_aOĵ éXe_u_q_L ς , 60 . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΙΕΡΩΣΥΙ'ΪΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Ι.Ή έννοια της ίερωσύνης. 

Ή ιερωσύνη είναι τό μυστήριο που συστήθηκε από τον Κύρι

ο,στο οποίο με ευχή καί επίθεση των χειρών του επισκόπου κα

τεβαίνει ή Θεία Χάρη καί καθίστα Ιερουργό τόν υποψήφιο σ'ενα 

από τους τρεις ιερατικούς βαθμούς.Με τό θεοσύστατο αυτό μυσ

τήριο οί χειροτονηθέντες επιτελούν τίς αναγκαίες λειτουργίες 

με τίς όποιες πραγματοποιείται καί καρποφορεί μεταξύ των αν

θρώπων τό σωτηριώδες έργο του'ίησου Χρίστου μέσα στην Εκκλη

σία. Έξ αιτίας αύτου τοϋ έργου ή ίερωσύνη εϊναι θεία διάταξη 

καί άπό τούςΆγίους Πατέρες της Εκκλησίας όνομάζεται"ιερά τά-

ξις'νίερά στάσις"?»ΟΕΌΟ SACERDOTALE»»ORDO ECCLESIASTICUS
5,
J 

"MINISTERIUM ECCLESIASTICUM» "SACERDOTIUM"^' τήν έννοια της 

συστάσεως ύπό του Κυρίου της τάξεως των ποιμένων ως ιεραρχίας. 

Πράγματι ό Κύριος ήμών'ίησούς Χριστός εξέλεξε τους δώδεκα 

Αποστόλους,τους κατέστησε κήρυκες του ευαγγελίου καί χειρα-

γωγούς των ανθρώπων,αφού τους προπαρασκεύασε τόσο κατά τήν ε

πί γης ζωή Του,όσο καί μετά τήν άνάσταση"οτε οπτανόμενος αύ-

τοις δι'ήμερων τεσσαράκοντα,έδίδαξεν αυτούς τά περί της βασι

λείας του Θεου"καί τους παρήγγειλε μετά τήν έπιφοίτηση τουΆ-

γίου Πνεύματος νά πορευθούν καί νά κάνουν δλα τά έθνη μαθητές 

Του
6
. 

Επεξηγώντας ό Κύριος τήν αποστολή αυτή των μαθητών τους εί

πε : "Καθώς άπέσταλκέ με ό Πατήρ κάγώ πέμπω ύμας,λάβετε πνεύμα 

αγιον,αν τίνων άφήτε τάς αμαρτίας άφίενται αύτοΐς,αν τίνων κρα-

τήτε κεκράτηνται.. ,έγώ έξελεξάμην ύμας καί εθηκα ύμας ινα ίμεΓς 

1.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ,Χ.Δογματική,389.Καί ΤΡΕΜΠΕΛΑ,Π.Δογματική,3,287. 

2.ΓΡΗΓ0ΡΙ0Υ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος 21,PG 3.5 ,1 088C , οπού 0'Αθανάσι.ος 

"καί της Ιεράς άξιοϋται στάσεως τε καί τάξεως". 

3.TEPTYAAIANOY,Exhortatione de Castitatis,7,PL 2,922ΑΒ. 

4.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,Επιστολή 130,7, PL 22,1111.Πρβλ.καί επιστολή 52,5-7, 

PL 22,532-534 δπου γράφε ι :"...In monachis et clericis, 

quorum et sacerdotium proposito,et propositum ornatur 

sacerdotio". 

5.Πρά£.1,3. 

6.Ίωάν.14,26.16,13.Ματθ.28,19.Μάρκ.16,15. 
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ύπάγητε καί καρπόν φέρητε καί ό καρπός υμών μένη". .Προσευ-

χόμενος δε προς τόν ουράνιο Πατέρα συνέδεσε την αποστολή 

των μαθητών Του μέ τη δική Του αποστολή:"καθώς έμέ άπέστει-

λας εις τόν κόσμον,καγώ απέστειλα αυτούς εις τόν κόσμον και 

υπέρ αύτων έγώ αγιάζω έμαυτόν,ϊνα και αυτοί ωσιν ήγιασμένοι 

έν άληθεία» .
8 

Μαζί μέ τήν αποστολή μετέδωσε ò Κύριος καί τά αξιώματα 

Του στούςΆποστόλους.Τό προφητικό αξίωμα ,δηλαδή τήν εξουσί

α νά κηρύττουν τό ευαγγέλιο,τό αρχιερατικό αξίωμα ,δηλαδή 

τήν εξουσία νά τελούν τά μυστήρια καί νά μεταδίδουν τήν άγιά-

ζουσα θεία Χάρη στους πιστούς,καί τό βασιλικό αξίωμα,δηλαδή 

τήν εξουσία νά ποιμαίνουν τήν Εκκλησία .'Ανάλογα διέταξε ò Κύ

ριος καί κατά τήν ανάδειξη καί αποστολή "καί ετέρων έβδομήκον-

τα",συσχετίζοντας τήν υπακοή πού πρέπει νά τους αποδίδουν ε

κείνοι πού θά πιστεύσουν στό κήρυγμα τους προς τήν υπακοή πού 

οφείλουν σΆύτόν-τόν CÒLO:.. "Ο άκούων ύμων έμου ακούει 

καί ο άθετων ύμας έμέ αθετεί,ο δέ άθετων έμέ αθετεί τόν πέμ-

ψαντά με"
9
."Ετσι,κατά τήν έκφραση του Κλήμεντος Ρώμης'Όι από

στολοι ημϊν εύηγγελίσθησαν άπό'ίησου Χρίστου,Ίησους Χριστός 

άπό του Θεου'έξεπέμφθη ουν 6 Χριστός άπό του Θεού καί οι Από

στολοι από του Χρίστου έγένοντο ουν αμφότερα εύτάκτως έκ θελή

ματος Θεού" ì° 

Έάν λοιπόν τό έργο καί η αποστολή των Αποστόλων ?)ταν τό 

έργο καί η αποστολή του Σωτήρος Χρίστου συνεχιζόμενο στους αιώ

νες καί γιά όλους τους άνθρώπους"διά της Εκκλησίας",ή ίερωσύ-

νη δεν μπορούσε'νά είναι εφήμερη,άλλα έπρεπε νά παραμείνειστήν 

Εκκλησία καί μετά τους Αποστόλους."Ετσι ή ιερωσύνη μεταδόθη

κε στους διαδόχους των'Αποστόλων,όπως τό είχε υποδείξει καί ο 

Κύριος λέγοντας!"καί ιδού έγώ μεθ'ύμων είμι πάσας τάς ημέρας 

εως της συντέλειας τουαίωνος" .Τά λόγια αυτά του Κυρίου δέν α

ναφέρονται μόνον στους Άποστόλους'Όύ γάρ δη εως της συντελεί-

7. Ίωάν. 20, 21-23.15,16. 

8. Ίωάν. 17,18. 

9.Δουκ.10.16.Πρβλ.Ματθ.10,40:"ο δεχόμενος υμάς έμέ δέχεται,καί ò 

έμέ δεχόμενος δέχεται τόν άποστείλαντά με".ΚαίΊωάν. 

13,20: "ο λαμβάνων έάν τι. να τιέμψω,έμέ λαμβάνε L,ò δέ 

έμέ λαμβάνων λαμβάνει τόν πέμψαντά με". 

10.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.42,1-2,PG 1,292Α.ΒΕΠ 1,29. 

11.Ματθ.28,20. 
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ας των αιώνων οι Απόστολοι μένειν εμελλον",δπως παρατήρησε 

ο ιερός Χρυσόστομος
1
? άλλα και στους διαδόχους τους. 

Οι Απόστολοι χειροτονώντας τους διαδόχους τους"διά της έ-
1 'λ 

πιθέσεως των χειρών προς μετάδοσιν του* αγίου Πνεύματος" τους 

θεώρησαν ώς συνεχιστές του έργου τους στην Εκκλησία,επομέ

νως τους παρήγγειλαν νά εκλέγουν καί άλλους ικανούς "εις δια-

δοχήν προς άγιασμόν των πιστών,τήν διδασκαλίαν καί τήν δια-

ποίμανσιν αύτων" .'Από τούς'Αποστόλους,λοιπόν,καταστάθηκαν 

διαδοχές ιερέων καί ποιμένων τηςΈκκλησίας καί έδωσαν εντολή, 

καθώς μας πληροφορεί Κλήμης ο Ρώμης"οπως εάν τίνες κοιμηθωσι^ 

διαδέξωνται έτεροι διακεκριμμένοι άνδρες τήν λειτουργίαν αύ-

των" . 

Ή ίερωσύνη απέβη αιώνια καί αδιάλειπτη στην Εκκλησία,"έκ-

πηγάζουσα άπό του Θεού δια" μυστηρίου",μέ τό òitoìo επιτελεί

ται άμεση ενέργεια του Θεού,διότι" τουτό εστί χειροτονία, η 

χείρ επίκειται του ανδρός,τό δέ παν ò Θεός εργάζεται καί η 

αύτου χείρ έστιν η άπτομένη της κεφαλής του χειροτονουμένου 

εάν "ώς δει χειροτονηται" .'Εάν δέ δέν ήταν ή ίερωσύνη αρρα

βώνας μέ τό άγιο Πνεύμα τότε'Όυκ αν ιερέας έσχήκαμεν,ούδέ γάρ 

ταύτας δυνατόν τάς χειροτονίας άνευ εκείνης της έπιφοιτήσεως 
-J —ι 

γίνεσθαι" ,λέγει ο ιερός Χρυσόστομος."Οπως παρατήρησε καί 

ò αγισς'Επιφάνιος Κύπρου κατά τίς πρώτες ακόμη ημέρες της'εκ-

κλησίας έκτος άπό τους Αποστόλους έχουμε τόν πρώτο επίσκοπο'ΐε-

ροσολύμων ,Ίάκωβο,'Ίξ ουπερ .επισκόπου καί. τών προε ι ρημένων 'Αποστόλων 

κατεστάθησαν διαδοχαί επισκόπων καί προσβυτέρων εν οίκω Θεού ". 

Ό καθορισμός καί ή κατάσταση των επισκόπων,πρεσβυτέρων καί 

διακόνων γινόταν άπό τουςΆποστόλους"διά προσευχής καί επιθέ

σεως των χειρών",δηλαδή"διά μυστηρίου" μεταδίδονταν η ιερατι

κή διακονία.Τά λόγια του'Αποστόλου Παύλου προς τόν Τιμόθεο"α-

12.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Ματθ. 90 , 2 ,PG .58,789.ΕΠΕ 12,400. 

13.Πράξ.8,17.9,12,17.19,6.8,18.14,2.3. 

14.Α'Τιμ.3,1έΕ;.6,20.Β'Τιμ.1,16.2,1-2.ΐίτ.2,1--2.Α'Κορ.2,12,16. 

Α'Πέτρ.5,12. 

15.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.44,2,PG 1,297Α.ΒΕΠ 1,30. 

16.ΙΩ.ΧΡΥΣ0ΣΤ0Μ0Υ,Εΰς τάς Πρά£.14,3,Ρΰ 60,116.ΕΠΕ 5,404. 

17.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,"Ομιλ.περί της των νεκρών αναστάσεως,PG 50,431-432. 

18.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,Κατά Αιρέσεων,Pg 42,744C 
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ναμιμνήσκω σε άναζωπυρεΐν τό χάρισμα του θεού,ο έστιν έν σοί 

διά της επιθέσεως των χειρών μου" καί " μή άμέλει του έν σοι 

χαρίσματος,δ εδόθη σοι διά" προφητείας μετά της επιθέσεως των 

χειρών του πρεσβυτέρίου" επιβεβαιώνουν αυτό.Έξ'άλλου,τό δτι 

μέ τό μυστήριο της ίερωσύνης η ιερατική διακονία δέν έκπηγά-

ζει άπό τόν μεταδίδοντα αυτήν άνθρωπο άλλ'άπό τόν Θεό φαίνε-
19 

ται άπό τά λόγια τουΆποστόλου Παύλου προς τούς'Εφεσίους καί 

τους Πρεσβυτέρους της Εφέσου δταν τους παρή*γγειλε:"προσέχετε 

έαυτοις καί τω ποιμνίω έν φ υμδς τό πνεύμα τό αγιον εθετο έπι-

σκοπούς ποιμαίνειν τήνΈκκλησίαν του θεού" . 

/Από τά παραπάνω γίνεται φανερό δτι ή ϊερωσύνη έχει τήν αρ

χή της άπό τόν θεό δπως καί ή Εκκλησία καί συνυπάρχει μαζί 

της καί σαν όργανο υπουργεί γιά τήν επιτέλεση του σκοπού της 

πού είναι η μετάδοση του άπολυτρωτικου έργου του Κυρίου στους 

ανθρώπους,η αναγέννηση τους,ο φωτισμός καί ò αγιασμός τους,η 

διαποίμανσή τους προς τήν ηθική τελειότητα καί τήν ομοίωση μέ 

τόν θεό . ̂ /1^"διακονία της καταλλαγής" θεού καί ανθρώπων η. ϊε

ρωσύνη πηγάζει άπό τόν θεόν καί μεταδίδεται διά μυστηρίου. 

Ό ισχυρισμός των Προτεσταντικών Εκκλησιών καί ομολογιών δ

τι οι Απόστολοι είχαν καί μετέδιδαν τήν ϊερωσύνη χωρίς μυστή

ριο,η δέ επίθεση των χειρών ήταν άπλως μιά τελετή διορισμού σε 

κάποιο'εκκλησιαστικό ύπόύργημα. έρχεται σέ αντίθεση μέ τά οσα 

ε'ίπαμε πιό πάνω. Ή άρνηση του μυστηρίου της ίερωσύνης πού εί

ναι στενά συνδεδεμένο μέ τήν ποιμαντική διακονία τής'Εκκλησί-

ας,τούς ώδήγησε στην παραδοχή της λεγομένης καθολικής η γενι

κής η πνευματικής ή βαπτισματικής ίερωσύνης.Στή συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου θά ερευνήσουμε τό θέμα αυτό υπό τό φως 

της πατερικής θεολογίας των πέντε πρώτων αιώνων της Εκκλησί

ας. 

Γιά νά συνεχίζεται άνά τους αιώνες τό έργο της σωτηρί

ας των ανθρώπων χρειάζεται,κατά τόν Γρηγόριο τόν ©εολδγο"τ(5 
22 

Χρίσμα της Ίερωσύνης καί τελειώσεως" ,τό ιδιαίτερο μυστήριο 

19'.Εψεσ.4,10-13 

20.Πρά£.20,28. 

21.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 2,23,PG 35,432Β.ΕΠΕ 1,202. 

22.ΓΡΗΓ0ΡΙ0Υ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 6,9,PG 35,733Ά.ΕΠΕ 1,242. 
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της ίερωσύνης;,μέ τό οποίο ωρισμένα μέλη της εκκλησίας λαμβά

νουν τη χάρη καί τ<5 δικαίωμα της μεταδόσεως του άγιου. Πνεύ-

ματος"διότι τό μυστήριον τελείται μόνον διά μυστηρίου".Μόνο 

μέ τό μυστήριο της ίερωσύνης ή Εκκλησία μπορεί νά επιτελεί 

την αναγέννηση των ανθρώπων καί νά επιτυγχάνει την ηθική τε

λείωση τους."Δι'αυτής γάρ καί άναγε ννώμεθα καί των θείων με-

τέχομεν μυστηρίων,ων άνευ των ουρανίων ούχ οίον τε μετασχεΐν 

γερών,κατά τους άψευδεις της αληθείας χρησμούς" . 

Οι αρνούμενοι τήν μυστηριακή βάση της ίερωσύνης υποστηρί

ζουν δτι είναι αδύνατη ή τελείωση καί η αναγέννηση των ανθρώ

πων. Ή άποψη δμως αυτή είναι αντίθετη προς τήν ουσία του Χρι

στιανισμού καί τής'Εκκλησίας διότι θεμελιώδης τους αρχή είναι 

η αναγέννηση καί ή σωτηρία των ανθρώπων .Αυτή ή ανακαίνιση 

καί ή σωτηρία των ανθρώπων επιτελείται μόνο διά της Εκκλησί

ας καί ιδιαιτέρως διά των λειτουργών της ιερέων καί ποιμένων, 

οι οποΐοι"δυνάμει του μυστηρίου της ιερωσύνης"κατέχουν τά μέ

σα της θείας χάριτος καί τήν δύναμη της γιά τήν κατόρθωση αυ

τού του υψίστου έργου."Ούτοι γάρ ήμΐν είσίν οι τάς μυστικάς 

πιστευθέντες ώδίνας καί τόν διά του βαπτίσματος έπιτραπέντες 

τόκον.Διά τούτων ένδυόμεθα τόν Χριστόν καί συνθαπτόμεθα τω 

Υιω του Θεού μέλη γινόμεθα της μακαρίας εκείνης κεφαλής^ .Τό 

έργο αυτό είναι αδύνατο νά τό επιτελέσουν άνθρωποι χωρίς τήν 

δύναμη του μυστηρίου της ίερωσύνης.Διότι ό ιερεύς είναι άγγε

λος Κυρίου καί δέν λέγει δικά του λόγια."Οποιος τόν καταφρο

νεί,καταφρονεί τόν ϊδιο τόν Θεό πού τόν χειροτόνησε.Έάν αμ

φιβάλλεις γι'αυτό καί δτι"μηδέν ενεργεί ò Θεός δι'αύτου" τό-

τε'Όυτε λουτρόν έχεις,ούτε μυστηρίων μετέχεις,ούτε ευλογιών 

απολαύεις,ουκ αρα χριστιανός ε%" . 

Είναι λοιπόν η ίερωσύνη,ώς ποιμαντική διακονία,μιά μεγάλη 

εκκλησιαστική διακονία δοσμένη αμέσως άπό τόν Θεό μέ τό μυστή

ριο σ'έκείνους πού ò ίδιος ò θεός καλεΐ'διότι κατά τόν'Απόστο-

λο Παΰλο'ούχ έαυτω τις λαμβάνει τήν τιμήν,άλλ'ό καλούμενος υπό 

23.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 40,42,PG 78,496Α.Καί ΙΩ.ΧΡΥΣΟ

ΣΤΟΜΟΥ, Είς Α'Θεσ.ΙΟ,Ι,ΡΘ 62,456.ΕΠΕ 22,550. 

24.Β'Κορ.5,17.Έφεσ.4,2 2έ£. 

25.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,ΠερίΊερωσύνης,3,6,PG 48,643.ΕΠΕ 28,124. 

26.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις Β'Τι.μ.2, , PG 62,610. 
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του θεοί)" .'Επομένως ή ίερωσύνη έχει μυστηριακή βάση διότι 

"διά του Πνεΰματος του Άγιου Ιερέων βλέπομεν χορούς,διδασκά

λων εχομεν τάγματα".Έάν δέν υπήρχε άγιο Πνεύμα "ποιμένες 

ucci διδάσκαλοι έν τ^ Εκκλησία ουκ αν ^σαν" .Ή άρνηση της 

ίερωσύνης ως μυστηρίου οδηγεί τ<5ν άνθρωπο στην απώλεια.Χω

ρίς ιερωσύνη ουτε"σωτηρία εστίν ήμιν,οΰτε των έπηγγελμένων 

εστί τύχει ν αγαθών"."Ολα αυτά γίνονται πραγματικότητα"μόνον 

διά των αγίων εκείνων χειρών,των του ιερέως". 

Τά παραπάνω υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα καί τό υψος 

της ίερωσύνης πού είναι"τό πάντων άγαθων έν άνθρώποις άναβε-

βηκός", ,άλλά καί τήν τιμή* των ιερέων της Εκκλησίας πού πρέ

πει νά υπερβάλλουν κατά πολύ τήν ανθρώπινη αρετή καί νά γνω-
•ο 1 

ρίζουν κάθε κατάλληλη θεραπεία γιά τίς ψυχές των ανθρώπων . 

Είναι προστάτες της αληθείας,δοξάζουν τόν Θεόν μαζί μέ τους 

αγγέλους καί αρχαγγέλους καί στέλνουν τίς ευχές καί τίς θυ

σίες στό ανω θυσιαστήριο.Ή διακονία τους επιτελείται μέν ε

πί της γής,άλλ'άνήκει στά έργα των ουρανίων δυνάμεων.Είναι 

"νυμφαγωγοί των ψυχών καί προμνήστορες" καί τό άξίωμά τους 

υπερβαίνει ολα τά αξιώματα της γής.Ώς όργανο του αγίου Πνεύ

ματος καί ως αντιπρόσωπος του Χρίστου ο ιερεύς τάχθηκε νά δώ

σει φτερά στην ψυχή,νά τήν αρπάξει άπό τόν κόσμο καί νά τήν 

δώσει στό θεό,ώστε νά διατηρήσει μέν η ψυχή τό"κατ'είκόνα " 

δταν αυτό διατηρείται,ή νά τό κρατήσει άπό τό χέρι δταν κιν

δυνεύει νά χαθ?) η δταν έχει διαρρεύσει καί διαλυθεί νά τό ε

παναφέρει καί νά βάλει τόν Χριστό νά κατοικήσει στίς καρδιές 

μέ τήν Χάρη του αγίου Πνεύματος.Τέλος δέ τό καί κυριώτφο, νά 

κάνει Θεό καί άξιο της ουρανίου μακαριότητος τόν άνθρωπο .Ό 

27. Έβρ.5,4. 

28.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς τήν Πεντ.Ι,ΡΟ 50,458 καί Εις τήν Πεντ.2,Ρσ 50,464. 

29.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,ΠερΓΙερωσύνπς,3,5,PG 48,643.ΕΠΕ 28,124.Πρβλ.καί 

Εις B'TLU.2,2,PG 62,610:"Ούκ οίδας τι εστίν ιερεύς; 
"Αγγελος Κυρίου εστί.Μή γαρ τά εαυτού λέγει;Εί κατα
φρονείς αύτοΰ,ούκ αύτοϋ καταφρονείς,άλλα τοΰ χειρο-
τονήσαντος αυτόν Θεοϋ.Καί πόθεν δηλον δτι ò Θεός 
έχειροτόνησεν αυτόν,φησίν;Ούκοϋν,ζί μή ταύτην έχεις 
τήν ύπόληψιν,ή έλπίς σου κεκένωται.Εί γάρ μηδέν ενερ
γεί ò Θεός δι'αύτοϋ,οϋτε λουτρόν έχεις,οϋτε μυστηρίων 
μετέχεις,ούτε ευλογιών απολαύεις·ούκ άρα χριστιανός 
εί". 

3 0.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Σμυρναίους(έκτ.μορφή),9.PG 5,853Β.ΒΕΠ 2,315. 

31.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί*Ιερωσύνης,4,2,PG 48,665.ΕΠΕ 28,211. 

32.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 2,23,PG 35,432Β.ΕΠΕ 1,102. 
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ιερεύς είναι μεσίτης μεταξύ θεού καί ανθρώπων επιτελώντας την 

καταλλαγή καί τή σωτηρία τοϋ αμαρτωλού άνθρώπου."Τής θείας 

καί της άνθρωπίνης φύσεως ή ίερωσύνη ώσπερ μέση καθέστηκεν,ί

να τήν μέν θεραπεύω τ?) δέ μεταβολήν έργάζηται κρείττονα"
33
. 

Ετσι,ο ιερεύς πρεσβεύει γιά ολόκληρη τήν οικουμένη καί 

παρακαλεί τον Θεό νά εΓναι εΰσπλαχνος γιά τίς αμαρτίες δλων, 

δχι μόνον των ζώντων,άλλα καί των αποθανόντων.Προσέρχεται ε

νώπιον τοϋ Θεού σάν νά έχει αναλάβει τή φροντίδα δλου του 

κόσμου καί σαν νά είναι πατέρας δλων ικετεύοντας νά καταπαύ

σουν οί πόλεμοι παντού,νά σταματήσουν οι ταραχές,νά έλθει ή 

είρήνη,νά υπάρχει αφθονία αγαθών καί νά απαλλαγεί κάθε άνθρω

πος άπό τά κακά πού τον ενοχλούν. Διά του μυστηρίου της ιε-

ρωσύνης γίνεται ικανός μέ τή δύναμη της θείας Χάριτος νά επι

τελεί τήν αναίμακτη θυσία πού δέν θά μπορούσε ποτέ ανθρώπινη 

ψυχή νά επιτελέσει καί νά βαστάξει εκείνο τό πυρ της θυσίας 

πού θά τά αφάνιζε ολα,αν δέν ερχόταν άφθονη ή βοήθεια της Χά-
~ ,ι ~ 3 5 

ριτος του Θεού . 

Τέτοιο μεγάλο αξίωμα έχει ο ιερεύς καί τέτοιο άπερινόη-

το είναι τό υψος της ίερωσύνης πού πηγάζει άπό τόν Θεό καί πού 

διά της ιερατικής διακονίας οδηγεί στον Θεό.Πράγματι"θεΐόν τι 

χρήμα ή ίερωσύνη καί των δντων απάντων τό τιμιώτατον
1
^ .Καί αυ

τό είναι πολύ φυσικό ,άφου δέν τήν ίδρυσε ούτε άγγελος, ούτε 

αρχάγγελος οΰτε καμμία άλλη κτιστή δύναμη,άλλα τήν 'ίδρυσε αυ

τός δ Παράκλητος,δ οποίος καί έκανε ανθρώπους ζώντας στη σάρ

κα ικανούς νά κάνουν υπηρεσία αγγέλων καί νά κατεβάζουν τό α-
3 7 

γιο Πνεύμα γιά τόν αγιασμό καί τήν σωτηρία του κόσμου . 

33.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 20,PG 78,745C. 

34. ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,ΠερίΊερωσύνης,6,^,PG 48,680.ΕΠΕ 28,266. 

35. ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί'Ιερωσύνης,3,4,PG 48,643.ΕΠΕ 28,124. 

36.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 2,52,PG 78,493C καί επιστολή 2,125, 

PG 78,5640. 

37.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί'Ιερωσύνης,3,4,PG 48,643.ΕΠΕ 28,121. 
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2.__[H ίερ,ωσύνη j r o ü ^ [ £ ΐ σ τ ο υ . τό τριπλό αξίωμα. 

0 Χ ρ ι σ τ ό ς " δ ι ά τό μ έ ν ε ι ν αυτόν ε ι ς τόν αίωνα,άπαράβατον 
•J Q 

εχει την ίερωσύνην" .Μ'αύτές τις λέξεις ή προς Εβραίους ε

πιστολή ,γιά νά προσδιορίσει τή μεσιτεία του Χρίστου ώς"με-

39 

σίτου θεού καί άνθρώπου"καί"διαθήκης καινής μεσίτου" ,τή συσ

χετίζει μέ τό λειτούργημα των ιερέων της Π.Διαθήκης.Ή ίερω-

σύνη της Π.Διαθήκης προετοίμασε καί προεικόνισε τήν ίερωσύ-

νη του Χρίστου. 

Στην εποχή της Π.Διαθήκης τό λειτούργημα της ίερωσύνης 

αρχικά'εξασφαλίζεται συχνά άπό τό Βασιλιά,πού συνοδεύεται α

πό ενα ιεραρχημένο κλήρο,τίς περισσότερες φορές κληρονομικό 

καί πού αποτελεί μιά ιδιαίτερη κοινωνική τάξη.Κατά τή περίο

δο των Πατριαρχών Αβραάμ,Ισαάκ καί'ίακώβ,δέν υπάρχουν ειδι

κού ιερείς του Θεού ούτε καί ναοί.Οι παραδόσεις στή Γέ

νεση μιλούν γιά Πατριάρχες πού χτίζουν θυσιαστήρια καί προσ

φέρουν θυσίες .'Ασκούν τή λεγόμενη οικογενειακή ί-ερωσύνη.Οι 

μόνοι ιερείς πού εμφανίζονται είναι ξένοιίό ιερεύς-Βασιλεύ.ς: 

της'Ιερουσαλήμ Μελχισεδέκ , καί οι ιερείς του Φαραώ .Ή φυ

λή του Λευί ήταν ακόμα μιά απλή φυλή χωρίς ιερό λειτούργημα . 

Άπό τήν εποχή του Μωϋσέως,πού είναι καί ο 'ίδιος άπό τή φυλή 

του Λευί,αρχίζει νά φαίνεται ή ειδίκευση της στό λατρευτικό 

έργο μέ τήν εκλογή καί τή καθιέρωση της άπό τόν 'ίδιο τό @εό 
Χ Λ ' « ~

4 5 

για νά τον υπηρετεί. . -

Στην περίοδο της μοναρχίας ό βασιλιάς εχει πολλές Ιερατικές 

αρμοδιότητες .Προσφέρει θυσίες άπό τήν εποχή του Σαούλ καί του 

33.Έβρ.7,24. 

39.Α'Τι.μ.2,5.Έβρ.8,6.9,15.12,24. 

40.Γεν.12,7εξ.13,4,18. 26, 25. 

41 Γεν.22,1έ£.31,54. 46,1. 

42.Γεν.14,ΐ8ε£. 

43.Γεν.41,45.47,22. 

44.Γεν.34,25-31.49,5èg. 

45.'Eg,32,25-29. 

46,Α'Βασ.16,leg. 
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Δαβίο εώς τον "Αχαζ',ευλογεί τον λαό κ.λ.π.Ό τίτλος όμως. 

του ιερέως του αποδίδεται μόνο άπό τόν παλαιό ψαλμό 109, , 

οπού συγκρίνεται μέ τόν Μελχισεδέκ.Στήν πραγματικότητα όμως 

ό βασιλιάς είναι μάλλον προστάτης του ιερατείου παρά μέλος 

της ιερατικής τάξεως. 

Ή μεταρρύθμιση του Ίωσία τό 621,πού κατάργησε τά τοπι

κά ιερά,καθιερώνει την αποκλειστικότητα των λευϊτων και τ'α. 

πρωτεία του ιερατείου της Ιερουσαλήμ.Ξεπερνώντας τίς άπαι-

τήσεις του Δευτερονομίου ,προορίζει τό λειτούργημα της ίε -

ρωσΰνης μόνο γιά τους απογόνους του Σαδώκ.· "Ετσι προετοιμά

ζεται η μεταγενέστερη διάκριση ανάμεσα σέ ιερείς καί λευίτες* 

πού θά γίνει ακόμα πιό σαφής στην περίοδο του προφήτη Ίεζε-

κιηλ . 

Ή ταυτόχρονη κατάρρευση του Ναού καί της μοναρχίας(τό 587) 

καί ή προοδευτική εξαφάνιση του προφητισμου άπό τόν 5ο αιώνα 

καί υστέρα έδωσε στό ιερατείο περισσότερο κύρος καί μεγαλύτε

ρη δικαιοδοσία πάνω στόνλαό.Οι ιερατικές συλλογές στην Πεντά-

τευχο(6ο καί 5ο αΐωνα)δίδουν τελικά ενα λεπτομερή πίνακα 

της αναπτύξεως της ιεραρχίας του ιερατείου. 

Ή ιεραρχία αυτή είναι αυστηρά καθορισμένη.Πρώτος είναι ο 

Αρχιερέας,γιος του Σαδώκ καί διάδοχος του Ααρών,πού αποτε

λεί τό πρότυπο του ιερέως.Ό τίτλος του ΆρχιερέωςΈμφανίζεται 

τή στιγμή πού ή απουσία του βασιλέωςδημιουργει τήν ανάγκη ε

νός αρχηγού γιά τή θεοκρατία.Τό χρίσμα πού λαμβάνει,άπό τόν4ο 

53 

αιώνα ,θυμίζει τό χρίσμα πού καθιέρωνε παλιά τους βασιλείς.Με
τά άπό τόν Αρχιερέα έρχονται οι ιερείς,γιοί του'Ααρών.Τέλος 
οι λευίτες,πού ανήκουν στον κατώτερο κλήρο,αποτελούν τρεις οί-

4 7. Β Έασ. 6,13,17. 2 4, 2 2-25. 

4 8.Δ'Βασ.16,13. 

4 9.Β'Βασ.6,18.Γ'Βασ.8,14. 

50.Δευτ.18,6έ£. 

51.Δ'Βασ.23,8έ£. 

52. Ιεζ.44,10-31. 

53.Λευ.8,12.4,3.16,3.Δευτ.9,25. 
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κογένειες,στίς οποίες καί ενσωματώνονται τελικά οι ψάλτες 

καί οι, φύλακες τί5ν πυλών . 

Τό 172 ò τελευταίοςΆρχιερέύς απόγονος του Σαδώκ ό'Ονί-

ας ò Γ'δολοφονήθηκε υστέρα από πολιτική συνωμοσία.Οι διάδο

χοι του,πού επιλέχτηκαν άπό τους βασιλείς της Συρίας, δέν 

άνηκαν στη γενιά του.Ή αντίδραση των Μακκαβαίων κατέληξε 

στην απονομή του χρίσματος στον Ίωνάθαν,απόγονο μιας αρκε

τά ασήμαντης ιερατικής οικογενείας.Ό αδελφός του Σίμων πού 

τόν διαδέχτηκε (τό Ι43)άποτελει τήν αφετηρία της δυναστείας 

των Άσμοναίων,ιερέων καί βασιλέων,άπό τό 134-37.Τά μέλη αυ

τής της δυναστείας ,αρχηγοί περισσότερο στρατιωτικοί καί πο

λιτικοί παρά θρησκευτικοί»προκάλεσαν τήν αντίδραση των Φαρι-

σαίων.Ό παραδοσιακός κλήρος πάλι τους κατηγορεί δτι δέν κα

τάγονται άπό τόν Σαδώκ καί ή ιερατική αίρεση του Κουμράνδη-

μιουργει ενα είδος σχίσματος.Άπό της βασιλείας όμως του Ή -

ρώδη(τό 37),οι αρχιερείς υποδεικνύονται άπό τήν πολιτική ε

ξουσία,πού τους διαλέγει ανάμεσα στίς μεγαλύτερες ιερατικές 

οικογένειες.Αυτές αποτελούν τήν ομάδα των"Αρχιερέων", πού 

αναφέρονται συχνά στην Κ.Διαθήκη. 

Η εικόνα της ίερωσύνης της Π.Διαθήκης,πού μέ κάθε συντομί

α αναφέραμε,μας οδηγεί στη διαπίστωση δτι οι ιερείς γιά τήν 

επιτέλεση της λατρείας του Θεού καί τήν τήρηση του θελήματος 

Του χρειάζονται τή βοήθεια του Θεού.Μόνον ό Θεός μπορεί νά 

πραγματοποιήσει μιά τέλεια Ιερωσύνη τήν ημέρα της αποκαταστά

σεως καί της κρίσεως .Ή προσμονή του πιστού ιερέα στό πλευ-

ρό του Μεσσία,υιού του Δαβίδ ,τρέφει τίς ελπίδες του ιερατεί

ου καί του λάου.Αυτή ή ελπίδα γιά δύο μεσσίες του'Ααρών καί 

του'ΐσραήλ(του Μεγάλου'Αρχιερέωςκαί του"έκ του οίκου Δαβίδ" 

βασιλέωςπού θά υποταχθεί στον πρώτο),παρουσιάζεται πολλές φο

ρές στά κείμενα του Κουμράν,δπου τό κίνημα τωνΈσσαίων αντιτί

θεται στό ιερατείο,γιατί τό θεωρεί παράνομο,καί σ'ενα άπόκρυ-

54.Α'Παρ.25-26 

55.Ζαχ.3,1ε£. 

56.Μαλ.3,1-4. 

57.Ζαχ.4,1εΕ.6,12.
,
Ιερ.40,11-ΐ2. 
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φο,στίς"Υποθήκες των Πατριάρχων'.' Σ 'αυτά τά κείμενα,όπως 

καί σέ πολλές αναφορές των βιβλικών κειμένων 6 ιερατικός 

Μεσσίας ξεπερνά τόν Μεσσία της βασιλείας.Τό πρωτείο αύτ<5 

του ιερέα εναρμονίζεται μέ μιά βασική μορφή της διδασκαλί

ας της Π.Διαθήκης.Ό 'Ισραήλ είναι "ο λαός-ιερέας" ,ο μό

νος λαός στον κόσμο πού εξασφαλίζει τή λατρεία του άληθι -

νου Θεού.Στην οριστική του τελείωση ,ό λαός αυτός θά προσ

φέρει στον Κύριο τήν τέλεια λατρεία .Γι'αυτό καί χρειάζεται 

μιά τέλεια ηγεσία καί ίερωσύνη,πού εκπληρώνεται καί πραγμα

τοποιείται στό πρόσωπο του'ίησου Χρίστου. 

'Ό Ίησους στή διδασκαλία της Κ.Διαθήκης είναι ο μοναδι -

κός ιερέας. Ό Ι'διος ο'ίησους στ<£ συνοπτικά ευαγγέλια δέν α

ποδίδει ποτέ στον εαυτό ου τόν τίτλο του ιερέα.Προτίμα ν' 

αποκαλείται :"YÌÓG του Θεού" καί "Υιός του άνθρώ -

που",γιά τήν αποστολή του,χρησιμοποιεί όρους ιερατικούς καί 

εκφράζεται έμμεσα καί συμβολικά. 

Ό θάνατος του Χρίστου γιά τους εχθρούς του είναι ή τιμωρί-

α της βλασφημίας ,γιατί αποκαλούσε τόν εαυτό του'Ύιόν Θεού 'J 

γιά τους μαθητές Του μιά σκανδαλώδης αποτυχία,ένω γιά τόν ε

αυτό Του είναι μιά "θυσία".Τή θυσία αυτή περιγράφει μέ απει

κονίσεις της Π.Διαθήκης.Τή συγκρίνει άλλοτε μέ τήν έξιλαστή-

ρια θυσία του Δούλου του Θεού καί άλλοτε μέ τή θυσία της Δια-
ft-"? Τ 

θήκης του Μωϋσή στους πρόποδες του Σίνα .Τό αίμα πού προσφέ-

ρει τίς μέρες του Πάσχα θυμίζει τό αίμα του πασχαλινού Αμνού. 

Ό δέ θάνατος Του είναι η προσφορά γιά τήν εξιλέωση των αμαρ

τιών,τήν εγκαθίδρυση της Καινής Διαθήκης,τή σωτηρία του λαοΰ 

του."Ετσι γίνεται ò ιερέας της προσωπικής Του θυσίας.Ακόμη, 

παίρνει σαφή θέση απέναντι στό^Μωσαϊκό Νόμ© 'έρχεται νά τόν 

εκπλήρωσει
64
.Χωρίς νά δεσμεύεται άπό τό γράμμα του,πού τό έχει 

58.Ζαχ..3,8.6,11. 

59.* Εξ.19,6.Ήσ.61,6.Β'Μακ.2,17έ£. 

60. Ίεζ. 40-48. Ήσ. 60-62. 2,1-5. 

61.Μαρκ.10,45.14,24.Πρβλ.'Ha.53,lèg. 

62.Μαρκ.14,24.Πρβλ.'Eg.24,8. 

63.Μαρκ.14,24.Πρβλ.'Eg.12,7,13,22. 

64.Ματθ.5,17έξ. 
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ξεπεράσει,φανερώνει τη βαθύτερη αξία του,πού περιέχεται 

στή*ν πρώτη εντολή και τή δεύτερη,παρόμοια με την πρώτη . 

"Ετσι ό λόγος του'ίησου είναι η υπέρτατη αποκάλυψη,ε ίναι 

τό Ευαγγέλιο της σωτηρίας πού εκπληρώνει οριστικά τ<5 Νόμο. 

Ούτε ό'Απόστολος Παύλος αποδίδει στόν'ίησου τον τίτλο 

του ιερέα.Παρουσιάζει τόν θάνατο του'ίησου μέ τά σύμβολα 
~ „ , ~ , « ι «,66 « , « . , 

της θυσίας του πασχαλινού αμνού ,της ταπεινωσεως του δου-
67 < 6̂8 > « t 

λου ,της ημέρας του εξιλασμού .Αυτή η ερμηνεία μέ βάση τη 

θυσία,παρουσιάζεται ξανά στίς εικόνες της κοινωνίας τουαι-

ματος του Χρίστου ,της λυτρώσεωςδι,ά του αίματος αύτου.Ό θάνα

τος του'ίησου εϊναι γιά τόν Παύλο,η υπέρτατη πράξητης ελευ

θερίας του,ή κατ'έξοχήν θυσία,πράξη καθαρά ιερατική,πού μό

νος του προσέφερε.Ό'Ιωάννης είναι κάπως λιγώτερο επιφυλακ

τικός από τους άλλους συγγράφεις της Κ.Διαθήκης.Περιγράφει 

τόν'ίησου φορώντας τόν αραφο χιτώνα καί μάλιστα "ποδήρη " 
7 1 

πού μοιάζει μέ αρχιερατική περιβολή .Τό πάθος αρχίζει στον 

Ιωάννη μέ τήν"άρχιερατική προσευχή" .'Όπως ό ιερέας,έτσι 

καί ό'ΐησους"έξαγιάζεται",δηλαδή καθιερώνεται μέ τή θυσία 

καί άσκεϊ έτσι αποτελεσματική μεσιτεία,στην οποία μάταια α

πέβλεπε ή παλαιά ιερωσύνη. 

Ό Απόστολος Παύλος στην %ρός 'εβραίους επιστολή του ανα

φέρεται ρητά καί διεξοδικά στην ιερωσύνη του Χρίστου. Η έμ

φαση του'Αποστόλου Παύλου συγκεντρώνεται στό.ν προσωπικό ρό

λο του Χρίστου κατά τήν προσφορά της θυσίας. ΌΊησους όπως 

στην Π,Διαθήκη οΆαρών,καλείται άπό τό^ Θεό νά επέμβει γιά 

χάρη των ανθρώπων καί προσφέρει θυσία γιά τίς αμαρτίες τους. 

Ή ιερωσύνη του Χρίστου προεικονίζεται στό πρόσωπο του Μελ-
75 

χισεδέκ σύμφωνα μέ τήν προφητεία του ψαλμού 109,4.Ή σιγή 
6 5 . Μ α τ θ . 2 2 , 3 4 - 4 0 . 
6 6 . Α ' Κ ο ρ . 5 , 7 . Α ' Π έ τ ρ . 1 , 1 9 . 

6 7 . Φ ι . λ τ ι . 2 , 6 - 1 1 . Π ρ ά ξ . 3 , 1 3 , 2 6 . 4 , 2 7 , 3 0 . 8 , 3 2 έ ξ . " Ε β ρ . 9 , 2 8 . 

6 8 . Π ω μ . 3 , 2 4 ε ξ . Έ β ρ . 9 , 1 - 1 4 . 

6 9 . Α ' Κ ο ρ . 1 0 , 1 6 - 2 2 . 

7 0 . Π ω μ . 5 , 9 . Κ ο λ . 1 , 2 0 . Έ φ ε σ . 1 , 7 . 2 , 1 3 . Α ' Π έ τ ρ . 1 , 2 , 1 9 .Α ' Ί ω ά ν . 1 , 7 . 

7 1 . ' Ι ω ά ν . 19 , 2 3 . . Ά τ χ ο κ . 1 , 1 3 . 

7 2 . Ί ω ά ν . 1 7 , l a g . 

7 3 . Ί ω ά ν . 1 7 , 1 9 . 

7 4 . Έ ( 3 ρ . 5 , 1 - 4 . 

7 5 . Γ ε ν . ΐ 4 , 1 8 έ £ . 
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της Γενέσεως σχετικά μέ τή γενεαλογία του βασιλέως-ίερεωςΜελ-

χισεδέκ είναι ενδεικτική γιά τόν συγγραφέα της πρόςΈβραίους 

επιστολής της αιωνιότητας του Υιού του Θεού . '^'δεκάτη" πού 

προσέφερε στό Μελχισεδέκ ο'Αβραάμ υπογραμμίζει την κατώτερο -

τητα της ίερωσύνης του Λευί απέναντι στην ίερωσύνη του'ΐπσου. 

Ό δέ δρκος του θεού στον ψαλμό 109,4 διακηρύττει την αναλλοίω

τη τελειότητα του μοναδικού ιερέως ,πού ε£ναι"οσιος,άκακος,α

μίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών,καί υψηλότερος των ού~ 
' 79 ρανων γενόμενος^. 

Ή ίερωσύνη αυτή του Χρίστου έχει τίς ρίζες της μέσα στην I-

δια του την ύπαρξη ,πού τόν καθίστα τόν κατ'εξοχήν μεσίτη,Διό-

τι δντας αληθινός άνθρωπος ,μοιράζεται τήν ενδειά μας ακόμη 

καί στον πειρασμό ,καί ταυτόχρονα αληθινός υί-ός του θεού,α

νώτερος άπό τους αγγέλους ,είναι ο μοναδικός καί αιώνιος ιερέ

ας .Πραγματοποίησε τή θυσία Τ ου μια γιά πάντα μέσα στδν χρόνο, 

"έφ'απαξ"? καί είναι γιά πάντα ό μεσίτης της Κ.Διαθήκης . 

Σχολιάζοντας ό Ώριγένης λέγει:"Μέγας εστίν άρχιερεύς,ούχ υ

πέρ ανθρώπων μόνον,άλλα.καί παντός λογικού τήν άπαξ θυσίαν προ-

σενεχθεΐσαν,εαυτόν άνενεγκών.Χωρίς γάρ Θεού υπέρ παντός γεύ-

σηται θανάτου" .Ό ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει:"αξια,φησί της 

φιλανθρωπίας αύτου πεποίηκε (ό Πατήρ),τό τόν πρωτότοκον λαμπρό-

τερον άποδειξαι πάντων,καί ωσπερ άθλητήν γενναΐον καί τους άλ

λους υπερέχοντα τοις έτέροις υπόδειγμα είναι τόν άρχηγόν της 

σωτηρίας αύτων,τουτέστι τόν αίτιον της σωτηρίας.,.καί ούτος Υί-

ός ,καί ημείς υίοί'άλλ'ο μέν σώζει,ημείς δέ σωζόμεθα .Διότι ό 

7 6 . Έ β ρ . 7 , 3 . 

7 7 . " Ε β ρ . 7 , 4 - 1 0 . 

7 8 . " Ε β ρ . 7 , 2 0 - 2 5 . 

7 9 . Έ β ρ . 7 , 2 6 . 

8 0 . Έ β ρ . 2 , 1 0 - 1 8 . 5 , 7 ε £ . 

8 1 . Έ β ρ . 2 , 1 8 . 4 , 1 5 . 

8 2 . Έ β ρ . 1 , 1 - 1 3 . 

8 3 . Έ β ρ . 7 , 2 7 . 9 , 1 2 , 2 5 - 2 8 . 1 0 , 1 0 - 1 4 . 

8 4 . " Ε β ρ . 7 , 2 4 . 8 , 6 - 1 3 . 1 0 , 1 2 - 1 8 . 

8 5 . Ω Ρ Ι Γ Ε Ν Ο Υ Σ , Έ ξ η γ . ε ί ς ' I ü x i v . l , 3 5 , P G 14,93Α.ΒΕΠ 1 1 , 2 8 1 . 

8 6 . ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς 'Εβρ.4 , PG 6 3 , 4 0 . 
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Ίησους είναι "ό μέγας άρχιερεύς Θεού τε ενός αύτου και πα-

τρός,υπέρ ανθρώπων εύχεται και άνθρώποις έγκελεύεται" ,Ειναι 

ο"ήγούμενος καί προεστηκώς της αγίας σκηνής,τρϋτ'ε στο ,της'Εκ-
Ο ο 

κλησίας", των"προσφερόντων κεφαλή χρηματίζων".Διότι"σωμα αυ

τού την έκκλησίαν καλεί,καί διά ταύτης ίερατεΰει ως ανθρωυς, 

δέχεται δέ τάπροσφερόμενα ως θεός.Προσφέρε ι δέ ή εκκλησία τά 

του σώματος αύτου και του αίματος σύμβολα,παν τό φύραμα διά 

της απαρχής άγιάζουσα" . 

Τέλος ,διαπιστώνουμε δτι ο'ίησους δπως δέν χαρακτηρίζει 

τον εαυτό του ιερέα,έτσι καί τόν λαό του δέν τόν χαρακτηρίζει 

ρητά ώς ί ε ρ α τ ι κ ό.Δέν έπαψε δμως νά λειτουργεί ώς ιερέ

ας καί νά θεωρεί τό λαό της Κ,Διαθήκης,ώς λαό ιερατικό. Στή 

συνέχεια,λοιπόν,θά εξετάσουμε πώς τά μέλη της εκκλησίας συμ

μετέχουν στην ΐερωσύνη του Χρίστου καί οικειοποιούνται τή*ν 

σωτηρία άπό τήν"έφ'απαξ" προσφερθεισα θυσία του. 

8 7.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Προτρεπτικός 12,PG 8,241Α.ΒΕΠ 7,77. 

88.ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ , Περί της Εν πνεύματα ,PG 68,845Α. 

89.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Εί.ς Ψαλμ. 109 , 4 ,PG 80,1773Α. 



α)Τ<5 ιερατικό αξίωμα 

Κατά Καιντ\ Διαθήκη,ο Κύριος"έποίησεν ημάς βασίλευ

αν, ιερείς τω Θεω καί Πατρί αύτοΰ" .'Ακόμη δτι διά του Χρί

στου έγίναμε"λίθοι ζώντες" οίκοδομημένοι"εις οίκον πνευμα

τικόν, ίεράτευμα αγιον" με σκοπό"άνενέγκαι πνευματικές θυσί

ας ευπρόσδεκτους τω Θεφ διά'ίησου Χρίστου" .Συμφωνά δέ μέ 

τη σαφή διδασκαλία της πρός'-Εβραίους επιστολής οι πιστεύον-

τες λαϊκοί »μετέχοντας της ίερωσύνης του Χρίστου,μπορούν νά 

προσφέρουν"δι'αύτου θυσίας τψ Θεω,προσερχόμενοι μετά παρρη

σίας τω θρόνω της χάριτος αύτου". 

"Ετσι,"ώς ίεράτευμα αγιον" διακονούν και προσφέρουν πνευ

ματικές θυσίες,δηλαδή προσευχή,δοξολογία,ευχαριστία,μετάνοι

α, άγαθοσύνη,δικαιοσύνη,ομολογία"θυσίαν αίνέσεως" ,"θυσίαν 

της πίστεως" ,διακονία της αγάπης,ώς"όσμήν εύωδίας,θυσίαν 

δεκτήν,εύάρεστον τω βεω"
9
? 

Παράλληλα δε προσφέρουν καί τά σώματα τους"θυσίαν ζωσαν, 

άγίαν,εύάρεστον τω Θεω ,τήν λογικήν λατρείαν" ,δπως καί "πνεύ

μα συντετριμμένον καί καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινω-

9 7 

μένην" ,"έν πνεύματι θεού λατρεύοντες","εύαρέστως τω θεω με

τά αίδους καί ευλάβειας" »μεσιτεύοντας στό θεό γιά τους συ

νανθρώπους καί γενικά του κόσμου,κάνοντας"δεήσεις ,προσευχάς 

έντεύξεις,ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων" . 

Πράγματι ,μέ τό μυστήριο του βαπτίσματος ò κάθε βαπτιζό-

μενος γίνεται"βασιλεύς καί ιερεύς καί προφήτης...ιερεύς δέ, 

εαυτόν προσενεγκών τω Θεω καί καταθύσας τό σώμα καί σφαγείς 

καί αυτός"
1
 . Ό Χριστός,"καί ιερεύς καί βασιλεύς έτύγχα-

90 . Άτιοκ.1,6 .5,10 . 

91.Α'Πέτρ.2,5. 

92.Έβρ,8,1-2.10,19-22.4,14-16.13,15-16. 

93.Έβρ.13,15. 

94.Φΐλπ.2,17. 

95.Φιλτχ.4,ΐ8. 

96.Πωμ.12,1. 

9 7.Ψαλμ.50,19.Πρβλ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 2,95,PG 35,497Α.ΕΠΕ 1,188. 

98. Έβρ.12,28. 

99.Α'Τι.μ.2,1. 

100.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Eiç B'Kop.3,7,PG 61,417-418.ΕΠΕ 19,118.Πρβλ.Εις 

B'Kop.3,5,PG 61,411.ΕΠΕ 19,100 :"Ιερεύς Ύΐνόμεθα, 
ιχροσφέροντες θυσίαν τά σώματα ημών'παραστήσατε γάρ 
τά μέλη υμών θυσίαν ζώσαν,εύάρεστον τω Θεω' φησίν". 
Καί Εις B'Kop.20,2-3,PG 61,539-540.ΕΠΕ19,522-530. 
Καί Προς τους τάς συνάξεις καταλιμτχάνοντας, 4 , 6 , 
PG 54,667.Καί ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ,Είς Β'Κορ.1,21-23,PG 118, 
932C: "ιερείς δέ τά οικεία ίερουργουντες σώματα...". 
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νεν ιερεύς μεν ώς προσαγαγών θυσίαν υπέρ ήμων...." καί 
ò λαϊκός"θυμα και ίερειον προσάγε tv αυτόν τω Θεω παρασ -

κευάζει διά της μυστικής ιερουργίας,ου άλλο τι η εαυτόν". 

Διότι "ό συτως παρά του Κυρίου προς την ίερωσύνην ταύτην 

αγόμενος,τό φρόνημα της σαρκός νεκρώσας έν τ?) μαχαίρατοΰ 

πνεύματος,δ έστι ρήμα θεου,οϋτως ίλεοΰται τόν θεόν έντοις 

άδύτοις γενόμενος,εαυτόν διά της τοιαύτης θυσίας, ίερουργη-

σας καί παραστήσας τό έαυτου σώμα θυσίαν ζωσαν,άγίαν,εύά-

ρεστον τω Θεω" .Κατά τόν'Ωριγένη ό λαϊκός έχει την ίερω-

σύνη,επειδή είναι γένος ιερατικό καί γι'αύτό οφείλει νά 

προσφέρει στό Θεό,"θυσίαν αίνου,θυσίαν προσευχών,θυσίαν -

ελέους,.θυσίαν σωφροσύνης, .θυσίαν δικαιοσύνης,θυσίαν άγιό-
„103 

τητος" . * 

Ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος υπογραμμίζει δτι οι πισ

τοί "τόν άπαντα βίον διακεισθαι χρή,ώς λατρεύοντας καί ιε

ρωμένους".Θά κατορθωθεί δέ αύτό"έάν καθ'έκάστην ημέραν πρό

σφερες αύτω θύματα,καί ιερεύς του οικείου σώματος γίνη καί 

της κατά ψυχήν αρετής οίον,δταν σωφροσύνη^προσενέγκης,όταν 

έλεημοσύνην,δταν έπιείκειαν καί άνεξικακίαν.Ταΰτα γάρ ποι

ων,αναφέρεις λογικήν λατρείαν,ουδέν εχουσαν σωματικόν,ού -

δέν παχύ,ουδέν αίσθητόν".'εξηγώντας δέ στη συνέχεια τήν έν

νοια της θυσίας του σώματος προσθέτει :"Καί πώς αν γένοιτο 

τό σωμα,φησί,θυσίαν;Μηδέν οφθαλμός πονηρόν βλεπέτω καί γέ-

γονε θυσία'μηδέ-ν η γλωσσά λαλείτω αίσχρόν,καί γέγονε προσ

φορά μηδέν ή χείρ πραττέτω παράνομον,καί γέγονεν ολοκαύτω

μα.Μάλλον δέ ουκ άρκεΐ ταύτα,άλλα καί της των άγαθων ήμιν 

εργασίας δει,ι να η μέν χείρ έλεημοσύνην ποι^,τό δέ στόμα εύ-

λογ?) τους επηρεάζοντας ,ή δέ ακοή θείαις σχολάζη διηνεκως 

101. Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Εί,ς Ματθ. αποσπάσματα, PG 27 ,1 364Α. ΒΕΠ35 ,19 . 

102.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ,Είς τήν Κυριακήν προσευχήν 3,PG 44,1149D.Πρβλ.καί 

ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Εύαγγ.άπόδ.1,10,PG 22,9 2D :"Θύομεν... 
σφας αυτούς δλψ καθιεροϋντες αύτψ καί τψ γε άρχι,ε-
ρεΐ αΰτοϋ λόγφ σώματι καί ψυχή άνακείμενοι". 

103.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Είς Λευ'ίτ.9,ΡΟ 12,509Α. 
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άκροάσεσιν ...Ή τοιαύτη θυσία εύάρεστος" . Αληθινή, λοιπόν 

καί λογική καί εύάρεστη θυσία μπορούμε νά" προσφέρουμε στον 

Θεό"έάν άνέλωμεν τον παλαιόν ανθρωπσν,έάν νεκρώσωμεν, τάμέ-

λη τά επί της γης,εάν σταυρώσωμεν τον κόσμον έαυτοις. Ούτως, 

ουδέ μαχαίρας δεησόμεθα λοιπόν,ουδέ θυσιαστηρίου,ουδέ πυρός' 

Γίνεται φανερό με τά παραπάνω δτι ό ιερός Χρυσόστομος ο

μιλεί περί του"βασιλείου ΐερατεύματος" η του "πληρώματος ίε-

'ρατικοΰ" μέ μεταφορική,συμβολική καί ηθική έννοια.Σέ άλλες 

ομιλίες μέ σφοδρότητα απορρίπτει τη γνώμη δτι ή βαπτιστική 

γενική ίερωσύνη των πιστών είναι ή 'ίδια μέ τη μυστηριακή ε ο

δική ίερωσύνη της ιεραρχίας."Συ γάρ,φησίν,ιερεύς είςτόν αίω· 

να κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ.'Αλλά τέως τό παρόν άναπτύξω-

μεν καί γαρ καί έτερα λέγουσι τούτων έωλότερα,περί του λά

ου λέγοντες ταύτα είρήσθαι.Άλλ'οΰτε ιερεύς ό λαός γέγονεν, 

ούτε τά έτερα τά είρημένα δυνηθείη ποτέ αύτω άρμόσαι-Ειναι 

λοιπόν"εωλος" ò ισχυρισμός μερικών,δτι δήθεν"Ϊερεύς ò λαός 

γίνεται" καί διδάσκαλος των θείων αληθειών.Γι'αυτό καί τά 

παρατρέχει ό ιερός Πατήρ ώς'Όυτε κατασκευής δεόμενον εις α

νατροπή ν "άλλα καί διότι" τό της διδασκαλίας καί τό της ίε-

ρωσύνης αξίωμα μέγα εστί καί θαυμαστόν,καί δντως της τουΘε-
10 5 

ου δεομένου ψήφου,ώστε τόν άξιον εις μέσον παραγαγεΐν" . 

10 4.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Ει ς Ρωμ. 20 ,1-2.,PG 60 , 5 9 5έ£ .Πρβλ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, "Ορου 
κατ'έπιτομήν,έρωτ.26 5,ΡΟ 31,1261p.ΕΠΕ 9,322" Τούτο 
έξαιρέτως μεν καί πρωτοτύπως προς Ιερείς εκλάμβα

νε ιν άκόλουθον αν εΐη,επειδή γέγραπται δτι 'υμεϊς 
δε Ιερείς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοί. Θεοϋ πάντες' 
καύ· 'θυσία αίνέσεως δοξάσει με',καί πάλιν' 
Θυσία τψ Θεώ πνεύμα συντετριμμένον'.Καί ò 
απόστολος δέ φησι"'Παραστηναι τά σώματα υμών 
θυσίαν ζώσαν,άγίαν,εύάρεστον τω Θεφ,τήν λογι-
κήν λατρείαν υμών'.^Ων εκαστον κοινόν πάντων 
εστί,καί άναγκαίον εκαστον ημών κατορθοϋν τό 
τοιούτον". 

105.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,EL ς Ψαλμ.109,1,PG 55,265.Πρβλ.Εύς Α'βεσ.10,1,PG 62, 
455έΰ·Είς Α'Τιμ.5,1,Ρς 62,525.Καί ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ,Κ.'Η 
Ουσία,201. 
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Ή άποψη αύτη του ίερου Χρυσοστόμου είναι σύμφωνη μέ την 

διδασκαλία των Διαταγών των Άγιων'αποστόλων κατά την οποί

α "ου πάντως πας ò πιστεύσας ηδη και ιερεύς κατέστη η άρχι-
~ ' y ' " ni 0 6 

ερατικης άξιας ετυχεν" . 

Κατά τόν Ιερώνυμο Κοτσώνη :"ναί μεν ̂ οί λαϊκοί εν ττ[ ευ

ρεία έννοια ιερείς καί βασιλεις(Άποκ.1,6),άλλα τούτο δέν 

σημαίνει,δτι μεταξύ αυτών καί του κλήρου ουδεμία υφίσταται 

διάκρισις....Διά του μυστηρίου της ιερωσύνης εγκαθίσταται 

μία σαφής μεταξύ των μελών της Εκκλησίας διάκρισις,ή οποία 

τοποθετεί τους μεν κληρικούς υψηλότερον,τούς δε λαϊκούς ύ-

ποδεέστερον..Ή δικαιολογία της τοιαύτης διακρίσεως έγκει

ται έν τω δτι οί του κλήρου"ίέρωνται",οΐ δε του δήμου πόρ-

ρω της ίερωσύνης είσίν" . 

Παρ'δλα αυτά δμως οί πιστοί γενικά στή λατρεία καί ίδιαί-
i n o 

τερα στή λειτουργία αποτελούν τό"ίερατικόν πλήρωμα" του ε

πισκόπου.Κατά τόν S.BULGAKOW,"όσον άφορα εις τά μυστήρια,τά 

όποια μόνον οί ιερωμένοι εχουσι τό δικαίωμα νά τελωσι, καί 

ιδιαιτέρως τό μυστήριον της Ευχαριστίας,οί λαΐ'κοί λαμβάνου-

σιν εν τινι μέτρω μέρος εις τήν τέλεσιν αύτων.Ό ιερεύς δέν 

οφείλει νά τελτ) τά μυστήρια μόνος,άνευ του λάου,δηλαδή τε

λεί τά μυστήρια μαζί μέ τόν λαόν,καί οί λαϊκοί"συντελουσιν" 

, , , , ~„109 

αυτά μετ αυτού" . 

Κατά τή θεία λειτουργία κάθε πιστός είναι συλλειτουργός 

του επισκόπου,è λαός μετέχει ενεργά στην ευχαριστιακή ανα

φορά."Εις τήν έπίκλησιν ,ο πληθυντικός χρησιμοποιείται πάν

τοτε ό ιερεύς διατυπώνει εξ ονόματος όλων:'δεόμεθά σου...) 

καί έπειτα είναι ô λαός ο αποστολικός μάρτυς του θαύματος, 

πού συντελείται.Ή κοινωνία πνεύματος ανάμεσα εις τόν λει-

106•FUHK,Χ.F.Didascalia,1,562.PG 1,1153C.BEII 2,172. 

107.ΚΟΤΣΩΝΗ,Ι.Ή θέσις των λαϊκών,19feg. 

108.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εiç OIATX.3,4,PG 62,204. 

10 9.BULGAKOW,S.L'ORTHODOXIE,57 
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τουργόν καί εις την σύναξιν είναι πλήρης καί ανταποκρίνε

ται εις τό νόημα της λέξεως'λειτουργία) πού είναι τό noi -

νόν έργον,Εις τάς λατρευτικές πράξεις τό
 <
αξιος^,κατά την 

χειροτονίαν επισκόπου η τό^άμήν"
7
αποτελούν την ίεράν ύπογ -

ραφήν του σώματος εις τό σύνολο του,εις πασαν πραξιν τήςΈκ-

Ηλησίας"ΐ\0 

, Γιά τη συμμετοχή του λάου στή λατρεία ò άγιος Ιωάννης ό 

Χρυσόστομος γράφει:"καί εν ταις εύχαΐς πολύ τον λαόν Ί'δοι 

τις αν συνεισφέροντα....καί γάρ υπέρ των ενεργούμενων,υπέρ 

των εν μετανοία κοιναί καί παρά του ιερέως καί παρ'αύτών γί

νονται εύχαί,καί πάντες μίαν λέγουσιν εύχήν,εύχήν του ελαί

ου γέμουσαν.Έπ'αύτών πάλιν των φρικωδέστατων μυστηρίων έ-

πεύχεται ο ιερεύς τω λαω,έπεύχεται καί ό λαός τω ίερει' τό 

γάρ μετά του πνεύματος σου ουδέν άλλο εστίν η τούτο.Τά της 

ευχαριστίας κοινά ουδέ γάρ εκείνος ευχαριστεί μόνος,άλλάκαί 

ο λαός άπας" ,Βεβαίως'Όυκ εστίν άνθρωπίνης φύσεως κατορθώ

ματα τά προκείμενα δώρα,άλλ'ή του πνεύματος χάρις παρούσα 

καί πασιν έφιπταμένη τήν μυστικήν έκείνην κατασκευάζει θυσί-

αν" ενώ απλά "ο ιερεύς τήν εαυτού δανείζει γλώτταν καί τήν 

εαυτού παρέχει χείρα" ,ΐύτός δέ είναι ò λόγος πού ò λειτουρ

γός ιερεύς προσεύχεται έκ μέρους καί του λαού λέγονταςί"ίκά-

νωσον ήμας προσενεγκειν σοι δώρα καί θυσίας πνευματικάς υπέρ 

των ημετέρων αμαρτημάτων" . 

110.EVDOKIMOV,P.Ή πάλη μέ τόν Θεόν,280-281.Βλέπε περισσότερα ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι. 

* Η θέσις των λαϊκών,28 è £. 

111.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Β'Κορ.18,3,PG 61,527.Εις IIpa£.3,2,PG 60,35-36. 
Eie Φιλπ.3,4,ΡΟ 62,204:"λαός ολόκληρος χείρας άνα-
τείνοντες πλήρωμα ίερατικόν,καί πρόκειται ή φρικτή 
θυσία...". 

112.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις Πεντ.1,4,ΡΘ 50,458. 

113.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς'Ιωάν.86,4,PG 50,472.Πρβλ.καί ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος, 

117,PG 6,745Β.ΒΕΠ 3,316. 

114.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Θ.Λειτρυργ ία,βλέ πε ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Τά δογματικά,1,302 
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Αναντίρρητα,άφοΰ οι λαϊκοί"σωμά εσμεν άπαντες εν" 'μέ • 

τους κληρικούς,δεν πρέπει,γράφε ι ο ιερός Χρυσόστομος νά 

"ρίπτωμεν τό παν επί χους ιερέας,αλλά καί αυτοί,ωσπερ κοι

νού σώματος της Εκκλησίας άπάσης ούτω φροντίζωμεν' τούτο 

γαρ καί ημϊν(τοΐς κληρικοΐς) ασφάλεια πλείονα,καί ΰμΐν 

(τοις λαϊκοις) έπίδοσιν μείζονα κατασκευάζει προς άρετήν".
115 

Ό Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης θεωρεί δτι"εκαστος(λαϊκός)του 

οικείου σώματος ιερεύς κεχε ιροτόνηται " .Αυτό συμβαίνει, διό

τι ο λαϊκός συμμετέχει της μοναδικής ίερωσύνης του Ίησου 

Χρίστου ώς μέλος του σώματος του Χρίστου,πού είναι ιερεύς 

καί μεσίτης.Ή ιερωσύνη αύτη,πού λέγεται βαπτισματική η γε

νική ιερωσύνη, δεν είναι σκιαγράφημα η κάποια μακρυνή ανταύ

γεια της λειτουργικής ,η μυστηριακής ,η ιεραρχικής ίερωσύ

νης πού έχουν οι ιερείς.Βεβαίως είναι ιερωσύνη διαφόρου τά

ξεως ,άλλά έ'χει κοινή ρίζα τό βάπτισμα καί τό χρίσμα πού εί

ναι κοινά καί γιά τους ιερείς καί γιά τους λαϊκούς. 

Τό χρισμα"ταυτα αμφότερα ποιεί,ομού προφήτες καί ιερείς 

καί βασιλέας έργαζόμενον ταύτα γάρ τό παλαιόν έχρίετο τά 

γένη*άλλ'ήμεΐς ούχ εν,άλλα τρία μεθ'ύπεροχης αξιώματα εχο-
117 

μεν νυν.....".Ένω κατά τήν παλαιά διάταξη του νόμου άλλο 

ητα ν τό βασιλικό καί άλλο τό ιερατικό γένος,κατά τή νέα 

διάταξη τό ευαγγέλιο παρουσιάζει"έ'να καί τόν αυτόν ιερέα 

καί βασιλέα καί διδάσκαλον .Χριστός γάρ αμφότερα έστι".Έπο-

μένως"άναγκαϊον τους σπαρέντας ύπ'αύτοΰ,αμα βασιλέως καί'ιε

ρέως υπάρχοντος,έκλεκτόν γένος είναι,αμα >βασίλειον καί ίερά-
„118 

τευμα τυγχανον". 

Την ενεργό συμμετοχή των λαϊκών στή λατρεία του Θεού καί 

γενικότερα στό αγιαστικό έργο τηςΈκκλησίας διδάσκει καί η 

115. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εί.ς Β'Κορ. 18 , 3 ,PG 61,527.ΕΠΕ 19,486 

116.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 3,75,PG 78,784Α. 

117.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις B'Kop.3,5,PG 61,411.ΕΠΕ 19,100. 

118.ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΥΦΛΟΥ,παρά CRAMER,J.Λ.Catenae Graecorum,8,53. 
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Αγία Γραφή καί ή Ιερά Παράδοση .'Έτσι, οι λαϊκοί μπορούν 

νά τελέσουν τό λεγόμενο βάπτισμα ανάγκης και τ<5. δικαίωμα αυ

τό παρεχώρησε ηΈκ;ίλησία άπό τους πρώτες αιώνες. 

Τέλος,ό ιερός Χρυσόστομος διδάσκει ,οτι ή εύποιϊα και ή ε

λεημοσύνη "τους έλεουντας λαϊκούς οιονεί ιερέας καθίστησι πε

ριβεβλημένους την στολήν της φιλανθρωπίας,της ίερας έσθήτος 

αγιωτέραν ουσαν" καί "θύοντας τήν θυσίαν ταύτην" της ελεημο

σύνης στό θυσιαστήριο πού "εξ αυτών των του Χρίστου σύγκειται μελό 

δηλαδή "των εν χρε ίαις Άγ ίων", των πτωχών . ""Οταν ούν Ι'δης πέ-

121 ' 

νητα πιστόν,θυσιαστήριον οραν νόμιζε" ,ελεώντας δέ αύτόν"θύ-

,εις θυσίαν ως ιερεύς ,εννοείται εν μεταφορική έννοια" . 

β )Τό Βασιλικό αξίωμα 

Εφόσον ot πιστοί μετέχουν στό ιερατικό αξίωμα του Χρίστου, 

μετέχουν καί στό βασιλικό άξίωμά Του,άφου"καί ιερεύς καί βα-
123 

σιλεύς ò Χριστός έτύγχανεν" ,Μέ τό μυστήριο του χρίσματος τό 

"Αγιο Πνεύμα μας έχρισε καί μας έσφράγισε'Όμου προφητας καί 

ιερείς καί βασιλέας",ώστε ò καθένας μας νά γίνεται"βασιλεύς 

καί ιερεύς καί προφήτης εν τώ λουτρω".Καί ένώ στην Π.Διαθήκη 

"δέν απαντάται εν καί τό αυτό πρόσωπον συγκεντρουν καί τά τρί

α ομού χαρίσματα >" τώρα στην Κ.Διαθήκη οι χριστιανοί'Όυχ εν άλ-

119.Α'Κορ.11,ΐ8έξ.14,12έξ.Πρά£.1,ΐ4.2,4 2,46 κλπ. 

120.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.16.30.3 4.4 0.41.47,PG 1,240,269,276,288,289,305. 
ΒΑΡΝΑΒΑ,'Επιστολή 19,PG 2,777Α.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Ρωμαίους 
2-3,PG 5,688-689,Προς Τραλλιανούς 12-13,PG 5,684-685, 
Προς Σμυρναίους 8,PG 5 , 713,Πρός'Εφεσίους4,10,13, 
PG 5, Προς Μαγνησίους 7,14,PG 5,668Β, 
673Α,Πρός Φιλαδελφεϊς 5,PG 5,700Β,Πρός Πολύκαρπον 
4,PG 5, 7 21 Β. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, Προς Φιλιππησίους 12,PG 5, 
1013-1016.ΕΡΜΑ,Ποιμήν,ορασ.2,PG 2,897-898.ΒΕΠ 3,40έ£. 
ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,'Απολογία 1,67-68,PG 6,429Β-433Α,Διάλογος 
76,PG 6,653C. 

121.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Β'Κορ.20,2-3,PG 61,417-418,καί 539-540.Προς τους 

καταλιμπάνοντας τάς συνάξεις 4,6,PG 54,667.Πρβλ.καί 

Είς Ρωμ.20,1-2,ρα 60,595ε£. 

122.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Ή θέσις των λαϊκών,3 2 καί Δογματικής,49 2è£. 

123.Μ.ΑΘΑΝΑΣΙ0Υ,Είς Ματθ.αποσπάσματα,ΡG 27,1364Α.ΒΕΠ 35,19. 
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λά τά τρία μεθ'ύπεροχής εχομεν αξιώματα" . 

"Οπως ,δ Χριστός"έτύγχανε βασιλεύς,ως κατά της αμαρτίας 

καί του θανάτου βασιλεύσας" ,ετσι και ο πιστός γίνεται βα

σιλεύς ως κληρονόμος της αιωνίου βασιλείας στην οποία θα* 

συμβασιλεΰσει με τόν Χριστό. Άλλα καί διότι"πάσας χαμαί ρί-

ψας τάς πονηράς πράξεις καί τά αμαρτήματα κατασφάξας"^. Ακό

μη " καί άλλως βασιλείς γινόμεθα,έάν βουληθωμεν κρατειν των 

άτοπων λογισμών"
1
. 

Ή συμμετοχή αυτή των λαϊκών στό βασιλικό αξίωμα του Κυρί

ου δεν τους μεταβάλλει σέ ποιμένες .Κατά τόν'ΐαν. Καρμίρη 

"ή μετοχή αύτων αύτη νοείται ένθεν μέν ως αυτοκυριαρχία καί 

νίκη κατά της αμαρτίας,ένθεν δε ώς συμφωνία καί αποδοχή της 

υπό των επισκόπων καί των Συνόδων διακυβερνήσεως της Εκκλησί

ας ,καί τέλος είναι καί πραγματική συμμετοχή,επεκτεινόμενη 

εις τε τό διοικητικόν καί τό οίκονομικόν καί τό νομοπαρασκευα-

στικόν καί τό φιλανθρωπικόν καί τό καθόλου κοινωνικόν έ'ργρν 
1 Λ ρ 

της'Ξκκλησίας,ώς καί εις όλόκληρον τόν όργανισμόν αυτής" . 

γ)Τό Προφητικό αξίωμα 

"Οπως αναφέραμε στά προηγούμενα, è λαϊκός διά του μυστηρί

ου του βαπτίσματος μετέχει καί στό προφητικό αξίωμα του Χρι-

124.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις B'Kop.3,7,PG 61,417-418.ΕΠΕ 19,118.Πρβλ.καί 

Είς B'Kop.3,5,PG 61,411.Καί ΤΡΕΜΠΒΛΑ,Π.Λαϊκοί , 75 ,150 . 

125.Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,Είς Ματθ.αποσπάσματα,PG 27,1364Α.ΒΕΠ 35,19. 

126.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς B'Kop.3,7,PG 61,417-418.ΕΠΕ 19,118.Πρβλ.καί 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ,Είς Β ' Κορ. 1, 21-23 ,PG 118,932C:"Ol χρι
στιανοί ονομάζονται βασιλείς ώς κατάρχοντες των 
παθών".Καί ΑΡΕΘΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ,Είς'Αποκ.12,PG 106,584Α: 
"ώς κατά των παθών της νίκης τόν βασίλειον στέφανον 
άναδησάμενοι". 

127.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς B'Kop.3,5,PG 61,411.ΕΠΕ 19,100. 

128.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι•Δογματικη ς,4 9 5 ε Ε.Πρβλ.κα ί MILASH,N.Τό'Εκκλ.Δίκαιον,308èg. 
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στοϋ.
?ί
Ουτω καί συ γίνη βασιλεύς και ιερεύς καί προφήτης έν 

τψ λουτρω...προφήτης δέ,τά μέλλοντα μανθάνων καί ένθους γε-
Λ „129 

νομενος και σφραγισάμενος" . 

Ερμηνεύοντας δε ò ιερός Χρυσόστομος τό"χρίσας καί σφραγι-

σάμενος"άπαντα:"Τό Πνεύμα δούς,δι'ού ταύτα αμφότερα έποίη -

σεν, όμου προφήτας καί ιερείς καί βασιλέας εργαζόμενος" , 

Χριόμαστε καί σφραγιζόμαστε άοράτως από τό'Άγιο Πνεύμα,πού 

δίδεται σέ μας ώς"χάρις άναγεννωσα,άγιάζουσα,υιοθετούσα καί 

τάς θείας δωρεάς παρέχουσα έν τψ βαπτίσματι καί τω έπακο -

λουθοΰν τι τούτω χρίσματι'^ ,Στήν Π.Διαθήκη τό κάθε αξίωμα 

τό έπαιρνε συνήθως καί ενα πρόσωπο.Τώρα καί τά τρία αξιώμα

τα τά παίρνουμε δλοι καί μάλιστα
 ,,
μεθ'ύπεροχής^ώστε"καί προ-

φήται καθιστάμεθα",διότι"α οφθαλμός ουκ είδε καί ους υκ η-
•ι Ο Λ 

κουσε,ταΰτα έκκεκαλυμμένα ήμΐν εστί" . 

Με τόν τρόπο αύτό'Όι πνευματικοί,τό έπουράνιον χρίσμα χρι

σμένοι ,γίνονται χριστιανοί κατά χάριν,ώστε είναι αυτούς βα-

σιλεις καί προφήτας επουρανίων μυστηρίων
1
'' , "τά μεγάλα μυστή

ρια διδασκόμενοι"
1
·^ 

Ή συμμετοχή αυτή των λαϊκών στό πρακτικό αξίωμα του Χρίσ

του καθιστά, τους χριστιανούς ψυχή του κ-ΰσμου , "όπερ 
135 

εστίν έν σώματι ψυχή,τουτ'είσιν έν κόσμω χριστιανοί" καίτούς 

καθίστα μαζί μέ τους κληρικούς φορείς της θείας αληθείας καί 

του εκκλησιαστικού αλάθητου."Ετσι κατά τόν Είρηναιο ,τόν επί-

σκοπον Λουγδούνου,τό πλήρωμα της Εκκλησίας,ò λαός του Θεού 

129.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις B'Kop.3,7,PG 61,417-418.ΕΠΕ 19,118. 

130.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις B'Kop.3,5,PG 61,411.ΕΠΕ 19,100. 

131.ΤΡΕΜΠΕΑΑ,Π.Λαϊκού,75 

13 2. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ει. ς Β'Κορ. 3 , 5 ,PG 61,411.ΕΠΕ 19 ,100 .Πρβλ. καί. 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ,ELς Β'Κρρ. PG 124,812D-813Α:"Προφήτης, 
ως ίδών & οφθαλμός ούκ είδε ν,αί οΰς ουκ ήκουσεν" . 

133.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, " Ομι,λ. 17 ,1 ,PG 34,624C. 

ΐ34.0ΙΚ0ΥΜΕΝΙ0Υ,Είς Β'Κορ.1,21-23,PG 118,9320. 

13 5.ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ,προς,Έτχ L στ.6,FUNK,Χ.F.Didascalia,1,400.Πρβλ.ΙΩ.ΧΡΥΣΟ
ΣΤΟΜΟΥ,Εις Ματθ.46(47),2,PG 58,478.ΕΠΕ 10,816. 
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ò ayioc'jó τον κανόνα της αληθείας άκλινή έν έαυτψ κατέχων, 

δν διά του βαπτίσματος εΐ'λη.φεν" ,γίνεται εκφραστής της κοι

νής πίστεως της'Εκκλησίας ,δηλαδή"δ,τι πάντοτε,πανταχού καί 

ύπό" πάντων έπιστεύθη" . Η έκφραση αύτη της ορθοδόξου πίστε

ως άπό τόν "λαόν του Θεού" προσδίδει σ'αύτόν τό μεγάλο αξί

ωμα του διδασκάλου καί μάλιστα του οικουμενικού διδασκάλου. 

"Ουδέν μέγα εστί γενέσθαι διδασκάλους της Οικουμένης" θά 

υπογραμμίσει ο ιερός Χρυσόστομος γιά τό αξίωμα αυτό των χρι

στιανών. Επίμονα δέ συνιστά στους λαϊκούς νά έκπληρώνουν"τήν 
139 

τίνευματικήν ταύτην ύπηρεσίαν" προς τους συνανθρώπους καί την 

Εκκλησία,μή"έπιρρ
_
ίπτοντες πάντα επί τους διδασκάλους,μήπάν-

τα έπί τους ηγουμένους...πλείονα γάρ ημών,εάν βούλησθε,είς 

αλλήλους κατορθώσετε".Καί συνεχίζει εξηγώντας τό λόγο γιατί 

ο λαϊκός μπορεί νά κάνει περισσότερα άπό τόν κληρικό. Διότι 

"καί πλείονα σύνεστε χρόνον άλλήλοις καί τά αλλήλων μάλλον 

ημών Ι'στε καί τά αλλήλων ελαττώματα ουκ αγνοείτε καί πλείο

να καί παρρησίαν καί άγάπην έχετε καί συνήθειαν'-ού μικρά δέ 

ταύτα εις διδασκαλίαν,άλλ'ε'ίσοδοί μεγάλαι καί εύκαιρίαι καί 

μάλλον ημών έπιπλήξαι καί παρακαλέσαι δυνήσεσθε.Καί ου τούτο 

μόνον,αλλ'δτι εγώ μέν εις είμι,υμεϊς δέ πολλοί,καί δυνήσεσθε 

πάντες δσοι έστέ,είναι διδάσκαλοι*δι'δ παρακαλώ μή άμελήτε 

του χαρίσματος τούτου"
14
.
0 

Κατά πανάρχαια παράδοση"οί"εγνωσμένης εύσεβείας καί παιδεί

ας",καί μάλιστα θδλογικης,λαϊκοί έκήρυτταν τό θειο λόγο άπό 

τά πρώτα κιόλας βήματα του Χριστιανισμού.Στους λαϊκούς δέ ο

φείλει κατά κύριο λόγο τήν εξάπλωση του ό Χριστιανισμός.Οι 

Αποστολικές Διαταγές ορίζουν , οτα ô διδάσκων/εί καί λαϊκός 

ή,έμπειρος δέ του λόγου καί τόν τρόπον σεμνός,διδασκέτω εσον-

136.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,1,9,4,PG 7,545Β. 

137.ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ AEIPINOY,Commonitorium Primus,PL50,640. 

138.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς üpag.8,3,PG 60,74.ΕΠΕ 15,240. 

139.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Προς τους άμαρτήσαντας,3,PG 51,176. 

140.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.ELc'Eßp.30,2,PG 63,210-211. 
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ται γάρ πάντες διδακτοί Θεου'̂ " .'Αναφέρουμε ώς παράδειγμα 

τον Ώριγένη,ο όποιος παρά την αντίθετη γνώμη του επισκό

που Δημητρίου έκήρυττε στους ναούς,μέ την προτροπή των ε

πισκόπων ' Ιεροσολύμων καί Καισαρείας,πού υποστήριζαν δτι 

μπορούν νά κηρύττουν οι λαϊκοίΓ"δπου λοιπόν ευρίσκονται οι 

κατάλληλοι νά ωφελούν τους αδελφούς,παρακαλούνται άπό τους 

αγίους επισκόπους νά ομιλούν προς τόν λαόν,δπως εις τά Λά-

ρανδα ò Ευελπις άπό τόν Ηέωνα,είς τό'ΐκόνιον ò Παυλινος α

πό τόν Κέλσον καί εις τά Σύναδα ò Θεόδωρος άπό τόνΆττικόν 

τους μακάριους αδελφούς είναι όμως εΰλογον οτι τοΰτο συμβαί

νει καί είς άλλους τόπους'*" . 

Κατά τόν'ΐω. Καρμίρη,"πλην των πολυαρίθμων μεγάλων θεολό

γων συγγραφέων,ή ορθόδοξος Ανατολή ανέδειξε καί άναρίθμη-

τον πλήθος άλλων λαϊκών θελόγων,ιεραποστόλων,κατηχητων,απο

λογητών, ιεροκηρύκων,μονάχων,θρησκευτικών καί εκκλησιαστικών 

συγγραφέων,ύμνογράφων,ποιητων,δημόσιογράφων,κοινωνικών ερ

γατών κλπ.,ώς καί διδασκάλων των θρησκευτικών μαθημάτων εν 

τοις έκπαιδευτικοΤςίδρύμασι πασών των βαθμίδων καί τύπων 

καί συνεργατών των πολυαρίθμων καί ποικιλώνυμων θρησκευτι

κών οργανώσεων καί χριστιανικών κινήσεων,έπ'έσχάτων δέ καί 

των κινήσεων της ορθοδόξου νεολαίας ,έν Ελλάδι,Συρία,Αιβά-

νψ,Γαλλία, Άμερικί) καί άλλαχοΰ,τών άσκουσών ύπό τάς ευλογί

ας τής'Εκκλησίας καί εν συνεργασία μετά των κληρικών άξιο-

λογωτάτην έσωτερικήν καί έξωτερικήν ίεραποστολήν'^" , 

"Ολο δέ αυτό τό πλήθος τών πιστών των"ικανών καί ετέρους 

144 

διδάξαι" συμμετέχοντας στό προφητικό αξίωμα του Χρίστου έ

γιναν "προφήται" καί διδάσκαλοι'^" ',άπό του'ΐουστίνου του φι
λοσόφου καί μάρτυρος καί του Τερτυλιανοΰ μέχρι τών Βυζαντι

νών, συμπεριλαμβανομένων καί αυτοκρατόρων,καί στή συνέχεια 

μέχρι τών συγχρόνων πολυαρίθμων λαϊκών θεολόγων,πού"θυμιώ-

σι τό προφητικόν θυμίαμα εν παντί τόπω,προσκομίζοντες τω 
Θεφ τόν ευώδη καρπόν της παναρέτου Θεολογ ίας" J-46 

141.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΪΤΟΛΩΗ . , 8 , 3 2 , P G 1,1132Β.ΒΕΠ 2 , 1 6 4 . F U N K , Χ . F . D i d a s c a l i a , 

1 4 2 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , " Ε κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 6 , 1 9 , P G 2D,569C.BEII , 1 9 , 3 6 4 . 

1 4 3 . Κ Α Ρ Μ Ι Ρ Η , Ι . Δ ο γ μ α τ ι κ ή ς , 4 7 3 έ £ . 

14 4 . Β "Γ L u . 2 , 2 . 

1 4 5 . Α ' Κ ο ρ . 1 2 , 2 9 κ α ί ' Ε φ ε σ . 4 , 1 1 . 

1 4 6 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Ε ύ α γ γ . Ά π ό δ . 1 , 1 0 , P G 2 2 , 9 2 D . Β λ έ π ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι. 

Ή θ έ σ ι ς των λ α ϊ κ ώ ν , 18εΕ; κ α ί Δ ο γ μ α τ ι κ ή e 4 6 0 ε £ . 
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3. Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Α) Ή Ειδική Μυστηριακή'Ιερωσύνη καί ή'Αποστολική Διαδοχή. 

α) *Η έννοια τής μυστηριακής ίερωσύνης. 

Μέ τά μυστήρια του βαπτίσματος καί του χρίσματος οι λαϊκοί 

γίνονται ζωντανά καί ενεργά καί συνεπεύθυνα μέλη του σώματος της 

'Εκκλησίας.Άπ'αυτά τά μέλη μερικά αποκτούν μέ τό μυστήριο της ίε

ρωσύνης τήν μυστηριακή ή ειδική ίερωσύνη,ή οποία διακρίνεται στους 

τρεις βαθμούς:τοϋ επισκόπου,τοϋ πρεσβυτέρου καί του διακόνου. 

'Από τους κληρικούς καί τους λαϊκούς αποτελείται ή επίγειος 

Έκκλησία,ή οποία εμφανίζεται ώς κοινωνία ιεραρχικά ώργανωμένη,μέ 

ιδιαίτερη ιεραρχία,νομοθεσία καί λατρεία,ή ώς "πολιτεία τη Ιερωσύ-

νη συμβαίνουσα",στην οποία δόθηκε καί "Ιερωσύνη πολλψ βελτίων καί 

υψηλότερα...πολλψ μείζων της'Ιουδαϊκής" υπό τοϋ*Ιδρυτού της,δ*Οποιος 

"τοιαύτην έργασάμενος,νόμον εδωκεν αύτη,πολλφ τοϋ προτέρου βελτίονα" 

έτσι πού "ή πολιτεία επί τό βέλτιον μετεσχηματίσθη" ·Μ7 

Είναι δμως ευνόητο ότι ή'Εκκλησία διαμορφώθηκε σέ κοινωνία 

καί πολιτεία πνευματική,μέ αρχές καί εξουσίες πνευματικές πού δια

κρίνονται ουσιωδώς άπό τίς αντίστοιχες εγκόσμιες διότι "άλλοι όροι 

βασιλείας καί άλλοι ίερωσύνης...δ βασιλεύς σώματα εμπιστεύεται,δ δέ 

ίερέυς ψυχάς"ν 

Ol δύο τάξεις αποτελούν συστατικά στοιχεία της'Εκκλησίας, 

απολύτως αναγκαία καί απαραίτητα,ενωμένα δέ καί αχώριστα.Καί ή 

μέν τάξη των "ποιμένων" συνίσταται εκ της κατασταθείσης στην'Εκ

κλησία υπό τοΰΚυρίου καί υφισταμένης εκκλησιαστικής Ιεραρχίας,ή 

δέ άλλη τάξη είναι τό χριστεπώνυμον "ποίμνιον",ο πιστεύων "λαός 

τοϋ Θεοΰ","τό καλόν της'Εκκλησίας πλήρωμα",το όποιο προέρχεται εκ 

τοϋ μυστηρίου τοϋ βαπτίσματος. 

147.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Κατά'Ιουδαίων,7,4,PG 48,924,καί Προς τε 

'Ιουδαίους καί"Ελληνας 10,PG 48,827. 

148.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς τό ρητόν "είδον τόν Κύριον",4,PG 56,126. 

149.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 2,4,PG 35,412Α.ΒΕΠ 58,247.ΕΠΕ 1,78. 
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Ή ειδοποιός διαφορά μεταξύ τών δύο τούτων "τάξεων" είναι 

ή μεταδιδόμενη μόνο στη πρώτη τάξη μυστηριακή ίερωσύνη,πού δίδε

ται διά της χειροτονίας κατά την οποίαν "τό παν ò Θεός εργάζεται, 

καί ή αύτοΰ χείρ έστιν ή άπτομένη της κεφαλής του χειροτονουμένου". 

Τους ποιμένες τό"Αγιο Πνεύμα τοποθέτησε επισκόπους γιά νά ποιμαί-

νουν τήν'Εκκλησία του Θεού.Σχολιάζοντας ò ιερός Χρυσόστομος λέγει: 

""Ορα πόσαι άνάγκαι.Παρά του Πνεύματος την χειροτονίαν έχετε,φησί · 

151 
τούτο γάρ έστι τό 'εθετο'".Γιαύτό ενεργούν ώς εντολοδόχοι τοΰ Θεού, 

ώς·"πρέσβεις προς ανθρώπους" καί όχι ώς απλοί εντολοδόχοι της έκκλη-

152 σιαστικης κοινότητος. 

Με τό μυστήριο τοΰ βαπτίσματος "όσοι εις Χριστόν έβαπτίσθη-

μεν,Χριστόν ένεδύθημεν" καί κατά τόν"Αγιον Γρηγόριο τόν Θεολόγο, 

1.53 
"Χριστόν ένδέδυμαι, ε ίς Χριστόν μεταπεποίημαι τω βαπτίσματ ι "7V-έ τό 

μυστήριο δέ της χειροτονίας όσοι χειροτονούνται λαμβάνουν "διά της 

154 
επιθέσεως τών χειρών τήν χάριν τοΰ*Αγίου Πνεύματος",μετά "δεή-

σεως δέ καί ευχής καθίστανται,είτε διάκονοι,είτε πρεσβύτεροι,είτε 

επίσκοπό ι"Ι^
5 

Ή πίστη τών πρώτων χριστιανών είναι,ότι ή "ίερωσύνη εστί τό 

πάντων αγαθών εν άνθρωποις άναβεβηκός ής ò καταμανείς,ούκ άνθρωπον 

ατιμάζει,άλλα Θεόν,καί Χριστόν'Ιησοΰν,τόν πρωτότοκον,καί μόνον τη 

150.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Πράξ.14,3,PG 60,116.ΕΠΕ 15, 405. 

151.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εΐς Πράξ.44,2,PG 60,310.ΕΠΕ 16α,605. 

152.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς KoÀ.3,5,PG 62,324.ΕΠΕ 22,148:"'Εκείνον 
ημείς ÖLεδεξάμεθα·άπό τούτου φθεγγόμεθα,άφ' 
ου καί ò Χριστός εθετο έν ήμϊν τήν διακονίαν 
της καταλλαγής.Οι πρέσβεις,οιοίπερ άν ώσι,διά 
τό της πρεσβείας αξίωμα πολλής άπολαύουσι της 
τιμής."Ορα γάρ·εις μέσην βαρβάρων έρχονται τήν 
γήν μόνοι,μεταξύ τοσούτων πολεμίωνκαί επειδή 
μεγάλα ò της πρεσβείας ισχύει νόμος,πάντες αυ
τούς τιμώσι,πάντες είς αυτούς άποβλέπουσι,πάντες 
μετά ασφαλείας έκπέμπουσι.Καί ήμεϊς τοίνυν πρε
σβείας άνεδεξάμεθα λόγον,καί ήκομεν παρά του 
Θεοϋ-τοϋτο γάρ έστι τό της επισκοπής αξίωμα". 
Πρβλ.καί Είς τήν'Ανάληψιν,2,PG 55,777.Καί ΚΑΡ-
ΜΙΡΗ,Ι.Δογματικής,367fcg. 

153.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 40,10,PG 36,372Α.ΒΕΠ 60,88.ΕΠΕ 4,297. 

154.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,'Επιστολή 188,PG 32,669Α. 

155.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,'Ηθικά,όρος 70,PG 31,816D. 
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156 
φύσει τοϋ Πατρός αρχιερέα"."Εχει"τάξιν επουρανίων ταγμάτων" καί 

χωρίς αυτή "καί των ou'αύτης καθισταμένων" κληρικών"'Εκκλησία où 
156α 

καλείται"'."Πολύ περισσότερον "ού δύναται ή'Εκκλησία άνευ επισκόπου 

ε ι ναι"
1
^.

7
 . 

Ή ίερωσύνη έχοντας χαρακτήρα άνεξάλειπτο,είναι ιερή διακο

νία,μεσιτεία προς τόν Θεόν,άγιο ύπούργημα καί λειτούργημα στήν'Εκ-

κλησία,ή οποία μεταδίδει στά μέλη της τήν εν Χριστώ σωτηρίαν. 

"Ετσι,άπό τους πρώτους αιώνες της ζωής τής'Εκκλησίας,ή τάξη 

τών κληρικών ήταν γνωστή καί με τό όνομα "κανονικός κλήρος",ή "οι 

JJ5 9 

τοΰ κανόνος
1
 . Δύο δε λόγοι εξηγούν αυτήν τήν όνομασία.Ό πρώτος λό

γος είναι δτι οι κληρικοί "ύπέκειντο τοις κανόσι,ή γενικώς ταΐς τής 

'Εκκλησίας διατάξεσιν".Ό δεύτερος λόγος,ότι πρέπει νά γράφονται 

στον κατάλογο τής'Εκκλησίας "ως έπικεκυρωμένοι λειτουργοί αυτής". 

Ό κατάλογος αυτός ονομαζόταν καί "κανών" καί "άγιος κανών" καί 

'κατάλογος ιερατικός .'Επίσης οι κληρικοί ονομάζονται καί ώς "τά

ξις τοϋ βήματος" διότι μόνον σ'αυτούς επιτρέπεται νά μπαίνουν μέ

σα στό ιερό καί άγιο βήμα.Μ'αυτόν τόν τρόπο ή'Εκκλησία εξασφαλίζει 

τήν διαδοχή τής ίερωσύνης άδιάσπατα στή ζωή της διαφυλάττουσα 

τήν'Αποστολική Διαδοχή καί τήν'Αποστολική παράδοση διά μέσου τών 

αιώνων. 

1 56. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, u'poç Σμυρναίους (έκτ . μορφή) , 9 ,PG 5,853Β.ΒΕΠ 2,315. 

156?·ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Τραλλιανούς, 3 ,PG 5,677Α.ΒΕΠ 2,272. 

157.ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Περί βίου καί τιολιτείας'Ιω.Χρυσοστόμου,10,PG 47,35. 

Πρβλ.καί ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ,Adversus Marcionem,4,5,PL 2,24 4. 

158.Πρβλ.BUTLER,J.Priesthood,45. 

159.16,17 καί 19 Κανόνες Α'Οικουμενικής Συνόδου. 

160.1καί 2 Κανόνες Συνόδου'Αντιοχείας. 
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β)"Εννοια της'Αποστολικής Διάδοχης. 

Ή Εκκλησία ονομάζεται και είναι Αποστολική ,διότι θεμε

λιώθηκε άπό τους Αποστόλους επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο,πού 

είναι ο Χριστός.Την άποστολικότητα της Εκκλησίας μαρτυρεί,εκ

τός των άλλων,καί ή Αποστολική Διαδοχή,πού σημαίνει τήν αδι

άκοπη σειρά των επισκόπων της Εκκλησίας άπό τους'Αποστόλους 

μέχρι σήμερα με τήν κανονική χειροτονία καί εγκαθίδρυση τους. 

Η Αποστολική Διαδοχή είναι βασική για τήν αλήθεια της ά-

ποστολικότητος της Εκκλησίας, διότι μέ" αυτό τό τρόπο μεταδόθη

κε καί ή διδασκαλία τωνΆποστόλων"άκεραία καί αλώβητος" καί 

διατηρήθηκε ή ενότητα τήςΈκκλησίας στην πίστη καί τήν πράξη 

άπό τήν εποχή των Αποστόλων μέχρι σήμερα."Αυτοί δε της καλής 

πόλεως οι προεστωτες,κριταί,καί σύμβουλοι,οί αρχήν μεν άπό 

των αποστόλων καί μαθητών του Σωτήρος ημών είλήφασιν'έκ δε* 

της εκείνων διαδοχής εισέτι καί νυν,ωσπερ εκ σπέρματος αγα

θού φύντες διαλάμπουσιν,πρόεδροι της του Θεού Εκκλησίας κά

θε στωτε ς"
1 δ
.
1 

Έπειδή τόσο μεγάλη είναι ή σπουδαιότητα της Αποστολικής 

Διαδοχής πολλές 'Εκκλησίες διατήρησαν καταλόγους των έπισκό-

πωντους,άπό τους οποίους φαίνεται δτι διαδέχθηκαν ό ένας τόν 

άλλον κανονικά.καί αδιάκοπα,φθάνοντας μέχρι τους Αποστόλους. 

Τήν Αποστολική Διαδοχή έχασαν οί' αιρετικοί,πού αποκόπηκαν α

πό τό σώμα της Εκκλησίας έξ αίτίας"των έτεροδιδασκαλιών αύτων. 

Οι Προτεστάντες δέ τήν απορρίπτουν διότΐ^πρωτον αποδέχονται ό

λους τους πιστούς ως λειτουργούς του Θεου(παγκληρισμός), δεύτε

ρον διότι νομίζουν οτι ô επισκοπικός βαθμός δέν απαντάται οττ"ν 

Κ.Διαθήκη,άλλα εμφανίστηκε πολύ αργότερα.Στην Κ.Διαθήκη κατά 

τήϊ| αποψή τους,αναφέρονται μόνον πρεσβύτεροι καί διάκονοι ως 

αξιωματούχοι της Εκκλησίας.Στην συνέχεια δέν θά επαναλάβουμε 

τά δσα γιά τους τρεις βαθμούς της ίερωσύνης αναφέραμε στό δεύ

τερο κεφάλαιο,άλλα θά εξετάσουμε τό θέμα τήςΆποστολικής Δια

δοχής σάν συνέχεια των όσων παραπάνω αναφέραμε. 

161.EYEEBIOY,Etc'Haa'Cav,l,27,PG 24,100Β.ΒΕΠ 23,17. 
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γ)Ή Αποστολική Διαδοχή στη ζωή της Εκκλησίας. 

Στην Κ.Διαθήκη ή λέξη διαδοχή δεν άπανταται.Ή λέξη διά-

δοχος συναντάται στίς Πράξεις »προκειμένου νά περιγράφει 6 

Λουκάς τον διάδοχο του Φήλικος Φήστου.Τό δε ρήμα διαδέχεσ-

θαι απαντάται μία μόνο φορά ,πάλι στίς Πράξεις^,^ιά
 ν& πε

ριγράψει τους διαδόχους του Ισραήλ. 

Παρά τό γεγονός δτι οί λέξεις διαδοχή καί διάδοχος,καθώς 

και τό ρήμα διαδέχεσθαι δεν άπαντουνΤίίΙ· στην Κ.Διαθήκη συν

δεδεμένες μέ τήν έννοια της Αποστολικής Διαδοχής,όμως τό ιε

ρατικό χάρισμα καί λειτούργημα στηρίζεται στην αποστολική τά

ξη της άρχεγόνουΈκκλησίας,συνδέεται στενά μέ τήν αποστολι

κή διαδοχή,καί παρέχεται μέ τήν επίκληση τοΰ'Αγίου Πνεύματος, 

πού είναι η πηγή καί ή αρχή του ιερατικού λειτουργήματος,κα

θώς καί μέ τήν επίθεση των χειρών των επισκόπων,ως ειδική ί-

ερωσύνη,"έν αντιθέσει προς τήν γενικήν ίερωσύνην των λαϊκών, 

τήν παρεχομένην διά τών μυστηρίων του βαπτίσματος καί του χρί

σματος εις πάντα τά μέλη της Εκκλησίας" . 

Ακόμη πρέπει νά διευκρινήσουμε δτι στην Κ.Διαθήκη τό ιερα

τικό χάρισμα καί αξίωμα μεταδίδεται μέ τήν επίκληση του Αγί

ου Πνεύματος καί τήν επίθεση τών χειρών τώνΑποστόλων καί ύσ

τερα τών επισκόπων,τό δέ εκκλησιαστικό υπούργημα γενικά κατα

νοείται ως διακονία προς τόν ©εό καί προς τόν λαό του Θεοΰ 

καί περιλαμβάνει τους επισκόπους,τους πρεσβυτέρους καί τους 

διακόνους."Ετσι στή ζωή της πρώτης Εκκλησίας ή διακονία του 

κηρύγματος,της θείας Ευχαριστίας,της τάξεως καί της ένότητος 

τήςΈκκλησίας καί τών "τραπεζών"ε ι ναι υπεύθυνη διακονία κυρί

ως προς τόν λαό του Θεού.. 

162.Πρά£.24,27. 

163.ΠράΕ.7,45. 

16 4.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Δογματικής,377. 

16 5.Λουκ.1,2.ΠράΕ.6,2,4.20,24.21 ,19. 
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Ό Απόστολος Παϋλος ομιλεί γιά τους φορείς του αποστολι

κού καί κατ'επέκταση και του ιερατικού αξιώματος ως διακό

νων η δούλων θεού και ανθρώπων. Επίσης αντιπαραθέτοντας 

προς τη Μωσαϊκή"διακονίαν του θανάτου" την καινοδιαθηκική 

διακονία,την χαρακτηρίζει ώς"διακονία του πνεύματος εν δό-

ξτ)",τούς δε φορείς της ώς"διακόνους καινής διαθήκης,ού γράμ

ματος,άλλα πνεύματος'τό γάρ γράμμα άποκτείνει,τό δέ πνεύμα 

ζωοποιει" .Γι'αυτό κάθε κληρικός όλων των βαθμών της ίερω-

σύνης πρέπει νά εκτελεί την διακονία του'Όύχ ως ιδίαν τινά 

έπιστήμην εξ αυθεντίας,άλλ'ώς υπηρέτης Χρίστου καί οικονό

μος μυστηρίων Θεού" . 

Ή εκκλησιαστική ιεραρχία παρέλαβε,κατά τόν ιερό Χρυσόστο

μο,την ιερατική,τη διδακτική,τή διοικητική ακόμη καί τή δι

καστική εξουσία άπό τόν Χριστό, τ-tai συνεχίζει τό έργο της 

ως εντολοδόχος καί εκπρόσωπος του Χρίστου καί σέ καμμία πε
ι 7 Π 

ρίπτωση ως εντολοδόχος των πιστών η των μελών της Εκκλησίας. 

Ό Χριστός θέλησε, δταν θά έφευγε άπ'αύτόν τόν κόσμο νά«δια-

δεχθώσι τήν οίκονομίαν" ,οι Απόστολοι καί μετά άπ'αύτούς οι 

διάδοχοι τους επίσκοποι καί οι άλλοι κληρικοί^εταδιδομένων 

αύτοΓς διά της χειροτονίας πασών των εκκλησιαστικών έξουσι-

1 7 Ο 

ων"" ."Ετσι,ό Χριστός κάλεσε τόν ΙΊαΰλο ως Απόστολο, ό Παύλος 

δε χειροτόνησε τόν Τίτο,ως επίσκοπο Κρήτης,τόν Τιμόθεο,ως 

έπίσκοποΈφέσου,τόν Διονύσιο Αρεοπαγίτη,ως επίσκοπο Αθηνών, 

καί άλλους στίς εκκλησίες πού αυτός ίδρυσε ακόμη δέ καί πρε

σβυτέρους στά Λύστρα,τόΙκόνιο,τήνΑντιόχεια καί άλλου.Οι πρώ

τοι αυτοί επίσκοποι χειροτόνησαν άλλους επισκόπους,πρεσβυτέ

ρους καί διακόνους.Τό 'ίδιο έκαναν καί οι άλλοι Απόστολοι καί 

μάλιστα καθώς πλησίαζε τό τέλος της επίγειας ζωής καί δράσης 

16 6.Ρωμ.1,1.11,13.Α'Κορ.3,5.9.19.Β'Κορ.4,5. 

167.B'Kop.3,6èg. 

168.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, "Οροι, κατ'έπιτομήν,184,καύ 98,PG 31,1205Β καί 1149D. 

ΕΠΕ 9,224 καί 128. 

169.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,EC ς Maxô.60,2,PG 58,586.ΕΠΕ 11,404. 

170.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις Κολ.3,5,ΡΟ 62,324.ΕΠΕ 22,146. 

171.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις KoÀ.4,2,PG 62,327.ΕΠΕ 22,158. 

172.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Δογματικης,388. 
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τους,χειροτόνησαν καί εγκαθίδρυσαν τους διαδόχους τους ε

πισκόπους και πρεσβυτέρους,στους οποίους εμπιστεύθηκαν τό 

ειδικό ιερατικό χάρισμα και δλη την πνευματική εξουσία για 

νά την μεταδώσουν στίς επερχόμενες χριστιανικές γενεές.Για* 

τόνΑπόστολο Ιωάννη γράφει ô Εύσέβιος:""θταν δηλαδή πέθα

νε ό τύραννος,επέστρεψε από τό νησί της Πάτμου στήν'Έφεσο, 

παρακαλούμενος δέ μετέβαινε καί στά πλησιόχωρα μέρη των εθ

νικών,άλλου μέν γιά νά εγκαταστήσει επισκόπους,άλλου δέ γιά 

νά οργανώσει ολόκληρες εκκλησίες,καί άλλου γιά νά χειροτονή-

σει κάποιον άπό τους έπισημανθέντες από τό Πνεύμα . 

Διαπιστώνουμε'οτι στη ζωή της εκκλησίας συνεχώς διδάσκε

ται οτι'Όι απόστολοι ήμιν εύηγγελίσθησαν άπό του Κυρίου'Ιη-

σου Χρίστου, Ίησους Χριστός άπό του Θεού έξεπέμφθη.Ό Χρισ

τός ουν άπό του Θεού,καί οι απόστολοι άπό του Χρίστου' έγέ-

νοντο ουν αμφότερα έκ θελήματος θεου'^ .Επειδή όμως οίΆπό-

στολοι"εγνωσαν διά του Κυρίου ημών'ίησου Χρίστου οτι ερις 

εσται έπί του ονόματος της έπισκοπής"γιαυτόν τόν λόγο"πρόγ-

νωσιν είληφότες τελε ίαν. ...όπως έάν κοιμηθώσιν, διαδέξωνται 

έτεροι δεδοκιμασμένοι άνδρες τήν λειτουργίαν αυτών* .'Έτσι, 

οι Ι'διοι οιΆπόστολοι-"κατέστησαν έν τη'Ξκκλησία επισκόπους 

καί πρεσβυτέρους" αφοϋ τους μετέδωσαν τό ίερατικό"χάρισμα 
177 

του Θεού διά της επιθέσεως των χειρών" τους.Μέ αυτόν, τόν τρό-
~ 1 7 R 

πον ή αποστολή τους νά είναι"μάρτυρες έως εσχάτου της γης" 

καί νά "μαθητεύσουν πάντα τά εθνη,βαπτίζοντες αυτούς εις τό 

όνομα του πατρός καί του υιού καί του Αγίου Πνεύματος,διδά-

173.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,3,23,PG 20,257Β.ΒΕΠ 19,265.ΕΠΕ 1,299. 

Πρβλ.καί ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Τίς ò σωζόμνος πλού
σιος,PG 9,648Β.ΒΕΠ 8,372. 

174.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ,42,1-4,PG 1,292Α.ΒΕΠ 1,29.Πρβλ.ΤΕΡΤΥΛ-

AIANOY,De praescriptionibus 21,PL 2,33Β καί 37, 

PL 2,50Β:"Ecclesia ab Apostolis»Apostoli a Christo, 

Christus a Deo". 

175.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,A'Κορ,44,1-2,PG 1,292Α.ΒΕΠ 1.,30. 

176.TLT.l,5èg.npâg.l4,23.20,28. 

177.Β'Τιμ.1,6. 

17 8.Πρά£.1,8. 



86 

σκοντες αυτούς τηρειν πάντα οσα ένετειλάμην ύμιν"μαζί με 

την διαβεβαίωση δτι ò Κύοιος θ de είναι υαζί τους"πάσας τάς 
17 9 

ημέρας εως της συντέλειας του αιώνος" γίνεται μεταδρτή 

στους διαδόχους τους.Πράγματι,οίΑπόστολοι,"κατά χώρας και 

πόλεις κηρύσσοντες,καθίστανον τάς άπαρχάς αύτων,δοκιμάσαν-

τες τω πνεύματι,είς επισκόπους και διακόνους των μελλόντων 

πιστεύειν" .Στη συνέχεια οί διάδοχοι τους οί"κατά τά πέρα-
-ι Ο Τ 

τα ορισθέντες επίσκοποι εν Ίησου Χρίστου γνώμη εισίν" ακο
λουθούν την τακτική τωνΆποστόλων"ώς Ίησους Χριστός τώ Πα-

182 ' 

τρί" καί συνεχίζουν καί τό έργο τους.Με αποτέλεσμα"ή σύμ-

πάσα γη της έκείνων(των αποστόλων) διάδοχης έπληρώθη"". Ή 

οικουμενικότητα της'Ξκκλησίας συνεχίζεται μέ την διαδοχήν 

καί ο ανά τους αιώνας παρατεινόμενος Χριστός παραμένει πα-

ρών"διά της διάδοχης αύτοΰ της διά των αποστόλων αύτου κα'ί 

μαθητών τόν σύμπαντα κόσμον πληρούσης".Ό θρόνος του Χρισ-

του"ώς"ηλιος έκλάμπει,φωτίζων καί καταυγάζων τάς των άνθρώ-

πων ψυχάς" .Ποιος δε είναι αυτός ò θρόνος^Ό Ευσέβιος άπαν-

ταΙ"Θρόνος δε αύτου τυγχάνει ό κατά τήνΈκκλησίαν αύτου καθ' 

όλης της οικουμένης διά των εξ αύτου κατά διαδοχήν προέδρων 
, , ff 18 5 , „ 

ιδρυμένος.Σε θρόνο κάθεται ο άρχοντας καί στην προκειμένη 

περίπτωση άρχοντες της εκκλησίας είναι'Όι μαθηταί του Χρίσ

του καί απόστολοι καί οι των τούτων διαδοχήν ύποδεξάμενοι 

καθ'δλης της οικουμένης"."Ετσι ή αποστολική διαδοχή των επι

σκόπων περιφρουρεί την παράδοση καί την άποστολικότητα της 

179.Ματθ.28,19-20. 

180.ΚΔΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.42,4,PG 1,292Β.ΒΕΠ 1,30. 

181.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,ΠροςΈψεσύους,3,2,PG 5,648Α.ΒΕΠ 2,265. 

182.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Σμυρναίους,8,1,PG 5,713Α.ΒΕΠ 2,281. 

183.EYEEBIOY,ECç Ψαλμ.ΞΣΤ' ,PG 23,677Β.ΒΕΠ 21,346. 

184.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Εί.ς Ψαλμ.88,Ρσ 23,1112ϋ.ΒΕΠ 22,202. 

185.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Είς Ψαλμ.88,Ρσ 23,1105Β.ΒΕΠ 22,198. 

186.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Εύς'Ησαϊαν,9^ 24,152<3.ΒΕΠ 23,46. 
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Εκκλησίας γενικά,"αρα δε καί την ταυτότητα της Εκκλησίας 

προς εαυτήν και προς την Αποστολικών Έκκλησίαν".Γι'αυτό 

τό λόγο ήΌρθόδοξη αντιπροσωπεία στό τρίτο συνέδριο του Πα

γκοσμίου Συμβουλίου τωνΈκκλησιων στό Ν. Δελχί τό 1^61 δή

λωσε δτι, "ήΌρθόδοξος'Εκκλησία ευρίσκεται εις άδιάσπαστον 

καί συνεχή διαδοχήν της μυστηριακής ίερωσύνης,τής μυστηρι

ακής ζωής καί της πίστεως*ή αποστολική διαδοχή του επισκο

πικού αξιώματος καί της μυστηριακής ίερωσύνης είναι πράγμα

τι διά* τους'Ορθοδόξους ουσιωδώς καί συστατικόν καί δια τού

το υποχρεωτικόν στοιχεΐον της υπάρξεως τήςΈκκλησίας καθό

λου"
1
?

8 

Πρέπει ακόμη νάπρρσθέσουμε δτι ή'Αποστολική διαδοχή επε

κτείνεται καί στό ιερατικό λειτούργημα καί αξίωμα,πού εί

ναι συνέχεια του αποστολικού αξιώματος,όπως επίσης καί στή 

συνεχή καί αδιάσπαστη σειρά καί διαδοχή των χριστιανικών γεν 

νεών των πιστών δλων των αιώνων,στην αποστολική διαδοχή ào-
ι on 

κλήρου της Ε κ κ λ η σ ί α ς υ.Τό "Αγιο Πνεύμα της Πβ>τηκοστής κατήλ

θε δχι μόνο στους Δώδεκα Αποστόλους, "αλλά καί εφ'ολοκλήρου 

του παρισταμένου κ α ι ν ο δ ι α θ η κ ι κ ο υ λάου του Θεού καί της όλης 

Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι ά π ο ι κ ι λ ί α ς χαρισμάτων,μεταδιδομένων δ ι α δ ο χ ι 

κώς καί ε ι ς τάς έπερχομένας χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά ς γενεάς των πιστών 
1 9 Gl 

έν ττί 'Εκκλησία" . Επομένως ή αποστολική διαδοχή μέ τήν ε ν -

187.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Δογματικής, 396. 

188.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Τά δογματικά,2? 1076. 

189.Πρβλ.ΙΩ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ,Είς Ματθ.28,20,PG 96,1412CD:"Ού μετ'έκείνων 
μόνον είπεν εσεσθαι,άλλά καί μετά πάντων των μετ' 
εκείνους πιστευσόντων"ού γάρ δη εως της συντέλειας 
τοϋ αιώνος οι'Απόστολοι μένειν εμελλον,άλλ'ώς έν 
ένί σώματι (τηςΕκκλησίας) διαλέγεται τοις πιστοϊς". 

19 0-ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Δογματικής,396.Πρβλ.καί Α'Κορ.12,4-11,28-30.Ρωμ. 
12,6-8.Έφεσ.4,11.Καί BULGAKOW,S.The Hierarchy,51 : 
"Αϊ γλώσσαι τοϋ πυρός της Πεντηκοστής,αϊτινες κατηλ-
θον επί των'Αποστόλων,μένουσιν εν τω κόσμω καί μετα
βιβάζονται υπό τών'Αποστόλων,οϊτ ίνες τάς έδέχθησαν, 
είς τους διαδόχους των.'Ο χορός των'Αποστόλων ύπήρξεν 
ò ιεραρχικός αποδέκτης καί τό ένδιάμεσον διά τήν μετα-
βιβασιν των γλωσσών της Σιών,τών δώρων της'Εκκλησίας, 
τά όποια ήσαν πλήρη χάριτος καί επειδή αυτός είναι ò 
σκοπός,είναι άναγκαϊον καί αναπόφευκτον,όπως τούς'Απο-
στόλους διδέχωνται εκείνοι,οϊτινες εχουσι τήν χάριν... 
μέ κανονικήν διαδοχήν της ιεραρχίας". 
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νοια αύτη πρέπει νά κατανοείται, κατακόρυφα μεν με τη χει

ροτονία καί διαδοχή των ποιμένων και ιδιαίτερα των επισκό

πων,οριζόντια δε με την επέκταση της διάδοχης και στα μέ

λη τηςΈκκλησίας, "του λάου του θεού",και τη συμμετοχή τους 

στο τριπλό αξίωμα του Χρίστου". 

• "Ετσι, βλέπουμε συνεχιζόμενο κατ'άδιά"κοπο διαδοχή τό αποσ

τολικό αξίωμα -στην Εκκλησία "διά του επισκοπικού αξιώματος 

και γενικώτερον του ιερατικού λειτουργήματος".Τόσο στίς 

ποιμαντικές επιστολές του'Αποστόλου Παύλου οσο και στην Α' 

Πέτρου οι επίσκοποι παρουσιάζονται νά" ασκούν εξουσία πού 

μπορεί νά παραβληθεί μέ τήν αποστολική.Στίς επιστολές του 

Ιγνατίου φαίνεται διαμορφωμένη πλέον η διαποίμανση κάθε 

τοπικηςΈκκλησίας άπό έ'να Επίσκοπο μέ τους Πρεσβυτέρους 

καί Διακόνους.Άπό δε τόν Ήγήσιππο καί τόν Ειρηναίο μαρ-

τυρεΐται ή αδιάκοπη διαδοχή των Επισκόπων άπό τωνΆποστό-

λων,καθώς επίσης καί ή αποστολική διδασκαλία καί παράδοση. 

Άπό τά παραπάνω γίνεται φανερό,δτι"άποστολική διαδοχή 

δέν αποτελεί έφεύρεσιν τής'Εκκλησίας ,ουτε διδασκαλίαν βρα-

δύτερον μετά τόν Κύριον καί τους Αποστόλους γεννηθεΐσαν καί 

έξελιχθεισαν καί διατυπωθεισαν υπό της διδασκούσηςΕκκλησί

ας, άλλ'ειναι θέλημα του'ίησου Χρίστου,ή αρραγής βάσις καί 

τό θεμέλιον ,έφ'ου ίδρύθη ήΈκκλησία του Χρίστου,αυτή η ζωή 
19 2 

καί ή ψυχή της Εκκλησίας" .Γιά τη διαφύλαξη της Αποστολικής 

διάδοχης άπό της Πεντηκοστής καί μέχρι σήμερα ή Εκκλησία πα

ραδίδει αυτή μέσα στο μυστήριο της Θ.Εύχαριστίας,δπου εντάσ

σει τό μυστήριο της χειροτονίας ,καί έπικαλειται"δι επιθέσε

ι 91.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Δοχ^ιατικπ^χΐδ^.Πρβλ.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ,Π.Ή ιεραρχική,23έ 

19 2 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ,Μ. ALOÔOXJÎ, 316 . 
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ως των χειρών καί εύχής"τό "Άγιο Πνεύμα "ου τυχόντες πρό-

τερον OLΑπόστολοι,μετέδοσαν τοις ορθώς πεπιστευκόσιν*ων 

ημείς διάδοχοι τυγχάνοντες,τής τε αύτης χάριτος μετέχον -

τες ,αρχιερατείας τε και διδασκαλίας και φρουροί της' Εκ

κλησίας λελογισμένοι..,οσα παρέχει τό'Άγιον Πνεύμα πασιν 

άφθόνως κοινωνοΰντες....ταύτα άνεπαισχύντως κηρύσσομεν'
1
"" . 

Στή συνέχεια θά μελετήσουμετήν αρχαία αυτή πρςξη τήςΈκκλη-

σίας,τής επιθέσεως των χειρών. 

δ) Ή επίθεση των χειρών. 

' Ή επίθεση των χειρών πάνω σέ κάποιον σημαίνει κάτι πε

ρισσότερο άπό οποιαδήποτε άλλη ανύψωση των χειρών,ακόμη κι 

αν πρόκειται γιά τό σημείο της ευλογίας .Ή επίθεση των)(ει-

ρων σημαίνει δτι αγγίζεις πραγματικά τόν άλλον καί τοΰ με

ταδίδεις κάτι άπό τόν εαυτό σου.Στή συνέχεια δεν θά ασχο

ληθούμε μέ τίς πολλαπλές έννοιες της εννοίας της επιθέσε

ως των χειρών,άλλα μόνο ως προς τό σημείο της χειροτονίας 

του επισκόπου καί γενικώτερα του ιερατικού ύπου ργήματος 
19 5 '—' 

πού έχει σχέση μέ την Αποστολική διαδοχή . 

Μέ τήν επίθεση των χειρών ή Εκκλησία μεταβιβάζει μιά 

πνευματική εξουσία προσαρμοσμένη σέ μιά συγκεκριμμένη απο

στολή πού άφορα ορισμένα λειτουργήματα.Τέτοια ήταν η περί-
19 6 

πτώση της καθιερώσεως των επτά διακόνων πού χειροτονήθηκαν 

άπό τους Αποστόλους,καί της αποστολής του Παύλου καί τοΰ 

Βαρνάβα ,ΌΆπόστολος Παύλος,χειροτονεί τόν Τιμόθεο καί ό 

Τιμόθεος θά επαναλάβει τή χειροθεσία σ'αύτούς πού θά δια-
19 9 

λ έ ξ ε ι γ ι ά τή δ ι α κ ο ν ί α ."Οσο καιρό οι Απόστολοι ε ί ν α ι στή 

193.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,ΒΕΠ 5,199. 

19 4.Λευιτ.9,22.Λουκ.2 4,50. 

195.Βλέπε περισσότερα στό θέμα αυτό:ΦΡΥΓΙΑ,Μ.Ή έπίθεσις των χειρών, 
71έ£.δπου και ή σχετική βιβλιογραφία.Καί ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,Μητρ.ΛΕΟΝ-
ΤΟΥΠΟΛΕΩΣ.Ή έν ταϊς χειροτονίαις,243fcg. 

196.ΠράΕ.6,1-6. 

197.Πράξ.13,3 καί 14,23 :"Χειροτονήσαντες 6έ αύτοϊς κατ'έκκλησίαν 
πρεσβυτέρους,προσευξάμενοι μετά νηστειών παρέθεντο αυτούς τω 
Κυρίω εις όν πεπιστεύκασι". 

198.Β'Τιμ.1,6έξ.Α'Τιμ.4,14. 

199.Α'Τιμ.5,22. 
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ζωή,ή εξουσία τους προέρχεται άπό τό γεγονός ότι ήΆποστο-

λικότητα είναι,τό πρώτο άπό τά χαρίσματα. Άλλα μετά άπ'αύ-

τούς,οί εντεταλμένοι διάδοχοι τους μετέχουν επίσης
 4
στήν 'ί

δια εξουσία με τό ιδιαίτερο χάρισμα τοΰΆγίου Πνεύματος^ού 

λαμβάνουν μέ την επίθεση των χειρών."Ετσι ή πράξη της μετα

δόσεως του ιερατικού χαρίσματος,με την επίθεση των χειρών 

συνεχίστηκε,μετά άπό τούςΆποστόλους,άπό τους διαδόχουςτα>ς 

επισκόπους στην Εκκλησία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα,γιά 

αναζωπύρωση καί διαιώνιση του"χαρίσματος του Θεού".Ή επί

θεση των χειρών μέ προσευχή έχει αποφασιστική σημασία γιά 

τή μετάδοση του ιερατικού χαρίσματος καί της αποστολικής 

αυθεντίας καί διαδοχής ,ακόμη δε καί γιά αυτή τή μετάδοση 

τοΰΆγίου Πνεύματος καί τήν ικάνωση του χε ιροτονουμένου γιά 

τήν επιτέλεση της διακονίας του.Πράξη πού μαρτυρειται άπό 

τήν Παράδοση της Εκκλησίας άπό τήν αρχή μέχρι τώρα. 

Σχολιάζοντας ò ιερός Χρυσόστομος τό χωρίο των Πράξεων 6, 

6"καί προσευξάμενοι έπέθηκαν αύτοις τάς χειρας"παρατηρεΓ*. 

"πρόσεχε πως δέν λέγει περιττά ό συγγραφέας·διότι δεν λέγει 

πως,άλλ'άπλως δτι χειροτονήθηκαν κατόπιν προσευχής* διότι 

αυτό είναι ή χειροτονία.Τό χέρι τοποθετείται επάνω στον άν

δρα,τό δλο δέ έργο τό επιτελεί ô θεός καί τό χέρι αύτου εί

ναι έκεινο,πού αγγίζει τό κεφάλι του χειροτονουμένου, έάν 

201 

χειροτονείται όπως πρ έπε ι ^ . Κα ί ό Βυσέβιος λέγει "."Καθίσταν
ται δέ δι'ευχής καί χειρών επιθέσεως των αποστόλων εις δια-

κονίαν υπηρεσίας,ένεκα του κοινού άνδρες δεδοκιμασμένοι,τόν 

200.Α'Τιμ.5,22.Πρά£.8,17έξ.Α'Τιμ.4,14.Πρβλ. ' Αριθμ. 27 , 23 : "καύ έτιέ-

θηκεν τάς χείρας αύτοο έπ'αυτόν καί συνέστησεν αυτόν,καθάπερ 
συνέταξεν Κύριος τφ Μωϋση". 

201. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ε'ις Πρά£.14,3,PG 60,116.ΕΠΕ 15,404.Πρβλ.ΘΕΟΦΥ

ΛΑΚΤΟΥ,PG 125,600D καί 533Α όπου εξηγεί γιατί 

ή χειροτονία "υπέρ της κεφαλής τίθεται". 
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αριθμόν επτά,οι άμφί τον Στέφανον ... "
ζ
 . Η πράξη της επι

θέσεως των χειρών μεταδίδει στον χειροτονούμενο"τήν χά

ριν του Πνεύματος" και "άναζωπυρει το* χάρισμα του
 ν
βεου'Ι 

Ή δε καθαρότητα του χειροτονουμένου καί "ή καλή της ψυ-

χης προθυμία του Παναγίου Πνεύματος τη χάριν εφέλκεται'Ό-

πως άκριβως"τό ελαιον της λαμπάδος την φλόγαν σφοδροτέραν 
> r y. ,,203 

εργάζεται" . 

Ή επίθεση των χειρών μαρτυρεΓται από τίς Διαταγές των 

Αποστόλων .Ό δέ Μέγας Βασίλειος μας πληροφορεί δτι"διά 

'της επιθέσεως των χειρών αύτων(των πατέρων) είχον τό χά-
one 

ρισμα τό πνευματικόν". 

Στην εύχη χειροτονίας επισκόπου των'Αποστολικών Διατα

γών ò Θεός παρακαλείται :"αυτός καί νυν μεσιτεία του Χρί

στου σου δι'ήμων έπίχεε την δύναμιν του ηγεμονικού σου 

πνεύματος,δπερ διακονείται τω ήγαπημένω σου παιδί Ίησου 

Χριστώ,δπερ έδωρήσατο γνώμη σου τοις άγίοις άποστόλοις 

στ>υ του αιωνίου 9εου,δός έν τω ονόματι σου...επί τόν δου-

λόν σου τόνδε,δν έξελέξω εις έπίσκοπον,ποιμαίνειν την άγί-

αν σου ποίμνην καί άρχιερατεύειν σοι.,.δός αύτω.,.ώστε ε-

χειν έξουσίαν... κατά την έξουσίαν,ην εδωκας τοΐς'-αποστό-

λοις...".Ακριβέστερα στην ευχή χειροθεσίας καταστάσεως 

Επισκόπου του Σεραπίωνος θμούεως ή άπβστολική διαδοχή γί

νεται αίτημα προσευχής τηςΈκκλησίας"ποίησον ο θεός της α

ληθείας,καί τόνδε έπίσκοπον ζωντα,έπίσκοπον αγιον της δια-

δοχης των αγίων αποστόλων....'^ .Ή ευχή χειροτονίας έπισκό-

2 0 2 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 2 , 1 , 1 , P G 20,133Β.ΒΕΠ 19,225.ΕΠΕ 1,160. 

203.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Β'Τιμ.,PG 82,833Β. 

204.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,16,PG 1,1113Β.ΒΕΠ 2,159 .FUNK,Χ.F.Dida

scalia, 1, 520 .Πρβλ, καί 'Αριθμ. 27 , 23 . 

205 .Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ' Επιστ .κανονική προς'Αμφιλοχιον , 1 ,PG 32 , 6 69Α.Πρβλ. 
καί'Ηθικά,ορός 70,PG 31,816D:"Τους έγκεχειρισμέ-
νους τό κήρυγμα του ευαγγελίου μετά δεήσεως καί 
ευχής καθίστασθαι, είτε διακόνους,είτε πρεσβυτέ
ρους,είτε επισκόπους". 

206.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,5,PG 1,1073ΒΟ.ΒΕΠ 2,144.FUNK,Χ.F.Didasca

lia, 1 ,476. 

207.ΣΕΡΑΠΙΩΝΟΣ ΘΜΟΥΕΩΣ,Ευχή 28,ΒΕΠ 43,82.FUNK,Χ.F.Didascalia,2,1 90. 
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που του Ιππολύτου είναι η 'ίδια μέ την ευχή των 'Αποστολικών 

Διαταγών άλλα σε περιληπτικότερη μορφή ,επαναλαμβάνει τά 'ίδι

α ως προς την μεταδιδόμενη εξουσία και τήν αποστολική διαδο-

χή.Άλλά και κατά τήν σημερινή τάξη της χειροτονίας νέου επι

σκόπου οι χειροτονουντες αυτόν επίσκοποι ικετεύουν τον Κύρι

ο,"τούτον τόν άναδειχθέντα οίκονόμον της αρχιερατικής χάρι

τος ,ποίησαν μιμητήν σου του αληθινού Πριμένος....τη έπιφοι-

τήσει καί δυνάμει καί χάριτι του Αγίου σου πνεύματος ένίσ-

χυσον,ώς ένίσχυσας τους αγίους σου Αποστόλους καί Προφήτας, 

ως εχρισας βασιλείς,ως ήγίασας αρχιερείς...'^. 

Κατά τήν χειροτονία μεταδίδεται στον νεοχειροτονούμενο τό 

πλήρωμα της ιερατικής εξουσίας καί ή δικαιοδοσία νά διδάσκει, 

νά τέλει τά μυστήρια καί νά κυβέρνα τήν "λαχουσαν αύτω έπαρ-

χίαν".Κατά συνέπεια απορρίπτεται από τους όρθοδόξους"ή διάκ-

ρισις ή γινομένη συνήθως υπό του ρωμαιοκαθολικού κανονικού 

δικαίου καί της ρωμαϊκής θεολογίας μεταξύ της ιερατικής έξου-

σίας( POTESTAS 0ΗΒΙΝΙ3),καί της εξουσίας της δικαιοδοσίας(ΡΟ-

TESTAS JURISDICTIONIS ),καθ'ήν ή μέν ιερατική εξουσία χορηγεί

ται κατά τήν τέλεσιν του μυστηρίου της χειροτονίας,ή δέ εξου

σία δικαιοδοσίας χορηγείται κατά τόν διορισμόν αποκλειστικώς 

καί τελικώς έκ του κανονικού δικαιώματος(ΜΙ3Ι0 0ΑΝ0ΝΙ0Α)του 

Πάπα Ρώμης ή άλλου τινός εκκλησιαστικού οργάνου,φορέως είδι-

κης εξουσίας" . , 

208.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,5,PG,1,1073.ΒΕΠ 2,185.FUNK,Χ.F.Didasca
lia ,2,78.Πρβλ.EASTON,S.Β.The Apostolic Tradition,34 

20 9.Άρχιερατικόν,"Εκδ.Άποστ.Διακονίας,'Αθήναι 1971,σελ.93εξ.καί 

Εύχολόγιον τό Μέγα,σελ.178-179,191-192. 

210.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ,Π.Ή Ιεραρχική,30-31.Πρβλ.ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΙ,ΣΤ.Τό π ε ρ ί 
Ε κ κ λ η σ ί α ς , 1 8 0 , 1 8 4 . 



Ή πράξη της επιθέσεως των χειρών πατά τη χειροτονία με

ταδίδει στό χειοοτονούμενο τό'Αγιο Πνεΰμα:"Οίς γάρ αν έπε-

, 211 

τίθουν οι απόστολοι τάς χείρας έλάμβανον πνεύμα αγιον",Συ

νεχίζει δια μέσου της ζωής της'Εκκλησίας την Αποστολική δια

δοχή των επισκόπων,καθώς καί τήν παράδοση της αποστολικής 

διδασκαλίας,της τάξεως καί εξουσίας καί διατηρεί τήν ενότη

τα της Εκκλησίας άφου χωρίς τους κληρικούς πού με τήν επί

θεση των νειρων καί τήν ευχή χειροτονούνται"Εκκλησία ού κα-

λειται" . 0 ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει\οί χε ιροτονούμε-

νοι παρά του Πνεύματος τήν χειροτονίαν εχουσι'τουτό γάρ έσ-

τι τό"εθετο'^ .Διότι γράφει σέ άλλη του ομιλία,"εί μή Πνεύ

μα αγιον ,ην,ποιμένες καί^διδάσκαλοι εν ττ)Έκκλησία ουκ ηοαν· 

καί γάρ ούτοι διά του Πνεύματος γίνονται,καθώς καί ò Παύλος 

φησίν,"έν ψ εθετο υμάς το Πνεύμα τό αγιον ποιμένας".Πράγμα

τι, "Ει γάρ μη ήν άρραβών του πνεύματος.,ούκ αν ιερέας έσχή-

καμενούδέ γάρ ταύτας δυνατόν τάς χειροτονίας άνευ εκείνης 
215 

της έπιφοιτήσεως γίνεσθαι" . 

211.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,38,2,PG 7,1106C.SC 100,948. 

212.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Τραλλιανούς,3,PG 5,677Α.ΒΕΠ 2,272. 

213.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις Πράξ.44,2,PG 60,310.ΕΠΕ Ι6α,604. 

214.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις τήν πεντ.Ι,Ρΰ 50,458. 

215.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί της των νεκρών αναστάσεως,PG 50,431-432. 
'Arcò τους νεωτέρους θεολόγους ò μέν Μητροφάνης 
Κριτάπουλος γράφε ι : " Άρχαίον καί άποστολικόν 

εθος παρεδόθη τη'Εκκλησία,μή πάντας τους Χριστιανούς χωρεϊν 
εις τήν διακονίαν τοϋ λόγου καύ τήν των μυστηρίων ίερουργίαν, 
άλλ'εκλέγεσθαι εκ τούτων τους κρείττους καί αρετή των άλλων 
υπερέχοντας*είτα δι'επιθέσεως των χειρών των πρό εκείνων εις 
τοϋτο ταχθεντων καί δι'εύχών κοινή της'Εκκλησίας άνάγεσθαι 
τούτους εις ταύτην τήν διακονίαν".("Ομολ.2,παρά ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι. 
Τά δογματικά,2,619).'Ο δέ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως'Ιερε
μίας Β'γράφει :"Τό εύαγγέλιον δημοσίως λέγεσθαι καί άναγινώ-
σκεσθαι καί τά μυστήρια διαδίδοσθαι υπό μηδενός άλλου εί μή 
υπό των ταχθεντων ένθέρμως προς ταύτην τήν ύπηρεσίαν...ή γάρ 
Καθολική'Εκκλησία τους έσφραγισμένους κανονικώς καί κεκλημέ-

νους μόνους καί χειροτονηθέντας,ώς ή εκκλησιαστική παράδοσις απαι
τεί,ούκ έχοντας δέ τίνα κακήν αϊρεσιν,άφίησιν λέγειν καί τοις 
τοιούτοις λειτουργεϊν".(Άπόκρισις Α'πρός Βυρττεμβεργίους,παρά 
ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Τά δογματικά,1,476-477) . 



9 4 

ε)Ή Αποστολική διαδοχή καί η Αποστολική παράδοση της 

Εκκλησίας. 

Άπό τά πρώτα βήματα της ζωής της αρχεγόνου'Εκκλησίας,οι 

Απόστολοι πρώτα καί οι Επίσκοποι ΰστερα που τους διαδέχθη

καν αποτελούσαν την εγγύηση της ένότητος της Εκκλησίας ιδι

αίτερα με την προσφορά της Θ.Ευχαριστίας.Ή απειλή όμως των 

αιρέσεων καί ιδιαίτερα του Γνωστικισμου,υποχρέωσε τήνΈκκλη-

σία,άπό τά μέσα του Δευτέρου αιώνος καί μετά,νά τονίσει εμ

φαντικά τό διδασκαλικό χάρισμα τουΈπισκόπου"ωστε ή Καθολι-

κή'Εκκλησία ν'αντιδιαστέλλεται προς τάς αιρέσεις". ΌΈπίσ-

κοπος θεωρείται πλέον"διάδοχος των Αποστόλων ουχί τόσον εν 

τη ηγεσία της Ευχαριστίας,ώς συνέβαινε παλαιότερον,ο'σον έν 

τ?) άποστολικ?) διδασκαλία" '. 

Πράγματι στό μαρτύριο του Πολυκάρπου πρωτοεμφανίζεται ή 

έμφαση στό διδακτικό έργο τουΈπισκόπου:"ο θαυμασιώτατος μάρ

τυς Πολύκαρπος,έν τοις καθ'ήμας χρόνοις διδάσκαλος αποστολι

κός καί προφητικός γενόμενος,επίσκοπος της έν Σμύρνη καθολι

κής εκκλησίας" .'Όπως δε παρατηρεί ό καθηγητής Ιωάννης Ζηζι-

ούλας,στό χωρίο αυτό ò'Επίσκοπος συγκέντρωνει"ηδη έν έαυτψ 

πάσας τάς ιδιότητας των χαρισματούχων(άποστολικός καί προφη

τικός)...ή εμρασις τίθεται ισχυρά επί της διδακτικής του αύδεν-

τίας" !"παν γάρ ρήμα δ άφήκεν (ο Πολύκαρπος) εκ του στόματος 

αύτου ,καί έτελειώθη καί τελειωθήσεται" . 

216.ΖΗΖΙΟΥΛΑ,Ι.Ή ενάτης,116 

217.ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,16,2,PG 5,1041Α.ΒΕΠ 3,25. 

218.ΖΗΖΙ0ΥΛΑ,Ι.Ή ενάτης,111 

219.ΜΑΡΤΥΡΙ0Ν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,16,2,PG 5,1041Β.ΒΕΠ 3,25. 
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Ή 'ίδια έμφαση γιά τή διδακτική αυθεντία τουΈπισκόπου πα-

ρατηειται και στην υπόλοιπη χριστιανική Γραμματεία του β^γ' 

και δ'αιώνος.Στα αποσπάσματα του Ήγησίπου,κάθε τοπική 'εκ

κλησία εμφανίζεται ενωμένη "εν τω Επισκοπώ αύτής"πού είναι 

ό αυθεντικός φορέας της αληθινής αποστολικής παραδόσεωςΐ"έν 

έκαστη δε διαδοχτ) καί έν εκάστη πόλει ούτως έχει,ως ò νόμος 

κηρύσσει καί οι προφήται καί ό Κύριος".Λίγα χρόνια αργότερα 

ό Ειρηναίος προχωρεί πιό πέρα άπό τον Ήγήσιππο καί τονίζει 

οτι η αληθινή γνώση ευρίσκεται στην διδασκαλία των Αποστόλων, 

την συμφωνία της Εκκλησίας σ'ολο τόν κόσμο καί τήν προέκτα

ση του σώματος του Χρίστου μέ τή διαδοχή τω ν'Επισκόπων, στους 

οποίους οι'Απόστολοι εμπιστεύθηκαν τίς διάφορες τοπικές εκ

κλησίες .ϊό νέο στοιχείο πού τονίζεται άπό τόν Ειρηναίο εί

ναι,δτι ο Επίσκοπος δέν είναι αυθεντικός δάσκαλος της εκκλη

σίας εξ αιτίας μόνον της αποστολικής διαδοχής του,αλλά καί 

εξ αιτίας τής χειροτονίας του .Ό λόγος πού ανάγκασε τήν εκ

κλησία νά συνδυάσει τήν διδακτική μέ τή χαρισματική αυθεντί

α στόνΈπίσκοπο είναι δ διαχωρισμός του ως διδασκάλου άπό 

τους αιρετικούς πού διατηρούσαν ιδιωτικές συνάξεις καί ισχυ

ρίζονταν οτι κατέχουν τήν άλήθεια.Ειδικώτερα ο τονισμός τής 

διδακτικής αυθεντίας τουΈπισκόπου έπεβλήθηκε καί ως απάντη

ση στην πρόκληση τής αίρέσεως του Γνωστικισμου,ό όποιος απο

τελούσε τό πλέον νοησιαρχικό είδος θρησκείας,καί ο όποιος ει

σηγείται τήν ιδέα τής αποστολικής διαδοχής. 

Στην επιστολή του Γνωστικού Πτολεμαίου προς Φλώραν βρίσκου

με τήν πρώτη μαρτυρία γιά τήν αποστολική διαδοχή.Σ'αυτή τήν 

επιστολή ομιλεί ρητά γιά μυστική καί αποστολική παράδοση"ήν 

έκ διαδοχής καί ήμεις παρειλήφαμεν μετά καί του κανονίσα Ι πάν-
Ο Ο 9 

τας τους λόγους ττ? του σωτήρος ήμων διδασκαλία" naC ή οποία 

2 2 0 . Ε Υ Σ Ε Β Ι 0 Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 4 , 2 2 , 3 , P G 20,377D.BEII 19,303.ΕΠΕ 2 , 7 6 . 

2 21. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Κατά Αιρέσεων, 4 , 23 ,PG 7 ,1 047Α.Πρβλ. καί. 4,33,8,SC 100, 

8l9èg.:"Γνώσις αληθής ή των αποστόλων διδαχή,καί τό άρχαϊον 
τής εκκλησίας σύστημα κατά παντός κόσμου,καί ò χαρακτήρ του 
σώματος του Χρίστου κατά τάς οιαδοχάς των επισκόπων οις εκεί
νοι τήν κατά τόπον έκκλησίαν ένεχείρησαν". 

2 22.ΕΠΙΦΑΝΙ0Υ,Κατά Αιρέσεων,33,7,PG 41,568BC. 



96 

έφθασε σ'αύτούς με τη διαδοχή των διδασκάλων τους. 

Γιατί όμως οί Γνωστικοί επέμεναν στην αποστολική διαδοχής 

Διότι ή πρώτη και σοβαρώτερη κατηγορία εναντίον τους ήταν 

δτι "διδάσκουν καινά".Γιά νά αποκρούσουν τήν κατηγορία,καί 

δεδομένου δτι παρέμειναν για πολύ χρόνο στην Εκκλησία, ένω 

κήρυτταν τήν αϊρεσή τους,υπεστήριζαν δτι κατέχουν τήν αποσ

τολική διαδοχή ,τήν οποίαν κατανοούσαν ώς"διαδοχήν διδασκα

λίας" του τύπου διαδοχής των διδασκάλων των ελληνικών φιλο

σοφικών σχολών.Ακόμη καί ή διαφορετική μαρτυρία του Ιππολύ

του άπό του Κλήμεντος τουΆλεξανδρέως επιβεβαιώνει δτι πρό

κειται περί του τύπου διαδοχής των διδασκάλων των διαφόρων 

φιλοσοφικών σχολώνι"Βασιλείδης τοίνυν καί'ΐσίδωρος ,ό Βασι-

λείδου παις γνήσιος καί μαθητής,φησίν είρηκέναι Ματθίαν αύ-

τοις λόγους απόκρυφους,ους ήκουσε παρά του σωτήρος κατ'ίδί-

2 24 

αν διδαχθείς" .Ένω δ Κλήμης οΆλεξανδρεύς γράφει οτι οί αι

ρετικοί θεωρούν τόν Βασιλείδη νά είναι μαθητής του Πέτρου μέ

σω του διδασκάλου του Γλαυκία:"ο Βασιλείδης,καν Γλαυκίαν έπι-

•
 f

 7
 225 

γράφηται διδάσκαλον,ως αύχοΰσιν αυτοί,τόν Πέτρου έρμηνέα" . 

Ή έννοια της παραδόσεως ώς"παραδιδόναι" καί" παραλαμβάνεινΤι 

είναι τελείως διαφορετική στή γλωσσά καί τή διδασκαλία τουΑ-

ποστόλου Παύλου άπό δτι των ελληνικών φιλοσοφικών σχολών,οί 

όποιες μέ τήν έννοια της παραδόσεως καί της διαδοχής προσπα-

223.TEPTYAAIANOY,Adversus Valentinianos,4,PL 2,544Β,δπου καί ή 

πληροφορία δτι ò Βαλεντίνος ήταν δ δεύτερος υποψήφιος επίσκο
πος της'Εκκλησίας της Ρώμης. 

224.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, "Ελεγχος, 7,20,1,ΒΕΠ 5,318. 

225.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεϋς,7,17,PG 9,549Α.ΒΕΠ 8,297. 
Πpßλ.CAMBENHAUSE^t,H.Ecclesiast.ical·,158εg. 

226.Α'Κορ.11,2,23.15,3.Β'Θεσ.2,15.3,6. 

227.Α'Κορ.11,23.15,1,3.Γαλ.1,9,12.Φι.λπ.4,9.Κολ.2,6.Α'θεσ.2,ΐ3.4,1. 

Β'Θεσ.3,6. 
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θουν νά εξηγήσουν γεννεαλογικά δτι ή διδασκαλία τους ανάγε

ται στον πρώτο διδάσκαλο καί δτι οι μετέπειτα διευθυντές 

και μαθητές τους είναι διάδοχοι τοσ .'Ασφαλώς τό έργο" Δια

δοχή των Φιλοσόφων" του Αλεξανδρινού φιλοσόφου των άρχων τω 

Β'π.χ. αιώνος Σωτίονος βοήθησε τους Γνωστικούς στην διατύπω

ση της διδασκαλίας τους γιά παράδοση και διαδοχή. Γ ι'αυτό στην 

εκκλησιαστική Γραμματεία των πρώτων αιώνων της £ωής της Εκ

κλησίας ή διδασκαλία αυτή τών Γνωστικών χαρακτηρίζεται ώς 

"φλύαρα δόγματα" .Ώς τέτοια δόγματα χαρακτηρίζει ο'ίππόλυ-

τος τήν διδασκαλία "τών μαθητών Μάρκου τε καί Κολαρβάσου,των 

γενομένων της Ουαλεντίνου σχολής" .Γιά νά μιμηθούν δέ τό μυ

στήριο της χριστιανικής διδασκαλίας καί τόν αποκαλυπτικό της 

χαρακτήρα χρησιμοποιούν εκφράσεις σε ψαλμούς,με τους οποίους 

"τ.ά της πλάνης μυστήρια δοκουσιν ύμνωδειν"οπως οί ϊίαασσηνοί 

πού παρακαλούν τόν'ίησσυν νά τους παραδώσει "τά κεκρυμμένα 

της άγιας όδου,γνώσιν καλέσας" .Ό δέ Κλήμης 6Άλεξανδρεύς, 

συνοψίζοντας τή γνώση τών αιρετικών πού μέ τή διαδοχή διεκ

δικούν γράφει :"ή γνώσις δέ αΰτη άγράφως παραδοθείσα κατελή-

λυθεν" .'Έτσι ή αίρεση κατά τό β'ήμισυ τ.οΰ β'αιώνος εμφανί

ζεται δχι μόνον ώς απειλή κατά της ένότητος τής'Εκκλησίας 

άλλα καί νά μορφοποιείται έκκλησιαστικώς.Εγκαταλείπει τήν 

αρχική έννοια της προσωπικής γνώμης ή εκλογής ή καί τής"σχο-

λης σκέψεως",πού δπως αναφέραμε ,ειχε διαμορφώσει κατά τό πρό

τυπο τών ελληνικών σχολών,καί αρχίζει νά εξελίσσεται σέ όργα-

228.Γιά τή φιλοσοφική έννοια της παραδόσεως καί διαδοχής,βλέπε : 

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Σρωματεϊς 1,14,PG 8,757Β.ΒΕΠ 7,260,καί 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, "Ελεγχος, 1,4,5,ΒΕΠ 5,20 2-20 3. 

229.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος, -•:-·•. 6 , 55 ,ΒΕΠ 5,314,καί5,10,ΒΕΠ 5, 

261:"εστί γάρ αναρίθμητα τά της μωρίας επιχειρήματα όντα 

φλύαρα καί μανιώδη". 

230.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,' 6,55,ΒΕΠ 5,314.Πρβλ.ΕΥΣΕΒΙΟΥ, 
Έκκλ."Ιστορία,3,26,1,PG 20,272Β.ΒΕΠ 19,296 :"Σίμωνα τόν μάγον 
Μένανδρος διαδεξάμενος δπου δεύτερον οϋ χεπιρον τοϋ προτέρου 
της διαβολικής ενεργείας άποδείκνυνται τόν τρόπον". 

231.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,5,10,ΒΕΠ 5,261. 

232.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΔΕΞΑΝΔΡΕΠΣ,Στρωματεϊς,6,7,PG 9,284Β.ΒΕΠ 8,200. 
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νωμένες ομάδες κατά τό πρότυπο της ΚαθολικηςΈκκλησίας. 

Ή Ρώμη κατά τό β'αιώνα ήταν γεμάτη άπό στοές καί διδα

σκάλους,ή δε συνύπαρξη αιρετικών ομάδων αποτελούσε κάτι τό 

233 

πρωτοφανές στην ιστορία .Οι αιρετικές αυτές ομάδες δεν πε

ριορίζονταν στη διδακτική τους αποστολή ,άλλά γιά νά αντι

μετωπίσουν Ι'σως τά επιχειρήματα της Καθολικής Εκκλησίας ε

πεδίωκαν νά αποκτήσουν καί αυτές εκκλησιαστική ύπόστασηίο 

Εύσέβιος αναφέρει τήν προσπάθεια των Θεοδοτιανών έπί πάπα 
Ζεφυρίνου(Ι99-2Ι7 μ.χ.)πού μέ πληοωμή έπεισαν τόν όμολογη-

» '234 

τή Νατάλιο νά γίνει επίσκοπος τους . 

Ή στάση αυτή των αιρετικών ομάδων ανάγκασε τήνΕκκλησία 

νά διαφυλάξει τήν ενότητα της καί τήν καθολικότητα.Ή καθο

λικότητα τήςΈκκλησίας εκφράζεται στό πρόσωπο τουΈπισκότευ, 

ό όποιος διαφυλάττει καί τήν ιστορική καί τή χαρισματική συ

νέχεια της υποστάσεως της,καί ο όποιος συνδυάζει ταυτόχρο

να ορθή λειτουργική ζωή καί δρθή πίστη.Ή συνείδηση αυτή 

της Εκκλησίας ,πού αποτελεί αποφασιστικό σταθμό στην εξέλι

ξη της,αρχίζει μέ τόν Ιππόλυτο καί ολοκληρώνεται μέ τόν 

υπριανο . 

Γιά νά φθάσει δμως ή'Εκκλησία στό σημείο αυτό πέρασε άπό 

διάφορα στάδια αγώνων κατά των αιρετικών.Οι προσπάθειες του 

Ειρηναίου,του Τερτυλλιανου,του συγγραφέως του κανόνος MURATO

RI καί του Κλήμεντος'Αλεξανδρέως αποτελούν χαρακτηριστικά πα

ραδείγματα του αγώνος τήςΈκκλησίας στά τέλη του β 'αίωνος,Πχ-

ρά τήν επιμονή των αιρετικών,π.χ. του Μοντανου,ο οποιος"παρά 

τό κατά παράδοσιν καί κατά διαδοχήν άνωθεν της εκκλησίας, εθος 
Ο "3 £ 

δήθεν προφητεύει" καθοδηγούμενος άπό τό'Άγιο Πνεύμα,καί παρά 

τόν ίσχυρισμόν τους δτι"δει γάρ είναι τό προφητικό χάρισμα έν 

πάση τ?) εκκλησία μέχρι της τελείας παρουσίας" ,ό Ειρηναίοςδι-

233.PIANA L A , G . T h e Roman C h u r c h , 93 

2 3 4 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . Ί σ τ ο ρ ί α , 5 , 2 8 , 1 0 , Ρ Ο 2 0 , 5 1 3 Β . Β Ε Π 1 9 , 3 4 6 . Ε Π Ε 2 , 2 1 2 . 

2 3 5 . Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α β λ έ π ε : Ζ Η Ζ Ι Ο Υ Λ Α , Ι . Ή έ ν α τ η ς , 1 1 8 . 

2 3 6 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 5 , 1 6 , 7 , P G 20,465Ο.ΒΕΠ 1 9 , 3 3 3 . Ε Π Ε 2 , 1 7 0 . 

2 3 7 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 5 , 1 7 , 4 , P G 2 0 , 4 7 3 Β . Β Ε Π 1 9 , 3 3 6 . Ε Π Ε 2 , 1 8 0 . 
Π ρ β λ . κ α ί 3 , 3 1 , 4 , P G 20,281Α.ΒΕΠ 1 9 , 2 7 3 . Ε Π Ε 1 , 3 2 6 . 
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δάσκει οτινχ\ εκκλησία του θεοϋ"κατέχει" Ι'διον σύστημα διδα-
238 

σκαλίας" ,έχει τό ευαγγέλιο πού είναι "στύλος της Εκκλησί

ας" '.Ή ολη Εκκλησία , "εξ ης πάσα εσχηκεν εκκλησία την αρ

χήν" ,ηΈκκλησία των Αποστόλων είναι γιά τον Ειρηναίο,ή έκ

φραση καί ή απόδειξη της ορθοδοξίας κατά των αίρέσεων,Διό-

τι οι αιρετικοί "οι άληθως έρημοι θείας συνέσεως διδάσκαλοι 

είναι εξω"της οΰσης Εκκλησίας πάσης μίαν καί την αυτήν πί-
2 41 

στιν έχούσης εις πάντα τόν κόσμον" . Άκόμη"ή ολη εκκλησία" 

είναι απαλλαγμένη αιρετικών,διότι "ουκ ην τότε Ούαλεντινος 

έκει,ούδέ οί λοιποί εαυτών καί των πειθομένων αύτοΐςκαταστρο-

φεις"'γιά νά συναναστραφουν μέ τους Αποστόλους καί "πολλοίς 

238.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,1,6,2,PG 7,505Α. 1 ,16,3,PG 7,633Β.ΒΕΠ 

5,105 καί 131.Πρβλ.καί 4,33,8,PG 7,1077Α. 

239.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,11,8,PG 7,885Α.Πρβλ.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΕ ΩΣ,Στρωματεϊ ς 1,1,PG 8,704Ο.ΒΕΠ 7,240:"τά τε 

παρά των επισήμων δογματιζόμενα αιρέσεων παραθήσεται,καί τού
τοις άντερεϊ πανθ'δσα προοικονομηθήναι καθήκει της κατά την 
έποπτικήν θεωρίας γνώσεως,ή προβήσεται ήμϊν κατά 'τόν εύκλεή 
καί σμνόν της παραδόσεως κανόνα

1
 άπό της τοϋ κόσμου γενέσεως 

προϊοϋσιν. . . " . Ώ ς καί PG 9,749Α.ΒΕΠ 8,378 : " Ίακώβφ τω δικαίω 
καί'Ιωάννη καί Πέτρφ μετά την άνάστασιν παρέδωκεν τήν γνώσιν 
ò Κύριος ,ούτοι τοις λοιποίς άποστόλοις,παρέδωκαν,οί δέ λοι
ποί απόστολοι τοις έβδομήκοντα,ών εις ήν καί Βαρνάβας".Καί 
PG 8,700Α.ΒΕΠ 7,238:"'Αλλ'οί μέν τήν αληθή της μακάριας σώ
ζοντες διδασκαλίας παράδοσιν ευθύς άπό Πέτρου τε καί'Ιακώβου 
καί'Ιωάννου τε καί Παύλου των αγίων αποστόλων...ήκον δή σύν 
Θεψ καί εις ημάς τά προγονικά εκείνα καί αποστολικά καταθησό-
μενοι σπέρματα". 

240.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,12,5,PG 7,897Β. 

241.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,1,10, PG 7,557Β.ΒΕΠ 5,117. 

242.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,12,5,PG 7,898Α. 
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το~ς τόν Κύριον έορακόσιν" καί νά διδάξουν"ά παρά των'Απο

στολών εμαθον".Απεναντίας ή Εκκλησία διά των επισκόπων της, 

πού είναι οί διάδοχοι των Αποστόλων,οσα"παρά των Αποστόλων 
243 

έμαθε,ταΰτα παραδίδωσιν,α και μόνα εστίν αληθή".0Ì αιρέσεις 

είναι ανθρώπινες καί μεταγενέστερες"τής καθολικής εκκλησί

ας συνελεύσεις" πού"διορύξαντες λάθρα τό τειχίον της εκκλη

σίας καί υπερβαίνοντες την άλήθειαν,μυσταγωγοί της των άσε

βων ψυχής καθίστανται".Καί ακόμη τήν καθολική έκκλησία"είς 

πολλάς(έκκλησίας) κατατέμνειν βιάζονται" .Ή απάντηση του 

Κλήμεντος στους αιρετικούς υπογραμμίζειΙ"κατά τε ούν ύπόσ-

τασιν κατά τε έπίνοιαν κατά τε αρχήν κατά τε εξοχήν μόνην 

είναί φάμε ν τήν άρχαίαν καί καθολικήν έκκλησίαν.,.
 r , 2

i
5 

'θ Πολύκαρπος'Όυ μόνον ύπό αποστόλων μαθητευθείς άλλα καί 

ύπ'αύτων κατασταθείς εις τήνΆσίαν |νττ] έν Σμύρνη εκκλησία 

έπίσκοπον",κατά τήν μαρτυρία του Ειρηναίου,πού τόν είδε κα

τά τήν παιδική ηλικία καί τόν άκουσε,έκήρυττε,δτι"μίαν καί 

μόνην ταύτην άλήθειαν κηρύξας ύπό των αποστόλων παρειληφέ-

ναι τήν ύπό της εκκλησίας παραδεδομένην"". 

Ό Ειρηναίος γράφει "διαφόρους έπιστολάς"έξ αίτίας"των ε

πί Ρώμης τόν υγιή της εκκλησίας θεσμόν παραχαραττόντων".Σχψ 

επιστολή του προς Φλωρινον ,τόν όποιον ειδε"παΐς ετι ων,έν 

τη κάτωΆσία παρά Πολυκάρπω",του υπενθυμίζει δτι"ταΰτα τά 

δόγματα οι πρό ημών πρεσβύτεροι,οι καί τοις άποστόλοις συμ-

243.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,4,14,4,PG 20,337Β.ΒΕΠ 19,292.ΕΠΕ 2,40. 
. Πρβλ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ,' Ομιλίαι ετεραι,5-10,ΒΕΠ 42 ,121 :"Ούτος 
εστίν ò αληθής χριστιανισμός και πασών αγίων Γραφών ακριβής έν 
άληθεία αποστολική παράδοσι ς,καί αϋτη ή του Κυρίου ελευσις καί 
ή λύτρωσις του πεσόντος υπό τήν άμαρτίαν άνθρωπου,καί αϋτη εστίν 
ή των έν άληθεία Χριστώ πιστευόντων έλπίς". 

244.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Βτρωματεϊς,7,17,PG 8,552Α.ΒΕΠ 8,297. 

245.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεϊς,7,17,PG 8,5 5 2Β.ΒΕΠ 8,29 8: 
"Μία γάρ ή πάντων γέγονε των αποστόλων ώσπερ διδασκαλία,οϋτως 
δέ καί (ή) παράδοσις". 

246.ΕΥΣΕΒΙΟΥ, Έκκλ. Ιστορία,4,14,3,PG 20,337θ.ΒΕΠ 19,292έ£.ΕΠΕ 2,40έξ. 
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φοιτήσαντες,ου παρέδωκάν σοι" . Άπεναντίας'"έπισημαίνεται τήν 

πρώτην των αποστόλων κατε ιληφέναι εαυτόν διαδοχήν"διότι ό

σα "ο Πολύκαρπος άπήγγελλεν πάντα σύμφωνα ταΓς γραφαις"έκεΐ-

νος (ό Ειρηναίος) τά ακουε"ύπομνηματιζόμενος αυτά ουκ έν 

χάρτη,άλλ'έν τη·έμτ{ καρδία καί άεί δια την χάριν του Θεού 

γνησίως αυττΛ άναμαρυκωμαι καί δύναμαι διαμαρτύρασθαι έμπρο

σθεν του Θεου'^ . 

Ασφαλώς ο Ειρηναίος γνωρίζει την θέση καί τη διδασκαλία του 

Ήγησίππου,ο έποΐος"τήν απλανή παοάδοσιν του αποστολικού κη-

, « 248, 

ρύγματος απλούστατη συντάξει γραφής υπομνηματισάμενος". Από 

τίς πληροφορίες του Εύσεβίου,όΉγήσιππος "εις πέντε τοιςάς 

ημάς έλθοΰσιν ύπομνήμασιν της ιδίας γνώμης πληρεστάτην μνή-

μειν καταλέλοιπεν".Κατά τό προσκυνηματικό του ταξείδι( προ

φανώς άπό τη Μικρά Ασία) στη Ρώμη συναντήθηκε με πολλούς ε

πισκόπους καί'Ότι την αυτήν παρά πάντων παρείληφεν διδασκαλί-

αν" .Γιά τό πρόβλημα της Εκκλησίας της Κορίνθου προς την ο

ποία δ Ρώμης Κλήμης έστειλε την προς Κορινθίους επιστολή,ο 

Ήγήσιππος γράφει :"καί έπέμενεν ή εκκλησία ή Κορινθίων έν 

τω όρθω λόγω μέχρι Πρίμου έπισκοπεύοντος έν Κορίνθφ"."θταν 

δε έφθασε στή Ρώμη "διαδοχήν έποιησάμην,γράφει ,μέχριςΆνική-

του,παρά Ανίκητου διαδέχεται Σωτήρ ,μεθ'δνΕλεύθερος" καί 

καταλήγει :"έν εκάστη δε διαδοχή καί έν έκαστη πόλει ούτως ε-
' * ' 250 

χει ως ό νόμος κηρύσσει καί οι προφήται καί ò Κύριος" .Στη 

σκέψη του Ήγησίππου υπάρχει ασφαλώς καί ή διδασκαλία του 

Πολυκάρπου δτι κατά τήν διαδοχήν ή εκκλησία παραδίδει."Ετσι 

έ"έπί της πρώτης των αποστόλων γενόμενος διάδοχης,Ήγήσιππος, 

έν τω πέμπτω αύτου ύπομνήματι"ίστορεΐ γιά τήν διαδοχή της εκ

κλησίας τωνΊεροσολύμων:"διαδέχεται τήν έκκλησίαν μετά των 

αποστόλων ό αδελφός του Κυρ ίου Ιάκωβος..." . 

2 4 7 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 5 , 2 0 , P G 20,485Β.ΒΕΠ 19,339.ΕΠΕ 2 , 1 9 3 . 

2 4 8 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . " Ι σ τ ο ρ ί α , 4 , 8 , 1 , P G 20,321Β.ΒΕΠ 19,287.ΕΠΕ 2 , 2 4 . 

249. ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ. " Ι σ τ ο ρ ί α , 4, 22,1,PG 20,377θ.ΒΕΠ 19,303.ΕΠΕ 2 , 7 6 . 

2 5 0 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 4 , 2 2 , 3 , P G 20,377θ.ΒΕΠ 19,303.ΕΠΕ 2 , 7 6 . 
Πρβλ.καί ΗΓΗΣΙΠΠΟΥ,Τεμάχta,PG 5,1308.ΒΕΠ5,85. 

2 5 1 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 2 , 2 3 , 3 - 4 , P G 20,19 7Α.ΒΕΠ 19,244.ΕΠΕ 1,22ί 
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Ή σύνταξη επισκοπικών καταλόγων είναι ενα ακόμη επιχεί

ρημα των εκκλησιαστικών συγγραφέων του β'και γ'αιώνος κατά 

των αιρετικών.Ό πρώτος πού έπεχείρισε νά συντάξει κατάλο-

γον επισκόπων είναι ò Ήγήσιππος.Ό κατάλογος"δυστυχώς δεν 

διεσώθη μέχρι των ήμερων μας,καθώς καί τό έκ πέντε βιβλίων 

σύγραμμα αύτου,πλήν ώρισμένων αποσπασμάτων,τά όποια παρατί-

θενται εν τη'Ξκκλησιαστικτ] 'Ιστορία του Εύσεβίου" .Ό αρχαιό

τερος κατάλογος πού σώθηκε μέχρι σήμερα είναι è κατάλογος 

του Ειρηναίου πού περιλαμβάνεται στό έργο του"'Έλεγχος καί 

ανατροπή της ψευδωνύμου γνώσεως" .Στον κατάλογο-αυτό ό Ει

ρηναίος αναφέρει τους επισκόπους της Ρώμης από του Λίνου,ô 

οποιος"κατεστάθη υπό των μακαρίων άποστόλων"μέχρι του'Ελευ-

θέρου πού τόν παρουσιάζει ζωντα,τούς έπισκόπους"της ένΣμύρ-

ντ) καί της εν ΈφέσσωΈκκλησίας "γιά νά αποδείξει στους αι

ρετικούς την αληθινή παράδοση καί διδασκαλία των Αποστόλων: 

"Την μεν ουν παράδοσιν των Αποστόλων εν δλω τω κόσμω φανε-

ρουμένην εν πάση εκκλησία πάρεστιν άναγνωρίσαι πασι τοΓς 

τάληθη όραν έθέλουσιν,καί εχομεν καταριθμεΐν τους ύπό των 

Αποστόλων κατασταθέντας επισκόπους κατά τάς εκκλησίας καί 

τους διαδεξαμένους αυτούς εως ημών,τους μηδέν τοιούτο διδά-

ξαντας μηδέ έπιγνδντας,οίον υπό τούτων ληρωδειται" . 

Ό Ειρηναίος αφού ανέφερε τίς τρεις μεγάλες εκκλησίες της 

Ρώμης,της Σμύρνης καί της Έφέσου"ώς καί των επισκοπικών δια

δοχών μνημονεύσας ,δι'ών απεδείχθη,ότι έσώζετο εν αύταις η 

παράδοσις των Αποστόλων" συμπεραίνει ως έξηςΙ"τοσούτων ουν 

ούσών των αποδείξεων,ου χρή ετι ζητειν παρ'αλλοις τήν άλήθει-

αν,ην ράδιόν έστι παρά της εκκλησίας λαβείν ,επειδή οίΆπόσ-

252.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,Ν.Περί τό πρόβλαημα,7 4 

25 3. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Κατά Αιρέσεων,3,1,1 καί 3,3,3,PG 7 ,ί844Β, 849Α.ΒΕΠ 5, 
143-144. 

2 5 4. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Κατά Αί,ρέσεων, 3 , 3 , 2--4 ,PG 7,848Β-855Α. 

255.ΔΕΡΒΟΥ,Γ.Γραμματολογ ία,2,260 .ΧΡΗΣΤΟΥ,Π.Πατρολογ ία,2,706. 
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τολοι ώσεί εις πλουσίαν άποθήκην τά της αληθείας άπαντα 

εις αυτήν χατατεθείκασιν,"ίνα πας,δστις αν θέλη,λάβη εξ αυ

τής πόμα ζωής·αΰτη γάρ ή της ζωής εϊσοδος άπαντες δε οί άλ

λου κλέπται είσί και λησταί" . Γιαυτό, συνέχιζε ι"πρέπει τις 

νά υπάκουη εις τους έν τ?) Εκκλησία πρεσβυτέρους οίτινες ε-

χουσι την διαδοχήν άπό των Αποστόλων,ως έδείξαμεν,οί'τινες 

μετά της διάδοχης του επισκοπικού αξιώματος ελαβον κατά θέ-

λησιν του Πατρός τό βέβαιον χάρισμα της άληθείας,τούς δε 

λοιπούς,οιτινες αφίστανται της αρχικής διάδοχης καί συναθ

ροίζονται δπου τύχη,πρέπει τις νά θεωρτ] υπόπτους η ώς αιρε

τικούς καί πεπλανημένους η ώς υπερήφανους καί οίηματίας σχι-

ματικούς η τέλος ώς ύποκριτάς,οιτινες τούτο πράττουσιν ένεκα 

κέρδους καί ματαίας δόξης.Πάντες δέ ούτοι έξέπεσον της αλη

θείας»
25
! 

Σύμφωνα λοιπόν μέ την διδασκαλία του Ειρηναίου"έν πάση έκ-

κλησία"βρίσκεται ή αποστολική παράδοση καί όχι στον Πάπα καί 

στή Ρωμαϊκή εκκλησία οπως ισχυρίζονται ο Ι οπαδοί του Αλάθη

του. Ό Ειρηναίος τίποτε δέν είπε,οΰτε μίλησε γιά προνόμια 

πού τάχα πήρε ô Πάπας από τόν Πέτρο,οΰτε δτι αυτός καί η Ρω

μαϊκή εκκλησία εΐναι'Όι μόνοι σωτήρες καί φύλακες της αληθούς 

αποστολικής παραδόσεως",οΰτε θεωρεί τόν Πάπα διάδοχο του Πέ

τρου,άλλα λέγει,δτι οι δύο απόστολοι Πέτρος καί Παυλος"θεμε-

λιώσαντες καί οικοδομήσαντες τήν έν Ρώμη έκκλησίαν ένεχείρι-
o r o 

σαν τήν της επισκοπής λειτουργίαν Λίνω
1
^ . 

Έκτος από τόν Ειρηναίο καί è Ιππόλυτος ασχολήθηκε μέ τή 

σύνταξη επισκοπικού καταλόγου της Εκκλησίας της Ρώμης,πού^ή

ταν μέρος του βιβλίου του Χ ρ ο ν ι κ ά .Άπό τό έργο αυτό 

του Ιππολύτου μόνο αποσπάσματα έχουν διασωθεί στην ελληνική 

256.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,4,1,PG 7,855Α. 

257.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,26,2,PG 7,1053C.SC 100,719.'Εδώ οπως 
καί στό 3,2,2,0 Ειρηναίος εκλαμβάνει τους πρεσβυτέρους 
καί επισκόπους ταυτόσημα. 

258.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,3,3,PG 7,849Α.ΒΕΠ 5,143. 
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καί λατινική γλωσσα^?^ 

Εκείνος όμως πού συνέταξε ολοκληρωμένο κατάλογο επισκό

πων γιά τις τέσσαρες μεγάλες εκκλησίες Ρώμης,Αντιοχείας, 

Αλεξανδρείας καί Ιεροσολύμων είναι ò Εύσέβιος.Ό κατάλο

γος περιλαμβάνεται στην Εκκλησιαστική του'ΐστορία καί στο 

260
 t }

 , 

Χρονικά . 0 Ευσέβιος χρησιμοποίησε γιά τή σύνταξη των επι

σκοπικών καταλόγων πληροφορίες άπό τόν Et ρηναιο η"έξ έγ-
26 2 

γράφων" προκειμένου νά παρουσιάσει τή διαδοχή των επισκό
πων καί της'Αποστολικής παραδόσεως. 

Τό δτι ή Αποστολική διαδοχή συνδέεται αναπόσπαστα με τήν 

Αποστολική παράδοση φαίνεται καί άπό τά δσα ο Πολυκράτης 

Εφέσου γράφει προς τόν Βίκτωρα Ρώμης σχετικά τό ζήτημα της 

νηστείας "της τεσσαρεσκαιδεκάτης του Πάσχα".Άφου επικαλεί

ται δτι όλοι οι πρό αύτου έπίσκοποι"έτήρησαν τήν ήμέραν της 

τεσσαρασκαιδεκάτης του Πάσχα κατά τό εύαγγέλιον,μηδέν παρα

βαίνοντες,άλλα κατά τόν κανόνα της πίστεως άκολουθουντες", 

προσθέτει δτι"κατά παράδοσιν των συγγενών μου....επτά μεν 

ήσαν συγγενείς μου επίσκοποι,έγώ δέ όγδοος...ού πτύρομαι έ-
7 6 3 

πί τοΐς καταπλησσομένοις". 

259.Περισσότερα βλέπε : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,Ν.Περί τό πρόβλημα,75.Πρβλ. 
ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,7,46,PG 1,1048Β.ΒΕΠ 2,136-137,όπου αναφέ
ρεται περιορισμένος κατάλογος επισκόπων:"Περί δέ τών ύφ'ήμών 
χειροτονηθέντων επισκόπων έν τη ζωη τη ημετέρα γνωρίζομε ν ύμϊν, 
ότι είσίν ούτοι... (ακολουθεί κατάλογος ονομάτων).Ουτοι οι ύφ' 
ημών έμπιστευθέντες τάς έν Κυρίω παροικίας,ών της διδασκαλίας 
μνημονεύοντες πάντοτε παραφυλάοσεσθε τους ημετέρους λόγους". 

2 6 0 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 4 , 4 , P G 2 0 , 3 0 8 θ . Β Ε Π 1 9 , 2 8 4 . Ε Π Ε 2 , 1 2 . Π ρ β λ . 
5 , 6 , 1 2 , 2 2 , P G 2 0 , 4 4 5 Α έ ξ . Β Ε Π 1 9 , 3 2 4 - 3 2 5 , 3 3 0 , 3 4 1 . Ε Π Ε 2 , 1 4 4 , 1 6 0 , 1 9 4 . 
Καί 6 , 1 0 , 2 1 , 2 6 , 2 9 , 3 0 , 3 9 , P G 2 0 , 5 4 1 A è g . Β Ε Π 1 9 , 3 5 9 , 3 6 5 , 3 6 8 - 3 7 0 . 
ΕΠΕ 2 , 2 4 2 , 2 7 2 , 2 8 4 , 2 8 6 , 2 8 8 , 3 0 0 . Κ α ί Χ ρ ο ν ι κ ό ς κ α ν ώ ν , P G 1 9 , 3 1 3 è g . 
ΒΕΠ 2 0 , 2 8 8 , 2 9 0 , 2 9 1 - 2 9 3 . 

2 6 1 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 5 , 6 , P G 2 0 , 4 4 5 Α . Β Ε Π 1 9 , 3 2 4 . Ε Π Ε 2 , 1 4 4 . 

2 6 2 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 4 , 5 , 2 , P G 2 0 , 3 0 8 ϋ . Β Ε Π 1 9 , 2 8 4 . Ε Π Ε 2 , 1 4 . 

2 6 3 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . Ι σ τ ο ρ ί α , 5 , 2 4 , 6 , P G 2 0 , 4 9 6 Α . Β Ε Π 1 9 , 3 4 2 . Ε Π Ε 2 , 2 0 0 . 
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Γενικώτερα οι Επίσκοποι με τή χειροτονία έλάμβανον πα

ρά τουΆγίου Πνεύματος μαζί με τη διαδοχή του έπισκοπι -
Ο C\ Α 

κου αξιώματος καί τό "χάρισμα της άληθείας%τήν οποίαν ά-

?<ήθεια εξέφραζαν συνερχόμενοι σε σύνοδο καί γενικά ελάμβα

ναν την αυθεντία των Αποστόλων,δπως άπό τους πατέρες του 

β'καί γ'αίωνος ύποστηρίζετο.Μέ έμφαση δε τονίζεται,δτι μό

νο με την αποστολική διαδοχή των επισκόπων έφθανε ή Παρά

δοση καί τό κήρυγμα της αληθείας σε κάθε χριστιανική γε

νεά καί δτι με τή χειροτονία μεταδίδεται τό ιερατικό χάρι

σμα καί στους κατ'άποστολική διαδοχή επισκόπους είναι εμ

πιστευμένη ή κυβέρνηση τήςΈκκλησίας καί ή αποστολική δι-

δασκαλία καί παράδοση η ή"παράδοσις κατά διαδοχήν" ,Στήν 

ορθόδοξη λειτουργική θεολογία,ή άποστολικότητα της διδασ

καλίας καί ή άποστολικότητα του ιερατικού λειτουργήματος 

κατανοούνται ενωμένα στή θεολογία της άποστολικότητος.Αυ

τό γίνεται κατανοητό άπό τή λειτουργική παράδοση καί ζωή 

τήςΈκκλησίας ιδιαίτερα στή χειροτονία τουΈπισκόπου.Πρω

ταρχική σημασία αποδίδεται στην ομολογία της αποστολικής 

πίστεως άπό τόν χειροτονούμενο επίσκοπο,τή διδασκαλία στους 

πιστούς"άκεραίας καί άκαινοτομήτου καί εις τήν φυλακήν καί 

υπεράσπισιν αυτής,δι'δ καί άναγινώσκει ούτος τρεις ομολογί

ας πίστεως πρό της επιθέσεως των χειρών καί της μεταδόσεως 

αύτω της θείας χάριτος
11
. 

Τήν διδασκαλία του Ειρηναίου γιά τήν αποστολική διαδοχή 

των επισκόπων καί τή παράδοση του"κανόνος της αληθείας" η 

της "πίστεως
,!
έπανέλαβε καί ό 'Ιππόλυτος .Καί οι δύο τόνισαν 

264.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,26,2,PG 7,1053C.SC 100,719.Πρβλ. 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,ΒΕΠ 5,199. 

26 5. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Κατά Αιρέσεων,3 , 3 ,1 ,PG 7 , 84 8A.TEPTYAAIANOY,De Prae-
scriptione Haereticoruiti, 20 , 2-4, PL 2,32A. 

266.Εύχολόγιον τό Μέγα,εκδ. 'Αστέρος, 'Αθήναι 1970 ,σελ. 170 . 
267.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ.Διαδοχτί,4,1121 :"Τοϋ Ιστορικού γεγονότος της διάδο

χης των'Αποστόλων δια των επισκόπων λαμβάνει συνείδησιν ή'Εκ
κλησία περί τά μέσα τοϋ β'αίώνος,διό καί καθορίζεται 'ο κανών'· 
είς τόν*Ηγήσιππον καί τόν Είρηναϊον,παρ'ψ εμφανίζεται καί ή 
θεολογία της αποστολικής παραδόσεως της'Εκκλησίας,συνδεδεμένη 
μετά της αποστολικής διαδοχής.Τό ιστορικόν γεγονός διαπιστούται 
ως 'κανών της διαδοχής' παρ''Ηγτσίππω καί Είρηναίω εμφανίζεται 
δέ καί λειτουργικώς παρ'*Ιππολύτω". 
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δτι κατέχουν"τήν πρώτην των Αποστόλων διαδοχήν"καί δίδαξαν 

δτι "οί διάδοχοι των Αποστόλων επίσκοποι μετά των πρεσβυτέ

ρων μεταδίδουσι πασιν άνθρώποις την άλήθειαν,τόν ορθόν λό-

γον,τήν παράδοσιν των Αποστόλων την δια ζώσης φωνής αρχικώς 

παραδοθεί σαν"?
68 

Αυτή ή παράδοση είναι ό "κανών της αληθείας" (REGULA VERIIA.-

ΤΙ8),έ"δρος της αληθείας",ό "περί τό θεΓον αληθής λόγος",ο 

"της (η περί της) αληθείας λόγος","è της αληθείας δρος"πού 

έγινε τό πιό άρχαιο σύμβολο των βαπτιστηρίων καί που άντέτασ-

σε ή'εκκλησία κατά των αιρέσεων,οι όποιες μέ τίς πλανεμένες 

καί ψεύτικες διδασκαλίες τους διέκοπταν την Αποστολική δια-

δοχή,Κατά τόν Μ.Βασίλειο,"οι τηςΈκκλησίας άποστάντες ούκέ-

τι εσχον την χάριν τοΰ'Αγίου Πνεύματος έφ'έαυτούς έπέλιπε 

γάρ ή μετάδοσις τω διακοπηναι την άκολουθίαν... .οί άπορραγέν-

τες ,λαϊκοί γενόμενοι ,οΰτε του βαπτίζειν,ουτε του χειροτονειν 

ειχον τήν έξουσίαν,ούκέτι δυνάμενοι χάριν Πνεύματος αγίου έ-

τέροις παρέχειν,ή*ς αυτοί έκπεπτώκασι ν ·δι ' δ ,ώς παρά λαϊκών 

βαπτιζομένους τους παρ'αύτων,έκέλευσαν ερχόμενους επί τήνΈκ-

κλησίαν, τω άληθινω* βαπτίσματι τω της Εκκλησίας άνακαθαίρεσ 

θαι" .Τιά τη διάσπαση τήςΆποστολικης διάδοχης γράφει καί ό 

Γεράσιμος Κονιδάρης δτι"καταλύεται ου μόνον διά της αντικα

νονικής καί υπό αναρμόδιων προσώπων παροχής της χειροτονίας, 

(ως συνέβη παρά τοις πρεσβυτεριανοΐς ,τοίς διακόψασι τήν εν 

τη ίερωσύνη άποστολικήν διαδοχήν διά της καταργήσεως του βαθ

μού του επισκόπου),άλλα καί διά της παρεκκλίσεως άπό της απο

στολικής διδασκαλίας-καί πίστεως(ώς συμβαίνει παρά τοις αίρε-

~ Μ ι
2 7 0 

τικοις;" . 

268.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,2,1,PG 7,846Α.Καί 1,27,1,PG 7,687Β. 
Καί 5,1,20,PG 7,1120Α.Καί 5,36,1,PG 7,122ΐΒ,δπου ò 
Ειρηναίος διατυπώνει, τήν'Αποστολική Διαδοχή των επι
σκόπων καί τήν γνησιότητα της Παραδόσεως πού άποδει-

• •· κνύουν τήν ταυτότητα της'Εκκλησίας καί τήν ενότητα της. 

269.Μ.ΒΑΣΙΑΕΙ0Υ,Κανών Ι,παρά ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Τά δογματικά,1,276. 

270.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ•Διαδοχή,4,1111.Πρβλ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ,Συμβολική,381. 
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Μέ τη χειροτονία ,πού γίνεται για" ορισμένη Επαρχία η Μη

τρόπολη καί από δύο η περισσοτέρους επισκόπους,οί νεοχειρο-

τονούμενοι επίσκοποι εισέρχονται σε κοινωνία μέ τό σώμα των 

επισκόπων καί μέ ολη τήνΈκκλησία "κατ'άδιάκοπον διαδοχήν α

πό της Πεντηκοστής μέχρι της δευτέρας παρουσίας,έξασφαλιζο -

μένης ούτω της τε διάδοχης καί της ένότητος καί ταυτότητος 
272, 

τηςΈκκλησίας" . Επειδή δέ τό σώμα των επισκόπων διαδέχθηκε 

τό χορό των'Αποστόλων,κάθε επίσκοπος πού χειροτονείται δεν 

διαδέχεται ενα ορισμένο Απόστολο,άλλα γενικά τους Αποστόλους, 

"Ουδείς επίσκοπος θεωρείται αυστηρώς ως ο μοναδικός διάδοχος 

ενός μόνου Αποστόλου,οΰτε μόνον ò σύλλογος πάντων των επισκό

πων διαδέχεται πάντα τόν σύλλογον των Αποστόλων,άλλ'ό εν κοι

νωνία μετά των λοιπών τελών επί μέρους επίσκοπος θεωρείται a; 

τ Τ) ενιαία διαδοχτ) πάντων των Αποστόλων .Τούτο δέ πάλιν διότι 

ή ώς"παροικία" θεωρούμενη υπό τόν ενα έπίσκοπον καί την μίαν 

θείαν εύχαριστίαν τοπική*ν'Εκκλησία δέν συνιστά τμήμα της κα-

θολικηςΈκκλησίας,άλλά τόν τόπον εις τόν όποιον ενδημεί σύνο

λος ή καθολική Εκκλησία,της ένότητος των κατά τόπους επισκό

πων καί των ύπ'αύτούς τοπικώνΈκκλησιών μή νοούμενης αθροισ

τικώς,άλλ'ώς ένότητος ταυτότητος.Πάσα άλλη εν προκειμένω διά-

κρισις δέον νά θεωρηται ως ουχί εκ θείου άλλ'έξ εκκλησιαστι

κού δικαίου την πηγήν εχουσαν'^ . 

Σάν διάδοχοι λοιπόν του έργου καί της αποστολής τών'Αποστό-

λων οί επίσκοποι προΐστανται naC ποιμαίνουν τίς τοπικές' Εκ

κλησίες,ώς υπηρέτες Χρίστου καί λειτουργοί καί"θίκονόμοι Θε-

ου" .Ό Γρηγόριος Νύσσης γράφει γιά τόν επίσκοπο,δτι"εϊς υ

πάρχων των πολλών καί του δήμου,άθρόον άποδείκνυται καθηγεμόν, 

2 7 1 . ΚΑΡΜΙΡΗ , Ι . ΔΟΎίΐατ ι κ ή ς , 4 0 5 . 

?.72.ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΙ,ΣΤ.Τό π ε ρ ί ' Ε κ κ λ η σ ί α ς , 182 . Π ρ β λ . 2ΗΖΙ0ΥΛΑ, Ι . ' Η έ ν α τ η ς , 
1 0 7 , 1 4 0 , 1 9 4 , 2 0 2 . 

2 7 3 . Τ ι τ . 1 , 7 . Α ' Κ ο ρ . 4 , 1 . 
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πρόεδρος,διδάσκαλος ευσέβειας,μυστηρίων λανθανόντων μυστα-

γωγός" .Γίνεται τό κέντρο της ζωής της'Εκκλησίας,καί" εάν 

τις δεν τελτ) εν κοινωνία μετά τοϋ'Επισκόπου,οΰτος δέν ευρί

σκεται εν ττί'Ξκκλησία" διότι"έ Επίσκοπος υπάρχει εν τρ'Εκ

κλησία καί ηΈκκλησία έν τω επισκοπώ'^ .Ύό επισκοπικό αξίω

μα έχει την υψίστη αξία τοϋ"πάντων άγιωτάτου τάγματος" ,σιό-

τι'Όύ δύναται ηΈκκλησία άνευ επισκόπου
1
^ νά υπάρχει,Γι'αύ-

τό"δπου αν cpccvrj è επίσκοπος ,έκεΐ καί τό πλήθος εστω,ώσπερ 

όπου αν rj Ίησους Χριστός,έκει καί ή ΚαθολικήΈκκλησία*ούκ 

εξ εξόν έστι χωρίς του επισκόπου οΰτε βαπτίζειν οΰτε άγάπην 

ποιειν...,μηδείς χωρίς του επισκόπου τι πρασσέτω των ανηκόν

των τΐ) Εκκλησία'εκείνη βεβαία ευχαριστία ήγείσθω,ή υπό τόν 

έπίσκοπον ούσα,η ω 1ν αυτός έπιτρεψει..,καλως έχει Θεόν καί 

έπίσκοπον ειδέναι" .Ό επίσκοπος κατέχει ορατά τη θέση του 

Χρίστου ως διδασκάλου,ιερέως καί ποιμένοςτ καί "APOSTOLO-

RUM LOCUM EPISCOPI ΤΕΝΕΝΤ«
2
?

0 

274.ΓΡΗΓ0ΡΙ0Υ ΝΥΣΣΗΣ,Είς την ήμέραν των Φώτων,PG 46,581D.Πρβλ.ΔΑΜΑ
ΣΚΗΝΟΥ, "ΕκδοσιςΌρθοδ.πίστεως, 1, 3 ,PG 94,796Α.Καί Περί 
εικόνων,1,2,3,PG 94,1281ΑΒ,1296CD,1357Α,δπου συγκεφα

λαιώνει τήν άγιοπατερική διδασκαλία,στι οι επίσκοποι καί οι ποι
μένες καί οι διδάσκαλοι είναι διάδοχοι τών'Αποστόλων καί κληρο
νόμοι της χάριτος καί της ά^ίας τους ή "τούτωντης χάριτος καί 
της ά^ίας διάδοχοι" καί "θεράποντες Θεοϋ","δι'αυτών δέ καί έν 
αύτοΐςίεραρχεϊ Χριστός". 

275.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 66,8,CSEL 3 , 753 . (69) ,8,PL 4,406Α.BAYARD,L. 

Correspondance2,226.'Ελληνική μετάφραση υπό ΔΡΑΤΣΕΛΑ,Ν.Κ.Κυπριανός , 
90. 

276.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 43,26,PG 36,5320.ΕΠΕ 6,176. 

277.ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Περί βίου καί πολιτείας'Ιω.Χρυσοστόμου,10,PG 47,35. 

278.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Σμυρναίους 8,1,2,PG 5,713Β.ΒΕΠ 2,281.Προς Τραλλια-
vouç,3,l,PG 5,677Α.ΒΕΠ 2,272.Προς Φιλιππισίους,2,1, 
PG 5,697Α.ΒΕΠ 2,277.Πρός'Εφεσίους,3,2.5,1.6,1,PG 5, 

. 648ΑΟΒ-649Α.ΒΕΠ 2,264-265.Προς Μαγνησίους,7,1.13,2, 
PG 5,668Α,6720.ΒΕΠ 2,271. 

279.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Β'Τιμ.2,4,ΙΌ 62,611-612.Πρβλ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επι
στολή 63,14,PL 4,386Β.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ,Expositio in 
Psalmo,38,25-26,PL 1 4 ,1 051 C-1 05 2Α.' 

280.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,'Επιστολή 41,PL 22.476.Πρβλ.ΖΗΖΙΟΥΛΑ,I.Ή ένατης,191. 
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Με τόν τρόπο αυτό ή Αποστολική διαδοχή και ήΆποστολική 

παράδοση βρίσκονται αδιάσπαστα ενωμένες στον επίσκοπο,è ό

ποιος κατά τόν Μέγα Βασίλειο,είναι:"Εκκλησιών κόσμος,στύ

λος καί έδραίωμα της αληθείας,στερέωμα της εις Χριστόν πί

στεως ,οίκείοις ασφάλεια,δυσμαχώτατος τοις ύπεναντίοις,φύ-

λαξ πατρώων θεσμών,νεωτεροποιΐας εχθρός ,έν αύτω δεικνύς 

τό παλαιόν τήςΈκκλησίας σχήμα,οίον άπό τίνος ιεροπρεπούς 

εικόνος ,τής άρχχίας καταστάσεως ,τό είδος της ύπ'αύτόνΈκ-

κλησίας διαμορφων" . 

Τό συμπέρασμα άπό τά παραπάνω είναι,δτι οι Απόστολοι καί 

γενικά ή Εκκλησία έλαβαν άπό τόν Κύριο την έξουσία"χειροτο-

νεΐν άρχοντας επί πασαν τήν γήν", δηλαδή τους διαδόχους τους 
"? Ρ "? 

επισκόπους ,λαμβάνοντας"διά της επιθέσεως των χειρών τήν χά-

ριν τουΆγίου Πνεύματος'^ καί "ποιμαίνοντας μετ'έπιστήμης 

284. 

τό ποίμνιον Κυρίου" . Ετσι ή αποστολική διαδοχή των επισκό

πων είναι καί σημείο καί τεκμήριο διατηρήσεως αναλλοίωτου 

του αποστολικού κηρύγματος καί κριτήριο της υποταγής της' Εκ

κλησίας στην κυριότητα του Χρίστου.Αρχικά τονίσθηκε,ιδιαί

τερα κατά των αΙρέσεων ,ή διαδοχή της αποστολικής διδασκα

λίας άκεραίας "έπί τ?) βάσει της συνεχούς καί άπαραθραύστου 

άλύσεως της διαδοχής των επισκόπων καί γενικώς του ιερατι

κού αξιώματος" .Αργότερα δμως ή αποστολική διαδοχή γενικώ-

281.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,Επιστολή 28,1,PG 32,305ΑΒ. 

282.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,Εις Ψαλμ.44,12,PG 29,415C.Πρβλ.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 
Εις τήν'Ανάλ.2,4,ΡΘ 52,777. 

283.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,'Επιστολή 188,PG 32,669Α. 

284.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,'Επιστολή 92,2,PG 32,480Β. 

285.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Δογματικής,395.Πρβλ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ,Χ.Δογματική,281,καί 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,Περί τό πρόβλημα,166έΕ. 
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τερα περιλαμβάνει και διαδοχή της αποστολικής πίστεως καί 

ομολογίας,της διακονίας καί της ζωής καί έπί πλέον εγγυάται 

την ενότητα της Εκκλησίας . 

286.Πρβλ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4.26,4,SC 100,723 :"Πάντας μέν οδν 

τους τοιούτους δει άποτρέπεσθαι,κολλασθαι 6έ τοις καί την άπό 
τών αποστόλων,καθώς προέφαμεν,διαοοχήν τηροϋσι καί σύν τη πρε-
σβυτερικη τάξει λόγον ύγιη καί άναστροφήν άκατάγνωστον παρεχό
μενο ι ς εις μόρφωσιν καί κατόρθωσιν τών λοιπών". 



Β'Ή Γενική Ίερωσύνη.Βασίλειον Ίεράτε υμα.
 1 1 Χ 

α)*Η έννοια του βασιλείου ιερατεύματος. 

"Ολα τά μέλη της'Εκκλησίας, κληρικοί καί λαϊκοί,αποτελούν τόν 

287 
"λαόν του Θεοϋ",τό "βασίλειον ιεράτευμα καίεθνος άγιον"7τό "γένος 

238
 2 8

9· 

έκλεκτόν,βασίλειον ιεράτευμα ,πού ώς "κλητοί άγιοι" γίνονται ναός 

του*Αγίου Πνεύματος."Ετσι,από τό προφητικό καθεστώς της Παλαιάς Δια

θήκης ò λαός,πού έγινε 'Εκκλησία,περνά στην αποκαλυφθείσα πραγματι

κότητα* έκτοτε συγκεντρώνεται εν Χριστψ καί μετέχει στή μοναδική ίε-

ρωσύνη καί βασιλική ιδιότητα τοϋ'Ιησοϋ.'Ο Χριστός έκανε όλους τους 
29 0 

χριστιανούς "βασιλείαν καί ιερείς καί βασιλεύσουσιν επί της γης". 

Οί δύο λοιπόν ίερωσύνες συνυπάρχουν στην'Εκκλησία αχώριστα καί αδι

αίρετα "άναγόμεναι κατ'ούσίαν εις μίαν μάλον όσφ άμφότεραι μετέχου-

2 91 
σι κατά διάφορον τρόπον της ίερωσύνης τοΰ Χρίστου". 

*0 P.Evdokimow γιά τό 'ίδιο θέμα γράφει : "Βλέπομεν λοιπόν κα

θαρά τό ουσιώδες της ανατολικής παραδόσεως δέν είναι οϋτε ή άντιιε

ραρχική στάσις της ίσότητος των πάντων,ούτε ή κληρικοκρατική διχο-

τόμησις τοΰ ενιαίου σώματος,άλλα ή,ιερατική συμμετοχή των πάντων 

εις τόν μοναδικόν θείον Ιερέα διά μέσου των δύο Ιερωσυνών.Καί αί 

δύο ίδρύθησαν άπό τόν Θεόν καί αυτή ή προέλευσις αυτών τάς αποσπά 

άπό τόν κόσμον καί άπό κάθε έγκόσμιον προοπτικήν".°^ 

287. Έ ξ . 19, 6. 

288.Α'Πέτρ.2,9. 

289.Ρωμ.1,7. 

290. Άτιοκ.5,10. 

291. ΚΑΡΜΙΡΗ , Ι. Δογματ ικής ,440. Πρβλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Π. Δογματ ίχή , 2 , 3 8.1 : 

"Μύα eüvaL ή Ίερωσύνη,άλλά διάφοροι οί βαθμοί αυτής 
(επισκόπου,πρεσβυτέρου καί διακόνου)'.' 

292.EVDOKIMOV,P.Ή πάλη μέ τόν θεόν,273:""Εχομε λοιπόν έν τη^μιςί 
καί άδιαιρέτψ Ιερωσύνη τρεϋς βαθμούς,της ίερωσύνης δέ ταύτης 
υπόστρωμα καί έδαφος,επί τοϋ οποίου εδράζεται καί φύεται ή 
μυστηριακή ιερωσύνη(τών κληρικών) υπάρχει ή πνευματική ή γε
νική Ιερωσύνη τοϋ λαοϋ,όστις μετά τοϋ κλήρου συναποτελεϊ τό 
βασίλειον ιεράτευμα".BALMORTH,Η.Priesthood,57. 
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"Ολα δε τά μέλη της Εκκλησίας πού με τό μυστήριο 

του Αγίου χρίσματος |λα:βαν"τόν αρραβώνα του πνεύματος έν 

ταις καρδίαις αύτων" ^ και εγιναν"ναός άγιος έν Κυρίω'^ προσ

φέρουν τους έαυτούςί
ίί
θΰσίαν ζωσαν,αγίαν,τω θεω εύάρεστον,τήν 

λογικήν λατρείαν". "Διά των ανωτέρω διδάσκεται,δτι οι 

χριστιανοί μετέχουσι του αρχιερατικού καί του βασιλικού ά-
2,9 6 

ξιώματος του Χρίστου" . Επίσης μετέχουν καί του προφητικού 

αξιώματος διότι κατά τήν ημέρα της Πεντηκοστής εκπληρώθηκε 

η προφητεία του'ΐωήλ:"Καί εσται έν ταΐς έσχάταις ημέραις,λέ

γει ο Θεός,έκχεω άπό του πνεύματος μου έπί πασαν σάρκα, καί 
t . 

προφητεύσουσιν οι υιοί υμών καί αι θυγατέρες ύμων,καί οί νεα

νίσκοι ύμων οράσεις οψονται" .Πράγματι οι πιστοί"έπλήσθησαν 

άπαντες του αγίου πνεύματος,καί έλάλουν τον λόγον του Θε

ού,μετά παρρησίας'·^ ΡΖέ άλλη δέ περίπτωση"?ίλθε τό πνεύμα. 
Ο G Q 

τό αγιον έπ'αύτούς,έλάλουν τε γλώσσαις καί έπροφήτευον'Γ. 

"Ετσι ολα τά μέλη της Εκκλησίας μετέχουν στην ίερωσύνη 

του Χρίστου,πού ε£ναι"ίερεύς εις τόν αίωνα κατά τήντάξιν 

Μελχισεδέκ, έχων άπαράβατον την ίερωσύνη" καί"εις μεσί

της Θεού καί ανθρώπων" .Μετέχουν ώς"βασίλειον ιεράτευμα" 

καί "κατά τό δοθέν αύτοις χάρισμα'^ " έν τη ιδία διακονί-
Ο Λ Ο 

α έκαστος" καί "κατά τό μέτρον της δωρεάς του Χρίστου" . 

Αυτή δέ η: μεγάλη τιμή γίνεται διότι" τό βάπτισμα τό αυτό 

εχομεν έκάτεροι,πνεύματος ήξιώθημεν ενός,έπί την αυτήν βα-

σιλείαν σπεύδομεν έκάτεροι,αδελφοί ομοίως έσμέν του Χρίσ

του" .Καί διότι'Όυ διά τόν'Αβραάμ έξελέγητε εις βασίλειον 

ίεράτευμα οι γάρ έξ αύτου προελθότες διεσταλμένη ειχον τήν 

ίερατείαν προς τήν βασιλείαν.Οΰ διά τόν'Αβραάμ τοίνυν έ'θ-

293.Β'Κορ.1,22. 

294. Έψεσ. 2, 21'. 

295.Ρωμ.12,1. 

29 6. ΚΑΡΜΙΡΗ, Ι. Δογματ ί.κη ç, 4 4 2 . 

297.Πρά£.2,17. 

298.Πρά£.2,4.4,8,31.10,44-46. 

299.Πρά£.ΐ9,6. 

30 Ο.Έβρ. 4,14-15. 5, 5-10. 7,17-28. 9, 24-28.10,11-14. 

301.Α'Τιμ.2,5. 

302.Α'Κορ.12,4-30. 

303. Έφεσ.4,7. 

304.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εύς Β'Θεσ.4,4,FG 62,492.Πρβλ.καί Είς'Εφεσ.11,1, 

PG 62,81.ΕΠΕ 20,688. 



113 

νος έστέ αγιον,καί γένος έκλεκτόν και βασίλειον ίεράτευμα, 

άλλα διά τόν Χριστόν ,δς καί ιερεύς κατά την τάξιν Μελχι-

σεδέκ κεχρημάτικε καί βασιλεύς πραύς,δίκαιος καί σώζων.Έξ 

αύτου τοίνυν,του τά αμφότερα έσχηκότος δ ι. de του αγίου άνα-

γεννηθέντες βαπτίσματος,εΐκότως και γένος έκλεκτόν χρήμα-
o n e 

τίζετε καί βασίλειον ίεράτευμα" . 

Είναι ενδιαφέρον εδώ νά αναφέρουμε δτι ò 

δρος"λαϊκός" δέν απαντάται στήνΆγία Γραφή.'Απαντάται ό

μως ό δρος"λαός", άπό τόν όποιο- παράγεται ο δρος"λαϊκός"που 

σημαίνει τόν ανήκοντα στό^'λαό" δηλαδή στόνλαόν του Θεού" . 

Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία της Π.Διαθήκης ò Ισραήλ είναι ò 

εκλεκτός λαός μέ τόν όποιον ό Θεός συνήψε"δθαθήκην",δπως φαί

νεται άπό τά" χωρίαΈξοδ.Ι9,5-6 καί 23,22»"έάν άκοίρ άκούσητε 

της έμης φωνής καί φυλάξητε τήν διαθήκην μου,εσεσθέ μοι λαός 

περιούσιος άπό πάντων των έθνων' έμή γάρ εστί πάσα η γή· ύ-

μεις δε εσεσθέ μοι βασίλειον Ιεράτευμα καί έθνος αγιον" . 

ΣτήνΚ.Διαθήκη ο νέος'ΐσραήλ ,ο χριστιανικός λαός,παίρνει 

τήν θέση του"λαου του Θεοΰ"πού τώρα αποτελείται άπό τους πισ-

τεύσαντες στον Χριστό Ιουδαίους καί Εθνικούς, δπως φαίνεται'εκ 

του χωρίου Α' Πετρ.2,9~Ι0ΐ"ύμεΓς δέ γένος έκλεκτόν,βασίλειον 

ίεράτευμα,έθνος αγιον,λαός εις περιποίησιν,δπως τάς άρετάς έ-

ξαγγείλητε του εκ σκότους καλέσαντος εις τό θαυμαστόν αύτου 

φώς'ο'ί ποτέ ου λαός,νυν δέ λαός Θεού".Αυτοί πού ανήκουν στον 

"λαόν του Θεού" είναι οι υπό του Θεου"έκλεκτοί" καί"κλητοί " 

εκ του κόσμου πού αποτέλεσαν τήν"Έκκλησίαν",καθόσον ο Θεός 

"έξελέξατο αυτούς είναι αγίους" καί "αδελφούς". 

Γιά πρώτη φορά ό ορός "λαϊκός" απαντάται στον Κλήμεντα Ρώ

μης δπου"τώ άρχιερεΤ' ΐδιαι λειτουργίαι δεδομένα είσί,καί τοις 

ιερευσιν 'ίδιος τόπος προστέτακται ,καί λευϊταις ιδιαι διακονί-

αι επίκεινται,ό λαϊκός άνθρωπος τοις λαϊκοις προστάγμασι δέ-

δεται" .Μετά τόν Κλήμεντα Ρώμης, βρίσκουμε τόν δρο "λαϊκός " 

στον Κλήμεντα τόν Άλεξανδρέα ,τόνΏριγένη ,καί άλλους πατέ

ρας καί εκκλησιαστικούς συγγράφεις των πρώτων αιώνων. 

3 0 5. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, EC ς Α'Πέτρ.,Ρσ 125,12.12Β. 

306.Πρ(3λ.Δευτ.4,1έξ.7,6έΕ. 

307. Έφεσ.1,4. 

308.ΚΛΗΜΕΗΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.40,5,PG 1,289Α.ΒΕΠ 1,29. 

309.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,ΣτρωματεCς,3,12,PG 8,11890.ΒΕΠ 8,43. 

310.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Είς *Ιερεμίαν,11,3,PG 13,369C. 



114 

Ύπό τό φως λοιπόν της παραπάνω αγιογραφικής και πατερι-

κής διδασκαλCας δλα τά μέλη της Εκκλησίας είναι κατά πρώτο 

και κύριο λόγο"λαϊκοί"ώς ανήκοντα στό"λαόν του θεουτόν αγι-

ον",καί επομένως"μόνσν έπί της βάσεως ταύτης δύνανται ν ά 

λαμβάνωσιν ετέρας ιδιότητας και αξιώματα έν τ^Εκκλησία,συμ

περιλαμβανομένης καί της του κληρικού
1
^
1
.
1 

Ουσιαστικός χωρισμός των δύο τάξεων εντός της Εκκλησίας 

είναι αδιανόητος ,διότι τό σύνολο των πιστευόντων αποτελεί 

τό ενα αδιαίρετο σώμα του Χρίστου,τήν μία αχώριστη'Εκκλησία, 

οπού τά μέλη της είναι ίσότιμα,άδια'σπαστα ενωμένα καί συν

δεδεμένα όργανικως μέ κεφαλή τόν Χριστό .'Ακριβώς δέ ή κοινή 

συμμετοχή στό μυστήριο του βαπτίσματος καί ή συσσωμάτωση σ' 

ενα καί τό αυτό σώμα κληρικών καί λαϊκών εξουδετερώνει κάθε 

εξωτερική διάκριση καί φαινομενική ανισότητα μεταξύ τους,πού 

προέρχεται είτε από τήν διαφορετική θέση τους στό εκκλησιαστι

κό σωμα,ε'ίτε άπό τήν άνιση διανομή υπό τοΰΆγίου Πνεύματος 

312 

των χαρισμάτων καί των διακονιών στην Εκκλησία .""Εκαστος πι

στός έν τ?) Εκκλησία έχει 'ίδιον χάρισμα καί ιδίαν κλήσιν καί 

πάντες είναι αδελφοί προς αλλήλους...Ούτως,αρα,έν τω ένί σώμα

τι της Εκκλησίας είναι οργανικως έντεταγμέναι καί ή τάξις των 

κληρικών καί των λαϊκών" η"έν τω πλήθει των πιστών ηΈκκλησί-

α έγκειται η έν "τψ έν Θεδ πλήθει" .ut δύο αυτές τάξεις της Εκ

κλησίας ενωμένες μεταξύ τους αποτελούν τό"εν σωμα"του Χρίστου, 

"καί γίνεται αμφότερα εν εις ενα Χριστόν,ύπό του αύτου συναρμο

λογούμενα καί συντιθέμενα Πνεύματος...οι γάρ πάντες εν σωμά έσ-

μέν έν Χριστω','ετσι πού"εν σώμα τό παν έστιν εκ διαφόρων συγκεί-
, ~ ,, 3*16 

μ ε ν ο ν μ ε λ ώ ν . 

311.ΚΑΡΜΙΡΗ,1.'Η θέσι,ε των λαϊκών,10 

3 1 2 . Α ' Κ ο ρ . 1 2 , 2 8 έ £ . Έ φ ε σ . 4 , 1 1 . 

313 .ΚΑΡΜΙΡΗ, Ι .Δογματική; : , 3 7 0 - 3 7 1 . 

314.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,"Ομιλία πρό της εξορίας,2,PG 52,429. 

315.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Τραλλιανούς,8,2,PG 5,681Α.ΒΕΠ 2,273. 

316.ΓΡΗΓ0ΡΙ0Υ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 32,11,PG 36,185Β.ΒΕΠ 60,16,καί Λόγος 

2,3,PG 35,409Β.ΒΕΠ 58,247.ΕΠΕ 1,76. 
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OL δύο τάξεις έχουν Ιδιαίτερα δικαιώματα καί καθήκοντα 

καί κατά τόν άγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο δέν επιτρέπεται σύγ

χυση των δύο τάξεων τηςΈκκλησίας:"Τό μεν γάρ άρχει και* προκα-

θέζεται,τό* δέ άγεται καί ευθύνεται,και ούτε ταύτόν αμφότερα ε

νεργεί,ειπερ μή ταυτόν αρχειν καί αρχεσθαι".Διότι ό Κύριος"διω-

ρισε τό μέν αρχειν,τό δέ αρχεσθαι και τό μέν οίον είναι κεφα

λήν,τό· δέ πόδας ,τό δέ χείρας,τό δέ όφθαλμόν,τό δέ άλλο τι των 

μελών, του σώματος προς τήν του παντός εύαρμοστίαν και τό συμφέ

ρον" .Επομένως δέν επιτρέπεται σφετερισμός δικαιωμάτων παρά 

των μελών"του κοινού του Χρίστου σώματος,"άλλά όπως καί στό αν

θρώπινο σώμα συμβαίνει ,πού'Όυτε οφθαλμός βαδίζει,άλλ'οδηγεΐ * 

ούτε πους προβλέπει ,άλλά μεταβαίνει καί μετατίθησιν'ουτε γλωσ

σά δέχεται φωνάς,άκοης γάρ'οΰτε ακοή φθέγγεται,γλώσσης γάρ... 

νους δέ τοις πδσιν ήγεμών,παρ'ου τό αισθάνεσθαι καί εις δν η 

α'ίσθησις", τό ίδιο πρέπει νά γίνεται καί στην Εκκλησία.Γιαυτό 

"ταύτην αίδώμεθα τήν τάξιν,αδελφοί ,ταύτην φυλάττωμεν'ό μένεσ-

τω τις ακοή,ο δέ γλωττα,ό δέ χείρ,ό δέ άλλο τι τούτων*ό μένδι-

δασκέτω,ό δέ μανθανέτω,ό δέ έργαζέσθω τό αγαθόν...Τί εαυτόν 

ποιείς ποιμένα,πρόβατον ών;τί γίνη κεφαλή,πους τυγχάνων;τί στρα-

τηγεΐν επιθυμείς,τεταγμένος εν στρατιώταις;".Καί σέ άλλη 

περίπτωση λέγει:"Τά πρόβατα μή ποιμαίνετε τους ποιμένας,μη

δέ υπέρ τους εαυτών ορούς έπαίρεσθε ...μή τοίνυν τις κεφαλή, 

μόλις που χείρ τυγχάνων η πους η άλλο τι των ευτελέστερων 

μελών του σώματος,άλλ'έκαστος έν η εκλήθη τάξε ι,έν ταύτη με-

νέτω,καν η της κρείττονος άξιος...μηδέ ό της υποταγής νόμος 
Ο Ί Q 

καταλυέσθω,μηδέ ποιωμεν άναρχίαν τήν πολυαρχίαν" .Στην προ

κειμένη περίπτωση ο παλαιοχριστιανικός κανών της άρχίίας'Β κ-

κλησίας έχει τήν εφαρμογή του.""Εκαστος ήμων,αδελφοί,έν τψ 

ιδίω τάγματι εύαρεστείτω τψ Θεψ,έν άγαθη συνειδήσει υπάρχων, 

μή παρεκβαίνων τόν ώρισμένον της λειτουργίας αύτου κανόνα, 

έν σεμνότητι" .
9 

317.ΓΡΗΓ0ΡΙ0Υ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 32,12-13,PG 36,188Βϋ.ΒΕΠ 60,16-17. 

Πρβλ.Λόγος2,3,Ρΰ 35,409Β.ΒΕΠ 58,247.ΕΠΕ 1,76. 

318.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 19,10,PG 35,1053θ.ΒΕΠ 59,138. 

319.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ ,Α'Κορ. , 41 ,PG 1,289Α.ΒΕΠ 1,29... 
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3)Ή διδασκαλία της Π.Διαθήκης. 

Κατά* την διδασκαλίαν της Π.Διαθήκης ο Ισραήλ ειναι"λαός πε

ριούσιος άπό πάντων των έθνων",λαός εκλεκτός άγιος,προωρισμέ- * 

νος νά γίνει"βασίλειον ΐεράτευμα καί έθνος αγιον"(έξοδ.Ι%6;. 

Γιά νά επιτευχθεί τούτο καθιερώθηκαν λατρευτικές πράξεις 

καί ιερατική διακονία πού κατά τ<5 Δεύτερον.10,8-9 άσκεΐ μόνον 

ή φυλή του Δεβί.ΓΙαρά ταύτα δμως στην ιστορία του περιουσίου 

λάου υπογραμμίζεται πολλές φορές πώς κάθε οικογένεια πού άνη

κε σέ μιά άπό τίς δώδεκα φυλές,εϊχε την δική της λατρευτική 

κοινωνία,στην οποία τή λατρευτική διακονία ασκούσε ο αρχηγός 

της. 

Η σπουδαιότερη πράξη της λατρείας συνίστατο στην προσφο

ρά της θυσίας αίματος πού ^ταν ή μεγίστη προσφορά προς τή με

γαλειότητα του Θεού άφ'ένός,καί η κάθαρση και εξιλέωση των ι

δίων άνομημάτων άφ'έτέρου.Τό γεγονός αυτό υπογραμμίζει η προσ

φορά της θυσίας του ΚάΓν καί του "Αβελ κατά τήν οποία ό"ΚάΙ"ν 

ηνεγκεν άπό των καρπών της γης θυσίαν τφ Κυρίφ καί "
Α
βελ ηνεγ-

κεν καί αυτός άπό των πρωτοτόκων των προβάτων αύτου καί άπό 

των στεάτων αύτων,καί έπεϊδεν ò Θεός επί "Αβελ καί επί τοις δώ-

320 .Πρβλ. Ήσ.61, 6 : "ϋμεϊς δέ Ιερεύς Κυρίου κληθήσεσθε Λειτουργού Θεοο" . 
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ροις αυτού,επί δέ Κάϊν καί επί ταΐς θυσίαις αύτου ου προ-

σέσχε". Έπειδή'Όύκ ορθώς προσήνεγκε,όρθως δέ μη διειλε". 

'Επίσης ò Νωε μετά τόν κατακλυσμό,κατάπληκτος άπό τά θαύ

ματα του Θεού καί άπό %ζ> θαυμαστό τρόπο της σωτηρίας του, 

σε ένδειξη ευγνωμοσύνης μόλις εξήλθε της κιβωτου"ωκοδόμηοε 

θυσιαστήριον τω Θεψ και ελαβεν άπό πάντων των πετεινών των 

καθαρών και άνήνεγκεν ολοκαρίϊώσεις,έπί τό θυσιαστήριον" . 

Είναι ενδιαφέρον νά υπογραμμίσουμε έδω οτι γιά πρώτη φο

ρά γίνεται λόγος γιά "θυσιαστήριονΡπού γίνεται τό κέντρο 

της λειτουργικής-λατρευτικής ζωής.Μέ τή χρήση δέ αντιστοί

χως της λέξεως'Όλοκαρπώσεις" υπογραμμίζεται τό μέγεθος της 

θυσίας γιά την πλήρη καταστροφή του θύματος. 

Επίσης μετά τήν υπόσχεση πού έδωσε ò Θεός στον Αβραάμ δ-

τι"τω σπέρματί σου δώσω τήν γήν ταύτην"έκείνος',
,
ώκοδόμησεν 

Ο
 Λ
 "3 * 

έκει θυσιαστήριον Κυρίω τω όφθέντί αύτω"^ 

Στο σημείο αυτό της ίερας ιστορίας παρουσιάζεται η μεγά

λη μορφή του Μελχισεδέκ,πού εβραϊκά σημαίνει βασιλεύς της 

δικαιοσύνης,ο όποιος είναι ιερεύς του Θεού άφ'ένός,καί βα

σιλεύς της Σαλήμ(τήςΊερουσαλήμ) άψ'έτέρου. 

Ό Μελχισεδέκ προσφέρει στό Θεό"αρτον καί οίνον"καί γίνε

ται έτσι προτύπωση της ιερωσύνης του Χρίστου.Ευλογώντας δέ 

τόν'Άβραμ αποδεικνύει τό βασιλικό καί ιερατικό του μεγαλεί

ο."Καί Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ έξήνεγκεν άρτους καί οϊνον 

ην δέ Ιερεύς του θεοΰ του υψίστου καί ηύλόγησεν τόν'Άβραμ 

καί εΖπεν Ευλογημένος "Αβραμ τω θεψ τω ύψίστω,δς εκτισεν 

τόν ούρανόν καί τήν γην" . 

Κατά τόν 'ίδιο τρόπο ό'Ισαάκ μετά τήν φανέρωση του Κυρί -

ου σ'αύτόν παρά "τό φρέαρ του δρκου", δπου ò Θεός του υπόσ

χεται δτι"μετά σου γάρ ειμί καί ηύλόγηκά σε καί πληθύνω τό 

σπέρμα σου διά Αβραάμ τόν πατέρα σου,ωκοδόμησεν έκει θυσια

στήριον καί έπεκαλέσατο τό δνομα Κυρίου καί επηξεν έκει τήν 

321.Γεν.4,3-7. 

322.Γεν.8,20. 

323.Γεν.12,7 καί 13,18. 

324.Γεν.14,18-19. 
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σκηνήν αυτου
,Η
 . 

Επίσης καί ο'ίακώβ γιά νά ευχαριστήσει τόν ®εό γιά τις 

ευεργεσίες πού του χάρισε,όταν έφθασε "είς Σαλήμ πόλιν 

Σικιμών,η εστίν εν γ?) Χαναάν...εστησεν έκεΐ θυσιαστήριο» 

και έπεκαλέσατο τόν Θεό ν* Ισραήλ"
32
.
6 

Έξ αιτίας αύτης της θρησκευτικής πίστεως του'ΐσραήλ κα

τά την Διαθήκη έπί του ορούς Σινα,ό θε<5ς παραγγέλλει στό 

Μωϋσή νά πει"τψ οϊκω Ιακώβ καί τοις υιοις ' Ισραήλ}»οτι"ύ-

μεις εσεσθέ μοι βασίλειον ίεράτευμα καί έθνος άγιον".' 0 

ιερατικός αυτός χαρακτήρας αποδίδεται σ' ολο τόνλαό,πούεκ

λέγεται "από πάντων των έθνων"ώς λαός περιούσιος'^ύπό τήν 

προϋπόθεση οτι"θά άκούση της φωνής καί θά
-
 φυλάξη τήν διαθή-

κην" του Θεού προσφέροντας ο καθένας αντί θυσίας τό σεβα

σμό προς Αυτόν καί τήν τήρηση του νόμου καί των εντολών 

Του. 

Ό προφήτης Ησαΐας ερμηνεύοντας τό "μυστήριον της άποκα -

λύψεως"πού ο Κύριος έκαμε στό λαό του καί πού πρόκειταινά 

πραγματοποιηθεί στή μέλλουσα ιερατική οίκογένεια-τήν'Εκκλη-

σία-μέ τόν ερχομό του Μεσσία-,λέγει:"ύμεΐς δέ ιερείς Κυρί-
ο no 

ου κληθήσεσθε,λειτουργοί Θεου'^.Ό ίδιος δέ προφήτης πιό 

κάτω προβλέπει τήν δόξα καί τόν βασιλικό ρόλο της'Εκκλησί-

ας λέγοντας:"καί Ιση στέφανος κάλλους εν χειρί Κυρίου καί 
» 329 

διάδημα βασιλείας εν χειρί θεού σου" . 

Στό βιβλίο των Μακκαβαίων βρίσκουμε μία άλλη αναμφισβή

τητη μαρτυρίαΐ"ό δέ θεός ό σώσας τόν πάντα λαόν αύτου καί 

άποδούς τήν κληρονομίαν πασιν καί τό βασίλειον καί τό ίερά-

τευμα καί τόν άγιασμόν" .Βεβαίως η ίερωσύνη του λ.αου του θε

ού,σέ σχέση μέ τήν εξειδικευμένη βασιλική καί λευϊτική ίε -

ρωσύνη,προσδιόριζε πάντοτε τή θρησκευτικότητα του'ΐσραήλ,έκ 

του σεβασμού η μή του νόμου καί της τηρήσεως η μή των έντο-

325.Γεν.26,25. 

326.Γεν.33,18-20.Πρβλ.Α'Βασ.1,3-4. 

327.Ές.19,6. 

3 28. Ήσ. 61,6. Πρβλ. 43, 20-21. 

329. Ήσ.62,3. 

330.Β'Μακ.2,17. 



λων του Θεού. 

Έξ άλλου τά λεγόμενα στην "Εξοδο Ι9,6"ύμεΐς δε εσεσθέ 

μοι βασίλειον ιεράτευμα καί έθνος αγιον"άναφέρονται δχι 

μόνο στην ιερατική φυλή του Λευΐ αλλά προς δλο τόν εκλε

κτό λαό "ταΰτα τά ρήματα έρεις τοις υιοις'Ισραήλ^.Έτσι 

αναγνωρίζεται στόν"λαόν του θεου"ενα βασιλικό και ιερατι

κό καθήκον νά προσφέρει στο θεό μιά αληθινή λατρεία συ

νοδευομένη από τις τυπικές θυσίες. 

Ό Μωϋσής πρίν λάβει παρά του θεού στό ορός 21,να"
 τα

" 

πυξία τά λίθινα,τόν νόμον καί τάς έντολάς" επεσφράγισε τήν 

διαθήκη μέ τό αίμα της θυσίας:"όρθρίσας δέ Μωϋσής τό πρωί 

ωκοδόμησεν θυσιαστήριον υπό τό ορός καί δώδεκα λίθους 

εις τάς δώδεκα φυλάς του'ΐσραήλ καί έξαπέστειλεν τους νε

ανίσκους των υιών Ισραήλ καί άνήνεγκαν ολοκαυτώματα καί 

εθυσαν θυσίαν σωτηρίου τω Θεφ μοσχάρια...λαβών δέ Μωϋσής 

τό αϊμα κατεσκέδασεν του λαοϋ καί είπενίΐδού τό αίμα της 

διαθήκης,ης διέθετο Κύριος προς υμάς περί πάντων των λό

γων τούτων" .
2 

Τέλος ,κατά τήν ιστορία τής'Εξόδου 6 Μωϋσής διαλέγει 

τόν χώρο της λατρείας στην περιοχή του Σίνα κατόπιν εντο

λής του Κυρίου:"καί τό θυσιαστήριον των καρφωμάτων θήσεις 

παρά τάς θύρας της σκηνής του μαρτυρίου...καί χρίσεις τό 

θυσιαστήριον καί πάντα αύτου τά σκεύη καί αγιάσεις τό. θυ

σιαστήριον,καί εσται τό θυσιαστήριον αγιον των αγίων".Έ-

πίσης κατ'έντολή του θεοϋ προσάγει τόν αδελφό του'Ααρών 

καί τους υιούς του"έπί τάς θύρας της σκηνής,του μαρτυρίου" 

γιά νά τους καταστήσει ιερείς Ι "καί ένδυσε ι ςΆαρών τάςστο-

λάς τάς αγίας καί χρίσεις αυτόν καί αγιάσεις αυτόν,καί ίε-

ρατεύσει μοι καί τους υιούς αύτου προσάξεις καί ενδύσεις 

αυτούς χιτώνας καί αλείψεις αυτούς,δν τρόπον ήλειψας τόν 

πατέρα αύτων,καί ιερατεύσουσί μοι καί εσται ώστε είναι αύ-

τοις χρίσμα ίερατείας εις τόν αιώνα εις τάς γενεάς αύτων
,Τ
Υ 

331.'Eg.24,12. 

332.'Eg.24,4-8. 

333.'Eg.40,6-11. 

334.'Eg.40,13-15. 
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γ)Ή διδασκαλία της Κ.Διαθήκης. 

Στην Κ.Διαθήκη τά μέλη της Εκκλησίας δχι δια της σαρκι

κής γεννήσεως εκ του Αδάμ,άλλα* διά της πνευματικής άναγεν-

νήσεως"έξ ύδατος και πνεύματος" σηλαδή του μυστηρίου του βα

πτίσματος,δικαιωθέντες καί γενόμενοι"κλητοί άγιοι" τ&ί κατά 

χάρη υιοί Θεού,αποτελούν τόν"νέονΙσραήλ",τόν"νέον λαδν του 

Θεού" τήνΕκκλησία ,πού τά μέλη της τώρα είναι"γένος έκλεκ-

τόν,βασίλειον ίεράτευμα,έθνος αγιον,λαός εις περιποίησιν'% 

ΣτήνΆγία Γραφή διακρίνουμε τρία χαρίσματα,τά οποία χρί

ουν καί δύνουν αξίωμα στους εκλεκτούς του Θεού.Είναι η βασι

λεία ,ή προφητεία καί η ιερωσύνη,πού ονομάζονται χαρίσματα, 

η αξιώματα.Τά τρία αυτά χαρίσματα του Θεού μέχρι τήν εποχή 

του Μωϋση δίνονταν μαζί στο* 'ίδιο πρόσωπο(π.χ. Αβραάμ, 'Ισα

άκ, Ιακώβ, Ίώβ). Ό Μωϋσής είναι ο τελευταίος πού είχε καίτά 

τρία αξιώματα μαζί.Μετά τ<5ν Μωϋσή κατά κανόνα(υπάρχουν καί 

εξαιρέσεις ,δπως ò Δαυϊδ,τά τρία χαρίσματα,ο Ηλίας,òΙερε

μίας καί ο Ίεξεκιήλ έχουν τό ίερατικόν εκ γενετής καί τ<5 

προφητικόν χρίσμα εκ πίστεως κλπ),έχουμε ενα ξεχωριστό πρό

σωπο γιά κάθε άξίωμα(π.χ.ό'Ααρών είναι μόνο άρχιερεύς,οΙη

σούς του ΪΓαυή μόνο κυβερνήτης κλπ).Αυτό ισχύει μέχρι του'ΐη-

σου Χρίστου.Ό Κύριος είναι κατ'έξοχήν Χριστός,πού έχει ολο 

τό πνεύμα του Θεού επάνω του καί δλα τά χαρίσματα στον από

λυτο βαθμό.Τά χαρίσματα του αυτά ο Κύριος τά μεταβιβάζει καί 

σ'έκεινα άπό τά μέλη πού μέσα στην Εκκλησία του άναγενναπνευ-

ματικά καί διά του μυστηρίου της ί,ερωσύνης ανυψώνει στην τά

ξη των κληρικών. 

"Ετσι οι λαϊκοί,πού μέ τό αίμα του'ίησοΰ Χρίστου έχουν 

λυτρωθεί καί αγιασθει, ώς"ηγιασμένοι εν άληθεία" γί-

, 3 3 9„ 3 '4 0 

νονται"ναός του αγίου πνεύματος" η"ναός Θεου
,Η
~ καί συναπο-

τελουν μαζί μέ τους κληρικούς τό σώμα του Χρίστου μέ κεφαλή 

τόν Χριστό. 

3 3 5 . ' Ι ω ά ν . 3 , 5 - 6 . 

3 3 6 . Ρ ω μ . 1 , 7 . 

3 3 7 . Α ' Π έ τ ρ . 2 , 9 . 

3 3 8 . Ί ω ά ν . 1 7 , 1 9 . Π ρ β λ . Α ' Ί ω ά ν . 1 , 7 . 

3 3 9 . Α " Κ ο ρ . 6 , 1 9 . 

3 4 0 . Α ' Κ ο ρ . 3 , 1 6 - 1 7 . Β ' Κ ο ρ . 6 , 1 6 . 
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*0 μέγιστος καί απαράμιλλος έκκλησιολόγος'Απόστολος Παύ

λος ομιλεί κατηγορηματικά περί του "σώματος τοϋ Χρίστου,ο 

έστιν η Εκκλησία" καί ότι ò Χριστός "έστιν ή κεφαλή του σώ

ματος της Εκκλησίας". Τά μέλη της,δηλαδή έμεϊς οί χριστια

νοί, "εν σώμα έσμέν εν Χριστφ,δ δέ καθ'εις αλλήλων μέλη" 

διότι "εν ένί πνεύματι ήμεις πάντες είς εν σώμα έβαπτίσθη-

μεν"?44 

Με τά παραπάνω γίνεται φανερό ότι στήν'Εκκλησία μόνον οί 

ποιμένες (επίσκοποι,πρεσβύτεροι καί διάκονοι) έχουν τό μυστή-

ριον της Ιερωσύνης διά της χειροτονίας,οΐ δέ λαϊκοί,ως μέλη 

τοϋ σώματος του Χρίστου,μετέχουν της Ιερωσύνης ΑύτοΟ,πού είναι 

ò μοναδικός ιερεύς,ή "κεφαλή του σώματος" καί ò χορηγός της ζω

ής. "Ετσι, οι λαϊκοί είναι "ναός Θεού καί τό πνεύμα του Θεού οι

κεί" σ*αυτούς.Γι'αυτό "ει τις τόν ναόν τοϋ Θεοϋ φθείρει,φθερεϊ 

τούτον ò Θεός·δ γάρ ναός τοϋ Θεοΰ άγιος έστιν,οϊτινες έστέ υ-

μεΐς"?
4
^ 

341.Κολ.1,24. 

342.Κολ.1,18. 

343.Ρωμ.12,5. 

344.Α'Κορ.12,13. 

345.Α'Κορ.3,16-17. 
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Συνεπώς εφόσον οι χριστιανοί έχουμε μέσα μας τον αόν 

του Θεοΰ καλούμεθα νά υπηρετήσουμε καί στό θυσιαστήριο 

οπου"τό πνεύμα του θεού οικεΐ"στήν ψυχή μας. 

Ό Χριστός,πού μέ τήν ενσάρκωση Του έγινε "άρχιερεύς 

εις τόν αίωνα",ηλθε καί"εύηγγελίσατο είρήνην ύμιν τοις 

μακράν καί είρήνην τοις εγγύς" και μέ τό άπολυτ^ωτικό* 

Του έργο μας συμφιλίωσε μέ τόν πατέρα,ωστε"δι'αύτου εχο-

μεν τήν προσαγωγήν οι αμφότεροι έν ένί πνεύματι προς τον 

πατέρα" .'Επομένως δεν είμαστε πλέον"ξένοι και πάροικοι, 

άλλα συμπολιται των αγίων καί οικείοι του θεου"διότι έ

χουμε οικοδομηθεί "έν τω θεμελίω των Αποστόλων καί των 

Προφητων",του οποίου ο'ίησους Χριστός είναι ò ακρογωνιαί

ος λίθος,επάνω στον όποιο
 !
'πασα οικοδομή συναρμολογούμε

νη αΰξει εις ναόν αγιον έν Κυρίω έν ω καί ύμεΐς συνοικο-

δομεισθε εις κατοικητήριον του Θεού έν πνεύματι" . 

'Ο'Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει τήν ιερατική φύση του α

ξιώματος του ενωμένη μαζί μέ εκείνη των πιστών μέ τήν προ

σφορά της ίδιας του της ζωής σάν σπονδή "έπί τρ θυσία καί 

' 3 49 „ „ 

λειτουργία της πίστεως υμών" .Σέ άλλο μέρος της ιδιαςπρός 

Φιλιππησίους επιστολής του αναπτύσσει τήν ενότητα των Φι-

λιππησίων καί εκφράζει τήν ευγνωμοσύνη του γιά οσα έπραξαν 

γι'αύτόν μέ δρους λειτουργικούς:"πεπλήρωμα.ι δεξάμενος πα

ρά Έπαφροδίτου τά παρ'ύμων όσμήν εύωδίας ,θυσίαν δεκτήν, 

εύάρεστον τω Θεω"^ . 

Στην προς Ρωμαίους επιστολή μέ μιά σαφή αναφορά στό κεί

μενο της Α'πέτρου 2,4 κ.εξ.παρακαλεί τους αδελφούς,χάριν 

των οίκτιρμων του θεού νά προσφέρουν τους εαυτούς τους σά 

θυσία ζωντανή καί άγία,εύάρεστη στό Θεό.Αυτή είναι ή λογι

κή λατρεία.
3
^*Η προσφορά καί η θυσία πού καλούνται οι πισ

τοί νά προσφέρουν στον Θεό κατά τήν Κ.Διαθήκη είναι εσωτε

ρική καί προσωπική σέ αντίθεση μέ τήν Π.Διαθήκη ,οπου ο"λα-
346. Έφεσ.2,17. 

347. Έφεσ.2,18. 

348. Έφεσ.2,19-22. 

349.Φιλπ.2,17. 

350.Φι_λτι.4,18. 

351.Ρωμ.12,1.Πρβλ.Ρωμ.15,16 καί'Ξφεσ.5,Ιεξ. 
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<5ς του Θεού" καλείται συλλογικά νά προσφέρει τή θυσία 

και εξωτερικά. 

Ή συμμετοχή των μελών της Εκκλησίας στην ίερωσύνη του 

Θεού διασαφηνίζεται στην πρός'Ββραίους έπιστολή,Ό συγγρα

φεύς της επιστολής μέ γλωσσά συμπερασματική καί με" έννοι

ες πού προϋποθέτουν Εβραϊκό υπόβαθρο,γνωστό* άλλωστε στους 

ίουδαιοχριστιανούς πιστούς πού απευθύνεται παρουσιάζειτόν 

Ίησοΰ ώς"άρχιερέα μέγαν" Αυτόν μόνον απέστειλε ό Πατήρ 

καί κατέστησε"ιερέα"καί "αρχιερέα" έπί"τόν οίκον αύτοΰ'ου 
353 

οικός έσμεν ήμεΐς"ή' Εκκλησία· Καί ένω κατά τό Μωσαϊκό ̂ ό-

μο μόνο ο μέγας αρχιερεύς μπορούσε νά εισέλθει στά" Αγια 

τωνΆγίων" του λάου αποκλειομένου,έμεϊς τώρα έ

χουμε τή χάρη νά εισέλθουμε έκει"οπου πρόδρομος υπέρ ημών 

είσήλθενΊησους άρχιερεύς γενόμενος εις τόν αιωνα'^ καί μά

λιστα δχι μέ αίμα τράγων καί μόσχων,αλλά "διά του ιδίου αί

ματος"
3
^

5 

ΌΆπόστολος Παύλος τελειώνει τήν προς Εβραίους επιστολή 

επαναλαμβάνοντας τήν αναγκαιότητα πού έχουν δλοι οι πιστοί 

νά προσφέρουν
Μ
θυσίαν αίνέσεως διά παντός τω θεω,τουτ'εστι 

3 5 ο 
καρπόν χειλέων ομολογούντων τψ ονόματι αύτου" .Τό καθήκον 

αυτό απορρέει διότι διά του βαπτίσματος οι. πιστοί μετέχουν 

του θανάτου καί της αναστάσεως του Χρίστου,ενδύονται τ ό ν 

Χριστό καί γίνονται μέλη της Εκκλησίας. Μέ τό μυ

στήριο δέ του χρίσματος οί πιστοί αποκτούν μιά ιερατική διά

σταση, ή οποία αποκαθίσταται καί πληρώνεται"!ν τω Χριστώ""Ετ

σι ò "πεπτωκώς" άνθρωπος μέ τό βάπτισμα καί τό Χρίσμα ξανα

βρίσκει τήν ιερατική του φύση. 
!
0 Χριστός ,μέ τή σάρκωση Του, 

μέ τήν αύτοπροσφορά Του στό Θεό γιά τή σωτηρία του κόσμου, 

απεκάλυψε τήν άληθινή-Ιερατική-φύση του άνθρωπου καί δωρί&ν-

352.'Eßp.4,14. 

3 53."Εβρ.3,1-3,6.4,14.7,15,20,28.8,1. 

354."Εβρ.6,20. 

355.'Εβρ.9,12. 

356."Εβρ.13,ΐ5ε£. 
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τάς μας τή ζωή Του-μέ τό βάπτισμα καί τό Χρίσμα-μας ,. 

ξαναδίνει τή δύναμη νά" πα

ραστήσουμε "τά σώματα ημών θυσίαν ζωσαν,εύάρεστον τψ θεψ'} 

νά" κάνουμε ολόκληρη τή ζωή μας μια" "λογική λατρεία",προσ

φορά ,θυσία,κοινωνία.Ή αποτελεσματικότητα δέ τής"έφ'απαξ
Μ 

άπΆύτόν προσφερθείσης θυσίας αξιώνει καί αγιάζει τό εσω

τερικό μας καί μας καθίστα ίκανούς"δι'αύτου" νά προσφέρου

με πάντοτε στό Θεό θυσίες καί ύμνους. 

Τελικά,μόνο υπό τό φως αύτου του"βασιλείου ί,ερατεύματος" , 

πού σ'αύτό αποκατασταθήκαμε καί τό δεχτήκαμε με τό μυστήρι

ο του βαπτίσματος καί του χρίσματος,μπορούμε νά κατανοήσου

με τήν πραγματική,χριστιανική καί καινούργια σημασία τής"θε-

σμοποιημένης"ίερωσύνης εκείνων πού η Εκκλησία έξ'άρχής"άφό-

ρισε" καί ,μέ μιά αδιάσπαστη ενότητα από τους αποστόλους, 

τους χειροτονεί γιά νά διακονούν ως ιερείς,ποιμένες καί δι-

δάσκαλοί της. ΉΈκκλησία χρειάζεται ιερείς ακριβώς γιά χά

ρη των μελών της καί ολόκληρης της ζωής της,γιά νά είναι ι

ερατική,γιά νά εκπληρώνεται ώς"βασίλειον ίεράτευμα".Καί έ -

πειδή έχει ιερείς καί δι'αύτων τή μοναδική ιερωσύνη του Χρί

στου,μπορεί καί. νά είναι αληθινά "βασίλειον ιεράτευμα".Είναι 

επειδή ò ιερεύς,δχι μέ τή δική του θέληση,άλλα με τήν ανάδει

ξη καί τή δωρεά τουΆγίου Πνεύματος,κάνει αυτό πού έκανε ό 

Χριστός καί συνεχίζει νά κάνει μέ τή βοήθεια Του: νά κηρύτ

τει τό Ευαγγέλιο,νά εκπληρώνει τήν 'Εκκλησία στά Μυστήρια 

καί νά "βόσκει τά άρνία",επειδή στον ιερέα ή'-̂ πκλησία παρα

μένει πάντοτε τό ίδιο δώρο,του 'ίδιου Χρίστου,καί μπορεί έτ

σι νά μαρτυρήσει γιά τό Χριστό καί γιά τό σωτήριο έργο πού 
Τ Γ Π 

εκπλήρωσε στον κόσμο ν 

357.SCHMEMANN,A.Of Water,134èg. 
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*Ε£ αιτίας,λοιπόν ,αύτής της εσωτερικής σχέσεως των πισ

τών μέ τόν Χριστό μπορούμε νά γίνουμε"σύμμορφοι της εικό

νος του υιού αύτου'* ώστε αυτός νά είναι "πρωτότοκος εν πολ

λοίς άδελφοις«
35
.
8 

Στην διδασκαλία του ΕύαγγελιστουΊωάννου οι βαπτισθέντες 

στό δνομα του Χρίστου πρέπει να* προσφέρουν τη λατρεία στό 

9εό "εν πνεύματι καί άληθεία'^ . Έκεΐ δμως πού ò Ευαγγελισ

τής Ιωάννης μας εισάγει στην έννοια του βασιλείου ίερατεύ-

ματος η της γενικής ίερωσύνης γιά δλα τά μέλη τής'Εκκλησίας 

είναι ή τριπλή αναφορά του στό βιβλίο τής'Αποκαλύψεως . 

Απευθυνόμενος στίς ~ επτά'Εκκλησίες τηςΆσίας καί υπογραμμί

ζοντας δτι ό Χριστός μας έλουσε άπό τίς αμαρτίες μας"έν τω 

αϊματι αύτου" λέγει:"έποίησεν ημάς βασιλείαν,ιερείς τω Θεω 

καί πατρί αύτου" .Στό δράμα δέ για τόΆρνίο του θεού οπού 

ò λόγος εϊναι γιά τό πάθος του Χρίστου καί την ένδοξη Ανάσ

ταση Του'Όι είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον τοο 
~Χ £ Ο 

άρνίου'' καί έψαλλαν ενα καινούργιο δσμα:"δτι έσφάγης καί ή-

γόρασας τω Θεω έν τω αιματί σου έκ πάσης φυλής καί γλώσσης 

καί λάου καί έθνους καί έποίησας αυτούς τω Θεώ ημών βασιλεί

αν καί ιερείς,καί βασιλεύσουσιν επί της γής
,Γ
^ .τέλος,περιγρά

φοντας ò Ευαγγελιστής τή βασιλεία των χιλίων ετών καί μακα

ρίζοντας εκείνους πού συμμετέχουν στην πρώτη ανάσταση,γράφει: 

"επί τούτων ò δεύτερος θάνατος ουκ έχει έξουσίαν,άλλ'εσονται 

ιερείς του Θεού καί του Χρίστου,καί βασιλεύσουσιν μετ'αύτου 

(τά)χίλια ετη»
36
.
4 

Ή περίοδος αυτή των χιλίων ετών αναμφιβόλως είναι ένας α

ριθμός συμβολικός πού δείχνει τή διαδρομή τής'Εκκλησίας διά 

μέσου της ιστορίας προς τήν τελείωση της βασιλείας του Θεού. 

3 5 8 . Ρ ω μ . 8 , 2 9 . 

3 5 9 . Ί ω ά ν . 4 , 2 3 - 2 4 . 

3 6 0 . Ά π ο κ . 1 , 5 - 6 . 5 , 9 - 1 0 . 2 0 , 6 . 

3 6 1 . ' Α π ο κ . 1 , 5 - 6 . 

3 6 2 . ' A n o Η . 5 , 8 . 

3 6 3 . Ά π ο κ . 5 , 9 - 1 0 . 

3 6 4 . Ά π ο κ . 2 0 , 6 . 
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Ή ορολογία καί ή έκφραση του Εύαγγελιστού'Ιωάννου στην α

τέλειωτη απαρίθμηση των αιώνων,αντικατοπτρίζει τό μυστήριο 

της Εκκλησίας,συμφωνά με την οικουμενική οικονομία της σω

τηρίας ,η οποία συντελείται διά" του βασιλείου ίερατεύματος 

των μελών του μυστικού σώματος του Χρίστου. 

Μέσα σ'αύτή" τη χριστολογική προοπτική,όλοι οι άπολυτρωμέ -

νοιμέ" τό αίμα του Αμνού,λαμβάνουν τήν αξιοσύνη καί τήν τιμή 

του Ιερατικοί; καί βασιλικού χαρακτήρος στό βασίλειο Του,πού 

είναι ή'Εκκλησία. 

Συμπερασματικά καί γιά μιά σωστή κατανόηση της ίερωσύνης 

του λάου του Θεού,πρέπει νά τονίσουμε ενα πολύ σπουδαίο γε-

γονός.Ένω στην Π.Διαθήκη ή ιερατική τιμή προσφέρεται σ'ολο 

τό λαό στό σύνολο του,στην Κ,Διαθήκη λαμβάνει πιό συγκεκριμ-

μένη μορφή καί προσφέρεται σέ κάθε μέλος τής'Εκκλησίας χωρι

στά, δπως προκύπτει άπό τά κείμενα της Α'Πέτρου καί τήςΆπο-

καλύψεως του'ΐωάννου.'Έτσι η κοινή η γενική ίερωσύνη των πι

στών,ηδη προτυπωμένη στην Π.Διαθήκη τελειοποιείται στην Κ. 

Διαθήκη. *ο "εκλεκτός καί περιούσιος λαός του βεου"τής Π. 

Διαθήκης,πού τώρα έγινε Εκκλησία,περνά στην αποκαλυφθείσα 

πραγματικότητα της Κ.Διαθήκης."Εκτοτε συγκεντρώνεται εν Χρι

στώ καί μετέχει στή μοναδική καί αιώνια Ιερωσύνη του Χρίστου 

καί στή βασιλική του ιδιότητα
36
.
5 

δ) Ή διδασκαλία των πατέρων καί των εκκλησιαστικών συγγρα

φέων των πέντε πρώτων αιώνων. 

Κατά τή διδασκαλία των πατέρων τής'Εχκλησίας ως μέλη του σώ

ματος του Χριστοί) θεωρούνται γενικά μέν δλοι'Όι πανταχού της 

οικουμένης πιστοί δντες καί γενόμενοι καί έσόμενοι" -Ειδικά 

365.PEROLLI,Ι.Ι1 Sacerdozio , 1 4-1 5 .Πρ3λ.ΕνϋΟΚΙΜθν,Ρ. * Η_πάλτ]_ΐ±έ_^ 
θεόν,270. 

366.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς'Εφεσ.10,1,PG 62,75.ΕΠΕ 20,668. 
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δέ οι διά του αγίου βαπτίσματος άναγεννώμενοι χριστιανοί 

"πάντες ,τής έκ πατρός καί μητρός γεννήσεως εξω γενόμενοι 

....πνευματική τη αναγεννήσει....άπορρήτω λόγω τω Χριστψ 

συναπτόμενο ι","της μεν παλαιάς ζωής άφανισθείσης,της δε καΐτ-

νης ταύτης καί αγγελικής πολιτευόμενης"^ δεχόμενοι ετσι"την 

> , < 36 8 

επιχορηγίαν του Αγίου Πνεύματος" κατά"τό μέτρον της δωρεάς 
-Ì ζ" Q 

του Χρίστου" . Μ'αυτόν τόν τρόπο οι μέν χριστιανοί,"συσ-

σωματουνται εν τω Χριστώ" σέ μία οργανική καί μυστηριακή ε

νότητα ,ο δέ Χριστός γίνεται τό ζωτικό κέντρο,άπ'δπου ή Θεί

α Χάρη καί η καινή ζωή μεταδίδεται σ'δλο τό σώμα καί ώς"πν=υ-

ματική δύναμις ενός εκάστου μέλους άπτεται" .Κατά δε τόν 

γιο 'Ιωάννη τόν Χρυσόστομο "
τ ό
 ^άρ πνεύμα εκείνο τό έπυχορη-

γούμενον τοις μέλεσιν άπό της κεφαλής, εκάστου μέλους άτιτόμενον 

ούτως ενεργεί...τό πνεύμα άνωθεν έπιρρεόμενον άφθόνως,καί πάντων 

άπτόμενον των μελών,καί χορηγούμενον ως εκαστον δύναται δέξασθαι
1
.
1 

Ή αγιογραφική διδασκαλία περί"βασιλείου ίερατεύματος,ει-

ναι η βάση της πατερικής διδασκαλίας.Βεβαίως υπογραμμίζου -

με άπό τήν αρχή δτι οπού οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας 

χρησιμοποιούν τή βιβλική φράση"βασίλειον ίεράτευμα"έννοουν 

δτι ολα τά μέλη τής'Εκκλησίας μέ τά μυστήρια του βάπτισμα -

τος καί του χρίσματος,μέ τή Χάρη πού μεταδίδουν αυτά καί μέ 

τήν ενσωμάτωση- τους στό σώμα του Χρίστου,πού είναι ή'Εκκλη-

σία, "άποκτωσι γενικήν τίνα πνευματι,κήν ίερωσύνην καί δύνανται 

νά όνομάζωνται ιερείς καί βασιλείς καί προφήται,έν γενική 
372 

καί ήθικΐ3 έννοία" . Ορθά παρατηρήθηκε δτι'*ή Εκκλησία υπήρξε̂  

367.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Eiç Ρωμ.10,4,ΡΟ 60,480. 

368.Φίλη.1,19. 

369. Έφεσ.4,7. 

370.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ,Εΐς'Εφεσ. , 4,16,PG 118,1221c. 

371.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς'Εφεσ.11,3,PG 62,84.ΕΠΕ 20,701. 

3 7 2.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Τρεις'Ιεράρχαι,106. 
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Εκκλησία των Ιερέων πρίν γίνηΕκκλησία των πιστων"·έτή συνέ

χεια δμως ή γενική ιερωσύνη των λαϊκών γίνεται"ή απαρχή καί 

τό ύπόβαθρον της ειδικής ίερωσύνης των κληρικών",πού καθί

στανται διά της χειροτονίας επίσκοποι »πρεσβύτεροι καί δ ιά-

κονοι τής'Εκκλησίας,Πέραν της διακρινούσης τους"ιερωμένους^ 

άπό των λοιπων"λαϊκων
Π
 χειροτονίας δέν αναγνωρίζει ή' Ανα

τολική Θεολογία όντολογικήν διαφοράν μεταξύ αύτων,ώς επρα-

ξεν η Δυτική Θεολογία διά" της έν Τριδεντω Συνόδου"
3
.
74 

Στην επιστολή του γίου'ΐγνατίουΆντιοχείας(+ΙΙΟ περίπου) 

προς Φιλαδελφεις ή μυστηριακή ενότητα της κοινής ίερωσύνης 

των κληρικών καί λαϊκών επιτυγχάνεται μόνο στή"μια ευχαρι

στία" οπου"μία γάρ σαρξ του Κυρίου ήμων'ίησου Χρίστου,καί 

εν ποτήριον εις ενωσιν του αίματος αύτου'εν θυσιαστήριον, 

ως εις επίσκοπος αμα-τω πρεσβυτερίω καί διακόνοις" καί"μία 

ή Εκκλησία,ην ίδρύσαντο οι άγιοι απόστολοι άπό περάτων εως 

περάτων,έν τω αΐ'ματι του Χρίστου,οίκείοις ίδρωσι καί πόνοις. 

Καί υμάς ουν χρή ως λαόν περιούσιον,καί έθνος αγιον,έν όμο-
*ί *7 £\ 

νοία πάντα έν Χριστώ έπιτελειν" . 

Πιό πειστική φαίνεται ή μαρτυρία τοΰ"Ιουστίνου(+Ι65)πού 

είναι καί ò πρώτος πού βλέπει τήν πραγματοποίηση της προφη-
377 

τείας του Μαλαχίου 1,10-12 στά λόγια της Α'Πέτρου 2,9
!
.'Π ά-

σας ουν διά του ονόματος τούτου θυσίας,ας παρέδωκενΊησους 

ο Χριστός γίνεσθαι,τουτ'εστιν έπί ττ[ ευχαριστία του άρτου 

καί του ποτηρίου,τάς έν παντί τόπω γης γινομένας υπό τωνρυ-

στιανων,προλαβών ο Θεός μαρτυρεί εύαρέστους ύπάρχειν αύτω * 

τάς δέ ύφ'ημων καί δι'εκείνων ύμων των ιερέων γινομένας ά-
ο η ο 

παναίνεται" . 

37 3.CONGAR,Y.Jaloo pour une,23 4.Πρβλ.ΤΡΕΜΠΕΛΑ,Π.Δογματική,2,385fcg . 

37 4.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.'Η θέσις των λαϊκών,13. 

375.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Φιλαδελψεϊς,4,PG 5,700Β.ΒΕΠ 2,277. 

376.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Φιλαδελψεις(έκτ.μορφή),4,PG 5,824Α.ΒΕΠ 2,308. 

377. "Καί. θυσίαν υμών ού προσδέΕομαι εκ των χειρών υμών'διότι άπό 
ανατολών ηλίου εως δυσμών τό όνομα μου δεδόξασται,λέγει,έν 
τοις εθνεσιν,ύμεϊς δέ βεβηλοϋτε αυτό". 

378.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,117,PG 6,745Α.ΒΕΠ 3,316. 
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Παρ όλα αυτά "ου δέχεται παρ'ούδενός θυσίας ò βεός,εί μη 
3 7 9_ 

διά των Ιερέων αύτου" .Γιά νά γίνουν δμως οι "δ uà των ιερέων" 

θυσίες δεκτές χρειαζόμαστε"ημεις,Θι διά τοΰ'ίησου ονόματος ως 

εις άνθρωπος πιστεύσαντες εις τόν ποιητήν των δλων βεόν, διά 

του ονόματος τοΐ5 πρωτοτόκου αύτου υιού τά ρυπαρά Ιμάτια τουτ' 

εστί τάς αμαρτίας,άπημφιεσμένοι,πυρωθέντες διά του λόγου της 

κλήσεως αύτου,άρχιερατικόν τό άληθινόν γένος έσμέν του Θεού, 

ως καί αυτός ο Θεός μαρτυρεί,ειπών δτι εν παντί τόπω έν τοις 
380' 

εθνεσι θυσίας εύαρέστους καί καθαράς προσφέροντες".Έδω ύπο 

γραμμίζεται η συνεργασία καί ή ενεργός συμμετοχή όλων των χρι

στιανών στην θυσία"του ενός θυσιαστηρίου". 

Γι'αυτό ò αγιος Ειρηναΐος(4·202) ,ό επίσκοπος Αουγδούνου, 

προσδιορίζει ακριβέστερα τήν διαρκώς επεκτεινόμενη παγκοσμιό

τητα αυτής της δωρεάς λέγοντας οτι"πάντες οι δίκαιοι ίερατι-

κην εχουσι ταξιν" . 

Ό Τερτυλλιανός(4·220 περίπου)στό έργο του περί βαπτίσματος 

γράφει:"Εξερχόμενοι του λουτρού του βαπτίσματος,χριόμεθα τό 

^Αγιον Χρίσμα άκολουθουντες τήν πάλαιαν τελετήν κατά τήν οποί

αν έχρίοντο με ελαιον έκ του κέρατος εκείνοι οι οποίοι έλάμβα-

νον τήν ίερωσύνην'^ΓΤό κείμενο αυτό είναι τό παλαιότερον πού 

έχουμε,δπου γίνεται ανάμνηση του ιερατικού χρίσματος πού λαμ

βάνουν οι βαπτιζόμενοι με τό μυστήριο του χρίσματος μέ τόχρι-

σμα της Π.Διαθήκης πού μαζί μέ τήν ευλογία αποτελούσε πρωταρ

χική προϋπόθεση γιά τή χρίση των βασιλέων,ώς αντιπροσώπων του 

βεου,στον'Ισραήλ τΜέ τό βάπτισμα καί τό χρίσμα τώρα ό χριστι

ανός κατέχει τό δικό του βασιλικό αξίωμα πού τόν καθαγιάζει 

στην υπηρεσία του Θεου,ώς σύμβολο ολοκληρωτικής άφιερώσεως 

στον Χριστό ,του οποίου φέρει τό ένδοξο όνομα. 

379.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,116,PG 6,745Α.ΒΕΠ 3,316. 

380.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,316,PG 6,745Α.ΒΕΠ 3,316. 

381.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,8,PG 7,995Α.ΒΕΠ 5,153:"Πας βασιλεύς 
δίκαιος,Ίερατικήν έχει τάΕιν".Πρβλ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΕΙΑΣ , Γλαφυρά είς'Αριθμ.,PG 69,629Β. 

382.TEPTYAAIANOY,De Baptismo,7,PL 1,1206C. 

38 3.Πρβλ.A'Βασ.10,1.Γ'Βασ.1,3 2-3 4.Α'Παραλ.28,5. 
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Την ίδια διδασκαλίασυναντοϋμεχαί στονΏριγένη(+254),6 ό

ποιος παρατηρεί:""H αγνοείς οτι καί εις σέ , τ ο υ τ έ σ τ ι ν είςτψ 

Έκκλησίαν του θεού καί εις τον λαόν των πιστευόντων έδ<5θη 

η'ίερωσύνη";Καί εξηγώντας τόν λόγο λέγει Ι"Πάντες όσοι έχρί-

σθησαν διά του αγίου μύρου,έγένοντο ιερείς,όπως λέγει ό θει

ος Πέτρος εις πασαν την έκκλησίανίΎμεις βασίλειον ίεράτευ -

μα,γένος έκλεκτόν,λαός είς περιποίησιν,έθνος αγιον.Δι'αυτό* 

δέ καί πλησιάζετε είς τά θυσιαστήρια.Άλλ'εκαστος εξ ήμων 

φέρει έν έαυτω τό ολοκαύτωμα του,ινα κατακαίηται τούτο άπαύ-

στως»
38
.
4 

Ό άγιος Άμβρόσιος(+397) παραμένοντας πιστός στη γραμμή 

της παραδόσεως γράφειΐ""θλα τά τέκνα της Εκκλησίας είναι ιε

ρείς* πράγματι έχρίσθημεν εις τήν άγίαν ΐερωσύνην διά νά προσ

φέρουμε τους εαυτούς μας,ως θύματα πνευματικά" .%αί γιά νά 

υπογραμμίσει τήν πίστη του αυτή σ'αλλη περίπτωση ρωτά:" Μή

πως αυτός ò λαός δέν είναι ί-ερατικός,-Στόν καθένα μας προσφέ-
' ' ' «3 δ 6 ρεται η ιερωσυνη" . 

Στή διδασκαλία του ^ιδύμου Αλεξανδρείας βρίσκουμε πάλι τη 

γραμμή του Τερτυλλιανου:"καί τό Χρίσμα δέ,οπερ έχρίσθησανΑ

αρών τε υπό ΜωΟσέως,ετι μήν καί πάντες οι άπό του ιερατικού 

κέρατος,οί έπικληθέντες άπό του χρίσματος χρηστοί,τύπον έ'φε-
Ο Π "7 

ρε του ήγιασμένου χρίσματος,ου λαμβάνομεν ήμεις" .Ό δέ άγι

ος Κύριλλος 'Ιεροσολύμων(•*- 386) επισφραγίζει :Άλλ'αύτά γίνον

ταν τυπικά σ'έκείνους.Σέ σας όμως έγιναν αληθινά καί δχι τυ-

πικά επειδή χριόμαστε αληθινά άπό τό'Άγιο Πνεύμα . 

Τέλος,ò άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος(+407) διδάσκει περί 

του βασιλείου ίερατεύματος τά παρακάτω:"Ούτω καί σύ γίνη βα

σιλεύς καί ιερεύς καί προφήτης έν τω λουτρψ'βασιλεύς μέν πά

σας χαμαί ρίψας τάς πικράς πράξεις καί τά αμαρτήματα κατασφά-

ξας*Ιερεύς δέ εαυτόν προσενεγκών τφ Θεψ καί καταθύσας τό σω-

384.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Εί.ς Λευΐτ. , 9 ,PG 1 2 , 508D-509A. 

385.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ,Expositio Evangellii secundum Lucam,5,PL 15,1635è£. 

3 86.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ,De Sacramentis,4,3,PI 16,438Β.Πρβλ.De Officiis Mini-
strorum,6,PL 16,398B. 

387.ΔΙΔΥΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ , Περί Τρι.άοος, 2 ,14 ,PG 39,712Α.ΒΕΠ 44,38. 

388.ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,Κατήχ.Μυσταγωγική,3,4,PG 33,1093Λ. 
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μα καί σφαγεύςκαί αυτός...προφήτης δέ τά μέλλοντα μανθάνων 

καί ένθους γενόμε\ος"
3
§
9 

"Ετσι,λοιπόν,διά των μυστηρίων του βαπτίσματος καί του χρί-

σματος"σωμά έσμεν άπαντες"."Οπως δέ στο σώμα δλα τά μέλη συ

νεργάζονται γιά τήν καλή λειτουργία του,έτσι καί οι λαϊκοί 

στην εκκλησία οφείλουν"μή" τό παν επί τους ιερέας ρίπτωσι,άλ

λα καί αυτοί νά φροντίζωσι περί της εκκλησίας άπάσης ώσπερ 

~ » 390 

κοινού σώματος'* .Διότι κατά τον άγιο Μακάριο τόν Αιγύπτιο, 

πού χαρακτηριστικά αποκαλύπτει τό ιλιγγιώδες αξίωμα της ίε-

ρωσύνης των πιστων'Ό χριστιανισμός ουκ εστί τό τυχόν'τό γάρ 

μυστήριον τούτο μέγα εστίν.Έπίγνωθι ουν σου την εύγένειαν, 

οτι εις βασιλικόν αξίωμα εκλήθης ,γένος έκλεκτόν,ίεράτευμα 

καί έθνος άγιον τό γάρ μυστήριον του χριστιανισμού ξένον εσ

τίν του κόσμου τούτου" .Καί συγκρίνοντας τό χρίσμα των προ

φητών πού'^ν τιμιώτερον,επειδή εις βασιλείς καί προφήτας έχ-
< 

ρίοντο" μέ τό χρίσμα των χριστιανών πού"νυν οι πνευματικοί 

τό έπουράνιον χρίσμα χριόμενοι,γίνονται χριστιανοί κατά χά

ριν",καταλήγει δτι οι χριστιανοί "είναι βασιλείς καί προφη-

ται επουρανίων μυστηρίων"
39
.

2 

389.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Etc B'Kop.3,7,PG 61 ,417-418.ΕΠΕ 19,118. 

390.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Etc Β'Κορ.18,3,PG 61,527.ΕΠΕ 19,486. 

391.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ,Όμιλ.πνεύμα.27,4,PG 34,696Β.ΒΕΠ 41,284. 

392.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, " Ομιλ. ττνευμ.-17 ,1 ,PG 34,6240.ΒΕΠ 41,243.Πρβλ. 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ,Προς Αύτόλυκον,Ρσ 6,1041 :"Τοιγα-

ροϋν ημείς τούτου ένεκα καλούμεθα χριστιαν-ί,ότι χριόμεθα ελαιον 
βεοϋ" .ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΜ,Κατήχ.Μυσταγωγ ική 3,5,PG 33,1092C: 
"Τούτου του χρίσματος καταξιωθέντες,καλεΐσθε χριστιανοί,έπαλη-
θεύovτεc τη αναγεννήσει καί τό όνομα".Καί ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ,Sermo, 
340,2,PL 38,1484:""Οπου τρέμω δι'ό,τι είμαι οι'υμας,έκεϊ παρη-
γopoϋμat δι'ό,τι είμαι μεθ'υμών. At ' υμάς είμαι επίσκοπος,μεθ' 
υμών είμαι χριστιανός."Εκείνο χαρακτηρίζει τό αξίωμα,τοϋτο τήν 
χάριν,εκείνο τόν κίνδυνον,τοΰτο τήν σωτηρίαν". 
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4. Τό πρόβλημα της ιερωσύνης των γυναικών. 

α)Ή γυναίκα καί τό κατ'εικόνα 

OL γυναίκες μέ τό'ι̂ χττήριο του βαπτίσματος γίνονται,όπως 

καί οι άνδρες,μέλη της Εκκλησίας καί επομένως ανήκουν στη 

τάξη των λαί,'κων.Μέ τό μυστήριο του χρίσματος μετέχουν καί 

αυτές στην ίερωσύνη του Χρίστου καί έχουν τά Ί'δια δικαιώ

ματα καί καθήκοντα μέ τους άνδρες στην 'Ορθόδοξη 'Εκκλησί

α έκτος από τη συμμετοχή τους στό μυστήριο της ίερωσΰνης 

των κληρικών. 

Πράγματι,παρά τήν υψηλή καί τιμητική θέση της γυναίκας 

καί τήν προσφορά της στό έργο της Εκκλησίας,τό θέμα της 

χειροτονίας της στους τρεις βαθμούς του μυστηρίου της ΐε-

ρωσΰνης,δηλαδή στό βαθμό του επισκόπου,του πρεσβυτέρου καί 

του διακόνου οΰτε τέθηκε οΰτε απασχόλησε ποτέ τήν αρχέγο

νη ενωμένη καί αδιαίρετη Εκκλησία.Άλλα καί μετά τήν διαί

ρεση της οί διάφορες'Εκκλησίες καί ομολογίες δέν ασχολήθη

καν μέ τό θέμα της γυναικείας ί,ερωσύνης μέχρι τίς τελευταί

ες δεκαετίες,οπότε μερικές Προτεσταντικές ομολογίες,"ιδίως 

των Λουθηρανων,Καλβινιστών,Πρεσβυτεριανων,Μεθοδιστων,Βαπτι

στών, Κονγκρεγκασιοναλιστων,Μαθητών του Χρίστου,ΉνωμένηςΕκ-

κλησίας του Χρίστου καί αλλα<,προέβησαν ,κατά τό πλείστον ου

χί εκ θεολογικών λόγων,εις χειροτονίας γυναικών,τουθ'δπερ 

ήρξαντο μιμούμενοι καί οι' Αγγλικανοί ένΆμερική,Καναδά καί 
3 9 3 ' ' V 

άλλαχου" .'Αλλά ή μεγαλύτερη πλειοψηφία του χριστιανικού 

κόσμου μέ επί κεφαλής τήν'Ορθόδοξη Καθολική καί τή Ρωμαιοκα-

θολική'Εκκλησία,αποκλείει τίς γυναίκες άπό τό Μυστήριο της 

3 9 3.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.'Η διακονία των γυναικών,6 
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ίερωσύνης,σύμφωνα με την ομόφωνη διδασκαλία τήςΆγίας Γρα

φής και της'Ιεράς Παραδόσεως καί την σταθερά" Αποστολική 

Διαδοχή καί κανονική πράξη της αρχαίας καί ενωμένης καθολι

κής Εκκλησίας.Και όπως τότε οι αιρέσεις,πού διαστρέβλωναν 

τήν διδασκαλία της Άγιας Γραφής καί διέκοπταν τήνΑποστο

λική Διαδοχή,είχαν δεχθεί γυναίκες καί στους τρεις βαθμούς 

της ιερωσύνης δπως π.χ. οί Γνωστικοί,οί Μο-ντανιστές,οι Πρι-

σκιλλιανοί,οί Κολλυριοιανοί,
 0
£ Πεπουζιανοί,οί Μαρκιωνισ-

τές κ.α.,έτσι καί σήμερα "τήν γυναικείαν ίερωσύνην έδέχθη-

σαν ομολογίαι καί κοινότητες ουχί αποστολικής καί καθολι-

~ 394 

κής παραδόσεως" ,κατοχυρώνοντας τήν απόφαση τους αύτη στα 

λεγόμενα από τόνΑπόστολο Παύλο "ουκ ενι αρσεν καί θήλυ 
Λ Q Γ 

πάντες γαρ ύμεΐς εις έστε εν Χριστώ Ίησου" , συμπεραί-

νοντας »
0
τι δέν υπάρχει βιβλικόν η θεολογικόν κώλυμα παρεμ-

ποδίζον τήν χειροτονίαν των γυναικών" . 

Τό θέμα της γυναικείας ΐερωσύνης αν δέν δημιούργησε ήδη, 

σίγουρα θά δημιουργήσει μεγάλο έκκλησιολογικό καί οικουμε

νικό πρόβλημα καί θά παρεμβάλει εμπόδια στον οικουμενικό 
397 

διάλογο μεταξύ των 'Εκκλησιών .Τό Παγκόσμιο Συμβούλιο των 

394.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Ή διακονία των γυναικών,7 

395.Γαλ.3,28. 

396.THURIAN,Μ.Βάπχισμα,63 

397.Στή θεολογική συζήτηση μεταξύ'Ορθοδόξων καίΆγγλικανών Θεο
λόγων στή Νέα'Υόρκη τόν'Ιανουάριο τοϋ 1976,οί'Ορθόδοξοι τό
νισαν ότι:"αν ή'Αγγλικανική κοινότης προχώρηση είς τήν άποφα-
σιστικήν ένέργειαν νά δεχθή γυναίκας είς τήν ίερωσύνην καί τό 
έπισκοπικόν αξίωμα,τό γεγονός τοϋτο θά προσβάλη όχι μόνον ενα 
σημε'ΐον της εκκλησιαστικής τάξεως,άλλα αυτήν ταύτην τήν βάσιν 
της χριστιανικής πίστεως,ως αυτή εκφράζεται εις τά αξιώματα 
τής'Εκκλησίας,θά εχη δέ,ώς είναι προφανές,ëva αποφασιστικής 
σημασίας αποτέλεσμα επί τοϋ θέματος της αναγνωρίσεως των αγ
γλικανικών εκκλησιαστικών αξιωμάτων καί έν γένει του μέλλοντος 
τοϋ διαλόγου μεταξύ'Ορθοδόξων καίΆγγλικανών"('Επίσκεψις 7(1976), 
146,6-8).Πρβλ.καί Μ.ΑΓΙΩΡΓΟΥΣΗ,Episcopal Church succumbs to 
women's liberation,'Ορθόδοξος Παρατηρητής 749 ( 1976) ,1-2 , 5. 
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Εκκλησιών άρχισε νά αντιμετωπίζει τό θέμα της γυναικείας 

ίερωσύνης άπό του 1948 μέχρι σήμερα με σταδιακή βιβλική , 

θεολογική καί έκκλησιολογική μελέτη,μέ αποτέλεσμα την δημι-

ουργία"μεγάλης διχογνωμίας έν μέσω των Εκκλησιών καί τωνθε-

ολόγων αύτων" *. Ακόμη η εισδοχή γυναικών στον ιερό Κλήρο, 

πράξη πού είναι άγνωστη στην Αγία Γραφή καί τήν σταθερή δι-

σχιλιετή παράδοση καί ζωή τήςΈκκλησίας καί πού ανάγεται 

στην ουσία της,θά οδηγήσει στην αλλοίωση καί μεταβολή της 

αληθινής καί κανονικής δομής της'Εκκλησίας,Μέχρι σήμερα γνω

ρίζουμε δτι ό υποψήφιος προς χειροτονία πρέπει νά είναι άν

δρας. Ή χειροτονία γυναίκας,δηλαδή ή μετάδοση ιερατικής ε

ξουσίας στη γυναίκα,είναι αυτοδικαίως άκυρη.Ό λόγος πού ή 

Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τή χειροτονία των γυναικών είναι 

δτι αυτή κατά αποστολική διάταξη ε£ναι"άπεστερημένη πάσης α

ληθούς εξουσίας.Αυτός ò Παύλος άπηγόρευσε ρητώς εις τάς γυ

ναίκας τό λαλείν έπ'εκκλησίας,τό διδάσκειν καί τό αύθεντειν 

άνδρός'ή δέ'Εκκλησία έθεώρησεν δτι δι'αύτων απαγορεύεται πολ-

λω μάλλον ή Ιερατική ως καί πάσα άλλη αληθής εκκλησιαστική ε

ξουσία" , ΣτίςΆποστολικές Διαταγές αναφέρεται :"Ξί δε έν τοις 

προλαβοΰσι διδάσκειν αύταΐς ουκ έπιτρέψαμεν,πως ίερατευσαι 

ταύταις παρά φύσιν τις συγχωρήσεις" .Ό ιερός Χρυσόστομος α

ναφερόμενος στή χειροτονία των γυναικών γράφει;"Ό μέν γάρ 

θειος νόμος αύτάς ταύτης έξέωσε της λειτουργίας έκεΐναι δέ έ-

αυτάς εϊσω θειναι βιάζονται .Καί επειδή δι'εαυτών ίσχύουσιν ου-

δέν,δι'ετέρων άπαντα πράττουσι καί τοσαύταν περιβέβληνται δύ-

ναμιν,ώς των ιερέων καί έγκρίνειν καί έκβάλλειν ους αν έθέλω-

σι καί τά ανω κάτω γίγνονται" ,από αυτές πού ό Απόστολος Παύ

λος οχι νά διδάξουν'άλλα ούτε νά μιλούν δέν επέτρεψε.Βέβαια 

τό έργο της εκκλησιαστικής διακονίας,της φιλανθρωπίας,της κα

τηχήσεως μπορούν εύκολα νά γίνουν καί άπό άνδρες καί άπό γυ

ναίκες.Προκειμένου δμως γιά τή σωτηρία καί τήν απολύτρωση των 

398.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Ή διακονία των γυναικών,11 

399.Α'Κορ.14,34.Α'Τιμ.2,12. 

400 .ΕΥΤΑΞΙΑ, Ι. Του Κανονικού Δικαί.ου,40 

401.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , 3 , 9 ,PG 1,781C.BEII 2,64. 

402.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί*Ιερωσύνης,3,9,PG 48,646.ΕΠΕ 28,136. 
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ψυχών καί τη συνέχιση του έργου του Χρίστου διά τής'Ξκκλη-

σίας μέ την ίερωσύνη δχι μόνο τό γυναικείο φΰλο πρέπει νά 

παραμερίσει άλλα καί οι περισσότεροι άπό τους άνδρες.Μόνο δε 

εκείνοι πού διακρίνονται για τίς ψυχικές αρετές να* τολμήοων 

νά λάβουν τ<5 μεγάλο αξίωμα της ίερωσύνης. 

Ερμηνεύοντας οι πατέρες της Εκκλησίας τά σχετικά βιβλικά 

εδάφια πού αναφέρονται στον αποκλεισμό της γυναίκας άπό της 

διδασκαλίας"έν χη εκκλησία" αναπτύσσουν την θεολογία του 

άνθρωπου ως εικόνος του Θεού. 

Ό καθηγητής Θεόδωρος Ζήσης αναπτύσσοντας "τό κατ'είκόνα 

καί ή γυνή" γράφει;"δτι μόνον ό άνήρ ως κυρίαρχων επί του 

κόσμου,χωρίς νά εχη έτέραν υπέρ αυτόν αρχήν,αποτελεί εικόνα 

του Θεού.Ή γυνή,καίτοι ως ο άνήρ κυριαρχεί καί αϋτη επί του 

κόσμου, δέν αποτελεί εικόνα του Θεού,διότι υπέρ αυτήν,ώς κε

φαλή αυτής, Ι'σταται ό άνήρ" . Αποτελεί,κατά τήν διδασκαλία 

του θεοδωρήτου,"εικόνα εικόνος" . 

403.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί*Ιερωσύνης,2,2,PG 48,6 33.ΕΠΕ 28,89 :"Έκεϊνα 
μέν γάρ,ά προεΐπον,καί των αρχομένων πολλού δύναντ'αν έπιτελεϊν 
οαδίως,ούκ άνδρες μόνον,άλλα καί γυναίκες."Οταν δέΕκκλησίας 
προστηναι δέη καί ψυχών έπιμέλειαν πιστευθήναι τοσούτων,πάσα 
μέν ή γυναικεία φύσις παραχωρεί τω τω μεγέθει του πράγματος καί 
ανδρών δέ τό πλεϊον". 

404 .Α'Κορ. 14 , 34 : "αϊ γυναίκες εν ταϊς έκκλησίαις σιγάτωσανού γάρ 
επιτρέπεται αυταϊς λαλεϊν,άλλά ύποτασσέσθωσαν,καθώς καί ò νό
μος λέγει".Καί Α'Τιμ.2,12-14 :"δίδασκειν δέ γυναικί ουκ επιτρέ
πω,ουδέ αυθεντεϊν ανδρός,άλλ'εΕναι έν ησυχία.'Αδάμ γάρ πρώτος 
επλάσθη,εϋτα Ευα.καί'Αδάμ ούκ ήπατήθη,ή δέ γυνή έξαπατηθεϊσα 
εν παραβάσει γέγονεν". 

40 5.ΖΗΣΗ,β."Ανθρωπος καί κόσμος,79-81. 

406 .ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Α'Κορ. 11, 7 ,Ï>G 8 2 , 31 2C . ΙΩ .ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ,Εις Γεν. 
'Ou.8,4,PG 53,73.Ε'ις Γέν .Λόγ . 2 , 2 , PG 54,589. 
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Ό Διόδωρος Ταρσού σχολιάζοντας τό σχετικό χωρίο της Γενέ

σεως "Ποιήσωμεν ανθρωπον κατ'εικόνα ήμετέραν και καθ'όμοίω-

σιν" γράφει!"Τί δή ποτέ οΰν ό Παύλος τό μέν άνδρα εικόνα 

του Θεοΰ λέγει,ουκ ετι δέ και την γυναίκα,εϊπερ κατά τόντης 

ψυχής λόγον είκών Θεού ò άνθρωπος· λέγε ι γάρ,Άνήρ μέν γάρ 

είκών και δόξα Θεού υπάρχων,ουκ οφείλει κατακαλύπτεσθαι την 

κεφαλήν'γυνή δέ δόξα ανδρός έστιν(Α'Κορ.11,7).2Î τοίνυν εί

κών Θεού ο μη όφείλων καλύπτεσθαι τήν κεφαλήν,δηλον δτι ή 

καλυπτόμενη ουκ είκών Θεού.Ει τοίνυν είκών Θεού ό μη οφεί -

λων καλύπτεσθαι τήν κεφαλήν ,δηλον δτι ή καλυπτόμενη ουκ εί

κών Θεού,της αυτής ψυχής υπάρχουσα.Πώς ούν Θεού είκών ô αν -

θρωπος* Εατά τό άρχικόν ,κατά τό έξουσιαστικόν,καί μάρτυς 

αύτη του θεοΰ ή φωνή,ή λέγουσα'Ποιήσωμεν ανθρωπον κατ'είκό-

να ήμετέραν,καί καθ'δμοίωσιν" . 

"Οτι ό άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα μέ τό Γεν ,Ι,27"αρσεν καί 

θήλυ",άνδρας καί γυναίκα,"κατ'είκόνα Θεού" αποτελεί διδασκα

λία της Γραφής.Ή ραββινική επέκταση της εικόνας είναι ή"δό

ξα" του Θεού,πού παρουσιάζεται στην κυριαρχία του άνθρωπου 

πάνω σέ ολα τά έμψυχα καί τά αψυχα.Άντί τής"όμοίωσης" τήν 

εικόνα ακολουθεί στή ραββινική σκέψη ή έννοια της δόξας.Στά 

ιουδαϊκά απόκρυφα καί στό QUMRAÏÏ 6 ορος"δόξα"άντικαθιστα τόν 

δρο"ομοίωσις",κι δπου γίνεται λόγος γιά πτώση των πρωτοπλάσ

των νοείται μ'αύτό ή απώλεια της άρχικής"δόξας" του άνθρωπο», 

πού ελπίζεται νά αποκατασταθεί στον άνθρωπο κατά τους έσχα

τους χρόνους.Ό δρος"δόξα" στην Π.Δ. σχετίζεται μέ τή θέα 

του Θεου,ένώ στό μεταγενέστερο ιουδαϊσμό παίρνει τήν έννοια 

της συμμετοχής καί κοινωνίας μέ τόνθεό,τής ομοιότητας.Τήνεν-

νοια αυτή έχομε καί στην Κ.Δ. ,δπου ò δρος χρησιμοποιείται 

έσχατολογικά,δηλώνοντας έτσι τήν πλήρη κοινωνία του άνθρώ -

που μέ τό Θεό(βλ.π.χ.Α'Ίωάνν.3,2),δπως επίσης χρησιμοποιεί

ται μέ τήν έννοια της έσχατολογικής πρόγευσης κατά τό παρόν. 

407.Γέν.1,26. 

408.ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΑΡΣΟΥ,Είς τήν Γέν.,ΡΟ 33 1564CD. 
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Ή γυναίκα έχει την ιδιότητα αυτή,άλλα κατά τρόπο ετερόφω

το,μέσω του άνδρα,άφοΰ δέν έγινε ό άνδρας άπό τη γυναίκα, 

άλλα ή γυναίκα έγινε άπό τόν ανδρα,ουτε δημιουργήθηκε,ό άν

δρας προς χάρη της γυναίκας,άλλο: ή γυναίκα προς χάρη του 

άνδρα. 

Επειδή ή γυναίκα έγινε γιά τόν άνδρα,είναι ετερόφωτη καί 

έχει δανεική τη δόξα άπό τόν άνδρα,τήν οποία πρέπει νά φυ

λάει άπό τα* ζηλόφθονα καί κακόβουλα πνεύματα, τους "αγγέλους", 

οι οποίοι στή συνάφεια της Α' Κορ.11,2-16 δέν φαίνεται πώς 

πρόκειται περί φρουρών αγγέλων της φυσικής τάξης,άλλα περί 

εχθρικών πνευματικών δυνάμεων.Είναι γνωστό άπό πολλά απόκ

ρυφα κείμενα μέ αρχικό ιουδαϊκό πυρήνα πώς ή πτώση των πο

νηρών πνευμάτων έγινε,γιατί ό Θεός ζήτησε άπό τους αγγέλους 

νά προσκυνήσουν τήν εικόνα καί δόξα Του,τόνΆδάμ,δταν τόν 

έπλασε."Οσοι δέν τό έπραξαν,άπό φθόνο,έπεσαν άπό τόν ουρα

νό του θεοΰ,καί έγιναν πονηρά πνεύματα,Αυτά ως προς 

τόν άνδρα.Τί γίνεται δμως μέ τή γυναίκα^Αυτή,σύμφωνα μέ τό 

Α'Κορ.11.,10 ,πρέπει"έξουσίαν έχει
1
/' επί της κεφαλής",δηλα

δή νά εξουσιάζεται άπό τόν άνδρα εξαιτίας των ζηλοφθόνων 

αγγέλων.Ή δόξα της μπορεί νά κατοχυρωθεί,όταν ò άνδρας μέ 

τήν κατοχυρωμένη του δόξα,άσκει εξουσία πάνω στή γυναίκα , 

γιατί έχει υπερέχουσες αρμοδιότητες καί ορισμένες προτεραιό-

τητες.Ή χαρισματική κατάσταση κατά τή· λατρεία δέν επιτρέπε

ται νά καταργεί τή φυσική θεία τάξη,πού δίνει προέχουσα ε

ξουσία καί προτεραιότητα στον άνδρα ώς"κεφαλή".Φαίνεται λοι

πόν πώς τό πρόβλημα της ιεραρχίας κατά τή λατρεία στην Κό

ρινθο προήλθε άπό τους χαρισματούχους, Ι'σως άπό τήν πλευρά 

κυρίως των χαρισματούχων γυναικών.Διότι ένω στό Ι.Κορ.II,5 

έξ. όΆπόστολος Παύλος αναγνωρίζει στίς γυναίκες τό δικαίωμα 

νά προσεύχονται καί νά προφητεύουν, δημόσια στην Εκκλησία,στό 

Α'Κορ.Ι4,34 έξ.απαγορεύει ρητά σ'αύτές νά μιλούν κατά τή σύ

ναξη της Εκκλησίας.Ό Θεόδωρος Μοψουεστόας σχολιάζει στό ση

μείο αύτό:"Έπειδή οπίσω είπεν τάς γυναίκας προφητεύειν, μή-

ποτε έν οίκω έπροφύτευον'η σιγάτωσαν αντί του μή διδασκέτω-

σαν'διαφέρει δέ προφητεία διδασκαλίας" . 

4 0 9. ΑΠΟΚΑΛΥΨΑ ΣΕΔΡΑΧ,Βίος και. πολιτε ία' Αδάμ καί Εύας. 

410.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ,παρά STAAB,Κ.Pauluskommentare aus der 

griechischen Kirche,Münster,i.w.1983,193.Πρβλ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,I. 
" Η'Εκκλησία τωυ Προφητών , 16 5 ε ξ;. 
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Ό στίχος A'Κορ.il, 1ΐ"πλήν οΰτε γυνή χωρίς ανδρός οΰτε ά-

νήρ χωρίς γυναικός έν Κυρίω" είναι ενα είδος αποκατάστασης 

κάποιας ισοτιμίας της γυναίκας προς τον άνδρα."Πλην μή γάρ 

μοι,φησί τά" πρώτα εξέταζε μόνα,μηδέ την δημιουργίαν έκείνην 

αν γάρ τά μετά ταύτα ζηττίς,έκάτερος έκατέρου αϊτιος,μάλλον 

δε οΰτως έκάτερος έκατέρου,άλλ'ο Θεός άπάντων"σχολιάζει ό 

Ιερός Χρυσόστομος."" Έν Κυρίω"σημαίνει κατά τήν τάξη και οι

κονομία του Κυρίου,ή γυναίκα δεν νοείται χωρίς τόν άνδρα,ά-

φου από τήν πλευρά του δημιουργήθηκε,άλλα ούτε καί ò δνδρας 

χωρίς τή γυναίκα,άφου αυτή τίκτει τους ανθρώπους,"Ολα όμως 

αυτά προέρχονται άπό τό θέλημα του Θεού,άνδρες καί γυναίκες 

είναι δικά Του δημιουργήματα.Ή απάντηση στό ερώτημα,αν ή 

Παύλεια αυτή θεολογική διέξοδος είναι υποχρεωτική γιά τή 

θεολογία καί τήνΈκκλησία πάντοτε, βρίσκεται στά λόγια το υ 

Χρυσοστόμου:"Ει τοίνυν του Θερυ τά πάντα ,αυτός δέ κελεύει 

ταύτα,πείθου καί μή αντίλεγε" .Έξ άλλου καί ο'Απόστολο ς 

Παύλος υπερασπίζεται στό θέμα αύτό"συνήθεια"κοινή σέ δλες 

τίς'Εκκλησίες,δχι μόνο τίς ιδρυθείσες άπό τόν 'ίδιο άλλα σέ 

όλες τίς'Εκκλησίες του θεού.Πρόκειται γιά κοινό έθιμο,πού 

στηρίζεται στην Π.Δiαθήκη καί στη φύση.ΕΪναι ενδιαφέρον πάν

τως πώς κανένα καθαρά χριστιανικό θεολογικό επιχείρημα δεν 

αναπτύσσει ò Παύλος γιά νά στηρίξει τή θέση του*. 

Μ αυτήν τήν έννοια ερμηνεύουν οι Πατέρες της Εκκλησίας δ-

τι ή γυναίκα είναι εικόνα εικόνος καί δόξα ανδρός,διότι πρώ

τα πλάστηκε ο Αδάμ καί υστέρα "ώς άπό πλευράς μιας τουΆδάμ 

ή Ευα γέγονε,καί ώσπερ τ'αλλα πάντα ζωα λόγω Θεού τήν αρχήν 

έγεννή&η" .'Επομένως στον Αδάμ σάν τόν δλο άνθρωπο απευθύ

νεται τό"κατ'εικόνα" καί δχι στή μετέπειτα διαφοροποίηση των 

φύλων σέ άνδρα καί γυναίκα.Γιαύτό τά λειτουργικά κείμενα 

(ψαλτήριο,ακολουθία βαπτίσματος κλπ)διατηρουν τήν αναφορά 

τους σέ γένος αρσενικό δηλαδή στον ενιαίο άνθρωπο. 

411.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Α'Κορ.26,G,PG 61,219.ΕΠΕ 18α,158. 

412.ΙΩ.ΧΡΥΣ0ΣΤ0Μ0Υ,Είς Α'Κορ.26,6,PG 61,219.ΕΠΕ 18α,160. 

413.ΑΓ0ΥΡΙΔ0Υ,Σ.Πρώτη Κορινθίους,18lèg. 

414.ΙΟΥΣΪΙΝΟΥ,Διάλογος,84,2,PG 6.673Β.ΒΕΠ 3,288. 
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Αυτά δεν δηλώνουν υποτίμηση της γυναίκας.Κατά τη διδασκα

λία του Μ.Βασιλείου"παντί άνθρώπω προς πάντας όμοτιμίας ίσό-
415 ' 

της εστί κατά την φύσιν" .Πράγματι,"εν τρ άρχεγόνω καταστά-

σε ι ή γυνή είναι, ομότιμος προς τόν άνδρα,μετέχουσα της επί 

του κόσμου αρχής καί αποτελούσα οχ ι μόνον άπαραίτητον βοη-

θόν του ανδρός,άλλα καί δμοιον αύτοΰ δν'̂  .Ό ιερός Χρυσόστο

μος γράφει σχετικά:"Έγώ μέν έξ άρχης όμότιμόν σε έδημιούρ-

γησα,καί της αυτής αξίας εν απασιν αύτω'κοινωνεΐν ήβουλήθην, 

καί ωσπερ τω άνδρί,ουτω καί σοί την κατά πάντων αρχήν ένε -

4 1 7 t ' « 

χείρησα" . Η όμοτιμία δμως αυτή δεν σημαίνει"τήν είς τάς με

ταξύ αύτων σχέσεις ελλειψιν άρχης τίνος καί ίεραρχήσεως,διό

τι ή έ'λλειψις άρχης καταστρέφει τήν ενότητα... Ώς εν ττ) Τριά-

δι παρά τήν ύπαρξιν της αρχής του Πατρός τηρείται τό όμότι

μόν καί όμοούσιον των άλλων προσώπων,ούτω καί είς τάς σχέσεις 

ανδρός καί γυναικός ο άνήρ είναι κεφαλή της γυναικός'ή κεφα

λή δμως είναι ομοούσιος προς τό λοιπόν σωμα
1
^ /Τήν όμοτιμία 

αύτη μέ τή φυσική υποταγή της γυναίκας στον άνδρα αναγνωρί

ζει ό'Απ.Παύλος καί δέχεται ò Χρυσόστομος,ò όποιος παρουσιά

ζει τόν Θεό νά λέγει στόνΆδάμ τά έξηςΙ"Κεφαλή γάρ ει της 

γυναικός καί διά σέ εκείνη παρήχθη'σύ δέ τήν τάξιν άνέτρεψας 

καί ου μόνον έκείνην ου διώρθωσας,άλλά καί συγκατεσπάθης'καί 

δέον τό λοιπόν σώμα τρ κεφαλή επεσθαι,τό εναντίον γέγονε,καί 

η κεφαλαή τω λοιπω σώματι έξηκολούθησε,καί τά ανω κάτω γέγο-
„419 

νε" . 

Δυστυχώς δμως"τήν άρχέγονον όμοτιμίαν καί ενότητα διεσάλευ-

σεν ή γυνή,έπιχειρήσασα νά παρασύρη τόν άνδρα καί νά κατεξου-

σιάση αύτου.Πρός άποτροπήν μελλοντικής έπανεπιβουλής της ένό-

τητος,δέν αρκείται πλέον ò Θεός είςτήν φυσικήν καί έν όμοτι

μία ύποταγήν της γυναικός εις τόν άνδρα,άλλα αίρει τήν όμοτι

μίαν καί καθίστα τήν φυσικήν ύποταγήν νομικόν θεσμόν, θέτων 

415.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,'Επιστολή σξβ',ΡΟ 32,973Α. 

416.ΖΗΣΗ,Θ."Ανθρωπος καί κόσμος,,7 9 

417.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Γέν . ' Ομιλ. 17 , 8 , PG 53,144.Είς Γέν.Όμιλ. 
10,3 καί. 4,PG 53,85 καί.86.Είς Γέν .Λόγ . 4 ,1 ,PG 54,594. 

41 8.ΖΗΣΗ,Θ."Ανθρωπος και κόσμος,80.Πρβλ.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Γέν. 
*OULX.14,4,PG 53,115.Είς Α 'Κορ. 26 , 2 , PG 61 , 21 4-21 5 . ΕΠΕ 18α,138-144. 

419. ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Γέν."Ομιλ.17,4,PG 53,139. 
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τόν άνδρα δεσπότην καί κύριον της γυναικός"
420 

Ό'Απόστολος Παύλος στηρίζει τη διδασκαλία του για την υποτα

γή της γυναίκας στον άνδρα καί της κυριαρχίας του άνδρα επί της 

γυναίκας.., τόσο στην πρά^η της δημιουργίας,κατά την οποία 

"ουκ εστίν άνή*ρ έκ γυναικός άλλα γυνή" εξ ανδρός καί γαρ 

ού έκτίσθη άνήρ διά τήν γυναίκα,άλλα η γυνή διά τόν άνδρα"
4
,
21 

δσο καί στην αμαρτία της Ευας*"Διδάσκειν δέ γυναικί ουκ επι

τρέπω,ουδέ αύθεντειν ανδρός,άλλ'είναι εν ησυχία.Αδάμ γάρ 

πρώτος έπλάσθη,ειτα Ξυα'καί Αδάμ ουκ ήπατήθη,ή δέ γυνή* άπα-
4 9 9 

τηθεισα εν παραβάσει γέγονε'? .'Αλλά καί ό ιερός Χρυσόστομος 

τά ίδια διδάσκει ερμηνεύοντας τη σχετική" περικοπή τουΆποσ-

τόλου Παύλου:"παρ'ήμΐν μεν γάρ είκότως ύποτέτακται ή γυνή τω 

άνδρί'ή γάρ ισοτιμία μάχην ποιεΐ'καί ού διά ταύτα μόνον,άλ

λα καί διά τήν άπάτην τήν παρά τήν αρχήν συμβασαν".Σέ άλλο 

δέ σημείο της 'ίδιας ομιλίας λέγει :"αρα φυσική ή αρχή του αν

δρός" διότι πηγάζει άπό αυτή τή πράξη της δημιουργίας. 

Μετά άπό τά παραπάνω ή διάκριση των δύο φύλων δεν είναι ον

τολογική,δέν αναφέρεται στην ένουσα αυτά θεία εικόνα,άλλ*α

ναφέρεται στή διαφοροποίηση των φυσικών ενεργειών,"ήτις ούκέ-

τι προς τό θείον άρχέτυπον βλέπει"' ."Ωστε"ή ενότης του ανδρός 

καί της γυναικός δέν αϊρει τήν διαφορότητα του γένους αύτων, 

καθώς επίσης καί ή διαφορότης του γένους δέν αίρει τήν ενότη

τα του ανθρωπίνου οντος καί της έν αύτφ θείας εικόνος" . 

420.ΖΗΣΗ,Θ."Ανθρωπος" καί κόσμος,80,143.Πρβλ.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις 
Γέν."Ομιλ.17,8,PG 53,144-145.Είς Γέν.Λόγ.4,1,PG 54,594. 

421.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Γέν . * Ομιλ. 1.5 , 3 ,PG 53 ,1 22-1 23 .Πρβλ. καί ΔΙΟΔΩ
ΡΟΥ ΤΑΡΣΟΥ, Ύπόμν. είς Γέν.,ΡΘ 33,1565Α:""Ωσπερ ούν ò θεός των 
όλων,ούτω καί ò άνθρωπος των επιγείων βασιλεύει.Τί ουν ουκ 
άρχει καί ή γυνή των προε ι,ρημένων ,άλλά κεφαλή έχει τόν άνδρα, 
των άλλων κρατούσα.Άνήρ δέ ούχ ύποτέτακται τη γυναικί". 

422.Α'Τιμ.2,12-14.Α'Κορ.14,34.Έφεσ.5,22.ΑΉέτρ.3,1. 

423.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Α'Κορ.26,3,PG 61,215,217.ΕΠΕ 18α,144,156. 

424.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ,Περί κατασκευής τοϋ άνθρωπου,16,PG 44,185Α. 

4 25. ΚΑΡΜΙΡΗ , Ι. * Η διακονία των γυναικών, 15 . Πρβλ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Χ. Τό 'ιε
ρατικά ήθος,225-226. 
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β) Ό αποκλεισμός της γυναίκας άπό τήνιερωσύνη. 

Χωρίς αμφιβολία,μετά τά οσα αναφέραμε,ό αποκλεισμός της 

γυναίκας άπό τό μυστήριο της ιερωσύνης συνδέεται μέ την ί

ερωσύνη του Χρίστου,που είναι ò δεύτερος Αδάμ,©"άνθρωπος 

εξ ούρανου'ΤΞρχεται òΧριστός γιά νά"φορέσωμεν την εικόνα 

του επουρανίου" καί ακόμη διότι πρέπει"τό φθαρτόν τούτο έν-

δύσασθαι άφθαρσίαν καί τό θνητόν τούτο ένδύσασθαι άθανασί-

αν" γιά νά καταργηθεΐ"τό κέντρον του θανάτου ή άμαρτία"καί 

η δύναμη της πού είναι ò νόμος,μέ τή Χάρη τής"έφάπαξ"προσ-

φερθείσης θυσίας τουΆρχιερέως Χρίστου . 

Ό Απόστολος Παύλος αντιπαραθέτει έντονα τους δύο τύπους 

σύμφωνα μέ τους οποίους έχουμε πλάστε ι.Ό πρώτος άνθρωπος 

ο Αδάμ,πλάστηκε"ψυχή ζώσα",όμως χοϊκός,ψυχικός.Ό"έσχατος 

Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιουν",γιατί είναι ουράνιος,πνευματι

κός.Στην εικόνα της προελεύσεως,ανταποκρίνεται ή έσχατολο-

γική,άλλά μιά άβυσσος χωρίζει τή δεύτερη δημιουργία άπό την 

πρώτη,τό πνευματικό άπό τό σαρκικό,τό ουράνιο άπό τό χοϊκό. 

Στην προς Ρωμαίους έπιστολή(5,12-21) ò Παύλος λέγει καθα

ρά/ δτ ι οΆδάμ ήταν ò τύπος εκείνου πού έμελλε νά έρθει. Βα

σισμένος στην πεποίθηση δτι η πράξη του πρώτουΆδάμ εϊχεγε-

νικό άποτέλεσαα τό θάνατο(Ι Κορ.15,21),τονίζει τό ίδιο γιά 

τή λυτρωτική ενέργεια του Χρίστου,του δευτέρου'Αδάμ.Σημειώ

νει δμως καθαρά τίς διαφορές:άπό τόνΆδάμ ή ανυπακοή,η κατα

δίκη καί ò θάνατος,ένω άπό τόν'ίησου Χριστό η υπακοή,ή δ ι-

426.Α'Κορ.15,47èg.Έβρ. 7 , 27 . Πρβλ. ΖΗΣΗ , 0."Ανθρωπος καί κόσμος,207-208 : 
" Ή δι''Αγίου Πνεύματος γέννησις του Χρίστου εκ της Παρθένου δέν 
οφείλεται εις πρόνοιαν οπως διαφυλαχθη ούτος καθαρός εκ του διά 
της γεννήσεως μεταδιδομένου προπατορικού ρύπου καί της ένοχης, 
άλλ'είς τό νά καταστη δυνατή ή έναρξις του κύκλου της αναδημι
ουργίας. Ό'Αδάμ πλασθείς έκ παρθένου γης καί ζωοποιηθείς υπό 
τοϋ Θεοϋ ήστόχησεν.'Ο νέος'Αδάμ,έκ παρθένου γυναικός καί δι' 
"Αγίου Πνεύματος,γεννηθείς,έπιχειρεϊ νά επιτυχή είς ο,τι άπέ-
τυχεν ò πρώτος...'ούκ έγένετο χρήσιμον τό πλασθέν,άλλά διεστρά-
φη τό σκεϋος' καί εχρηζεν ως έκ τούτου διορθώσεως.'Εν τφ Χριστώ 
εχομεν τόντέλειον τύπον τοϋ καινοΰ άνθρωπου,έν τψ οποίω έχει 
αφανισθεί πάν προηγούμενον άπηλλοτριωμένον στοιχεϊον". 
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πα ίωση καί η ζωή. Δια τουΆδάμ ή αμαρτία ήρθε στον 

κόσμο,ένω δια του Χριστου"ύπερεπερίσσευσεν ή χάριςί'πού πη

γάζει, άπ Αυτόν καί λυτρώνει τόν άνθρωπο. 

"Οπως ό πρώτος Άδά^ι πρίν άπό την πλάση της Εύας περιείχε 

τό ανδρικό καί τό γυναικείο στοιχείο αδιαφοροποίητα, έτσι 

καί ο δεύτερος Αδάμ,ό Χριστός ,είναι τό παγκόσμιο αρχέτυπο 

του ολοκληρωμένου ανθρωπίνου στοίχε ίου.Τό μυστικό σώμα του 

Χρίστου δεν είναι ούτε ανδρικό οΰτε γυναικείο,αλλά είναι ό 

τέλειος άνθρωπος,που ένωσε με τη θεία φυση"τήν δλην άνθρωπί-

νην φύσιν κατά την άρρενα ύπόστασίν της καί έπήγαγεν είςτήν 

άρχέγονον κατάστασίν του τόν όλον άνθρωπον,ώς άνδρα καί γυ

ναίκα εν ένότητι και ισοτιμία νοούμενον,φορέα της εικόνος 

~ 427 ' 

του Θεού" . 

Ή αρχέγονος Εκκλησία,δπως καί προηγουμένως αναφέραμε,δεν 

αντιμετώπισε τό πρόβλημα της γυναικείας ίερωσύνης παρά μόνον 

αντικρούοντας τίς αιρέσεις. 

"Ετσι,ό Ειρηναίος αντιμετωπίζοντας τόνΓνωστικόΜαρκο ò όποΐ-

ος:"Πάλιν γυναιξίν έπιδούς έκπώματα κεκραμρνα,αύτάς εύχαρισ-

τεΐν έ^ελεύεται,παρεστωτος αύτοΰ.Καί τούτου γενομένου,αυτός 

άλλο ποτήριον πολλω μείζον εκείνου,ου ή έξηπατημένη ευχαρί

στησε,προσενεγκών,καί μετακενώσας άπό του μικρότερου,του υ

πό της γυναικός ηύχαριστημένου,είς τό ύπ'αύτου κεκοσμημένον 

έπιλέγων άμα οΰτως'Ή πρό των όλων,ή άνεννόητος καί άρρητος 

Χάρις πληρωσαι σου τόν .εσω άνθρωπον,καί πληθύναι έν σοί την 

γνώσιν αύτης,έγκατασπείρουσα τόν κόκκον του συνάπεως είςτήν 

άγαθήν γήν",υπογραμμίζει δτι"δαίμονά τίνα πάρεδρον έχει'.' Α

ποκλείει δέ μέ τη διδασκαλία του τή γυναίκα άπό τό μυστήριο 

της ίερωσύνης ,διότι θεωρεί τήν Ευα ως αιτία του θανάτου τοΰ 

έαυτοΐ; της καί του ανθρωπίνου γένους. ΌΆδάμ παραπλανήθηκε 

καί έπεσε εξαπατηθείς άπό τήν Ευα^,ή οποία δέν δημιουργήθη-

4 2 7.EVDOKIMOV,P.Ή γυναίκα,33 2.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Ή διακονία των γυναικών,14 

428.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,1,13,2-3,580Β-581AB. 

429.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,25,SC 211,460. 
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κε " κατ'εικόνα Θεού" με την έννοια πού αναφέραμε πιό πάνω. 

Την 'ίδια διδασκαλία αναφέρει και ò Τερτυλλιανός,ό όποιος 

θεωρεί την γυναίκα αίτια της αμαρτίας^ .Στην επιστολή του 

Φιρμιλιανοΰ Καισαρείας προς τόν Κυπριανό Καρχηδόνος ή γυ

ναίκα, πού προσφέρει την θυσία στον Κύριο σύμφωνα μέ την 

καθιερωμένη τάξη καί βαπτίζει κατευθύνεται άπό τό δαιμόνι-
432 

Ο . 

Εκείνος όμως άπό τους Πατέρες πού μας δίδει πολλές πλη

ροφορίες γιά τους βαθμούς της γυναικείας ίερωσύνης των αι

ρετικών ,είναι ο'Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου στό'ΊΙανάριον". 

Ή αί'ρεση των Κυϊντιλλιανων χρησιμοποιεί την Παλαιά καίΚαι-

νή Διαθήκη καί έ'χει ώς αρχηγούς τήν Κυϊντιλλαν καί Πρίσκιλ-

λαν."Φέρουσι δε μαρτυρίας πολλάς ματαίας,χάριν δίδοντες ττ{ 

Ευα,οτι πρώτη βέβρωκεν άπό του ξύλου της φρονήσεως.Καί τήν 

άδελφήν του Μωϋσέως ώς προφήτιδα λέγουσιν,είς μαρτυρίαν των 

παρ'αύτοΐς καθισταμένων γυναικών εν κλήρω...Έπίσκοποί τε 

παρ'αύτοίς γυναίκες,καί πρεσβύτεροι γυναίκες,καί τά άλλα ως 

μηδέν διαφέρειν φύσιν.Έν γάρ Χριστώ Ίησου οΰτε αρσεν ού

τε θηλυ(Γαλ.3,28).Ταυτά έστιν,α κατειλήφαμεν"\ Ο'Επιφάνιος 

στη συνέχεια απορρίπτει τήν ίερωσύνη των γυναικών ως απόκ

λιση άπό τήν ορθή πίστη,άλλα καί διότι"καν γυναίκες παρ'αύ-

τοΐς εις έπισκοπήν καί πρεσβυτέριον καθίστανται διά τήν Ευ-

αν,άκούουσι του Κυρίου λέγοντος*πρός τόν άνδρα σου ή αποσ

τροφή σου,καί αυτός σου κυριεύσει.Λέληθε δέ αυτούς καί ò ά-

4 3 0. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Κατά Αιρέσεων , 3 , 23 ,PG 7,961A.SC211 , 448 .Πρβλ. ' Επίδει
ξης ' Αποστολικού Κηρύγματος,SC62,48-50. 

431 .ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ, De Praescriptione Haereticorum 41,5,GCL Λ , 221 .Καί 

De Baptismo,17,4,GCL 1,291. 

432.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,Επιστολή 75,10,CSEL 3,818 . BAYARD , L .Correspondance,2,297, 
Πρβλ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 35,3,PG 36,260Β,οπου περιγράφει 
παρόμοιο γεγονός. 

433.ΕΠΙΦΑΝΙ0Υ,Πανάριον,49,2,Ρα 41,880D-881A. 

/ 
/ 
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ποστολικός λόγος'δτι Γυναικί ούκ επιτρέπω λαλειν,ουτε αύ-

θεντεΐν ανδρός καί πάλιν'Ού γαρ έστιν άνήρ εκ γυναικός,αλ

λά γυνή έξ ανδρός και ,Ό Αδάμ ουκ ήπάτηται ,άλλ 'η Ξυα πρώ

τη άπατηθεΐσα έν παραβάσει γέγονε" . 

Δύο άλλες ομάδεςαιρετικων,οι Άντιδικομαριανΐτες και OL Κολ-

λυριδιανοί διδάσκουν την λατρεία της Μαρίας.OL μένΆν-

τιδικομαριανΐτες κατεξευτελίζουν τήν Παναγία, διότι αντί νά 

προσφέρουν την λατρεία στό Θεό την προσφέρουν"είς τό δνομα 

της αγίας Παρθένου ίερουργεΐν διά γυναικών",πράγμα ασεβές 

καί αθέμιτο καί εξω της διδασκαλίας της Εκκλησίας καί του 

κηρύγματος του αγίου Πνεύματος.Μιά ενέργεια καθαρά διαβο

λική καί μιά διδασκαλία "πνεύματος ακάθαρτοι/ .θί δέ Κολλυ-

ριδιανοί,μιά αίρεση της Αραβίας,πού όμως έχει την καταγωγή 

της από τή Θράκη καί τά ανω μέρη της Σκυθίας,τιμούν καί δο

ξάζουν τήν Παναγία παραπάνω από δ,τι πρέπει.Τά μέλη καί των 

δύο αιρετικών ομάδων, πού υποστηρίζουν τέτοιες απόψεις,είναι 

γυναίκες."Γυναικών γάρ τό γένος εύόλισθον,σφαλερόν δέ καί 

, ~ , „436 

ταπεινόν τω φρονήματι" . 

Γι'αυτό χρειάζεται"νά ένδυθωμεν άνδρικόν φρόνημα"γιά νά 

"δίασκεδάσωμεν των γυναικών τούτων τήν μανίαν".Διότι"τό παν 

θήλεως ή υπόνοια,καί Εύας πάλιν της άπατωμένης τό νόσημα... 

Θεω μέν άπ'αίωνος ουδαμώς γυνή ίεράτευσεν,ούκ αυτή Ευα,καί

τοι γε έν παρκβάσει γενομένη" .Στή συνέχεθα οΈπιφάνίος πα

ραθέτει πίνακα άπό του"'Άβελ ευθύς ιερουργήσαντος Θεω","άχ

ρι Ίησου τόΰ Ιερέως του μεγάλου,"Εσδρα τε του ιερέως καί 

4 3 4.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον,49,3,ΡΟ 41,881BC. 

4 35.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον,78,23,Ρα 42,736Β:"άντι τοΰ Θεού...τήν αγίαν 
Παρθένον υπέρ τό μέτρρν τι πειρασθαι άθεμίτψ καί 3λασφήμψ έπι-
χειρειν πράγματι,καί είς τό δνρμα αυτής ίερουργεΐν διά γυναικών 
ρπερ τό παν έστιν άσε3ές καί άθέμιτον.,ήλλοιωμένον άπό τοΰ κηρύγ
ματος του αγίου Πνεύματος,ώστε είναι τό παν διαβολικόν ενέργημα 
καί πνεύματος ακαθάρτου διδασκαλία". ' 

436.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον,79,1,PG 42,740D. 

4 3 7.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον,79,2,PG 4 2,7 41BC. 
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των αλλων"πού αξιώθηκαν της ίερωσύνης καί"των ίερουργησάν-

των Θεω εν Πάλαια Διαθήκη,και ούδαμου γυνή ιεράτευσεν"?
38 

Κατόπιν συνεχίζει σχηΚαΐνή Διαθήκη.Μέ τή διδασκαλία καί την 

πράξη ο Κύριος δεν εξέλεξε γυναίκες Αποστόλους ούτε συμπε

ριέλαβε κατά την αποστολή των Μαθητών γυναίκες.'Εάν έπρεπε 

νά υπηρετήσουν τον Θεό καί γυναίκες μέ βαθμό ίερωσύνης,έπ

ρεπε η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας"ίερατείαν έπιτελέσαι 

, 439 , 

εν Καινή Διαθήκη" .Διότι αυτή αξιώθηκε νά κρατήσει στην αγ

καλιά της τόν Παμβασιλέα Θεό,τόν Υιόν του θεου.Άκόμα διό

τι η μήτρα της ετοιμάστηκε καί έγινε ναός καί κατοικητήριο 

του ενσαρκωμένου Κυρίου."Ομως ή Παναγία δέν έλαβε βαθμό ί

ερωσύνης ,Ουτε ακόμη έλαβε εντολή άπό τόν Θεό νά βαπτίζει!Ε-

άν είχε τέτοια εντολή,ò Χριστός θά μπορούσε νά βαπτισθεί ά

πό τήν 'ίδια τήν Μητέρα Του παρά άπό τόν'ΐωάννη. 

Στή συνέχεια ό'Επιφάνιος αναφέρει τόν Ζαχαρία,τόν πατέρα 

τοϋ'ΐωάννου,ο όποΐος"Θεω ΐεράτευσε" .Προχωρεί στούςΆποστό-

λους,οί όποιοι απεστάλησαν σ'δλο τόν κόσμο γιά νά κηρύξουν 

τό Ευαγγέλιο καί ώς αρχηγοί νά . ίερουργήσουν τά μυστήρια μα

ζί μέ τόν Άδελφόθεο'ΐάκωβο,πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων. 

Άπό τους Αποστόλους καί άπό τόν πρώτο επίσκοπο'Ιεροσολύμων 

Ίάκφο,"κατεστάθησαν διαδοχαί επισκόπων καί πρεσβυτέρων εν 

43 8.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον,79,2,ΡΟ 42,744Α. 

439.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον,79,3,PG 42,744ΑΒ:"Εί ίερατεύειν γυναίκες 
Θεψ προσετάσσοντο,ή κανονικόν τι έργάζεσθαι εν'Εκκλησία,εδει 
μάλλον αυτήν τήν Μαρίαν ιερατείαν έπιτελέσαι εν Καινή Διαθήκη· 
τήν καταξιωθεϊσαν èv κόλποις ιδίοις ύποδέξασθαι τόν παμβασιλέα 
Θεόν έπουράνιον Υίόν τοϋ ΘεοΟ·ής ή μήτρα ναός γενομένη καί κα-
τοικιτήριον,είς τήν τοϋ Κυρίου δνσαρκον οίκονομίαν κατά φιλαν-
θρωπίαν Θεοϋ καί εκπληκτον μυστήριον ήτοιμάσθη.'ΑλλΌύκ ηύδόκη-
σεν.'Αλλ'ούδέ βάπτισμα διδόναι πεπίστευται· έπεί ήδύνατο ö Χρι
στός μάλλον παρ'αύτη βαπτισθήναι ήπερ παρά 'Ιωάννου". 
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οί'κω Θεού".Κατάληγε ι δε μέ την έμφαση δτι'Όυδαμου γυνή έν 

τούτοις κατεστάθη" .Βέβαια αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη 

οι τέσσερες θυγατέρες του Εύαγγελιστοΰ Φιλίππου πού προφη

τεύουν άλλα δέν ΐερουργουν,καί ή προφήτιδα "Αννα,θυγατέρα 

τ 0
υ Φανουήλ, , πού δέν έχει δικαιώματα ιερατείας.Έδω πρέπει 

νά αναφέρουμε γενικά δτι ή γυναικεία προφητεία δέν είναι συν

δεδεμένη μέ ιερατικά καθήκοντα στή ζωή της πρώτηςΈκκλησί-
441 

ας . 

Ή χειροτονία των διακονισσών ήταν τό μοναδικό στην αρχέ

γονη Εκκλησία εΐδος"χειροτονίας"γυναικων.θ(, διακόνισσες α

ποτελούν ιδιαίτερη τάξη στηνΈκκλησία"άλλ
,
ούχί εις τό ΐερά-

τεύεϋν" η νά κάνουν οποιαδήποτε ιερατική διακονία"ενεκεν 

σεμνότητος του γυναικείου γένους".Ή διακονία καί τό έργο 

τους ήταν νά ββηθουν κατάτό βάπτισμα τόν επίσκοπο,νά επισ

κέπτονται άρρωστες γυναίκες μαζί μέ τόν επίσκοπο καί τους 

πρεσβυτέρους καί" δτε γυμνωθείη σώμα γυναίου"νά προσφέρουν, 

σύμφωνα μέ τίς εντολές του ιερέως,τίς υπηρεσίες σ'έκείνη τή 

γυναίκα πού έχει ανάγκη καί μάλιστα δση ώρα τό σώμα της εί

ναι γυμνό,"ϊνα μή ΰπό άνδρων ίερουργούντων θεαθείη". Άφου 

"οΰτε επιτρέπει ό θειος λόγος γυναικί έν εκκλησία λαλειν,ού

τε αύθεντεΐν ανδρός" οι διακόνισσες δέν είχαν ιερατικά καθή-

440.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον,79,3,Ρα 42 , 744C : Où Απόστολοι "κατά τήν γήν 
ίερουργοΰντες τό Ευαγγέλιον...καί μυστηρίων άρχηγέται σύν'Ια-
κώβω άδελφφ τοΰ Κυρίου,καί πρώτω επισκοπώ"Ιεροσολύμων eg ουπερ 
επισκόπου καί των προειρημένων αποστόλων κατεστάθησαν διαδοχαί 
επισκόπων καί πρεσβυτέρων έν οϊκω Θεοϋ.Καί ούδαμου γυνή έν τού
τοις κατεστάθη". 

4 41.ΠΑΝΑΓ0Π0ΥΛ0Υ,Ι.·Η·Εκκλησία των Προφητών , 126έ,ζ. 
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κοντά . 

Μέ τό θέμα της"χειροτονίας" η"χειροθεσίας",των διακονισ

σών 'έχει ασχοληθεί διεξοδικά ò καθηγητής -Ευάγγελος Θεοδώ-

ρου.Έδω άπλως μεταφέρω τό συμπέρασμα από τήν ερευνά του. 

"Ή*χειροτονία'των διακονισσών,παρά τάς λειτουργικάς αυ

τής ομοιότητας προς την χειροτονίαν του διακόνου,είχεν-έν 

συγκρίσει προς ταύτην-κάπως ίδιότυπον χαρακτήρα,διότι αφ' 

ενός δεν έσήμαινε προαγωγήν των χειροτονουμένων έκ τυχόν 

άλλων κατωτέρων βαθμών γυναικείου κλήρου(λ.χ. ύποδιακόνων) 

και άφ'ετέρου δεν παρειχεν εις αύτάς δικαιώματα δι'ανοδον 

εις τους βαθμούς του πρεσβυτέρου η του επισκόπου.Έκτοςτα> 

του,η τάξις των διακονισσών,δημιουργηθεισα κυρίως έκ λόγων 

ιεραποστολικής συνέσεως καί ανάγκης διά τους έν τω γυναι -

κείω προτίστως κόσμω τομείς της διακονικής εργασίας,εξ έ-

πόψεως κανονικών δικαιωμάτων καί διοικητικως ητο αναμφιβό

λως κατωτέρα της τάξεως των ανδρών'^ Λ)ί διακόνισσες δέν ει-

442.ΕΠΙΦΑΝΙ0Υ,Πανάριον,79 , 3 , PG 42 , 744D-745A: "Καί ότι μέν διακονισ
σών τάγμα εστίν εις τήν' Εκκλησίαν ,άλλ'ούχ.ί είς τό ίερατεύειν, 
ουδέ τι έπιχειρεϊν επιτρέπειν,£νεκεν δέ σεμνότητος τοϋ γυναι
κείου γένους,ή δι'ώραν λουτρού,ή επισκέψεως πάθους,Π πόνου, 
καί οτε γυμνωθείη σώμα γυναίου,ϊνα μη ύπό ανδρών ίερουργούντων 
θεαθείη,άλλ'ύπό της διακονούσης/ά έπιτάσσηται ύπό τοϋ Ιερέως 
έπιμελεϊσθαι προς τήν ώραν της έπιδεομένης γυναικός έν τη ώρα 
της τοϋ σώματος αυτής γυμνώσεως,τοΰ τάγματος της ευταξίας,καί 
εκκλησιαστικής ευνομίας έκιστημόνως έν μέτρω κανόνος σφόδρα 
ήσφαλισμένης.Διό οϋτε επιτρέπει ò θείος λόγος γυναικί έν εκ
κλησία λαλεϊν,ούτε αύθεντεΐν ανδρός".Πρβλ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Ε.'Ηρωίδες, 
55έg . καί ' Η "χε ιροτονύϋ?^3έg . 

4 4 3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ε .Α'ι γυναίκες, 260-261. 
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χαν ιερατικά καθήκοντα και ούτε συμμετοχή στη διακονία 

του διακόνου στο θυσιαστήριο.Ακόμη οι διακόνισσες ήταν 

πάντοτε,σαν τάξη,ύποτεταγμένες στους διακόνους και θεω

ρούνταν κατά κάποιο τρόπο παράρτημα και συμπλήρωμα της 

τάξεως των διακόνων,απαραίτητο γιά τήν διακονία των γυ

ναικών. ̂ 4 

Στίς Διαταγές των Αποστόλων,δπως καί στή διδασκαλία των 

Αποστόλων πού βασικά περιέχει τήν 'ίδια μέ τίς Διαταγές 

των Αποστόλων διδασκαλία,βρίσκουμε ενδιαφέρουσες πληροφο

ρίες γιά τόν αποκλεισμό της γυναίκας άπό τό μυστήριο της 

ίερωσΰνης.Πρώτα βρίσκουμε τήν διδασκαλία δτι'Όυκ έπιτρέ-

πομεν γυναίκας διδάσκειν έν εκκλησία,άλλα μόνον προσεύ -

χεσθαι καί των διδασκάλων έπακούειν".'0 λόγος αύτου του 

περιορισμού είναι διότι"καί αυτός ò διδάσκαλος ημών καί 

Κύριος 'Ιησούς ό Χριστός ήμας τους δώδεκα πέμψας μαθητευ-

σαι τόν λαόν καί τά έθνη,γυναίκας ούδαμου έξαπέστειλεν 

είζ τό κήρυγμα,καίτοι ουκ άπορών'συνήν γάρ ημΐν η τε μή-

τηρ του Κυρίου καί αι άδελφαί αύτου,ετιδέ Μαρία ή Μαγδα

ληνή καί Μαρία ή Ιακώβου καί Μάρθα καί Μαρία αϊ άδελφαί 

του Λαζάρου καί Σαλώμη καί ετεραί τίνες.Ει γάρ ην άναγ-

καΐον γυναιξίν διδάσκειν,αυτός αν έκέλευσε πρώτος καί 

ταΰταις σύν ήμΐν κατηχειν τόν λαόν'εί γάρ κεφαλή γυναι

κός ό άνήρ ουκ εστίν δίκαιον τό λοιπόν σώμα της κεφαλής 

„445 
εξαρχειν" . 

444.COOLE,K.J.The Pathers on women,83èg-Πρβλ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ,Πανάριον, 
79,4,PG 42,745. 

445.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,3,6,FUNK,Χ.F.Didascalia,1,191.ΒΕΠ 2,61.Πρβλ. 
Κανών 70 της Πενθέκτης Συνόδου,παρά ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,467. 
ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,AL γυναίκες ημών έν ταις έκκλησίαυς σιγάτωσαν, 
31,1,PG 61,315εε.Γυνή εν ησυχία μανθανέτω,9,1,PG 62,543έξ.ΤΕΡΤΥΛ-
AIANOY,De Virginibus Velantis,9,PL 2,901Β-902Α:"Non permittitur 
mulieri in ecclesia,sed nec docere,nec tingere,nec offere,nec 
ulius virilis muneris nec dum sacerdotalis officii sortem sibi 
vindicare".Καί ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Commentarium in 1 Cor.Fragment 74,in 
Journal of Theological Studies 10 (1909) , 41-42. 
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Δεύτερο επισημαίνεται ò κίνδυνος va' βαπτίζουν οι γυ

ναίκες. Ή πράξη τους αύτη χαρακτηρίζεται ώς"έπισφαλής, 

μάλλον δε παράνομος καί άσεβης".Διότι "εί κεφαλή γυναι

κός ό άνήρ,ούτος δε προχειρίζεται εις ιερωσύνην,ού δί

καιον άθετήσαι την δημιουργίαν καί καταλίπόντα την άρχψ 

έπί τό εσχατον έλθειν σωμα'γυνή γαρ σώμα ανδρός έκ πλευ

ράς δν καί ύποκείμενον έκείνω,έν ούπερ καί διηρέθη εις 

παίδων γένεσιν.Αυτός γάρ,σου φησιν,κυριεύσει *άρχή γά*ρ 

γυναικός ò άνήρ,επειδή καί κεφαλή" . Εάν προηγουμένως 

"διδάσκειν αύταΐς ουκ έπιτρέπομεν,πώς ίερατευσαι ταύταις 

παρά φύσιν τις συγχώρησε ι;τουτο γαρ της των
5
 Ελλήνων ά-

θεότητος τό άγνόημα θηλείαις θεαις ιέρειας χειροτονειν, 

άλλ'ού της του Χρίστου διατάξεως".Έάν έπρεπε νά βαπτί

ζουν και οι γυναίκες,τότε καί ό Κύριος "υπό της ιδίας 

μητρός έβαπτίζετο καί ούχ υπό'ΐωάννου,η καί ημάς άποσ-

τέλλων έπί τό βαπτίζειν συναπέστειλεν αν ήμΐν καί γυναί

κας έπί τούτω'νυν δέ ούδαμου ούτε.προσέταξεν ούτε εγγρά

φως παρέδωκεν,είδώς καί τήν άκολουθίαν της φύσεως καί την 

εύπρέπειαν του πράγματος,ώς καί της φύσεως δημιουργός κχί 
447 

της διατάξεως νομοθέτης" . 

Τέλος,καί οι ιεροί κανόνες ομιλούν περί της τάξεως 

των διακονισσών καί δτι"γυνή ου γίνεται πρεσβυτέρα.Συνό

δου Νικαίας κανών ιθίΣυνόδου Λαοδικείας,κανών ιαίΣυνόδου 

44% 

Χαλκηδόνος κανών ιείΣυνόδου ΣΤ'κανών ιδ'" . 0 δέ 44ος κα

νόνας, της Συνόδου της Λαοδικείας αναφέρει:""θτι ου δει γυ

ναίκας έν τω θυσιαστηρίω είσέρχεσθαι'" .Σχολιάζοντας δέ 

ò Βάλσαμων αυτόν τόν κανόνα γράφει^"Διακόνισσα σήμερον 

ου χειροτονείται,δτι κανών έστι διοριζόμενος μή είσέρχεσ-

θαι γυναίκας έν τω άγίω βήματι'ή γουν μή δυναμένη έν τω 

446.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,3,9,FUNK,Χ.F.Didascalia,199-201-ΒΕΠ 2,64. 

447.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,3,9,FUNK,Χ.F.Didascalia,199-201.ΒΕΠ 2,64. 

4 48 .Νομό κάνω ν
1
1, 3 7, καρά ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ , Σύνταγμα, 1,81. 

449.ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ,Α.Κανόνες,202. 
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άγίω θυσιαστηρίψ είσελθεΐν,πως τά των διακόνων ενεργήσει J" 

Με τά δσα αναφέραμε γ.ιά τόν αποκλεισμό της γυναίκας, άπό 

τήν μυστηριακή ίερωσύνη,δέν αποβλέπαμε στη μείωση της,διό

τι ή διακονία της στην Εκκλησία καί ή αποστολή της στον 

κόσμο είναι πολύτιμη καί αναντικατάστατη.Επειδή δμως ή Ì-

ερωσύνη δέν είναι προνόμιο κάποιου,άλλα είναι μυστήριο της 
,
Εκκλησίας"έκφρ(£ζον συνάμα τήν ίστορικήν πιστότητα αυτής 

προς τήν εαυτής αρχήν καί τήν κατασταθεισαν κανονικήν τάξιν, 

καθ'ήνο τε άνήρ καί ή γυνή είναι δύο πρόσωπα ανθρώπινα 'ίσης 

αξίας καί 'ίσων δικαιωμάτων, διαφόρου δμως αποστολής καί λει

τουργίας ,ήν εκαστον μέλος ώρίσθη νά έπιτελί),αναλόγως της 

θέσεως καί της φύσεως αύτου,πρός προαγωγήν του όλου σώματος 

τήςΈκκλησίας? ,γι'αύτό τό κάθε μέλος της Εκκλησίας πρέπει 

νά παραμένει στην τάξη, πού ή'Εκκλησία τό. έτοποθέτησε.""Εκα

στος ,έν •?) εκλήθη τάξει ,έν ταύτη μενέτω,καν ?j της κρείττο

νος άξιος"
45
.
2 

Στό σώμα της Εκκλησίας τά διάφορα μέλη'Όύ τήν αυτήν εχου-

453 

σιν πράξιν" .Κάθε μέλος εκτελεί διαφορετικό έργο πού δέν ε

πιτρέπεται νά συγχέεται ή νά εναλλάσσεται.Δέν μπορεί π.χ.τό 

πόδι νά γίνει κεφάλι ή ο μαθητής δάσκαλος ή τό πρόβατο ποιμέ

νας ή ή γυναίκα ιερεύς καί επίσκοπος,άλλα τό κάθε μέλος νά 

παραμείνει στην τάξη του.Ουτε επιτρέπεται νά καταλύεται ό νό

μος της υποταγής των μελών "η καί τά επίγεια συνέχει καί τά 

ουράνια",γιατί άλλιως ή'Εκκλησία θά οδηγηθεί στην πολυαρχία 

πού ισοδυναμεί μέ τήν αναρχία καί έτσι θά ανατραπεί η τάξη 

πού υπάρχει στήν'Εκκλησία ,ή αρμονία ,ή ενότητα καί ή ειρήνη 

σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. 

450.ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,1,255-256.Πρβλ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΗΑΝΔΡΕΙΑΣ, 

Κανών 2,καί ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,Κανόνες 6 καί 7,παρά ΑΛΙ
ΒΙΖΑΤΟΥ, Α.Κανόνε£,328,408-409. 

451.ΚΑΡΜΙΡΗ,Ι.Ή διακονία των γυναικών,45. 

452.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 19,10,PG 35,1053C. 

453.Ρωμ.12,4. 

454.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 32,12-13,PG 36,188Β.ΒΕΠ 60,16-17,καί 
Λόγος 19,10,PG 35,1053Ο.ΒΕΠ 59,138. 
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5) Ό Βασιλεύς καί ή Ίερωσΰνη. 

Αναφέραμε παραπάνω οτι στην περίοδο της μοναρχί

ας ο βασιλεύς είχε πολλές ιερατικές αρμοδιότητες.Είχε όμως 

ιερωσύνη ο βασιλεύς; Στό ερώτημα αυτά θά απαντήσουμε τώρα. 

Ό βασιλεύς μέχρι την εισαγωγή των γραπτών εγγυήσεων γιά" 

τ<5ν περιορισμό της εξουσίας του κατά τους Ι7ο καί Ιδοαίωνες, 

ήταν ο κύριος φορέας της πολιτικής εξουσίας,τό ανώτατο όργα

νο της πολιτείας,τό όποιο συγκέντρωνε στον εαυτό του όλες 

τίς εξουσίες .'Ανάμεσα στά δίκαια πού του αναγνωρίζονταν ή

ταν καί τό δικαίωμα της παρεμβάσεως του βασιλέωςστά της θρη

σκείας των υπηκόων του.Τό δίκαιο αυτό προέκυψε άπό δυό αίτί-

ες:Πρώτη ?|ταν δτι η θρησκεία θεωρήθηκε"δημοσία ύπόθεσις ώς 

επί τό πλείστον" ,καί δεύτερη ?|ταν ή αντίληψη πού επικρατού

σε στίς αρχαίες ανατολικές μοναρχίες της ίδέας"περί Θεου-βα-

σιλέως"
4
?

7 

Μέ τήν ιδιότητα του ώς μέλους του "λάου του θεού" στην 

Π.Διαθήκη,καί ώς μέλους της Εκκλησίας στην Κ.Διαθήκη,ò βασι

λεύς μετέχει"του βασιλείου ίερατεύματος".Ή ιδιαίτερη δέ θέ

ση του βασιλιά ανάμεσα στόνλαό του Θεού καί στην'Εκκλησία προ

έκυψε άπό τά ιερατικά του προνόμια καί άπό τήν ιδιότητα του 

ώς κυβερνήτη του λάου του Θεού καί προστάτη της πίστεως. 

"Ετσι στην Π.Διαθήκη μετά τήν εγκατάσταση της βασιλείας 

φαίνεται οτι η τάξη των ιερέων καί ή ιερωσύνη παραγκωνίσθηκε 

πολύ.Οι βασιλείς πλέον υπεισέρχονται στό ιερατείο καί οικειο

ποιούνται καί ιερατικά μερικές φορές καθήκοντα,δχι μόνο ώς α

νώτατοι άρχοντες της πολιτείας,άλλα καί του ιερατείου,άφου ò 

βασιλεύς θεωρούνταν ώς" ò κεχρισμένος του Θεού" . 

45 5.ΣΓΌΥΡΙΤΣΑ,Χ.Μοναρχία,3 2 1 . 

4 56.ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ,Κ.Έκκλ. Δίκαιον ,27 6-277:"Συμφώνως προς τάς αντιλή
ψεις ταύτας(τάς ρωμαϊκάς περί θρησκείας),ή θρησκεία είναι υπο-
θεσις δημοσία",ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ,Χ.Στοιχεία'Εκκλ.Δικαίου,73. 

457.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ,Γ.Αίγυπτος,568 καί 540(Προϊστορική Αίγυπτος).Γιά 
τόν Θεό - βασιλέα στην αρχαία * Ελλάδα,βλέπε : ΚΑΨΑΛΗ,Γ.Ό Βασι
λεύς (άρθρο) ,ΜΕΕ , 6 , 779 καί ΓΈΩΡΓΟΥΛΗ,Κ.Ελλάς(είδωλολατρεία), 
(άρθρο),ΘΗΕ 5,615. 

458.Α'Σαμ.I6,6è£. 
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Ετσι ό Δαβίδ ντυμένος μέ Ιερατικό ένδυμα μεταφέρει τήν 

Κιβωτό της Διαθήκης,εκτελώντας μπροστά της τον ιερό χ,ορσ 

και καθίστα ιερείς τους γιους του .Ό "Αχαζ κτίζει στήναύ-

λή τοίί ναοΰ του Σολομωντος θυσιαστήριο κατά ασσυριακό πρό

τυπο.0Ì γνωστές θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις τουΈζεκία καί 

του'ίωσία είναι κατανοητές μόνο από τή θέση πού εϊχε στή 

θρησκεία καί στό ιερατείο ο βασιλεύς. Ό Σαούλ σκοτώνει ιούς 

ιερείς της Νόμβα καί ò Σολομών κατεβάζει από τό ιερατικό 
46 3 

αξίωμα τους απογόνους τουΉλεί καί ανεβάζει τόν Σαδώκ ,τό 

'ίδιο δε κάνει καί ò Ίεροβοάμ Α'(926-9ΙΙ) Λά παραδείγματα 

αυτά φανερώνουν τόν παραγκωνισμό των ιερέων απέναντι του 

βασιλέως''Οταν καταλύθηκε η βασιλεία μέ τήν βαβυλώνεια αιχ

μαλωσία,αυτόματα η θέση τουΆρχιερέως καί των ιερέων έξυψώ-
465 

νεται. 

ϊό εύλογο ερώτημα είναι"πως; δικαιολογείται θεολογικά αυ

τή η οικειοποίηση των ιερατικών καθηκόντων άπό τους βασιλείς; 

Ή απάντηση της Π.Διαθήκης είναι πώς πίσω άπό τήν εξουσία 

του βασιλέωςπροβάλλει συνεχώς η εξουσία του Γιαχβέ,του Κυρί

ου όλου του κόσμου."Ετσι στην κατάληξη του ψαλμού 2,πού ανα

φέρεται στή γιορτή της ανόδου στόνθρόνο του επίγειου βασιλέως, 

γίνεται σαφώς λόγος μόνο γιά τήν κυριαρχία του Για,χβέ πά

νω στή γη.Ή πιό τολμηρή έκφραση αυτής της αλήθειας βρίσκε -

ται στην αφηγηματική γραμματεία των χρονικων(παραλειπομένωνΧ 

ή οποία θέλει νά παρουσιάσει,κατά τή μεταγενέστερη εποχή,τήν 

ουσία της θε'ι'κής επαγγελίας της βασιλείας του Δαβίδ.Τά λόγια 

του προφήτου Ιάθαν προς τόν Δαβίδ στό Β'Βασ.7,16 μεταβάλλουν 

τά λεγόμενα στό Α'Παραλ.17,14 τή διατύπωση της επαγγελίαςτά3 

Γιαχβέ γιά τους απογόνους του Δαβίδ στην υπόσχεση:"πιστώσω 

αυτόν έν οί'κω μου καί εν βασιλεία αύτου εως αιώνος" .Σύμφωνα 

μέ τά λεγόμενα στό Α'Παραλ.28,5 ό Σολομών κάθεται"στόν θρόνο 

459.Β'Σαμ.6,ΙέΕ-

460.Β'Σαμ.8,ΐ8. 

461.Δ'Σαμ.16,10 . 

462.Α'Σαμ.22,6έΕ· 

463.Γ'Βασ.2,35. 

4 64.Γ*Βασ.13,34. 

4 6 5.ΒΕΛΛΑ,Β.'Αρχαιολογία,163. 
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466 

της βασιλικής κυριαρχίας του Κυρίου" .Πρόκειται γιά την συ

νέπεια της εκλογής του"εΐς υιόν" όπως ρητά διατυπώνεται στό 

Α'Παραλ.28,6. Έκει ο θεός αποκαλεί τον Σολομωντα"υιόν Του" 

ο οποίος θα* οίκοδομήσει"τόν οίκον και την αύλήν του",διότι 

"ρρέτικα εν αύτω είναί μου υιόν,κάγώ εσομαι αύτω εις πατέ

ρα" μέ τήν προϋπόθεση νά παραμείνει πιστός καί νά φυλάξει 

τίς εντολές Του."Ετσι ή βασιλική εξουσία του Θεού συνδέεται 

κατά προκλητικό τρόπο μέ την έξουσίΑτου"υίου Δαβίδ", 

Στις εκφράσεις της Π.Διαθήκης γιά τόν βασιλέα άπό τόν οί

κο του Δαβίδ υπάρχει μιά ιδιοτυπία,πού προέρχεται άπό τη διά

σταση μεταξύ της υψηλής υποσχέσεως καί της άπογοητευτικής'εμ-

πειρίας άπό τήν πραγματική βασιλεία πού πίστευε καί περίμε

νε άπό τόν Θεό ò λαός της Π.Διαθήκης."Ετσι ή επαγγελία του 

Θεοΰ προς τόν οϊκο του Δαβίδ μεταβάλλεται σέ λίκνο της μεσ

σιανικής αναμονής.Στον ψαλμό 89 προβάλλει τό αινιγματικό έ-

ρώτημα'-τί θά κάνει ο θεός ως προς τή διαθήκη μέ τόν χρισμέ

νο Του.Ή αναζήτηση του έρχομένου"έκ του οίκου Δαβίδ", πού 

θά φέρει δικαιοσύνη καί ειρήνη,εκφράζεται μέ ιδιαίτερη σαφή

νεια άπό τούς"μεσσιανικούς"λόγους του πρωτο-ΉσαΓα καί άπό 

τή συμπλήρωση του κειμένου του Άμώς .'9,#έξ».)άπό* τόν Ώσηέ(5, 

5),άπό τόν Ίερεμία(23,5έξ) καί άπό τόνΊεζεκιήλ(34,23 εξ» 

καί 37,24).Στον Ζαχαρία 9,9 εξ.έχουμε μιά μαρτυρία άπό τή 

μεταιχμαλωσιακή εποχή,γιά τήν ίδια ελπίδα στό πρόσωπο του 

"έκ του οίκου Δαβίδ" Ζοροβάβελ πού επέστρεψε στην'Ιερουσαλήμ. 

Ή κραυγή προς τόν"υΪόν Δαβίδ" στην Κ.Διαθήκη άπό τους άρρω

στους δείχνει/πώς αυτή ή προσδοκία ήταν ζωντανή στό πέρασμα 

άπό τήν παλιά στή νέα χρονολογία στον"Ίσραήλ"έκείνης της'ε

ποχής. Ό "Ισραήλ" αναζητεί τόν βασιλικό απόγονο του Δαβίδ, 

πού στό πρόσωπο Του θά ενσαρκωθεί ή σωτηρία καί ή πραγματο

ποίηση της δικαιοσύνης,ò δέ θρόνος του θά υλοποιεί τή θεϊκή 

εξουσία πάνω στή γη μέ πληρότητα,έτσι πού ή επίγεια βασιλεία. 
46 8 

δέ θά είναι πιά αντίθετη μέ τή βασιλεία του θεού . 

4 6 6 . Π ρ β λ . Α ' Π α ρ α λ . 2 9 , 2 3 καί. Β ' Π α ρ α λ . 9 , 8 . 

4 6 7 . Π ρ β λ . Ά γ Ύ . 2 , 2 0 Ε Ε · Η α ί Ζ α χ . 4 , 1 έ £ . 

468 . ZIMMERLI ,W. ' Ε π ί τ ο μ η θ ε ο λ ο γ COL, 1 1 5 . 
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Στην Κ.Διαθήκη ό'ίησους Χριστός κατά σάρκα προέρχεται"έκ 

του ο'ίκου Δαβίδ'
1
 .Είναι δμως βασιλεύς; 

ΌΊησους στη δημόσια δράση Του ποτέ δεν υπέκυψε στό μεσ

σιανικό ενθουσιασμό του όχλου,πού ήταν ανάμεικτος μέ πολλά 

ανθρώπινα στοιχεία και εγκόσμιες ελπίδες.Δέν άντιτίθεταιοΰ-

τε στην εξουσία του τετράρχη Ηρώδη.ò όποιος παρόλα αύτάύπο-

πτεύετοΐι τον'Ιησού σάν αντίπαλο του ,οΰτε στό ωμαΐο αύτοκ-
4 7 Γ 

ράτορα, στον Όποιο πρέπει νά δίνεται ò φόρος .Ή αποστολή 

Του είναι άλλης φύσεως.Δέν αντιλέγει στην ομολογία μεσσιανι

κής πίστεως του Ναθαναήλ"σύ εί ò βασιλεύς του'ΐσραήλ" ,άλλά 

τον προσανατολίζει προς την παρουσία τοΰΎΐου τοΰΆνθρώπου. 

"Οταν μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων ò δχλος θέλει νά Τον 
4 7 9 

ανακηρύξει βασιλέα,φεύγει άπό ανάμεσα τους .Αποδέχεται ωστό

σο κάποτε μιά δημόσια εκδήλωση στή θριαμβευτική του είσοδο 

στην'Ιερουσαλήμ'καθισμένος πάνω σ'ενα ταπεινό υποζύγιο,σύμ

φωνα μέ τήν προφητεία του Ζαχαρία ,δέχεται νά Τόν επευφημούν 

ως Βασιλέα του'ΐσραήλ .'Αλλά ακριβώς ή επιτυχία αυτή θά επι

σπεύσει τήν ώρα του Πάθους.Τέλος ομιλεί στους δικούς του γιά 

τή Βασιλεία του μέ μιά καθαρά έσχατολογ.ική προοπτική,τή στιγ

μή πού πρόκειται ν'άρχίσει τό Πάθος του
4
. 

Οι ερωτήσεις πού απευθύνονται στον'Ιησού στή διάρκεια της 

θρησκευτικής Του δίκης αναφέρονται στην ιδιότητα Του ως Μεσ

σία καί Υιού του Θεού.Στην πολιτική Του δμως δίκη,μπροστά 

στον Πιλάτο,κατηγορείται γιά τή βασιλική Του ιδιότητα.Οι ευαγ

γελιστές επωφελούνται άπό τό γεγονός αυτό/γιά νά δείξουν δτι 

τό Πάθος Του αποτελεί τήν παράδοξη αποκάλυψη αυτής της ιδιό

τητας ου."Οταν τόν ρωτάει Ό Πιλάτος,αν ειναι'Ό βασιλεύς των 
47 6 

Ιουδαίων* ,6Ίησους δέν αρνείται αυτό τόν τίτλο,άλλα προσθέ-
Α *7 *7 

τει ότι ή βασίλεια Του"ουκ εστίν εκ του κόσμου τοΰτου" καί 
ά 7 R 

αρα δέν ανταγωνίζεται τόν Καίσαρα .Στην τυφλότητα της άπισ-
4 6 9 . Λ ο υ χ . . 1 3 , 3 1 ε £ . Π ρ β λ . κ α ί 9 , 7 ε £ . 
4 7 0 . Μ ά ρ κ . 1 2 , 1 3 - 1 7 . Π ρ β λ . Μ α τ θ . 2 2 , 1 5 - 2 2 . Λ ο υ κ . 2 0 , 2 0 - 2 6 . 

4 7 1 . Ί ω ά ν . 1 , 5 0 . 

4 7 2 . Ί ω ά ν . 6 , 1 5 . 

4 7 3 . Μ α τ θ . 2 1 , 5 . Ζ α χ . 9 , 9 . 

47 4 .Λουκ· . 1 9 , 3 8 . Ί ω ά ν . 1 2 , 1 3 . 

4 7 5 . Λ ο υ κ . 2 2 , 2 9 ε £ . 

4 7 6 . Μ ά ρ κ . 1 5 , 2 . Μ α τ θ . 2 7 , Ι Ι ε ξ . Λ ο υ κ . 2 3 , 3 . ' Ι ω ά ν . 1 8 , 3 3 - 3 7 . 

4 7 7 . ' Ι ω ά ν . 1 8 , 3 6.. 

4 7 8 . Λ ο υ κ . 2 3 , 2 . 
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τίας τους οί ιουδαϊκές αρχές φθάνουντότε στο σημείο νά ανα

γνωρίσουν στον Καίσαρα την αποκλειστική πολιτική έξουσία,γιά 

νά μπορέσουν ,ετσι καλύτερα νά" απορρίψουν τ<5 βασιλικό άξίω-

4 Τ 9 

μα του'ίησου Άλλα τό αξίωμα αυτό φανερώνεται μέσα από τίς 

πράξεις πού τό γελοιοποιουν:μετά τήν φραγγέλωση,οΐ στρατιώ

τες τόν χαιρετίζουν μέ τόν τίτλο του βασιλέωςτώνΙουδαίων 

καί ή επιγραφή του σταυρού γράφει:"Ίησοΰς è ϊίαζωραΐος è βα

σιλεύς των'ΐουδαίων .0Î παρευρισκόμενοι μέ πάθος ειρωνεύονται 

4 8 "? 

τή βασιλική Του ιδιότητα ,αλλά,αναγνωρίζοντας τήν αληθινή 

της φύση,ο καλός ληστήςκαρακαλει τόν'ίησου νά τόν θυμηθεί δ-

ταν έρθει στή βασιλεία του .Πράγματι ό'ίησοϋς θά γνωρίσει τή 

βασιλική δόξα,άλλα αυτό θά γίνει μέ τήν ανάσταση Του καί τήν 

παρουσία του τήν έσχατη ήμερα."Οπως ο υποψήφιος βασιλεύς της 

παραβολής,πού πήγε νά αναλάβει τή βασιλεία,αλλά τόν αρνήθηκα 

οι συμπατριώτες του,θά-έρθει ως βασιλέα γιά νά ζητήσει λόγο 

καί νά εκδικηθεί τους εχθρούς Του . Ό Ά ν α σ τ ά ς Ί η σ ο υ ς Χριστός 

εισήλθε στή βασιλεία Του.Πρέπει όμως πρώτα νά δώσει στους 

μάρτυρες Του νά καταλάβουν τή φύση αυτής της μεσσιανικής βα

σιλείας ,πού είναι τόσο διαφορετική άπό αυτό πού περίμεναν 

οι Ιουδαίοι:δέν πρόκειται νά εγκαταστήσει τή βασιλεία προς 

όφελος του'ΐσραήλ ,άλλά ή βασιλεία του θά εγκαθιδρυθεί μέ 

τήν εξαγγελία του Ευαγγελίου Του.Τό χριστιανικό κήρυγμα δμως 

τόν αναγνωρίζει βασιλέα εφαρμόζοντας στό πρόσωπο του τίς σχε

τικές προφητείες ;εΐναι ò δίκαιος βασιλεύς
 τ 0

υ Υλ.44,7,ο βα-

σιλεύς-Ιερεύς του Ψλ.Ι09,4 . Ηταν ή'δη βασιλεύς μέ μυστικό 

τρόπο άπό τήν αρχή της επίγειας ζωής Του,όπως τό τονίζουν οι 
Λ Τ *7 

ευαγγελιστές πού αφηγούνται τήν παιδική ηλικία Του ,Άλλα ή 

βασιλεία Του,ή οποία'Όυκ έστιν εκ του κόσμου τούτου" καί 

δέν εκπροσωπείται άπό καμμιά ανθρώπινη μοναρχία στην ο

ποία ό'ίησους θά κληροδοτούσε τίς εξουσίες του,δέν άνταγωνί-

ζεται καθόλου τους επίγειους βασιλείς.Οι χριστιανοί γίνονται 

πολίτες αυτής της βασιλείας,δταν 6 Θεός τους λυτρώνει"έκ της 

4 7 9 . Ί ω ά ν . 1 9 , 1 2 - 2 5 . 

4 8 0 . Μ ά ρ κ . 1 5 , 1 8 . Μ α τ θ . 2 7 , 2 9 . Ί ω ά ν . 1 9 , 3 . 

4 8 1 . Ί ω ά ν . 1 9 , 1 9 . Μ α τ θ . 2 7 , 3 7 . Μ ά ρ κ . 1 5 , 2 6 . Λ ο υ κ . 2 3 , 3 8 . 

4 8 2 . Μ α τ θ . 2 7 , 4 2 . Μ ά ρ κ . 1 5 , 2 9 έ £ . Λ ο υ κ . 2 3 , 3 7 . 

4 8 3 . Λ ο υ κ . 2 3 , 4 2 . 

4 8 4 . Λ ο υ κ . 1 9 , 1 2 - 1 5 , 2 7 . 

4 8 5 . Π ρ ά ξ . 1 , 6 . 

4 8 6 . Έ β ρ . 1 , 8 κ α ί 7 , 1 . 

4 8 7 . Λ ο υ κ . 1 , 3 3 . Μ α τ θ . 2 , 2 . 
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εξουσίας του σκότους"καί ^ούς οδηγεί"είς τήν βασιλεία του 
υιού της αγάπης αύτου,έν ω εχομεν την άπολυτρωσιν

,,4
νΑύτό 

δεν τους εμποδίζει νά υποτάσσονται στους βασιλεΓς αύτου του 

κόσμου και νά τους τιμούν ,ακόμη και αν αυτοί οι βασιλείς 

εϊναι ειδωλολάτρες,άρκεΐ,ως κάτοχοι της εξουσίας νά μή*ν αν

τιτίθενται στην πνευματική εξουσία του'ίησου. 

Στη συμβολική περιγραφή των εσχάτων ήμερων που βρίσκεται 

στην'Αποκάλυψη ,ή τελική κρίση αρχίζει με μιά εκστρατεία ό

λων των βασιλέων εναντίον τουΆρνίου.Έχοντας εναποθέσει δ-

λη την εξουσία τους στο Θηρίο ,θά συγκεντρωθούν γιά τη μεγά-

λη'Ημέρα ,αλλά τό'Αρνίο θά τους νικήσει ,"δτι κύριος κυρίων 

4 94 ~
 t 

εστί καί βασιλεύς βασιλέων" . Ή παρουσία του θά είναι η με

γαλύτερη φανέρωση της βασιλείας Του καί συνάμα της Βασιλεί-
495 

ας του θεού .Σύμφωνα μέ την προφητεία του Ησ.ΙΙ,4,ο Βασιλεύς, 
υιός του Δαβίδ,θά καταργήσει τότε τόνΑντίχριστο μέ τή φανέ-

496 
ρωση της παρουσίας του ,0ά παραδώσει κατόπι τή βασιλείαστόν 

a 

Πατέρα του,γιατί,σύμφωνα μέ τόν Ψλ.109,1 πρέπει νά βασιλεύ

σει "αχρις ου άν θζ πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αύτου 

Στό τέλος του έσχατολογικου πολέμου πού θά διεξαγάγει ως Λό

γος του θεου,θά κυβερνήσει τους εχθρούς του,σύμφωνα μέ τόν 

Ψλ.2,9,"έν ράβδω σιδηρφ" .Τότε μετέχονταςστή βασιλεία Του , 

όλοι οι μάρτυρες,πού αποκεφαλίστηκαν γιατί αρνήθηκαν νά λατ

ρεύσουν τό Θηρίο,θά αναστηθούν γιά νά βασιλεύσουν μαζί Του 
Cl ρ Γ\ 

καί μαζί μέ τόν Θεό .θά μετάσχουν έτσι,σύμφωνα μέ την υπόσ

χεση του Δν 7,22,27,στήν αιώνια βασιλεία του Υιού τουΆνθρώ-

που.Αύτό δέν υποσχέθηκε μήπως καί ò Ίησους στους Δώδεκα τήν 

ώρα του τελευταίου Δείπνου δταν εΐπε:"κάγώ διατίθεμαι ύμιν 

καθώς διέθετό μοι ό πατήρ μου βασιλείαν καί καθίσεσθε ε

πί θρόνων κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς του'ΐσραήλ. τ*. 

489.Κολ.1,13-14. 

490.Α'Πέτρ.2,ΐ3,17. 

491.Άκοκ.17,13. 

49 2. Άποκ.16,14. 

493.Άτχακ.19,ΐ8έΕ;. 

49 4."Αποκ.17,14.19,1εξ.Πρβλ. καί 1,5. 

49 5. Άττοκ.11,15.Β'Τι,μ.4,1. 

496.Β'Θεσ.2,9. 

497.Α'Κορ.15,24ε£. 

498. Άτεοκ.19,ΐ5εξ. 

499.Α'Κορ.15,24. 

50 0. Άτιοκ.20,4εξ.Πρβλ.5,10. 



157 

Άπό τά παραπάνω έγινε κατανοητό δτι ό'ίησους Χριστός 

τίταν βασιλεύς άπό τήν αρχή της έπίγειας'ζωης Του'ή βασι

λεία Του όμως δεν ήταν άπ'αύτόν τόν κόσμο.Οι χριστιανοί 

γίνονται διά τήςΈκκλησίας πολίτες της βασιλείας Του χω

ρίς αυτό νά τους εμποδίζει νά υποτάσσονται στους βασιλείς 

αύτου του κόσμου.Βέβαια ή αντίληψη περί Θεου-Βασιλέως ά-
50 2 

πορρίφθηκε ευθύς εξ άρχης άπό τήνΕκκλησία,η οποία μέτόν 

θεσμό της Ιερωσύνης ανέλαβε νά συνεχίσει τό έργο 

του Κυρίου καί νά θεραπεύσει τίς θρησκευτικές ανάγκες 

του λαοΰ του Θεού."Ετσι ο τίτλος του βασιλέως-αύτοκράτΟρυί 

ώς μεγίστου άρχιερέως,ΡΟΝΤΙϊΊΟΙβ ΜΑΧΙΜΙ,παρέμεινε κενός πε

ριεχομένου μέ τήν επικράτηση του χριστιανισμού. 

Ό βασιλεύς ε ι ναι"Χριστός Κυρίου",βασιλεύει στόνλαό του 

καί κυβέρνα σύμφωνα μέ τους νόμους της πολιτείας.Δέν έχει 

ομως"καί τό της ίερωσύνης θεόσδοτον χάρισμα".Χρίεται βέ

βαια τό ιερό χρίσμα της βασιλείας,γι'αυτό καί διαφέρει άπό 

τά άλλα λαϊκά μέλη της'Εκκλησίας,άλλά δέν χρίεται καί τό 

μυσταγωνικό καί τελεταρχικό χρίσμα του Πνεύματος γιά καθιέ

ρωση του μέ χειροτονία. Ό βασιλεύς οΰτε ίερουργει έπί του 

θυσιαστηρίου,οΰτε κανένα άλλο άπό τά μυστήρια της πίστεως 

επιτελεί «ούτε την πνευματικήν οίκονομίαν της'Εκκλησίας έ-

νεχειρίσθη,διότι αυτή δέδοται παρά Θεοΰ εις μόνους τους λει

τουργούς του θυσιαστηρίου,ους *εθετο τό άγιον επισκόπους ποι-

μχίνειν την Έκκλησίαν του Θεου^. Η> Tû ïlviVUtk 

502.ΧΡΗΣΤΟΥ,Π.Βασιλεύς και Ιερεύς,1. 

50 3.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ.'Ιερατικοί βαθμοί,324. 
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Βέβαια, ò βασιλεύς κατέχει τιμητική θέση καί στέκεται 

μεταξύ τοΰ λάου και του θυσιαστηρίου προστατεύοντας τη 

θεία λατρεία καί τον λαό,την Εκκλησία καί την πολιτεία 

της οποίας τάχθηκε κεφαλή καί ηγεμόνας."Ομως δέν έξισώ -

νεται μέ τους κληρικούς ,άπό τους οποίους δέχεται τόν α

γιασμό καί τήν εύλογία.Μέ τήν ιδιότητα του ως μέλους του 

βασιλείου ιερατεύματος κατείχε, "σύν τοις άλλοις,καί τό άρ-

χιερατικόν αξίωμα,δυνάμει του οποίου ήδύνατο νά προσφέρη 

θυσίαν εις τόν Θεόν δχι μόνον χάριν της προσωπικής του σω

τηρίας άλλα,εις τό πλαίσιον του καθήκοντος του διά τήν πνευ-

ματικήν προαγωγήν των υπηκόων του,έδικαιουτο νά προσφέρη 

θυσίαν εαυτόν ,ώς βασιλεύς όμως,χάριν του βασιλείου κ αί 

του λάου τον1*2
 . Ό βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Μέγας όταν συμ

πλήρωσε τριάντα χρόνια βασιλείας" αύτω τω Θεψ τά χαριστί-

ρια...άποδίδωσιν,ού κατά τους παλαιούς αί'μασι.. ,τούς βασι

λικούς οίκους μιαίνων...τήν δι'αύτω τω βασιλει των δλων 

προσφιλή καί χαρίεσσαν θυσίαν,αυτήν δηλαδή τήν αύτου βασι-

λικήν ψυχήν καί νουν τόν θεοπρεπέστατον άφιερων αύτω" . 

Μετά τήν επικράτηση του χριστιανισμού καί τόν έκχριστια-

νισμό της αυτοκρατορίας ήΈκκλησία δέχθηκε πρόθυμα τήν προ

στασία του κράτους καί τήν συνεργασία μαζί του.Ποτέ δμως 

δέν δέχθηκε τήν υποταγή της στην πολιτεία.Αντέδρασε σέ κά

θε προσπάθεια των αυτοκρατόρων εκείνων πού επεχείρησαν νά 

παραβιάσουν τίς αρχές τοΰ Μ.Κων/νου γιά αρμονική σχέσηΈκ-

κλησίας καί Πολιτείας. 

50 4.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ.'Ιερατικού βαθμού,324."'Αλλ'ως εκ της πνευματικής 

αυτού σχέσεως προς τήν'Εκκλησύαν,καθ'δ δηλονότι χριστιανός,υπάρ
χει καύ αυτός μέλος αύτης έΕ;αίρετον,χριόμενος,καύ λοιπόν τούτους 
τους λόγω της πειθαρχύας υπηκόους κατά σώμα καύ πολιτικούς της 
βασιλείας υ'ιούς έχει τους αυτούς καύ πνευματικούς πατέρας ò βα
σιλεύς,ποιμαύνοντας τήν εν 5 περιέχεται καύ αυτόςΈκκλησύαν,καθ' 
οΰς παρέλαβεν θεύους θεσμούς",ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,Ι.Ή πολιτική 
θεωρύα των βυζαντινών,35. 

50 5.ΠΛΥΖΩίΔΟΥ,Κ.Ό Βασιλεύς καί οι Λαϊκοί,29. 

506 .ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Ε'ις Κωνσταντϊνον Τριακονταετηρικός ,PG 20,1328Α. 
ΒΕΠ 24,236.ΕΠΕ 4,28. 
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Πρώτος"ò υιός του Μ.Κωνσταντίνου Κωνστάντιρς εφήρμοσε 

πολιτικήν,ή όποια επέτρεπε πράγματι την κατηγορίαν δτι 

ένήργει ώς EPISC0PU3 EPISGOPORÜM,επίσκοπος επισκόπων, ή

τοι ως εις νέου τύπου ΡΟΝΤΙΡΕΧ MAXIMUS.Συμβουλαί ως αϊ 

του σώφρονος γέροντος ''Οσίου Κορδούης δέν επηρέασαν κατ' 
507 

ουδέν τόν σκληρόν αυτόν αυτοκράτορα". 

Γιά κατοχύρωση μάλιστα της θέσεως αυτής διατυπώθηκε ή 

θεωρία γιά έξουσία"κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ",του παλαι

ού εκείνου άγενεαλογήτου άρχοντα,ό οποίος συγκέντρωσε 

στον εαυτό του ταυτόχρονα βασιλεία καί ίερωσύνη. Η θεωρία 

αύτη επικράτησε προσωρινά έπί της βασιλείας του Θεοδοσί

ου Β,' ò όποιος μάλιστα στή Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως 

του 448 επευφημήθηκε μέ τίς λέξεις"πολλά τά ετη τω άρχιε-

ρει βασιλεΐ" .Στην Δ'Οικουμενική Σύνοδο επευφημήθηκε ô 

Μαρκιανός μέ παρόμοιες λέξεις"πολλά τά ετη τω ίερεΐ,τω βα

σιλεΐ"
5 0
^ παράδοξο είναι δτι καί ό ισχυρός πάπας Λέων ό 

Α'?ίταν σύμφωνος μέ τόν χαρακτηρισμό του βασιλέως ώς άρχιε-

ρέως η ώς έχοντος οπωσδήποτε ιερατική ιδιότητα δταν έγρα

φε: "UT NOMS NON SOLUM REGIUM,SED ETIAM SACERDOTALEM INES

SE ANIMUM GAUDEAMUS»
51
,
0
 Η άποψη αυτή υπάρχει καί στό τροπά-

507.ΧΡΗΣΤΟΥ,Π.Βασιλεύς καί ιερεύς,6 οπού καί ol σχετικές παραπομπές. 
507α.Γεν.14,18. 
508.ACO2,1,1,138,23. 

509.ACO,2,1,2,157,29. 

510.'Επιστολή 24 προς Θεοδόσιον,Δεύτερον,MANSI,5,1241 καί ΧΡΗΣΤΟΥ,Π. 
Βασιλεύς καί ιερεύς,7è Ε; .Πρβλ.RÜNCIMAN,S.The Byzantine theocracy, 
20.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Είς τόν βίον Κωνσταντίνου,1,38,PG 20,952Ο.ΒΕΠ 24,109. 
ΕΠΕ 4,226:"ώσπερ γοϋν,έπ'αύτου ποτέ Μωϋσέως καί του θεοσεβοϋς 
'Εβραίων γένους,'άρματα Φαραώ καί την δύναμιν αύτοϋ ερριψεν εις 
θάλασσαν..." κατά ταύτα δή καί Μαξέντιον οι τ'άμφ'αύτόν οπλϊται 
καί δορυφόροι 'έδυσαν είς βυθόν ώσεί λίθος'".Καί 1,12,PG 20, 
925Β.ΒΞΠ 24,100-101 καί ΕΠΕ 4,192εξ.Τόν παραλληλισμό τοϋ Μ. 
Κωνσταντίνου μέ τόν'Ααρών,Μελχισεδέκ κλπ.αναφέρει καί ò Δοσί-
θεος "Ιεροσολύμων (Περί των εν'Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, 
σελ.217).DVORNIK,FR.Early Christian,64 4-6 45,736.TREITINGER, 
Die Ostromische Kaiser und reichsidee,sei.130 σημ.2.'Ανωνύ
μου , Θεοκρατία (άρθρο) ,ΘΗΕ 6,244-246.Καί ΠΟΛΥΖΩίΔΟΥ,Κ.'Ο Βασι
λεύς καί ο'ι. Λαϊκοί 23 4 έξ. 
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pio των άποστίχων
 τ 0
υ εσπερινού της εορτής του Μ.Κωνσταντί

νου,οπού αναφέρεται :"όθεν δεξάμενος τήν γνώσιν του Πνεύμα

τος, ιερεύς τε χρισθείς και βασιλεύς έλαίω,έστήριξας τήν'Ξκ-

511 ' 

κλησίαν του Θεού...," . 

Τελικά η θεωρία περί Μελχισεδεκικής εξουσίας εγκαταλείφ

θηκε Λά λόγια του Όσιου Κορδούης προς τόν βασιλέα Κωνστά-

ντιο"μή τίθει σεαυτόν εις τά εκκλησιαστικά,μηδέ συ περί τού

των ήμίν παρακελεύου,άλλά μάλλον παρ'ήμων συ μάνθανε ταΰτα, 

σοί βασιλείαν ô Θεός ένεχείρισεν,ήμιν τά της εκκλησίας έπίσ-
51 2 ~ 

τευσε" είχαν γίνει συνείδηση καί πίστη της Εκκλησίας καί ό 

αυτοκράτορας διατήρησε μέν την τιμητική θέση στην Εκκλησία, 

δέν πρόβαλε όμως ξανά την αξίωση νά θεωρείται άρχιερεύς."Ο

μως κατά τόν Ευσέβιο Καισαρείας,6 βασιλεύς εικονίζει τόν Θεό. 

Ό ουράνιος βασιλεύς είναι η αρχέτυπη ιδέα,ο δέ επίγειος 

βασιλεύς είναι ή εικόνα της ιδέας. "Κά'πειτα της ουρανίου βα

σιλείας είκόνι κεκοσμημένος ανω βλέπων κατά τήν άρχέτυπον 

ίδέαν τους κάτω διακυβερνων ιθύνει,μονάρχου δυναστείας μιμή-

ματι κραταιούμενος" Λ. 'αυτόν τόν επίγειο βασιλέα ò θεός ανα

θέτει τήν διαχείριση όλων των έπιγείων,επομένως καί των εκ

κλησιαστικών πραγμάτων πού αναφέρονται στά επίγεια.Ό Ευσέ-

βιος περιγράφοντας τή φροντίδα του βασιλέωςγιά τήν'Εκκλησί-

α του απονέμει τόν τίτλο"κοινός έπίσκοπος"καί μάλιστα"έκ 9ε-
514 

ου καθιστάμενος" . 0 τίτλος όμως αυτός δέν έγινε αποδεκτός, 

διότι θύμιζε ιερατικό βαθμό. 

Ή προνομιακή θέση του βασιλέως στην Εκκλησία του έδωσε τό 

δικαίωμα νά παίρνει μέρος σέ διαφόρους τομείς της έκκλησια-

511.Μηνιαϊον Μαΐου,εκδ.Άποστ.Διακονίας,'Αθήναι 1972,σελ.79. 

512.Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,Περί των γεγενημένωνπαρ'Άρειανών,44,7,PG 25,745D. 
BEH 31,266. 

5ΐ3.ΕΥΣΕΒΙ0Υ,Είς Κωνσταντϊνον Τριακονταερικός,3,PG 20,1329Β.ΒΕΠ 
24,233.ΕΠΕ 4,32. 

5ΐ4.ΕΥΣΕΒΙ0Υ,Είς τόν βίον Κωνσταντίνου,1,44,PG 2Û,957D.BEn 24,111. 
ΕΠΕ 4 ,234.Πρβλ.ΧΡΗΣΤΟΥ,Π.Βασιλεύς καί 'ιερεύς, 12εξ. 
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στικής ζωής, ιδιαίτερα δε στό διοικητικό έ'ργο τής'Εκκλησί-

ας,οπου ή συμβολή του ήταν πολύμορφη .'Αναλάμβανε τη σύγ-

κλήση των Συνόδων υστέρα άπό α'ίτημα των επισκόπων , ιδιαί

τερη δέ ήταν η ανάμιξη του στη σύγκληση των Οικουμενικών 
51 Ό 

Συνόδων .Σημαντική ήταν επίσης ή συμβολή των βασιλέων στή 

εκλογή των εκκλησιαστικών ήγετων. Αμέσως μετά τή δημιουρ

γία της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,του Βυζαντίου,α

ναφέρεται ή ανάμιξη των αυτοκρατόρων στίς εκλογές των έπι-

σκόπων καί των Πατριαρχών. 

515.ANASTASIOU,I.Conceptions concerning the emperors,6-7 . 

516.Την Α'Οίκουμενική Σύνοδο συγκάλεσε ò Μέγας Κωνσταντπινος 
( Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ,Προς την σύνοδον περί είρήνης,ΜΑΝβΙ, 
2,661"επειδή τήν ϋμετέραν διάστασιν έπυθόμην,ούκ εν δευτέρφ 
τήν άκοήν έθέμην,τυχεΐν δέ καί τοϋτο θεραπείας δι'έμής εύξά-
μενος υπηρεσίας, τους πάντας αμελλητί συμμετεστειλάμην. . . " . 
ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Είς τόν βίον Κωνσταντίνου,3,6,PG 24,1060Β.ΒΕΠ 24,148) 
Τήν Β'οικουμενική Σύνοδο συγ«.άλεσε ò Θεοδόσιος ò Μέγας (ΣΩΚΡΑ
ΤΟΥΣ , ' Εκκλ. * Ιστορία, 5 , 8 ,PG 67,576Β:"Μηδέν δέ ò βασιλεύς υπερ-
θέμενος,σύνοδον,επισκόπων της αύτοϋ πίστεως συγκαλεί").Γιά 
σύγκληση των άλλων Οικουμενικών Συνόδων άπό βασιλείς βλέπε: 
HEFELE,CH.Histoire des Conciles,I (Premiere partie),Paris 
190 7,14,PAPOULIDIS,C.La place à Byzance empereur pendant les 
conciles Oecumenices,Βυζαντινά 3 ( 1971) , 127-128 καί σημ.21. 

517.ΠΟΥΛΙΤΣΑ,Π.Σχέσεις πολιτείας καί εκκλησίας,57-60, όπου αναφέ
ρει τήν εκλογή του αγίου Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου επί Θεοδοσίου 
τοϋ Μεγάλου.Γιά τήν εκλογή τοϋ άγίου'Ιω.Χρυσοστόμου έπί'Αρκα
δίου καί Ευδοξίας βλέπε:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,Έκκλ.* Ιστορία,6,2,PG 67, 
661C:"...ολίγου ουν διαδράσαντος χρόνου,ψηφίσματι κοινω ομοϋ 
πάντων,κλήρου τε φημί καί λαοϋ,ò Βασιλεύς αύτόν'Αρκάδιος μετα-
πέμπεται.Διά δέ τό άξιόπιστον της χειροτονίας παρήσαν εκ βα
σιλικού προστάγματος,πολλοί τε καί άλλοι επίσκοποι". 
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Στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη ο βασιλεύς έπαιρνε μέρος 
C Ί Q £Γ Ί Π' 

είτε ως δικαστής,ει'τε ώς ανακριτής,εϊτε ώς κατηγορούσα άρ-

χή δεχόμενος καταγγελίες για εκκλησιαστικά αδικήματα? . 

Αξιόλογη ήταν ή ανάμιξη του και στο νομοθετικό έργο της 

Εκκλησίας.'Επικυρώνοντας τις αποφάσεις των Οικουμενικών 

Συνόδων αναγνώριζε τό κύρος τους καί δέσμευε αυτόματα τόν 

εαυτό του τόσο ώς ηγέτη της Πολιτείας οσο καί ώς μέλος της 

Εκκλησίας .Εξέδιδε διατάγματα καί νόμους γιά τή ρύθμιση 

εκκλησιαστικών ζητημάτων,εφόσον αυτά γίνονταν δεκτά από τη\> 
ir ο Ο 

Εκκλησία καί ήταν σύμφωνα με τό πνεύμα της .Συνεργάζονταν 

μέ τά μέλη των Συνόδων,γιά τή λήψη των αποφάσεων,οι όποιες 

518.ΤΡΩΙΑΝ0Υ,Σ.Ή Εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 καί 1204, 

47 σημ.102,103,60 σημ.8 κλπ.'Ως δικαστής ò βασιλεύς συμμετεί
χε στην καθαίρεση των επισκόπων την οποίαν καί έπεκύρωνε(Ξ. 
TROJANOS,Die Sonderstellung des kaisers im früh und raittelbyz. 
Kirchlichen prozess,Βυζαντινά 3(1971) σελ.76 καί σημ.32,δπου 
καί τά σχετικά παραοείγματα.ΠΟΥΛΙΤΣΑ,Π.Σχέσειςπολιτείας καί 
εκκλησίας,σελ.30 7 σημ.1,53-5 7. 

519.ΤΡΩΙΑΝΟΥ,Σ.'Η εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 καί 1204, 
40,σημ.70 καί 22 σημ.2. 

5 20.ΤΡΩΙΑΝΟΥ,Σ.Ή εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 καί 1204, 

10,σημ7,5.ΤΡΧλΙΑΝΟΞ,S.Die Sonderstellung des kaisers,73,σημ.13. 

521.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ,Β.Τά ορια της εκκλησιαστικής νομοθεσίας τών Βυζαντι
νών Αυτοκρατόρων,ΕΕΒΣ 23(1955),13 

52 2.Π0ΛΥΖΩΪΔ0Υ,Κ.Ό Βασιλεύς καί οι Λαϊκοί,32,σημ.23 όπου:""Ενδειξιν 
της αποδοχής τών βασιλικών νόμων ύπό της'Εκκλησίας απετέλεσε 
καί ή αναδρομή ε'ις αυτούς διά τήν ερμηνείαν τών Κανόνων καί ή 
προς τοΰτο καταχώρησις αυτών εις τους νομοκάνονας(ίδε σχετικώς 
τόν Νομοκάνονα τοϋ ίερσϋ Φωτίου καί τό Σύνταγμα Μ.Βλαστάρη ένθα 
εις τά καθ'εκαστον θέματα είς τά οποία είναι διηρημένα τά δύο 
έργα,εκτίθενται πρώτον οι σχετικοί προς αυτά 'Ιεροί Κανόνες 
και,έν συνεχε ίςι,οί νόμοι της Πολιτείας)". 



μετά την επικύρωση αποκτούσαν δύναμη κρατικών νόμων βοη

θώντας μ'αυτό τόν τρόπο τό έργο τηςΈκκλησιας. 

523.ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ,Κ.'Εκκλ.Δίκαιον,167.ΠΟΥΛΙΤΣΑ,Π.ΣχέσεLg πολιτείας 
καί εκκλησίας, 101. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ,Β.Οί, Λαϊκοί,7-8. 



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

Ο Ι Β Α Θ Μ Ο Ι Τ Η Σ Ι Ε Ρ Ω Σ Υ Ν Η Σ 
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Ι)Ή θ€ση του προβλήματος. 

Ιό πρόβλημα της διάκρισης των τριών βαθμών της ίερωσύνης 

παρουσιάζεται αρκετά περίπλοκη τόσο στην αποστολική οσοκαί 

στη μεταποστολική" εποχή.Ή ασάφεια των πηγών και ιδιαίτερα 

της Κ.Διαθήκης σχετικά μέ τήν εμφάνιση των μονίμων λειτουρ

γών ̂ 'Πρεσβύτεροι η επίσκοποι καί διάκονοι"όξύνει ακόμη π ε-

ρισσότερο τό πρόβλημα καί δυσχεραίνει τήν διάκριση της σχέ

σεως αύτων των λειτουργών προς τους λειτουργούς των τριών ι

ερατικών βαθμών πού εμφανίζονται μόνο καθαρά στόν'ίγνάτιο 

'Αντί οχε ίας(+110). 

Με τήν ανακάλυψη τής"Διδαχής"ή νεώτερη Προτεσταντική έρευ

να περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τό πρόβλημα διότι,κατά τόν 

καθηγητή Γεράσιμο Κονιδάρη,"διετύπωσε σαφέστατα τήν αποψιν 

περί υπάρξεως τριπλής οργανώσεως εν τω άρχικω Χριστιανισμω, 

ήτοι απεδέχθη,οτι παραπλεύρως προς τήν Ιην)Χαρισματουχον ορ-

γάνωσιν,υπήρξεν ή 2α) ή συλλογική πρεσβυτεριανή-έπισκοπική 

λεγομένη όργάνωσις άφ'ένός καί 3η) μοναρχιακή επισκοπική άφ' 

ετέρου.Αυτή παρεμέρισε τελικώς τάς ανωτέρω" . 

1.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ."Η φερομένη διαφορά,11. 
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Στη συνέχεια της μελέτης θά προσπαθήσουμε νά παρακολου

θήσουμε τό πρόβλημα της διακρίσεως των τριών βαθμών της Î-

ερωσύνης,όπως εμφανίζεται στις πηγές και στή νεώτερη επι

στημονική έρευνα. 

2)θι δροι επίσκοπος,πρεσβύτερος και διάκονος, 

α.Ό ορός "επίσκοπος". 

Ό ορος"έπίσκοπος"στήν ελληνική Γραμματεία χρησιμοποιεί

ται για θεούς καί ανθρώπους.Επίσκοποι είναι οι θεοί προ

στάτες καί πολιούχοι,όπως π.χ."...μάρτυρες εσσονται καί έ-

πίσκοποι άρμονιάί-JV "~ ,"θεοί επίσκοποι άγορας",,"Θηβαίας 

έπισκοπουντ'άγυιάς(τόν Βάκχον)" , ""Ι'λιον.. .επισκοπεί σεμ -

νός Ποσειδών" . Άλλα επίσκοποι είναι καί οι άνθρωποι πού 

έχουν κάποιο αξίωμα στην πόλη,όπως π.χ."ό Σόλων(κατεστάθη) 

ως επίσκοπος πάντων καί φύλαξ των νόμων" . Επίσης ό Πλά-

τωνκαθορίζει οτι οι"νομοφύλακες
Α
 πρέπει νά ειναι"έπίσκοποι" 

γιά τήν ακριβή τήρηση των νόμων"'. 

Στην Π.Διαθήκη ò ορος"έπίσκοπος" χρησιμοποιείται γιά τό 

Θεό καί γιά ανθρώπους. 

Στό Ίώβ 20,29 ò Θεός παρουσιάζεται ως δικαστής"του άσε

βους άνθρωπου " καί ονομάζεται "επίσκοπος" .Ό δρος»έπίσκο-

2. ΟΜΗΡΟΥ, Ίλιάς 22,255 

3.ΑΙΣΧΥΛΟΥ,Επτά έπί Θήβαις,271-272. 

4. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ', Αντιγόνη, 1136. 

5.ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ,'Ιφιγένεια έν Ταύροις,1414.Πρβλ.Φοίνισσαι,661. 
'Αριστοφάνους,'Ιππείς,1173 καί 1186. 

6.ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ,Σόλων 19.Περικλής 13. 

7.ΠΛΑΤΩΝΟΣ,Νόμο ι 6,762D,784Α.7,795D.8,849Α.9,872Ε. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, 

"Ορνιθες 1023.Γιά περισσότερα βλέπε -.BEYER, W. Η'." Επίσκοπος" 
(άρθρον) στό ThDNT,2,608-514.ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ,Ι•Προς'Εφε-
σίους, 259,ΜΛΕΓ,2,278 

8.'Ιώβ 20,29:"αϋτη ή μερί ς άνθρωπου άσεβους παρά Κυρίου καί κτήμα 
υπαρχόντων αύτψ παρά επισκόπου". 
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πος"έδω εισάγεται σε συνδυασμό με τό"Κύριος"καί σημαίνει 

"τόν των όλων επίσκοπο ν" . ΉΊουδαϊκή φιλολογία γιά ν ά -πε

ριγράφει τον βεόν,ό Όποΐ.ος"ειδε τά πάντα,δσα έποίησεν",. 

οτι ήσαν "καλά λίαν" χρησιμοποιεί τόν öpov "πανεπίσκοπος. 

"Ετσι "πάντα γάρ οιδεν αθάνατος σωτήρ πανεπίσκοπος"," ύψι

στος πάντων πανεπίσκοπος" καί"Θεός πανεπίσκοπος ούρανόθιν 

Ειδικώτερα στη Σοφία Σολομώντος 1,6 ό Θεός βλέπει καί έ

ρευνα την καρδιά του άνθρωπου.Ει ναι ο"μάρτυς καί επίσκοπος 

ο οποίος παρά τό γεγονός οτι έ'χει φιλάνθρωπον πνεύμα σοφί

ας, έν τούτοις'Όΰκ αθωώσει βλάσφημον από χειλέων αύτου'δτι 

των νεφρών αύτου μάρτυς ό Θεός καί της καρδίας αύτου έπίσ-

κόπος αληθής καί της γλώττης ακουστής" '. 

'θ δρος"έπίσκοπος" στην Π.Διαθήκη αναφέρεται,όπως είπαμε 

καί σε ανθρώπους.Βεβαίως ο ορός χρησιμοποιείται ελευθέρως 

καί μέ πολλές καί διαφορετικές έννοιες. 

Ετσι οΆντίοχος"έποίησεν επισκόπους επί πάντα τόν λαόν 

καί ένετείλατο ταις πόλ?σιν Ιούδα θυσιάζειν κατά πόλιν καί 

πόλιν" . Ενω οΆβιμέλεχ καθιστά τόν δούλο του"Ζεβούλ έπίσ-

κοπον αύτοΰ"δηλαδή"αρχοντα της πόλεως"".Καί ò ΠροφήτηςΉ -

σαιας μνημονεύει τους επισκόπους παράλληλα μέ τους άρχοντες 

"καί δώσω τους άρχοντας σου έν ειρήνη καί τους επισκόπους 

σου έν δικαιοσύνη"'.Επίσης αξιωματούχοι στρατιωτικών δυνά-

μεων όνομάζονται"έπίσκοποι της δυνάμεως" .Καί οί επιβλέπον

τες τά εργά της άνακαινίσεως του ναού άποκαλουνται-"έπίσκο-

ποι οί'κου Κυρίου"',Μέ περισσότερο λειτουργική χρήση άπαντα-

9.Πρβλ.ΦΙΛΩΝΟΣ,Περί τών μετονομαζόμενων 39,216 δπου ò Θεός ονομά
ζεται "έφορος καί επίσκοπος". 

10.Γεν.1,31. 

ll.SYBILLINES,1152.2,177.5,352.
,
H συλλογή Sibilline Oracles σέ 14 

βιβλία γράφτηκε κατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα τόν 5 η 6 
μ.Χ.αίώνα γιά τή διάδοση τοϋ'Ιουδαϊσμού καί τοϋ Χριστιανισμού. 
'Ως προς τή προέλευση της είναι κατά τό περισσότερο μέρος 'Ιου
δαϊκή καί εν μέρει Χριστιανική. 

12.Πρβλ.Πράξ.1,24 όπου ò Θεός αποκαλείται "καρδιογνώστης".Καί ΦΙ
ΛΩΝΟΣ,Βίος σοφοϋ (ό έστι περί Αβραάμ) ,81 καί 115. 

13.Α'Μακ.1,51. 

14.Κρ,ιτ.9,28-30. 

15. Ήσ.60,17. 

16.'Αριθμ.31,14 καί Δ'Βασ.11,15. 

17.Δ'Βασ.12,12 καί Β'Παρ.34,12,17. 
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ται ο δρος"έπίσκοποι"στόν εκτεταμένο κατάλογο που παρατί

θεται στον Β'"Εσδρα κεφ. 10,9-44 δπου μεταξύ όλων. τών"άνδοων 

Ιούδα καί Βενιαμίν",των ιερέων και των Λευϊτών,ο λαός του 

"έκάθισεν έν πλατεία ο'ίκου του Θεοΰ"προτρέπεται:"στήτωσαν 

δή οι άρχοντες ημών τ?) πάση εκκλησία,και πάντες οί έν πό-

λεσιν ημών...έλθέτωσαν εις καιρούς άπό συνταγών καί μετ' 

αυτών πρεσβύτεροι πόλεως καί πόλεως καί κριταί του άποσιρέ-

τ fi 

ψαι έργήν Βεοΰ ημών έξ ημών" .'Ξνώ σε άλλη περίπτωση ό λα

ός, μπήκε στό ναό του Βάαλ κατέστρεψε τά θυσιαστήρια καίτίς 

εικόνες,σκότωσε τόν ιερέα του Βάαλ"καί εθηκεν ό ιερεύς έπι-

σκοπούς εις τόν οίκον Κυρίου"' . Έ κ ε ΐ όμως πού γίνεται σαφής 

αναφορά του ορού μέ λατρευτική χρήση είναι τό χωρίοΆριθμων 

4,16 ,δπου"έπίσκοπος Ελεάζαρ υίόςΆαρών του ιερέως τό ελαι-

ον του φωτός καί τό θυμίαμα της συνθέσεως καί ή θυσία ή καθ' 

ήμέραν καί τό ελαιον της χρίσεως ,ή επισκοπή όλης της σκη

νής καί δσα εστίν έν αυτί) έν τω άγ.ίω έν πασι τσϊς εργοις". 

Στην Κ.Διαθήκη καί τήν εκκλησιαστική Γραμματεία ò δρος"έ-

πίσκοπος" σημαίνει! 

α)Τόν'ΐησοϋν Χριστόν,πού είναι καί λέγεται'ΊΙοιμήν καί'Επί-

σκοπος τών ψυχών ημών"'", "αληθινός καί πρώτος επίσκοπος καί 

μόνος φύσει άρχιερεύς"'" ,ένώ στην Α'Κλήμεντος ò θεός ονόμαζε-

ται "ό παντός κτίστης καί επίσκοπος"'
6
. 

β )Τόν Άπόστολον , ΌΆπόστολος Πέτρος στην εκλογή του Ματθί

α ώνόμασε"έπισκοπή" τό αποστολικό αξίωμα πού είχε ο προδότης 

μαθητής λέγοντας Ι"καί τήν έπισκοπήν αύτου λαβέτω έτερος" . 

γ)Τόν'Ξπίσκοπον ή Αρχιερέα μέ τήν σημερινή έννοια του ο

ρού,πού υπερέχει τών πρεσβυτέρων-ίερέων μόνο κατά τό μεταδο

τικό χάρισμα της χειροτονίας.Τέτοιους επισκόπους χειροτονού

σαν οίΆπόστολο'ι σέ κάθε πόλη ώς"προεδρεύοντας τών άλλων ιε-

ΐ8.Β~"Εσδ. 10,9. 14,19. 

19.Δ'Βασ.11,18. 

20.Πρβλ.Γεν.41,34 οπού οί Ο'(70) γράφουν "τοπάρχας" ένώ Ò Σύμμα
χος έχει "επισκόπους". 

21.Α'Πέτρ.2,25. 

22.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Μαγνησίους,4,PG 5,761Β.ΒΕΠ 2,294. 

23.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΠΩΜΗΣ , Α ' Κ ο ρ . 49 , 3 ,ΒΕΙΙ 1 , 3 7 . 

2 4 . ΐίράξ,. 1 , 20 . Π ρ β λ . Ψ α λ μ . 1 0 9 , 8 . 
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-f ρέων,και προϊσταμένους εις τήν πνευματικήν διοίκησιν της 

'Εκκλησίας των πιστών"" . 

δ)Τόν Πρεσβύτερον. ΌΆπόστολος Παύλος; γράφει στον Τίτο 

για τήν έκτακτη αποστολή του στην Κρήτη:"Τούτου χάριν άπέ-

λιπόν σε εν Κρήτη,'ύνα τά λείποντα επιδιόρθωση ,καί κατασ-

τήσης κατά πόλιν πρεσβυτέρους,ως έγώ σοι διεταξάμην...δει 

γάρ τόν έπίσκοπον είναι ώς Θεοϋ οίκονόμον" .Ό δρος πρεσ-

βΰτερος=έπίσκοπος αναφέρεται σέ πληθυντικό αριθμό στίςΠρά-

ξεις των Αποστόλων ,στην προς Φιλιππησίους επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου',στη Διδαχή',στον Ποιμένα τουΈρμα καί 
ο" -ι 

στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Πολυκάρπου', 

β)Ό ορος"πρεσβύτερος". 

Στην ελληνική Γραμματεία ò δρος"πρεσβύτερος" σημαίνει αρ

χικά τόν σχετικά ή απόλυτα ηλικιωμένο,χωρίς καμιά αρνητική 

απόχρωση,άλλ'άντίθετα εμπεριέχει τό στοιχείο της τιμής^ . 

Στή Σπάρτη,ό δρος συνδέεται με ορισμένα πολιτικά αξιώμα

τα καί σημαίνει τόν Πρόεδρον μιας ομάδας."Ετσι π.χ.εχομενΐ 

"τόν πρέσβυν των εφόρων" ,
τ
όν"πρέσβυν των νομοφυλάκων", τόν 

"πρέσβυν της συναρχίας"~" κ.λ.π.Στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων 

ò δρος"πρεσβύτερος" χρησιμοποιείται γιά νά δηλώσει τους άξιο-

ματούχους μιας οργανωμένης όμάδος:"πρεσβύτεροι γεωργών" η 

"πρεσβύτεροι των δλυροκόπων" η "πρεσβύτεοοι της κώμης"". 

25.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ. 'Ιερατικοί βαθμού,7. 

26.TL-C.1,5-7. 

27.Πράξ.20,28. 

28.Φυλή.1,1. 

29.Διδαχή 15,1,ΒΕΠ 2,220. 

30.EPMA,noLunv,5,l,PG 2,900Α.ΒΕΠ 3,45. 

31. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, Προς Φυλιππησίους,5,3,καί 6,1,PG 5,1009Ο.ΒΕΠ 3,16-17. 

3 2 . Πρβλ. ΟΜΗΡΟΥ ,Ίλιάς,Λ.787,Ο.204. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ,1,6.2,2. ΠΛΑΤΩΝΟΣ , Νόμο u 
631,καί ΜΛΕΓ,672. 

33.IG.5,1.51,27.6,552,11 . 

34.IG.6,555,19. 

35.IG.6,504,16. 

36.BGU.1,89,9ε£. 

37.BGU.1,89,10èg.BGU.1,195,30. 
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Στην Π.Διαθήκη ο ορός χρησιμοποιείται για νά δηλώσει 

τους εκπροσώπους του λαοΰ,"ηλθεν δε Μωϋσης καί έκάλεσε τους 

πρεσβυτέρους του λαοΰ" .Σε αλλη περίπτωση μερικοί"άπό των 

πρεσβυτέρων του λάου" εκλέγονται άπό τόν Μωϋση και παρακο

λουθούν τ<5 θαύμα της ανάβλυσης του νερου"έκ της πέτρας έν 

Χωρήβ" .Ένώ^εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων τοϋ'ΐσραήλ"άνε-

βαίνουν στο ορός Σίνα "καί ειδον τόν τόπον,ου είστήκει έ-

κει ο Θεός του'ΐσραήλ" και βλέπουν τόν Μωϋση νά παίρνει τη 

διαθήκη άπό τό Θεό'.Επίσης ως εκπρόσωποι του λαοΰ"πάντες 

οι πρεσβύτεροι του'Ισραήλ" ακολουθώντας τόν Μωϋση πήγαν τρός 

τιμωρία του Δαθάν καί 'Δβιρών . 

'θ δρος"πρεσβύτεροι"άπανταται ακόμη γιά νά δηλώσει ενα ει-

δος λαϊκής συνελεύσεως γύρω άπό τόν'ίησου του Ναυή" καί μέ

χρι την εμφάνιση της βασιλείας παραμένουν οί ηγέτες του λά

ου στίς επιμέρους κοινότητες .Σύμφωνα με μιά παράδοση οι πρεσ

βύτεροι νομιμοποιούνται μέ την έπιφοίτηση καί σ'αύτούς του 

πνεύματος του Μωϋση ,διότι"κατέβη Κύριος έν νεφέλη...καί πά

ρε ίλατο άπό του πνεύματος του έπ'αύτω (Μωϋσ?)) καί έπέθηκεν 

έπί τους εβδομήκοντα άνδρας τους πρεσβυτέρους"' .Σ'αύτη τη διή

γηση στηρίχθηκε ή χειροτονία των ραββίνων καί η λειτουργία 

τοΰ'ΐουδαϊκου συνεδρίου στά μεταγενέστερα χρόνια . 

Στην περίοδο των Κρίτων καί των Βασιλέων ό ρόλος των Πρεσ-

'βυτέρων συνεχώς με ιώνεται,κυρίως στά χρόνια του' Σολομώντα,ο

πού τους συναντούμε γιά τελευταία φορά στά εγκαίνια του να

ού.Κατά τήν περίοδο της εξορίας,δ ρόλος των πρεσβυτέρων γί

νεται καί πάλι φανερός.Στη Βαβυλώνα οί"πρεσβύτεροι της αποι

κίας"' μαζί μέ τους ιερείς καί τους προφήτες αποτελούν τήν ή-

38. 'Eg.19,7 καί 18,12. 

39. 'Eg.17,5-6. 

40. 'Eg.24,1,9-10. 

41. 'Αριθμ.16,25. 

42. Ίησ. 7, 6. 8,10. 24,1. 

43. Άρι.θμ.11,25έ£. 

44.Γ'Βασ.8,1. 

45.Ίερ.36,1. 
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γεσία του Λάου του Θεού στην εξορία,όπως καί στην Παλαισ

τίνη . ΉΊώσηπος αναφέρει στην ύπαρξη πρεσβυτέρων επικεφα

λής του παλαιστινου'ΐουδαϊσμου στην περίοδο τοΰ'Αντιόχου 

Γ'.Μάλλον όμως πρέπει νά αναζητήσουμε την αρχή του θεσμού 
~ , , ,49 

αυτού στην περσική εποχή . 

Στην εποχή της Κ.Διαθήκης οι πρεσβύτεροι μαζί μέ τους αρ

χιερείς καί τους γραμματείς αποτελούν το* συνέδριο εκπροσω

πώντας σ αυτό τήν αριστοκρατία του τόπου .Επίσης πρεσβύτε

ροι μετέχουν στή διοίκηση της συναγωγής,ή οποία διατηρεί 

τήν παραδοσιακή μορφή για τήν αντιπροσωπευτική μορφή της δι

οικήσεως της κοινότητας.Mice επιγραφή ίεροσολυμιτικής συναγω

γής από τό 70 μ.χ.μας πληροφορεί οτι è άρχισυνάγωγος θεόδο-

τος αναφέρει για τήν ανοικοδόμηση κτιρίων πού'Ίθεμελίωσαν 

οί πατέρες αύτου καί οι πρεσβύτεροι καί ò Σιμωνί.δης"~.Ειναι 

γνωστό επίσης δτι οί πρεσβύτεροι αποτελούσαν τόν κανόνα σο-

λη τήν ιουδαϊκή διασπορά,άσχετα προς τόν ακριβή τίτλο πού 

ποικίλλει ανάλογα μέ τήν τοπική πολιτική ορολογία . 

Πρεσβυτέρους συναντούμε στην'Εκκλησία της Ιερουσαλήμ πού 

μετέχουν στή διοίκηση της δίπλα στους αποστόλους .'Επίσης 

πρεσβυτέρους ευρίσκουμε καί στό χώρο της διασποράς . 

Ειδικώτερα δμως κατά τήν Αποστολική έποχή"πρεσβύτεροςΐ'ό-

νομάζεται: 

α)'Ο'Απόστολος,'0 Ευαγγελιστής'Ιωάννης ονομάζει τόν εαυτό 

του πρεσβύτερον."Ό πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία""καί"Ό πρεσβύ-

47. Ίεζ.8,11ε£. 

48.ΙΩΣΗΠΟΥ,'Αρχαιολογία,12,138-144. 

4 9 . Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α β λ έ π ε ThDNT 6 , 6 5 9 κ α ί δ λ ο τ ό ά ρ θ ρ ο τ ο υ BORNKAMM σ τ ι ς 
σ ε λ ί δ ε ς 6 5 1 - 6 6 0 . Ε π ί σ η ς , Γ Α Λ Ι Τ Η , Γ . Π ρ ο ς Τ ί τ ο ν , 7 1 έ ξ . κ α ί ΐ 6 8 ε ξ . Τ ό ά ρ 
θ ρ ο τ ο υ ΜΩΡΑΪΤΗ,Δ.στή ΘΗΕ 1 0 , 5 8 1 ε £ . κ α ί Σ Τ Ο Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ , Β . Ε π ι σ τ ο λ ή , 425ε&, 

5 0 . Μ α τ θ . 2 6 , 5 7 , 5 9 . 2 7 , 1 , 3 , 1 2 . Μ ά ρ κ . 1 1 , 2 7 . 1 4 , 4 3 , 5 3 . 

51,DEISSMANN,A.Liqht Von Osten,378έΕ· 

52.ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ,Β.'Επιστολή,427 

53.Πρά£.11,30.15,2ε£.16,4.21,18. 

54.Πράξ.14,23.21,17. 

5 5.Β''Ιωάν.1,1. 
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τρος Γαΐω τω άγαπητφ". ΌΆπδστολος Πέτρος προτρέποντας 

τούς"πρεσβυτέρους τους έν ΰμΐν παρακαλώ ρ συμπρεσβύτερος, 

ποιμάνατε τό έν υμΐν ποίμνιον του Θεού..." ονομάζει τον 

εαυτό του"ό συμπρεσβύτερος".Ό δρος αυτός απαντάται μόνο 

μια φορά στην Κ.Διαθήκη και καθόλου στην προχριστιανική 

γραμματεία.Ό δε Παπίας,μαθητής και σύγχρονος του Ευαγγε-

λιστοΰ
:
Ίωάννου ονομάζει τους Αποστόλους πρεσβυτέρους γρά

φοντας»" 'Οσάκις δέ ηρχετο κάποιος ό όποιος ειχεν ακολουθή

σει τους πρεσβυτέρους διηρεύνων τους λόγους των πρεσβυτέ

ρων,τί είπεν ο'Ανδρέας η τί ô Πέτρος, η τί è Φίλιππος ή 

τί 6 Θωμάς η ο'ΐάνφος η τί ό'Ιωάννης η ò Ματθαίος η όποι-

οσδήποτε άλλος άπό τους μαθητάς του Κυρίου" . 

β)'θ επίσκοπος ηΆρχιερεύς. Ό'Απόστολος Παύλος άπό τή Μί

λητο προσκάλεσε "τους πρεσβυτέρους της έκκλησίαςΉήςΈφέ-

σου και συμβουλεύοντας τους άποκαλει"έπισκόπους,ποιμαίνειν 

τήνΈκκλησίαν του Θεού" .'Αλλά καί "οι καλώς προεστωτες 

πρεσβύτεροι"" καί οί"προϊστάμενοι" καί οΐ"ήγβύμενοι ""ανα

φέρονται καί στον Επίσκοπο καί τόν πρεσβύτερο. 

γ)'θ Πρεσβύτερος η'Ιερεύς.'Ö'Απόστολος Παύλος καί ò Βαρνά-

βας"έχειροτόνουν πρεσβυτέρους κατ'έκκλησίαν" καί ό'Απόστο-

λος ΊάκϋΒύί προτρέπει :" Ασθενεί τις έν ύμΐν^προσκαλεσάσθω 

τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας" . 

γ)Ό ορος"Διάκονος". 

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία ο δρος"Διάκονος"άπαντα σέ 

5 6 . Γ ' ' Ι ω ά ν . 1 , 1 . 

5 7 . Α ' Π έ τ ρ . 5 , 1 . 

5 8 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . Ί σ τ ο ρ ύ α , 3 , 39 , PG 2 0 , 2 9 7 Α . Β Ε Π 1 9 , 2 7 9 . 

5 9 . Π ρ ά £ . 2 0 , 1 7 , 2 8 . 

6 0 . Α ' Τ ι μ . 5 , 1 7 . 

6 1 . Α ' Θ ε σ . 5 , 1 2 . 

6 2 . ' Ε β ρ . 1 3 , 1 7 . 

6 3 . Π ρ ά ξ . 1 4 . 2 3 . 

6 4 . Ί α κ . 5 , 1 4 . 



173 

πολύ περιορισμένη χρήση μέ την εννο,ια του υπηρέτη,του θερά-

ποντα, του αγγέλου πού άναγγέλει κάτι ,κλπ.Επίσης ως θηλυ

κού γένου^άπαντα και πάλι πολύ περιορισμένα-.Ώς επίθετο μέ 

την έννοια του" υπηρετών,υπηρετικός,χρήσιμος"άπαντα στόνΠλά-
6-8 

τω ν α . 

Στην Π.Διαθήκη ό ορος"Διάκονος
η
 φαίνεται νά άπαντα μέ τήν 

κοσμικήν έννοια του ύπηρέτου του βασιλέως!"Τοΐς διακόνοις 

του βασιλέωςΆρταξέρξου" .Στίς παροιμίες ò διάκονος γίνεται 

υπηρέτης του σοφού .Γιά πρώτη φορά γίνεται χρήση της λέξεως 

διάκονος σε σχέση μέ τ<5 Θεό άπό τόνΊώσηπο,κατά τόν όποιον"ο 

Έλισά ην Ηλίου μαθητής καί διάκονος",ò 'ίδιος δέ ονομάζει. 

τόν εαυτό του"διάκονον Θεού" η"διάκονον της φώνης του ΘεουΙ' 

Στην Κ.Διαθήκη όμως άπαντα" συχνότερα μέ διάφορες εννοιεςίΩς 

υπηρέτης, ώς διάκονος του βασιλέως, ως διάκονος του Εύαγγελί-

ου~ ,ώς διάκονος της Εκκλησίας ,'ως διάκονος της Κ. Διαθήκης, 

ώς διάκονος Θεού, ,ώς διάκονος Χρίστου ,ώς διάκονος δικαιοσο-
•η q ο ο 

νης(τό άντίθετο:διάκονος του σατανά) ,ως διάκονος του Κυρίου, 

ώς συνεργός (βοηθός) του Θεου
ϋ 1
. 

65.ΗΡΟΔΟΤΟΥ,4,71,72 κλπ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ , Ίέρων 4,leg.ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 59,33. 

66.ΑΙΣΧΥΛΟΥ,Προμηθεύς 94 2.ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,Φ υλοκτητης,497. 

6 7. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ,θεσμοφοριάζουσαι ,1116 . ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ,762,4. 

68.ΠΛΑΤΩΝΟΣ,Πολιτεία 290C-Πρβλ.ΜΛΕΓ,590. 

6 9. Έσθ. 1,10.2 ,2. 6, 3, 5. 

70.Παρ.10,4. 

71.ΙΩΣΗΠΟΥ,'Αρχαιολογία,6,52.7,201,224.8,354.11,188,225.Πόλεμος 

3,354.4,626. 

72.Ματθ.20,26.23,11.Μάρκ.9,3 5.10,43. 

73.Ματθ.22,ΐ3. 

74.Κολ.1,23.Έφεσ.3,7. 

75.Κολ.1,25. 

76.Β'Κορ.3,6. 

7 7.Β'Κορ.6,4.Α'Θεσ.3,2.Πρβλ.Α'Κορ.3,5. 

78.Β'Κορ.11,23.Κολ.1,7.Α'Τιμ.4,6. 

79.Β'Κορ.11,15. 

80. Ίωάν.12,26. 

81.Δ'Θεσ.3,2.'Εφεσ.6,21.Πωμ.13,4.15,8.Γαλ.2,17. 
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Με την έννοια του ομώνυμου εκκλησιαστικού λειτουργήματος 

"Διάκονοι" ονομάζονται* 

α)θίΕπίσκοποι και οι Πρεσβύτεροι,οι όποιοι είναι υπηρέ

τες Χρίστου καί λειτουργοί τήςΈκκλησίας του Θεοΰ."Ετσι, ò 

Απόστολος Παύλος γράφοντας τήν επιστολή του προς τους Φι-

λιππησίους άναφέρει"σύν έπισκόποις καί διακόνοις'". Άλλα καί 

ό Απόστολος Παύλος γράφοντας προς τόνΈπίσκοπον καί'Απόστο-

λον Τιμόθεον τόν όνομάζει"διάκονον Ίησοΰ Χρίστου" .ΣτίςΆπο-

στολικές Διαταγές όΈπίσκοπος άποκαλειται"λόγου διάκονος , 
Q Λ 

καί γνώσεως φύλαξ ,καί διδάσκαλος ευσέβειας
1
^ ,ό δε αποστολι

κός επίσκοπος Λουγδούνων Ποθεινός ονομάζει τό επισκοπικό του 

ύπούργημα ώς"διακονίαν της επισκοπής εν Λουγδούνω πεπιστεΜμέ-

νος" 85 

β)Μέ την έννοια του βαθμοΰ της ίερωσύνης Διάκονοι αναφερόν-

ται στην Α'πρός Τιμόθεον καί Προς Φιλιππησίου<ς επιστολές 

τοΰ'Αποστόλου Παύλου,οπού αναφέρονται καί τά καθήκοντα τους 

χωριστά από τά καθήκοντα των επισκόπων.Στην περίπτωση των 

Πράξεων ή εκλογή των επτά Διακόνων,δπως θά αναφέρουμε παρα

κάτω,είναι διακονία π̂ ρός τους πτωχούς καί ο ορος"Διάκονος"δέν 

σημαίνει έδω τόν ιερατικό βαθμό του Διακόνου.Τά λεγόμενα υ

πό τοΰ'Αποστόλου Παύλου προς τόν Τιμόθεον δτι'Όι καλώς διακο-

νήσαντες βαθμόν έαυτοις καλόν περιποιούνται"
89
κατοχυρ'ωνουν τήν 

άποψη δτι οί Διάκονοι έπροβιβάζοντο στό βαθμό του Πρεσβυτέ

ρου καί του Επισκόπου."'Από γάρ διακόνων έν πρεσβυτερικω βαθ-

μω καί έπισκοπικω προχε ιρίζονται"
90
. 

8 2 . Φ υ λ π . 1 , 1 . 

8 3 . Α ' Τ ι μ . 4 , 6 . 

84.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,26,PG 1,665Β.ΒΕΠ 2 , 3 5 . 

δ δ . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . Ί σ τ ο ρ ί α , δ , Ι , Ρ α 20,420Α.ΒΕΠ 1 9 , 3 1 6 . Ε Π Ε 2 , 1 1 6 . 

8 6 . Α ' Τ ι μ . 3 , 8 , 1 2 . 

87 . Φ ι , λ π , . Ι , 1 . 

8 8 . Π ρ ά £ ; . 6 , 3 . 

8 9 . A ' T u u . 3 , 1 3 . 

90. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, Ει. ς Α'Τιμ. ,PG,125,49Α. 
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3. Ή διάκριση των τριών βαθμών της ίερωσύνη^. 

Κανένας άπό τους τρεις βαθμούς της ιερωσύνης δεν προέρ

χεται άπό ρητή διάταξη του Χριστου.Ό Χριστός εξέλεξε Απο

στόλους για τήνΕκκλησία" άπό τους ιερατικούς βαθ

μούς κανείς δεν μπορεί νά θεωρηθεί δτι αντιστοιχεί άκριβίΓς 

με τό αξίωμα τών Αποστόλων. Άπό τους τρεις βαθμούς της ίε-

ρωσύνης του επισκόπου,πρεσβυτέρου καί διακόνου,"ή του δια

κόνου διάταξις διαρρήδην μνημονεύεται"στίς Πράξεις τών Ά -

ποστόλων .Άλλα ο διάκονος στην προκειμένη περίπτωση δέν 

διατάχθηκε ώς ιερατικός βαθμός,άλλα ώς αξίωμα εκκλησιαστι

κό,γιά νά αναπληρώνονται οι Απόστολοι στό έργο της διακονί

ας των τραπεζών.Αξίζει εδώ νά μνημονεύσουμε τόν 16 κανόνα 

της έν Τρούλλω Συνόδου:"Έπί τούτοις ουν κηρύσσομεν καί η

μείς ώστε τους προειρημένους επτά διακόνους μή έπί των τοις 

μυστηρίοις διακονουμένων λαμβάνεσθαι κατά την προερμηνευθει-

σαν διδασκαλίαν,άλλά τους την οίκονομίαν της κοινής χρείας 

των τότε συνοιθρισμένων έγχειρισθέντας,τούτοις ύπάρχειν,οϊ 

τύπος ήμΐν καν τούτω γεγόνασι της περί τους δεομένους φιλαν

θρωπίας τε καί σπουδής".Τό σκεπτικό της Συνόδου στηρίζεται 

στό κείμενο των Πράξεων καί τήν ερμηνεία του ίερου Χρυσοστό

μου γιά τήν εκλογή των επτά διακόνων."ΉμεΓς τω άποστολικώ 

ρητω τόν νουν έφαρμόσαντες των πατέρων,εΰρομεν ώς ò λόγος 

αύτοΤς,ού περί των το~ς .μυστηρίοις διακονουμένων ανδρών ην, 

άλλα περί της εν ταις χρείαις των τραπεζών υπουργίας" . 

Στην εποχή τωνΆποστόλων συναντούμε καί τους δρους"πρεσβύ-

τεροι^καί"επίσκοποι" άλλα οι λέξεις είναι συνώνυμες στην Κ. 

Διαθήκη καί πουθενά δέν γίνεται λόγος γιά ρητή διάταξη αυ

τών ώς"βαθμών ιερατικών έν τ?) εκκλησία". 

Άπό τά παραπάνω προκύπτει τό ερώτημα.Πρώτον,πότε οι διάκο

νοι έλαβαν χαρακτήρα ιερατικό,δεύτερον,έάν ο επίσκοπος ήταν 

ηδη έπί της εποχής τωνΆποστόλων διάφορος βαθμός άπό τόν βαθ

μό του πρεσβυτέρου,καί τρίτον,έάν ο πρεσβύτερος καί ο επίσκο

πος ήταν άπό τήν αρχή ιερατικοί βαθμοί η έλαβαν μετά τόν ιε

ρατικό χαρακτήρα.Προτού όμως απαντήσουμε στά ερωτήματα αυτά 

91 .ΕΥΤΑΞΙΑ, Ι.Toü Κανονικού Δίκαιου, 27 καί Πράξ;. 6 , 6 . 

9 2.16 Κανών Συνόδου Τρόλλου. 

93.Πρά£.20,17,28.Τύτ.1,5-7.Φιλτχ.1,1.Α'Τιμ.3,1,8. 
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%ά προτάξουμε λίγα γιά τους χαρισματούχους καί τους αξιω

ματούχους στη ζωή της Αποστολικής εκκλησίας,που θά εξομα

λύνουν τό έδαφος γιά τή λύση του προβλήματος. 

α)Χαρισματουχοι καί αξιωματούχοι. 

Στή διδασκαλία της Κ.Διαθήκης εύκολα διακρίνει κανείς 

την παρουσία τουΆγίου Πνεύματος εντός της Εκκλησίας.Κάθε 

άνθρωπος πού διά του βαπτίσματος γίνεται μέλος τής'Εκκλησί-

ας λαμβάνει τό'Άγιο Πνεύμα πού τον καθίστα "πνευματικόν"αν-

θρωπο,σέ διάκριση άπό του "σαρκικού".Τό "Αγιο Πνεύμα ενερ

γεί μέ πολλούς τρόπους μέσα στην'Εκκλησία, ιδιαίτερα ομως 

έκδηλουται μέ τήν μορφή των ποικίλων χαρισμάτων. 

Τέτοια πνευματικά χαρίσματα αναφέρει ο'Απόστολος Παύλος 

στην Α'πρός Κορινθίουςτ,στήν Προς Ρωμαίους
95
 καί στην ΠρόςΈ-

»
 Λ

 , 96 
φεσιους επιστολή του. . 

Πρώτους χαρισματούχους αναφέρει οΆπόστολος Παύλος τούς"ά-

ποστόλους",υστέρα τους "προφήτας" πόύ είναι οι εμπνευσμένοι 

διδάσκαλοι της κοινότητας καί πού έργο τους ήταν ή οικοδομή, 

ή παράκληση καί ή παραμυθία των αδελφών";Στή συνέχεια αναφέ

ρει τούς"διδασκάλους".'0 ιερός Χρυσόστομος διακρίνει τους mfi-

φήτες άπό τους διδασκάλους διευκρινίζοντας δτι οι πρώτοι δι

δάσκουν εμπνεόμενοι άπό τό'Άγιο Πνεύμα, "ο μέν προφητεύων πάν

τα άπό του Πνεύματος φθέγγεται",ένώ οί δεύτεροι"εστιν δπου 

καί έξ οικείας διανοίας φθέγγονται",προσθέτει δμως*"τό μέν 

ο'λον εστί χάρισμα,τό δέ καί ανθρώπινος πόνος" .Οι διδάσκαλοι 

ί'σως νά κατέχουν τό αναφερόμενο άπό τόνΆπόστολο Παύλο χάρισ

μα του "λόγου γνώσεως" ή "λόγου σοφίας"
9
? 

Στην προςΈφεσίους επιστολή οί"διδάσκαλοι" αναφέρονται μα

ζί μέ τούς"ποιμένας".Ό δρος "ποιμήν" φαίνεται δτι προέρχε

ται άπό τόν ι'διο τόν Κύριο πού αποκάλεσε τόν εαυτό του ποι-

94.Α'Κορ.12,4-11,28. 

95.Ρωμ.12,6-8. 

96. Έφεσ.4,11. 

97.Α'Κορ.14,3. 

98.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Α'Κορ.32,1,PG 61,265.ΕΠΕ 18a,332. 

99.Α'Κορ.12,8. 
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1 0 0
 « > / * ' 

μένα καί την εκκλησία ποίμνη Του. 0 Απόστολος Πέτρος τον ο

νομάζει "άρχιποίμενα
1
^ /τίτλος που δέν συναντάται άλλου στην 

Κ.Διαθήκη,ως προς τό νόημα δμως σημαίνει το ίδιο με τό χωρί-

102 

ο"τόν ποιμένα των προβάτων τον μέγα" της πρόςΈβραίους επισ

τολής. Ή ιδέα όμως υπάρχει ηδη στην Π.Διαθήκη,δπου ò Θεός ε

πεμβαίνει γιά νά καταργήσει τους κακούς ποιμένες καί νά βά

λει στη θέση τους"ποιμένα ενα καί ποιμανει αυτούς,τόν δοΰλον 

μου Δαβίδ" .Κατά συνέπεια λοιπόν,οίΑπόστολοι του Κυρίου ονο

μάζονται ποιμένες,όπως επίσης καί διάδοχοι των Αποστόλων απο

καλούνται ποιμένες.Πάντοτε δέ στην'Ορθόδοξη Εκκλησία οι οροί 

ποιμήν και διδάσκαλος χρησιμοποιήθηκαν"πρός δήλωσιν του δικαι

ουμένου εις διδασκαλίαν είς χορηγίαν της ίερας κοινωνίας,καί 

εις έκπλήρωσιν πασών των λειτουργιών του ιερατικού αξιώματος'.' 

Μετά αναφέρονται "οι εύαγγελισταί",οΐ όποιοι δέν συμπίπτουν 

μέ τους συγγράφεις των ευαγγελίων αλλά είναι οι περιοδεύοντες 

χαρισματοΰχοι πού ενισχύουν τους πιστούς στις ιδρυόμενες εκ

κλησίες.Ευαγγελιστής ονομάζεται ό Φίλιππος,ένας άπό τους επτά 

διακόνους της πρώτης'Εκκλησίας,ό δέ'Απ.Παύλος προτρέπει τόνΤι-

μόθεο νά κάνει"εργον εύαγγελιστου" . 0 Ευσέβιος θεωρεί τους ευ

αγγελιστές ώς"τήν πρώτην τάξιν της των αποστόλων επέχοντες δια-
10 7 

δοχής'^ ,άλλά καί ώς'Ίχοντες την επιθυμία νά μεταφέρουν ενθεο 

ζήλο,κατά μίμηση των αποστόλων,προς αύξηση καί οικοδομή του 
α ' Λ χ π

 1 0 8 

θειου λόγου" 

Εκείνος πού έχει τό χάρισμα τής"άντιλήψεως'^ δηλαδή της μέ

ριμνας γιά τους πτωχούς καί του προϊσταμένου των κάλων έργων, 

συμπίπτει μέ εκείνον πού αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστο

λή ως 6 "μεταδιδούς έν άπλότητι"καί ως" ό έλεων εν ίλαρότητι "1.1Ö 

1 0 0 . Ί ω ά ν . 1 0 , 1 2 , 1 6 . 

1 0 1 . Α ' Π έ τ ρ . 5 , 4 . 

1 0 2 . Έ β ρ . 1 3 , 2 0 . 

1 0 3 . Ί ε ζ . 3 4 , 2 3 . Π ρ β λ . Ί ω ά ν . 1 0 , 1 1 . 

10 4 . Λ Α Τ Α , Δ . ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α , 7 1 . 

1 0 5 . Π ρ ά Ε . 2 1 , 8 . 

1 0 6 . Β ' Τ ι μ . 4 , 5 . 

1 0 7 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 3 , 3 7 , 1 , P G 2 0 , 2 9 2 D . B E n 1 9 , 2 7 8 . Ε Π Ε 1 , 3 4 2 . 

1 0 8 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 5 , 1 0 , 2 , P G 2 0 , 4 5 6 Α . Β Ε Π 1 9 , 3 2 9 . Ε Π Ε 2 , 1 5 7 . 

1 0 9 . Α ' Κ σ ρ . 1 2 , 2 8 . 

1 1 0 . Ρ ω μ . 1 2 , 8 . 
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Τά χαρίσματα της κυβερνήσεως,της διακονίας,του ποιμένος, 

του προϊσταμένου δέν μπορούμε νά τά διακρίνουμε με σαφήνεια 
καί νά καθορίσουμε μέ ακρίβεια τό περιεχόμενο τους.Πάντως ανα
φέρονται-, στους διοι,κοΰντες τίς εκκλησίες.Στην προς Φιλιππησίους 
επιστολή χαρακτηρίζονται ως επίσκοποι καί διάκονοι.0Ì Θεοδώρητος 
καί Οίκουμένιος ερμηνεύοντας τους "ποιμένας καί διδασκάλους" της 
πρός'Εφεσίους επιστολής θεωρούν δτι αυτοί εϊναι οι πρεσβύτεροι 
καί οι επίσκοποι.*Η ορολογία ακόμη κυμαίνεται."Ενα όμως είναι βέ
βαιο,ότι οι διοικούντες τήν εκκλησία,είτε ονομάζονται πομένες,εΐτε 
προϊστάμενοι,είτε επίσκοποι,πρεσβύτεροι,διάκονοι κλπ.κατέχουν τό 
χάρισμα του αξιώματος τους άπό τό "Αγιο Πνεύμα.Πραγματικά αποτελεί 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της γνήσιας χριστιανικής εκκλησίας ή συνύ
παρξη στό ίδιο πρόσωπο τοΰ χαρίσματος καί του αξιώματος. 

Οι "δυνάμεις",τά "ενεργήματα" καί τά "χαρίσματα ΐαμάτων"ά-

ναφέρονται σ'έκείνους που έχουν διάφορες θεραπευτικές ίκανό-

τητες,Τελευταιο χάρισμα αναφέρει οΆπόστολος Παύλος στην Α' 

προς Κορινθίους τή"γλωσσολαλίαν" διότι κατά τόν
 0
εοδώρητον"εσ-

χατον τόδε τό χάρισμα τέθεικεν,ούχ άπλως,άλλ'επειδή μέγα επί 

τούτω έφρόνουν,καί λίαν αύτω έπιδεικτικως καί ούκ άναγκαίως 

έχρωντο" οι Κορίνθιοι.Παρ'ολα αυτά στην εκτενή συζήτηση πε

ρί των χαρισμάτων
11
^ προηφτεία θεωρείται ως τό κατ'έξοχή πνευ

ματικό καί μεγάλο χάρισμα"μείζων ò προφητεύων"" ,τ.ό όποιο πρέ

πει νά επιδιώκουν οί πιστοί.Κορωνίδα δμως των χαρισμάτων,πού 

συγκεφαλαιώνει ολα τ'αλλα,είναι ή αγάπη.Τά υπόλοιπα χαρίσμα

τα είναι προσωρινά,εφόσον οικοδομούν τήνΕκκλησία,καί διαρ

κούν τόσο,δσο χρειάζεται γιά νά τελειωθεί.Αντίθετα ή αγάπη 

ΙΙΙ.Φιλπ.Ι,Ι. 

112. Έφεσ.4,11. 

113.KAPABΙΔΟΠΟΥΛΟΥ,Ι.Χαρίσματα,24. 

114.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Ε[.ς A'Kop.l2,PG 82,332Α 

115.Α'Κορ.14,1έ£. 

116.Α'Κορ.14,5. 
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117 „ 

"ουδέποτε εκπίπτει" ,είναι τό "μείζον και μένον",η έκφρα

ση του πληρώματος και της τελειότητος" . 

Η παρατήρηση κατά τήν οποία ò Απόστολος Παύλος στην Α' 

προς Κορινθίους αποδίδει τά"χαρίσματα"στο"*Αγιο Πνεύμα,"τάς 

διακονίας"στόν Κύριο καί τά "ενεργήματα" στον Θεό,δεν φανε

ρώνει τίποτε ,αλλο παρά οτι ολόκληρη ή Άγια Τριάδα ενεργεί 

μέσα, στην Εκκλησία μέ τά διάφορ α χαρίσματα.Ό Θεοδώρητος 

αναφέρει στην προκειμένη περίπτωση τά έξης:"Τά γάρ αυτά ε

φ Ή χορηγεισθαι καί παρά του παναγίου Πνεύματος καί παρά του 

Κυρίου καί παρά του Θεού καί Πατρός.Τά αυτά χάρ χαρίσματα 

καί διακονίας καί ενεργήματα προσηγόρευσε.Χαρίσματα δε καλεί

ται,διά τό κατά θείαν δίδοσθαι φιλοτιμίαν'διακονίαι δέ,επει

δή δ ι'ανθρώπων των εις ταύτην τεταγμένην τήν λειτουργίαν έ-

δίδοντο...'Ενεργήματα δέ πάλιν έκάλεσε τά χαρίσματα,ως υπό 

της θείας ενεργούμενα φύσεως.Ου γάρ ως τίνες υπέλαβον των α

νόητων αιρετικών,τά μέν εφη υπό του Πνεύματος ένεργείσθαι,τά 

δ.έ υπό του των όλων θεού'άλλα των αυτών δωρεών χορηγόν; έδειξε 

τήν άγίαν Τριάδα'̂ " .Καί ό ιερός Χρυσόστομος -σχολιάζει Ι"'Ονομά

των διαφοραί μόνον,έπεί πράγματα τά αύτά.'Ό γάρ έστιν χάρισ-

μα ,τοΰτο διακονίαν,τοΰτο καί ένέργειαν λέγει" 

Οι κατάλογοι των χαρισμάτων,πού παραθέτει òΑπόστολος Παύ

λος,άλλοτε εκτενείς καί άλλοτε συνεπτυγμένοί μπορούν νά δια

κριθούν σε δύο κατηγορίες .Πρώτον,σέ εκείνους πού αναφέρονται 

σέ συγκεκριμέΐνα χαρισματικά-"άξιώματα" καί πού συνδέονταιμέ 

ορισμένα πρόσωπα-φορεΐς,οπως: 

117.Α'Κορ.13,8. 

118.Α'Κορ.13,10-13. 

119.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Α'Κορ.12,3,PG 82,321C. 

120.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Α'Κορ.29,3,?G 61,244.ΕΠΕ Ι8α,252. 
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Απόστολοι. 

προφηται 

διδάσκαλοι, 

δυνάμεις 

ίάματα 

αντιλήψεις 

κυβερνήσεις 

προφητεία 

διακονία 

διδασκαλία 

παράκλησις 

μεταδιδούς 

προϊστάμενος 

έλεων 

απόστολοι κοπιωντες 

προφηται προϊστάμενοι 

εύαγγελιοταί νσυ&ετουντες 

ποιμένες 

διδάσκαλοι 

^ένη γλωσσών 

(διερμηνε ία) 

καί β)σέ εκείνους που αναφέρουν συγκεκριμμένες χαρισματικές 

εκδήλωσε ι ς,οπως: 

α)Α'θεσ.5,Ι9-22 . β)Α 'Κορ.Ι2 ,8-10 γ)Α'Κορ.Ι3,Ι-3 δ>.'Κορ.Ι3
;
 ί 

πνεύμα λόγος σοφίας γλωσσαι προφητεϊαι 

προφητεία λόγος γνώσεως προφητεία γλωσσαι 

δοκιμή πίστις .μυστήρια γνωσις 

ίάματα γνώσις 

ενεργήματα πίστις 

προφητεία 

διάκρισις πνευμάτων 

Χένη γλωσσών 

ερμηνεία γλωσσών 

ε)Α'Κορ.Ι4,Ι-5,27-33σΑορ.Ι4,6έξ. ζ)Α'Κορ.14,26. 

προφήτευε ι ν γλωσσαι ψαλμός 

λαλεϊν γλώσση άποκάλυψις διδαχή 

διερμηνεύειν γνωσις άποκάλυψις 

διακρίνειν προφητεία γλωσσά 

διδαχή ερμηνεία 

Στην πρώτη περίπτωση μέ τά προσωπικά χαρίσματα; ò Απόστολος 

Παύλος ακολουθεί τή σειρά:άπόστολοι,προφηται,διδάσκαλοι(εύαγ-

γελισταί),δυνάμεις κλπ.Ή ίεράρχιση αυτή προϋποθέτει οπωσδήπο

τε διαφοροποίηση των χαρισμάτων καί η αξιολόγηση γίνεται συμ

φωνά μέ τήν ιδιαίτερη σημασία καθενός εκ των χαρισμάτων.Πράγ

ματι ,τους Αποστόλους καί Προφήτες τους θεωρεί ò Απόστολος ώς 

"θεμέλιους",πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε ή
,
Εκκλησία,"δντος 

ακρογωνιαίου αύτοΰ του Χρ ιστού Ίησου" ,\ό έργο τούτων των χα-

121.Έφεσ.2,20.Πρβλ.Α'Κορ.3,6έ£. 
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ρισματούχων είναι ô»καταρτισμός των αγίων"·, ή "-διακονία« 

καί ή'Όικοδομή του σώματος του Χρίστου'.' 

Επομένως τό χάρισμα τουΆποστόλου καί του Προφήτου συν

δέεται μέ ορισμένα πρόσωπα,τά* όποια φέρουν αποκλειστικά 

αυτήν τήν ιδιότητα,κατά την διάρκεια της διακονίας τους 

στην Εκκλησία.Στην περίπτωση δε αύτη των χαρισμάτων πρό

κειται γιά είδικά"άξί>ώματα" πού παρέχουν στους φορείς, 

τους μόνιμη εξουσία καί ύπεροχική θέση στην Εκκλησία. 

Ετη δεύτερη περίπτωση των επί μέρους χαρισμάτων,αυτά δάι 

είναι προσωποπαγή καί μόνιμα στά πιστά μέλη της Εκκλησίας. 

Καί αυτά δίδονται άπό τον Θεό διά τουΆγίου Πνεύματος,σύμ

φωνα μέ τόν προσωπικό"ζήλον"καί τόν αγώνα των πιστών,"κα

τά τό μέτρον της πίστεως"του καθενός.Ή διαφοροποίηση των 

χαρισμάτων οφείλεται στην ολη σύνθεση του σώματος τής'Εκ-

κλησίας,πού όπως καί στό ανθρώπινο σδμα,αποτελείται άπό 

πολλά μέλη,καθένα άπό τά όποια έχει τη δι'κή του λειτουργί

α καί αποστολή σέ συνδυασμό καί συνεργασία μέ τά άλλα.Στη 

κατηγορία αυτή συνήθως προτάσσονται τά "πνευματικά"καί"μεί-

ζονα "χαρίσματα (σοφία,γνώση,γλωσσά,αποκάλυψη,προφητεία), 

μπορεί όπως νά προηγούνται άλλου "αί δυνάμεις,τά ίάματα,αι 

αντιλήψεις,αϊ κυβερνήσεις" η "ό ψαλμός καί ή διδαχή·'" /Κατά 

συνέπεια ,κάθε πιστός μπορεί νά συγκεντρώνει ενα η περισσό

τερα χαρίσματα γεγονός πού εμφανίζεται γιά μικρό η μεγαλύ

τερο χρονικό διάστημα στην Εκκλησία.Είναι χαρακτηριστική 

η περίπτωση του'Αποστόλου Παύλου,πού έχει τή συνείδηση δτι 

έχει τό αποστολικό ',καί τό προφητικό χάρισμα,ώς επίσης καί 

19 7 

τή γλωσσολαλία . " Έ ν τη έ ν ν ο ι α ταύτη τά έν λόγω χαρίσματα 

δέν συνεπάγονται οπωσδήποτε ώρισμένον ε ί δ ι κ ό ν αξίωμα έ ξ ο υ -

σιας εν τη Εκκλησία" . 

Τά χαρίσματα καί τά αξιώματα έχουν ώς πηγή τ ό Ά γ ι ο Πευμα 

καί μαρτυρουνται έξ άρχης στην Ε κ κ λ η σ ί α . Ο ι πρώτοι ι ε ρ ε ί ς της 

Ε κ κ λ η σ ί α ς , ο ι Απόστολοι , " έ χ ε ι ρ ο τ ο ν ή θ η σ α ν " ύ π ό τ ο υ Ά γ ί ο υ Πνεύ-

1 2 2 . Έ φ ε σ . 4 , 1 2 . 

ΐ 2 3 . Α ' Κ ο ρ . 1 2 , 2 8 . 

1 2 4 . Α ' Κ ο ρ . 1 4 , 3 έ ξ . 

1 2 5 . Γ α λ . 1 , 1 . Α ' Κ ο ρ . 3 , 1 έ Ε • Β ' Κ ο ρ . 1 1 , 5 . 

1 2 6 . Α ' Κ ο ρ . 1 3 , 9 κ α ι 1 4 , 1 9 . 

1 2 7 . Α ' Κ ο ρ . 1 4 , 1 8 . 
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ματος καί ήσαν παρύλληλα χαρισματουχοι καί οργανωτικοί η

γέτες της Εκκλησίας.Ό'Απόστολος Παύλος επίσης,έχει συνεί

δηση του γεγονότος δτι είναι, χαρισματουχος άλλα καί οργα

νωτικός ηγέτης των Εκκλησιών,τίς όποιες ιδρύει.Σύμφωνα με 

τις πληροφορίες των Πράξεων,οLΑπόστολοι χειροτονούν κατά 

τόπους πρεσβυτέρους καί συγχρόνως ,μέ την επίθεση των χει

ρών μεταδίδουν τό "Αγιο Πνεύμα στους βαπτισμένους χριστια

νούς.Τό ερώτημα είναι κατά πόσο θά υπάρχουν πάντοτε ενωμέ

να στό 'ίδιο πρόσωπο. 

Οι χαρισματουχοι της πρώτης Εκκλησίας,πού δέν έχουν δι

οικητικό αξίωμα,δέν είναι ανεξέλεγκτοι,άλλα βρίσκονται μέ

σα στην οργανωμένη Εκκλησία,η οποία καί ρυθμίζει τη δράση 

καί την αποστολή τους.Ή Εκκλησία μέ την καθοδήγηση του 

Αγίου Πνεύματος μπορεί νά διακρίνει καί νά κρίνει τά χαρί-
12 9 

σματα .Αυτή αποστέλλει περιοδεύοντας ιεραποστόλους, καί συλ

λογικά αποφασίζει γιά θέματα πού τήν απασχολούν. 

Άπό τά παραπάνω γίνεται φανερό πόσο μονομερής είναι ή προ

τεσταντική διαμάχη πού παρουσιάζει τήν άποψη δτι ή πρώτηΈκ-

κλησία"έστερεΓτο διοικητικών οργάνων καί δτι έπεκράτει εν 

αυτή μία χαρισματική κατάστασις,μία δηλ.απόλυτος πνευματοκ-

' 130 

ρατία" . 0 RUDOPP SOHM υπεστήριξε δτι οι χαρισματικές εκδη

λώσεις ανταποκρίνονται στην ουσία της Εκκλησίας ως έσχατολο-

γικής κοινότητας,ένω ή οργάνωση αντίκειται βασικά σ'αύτήν. 

Ό AD. HAPJTAK, αντίθετα τόνισε δτι τό αξίωμα καί ή οργάνωση 

δέν αντιστρατεύονται στή φύση τήςΈκκλησίας καί δτι συνυπήρ

χαν άπό τήν αρχή μαζί μέ τά χαρίσματα.'Επί πλέον διέκρινε 

τήν οργάνωση των επί μέρους Εκκλησιών μέ τά διοικητικά τους 

όργανα καί τήν οργάνωση της δλης'Εκκλησίας του Χρίστου μέ 

τους περιοδεύοντες χαρισματούχ_ου£_.Γι'αυτή τη διπλή όργάνω-

129.Α'Θεσ.5,21.Α'Κορ.12,10.14,29.Διδαχή 11,7,12,ΒΕΠ 2,219. 

130.ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ,Ι.Χαρ ίσματα,26. 

131.SHOHM,R.Kirchenrecht,13 4. 

13 2.HARNACK,Α.Ens tshehung,59. 
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ση της πρώτης Ε κ κ λ η σ ί α ς χάνουν λόγο καί σύγχρονοι προτεσ-

τά.ν-ται.. θεολόγοι ,ένώ ό KARL HOLL συνδυάζοντας τ ι ς δύο από

ψ ε ι ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι δυο τύπους 'Εκκλησίας στην Κ.Διαθήκη,την Παύ-

λ ε ι ο Ε κ κ λ η σ ί α , σ τ η ν όποια ε π ι κ ρ α τ ε ί χαρισματικό σ τ ο ι χ ε ί ο 

καί τήν Ί ε ρ ο σ ο λ υ μ η τ ι κ ή Έ κ κ λ η σ ί α μ έ Έ π ί σ κ ο π ο τόν Ι ά κ ω β ο , π ο ύ 

ε π ι κ ρ α τ ε ί τό οργανωτικό σ τ ο ι χ ε ί ο . 

Έδω πρέπει νά υπογραμμίσουμε τόν κίνδυνο της υπάρξεως α 

ξιώματος άνευ χαρίσματος,δηλαδή νά ε ί ν α ι κάποιος αξιωματού

χος καί λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς της 'Εκκλησίας και νά σ τ ε ρ ε ί τ α ι του χ α ρ ί 

σματος τ ο ΰ ' Α γ ί ο υ Γίνεύματος/σέ μη άξιωματουχο"έν δ ι ο ι κ η τ ι κ ή 

έ ν ν ο ί α " μ α ρ τ υ ρ ε ΐ τ α ι αρκετές φορές στην Κ.Διαθήκη,ε ίναι ε π ί 

σης ε π ι κ ί ν δ υ ν ο γ ι ά τήν 'Εκκλησία νά έ χ ε ι κάποιος χάρισματσυ 

Α γ ί ο υ Πνεύματος χωρίς συγχρόνως νά έ χ ε ι τό ι ε ρ α τ ι κ ό αξίωμα. 

Τό γεγονός αυτό έκανε τήν πρώτη'Εκκλησία τους διαφόρους χ α -

ρισματούχους διδασκάλους,προφήτες κλπ.νά τους καταστήσειμέ 

τήν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α δ ι ο ι κ η τ ι κ ά της ό ρ γ α ν α , γ ι ά νά μπορέσει με α υ 

τό τόν τρόπο νά προφυλάξει την πίστη ' άπό τόν κίνδυνο της εμ

φανίσεως α ι ρ ε τ ι κ ώ ν δ ι δασκάλων."Ετσι ,ή Διδαχή π ρ ο τ ρ έ π ε ι : " Χ ε ι -

ροτονήσατε ούν έ α υ τ ο ι ς επισκόπους καί διακόνους άξίους του 

Κυρίου,άνδρας πραεΐς καί άφιλαργύρους καί δεδοκιμασμένους* 

ύμΐν γάρ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ σ ι ν καί α υ τ ο ί τήν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν των προφη

τών καί διδασκάλων"" . Ή δλη τάση του β ι β λ ί ο υ της Δ ι δ α χ ή ς ε ί -

ναι υπέρ της βαθμιαίας αντικαταστάσεως των περιοδευόντων α 

ξιωματούχων μέ μονίμους καί μ ά λ ι σ τ α " δ ι ά της χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς κα

θ ι σ τ α μ έ ν ω ν " . 

Τό γεγονός ότ ι ò συντάκτης της Διδαχής δέν αναφέρει πρεσβυ
τέρους άλλα μόνον επισκόπους καί διακόνους ε ί ν α ι ευκολονόητο.Τήν 
περίοδο της συγγραφής της Διδαχής ακόμη οι όροι "επίσκοποι"καί 
"πρεσβύτεροι" ε ί ν α ι συνώνυμοι. Άλλα καί τά άπαριθμούμενα προσόντα 
του πρεσβυτέρου καί επισκόπου σ τ ί ς π ο ι μ α ν τ ι κ έ ς επιστολές,αναφερόνται 
όχι μόνο στό δ ι ο ι κ η τ ι κ ό τους έργο άλλα καί στό χαρισματικό.136 

133.HOLL,K.Der K i r c h e n b e r g r i f f , 2 0 5 .Περισσότερα γ ι ' α ύ τ ά τό θέμα β λ έ π ε : 
LEUBA, L . J . L ' I n s t i t u t i o n , 8 3 f c £ . 

134.ΔΙΔΑΧΗ,15,1έ£.ΒΕΠ 2 , 2 2 0 . 

1 3 5 . Γ ι ά δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς α π ό ψ ε ι ς στό θέμα αυτό βλέπε : ΧΡΗΣΤΟΥ,Π. 
Π α τ ρ ο λ ο γ ί α , 2 , 3 1 - 3 2 

136 .Α 'Τιμ .3 ,2 .Β 'Τιμ .2 ,24 .Τίτ .1 ,9 .Πρβλ.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,Κ.Χάρι ς ,14 7 . 

Γ° "Οπως, παρά τό γεγονός ότι ή ύπαρξη χαρίσματος τοΰ Άγιου Πνεύματος 
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β)Ό βαθμός του Διακόνου. 

Πολλοί άπό τους ερευνητές θεωρούν τήν εκλογή και την χει

ροτονία των επτά διακόνων των Πράξεων των Αποστόλων ώς τήν 

βάση του Ιερατικού βαθμού του Διακόνου·
3 ί Άλλα άπό τό σκοπό 

γιά τόν όποιο έγινε ή εκλογή καί η χειροτονία,φαίνεται γιά 

αξίωμα εκκλησιαστικό,"δπως άναπληρωνται οι Απόστολοι εις τά. 

έργα της διακονίας των τραπεζών" καί δχι yid βαθμό ιερατικό. 

Ό Ιύσέβιος στην Εκκλησιαστική ιστορία γράφει : "καθίστανται δε 
δι'ευχής καί χειρών επιθέσεως των αποστόλων εις διακονίαν υπηρε
σίας ένεκα τοΰ κοινχνρ άνδρες δεδοκιμασμένοι,τόν αριθμόν επτά,οί 
ό.μφ^τόν Στέφανον" .^Γνωρίζουμε δέ εκ των Πράξεων τών'Αποστόλων 
δτι ή διακονία των επτά διακόνων ήταν "διακονεϊν τραπέζαις"^" 

Αλλά ποιο αξίωμα είχαν αυτοί ol διάκονοι καί ποια χειροτο

νία δέχθηκαν'"Αραγε τη χειροτονία των διακόνων;έρωτα ò ιερός 

Χρυσόστομος."Καί μη τούτο έν ταιςΈκκλησίαις ουκ εστίν,άλλα 

των πρεσβυτέρων εστίν ή οικονομία,καίτοι ούδέπω ουδείς επίσ

κοπος ήν,άλλ'οι'Απόστολοι μόνον'.Όθεν ούτε διακόνων,οΰτε πρεσ

βυτέρων οίμαι τό όνομα είναι δήλον καί φανερόν,άλλά τέως εις 

137.Βλέπε ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ.'Ιερατικού βαθμοί,27 καί Πράξ.6,3-6. 

138.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ."Ιστορία,2,1,PG 20,133Β.ΒΕΠ 19,225.ΕΠΕ 1,161,καί 
3,29,1,PG 20,276Ο.ΒΕΠ 19,271.ΕΠΕ 1,320 :"...Νικόλαον ένα των άμφί 
τόν, Στέφανον διακόνων προς τών'Αποστόλων επί τη τών ενδεών θερα
πεία προκεχεορισμένων ηϋχουν". 

139.Πρά£.6,2. 
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τοϋτο έχειροτονήθησαν". *0 δε ιστ 'κανών της εν Τρούλλψ Συνόδου 
ορίζει τά παρακάτω: 

"'Επειδή ή τών πράξεων βίβλος επτά Οπό των 'Αποστόλων διακόνους 
καταστηναι παραδίδωσιν,οι δε της κατά Νεοκαισάρειαν Συνόδου(όρ. 
της συνόδου ταύτης καν.ιε'),ουτως εν τοις έκτεθεισι παρ'αύτών 
κανόσι σαφώς διεξήλθον,ότι διάκονοι επτά όφείλουσιν εϊναι κατά 
τόν κανόνα,κάν πάνυ μεγάλη ή πόλις ^,πεισθείση δέ εκ της βίβλου 
τών πράξεωνήμεϊς τψ άποστολικώ ρητω τών νουν έφαρμόσαντες τών 
πατέρων,εϋρομεν ως ò λόγος αύτοις,ού περί τών τοις μυστηρίοις 
διακονουμένων ανδρών ην,άλλά περί της εν ταϊς χρείαις τών τραπε
ζών ύπουργίαις"141 

Πρέπει εδώ νά υπογραμμίσουμε οτι οι επτά Διάκονοι"έξελέ-

γησαν ως εκπρόσωποι των ελληνιστών και έτοποθετήθησαν παρα

πλεύρως των Δώδεκα.Έκτος του έργου τοΰ"διακονειν τράπεζας, 

ούτοι έγίνοντο και κήρυκες του Ευαγγελίου,Εύαγγελισταί,διδά

σκοντες καί βαπτίζοντες ,χωρίς δμως νά εχωσι καί την έξου-

σίαν,νά έπιθέτωσιν επί τους βαπτιζομένους τάς χείρας προς έ-

πιφοίτησιν τουΆγίου Πνεύματος καί έν γένει την έξουσίαν της 

χειροτονίας πρεσβυτέρων καί επισκόπων''"-. "Ετσι ό Στέφανος κη

ρύττει καί "ουκ Ι'σχυον άντιστηναι τ?) σοφία καί τψ πνεύματι ω 

έλάλει",ο δέ Φίλιππος "κατελθών εις την πόλιν της Σαμάρειας 

140.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εις Πράξ.14,3,PG 60,116.ΕΠΕ 15,406.Πρβλ.καί OIKOY-
ΜΕΝΙΟΥ,Είς npaE.6,PG 118,124C:"Τους έκλεγέντας είς διακόνους 
έχειροτόνησαν ο ι'Απόστολοι,οΰ κατά τόν νϋν έν ταϊς έκκλησίαις 
βαθμόν,άλλά τοϋ διανέμειν μετ'άκριβείας τοις όρφανοϊς καί χήραις 
τά προς διατροφήν". 

141 -Πηδάλιον,εκδ.ΑΛ.καί Ε.Παπαδημητρίου,'Αθήναι 1970,233. 

14 2.ΔΕΡΒΟΥ,Γ.Άρχαιολογία,22 4-2 25• Πρβλ.ΛΑΤΑ,Δ.'Αρχαιολογία,149,καί 
Πράξ.8,16-17,35,40 καί 8,20. 
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έκήρυσσεν αυτούς τον Χριστόν" καί έβάπτισε τόν Αιθίοπα ευ

νούχο δυνάστη της Κανδάκης
1
^ 

Ή πληροφορία τών'Αποστολικων Διαταγών κατά την οποία ò 

Στέφανος φαίνεται νά χειροτονείται στο βαθμό του Διακόνου 

μετά την Ανάληψη του Κυρίου άπό τόνΙάκωβο,δέν φαίνεται αυ

θεντική. 

Στις ευχές της χειροτονίας του Διακόνου αναφέρεται δτι ò 

χειροτονούμενος παίρνει ως δωρεά άπό τον Κύριο"τήν χάριν,ην 

έδωρήσω Στεφάνω τω πρωτομάρτυρί σου,δν καί έκάλεσας πρώτον 

εις τό έργον της διακονίας σου".Ή διακονία αύτη καθορίστη

κε άπό τον Κύριο καί Σωτήρα της Εκκλησίας."'0 Θεός ό Σωτήρ 

ήμων,ο τ?) άφθάρτψ σου φωντ) τοις Άποστόλοις σου θεσπίσας τόν 

της διακονίας νόμον,καί τόν πρωτομάρτυρα Στέφανον τοιούτον 

.άναδείξας,καί πρώτον αυτόν κηρύξας τό του διακόνου πληρουν-

τα έργον...." .'Από τή σύγκριση των εύχων χειροτονίας του 

Διακόνου των Αποστολικών Διαταγών μέχρι των Βυζαντινών χει

ροτονιών γίνεται αναφορά ε'ίτε στους επτά διακόνους των Πρά

ξεων ε'ίτε ονομαστικά αναφέρεται ο"πρωτομάρτυς Στέφανος". Ή 

αναφορά δμως γίνεται γιά νά τονισθεί ή διακονία καί τό έργο 

της διακονίας παρά ò ιερατικός βαθμός.Ή έμφαση των εύχων ευ

ρίσκεται καί στην επίκληση νά κατεβεί τό'Άγιο Πνεύμα στον 

χειροτονούμενο."Πλήσον αυτόν πνεύματος καί δυνάμεως,ώς επλη-

σας Στέφανον τόν μάρτυρα καί μιμητήν των παθημάτων του Χρίσ

του σου'*" η" è έκλεξάμενος διά του μονογενούς σου τους επτά 

διακόνους καί χαρισάμενος αύτοις Πνεϋμα Άγιον κατάστησον 

καί τόνδε διάκονον της καθολικής σου εκκλησίας καί δός αύτω 

147 , , ' 

"πνεύμα γνώσεως καί διακρίσεως" ,γιά νά γίνει ικανός νά εκ

πληρώσει τήν διακονίαν του μέσα στην εκκλησία. 

'Ό "Αγιος Νικόδημος 6 Αγιορείτης σχολιάζοντας στό Πηδάλιο 

τόν 16ο κανόνα της ΣΤ'Οικουμενικής Συνόδου υπογραμμίζει !"Έν-

143.Πράξ.6,10.8,4-40. 

144.ΔΙΑΤΑΓΛΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,46,15-16 , PG 1,11530.ΒΕΠ 2,172. 

145.GOAR,α.Εοχολόγιον,2 08-209. 

146.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,18,PG 1,11160.ΒΕΠ 2,160. 

147.ΣΕΡΑΠΙΩΝ0Σ ΘΜΟΥΕΩΣ,Ευχή 26,FUNK,Χ.F.Didascalia,2,188.ΒΕΠ 43,82. 
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τευθέν τίνες, παρακινούμενοι,, (οτι οι Διάκονοι δεν ήσαν μυ

στηρίων,άλλα της κοινής χρείας,και των σιτηρεσίων των τό

τε χριστιανών),λέγουν δτι οι επτά Διάκονοι οΰτοι δέν πρέ

πει νά ζωγραφουνται μετά θυμιατού,στιχαρίου,καί όραρίου, 

καί ασκεπείς".Στηριζόμενος δμως στην εκτενέστερα μορφή της 

επιστολής του'ίγνατίου προς Τραλλησίους καί στο 4 καί 46 

κεφάλαιο του Η'βιβλίου των Αποστολικών Διαταγών πού δπως 

αναφέραμε δέν είναι αυθεντικές πηγές,καταλήγει :"Έγώ δέ νο

μίζω δτι οι αυτοί νά ήσαν καί Μυστηρίων Διάκονοι,καί ακο

λούθως δτι δέν είναι άτοπον καί νά είκονίζωνται καί ώς Διά

κονοι Μυστηρίων". 

Πότε,λοιπόν,πήραν οι διάκονοι τόν ιερατικό χαρακτήρα;Α

πό τίς Πράξεις των Αποστόλων» ιιαί άπό τις επιστολές του 
15 2 

Αποστόλου Παύλου πληροφορούμαστε δτι οι διάκονοι έπαυσαν 

άπό την εποχή ακόμη των Αποστόλων νά είναι διάκονοι Τραπε

ζών.Τους ανέθετε η εκκλησία σπουδαιότερες εκκλησιαστικές 

λειτουργίες,καί ήταν τακτικό αξίωμα-σ'ολες τίς εκκλησίες 

πού ίδρυσαν οι Απόστολοι,"καθυπουργουντες μέν εις των μυσ

τηρίων τάς τελετάς ,αναφερόντες δέ καί κατ'έκκλησίαν τάς έκ-
153 

τενεις εύχάς υπό του λάου
1
'" . ΌΆπόστόλος Παύλος στην Α'προς 

Τιμόθεον επιστολή περιγράφει τά προσόντα καί τά καθήκοντα 

των διακόνων,πράγμα πού σημαίνει δτι οι διάκονοι άπό τήν ε

ποχή των Άποστόλο^ν απέκτησαν χαρακτήρα ιερατικό. 

148.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Τραλλυσίους(εκτ.μορφή),7,PG 5,785Β.ΒΕΠ 2,300. 

149.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,4,46,PG 1,1069C kax 1153C.BEII 2,142,172. 

150.Πηδάλι.ον,324. 

151.Πρά£.21,8. 

15 2.Φιλπ.1,1.Α'Τιμ.3,8.Τι.τ.1,9.Πρβλ.Ρωμ.16,1. 

153.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ.'Ιερατικοί βαθμοί,29.Πρβλ.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
8,9,12,17,PG 1,1084Αέξ.ΒΕΠ 2,147feg.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, 
ΠερίΈκκλ.'Ιεραρχίας,5,PG 3,508Α.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς Ρωμ.14, 
ΠΓ 60,527.Καί 18 Κανών ΑΌίκουμ.Συνόδου. 
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Ό σύγχρονος των Αποστόλων*Ιγνάτιος ό θεοφόρος χαρακτη

ρίζει τους κατέχοντας τόν βαθμό του διακόνου"ώς δντας μυ-

στήριον Χρίστου",και άκόμη"ού γαρ βρωμάτων καί ποτών et

cì δ ιάκονοι ,άλλ'έκκλησίας Θεοΰ ύπηρέται"" .Γιαύτό "ρ διά

κονος τω επισκοπώ παριστάσθω ως ό Χριστός τφ πατρί,καί 

λειτουργείτω αύτώ εν πασιν άμέμπτως ώς ο Χριστός,άα>' έαυ -

του ποιων ουδέν,τα αρεστά ποιεί τω πατρί πάντοτε"' .Τους 

διακόνους αποκαλεί ό'ίγνάτιος ό θεοφόρος"έμοί γλυκύτατους, 

πεπιστευμένους διακονίαν Ίησου Χρίστου,ος πρό αιώνων πα

ρά πατρί ην καί έν τέλει έφάνη" .Ό διάκονος'Όυτε προσφέ-

ρειν θυσίάν θεμιτόν η 3απτίζειν η εύλογίαν μικοάν η μεγά-
15 7, 

λην ποιεΐσθαι" ,αντιθέτως μάλιστα παίρνει ευλογία"παρά του 

επισκόπου καί πρεσβυτέρου".Δεν πράττει τίποτε"ανευ των έπι-

άκόπων* ιερείς γάρ είσί'σύ δε διάκονος των ιερέων..συ δέ αύ-

τοις διακονείς" ?Άύτό συμβαίνει διότι μέσα στην εκκλησία ò 

καθένας έχει τη θέση του καί τήν ιδιαίτερη λειτουργία. Οι 

διάκονοι κατέχουν τη θέση των Αεβιτων,'Όι Λευΐται ύμων οί 
-ICQ 

νυν διάκονοι" καί ,κατά τόν Κλήμεντα ?ώμης, "Λευ'ίταις ι'δι-

> 160, , f , 

αι διακονίαι επίκεινται" . Η Διδαχή αναφέρει για τους επισ

κόπους καί διακόνους δτι"ύμΐν γάρ λειτουργουσι καί αύτοίτήν 

λειτουργίαν των προφητών καί διδασκάλων'̂ " \αί δτι πρέπει νά 

τιμούνται όπως οι προφήτες καί οι διδάσκαλοι. 

Κατά τήν τέλεση της Θείας Ξυχαριστίας"του επισκόπου προσε-

νεγκόντος η του πρεσβυτέρου ò διάκονος έπιδίδωσιν τψ λαω,ούχ 

ώς ιερεύς ,άλλ'ώς διακονούμενος ίερευσιν" .Ό Ίουστινος,ό 

15 4.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Τραλλι.ανούς , 2 ,PG 5,6760.ΒΕΠ 2,272.Πρβλ.Προς Τραλ-

λιανούς 3,1,PG 5,677Α.ΒΕΠ 2,272. 

155.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,26,5,PG 1,668Α.ΒΕΠ 2,272. 

156.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Μαγνησίους,6,1,PG 5,668Α.ΒΕΠ 2,269. 

157.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,46,11,PG 1,1153Α.ΒΕΠ 2,171.Πρβλ.καί 8,28, 
PG 1,1125Α.ΒΕΠ 2,162.Καί 3,11,PG 1,788C.BEn 2,64. 

158.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός"Ηρωνα,3,PG 5,913Α.ΒΕΠ 2,330. 

159.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , 2 , 26 , 3 ,PG 1,.665Α.ΒΕΠ 2,35. 

160.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.40,5,PG 1,289Α.ΒΕΠ 1,29. 

161.ΔΙΔΑΧΗ,15,ΒΕΠ 2,220. 

16 2.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,28,PG 1,1125Α.ΒΕΠ 2,16 2. 
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φιλόσοφος καί μάρτυς ,συμπλήρωνες οτι έκτος της μεταδόσε

ως "έκάστψ των παρόντων μεταλάβει ν άπό του εύχαριστηθέν -

τος άρτου καί οίνου και ϋδατος'Όι διάκονοι"καί τοις ού πα-
163 

ρουσιν αποφερουσι" . 

Κατακλείοντας,υπογραμμίζουμε δτι ο βαθμός τοϋ διακόνου 

ως ιερατικός βαθμός έχει την αρχή του στους Αποστόλους,οι 

οποίο ι"κατά" χώρας καί πόλεις κηρύσσοντες καθίστανον τάς ά~-

παρχάς αύτων,δοκιμάσαντες τω πνεύματι,είς επισκόπους καί 

διακόνους των μελλόντων πιστεύειν'^ .Διάκονοι με ιερατικό 
16 5' 

βαθμό αναφέρονται άπό τόνΙγνάτιοΆντιοχείας ,άπό τόν Πολύ
καρπο Σμύονης ,άπό τον Κλήμεντα τόν'Αλεξανδρέα ,άπό τόν Κυ-

* ν- ' R' 1 6 8 >
 ' «τ ΧΛ

 1 6 9
> ' - υ,» Ό

 1 7 0
 ' < πριανο Καρχηδόνος ,απο τον Ιππόλυτο,απο τον Ευσεβιο , από 

171 
τόν Μέγα Αθανάσιο κλπ. 

Άλλα καί "πασαι αϊ θεοσύλλεκτοι καί μυρίανδροι Σύνοδοι τΧν 

ένδοξων καί θεοφόρων ημών Πατέρων,καί αϊ επτά μεγαλώνυμοι 

Οικουμενικαί ,καί αϊ κατά μέρος καλούμεναι Τοπικαί,πασαι 

συμφώνως διακρίνουσι τους τρεις ιερατικούς βαθμούς,οσάκις. 

διαλέγονται περί επισκόπων καί πρεσβυτέρων καί διακόνων "̂  . 

Διάκονοι αναφέρονται δτι ελαβον μέρος στίς συνεδριάσεις των 

Συνόδων καί μερικοί άπό αυτούς έπαιξαν σπουδαίο ρόλο κατά 

τη λήψη των αποφάσεων.Τέλος,οί διάκονοι καλούνται άγγελοι 

του επισκόπου καί προφήται ,"ως έκ της διηνεκούς καί γενι-

πης Χρήσεως της υπηρεσίας των διακόνων εν τη επιτελέσει των 

163.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,'Απολογία,1,65,5,PG 6,428Β.ΒΕΠ 3,197.Πρβλ.καί 1,67,5, 
PG 6,4290.ΒΕΠ 3,198. 

164.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.42,4,PG 1,292Β.ΒΕΠ 1,30. 

165.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Πολύκαρπον,6,1,PG 5,724Β.ΒΕΠ 2,284. 

166.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,Προς Φιλιππησίους,5,3,PG 5,1009Ο.ΒΕΠ 3,16. 

167.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεϊς,6,13,PG 9,3280.ΒΕΠ 8,218. 

168.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 65,1,Ad Rogatianum,PL 4,394Α.BAYARD 1,6. 

169.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,9,12,ΒΕΠ 5 352. 

170.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Είς τόν βίον Κωνσταντίνου,2,46,PG 20,1021Α.ΒΕΠ 24,134. 
ΕΠΕ 4,306.Καί 3,8,PG 20,1064Α.ΒΕΠ 24,149.ΕΠΕ 4,350.Καί 3,58, 
PG 20,1125Α.ΒΕΠ 24,167.ΕΠΕ 4,414. 

171.Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,Είς Ματθ.(άμφυβαλ.),PG 27,13690.ΒΕΠ 35,22. 

172.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ.* Ιερατικοί βαθμοί,271. 

173.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,30,PG 1,677Β.ΒΕΠ 2,37. 
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καθηκόντων αυτών" ."Ό διάκονος έστω του επισκόπου ακοή* 

και οφθαλμός και στόμα,καρδία τε καί ψυχή,ϊνα μη Τ) τά πολ

λά μερίμνων ò επίσκοπος ,άλλά μόνα τά κυριώτερα" επεξη

γούν καί αϊ Διαταγαί των'Αποστόλων. 

γ)Ό βαθμός του Πρεσβυτέρου καί του Επισκόπου. 

Ι.Ή εξουσία των Αποστόλων. 
Τ
Ητο ό βαθμός του πρεσβυτέρου διαφορετικός του επισκόπου 

κατά τη*ν Αποστολική" έποχή;Γιά την απάντηση είς αυτό τό δύσκολο 

ερώτημα πρέπει νά προτάξουμε τά έ^ής: 

Ή εξουσία των Αποστόλων ήταν πολύ διαφορετική άπό την ε

ξουσία των επισκόπων καί των υπολοίπων εκκλησιαστικών αξι

ωμάτων .Οι Απόστολοι είχαν ιδιαίτερη και εξαιρετική εξουσία 

ανάλογα με τόν ειδικό προορισμό τους.Οι Απόστολοι έπρεπε vi 

θεμελιώσουν τήνΈκκλησία"Επρεπε νά γίνουν μάρτυρες του'ΐη-

σου Χριστοί). Ό Ευαγγελιστής Ιωάννης επιβεβαιώνει : ""0 ην άπ' 

αρχής ,δ άκηκόαμεν,δ εωράκαμεν τοις.όφθαλμοις ημών,δ έθεα-

σάμεθα καί αϊ χείρες ημών έψηλάφησαν ,περί του λόγους της 

ζωής,άπαγγέλομεν καί ύμΐν,ϊνα καί ύμεΐς κοινωνίαν εχητε μεθ' 

ημών*}
7 6 

Επειδή τέτοια ήταν η αποστολή των Αποστόλων καί γιά νά 

διακρίνονται άπό τους ψευδαποστόλους,έπρεπε νά είχαν δύνα

μη καί υπερφυσικά χαρίσματα.Ή ειδική αύτη καί εξαιρετική 

εξουσία γινόταν φανερή μέ"τάς δυνάμεις καί τά σημεία" καί 

τά διάφορα άλλα εξαιρετικά χαρίσματα τοϋΆγίου Πνεύματος. 

Ό ιερός Χρυσόστομος π.χ.γράφε ι γι'αυτό τό θέμα αναφερόμενος 
στον'Απόστολο ιΐαΰλο: "'Εκείνος (ο Παύλος) μέν γάρ είχεν ίσχύν 
ολλφ τοϋ λόγου μείζονα καί πλείονα ουναμένην κατορθουνφαινό
μενος μέν γάρ μόνον καί σιγών,τοϊς δαίμοσιν ην φοβερός·οί δέ 
νΰν πάντες ομού συνελθόντες μετά μυρίων ευχών καί δακρύων,ουκ 
άν δυνηθεΐεν δσα 'ίσχυσε 

17 4.ΛΑΤΑ,Δ.'Αρχαιολογία,152. 

175.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,44,PG 1,704θ.ΒΕΠ 2,45. 

176.Α' Ίωάν.1.1-3. 

177.Β'Πέτρ.1,16.Α" Ιωάν.1,1.4,14.Α'Κορ.2,4,13.9,1. 
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τά σιμικίνθια Παύλου ποτέ.^αί Παύλος μεν ευχόμενος νεκρούς 

άνίστη και άλλα έθαυματούργει τοιαύτα,ως καί θεός νομισθει-

ναι παρά τοις έξωθεν και πριν η του βίου μεταστήναι τούτου, 

κατηξιώθη άρπαγήναι εως τρίτου ουρανού και ρημάτων μετάσχει ν, 

ων ου θέμις άνθρωπε (Γαν άκουσαι φύσιν" . 

Άλλα εκτός άπό την εξαιρετική αυτή εξουσία,είχαν οι Από

στολοι καί την συνηθισμένη εκκλησιαστική εξουσία για νά διορ

γανώνουν τίς εκκλησίες πού Ι'δρυαν,'Ε εκκλησιαστική πάλι αυ

τή εξουσία ήταν τελείως διαφορετική άπ'αύτήν πού έχουν σήμε

ρα οί επίσκοπο ι,δ ιότι οι Απόστολοι"κατείχον καί ένήργουν αυ

τήν εφ'όλης της'Εκκλησίας καί δη οί πάντες ώς έκαστοι καί α

διαιρέτως διά τοϋτο έδύναντο νά μεταβαίνωσι πανταχού τήςΈκ-
17 9 

κλησίας καί πανταχού νομίμως νά ένεργωσιν αυτήν" . 

Στην ερμηνεία των ψαλμών ό ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει! 

"καί γάρ τήν οίκουμένην άπασαν έπέδραμον οί απόστολοι,καί πάν

των αρχόντων άρχοντες έγένοντο κυριώτεροι,βασιλέων δυνατώτε-

ροι,.καί πάση τη οικουμένη νόμους εθηκαν'καί ουχί ζώντων αυ

τών έκράτησαν μόνον,άλλα καί τελευτησάντων"\
80 

Οι Απόστολοι είναι άρχοντες χειροτονηθέντες ύπό του Θεοΰ. 

"'Άρχοντες ,ούκ έθνη καί πόλεις διαφόρους λαμβάνοντες,άλλα 

πάντες κοινΡ} τήν οίκουμένην έμπιστευθέντες" '. Επομένως,ούτε 

ό Πέτρος,οΰτε ό Παύλος,οΰτε όΆνδρέας,οϋτε άλλος εκ των'Απο

στόλων μπορούσε νά είναι επίσκοπος μιας συγκεκριμένης πόλε

ως. 

Γιά τον Απόστολο Παύλο,ό ίερός Χρυσόστομος γράφει :"πρωτόν 

έστι έκπλαγήναι του Παύλου τήν άρετήν,δτι τήν οίκουμένην ά

πασαν έγκεχειρισμένος,καί γήν καί θάλατταν,καί τάς ύφ' ήλίω 

πόλεις άπάσας,καί βαρβάρους καί "Ελληνας καί δήμους τοσού-
-ipo 

τους εν έαυτω περιφερών....'
1
 Χαί παρακάτω ό 'ίδιος ίερός Πα

τέρας προσθέτε 11"'Άνθρωπος δαίμοσιν έπιττάτων τήςοίκουμένης 

διδάσκαλος ων ,τούς τήν γήν οίκουντας απαντάς επιτραπείς καί 

τάς ύφ'ήλίω κειμένας εκκλησίας άπάσας,καί δήμους καί έθνη καί 
17 8. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περί" Ιερωσύνης 4 ,6 PG 4 8,6 6 8. ΕΠΕ 28,222. 

179.ΕΥΤΑΞΙΑ,I.Too Κανονικού Δικαίου,30. 

180.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Ξίς τόν 44 Ψαλμ.13,ΡΟ 55,202-203.ΕΠΕ 6,80-82. 

181 .ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,'Ομιλία 4,δτι ούκ άκύνουνον,PG 51,93. 

1 82. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Et, ç τό άσπάσασθαι Πρίσκιλλαν καί'Ακύλαν,Ρσ 51,189. 
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πόλεις μετά πολλής θεραπεύει επιμελείας..." . 

Τό γεγονός αυτό καθόλου δεν εμπόδιζε τους Αποστόλους νά 

αναλάβουν ò καθένας καί κάποια ιδιαίτερη αποστολή."Ετσι»α

ποφασίστηκε κατά την Αποστολική Σύνοδο,δ Παύλος καί ò Βαρ

νάβας νά άναλάβουν"τό εύαγγέλιον της άκροβυστίας",ό Πέτρος 

δε καί οι άλλοι Απόστολοι"τό εύαγγέλιον της περιτομής"ΐ%4 

Τό ακριβώς δμως αντίθετο συνέβη μέ τους διαδόχους των Α 

ποστόλων , στους οποίους μεταβίβασαν την έξουσίαν αυτήν.Τήν 

εξασκούσαν σέ συγκεκριμένη καί τοπικά καθορισμένη εκκλησί

α,"μόνον δέ εξαιρετικώς καί άπό κοινού δύνανται tn. καί την 

ολην έκκλησίανορώντεςνάάποφασίσωσιν,π.χ. δταν συνέρχωνται 

εις οίκουμενικήν σΰνοδον11
 . 

Άπό τά παραπάνω μπορούμε νά συμπεράνουμεΐΐ)"θσο ζούσαν οι 

'Απόστολοι καί μπορούσαν νά πηγαίνουν παντού γιά νά καλύπτουν 

τίς εκκλησιαστικές ανάγκες ,δέν υπήρχε ή ανάγκη των συνήθων 

εκκλησιαστικών αξιωμάτων."Οταν δμως προέκυψε τέτοια ανάγκη 

πού δέν μπορούσαν οι Απόστολοι νά επαρκέσουν τότε"καθίσταν-

ται ύπ'αύτων" τά πρώτα αξιώματα.Αυτό φανερώνει ή ιστορία της 

εκλογής των επτά πρώτων διακόνων στά Ιεροσόλυμα .2)"Οσο ζού

σαν 'Απόστολοι,έστω καί πολύ λίγοι,η ανωτάτη εκκλησιαστική 

εξουσία μποροϋαε νά παραμείνει χωρίς κανένα κίνδυνο σ' αυ

τούς,Καί τρεις καί δύο εφόσον ζούσαν,μπορούσαν νά πηγαίνουν 

οτιον ήταν μιά σπουδαία ανάγκη καί νά την εξυπηρετήσουν αυτο

προσώπως. 

2.'Επίσκοποι καί πρεσβύτεροι. 

Οι επίσκοποι καί οι πρεσβύτεροι άπό τά πρώτα χρόνια της 

Εκκλησίας θεωρούνται σά δύο διακρινόμενες τάξεις τού κλή

ρου."Αλλοι δμως υποστηρίζουν,δτι στην αρχή οι επίσκοποι καί 

οι · πρεσβύτεροι ήσαν τό 'ίδιο,μία δηλαδή τάξη,καί δτι ò επίσκο

πος ήτο μόνον ò πρόεδρος τού σώματος,των πρεσβυτέρων.Άπό τις 

αντικρουόμενες αυτές γνώμες,ή πρώτη υποστηρίζεται άπό εκεί

νους πού ισχυρίζονται,δτι οι έπίσκοποι"κατέστησαν παρ'αύτών 

183.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Ξίς τ ό άσπάσασθσΛ Π ο ύ σ κ ι λ λ α ν κ α ύ Ά κ ύ λ α ν , Ρ α 5 1 , 1 9 4 . 

1 8 4 . Γ α λ . 2 , 1 έ ξ . Π ρ ( 3 λ . Π ρ ά ξ . 9 , 1 5 κ α ί 1 5 , 1 2 . 

185 .ΕΥΤΑΞΙΑ, Ι - Τ ο Ο Κ α ν ο ν ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ , 3 0 . 

ΐ 8 6 . Π ρ ά £ . 6 , 1 - 6 . 
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των αποστόλων ώς διακεκριμένη καί άνωτέρβχ, τάξις κληρικών 

η τελευταία δε υποστηρίζεται παρά των αρνουμένων την θείαν 

καταγωγήν τοΰ επισκοπικού αξιώματος"- .1 

Ή διαφωνία στό θέμα αυτό προέκυψε έκ της σημασίας της λέ

ξεως πρεσβύτερος,που σημαίνει Ι 

α)Πρεσβύτερος στην ηλικία. 

β)Πρεσβΰτερος ύπό την εξουσία επισκόπων,δπως π.χ.Κλήμης-

η , 189 >
 Χ
 , - , 19 0

π
 Λ ' η ' 191 

πρεσβύτεροι , Ι γ ν α τ ι ο ς - π ρ ε σ β υ τ ε ρ ο ι ,Πολυκαρπος-πρεσβυτεροι, 

κ λ π . 

γ)Πρεσβύτεροι γ ι α τό"συναμφότερον" δηλαδή è επίσκοπος με 

τους πρεσβυτέρους. 

δ)Πρεσβύτεροι=έπίσκοποι ,μέ την έννοια τ ο υ ' ί γ ν α τ ί ο υ . 

Ε ί ν α ι βέβαια φανερό οτι οι οροί επίσκοπος καί πρεσβύτερος 

συναντώνται μέ την 'ίδια σημασία καί στήν'Αγία ϊ'ραφή καί στά 

εκκλησιαστικά συγγράματα των πρώτων αιώνων της χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς 

ε π ο χ ή ς . " Ε τ σ ι π . χ . στην προς Φιλιππησίους επιστολή συναντού

με τον ε ν ι α ί ο ορο"σύν έπισκόποις καί- διακόνοις™ ένω στην ε 

πιστολή του Πολυκάρπου,πάλι ν ,πρός Φιλιππησίους,συναντούμετόν 

ε ν ι α ί ο δ ρ ο " τ ο ϊ ς πρεσβυτέροις καί δ ι α κ ό ν ο ι ς } ' . "Ας έξετάξουμε 

στη συνέχεια αυτούς τους όρους. 

3 . Έ π ί σ κ ο π ο ι καί Διάκονοι-Πρεσβύτεροι καί Δ ι ά κ ο ν ο ι . 

0 'Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του 

ά π ε υ θ ύ ν ε τ α ι " π α σ ι ν τ ο ι ς ά γ ί ο ι ς εν Χριστω'ίησου τ ο ι ς ούσιν εν 

Φ ι λ ί π π ο ι ς συν έ π ι σ κ ό π ο ι ς καί δ ι α κ ό ν ο ι ς " . ' θ ο ρ ο ς " έ π ί σ κ ο π ο ς " 

187.ΛΑΤΑ,Δ.'Αρχαιολογία,113. 

189.ΕΡΜΑ,Πουμήν,"Ορασις 2,9-10,PG 900 .ΒΕΠ 3,42. 

19 0.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Μαγνησίους,3,1.6,1,PG 5,661Ε£.ΒΕΠ 2,269èg. 

191. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, Προς Φι,λι,ππησίους ,PG 5,1005Α.ΒΕΠ 3,15. 

19 2.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ.Προεστώς Πρεσβύτερος,642.Πρβλ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ,Λ.* Η πρώ
τη προς Τιμάθεον,338. 

193.Φιλπ.1,1. 

19 4. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, Προς Φι,λιππησίους , 5 , 3 , PG 5,1009Ο.ΒΕΠ 3,16. 
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δεν χρησιμοποιείται άλλου στις επιστολές του Αποστόλου Παύ

λου,εκτός των ποιμαντικών καί στην υπόλοιπη Κ.Διαθήκη είναι 

σπάνια ή χρήση του .Ό δρος"διάκονος
η
άπαντα συχνότερα μέ γε~ 

19 7 

νικότερη έννοια και σ'δρισμένα χωρία μέ τη γνωστή ειδική έν

νοια πού επικράτησε κατόπιν στην 'εκκλησία .'Όταν σ'αλλεςτιε-

ριπτώσεις ό'Απόστολος Παύλος αναφέρεται στους αξιωματούχους 

των τοπικών εκκλησιών,τους όνομάζει"προϊσταμένους" η χρησιμο

ποιεί δρους δηλωτικούς κάποιου πνευματικού χαρίσματος(πχ.προ

φητεία, διακονία,διδασκαλία,κυβέρνησεις,ποιμένες κλπ) . 

Κατά την άποψη των ερευνητών πιθανότερο φαίνεται δτι στίς 
περιπτώσεις πού χρησιμοποιούνται στην Κ.Διαθήκη οι όροι "επίσκο
πος" , "πρεσβύτερος" , "διάκονος" πρόκειται γιά χαρισματούχους ή γιά 
αξιωματούχους έκλελεγμένους καί χειροτονημένους λειτουργούς πού 
διοικούν την εκκλησία.Πρέπει εδώ νά λεχθεί ότι στό πρόσωπο του 
ήγέτου συνυπάρχει ή μάλλον πρέπει νά συνυπάρχει τό χέρισμα μέ τό 
αξίωμα."Πάντως οι τρεις όροι απαντούν συχνά στην Κ.Διαθήκη,χωρίς 
όμως νά έχουν ακόμη άποκρυσταλωθεϊ,όπως συνάγεται άπό τό γεγονός 
ότι στίς Πράξεις τών'Αποστόλων παραθέτοντας ò Λουκάς τόν αποχαιρε
τιστήριο λόγο του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της'Εφέσου,εναλλάσ
σει τους όρους "πρεσβύτεροι" καί "επίσκοποι"(Πράξ.20,17.28).Είναι 
φανερό ότι στίς Ποιμαντικές επιστολές πού επικρατεί ò όρος επίσκο
πος (στον ενικό) έχει ήδη σημειωθεί κάποια εξέλιξη,κατά τήν οποία 
ò επίσκοπος διακρίνεται άπό τους πρεσβυτέρους καί τους διακόνους". " 

195.Α'Τιμ.3,2.Τιτ.1,7. 

196.ΠράΕ;.20,28.Α'Πέτρ.2,25. 

19 7.Ρωμ.13,4.15,8.Α'Κορ.3,5.Β'Κορ.3,6.6,4.'Εφεσ.3,7.Κολ.1,7. 

19 8.Α'Τιμ.3,8,12.Ρωμ.16,1. 

199.Ρωμ. 12,6-8.Α'Κορ.12,28-31.Έφεσ. 4 , ΙΙεΕ·. Α'Θεσ. 5 ,12έ£ . 

20 0.ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ,Ι•Χαρ ίσματα,259.Πρβλ.ΠΑΤΣΑΒΟΥ,Η.Ή εύσοοος,21, 
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Τό ερώτημα είναι ποιοι εννοούνται με τη φράση"σύν επίσ

κοποι ς και διακόνοις"στήν έπιστολή;Τί τοΰτο;μιας πόλεως 

πολλοί επίσκοποι ησαν;θύδαμως άλλα τους πρεσβυτέρους ού

τως έχάλεσε .Τότε γά*ρ τέως έκοινώνουν τοις όνόμασικαί διά

κονος ό επίσκοπος έλέγετο.Διά τούτο γράφων.Τιμοθέω έλεγε* 

*Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον? επισκοπώ οντι.'Ότι γαρ ε

πίσκοπος ην,φησί προς αυτόν.^Χείρας ταχέως μηδενί έπιτίθει' 

καί πάλιν C'o εδόθη σοι μετά επιθέσεως των χειρών του πρε-

σβυτέρίου? ούκ αν δε πρεσβύτεροι έπίσκοπον έχειροτόνησαν, 

καί λίγο πιο κάτω^καί οί πρεσβύτεροι,τό παλαιόν έκαλουντο 

επίσκοποι καί διάκονοι Χρίστου,καί οί επίσκοποι πρεσβύτε-

ροι"
2
?

1 

Τόν ιερό Χρυσόστομο ακολουθεί ό Θεοδώρητος Κύρου,πού ερ

μηνεύει :"έπισκόπους δέ τους πρεσβυτέρους καλεί'αμφότερα γάρ 

ειχον κατ'εκείνον τόν καιρόν τά όνόματα'^Ρ,^Αλλά καί ò Οικου-

μένιος σχολιάζοντας γράφεΐ:"θύκ επειδή εν μια πόλει(ττ) των 

Φιλιππησίων) πολλοί ήσαν επίσκοποι άλλ'επισκόπους τους πρε

σβυτέρους καλεί ,τότε γάρ έκοινώνουν τοις όνόμασι,καί οί ε

πίσκοποι διάκονοι καί πρεσβύτεροι έκαλουντο καί τό εμπαλιν 

οι πρεσβύτεροι έπίσκοποι"
2(
]

3 

Οι απόψεις αυτές των αρχαίων ερμηνευτών τίς όποιες ακολού

θησαν καί πολλοί των νεωτέρων ερμηνευτών μας εξηγούν τήν πα

ράξενη τοποθέτηση των διακόνων δίπλα στους επισκόπους χωρίς 

τη μνημόνευση πρεσβυτέρων. 

201.ΙΩ.ΧΡΥΣ;θΣΤΟΜΟΥ,Είς ®I.ATX.2,PG 62,183.ΕΠΕ 21,364. 

202.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Φιλπ.Ι,Ι,Ρσ 82,560Α. 

20 3.OIKOYMENIOY,Eiç <3H/\TI.,PG 118 ,1256Α.Πρ3λ.καί ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, Ε Cç 
Φιλπ.,PG 1 24,1 1 40: "Ούπω γάρ ήσαν διακεκριμένα τά ονόματα...οί 
πρεσβύτεροι επίσκοποι έλέγοντο,ώς έπισκοποϋντες δηλαδή καί αυ
τοί τόν λαόν,ώστε καθαίρειν καί, φωτίζειν τους δεομένους. 

Γ° §*0 ΐέ£°$> XçMOe&fiôî, pei pu : « 
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Τόν ένιαιον δρον"έπίσκοποι/καί διάκονοι"συναντοϋμε στην 

Α' Κλήμεντος οπού οι απόστολου"κατά χώρας και πόλεις κηρύσ

σοντες καί τους υπακούοντας ττ) βουλήσει του θεού βαπτίζον-

τες καθίστανον τάς άπαρχάς αύτων,δοκιμάσαντες τω πνεύματα, 

ε L ς επισκόπους και διακόνους των μελλόντων πιστεύειν. Και 

τούτο ου καινως'έκ γάρ δή πολλών χρόνων έγέγραπτο περί επι

σκόπων και διακόνων,ούτως γάρ που λέγει ή γραφή· "καταστήσω 

τους επισκόπους αύτων έν δικαιοσύνη καί τους διακόνους αυ

τών έν πίστει"204 

' Επίσης η Διδαχή χρησιμοποιεί τόν ενιαίο δρο"έπίσκσποι διά-

κονοι"διά της προτροπής"χειροτονήσατε ουν έαυτοις επίσκοπος 

καί διακόνους άξιους του Κυρίου,άνδρας πραεις καί άφιλαργύ-

ρους καί αληθείς καί δεδοκιμασμένους»^ *Ακό τά λεγόμενα της 

Α'Κλήμεντος καύ της Διδαχής φαίνεται καθαρά δτι οι'Απόστολοι "κα

θίστανον" όχι δι'εκλογής άλλα διά χειροτονίας.'Η Διδαχή υπογραμ

μίζει "χειροτονήσατε" όχι εκλέξατε. «
0 δ έ Π ο ι μ η

-
ν τ ο ο

«
Ε ρ
_ 

μα,προφητικό κατ' ούσίαν βιβλίον,αναφέρει δτι οί"προηγούμε-

νοι"της'Εκκλησίας χαρακτηρίζονται, "απόστολοι καί επίσκοποι, 

διδάσκαλοι καί διάκονοι" ή"άπόστολοι καί διάκονοι" καί"διά-

κονοι καί επίσκοποι^ .Τέλος ,δ Πολύκαρπος Σμύρνης στην επισ

τολή του προς Φιλιππησίους τους προτρέπει νά υποτάσσονται 

"τοις πρεσβυτέροις καί διακόνοις ως Θεω καί Χριστώ» ,όπου 

φαίνεται δτι ο δρος"πρεσβύτεροι"άντικατέστησε τόν δρον"έπίσ-

κοποι". 

Ό καθηγητής Γεράσιμος Κονιδάρης ,πού έχει ερευνήσει, τό θέ

μα των μορφών του πολιτεύματος του αρχικού Χριστιανισμού άπό 

ίστορικο-φιλολογικης πλευράς,παρατηρεί δτι ή χρήση του δρου 

"επίσκοποι καί διάκονοι"ένιαίως στην Α'Κλήμεντος "μόνον εις 

τήν περίπτωσιν της γραφικής θεμελιώσεως του ιερατείου έν τω 

204.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.42,4-5,PG 1,292Β.ΒΕΠ 1 , 30 .Πρβλ. Ήσ. 60 ,17 . 

205.ΔΙΔΑΧΗ,15,Ι,ΒΕΠ 2,200. 

206.ΕΡΜΑ,Ποιμήν,ορασις 3,9,7,PG 2,907-908.ΒΕΠ 3,48. 

207.ΕΡΜΑ,Ποιμήν,δρασις 3,5,1,PG 2,903-904.ΒΕΠ,3,45. 

208.ΕΡΜΑ,Ποι,μήν,παραβολή 9,25,PG 2 ,1 001-1 002 .ΒΕΠ 3,100. 

20 9.ΕΡΜΑ,Ποιμην,παραβολή 9,27,PG 2,1003-1004.ΒΕΠ 3,101. 

210.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,Προς Φιλιππησύους,5,3,PG 5,1009θ.ΒΕΠ 3,16. 
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συηόλφ του μαρτυρεί,δτι ένεκα α)τής χρήσεως του δρου έν 

τ?) Π.Δ.,ήτις ητο εισέτι δια τήνΈκκλησίαν ή Γραφή,μέχρις 

δτου έδημιουργήθη ò κανών της Κ.Δ. καί β)του"έπίσκοποι κχί 

διάκονοι"ύπό του Παύλου(ένΈφέσω και Φιλίπποις)ό είρημένος 

διπλούς ορός κατέστη έν τ?) Εκκλησία γραφικός,χρησιμοποιού

μενος δευτερευόντως και κυρίως διά τον όλον κλήρον,έν .ω έν 

τ?) καθ'ήμέραν χρήσιν ητο τό'Όι πρεσβύτεροι (η Β'κλήμεντος α

ποτελεί ίσχυράν άπόδειξιν των γραφέντων),οϊτινες δύνανται, 

ένεκα της Εφέσου (Πραξ.20,17) νά χαρακτηρίζωνται δευτερεύον-

τως και ώς επίσκοποι(αρα πρεσβύτεροι=έπίσκοποι) . 

Πράγματι,στους πρεσβυτέρους της'Βφέσου τό'Άγιο Πνεύμα χο

ρήγησε την εντολή του "ποιμαίνειν" τήν εκκλησιαστική κοινό

τητα τής'Ξφέσου,πού σημαίνει του"έξουσιάζειν"ώς επίσκοποι ά-

φου"παρά του Πνεύματος τήν χειροτονίαν εχουσι ποιμαίνειν τήν 
212 

Έκκλησίαν του Κυρίου"" ,Διότι'Όυς οπίσω έκάλεσε πρεσβυτέρους, 

ώδε επισκόπους καλεΐ*ητοι καί διά τό τους πρεσβυτέρους ανάγ

κην εχειν έποπτεύειν τά της εκκλησίας λογικά ποίμνια" ,τά ό

ποια "ό Σωτήρ περιεποιήσατο τω ίδίω αϊματι"^. 

4.0Ì Πρεσβύτεροι. 

'Αναφέραμε παραπάνω οτι τόν γραφικό δρο· "επίσκοποι καί διά

κονοι" αντικατέστησε ό δρος'Όι πρεσβύτεροι". 

Στην προς Τίτον επιστολή ο Απόστολος Παύλος αυτούς πού 

στην αρχή όνομάζει"πρεσβυτέρους"μετά από λίγο άποκαλει"έπισ-

κόπους",Καταγραφών ύφ'εν δνομα κοινόν αμφοτέρων των βαθμών 

τά κοινά καθήκοντα" . 0 Θεοδώρητος Κύρου ερμηνεύοντας τό ση

μείο αυτό γράφει:"Καί εντεύθεν δηλον ώς τους πρεσβυτέρουςκαί 

211.Κ0ΝΙΔΑΡΗ,Γ.Περί της φερομένης διαφοράς,31-32.Πρβλ.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ 
ΠΩΜΗΣ,Β'Κορ.17,3,ΒΕΠ 1,46. 

2 1 2 . Ι Ω . ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ε ί ς n p a g . 4 4 , 2 P G 6 0 , 3 1 0 . Ε Π Ε 1 6 Α , 6 0 4 . Πρβλ.ΘΕΟΔΩ-
ΡΗΤΟΥ,Είς Φ ι λ π . 2,PG 8 2 , 5 6 0 C . 

213.ΑΜΜΩΝΙΟΥ,Eue npag.,PG 85,1581Β. 

214.ΔΙΔΥΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,ΕΙ ς Πράξ.20,28,ΒΕΠ 49,50.CRAMER,J.Catenae, 
3,337. 

215.Τιτ.1,5-7. 

216.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ.'Ιερατικοί βαθμοί,9 
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επισκόπους ώνόμαζον'είρηκώς^γάρ (ο Παυλος)ϊνα καταστήσ^ί 

κατά πόλιν πρεσβυτέρους έπήγαγε.Δει γάρ τδν έπίσκοπον ά-

νέγκλητον εϊναι.Έν εκάστη δέ πόλει ουκ επισκόπους, άλλα 

πρεσβυτέρους(είκός) είναι πολλούς"
 2
.

17 

Στην Α'πρός Τιμόθεον επιστολή ό Απόστολος Παύλος γράφον-

τας"Δεΐ ουν τόν έπίσκοπον άνέγκλητον είναι..." εννοεί υπό 

τόν ορον"έπίσκοπον" καί τους πρεσβυτέρους.Σχολιάζοντας ό 

ιερός Χρυσόστομος λέγει:"0υ πολύ τό μέσον αύτων(έπισκόπων 

και πρεσβυτέρων) καί γάρ και αύτοί(οί πρεσβύτεροι διδασκα

λίας είσίν άναδεδειγμένοι καί προστασίαν της εκκλησίας... 

τη γάρ χειροτονία μόνη ύπερβεβήκασιν(οί επίσκοποι),καί τού

το μόνον δοκουσι πλεονεκτεΐν των πρεσβυτέρων", Διότι"τούς 

αυτούς έκάλουν ποτέ πρεσβυτέρους καί επισκόπους τους δένυν 

καλουμένους επισκόπους αποστόλους ώνόμαζον" .Καί è Ιερώνυ

μος συμπληρώνοντας έρωταΙ"Τί γάρ ò επίσκοπος ποιεί,ο μη roi-

ει καί ò πρεσβύτερος,εξαιρουμένης της χειροτονίας'^ , 

Αξίζει στό σημείο αυτό νά παραθέσουμε τίς απόψεις του'ΐε-

ρωνύμου,ένός από τους σοφώτερους Λατίνους Πατέρες σχετικά 

με τή φύση καί τήν αρχή του επισκοπικού αξιώματος. 

" Ό πρεσβύτερος,λέγει ό'ίερώνυμος,είναι ο αυτός,ώς ο επί

σκοπος,καί εως δτου,διαβολική είσηγήσει,ήγέρθησαν διαιρέ

σεις έν τ?) θρησκεία,καί έλέγετο μεταξύ του λάου, (Έγώ μέν 

217.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Είς TIT.,PG 82,860C. 

218.Α'Τιμ.3,2εξ. 

219.ΙΩ.ΧΡΥΣ0ΣΤ0Μ0Υ,Είς Α'Τιμ. 11 ,PG 62 , 553 .Πρβλ. καί ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ,Είς 
Α'Τιμ.,PG 125,45D:"Ti δήποτε τους επισκόπους διδάξας (ο Παϋλος), 
τους πρεσβυτέρους άφηκε;"Οτι δσα περί επισκόπων είπε,ταϋτα καί. 
πρεσβυτέρους άρμόττει·καί γάρ αυτοί διδασκαλίαν καί προστασίαν 
εκκλησιών έγκεχειρισμένοι.είσί,μόνη τη χειροτονία ύποβεβηκότες". 

220.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Ε'ις Α'Τιμ. ,PG 82,804Β. 

221 .ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,'Επιστολή Ad E u a g r i u m , 6 5 , π α ρ ά ΛΑΤΑ,Δ. 'Αρχαιολογία, 
1 1 7 - 1 1 8 : ' Quoi] ntUom postea unus cloctus est qui caeteris praeponerctur, 

in sclnsmatis rcmedium factum est : ne unusquisquc ad se trahens 

Clinsti «eclttsiam mmpeiet. Nam et Aleiandriae a Marco evange

lista usque ad lleraclam et Dionysiuiu opiscopos, presbylcri semper 

unum ex. se clccUim, in cxculsiori gradu eoHocatum, episcopum 

nomitiabant : quo modo si e.tercitus imperatorcm faciat ; aut dia

coni oliyaiit de se, quem iudustrium noveriiit, et arcliidiaconum 

voccut. Quid cnim facit, excepta ordinationo, episcopus, quod 

'presbyter non faciat ? Ncc altera R.unanac urbis ecclesia, altera 

totius orbis cxislimawla est. lit Galiae, et Britanniae, et Africa, 

et Persis, et Orions, et India, et Omiios barbarae nationes unum Cliri-

stum adorant, imam observant regulam ventatisi Si auctoritas quae-

ritur, orbis major est urbe. Ubicunquc fuerit episcopus, sive Ro-

mae, sive Eugubii, sive Gonstautinopoli, sive Rbcgii, sive Alcxau-

driae, sive Tunis, cjusdein meriti, ojiiüdem et. sacerdutii. l'oteutia 
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ειμί Παύλου,εγώ δέΆπ&λλω,έγώ δέ Κηφα,^αί έκκλησίαι διωκουν-

το υπό κοινού συμβουλίου πρεσβυτέρων.Άλλ'ε ι τα,όταν έκαστος 

έθεώρει τους παρ'αύτου βαπτιζομένους ως ανήκοντας εις εαυτόν 

μάλλον η είς τόν Χριστόν,πανταχού έψηφίσθη δτι εν πρόσωπον, 

έκλεγόμενον υπό των πρεσβυτέρων,έδει νά" τίθεται υπεράνω των 

άλλων,είς δ νά άνήκη ή φροντίς ολοκλήρου της Εκκλησίας· καί 

οΰτως έκτοτε ετέθησαν αί βάσεις της διαιρέσεως".Αυτή τή φρο

ντίδα της Εκκλησίας έξ 'ίσου μεταξύ πολλών τήν βρίσκουμε, λέ

γει ό Ιερώνυμος καί στην προς'Εβραίους έπι στολή. "ΓΙείθεσθε 

τοις ήγουμένοις ύμων καί ύπείπετε'αυτοί γάρ άγρυπνουσιν υπέρ 

των ψυχών,ώςλόγον άποδώσοντες·ϊνα μετά χαράς τούτο ποιωσι καί 

μή στενάζοντες αλυσιτελές γάρ ύμιν τουτο"('Εβρ.13,17)....Καί 

συνοψίζει:"Ταυτα προσηγάγομεν προς άπόδειξιν,δτι παρά τοις άρ-

χαίοις οι πρεσβύτεροι ήσαν οι αυτοί μέ τους επισκόπους.Άλλ 

δπως αϊ ρίζαι της διαφωνίας άποσπασθωσι,συνήθεια βαθμηδόν ε

πεκράτησε,καθ'ην πάσα ή φροντίς έδει νά έπιβαρύνη ενα.Ώς δέ 

οι πρεσβύτεροι γινώσκουσιν,δτι κατ'εθος της Εκκλησίας υπόκειν

ται έκείνω,όστις ϊσταται έπ'αύτων,οΰτω γνώτωσαν οι επίσκοποι, 

δτι είσίν υπεράνω των πρεσβυτέρων μάλλον κατ'εθος,η κατ αλη

θή διορισμόν του Κυρίου ήμων'δτι δέ ωφειλον νά διοικωσι τήν 

Έκκλησίαν από κοινού, μιμούμενοι ως προς τούτο τόν Μωϋσην, 

δστις καίτοι είχεν απόλυτον έξουσίαν έπί του λάου του'ΐσραήλ 

έξελέξατο δμως έβδομήκοντα,μεθ'ων έκρινε τόν λαόν" . 

Επίσης καί ό κλήμης ò Ρώμης φαίνεται νά εκλαμβάνει συνωνύ-

tliviliaruin, et paupertatis humililas, vol sublimiorem, vol iiife-

riorciii, episcopum non facit. Caetcrum umnes apostolorum succes-

sores sunt .:. . . Presbyter et cpisropuM alimi actatis, aliud di

gnitatis est nome». Undo et ad l'itimi, et ad Timothcum do or-

f dmal.ione episcopi et djaconi dicitur ; do presbyteris otuuino reti-

celur ; quia in episcopo et presbyter coiitiiielur . . . lit, ut scia-

nius traditiones apostolicas sumptas tie voleri -Testamento ; ijuoil 

Aaron et filii ejus (j/.ίκ τάξις, δΎιλχδη ιερείς αντιστοιχούντες 

προς επισκόπους y.xì πρεσβυτέρους), atiyie I.evitae (ετέρα τάξις 

ώντιστο'.χ&ϋσ/. προς διακόνους), in tempio ftlLTUtlt, llDC siili epi

scopi et presbyteri, et diaconi, vindicent in ecclesia'.' 

222.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,Commentarium i n T i t u m , π α ρ ά Λ Α Τ Α , Δ . Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α , 
1 1 6 - 1 1 7 : " Idem est presbyter, qui est cpiscopus ; et autopiani diaboli 

instinctu studia in religione fieront, cl diceretur in populis, E g o 

s u m 1» a u 1 i, e g o A p o l l o , e g o a u t e m G e ρ h a e, 

communi prcsbyterorum Consilio ccclesiao cubernabantur. Postquam 

Vero unusquisquo eos, quos baptizaverat, suo putabat esse, non 

Christi, in loto orbe decrelum est, ut munì de presbyteris clectus 



superjioiioretur cacteris, ad quem oiimis ccclosiao cura pcrtìnorct, 
• et schismatum semina tolleraittur. Uulet aliquis non Scripluvarum, 

set nostrani, esse soutentiam, cpiscopnm ut prosbylerum unum esse, 

et aliud aetatis, aliud esse nomea officii : relegai Apostoli ad Phi-

, lippenscs verba dicentis, «Paulus et Timothcus serri Jesu Christi, 

, omnibus Sanctis in Christo Jesu qui sunt l'hilippis, cum episcopis 

tpt. diaconis, gratia vobis et pas»,—et rclirjua.- Philippi una est 

urbs Macedoniae, et certe in una civitate plures, ut nuneupatur, 

episcopi esse non poterant. Seil quin cosdem episcopos ilio tempore 

quos et presbyteros appcllabant, propterca indifferenter de episco-

]iis quasi de presbyleris est locatus. Adirne boe alicui videatur 

ambiguum, nisi altero testimonio comprobetur. In Actibus Apo-

stolorum scriptum est, quod cum venisset Apostolus Miletum, mi-

scrit Epbesum, et voeaverit presbyteros ecelesiae ejusdem, qui-

bus postea inter caetera sit locatus, »Attendile vobis, et omni gregi 

in ([no vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, pascere ecclesiam 

Domini, quam acquisivit per sanguinem suuma. Et hoc diligcu-

tius observate, quo modo unius civitatis ICphesi presbyteros vo-

cans, poslea cosdem episcopos dixerit. Si quis vult reeipere cam 

epistolam, quae sub nomine Pauli ad Hebraeos scripta est, et ibi 

aequaliter inter plures ecelesiae cura dividitur. Siquidcm ad ple-

bem scribit, «Parete priueipibus vestris, et subjeeti estote ; ipsi 

enim sunt qui vigilant pro auimabus vestris, quasi rationem red-

dentes, ne suspirantes hoc faciant : siquidem boc utile (sie) vobis 

est.» Et Petrus, qui ex fidei firmi tato noincn aeeepit, in epistola 

sua loquiter dieens, «Presbyteros ergo in vobis obsecro compresby-

ter, et testis Christi passiouum, qui et ejus gloriae, quae in futuro 

revelandns est, soeius sum, pascite eum qui in vobis est gregem 

•Domini, non quasi cum necessitate, sed voluntariü». llaec propter-

ea, ut ostenderemus apud vetcros eosdem fuisse presbyteros quos 

et episcopos ; paulatim vero, ut dissensionum piantarla ovellcren-

tur, ad unum ο mucin sollicitudiiicm esse delalam. Sicut ergo pre-

sbyteri sciunt se ex ecelesiae consuetudine ci ([ili s ibi praepositus 

l'uerit esse subjectos, ita episcopi noveriut se magis consuetudine 

quam dispositiouis domiuicao. vcritate presbyteris esse majores, et 

in commune debere ecclesiam regere, imitantes Moyscn ; qui cum 

liabcret in poi-estate solus praesse. populo Israel, septuaginta ele

git, cum quibus populum indicarci. 
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223 
μως τ de ονόματα έπίσκοποι-πρεσβύτεροι . 

Ή ερμηνεία του θεοδώρήτου,πού αναφέραμε παραπάνω,οτι "τους 

νυν καλουμένους επισκόπους αποστόλους ώνόμαζον"φαίνεται ορ

θή καί από τό γεγονός οτι τόσον ο'Απόστολος και Ευαγγελισ

τής Ιωάννης ονομάζει τόν εαυτόν του πρεσβύτερον'Ό πρεσβύτε-

ρος έκλεκττ) κυρία...^ ,̂ 'ο πρεσβύτερος ΓαΓω τω άγαπητω" , ό

σον καί ò Απόστολος Πέτρος ονομάζει τόν εαυτό του"συμπρεσ-

βύτερον",γράφοντας:"Πρεσβυτέρους τους εν ύμιν παρακαλώ ό 

η' ' ' ' « ~ ' «
22
£ 

συμπρεσβυτερος ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον..." ,*ο Γεώργιος 

Παχυμέρης παραφράζοντας . - ; του Διονυσίου του Αρεοπαγί

του,"τφ συμπρεσβυτέρψ ΤιμΡθέψ ^ γράφει:"Συμπρεσβύτερον(λέ-

γει),οίον συνεπίσκοπονώς καί εαυτόν πρεσβύτερον,ητοι έπίσ-

κοπον καλεί".Ό δέ Κλήμης οΆλεξανδρεύς αποκαλεί καί τους ε

πισκόπους καί τους πρεσβυτέρους μέ τόν κοινόν ορο"πρεσβύτε-

ροι"."Κατά τήν έκκλησίαν την βελτιωτικήν οι πρεσβύτεροι σω-

223.ΚΛΗΜΕΝΤ0Σ ΡΩΜΗΣ ,Α'Κορ. 42 , 44 , 57 ,PG 1 , 292C , 296C . ΒΕΠ 1 , 29έΕ-Πρβλ. 
ΕΥΤΑΞΙΑ, I .Too Κανονικού Δικαίου, 2 7 .ΚΟΡΑΗ, Α. Συνέκδημος' Ιερατικός , 
Παρίσι 1831,σελ.113-114,186,355-3 56.ΛΑΤΑ,Δ.'Αρχαιολογία,112εξ. 
Είναι ενδιαφέρον εδώ νά αναφέρουμε τήν ερμηνεία τοϋ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, 
PG 125,148ϋ,στό χωρίο τοϋ Τίτου 1,5 "καί κατάστησες κατά πόλιν 
πρεσβυτέρους",δπου παραθέτει :"Κατά πόλεις(πληθυντικώς)δέ φησίν 
ου γάρ έβούλετο πασαν τήν νήσον (Κρήτην) έπιτετράφθαι ενί,άλλ' 
εκάστην πόλιν ίδιον ποιμένα εχειν.

Τ
Ησαν,λοιπόν,καί κατά πόλιν 

(εκάστην) πολλοί μέν πρεσβύτεροι,εις δέ μόνον επίσκοπος,καί πάλιν 
κατά πόλεις (πολλάς ομοϋ) πολλοί επίσκοποι (πας εις είς πάσαν 
μίαν κατ'ιδίαν διωρισμένος).'Επισκόπων γάρ έδει πολλών των εν 
εκάστη πόλει ήγησομένων".Πρβλ.καί ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ,Adversus Marcio-

nem,4,5,PL 2,244 :"Ουδεμία 'Εκκλησία (τούτέστι κατά χώραν σύ-
να£ις πιστών) δίχως επισκόπου".Καί 8 Κανών ΑΌίκουμ.Συνόδου, 
ò όποιος ώρισε "ίνα μή δύο μιας πόλεως επίσκοποι ώσιν". 

224.Β'Ιωάν.1,1. 

225.Γ"Ιωάν.1,1. 

226.Α'Πέτρ.5,1-2. 

227. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, Περί ουρανίου ιεραρχίας , 1 ,PG 3,120Ακαί. 129Α. 
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ρ ο ο 

ζουσιν εικόνα,την ύπηρετικήν δέ οί διάκονοι. ."
Α
 .Καί άλλου 

προσθέτει:"θΰτος πρεσβύτερος έστι τω δντι της εκκλησίας κχί 

διάκονος αληθής της του Θεού βουλήσεως,εάν ποι?) και διδάσ-

κτ) τά του Κυρίου,ούχ υπ'άνθρώπων χειροτονούμενος,ούδ', δτι 

πρεσβύτερος,δίκαιος νομιζόμενος,άλλ'δτι δίκαιος,εν πρεσβυ-

τερίω καταλέγαμενος Ή,αν ενταύθα έπί γης πρωτοκαθεδρία μή 

τιμηθή,έν τοις είκοσι καί τέσσαρσι καθεδεΐται θρόνοις τον 

' 229 

λαόν κρίνων,ώς φησιν έν τη αποκάλυψε ι Ιωάννης" .Επειδή δέ. 

οιέπίσκοποι καί οί πρεσβύτεροι είναι"τής εκκλησίας προκοπαΐ?' 

πρέπει"διακονήσειν μεν τά πρώτα,έπειτα έγκαταταγήναι τω πρε-

σβυτερίω κατά προκοπήν δόξης(δόξα γάρ δόξης διαφέρει ) ,αχρις 

άν εις τέλειον άνδρα αύξήσωσιν"\ 

Άλλα καί όΠαπίας,σύγχρονος καί μαθητής του'ΐωάννου του 

Θεολόγου,ονομάζει τους Αποστόλους πρεσβυτέρους."Τους των πρε

σβυτέρων άνέκρινβν λόγους'τί'Ανδρέας ,ή τί Πέτρος εϊπεν, η 

τι Φίλιππος,η τί Θωμάς,η Ιάκωβος,ΙίΊωάννης,η" Ματθαίος, η 

τις έτερος των του Κυρίου μαθητών" . 
23 2 23 3 

"0Î προεστώτες πρεσβύτερο ι*·̂  όπως καί οί "προϊστάμενοι" καί 
234 

οί "ηγούμενοι
1
^ αναφέρονται τόσο στους επισκόπους δσο καί 

στους πρεσβυτέρους.Ό Μ.Βασίλειος γράφει:"Ό κριός τοίνυν ή-

γεμονικάν έστι ζωον,καθηγούμενον των προβάτων έπί τε νομάς 

τροφίμους καί αναπαύσεις υδάτων,καί πάλιν έπί σηκούς καί ε

παύλεις.Τοιούτοι δέ τίνες καί οί της ποίμνης του Χρίστου προ-

235 

εστώτες" . Επίσης ò !,
προεστώς"του'ΐουστίνου,ο οποΓος"διά λό

γου την νουθεσίαν ποιειται"καί "εύχάς καί ευχαριστίας τω Θεω 

228.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,ΣτρωματεLÇ ,7,1,PG 9,405Α.ΒΕΠ 8,245. 

229.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,ΣτρωματεLÇ,6,13,PG 9,328Α.ΒΕΠ 8,217-218. 

230.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεϊς,6,13,PG 9,3 29Α.ΒΕΠ 8,218 

2 3 1 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 3 , 3 9 , P G 20,297Α.ΒΕΠ 1 9 , 2 7 9 . 

2 3 2 . Α ' Τ ι μ . 5 , 1 7 . 

2 3 3 . Α ' Θ ε σ . 5 , 1 2 . 

2 3 4 . Έ β ρ . 1 3 , 7 . 

235.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,Είς 28 Ψαλμ.4,ρα 29,284Α.ΕΠΕ 5 ,100 . Πρβλ. 1 Κανόνα Συ
νόδου' Αντιοχεύας καύ 19 Κανόνα Ζ ΌΙκουμ.Συνόδου. 
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n o r 

αναπέμπει" αναφέρεται και στους δύο βαθμούς. 

Οι πρεσβύτεροι επίσης,έκαλουντο σ ύ ν θ ρ ο ν ο ι και οι 

του θ ρ 6 ν ου .Μερικές φορές γίνεται κάποια διάκριση μετα

ξύ "των του πρώτου και του δευτέρου θρόνου"οπότε τό δεύτερο 

σημαίνει προφανώς τους πρεσβυτέρους . 

Έδώ θά πρέπει νά αναφέρουμε την διαμάχη πού άρχισε άπό την 

Μεταρρύθμιση και μέχρι σήμερα μέ τους πρεσβυτεριανούς καί άλ

λους νεώτερους συγγράφεις καί ερευνητές,σύμφωνα μέ τους οποί

ους η λέξη πρεσβύτερος,δπως χρησιμοποιείται στήνΆνία Γοαα>ή 

καί την πρώτη εκκλησιαστική γραμματεία>δηλώνει απλώς τόν λαϊ-
κόν καί οχι κάποια τάξη τοϋ κλήρου."Αλλοι πάλι,ζήτησαν νά απο

δείξουν δτι καί οί πρεσβύτεροι καί οί επίσκοποι δεν ήσαν αρχι

κά θρησκευτικοί διδάσκαλοι,άλλα επιτηρητές καί διαχειριστές τών 

γενικών υποθέσεων της'Εκκλησίας.Κατά τη θεωρία αύτή,οί πρεσβύτε

ροι ήσαν απλώς επαρχιακοί υπάλληλοι,δπως οί πρεσβύτεροι τών'Ιου

δαίων. 

"Αλλοι ερευνητές δέχονται δτι οι πρεσβύτεροι"ομοθύμως εθεω

ρούντο ως ανήκοντες εις τό κανονικόν ιερατειον,άπό του χρό

νου, καθ'δν ηΈκκλησία πρώτον ηρξατο νά άναπτύσση έκκλησιαστι-

κήν ίεραρχίαν,καί εξ οδ ηρξατο γινομένη διάκρισις μεταξύ κλή

ρου καί λαϊκών" .Στο σημείο αυτό επικαλούνται τόν"Αγισ'ΐγνά-

τιο τόν Θεοφόρο πού γράφειΙ"Τί δέ πρεσβυτέριον,άλλ'η σύστημα 

ιερόν,σύμβουλοι καί συνεδρευταί του επισκόπου;Ύμεΐς δέ έντρέ-

πεσθε αύτούςίτούς έπισκόπους)ώς ΧριστόνΊησουν-τούς δέ πρεσβυ-

„239, 

τέρους,ώς συνέδριον Θεού καί σύνδεσμον αποστόλων Χρίστου". Ε

πίσης επικαλούνται τίςΑποστολικές Δtαταγές οπού οί πρεσβύτε

ροι όνομάζονται"σύμβουλοι έπισκόπου-συνέδριον καί βουλή της 

εκκλησίας" ,τόν Ώριγένη πού τους χαρακτηρίζει"τό 

Χρίστου συνέδριον" ,τόν Κυπριανόν πού τους αποκαλεί" ίεράν 

καί σεβασμίαν ομήγυριν του κλήρου ήμών(ΟΙΕβΙ NOSTRI SACER VE-

236.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,'Απολογία,6 7,1,PG 6,429BC.BEIT 3,198.Πρβλ.19 Κανόνα 
Συνόδου Τρούλλου. 

2 37.ΛΑΤΑ,Δ.'Αρχαιολογία,119. 

238.ΑΑΤΑ,Δ. 'Αρχαιολογ ία 121έξ;.οτιου περισσότερα στό θέμα αυτό. 

239.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Τραλλησίους(έκτ.μορφή) 7,PG 5,785Β.ΒΕΠ 2,300. 

240.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,28,4,PG 1,673Α.ΒΕΠ 2,36. 

241.ΩΡΙΓΕΝ0ΥΣ ,Διεξητικαί έκλογαί είς"Ιερεμίαν,PG 13,580Λ:"ο καθεζό-
μενος έν πρεσβυτερίψ συνειδότι μεμι,ασμένος. . . τό Χρίστου μολύνων 
συνέδριον". 
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NERANDUSQÜE CONSESSUS^KaC τόν'ίερώνυμο πού τους αποκαλεί 

"σύνοδον των πρεσβυτέρων,γερουσίαν της Εκκλησίας(C0ETUS ΗΕ-

SBYTERORUM, SENAT US ECCLESIAE"
24
.
3 

Με ολα τά παραπάνω προσπαθούν νά συμπεράνουν δτι η επίθεση 

των χειρών καί τά προνόμια της ιερωσύνης ανήκουν δικαιωματι

κά στους πρεσβυτέρους."Ολοι οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι 

είναι 'ίσου βαθμοί;,σέ μερικές δμως περιπτώσεις παρεχωρείτο 'ι

διαίτερη εξουσία σέ κάποιον άπ'αύτούς γιά προσωπικούς κυρίως 

λόγους.Μετά δμως τόν θάνατο των Αποστόλων ένας σέ κάθε εκκλη

σία άπό τους πρεσβυτέρους έπαιρνε σιγά-σιγά τή"ν διεύθυνση των 

υποθέσεων. "Ετσι ,μέ αυτόν τόν ανώμαλο τρόπο,ò τίτλος επίσκοπος" 

δόθηκε σ'αύτόν τόν πρώτο πρεσβύτερο . 

Αυτά υποστηρίζουν εκείνοι πού αρνούνται τόν επισκοπικό βαθ

μό. Θά εξετάσουμε στη συνέχεια τά επιχειρήματα εκείνων πού υ

ποστηρίζουν την ύπαρξη του επισκοπικού βαθμού,ως θείου θεσ

μού καί διαφορετικού άπό τ όν βαθμ όν του πρεσβυτέρου. 

Ή ταυτότητα των ονομάτων φανερώνει'την ταυτότητα του ύπουρ-

γήματος δχι δμως καί την ταυτότητα των βαθμών.Πρεσβύτερος λέ

γεται κοινώς καί ό^ίερεύς καί ο'Αρχιερεύς,διότι καί οί δύο εί

ναι πρεσβύτεροι καί στην ηλικία,καί ιδιαιτέρως στό πρεσβεϊο 

του αξιώματος καί στό μέγεθος της ίερωσύνης.Ό Εύσέβιος ώνό-

μασε του πρ£σβυτέρου τό άξίωμα"πρεσβεΐον" καί'^ήν ανωτάτην τυ-

μήν'^ .Σημαίνει δέ κατά τή"ν Αγία Γραφή"πρεσβύτερος"τόν γεραρό 

πατέρα."Ετσι τό χωρίο"έν ταύτη(ττ) πίστει) έμαρτυρήθησαν οι πρε

σβύτεροι
1
^ ò ©εοδώρητος τό σχολιάζει."οί πάλαι γεγενημένοι οί 

πρό του νόμου καί εν τω νόμω διαλάμψαντες άγιοι" .Ό δέ Σειράχ 

242.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,Περί κλήρου,3,15 καί 'Επιστολή προς Συνεσιον 67,9 
BAYARD,L·Correspondance,2,233. 

243.Παρά ΛΑΤΑ,Δ.'Αρχαιολογία, 

244.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ,Commentarium in A'Tira.3,10,PLfl>« :"Episcopus primus 
est;ut omnis episcopus presbyter sit,non tarnen omnis presbyter 
episcopus;hic enim episcopus est,gui inter presbyter primus est" 

245.ΕΥΣΕΒΙ0Υ,Έκκλ.·ΐστορία,6,8,Ρα 20,237Α.ΒΕΠ 19,355.ΕΠΕ 2,236. 

246.Έ|3ρ.1Ι,2. 

2 4 7.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Είς "Eßp.ll,2,PG 82,757C. 
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τους πρεσβυτέρους τους ονομάζει"πατέρας* , δπως κα ίο* Απόστο

λος Παύλος τον εαυτό του καί τους άλλους Αποστόλους .'Έκτο

τε καί μέχρι σήμερα όνομάζονται"πατέρες"καί οι ιεροί της'Εκ

κλησίας ποιμένες καί διδάσκαλοι($ρεσβύτεροι και Επίσκοποι ) 

"οι διά της αποστολικής αύτων καί θεοπνεύστου διδασκαλίας κχί 

διά της τελετής των μυστηρίων άναγεννήσατες εν Χριστώ τους 

250 ' 

πιστούς καί θρέψαντες καί διδάξαντες" . 

Επίσκοπος επίσης ονομάζεται καί è Πρεσβύτερος καί ό'Επίσ-

κοπος για την ταυτότητα του επαγγέλματος,διότι καί οι δύο εί

ναι επόπτες καί έφοροι,δηλαδή επιτηρητές καί επιστάτες καίφύ-

λακες της λογικής ποίμνης των πιστών."Σκοπούς(έπόπτας)γάρ εί

ναι δει ύμας τψ λαψ τους επισκόπους.,ότι καί ύμεΐς ,σκοπόν έχετε τόν 
O C T 

Χριστόν" .Καί οι δύο είναι ποιμένες,ο μέν επίσκοπος γενικός, 

ό δέ πρεσβύτερος μερικός,πού ποιμαίνουν τά λογικά πρόβατα του 

Άρχιποίμενος Χρίστου.Ακόμη,καί οι δύο είναι"διδακτοί του λό

γου της ζωής" καί έχουν άποσταλει"μαθητεύειν τά εθνη,βαπτίζον-

τες αυτά καί διδάσκοντες τηρειν πάντα δσα ένετείλατο ο Κύριος« 

Γι'αυτό δταν αμελούν τά καθήκοντα τους καθαιρούνται,ο επίσκο

πος της "επισκοπής καί ò πρεσβύτερος του Πρεσβυτερίου."'Επίσκο

πος ή πρεσβύτερος άμελων του κλήρου ή του λάου,καί μή παιδεύ-

ων αυτούς τήν εύσέβειαν ,άφοριζέσθω'έπιμένων δέ τί) ραθυμία,κα

θαιρεί σθω" . 

Ακόμη,επίσκοπος λέγεται καί ό Πρεσβύτερος καί è Επίσκοπος 

καί γιά τήν ενότητα καί ταυτότητα της ίερωσύνης πού συνέχει 

τήνΕκκλησία.Μία εϊναι ή ίερωσύνη καί στους δύο."Ενα καί τό 

αύτό'Άγιο Πνεύμα τελεσιουργει"δι'άμφοτέρων"τά μυστήρια τήςίπί-

στεως δλα,πλήν της χειροτονίας πού είναι αποκλειστικό δικαίω-

248.Σοφ.Σει,ρ.44,1. 

249.Α'Κορ.4,15. 

250. ΛΑΤ Α, Δ. ' Αρχαιολογ ία ,124 

251.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,6,PG 1,605Α.ΒΕΠ 2,15. 

252.Ματθ.28,1έ£. 

253.48'Αποστολικός Κανών.Πρβλ.καύ 19 Κανόνα ΣΤ'Οίκουη ΣυνόΛηη w 
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,Περί βαπτίσματος 2,έρωτ.4,ΡΟ 31,15?8c!2UVÓO°U'KaL 
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μα καί εξουσία του επισκόπου."Ή προσφορά ή αύτη έστί'καν 

ο τυχών προσενέγκτ],καν Παύλος,καν Πέτρος,ή αύτη έστιν,ηνό 

Χριστός τοις μαθηταις έδωκε,καί ην νυν οι ιερείς ποισυσιν. 

...ο δέ νομίζων τούτο ελαττον εκείνου είναι,ουκ ειδεν οτι 

, 254| 

ο Χριστός και νυν πάρεστι,καί νυν ενεργεί". Επίσης καί ο 

επίσκοπος καί ò πρεσβύτερος ειναι"φωτιστικός καί τελεστικός 

καί μεταδοτικός αγιασμού καί χάριτος μόνον δέ του χαρίσμα

τος της ίερωσύνης μόνος ο επίσκοπος μεταδοτικός,διό καί τε-

λεταρχικόν,καί τελετάρχην ονομάζει τούτον ò Διονύσιος ό'Αε-
255 

ροπαγίτης ,καί ιεράρχην,ώς των ίερων άρχοντα
1
'. Ό δέ ιερός 

Μάξιμος σχολιάζοντας τό πρώτο κεφάλαιο περί ουρανίου'Ιεραρ

χίας του ΔιονυσίουΆρεοπαγίτου γράφει :"Σημείωσαι,οτι τό του 

πρεσβυτέρου δνομα καί τόν έπίσκοπον δήλοι επειδή πρεσβύτε -

ρός έστι καί ò επίσκοπος'^ .Ό Ειρηναίος ,ο επίσκοπος Αουγ-

δούνου,προφανως ακολουθώντας τόν ΕυαγγελιστώνΊωάννην,ονο

μάζει τους επισκόπους της Ρώμης"πρεσβυτέρους,προστάντας της 
257 

εκκλησίας"",τόν δέ έπίσκοπον Σμύρνης Πολύκαρπον άποκαλεΐ"μα-

κάριον καί άποστολικόν πρεσβύτερον" . 0 Τερτυλλιανός,ακολου

θώντας τους καθιερωθέντας δρους MAJORES(μείζονας) καί SENI0-

ϊυ33(γεραιτέρους) γιά τους εκκλησιαστικούς πρεσβυτέρους,αντι

διαστέλλε ι τό MAJORES προς τό'Επίσκοπος:"NE SIBI(MAJORES)AS

SUMAIT DICATTJM SPISCOPIS OFFICIUM EPI SCOPATUS, δηλαδή , iva 

μη έαυτοις οί πρεσβύτεροιπροσλαμβάνωσι(σφετερίζωνται)τό τοις 
259 

έπισκόποις άφωρισμένον αξίωμα της επισκοπής" .Ό δέ "Αγιος 

Αμβρόσιος εκλαμβάνει τόν βρο SENIORES γιά τους δύο βαθμούς, 

τόν διαίρει σέ επισκόπους καί πρεσβυτέρους."ET HOG GUM SEND -

RIBUS,HOC EST,VEI GUM EPISCOPO(SI GRAVIOR EST CAUSA),VEL GUM 

PRESBYTERIS".(Καί τούτο (θεωρείσθω)μετά των γεραιτέρων,τουτέ

στιν η μετά του έπισκόπου(αν η βαρύτερα ή αιτία),η μετά των 
Ο C\ Π 

πρεσβυτέρων(ητοι των ιερέων) . 

254.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς B'Tuu.2,PG 62,612. 

255.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,Κ."Ιερατικοί βαθμοί,47. 

.25 6. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, Περί ουρανίου Ιεραρχίας,Pg 29Α. 

257.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,5,24,PG 20,505Α.ΒΕΠ 19,343. 

258.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,5,20.PG 20,485Β.ΒΕΠ 19,340. 

25 9.TEPTYAAIANOY,De Baptismo,17,PL 1,1218Α. 

26 0.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ,De officiis ministrorum 20,PL 16,50A. 
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5.Άρχιερεύς καί ιερεύς. 

τις θεόπνευστες συγγραφές τώνΆποστόλων οί ποιμένες 

της'Εκκλησίας ονομάζονται πάντοτε 'Επίσκοποι καί Πρεσβύτε

ροι .Μόνον ο'ίησους Χριστός,καλείται κατ'έξοχήν ιερεύς καί 

αίώνιοςΆρχιερεύς διότι εχει"άδιάδοχον καί άιδιον"τήν ίε-

ρωσύνη.Μέ γενική καί μεταφορική.έννοια ιερείς καλούνται καί 

δλοι οι Χριστιανοί."Καί έποίησας ημάς ιερείς καί βασιλείς 

τω Θεω" . Επίσης καί ò Απόστολος Πέτρος ονομάζει τους Χρι-

στιανούς"βασίλειον ίεράτευμα"καί"ίεράτευμα αγιον'^ .Ττίς Πρά

ξεις των'Αποστόλων συναντούμε μιά φορά μόνον την λέξη" ιερείς" 

για τους ειδωλολάτρες καί πολλές φορές σ'δλη την Κ.Διαθήκη 

γιά τους ιερείς καί αρχιερείς της Ιουδαϊκής συναγωγής^
6
.
5 

Οι δροι άρχιερεύς καί ιερεύς ενωρίς χρησιμοποιήθηκαν στην 

εκκλησία ώς συνώνυμα του επίσκοπος καί πρεσβύτερος.Στην επιστολή 

προς τόν Διάκονο"Κρωνα,νόθο .έργο'του'Ιγνατίου Άντιοχε ίας , 

οιαβάςουμε:. ' "Μηδέν άνευ των επισκόπων πράττε* ιερείς γάρ ει-
Ο & £. 

σι σύ δέ διάκονος των ιερέων" .Προς τους Φιλαδελφεΐς δε λέ

γει :"Καλοί καί οι ιερείς,κρείσσων δέ è άρχιερεύς ο πεπιστευ-

μένος τά άγια των αγίων..." .Οι Διαταγές των Αποστόλων ανα

φέρουν δτι"τοις μέν έπισκόποις τά της άρχιερωσύνης ένείμαμεν, 

τοις δέ πρεσβυτέροις τά της ιερωσύνης..." Ιαί ο Κλήμης ο επί

σκοπος Ρώμης στην Α'πρός Κορινθίους επιστολή γράφειι"Τω γάρ 

άρχιερει ϊδιαι λειτουργίαι δεδομέναι είσί'καί τοις ίερευσιν 
269 

ίδιος ò τόπος προστέτακται" . 
Ή διάκριση όμως αυτή αρχικά δέν φαίνεται νά είναι αυστηρή. 

ή λέξη"άρχιερεύς"φαίνεται νά αναφέρεται συνώνυμα μέ τήν λέξη 

2 61.Έβρ. 5, 6. 6, 20. 8, 4. 9,11.10,11. 

26 2. Άκοκ. 1,6.. 5,10.20,6. 

26 3.Α'Πέτρ.2,5,9.Πρβλ. 'Eg. 19, 6. 

264.Πράξ.14,13. 

265.Ματθ.8,4.2 7,1.Μάρκ.1,44.Λρυκ.1,5.'Ιωάν.1,19.18,3. 

266.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός"Ηρωνα 3,PG 5,913Α.ΒΕΠ 2,330. 

267.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Φυλαδελφεϊς,9,1,PG 5,704Β.ΒΕΠ 2,299. 

268.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,46,10,PG 1,1153Α.ΒΕΠ 2,171. 

269.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κρρ.40,5,PG 1,289Α.ΒΕΠ 1,29. 
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"επίσκοπος" ,ένω' η λέξη"ίερεύς" φαίνεται νά χρησιμοποιείται 

άδιαφόρως τόσο γιά τον πρεσβύτερο οσο καί γιά τον επίσκοπο. 

"Ετσι,ο πέμπτος η 'ίσως έκτος επίσκοπος της Εφέσου Πολυκρά

της αναφέρει τόνΑπόστολο καί ΕυαγγελιστήΊωάννη"ίερέα τό 
270 

πέταλον πεφορηκότα" ,δηλαδή αρχιερέα πού φόρεσε στολή ίεραυρ-

γική,δμοια μέ εκείνη του'ΐουδαίου άρχιερέως.Τό δέ"πέταλον
?
»εΖ-

χε επάνω τό τετράγραμμο δνομα του Θεού. Επίσης ò Κ λ ή μ η ς Ό Ά -

λεξανδρεύς^ ιερείς έκάλεσε κοινώς καί τους επισκόπους καί πρε-

2 / 2 2 7 3 

σβυτέρους,καί όΏριγένης ,καί ò ίερομάρτυς Κυπριανός πού γρά

φει Ι "παρόντος του λάου ενώπιον πάντων εκλέγεσθαι χρή τόν ιε

ρέα (SACERDOS) καί τ ^ κοινί) γνώμτ) καί μαρτυρία άξιον καί ίκα-

νόν κρίνεσθαι..."'·Ό ιερεύς έδω είναι καί ò επίσκοπος καί ô 

πρεσβύτερος,δπως φαίνεται καί άπό τήν επιστολή του Κυπριανού 

προς τόν Ίοβιανόν. ' 0 Ιστορικός Ευσέβιος,καί Γρηγόριος ô θεολό

γος, Htai ò ιερός Χρυσόστομος καί ή Σύνοδος της Καρθαγένης, 

ιερέα ονομάζουν τόν έπίσκοπον καί τό.ν πρεσβύτερον. Ή Γ Ό ί κ ο υ -

μενική Σύνοδος"ΐερεις καί συνίερεύοντας πάντας κοινώς επισκό

πους καί πρεσβυτέρους" αποκαλεί , Ό δέ Κύριλλος ό'Αλεξανδρεί-

ας γράφει :"Κατά τήν έκκλησιαστικήν τάξιν,ίερατεύουσι μέν οι 

προύχοντες(τουτ.ιερείς καί αρχιερείς)»συλλαμβάνονται δέ οι Μυ-

ΐται(οί διάκονοι)"?
0 0 

2 7 0 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 5 , 2 4 , 1 7 , P G 20,493C.BEIT 1 9 , 3 4 2 . Ε Π Ε 
Π ρ β λ . κ α ί 3 , 3 1 , 3 , P G 20,280Β. 'ΒΕΠ 1 9 , 2 7 3 . Ε Π Ε 

2 7 1 . ' E g . 2 8 , 3 2 έ £ . 

272.ΚΛΗΜΕΝΤ0Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεΐς,4,25,PG 8,1368Α.ΒΕΠ 8,104. 

273.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Είς'Ιωάν.3,Ρσ 14,25Α.ΒΕΠ 11,24
e
* 

274.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 12 προς Κορνήλυον,PL 3,803AMauPL 4,358Β. 

Πρβλ.'Επιστολή 58,PL 3,1005,παρά BAYARD,61,3,2,195 :"Cum episco
po presbyteri sacerdotali honere conjucti".'Επίσης Innocent.epi-
st.ad Decent.3,PL 30,554 :"Nam presbyteri licet secundi sint sa-
cerdotes".Αυγουστίνου,De Civit.20,10,Pl 4,676.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
8,11,'PG 1,1088 .ΒΕΠ 2 ,149 . ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ,Περί Ιερατικών 
τελειώσεων,5,2,PG 3,50 9ΑΒ. 

2 7 5.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Εί.ς'Ησαϊαν 20,66,22, PG 24,ΒΕΠ 23,253:"Εί γάρ ουρανός 
καινός έστι καί ή γη καινή,καί ' Ιερουσαλήμ καινή,άκόλουθον άν 
εϊη καί τους 'ιερείς Λαυίτας καινούς εσεσθαι ". 

276.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 1,PG 35,405-406.ΕΠΕ 1,70-72. 

277.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί Ίερωσύνης,3,5,PG 48,645.ΕΠΕ 28,124. 

278.38 Κανών Συνόδου Καρθαγένης. 

279.Πρακτικά τών'Αγίων καί Οικουμενικών Συνόδων,εκδ.Καλύβης Τιμίου 
Προδρόμου'Ιεράς Σκήτης 'Αγίας'Αννης,"Αγιον'Ορος 1981,σελ.547(64). 
Πρβλ.καί 3 Κανόνα ΓΌίκουμ.Συνόδου. 

280.Παρά ΛΑΤΑ,Δ.Αρχαιολογία, 
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Σέ κάθε λειτουργία,η Εκκλησία στη λειτουργική της ζωή και 

παράδοση"άπ'άρχής μέχρι τέλους των αίώνων"ευχεται στον Κύριο 

"ειρήνην τω κόσμω σου δώρησαι,τοις ίερεΰσι...'^ ,συνάπτουσα με 

αυτόν τόν τρόπον σ'ενα κοινό όνομα τους πρεσβυτέρους και επισ

κόπους και ολο τό ιερατικό πλήρωμα.Ακόμη,στην Άγια Γραφή,ό'ΐ-

ουδαΐος άρχιερεύς"ό τόσον διακεκριμένος κατά τόν βαθμόν καί 
2.8 2 

των άλλων'ιερέων υψηλότερος,καλείται πολλάκις και άπλως ίερεύς'1 

Επίσης και ή διακονία του Ιερατεύειν καί της ίερατείας αναφέ

ρεται καί στό'υπούργημα των ιερέων καί στό ύπούογημα των άρχι-
, 283 

ερεων . 

"Ετσι,οι επίσκοποι καί οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας έκαλουν-

το καί ιερείς για τήν ταυτότητα τής ίερωσύνης,κατά τά άλλα ό

μως διατηρούσαν τόν ειδικό χαρακτήρα του βαθμού.Τό ί'διο συνέ

βαινε καί κατά τήνΑποστολική εποχή,παρά τήν ταυτότητα των ο

νομάτων καί του ίερου ύπουργήματος,είχαν τόν ιδιαίτερο βαθμό 

έξ αρχής.Οι επίσκοποι χειροτονούσαν μέν επισκόπους,χειροταου-

σαν δέ καί τους πρεσβυτέρους καί διακόνους,διότι ήταν προεστω-

τες καί πρόεδροι καί είχαν τήν εξουσία τής χειροτονίας,πού δεν 

είχαν οι πρεσβύτεροι.Γι'αυτό τό λόγο καί μόνο οι πρεσβύτεροι 

οΰτε επί τής εποχής των Αποστόλων,ούτε καί μέχρι σήμερα είναι 

επίσκοποι ή αρχιερείς. 

Τέλος,ή ταυτότητα τής ίερωσύνης καί του ύπουργήματος μαρτυ-

ρεΐται καί άπό τό γεγονός δτι καί τόν αρχιερέα καί τόν ιερέα 

τόν προσφωνουμε"πάτερ".Ή προσφώνηση αυτή είναι άπό τήν εποχή 

τής πρώτης εκκλησίας."Οταν οι πρεσβύτεροι τήςΕκκλησίας συνισ

τούσαν μέ έπιστολή"τόν άδελφόν καί κοινωνόν Ξιρηναϊον,πρεσβύ-

τερον "δη δντα τής έν Αουγδούνω παροικίας"πρός τόν έπίσκοπον 

Ρώμης Ελεύθερο,τόν προσφώνησαν:"Χαίρειν έν Θεω σε πάλιν εύχό-

μεθα καί άεί,πάτερ Έλεύθερ ε »
28
.
4 

281. ' Ιερατι,κόν,εκδ.Άποστ.Διακονίας,Άθηναι 1962,σελ. 148. 

28 2. Μάρκ .1,44. Πράξ .5,2 4.Πρβλ."Ε£.3 5,19.Λευ L τ.13,1.21,10.Α' Βασ .1,8 
καί Ψαλμ.98,6 :"Μωϋσης καί'Ααρών έν τους Ιερεϋσιν αύτοϋ". 

283.Έβρ.7,5.Λουκ.1,9."Εξ.28,1,3-4.29,9. 

2 8 4 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . Ί σ τ ο ρ ί α , 5 , 4 , Ρ ΰ 2ϋ,440Α.ΒΕΠ 19,323.ΕΠΕ 2,138 
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6,Διάκριση βαθμών επισκόπου και πρεσβυτέρου. 

Ή διάκριση των βαθμών του επισκόπου και του πρεσβυτέρου 

φαίνεται νά υπάρχει από την εποχή των Αποστόλων.Στην πρώτη 

Αποστολική Σύνοδο των'Ιεροσολύμων βλέπουμε τήν διάκριση αύ-

τή."Οι'Απόστολοι καί οι Πρεσβύτεροι'^ .Ή φράση αυτή απαντά

ται εξη φορές,όταν γίνεται λόγος γιά δογματικές αποφάσεις αύ-

της της Συνόδου.Καί η πρώτη απόφαση της Αποστολικής εκείνης 

Συνόδου διατυπώνεται '. "Οι Απόστολοι ,καί οι Πρεσβύτεροι, καίοι 

αδελφοί" .Καί αδελφοί μεν ήταν οί πιστοί των'Ιεροσολύμων,τους 

οποίους οι'Απόστολοι καί οι Πρεσβύτεροι έκάλεσαν σέ κοινή συ-

νέλευση."Συνήχθησαν οί Απόστολοι καί οί Πρεσβύτεροι'^" πρώτα. 

"Επειτα κλήθηκαν καί δλα τά μέλη της εκκλησίας."Τότε εδοξε 
Ο ο ο 

τοις Άποστόλοις καί τοις πρεσβυτέροις συν ολη τη εκκλησία"1'. 

ΟιΆπόστολοι πάντως ηθ"αν οί Δώδεκα,τους οποίους"μόνους των λοι

πών αύτοΰ μαθητών κατά τι γέρας έξαίρετονΑποστόλους ώνόμασεν 
28 9 .. 

6 Κύριος" ,"ίνα δσι μετ'αύτου"μέχρι τό τέλος αχώριστοι.Αυτοί 

λοιπόν οί Δώδεκα Απόστολο ι ήταν προκαθήμενοι εκείνης της Συ

νόδου,πού ήταν οι ίδιοι καί καθολικοί καί παγκόσμιοι"τής υπ' 

αυτών απανταχού της Οικουμένης θεμελιωθείσηςΈκκλησίαςΈπίσκο-

ποι" .Τι'αυτό καί τό άξίωμά τους ώνόμασαν επισκοπή .ΕΪχαν δέ 

καί τό διακριτικώτατο χάρισμα των επισκόπων,την χειροτονία η 

τήν επίθεση των χειρών . 

Άφου τοποθέτησαν στον τόπον της επισκοπής του προδότου'ΐού-

δα τον Ματθία,πού μέ κλήρο διαλέχτηκε,χειροτόνησαν τους επτά 

διακόνους καί αλλους"έαυτών ομοταγεΓς εις τήν έπισκοπήν της α

ποστολής, ύφ'ων εφεξής έχειροτονήθησαν Παύλος καί Βαρνάβας κατ' 

Άντιόχειαν" /Σύμφωνα μέ τήν διήγηση των Πράξεων τώνΆποστόλων 

"ήσαν δέ τίνες έν'Αντιοχεία κατά τήν ούσαν έκκλησίαν προφήται 

καί διδάσκαλοι,δ,τε Βαρνάβας καί Συμεών ò καλούμενος Νίγερ καί 

28 5 . n p a g . l 5 , 6 . 

2 8 6 . Π ρ ά £ . 1 5 , 2 3 . 

2 8 7 . n p a g . l 5 , 6 . 

2 8 8 . Π ρ ά ξ . 1 5 , 2 2 . 

2 8 9 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . " Ι σ τ ο ρ ί α , 1 , 1 0 , P C 2 0 , 1 1 3 Α . Β Ε Π 1 9 , 2 1 6 ΕΠΕ 1,138 
Π ρ β λ . Λ ο υ κ . 9 , 1 - 6 . Μ ά ρ κ . 6 , 7 - 1 3 . Μ α τ θ . 1 0 , 1 - 4 . 

2 9 0 . Λ Α Τ Α , Δ . Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α , 1 3 4 . 

2 9 1 . Π ρ ά ξ . 1 , 2 0 . 

2 9 2 . Π ρ ά ξ . 6 , 6 . 

29 3 . Λ Α Τ Α , Δ . ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α , 1 3 5 . 
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Λούκιος ò Κυρηναιος,Μαναήν τε Ήρώδου του τετράρχου σύντρο-

~ 294, 

φος καί Σαΰλος'^ . Από τους πέντε τούτους διδασκάλους της π ί 

στεως ,πού είχαν καί τό χάρισμα της προφητείας,οί τρεις ε ι-

χαν και τό χάρισμα της ίερωσύνης ως επίσκοποι.Διότι προς αύ-

τούς"λειτουργουντας τω Κυρίω καί νηστεύοντας είπε τό πνεύμα 

τό αγιον* αφορίσατε δη μοι τόν Βαρναβαν καί Σαΰλον εις τόέ'ρ-

γον δ προσκέκλημαι αυτούς".Καί τότε αυτό οί τρεις"νηστεύσαν-

τες καί προσευξάμενοι καί έπιθέντες τάς χείρας αύτοΐς άπέλυ-

2 9 5
}(
 , » u 

σαν" . Ας υπογραμμίσουμε εδω οτι"λειτουργουντες τω Κυρίω','δη-

λαδή ιερουργουντες τήν αναίμακτη θυσία,έτέλεσαν τό μυστήριο 

της χειροτονίας, όπως ανέκαθεν καί μέχρι σήμερα ήΈκκλησία 

του Χρίστου τελεί τό μυστήριο αυτό. 

Ό Παύλος καί ò Βαρνάβας'Ίξελθόντες εις τό κήμνιια,έχειροτό-

νουν επισκόπους καί πρεσβυτέρους κατ Εκκλησίαν" .Βεβαίως τό 

κείμενο των Πράξεων αναφέρει γιά χειροτονία "πρεσβυτέρων κατ' 

εκκλησίαν",αλλά όπως είδαμε παραπάνω τήν εποχή αύτή,οί δροι ε

πίσκοπος καί πρεσβύτερος είναι ταυτόσημοι. Επίσης οΆπόστολος 

TCXQS καί πρώτος επίσκοπος της Κρήτης,τόν όποιον άφησε έκει 

οΆπόστολος Παΰλοςμέ τήν παραγ_γελία"ϊνα κατά στη στ) 

κατά πόλιν πρεσβυτέρους" .Καί ο Τιμόθεος ,επίσκοπος της 

Εκκλησίας της'Εφέσου χειροτονηθείς "δι'επιθέσεως των χειρών 

'298 

του πρεσβυτερίου" διδάσκεται ποιους πρέπει νά χειροτονεί πρε

σβυτέρους καί επισκόπους καί υστέρα από έρευνα καί εξέταση. 

"Χεΐρα:ς ταχέως μηδένί έπιτίθει'^ .'Ερμηνεύοντας ò Θεοδώρητος υ

πογραμμίζει :"Έξετάζειν γάρ πρότερον χρή του χειροτονουμένου 

τόν βίον,εϊθ'ουτω καλειν έπ'αύτόν τήν χάριν του πνεύματος" . 
294.Πρά£.13,1. 

295.Πράξ.13,3.Πρβλ.1'Αποστολικόν Κανόνα. ' Επίσης ΦΕΙΔΑ,Β. 'Εκκλησια
στική Ιστορία,42εξ.δτΐου δ συγγραφεύς διατυπώνει τήν γνώμη δτι 
οί προφήται κατέχουν τόν βαθμόν του επισκόπου καί ότι "δ τίτλος 
προφήτης εισήχθη προς οιάκρισιν άπό τόν τίτλον τοΰΑποστόλου". 

296.Πράξ.14,23. 

297.Τίτ.1,5. 

298.Α'Τιμ.4,ΐ4. 

299.Α'Τιμ.5,22. 

300.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Α'Τιμ.5,22,PG 82,821C. 
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Πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων χειροτονήθηκε άπό τους Απο

στόλους οΆδελφόθεος'ΐάκωβος.Κατά τήνΑποστολική έύνοδο των 

Ιεροσολύμων βλέπουμε τόν Ιάκωβο προκαθήμενο και πρόεδρο.Με

ταξύ των επισημότατων των Αποστόλων πού è Απόστολος Παύλος, 

ονομάζει στύλους της Εκκλησίας ,πρώτον αναφέρει τόν'ΐάκωβον . 

Καί δταν ò Παύλος πήγε στά Ίεροσόλυμα"πρωτον εισήλθε προς 

Ίάκωβον,οπου παρεγένοντο καί πάντες οι πρεσβύτεροι"γιά νά 

ακούσουν δσα"έποίησεν δ Θεός διά της διακονίας αύτου
,,30
.
3
Σύμ-

φωνα μέ τά λεγόμενα υπό της Κ.Διαθήκης γιά τήν θέση του'ΐα-

Ηώβου στην Εκκλησία είναι καί η παράδοση ,πού μνημονεύει ο 

Κλήμης ο Αλέξανδρεύς, κατά τήν οποίαν οι τρειςΆπόστολοι »Πέ

τρος, Ιάκωβος καί'ΐωάννης μετά τήν ανάληψη του Σωτηρος'δέν 

διεξεδίκησαν τήν δόξαν,αν καί είχαν τιμηθη προηγουμένως υπό 

του Σωτηρος,άλλ'έξελέγη επίσκοπος'Ιεροσολύμων ο ΔίκαιοςΊά-
ο 3 0 4 

κωβος 

Ή επισκοπική εποπτεία του'ίακώβου·φαίνεται νά επεκτείνε

ται καί στην εκκλησία της'Αντιοχείας."Οταν μετά τήνΑποστο

λική Σύνοδο"τινες άπό'ΐακώβου"έστάλησαν άπό τά Ιεροσόλυμα 

στήν'Αντιόχεια,τότε ò Πέτρος"αμα ίδών τούτους ύπεστελλεν καί 

άφώριζεν εαυτόν,φοβούμενος τους εκ περιτομής
1
^ ,πράγμα γιά τό 

οποίο τόν κατέκρινεν 6'Απόστολος Παύλος."Επειτα ή επιστολή 

του'ίακώβου πού έγραψε"ταΐς δώδεκα φυλαις ταις έν τί) διασπο

ρά" πού στον κανόνα της Κ. Διαθήκης ονομάζεται "καθολικήν'έγ-

κύκλιος επιστολή",χαρακτήριζε ι τόν συγγραφέα ύς υψηλό καί σο

βαρό πρόσωπο στην'εκκλησία,μέ κύρος καί εξουσία. 

ΌΆπόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή διακρί

νει τόν έπίσκοπον των πρεσβυτέρων καί διακόνων.'οΈπαφρόδιτος 

πού αναφέρεται στό Φιλιπ.2,25 εΙναι-"άπόστολος ύμων"των Φιλιπ-

πησίων."Τόν δε γε μακάριονΈπαφρόδιτον'απόστολον αύτων κέκλη-

κεν...Σαφώς τοίνυν έδίδαξεν,ώς τήν έπισκοπικήν οίκονομίαν αύ-

3 . 0 1 . Π ρ ά £ . 1 5 , 7 - 1 3 . 

3.0 2 . Γ α λ . 2 , 9 . 

3 0 3 . Π ρ ά £ . 2 1 , 1 8 - 1 9 . 

3 0 4 . Ε Υ Σ Ε Β Ι Ο Υ , Έ κ κ λ . * Ι σ τ ο ρ ί α , 2 , 1 , P G 2 0 , 1 3 6 Α . Β Ε Π 1 9 , 2 2 5 . Ε Π Ε 1 , 1 6 3 . 

3 0 5 . Γ α λ . 2 , 1 2 . 

30 6 . Ί α κ . 1 , 1 . 
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30 7 
τός έπιστεύετο έχων αποστόλου προσηγορίαν" .Είναι Απόστολος 

"ως την έπιμέλειαν αύτων έμπεπιστευμένον.Ώς είναι δήλον,οτι 

υπό τούτον έτέλουν οι εν τω προο'ιμίω(της έπιστολης)κληθέντες 
1
 ' 30 8 

επίσκοποι,του πρεσβυτέρου δηλονότι την τάξιν πληρουντες .Άλ

λα και οι Φιλιππήσιοι"τόν μακάριονΈπαφρόδιτον,ος των ψυχών 

αύτων έπιστεύθη έπιμέλειαν,εις την μεγίστην έκείνπν άπέστει-
309 

λαν πόλιν,ού δείσαντες τό θηριώδες του Νέρωνος..'^ γιά νά με
ταφέρει στόν'Απόστολο Παυλοτήν αγάπη και τά δώρα τους. 

Στην προς Κολασσαεις έπιστολή"έπί των πρεσβυτέρων"ύπηρχε"ά-

νώτερόν τι πρόσωπον,όΆρχιππος" ."Και είπατε Άρχίππω,βλέπετήν 

διακονίαν,ην παρέλαβες εν Κυρίω,ϊνα αυτήν πληροίς" .Ποιος ήταν 

όΆρχιππος ̂ καί ποια είναι ή διακονία του;
Τ,
ΪΊνές εφασαν τούτον 

Ααοδικείας γεγενήσθαι διδάσκαλον.Άλλ'ή προς Φιλήμονα επιστο

λή διδάσκει ώς εν Κολοσσαις ούτος ωκει'τω γάρ Φιλήμονι και τού

τον συντάττει". .Ή δε διακονία του ητο ή διδασκαλία. " Ό δε 

Άρχιππος τήν διδασκαλίαν αύτων έπεπίστευτο"^ . 
?
0 Κλήμης,επίσκοπος της Ρώμης,αναφέρει τρία εκκλησιαστικά α

ξιώματα,τό Αποστολικό,τό'Επισκοπικό καί τό Διακονικό,εννοών

τας ύπό τό'Επισκοπικό τό αξίωμα των πρεσβυτέρων,διότι μετάτούς 

επισκόπους δέν μνημονεύει τους πρεσβυτέρους,άλλα τους διακόνους. 

"Κατά χώρας ούν καί πόλεις κηρύσσοντες (οι'Απόστολοι)καθίστα -

νον τάς άπαρχάς αύτων,δοκιμάσαντες τω πνεύματι εις επισκόπους 

καί διακόνους των μελόντων πιστεύειν".Στό κεφάλαιο 54 δμως ό 

ίδιος 6 Κλήμης λέγει:"μόνον τό ποίμνιον του Χρίστου είρηνευέτω 

μετά των καθισταμένων πρεσβυτέρων"."Ωστε αυτοί πού στό κεφ. 42 

αναφέρονται ώς"καθιστάμενοι έπίσκοποι"ονομάζονται στό κεφ.54 

30 7.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Φιλπ.1,1-2,PG 82,560C. 

208.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Φι.λτχ.2,25, PG 82,576D. 

20 9.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Φιλττ. 2 ,1-2 ,PG 82,560Α. 

3ΐ0.Κολ.4,17. 

311.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Είς Κολ.,ΡΘ 82,628Α.Πρβλ.καί ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ, 
Εί,ς Α'Θεσ.,PG 66,932Β:"·Ως ςκ των γεγραμμένων ε ί κάσα L , παρά 
Λαοδικεϋσιν αντί καί, τήν δι,ακονίαν έγκεχειρισμένψ της διακονίας" 

312.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Είς Φιλημ.,PG 82,872Β. 
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313«» 
"καθιστάμενοι πρεσβύτεροι'* .'

f
0 Ι'διος δέ ό Κλήμης χειροτο

νήθηκα επίσκοπος Ρώμης άπό τον*Απόστολο Πέτρο."Κλήμης δέ 

μετά τόν Λίνου θάνατον υπ' έμοΰ Πέτρου δεύτερος κεχειροτό-
314 

νηται" . 

Στην Αποκάλυψη του*Ιωάννου φαίνονται"προϊστάμενοι έπίσκο-

ποι"των επτά εκκλησιών τηςΈφέσου,τής Σμύρνης της Περγάμου, 

των θυατείρων,των Σάρδεων,της Φιλαδέλφειας καί της Λαοδι-
315 

κείας πού ονομάζονται άγγελοι των Εκκλησιών .Ή διδασκαλί
α, δτι άγγελος του ουρανού ενεργούσε,ως αντιπρόσωπος κάθε 

έθνους καί βασιλείου καί επαρχίας.καί δτι κάθε άνθρωπος ε-

« „ 316
 Τ
 , , 

χει ως φρουρό καί φύλακα αγγελον ,είναι αρχαιότατη, επομέ

νως, οι 'επίσκοποι πού καθίσταντο υπό του Χρίστου διά των α

ποστόλων στη λειτουργία του ευαγγελίου καί την υπηρεσίατων 

άγιων, "ύπετ£θεντο έχοντες τάς αύτάς- σχέσεις εν τ?) ιεραρχία 

της Εκκλησίας,τάς οποίας οι προστάται ούτοι άγγελοι είχον 

εν τοις ούρανοις"
31
.
7 

Οι επιστολές του'ίγνατίου του Θεοφόρου αποδεικνύουν κατά 

δύο τρόπους τη διαφορά του βαθμού του επισκόπου άπό του πρε

σβυτέρου, ασφαλώς δχι μόνο κατά τήν περίοδον του'ίγνατίου άλ

λα καί κατά την πρό αύτου εποχή.ΐ)Διότι στίς επιστολές γίνε

ται λόγος γιά πρεσβυτέρους καί επισκόπους ,σάν διαφορετικά 

μεταξύ τους αξιώματα. Κα (Γ 2)Διότι μνημονεύονται ονομαστικά 

επίσκοποι ιστορικώς υπάρξαντες κατά τήν εποχή εκείνη,δπως 
313 « , 319, , 320 , , 321 

ο Πολύκαρπος ,ο Πολύβιος ,ο Ονησιμος και ο Δαμαν . 

313.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.42 καί 54,PG 1,292Β kax 317Β.ΒΕΠ 1, 

314.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,7,46,PG 1,1053Α.ΒΕΠ 2 ,137.Πρβλ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, 
navapLOV,l,27,6,PG 41,372Β καί 373Β. 

31 5 . Άποκ.κεφ. 2 καί 3. 

316. Έβρ.1,14. 

317.Τω3.6,14.ΙΩΣΗΠΟΥ,Άρχαιολογία,1,20.ΦΙΛΩΝΟΣ,Περί Γιγάντων,28 4. 
ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,'Απολογία,6 3,5,PG 6,425Α.ΒΕΠ 3,195.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αι
ρέσεων , 4 , 16 ,PG 7,1015Α. 

318. ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Πολύκαρττον , 7 ,PG 5,725Α.ΒΕΠ 2,284 . 

319.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πράς Τραλλι,ανούς , 1, 2 ,FG 5,676Α.ΒΕΠ 2,271-272. 

320.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός'Εφεσίους,Ι,ΡΟ 5,645Α.ΒΕΠ 2,264. 

321.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Μαγνησίους,2,PG 5,664Β.ΒΕΠ 2,269. 
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Άπό την διδασκαλία των επιστολών τάΓ Ιγνατίου γίνεται κα

τανοητό δτι οι Χριστιανοί για νά αποφύγουν τίς αιρέσεις 

καί τους άλλους κινδύνους πού θά κατέστρεφαν την ενότητα 

της πίστεως,έπρεπε νά ενωθούν με τον επίσκοπο καί μεταξύ 

τους γιά νά εϊναι ανθρωποι"του Θεού καί του'ίησου Χρίστου« 

Κέντρο καί κεφαλή αύτης της ένότητος είναι 6 επίσκοπος,ò ο

ρατός αντιπρόσωπος του Θεού καί του Χρίστου.Στον επίσκοπο 

πρέπει νά" υπακούουν γιά" νά μη διεισδύσει ή αϊρεση .Σε άλ

λη επιστολή τους προτρέπει :"ι να υποτασσόμενοι τω επισκοπώ 

τ « 324 „ 

καί τω πρεσβυτέρίω κατά πάντα ητε ηγιασμένοι" ." Οθεν πρέ

πει ύμιν συντρέχειν τ^ του επισκόπου γνώμη,όπερ καί ποιεί

τε.Τό γάρ άξιονόμαστον ύμων ποεσβυτέριον,του Θεοϋ άξιον,οϋ-

τως συνήρμοσται τω επισκοπώ,ως χορδαί κιθάρα" .Διότι"εις ε

πίσκοπος αμα τω πρεσβυτέρίω καί διακόνοις^^Ή ενότητα της 

πίστεως θά διατηρηθεί έάν"πάντες τω επισκοπώ ακόλουθεΓτε,ώς 

Ίησους Χριστός τω πατρί,καί τω πρεσβυτέρίω ως τοις άποστό-

λοις*τούς δέ διακόνους έντρέπεσθε,ώς Θεού έντολήν" .Σε αν

τίθετη περίπτωση"ό χωρίς επισκόπου καί πρεσβυτερίου καί δια

κόνου πράσσων τι,ούτος ου καθαρός έστιν τρ συνειδήσει" ,άλ

λα καί διότι υπάρχει ή προτροπή"ανευ του επισκόπου καί των 

322.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Φιλαδελφεϊς,3,PG 5,700Α.ΒΕΠ 2,277. 

323.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός'Εφεσίους,6, PG 5,649Β.ΒΕΠ 2,265. 

323. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, Πρός Έφεσίους , 2,' PG 5,645Β.ΒΕΠ 2,264. 

324.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός'Εφεσίους,4, PG 5,648Α.ΒΕΠ 2,265. 

325.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Φιλαδελφεΐς,4,PG 5,700Β.ΒΕΠ 2,277. 

326.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Σμυρναίους,8, PG 5,713Α.ΒΕΠ 2,281.Πρβλ.και Πρός 

Σμυρναίους 12, PG 5,717Α.ΒΕΠ 2 , 282 :" 'Ασπάζομαι, τόν άξιόθεον έπί-
σκοπον καί θεοπρεπές πρεσβυτερίου,τους συνδούλους μου διακόνους". 

327. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, Πρός Τραλλιανούς, 7 καί 2,PG 5 , 681 A, 676Β .ΒΕΠ 2,272,274: 
"άνευ τοϋ επισκόπου μηδέν πράσσειν ϋμας·αλλ'υπότασσεσθε καί τφ 
πρεσβυτερίφ,ώς τοϊς αποστόλους 'Ιησού Χρίστου...".Καί κεφ.13, 
PG 5,6840.ΒΕΠ 2,274 :"ερρωσθε έν'Ιησοΰ Χριστψ,υποτασσόμενοι τψ 
έπισκόπψ ώς τη έντολη,ομοίως καί τφ πρεσβυτερίφ". 

328.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Τραλλιανους,3,PG 5,677Α.ΒΕΠ 2,272.Πρβλ.Πρός Μαγνη-
σίους 6 καί 8,PG 5,668Α καί 669Α.ΒΞΠ 2,269 καί 271.Πρός ΠΟΛΥΚΑΡ-
ΠΟΝ,β,Ρΰ 5,724Β.ΒΕΠ 2,284. 
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πρεσβυτέρων μηδέν πράσσετε".Ό επίσκοπος είναι τύπος του 

' Πατρός,οι πρεσβύτεροι"συνέδριον θεού καί ώς σύνδεσμον άπο-

στόλων,οί δε διάκονοι ώς'ίησοΰν Χρ ι στον .Χωρίς τούτων έκκίη-
» , ~ „3 29 

σια ου καλείται" . 

Οι πρεσβύτεροι και οί διάκονοι τελούν σέ άμεση επικοινω

νία καί συνεργασία με τό*ν έπίσκοπον γιά την καλή διοίκηση 

καί λειτουργία της Εκκλησίας.Δεν μπορούν δμως νά κάνουν τί

ποτε χωρίς την άδεια του επισκόπου."Χωρίς του επισκόπου ού

τε βαπτίζειν οΰτε άγάπην ποιειν.,.ο λάθρα επισκόπου τι πράσ-
~ ,

 0
 ,. , r ,, 3 29α 

σων τψ διαβολω λατρεύει" . 

Ό Ειρηναίος ,επίσκοπος Λουγδούνου,στήν προσπάθεια τουνά 

αντικρούσει τους αιρετικούς αναφέρει τους επισκόπους 

των οποίων ή διδασκαλία είναι η αληθινή .Βεβαίως,δπως παρα

πάνω αναφέραμε,è Ειρηναίος ονομάζει τους έπισκόπους"πρεσβυ~ 

τέρους"καί στην περίπτωση του Πολυκάρπου δμύρνης τον όνομά-

ζει"άποστολικόν πρεσβύτερον"διότι έχουν την διαδοχήν τους 

άπό τούςΆποστόλους" . 

Κατά τήν εποχή του Κλήμεντος τουΆλεξανδρέως του Τερτυλ-

λιανου καί τουΏριγένους οι επίσκοποι ?)ταν διάφοροι των 

πρεσβυτέρων.Στους Στρωματεις του Κλήμεντος αναφέρεται :"Καί 

οί ενταύθα κατά τήν έκκλησίαν προκοπαί επισκόπων,πρεσβυτέ-
ο ο ο 

ρων,διακόνων μιμήματα,οιμαι αγγελικής δόξης'^.Ό Ώριγένης 

πολλές φορές μνημονεύει τους τρεις βαθμούς της ίερωσύνης. 

"Μήποτε έπεί σύμβολόν έστιν καί ο επίσκοπος καί è πρεσβύτε-^ 
« "'.',,, _, 3 3 3 

ρος καί ο διάκονος αληθινών κατά,τά ονόματα ταύτα πραγμάτωΛ' 

329.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Σμυρναίους,8 καί 9,PG 5,713ΒΟ.ΒΕΠ 2,281. 

330.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,3,3,1,PG 7,848Α. 

331.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αίρέσεων,4,26,2,PG 7,1053C. 

332.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεϊς,6,13,PG 9,3280.ΒΕΠ 8,218.Πρ|3λ. 
καί Τίς ò σωζόμενος πλούσιος,42,PG 9,648Β.ΒΕΠ 

3 3 3 . Ω Ρ Ι Γ Ε Ν 0 Υ Σ , Ε ί ς M a x ô . l 9 , P G 1 3 , 1 2 4 4 Α . Π ρ & λ . Ε ί ς MaxÔ.21 ,PG 1 4 5 2 Α . Ε ί ς 
' Α ρ ι θ μ . 2,PG 1 2 , 5 9 0 A . E L Ç Ή σ α ' ί α ν 6 ,PG 1 3 , 2 4 1 0 . Ε ί ς Ί ε ζ ε κ . 5 , Ρ σ 1 3 , 

7 0 7 C . 
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Τό συμπέρασμα άπό τά δσα μέχρι- τώρα αναφέραμε είναι :1) "Οτι 
στην εποχή των'Αποστόλων οι επίσκοποι ήταν αξίωμα διαφορετικό 
Αηό τό αξίωμα των πρεσβυτέρων καί δτι καί οι δύο είναι αποστο
λικής αρχής,2) δτι καί τά τρία αξιώματα,του επισκόπου,πρεσβυτέ
ρου καί διακόνου προέρχονται εκ τοΰ Χρίστου,καθίστανται δέ διά 
των'Αποστόλων,οÌ οποίοι στό καθένα αξίωμα αναθέτουν ορισμένες 
λειτουργίες.Μόνον ομως οι επίσκοποι μπορούν νά θεωρηθούν ώς διά
δοχοι των'Αποστόλων,διότι μόνον οι επίσκοποι διδέχθιγαχν τους'Απο
στόλους "κατά τήν άνωτάτην έκκλησιαστικήν έξουσίαν ,κατά τήν οποία 
μπορούν καί σέ άλλους νά τήν μεταδίδουν.* Η πληροφορία τοΰ Κλήμεντος 
Ρώμης στό σημείο αυτό είναι πολύτιμη."Διά ταύτην τήν αίτίαν πρόγνω-
σιν είληφότες (οΙ Απόστολοι) τελείαν κατέστησαν τους προειρημένους 
καί μεταξύ έπινομή δεδώκασιν,απως,έάν κοιμηθώσι διαδέξωνται έτεροι 
άνδρες τήν λειτουργίαν αυτών .Αλλά καί άπό τά πρακτικά της Συνό
δου της Καρχηδόνος έχουμε τήν πληροφορίαν ότι "πρόδηλος έστιν ή τοΰ 
Κυρίου ημών 'Ιησοΰ Χρίστου άπόφασις,άποστέλλοντος τους έαυτοΰ'Απο
στόλους,καί αύτοΐς μόνοις τήν έξουσίαν επιτρέποντος,οις ημείς έξα-^ 
κολουθοΰμεν,τή αυτών εξουσία τήν έκκλησίαν τοϋ Θεοΰ κυβερνώντες...' 

Τό τελευταίο ερώτημα είναι,αν ήσαν οι βαθμοί του πρεσβυτέ

ρου καί επισκόπου άπό τήν αρχή ιερατικοί βαθμοί μέ τήν έννοι

α του »SACERDOS« καί αν άπό τήν αρχή διέφεραν μεταξύ τους,ώς 

πρόςτό σημείο αυτό/Ότι επί της εποχής του'ίγνατίου του θεο-

φόρου καί οί δύο βαθμοί η*ταν πλέον ιερατικοί καί ΐερατικως 6\s-

έφεραν μεταξύ τους είναι αναμφισβήτητο,
Τ
Ησαν δμως τό ΐδιοκαί 

στην Αποστολική περίοδθ|Γιά τους επισκόπους,τό πράγμα είναι 

απλούστερο.Μόλις εμφανίζονται τά πρώτα 'ίχνη του αξιώματος τας, 

33 4.ΕΥΤΑΞΙΑ,Ι.Του Κανονικοί Δίκαιου,37. 

335.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.44,PG 1,297Α.ΒΕΠ 1,30-31. 

•ν^.ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα, 3 ,17 . 
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αναφαίνονται σαφή καΰ ò ιερατικός χαρακτήρας της εξουσίας 

τους καί τό ιδιαίτερο του βαθμού γνώρισμα.Γιά τους πρεσβυ

τέρους όμως τό πράγμα είναι δυσκολώτερο.Οι εκφράσεις της 

Αγίας Γραφής "περί της εξουσίας αύτων" είναι πολύ γενικές. 

Ή μόνη φράση,πού φανερώνει κάπως σαφέστερα την εξουσία των 

πρεσβυτέρων είναι ή φράση-,της προς Τίτον επιστολής πού άπο-

καλοϋνται'Όικονόμοι Θεού" ',Άν ή φράση αύτη εξηγηθεί κατά τό 

"οικονόμοι μυστηρίων βεου" της Α'πρός Κορινθίους,τότε οχιμό-

νον δέν αποκλείει τόν ιερατικό χαρακτήρα των πρεσβυτέρων,άλ

λα καί σαφώς τόν υπονοεί. 

337. Τι. τ. 1,7. 

238.Α'Κορ.4,1-2. 
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'Εκλογή καί Χειροτονία 'Επισκόπων,Πρεσβυτέρων 

καί Διακόνων 

Πληροφορίες γιά τήν εκλογή καί χειροτονία των επισκόπων, 

πρεσβυτέρων καί διακόνων κατά τήν περίοδο των τεσσάρων πρώ

των αιώνων της ζωής της Εκκλησίας βρίσκουμε σε έργα που φέ

ρουν τους τίτλους δ ι δ α χ ή , δ ι δ α σ κ α λ ί α , δ ι α

τ ά ξ ε ι ς .Τό είδος αυτό της κανονιστικής γραμμα-Ξ 'ας,πα

ρά τη διεύρυνση της κατά τους επόμενους χρόνους καί τήν προ

σαρμογή της στίς νέες ανάγκες της Εκκλησίας,διατηρεί τόν αρ

χικό της χαρακτήρα μέχρι τόν τέταρτο αιώνα. 

Τέτοιες Εκκλησιαστικές Διατάξεις είναι ή Διδαχή(περί τό 

100 μ.χ.),ή Διδασκαλία 'Αποστόλων(τέλη του β'αιώνος),Οι. Κα

νόνες Εκκλησιαστικοί των Αγίων Αποστόλων (περί τό 300 μ.χ.), 

τό ευχολόγιο του Σεραπίωνος(πρό του·350 μ.χ.),Οι ΚανόνεςΊπ-

πολΰτου(περί τό 360 μ.χ.),οι Διαταγές Αποστόλων,ή Επιτομή 

καί ή Διαθήκη του Κυρίου ήμών'ίησου Χριστοΐ5(εργα του τέλους 

του τετάρτου η των άρχων του πέμπτου αιώνα). 

Αργότερα,εξ αιτίας των σπουδαίων μεταβολών στίς συνθήκες 

ζωής ,οργανώσεως καί της λατρείας τήςΈκκλησίας,άντί των δια

τάξεων έχουμε πλέον τους συνοδικούς κανόνες,οι όποιοι όμως 

δεν καλύπτουν δλο τόν χώρο εκείνων.Μέ τήν πάροδο του χρόνου, 

ή οργάνωση τήςΈκκλησίας έγινε τόσο ισχυρή,ώστε δέν χρειάζον

ταν πλέον οδηγίες,σάν αυτές των διατάξεων,ένώ ή καθοδήγηση 

των πιστών έγινε υπόθεση της άπό του αμβωνος διδασκαλίας. 

Προτού,λοιπόν , αναφέρουμε στην εκλογή καί χειροτονία των 

Επισκόπων,πρεσβυτέρων καί διακόνων θά προτάξουμε μέ κάθε 

συντομία μερικά στοιχεία γιά τίςΕκκλησιαστικές Διατάξεις 

κατά τήν περίοδο των πέντε πρώτων αιώνων. 

1.Περισσότερα βλέττε:ΧΡΗΣΤΟΥ,Π.Πατρολογία,2,23ε 



221 

Ι.Εκκλησιαστικές Διατάξεις στην πρώτη Εκκλησία. 

Ή ανάπτυξη των εκκλησιαστικών Διατάξεων στη ζωή της Εκκλη

σίας των πρώτων αιώνων είναι αναμφίβολα ενα άπό τά πιό δύσκο

λα προβλήματα της εκκλησιαστικής ιστορίας."Εναν αιώνα πρίν 

ό FRIEDRICK LOOFS παρατήρησε οτι ή ανεύρεση υλικού γι' αυτή 

τήν έρευνα γίνεται κατά ξεχωριστό τρόπο καί τύπο άπό τους έ-

ρευνητές .Σήμερα μπορούμε νά πούμε δτι έχει σημειωθεί σημαν

τική πρόοδος σε πολλά ερωτήματα καί θέματα των εκκλησιαστικών 

διατάξεων καί γενικώτερα των θεμάτων λειτουργικής διακονίας 

στή ζωή της'Εκκλησίας. 

Γιά τή μελέτη των διαφόρων μεθόδων καί επιδράσεων πού δια

μόρφωσαν τόν αναπτυσσόμενο τύπο των εκκλησιαστικών διατάξεων 

μεταξύ της περιόδου της Καινής Διαθήκης καί της εμφανίσεως 

του πλήρως ανεπτυγμένου συστήματος του μοναρχικού επισκόπου, 

άπό τρεις κατηγορίες ,είναι δυνατόν νά αντλήσουμε υλικό:Άπό 

τά γραπτά κείμενα της Καινής Διαθήκης,άπό τά έργα των Πατέρων 

τής'Ξκκλησίας καί τήν αιρετική γραμματεία,καί τίς δ ιάφορες αρ

χαίες εκκλησιαστικές διατάξεις. 

Ή Καινή Διαθήκη δέν παρουσιάζει διαμορφωμένο καί ρητά κα

θορισμένο τύπο εκκλησιαστικής διακυβερνήσεως.Ακόμη καί οι 

Ποιμαντικές επιστολές δέν μπορούν νά θεωρηθούν ως μια συστη

ματική μελέτη περί Εκκλησίας η ώς μίαΈκκλησιαστική Διάταξη. 

Τ<5 ίδιο καί μέ τίς εγκατεσπαρμένες αναφορές των Πατέρων της 

πρώτης Εκκλησίας,οι όποιες μας δίνουν μία τμηματική καί μόνο 

εικόνα των φάσεων αυτής της αναπτύξεως.Οι Πατέρες συνήθωςδέν 

παρουσιάζουν τελείως ανεπτυγμένες διατάξεις.Σπανίως, καί όταν 

ακόμη κάνουν λόγο γιά εκκλησιαστικά αξιώματα καί εκκλησιαστι

κές τάξεις PER-SE παρέχουν πληροφορίες γιά τή ζωή καί τή λα

τρεία τής'Εκκλησίας.Οί απόψεις τους γιά τό θέμα μας είναι πα-

2.LOOFS,F.Die Urchristliche,637. 
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ρεκβάσεις ή έχουν κάποια σχέση με τά προβλήματα πού θίγουν 

δπως τά σχίσματα,οι αιρέσεις,ή Χριστολογία κ.α. 

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι πρωτοχριστιανι

κές Εκκλησιαστικές Διατάξεις αποτελούν έναν τόσο χρήσιμο 

καί πολύτιμο οδηγό γιά την κατανόηση της πρωτοχριστιανικής 

έκκλησιολογίας.Σ'αυτά τά κείμενα τά προβλήματα των εκκλη

σιαστικών διατάξεων είναι τό άμεσο υποκείμενο της συζητή

σεως. Ακόμη αυτά συντάχθηκαν μέ τό δνομα της οργανωμένης 

χριστιανικής Κοινότητας καί γενικά ανακεφαλαίωσαν την έμπει-

ρ ία της ζωής καί της παραδόσεως της'Εκκλησίας,,'
 Ε χ σ ι ν

 μαρτυ
ρία τους είναι πάρα πολύ σημαντική καί ουσιώδης. 

Ή αρχαιότερη άπό τίςΈκκλησιαστικές Διατάξεις γνωστή σε 

μας είναι η Διδαχή,γραμμένη πιθανώς στη Συρία ή τήν Αίγυπ

το στό χρονικό διάστημα 90 καί 160 μ.χ'.'Έννοιες καί θεσμοί
1
, 

ιουδαϊκής προελεύσεως καί σαφείς σημιτισμοί φανερώνουν δτι 

ο συγγραφέας πρέπει νά ήταν Χριστιανός εξ Ιουδαίων,ο όποι

ος οχι μόνο δέν είχε ίουδαϊστικές τάσεις άλλα καί ρητά,κα

ταπολεμούσε τέτοιες τάσεις.'Αναγνωρίζει προφήτες καί διδα

σκάλους ως καταλλήλους αρχηγούς της συνάξεως,άλλ'δμως προ

τρέπει τους πιστούς λέγοντας:"χειροτονήσατε ουν έαυτοις ε

πισκόπους καί διακόνους άξίους του Κυρίου" καί τιμήσατε αύ-

3.VOKES.E.F.The Riddle,86,υποστηρίζει ότι ή Διδαχή ήταν Μοντανιστικό 

απολογητικό απόκρυφο έργο μέ ψευδαρχαΐζούσες διδασκαλίες.'0 QUASTEN, 

J.Patrology,1,36εξ. πρότεινε ως χρόνο συγγραφής τό 100-150μ.Χ.άλλά 

στην'Ισπανική του έκδοση,Patrologia,1,42-45,πρόσθεσε δυνατά επιχει

ρήματα άπό τίς μελέτες τών AQDET,GLOVER καί ADAM υποστηρίζοντας ώς 

χρόνο συγγραφής τήν περίοδο γύρο στον πρώτο αιώνα.Περισσότερα βλέπε: 

ΧΡΗΣΤΟΥ, Π • Πατρολογ ί α, 2 , 25 è ξ,. 



τ ο ύ ς " μ ε τ ά των προφητών καί δ ιδασκάλων"" . 

Ή δεύτερη άπό τ ι ς σωζόμενες Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς εϊ· 
« » 

ναι η Αποστολική Παράδοση,πού αποδίδεσαι στον Ιππόλυτο Ρώ

μης^. 

Ή Αποστολική Παράδοση,γραμμένη Ελληνικά περίπου τό 217 

στη Ρώμη,εξαφανίστηκε λίγες δεκαετίες αργότερα μετά, τό θά

νατο τοΰ'ίππολύτου καί τη διάλυση της εκκλησίας του.Μεταφφ-

θηκε πιθανώς από οπαδούς του στην Αίγυπτο δπου δέχτηκε αρ

κετές αλλοιώσεις,ώστε νά μή μπορούμε νά ισχυρισθούμε δτι 

κατέχουμε τό κείμενο στην πρώτη του μορφή. 

Τό εξαφανισμένο ελληνικό πρωτότυπο εκπροσωπείται σήμεόα 

έμμεσα άπό παραλλαγές πού προήλθαν από μικρή ή μεγάλη διασ

κευή του.Άπό τίς παράγωγες συνθέσεις την πρώτη θέση κατέ

χει τό δγδοο βιβλίο των Διαταγών Αποστόλων,στό όποιο στηρί

ζεται σε μεγάλη έκταση ,ήΈπιτομή του ογδόου βιβλίου,ή οποί

α άποτελέσθηκε άπό εκλογές τεμαχίων του ογδόου βιβλίου καί 

4.ΔΙΔΑΧΗ,15,1έΕ;.ΒΕΠ 2,220.Πρβλ.STREETER,Β.Η.The Primitive,144-152. 
TURNER,C.Η.The Early Christian,1-32.RICHARSON,C.C.The Church Order, 
163-166. 

5.Κριτική έκδοση τοϋ κε-μένου στην'Αγγλική' έκανε b G.DIX,The Treatise 

on the Apostolic Tradition of St.Hippolytus of Rome.Γαλλική μετά

φραση άπό τόν Β.BOTTE,La Tradition Apostolique. 
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άπό λίγα τεμάχια της Αποστολικής παραδόσεως,παρμένα άπ'εύ-

θείας,γι 'αυτό καί καλείται έπίσης"Διαταγαί δι''Ιππολύτου" . 

"Αλλες ελληνικές διασκευές,ή Διαθήκη του Κυρίου ήμων καίο'ι 

Κανόνες 'Ιππολύτου,σώζονται μόνο σέ αρχαίες μεταφράσεις,η 

πρώτη στη συριακή ,ή δεύτερη στην αίθιοπική καί αραβική.Πο

λύ κοντά στό πρωτότυπο βρίσκεται ή λατινική μετάφραση πού 

περιέχει μεγάλα τμήματα του έργου καί σώζεται στον παλίμψη

στο κώδικα της Βερώνης 55.Μέ την ονομασία "Αιγυπτιακή εκκλη

σιαστική διάταξη" βρίσκεται η Αποστολική Παράδοση του'ίππο-

λύτου,πού ενσωματώθηκε σέ συλλογές ψευδαποστολικων συγγραμ

μάτων,όπως στή σαϊδ ική'3πτάτευχο.Άπ'αυτήν τη σαϊδική κοπτι

κή μετάφραση προήλθαν οι μεταφράσεις στή βοχαϊρική κοπτική 

καί στην αραβική,ένω ή αίθιοπική προήλθε άπό τήν αραβική. 

Οι Αποστολικές Διαταγές καί οι Αποστολικοί κανόνες πού α

ποτελούν τό 47ο καί τελευταίο κεφάλαιο του ογδόου βιβλίου 

των Αποστολικών Διαταγών είναι έργα πιθανότατα του τέλους 

του δ'ή των άρχων του ε 'αίωνα.ΟΪΑποστολικές Διαταγές απο

τελούνται άπό οκτώ (8) βιβλία.Τα' εξ πρώτα πού αναφέρονται 

στά καθήκοντα των λαϊκών καί των κληρικών,είναι επεξεργασί

α της Διδασκαλίας των Αποστόλων μέ πολλές ουσιώδεις παραλλα

γές.Τό έβδομο βιβλίο,στό πρώτο τμήμα κάνει λόγο"περί τώνδύο 

οδών" καί είναι επεξεργασία της Διδαχής,ένω στό δεύτερο ανα

φέρονται σχετικά μέ τή λατρεία καί μάλιστα τό βάπτισμα.Τό 

όγδοο βιβλίο,πού είναι καί τό σπουδαιότερο άφορα τά χαρίσ

ματα,τίς χειροτονίες καί διάφορα ζητήματα λατρείας καί εκ

κλησιαστικής τάξεως καί στό τέλος επισυνάπτονται οι 85 απο

στολικοί κανόνες,πού καθορίζουν γενικά καθήκοντα των Χριστι

ανών γιά τήν εκκλησιαστική ευταξία καί λατρεία,καθώς επίσης 

κανονίζουν καί τά καθήκοντα καί τήν πολιτεία των κληρικών. 

Δύο μεταγενέστερες Εκκλησιαστικές Διατάξεις,ψευδοαποστολι-

κές καί οί δύο καί βασισμένες σέ τοπικές ανατολικές παραδό

σεις,έχουν επίσης διασωθει .Αυτές είναι :ή Διδασκαλία*Αποστό

λων καί οι Κανόνες εκκλησιαστικοί των Αγίων Αποστόλων.' Η 

Διδασκαλία γράφτηκε πιθανώς στην Β.Συρία κατά τόν τρίτο αίώ-
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να", "θ συγγραφέας ,1'σως ιουδαϊκής προελεύσεοος και προφα

νώς επίσκοπος με επίδοση στην ιατρική,δεν ενδιαφέρεται πο

λύ γιά δογματικά ζητήματα,άλλα ασχολείται μέ την πολεμική 

κατά των αιρέσεων.Ό συγγραφεύς προσποιείται δτι έχει γρά

ψει τό έργο αμέσως μετά την αποστολική σύνοδο,άφου παρου

σιάζει τους Αποστόλους νά συνέρχονται στά Ιεροσόλυμα, μέ 

σκοπό τήν καταπολέμηση των αιρέσεων,νά συντάσσουν γι'αύτό 

τόν σκοπό τό κείμενο της καί έπειτα ν'απομακρύνονται πάλι 

γιά νά συνεχίσουν τό αποστολικό τους εργο.Σέ αντίθεση μέ 

τη σύγχρονη της Αποστολική Παράδοση καί μέ τήν παλαιότερη 

Διδαχή,ή Διδασκαλία περιέχει λίγα μόνο λειτουργικά στοι

χεία καί είναι μάλλον συλλογή παραινέσεων,προς κληρικούς 

καί λαϊκούς ,οΐ όποιες εμφανίζονται ακόμη κι'έκει πού καθο

ρίζονται τά καθήκοντα των εκκλησιαστικών αρχόντων.Προέχουν 

βέβαια οι οδηγίες πού αναφέρονται στά προσόντα,τά καθήκον

τα καί τά έργα των επισκόπων,όπως επίσης καί οί οδηγίες γιά 

τήν συμπεριφορά των λαικων προς αυτούς.Ή θέση των χήρων 

των διακόνων καί των διακονισσών,ή οικογενειακή ζωή,τόμχρ-

τύριο,ή ανάσταση καί τό Πάσχα,ή στάση έναντι των αιρετικω; 
~ '7 

καί αμαρτωλών είναι τά άλλα θέματα του βιβλίου" . 

Οι εκκλησιαστικοί Κανόνες των Αγίων Αποστόλων παρουσιά

ζουν τους Αποστόλους νά μιλούν κατά σειρά φωτιζόμενοι άπό 

τό "Αγιο Πνεύμα.Στή σημερινή του μορφή τό έργο φαίνεται νά 

είναι Αιγυπτιακής προελεύσεως του τετάρτου αίωνα.Αρχικά ό

μως φαίνεται νά είχε συνταχθεί στους κόλπους ίουδαίζουσας 

ομάδας της Συρίας περί τό 300.Στο έργο περιέχονται γενικές 

6.Τό'Ελληνικό κείμενο βλέπε στον F.Χ.FUNK,Didascalia et Constitutiones 

Apostolorum.Ό QUASTEN χρονολογεί τή συγγραφή της Διδασκαλίας στή 

πρώτη δεκαετία του τρίτου αιώνα.Πεσισσότερα βλέπε : ΧΡΗΣΤΟΥ,Π.Πατρο-

λογ ία,2,37έ£. 

7 . ΧΡΗΣΤΟΥ, Π. Πατρολογ ί α, 2 , 3 7 è ξ.. 
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παραινέσεις γιά τό βίο των χριστιανών κατά τον τύπο των 

όδων της ζωής και του θανάτου μέ υλικό πού αντλείται άπό 

τη Διδαχή η άπό άλλο συγγενικό κείμενο,οδηγίες γιά . την 

εκλογή,την κατάσταση και τά καθήκοντα των επισκόπων,πρεσ

βυτέρων,διακόνων,αναγνωστών και χήρων και γιά τήν υπακοή 
~ . „ ~ 8 

των λαικων . 

Πρέπει έδώ νά αναφέρουμε καί τό Ευχολόγιο του Σεραπίω-

νος,επισκόπου Θμούεως,πού άν καί δέν είναι πλήρης εκκλη

σιαστική διάταξη,δμως περιλαμβάνει καί τρεις(3) ευχές χει

ροτονίας δηλαδή,επισκόπου,πρεσβυτέρου καί διακόνου.Πρόκει

ται γιά συλλογή 30 εύχων καί ο χρόνος συγγραφής υποστηρί

ζεται δτι είναι ή πρό του 350 μ.χ.περίοδος.Δέκα όκτώ(Ι8) 

άπό τίς άλλες ευχές αναφέρονται στή θ.Λειτουργία,επτά(7) 

στό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα,μία(ΐ) στό Ευχέλαιο καί μία(ΐ) 

σε νεκρώσιμη ακολουθία'." 

Μέ βάση αυτές τίς'Εκκλησιαστικές Διατάξεις καί τους συ

νοδικούς κανόνες θά αναπτύξουμε στη συνέχεια τήν εκλογή 

καί χειροτονία των επισκόπων ,των πρεσβυτέρων καί των δια

κόνων κατά τους πέντε πρώτους αιώνες. 

8.Γιά περισσότερα βλέπε : ΧΡΗΣΤΟΥ,Π.Πατρολογία,2,44έξ. 

9.Γιά περισσότερα στό θέμα αυτό καί γιά εκτεταμένη βιβλιογραφία 
βλέπε :ROûOPOULOS,Ε.Ρ.The Sacramentary.Καί ΤΡΕΜΠΕΛΑ,Π.Λειτουργικοί 
τύπο ι, 15<-17, 24-2 7, 29-3 4, 43-4 5. 
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1.Ή 'Εκλογή τοϋ 'Επισκόπου,του Πρεσβυτέρου καί του Διακόνου. 

'^Επίσκοπον χειροτονεϊσθαι . . . υπό παντός του λαοϋ έκλελεγμέ-
νου" . "Ετσι αρχίζει ή πρώτη διάταξη της'Αποστολικής Παραδόσεως 
τοϋ*Ιππολύτου "περί χειροτονίας επισκόπου".Πως όμως γίνεται αυ
τή ή εκλογή άπ'όλο τό λαό;Τό κείμενο δεν μας δίνει εξήγησεις.Καί 
επομένως πρέπει νά είμαστε προσεκτικοί στην κατανόηση των λόγων 
τοϋ*Ιππολύτου γιά τήν εκλογή τοϋ επισκόπου καί νά un τους ερμη
νεύουμε με σύγχρονες δημοκρατικές έννοιες καί άρχε?.

1
 Τό περιεχό

μενο της'Αποστολική ς Παραδόσεως
1
 ̂.ας πληροφορεί ότι τόσο ή εκλογή 

όσο καί ή ονομασία αναφέρονται στην πράξη,κατά τήν οποία ή όλη 
σύναξη Κλήρου καί Ααοϋ εκφράζει τήν προτίμηση-έκλογή.Αυτό τουλά
χιστον δηλώνει ò όρος "άρεσθέντος"^αί "άρέσαντος",του κειμένου. 
Ό αόριστος χρόνος "όνομασθέντος "σημαίνει ότι ή εκλογή καί ή ονο
μασία είχε γίνει πρό της Κυριακής πού θά γινόταν ή χειροτονία. 

10.FUNK,Χ.F.Didascalia,1,472 kaï2,77.Kai PG 1,1069C. 

11.Ό LINTON,Das Problem,189,194. 

12.Τό κείμενο του παλίμψηστου κωδικός της VERONA παραθέτει. : "Quique 
cum nominatus fuerit et placuerit omnibus,conveniet populum una 
cum praesbyterio et his,qui rpaesentes fuerint episcopi,die domi-
ca"napa HAULER,E.Didascalia.Ό DIX,G.The Treatise,3 μέ εσφαλμένη 
μετάφραση της λέξεως "conveniet" αφήνει νά εννοηθεί οτι ή εκλογή 
καί ή χειροτονία του νέου επισκόπου γινόταν στην ίδια σύναξη. '̂Η 
σωστή έννοια της φράσεως "...συνελθών ò λαός άμα τω πρεσβυτερίω 
καί τοις τταροϋσιν επισκόποις εν ημέρα Κυριακή" της 'Αποστολική ς _ 
Παραδόσεως επιβεβαιώνεται καί άπό τό κείμενο της Διδασκαλίας των 
'Αποστόλων καί άπό τό κείμενο των Κανόνων εκκλησιαστικών τών'Αγίων 
Αποστόλων.Βλέπε:FUNK,Χ.F.Didascalia,2, 78.PG 1,1072Α. 

L.Correspondance,2, 
13.Ό ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ,Επιστολές 55,8.59,5.67,4,BAYARD Γί 36, 173, p u , αναφέ

ρεται σ'αύτή τή πράξη μέ τή φράση "populi suggragium" αν καί ò 
τρόπος καί ή έννοια της πράξεως μπορεί νά εϋχε αλλάξει κάποια 
χρονική στιγμή μέχρι τήν εποχή του. 
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Αυτό ενισχύεται καί άπό τό γεγονός δτι όλες οι Λίγυπτια-

κές μεταφράσεις προτάσσουν τίς λέ*ξεις"ώς εν τοις προλαβοί> 

σιν άμα πάντες διεταξάμεθα"7Αύτή ή αναφορά μας μεταφέρει 

στους Εκκλησιαστικούς Κανόνες των Άγιων 'Αποστόλων οπού 

"εάν δλιγανδρία ύπάρχη καί μήπου πλήθος τυγχάνει των δυνά

μεων ψηφίσασθαι περί επισκόπου εντός δέκαδύο άνδρων, εις. 

τάς πλησίον εκκλησίας,οπού τυγχάνει πεπηγυια ,γραφέτωσαν, 

δπως εκείθεν εκλεκτοί τρεις άνδρες παραγενόμενοι δοκιμ?) 

δοκιμάσαντες τόν άξιον δντα"-ροηθήσουν τη σύναξη γιά την 

εκλογή του επισκόπου.ΤόΑραβικό κείμενο των ' εκκλησιαστικών 

κανόνων, σύμφωνα με* τη μετάφραση του HOSIER, ομιλεί γιά μιά 

"σύναξη δχι αρκετά μεγάλη γιά νά ψηφίσει τόν επίσκοποι Ή 

φράση"γιά νά ψηφίσει τόν επίσκοπο"προφανως είναι παράφραση 

του αρχικού ελληνικού κειμένου"ψηφίσασθαι περί επισκόπου". 

Είναι παράδοξο τό γεγονός δτι στό 2,1,2 της Αποστολικής 

Παραδόσεως,ένω γίνεται σαφής λόγος γιά τη συμμετοχή δλων 

των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων,ούτε καν γίνεται ανα

φορά γιά τήν παρουσία των πλησιοχώρων επισκόπων κατά τήν εκ

λογή. Ή εκλογή ήταν βασικά τό έργο δλου του"λαου του Θεού", 

14.FUNK,Χ.F.Didascalia,2,7 8 • 

15.SXHERMANN,TH.Die Allemeine,24, 

16.HORNER,G.The Statutes,239 
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Πολλοί ερευνητές,δμως,έχουν υποθέσει άπό την ιδιαίτερη ε

ξουσία των επισκεπτών επισκόπων κατά την ακολουθία τήςχει-

ροτονίας και άπό άλλες πληροφορίες δτι οι επίσκοποι πρέ -

πει νά έχουν εξασκήσει την DE FACTO επικρατήσασα εξουσία 

τους καί κατά τήν εκλογή του νέου επισκόπου επίσης .Πάν -

τως ή Αποστολική Παράδοση περιορίζεται στην απαίτηση δτι 

κατά τήν εκλογή τοϋ επισκόπου πρέπει οι πιστοί νά εκφρά

ζουν τή θέληση τους. 

βά ήταν σοβαρή παρεξήγηση νά υποστηριχθεί δτι η εκλογή 

τοϋ επισκόπου μέ αυτή τή μορφή γινόταν μέ τήν έννοια ενός 

κυριαρχικού λα'ίκου δικαιώματος ή του κανόνα της πλειοψηφί

ας.Μάλλον έδω ό λαός του Θεού θεωρείται ως τό ενωμένο σώ

μα,τό όργανο εκείνο μέσω του οποίου ό Θεός εκφράζει τή θέ

ληση Του "διά του ζώντος Αγίου Πνεύματος".Ή φράση έδω 

"υπό παντός του λάου έκλελεγμένου" είναι πανομοιότυπη μέ 

τή φράση"δν έξελέξω είς έπισκοπήν σου τήν άγίαν"της ευχής 

της χειροτονίας της Αποστολικής Παραδόσεως 3,4εξ""'καί πού 

σημαίνει δτι ή εκλογή ?)ταν μιά τέλεια χαρισματική πράξη 

του Θεσυ"δθά του ύπό τοΰΆγίου Πνεύματος καθοδηγούμενου 

λάου".Αυτό γίνεται ακόμη φανερό καί άπό τό γεγονός δτι προ

τού αρχίσει ή ακολουθία της χειροτονίας"συνελθών ο λαός ά

μα τω πρεσβυτερίω καί τοις παρουσιν έπισκόποις έν ημέρα Κυ-

ριακτ) συνευδοκείτω" .Στίς Διαταγές των Άποστόλων(8,4-, 3)καί 

στηνΈπιτομή(4,3) τό "συνευδοκείτω" παίρνει τή μορφή της 

17.ΚΛΗΜΕΝΤ0Σ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.44,3,PG 1,297Α.ΒΕΠ 1,30.Πρβλ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, 
'Επιστολή 55,8,PL 4,355C. 

18.HARNACK,A.The Constitution , 1 02-1 05 .Καί. MOLLER, Κ .Alteste Bischof
swahl, 276-278 . 

19.FUNK,X.F.Didascalia,2,77,7 9.Πρβλ.καί Didascalia,1 ,476: "...öv 
εξελέξω είς επί,σκοπον" . 

20.FUNK,Χ.F.Didascalia,2,78.Πρβλ.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.44,3,PG 1, 
297Α.ΒΕΠ 1,30:"Τους ουν κατασταθέντας υπ'εκείνων ή μεταξύ υφ' 
ετέρων έλλογίμων ανδρών συνευδοκησάσης της εκκλησίας απάσης". 
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κατ'ευθείαν ερωτήσεως προς τους πρεσβυτέρους καί τό λαό 

"ει αυτός έστιν,ον αιτούνται είς άρχοντα".Μόνο δε μετά 

τό"έπινευσάντων" των πρεσβυτέρων και του λαοΰ αρχίζει ή 

ακολουθία της χε ιροτον ίας, Στη θετική απάντηση του πρεσβυ-

τερίου καί του λάου ασφαλώς περιλαμβάνεται καί ή σύμφωνη 

γνώμη των παρόντων επισκεπτών επισκόπων. 

Βέβαια,γιά τήν εκλογή του πρεσβυτέρου,ή Αποστολική Πα

ράδοση δέν αναφέρει τίποτε . Αντίθετα οι Κανόνες'Ιππολύτου 

διατάσσουν οτι"έάν χειροτονήται πρεσβύτερος,ας γίνωνται 

πάντα ώς καί επί του επισκόπου,εξαίρεσε ι μόνον της έπί 

του θρόνου καθέδρας."Ας γίνεται καί έπ'αύτου ολόκληρος ή 

ευχή,ήτις καί έπί του επισκόπου,μέ μόνην τήν έξαίρεσιν της 

όνομασίας"είς έπισκοπήν"."Ας έξισουται ò επίσκοπος εν πα-

σι προς τόν πρεσβύτερον εξαιρέσει του θρόνου καί της χει

ροτονίας, διότι εις τόν πρεσβύτερον δέν παρέχεται ή έξου-

σία του χειροτονεΓν"^.Άφου τό προοίμιο καί 6 έπίλογοςτης 

ευχής της χειροτονίας επισκόπου καί πρεσβυτέρου είναι κοι

νό,τό δέ κυρίως μέρος διαμορφώθηκε μέ αρκετές τροποποιήσεις 

πού έχουν σχέση μέ τό έργο καί τίς λειτουργικές διακονίες 

του καθενός,μπορούμε νά πούμε δτι καί ò τρόπος εκλογής τών 

πρεσβυτέρων ήταν ο 'ίδιος μέ τόν των επισκόπων.Τό γεγονός 

αυτό ενισχύεται καί από τά δσα αναφέρει ήΆποστολική Παρά

δοση "περί καταστάσεως διακόνου".Πρέπει πρώτα νά εκλέγει 

σύμφωνα μέ τά όσα είπαμε προηγουμένως γιά τήν εκλογή τών 

ΊΛ TPF.MnFAA.n.EUYoXOYLOV,l,249.npßA.ZHZIOYAA,I.'H ενάτης,158εΕ • 

22.DIX,G.The Treatise,15εξ. 
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επισκόπων,άφου τ ί π ο τ ε δέν αναφέρει γ ι ά εκλογή των πρεσβυ

τέρων . ' Επομένως, συμφωνά μέ την'Αποστολική Παράδοση ή εκλο

γή των επισκόπων,πρεσβυτέρων καί διακόνων γ ι ν ό τ α ν απόκλη

ρο και λαό. 

"Υστερα ò Ι3ος κανόνας της εν Λαοδικεία Συνόδου δ ι α τ ά σ 

σει "μή τ ο ι ς ο χ λ ο ι ς έ π ι τ ρ έ π ε ι ν τάς έκλογάς π ο ι ε ι σ θ α ι των 

μελλόντων καθίστασθαι ε ι ς ΐ ερατειον" .Συμφωνά δε μέ τήν ερ

μηνεία του Βαλσαμωνος ό κανόνας φανέρωνε ι " ο τ ι ου μόνον ε 

πίσκοποι τό παλαιόν έψηφίζοντο ύπό των όχλων,άλλα καί ι ε 

ρ ε ί ς , δ π ε ρ καί έκωλύθη"·". Ό Ι2ος κανόνας της Ι'διας Συνόδου 

ο ο ί ζ ε ι "τους επισκόπους κ ρ ί σ ε ι των μητροπολιτών καί τωνπέ-

ριξ επισκόπων καθίστασθαι ε ι ς τήν έκκλησιαστικήν άρχήν"καί 

νά μή ψηφίζονται από τόν ό χ λ ο . " " ί σ ω ς οι φρονιμώτεροι καίεν-

λαβέστεροι λ α ϊ κ ο ί πρέπει νά συμψηφίζουν μέ τους επισκόπους 

καί ι ε ρ ε ί ς τόν μέλλοντα χε ιροτονηθηναι ε ι ς αύτοΰς ί ε ρ έ α ( η 

καί α ρ χ ι ε ρ έ α ) , ά λ λ ' ο χ ι καί ό Χύδην καί άτακτος δ χ λ ο ς , δ ι ά τ α ς 

έ ρ ι δ α ς καί μάχας ,όπου ημπορούν νά γεννηθούν ε ι ς τάς ψηφο

φορίας αύτων,άλλων μέν άλλον ψηφιζομένων , κ α ί άλλων αλλον\< 

Σύμφωνα μέ τόν 5ον κανόνα της ' ίδιας Συνόδου οι χ ε ι ρ ο τ ο ν ί ε ς 
των ιερωμένων δέν πρέπει νά γ ίνωνται μπροστά σέ άκροωμένους. 
Οι άκροώμενοι ήσαν μιά τάξη των κατηχρυμένων άπό τ ί ς τέσσερις 
πού υπήρχαν στην αρχαία 'Εκκλησία,σύμφωνα μέ τόν 14ο Κανόνα της 
Α'Οίκουμενικής Σ υ ν ό δ ο υ . Ό Ζωναράς καί ò Βάλσαμων ερμηνεύοντας 
τόν κανόνα υπογραμμίζουν οτ ι χ ε ι ρ ο τ ο ν ί ε ς εδώ όνμάζει ò κανών 
τους ψήφους καί εκλογές των ιερωμένων,οι ό π ο ι ε ς όταν γ ί ν ο ν τ α ι 
δέν πρέπει νά ε ί ν α ι παρόντες " τ ι ν έ ς λαϊκοί άκροώμενοι των λεγο
μένων, ίνα μή άκούοντές τ ι ν α ς κατηγορίας κατά των ψηφιζομένων 
σκανδαλίζονται καί παρακινούνται προς τήν κ α κ ί α ν " . 

23.ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,183 

24.Πηδάλιον,346. 

^.ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ.Σύνταγμα,3,175.Πηδάλιον.343-344.Πρβλ.καί ερμηνεία 
ίου Αποστολικού Κανόνος (Πηδάλιον,16) δπουη λέξη χειροτονία 
ετυμολογεϊται άπό τό τείνω,ήτοι εξαπλώνω τας χείρας,και έχει. 
δύο σημαινόμενα- δ ι. ότι. χειροτονία ονομάζεται και η ψήφος και 
εκλογή απλώς τίνος αξιώματος,ή οποία έγένετο μέ την εκτασιν 
των τοϋ δήμου χειρών,κατ'εκείνο τό Δημοσθενικον·'Καν οντιναουν 
χειροτονήσητε στρατηγόν'(Λόγ.α'κατά Φιλιππ.).Και μάλιστα κατά 
τό πάλαι της'Εκκλησίας επικρατήσαν εθος,ότε άνεμποδιστως τα 
πλήθη,συναγόμενα έχειροτόνουν,ήτοι έψήφιζον,δια της εκτάσεως 
των χειρών τους αρχιερείς...χειροτονία δέ την σήμερον ονόμαζε 
ται ή διά των ευχών καί τής επικλήσεως του Αγιου Πνεύματος.γι-
νομένη τοϋ άρχιερέως ιεροτελεστία,βάλλοντος έν ταυτψ και την 
χεϊρά του επάνω εις τήν κεφαλήν τοϋ χειροτονουμενου . 
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Ή εκλογή όμως του επισκόπου πρέπει νά γίνεται,σύμφω

να μέ τόν. 4ο κανόνα της ΑΌίκουμενικής Συνόδου"ύπό πάν

των των εν τη επαρχία" επισκόπων.Ερμηνεύοντας ο Βάλσα

μων λέγει:"Τό καθίστασθαι,ητοι ψηφίζεσθαι έπίσκοπον,εν

ταύθα δέδοκται".Επειδή παλαιότερα οι αρχιερείς ψηφίζον

ταν άπό τό πλήθος των πολιτών,οί θείοι Πατέρες'Όύκ ηύδό-

κησαν τοΰτο",γιά νά μη διασύρεται ό βίος των ίερωμένωνά-

πό λαϊκούς ανθρώπους."καί διωρίσαντο υπό των επαρχιωτών 

επισκόπων εκάστης επαρχίας ψηφίζεσθαι τόν έπίσκοπον·'. Ε

άν δμως είναι δύσκολο νά συγκεντρωθούν δλοι οι επίσκοποι 

σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης , ή λόγω μακρυνής απο

στάσεως οπωσδήποτε πρέπει νά συναχθούν τρεις επίσκοποι,οί 

δε απόντες νά ψηφίσουν καί νά εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη 

τους μέ γράμματα,καί τότε νά χειροτονήσουν αυτόν.Όρίζει 

ακόμη ò κανόνας σχετικά μέ τό κύρος καί τήν επισφράγιση 

"των γινομένων",δηλαδή τό κύρος της ηδη γενομένης ψήφου 

άπ'δλους τους επισκόπους καί τόν διορισμό του ενός άπό 

τους τρεις ψηφισθέντες γιά νά δεχθεί τό μήνυμα της χειρο

τονίας,νά μείνει καί νά αναφέρεται,ωσάν εις κυριάρχην,στά; 
2 7 

Μητροπολίτη κάθε επαρχίας
-
.Μ'αύτόν τόν κανόνα συμφωνεικαί 

ό ιθ' κανόνας της έν Αντιόχεια Συνόδου,ένω δτι πολλοί ε

πίσκοποι πρέπει νά συναθροίζονται γιά τήν εκλογή νέου. επι

σκόπου αναφέρει ό ιγ'κανόνας της έν Καρθαγένη Συνόδου.Στή 

περίπτωση δέ πού γιά λόγους δυσκολίας πρέπει νά είναι πα-

2 6.ΠΑΛΛΗ~ΠΟΤΛΗ,Συνταγμα,2,123. 

2 7 . ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ , Σύνταγμα, 2 ,122 , καί Πηδάλ ιον , 16 . Πρβλ. ΘΕΟΔΩΡΙΙΤΟΥ, 
Έκκλ.* Ιστορία,1,9,PG 82,932C: " "Οτ ι οί πατέρες της παρούσης 
α'έν Νικαία Συνόδου,επιστέλλοντες συνοδικήν επιστολήν εις 
τους έν'Αλεξάνδρεια επισκόπους,γράφουσιν,οτι τάς χειροτονίας 
των επισκόπων νά έπι,σφραγίζη ο'Αλεξανδρείας επίσκοπος,συνεπι-

ψηφίζοντος αΰτοΐς καί έπισφραγίζοντος τοϋ της καθολική ς'Αλεξαν
δρείας επισκόπου."Οθεν ò Συνέσιος έπιστέλλων προς τόν Θεόφιλον 
γράφει περί τίνος Αντωνίου,όπου έμελλε νά γένη επίσκοπος·ότι 
είς τήν αύτοϋ χειροτονίαν τό κυριώτατον όπου εχρειάζετο ητο,ή 
του Θεοφίλου χείρ...γένοιτο άν μοι βουλομένψ κοινωνόν αυτόν είς 
τήν ομότιμον Ίερωσύνην προσδέξασθαι". 
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ράντες τρεις επίσκοποι,ò νη'κανόνας της εν Καρθαγένη Συ

νόδου,επιβεβαιώνοντας τόν α'άποστολικό λέγει"ο αρχαίος 

Τύπος φυλαχθήσεται, ί'να 'όχι όλιγώτεροι άπό τους τρεΓς ε

πισκόπους άρκέσωσιν εις χειροτονίαν επισκόπου,δ,τε Μητρο-

πολίτης δηλ.και δύω άλλοι επίσκοποι"•'".Τό ϊδιο ορίζει καί 

ό α'κανόνας της εν Κωνσταντινουπόλει τοπικής Συνόδου. Σε 

περίπτωση δέ πού σέ μία επαρχία μείνει ένας μόνον επίσκο

πος καί παρακαλούμενος άπό τόν Μητροπολίτη οΰτε πηγαίνει 

οΰτε μέ γράμμα ψηφίζει"τόν μέλλοντα χειροτονηθ-ειναι Αρχι

ερέα",τότε ό Μητροπολίτης πρέπει"καί νά ψηφίζη καί νά χει-

ροτοντί αυτόν 5ιά των της πλησιοχώρου ξένης επαρχίας επισ

κόπων ".Άλλα καί τόν 'ίδιο τ·όν Μητροπολίτης πρέπει,σέ περί

πτωση ανάγκης νά ψηφίζουν καί νά χειροτονούν οι πλησιόχω-

ροι επίσκοποι,σύμφωνα μέ τόν στ'κανόνα της έν Σαρδικη Συ

νόδου .θί ΆτοοστολικέςΔιαταγές αναφέρουν οτι εκείνος πού Μ 

χειροτονηθεί άπό έναν επίσκοπο νά καθαιρειται"καί αυτός καί 

ό χειροτονήσας αυτόν".Μόνον αν είναι ανάγκη,εξ αιτίας διω

γμού η "άλλης τοιαύτης αιτίας" καί εφόσον προσκομίσει ψήφι

σμα "της επιτροπής πλειόνων έπισκόπων"νά χειροτονείται άπό 

έναν επίσκοπο".Αυτό συνέβη μέ τόν Σιδήριο,πού χειροροτονή-

θηκε επίσκοπος Παλαιβίσκης,"κατά τόν Συνέσιον,δχι υπό τρι

ών,άλλ'ύπό ενός επισκόπου,του Φίλωνος,διά τό άπαρρησίαστον 

των επισκόπων έν τοις καιροϊς έκείνοις"^9 

Ή επόμενη πράξη στή χειροτονία επισκόπου,σύμφωνα μέ την 

Αποστολική Παράδοση(2,3εξ) είναι ή επίθεση των χειρών όλων 

των παρόντων επισκόπων των δέ "πρεσβυτέρων σιωπτ) προσευχο-

μένων".Άπό την άλλη πλευρά ό λαός προσεύχεται σιωπηλά καί 

άπό την καρδιά του γιά την έπιφοίτηση τουΆγίου Πνεύματος 

28.ΠΑΛΑΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,3 25έ£.Πηοάλιον,17. 

29.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,27,PG 1,1124Α.ΒΕΠ 2,162. 

30 .Πηδάλι,ον, 17 . 
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επί του χειροτονούμενου. "Ομως στην Αποστολική Παράδοση του 

Ιππολύτου αναφέρονται δύο επιθέσεις χειρών .Μία,όπως αναφέ

ραμε ,άπ'δλους τους επισκόπους,καί ή δεύτερη άπό τον εναπ^ύ 

τελεί την χε ιροτονία, "εντεταλμένος παρά των λοιπών επισκόπων. 

Ή πρώτη επίθεση των χειρών δέν συνοδεύεται άπό ευχή,όπως. η 

δεύτερη,την όποια καί απαγγέλλει ò εντεταλμένος έπίσκοποςίΗ 

αναφορά των δύο επιθέσεων των χειρών έχει επιφέρει στίς με

τέπειτα εκδόσεις των κειμένων πολλές συγχύσεις στό σημείο αύ-

τό.Άκόμη καί μέχρι σήμερα οι χειροτονίες της Ρωμαιοκαθολικής 

εκκλησίας απαιτούν δύο επιθέσεις των χειρών. 

Είναι πάρα πολύ δύσκολη ή κατανόηση της σημασίας της πρώ

της επιθέσεως των χειρών στον ' Ιππόλυτο. Ό J. Μ. HANS SENS, πιστεύ

ει οτι η πρώτη επίθεση των χειρών δηλώνει την υπό των έπισκό-

πων αποδοχή του υποψηφίου,τόν όποιο εξέλεξε è λαός^ένώ ο J. 

C0PPEN3 την περιγράφει ώς -"μία ιερατική προπαρασκευή διά της 

οποίας οι χειροτονουντες επίσκοποι εκφράζουν τό κύριο καί άπο-

κλειστικό τους δικαίωμα της επιθέσεως των χειρών":Ό W.FRERE 

αντίθετα παρατηρεί οτι" ή πιό επίσημη στιγμή φαίνεται νά εί

ναι εκείνη της μυστικής ίκεσίας"καί συμπεραίνει οτι"αύτό τό 

δώρο τούΆγίου Πνεύματος πρέπει νά θεωρηθή ώς. αντίδοτο της τυ-
' 3 4 

πικής καί έκφώνως γενομένης δεήσεως γι'αύτό" .Μιά τέτοια έννοι
α φαίνεται νά συμπεραίνεται άπό τή φράση"ORANTES PROPTER 

31.HAULER,E.Didascalia,103:"Consentientibus omnibus super eum 
manus et praesbyterium adstet quiescens.Omnes autem silentium 

habeant orantes in corde propter descensionem Spiritus;ex quibus 
de praesentibus episcopis ad omnibus rogatus imponens manum ei, 
qui ordinatur episcopus,oret ita dicens...". 

32.HANSSENS,M.J.La Liturgie,114. 

33.COPPENS,J.L' Imposition,145. 

34.FRERE,Η.W.Early Forms,318. 



2 3 5 

DSSCfîffSIOifEM SPIRITUS». Ό DIX προτείνει οτι τό »PROPTERV 

εδω σημαίνει τό έλληνικό"ΰπέρ" που φανερώνει οτι α ύ τ η ε ι -
« Tre 

V a L Τ πραγματική καθιέρωση. 
Γ° συμπέρασμα αυτής της πράξεως συνοψίζεται στα" π α ρ α χ ά -

τ ω δυο σημεία: 
ΠΡωτο,μόνον ό Θεός είναι έκεΓνος Ò όποιος ελεύθερα χ ο ρ η -

νεΐ το' δώρο του'Αγίου Πνεύματος ως απάντηση στη'ν ί κ ε σ ό α τ ο Ο · 

λαοί? Γου.οί επίσκοποι,τό πρεσβυτέριο της Τοπικής ' ε κ κ λ η σ ί α ς 
Η α ί ot πιστοί στε'κονται"έν σιωπή και σεβασμω" μπροστά σ τ ό 

^ υ σ τ ή ρ ι ο τ ο σ άξ1 (ίματος του Χρίστου ΰπόρ της ε κ κ λ η σ ί α ς Τ ο υ , 
π αΡακαλώντας τό Θεό γι 'αυτό τό δώρο πού μόνον Ε κ ε ί ν ο ς μ τ τ ο -

ρ ε ί : να' χορηγήσει.Δεύτερο,Χειροτονία είναι ή π ρ ά ξ η ^ έ ν σ ω μ α τ ώ -
σ ε ω ς στό Σώμα του Χρίστου σε' μια" ζωντανή' ενότητα. "Ολο ι ο ι 

παρόντες επίσκοποι επιθέτουν»TOς χείρας των ε π ί του ε φ ^ ι σ μ έ -

νου ώς σημείον της σταθεράς ενσωματώσεως -DOυ υ π ο ψ η φ ί ο υ " σ τ ό 

αξίωμα τ ο υ ς , σ τ ό ν βαθμό τους. Επίσκοποι,πρεσβύτεροι κ α ι λ α ϊ -
Η ° ί ,ό 'λοι μαζί δε'ονται για τήνΧάρη τουΆγίου Πνεύματος, κ α θ ε ' -

ν α ς έπΐτελ£5ντας»τ<5ν ώρισμένον της λειτουργίας αύτου κ α ν ό -

3 5 - D I X ' G . T h e _ T r e a t i s e , 3 . 
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DE3CEÎTSI0IEM SPIRITUS". Ό DIX προτείνει οτι τό "PROPTER? 

έδω σημαίνει τό έλληνικ(5"ύπέρ" που φανερώνει οτι αύτη εί

ναι ή πραγματική καθιέρωση. 

Τό συμπέρασμα αύτης της πράξεως συνοψίζεται στα παρακά

τω δύο σημεία: 

Πρώτο,μόνον ό Θεός είναι εκείνος ο οποίος ελεύθερα χορη

γεί τό δώρο του'Αγίου Πνεύματος ως απάντηση στην ικεσία του 

λάου Του.Οι επίσκοποι,τό πρεσβυτέριο της Τοπικής'εκκλησίας 

καί οί πιστοί στέκονται"έν σιωπ?) καί σεβασμω" μπροστά στό 

μυστήριο του αξιώματος του Χρίστου υπέρ τηςΈκκλησίας Του, 

παρακαλώντας τό Θεό γι'αυτό τό δώρο πού μόνον Εκείνος μπο

ρεί νά χορηγήσει.Δεύτερο,Χειροτονία είναι ή πράξη ενσωματώ

σεως στό Σώμα του Χρίστου σε μιά ζωντανή ενότητα."Ολο ι οί 

παρόντες επίσκοποι επιθέτουν
Μ
τάς χείρας των επί του έψ^ισμέ-

νου ως σημεΐον της σταθεράς ενσωματώσεως τ>ου υποψηφίου" στό 

άξίωμά τους,στον βαθμό τους.Επίσκοποι,πρεσβύτεροι καί λαϊ

κοί,όλοι μαζί δέονται γιά τήνΧάρη τουΆγίου Πνεύματος,καθέ

νας έπιτελώντας"τόν ωρισμένον της λειτουργίας αύτου κανό-

35.DIX,G.The Treatise,3. 



236 

να"".θά μπορούσαμε καλύτερα νά διατυπώσουμε μέ* ορούς της 

μετέπειτα αναπτυχθείσης λειτουργικής θεολογίας δτι σ'αύτή 

την ιδιαίτερη, πράξη της χειροτονίας ή"έν σιωπί]" προσευχή 

ολοκλήρου του λάου άντιπροσωπεύει'Ίόν Τύπο" πού αντιστοι

χεί στην επίθεση των χειρών ως τ<5 ορατό σημείο. 

"Επειτα ακολουθεί ή δεύτερη επίθεση των χειρών."Ενας επί

σκοπος,δχι κατά τά πρεσβεία της χειροτονίας,άλλα εκλεγμέ

νος από τους παρόντες επισκόπους,επιθέτει τη χείρα του ε

πάνω στον χειροτονούμενο καί απαγγέλλει τήν ευχή της χει

ροτονίας. Ή φράση"υΝϋ3 Ι)Ξ PRAESSKTIBÜS SPISCOPIS AB OMNI

BUS ROGATUS" (ένας άπό τους παρόντες επισκόπους παρακληθείς 

άπ'δλους) δείχνει μέ έμφαση τό γεγονός δτι ο"παρακληθείς" 

νά χειροτονήσει τόν υποψήφιο ενεργεί ως εκπρόσωπος του σώ-

ματος των επισκόπων .'Έτσι αποκαλύπτεται ακόμη μιά φορά δ-

36.ΚΛΗΜΞΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.40-41,PG 1,288Α-289Α.ΒΕΠ 1,29."Η Διαθήκη 
του Κυρίου αναφέρει ότι οι επίσκοποι "επιθέντες τάς χείρας επί 

τοϋ έψηφισμένου" λέγουν τά έξης :"'Επιθέμεθα τάς ημετέρας χείρας 
επί τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ τοϋτον,οστις εξελέγη έν Πνεύματι εις στε-. 
ρεάν καί θρησκευτικήν κατάστασιν της εκκλησίας,τοϋ οποίου ή αρχή 
έστι μοναρχική καί άδιάλυτος,τοΰ αοράτου καί ζώντος Θεοϋ,προς 
άπαλλαγήν άπό της άληθοϋς κρίσεως ,καί προς τάς αγίας καί θείας 
αποκαλύψεις ,πρός τά θεία χαρίσματα καί πιστά δόγματα της Τριάδος 
διά τοϋ Σταύρου καί της'Αναστάσεως καί της αφθαρσίας εν τη αγία 
τοϋ Θεοϋ εκκλησία". 

37.Βλέπε:BOTTE,Β.L' Ordre,31. 
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τι ή χειροτονία είναι μία πράξη ενσωματώσεως στη στερεέ. 

οικοδομή του Σώματος του Χρίστου. 

Η ασυνήθιστη σύνδεση των δύο αυτών επισήμων επιθέσεων 

των χειρών δίνει τήν εντύπωση μιας αδέξιας εναρμόνισης 

δύο διϊσταμένω παραδόσεων. Ό G.WILLIAMS προτείνει οτι ο'ι 

δύο ξεχωριστές πράξεις της επιθέσεως των χειρών κατά τη 

χειροτονία έπισκόπου(πιθανόν ή πιο αρχαιότερη μαρτυρία 

της χειροθεσίας) μπορεί νά προδίδουν μιά διπλή αρχή της 

χειροτονίας,δηλαδή πού απορρέει από τή χειροτονία των Ί 
ο Q 

ουδαίων Πρεσβυτέρων καί από τή χειροτονία των Αποστόλων. 

Ό J.C0LS0N επίσης βρίσκει τήν αρχή της επιθέσεως των χει

ρών άπ'δλους τόσο γιά τή χειροτονία των επισκόπων οσο καί 

των πρεσβυτέρων στην αύτοστρατολόγηση καί χειροτονία "εν 

σώματι" του Ιουδαϊκού πρεσβυτέρίου .Αυτό μπορεί νά είναι 

αληθινό έξ αιτίας της παραλείψεως της σημαντικής λέξεως 

"έπίσκοποι"άπό τό Αατινικό κείμενο."ίσως τό βασικό στοι

χείο ήταν δτι η επίθεση των χειρών επί τόν χειροτονούμενο 

άπό τους επισκόπους γινόταν μέ τήν συγκατάθεση δλων;δέ α

παίτηση οι πρεσβύτεροι νά στέκωνται πλησίον του χειροτο-

νουντος καί του χε ιροτονουμένου"έν σιωπτ) προσευχόμενοι"η-

ταν μιά προσπάθεια εναρμονίσεως αύτου του προτύπου 

της χειροτονίας του πρεσβυτέρου μέ τίς μετέπειτα επικρατή

σασες παραδόσεις χειροτονίας επισκόπων. 

38.WILLIAMS,G.The Ministry,38. 

39.COLSON,J.Les Fonctions,337. 

40.SMAM,J-Episcopacy,21. 
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Πράγματι,οι Πρεσβύτεροι κατά τη χειροτονία Πρεσβυτέρου 

προτρέπονταν να* επιθέσουν τά χέρια τους επί του χειροτο-

νουμένου μαζί μέ τόνΕπίσκοπο.'θ Ιππόλυτος δμως έξηγει 

οτι ή πράξη αύτη δέν έχει. τό νόημα της χε ιροτονίας','διότι 

ό πρεσβύτερος έχει έξουσίαν μόνον δι'εν πράγμα ,διά νά 

λαμβάνη. Άλλα δέν έχει έξουσίαν νά δίδη κλήρους.'-Εντεύθεν 

ούτος δέν χειροτονεί τίνα εις τόν κληρον,άλλά διά της ε

πιθέσεως των χειρών του κατά την χειροτονίαν πρεσβυτέρου 

άπλως σφραγίζει ,ένω ô επίσκοπος χειροτονεί"" .Πρόκειται κα

τά συνέπεια γιά πράξη συγκαταθέσεως καί επιδοκιμασίας των 

τελουμένων υπό του επισκόπου καί της ένσωματώσεωςτου χει-

ροτονουμένου στην τάξη του πρεσβυτερίου. 

Μετά την ευχή της χειροτονίας δύο ακόμη πράξεις συμπλη

ρώνουν την τάξη αύτης.Πρώτο ,ο νεοχειροτονηθείς επίσκοπος 

δίνει τόν ασπασμό της ειρήνης σ'ολους.'Έπειτα Οι διάκονοι 

προσφέρουν τά ευχαριστιακά στοιχεία καί δ νεοχε ιροτονηθείς 

επίσκοπος επιτελεί τήν Ευχαριστία.Είναι ενδιαφέρον τό γε

γονός δτι ή Αποστολική Παράδοση δέν αναφέρει τήν πράξη της 

ένθρονίσεως ώς μέρος της χειροτονίας όπως αναφέρεται στίς 

Διαταγές τών'Αποστόλων^ό γεγονός αυτό προκαλεί ακόμη με
γαλύτερη έκπληξη μετά τήυ ανεύρεση τό 1551 του άνδριάντος 
τοϋ*Ιππολύτου,όπου παριστάνεται ενθρονος.Καί ένώ"ή καθέδρα" 
αναφέρεται στον πρόλογο του έργου του "κατά πασών αιρέσεων" 
καί στους Κανόνες Ιππολύτου 4;"εϋναι πολύ περίεργο γιατί τί
ποτε γιά τήν ενθρόνιση του επισκόπου δέν αναφέρεται στήν'Απο-
στολική Παράδοση. 

41 .ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, Άτιοστ.Παράδοσι.ς,9,7-8,καρά DIX, G. The Treatise,1 7 : 
"Praesbyter enira huitus solius habet potestatem ut accipiat; 
dare autemnon habet potestatem,qua propter clerum non ordinat; 
super rpaesbyteri uero ordinatione consignât (=σφραγ ί,ζει. ) episco
po ordinante".Πρβλ.καί ΖΗΖΙΟΥΛΛ,I.'Η ενάτης,159εξ. 

42.FUNK,Χ.F.Didascalia,!,476. 
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Άφοϋ τό περί χειροτονιών κεφάλαιο της'Αποστολικής Παρα
δόσεως του* Ιπίιολύτου άιτοτελεΐ τό τιιό κρίσιμο κείμενο γιά τη θεο
λογία της επισκοπικής χειροτονίας σε όλη την εκκλησιαστική γραμ
ματεία τών πρώτων αιώνων,καί άφοΰ στή συνέχεια της μελέτης θά 
άνφερόμαστε διαρκώς σ'αύτό τό κείμενο,θά προσπαθήσουμε στή παρά
γραφο αυτή νά αναπτύξουμε τά θεολογικά σημεία της ευχής χειροτο
νίας τοϋ επισκόπου. 

Τήν ευχή βρίσκουμε στή Λατινική καί Αίθιοπική" μετάφραση, 
στην'Επιτομή,στή Διαθήκη,στίς Διαταγές τών'Αποστόλων καί στους 
Κανόνες * Ιππολύτου.Στή συνέχεια παραθέτουμε ένα διάγραμμα της 
ευχής γιά τή μεθοδικότερη μελέτη καί κατανόηση τών νοημάτων της. 

1.Πρόλογος. 

Α'Προσφώνηση. 

" Ό Θεός καί Πατήρ τοϋ Κυρίου ήμών'Ιησοϋ Χρίστου,δ πατήρ 
τών οίκιρμών καί Θεός πάσης παρακλήσεως,δ εν υψηλοίς κάτοικων 
καί τά ταπεινά έφορών,δ γινώσκων τά πάντα πρίν γενέσεως αυτών' 

Β.Θεία Τάξη. 

σύ δ δούς όρους εκκλησίας διά λόγου χάριτος σου,δ προ-
ορίσας τε άπ'άρχής γένος δίκαιον εξ,- 'Αβραάμ,άρχοντας τε καί ιε
ρείς καταστήσας,τό τε άγιασμα σου μή καταλιπών άλειτούργητον,δ 
άπό καταβολής κόσμου εύδοκήσας εν οίς ήρετίσω δοξασθήναι. 

43XONNOLY,H.R.Th^So
Z
call^,11-53.FUNK,X.F.Didascalia,1,474 καύ 

2,78.ΒΕΠ 2,243 καί 185. 
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2.Αιτήματα. 

Α'Ή δύναμη του ηγεμονικού Πνεύματος. 

Καί νυν έπίχεε την παρά σοο δύναμιν,τοΰ ηγεμονικού 
Πνεύματος,δπερ διά του ήγαπημένου παιδός 'Ιησού Χριστού 
δεδώρησαι τοις αγίοις σου άποστόλοις,οϊ καθίδρυσαν την 
έκκλησίαν κατά τόπον αγιάσματος σου εις δόξαν καί αίνον 
άδιάλειπτον τοΰ ονόματος σου. 

Β'.Ποιμαντική Διακονία. 

Καριογνωστα πάντων,δός επί τον δουλον σου τούτον, δν 

έξελέξω εις έπισκοπήν σου τήν άγίαν, 

Γ Γ Άρχιερωσΰνη. 

καί άρχιερατεύειν σοι άμέμπτως,λεΐτουργουντα νυκτός 

καί ημέρας,αδιαλείπτως τε ίλάσκεσθαι τω προσώπω σου καί 

προσφέρειν σοι τά δώρα της αγίας σου εκκλησίας, 

ΔΓ'Άφεση αμαρτιών. 

καί τω πνεύματι τω άρχιερατικω εχειν έξουσίαν άφιέναί 

αμαρτίας κατά" την έντολήν σου, 

Έ' .Χειροτονία. 

διδόναι κλήρους κατά το* πρόσταγμα σου, 

ΣΤ Γ'Εξορκισμός. 

λύειν τε πάντα σύνδεσμον κατά τήν έξουσίαν,ην εδωκας 

τοϊς άποστόλοις, 

Ζ'. Θεία Χάρη. 

ευαρεστείν τε σοί εν πραότητι καί καθαρή καρδία,προσφέ-

ροντά σοι όσμήν ευωδιάς. 

διά του παιδός σου'ίησου Χρίστου του Κυρίου ήμων,μεθ'ου 

σοι δόξα,κράτος,τιμή συν άγίω εύματι νυν καί αεί καί εις 

τους αιώνας των αιώνων·άμήν." 

1.Ό πρόλογος υπογραμμίζει τήν έννοια τοΰ περιεχομένου 
της ευχής χειροτονίας επισκόπου καί των άλλων βαθμών της 
Ιερωσύνης,όπως κατανοήθηκε άπό τόν' Ιππόλυτο. Ή εκκλησιαστι
κή Τάξη είναι θεϊκά καθορισμένη "άπό καταβολής κόσμου".Ό 
Θεός. "διά λόγου χάριτος του" έδημιούργησε όρους διακυβερνή-
σεως καί 

44.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,9,11, ΒΕΠ 5,349 καί 351. 
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έθέσπισε"αρχοντας καί ίερεις"γιά νά δοξάζεται τό σνομά 

Του. Ακόμη διαφαίνεται- ή συνέχεια μεταξύ της Παλαιάς 

και Καινής Διαθήκης,ή ενότητα του ενός θείου σχεδίου γιά 

την υπό των εντολών του Θεού κανονισμένη ζωή του λάου 

του θεοΰ.Σ'ολα αυτά ο'Ιππόλυτος ακολουθεί πιστά τή σκέ

ψη του προκατόχου του επισκόπου Ρώμης Κλήμεντος.Αναμφι

σβήτητα ό'ίππόλυτος έχει επηρεασθεί επίσης άπό τόν διδά

σκαλο Του Ειρηναίο,επίσκοπο Λουγδούνων,ο όποιος σ' ενα 

κείμενο συγκρίνει "τήν πρεσβυτερικήν τάξιν"τής Καινής Δια

θήκης με τήν"ήγεμονίαν του Μωϋσέως"καί τήν βασιλεία του 

Σαμουήλ καθώς επίσης καί μέ τήν αποστολικότητα τοΰΆπο-

στόλου Παύλου'.Θά πρέπει έδω νά παρατηρήσουμε δτι όΆγι-

ος Ειρηναίος στό κείμενο αυτό μέ τίς παρατιθέμενες συγ

κρίσεις δέν είχε πρόθεση νά ισχυρισθεί ιεραρχικά προνό

μια των πρεσβυτέρων αλλά επιμένει στή μοναδική-ίδική τους 

ευθύνη απέναντι του θεου.Ουτε ό'Άγιος Ειρηναίος όμως ού

τε ò Ιππόλυτος' είχαν τήν πρόθεση νά παρουσιάσουν διεξο 

δικά τήν ταυτότητα των βαθμών ιερωσύνης καί τά ύπουργήμα 

τα της Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης,ούτε νά εκπονήσουν λε 

πτομερή παράλληλα μεταξύ των ιδιαιτέρων τάξεων των δύο 

Διαθηκών. 

45.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.40-44,PG 1,288Α-300Β.ΒΕΠ 1,29-31 καί 36. 

46. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,26,4,SC 10 0.723èj. 

47.Πρβλ.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,E Ce Δανιήλ,1,17 καί 4,30,ΒΕΠ 6,33 καί 92.'Επίσης 
βλέπε :LECUYER,J.Episcopat,31-34.EHRCHARDT,A.The Apostolic Suc-
cession,120è£. 
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Τό ελληνικά κείμενο του πρώτου αιτήματος,όπως παρατίθε

ται στην Επιτομή του Η'Βιβλίου των Αποστολικών Διαταγων,ά-

ναφερειΙ'Ήαί νυν έπίχεε τήν παρά σου δΰναμιν του ήγεμονι-
•2 ft 

κοΰ πνεύματος — "' .Τό ρήμα"έπιχέω",θυμίζει τη φράση'ΌΕΑΝ-

TES PROPTER DESCEN5I0NEM SPIRITUS(προσευχόμεvoi υπέρ της 

καθόδου του πνεύματος) της Αποστολικής Παραδόσεως καί τά 

Βιβλικά χωρία τά όποια όμιλοΰν γιά τήν έκχυση του Αγίου 

Πνεύματος ,ιδιαίτερα δε τό χωρίο του'ΐωήλ"καί εσται μετά. 

ταύτα καί έκχεω άπό του πνεύματος μου επί πασαν σάρκα.... 

.." .Ή μόνη ιδιορρυθμία είναι ή πρόθεση έπί-(χέω)άντί του 

έκ-(χέω)'αυτό δμως υπογραμμίζει τήν κατακόρυφη ενέργεια της 

πράξεως ή οποία ακόμη καί στό"έκχέω" είναι εμφατική^"
1 

48.FUNK,Χ.F.Didascalia,2,79. 

49.FUNK,Χ.F.Didascalia 2,98. 

50. Ίωήλ 3.1. 

51.Περί. της εκχύσεως τοϋ πνεύματος βλέπε-.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΟΜΗΣ ,Α'Κορ. 
46,6,PG 1,304Α.ΒΕΠ 1,32.ΒΑΡΝΑΒΑ,'Επιστολή l,3è£.,PG 2,727-728. . 
ΒΕΠ 2,227.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,49,3 καί 87,1,PG 6,584Β και. 684Α. 
ΒΕΠ 3,251 καί 291.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Παιδαγωγός 1,6,PG 8, 
284Α.ΒΕΠ 7,93.δπου συγκρίνει τήν κάθοδο τοϋ'Αγίου Πνεύματος 
κατά τή Βάπτιση τοϋ Χρίστου (Ματθ.3,16) μέ τόν φωτισμό όλων 
των πιστών κατά τό βάπτισμα μέ τό οποίο "μόνω τό θείον έπο-
πτεύομεν,ούρανόθεν έπεισρέοντος ήμϊν τοϋ αγίου Πνεύματος". 
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Ή πολύ στενή σχέση των ρ̂ων'ΐ,δύναμις" και "πνεύμα", ιδιαί

τερα στη φράση "ή δύναμις του πνεύματος" είναι χαρακτηρι

στική τόσο στην Κ.Διαθήκη,οσο και στην τχατερική Γραμματεία 

των πρώτων αιώνων.Ή περισσότερο εκτεταμένη συζήτηση, περί 

τής"δυνάμεως του θείου πνεύματος"8ρίσκεται στόνΈρμα,ό δε 

'Ιππόλυτος ερμηνεύει τό έλαιο τηςΣωσάννας ώς"δύναμιν του 

άγιου πνεύματος"μέ τήν όποία"μετά τό λουτρόν ως μύρω χρίον-

ται οι πιστεύοντες" . Η ορολογία τής'Αποστολικης Παραδόσε

ως είναι ασυνήθιστη δπως παρατίθεται στό κείμενοί"έπίχεε 

τήν παρά σου δύναμιν...".Ή πρόθεση"παρά" χρησιμοποιείται 

στην Κ.Διαθήκη γιά τήν αποστολή του Υιού ,ό οποίος στάλθη

κε άπό τον Πατέρα,καί γιά τήν "παρά του Πατρός" εκπόρευση 

τοΰΆγίου Πνεύματος ."Ενα παραπλήσιο παράλληλο της φράσεως 

τοΰ
?
Ιππολύτου βρίσκεται στην 9η εντολή του'Ερμα,δπου γίνε

ται λόγος γιά τή σύνδεση"πνευμα παρά Κυρίου καί δύναμις". 

ΌΈρμας λέγει οτι ή πίστη, συνδεδεμένη μέ τόν"αγγελον της 

δικαιοσύνης,άνωθεν έστι παρά_τ^υ_Κυρ_ίου,
 κ α
^ έχει δύναμιν 

μεγάληνή δε διψυχία έπίγειον πνευμά έστι παρά του διαβό

λου,δύναμιν μή έχουσα".Στην ΙΙη εντολή γράφει*"σύ δέ πίσ

τευε τω πνεύματι τω έρχομένψ άπό του Θεού καί εχοντι δύνα

μιν"' . 

Στά μέσα του δευτέρου αιώνα ο'Ιουστΐνος ò φιλόσοφος 
καί μάρτυς,γράφε ι δτι "τό πνεϋμα καί τήν δύναμιν τήν 
παρά τοϋ Θεοϋ...έλθόν επί τήν παρθένον καί επισκίασαν, 
ουδέν άλλο νοησαι θέμις ή τόν Λόγον,ός καί πρωτότοκος^ 
τώ Θεώ έστι"?°'Επίσης δ πιστός έχει σωθεί άπό τή^φθορά 
της σάρκας "διά της παρά του ημετέρου Ίησοϋ κατά τό 

52.ΕΡΜΑ,'Εντολή 11,PG 2,943-944.ΒΕΠ 3,63. 

5 3. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, Ε ί. ς Δανιήλ, 1,16 ,ΒΕΠ 6,32.Πρβλ.καί Είς ευλόγησε ι ç'Ια
κώβ, 7, ΒΕΠ 6,138. 

54. Ίωάν. 17, 8. Πρβλ. Ίωάν . 7 , 29 .16 ,10 . 15.26feg. 

55.ΕΡΜΑ,'Εντολή 9,11,PG 2,938Β,6.II,1,PG.2,928Β,11,17,PG 2,943-944 
και! 11,5,PG 2,943-944,8,20,PG 2,9330.ΒΕΠ 3 . 58-64 .ΒΑΡΝΑΒΑ,'Επιστο
λή.1,3,PG 2 727-728.ΒΕΠ 2,215. 

56.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,'Απολογία,1,33,4-6,PG 6,381Β0.ΒΕΠ 3,178. 
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άφ'ήμών 

κ 

Τό ά ρ χ ι κ ό λ α τ ν ν ι κ ό κ ε ί μ ε ν ο αυτοί ν των εδαφίων καί ή αποδε

δ ε ι γ μ έ ν η ομοιότητα με τή γλωσσά τ ο υ ' ί π π ο λ ύ τ ο υ , χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι 

κά δέ στη χρήση της φράσεως"παρά σου" καί στά παράλληλα των 

δ ρ ω ν " π ν ε υ μ α " , " σ ύ ν α μ ι ς " , " Χ ά ρ ι ς " και "έκχέω" τά καθιστούν 

υπόμνημα μεγάλης αυθεντ ίας γ ι ά την κατανόηση της ορολογίας 
της εκκλησιαστικής κοινότητος της Ρώμης μέσα στην οποία 

γεννήθηκε ή ευχή της χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς της Αποστολικής Παραδόσε

ω ς . 

Μιά δεύτερη καί πολύ χαρακτηριστική ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α των αι

τημάτων της ευχής ε ί ν α ι ή αναφορά του έ π ι θ έ τ ο υ " η γ ε μ ο ν ι κ ό ς " 

57.Ι0ΥΣΤΙΝ0Υ,Διάλογος,116,1,PG 6,7440.ΒΕΠ 3 , 315.Πρβλ.Διάλογος , 
87,4-6,PG 6,684Β.ΒΕΠ 3,291-292.'Επίσης βλέπε :GOODDENOUGH,R.E. 
The Theology,181-185,δπου ö συγγραφέας συμπεραίνει οτι ò ' Ιου-

στϊνος συγχέει τίς αρμοδιότητες άλλ'όχι καί τά πρόσωπα τοϋ Λόγου 
καί τοϋ Πνεύματος (ιδιαίτερα 'Απολογία 1,6,PG 6,3360.ΒΕΠ 3,164). 
Πρβλ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,20,1,PG 7,1032Α. 3,5,1-3,PG 7,1050Β. 
5,6,1,PG 7,1136D. 5,12,2,PG 7,1152Α.Ό 'Ιππόλυτος σέ έδάφιο,στό 
οποίο φαίνεται νά περιγράφει τη γέννηση τοϋ Χρίστου έκ της Παρθέ
νου πρίν τήν ενανθρώπηση τοϋ Λόγου,λέγε ι οτι ò Υιός "Λόγος ήν, 
πνεϋμα ήν,δύναμις ην" (Είς τήν αϊρεσιν Νοητοϋ 4,PG 10,809Β.ΒΕΠ 
6,13).'Επιμένει όμως ότι της Τριάδος ή "δύναμις μία" καί αόρατη 
(Είς τήν αίρεσιν Νοητοϋ 7,8,11,PG 10,813Α,816Β,817C) άλλα εν τψ 
"Υίφ ò άποστέλλων αυτόν Πατήρ έδείκνυεν άνθρώπρις τήν παρ'έαυτοϋ 
έξουσίαν"(Είς τήν αϊρεσιν Νοητοϋ 12,PG 10,820Β,πρβλ.11 ,PG 10,820Α 
καί 16,PG 10,825Α)."Ομως άλλου αναφέρει ερμηνεύοντας τό'Ιωάν.16,28 
"έγώ έκ τοϋ Πατρός εξήλθον καί ήκω" ότι:"Τί δέ έστιν τό έ£ήλθον έκ 
τοϋ Πατρός,άλλ'ή ò Λόγος;Τί δέ τό έ£ αύτοϋ γεννηθέν,άλλ'ή Πνεϋμα, 
τουτέστιν ò Λόγος;"(Είς τήν αϊρεσιν Νοητοϋ 16,PG 10,825Α),ένώ σ' 
άλλα εδάφια επιμένει στό βέβαιο διαχωρισμό τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Πνεύ-
ματος(Είς τήν αϊρεσιν Νοητοϋ 8,PG 10,816A,9,PG 10,817Α,10,PG 10,. 
817B,12,PG 10,82ÛB καί 14,PG 10,821A).. 
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γιά τήν περιγραφή του Πνεύματος τοδ οποίου τη δύναμη επι

καλούμαστε. Ή φράση "ή δύναμις του ηγεμονικού ϋνεύματος" 

της Ευχής είναι καθ ολοκληρίαν χωρίς παράλληλα στην Πατε-

ρική γραμματεία,ακόμη δε καί σέ δλες τίς μεταφράσεις 

•της Άτΐοστολικης Παραδόσεως. Υπάρχει 

μία καταφανής νύξη στον Ψαλμό 50,14,οπού ο μετανιωμένος 

Δαβίδ προσεύχεται:άπόδος μοι την άγαλλίασιν του σωτηρίου 

σου καί πνεύματι ήγεμονικψ στήριξαν με",δπως μας την π α-

ρέδωσαν οί 0 'άπό τό εβραϊκό κείμενο, κάτω ί'σο̂ς άπό την επί

δραση της ελληνικής φιλοσοφικής ορολογίας, ενώ άλλες 

μετάφρασεις (Βουλγάτα,Συριακή ) διασώζουν παραπλήσιες έν

νοιες . 

Έκτος άπό μία αναφορά του Κλήμεντος -Ρώμης στην Α' προς 

Κορινθίους δπου παραθέτει τον 5σ ψαλμό άπό τους στίχους 

58.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.18,2-17,PG 1,245Α.ΒΕΠ 1,20-21.Πρβλ.ΕΙΡΗ
ΝΑΙΟΥ, Κατά Αιρέσεων,3,17,2,PG 7,9 290:"Αύτό τό πνεύμα (τό οποίον 

κατήλθεν έπί τόν'Ιησοϋν) ò Δαβίδ έζήτησε δια την άνθρωπίνην φύσιν 
λέγοντας:'καί πνεύματι ήγεμονικώ στήριξόν με',τό όποιον επίσης, 
όπως.ò Λουκάς λέγε ι,κατήλθε τήν Πεντηκοστήν επί των'Αποστόλων".'Ο 
CONNOLY,H,R.The Eucharistie,36 4-3 66,παραθέτει ισχυρά επιχειρήματα 
γιά τήν άμεση επίδραση τών λεγομένων υπό του Ειρηναίου(Κατά Αιρέ
σεων 3,17,2) στή λειτουργική ευχή τη ςΆποστ.Παραδόσεως.'Επί πλέον 
τών συναφών παραλλήλων στην ευχή χειροτονίας επισκόπου,ò CONNOLY 
άποδεικνέει ότι ή πολυσυζητημένη "έπίλησις" της ευχαριστιακής ευ
χής (Άπσστ.Παραδ.4,12,ιδιαίτερα "in unum congregans") είναι πιθα
νώς μία αποδοχή τών λεγομένων υπό τοϋ Ειρηναίου (Κατά Αιρέσεων 3, 
17,2έ£.Πρβλ'.Άα unitatem redigente'^ai "Nos multi unum fieri in Chri
sto Jesu"). 
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3-19 χωρίς καμμία ένδειξη αναφοράς στό βιβλίο των ψαλμών 
οΰτε καί με ποία έννοια αντιλαμβάνεται τη φράση" πνεύμα 
ήγεμονικόν" καμμιά άλλη αναφορά στον ψαλμό 50,14 δεν υπάρ
χει στά συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων καί Απολογη
τών ./Ο"Αγιος Ειρηναίος στό έργο του Κατά Αιρέσεων 3.17,2^ 

αντικρούοντας την διδασκαλία των αιρετικών περί Χρίστου ως"*Υ 
περκοσμίου Σωτήρος" ερμηνεύει τόν στίχο "καί πνεύματι ήγεμονικφ 
στήριξαν με" του Ψαλμού 50,14 σέ σχέση μέ τά λεγόμενα ύπο του Η·^ 
σαϊου 11,2 καί 61,1,του'Ιωήλ 3,1,του Ματθαίου 10,20 καί 23,19 και ̂  
τοΰ'Ιωάννου 16,7,ότι είναι τό ιδιο"Αγιο Πνεύμα,πού κατήλθε επι του 
Ίησοϋ κατά τη Βάπτιση Του καί,κατά την^αφήγηση τοϋΛουκά,κατήλθε 
επίσης καί τήν Πεντηκοστή επί των'Αποστόλων^, 

-̂-̂ "Ολα τά μετέπειτα εδάφια· πού συμπεριελήφθησαν 

στον Κανόνα του MURATORI γιά τό "πνεύμα ήγεμονικόν" φαίνε

ται νά κατανοούνται μέ αυτή τήν έννοια μαζί μέ όλους τους 

άλλους Πατερικούς υπαινιγμούς στον ψαλμ.50,14 πρό του τε

τάρτου η του πέμπτου αιώνα. . 

Αργότερα αναπτύχθηκε μιά άλλη ερμηνεία βασισμένη στην 

έννοια του ορου"ήγεμονικόν" όπως τόν. χρησιμοποιούσαν οι 

Στωικοί σέ σύγκριση μέ τόν ορο"ύποκείμενον". Ό πρώτος εκ

κλησιαστικός συγγραφέας ,πού χρησιμοποιεί τόν ορο μέ τήν 

έννοια αύτη είναι ο Κλήμης ο'
Α
λεξανδρεύς.'Ως μέρος"της γνω

στικής σαφήνειας του δεκάλογου" έξηγει τήν κρυμμένη σημασί

α του άριθμοΰ δέκα.""Ξστι δέ καί δεκάς τις περί τόν ανθρω-

πον αυτόν,λέγε ι,τά τε αισθητήρια πέντε καί τό φωνητικόν καί 

τό σπερματικόν καί τούτο δή δγδοον τό κατά τήν πλάσιν πνευ

ματικόν,έ'νατον δέ τό ήγεμονικόν της ψυχής καί δέκατον τόδιά 

της πίστεως προσγινόμενον αγίου πνεύματος χαρακτηριστικόν ι

δίωμα".Μέ αυτό τό ηγεμονικό πνεΰμα"ή πάσα ενέργεια του άνθρω

που επιτελείται ....καί προς τάς πράξεις διά τούτου πορεύε

ται τάς κατ'εννοιάν τε καί διάνοιαν καί κρατεί των επιθυμι

ών ""'".Αυτή ή Στωική γραμμή σκέψεως αναπτύχθηκε αργότερα από 

59."Ο στίχος 36,8 τών'Ωδών Σολομώντος (""Ηγγισα αυτόν έν ειρήνη 
καί έστηρίχθην τω πνεύματι της ισχύος αύτοϋ") είναι πιθανόν ένας 

υπαινιγμός στον Ψαλμό 50,14.Βλέπε : J.R.HARRIS-A.MINGÄNA,The Odes 
and Psalms of Solomon,2,384,ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ,Β.'Οδαί Σολομωντος,169."Ο 
CONNOLY,J.T.R.22(1921),81 προτιμά τήν μετάφραση ώ "πνεύματι κυβερ-
νητικω" ή "πνεύματι οδηγητικψ" αντί "πνεύματι ήγεμονικφ" των Ο'(70). 
Πρβλ. καί'Ωδή Σολομώντος 23,12. 

6 0.Βλέπε TEPTYAAIANOY,De Oratione,12,PL 1,1167Α.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΩΣ,Στρωματεϊς 1,PG 8,696Α.ΒΕΠ 8,237.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Εις Ματθ.2,31, 
PG 13,1093C.BEIT 13,169. 

61.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεϊς 6,16,PG 9,357C kai 960Α. 
ΒΕΠ 8,229. 
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τό:,. Θεόδωρο Μομψουεστίας,τό Κύριλλο Αλεξανδρείας >ιαί 

τον θεοδώρητο Κύπρου στα σχετικά υπομνήματα τους στον 50ο 

ψαλμό. 

Μέ βάση αύτη την Στωική αντίληψη, του δρου "ήγεμονικόν " 

ò J.LECUYER προσπάθησε νά ερμηνεύσει τό"πνεΰμα ήγεμονικόν" 

της 'Αποστολικής Παραδόσεως ώς"ϋΙΤΞ GRACE SPIRITUELLE CREEE. 

...UNE FORCE ,UNE GRACE SPIRITUELLE QUI CONVIENT AUX CHEFS" 

(μιά χάρη πνευματική δημιουργημένη....μιά δύναμη,μιά χάρη 

πνευματική πού ταιριάζει σε αρχηγούς}. 

"Ετσι τό κατενόησε ,ώς μία απρόσωπη δύναμη,μία ανθρώπινη 

ίδιότητα( GRATIA CREATA) πού επικοινωνεί μέ τον επίσκοπο,πα

ρά ως τό'Άγιο Πνευμα(0-ΡΑΤΙΑ INCREATA). Ακόμη ισχυρίζεται ό

τι τό"ηγεμονικόν πνεύμα" της Αποστολικής Παραδόσεως πρέπει 

νά συσχετισθεί μέ τους ηγεμόνες της Π.Διαθήκης πού αναφέρον

ται στους προηγουμένους στίχους της ευχής.'Επομένως ή τελι

κή πρόταση της Αποστολικής παραδόσεως παραβαλλομένη μέ τά 

λεγόμενα τουΆγίου Ειρηναίου,Κατά Αιρέσεων 3,17,1 εξ.αποδει

κνύει δτι "ή χάρις του πνεύματος χορηγούμενη εις τους επισ

κόπους είναι όντως αυτή η χάρις των αρχηγών,την οποίανο*Ιη

σούς εδέχθη εις τονΊορδάνην,καί την οποίαν ελαβον οϊΆπόσ-
62 

τολοι μετά ταΰτα κατά τήν Πεντηκοστήν" 

6 2.LECUYER,J.Ερ ίscopat,35fcg. 

63.LECUYER,J.Episcopat,37fcg. καί Mi^ter^ j ie_ la_Penteçote , 1 6S-1 70 . 

La Grace,389-417 > 
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Ή αποψΐ) αύτη του LECHYER θέτει σημαντικά ερωτήματα και 

οδηγεί σε διδακτικά σχόλια σε πολλές απόψεις της διδασκα

λίας του Ιππολύτου,άλλα μία προσεκτική μελέτη όλων των ση

μείων των αναφερομένων στο θέμα αυτό επιβεβαιώνει τό συμτΕ-

ρασμα του Β.BOTTE δτι ή απόδειξη δεν είναι τόσο πειστική. 

Ό'Άγιος Ειρηναίος,ό οποίος επηρέασε τόσο βαθιά τή σκέψη 

του Ιππολύτου,φανερά κατενόησε τό^πνεΰμα ήγεμονικόν"^ ώς τό 

Πνεύμα του Θεού."Εχουμε ήδη αναφέρει δτι η φράση κλειδί κα

τανοήσεως της αιτήσεως της ευχής του'ΐππολύτου*<επίχεε τήν 

μιά συνοχή Βιβλικής καί Γιατερικής παραδόσεως πού σημαίνει 

τήν κάθοδο του πνεύματος(DE3CENSI0 SPIRITUS) ώς έκχυση του 

Αγίου Πνεύματος.Σύμφωνα μέ τήνΑποστολική Παράδοση 2,4-ολοι 

οι πιστοί "σιωπή προσεύχονται διά τήν κάθοδον του άγίουπνεύ-

ματος",τό Ι'διο δέ αίτημα υπάρχει καί στίς ευχές χειροτονίας 

Πρεσβυτέρου καί Διακόνου του'Ιππολύτου.Καί δπως καταλήγει 

καί ό ΒΟΤΤΕ:"Θά ήταν ακατανόητο άν τό Πνεύμα δέν έπεκαλεΤτο 

μέ τήν ευχή τήν ώρα της χειροτονίας του επισκόπου". 

"Αν καί η μαρτυρία του Κλήμεντος Άλεξανδρέως είναι σύγχρο

νη μέ τήν περίοδο του'Ιππολύτου τίποτε δέν αποδεικνύει τήν 

επίδραση του Κλήμεντος στή διατύπωση τήςΆποστολικής Παραδό

σεως 3,3, του Ιππολύτου".Ακόμη ,στους Στρωματεΐς 6,16,ο Κλή-

64.BULLETIN of THEOLOGY,ANCIENT'and MEDIEVAL 6 (1953),588. 

65.Μιά τέτοια επίδραση θα μπορούσε νά υποστηριχθεί έάν ò δρος 
"πνεύμα ήγεμονικόν" προερχόταν άπό τήν πρωτοχριστιανική παράδο

ση τ-ής'Εκκλησίας της Ρώμης,τόν οποίον ò 'Ιππόλυτος ενσωμάτωσε στην 
'Αποστολική Παράδοση.Ό LECUYER υποστηρίζει καί ίσως έχει δίκαιο, 
δτι ol παράλληλες αναφορές στον Ψαλμό 50,14 στό Κατά Αιρέσεων 3, 
17,2 τοϋ Ειρηναίου καί τής'Αποστολικής Παραδόσεως 3,3 προέρχονταν 
δλες άπό τις πρωτρχριστιανικές ευχέςχειροτονίας της'Εκκλησίας της 
Ρώμης.'Eg άλλου πρό τοϋ Κλήμεντος'Αλεξανδρέως δέν υπάρχει πατερική 
αναφορά στον Στωικό δρο "τό ήγεμονικόν".Ή αναίρεση μιας έμφυτης 
Γνωστικής επιστημολογίας στό Κατά Αιρέσεων τοϋ Ειρηναίου καί ή γε
νικά ύποπτη στάση τοϋ'Ιππολύτου στό 2,13,2 απέναντι στην ελληνική 
φιλοσοφία δημιουργεί περισσότερες αμφιβολίες γιά ένα Στωικό υπόβα
θρο τοϋ όρου της'Αποστολικής Παραδόσεως 3,3. 
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Μ-Ήζ χρησιμοποιεί εντελώς ΣτωΙ'κή ορολογία'χωρίς νά κάνει 

καμμιά αναφορά στον ψαλμό 50,Ι4.Μέ Στω'ι'κό τρόπο ομιλεί 

για "τό ήγεμονικόν" παρά γιά τό "πνεύμα ήγεμονικόν" των 

0',θΐ έννοιες του DESCENSIO (Ηατάβασιψ,επίχεε,πα£ά_σου, 

καί δυνα[ΐις_του_πνεύδατος,τόσο αποφασιστικές γιά την έννοια 

της'Αποστολικής Παραδόσεως 3,3 και οί παράλληλες Πατερι-

κές αναφορές ,είναι εμφατικά απούσες άπό τά λεγόμενα του 

Κλήμεντος στους Στρωμ.6,16 .Τέλος ,στό σχεδόν δμοιο εδά

φιο του Κλήμεντος σαφώς γίνεται διάκριση μεταξύ"του ηγε

μονικού" και του"Άγιου Πνεύματος",τό όποιο έρχεται στον 

πιστό"διά της πίστεως".θά ήταν επομένως απλή εικασία, νά 

εξηγηθεί ε'ίτε 6 ψαλμός 50,14- ε'ίτε η'Αποστολική Παράδοση 3, 

3 με αυτό τό μικρό εδάφιο της Στωικής ανθρωπολογίας,τό ο

ποίο ô Κλήμης δανείστηκε άπό τους Αιγυπτίους. 

'θ τελικός δρος της'Αποστολικής Παραδόσεως 3,3 σε στενό 

παραλληλισμό με τό Κατά Αιρέσεων 3., 17,1 εξ« του Ειρηναίου 

βεβαιώνει οτι ò Χριστός έλαβε τό 'ίδιο ηχευ-ον
>
ικόν_πνευυ

;
α ά

πό τόν Πατέρα καί τό χορήγησε στους'Αποστόλους.Ή αναφορά 

του ορου"παΓς " στον Ίησου υπενθυμίζει τά Μεσ

σιανικά περί Δούλου εδάφια,τά όποια οι Πατέρες της πρώτης 

Εκκλησίας συχνά μνημονεύουν γιά νά δηλώσουν τήν κάθοδο τά5 

66.Βλέπε.TURNER,Η.C.The Ordination,54 5. 
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fi 7 

Ά γ ι ο υ Πνεύματος κατά τή Βάπτιση του Κυρίου . Ε π ί σ η ς συσ
χ ε τ ί ζ ο υ ν τή χορήγηση του Πνεύματος στους Αποστόλους κατά 
την Πεντηκοστή' η μετά τήν Ανάσταση κατά τό Ί ω ά ν ν . 2 0 , 2 2 7"' 
καί σε κάθε περίπτωση η κατανοούν αυτό ως τό πνεύμα του 
Θεού παρά ως ενα εκ των ύστερων ι δ ι α ί τ ε ρ ο χε ιροτονία5κλη-

67.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος 87èg.,PG 6,6810.ΒΕΠ 3,291.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά 
Αιρέσεων 3,9,3 καί 3,12,7 καί 3,17,1-4 καί 3,18,3,PG 7,871Α, 
901A,929B,931C,933A.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,Είς Γέν.49,11,ΒΕΠ 6,117.Είς ευ

λόγησε ις' Ιακώβ Ιδ,ΒΕΠ 6,147.Είς Δανιήλ 4,57,ΒΕΠ 6 ,108 ;πρβλ. καί 
4,36,ΒΕΠ 6,96.Ό LECUYER,Episcopat,3 7,41,κατέληξε στό συμπέρασμα 
ότι κατά τή βάπτιση Του ο'Ιησούς έλαβε "Une grace de chef" (χάρη 
άρχηγοϋ).Μιά προσεκτική εξήγηση των εδαφίων δέν μας δίνει τήν δυ
νατότητα νά συμπεράνουμε οτι ò 'Ιππόλυτος συσχέτισε τό τριπλό Μεσ
σιανικό αξίωμα τοϋ Χρίστου μέ τή βάπτιση Του κατά μυστηριακό τρόπο 
παράλληλα μέ τήν χειροτονία επισκόπου.'Αλλά καί ò Ειρηναίος (Κατά 
Αιρέσεων 3,11,8,PG 7,886Α) καί Κλήμης δ'Αλεξανδρεύς(Στρωματεϊς,5, 
6,37,PG 9,15Α) ένώ αναφέρουν τό βασιλικό καί Ιερατικό αξίωμα τοϋ 
Χρίστου,ποτέ δέν τά συσχετίζουν οϋτε μέ τή βάπτισήΤου ούτε μέ 
τήν χειροτονία επισκόπου. 

68.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος 87έξ.,Ρσ 6,6810.ΒΕΠ 3,291.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά 
Αιρέσεων,3,1,1 καί 3,12,1 καί 3,17,2,PG 7,844Α,892Α,929C. 
TEPTYAAIANOY,De Oratione 25,PL 1,1193Α καί De Jejuniis 10, 
PL 2,966Β.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Περί'Αρχών 2,7,2, 

69.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Περί'Αρχών,1,3,2 καί 1,3,7,PG 11,111έξ.ΒΕΠ 16,304εξ. 
Είς Ματθ.12,11,ΒΕΠ 13,87.Κατά Κέλσου,7,51,PG 11,1496Α.ΒΕΠ 10, 
162. 
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ρικων πνεύμα (AMTSGEIST) η ε να ειδικό Άποστολικό-έπισκο-

πικό ό̂ρ,̂ σμα εννοούμενο ως ενα αντικειμενικά οντολογικό 

δώρο
1
? 

Κατόπιν ακολουθεί τό αίτημα (Άποστ.Παραδ.3,4) για ποι

μαντική καίΆρχιερατική διακονία του νέου επισκόπου.Τό αί

τημα αυτό διατυπώνεται μέ υψηλά νοήματα σε μια σειρά από 

ρήματα που εκφράζουν τις λειτουργίες της επισκοπής.Ή ισ

τορία καί ή κατανόηση τους αξίζουν τήν λεπτομερή καί προ

σεκτική εξέταση. 

70.'Εκτεταμένες αποδείξεις γιά τό ίδιο θέμα,άπό πατέρες πού ακο
λουθούν τόν"Ιππόλυτο παρουσιάζονται άπό τόν COPPENS,J.L'Imposi
tion,1 59-161 καί τόν ELDERENBOSCH,A.P-De Oplegginq,63.Οι ΔΙΑΤΑ-

ΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,41,4 καί 8,9,5,PG 1,696C,1084Β.ΒΕΠ 2,42,147,μιλούν 
γιά πνεύμα ηγεμονικό,τό οποίο παρέχεται σ'εκείνους,οι όποιοι μέ τό 
μυστήριο της μετανοίας αποκαθιστούνται.'Ο ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΣ στό De Orati-
one 12,PL· 1 ,11 67A,ò' ΩΡΙΓΕΝΗΣ Εις Maxô.l3,2,PG 13,1093C,πιθανόν ò 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ,Κατά Αιρέσεων 3,17,2fe£.PG 7,929Β καί ό ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ 
στους Στρωματεϊς 1,1,PG 8,696Α,επισημαίνουν ότι τό"ήγεμονικόν πνεύ
μα" χορηγείται σ'δλους τους πιστούς.Πρβλ.καί TEPTYAAIANOY,De Exhor-
tatione Castitatis 4,PL 2,920A."Οταν ό ELFERS,H.Die Kirchenordung, 

198,μίλα γιά τό "επισκοπικόν χάρισμα" στην'Αποστολική Παράδοση 
ως "τό κατά τήν χειροτονίαν ίδιαίτερον παρά τοϋ Πνεύματος χορη-
γούμενον'Αποστολικόν χάρισμα"(βλέπε καί σελ.204,208,230-232) 
καί επεξηγεί αυτό ως ένα"ίδιαίτερον πνεϋμα,ώς χάρισμα,ώς οντο
λογικά δώρον αντικειμενικά κατανοούμενον",πρέπει νά αμφιβάλλει 
κανείς γιά μιά τέτοια θεώρηση ότι άπ'όλα αυτά διαμορφώνεται ή 
γλωσσική διατύπωση της'Αποστολικής Παραδόσεως 3,3. 
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71 ti 

I."Ποιμαίνειν την άγίαν σου ποίμνην" .Τό ρήμα"ποιμαίνω 

απαντάται στό'ΐωαν.21,16,δπου ό στενός παραλληλισμός μέτό 

ρήμα "βόσκω" στό 21,15 καί 17 φανερώνει την ιδιαίτερη έμ

φαση στην ποιμαντική φροντίδα του" -"ποιμαίνειν την ποίμνην 

Του Κυρίου"' . Επίσης , σύμφωνα με τόΆποκ.7,Ι7"τό άρνίονποι-

μανει αυτούς καί οδηγήσει αυτούς έπί ζωής πηγάς υδάτων".Τό 

Πράξ.20,28 υπογραμμίζει τήν ευθύνη των επισκόπων νά προσέ-

7ΐ.Γιά μιά περιληπτική θεώρηση της σημασίας τσϋ δρου "ποιμήν" 
στήνΠ.Διαθήκη βλέπε SCHMANS,Μ.Katholische,17 3-176.ΗΑΜΡ,V. 

Das Hirtenmotiv,7-20.JOST,W.Ποιμήν,12-20.ΚΕΜΡΕ,Κ.ΤΗ.Christus, 
5-9.SCHNACKENBURG,R.'Επίσκοπος,6 6-88.JEREMIAS,J.Ποιμήν,485èg. 

72.Βλέπε GAECHTER,Ρ.Petrus,11-30.Γιά τό ρήμα "βόσκω" βλέπε: 

ΕΡΜΑ,Ποιμήν,παραβολή. 6,1,6.6,2,4-7.9,1,8,PG 2,963ε£.ΒΕΠ 3,74èg. 
Επίσης CULLMANN, Ο. Peter , 63έΕ| .οπού συσχετίζει τό'Ιωάν. 21,16 μέ του 
Damascus Documents 1 3,9, (κείμενο πού ξαναβρέθηκε στή Δαμασκό τό 
1896 καί τοϋ οποίου τά τελευταία άνακαλυφθέντα χειρόγραφα γράφτη
καν στην Παλαισ,τίνη) ,τό οποίο αναφέρει τά καθήκοντα τοϋ "ποιμένος 
της ποίμνης",τά όποια είναι "τό κήρυγμα τοϋ λόγου,ή έξήγησις της 
Γραφής καί ή επιβουλή πειθαρχίας είς τήν έκκλησιαστικήν κοινότητα", 
συμπεριλαμβάνοντας καί τό "προβάδισμα της πρώτης'Εκκλησίας των 
'Ιεροσολύμων καί τήν ίεραποστολήν".Πρβλ.καίΈφεσ.4,11. 
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χουν τον εαυτό τους "καί παντί τω ποιμνίω εν ω τό πνεύμα 

τό αγιον εθετο έπισκόπους,ποιμαίνειν τήν έκκλησίαν" καί πά

ντοτε νά επαγρυπνούν κατά της απειλής των λύκων της αίρέ-

σεως.Τέλος,σύμφωνα με την Α'Πέτρου 5,2, οι "πρεσβύτεροι," 

πρέπει νά "ποιμαίνουν τό ποίμνιον του Θεου".Τό οτι τό ρη-

μα"ποιμάνατε" φανερώνει τη φροντίδα γιά τό ποίμνιο γίνε

ται φανερό από τη συνέχεια του έδαφίου"μή άναγκαστως άλλα 

εκουσίως....μηδέ αισχροκερδώς άλλα προθύμως,μηδ'ώς κατακυ-

ριεΰοντες των κλήρων άλλα τύποι γινόμενοι του ποιμνίου"". 

Οι πρώτες Πατερικές απόψεις τείνουν προς αυτή τή βιβλι-

κή γραμμή της ποιμαντικής ορολογίας.'θ'ϊρμας στην ΣΤ'παρα

βολή υπογραμμίζει την υπευθυνότητα του ποιμένα νά βόσκει 

την ποίμνη · 'Ακόμη ή διδακτική διακονία υπονοείται στό 

γεγονός της εμφανίσεως "ανδρός εν σχήματι ποιμεν ικω" στον 

Έρμα ώς μέσο άποκαλύψεως τών"έντολων" καί των"παοαβολων" 
7/Γ" 

πού πρέπει εκείνος νά γράψει .ΌΆβέρκιος στον περίφημο ε

πιτάφιο αποκαλεί τόν εαυτό του"μαθητήν του άγνου ποιμένος, 

ο όποιος ποιμαίνει τά ποίμνια" καί "έδίδαξέ με...πιστά συγ-
7 7 

γράμματα" .Ό κλήμης ο'
Α
λεξανδρεύς αναπτύσσει αυτή την είκό-

73.Πράξ.20,28. 

74.Α'Πέτρ.5,2-3. 

75.ΕΡΜΑ,Ποιμην,παραβολή 6,1,6 καί 6,2,4,7 καί 9,1,8,PG 2,963, 
965èg.,979-980.ΒΕΠ 8,75έ£. 

7 6.ΕΡΜΑ,Ποιμήν,δρασις 5,3 καί 7,ΒΕΠ 3,52.Ό ΒΑΡΝΑΒΑΣ,'Επιστολή 

10,11,PG 2,756ΑΒ.ΒΕΠ 2,236,μέ διαφορετικό περιεχόμενο εξηγεί 
τό φάγεσθε παν διχηλοϋν καί μαρυκώμενον" τοΰ Λευιτ.11,3,ώς τροφή 
πνευματική "μετά των είδότων ότι ή μελέτη εστίν έργον ευφροσύνης 
καί άναμαρυκωμένων τόν λόγον Κυρίου" καί ότι "6 την τροφήν λαμβά
νων ο£δε τόν τρέφοντα αυτόν,καί επ'αύτψ άναπαυόμενος εύφραίνεσθαι 
δοκεϊ". 

7 7.QUASTEN,J.Patrology,1,172. 
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να με ιδιαίτερη ζωντάνια^ στό πρώτο βιβλίο του Πα ι δαγ_ωγ_ου. 

0 Παιδαγωγός ε£ναι ό'ίησους,ο οποίος ποιμαίνει τή νομή 

Ϊόυ σε πλούσια βοσκήματα-λειβάδια"είς τό αγιόν του δρος, 

προς τήν'εκκλησίαν "" .Κατ'άκολουθίαν και έμεΐς"ποι-

μένες έσμέν οί των εκκλησιών προηγούμενοι κατ'είκόνα του 

άγαθου ποιμένος" καί πρέπει νά τρέφουμε τήν ποίμνη με τον 

θειο Λόγο πού είναι "τό γάλα της ποίμνης"
0
. 

Οι υπευθυνότητες της ποιμαντικής κηδεμονίας και επιβλέ

ψεως αναφέρονται άπό τον Κλήμεντα Ρώμης,δπου ò Χριστός ώς 

δεσπότης παρακαλείται:"Τους εν θλίψει ήμων σωσον,τούς τα

πεινούς έλέησον,τούς πεπτωκότας εγειρον,τοις δεομένοις έ-

πιφάνηθι,τούς άσθενεΓς ιασαι,τούς πλανωμένους του λάου σου 

έπίστρεψον *χόρτασον τους πεινώντας ,λύτρωσαι τους δέσμιους 

ημών..,παρακάλεσον τους όλιγοψυχοΰντας" .Παρόμοιες υπευθυ

νότητες περιγράφονται για τους πρεσβυτέρους στην προς Φι-

λιππησίους Επιστολή του Πολυκάρπου
-
 .'θ "αγνός ποιμήν"τής 

περιγραφής τουΆβερκίου"εχει μεγάλους οφθαλμούς πού βλέ

πουν προς δλες τίς κατευθύνσεις",ένω οί Διαταγές Αποστό

λων προτρέπουν "σκοπούς είναι τους επισκόπους τω λαω"καί 

νά αγρυπνούν υπέρ της ποίμνης των εναντίον κάθε αίρέσεως 

καί κάθε αμαρτίας.'Ακόμη τους προτρέπει:"τούς άναστρεφομέ-

78.ΚΛΗΜΕΝΤ0Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Παιδαγωγός,1,7,PG 8,313Α.ΒΕΠ 7,104. 

79.ΚΛΗΜΕΝΤ0Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Παιδαγωγός,1,9,PG 8,352Α.ΒΕΠ 7,119. 

80.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Παιδαγωγός,1,6,PG 8,2930.ΒΕΠ 7,97.Πρβλ. 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 8,2(2,2)PL 4,226Α.BAYARD 1,20 καί 17,2(10,2), 

PL 4,254C.BAYARD 1,49.'Επίσης ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,1,2, FG 1, 

5930,2,5,3-5,PG 1 , 601Β, 2 , 26 , 3 ,:?G 1 , 665Α. FUNK, Χ. F .Didascalia, V} 3ΐεξ . 

81.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.59,4,ΒΕΠ 1,37. 

82.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,Προς Φιλιππησίους,6,1,PG 5,1009Ο.ΒΕΠ 3,17. 
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νους εν άπαιδευσία νουθετείτε καί ελέγχετε μετά παρρησί

ας, τους άγνοοΰντας διδάσκετε,τους επισταμένους στηρίζετε, 

τους πεπλανημένους επιστρέφετε". 

Ή κυβερνητική εξουσία κατά τήν ποιμαντική διακονία σέ 

σχέση με τά δσα αναφέραμε,τονίζεται,αν δχι κατ'εύθειαν ο

πωσδήποτε όμως μέ φανερή έμφαση άπό τόν Κλήμεντα Ρώμης , 

καί τόν Ιγνάτιο Άντιοχε ίας . Ό Κλήμης ο"Άλεξανδρεύς περι

γράφει τόν Χριστό ώς"ποιμένα και νομοθέτην αγαθόν μιας 

της αγέλης των αύτου επαϊόντων προβάτων" ' εκπληρώνοντας 

τόν τύπο τοϋ Μωϋσέως ως σοφού ποιμένο; καί νομοθέτη \θ ΙΊοι-

μήν-νομοθέτης οδηγεί τήν ποίμνη του σέ δρόμο σωτηρίας καί 

άσφαλείας"εστι δέ η κατά θεόν παιδαγωγία κατευθυσμός αλη

θείς εις έποπτείαν Θεού καί πράξε'ων αγίων ύποτύπωσις έν 

i3.FUNK,Χ.F.Didascalia,1,41.PG 1,605Ο.ΒΕΠ 2,16.Ό ΙΓΝΑΤΙΟΣ,Προς 
Pœu.9,l,PG 5,696Α.ΒΕΠ 2,276 γράφει ότι κατά τήν απουσία του 
άπό τήν "έκκλησίαν της εν Συρίςι" ò Θεός είναι αντί τοϋ^έαυτοϋ 
του ποιμήν καί ότι "μόνος αύτήν'Ιησοϋς Χριστός επισκοπήσει". 
Πρβλ.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,6,4-6,FUNK,Χ.F.Didascalia,1,41.PG 1, 
604Β.ΒΕΠ 2,15. 

Ϊ4.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.16,1.43,3.54,2.57,2,PG 1,240Α,269Β,29 7Α, 
324Β.ΒΕΠ.1,19,30,34-35.Πρβλ.CAMPENHAUSEN,V.Η.Kirchliches Amt, 
96. 

35.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Φιλιππησίους,2,1
r
PG 5,697Β.ΒΕΠ 2,277 καί Προς 

Πωμ.9,1.Ρσ 5,696Α.ΒΕΠ 2,276. 

ίδ.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρωματεϊς,1,26,1,PG 9160.ΒΕΠ 7,302. 
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ft 7 

αίωνίω διαμοντ)" /Έναν αιώνα άργότερα(25Ι μ.χ.)ό Κυπρια

νός ερμηνεύει τό "ποιμένειν" τοϋ'ΐωαν.21,15 εξ.με έννοι

α κυβερνητικής εξουσίας συσχετίζοντας αυτό με TÓ"POTES -

TAS C LAVI UM" καί ή Διδασκαλία ομιλεί για τον επίσκοπο 

ως "τόν ποιμένα τον καθιστάμενον έπίσκοπον εις τάς έκκλη-
Q Q 

σίας"''.Γενικά θά μπορούσαμε νά πούμε δτι εκτός του Κλήμεν-

τος Ρώμης καί 'ίσως καί του ΊγνατίουΆντιοχε ίας,οι πρώτοι 

Πατέρες τήςέκκλησίας τείνουν νά δώσουν πολύ λίγη προβολή 

της κυβερνητικής εξουσίας σε σχέση μέ τίς άλλες ποιμαντι

κές διακονίες. 

Στά συγγράμματα του' Ιππολύτου,δπιος καί σέ εκείνα του 

Ειρηναίου,βρίσκουμε περιορισμένη χρήση ποιμαντικής ορολο

γίας καί μας παρέχουν πολύ λίγα σαφή σχόλια για την κατα

νόηση της δικής του αναφοράς στην Αποστολική Παράδοση 3, 

Α.Μιά πολύ παραπλήσια πρόταση στην ευχή χειροτονίας του 

87.ΚΛΗΜΕΝΤ0Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Παιδαγωγός' 1,1,7,PG 8,313Β.ΒΕΠ 7,105 καί 
1,1,9,PG 8,340Ο.ΒΕΠ 7,119. 

88.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,Περί ενότητος της Καθολικής'Εκκλησίας,4,τιαρά ΔΡΑΤΣΕ-
ΛΑ,Κ.Κ impιανός,31.PL 4,499Α.Πρβλ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 8,1,BAYARD, 
1,19,δπου οι κληρικοί της εν Ρώμη εκκλησίας κατανόησαν καλά τήν 
"υψηλήν θέσιν τοϋ ποιμένος" μέ ορούς εκκλησιαστικής τάξεως καί 

θέσεως,δπως φαίνεται καί από τήν φράση "τόν τόπον...τόν ποιμενικόν". 

89.FUNK,Χ.F.Didascalia,1,31. 
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ME3AG-C-ER στό DAMASC.DOC .13,7 έξ*"καί αργότερα στην ευχή 

χειροτονίας επισκόπου του Σεραπίωνος Θμούεως"φανερώνει
 ι
ο-

τι ή φράση αύτη αντιπροσωπεύει ενα γενικό αίτημα γιά πισ

τή εκπλήρωση της έπισκοπικης-ποιμαντικής διακονίας."Οτι αυ

τές οι ποιμαντικές διακονίες κατανοήθηκαν πρέπει γενικά 

νά τό συμπεράνουμε μέ σχετική βεβαιότητα άπό τίς εκτενείς 

αναφορές της Κ.Διαθήκης και άπό τίς Πατερικές μαρτυρίες 

πριν καί κατά τήν εποχή του'Ιππολύτου. 

9 2 

2."Καί άρχιερατεύειν σοι άμέμπτως».Τό αίτημα γιά ανάδει

ξη του επισκόπου μέ τέτοια ορολογία δπως"άρχιερατεύειν
,,
?3 

"άρχιερεύς"- καί »αρχιερατεία »"^
5
είναι ενα πολύ χαράκτη -

9 0.NUACK, .Probleme,20 6 υποστηρίζει ότι ή άραμαϊκή φράση krw'h drw, 

στό Damascus Documents,13,7 ("'Ως εις ποιμήν μετά της ποίμνης 
αυτοΰ θά άπωλέση δλα τά οστά αυτών" καρά DIX, G, The Ministry, 252) 
αντιστοιχεί μέ τη φράση "τχοιμαίνειν τήν ποίμνην σου" της'Αποστο-
λικής Παραδόσεως 3,4.'Ακόμη συσχετίζει τίς δύο αυτές φράσεις μέ 
τήν ευχή χειροτονίας των Κλημεντίων 3,72,1-4,PG 2,157Α.ΒΕΠ 1,99 
καί ιδιαίτερα εξετάζει κατά πόσον τά Κλπμέντια είναι επηρεασμένα 
άπό τήν αίρεση τοϋ Κουμράν.Βλέπε CULLMANN,0.Die Neuentdeckten, 
35-51.Καί SCHOEPS,J.Η.Urgemeinde,77-86.Τά παράλληλα,όμως,δέν είναι 
πλήρη ή αυτούσια καί παρόμοια μέ τήν Π.Διαθήκη,τήν Κ.Διαθήκη, 
τήν Α'Κορ.τοϋ Κλήμεντος Ρώμης,τοϋ'Ιουστίνου καί τοϋ Ειρηναίου καί 
θά μπορούσαν νά αμφισβητηθούν μέ τήν ίδια λογική.Δέν υπάρχουν 
όμως αποδείξεις γιά τήν επίδραση τοϋ αιρετικού Mebagger στην αρ
χική διατύπωση των ευχών χειροτονίας επισκόπου.Τό περισσότερο 
πού μποροΰμε νά υποστηρίζουμε προς τό παρόν είναι ότι αυτό αντι
προσωπεύει ένα παρόμοιο φαινόμενο άπό τό οποίο*άποκτοϋμε πείρα 
γιά μιά παράλληλη ανάπτυξη προς τήν μοναρχική εξουσία,όπως εχει 
υποστηρίξει ò REICKE,B.Die Verfassung,11. 

91.ΣΕΠΑΠΙΩΝΟΣ ΘΜΟΥΕΩΣ,Εΰχή 28(14),ΒΕΠ 43,83.FUNK,Χ.F-Didascalia, 
2,190. 

92.Ή πρόταση αυτή της ευχής δέν υπάρχει στους Κανόνες'Ιππολύτου, 
όπου παρατίθεται μιά ριζικά διαφορετική ευχή πού είναι κοινή 

τόσο γιά.τή' χειροτονία επισκόπου όσο καί τή χειροτονία πρεσβυτέρου. 
Αυτή ή ευχή αποτελεί μιά σοβαρή μαρτυρία ότι προήλθε άπό προσθαφαι
ρέσεις καί προσαρμογές της ευχής πού υπάρχει σήμερα στό Λατινικό 
κείμενο της Verona καί στό Αίθιοπικό.'Ακόμη σ'ενα άλλο εδάφιο τών 
Κανόνων'Ιππολύτου αναφέρεται ò επίσκοπος ως άρχιερεύς(Καν.'Ιππολ. 
2 4 καίΆποστ.Παράδ.30). 

93.Γιά τήν ίερωσύνη στην Κ.Διαθήκη καί τους πρώτους πατέρες της 
εκκλησίας βλέπε .-MANSON, W. Τ .Ministry, TORRANCE, F. T. Royal Priest
hood. BLINZLER,J,IERATEYMA,49-65.LECUYER,J.Le Sacerdoce.HARNACK, 
A-The Constitytion,117-121 JiARNA K,A.Rise of Priesthood,459-462. 
DUGMORE,W.C.Sacrament,24-37.SWETE,Β•H.Eucharistie,161-178. 
LONG-HASSELMANS.De Theologie,187-199,270-304. 

94.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,Άποστ.Παράδοσις 9,11,30. 

95. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, "Ελεγχος,ΒΕΠ 5,199 όπου ο'ι επίσκοποι ως διάδοχοι τών 
'Αποστόλων "μετέχουν της αυτής χάριτος καί αρχιερατείας". 
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ριστικό γεγονός στη σκέψη του 'Ιππολύτου.'Από αυτό τό ε

δάφιο καί άπό τό άλλο της Αποστολικής Παραδόσεως 9,11 ο

πού ο διάκονος χειροτονείται "του προσφέρειν εις τά άγια 

των αγίων σου τά προσενεχθέντα σοι υπο κεχειροτονημένων 

αρχιερέων εις δόξαν του ονόματος σου̂ ,γίνεται φανερό οτι 

ό'ίππόλυτος κατανόησε τή διακονία της αρχιερατείας ως πε

ριλαμβάνουσα την πράξη της προσφοράς της Ευχαριστίας.Επί

σης ή Αποστολική Παράδοση 3,5, καθορίζει λεπτομερώς δτι ή 

άφεση αμαρτιών,τό "διδόναι κλήοους" καί "λύειν συνδέσμους" 

είναι αρχιερατικές διακονίες.Στό εδάφιο δε 30,1 συμπερι

λαμβάνει στίς διακονίες του επισκόπου καί την ποιμαντική 
3'6 

επίσκεψη των ασθενών κατά κάποιο τρόπο . 

3."Λειτουργούντα νυκτός καί ημέρας".Παοά τό γεγονός οτι 

τό ρήμα"λειτουργώ"καί τά παράγωγα του χρησιμοποιούνται γε

νικά χωρίς λειτουργική σημασία εν τούτοις άπό νωρίς έχει 

αποκτήσει καί επικρατήσει με μιά λάτρευτική-λειτουργική έν-
97 

νοια . 

Ή χρήση του ρήματος στην'Αποστολική Παράδοση 3,4,ύπό τύ

πον μετοχής,ή οποία προσδιορίζετ τό" άρχίερατεύειν" καί 

σε σχέση μέ τήν εμφατική γλώσσα της διατυπώσεως,σαφώς ανα

φέρεται στό επισκοπικό άξίωμα-Άρχιερατική διακονία τήν ώ

ρα της δημόσιας λατρείας μέσα στην εκκλησία.Αυτό είναι ι

διαίτερα φανερό άπό τό εδάφιο 11,4 έξ.της Αποστολικής Παρα

δόσεως ,τό όποιο τονίζει οτι η χήρα δέν χειροτονείται"διό

τι δέν προσφέρει τήν προσφοράν καί τήν λειτουργίαν.Ή χει

ροτονία είναι γιά τους κληρικούς,ένεκα της προσφοράς της 

λειτουργίας",σέ αντίθεση μέ τήν ευχή των χήρων,οί όποιες 

αποτελούσαν ιδιαίτερη τάξη μέ σκοπό τήν εξυπηρέτηση των 

Χριστιανών στό ολο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. 

4."Αδιαλείπτως τε ΐλάσκεσθαι τω προσώπω σου"ϊ'Η πρόταση 

αυτή είναι ενδιαφέρουσα διότι δέν έχει προηγούμενο στην πρώ-

96.Κατά τήνΆποστ. Παράδοση 30,1:"ο ασθενής πολύ ανακουφίζεται 
δταν ò άρχ,ιερεύς τόν ενθυμεϊται" .OÌ Κανόνες" Ιππολύτου 24 
έρνηνεύουν τό χωρίον αυτό μέ δρους ιαματικής μυστηριακής 
δυνάμεως.Πρβλ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων 4,8,2,όπου ο'Ιησοϋς 
"εξασκεί τήν διακονίαν τοϋ'Αρχιερέως" θεραπεύοντας "εν Σαβ-
βάτω".'Η'Αποστολική Παράδοση όμως μιλάει γιά ανακούφιση μάλ
λον παρά γιά ίαση ασθενών κατά τήν επίσκεψη του επισκόπου. 

97.Γιά τό θέμα αυτό βλέπε περισσότερα στον ΚΟΜΕΟ,Α.Λειτουργία, 
467-519 καί CASEL,0•Leiturgia-munus,289-3 0 2.Πρβλ.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ 
ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.32,2.40,2-5.41,1.43,4.44,2-6,PG 1,272Β,288Α,289Α, 
296Β,297Α.ΒΕΠ 1,24εξ.ΔΙΔΑΧΗ 15,1,ΒΕΠ 2,220.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,*Εκκλ.'Ι
στορία, 3 , 13 . 3 , 34 ,PG 20,248B,288A.BEÌÌ 19,262,276. 

98.Ή συμφωνία του Λατινικού κειμένου,τής'Επιτομής καί τών'Απο-
στολικών Κανόνων υποστηρίζει τό "έξΐλάσκεσθαι" αντί του 
"ίλάσκεσθαι" των διαφόρων Αίθιοπικών κειμένων της Διδαχής. 
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τη Πατερική γραμματεία .'Ο Ίουστινος 6 Φιλόσοφος καί Μάρ

τυς συχνά με' έμφαση άναφε'ρεται στην εξιλαστήριο φύση του 

θανάτου του Χρίστου
1
, ̂ 'του οποίου μετε'χουμε διά του βαπτί-

σματος,μετανοουντες διά τάς αμαρτίας καί πιστεύοντες εις 

αύτόν""̂  . Αντίθετα,θυσίες θεσπίστηκαν εξ αιτίας τξ/ρ αμαρτί

ας του λάου,καί δεν είναι μέ καμμιά έννοια πράξεις ενάρε

τες,οι όποιες θά μπορούσαν νά συμβάλουν στη σωτηρία
10
.
2
 Ol 

99.Περί "έΕιλασμοϋ" βλέπε :HARNACK, Α.The Constitutior233-235,463-
476.BATIFFOL,P.Etudes d' Histoire,144-230.Στην ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩ-
ΜΗΣ,Α'Κορ. 7,5-7,PG 1,224Α.ΒΕΠ 1,14, βλέπουμε ότι ή μετάνοια 
καί ή προσευχή των Νινευϊτών "έξιλάσαντο τόν Θεόν".Τό περιε
χόμενο δέ στή συνέχεια φανερώνει δτι ή συμφιλίωση τους μέ τόν 
Θεόν ήταν μία δωρεά τοϋ Θεοϋ προς αυτούς.Πρβλ.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, 
A'Kop.2,3.48,1.61,2,PG 1,209Α,308Β.ΒΕΠ 1,13,32,37èg . Ό ΕΡΜΑΣ, 
στην όραση 1,2,1,PG 2,893-894.ΒΕΠ 3,39,έρωτα:"πώς έξιλάσομαι 
τόν Θεόν περί τών αμαρτιών μου τών τελείων;ή ποίοις πήμασιν 
ερωτήσω τόν Κύριον ίνα Ίλατεύσηταί μοι;"Καί ή "γυνή ή πρεσβϋ-
τις" τοϋ άπαντα: νά μετανοήσει,νά νηστεύσει καί νά νουθετήσει 
τά παιδιά του.(όρασις 1,3,2,PG 2,893-894."Ορασις 2,2,4-8,PG 
2,897-898 καί Παραβολή 5,3-8,PG 2,961-962) .Διότι ò Θεός "où 
μνησικακεϊ τοις έξομολογουμένοις τάς αμαρτίας αυτών,άλλ'ίλεως 
γίνεται"(Παραβολή 9,2,34,PG 2,979-980.ΒΕΠ 3,99).Πρβλ.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ 
ΡΩΜΗΣ,Β'Κορ.16,4,ΒΕΠ 1,46.Για τήν μετάνοια κατά τόν ΕΡΜΑ βλέπε: 
RAHNER,K.Die Busslehre,385-431.Γιά τή σωτηριολογία τών'Αποστο-
λικών πατέρων βλέπε:TORRANCE,Γ.Τ.The Doctrine. 

10 0.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,13,1 εξ.,54,1.51,1-4.95,1-3.116,1-3,PG 6, 
50 0C,59 3C,692B,70lB,7 44B.BEn :3,219ε£. 

101.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,'Απολογία,1,61,2 καί 10,PG 6,420ΒΟ.ΒΕΠ 3,194.Πρβλ. 
ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,13ε£. ,44-46.95,3 141,2è£.,PG 6,500C,569B-
576C,70lB,797C.BEn 3,219 εξ,. 

102. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ, Διάλογος, 2ΐέξ. , 44-46 ,.PG 6 , 520Β , 569B-576C . ΒΕΠ 3,226ε£ 
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Χριστιανοί,πράγματι,είναι" τό άρχιερατικόν άληθινόν γέ

νος του Θεου"καί δλες τις θυσίες τους"τουτ'εστί ν επί τ?) 

ευχαριστία του άρτου καί του ποτηρίου..'.. .προλαθών ò Θε

ός μαρτυρεί εύαρέστους ύπάρχειν αύτω"'ομως αυτό γίνεται 

επειδή "τον Χριστόν αρχιερέα τούτον τον σταυρωθέντα πισ

τεύοντας γεγενησθαι" καί "ώσπερ άπό πυρός έ^σπασμένοι έσ-

μέν ,άπό των αμαρτιών των προτέρων καθαρισθέντες....ένδυ

σαν ήμας τά ήτοιμασμένα ενδύματα δ'ίησους ό υιός του Θε

ού"';· 

Ό Ειρηναίος είναι εξ ι'σου σαφής στα απορριπτικά εδάφια 
~ ~ ^

5
 > > > 

περί των θυσιών και της αφροσύνης εκείνων πού φαντάζονται 

δτι ò Θεός εξιλεώνεται μέ τέτοιες θυσίες :PUTAKTES PROPITI-

103.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,116,3 ,ΡΟ 6,74ΰΑ.ΒΕΠ 3 , 1 1 6 . 

10 4 . Ι Ο Υ Σ Τ Ι Ν Ο Υ , Δ ι ά λ ο γ ο ς , 1 1 7 , 1 . 1 1 6 , 1 - - 3 , Ρ Θ 6 ;745Α,746BC.ΒΕΠ 3 , 3 1 5 - 3 1 6 . 

105.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,16-19,PG 7,1015-1031.Πρβλ. BONWETSCH, 
Ν.Die Theologie,126έξ.BARTLER,V.J.Chuch -Life,13 4èg.Ή ομοιότη
τα των βιβλικών εδαφίων μέ τίς απορριπτικές περί θυσιών παραθέ
σεις τώνΑποστολικών πατέρων,των'Απολογητών καί το- Ειρηναίου 
οφείλεται στην επίδραση τών πρώτων πηγών.Πρβλ.BENOIT,Α.Saint 
Irenee,97έξ.'Ο Ειρηναίος σέ μιά σειρά χωρίων έπ'αύτοϋ,υποστήρι
ζε ι ότι ο Ι θυσίες δεν αγιάζουν τόν άνθρωπο·μάλλον ή καθαρή συ
νείδηση τοϋ προσφέροντος αγιάζει τά θυσιαζόμενα καί ò Θεός απο
δέχεται τά προσφερόμενα καί την πράξη σάν άπό φίλο(Κατά Αιρέσεων 
4,18,1-3).Στό 4,17,5 ò Ειρηναίος περιγράφει τήν ευχαριστία ως 
της "Καινής Διαθήκης καθιέρωσιν" καί ως "θυσίαν καθαράν" σύ
μφωνα μέ τοϋ Μαλ.1,11.Πουθενά όμως δέν περιγράφει τόν έξιλεωτι-
κό αποτέλεσμα καί τόν εξιλαστήριο χαρακτήρα αυτής τής "θυσίας". 
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ΑΕΙ DEUM= φανταζόμενοι οτι ό Θεός εξιλεώνεται,νόμιζαν οτι, 

μολονότι άμάρταναν,εξιλεωνόταν ò θεός'^ . Ό Ιησούς Χριστός 

ως μέγας Άρχιερεύς,έξίλασε τον θεό με τή ζωή Του και τό 

θάνατο καί ελευθέρωσε τον εξόριστο άνθρωπο άπό την καταδί

κη: "PROPITIANS PRO HOMIKIBÜS DEUM"'1?7 

Ή γενεά μετά τόν Ειρηναίο φαίνεται νά έ'χει εισαγάγει αυ

τό πού οι πρώτοι Πατέρες είχαν σαφώς απορρίψει,δηλαδή τήν 

ιδέα του έξιλαστικου αποτελέσματος της ευχαριστίας διά της 

μεσολαβήσεως της ιερατικής τάξεως περιβαλλόμενης μέ μοναδι-

κή μεσιτική δύναμη".Ένα σταθερό βήμα προς αυτή τήν κατεύ

θυνση είναι καταφανές στον'Ιππόλυτο »Μερικές δεκαετίες αρ

γότερα ο^Ωριγένης σαφώς αποδίδει έξιλαστικό ύπούργημα στην 

ιερωσυνη /Κατά τον Κυπριανό το πρωταρχικό καθήκον του επισ-

Στό 4,17,1-2,5 και στό 4,18,1 επισημαίνει δτι κατανόησε αυτό 
τό γεγονός μέ τήν άννοια της φράσεως "θυσία αϊ,νέσεως" τοϋ 
Ψαλμ.49,14 καί 23.Πρβλ.*Εβρ.13,15.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ,Στρω-
ματεϊς 7,6,PG 9,4140.ΒΕΠ 8,257,καί τό. "πνεϋμα συντετριμμένον" 
τοϋ Ψαλμ.50,17. 

106.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,17,1ε£.5,17,1.4,5 , 4 . 3 ,16 , 9 ,PG 7,1019έ£· 
1169A,9 85B,9 27C.np0À.3,18,6.5,14,3.5,16,3,PG 7,936Β,1162Β,1168Α. 
Γιά τή σωτηριολογία τοϋ Ειρηναίου βλέπε : HITCHCOCK,Κ.R.F.Irenaeus, 
158-182. 

107.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,8,2,PG 7,994Β. 

108.Ό HARNACK,A.The Constitution,152εξ./παραθέτει μαρτυρίες,ιδιαί

τερα άπό τόν Ειρηναίο,Κατά Αιρέσεων 1,13 καί 1,21,καί υποστηρί

ζει ότι παρόμοιες ιδέες είχαν έμq:>αvισθεï άπό νωρίς μεταξύ των 
αιρετικών Mapκ ιωνιστων,άλλα αποφασιστικά καταδικάστηκαν άπό τόν 

Ειρηναίο.Πρβλ.καί HARNACK,Α.Lehrbuch,459-462. 

109.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,ΆποστΠαράδ. 3 ,4.Στό 4,31 Εις Δανιήλ ò 'Ιππόλυτος τε
λειώνει τό λόγο "περί τοϋ άπαλειψαι τάς αδικίας καί τοϋ έξιλά-
σκεσθαι τάς αμαρτίας διά της εις Χριστόν πίστεως τοϋ ιερέως 
των ιερέων" μέ τήν βεβαίωση της σωτηρίας "των εις τό όνομα αύ-
τοϋ πιστευόντων καί δι'άγαθοεργίας τό πρόσωπον αύτοϋ έϋιλασκο-
μένων".ΒΕΠ 6,93-94. 

ΙΙΟ.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Είς Λευιτ.5,4,πρβλ.9,8 καί 13,3,PG 12,453Α,519Α,546D. 
Κατά Κέλσου,8,33,Ρσ 11,1565Β.ΒΕΠ 10,191.Εις Αριθμ.13,3,PG 12, 
669Β. 
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κόπου είναι" τό προσφέρειν θυσίας",οι όποιες έπιφέοουν 
111 

συμφιλίωση καί άφεση αμαρτιών''".'0 ιερέας ενεργώντας εις 

τόπον Χριστού,προσφέρει στον Πατέρα μια αληθινή και ολο

κληρωμένη θυσία κατά πιστή μίμηση του μυστηρίου του πά-
112 

θους'.Ένα άλλο κείμενο του τρίτου aliava,ή Διδασκαλ,ία υ

ποστηρίζει δτι" δια των επισκόπων νυν αϊ προσφοραί προσ

φέρονται κυρίω τω Θεω διά'ίησοΰ Χρίστου υπέρ αφέσεως α

μαρτιών"^ Έτσι τό έξιλάσκεσθαι τηςΆποστ.Παραδόσεως 3,4 

θά μπορούσε νά υποστηριχθεί δτι εμφανίζεται χαρακτηριστι

κά τον τρίτο αιώνα ενώ ήταν άγνωστη ή χρήση του τόν δεύ -

111.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,Έπιστολή57,3(51,3) ,PL 4 , 344Β .BAYARD 2,156. 
'Επιστολή 63,14,PL 384Β.BAYARD 2,209.De Oratione Domini
ca 4,PL 4,521ß.De Catholicae Ecclesiae Unitate 13,PL 4509C.De 
Lapsis 29,PL 4 , 489A: "Satisfactio et r.emissio (gacta) per sacer-
dotes apud Dominicum grata est".Πρβλ.De Lapsis 16,PL 4,479A.v

O 
Ιερεύς πού προσφέρει άξια θυσίες στό Θεό έχει ιδιαίτερες μεσι
τικές δυνάμεις για πρεσβεία.Βλέπε:'Επιστολή 67,1.65,2.67,2, 
BAYARD, 2,228,218,228.De Lapsis 25,PL 4,484A, 
'Ιδιαίτερα υπέρ αναπαύσεως των νεκρών,βλέπε :'Επιστολή 1,2 καί 
67,2,BAYARD, 1,3.2,228,καί τή σταθερότητα των εξο
μολογητών, βλέπε:'Επιστολή 31,5,BAYARD, 1,80. 

112.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 63,14,PL 4,386Α.BAYARD, 2,209:"Ille 

sacerdos vice Christi fungitur".Πρβλ.'Επιστολή 57,3 καί 59,5, 
PL 4,351Α,403Α.BAYARD, 2,156,173. 

113.ΔΙΑΤΑΓΑΙ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,26,2.2,32,3.2,33,2èg.FUNK,Χ.F.Didascalia, 
105έ£. όπου οι αναγεννητικές πράξεις του βαπτίσματος αναφέρο
νται στά καθήκοντα του επισκόπου ώς Άρχιερέως. ΒΕΠ 2,35èg. 
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τερο αιώνα. 

5."Καί προσφέρειν σοι τά δώρατης αγίας σου εκκλησίας".' 0 

Κλήμης ό Ρώμης σε ενα ενδιαφέρον,εδάφιο γιά τή"λειτουργία" 

την προσφερόμενη υπό των πρεσβυτέρων-έπισκόπων υπογραμμίζει 

πόσο μεγάλη αμαρτία είναι νά εκδιώκονται της επισκοπής ε

κείνοι πού είναι αμεμπτοι καί δσιοι νά προσφέρουν τά δώ

ρα: "αμαρτία γαρ ού μικρά ήμιν εσται,έάν τους άμέμπτους. καί 

οσίως προσενεγκόντας τά δώρα της επισκοπής άποβάλωμεν". Τό 

περιεχόμενο αυτής της συζητήσεως καί τά Βιβλικά παράλληλα 

κατ^ τή δική του γλωσσική διατύπωση φανερώνουν οτι εξηγεί 

τη Χριστιανική λειτουργική διακονία με ορούς καθιερώσεως 
115 

καί προσφοράς θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης .Ό LIGHTFOOT, èjì-

114.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.44,4èg.,PG 1,300Α.ΒΕΠ 1,30.Θαυμάσια ανά
λυση γιά την προσφορά της ευχαριστίας υπό του "προεστώτος πρε
σβυτέρου" ,βλέπε:ΖΗΖΙΟΥΛΑ,Ι.Ή ενάτης,160èg. 

115.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ,Α'Κορ.40.2-4.43,4.44,2-6,PG 1 , 288Α,29 6Β,297Α. 
ΒΕΠ 1,29eg.Πρβλ.ΔΙΔΑΧΗ 14,3,ΒΕΠ 2,220 καί ΡΟΜΕΟ,Α•Λειτουργία, 
513.Γιά τόν δρο "δώρα" πρβλ.την εναλλαγή του "δώρα" καί "θυσία" 
στη Γεν. 4 , 3èE; .Λευιτ. 1, 2 καί ίδιατέρως Λευιτ,9,7 καί 15 "τά δώ
ρα τοϋ λαοϋ".Ματθ.5,23ε£.8,4.15,5=Μάρκ.7,11 "Κορβαν,δ έστιν δώ-
ρον".Ματθ.23,18έ£.Έβρ. 8,3èg. καί 9,9."Ωστε τό "της επισκοπής" 
τοϋ Κλήμεντος Ρώμης ατήν Α'Κορ.4 4,4 πρέπει νά συνδυασθεί μέ τό 
ρήμα "άποβάλωμεν" μάλλον παρά μέ τή λέξη "τά δώρα"διότι αυτό 
γίνεται φανερό άπό τό "άποβάλλεσθαι της λειτουργίας" τοϋ προη
γουμένου στίχου. 
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γώντας τήν πρόταση αύτη του Κλήμεντος,συμπεραίνει οτι αύ

τη η διακονία απονεμήθηκε στους πρεσβυτε'ρους έπειδή»αύτοί 

ηγούνται των εύχων καί της ευχαριστίας της συνάξεως,αυτοί 

προσφέρουν τάς έλεημοσύνας καί τάς δωρεάς στδ Θεό καί ζη

τούν την εύλογίαν Του έξ ονόματος του δλου σώματος της συ-

νάξεως'^ .ISία συνεπής γραμμή άπό Γίατερικές μαρτυρίες ,ίδιαΐ-

Ili 7 1Φ 8 

τερα στον Ίουστΐνο^ καί τόν Ειρηναίο υποδηλώνει οτι η προ

σφορά συνεχίζεται νά κατανοείται με ορούς λειτουργικής προ

σφοράς των δώρων της συνάξεως ,συμπεριλαμβανομένων καί των 

δώρων του άρτου καί του οϊνου της ευχαριστίας.Αυτή ή παράδο

ση έ'χει διασωθεί σέ πολά χωρία της Αποστολικής Παραδόσε -
119 

ως- . 

116.Βλέττε:LIGHTFOOT,Β.J.The Apostolic Fathers,1, 134ε£.SWETE,Β.Η. 
Eucharistie,119.Στην Α'Κορ.τοϋ Κλήμεντος Ρώμης δέν χρησιμοποι
είται ò ορος"θυσία" για την ευχαριστία.Τό μόνο εδάφιο μεταξύ 
των'Αποστολικών πατέρων πού χρησιμοποιεί τόν όρο γιά την ευχα
ριστία είναι της Διδαχής 14,1-3 όπου οι συνοδεύουσες ευχαριστια
κές ευχές τόν ερμηνεύουν ως μία ευχή ευχαριστίας τοϋ' Θεοϋ γιά 
τά δώρα της δημιουργίας καί τοΰ Χρίστου μάλλον,παρά ώς μία ιδι
αίτερη θυσία.Πρβλ.LIETZMANN,Η.Messe,230-238.CULLMANN,Ο.Early 
Christian Worship,19.'Ο SWETE,Eucharistie,164ε£.υποστήριζε ι ότι 
ή χρησιμοποίηση τοϋ όρου "θυσία" γιά την ευχαριστία εισήλθε 
στην πετερική διδασκαλία άπό μία συλλογή μαρτυριών,συμπεριλα-
βανομένης καί τοϋ Μαλαχίου 1,11,άλλα στην ευχαριστιακή γλώσ
σα της εκκλησίας ol πρώτοι συγγραφείς τόν χρησιμοποιούν αποκλει
στικά καί μόνον γιά τόν"Αρτο καί. τό Ποτήριο,θεωρώντας αυτά ώς 
μία προσφορά τών καρπών της γης.'Υπογραμμίζει επίσης την αντίθε
ση τοϋ όρου μέ τόν παράλληλο πού χρησιμοποιείται γιά τίς θυσίες 
τών ζώων καί αντιδιαστέλλει μέ επιχειρήματα ότι τό ρήμα "θύω" 
δέν είναι ταυτόσημο μέ τό ρήμα "προσφέρω". 

117.ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ,Διάλογος,41,lèg.,116èg.,PG 6,56 4Β,7 46Β.ΒΕΠ 3,244,315. 
HARNACK,Α.Doqmenqeschichte,225-235. LUKYN,A.W.Justin Martyr, 
241. DIX,G.The Shape of the Liturgy,110-123 παραθέτει λεπτομε
ρώς τήν Ιστορία της πρρσφσρας μέ ιδιαίτερη αναφορά στην παράδοση 
της εκκλησίας της Ρώμης δπως τήν καταγράφει ò Κλήμης Πώμης,ο'Ιου-
στϊνος,ο Ειρηναίος καί ò * Ιππόλυτος.Πρβλ.REICKE,Diakonie,21-51. 
LIETΖMANN,Messe,116-190. 

118.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,4,17,5.4,18,1-4.5,2,2,PG 7,1023Β,1024Β, 
1027Β,112 4Β.HARNACK,Α.Dognengeschichte,460. HITCHOCK,Irenaeus, 
262έξ.SEEBERG,R.Lehrbuch,46 0.DIX,G,The Shape of the Liturgy,113ε£. 

119.Σύμφωνα μέ τήν'Αποστολική Παράδοση οΙ διάκονοι "προσέφερον τά 
προς θυσίαν",(οί Άποστολ.Κανόνες 8,12,3,"προσάγαγετωσαν τά δώ
ρα" πρβλ.καί'Αποστ.Παράδ.9,11 καί 23,1), πού ò λαός έχει προσκο
μίσει ώς δική του προσφορά.Βλέπε περισσότερα,DIX,G-The Shape of 
the Liturgy, 1 20εΕ|. "Ετσι ò υποψήφιος γιά τό βάπτισμα,πρέπε ι νά 
προσκομίσει τή δική του "προσφορά" ('Αποστ.Παράδ.20,10) γιά τήν 
ευχαριστία πού θά τελεσθεί αμέσως μετά τό βάπτισμα.OÌ λαϊκοί ε
πίσης πρέπει νά προσφέρουν "ελαιον"('Αποστ.Παράδ.5,1),"τυρόν 
καί έλαιον" ( 'Αποστ.Παράδ. 6,1), "φροϋτα" ( Άποστ. Παράδ. 28,1,3) '/άν
θη" ('Αποστ.Παράδ. 28 , 7) ή μία "αγάπη" ('Αποστ.Παράδ.26,1) γιά 
τους έχοντας ανάγκη. 
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Είναι πάρα πολύ δύσκολο νά υποστηριχθεί σάν μιά απλή σύμ

πτωση οτι τά παρεμφερή παράλληλα στή σκέψη καί τη γλώσσα 

των περισσοτέρων ιερατικών ορών τηςΆποστ.Παραδ.3,4,καθώς 

επίσης και 3,1-3 βρίσκονται σέ πηγές της εν Ρώμη Εκκλησίας, 

Ή Α'πρός Κορινθ.τοΰ Κλήμεντος 40-44 ιδιαίτερα φανερώνει α

λάνθαστα τη ρηματική συγγένεια μέ τήνΆποστ.Παράδ.3,4 καί 

με άλλες παρεμφερείς εκφράσεις ποιμαντικού καί λειτουργικού 

περιεχομένου πού επιβεβαιώνονται άπό τόν'ΐουστινο καί τον 

Ειρηναίο.Παρ'δλα αυτά δύο οροί είναι πράγματι ασυμβίβαστοι 

μέ τήν πράγματι ομοιογενή Παράδοση της εν Ρώμη'3κκλησίας 

του δευτέρου αιώνος,αλλά πού ταιριάζουν κατάλληλα στο πρό

σωπο της αναπτυσσόμενης κατά τον τρίτο αιώνα παραδόσεως.Εί

ναι οι οροί "άρχιερατεύειν" καί "ίλάσκεσθαι" τηςΆποστολ.Πα

ραδόσεως 3,4 γιά τους οποίους ή πηγή πρέπει νά βρίσκεται στή 

γενεά των Θεολόγων πού διαδέχτηκε τόν Ειρηναίο καί 'ίσως στον 

ιδιο τον Ιππόλυτο . 

120.Αυτό βεβαιώνει, καί ò TURNER H.C. ò οποίος υποστηρίζει ότι "ή 
ιερατική γλώσσα,στην αυστηρή της μορφή,απουσίαζε ι τελείως άπό 
τους συγγραφείς(Ειρηναίο καίΉγήσιππο)"ίσως θά ήταν αλήθεια 
νά πω ότι αύτη αρχίζει νά εμφανίζεται στον'Ιππόλυτο,άφοΰ κατά 
τήν άποψη του ...ή διαδοχή άπό τους'Αποστόλους φαίνεται νά είναι 
μιά προσωπική κατοχή τοϋ επισκόπου"(στην έκδ.SWETB,Essays on the 
early History,129.Περισσότερη έρευνα αποδεικνύει ότι οι τελευταί
ες δεκαετίες τοΰ δευτέρου αιώνος καί ή αρχή του τρίτου ήσαν πε
ρίοδοι γρήγορης καί εξαιρετικά σημαντικής αναπτύξεως.Βλέπε : 
•vBARNACK,A.Doqi.ienc,eschichte459xau Çnstitution ,112-117. 
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Τό τρίτο μεγάλο τμήμα της ευχής της χειροτονίας(Άπο-

στολ.Παραδ.3,5) προχωρεί καί ορίζει λεπτομερώς τίς εξου

σίες τοθ'Αρχιερατικού αξιώματος.Ή άπαρεμφατική πρόταση 

"εχειν έξουσίαν"σ'ενα κατ'εύθεΓαν συντονισμό με τίς προ

ηγούμενες άπαρεμφατικές ιερατικού περιεχομένου προτάσεις 

και έρμηνευομένη άπό μια σειρά απαρεμφάτων καθορίζει την 

επισκοπική εξουσία."Ενας ακόμη συνδετικός κρίκος με τίς 

αμέσως προηγούμενες προτάσεις,δπως καί με τον ορο"έπίκλη— 

σις" της"Αποστ.Παραδ.3,3, ενισχύεται άπό τη φράση"τω πνεύ-

ματι τω άρχιερατινω " ή οποία καί εισάγει δλες τίς δευτε

ρεύουσες άπαρεμφατικές προτάσεις. 

Ό J.LECUYSR επέστησε την προσοχή των μελετητών στό γε

γονός δτι ò δρος "πνεύμα άρχιερατικόν είναι άγνωστος ώς 

προσδιορισμός του Πνεύματος του Θεού,καί καταλήγει οτι τό

σο τό"πνεΰμα άρχιερατικόν" (3,5) οσο καί τό"πνευμα ήγεμο-

νικόν" (3,3) δεν μπορούν νά έχουν μιά προσωπική έννοια,άλ

λα πρέπει νά αναφέρονται "στην πνευματική χάρη πού κυριαρ

χεί στην ίερωσύνη" ("μία χάρη πνευματική δημιουργημένη") 

καί πού ανήκει στον επισκοπικό βαθμό. Έχουμε ηδη αναφέρει 

121.LECUYER,J.Episcopat,23èg. Ό ορός "πνεϋμα άρχιερατικόν" ήταν eg 
ϊσου χωρίς προηγούμενο ώς προσδιορισμός της Άρχιερωσύνης. * Η 
αρχιερατική ερμηνεία του επισκοπικού βαθμοΰ ήταν'μία πρόσφατη 
ανάπτυξη όταν £γραφε ο"Ιππόλυτος.Τό επίθετο "άρχιερατικόν" δεν 
απαντάται ώς συνώνυμο μέ τό "έπισκοπικόν" μέχρι τόν τέταρτο 
αίώνα(Γρηγόριος Θεολόγος,Διαταγαί'Αποστόλων,Συνέσιος Κυρήνης, 
Θεοδώρητος Κύρου).Βλέπε:LAMPE,Η.G.Patristic Lexicon,237. 
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δτι τό "πνεύμα ήγεμονικόν" τηςΆποστ.Παραδ.3,3 πρέπει νά 

αναφέρεται στη θεία χάρη μάλλον παρά σε μια εξουσία βαθ

μού. Έξαλλου τό "άφιέναι αμαρτίας" του στιχ.3,5 είναι μι

α φανερή αναφορά στο Ίωαν .20,22εξ., δπου όΆναστάς Κύριος 

είχε πει τό πρώτον :"Λάβετε πνεύμα αγιον".Αναφέραμε πιό 

πάνω δτι οι πρώτοι Πατέρες κατενόησαν αυτό ώς τό Πνεύμα 

του Θεού."Ετσι μπορούμε νά αποδώσουμε τόν ασυνήθιστο τί

τλο στην ιδέα,συχνό φαινόμενο τόσο στην Καινή Διαθήκη δ-

σο και στους Πατέρες,δτι ιερατικές λειτουργίες μπορούν νά 

Υ'ΐ Ι/31/)7 μόνον μέ τή δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 

Η κρίσιμη σημασία αύτου του ασυνήθιστου τίτλου, καθώς 

καί ολόκληρη ή ευχή χειροτονίας επισκόπου,δέν πρέπει νά 

αναζητηθεί σέ κάποια αναχρονιστική έννοια ενός Βαθμού έφυ-

σίας ,άλλά μάλλον στό γεγονός δτι ο'ίππόλυτος έδώ,δπωςκχί 

στον "Ξλεγχο-Πρόλογος 6 φέρει σέ μιά σαφή συσχέτιση ε να άκ

ρως αποφασιστικό καί πολύπλοκο θέμα,ΐ)Χειροτονία μέ επίθε

ση χειρών καί ευχή,2)Ή δωρεά του'Αγίου Πνεύματος κατά τή 

χειροτονία.3)Ή επακολουθούσα Άρχιερωσύνη του επισκόπου 

4)Ή εξουσία πού μεταβιβάζεται σ'ενα τέτοιο βαθμό,καί 5) 

τό παράλληλο αυτού του βαθμού μέ τήν εξουσία των Αποστόλων. 

Μέ αυτή τήν έννοια ή φράση ,μπορεί νά λεχθεί δτι προχωρεί 

πέραν της σκέψεως των Πατέρων του δευτέρου αιώνος καί προ

ετοιμάζει τήν εξέλιξη του επισκοπικού δόγματος κατά τόν τρί

το αιώνα . 

122.Σύμφωνα μέ τό ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,πρόλογος 6,ΒΕΠ 5,199,αυτό 
συμβαίνει διότι οι διάδοχοι τών'Αποστόλων έχουν λάβει "τό 
εν τη εκκλησία παραδοθέν άγιον πνεύμα" μέ τό όποιο μετέχουν 
στην'"αρχιερατεία καί διδασκαλία".Αϊ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,5,7 
PG 1,1073,επίσης χρησιμοποιούν τόν όρο μέ τήν έννοια της 
αναφοράς στό"Αγιο Πνεϋμα.Καί τό Αιθιοπικό κείμενο αναφέρει τή 
φράση "ε'ις τό άγιον Πνεϋμα της ίερωσύνης". 
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3.Χειροτονία στους άλλους βαθμούς. 

"Υστερα άπό τό κείμενο τό αναφερόμενο στη χειροτονία 

του επισκόπου καί την τελούμενη ευχαριστία η'αποστολική 

Παράδοση προχωρεί στη χειροτονία των Πρεσβυτέρων και δια

κόνων.Στη συνέχεια θά εξετάσουμε με κάθε δυνατή συντομί

α τή σχέση των κειμένων των χειροτονιών αυτών μέ εκείνο 

της χειροτονίας του επισκόπου. 

Ή Αποστολική Παράδοση,στιχ.8,για τή χειροτονία Πρεσβυ

τέρου διατάσσει οτι ο επίσκοπος πού θά χειροτονήσει τόν 

Πρεσβύτερο επιθέτει τήν χείρα του στη κεφαλή του χειροτο-

νουμένου μαζί μέ τους συμπρεσβυτέρους πού και αυτοί εν οω-

ματι επιθέτουν τάς χείρας τους έπί του χειροτονουμένου.Αυ

τή η εν σώματι επίθεση των χειρών φαίνεται νά συσχετίζεται 

Ι.Οί Διαταγές των Αποστόλων(ΒΕΠ 2,159) καί ή'επιτομή,(ΒΕΠ 

2,186) αναφέρουν δτι μόνο ò επίσκοπος επιθέτει τήν χείρα 

έπί του χειροτονουμένου:"πρεσβύτερον χειροτονών,ώ επίσκο

πε,τήν χ<εΐρα έπί της κεφαλής έπιτίθει αυτός",άλλα ή φρά

ση συνέχεια" του πρεσβυτερίου παρεστώτός σοι καί των δια

κόνων" φαίνεται νά αποκαλύπτει κάποια επίδραση τήςΆποστ. 

Παραδ,δ,Ι.Ξίναι περίεργο δτι οι Κανόνες Ιππολύτου,πιθανώς 

στό ενδιαφέρον της επιμονής γιά τήν ταυτότητα της τάξεως 

χειροτονίας επισκόπου καί πρεσβυτέρου,προσπαθούν νά υπο

νοήσουν έτσι κά^ω άπό τή λέξη "πρεσβυτερίου" τό χαρακτηρι

στικό της έν σώματι χειροτονίας τηςΆποστ.Παραδ.8,Ι.Προφα

νώς αυτό μέ τή σειρά ανάγκασε τόν συγγραφέα των Κανόνων νά 

τροποποιήσει τίς οδηγίες γιά τή χειροτονία διακόνων(Άποστ. 

Παραδ.9,1),νά παραλείψει αρκετό άπό τό επίμαχο εδάφιο περί 

της χειροτονίας διακόνων(9,2-8) καί νά απευθύνει τίς λίγες 

φράσεις πού παραθέτει γιά σκοπό διάφορο άπό τόν αρχικό του 

έδαφ ίου. 
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μέ την πρώτη επίθεση των χειρών,άπό τους παρόντες επισκό

πους εν σώματι,κατά τη χειροτονία έπισκόπου(Άποστ.Παράδ. 

2,3).Καί τά δύο προξένησαν μεγάλη σύγχυση μεταξύ των με

ταγενεστέρων έκδοτων της Αποστολικής Παραδόσεως.ιδιαίτε

ρα στην'Ανατολή.Αυτό τό χαρακτηριστικό της εν σώματι επι

θέσεως των χειρών είναι πιό σίγουρο νά θεωρηθεί ώς κατά

λοιπο των πρωταρχικών πρεσβυτερικών παραδόσεων στην εκκλη

σία της Ρώμης,πάρα πολύ επηρεασμένων άπό τήν αντίστοιχη 

'Ιουδαϊκή πράξη!
23 

'Όπως ή τάξη χειροτονίας του επισκόπου,έτσι καί ή του 

πρεσβυτέρου υπογραμμίζει μέ έμφαση τήν εν σώ

ματι φύση της χειροτονίας.Έπειδή ό επίσκοπος καθιερώνε

ται απ'ολους τους επισκόπους της καθολικής εκκλησίας καί 

εντάσσεται στήν"Τάξη_των^Επισκόπων^^0ΗΒ0_ΞΡΙ300Ρ0ΗΙΜ)τής 

καθολικής εκκλησίας,οι πλησιόχωροι επίσκοποι μετέχουν στην 

πρώτη επίθεση των χειρών.Ή χειροτονία πρεσβυτέρου είναι 

123BXénE:EASTON,S.B.The Apostolic Tradition,80.*Ο EHRHARDT,A. 
Ordination,13 2,υπογράμμιζε ι ότι η τάξη της χειροτονίας πρεσβυ
τέρου της'Αποστολικής Παραδόσεως έχει υιοθετηθεί άπό τήν επισ
κοπική παράδοση καί ρωτά γιά τήν προέλευση της διακρίσεως της 
χειροτονίας τοϋ πρεσβυτέρου καί τοΰ επισκόπου.'Ακόμη υποστηρί
ζει ότι ò τίτλος τοϋ πρεσβυτέρου στον'Ιουδαϊσμό προϋπέθετε χει
ροτονία καί ή*Ιουδαϊκή πρακτυκή απαγόρευε τήν επανάληψη της 
Semikah. 
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μιά πράξη στη ζωή της τοπικής συνάξεως και ενώνει τον 

νεοχειροτηθέντα στο σώμα του τοπικού πρεσβυτερίου(ΡΗΕ3-

ΒΥΤΞΗΙϋΙίΟγι 'αυτόν τό λόγο δλο τό σώμα των πρεσβυτέρων"έ~ 

πιθέτει τάς χείρας επί του χε ιροτονουμένου·
1
. 

Τό τυπικό για την ευχή χειροτονίας πρεσβυτέρου(Άποστ. 

Παραδ.8,17 ορίζει δτι ή ί'δια ευχή πού χρησιμοποιείταιγώ 

την χειροτονία επισκόπου νά λέγεται καί γιά την χειροτο

νία πρεσβυτέρου.Άλλα στη συνέχεια ακολουθεί μιά πολύ δια-

ορορετική ευχή πού σκοπό έχει νά υπογραμμίσει τίς ιδιαίτε

ρες δικαιοδοσίες του πρεσβυτέρου.Μερικοί ερευνητές έχουν 

αναζητήσει νά αναλύσουν αύτη τη φανερή άντιλογία υποστη

ρίζοντας δτι ολόκληρη ή ευχή χειροτονίας πρεσί3υτέρου της 
~ IIfi. 

Άποστ.Παραδ.8 είναι μιά παρεμβολή'. Η κριτική δμως ερευ-

1 2 4.HAMEL,A.Kirche bei Hippolyt,175.CAMPENHAUSEN,V.Kirchliches Amt, 
19 2.BOTTE,Β.L'Ordre,31.FRERE,H.W.Early Forms,275. 

125.Τό τυπικό απαντάται στό λατινικό καί αίθιοπικό κείμενο μαζί μέ 
την ευχή χειροτονίας πρεσβυτέρου,καί στό σαϊδικό καί αραβικό 
κείμενο χωρίς τήν ευχή.Ol Κανόνες"Ιππολύτου,περί έχουν ένα πα
ρόμοιο άλλα τολμηρότερο τυπικό:""Ας κάνουμε ακριβώς τό ίδιο, 
όπως στην περίπτωση τοϋ επισκόπου" καί δέν παραθέτει ευχή χει
ροτονίας πρεσβυτέρου. 

126.BARLET,J.The Ordination,248-256-HAMEL,A.Kirche bei Hippolyt, 
173.Ό FRERE,Η.W.Early Forms,284,τό 1915 καί ö MULLER,Κ.Noch 
eimmal Hippolyts,273εξ. στά 1924 αμφισβήτησαν τήν θεωρία της 
παρεμβολής,άλλα αργότερα καί οι δύο υιοθέτησαν τήν πρόταση τοϋ 
TURNER. 
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να'Ήαί μαρτυρία του κειμένου αναμφισβήτητα υποστηρίζει 
12 7 

τη γνησιότητα της ευχής . 

Στά Ι9Ι5 CE.TURNER πρότεινε μια λύση γι'αυτό τό πρό-
-ι ρ Q 

βλήμα,η οποία ,αν καί τολμηρή,εγινε ευρύτατα αποδεκτή. 

Απέδειξε δτι τό τυπικό του Λατινικού καί Αΐθιοπικοΰ κα-

127.*Ο συνδυασμός τοϋ λατινικού καί αίθιοπικοϋ κειμένου,των Διατα
γών 'Αποστόλων , της 'Επίτομης καί της Διδαχής μαρτυοοϋν γι'αύτό. 

Τό σαϊδικό καί αραβικό κείμενο παραλείπει όλες τίς ευχές της χει
ροτονίας καί της ευχαριστίας.Οι Κανόνες'Ιππολύτου παραλείπουν την 
ευχή καί παραθέτουν μιά ευχή χειροτονίας επισκόπου κατάλληλη γιά 
τή χειροτονία επισκόπων καί πρεσβυτέρων με συχνά αντιφατικά αποτε
λέσματα* πχ. παραλείπουν τό "διδόναι κλήρους" άπό τήν ευχή χειροτονί
ας επισκόπου καί παραθέτουν οτι οί πρεσβύτεροι επιθέτουν "χείρας" 
κατά τήν χειροτονία επισκόπων.Καί ακόμη ότι μόνον ò επίσκοπος χει
ροτονεί . 'Επίσης , οι Κανόνες'Ιππολύτου παραλείπουν τίς προτάσεις περί 
άρχιερωσύνης των λατινικού,αίθιοπικσΰ,τής'Επιτομής στην ευχή χειρο
τονίας, ενώ άλλου(Καν.24='Αποστ.Παράδ.30) αναφέρουν τόν επίσκοπο ώς 
αρχιερέα.'Η ερευνητική απόπειρα του BARLET νά υπερασπίσει τήν προ
τεραιότητα των Κανόνων'Ιππολύτου καί τή θεωρία της παρεμβολής της 
ευχής χειροτονίας πρεσβυτέρου στην'Αποστολική Παράδοση βασίστηκε 
υπερβολικά στην ψηλή θεωρητική ιστορική κριτική,χωρίς επαρκή προ
σοχή στό κριτικό κείμενο.Παρόμοια υποστηρίζει μερικές δεκαετίες 
νωρίτερα καί ò H.ACHELIS στην προσπάθεια του νά αποδείξει τήν προ
τεραιότητα τών Κανόνων'Ιππολύτου,αποκαθιστώντας τήν εκτεταμένη από
κλιση των υποτιθεμένων παρεμβολών βάσει της τολμηρής 'ιστορικής κρι
τικής συνήθως ανυποστήρικτης άπό μαρτυρίες του κειμένου. 

128.TURNER,Η.C.The Ordination,54 2-547•'Η πρόταση τοϋ TURNERεχει υπο
στηριχθεί άπό τους FRERE,MULLER,DIX,ELFERS,LECUYER καί πολλούς 
άλλους. 
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μένου,καλά κατοχυρωμένο άπό πλευράς κ ρ ι τ ι κ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ , 

ε ί ν α ι αρκετά ασαφές καί μπορεί εύκολα να παρανοηθεί με 

την έ ν ν ο ι α πού π α ρ α τ ί θ ε τ α ι στους Κανόνας Ι π π ο λ ύ τ ο υ και 

μάλιστα αν è συγγραφέας ά ν τ ι γ ρ ά φ ε ι τ ή ν Ά π ο σ τ ο λ ι κ ή Παράδο

σ η , έ χ ε ι ηδη παραλείψει τ ί ς ευχές χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς Πρεσβυτέ-

ρου καί Δ ι α κ ό ν ο υ . Α κ ό μ η , ή ευχή χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς επισκόπου της 

Αποστολικής Παραδόσεως,ύποστηριχθεΐσα υπερβολικά άπό 

μαρτυρίες κ ε ι μ έ ν ο υ , π ε ρ ι έ χ ε ι πολλές π ρ ο τ ά σ ε ι ς , ο ι ό π ο ι ε ς 

δέν ε ί ν α ι δυνατόν νά απευθύνονται σέ πρεσβυτέρους σέ ο

ποιαδήποτε περιοχή κατά τη δ ι ά ρ κ ε ι α του τ ρ ί τ ο υ αίώναίο 

TURI-TER, λοιπόν , έλκυε ι την προσοχή σέ ε να παράλληλο σημεί

ο της ευχής παπικής καθιερώσεως ( χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς ) του Γρηγο-

ριανου ευχολογίου,δπου τό Τυπικό περιλαμβάνει τ ί ς λ έ ξ ε ι ς 

κ λ ε ι δ ι ά , ο τ ι ή ευχή χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς επισκόπου πρέπει νά λ έ γ ε 

τ α ι μέχρι ενός σημείου,μετά τό όποιο παρεμβάλεται ε ι δ ι κ ό 

τμήμα γ ι ά παπική κ α θ ι έ ρ ω σ η ( χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ) καί κατόπιν ε ν δ ε ι 

κ τ ι κ ή δοξολογία κ α τ α κ λ ε ί ε ι αμφότερες τ ί ς ευχές .Κάτι παρό

μοιο π ρ ό τ ε ι ν ε καί γ ι ά τό τ υ π ι κ ό της Αποστολικής Παραδόσε

ως 8,Ι .Αυτό κ α τ α ν ο ε ί τ α ι αν εκληφθεί νά σημαίνει ο τ ι , κ α τ ά 

τή χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α πρεσβυτέρων ή επισκοπική ευχή χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς 

πρέπει νά λ έ γ ε τ α ι μέχρι του σ η μ ε ί ο υ " ε ί ς δόξαν καί α ί ν ο ν 

ά δ ι ά λ ε ι π τ ο ν του ονόματος σ ο υ " ( Ά π ο σ τ . Π α ρ α δ . 3 , 3 ) , ε π ε ι τ α ν ά 

παρεμβληθεί τό μοναδικό πρεσβυτερικό αίτημα τ η ς Ά π ο σ τ . Π α 

ρ α δ . . 8 , 2 έ ξ . ά ν τ ί του επισκοπικού της Ά π ο σ τ . Παραδ. 3 ,4 .ε ξ -, 

καί κατόπιν ή ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή δοξολογία πού κ α τ α κ λ ε ί ε ι την ε ύ -

χ ή ^ 2 9 

129.*0 DIX,G.The Treat i se ,80-81,παραθέτει την προσπάθεια του 
TURNER νά αποκαταστήσει τήν ευχή στό ελληνικό κείμενο,τήν 
οποίαν καί παραθέτουμε; 

Ο βίος Kiù πατήρ του κυρίου ημών Ί^σοΰ Χριστού, ό πατήρ των 
οίκτιρμών κσ'ι θ(όΐ πάσηί παρακΧησ*ως, 6 tv ΰψηλοϊς κιιτοικων και 
τα ταττΐΐνα (φορών, ό γινώσκωι· τη πάντα πριν γ(νίσ(ως αυτών 
σύ, ό δούς όρους ίκκΧησίας δια λόγου χάριτάΐ σου., ό πραορισας air ' 
αρχής γίνος δικαίων (ξ Αβραάμ, άρχοντας re και itptU καταστησας 

τό Τ( άγιασμα, σου μη καταΧιπών αΧιιτοΰρ-γητον^ ό από καταβοΧης 
κόσμου (ύδοκήσας tv οις -^ρττίσω δοζασθηναί' [aùròc και] νΰν ΐπίχ(( 
την παρά σου ονναμιν τοϋ ήγ(μονικού πνεύματος, όπ(ρ ' (ΟωκαΓ1 τω 
ηγαπημίνω σου παιδί Ιησού Χριστώ, ôntp (δωρησατο τοις άγίοις 
' σοιΡ άποστόΧοις οι καθίδρυσαν την ικκΧησίαν κατά τόπον αγιάσ
ματος σου fis δόζαν και αίνο ν άοιαΧαπτον τοϋ ονόματος σον. 

ΈτΓκτκοττον Tfçe er? ν τ ί ρ ο ν 
ΟάςΎ καροιογνώστα 'Varep1 erri τον ϊπιδί 
δοϋΧόν σου τούτον ον ί£ίλ«'£ω fir ίπί τον δοΰΧάν σου τοΰτον και 
ίπισκοιτην, ποιμαίνίΐν την άγιαν σου ΐμπΧησον αυτόν πνΐυμα χάριτος και 
ποίμνην και άρχκρατίϋίΐν σοι άμίμπτως σνμβουΧίας τοΰ πρ(σβυτΐριου^ τοϋ 
Χίΐτουργοϋντα νυκτός και ημέρας, άδια- άντι\αμβάν*σθαι και κυβερνάν τον Χαόν 
λίί'τττωΓ τ« Ίλάσκίσθαι το πρόσωπον σου σου tv καθαρά καοδία· ον τρόπον tjrtîdtt 
και προσφΐρίΐν σοι τα δώρα της αγίας ίπ\ Χαόν ίκΧογης σου και προσίταζας 
σου ίκκΧησίαε, και τω πνιυματι άμχκ- Μωυσΰ α'ιρησασθαι πρεσβυτέρους, ους 
ρατικω *χ*ιν (ξουσίαν αφκναί αμαρτίας (πΧησας πν*υματος rôircp (δωρήσω τω 
κατά τήν «ντολήν σου, δίδομαι κΧηρο-ut θτράποντί σο" t και νΰν ÄI.D« παράσχου, 
κατά το πρόσταγμα σου, Xvtiv r r πάντα άνικΧιπίς τηρών tv ημιν rò πνίύμα της 
σννδ(σμαν κατά την (ξουσίαν ην ίδωκατ χάριτος σου και άζίωσυν όπως πιστίΰ' 
τοις απ-οστόλοίΓ, tvaptortiv τί σοι tv ovvi? σο* νπηρετώμίν tv άπΧότητι 
πραότητι και καθαρά καρδία προο-φί- καρδίας, αχνονντίς σ( 
μαντά σοι όσμήν ΐϋωδίας 

δια τοϋ παιδόί σον Ιησού Χριστού, Ôt' οΰ σοι δόζα και κράτος [καί 
τίμη"] πατρί καϊ υίώ συν όγίω πνιυματι 'tv τη άγια ίκκΧησία'1 και νύν 
καί fis τους αιωναΐ των αιώνων. Αμήν, 
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Άφοΰ οι δύο ευχές έτσι συναρμολογημένες είναι αναμφισβή

τητα διαφορετικές στό ϋφος,τή γλωσσά και τη σκέψη,τό απο

τέλεσμα της συγχώνευσης δύσκολα διαβάζεται όμαλως. 'Αλλά έ

να τέτοιο πρόβλημα δέν είναι χωρίς παράλληλο στην Αποστολι

κή Παράδοση π.χ. ò ατεχνος συνδυασμός των δύο επιθέσεων ίων 

χειρών κατά τη χειροτονία επισκόπου. Επομένως είναι πολύ φυ

σική ή ενέργεια της προσπάθειας του 'Ιππολύτου καί τώνδια-

δόχων του νά εναρμονίσουν τίς συγχεόμενες επισκοπικές καί 

πρεσβυτερικές παραδόσεις πού συνυπήρχαν στή Ρώμη τους πρώ

τους αιώνες. 

Ή ερμηνεία του TlIRüIBR γιά τήν ευχή χειροτονίας πρεσβυτέ

ρου,αν είναι σωστή περιλαμβάνει στοιχεία πού επιφέρουν σύγ

χυση στή θεολογία της χειροτονίας.Τό γεγονός οτι ή τόσο Ι

εροπρεπής ευχή της χειροτονίας επισκόπων μπορεί νά χρησι

μοποιηθεί μέ 'ίσες αρμοδιότητες καί γιά τή χειροτονία πρεσ

βυτέρων,πρέπει νά είναι μία δυνατή έκφραση της μοναδικής 

καί ζωτικής ενότητας των δύο τούτων βαθμών.Πάνω άπ'δλα,τό 

"πνεύμα ήγεμονικόν"(Άποστ.Παραδ.3,3),κατά τήν υπόθεση του 

TURNER ,παρακαλείται επίσης νά έλθει καί επί του νεοχειρο-

τονουμένου ποεσβυτέρου, ò όποιος έτσι μετέχει σ'αύτό τό ου

ράνιο Δώρο μετά" του Ήγαπημένου Παιδός Ίησοΰ Χριστου','των 
5
Αγίων Αποστόλων καί των απανταχού της γης επισκόπων της εκ

κλησίας ,'λχλά ή διαφορά είναι έξ 'ίσου εμφατική δταν τά αί-

130.Αντίθετα ή εξήγηση τοϋ TURNER σημαίνει ότι τό ίδιο αίτημα 
γιά τό "ήγεμονικόν πνεΰμα" άπαγγέλθηκε γιά δεύτερη φορά κατά 
τήν επισκοπική χειροτονία σε εκείνους πού κατείχαν τόν βαθμό 
του πρεσβυτέρου μέχρι της εκλογής καί χειροτονίας των είς επι
σκόπους." Ο ELFERS,Η.Die Kirchenordnung,14έ£.στην προσπάθεια του 
νά εξετάσει τά κοινά καί .παράλληλα στοιχεία τών ευχών,κατέληξε 
σέ αντίθετο συμπέρασμα άπό τόν TURNER.'Υπάρχει όμως ισχυρός λό
γος γιά νά ακολουθήσουμε τή θέση του TURNER στή μή διάκριση των 
ευχών μέχρι τό τέλος τοϋ' 3,3 τής'Αποστολικής Παραδόσεως σέ σχέση 
μέ τό παράλληλο χωρίο τοϋ Γρηγοριανοϋ Ευχολογίου στην κοινή φρά
ση "επί τόν δοϋλον σου"(ένή στην Άποστ.Παράδ,3,2 πράγματι δέν 
αναφέρεται ό χειροτονούμενος).'Η συντακτική ενότητα τής'Αποστο-
λικής Παραδόσεως στή συλλογική ενότητα καί στό τοϋ "αύτοϋ πνεύ
ματος" τοϋ πρεσβυτερίου,εϊναι ενισχυτικά της θέσεως τοϋ TURNER. 
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τήματα για ποιμαντική και αρχιερατική διακονία,μαζί με 

τίς αντίστοιχες εξουσίες έχουν τελείως παραλειφθει.'Ως 

αποτέλεσμα της σύνθετης ευχής εϊτε σκόπιμα,εί'τε τυχαία, 

θά μπορούσαμε νά υποστηρίξουμε δτι οι πρεσβύτεροι μετέ

χουν μαζί μέ τους επισκόπους του"άποστολικοΰ τους χαρί-

σματος"(γιά νά χρησιμοποιήσουμε γλωσσά τήν οποία,δ 'ίδι

ος ό'ίππόλυτος πουθενά δεν χρησιμοποιεί) άλλ'οχι καί οτίς 

εξουσίες του αρχιερατικού τους αξιώματος. 

'Ιδιαίτερα τά αιτήματα του πρεσβυτέρου της Αποστολικής 

Παραδόσεως 8,2-4 έχουν ενα δυνατό Ιουδαϊκό χρώμα"" καί 

ρίχνουν τήν έμφαση στη συλλογική φύση του πρεσβυτερίου. 

Στην ευχή δεν υπάρχει ένδειξη γιά διάκριση μεταξύ επισ

κόπων καί πρεσβυτέρων,οΰτε καμμιά διαβάθμιση της τάξεως 

εντός του πρεσβυτερίου.Ή ευχή αναφέρεται σέ κυβερνητι

κές καί (πιδανόν) διδακτικές διακονίες των πρεσβυτέρων μλ-

λά δέν αναφέρει τίποτε γιά λειτουργικές υπηρεσίες. Στό 

σημείο αυτό 6Ίωανν.Ζηζιούλας πολύ σωστά υποστηρίζει δτι 

ή ευχή χειροτονίας -πρεσβυτέρου τής'Αποστολικής Παραδόσε

ως,σέ αντίθεση προς εκείνη της χειροτονίας επισκόπου,πρά

γματι αγνοεί τη δικαιοδοσία του πρεσβυτέρου νά προσφέρει 

τήν Ευχαριστία.Άπό τήν ευχή φαίνεται οτι è χειροτονούμε-

νος στον βαθμό του πρεσβυτέρου λαμβάνει τό χάρισμαΐα)γιά 

διακυβέρνηση τοϋ λάου του Θεού μέ καθαρή καρδιά,σάν συνε

χιστής του έργου των πρεσβυτέρων της Παλαιάς Διαθήκης,πού 

είχε εκλέξει è Μωϋσής καί β) γιά διδασκαλία καί νουθεσία 

131.Π.χ.ο'Ιησούς Χριστός δέν μνημονεύεται ούτε ή'Εκκλησία,εκτός ώς 
"ο λαός της εκλογής Σου".Πρβλ.DIX,G,The Ministry,216fcξ.PG 1,1116A. 
ΒΕΠ 2,186. 

132.'Ο DIX,G.The Ministry,218,παραθέτεL επιχειρήματα άπό τό κείμενο 
γιά νά υποστηρίξει ότι ή πρόταση σχετικά μέ τη διδακτική διακονία 
των πρεσβυτέρων χάθηκε στό τέλος τοϋ 8,2.Γιά τή συλλογική έμφαση 
καί τήν απουσία των λειτουργικών καθηκόντων βλέπε επίσης: 
LIETZMANN,H. Zur Altchristliche,179.Ή σιωπή παρ'όλα αυτά δέν 
φανερώνει δτι οι πρεσβύτεροι δέν είχαν λειτουργικά καθήκοντα. 
Πρβλ.Άποστ.Παράδ.9,2έ£.11,4έ£.,δπου καί ή συμμετοχή των πρεσβυ
τέρων στά λειτουργικά καί ακόμη στα Ιερατικά καθήκοντα του επι
σκόπου. 
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~ . „133 
του λάου . 

Για τό διδακτικό λειτούργημα των πρεσβυτέρων υπάρχουν 

μαρτυρίες δτι νωρίς αυτοί ταυτίζονταν με τους διδασκάλους. 

Στον Ποιμένα του Έρμα καί κατά τήν απαρίθμηση των λ ε (πύρ

γων της Εκκλησίας,στη θέση των πρεσβυτέρων υπάρχει 6 ορός 

"διδάσκαλοι
1
^ ,ο όποιος προφανώς αντικαθιστά τόν ορο"πρεσ-

βύτεροι""^ .ΐίαρόμοιες μαρτυρίες υπάρχουν στον Τερτυλλιανό"^'
36 

133. "Πλησθε ίς λόγου διδακτικού εν πραστητι παιδεύε ι ν σου τόν λαόν" 
(στην κοπτική έκδοση).Τό λατινικό κείμενο,πού είναι καί τό βα
σικό, παραλείπε ι αυτή τη φράση.Αυτό πρέπει νά αποδοθεί όχι στην 
απουσία της άπό τό αρχικό κείμενο,άλλα στη μεταγενέστερη απώ
λεια της,όπως αποδεικνύει μέ συγκριτική εξέταση των χειρργρά-
φων ό DIX,G.The Treatise,13.Πρβλ.2ΗΖΙ0ΥΛΑ,I.'Η ενάτης,160έξ. 

134.ΕΡΜΑ,Ποιμήν,ορασις 3,5,PG 2 , 903-904.ΒΕΠ 3,45 :"απόστολοι καί 
επίσκοποι καί διδάσκαλοι,διάκονοι". 

135.Αυτό ενισχύεται άπό την προσεκτική εξέταση τοϋ χωρίου τοϋ ΕΡΜΑ, 
Ποιμήν,ορασις 3,5,PG 2,903-904.ΒΕΠ 3,45.Μετά τό "απόστολοι καί 
επίσκοποι καί διδάσκαλοι καί διάκονοι" υπάρχει "οι έπισκοπή-
σαντες καί διδάξαντες καί διακονήσαντες".Αυτό φανερώνει,οτι ò 
συγγραφέας είχε ύπ'δψη του τους συγκεκριμμένους βαθμούς των 
τριών λειτουργών,μεταξύ των οποίων καί τόν τοϋ πρεσβυτέρου.Πα
ρόμοια συμπεράσματα βγαίνουν καί άπό την προσεκτική εξέταση 
των χωρίων : ΕΡΜΑ,παραβολή 9,25,2 :"απόστολοι καί διδάσκαλοι,οι 
κηρύξαντες καί διδάξαντες" .Παραβολή 9 , 26 , 2 : "διάκονοι. . . ο'ι δια-
κονήσαντες".Παραβολή 9,27,2 :"επίσκοποι,οίτίνες λαούς έστερημέ-
νους εσκέπασαν. . ,ο'ι λειτουργούντες τφ Kupi<+>"PG 2 ,1001-1 004 .ΒΕΠ 
3,100 ε ξ.Πρβλ.καί ΖΗΖΙΟΥΑΑ,Ι.Ή ένότης,161. 

13 6.TEPTYAAIANOY,De Praescriptione Haereticorum,3,PL 2,15A:"Quid 
erge?si episcopus,si diaconus,si vidua,si doctor,si etiammartyr 
lapsus a régula fuerit,e Deo haereses veritatem videbuntur 
obtinerer?" 
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τόνΏριγένη"καί τον Κυπριανό'. Ετσι,είναι γνωστό,δτι ό 

Ώριγένης ,ό Κλήμης ό ' Αλεξανδρεύς κ.α.αν.καί πρεσβύτεροι
139 

δίδασκαν στην Αλέξανδρεια τόν λαό σε συνελεύσεις κάθε Ώε-

τάρτη καί Παρασκευή • .ϋαρόμοιες συνελεύσεις αναφέρονται α

πό την Αποστολική Παράδοση στη Ρώμη πού γινόταν ύπό την 

ευθύνη των Πρεσβυτέρων καί Διακόνων". 

II ευχή χειροτονίας πρεσβυτέρου του ογδόου βιβλίου των 

Αποστολικών Διαταγών στα τέλη του δ'αίωνα καί ή Επιτομή 

ή "Διαταγαί δ ι'Ιππολύτου" περιλαμβάνει τή φράση : l'aai τάς 

υπέρ του λάου σου ιερουργίας άμωμους έκτελη....»'πού μαλ-

ΐ37.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Είς'Ιεζ.2,2,ΡΟ 13,6 82C. 

138.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 24,PL 4,287:"Cum presbyteris doctoribus 

lectores diligenter probaremus,Optatura inter lectores doctorum 
audientium constituimus..". 

139.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,6,6 καί 6,8,4-6,PG 20,533C,536B.Πρβλ. 
καίΈκκλ.'Ιστορία,6,19,12-14,PG 20,568Β.ΒΕΠ 19,354έξ. 

140.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,Χ.'Ιστορία'Αλέξανδρείας,494. 

141.Περισσότερα βλέπα:ΖΗΖΙΟΥΛΑ,Ι.Ή ενάτης,162. 

142.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,8,16,3-5,PG 1,1116Α.ΒΕΠ 2, FUNK.Χ.F.Dida
scalia, 1,522.Επίσης καί'Επιτομή,ΒΕΠ 2,186.FUNK,Χ.F.Didascalia, 
2,79. 
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λον υπονοεί την προσφορά της ευχαριστίας""-; Αντίθετα ή 

ευχή χειροτονίας πρεσβυτέρου στην #ίθιοπική μετάφραση 

της Αποστολικής Παραδόσεως καί της Διαθήκης του Κυρίου 

ημών Ιησού Χρίστου στή θέση"καί τάς υπέρ του λάου σου 

Ιερουργίας άμωμους έκτελτ)" τοποθετούν ή μέν πρώτη τή 

φράση"συναντιλαμβάνεσθαι έν καθαρά καρδία καί κυβερνάν 

τόν λαόν σου",ή δε δεύτερη τή φράση "προς τό συναντιλαμ-

βάνεσθαι καί κυβερνάν τόν λαόν σου'̂ ',κατά πιστή τήρηση 

του περιεχομένου τήςΑποστολικής Παραδόσεως του Ιππολύ

του. Ή ευχή συνεχίζετ καί Ικετεύει τόν Θεό νά μεταδώσει 

στον νέο πρεσβύτερο "πνεύμα χάριτος καί συμβουλίας" καί 

143.Για τήν έννοια τοΰ δρου "Ίερουργίαι" παραθέτουμε τό δσα ò 
ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, Ι.'Η ένατης,16 4,παραπομπή 63 γράφει: 

' ΑΪ"ίεργουργίαι" δύνανται βεβαίως νά μη άνα-

φέρωνται εις την Ξύχαρ',στίαν,άλλ' είς αλλ« λειτουργήμα

τα.("Ηδη έν τη καθολικτ] επιστολή τοϋ'ίακώβου 5,14 οΐ"πρε-

σβύτεροι"τελοΰν τό Εύχέλαιον).Ή δικαιοδοσία τοΰ"προσ(ρέ-

ρειν",ητις ανήκει εις τόν'Επίσκοπον,δεν αναγνωρίζεται σα

φώς είς τόν Πρεσβύτερον ΰπό- τοΰ κειμένου τούτου,ένω ανα

γνωρίζεται είς αυτόν η τοΰ"εύλογεΐν":"επίσκοπος ευλογεί, 

ούκ ευλογείται·χειροθετεΐ,χε ιροτονεΐ προσφέρε ι...Πρεσβύ

τερος ευλογεί,ούκ ευλογείται,ευλογίας δέχεται παρά επισ

κόπου καί συμπρεσβυτέρου,ωσαύτως έπιδίδωσι συμπρεσβυτέρω· 

χειροθετεϊ,ού χειροτονεί,ού καθαιρεί,αφορίζει δε τους υπο-

βεβηκότας , εάν δσιν υπεύθυνοι ττί τοιαύτη ταμωρία" . ( Άποστ. 

Διαταγ.Η;38,2-3.Ευ-Κ ,1, σ.530).Ποία ή διαφορά μεταξύ του 

"εύλογεΐν"καί του"προσφέρειν";Έάν τό πρώτον δεν αναφέρε

ται είς τήν Εύχαριστίαν,τότε ò Πρεσβύτερος δέν προσφέρει 

εισέτι αυτήν.Τοΰτο δμως καθίστα άμφί3ολον ή μετ'όλίγον γι

νομένη σύγκρισις τοΰ Πρεσβυτέρου προς τόν Διάκονον: "ού γάρ 

διακονώ προσφέρειν θυσίαν θεμιτόν η βαπτίζειν η εύλογίαν μι

κράν η μεγάλην ποιεΐσθαι,οϋτε πρεσβύτερον χειροτονίας έπι-

τελεϊν"(αυτόθι 46,11).Διατί δέν λέγει ένταϋθα δτι καί ό Ιρε-

σβύτερος δέν προσφέρει,άλλ'ςντοπίζει τήν διαφοράν είς τό
; 

χειροτονεϊν^Προφανώς ευρισκόμεθα πρό μιας αδιαμόρφωτου ει
σέτι καταστάσεως,έν τη οποία ή άνάδειξις τοΰ πρεσβυτέρου 
είς"προσφέροντα" τήν Ξύχαριστίαν είναι μέν γεγονός,δέν έ
χει όμως πλήρως εδραιωθεί καί θεωρητικώς.Τό ενδιαφέρον,τό 
οποίον εμφανίζει τοϋτο εξ απόψεως ιστορικής,μόλις είναι α
νάγκη νά τονισθη.^/ 

14 4.ΤΡΕΜΠΕΛΑ,Π.Εύχολόγιον,1,25 0 
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εΰχεται"ώς προσέταξας Μωϋσεΐ αίρήσασθαι (έβδομήκοντα)πρε-

σβυτέρους,ους ένέπλησας πνεύματος,καί νυν κύριε ,παράσχου, 

ανελλιπές τηρών εν ήμΐν τό πνεύμα της χάριτος σου". 

Είναι δύσκολο νά" προσδιορίσουμε πόσο ό ' Ιππόλυτος(καί οι 

προκάτοχοι του άπό τους οποίους παρέλαβε την εύχή)είχεκα

τανοήσει τό"πνευμα χάριτος και συμβουλίας" αύτων των αίτη-
145 

μάτων.Ή αναφορά στους πρεσβυτέρους7μέσα σέ ενα δυνατό'ΐ-

ουδαϊκό περιεχόμενο της εύχης,υπαινίσσεται παράλληλη ραβ-

βινική ερμηνεία των στοίχων Αριθμ.II,17 καί 27,18,σύμφω

να μέ την οποία τό πνεύμα πού έλαβαν σι πρεσβύτεροι άπό 

τόν Μωϋση(πιθανως διά της επιθέσεως των χειρών) μεταδίδε

ται σέ μία αδιάκοπη συνέχεια ".Άπό την άλλη πλευρά,ό Κλή-

145. 'Αριθμ.11,I6èg. 

14 6.STRACH,L.H.- BILLERBECK,Ρ.Kommentar,1,64 7-661.DIX,G.The Ministry, 
21 9-23 5.LECUYER,J.Episcopat,4 3fcg.'0 DIX,G.συσχέτιζει τό "παράσχου, 
ανελλιπές τηρών..."της'Αποστολικής Παραδόσεως 8,3 μέ τή ραββινική 
ίδέ "της μεταδόσεως τοϋ πνεύμο.τος" της Semicah.'O DAVIES,D.W. 
Paul and Rabbinic Judaism,203-215,παραθέτει επαρκή επιχειρήματα 
γιά τή ραββιβνική πίστη ότι ή αναχώρηση τοϋ πνεύματος επακολου
θούσε όχι άπό τή διακοπή της διαδοχής κατά την χειροτονία άλλα 
άπό τό πλήθος των αμαρτιών τοϋ λαοϋ.(Πρβλ.Άποστ.Παράδ.8,4 καί 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων,5,9,3,PG 7,1145Α),τήν καταστροφή τοϋ πρώ
του Ναοϋ,ή τήν διακοπή της προφητείας.Σχετικά μέ τή χειροτονία 
καταλήγει ότι "εΕναι άβέβαιον νά υποθέσω ότι ή παββινική χειροτο
νία μέ τήν επίθεση τών χειρών τόν πρώτο αιώνα,έσήμαινε τήν μετά
δοση τοϋ'Αγίου Πνεύματος,καί ή απόδειξη είναι eg ϊσου άβεβαία ως 
προς τήν απόκτηση τοϋ'Αγίου Πνεύματος διά τοϋ 'Αρχιερατικού αξιώ
ματος". Έ π αύτοϋ Βλέπε:SCHURER,Ε.Geschichte,199.LOHSE,Ε.Die Ordi-
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μης ò Ρώμης χρησιμοποιεί τη ορράση"πνεύμα της χάριτος" 

μάλλον ως έ'να χαλαρό προσδιορισμό γιά τό πνεύμα τοϋ θε-

οΰ(Α' Κορ.46,6) .Επίσης ό'ΐουστινος ό φιλόσοφος και Ινίφ-

τυς στον Διάλογο 49.3,6 φαίνεται νά κατανοεί τά χωρία Α

ριθμ.II,17 καί 27,18 καί του Μαλαχίου 4,5ως παράλληλες 

περιπτώσεις περιλαμβάνοντας την κατ'εύθείαν θεία χορήγη

ση του πνεύματος του Θεού επί των προφητών,χωρίς κανένα 

υπαινιγμό κάποιας μεσολαβητικής διάδοχης η μεταβιβάσεως 

μεταξύ τού'ίησου του Ναυή,τούΈλισσαίου καί. του' Ιωάννη 

του Βαπτιστή.Σε καμμιά περίπτωση Ομως ή πνευματολογία ταυ 

δευτέρου αιώνα δεν έχει σημειωθεί άπό τη θεολογική ακρί

βεια τών μετέπειτα τριαδολογικών ορισμών οΰτε άπό μίαπί-

ντοτε οξεία διάκριση μεταξύ του θείου καί του ανθρωπίνου 

πνεύματος. 

£)Χειρ_οτονία Διακόνων. 

Κατά τήνΑποστολική Παράδοση 9 εξ. ή χειροτονία Διακό

νου συνίσταται α)άπό τήν τάξη χειροτονίας 9,1α. ,β)τήν ευ

χή χειροτονίας 9,9-12,καί γ)ενα ατεχνα παρεμβάλλαμενοτμή

μα δηλαδή,ενα εκτεταμένο επιχείρημα υπερασπίσεως της χει

ροτονίας -Διακόνων άπό τόν επίσκοπο μόνο παρά άπό τό σώμα 

του Πρεσβυτερίου. 

α)Δέν αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν τάξη χειρο

τονίας διακόνων,έκτος του δτι ό επίσκοπος μόνος επιθέτει 

τήν χείρα έπ'αύτοΰ καί απαγγέλλει τήν ευχή.Επειδή τό άκό-

λουθο"έπιχειρηματικό έδάφιο"έπιβεβαιώνει τήν βασικά διαφο

ρετική φύση της διακονικής τάξης χειροτονίας δίνει έμφαση 

στό γεγονός δτι ΐ)διαφορετική είναι ή χειροτονία επισκοπώ; 

καί πρεσβυτέρων άπό τή χειροτονία τών διακόνων,ή οποία δέν 

είναι μιά συλλογική πράξη,καί 2)ό διάκονος είναι προσωπικά 

υποδεέστερος του επισκόπου καί ύποτεταγμένος σ'αύτόν. 

β)Ή ευχή χειροτονίας ικετεύει τόν Θεό νά χαρίσει στον νέ

ο διάκονο"πνευμα δυνάμεως"καί νά τόν καταξιώσει" εύαρέστως 

λειτουργήσαντα τήν έγχειρισθεΐσαν αύτώ διακονίαν άτρέπτως, 

άμέμπτως ,άνεγκλήτως" .ΐΤά γίνει ικανός νά διακονήσει τήν Εκ

κλησία καί νά βοηθήσει τόνΆρχιερέα κατά τή λειτουργική προ

σφορά. 
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γ ) Τ ό " έ π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό έδάφιο"τ.ού π α ρ ε μ β ά λ λ ε τ α ι ( Ά π ο σ τ . Π α 

ρ ά δ . 9 , 2 - 8 ) κ α θ ο ρ ί ζ ε ι δτ ι ò επίσκοπος μόνος χε ι ρ ο τ ο ν ε ΐ τους 

δ ι α κ ό ν ο υ ς . Ε ί ν α ι φανερή στο σημείο,αυτό ή αντ ίθεση,πιθανόν 

ή αντίδραση ε ν α ν τ ί ο ν της φ ι λ ο δ ο ξ ί α ς των διακόνων νά ε π ι τ ύ 

χουν μεγαλύτερη τ ι μ ή και εξουσία.Τό εδάφιο ε ί ν α ι πολύ ση

μαντικό σε σχέση με τη θεολογία της χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς , καί τ ι ς ε 

σωτερικές σ υ γ γ έ ν ε ι ε ς σ τ ί ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί ε ς επισκόπων,πρεσβυτέ

ρων,διακόνων καί ε ί ν α ι π ε ρ ι σ τ ο ι χ ι σ μ έ ν ο άπό δυσκολίες του 

κε ιμένου καί α β ε β α ι ό τ η τ ε ς περισσότερες άπό τ ί ς προηγούμε

νες ένότητέςτΤό "SICIJÏI ET PSAE3IPILIU3» καί ή δ ι α μ ε λ ι σ μ έ 

νη σειρά του έ δ α φ ί ο υ ( π ρ β λ . 9 , Ι £ ,9) αφήνουν ε λ ά χ ι σ τ ε ς α μ φ ι 

β ο λ ί ε ς δ τ ι η δλη συζήτηση ήταν μία μεταγενέστερη προσθήκη 

e , ~ , ~ . ~ 1!48 
μεταξύ του τ υ π ι κ ο ύ και της ευχής . 

nation,50-65.EHRHARDT,Λ.Jewish and C h r i s t i a n O r d i n a t i o n , 1 2 5 . 

147.Αυτό δ ι α τ η ρ ή θ η κ ε ά θ ι λ τ ο , σ τ ό λ α τ ι ν ι κ ό κ ε ί μ ε ν ο καί στην Α ι γ υ π τ ι α 
κή ' Ε κ κ λ . Δ ι ά τ α ξ η , ά ν καί μέ α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ε ς δ ι α φ ο ρ έ ς τών κ ε ί μ ε ν ω ν . 
Δέν υ π ά ρ χ ε ι υ π α ι ν ι γ μ ό ς γ ι ' α ύ τ ό , σ τ ί ς Δ ι α τ α γ έ ς ' Α π ο σ τ ό λ ω ν . κ α ί στην 

' Ε π ι τ ο μ ή , ε ν ώ ή Διαθήκη του Κυρίου 1,38 δ ι α τ η ρ ε π ι πολλά άπό την 
Ά π ο σ τ . Παράδ. 9 , 2 καί ακόμη άπό τη Διαθήκη τοϋ Κυρίου 1,34 καί 

τους Κ α ν ό ν ε ς ' Ι π π ο λ ύ τ ο υ 5,βλέπουμε μ ε ρ ι κ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς ό μ ο ι ε ς μέ 
τ ή ν Ά π ο σ τ . Π α ρ ά δ . 9 , 3 π ρ έ π ε ι νά π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι άπό κ ο ι ν ή π η γ ή . ' Α κ ό 
μη ή Διαθήκη τοϋ Κυρίου 1,30 καί ο ι ' Κ α ν ό ν ε ς ' Ι π π ο λ ύ τ ο υ 6 π ε ρ ι έ 
χουν ε κ τ ο π ι σ μ έ ν α υ π ο λ ε ί μ μ α τ α τ η ς ' Α π ο σ τ . Π α ρ ά δ . 9 , 3 . 

148. Ό ELFERS,Η.Die Kir .chenördnung, 1 6-20 , παραθέτε ι τήν καλύτερη υ 
περάσπιση τ η ς γ ν η σ ι ό τ η τ α ς τοϋ ε δ α φ ί ο υ αΰτοϋ". 0 DIX καί ò BOTTE ε π ί 
σης α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τήν π ρ ω τ ο τ υ π ί α τ ο υ . ' Α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι όμως άπό τους 
FRERE,Early F o r m s , 2 8 5 è g . , κ α ί BARLET,The O r d i n a t i o n , 2 5 1 - 2 5 5 , κ α ί 
C O P P E N S , L ' I m p o s i t i o n , 1 4 8 e g . 
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Τό πρώτο έπιχείρημα( Άποστ.Παραδ. 9,2) υποστηρίζει δτι οι. 

πρεσβύτεροι,αντίθετα άπό τους διακόνους,χειροτονουνται συλ

λογικά διότι ή χειροτονία τους ειναι"χειροτονία δια ΐερωσύ-

νην".Σ'αύτή την ίερωσύνη μετέχουν συλλογικά δλο τό πρεσβυτέ-

ριον και ô επίσκοπος,δχι όμως οι διάκονοι.Τό πρώτο επιχεί

ρημα υπενθυμίζει την ευχή της χειροτονίας επισκόπου.Τό δεύ

τερο^,3) άπηχει την γλωσσά καί την έννοια της ευχής χειρο

τονίας πρεσβυτέρων,Οΐ επίσκοποι καί οι πρεσβύτεροι χειροτο

νούνται συλλογικά διότι αυτοί ει ναι"σύμβουλοι " τ,ου πρεσβυτε-

ρίου,στό όποιο δεν ανήκουν οί διάκονοι.Τό τρίτο επιχείρημα 

παρέχει τό χαρισματικό πανομοιότυπο των δύο πρώτωνί'Ο διά-

κονος"δέν λαμβάνει τό Πνεύμα,τό οποίο είναι τό αυτό είςτούς 

έπισκόπους-πρεσβυτέρους και εις τό οποΓον οί πρεσβύτεροι με

τέχουν" καί ενεργεί μόνον ύπό τον επίσκοπο άφου μάλιστα χει-
150 

ροτονήθηκε άπ'αύτόν καί μόνο'. 

Αυ τή ή τελευταία φράση,ή οποία στά Λατινικά είναι δια

τυπωμένη »HON AGCIPIENS COMMUIEM PRAESBYTERII SPIRITUM EUM 

CUIUS PARTICIPES PRAESBYTERI SUNT" επαναλαμβάνεται στήνΆ-

ποστ.Παράδοση 9,6
/
δπου δηλώνει δτι δλο τό πρεσβυτέριο έπι-

θέτει τάς χείρας του χειροτονουμένου πρεσβυτέρου"ΡΗΟΡΤΕΕ 

C0MMUN3M ET 3IMILEM CLERI SPIRITUM". Σε αντίθεση μέ τή γλωσ

σά,την οποία έχουμε προηγουμένως εξετάσει,αυτές οι φράσεις 

λαμβανόμενες μεμονωμένα θά μπορούσαν νά αποτελέσουν τή βάση 

ενός επισήμου κληρικού Amtsgeist. 

149.Ό διάκονος χειροτονείται (9,1,5) επειδή εκτελεί λειτουργική 
διακονία κατά τήν προσφορά της αναφοράς(11,4έξ) πάντοτε ώς βοηθός 
τοϋ επισκόπου,άφοϋ δέν έχει χειροτονηθεί νά ίερουργεϊ.Είναι πιθα
νόν ότι ή σαφής α'ίτηση της ιερατικής διακονίας τών πρεσβυτέρων σ' 
αυτό τό εδάφιο είναι κάτι τό νέον.Πρβλ.LONG-HASSELMANS,Un essai de 
Theologie,193-197 καί DIX,G.The Ministry,225. 

150.Αυτή ή πρόταση(Άποστ.Παράδ.9,4) είναι ιδιαίτερα αμφίβολη άπό 
πλευράς κειμένου,άφοϋ τό λατινικό κείμενο παρουσιάζει κάποια γραμ
ματολογική σύγχυση,ή δέ Αιγυπτιακή'Εκκλ.Διάταξη παραθέτει μία καθα
ρά ύποδειέστερη μεταβλητότητα. 

151.Βλέπε :LECUYER,J.Episcopat,43-4 6.ELFERS,Η.Die Kirchenordnumg,18-
20.Μέ βάση τά λεγόμενα τοϋ ΕΥΣΞΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία 5,1,10, PG 20, 

412Β ò ELFERS ζητά νά ερμηνεύσει τή λέξη "κλήρον" μέ τήν κατά γράμ
μα σημασία κάποιας συμμετοχής στό χάρισμα τοϋ Πνεύματος.'Αλλά μιά 
τέτοια χρήση της λέξεως "κλήρος" όιιως είναι ανεπιβεβαίωτη άπό τους 
πατέρες τοϋ δευτέρου καί τις αρχές τοϋ τρίτου αίώνα'.Ο Ειρηναίος στό 
Κατά Αίρέσεων,3,3,3,PG 7,819Β,χρησιμοποιεί "κληρονομιά της επισκοπής" 
μέ τήν έννοια της διαδοχής στό αξίωμα.Πρβλ.καί 4,8,3,PG 7,994C.'H 
φράση "in clero" στην'Αποστ.Παράδ.9,3 (πρβλ.10,2 σαϊδικό κείμενο 
"κλήρος") καί ò όρος "clerum" στό 9,3 (σαϊδικό "κληρικός" πρβλ.26,12) 
δέν μπορούν νά υποστηρίξουν τήν άποψη τοϋ ELFERS.'Η πολλαπλή χρήση 
της λέξεως,μαζί μέ τις παράλληλες έννοιες των τριών επιχειρημάτων 
της'Αποστολικής Παραδόσεως 9,2-8,φανερώνουν ότι τό "Spiritus cleri" 
(9,6) εϋναι συνώνυμο μέ τό "praesbyterii Spiritus"(9,4). 
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Αυτές οι ασυνήθιστες εκφράσεις πρέπει νά εξετασθούν σε 

σχέση με τό περιεχόμενο τους.'Ολόκληρο τό εδάφιο σκοπεύει 

νά δικαιολογήσει τή μονόπλευρη χειροτονία των διακόνων σε 

αντίθεση μέ τή συλλογική χειροτονία των πρεσβυτέρων.Ιδιαί

τερα ή φράση 9,4 επεξηγεί γιατί ò διάκονος δέν είναι μέλος 

του συμβουλίου των πρεσβυτέρων,μετέχοντας στις συμβουλευτι

κές τους διακονίες,αλλά πρέπει νά υπηρετεί τόν επίσκοπο ως 

προσωπικός του βοη
α
ος καί αγγελιοφόρος.Τό εδάφιο υποστηρί

ζει οτι"τό 'ίδιον πνεύμα,τό ομοιον δι'όλους τους κληρικούς" 

καθίστα τους πρεσβυτέρους άπό την πλευρά των ευθυνών, άπό 

τις όποιες οι διάκονοι εξαιρούνται ,καί δτι η συλλογική συμ

μετοχή του πρεσβυτερίου σέ αυτό τό κοινό πνευματικό χάρισ

μα είναι κατάλληλα διατυπωμένη στη συλλογική χε ιροτονία τους. 

Είναι φανερό ότι τό αποτέλεσμα της χαρισματικής αυτής δια

κρίσεως μεταξύ πρεσβυτέρου καί διακόνου δέν φαίνεται νά εί

ναι ή αφορμή γιά τόν διαφορετικό τύπο χειροτονίας τους,άλλα 

μιά άπό τίς αιτίες αυτής της διαφοράς,Τό δτι οι διάκονοι 

διακρίνονται των πρεσβυτέρων"ώς μή λαμβάνοντες"(ο,τι καί οι 

πρεσβύτεροι),δέν δηλούται δτι οφείλεται στό γεγονός δτι μό

νον ο επίσκοπος επιθέτει τήν χείρα έπ'αύτων.Απεναντίας,εί

ναι φυσικά απίθανο ή χαρισματική-μυστηρ'ιακή διαδοχή άπό μιά 

συλλογική έξουσία(ΑΜΤ30·ΕΙ3Τ) εις τους πρεσβυτέρους νά εξαρ

τάται άπό τήν συλλογική "σφραγίδα" των συμπρεσβυτέρων, ένω 

ό επίσκοπος μόνος δέν θά ήθελε νά κοινωνεί μέ τό"πνεΰμα του 

Κλήρου",τόν διάκονο.Τό εδάφιο δέν φαίνεται νά βασίζεται στό 

αξίωμα δτι ενα ειδικευμένο AMTSCHARISMA επικοινωνεί 3Χ_0ΡΕ-

R£_OPSRANTO μέ τόν πρεσβύτερο,άλλα μάλλον δτι ή φύση του α

ξιώματος του πρεσβυτερίου-ή συλλογική ενότητα καί τά χαρισ

ματικά προσόντα"- είναι κατάλληλα διατυπωμένα σέ ενα τύπο 
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χειροτονίας η οποΓα οεν ταιριάζει για τη χειροτονία των 
152 

δ ιακόνων. 

Ποια ήταν η έννοια τοΰ"αύτοΰ πνεύματος εις όλον τό πρε-

σβυτέριον;"."Εχουμε ηδη εξετάσει οτι στην ευχή χειροτονί

ας πρεσβυτέρου ο χειροτονων επίσκοπος παρακαλεί τον θεόν 

νά δωρήσει"πνεΰμα χάριτος και. συμβουλίας" στον πρεσβύτερο 

καί στό σώμα του πρεσβυτερίου.'Η γλωσσική διατύπωση του 

αιτήματος για τη χορήγηση του Πνεύματος στό σώμα του πρε

σβυτερίου μοιάζει με τη γλωσσά της Αποστολικής Παραδόσεως 

9.2,-8,οπως"τό πνεύμα της χάριτος ,φροντίδας καί φιλοπονί

ας" (9,11 ),στηρίζε ι καί ενισχύει τόν διάκονο νά ανταποκρι

θεί στά περισσότερο πεζά καθήκοντα,όπως περιγράφτηκαν στό 

επιχειρηματικό εδάφιο.Ακόμη πιό καταπληκτικό είναι τό αί

τημα γιά "τήν έπίχυσιν του ηγεμονικού πνεύματος",τό οποίο 

ήταν κοινό τόσο στη χειροτονία επισκόπου οσο καί του πρεσ

βυτέρου, έάν ή υπόθεση του TUMER είναι ορθή. Αναφέραμε πιό 

πάνω οτι αυτή ή φράση πρέπει νά κατανοηθεί ώς τό πνεύμα του 

Θεού ,μέ τό οποίον ή πληρότητα καί ή δύναμη χορηγειτο στους 

επισκόπους καί πρεσβυτέρους γιά νά τους καταστήσει χαρισμα

τικά αρμοδίους νά καθοδηγούν καί κυβερνούν τόν λαό του Θε

ού καί νά εκπληρώνουν τίς λειτουργικές ιερατικές τους δια-

152.Ό ACHELIS,A.Die Canones Hippolyti,159-165,174 καί 219έ£.υπογραμ
μίζει οτι στην πρώτη'Εκκλησία οι επίσκοποι καί où πρεσβύτεροι κατεί
χαν χαρισματικά προσόντα,ένώ οι διάκονοι,έΕ αιτίας της πρακτικής φύ
σεως των καθηκόντων τους,χρειάζονταν νά επιδείξουν τίς φυσικές τους 
Ικανότητες πού απαιτούσε τό έργο τους.'Ακόμη, υποστήριζε ι ότι ο'ι ομο-
λογητές περιλαμβάνονταν μεταξύ τών πρεσβυτέρων μάλλον παρά μεταξύ 
των διακόνων. 
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νίεςΐ
53 

Δύο ακόμη εδάφια άπό τά έργα τρυ Ιππολύτου επιβεβαιώνουν 

τά παραπάνω .Στον "Ελεγχο κατά πασών αιρέσεων,òΙππόλυτος 

με γλωσσά όμοια με της Αποστολικής Παραδόσεως 3,5 γράφει ό

τι τις αΐρέσεις"ετερος ουκ ελέγξει η τό εν εκκλησία παραδο-

θ-έν αγιον πνεύμα" '.' Ως διάδοχοί των Αποστόλων οί επίσκοποι 

"της τε αύτης χάριτος μετέχοντες" μετέχουν επίσης και της 

"αρχιερατείας καί της διδασκαλίας" καί λογίζονται " φρουροί 

της εκκλησίας".Άπό τη στιγμή πού ή'Αποστολική Παράδοση που

θενά δεν αναφέρει δτι 6 επίσκοπος λαυ.βάνει ενα χάρ^β^^^ί 

πλέον του "COMMUNIS PRASSBYÎERII SPIRITUS1' (του κοινού πνεύ

ματος του πρεσβυτερίου) γίνεται φανερό οτι ο 'Ιππόλυτος κατε

νόησε αυτό ως τό'Άγιον Πνεύμα. 

153. "Οτι τό "πνεύμα άρχιερατικόν" δέν έπεκαλεϊτο γιά τους πρεσβυτέ
ρους οφείλεται ,βεβαίως ,στή φύση της'Αρχιερωσύνης καί των ορών μέ τους 
οποίους αύτη διατυπώνεται-. Ή Αποστολική Παράδοση στό 8,2-4 καθαρά δια
τυπώνει οτι ή ιερατική διακονία ήταν μιά συλλογική λειτουργία τοΰ 
πρεσβυτερίου,καί μιά ανάλυση της'Αποστολικής Παραδόσεως στό σημείο 
αυτό φανερώνει ότι οί πρεσβύτεροι μετείχαν σέ πολλές ή σ'όλες τίς 
ιερατικές πράξεις τοϋ επισκόπου.Τό ενα ""Αγιον Πνεύμα της ίερωσύνης" 
(αίθιοπικό κείμενο,22) ενδυναμώνει τόν επίσκοπο γιά τήν αρχιερατική 
του διακονία καί τους πρεσβυτέρους γιά τή συλλογική συμμετοχή τους 
σ'αύτή τήν ίερωσύνη. 

154.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,πρόλογος,ΒΕΠ 5,199. 
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Το δεύτερο εδάφιο στην Αποστολική Παράδοση ΙΟ,Ιεξ,αναφέ-

ρεται στην χειροτονία των ομολογητων'.Το θέμα παρουσιάζει 

ενδιαφέρον και μιά προσεκτική ανάλυση της σχέσης του εδα

φίου αύτου με την έννοια της χειροτονίας στην Αποστολική 

Παράδοση θά βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση του δλου προ

βλήματος. 

"Οτι τό αρχικό κείμενο της Αποστολικής Παραδόσεως περιε

λάμβανε τό τμήμα τό αναφερόμενο στους"'Ομολογητές"καταφαί~ 

νεται άπό τό γεγονός δτι αυτό υπάρχει στην ΑιγυπτιακήΈκ-

ÈU-11-'12^JÎ2Q^0V'^^^ ^ε °£ μερικά διασωθέντα τμήματα αυ

τού του εδαφίου στίς ' ΑποστολικέςΔί}αταγ_ές καί στην Επιτομή. 

Τό Λατινικό κείμενο της Βερόνα είναι ελλιπές στό σημείο αυ

τό. Άπό τή στιγμή πού οι μαρτυρίες αυτές είναι άπό τήν πιό 

κοντινή περίοδο της εμφανίσεως των κειμένων,οί υπάρχουσες 

διατύπωσεις, των κειμένων είναι υπερβολικά αλλοιωμένες καί 

αντιφατικές. 

Μεταξύ των διαφόρων παραλλαγών τέσσερα σημεία είναι στα

θερά επιβεβαιωμένα: 

I)
f
H διάκριση πού γίνεται μεταξύ των καθ'ολοκληρίαν Όμολο-

γητων καί των άπλων όμολογητων.2)0ì καθ'ολοκληρίαν ομολογη-

τές ανήκουν στό πρδσβυτέριον χωρίς τήν επίθεση των χειρών, 

άλλα 3)πού τυπικά χρειάζεται δταν"καθΐστάνεται" στό αξίωμα 

155.Ή κριτική ή έκδοση,τήν οποία προτείνει ò DIX,G.The^Treatise,19, 
έχει ώς έξης:"10,1.'Αλλ'εάν ò ομολογητής ευρίσκεται εν δεσμοις 
καί εν φυλακή διά τόΌνομα,χείρας ού επιτίθενται του χειροτονεϊν 
αυτόν εις τόν βαθμόν τοϋ διακόνου η τοϋ πρεσβυτέρου,τιμής_δε επά
ξιος εστί του πρεσβυτερίου διά της ομολογίας αύτοϋ.^Εάν δε εκλεγή 
εις έπίσκοπον χειροτονείται δι'επιθέσεως των χειρών". 
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του επισκόπου,καί 4)οι απλοί όμολογητες μπορούν νά κατα

σταθούν πρεσβύτεροι μόνον με την επίθεση των χειρών". 

Μία φράση,στη σύγχυση των διαφόρων παραλλαγών του κειμέ

νου ,τήν οποία ή κριτική παρουσιάζει σ'αύτή την ενότητα, 

είναι τόσο σταθερή σαν νά είναι μετά βεβαιότητος ή αρχική. 

"Ολες οι μεταφράσεις της Άποστ.Παραδόσεως πιστοποιούν με 

τόν ενα η τόν άλλο τύπο την αναφορά οτι ό ομολογητής"εχει 

ΐήν τιμήν του πρεσβυτερίου διά της ομολογίας αύτου^". Δεν 

156.01 μαρτυρίες πού υπογραμμίσαμε παραπάνω,πιστοποιούνται άπό τό 
σαΐδικό καί αραβικό κείμενο,τους Κανόνες'Ιππολύτου καί τήν Δια-

θήκην τοϋ Κυρίου,πού σχεδόν με βεβαιότητα αντιπροσωπεύουν τη βασική 
υποδομή του άρχικοϋ εδαφίου.Γιά μιά γενική θεώρηση τοϋ θέματος βλέπε: 
HAMEL,Kirche bei Hippolyt,147-160•Για τίς διάφορες τάξεις των μαρτύ
ρων,βλέπε επίσης τοϋ HAMEL τίς αναφορές στό HOL-LABRIOLLE-DELEHAYE, 
Les Origenes du culte des Martyrs,17. ΕΥΣΕΒΙΟΥ,'Ξκκλ.'Ιστορία,5,4,3, 
PG.20,440Α.ΒΕΠ 19,323.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,Είς Δανιήλ,2,37,1-4,ΒΕΠ 6,54.καί 
"Ελεγχος,9,11 καί12,ΒΕΠ 5,349έξ,ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ,De Pudicia 22,PL 2,1027Α 
καί Adversus Praxeam 1,PL 2,155B.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 12,1 (πρβλ.10,5) 

καί De Mortalitate 17,PL 4,593C-594A. 

157. "Ετσι τό σα'ίδικό,τό αραβικό καί τό αίθιοπικό (κείμενο ελλιπές ως 
προς τίς τρεις τελευταίες λέξεις) συμφωνούν στην παράδοση τοϋ κειμέ
νου. 'Επίσης ή Διαθήκη τοϋ Κυρίου 1,39 παραθέτε ι :"Habet enim honorem 
cleri...per confessionem".Oì Κανόνες*Ιππολύτου 6,διασώζουν :"So ist 
ein solcher des praesbyterranges von cott gewürdigt worden...sein 
bekenntnis ist seine ordinatio".(RIEDEL ,W. Kirchenrechtsquellen,'J2Q4, 
'Επίσης oì Διαταγές'Αποστόλων 8,23,PG 1,1120Α.ΒΕΠ 2,161 καί ή'Επιτο-
μή 14,ΒΕΠ 2,188 μετατρέπουν τά λεγόμενα περί ομολογητών σέ μιά πο
λεμική εναντίον των χαρισματούχων,διατηρώντας αρκετά άπό τήν αρχική 
φρασεολογία.Προσθέτουν δέ ότι έάν κάποιος ομολογητής "μή χειροτονη
θείς άρπάση έαυτψ agiωμά τι τοιοϋτο ώς διά τήν ομολογίαν,ούτος κα-
θαιρείσθω καί άποβαλλέσθω·ού γάρ εστίν,έπείπερ ήρνηται τήν Χρίστου 
διάταξιν καί εστίν απίστου χείρων"'.'0 δέ SCHWARTZ, Ε. Über die,32feg. 
παραθέτει διορθωτική προσπάθεια της ιστορικής κριτικής. 
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υπάρχει άλλη σαφής δήλωση γ'ι'αύτό πού νά έχει διασωθεί 

στην υπάρχουσα πατερική γραμματεία καί κανένα άλλο εδά

φιο πού νά δηλώνει κατ'εύθείαν δτι οι όμολογητές κατεί

χαν θέση πρεσβυτέρου χωρίς την επίθεση των χειρών." 0 

DIX έχει προτείνει δτι τό εδάφιο της Αποστολικής Παραδό

σεως 10 μπορεί νά έκφράζει"μιά προσωπική αποψη"του 'Ιπ

πολύτου η μιά"ιδιαίτερη συνήθεια-πράξη" του δικού του 

δόγματος ένω δ J.CCPP3ÏÏ3 τό θεωρεί ως ενα προσωρινό προ-

νόμιοτου'Ιππολύτου η ως μία αντιπαράθεση κατά των Moντα-

ν ι στ ικων πιέσεων '. 

Άπό άλλη πλευρά ,υπάρχει μαρτυρία πού ενισχύει την άπο

ψη δτι τά αναφερόμενα στην Αποστολική Παράδοση 10, δέν 

μπορούν εύκολα νά απορριφθούν.'0 'Ιππόλυτος ήταν ένας πο

λύ συντηρητικός επίσκοπος και ζητούσε με τήνΕκκλησιαστι

κή του Διάταξη νά διατηρηθούν πιστά οι παραδόσεις της Εκ

κλησίας της Ρώμης,όπως τίς είχε γνωρίσει.
Τ
Ηταν σφοδρός άν-

τι-Μοντανιστής καί απέρριπτε ιδιαίτερα τήν αξίωση "2ους 

γιά προφητικά χαρίσματα
-
 . Ή άντι-ΐεραρχική τάση της Μοντα-

νιστικής έκκλησιολογίας ήταν ασφαλώς ξένη στη σκέψη τοΰ'ϊπ-

158.DIX,G,The Ministry,223εξ •ίΕπίσης ò DIX βρίσκει στον ΕΡΜΑ,Ποιμήν, 
ορασις 3,1,8,2,PG 2,899-900.ΒΕΠ 3,42 μιά δυνατή ενδειΕη,ότι ή 
'Αποστολική Παράδοση 10,"καταγράφει ενα γνήσιο έθιμο του δευτέρου 
αιώνος της εν Ρώμη'Εκκλησίας,τό οποίον εθεωρείτο άπηρχαιωμένον 
είς τήν έποχήν του".'Ο CONGAR,Y.Rev.Sc.Rel 297ε£. απορρίπτει τό 
πρόβλημα a priori. 

159.COPPENS,J.L·'Imposition,152. 

1 60.Βλέπε :HAMEL.Kirche bei Hippolyt,120-127.'H δυνατή υποστήριξη της 
κριτικής γιά τή γνησιότητα του εδαφίου καθιστά απίθανη μία μετα
γενέστερη παρεμβολή στό εδάφιο περί Μοντανισμοϋ,δπως προτείνει ò 
COPPENS. 



πολύτου.Τό πρόβλημα γίνεται ακόμη πολυπλοκώτερο άπό τό γε

γονός δτι ò Κάλλιστος ένας άπό τους μεγάλους εχθρούς του, 

ήταν όμολογητής καί πρώην δούλος .Άπό τη στιγμή πού αυτές 

οι συμφωνίες περί ομολογητών ενδυναμώνουν τό γόητρο του αν

τιπάλου του,είναι αμφίβολο δτι ο'ίππόλυτος θά είχε παρεμ

βάλλει τέτοιο κείμενο,εκτός αν επρόκειτο γιά ενα στοιχείο 

της πράξεως της εν Ρώμη Εκκλησίας πού γιά νά τό παραλεί

ψει έπρεπε νά είναι μία καταφανής παραχάραξη της παραδόσε

ως .Τέλος ,τέτοιες ασυνήθιστες ποοτάσεις δεν είναι καθ'ολοκ

ληρίαν άνευ προηγουμένου καί χωρίς παράλληλα καθώς μπορεΤ 

νά συμβεί με μια πρωτοεμφανιζόμενη περίπτωση. 

Ό Έρμας,στόν Ποιμένα "Ορασις 3.1,4 καί 1,8 εντέλλεται 

υπό της "πρεσβυτέρας" νά καθίσει πάνω στό
!,
έλεφάντινον συμ-

161.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,9,11,4ε£.ΒΕΠ 5,341ε£. δπου κάνει λόγο κρός κά
θε κατεύθυνση γιά νά δυσφημήσει τό μαρτύριο τοΰ Καλλίστου,ενώ 
επανειλημμένα τόν αποκαλεί μάρτυρα.Τό γεγονός οτι ò Βίκτωρ,άν καί 
γνώριζε τό σκάνδαλο της περιπτώσεως του Καλλίστου,τοϋ έδωσε μηνι
αία άδεια καί τόν έστειλε στό "Λνθειον("Ελεγχος 9,12,13) μπορεί 
νά προϋποθέτει τή διατύπωση της'Αποστολικής Παραδόσεως 10.Πρβλ. 
HAMEL.Kirche bei Hippolyt,154èg.καί ACHELIS,Die Canones Hippolyti, 
221-223.'Εάν τά λεγόμενα των Κανόνων 'Ιππολύτου 6 αναφέρονται "σέ 
όμολογητάς εν δουλεία" τότε θά είχαμε μία ακόμη δυνατή πιθανότητα 
γιά τόν'Ιππόλυτο νά περάσει αυτό τό ζήτημα μέ τόση διακριτική σιω
πή. 

162.ΕΡΜΑΣ,Ποιμήν,όρασις 3,1,4 καί 8,PG 2,899-900.ΒΕΠ 3,42. 



ψέλιον" .Γϊρ ίν όμως καθίσει λέγε ι Ι/Ευρία,αφες τους πρεσβυ

τέρους πρώτον καθίσαι" .Θέλοντας ό • " δ t ο ς νά καθίσει στα 

δεξιά μέρη,ή Κυρία του έ'νευσε μέ τό χέρι Της"'ίνα εις τά 

αριστερά μέρη καθίση",επειδή τό δεξιό μέρος"τόπος άλλων 

εστίν,των ηδη εύαρεστηκότων τω θεω καί παθόντων εί'νεκα 

του ονόματος", δηλαδή των μαρτύρων'. Αν καί τό εδάφιο είναι 

τυπικά σκοτεινό,δμως φαίνεται καθαρά δτι όΈρμας κατενόη

σε τό δικαίωμα των μαρτύρων καί προφητών νά καθίσουν σε 

θέσεις μαζί μέ τους πρεσβυτέρους τουλάχιστον στην εν ούρα-

16 3.'Επ'αύτοϋ βλέπε : HOLL , Κ . Gesammel ,69. CAMPENHAUSEN , V. Η. Die Idee des 
Martyriums, 1 0 8εξ. Ή'Αποκ. 4, 4 περιγράφει, την θέση των πρεσβυτέρων 
στην εν οϋρανψ 'Εκκλησία μέ όρους πού χρησιμοποιούνται- καί γιά 
τους μάρτυρες (θρόνος, Άποκ .3,21, στέφανος , Άποκ .2,10 , λευκά 'ιμάτια, 
Άποκ.3,4eg.Πρβλ.MAPTYPΙΟΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 19,2,PG 2,973-974.ΒΕΠ 3,26. 
ΕΡΜΑ,Ποιμήν,παραβολή 8,3,6,ΒΕΠ 3,81.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,προς Μαγνησίους 13,1, 
PG 5,656Α.ΒΕΠ 2,271.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 39,1,5.40,1.59,19. 
MÜLLER,Κ.Kirchengeschichte,119 καί 274 οπού υποστηρίζει οτι μάρτυ
ρες,προφήτες ίσως καί ασκητές καί άλλοι χαρισματοοχοι έκάθισαν με
ταξύ των πρεσβυτέρων στό ευχαριστιακό δείπνο.Γιά μαρτυρίες οτι οι 
ομολογητές άρχισαν νά διεκδικούν τή θέση καί τά προνόμοια των στε
φανωμένων μαρτύρων,βλέπε:EHRHARDT,Α.The Apostolic Succession,92-94 
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νοις εκκλησία. 

Ένω στον Ιγνάτιο καί στο Μαρτύριο του Πολυκάρπου ό"κλη-

ρος" του μάρτυρος είναι "ο Ι'διος κ λ η ρ ο ς"
1
"
6
,
5
!! επιστολή από 

την Βιέννη καί τό Λουγδουνον(177/8 μ.χ.) ομιλεί γιά"κλη -

ρον των μαρτύρων" στον όποιο νέοι μάρτυρες συνεχώς προστί

θενται'. Ή αϊρεση του Μοναρχιανου Άρτέμωνος ,οταν ορθόδο

ξος επίσκοπος δεν χειροτονούσε κανέναν άπό τους οπαδούς 

της στον βαθμό του επισκόπου ,απάτησαν μέ χρήματα τον ομο-

λογητή Ιίατάλιο ώστε"έπίσκοπος κληθηναι ταύτης της αίρέσε-

164.Βλέπε:ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Είς μαρτύριον προτρεπτικός,30,PG 11,601Β.ΒΕΠ 9,52, 
οπού οι μάρτυρες βαπτιζόμενοι μέ τό 'βάπτισμα του Χρίστου είναι 
"οι ίερεϊς,ών ò Χριστός εστίν άρχιερεύς" καί "προσφέρουν θυσίας 
τω έν οΰρανοϊς θυσιαστηρίω"(πρβλ.καί την περιγραφή του περί ασκη
τών "ως τελείων ιερέων" στό Κατά Κέλσου,7,48,PG 11,1492Α.ΒΕΠ 10, 
160 καί Ε'ις Ματθ. 16 , 25 ,Pg 13,14560.ΒΕΠ 14,95).Ό ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΥΣ,Στρωματεϊς,δ,13,PG 9,328ΑΒ.ΒΕΠ 8,217 γράφει:Ό χαρισματικός 
γνωστικός χριστιανός πρέπει νά εγγραφεί "είς την έκλογήν των απο
στόλων,ούτος πρεσβύτερος εστίν τω οντι της εκκλησίας καί διάκονος 
αληθής της τοϋ Θεοϋ βουλήσεως...ούχ υπ'άνθρώπων χειροτονούμενος... 
καν ένταϋθα επί γης πρωτοκαθεδρία μή τιμηθη",ομως στον ουρανό 

"έν τοις είκοσι καί τέσσαρσι καθεδεϊται θρόνοις τόν λαόν κρίνων". 
Ό TEFLER,The Office of a Bishop,177εξ.σχολίαζε ι ότι "δνα πρόσωπο 
πού μπορεί νά μιλήσει έτσι δύσκολα θά σκεφθεί γιά όποια διαδοχή 

σέ αξίωμα,χωρίς τή βέβαιη καί απαραίτητη εγγύηση τοϋ επισκόπου".'Αντί
θετα ή βασική σκέψη τοϋ Κλήμεντος καί τοϋ'Ωριγένους σ'αύτά τά ε
δάφια είναι βαθιά εναρμονισμένη με τά λεγόμενα τής'Αποστ.Παραδ.10. 

165.ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,6,PG 5,1033Ο.ΒΕΠ 3,22. 

16 6.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,'Εκκλ.'Ιστορία,5,110,26,48,PG 20,408C,412Β,417Β,425C. 
ΒΕΠ 19,314ε£. 
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1 6 7 

ως"".Την ίδια περίπου περίοδο(περίπου τό 200μ.χ.")ό Ιερτυλ-

λιανός έγραφε δτι οι οπαδοί του Βαλεντίνου ήταν αγανακτι

σμένοι δταν ένας άλλος εκλέχτηκε έπίσκοπος'ΈΧ MARTYRII Ρ-

RAEROGATIVA" καί οτι ò δούλος του θεού πού είναι "σ'ενα κα

τώτερο ν τόπον"(MINORIS LOCI) μπορεί νά άνέλθει"σέ υψηλότε

ρο και σπουδαιότερο τόπο,εάν έχει κάνει μερικά βήματα προς 

τά πάνω με διαρκή καταδίωξη(διωγμό)" . 0 Κυπριανός Καρχη

δόνος μερικές δεκαετίες αργότερα,όταν μερικοί ομολογητές έ

καναν σκανδαλώδη κατάχρηση των προνομίων τους,αναγνώριζε ι 

δτι ή δική TOUÇ"CAELE3TI3 G-LORIAS ])Ι&Γ:ΙΤΑ3"άντιποοσωπεύε ι 
169 

μία βέβαιη υπερφυσική αξίωση γιά εκκλησιαστικό αξίωμα-;'"Ετ
σι δηλώνει δτι ò Σελερινος θά έπρεπε νά προσθέσει στους.κλη-
ρΐκούς«ΐ70Κ ΗΐΜΑΙΙΑ 3UPFRAGATI05E οΒΰ MïïIïïA DICTATIONS 

QUIA HEG EAS FUERAT HEG DEGEBAT 3IN3 HOIORE ECCLESIASTICA 

ESSE QUEM SIC DOMINUS H01ICHAUIT CAELESTIS GLORIAI DIGNITÀ-

TE" • ,Χέ άλλα εδάφια ό Κυπριανός υπαινίσσεται οτι ò Θεός προ-

167.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.Ιστορία,5,28,8-12,PG 20,513Β.ΒΕΠ 19 , 346 .Πρβλ. 
BARDY,G.La Theologie de l'Eglise,56 όπου καταλήγει μέ _αφορμή τό 
επεισόδιο ότι ή ομολογία δέν ήταν αρκετή γιά.τή διεκδίκηση ιερα
τικών εξουσιών,ένώ περιπεπλεγμένες διενέξεις υπήρχαν ως προς τό 

επισκοπικό αξίωμα καί τή δύναμη νά χειροτονοΟν.Αΰτά όμως ήσαν απαγο
ρευμένα στον Νατάλιο άπό τά λεγόμενα της'Αποστολικής Παραδόσεως, 
προτοϋ προσχωρήσει στην αίρεση. 

16 8.TEPTYAAIANOY,Adversus Valentinianos 4,PL 2,546B.De Fuga in Perse
cution 11,PL 2,113B. 

169.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 39,1(34,1)PL 4 , 321 Β.BAYARD 1,97.Πρβλ. 
'Επιστολή 5,1.13,1.14,2,PL 4 , 230εξ.,260ΑΒ,262Β.BAYARD, 
1 ,13,35,40.De Lapsis 4,PL 4467B.De Unitate Ecclesiae 20,21,PL 4, 
515A-516AB. 

170.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,Έπιστολή39,1 (34,1) ,PL 4,321 AB.BAYARD, 1,97. 
Πρβλ.'Επιστολή 4,PL 4 231A.BAYARD, 1,8.Στην'Επιστο
λή 38,1(33,1) ,PL 4,318Α.BAYARD, 1 ,95,ò Κυπριανός 
εξηγεί ότι σέ αντίθεση μέ τόν φυσικό τρόπο σκέψεως γιά τή μόρφωση 
γνώμης γιά τόν υποψήφιο,ή κοινή γνώμη βαρύνει επίσης γιά τους υπο
ψηφίους: "Expectanda non sunt testimonia fiumana cum praecedunt 
divina suffagia",γιά τόν Αυρήλιο ήταν "A domino iam probatus",καί 
γιά τήν τάξη τών ομολογητών ήταν "Maior in honore",έτσι πού "mere-
batur clericae ordinationis ulteriores gradus et increnent maiora' 
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νοητικά οικονόμησε ώστε οι όμολογητές νά κοσμούν τον κλή-
1 7 Τ 

ρο της Εκκλησίας Του. Ό ανώμαλος τρόπος του Κυπριανού νά 

κατατάσσει στην "Ζάξη των πρεσβυτέρων τον Σελερΐνο και τον 

Αυρήλιο και νά τους χαρίζει την ανταμοιβή των πρεσβυτέρων, 

όταν τους διόρισε μόνον ώς αναγνώστες καί η προφανώς πα

ρόμοια υπόσχεση Του γιά "ανώτερο αξίωμα"(AD AMPLIOREM LO

CUM IN RELIGIOUS SUAS) στον όμολογητή-πρεσβύτερο Νομίντιο*
73 

δείχνουν καθαρά δτι ασυνήθιστες εκκλησιαστικές αξιώσεις α

ναγνωρίστηκαν ώς έγκυρες γιά τους όμολογητές . 

171.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,Επιστολή 38,1 (33 ,1 ) , PL 4,318Α.39,5(34,5),PL4,324ΑΒ. 

40,1(37,1),PL 4,327Β-328ΑΒ.Πρβλ.Διαθήκη του Κυρίου i,Ja. 

172.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,Επιστολή 39 , 5 (34 , 5) ,PL 4,324ΑΒ 38,2(33,1), 
PL 4,319Β-320Α.BAYARD 1,100.96. 

173.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 40,1(37,1),PL 4,327Β-328ΑΒ.BAYARD 
2,101 . 

174.DIX,G.The Ministry,224.FRERE,Early Forms,291.'Ο Κυπριανός 
πουθενά δέν υπαινίσσεται δτι οι δμολογητές είναι πρεσβύτεροι 
χωρίς χειροτονία.Άπεναντίας,ή γλώσσα των 'Επιστολών 29,30,33 
καί 40,PL 4,302Β,303Β,317Α,332Β.BAYARD 1,70,71,84. 
2,101,κάνει τό πράγμα τελείως απίθανο δτι δ κανόνας τής'Αποστ. 
Παραδ.10 αναγνωρίστηκε είτε άπό τόν Κυπριανό,είτε άπό τους 
αντιπάλους του. 
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Μία πάρα πολύ σημαντική κληρική δ ι α κ ο ν ί α , τ η ν οποία où Ό -

μολογητές 'εξασκούσαν ήταν της συνδιαλλαγής των μετανοούν-

των καί της επιστροφές τους στην κοινωνία της Ε κ κ λ η σ ί α ς . 

Στην επιστολή άπό τ ι ς εκκλησίες του Αουγδούνου αναφέρεται 

ο τ ι οι όμολογητές "πασι μεν άπελογουντο,κατηγορούν δε ού~ 

δ ε ν ό ς · ε λ υ ο ν απαντάς,έδέσμευον δε' ο ύ δ έ ν α . . .καθάπερ Στέφανος 

ò τ έ λ ε ι ο ς μάρτυς υπέρ των λιθαζόντων έ δ έ ε τ ο " ε τ σ ι καί α ύ -
1 ?5 

τ ο ί "υπέρ των τά δ ε ι ν ά δ ι α τ ι θ έ ν τ ω ν η υ χ ο ν τ ο " . 0 Άντ ι-Μαρ-

κιωνιστής επίσκοπος'Απόλλωνιος κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι τ ί ς αναφερόμε

νες διαφθορές των Μοντανιστων ψευδομαρτύρων καί έρωτα: 

"Τίς ουν τ ί ν ι χ α ρ ί ζ ε τ α ι τά αμαρτήματα;τχότερον ò προφήτης 
τάς ληστείας τφ μάρτυρι ή ò μάρτυς τφ προφήτη τάς πλεονε
ξ ί α ς ; " ' 1 «Ο Τερτυλλιανός,αναγνώριζε ι τή δύναμη των μαρτύρων 
νά χαρίζουν τήν ειρήνη (Pax) καί τους παρακαλεί νά τήν εξα
σκούν "εν τη ένότητι του Πνεύματος" Ι-^Ο* Ωριγένης γράφει δ τ ι 
ή δύναμη "τοϋ δεσμεϊν καί λ ύ ε ι ν " εξαρτάται άπό τή χάρη του 
'Αγίου Πνεύματος'καί κάθε ένας πού μέ τή ζωή του ε π ι δ ε ι κ ν ύ ε ι αύ-

175.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ. 'Ιστορία,5.2,5,PG 20,436Α.ΒΕΠ 19,322. 

176.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,"Εκκλ.'Ιστορία,5,18,6,PG 20,477Β.ΒΕΠ 19,337. 

177.ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ,Αα Martyres 1,PL 1,621Α.Στά Μοντανιστικά συγγράμ
ματα ò Τερτυλλιανός καταδίκαζε ι καταχρήσεις πού γίνονταν στην 
πράξη χωρίς.νά αποκηρύττει τό έθιμο.'Επιμένει δτι οι απλοί ò-
μολογητές δέν απολαμβάνουν τά ίδια προνομιακέ Pudicia 22,PL 2, 
1026Β,Adversus Praxeam 1,PL 2,154D) καί εναντιώνεται στήν_χα-

λαρότητα μέ τήν οποία ή δύναμη τους νά συγχωρούν εκτείνεται σέ πε
ριπτώσεις εύθανασίας,γιά τήν οποίαν δέν υπάρχει μετάνοια.Στό 
έργο του De Pudicia 21,PL 2,1024Β υποστήριζε ι δτι ή δύναμη της 
αφέσεως ανήκει μόνον στην "Έκκλησίαν του Πνεύματος(Church^of 
the Spirit)ενεργούσα διά πνευματικών ανδρών,δηλ.αποστόλων^ή προ
φητών,καί όχι διά της "'Εκκλησίας ή οποία συνίσταται άπό ενα 
αριθμόν επισκόπων". 
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τη τη χάρη μπορεί νά άσκει την 'ίδια δύναμη'Ίν άγίω πνεύμα
Τ 

τι"
-
.Λίγο αργότερα άπό τό 250 μ.χ. ò Διονύσιος Αλέξανδρε ύχς 

έγραψε προς Φάβιόν,"Άντιοχέων έπίσκοπον",οτι οι μάρτυρες, 

"οι νυν του Χρίστου πάρεδροι...και συνδικάζοντες αύτψ,των 

παραπεπτωκότων αδελφών τινας υπευθύνους τοις των θυσιών έγ-

κλήμασιν γενομένους προσελάβοντο,καί την έπιστροφήν και με-

τάνοιαν αύτων ίδόντες δεκτήν τε γενέσθαι...εΐσεδέξαντο καί 

συνήγαγον και συνέστησαν και προσευχών αύτοΐς και εστιάσεων 

έκοινώνησαν".Και έρωτα:"Τί ούν ήμΓν'αδελφοί,περί τούτων συμ-

βουλεύετε;τί ήμΐν πρακτέον;σύμψηφοι και ομογνώμονες αύτοις 

καταστωμεν καί την κρίσιν αύτων καί την χάριν φυλάξωμεν και 

τοις έλεηθεΐσιν υπ'αύτων χρηστευσώμεθα,η την κρίσιν αύτων 

άδικον ποιησώμεθα καί δοκιμαστάς αυτούς της εκείνων γνώμης 

έπιστήσωμεν καί. την χρηστότητα λυπηθήσωμεν καί την τάξιν ά-

νασκευάσωμεν • "- .Κατά τη διάρκεια του διωγμού του Δεκίου στην 

178.ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ,Περί ευχής,28,8-10,PG 11,528Β.ΒΕΠ 10,290ε£."πάντες 
μέντοι γε έ£ουσίαν εχομεν άφιέναι τά εις ημάς ήμαρτημένα... 
ò δε εμπνευσθείς ύπό τρϋ'Ιησοϋ ως οι'Απόστολο ι καί άπό των 
καρπών γινώσκεσθαι ουνάμενσς,ώς χωρήσας τό πνεΰμα τό αγιον 
καί γενόμενος πνευματικός τω ύπό του πνεύματος άγεσθαι τρόπον 
υ'ιοϋ Θεοϋ έφ'εκαστον τών κατα'λόγον πρακτέων,άφίησιν ά εάν 
άφη ò Θεός καί κρατεί τά ανίατα τών αμαρτημάτων...".Πρβλ.Είς 
Ματθ.12,14,ΡΘ 13,1013Ο.ΒΕΠ 13,98. 

179.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,6,42,5,PG 20,613Β.ΒΕΠ 19,378.Ό MÜLLER, 
Kirchengeschichte, 31 3ε ξ. συμπεραίνει, άπό τά λεγόμενα τοϋ Διονυ
σίου ότι μέχρι τότε οί επίσκοποι δέν είχαν συζητήσει νά κρίνουν 
τίς προφητικές εκδηλώσεις τών μαρτύρων. 
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Καρχηδόνα οί ομολογητές φαίνεται νά εξασκούσαν τά 'ίδια 

δ ικαιώματα,άλλά è Κυπριανός αντέδρασε με δριμύτητα ενα

ντίον των Καταχρήσεως Τους και ζήτησε νά $έσει ύπό τό) 

έλεγχο της ιεραρχίας την τιμωρία καί τήν αποκατάσταση 

τών"πεπτωκότων". Αναγνωρίζει δμως,δτι ή "PRAEEOG-ATIVAE-

ORUM APUD DEÜM" ήταν μέχρι ενός σημείου αποτελεσματική 

προς χάρη των "πεπτωκοτων" . 

Ύπό τό φως αύτης της μαρτυρίας ή αναφορά της Αποστολι

κής Παραδόσεως 10 γίνεται αξιόπιστη.Είναι αλήθεια οτι δέν 

διασώζεται άλλο ακριβώς ισοδύναμο εδάφιο που νά επιβεβαι

ώνει αυτόν τον ίσχυρισμό,άλλ'άπό τήν άλλη πλευοά καμμιά 

μέχρι τώρα γνωστή ιστορική μαρτυρία δεν καθίστα αυτήν α

δύνατη κατά τόν δεύτερο αιώνα στή Ρώμη.Ουτε ακόμη φαίνε

ται πιθανό οτι ò Ιππόλυτος επινόησε κάτι τέτοιο.Πολλές 

πατερικές απόψεις υπαινίσσονται οτι μιά τέτοια ίδέα"χει-

ροτονίας διά-του μαρτυρίου" αναπτύχθηκε παράλληλα με τό 

έμφανισθέν δόγμα του"βαπτίσματος δια του μαρτυρίου"(πρβλ. 

Άποστ.Παραδ .19,2) καί επεκτάθηκε μέχρις ενός σημείου 

στους επιζώντες όμολογητές ,καί οτι "οι στέφανοι των καί 

τά δικαιώματα τους ουδέποτε περιορίστηκαν στην ούράνια'οί-

κλησία.Ή κληρική θέση των δμολογητίον άναμφΰβολα ήταν &~ 

άφορη άπό ενα τόπο στον άλλο καί έφθασε νά καθορισθεί επα

κριβώς κατά τόν δεύτερο αίωνα στή Ρώμη.Πάντως γεγονός εί

ναι οτι τό ζήτημα αυτό άπό τους πρώτους χρόνους μέχρι τήν 

εποχή του Κυπριανού κατέληξε μέ τους ανυπάκουους "πεπτωκό-

τας" καί τους περιοδεύοντας μάρτυρες στά μέσα του τρίτου 

180.ΚΥΠΡΙΑΝΟΎ,'Επιστολή 18,1 (12,1) ,PL 4,259Α.Πρβλ.καί 'Επιστολές 
15-20 (9-14) ,23(16) ,27,33,36,55,BAYARD 1,50.42-53 
61,65,84,89.2,131.Ό Κυπριανός συχνά υποστηρίζει οτι οι μάρτυ
ρες μπορούν πράγματι νά ειρηνεύουν τους "πεπτωκότας" άλλα πρέ
πει μετά νά τους παραπέμπουν στον επίσκοπο.Σέ ανάγκη ò πρεσβύ-
ρος ή καί ò διάκονος μπορούν νά συγχωρήσουν τόν μάρτυρα δταν 
υπογράψει λίβελλο. 
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αιώνα στην Καρχηοονα. 

Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων πού συνέβαλαν στην μονα

δική εξουσία των ομολογητων,ή πεποίθηση οτι ò ΆναστάςΧρίτ-

στός υποφέρει καί θριαμβεύει μέσα στους μάρτυρες ήταν α

ναμφίβολα κεντρική.Χωρία της Καινής Διαθήκης,όπως Ματθ.Ι^ 

18 έξ.Πραξ.7,55 εξ., Β'Κορ.Ι,5 ,Κολ.1,24 καί Α'Πετρ.4-,13 

εξ. αποτελούν βιβλική βάση γιά μιά χαρισματική ερμηνεία 

του μαρτυρίου. ΌΊγνάτιος με επιμονή καί προφητική παρρη-

1 8 3 , 

σία γράφει: '" ου καθότι δέδεμαι καί δύναμαι νοεΐν τά επου

ράνια.. .ορατά Tg. καί αόρατα,παρά τούτο ηδη καί μαθητής ειμί'} 

ή δέ'Ξκκλησία της Σμύρνης αναφέρει δτι κατά τή διάρκεια των 

βασανισμών οι μάρτυρες του Χριστου"έκείνη τ& ώρα βασανιζό-

μενοι της σαρκός άπεδήμουν,μάλλον δε οτι παρεστώς ò Κύριος 

181.Παράλληλες απόψεις στον'Ιουδαϊσμό αναφέρει ò LIETZMANN,Η.Μάρτυς, 
45èg. καί ò LOHMEYER,B.Die Idee des Martyrius,232-249.Τό Ματθ. 
10,18èg.φαίνεται νά αποτελεί τή βάση της διακρίσεως τών καθόλου 
ομολογητών άπό τών απλών ομολογητών.'Ο απλός ομολαγητής δέν εκ
πληρώνει ρητώς τίς προϋποθέσεις τών Κυριακών λογίων τοϋ Ματθ. 
10,18èg."Ετσι ή ομολογία του δέν αποδεικνύει κατ'άνάγκη τό χα
ρισματικό του προνόμιο.Βλέπε : SCHWARTZ,Ε.Über die,32èg. 

182.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Τραλλιανούς,5,2,PG 5,680Α.ΒΕΠ 2,272.Προς Φιλιππη-
σίους,7,2,ΡΘ 5,704Α.ΒΕΠ 2,278 όπου δ'Ιγνάτιος υποστηρίζει οτι 

αυτό τό προφητικό πνεϋμα μέσα του,που δέν είναι "άπό σαρκός 
ανθρωπινής",τοϋ παρέχει την υπερφυσική γνώση νά κηρύξει ̂ 'Χω
ρίς τοϋ επισκόπου μηδέν ποιείτε.Τήν σάρκα υμών ώς ναόν Θεοϋ 
τηρείτε.Τήν ενωσιν αγαπάτε,τού μερισμούς φεύγετε". 
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ώμίλει αύτοΐς" .Ή επιστολή από τό Αοι/γδουνον της Γαλλί

ας προς τους αδελφούς της Ασίας και Φρυγίας επαναλαμβά

νει την πεποίθηση δτι ο Ιμάρτυρες"έχουν τόν παράκλητον εν έαυτοΐς,τό 

πνεύμα τιλεΐον του Ζαχαρίρυ^ίρ^στός πάσχει μέσα στους μάρ

τυρες καί επιτελεί δόξες ,σ'αλλους δέφανερωνει μεγάλες 

δυνάμεις καί εύωδια-^'ϊνα πείση τους πιστεύοντας εις αυ

τόν δτι πας ό υπέρ της Χρίστου δόξης παθών την κοινωνί-

αν άεί έχει μετά του ζώντος Θεού" ,ένδυναμώνεται παρΆύ-

του καί νίκα τόν Σατανά με τήν"δύναμιν του μαρτυρίου"
1
.'

86 

183.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ MAPTYPION,2,2,PG 5,1032Α.ΒΕΠ 3,21 δτιου παρακάτω 
γίνεται λόγος οτι οι μάρτυρες κατά την ώραν του μαρτυρίου 
έβλεπαν τόν Χριστόν καί "τοις της καρδίας οφθαλμούς άνέβλε-
τχον τά τηρούμενα τοϊς ϋπομείνασιν αγαθά'α οϋτε ους ήκουσεν, 
οϋτε οφθαλμός εϋδεν,οϋτε επί καρδίαν άνθρωπου άνέβη'(Α'Κορ. 
2,9)...οϊπερ μηκέτι άνθρωποι,άλλ'ήδη άγγελοι ήσαν". 

184.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.* Ιστορία,5,1,10,3 4,PG 20,408C,412Β,421Α.ΒΕΠ 19, 
312έ£.Στό 'Εκκλ.'Ιστορία 5,1,22,PG 20,417Α ο'ι λόγοι τοϋ'Ιωάν. 
7,37-39 απευθύνονται στους αγίους μάρτυρας. 

185.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,'Εκκλ. 'Ιστορία, 5 ,1,17 , 23 , 30 , 35 ,PG 20 , 41 6Α, 41 7Α, 420Β , 
421Α.ΒΕΠ 19, 314έξ.Σύμφωνα μέ τό 5,1,42 ή Βλανδϊνα "ή μικρά καί 
ασθενής καί ευκαταφρόνητος μέγαν καί άκαταγώνιστον άθλητήν 
Χριστόν ένδεδυμένην,διά πολλών κλήρων εκβιάσασα τόν άντικείμε-' 
νον καί δι'άγπώνος τόν της αφθαρσίας στεψαμένη στέφανον"(PG 20, 
424Β.ΒΕΠ 19,318).Πρβλ.καί 5,28,11,PG 20,5130.ΒΕΠ 19,346. 

186.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,5,1,41,PG 20,424Β.ΒΕΠ 19,3ΐ4.Στό 5,2,4, 
PG 20,436Α.ΒΕΠ 19,322 βεβαιώνει ότι οι επιζήσαντες ομολογητές 
"τήν δύναμιν της μαρτυρίας εργφ έπεδείκνυντο".Πρβλ.5,1,17-19, 
28,32,PG 20,416AB,420AC.Móvov μιά τέτοια υπερφυσική δύναμη 
μπορεί νά νικήσει τις σατανικές δυνάμεις μέ τις όποιες συμπλέ
κεται ò μάρτυς. 



300 

Ό Ειρηναίος σε μιά φανερή αναφορά στην Α'Πετρ .4,14 'ε

πικαλείται για τους Χριστιανούς μάρτυρες ως απόδειξη δ-

τι τό Πνεύμα των προφητών αναπαύεται επί της εκκλησίας. 

Ό Τερτυλλιανός συμμερίζεται την πεποίθηση δτι ό Χρίστος, 

μόνος Του κατέρχεται καί πάσχει μέσα στους μάρτυρες καί 

τό'Άγιο Πνεύμα τους κατευθύνει στην μάχη
1
 .Σύμφωνα μέτόν 

Ιππόλυτο "τό πνεύμα του πατρός μελεταν τους μάρτυρας δί

δασκε ι..,παραμυθούμενον καταφρονεΐν μέν του θανάτου τού-

187.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,Κατά Αιρέσεων 4,33,9,PG 7,1078Α.Ό Ειρηναίος φαίνεται 
νά ακολουθεί στό σημείο αυτό τόν Θεόφιλο Αντιοχείας,σύμφωνα μέ 
τόν LOOFS,FR.Theophilus von Antiochien,107. 

188.TEPYAAIANOY,Ad Martyres,1,3,PL 1,6 24AB.De Fuga in Persecutione, 
8,10,14,PL 2,111-120.De Pudicia 22,PL 2,1026-1030.Σέ μεταγενέ
στερα εδάφια προκαλεί τους μάρτυρες ν'άποδείξουν οτι ò Χριστός 
είναι μέσα τους φανερώνοντας τά μυστικά των αμαρτωλών καί δια
βολικών καρδιών."Ετσι μετά ώς αληθινοί πνευματικοί άνδρες μπο
ρούν νά συγχωρούν αμαρτίες. 



301 

του,σπεύδειν δε επουράνια" καί χαρίζει την νίκη στον μάρ-

τυρά κατά των εγκόσμιων και του θανάτου.Οι μάρτυρες,όπως 

οί προφήτες καί οι. απόστολοι εισήλθαν στον ουρανό.Αυτοί 

δεν θά κριθούν ποτέ,άλλα μετέχοντας στην πρώτη ανάσταση θά 

δικάσουν μετά του'ίησοΰ. "Ούτος (ό μάρτυς) ού'κέτι ουδέ κρί

νεται άλλα κρίνει,μέρος 'ίδιον έν ττ) πρώτη άναστάσει έχων" 

διότι οί"τάξε^ς των προφητών,μαρτύρων τε καί αποστόλων εις 

βασιλείας Χρίστου αναπαύονται" .Ό Κυπριανός εφαρμόζοντας 

τό χωρίον του Δανιήλ 3,19 εξ.στους Χριστιανούς μάρτυρες 

κατανόησε,δτι"ή αδιάφθορος καί ακατανίκητος δύναμις του 

Αγίου Πνεύματος επνευσε από τό στόμα τους",εκπληρώνοντας 

,τό του ώατθ.10,19 έξ.δπου "τό πνεύμα του Θεού καί Πατρός 

δεν εγκαταλείπει καί δέν χωρίζεται άπό εκείνους,οί οποίοι 

ομολογούν Αυτόν",άλλα "άφ'έαυτου λαλεί καί συνυπάρχει μέ 

ήμας" ,Μιά παρόμοια άποψη υπάρχει καί στην Διδασκαλία των 

Αποστόλων :"ό γάρ διά τό. δνομα Κυρίου του θεού καταδικαζό-

μενος,ούτος μάρτυς αγιος,αδελφός του Κυρίου,υιός του υψίσ

του, δοχεΐον τοΰΆγίου πνεύματος, δι Όύ καί τόν φωτισμόν της 

δόξης του ευαγγελίου ελαβεν έκαστος των πιστών έν τω κατα-

ξιωθήναι του άφθαρτου στεφάνου καί της μαρτυρίας των παθη

μάτων αυτού καί της κοινωνίας του αϊματος αύτου,συμμορφω-

θηναι τω θανάτω του Χριστού εις υΐοθεσίαν"
19
.
1 

Αυτή ή συνεχής παράθεση των Πάτερικών μαρτυριών πού επι

βεβαιώνουν τη χαρισματική ιδιότητα του μαρτυρίου συγκλίνςι 

μέ τήν χαρισματική έννοια τήςΆποστολικής Παραδόσεως,δπως 

αποκαλύφτηκε ιδιαίτερα στην ευχή χειροτονίας επισκόπου καί 

στό επιχειρηματικό εδάφιο γιά τη χειροτονία των διακόνων. 

Ή ανάλυση πού επιχειρήσαμε γιά τους δρους"πνεύμα ηγεμονι

κό ν" καί »COMM^JIS PRAESBYTERII SPIRITUS" έχει αποδείξει δ-

τι αναφέρονται στό Πνεύμα του Θεού χαρισματικά φανερωμένο 

189.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,Εις Δανιήλ 2,21,leg. καί 2,37,4,ΒΕΠ 6,45Èg.Περί'Αντί
χριστου 59,ΒΕΠ 6,218. 

190.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,'Επιστολή 58,5 (56 , 5) ,PL 4,353C.BAYARD 2,133. 

191.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.5.1,2,PG 1,829Α.ΒΕΠ 2,75. 
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στό συλλογικό σώμα του πρεσβυτερίου· .'Από την στιγμή πού 

τό μαρτύριο ήταν μια αναντίρρητα υπερφυσική ένδοξη φανέρω

ση αυτής της Ι'διας πνευυ.ατικ2£_δυνά[ΐεως,θά ήταν πολύ φυσι

κό νά καταλήξουμε δτι οι. όμολογητές μετείχαν στο "πνεύμα 

και 
192.Είναι σημαντικό δτι άλλες χαρισματικές διακονίες έκτος άπό τους 

όμολογητές αγωνίστηκα γιά εκκλησιαστική αναγνώριση εντός της 
πρώτης εκκλησίας.Βλέπε :HARNACK,A,The Constitution,13 3-135. 
LIETZMANN, Zur Altchristlich , 1 4-2fcg . - CASEL , Prophétie und Eucha-
ristie,1-19.GREEN,Β.Church,Quarterly Review,302έg. Η'Αποστ.Παράδ. 
15(πρβλ.καί Κανόνες'Ιππολύτου 8) μπορεί νά σημαίνει ότι οι χα
ρισματικοί θεραπευτές κατατάσσονταν στίς τά£εις των κληρικών, 
πιθανώς στό πρεσβυτέριο(9,3,4).Βλέπε:HAMEL,Kirche bei Hippolyt, 
177έg.CAMPENHAUSEN,V.Kirchliches Amt,193.FRERE,Early Forms,295εΕ· 
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του πρεσβυτερίου" . Αλλά άπό την άλλη πλευρά οι όμολογη-

τές,οπως δλοι OL πρεσβύτεροι,πρέπει νά χειροτονούνταιδια 

της επιθέσεως των χειρών με σκοπό νά λάβουν τό αξίωμα της 

Άρχιερωσύνης και τις εξουσίες του επισκόπου . 

193.Ύπαρχε ι περιθώριο γιά υπόνοιες δτι οί Κανόνε "Ιππολύτου 6, 
μπορεί νά διασώζουν μερικά γνήσια στοιχεία άπό την αρχική 

διατύπωση περί των ομολογητών στην'Αποστολική Παράδοση : 1)'Η φρά
ση "έλαβε τό πνεύμα τοΰ πρεσβυτερίου" είναι όμοια ως προς τήν γλώσ
σα καί τη σκέψη τοϋ'Ιππολύτου(Άποστ.Παράδ.9,4,6.Πρβλ."Ελεγχος,πρό
λογος 6) καί δέν είναι χαρακτηριστική τοϋ συγγραφέως των Κανόνων. 
2)Οι ειδικοί περιορισμοί γιά τους δούλους συμμερίζονται τήν άποψη 
τοΰ'Ιππολύτου,στόν'Ελεγχο 9,11,1έξ.καί 9,12,24 καί φαίνονται κατά
λληλοι στίς θέσε ι ς τοϋ*Ιππολύτου γιά τή δουλεία καί τό μαρτύριο. 
'Αντίθετα οÌ'Αποστολικοί Κανόνες,κείμενο τοϋ τετάρτου αιώνος,8, 
47,82 απαγορεύουν "οίκέτας είς κλήρον προχειρίζεσθαι" έκτος αν οί 
κύριοι τους δώσουν τήν άδεια.Ό συγγραφέας των Κανόνων δέν φαίνεται 
νά ενδιαφέρεται ειδικότερα γιά τή δούλε ία.Σέ μεταγενέστερο εδάφιο 
στό όποιο ή ΑιγυπτιακήΈκκλ.Διάταξη αναφέρειγάμους δούλων(Άποστ. 
Παράδ.16,23,"Ελεγχος 9,12,24) οί Κανόνες 'Ιππολύτου 16 παραλείπουν 
κάθε αναφορά γιά τήν τάξη των δούλων ακόμη καί εκείνων πού ήσαν ήδη 
σύζυγοι."Ετσι είναι δύσκολο νά εξηγήσουμε τήν πρόταση περί δουλείας 
των Κανόνων'Ιππολύτου 6 ώς μία 'Αλεξανδρινή.παρεμβολή στά μέσα τοΰ 
τατάρτου αιώνος,όταν ò διωγμός είχε κάπως περισταλεϊ.Βλέπε:HAMEL, 
Kirche bel Hippolyt,1 53 ΐξ'.HARNACK,Α. Geschichte , 51 0 .Ol Κανόνες* Ιπ
πολύτου 6 δέν αναφέρουν 'τίποτε γιά τή δυνατότητα τών ομολογητών 
γενικώς νά γίνωνται διάκονοι.Αυτό είναι σύμφωνο μέ τήν Ιστορική 
μαρτυρία πριν τοΰ Κυπριανοΰ καί τήν ιδιαίτερη έμφαση της'Αποστολι
κής Παραδόσεως,ή οποία μέ συνέπεια συνδέει τά χαρίσματα μέ τό πρε-
σβυτέριο μάλλον παρά μέ τους διακόνους. 

194.Στην ουσία ή έννοια της 'Αποστολικής Παραδόσεως συμφωνεί κατά 
βάση μέ τήν αναφορά τών Κανόνων*Ιππολύτου 4 δτι τό επισκοπικό 

αξίωμα διαφέρει άπό τό αξίωμα τοΰ πρεσβυτέρου μόνον ώς προς τόν 
τίτλον "επίσκοπος",τόν θρόνον καί τήν εξουσία, νά χειροτονεϊ.Δηλα
δή διαφορές ώς προς τις εξουσίες μάλλον παρά ώς προς τά χαρίσματα. 
Ό SCHWARTZ,Über die>33 πιστεύει ότι ή πρόταση πού άφορα τή χειρο
τονία τών ομολογητών ώς πράς τό επισκοπικό αξίωμα εισήχθηκε ώς ένας 
περιορισμός τών δικαιωμάτων τους,όταν ή επισκοπική εξουσία έγινε 
συγκεκριμένη καί υπέρτερη άπό τήν εξουσία τών πρεσβυτέρων.* 0 DIX,G. 
The Shape of the Liturgy,373άποδίδει αυτό στην υπόθεση δτι ή έπισκο-
ποίηση είναι "ακόμη ή μόνη 'ιερατική τάξη στην Ιεραρχία".'Αλλά ή'Απο-
στ.Παράδ.9,2 δηλώνει τήν Ίερωσύνη τών πρεσβυτέρων,δλο δέ τό κείμενο 
αποκαλύπτει τή συλλογική τους συμμετοχή σέ όλες σχεδόν τις 'ιερατι
κές διακονίες τοΰ επισκόπου.Ό COPPENS,J.L'Imposition,158εξ.πιστεύ-
ει δτι ò όμολογητής χρειαζόταν χειροτονία γιά έπισκοποίηση μέ σκο
πό νά λάβει τήν απαραίτητη αποστολική διαδοχή.Δέν υπάρχει δμως μαρ
τυρία στην Αποστολική Παράδοση,δτι αυτός ήταν ò λόγος γιά τήν απαι
τουμένη χειροτονία είς επίσκοπον,οϋτε δτι οί πρεσβύτεροι δέν μετέ
χουν στην αποστολική διαδοχή τών επισκόπων."Εχουμε αναφέρει μαρτυ
ρία ότι οί ομολογητές μετείχαν(χωρίς χειροτονία) στό άποστολικόν 
"ήγεμονικόν πνεΰμα"(πρβλ.Άποστ.Παράδ.3,3) καί στην αποστολική δύ
ναμη τοΰ "δεσμεϊν καί λύειν"(πρβλ.Άποστ.Παράδ.3,5).Είναι σημαντικό 
τό γεγονός δτι ò Ειρηναίος αποδίδει τήν αποστολική διαδοχή καί τό 
"χάρισμα της αληθείας" στους πρεσβυτέρους καί επισκόπους χωρίς διά
κριση (Κατά Αιρέσεων 4,26,2,5,PG 7,1053C,1055C.3,2,2,PG 7,847Α.3,3,1, 
PG 7,848Α. 
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Σ υ μ π έ ρ α σ μ α . 

Στην Αποστολική Παράδοση του Ιππολύτου τό "χειροτο-

νειν^διά της επιθέσεως των χειρών είναι ό καθιερωμένος 

τρόπος της εγκαθιδρύσεως σ̂ 'εναν άπό τους τρεις βαθμούς 

των ανωτέρων κληρικών (MAJOR. ORDERS )λόγω της λειτουρ

γικής, ευχαριστιακής τους διακονίας, σύμφωνα μέ τά^Αποστ. 

Παραδ.11,3 έξ.Οι επίσκοποι καί οι πρεσβύτεροι χειροτο

νούνται μέ έναν συλλογικό Τύπο,άπό τη στιγμή πού μετέ

χουν στην κοινή χαρισματική δωρεά" καί στην Ιερωσύνη του 

ΙΊρεσβυτερίου ( Άποστ.Παραδ.9,5 καί II,5).Οι κατώτεροι 

κληρικοί(ΜΙΝΟΙΙ ORDERS)" εγκαθίστανται» κατονομάζονται" 

υπό μόνου του επισκόπου χωρίς επίθεση των χειρών. 

Ή μοναδική καί προσδιοριστική ιδιαιτερότητα της επισ

κοπικής χειροτονίας συνίστατο στο αρχιερατικό αξίωμα, 

τίς διακονίες καί τίς σχετικές μέ τό επισκοπικό αξίωμα 

εξουσίες.Οι συγκεκριμμένες προτάσεις της ευχής χειροτο

νίας επισκόπου πού αναφέρονται στην ιερατική διακονία 

(Ίποστ.Παραδ.3,4 έξ.) καί στίς οποίες οι δροι"άρχιερα-

τεύειν" καί "πνεύμα άρχιερατικόν" είναι αποφασιστικές. 

'Ως Άρχιερεύς 6 επίσκοπος εξιλεώνει τό πρόσωπο του Θε

ού,καί όπως οι Απόστολοι,έχει εξουσία νά συγχωρεί αμαρ

τίες, "διδόναι κλήρους" καί "λύειν πάντα σύνδεσμον"»Μετα

γενέστερες προτάσεις επιβεβαιώνουν πάλι οτι ο επίσκοπος 

είναι"Άρχιερεύς Θεοΰ,ον κατηξίωσας έστ άναι ενώπιον σου 

καί Ιερατεύειν σοι"(Άποστ.Παραδ.9,11 καί 4,Ιΐ).Γιά τους 

πρεσβυτέρους όμως πού έπίσης"χε ιροτονουντα^· προς ΐερωσύ-

νην"(Άποστ.Παραδ.9,2),ή αρχική ευχή χειροτονίας τους σέ 

αντίθεση μέ τήν επισκοπική ευχή χειροτονίας,δέν αναφέρει 

τίποτε γιά ιερατικές η λειτουργικές διακονίες. 

Ή ευχή χειροτονίας επισκόπου μέ έμφαση τονίζει τό α'ίτη-

μα γιά" τήν δύναμιν του ηγεμονικού πνεύματος" καί φαίνε

ται οτι αυτό κατανοήθηκε "ώς εκχυσις του πνεύματος του Θε-

ου- στην πληρότητα της χαρισματικής δυνάμεως πού είναι α

παραίτητη γιά τήν διακονία καί τις υπευθυνότητες του απο

νεμομένου αξιώματος.Αυτή ή πνευματική"δύναμις",όμως,χορη

γήθηκε ώς συσσωματωμένο χάρισμα του δλου πρεσβυτερίου.Ή 

Αποστολική Παράδοση.δεν αναφέρει οτι ενα χωριστό"πνευμα" 

ή"χάρισμα" ποιοτικά ξεχωριστό άπό τό των πρεσβυτέρων άπο-



305 

νέμεται στον επίσκοπο . Απεναντίας-.'ρητώς αναφέρεται δ-

τι τό διακονικό αξίωμα δέν περιλαμβάνεται στον ϊδιο χα

ρισματικό ορο. 

195.Στην πράγματικότηταή λέξη "χάρισμα" στον"Ιππόλυτο δέν απαντά
ται ούτε σέ σχέση μέ τό επισκοπικό αξίωμα καί τό αξίωμα τοϋ 

πρεσβυτέρου οϋτε σέ σχέση μέ τη χειροτονία τους.Δέν υπάρχει δέ 
κανείς λόγος νά υποθέσουμε δτι τό χαμένο έργο του "περί χαρισμάτ 
των" πραγματευόταν τά 'ιδιαίτερα ιεραρχικά χαρίσματα. ' Η' Αποστ.Πα-
ράδ.1,1 δίνει τήν αντίθετη εντύπωση,ή οποία επιβεβαιώνεται επίσης 
άπό τίς Διαταγές 'Αποστόλων 8,1-3,PG 1,828D,dv αυτό τό εδάφιο δια
σώζει κάποια ίχνη τοϋ άρχικοϋ κειμένου.Ή μόνη άλλη αναφορά γιά 
χαρίσματα υπάρχει στήν'Αποστ.Παράδ.15,4 καί άφορα "τό χάρισμα ία-
μάτων"(πρβλ."Ελεγχος 8,19,ΒΕΠ 5 , 338) . Ή'Αποστ. Παράδ. 1, 5 μιλάει γιά 
"perfectam gratiam" τήν οποία τό"Αγιο Πνεΰμα απονέμει σ'εκείνους 
πού πιστεύουν ορθά μέ σκοπό νά μπορούν νά διακρίνουν τήν αληθινή 
αποστολική διδασκαλία.Αυτή ή έννοια της "χάριτος" βρίσκεται επίσης 
στά Δανιήλ 3,16,3,ΒΕΠ 6,66,όπου ο'Ιππόλυτος παραπονείται ότι στίς 
ημέρες του,δπως στίς ημέρες τοϋ Δανιήλ,όταν "εις άξιος γενάμενος 
χάριν παρά Θεοϋ κτήσηται καί σοφώτερος των άλλων εΰρεθή,ευθέως 
πάντες περιβλεπόμενοι μισοϋσιν τοΰτον,διώκουσιν,ύβρίζουσιν,άτιμά-
ζουσιν,καταλαλοϋσιν,έξουθενοϋσιν...".Αυτό ανταποκρίνεται στό δογ
ματικό καί διδακτικό χαρακτήρα τοϋ "χαρίσματος αληθείας" τοϋ Ειρη
ναίου,άλλα είναι προσωπικό μάλλον παρά ιεραρχικό.Στόν'Ελεγχο 6,39εξ. 
ΒΕΠ 5,305.περιγράφει καί αναιρεί τά επινοήματα τοϋ μάγου Μάρκου,ò 
όποιος ισχυριζόταν ότι διά μακρών επικλήσεων "χάριν τινά κατιέναι 
καί αιματώδη δύναμιν παρέχει τφ πόματι.-.διό μετά σπουδής τοις πα-
ροΰσι προσεδίδου πίνειν,οί δέ ως θεϊόν τι καί Θεφ μεμελετημένον 
φρίσσοντες άμα καί σπεύδοντες επινον".(Πρβλ.καί Ειρηναίου,Κατά Α'ι-
ρέσεων 1,13,2,PG 7,580Α ).Γιά παρόμοιες ιδέες καί πράξεις στή Γνω
στική Γραμματεία,ιδιαίτερα στό ευαγγέλιο Φιλίππου καί στό τέταρτο 
βιβλίο τοϋ έργου:"Πίστις Σοφία" βλέπε;DORESSE,J.The secret Books, 
75,223εξ.Δεισιδαιμονικές ιδέες γιά υπερφυσικές χαρισματικές έπιφοι-
τήσεις,πού περιγράφει ò PREISICKE,Dle Gotteskraft,233 δέν φαίνεται 
νά έχουν παίξει αποφασιστικό ρόλο στή θεολογία τοϋ'Ιππολύτου γιά 
τή χειροτονία.Σημεία αυτής της επιδράσεως εϋναι καταφανή στίς μετέ
πειτα διορθωμένες εκδόσεις των Κανόνων'Ιππολύτου καί 'ιδιαίτερα στην 
έμφαση περί ιάσεων καί εξορκισμών διά τοϋ "einer dem bischot innewoh
nenden magischen kraft zur krankenheilung" κατά τόν ACHELIS,H.Die 
Canones Hippolyti,157-159.Πρβλ.Κανόνες 'Ιππολύτου 3,5,21,24. 
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Ό ^Ιππόλυτος , όπως καί ό Ειρηναίος πρίν άπ'αύτόν,επι

μένει ότι τό έργο τοΰΆγίου Πνεύματος καί τά χαρίσματα 

βρίσκονται μόνο στην'εκκλησία,ή οποία εκπροσωπείται από 

τήν ιεραρχία των επισκόπων καί πρεσβυτέρων,ή οποία έχει 

διασώσει σωο τό δόγμα διά" μέσου των γενεών. 

Άπό τούς'Αποστόλους,τό"Αγιον Πνεύμα έχει κληροδοτηθεί 

στην Εκκλησία άπό τη μια γενεά των πιστών στην άλλη. Εί

ναι από τη φύση του" τό πνεύμα τό όποιον άνθει εις τήν 

196.Κατά τά λεγόμενα στόν'Έλεγχο,πρόλογο 6,ΒΕΠ 5,199,τόΆγLO Πνεϋμα 
πού χορηγήθηκε στην αρχή στους'Αποστόλους,οL'Απόστολοι τό "μετέ

δωσαν τοις ορθώς πεπιστευκόσιν" στην'Εκκλησία,έκ των οποίων ò επί
σκοπος εϋναι άρχι,ερεύς καί διδάσκαλος και φρουρός. Ό Ειρηναίος επί
σης τόνισε τόν ζωτικό δεσμό "Αγίου Πνεύματος καί'Εκκλησίας(Κατά Αι
ρέσεων 4,26,5,πρβλ.2,3 2,4εΕ·,3,24.1.4,26,2.5,6,1,PG 7,1055C,828C, 
966Α,1053C,1136D.Σ'ενα εδάφιο πού είναι πολύ προβληματικό άπό πλευ
ράς κειμένου καί εξηγήσεως,ο Ειρηναίος λέγει ότι "in eo disposita 
(or deposita?) estcommunicatio Christi,id est Spiritus Sanctus" 
(3,24,1,PG 7,966Β).Ή ακολουθούσα δμως πρόταση είναι αναμφίβολη. 
'Εκείνοι, πού δέν εϋναι ενωμένοι μέ την- εκκλησία δέν μπορούν νά λά
βουν μέρος στά χαρίσματα τοϋ "Αγίου Πνεύματος άλλα "effugientes 
fidem ecclesiae,ne traducantur;rejiclentes vero spiritum,et non 
erudiantur",διότι "ubi enim ecclesia ibi et spiritus Dei;et ubi 
Spiritus Dei,illic ecclesia et omnis gratia(3,24,1,PG 7,966C-967A). 
Γιά τό χάρισμα της αληθείας(charisma veritatis) τοϋ 4,26,2,5 βλέπε: 
MÜLLER,Κ.Ζ.N.W.23(19 24),216-222.CAMPENHAUSEN,V.Kirchliches,187. 
GRAU,F.Der Neutestamentliche,110-113. 
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'Εκκλησίαν»(Άποστ.Παράδοση 31, 2.35,3). 

Επειδή οι ϊνίοντανιστές ισχυρίζονται δτι> κατέχουν μεγα

λύτερη .σοφία και δύναμη από τη σοφία και δύναμη της Εκ

κλησίας, ό 'Ιππόλυτος τους κατηγορεί δτι μεγαλοποιου.ν τους 

εαυτούς τους"ύπέρ τους Αποστόλους καί παν χάρισμα" καί 

"ως τολμαν πλεΤόν τι χριστού έν τούτοις λέγειν τινάς αύ-

~ , 197 

των γεγονεναι" . 

Σέ μερικά εδάφια ò Ιππόλυτος προχωρεί πέραν του Ειρη

ναίου καί αναφέρει δτι τό Πνεύμα εργάζεται μόνο η κανονι

κά διά της ιεραρχίας.Αυτό ίσως υπονοείται με τη χρησιμο

ποίηση των δρων,δπως"πνευμα άρχιερατικόν" καί "COMMUNIS ET 

SIMILIS SPIRITUS CLERI",ο ι οποίοι αντανακλούν μιά τάση 

νά δώσουν ιερατικές καί κληρικές ιδιότητες περιγραφικές 

του προσώπου του Πνεύματος καί θεωρούν τό. Πνεύμα,μετά βε-

βαιότητος ,νά κατέχεται ύπό της ιεραρχίας.Ό δρος"παραδο-

θέν" τοϋ'Ελέγχου-Προλόγου 6,επίσης φαίνεται νά ύποβοηθει 

μιά τέτοια σκέψη,ιδιαίτερα μάλιστα δταν ή άκολουθύσα πρό

ταση προχωρεί καί άναφέρεται"δχι σέ δλους"τούς ορθώς πεπι-

στευκότας",άλλα μόνον σέ δσους είναι ίερατικώς διάδοχοι 

των Αποστόλων .Καί στίς δύο περιπτώσεις αύτη ή τάση ενισ

χύεται άπό τίς σχέσεις της'Αποστολικης Διάδοχης καί από 

τήν εμφατική διάκριση μεταξύ κληρικών καί Λαϊκών.Επίσης 

ή Αποστολική·Παράδοση 9 διαχωρίζει τούς"Κληρικούς"καί τά 

κατώτερα άξιώματα^περιλαμβάνοντας καί τους διακόνους πού 

δεν έχουν λάβει" τό πνεύμα του πρεσβυτερίου".Αυτά τά εδά

φια αντανακλούν μιά τάση στην 'Αποστολική Παράδοση νά κα

τανοήσουμε τό χαρισματικό έργο του Πνεύματος,επειδή κανο

νικά περιορίζεται στους επισκόπους καί τό πρεσβυτέριο,καί 

197.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος 9,19,2,ΒΕΠ 5,344. 

198.Αυτός ò ορός "παραδοθέν" μπορεί νά υπονοεί καί την μετάδοση_ 
υπό των κληρικών τοϋ'Αγίου Πνεύματος στους πιστούς^κατά τό βά

πτισμα.' Ως προς την δογματική αυθεντικότητα της αληθείας τοϋ'Ελέγ-
χου,προλόγου 6,ΒΕΠ 5,199 είναι οπωσδήποτε κληρικό-ιεραρχική καί 
αρχαιότερη της'Αποστολικής Παραδόσεως,φαίνεται δέ αντιφατική σέ 
τέτοια εδάφια,όπως της*Αποστ.Παραδ.1,3-5,38,3èg. 
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μέ αυτή την έννοια θα ήταν καταλληλότερο νά μιλήσουμε 

για μια αρχική ιδέα της λειτουργίαο των χαρισμάτων(ΑΜ-

TSCHAE.IMA) στή σκέψη του'Ιππολύτου. 

Στην'Αποστολική Παράδοση όμως,ένας τέτοιος θεσμός λει-

τουργικότητος(ΑΜΙ3&ΕΙ3Τ) δέν είναι κατ'ούδένα λόγο απο

κλειστική κατοχή του επισκοπικού βαθμού. Ή"δύναμις του 

ηγεμονικού πνεύματος" του Χρίστου και των Αποστόλων X\LÛLV 

για τον Ιππόλυτο τό "COMMUNIS PRAESBÏTERII SPIRITUS" 

και δικαιολογείται τό συμπέρασμα δτι ή ίδια μεγαλοπρε

πής " Έπίκλησις" ( Άποστ.Παραδ .3, 3) εκφωνούνταν καί αυτμ 

επισκοπική χειροτονία και στή χειροτονία πρεσβυτέρου. 

Οι Όμολογητές επίσης,εξ αιτίας της χαρισματικής τους 

σταθερότητας ένΆγίω Πνεύματι,μετέχουν του"Πνεύματος 

του Πρεσβυτερίου" καί κατέχουν'ΊΡεο ΡΑΟΤΟ"πρεσβυτερική 

τάξη χωρίς καμμιά εκκλησιαστική χειροτονία.Μέ μιά ευ

ρύτερη έννοια,ή Αποστολική Παράδοση αποδίδει πολύ μεγά

λη σημασία στό έργο τουΆγίου Πνεύματος σ'.όλους τους 

πιστούς.Ιό'Άγιο Πνευμα"ένοικεΐ εις εκείνον,ό όποιος ε

τοιμάζει τόπον διΆύτό εις τόν εαυτόν του"(37,2α"Αίγυπ. 

Έκκλ.Διάταξη),μεταδίδοντας"πνευμα άρετής"νά νικήσειτόν 

Σατανά (37,2 Αατ.κειμ.) καί "τελείαν χάριν" ή οποία"τούς 

πεπιστευκότας όρθως" καθίστα ικανούς νά γνωρίζουν πώς ή 

αληθινή παράδοση διδάχθηκε καί διετηρήθηκε άπό"έκείνους 

που ήσαν επικεφαλής" . 

199."Εχουμε δει στά προηγούμενα,άπό άλλη άποψη ότι ή ιδέα της λει
τουργίας των χαρισμάτων (Amtscharisma)ώς δνα άντικειμενικό-όντι-

κό δώρο χωριστά άπό τό"Αγιο Πνεϋμα καί τό έργο Του(π.χ.ώς χάρις δη
μιουργική 'gratia creata',μία συνήθεια υπερφυσικά ένσταλαγμένη διά 
της χειροτονία,ή δνας μυστηριακός χαρακτήρας 'character sacramenta-
lis') δεν απαντούν στον'Ιππόλυτο."Οπως ò Ειρηναίος,χρησιμοποιεί καί 
ò 'Ιππόλυτος τίς λέξεις χάρισμα,χάρι ς καί δωρεά εναλλασσόμενες γιά 
κάθε δώρο της θείας χάριτος,συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ'Αγίου Πνεύ
ματος. Πρβλ. "Ελεγχος ,πρόλογος 6,Εις Δανιήλ 3,2,3.Άπό τόν'Ελεγχο 9, 
12,21έξ.καίΆποστ.Παραδ.1,4έξ.,38,3έξ. είναι φανερό δτι ο'Ιππόλυτος 
δέν περίγραφε ι"càracter indelebilis" στή χειροτονία.Πρβλ.ELFERS,Die 
Kirchenordnung,82έξ.'Η σκέψη τοϋ'Ιππολύτου αντιπροσώπευε παρ'ολα αυ
τά ένα βήμα στην εξέλιξη γιά τίς μετέπειτα έννοιες της λειτουργίας 
τών χαρισμάτων (Amtscharisma) όπως διαμορφώθηκαν στον Κυπριανό,τόν 
Φιρμιλιανό,τόν Ναρσή 'Εδέσσης κλπ. 

200.OÌ τρεις αιγυπτιακές μεταφράσεις μας δίνουν ένα τελικό άρθρο 
σχετικά μέ τά απαιτούμενα γιά τήν βάπτιση(Άποστ.Παραδ.16,25), 

τό όποιο δηλώνε ι :"'Ξάν παραλείψαμε κάτι αποφασίσατε όπως αυτό ταί
ριαζε ι'διότι όλοι έχουμε τό Πνεϋμα τοϋ Θεοϋ"(πρβλ.Διαταγές Αποστό
λων 8,1,9έξ.) .'ΗΆποστ.Παράδ.5,2 αναφέρει δτι οι λαϊκοί είναι επί
σης χρισμένοι μέ "τόν άγιασμόν μεθ'ον Σύ εχρισας βασιλείς καί ιε
ρείς καί προφήτας" καί μπορεί νά αναφέρεται στόΆγιο Πνεϋμα.Ευχαρι
στιακές (4,12) καί επιβεβαιωτικές(22,1) ευχές επίσης παρακαλούν 
όπως ò πιστός πληρωθεί άπόΆγιο Πνεϋμα. 
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.EtvccL χαρακτηριστικό της ' &πο στ ολικής Παραδόσεως ότι 

Ή χορήγηση του Πνεύματος στον χειροτονούμενο συνοδεύε

ται πάντοτε με ευχή με μία παρακλητική παρά με μία 6ρο-

στική διάθεση?1έν ύπαρχε ι"ACCIPE SPIRITUM SANCTUM" καί 

μιά τέτοια πρόταση θά μπορούσε νά είναι στην πράξη τε

λείως ξένη στή σκέψη του ΊππολύτοιΡ . Ή αποστολή του 

201.Ό FRERE,Early Forms,307-310 συνοψίζει τή θεολογία της χειροτο
νίας κατά την'Αποστολική Παράδοση σέ τέσσερα σημεία:1)""Ολες 

οί δωρεές της Χάριτος χορηγούνται άπό τόν Θεόν.,.οπως 'Εκείνος εύα-
ρεστεϊται".2)"* Η συλλογική συνείδηση της'Εκκλησίας αναγνωρίζει έκεΐ-
νεςτίς δωρεές οπουδήποτε τίς σναντήσει".3)"* Η τοπική εκκλησία είναι 
προωρισμένη νά ενεργεί καί νά πράττει μέ βάση καί οδηγό την αποστο
λική παράδοση".Καί.4)"Αυτή ή πράξη πρέπει νά γίνεται σέ ενότητα μέ 
τό συνεχές ιστορικό Σώμα της καθολικής*Εκκλησίας πού εκπροσωπείται 
σέ κάθε χρονική στιγμή άπό τους επισκόπους...".Πιό πέρα άπ'αύτό δ 
"Ιππόλυτος δέν προχωρεί.Εϋναι αδύνατο νά βρεθούν στην'Αποστολική 
Παράδοση οι ιδέες πού αργότερα εκφράστηκαν άπό τό De Aleatoribus 
3èg."...Episcopium,id est,spiritum sanctum per impositionem manus, 
cordis excepimus hospitio"fl τόν'Αμβροσιαστή,Quaestio 93,2:"Spiritus 
sanxtus...per traditionem infunditur ordinatis". 

20 2.BATIFFOL,Ρ.La Liturgie,733-763,όπου υπογραμμίζει ότι τό "Accipe" 
γιά πρώτη φορά εισήλθε στίς Ρωμαϊκές διατάξεις χειροτονιών κατά 

τόν 13 αιώνα της Ποντιφικίας τοϋ Ντουράντ,πού αργότερα έγινε τό 
Roman Pontifical (σελ.760έ£.). 
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του ΙΊνεύματος παραμένει πάντοτε μιά ελεύθερη πράξη του 

Θεού ως απάντηση στην ευχή.Ή περιγραφή των δωρεών του 

Πνεύματος είναι έκπληκτικά"κατακόρυφη" στην Αποστολική 

Παράδοση.Ή Εκκλησία προσέύχεται"ΡΕΟΡΙΕΗ DESCENSIOFEM 

SPIRITUS » (2,4) ,ζητώντας άπό τον Θεό νά "έπιχύση'.'τήν 

δύναμη "του ηγεμονικού πνεύματος του παρά. σου"
:
(3, 3).Στήν 

ευχή χειροτονίας πρεσβυτέρου è Θεός ικετεύεταιt"επιδε ε

πί τον δουλον σου τούτον" τον χειροτονούμενον στο βαθμό 

του πρεσβυτέρου,"καί έμπλησον αυτόν πνεύμα χάριτος καί 

συμβουλίας του πρεσβυτερίου καί παράσχου,ανελλιπές τηρών 

εν ήμιν τό πνεύμα της χάριτος σου"(8.2-4).Ή ακριβής οι

κοδομή της χαρισματικής διαδοχής στην Αποστολική Παράδο

ση 3,3 συμμορφούται πλήρως σ'αυτήν την αρχή:"Οπως ò Θεός 

στόν'ίορδάνη έστειλε τό Πνεύμα Του(κατακορύφως ) πάνω 

στον Υιό ,ο οποΓος"έδωρήσατο" Αυτό στουςΆποστόλους(όρι-
Q Α -3 

ζοντίως; , έτσι τώρα ο θεός παρακαλείται νά στείλει(κατά-

κορύφως) τήν δύναμη του Πνεύματος πάνω στον επίσκοπο. Σέ 

αντίθεση,ή ουσιαστική διαφορετική ιδέα ένα αιώνα έπειτα 

αποκαλύπτεται στίςΑποστολικές Διαταγές 8.5,5 οπού ή φαι

νομενικά άβλαβης παρεμβολή του "δι'ημών" καταλήγει στό 

έξης:"αύτός καί νυν μεσιτεία του Χρίστου σου δι'ήμων έπί~ 

χεε τήν δύναμιν του ηγεμονικού σου Πνεύματος"
20
.
4 

203.Τό "έδωρήσατο" φαίνεται νά κατανοήθηκε καλύτερα ώς μιά αναφορά 
στό'Ιωάν.20,22.'Εάν αυτό αναφέρεται στην Πεντηκοστή ή έπιφοίτη-

ση τοϋ Πνεύματος θά εϋναι καί πάλιν κατακορύφως.Καί στίς δύο περι
πτώσεις,ή διατύπωση του 3,3 δέν μας βεβαιώνει γι,ά οριζόντια μετάδο-
ση τοϋ Πνεύματος άπό τους'Αποστόλους διά διαδοχής στίς γενεές των 
επισκόπων,οϋτε ότι διά τοϋ τρόπου αύτου διαιωνίζεται ή "Accipite" 
τοϋ'Ιωάν.20,22 σέ μία αδιάσπαστη οριζόντια αλυσίδα της επισκοπικής 
χ ειροτονίας. 

204.Ό SALAVERRI J.EI Concepto de Sucesion Apostolica,166 τονίζει 
μέ έμφαση τή βασική αντίθεση μεταξύ τής οριζόντιας έμφασης τσΰ 

Καθολικισμσΰ καί τής κατακόρυφης τοϋ Προτεσταντισμού.Πρβλ.επίσης 
JAVIERRE.M.A.Cuestiones Debatidas,1-96,Στή θεολογία τής'Αποστολικής 
Παραδόσεως καί οι δύο έμφάσεις συνδυάζονται αρμονικά.* Ο'Ιππόλυτος 
όπως καί ò Ειρηναίος,ρίχνε ι τό μεγάλο βάρος στην πιστή παράδοση τής 
αληθείας πού αποτελεί τό αποστολικό δόγμα τής'Εκκλησίας.'Η καθαρά 
οριζόντια γλώσσα τής'Αποστ.Παραδ.1,3 παρακινεί τους πιστούς "νά 
κατέχουν στερεώς αυτήν τήν παράδοσιν,ή οποία εφθασεν αδιάσπαστα 
είς ήμας"(πρβλ.1,5.38,2έξ.).'Εάν "τό εν τή'Εκκλησία παραδοθέν αγιον 
πνεΰμα" τοϋ'Ελέγχου,προλόγου 6 σημαίνει συνεχή οριζόντια μετάδοση 
τοϋ πνεύματος διά διαδοχικών χειρρτονιών,σέ αντίθεση μέ τήν κατακό
ρυφη έμφαση τής'Αποστολικής Παραδόσεως σ'αύτό τό σημείο,εϋναι άναγ-
καϊο,τελειώνοντας νά υποστηρίξουμε δτι αυτό τό εδάφιο αντιπροσωπεύει 
μιά μεταγενέστερη ανάπτυξη παρά τήν θεολογία των ευχών χειροτονίας 
τής'Αποστολικής Παραδόσεως.Παρ'όλα αυτά,όλο τό εδάφιο δέν περιλαμ
βάνει ρητές αναφορές στη χειροτονία καί τό συμπεριλαμβανόμενο "με
τέδωσαν τοϊς ορθώς πεπιστευκόσιν",έντονα υπογραμμίζει ότι τό "παρα
δοθέν" δέν περιορίζεται στους χειροτονουμένους κληρικρύς μόνον,άπό 
τή στιγμή μάλιστα πού ή ίδια φράση στήν'Απρστ.Παράδ.1,5 λέγεται σέ 
αντίθεση γιά τους "eo qui ecclesiae praesunt".Τό εδάφιο τοϋ'Ελέγχου 
μπορεί έξ ϊσου νά κατανοηθεί μέ τήν έννοια τής'Αποστ.Παραδ.1,1,οτι 
δηλ.ό Θεός έχει "άπό τήν αρχή δωρήσει στους ανθρώπους κατά τό θέλη
μα Του" τά χαρίσματα τοϋ Πνεύματος. 
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Ή θεολογία της χειροτονίας της'Αποστολίδης Παραδόσεως 

ει.ναι ενα πρίσμα στο οποίο τά αποκλίνοντα ρεύματα του 

δευτέρου αιώνα βρίσκονται καί υπάρχουν χωριστά καί ενωμέ

να. Υπάρχουν φανερά . .. γλωσσικά,θεολογικά καί άλ

λα σημεία της κριτικής του κειμένου της επισκοπικής καί 

πρεσβυτερικής παραδόσεως (καί 'ίσως επίσης μιά "χαρισματι

κή" παράδοση της οποίας ή σχέση μέ τίς άλλες δύο δεν εί

ναι εντελώς φανερή).Συγχωνεύοντας αυτές ο Ιππόλυτος ή

ταν επηρεασμένος καί άπό τίς ραγδαίες άναπτυσσ.όμενες ίδέ-

ες του τέλους του δευτέρου αιώνα.Δηλαδή από εμφανισθεΐσα 

τάση γιά την άρχιερωσύνη του επισκόπου,τη συνεχώς αυξανο

μένη νομολογική καί ακριβή διατύπωση των εξουσιών καί τήν-

άναπτυσσόμενη απόσταση μεταξύ Κληρικών καί ΑαΙ'κών. 
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Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Α Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Α . 

Τά εκκλησιαστικά αξιώματα εμφανίζονται ενωρίς στη ζωή 

της πρώτης'Ξκκλησίας.0Ì λειτουργικές ανάγκες γιά την πνευ-

ματική-λατρευτική εξυπηρέτηση των μελών της Εκκλησίας πα

ράλληλα με την ανάπτυξη της διοικητικής οργανώσεως της επέ

βαλε την ανάθεση καθηκόντων μέ τιμητικά αξιώματα καί τίτ

λους σε επισκόπους,πρεσβυτέρους καί δι,ακόνους.Ή εμφάνιση 

αυτή των τιμητικών εκκλησιαστικών'αξιωμάτων,τά οποία ονομά

ζονται καί"Όφφίκια ηΆρχοντίκιαΈκκλησιαστικά.. .ε ίς ύπηρε-

σίαν τωΆρχιερει γεγόνασι καί εις κρίσιν των εν βίω προσαγο-

μένων". 

Ή εμφάνιση των αιρέσεων καί ιδιαίτερα του Γνιοστικισμοΰ 

καί οι μεγάλοι διωγμοί κατά της'Εκκλησίας απείλησαν προς 

στιγμήν τήν ενότητα τήςΈκκλησίας. Επίσκοποι έμειναν γιά πο

λύ καιρό μακρυά άπό τό ποίμνιο τους,τό όποιον στερήθηκε την 

Θεία Ευχαριστία.'Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ανάθεση σε πρε

σβυτέρους τήν τέλεση της μέ τήν εντολή του επισκόπου της ε

παρχίας. *0 κίνδυνος των αιρέσεων καί ή ανάγκη διατηρήσεωςτης 

ένότητος,τής ορθής πίστεως καί διδασκαλίας οδήγησε τήνΈκκλη-

σία στη συγκρότηση συνόδων .'Έ
τ
σι άρχισε ή τιμητική καί μόνον 

διάκριση των επισκόπων σέ Χωρεπισκόπους,Μητροπολίτες πού ή

ταν καί ό "πρώτος",ό πρόεδρος των συνόδων,σέ'Εξάρχους,Αρχι

επισκόπους καί Πατριάρχες.Παράλληλα μέ τίς αρμοδιότητες καί 

εξουσίες αυτές των επισκόπων ως βοηθητικά όργανα στην διοίκη

ση,τό έργο καί τήν λατρεία τήςΈκκλησίας εμφανίζονται τά α

ξιώματα τοΰΆρχιδιακόνου ή Πρωτοδιακόνου,τοΰΆρχιπρεσβυτέραυ 

ή Πρωτοπρεσβυτέρου,του Οικονόμου,του'Αρχιμανδρίτου,του Σκευο-

Ι.ΚΩΔΙΝΟΥ,ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΟΥ. OcpcpLKia,PG 1 5 7 , 1 2 6 C . 
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φύλακος, Χαρτοφΰλακος,Όρφανοτρόφου,κ.λ.π.Βέβαια._ μετά τόν Ε' 

αίωνα ή διαμόρφωση καί απονομή των εκκλησιαστικών αξιωμάτων 

γίνεται στά πλαίσια της ζωής καί δραστηριότητος της Βυζαντι

νής-αυτοκρατορίας καί πολλά από τά αξιώματα απονέμονται καί 

σε λαϊκά πρόσωπα. 

Σε αυτό TCÓ κεφάλαιο θά αναφερθούμε μόνο σέ εκείνα άπό τά 

έ.κκλησιαστικά αξιώματα,τά όποια ήΈκκλησία απένειμε στους 

κατέχοντας ενα άπό τους βαθμούς της ιερωσύνης καί μάλιστα 

στην περίοδο μέχρι τοϋ 5ου αιώνος. 
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ΐ.Τό αξίωμα τουΆρχιδιακόνου;' 

Αναφέραμε στό δεύτερο κεφάλαιο γιά τη διάκριση του βαθ

μού του διακόνου και στό τρίτο κεφάλαιο γιά την κατάσταση 

του με τη χειροτονία.Στη συνέχεια θά αναφέρουμε γιά τό α

ξίωμα (όφφίκιο) του'Αρχιδιακόνου. 

Άρχιδιάκονος ονομάζεται 6 πρώτος των διακόνων.Τό αξίωμα 

του'Αρχιδιακόνου η Πρωτοδιακόνου η Ηγουμένου των διακόνων 

η Μεγάλου διακόνου αναφέρει γιά πρώτη φορά ό'ίερώνυμος στη 

Δύση,ένω στην Ανατολή τό αξίωμα είναι γνωστό άπό τόν Μέγα 

Αθανάσιο'Αλεξανδρείας,ο όποιος,σύμφωνα μέ τόν Θεοδώρητο, 

ένω ήταν νέος πήρε τό αξίωμα του'Αρχιδιακόνου ,καί άπό τά 

πρακτικά της Γ'Οικουμενικής Συνόδου πού συνήλθε στην "Εφεσο 

τό 431 μ.χ. 

'Από τόν 4ο. αιώνα τό αξίωμα του'Αρχιδιακόνου ενισχύε

ται μέχρι του σημείου της αναπληρώσεως του επισκόπου πολλές 

φορές στό έργο της εκκλησιαστικής διοικήσεως.Τό αξίωμα αυτό 

σέ μερ ικές Εκκλησίες δ,ι.νόταν μέ εκλογή,κατά τήν οποία οί ιά-

κονοι έξέλεγον άπό τήν τάξη τους τόν καταλληλότερο αδιακρί

τως ηλικίας,σέ αλλεςΈκκλησίες τό αξίωμα τό έπαιρνε ό μεγα

λύτερος στην ηλικία καί στή χειροτονία
3
 καί σέ άλλες ό Ι'δι-

2.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Έκκλ.* Ιστορία,1,26,PG 82,981 Β :"Πάνυ νέος μέν ων 
(ο'Αθανάσιος) τήν ήλικίαν ...τοϋ χοροϋ των διακό
νων ηγούμενος". Πρβλ. ΓΕΛΑΣ ΙΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ., Έκκλ.'Ιστο
ρία 8,PG 85,1244Α:"'Αθανάσιος,ò άρχιδιάκονος της 
ΆλεξανδρέωνΕκκλησίας" . 

3.ΛΕΟΝΤΟΣ,ΜΕΓΑΛΟΥ.'Επιστολή 132,2,PL 54,1083 :"Andreas...gui non 
proventus a nobis,sed gradu faciente archidiaconi 
dignitate fueral honoratus".Πρβλ.ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Διάλο
γος 'ιστορικός,PG 47,9: "Τόν άρχιδιάκονον τόν έμόν" 
καί ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,PG 67 ,1537C:"Σεραπίων, 
όν άρχ,ιδιάκονον κατέστησεν (ο Χρυσόστομος) . 
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ος ο Επίσκοπος διόριζε κατά την κρίση του τον ικανότερο '.'.3άν 

6 Διάκονος πρέπει ν ce αναφέρει"πάντα τω επισκοπώ,ως ό Χριστός 

τω Πατρί" και νά" επανορθώνει δσα μπορει"λαβών παρά του επισ

κόπου την έξουσίαν,ως ό Χριστός παρά του Πατρός τό προνοεΐν, 

τά δε υπέρογκα ό'Ξπί'σκοπος κρινέτω",όΆρχιδιάκονος πρέπει τώ

ρα νά είναι τό δεξί χέρι του επισκόπου και ακόμη μέ περισσό

τερη ευθύνη άπό τους άλλους διακόνους νά είναι"τοΰ επισκόπου 

ακοή και οφθαλμός και στόμα,καρδία τε και ψυχή,ϊνα μη η τά πολ

λά μερίμνων,ό επίσκοπος,αλλά μόνα τά κυριώτερα" . 

Βέβαια δπως ò Χριστός"ανευ του Πατρός ουδέν ποιεΐ"ετσι και 

ò ιάκονος τίποτε δέν κάνει"ανευ του επισκόπου".Κι' δπως δέν 

υπάρχει γιος χωρίς πατέρα,έτσι δέν υπάρχει διάκονος"ανευ του 

επισκόπου" καί δπως ò γιος είναι ύπόχρεως στό πατέρα'Όυτω καί 

πάς διάκονος επισκοπώ" .Γιαυτό σέ δσεςΕκκλησίες επεκράτησε ό 

κανόνας των πρεσβειών γιά τό. αξίωμα τουΆρχιδιακόνου,ό έ.πίσκο-

πος κράτησε τό δικαίωμα της προτίμησης του αφήνοντας τόν εκλε

γέντα άπό την τάξη των διακόνων στό αξίωμα τοΰ'ΑρχιδιακόνοΘρ:λ-

λά στην πραγματικότητα τοποθετούσε άλλον μέ μεγαλύτερα προσόν

τα γιά τήν διεκπαιρέωση"της σπουδαίας εργασίας της ανατεθειμέ

νης τω άξιώματι έκείνω" .Σύμφωνα δε μέ τά λεγόμενα υπό του'ΐε-

ρωνύμου αφήνει νά εννοήσουμε δτι οι διάκονοι έξέλεγον άπό τό 

σώμα τους αδιακρίτως ηλικίας τόν καταλληλότερο γιά τό αξίωμα 

τουΆρχιδιαχόνου ύποψήφιο,ό όποιος ήταν ένας γιά κάθε Έκχλη-

4.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,44,Pg 1,704θ.ΒΕΠ 2,45.Πρβλ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥ-
ΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 1,29,PG 78,200C:"Λουκίψαρχιδιακο-
νψ...εί οφθαλμοί επισκόπου τυγχάνουσιν ol διάκονοι, 
σύ...δλος οφθαλμός οφείλεις ύπαρχειν".ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩ
ΜΗΣ ,Β 'Κορ. 30 ,ΒΕΠ 2,37 όπου οι διάκονοι καλούνται 
άγγελοι τοϋ επισκόπου καί προφηται αΰτοϋ. 

5.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,2,30,PG 1,677Β.ΒΕΠ 2,37. 

6.Κανών 23 Συνόδου'Αγάθης.Πρβλ.ΛΑΤΛ,Δ.Άρχαιολογία, 
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σία.Γιαυτό τον λόγο καί γιά την υπεροψία καί φιλοδοξία των 

Άρχιδιακόνων,άπό τις αρχές του πέμπτου αιώνος ή εκλογή γιά 

τ<5 αξίωμα του'Αρχιδιακόνου έγινε ά cp ο ρ μ η μεγάλων καί φρικτών 
7 

παράπονων. 

'θ Άρχιδιάκονος είναι ò πρώτος των διακόνων της επισκοπής. 
Μεταξύ των διοικητικών του καθηκόντων ήταν ή μέριμνα γιά τίς 

χήρες ,τά ορφανά,τους αιχμαλώτους καί τους πτωχούς. "Ελυνε τύς 

διαφορές των διακόνων.Έδίδασκε στους κληρικούς τά καθήκοντα 

τους.Βεβαίωνε την αξία καί την ικανότητα των υποψηφίων προς 

χειροτονία . "Ετσι π.χ.è έπίσκοποςΈδέσσηςΊβας 'εμποδίστηκε 
άπό τόν άρχιδιάκονό του γιά τήν χειροτονία του επισκόπου Βα-

βυνων,πρό της Δ'Οικουμενικής Συνόδου,αργότερα δέ παρουσίαζε 

στον επίσκοπο άπό τους διακόνους εκείνους πού ήταν υποψήφιοι 

γιά χειροτονία στό βαθμό του πρεσβυτέρου .Ακολουθούσε τόν ε

πίσκοπο του στίς συνόδους' ή πήγαινε σάν εκπρόσωπος του καί έ

παιρνε μέρος στή θέση του .Ετσι π.χ. κατά τήν Δ'Οικουμενική 

Σύνοδο στην Χαλκηδόνα ò Άρχιδιάκονος- ΦωτΓνος εκπροσώπησε τόν 

επίσκοπο Πισινουντος Θεόκτιστο καί τόν επίσκοπο Νεοκαισαρείας 

Δωρόθεο,ό δέ'Αρχιδιάκονος Πρρφύριος εκπροσώπησε τόν επίσκοπο 

Έμέσης της Φοινίκης Ουράνιο .Κατά τήν διάρκεια των εργασιών 

των συνόδων έκανε τό έργο των νοταρίων,δηλαδή έγραφε τά πρακ

τικά,τά διάβαζε στή σύνοδο δπως επίσης καί τους κανόνες παλαιο

ί ι * 

τέρων συνόδων .'Έπαιρνε μέρος στην διοίκηση της επισκοπής,όταν 

7.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,Commentarium in Ezechelem Prophetam,48,PL 25,481-490. 

8.ACO 2.1.3,24-30 καί H. 2 . 51 7D: "έπεχ,ε ίρησεν αυτόν έπίσκοπον χειρο-
τονήσαι. . . καί κωλυθείς παρά του τηνικαϋτα άρχ,ιδιακό-
νου αύτοϋ,ήγανάκτησε". 

9•ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σ ώνταγμα,4,4 80. 

10.Πρακτικά Ε'Συνόδου'Εφέσου,ACO 1.1.3,23,18 καί Η.1.1497Β:"κα
τήλθε προς ήμας ò άρχιδιάκονος αύτοϋ".Πρβλ.Πρακτικά Α'Συνόδου 
Χαλκηδόνος,ACO 2.1.1,57,5 καί Η.2.56D καί 88Ε. 

11.Πρακτικά Α'Συνόδου Χαλκηδόνος,ACO 3,10,1 καί Η.2.313Α:"Άρχιδιά-
κονος καί πριμικήριος νοταρίων". 
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χήρευε ò επισκοπικός θρόνος .Παράδειγμα έχουμε,όταν μετά 

την καθαίρεση τουΆλεξανδρε ίας Διοσκούρου η Δ'Οικουμενική 

Συνοδός της Χαλκηδόνος έδωσε εντολή με συνοδικό γράμμ/x στον 

Άρχιδιάκονο Ξύθάλιο και σε μερικούς άλλους κληρικούς ν ά 

διοικήσουν τήν επισκοπή,φροντίζοντας γιά δλα τά εκκλησιασ

τικά ζητήματα της,μέχρι της καταστάσεως του νέου επισκόπου 

'Αλεξανδρείας,στον όποιο καί θά λογοδοτήσουν.Επίσης μετέ

φερε επιστολές επισκόπων σέ άλλους επισκόπους. 

Ό Άρχιδιάκονος είχε καί μερικά λειτουργικά καθήκοντα ι

διαιτέρως δε κατά τήν αρχιερατική λε ιτουργία.α)'Έλεγε τά 

πρώτα ειρηνικά .β)Κρατοΰσε τό Ευαγγέλιο κατά τήν είσοδο καί 

γ)Διάβαζε τό Ευαγγέλιο στή λειτουργία; 

Συνοψίζοντας υπογραμμίζουμε δτι τό αξίωμα τοΰ'Άρχιδιακό-

νου εμφανίζεται περί τόν τέταρτο η πέμπτο αίωνα,χωρίς όμως 

διακεκριμμένο τίτλο .Διακρίθηκα/με τό αξίωμα τουΆρχιδιακό-

νου οί μετέπειτα'Αλεξανδρείας Αθανάσιος,Καρχηδόνος Κυντιλι-

ανός καί Ρώμης è διάσημος Λέων ό Μέγας \ 

12.ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Βίος'Ιω.Χρυσοστόμου,PG 47,9:"τόν άρχιδιάκονον καλέσας 
τόν έμόν eg αυθεντίας πολλής,ώσπερ χ,ηρευσάσης ήδη της εκκλησίας 
καί ούκ έχούσης έπίσκοπον" .ΙΙρβλ.Συνόδου Χαλκηδόνος,επιστολή, 
ACO 2.1.2,48,8 καί H.2.377CD. 

13.ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ,Έκκλ."Ιστορία,7,19,PG 67,1477Α:"Ταύτην δέ τήν Ίεράν 
βίβλον άναγινώσκει ενταύθα (έν'Αλέξανδρε ία) μόνος ò άρχιδιάκο-
νος,παρά δέ άλλοις διάκονοι". 

14.Γιά τήν μετέπειτα εξέλιξη τοϋ αξιώματος τοϋΆρχιδιακόνου,βλέπε : 
ΛΑΤΑ,Δ.Αρχαιολογία,Ιβΐέξ.καί ΠΑΛΛΗ,Κ.'Αρχιδιάκονος,734. 



2.Τά εκκλησιαστικά αξιώματα του βαθμού του πρεσβυτέρου. 

Άπό* τους πρώτους α-ίώνες της ζωής της Εκκλησίας εμφανίζον

ται εκκλησιαστικά αξιώματα συνδεδεμένα με τον βαθμό του ρε-

σβυτέρου,δπως τά αξιώματα του Πρωτοπρεσβυτέρου,του Οικονόμου 

καί του 'Αρχιμανδρίτου. 

Οπως αναφέραμε πιό πάνω,άπό τους πρώτους βοηθούς τουΈπι-

σκόπου στη* διοίκηση της επαρχίας κατά τά πρώτα χριστιανικά 

χρόνια ήταν ο'Αρχιδιάκονος.Κατά τά τέλη του 3ου αιώνος εμφα

νίζεται κυρίως στη Μ.Ασία μία τάξη λειτουργών μεταξύ των 

επισκόπων καί πρεσβυτέρων,δπως ορίζεται άπό τους κανόνες της 

Α'Οικουμενικής Συνόδου της δικαίας σέ Αραβική μετάφραση ως 

"LOCO ' EPISCOPI SUPER VILLAS ET MONASTERIA ET SACERDOTES VI-

LARUM".Τήν τάξη αύτη μνημονεύουν οι, 13 καί 18 κανόνες τηςΣυ-

νόδου της Άγκυρας ,ό 13 κανών της Νεοκαισαρείας, καί 6 8 κα

νών της ΑΌίκουμενικης Συνόδου της ϊίικαίας
1
 .Μετά την οριστι

κή όμως διάκριση μεταξύ των αξιωμάτων του επισκόπου καί του 

πρεσβυτέρου,φαίνεται δτι ό μεγαλύτερος κατά τήν ηλικία άπό 

τους πρεσβυτέρους είχε αναγνωρισμένα άπό τήν Εκκλησία.μερι

κά δικαιώματα εξ αιτίας ακριβώς της ηλικίας του.Άπό τίς πη

γές όμως δέν τεκμηριώνεται δτι είχε κάποιο διακριτικό όνομα 

μέχρι τέλους του Δ'αιώνος,οπότε,πρώτος ò Σωκράτης αναφέρει 

τό αξίωμα π ρ ω τ ο π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς -
1
-? 

α)Τό αξίωμα του πρωτοπρεσβυτέρου. 

Τό αξίωμα η όφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου η Πρωτοπαπά η 

Άρχιπρεσβυτέρου η Πρώτου ττ) τάξει των π.ρεσβυτέ-

15.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ.Σύνταγμα,3, 47 . 

16.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,96. 

17.Βλέπε ερμηνεία Βαλσαμώνος καί Ζωναρά,PG 137,264Αεξ. 

18.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,'Εκκλ.'Ιστορία,6,9,PG 67,6 9 2Β. 

ΐ9.ΚΩΔΙΝ0Υ,Κ0ΥΡ0ΠΑΛΑΤ0Υ,·0φφίκια,Ρ0 157,130Α καί ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, 

Σύνταγμα,5,533,536. 

20.Κανών 57 Συνόδου Νικαίας,Άραβ.Μετάφρ.στό HARDUIN,1,472. 
ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,7,12,PG 67,15450. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,'Επι
στολή 125,Ad Rusticum 15,PL 22,1080.MANSI 7,252. 
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ρων η Πρωτοϊερέως ,ηΉγουμένου των πρεσβυτέρων είναι τό 

πρώτο εκκλησιαστικό αξίωμα που κατατάσσεται στόν"εύώνυμον" 

χορό και πού δίνεται με χειροθεσία και ευχή του Πατριάρρυ 

η του επισκόπου στους εγγάμους πρεσβυτέρους .Άπό την μελέ

τη των πηγών δεν προκύπτει καμμία αμφιβολία δτι τό αξίωμα 

του Πρωτοπρεσβυτέρου είναι τό 'ίδιο με τό αξίωμα του Πρωτο

παπά, "θ δρος Πρωτοπρεσβύτερος η Άρχιπρεσβύτερος χρήσιμο -

ποιείται άπό την άρχαίαΈκκλησία,δπως αρχαίος είναι καί ό 

δρος Πρωτοπαπάς σύμφωνα με μαρτυρία Δυτικής επιταφίου έπιγ-

γφαφης του 6ου αιώνος . 

Ή καταγωγή του εκκλησιαστικού αξιώματος του Πρωτοπρεσβυ

τέρου δέν είναι ξεκαθαρισμένη.Φαίνεται δτι γιά κάποιο χρονι

κό διάστημα τό αξίωμα αυτό δινόταν συνήθως στον πρεσβύτερο 

έξ αιτίας των πρεσβειών της χειροτονίας.Ή πληροφορία δμως 

δτι ò Γρηγόριος δ Θεολόγος άπέκρουσε"τήν των πρεσβυτέρων 

προτίμησιν" ΐΐού του προσέφερε ό Μέγας Βασίλειος καί ακόμη 

η φράση του LIBERATUS" QUI ET Eülvl AHHIPTESBYTERUM FECERAT'kx-

θαρά φανερώνουν,δτι σε μερικά μέρη τήςΆνατολής οί επίσκοποι 

είχαν τήν εξουσία νά απονέμουν στους πρεσβυτέρους της δικαιο

δοσίας τους ώρισμένα άξιώματα-όφφίκια.Αντίθετα στη Δύση ή 

απονομή των αξιωμάτων- όφφικίων θεωρούνταν παράβαση της κανο

νικής τάξεως,διότι ò επίσκοπος Λέων Α'ό Μέγας χαρακτήρισε σάν 

μεγάλο' σφάλμα του επισκόπου Βενεβέντου (πόλεως της Ιταλίας):, 

Δώρου τό οτι έδωσε 

21.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ0Υ,Π.Αί Σέρραι,282 οπού δημοσίευεL τόν Κώδικα της 
Μητροπόλεως Σερρών. 

22.GOAR,σ.Εύχολόγιον,244 καί Μ.Εύχολόγιον,εκδ.Ένετίας 1862,163, 

2 3.ΡΑΛΑΗ,Κ.Πρωτοπρεσβύτερος,98-106. 

24.ΓΡΗΓΌΡΙ0Υ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 43,PG 36,549Α.ΒΕΠ 60,157.ΕΠΕ 6,196. 
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τό προβάδισμα προ των αρχαιοτέρων πρεσβυτέρων σε κάποιον 
25 

νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερο. 

Ό Βάλσαμων ερμηνεύοντας τόν ΙΟο κανόνα της Συνόδου της 

Αντιοχείας παρατηρεί συμπερασματικά:"Κεκωλυμένον ύπό των 

κανόνων εστίν επισκόπους γίνεσθαι εις βραχείας πόλεις καί 

κώμας*καί διά τούτο έχειροτόνουν εις ταύτας πρεσβυτέρους, 

ήγουν πρωτοπαπάδας καί χωρεπισκόπους"
2
^ Ερμηνεύοντας ο 'ίδι

ος καί τόν 8ο κανόνα της 'ίδιας Συνόδου κατά τόν όποιο "μη

δέ πρεσβυτέρους τους έν ταΐς χώραις κανονικός έπιστολάς ò\r-

δόναι η προς μόνους τους γείτονας επισκόπους έπιστολάς έκ-

πέμπειν'τούς δε άνεπιλήπτους χωρεπισκόπους διδόναι έπιστο

λάς" ,λέγει:"Τινές διισχυρίζοντο δτι οι πρεσβύτεροι των επαρ

χιών,ήτοι οι πρωτοπαπάδες,δύνανται νά έκδίδωσιν είρηνικάς 

έπιστολάς.. .»
2
ΐΆπό τά παραπάνω βγαίνει τό συμπέρασμα δτι 

οι Πρωτοπρεσβύτεροι ύπηρχον στην Εκκλησία ηδη πρό του 341. 

Σαφώς δμως αναφέρεται ή ύπαρξη τους άπό τόν ιστορικό Σωκρά-

τη
2
.

8 

Στην Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως Πρωτοπρεσβύτερος ύπηρ-

ξεν ό διάδοχος του ιερού ΧρυσοστόμουΆρσάκιος(404-405) .2πίν 

Σύνοδο παρά την Δρύν αναφέρεται δτι παρακάθισαν καί Πρωτο-

25.SMITH,W.A Dictionary of Christian Antiquities,1,130 δπου 
παραθέτει τήν επιστολή 5 τοϋ Λέοντος.Πρβλ.MARTIGNY,ABBE, 

Dictionnaire des Antquites Chrétiennes ,Pari-s 1 865 , 50-51 : "Τό 
αξίωμα τοϋ άρχιπρεσβυτέρου έδίδετο στην αρχαία 'Εκκλησία 
σύμφωνα μέ τήν ηλικία,τά πρεσβεία της ίερωσύνης η τήν άξια. 
Είναι μιά υπόθεση αλληλοσυγκρουόμενη μεταξύ των επιστημόνων. 
'Η πειθαρχία φαίνεται,ότι δέν είναι ή ίδια στην'Ελληνική καί 
Λατινική'Εκκλησία στό σημείο αύτό.Οί Λατίνοι έξέλεγον πρώτα 
τους αρχαιότερους νά είναι προϊστάμενοι των άλλων,μετά όμως 
ελήφθη ύπ'δψη ή εύσέβει καί τό δόγμα...". 

26.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,142. 

2 7 . Ρ Α Λ Λ Η - Π Ο Τ Λ Η , Σ ύ ν τ α γ μ α , 3 , 1 4 0 . 

2 8 . Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ , Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 6 , 9 , P G 6 7 , 6 9 2Β. 
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πρεσβύτεροι.Στην Εκκλησία Αλέξανδρείας τό αξίωμα του Πρω

τοπρεσβυτέρου άπαντα έπί Πατριάρχου θεοφίλου(385-4Ι2).'Έτ

σι κατά τον ιστορικό Σωκράτη'Ήέτρος τις πρωτοπρεσβύτερος 

ην της εν Αλέξανδρε ία'3κκλησία39Γ. ' 0 Σωζόμενος αυτόν τόν 

Πέτρο τόν άποκαλεΐΆρχιπρεσβύτερο:"Τόν τότε,λέγει,άρχιπρε-

σβύτερον Πέτροντούτο γάρ τό δνομα αύτω..."ΐό γεγονός δτι 

οι δύο ιστορικοί αποκαλούν τό ϊδιο πρόσωπο μέ διαφορετικό 

δρο,"Πρωτοπρεσβύτερον" ο ένας"'Αρχιπρεσβύτερον"ο άλλος,ο

δήγησε μερικούς σχολιαστές της Δύσεως νά υποθέσουν δτι στην 

αρχαία Εκκλησία άλλος ήταν ο" Πρωτοπρ§σβύτερος"καί άλλος 

ο"'Αρχ ιπρεσβύτερος". 

Ό σπουδαίος φιλόλογος και σχολιαστής του MIGNE YALESIUS, 

εξετάζοντας τόν δρο"Πρωτοπρεσβύτερος"κάνει την διάκριση με

ταξύ του Πρωτοπρεσβυτέρου καί τοΰΆρχιπρεσβυτέρου υποστηρί

ζοντας δτι"Άρχιπρεσβύτεροι"ύπηρχον πολλοί στίς πόλεις καί 

στίς κωμες(χωριά),"Πρωτοπρεσβύτερος"δμως ύπηρχε ένας στην 

3 2 

πόλη,6νομαζόμενος"Πρωτοπρεσβύτερος της πόλεως" . 

29.HARDUIN,4,28. 

30.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,Έκκλ.'Ιστορία,6,9,PG 6 7,692Β. 

31.ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ,Έκκλ.* Ιστορία,8,12,PG 6 7,1545C. 

3 2.VALESIUS,PG 103,352 ύποσημ.34 :"Οπου σχολιάζει τό Σωκράτους, 
Έκκλ.* Ιστορία 6,9 "Πέτρος τις πρωτοπρεσβύτερος"."Οϋτω ò δια
δεχθείς τόν'Επίσκοπον Χρυσόστομον Άρσάκιος λέγεται 'πρωτο
πρεσβύτερος' εν τοις Πρακτικούς της επί Δρϋν συνόδου(Φωτίου 
Βιβλιοθήκη,κώδ.59) ως καί Μαρτύριός τις,πρωτοδιάκονος.Ό Σω
ζόμενος τόν Πέτρον τούτον καλεί 'άρχιπρεσβύτερον'.'Αλλά τό 
όνομα τούτο εϋναι δνομα τιμής,όχι αρχαιότητος.OÌΕπίσκοποι, 
άρα,εκ τού πρεσβυτερίου εκείνους έξέλεγον ως άρχιπρεσβυτέρους, 
οϋς ήθελον,ώς διδάσκει ò Λιβεράτος εν τή Συνάψει (Breviariura, 
κεφ.14).Τό τυπικόν,καθ'ό χειροτονείται ò πρωτοπρεσβύτερος της 
πόλεως, ύπαρχε ι εν τφ Εύχολογίω τώνΈλλήνων (σ. 287) .Καί ò μέν 
GOARj-μεταφράζων τό Εύχολόγ ιον λατινιστί ,μεταφράζει εις 'άρχι-
πρεσβύτερον',οπερ όμως έγώ δέν επιδοκιμάζω.Διότι 'άρχιπρεσβύ-
τεροι' ύπηρχον πολλοί εν μιςί. εκκλησία 'πρωτοπρεσβύτερος' όμως 
εις μόνον είναι."Οθεν άρχιπρεσβύτεροι εν κώμαις καί πόλεσιν 
εν τφ μεταξύ εγκαθιδρύοντο,εφ'όσον,δηλαδή,κατελάμβανον θέσεις 
χωρεπισκόπων,πρωτοπρεσβύτερος όμως ήτο μόνον εν πόλει,διά 
τούτο εν τφ Εύχολογίω ονομάζεται πρωτοπρεσβύτερος της πόλεως. 
"Ο συνεχιστής τοϋ Θεοφάνους,εν τφ Βίω Κωνσταντίνου του Πορφυ-
γεννήτου συχνά ομιλών περί της αρχής τουΆρταβόλδου,πρεσβυτέ
ρου της Κωνσταντινουπόλεως,λέγε ι τά Επόμενα:'ός διά τήν τών 
γραμμάτων διαπόρθμευσιν,της σοφίας ένεκα πρώτος τών Ιερωμένων 
κεκλήρωται'". 
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Φαίνεται δτι αρχικά υπήρχε ένας μόνο Άρχιπρεσβύτερος σέ 

κάθε επαρχία,δπως μας πληροφορεί ο 'Ιερώνυμος στην επιστολή 
33, 

του AD RUSTICUM.'O Πρωτοπρεσβύτερος ήταν ò αμέσως μετά τον 

επίσκοπο,τον όποιο άναπληρουσε στά καθήκοντα του κατά τη 

χηρεία της επισκοπής καί τελούσε τό βάπτισμα κατά την απου

σία του επισκόπου.Ή άποψη δτι ο Πρωτοπρεσβύτερος είχε επί

σης καί τό δικαίωμα της διαδοχής του' επισκόπου δέν είναι αρ

κετά κατοχυρωμένη."ίσως νά προέρχεται η νά απηχεί τήν πράξη 

της αρχαίας Εκκλησίας περί εγγάμων επισκόπων."ίσως ακόμη ò 

τίτλος νά άπονέμοντανάδιακρίτως σε εγγάμους ή άγαμους πρεσβυ

τέρους . 

"Οταν ò πληθυσμός στίς μεγάλες'Εκκλησίες της Δύσεως άρχισε 

νά αυξάνεται καί προέκυπτε δυσκολία της ύποδιαιρέσεώς τους 

εξ αιτίας της συμπτώσεως πρό τίς πολιτικές διαιρέσεις τωνέ-

παρχιων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,άρχισε εφαρμοζόμενο τό 

σύστημα τής τοποθετήσεως Άρχιπρεσβυτέρου(ΑΕ0ΗΙ?ΕΕ3ΒΥΤΞΚΗϋ-

TALIS) σέ κάθε επαρχία των μεγάλων πόλεων,ό οποίος είχε τήν 

'ίδια θέση απέναντι του κλήρου τής περιφερείας πού είχε καί 

ο'Αρχιπρεσβύτερος τής πόλεως απέναντι των πρεσβυτέρων της. 

Των αγροτικών τούτωνΆρχιπρεσβυτέρων πρώτη μαρτυρία βρίσκου

με στον Γρηγόριο επίσκοπο TOURS. 

Στην Εκκλησία τής Ρώμης,ήδη άπό τόν 5ο αιώνα, υπάρχει τό 

εκκλησιαστικό αξίωμα του Πρωτοπρεσβυτέρου.Στή Σύνοδο του έ

τους 499,δταν επίσκοπος Ρώμης ήταν ô Σύμμαχος,, πρίν άπ'δ-

λους τους πρεσβυτέρους υπογράφει οΆρχιπρεσβύτερος Καικίλι-

ος Λαυρέντιος. Επίσης τό αξίωμα αυτό υπάρχει στην πρωτοχρι

στιανική Α'ιγ6;$το καί σέ αρχαίες κοπτικές επιγραφές,δπου δια

βάζουμε : "εγώ ελάχιστος Καλλίνικος άρχιπρεσβ(ύτερος) τής Κώμης 

33.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,ΈπιστολήΑά Rusticum 15,PL 22 ,1080 :"Singuli 
ecclesiarum episcopi,singuli archipresbyteri,singuli 
archidiacini". 

35.ΡΑΛΑΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,4,99 σημ.4. 

3 4.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,4,478.Πρβλ.MILASH,Ν.'Εκκλ.Δίκαιον, 
342,344,563 :"Ό τττώτος των πρεσβυτέρωντης επισκοπής έφερε 
τόν άνώτατον βαθμόνκαλούμενος πρωτοπρεσβύτερος η πρωτοπα-
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Ξύμυρίας του Πανοπλίτου ν ο μ ο ύ . . . " . Επίσης σε αιγυπτιακά όστρα

κα ε ί ν α ι γραμμένη ή λέξη : "ά ρ χ η π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς'.'Καί 

σε επιγραφή στό BRIVES του 6ου αιώνος αναφέρεται άρχιπρεσβύ-

τερος με τό δνομα BAUDOLPUS.Στό κοιμητήριο του αγίου Φήλ^κ°£ 

στό HOLE υπάρχει ε π ι τ ά φ ι ο επίγραμμα μέ τό ονομα'ΆΟίίΟΏΑΤϋΏΙΝ-

DIGNUS ARCHIPRE3YITER"I,aTÓ δε κοιμητήριο της α γ ί α ς Κ α ι κ ι λ ί -

ας υπάρχει ε π ι τ ά φ ι ο έπίγραμμαι"Βίκτωρος Πρωτοπαπά της Α γ ί α ς 

πας,δστις κατά την χηρείαν της επισκοπής ην επιτετραμμένος 
πάσας τάς υποθέσεις αυτής αντί τοϋ επισκόπου.'0 πρωτοπαπάς 
έξήσκει τά της διακονίας αϋτου ανεξάρτητος,έχων παρ'έαυτώ 
πρεσβυτέρους τινάς καί διακόνους ώς βοηθούς,εν οΐς εις άρχι-
διάκονος ή πρωτοδιάκονος.''Εκ τοΰ αξιώματος τοϋ πρεσβυτέρου 
παρήχθησαν ο'ι άρχιπρεσβύτεροι (πρωτοπρεσβύτεροι ,πρωτοπάπαι ' . 
Τό κατ'άρχάς άνετίθετο ή εποπτεία πολλών ενοριών της επισκο
πικής επαρχίας είς τους καλουμένους χωρεπισκόπους.'Ορισθέντος 
δέ βραδύτερον διά του Στ'Κανόνος της év Σαρδική Συνόδου,οτι 
έν κώμαις καί μικραϊς πόλεσι δέν .πρέπει νά χειροτονήται επί
σκοπος,περιήλθε τό έπισκοπικόν τοϋτο δικαίωμα είς ειδικούς 
πρεσβυτέρους,τούς καλουμένους περιοδευτάς,οϊτινες έξήσκουν 
αυτό ήτοι μονίμως διαμένοντες έν ώρισμένοις τόποις,ή περιο
δεύοντες κατ'έντολήν τοϋ αρμοδίου επισκόπου.Έκ τοϋ ιδρύμα
τος τούτου άνεπτύχθησαν σύν τώ χρόνω μόνιμα εποπτικά των 
διαφόρων διαμερισμάτων της επισκοπής όργανα,άτινα έν ταϊς 
κανονικαϊς πηγαϊς τιτλοφορούνται διαφόρως τών λοιπών πρεσβυ
τέρων ,συνήθως όμως καλοϋνται ούτοι άρχιπρεσβύτεροι(πρωτοπα
πάδες) ".Πρβλ.'Ερμην.Βαλσαμώνος στον 10 Κανόνα της Συνόδου 
'Αντιοχείας παρά ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,142 καί ΜΑΞΙΜΟΥ,Μη-
τροπ.ΣΑΡΔΕΩΝ,Τό Οίκουμενικόν,34εξ.CABR0L,Ι.Dictionnaire, 
1,2762-2763. 
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Καικιλίας'*
3
.
6 

Ol Πρωτοπρεσβύτεροι, ,ot όποιοι μερικές φορές έτιμωντο Hat 

με άλλο εκκλησιαστικό αξίωμα,δπως π.χ.του"
)
,£κδίΗθυ,η του Οι

κονόμου,η του Νομικού η του Νοταρίου,η του'Εξάρχου είχαν 

στην'Εκκλησία ώρισμένα καθήκοντα.Ό Γεώργιος Κωδινός Κουρο-

παλάτης γράφοντας "περί των όφφικίων της Μ. ' Εκκλησίας" ση μείω

νε ι τά ακόλουθα!"Ό Πρωτοπαπάς εκδικος και πρώτος του βήμα

τος καί φέρων τά δευτερεια τουΆρχιερέως"
3
]ό δέ Ιάκωβος ΦΒ-

TSERUS στό υπόμνημα για τά εκκλησιαστικά όφφίκια γράφει:"Ό 

36-MARTIGNY,ABBE,Dictionnaire des Antquites Chrétiennes,Paris, 
186 5,51.Πρβλ.ΡΑΜΦ0Υ,Ι.Πρωτοπρεσβύτερος,34-35 όπου δημοσιεύει 
τρεις ακόμη παλιές- επιγραφές ol όποιες "προσεπικυροϋσι την 
άρχαίαν καταγωγήν τοϋ άξιώμο.τος τοΰ Πρωτοπρεσβυτέρου,ών ή 
μέν πρώτη ευρέθη έν.Σεβρί Χισάρ της Μ.'Ασίας παρά τήν "Αγκυ-
ραν,ή δέ δευτέρα εν Βουθρωτψ,καί ή τρίτη πάλιν εν Μ.'Ασία: 

Α' 
ΘΕΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑ/ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΛ/ΒΕΣΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣ ΥΤΕΡΟΥ ΚΕ/ ΠΕ-
ΡΙΟΔΕΥΤΟΥ ΘΕΒ/ΚΤΙΣΤΟΥ ΕΚΤΙΣ6Η/ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥΤΟ +/ΚΕ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΥΛΑ/ΒΕΣΤΑΤΟΥ ΔΙΑ/ΚΟΝΟΥ Κ •: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/ΚΥΡΙΑΚΟΥ+ 

Θεοϋ πρόνοια επί του ευλαβέστατου πρωτοπρεσ(β)υτέρου κέ πε-
ριοδευτοϋ Θε(ο)κτιστού έκτίσθη τό έργον τοϋτο κέ επί τοϋ 
ευλαβέστατου διακόνου κ(έ) οικονόμου Κυριάκου. 

Β' 
(Έπί) * Ιανού.(α) ρί (ου) πρ/εσβυτέρου (καί) πρώτο (π)α(π) ά 
Βουθ(ρ)ατοϋ. 

Γ' 
Έκαληουργήθη 
τό έργον τοϋτο 
διά συνδρομής 

Λέοντος προτοπερουτέρου. 

(πρωτοπρεσβυτέρου)". 

37.ΚΩΔΙΝΟΥ,ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΟΥ,Όφφίκια,ΡΟ 1 5 7 , 2 8 D . 
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Πρωτοπαπάς ισταται επάνω των όφφικίων του ευωνύμου χοροΰ, 

δταν λειτουργεί ò Άρχιερεύς.Μεταδίδει αυτός την άγίαν Με-

τάληψιν τώΆρχιερει,ομοίως καί όΆρχιερεύς τω Πρωτοπαπά,ε-

χων δε εν τη Εκκλησία τά πρωτεία πάντα" . 

Επομένως ,ό Πρωτοπρεσβύτερος ηταν"ο πρώτος των ιερέων"
39 

"ο πρώτος του βήματος","ο εκδικος καί φέρων τά δευτερεΐα 

του άρχιερέως" ,
Τ
Ηταν ακόμη ò πρό του δευτερεύοντος των ιε

ρέων,διότι δπως σημειώνεται" ò δεύτερος των ίερέων(ό δευτε-

ροπαπας) δταν λείπει 6 Πρωτοπαπάς,έχει εν ττί'Ξκκλησία τά 

πρωτεία πάντα"
41
καί "ο δευτερεύων είσοδεύει τους ιερείς,έάν 

ούκ έ'νι πρωτοπαπάς καί άρχει των ιερέων άπό του πρωτοπαπά^ 

38.GRETSERUS,I.PG 157,164.GOAR,ϋ-.Εύχολόγιον,229. 

39.ΚΕΔΡΙΝΟΥ,Γ.Σύνοψις'Ιστοριών,PG 122,10Β:οπου αναφέρει για 
κάποιον πρεσβύτερο " Άρτάβασδον πρώτον των Ιερέων",ò όποιος 
"πατήρ ήν 'Ανδρέου τοο επί ζωγραφική τέχνη,λάμψαντος" . Ό δέ 
σχολιαστή τοΰ Migne πάνω στή φράση "πρώτος των "ιερέων" παρα
τηρεί : "Πρωτοϊερεύς,qui et πρωτοπαπάς sive των Ιερέων ò πρώ
τος, Archipresbytre est,et in magna ecclesia ad sanctum alta-
ris tribunal (non ita ubique) secundas a Patriarcha obtinet 
(Codinus,Euchologium GOAR)".PG 122,10 ύποσ.43. 

40.ΚΩΔΙΝΟΥ,ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΟΥ, '0<p<pUKLa,PG 157,28D. 

41.ΚΩΔΙΝ0Υ,Κ0ΥΡ0ΠΑΛΑΤ0Υ,Όφφίκια,Ρΰ 157,28D.GOAR,σ.Εύχολόγιον,225. 

4 2.ΚΩΔΙΝ0Υ,Κ0ΥΡ0ΠΑΛΑΤ0Υ,Όφφίκια,Ρσ 157,128D.Στην ερμηνεία των 
όφφικίων πού περιλαμβάνεται στό'Έύχολόγιον τό Μέγα μετατυπω-
θέν καί επιμελώς διορθωθέν παρ'Αλεξάνδρου Καγκελαρίου, Ένετί-
ησι 1737 παρά Νικολάω τω Σάρω (ΑΨΛΖ) ',' 433 , αναφέρονται όσα ò 
Κωδινός γράφει μέ τήν προσθήκη δτι ò πρωτοπαπάς "κρατεί καί 
εν τη'Εκκλησία τόπον τοϋ'Αρχ,ιερέως" .Είναι περίεργον οτι ò 
εκδώσας τό 1899 τό Εύχολόγιον "έγκρίσει καί αδεία της'Ιεράς 
Συνόδου"Άρχιμ.'Ιωάννης Μαρτΐνος(μετέπειτα'Επίσκοπος Γόρτυ-
νος) στην ερμηνεία τών όφφικίων(σελ.737) παρέλειψε δτι ò Πρω
τοπαπάς μετέδιδε τήν Θεία Κοινωνία στον'Αρχιερέα κατά τήν 
λειτουργίαν.Νά χαρακτηρισθεί ή πράξη ώς παραποίηση του κειμέ
νου ή ώς εξέλιξη καί επικρατούσα πράξη στήν'Εκκλησία; 
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Στό τελετουργικό ο Πρωτοπαπάς είχε τά πρωτεία στην Εκκλησί

α μετά τόνΑρχιερέα ως "πρώτος έχει του βήματος",προπορευό 

ταν των άλλων εκκλησιαστικών όφφικιούχων κατά την αρχιερατι

κή λειτουργία, με πνεύμα αδελφικής ίσότητος μεταξύ επισκό

που και πρεσβυτέρου μετέδιδε στον Αρχιερέα την Θεία Κοινω

νία κατά την αρχιερατική λειτουργία καί πρώτος αυτός μετε-

λάμβανε άπό τά χέρια του έ.πι σκοπού,καί διάβαζε τά"είρηνικά" 

κατά τή χειροτονία πρεσβυτέρου.Είχε ακόμη καί δικαστικά καί 

συνοδικά δικαιώματα καί εξέδιδε άδειες γάμου.Μερικοί ενορια

κοί πρεσβύτεροι προϊστάμενοι άλλων ιερέων ονομάζονταν επίσης. 

"Πρωτοπαπάδες".Ει ναι πιθανό δτι καί αυτοί είχαν κάποια ε

ξουσία επί των άλλων συμπρεσβυτέρων τους,άλλα πουθενά δέν 

καθορίζεται ή εξουσία τους αύτη . 

Τ
Ηταν επόμενο ό τόσο πολύχρηστ.ος θεσμός του Πρωτοπρεσβυτέ-

ρου(Πρωτοπαπα ) στην Εκκλησία,νά δημιουργήσει τό Πρωτοπαπα-

δίκιο.Ό δρος αύτόςδηλώνει τό αξίωμα η τήν ιδιότητα του Πρω

τοπαπά. Ό Βάλσαμων,ερμηνεύοντας τόν Ι5ο κανόνα της Δ'Οικουμε-

νικης Συνόδου"περί του μή μεταβαίνει^ τους κληρικούς άπό εκ

κλησίας εις εκκλησίαν",.χρησιμοποιεί τήν λέξη "πρωτοπαπαδίκΐ-

ον-"
1
.'Ό Επίσκοπος Δέρκου'ΐωάννης",γράφει, "έπ^είρησε τόν θρό-

νον του Δέρκου μεταγαγειν είς τό του Φιλέα Πρωτοπαπαδίκιον 

διά τό πολυανθρωπότερον είναι,καί έκωλύθη συνοδικώς"* 

43.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,5,536. 

44.ΤΡΕΜΠΕΛΑ,Π.Al Τρεις Λειτουργίαι,141. 

4 5.ΡΑΜΦΟΥ,Ι.Πρωτοπρεσβύτερος,2 5 

4 6.ΡΑΔΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,147. 
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Τό αξίωμα λοιπόν του Πρωτοπρεσβυτέρου γνωρίζει ανέκαθεν 

ή'Εκκλησία άπό τους πρώτους χριστιανικούς αίωνες μέχρι σή

μερα.Μαρτυρίες αρχαίων εκκλησιαστικών ιστορικών πηγών,πρα

κτικά Οικουμενικών καί άλλων Συνόδων,ύπομνηματιστές καί ερ

μηνευτές των ιερών κανόνων,σπουδαίες επιγραφές,αποφάσεις 

Πατριαρχικές καί Συνοδικές αναφέρουν τό αξίωμα αυτό.Ό δρος 

"Πρωτοπαπάς"δεν είναι διάφορος του ορου"Πρωτοπρεσβύτερος". 

Στην άρχαίαΈκκλησία,άπ'οσα αναφέραμε,χρησιμοποιούνται καί 

οι δύο οροι για νά δηλώσουν τό ϊδιο αξίωμα.Επίσης οι οροί 

"Άρχιπρεσβύτερος"," πρωτοϊερεύς","πρώτος των ίερέων"ειναι 

ταυτόσημοι. 

β)Τό αξίωμα του Οικονόμου. 

Τό εκκλησιαστικό αξίωμα του Οικονόμου είναι τό πρώτο α

ξίωμα στην πρώτη πεντάδα του δεξιού χορού..Τό αξίωμα του Οι

κονόμου είναι γνωστό άπό την εποχή της Γ'Οικουμενικής Συνό

δου. Ή Γ'Οίκουμενική Σύνοδος τήςΈφέσου μετά την καθαίρεση 

του ΐΐεστορίου παραγγέλλει στούς'Όίκονόμους" της'Εκκλησίας 

Κωνσταντινουπόλεως νά αναλάβουν τήν διοίκηση της περιουσίας 

της, Ό δέ 26ος κανών της Δ'Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδό

νος δρυσε!" Επειδή εν τισιν έκκλησίαις,ώς περιήχθημεν,δίχα 

οικονόμων οι Επίσκοποι τάΈκκλησιαστικά χειρίζουσι πράγματα, 

εδοξε πασανΈκκλησίαν Έπίσκοπον εχουσαν καί οίκονόμον εχειν 

έκ του ιδίου κλήρου,οίκονομουντα τά εκκλησιαστικά κατά γνώ-

μην του ιδίου επισκόπου ώστε μή άμάρτυρον είναι τήν οικονομί-

αν της εκκλησίας,καί έκ τούτου σκορπίζεσθαι τά αυτής πράγμα

τα,καί λοιδωρίαν τ?) ίερωσύνη προστρίβεσθαι ·εί δέ μή τούτο 

ποιήσαι,ύποκεισθαι αυτόν τοις θείοις κανόσιν" .'Έτσι γίνεται 

4 7.ΚΩΔΙΝ0Υ,Κ0ΥΡ0ΠΑΛΑΤ0Υ,O'cpcpuxi.a,PG 157.25Α.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα, 
5,534. 

48.ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ,Α.Κανόνες,67 



329 

φανερό ότι ò θίκονόμος"κρατει πάντα, τάκτήματα της Εκκλησίας 

και παν τό έσοδιαζόμενον έξ αύτων'καί οικονομεί" τω άρχιερα 

και τ Τ) Εκκλησία" . 

Ό Οικονόμος έχει καί τελετουργικά καθήκοντα. "Οταν λειτουρ

γεί ο επίσκοπος ό Οικονόμος στέκεται δεξιά της αγίας Τραπέ

ζης φορώντας τό στιχάριο καί κρατώντας τό ριπίδιο.Άναγινώ-

σκει τό Ευαγγέλιο την Κυριακή του Πάσχα καί φέρνει στον επί

σκοπο τον υποψήφιο γιά χειροτονία ιερέα,αν καί αυτό είναι 

κυρίως καθήκον του Πρωτοπρεσβυτέρου
5
9 

γ)Τό αξίωμα του'ΐρχιμανδρίτου. 

Τό αξίωμα του" Άρχιμανδρ ίτου'ΐδπώς αναφέρει οΈπιφάνιος 

πρωτοεμφανίστηκε στην Μεσοποταμία,έπειτα στή Συρία καί αργό

τερα τόν 4-0 αΐωνα επεκτάθηκε καί σέ άλλες Εκκλησίες τηςΆνα-

τολης.Στά πρακτικά της Γ'Οικουμενικής Συνόδου τηςΈφέσου υ
πάρχει αναφορά κάποιου'Αρχιμανδρίτου Βασιλείου.Τά πρακτικά 
της Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως του έτους 448,ή οποία κατεδί-
κασε την αίρετική διδασκαλία τουΆρχιμανδρίτου Ευτυχούς,υπέ
γραψαν είκοσι τρεις 'Αρχιμανδρίτες πού μνημονεύονται ò καθέ
νας με τό ονομά του.

53
'Επίσης τό αξίωμα του'Apyιμανδρίτου 

μνημονεύεται καί στό 'Ενωτικό του Ζήνωνος(482)54 

Στην αρχή ò όρος'Αρχιμανδρίτης σήμαινε ότι ακριβώς καί οι 
όροι "πατήρ","προεστώς","καθηγρύμενος" όπως φαίνεται άπό^μαρτυ-
ρίες του Κυρίλλου'Αλέξανδρείας.

5
*Ο Παχώμιος τό έτος 320 ιδρύει 

τό κοινοβιακό σύστημα καί ονομάζεται " αρχιμανδρίτης 
τριών χιλιάδων μοναχών".56 * Από τόν 5ο όμως αιώνα οί|Αρχιμανδρί
τες υψώθηκαν υπεράνω των ηγουμένων καί έπεξετάθηκε η δικαιο
δοσία τους σέ περισσότερα άπό ενα μοναστήρια.Κατά τόν Κύριλλο 
τόν Σκυθοπολίτη,ό άγιος Θεοδόσιος ò Κοινοβιάρχης 

49.ΚΩΔΙΝΟΥ,ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΟΥ, Ό φ φ ί κ ι α , Ρ Ο 1 5 7 , 2 5 Α κ α ί ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, 
Σ ύ ν τ α γ μ α , 5 , 5 3 4 . 

50.ΡΑΛΛΗ,Κ.Οικονόμος,754. 

51.ΕΠΙΦΑΝΙ0Υ ΚΥΠΡΟΥ,Κατά Αιρέσεων,80,6,PG 42,765C. Πρβλ. καί 
PG 41 ,1 56Β: " Άκάκιος πρεσβύτερος καί Παϋλος πρεσβύτερος, 
άρχιμανδρίται" . 

5 2.ACO 1.147,6,25 καί Η . 2 ,169Ε,172Β. 

53.MANSI,6,828.Πρβλ. καί ΕΥΑΟΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,Λόγος περί Τριά
δος, PG 86,2944Α:"Ό διά πάντων δέ περί που κε 'χρόνων Ευτυχής 
ò δυστηχής αρχιμανδρίτης μοναστηριών Κωνσταντινουπόλεως,ανέ
κυψε μή λέγων ομοούσιον ήμώυ είναι τό σώμα τοϋ Χρίστου". 

54.ΕΥΑΓΡΙ0Υ,Έκκλ.* Ιστορία,3,13,PG 86,2621 Α. 

55.ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,'Επιστολή 2 προς Κελεστϊνον,MANSI 6,752. 

56.ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Λαυσαϊκή"Ιστορία,7,PG 34,1020D.Πρβλ.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
Έτιιτίμια ΕΕήκοντα ε'ις μοναχούς,PG 31 ,1 309D: "εί τις πλύνει... 

Ιμάτιον παρά γνώμην τοϋ άρχιμανδρίτου,γενέσθω άπ'εύλογίας". 
Καί ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Περί Εύλογίου καί τοϋ λελωβημένου,Ρΰ 34,1068D: 
"φυγών εκ της μονής τοϋ άρχιμανδρίτου μου". 
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προβλήθηκε "αρχιμανδρίτης των υπό την άγίαν πάλιν κοινο

βίων", ό δε άγιος Σάββας καταστάθηκε "αρχιμανδρίτης τε καί 

νομοθέτης των υπό τήν Παλαιστίνην λαύρων";"Ξτσι διακρίθη

κε οΆρχιμανδρίτης- άπό τόν Ηγούμενο,σε μερικές δμως περί/-

πτι&σεις άτχοοίδονταν̂ 6 αξίωμα αυτό καί σε άπλοΰς ηγουμένους, 

χωρίς όμως νά τους δίνεται κάποια άλλη δικαιοδοσία εξω του 

Μοναστηρίου «Τό αξίωμα τουΆρχιμανδρίτου"μέχρι του δεκάτου 

αιώνος έσήμαινε κυρίως τόν έπί πολλών μοναστηριών ποοϊστάμ=-

νον,τόν αλλως"εξαρχον των μοναστηρίων"καλούμενον" . 

Έδώ πρέπει νά αναφέρουμε καί τό αξίωμα τοϋ Πρωτοσυγκέλ-

λου.Ή λέξη είναι σύνθετη άπό τό επίθετο πρώτος καί τό ου

σιαστικό σύγκελλος(σύν-κέλλα,κελλίον) καί δηλώνει τόν πρώ

το άπό τους συγκέλλους.Οι σύγκελλοι ίιταν άγαμοι αξιωματού

χοι κληρικοί"υπηρετουντες παρ'έπισκόπω η πατριάρχη. καί απο

τελούντες μετ'αλλων τήν έπισκοπικήν αύλήν αύτου" '.Τό αξίω

μα του συγκέλλου εμφανίσθηκε γύρω στό 400 καί ήταν συγκάτοι

κος του επισκόπου,έτρωγε μαζί του καί συσκέτιτοντανγιά εκκλη

σιαστικές υποθέσεις.Ό πρώτος άπό τους συγκέλλους ώνομάσθη-

κε πρωτοσύγκελλος.Αργότερα ò Πρωτοσύγκελλος πήρε τήν θέση τοϋ 

πρώτου μετά τόν επίσκοπο καί επέβλεπε καί παρακολουθουσε"δ-

λες τίς υποθέσεις της επισκοπής η της Μητροπόλεως καί ανέφε

ρε σχετικά στον επίσκοπο η Μητροπολίτη. 

57.MANSI,8,906-911.Πρβλ.ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Λαυσαϊκή'Ιστορία,23,PG 34,1068C. 

58.ΤΡΕΜΠΕΛΑ,Π. ' Αρχ ι,μανδρ ί τη ς, 7 3 6 . 

5 9.ΜΑΚΡΗ,Σ.Πρωτοσυγκελλος,718. 
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δ)"Αλλα εκκλησιαστικά αξιώματα του βαθμού του πρεσβυ

τέρου. 

Ι.Σκευοφύλαξ είναι ò κάτοχος εκκλησιαστικού άξιώματος-

όφφικίου πού ανήκει στην πρώτη πεντάδα του δεξιού χορου,τρί-

τος κατά σειρά μετά τόν Οικονόμο καί τον Σακελλάριο.Τό αξίω-

μα του Σκευοφύλακος άπονέμονταΛϋέ πρεσβυτέρους,διακόνους, α

ναγνώστες καί παλαιότερα καί σέ χωρεπισκόπους. Ό Πατριάρχης 

Φλαβιανός(44β-449) είχε πρεσβύτερος τό αξίωμα του Σκευο-

φύλακος̂
1
.
0 

2.Χαρτοφύλαξ.Τό εκκλησιαστικό αξίωμα του Χαρτοφύλακος 

δίνεται σέ πρεσβυτέρους η καί διακόνους."Ό χαρτοφύλαξ ουκ 

εστίν,ως τίνες λέγουσι,φύλαξ του σεκρέτου καί θυρωρός(τοΰ-

το γάρ των όστιαρίων άρχαιον επάγγελμα),επισκοπικών δέ δι

καίων φροντιστής αξιόμαχος".Ό χαρτοφύλαξ"ένεργεΐ δικαίω 

του κατά καιρούς άγιωτάτου Πατριάρχου,πάντα τά τούτω άνήκο/-

ταώς επισκοπώ" καί κρατεί" τά εκκλησιαστικά χαρτωα δικαιώμα

τα...ως δεξιά τουΆρχιερέως χειρ"
6
-!; 

0 χαρτοφύλαξ κατέχει τήν τετάρτη θέση στην πρώτη πεντά

δα των εκκλησιαστικών αξιωμάτων του δεξιού χορού.Τά καθήκον

τα του Χαρτοφύλακος είναι πολλά καί διάφορα.Είναι εκπρόσωπος 

τουΆρχιερέως η του Πατριάρχου|γραμμάτε
α
ς του.Είναι γραμμα

τέας της Συνόδου καί έφορος πού εποπτεύει του επισκοπικού 

αρχείου καί της πατριαρχικής βιβλιοθήκης.Έξ αιτίας όλων αυ

τών των καθηκόντων τό χαρτοφυλακεΐο δίκαια ώνομάστηκε"Έπισ-

κοπείον'^νίδιαίτερο τελετουργικό καθήκον αναφέρεται η άνάγ-

60.ΡΑΛΛΗ,Κ.Σκευοφύλο^,314-320 καί ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Γ. Σ κευοφύλαξ,221. 

61.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,4,534.2,587.5,531. 

6 2.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,587 καί ΜΠΟΥΜΗ,Π.Χαρτοφύλαξ,102έΕ . 
όπου αναφέρονται λεπτομερώς τά καθήκοντα τοϋ σκευοφύλακος. 
Πρβλ.ΡΑΛΛΗ,Κ.Χαρτοφύλαξ,519. 
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νωση του Ευαγγελίου -κατά τήν Μ.Πέμπτη. 

3. Ό όρφανοτρόφος είχε εκκλησιαστικό άξίωμα-όφφίκιο καί 

φροντίδα του ήταν ή προστασία των ορφανών.Όρφανοτρόφος ή

ταν π.χ. ö μετέπειτα Πατριάρχης ΚωνσταντινουπόλεωςΆκάκιος 

(4-71) .Δυστυχώς γιά τό αξίωμα τουΌρφανοτρόφου δέν παρέχουν 

οι πηγές μας περισσότερες μαρτυρίες.Άπό μεταγενέστερη μαρ

τυρία του έ,
π
ισκόπου Κίτρους Ιωάννου,καθαρά φαίνεται οτι τό 

αξίωμα του όρφανοτρόφουδίνονταν σε κληρικούς καί"μάλιστα 

, 63 

τοις ιερευσιν". 

3.Τά εκκλησιαστικά αξιώματα του βαθμού του επισκόπου. 

Ή εξάπλωση της Εκκλησίας καί ò συνεχώς αυξανόμενος αριθ

μός των μελών της επέβαλαν τήν ίδρυση νέων κοινοτήτων στά 

περίχωρα των μεγάλων πόλεων,,στίς μικρές πόλεις καί σέ ορισ

μένες περιοχές της Ανατολής ,δπως η Μ.Ασία,οπού ò χριστια

νισμός ήταν πολύ διαδεδομένος,καί μέχρι των αγροτικών κέν

τρων .'Έτσι,ένω μέχρι τά μέσα του β'αιώνος ,οί χριστιανοί των 

χωρίων αποτελούσαν μία ευχαριστιακή ενότητα μέ τους χριστια

νούς της πόλεως κοντά στην οποίαν ζούσαν προσερχόμενοι στην 

μία Θεία Ευχαριστία πού τελούσε ό επίσκοπος,τώρα μέ τήν 'ίδ

ρυση των νέων κοινοτήτων έπρεπε νά διασφαλισθεί σέ αυτές ή 

θρησκευτική ζωή μέ τήν τοποθέτηση ενός κληρικού.Στην αρχή 

τοποθετήθηκαν πρεσβύτεροι,οι όποιοι προϊσταντο της σύναξες. 

0Ì συνάζεις ^υτές γίνονταν γ toc διδαχή,κήρυγμα καί προσευχή, 

ποτέ όμως προς τέλεση της Ευχαριστίας.Ή σύναξη χωρίς 

Θεία Ευχαριστία υπό τήν ηγεσία των πρεσβυτέρων μαρτυρειται 

ώς"εθος άρχαιον" άπό τόν ιστορικό Σωκράτη:"Αύθις δέ έν'Αλε-

ξανδρεία τ?) Τετράδι καί ττ) λεγομένη Παρασκευή Γραφαί τε άνα-

γινώσκονται καί οι διδάσκαλοι ταύτας έρμηνεύουσι,πάντα τε τά 

της συνάξεως γίνεται,δίχα της των μυστηρίων τελετής.Καί του-

6 3.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΑΗ,Σύνταγμα,5,410. 
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τό έστιν εν Άλεξανδρεία εθος'άρχαΐον" . 

Ή αποστολή καί ή ευθύνη αυτών τών Πρεσβυτέρων γιά την ε

ξυπηρέτηση τών αναγκών διαφόρων τμημάτων μιας επισκοπικής 

επαρχίας γινόταν κατά δύο τρόπους,μέ τους περιοδεύοντες η 

τους μόνιμους πρεσβυτέρους.Τό λειτούργημα των περιοδευόντων 

πρεσβυτέρων άνταποκρ£ν<?ταν
στ
ίς πνευματικές ανάγκες των κα-

τοικούντων χριστιανών έκτος της επισκοπικής έδρας,γιά τους 

οποίους ò επίσκοπος έκρινε δτι δέν ήταν απαραίτητη ή τοπο

θέτηση μονίμων πρεσβυτέρων.Οι μόνιμοι πρεσβύτεροι τοποθετή

θηκαν γιά τους έξης λόγους: 

α)Ή δημιουργία κοινοτήτων πού απείχαν σημαντικά άπό τήν.Έ-

πισκοπική έ'δρα καί δέν εϊχε τοποθετηθεί άλλος επίσκοπος ,ό

πως φαίνεται νά 'ίσχυσε μέχρι τά μέσα του γ'αιώνος στην ανω 

Ιταλία καί στη Γαλλία,απαιτούσε τήν παρουσία μονίμου πρεσ-

βυτέρου,β)Στίς αρχές του γ'αίωνος ήΈκκλησία γνώρισε μία ά

πό τίς πλέον μεγάλες περιόδους ειρήνης καί ελευθερίας μέ α

ποτέλεσμα νά αυξηθούν σέ αριθμό οι χριστιανοί όχι μόνο στην 

ύπαιθρο άλλα κυρίως στίς μεγάλες πόλεις,δπως ή Ρώμη.Αυτό τό 

γεγονός άρχισε νά κάνει δύσκολη τη συγκέντρωση των μελών 

της τοπικής'Εκκλησίας σέ μία Θεία Ευχαριστία."Ετσι η τοποθέ

τηση Πρεσβυτέρων μέ ενισχυμένη λειτουργική δικαιοδοσία ̂ σέ ε

νορίες ήταν αναγκαία.γ)0ι νέες ιστορικές συνθήκες μέ τήν νο

μοθεσία του Δεκίου/πού επέβαλλε σέ κάθε πολίτη τη δημόσια 

ομολογία καί τήν άφοσοίωσή του στην επίσημη θρησκεία του Κρά

τους καί οι αυστηρότατες ποινές γιά εκείνους,πού άρνουνταννά 

64.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,Έχκλ.'Ιστορία,22,PG 67,6 36Α. 

65.ΦΙΛΕ0Υ ΘΜΟΥΕΩΣ,'Επιστολή,PG 10,1561 Β καί 57 Κανών Συνόδου 
Λαοδικείας. 



συμμορορωθουν είχαν σοβαρές επιπτώσεις και συνέπειες γιάιρυς 

χριστιανούς καί κυρίως για τους επισκόπους των'Εκκλησιών. 

Πολλές Εκκλησίες στερήθηκαν της λειτουργικής ηγεσίας τους, 

εί'τε λόγω θανάτου του επισκόπου τους από τά χέρια των δημί

ων, ε ϊτε λόγω εξορίας η φυγής , εί'τε ακόμη καί λόγω αποστασί

ας."Ετσι ήΈκκλησία της Καρθαγένης δέν είχε δει τον επίσκο

πο Κυπριανό γιά 15 μήνες,ήΈκκλησία της Αλεξανδρείας στερή

θηκε τόν επίσκοπο Διονύσιο γιά μεγάλο χρονικό διάστημα,ή δέ 

Εκκλησία της Ρώμης παρέμεινε χηρεύουσα γιά δύο περίπου χρό

νια μετά τό μαρτύριο του Πάπα Σίξτου Β'.Γεννήθηκε,λοιπόν,τό 

όξάατο πρόβλημα ποιος θάήγοϋνταντής Θείας Ευχαριστίας κατά 

τήν απουσία του επισκόπου."Ετσι άνετέθησαν λειτουργικά καθή

κοντα στους πρεσβυτέρους
6
.
6 

Οι παραπάνω λόγοι ανάγκασαν τήνΕκκλησία. νά αναθέσει μονι

μότερο του συνήθους τήν ηγεσία της θείας Ευχαριστίας σέ Πρε

σβυτέρους καί νά διασπάσει τήν μία υπό τόν επίσκοπο θεία 

Ευχαριστία σέ πολλές πρεσβυτεροκεντρίκές συνάξεις.Έπί πλέον 

έμφανίστηκαναύτή τήν εποχή πρεσβύτεροι, ατομικά καί μόνιμα συν

δεδεμένοι μέ συγκεκριμμένες κοινότητες.Αυτή υπήρξε ή αρχική 

6 6.MASIMOY,Μη τροπ. 
ΣΑΡΔΕΩΝ,Τό OLHOUUSVίκάν,36. 
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μορφή της ενορίας. 

Παράλληλα με τόν θεσμό των περιοδευόντων καί των μονίμων 

πρεσβυτέρων εμφανίζεται καί ό πολλαπλασιασμός των επισκόπων 

σάν μιά άλλη λύση εξυπηρετήσεως της πνευματικής ζωής των.πε

ριοχών των μεγάλων αστικών κέντρων εκτός της πρωτευούσης.Τό 

φαινόμενο αυτό άπαντα κυρίως στήν'ΐταλία καί ακόμη περισσό

τερο στην Αφρική,οπού παρατηρείται περί τά τέλη του γ'αιώνος 

καί τίς αρχές του δ',μεγάλος αριθμός επισκοπικών έδρων. Οι 

67.ΖΗΖΙ0ΥΛΑ,!.Ή ενάτης,19 5."'Εάν ή μία υπό τόν έπίσκοπον Ευχα
ριστία άποτελη την év τόπω έμφάνισιν τοϋ όλου σώματος τοϋ 

Χρίστου,τότε πώς πρέπει νά νοηθοθν αϊ πολλαί υπό του αύτοΰ επι
σκόπου ένορια-αί Εύχαριστίαι;Δέν εχομεν διά τούτων πολλαπλασια-
σμόν των'Εκκλησιών έν τη αύτη'Εκκλησία;Ουδαμώς. Διότι αι. εκ λό
γων πρακτικής ανάγκης έμφανισθεϊσαι ένορίαι δέν εθεωρούντο ώς 
αυτοτελείς εύχαριστιακαί ενότητες εντός της επισκοπής,άλλ'έξηρ-
τώντο έκ της μιας έπισκοποκεντρικής Ευχαριστίας,ώς κλάδοι οργα
νικοί αυτής.Οϋτω,εΐτε διά τοϋ Fermentimi (αποστολή διά τών'Ακολού-
θων τμήματος της Ευχαριστίας,ή οποία έτελέσθη ύπό τοϋ επισκόπου 
προς όσους δέν ήδυνήθησαν νά συμμετάσχουν εις αυτήν,καί κυρίως 
προς έκείνας τάς συνάξεις,των οποίων ή Ευχαριστία έτελέσθη υπό 
πρεσβυτέρων),εΐτε δι'άλλων μέσων,δέν έπαυσε νά θεωρήται απαραί
τητος ή ζώσα παρουσία του επισκόπου εν τη Ευχαριστία τών ενοριών. 
Κατά συνέπειαν δέν διεσπάσθη ουσιαστικώς ή μία,ή έπισκοποκεντρι-
κή Ευχαριστία,διά της εμφανίσεως τών ενοριών.'Εκείνο τό όποιον 
πράγματι συνέβη,δύναται νά περιγραφή ώς τοπικός επιμερισμός τοϋ 
συνθρόνου .τοϋ πρεσβυτερίου προς εξυπηρέτησιν τών αναγκών.Διά τών 
ενοριών δέν ενεφανίσθη ουσιαστικώς πολλαπλασιασμός τών Ευχαριστι
ών, άλλ'άπλή επέκτασις της μιας έπισκοποκεντικης Ευχαριστίας εις 
διάφορα σημεία της επισκοπής εις τρόπον ώστε τό αρχικώς ένιαϊον 
σύνθρονον νά μή καταργηθη ή έπιμερισθη είς πολλά ευχαριστιακά 
κέντρα αυτοτελή εντός μιας καί της αΰτής'Εκκλησίας".Πρβλ.JUNGMANN, 
Α.J.Fermentum,185-190.BOTTE,B.Presbyterium et Ordo Episcoporum,11. 
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σύνοδοι,πού συνήλθαν την περίοδο εκείνη εξ αίτιας του σχί-

ματος των Δονατιστων,παρουσιάζουν εκατοντάδες επισκόπους, 

σε μία περιοχή μικρότερη της Γαλλίας,γεγονός πού φανερώνει 

οτι υπήρχαν επίσκοποι καί στις μικρές πόλεις καί κωμοπόλεις 

μέ ίδια εξουσία καί 'ίσοι με τους επισκόπους των μεγάλων πό-
, 68 
λέων. 

Ή ενίσχυση του επισκοπικού αξιώματος προέκυψε άπό τόν α

γώνα της Εκκλησίας εναντίον των εσωτερικών καί εξωτερικών 

έχθρων.Οι διωγμοί καί ή εχθρική στάση του Ρωμαϊκού Κράτους 

απέναντι τήςΈκκλησίας,έθεσαν σέ δοκιμασία τή ψυχική καί 

ηθική αντοχή των μελών της.Ή δε εμφάνιση του χριστιανικού 

Γνωστικίσμου ,τής ΜαρκιωνικήςΈκκλησίας καί του Μοντανισμου 

τήν εποχή αυτή δημιούργησαν στην Εκκλησία κινδύνους ώς προς 

τήν ενότητα της καί τήν αποστολική άλήθεια,διδασκαλία καί 

πίστη.Επειδή ο επίσκοπος αποτελούσε τό κέντρο ενότητας καί 

ήταν "φρουρός, της Εκκλησίας" »αυξήθηκε ô αριθμός καί σημασία 

των έ'πισκόπων .Χριστιανικές κοινότητες πόλεων πού δέν είχαν 

'.επίσκοπους φρόντισαν νά αποκτήσουν άπό τά κέντρα πού είχαν 

δεχθεϊτόν Χριστιανισμό μέ αποτέλεσμα νά αυξηθεί καί ή περιο-
7Ω 

χή της επισκοπικής δικαιοδοσίας . 

α)θι ΧωρεπίσκΘποι 

Οι επίσκοποι των χριστιανικών αύτων κοινοτήτων ώνομάζοντο 

"χωρεπίσκοποι",χώρας επίσκοποι, επίσκοποι εν ταίς κώμαις η 

ταΐς χώραις,δπως ονομάζονται άπό τά, συνοδικά κείμενα καί οι 

όποιοι συμπίπτουν μέ τούς"έπισκόπους των ομόρων άγρων τε καί 

πόλεων" του Εύσεβίου .Πότε δμως εμφανίστηκε στην αρχαία Έκ-

68.FLICHE,A.- MARTIN,V.Histoire de 1'Eglise,2,396. 

69.ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ,"Ελεγχος,ΒΕΠ 5,19 9. 

70.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ.Έκκλ.'Ιστορία,146.Πρβλ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ,Β. 'Ιστορία,97. 

71.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,-Εκκλ.Ιστορία,7,30,10,PG 20,713Β.ΒΕΠ 20,36.ΕΠΕ 3,88. 



337 

κλησία ό θεσμός του χωρεπ'ισκοπού;Γ1ολλές απόψεις δ ιετυπώ-

θηκαν φς προς τον χρόνο εμφανίσεως τους."Αλλοι φρο

νούν, δ τ ι οι αρχές του θεσμού πρέπει νά αναζητηθούν κατά 

τόν α 'αίωνα ,άλλοι δέ κατά. τό δεύτερο ήμισυ του β'αιώνος. 

0Ì πηγές τοΰ α ' κ α ί ίων άρχων του β 'αιώνος δεν μαρτυρούν 

περί χώρεπι σ κ ο π ώ ν . Ό θεσμός ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι μετά τά μέσα του 

β 'αιώνος καί μάλιστα στή Δύση.Δύο συγκεκριμμένα π α ρ α δ ε ί γ 

ματα επισκόπων PAG-I η VICI στην ' Ι τ α λ ί α , δηλαδή χωρεπισκό -

πων,παρά τό γεγονός δτ ι δεν αναφέρονται μέ αυτόν τόν τ ί τ -

λο,του"Αλεξάνδρου ως επισκόπου υπαιθρίου περιοχής της TUS

CIA ονομαζόμενη VICÜ3 BAGGANENSIS καί τοΰ TRIOPIUS έ π ι σ κ ό -
72 

που του "PAPU3 ΑΡΡΙΑΕ" επιβεβαιώνουν τό γ ε γ ο ν ό ς . Υ π ά ρ χ ε ι α 
κόμη μαρτυρία δ τ ι τό 249 ò Νοβατιανός ε ί χ ε χε ιροτονηθεί στή 

73 

Ρώμη άπό έπισκόπους"πολιχν ίων" ,δηλαδή άπό χ ω ρ ε π ι σ κ ό π ο υ ς . Ε 

πίσης αυτή την εποχή έχουμε συγκρότηση συνόδου επισκόπων,οι 

ό π ο ι ο ι ανέρχονταν σέ 71 ,αριθμό πού υπερβαίνει , κατά πολύ 

τ ί ς υπάρχουσες τότε π ό λ ε ι ς της περιοχής ε κ ε ί ν η ς . Σ τ η ν Α ν α τ ο 

λή ό πλέον αρχαίος επίσκοπος κώμης αναφέρεται άπό τόν Ευσέ-

βιο ,κάποιος Ζωτικός επίσκοπος της κώμης Κομάνης της Φρυγί

ας κατά τό β 'ήμισυ του β ' α ι ώ ν ο ς . 

Οι κανόνες των Τοπικών Συνόδων 13 ÛS 'Αγκύρας ( 3 1 4 ) , Ι 4 ο ς Ν ε ο -

κ α ι σ α ρ ε ί α ς (314-325),10ος Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς ( 3 4 Ι ) , 6 ο ς Σαρδικης (343-

344) καί 57ος Α<χοδικείας(343-385) μας πληροφορούν τό τ ί ήταν 

οι χωρεπίσκοποι . 

Άπό τή σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή εξέταση των κανόνων αυτών προκύπτει μία 

συνεχής μείωση των δικαιωμάτων του χωρεπισκόπου.Ένω ò κανών 

72.ΖΗΖΙ0ΥΛΑ,Ι.'Η ενάτης,73 

73.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Αίρετ.κακομυθίας,Ρ0 83,40 8Α. 

74.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,'Εκκλ.Ίστορι:α,5,16,ΐ7,ΡΟ 20,472Α.ΒΕΠ 19,334.ΕΠΕ 2,174. 
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τήςΆγκύρας αποβλέπει στον περιορισμό των επισκοπικών δι

καιωμάτων του χωρεπισκόπου μέσα στην ϊδια τ')γ παροικία, 

του άφ'ένός ,καί στό νά τά θέσει σέ στενή εξάρτηση άπότόν 

επίσκοπο της πόλεως τάρ'έτέρου,ό κανών της Αντιοχείας προ

χωρεί ακόμη περισσότερο καί καθορίζει:α)θί χωρεπίσκοποι α

νήκουν στον βαθμό του επισκόπου,"ει καί χειροθεσίαν ειεν ε

πισκόπου είληφότες" καί β) συνιστά στους χωρεπισκόπους νά 

περιορισθούν στη χειροτονία κατωτέρων μόνο κληρικών," κα-

θισταν άνα,γνώστας καί ύποδιακόνους καί έξορκιστάς καί τη 

τούτων άρκεΐσθαι προαγωγή" . 

'Η συνείδηση πού διαμορφώθηκε μέ την πάροδο τοϋ χρόνου σχε

τικά μέ τους χωρεπισκόπους εκφράζεται μέ τόν 6ο κανόνα της 

Σαρδικής συνόδου.Στίς χωρε^καί κώμες άρκεΐ ò πρεσβύτερος. 

"Ουκ άναγκαΐον γάρ επισκόπους έκεισε καθίστασθαι,ι να μή κα-

τευτελίζηται τό του επισκόπου δνομα καί η αυθεντία" .Τέλος, 

ή Σύνοδος της Λαοδικείας προχωρεί στό οριστικό βήμα της χή

ρους άχρηστεύσεως του θεσμού των χωρεπισκόπωνΓ"Ου δει εν 

ταις χώραις καθίστασθαι επισκόπους" . 

Άπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε δτι ή μείωση καί ή εξαφάνι

ση του θεσμού των χωρεπισκόπων έγινε βαθμιαίως,παρά τό γεγο

νός δτι αρχικά ήταν 'ίσοι καί ώς προς την εξουσία μέ τους ε

πισκόπους των Πρωτευουσών πόλεων.Ή κίνηση της μειώσεως επι

ταχύνθηκε κατά τόν δ'αίωνα καί η"ταν συνδεδεμένη μέ τήν συνε

χώς αυξανόμενη λειτουργική δικαιοδοσία των πρεσβυτέρων . 

β)θί Μητροπολίτες. 

Ό 57ος κανών της Συνόδου της Λαοδικείας γιά τους ηδη υπάρ

χοντας χωρεπισκόπους διέταξεί"τους μέν τοι ηδη προκατασταθέν-

75.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,47,441. 

7 6.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σ ύντάγμα,3,243. 

77.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,222. 

78.ΖΗΖΙ0ΥΛΑ,Ι.'Η ενάτης,74eg.ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ.ΣΑΡΔΕΩΝ,Τό Οίκουμε-
νικόν,40. 
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τας,μηδέν πραττειν άνευ γνώμης του Επισκόπου του εν τη πό-
791 , , •' • ' 

λει" . 0 επίσκοπος ,λοιπόν,της πρωτευούσης ονομάστηκε Μη

τροπολίτης.
 Τ
Ηταν φυσικό ò Μητροπολίτης νά αποκτήσει κάποι

α υπεροχή απέναντι των επισκόπων της επαρχίας μέ αποτέλεσ

μα νά αντιδράσουν οι επίσκοποι των επαρχιών.Ό Εύσέβιος α

ναφέρε ι,δτι ή φιλαρχία προκαλούσε μεταξύ των επισκόπων φθό

νο,έχθρα,έριδες , μίσος καί απειλές
80
. Ή Α'Οικουμενική Σύνο

δος καθόρισε ακριβέστερα τήν οργάνωση της επαρχίας η μητρο

πόλεως μέ τήν προσαρμογή του εκκλησιαστικού πρόςτόν πολιτικό 

όργανισμό^Ό δρος"Μητροπολίτης"άπαντα~γιά πρώτη φορά στον 

4οκανόνα της ΑΌίκουμενικής Συνόδου. Ό Μητροπολίτης ονομάζονταν 

καί"πρωτος"
8
? 

Ή μητροπολιτική οργάνωση αναπτύχθηκε κυρίως στην Μ.Ασία 

καί αργότερα στην'Αντιόχεια καί τήν Αίγυπτο.Μετά τό 35$άνα-

πτύχθηκε στην Δύση,Ιταλία,Γαλλία καί στήν'ίσπανία κατά τά 

τέλη του δ'αιώνος .Στή Β.Αφρική,τό Μητροπολιτικό σύστημα α

ναπτύχθηκε τόν στ'αίωνα έξ αιτίας ελλείψεως μεγάλων πόλεων. 

Ετσι όταν υπήρχε ανάγκη συγκροτήσεως συνόδου προήδρευε 

ò αρχαιότερος των επισκόπων,διότι στή Νουμιδία καί Μαυριτα

νία δέν υπήρχαν σταθερές μητροπολιτικές έδρες.Τό 'ίδιο συνέ

βη γιά κάποιο χρονικό διάστημα καί στον Πόντο,ένω στήνΆφρι-

κή μητροπολίτης καί ταυτόχρονα εξαρχος ήταν ό Καρχηδόνος . 

"Οπως αναφέραμε ηδη,ο Μητροπολίτης όνομάζοντα\καί"πρώτος"των 

επισκόπων της περιοχής,δπως καθαρά φαίνεται άπό τόν 34οΆποσ-

79.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,222. 

δΟ.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ. ' Ι σ τ ο ρ ί α , 10,8.PG 20,900Β.ΒΕΠ 20,103.ΕΠΕ 3,312. 

8 1 . K O N I Δ Α Ρ Η , Γ . Έ κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 3 7 5 . 

82.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,45. 

83.FLICHE,A.- MARTIN,V.Histoire de 1 'Egl i se ,2,400-402.LANNE,E. 
E g l i s e s L o c a l e s e t P a t r a r c a t s , 2 9 3 . 
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χολικό κανόνα.Καί ένω στην Ανατολή ô τίτλος του Μητροπο

λίτου εξελίχθηκε αρκετά γρήγορα,στη Δύση απεναντίας προς 

δήλωση της εκκλησιαστικής εξουσίας, του Μητροπολίτου χρησιμο

ποιούνταν ό παλιός ορος"πρωτος." ,δπως φαίνεται άπό^48ο 

κανόνα της υνόδου της Καρθαγένης.Ποια ομως είναι ή έννοι

α του"πρώτου"; 

Ό 34ος Αποστολικός κανών λέγει:"Τούς επισκόπους εκάστου 

έθνους είδέναι χρή τόν έν αύτοις πρώτον και ήγεΐσθαι αυτόν 

ώς κεφαλήν,καί μηδέν τι πράττειαν περιττόν άνευ της εκεί

νου γνώμης'έκεινα δε μόνα πράττειν εκαστον,οσα τη αύτοΰ 

παροικία επιβάλλει,καί ταις ύπ'αύτήν χώραις.Άλλά μηδέ 'ε

κείνος άνευ της πάντων γνώμης ποιείτω τι.Ούτω γάρ ομόνοια 

εσται,καί δοξασθήσεται 6 Θεός,διά Κυρίου,ένΆγίω Πνεύματι· 

δ Πατήρ καί ò Υιός καί τό'Άγιον Πνεύμα". 

Ό κανών αυτός ,καί ò παρόμοιος 9ος κανών της Συνόδου της 

Άντιοχείας(34Ι),αναφέρεται στίς κανονικές καί συνοδικές 

σχέσεις των επισκόπων μιας μητροπολιτικής επαρχίας μέ τόν . 

προεστωτα επίσκοπο της Μητροπόλεως.
 4 

84.Ρ0Δ0Π0ΥΛ0Υ,Π.'Εκκλησιολογική θεώρησις,1-2 δπου:Ό δρος "έθνος" 
χρησιμοποιούμενος εις τόν 34ον'Αποστολικόν Κανόνα,οέν πρέπει 

ασφαλώς νά έρμηνευθη κατά τήν νεωτέραβ έννοιαν τοϋ όρου,άλλα κατ' 
έκείνην τοϋ υπό έξέτασιν κανόνος,δηλαδή της εκκλησιαστικής μητρο
πολιτικής επαρχίας,ή οποία προϋποθέτει τήν γεωγραφικήν καί διοι-
κητικήν διαίρεσιν τοϋ Ρωμαϊκού Κράτους,κατά τήν έποχήν της συντά
ξεως των'Αποστολικών Κανόνων.'Eg άλλου είς τόν θ'κανόνα της έν 
'Αντιόχεια συνόδου,δμοιον,ώς ελέχθη,κατά τό περιεχόμενον προς 
τόν 34ον 'Αποστολικόν Κανόνα,ουδόλως χρησιμοποιείται ò όρος "έθ
νος" ,άλλα"επαρχία",προς δήλωσιν τοϋ αυτοϋ αντικειμένου "τους καθ' 
έκάστην έπαρχίαν επισκόπους είδέναι χρή τόν έν τη μητροπόλει προε
στωτα έπίσκοπον καί τήν φροντίδα άναδέχεσθαι πάσης της επαρχίας..." 
Τήν ιδίαν έρμηνείαν δίδουν είς τόν δρον καί οι κορυφαίοι κανονο-
λόγοι Ζωναράς,Βάλσαμων καί'Αριστηνός:"...6 κανών τους εκάστης 
επαρχίας πρώτους επισκόπους,τους των μητροπόλεων δηλονότι αρχιε
ρείς,κεφαλήν ήγεΐσθαι υπό τών άλλων επισκόπων της αυτής επαρχίας 
κελεύει..."(Ζωναράς).Διά πλείονα περί της εννοίας τοϋ όρου "έθνος" 
είς τους κανόνας ΐδε Μητροπολίτου ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ,Τό Οίκουμενικόν 
Πατριαρχεϊον έν τή'Ορθοδόξψ'Εκκλησία,Θεσ/νίκη 1972,σελ.232 καί έξης. 



Τόσο ò 34ος Αποστολικός κανών 5σο καί ò 9οζ της Συνό

δου τήςΆντιοχείας αποβλέπουν στη διασφάλιση της ένότητος 

της Εκκλησίας καί της κανονικής τάξεως.Σχολιάζοντας ό Ζω

ναράς γράφει:""Ωσπερ τά σώματα,μη τή^οίκείαν ένέργειαν ύ-

για σωζούσης της κεφαλής,πλημμελώς κινούνται,η και άχρησ

τα είσι παντελώς, ούτω και τό σώμα τήςΈκκλησίας,εί μη ό 

πρωτεύων τούτου,και τάξιν πλήρων κεφαλής,επί της οικείας 

διατηροιτο τιμής,ατάκτως καί πλημμελώς κινηθήσεται .Διά τοΰ-

το ο παρών κανών τους εκάστης επαρχίας πρώτους επισκόπους, 

τους των μητροπόλεων δηλονότι αρχιερείς,κεφαλήν ήγεΐσθαι 

υπό των άλλων επισκόπων της αυτής επαρχίας κελεύει καί χω

ρίς εκείνων μηδέν ποιεΐν,ο εις κοινην άφορα τήςΈκκλησίας 

κατάστασιν,οίον ζητήσεις δογματικάς,οικονομίας περί σφαλμά

των κοινών,καταστάσεις αρχιερέων καί οσα τοιαΰτα'άλλά περί 

τούτων έκείνω (δηλαδή τω πρώτω) συνδιασκέπτεσθαι καί τό πα-

σιν άριστον δόξαν ψηφίζεσθαι" . 

Έπί πλέον ò 9ος κανών της Συνόδου'της Αντιοχείας προβάλ

λει καί ενα πρακτικό λόγο γιά τόν όποιο οι Επίσκοποι απέδι

δαν ηγετική θέση στον Μητροπολιτών."Ολοι είχαν υποθέσεις 

γιά αντιμετώπιση καί διάφορα προβλήματα γιά επίλυση/Άλλα 

από αυτά απαιτούσαν εκκλησιαστική ρύθμιση με τη βοήθεια 

της συνόδου καί του πρώτου,καί άλλα παράσταση ενώπιον των 

πολιτικών άρχων πού είχαν τήν έδρα τους στην μητρόπολη.Στή 

δεύτερη περίπτωση ή μεσολάβηση του πρώτου έπαιζε σπουδαίο 

ρόλο."Ετσι τό πρωτείο τιμής εδώ έχει τήν έννοια της διακο

νίας. 

Ή εξάρτηση αυτή των έ'πισκόπων μιας μητροπολιτικής επαρχί

ας άπό τόν προεστωτα έ'πίσκοπο της μητροπόλεως δέν αλλοιώνει 

τήν ισότητα όλων των επισκόπων ως προς τόν βαθμό ίερωσύνης. 

8 5.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,4 5 èg. 
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Ό πρώτος "μηδέ εκείνος 'άνευ της πάντων γνώμης ποιείτωτι" 

γιά τά γενικά θέματα της μητροπολιτικής επαρχίας.Στά ειδι

κά ποιμαντικά θέματα της επαρχίας τους οι επίσκοποι,δπως 

καί ò πρώτος είναι αυτεξούσιοι,άφου:"εκαστον..έπίσκοπον έ-

ξουσίαν εχειν της εαυτού παροικίας,διοικειν τε κατά την έ-

κάστω έπιβάλλουσαν εύλάβειαν ,καί πρόνοιαν ποιεΐσθαι πάσης 

της χώρας της υπό την έαυτοΰ πόλιν ώς καί χειροτονειν πρεσ

βυτέρους καί διακόνους,καί μετά κρίσεως έκαστα διαλαμβάνει^;
87 

Ή ελευθερία αύτη των επισκόπων στην διαποίμανση των έπισ-

κπών τους αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε επισκόπου άνε -

ξάρτητα της αξίας καί της εκτάσεως της επισκοπής του,σύμφυ

το μέ την ιερωσύνη,αποκτώμενο κατά τη χειροτονία του. 

Μέ τά δσα ορίζει ό 34ος Αποστολικός Κανών,διασφαλίζονται 

ή ισορροπία καί ò αλληλοσεβασμός στίς σχέσεις επισκόπων καί 

προεστώτος επισκόπου ,τονίζεται δέ παράλληλα τό συνεπεύθυνο 

όλων των επισκόπων στη διοίκηση καί διαποίμανση της Εκκλησί

ας. "Οπως δέ παρατηρεί ò Ζωναράς Ι"...τους εκάστης επαρχίας πρώ

τους επισκόπους,τους των μητροπόλεων δηλονότι αρχιερείς,κεφα

λήν ήγεΓσθαι υπό των άλλων επισκόπων, της αύτης επαρχίας κ ε-

λεύει καί χωρίς εκείνων μηδέν ποιεϊν,δ εις κοινήν άφορα της 

Εκκλησίας κατάστασιν...άλλ'ούδέ τω πρώτω επισκοπώ παραχωρεί 

τΐ) τιμή καταχρώμενον,είς δυναστείαν ταύτην άμείβειν,καί έναυ-

θεντεΐν,καί χωρίς γνώμης κοινής των οικείων συλλείτουργων ΤΌι

έ ιν τι των είρημένων η των ομοίων αύτοις..." . 

86.Πρβλ.9 Κανόνα Συνόδου'Αντιοχείας:"...μηδέ αυτόν άνευ της των 
λο L πών γ νώμη ς". 

87.9 Κανών Συνόδου'Αντιοχείας. 

88.Ρ0Δ0Π0ΥΛ0Υ,Π.'Εκκλησιολογική θεώρησις,3 

89.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,46• 
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Ή ενότητα αύτη μέ την άλληλοεξάρτηση επισκόπων και Μη-.. 

τροπολίτου εκδηλώνεται κυρίως μέ την κανονική λειτουργία 

του συνοδικού θεσμού σε κάθε τοπική"Εκκλησία."Ετσι άποκ -

λείονται οι φατριασμοί,οι παρασυναγωγές καί οι τυχόν σχη

ματικές τάσεις των επισκόπων άπό τη μια πλευρά,ή αυθαιρε

σία καί οι πιθανές τυρανικές διαθέσεις του πρώτου άπό την 

αλλη.Τό "μηδέν πράττειν τους επισκόπους εκάστου εθνους",δη-

λαδή χωρίς τή γνώμη καί την παρουσία του πρώτου στη σύνο

δο δέν έχει την έννοια,δτι οι αποφάσεις μιας τοπικής συνό

δου πού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία θέτονται ύπό την έγκρι

ση η απόρριψη του πρώτου,άλλα δτι τά γενικά θέματα μιας μη

τροπολιτικής επαρχίας καί μάλιστα η εκλογή επισκόπων συζη

τούνται στή σύνοδο καί αποφασίζονται,προεδρεύοντος οπωσδή

ποτε του προεστωτος επισκόπου της μητροπόλεως.Στή λήψη δε 

των συνοδικών αποφάσεων επικρατεί ή ψήφος των περισσοτέρων. 

Ό 6ος κανών της ΑΌίκουμενικής Συνόδου κατοχυρώνει κανονι

κώς ο,τι"κατά τά αρχαία εθη" επικρατούσε έπί του θέματος αύ-

τουί"καθόλου δέ πρόδηλον εκείνο·δτι, ει τις χωρίς γνώμης του 

μητροπολίτου γένοιτο επίσκοπος ,τόν τοιούτον ή μεγάλη σύνο

δος ώρισε μή δειν είναι έπίσκοπον.Έάν μέντοι τρ κοιντ) πάν

των ψήφω,εύλόγω ουση,καί κατά κανόνα έκκλησιαστικόν,δύο ή 

τρεις δι'οίκείαν φιλονικείαν άντιλέγωσι,κρατείτω ή των πλειό-
~ 90 

νων ψήφος
11
 '. 

Τά ίδια αναφέρει πιό συγκεκριμμένα καί ò Ι9ος κανών της υ-

νόδου της Αντιοχείας
 91
. 

9 0.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΑΗ,Σ ύνταγμα,2,128. 

91.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,3,160 ;"...έπίσκοπον μη χε ιροτονεϊσθαι 
δίχα συνόδου καί παρουσίας τοϋ έν τη μητροπόλει της επαρχίας· 

τούτου παρόντος έξάπαντος,βέλτιον μεν συνεϊναι αυτψ πάντας τους 
έν τη επαρχία συλλειτουργούς,οϋς καί προσήκει δι'επιστολής τόν 
έν τη μητροπόλει συγκαλεΐν.Καί εί μέν άπαντοϊεν où πάντες,βέλτιον 
ευ δέ δυσχερές τοϋτο εϊη,τούς Υε πλείους έξάπαντος-παρεϊναι δει 
ή διά γραμμάτων ομοψήφους γενέσθαι καί οϋτω μετά της των πλειόνωνr 

ήτοι παρουσίας ή ψήφου,γίνεσθαι τήν κατάστασιν·είδέ άλλως παρά τά 
ώρισμένα γίγνοιτο,μηδέν ίσχύειν τήν χειροτονία.Εί δέ κατά τόν^ 
ώρισμένον κανόνα γίγνοιτο ή κατάστασις,άντιλέγοιεν δέ τίνες,δι' 
οίκείαν φιλονικείαν κρατεϊν τήν τών πλειόνων ψήφον". 
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Ή έ,ξάρτηση αύτη των επισκόπων μιας τοπικής Εκκλησίας 

από τον πρώτο,καθώς επίσης καί του κάθε επισκόπου εκ 

των επισκόπων της επαρχίας,σύμφωνα με* τά οσα λέγει ό 34ος 

Αποστολικός κανών, δε*ν έρχεται σε αντίθεση προς την εκ-

κλησιολογική διδασκαλία περί ισότητος των επισκόπων κα

τά την ιερωσύνη καί περί της κοινωνίας τους ως 'ίσων συλ

λείτουργων των μυστηρίων."Έξ άλλου,ή δομή καί ή διοίκη

ση τη ς'εκκλησίας συνδέονται άρρήκτως καί οργανικως μετά 

των Μυστηρίων ηνωμένων πάντοτε μετά της Θείας Ευχαριστίας 

καί τελουμένων υπό τόν ενα έπίσκοπον,εύρισκόμενον εν μυσ

τηριακή κοινωνία μετά των άλλων κανονικών επισκόπων καί 

μετά του προεστωτος επισκόπου της μητροπόλεως ,του μητρο

πολίτου" . 

Ό επίσκοπος κάθε τοπικής Εκκλησίας,κατά τήν τέλεση της 

Θείας Ευχαριστίας,δέν αντιπροσωπεύει καί δέν αντικαθιστά 

τόν Χριστό ως υποκατάστατο του'Αρχιερέως, Χρίστου,αλλά εί

ναι εΐκών καί τύπος του Χρίστου!"' ό.. .επίσκοπος εις τύ

πον ων του Χρίστου,τό έργον εκείνου πληροί..." .Ή εικόνα 

δέν λαμβάνει τήν θέση ενός απόντος,αλλά κοινωνεί τόν εικο

νιζόμενο αόρατο στους βλέποντες τήν εικόνα Του καί τόν κχ-

θιστα ορατό καί αληθινά παρόνταΐ"τόν ο,υν έπίσκοπον,δήλον δ-

τι ως αυτόν τόν Κύριον δει προσβλέπει ν,τω Κυρίω παρεστωτα. 

π 94 
• · · * 

"Ολοι λοιπόν οί επίσκοποι είναι εικόνες του αιωνίου Άρχι-

ερέως Χρίστου καί διάδοχοι των'Αποστόλων καί έχουν τήν ίδια 

92.Ρ0Δ0Π0ΥΛ0Υ,Π.* Εκκλησιολογίκή θεώρησις,6. 

93ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 1,136,PG 78,272C.ΜΑΞΙΜΟΥ 0Μ0Λ0-
ΓΗΤΟΥ,'Επιστολή 30,PG 91,624BD. 

94.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,npoç'EcpeaiouQ,5,l,PG 5,737Α.ΒΕΠ 2,287. 
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ίερωσύνη.Δέν είναι δυνατόν νά καταταγούν κατά* την ίερωσύ-

νη τους σέ αξιολογικές κατηγορίες και βαθμίδες.Ό επίσκο

πος μιας'Επαρχίας δεν έχει περισσότερη η λιγότερη ίερωσύ

νη η επισκοπική άξια άπό τόν επίσκοπο μιας άλλης επαρχίας. 

"Τό αξίωμα" του καθορίζεται άπό τό γεγονός της εκλογής καί 

χειροτονίας του,ένΆγίω Πνεύματι,είς μίαν ώρισμένην έπαρχί-

αν,οιανδήποτε,της ύπ'αύτόν τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας 

καί των άλλων Μυστηρίων εις μίαν τοπικήν Έκκλησίαν,τήν έ-

πισκοπήν του,καί άπό τό γεγονός δτι αποτελεί εικόνα τουΧρι-

στου,είς τήν τοπικήν Έκκλησίαν.Ή είκών δέ τ>ου Χρίστου εί

ναι είκών του Χρίστου παντού,μή έχουσα μεγαλυτέραν άξίαν 

καί γνησιότητα εις τήν α'έπισκοπήν καί μικροτέραν εις τήν 

β 'κ.O.K. "\ Επομένως δλοι οί έ
π
£σκοποι κατά" τήν ίερωσύνη εί

ναι "σοι. 

Παράλληλα δμως έχουμε τήν ανάπτυξη των πρεσβειών της τι

μής.Προτιμάται καί απολαμβάνει μεγάλου σεβασμού ή ΜητέραΈκ-

κλησία καί ò επίσκοπος της.'Ο σεβασμός αυτός εκφράζεται κα

τά τό επισκοπικό συλλείτουργο καί κατά τίς συνάξεις των συ

νόδων, Ό ' επίσκοπος της πόλεως,ο πρώτος ,προεδρεύει καί προ

εξάρχει ."Επειτα ή κοσμική θέση της πόλεως καί μάλιστα της 

Ρωμαϊκής επαρχίας,της μητροπόλεως,προσέδωσε στον έ;πίσκοπό 

της εξέχουσα θέση υπέρ τ
ώ ν
 άλλων επισκόπων της επαρχίας 

καί τό δνομα Μητροπολίτης.Ή άποστολικότητα των θρόνων,η ευ

ρύτητα της ιεραποστολικής δραστηριότητος καί τό γενικώτερο 

εκκλησιαστικά κύρος μιας επισκοπής έπαιξαν αποφασιστικό ρό

λο στην διαμόρφωση καί επιβολή των πρεσβείων τιμής.Ό πίσ-

κοπος λοιπόν της πρωτευούσης της επαρχίας,της μητροπόλεως,ο 

Μητροπολίτης καί αργότερα ο επίσκοπος του θέματος,μεγαλύτε

ρης δηλαδή διοικητικής περιφερείας καί ακόμη περισσότερο ò 

επίσκοπος της πρωτευούσης του κράτους,της Ρώμης,ò Πατριάρ-

χης καί Πάπας,καί της Νέας Ρώμης ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

95.Ρ0Δ0Π0ΥΛ0Υ,Π.'Εκκλησιολογική θεώρησις,8.Πρβλ.SHERRARD,ΡΗ. 

The Greek East,73èE. 
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άναγνωρίζοντανώς πρώτοι μεταξύ Ι'σων, PRIMI INTER PARES, εί

χαν δηλαδή απέναντι των άλλων επισκόπων της επαρχίας του 

θέματος,του Κράτους,την εξέχουσα θέση του πρώτου αδελφού. 

Ή θέση αύτη δμως δέν επέφερε μεταβολή στην ουσία του επι

σκοπικού βαθμού καί δέν τους έδωσε ανώτερα αρχιερατικά δι

καιώματα η ουσιαστικά προνόμια υπέρ των άλλων επισκόπων 

πού νά απορρέουν άπό την άρχιερωσύνη τους. 

Ή τιμή των πρεσβειών φαίνεται yià, πρώτη, φορά στίς τοπικές συ

νόδους ,στίς όποιες προήδρευαν συνήθως οι επίσκοποι των μη

τέρων Εκκλησιών .θί πλησιόχωροι επίσκοποι συνήρχοντο γιάνά 

συσκεφθουν καί νά επιληφθούν της κοινής εκκλησιαστικής κα

ταστάσεως της επαρχίας,"οίον ζητήσεις δογματικάς,οικονομί

ας περί σφαλμάτων κοινών....καί δσα τοιαύτα" καί κυρίως^κα-

ταστάσεις άρχιερέων"
96
.θί σύνοδοι είχαν σκοπό τήν διαφύλαξη 

της ένότητος της Εκκλησίας καί τήν κοινωνία του σώματος των 

•επισκόπων στό οποίο ένσωματώνσυτανκαί ò εκάστοτε νεοχειροτο-

νούμενος έ'πίσκοπος,Ό προεξάρχων κατά τήν χειροτονία ήταν 

πάντοτε ò προεστώς επίσκοπος της Μητροπόλεως,της τιμώμενης 

μέ τά πρεσβεία τοπικής Εκκλησίας.Τά πρεσβεία επομένως,στίς 

συνόδους έχουν προεδρικό χαρακτήρα.Μέ τή χειροτονία δμως 

των επισκόπων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία καί εισέρχονται βα

θύτερα στην πράξη καί τή συνείδηση της Εκκλησίας . 

Ό συνδυασμός αυτός της προεδρικής τιμής στίς συνόδους καί 

της πρωτοκαθεδρίας κατά τή χειροτονία των επισκόπων απετέ

λεσε τόν άξονα της εξελίξεως καί της εθιμικής τάξεως των πρετ-

βείων τιμής καί τό κύριο περιεχόμενο των διοικητικών κανονι

κών πρεσβειών,τά όποια καί κατοχυρώθηκαν μέ τίς αποφάσεις των 

9 6.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,45. 

9 7.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ,Π.'Εκκλησιολογική θεώρησίς,10 έ £. 
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τοπικών καί οικουμενικών συνόδωνγΤά πρεσβεία τιμής λοι

πόν,όπως διαπιστώνουμε καί από τον 34ο 'Αποστολικό κανό

να και άπό τους άλλους παρόμοιους προς αυτόν κανόνες,χω

ρίς νά αλλοιώνουν την έκκλησιολογική διδασκαλία περί ίσό-

τητος δλων των επισκόπων κατά την ίερωσύνη,δέν αποτελούν 

κατά την εξέλιξη τους έκφραση απλής τιμής άλλα συγχρόνως 

καί έκφραση πραγματικής ρυθμιστικής εξουσίας.Οι προεστω-

τες επίσκοποι των Μητροπόλεων,πρόεδροι των επαρχιακών συ

νόδων,μέσα στό πνεύμα των αμοιβαίων δικαιωμάτων καί υποχ

ρεώσεων στίς σχέσεις τους μέ τους περί αυτούς επισκόπους, 

γίνονται τά κανονικά δργάνα της εκκλησιαστικής διοικήσεως 

στην αρχαία οικουμενική Έκκλησία"συνδυαζομένων άρμονικως 

της συλλογικότητος των επισκόπων καί της προεδρικής έξου-

99 

σίας του πρώτου-" · .Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα ,δπως αναφέρα

με,κατά την εκλογή καί χειροτονία των επισκόπων της έπαρ-

χίας:"έπίσκοπο\ίμή χειρστονεισθαι δίχα συνόδου καί παρουσί

ας του εν ττ) μητροπόλει της επαρχίας* τούτου δε παρόντος έ-

ξάπαντος βελτιον μέν συνείναι αύτω πάντας τους εν τη επαρχί

α συλλειτουργούς" . Ή διαφοροποίηση αύτη υπέρ των προεστώ-

9 8 . ΜΑΞIMOY, Μητροπ. Σ ΑΡΔΕΩΝ. Τό_ Ο ίκουιχεχυκόν , 3 4 3έ g . 

9 9.ΡΟΔΟΠΟΥΑΟΥ,Π.'ΕκκλησιολοΎική θεώρησις,ΙΟεξ. 

100.19 Κανών Συνόδου'Αντιοχείας.Πρβλ.4 Κανών Α'Οίκουμ.Συνόδου. 

8 Κανών Γ Όί,κουμ. Συνόδου. 
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των πισκόπων έχει βασικά την έννοια της διοικητικής δια

κονίας στην οικονομία των εκκλησιαστικών πραγμάτων.Για χά

ρη δε της ενότητος καί της ομονοίας τήςΈκκλησίας επικυρώ

νεται με τόν 34ο Αποστολικό κανόνα,τόν 9ο της ΣυνόδουΆν-

τιοχείας καί άλλους. Ό Ζωναράς ερμηνεύοντας τόν 34-ο'Αποστο-

λικό κανόνα γράφει,:"'Ο παρών κανών βούλεται ομονοειν τους 

αρχιερείς καί συνεδέσθαι τω της αγάπης δεσμω,καί υπόδειγμα 

προς άγάπην τε καί ομόνοιαν τοις υπ'αύτούς είναι κλήροις τε 

καί τοις πλήθεσινιν 'ούτω δοξάζηται ò θεός ,κατά την εύαγ-

γελικήν διδασκαλίαν την λέγουσαν,λαμψάτω τό φως υμών έμπρο

σθεν των ανθρώπων ,όπως ϊδωσι τά καλά υμών έργα καί δοξάσω-

σι τόν Ποτέρα υμών τόν εν τοις ούρανοΐς". 

γ)θί "Εξαρχοι 

Ή μεγάλη αύξηση του αριθμού των επισκόπων κατά τόν 3ο 

αιώνα καί ή συγκέντρωση τους γύρω άπό τόν επίσκοπο της πρω

τευούσης,δπως καί τό συνοδικό σύστημα, δημιούργησαν,δπως εί

παμε την βάση του Μητροπολιτικού άξ'ιώματος,Κατά την 'ίδια ακ

ριβώς εποχή άρχισε νά διαμορφώνεται ενα άλλο ανώτερο αξίωμα, 

τό αξίωμα του Έξάρχου,τό οποΤο δμως αναπτύχθηκε τελείως κα-

, . Λ ,~ 102 

τα τον 4ον αιώνα . 

Ο δρος'Έξαρχος έχει την αρχή του στους χρόνους της κλασ

σικής αρχαιότητος."Ετσιόνομάζοντανο αρχηγός η κορυφαίος του 

χορού των ίερέων:"εξαρχος καί προηγεμών'̂ " ,&ατά τήν εποχή της 

Ρωμαιοβυφ-ντινής αυτοκρατορίας,ò τίτλος του'Ξξάρχου αποδόθηκε 

στον ανώτερο αξιωματούχο του στρατού,ο όποιος ήταν ο επικε

φαλής ολοκλήρου διοικήσεως ή μιας άπ'τίς μεγάλες εκείνες πε

ριφέρειες στίς όποιες χωρίστηκε ολη ή αυτοκρατορία έπί Με

γάλου Κωνσταντίνου. 

Μέ τήν ανάπτυξη της εκκλησιαστικής καί διοικητικής εξου

σίας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ή έννοια του δ-

101.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,46 

in? ΚΠΝΤΛΑΡΗ. Γ.'Εκκλ.'Ιστορία, 375 .ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ.ΣΑΡΔΕΩΝ.Τό,Οί, 

μενυκόν,50 èE· 

103.ΜΛΕΓ 2,172. 
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ρου""Ξξαρχος" εξαρτάται οργανικά άπό* αύτη την ανάπτυξη. 

Στίς επιστολές του'Αποστόλου Παύλου βλέπουμε οτι ή έκκλη-

σιαστική-διοικητική διαίρεση συμμορφώνεται και προσαρμόζε

ται προς την πολιτική."Ετσι,ολόκληρες εκκλησιαστικές περι

φέρειες αναφέρονται μέ τό δνομα ολοκλήρων χωρών,δπως π.χ. 

"AÌ έκκλησίαι της Ασίας" ,λιγότερο εκτεταμένες περιφέρει

ες καλούνται μέ τό δνομα των επαρχιών,3πως"αΐ έκκλησίαι 

105 
της Μακεδονίας" ,καί ακόμη μικρότερες εκκλησιαστικές περι
φέρειες καλούνται μέ τό όνομα των Μητροπόλεων των κυριοτέ-

•r, ~ > « < >π , - Ί*)Α / , 106 ̂  , 
ρων πόλεων των επαρχιών,όπως η Εκκλησία Θεσ/νικης ,της Ε

Ι 0 7 ~ 

φέσου κλπ.Κάθε μιά άπό αυτές τις 'Εκκλησίες είχε αυτοτελή 

διοίκηση,ένω ή διοίκηση των υποθέσεων μέ γενικό καί κοινό 

χαρακτήρα συγκεντρώνονταν οτ ίςΜητροπόλε ι.ς κάθε εκκλησιαστι

κής περίφερε ίας . Ή πόλη της Εφέσου,της οποίας ò Απόστολος 

Παυλος"μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους τής'Εκκλησίας"έξελί 

σεται σέ διοικητικό κέντρο,άφου ο'Απόστολος Παύλος αναθέ

τει στους πρεσβυτέρους της τήν φροντίδα της κκλησιαστικής 

διοικήσεως ολοκλήρου της περιφερείας .Τό ίδιο έκανε καί μέ 

τίς Εκκλησίες της Ίχαΐας απευθυνόμενος στους χριστιανούς 

της Κορίνθου,ή οποία ήταν ή Μητρόπολη της Αχαΐας" .Αυτή ή'Α

ποστολική συνήθεια καί πράξη μαρτυρεΐται καί στους πρώτους 

εκκλησιαστικούς κανόνες πού αναφέρονται στά ιεραρχικά δικαιώ

ματα,λαμβάνοντας ύπ'δφη τήν εθνική καί πολιτική θέση των ΤΤ5-

λεων,δπου υπήρχαν Εκκλησίες. 

1 0 4 . Α ' Κ ο ρ . 1 6 , 1 9 . 

1 0 5 . Β ' Κ ο ρ . 8 , 1 . 

1 0 6 . Α ' Θ ε σ . 1 , 1 . 

107. Ά π ο κ . 2 , 1 . 

1 0 8 . Π ρ ά ξ . 2 0 , 1 7 - 3 5 . 

10 9 . Β ' Κ ο ρ . 1 , 1 . 

110.Πρβλ.14 καί 15 Ά π ο σ τ ο λ υ κ ο ύ ς Kavóvac.MILASH,N. 'Εκκλ.Δίκαιον,425. 
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Ό Μέγας Κωνσταντίνος χώρισε δλο τό κράτος σε τέσσερα με

γάλα τμήματα(PRAEFECTURAE).Τσ' πρώτο της Ανατολής,τό δεύτε

ρο τουΊλλυρικοΰ,τό τρίτο της'ΐταλίας καί τό τέταρτο της 

Γαλλίας.Κάθε τμήμα τό χώρισε σέ Διοικήσεις,τίς Διοικήσεις 

σέ Επαρχίες,τις δέ Επαρχίες σέ Παροικίες.Σέ κάθε μία άπό 

τίς διοικητικές αυτές περιφέρειες έτοποθέτησε αρχηγούς μέ 

τους αντίστοιχους τίτλους του 'Υπάρχου,του'Εξάρχου,τοΰ' Επαρ

χου καί του Παρόχου.ϊήν πολιτική αυτή οργάνωση ακολούθησε 

καί ή εκκλησιαστική διοίκηση."Ετσι,δπως αναφέραμε ήδη,ό επί

σκοπος της Μητροπόλεως,δηλαδή της κυριότερης πόλεως της πο

λιτικής επαρχίας,πήρε τόν τίτλο του Μητροπολίτου καί όνομά-

νταν πρόοτος των επισκόπων της περιοχής.Ή σύνοδος της Σαρδι-

κής(347) εισάγει σέ εκκλησιαστική χρήση,σάν συνώνυμο της λέ-

ξεως'Ίητροπολίτης" καί τόν νέο δρο " τουΈξάρχου τήςΈπαρχί-

ας" . Αρχικά,λοιπόν , "-̂ ξαρχος σήμαινε δ,τι καί ο"πρώτος" η 

Μητροπολίτης της περιοχής,δηλαδή της επαρχίας.Άλλα πολύ γρή

γορα ή σημασία τουΈξάρχου εξυψώθηκε καί πήρε μιά ενδιάμεση 

θέση μεταξύ Μητροπολίτου καί Πατριάρχου.Γιά πρώτη φορά καθο

ριστικά καί μέ σαφήνεια ό κανονικός ορός Έξαρχος άπαντα στά 

Πρακτικά της Συνόδου τηςΆντιοχείας(445) δπου μέ τό δνομα αυ

τό ονομάζεται ò επίσκοπος Αντιοχείας Δόμνος.Ό Ζωναράς στην 

ερμηνεία του Ι7ου κανόνος της ΔΌίκουμενικής Συνόδου γράφει! 

"έλέγοντο δέ εξαρχοι καί έτεροι,ήγουν ò Καισαρείας Καππαδοκί

ας καί ό'Εφέσου καί ô Θεσσαλονίκης καί ό Κορίνθου,οις λέγεται 

διά τούτο καί προνόμιο δοθήναι,πολυσταύρια φορείν εν ταις εκ

κλησία ι ς αυτών"
11
? 

Άπό τά παραπάνω γίνεται κατανοητό τό δτι"'Εξαρχοι''στην αρ

χαία 'Εκκλησία ονομάζονταν οϊ επίσκοποι των Διοικήσεων,οι ό

ποιοι τοποθετούνται ψηλότερα των επισκόπων της επαρχίας καί 

των επαρχιακών Μητροπολιτών καί παρουσίαζ ν κάτι τό ιδιαίτερο 

111.6 Κανών Συνόδου Σαρδι,κης. 

112.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,260. 
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καί αυτοτελές σέ σχέση με τους Μητροπολίτες των'επαρχιών. 

Άλλα ένω οί επαρχιακοί Μητροπολίτες άπό την Δ'Οικουμενι-

κή Σύνοδο αρχίζουν νά σταθεροποιούνται καί νά καθορίζε

ται ή εξουσία τους,οι'Έξαρχοι των Διοικήσεων σιγά-σιγά αρ

χίζουν νά χάνουν την προηγούμενη σημασία τους καί στά μέ

σα του στ'αίωνος,μέ τη νομοθεσία του Ιουστινιανού,δεν έ

χουν καμμιά αυτοτελή πλέον σημασία. 

'Ως προς την διάκριση Έξάρχου καί Πατριάρχου,πρέπει έδω 

νά παρατηρήσουμε δτι τόν τίτλο του Πατριάρχου δέν τόν πή

ραν δλοι οί "Ξξαρχοι,άλλά μόνον οι προεστωτες των κυρι ·τέ-

ρων Διοικήσεων πίσκοποι,οί όποιοι έξ αιτίας της πολιτικής 

σημασίας της πόλεως καί έκκλησιαστικοϊστορικων αναμνήσεων, 

όπως π.χ. 6 επίσκοπος * Ιεροσολύμων,πήραν καί τόν προηγούμε

νο τίτλο του Μητροπολίτου,με κάποιο διαφορετικό καί λιγότε

ρο καθορισμένο περιεχόμενο. 

113.ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ.ΣΑΡΔΕΩΝ.Τά Οίκουμενικόν,53.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ.'Εκκλ. 
'Ιστορία,577 :"Αϊ μεγάλαι πόλεις ΡώμηrΚαρχηδών καί Θεσσαλονίκη, 

εις τήν Δύουν εμφανίζονται,ήδη κατά τους χρόνους της Α'εν Νικαία 
Οικουμενικής Συνόδου,ήγούμεναι των εκκλησιών της Μέσης'Ιταλίας, 
της Β.'Αφρικής καί τοϋ' Ιλλυρικού, ένω έν'Ανατολή ,ή 'Αλέξανδρε ια, 
ή'Αντιόχεια,ή Καισαρεία της Παλαιστίνης,ή Καισαρεία τοϋ Πόντου, 
ή'Εφεσος τής'Ασίας καί ή'Ηράκλεια της Θράκης ήγοϋντο των ιδίων 
αυτών περιοχών,Διοικήσεων,αϊτινες κατά τό μάλλον ή ήττον συνέπι-
πτον προς τάς εξαρχίας.Είς τήν άνάδειξιν επαρχιών,παραλλήλως προς 
τήν έπίδρασιν της διοικητικής διαμορφώσεως τοϋ Ρωμαϊκοϋ Κράτους, 
συνέβαλεν,ώς δευτερεύων παράγων,τό γεγονός,ότι αϊ πλεΐσται τών 
ανωτέρω πόλεων άπετέλουν κέντρα διαδόσεως τοϋ χριστιανισμοϋ,τινές 
μάλιστα ήσαν έδραι αποστολικής εκκλησίας,ή εϋχον έλθη είς έξαιρε-
τικήν σχέσιν προς τίνα τών'Αποστόλων καί διά τοϋτο £δραι άποστολι-
καί ή θρόνοι αποστολικοί(Sedes Apostoliche) καλούμεναι. 
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δ )Qi Αρχιεπίσκοποι 

Προτού ακόμη εμφανισθεί, ò ορος"Πατριάρχης"άναφαίνεται 

ò τίτλος τοΰ'Αρχιεπισκόπου. Άπό τους Έξάρχους της Ανατο

λής κατά τόν γ' αιώνα è Αλεξανδρείας απέκτησε υπέροχη και 

νομάσθηκε πρώτος μέ τόν τίτλο του'Αρχιεπισκόπου. Ό Μέγας 

Αθανάσιος ονομάζει τόν προκάτοχο του'Αλέξανδρο Αλεξαν

δρείας απλώς ως Αρχιεπίσκοπο i:LÌTó αξίωμα αυτό του'Αλεξαν

δρείας έχει την έννοια του πρώτου καί ήγέτου αυτοτελούς Εκ

κλησίας μέ τήν ευθύνη των εκκλησιαστικών ζητημάτων δχι μό

νο της Αιγύπτου άλλα καί της Αιβύης."Ετσι,ο 6ος κανών της 

ΑΌίκουμενικηςΣυνόδου της Ν ι καί ας ( 325 ) "περί της των Μητρο

πολιτών τάξεως"διαττσσει;"τά αρχαία εθη κρατείτω,τά έν Αι-

γύπτω καί Αιβύη καί Πενταπόλει,ωστε τόν έν'Αλεξάνδρεια,έπί-

σκοπον τούτων εχείντήν έξρυσίαν'επειδή καί τω έν Ρώμη επι

σκοπώ τούτο σύνηθες έστιν.'Ομοίως δέ καί κατά τήν'Αντιόχει-

αν καί ταΐς αλλαις έπαρχίαις,τά πρεσβεία σώζεσθαι ταις εκ-
Ι -|(Γ 

κ λ η σ ί α ι ς " . Η ανάδειξη του'Αλεξανδρι'νου θρόνου οφείλονταν στό 

γεγονός δ τ ι ή Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ?ίταν ή δεύτερη πόλη της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας καί κατά συνέπεια ο επίσκοπος της ήταν δ ε ύ τ ε 

ρος μετά τόν Ρώμης. 

114.Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,Κατά'Αριανών,2,71,ΒΕΠ 31,107.Πρβλ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, 
Κατά Αιρέσεων,69,1,PG 42,185D:"έκκλησίαι...έν'Αλέξανδρε ία 
υπό ένα αρχιεπίσκοπον τυγχάνουσιν ούσαι καί κατ'ιδίαν ταύ-
ταις έπιτεταγμένοι είσί πρεσβύτεροι ". Έπίσης.-Πρακτικά Ι,Γ' 
Οίκουμ.Συνόδου,ACO 1.1.2,16,2 καί Η.1.1368Α:"Τοϋ θεοφιλέστα
του καί οσιωτάτου άρχιεϊσκόπου Κυρίλλου".Στά Πρακτικά της Γ' 
Οίκουμ.Συνόδου ò Κύριλλος 'Αλεξανδρείας αναφέρεται 65 περίπου 
φορές μέ τόν τίτλον τουΆρχιεπισκόπου. 

115.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,128.Πρβλ.3 4 'Αποστολικό Κανόνα.2 καί 3 
Κανόνες ΒΌίκουμ.Συνόδου.8 Κανόνα ΓΌίκουμ.Συνόδου.28 Κανόνα 
Δ'Οίκουμ.Συνόδου.19 Κανόνα Συνόδου'Αντιοχείας. 
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Δεύτερος σε σπουδαιότητα ήταν ò'Αντιοχείας,ό οποίος κατά 

την αποστολική καί μεταποστολική εποχή αναδείχθηκε ηγετι

κός θρόνος τής"καθολικής εκκλησίας".Υπάρχουν μαρτυρίες,δ-

τι ο'Αντιοχείας δχι μόνον άσκοΰσε ΘΌπτεία σ'δλη τη Συρία ή

δη από τους χρόνους του'ίγνατίού,άλλά καί άναμιγνύοντανστά 

εκκλησιαστικά ζητήματα της Παλαιστίνης,της Κιλικίας,της Με

σοποταμίας,της Όσροηνής καί της Περσίας.Αναφέρεται δτι 

κατά τά τέλη του β 'αιώνος,ό επίσκοπος Έδέσσης(πρωτευούσης 

της Όσροηνης) Παλούτ χειροτονήθηκε άπό τόν'Αντιοχείας Σερα-

πίωνα (193-209). Ή Έ κκλησία της Περσίας άπό τόν γ'μέχριτον 

ε 'αίωνα εξαρτιόταν από τον 'Αντιοχείας
11
.
6 

Ό 7ος κανών της Α'Οικουμενικής Συνόδου καθορίζει δτι^ε

πειδή συνήθεια κεκράτηκε καί παράδοσις αρχαία,ώστε τόν εν 

Αιλία έπίσκοπον τιμασθαι,έχέτω τήν άκολουθίαν της τιμής,τη 

μητροπόλει σωζόμενου του οικείου αξιώματος" .'Όπως δε ερμη

νεύει ό Ζωναράς "ο παρών κανών τα), της Αί&ίας επισκοπώ τιμήν 

εν τΐ] οικεία επαρχία έπεψηφίσατο ,καί σώζεσθαι τ?) τών'ίερο-

σολύμων πόλει,ήτις Αιλία λέγεται,τό οίκειον αξίωμα διωρίσα-

το,ώς ύπεοκειμένη των εν Παλαιστίνη πόλεων,καίΑραβία, καί 

Φοινίκη".Είναι φανερό δτι στην ουσία αναγνωρίζονται μητροπολιτικά 

δικαιώματα καί σέ'Επισκόπους προϊσταμένους μεγάλων περιο

χών ,οί οποίοι άρχισαν νά ονομάζονται σιγά-σιγά αρχιεπίσκο

ποι.Γιαυτό τό λόγο καταβάλλεται προσπάθεια νά διαφυλαχθούν τά 

μητροπολιτικά δικαιώματα του Καισαρείας της Παλαιστίνης,πρω

τευούσης της περιοχής,ώστε ή απλή τιμητική διάκριση τιμής έ

νεκα του ουσιαστικά Μητροπολίτου Ιεροσολύμων νά μη θίγει τά 

δικαιώματα του Καισαρείας δικαιουμένου τόν τίτλο του'Αρχιε-

πισκόποιτ . 

ι ι fi ΜΔηΤΜΟΥ
 Γ
Μητροττ..ΣΑΡΔΕΩΝ,Τό Οίκουμενικάν , 54 , 

117.ΡΑΛΛΗ-Π0ΤΛΗ,Σύνταγμα,2,131ε Ε . 

118.ΡΑΛΛΗ-Π0ΤΛΗ,Σύνταγμα,2,132fcg. 
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\ 

Άπό τά πρακτικά της Δ Όίκουμεν ικης Συνόδου τ,ό αξίωμα 

τοϋΑρχιεπισκόπου τό κατέχουν:ό Ρώμης Αέων,ό Κωνσταντι-

νουπόλεως'Ανατόλιος,ό 'Αντιοχείας Μάξιμος και ό Ιεροσο

λύμων ΊουβενάλιοΙ
20
. Επίσης ή Δ'Οικουμενική Σύνοδος απε

κάλεσε τον Επίσκοπο Ρώμης Λέοντα"άρχιεπίσκοπον πάσηςτής 

Οικουμένης,πατέρα τε καί πατριάρχην*-. Από τις άρχέςτου 

ε'αιώνος στά επίσημα έγγραφα ό τίτλος του Αρχιεπισκόπου » 
10 0 

στους εκκλησιαστικούς προέδρους των Μητροπόλεων . ' Έ τ σ ι τ ι 

μήθηκαν μέ τό αξίωμα τοϋ" Αρχιεπισκόπου οι επίσκοποι Κύπ

ρου, Ν έ α ς Ί ο υ σ τ ι ν ι α ν η ς , Ι β η ρ ί α ς , Ε φ έ σ ο υ καί Θεσσαλονίκης 

καθώς καί άλλοι επίσκοποι , των οποίων οί έδρες ε ίχαν εκ

κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή , ιστορική καί π ο λ ι τ ι κ ή σπουδαιότητα,δπως στη 

Δύση ο ί Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ι Ρ α β έ ν ν η ς , Ά κ υ λ η ΐ α ς , Ά μ β ο ρ έ α ς της 

Σαρδηνίας καί Μεδιολάνου.Κατά τ ό ν στ 'αιωνα τό αξίωμα η 6 

τ ί τ λ ο ς του Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ άποδίδαν,χα\γενικως καί στους 

Μητροπολίτες 

120.Πρακτικά τών'Αγίων καί Οικουμενικών Συνόδων,2,41:"...συνελ-
θόντων εν τη άγιωτάτη 'Εκκλησία της"Αγιωτάτης μάρτυρος Ευφη

μίας .. .Πασχαλινού καί Λουκινσίου των ευλαβέστατων 'Επισκόπων... 
επεχόντων τόν τόπον τοϋ οσιωτάτου καί θεοφιλέστατου αρχιεπισκόπου 
της μεγαλώνυμου πόλεως Κωνσταντινουπόλεως,Νέας Ρώμης καί Διοσκό-
ρου τοϋ θεοφιλέστατου αρχιεπισκόπου της Μεγαλουπόλεως'Αλεξανδρεί
ας καί των λοιπών οσιωτάτων καί ευλαβέστατων επισκόπων".Καί σελ. 
45:"Μαξίμου τοϋ ευλαβέστατου αρχιεπισκόπου'Αντιοχείας". 

121.ACO 1.1.2,102.Πρβλ.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,288,30 Κανών Δ' 
Οίκουμ.Συνόδου:"Τοϋ οσιωτάτου αρχιεπισκόπου Λέοντος...άχρις 
αν χειροτονηθη ò αρχιεπίσκοπος της'Αλεξανδρέων μεγαλοπόλεως". 

12 2.ΕΥΑΓΡΙΟΥ,Έκκλ.'Ιστορία,4,12,PG 2725Β.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,Χ.Ό τί
τλος,289. 
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Επίσης τό αξίωμα του Αρχιεπισκόπου άκοδόθηκεκαί στον έ-

πίσκοπο Καισαρείας του Πόντου,ο οποίος κατά τίς πληροφορί-

ες άπό τά εκκλησιαστικά γεγονότα της έριδος γιά τό βάπτισ

μα των αιρετικών άναμι γνύοντανηδη άπό του α'ημίσεως, του γ' 

αιώνος στά εκκλησιαστικά ζητήματα της Ανατολικής Μ.Ασίας 

καί του Πόντου,κατά τόν δ'δέ αίωνα καί στην Αρμενία καί ό 

οποίος αύτόντόν αίωνα είχε τό αξίωμα του Μητροπολίτου-

Έξάρχου.Τό 'ίδιο αξίωμα είχε καί ό Εφέσου ώς ηγούμενος των 

επίσκοπων τήςΆσιανής Διοικήσεως καί ò Ηράκλειας υπό τόν 

όποιον υιτήγοντανοεπίσκοπος του Βυζαντίου.Καί οί τρεις υπο

τάχθηκαν άπό τό τέλος ; του δ'μέχρι τά μέσα του ε'αιώνος 

στον Κωνσταντινουπόλεως καί αρα υποβιβάσθηκαν σέ απλούς 

"πρώτους ττ) τάξει" Μητροπολίτες. 

Μετά τά μέσα του δ'αιώνος καί πρό του 431 εμφανίζεται ό 

τίτλος'ΆύτοκέφαλοςΑρχιεπίσκοπος".Γιά τήν μελέτη της προε

λεύσεως του διπλού αύτου ορού έχουμε δύο σχετικά ασφαλείς 

αφετηρίες.Πρώτο ,τό γεγονός δτι ό ορός"Αρχιεπίσκοπος^ άπό 

τήν αρχή έχει διπλή έννοια,δηλαυή του προηγουμένου τιμητι-

κως "εν τ?) τάξει" των επισκόπων καί του ήγέτου καί προέδ

ρου αύτων κατά τή σύγκληση συνόδων.Δεύτερο, έχουμε τήνάρ-

χή της "Τάξεως προκαθεδρίας" των Αυτοκέφαλων 'Αρχιεπισκόπων 

123.ΜΑΞΙΜ0Υ,Μητροπ.ΣΑΡΔΕΩΝ.Τό Οίκουμενικόν , 5 4-55 .ΚΟΝΙΔΑΡΗ , Γ. Περί 
'Αρχιεπισκόπου,3 20. 

124.Βλέπε καί ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ.ΣΑΡΑΒΩΝ.Τό Οικουμενικού,54 :"Ό τί
τλος "Αρχιεπίσκοπος" αρχαίος καί νεώτερος όρος καί τίτλος, 

άπαντςί,άπό τοϋ δ'καί ε 'αιώνος,ύπό διττήν κυρίως εννοιαν καί χρη-
σιν:Πρώτον,ώς τίτλος τοϋ επισκόπου'Αλεξανδρείας καί εν συνεχεία 
τοϋ Ρώμης καί άλλων αρχηγών μεγάλων εκκλησιών,πρό τών μέσων τοϋ 
δ'αίώνος διά τόν πρώτον(Αλεξανδρείας),ευθύς δέ αμέσως διά τόν 
δεύτερον(Ρώμης).Κατά τόν ε'όμως αιώνα άπαντςί ύπό δευτέραν εννοιαν 
κατωτέραν τοϋ μητροπολίτου,άλλα σύν τη προσθήκη "αυτοκέφαλος". 
'Επίσης άπαντςί καί υπό τρίτην εννοιαν τοϋ μητροπολίτου είς τήν 
Δύσην".Πρβλ.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ.Περί'Αρχιεπισκόπου,3 8 9 έ ξ.SOHM,R.Kirchen
recht,408. 
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δηλαδή τά ονόματα των πόλεων μέχρι του 431. 

Είναι αξιοσημείωτο τό γεγονός δτι ò Κωνσταντινουπόλεως 

και μετά την ανύψωση του σέ Πατριάρχη καί μάλιστα Οικουμε

νικό ,κράτησε σταθερά μέχρι σήμερα τόν τίτλο του.'Αρχιεπισ

κόπου,ένω οι άλλοι Πατριάρχες δέν τόν δι τήρησαν.Ασφαλώς 

ò Κωνσταντινουπόλεως ,προτού γίνει πρωτόθρονος της'Ανατο-

λής(πρό του 38Ι)ήγοϋνταν στά εκκλησιαστικά πράγματα των ε

πισκόπων της Θράκηςάμέσως μετά τόν Μητροπολίτη-Άρχιεπίσκο-

πον'Ηράκλειας καί γενικά των επισκόπων της αυτοκρατορίας 

μέχρι την ωρα πού μέ τόν 3ο κανόνα της ΒΌίκουμενικήςΣυνό-

δου(38Ι) τοποθετήθηκε
 !!
έν τή Τάξει ποοκαθεδρ ίας" ,μέ τό αί-

τιολογικό δτι ή Κωνσταντινούπολη είναι Κία Ρώμή",άμέσως με

τά τόν Ρώμης καί πρό τοΰ'Αλεξανδρείας,δηλαδή μεταξύ δύοΆρ-

χιεπισκόπων,πράγμα πού φανερώνει τήν αναγκαιότητα της χρη

σιμοποιήσεως του δρου"Άρχιεπίσκοπος"μέ τήν διπλή έννοια 

πού αναφέραμε. 

Τήν 'ίδια περίπου εποχή πού ό Κωνσταντινουπόλεως αναδείχθη

κε κανονικώς "εν τ?) Τάξει προκαθεδρίας των θρόνων"τής Οικου

μένης,εμφανίζονται καί οί τρεις πρωτοι'Άύτοκέφαλοι Αρχιε

πίσκοποι" α)'Ο
 6
Χεραπόλεως ,Αρχιεπίσκοπος της επαρχίας Φρυ

γίας Καπιτιανης(458) ,β)ό'θδυσσοΰ ,Αρχιεπίσκοπος της επαρ

χίας Μυσίας(458) καί γ)ό Τόμης »Αρχιεπίσκοπος της επαρχίας 

Σκυθίας(43ΐ).Παρά τό γεγονός δτι οί πρώτοι Αυτοκέφαλοι Αρχι

επίσκοποι εμφανίζονται τό έτος κατά τό όποιο ο αύτοκρά 

Αέων Α'ζήτησε τή γνώμη των πισκόπων γιά τή σύγκληση της 

Δ'Οικούμενικής Συνόδου,δμως θεωρείται βέβαιο. δτι ήταν ηδη 

πρό του 431 ,ετος πού εμφανίζεται ό Τόμης η ò Τομέων . Μετά 

τήν ΓΌίκουμενική Σύνοδο,υπό της οποίας κατακυρώθηκε η ανε

ξαρτησίας καί τό αυτοκέφαλο της Κύπρου,ò επίσκοπος Κύπρου ό-

^δ.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα^,ΙΤΒ . 
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νομάσθηκε "Αυτοκέφαλος'Αρχιεπίσκοπος"
1
?
7 

Ρ
Η έννοια του "αυτοκέφαλου" πρέπει νά ερμηνευθεί άπό το 

γεγονό δτι δεν υπάγονταν α£ κάποιο Μητροπολίτη ,καί ε

πομένως ήταν στην ουσία αυτοκέφαλοι επίσκοποι.Ό αριθμός 

τών'ΆύτοκεφάλωνΆρχιεπισκόπων» αυξήθηκε δυσανάλογα άπό της 

εμφανίσεως τους μέχρι τίς αρχές του στ'αίώνος σέ σχέση με 

τίς Μητροπόλεις.Ή δυσαναλογία αυτή μπορεί νά εξηγηθεί ως 

εξηςΙΕίναι γνωστό δτι ή'Εκκλησία άπέκρουε τό μεταθετό των 

επισκόπων μέ τους κανόνες 15 της ΑΌικουμενικήςΣυνόδου,Ι 

καί 2 της Σαρδικής ,21 της 'Αντιοχείας,14 'Αποστόλων,48καί 

57 της Καρχηδόνος καί 20 της Δ'Οικουμενικής Συνόδου.
8,
 Η στα-

τικότητα αύτη οδήγησε στην αρχή της τιμητικής διακρίσεως ώ-

ρισμένων επισκόπων ή πόλεων μέ τόν θεσμό των "Αυτοκέφαλων 

Αρχιεπισκόπων".'Η προαγωγή περιελάμβανε τίς έξης περιπτώ

σεις :α)Προαγωγή πόλεων καί αρα επίσκοπων σέ αρχιεπισκοπές. 

Ό Ι2ος κανών της Δ'Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει :
 !,Τ
Ηλθεν 

εις ημας,ώς τίνες παρά τους εκκλησιαστικούς θεσμούς προσδρα-

μουντες δυναστείαις, διά πραγματικών τήν μίαν έπαρχίαν ε'ις 

δύο κατένειμον,ώς εκ τούτου δύο μητροπολίτας,είναι έν ττ) αύ-

τ?ί έπαρχία."Ωρισε τοίνυν ή αγία σύνοδος,του λοιπού μηδέντοι-

ουτον τολμασθαι παρά επισκόπου,έπεί τόν τοιούτο έπιχειρουν-

τα έκπίπτειν του ιδίου βαθμού."Οσαι δέ ηδη πόλεις διά γραμ

μάτων βασιλικών τω της μητροπόλεως έτιμήθησαν ονόματι,μόνης 

άπολαυέτωσαν της τιμής,καί δ τήν έκκλησίαν ταύτην διοικων ε

πίσκοπος ,δήλον δτι, σωζόμενων τ?) κατ'άλήθειαν μητροπόλει των 

127.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,Χ.Ό τίτλος,289. 

128.ΘΕ0ΔΩΡ0Π0ΥΛ0Υ,Ε.Τό'Αμετάθετου των'Επισκόπων,'Αθήναι 1962 καί 
ΧΡΙΣΤ0ΦΙΛ0Π0ΥΛ0Υ,Α.'Βλληνικόν'Εκκλησιαστικόν Δίκαιον,τ.2, 
'Αθήναι 1965,92. 
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> , e - ,, 129 οικείων δίκαιων" . 

<^Cß) Προέκυψα ν ανάγκες γιά προαγωγή αρχιεπίσκοπων σέ/μητροπό-

λεις,γ)έπισκοπων,σέ έκτακτες περιπτώσεις,σε μητροπόλειςκαί 

δ)άνύψωση στήν"τάξιν προκαθεδρίας" π.χ. της μητροπόλεως α

πό την 30ή θέση στην 31η η της αρχιεπισκοπής άπό 31η στην 

32α και ακόμη ψηλότερα. 

Ή τιμή του "αυτοκέφαλου" κατά τους πρώτους αιώνες ήταν 

μεγάλη καί εϊναι βέβαιο οτι άνυψώνοντανσέ αρχιεπισκοπές εί

τε πόλεις ποΰ πολιτικά ανακαινίσθηκαν ε'ίτε τιμήθηκαν μέ με

γάλες προσωπικότητες αγίων καί μαρτύρων.Στην Εκκλησία της 

Αντιοχείας ύπήρχαν"ΜητροπολΓται Αύτοκέφαλοι"καί αντίστοι

χοι μέ αυτούς" Αρχιεπίσκοποι Έπαρχιωται η'Αρχιεπίσκοποι Σύγ-

κελλοι" πού δέν ήταν ύπό τήν δικαιοδοσία Μητροπολιτών,καί οι 

όποιοι γιά διάκριση άπό τούς'Άύτοκεφάλους Μητροπολίτας"έκα-

λουντο"Μητροπολΐται Μεγάλοι" .Όί Αυτοκέφαλοι Αρχιεπίσκοποι 

εξαρτώμενοι άπό τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως · χειροτο

νούνταν άπ'αύτόν καί μνημόνευαν τό δνομά του.Δέν είναι γνω

στό εάν έπαιρναν μέρος στίς επαρχιακές συνόδους ,άλλά είναι 

βέβαιο δτι συμμετείχαν των έδρευουσων συνόδων στην Κωνσταν

τινούπολη ύπό τήν προεδρία του Πατριάρχου . 

129.Πρβλ.34'Αποστολικών Κανόνα,6 καί 8 Κανόνες Α'Οίκουμ.Συνόδου, 

2 καί 3 Κανόνες ΒΌίκουμ.Συνόδου,8 Κανών ΓΌίκουμ.Συνόδου, 
8 Κανών ΔΌίκουμ.Συνόδου.Καί ΠΟΥΛΙΤΣΑ,Π.Σχέσις πολιτείας 
καί εκκλησίας,35.ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ,Β.Ή άνύψωσις επίσκοπων,120. 

130.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,Χ.Ό τίτλος,290. 

131.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ.Περί'Αρχιεπισκόπου,326. 
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ε)0ί Πατριάρχες. 

Ή διαίρεση της αυτοκρατορίας σε διοΐκήσεις(ΡΗΑΕΕΕΟΤϋίΙΑΕ ) 

βοήθησε στην δημιουργία των εκκλησιαστικών επαρχιών(PROVIN-

GIAE ,DIOCESES).Οι προεστώτες των κυριωτέρων διοικήσεων Ε 

πίσκοποι αύτων των πόλεων αναδείχθηκαν σέ Πατριάρχες. 

Ό δρος"Πατριάρχης" ετυμολογικά σημαίνει εκείνον πού είναι 

ή αρχή η ò αρχηγός μιας πάτριας.Στην Αγία Γραφή 6 δρος αυ

τός χρησιμοποιείται γιά τους γενάρχες της άνθρωπότητος προ 

του κατακλυσμού καί στους μεταγενέστερους χρόνους γιά τόν 

'Αβραάμ,τόνΙσαάκ,τόν'Ιακώβ καί τους δώδεκα γιους του.Στίς 
1 η η 

Πράξεις 2,29,0 Δαβίδ ονομάζεται επίσης Πατρι'άρχης. 

Στην πατερική γραμματεία των πρώτων χριστιανικών αιώνων 

6 ορός "Πατριάρχης" πού αντικατέστησε τόν τίτλο""Ξξαρχος " 

δεν είχε πλέον τήν κοινή σημασία πού είχε προηγουμένως,όταν 

άποδίδοντανκαί σέ απλούς επισκόπους.Ό Γρηγόριος 6 Θεολόγος 

αναφέρει τόν δρο"Πατριάρχης" άλλα μέ διαφορετική έννοια.Ό 

δέ ιστορικός Σωκράτης δταν λέγει δτι ή ΒΌίκουμεν ική Σύνο

δος χώρισε τίς επαρχίες καί "κατέστησε Πατριάρχας"έννοεΐ άπ-

λώς εκκλησιαστικούς αρχηγούς , επισκόπους". Ό Μ. Αθανάσιος στη 

δεύτερη απολογία του προς τόν Κωνστάντιο αποδίδει τόν τίτλο 

του Πατριάρχου στον 'Αλεξανδρείας Αλέξανδρο μέ τή σημασία 
13 5 

του έιασκόπου ."Αλλοι επίσκοποι,όπως ò 'Ιεραπόλεως της Φρυ-

132.""Ανδρες αδελφοί , εξόν ειπείν μετά παρρησίας προς υμάς περί 
τρϋ πατριάρχου Δαβίδ δτι καί έτελεύτησε καί ετάφη...". 

133.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,Λόγος 42,23,PG 36,485Β.ΒΕΠ 60,132.ΕΠΕ 2,282: 
"...ού πρεσβυτέρων επισκόπων οίκειότερον δέ πατριαρχών ειπείν". 

134.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,Έκκλ.'Ιστορία,5,8,PG 67,57 6C. 

135.Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,'Απολογητικός Δεύτερος,6,1,PG 25,257Β.ΒΕΠ 31,54. 
ΕΠΕ 8,48. 
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γίας,ό Τύρου Μητροπολίτης στην Ανατολή, ό Άκυληΐας καί ό 

Λουγδούνων(Λυωνος) στην Δύση έφεραν τον τίτλο του Πατριάρ

χου
 α
.

36 

Διαφορετική σημασία είχε ό ορος"Πατριάρχης"οταν οι πατέ

ρες της Δ Ό'ικουμενικηςΣυνόδου, καθώς αναφέρει ό ιστορικός 

Ευάγρ ιος,προσφώνησαν τδν επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως ΙΊατ-
7 / 1 3 7 

ριάρ-χη *"του πατριάρχου πολλά τά ετη" .Φαίνεται λοιπόν οτι 

τό Πατριαρχικό λειτούργημα υπήρχε ηδη πολύ πρίν ονομασθούν 

με τη λέξη'ΊΊατρ ιάρχης" οί κάτοχοι των μεγάλων πρωτευόντων 

θρόνων.Άπό τά πρώτα χρόνια του χριστιανισμού ορισμένες ε

πισκοπικές έδρες είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη αυθεντία καί α

ποτελούσαν κέντρα έλξεως γιά τίς πλησιόχωρες Εκκλησίες.Σε 

πολλές δέ περιπτώσεις άπ'αύτές είχε οργανωθεί καί η ιεραπο

στολή.Στις αρχές του β'αιώνος ό άγιος Ιγνάτιος θεωρεί τόν 

εαυτό του" Έπίσκοπον Συρίας" .Τά κέντρα αυτά ασκούσαν επίδ

ραση στην διαμόρφωση των λειτουργικών τύπων καί στην έναρ-

136.JANIN,R.La Farmation du Patriarcat,216.PL 71,341 :"Patriarchae 
titulumhic nicetiodatum...".MANSI,5,108 3,1090. 

137. ΕΥΑΓΡΙΟΥ, ' Εκκλ. " Ιστορ ta, 2 ,18 , PG 8 6 ,. 2 5 5 6Β. Πρβλ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ , 
Χρονογραφία,PG 108,377BC:"Του δέ επισκόπου Θεσσαλονίκης 
δια φόβον τοϋ βασιλέως κοινωνήσαντος Τιμοθέω τφ Κωνσταντι
νουπόλεως έπισκόω,τεσσαράκοντα επίσκοποι τοϋ'Ιλλυρικού καί 
της'Ελλάδος συνελθόντες είς εν,δ ι'έγγραφου ομολογίας,ώς 
άπό ίδιου μητροπολίτου άπέστησαν άπ'αύτοϋ καί είς Ρώμην 
πέμψαντες,τφ Ρώμης κοινωνείν εγγράφως συνέθεντο.Τόν Θεσσα
λονίκης έπίσκοπον Θεόδωρος ιστορικός Πατριάρχην ονομάζει 
άλόγως,μή είδώς τό διατί". 

13 8.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Προς Ρωμαίους 2,2, καί 9,1,PG 5,688Β,696Α.ΒΕΠ 2, 
274,276. 
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μόνιση της κανονικής τάξεως.Αργότερα με την διαίρεση της 

αυτοκρατορίας σε διοικήσεις αναπτύχθηκαν και οι εκκλησιασ

τικές περιφέρειες κατά τ<5 πρόχυιζο των πολιτικών με αποτέλε

σμα νά ενισχυθεί τό κύρος των επισκόπων των μεγάλων Μητρο

πόλεων."Ετσι ή ΑΌίκουμενική Συνοδός της Νικαίας δέν έ'κανε 

καινούργια νομοθεσία άλλα καθιέρο.̂ σε τό εθιμικό δίκαιο πού 

επικρατούσε.Με τον 6ο κανόνα αναγνώριζε την ιδιαίτερη κατά

σταση των επισκόπων Ρώμης,Αλέξανδρείας καίΆντιοχείας πού 

ασκούσαν εξουσία καί έλεγχο καθένας στη δική του ζώνη επιρ

ροής. 

Ή 3' Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντι νουπόλεως(33Ι ) σημει

ώνει νέο σταθμό στη διαμόρφωση των εκκλησιαστικών δικαιοδο

σιών καί την εναρμόνιση τους μέ τις περιφέρειες της αυτοκρα

τορίας .Σύμφωνα μέ τον 2ο κανόνα αυτής της Συνόδου,βλέπουμε 

την Ανατολή διηρημένη σέ πέντε μεγάλες περιφέρειες ,πού αν

τιστοιχούν στίς πολιτικές διοικήσεις,δηλαδή:τήν Αίγυπτο,την 

Ανατολή,τήν Ασία ,τόν Πόντο καί τήν Θράκη .Ό δε 3ος κανών 

διακηρύσσει :"Τόν μέν τοι Κωνσταντινουπόλεως επίσκοποι εχειν 

τά πρεσβεία της τιμής μετά τόν της Ρώμης έπίσκοπον,διά τό εί-

2 39 

ναι αυτήν νέαν Ρώμη ν"ΛΤό κύρος της έδρας της νέας πρωτεύου

σας επέφερε τήν παρακμή των Έξάρχων των δύο διοικήσεων του 

Πόντου καί της Ασίας.Ό δέ'Έξαρχος τηςΉρακλείας Θράκης βρέ

θηκε υπό τόν Κωνσταντινουπόλεως. 

Ό ιστορικός Σωκράτης μιλώντας γιά τό έργο της ΒΌίκουμενι-

κής Συνόδου αναφέρει δτι ό νεοεκλεγείς διάδοχος του Γρηγορίου 

Θεολόγου Νεκτάριος παίρνε ι("κληρουται") επαρχίες προς διοίκη

ση δηλαδή τήν μεγαλούπολη καί τήν Θράκη.Ή περιοχή αυτή δέν 

άνηκε σέ κανένα άπό τά υπάρχοντα τότε Πατριαρχεία.Τό 'ίδιο ισ

χύει καί γιά τίς επαρχίες εκείνες,οι οποίες 70 χρόνια αργότε

ρα (451) αναγνωρίστηκαν ως διοικητικό έδαφος του κλίματος της 

139.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,173 . 

140.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,'Εκχλ.'Ιστορία,5,8,PG 67,580Α. 
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-ι <1* η 

Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως*
1
. Ό 3ος κανόνας της Β'Οικου-

μενίκης Συνόδου δεν αναφέρει για' Επαρχίες πού προσαρτήσθη-

καν στον θρόνο της πρωτεύουσας .Ή μνημόνευση αύτη θεωρήθη

κε περιττή διότι στην πράξη (FACTO),μετά την ανύψωση του Βυ

ζαντίου σε πρωτεύουσα,ή Κωνσταντινούπολη ήταν ή έδρα του Α 

νατολικού τμήματος του Ρωμαϊκού Κράτους καί επομένως έπεσκί-

ασε τήν Ηράκλεια,ή οποία στην πραγματικότητα καί πολιτικά 

καί εκκλησιαστικά ήταν εξαρτημένη από τό Βυζάντιο.Ό VALSSI-

U3 σχολιάζοντας τήν πληροφορία του Σωκράτους"τότε δη καί ο-

ρον έκφέρουσιν ώστε τόν Κωνσταντινουπόλεως Έπίσκοπον τά πρεσ-

βεϊα εχειν της τιμής"" προσθέτε ι * "κάνουν σφάλμα όσοι νομίζουν 

δτι κατά τόν χρόνο της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως όΕπίσ

κοπος της πόλεως δέν είχε καμμία επαρχία" . 

Κατά τήν μαρτυρία του Φιλοστοργίου ό Κωνσταντινουπόλεως' Α-

ρειανός επίσκοπος Ξύδόξιος(360-370) εγκατέστησε επισκόπους 

στίς επαρχίες Ελλησπόντου καί Βιθυνίας.Τοποθέτησε τόν Ευνόμι-

ο στην Κύζικο άφου έπαυσε τόν Έλεύσιο,τόν Ευφρόνιο στην Y.C-
144 

καια καί τόνΑθανάσιο στην "Αγκυρα αντί του Βασιλείου . 

141.rua τίς πληροφορίες αυτές τοϋ Σωκράτους ò V.QRUMEL φρονεί, 
οτι ò Σωκράτης δέν επηρεάστηκε αναδρομικά άπό τήν Δ'Οίκουμ. 
Σύνοδο γιά νά αποδώσει τήν δικαιοδοσία τοϋ Κωνσταντινουπόλε
ως επί της μεγαλουπόλεως καί της Θράκης ως παραχωρηθείσα 
ύπό της ΒΌίκουμ.Συνόδου. 

142.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,Έκκλ.* Ιστορία,5,8,PG 67,577Β. 

14 3.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ,Μη τροπ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ,'Ιστορία,162. 

144.ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ,Έκκλ.* Ιστορία,8,2 5,2 6,PG 67,1198ΑΒ.ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΟΥ, 
Έκκλ.'Ιστορία,51,PG 65,528Β:"Άκάκιος βασιλέα πείσας τους 
περί Βασίλειον καί Εύστάθιον καθαιρεί των θρόνων". 
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Ο ι ε ρ ό ς Χρυσόστομος χ ε ι ρ ο τ ο ν ε ί τόν Σ ε ρ α π ί ω ν α " Επίσκοπον 

τ η ς έν Θράκη Ή ρ α κ ^ ε ί α ς " . Α ν α λ α μ β ά ν ε ι π ε ρ ι ο δ ε ί α άνά την 

Ι.ί. Ά σ ί α , δ π ο υ πληοοφορήθτικε δ τ ι " 6 τ ι ό α ν α ξ ί ω ν τ ά ς ε ν ' Α σ ί α α κ α ί π έ ρ ι 
. , „ „ „ ε κ κ λ η σ ί α ς 

;πιτροτϋευεσθαι . . . Οταν έφθασε στην 3φεσο κ α θ α ι ρ ε ί δέκα τ ρ ε ι ς 

π ι σ κ ό π ο υ ς , " ϊ ο ύ ς μεν έν Λυκία ' κ α ί Φ ρ υ γ ί α , τ ο υ ς δε έν αύττί 

τ?) Α σ ί α , κ α ί έ τ ε ρ ο υ ς ά ν τ ' α ύ τ ω ν κ α θ ί σ τ α " .Εαθήρεσε τ ό ν Έ φ έ -

σ ο υ Ά ν τ ω ν ϊ ν ο κ α ί στην θέση τ ο υ χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ ε τόν δ ι ά κ ο ν ο 

τ ο υ Η ρ α κ λ ε ί δ η , καθώς κ α ί τόν ί ί ι κ ο μ η δ ε ί α ς Γ ε ρ ό ν τ ι ο άφου χ ε ι -
"Ι / e 

ροτόνησε στην &έση του τόν Πανσόφιο .Κατά τόν Οεοδώρητο, 

πίσκοπο Κυρ ου, ò Χρυσόστομος φρόντιζε οχ ι μόνο yia την 

έδρα του"άλλά καί περί της Οράκης άπάσης ,εϊς εξ δε αυτή 

ηγεμονίας διηρηται καί της Ασίας δλης,ύπό ένδεκα δε καί 

αυτή αρχόντων ιθύνεται.Καί μέντοι καί την Ποντιακήν τού

τοις κατεκόσμει τοις νόμοις'̂ " . Έδω πρέπει νά αναφέρουμε ό

τι αυτήν την εποχή αποκτά μεγάλη σπουδαιότητα ή ενδημού

σα Συνοδός στην Κωνσταντινούπολη ,ώς ανώτατο όργανο τάξε

ως,του οποίου ή νομολογία λαμβάνεται υπ'δψη σε ολόκληρη 

την Ανατολή . ",ΐτσι ,ή κανονική νομοθεσία της Δ "Οικούμε νικής 

Συνόδου της Χαλκηδόνος(45Ι) δέν θά κάνει τίποτε άλλο παρά 

νά κατακύρωσε ι,ώς προς τόν ρόλο του Κωνσταντινουπόλεως,μία 

υπάρχουσα κατάσταση.Άπό τά πρακτικά της Συνόδου φαίνεται 

δτι ,έκτος ελαχίστων εξαιρέσεων ,§Ί επίσκοποι ιδιαιτέρως 

της Μ. Ασίας δέχτηκαν μέ ευχαρίστηση τήν παλ,̂ ά αυτή πρά

ξη καί τήν εξάρτηση τους άπό τόν θρόνο της Κωνσταντινουπό

λεως. Ό επίσκοπος Μύρων της Λυκίας Γερμανός λέγε ι'"ουκ ή-

ναγκάσθην εγώ * ήδέως εχω ύπό τόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως 

είναι...αυτός μέ έχειροτόνησε..."Ό, Άμασείας Σέλευκος εί-

πε·'.'πρό έμοϋ τρα ς Επίσκοποι έχε ιροτονήθησαν υπό του θρόνου 

τούτου'καί εΰρών τούτων τήν άκολουθίαν ήκολούθησα....καί νυν 

εκουσίως έποίησα βουλόμενος είναι υπό τόν θρόνον τούτον".'θ 

Γαγγρών Πέτρος επίσης ομολογεί δτι τρεις πρό αύτου επίσκοποι 

της 'ίδιας πόλεως χειροτονήθηκαν ύπό του επισκόπου της βασι-

λευούσης "κάγώ μετ'αυτούς ομοίως καί διά τοΰτο συνεθέμηνύΟ 

145.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,Έκκλ. ' Ιστορία,6,11,PG 67,697BC.ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ,Έκκλ. 
' Ι σ τ ο ρ ί α , 8 , 6 , P G 67,1529Β ,1532Β. 

146.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ. 'Εκκλ.Ίστορία,5,28,Ρα 82,1 527Α. 
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Χαλκηδόνος Ελευθέριος διακηρύττει δτι"έκ των κανόνων καί 

εκ της προλαβούσης συνήθειας έχει τά δίκαια ταύτα ό Κωνστα

ντινουπόλεως θρόνος". Ό Συννάδων Ινίαριανός λέγει *"ώς καί τον 

πρό έμου χειροτονηθέντων υπό του Κωνσταντινουπόλεως άγιωτά-

του θρόνου,καί έμου δε αύτου,εκουσίως υπέγραψα,έπειδή οι κα-

νόνες(έννοει τόν 3ον της ΒΌίκουμ.Συνόδου) τά πρεσβεία πα-

ρέχουσι τω Κωνσταντινουπόλεως άγιωτάτω θρόνω" . Ό Άντιοχε ίας 

της Πισιδίας Περγάμιος μίλησε ως έξης:"Έν πασι τόν οσιώτα-

τον Άρχιεπίσκοπον της βασιλευούσης Νέας Ρώμης ,διά τιμής 

καί θεραπείας ,άτε πατέρα έξαίρετον δντα,εχειν ήμας προσή

κον έστι" .'θ Άφροδισιάδος Ιίριτωνιανός ομολόγων δτι καί αυ

τός καί οί πριν άκ'αύτόν χε ιροτονήθηκαν ΰπό του θρόνου της Κων

σταντινουπόλεως προσθέτει δτι "καί πάσης προστασίας ή' Εκ

κλησία ημών τετύχηκε".Ό Λαοδικείας Νουνέχιος εκφράζεται κα

τά τέτοιο τρόπο ,ώστε νά γίνεται φανερό δτι καί πρό της Συ

νόδου της Χαλκηδόνος,ό θρόνος Κωνσταντινουπόλεως είχε τίς 

μέριμνες των Μητροπόλεων καί έγινε δχι μόνο επιθυμητό,άλλα 

καί αναγκαίο δπως ό Μητροπολίτης κάθε επαρχίας ώρισμένων 

περιφερειών χειροτονεΐταιύπό του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι

νουπόλεως ("ή δόξα του θρόνου Κωνσταντινουπόλεως,δόξα ήμων 

έστι....της γάρ εντεύθεν τιμής καί ήμεΐς μετέχομεν,έπειδή 

καί τάς μέριμνας ήμων άναφέχεται καί άγαπώμεν τόν καθ' έκά-

στην έπαρχίαν μητροπολίτην ύπό του Θρόνου τούτου χειροτονεΐσ-

θαι").Ό επίσκοπος Δορυλαίου (Έσκή Σεχήρ) Εύσέβιος είπεν·"έ-

κών υπέγραψα,επειδή καί τόν κανόνα τούτον τω άγιωτάτω Πάπα, 

έν Ρώμτ) εγώ άνέγνων".Ό επίσκοπος Σινώπης Άντίοχος τόνισε '. 

"εκών υπέγραψα άκολουθήσας τω μητροπολίτη μου καί τω κανόνι 

των ρν'".Άφου καί άλλοι επίσκοποι εκφράστηκαν κατά τόν 'ίδι

ο τρόπο γιά τά προνόμια του'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 

"οι λοιποί έβόησαν άπαντες:'έκόντες ύπεγράψαμεν',0ι ενδοξότα

τοι α.ρχοντες(άπεσταλμένοι του αύτοκράτορος) ε ίπαν t ' Συνορωμεν 

πρό πάντων μεν τά πρωτεία καί τήν έξαίρετον τιμήν,κατά τους 

κανόνας ,τω της πρεσβυτέρας Ρώμης 3εοφιλεστάτω Άρχιεπισκόπω 

φυλάττεσθαι·χρήναι δε καί τόν όσιώτατονΆρχιεπίσκοπον της βα

σιλίδος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης των αυτών πρεσβειών της 

τιμής άπολαύειν καί αυτόν έξ αυθεντίας έξουσίαν εχειν του χει-

ροτονεΓν τους μητροπολίτας έν τη Άσιανί] καί Ιΐντικτί καί Θρακι-
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xrj τα'ίς δ ιοικήσεσι'" . -

' Εξ άλλου ou κανόνες 9ος και Ι7ος αναγνωρίζουν στον Κων

σταντινουπόλεως επίσημα δικαστική αρμοδιότητα άπό κοινού 

με την αρμοδιότητα τών'Ξξάρχων των διοικήσεων.Ό 9ος κα

νών λίγε Li"EL τις κληρικός προς κληρικόν πράγμα εχει,μή 

έγκαταλ ιμπανέτω τόν οίκεΐον έπίσκοπον,καί επί κοσμικά δι

καστήρια κατατρεχέτω,άλλά πρότερον την ύπόθεσιν γυμναζέτω 

παρά τω ίδίω επισκοπώ,ήγουν,γνώμη αύτου του επισκόπου,παρ' 

οίς αν αμφότερα τά μέρη βούλωνται,τά της δίκης συγκροτείσ-

θω.Εί δε κληρικός πράγμα έχει προς τόν 'ίδιον, η καί προς έ

τερον έπίσκοπον,παρά ττ| Συνόδω της επαρχίας δικαζέσθω. EÎ 

δε προς τόν της αύτης επαρχίας μητροπολίτην, επίσκοπος, η κλη

ρικός άμφισβητείη καταλαμβανέτω τόν εξαρχον της διοικήσεως, 

η τόν της βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνον,καί έπ'αύ-

τώ δ ικαζέσθω" .Καί ό Ι9ος καθόριζε 11"τάς καθ.'έκάστην έπαρχί-

αν άγροικικάς παροικίας η έγχωρίους,μένει ν άπαρασαλεύτους 

παρά τοις κατέχουσιν αύτάς έπισκόποί
ι
ς ,καί μάλιστα ει τρια

κονταετή χρόνον ταύτας άβιάστως δ ιακατέχοντες ώκονόμησαν.EÌ 

δε εντός των τριάκοντα ετών γεγένηταί τις,η γένοιτο περί αυ

τών άμφισβήτησις,έξεΐναι τοις λέγουσιν ήδικεΐσθαι,περί τού

των κινεΐν παρά τ?} Συνόδω της επαρχίας.EÎ δε τις άδικοίτο 

παρά του ιδίου μητροπολίτου,παρά τω έξάρχω της διοικήσεως,η 

' ' 14 8 

τω Κωνσταντινουπόλεως θρόνω δικαζέσθω,καθά προείρηται .Ξι δε 

καί τις εκ βασιλικής εξουσίας έκαινίσθη πόλις,η αύθις καινισ-

θείη,τοΐς πολιτικοις καί δημοσίοις τύποις,καί τών εκκλησιασ

τικών παροικιών ή τάξις ακόλουθε ίτω'^·. 

Οι παραπάνω κανόνες μιλούν γιά αμφισβητήσεις καί έριδες με

ταξύ τών κληρικών .Ό 9ος κανών αναφέρεται σέ διαφορές μετα

ξύ κληρικών καί επισκόπων καί επισκόπων καί κληρικών μέ Μητ

ροπολίτες . Έάν ή αμφισβήτηση άφορα πίσκοπο η κληρικό πού έ

χει, διαφορά μέ Μητροπολίτη της εκκλησιαστικής του περίφερεί-

ας,ό ενάγων μπορεί νά καταφύγει στόν'Έξαρχο της διοικήσεως ή 

147.MANSI 6,448-452. 

148.*Εννοεΰ τόν 9 Κανόνα. 

149.ΠΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,237,258. 
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στον επίσκοπο της βασιλευούσης.Στον Ι7ο κανόνα,οπού πρό

κειται γιά μιά καθορισμένη διαφορά επαρχιακών ορίων,έπα -

ναλαμβάνεται η 'ίδια δικαστική δικαιοδοσία τοΰ'Αρχιεπισκό

που Κωνσταντινουπόλεως."Ει δε τις άδικοιτο παρά του ιδίου 

μητροπολίτου,παρά τω Έξάρχφ της διοικήσεως,η τφ Κωνσταν

τινουπόλεως θρόνω δικαζέσθω,καθά προείρηται".Ή τελευταία 

αυτή φράση αποδεικνύει οτι και οι δυο κανόνες,ως προς τό 

εξεταζόμενο σημείο, είναι ταυτόσημοι.0Ì αρχαίοι ερμηνευτές 

Αλέξιος Άρι στηνός,Ζωναράς καί Βάλσαμων διαφορετικά ερμή

νευσαν τόν ορο"'Έξαρχος".Τί ποέπει νά εννοήσουμε ύπό τόν 

" 2ςαρχο;:ν,ητρο7ΐ;ολίτην ή Κα τ ρ ιάρχη ν ; ϊή ν ορθή απάντηση δίνει 

ή ερμηνεία του Άλεξ ίου Άρ ιστηνοΰ πού γράφε ιΙ"άλλά καί επί

σκοπος η κληρικός ει κατά του μητροπολίτου έχει τινά ύπόθε 

σιν ,ή παρά τω έξάρχω της διοικήσεως,ήτοι τω Πατριάρχη,ύφ' 

δν τελοΰσιν οι των επαρχιών εκείνων μητροπολΐται δικάζεσθαι 

η παρά τω Κατριάρχτ) Κωνσταντι νουπόλεως, όπερ προνόμιον ουδέ

ν ί των άλλων Πατριαρχών εδόθη οΰτε από των κανόνων,οΰτε α

πό των νόμων,τό δικάζεσθαι,τελούντα ύφ'ετερον Πατριάρχην πα

ρά Πατριάρχη έτέρω,ει μή μόνω τω Κωνσταντινουπόλεως"'. 

Με τήν απόφαση της Δ 'Οικούμενικης Συνόδου,ή οποία ψηφίστη-

κεστΐς 29 Όκτωβρ ίου αναγνωριζόταν στόνΆρχιεπίσκοπο Κωνσταν

τινουπόλεως τό δικαίωμα νά χειροτονεί τους Μητροπολίτες γιά 

τόν Πόντο,τήνΑσία καί τήν Θράκη ,καθώς καί"τούς εν τοις βαρ-

βαρικοΐς επισκόπους των προειρημένων διοικήσεων"" .Τά βαρβαρι

κά είναι τά βαρβαρικά μέρη,"τά βαρβαρικά έθνη" η καλύτερα τά 

κατοικούμενα μέρη από βαρβαρικά έθνη.Ή λέξη"εθνος" εκλαμβά

νεται με τήν έννοια της Επαρχίας.Στον 34οΑποστολικό κανόνα 

150.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,240. ' Ο'Αλέξιος'Aptστηνός,Διάκονος, 
Χαρτοφύλαξ της Μ.'Εκκλησίας,κατά τό έτος 1130,σχολίασε τή 
συλλογή των κανόνων Στεφάνου τοϋ'Εφεσίου.Οι. εκδότες Ράλλης 
καί Ποτλης τοποθετούν αντίστροφα τους δύο αυτούς λογίους, 
δηλαδή στή θέση τοϋ'Αριστηνοϋ τόν Στέφανο. 

151.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,281. 
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αναφέρεται :'.'τους επισκόπους έκαστου έθνους ε-ίδέναι χρή 

τον έν αύτοις πρώτον",δπου ο ορός έθνος σημαίνει εκκλη

σιαστική περιφέρεια,επαρχία.'0 άγιος Ιωάννης ò Χρυσόστο

μος στην ΙΙη ομιλία του στην προςΈφεσίους'επιστολή ομι

λεί" για τους περιοδεύοντες και ευαγγελιστές ,οί όποιοι 

δεν είχαν ορισμένη περιφέρεια ευαγγελικής δράσεως άλλα 

μετακινουντο διαρκώς σέ διάφορες περιοχές,ένω γιά τους 

ποιμένες καί διδασκάλους προσθέτε ι"τους όλόκληρον έυπε-
ι Γ Λ 

πιστευμένους έθνος" .Έθνος στην περίπτωση αυτή σημαί

νει μία ορισμένη περιφέρεια,επαρχία.Καί ò ιστορικός Σω

κράτης αναφέρε ι '. "' Ιλλυριών έθνη" με τήν έννοια της έπαρ-

χίας.ϊήν 'ίδια έννοια έχει ή λέξη έθνος καί στον 2ο κανό

να της Β'Οικούμε ν ικής Συνόδου."Τάς δε έν τοις βαρβαρικοΐς 

εθνεσι του Θεού Εκκλησίας οικονόμεισθαι χρή κατά τήν κρα-

τήσασαν συνήθειαν των Πατέρων^.Ή φράση"βαρβαρικοΐς εθνε-

σι"έξηγεΓ μερικώς τό ανάλογο σημείο του 28ου κανόνος της 
15 4 

Δ'Οικουμενικής Συνόδου,άπό απόψεως γεωγραφικής εκτάσεως. 

Τί λέγει όμως ό 28ος κανών ;"Πανταχού τοις των αγίων πα

τέρων οροις επόμενοι,καί τον αρτίως άναγνυσθέντα κανόνα 

των 150 θεοφιλέστατων επισκόπων,των συναχθέντων επί του 

της ευσεβούς μνήμης Μεγάλου Θεοδοσίου,του γενομένου βασι

λέως έν τη βασιλίδι Κωνσταντινουπόλεως ΐΐέα Ρώμη,γνωρίζον-

τες,τά αυτά καί ημείς όρίζομέν τε καί ψηφιζόμεθα περί των 

πρεσβειών της αγιωτάτης εκκλησίας της αυτής Κωνσταντονου-

πόλεως,Νέας Ρώμης καί γά ρ τω θρόνω της πρεσβυτέρας Ρώμης, 

διά τό βασιλεύειν τήν πόλιν έκείνην,οι πατέρες είκότως ά-

ποδεδώκασι τά ποεσβεια .Καί τω αύτω σκοπώ κινούμενοι ο Ι 
' ' 1 1 1 ^ 

150 θεοφιλέστατοι επίσκοποι,τά ι σα πρεσβεία απένειμαν τω 

της Νέας Ρώμης άγιωτάτω θρόνω,ευλόγως κρίναντες τήν βασι-

152.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς'Εφεσ.11,PG 62,82.ΕΠΕ 20,696. 

153.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,Έκκλ.* Ιστορία,5,6,PG 67,572C.ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ,Έκκλ. 
'IoxopLa,7,4,PG 67,1424Α. 

154.Περισσότερα βλέπε:ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ.ΣΑΡΔΕΩΝ,Τό Οίκουμενικόν,222ε£. 
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λεία καί συγκλήτω τιμηθεισαν πάλιν,και "σων άπολαύουσαν 

/ πρεσβείών τ?) πρεσβυτέρα βασιλίδι Ρώμη,καί εν τοις εκκλη

σιαστικούς ώς έκείνην μεγαλύνεσθαι πράγμασι,δευτέραν μετ' 

έκείνην υπάρχουσαν .Και ώστε τους της Ποντικής και της Ά-

σιανής , κα ί της Θρακικής Διοικήσεως μητροπολίτας μόνους,έ

τι δε και τους εν τοΐ-ς βαρβαρικοις επισκόπους των προειρη-

μένων Διοικήσεων χε ιροτονεΐσθαι υπό του προειρημένου άγιω-

τάτου θρόνου της κατά την Κωνσταντινούπολιν άγιωτάτης εκ

κλησίας 'δηλαδή εκάστου μητροπολίτου των προειρημένων Διοι

κήσεων μετά των της επαρχίας επισκόπων χειροτονουντος τους 

της επαρχίας επισκόπους,καθώς τοις θείοις κανόσι διηγόρευ-

ται · χε ιροτονεισθαι δε,καθώς εί'ρηται ,τούς μητροπολίτας των 

προειρημένων Διοικήσεων παρά του Κωνσταντινουπόλεως αρχιε

πισκόπου,ψηφισμάτων συμοώνων κατά τό έ'θοσ. γινομένων,καί έπ' 
155 ' 

αυτών αναφερομένων". 

Ό Κανών διαιρείται σε δύο μέρη.Στό πρώτο μέρος επαναλαμβά

νεται καί επικυρώνεται ο 3ος κα\ών της Β Όίκουμε ν ικης Συνό

δου,της οποίας ο οικουμενικός χαρακτήρας δεν είχε αναγνωρι

σθεί από δλους. ΉΈκκλησία της Ρώμης π.χ.,δέν είχε αποδειχ

θεί αυτόν τόν κανόνα. Στό σημείο αυτό ò V.G-RUiüÖL παρατηρεί 

τά έξης:"Ώς προς τήν Ρώμην τίποτε δεν δεικνύει,δτι ελαβεν 

αυτή έπίσημον άνακοίνωσιν των κανόνων της Συνόδου του 38ΐάλ-

λ'είναι δύσκολον νά πιστευθτ] ,οτι έχει αγνοήσει τόν κανόνα τόν 

άφορώντα Etc τόν έπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως.Έάν δέν διεμαρ-

τυρήθη τότε,αυτό προήλθεν εκ τούτου,δτι εις τό περιεχόμενον 

του κανόνος εκείνου είδε ενδειξιν μόνον τιμής,τήν οποίαν ήτο 

δύσκολον νά απόκρουση καί δέν ύπωπτεύθη τά αποτελέσματα, τά 

οποία εντεύθεν θά επηκολούθουν ώς προς τήν ενότητα της'εκκλη

σίας. Ή αγία έδρα είς ούδεμίαν προέ3η παρατήρησιν διά τά δι

καιώματα ,τά οποία έφαίνετο,δτι ήσκει ήδη ό επίσκοπος της πρω

τευούσης εις τήν Μ.Ασία καί εις τήν Θράκη.Έ σιωπή αύτη εφαί-

155.ΡΑΑΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,280-281. 
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νετο ως άναγνώρ ι σις ή τουλάχιστον ώς ανοχή τής έργω υφισ

τάμενης καταστάσεως καί υποτιθεμένης υπό της είρημένης ά-
„156 

ποφασεως". 

Στο δεύτερο μέρος αναγνωρίζεται ή εξουσία του Κωνσταντι

νουπόλεως ,δχι μόνο επί της Θρακικής Διοικήσεως,αλλά καί 

επί των Διοικήσεων του Πόντου καίΆσίας καί επί των εν τα ς 

βαρβαρικοις επισκόπων αύτων,μέ αποκλειστικό δικαίωμα νά 

χειροτονεί τους Μητροπολίτες μόνον αύτων°Διοικήσεων
}
 όπως 

καί τους επισκόπους των επαρχιών των Διοικήσεων αύτων
5
.
7
'Ανα-

γνωρίζεται δηλαδή στον Κωνσταντινουπόλεως δικαίωμα δικαιο

δοσίας επί περισσοτέρων πολιτικών Διοικήσεων , δ ικαίωιια, τό 

οποίο ασκούσε μέν άπό μακρού χρόνου στην πράξη, αναγνωρίζονταν 

δμως επίσημα μόνο στίς Εκκλησίες της Ρώμης Αλεξανδρεί

ας καί Αντιοχείας μέ τόν δον κανόνα της Νικαίας.Ή κυριαρ

χική εξουσία,σύμφωνα μέ τίς αντιλήψεις της εποχής, ήταν συν

δεδεμένη ήδη μέ τό δικαίωμα της χειροτονίας.Ό Ζωναράς σχο

λιάζοντας τόν 6ο κανόνα της Α'Οικούμενίκης Συνόδου της Νι

καίας γράφει:"τοσοΰτον βούλεται προέχειν τους επισκόπους εν 

ταις έπαρχίαις αύτων,ώστε καθόλου δίδωσι τόπον μηδέν χωρίς 

αυτών εις έκκλησιαστικήν διοίκησιν αναφέρομενον γενέσθαι,ης 

τό μείζον καί κυριώτερον ή των επισκόπων χειροτονία εστί"!
58 

15 6.GRUMMEL,V.Les Regestes des Actes,103. 

157.ΡΑΑΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,283 δπου ò Ζωναράς παρατηρεί:""Ινα 
6έ μή τη αυθεντία τοϋ Κωνσταντινουπόλεως νομισθώσιν où θεί
οι πατέρες εκείνου τό παν της χειροτονίας κατ'έξουσίαν α 
βούλεται,προσέθεντο χειροτονεϊσθαι παρ'αύτοϋ τους μητροπο-
λίτας μόνους τών προειρημένων Διοικήσεων,εκάστου δέ μητρο
πολίτου μετά τών της επαρχίας επισκόπων χειροτονοϋντος τους 
της επαρχίας επισκόπους,καθώς τοις θείοις κανόσι διηγόρευται". 

158.ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ,Σύνταγμα,2,129.Πρβλ.ΦΕΙΔΑ,Β.Προϋπόθεσε ις Πενταρ-
χίας,232,242. 
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'ΌKU}ς είναι γνωστό οι παπικοί λε^άτοι ζήτησαν την άκύ-

-·' ρωση του 28ου κανόνος με τον ισχυρισμό οτι ψηφίσθηκε <χ ) πα

ρά τίς πατερικές διατάξεις και β)κατόπιν πιέσεως πού ασ

κήθηκε στά μέλη της Συνόδου."Οταν όμως :ρωτήθηκαν, ποιες 

πατερικές διατάξεις εννοούν ,εκείνοι έπεκαλέστηκαν τόν 6ο 

κανόνα της Α Όίκουμεν ικής Συνόδου της Νικαίας,τόν όποιο 

διάβασαν παραμορφωμένο στή λατινική καί πού αρχιζε:"ΞΟ-

CLESIA ROMINA SEMPER HABUIT PRIMATUM ",δηλαδή ή Εκκλησία 

της Ρώμης πάντοτε είχε τό πρωτείο.0Ì πατέρες της Συνόδου 

περιορίστηκαν με αξιοπρέπεια νά παρουσιάσουν τό γνήσιο κεί

μενο του κανόνος πού άρχιζε '. "ϊά αρχαία εθη κρατείτω " 

πού δεν αναφέρει περί πρωτείου της Εκκλησίας της Ρώμης."Ο

σο γιά τή δεύτερη κατηγορ ία, την απάντηση έδωσαν αρκετοί Πα-, 

τέρες της Συνόδου,των οποίων τίς γνώμες παραθέσαμε πιό πάνω. 

"Υστερα άπό τά οσα είπαν οι επίσκοποι στή Σύνοδο,οι ενδο

ξότατοι άρχοντες συνόψισαν ως έξηςΓ'Ίκ των πεπραγμένων καί 

εκ της εκάστου καταθέσεως συνορωμεν πρό πάντων μέν τά πρω

τεία καί τήν έξαίρετον τιμήν,κατά τους κανόνας,τω της πρεσ

βυτέρας Ρώμης θεοφιλέστατα) αρχιεπίσκοπο) φυλάττεσθαι*χρήναι 

δέ καί τόν οσιώτατον άρχιεπίσκοπον της βασιλίδος Κωνσταντι

νουπόλεως Νέας Ρώμης των αύτων πρεσβειών της τιμής άπολαύ-

ειν καί αυτόν εξ αυθεντίας έξουσίαν εχειν του χειροτονεϊν 

τους μητροπολίτας εν τε ττ)Άσιαντ) καί Ποντική καί Θρακική 

ταΐς διοικήσεσι κατά τούτον τόν τρόπον,ώστε ψηφίζεσθαι μέν 

παρά των έκαστης μητροπόλεως κληρικών καί κτητόρων καί λαμ

πρότατων ςνδρων,ετι μην καί παρά των κατά τήν έπαρχίαν εΰλα-

βεστάτιον επισκόπων πάντων η των πλειόνων καί έπιλέγεσθαι,ον-

περ αν οι προειρημένοι άξιον είναι της κατά τήν μητρόπολιν 

εκκλησίας έπίσκοπον δοκιμάσοιεν,άναφέρεσθαι δέ παρά πάντων 

των έπιλεξαμένων τψ όσιωτάτω,άρχιεπισκόπω της βασιλίδος Κων

σταντινουπόλεως έπί τω έν αύτω είναι ε'ίτε βούλεται τόν έπι-

λεχθέντα ενταύθα παράγε νόμενον χειροτονηθηναι ,είτε κατ'έ-. 
15 

πιτροπήν αύτου έν τ?) επαρχία τη ψήφω της επισκοπής τυχειν". 

160.ACO 1,99. 
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Καί où σύνεδοοι Επίσκοποι όλοι μαζί άνεφώνησαν:"Αυτή δι-

καία ψήφος.Ταύτα πάντες λέγομεν.Ταύτα πασιν αρέσκει...Τά 

τυπωθέντα κρατείτω.Πάντες τ?) άποφάσει έμμένομεν . .. " .Την 

δε ορμή του παπικού λεγάτου Λούκι νσίου,πού διαμαρτυρόταν 

και θεωρούσε' "ύβριν " και "άνατροπήν των κανόνων"αυτά 

άνεχαίτισαν οι άρχοντες,λέγοντας:"δσα διελαλήσαμεν, πάντα 

ή σύνοδος έκύρωσεν"'"'.Στό έλος οί παπικοί επέμειναν ή δια

φωνία τους νά γράφει στά πρακτικά της Συνόδου. 

Γιά την διαμάχη στό θέμα αυτό του 28ου κανόνος έχουν γρά

φει περισπούδαστες μελέτες καί δεν πρόκειται νά ασχοληθού

με έδω.Υπογραμμίζουμε μόνον δτι ό 28ος κανών υπήρξε άπλως 

απάνθισμα σεβασμού και τιμής των επισκόπων της Ανατολή ς 

προς τόν επίσκοπο της πρωτευούσης του κράτους καί έκφραση 

καί αποτύπωση της αναμφισβήτητε ίστοοικής αλήθειας,δτι ή 

'εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε δημιούργημα της χριστι

ανικής συνειδήσεως της Ανατολής καί ή αναπόφευκτη συνέπεια 

των ιστορικών αναγκών του νέου χριστιανικού κόσμου
1
 . 

Έξ άλλου,η Δ'Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε, δπως ό επίσκο

πος Ιεροσολύμων έχει δικαιοδοσία επί των τριών Μητροπόλεων 

της Παλαιστίνης ΙΚα ισαρείας,Σκυθουπόλεως καί Πέτρας."Ετσι μέ 

τήν πράξη αυτή τελείωσε ή διαδικασία της διαμορφώσεως των Πα

τριαρχείων ,τά όποια πήραν τήν θέση τους κατά τά πρεσβεία τι

μής καί τήν έννοια του πρώτου.'Από" τήν κατανομή αυτή της'Εκ

κλησίας σε πέντε Πατριαρχεία ήτοι :Ρώμη.ς, Κωνσταντινουπόλεως, 

Αλεξανδρείας,Αντιοχείας καί 'Ιεροσολύμων,δημιουργήθηκε ή 

θεωρία της Πενταρχίας. 

Ή ουσία της θεωρίας αυτής είναι δτι δλες οί περιφέρειες 

των τεσσάρων τμημάτων της οικουμένης είναι διηρημένες μετα

ξύ των πέντε Πατριαρχών,οΐ όποιοι στην Εκκλησία του άριστου 

δεν μπορούν νά είναι περισσότεροι ή καί λιγώτεροι άπό πέντε, 

όπως στο άνθρώπ ivo σώμα μόνο πέντε αισθήσεις υπάρχουν. 

159.ACO 1,99. 

1 61 .Βλέπε fìi ̂Fnfii ̂ n - ΜΑ"ΤΜην,Μητρηπ· . ΧΑΡΑΚΩΝ ,Τό Οίκουμενικόν , 211ε£^ 
ΦΕΙΔΑ,Β.Προϋπόθεσε ις Πενταρχίας,258εξ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ,Μητροτχ.ΗΛΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ,Τά ιδιαίτερα δικαιώματα,6εξ. καί 'Ιστορία,Ι60ε£. 

16 2. ΜΑΞΙΜΟΥ,Μη τροπ. ΣΑΡΔΕΩΝ , Τό Ο ί κουμεν ικόν ,219. 
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Προβλήματα γύρω άπό τη θεωρία αύτη έχουν συζητηθεί" και 

συζητούνται, ακόμη μεταξύ των ιστορικών καί των κανονολό-

γων.Εατά τον Βλάσιο Φειδα,ό θεσμός της Πενταρχίας των Πα

τριαρχών διαμορφώθηκε με τις διοικητικές αποφάσεις της Δ' 

Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος με βάση την αρχή δτι 

ή Μητροπολιτική η Πατριαρχική δικαιοδοσία στό δίκαιο των 

χειροτονιών και της κρίσεως των έπ
ΐσΗ
όπων μπορούσαν νά λά

βουν κανονικώς μόνο οι με εξαιρετικά πρεσβεία τιμής κανονι

κώς τιμώμενοι θρόνοι Ρώμης,Κωνσταντινουπόλεως,'Αλέξανδρεί-

ας,Αντιοχείας καί'Ιεροσολύμων.Πέ βάση αύτη την αρχή είχε 

κατ'εθος ,διαμορφωθεί πριν άπό τήν Δ'Οικουμενική Σύνοδο της 

.ίαλκηδόνος καί η διοικητική δικαιοδοσία κάθε θρόνου,ή όποια 

ασκούνταν στην πράξη*γιαΰτό καί ή εφαρμογή του θεσμού αύτου 

δεν προσέκρουσε σε σοβαρές δυσχέρε ιες. "Ετσι στην 'ίδια τήν 

Δ'Οικουμενική Σύνοδο λειτούργησε στην πράξη ο θεσμός της 

Πενταρχίας τών Πατριαρχών,διότι ή Σύνοδος αν καί συγκλήθηκε 

με βάση τό Μητροπολιτικό σύστημα, συγκροτήθηκε καί λειτούργη-

σεμέ βάση τό διαμορφούμενο Πατριαρχικό σύστημα*γιαΰτό καί 

τά μέλη τής Συνόδου κάθησαν δεξιά καί αριστερά τών αυτοκρα

τορικών αντιπροσώπων στή Σύνοδο,κατά τήν εθιμική σχέση τους 

προς τους επισημότατους θρόνους καί ανάλογα μέ τή θέση του 

θρόνου πού ασκούσε σ'αύτούς,κατ'εθος διοικητική δικαιοδοσία. 

16 3.ΦΕΙΔΑ,Β.'Ιστορικοκανονικά Πενταρχίας,69 οπού αναλύονται εμπε
ριστατωμένα ολα τά σχετικά προβλήματα γύρω άπό τή θεωρία τής 
Πενταρχίας. 
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Για τό πρόβλημα της εμφανίσεως του θεσμού της ίϊενταρ-

χίας υπάρχουν πολλές απόψεις.Περιοριζόμαστε άπλως να α

ναφέρουμε δτι κατά την άποψη των περισσοτέρων ιδίως ρω

μαιοκαθολικών ιστορικών της'3κκλησίας-ό θεσμός της Πεν-

ταρχίας δέν υπήρξε γέννημα των ιστορικών αναγκών της Εκ

κλησίας,οΰτε διαμορφώθηκε μέ βάση έκκλησιολογικά καί κα

νονικά κριτήρια,άλλά εισήχθηκε αργότερα,.ε ιτε ως αντίδρα

ση της Ανατολής κατά του παπικού πρώτε ίου , ε'ίτε υπό του 

Ιουστινιανού" επομένως ήταν δημιούργημα της πολιτείας 

πού έκ των ύστερων αναγνώρισε ή Εκκλησία καί τό περιέβα-

Λ ' 164 

λε με κανονικό κύρος. 

Παραπλήσιες απόψεις διατύπωσαν καί οι ίστ ρικοί Β.Στε-

φανίδης ,Γ.Κονιδάρης καί Ε. Χρυσός.Ό Β.Στεφανίδης υποσ

τήριξε: "η θξίωρία,οτι την άνωτάτην έκκλησιαστικήν έξου-

σίαν άποτελουσιν οι πέντε πατριάρχαι,διεμορφώθη βαθμηδόν 

άπό της 6ης έκατονταετηρίδος(άπό του'Ιουστινιανου)καί εί

χε τάσιν τήν σημασίαν του συνόλου-των επισκόπων νά. άντικα-

1 δ ̂  , 

ταστήστ) διά της σημασίας των πέντε πατριαρχών", ο Γ.Κονιδα-

ρης δέχεται οτι :"πενταρχία συνεπληρώθη ÔLa της άνυψώσεως 

ώ.ς πέμπτου πατριάρχου του ' Ιεροσολύμων , κατά τήν Δ'Οικουμε-

νικήν Σύνοδον(45Ι εν Χαλκηδόνι)...".'Όδέ 3.Χρυσός υπεστή

ριξε δτιΊ"Βεβαίως ή θεωρία των πέντε πατριαρχικών θρόνων 

ήτο παλαιοτέρα.Τά πρακτικά των μεγάλων Συνόδων του ε'αιώ

νος δεικνύουν δτι ή πενταρχία άπετέλει συνείδησιν της εκ

κλησίας τής'Ανατολής ήδη κατά τους χρόνους έκείνους.Άλλα 

πρώτος ό'Ιουστινιανός ανήγαγε τήν θεωρίαν ταύτην έκ του ε

θνικού δικαίου της εκκλησιαστικής παραδόσεως εις θεσμό ν 

της έκκλησίας(καί του κράτους),κατοχυρώσας ταύτην διά ν ό-164.ΜΑΞΙΜΟΥ ,Μητοοτΐ. ΣΑΡΔΕΩΝ ,Τό Οίκουμενικόν , 245 δτιου καί. ή σχετική 
βιβλιογραφία. 

16 5.ΣΤΕΦΑΝΙΔ0Υ,Β.'Ιστορία,358. 

16 6.ΚΟΝΙΔΑΡΗ,Γ.Πενταρχία,4 σημ.11 
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μων. Ούτως ή πρώτη πρότασις του Ιουστινιανού άπετέλει κα'ί 

την πρώτην πρακτικήν έφαρμογήν εκ μέρους του κράτους μιας 
> -, ~ > ~ , „Ι

6 7 

παλαιοτέρας εκκλησιαστικής ιοεας" . 

Κατά τον Μητροπολίτη Σάρδεων Μάξιμο,ή θεωρία περί Πενταρ-

χίας των Πατριαρχών πρέπει"νά έξετασθτ] κυρίως εν συνδυασ

μοί προς τάς αξιώσεις των πάπων εις υποταγήν υπό την έξου-

σίαν αυτών της χριστιανικής Ανατολής καί ιδιαιτέρως εις 

την ύποδούλωσιν του θρόνου Κωνσταντινουπόλεως,ή δε πλήρης 

άνάτιτυξις της θεωρίας ταύτης πρέπει .νά άναχθτ) εις την τά

σι ν,όπως ύποστηοιχθη η ουσία της απολεσθείσης ποαγαατικης 

169 

σημασίας των τριών πατριαρχών της Ανατολής" . 

Ό βασικότερος λόγος πού αρνήθηκαν οι πάπαι νά αναγνωρί

σουν τά πρεσβεΤα του Κωνσταντινουπόλεως,ήταν τό γεγονός 

οτι è θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως δεν είχε αποστολική 

προέλευση."Ετσι δέν θέλησαν νά αριθμήσουν τόν θρόνο της 

Κωνσταντινουπόλεως στη σειρά των Πατριαρχικών θρόνων καί 

αρνήθηκαν νά συγκατατεθούν καί νά συμφωνήσουν στον ορισμό 

της ΔΌίκουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος περί τών προνο

μίων του Κωνσταντινουπόλεως .Οι Πάπαι Λέών,Γελάσιος,Γρηγό-

ριος 6 Μέγας καί Νικόλαος Λ' αναγνώριζαν την Πατριαρχική 

αξία: μόνο στους τρεις θρόνους,τους οποίους ίδρυσε ò Απόσ

τολος Πέτρος καί 6 μαθητής του Μάρκος ò Ευαγγελιστής αποκ

λείοντας τόν Κωνσταντινουπόλεως καί τόν Ιεροσολύμων.Προσ

πάθησαν οι Πάπαι νά επιβάλλουν τήν θεωρία περί της Τριάδος 

τών Πατριαρχικών θρόνων μέ βάση τήν αποστολική τους προέ

λευση . Αποτέλεσμα αυτής της προσπαθ·είας ήταν νά αναπτυχθεί 

καί ,προωθηθεϊπαράλληλα καί η αντίθετη θεωρία,ή οποία τοπο

θετούσε τήν αρχή της ορθής εκκλησιαστικής διοικήσεως στην 

Πενταρχία τών Πατριαρχών.Ή θεωρία αυτή θεμελιωμένη επί 

της αρχής τών πρεσβειών τών πέντε Πατριαρχικών ·8ρόνων συμ

περιλήφθηκε στίς κανονικές αποφάσεις της Συνόδου της Κων-

167.ΧΡΥΣΟΥ,Ε.Ή ' Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή , 9 3 . 

16 9 .ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ. ΣΑΡΔΕΩΝ , Τ ά ^ ^ ί ο ι ^ ι ε ν ι χ ό ν , 246 . 



σταντι νουπόλεως του 8β~Ί.7ίού συνήλθε αναφορικά με τό ζή

τημα Ιγνατίου-Λοβίου• 

Προτού κλείσουμε τό κεφάλαιο αυτό κρίνουμε σκόπιμο νά 

αναφέρουμε λίγα για τους τίτλους"θίκουμενικός"καί''Πάπας". 

Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου προσφωνοΰντο δεσπότες της 

Οικουμένης.Έ λέξη ίκουμένη στην περίπτωση αύτη σημαίνει 

την Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία."Ουκουμένια καί Οικουμένιος"('α

πό την λέξη οικουμένη) σήμαινε τους γενικούς καθολικούς 

άγωνες ,οι όποιοι τελούνταν άπό τους "Ελληνες την εποχή 

της Ρωμαϊκής κυριαρχίας.'Κ χρήση του δρου
Π
καθολικός" στους 

Ρωμαίους σήμαινε εκείνον πού άνηκε σε όλη την έκταση είτε 

,Λ vr„ „,, ~.. -π. 
ορισμένης περιφέρειας είτε ΟΑοκληρου της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-

τορίας;Ξτό μαρτύριο του Πολυκάρπου Σμύρνης βρίσκουμε τή 

φράση ΐ<νΑ.πασα η κατά την Οικουμένην καθολική '.Εκκλησία"καί 

τήν έκφραση "προσευχόμενος περί πάντων και των κατά τήν 
172 

Οικουμένην Εκκλησιών'' .Ιϊαί ό ιερός Χρυσόστομος αναφέρει 

170 .Περισσότερα για τήν Ιστορική είςέλιΕη καί τά προβλήματα της 
Πενταρχίας των Πατριαρχών βλιίπε :ΜΑΞIMO Υ,Μητροπ. ΣΑΡΔΕΩΝ. Τό 
Οίκουμενικόν,247εΕ;.-ΦΕΙΔΑ,Β.Προϋπόθεσε ιg Πενταρχί ας,168εξ. 
καί 'Ιστορικοκανονικά Πενταρχίας,30èΕ.-

171.ΕΥΣΕΒΙΟΥ,Έκκλ.Ιστορία,8,11,2,PG 20,768θ.ΒΕΠ 20,54.ΕΠΕ 3,146: 
""Αδαυκτος...τάς'καθόλου διοικήσεις της παρ'αύτοϊς καλούμε
νης μαγιστρότητός τε καί καθολικότητος άμέμπτως διελθεϊν...". 

Πρβλ.καίΈκκλ.'Ιστορία,10,6,1,PG 20,892Α.ΒΕΠ 20,100.ΕΠΕ 3, 
300:όπου ò Μ.Κων/τϊνος στέλνει "γράμματα προς Οδρσον τόν 
διασημότατον καθολικόν τής'Αφρικής". 

172.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,Μαρτύριον,5,1 καί 8,1,PG 5,1033Α,1036Α.ΒΕΠ 3,22-23 
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την φράση "Οικουμενική Εκκλησία"' .Στην περίπτωση αύτη 

συνδυάζεται η έννοια του όλου (ή καθόλου Εκκλησία) με 

την έννοια της οικουμένης λαμβανομένης της λέξεως εκκλη

σιαστικές, μέ ευρύτερη έννοια, Ι δ ιαίτερα ως προς τό μέλλον 

της Εκκλησίας.Γενικά πρέπει νά υπογραμμίσουμε οτι κατά 

την Ρωμαϊκή καί Βυζαντινή' εποχή ò δρος'Όικουμενικός","U-

NIVERSALIS" σήμαινε επί μέν του πολιτικού εδάφους τον 

"ρωμαϊκόν" ,τόν "βυζαντινόν",επί δε του εκκλησιαστικού irw 

"χριστιανικόν"δηλαδή τον ανήκοντα σε ολη τήν χριστιανωσυ-

νη .Ό Θεοδόσιος 3' ό.νόμασε τον ιερό Χρυσόστομο'Όικουμε-

νικόν διδάσκαλον",τον διδάσκαλο όλου του χριστιανικού εν

νοώντας κόσμου.Τήν ι'δια έννοια έχει καί η έκφραση ,τήν ο

ποία ό Θεοδώρητος Κύρου χρησιμοποιεί γιά νά χαρακτηρίσει 

τον Μ.Βασίλειο ως πνευματικό καί ηθικό φωστήρα όλου του 

χριστιανικού κόσμου."Έγένετο δέ ταύτης(τής Καισαρείας) 

τηνίκαυτα Βασίλειος 6 μέγας, της Οικουμένης "δωστήρ" 1
.

75 

Στην Εκκλησία ò τίτλος αυτός μεταφέρθηκε δχι ως δηλωτι

κός παγκοσμίου πνευματικής εξουσίας άλλα μάλλον ώς τιμητι-

κός τίτλος .Ό αυτοκράτωρ Μαυρίκιος υποστηρίζοντας τή χρη

σιμοποίηση αύτου του τίτλου άπό τους Πατριάρχες Κωνσταντι

νουπόλεως , εξηγεί στον Πάπα Γρηγόριο τόν Μέγα,οτι αυτός ό 

τίτλος σημαίνει άπλως τόν πρώτο η τόν πρωτεύοντα ιεράρχη 

στή σειρά των άλλων καί δείχνει τό τιμητικό προνόμιο του 

173.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,"Ομιλία Ε'περί Νηστείας,PG 49,308. 

17 4. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Μη τροτι. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΏΣ, 'Ιστορία,187.ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ. 
ΣΑΡΔΕΩΝ,Τό Οίκουμενικόν,263. 

175.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Έκκλ.* Ιστορία,4,16,PG 82,1160Β. 

176."Ο Γρηγόριος Θεολόγος στον επιτάφιο λόγου γιά τόν Μ.Βασίλειο 
λέγει ότι "δια μιας των Καισαρέων πόλεως τη Οικουμένη πάση 
πυρσεύει"(PG 36,532Α.ΒΕΠ 60,150.ΕΠΕ 6,174).Στην περίπτωση 
αύτη βεβαίως αποκλείεται κάθε έννοια εξουσίας,απλώς πρόκειται 
περί της σημασίας του όρου "Οικουμένη".Ευρύτερη έννοια προσλα
μβάνει ò όρος "Οικουμένη",όταν ò ιερός Χρυσόστομος ονομάζει 
τόν'Απόστολο Παύλο:"Άπόστολον της Οικουμένης".'Εδώ υπονοεί
ται ή πνευματική εξουσία.Εύρε ία επίσης έννοια έχει καί στις 

φράσεις:"εί γάρ τη Οικουμένη δει λαλησαι,ούτοι δέ κωλύουσι,κοι
νοί της Οικουμένης είσίν εχθροί".(Εις 0ea.3,l,2,PG 62,408.ΕΠΕ 
22,396,402) .Τό ίδιο σημαίνει καί Εις Α'Κορ.6,3,PG 61,51.ΕΠΕ 18, 
158:"εί σημεία ζητείς καί νϋν όψει.... της Οικουμένης τήν έπιστρο-
φήν...". 



ò l i 

'Αρχιεπι ση όπου της βασιλεύουσας πόλεως, ως πρωτόθρονου 

στη χορεία των επισκόπων. ' 

Στην πραγματικότητα με την πάροδο του χρόνου καί ιδιαί

τερα μετά τόν έκχριστιανισμότων Ρώσων,ο Κωνσταντινουπόλε

ως κυβερνούσε μεγάλο μέρος των εκκλησιαστικών περιφερει

ών του Βυζαντινού Κράτους και ασκούσε πνευματική εξουσία επί 

απέραντων χωρών πού βρίσκονταν εξω άπό την Βυζαντινή Αυτοκρατο

ρία. Αυτό όμως δε* ν σημαίνει δτι ήταν Πατριάρχης της Οικου

μένης ,τόΰ τότε χριστιανικού πληρώματος
1
(^ 

Άπό τους Πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης Οικουμενικός 

προσφωνη'-ηκε ποωτος ο ^κακ ι ος ̂ 4 ; 2-4-̂ c . . u πάπας ίη,·\ΐς \ßrCD; 

διαμαρτυρήθηκε κατά του τίτλου αυτοΰ,τόν οποίο οχι ό ιδι-

οςό'Ακάκιος άλλα άλλοι του απέδωσαν" KE3GI0 QiJKIiANDMODu¥ 

ΪΚ 3CCLE5IAÏ TC1IÜK A.H3EIÌAS K33S ΡΗΙΚΟΙΡΞΜ" ( δεν ξέρω για

τί ισχυρίζεσαι δτι είσαι αρχηγός όλης της Εκκλησίας; .'Α

πό τόν στ'α ίων α. ò Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποκαλεί-
τ Ο Π 

ται Οικουμενικός τίτλος πού διατηρείται μέχρι σήμερα''. 

177.ΜΑΞΙΜΟΥ,Μητροπ.ΣΑΡΔΕΩΝ,Τά OLκουμενικόν,264. 

17 8.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ,Μητροπ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ,'Ιστορία, 188. 

179.MANSI 6,885,1055,1012. 

180.Περισσότερα για την Ιστορική εξέλιξη τοϋ τίτλου μετά τόν 
5 αιώνα βλέπε : ΜΑΞΙΜΟΥ ,Μητροτι. ΣΑΡΔΕΩΝ ,Τό Ο ί κουμεν ι κόν , 26 4 ε ξ 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ,Μητρρπ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ,* Ιστορία,189εΕ-. 



ί -

τιτ/·.ος"--απας'- επικράτησε για τους επίσκοπους .̂·:ομης 

;ι<χζ Αλεξανδρείας .' G τίτλος πατά τή χριστιανική αρχαιότη

τα ήταν πολύ εύρυτέρας χρήσεως .Και αποδίδεται οχι μόνο σε 

επισκόπους άλλα και σε πρεσβυτέρους,οπωσ π.χ. στην ΑΪγυ-
131 

πτο πατά τον Δ'αιώνα .'C Διονύσιος Αλεξανδρείας γράφε 11 

"Του μακαρίου πάπα ήμων ' Ερακλα^
40
^ Ό τίτλος γιά τόν'επίσ

κοπο Ρώμης , έκτος του BEIISDIGTUS PAPA του Τερτυλλιανου,ο 

οποίος πιθανώς αναφέρεται στον Κάλλιστο,συγκεκριμμένα απο

δίδεται γιά πρώτη φορά στην επιγραφή του διακόνου Σεβήρου 

(296-304),πού βρέθηκε στό κοιμητήριο του αγίου Καλλίστου, 

ή χρήση οέ αυτού του· τίτλου γιά τον Ρώμης ,άοχ ί,ε ι νά αποκ

ρυσταλλώνεται από τά τέλη του δ 'αιώνος. To 4CC,ri σύνοδος του 

Τολέδου με την λέξη "Πάπας*
1
 φανέρωνε ι "οϋτω και άπλως"τόν ε

πίσκοπο Ρώμης
1
^

4 

181.BATTIFOL,P.L'Eglise naissante,353. 

182. ΕΥΣΕΒΙΟΥ, * Ε κ κ λ . ' Ι σ τ ο ρ ί α , 7 , 7 , 4 , PG 20,648C.BEIÏ 20,15.ΕΠΕ 3 , 1 8 . 

183.ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ,De Pudicia 13,7,PL 2,1003C. 

184.ΤΡΕΜΠΕΛΑ,Π.Πάπας,1209.Πρβλ.Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,'Επιστολή,δτι ή έν 
Νικαία σύνοδος,PG 25 , 353Α. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ, Έκκλ. * Ιστορία, 2 ,13 , 
PG 82,103 3.ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ,Βίος'Ιω.Χρυσοστόμου,ΡΟ 47,12:'"0 πάπας 
Ίννοκέντιος" .Πρακτικά Συνόδου Χαλκιδόνος,ΑΟΟ 2.1.2,79,31 
καί Η.2,288.Καί Πρακτικά Συνόδου Λατερανοϋ,Η.3,705C:"Μαρτϊ-
νος ò αγιώτατος...πάπας της των Ρωμαίων αγίας τοϋ Θεοϋ καθο
λικής καί αποστολικής εκκλησίας". 
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

1
 Η ίερωσύνη είναι "τό πάντων αγαθών εν άνθρωποte άναβεβη-

κός" καί "επιτελείται μεν επί γης ,τάξιν δε επουρανίων έχει πραγ-

9 3 

μάτων"? Είναι "θείον χρήμα καί όντων απάντων τό τιμιώτατον". 

"Εχει τήν αρχή της άπό τό Θεό όπως καί ή'Εκκλησία καί συνυπάρχει 

μαζί της.*Υπουργεί σάν όργανο γιά τήν επιτέλεση του σκοπού της 

Εκκλησίας πού είναι ή συνέχιση
 τ
°ύ άπολυτρωτικοο έργου του Κυρί

ου στους ανθρώπους,ή αναγέννηση τους,ο φωτισμός καί ò αγιασμός 

τους,ή καθοδήγηση τους προς τήν ηθική τελειότητα καί ομοίωση μέ 

τόν Θεό.'Ως "διακονία της καταλλαγής" Θεοΰ καί ανθρώπων ή ίερωσύ

νη πηγάζει άπό τόν Θεό καί μεταδίδεται διά μυστηρίου.Κατά τόν'Α

πόστολο Παΰλο "ούχ έαυτφ τις λαμβάνει τήν τιμήν,άλλ'ο καλούμενος 

υπό του Θεοϋ":"Ετσι ή ίερωσύνη έχει μυστηριακή βάση διότι "διά 

του Πνεύματος του αγίου ιερέων βλέπομεν χορούς,διδασκάλων εχομεν 

τάγματα"."Εάν δέν υπήρχε "Αγιον Πνεύμα "ποιμένες καί διδάσκαλοι 

έν τη'Εκκλησία ούκ άν ήσαν^'Η άρνηση του μυστηρίου της ίερωσύνης 

οδηγεί; τόν άνθρωπο στην άπώλε ια. Χωρίς ίερωσύνη ούτε "σωτηρία 

εστίν ήμΐν,ούτε των έπηγγελμένων εστί τυχεΐν αγαθών"."Ολα αυτά 

κατορθώνονται "μόνον διά των αγίων εκείνων χειρών,των τού ιερέ

ως"'? 

Ή προς*Εβραίους επιστολή αναφέρεται ρητά καί διεξοδικά στην 

ίερωσύνη του Χριστού,ò Όποιος ώς μοναδικός καί αιώνιος" Άρχιε--
7 , , , , , , , 

ρευς πραγματοποίησε τη θυσία του μια για πάντα μέσα στον χρόνο 
Q 

"έφ'άπαξ" καί είναι γιά πάντα ò μεσίτης της Κ.Διαθήκης. "Ετσι τά 

μέλη τής'Εκκλησίας συμμετέχουν στην ίερωσύνη τού Χρίστου καί οι

κειοποιούνται τήν σωτηρία άπό τήν "έψ'άπας" προσφερθεΐσα θυσία 

του. 

1.ΙΓΝΑΤΙΟΥ,Πρός Σμυρναίους(εκτ.μορφή),9,PG 5,853Β.ΒΕΠ2,315. 

2.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί*Ιερωσύνης,3,4,PG 48,642.ΕΠΕ 28,120. 

3.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ,'Επιστολή 2,52 καί 2,125,PG 78,493C,564C. 

4*. Ε(3ρ.5,4ε£. 

5.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Είς τήν Πεντηκ.1-2,PG 50,458,464. 

6.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Περί*Ιερωσύνης,3,5,PG 48,643.ΕΠΕ 28,124. 

7.Έβρ.7,27.9,12,25-28.10,10-14. 



Τά μέλη της'Εκκλησίας διακρίνονται σε öOo τα£εις:ϊ'ην 

ξάξη των Κληρικών καί την τάξη των Λαϊκών.*Η ειδοποιός δϋα-

φορά μεταξύ τών δύο τάξεων εϋναι ή μεταδιδόμενη μόνο στην τάξη 

των Κληρικών μυστηριακή Ιερωσύνη διά της χειροτονίας.* Η τάξη 

τών Λαϊκών οφείλει την ϋπαρξή της στά μυστήρια του Βαπτίσμα

τος καί του Χρίσματος καί δέν έχει "ιερατική διακονία μέσα 

στήν'Εκκλησία.Καί οι δύο τάξεις αποτελούν τόν "λαόν του Θεοο, 

τό βασίλειον Ιεράτευμα καί τό έθνος τό άγιον"!Αποτελούν τό σώ

μα τής'Εκκλησίας,τής οποίας κεφαλή είναι ò Χριστός.Σ'δλη τήν 

πατερική γραμματεία τών πέντε πρώτων αίώωνωνγίνεται σαφή διά

κριση μεταξή της Γενικής Ιερωσύνης τών μελών της"Εκκλησίας 

καί της Είδικής-μυστηριακής Ιερωσύνης τήν οποίαν λαμβάνουν με 

τό μυστήριο της χειροτονίας οι Κληρικοί.Ή άποψη τών Προτεσταν

τών νά στηρίξουν τήν Γενική Ιερωσύνη σέ βιβλική βάση αποκλεί

οντας τήν Είδική-μυστηριακή ιερωσύνη,δέν μπορεί νά υποστηρι

χθεί σοβαρά σήμερα τόσο άπό τή βιβλική έρευνα,όσο καί άπό τή 

συναφή πατερική διδασκαλία.Διότι μέ τήν Γενική Ιερωσύνη τό κά

θε μέλος γίνεται "βασιλεύς καί ιερεύς καί προφήτης εν τώ λου-

τρψ·βασιλεύς μέν πάσας χαμαί ρίψας τάς πικράς πράξεις καί τά 

αμαρτήματα κατασφάξας"Ιερεύς, δέ εαυτόν προσενεγκών τφ Θεφ καί 

καταθύσας τό σώμα καί σφαγείς καί αυτός...προφήτης δέ τά μέλ

λοντα μανθάνων καί ένθους γενόμενος".Ενώ μέ τήν Είδική-μυστη

ριακή ιερωσύνη συνεχίζεται ή Ιερωσύνη του Χριστού στήν'Εκκλη-

σία,τής οποίας είναι κεφαλή καί διά της οποίας "Ίερατεύει ως 

άνθρωπος,δέχεται δέ τά προσφερόμενα ως Θεός". Αυτό επιτυγχάνε

ται μέ τήν αποστολική διαδοχή,ή οποία αποτελεί καί σημείο καί 

τεκμήριο διατηρήσεως αναλλοίωτου του αποστολικού κηρύγματος 

καί κριτήριο υποταγής της'Εκκλησίας στην κυριότητα του Χριστού. 

9.ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,Εiç B'Kop.3,7,PG 61,417-418. 

ΙΟ.ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,Είς Ψαλμ.109,4,PG 80,1773Α. 
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Μέ αφορμή τις αΙρέσεις στην αρχή τονίσθηκε ή διαδοχή της άποστο-

λικής διδασκαλίας μέ την αδιάσπαστη διαδοχή τών επισκόπων καί 

γενικά του ιερατικού άξιώματος.'Αργότερα,ή αποστολική διαδοχή 

γενικότερα περιλάμβανε καί διαδοχή της αποστολικής πίστεως καί 

ομολογίας,τής διακονίας καί της ζωής,καί επί πλέον αποτελούσε 

εγγύηση γιά τήν ενότητα τής'Εκκλησίας. 

*0 βασιλεύς άνήσκει στον λαό του Θεοϋ καί είναι μέλος της 

'Εκκλησίας.Εϋναι "χριστός Κυρίου",βασιλεύε ι στό λαό του καί κυ

βερνά σύμφωνα μέ τους νόμους της πολιτείας,δεν έχει όμως "καί 

τό της ίερωσύνης θεόσδοτον χάρισμα".Ούτε Ιερουργεϊ επί του θυ

σιαστηρίου,ούτε κανένα άλλο άπό τά μυστήρια της πίστεως επιτε

λεί . 

'0 αποκλεισμός της γυναίκας άπό τήν ίερωσύνη,συνδεδεμένο 

μέ τήν . θεολογία της δημιουργίας του άνθρωπου "ως κατ'είκόνα 

Θεοϋ",δέν άπησχόλησε τήν αρχέγονη'Εκκλησία,διότι κατά τόν Θεο-

δώρητο ή γυναίκα είναι "είκών εικόνος".Κατά τήν διδασκαλία τών 

πατέρων της'Εκκλησίας στον'Αδάμ σάν τόν όλο άνθρωπο απευθύνεται 

τό "κατ'είκόνα" καί όχι στή μετέπειτα διαφοροποίηση τών φύλων 

σέ άνδρα καί γυναίκα.Γι'αυτό καί τά λειτουργικά κείμενα της 

'Εκκλησίας (Ψαλτήριο,ακολουθία Βαπτίσματος κλπ.) διατηρούν τήν 

αναφορά τους σέ γένος αρσενικό,δηλαδή στον όλο άνθρωπο. 



333 

"Οταν δμως oì αιρέσεις δημιούργησαν πρόβλημα με την εμφά

νιση στους κόλπους τους της γυναικείας ίερωσύνης,ή'Εκκλησία 

αντέκρουσε τό φαινόμενο ώς διαβολικό και τό χαρακτήρισε ώς 

μανία των γυναικών.Κατά τόν Έπιφάνιο "τό πάν θήλεως ή υπό

νοια,καί Εύας πάλιν της άπατωμένης τό νόσημα...Θεώ μέν άπ' 

αιώνος ουδαμώς γυνή ίεράτευσε"}
1
Ή τάξη των Διακονισσών δέν 

εϋχε ιερατικά καθήκοντα καί ούτε συμμετοχή στή διακονία των 

Διακόνων στό θυσιαστήριο.Οι απόψεις τών Προτεσταντικών'Εκκλη

σιών,δπως διατυπώνονται στό Κείμενο της Λίμα,εκφράζουν θέσεις 

ποιμαντικού μάλλον ή θεολογικού χαρακτήρος. 

Ή διάκριση τών τριών βαθμών της ίερωσύνης αποτελεί ενα 

πολύπλοκο πρόβλημα τόσο στην αποστολική όσο καί στή μεταποστο-

λική εποχή.Κανένας άπό τους τρεις βαθμούς της ίερωσύνης δέν 

προέρχεται άπό ρητή διάταξη τοΰ Κυρίου.Ό Χριστός εξέλεξε'Απο

στόλους γιά τήν'Εκκλησία,κανείς όμως καί άπό τους ιερατικούς 

βαθμούς δέν μπορεί νά θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί ακριβώς μέ τό 

αξίωμα τών'Αποστόλων.Άπό τήν έρευνα τών πηγών πού αναφέραμε 

στό δεύτερο κεφάλαιο,ò βαθμός τοϋ Διακόνου ώς ιερατικός βαθμός 

έχει τήν αρχή του στους'Αποστόλους,οί όποιοι "κατά χώρας καί 

πόλεις κηρύσσοντες καθίστανον τάς άπαρχάς αυτών,δοκιμάζοντες 

τώ πνεύματι,είς επισκόπους καί διακόνους τών μελλόντων πίστευ

ε ιν"*? Καί οι άλλοι δύο βαθμοί τοΰ'Επισκόπου καί Πρεσβυτέρου 

προέρχονται άπό τους'Αποστόλους."Οσο ζούσαν οι'Απόστολοι δέν 

υπήρχε ή ανάγκη τών συνήθων εκκλησιαστικών αξιωμάτων διότι οι 

ί'διοι κάλυπταν τίς διάφορες εκκλησιαστικές ανάγκες καί ασκούσαν 

τήν ανώτατη εκκλησιαστική εξουσία.Γιαυτό οι όροι "'Επίσκοποι καί 

Διάκονοι" καί "Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι" τήν περίοδο αυτή φανε

ρώνουν τόν βαθμό καί τό αξίωμα του Πρεσβυτέρου καί Διακόνου στην 

'Εκκλησία."0 Έπαφρόδιτος πού αναφέρεται στό Φιλιπ.2,25 εϋναι ò 

11 .EniOANIOY,IIavap.LOV,7 9,2,PG 42,741Β. 

12.ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ , Α 'Κορ. 42 , 4 ,PG 1,.292Β.ΒΕΠ 1,30. 
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ò "απόστολος" των Φιλιππησίων.Κατά την ερμηνεία του Θεοδωρή-

του ò'Απόστολος Παύλος "σαφώς έδίδαξεν,ώς την επισκοπικήν οί-

κονομίαν αυτός έπιστεύετο έχων αποστόλου προσηγορίαν" .Είναι 

'Απόστολος "ως την έπιμέλειαν αυτών έμπεπιστευμένον.ώς είναι 

δήλον,ότι ύπό τούτον έτέλουν οι εν τω προοιμίω (της επιστολής) 

κληθέντες επίσκοποι,του πρεσβυτέρου δηλονότι την τάξιν πληρούν-

τες"
1
.
4 

Ή κατάσταση σέ καθένα άπό τους τρεις βαθμούς της ίερωσύ-

νης γίνεται μέ την εκλογή καί τή χειροτονία των υποψηφίων γιά 

τό κάθε αξίωμα."Η παρουσία τοϋ λαοϋ πού αποδέχεται τόν εκλεγέ

ντα άφ'ένός καί ή επίθεση τών χειρών μαζί μέ τήν ευχή χειροτο

νίας άπό τόν'Επίσκοπο άφ'έτερου αποτελούν τήν περίοδο αυτή βα

σική προϋπόθεση γιά τήν κατάσταση τού υποψηφίου σέ ένα άπό τους 

βαθμούς της ίερωσύνης.Βασική καί σταθερή διδασκαλία τών Πατέρων 

τής'Εκκλησίας τών πέντε πρώτων αιώνων είναι ότι τό έργο τοϋ'Αγί-

ου Πνεύματος επιτελείται καί τά χαρίσματα χορηγούνται μόνον εν

τός της'Εκκλησίας,ή οποία διασώζει τήν αποστολική παρόδοση,αλή

θεια καί διαδοχή διά τών 'Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων διά μέσου 

τών αιώνων.0Ì ευχές χειροτονίας αυτής της περιόδου στή θεολογι

κή τους δομή αποτελούν ενα πρίσμα στό οποίο τά αποκλίνοντα ρεύ

ματα τού δευτέρου αιώνος φαίνεται νά υπάρχουν χωριστά καί ενωμέ

να. 'Υπάρχουν φανερά γλωσικά,θεολογικά καί άλλα σημεία της κριτι

κής τών κειμένων της ευχής χειροτονίας 'Επισκόπου καί Πρεσβυτέ

ρου πού ακριβώς υπογραμμίζουν τή συνεχώς αυξανόμενη νομολογική 

13.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Εύς Φιλπ.,ΡΘ 82,650D. 

14.ΘΕ0ΔΩΡΗΤ0Υ,Εύς Φυλττ.,ΡΟ 82,576D. 
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καί ακριβή διατύπωση των εξουσιών τοϋ'Επισκόπου καί την άνα-

πτυσσόμενη απόσταση μεταξύ Κληρικών καύ Λαϊκών. 

0Ì λειτουργικές ανάγκες γιά τήν πνευματική-λατρευτική 

εξυπηρέτηση τών μελών της'Εκκλησίας παράλληλα μέ τήν ανάπτυξη 

της διοικητικής οργανώσεως της επέβαλε τήν ανάθεση καθηκόντων 

μέ τιμητικά αξιώματα και τίτλους σέ 'Επισκόπους,Πρεσβυτέρους 

καί Διακόνους.Ή εμφάνιση αυτή τών τιμητικών 'Εκκλησιαστικών 

αξιωμάτων,τά όποια ονομάζονται καί "Όφψΐκια ή'Αρχοντίκια'Εκ-' 

κλησιαστικά...είς ύπηρεσίαν τώ'Αρχιερεϊ γεγόνασι καί είς κρίσιν 

τών εν βίω προσαγομένων". Οί διοικητικές ανάγκες τής 'Εκκλησίας 

καί ή διατήρηση της ένότητος εξ αιτίας τών αιρέσεων δημιούργη

σαν τό συνοδικό σύστημα."Η ανάδειξη τοϋ Μητροπολίτου ως "Πρώτου" 

του'Εξάρχου καί στή συνέχεια του Πατριάρχου έχουν σχέση μέ τά 

διοικητικά προβλήματα πού αντιμετώπιζε ή'Εκκλησία τήν περίοδο 

αυτή. 

15.ΚΩΔΙΝΟΥ,ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΟΥ,Όψφίκια,Ρσ 157,126C. 
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S U M M A R Y 

The Ministry (Priesthood) is the ultimate good given to the human 

being by God.It takes place on earth while at the same time being part 

of the celestial powers.Its holiness exceeds all creation.Ministry (Priest

hood) and Church both share a common beginning,namely God,in Whom they 

co-exist.Ministry (Priesthood) is the tool that the Church uses to achieve 

its goal,which consists of the transmission of the Lord's message of rê -

demption to the reople,their spiritual rebirth,their ejiligh.tment and san

ctification, guidance towards their ethical perfection and resemblance to 

God.As the "service of conciliation" the Priesthood derives from God and 

is transmitted by sacrament.As the Apostle Paul states,"no one takes this 

honourable position to himself but is called by God to it". Thus the Priests-

hood has sacramental origin because through the Holy Spirit we are intro-du-

ceduto the ranks of priests,teachers and orders.If the Holy Spirit didn't 

17 

exist we wouldn't have teachers and ministers in the Church. The negation 

of the sacramental Priesthood leads man astray.Without Priesthood(Ministry) 

we have no hope of acquiring any of the promised goods or achieving our 

salvation.All the above can be achieved only through the holy (sanctified) 

18 
hands of the priests. 

The letter to the Hebrews strictly and extensively speaks about 

Christ's Priesthood,Who is the only eternal High Priest that sacrificed 

Himself once and for all time.So,when the members of the Church partake 

in His Priesthood (Ministry),they make His sacrifice their own and achieve 
19 

their salvation. 

16.Hebr.5,4. 

17.ST.JOHN CRYSOSTOM,Hom.on Pentecost,1-2,PG 50,458,464. 

18.ST.JOHN CRYSOSTOM,Aboyt Priesthood,3,5,PG 48,643. 

19.Hebr.7,24,27.8,6-13.9,12,25-28.10,10-18. 
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The members of the Church are divided into two orders : The first 
-f 

order consists of the Clergymen and the second of the Laymen.The major 

difference that ex is t s between the two orders , i s the transmission of the 

holy ministry (priesthood) to the Clergymen through the sacrament of Ordi

nation. The Laymen class owes i t s existence to the sacraments of Baptism and 

Chrism,and doesn' t have a p r i e s t ly role to f u l l f i l l in the Church.Both or

ders const i tu te "the people of God,the royal priesthood and the holy nat ion". 

They const i tu te the body of the Church,a Church that has Christ as i t s 

head.The Holy Fathers made evident throughout the i r writings of the f i r s t 

five centur ies , the clear d is t inc t ion which exis ts between the General Mini-

stry(Priesthood) and the Specific or Sacramental Ministry (Priesthood) 

which the Clergymen received trough ordination.The Protestant view that 

wants to support and to es tabl ish the General Ministry of men and women in 

the Church on Bibl ical foundations cannot be seriously supported today, 

nei ther by b ib l i ca l researh nor by the teachingsof the Holy Fathers. 

I t i t r u e t h a t e v e r y man t r o u g h t h e s a c r a m e n t s of Bapt i sm and 

C h r i s m a t i o n becomes member of t h e Church an d p a r t of' t h e body 

of C h r i s t . T h e r e f o r e he i s a p a r t i c i p a n t of t h e " r o y a l p r i e s t h o o d " . 

Every layman t h r o u g h t h e G e n e r a l M i n i s t r y ( P r i e s t h o o d ) has t o of

f e r h i m s e l v e t o God:a l i v y n g s a c r i f i c e , t h e w o r s h i p o f f e r e d by mind 

and by h e a r t . W h i l e w i t h t h e S p e c i f i c o r S a c r a m e n t a l P r i e s t h o o d t h e 

p r i e s t h o o d of C h r i s t i s t r a n s m i t e d i n t o t h e C h u r c h . C h r i s t i s t h e 

head of t h e Church and p e r f o r m s Hi s p r i e s t l h d u t i e s a s a man ;a s 

God He a c c e p t s t h e o f f e r i n g s of t h e Church .The Clergymen t h r o u g h 

t h e s a c r a m e n t of O r d i n a t i o n c o n t i n u e t h e C h r i s t - p r i e s t h o o d w h i t h i n 

t h e C h u r c h . I t i s made p o s s i b l e t h r o u g h t h e a p o s t o l i c s u c c e s s i o n . 

The a p o s t o l i c s u c c e s s i o n c o n s t i t u t e s t h e u n c h a n g a b l e c o n 

t i n u i t y of t h e a p o s t o l i c kerygma and u n d r e l i n e s t h e i n t e r p e r d e p e n t 

c h a r a c t e r of Church w i t h C h r i s t . I n t h e b e g i n i n g , d u e t o t h e h e r e s i e s , 

t h e r e was an e p h a s i s on t h e a p o s t o l i c t e a c h i n g ( d i d a s c a l i a ) i n c o n 

n e c t i o n w i t h t h e s u c c e s s i o n of B i s h o p s and i n g e n e r a l w i t h t h e 
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P r i e s h o o d ( M i n i s t r y ) . L a t e r t h e a p o s t o l i c s u c c e s s i o n i n c o r p o r a t e d n o t 

o n l y t h e a p o s t o l i c s u c c e s s i o n i n M i n i s t r y ( P r i e s t h o o d ) , b u t a l s o t h e 

a p o s t o l i c t e a c h i n g s of t h e f a i t h , o n e b a p t i s m and one God and F a t h e r 

of a l l . T h u s , t h e a p o s t o l i c s u c c e s s i o n i n M i n i s t r y ( P r i e s t h o o d ) a l o n g 

w i t h t h e i r t e a c h i n g s , g u a r a n t e e t h e u n i t y of t h e Church . 

Concerning the ministry of the King,we underlined that he is anoin- ~ 

ted by the Lord and rules his people according to the laws of the s t a t e . 

However,he does not have the God given charisma of the Prieshood.The king 

cannot conduct the services and the sacraments that the p r i es t conducts. 

The exclusion of the woman from the Priesthood,relat ing to the theo

logy of the creation of man "as image of God",didn't concern the early 

Church.Theodoritos of Cyrou s ta tes that the woman i s "image of image".Accor

ding to the teachings of the Fathers of the Church,when "God created man 

20 

m his own image" there was no separation of the human being into male and 

female.At that time,Adam was the whole human being.The woman was created by 

God from one of Adam's ribs in order to assist him.For this reason,the litu

rgical books of the Church (book of Hymns-psalterion,book of service of Ba-

20.Gen.1,27. 
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ptism,etc.) refer to the masculine gender,that is to all man.With the 

appearance of the various heresies which received women as ministers, 

the Church condemned the phenomenon as diabolic and characterized it as 

a female plot.Throughout the history of the Church there has been no wo

man priest.The order of Diaconisses didn't exercise sacerdotal functions, 

nor did it take part as the Deacons did in the services and sacraments of 

the Church.The views of the Protestant Church as stated in the Lima state

ment,suggest ideas of pastoral origins instead of theological arguments. 

The distinction between the three ranks of the Priesthood has crea

ted an extensive problem,not only during the apostolic but also during the 

post apostolic era.None of the three ranks of the Priesthood derive from 

a written provision by the Lord.Christ chose the Apostles for the Church, 

nevertheless none of the ranks of the Priesthood can be directly related 

to the office of the Ap ·>.·-.ties.Using the sources in chapter two,we esta

blished that the râfik of the Deacon derives from the Apostles who "prea

ched from district to district,and from city to city,and they appointed 

their first converts,testing them by the Spirit to be bishops and deacons 

of the future believers"?'' Furthermore,the two remaining ranks,the rank 

of the Bishop and the rank of the Presbyter come from the Apostles.While 

the Apostles lived there was no need for the common offices (ranks) of 

the Church,since they were able to take care of the various needs of the 

Church while simultaneously exercing its power.For thiw reason,Epaphro-

ditos who is mentioned in the letter of St.Paul to Philippians 2,25 is · 

the "apostle" of the Philippians.According to Theodoritos' interpretation, 

the Apostle Paul "teaches clearly,that Epaphroditos had the episcopal 

charisma eventhough he had the office of the apostle".Theodoritos adds, 

"that since the Bishop Epaphroditos had the responsibility of the salva

tion of their souls,the others under his command who are mentioned as 

bishops in the beginning of the Epistle to the Philippians,actually be-

22 
long to the rank of the presbyters". 

21CLEMES OF ROME , "lEpist. to Corinth. , 42 , 4 , PG 1,292B. 

22.THEODORITOS KYROU,Interpr.on the Lett.to Philip.,PG 82,576D. 
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The elevation of the Layman into each of the tihree ranks of the 

Priesthood,is achieved through the election and ordination of the candi

date for each degree.The presence of the members of the Church which 

accept the candidate,along with the Bishop's laying on of hands and ordi

nation prayer,constitute a basic prerequisite for the elevation of the can

didate into one of the three ranks of the Priesthood.The teachings of the 

Fathers of the Church during the first five centuries state clearly,that 

the descent of the Holy Spirit is performed and its graces are given only 

through the Church.Also,the Church preserves the apostolic tradition,truth 

and succession throughout the centuries,through the Bishops and Presbyters. 

During this period,the prayers of ordination relating to their theological 

structure form a prism,in which the various currents of the second century 

seem to exist separate and combined.There exist clearly linguistic,theologi

cal and various other differences in the written documents relating to the 

Bishop's and Presbyter's prdyer of ordination.These underline the constant 

legislative increase as well as the spesific formulation of the Bishop's 

powers.They also show the major gap between Clergymen and Laymen. 

The liturgical needs concerning the spiritual and worshiping services 

of the members of the Church,along with "'the advancement of the administra

tion,required the entrustment of duties to be accompanied with honorable de

grees and titles to Bishops,Presbyters and Deacons.These honorable Ecclecia-

stical titles known as "Officia or Eccleciastical Archondikia...were given 

0 3 

to the Bishop in order to assist him in performing his duties'.The legisla

tive needs of the Church and the maintence of its unity due to heresies, 

brough*the Synodocal system into existence.The rendering of the Metropolitan 

as "Head - Protos" (first among equal Bishops) and as Exarchos,is directly 

associated with the legislative problems that the Church faced during this 

period. 

23.GEORGE KODINOS,KOUROPALATIS,About Eccleciastical Officia,PG 157,126C. 
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Ι.Χειροτονία επισκόπου. 

Ό Θεός και πατήρ νου Κυρίου ήμων'ίησου Χρίστου,ό πατήρ 

των οίκτιρμων καί Θεός πάσης παρακλήσεως,ό έν ύψηλοΐς κά

τοικων καί τά ταπεινά έφορών,ό γινώσκων τά πάντω πρίν γε

νέσεως,συ ô δούς ορούς εκκλησίας διά λόγου χάριτος σου,ό 

προορίσας τό ά\π'άρχής γένος δικαίων εξ Αβραάμ,άρχοντας τε 

καί ιερείς καταστήσας ,τό τε άγιασμα σου μή καταλιπών ά-

λειτοΰργητον,6 άπό καταβολής κόσμου εύδοκήσας έν οίς ήρε-

τίσω δοξασθήναι καί νυν έπίχεε τήν παρά σου δύναμιν του η

γεμονικού πνεύματος,όπερ δια του ηγαπημένου σου παιδός'ΐη-

σου Χρίστου δεδώρησαι τοις άγίοις σου άποστόλοις,οϊ καθίδ

ρυσαν τήνέκκλησίαν κατά τόπον αγιάσματος σου εις δόξαν κχί 

αινον άδιάλειπτον του ονόματος σου.Δός καρδιογνωστα πάντων, 

επί τόν δουλόν σου τούτον,δν έξελέξω εις έπισκοπήν ποιμαί-

νειν τήν ποίμνην σου τήν άγίαν καί άρχιερατεύειν σοι,άμέμ-

πτως λειτουργούντα νυκτός καί ημέρας ,αδιαλείπτως τε ίλάσ-

κεσθαι τό πρόσωπον σου καί προσφέρειν σοι τά δώρα της αγί

ας σου εκκλησίας καί τω πνευματι τω άρχιερατικω εχειν έξου-

σίαν άφιέναι αμαρτίας κατά τήν έντολήν σου, διδόναι κλήρους 

κατά τό πρόσταγμα σου,λύειν τε πάντα σύνδεσμον κατά τήν έ-

ξουσίαν,ην εδωκας τοις άποστόλοις,εύαρεστειν τέ σοι έν προί5-

τητι καί καθαρά καρδία,προσφέροντά σοι όσμήν ,εύωδίας διά 

του παιδός σου'ίησου Χρίστου,του κυρίου ήμων,μεθ'ου σοι δό

ξα,κράτος,τιμή συν άγίω Πνευματι νυν καί άεί καί εις τους 

αιώνας των αιώνων.Αμήν, 

(Κατά τήνΑποστολική Παράδοσιν(Αιγυπτιακήν Διάταξιν)έν HA

NS ACHELIS DIE ALTESTEN QUELLEN DES ORIENTAL.KIRCHENRECHES, 

DIE GANONES HIPPOLYTI σελ.42 καί έξης). 

2.Χειροθεσία καταστάσεως επισκόπου. 

'θ τόν κύριον'ίησουν άποστείλας εις κέρδος δλης της οικου

μένης, ô δι'αύτου τους αποστόλους έκλεξάμενος,ο κατά γενεάν 

επισκόπους αγίους χειροτονων,ποίησον ò Θεός της αληθείας 

καί τόνδε έπίσκοπον,ζωντα έπίσκοπον,άξιον της διαδοχής των 

αγίων αποστόλων,καί δός αΰτω χάριν καί πνεύμα θεϊον,δ έχα-

ρίσω πασι τοις γνησίοις σου δούλους καί προφήταις καί πατ-

ριάρχαις.Ποίησον αυτόν άξιον είναι ποιμαίνειν σου τήν ποίμ-
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νην ,ετι δε άμέμπτως καί άπροσκόπως έν ττ) επισκοπή διατε-

λείτω διά του μονογενούς σου'ίησου Χρίστου,δι'ου σοι η δό

ξα καί τό κράτος έν άγίω Πνεύματι και νυν εις τους σΰμπα-

ντας αιώνας των αιώνων.Αμήν.(Σεραπίωνος του θμούεως Εύχο-

λόγιον ύπ'άριθμ.Χΐν). 

3.Έπίκλησις επί χειροτονίας επισκόπων. 

Ό ων,Δέσποτα Κύριε,ò Θεός ò Παντοκράτωρ,ό μόνος άγέν-

νητος καί άβασίλευτος ό άε ί ων καί πρό των αιώνων υπάρχον 

ò παντό άνενδέης καί πάσης αιτίας καί γενέσεως κρείττωνο 

μόνος αληθινός ,ο μόνος σοφός·ό ων μόνος "Υψιστος ò τ% φύ

σει αόρατος,ού ή γνώσις άναρχος,ο μόνος αγαθός καί ασύγκρι

τος,è τά πάντα είδώς πρίν γενέσεως αύτώνό των κρυπτών γνώ

στης, ò απρόσιτος,è αδέσποτος ,ό Θεός καί Πατήρ του μονογε

νούς Ύίου σου,του Θεοΰ καί Σωτήρος ημών,è δημιουργός των 

δλων δι'αύτου,ό προνοητής,ο κηδεμών,ο Πατήρ των οίκτιρμών 

καί Θεός πάσης παρακλήσεως,ο έν ύψηλοις κάτοικων καί τά τα

πεινά έφορών,Σύ ο δούς δρους εκκλησίας διά της ένσάρκου πα

ρουσίας του Χρίστου σου,υπό μάρτυρι τω παρακλήτω διά των 

σων αποστόλων καί ημών,των χάριτι ση παρεστώτων επισκόπων 

è προορίσας έξ αρχής ιερείς εις έπιστασίαν λαοΰ σου,'Άβελ 

έν πρώτοις,Σήθ καίΈνώς καίΈνώχ καί Ιώε καί Μελχισεδέκ κχί 

Ίώβ·ό άναδείξας 'Αβραάμ καί τους λοιπούς πατριάρχας, σύν 

τοις πιστοις σου θεράποσι Μωϋσεϊ καίΑαρών καί'^λεαζάρω 

καί Φινεές'ο έξ αυτών προχειρισάμενος άρχοντας καί ιερείς 

έν ττ| σκην^ του μαρτυρίου*6 τόν Σαμουήλ έκλεξάμενος εις Ι

ερέα καί προφήτην,τω άγιάσματί σου άλειτούργητον μη έγκατα-

λιπών,ο εύδοκήσας έν οίς τιρετίσω δοξασθήναι Αυτός καί νυν 

μεσιτεία του Χρίστου σου δι'ημών έπίχεε τήν δύναμιν του η

γεμονικού σου Πνεύματος,όπερ διακονείται τό ήγαπημένω σου 

παιδί Ίησου Χριστφ,δπερ έδωρήσατο γνώμη σου τοις άγίοις ά-

ποστόλοις του αιωνίου θεου.Δός έν τω ονόματι σου,καρδιογνώ-

στα Θεέ,έπί τόν δουλόν σου τόνδε δν έξελέξω εις έπίσκοπον, 

ποιμαίνειν τήν άγίαν σου ποίμνην καί άρχιερατεύειν σοι, ά

μέμπτως λειτουργούντα νυκτός καί ημέρας καί έξιλασκόμενόν 

σου τό πρόσωπον έπισυναγαγειν τόν αριθμόν των σωζόμενων KÏÎ 

προσφέρειν σοι τά δώρα της αγίας σουΈκκλησίας.Δός αύτω,Δέ

σποτα παντοκράτορ,διά του Χρίστου σου τήν μετουσίαν του άγ. 
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Πνεύματος,ώστε εχειν έξουσίαν άφιέναι αμαρτίας κατά την 

έντολήν σου,διδόναι κλήρους κατά τό πρόσταγμα σου,λύειν 

δε πάντα σύνδεσμον. κατά την έξουσίαν ην εδωκας τους άπο-

στόλοις·εύαρεστεΐν δέ σοι εν πραότητι καί καθαρά καρδία, 

άτρέπτως,άμέμπτως,άνεγκλήτως προσφέροντά σοι καθαράν και 

άναίμακτον θυσίαν,ην δια χριστού" διετάξω τό μυστήριον της 

ΚαινήςΔιαθήκης,είς όσμήν εύωδίας,διά του αγίου Παιδός σου 

Ίησου Χρίστου του Θεού καί Σωτήρος ήμων'δι'ου σοι δόξα, 

τιμή καί σέβας εν άγίω Πνεύματι νυν καί άεί καί εις τους 

αιώνας των αιώνων . Αμήν • 

(Άποστολ.Διαταγ.νΐΙΙ κεφ.E MIGNE Ρ,1073). 

4.Περί καταστάσεως επισκόπου. 

Ό Θεός,δς εν άρεττ] πάντα έποίησας καί έστερέωσας, ος 

συλλήψει του νου έθεμελίωσας τήν οίκουμένην,δς έκόσμησας 

τόν στέφανον πάντων των ύπό του σου πεποιημένων,δς εδωκας 

τούτοις εν φόβω δουλεύειν ταΐς προσταγαις,δς ενε*μας ήμιν 

σύνεσιν αληθείας καί γνωστόν έποίησας ήμιν τό Πνεύμα τό 

σόν εκείνο τό αγαθόν,δς τόν ήγαπημένον σου Υιόν άπέστει-

λας μόνον Σωτήρα ημών άναμάρτητον υπέρ της άπολυτρώσεως ή-

μωνο Θεός καί Πατήρ του Κυρίου ήμων'ίησοΰ Χρίστου καί Πα

τήρ των οίκτιρμων καί Θεός πάσης παρακλήσεως,δς εν ύψηλοις 

διηνεκως κατοικείς,ò ύψιστος,ò αΐνετός,ο φοβερός,ò μέγας 

καί πάντα εφόρων,ò είδώς πάντα πρό γενέσεως αύτων,παρ'ω τά 

πάντα ήν πριν γενέσθαι,è δούς φωτισμόν ττί έκκλησίαδιά της 

χάριτος του μονογενούς Σου ΥΪου,ό προορίσας άπ'άρχής τους 

έπιθυμουντας τήν δικαιοσύνην καί ποιουντας άγιωσύνην καί 

κατοικίαν εν ταις μοναις σου'ό έκλεξάμενοςΑβραάμ τόν εύα-

ρεστήσαντά σοι έν πίστει καί μεταθεμένος εις θησαυρόν ζωής 

' Εν$φ( τόν αγιον,ο προχειρισάμενος άρχοντας καί ιερείς έν 

τω ύψίστω σου θυσιαστηρίω'Κύριε,ο καλέσας τούτους έν τω τό-

πω της δόξης σου προς επαινον καί δοξολογίαν του ονόματος 

σου καί του μονογενούς σου·Κύριε ο θεός,ό μή καταλιπών τό 

υπέρτατον θυσιαστήριόν σου άλειτούργητον πρό συστάσεως κόσ

μου καί άπό της συστάσεως του κόσμου τά θυσιαστήρια σου κο-

σμήσας καί διακοσμήσας δι'αρχόντων καί ιερέων πιστών κατά 

τόν τύπον των ουρανών σου·Κύριε,ό καί νυν εΰδοκήσας προσε-
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παινεΐσθαι καί καταξιώσας καταστήσαι άρχοντας τω λαω σου, 

φώτισον καί εηχυαον την σύνεσιν καί χάριν του ηγεμονικού 

σου Πνεύματος,όπερ διακονεί τω ήγαπημένω σου παιδί'ίησου 

Χριστώ.Δός,ο Θεός σοφίαν,σύνεσιν,δύναμιν,άρετήν ,ενότητα 

πνεύματος εις τό ποιεΐν πάντα τη συνεργία σου.Χορήγησον,ό 

βεός,τό αγιόν σου Πνεύμα,τό δοθέν τώΆγίω σου,πέμψον αυτό 

ττ) άγια σου και άμώμω εκκλησία καί παντί τόπω,ψάλλοντι τους 

σους αίνους.Δός Κύριε', ίνα ο δούλος σου ούτος άρέση σοιρρός 

έξομολόγησιν δόξης καί απαυστον επαινον,πρός δοξολογίας τε

λείας,προς χρόνους ιλαστηρίους,πρός εύχάς ευπρόσδεκτους, 

προς ίκεσίαν πιστήν,πρός σκέψιν όρθήν,πρός καρδίαν ταπει-

νήν,πρός δρασιν ζωής καί ταπεινώσεως καί αληθείας,προς σο

φίαν εύθύτητος.Πάτερ,ò γινώσκων τάς καρδίας πάντων, τούτω 

τω δούλω σου,δν έξελέξω εις έπίσκοπον,ποιμαίνειν την άγύχν 

ποίμνην σου καί πράττειν τά προσήκοντα άνευ έριδος εν τω 

ύπερτάτω ίερατικω άξιώματι,νυκτός καί ημέρας λειτουργουν-

τα,άξίωσον έμφανίζεσθαι τω προσώπω σου καί τούτον αξιονκα-

τάστησον,ίνα σοι επιμελώς καί μετά παντός φόβου προσφέρη 

τά δώρα της αγίας σου εκκλησίας,Μετάδος αύτω ίνα εχητό<σόν 

Πνεύμα ΐσχυρόν τ?) εξουσία εις τό λύειν πάσας τάς αμαρτίας, 

ον τρόπον τοις άποστόλοις σου μετέφωκας.'Ίνα εύαρεστήση σοι 

εν ταπεινώσει,εμπλησον αυτόν αγάπης,γνώσεως,διακρίσεως,μα

θήσεως ,τελειότητος,μακροθυμίας μετά καθαρας καρδίας, δταν 

δέηται υπέρ του λάου,δταν λυπήται δι'αυτούς,οίτινες μωρώς 

φέρονται καί τούτους εις βοήθειαν έλκη,δταν προσφέρη σοι 

αίνους,εξομολογήσεις καί ικεσίας εις οσμήν εύωδίας διά του 

Κυρίου ήμών'ίησου Χρίστου του αγαπητοί) σου ΥΪου,δι'ου σοι 

δόξα,τιμή καί κράτος μετά τουΆγίου Πνεύματος πρό αιώνων 

καί νυν καί έν παντί καιρώ καί εις γενεάς γενεών καί εις 

τους ατελεύτητους αιώνας των αιώνων.'
Α
μήν. 

Καί λεγέτω ό λαός Αμήν.Είτα άναφωνείτω "Αξιος,άξιος,α-

(διαθήκη του Κ.ήμων'ίησου Χρίστου βιβλ.Α.κεφ.2ΐ). 
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Ι.Χειροτονία πρεσβυτέρου αποστολή* παραδόσεως. 

Ό θεός και πατήρ του κυρίου ήμών'ίησου Χρίστου, 

ο πατήρ τωνοίκτιρμών καί Θεός πάσης παρακλήσεως,ο 

εν υψηλοΐς κάτοικων και τά ταπεινά έφορων,ό γινώσ-

κων τά πάντα πριν γενέσεως αυτών συ,ό δοΰς δρους 

εκκλησίας δια Λόγου χάριτος σου,ο προορίσας άπ'άρ-

χής γένος δικαίων εξ'Αβραάμ,άρχοντας τε καί ιερείς 

καταστήσας τό τε άγιασμα σου μή καταλιπών άλειτούρ-

γητον,ό άπό καταβολής κόσμου εύδοκήσας έν οις ρρε-

τίσω δοξασθήναι · (αυτός καί) νυν έπίχεε τήν παρά σου 

δύναμιν του ηγεμονικού πνεύματος,δπερ εδωκαςτω ηγα-

πημένω σου παιδί Ίησου Χριστώ,δπερ έδωρήσατο τοις 

άγίοις σου άποστόλοις οι καθίδρυσαν τήν έκκλησίαν 

κατά τόπον αγιάσματος σου εις δόξαν καί αίνον άδιά-

λειπτον του ονόματος σου. 

Ε π ι σ κ ό π ο υ Π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ 

επιδε επί τόν δουλόν σου 

τούτον καί εμπλησον αυτόν 

πνεύμα χάριτος καί συμβ3> 

λίας του πρεσβυτερίου τοϋ 

άντιλαμβάνεσθαι καί κυ

βερνάν τόν λαόν .σου ένκα-

θαρφ καρδία'ον τρόπον έ-

πεΐδες έπί λαόν εκλογής 

σου καί προσέταξας ΜωϋσεΓ 

αιρήσασθαι πρεσβυτέρους, 

δός,καρδιογνώστα πάτερ έπί τόν 

δουλόν σου τούτον δν έξελέξω εις 

έπισκοπήν,,ποιμαίνειν τήν άγίαν 

σου ποίμνην καί άρχιερατεύειν coi 

άμέμπτως λειτουργούντα νυκτός καί 

ημέρας,αδιαλείπτως τε ΐλάσκεθαι 

τό πρόσωπον σου καί προσφέρειν 

σοί τά δώρα της αγίας σου εκκλη

σίας,καί τω πνεύματι άρχιερατικώ 

εχειν έξουσίαν άφιέναι αμαρτίας 

κατά τήν έντολήν σου,διδόναι κλή- ους επλησας πνεύματος δ

ρους κατά. τό πρόσταγμα σου,λύειν περ έδωρήσω τω θεράποντί 

τε πάντα σύνδεσμον κατά τήν έξου- σου,καί νυν κύριε παράσ-

σίαν ην εδωκας τοϊςάποστόλοις,εύχ- χου,άνεκλιπές τηρών έν η-

ρεστεΐν τέ σοι έν πραότητι καί γα- μι ν τό πνεύμα της χάριτος 

θαρ^ καρδία προσφέροντά σοι όσμήν σου καί άξίωσον δπως πισ-

εύωδίας. τεύοντές σοι υπηρετώμεν 

έν άπλότητι καρδία^αινάν-

τές σε 

διά του παιδός σου'ίησου Χρίστου,διΌΰ σοι δόξα καί κρά-

τος(καί τιμή) πατρί καί υιω συν άγίω πνεύματι έν τη αγί

α εκκλησία καί νυν καί εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν. 
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2.Χειροθεσία καταστάσεως πρεσβυτέρων. 

Την χείρα έκτείνομεν,δέσποτα Θεέ των ουρανών,πάτερ του 

μονογενούς σου έπί τον ανθρωπον τούτον καί δεόμεθα,ϊνα 

τό Πνεύμα της αληθείας έπιδημήση αύτω'ψρόνησιν αύτω χά-

ρισαι και γνώσιν καί καρδίαν άγαθήν,γενέσθω έν αύτω imj-

μαθεΐον προς τό δύνασθαι αυτόν οικονομήσαι τόν λαόν σου' 

και πρεσβεύειν τά θεΐά σου λόγια καί καταλλάξαι τόν λα

όν σου σοί τω άγεννήτφ Θεω,ο χαρισάμενος άπό του πνεύμα

τος του Μωϋσέως έπί τους έκλελεγμένους πνεύμα αγιον· μέ-

ρισον και τωδε πνεύμα αγιον έκ του πνεύματος του μονογε

νούς εις χάριν σοφίας καί γνώσεως καί πίστεως ορθής,Ι'να 

δυνηθρ σοι υπηρετήσαι έν καθαρά συνειδήσει διά του μονο

γενούς σου'ίησου άριστου,διΌύ σοι η δόξα καί τό κράτος 

έν αγίω Πνεύματι. καί νυν καί εις τους σύμπαντας αιώνας 

των αιώνων 'Αμήν. 

(Σεραπίωνος του θμούεως Εύχο-λό̂ ιον Ευχή XIII). 

3.Περί χειτονίας πρεσβυτέρων διάταξις. 

Πρεσβύτερον χειροτονων,ω επίσκοπε,τήν χείρα έπί της κε

φαλής έπιτίθει αυτός,του πρεσβυτερίου παρεστωτός σοι καί 

των διακόνων,καί ευχόμενος λέγε! 

Κύριε παντοκράτορ è Θεός ήμών,ό διά Χρίστου τά πάντα δη-

μιουργήσας καί δι'αύτου των δλων προνόων καταλλήλως*ω γάρ 

δύναμις διάφορα ποιήσαι,τούτω δύναμις καί διαφόρως προνοή-

σαι·διά γάρ τοΰτο ό Θεός προνοείς,των μεν αθανάτων φυλακτ) 

μόντι,των δε θνητών διαδοχή,της ψυχής φροντίδι νόμων, τ ου 

σώματος αναπληρώσει της ένδείας*αυτός ούν καί νυν έπίβλε-

ψον έπί τήν άγίαν σου έκκλησίαν καί αΰξησον αυτήν,καί πλή-

θυνον τους έν αύττ} προεστώτας,καί δός δύναμιν προς τό κο— 

πιάν αυτούς λόγω καί έργω εις οίκοδομήν του λάου σου.Αυτός 

καί νυν επιδε έπί τόν δουλόν σου τούτον,τόν ψήφω καί κρί-

σει του κλήρου παντός εις πρεσβυτέριον έπιδοθέντα'καί εμπ-

λησον αυτόν Πνεύματος χάριτος καί συμβουλίας,τοΰ άντιλαμ-

βάνεσθαι καί κυβερνάν τόν λαόν σου έν καθαρά καρδία,δν τρό

πον έπειδες έπί λαόν εκλογής σου καί προσέταξας Μωϋσει α.ί-

ρείσθαι πρεσβυτέρους,ους επλησας Πνεύματος.Καί νυν,Κύριε, 
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παράσχου ανελλιπές τηρών έν ήμΐν τό Πνεύμα της χάριτος 

σου,δπως πλησθείς ενεργημάτων ίατικων και λόγου διδακτι

κού έν πραότητι παιδεύη σου τον λαόν,καί δουλεύη σοι ει

λικρινές έν καθαρά διάνοια και ψυχ?) θελούση και τάς υπέρ 

του λάου ιερουργίας άμωμους έκτελτ) διά τοϋ Χρίστου σου* 

μεθ'ού σοι δόξα,τιμή και σέβας και τω άγίψ Πνεύματι εις 

τους αιώνας.Αμήν. 

(Άποστ.Δκχταγαί ¥111,1 ΣΤ MIGÏÏ2 I ΙΙΙ4). 

4.Περί Καθιδρύσεως πρεσβυτέρου. 

Ή χειροτονία του πρεσβυτέρου γίνεται ούτως:"Απαν τό ιε-

ρατικόν σώμα άγουσι τούτον και ò επίσκοπος τήν χείρα έ-

πιτίθησιν επί τήν κεφαλήν τούτου άπτομένων καί κρατούντων 

αυτόν των πρεσβυτέρων.'Άρχεται ό επίσκοπος ούτω λέγων: 

Ευχή επιθέσεως χειρός υπέρ τόν πρεσβύτερον 

Ό Θεός,ο Πατήρ του Κυρίου ήμων'ίησοΰ Χρίστου ,ό ανέκφρα

στος,ò απαστράπτων,ò άναρχος καί ατελεύτητος,ò τά πάντα 

διαθεμένος καί καθορίσας καί βουλξ ορισάμενος τάξιν τού

τοις,τοις υπό σου δημιουργηθεΐσι,έπάκουσον ήμων καί έπίβ-

λεψον επί τόν δουλόν σου τούτον καί μετάδος αύτω πνεύμα 

χάριτος,συμβουλίας καί μακροθυμίας,πνεύμα πρεσβυτερίου μη 

γηράσκον,μή έκλεΐπον,πνεύμα ομογενές,τους πιστούς έπιμε-

λούμενον καί έλέγχον προς τό συναντιλαμβάνεσθαι καί κυβερ

νάν τόν λαόν σου έν εργω,έν φόβω,έν καρδία καθαρά,έν άγι-

ότητι,έν κάλλει ,έν σοφία καί υπό τήν ένέργειαν του αγία; 

σου Πνεύματος καί τήν σήν Πρόνοιαν,Κύριε,δν τρόπον δτε έ-

πειδες έπί λαόν εκλογής σου,προσέταξας Μωϋσει αίρεασθαι 

πρεσβυτέρους,ους επλησας,Πνεύματος του σου,όπερ έδωρήσω 

τοις διακόνοις σου.Καί νυν Κύριε ,παράσχου τούτω ανελλιπές 

τό Πνευμά σου,όπερ δέδωκας τοις υπό σου διδακτοϊς καί πα-

σι εις σέ διά τούτων πιστεύσασι καί άξιον κατάστησον τού

τον,δς πεπληρωμένος σοφίας σου καί των σων κεκρυμμένων μυ

στηρίων κυβέρνα τόν λαόν σου έν λαμπρότητι καρδίας καθαρός 

καί ανυπόκριτου,δοξάζων,εύλογων,αίνων,ευχάριστων καί δοξο

λογούν έν παντί καιρώ ημέρας καί νυκτός τό αγιον καί ενδο-

ξον δνομά Σου,κοπιών έν ιλαρότητι,έν υπομονή, Ι'να ?j. σκεΰος 

του άγιου σου Πνεύματος,έχων καί φέρων κατά πάντα χρόνον 
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τόν σταυρόν του Μονογενούς σου Υιού,Κυρ ίου ημών./Ιησού 

Χρ.ιστου,δι Όυ σοι δόξα και κράτος μετά του αγίου Πνεύ

ματος εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. 

Ό λαός λεγέτω Αμήν. 

(Διαθήκη του Κ.ήμωνΊησοΰ Χρίστου Βιβλ.Α.κεφ.30). 

3» . Χειροτονία διακόνου. 

Ό Don Connolly παρέχει tò κατωτέρω κείμενον ευχής επί χειροτο

νία Διακόνου ώς εκ της Αποστολικής Παραδόσεως τοΰ 'Ιππόλυτου προερ-

χόμενον: 

«Δός το ά'γιον Πνεΰμα χάριτος και θερμότητος και προθυμίας είς τον 

δούλόν σου τοϋτον, δν εξελέξω διακονειν τη 'Εκκλησία σου και προσφέρειν 

είς τα ά'για τών αγίων σου τα προσενεχθέντα σοι υπό κεχειροτονημένων 

αρχιερέων είς δόξαν τού ονόματος σου" ίνα ούτω άμέμπτως εν καθαρή ζωη 

ι ύπηρετήσας τους βαθμούς τ η ; χειροτονίας τύχη της υπέροχου (Ιερωσύνης ;) 

και της τιμής σου και δοξάζη σε κ.τ.λ. 

( Έ κ της 'Αγγλικής μεταφράσεως τής υπό τοΰ W. Κ. F i r m i n g e r εν 

L i t u r g y and Worship,_ reprinted in Great Britain 1947 σελ. 631). 

£ . Χειρουεσία καταοτάαεως διακόνων. 

Πάτερ τοΰ μονογενούς, ό τον υίόν σου άποστείλας και διατάξας τα 

επί της γης πράγματα και κανόνας τη εκκλησία και τάξεις δεδωκώ; είς 

ώφέλειαν και σωτηρίαν τών ποιμνίων, ό Ικλεξάμενος επισκόπους και πρε

σβυτέρους και διακόνους είς λειτουργίαν τής καθολικής σου εκκλησίας, ό 

εκλεξάμενος δια τοΰ μονογενούς σου τους επτά διακόνους και χαρισάμενος 

αύτοίς Πνεΰμα αγιον, κατάστησαν και τόνδε διάκονον τής καθολικής σου 

εκκλησίας και δος Ιν αύτω πνεύμα γνώσεως και διαιρέσεως, ίνα δυνηθη 

μεταξύ τοΰ λαοΰ τού αγίου καθαρώς και άμέμπτως διακονήσαι εν τη λει

τουργία ταύτη δια τού μονθγενοϋς σου 'Ιησού Χριστού, δι' ου σοι ή δόξα 

και το κράτος έν άγίω Πνεύματι και νύν και είς τους σΰμπαντας αιώνας 

τών αΙώνων.. 'Αμήν. (Σεραπίωνος Θμούεως εύχολόγιον ευχή XII). 



5 . ΈπίκΧησις χειροτονίας διακόνου. 

Ό Θεός ο παντοκράτωρ., ό αληθινός και άψευδής, ό πλούτων εις πάν

τα; τους επικαλούμενους σε εν άληθεία, ό φοβερός εν βουλαΐς, δ σοφός 

διανοία, ό κραταιός και μέγας' είσάκουσον προσευχής ημών, Κύριε, και 

Ινώτισαι την δέησιν ημών, καί έπίφανον το πρόσωπον σου επί τον δοΰλόν 

σου τόνδε, τον προχειριζόμενόν σοι είς διακονίαν- καί πλήσον αυτόν Πνεύ

ματος αγίου καί δυνάμεως, ως επλησας Στέφανον τον μάρτυρα καί μιμη-

τήν των παθημάτων τοΰ Χριστού σου- καί καταξίωσον αυτόν, εΰαρέστως 

λειτουργήσαντα την Ιγχειρισθεϊσαν αύτώ διακονίαν, άτρέπτως, άμέμπτως, 

άνεγκλήτως, μείζονος άξιωθήναι βαθμοΰ δια της μεσιτείας τοΰ μονογενούς 

σου Υίοϋ· μεθ° ου σοι δόξα, τιμή καί σέβας καί τω άγίω Πνεΰματι είς 

τους αιώνας. 'Αμήν (Άποστ. Διαταγαί βιβλ. V I I I κεφ. ιη'. Migne 1,1116). 

ή-. Περί χειροτονίας διακόνου. 

Ή χειροτονία τοΰ διακόνου ούτω γινεσΟω. Ό επίσκοπος μόνος αύτώ 

τήν χείρα Ιπιτίθησι..καί εύχέσθω ύπερ τον διάκονον : 

Ό Θεός, δς πάντα εδημιούργησας καί λόγω κατέκόσμησας, δς εν κό-

σμοις άγνοΐς Ιπαναπαύη, δς δια τών προφητών σου ωκονόμησας ήμιν ζωήν 

αίωνίαν καί ημάς δια τοΰ φωτός της γνώσεως Ιφώτισας, θεέ, ποιητά τών 

μεγάλων καί πάσης δόξης αίτιε, Πάτερ τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, 

δν επεμψας είς πλήρωσιν της βουλής σου, ίνα πάν το άνθρώπινον γένος 

ελευθερωθή. καί ήμΐν διεκήρυξας καί κατέδειξας τον νουν σου, τήν σο-

φίαν σου, τήν σήν έπίσκεψιν, τον άγαπητόν σου Υίόν Ίησοϋν Χριστόν, 

τον κΰριον τοϋ φωτός, τον ηγεμόνα τών ηγεμόνων καί Θεόν τών θεών, 

κατάπεμψον το Πνεΰμα της χάριτος καί σπουδής επί τον δοΰλόν σου τού

τον, ίνα δο-θ-f) τούτω σοφία, ησυχία, μακροθυμία, . αρετή τοΰ άρέσκειν σοι. 

Κατάστησον αυτόν, Κύριε, εργάτην φρόνιμον δίχα συγχύσεως,, πρ^ον, φί-

λον τών ορφανών καί τών θεραπόντων της ευσέβειας, προστάτην τών χη

ρών, ζέοντα τω πνεύματι, φίλον τών καλών πραγμάτων. Φώτιζε, Κύριε, δν 

ήγάπησας καί εξελέξω είς διακονίαν της εκκλησίας σου καί εις το προσφέ-

ρειν εν άγιότητι είς το θυσιαστήριόν σου τα προσφερόμενα σοι υπό της 

κληρονομιάς τοΰ βασιλείου ίερατεύματός σου, ίνα επιτελών τα καθήκοντα 

της διακονίας άνεγκλήτως καί άγνώς καί άγίως καί είλικρινεΐ διανοία άξιος 

καταστή τής μεγάλης καί εξαίρετου ταύτης τάξεως δια τοΰ θελήματος Σου 

καί σε ύμνή" αδιαλείπτως δια τοΰ μονογενούς Σου Υίοΰ Ίησοΰ Χρίστου τοϋ 

Κυρίου ημών, δι' ου Σοι δόξα καί κράτος είς τους αιώνας τών αιώνων. 

"Ο λαός 'Αμήν. 

(Διαθήκη τοΰ Κ. ημών Ίησοΰ Χριστού βιβλ. Α κεφ. 3 8 } 




