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ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή Εκκλησιαστική ^Ιστορία εξετάζει την ίστορίαν
της Εκκλησίας, ήτοι του Χριστιανισμού, από της ίδρΰ-
σεο^ς αυτής κατά τήν ήμέραν της Πεντηκοστής του
έτους 33 μ. Χ., ότε ίδρύθη ή πρώτη μεγάλη χριστια-
νική κοινότης εν Ίεροσολΰμοις, μέχρι της σήμερον.

Πραγματεύεται, δηλαδή, περι της ιδρύσεως και εξα-
πλώσεως τοΰ Χριστιανισμού, περι της διαμορφώ-
σεως της χριστιανικής διδασκαλίας, διοικήσεως και λα-
τρείας, περί των ηθών των Χριστιανών, περί τής σχέσεως
της Εκκλησίας πρός τήν Πολιτείαν, περι τών διαπρε-
ψάντων ιεραρχών και συγγραφέων τής Εκκλησίας και
περι πάσης εν γένει σχέσεο^ς τοΰ εκκλησιαστικού βίου,

Μανθάνοντες τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν, δυνά-
μεθα νά κατανοήσωμεν και έκτιμήσωμεν τήν σύγχρο-
νον κατάστασιν τής Εκκλησίας, και βλέποντες πόσοι
άνθρωποι προσέφεραν τάς δυνάμεις των και αυτήν τήν
ζωήν των χάριν τής Εκκλησίας, λαμβάνομεν παράδει-
γμα διδακτικόν προς μίμησιν.





1) \£Γ εορτή τής Πεντηκοστής καϊ ή έπιφοίτησις

τον άγιον Πνεύματος.

Οί Εβραίοι μεταξύ των μεγάλων εορτών των είχον καϊ
τήν έορτήν της Πεντηκοστης, τήν οποίαν έώρταζον πεν-
τήκοντα ήμέρας μετά τό Πάσχα, ώς εύχαριστήριον ήμε-
ρα ν προς τον θεό ν δια τα αγαθά της γης και τον θερι-
σμόν. Κατά τήν Πεντηκοστήν λοιπόν τοΰ έτους τοΰ θανά-
του τοΰ Σωτηρος (33 μ. Χ.), ένφ οί μαθηταί τοΰ Κυρίου
ήσαν συνηθροισμένοι εις τινα οϋκίαν τών Ιεροσολύμων και
προσηύχοντο, ήκούσθη αίφνης έκ τοΰ ούρανοΰ ήχος παρό-
μοιος προς τον ήχον σφοδροΰ άνεμου και έπλήρωσε τήν
οίκίαν ενθα προσηύχοντο, επί ενός δ' εκάστου τών μαθη-
τών έκάθισεν ώς γλώσσα έκ πυρός* τότε πάντες έπληρώ-
θησαν ύπό Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν νά λαλούν ξέ-
νας γλώσσας. Οί κάτοικοι τών "Ιεροσολύμων, όταν ήκου-
σαν τον γενόμενον θόρυβον, ήλθον προς τό μέρος ενθα
ήκούσθη ή βοή, και μετ' εκπλήξεως μεγάλης είδον τους
μαθητάς νά ομιλοΰν διαφόρους ξενας γλώσσας και έθαύμα-
ζον. Έκ τούτου λαβών άφορμήν ό απόστολος Πέτρος έξε-
ςοώνησε θαυμάσιον λόγον, διά τοΰ οποίου κατέδειξεν ότι

δεν πρέπει ν' άποροΰν διά τά γενόμενα, διότι το "Αγιον
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Πνεύμα κατήλθε και έφώτισε τους μαθητάς" έξακολουθών
δ' Ο Πέτρος ώμίλησε περί τοΰ αδίκου θανάτου του Σωτή-
ρος καΐ της θαυμασίας αύτοΰ αναστάσεως, και διεβεβαίω-
σεν ότι μόνον ο πιστεύων εϊς τον Ίησοΰν Χριστόν θά
σωθή. Ό έξοχος ούτος λόγος τοΰ άποστόλου Πέτρου τόσον
μεγάλην έντύπωσιν προυξένησεν ε£ς τους άκροατάς του, |
ώστε τρισχίλιοι έξ αυτών έγένοντο Χριστιανοί βαπτισθέν-
τες, καΐ οΰτως ίδρύθη ή πρώτη μεγάλη Χριστιανική Εκ-
κλησία.

Εις άνάμνησιν του γεγονότος τούτου εορτάζομεν τήν
έορτήν τής Πεντηκοστής, εν ήμερα Κυριακή, πεντήκοντα
ημέρας μετά τό Πάσχα, τήν δ' έπομένην Δευτέραν έορτά-
ζομεν τήν εορτήν τοΰ αγίου Πνεύματος, το όποιον κατηλ-
θεν επί τους Αποστόλους κατά τήν Πεντηκοστήν.

Άπολυτίκιον τής Πεντηκοστής: « Εύλογητος ει, Χρι-
στέ ο θεός ημών, ό πανσόφους τους αλιείς άναδείξας-, κα-
ταπέμψας αυτοΐς τό Πνεύμα τό άγιον, και δι3 αυτών τήν
οϋκουμένην σαγηνεύσας. Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».

Ερμηνεία τοΰ απολυτίκιου: "Ας είσαι εύλογητός,
συ Χριστέ, θεέ ημών, ό όποιος, άφοΰ εστειλες εις τους
Αποστόλους τό άγιον Πνεΰμά σου, κατέστησες αυτούς
πανσόφους, άν και πρότερον ήσαν απλοί αλιείς. Άφοΰ δέ
έφωτίσθησαν, έκήρυξαν πανταχοΰ τήν θείαν διδασκαλίαν
σου, οΰτω δέ δι' αυτών (διά τοΰ κηρύγματος των και τών
θαυμάτων των) έσαγήνευσες, ένεθουσίασες, ώ Χριστέ, ολον
τον κόσμον, ό όποιος έθαύμασε και προθύμως εδέχθη τήν
διδασκαλίαν σου και οΰτως έσώθη. Δόξα εις σε, ώ φιλάν-
θρωπε Χριστέ.
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πων μετάνοιαν, διότι ε£ς ώρισμένην ήμέραν θά κρίνη τον
κόσμον διά τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, τόν όποιον άνέστησεν εκ
νεκρών. Έκ τών ακροατών τοΰ Παύλου άλλοι μεν έχλεύ-
αζον αύτόν, άλλοι δέ ήθελον πάλιν νά τόν ακούσουν, ελά-
χιστοι δέ έπίστευσαν, μεταξύ τών οποί ν Διονύσιος ό
^Αρεοπαγίτης και γυνή τις όνομαζομένη Δάμαρις. Επειδή
δ' ό Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης είναι ό πρώτος Αθηναίος,
δ όποιος εγεινε Χριστιανός, θεωρείται ό πολιούχος άγιος
τών Αθηνών, ή δέ μνήμη του εορτάζεται τήν τρίτην
' Οκτωβρίου.

θ) εΟ Παύλος έν Κορίν&ω Ιδρύει 'Εκκληαίαν.

Έξ Αθηνών ό Παΰλος ήλθεν εις Κόρινθον, ενθα
εμεινεν εις τήν οϋκίαν ζεύγους ομοτέχνων του, σκηνο-
ποιών έξ Ιταλίας, τοΰ 'Ακύλα και τής Πρισκίλλης, μετά
τών οποίων και συνειργάζετο. Κατά τά σάββατα έκήρυττε
τακτικώς ε£ς τάς συναγωγάς τών Εβραίων, κατ5 αρχάς
μόνος,' βραδύτερον βοηθούμενος υπό τοΰ Σίλα καϊ τοΰ Τι-
μοθέου, οι όποιοι ήλθον έκεΐ ταχέως έκ Μακεδονίας.
Επειδή όμως οί Ιουδαίοι δέν άπεδέχοντο τό κήρυγμα του,
τουναντίον άντέλεγον και ΰβριζον αύτόν, άπεφάσισε κατό-
πιν οράματος, τό όποιον είδε, νά άρχίση κηρύττων προς
τούς έν Κορίνθψ εϋδωλολάτρας και διά τοΰτο εμεινεν έπι
εν και ήμισυ έτος έκεΐ. Οί Ιουδαίοι της Κορίνθου κατη-
γόρησαν τότε τόν Παΰλον προ τοΰ άνθυπάτου της Αχαίας
Γαλλίωνος ότι διαστρέφει τήν ιουδαϊκή ν θρησκείαν' άλλ'
δ Γαλλίων δέν ηθέλησε νά άναμιχθή ε£ς τό ζήτημα τοΰτο.
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Ό Παΰλος, άφοϋ παρέμειναν ολίγον έτι εις την Κορινθον,
έφυγεν εκείθεν μετά τοΰ Ακύλα και της Πρισκίλλης
δια την "Εφεσον. Κατά την διαμονήν του ό Παύλος έν
Κορίνθφ έγραψε τάς δύοπρώτας αυτοΰ έπιστολάς προς
θεσσαλονικείς.

7) "Ο Παύλος έττιοτρέφει εις ^Ιερουσαλήμ, συλ-
λαμβάνεται και άτνοστέλλεται εις 'Ρώμην
τελεντή του Παύλου.

Άφοϋ άνεχώρησεν ό Παΰλος έκ Κορίνθου ήλθε ν εις
την Έφεσον, και κατόπιν εις πλείστας πόλεις της Ασίας
και της Ελλάδος, τέλος δε ηθέλησε νά έπανέλθη εις "Ιε-
ρουσαλήμ. 'Εκεΐ, ένφ εύρίσκετο ό Παϋλος μίαν ήμερα ν εις
το ιερόν τοΰ ναοΰ των "Ιεροσολύμων, έπετέθησαν εναντίον
αύτοΰ Ιουδαίοι, και άφοϋ τον έσυραν έξω τοϋ ναοΰ, έζήτουν
νά τον φονεύσουν τότε κατέφθασεν ό χιλίαρχος μετά
στρατιο^τών και ήλευθέρωσε τον Παΰλον από τάς χείρας
τοΰ όχλου, διέταξε δε τους στρατιώτας νά τον δέσουν μέ
διπλήν άλυσιν, και νά τον οδηγήσουν ε£ς τον στρατώνα"
επειδή! όμως ό χιλίαρχος έφοβήθη μή ό έξηγριωμένο£
όχλος φονεύση τον Παΰλον, έστειλε τοΰτον προς τον έν
Καισαρεία διαμένοντα ρωμαϊον ήγεμόνα Φήλικα, ό όποιος
εκράτησεν αυτόν επί δύο έτη εις τήν φυλακή ν, μέχρις ότου·
διωρίσθη νέος ήγεμών ό. Φήστος. Επειδή δ' ό Παΰλος
ως ρωμαίος πολίτης, έζήτησε νά δικασθή προ τοΰ Καίσα-
ρος της "Ρώμης, έπεβιβάσθη πλοίου διά νά έλθη εϋς °Ρώ-
μην" κατά τον πλοΰν συνέβη ναυάγιον, ουδείς όμως έπνίγη
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13) ' Αποστολικοί Έκκλησίαι' σχέσεις αυτών*

ΆποστολικαΙ Έκκλησίαι λέγονται αί ίδρυθεΐσςα ύπο
των Αποστόλων και των μαθητών αύτών.Τοιαϋται Έκκλη-
σίαι είναι αί ίδρυθεΐσαι έν Παλαιστίνη ύπο τοϋ Πέτρου και
των λοιπών Αποστόλων* έν Συρία, Κιλικία, Αραβία, Μικρά
Ασία, Ελλάδι, ταις έλληνικαΐς νήσοις Κρήτη και Κύ-
πρψ και άλλαχοϋ ύπό τοΰ Παύλου* έν Πάτραις κατά τήν
παράδοσιν, υπό τοΰ Ανδρέου, έν Βοιωτία ύπο τοϋ Λουκά,,
έν Άλεξανδρεία ύπο τοϋ Μάρκου, έν άνατολικαΐς Ίνδίαις
υπό τοϋ Θωμά, και άλλαχοϋ. Έν τη πρωτευούση τοϋ ρω-
μαϊκού κράτους, τη Ύώμη, έκηρύχθη ό Χριστιανισμός πι-
θανώτατα ύπο Χριστιανών, οι όποιοι ήλθον έκεί χάριν έμπο-
ρικών ύποθέσεων. Ε£ς τήν Τώμην δε, ως ει'πομεν, έδίδα-
ξαν και έμαρτύρησαν ό Πέτρος και ό Παϋλος. Ή Τώμη
είναι ή μόνη πόλις της Δύσεως, ενθα έκήρυξαν ασφαλώς,
απόστολοι, ή μόνη αποστολική έδρα της Δύσεως.

Έκ των χωρών τούτων διεδόθη ταχέως ό Χριστιανι-
σμός πανταχού τοΰ κόσμου, καΐ ήδη τον δεύτερον αιώνα
δεν υπήρχε σχεδόν γνωστόν γένος Ελλήνων ή βαρβάρων..
ε?ς τό όποιον δεν ειχε γνωσθή τό Εύαγγέλιον. Αί άπο-
στολικα! αύται Έκκλησίαι διετήρουν άδελφικάς σχέσεις
προς άλλήλας και προς τάς νέας ιδρυομένας Εκκλησίας,
τηροΰσαι τήν ενότητα της πίστεως έν τψ συνδέσμψ της
άγάπης.
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14) Διωγμοί τών Χριατιανών έηϊ τών αυτοκρα-
τόρων. Μάρτυρες της νέας Θρησκείας.
γιος Δημήτριος· ό άγιος Γεώργιος.

Ειδομεν ότι οί Ιουδαίοι ολίγον χρόνον μετά τήν ιδρυ-
■σιν της Εκκλησίας ήρχισαν νά καταδιώκουν τους Χρι-
στιανούς. Άλλα πολύ άγριωτέρους διωγμούς υπέστησαν οί
Χριστιανοί έκ μέρους των εθνικών, ώς έλέγοντο οι εέδωλο-
λάτραι. Άπό τοϋ Νέρωνος (67 μ. Χ.), μέχρι τοϋ Μ. Κων-
σταντίνου (313 μ. Χ.), έκτός μικρών διαλειμμάτων ειρή-
νης, οι Χριστιανοί έξωρίζοντο, έφυλακίζοντο και άπέθνη-
σκον μαρτυρικώς, ώς κοινοί κακούργοι.

Οί λόγοι τών κατά τών Χριστιανών τούτων διωγμών
ήσαν ποικίλοι. Οί αυτοκράτορες δεν ήδύναντο νά βλέπουν
μέ καλόν όμμα τήν χριστιανικήν θρήσκείαν, διότι ένψ ού-
τοι διέθετον κατά βούλησιν τήν ζωήν τών υπηκόων των, ο
Χριστιανισμός διεκήρυττεν ισότητα μεταξύ αύτοκράτορος
και δούλου, τήν ζωήν τοΰ οποίου μόνον ό θεός εξουσιάζει"
ένψ ή είκών τοϋ αύτοκράτορος έτιμάτο μέ θείας τιμάς, και
-αύτός δ αύτοτράτωρ μετά θάνατον έθεοποιεϊτο, ό Χριστια-
νισμός, κηρύττων τήν λατρείαν μόνον του ενός θεοΰ, άπα-
γορεύει πάσαν τοιαύτην άνθρωπολατρείαν' ή υπακοή ε£ς τήν
πολιτείαν ήτο ή πρώτη αρετή τοΰ ρωμαίου πολίτου, ή υπα-
κοή είς τον θείον νόμον ήτο τό πρώτον καθήκον τοϋ Χρι-
στιανού. Διά πάντα ταΰτα ή χριστιανική Θρησκεία έθεω-
ρεΐτο ώς άντιστρατευομένη πρός τά συμφέροντα της πολι-



29

τείας και των αότοκρατόρων. Οι ιερείς, οι άγαλματοποιοί,.
οΐ άναθηματοποιοι έζημιοϋντο χρηματικώς δια της έπι-
κρατήσεως της νέας θρησκείας. Οι φιλόσοφοι έτρεφον πε-
ριφρόνησιν προς θρησκείαν εχουσαν τήν άρχήν έκ χώρας
άσημου, της Παλαιστίνης. Ό λαός διέκειτο δυσμενώς προς
τον Χριστιανισμόν, τό μεν έκ φυσικής έμμονης και αγά-
πης εις τήν θρησκείαν τών πατέρων του, τό δε έξ ευπι-
στίας, πιστεύων εις τάς κατά τοϋ Χριστιανισμού συκοφαν-
τίας, και άποδίδων τά συμβαίνοντα τυχόν δυστυχήματα,
ώς πυρκαϊάς, σεισμούς, πλημμύρας, λιμούς, έκρήξεις ήφαι-
στείων, ε£ς τήν οργή ν τών θεών κατά της κοινωνίας, ή
όποία ήνείχετο τους Χριστιανούς.

Ό πρώτος διωγμός συνέβη έπΐ τοϋ αύτοκράτορος Νέ-
ρωνος* ε£ς τήν 'Ρώμην εγεινε μεγάλη πυρκαϊά, ή οποία
άπεδόθη ύπό τοϋ λαοϋ εις τον αίμοχαρή αυτοκράτορα" ού-
τος θέλων να άπομακρύνη άφ' εαυτου πάσαν ύποψίαν, άπέ-
δωκετήν εύθύνηντής πυρκαϊας ε£ς τους Χριστιανούς,κατά
τών οποίων έπετέθη ό λαός μετά λύσσης. Τά σώματα τών
Χριστιανών περιετυλίσσοντο εις δέρματα άγριων θηρίων
καΐ έρρίπτοντο βορρά εϋς τους κύνας, ή άφοϋ ήλείφοντο με
πίσσαν, άνηρτώντο είς δοκούς και ήνάπτοντο,διά νά φωτί-
ζουν ώς ενσαρκοι λαμπάδες τους κήπους της Τώμης.Τότε
έμαρτύρησαν εις ΡΡώμην οί κορυφαίοι τών άποστόλων Πέ-
τρος και Παϋλος (67 μ.Χ.).'Επί Δομιτιανοΰ (82—96) ή
προσέλευσις ε£ς τόν Χριστιανισμόν έχαρακτηρίζετο ώς έγ-
κλημα άθεΐας, πλείστοι δε έξωρίσθησαν, έβασανίσθησαν
και έθανατώθησαν. Και έπι Τραϊανού (98—117) κατε-
διώχθησαν πάλιν οί Χριστιανοί, θεωρούμενοι ώς μέλη άπη-



30

γορευμένης εταιρείας" μεταξύ άλλων έμαρτύρησεν έπί τοΰ
σταυρού ό έπίσκοπος Ιεροσολύμων Συμεών, δ τελευταίος
επιζών συγγενής τοΰ Σωτήρος, ε£ς ήλικίαν 120 έτών* και
δ γέρων έπίσκοπος Αντιοχείας Ιγνάτιος έστάλη σιδηρο-
δέσμιος είς Τώμην και έρρίφθη εΕς τά θηρία. Έπί Άντω-
νίνου τοΰ εύσεβοΰς(138—<161) έμαρτύρησεν έπί πυράς έν
Σμύρνη δ τελευταίος μαθητής τών άποστόλων,- δ γέρων
έπίσκοπος Σμύρνης Πολύκαρπος, διότι δεν έδέχθη ν'άπαρ-
νηθη τήν πίστιντου εις τον Σωτήρα,τον δποΐον έπί 86 έτη
πιστώς ύπηρέτησεν.Διωγμοί σφοδροί συνέβησαν κατά τών
Χριστιανών και έπί τών αυτοκρατόρων Μάρκου Αυρηλίου
(161—ΐ80),Σεπτιμίου Σευήρου (193—211) καΗδία έπί
Δεκίου (249—251),. δ όποιος διέταξεν έφαρμογήν φοβε-
ρών βασάνων κατά τών άρνουμένουν νά θύσουν ε£ς τά εί-
δωλα, ότε πλείστοι έπίσκοποι έπεσαν θύματα. Μετά τούς
διωγμούς έπί Γάλλου και Ού'αλεριανοΰ,έπί 43 ετη άπήλαυ-
σαν οι Χριστιανοί ειρήνης(268—303),άλλά τήν εϋρήνην
ταύτην ,διεδέχθη φοβερά θύελλα, ήτοι δ σφοδρότερος πάν-
των τών προηγουμένων διωγμών, δ έπί Διοκλητιανοΰ
( 284—305). Ούτος από τοΰ 303 έξέδωκε σειράν διαταγ-
μάτων, διά τών όποιων σφοδρώς κατεδίωκε τούς Χριστια-
νούς, και έπέβαλλε ποινήν θανάτου ζΐς τούς άρνουμένους
νά θύσουν είς τά είδωλα. Κατά τον διωγμό ν τοΰτον έμαρ-
τύρησαν πλείστοι, μεταξύ τών όποιων και δ άγιος Γεώρ-
γιος δ τροπαιοφόρος και δ άγιος Δημήτριος δ μυροβλήτης.

Ό μεγαλομάρτυς και τροπαιοφόρος Γεώργιος έγεννήθη
εις τήν Καισάρειαν της Καππαδοκίας, κατήγετο έκ γονέων
ευγενών και πλουσίων^ και νέος ετι ών κατεΐχεν άνώτερρι
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στρατιωτικά αξιώματα. Μετά τον θάνατον τοΰ πατρός του
διένειμε τά χρήματα του είς τους πτωχούς και ήλευθέρω-
σεν ολους τους δούλους του. Επειδή προσηλύτισε πολλούς
ε£ς τον Χριστιανισμόν, μεταξύ τών οποίων, κατά τήν πα-
ράδοσιν, και συγγενείς τοΰ αυτοκράτορας Διοκλητιανοϋ,
μετά πολλά μαρτύρια άπεκεφαλίσθη κατά διαταγήν τούτου
(304). Ή Εκκλησία ήμων τιμα τήν μνήμην τοΰ αγίου
Γεωργίου κατά τήν 23ην Απριλίου, τό δ' Άπολυτίκιοντής
εορτής εχει ούτως: «"Ώς τών αιχμαλώτων ελευθερωτής
και τών πτωχών υπερασπιστής, άσθενούντων ιατρός, βασι-
λέων υπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστφ τψ θεφ, σωθήναι τάς ψυχάς ήμών». Έν
τφ τροπαρίω τούτω καλείται ό άγιος έλευθερωτής τών αι-
χμαλώτων, επειδή ,ήλευθέρωσε τους δούλους του* ύπερα-
σπιστής τών πτωχών, διότι εις αυτούς διένειμε τήν περιου-
σίαν του* ιατρός άσθενούντων, διότι πολλούς άσθενεΐς έθε-
ράπευσε' βασιλέων ύπέρμαχος, διότι έθριάμβευσε πολέμων
κατά τών εχθρών τοΰ κράτους, διό και τροπαιοφόρος λέ-
γεται, δηλαδή νικητής. "Ωστε τό άπολυτίκιον δύναται νά
έξηγηθή οΰτω: Συ ώ νικητά, μεγαλομάρτυ Γεώργιε,
δ όποιος ήλευθέρωσες τους αιχμαλώτους, έβοήθησες τους
πτωχούς, έθεράπευσες άσθενεΐς, έπολέμησες ύπέρ τών βα-
σιλέων κατά τών έχθρών, μεσίτευε δι' ήμάς προς τον
Χριστόν και θεόν μας, διά 'νά σωθοΰν αί ψυχαί μας.

Ό μεγαλομάρτυς και μυροβλήτης Δημήτριος έγεννήθη
έν θεσσαλονίκη, επίσης έξ ευγενών γονέων, και έλαβε ν
υψηλά άξιώματα εις τήν πολιτείαν. Επειδή ό'μως προσήλ-
•θεν ε£ς τον Χριστιανισμόν, έρρίφθη ε£ς τάς φυλακάς, ένθα
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ό άγιος παρρησία έκήρυττε τδ ευαγγέλιον ε£ς τούς έπι-·
σκεπτοαένους αύτόν. Μεταξύ άλλων ήλθε προς αυτδν καί
Νέστωρ τις, δ όποιος έζήτησε τήν εόλογίαν τοϋ αγίου,
προκειμένου νά παλαίση εϋς τδ στάδιον προς τδν εΐδωλο-
λάτρην γίγαντα Λυαΐον έπειδή δ' δ Νέστωρ ένίκησε καί
έφόνευσε τδν Λυαΐον ε^ς τδ στάδιον, άπεδόθη ή νίκη εις τάς
εύχάς τοϋ αγίου, καί, κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος
Μαξιμιανοΰ, έφονεύθη έν τη φυλακή (306)' ετάφη δ5 έν
θεσσαλονίκη, ενθα σώζεται δ τάφος του. Ή εκκλησία ημών
τιμα τήν μνήμην τοϋ αγίου κατά τήν 26ην Όκτωβρίου,
τδ δε Άπολυτίκιον της εορτής έχει οΰτω: «Μέγαν ευ-
ρατο έν τοις κινδύνοις σε υπέρμαχο ν ή οικουμένη, αθλο-
φόρε, τά έθνη τροπούμενον. 'Ώς ούν Λυαίου καθεΐλες τήν
έπαρσιν, έν τφ σταδίφ θαρρύνας τον Νέστορα, οΰτως άγιε
Χριστδν τον θεδνικέτευε δωρήσασθαι ήμΐν τδ μέγα έλεος».
Δηλαδή: Σε ώ άθλοφόρε, ήτοι νικητά, άγιε Δημήτριε,
εύρεν δ κόσμος μέγαν προστάτην είς τούς κινδύνους* σέ, δ
δποΐος ένίκησες τούς εέδωλολάτρας (κηρύττων τον Χρι-
στιανισμόν). "Οπως λοιπόν έταπείνωσες τήν άλαζονείαν
τοϋ Λυαίου, ότε ένεθάρρυνες ε£ς τδ στάδιον τον Νέστορα,
τοιουτοτρόπως, άγιε, παρακάλει τον Χριστόν, τον θεόν μας,,
νά μας χαρίση τδ μέγα έλεός του.



15) Ό μέγας Κωνσταντίνος προστάτης της νέας
Θρησκείας' το λάβαρον ό τίμιος σταυρός ηαι
η αγία 'Ελένη' ό ναός της 3Αναστάσεως.

Τέλος εις τούς φοβερούς κατά τών Χριστιανών διω-
γμούς έθεσε τέρμα ο μέγας Κωνσταντίνος, Καίσαρ εις τήν
! δύσιν από τοΰ 306, ο όποιος ειχε κληρονομήσειεύσέβειάν
τι να παρά τοΰ ήπίου πατρός του Κωνσταντίνου τοϋ Χλωρού,
καί είχεν εννοήσει ότι ό Χριστιανισμός ήτο ή Θρησκεία
τοΰ μέλλοντος. Κατά το 312 ό μέγας Κωνσταντίνος πο-
λεμών προς τον Αΰγουστον Μαξέντιον είδεν έν τψ ούρανψ
άνωθεν τοΰ ήλιου τό φωτεινόν σημεϊον τοϋ σταυρού καί
τάς λέξεις «τούτω νίκα»· τήν ϋδίαν δέ νύκτα είδεν έν
όνείρψ τον Χριστόν μετά τοϋ φανέντος ουρανίου σημείου,ό
όποιος παρήγγειλε ν εις αυτόν νά κατα σκευάση τήν ση-
μαίαν τοϋ σταυροΰ, ώς δπλον κατά τών εχθρών. Ό μέγας
Κωνσταντίνος υπήκουσε καί κατεσκεύασε ταύτην, έθηκε δ'
έπ' αυτής έκτος τοϋ σταυροϋ καί το μονόγραμμα τοϋ ονό-
ματος τοΰ Χριστοΰ' ονομάζεται δ' ή σημαία αύτη λάβαρον.

Όρμήσας τότε κατά τοϋ Μαξεντίου ένίκησεν αυτόν,καί
έπειδή άπέδωκε τήν νίκην εις τήν βοήθειαν τοϋ Χριστοϋ,
έκήρυξε μετά τοΰ συνάρχοντός του έν τφ άνατολικψ κρα-
τεί. τοΰ Αικινίου, τήν έλευθέραν έξάσκησιν της χριστιανι-
κής θρησκείας (313), καί παρεχώρησε διάφορα προνόμια
εις τήν Έκκλησίαν. Έπειδή όμως ό Αικίνιος ήρχισε πά-
λιν νά ύποστηρίζη τήν έθνικήν Θρησκείαν, εξερράγη τα-
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γέως πόλεμος μεταξύ τών δύο συναρχόντων εν τψ προσ-
ώπω τοϋ Κωνσταντίνου ένίκησεν δ Χριστιανισμός. Ό μέ-
γας Κωνσταντίνος, γενόμενος αυτοκράτωρ, υπεστήριξε
θερμώς τον Χριστιανισμόν, χωρίς όμως και να καταδίωξη
τήν έθνικήν θρησκείαν. Τό 330 μετέφερε τήν εδραν τοϋ
κράτους από Τώμης εις Βυζάντιο ν, τό όποιον μετονομα-
σθέν έκτοτε Κωνσταντινούπολις, εγεινεν ή πρωτεύουσα τοϋ
Ελληνισμού. Ό μέγας Κωνσταντίνος ολίγον προ τοϋ θα-
νάτου του έβαπτίσθη, τήν δέ 21 ην Μαΐου 337 άπέθανεν
είς Νικομήδειαν, και το σώμά του, μεταφερθέν εις Κων-
σταντινούπολη, έτάφη εις τον ναό ν τών αγίων Αποστό-
λων, τον οποίον αυτός είχεν ιδρύσει.

Ό μέγας Κωνσταντίνος, θέσας τέρμα εις τους διω-
γμούς, και έπιτρέψας τήν έλευθέραν έξάσκησιν τοϋ Χρι-
στιανισμού, ανεδείχθη μέγας προστάτης της Εκκλησίας,
ή οποία τιμα τοϋτον ώς άγιον και ισαπόστολον.

Ό μέγας Κωνσταντίνος έδειξε μεταξύ άλλων τήν άγά-
πην του εις τήν Έκκλησίαν ίδρύσας εις διαφόρους μεγαλο-
πόλεις της Ανατολής μεγαλοπρεπείς ναούς, ώς τον ναόν
της τοϋ θεοϋ Σοφίας και τών αγίων Αποστόλων έν Κων-
σταντινουπόλει. και έπιμελεία της μητρός του, της αγίας
Ελένης, τον ναό ν της Αναστάσεως έπι τοϋ αγίου Τάφου
έν Τεροσολύμοις, ό όποιος σήμερον έτι είναι τό ιερόν προ-
σκύνημα τοΰ χριστιανικού κόσμου. Εντός τοϋ Ναοϋ τού-
του πανηγυρικώς άνυψώθη προς προσκύνησιν ό τίμιος
σταυρός, ό όποιος ευρέθη παρά τον τάφον τοϋ Σωτήρος.
Κατά τήν έορτήν τοϋ αγίου Κωνσταντίνου και της αγίας
του μητρός Ελένης (21 Μαΐου) ψάλλεται τό εξής'Απολυ-







τίκιον: «Του σταυροΰ σου τον τύπον εν ούρανψ θεασάμε-
νος και ώς ό Παΰλος τήν κλήσιν ουκ εξ άνθρώπων δεξάμε-
νος, ό έν βασιλεΰσιν άπόστολός σου, Κύριε, βασιλεύουσαν
πόλιν τη χειρί σου παρέθετο' ήν περισώζε δια παντός έν
ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε».Δη-
λαδή : Κύριε, ό Κωνσταντίνος, ό όποιος είδεν ε£ς τον ού-
ρανόν τό σημεΐον του σταυροΰ και δεν εκλήθη είς τον Χρι-
στιανισμό ν ύπ' άνθρώπων, άλλ' υπό σου του ιδίου, όπως
άλλοτε ό Παύλος, παρέδωκεν ε£ς την έξουσίαν σου (προ-
στατεύσας τον Χριστιανισμόν) την βασιλεύουσαν πόλιν
(δηλ. την Κωνσταντινούπολη)" σώζε ταύτην, ώ Χριστέ,
μόνε φιλάνθρωπε, πάντοτε εν ειρήνη, με την μεσιτείαν
της Θεοτόκου.

1 6) 0Ο " Αρειος και ή πρώτη οικουμενική σύνοδος.

Κατά τήν έποχήν του μεγάλου Κωνσταντίνου πρεσβύ-
τερος τις έν Άλεξανδρεία, ό Άρειος, παρανοήσας τήν
Άγίαν Γραφήν, έδίδασκεν ότι ο Κύριος ημών Ίησοϋς Χρι-
στός δεν είναι θεός, ως ό Πατήρ, άλλ' ότι είναι κτίσμα,
ώς και οι λοιποί άνθρωποι, τό πρώτον όμως και τελειώτε-
ρον πάντων των κτισμάτων. Ό έπίσκοπος Αλεξανδρείας
Αλέξανδρος, άφοϋ πρώτον ματαίως έζήτησε νά πείση τον
"Αρειον περί της πλάνης του, κατεδίκασε τήν γνώμην του
και διά συνόδου. Επειδή όμως ό Άρειος ειχε πολλούς
οπαδούς, ή έρις δεν κατέπαυσεν. Άφοϋ ό αυτοκράτωρ Κων-
σταντίνος άνευ επιτυχίας άπεπειράθη νά κατασιγήση τήν
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εριν, φροντίζων περί της ένότητος και ομονοίας της Εκ-
κλησίας, συνεκάλεσεν ε£ς σύνοδον τους επισκόπους τοΰ·
κράτους ζΐς Νίκαιαν της Βιθυνίας, δια νά αποφασίσουν
περί τοΰ ζητήματος. Ε£ς τήν σύνοδον έκείνην παρέστησαν
δια πρώτην φοράν επίσκοποι έξ ολης της οικουμένης, δια
τοϋτο ή εν Νικαία αΰτη σύνοδος λέγεται πρώτη οικουμε-
νική σύνοδος* (οικουμενικά! σύνοδοι συνεκροτήθησαν έν ολφ επτά).

Κατά τήν σύνοδον ταύτην (325) δ αυτοκράτωρ ώμί-
λησεν έν πρώτοις προς τους συναθροισθέντας κληρικούς
περί ομονοίας. Μετά συζήτησιν, κατά τήν οποίαν ιδίως,
διεκρίθη δ νεαρός διάκονος τοΰ έπισκόπου Άλεξαδρείας, ο
Αθανάσιος, ή γνώμη τοΰ Αρείου άπεκηρύχθη, δ "Αρειος
κατεδικάσθη ώς αιρετικός, δπως λέγονται οί διαφωνούντες
ε£ς τά δόγματα, ήτοι τάς αληθείας της πίστεως της Εκ-
κλησίας, και έξωρίσθη, ώς καί τίνες επίσκοποι έκ των
οπαδών του. Υπεγράφη δε εκθεσις πίστεως, δια της
οποίας έδιδάσκετο ότι δ Γιος είναι τέλειος θεός, ώς δ Πα-
τήρ, δμοούσιος, ήτοι έντελώς της αότής ουσίας προς αυτόν.
Ούτως έθριάμβευσεν ή διδασκαλία τοΰ ευαγγελίου.

Έ έν Νικαία οικουμενική σύνοδος ήσχολήθη και περί
άλλα τινά ζητήματα, μεταξύ δ'άλλων καθώρισε πότε νά
εορτάζεται ή εορτή τοΰ Πάσχα, ώστε νά λείψουν αί δια-
φωνίαι μεταξύ των χριστιανών ώς προς τοΰτο. "Έκτοτε
δε εορτάζεται τδ Πάσχα τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν
πανσέληνον, ή δποία φαίνεται μετά τήν 21 ην Μαρτίου,,
ότε κατά το 325 μ. Χ. ήτο ή ήμερα της εαρινής ισημερίας.

Επειδή όμως δ αρειανισμός έξηκολούθει καί μετά τήν

Γ Λ
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έν Νικαία σύνοδον, άνεφάνη δέ προσέτι και νέος αιρετικός,
ό Μακεδόνιος, ό όποιος ήρνεΐτο τήν θεότητα του Άγίοι)
Πνεύματος, συνεκλήθη ή δευτέρα οικουμενική σύνοδος έν
Κωνσταντινουπόλει, τό 381, ή οποία έπεκύρωσε και άνέ-
πτυξε τήν εκθεσιν της πίστεως της Νικαίας, έδωκε δ' εις
ταύτην τήν μορφήν, τήν οποίαν έχει μέχρι σήμερον («Πι-
στεύω ε£ς ένα θεόν»). Λέγεται δ' ή έκθεσις αΰτη της πί-
στεως και σύμβολον της πίστεως, διότι είναι το σύμβολον,
το σημεΐον, δια τοϋ οποίου διακρίνονται οί ορθόδοξοι των
μή ορθοδόξων.

.Ζ 7) Ό μέγας Ά&ανάσιος.

Άπό της εποχής τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου άνεφά-
νησαν ε£ς τήν Έκκλησίαν οι μεγάλοι αυτής διδάσκαλοι
και συγγραφείς, οί όποιοι ύπεστήριξαν τήν Όρθοδοξίαν,
έναντίον των διαφόρων αιρέσεων και των πολεμίων του
Χριστιανισμού. Τους περιφημότερους των εκκλησιαστικών
τούτων συγγραφέων, οί όποιοι πιστώς ήκολούθησαν τήν
διδασκαλίαν της Εκκλησίας, όνομάζομεν χάριν τιμής Πα-
τέρας της Εκκλησίας.

Μεταξύ των Πατέρων τούτων ιδιάζουσαν κατέχει θέ-
σιν ό Μέγας Αθανάσιος, ό όποιος κατά τήν έν Νικαία σύ-
νοδον, άρχιδιάκονος ων, νεαρώτατος δε τήν ήλικίαν, ανε-
δείχθη δ πρόμαχος της Όρθοδοξίας, πολεμήσας δια σοβα-
ρωτάτων έπιχειρημάτων τον Άρειανισμόν. Μετά τον θάνα-
τον του επισκόπου Αλεξανδρείας Αλεξάνδρου έγένετοαύ-
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τος επίσκοπος, διατελέσας τοιούτος έπι 45 ολόκληρα έχη.
Δια τον ζήλόν του όμως προς τήν Όρθοδοξίαν, ότε ή πο-
λιτεία αυτοκρατόρων τινών ήχο ευνοϊκή προς τον 'Αρειανι-
σμόν, δεκάκις έξωρίσθη και έπί εί'κοσιν έτη έμεινεν εξόρι-
στος, κινδυνεύσας πολλάκις νά χάση και αυτήν τήν ζωήν
του. Ό Μέγας Αθανάσιος έγραψε πλείστα συγγράμματα,
ιδίως δέ κατά τοϋ Αρειανισμού. Απέθανε τό 373.Ή Εκ-
κλησία ήμών πανηγυρίζει τήν μνήμην τοϋ προμάχου τού-
του της Όρθοδοξίας τήν 18ην Ιανουαρίου. Τήν δέ 2αν
Μαΐου, ότε εορτάζεται ή άνακομιδή τοϋ λειψάνου του,
ψάλλεται το εξής Άπολυτίκιον: «Στϋλος γέγοναςόρθοδο-
ξίας, θείοις δόγμασιν ύποστηρίζων τήν Έκκλησίαν, Ίε-
ράρχα Αθανάσιε* τφ γάρ Πατρί τον Γίόν όμοούσιον άνα-
κηρύξας, κατήσχυνας "Αρειον* Πάτερ όσιε, Χρισχόν χόν
θεόν ικέτευε δωρήσασθαι ήμΐν τό μέγα έλεος». Δηλαδή :
Σύ, ώ ίεράρχα Αθανάσιε, έγεινες στϋλος, ήτοι υπέρμαχος
της Όρθοδοξίας, ύποστηρίζων τήν Έκκλησίαν μέ χά θεια
δόγματα" διότι μέ τήν άνακήρυξιν τοϋ Γίοΰ ώς ομοουσίου
του Πατρός, ένίκησες τόν "Αρειον,(ό όποιος ύπεσχήριζε χο
εναντίον). "Οσιε πάτερ, παρακάλει τόν θεόν μας Χριστόν
νά μας χαρίση τό μέγα έλεός του.

18) Ό Ιουλιανός πολέμιος τοϋ Χριστιανισμού.

Οί διάδοχοι τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου,άκολουθοϋντες
τήν πολιτικήν εκείνου,έδειξαν εϋνοιαν προς τόν Χριστια-
νισμόν. Μοναδικήν έξαίρεσιν άπετέλεσεν ό Ιουλιανός,
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(361—36ο) δ όποιος δεν ηύνόει τον Χριστιανισμόν, άλλα
τουναντίον ετρεφε θερμήν άγάπην προς τον άρχαΐον έθνι-
κδνκόσμον καί τήν έθνικήν θρησκείαν. Καί αύτδς μεν δεν
κατεδίωξε τους Χριστιανούς, καίτοι δ έθνικδς δχλος ένια-
χοΰ παρεξετράπη εϊς διωγμούς, άλλ' υποστηρίζων ολους
τους αιρετικούς διέσχιζε τήν Έκκλησίαν. Άπηγόρευσεν
ε£ς τούς Χριστιανούς τάς κλασσικάς σπουδάς, εζήτει δέ
νά δδώση νέανζωήνεϋς τήν έθνικήν Θρησκείαν, δια της
εισαγωγής χριστιανικών ιδεών καί έργων' τοιουτοτρόπως
εισήγαγε τδ κήρυγμα καί τδ ασμα εις τήν λατρείαν, ίδρυσε
. φιλανθρωπικά καταστήματα καί έφρόντισε περί ηθικής
βελτιώσεως τοΰ έθνικοΰ κλήρου. Αι προσπάθειαι τοϋ
Ιουλιανού, δ οποίος εκλήθη παραβάτης ή αποστάτης,
επειδή άπεμακρύνθη της πίστεως τών πατέρων του, ήσαν
αί τελευταΐαι άπόπειραι τοΰ έκπνέοντος έθνισμοΰ.Τοΰτο συ-
νησθάνθη καί δ ίδιος, λέγεται δέ ότι ένψ άπέθνησκε,πολέ-
μων ήρωϊκώς προς τούς Πέρσας, άνεφώνησε: «Νενίκηκας
Χριστέ».

19) Ο μέγας Βαοίλείος.

Μεταξύ τών μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας κατα-
λέγεται καί δ μέγας Βασίλειος, γεννηθείς έν Καισαρεία της
Καππαδοκίας, καί άκμάσας κατά τον τέταρτον αϋώνα. Ή
μήτηρ του Έμμέλεια καί ή μάμμη του Μακρίνη, δια της
.εύσεβείας καί άρετής αυτών, .συνετέλεσαν τά μέγιστα εις
διαμόρφωσιν τοΰ ήθους του. Έσπούδασεν έν Κωνσταντίνου-
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πόλει και έν τ ή φιλοσοφική σχολή των Αθηνών, ένθα συ-
νεδέθη άδελφικώς μετά τοϋ συσπουδαστοϋ του Γρηγορίου
τοϋ Ναζιανζηνοϋ. Κατά τόν αυτόν χρόνον έσπούδαζε τότε
έν Αθήναις και ό Ιουλιανός ό παραβάτης. Ό μέγας Βα-
σίλειος, μετά τό πέρας τών σπουδών του, έγένετο έπ'ολίγον-
διδάσκαλος της ρητορικής εις τήν πατρίδα του, διέτριψε δ'
ύστερον εις τήν έρημον, προσευχόμενος και μελετών, καΐ
τέλος έγεινε πρεσβύτερος, κατόπιν δ' επίσκοπος εις τήν
ιδίαν του πατρίδα.

Ό Βασίλειος ως επίσκοπος άνεδείχθη άληθώς μέγας,
υπόδειγμα αγάπης προς τόν θεόν και τόν πλησίον, πραό-
τατος μεν άφ' ενός, αλλ1 ακλόνητος άφ' ετέρου, όταν α
περιστάσεις άπήτουν τοϋτο. Αυτοκράτωρ ήτο τότε ό Ούά-
λης, ό όποιος ευνοών τόν Άρειανισμόν, έστειλε τόν έπί-
τροπόν του Μόδεστον προς διαφόρους επισκόπους, διά νά
πείση αυτούς, μέ υποσχέσεις και μέ άπειλάς, νά γίνουν
'Αρειανοί. Πολλοί επίσκοποι ύπεχώρουν ότε όμως ό Μόδε-
στος παρουσιάσθη προ τοϋ Βασιλείου και έζήτει παρ' αυ-
τοϋ νά ύποκύψη εις τήν βασιλικήν έπιθυμίαν, εύρε τόν
Βασίλειον άκλόνητον. Ό Μόδεστος τότε ήπείλησεν αότόν
δι' εξορίας, μαρτυρίων και θανάτου, άλλ' ό Βασίλειος, πλή-
ρης θάρρους και άξιοπρεπείας, απήντησε ν: «Έκ πάντων
τούτων ουδέν φοβούμαι· άρπαγήν της περιουσίας δεν φο-
βείται ό μηδέν έχων, ειμή όλίγα τινά παλαιά ένδύματα καί
τινα βιβλία* εξορία ν δέν γνωρίζω, διότι εις τόν κόσμον τού-
τον είμαι ώς ξένος" μαρτύρια δέν δύνανται νά έπιβληθοΰν
εις τό ασθενές τοϋτο σώμα, τό οποίον δύναται νά κα-
ταστρέψω ή πρώτη προσβολή* ό θάνατος τέλος μέ ένόνει.
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μετά τοΰ Θεοΰ καί πληροί πάσας τάς εύχάς μου. Ήμεΐς
είμεθα πράοι καί ταπεινοί εις όλα, ου μόνον πρδς τον αυ-
τοκράτορα, αλλά καί προς τον ελάχιστον τών ανθρώπων*
όταν όμως πρόκηται περί τών εντολών τοΰ Θεοΰ δεν φο-
βούμεθα. Τό πΰρ, τό ξίφος, τά θηρία καί οι όνυχες οι σχί-
ζοντες τάς σάρκας είναι δι' ημάς μάλλον άπόλαυσις παρά-
φόβος' άς άκούση ταΰτα καί δ βασιλεύς». Έ ανδρική αΰτη
στάσις τοΰ Βασιλείου επέφερε τον θαυμασμόν τοΰ αυτο-
κράτορος, ό όποιος άφήκεν αυτόν πλέον άνενόχλητον.

Ό μέγας Βασίλειος φημίζεται καί διά τήν μεγάλην-
του φιλανθρωπίαν* ου μόνον ότε ήτο νέος διένειμε τήν πε-
ριουσίαν του εις τούς πτωχούς, αλλά καί ότε συνέβη λι-
μός τις εϊς τήν Καισάρειαν, ετρεφε πλείστους πτωχούς
καθ' έκάστην εις τήν οίκίαν του* βραδύτερον δέ γενόμενος
επίσκοπος ίδρυσε καί συνετήρει μέγιστον πτωχοκομεΐον.

Άλλά καί ώς έκκλησιαστικός συγγραφεύς φημίζεται
ό μέγας Βοσίλειος, συγγράψας σοφώτατα συγγράμματα,
ίδίως κατά τοΰ αρειανισμού καί ερμηνευτικά της αγίας.
Γραφής. Τοΰ μεγάλου Βασιλείου σώζεται καί λειτουργία,,
ή οποία σήμερον τελείται δεκάκις τοΰ έτους (τάς πέντε
πρώτας Κυριακάς της Μ. Τεσσαρακοστής, τήν μεγάλην
Πέμπτην καί τό μέγα Σάββατον, τήν παραμονήν τών
Χριστουγέννων καί τών Θεοφανείων καί κατά τήν έορτήν
τοΰ αγίου Βασιλείου). Ή εκκλησία ήμών τιμα τήν μνή-
μην τοΰ μεγάλου Βασιλείου (-{" 379) κατά τήν πρώτη<ν-
Ίανουαρίου.
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20) Γρηγόρίος δ Ναζιανζηνός.

Ό έκ Καππαδοκίας καταγόμενος Γρηγόριος έλαβε
τήν πρώτην χριστιανικήν άνατροφήν παρά της ευσεβούς
μητρός του Νόννης.Άφοΰ έσπούδασεν εις Καισάρειαν.'Αλε-
ξάνδρειαν και 3Αθήνας, ένθα συνεδέθη μετά τοΰ μεγάλου
Βασιλείου, ήλθε βραδύτερον εις τό έρημητήριον τοΰ Πόντου,
όπου διέτριβεν ό Βασίλειος, και κατέγεινε μετ' αύτοΰ ε£ς
βαθείας μελέτας της αγίας Γραφής καί της εκκλησια-
στικής φιλολογίας. Μετ' ολίγον ήλθεν εις Ναζιανζόν καί
έχειροτονήθη πρεσβύτερος υπό τοΰ εκεί επισκόπου πατρός
του, τον όποιον έβοήθη εις τάεπισκοπικά του καθήκοντα.
Ή φήμη του είχε ταχέως διαδοθή καί πολλαχοΰ έζήτουν
αυτόν δι' έπίσκοπον, άλλ' αυτός άπέφευγεν* ότε όμως οι
ολίγοι άπομείναντες ορθόδοξοι έν Κωνσταντινουπόλει, ένθα
τότεδεινώς κατεπιέζοντο από τών 'Αρειανών, προσεκάλε-
σαν αύτδν ώς έκκλησιαστικόν προϊστάμενον, εδέχθη τήν
πρόσκλησιν, καί εκεί εις τινα μικρόν ναόν, εις τον όποιον
έδωκε τό όνομα της αγίας Αναστασίας, έξεφώνησε τούς
περίφημους πέντε λόγους κατά τοΰ αρειανισμού περί της
θεότητος τοΰ Αόγου (δηλαδή τοΰ Χριστού), έξ ού καί έπε-
κλήθη θεολόγος. "Οτε ό Θεοδόσιος ό Α' εγινεν αυτοκρά-
τωρ (380), άνεκήρυξε τον Γρηγόριον άρχιεπίσκοπον Κων-
σταντινουπόλεως, καί τον κατέστησε πρόεδρο ν της δευτέ-
ρας οικουμενικής συνόδου (381)· άλλά ταχέως εφυγεν έκ
Κωνσταντινουπόλεως, ένεκα τών πολλών κατ' αύτοΰ ■ αν-
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τιδράσεων των εχθρών του καί έπέστρεφεν εις Ναζιανζόν.
Τέλος αποσυρθείς εις έξοχικόν του κτήμα, απέθανε τό
έτος 390.

Ό Γρηγόριος δεν είχε πολύ άνεπτυγμένον τό διοικη-
τικόν χάρισμα, διεκρίθη όμως πολί) ως ρήτωρ και ως συγ-
γραφεύς, συγγράψας πλείστους λόγους, επιστολάς καί
ποιήματα* διά τήν έξοχον συγγραφικήν δράσίν του θεωρεί-
ται ώς εις των μεγίστων πατέρων τής Εκκλησίας, ή
οποία τιμα τήν μνήμην του κατά τήν 25 Ιανουαρίου.

21) 'Ο Θεοδόσιος Α' καταδιώκων τους έ&νικούς.

Μετά τόν Ίουλιανον ουδείς πλέον αυτοκράτωρ άπε-
πειράθη νά πολεμήση τόν Χριστιανισμόν, τουναντίον πάν-
τες οί διάδοχοι τοΰ Ιουλιανού έκηρύχθησαν υπέρ αύτοΰ.
Καί κατ5 άρχάς μέν ούτοι ήνείχοντο τήν έθνικήν θρη-
σκείαν, αλλά Θεοδόσιος ό Α' (379—395) ήρχισε νά λαμ-
βάνη αυστηρά μέτρα κατά ταύτης, καί διά διατάγματος
έχαρακτήρισεν ώς έγκλημα τήν είδωλολατρείαν' οί μονα-
χοί καί ο λαός κατεδίωκον μετά σφοδρότητος τόν έθνισμόν
καί κατέστρεφον εθνικούς ναούς και άριστουργήματα τής
εθνικής τέχνης. Έν Άλεξανδρεία συνέβησαν αίματηραί
ταραχαί μεταξύ Χριστιανών καί εθνικών, καί τότε κατά
διαταγή ν τοΰ αύτοκράτορος ό ρωμαϊκός στρατός κατέστρε-
ψεν έκ θεμελίων τόν περίφημον έθνικον ναόν τοΰ Σεράπι-
δος, τό Σεραπεΐον. Αι παρεκτροπαί αύται κατά τής εθνι-
κής λατρείας καί των κειμηλίων της έθνικής τέχνης είναι.
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άξιαι κχτχκρίσεως, ού μόνον διότι κατεστράφησαν τόσα
αριστουργήματα, ού μόνον διότι αί πεποιθήσεις παντός αν-
θρώπου πρέπει νά είναι σεβασταί, άλλά καί διότι ό Σωτήρ
ουδέποτε συνέστησε τήν διά τής βίας έκχριστιάνισιν, άλλά
μόνον διά τής πειθούς* διά τοϋτο πολλοί εκ των πατέρων
τής Εκκλησίας άπεδοκίμαζον, ώς ξένας προς τήν εύαγγε-
λικήν διδασκαλίαν, τάς παρεκτροπάς ταύτας κατά τής
εθνικής θρησκείας* άλλ' έν μέσω τής μέθης έκ τής νίκης
καί τοϋ φανατισμοϋ εκείνων, οί όποιοι παρώρμων τόν αυ-
τοκράτορα νά έξαλείψη διά τής βίας τόν έθνισμόν, αί δια-
μαρτυρίαι αύται των ολίγων πατέρων ήσαν ώς φωναί έν τή
έρήμψ. Έπι Θεοδοσίου Α' συνεκροτήθη, ώς είδομεν, ή δευ-
τέρα οικουμενική σύνοδος (381) έν Κωνσταντινουπόλει. Ό
διωγμός κατά τής εϋδωλολατρείας έξηκολούθησε καί έπε-
τάθη μάλιστα επί των διαδόχων τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Α'.

Ιωάννης ό Χρυσόστομος.

Ό Ιωάννης, ό ένεκα τής εξόχου του εύγλο^ττίας επο-
νομασθείς Χρυσόστομος, έγεννήθη εις τήν 'Αντιόχειαν
καί άνετράφη ύπό τής εύσεβοϋς μητρός του 'Ανθούσης.
Έσπούδασε τήν ρητορικήν εις τήν σχολήν τοϋ περίφημου
τότε έθνικοϋ ρήτορος Αιβανίου, ό όποιος τόσον έξετίμησε
τό ρητορικόν τάλαντον τοΰ μαθητοϋ του, ώστε ολίγον προ
τοϋ θανάτου του έλεγεν ότι αυτόν θά άνεγνώρίζεν ώς διά-
δοχόν του, έάν δέν ήτο Χριστιανός. Άφοΰ έβαπτίσθη^
έμαθήτευσεν εις τήν θεολογικήν σχολήν τής Αντιοχείας,



ένθα διεκρίθη. Χειροτονηθείς βραδύτερον πρεσβύτερος Αν-
τιοχείας έφημίσθη τόσον ώς ρήτωρ, ώστε έκλήθη εϋς Κων-
σταντινούπολη καί άνεδείχθη πατριάρχης της πρωτευ-
ούσης, ένθα διεκρίθη υπό πάσαν έποψιν τοΰ έκκλη-
σιαστικοΰ βίου* έφρόντισε δια τό κήρυγμα τοΰ ευαγγελίου
ε·Ις τούς εθνικούς Γότθους καί Πέρσας, κατεπολέμησε τούς
αιρετικούς, περιέθαλψε τούς πτωχούς καί τούς άξιους προ-
στασίας, διφκησε μετ1 αγάπης καί αύστηρότητος τον υπ"
αυτόν κλήρον, καί έκήρυξε μετά παρρησίας πάντοτε τήν
άλήθειαν, ενδιαφερόμενος μόνον διά τήν πρόοδον καίήθι-
κότητα τοΰ ποιμνίου, αδιαφορών αν δυσηρέστει πολλούς
σημαίνοντας, τών οποίων ήλεγχε τάς παρεκτροπάς. Ε-
πειδή δέ δριμέως κατεφέρετο κατά της πολυτελείας καί
της ασωτίας τής βασιλικής αυλής καί της αύτοκρατείρας
Ευδοξίας έξωρίσθη δίς* ένψ έπορεύετο εϋς Πόντον, τον
τόπον τής δευτέρας εξορίας του, δεν ύπέμεινεν ε(!ς τάς τα-
λαιπωρίας άλλ' απέθανε (407), δοξολογώ ν τον θεό ν.

Ό Χρυσόστομος συνέγραψε πλείστα συγγράμματα,
λόγους, έπιστολάς, ερμηνείας εις τήν άγίαν Γραφήν, καί
διαφόρους άλλας πραγματείας, αύτοΰ δέ είναι έργον
καί ή σήμερον τελούμενη έν όλη τή Όρθοδόξω Εκκλη-
σία λειτουργία. Ό Χρυσόστομος είναι δ μέγιστος ρήτο^ρ
τής Εκκλησίας πάντων τών αιώνων, έλατρεύετο δέ υπό
τοΰ λαού. Ή Εκκλησία ήμών τιμα τήν μνήμην αύτοΰ τήν
Ιοην Νοεμβρίου, καί τήν 27ην Ιανουαρίου εορτάζεται ή
μετά πομπής άνακομιδή τοΰ λειψάνου του εις Κωνστανιι-
νούπολιν. Τήν δέ 30ήν Ιανουαρίου ή Εκκλησία πανηγυ-
ρίζει από κοινοΰ τήν μνήμην τών τριών μεγάλων αύτής
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"Ιεραρχών καί οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου τοΰ
μεγάλου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου καί Ιωάννου τοΰ Χρυ-
σοστόμου.Κατά τήν έορτήν ταύτην ψάλλεται τό εξής άπο-
λυτίκιον : «Τους τρεις μέγιστους φωστήρας τής τρισηλίου
θεότητος, τους τήν οϋκουμένην άκτίσι δογμάτο^ν θείων
πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς τής σοφίας,τούς
τήν κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας,
Βασίλειον τον μέγαν καί τον θεολόγο ν Γρηγόριον, σύν τφ
κλεινψ Τωάννη, τψ τήν γλώσσαν χρυσορρήμονι, πάντες
οι τών λόγων αυτών έρασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσω-
μεν' αυτοί γάρ τή Τριάδι υπέρ ήμών αεί πρεσβεύουσιν».
Έν τφ άπολυτικίω τούτω οι τρεις Τεράρχαι χαρακτηρί-
ζονται ώς οί τρεις μέγιστοι φωστήρες τής θεότητος*
λέγεται δ' αύτη τρισήλιος, ώςάποτελουμένη έκ τριών υπο-
στάσεων, τοΰ ΙΙατρός, τοΰ Υιού καί τοΰ ΓΑγίου Πνεύματος,
αί οποΐαι ποιητικώς παραβάλλονται πρός τρεις πνευματι-
κούς ήλιους* οί φωστήρες ούτοι έπύρσευσαν, δηλαδή έφώ-
τισαν καί έθέρμαναν τον κόσμον μέ τάς πνευματικάς άκτΐ-
νας, ήτοι μέ τήν διδασκαλίαν τών θείων δογμάτων* πα-
ραβάλλονται κατόπιν οί τρεις Τεράρχαι πρός ποταμούς
σοφίας ρέοντας μέλι, διότι, όπως ό ποταμός ποτίζει καί κα-
θίστα εύφορο ν τήν πέριξ χώραν, ούτω κ,αί αυτοί διά τής
διδασκαλίας καί εύγλωττίας των κατήρδευσαν, έπότισαν,
δηδαδή έδίδαξαν όλον τον κόσμον με τά νάματα (τά ύδατα),
ήτοι τήν σοφίαν τής γνώσεως τοΰ θεοΰ.

"Ωστε τό άπολυτίκιον δύναται νά παραφρασθή ώς εξής:
συνέλθωμεν πάντες οί θαυμασταί τών λόγων τών τριών
μεγίστων φωστήρων τής τρισυποστάτου θεότητος και άς
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τιμήσωμεν μέ ΰμνους αυτούς, οί όποιοι έφώτισαν τόν κό-
σμον μέ τήν διδασκαλίαν των θείων αληθειών αυτούς τους
εύγλωττοτάτους καί σοφωτάτους άνδρας, οί όποιοι έδίδα-
ξαν εις όλον τόν κόσμον τήν σοφίαν τής γνώσεως τοΰ
θεοΰ, δηλαδή τόν μέγαν Βασίλειον καί τόν θεολόγον Γρη-
γόριον μετά τοΰ περιφήμου Ιωάννου, τοΰ οποίου ή γλώσσα
ρέει χρυσόν (Χρυσοστόμου)* διότι αυτοί μεσιτεύουσι πάν-
τοτε υπέρ ήμών προς τήν Τριάδα.

23) Γ Ο Ίονσπνιανός και ή κτίσις τοϋ ναοϋ τής
τοϋ Θεοϋ Σοφίας.

Ό μέγας αυτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Τουστινιανός ό
Α' (527—565) άνενέωσε τους κατά τών εθνικών νόμους
καί έπέβαλεν εις τούς άρνουμένους νά βαπτισθούν τήν ποι-
νή ν τοΰ θανάτου* επέφερε δέ καίριον πλήγμα κατά τοΰ
έθνισμοΰ, διατάξας νά κλείσουν αί φιλοσοφικαί σχολαί, αί
όποϊαι έως τότε συνεκράτουν τήν προς τόν άρχαΐον έθνικόν
κόσμον αγάπη ν* έκ τών σχολών τούτων ήκμαζε τότε προ
πάντων ή φιλοσοφική σχολή τών Αθηνών.

Διά τών αυστηρών τούτων μέτρων κατά τοΰ έθνισμοΰ,
ούτος περιωρίζετο άπό ήμέρας εϋς ήμέραν, μέχρις ότου
κατά τά τέλη τοϋ ένάτου αϋώνος έξέλιπεν έντελώς.Έκ τών
τελευταίων έκχριστιανισθέντων λαών είναι οί Μανιάται,
οί όποιοι μόλις επί Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος (867) έξε-
-χριστιανίσθησαν.

Έπι τοϋ Ίουστινιανοΰ έκτίσθη καί ό περίφημος ναός

4
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της του θεοΰ σοφίας (δηλαδή τοΰ αγίου Πνεύματος) έν
Κωνσταντινουπόλει. Ναόν περικαλλή της σοφίας τοΰ θεοϋ
ίδρυσε το πρώτον δ μέγας Κωνσταντίνος, τον οποίον άνφ-
κοδόμησεν εύρυχωρότερον ο υιός του Κώνστας. "Οτε έξω-
ρίσθη δ Χρυσόστομος εκ Κωνσταντινουπόλεως δ λαδς τον
έπυρπόλησεν, άνεκτίσθη δε πάλιν μετ' ολίγον. Έπί Ιουστι-
νιανού έπυρπολήθη έκ νέου δ ναδς υπό τοΰ όχλου, κατά την
στάσιν τοΰ Νίκα (532), αμέσως δέ μετά τήν λήξιν της στά-
σεως δ Ιουστινιανός εθεσε τά θεμέλια τοΰ νέου κτιρίου, το
όποιον άνηγέρθη μεγαλοπρεπέστατον, θεωρούμενον ώς εν
των αριστουργημάτων της τέχνης. Τδ 537 έτελέσθησαν
τά εγκαίνια, ότε λέγεται ότι δ Ιουστινιανός άνεφώνησε
«νενίκηκά σε Σολομών», έννοών διά τούτου ότι δ ναός ού-
τος ήτο άνώτερος και αύτοΰ τοΰ περίφημου ναοΰ των "Ιε-
ροσολύμων, τον όποιον είχε ν ιδρύσει δ Σολομών. Ή άνοικο-
δόμησις τοΰ ναοΰ έστοίχισε περί τά 360 εκατομμύρια ση-
μερινών δραχμών. Χρυσός και πολύτιμοι λίθοι και άρι-
στουργήματα τέχνης έκόσμησαν τον ναόν. Εις τό μέσον
της αυλής ύπήρχεν ή καλουμένη κρήνη, έ'νθα κατέδυον
τους δακτύλους εις τό ΰδωρ οι εισερχόμενοι πιστοί,άνωθεν
δέ της κρήνης άνεγινώσκετο ή περίφημος επιγραφή :

Νίψον άνομήματα μη μόναν όψιν,
ή όποία εϊ'τε έκ δεξιών είτε έξ αριστερών άναγνωσθή άπο-
δίδει τήν αυτήν φράσιν. Αξιοθαύμαστα είναι κυρίως ή αρ-
μονία, ή έλαφρότης παρ0 ολον τον δγκον, και τό φώς, τό
όποιον εχει ό ναός. Χαρακτηριστικόν τοΰ ναοΰ τούτου εί-
ναι ό θόλος, τοΰ όποιου διά πρώτην φοράν εγινε χρήσις εις
εκκλησίαν" έπειδή δέ ναός με θόλον έκτίσθη τό πρώτον έν







Έυζαντίφ, πας ναός εχων θόλον λέγεται οτι είναι βυζαν-
τινοΰ ρυθμοΰ. Τό 558 έπεσεν έκ σεισμού ό θόλος, και άνι-
δρύθη αμέσως, ετι κομψότερος, ό σήμερον υπάρχων.

3Από τοϋ 1453, ότε έκυριεύθη ή Κωνσταντινούπολις
υπό των Τούρκων, ό ιερός ούτος ναός τοΰ Χριστιανισμού
και τοΰ Ελληνισμού μετεβλήθη εις τζαμίον. Βεβαίως
δεν είναι μακράν ή ημέρα κατά την οποίαν οι Έλληνες
λειτουργοί της Χριστιανοσύνης θά αναπέμψουν πάλιν προς
τόν "Γψιστον δοξολογίας από τοΰ ίεροΰ ναοΰ της πρωτευ-
ούσης τοϋ Έλληνισμοΰ, από τοΰ τόπου των ονείρων παν-
τός 'Έλληνος !

-

24) Ό αυτοκράτωρ Ηράκλειος και 6 ακάθιστος
νμνος' ή νψοισις τον τιμίου αταυρον.

'

ΕΙς των μεγίστων αυτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου ήτο β
^Ηράκλειος (610—640), έπί τοΰ οποίου τό κράτος διεξή-
γαγε πλείστους νικηφόρους πολέμους κατά των εχθρών
αυτοΰ.

Έπ' αυτοΰ έπολιορκήθη τό πρώτον ή Κωνσταντινού-
πολις υπό των ηνωμένων δυνάμεων τών Περσών και τών
'Αβάρων, οι όποιοι όμως ήττηθέντες ταχέως ήναγκά-
σθησαν να λύσουν την πολιορκίαν (626)* τότε έπειδή ή
νίκη αΰτη εσωσε τήν πρωτεύουσαν καΐ τόν Ελληνισμό ν
από υπέρτατους κινδύνους, χάρις εις τήν γενναιότητα με
τήν οποίαν έπολέμησεν ό στρατός, ό όποιος είχεν άκλό-
νητον πεποίθησιν εις τήν προστασίαν της πολιούχου θεο-
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τόκου, τό αποτέλεσμα του άγώνος άπεδόθη είς τήν «υπέρ-
μαχο ν στρατηγόν», ήτοι τήν ήγουμένην τοΰ στρατού-
προστάτιδα τής πόλεως θεοτόκον* δια τοΰτο ό λαός: ανύ-
μνησε ταύτην όρθιος, εις δήλωσιν άϊδίου ευγνωμοσύνης,
καί ούτω καθιερώθη ή ακολουθία τοΰ άκαθίστου ϋμνουΓε£ς
τήν οποίαν προσεσέθη βραδύτερον ή μνήμη τών δύο πο-
λιορκιών, κατά τάς οποίας άπεκρούσθησαν οί "Άραβες
από τής πρωτευούσης. Ό ακάθιστος ΰμνος σύγκειται έξ
24 οίκων (ήτοι συνόλου τροπαρίων), ανά έξ τών οποίων
κατά σειράν ψάλλονται καθ' έκάστην τών τεσσάρων πρώ-
των Παρασκευών τής μεγάλης Τεσσαρακοστής, τήν
δέ έσπέραν τής Παρασκευής τής πέμπτης εβδομάδος τής
Τεσσαρακοστής ψάλλεται ολόκληρος ομού ό άκάθιστος
ΰμνος. Πασίγνωστον είναι το Κοντάκιον : «Τή υπερμάχω
στρατηγψ τά νικητήρια* ώς λυτρωθείσα τών δεινών,, ευχα-
ριστήρια αναγράφω σοι ή πόλις σου Θεοτόκε* άλλ' ώς
έχουσα τό κράτος άπροσμάχητον έκ παντοίων με κινδύνων
έλευθέρωσον, ί'να κράζω σοι: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε».
Δηλαδή : Τήν νίκην εις σε αποδίδω, ώ προστάτις Θεοτόκε,,
ή οποία ώδήγεις τον στρατόν. Επειδή ήλευθερώθην από
τά δεινά, σέ ευχαριστώ, εγώ ή πόλις σου, ώ Θεοτόκε.
Επειδή όμως ή δύναμίς σου είναι άκατανίκητος, έλευθέ-
ρωσέ με από διαφόρους κινδύνους, ώστε νά κράζω πρός σέ γ
Χαίρε νύμφη ανύμφευτος.

Ό Έράκλειοςπολεμών τό 628 πρός τούς Πέρσας κα-
τόρθωσε νά έπανακτήση τον τίμιον καί ζωοποιόν σταυ-
ρόν, τον όποιον άλλοτε (614) οί Πέρσαι είχον απαγάγει
έξ Ιεροσολύμων* έφερε δέ τοΰτον καί άνύψωσε πανηγυ-

ι
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ρικώς εις τον ναόν της Αναστάσεως, ένφ ό λαός εψαλλε:
«Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και εύλόγησον τήν κληρο-
νομίαν σου, \>ίκας τοις βασιλεΰσι κατά βαρβάρων δωρούμε-
νος, και τό σον φυλάττων διά τοΰ σταυροΰ σου πολίτευμα».
Δηλαδή : Ώ Κύριε, σώσε και ευλόγησε τον λαόν σου, χα-
ρίζων νίκας εις τους βασιλείς εναντίον τών βαρβάρων, και
διά της βοηθείας τοΰ σταυροΰ σου διαφυλάττων σώαν τήν
πολιτεία ν σου. Τότε ώρίσθη, ε£ς άνάμνησιν της ευρέ-
σεως τοΰ τιμίου σταυροΰ υπό της αγίας Ελένης, και της
επαναφοράς τούτου εις "Ιεροσόλυμα υπό τοΰ Ηρακλείου,
ή εορτή της υψώσεως τοΰ τιμίου σταυροΰ, έορταζομένη
έκτοτε κατά τήν 14ην Σεπτεμβρίου.

25) Οι άακηταί· ό άγιος Αντώνιος· ό μοναχικός
βίος.

Άπό τοΰ δευτέρου αιώνος άνδρες τινές και γυναίκες
έζήτουν ν' άνυψωθοΰν προς τον θεόν, άπομακρυνόμε-
νοι τών διασκεδάσεων τοΰ κόσμου, νηστεύοντες και προ-
σευχόμενοι συνεχώς. Οι άνθρωποι ούτοι κατ' αρχάς έμενον
εις τάς πόλεις* ενίοτε όμως, εις καιρόν τών διωγμών, πολ-
λοί έξ αυτών διά ν'άποφύγουν τήν μανίαν τών διωκτών
και τήν διαφθοράν της συγχρόνου το)ν κοινωνίας, άπεχώ-
ρουν προσωρινώς εις τήν ερημον, ενθα ήσκοΰντο, δηλαδή
κατεγίνοντο εις τήν νηστείαν, τήν προσευχήν και τήν εγ-
κράτειαν.

Πρώτος, ό όποιος άπεχώρησε δι'όλην του τήν ζωήν εις
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τήν έρημο ν, και θεωρείται ως ό ιδρυτής τοϋ άσκητικοΰ
βίου είναι, κατά τήν παράδοσιν, Παΰλος ό εκ Θηβα'ίδος, ό
οποίος 97 έτη έζησεν έντός βραχώδους σπηλαίου εϋς τήν
αιγυπτιακή ν ερημον, ένθα και άπέθανε (περί τό 360). Διά-
σημος ασκητής ήτο επίσης ό άγιος Αντώνιος, νέος πλού-
σιος, ό οποίος άφοΰ έπώλησε τά ύπάρχοντά του άπεχώρη-
σεν εϋς τήν αιγυπτιακήν ερημον, ενθα ήρχοντο πρός αυτόν
πλείστοι θαυμασταί του (-[" 356)" ή Εκκλησία τιμα τήν
μνήμην του τήν 17ην Ιανουαρίου. Ό ασκητικός βίος έξη-
πλοΰτο άπο ημέρας εϋς ήμέραν καταπληκτικώς' πλήθος
ασκητών συνέρρεον εις τάς έρήμους, διά ν' αποφύγουν τήν
κακίαν τοΰ κόσμου και τήν μανία ν τών διωκτών. Ό μα-
θητής τοΰ μεγάλου Αντωνίου Παχώμιος, εϋς τήν Αι-
γυπτον, συνήθροισε πρώτος πολλούς άσκητάς όμοΰ, και
οΰτως ελαβενάρχήν ό μοναχικός βίος. Ό Παχώμιος ί'δρυσε
και τό πρώτον γυναικεΐον μοναστήριον. Ό μέγας Βασί-
λειος συνέταξε τους μοναχικούς κανόνας, οί όποιοι ϋσχύουν
ετι εϋς όλόκληρον τήν άνατολικήν Έκκλησίαν. Τρεις ήσαν
αι κύριαι άρεταί τοΰ μοναχικοΰ βίου: ή υπακοή, ή άκτη-
μοσύνη και ή εγκράτεια.

Ό μοναχικός βίος εις τήν 'Ανατολήν ελαβε ταχέως
μεγάλην άνάπτυξιν ήδη ό Παχώμιος είχε 7000 μοναχούς
ύπ' αυτόν* έξηκολούθουν όμως και πολλοί νά ζοϋν ώς
άσκηταί, ιδίως εις τήν 'Αλεξάνδρειαν, τινές δ' έξ αυτών
υπεβάλλοντο εϋς ύπερβολικάς στερήσεις και κακουχίας,
νομίζοντες ότι οΰτως εύχαριστοΰν τόν θεόν, ώς λ. χ. οί
Στυλΐται, μεταξύ τών οποίων περίφημος είναι ό Συμεών ό
Στυλίτης (+ 460), ό όποιος άπό στύλου τινός πλησίον της
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Αντιοχείας έκήρυττεν είς τους λαούς μετάνοιαν επί 30
ολόκληρα έτη.

26) Οί είκονομάχοι. Κνριακή τής ΌρΦοδοξίας.

'Από τοΰ ογδόου αιώνος πολύ έτάραξε τήν Έκκλη-
σίαν ή έρις περί τών εικόνων. Αι εικόνες τού Κυρίου καί
τών αγίων του ένωρίς εισήχθησαν είς τάς έκκλησίας- δ
πολύς λαός όμως αντί να τιμα ταύτας μόνον, ήρχισεν ολί-
γον κατ5 ολίγον νά τάς λατρεύη καί νά έξαρτα τό πάν έκ
τής εύνοιας μιας εικόνος" είχε καταντήσει πλέον είκονολα-
τρεία. Ή κατάχρησις αύτη τής λατρείας τών εικόνων
δεν ήτο ανεκτή παρά τών μάλλον ανεπτυγμένων καί ήρ-
χισεν άντίδρασις κατ' αύτής. 'Αντί όμως νά ζητηθή νά δι-
δαχθή ό λαός ότι δέν πρέπει νά λατρεύη τάς εικόνας,άλλά
νά τιμα μόνον αύτάς, έζητήθη ή βιαία αποβολή τών εικό-
νων έκ τών εκκλησιών. Ό αύτοκράτωρ Αέων Γ' ό "Ισαυ-
*ρος (717—741), άφού πρώτον άπηγόρευσε πάσαν λα-
τρείαν είς τάς εικόνας, διέταξε νά έκβάλουν αύτάς έκ
τών εκκλησιών/Όπως ήτο φυσικον τοιαύτη έ.νέργεια ήγει-
ρε μεταξύ τού λαού μέγαν έρεθισμόν, ό όποιος ηύξανεν
ενεκα τής βιαιότητος μετά τής οποίας ή αρχή έφήρμοζε
τά κατά τών εικόνων μέτρα, μάλιστα έπί τοΰ διαδόχου τοΰ
Αέοντος, Κωνσταντίνου Ε' τοΰ Κοπρωνύμου (741—
775)· έπ1 αύτοΰ πολλοί μοναχοί, οί όποιοι διεκρίνοντο
διά τήνάγάπην των πρός τάς εικόνας, έξωρίσθησαν, έφυ-
λακίσθησαν, έβασανίσθησαν καί έθανατώθησαν. Οί εχθροί



τών εικόνων έκαλοΰντο είκονομάχοι, οι δέ φίλοι εέκονολά—
τραι. Τέλος ή (Βασίλισσα Ειρήνη ή Αθηναία συνεκάλεσεν
έν Νικαία τήν εβδόμη ν και τελευταίαν οικουμενική ν σύ-
νοδον (787). Ή σύνοδος αΰτη άνεστήλωσε, δηλ.έπανέφερε
τάς εικόνας και ώρισεν ότι αύται πρέπει νά προσκυνώνται
τιμητικώς, ουχί όμως και νά λατρεύωνται, διότι ή λα-
τρεία ανήκει μόνον είς τόν Θεόν. Μετά τήν Είρήνην όμως
άπηγορεύθη πάλιν υπό τίνων αυτοκρατόρων (Λέοντος'Αρ-
μενίου, Θεοφίλου) ή τιμή τών εϋκόνων, εως ότου τέλος ή
σύζυγος τοΰ Θεοφίλου, μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου της,
ή αότοκράτειρα Θεοδώρα, έπιτροπεύουσα τον άνήλικον
υίόν της, συνεκάλεσε νέαν σύνοδον έν Κωνσταντινουπόλει
(842), ή οποία καθώρισε πλέον οριστικώς τήν τιμητικήν
προσκύνησιν τών εικόνων, και εις άνάμνησιν τοΰ γεγονό-
τος τούτου ο>ρίσθη ή Κυριακή της Όρθοδοξίας, έορταζο-
μένη τήν πρώτην Κυριακήν της μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Κατά τήν Κυριακήν της Όρθοδοξίας ψάλλεται το
έξης άπολυτίκιον: «Τήν άχραντον εικόνα σου προσκυνοΰ-
μεν Αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν τών πταισμάτων ημών.
Χριστέ ό Θεός' βουλήσει γάρ ηύδόκησας σαρκί άνελθείν
έν τφ σταυρφ, ινα ρύση, ους έπλασας έκ της δουλείας τοΰ
εχθρού· όθεν ευχαρίστως βοώμέν σοι : χαράς έπλήρωσας
τά πάντα, ό Σωτήρήμών, παραγενόμενος ε£ς τό σώσαι τόν
κόσμον». Δηλαδή: Αγαθέ Χριστέ, θεέ ημών, προσκυ-
νούμε ν τήν άγίαν εικόνα σου, άφοΰ ζητήσωμεν συγχώρη-
σιν διά τά άμαρτήματά μας- διότι σύ ήθέλησες νά άνέλθης
μέ τό σώμά σου επί τοΰ σταυροΰ διά νά σώσης ημάς, τά.
δημιουργήματά σου άπό τήν δουλείαν τοΰ πονηροΰ, δηλ~
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από τήν άμαρτίαν. Δια τούτο ευχαρίστως φωνάζομεν προς
σέ : Συ ό Σωτήρ μας, ό όποιος ήλθες να σώσης τόν κό-
σμ-ον, έγέμισες όλα με χαράν.

27) τΟ Φώτιος' αί αξιώσεις τών Παπών και το
σχίσμα' έκχριατιανιαμός τών Βουλγάρων και
τών βΡώαοων.

Εί'δομεν ότι βαθμηδόν εκ πάντων τών επισκόπων διε-
κρίθησαν οί πέντε πατριάρχαι, οί όποιοι είχον τήν άνωτά-
την έπίβλεψιν τών Εκκλησιών της περιφερείας των, χωρίς
όμως νά δικαιούνται να επεμβαίνουν εις τά πράγματα τών
λοιπών εκκλησιαστικών περιφερειών. 'Αλλ' ό πατριάρχης.
'Ρώμης, πάπας τιτλοφορούμενος, ήδη από τοΰ Β' αιώνος
έζήτει πασαν εύκαιρίαν νά αναμιγνύεται εις τάς υποθέσεις
τών λοιπών Εκκλησιών, νομίζων ότι ώς επίσκοπος ΊΡώ-
μης ήδύνατο ν' άποβή διά τήν Έκκλησίαν ό,τι ήτο ό αυ-
τοκράτωρ διά τήν πολιτείαν, ήτοι μονάρχης. Πάντοτε ομως
αί Έκκλησίαι της Ανατολής απέκρουσαν τάς τοιαύτας,
άποπείρας. Αλλά νέα απόπειρα τοΰ πάπα κατά τον ενατον
αϋώνα εδωκε πλέον άφορμήν νά έκραγή οριστικώς τό σχί-
σμα μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας.

Αυτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου ήτο ό Μιχαήλ ό Γ' (842
—867), επειδή δε, ότε ούτος ανήλθε ν επί τοΰ θρόνου,,
ήτο τριετής, τήν βασιλικήν έξουσίαν διεχειρίζετο ό θείος
τοΰ βασιλέως Βάρδας, ό όποιος έλθών εις διάστασιν προς
τόν τότε πατριάρχην Ίγνάτιον, κατεβίβασεν αυτόν τοΰ·
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•πατριαρχικού θρόνου. Επειδή όμως ό Ιγνάτιος έτιμάτο υπό
τοΰ λαοΰ, διά νά μετριάση ό Βάρδας τήν κακήν έντύπωσιν
εκ τούτου, ήθέλησε ν' άναβιβάση επί τοΰ πατριαρχικού θρό-
νου άνδρα γενικώς τιμώμενον και τοιούτος ήτο ό Φώτιος
πρωτοσπαθάριος, ήτοι άνώτερος ύπάλληλοςτήςαύλής,άνήρ
χαίρων γενικής ύπολήψεως διά τό άνεπίληπτον ήθος του,
τήν έξοχον σοφίαν του και τήν ευγενή καταγωγήν του. Ό
Φώτιος άντέστη ισχυρώς εις τήν έκλογήν, άλλά τέλος
ήναγκάσθη νά ύποχωρήση, καί, άφοΰ διήλθεν εντός εξ ήμε-
ρών όλα τά κατώτερα εκκλησιαστικά άξιώματα, έγινε πα-
τριάρχης, ή δ' εκλογή του έπεκυρώθη ύπό συνόδου τινός έν
Κωνσταντινουπόλει. Επειδή όμως οί φίλοι τοΰ Φωτίου έθο-
ρύβουν έτι, ήθέλησεν ό Φώτιος νά έπικυρώση τήν έκλογήν
του μεγαλυτέρα σύνοδος, εις τήν|οποίαν ν' άντιπροσωπεύων-
ται καί ό πάπας καί οί λοιποί πατριάρχαι.Ό πάπας προσ-
κληθείς έστειλε δύο αντιπροσώπους, διά νά έξετάσουν δήθεν
τά πράγματα,καί έγραψε προς τον αυτοκράτορα κατηγορών
αυτόν διότι καθήρεσε τόν Ίγνάτιον χωρίς νά τόν έρωτήση
καί διότι άνεβίβασε τόν Φώτιον από λαϊκού ε£ς τόν πατρι-
αρχικον θρόνον. Τοιουτοτρόπως ό πάπας, έξ αλαζονείας
καί φιλαρχίας, έφέρθη όπως δέν έδικαιοΰτο νά φερθή, διότι
ουτε νά έρωτηθή ό πάπας ήτο άνάγκη διά τήν καθαίρεσιν
τοΰ Ιγνατίου, ούτε ή έκλογή τοΰ Φωτίου άντέβαινεν ε£ς
τους εκκλησιαστικούς κανόνας, τουναντίον καί άλλοι είχον
γίνη άπό λαϊκών πατριάρχαι. Ό Φώτιος, ήπίου χαρα-
κτήρας, δέν έδωκε σημασίαν ε£ς τήν τοιαύτην ύβριστικήν
διαγωγήν τοΰ πάπα, καί συνεκάλεσε τήν σύνοδον, ή οποία
όμοφώνως άνεγνώρισε τήν έκλογήν του (861)" τότε ό πά-
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πας συνεκάλεσε σύνοδον είς Τώμην (863), αύτη δ' έκή-
ρυξε τήν έκλογήν τοΰ Φωτίου ώς άκυρον καί άφώρισε
τούς "δύο άντιπροσώπους του, οί οποίοι είς Κωνσταντινού-
πολιν, είχον αναγνωρίσει αυτόν.

Ή διαγωγή αύτη τοΰ πάπα ήγειρε μέγαν έρεθισμόν
είς τήν Κώνσταντινούπολιν, άλλ' ό Φώτιος ύπέμενεν έτι,
μέχρις ότου τέλος νέον έπεισόδιον τον ήνάγκασε νά λύση
τήν σιωπήν του. Ό βασιλεύς τών Βουλγάρων Βόγορις
απεφάσισε νά βαπτισθή διά τών ένεργειών τοΰ "Ελληνος
μοναχού Μεθοδίου, καί τό παράδειγμα τοΰ βασιλέως ήναγ-
κάσθη ν' άκολουθήση καί ό βουλγαρικός λαός (864).
Προς όργάνωσιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων έστειλεν
ό Φώτιος είς Βουλγαρίαν ιερείς ανατολικούς, αλλά μετ'
ολίγον έστειλε καί ό πάπας Νικόλαος ιερείς δυτικούς, οί
όποιοι πρός μεν τούς ιερείς τής άνατολικής Εκκλησίας
έφέροντο ύβριστικώτατα, είσήγον δέ είς τήν Βουλγαρίαν
διαφόρους νέας διδασκαλίας, ξένας πρός τήν Άγίαν Γρα-
φήν καί τήν Ίεράν Παράδοσιν, μεταξύ τών οποίων τήν δι-
δασκαλίαν ότι τό άγιον Πνεΰμα δεν έκπορεύεται μόνον έκ
τοΰ Πατρός, ώς διδάσκει ό Χριστός, άλλ' έκ τοΰ Πατρός
καί τοΰ Υίοΰ. Ό Φώτιος, όστις μέχρι τής στιγμής έκείνης
ύπέμεινετά πάντα, ένόησεν ότι τό συμφέρον τής Εκκλη-
σίας επέβαλλε νά διαμαρτυρηθή, καί έξέδωκε έγκύκλιον
πρός τούς πατριάρχας τής Ανατολής, είς τήν οποίαν διε-
μαρτύρετο διά τάς αυθαιρεσίας τοΰ πάπα καί τάς παρεκτρο-
πάς τής δυτικής Εκκλησίας, καί προσεκάλει τούς πατρι-
άρχας νά συνέλθουν είς γενικήν σύνοδον διά νά συσκε-
φθοΰν. Πράγματι τό 867 συνήλθε μεγάλη σύνοδος είς
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Κωνσταντινούπολη, ένθα άντεπροσωπεύθησαν όλοι οι πα-
τριάρχαι, και τότε άφωρίσθη ό πάπας και οι όμόφρονές
του. Ούτως επήλθε τό σχίσμα μεταξύ τών δύο Εκκλη-
σιών χάρις εϋς τήν φιλαρχίαν και άλαζονείαν τών παπών.

Και είναι μεν αληθές ότι πλεΐσται άπόπειραι έγένοντο
προς ένωσιν τών Εκκλησιών, κυρίως έκ μέρους τών αυτο-
κρατόρων, οι όποιοι ένόμιζον ότι θα εΰρισκον τους πάπας
βοηθούς κατά τών άπειλούντων αυτούς έχθρών, αλλά πά-
σαι αύται αί άπόπειραι άπέβησανεις μάτην, διότι οι πάπαι
ουδέποτε λησμονούν τάς παραλόγους αξιώσεις των. Του-
ναντίον μάλιστα προ ολίγων έτι έτών ή βατικανική σύνοδος
(1870) της δυτικής Εκκλησίας ώρισεν ότι ό πάπας είναι
αλάθητος όταν αποφαίνεται διά θρησκευτικά ζητήματα.
Ή Όρθόδοξος ανατολική Εκκλησία ουδέποτε δύναται
ν' άποδεχθή τοιαύτας κακοδοξίας,ουτε τάς μεταβολάς,τάς
οποίας ή Δυτική Εκκλησία έπέφερεν εις τήν διδασκαλίαν
τής "Αγίας Γραφής και της "Ιεράς Παραδόσεως και εις
τήν λατρείαν της Εκκλησίας.

Ε'ίδομεν ότι κατά τους χρόνους του Φωτίου έξεχριστια-
νίσθησαν οι Βούλγαροι κυρίως διά τών ενεργειών τοΰ Με-
θοδίου και τοΰ άδελφοΰ του Κυρίλλου, οι όποιοι έπενόησαν
και τήν σλαυονικήν γραφή ν, εις τήν οποίαν μετέφρασαν
τήν άγίαν Γραφήν και άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. "Γπ'
αυτών έξεχριστιανίσθησαν και άλλοι σλαυΐκοί λαοί, διά
τοΰτο ούτοι λέγονται απόστολοι-τών Σλαύων. Και οι Σέρ-
βοι, οι οποίοι ελαβον γνώσιν τοΰ Χριστιανισμοΰ άπό τών
χρόνων τοΰ "Ηρακλείου, ότε και άνεφάνησαν, κυρίως έξε-
χριστιανίσθησαν ύπο τών δύο τούτων άδελφών. Έν "Ρωσ-



σία κατά τους χρόνους τοϋ Φωτίου ήτο γνωστόν τό εύαγ-
γέλιον άλλ' άνευ πολλών οπαδών* ή μεγάλη δούκισσα
Όλγα έβαπτίσθη (955) εις Κωνσταντινούπολιν και ήτο
Χριστιανή έν τψ κρυπτψ, επί δέ του εγγονού της Βλαδί-
μηρου, ό όποιος έβαπτίσθη (988) και ένυμφεύθη τήν Βυ-
ζαντινή ν πριγκήπισσαν "Ανναν, έξεχριστιανίσθησαν οί
εΡώσσοι.

28) θρησκευτική μεταρρύ&μισις έν χύ\ Δναεί'
δ Λού&ηρος' αί 3Εκκλησίαι τών Διαμαρτυρο-
μένων.

Ή Δυτική Εκκλησία μετά τόν χωρισμόν της από της
Όρθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας ένόθευε και έτροπο-
ποίει άπο ήμέρας εις ήμέραν περισσότερον τήν διδασκαλίαν
της/Αγίας Γραφής και της "Ίερας Παραδόσεως" και ή δια-
φθορά όμως τοϋ κλήρου ηϋξανεν επικινδύνως, πάπαι δ'έντε-
λώς διεφθαρμένοι έκάθισαν επί τοϋ παπικοϋ θρόνου- διά νά
επαρκούν δ'ούτοι είς τάέ'ξοδατοΰ άσωτου βίου, τόν όποιον
εζων, είχον άνάγκην χρημάτων και διά τοϋτο έπενόησαν
τό εντελώς άντιχριστιανικον μέτρον τών συγχωροχαρτίων.
Ένφ δηλαδή, κατά τήν διδασκαλίαν τοϋ Σωτήρος μόνον
ειλικρινής μετάνοια δύναται νά φέρη τήν συγχώρησιν τών
αμαρτιών και τήν σο>τηρίαν, οί πάπαι επώλουν άντί χρη-
μάτων τά συγχωροχάρτια, διά τών οποίων δήθεν συνεχω-
ροϋντο αί άμαρτίαι, και οΰτως ό έχων χρήματα ήδύνατο
νά έξαγοράση τήν σωτηρίαν του από τον πάπαν. Ή κα-
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τάχρησις αύτη έφθασεν είς τό κατακόρυφον κατά τον δέ-
κατον έκτον αιώνα, ότε ήτο πάπας Λέων δ δέκατος, ό-
όποΐος έστειλε μοναχούς είς τάς παπικάς χώρας πρός
πώλησιν συγχωροχαρτίων. "Οτε είς τήν πόλιν Βιτεμβέρ-
γην τής Γερμανίας ήλθεν δ μοναχός Τέτζελος και μετ'
ανήκουστου άναιδείας έπώλει τά συγχωροχάρτια, δ έν τή
πόλει εκείνη ζών μοναχός και καθηγητής τής θεολογίας
Λούθηρος έξανέστη κατά τής τοιαύτης καπηλεύσεως τών
θείων καί έφριξε βλέπων νά παρέχεται ή άφεσις τών αμαρ-
τιών αντί χρημάτων. Ωθούμενος υπό ιερού ζήλου απεφά-
σισε νά καταπολεμήση τήν αίσχροκέρδειαν ταύτην, κα:
τήν 31 Όκτωβρίου 1517 άνήρτησεν είς τήν θύραν τού
μητροπολιτικού ναού τής Βιτεμβέργης τάς περιφήμους 95-
θέσεις, ήτοι έγγραφον άποτελούμενον έξ 95 θέσεων(=πε-
ρικοπών, άρθρων), διά τών δποίων έπολέμει τά συγχωρο-
χάρτια καί έδίδασκεν ότι μόνον ειλικρινής μετάνοια,καί ουχί
χρήματα, δύναται νά συμφιλιώση τον άνθρωπον μετά τού
θεού.Έντός ολίγου χρόνου αί θέσεις αύται έγιναν γνωσταί
είς όλην τήν Εύρώπην. Ό πάπας αφού είς μάτην προσεπά-
θησε νά ήσυχάση τά πράγματα, διά βούλλας, ήτοι δι' εγ-
γράφου του, έκήρυξε τον Λούθηρον αίρετικόν καί ήπεί-
λησε νά τον άφορίση, έάν εντός 60 ήμερών δεν άνεκάλει
τά ύπ' αυτού λεχθέντα. Ό Λούθηρος, πρός περιφρόνησιν,
έρριψε πανηγυρικώς τήν βοϋλλαν είς τό πύρ καί ούτως έχω-
ρίσθη άπό τής δυτικής Εκκλησίας (1520). Τό έπόμενον
έτος ό Λούθηρος παρουσιάσθη έν Βορματία (Βόρμς), ενώ-
πιον συνεδρίου έκ γερμανών ηγεμόνων καί άνωτέρων κλη-'
ρικών, έκεϊ δ' ήρνήθη ν' άνακαλέση τάς διδασκαλίας του,.



έκτος άν έδεικνύοντο αύται εκ τής Αγίας Γραφής ώς
έσφαλμέναι (1521)· τό συνέδριον τοϋτο έλαβε μέτρα κατά
τής εξαπλώσεως τής διδασκαλίας τοϋ Λουθήρου, διότι οί
πλείστοι γερμανοί ήγεμόνες ήσαν εναντίον του. Τάς άπο-
φάσεις τοΰ συνεδρίου τούτου άνενέωσε τό συνέδριον εν
Σπείρα (Σπάϊερ, κατά τό 1529), οπότε οί οπαδοί τοϋ Λου-
θήρου διεμαρτυρήθησαν διά τά κατ' αύτών ληφθέντα μέ-
τρα καί έκτοτε ώνομάζοντο Διαμαρτυρόμενοι (προτε-
στάνται). Ή ειρήνη τής Αύγούστης τέλος (1555) εδωκεν
εις τους Διαμαρτυρομένους τήν έλευθερίαν νά εξασκούν
τήν λατρείαν των, άλλά καί μετά ταΰτα έξηκολούθησαν
σφοδρότατοι διωγμοί κατ' αυτών* μόνον έν Γαλλία κατά
τό 1572 εις διάστημα ενός μηνός, από τής νυκτός τοϋ
αγίου Βαρθολομαίου, έφονεύθησαν 40 χιλιάδες έξ αύτών.
Όριστικον τέλος εις τους κατά τών Διαμαρτυρομένων διω-
γμούς έθεσεν ή μεγάλη γαλλική έπανάστασις (1789).

ΕΗ διδασκαλία τοΰ Λουθήρου είναι ή εξής :

1) Επειδή ή Δυτική Εκκλησία έδικαιολόγει πάσας τάς
καταχρήσεις καί πάντας τούς νεωτερισμούς της, λέγουσα
ότι είναι δήθεν ιερά παράδοσις,ό Λούθηρος εις τήν οξύτητα
τοΰ αγώνος, αντί νά διακρίνη μεταξύ γνησίας παραδόσεως,
τήν οποίαν νά διατηρήση, καί ψευδοΰς, τήν οποίαν νά
άπορρίψη, απέρριψε πάσαν τήν ίεράν παράδοσιν καί έθεώ-
ρησεν ώς άλήθειαν μόνον τό περιεχόμενον εις τήν Άγίαν
Γραφήν δι' αυτό δέν παρεδέχετο τήν τιμήν τών αγίων καί
τών εϋκόνων, τάς νηστείας, τό θυμίαμα κτλ. διότι περί
τούτων δέν διδάσκει ή Αγία Γραφή, άλλά μόνον ή Ιερά
Παράδοσις. 2) Επειδή ή Δυτική Εκκλησία έδιδε μεγάλην
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σημασίαν εις τάς προσευχάς, τήν έλεημοσύνην, τήν νη-
στείαν, τάς όδοιπορίας εις μέρη ένθα ύπήρχον περίφημοι
ναοί και τά τοιαύτα, ο Λούθηρος είπεν ότι δ άνθρωπος δεν
σώζεται με τά εξωτερικά ταϋτα έργα, άλλά μόνον με τήν
πίστιν του εϋς τόν Σωτήρα.Ή Εκκλησία μας διδάσκει ορθώς
ότι δ άνθρωπος σώζεται διά της πίστεώς του ε£ς τόν Χρι-
στό ν και διά τών αγαθών έργων, ο) Επειδή οι πλείστοι
επίσκοποι εις τήν Δυτικήν Έκκλησίαν έχρηματίζοντο και
ήσαν πολύ διεφθαρμένοι,δ Λούθηρος κατήργησε τό έπισκο-
πικόν αξίωμα και διετήρησε δύο μόνον βαθμούς, τόν τοΰ
διακόνου και τοΰ πρεσβυτέρου. 4) Επειδή εις τήν Δυτικήν
Έκκλησίαν έθεοποιοΰντο σχεδόν ή Θεοτόκος, οι άγιοι και
αί εικόνες των, άπέρριψεν έντελώς πάσαν τιμητική ν προ-
σκύνησιν τούτων, δ) Ένψ ή Δυτική Εκκλησία έχει Τ
μυστήρια, όπως και ή Εκκλησία μας, δ Λούθηρος διετή-
ρησε μόνον δύο, τό βάπτισμα και τήν θείαν ευχαριστίαν.
6) Επειδή ή λατρεία της Δυτικής Εκκλησίας ήτο πολύ
πομπώδης και θεατρική, δ Λούθηρος κατέστησε τήν λα-
τρεία ν Οπερ τό πρέπον απλή ν" τελείται όμως ή λατρεία
εις τήνγλώσσαν τοΰ λαοΰ και ούχι ε£ς τήν λατινικήν γλώσ-
σαν, όπως γίνεται εις τήν Δυτικήν Έκκλησίαν.

Καθ' όν χρόνον δ Λούθήρος διέδιδε τήν μεταρρύθμισιν
εις τήν Γερμανίαν, δ Ζβίγγλιος, χωρίς. νά ευρίσκεται εις
σχέσιν προς τόν Λούθηρον, έκήρυττε παρομοίας άρχάς ε£ς
τήν Έλβετίαν" ταχέως όμως έφονεύθη εις μάχην τινά με-
ταξύ τών οπαδών του και τών παπικών (1531) και τό έρ-
γον του έξηκολούθησεν δ Καλβίνος* διά τούτο ή έλβε-



τική μεταρρύθμισες ώνομάσθη Καλβινισμός, ό όποιος δια-
φέρει εις τινας λεπτομερείας τοϋ Λουθηρανισμού.

Τόν δέκατον έκτον αιώνα εϋσήχθη ό καλβινισμός και
εις τήν Άγγλίαν μέ τινας παραλλαγάς, μεταξύ τών οποίων
διετηρήθη και τό έπισκοπικόν αξίωμα" διά τοϋτο ή άγ-
γλικανική Εκκλησία λέγεται και επισκοπική.

Ή ρουθηρανική, ή καλβινική και αγγλικανική είναι
αί τρεις σπουδαιότεραι προτεσταντικαί Έκκλησίαι' έκτος
όμως αυτών υπάρχουν και πολλαί μικρότεραι.

29) διοίκηαις της Έκκληοίας έστι Τουρκοκρα-
τίας' ό οικουμενικός πατριάρχης και τα προ-
νόμια.

Μετά τήν άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως υπό τών
Τούρκων (29 Μαίου 1453), ό Μωάμεθ ό κατακτητής,
μή έπιθυμών νά έξερεθίση ύπερβαλόντως τους κατα-
κτηθέντας, προσβάλλων τάς θρησκευτικάς των πεποι-
θήσεις, έσκέφθη νά περιποιηθή τήν Έκκλησίαν. Διά
τοϋτο διέταξε νά χειροτονηθή μετά της συνήθους πομ-
πής εϋς οικουμενικόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως
ο εκ τών λογιωτέρων τοΰ έθνους Γεώργιος ο Σχολά-
ριος, και ύπεδέχθη αυτόν μετά μεγάλων τιμών* διά
βερατίου δε, δηλαδή διά διατάγματος, άπένειμεν εϋς αυτόν
ώρισμένα προνόμια, διά τών όποιων ούτος έλάμβανε τήν
ύπερτάτην διοίκησιν επί τοΰ κλήρου και τοΰ λαοΰ, επί τών
εκκλησιών και τών μοναστηριών έπετρέπετο πρός τού-
τοις δι5 αυτών ή ελευθέρα κατοχή υπό τών Χριστιανών
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όλων τών Εκκλησιών των, άπηγορεύετο όμως ή ίδρυσιζ
νέων έπίσης άπηγορεύετο ο διά της βίας εξισλαμισμός, ό
δέ κλήρος καθίστατο άφορολόγητος'ό πατριάρχης άνεγνω-
ρίσθη ώς εθνάρχης, ήτοι ανώτατος άρχων όλων τών ορθο-
δόξων Χριστιανών. Περιττόν νά ε'ίπωμεν ότι ή αυθαιρεσία
τών Τούρκων κατεπάτησε πολλάκις τά προνόμια ταύτα,
καί ταχέως πλείστοι ναοί μετεβλήθησαν είς τζαμία,μυριά-
δες δέ Χριστιανών διά τής βίας έξισλαμίσθησαν,καί μάλιστα
παίδες, κατατασσόμενοι άναγκαστικώς μέχρι τοΰ 1638
είς το τάγμα τών Γενιτσάρων, έν γένει δ' οί Χριστιανοί
ύφίσταντο τά πάνδεινα. Ό οικουμενικός Πατριάρχης έχει
περί εαυτόν σύνοδον, άποτελουμένην από τοΰ 1860 έκ δώ-
δεκα μητροπολιτών διαδοχικώς, καί μετ' αυτής αποφασί-
ζει διά τά έκκλησιαστικά ζητήματα" ίδρύθη δέ καί τό μι-
κτόν έθνικον συμβούλιον είς Κωνσταντινούπολιν, έκ κλη-
ρικών καί λαϊκών, διά ζητήματα, τά όποια είναι έκκλη-
σιαστικά καί πολιτικά συγχρόνως (γάμοι, διαζύγια, κλη-
ρονομίαι, παιδεία κ.λ.).

30) Τά μοναστήρια κατά τήν δονλείαν φύλακες
τής έ&νικής παιδείας και Θρησκείας.

Ό πνευματικός βίος ευρίσκεται πάντοτε είς στενή ν
σχέσιν πρός τήν πολιτικήν καί τήν κοινωνικήν κατάστα-
σιν, καί μόνον έκεΐ ένθα αΰτη ακμάζει δύναται καί ούτος
νά προοδεύση" ήτο λοιπόν φυσικόν κατά τους χρόνους τής
δουλείας, ότε τό έθνος έπιέζετο καί έστερείτο τής έλευθε-
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ρίας της σκέψεως, νά ευρίσκεται και ό πνευματικός βίος
έν παρακμή. Παρ' όλα ταΰτα ή παιδεία ουδέποτε έξέλιπεν
εντελώς έκ τοΰ έθνους και εις τάς ζοφερωτέρας ημέρας
της δουλείας. Τά μοναστήρια τά όποια έσέβοντο οπωσδή-
ποτε οί Τοΰρκοι, κατέστησαν οι φύλακες τής εθνικής παι-
δείας και τής θρησκείας και έκειθεν προήρχοντο οί διδά-
σκαλοι τοΰ γένους, οί όποιοι άπό τοΰ 10" αιώνος ήρχισαν
νά ιδρύουν άπανταχοΰ τής ελληνικής χώρας έλληνικάς
σχολάς, ένθα έτηρεΐτο άσβεστος προς τήν Έκκλησίαν
και τήν πατρίδα αγάπη, μέχρις ότου τέλος είς τό μονα-
στήριον τής αγίας Λαύρας ό έπίσκοπος Παλαιών Πατρών
Γερμανός ηύλόγησε κατά τήν 25 Μαρτίου 1821, τό λά-
βαρο ν, ήτοι τήν σημαίαν τής επαναστάσεως.

31) "Η διοίκησες τής Εκκλησίας του ελευθέρου
χράτονς μετά την άνεξαρτησίαν αύτοϋ.

Αι Έκκλησίαι τής Ελλάδος ύπήγοντο κατά τους
χρόνους τής δουλείας ύπο το Πατριαρχειον Κωνσταντι-
νουπόλεως" άφ' ότου όμως, μετά τήν έπανάστασιν τοΰ
1821, ή Ελλάς έγινεν άνεξάρτητον κράτος, έδικαιοΰτο
νά ε'χ-η και Έκκλησίαν διοικητικώς άνεξάρτητον πάσης
άλλης εκκλησιαστικής άρχής. Διά τοΰτο, τό 1833, συν-
ήλθον είς τό Ναύπλιον, τήν τότε πρωτεύουσαν, οι έπί-
σκοποι τοΰ κράτους και άνεκήρυξαν τήν Έκκλησίαν τής
Ελλάδος δογματικώς μεν ήνωμένην μετά τοΰ Πατριαρ-
χείου Κωνσταντινουπόλεως και πάσης άλλης ορθοδόξου



Εκκλησίας, διοικητικώς όμως αύτοκέφαλον, ήτοι μόνην
διοικούσαν τά πράγματα αυτής, άνεξαρτήτως πάσης άλληζ
εκκλησιαστικής αρχής. Ό Πατριάρχης άνεγνώρισε βραδύ-
τερον τήν άνεξαρτησίαν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ή
οποία διοικείται συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ κατα-
στατικού νόμου (1852). Κατ3 αυτόν ανωτάτη εκκλησια-
στική αρχή τής Εκκλησίας τοΰ βασιλείου τής Ελλάδος
εινε ή ιερά σύνοδος, αποτελούμενη εκ τοΰ Μητροπολίτου
Αθηνών, ώς διαρκούς Προέδρου, καί τεσσάρων επισκό-
πων, ώς μελών, καλουμένων διαδοχικώς* αί άποφάσειςτής
ιεράς συνόδου δέν έχουν ίσχύν εάν δέν τάς ύπογράψη ό πα-
ριστάμενος κατά τάς συνεδριάσεις αύτής, άνευ ψήφου, αν-
τιπρόσωπος τής πολιτείας, ό βασιλικός επίτροπος. Ή ιερά
σύνοδος εκλέγει τους επισκόπους, έχει τήν άνωτάτην έπί-
βλεψιν επί τοΰ κλήρου καί τών μοναστηριών, έπιτηρειόιά
τήν τήρησιν τής Όρθοδόξου πίστεως καί διά τήν άρμό-
ζουσαν θρησκευτικήν διδασκαλίαν. Πάσα νέα χώρα, προσ-
αρτωμένη ε£ς τό βασίλειον τής Ελλάδος, ένοΰται καί έκ-
κλησιαστικώς μετά τής Εκκλησίας αύτοΰ, ώς συνέβη
κατά τήν προσάρτησιν τής Επτανήσου (1866) καί τής
Θεσσαλίας καί μέρους τής Ηπείρου (1881).

"Ηδη προ τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, από τοΰ δε-
κάτου έκτου αιώνος, ή Εκκλησία τής ΕΡωσσίας είχε κη-
ρυχθή αύτοκέφαλος, κατά δέ τόν 19ον αιώνα έκηρύχθη-
σαν αύτοκέφαλοι αί Έκκλησίαι τής Σερβίας, τής Ρουμα-
νίας καί τοΰ Μαυροβουνίου, ώς καί τών έν Αυστροουγγαρία
ορθοδόξων. "Η δέ βουλγαρική Εκκλησία, έπειδή δέν ήρ-
%εΐτο νά περιορισθή εις τήν αύτόνομον Βουλγαρίαν, άλλ'
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έζήτει νά Ιχη ιδίους επισκόπους καΐ εϋς χώρας ύπαγομέ-
νας τότε υπό τήν όθωμανικήν αύτοκρατορίαν, ενθα ύπήρ-
χον ήδη έλληνες επίσκοποι, άπεκηρύχθη διά συνόδου
συγκροτηθείσης έν Κωνσταντινουπόλει (1872) υπό τής
Όρθοδόξου Εκκλησίας, ώς σχισματική, και έκτοτε ίδρύθη
ανεξάρτητος βουλγαρική εξαρχία, με εδραν τήν Κωνσταν-'
τινούπολιν.

32) Τά άλλα πατριαρχεία.

Τό πατριαρχείο ν Αλεξανδρείας, τό όποιον κατά τους
πρώτους χριστιανικούς αίώνας εύρίσκετο εις μεγάλην
άκμήν, ήρχισε ταχέως νά καταπίπτη, ιδίως αφότου οί
"Αραβες κατακτήσαντες τήν Αί'γυπτον εμειναν επί πολ-
λούς αιώνας κύριοι αύτη ς (640-1254). Οί Χριστιανοί
ύφίσταντο πολλάκις φοβερούς διωγμούς, και μόνον κατά
τόν διωγμόν τοΰ έτους 743 έξισλαμίσθησαν διά τής βίας
40,000 εξ αυτών. Οί διωγμοί έξηκολούθησαν και επί τής
έν Αιγύπτφ κυριαρχίας τών Μαμελούκων (1254-151.7)
και τών Τούρκων (από τοΰ 1517) και οΰτω μυριάδες Χρι-
στιανών έξισλαμίσθησαν, σήμερον δε απέμειναν ορθόδοξοι
εις όλην τήν Αί'γυπτον περί τάς 50 χιλιάδες. Ό Πατριάρ-
χης Αλεξανδρείας φέρει τιμητικώς τόν τίτλον τοΰ Πάπα
και τρισκαιδεκάτου τών αποστόλων, προσφωνείται δε μα-
καριώτατος.

Τό πατριαρχεΐον Αντιοχείας υπέστη επίσης δεινοπα-
θήματα, όποια και τό τής Αλεξανδρείας, και σήμερον έτι
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έχει νά παλαίση προς τάς προσηλυτιστικάς ενεργείας Δυ-
τικών και Διαμαρτυρομένων και τάς βλέψεις τών Αράβων.
Οί Όρθόδοξοι οί υπαγόμενοι εις τό Πατριαρχεΐον "Αντιο-
χείας είναι 200 χιλιάδες περίπου. Και τό πατριαρχεΐον
"Ιεροσολύμων ένεκα τών αύτών λόγων παρήκμασεν.

Οί πατριάρχαι ούτοι έχουν περί εαυτούς σύνοδον άνω-
τέρων κληρικών, διοικούν δέ τά τής;εκκλησιαστικής των
περιφερείας ανεξαρτήτους πάσης άλλης εκκλησιαστικής
αρχής, και έρχονται εις συνεννόησιν μετά τής Πύλης δια
τοΰ οικουμενικού Πατριαρχείου.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ειδομεν τά κυριώτερα γεγονότα τής εκκλησιαστικής
ιστορίας, κατά τό διάστημα δέκα εννέα όλων αιώνων.
Ειδομεν τήν αρχήν τοΰ Χριστιανισμού και τήν καταπλη-
κτικήν αύτοΰ πρόοδον, παρ' όλα τά εμπόδια, τά οποία
εις πάν βήμα εύρισκε, παρ' όλον τόν πόλεμον, τόν
όποιον οί ισχυροί τής γης ήγειραν εναντίον του.

Τήν ήμέραν τής ιδρύσεως τής Εκκλησίας ήσαν
ολίγοι μόνον μαθηταί και εις διάστημα δέκα εννέα αίώ-
νο^ν οί ολίγοι εκείνοι Χριστιανοί γίνονται πεντακόσια
πεντήκοντα εκατομμύρια.

Οί ολίγοι μαθηταί. κατεδιώκοντο, έπιέζοντο, έθανα-
τοϋντο και όμο^ς, μέ τήν μεγάλην πίστιν των και τήν
άκαταπόνητον θέλησίν το3ν, κατόρθωσαν νά διαδώ-
σουν τόν Χριστιανισμόν εις όλον τόν κόσμον !

Ασθενείς και ταπεινοί ήσαν οί πρώτοι εκείνοι μα-
θηταί. Σοφοί δεν ήσαν ήσαν απλοί και εργατικοί.
Κοινοονικήν θέσιν δεν είχον ήσαν άγνωστοι καΐ έκ πε-
ριφρονημένης χώρας. Μάχαιραν και όπλον δεν έβάστα-
ζον εις τάς χείρας* ήσαν πράοι και ειρηνικοί. Πλοϋτον
δεν εΐχον* ήσαν πτωχοί και ολιγαρκείς. Υλικά αγαθά
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δέν ύπέσχοντο, αλλ* έκήρυττον τήν βασιλείαν τοϋ Θεοΰ.
Πώς λοιπόν κατόρθωσαν χωρίς κανέν ύλικόν μέσον, ·
χωρίς κα μ μιαν ύλικήν δύναμιν, άλλά μόνον μέ τό κή-
ρυγμα και μέ τό παράδειγμα των, πώς κατώρθωσαν νά
νικήσουν και νά κατακτήσουν τόν ύλικόν εκείνον κό-
σμον ; Πώς κατώρθωσεν ή αμάθεια των νά νικήστ]
τήν σοφίαν και τήν δύναμιν τοΰ κόσμου τούτου ;

Ή αδυναμία των, ή πενία των, ή αμάθεια των, ή
πραότης των ειχον ενα ίσχυρόν σύμμαχον, ό όποιος
καθίστα τήν άδυναμίαν των ίσχύν, τήν πενίαν των
πλοϋτον," τήν άμάθειάν των σοφίαν, τήν πραότητα των
έπι βολήν. Ό σύμμαχος ούτος ήτο ή πίστις, καί ήπίστις
των αύτη κατέκτησε τόν κόσμον !

Τό έργον τών αποστόλων έξηκολούθησαν οί μεγά-
λοι Πατέρες, οί ποιμενάρχαι, οί μάρτυρες τής Εκκλη-
σίας, οί οποίοι μέ τήν σοφίαν τοον, μέ τήν αγάπη ν το:>ν,
μέ αυτήν τήν ζο^ήν των, έστήριξαν τήν Έκκλησίαν καί
έξήπλωσαν αυτήν εις όλον τόν κόσμον.

Αί θυσίαι όλων αυτών τών ανδρών δέν απέβησαν
εις μάτην αύται είναι εκείνα ι, αί όποΐαι ανέδειξαν τόν
Χριστιανισμόν ώς τήν Θρησκείαν τής ανεπτυγμένης άν-
θρωπότητος.

Οί άνδρες ούτοι ήγωνίσθησαν, άλλ' ουδέν μέγα
έργον επιτυγχάνει χωρίς μεγάλους αγώνας. Οί μεγάλοι
όμως αγώνες, όταν στηρίζωνται εις τό αληθές καί εις
τό δίκαιον, έχουν ενα μέγαν αλλ5 αόριστον προστάτην,
ό όποιος υπερνικά εις τό τέλος παν έμπόδιον, και στε-
ίρανώνει μέ έπιτυχίαν πάντα κόπον έχουν προστάτην
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τόν Θεό ν, και «εί ό Θεός μεθ' ημών τις καθ' ημών» ; !

"Ας είναι εύλογητόν τό όνομα τών μεγάλων εκεί-
νων ηρώων της Ιδέας, οί όποιοι εμπνεόμενοι από
θείον ζηλον, κατώρθοοσαν ό,τι κατόρθωσαν.

"Ας εχωμεν αυτούς πάντοτε ώς άξιομίμητον παρά-
δειγμα, διά νά βλέπωμεν τι δύναται νά έπιτΰχτ] ό άν-
θρωπος όταν εχτ) άληθινήν πίστιν προς τόν Θεόν και
ιερόν ζηλον νά εργασθώ διά τό καλόν τοΰ κόσμου !

ί
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στοιχειώδης Εκκλησιαστική Ιστορία, μετά 5
όλοσελίδων εικόνων Έκδοσις τρίτη 1916.

Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Δια&ήκας, μετά πολ-
λών εικόνων καΐ χάρτου της Παλαιστίνης. Έκδ.1914.

'Ιερά Ιστορία της Καινής Διά&ήκης, μετά πολ-
λών εικόνων όλοσελίδων καΐ μη και χάρτου της Πα-
λαιστίνης. Έκδοσις 1915.

Στοιχειώδης ΌρΦόδοξος Χριστιανική Κατήχη-
σις. Έκδοσις 1914.

Δειτονργική των Δημοτικών Σχολείων κατά το
πρόγραμμα. Έκδοσις 1915, μετ" εικόνων.;

Περικοπαι έκ των βιβλίων της Παλαιάς Δια-
ΰ'ήκης προς χρήσιν των διδασκαλείων. "Εκδοσις 1915.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

(Έκδόόεις τοϋ Χνλλδγόν «ρδς όιάδοόιν ώφελίμων βιβλίων)

Ή Εκκλησία μας, ητοι που, πώς και πότε λα-
τρεύεται ό Θεός, μετά πλήρους ερμηνείας της θείας
λειτουργίας. Έκδοσις 13η (80,000) αντίτυπα.

Ιστορία της Εκκλησίας, από της Ιδρύσεως αυτής
μέχρι σήμερον. Έκδοσις νέα.

ΑΙ ΘρησκεΖαι, σύντομος ιστορία των διαφόρων
Θρησκειών αγρίων καΐ πεπολιτισμένων εθνών.'

Έκ των ποιητικών βιβλίων της Παλαιάς Δια-
ΰ'ήκης, Ίώβ — Ψαλμοί — Ποροιμίαι —"Ασμα ασμά-
των—Εκκλησιαστής — Σοφία |Σολομώντος — Σοφία
Σειράχ.
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