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Εις τών παροϋσαν συνέχειαν των άρ-
θρων μας, προκειμένου να άσχοληθώμεν
με την όργάνωσιν και την διοίκησιν της
Εκκλησίας και να παρακολουθήσωμεν
την πορείαν Αυτής §ν τφ κόσμφ, θα ά-
ναφερθώμεν πρώτον εις τον Θείον καΐ 'Αν-
θρώπινον παράγοντα εις την Εκκλησία,
ίνα εύκολώτερον κατανοηθή το θέμα τοΰ
πολιτεύματος της Εκκλησίας.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΩΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠ1ΝΟΝ

ΕΓΚΑΘΙΔΡΤΜΑ

Ώ ς §ν τω Θεανδρικω Προσώπω τοΰ
Ίησοΰ διακρίνομεν την Θείαν και 'Αν-
θρωπίνην Φύσιν, ήτοι τήν Θεότητα και
Ανθρωπότητα ήνωμένας άτρέπτως, ά-
συγχύτως καΐ αδιαιρέτως, οΰτω και εις
τήν Έκκλησίαν διακρίνομεν άρμονικώς
και άδιασπάστως ηνωμένα το θείον και
Άνθρώπινον στοιχεΐον. Ή έννοια της
Εκκλησίας προϋποθέτει τον Χριστόν και
τον ανθρωπον. Ό Χριστός καλεί και δ
άνθρωπος προσέρχεται άβιάστως καΐ ε-
λευθέρως προς Αυτόν.

Τήν σχέσιν τοϋ Θείου και Ανθρωπίνου
παράγοντος είς τήν Έκκλησίαν τονίζει ε-
ξόχως δ Απόστολος Παΰλος δταν λέγη:
•ϊΚαί αυτός εστίν ή Κεφαλή τοϋ Σώμα-
τος της Εκκλησίας» (Κολ. Α 18). Το
παράδειγμα τοϋ σώματος τοϋ άνθρωπου
χρησιμοποιεί δ Ά π . Παϋλος δια να τονί-
ση αφ' ενός μεν τον Θείον και Άνθρώπι-
νον παράγοντα είς τήν Εκκλησία, άφ'
έτερου δε τήν βαθυτέραν και ούσιαστικήν
ενότητα αυτών. Ό ιερός Χρυσόστομος
παρατηρεί έπ' αϋτοΰ: «Αυτός (δ Χρι-
στός) ή Κεφαλή, ημείς (οί πιστοί) το σώ-

μα' μή δύναται είναι τι μέσον κεφαλής και
σώματος κενόν; ένθα γαρ ή κεφα-
λή έκεΐ και το σώμα». Όποία σχέσις και
ένότης υπάρχει μεταξύ κεφαλής και σώ-
ματος είς τον ανθρωπον, τοιαύτη και
μεταξύ τοϋ θείου και ανθρωπίνου στοι-
χείου είς τήν Έκκλησίαν.

Ό Χριστός είναι ή κεφαλή, οί πιστοί
το σώμα' επομένως, δπως ή Κεφαλή είς
τόν ανθρωπον κατευθύνει το σώμα οΰτω
και εις τήν Εκκλησία ή Κεφαλή αυτής δη-
λαδή δ Χριστός, είναι ή διοικοϋσα αρχή,
το κέντρον το ίθϋνον το σώμα της Εκ-
κλησίας. Ό Χριστός είναι ή υπέρτατη αρ-
χή, ένώ δ ανθρώπινος παράγων, είναι
εξηρτημένος και ΰποτεταγμένος είς
Αυτόν: «Πάντα υπέταξε ν ύπό τους πό-
δας αύτοϋ και αυτόν έ'δωκεν κεφαλήν ύ-
πέρ πάντα τχ\ Εκκλησία» ( Έ φ . Α 22). 'Τ-
πέταξεν ουχί δουλικώς ή έξουθενωτικώς,
άλλα ώς ζωοποιός αρχή έξήρτησε τόν άν-
θρώπινον παράγοντα άπό τόν θείον άφοΰ
«και εαυτόν "παρέδωκεν υπέρ αυτής . . .
ίνα παραστήση αυτήν εαυτω ενδοξον τήν
Έκκλησίαν μή έχουσα σπίλον ή ρυτίδα. . .
άλλ' ίνα ή αγία καί άμωμος» ( Έ φ . Ε 25).

Ουχί δε μόνον ταϋτα άλλα καί ύπερ-
ύψωσεν τόν άνθρώπινον παράγοντα είς
τήν θέσιν τοϋ συνεργού, καταστήσας αυ-
τόν (τόν ανθρωπον) φορέα απάντων των
Εκκλησιαστικών λειτουργημάτων.

Έ π ' αυτής λοιπόν της θεμελιακής αρ-
χής, καθ' ήν ή Εκκλησία είναι Θεανθρώ-
πινος οργανισμός, έθεμελιώθη ή Ό ρ -
γάνωσις καί τό Πολίτευμα Αυτής.
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Ό ίδιος δ Κΰριος, ή Κεφαλή τής Έκ-
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κλησίας, είναι ό Νομοθέτης και Όργανω-
τής Αυτής. Δια της Καινής νομοθεσίας,
δια τής κλήσεως των δώρεκα Αποστό-
λων, της συστάσεως τών Μυστηρίων και
τοΰ Κηρύγματος οργανώνει την 'Εκκλη-
σίαν του ως όρατόν επί τής γής καθίδρυ-
μα.

Ό σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ς δ μ ω ς θε-
σ μ ό ς ε ν τ φ ' Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι -
κ φ ό ρ γ α ν ι σ μ φ , είναι το μυστήριον
τής ίερωσύνης, δια τοϋ οποίου συγκροτεί-
ται ή ορατή Ιεραρχία (Ιερά αρχή —·
Αποστολική διαδοχή) και ή δποία ενεργεί
ώς εντολοδόχος τής Κεφαλής, έφαρμόζου-
σα επακριβώς το θείον δίκαιον, δια τοϋ
οποίου εκφράζεται ή Βούλησις τοϋ θεοΰ.

Δια τοΰ μυστηρίου τής Ίερωσύνης, με-
ρίς τοϋ σώματος τής Εκκλησίας αποτε-
λεί την Ίεραρχίαν, ή δποία ώς θεοσύστα-
τος, αποτελεί τον σπουδαιότερον θεσμόν
έν τφ Έκκλησιαστικφ όργανισμω, προσ-
δίδουσα έν ταυτφ και την μορφήν τής Ιε-
ραρχικής οργανώσεως.

Ή Ιεραρχία δεν είναι εντολοδόχος τοΰ
σώματος τής Εκκλησίας (τών πιστών),
άλλα τής 'Κεφαλής (τοϋ Χρίστου), ώστε
να λέγωμεν δτι δχι ή Ιεραρχία, άλλα ή
Αγία Τριάς δια τής Ιεραρχίας κυβερνά
το Σώμα τής Εκκλησίας.*

Ή σχέσις λοιπόν τών δύο στοιχείων έν
ττ) Εκκλησία και ή αρχή τής Θεοσυστά-
του Ιεραρχίας, προσδιορίζουν τήν οργά-
νωση» και τήν διοίκησιν τής Εκκλησίας,
αυτό πού όνομάζομεν «πολίτευμα τής Εκ-
κλησίας», τό όποιον «πολίτευμα» είναι Ίε-
ραρχικόν - Συνοδικόν.

ΤΟ ΣΥΝ ΟΔΙΚΟ Ν ΣΤΣΤΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ

Τοϋτο τό Συνοδικόν - Ίεραρχικόν σύ-
στημα διοικήσεως τής Εκκλησίας εύρί-
σκομεν άνάγλυφον άπ' αρχής και δη κατά
τήν πρωτοαποστολικήν εποχή ν καθ' ην έ-
χομεν τήν πρώτην συγκροτηθεΐσαν Σύνο-
δον (49 μ.Χ.) τήν όνομαζομένην «'Απο-
στολικήν» (πράξεις Ι Ε ' 6...). Έν συνε-
χεία εις τάς επτά Οίκουμενικας Συνόδους
ή Εκκλησία εΰρεν τήν πλήρη και τελεία
δργάνωσίν της και ώς άνθρο'κτινον έπι τής

γής καθ ίδρυμα.
Άπό τους Αποστολικούς, ώς προείπο-

μεν, χρόνους ή Εκκλησία τοΰ Χρίστου,
έχει ώς γνώμονα εις τήν διοίκησιν και τάς
ενεργείας της τήν Θείαν βουλήν. Ιδού είς
τα «πρακτικά» τής προαναφερθείσης Α-
ποστολικής Συνόδου πώς διακηρύσσεται ή
βασική αυτή αρχή: «'Έ δ ο ξ ε γ α ρ τ ω
Ά γ ί ω Π ν ε ύ μ α τ ι και ήμΐν μηδέν
πλέον έπιτίθεσθαι ήμΐν βάρος πλην τών
έπάναγκες τούτων» ('Εφ. ΙΈ 28). Ή θεία
Βουλή, τό "Αγιον Πνεΰμα αποφασίζει έν
προκειμένω διά τών 'Αγίων Αποστόλων.
Ωσαύτως και τό «πειθαρχεΐν δει Θεώ
μάλλον ή άνθρώποις» βέβαιοι περαιτέρω
τό άσυμβίβαστον τής Εκκλησίας προς
πάσαν άλλην βουλήν άνθρωπίνην.

Επίσης και οι τρεις μαρτυρικοί αιώνες
τής Εκκλησίας ουδέν άλλο μαρτυρούν ή
δτι ή υποταγή και έξάρτησις τής ανθρωπι-
νής βουλής άπό τήν θείαν έφθανε μέχρι
θανάτου, ήτοι αρνήσεως πάσης ξένης βου-
λήσεως ή τοΰ εγώ, ώστε νά άληθεύη τό
τοΰ Αποστόλου Παύλου: «Ζω δε ούκέτι
εγώ, ζή δέ έν έμοί Χριστός» (Γαλατάς
Β 20).

Ή φύσις δμως τής Εκκλησίας καί τό
πολίτευμα αυτής ευρίσκουν τήν πλήρη
έ'κφρασίν των κατά τήν περίοδον πού α-
κολουθεί μετά τους διωγμούς, ήτοι άπό
τοΰ 4ου μ.Χ. αιώνος. Είναι ή «χρυσή»
περίοδος τών 'Αγίων Πατέρων καί Οικου-
μενικών Συνόδων. Βαθύτατα προσηλωμέ-
νη ή Εκκλησία είς τήν Κεφαλήν της τον
Χριστόν, έξέφρασεν απολύτως διά τής
εκάστοτε Ιεραρχίας της τήν θείαν Βου-
λήν έν ταΐς 'Αγίαις Συνόδοις. Ουσία καί
φύσις τής Εκκλησίας, διοίκησις καί πολί-
τευμα, Δόγμα καί λατρεία ευρον τήν πλή-
ρη έ'κφρασίν των κατά τήν περίοδον αυ-
τήν.

ΟΙ Π Α Π Α Ι ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΟΤΝ
ΤΗΝ ΦΤΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΣΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΞ ΑΥΤΗΣ

Δεν δυνάμεθα νά έκθέσωμεν ένταΰθα
οαίτε τά τής Μαρτυρικής περιόδου τής
Εκκλησίας οΰτε τους αγώνας τής περιό-
δου τών Οικουμενικών Συνόδων, τους δ-
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ποίους διεξήγαγεν ή Εκκλησία κατά πα-
σών των αιρέσεων και αποκλίσεων εκ τών
άρχων της Μιας Άγιας Καθολικής καί
Αποστολικής Εκκλησίας.

Είναι δμως άπαραίτητον να τονίσωμεν
δτι από τοϋ 4ου αιώνος, παρατηρείται εκ
μέρους παπών τινών, δειλά κατ' αρχάς,
αδίστακτα άργότερον, άπόκλισις εκ τών
βασικών αρχών τής Εκκλησίας. Κυρίως
παρατηρείται εκ μέρους επισκόπων (πα-
πώνί) τ ή ς * Ρώμης το έπάρατον «Πρω-
τεΐον», το άντιβαΐνον προς την πραγματι-
κήν φύσιν τής Εκκλησίας καί το πολίτευ-
μα αυτής και το όποιον ώδήγησεν τελι-
κώς εις το σχίσμα τής Δυτικής Εκκλη-
σίας.

Ή θεωρία τής Δυτικής Εκκλησίας πε-
ρί πρωτείου τών παπών ούδαμού τής Α-
γίας Γραφής στηριζομένη, παραχαράσσει
την Φύσιν τής Εκκλησίας ώς Θεανθρω-
πίνου έγκαθ ιδρύματος, ενώ παράλληλα πα-
ραχαράσσει την φύσιν καί την άποστο-
λήν τής θεοσυστάτου Ιεραρχίας ώς και,
το πολίτευμα τής Εκκλησίας.

Ή παραθεώρησις τοΰ θείου στοιχείου

καί προβολή τοϋ ανθρωπίνου εκ μέρους
τών Παπών ώδήγησεν εις την δημιουρ-
γίαν ενός πολιτικοεκκλησιαστικοϋ Κρά-
τους με τάσεις δυστυχώς, τάς οποίας ι-
διαιτέρως καλλιεργούν καί μέχρι σήμερον,
να καθυποτάξουν δλόκληρον την Έκκλη-
σίαν μεταβάλλοντες Αυτήν άπό θείον καί
πνευματικόν έγκαθίδρυμα, εις μίαν παν-
τοδύναμον Έκκλησιαστικοπολιτικήν όρ-
γάνωσιν.

Παραλλήλως προς το ανωτέρω καί αϊ
διάφοροι καινοτομίαι, ώς τοΰ ΡΊΓιΙΟΟϊυΕ
καί άλλων, ώδήγησαν εις το σχίσμα τοϋ
1054. "Εκτοτε δεν έπαυσε οΰδ' επί στι-
γμήν να καινοτομή καί να αφίσταται τών
πηγών τής Πίστεως, ουδέ νά μετέρχεται
τρόπους καθυποτάξεως τής Όρθοδόξου
Ανατολικής Εκκλησίας. Τοσούτον δε

ήλλοιώθη ώστε μη έχουσα τα γνωρίσματα

τής Μιας Αγίας Καθολικής καί Αποστο-

λικής Εκκλησίας τών οκτώ πρώτων αιώ-

νων, δεν δύναται νά αποκαλείται Εκκλη-

σία τοΰ Χρίστου αλλά «Εκκλησία τών

Παπών».
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Έγράψαμεν εις σχόλιον τοΰ προηγου-
μένου τεύχους μας δια την οίστοχον ένέρ-
γειαν, τής ψηφίσεως ΰπό τής Εθνικής
Αντιπροσωπείας, τοϋ αντεθνικού καί αν-
τισυνταγματικού νόμου 731)77, δια. τοϋ
οποίου απαλλάσσονται τής ενόπλου στρα-
τεύσεως οι λεγόμενοι «άντιρρησίαι συνει-
δήσεως». 'Εζητήσαμεν δέ την άνάκλησιν
τοϋ τοιούτου νόμου. Είχαμε επίσης τονί-
σει δτι οί «ευεργετούμενοι» άπό τον νόμον
αυτόν, οί λεγόμενοι χιλιασται — διότι εις
την Ελλάδα αυτούς μόνον, προς το πα-
ρόν, καλύπτει ό νόμος — δεν κινούνται

άπό λόγους «αντιρρήσεως συνειδήσεως»
προς την ενοπλον στράτευσιν, άλλα έχουν
αντεθνικούς, αντιχριστιανικούς καί ύπου-
λους σκοπούς κατά τής χριστιανικής πί-
στεως μας καί τής εθνικής μας άκεραιό-
τητος.

"Ηδη μετά την πρόσφατον δήλωσιν τοΰ
'Τπουργοΰ Εθνικής Αμύνης σχετικώς με
την δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν μετά την
έφαρμογήν τοΰ ανωτέρω νόμου, αϊ προ-
ειδοποιήσεις μας αποδεικνύεται δτι δεν ή-
σαν άπλαΐ προβλέψεις άλλα αυτή αΰτη ή
πραγματικότης.
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