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Χρυσοστόμου ’Αρχιεπισκόπου Άϋ'ηνών και πόσης ’Ελλάδος. «Ή τρίτη 
οικουμενική σύνοδος καί το πρωτεΐον τον επισκόπου Ρώμης. Άπάντηαις 
εις την εγκύκλιον τον πάπα Ρώμης Πίον ια' Lux ventatis>> (Άνατύ- 
πωσις εκ της «Εκκλησίας»), εν Άθήναις 1932, 80ν σελ. 47.

Τήν μελέτην ταΰτην συνέγραψεν ό μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών 
κύριος Χρυσόστομος εις άντίκρουσιν τής έν τή παπική εγκυκλίφ Lux veri- 
tatis (1931) αναπτυσσόμενης άντιλήψεως, καθ’ ήν ή έν Έφέσφ οικουμενική 
σύνοδος τοΰ 431 διεκήρυξε τό πρωτεΐον κα'ι άλάθητον τοΰ Πάπα. Εις άναί- 
ρεσιν τοΰ διισχυρισμοΰ τούτου, ό μακαριώτατος καταδεικνύει ου μόνον δτι ό 
Νεστόριος Κων/πόλεως και ό Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς ήσαν ξένοι προς πάσαν 
ιδέαν πρωτείου εξουσίας τοΰ πάπα Ριόμης, αλλά κα'ι δτι ή έφεσινή σύνοδος 
ουδέποτε άνεγνώρισε τοιοΰτο πρωτεΐον, άποδεχθεΐσα τον πάπαν Ρώμης μόνον 
ως πρώτον τή τάξει κα'ι πρωτόθρονον. ’Αποκρούει επίσης ως έσφαλμένον τό 
έν τή έγκυκλίφ λεγόμενον, καθ’ δ ή έν Έφέσφ σύνοδος συνήλθεν, δπως έπα- 
ναλάβη τήν κατά τοΰ Νεστορίου παπικήν άπόφασιν, καταδεικνύων δτι ή 
σύνοδος τήν κατά τοΰ Νεστορίου έξενεχθεΐσαν καταδίκην της έθεώρησεν ως 
ιδίαν έαυτής και δλως ανεξάρτητον πράξιν. Και ή νέα αύτη μελέτη τοΰ 
μακαριωτάτου διακρίνεται διά τήν πολυμάθειαν, τήν εΰστοχον χρήσιν τών 
πηγών, τήν αντικειμενικότητα, τήν σαφήνειαν και πάντα τά προσόντα εκείνα, 
ά'τινα χαρακτηρίζουσι πάσας τάς έργασίας αύτοΰ.

Επιφυλάξεις τινάς μόνον έχομεν ως προς τό έν τέλει τής μελέτης έξαγό- 
μενον συμπέρασμα, καθ’ ο «βάσις τής άληθοΰς ενώσεως δέον νά είναι ή 
επάνοδος τοΰ Πίου ια' εις τήν θέσιν τοΰ επισκόπου Ρώμης Κελεστίνου καί 
ή αποβολή παντός δ,τι έ'κτοτε παρεισέφρησεν έν τή ρωμαϊκή έκκλησία ξένον 
καί άλλότριον προς τήν διδασκαλίαν καί τήν πράξιν τής αρχαίας εκκλησίας» 
(σ. 47). ’Έχομεν δε τάς έπιφυλάξεις ταύτας, διότι είναι άναντίρρητον δτι αί 
παπικαί αξιώσεις περί πρωτείου έξουσίας ΰφίσταντο ήδη έν Ρώμη έπί Κελε
στίνου, αν καί ούχί έν τή σημερινή των μορφή, καί δτι ταύτας διαδηλοΐ έν τή 
έφεσινή συνόδφ ό παπικός αντιπρόσωπος πρεσβύτερος Φίλιππος, δστις έχαρα- 
κτήρισε τον πάπαν Ρώμης διάδοχον καί τοποτηρητήν τοΰ Πέτρου καί τούτον 
«κεφαλήν τής δλης πίστεως καί τών αποστόλων» (σ. 36-37). "Οτι δέ τά 
λεχθέντα υπό τοΰ πρεσβυτέρου Φιλίππου,—καί ούδείς σοβαρός λόγος υπάρχει 
νά άποδεχθώμεν δτι δεν έλέχθησαν ταΰτα ύπ’αύτοΰ—διεδήλουν τάς έπισήμους 
αντιλήψεις τής ρωμαϊκής έκκλησίας είναι σαφές, διότι αντιπρόσωπος τοΰ πάπα, 
λαβών μάλιστα τήν ρητήν έντολήν νά τηρήση «τό κΰρος τής άποστολικής 
έ'δρας» (σ. 32), δεν θά ήδύνατο ή νά έκφέρη τάς έπισήμους παπικάς αντιλή
ψεις καί ούχί άτομικάς τοιαύτας. ’Άλλως ολίγα έτη βραδύτερον ό πάπας Ρώμης 
Λέων αναφανδόν διεκήρυξε παραπλήσιους αντιλήψεις, αΐτινες, ώς άνομολογεΐ 
καί ό Μακαριώτατος, άπηχοΰσαι «θεωρίας διαδεδομένας ήδη εν τή Δύσει»
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(σ. 36), δεν θά ήδύναντο νά δημιουργηθώσιν αίφνιδίως. Διά τούτο φρονοίμεν 
ότι, παρ’ δλην την σφοδράν επιθυμίαν, τήν οποίαν έ'χει ή ανατολική ’Εκκλη
σία προς ένωσιν μετά τής δυτικής, δεν δύναται αυτή νά θεώρηση ως άρκοϋσαν 
τήν υπό τής δυτικής εκκλησίας αποδοχήν των εν Ρώμη κρατουσών αντιλή
ψεων περί πρωτείου επί επισκόπου Ρώμης Κελεστίνου, αλλά θεωρεί απαραί
τητον τήν άνεπιφύλακτον καί κατηγορικήν εγκατάλειψην τής περί πρωτείου 
ρωμαϊκής διδασκαλίας, ήν ανέκαθεν ή ανατολική ’Εκκλησία έχαρακτήρισεν 
ως άντικειμένην πρός τε τήν αγίαν γραφήν καί τήν ίεράν παράδοσιν. Μεμο
νωμένοι δέ καί ελάχιστοι τυχόν ρήσεις εκκλησιαστικών συγγραφέων υπέρ 
τοϋ πρωτείου, έκ πλάνης, καιρικών συνθηκών καί προσωπικών ελατηρίων 
έξηγούμεναι, ουδόλως δεσμεΰουσι τήν ήμετέραν εκκλησίαν, ήτις αείποτε άπέ- 
κρουσεν όμοθυμως τάς παπικάς περί πρωτείου αντιλήψεις καί ήτις αείποτε 
διεκήρυξεν δτι, εφόσον ή δυτική εκκλησία εμμένει εις ταΰτας, υπό οίανδή- 
ποτε μορφήν, πάσα σκέψις περί ενώσεως είναι αδύνατος.

Δ. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ

Αννης Αποατολάκη. Τά Κοπτικά υφάσματα τοϋ εν Άθήναις Μουσείου 
Κοσμητικών Τεχνών, Άθήναι, 1932 (Δημοσίευμα τον ’Αρχαιολογικού 
Τμήματος ' Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 203 σελ. μετά 163 
εικόνων και 2 εγχρώμων πινάκων.

Έκ τών τριών εν Άθήναις γνωστών συλλογών Κοπτικών υφασμάτων, 
δηλαδή τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, τοϋ Μουσείου Μπενάκη, καί τοϋ Μου
σείου Κοσμητικών Τεχνών, ό υπό τής Δος Άποστολάκι εκπονηθείς Κατάλο
γος περιέχει τήν περιγραφήν μόνον τών δυο τελευταίων. Έκ τών τριών 
τούτων συλλογών πλουσιωτέρα είναι ή συλλογή τού Μουσείου Κοσμητικών 
Τεχνών, ήτις άπετέλει άλλοτε τμήμα τής συλλογής Αιγυπτιακών ’Αρχαιοτήτων 
τοϋ Έθνικοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου, τής άπαρτισθείσης εκ τών δωρεών 
Ρόστοβιτς καί Δημητρίου.

Ή συλλογή περιλαμβάνει περί τά 131 τεμάχια υφασμάτων, τά οποία ή 
συγγραφεύς διαιρεί, άναλόγως τής τεχνικής, τοϋ υλικού καί τής διακοσμή- 
σεως αυτών, είς επτά τάξεις. Α' λάσια (σκουλλάτα), Β' πορφυρά, υποδιαι
ρούμενα εις τρεις ομάδας, Γ' υφαντά μέ πολυχρώμους ελληνιστικάς παρα
στάσεις καί διάκοσμον Ελληνιστικόν καί Παλαιοχριστιανικόν, Δ' πολύχρωμα 
υφαντά μέ βιβλικάς παραστάσεις, ως καί τά έ'χοντα συριακήν καί σασανιδι- 
κήν έπίδρασιν, Ε' πολύχρωμα υφαντά μέ έσχηματοποιημένα φυτικά κοσμή
ματα, ζ·' κεντημένα καί μέ υφαντήν διακόσμησιν έν εΐδει κεντήματος, και 
τέλος Ζ' μεταξωτά.
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