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῾Ο Διάλογος διὰ τὸ Παπικὸν Πρωτεῖον
καὶ ἡ Παπικὴ Διγλωσσία*

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός,

῾Ομότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Τ
Ο ΠΑΠΙΚΟ «Πρωτεῖον Δικαιοδοσίας» (JURISDICTIONIS)
μένει κύρια καὶ μόνιμη ἔκφραση τῆς παπικῆς ἀλλοτριώ-

σεως, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνίατη, ὡς φαίνεται, νόσος τῆς Λατινικῆς
᾿Εκκλησίας.

Αὐτὴ ἦταν ἡ συνείδηση τῶν Βυζαντινῶν ᾿Ορθοδόξων, ποὺ
προσέκρουαν καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν ῾Ενωτικῶν Διαλόγων
(11ος-15ος αἰ.) στὴν παπικὴ ἐμμονὴ στὸ Πρωτεῖον ᾿Εξουσίας
καὶ τὴν συνεχῆ ἀπαίτηση τῶν Παπῶν διὰ τὴν ἐπιβολή του
στοὺς Ἀνατολικούς.

Εἶναι δὲ γεγονός, ὅτι τὰ περὶ Πάπα δόγματα (Πρωτεῖον,
Ἀλάθητον, ὁ Πάπας VICARIUS -Ἀντιπρόσωπος- τοῦ Χριστοῦ
κ.λπ.) ἦταν καὶ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο στὴν ἐπιτυχῆ
ἔκβαση τῶν σημερινῶν Διαλόγων, ὅπως καὶ κατὰ τὴν «βυ-
ζαντινὴ» περίοδο.

Πρέπει δὲ νὰ ὑπογραμμισθῆ, ὅτι ἀπὸ τὸν δυτικὸ μεσαίωνα
καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν Αʹ Βατικανὴ Σύνοδο (1869-70) , μὲ τὴν
δογματοποίηση τοῦ Ἀλαθήτου, Πρωτεῖο καὶ Ἀλάθητο συμπο-
ρεύονται ὡς ἡ πεμπτουσία τοῦ Παπισμοῦ.

* * *

Στὸν διεξαγόμενο Διάλογο δίνεται ἡ ἐντύπωση, ὅτι τὸ βάρος
πίπτει στὸ Πρωτεῖον, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία
(ταυτίζονται ὅμως Πρωτεῖο καὶ «Πρεσβεῖα Τιμῆς» ;), εἶναι δὲ

᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις

«᾿Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης
Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ
τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(῾Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,  1321)
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ἀπολύτως βέβαιο, ὅτι μία τυχὸν κοινὰ ἀποδεκτὴ διατύπωση
(FORMULA) θὰ ὁδηγήσει ἀναπότρεπτα στὴν ἀποδοχὴ τοῦ Πα-
πικοῦ Πρωτείου καὶ στὴν μεταγενέστερη ἐκδοχή του. Αὐτὸς
εἶναι ὁ στόχος τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῶν ἰδικῶν μας δυτικο-
φρόνων.

Καὶ διὰ μὲν τὸ «Παπικὸ Πρωτεῖο» ἔχουν γραφῆ πολλὰ
ἑκατέρωθεν. Γιὰ τὴν ὀρθόδοξη τοποθέτηση στὸ πρόβλημα ἀρκεῖ
νὰ μελετήσουμε τὸν ὀγκώδη τόμο «᾿Εκκλησιολογία» (Ἀθῆναι
1973) τοῦ μακαρίτου διδασκάλου μας ᾿Ιω. Καρμίρη.

Διὰ τὸ «Παπικὸν Ἀλάθητον» ὅμως, ποὺ εἶναι ἡ συμπλήρωση
τοῦ Πρωτείου καὶ θὰ ἀποτελέσει κατ᾿ ἀδήριτη νομοτέλεια τὸ
ἑπόμενο βῆμα τοῦ Διαλόγου, ἐλάχιστα λέγονται. Ἂν δὲν γίνει
μετὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Πρωτείου αὐτομάτως καὶ ἡ ἀποδοχὴ
τοῦ Ἀλαθήτου, διότι, ὅπως θὰ δοῦμε, ὁ Παπικὸς Θεσμὸς εἶναι
ἀδιανόητος χωρὶς τὴν ἄμεση διασύνδεση Πρωτείου καὶ Ἀ-
λαθήτου.

* * *

Τί εἶναι δὲ ὡς δόγμα πίστεως τὸ Ἀλάθητον; Κατὰ τὴν
«᾿Εγκύκλιον τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου κατὰ τῶν
λατινικῶν καινοτομιῶν» (1838) , πρόκειται γιὰ θεοποίηση τοῦ
Πάπα («ὁ παρ᾿ αὐτῶν -δηλαδὴ τῶν Λατίνων- θεοποιούμενος
πάπας») .

Κατὰ τὸν ὅσιο π. ᾿Ιουστῖνο Πόποβιτς «τὸ δόγμα περὶ τοῦ
ἀλαθήτου τοῦ Πάπα... δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ ἀναγέννησις τῆς
εἰδωλολατρίας καὶ τοῦ πολυθεϊσμοῦ».

῾Ο καθηγητὴς δὲ ᾿Ιω. Καρμίρης, δεχόμενος τὴν ἄμεση σύν-
δεση Πρωτείου καὶ Ἀλαθήτου, παρατηρεῖ: «Τὰ συγκροτοῦντα
τὸν παπικὸν θεσμὸν δύο δόγματα τοῦ πρωτείου καὶ τοῦ ἀλαθή-
του εἶναι ἀπαράδεκτα ὑπὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικῆς
᾿Εκκλησίας» (ὅπ.π. σ. 621). Τὰ δύο δὲ αὐτὰ παπικὰ δόγματα
εἶναι «τὸ κυριώτερον αἴτιον τῆς θλιβερᾶς διαιρέσεως τῆς
Ἀνατολικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς ᾿Εκκλησίας» (σ. 645).

* * *

᾿Εξ ἄλλου, τὸ Παπικὸν Πρωτεῖον εἶναι ἡ πηγὴ ὅλων τῶν
ἄλλων καινοτομιῶν τῆς Λατινικῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Η ἀνύψωση δὲ
τοῦ Πάπα ὑπὲρ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων μένει, ὅπως θὰ
δοῦμε, μέχρι σήμερα ἀμετακίνητη.
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῾Ο «Λεβιάθαν»**, συνεπῶς, ποὺ καταβροχθίζει τὴν ἔννοια
τῆς ᾿Εκκλησίας, εἶναι ὁ Παπικὸς Θεσμός.

῾Η μεγαλύτερη αὐταπάτη τῶν ̓Ορθοδόξων συνομιλητῶν εἶναι
ἡ ἐπιδίωξη ἐπανερμηνείας τοῦ Πρωτείου, τὸ ὁποῖο, ὅπως καὶ
ἂν χαρακτηρισθῆ, θὰ παραμένει Πρωτεῖο ἀντιεκκλησιαστικὸ
καὶ πατερικὰ ἀπαράδεκτο, ὡς ἀπ᾿ ἀρχῆς φορτισμένο μὲ τὴν
πολιτικὴ-κοσμικὴ σημασία του.

῾Η προσχηματική, μάλιστα, πρόταση Παπικῶν καὶ Οἰκου-
μενιστῶν νὰ γίνει δεκτὸ τὸ Παπικὸ Πρωτεῖον ὡς «πρωτεῖον
διακονίας», ἀποδεικνύεται ἀπατηλὸ πυροτέχνημα.

Διότι ἡ μεγαλύτερη ἔκφραση εἰλικρινείας, φιλαληθείας καὶ
διακονίας θὰ ἦταν ἡ ἐπίσημη ἄρνηση ἐκ μέρους τοῦ Παπισμοῦ
ὅλων τῶν παπικῶν καινοτομιῶν, στὸ ἐπίκεντρο τῶν ὁποίων
βρίσκονται τὰ εἰδικὰ περὶ Πάπα δόγματα.

* * *

Εἶναι, ἄλλωστε, ἱστορικὰ γνωστό, ὅτι ὁ Παπισμὸς μετέρχεται
πολλὰ τεχνάσματα, διὰ νὰ γίνονται δεκτὲς οἱ θέσεις του.

Στὴν Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας (1439) λ.χ. ἔγινε δεκτὸ τὸ
Πρωτεῖο τῆς Ρώμης, «ὡς περιέχεται ἐν ταῖς πράξεσι τῶν
οἰκουμενικῶν συνόδων καὶ τοῖς ἱεροῖς κανόσι».

Αὐτὴ ἦταν ἡ διατύπωση τῶν Ἀνατολικῶν, γιὰ νὰ ἀποφευχθῆ
ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Παπικοῦ Πρωτείου κατὰ τὴν δυτικὴ ἐκδοχή του.

Τότε ὅμως ἀναδύθηκε ἡ παπικὴ πονηρία καὶ ἀπάτη. Καὶ
ἰδοὺ πῶς: ῾Ο Ϛʹ Κανόνας τῆς Αʹ Οἰκουμενικῆς ἀρχίζει μὲ τὴν
φράση: «ROMANA ECCLESIA SEMPER PRIMATUM HABUIT» (ἡ
ρωμαϊκὴ ἐκκλησία εἶχε πάντα τὸ πρωτεῖο), ὥστε νὰ θεωρηθῆ
καὶ τὸ Πρωτεῖο «ἀρχαῖον ἔθος» τῆς ᾿Εκκλησίας. Τὰ «πρεσβεῖα
τιμῆς», ποὺ δέχονταν οἱ Ἀνατολικοί, ὅταν ὁ Πάπας εἶναι «ἐν
τῇ ᾿Εκκλησίᾳ», προβάλλονταν ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς ὡς Παπικὸν
Πρωτεῖον (Δικαιοδοσίας).

* * *

Παρόμοιο τέχνασμα ἀποδεικνύεται σήμερα τὸ καὶ ἀπὸ τὴν
ὀρθόδοξη πλευρά, δυστυχῶς, προβαλλόμενο «πρωτεῖον δια-
κονίας», διότι μπορεῖ μὲν νὰ νοηθῆ εὐαγγελικῶς καὶ ὀρθοδόξως
(πρβλ. Μάρκ. 10, 44). Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι, πῶς νοεῖται
παπικῶς.
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Τὴν ἀπάντηση δίδει ἡ ἰσχύουσα σήμερα ὀγκώδης παπικὴ
Κατήχησις. Τὸ βιβλίο δὲ αὐτό, ποὺ συντάχθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση
τῆς Βʹ Βατικανῆς Συνόδου (1962-65) ἀπὸ ᾿Επιτροπή, τὴν
προεδρία τῆς ὁποίας εἶχε ὁ σημερινὸς Πάπας ὡς Καρδινάλιος
Γιόσεφ Ράτσιγκερ, εἶναι ἡ ἐπίσημη φωνὴ τῆς Λατινικῆς
᾿Εκκλησίας, ποὺ προβάλλει τὴν Πίστη καὶ τὸ ῏Ηθος της σ᾿ ὅλο
τὸ πλήρωμά της θεολογικά, ἀλλὰ καὶ ἐκλαϊκευτικά, τὸ προσφέρει
δὲ ὡς πρόταση σωτηρίας στοὺς προτιθεμένους νὰ εἰσέλθουν
στοὺς κόλπους της.

Τί λέγει ὅμως γιὰ τὰ παπικὰ αὐτὰ δόγματα ἡ «Κατήχησις
τῆς Καθολικῆς ᾿Εκκλησίας» (Βατικανό-Κάκτος 1996) ;

Παραθέτουμε μερικὲς παραγράφους, ποὺ ἀνήκουν στὴν
«Παράγραφο» (=Κεφάλαιον) 4, μὲ τίτλο «Οἱ πιστοὶ τοῦ Χρισ-
τοῦ - ῾Ιεραρχία, Λαϊκοί, ἀφιερωμένη ζωή».

ϊO SΙkkocor tΨm ωEpisjΑpym jaµ ΐ ωAqwgcΑr tou, ΐ P‚par

«880. ῾Ο Χριστὸς “συγκρότησε τοὺς δώδεκα (Ἀποστό-
λους) ὑπὸ μορφὴ Συλλόγου, δηλαδὴ σταθεροῦ σώματος,
•pijevak̈́ r toΛ ΐpo΄ou topohώtgse tΒm Pώtqo, poΚ tΒm
di‚kene $m‚les‚ tour” 2. “῞Οπως ὁ Ἅγιος Πέτρος καὶ οἱ
ἄλλοι Ἀπόστολοι, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου,
ἀποτελοῦν ἕνα καὶ μόνο ἀποστολικὸ σύλλογο, ἔτσι καὶ ὁ
ἐπίσκοπος Ρώμης, διάδοχος τοῦ Πέτρου, καὶ οἱ ἐπίσκοποι,
διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, σχηματίζουν μεταξύ τους ἕνα
σύνολο” 3.

881. ῾Ο Κύριος μόνο τὸν Σίμωνα, στὸν ὁποῖο ἔδωσε τὸ
ὄνομα Πέτρος, τὸν ἔκανε τὴν πέτρα τῆς ᾿Εκκλησίας Του.
Σ᾿ αὐτὸν ἐμπιστεύθηκε τὰ κλειδιά 4, τὸν ὅρισε ποιμένα
ὅλου τοῦ ποιμνίου 1. “Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀξίωμα νὰ δένει καὶ
νὰ λύνει, ποὺ δόθηκε στὸν Πέτρο, δόθηκε ἐπίσης, χωρὶς
καμιὰ ἀμφιβολία, στὸ σύλλογο τῶν ̓Αποστόλων, ἑνωμένων
μὲ τὸν ἀρχηγό τους” 2. Τὸ ποιμαντικὸ αὐτὸ καθῆκον τοῦ
Πέτρου καὶ τῶν ἄλλων Ἀποστόλων ἀνήκει στὰ θεμέλια
τῆς ἐκκλησίας jaµ sumew΄fetai $pΒ toΚr •pisjΑpour
j‚ty $pΒ tΒ pqyte¶o toΛ P‚pa.

882. ϊO P‚par, •p΄sjopor QΦlgr jaµ di‚dowor toΛ
ωApostΑkou Pώtqou, “e»mai � a²Φmia jaµ ΐqatό $qwό jaµ
helώkio t΅r _mΑtgtor, ποὺ συνδέει τόσο τοὺς ἐπισκόπους
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μεταξύ τους ὅσο καὶ τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν” 3. “Πραγ-
ματικά, ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης, μὲ τὸ ἀξίωμά του Υr
$mtipqΑsypor toΛ WqistoΛ jaµ Υr poilώmar Εkgr t΅r
ωEjjkgs΄ar, ™wei pk�qg, Θpώqtatg jaµ pacjΑslia •nous΄a
lώsa stόm ωEjjkgs΄a, tόm ΐpo΄a lpoqe¶ p‚mtote •keΙheqa
mƒ $sje¶”.

883. “ϊO sΙkkocor £ tΒ sΨla tΨm •pisjΑpym d�m
™wei •nous΄a, †m d�m bq΄sjetai s� joimym΄a l� tΒm
•p΄sjopo QΦlgr, Υr $qwgcΑ tou”. ῾Ο ἴδιος αὐτὸς σύλλο-
γος “εἶναι ἐπίσης φορέας τῆς ὑπέρτατης καὶ πλήρους
ἐξουσίας lώsa stόm pacjΑslia ωEjjkgs΄a, tόm ΐpo΄a
Εlyr d�m lpoqe¶ mƒ $sje¶ wyqµr tό sΙlvymg cmΦlg toΛ
•pisjΑpou QΦlgr” 5.

884. “῾Ο σύλλογος τῶν ἐπισκόπων ἀσκεῖ τὴν ἐξουσία
πάνω σὲ ὅλη τὴν ̓Εκκλησία μὲ ἐπίσημο τρόπο στὴν Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδο” 6. “D�m lpoqe¶ mƒ Θp‚qnei O²joulemijό
SΙmodor †m d�m •pijuqyhe¶, £ touk‚wistom †m d�m c΄mei
dejt�, $pΒ tΒ di‚dowo toΛ Pώtqou” .

885. “῾Ο σύλλογος αὐτός, μὲ τὴν πολλαπλή του σύν-
θεση, ἐκφράζει τὴν ποικιλία καὶ τὴν παγκοσμιότητα τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καί, μὲ τὴν συνάθροισή του j‚ty $pΒ
›mam $wgcΑ, ἐκφράζει τὴν ἑνότητα τοῦ ποιμνίου τοῦ Χρι-
στοῦ” 6 (...).

890. (...) Τὸ ποιμαντικὸ καθῆκον τοῦ Διδακτικοῦ Σώμα-
τος ἔγκειται στὴν ἐπαγρύπνηση, ὥστε ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ
νὰ παραμένει στὴν ἀλήθεια, ἡ ὁποία ἐλευθερώνει. Ciƒ mƒ
•jpkgqΦmoum aΗtό tόm Θpgqes΄a, o³ poilώmer t΅r ωEjjkg-
s΄ar pqoij΄shgjam $pΒ tΒm WqistΒ l� tΒ w‚qisla toΛ
$k‚hgtou s� hώlata p΄steyr jaµ �hΨm. ῾Η ἄσκηση αὐτοῦ
τοῦ χαρίσματος μπορεῖ νὰ γίνει μὲ διάφορους τρόπους.

891. “Αὐτὸ τὸ ἀλάθητο ἔχει ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης, κε-
φαλὴ τοῦ συλλόγου τῶν ἐπισκόπων, χάρη στὸ ἀξίωμά
του, ὅταν, σὰν πρῶτος ποιμένας μαζὶ μὲ τὸ διάδοχο τοῦ
Πέτρου, ἀσκοῦν τὸ ὕψιστο διδακτικό τους ἀξίωμα”, προ-
πάντων στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο 2. ̔́ Οταν, μὲ τὸ ὑπέρτατο
Διδακτικό της Σῶμα, ἡ ᾿Εκκλησία προτείνει μία ἀλήθεια
“νὰ τὴν πιστεύσουμε ὡς ἀποκαλυμμένη ἀπὸ τὸν Θεό” 3
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καὶ σὰν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, “ὀφείλουμε νὰ παραδε-
χθοῦμε μέσα στὴν ὑπακοὴ τῆς πίστεως αὐτοὺς τοὺς ὁρισ-
μούς” 4. TΒ $k‚hgto aΗtΒ •pejte΄metai stµr ·dier dia-
st‚seir, Εpou •pejte΄metai jaµ � paqajatah�jg t΅r he½j΅r
ωApojakΙxeyr 3.

892. ̔Η θεϊκὴ συμπαράσταση προσφέρεται ἐπίσης στοὺς
διαδόχους τῶν Ἀποστόλων, ὅταν διδάσκουν _mylώmoi l�
tΒ di‚dowo toΛ ωApostΑkou Pώtqou, jaµ l� ²dia΄teqo
tqΑpo pqosvώqetai stΒm •p΄sjopo QΦlgr, poilώma Εkgr
t΅r ωEjjkgs΄ar (...).

895. “῾Η ἐξουσία αὐτή, ποὺ τὴν ἀσκοῦν προσωπικὰ
στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι δική τους, τακτικὴ καὶ
ἄμεση, ἔστω καὶ ἂν ἡ ἄσκησή της ρυθμίζεται τελικὰ ἀπὸ
τὴν ἀνώτατη ἐξουσία τῆς ᾿Εκκλησίας” 6. Ἀλλὰ δὲν πρέπει
νὰ θεωροῦνται οἱ ἐπίσκοποι ὡς ἀντιπρόσωποι τοῦ Πάπα,
τοῦ ὁποίου ἡ τακτικὴ καὶ ἄμεση ἐξουσία σὲ ὅλη τὴν
᾿Εκκλησία δὲν ἐκμηδενίζει, ἀλλ᾿ ἀντίθετα ἐπιβεβαιώνει
καὶ προστατεύει τὴν ἐξουσία τῶν ἐπισκόπων. ῾Η ἐξουσία
αὐτὴ πρέπει νὰ ἀσκεῖται σὲ κοινωνία μὲ ὅλη τὴν ̓Εκκλησία
ΘpΒ tόm jahod�cgsg toΛ P‚paο.

* * *

Καταγράφουμε τὶς βασικότερες ἐπισημάνσεις μας:

1. Τὸ Πρωτεῖον τοῦ Πάπα ἐξακολουθεῖ νὰ στηρίζεται στὸν
Ἅγιο Πέτρο.

2. Θεμέλιο τῆς ἑνότητας, «αἰώνιο καὶ ὁρατό», εἶναι ὁ Πάπας.

3. ̔Ο Πάπας μένει «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ» καὶ ποιμένας
ΟΛΗΣ τῆς ᾿Εκκλησίας, μὲ «ὑπέρτατη καὶ παγκόσμια ἐξουσία»
(Episcopus Universalis) .

4. ῾Ο Πάπας ὑπέρκειται τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

5. ῾Ο Πάπας ἔχει -κατ᾿ ἐξοχήν- τὸ Ἀλάθητον ὡς «κεφαλὴ»
ὅλων τῶν ᾿Επισκόπων καὶ «πρῶτος ποιμένας» τῆς ᾿Εκκλησίας.

6. ῞Ολα τελοῦνται (ἀπὸ τοὺς ᾿Επισκόπους) «ὑπὸ τὴν κα-
θοδήγηση τοῦ Πάπα».

Εἶναι κατάδηλος ὁ παποκεντρισμός, ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε
-ἴσως- νὰ δικαιολογηθῆ στὸν δυτικὸ μεσαίωνα, ἀλλ᾿ ὄχι καὶ
σήμερα.
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Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ οἱ ἡμέτεροι φιλοπαπικοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ
χαρακτηρίζουν τὸν Παπισμὸ «πλήρη ᾿Εκκλησία».

Ἀλλὰ «πλήρης» καὶ «καθολικὴ» ᾿Εκκλησία εἶναι μόνο ἡ ᾿Ο-
ρθόδοξη ᾿Εκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Πατέρων.

῎Ισως ὅμως θεωροῦμε καὶ τὸν Παπισμό, ὅπως καὶ σήμερα
εἶναι, «πλήρη ᾿Εκκλησία», διότι δὲν τὸν συγκρίνουμε μὲ τοὺς
Ἁγίους μας, ἀλλὰ μὲ τοὺς ἀθλίους ἑαυτούς μας...

(*) ᾿Εφημερ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. φ. 1849/15.10.2010, σελ. 1 καὶ 7.
᾿Επιμέλ. ἡμετ.

(**) Λεβιάθαν· θαλάσσιο τέρας/κῆτος, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸ κακὸ καὶ
ἀναφέρεται στὴν Π. Διαθήκη. ῾Ο Ἄγγλος φιλόσοφος Thomas Hobbes (1588-
1679), ἔδωσε τὸν τίτλο Λεβιάθαν στὸ ἔργο του γιὰ τὸν Ἀπόλυτο Μονάρχη,
στὸν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι μὲ συμβόλαιο εἶχαν μεταβιβάσει ὅλα τους τὰ δικαι-

ώματα.


