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*€ΚΚΛΙΐαθΛ0ΠΚ/Ι

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

Ε2.ς τήιν οείφάν τών 'Εκκλησιολογικών θεμάτων παρακολθΗβήισαμ.ε τήν μελέτην
«Περί τοΰ κύρους της ύφ' ενός χ8ΐροτονίας>. Έκ της μελέτης ταύτης «Ις τήν όποίαιν
ηειραλα|μ*άνοντ«ι γνωματεύσει; κιαί άπωφάνσεις είδικών καί Καίνονολόγωιν πΐροκύπτη
άβιάστως, δτι είς περίπτωσιν ανάγκης ή ύφ' ενός χειροτονία είναι ουχί απλώς έπι-
τιρεπτέα, αλλά καί αναγκαία καί επιβεβλημένη, καί πςάξις έκκλησΚΗπική; ΰ)ϊευθ«-
νότιιτος.

Π««ά τό γεγονός δμως, δτι τό ζήττκαα ήτο λβλ,̂ μένον, οΐ οπαδοί τοΰ πρώην
Φλωρίνης δέν ηθέλησαν νά πίΐοΦο&ν τή άληθίία, αλλά ««ρέΐμενναν καί <Π>ν.εχίζουν
νά παραμένουν είς τό σχίσμα τό δπιοΐον έδημίοώργησί ό πιρώην Φλωρίνηις Χριι>σόστο-
μος >έν 8τει 1937 άρνη*είς τήν Όρΰόδιοξον Όμολαγίαν ΈκκληΛολογί'αιν τής· Έκ-
κλησΐαις τών ΓΟΧ ηιν άπιεδέχίδη καί δι.εκήι5ρ|« καί Συνοδικως έν ?τει 1933.

Έ κ τιής αΐτίαις αΰτης άγιοίρίϊται ζηλκοταί Πατέρες άνέλαβον τόν άγωνα συντά-
ξεως &ε.\»τέιρας ποιαγιματϊίας, ή οποία, έδηιοοισίεύθ-η είς τάς Αθήνας έν ίτει 1θ5β ΰπό
τόν τίτλον: «Ή Π<?αγιματική ΆλήΦ«α π,ερί -τοϋ «ΰςου; τής χειροτονίας Επισκόπου
νφ' ενός 'ΕπισκάΜου καί πΐοί τοΰ σχισίματος των έν Ελλάδι ποβλαιοηιμεβολογιτων».

Τήν «ραγματίίαν αυτήν λόγω τΐηις σΛουδαιότητός της δημασιεύομεν είς τήν συ-

νέχειαν τών 'Βκλησιολογικών Βειμάτων.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
ΜεταΕύ τών Παλαιοημερολογιτών τήο Έλλάδοα, υφίσταται άηό 20-

ετίαο π€ρίπου Σχίσμα, έκ διαφόρων αιτιών, μεταξύ τών οποίων είναι καί ή
άηό ΙΟετίος ήδη διαφωνία αυτών, περί τοϋ κύρους ή μή τηα χειροτονίας
Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου.

Έκάτερα τά διαφωνούντα προς άλληλα μέρη, έγραψαν, έδημοσίευσαν
καί έκήρυΕαν, σχετικώς, πολλά καί διάφορα. ΎποστηρίΖοντες, οί μέν περί
τόν πρ. ΒρεσΘένης Ματθαίον, ό όποιος έχεκροτόνησε μόνος Έπίσκοπον,
ότι ή χειροτονία αϋτη, είναι κανονικώς έγκυρος, ένιοι δε έκ της παρατά-
Εεως τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ότι είναι αϋτη άκυρος, ώς παρά κα-
νόνος γενομένη.

Σημειωτέον ότι, ό πρώην Φλωρίνης, άνεγνώρισεν επισήμως και εμ-
πράκτως, τό έγκυρον της χειροτονίας ταύτης, ώς θ' άποδείζωμεν κατω-
τέρω.

"Εχοντες όθεν ύπ' όψιν τά διάφορο έν προκειμένω επιχειρήματα αμ-
φοτέρων τών διισταμένων τούτων παρατάξεων, τά διατυπωθέντα ύπ' αυ-
τών είς τά περιοδικά των. καί εις τίνα φυλλάδια, προβαίνομεν κατωτέρω,
όλως άμερολήπτως. είς τόν έλεγχον, τήν έξέτασιν καί άνάλυσιν αυτών,
προς έξακρίβωσιν, διαοφόλισιν καί άπόδει&ν, τής πραγματικής εκκλησία-
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σπκής αληθείας περί τό σοβαρόν τούτο θέμα, κατά τό ακραιφνές πνεϋμα
των Ιερών Κανόνων, καί της Εκκλησιαστικής Παραδόσεως.

Έπικαλούμεθα δέ έπ' αυτών, τήν δέουσαν προσοχήν καί άμερόληπτον
κρίσιν, παντός ΓΟΧ έμφορουμένου ύπό τοϋ ούτοΰ ώς ημείς πνεύματος της
ακραιφνούς εκκλησιαστικής άληθείαο καί ΌρθοδοΕίας, προς έμπέδωσιν
τής εκκλησιαστικής ένότητος. προς άρσιν τοϋ έπί τόσα έτη δυστυχώς
έμφιλοχωροϋντος εις τάς τάζεις τών "Ορθοδόξων Παλαιοημερολογιτών
ολέθριου Σχίσματος.

Ιδιαιτέρως έπικαλούμεθα τήν προσοχήν τών συντακτών καί εκδοτών
τής γνωστής περί τό θέμα τούτο έΕασελίδου περίπου πραγματείας, τής τι-
τλοφορουμένης: «Χειροτονία Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου», καί υπο-
γεγραμμένης άνωνύμως: «Οί άσκηταί καί έρημίται τοϋ Άγ. "Ορους». "Αφ"
ενός διότι οϊ αγαπητοί ούτοι «άσκηταί καί έρημίται» έν τη ύπερβάλλουση
ώς φαίνεται ασκήσει αυτών, δέν έσχον τόν δέοντα καιρόν, καί δέν έδωσαν
συνεπώς τήν όφειλοιμένην προσοχήν κατά τήν έξέτασιν τοϋ έν λόγω θέ-
ματος, κρίνοντες περί αύτοϋ έπιπολαίως, έπί τής επιφανείας, καί ουχί κα-
τά βάθος, κατά τήν βαθυτέραν έννοιαν καί τόν σκοπον τών "Ιερών Κανό-
νων. Ά φ ' ετέρου, διότι έν Άγίω "Ορει, ύπάρχουσι πλήθη ασκητών καί ε-
ρημιτών, οϊ όποιοι άποδοκιμάΖουσιν ώς έένην, καί άλλοτρίαν, και πεπλανη-
μένην, καί κακόδοξον, τήν ώς άνω πραγματείαν, καί διαμαρτύρονται διό
τήν κακόβουλον άνωνυμότητα αυτής, δι' ης αποδίδεται ψευδώς ή συγγρα-
φή καί έκδοσις αυτής, εις πάντας τους άσκητάς καί έρημίτας τοϋ Αγίου
"Ορους, ένώ είναι τοις πάσι γνωστόν, ότι συγγραφεύς καί εκδότης αυτής
είναι, εϊς καί μόνος., ασκητής καί ερημίτης, — ό Καυσοκαλυβίτης Μοναχός
πατήρ Αντώνιος Μουστάκας. "Ας προσέξωσιν έν προκειμένω καί οί 'Αρ-
χιμανδρϊται Άκάκιος Παπάς και Χρυσόστομος Νασλίμης — καί τίνες νεαροί
«τής ενώσεως νέων», οϊτινες έξέδωκαν φυλλάδια τίνα έν σχέσει μέ τό έν
λόγω θέμα, διαστρέφοντες ότέ μεν έν αγνοία, ότέ δέ έν γνώσει, τήν πρα-
γματικήν περί τό θέμα τούτο έκκλησιαστικήν άλήθειαν.

ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Πρός διασάφησιν τοϋ θέματος τούτου, ανάγκη νά έΕετάσωμεν τρία

τινά: ά) "Εάν ύπάρχωσιν Ιεροί Κανόνες τής "Εκκλησίας, όρίΖοντες τήν
χειροτονίαν Επισκόπου ύφ" ενός "Επισκόπου, β) "Εάν — μή υπάρχοντος
τοιούτου Ιερού Κανόνος, διό τήν κατ" άκρίβειαν χειροτονίαν ενός "Επι-
σκόπου ύφ' ενός τοιούτου — επιτρέπεται κατά τάς εκκλησιαστικός παρα-
δόσεις κατ" οϊκονομϊαν μία τοιαύτη χειροτονία λόγω κατεπειγούσης ανάγ-
κης. Καί γ) "Εάν έχη κύρος μία τοιούτη χειροτονία παρά Κανόνας γινομένη.

Κατά τους Ί . Κανόνας τής Εκκλησίας, τους αναφερομένους πε$ί χει-
ροτονίας επισκόπων — τόν Α" Άποοτολικόν, τόν Δ' τής Α" Οίκουμ. Συ-
νόδου, τόν Γ' τής Ζ' Οίκουμ. Συνόδου, τόν ΙΘ' τής έν Αντιόχεια Συνό-
δου, τόν Α" τής έν Κωνσταντινουπόλε,ι τό δεύτερον συνελθούσης Συνό-
δου, τόν'ΙΓ' και ΝΗ' τής έν Καρθαγένη Συνόδου— ουδείς τούτων όρι'Ζει
τήν χειροτονίαν "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου. Αλλά καί ουδείς τούτων
επιβάλλει ρητήν καθαίρεσιν εις τόν χειροτονούμενον καί τόν χειροτονοΰντα
αυτόν παρά τόν ακριβή όρισμόν αύτοϋ, προκειμένου μάλιστα περί απολύ-
του καί κατεπειγούσης ανάγκης, ήτις δέν' επιτρέπει τήν ακριβή τήρησιν
αυτού, αλλά μάλλον επιβάλλει τήν λογικήν καί συνετήν έφαρμογήν τής
εκκλησιαστικής οικονομίας, καθ" ην ή χειροτονία "Επισκόπου· ύφ' ενός Ε-
πισκόπου δέν δύναται έν τοιαύτη περιπτώσει νά θεωρηβη ώς αντικανονική
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καί άντεκκλησιαστική, ώς απαραιτήτου οϋσης προς έμπέδωσιν καί διόρ-
θωσιν κακώς κειμένων εκκλησιαστικών πραγμάτων, προς οικοδομή ν καί
καταρτισμόν τοΰ σώματος της Εκκλησίας, προς άνάδειξιν καί άποκατά-
στασιν ποιμένων, είς ποίμνια άπολούμενα διά τό μή έχειν αυτά ποιμένας.

Ή προς αλλήλους διαφορά των περί χειροτονίας Επισκόπων
Ί . Κανόνων, επιτρέπει καί δικαιολογεί τήν λόγω επιτακτικής

επειγούσης ανάγκης χειροτονίαν Επισκόπου ίιφ' ενός Επισκόπου

Οι ώς άνω Ί . Κανόνες, διαφέρουσιν οι μέν προς τους δε. "Αν δέ φαί-
νωνται προς αλλήλους διαφωνοϋντες, δέν καταργοϋσιν ό εϊς τόν έτερον,
ουδέ έπιβάλλουσιν, ώς εϊπομεν, ρητήν καθαίρεσιν είς τόν χειροτονσϋντα
καί τόν χειροτονούμενον. έάν η χειροτονία δέν γίνη κατά τόν ίδιαίτερον
όρισμόν αυτών.

Ή χειροτονία Επισκόπου υπό δύο "Επισκόπων, είναι μέν σύμφωνος
κατά τόν Α' "Αποστολικόν Κανόνα, δέν φαίνεται όμως σύμφωνος μέ τους
άλλους προαναφερθέντας Ί . Κανόνας, οϊτινες όρίζουσι ρητώς, ότι πρέπει
νά συγκεντρωθούν διά τήν έκλογήν καί χείιροτονίαν Επισκόπου πολλοί
Επίσκοποι, ει δυνατόν άπαντες οι υπάρχοντες Επίσκοποι εκάστης επαρ-
χίας μετά τοϋ Μητροπολίτου των, ή οί πλείονες, ή έξάπαντος τρεϊς. Καί ή
χείιροτονία ύπό τριών Επισκόπων κατά τόν β' όρισμόν τοϋ Α' Άποστολι-
κοϋ, τό Δ' της Α', τόν Γ' της Ζ', τόν ΣΤ' της Σαρδικής, τόν ΙΒ' της έν
Ααοδικεία, τόν ΙΓ', τόν ΝΗ' καί τόν ΝΘ' της Καρθαγένης, δέν συμφωνεί
μέ τόν ΙΘ' τήν έν Αντιόχεια.

Δέν έπεται όμως έκ τούτου, ότι ή χειροτονία Επισκόπου κατά τους
"Ιερούς ταύτους Κανόνας, δέν έχει ίσχύν καί κϋρος, επειδή δέν συμφωνεί
προς τόν έν λόγω Ί . Κανόνα.

Αϊ Ίεραί Σύνοδοι, αϊ έκδοϋσαι τους ώς άνω "Ιερούς Κανόνας, εϊχον
ιδία ϋπ' όψιν των τήν τότε έκκλησιαοτικήν κατάοταοιν, διά τήν διευθέτησιν
καί βελτίωσιν της οποίας έξέθεντο αυτούς. Διό καί ό "Ιερός Νικόδημος
λέγει περί τοϋ ΝΗ' της έν Καρθαγένη, ότι ούτος «ούκ έναντιούμενος τώ
α" Αποστολικά), αλλά διά τό έν τοις καιροϊς έκείνοις όν περισσότερον
πλήθος Επισκόπων, ή έν τοϊς τών Αποστόλων κσιροίς, έν οϊς ην καί ή
ανάγκη τοϋ διωγμού» (Ύποοημ. (3) είς τήν έρμ. καί συμφ. τοϋ α' Άπο-
στολικοϋ). Οϋτως αναλόγως έννοοϋμεν καί περί τών άλλων ώς άνω "Ιε-
ρών Κανόνων.

Ή Εκκλησία, έκδοϋσα κατά καιρούς κατά τάς άνάγκας καί περι-
στάσεις αυτής τους ανωτέρω Ί . Κανόνας, δέν καθώρισεν ώρισμένον, ά-
μείωτον, άμετάβλητον, άναλλοίωτον αριθμόν Επισκόπων, βάσει τοϋ όποιου
οριστικώς, απαραιτήτως καί άμετατρέπτως νά γίνεται ή χειροτονία παντός
"Επισκόπου. 'Αλλά σοφώς τά πάντα προνοουμένη καί οίκονομόϋσα, άφησε
τήν θύραν της εκκλησιαστικής ακριβείας καί οικονομίας άνοικτήν καί έ-
λευθέραν, είς τήν σύνεσιν καί διάκρισιν τών επισκόπων, νά έκλέγωοϊΐ καί
χειροτονώσι Διακόνους, Πρεσβυτέρους καί "Επισκόπους, κατά τάς εκά-
στοτε άνάγκας καί περιστάσεις αυτής. Οϋτω βλέπομεν κατά τους "Ι. Κα-
νόνας καί τήν Παράδοσιν της Εκκλησίας, νά γίνωνται χειρστονίαι "Επι-
σκόπων: "Αλλοτε μέν ύπό πολλών Επισκόπων, άλλοτε ύπό ολίγων, άλλοτε
ύπό πάντων τών "Επισκόπων μιας "Επαρχίας μετά τοϋ Μητροπολίτου των
είς Σύνοδον συνελθόντων, άλλοτε δέ ύπό τριών μόνον. "Αλλοτε ύπό δύο,
καί άλλοτε ύπό ενός μόνον, ώς πολλοί κατά τάς "Αποστολικάς Διαταγάς
καί τήν έκκλησιαστικήν παράδοσιν οικονομικώς έχειροτονήθησαν, λόγω
απολύτου καί κατεπειγούσης ανάγκης της "Εκκλησίας.
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Δεν θεωρείται συνεπώς παράβασις, καί πολλώ μάλλον καταφρόνηση
κοϊ κατάργησις Ίεροϋ τινός κανόνος,, έάν διό τήν χειροτονίαν ενός Επι-
σκόπου επαρχίας τινός, δέν συνέλθωσι πάντες οι επίσκοποι της επαρχίας
λόγω ανάγκης, αλλά οί πλείονες ή όλιγώτεροι, ή τρεις, ή δύο, ή μόνον εις
ποίηση τήν χειροτονίαν λόγω κατεπειγούσης καί επιτακτικής ανάγκης έκ
διωγμού ή άλλης τινός αιτίας.

Διό καί ή Εκκλησία, δέν επιβάλλει κυρώσεις διά τάς λόγω απολύτου
ανάγκης διαφοράς ταύτας, διότι δέν πρόκειται περί παραβάσεων, αλλά
περί λογικής καί συνετής εκτελέσεως επιβεβλημένου ιερού καθήκοντος,
κατά τάς παρουαιαΖομένας εκάστοτε άνάγκας καί περιστάσεις τής Εκκλη-
σίας, καθ" ας, άλλοτε μέν εφαρμόζεται καί ακολουθείται ή εκκλησιαστική
ακρίβεια, άλλοτε δέ ή απαραίτητος εκκλησιαστική οικονομία, κατά παρέκ-
κλισίν τίνα έκ τοϋ ακριβούς ορισμού τούτου ή εκείνου τοϋ Ί . Κανόνος.

Αϊ ανωτέρω όθεν διαφοραί, καί τό άκαβόριστον ώρισμένου αμείωτου
αριθμού Επισκόπων προς έκλογήν καί χειροτονίαν παντός Επισκόπου, ά-
ποδεικνύουσι σαφώς τό έπιτρεπτόν καί τό κύρος της χειροτονίας Επισκό-
που ύφ' ενός Επισκόπου, τής γινομένης λόγω κατεπειγούσης καί επιτα-
κτικής ανάγκης τής Εκκλησίας.

Καί ταύτα, διότι «ουκ άνθρωποι τάς Εκκλησίας κυβερνώσιν, άλλ' αυ-
τός έστιν ό πανταχού ποιμαίνων τους πιστεύοντας εις αυτόν... Θεός έστιν
ό πανταχού τάς Εκκλησίας άγων». (Αγ. Χρυσ.).

Περί χειροτονίας Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου
κατά τάς Αποστολικός Διαταγάς

«Επίσκοπος ύπό τριών ή δύο Επισκόπων χειροτονείσθω' έάν δέ τις
ύπό ενός χειροτονηθή "Επισκόπου, καθα,ιρείσΘω καί αυτός καί ό χειροτο-
νήσας αυτόν. Έάν δέ ανάγκη καταλάβη ύπό ενός χειροτονηθήνσι, διά τό
μή δύνασθαι πλείονας παραγενέσθαι, διωγμού δντος ή άλλης τοιαύτης α-
νάγκης, ψήφισμα κομιΖέσθω τής επιτροπής πλειόνων». (Βιβλ. η ' κεφ.κΖ')

Ερμηνεία Ίεροϋ Νικόδημου

«Αί δέ των Αποστόλων Διαταγαί προστάζουν, ότι εκείνος όπου χειρο-
τονηθή άπό ένα Έπίσκοπον, νά καβαίρεται όμοϋ μέ τόν χειροτονήσαντα,
έ"Εω μόνον άν κατά ανάγκην διωγμού ή άλλην τίνα αϊτίαν, δέν ημπορούν
πολλοί νά συναχθούν, καί μέ τήν ψήφον τούτων χειροτονηθή άπό ένα.
Καθώς ό Σιδήριος έχειροτονήθη "Επίσκοπος Παλαιβίσκης κατά τόν Συνέ-
σιον, όχι ύπό τριών, αλλά ύπό ενός "Επισκόπου, τοϋ Φίλωνος, διά τό άπα-
ρησίαστον τών "Επισκόπων έν τοις καιροϊς έκείνοις». (Εις τήν 'Ερμ. καί
Συμφ. τοϋ Α" "Αποστολικού). ^

Ή περικοπή αύτη τών Αποστολικών Διαταγών, καί ή ερμηνεία τούτου
εις τό Ιερόν Πηδάλιον τής "Εκκλησίας, είναι τό ίσχυρότερον καί έμφαντι-
κώτερον επιχείρημα τοϋ κανονικού κύρους τής χειροτονίας "Επισκόπου
ύφ' ενός Επισκόπου, τής γινομένης λόγω κατεπειγούσης ανάγκης, «διω-
γμού όντος ή άλλης τοιαύτης ανάγκης».

Ή περικοπή αύτη ανατρέπει άρδην τά σαθρά φρονήματα τών μή πα-
ραδεχόμενων ώς έγκυρον μίαν τοιαύτην χειροτονίαν. Διότι: α) Καί αυτοί
ούτοι παραδέχονται τήν περ;ικοπήν ταύτην καί τήν ανωτέρω έρμηνεϊαν
αυτής, β) Διότι παραδέχονται τήν ύπό μόνου τοϋ Φίλωνος χειροτονίαν
τοϋ Σιδηρίου, τήν οποίαν ανεγνώρισε καί έζετίμησεν ή τότε Σύνοδος τής
"Εκκλησίας τής "Αλεξανδρείας ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Μ. "Αθανασίου, γ)
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Διότι κατά την ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Ματθαίου χειροτονίαν, δέν ύπηρχον
έτεροι Επίσκοποι (ώς κατωτέρω θα άποδείξωμεν) διά νά συναχθούν ή νά
αποστείλουν συμψηφιστικά γράμματα, γεγονός άποδεικνϋον τό εξαιρετι-
κώς άποραίτητον καί κατεπείγον της χειροτονίας. Και δ) Διότι ή αναφε-
ρομένη ανωτέρω καθαίρεσις της άνευ ανάγκης χειροτονίας, μαρτυρεί σα-
φέστατα δύο τινά: Πρώτον, ότι δέν δικαιολογείται καθαίρεσις της λόγω
ανάγκης χειροτονίας, καί δεύτερον, ότι ό προς καθαίρεσιν ανωτέρω ορι-
σμός, προϋποθέτει την ϋπαρξιν της Άρχίερωσύνης καί αύτοϋ τοϋ άνευ
ανάγκης ύπό ενός χειροτονηθέντος. "Οτι ό οϋτω χειροτονηθείς λαμβάνει
τήν Άγιαστικήν χάριν, ότι δέν είναι α ν ί ε ρ ο ς , ώς βλασφημοϋσι τινές,
άλλ' είναι τέλειος Άρχιερεύς, υποκείμενος εις τήν κρίσιν της Εκκλησίας
δίοτι έχειροτονήθη παρά

Ό Ί θ ' Κανών της έν Άντιοχεία Συνόδου, καί οι
παρερμηνεύοντες αυτόν

«Έπίσκοπον μή χειροτονεϊσθαι δίχα Συνόδου, καί παρουσίας τοϋ έν
τη Μητροπόλει επαρχίας. Τούτου δέ παρόντος έξάπαντος βέλτιον μέν συ-
νεϊναι αύτώ πάντας τους έν επαρχία συλλειτουργούς, καί προσήκει δι επι-
στολής τόν έν τή Μητροπόλει συγκαλεϊν. Καί εϊ μέν άπαντοίεν οι πάντες,
βέλτιον, εί δέ δυσχερές εϊη τοϋτο,τούς γε πλεϊους έξάπαντος παρεϊναι δεϊ,
ή διά γραμμάτων όμοψήφους γενέσθαι, καί οϋτω μετά της τών πλειόνων
παρουσίας ή ψήφου γίνεσθαι τήν κατάστασιν. Εί δέ άλλως παρά τά ώρι-
σμένα γίγνοιντο, μηδέ ίσχύειν τήν χειροτονίαν...».

Τόν Ιερόν τοϋτον Κανόνα, —είτε έν αγνοία παρερμηνεύοντες, εϊτε
έν γνώσει καί σκοπίμως διαστρέφοντες—, οι μή παραδεχόμενοι ώς έγκυ-
ρον τήν χειρστονίαν Επισκόπου, ύφ' ενός Επισκόπου, προβάλλουσι, ώς
μέγα έρεισμα των, διά νά αποδείξουν ώς άκυρον μίαν τοιαύτην χειροτο-
νίαν, καί συγκεκριμένως τήν ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Ματθαίου τοιαύτην.

Πλανώνται όμως οίκτρώς, διά τους κάτωθι σοβαρούς λόγους:
1) Διότι ό "Ιερός ούτος Κανών, έχει αποκλειστικώς ίσχύν όταν ύπάρ-

χωσιν εις μίαν έπαρχίαν πολλοί Επίσκοποι μετά τοΰ Μητροπολίτου των,
οι όποϊοι δέον νά συνέλθωσι μετ' αύτοϋ εις Σύνοδον προς έκλογήν καί χει-
ροτονίαν Επισκόπου, κτλ.

2) Διότι ό Ιερός ούτος Κανών, δέν έχει απόλυτον ίσχύν έπί τών
άλλων Ί . Κανόνων, τών αναφερομένων περί χειροτονίας Επισκόπων.

3) Διότι ό Ί . ούτος Κανών, δέν έχει ούδεμίαν απολύτως ίσχύν διά τήν
χειροτονίαν Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου, τήν γινομένην εις καιρόν
κατεπειγούσης καί επιτακτικής ανάγκης της Εκκλησίας, λόγω διωγμού
αυτής, καί εις καιρόν κατά τόν όποϊον δέν ύπάρχουσιν έτεροι Επίσκοποι.

4) Διότι ότε ό πρ. Βρεσθένης έχειροτόνησε μόνο Έπίσκοπον, ήτο (ώς
θά άποδείξ,ωμεν κατωτέρω) εντελώς μόνος, μή υπαρχόντων ετέρων Επι-
σκόπων, οϋτε εις τήν έπαρχίαν του, οϋτε εις τάς πέριξ της Επαρχίας του
"Επαρχίας. Δέν ύπηρχον άρα έτεροι "Επίσκοποι μετά τοϋ Μητροπολίτου
των, διά νά συνέλθουν μετ" αύτοϋ εις Σύνοδον ή έν ανάγκη νά συνέλθουν
οι πλείονες.

5) Διότι ή ανάγκη προς χειροτονίαν "Επισκόπων, ήτο τότε εξαιρετι-
κώς απόλυτος, κατεπείγουσα καί επιτακτική, πρωτοφανής εις τήν Έκκλη-
σίαν. Δέν ήτο δηλονότι ανάγκη μόνον διά μίαν ή δύο "Επαρχίας, άλλ' ήτο
πανελλήνιος, ήτο οικουμενική, ήτο παγκόσμιος...

Τίνα όθεν ίσχύν έχει ό αΚνών ούτος —αλλά καί πάντες οι ανωτέρω Κανό-
νες— προς τήν χειροτονίαν ταύτην, τήν γενομένην λόγω ύπερκατεπειγού-
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σης καί εκτάκτως έπιτακτικωτάτης ανάγκης της Εκκλησίας;
Ό Ί . ούτος Κανών, δέν επιβάλλει καθαίρεσιν εις τόν χειροτονηθέν-

τα λόγω τοιαύτης απολύτου ανάγκης, είτε ϋπό τριών, είτε ύπό δύο, είτε
ύπό ενός μόνον. "Εντέλλεται όπως, προς άνάδειξιν Επισκόπων, συνέρχον-
ται έπί τό αυτό πάντες οί' υ π ά ρ χ ο ν τ ε ς Επίσκοποι της Επαρχίας,
ή έν ανάγκη οί πλείονες τούτων.

Καί όταν οί υπάρχοντες είναι τρεϊς, ή δύο, ή μόνον εις, καί παρίσταται
απόλυτος, κατεπείγουσα καί επιτακτική ή ανάγκη προς χειροτονίαν Επι-
σκόπου, τότε είναι αυτονόητον, άποδεικνυόμενο, τόσον άπό τήν όρθήν
ένναιαν τοϋ ώς άνω .1. Κανόνος όσον καί ύπό πάντων των λοιπών περί
χειροτονίας Επισκόπων Ί . Κανόνων, ότι επιτρέπεται ή χειροτονία Επι-
σκόπου ύπό δύο, καί ύπό ενός "Επισκόπου κατ' άπαραίτητον έκκλησιαστι-
κήν οϊκονομίαν.

Τό άναφερόμενον εις τό Ιερόν τοϋτον Κανόνα: «μηδέν ΐσχύειν τήν
χειροτονίαν», άφορα τήν άνευ ανάγκης χειροτονίαν. Αλλά καί έκ τούτου,
μάλλον κατακρίνονται οί μή παραδεχόμενοι ώς έγκυρον τήν χειροτονίαν
Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου, οι θεωροΰντες ταύτην ώς άνίερον, άνύ-
παρκτον καί άνυπόστατον. Διότι τό «μηδέν ίσχύειν» εξηγείται ότι ή χειρο-
τονία αϋτη, ή άνευ ανάγκης γενομένη, έγένετο παρά Κανόνας, «παρά τά
ώρισμένα», και πρέπει κατά τήν έρμηνείαν τοϋ '!. Νικόδημου «...νά άκυ-
ροϋται».

"Υπόκειται άρα εις τήν έξέτασιν καί τήν κρίσιν της Εκκλησίας ή χει-
ροτονία αυτή, ή οποία, αν καί αντικανονική, δέν θεωρείται ανίερος, άμοι-
ρος της Θείας Χάριτος, διότι τό Θείον Μυστήριον έξετελέσθη ύπό Ορθο-
δόξου κανονικού Άρχιερέως.

Τ ό δ έ «μηδέν ΐσχύειν» καί τό «άκυρον» μιας τοιαύτης χειροτονίας, δέν
ερμηνεύεται ότι αϋτη είναι ανίερος, ανύπαρκτος καί ανυπόστατος, κατά τήν
έρμηνείαν τοϋ ιγ' Κανόνος της έν "Αντιόχεια Συνόδου καί κατά τήν ύπο-
σημείωσιν τοϋ Ί . Νικόδημου εις τόν κη' ΆποσταΛικόν έχουσαν οϋτω:
«..διατί βλέπω τόν στ" της Δ' Οίκουμ. νά λέγη άκυρον τήν χειροτονίαν τοϋ
απολύτως χειροτονηθέντος, ουχί ώς άνύπαρκτον καί άνυπόστατον, οϋτε
διατϊ είναι ανύπαρκτα καί ώς μή όντο τά ύπ' αύτοϋ ένεργηθησόμενα μυ-
στήρια...».

Διά τήν έξέτασιν δέ καί τήν κρίσιν μιας τοιαύτης παρά Κανόνας χει-
ροτονίας, δέον νά συνέλθη Συνοδικόν δικαστήριον τό όποιον ή θά καθαί-
ρεση τόν οϋτω χειροτονηθέντα, ή θά άποκαταστήση τοϋτον κατ' έπιείκειαν
καί οϊκονομίαν της Εκκλησίας, έάν ή χειροτονία αϋτη παρουσίαση άπο-
χρώντα τινά λόγον,

Λογικαί κρίσεις καί συμπεράσματα έκ των ανωτέρω, %

δι' ών αποδεικνύεται σαφώς ή πραγματική αλήθεια
περί τοΟ αναμφισβήτητου κύρους της χειροτονίας επισκόπου

ύφ' ενός επισκόπου, της γινομένης λόγω ανάγκης

Διά της λογικής συγκρίσεως τοϋ α' Άποστολικοϋ Κανόνος καί των
Αποστολικών Διαταγών, προς απαντάς τους λοιπούς ανωτέρω Ί . Κανό-
νας, τους αναφερομένους περί χειροτονίας "Επισκόπων, εξάγονται τά α-
κόλουθα λογικά συμπεράσματα:

α) "Οτι ό α' "Αποστολικός Κανών, δέν καταργεί τόν κατά τάς "Απο-
στολικός Διαταγάς όρισμόν περί χειροτονίας Επισκόπου ύφ' ενός "Επι-
σκόπου λόγω ανάγκης, διότι διά της καταργήσεως ταύτης, συγκαταργεϊ-
ται καί ή εκκλησιαστική οικονομία, καί αυτός ούτος ό Ιερός Κανών, ό ό-
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ποίος κοτ' έκκλησιαστικήν οίκονομίαν όρίΖει τήν ύπό δύο Επισκόπων χει-
ροτονίαν Επισκόπου.

δ) "ΟΤΙ ή Α' ΟΙκουμ. Σύνσσος, καί αί μετέπειτα Οικουμενικοί καί
Τοπικαί, α! έκδοΰσαι Κανόνας περί χειροτονίας Επισκόπων, δέν κατήργη-
σαν τόν Α ' Άποστολικόν, ώς τινές κακώς νομίΖουσι.. Διότι ούτος έχει τήν
θέσιν του καί τήν απόλυτον ίσχύν του έν τη Εκκλησία, όρίέων ότι δύνανται
καί δύο Επίσκοποι νά χειροτονήσουν 'Επίσκοπον. Πότε όμως; "Όταν εις
τήν Έπαρχίαν έκείνην δέν ύπόρχωσιν έτεροι Επίσκοποι, ή δταν ύπάρχωσι
μεν, άλλα δέν δύνανται δι' άποχρώντας λόγους νά προσέλθωσιν.

γ) "Οτι οί λοιποί ώς άνω Ί . Κανόνες, οΙ ορίζοντες όπως συνερχωνται
διό τήν έκλογήν καί χειροτονίσν Επισκόπου πολλοί Επίσκοποι, ει δυνατόν
πάντες εις Σύνοδον, ή οί πλείονες, ή πλείονες των τριών, ή έΕάπαντος
τρεις, έννοοΰσιν όταν ύπάρχωσι πολλοί, καί πλείονες των τριών, καί δύ-
νανται νά συνέλθωσιν άν δχι οΐ πάντες, ή οί πλείονες τουλάχιστον τρεις.

δ) "Οτι ό ιθ' Κανών της έν Αντιόχεια Συνόδου, έχει περιωρισμένην
καί ουχί απόλυτον ίσχύν, εκδοθείς κυρίως διό τήν. τότε τοπικήν κατάστασιν
της Εκκλησίας της Αντιοχείας, καβ' ην ήσαν πολλοί Επίσκοποι εις έκά-
στην Έπαρχίαν. Διότι έάν εϊχεν απόλυτον ίσχύν έναντι τών άλλων ανω-
τέρω Ί . Κανόνων, θά έβεωρωντο οΰτοι ώς κατηργημένοι ύπ' αύτοϋ, καί
δέν θά εϊχον ουδεμία ν ίσχύν αϊ οριζόμενοι ύπ' αυτών χειροτονίαι, ύπό
τριών ή δύο Επισκόπων.

ε) "Οτι καί οί άλλοι προαναφερθέντες Ί . Κανόνες, οί όρίΖοντες προς
έκλογήν καί χειροτονίαν Επισκόπου πολλούς Επισκόπους, ή πλείονας τών
τριών, ή «έΕάπαντος τρεϊς», «ώστε μή έξεϊναι ύπό δύο χειροτονεϊσθαι 'Ε-
πίσκοπον», «ίνα μή ήττονες τών τριών», δέν έχουσιν απόλυτον ίσχύν
έναντι τοϋ α' Αποστολικού Κανόνος, τοϋ ορίζοντος, καί ύπό δύο έΕεϊναι
χειροτονεϊσθαι 'Επίσκοπον. Ουδέ έναντι τών "Αποστολικών Διαταγών, αί
όποϊαι όρι'Ζουσιν, ώς έχουσαν ίσχύν καί κύρος τήν χειροτονίαν Επισκόπου
ύφ' ενός μόνον Επισκόπου.

στ) "Οτι πάντες οί ανωτέρω Ί . Κανόνες, όρίΖουσι μέν έκαστος ώρι-
σμένον αριθμόν Επισκόπων προς έκλογήν κσί. χειροτονίαν Επισκόπου,
άλλ' έννοοΰσιν όταν ύπάρχωσι τοσούτοι, κσί είναι δυνατόν νά συμπληρωθη
ό αριθμός ούτος.

"Οταν όμως δέν ύπάρχωσι, καί συνεπώς δέν είναι δυνατόν νά συμ-
πληρωθή ό αριθμός ούτος, ή όταν ύπάρχωσι μέν, άλλ' είναι αδύνατον νά
συνέλθωσιν οί πάντες, ή ο! πλείονες, λόγω διωγμού ή άλλης τινός αιτίας,
καί οΰτε είναι δυνατόν νά γίνωσι διό γραμμάτων σύμψηφοι, καί γίνει ή
χειροτονία λόγω κατεπειγούσης καί επιτακτικής ανάγκης μέ όλιγωτέρους
"Επισκόπους, είτε ύπό τριών, είτε ύπό δύο, εϊτε ύπό ενός μόνον διά τό
εξαιρετικώς κατεπείγον, καί έπιτακτικόν της αδήριτου ανάγκης, τότε δέν
είναι δυνατόν νά θεωρηθή αντικανονική ή χειροτονία αύτη, καί πολλώ
μάλλον ώς άκυρος, ώς ανύπαρκτος καί ανίερος, ώς βλασφημοϋσι τίνες.

Τότε, όχι μόνον οί Κανόνες ούτοι δέν έπιβάλλουσι κυρώσεις —διότι
δέν έχουσιν έν προκειμένω τοιαύτην ίσχύν, καθότι δέν είναι δυνατόν νά
εύσταβήση ή απλώς νά νοηθή μία τοιαύτη ποινή ώς δικαία— αλλά μάλλον
μία τοιαύτη χειροτονία, είναι άξια επαίνων καί εγκωμίων, ώς γενομένη λο-
γικώς καί συνετώς, προς οίκοδομήν της Εκκλησίας. Καί

Ζ) "Οτι ώς αντικανονική δύναται νά θεωρηθή μία χειροτονία δταν
γίνη παρά τους ανωτέρω Ί . Κανόνας, άνευ κατεπειγούσης ανάγκης, διά
μονομερούς καί οτασιαστικής ενεργείας τοϋ χειροτονήσαντος ή τών χει-
ροτονησάντων, μή θελήοαντος, ή μή θελησάντων νά έλθωσι κατά τους ιε-
ρούς τούτους Κανόνας εις συνεννόησιν μετά τών άλλων της "Επαρχίας
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των Επισκόπων, προς έκλογήν και χειροτονίαν Επισκόπου.
"Εκ τούτων απάντων αποδεικνύεται σαφώς, ότι οί "Επίσκοποι τής "Ορ-

θοδόξου ημών "Εκκλησίας, είναι ελεύθεροι νά χειροτονώσιν "Επισκόπους
κατά τους ανωτέρω "Ιερούς Κανόνας, καί κατά τάς εκάστοτε παρουσιαξο-
μένας άνάγκας καί περιστάσεις τής "Εκκλησίας άκολουθοϋντες, άλλοτε
μέν τήν άκρίβειαν, όταν αϋτη είναι δυνατόν νά έφαρμοοθή καί τηρηθή.
άλλοτε δέ κατ" ανάγκην τήν οίκονομίαν, όταν είναι αδύνατον νά τηρηθή
ή ακρίβεια, κατά παρέκκλισίν τίνα έκ τοϋ ακριβούς όρισμοϋ τούτου, ή ε-
κείνου του Κανόνος. Συνερχόμενοι δηλονότι προς χειροτονίαν "Επισκό-
πων, άλλοτε μέν πάντες, άλλοτε δέ οί πλείονες "Επίσκοποι τής Επαρχίας.
"Αλλοτε πλείονες των τριών, άλλοτε τρεις μόνον" ή δύο, ή εν άπολύτω
ανάγκη εις μόνον μετά τοϋ περί αυτόν κατωτέρου κλήρου.

Διά τής αντιπαραβολής αρα των μέν προς τους δέ έκ τών ανωτέρω
Ί . Κανόνων, καί ιδία απάντων προς τόν Α' Άποοτολικόν καί προς τάς
"Αποστολικός Διαταγάς καί τήν Έκκλησιασπκήν Παράδοσιν, γίνεται ηλίου
φαεινότερον, ότι ούχ απλώς επιτρέπεται, άλλ' επιβάλλεται ή χειροτονία
Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου λόγω απολύτου, κατεπειγούσης καί επι-

τακτικής ανάγκης τής "Εκκλησίας.
(Σιινεχίζεται)

Οικουμενισμού έργα καί ήμέραι

ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΑΙ - ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ

Όπως μας πληροφορεί τό δελτίον «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» (φ. 368) τοΰ
Οικουμενικού Πατριαρχείου, «έν ατμόσφαιρα πολλής μεγαλοπρέπειας...
έωρτάσθη έν τοίς Πατριαρχείοις μετά πάσης έπισημότητος καί εφέτος...
ή θρονική εορτή τής Αγίας τοϋ Χριστού Μεγάλης "Εκκλησίας. "Η Α.Θ.
Παναγιότης ό Πατριάρχης έχοροστάτησεν... παρουσία τής έπί τούτω έλ-
θούσης ενταύθα αντιπροσωπείας τής Εκκλησίας τής Ρώμης, έκ τών Σεβ.
Καρδιναλίου κ. Ιωάννου \Λ/ΙΙ.Ι_ΕΒΠΑΝΟ3, Σεβ. Αρχ)που κ. 5 Ε Ρ 0 Ι 0
δΕΒΑδΤΙΑΝΙ, Πανοσ. π. Πέτρου ϋυΡΒΕΥ κοί π. Ελευθερίου ΡΟΡΠΊΝΟ.

Ψαλλομένου τοϋ πατριαρχικού πολυχρονισμοΰ, ό Πατριάρχης καί ό
Καρδινάλιος άντήλλαΕαν τόν άσπασμόν τής ειρήνης καί τής άγάπι^ς καί
η ύ λ ό γ η σ α ν τ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς...»."

Μέ άλλα λόγια: Ευσεβείς Νεοημερολογίτοι, νά χαίρεσθε τήν «Όρ-
θοδοΕίαν» τοϋ «Πατριάρχου» σας, ό οποίος σας «ευλογεί» άπό κοινού
μέ τόν Καρδινάλιον. Καί μή σπεύσει κανείς νά ϊσχυρισθή, ότι πρόκειται
περί «συνήθους εθιμοτυπικής επισκέψεως», διότι τήν συμπροσευχήν τήν
ώμολόγησαν οί Ίδιοι οί πρωταγωνισταϊ. Ό μέν Καρδινάλιος εις τήν άντι-
φώνησίν του, ειπών «ή κ ο ι ν ω ν ί α α ϋ τ η έ ν τ η π ρ ο σ ε υ χ ή ,
θά κατευθύνη...», (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, φ. 368, σελ. 5), οί δέ «Πατριαρχικοί»
διά τής «ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ» ή όποια κλείνει τήν άνταπόκρισιν ώς ακολού-
θως: «Μετά τήν παρουσία καί σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ή αυτής κατά τήν
Πατριαρχική και Συνοδική Θ. Λειτουργία, πού τελέσθηκε κατά τήν θρο-


