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ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ»

(Ύπό τών Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 1958)

Περί τοΰ έλάττονος εύλογουμένου ϋττό τοϋ κρείττονος
καί περί της παρουσίας τοΰ Χρίστου έν μέσω δύο ή τριών,

συνηγμένων έπί τω ονόματι αυτού
Οι διάφοροι κανολόγοι καί θεολόγοι της παοατάΕεως του πρ. Φλωρίνης;,

ττελαγοδρομοϋντες καί πνιγόμενοι άνευ κυβεονήτου, άνευ Επισκόπου, πιά-
νονται άπό τά μαλλιά ίων, νομίζοντες δτι ούτω θά σωθώσ·..

Διό κσί προσπαΟοϋσι νά δώσωσι μεγάλην σημασίαν, πότε εις τό...
ΐύμψηφον, πότε εις τήν εύλογίαν τοϋ έλάττονοε ύπό τοΰ κρείττονος, πότε

,-.ίς τους πεπλανημένους λογισμούς των, οτι τάχα ό θεός είναι -'ν μέσω
,,.ίόνον δύο ή τριών, καί πότε εις τό... «ούαί τώ ένί».

Καί δσον περί τοΰ συμψήφου των, πολλά ανωτέρω εϊπωμεν. 'Όοον δέ
'ϊφορα τό τοϋ Αποστόλου Παύλου —προς Έ6ρ. ζ' 7— δτι «τό ϊλαττον
ϋπό τοϋ κρείττονος ευλογείται», τούτο εφαρμόζεται πλήρως εις τήν χειρο-
τονίαν Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου.

Διότι ό χειροτονών Επίσκοπος, δεν ευλογεί Έπίσκοπον, αλλά Πρεσβύ-
τερον, τόν όποιον διά τών εύχιΰν καί ευλογιών αύτοΰ, άναδείκνυσιν Έ-
πίσκοπον.

Μετά δέ τήν χειροτονίαν, αί εύχαί καί εύλογίαι παυουσι, και ο ν^ιρο-
τονήσας ασπάζεται τόν χειροτονηθέντα ώς έν Χριστώ άδελφόν, ώς όμο-
βαθμιον, ώς ίσος προς ίσον διακείμενος.
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ΓΌσον περί τοϋ θείου ρητοϋ: «δττου είσί δύο καί τρεις συνηγμένοι είς
τό έμόν όνομα έκεϊ ειμί έν μέσω αυτών» (Λουκ. ιη 20), νομίϋομεν ότι θά
είναι μεγάλος παραλογισμός, έάν τις πιστεύση, δτι τοϋτο έρέθη διά τήν
χειροτονίαν Επισκόπου, δτι δηλαδή, μόνον δταν είναι δύο ή τρεϊς κατά τήν
χειροτονίαν ευρίσκεται έν μέσω αυτών ό Κύριος!

Καί όμως, και τοϋτο οκοπίμως διαδίδουσι προς διασιροφήν της αλη-
θείας, τινές της παρατάξεως τοϋ πρ Φλωρίνης. "Οτι δήθεν, όπου είσί...
τέσσερες καί πέντε, ή εϊς Επίσκοπος μετά πολλών έτερων, κατωτέρων κλη-
ρικών καί λαϊκών, συνηγμένοι είς τό δνομα τοϋ Χρίστου, ούκ έ'στιν οδτος
έν μέόω αυτών, διότι πρέπει νά είναι... δύο ή" τρεϊς. Οΰτε δταν τελέση τό
Ρΰχέλαιον εις Ιερεύς, ή δταν λειτουργή εις, ή προσεύχεται, ή κηρύττει τόν
λόγον τοϋ Θεοϋ, ή δταν τις ύποστή μαρτύριον μόνος δι' άγάπην Χρίστου.
Λ ι ότι πρέπει νά είναι δύο ή τρεϊς, καί διότι... «ούαί τώ ένί».

Περί τοϋ κύρους της χειροτονίας των παρά Κανόνας χειροτονηθέντων,
καί περί τοϋ κύρους των Μυστηρίων

των ύπό καθαίρεσιν Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων

Επειδή τίνες, διαστρέφοντες τήν άλήθειαν, ισχυρίζονται δτι ή χειρο-
τονία των παρά Κανόνας χειροτονηθέντων —ως είναι κατ' αυτούς ή υπό
τοϋ πρ. Βρεσθένης χειροτονία Επισκόπου— είναι άκυρος, καί ανίερος, ή
δτι ό οϋτω χειροτονηθείς θεωρείται ώς καθηρημένος, διά τοϋτο ανάγκη νά
άσχοληθώμεν καί μέ τό θέμα τοϋτο, προς άπόδειξιν δτι πάντες οΐ παρά
Κανόνας χειροτονηθέντες, ορθόδοξοι χριστιανοί δντες καί ύπό Όρ9οδόξων
Επισκόπων χειροτονηθέντες, είναι Ιερωμένοι, λαδόντες τήν Θείαν Χάριν
κατά τήν χειροτονίαν, καί τά τελούμενα ύπ' αυτών Μυστήρια, είναι τη άλη-
θεία Θεία Μυστήρια.

Ό Ιερός Νικόδημος, έχων ύπ' δψιν του τήν χειροτονίαν των άπολελυ-
μένως χειροτονηθέντων, τών παρ' ένορίαν, εϊς ξένην έπαρχίαν, κατά πα-
ράβασιν τοϋ ΙΓ Κανόνος της έν Αντιόχεια Συνόδου, τοϋ Σ' της Δ' , τοϋ
ΛΕ' τού Αποστολικού καί άλλων, λέγει είς τήν έρμηνείαν ΚΗ' "Απο-
στολικού. «Ούκ ώς άνύπαρκτον καί άνυπόστατον, ούτε διατί είναι ανύ-
παρκτα καί μή όντα τά ύπ" αυτού ένεργηθησόμενα Μυστήρια, άλλ' ώς άρ-
γήν μένειν, καί μή είς ένέργειαν καί πράξιν βαλλομένην, καί δχι δι ' άλλο,
ε(μή δι' άτιμίαν καί υβριν τοϋ χειροτόνησαντος...» (Ύποσ. 2) .

«Σημειοϋμεν δέ έδώ ενα καθολικόν καί γενικόν αξίωμα, δτι πάντες οί
παρά Κανόνας, καί άναξίως χειροτονηθέντες, πρό τοΰ νά καθαιρεθούν ύπό
Συνόδου, αληθώς Ιερείς είσίν...» (Ύποσημ (3) είς τόν Θ' Άποστ.).

«Πάντας μέν ό Θεός ού χειροτονεί, διά πάντων δέ αυτός ενεργεί. ΕΙ
καί αυτοί εϊεν ανάξιοι, διά τό σωθήναι τόν λαόν» (τοϋ Αγίου Χρυσ. αύτόθί).

«Διά τήν χειροτονίαν ενεργεί ή χάρις είς αυτούς, εϊτε Αρχιερείς είναι,
είτε Ιερείς, διά τήν σωτηρίαν τών προσερχόμενων, καί δσα Μυστήρια»
εκτελέσουν, είναι τη άληθεία Μυστήρια» (Αγίου Συμεών Θεσ) νίκης αυτόθι)

Λέγει ωσαύτως ό Ί . Νικόδημος:
«Σφάλλουσι μεγάλως εκείνοι οι ανόητοι, δπου λέγουν, δτι είς τους πα-

ρόντας καιρούς, δλοι οί παρά Κανόνας χειροτονηθέντες Ιερωμένοι, είναι
ενεργεία καθηρημένοι. Ίεροκατήγορος γλώσσα είναι εκείνη ή οποία τά
τοιαϋτα λόγια άνοήτως φλυαρεί...» (Ύποσημ. είς τόν γ ' Άποστολικόν) .
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Περί τοϋ κύρους ή μή τών Μυστηρίων
τών ύπό Συνόδου κανονικώς καθαιρεθέντων

Άττοδείξαμεν ανωτέρω δτι οί παρά Κανόνας χειροτονηθέντες —ώς κα-
τηγορούνται οί ύπό τοϋ Βρεσθένης άναδειχθέντες Επίσκοποι— έΆαβον τήν
θείαν χάριν, καί δεν θεωρούνται καθηρημένοι πρό Συνοδικής καταδίκης
αυτών, καί τά ύπ' αυτών τελούμενα Μυστήρια είναι έγκυρα.

Οΰ μόνον δέ τών μή ΰπό Συνόδου "Ορθοδόξων καθαιρεθέντων, αλλά
κσί αυτών τών ύπό Συνόδου κανονικώς καθαιρεθέντων τά Μυστήρια, είναι
κατά τήν γνώμην πολλών, καί κατά τινας πράξεις της Εκκλησίας, άγκυρα,
ουχί βεβαίωςί πάντων

Σχετικώς λέγει ό Ιερός Νικόδημος: «"Ορα καί έν τόμω Β' τών Πρα-
κτικών σελ. 993, Σύνοδον όλόκληρον έν Κων)πόλει συναχθεϊσαν... έν έτει
1443 ήτις κατηγορεί τόν Λεόντιον, διατί έβάπτισε δεύτερον τόν ύπό Ιε-
ρέως καθηρημένου έπί φανεροϊς έγκλήμασι βαπτισθέντα, πώς νά ένόμισε
πώς δέν είναι τέλειον τό ύπό καθηρημένου γεγονός Βάπτισμα. Ά λ λ α καί
Ιωσήφ ό Βρυένιος έν τη προς Νικήταν επιστολή λέγει, δτι άγια καί τέλεια
τ ά παρά τών καθηρημένων τολμηθέντα. Άπό τοϋτο συνομολογεί καί ό σο-
φός Ευγένιος Βούλγαρης...» (Ύποσημ. (1) εις τήν Έρμην. εις τόν κη
Άποστολικόν).

Ή Α' Οικουμενική Σύνοδος εδέχθη τους Ναυτιανούς Επισκόπους καί
Πρεσβυτέρους, καί τά έπί έ'τη τελεσθέντα ϋπ' αυτών Μυστήρια.

("Ιδε τόν η ' αυτής Κανόνα).
Καί ή έν Καρθαγένη Σύνοδος εδέχθη οικονομικώς τήν χειροτονίαν τών

Δονατιστών. (Κανών Ο Ζ ' ) .
Καί ή Ζ' Οίκ. Σύνοδος εδέχθη τήν χειροτονίαν πολλών είκονομάχων,

καί ή Β' Οικουμενική Σύνοδος εδέχθη κατ' οϊκονομίαν τό βάπτισμα αι-
ρετικών τινών.

«Καί γαρ καί ό Πατριάρχης Άνατόλιος ύπό τοΰ αίρετικοϋ Διοσκόρου
καί της περί αυτόν αίρετικής Συνόδου έχειροτονήθη, καί ό "Αγιος Μελέ-
τιος "Αντιοχείας ύπό 'Αρειανών, καί άλλοι πολλοί ύπό αιρετικών έχειρο-
τονήθησαν, καί μετά ταϋτα ύπό τών "Ορθοδόξων έδέχθησαν...» ( Ί . Νικό-
δημου είς τήν Συμφ. τοϋ ξη ' 'Αποστ.).

νΙδε σχετικώς "Αμίλ. "Αλιβιζάτου ή «Οικονομία» σελ. 74, 75. Κ. Δυο-
βουνιώτη τά Μυστήρια σελ. 166).

Ή "Εκκλησία καί μέχρι σήμερον αποφεύγει νά έπαναλάβη τά ύπό τυ-
χόν καθηρημένων (άλλ' "Ορθοδόξων) έν τοις κόλποις αυτής τελούμενα
Μυστήρια.

"Εν περιπτώσει δέ εκκλησιαστικής ένότητος, ή "Εκκλησία θά δεχθή
κατ' οϊκονομίαν, πολλών αίρετικών καί σχισματικών τήν χειροτονίαν. ώς
καί τά τελεσθέντα ύπ' αυτών Μυστήρια, άτινα σήμερον κανονικώς ώς
άκυρα άποδοκιμάζομεν.

Περί της άντικανονικότητος της άναχειροτονίας
τών άπαξ ύπό "Ορθοδόξων Επισκόπων χειροτονηθέντων

Ο! άνευ τινός άποχρώντος λόγου, πεισμόνως καί φανατικώς κατηγο-
ροϋντες τους άναδειχθέντας ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης "Επισκόπους, μεταξύ
τών άλλων μεθόδων πού μετέρχονται προς συσκότισιν καί σύγχυσιν τών
απλοϊκών, ώς προς τό θέμα της χειροτονίας Επισκόπου ύφ' ενός Επισκό-
που, έφθασαν μέχρι σημείου νά διαδίδωσι προς αυτούς, δτι οΐ "Αρχιερείς
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ούτοι, χειροτονηθέντες παρά Κανόνας, δεν έλαβον τάχα τήν θείαν Χάρ<ν,
και πρέπει διά νά γίνουν κανονικοί Επίσκοποι νά άναχειροτονηθοΰν... μυ-
ατικώς, ώς δήθεν άπεκατεστάθησαν μυστικωτέρα χειροτονία κατ' έντολήν
της Α' Οϊκ. Συνόδου, οι υπό Μελίτου, Λυκοπόλεως χειρρτονηθέντες καί
ώα πρό ολίγων ετών ρχειροτονήθη ό Αλβανός Επίσκοπος Θεοφάνης
Νόλης.

Ταϋτα μέν ούτοι. Οι δέ Αγιοι Απόστολοι λέγουσιν: «Εϊ τις Επί-
σκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, δευτέραν χειροτονίαν δέξηται παρά
τίνος, καθαιρείσθω καί αυτός καί ό χειροτονήσας» (Έκτος έάν παρά αιρε-
τικών έχει τήν χειροτονίαν (Κανών Ξ Η ' ) .

"Ιδε Ιερόν Πηδάλιον (σελ. 83 Ύποσημ. Μ. Νικόδημου), «Διά ποίαν
αίτίαν άπό τά επτά μυστήρια μόνα δύο δέν διπλασιάζονται, τό Βάπτισμα
καί ή της Ίερωσύνης χειροτονία.) «...Οι δέ Ιερείς έκπεσόντες της Ίερω-
σύνης, διά τοϋτο, δέν χειροτονούνται έκ δευτέρου».

Έκ τούτων αποδεικνύεται άνευ τινός αμφιβολίας, ότι ή Α' Οίκ. Σύ-
νοδος ήτο αδύνατον νά διατάζη τήν άναχειροτονίαν τρνάκοντα περίπου
Επισκόπων.

Τό άναφερόμενον «μυστικωτέρα χειροτονία...» δέν είναι καθόλου πει-
στικόν, δτι πρόκειται περί άναχειροτονίας. Διότι ή ετυμολογία τής λέξεως
«χειροτονία» δέν παρέχει μίαν τοιαύτην διαπίστωσιν, καθότι ή λέξις αϋτη
έχει διττήν σημασίαν. «Χειροτονία ονομάζεται καί ή ψήφος καί εκλογή ά-
πλώς τίνος αξιώματος » (Έρμ. Ί . Νικοδ. εις τόν Α' Απ.) «χειροτονίας
έδώ ονομάζει ό Κανών (ε ' της έν Λαοδικεία) τάς ψήφους καί έκλογάς των
Ιερωμένων» (Έρμ. τοϋ αύτοϋ).

Δέν πρόκειται άρα περί χειροτονίας - άναχειροτονίας. Ά λ λ α περί μυ-
στικής ειρηνικής διευθετήσεως τής υποθέσεως ταύτης, περί κατ' έπιείκειαν,
οίκονομίαν καί συγκατάβασιν αποδοχής αυτών, καί τακτοποιήσεως, τοπο-
θετήσεως καί αποκαταστάσεως τών έν λόγω Επισκόπων.

Ή ίδιοιτέρα καί μυστική συνεννόησις αϋτη προς είρηνικήν άποκατά-
στοσιν αυτών, συμφωνεί μέ τόν Ε' Κανόνα τής έν Λαοδικεία Συνόδου τόν
Λίγοντα: ·<Μή δεϊν τάς χειροτονίας (ήγουν τάς ψήφους καί έκλογάς) έπί
παρουσία άκροωμένων γίνεσθαι».

Αυτή ενΐαι ή έρμηνε'ο τής φράσεως «μυστικωτέρα χειροτονία βεβαιω-
θέντος», καί ουχί περί άναχειροτονίας.

Σχετικώς γράφει καί ό Ηλιουπόλεως Γεννάδιος:
«Ώς προς τό παράδειγμα τών Μελιτιανών χειροτονιών, ουδεμία αμφι-

βολία δτι μόνος ό Μελίτιος έχειροτόνησεν Επισκόπους, τών συνεπισκόπων
σύτοϋ όντων έγκαθείρκτων. Ή Α' Οίκ. Σύνοδος, ανεγνώρισε τους ΰπό τοϋ
Μελιτίου Επισκόπους, άφοϋ διέταζε νά συμπληρωθώσιν ελλείψεις τινές,
ώς λ.χ. ή ίγκρισις τοϋ κυριάρχου Μητροπολίτου, ή συγκατάθεσις τοϋ ποι-
μνίου, καί άλλων. Δέν δύναται δέ νά ύποστηριχθή, ότι ή φράσις «μυστικω-
ιέρα χειροτονία βεβαιωθέντος» σημαίνει άναχειροτονίαν, όχι μόνον διότι
ό Πατριάρχης Ταράσιος έν τή Ζ' Οίκ. Συνόδω, καί άλλοι νεώτεροι, άπο-
κλείουσι τήν έρμήνείαν ταύτην, αλλά καί διότι, έάν επρόκειτο περί πρα-
γματικής άναχειροτονίας, περιττά θά ήσαν τά «φιλανθρωπότερον κινού-
μενη επέτρεψε τήν μετ' αυτών κοινωνίαν καί λειτουργίαν», καί δλα τά ανα-
φερόμενα έν τή προς τήν Άλεξανδρέων επιστολή τής Α ' Οίκ. Συνόδου,
καί δήλοϋντα τήν κατ' οίκονομίαν άναγνώρισιν τών χειροτονιών τοϋ Μελε-
τίου ώς εγκύρων».


