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

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΠΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

(Ύπό των Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 1958)

(Συνέχεια έκ τοϋ ΐΓροηγοι/μιένοιι)

Λόγο επικαίρων Οπιάτων διακόπτεται, ενίοτε ή τακτική στήλη τών «Έικκλησιολο-
νικών Θεμάτων». Επανερχόμενοι διά τ«Γ> .παρόντος τειΊχοι>ς παραΦέτομεν τήν σιχνε-
χει.α·ν της «ίίβλονητικής ιμϊλέτης τών Αγιορειτών Ζηλωτών Πατερών «Τχετικώς μέ τό

τή; χίΐροτονία; Έ.τκτκόποΐ' ί»φ' ίνόί Επισκόπου.

Ό Μελιτιος άλλωα τε δέν έκατηγορήθη ώα χειροτονηθώ μόνος αυτός
λόγω ανάγκης Επισκόπους, αλλά κυρίως λόγω της επαναστατικής στά-
σεως αύτοϋ, δημιουργήσας σχίσμα έν τη Εκκλησία, περιφερόμενος άντι-
κανονικώς ίίς ξένας της δικαιοδοσίας του επαρχίας, χείροτονών Επισκό-
πους καί καταφρονών τους οικείους τών ξένων τούτων τόπων Επισκόπους,
καί ίδία τόν Αλεξανδρείας Πέτρον, ό όποιος συγκαλέσας Σύνοδον καθή-
ρεσε καί άναθεμάτισεν αυτόν.

ΤΗτο ·3ρα καθηρημένος καί αναθεματισμένος ύπό Όρθοδόξου Συνόδου
ό Μελή ιος. Καί υπάρχει συνεπώς μεγίστη διαφορά μεταξύ της υποθέσεως
ταύτης, μέ τήν ΰπόθεσιν της ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Ματθαίου χειροτονίας.

"Οσον άφορα τήν λεγομένην άναχειροτονίαν τοϋ περί οδ εϊπομεν Άλ-
βανοΰ Επισκόπου, έάν οδτος ήτο "Ορθόδοξος ύπό Όρθοδόξου Επισκόπου
χειροτονηθείς, (καί ουχί αύτοχειροτονηθείς ώς τινές λέγουσι), κακώς, ώς
παρά Κανόνας άνεχειροτονήθη - έάν πράγματι άνεχειροτονήθη.

Έν τοιαύτη άρα περιπτώσει, ή πραξις αϋτη του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου, έγένετο δλως αψυχολόγητος καί άνεξετάστως παρά Κανόνας.
"Ισως δι" απωτέρους σκοπούς, πολιτικούς ή εκκλησιαστικούς, τών ιθυνόν-
των νϋν τό άξιοθρήνητον Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον...

Περί διαφόρων χειροτονιών Επισκόπων,
γενομένων κατά καιρούς λόγω ανάγκης ύφ' ενός Επισκόπου

Είναι γεγονός 6ναμφισ6ήτητον, όμολογούμενον ύπό παντός ΓΟΧ
γνωστού της ιστορίας καί τών Ιερών Παραδόσεων της ΌρθοδόΕου ημών
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Εκκλησίας, ότι άπό της αρχής της ιδρύσεως της Εκκλησίας του Χρι-
στού, έγένοντο κατά καιρούς λόγω κατεπειγούσης ανάγκης διάφοροι χει-
ροτονίαι Επισκόπων ύφ' ενός Επισκόπου. Έκ των όποιων χειροτονιών,
άλλας μέν ή Εκκλησία διά της σιωπής έπεκύρωσεν, άλλας δέ συνοδικώς
έξετάσασα παρεδέχθη ώς έγκυρους, τάς μέν άνευ κυρώσεων, τάς δέ έ-
τακτοποίησε μετά τίνος κυρώσεως.

Τήν φαεινοτάτην ταύτην άλήθειαν, μόνον τινές έκ της ακέφαλου
παρατάξεως του πρ. Φλωρίνης πειρώνται, διά τινας λόγους, ούχ απλώς
νά άμφιοβητήσωαιν, αλλά. καί νά άρνηθώσι τελείως.

Ως γνωστόν, οι θείοι Απόστολοι, ώς προείπομεν, έχειροτόνουν "Ε-
πισκόπους κατά τάς τότε άνάγκας καί περιστάσεις της Εκκλησίας, άλλο-
τε μέν εις, άλλοτε δύο, καί άλλοτε τρεϊς όταν ήσαν συνηθροισμένοι. Τοϋτ'
αυτό έποίουν καί οι διάδοχοι αυτών, καί ποιοϋσι μέχρι σήμερον. Χειροτο-
νοϋντες, άλλοτε μέν άπαντες οι Επίσκοποι μίας Επαρχίας, άλλοτε οι
πλείονες, άλλοτε τρεϊς, άλλοτε δύο, καί άλλοτε, λόγω κατεπειγούσης α-
νάγκης, εϊς μόνος μετά του ύπ' αυτόν κλήρου καί λαοϋ, κατ' έκλογήν'
αυτών τοΰ υποψηφίου Επισκόπου, συμφώνως των Ί . Κανόνων.

Περί της χειροτονίας του Α γ ί ο υ Γρηγορίου
τοϋ Νεοκοισορείβς τοϋ Θαυματουργού

Κατά τό 243 ό Αρχιεπίσκοπος Άμασείας Φαίδιμος, ό όποιος ήτο πολύ
ενάρετος, προβλέπων τά μέλλοντα διά της χάριτος του Θεοϋ, προέβη εις
τήν παράδοζον χειροτονίαν τοϋ "Αγίου Γρηγορίου τοΰ Νεοκσισαρείας
τοϋ θαυματουργού, χειροτονήσας τούτον, Έπίσκοπσν ευρισκομένου μα-
κράν εις άπόστασιν πορείας τριών ήμερων.

Επειδή ό "Αγιος Γρηγόριος, λόγω μεγάλης αύτοΰ ταπεινώσεως δέν
εδέχετο νά μεταβή προς χειροτονίαν, διά τούτο ό Άμασείας, άφοϋ πρό-
τερον ανέπεμψε προς Κύριον τάς δεούαας εύχάς καί έπεκαλέσθη τήν έ-
πιφοίτησιν της θείας Χάριτος τοϋ Παναγίου Πνεύματος έπ' αυτόν, άπέ-
στειλεν αύτω εγγράφως τήν χειροτονίαν, τήν οποίαν ούτος εδέχθη τα-
πεινώς, ώς άπό Θεοϋ οικονομικώς δοθείσαν αύτφ.

Τό γεγονός τοϋτο, άναφερόμενον εις τόν ΣυναΕαριστήν τοΰ Δουκά-
κη, αρνούνται διαρρήδην ενιοι της ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρ. Φλω-
ρίνης λέγοντες: «Έάν πιστεύσωυεν τόν ταιϋτα γράφοντα ΣυναΕαριοτήν
τοϋ Δουκάκη, θά ύποπέσωμεν εις άτοπώτατα συμπεράσματα.. Πώς θά
νοηθή χειροτονία μή παρόντος τοϋ χειροτονουμένου...». Καί όμως τήν
θαυμαστήν ταύτην έν απουσία τοϋ χοιροτονουμένου χειροτονίαν, παραδέ-
χεται επισήμως ή Εκκλησία. Παραδέχονται ταύτην πλείστοι όσοι Πατέ-
ρες καί διδάσκαλοι της Εκκλησίας, έν οϊς 1) ό "Αγιος Γρηγόριος ό Νύσ-
σης, ό όποιος έγραψε τόν κατά πλάτος βίον τοϋ 'Αγίσυ τούτου, 2) ό "Α-
γιος Γρηγόριος ό Διάλογος Πάπας Ρώμης, διηγούμενος τόν βίον τοϋ
Άγιου τούτου, 3) Καισάριος ό Δαπόντες, ό όποιος μετατρέψας εις στί-
χους τόν ύπό τοϋ Άγιου Γρηγορίου τοϋ Διαλόγου βίον τοϋ Άγιου Γρηγο-
ρίου τοϋ Νεοκαιραρείας τοϋ θαυματουργού λέγει: «Είναι δέ χρεία νά
ειπώ καί τά της θαυμάσιας κατά άλήθειαν αύτοϋ θείας χειροτονίας...

Φαίδιμος ό Άμασείας, ήΕιωμένος χάριτος πολλής καί θαυμάσιας. Έ-
τοϋτος προγνωρί?οντας έκ Πνεύματος Άγιου, τήν χάριν καί τήν άρετήν
τοϋ Θείου Γρηγορίου, "Αρχιερέα, σπούδασε νά τόν χειροτόνηση...

"Εστειλεν, έΗανάστειλε νά τόν παρακινήσουν, ό "Αγιος έκρύφθηκε
μηδέ νά τοϋ μιλήσουν. Τέλος ό θείος Φαίδιμος θεόθεν φωτισμένος... "Ινα
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τεθή, ώς γέγροπται, τό φως είς τήν λυχνίαν, έτέλεσεν απόντος του καί
ι ην χειροτονϊαν, τη τοϋ Φαιδίμου, καί Θεοΰ, ψήφω δοκιμασία αγία καί ή
εκλογή, καί γε ή μαρτυρία. Καί τούτην έξαπέστειλεν εγγράφως, ώς τυ-
χαίνει, ορκίζοντας τον προς Θεόν παρήκοος μή γίνη».

Και εις τό Ιερόν Πηδάλιον της Εκκλησίας, εις τό προλεγόμενα περί
τοϋ "Αγίου Γρηγορίου τοϋ Νεοκαισαρείας αναφέρονται τά έξης:

«Την των Ελλήνων δέ άπασαν παιδείαν έν Αλεξάνδρεια μαθών πρό-
τερον, καί μαθητής ύστερον τοϋ Ώριγένους γεγονός, ούτω μετά ταϋτα
ύπό Φαιδίμου τοϋ της Άμασείας Επισκόπου, μακράν μέν απέχοντος τω
τόπω, πλησίον δέ όντος τω άπεριγράπτω της χάριτος, έκ θείας εμπνεύσεως,
χειροτονείται... Νεοκαίοαρείας Επίσκοπος...».

Τήν άλήθειαν ταύτην αναφέρει καί παραδέχεται ό "Οσιος Πατήρ ή-
μών Συμεών ό Μεταφραστής εις τόν βίον τοϋ Αγίου τούτου.

Επίσης αναφέρεται εις τό βιβλίον τό καλούμενον «Παράδεισος»
Οπό Αγαπίου Μοναχού τοϋ Κρητός.

Ή αλήθεια αύτη αναφέρεται καί εις τόν Εύεργετινόν, σελ. 106, ένθα
άναγιγνώσκομεν: «...Όδόν τριών ήμερων εκείνου απέχοντος, αλλά προς
τόν Θεόν άναβλέψας (ό Φαίδιμος) καί ειπών, ομοίως εαυτόν τε κακεϊνον
έπί της ώρας εκείνης, ύπό τοϋ Θεού καθοράσθαι, αντί χειρός επάγει τω
Γρηγορίω τόν λόγον, άφιερώσας τω Θεω — τόν σωματικώς μή παρόντα...».

Τό γεγονός τούτο άναφέρουσι καί πλείστοι έτεροι, ώς ό Κοντογόνης
έν τή εκκλησιαστική αυτού ιστορία, καί άλλοι.

Δέν επιδέχεται συνεπώς ούδεμίαν απολύτως άμφιβολίαν ή πανθομο-
λογούμενη αύτη αλήθεια

Περί της χειροτονίας τοϋ Όσίου Δανιήλ τοΰ Στυλίτου
Οί Ψευδοζηλωταί τής Όρθοδοξίας,

Ή μή παραδοχή της ανωτέρω φαεινότατης αληθείας, ύπό τίνων οπα-
δών της παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, δικαιολογείται έν μέρει κατ' αυ-
τούς, διότι τό γεγονός της ώς άνω παραδόξου καί θαυμαστής χειροτο-
νίας, είναι καίριον πλήγμα κατ" αυτών, άνατρέπον άρδην τά προς συσκό-
τισιν τής αληθείας σαθρά επιχειρήματα αυτών κατά τοϋ κύρους τής χει-
ροτονίας Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου. Και ήτο έπόμενον, έν αμύνει
ευρισκόμενοι, καί συγκεχυμένοι ταΐς φρεσί, νά επινοήσουν τό άνοητότα-
τον, καί άσεβέστατον τόλμημα των, δι' ου ό Συναξαριστής, οι βίοι τών
Αγίων τής "Εκκλησίας, καί πλείστα όσα εκκλησιαστικά βιβλία, περιέχουν

τάχα ψευδείς ιστορίας καί παραμύθια.
Μέ τήν πρόφασιν οτι ού δύναται νά νοηθή χειροτονία απόντος τοϋ

χειροτονουμένου κτλ.
"Εν άπό τά κατ' αυτούς τοιαύτα παραμύθια, είναι καί ή χειροτονία

τοΰ Όσιου Δανιήλ τοϋ Στυλίτου, ό οποίος έχειροτονήθη επίσης έν απου-
σία αϋτοϋ, καί άνευ τής επιθέσεως τής χειρός τοϋ χειροτονήσαντος.

Ό "Οσιος ούτος έχειροτονήθη εις Πρεσβύτερον ύπό τοϋ Πατριάρ-
χου Γενναδίου. Ό μέν χειροτονήσας Πατριάρχης, ήτο κάτωθεν τοϋ υψη-
λού στύλου, ό δέ χειροτονηθείς ήτο είς τό ϋψος αύτοϋ, μή βλέπων, μηδέ
άκούων τους κάτωθεν.

«Επειδή (ώς γράφει ό Συναξαριστής) ό "Αγιος δέν ηθέλησε νά κα-
ταβή προς χειροτονϊαν. ό Πατριάρχης προσέταξε τόν Άρχιδιάκονον νά
εϊπη τά ειρηνικά, καί αυτός είπε τάς εύχάς, καί έχειροτόνηοε καί μή θέ-
λοντα τόν "Αγιον είς Πρεσβύτερον Ό δέ λαός έβόησε τό «άξιος». "Ε-
πε»τα άφοϋ έτελείωσε τήν λειτουργίαν ό Γεννάδιος, είπεν ούτω: «Ιδού
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έλαβες της Ίερωσύνης τά σύμβολα, διότι όταν ό λαός έφώνησε τό «ά-
ξιος», τότε ό Θεός αντί έμοϋ σέ έχειροτόνησε. Λοιπόν μή φανής ηαρτγ
κοος τοϋ θείου βουλήματος».

Ό "Αγιος ύπήκουσε καί έδέχβη ώς άπό Θεοΰ τήν τοιαύτην χειροτο-
νίαν. ( Ή μνήμη αάτοϋ 11 Ιαν.) .

Περί ετέρων χειροτονιών Επισκόπων ,ύφ' ενός Επισκόπου, ϊδε τήν
χειροτονίαν τού Αγίου Άβραμίου —26 Οκτωβρίου— τήν χειροτονίαν
τοϋ Αγίου Ίερομάρτυρος Δησάν — Συναξάριον 9η Απριλίου— τήν χεί-
ροτονίαν τοϋ "Αγίου Άβερκίου — 22 Όκτωβρίου — τάς ύπό τοϋ "Αγίου
Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου χειροτονίας, άς μόνος ούτος έτέλεσε κατά

τήν εις Κουκουσόν έξορΐαν του. Επίσης ϊδε διαφόρους άλλας τοιαύτας
χειροτονίας εις τό «Γεννηθήτω Φως», είδικήν πραγματείαν περί τοϋ κύ-
ρους της χειροτονίας των ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Επισκόπων.

Προς έπισφράγισιν της αναμφισβήτητου ταύτης αληθείας, άναφέρο-
μεν πάλιν και τήν πανθομσλογουμένην χειροτονίαν τοϋ "Επισκόπου Πα-
λαιβίσκης Σιδηρίου —ύπό μόνου τοΰ Επισκόπου Φίλωνος— τήν οποίαν ή
"Εκκλησία της "Αλεξανδρείας άνεγνώρισεν ώς έγκυρον, καί συνοδικώς,
ύπό τήν προεδρΐαν τοϋ Μεγ. Αθανασίου, προήγαγε τοϋτον εις Μητροπο-
λίτην Πτολεμαΐδος.

Τήν φαεινοτάτην ταύτην άλήθειαν, καί αυτοί έτι οϊ... Κανονολόγοι της
παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης κατ' ανάγκην όμολογοϋσι. Μάλιστα δέ ό
πάντων τούτων φανατικώτερος κατά τοϋ κύρους της χειροτονίας "Επισκό-
που ΰφ ενός "Επισκόπου, "Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Νασλϊμης, εκθέ-
τει εις σύγγραμμα του έν λεπτομέρεια τήν χειροτονίαν ταύτην, τήν οποίαν
παραδέχεται ώς τάχα μοναδικήν περίπτωσιν εις τά χρονικά της "Εκκλη-
σίας, χειροτονίας "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου, άνευ τινός συμψήφου.
Όπερ έστΐ κανονική έπισφράγισις καί έπικύρωσις τοϋ κύρους της λόγω
απολύτου ανάγκης χειροτονίας "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου.

Οί Ψευδοζηλωταί της Όρθοδοξίας,
οί δήθεν υπέρμαχοι πασών των Εκκλησιαστικών Παραδόσεων

εγγράφων τε καί άγραφων

ΝομιΖομεν ότι δέν έχουσι τό δικαίωμα νά λέγωνται Γ.Ο.Χ. και μάλι-
στα ένθερμοι Ζηλωταί τής Όρθοδοξίας, υπέρμαχοι π α σ ώ ν τών Πα-
τρικών Παραδόσεων εγγράφων καί άγραφων, οί μή παραδεχόμενοι τήν
εγκυρότητα τής λόγω απολύτου ανάγκης κατ" έκκλησιαστικήν οίκονομίαν
χειροτονίας "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου, οι όποιοι, χάριν τοϋ πείσμο-
νος καί παραλόγου τούτου ισχυρισμού των, προκόπτουσιν έπί τά χείρω,
μή παραδεχόμενοι τάς αναφερόμενος εις τους Βίους τών "Αγίων της
Εκκλησίας χειροτονίας Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου, ουδέ τήν πανθο-

μολογουμένην θαυμαστήν χειροτονίαν τοϋ "Αγίου Γρηγορίου τοϋ Νεοκαι-
σαρείας τοϋ θαυματουργοϋ, καί κηρύττοντες, ότι τά βιβλία τής Εκκλη-
σίας περιέχουν διάφορα ψεύ§η, καί ανακρίβειας, ότι είναι πλήρη φαντα-
στικών παραδοξολογιών κλπ.

Διότι ιδού, ότι πλείστος όσας εγγράφους "Ιεράς Παραδόσεις τής
"Εκκλησίας αναφανδόν αρνούνται. Καί όταν τοιαύτας έγγραφους δέν πα-
ραδέχονται, πόσας αρά γε άγραφους θά αρνούνται;

Εϊς έκ τών τοιούτων, γνωστός διά τήν πείσμονα έμμονήν του εις

(Ζυνέχεια βίς τήν <χ*λ. 157)


