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Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τοϋ προηγουμένου)

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΝ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

"Αν καί εΤναι σαφείς οί δροι, εκλογή, χειροτονία, άνάδειξις Επισκό-
που έν τη Όρθοδόξω Εκκλησία, έν τούτοις πλειστάκις συγχέονται ή συμ-
πλέκονται ώστε δλοι οί δροι οδτοι νά ταυτίζω νται προς τήν πραγματική ν
έννοιαν της εγκαταστάσεως Επισκόπου, "ίνα δε γίνη ή έγκατάστασις
αΟτη, δρος απαράβατος είναι ή ανάγκη της Εκκλησίας. Πολλαπλά! είναι
αί πηγαί της ανάγκης ταύτης.

Πρώτη καί σοβαρωτέρα ή ανάγκη της υπάρξεως Μεραρχίας έν τη Εκ-
κλησία διά τήν δσον τό δυνατόν πληρεστέραν έξυπηρέτησιν των πνευμα-
τικών αναγκών τών Όρθοδόξων. ΑΟτη ή ανάγκη κυρίως έπέδαλεν εις ή-
μάς τήν ένέργειαν τών χειροτονιών.

Εις τήν τοιαύτην συνεπώς περίπτωσιν δεδικαιολογημένη, επιβεβλη-
μένη καί αναγκαία, συνεπώς νόμιμος, είναι ή χειροτονία Επισκόπου, δταν
μάλιστα υπάρχει 6 τούτου προϊστάμενος, ό αποδεχόμενος καί έγκρίνων
τόν προτεινόμενον ώς Έπίσκοπον, ή δταν οδτος εκλέγει τούτον ή διορί-
ζει ή χειροτονεί (ταϋτα φαίνονται ταυτόσημα) τη έγκρίσει τοϋ πληρώ-
ματος της Εκκλησίας.

νΑς ϊδωμεν δμως τί έπί τοϋ προκειμένου θέματος διαγορεύει τό Έκ-
κλησιαστικόν Δίκαιον της Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας ώς διεμορ-
φώθη τοϋτο καί ώς έδιδάχθη είς άπάσας τάς "Ορθοδόξους Θεολογικός
Σχολάς άπό τών πρώτων αιώνων τοϋ Χριστιανισμού, ακόμη δέ ώς τοϋτο
καί σήμερον διδάσκεται έν τη Θεολογική Σχολη τοϋ Πανεπιστημίου Α-
θηνών.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ

«Εϊπομεν, δτι οί Επίσκοποι έλαβον τήν ίερωσύνην αμέσως καί διαδο-
χικώς παρά τών Αγίων Αποστόλων καί δτι έ"χουσι ταΰτην ού μόνον πα-
σαν αλλά καί ώς σύνολον καί διά τοϋτο δύνανται νά μεταβιδάζωσιν αυτήν
είς δλλους' ό Επίσκοπος άρα μόνος έχει έξουσίαν νά χειροτονή ού μόνον
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί λοιπούς Κληρικούς, αλλά καί άλλους Επι-
σκόπους. Καί περί τούτου ουδεμία ουδέποτε ήγέρθη άντίρρησις.

Έκ τοϋ πρώτου Αποστολικού κανόνος διαγορεύοντος, δτι «Επίσκο-
πος χειροτονείσθω ύπό δύο ή τριών Επισκόπων», γίνεται δηλον, δτι είς
καί μόνος Επίσκοπος δέν πρέπει νά χειροτόνηση άλλον καίτοι κέκτηται
τό δικαίωμα προς μετάδοσιν της ίερωσύνης. Πώς δμως καί διά τίνα λόγον
εΤς καί μόνος Επίσκοπος δέν δύναται νά χειροτόνηση άλλον δέν λέγεται.

Έν τοις Άποστολικαίς Διαταγαϊς, έν αΐς λέγεται δτι ό Επίσκοπος
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δέον ύπό δύο ή τριών Επισκόπων νά χειροτονήται, προστίθεται κα( ό λό-
γος' «ή γ α ρ τ ω ν δ ύ ο κ α ι τ ρ ι ώ ν μ α ρ τ υ ρ ί α β ε β α ι -
ό τ ε ρ α κ α ί α σ φ α λ ή ς » . Ά λ λ ' δμως καί ό λόγος ούτος δέν φαί-
νεται άποχρών, διότι μαρτυρίαν εκτός τοΰ χειροτονοϋντος ήδύνατο καί
άλλοι νά δώσωσιν. Έάν δέ καί ή αιτιολογία των έκδοτων τοΰ Πηδαλίου
φαίνεται ορθότερα, αλλά καί αϋτη δέν είναι τελείως άποχρώσα. ΑΟτη 2-
χει οϋτω' «πιθανόν εστίν, δτι τούτο νά είναι τό έσωτερικόν καί μάλλον
έγγύτερον αίτιον. Επειδή γάρ κατά τόν Άπόστολον τό έλαττον ύπό τοϋ
κρείττονος ευλογείται (Έ6ρ. Ζ', 7), όπερ ιδία περί της ίερωσύνης εϊρηται,
είς μέν τήν τοϋ πρεσβυτέρου, έλάττονος δντος, χειροτονίαν άρκεϊ εις καί
μόνος Επίσκοπος ως κρείττων καί ύπερβάθμιος εκείνου ών. Είς δέ τήν
τοϋ Επισκόπου, όμοταγοϋς καί όμοβαθμίου δντος καί ουχί έλάττονος ούκ
άρκεϊ εις μόνος Επίσκοπος ώς όμοβάθμιος καί μή κρείττων εκείνου ών.
Επειδή ομολογουμένως αγαθοί, ήτοι κρείσσονες, οΐ δύο υπέρ τόν έλ/α εί-
σίν, ώς λέγει Σολομών. Έκκλησ. δ'».

Δήλον δέ δτι τό λεχθέν, δυό ή τρεις χειροτονοϋσι τόν Έπίσκοπον,
δέν αντιφάσκει οΰτε προς τόν 4ον κανόνα της Α' Οικουμενικής, οΰτε προς
τόν Ι3ον της έν Καρθαγένη, οΐτινες όρίζουσιν, δτι ό Επίσκοπος τουλάχι-
στον ύπό τριών Επισκόπων πρέπει νά χειροτονήται, διότι έν αύτοΐς δέν
πρόκειται περί χειροτονίας, αλλά περί εκλογής ώς σαφώς ό Ζωναράς καί
ό Βάλσαμων έρμηνεύουσιν.

Ό ανωτέρω παρατεθείς κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει, δτι
δέον νά χειροτονήται ό Επίσκοπος υπό δύο ή τριών άλλων Επισκόπων.
Έάν δμως χειροτονηθή τις ύφ' ενός μόνον, δέν ορίζει καί τάς συνεπείας
τής παραβάσεως. Αναντιρρήτως ή διάταξις καί μόνη έπρεπε νά 2χη ώς
συνέπειαν τό άκυρον τής τοιαύτης χειροτονίας. "Αλλ" δμως άπαντώσι πα-
ραδείγματα δτι έγένοντο τοιαϋται χειροτονίαι καί δέν ήκυρώθησαν. Οδτως
έχειροτονήθη Επίσκοπος Σιδήριός τις ύφ' ενός Επισκόπου τοϋ Φίλωνος
καί ή χειροτονία αϋτη ού μόνον δέν ήκυρώθη, αλλά καί άνεγνωρίσθη, ύπό
δέ τοϋ Μ. Αθανασίου προήχθη οδτος είς Μητροπολίτην Πτολεμαίδος. Ω -
σαύτως καί ό Εϋάγριος, έχειροτονήθη Επίσκοπος Αντιοχείας ύφ' ενός
Επισκόπου τοϋ Παυλίνου καί ή χειροτονία αύτοϋ ομοίως δέν ήκυρώθη οϋ-

τε κατεκρίθη.
"Οτι είς τοιαύτας περιπτώσεις εφαρμόζεται ό λόγος τής οίκονομίας,

είναι άναμφίβολον, διότι δλλως ή διάταξις τοϋ κανόνος ετηρήθη πάντοτε
ακριβώς καί ό Επίσκοπος έχειροτονεϊτο ύπό δύο τουλάχιστον Επισκό-
πων, τοΰθ' δπερ καί σήμερον κρατεί ».

Ά λ λ ' άς δώσωμεν τόν λόγον έπί τοϋ θέματος τής χειροτονίας "Επι-
σκόπου ύπό ενός Επισκόπου καί είς επισήμους απόψεις εγκύρων μελετη-
τών τοϋ ζητήματος διότι δέν είναι ή πρώτη φορά καθ' ην είς τήν μακραίω-
να ίστορίαν τής "Ορθοδόξου τοΰ Χρίστου Εκκλησίας χειροτονείται Επί-
σκοπος ύπό ενός "Επισκόπου, ουδέ τώρα, έπ' ευκαιρία τοϋ γεγονότος τής
χειροτονίας Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου ανοίγεται, τό πρώτον τοι-
οϋτον θέμα προς άνάπτυξιν.

"Ιδού τ( αναφέρει ε(ς είδικήν μελέτην ό Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου Γεννάδιος, έν τώ ήθικοθρησκευτικώ Πε-
ριοδικω «"Ορθοδοξία», Τεϋχος 43 Ιουλίου 1929.

Η ΥΠΟ ΠΑΕΙΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

«"Οτι ό Επισκοπικός βαθμός, τό 'Επισκοπικόν αξίωμα, Εχει τήν έξου-
σίαν τοϋ χειροτονείν τους Κληρικούς παντός βαθμοΰ είναι ζήτημα ύπό
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πάσαν εποψιν λελυμένον διά τήν Όρθόδοξον Άνατολικήν τοϋ Χρίστου
Έκκλησίαν. Έάν ό Επίσκοπος χειροτονή Λιάκονον καί Πρεσβύτερον κατά
μείζονα λόγον ό αυτός λειτουργός τοϋ Υψίστου θά άναδείξη καί Έπί-
σκοπον

Ή δικαιολογία των "Αποστολικών Διαταγών, ώς οίκοθεν εννοείται,
δέν δύναται νά φέρη δογματικόν χαρακτήρα, ήτοι να λογισθή έκ τών ών
ουκ άνευ ορατών στοιχείων της μεταδόσεως τοϋ χαρίσματος της Ίερωσύ-
νης έν τω άνωτάτω βαθμω (τω τοϋ Επισκόπου) ή κατά τήν χειροτονίαν
παρουσία τριών ή δύο Επισκόπων, οϋτως ώστε ή παράλειψις αύτοϋ νά έ-
λέγχη δογματικώς έλαττωματικήν καί άκυρον τήν πράξιν, δι' ής οϋτω
πως τις προχειρίζεται είς τό έπισκοπικόν αξίωμα. Ή ασφαλής μαρτυρία
δύναται νά έξασφαλισθη διά της παρουσίας καί άλλου δαθμοϋ Κληρικών
ή καί λ α ϊ κ ώ ν . . . .

Ό Επίσκοπος κέκτηται τό πλήρωμα της Ίερωσύνης ώς διάδοχος τών
Αποστόλων, επομένως καί τό χάρισμα τοϋ χειροτονεϊν Διακόνους, Πρε-
σβυτέρους καί Επισκόπους. Έάν δέ στερείται τοϋ κυρίως αποστολικού α-
ξιώματος, προνομίου μόνον ώρισμένων τινών Μαθητών τοϋ Κυρίου, δέν
δύναται σοβαρώς νά προβληθή ό ισχυρισμός, δτι είς τό κατ' εξοχήν κα!
ιδιάζον Άποστολικόν τοϋτο αξίωμα συμπεριλαμβάνεται καί τό δικαίωμα
της χειροτονίας. Έάν ή εξουσία αϋτη είναι πραγματικόν στοιχεϊον τοϋ ι-
διάζοντος αποστολικού αξιώματος της κατ' εξοχήν άποστολικότητος καί
πέντε καί πλείονες Επίσκοποι συμμετέχοντες είς χειροτονίαν Επισκόπου
δέν θά άνέκτων ώς ομάς δ,τι εις Εκαστος θά έστερεΐτο ώς μονάς. Μή λη-
σμονώμεν πώς Ιδιαιτέρως τονίζουσι τήν έπισκοπικήν έν γένει έξουσίαν τοϋ
χειροτονεϊν, άνδρες εκκλησιαστικοί, οίοι π.χ. ό Ιερός Χρυσόστομος καί
ό Ιερώνυμος «ΓΆ καί περί Επισκόπων είπε ταϋτα καί πρεσβυτέροις άρ-
μόττει. Τη γάρ χειροτονία μόνη, λέγει.ό Θεϊς Χρυσόστομος ύπερβεβή-
κασι καί τούτω μόνω δοκοϋσιν ύπερτερεϊν τοϊς πρεσβυτέροις. Ό δέ Ι ε -
ρώνυμος λέγει, εξαιρουμένης της χειροτονίας τί άλλο παρά τόν πρεσβύ-
τερον κάμνει ό Επίσκοπος»;

«Έν τη αρχαία Εκκλησία άπαντώσι παραδείγματα χειροτονίας Επι-
σκόπου ύπό ενός καί μόνου Επισκόπου. Ό Μελήτιος ή Μελέτιος Λύκο-
πόλεως Επίσκοπος (άρχαί Δ ' έκατονταετηρίδος), κατά τους διωγμούς
καταδικασθείς είς έξορίαν, κατά τήν όδοιπορίαν, «καθ' έκάστην χώραν καί
καθ' έκαστον τόπον διερχόμενος καθίστα Κληρικούς Επισκόπους τε καί
πρεσβυτέρους. Ή δέ Α ' Οικουμενική Σύνοδος «φιλανθρωπότερον κινού-
μενη» επέτρεψε τήν μετ' αυτών κοινωνίαν καί λειτουργίαν, δηλαδή ανε-
γνώρισε τήν χειροτονίαν τών Επισκόπων.

"Αλλως τε ή παρανομία τών χειροτονιών τοΰ Μελετίου κατά τήν Α
Οίκουμενικήν Σύνοδον, ώς τοϋτο καταφαίνεται έκ της προς τήν 'Αλεξαν-
δρέων Έκκλησίαν επιστολής της Συνόδου ταύτης, δέν συνίστατο είς τήν
χειροτονίαν Επισκόπων ώς γενομένην ύπό μόνου τοϋ Μελετίου, άλλ' ώς
γενομένην παρ' ένορίαν.

Έν τοϊς πρακτικοϊς της Δ ' Οίκ. Συνόδου γίνεται λόγος περί χειροτο-
νίας Επισκόπων τελεσθείσης ύπό τοΰ Άγκυρας Εύσεβίου, «Έχειροτόνη-
σα αυτόν (τόν Γαγγρών Καλλίνικον) . . . άπήλθον είς Γάγγραν ένεθρόνι-
σα τόν Έπίσκοπον. Καταφαίνεται δθεν έκ τούτου δτι ή Δ ' Οικουμενική
Σύνοδος δέν ασχολείται ουδόλως διά τό Ζήτημα της ύπό ενός Επισκόπου
χειροτονίας Επισκόπου, αλλά περί χειροτονίας Επισκόπου τοϋ οποίου ή
χειροτονία άνήκεν είς τόν 'Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως. Έν τού-
τοις φαίνεται δτι εΤς καί μόνον ήτο ό χειροτονήσας Έπίσκοπον 'Αρχιερεύς.
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Ή παρουσία πλειόνων τοϋ ενός Επισκόπων κατά τήν χειροτονίαν Ε-
πισκόπου προήλθε πρώτον μέν έκ της συγχύσεως ήτις έπεκράτησεν ώς
προς τάς δύο πράξεις, ήτοι τήν έκλογήν καί τήν χειροτονίαν. Ή των λέ-
ξεων χειροτονία, εκλογή σύγχυσις, έπήνεγκε καί τήν έν τοις πράξεσι σύγ-
χυσιν.

"Αλλωστε καί άλλα στοιχεία της μιας πράξεως μετεπήδησαν είς τήν
αλλην. Ούτω π.χ. έπί της χειροτονίας Επισκόπου «τό Εύαγγέλιον άνοί-
γνυται καί έπί κεφαλής άνεώγμένον καί τοϋ τραχήλου τίθεται, ώς αναφέ-
ρει ό Συμεών ό Θεσσαλονίκης κεφ. ς ' , συμφώνως προς τά έν ταϊς Άπο-
στολικαϊς Διαταγαϊς αναγραφόμενα. Κατά τήν ρκγ' (123) Νεαράν τοϋ
Ιουστινιανού, ή εκλογή Επισκόπου έγίνετο προκειμένων των "Αγίων Ευ-

αγγελίων. "Επειτα δέ προήλθε καί έκ της προς Τιμόθ. Α ' δ. 14 φράσεως
«δ σοί εδόθη διά των χειρών τοϋ Πρεσδυτερίου». Ώ ς γνωστόν ή λέξις α£5-
τη έ'χει περιληπτικήν έννοιαν, έρμηνεύθη δέ ΰπό μέν τοϋ ίεροϋ Χρυσοστό-
μου καί άλλων ώς σημαίνουσα τους Επισκόπους, ΰπό δέ των νεωτέρων
καί συγχρόνων προτεσταντών ώς δηλοϋσα τό άθροισμα πρεσβυτέρων, Ιε-
ρέων δηλαδή. Ό Απόστολος Παϋλος όμως διεσαφήνισεν ό Ιδιος τήν έπί
τοϋ προκειμένου σκέψιν του, γράφος έν Β' Τιμοθ. α' 6' «ό σοί εδόθη διά
της επιθέσεως των χειρών μου». Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει, ότι ό Από-
στολος Παϋλος, ώς καί άλλοι Απόστολοι, μόνος του έχειροτόνησεν Επι-
σκόπους έν Κρήτη καί άλλαχοϋ.

Έν τη σημερινή Ιεροτελεστία της χειροτονίας Επισκόπου παρίσταν-
ται τρεις μέν Επίσκοποι ή καί έν ανάγκη δυο Αρχιερείς, άλλ' «ή πρώτη
σφραγίς καί απαρχή τής χειροτονίας παρά τοϋ πρώτου 'Αρχιερέως τη κε-
φαλή τοϋ χειροτονουμένου γίνεται, (Συμεών Θεσσαλονίκης ώς ανωτέρω
Κεφ. ΣΕ') τών λοιπών Επισκόπων κυκλούντων τόν χειροτονοΰμενον καί
άπτομένων αΰτοϋ ώς συγχειροτονούτων τω πρώτω». Έκ τών ανωτέρω ε-
ξάγεται δτι δογματικώς δέν δύναται νά στηριχθή τό άπαραίτητον πλειό-
νων τοΰ ενός Επισκόπου κατά τήν χειροτονίαν Επισκόπου.

"Αλλη δμως είναι ή κανονική άποψις τοϋ ζητήματος, ήτις ώς έπί τοϋ
προκειμένου ούτω καί γενικώτερον δέν συνταυτίζεται μετά τής δογματι-
κής απόψεως. Έν τω πρώτω τόμω τοϋ ΜΙΟΝΕ έξ αφορμής τοϋ προμνη-
μονευθέντος έν τη παρούση μελέτη χωρίου τών "Αποστολικών Διαταγών
σημειοϋται ύπό τίνος τών ύπομνηματιστών (τόμ. Α ' στήλη 804 σημ. I I )
»ΕΡΙ5ΟΟΡΟΚυΜ ΝυΜΕΒΙΙ5 ΕΡΙ5ΟΟΡυΜ ΟΚΡΙΝΑΝΤΙ υ Μ , ΚΕ5 ΕΟΟΙΙ-
5 Ι Α 5 Τ Ι 0 Ι ϋ υ κ ΐ 5 , ΟυΑΕ ΕΑΡΚΟΡΤΕΚ νΑΚΙΕΤΑΤΕΜ ρ ΐ $ 5 α Ρ Ι Ι Ν Α Ε
ΑΟΜΙΤΤΙΤ». ( Ό αριθμός τών Επισκόπων τών χειροτονούντων Έπίσκο-
πον είναι ζήτημα τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου, τό όποιον ώς έκ τρύτου
ποικιλίαν τάξεως επιδέχεται) . . .

"Ωστε αί άρχαϊαι αδται παρατηρήσεις συμπίπτουσι προς τό προειρη-
μένον σχόλιον τοϋ ϋπομνηματιστοϋ τών Αποστολικών Διαταγών. Άμφο-
τέρωθεν δηλαδή διαπιστούται δτι ό αριθμός τών Επισκόπων χειροτονούν-
των Έπίσκοπον τυγχάνει Ζήτημα κανονικόν. Καί τό ύπό τοϋ Μαλαξοϋ
έν τη Πατριαρχική Ιστορία Κ.Π. άναφερόμενον (έκδοσις Βόννης σ. 143)
έξ αφορμής τής χειροτονίας τοΰ Μονεμβασίας Αρσενίου γενομένης ύπό
μόνου τοΰ Επισκόπου "Ελους καί δύο Ιερέων ανήκει εις τό διοικητικόν
μέρος τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου ή, ώς θά έλέγομεν σήμερον, είναι ζή-
τημα αρμοδιότητος λόγω προσώπων καί τόπου (δικαιοδοσίας) . . .

(ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ)


