
212 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

1*(>ΚΚΛΙίΟ]ΟΛ0ΠΚ4 * ΘΟΜΑΤ^*

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(Συνέχεια έκ. της σελ. 183 τοΰ προηγ. τεύχους)

Ταϋτα γνωματεύει ό Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, άντλών έκ των πηγών
κα( αντικειμενικώς εξετάζων τό δλον ζήτημα.

Έπ( της μελέτης ταύτης τοϋ Ηλιουπόλεως Γενναδίου άπήντησεν ό
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κ. Ιεζεκιήλ διό τοΰ περιοδικού «"Α-
γιος Σπυρίδων» έν Κέρκυρα εκδιδομένου αριθ. τεύχους 57 σελ. 110) Ισχυ-
ριζόμενος δτι ό Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, μή διαβλέπων δογματικόν έμ-
πόδιον παραβλέπει τό κανονικόν. Καί έπί τούτου δευτέραν μελέτην δημο-
σιεύει ό Ηλιουπόλεως Γεννάδιος έν τω περιοδικω «"Ορθοδοξία», τεϋχος 51,
1930. Δημοσιεύομεν απόσπασμα της απαντήσεως ταύτης διά τήν έπιστη-
μονικήν σαφήνειαν μεθ' ής υποστηρίζει τό νόμιμον καί δογματικώς καί κα-
νονικώς της χειροτονίας Επισκόπου ύπό ενός Επισκόπου.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
«Δέν παρέλκει ή Ερευνα τών αιτίων της δημιουργίας τοϋ α' ή* 6' κα-

νόνος· τουναντίον επιβάλλεται. Είναι γνωστόν, δτι οΐ κανόνες δέν συνε-
τάχθησαν οΰτε συγχρόνως οϋτε έπί τη βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου.
Δι' έκαστον κανόνα παρουσιάσθη ώρισμένη τις αφορμή ως δημιουργός αΐ-
τία. Διά τόν λόγον τοΰτον ακριβώς αρκετοί κανόνες περιήλθον εις άνε-
φάρμοστον κατάστασιν, έκλειψάσης της δημιουργού αΙτίας αντικαταστα-
θέντες μάλιστα ύπό αντιθέτων διατάξεων. Έν τφ σημείω τούτω, ώς προς
τινας κανόνας έτηρήθη ή αρχή «ΟΕ55ΑΝΤΕ ΚΑΤΙΟΝΕ Ι.ΕΟΙ5 ΟΕ55ΑΤ
Ι_ΕΧ ΙΡ5Α». Διά μακρών έξήτασα τό ζήτημα τοϋτο εις έργον μουπραγ-
ματευόμενον περί τών έν τη Εκκλησία μεταβολών δημοσιευθέν δέ τώ 1918.

Έν τη εξετάσει τών δογμάτων προέχει ή τελειότερα διατύπωσις αυ-
τών προς πληρεστέραν παράστασιν καί τήν κατά τό δυνατόν άντίληψιν
αυτών. Προς τοϋτο προστρέχομεν καί είς τους δρους της φιλοσοφίας, ά-
κολουθοϋντες έν τούτω τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον δλου τοϋ ύψηλοϋ δια-
νοητικού περιεχομένου μιας εκάστης εποχής καί τήν άνάλογον έκφρασιν
καί άπεικόνισιν αΰτοϋ. Ή ζήτησις αιτίων καί έν τω δογματκψ πεδίω δέν
αποκλείεται ύπό τοΰ ερευνητικού ανθρωπίνου πνεύματος, άλλ' ή έρευνα
αΰτη δέν πρέπει νά ύπερβαίνη δρια τινά, καθότι τό δόγμα έν τη ουσία
αύτοϋ είναι πολλάκις άνώτερον της πεπερασμένης αντιλήψεως.

Ή χειροτονία Επισκόπου καί γενικώς ή χειροτονία ενέχει μυστηρια-
κόν χαρακτήρα. Ή έρευνα τών μυστηριακών στοιχείων της χειροτονίας,
δηλαδή τοϋ δογματικού μέρους καί ή δυνατή διάκρισις αύτοϋ άπό τοΰ κα-
θαρώς κανονικού, είναι έργον της Δογματικής" ό δέ καθορισμός τών κα-
νονικών στοιχείων είναι έργον τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου. Έν τω δευ-
τέρω τούτω σημείω ού μόνον επιτρέπεται αλλά καί επιβάλλεται ή έρευνα
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των αίτίων, διότι τό Έκκλησιαστικόν Δίκαιον τότε μόνον εμφανίζεται έν
τη ιστορική αύτοΰ εκθέσει σχετικώς τελειότερον όταν άφιερώνωνται σελί-
δες τινές καί διά τήν φιλοσοφίαν της Ιστορίας των κανόνων.

Ή παρουσία τριών) ή δύο Επισκόπων, δηλαδή ό αριθμός των Επισκό-
πων των συμμετεχόντων εις τήν χειροτονίαν Επισκόπου, ώς καί άλλοτε
έγραψα, δέν είναι ζήτημα δ ο γ μ α τ ι κ ό ν α λ λ ά κ α ν ο ν ι κ ό ν.
Αύταί αί Αποστολικοί Διαταγαί αϊ θεσπίζουσαι τόν αριθμόν δύο ή τρεις,
άλλαχοϋ παραδέχονται ύπό τινας όρους ώς έγκυρον τήν χειροτονίαν Επι-
σκόπου, γινομένην ύπό ενός καί μόνου Επισκόπου. «Επίσκοπος ύπό τριών
ή δύο Επισκόπων χειροτονείσθω. Εάν τις ϋπό ενός χε/ροτονηθή "Επισκόπου
καθαιρείσθω καί αυτός καί ό χειροτονήσας αυτόν. Έάν δέ ανάγκη κατα-
λάβη ύ π ό ε ν ό ς χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ ή ν α ι , διά τό μή δύνασθαι
πλείονας παραγενέσθαι δ ι ω γ μ ο ύ δ ν τ ο ς ή άλλης τοιαύτης αΐ-
τίας, ψήφισμα κομιζέσθω της επιτροπής πλειόνων Επισκόπων» (ΜΙΟΝΕ,
τόμ. Α ' ότ. 1124). Ο.Ϊ λόγοι οί έπιβάλλοντες τήν οίκονομίαν έπί τοϋ προ-
κειμένου δέν είναι μόνον οί διωγμοί αλλά καί άλλα γεγονότα.

Γενικώς δύναται νά λεχθή, δτι οί λόγοι οί ύπαγορεύσαντες τήν χρή-
σιν της οίκονομίας έν τη Εκκλησία είναι πολλοί καί ποικίλοι.

Αί Αποστολικοί Διαταγαί έν τω τέλει τοϋ μνημονευθέντος χωρίου ά-
ναφέρουσι συμπληρωματικώς καί τό σύμψηφον, δηλαδή τήν γνώμην καί
άλλων Επισκόπων. Τό τελευταϊον τοΰτο δ έ ν έ χ ε ι σ χ έ σ ι ν μ έ
τ ή ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν α λ λ ά μ έ τ ή ν έ κ λ ο γ ή ν καί επο-
μένως δέν ανατρέπει τό γεγονός, δτι κατ' αρχήν αί Αποστολικοί Διατα-
γαί π α ρ α δ έ χ ο ν τ α ι τ ό έ γ κ υ ρ ο ν τ ή ς έ π ι σ κ ο π ι κ ή ς
χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς γ ι ν ο μ έ ν η ς ύ π ό ε ν ό ς Ε π ι σ κ ό π ο υ .

Ύπάρχουσι καί άλλα παραδείγματα εγκύρου επισκοπικής χειροτο-
νίας τελεσθείσης ϋπό ενός καί μόνου Επισκόπου. Ώ ς θά ϊδη δ αναγνώ-
στης, αναφέρονται τά παραδείγματα τοϋ Επισκόπου Σιδερίου χειροτο-
νηθέντος ύπό μόνου τοϋ Επισκόπου Φίλωνος, τό τοϋ Επισκόπου της Α γ -
γλίας Αυγουστίνου λαβόντος παρά τοϋ Πάπα Γρηγορίου τοϋ Μεγάλου
τήν άδειαν, δπως χειροτόνηση μόνος Έπίσκοπον καί άλλα.

Ώ ς προς τό παράδειγμα τών Μελετιανών χειροτονιών ουδεμία υπάρ-
χει αμφιβολία, δτι μόνος δ Μελέτιος έχειροτόνησεν Επισκόπους τών συ-
νεπισκόπων αύτοϋ δντων έγκαθείρκτων. Ή πρώτη Οικουμενική Σύνοδος
ανεγνώρισε τους ύπό τοΰ Μελετίου χειροτονηθέντας Επισκόπους, άφοϋ
διέταξε νά συμπληρωθώσιν ελλείψεις τινές ώς λ.χ. ή έγκρισις τοϋ κυριάρ-
χου Μητροπολίτου, ή συγκατάθεσις τοϋ ποιμνίου κ.ά. Δέν δύναται δέ νά
ύποστηριχθή, δτι ή φράσις «μυστικωτέρα χειροτονία βεβαιωθέντος» σημαί-
νει άναχειροτονίαν, όχι μόνον διότι δ Πατριάρχης Ταράσιος έν τη Ζ' Οι-
κουμενική Συνόδω καί άλλοι νεώτεροι άποκλείουσι τήν έρμηνείαν τάύτην,
αλλά καί διότι έάν επρόκειτο περί πραγματικής άναχειροτονίας περιττά
θά ήσαν τά «φιλανθρωπότερον κινούμενη επέτρεψε τήν μετ' αυτών κοι-
νωνίαν καί λειτουργίαν» καί δλα τά άλλα τά αναφερόμενα έν τη προς τήν
Άλεξανδρέων Έκκλησίαν επιστολή της Α' Οϊκουμενικής Συνόδου καί δη-
λοϋντα τήν κατ' οίκονομίαν άναγνώρισιν τών χειροτονιών τοϋ Μελετίου
ώς εγκύρων.

Τό επιχείρημα δτι τιμωροϋμεν τους παραβαίνοντας τήν κανονικήν έ-
κτέλεσιν μιας πράξεως, καίτοι άναγνωρίζομεν αυτήν ώς έγκυρον, δχι μόνον
είναι έτερον ζήτημα αλλά καί δύναται νά χρησιμοποιηθή υπέρ της ένταΰ-
θα αναπτυσσόμενης αρχής άναφορικώς της επισκοπικής χειροτονίας. Τό
Έκκλησιαστικόν Δίκαιον, ώς καί πάν δίκαιον, έχει καί τάς ποινικός του
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διατάξεις. Αί εκκλησιαστικά! δμως ποιναί άποσκοποϋσι τήν τήρησιν της
τάξεως καί της πειθαρχίας χωρίς νά έχωσιν ουδεμίαν σχέσιν προς τά δογ-
ματικά στοιχεία μιας πράξεως».

Ταϋτα γράφει έν τη περισπουδάστω μελέτη του ό Ηλιουπόλεως Γεν-
νάδιος.

νΑς ϊδωμεν δμως καί τάς κατά τήν αίωνόβιον πράξιν της Εκκλησίας
λαβούσας χώραν χειροτονίας Επισκόπων ύφ' ενός Επισκόπου.

ΑΛΛΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Έκτος των έν τω Εκκλησιαστική Δικαίω καί τη μελέτη τοϋ Ηλιου-
πόλεως Γενναδίου αναφερομένων χειροτονιών πλεϊσται άλλαι τοιαϋται ε-
λαβον χώραν κατά διαφόρους περιόδους καί οσάκις ή ανάγκη της Εκκλη-
σίας άπήτει τοϋτο. Διότι ουδέποτε έσκέφθη τις νά κατηγορήση τήν χει-
ροτονίαν Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου, εις περίπτωσιν μάλιστα καθ'
ήν δέν ύπήρχον έτεροι Όρθόδοξοι Επίσκοποι, διότι τότε ακριβώς παρί-
σταται ή μεγαλύτερα καί έτι μάλλον επιβαλλομένη ανάγκη εις τήν Έκ-
κλησίαν νά χειροτονηθή έτερος Επίσκοπος, δταν μάλιστα έχει απομείνει
έν τη "Ορθοδοξία εις καί μόνος τοιούτος. ΟΟτω πως έχειροτονήθη περί τό
έτος 243 διά τήν τότε ανάγκην της Εκκλησίας, ό "Αγιος Γρηγόριος Επί-
σκοπος Νεοκαισαρείας, ό θαυματουργός ύπό μόνου τοϋ Επισκόπου Φαι-
δίμου τοϋ Άμασείας, χωρίς ουδέποτε νά κατηγορηθώσι διά τοϋτο. (Βλέπε
Συναξάριον κατά τήν 17ην Νοεμβρίου). Ό δέ Παυλΐνος έχειροτονήθη Ε-
πίσκοπος Αντιοχείας ύπό μόνου τοϋ Λούτσιφερ. Καί κατ' αυτόν τόν τρό-
πον έχειροτονήθη καί ό Μέγας Φώτιος, ό Όμολογητής, Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως ύπό μόνου τοϋ Επισκόπου Συρακουσών Γρηγορίου τοϋ
Άσβεστα έν έτει 857 - 858 τελούντος μάλιστα έν έπιτιμίω. (Βλέπε Έκκλη-
σιαστικήν Ίστορίαν τοϋ Μελετίου, Τόμ. Β' σελ. 274 καί Συναξάριον κατά
τήν όην Φεβρουαρίου). Ό δέ "Αγιος Ίερομάρτυς Ηλιόδωρος Επίσκοπος
Περσίας έχειροτόνηοε μόνος του Έπίσκοπον τόν επίσης Αγιον Ίερομάρ-
τυρα Δησάν (Βλέπε Συναξάριον κατά τήν 9ην Απριλίου).

Πλείστα δέ δσα τοιαϋτα παραδείγματα χειροτονιών τό πάλαι γενο-
μένων θά ήδυνάμεθα νά άπαριθμήσωμεν.

Έκτος δμως τών γενομένων κατά τό άπώτερον παρελθόν χειροτονιών
Επισκόπου παρ' ενός Επισκόπου έγένοντο τοιαϋται καί κατά τό πρόσφα-
τον παρελθόν ήτοι κατά τόν παρελθόντα αιώνα οπότε έπί της Ελληνικής
Επαναστάσεως έν έτει 1825 ό Επίσκοπος Ζαρνάτας Γαβριήλ έχειροτό-
νησε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ τρεϊς Επισκόπους τους Μηλέας, Μαΐνης καί Πλάτζης,
τό δέ 1823 έχειροτόνησε καί τέταρτον τόν 'Ανδρουβίστης Προκόπιον καί-
τοι έπί της εποχής ταύτης ύπήρχον καί έτεροι Όρθόδοξοι Επίσκοποι τών
οποίων ουδέ κάν τήν γνώμην έζήτησεν ό Γαβριήλ.

"Οτε δέ μετά ταϋτα άπεκατεστάθη τό Έλληνικόν "Έθνος καί άφίχθη
έν Ελλάδι ό Α' βασιλεύς τών Ελλήνων "Οθων, τότε έξητάσθη ύπό της
Εκκλησίας ή ύπόθεσις αϋτη καί άνεγνωρίσθη ουχί μόνον τό έγκυρον των
χειροτονιών περί τοϋ οποίου ουδέ καν ήγέρθη άμφισβήτησις, αλλά καί έ-
δικαιώθησαν οί έπί τοϋ πολέμου χειροτονηθέντες.

"Έχει δέ ή άπόφασις της Συνόδου οΰτως:
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Αριθ. Πρωτ. 257, 276.
Η ΣΥΝΟΔΟΣ

Συγκειμένη παρά τοϋ Προέδρου Κορινθίας καί των μελών, Θήρας,
Αργολίδος, Μεσσήνης καί Κυκλάδων.

Συνελθοϋσα ίνα δικάση τήν πράξιν τοϋ Επισκόπου Ζαρνάτας Γαβριήλ
περί της παρ' αύτοϋ κατά τήν Σπάρτην έπί τοϋ πολέμου γενομένης χει-
ροτονίας των Επισκόπων, Μηλέας, Μαΐνης καί Πλάτζης καθώς καί της
κατά τό προπαρελθόν έτος 1832 περί τόν Νοέμβριον γενομένης χειροτο-
νίας τοϋ Άνδρουβίστης.

Θεωρήσασα τήν πράξιν ταυτην, άναγνώσασα τήν περί ταύτης άπο-
λογίαν από 27 τοϋ παρελθόντος Ιανουαρίου τοϋ Επισκόπου Ζαρνάτας.

Λαβοϋσα ύπ' όψιν καί τά έγραφα τά άφορώντα τήν ύπόθεσιν ταύτην.

ΣΚΕΦΘΕΊ ΣΑ

"Οτι ό Επίσκοπος Ζαρνάτας Γαβριήλ οΰτε διά της άπό 27 τοϋ πα-
ρελθόντος Ιανουαρίου προς τό ίερόν τοΰτο βήμα απολογίας του δέν ήρ-
νήθη τήν περί χειροτονίας των ρηθέντων Επισκόπων πράξιν του

"Οτι οί έπί τοϋ πολέμου χειροτονηθέντες Επίσκοποι Μηλέας, Μαΐνης
καί Πλάτζης υπόκεινται μέν εις τήν αυτήν κατηγορίαν μέ τόν χειροτονή-
σαντα αυτούς Έπίσκοπον Ζαρνάτας, αλλά δι' οϋς λόγους ήδύνατο καί ό
^ειροτονήσας νά δικαιωθή συγκατανευούσης της Εκκλησίας, ως ανωτέ-
ρω, ελαφρύνεται εις αυτούς τό βάρος

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ

Οί τρεις χειροτονηθέντες έπί τοϋ πολέμου Επίσκοποι Μηλέας, Μαΐ-
νης καί Πλάτζης καταδικάζονται εις τριών μηνών άπό σήμερον, έκκλησια-
στικήν άργίαν καί καθυποβάλλονται εις πρόστιμον άνά 480 δραχμάς δια-
νεμηθησομένας εις χήρας καί ορφανά Σπαρτιατών εις τόν υπέρ ανεξαρτη-
σίας της πατρίδος πόλεμον.

Ή παρούσα άπόφασις θέλει άναγνωοθή είς τάς Εκκλησίας της κα-
θέδρας της κυβερνήσεως καί των ποτέ Επισκοπών Ζαρνάτας καί Άνδρου-
βίστης»

Εξεδόθη τη 10 Φεβρουαρίου 1984 έν Ναυπλίω.
Τά μέλη

τ Ό Κορίνθου ΚΥΡΙΛΛΟΣ Πρόεδρος

Ουχί δέ μόνον τους τρεις έπί πολέμου χειροτονηθέντας άνεγνώρισεν
ή Ί . Σύνοδος αλλά καί τόν Γαβριήλ, μετά διετίαν, έσυγχώρηοε καί τόν
Προκόπιον αποκατέστησε. Περί τούτου γράφων ό καθηγητής τοΰ Εκκλη-
σιαστικού Δικαίου έν τφ Πανεπιστημίω Αθηνών Δ. Πετρακάκος έν τω 6ι-
βλίω αύτοΰ Νομοκανονικαί Ενασχολήσεις, σελίς 101, λέγει τά έξης:

. . . Μετά διετίαν τέλος απενεμήθη καί τούτω χάρις, έν τω Β.Δ. της
οποίας ρητώς γίνεται λόγος περί της απαλλαγής τοΰ Πρ. Άνορουδίστης
Προκοπίου «άπό της επιβληθείσης είς αυτόν εκκλησιαστικής ποινής της
καθαιρέσεως ώς καί άπό τοϋ μέχρι τούδε περιορισμού του», Καί ή Ιερά
Σύνοδος κοινοποιούσα διά τοϋ Μεσσηνίας άπό της 16 Δεκεμβρίου 1838,
έγραφε.


