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

Συνεχίζοντες τήν παρουσίασιν της κατά τό 1949 κανονικής μελέτης έπί τοΰ
θέματος «Ή χειροτονία επισκόπου ύφ' ενός επισκόπου, κατά τό κανονικόν δίκαιον
της Όρΰο&όξου Ανατολικής Εκκλησίας», παραθέτομεν τάς έν αύτη περιληφθείσας
απόψεις τοΟ μακαρι-στοΰ θεολόγου - μονάχου π. Κυπριανού Λαχανά, σχετικώς με τό
4ν λόγω θέμα.

Άπάντησις είς τάς δημοσιευθείσας κατηγορίας τοϋ πρ. Φλωρίνης
κ. Χρυσοστόμου, εναντίον τοϋ Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βρεσθένης κ. κ.
Ματθαίου.

Ό Όσιολογιώτατος Μοναχός Κυπριανός Λαχανάς καθηγητής - θεολόγος, εις
άρθρον του, υπό τόν ώς ανω τίτλον απαντών είς τόν έγερθέντα υπό τοϋ πρώην Φλω-
ρίνης βάρυέον εξετάζει τό ζήτημα άπό της πλευράς τοΰ Κανονικού Δικαίου της "Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας καί έν τώ πλαισίω του νΰν διεξαγόμενου Ίεροΰ αγώνος. Είναι
πράγματι μία ερευνά αντικειμενικώς καί &νευ συμπαθειών ή" αντιπαθειών άναλύ-
ουσα τό ζήτημα καί θέτουσα τήν σφραγίδα της ψύχραιμου εξετάσεως. Οδτος μετα-
ξύ των άλλων γράφει.

«Ό άρθρογραφήσας εσχάτως πρώην Φλωρίνης κ. Χρυσόστομος διά
τοϋ προς τήν Κυβέρνησιν υπομνήματος του, δημοσιευθέντος είς τόν ή-
μερήσιον τύπον της 26) 11 Μαρτίου έ.έ\ αποβλέπων δπως, πάση θυσία, οί-
κειοποιηθή τόν τίτλον τοϋ Αρχιεπισκόπου των Γνησίων "Ορθοδόξων Πά-
σης Ελλάδος, τάς ύπό τοϋ Σε6)τάτου Επισκόπου Βρεσθένης κ.κ. Ματ-
θαίου χειροτονίας των ύπ' αύτοϋ χειροτονηθέντων νεωστί Επισκόπων ο-
νομάζει «αντικανονικός καί έκνόμους», χαρακτηρίζων συνάμα τούτους ώς
θεολογικούς άσυγκροτίστους» κ.λ.π. Έπί τούτοις ύπομιμνήσκομεν εΐφ τόν
έν λόγω πρώην Φλωρίνης δτι: '

Ι) Διά τήν χειροτονίαν Επισκόπου ούδαμόθεν εΰρηται νενομοθετη-
μένον καί δή διά τήν τελείωσιν τοϋ μυστηρίου της Ίερωσύνης, δτι απαι-
τείται ή τέλεσις τούτου ύπό τριών Επισκόπων ή ύπό δύο ή ύφ' ενός.

Ή διάταξις τοϋ Α' Άποστ. Κανόνος "ή ορίζουσα «Επίσκοπος χειρο-
τονείσθω ύπό Επισκόπων δύο ή τριών» ουδέν διαγορεύει τό άπαγορευ-
τέον χειροτονίας Επισκόπου ύφ' ενός τοιούτου καί δή καθ' ήν έποχήν κέ-
κτηται ούτος τό δικαίωμα προς μετόδοσιν της ίερωσύνης, ρϋτε έξηγεϊ τόν
λόγον της εννοίας «δύο ή τριών», οΰτε δέ κυρώσεις έπαγγέλλει κανονικός
διά τήν μή τήρησιν της διατάξεως.
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Αί Αποστολικοί Διαταγαί Βιβλ. Γ' 20 τό αυτό διαγορεύουσιν άνευ
πάλιν καταστρώσεως διατάξεως, περιεχούσης κύρωσίν τίνα διά τήν μή
τήρησιν τής διαταγής, άνευ καί απαγορεύσεως τής χειροτονίας Επισκό-
που ύφ' ενός μόνον τοιούτου. Αντιθέτως μάλιστα « δ ι ά τ ό ά π α ρ -
ρ η σ ί α σ τ ο ν τ ω ν Ε π ι σ κ ό π ω ν , τ ο ι ς κ α ι ρ ο ί ς έ κ ε ί -
ν ο ι ς» καί κατά φυσικήν συνέπειαν καί έν τοις εφεξής, έφ' δσον διακρι-
βοϋται τοϋτο υπάρχον, ώρισται τελείως διαφόρως (Άποστ. Δ)γαί Βιδλ.
Η' κεφ. 27), δτι έν περιπτώσει διωγμού ή άλλης αιτίας, μ ή δ υ ν α μ έ -
ν ω ν σ υ ν α χ θ ή ν α ι τ ω ν " Ε π ι σ κ ό π ω ν , χ ε ι ρ ο τ ο ν ε ί σ θ ω
Έ ι [*σ κ ο ι ο ν ά π ό ί ν α τ ο ι ο ύ τ ο ν . Οϋτως έχειροτονήθη ό
Σιδήριος Επίσκοπος Παλαιδίσκης ύπό τοϋ Επισκόπου Φίλωνος, τής χει-
ροτονίας του μηδαμώς άμφισδητηθείσης ώς άκυρου ή αντικανονικής αλλά
τουναντίον ύπό τοϋ Μεγάλου Αθανασίου χαρακτηρισθείσης ώς τελείως
νομίμου καί κανονικής, διότι προήγαγε τοϋτον εις Μητροπολίτην Πτολε-
μαΐδος. Ωσαύτως κατά τόν Θεοδώρητον (Έκκλ. Ίστορ. Ε' κγ ' ) ό Επί-
σκοπος Παυλΐνος έχειροτόνησεν είς Αντιοχείας Έπίσκοπον τόν Εύάγριον,
οδτινος ή χειροτονία μηδέποτε ήμφισβητήθη.

Ή πράξις αΰτη τής αρχαίας Εκκλησίας, συνδυαζόμενη ταίς κανονι-
καϊς διατάξεσιν, άγει είς ορθόν συμπέρασμα, δτι ό παρ' ενός Επισκόπου
χειροτονηθείς, δι' αυτό καί μόνον δέν θεωρείται ώς άκύρως χειροτονηθείς.
Ή απειλή τής άντικανονικότητος κατά συγκατάδασιν καί οίκονομίαν αί-
ρεται έν τοις κατόπιν καί δή έφ' δσον άποδειχθή «π ε ρ ί π τ ω σ ι ς
δ ι ω γ μ ο ύ » ή καί « ά π α ρ ρ η σ ί α σ τ ο ν τ ω ν " Ε π ι σ κ ο π ώ ν».

Έφ' δσον λοιπόν έν Μιφ Εκκλησία καί δή όρθοτομούσρ τόν Λόγον
τής θείας Αληθείας λάδη χώραν χειροτονία Επισκόπου ύφ' ενός τοιού-
του, ή τοιαύτη χειροτονία ε ί ν α ι ? γ κ υ ρ ο ς κ α ί κ α ν ο ν ι κ ή .
Πολλφ μάλλον έφ' δσον ή Εκκλησία αΰτη τελεί «έ ν δ ι ω γ μ ω» ή
συντρέχει « ά π α ρ ρ η σ ί α σ τ ο ν Ε π ι σ κ ό π ω ν » .

I I . Αίτιάτάι'ό πρώην Φλωρίνης, δτι αί ύπό τοϋ Αγίου Βρεσθένης χει-
ροτονΐαι "Επισκόπων έτελέσθησαν «έν κρυφώ καί παραβύστω». Μήπως ή
Σεδασμιότης του έπεθύμει νά προειδοποιεΐτο, ίνα επισφράγιση ταύτας διά
τής έλλειπούσης άπό αυτόν χάριτος λόγφ τής άντορθοδόξου πορείας του;
Διότι γνωστόν τοις πάσι τυγχάνει, δτι ούτος δέν ΐσταται έν τφ έπιπέδω
τής "Ορθοδοξίας, καταπεσών οϊκτρώς άφ' ης εφήρμοσε τό πρόσχημα τοϋ
« δ υ ν ά μ ε ι κ α ί ε ν ε ρ γ ε ί α » , δπερ ουδόλως τόν δικαιολογεί, κα-
θόσον ή Διοικούσα "Εκκλησία τής Ελλάδος έγένετο σχισματική καί «δυ-
νάμει» (ουσία), αλλά καί ενεργεία (τύποις), επειδή τήν ήμερολογιακήν
καινοτομίαν τήν κατεδίκασαν αί κατά τά έτη 1583, 1587 καί 1593 Πανορ-
θόδοξοι Σύνοδοι των "Αγίων Πατριαρχών έπί ΟΙκουμενικοϋ Ιερεμίου Β'
τοϋ Τρανοϋ, χαρακτηρίσαντος τό νέον ήμερολόγιον ώς μίαν καινοτομίαν
τής Πρεσβυτέρας Ρώμης, ώς παγκόσμιον σκάνδαλον καί αύθαίρετον κατα-
πάτησιν των Μερών Κανόνων.

Τό ώς άνω πρόσχημα τοϋ «δυνάμει και ενεργεία» αποδεικνύουν μά-
λιστα1 αυτόν άνδρα ασταθή καί έπιπόλαιον είς τάς θρησκευτικός αύτοϋ πε-
ποιθήσεις, ώς τόν απέδειξαν καί προγενέστεροι δηλώσεις του έπί διαφόρων
εκκλησιαστικών θεμάτων, παραδεχόμενον άλλοτε μέν δτι μόνος του απο-
τελεί Ιδιον θυσιαστήριον καί άλλοτε δτι αποτελεί £ν καί τό αυτό θυσια-
στήριον μετά τής Διοικούσης Εκκλησίας καί άποκαλών τά μυστήρια ταύ-
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της άλλοτε μέν άκυρα, άλλοτε έγκυρα καί άλλοτε κυρώσιμα καί τά τοιαύτα.

III. "Οσον δ' άφορα διά τό «θεολογικώς άσυγκροτίστους κ.λ.π.» έχο-
μεν νά παρατηρήσωμεν, δτι άνά τους αιώνας στυλοβάται της "Ορθοδοξίας
άνεφάνησαν ουχί οί ττολυμαθεϊς καί πεφυσιωμένοι δοκησίσοφοι, άλλ' οΐ στα-
θεροί τήν γνώμην καί θεοφοβούμενοι. Προς τούτοις άς μή διαφεύγη τον
πρώην Φλωρίνης τό τοϋ Ούρανοδάμωνος Παύλου «τά μωρά τοϋ κόσμου
έέελέΕατο ό Θεός, ίνα τους σοφούς καταισχύνη» και τό του Μ. "Αντωνίου,
«ή σοφία έκαμε τά γράμματα καί ουχί τά γράμματα τήν σοφίαν» καί άς
μή έναδρύνηται διαρκώς, ομιλών περί θεολογικής μορφώσεως καί Θεολο-
γικών Σχολών, τών όποιων την «κατάντια» διεκτραγωδών εσχάτως ό Γρε-
βενών Ίεροκήρυξ πανοσιολογιώτατος κ. Αυγουστίνος Καντιώτης γράφει:
«Ή δέ Θεολογική Σχολή μας; Άλλ' άς μή προχωρήσωμεν προς τά εκεί.
Έλπίζομεν, δτι εγγίζει ή ήμερα, κατά τήν οποίαν ό φωτεινός προβολεύς
της Όρθοδόξου Πίστεως θά ριφθη καί προς τά έκεϊ καί θά φωτίση τά σκο-
τεινά άδυτα της Σχολής ταύτης καί τότε έκπληκτος ό ευσεβής λαός μας
θά ϊδη οποίας έχίδνας απιστίας εξέθρεψε καί εκτρέφει ή Μεγαλώνυμος
αϋτη Σχολή». («Τρεϊς Ίεράρχαι» αριθ. 996/1946).

IV. νΑς έχει δέ ύπ' όψιν του ό πρώην Φλωρίνης, δτι ό Σεδασμιώτα-
τος Βρεσθένης αποτελεί τό καύχημα της "Ορθοδοξίας καί τήν μόνην ένα-
πολειφθεϊσαν Κεφαλήν τών Γνησίων "Ορθοδόξων της Ελλάδος, κλεϊζομέ-
νην διά τών πολυχρονίων καί άτρήτων αγώνων, οϋς υπέρ της ΌρθοδόΕου
Πίστεως διεξήγαγε καί διεξάγει, παρά τό ύπερσεβάσμιον της πολιάς ηλι-
κίας του, γνωστών δέ Οχι μόνον άνά τό Πανελλήνιον αλλά καί άνά τήν
Άλλοδαπήν. "Οθεν απόκειται αύτω τε καί τοις συμβούλοις αύτοϋ, Κλη-
ρικοΐς τε καί λαϊκοϊς, άφθαρτος στέφανος καί άληστος μνήμη έν τη Εκ-
κλησιαστική Ιστορία, ής τάς σελίδας θέλουσι λαμπρύνει, προς αίσχος
τών δειλιώντων καί άδρανούντων πρό της προόδου τοϋ υπέρ "Ορθοδοξίας
Ίεροϋ καί ενδόξου "Αγώνος. Τουναντίον δέ, ό πρώην Φλωρίνης, διαστάς
τοϋ γνησίου Όρθοδόξου φρονήματος, έπαθε τό τοΰ Λιβερίου Πάπα Ρώ-
μης, δστις έπανελθών έκ της εξορίας είς ή*ν ύπό τοϋ Κωνσταντίου είχε κα-
ταδικασθή, μετεμελήθη είτα καί ήσπάσθη τόν Άρειανισμόν, άποκηρυχθείς
άπό τόν πρεσβύτερον αύτοΰ Εύσέδιον, μή ύπαρχούσης ετέρας εκκλησια-
στικής κεφαλής έν τη Ρώμη, είπόντα είς αυτόν (τόν Λιδέριον), δτι θά ήτο
ορθόδοξος καί κατά συνέπειαν διάδοχος τοϋ "Ιουλίου, «εΐ διέμενεν άν έν
τη πίστει ήν πρώην έν τω διωγμω έφάνη κρατών». (Πρδλ. καί Βησσαρί-
ωνα — Εύγενικόν).

V. Αύτοτιτλοφοροϋνται, τέλος, ό πρώην Φλωρίνης καί οί σύν αυτω
μέ τόν τίτλον «Κανονικοί» «Ιερά Σύνοδος της "Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ.»
κ.λ.π. διά τά όποια πλείστα θά εΐχομεν νά έκθέσωμεν προς άπόδειξιν τοϋ
εναντίου, πλην ό χώρος οδτος τυγχάνει ανεπαρκής προς τοϋτο. Περιορι-
ζόμεθα μόνον είς τό νά εΐπωμεν, δτι ή «κανονικότης» είναι μέ τό μέρος
τών "Επισκόπων εκείνων, οϊτινες πορεύονται αυστηρώς συμφώνως τοις κα-
νόσι καί διατάξεσι τών Οικουμενικών Συνόδων καί έπονται τοις ϊχνεσι τών
έν αύιοΛς δογματισάντων Αγίων καί θεοφόρων Πατέρων ημών».

(Συνεχίζεται)


