
ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κ/ΓΙΟΛΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΧΡΟΝΟΥΣ

Επίσκοποι έχειροτονοϋντο καί εξ αγάμων κληρικών καί έξ εγγάμων, 
ών αί σύζυγοι ή άπέθνησκον η προσήρχοντο εις τον μοναχικόν βίον κατά 
τάς κανονικός διατάξεις (Πενθέκτης καν. 12). Έν Κύπριο μάλιστα προ 
τοΰ 1570 άναφέρονται καί έγγαμοι Επίσκοποι, άλλα τοΰτο συνέβαινε 
μόνον επί λατινοκρατίας τής νήσου1.

Μετά την άποκατάστασιν έν αυτή τής ορθοδόξου Εκκλησίας ήδυ- 
ναντο, όπως καί έν ταΐς λοιπαις όρθοδόξοις Έκκλησίαις, Επίσκοποι έκ 
Πρεσβυτέρων άποβαλόντων τάς συζύγους αυτών νά χειροτονούνται, έ'χο- 
μεν δε παραδείγματα τοιουτων έξ έγγάμων κληρικών ’Επισκόπων. Κατά 
τον ιζ' αιώνα ό Σάμου μητροπολίτης ’Αθανάσιος ήτο πρότερον ίερεύς έν 
Σάμφ, μετά δέ τον θάνατον τής συζύγου αυτοϋ έχειροτονήθη Άρχιε- 
ρεύς2. Τφ 1728 ’Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας έχειροτονήθη ό Σάββας 
Ρουμαντζάς μετονομασθείς Σωφρόνιος, όστις πρότερον ήτο ίερεύς, έξελέ- 
γη δ’ ’Αρχιεπίσκοπος μετά την προσέλευσιν τής συζύγου αυτοΰ είς τον 
μοναχικόν βίον καί έχειροτονήθη τή άδείρ τοΰ ΙΤατριάρχου ΚΠόλεως 3. 
’Αλλά τή 20 ’Οκτωβρίου 1798 ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'. διά συνοδικής 
άποφάσεως άπηγόρευσε την χειροτονίαν Επισκόπων έξ έγγάμων κληρι
κών χηρευόντων καί έχόντων τέκνα, διότι ταΰτα ήξίουν νά κληρονομώσι

7 Ε. Legrand, Bibliographie hellenique (XVII aiecle) III, 275.
3 Τοΰ μητροπολίτου τούτου, ώς καί τοΰ Άνθιμου, παραστάντος έν τή κατά 

Λουκάρεως Συνόδω τοΰ 1638, ιον οϋδαμώς μνημονεύει ό Le Quien, μνεία 
υπάρχει παρά τφ Ί ω σ ή φ Γ ε ω ρ γ ε ρ ί ν η έν τή γνωστή αύτοΰ «Περιγραφή 
τής παρούσης καταστάσειυς τής Σάμου, Ικαρίας, ΙΙάτμου καί Άθιονος» τφ 1678 
έν Λονδίνο) έκδοθείση, πρ|1λ. Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 345. Α. Δ η- 
μητρακοπουλου, Προσθήκαι καί διορθο'ισεις είς τήν Νεοελληνικήν Φιλο
λογίαν Κ Σάθα, σ. 59. 60.

* Ν ι κ ο λ ά ου Κ α τ ρ α μ ή, Αρχιεπισκόπου Ζακύνθου, Φιλολογικά Ά- 
νάλεκτα Ζακύνθου, ’£ν Ζακύνθφ 1880, σ. 78. Μ. I’ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί Διατά
ξεις, Α, 414. 415.
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τούς γονείς αυτών Επισκόπους1. 'Η διάταξις αύτη δέν ΐσχυσε ν’ άπομα- 
κρύνη τούς εγγάμους κληρικούς από τού Επισκοπικού αξιώματος, ώς κα
ταφαίνεται έκ τού ότι έπανελήφθη τφ 1846 επί ΙΙατριάρχου ’Ανθίμου 
Στ', έκ τούτου δ’ εξηγείται τό γεγονός δτι κατά τά τελευταία έτη σπα- 
νιώτατα υπήρξαν τά παραδείγματα χειροτονίας Επισκόπων έξ εγγάμων 
κληρικών 1 * 3 4.

’Από τών αρχών τού ιζ'. αίώνος (1606) άναφέρονται «τιτουλάριοι» 
Επίσκοποι 8. Τοιοΰτοι’Επίσκοποι έχειροτονοΰντο Ιδίως υπό τών έν ΚΙΙό- 
λει διαμενόντων «Γερόντων» μητροπολιτών, ,οΐτινες άπέστελλον αυτούς 
έπιτροπικώς εις τάς οικείας ’Επαρχίας. ’Αλλά σύν τφ χρόνω τιτουλα
ρίους ’Επισκόπους εχειροτόνουν καί οί έν ταϊς Έπαρχίαις αυτών διαμέ- 
νοντες μητροπολΐται ώς βοηθούς εαυτών. ’Εκτός τών βοηθών τιτουλα
ρίων Επισκόπων έχειροτονοΰντο καί τινες επί ψιλφ δνόματι πάλαι ποτέ 
διαλαμψασών Μητροπόλεων καί άλλων, εγίνοντο δε καί άπολελυμέναι 
χειροτονίαι Πρεσβυτέρων καί Διακόνων άνευ ενορίας. Έκ πάντων δέ 
τούτων προέκυψέ τις αταξία καί σύγχυσις, δθεν ή Εκκλησία έπί ΓΙατρι
άρχου Καλλινίκου Γ'. τφ 1757 άπηγόρευσε πάσαν άπολελυμένην χειρο- 
τονίαν1. Έπί Πατριάρχου όμως Γρηγορίου Ε'. τφ 1806 άπηγορεύθησαν 
μέν αί άπολελυμέναι χειροτονίαι, έπετράπη ούχ ήττον υπό τινας περιο
ρισμούς ή χειροτονία χωρεπισκόπων 5. Τούς περιορισμούς τούτους έπανέ- 
λαβεν ή ’Εκκλησία καί κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους6, καθ’ούς 
όριστικώς έπεκράτησεν ή χειροτονία χωρεπισκόπων ώς τιτουλαρίων βοη
θών Επισκόπων τώιν Πατριαρχών καί τών μητροπολιτών.

Έτελεΐτο δέ ή χειροτονία Άρχιερέως συνήθως υπό τριών ’Αρχιε
ρέων, άλλ’ έθεωρεΐτο έγκυρος καί ή χειροτονία υπό δύο μόνον ’Αρχιε
ρέων 7, ώς συνήθως έγίνετο έν Κύπρω καί έκτάκτως αλλαχού. Έν τφ

1 Μ. Γ ε δ 8 ώ ν, Κανονικού Διατάξεις, Α, 410—413.
3 Αυτόθι, Β, 358—Ββ3. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima 

Collectio, 40, 359—362.
3 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’Ένθ’ άν. Α, 42—-43. «Έκκλησ. ’Αλήθεια» ΚΑ, 1901, φυλ. 4. 

6. 8. 22. ΚΗ, 1907, φυλ. 53.
4 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικού Διατάξεις Β. 453—455. Καλλινίκου Δ ε-

λ ι κ ά ν η, Πατριαρχικών εγγράφων τόμ. Γ'., σ. 884—885. Mansi, XXXVIII, 
648-652.

6 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί Διατάξεις, Β, 106—113. Τά κατά τόν . . . Πα
τριάρχην Γρηγόριον Ε'. Α, 60—67.

8 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’Ένθ’ άν. Β, 315 —353 Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η, Πατριαρχικών 
’Εγγράφων, τόμ. Γ'. σ. 541, 542.

1 Τφ 1824 έπετράπη ή χειροτονία Επισκόπου υπό δύο μόνον ’Επισκόπων, 
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί Διατάξεις, Α, 416—7.
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Πα τριαρχείφ Κ1Ι. ή Σύνοδος ώριζε τρεις υποψηφίους, έξ ών διά ψήφων 
εξέλεγε τον ένα, χειροτονοΰμενον κατά την κρατούσαν τάξιν καί δίδοντα 
κατά την χειροτονίαν την νενομισμένην ομολογίαν Εις τούς ’Αρχιερείς 
άπηγορευετο αύστηρώς νά προκαθορίζωσι τούς διαδόχους αυτών, άλλ’ έξ- 
αιρετικώς εις τούς Πατριάρχας ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσο
λύμων, ένεκα τής έλλείψεως ικανών κληρικών έν ταΐς Έπαρχίαις αυτών, 
έπετρέπετο νά προκαθορίζωσι διαδόχους, αλλά πάλιν κατά την Ικλογήν 
αυτών έτελοϋντο τά νενομισμένα. Έν τφ Πατριαρχείφ 'Ιεροσολύμων 
τού ΙΙατριάρχου διάδοχος ήτο συνήθως ό μητροπολίτης Καισαρείας, δστις 
έφερε καί τον τίτλον «"Αγιος Διάδοχος».

Ή εκλογή τών μητροπολιτών τοΰ Πατριαρχείου ΚΠ. κατά τό εις 
τον Πατριάρχην υπό τοΰ Σουλτάνου διδόμενου έκάστοτε βεράτιον έγίνε- 
το υπό τοΰ Πατριάρχου καί τής περί αυτόν Συνόδου 1 * 3, άλλ’ ενίοτε ή 
τουρκική Κυβέρνησις έπενέβαινεν εις τήν εκλογήν, τό δέ Πατριαρχείου 
άπέκρουε τάς επεμβάσεις Χαρακτηριστικότατα, παραδείγματα τοιουτων 
αυθαιρέτων επεμβάσεων άποκρουσθεισών μαρτυροϋσιν άληθιϋς πόσον 
γενναίους οί Πατριάρχαι επί κινδύνφ τής ζωής αυτών έπροστάτευον καί 
έν τούτφ τήν ελευθερίαν τής ’Εκκλησίας. Τφ 1 801 επί Πατριάρχου ΚΠ. 
Καλλινίκου Δ', (1801 — 6, 1808 — 9) ό ύπέργηρως μητροπολίτης Κυζίκου 
’Ιωακείμ κατ’ είσήγησιν πολιτικών τινων άνδρών παρητήθη υπέρ τοΰ Πα
λαιών ΓΙατρών Μακαρίου καί έζήτησε διά τής τουρκικής Κυβερνήσεως 
τήν τήρησιν τής άποφάσεως αύτοϋ. Ό Πατριάρχης ήρνήθη διαρρήδην 
νά συγκατάνευση, διότι οί κανόνες τής ’Εκκλησίας άπαγορεΰουσι τφ Έπι- 
σκόπφ άνθ’ αύτοΰ διάδοχον καθιστάν (Άντιοχ. 23) ό)ς καί τήν έπέμβα- 
σιν κοσμικών αρχόντων (Α'. Οικουμ. Συνόδου 4, Ζ'. 3, Άντιοχ. 19). Τούς 
κανόνας τούτους μετά ζήλου άνέπτυξεν ό γενναίος τό φρόνημα καί τήν 
ψυχήν μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος. Ή Κυβέρνησις έπέμεινεν απει
λούσα εξορίαν τοΰ πατριάρχου καί τοΰ μητροπολίτου Δέρκων, επειδή δέ 
δεν μετεπείσθη υπό τοΰ Δέρκων καί τοΰ Γερασίμου Χαλκηδόνος, από 
μέρους τοΰ Πατριαρχείου παραστησάντων αυτή τό αδύνατον τής ύποχω- 
ρήσεως, ό Πατριάρχης συνήλθε μετά τών ’Αρχιερέων είς τον Πατριαρχι
κόν ναόν δπιος επικαλεσθή τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ κατά τών πιεζόντων 
τήν Εκκλησίαν, πλήθος δ’ άπειρον λαού συνέρρευσεν. Ό Δέρκων αντί

1 Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν άλωσιν, σ. 332—333. Πατριαρχική ΚΓΙ.
ιστορία, σ. 144.

3ΊγνατίουΟϋγγροβλαχίας, Ιστορική Σύνοψις, «’Αθήνα», σ. 
57. Μόνη ή Καισαρεία μέχρι τινός χρόνου είχε τό δικαίωμα τού έκλέγειν τόν έαυ- 
τής μητροπολίτην, βραδύτερον δμως καί οΰτος έξελέγετο καί έχέιροτονεΐτο έν Κ- 
Πόλει.
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παντός άλλον ιερού τροπαρίου έ'ψιλλε : «Ταχύ προκατάλαβε πριν δου- 
λωθήναι ήμάς έχθροΐς βλασφημοΰσί σε καί άπειλοϋστν ήμΐν, Χριστέ ό 
Θεός ημών, άνελε τφ σταυρφ σου τούς ήμας πολεμοϋντας, γνώτωσαν 
πώς ισχύει ορθοδόξων ή πίστις ...... Τότε ή Κυβέρνησις, διά τε την
επιμονήν τής Συνόδου καί διά την συρροήν τού πλήθους, εδήλο^σεν ότι 
παραιτεΐται τής άξιώσεως αυτής είποϋσα δτι έπείσθη, δτι αντιβαίνει εις 
την θρησκείαν τών υπηκόων αυτής.

Τφ 1811 επί Πατριάρχου Τερεμίου Δ'. (1809- 1813), έκλεγέντος 
κανονικώς μητροπολίτου Άδριανουπόλεως τοΰ Κυρίλλου, Δανιήλ τις μο
ναχός προστατευόμενος υπό τούρκου δυνάστου χειροτονείται καί εγκαθι
δρύεται εν τή Μητροπόλει Άδριανουπόλεως καί ζητεί ν’ άναγνωρισθή 
νόμιμος καί κανονικός μητροπολίτης, άλλ’ ή ’Εκκλησία, έκλιπόντος τοΰ 
προσταστεύοντος αυτόν, καθαιρει καί εξορίζει αυτόν τε καί τον συναί- 
τιον καί αρωγόν αυτού Νίκαιας μητροπολίτην. Έπί Κυρίλλου Στ'. ΙΙα- 
τριάρχου (1813—1818) τοΰ από Άδριανουπόλεως ή αδελφή τοΰ Σουλτά
νου Μαχμούτ Έσμά έζήτησε δΤ απεσταλμένου αυτής τήν χειροτονίαν 
ώς μητροπολίτου Τορνόβου ίερέως τινός. Ό Πατριάρχης δέχεται μειλι- 
χίως τον τοΰρκον άπεσταλμένον καί λέγει προς αυτόν δτι ύπάρχουσι βι
βλία τινά, άτινα ό υποψήφιος δέον νά γινώσκη. Προτείνει τούτφ τον 
προσκομισθένα υπό τού ’Αρχιδιακόνου "Ομηρον εις άνάγνωσιν, εί δυνα
τόν δέ καί εις ερμηνείαν εν τουρκική γλώσση, χάριν τοΰ παρισταμένου 
τούρκου. Άλλ’ ό υποψήφιος ουδέ γρΰ ήδυνήθη νά εΐπη, δθεν ό Πατρι
άρχης υπέδειξεν εις τον τοΰρκον δτι δέν δύναται νά χειροτονηθή ό προ- 
τεινόμενος, άτε μη εννοών τό βιβλίον εκείνο, υποχρεωθείς δ’ ό τοΰρκος 
καί εκ τής πατριαρχικής φιλοφρονήσεως καί εκ τών 5.000 γρoσίoJV, άτινα 
ως δώρον παρά τοΰ πρωτοσυγκέλλου απερχόμενος έ'λαβεν, έβεβαίαισε τήν 
Σουλτάναν δτι ό προστατευόμενος αυτής δέν ήτο ικανός προς άρχιερα- 
τείαν. Έτέρα Σουλτάνα έπί Ι’ρηγορίου Ε'. Πατριάρχου ήξίωσε δι’ αξιω
ματικού τήν χειροτονίαν ϊερέος τινός ώς μητροπολίτου. Ό Πατριάρχης 
άπέκρουσεν έντόνως τήν άξίωσιν ταύτην λέγων, δτι, κατά τό εις χεΐράς 
του βεράτιον, οί μητροπολΐται εκλέγονται καί χειροτονούνται υπό τοΰ 
Πατριάρχου καί τής Συνόδου, άνευ εξωτερικών επεμβάσεων. Ή τουρκική 
Κυβέρνησις επανέλαβε μετ’ απειλών τήν άξίωσιν τής Σουλτάνας, επειδή 
δ’ ό Πατριάρχης άνενδότως άπέκρουε τήν έπέμβασιν ταύτην, εστάλη πρός 
αυτόν ό Μ. Λιερμηνεύς τής 'Υψηλής Πύλης δπιος δι’ απειλών καί παρα
κλήσεων κάμψη αυτόν καί τήν Σύνοδον. ’Αλλά δι’ δλης τής νυκτός δ Πα
τριάρχης έπέμεινεν άποκρούθ)ν τήν έπέμβασιν, εις τούς προτείνοντας δ’ 
αύτφ νά υποχώρηση έδείκνυε τήν κλείδα τοΰ εν Άγίφ’Όρει κελλίου του 
λέγων «τήν συνείδησιν μου δέν μολύνω, τήν ’Εκκλησίαν μου δέν προδί
δω' ή κυβερνώ κατά κανόνας ή δίδω τήν παραίτησίν μου καί απέρχομαι
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πάλιν εις "Αγιον ’Όρος ιδού τό κλειδί τού κελλίου μου». "Ενεκα τής εύ
λογου επιμονής τοϋ ΙΙατριάρχου, αλλά καί τής προβαλλόμενης άξιώσεως 
τής Κυβερνήσεως, μεγάλη προύκλήθη ταραχή διαρκέσασα Ιπί πολύ, άλλ’ 
δ Πατριάρχης έθηκε μόνος τέρμα εις αυτήν, διατάξας την σύλληψιν τοϋ 
υποψηφίου καί την απαγωγήν αύτοϋ εις τάς Μονάς των Μετεώρων Χ.

Ού μόνον δ’ αύστηρώς άπηγόρευεν ή ’Εκκλησία τάς έξωθεν επεμ
βάσεις κατά τήν εκλογήν των ’Αρχιερέων, αλλά καί κατεδίκαζεν εις κα- 
θαίρεσιν τούς «σιμωνιακούς» κληρικούς. Τελευτώντος τοϋ ιστ'. αίώνος ό 
Πατριάρχης 'Ιερεμίας Β'. συγκροτήσας Σύνοδον έ'ξέδωκε διάταξιν, καθ’ 
ήν δ χειροτονών ή χειροτονούμενος επί χρήμασι ήτο αύτοκαθαίρετος1 * 3. 
Δυστυχώς ή διάταξις αϋτη, καίτοι έπανελαμβάνετο έκάστοτε, δεν έτη- 
ρεΐτο αύστηρώς.

Οι επαρχιακοί ’Αρχιερείς δεν ήδύναντο ν’ άποδημώσιν εις ΚΠολιν 
άνευ πατριαρχικής άδειας 3. Τώ 1607 κατεσκευάσθησαν κελλία περί τό 
Πατριαρχεΐον έν Φαναρίφ καί έξεδόθησαν επί ΙΙατριάρχου Ραφαήλ Β'. 
(1603—1608) διατάξεις, καθ’ ας οί εις ΚΠολιν μεταβαίνοντες ’Αρχιερείς 
έν αύτοις μόνον ώφειλον νά διαμένωσι4. Άλλ’ αί διατάξεις αύται σύν 
τώ χρόνφ παρημελήθησαν, μάλιστα κατά τήν επικράτησιν τοϋ «Γεροντι- 
σμοΰ», δτε οί «Γέροντες» ίδιους άπέκτων οί'κους, διατρίβοντες εν ΚΠόλει.

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (f)

1 Γ. Α. Μαυροκορδάτου, Έπιστολιμιαία διατριβή πρός Φαρμακίδην, 
Έν Άθήναις 385 >, σ. 8—12. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις, Γ, 536—537.

8 *Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, 'Γά μετά τήν άλωσιν, σ. 108. Σ ά θ α, Βιογραμικόν σχε
δίασμα περί Ίερεμίου, σ. ια'. έξ.

3 Μ. Γ ε δ ε to ν, Κανονικαί Διατάξεις Α, 43. 47.
* Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν άλιοσιν, σ. 123. 124. Μελετίου ’Αθη

νών, Έκκλησ. Ιστορία Γ, 429—430. Μ. Γ εδ ε ιό ν, Χρονικά του Πατριαρχικού 
οίκου καί ναού, σ. 189—190.
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