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(ΓΕΝΕΣΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΣΙΣ ΠΡΟΣ Ί . ΚΑΝΟΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) 

Γεράσιμος Ι. Κονιδάρης / 'Αθήναι 

Εισαγωγή 

Τό πρόβλημα του «Αυτοκέφαλου» της Εκκλησίας της Κύπρου, το προ

κύψαν εν αρχή του ε' αιώνος — προ του σχηματισμού των Πατριαρχείων — 
έλύθη, ως γνωστόν, υπό της Γ' εν Έφέσω Οικουμενικής Συνόδου (431), 
ήτοι προ τής Δ' τής μεγίστης των Οικ. Συνόδων, τής Μιας 'Αγίας Καθο

λικής και 'Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτή διεμόρφωσεν οριστικώς την 
βάσιν των πέντε Πατριαρχείων, εξ ων τα τέσσαρα1, μετά τών 'Εκκλησιών 
Κύπρου και Ελλάδος καί τών νεωτέρων Πατριαρχείων και αυτοκέφαλων 
'Εκκλησιών, αποτελούν την «Καθολικήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν» τής 
'Ανατολής. 

1. Ε ί ν α ι γ ε γ ο ν ό ς β α ρ υ σ ή μ α ν τ ο ν, δια τό υπό διαπραγμάτευ

σ η ζήτημα, ότι ή λύσις τού θέματος του Αυτοκέφαλου τής 'Εκκλησίας τής 
Κύπρου, εδόθη δια ψηφίσματος τής Γ' Οικουμενικής, ψηφίσματος2 λαβόντος 
τον αριθμόν Κανών Η' (πρόκειται περί του τελευταίου τής έν λόγω Συνό

δου). Τό αυτό συνέβη καί με τα δικαιώματα του κατά τον Δ' αιώνα άναδει

χθέντος 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως3, Νέας Ρώμης, αναγνωρι

σθέντος είτα ως Οικουμενικού Πατριάρχου4, μετά την έν Χαλκηδόνι Δ' 
Οίκουμ. Σύνοδον (451). 

1. Ρώμης, Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας καί 'Ιεροσολύμων, του τελευταίου από τό 451. 
Τα νεώτερα Πατριαρχεία είναι Ρωσίας (1589), Σερβίας (1920), Ρουμανίας (1925), Βουλ

γαρίας 1957. Ό Κωνσταντινουπόλεως, παρεμβληθείς μεταξύ Ρώμης καί 'Αλεξανδρείας 
έλαβε κανονικήν ύπόστασιν μέ τον 3ον Κανόνα της Β Οίκουμ. Συνόδου τφ 381. 

2. Πρβλ. Fonti, εκδ. κριτικήν,Ροηίΐ/. Comm. fasc. IXe, Discipl. Generale IIe - IXe s. 
υπό P. Ioannou, Roma, 1962. 

3. Πρβλ. Κανόνα ΚΟ-Λ τής Δ' Οίκουμ. (αυτόθι, 84 έξ.). 
4. Πρβλ. ΛΣΤ Κανόνα τής Πενθέκτης, ένθα τό πρώτον γίνεται εις τους *Ι. Κανόνας 

λόγος περί Πατριαρχείων (αυτόθι, 170, αναγραφή περί τής τών Πατριαρχών Τιμής). 
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Θα ήδυνάμεθα να εϊπωμεν, δτι ή ανωτέρω νομοκανονική μορφή της 
αποφάσεως της Οικουμ. Συνόδου, τ. ε. τα ψήφισμα, θεμέλιοι έδραίως την 
διοικητικήν αύτοτέλειαν της Μητροπόλεως της Νήσου Κύπρου, ή 'Εκκλη

σία της οποίας έχει τάς ρίζας της εις τήν Κ. Διαθήκην, άφοΰ ό Παύλος καί 
ό Βαρνάβας τήν ίδρυσαν (Πράξ. 11,19). 

Αί δύο όμοιοι έπιγραφαί των ψηφισμάτων περί Κύπρου και Κωνσταντι

νουπόλεως είναι αξιοσημείωτοι. 
« Ψ ή φ ο ς περί του δτι οί Κύπριοι « Ψ ή φ ο ς περί των πρεσβειών του 
δι' εαυτών τάς χειροτονίας ποιούνται θρόνου Κωνσταντινουπόλεως», 
(Vitura, quod episcopi Cyprii ordina (Votum de primatu sedis Constan

tiones per se ipsos faciant). tinopolitanae). 
ως Η' Κανών τής Γ' Οικουμ. Συνό ως ΚΗ' Κανών (εκδ. Ioannou σ. 
όδου φερόμενον (εκδ. Ionnou σ. 63). 90). 

2. Είναι ωσαύτως χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν, ότι αμφότερα τά ψηφίσματα 
αναφέρονται εις το δικαίωμα χειροτονίας (ή πρότερα πράξις τής εκλογής 
δεν ετέθη εν άμφιβόλω) καί άρα τό αύτοδιοίκητον, όπερ ορθώς παρίσταται 
βραδύτερον δια του ορού αυτοκέφαλος, τοΰ όρου αυτόνομος μή οντος, 
καθ' ημάς, καταλλήλου δια τήν εκφρασιν τής σ χ ε τ ι κ ή ς α υ τ ο τ έ λ ε ι 

α ς τών κατά τόπον 'Εκκλησιών. 

3. Τό αύτοκέφαλον πρότερον καί ύστερον εντός του Ε' αιώνος έστερεώ

θη επί τοΰ αυτοκράτορας Ζήνωνος (4745 καί 476 491)5. 

4. Τό πρόβλημα τοΰ Αυτοκέφαλου ανέκυψε καί αύθις, ώς δευτερεύον 
εις τάς «τάξεις» «προκαθεδρίας τών θρόνων», ήτοι εις τά «Τακτικά» (Νο

titia Episcopatuum) τής 'Ορθοδόξου 'Ανατολής, ένθα ή διοικητική αυτο

τέλεια τών 'Εκκλησιών τών 'Εξαρχείων καί είτα Πατριαρχείων καί αυτοκέ

φαλων 'Εκκλησιών είναι χαρακτηριστική τοΰ Πνεύματος τής 'Ελευθερίας, 
ώς παραμονίμου στοιχείου τής ζωής αυτών, ενώ εν τη Δύσει υπό τήν ροπήν 
τοΰ Ρωμαϊκού Πνεύματος τό Πρωτεϊον τής Ρώμης έξειλίχθη εις άπολυταρ

χίαν, οιονεί προέκτασιν τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. «Ή τάξις» τών 
θρόνων έν 'Ανατολή αποτελεί επακόλουθον τής υπάρξεως αυτοτελών 'Εκ

κλησιών6. 

5. HackettΠαπαϊωάννου, 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας της Κύπρου. 
6. Πρβλ. Γ. Ι. Κονιδάρη, Αϊ Μητροπόλεις και 'Αρχιεπίσκοποι τοΰ Οικουμ. Πατριαρ

χείου και ή τάξις αυτών Α 1934 (εις τήν σειράν Texte und Forschungen No 13 τών Byz. 
Neugr. Jahrbücher τοϋ Ν. Βέη ίδε καί Γ. Κονιδάρη, Ή θέσις τής Εκκλησίας τής Κύ

πρου εις τά Έκκλ. Τακτικά (Notitiae Episcopatuum) άπό τοΟ Η' μέχρι καί τοΰ IB' 
αιώνος (συμβολή εις τήν Ίστορίαν τοϋ Αυτοκέφαλου, Πρακτικά τοϋ Α' Διεθνούς Κυ

προλογικοϋ Συνεδρίου (1969), Λευκωσία, 1972. 
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5. Τ ό π ρ ό β λ η μ α τ ο ΰ Α υ τ ο κ έ φ α λ ο υ της 'Εκκλησίας της 
Κύπρου ενεφανίσθη όξύτατον κατά τάς ημέρας μας (1959  60 — 1972  1973) 
επί του δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ π ε δ ί ο υ , ένεκα νομοκανονικής τίνος γνωμοδο

τήσεως, ερμηνευτικής τοϋ άρθρου 14 του Κανονισμού — κατ' ούσίαν ορ

γανικού νόμου (Καταστ. Χάρτου) τής 'Εκκλησίας της Κύπρου τοϋ 1914, 
δτε ήτο Μητροπολίτης Κιτίου ό πολύς Μελέτιος, ό μετά ταϋτα Οικουμε

νικός Πατριάρχης ό αποθανών ως 'Αλεξανδρείας ( + 1935). 
Τ ο κ α ί ρ ι ο ν πρόβλημα, όπερ αυτομάτως ετέθη (196919723) ήτο 

τούτο: Προηγούνται ή ου οί Τεροί Κανόνες τοΰ Αυτοκέφαλου ή το Αύτο

κέφαλον είναι όρος καταλυτικός (πράγμα και εκ πρώτης όψεως άπαράδε

κτον) των γενικής ισχύος Ί . Κανόνων, εφ' ών εδράζονται τα θεμέλια τής 
δογματικής και Κανονικής Ένότητος των 'Εκκλησιών; Είναι δυνατόν 
ποτέ οιοσδήποτε Καταστ. Χάρτης, ως εσωτερικός Κανονισμός Αυτοκέφα

λου 'Εκκλησίας, να άγνοήση τους Τ. Κανόνας, δυναμένους να τροποποιη

θούν εϊτε υπό τοπικής 'Εκκλησίας, είτε, όπερ αύθαίρετον και άπαράδεκτον, 
υπό τής νομοθετικής εξουσίας τών Κρατών, εν οϊς υπάρχει Αυτοκέφαλος 
Εκκλησία; 

Τό θεμελιώδες τοϋτο πρόβλημα, ως θέμα αρχής, δια το Κανονικόν Δί

καιον τής Καθολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, ώς Ένότητος ουσιώδους 
δια τήν Χριστιανικήν υπόστασιν αυτής, θέλει άπάντησιν σαφή, είναι δέ 
άνεξάρτητον άπό τό γεγονός, ότι είναι δυνατόν εκ λόγων περιστατικών να 
υπήρξαν διατάξεις αντικανονικοί εις διαφόρους χώρας, ώς π.χ. εν Ελλάδι. 
Πάντως ή μελέτη, ή συγκριτική τοΰ Έκκλ. Δικαίου7 εις τό θέμα τής κανο

νικής συγκροτήσεως Δικαστηρίων τών 'Εκκλησιών Ελλάδος, Κύπρου, 
'Αλεξανδρείας άπεκάλυψεν, ότι οί ήγέται τών εν λόγω 'Εκκλησιών, λαβόν

τες συνείδησιν τοΰ γεγονότος τής άντικανονικότητος διατάξεων τών Καταστ. 
Χαρτών ("Ελλάς 1971, Κύπρος 1929 και 'Αλεξάνδρεια 1931) κατέληξαν είς 
τό να τροποποιήσωσι τους Κανονισμούς — νόμους (οργανικούς), συμφώ

νως προς τους Ί . Κανόνας8. 
6. Τό άπηρχαιομένον Καταστ. τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου, είδικώτερον 

7. Πρβλ. Γερ. Ι. Κονιδάρη, Περί τό πρόβλημα των Κανονικών Δικαστηρίων δι' επι

σκόπους εν τη 'Εκκλησία της Κύπρου (Αϊ άντικανονικαί και αντιφατικοί διατάξεις τοϋ 
Καταστ. Χάρτου τοΰ 1914 και ή Κανονική Δεοντολογία). Μελέτη ίστορικοκανονική, 
συγκριτική και δεοντολογική ώς συμβολή είς τό Καν. Δίκαιον και τήν Έκκλ. Τστορίαν 
Κύπρου, Ελλάδος και 'Αλεξανδρείας, Έν 'Αθήναις, 1972/1974, 'Επιστημονική Έπετη

ρις τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών. 
8. Τό ίδιον θέμα ήτο τεθειμένον και δια τήν λεγομένην Μείζονα Σύνοδον τής Λευκω

σίας τής 5ης Ίουλ. 1973, συνόδου ή οποία ήτο και είναι «κατά τε τήν σύγκλησιν και τήν 
σύνθεσιν» άκυρος. Ή περί ταύτης γνωμοδότησις είς τό βιβλίον: Γερ. Ι. Κονιδάρη, Τό 
Κυπριακον Έκκλ. ζήτημα εν τω πλαισίφ τον Έθν. θέματος, 1975. 
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— καν τοΰτο είναι χαρακτηριστικό ν —, όχι μόνον άνεθεωρήθη επί το κανο

νικώτερον, κατά το 1929 επί 'Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου του Γ' (νέα εκδοσις 
εν Λευκωσία 1973), ει καί δεν ετέθη εις εφαρμογήν δια διαφόρους περιστα

τικούς λόγους, άλλα καί τελεί υπό άναθεώρησιν. Δια της έπισκοπήσεως 
ταύτης ετέθησαν ασφαλή τα θεμέλια της νέας θεωρήσεως τοϋ Αυτοκέφα

λου της Εκκλησίας τής Κύπρου και τής θεωρήσεως αΰτοΰ τόσον εις τά 
κείμενα τοϋ αιώνος μας, όσον και τά παλαιότερα. Τό βασικόν θέμα τής σχέ

σεως Αυτοκέφαλου καί Ί . Κανόνων, ώς των δευτέρων θεμελίων — τό πρώ

τον είναι «οί όροι» τών Ί . Συνόδων — τής Ένότητος τής 'Εκκλησίας, εί

ναι τεθειμένον σαφώς καί εις τον Καταστ. Χάρτην τής Εκκλησίας τής Κύ

πρου του 1914, εκ τοϋ οποίου καί άρχόμεθα τής ερεύνης τοϋ ημετέρου θέ

ματος. 

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ 

1. Καταστ. Χάρτης τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου τον 1914 και 
συγκριτική εξέτασις προς Πατριαρχικήν διάταξιν τοϋ 'Αλε

ξανδρείας Μελετίου. 
Χαρακτηριστικό ν γεγονός αμφοτέρων τών Καταστατικών (1914 καί 1929) 

είναι ότι ώς θεμέλιον τών διατάξεων τοϋ Καταστ. Κανονισμού θέτουσι 
τους Ί . Κανόνας. Τούτο δέ είναι φυσικόν. 'Ιδού τό κείμενον τοϋ άρθρου 1. 

Α. Ιερά Σύνοδος. 

α) Ή ' Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ' Ε κ κ λ η σ ί α τ ή ς Κ ύ π ρ ο υ εκ τοϋ πλη

ρώματος τών εν τη νήσω 'Ορθοδόξων Χριστιανών αποτελούμενη 
κ υ β ε ρ ν ά τ α ι καί δ ι έ π ε τ α ι υπό τών 'Αποστολικών καί Συν

οδικών Κανόνων καί τών Ιερών τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας Παραδό

σεων (Έκκλ. Κήρυγμα έτους Δ', εκδοσις 'Αθηνών, 1914, 291 εξ.). 
β) Καί εις τό σχέδιον τοϋ Καταστ. Χάρτου τοϋ 1929 (εκδοσις 1973, 

385) σημειοΰται ορθώς υπό Άρχιεπ. Κύπρου τοϋ Κυρίλλου τοϋ Γ' 
ότι ή Τ. Σύνοδος τής εν λόγω 'Εκκλησίας «έχει εύθύνην έναντι τής 
'Εκκλησίας καί τών Τερών Κανόνων, οϊτινες έκφράζουσι τό πνεύμα 
αυτής». 

γ) Είναι ωσαύτως χαράκτηριστικόν, ότι Μελέτιος ό Δ' 'Αλεξανδρείας 
(1926  1935), ήτοι ό δημιουργός τοϋ Καταστ. τής 'Εκκλησίας τής 
Κύπρου (1914), ό τελών τότε υπό τήν έπίδρασιν τοϋ άντικανονικώς 
αντισυνταγματικού καθεστώτος τής εν Ελλάδι 'Εκκλησίας, μεταβάς 
εις Άλεξάνδρειαν ήκολούθησε τάς εν Ελλάδι άπό τοϋ 1917 άρξαμέ

νας μεταρρυθμίσεις τών διατάξεων περί Έκκλ. Δικαστηρίων, έψήφι
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σε μετά της περί αυτόν Συνόδου «Πατριαρχικήν εν Συνάδω διάταξιν», 
ήτις εν αρθρ. 34 ορίζει: 

Ή παρούσα Πατριαρχική εν Συνάδω διάταξις νομοθετείται με την 
πρόθεσιν να είναι σύμφωνος ή να μη αντιβαίνη προς τους Ί. Κανόνας 
των Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων. 'Εάν άρα εν τή πράξει πρό

κυψη τις αντινομία το κΰρος ανήκει εις τους Ί. Κανόνας, νοούμενους 
κατά τάς έγκυρους αυτών ερμηνείας. 'Ορθότατα. 

δ) Ή δ ι α τ ύ π ω σ ι ς ε ί ν α ι α ρ ί σ τ η , ά λ λ α κ α ί ή σ υ ν 

τ α γ μ α τ ι κ ή διάταξις τοϋ νΰν ισχύοντος αρθ. 3 του Έλλην. Συντ. 
του 1975 καί ή ισχύουσα καί πρότερον εν Ελλάδι (ϊδε το υπόδειγμα 
καί εις τόν Καταστ. Χάρτην της 'Εκκλησίας της Ελλάδος μετά το 
1923) ιδία δια τοΰ νυν ισχύοντος δυνάμει του Ν.Δ. 87/1974 Καταστ. 
Χάρτου 671/1943, είναι σαφής. Αυτή όμως είναι πληρεστέρα άτε 
ορίζουσα, ότι ή 'Εκκλησία της Ελλάδος «τηρεί άπαρασαλεύτους, 
ώς καί άπασαι αϊ λοιπαί 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, τους δογματικούς 
δρους καί τους 'Ιερούς 'Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας καί τάς 
'Ιεράς Παραδόσεις». 

ε) "Ενεκα των θεμελιωδών αυτών διατάξεων ήρνήθην νά δώσω ζητηθεΐ

σαν γνωμοδότησιν — δια τήν καθαίρεσιν επισκόπου — καίτοι 
το κατηγορητήριον κατά τόν 81 Κανόνα τών 'Αγ. 'Αποστόλων 
καί τους συναφούς ήτο εγκυρον — διότι έφρόνουν καί φρονώ 
πάντοτε — τα ανωτέρω γεγονότα είναι επαρκή — δ τ ι ο ί Ι ε 

ρ ο ί Κ α ν ό ν ε ς υ π έ ρ κ ε ι ν τ α ι τ ο υ Α υ τ ο κ έ φ α λ ο υ . 
Ουδέ είναι δυνατόν νά γίνη δεκτή αντίθετος αρχή. Ή αποδοχή 
τοιαύτης τινός νέας, αληθώς καινοφανούς, αρχής εις το Καν. Δίκαιον 
τής Καθολ. Όρθ. 'Εκκλησίας θα ή γεν εις άναρχίαν. Διότι πράγματι 
θα έπήρχετο αναρχία, εάν οί Κανονισμοί ή οί νόμοι οί κοσμικοί 
περί τών Όρθ. Αύτοκεφ. 'Εκκλησιών, έθέσπιζον διατάξεις αντικα

νονικός. Ουδείς δέ θα ήδύνατο ν' άποκλείση ότι θά έφθάναμεν εις το 
ση μείον ενίοτε καταργήσεως τών κοινών Έκκλησιολογικών θεμε

λίων τής διοικήσεως τής 'Εκκλησίας. Είναι δέ πλέον ή φανερόν το 
γεγονός τοϋτο εκ τών ολίγων έκτεθεισών διατάξεων, δι' ας ορθώς ή 
'Εκκλησία τής Ελλάδος π ρ ώ τ η , τό 1917 εξ αφορμής τοΰ ζητήμα

τος τής ευθύνης τών Ιεραρχών, οϊτινες υπέπεσαν εις τό βαρύ παρά

πτωμα τοϋ 'Αναθέματος9 (ενός διαπρεπούς πολιτικού), έθέσπισαν εν 
συνεννοήσει μέ τήν Πολιτείαν, νέας τοϋ Καταστ. Χάρτου διατάξεις 
ώστε συμφώνως προς τόν IB Κανόνα τής Καρχηδόνος νά συγκροτη

9. Βλ. Γ. Κονιδάρη, λέξιν 'Ανάθεμα εις τόν Α' τόμ. τής Θρησκ. και 'Ηθικής 'Εγ

κυκλοπαίδειας. 
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θή κανονικόν δικαστήριον 13μελές, δια νά δικάση τους αρχιερείς 
και την Σύνοδον τήν πρωτοστατήσασαν εις το 'Ανάθεμα10. Ό νόμος 
δμως εκείνος έπασχε δεινώς, ένεκα παραβάσεως ετέρων κανονικών 
διατάξεων, περί έκκλήτου, ήτοι ένεκα της στερήσεως του δικαιώμα

τος των διαφόρων Ιεραρχών της εφέσεως, ή οποία μάλιστα δι' ει

δικού νόμου κατηργήθη. "Ενεκα του λόγου τούτου το θέμα, ως διε

μορφώθη μετά τήν αντικανονική ν στάσιν εναντίον των δικασθέντων 
(1920), ήχθη πρό της μείζονος Συνόδου τω 1922. Δεν εισέρχομαι εις 
λεπτομέρειας, αϊ όποΐαι εκτίθενται εις τό κατωτέρω βιβλίον (αριθ. 1). 

στ) Τό σ υ μ π έ ρ α σ μ α της βραχείας ταύτης εκθέσεως δικαιολογεί 
πλήρως τήν άρνησίν μου νά δώσω τήν ζητηθεΐσαν γνωμοδότησιν, 
πράγμα τό οποίον με ώδήγει εις τήν κανονικήν όδόν, ή οποία με 
έτοποθέτει εις μίαν κανονικήν θέσιν, αληθώς άντικειμενικήν μεταξύ 
των δύο μερίδων. Τό θέμα: Αύτοκέφαλον και 'Ιεροί Κανόνες απετέ

λεσε τήν άμεσον άφετηρίαν δύο μελετών, δημοσιευθεισών αμέσως, 
ήτοι: 
1) Της πραγματείας; Τό πρόβλημα τών κανονικών δικαστηρίων εν 

τη 'Εκκλησία της Κύπρου (αϊ αντικανονικοί και αντιφατικοί δια

τάξεις του Καταστ.Χάρτου του 1914 και ή κανονική δεοντολογία). 
Ή μελέτη είναι ίστορικοκανονική, συγκριτικού δικαίου και δεον

τολογική, ως συμβολή εις τό Καν. Δίκαιον και τήν Έκκλ. Ίστο

ρίαν τών 'Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, 'Αλεξανδρείας. 'Αθήναι 
1972. Και 2) Της γνωμοδοτήσεως του 1973, περί ης κατωτέρω, Δια 
της έρεύνης ταύτης έδικαιολόγησα πλήρως όχι μόνον τήν ακυ

ρότητα της αποφάσεως τών 3 μητροπολιτών, ήτοι της πλειοψη

φίας της Ί . Συνόδου της Κύπρου περί καθαιρέσεως τοΰ Μακα

ρίου, άλλα και τήν συμβολικήν σημασίαν του αριθμού τών επι

σκόπων δικαστών (13), οϊτινες κατά τόν IB Καν. της Καρθαγέ

νης προβαίνοντες δίκην και καταδίκην άρχιερέως ήτοι διαδόχου 
τών 'Αποστόλων, εν περιωρισμένω όμως τόπω. Ή έρευνα άπέ

δειξεν ότι ή αποδοχή του Κανόνος 12 της Καρχηδόνος (εσφαλ

μένως Καρθαγένης11 υπό τε του Οίκ. Πατριαρχείου δικάσαντος 
βραδύτερον και άκυρώσαντος πράξιν τοΰ Κύπρου 'Ιωάννου (12ος 
αιών) έπί τω λόγω ότι παρέστησαν μόνον 11 επίσκοποι, ενώ οί 
επίσκοποι έπρεπε νά είναι δώδεκα και πέραν αυτών ό Πρόεδρος, 

10. Είναι χαράκτηριστικόν, ότι ή είσηγ. εκθεσις προς τόν Βασιλέα του Ύπουργ. Συμ

βουλίου τοΟ Έλευθ. Βενιζέλου (εκθεσις γραφεϊσα ύπό του Ά. 'Αλιβιζάτου και τοΰ Κ· 
Τριανταφυλλοπούλου) έδημοσιεύθη εις τήν Έφημ. της Κυβερνήσεως του 1917. 

11. Πρβλ. Ioannou, ενθ' άνωτ., 225 έξ. 
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ήτο κανονική. Ό λόγος της άκυρότητος φανερώνει «ότι το βασι

λικόν βήμα» έφετείον εν Κωνσταντινουπόλει (ή Σύνοδος τοΰ Οίκ. 
Πατριαρχείου παρούσης της Συγκλήτου), ήκύρωσε τήν καταδί

κην τοΰ Άμαθοΰντος 'Ιωάννου δια λόγον τυπικόν, ήτοι διότι το 
Έκκλ. Δικαστή ριον δεν είχε τήν κανό ν. σύνθεσιν (πρβλ. και 
Μητσίδου, Ai κατά καιρούς γενόμεναι καταδίκαι 'Αρχιεπισκόπων 
και 'Επισκόπων εν Κύπρω, 1973). Δεν εισήλθε λοιπόν, ως φαίνεται 
εκ τής παραδόσεως τοΰ γεγονότος, τό δικαστή ριον εις συζήτησιν 
της ουσίας τής καταδίκης. Δεν εχομεν ατυχώς αλλάς πληροφορίας. 
Είναι ωσαύτως προφανές, δτι ή θέσπισις δεκατριμελοΰς δικαστη

ρίου δια τήν πρωτοβάθμιον δίκην επισκόπου είναι ορθή, διότι 
αποτελεί μείζονα έγγύησιν λήψεως αντικειμενικής αποφάσεως, 
ως και ή θέσπισις Εφετείου μέ άλλην σύνθεσιν μεγαλυτέραν άπό 
αριθμόν των 13 μελών. Οθεν αποτελεί ουσιώδη δρον υπάρξεως 
έκκλ. Δικαιοσύνης, ή οποία χωρίς άμφιβολίαν, πρέπει να είναι δχι 
απλώς κανονική, άλλα και να παρέχη μείζονα τα εχέγγυα έξασφα

λίζοντα τήν άπονομήν δικαιοσύνης και δπου επιβάλλεται και 
τό πνεύμα ε π ι ε ι κ ε ί α ς . Θέμα Αυτοκέφαλου δέν ετέθη. Ένταΰ

θα επιβάλλεται να λεχθή δτι εάν επί τη βάσει «τών Ί . Κανόνων, 
δι' ών διέπεται και κυβερνάται», κατά τό άρθρον 1 τοΰ ισχύοντος 
Καταστατικού τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου, ή Ιερά Σύνοδος τής 
'Εκκλησίας ταύτης, ώς κατηγοροΰσα αρχή, έκάλει δχι μείζονα Σύ

νοδον άλλα κανονικήν 13μελή Σύνοδον, εκ τ ώ ν ο μ ό ρ ω ν 
' Ε κ κ λ η σ ι ώ ν , τής Κων/πόλεως, 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, 
'Ιεροσολύμων και Ελλάδος — ή αρχή κλήσεως ομόρων επισκό

πων είναι άρχαίον εθος καί αναγνωρίζεται και εις τό Καταστ. 
τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου (αρθρ. 14), παρά τό πεπλανημένον 
διατάξεων τίνων, τότε τό κΰρος τής καθωρισμένης αρχής (πρε

σβεία άρχιερωσύνης) συγκροτούμενης Συνόδου, (εκ πρωτοβου

λίας τοΰ Α' τη τάξει Μητροπολίτου Πάφου κ. Γενναδίου), θα 
ήτο δυνατόν να μεσολάβηση καί να λυθή τό Κυπριακόν Έκκλ. 
ζήτημα χωρίς να φθάση εις οιανδήποτε καθαίρεσιν. Ή ενδεχο

μένως δε κακή τροπή θα ώδήγει εις κλήσιν Μείζονος Συνόδου, 
ύπό τοΰ Α' τη τάξει τών Όρθοδ. 'Εκκλησιών Οίκ. Πατριαρχείου, 
έχοντος τό εκκλητον κατά τους Τ. Κανόνας Θ' καί ΙΖ τής Δ' 
Οίκ. Συνόδου, διότι οι Ί . Κανόνες ύπέρκεινται τοΰ Αυτοκέφαλου. 

'Ορθώς, λοιπόν, ετέθη εις τήν αρχήν τών Καταστ. Χαρτών καί τών 
Συνταγμάτων ή θεμελιώδης διάταξις περί ισχύος τών Τ. Κανόνων, 
διότι ή τήρησις αυτών είναι υποχρεωτική δια πάντα έπίσκοπον. 
2) 'Επί τών άρχων τούτων στηριζόμενος, διότι είναι άδιανόητον, οί 
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κανονισμοί και οί νόμοι και το αύτοκέφαλον να ύπέρκεινται των 
Ί . Κανόνων, συνέταξα κατά Σ/βριον — Όκτώβριον του 1973, 
τήν γνωμοδότησιν περί του Κυπριακού Έκκλ. ζητήματος, ή 
οποία περιελήφθη τελικώς εις το 2ον βιβλίον μου το φέρον τον 
τίτλο ν: Ή λύσις τοΰ 'Εκκλησιαστικού Κυπριακού ζητήματος εν 
τω πλαισίω τοϋ εθνικού θέματος καί ή νομοκανονική γνωμοδό

τησις (σελ. 45  71). Έν 'Αθήναις 1975 (μερικά πρακτικά της φε

ρομένης ως μείζονος Συνόδου της Λευκωσίας δημοσιεύονται εκ 
τοϋ φωτοτυπικού αντιγράφου τω 1973). 

3) Ή γνωμοδότησίς μου, προκληθεΐσα κατόπιν ερωτήσεως αρμοδίου 
επισκόπου καταλήγει εις τήν γνώμην, ότι: α) ή καθαίρεσις 
επισκόπου είναι μεν άκυρος, άλλα τό κατηγορητήριον ένεκα της 
ομοφωνίας των Ί . Κανόνων είναι εγκυρον (ίδέ μελέτην Μπούμη)

β) ότι ή φερομένη Μείζων Σύνοδος ως αντικανονική κατά τήν 
σύγκλησιν καί τήν σύνθεσιν είναι όχι μόνον άκυρος άλλα καί 
ανυπόστατος καί κατά τάς αποφάσεις καί γ) ότι επιβάλλεται ή 
σύγκλησις υπό τοΰ Οίκ. Πατριάρχου — έχοντος τό εκκλητον — 
ετη μείζονος (νέας) Συνόδου καθ' ώρισμένας αρχάς, ώστε νά 
ύπαρξη Κανονική Ί . Σύνοδος έν Κύπρω. 

2. Γένεσις τον Αυτοκέφαλου της Μητροπόλεως Κύπρου μέχρι 
των άρχων τον Ε' αιώνος. 

α) Τρία είναι τα χαρακτηριστικά γεγονότα, τά όποια φωτίζουσι τήν γέ

νεσιν τ ο ϋ Α υ τ ο κ έ φ α λ ο υ της έν Κύπρω μητροπόλεως. 

1) Ότι αύτη ή Μητροπολιτική Έκκλ. επαρχία της Νήσου διέσωσε 
τό αύτοδιοίκητον έκφαινόμενον πρώτιστα πάντων εις τήν έκλογήν 
καί χειροτονίαν τών επισκόπων κατά τους Ί . Κανόνας Ε' καί 
ΣΤ' της Α' έν Νικαία Οίκουμ. Συνόδου (325) κατά τους χρόνους 
της ούτως ειπείν, μεσοβασιλείας μεταξύ τοΰ χρόνου, καθ' ον 
υπήρχαν ουχί πλέον έπισκοπαί ανεξάρτητοι (Α' καί Β' αιών) άλλα 
μητροπόλεις μετ' επαρχιακής Συνόδου. Αύτη συνδεθεΐσα μετά τοΰ 
μητροπολιτικοΰ συστήματος περιώριζε σαφώς της εξουσίας τών 
επισκόπων καί τών μητροπολιτών. Ουχ ήττον όμως ή νέα διοικη

τική ένότης: τ.ε. ή μητρόπολις μετά τών επισκοπών, ήτο αρχικώς 
καί απέβη δύο αιώνας ανεξάρτητος, τών πρωτείων τών εξεχόντων 
θρόνων άναδειχθέντων όμως κατά τους αιώνας Γ , Δ', Ε' καί μάλι

στα έπιδρώντων, κυρίως δια τών Συνόδων, καί επί τών μητροπο

λιτικών περιφερειών. 
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2) Σπουδαίος λοιπόν, είναι ό παράγων χρόνος, καθ' ον διετήρήθη 
και έξησφαλίσθη ή αυτοκέφαλος μητρόπολις 'Εκκλησία της Κύ

πρου κανονικώς, προ της κατά την Δ' Οίκουμ. Σύνοδον τήν μεγί

στην των Συνόδων της 'Αρχαίας Καθολ. 'Εκκλησίας της εν 
Χαλκηδόνι (451) αναδείξεως, κατ' ούσίαν, των Πατριαρχείων. Τότε 
έσχηματίσθησαν δια των Κανόνων: το Οίκ. Πατριαρχεΐον12, ως 
δεύτερον τη τάξει, της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χρί

στου Εκκλησίας (πρότερον κανών Γ της Β Οίκουμ. Συνόδου)13 

και οριστικώς τα Πατριαρχεία 'Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. 
3) Ή στερέωσις της κανονικής ανεξαρτησίας της Ί . Μητροπόλεως 

Κύπρου, έχούσης ένα μητροπολίτην και επισκόπους, κατά το 
κλασσικόν θά ελεγον σύστημα των Τ. Κανόνων, (τό όποιον κατε

λύσαμεν ήμεϊς οί Έλληνες, εν Κύπρω, Ελλάδι 1922 καί Κρήτη 14) 
έγένετο δια ψ η φ ί σ μ α τ ο ς , ήτοι ανωτέρας ειδικής μορφής 
κανόνος Δικαίου. Επειδή όμως προσετέθη εις τό τέλος τών 7 Κα

νόνων, έλαβε τόν αριθμόν, ως Κανών, 8ος (τελευταίος τής Γ' 
Οίκουμ. Συνόδου). 

4) Είναι χαρακτηριστικών εν προκειμένω ότι ό λεγόμενος κανών 
8ος ονομάζει ρητώς τήν Έκκλ. Έ π α ρ χ ί α ν Κ ύ π ρ ο υ κ α ί 
μ η τ ρ ό π ο λ ι ν ('Αλιβιζάτου, Ί. Κανόνες, σελ. 44  5 καί Ρ. 
ïoannois κριτ. εκδοσις, 63 εξ.). 

β) Ή σ τ ε ρ έ ω σ ι ς τ ο ΰ μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς 
υπάρχοντος εν τοις πράγμασι κατά τό 2ον ήμισυ του Β αιώνος καί 
κατά τόν Γ', συνετελέσθη δια τοϋ Δ' καί Ε Κανόνος τής Α' εν Νί

καια Οίκουμ. Συνόδου (καθ' ους ή εκλογή γίνεται υπό τών επαρχια

κών επισκόπων, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ρ ι ώ ν σ υ ν ε ρ χ ο μ έ ν ω ν , 
αί δέ Σύνοδοι συνήρχοντο δις τοϋ έτους). Καί ό ΣΤ' Κανών «περί 
τής τών μητροπόλεων τάξεως» κατοχυρώνει τό δίκαιον τής ανωτέ

ρας αυτής μονάδος τής Έκκλ. Διοικήσεως (Μητρόπολις μετ' έπι

12. Παρθ. Πολάκη, Το πρωτεΐον τοϋ Κων/πόλεως. Γερ. Κονιδάρη, Ή Πενταρχία τών 
Πατριαρχών. Βλ. Φειδά, Ή Πενταρχία τών Πατριαρχών. 

13. Κανών 28ος της Δ' Οίκουμ. Συνόδου. 
14. Κατεστράφη τό έν Κρήτη αιτήσει των επισκόπων προς τό Οίκουμ. Πατριαρχεΐον 

καί τήν Ελλάδα. Δια τό μή ύπάρχειν έκκλ. πολιτικήν τό Κράτος υπεχώρησε. Δέν ήθε

λαν να όνομάζωνται οί επίσκοποι θεοφιλέστατοι, ένω τοϋτο ήδύνατο να διορθωθή ευκό

λως, εις Σεβασμιώτατοι, του Μητρ. Κρήτης Προέδρου τής Έπαρχ. Συνόδου ονομαζόμε

νου Πανιερωτάτου. Έπροτίμησαν επίσκοποι καί πολιτικοί νά καταστρέψουν τό άρχαΐον 
σύστημα καί επομένως να εχωμεν άντικανονικήν διοίκησιν.Ό θεσσαλονίκης, ό Κυθήρων 
καί ό θήρας είναι έπιτρεπτόν νά χαράκτηρίζωνται δια τοϋ αύτοϋ τίτλου: μητροπολΐται; 
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σκοπών) οριστικώς. Οί Ιεροί Κανόνες ορίζουν και περιορίζουν τήν 
δικαιοδοσίαν των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών. 

γ) Τ ο ν έ ο ν τ ο ϋ τ ο σ ύ σ τ η μ α τ ω ν α ι ώ ν ω ν Β', Γ', Δ' 
παρέμεινεν άλλα περιωρίσθη εν τινι μέτρω δια της δημιουργίας 
τών Συνόδων του 'Αρχιεπισκοπικού  Έξαρχικοϋ συστήματος, τών 
πρωτείων τιμής τών 'Αρχιεπισκόπων Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, 

'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, 'Ιεροσολύμων (Πενταρχία) άναλαβόντων 
και εξουσίας κυρίως του χειροτονεϊν τους μητροπολίτας τών επαρ

χιών (ιδία 2ος Κανών Δ' Οίκουμ. Συνόδου), ών όμως οί επίσκοποι 
εξελέγοντο υπό τών Έπαρχ. Συνόδων ή δε εγκρισις έγίνετο υπό 
τών Μητροπολιτών (Δ' Καν. Νικαίας). Παρέμειναν όμως, ως ουσιώ

δεις οί Ί . Κανόνες περί λειτουργίας τών 'Επαρχιακών Συνόδων και 
ή επιταγή διαφυλάξεως τών Ί . Κανόνων γενικώς. Έθέσπισε δε και 
αύθις τούτο ή Ζ' Οίκουμ. Σύνοδος (787) ακριβώς, διότι τό μητρο

πολιτικών σύστημα εΐχεν αρχαίας τάς ρίζας (παρά 'Ιωάννου, ενθ' 
άνωτ., 245 έξ.). 
Τα δίκαια, λοιπόν, τών πρώτων 5 θρόνων, υπερκείμενα τών μητροπολι

τικών, άπό του Ε' αιώνος ηύξήθησαν σύν τω χρόνφ, αλλά περιωρίζοντο 
και ταύτα υπό τών Οίκουμ. Συνόδων και υπό τών 'Επαρχιακών, εις 
ώρισμένα θέματα. 

δ) Τά δίκαια όμως τών μητροπολιτών, τά όποια καθιστών τούτους α

νεξαρτήτους άπ' αλλήλων, ως ήσαν πρότερον ανεξάρτητοι άπ' αλ

λήλων οί επίσκοποι, εμελλον νά ύποστώσι μείωσιν πάλιν δια της 
συνάψεως περισσοτέρων μητροπόλεων υπό τους πρώτους θρόνους 
και τήν έπιβολήν τών περί τούτων Συνόδων. 

3. Παράγοντες σννεργήσαντες εις τήν αύτοτέλειαν της Μητρο

πόλεως Κύπρου. 

α) Εις τόν γενικόν παράγοντα της δημιουργίας αυτοτέλειας εις τό Μη

τροπολιτικόν  Συνοδικόν έπαρχιακόν σύστημα προσετέθη δια τήν 
Κύπρον ένας ειδικός, ό οποίος υπήρξε και εμπόδιον τόσον εις τήν 
έπιβολήν όσον και άπόκρουσιν της αξιώσεως τών Άντιοχέων, οί 
όποιοι προέβαλον αξιώσεις δικαιώματος χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς εις τήν 
Μητρόπολιν τής Κύπρου. Αί αξιώσεις της 'Εκκλησίας της 'Αντιο

χείας, έχούσης θέσιν εις τους πρώτους θρόνους τής Οίκουμ. 'Εκκλη

σίας, άπεκρούσθησαν οριστικώς κατά τους χρόνους τής Γ' Οίκουμ. 
Συνόδου. 

β) Δεν νομίζομεν, ότι ευρισκόμεθα μακράν τής αληθείας ισχυριζόμενοι, 
ότι και ό νησιωτικός χαράκτη ρ τής Μητροπόλεως Κύπρου—όνο
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μασθείσης βραδύτερον αρχιεπισκοπής — υπήρξε πρωταρχικός παρά

γων εις την αύτοτέλειαν αυτής και τήν άναγνώρισιν τοϋ αυτοκέφαλου 
και τής επιτυχούς στερεώσεως αύτοϋ. Τοϋτο το γεγονός είχε βαρύ

τητα δια τόν Έλληνισμόν και τήν εν τή 'Ορθοδοξία εμμονή ν τής 
Ελληνικής Μεγαλονήσου. 

γ) Ή κανονική δια ψηφίσματος Οίκουμ. Συνόδου στερέωσις του Αυτο

κέφαλου τής Μητροπόλεως Κύπρου 20 όλα έτη πρό τής τελικής 
διαμορφώσεως του 'Αρχιεπισκοπικού  Πατριαρχικού (451) υπήρξε 
γεγονός βαρυσήμαντον, διότι ήσκήθη το δικαίωμα χειροτονίας των 
επισκόπων τής νήσου, κατά τα περί των 'Επαρχιακών Συνόδων ισχύ

οντα. Το Αύτοκέφαλον δεν ήδυνήθη να έπηρεάση ή 'Αντιόχεια. 
Αυτή δε είναι ή ουσιώδης διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων θρόνων, 
ότι ό μεν Κωνσταντινουπόλεως ήδυνήθη να άσκηση τό δικαίωμα χει

ροτονίας μητροπολιτών των τριών διοικήσεων (Πόντου, 'Ασίας και 
Θράκης) και να στερέωση τούτο δια του ψηφίσματος τής Δ' (28ος 
Κανών15 Οικουμενικής, ό δε 'Αντιοχείας δχι. Εις τήν διένεξιν δε 
τών δύο θρόνων τής 'Ανατολής — 'Αντιοχείας και 'Ιεροσολύμων — 
επήλθε συμβιβασμός16, δν εδέχθη ή Δ' Οίκουμ. Σύνοδος. 

δ) Τ ό δ ι κ α ί ω μ α τ ώ ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ώ ν μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ώ ν — 
διότι οί τής επαρχίας επίσκοποι έξελέγοντο και έχειροτονοϋντο ύπό 
τής επαρχιακής Συνόδου, τοϋ δικαιώματος τής κυρώσεως διδομένου 
τω πρώτω τ.ε. τω μητροπολίτη — αποτελεί τό πρώτον και καίριον 
ση μείον τής αρχιεπισκοπικής Πατριαρχικής δικαιοδοσίας. 'Επρό

κειτο περί χειροτονίας τών προεστώτων τών επαρχιών, τών ανηκου

σών εις διοικήσεις, εις ας είχον άναγνωρισθή πρωτεία τιμής, εκφρα

ζόμενα, δι'ώρισμένης σημασίας τοϋ δρου 'Αρχιεπίσκοπος17. Πρό

κειται περί τών 'Αρχιεπισκόπων Ρώμης, 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, 
του παρεμβληθέντος μέχρι τοϋ 381 Κωνσταντινουπόλεως ως 2ου τής 
Οικουμένης (Κανών γ' τής Β Οίκουμ. Συνόδου), τοϋ Ιεροσολύμων 
άναδειχθέντος ως ε' μετά τόν παραμερισμόν του Μητροπολίτου τής 
Παλαιστίνης, τ.ε. τοϋ Καισαρείας. (Πρώτη δημηουργία τοϋ Πατριαρ

χείου 'Ιεροσολύμων τω 451, ει και ό δρος «Πατριάρχης και Πατριαρ

χεΐον» έχρησιμοποιήθη βραδύτερον). 
Κατά τήν διαμόρφωσιν τοϋ 'Αρχιεπισκοπικού — ούτως ειπείν — πο

15. Πρβλ. Ε. Schwarz, Α. Cons. Oecumenicorum. IC. Ephesinum 1927 vol. 5: HC. 
16. Mansi, Sacrorum Conciliorum... 7, 179. Πρβλ. Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής 

'Εκκλησίας 'Αντιοχείας, έν 'Αθήναις, 1951, 535. Στεφανίδου, Έκκλ. 'Ιστορία, 19592, 
283. Γερ. Ι. Κονιδάρη, Γεν. Έκκλ. 'Ιστορία, 19572. 

17. Γερ. Ι. Κονιδάρης, Περί τον τίτλον τοϋ 'Αρχιεπισκόπου, έν'Αθήναις, 19632  4. 
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λιτεύματος, τοϋ όνομασθέντος βραδύτερον Πατριαρχικού, υπήρξαν 
διενέξεις ιδία ως προς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ 'Αντιοχείας, διεκδική

σαντος πρότερον τήν Κύπρον, καί των δύο 'Αρχιεπισκόπων τής 'Ανα

τολής: 'Αντιοχείας καί Ιεροσολύμων. 

4. Vf (Wve&; /66Τ(ΐ<&ύ των Έ%%Α^σ(ών Αντιοχείας %<zt Κνπρον 
καί ή σημασία τής υπάρξεως κανονικών αρχών καί διατυπώ

σεως κατά τήν λύσιν τον ζητήματος δια τοϋ Ψηφίσματος τής 

1. Π ό θ ε ν ή δ ι έ ν ε ξ ι ς 
Εϊδομεν πως διετήρεΐτο μέχρι των άρχων του Ε' αιώνος έν τοις 
πράγμασι το αύτοκέφαλον των μητροπολιτών, δια τής κανονικής 
στηρίξεως των 'Επαρχιακών Συνόδων, αϊτινες έξέλεγον τόν τε μη

τροπολίτην καί τους επισκόπους των κυριωτέρων πόλεων, αϊτινες 
ήσαν καί έπισκοπαί. Ή επαρχιακή Σύνοδος ήτο μητροπολιτική, 
αλλ' ύπήρχεν ιδιάζον καθεστώς εις τήν Αϊγυπτον καί τήν Δύσιν18. 
Ή πολιτική διαίρεσις καί διαμόρφωσις τοϋ Ρωμ. Κράτους καί δή 
καί τοϋ 'Ανατολικού υπήρξε παράγων σημαντικός, συντελέσας 
εις τήν άνάλογον διαμόρφωσιν τής Έκκλ. Διοικήσεως μέ τήν εύ

ρεΐαν έφαρμογήν τοϋ συστήματος: Μητροπόλεις καί έπισκοπαί, έν 
έκαστη επαρχία, ιδία τοϋ Άνατολ. Τωμ. Κράτους. "Ηδη δέ προ 
τοϋ Δ' αιώνος δια τής λειτουργίας των επαρχιακών Συνόδων, 
προεδρευομένων κατά λόγον φυσικόν άπό τόν «έπίσκοπον τής 
Μητροπόλεως» ήρχισαν να στερεοϋνται τα δικαιώματα όχι μόνον 
τής Συνόδου, άλλα καί τοϋ προεδρεύοντος «επισκόπου τής Μη

τροπόλεως», ένθα καί συνήρχοντο οί επίσκοποι τής επαρχίας. 
Έκ τοϋ κοσμικοϋ όρου μητρόπολις προήλθε καί ό εκκλησια

στικός καί ό νέος όρος «μητροπολίτης» (Α' Οίκουμ. Σύνοδος Δ' 
Κανών). 

'Ενώ, λοιπόν, ό όρος «ό επίσκοπος» καθιερώθη ορθώς, ό πλέον 
κατάλληλος δια τόν προεστώτα τής τοπικής 'Εκκλησίας — τής 
Θ. Ευχαριστίας, του ποιμνίου καί τής Ιεραποστολής — ô ορός 
μητροπολίτης φυσικώς έδημιουργήθη δια τόν «προεστώτα» όχι α

πλώς τής επισκοπής του άλλα καί τής έδρας τής μητρός τών πόλεων 
τής επαρχίας. ΤΗτο όμως κατάλληλος, ως έκκλησιαστικώτερος, 
ό ορός «επίσκοπος τής μητροπόλεως» (Πρακτ. Συνόδων). 'Αλλ' 

18. Πρβλ. Β. Στεφανίδου, 'Εκκλησιαστική Ιστορία, 1958'. 
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οί άνθρωποι ρέπομεν προς το μονολεκτικόν και σύντομον. Εις 
τον νέον όρον προσετέθησαν οί οροί 'Αρχιεπίσκοπος (πρώτος 
ό 'Αλεξανδρείας μέσα τοΰ Δ' αιώνος) καί Έξαρχος. Έπεκράτη

σεν ό ορός 'Αρχιεπίσκοπος, ό όποιος βραδύτερον μετεδόθη καί 
εις τήν Κύπρον, άφοϋ πρότερον επεκράτησε δια τους μετά ταύ

τα Πατριάρχας. 
Όμως επί μακρόν ό Κύπρου ήτο καί ώνομάζετο ορθώς Μητρο

πολίτης. Χαρακτηριστικό ν τών 'Αρχιεπισκόπων τών μετά ταύτα 
Πατριαρχών ήτο ή δικαιοδοσία επί της χειροτονίας Μητροπολι

τών τών Διοικήσεων. Τα δικαιώματα όμως τών Μητροπολιτών 
καί τών Επισκόπων τών επαρχιών διετή ρήθη σαν. 
Δια να κατανοήσωμεν τα ανωτέρω πρέπει να προσέξωμεν τό ψ ή

φ ι σ μ α της Γ' Οίκουμ. Συνόδου (Κανών 8ος), δια τοΰ οποίου 
δίδεται ή λύσις εις τό θέμα της ουσίας της αυτοτέλειας της Μη

τροπόλεως Κύπρου. 
α) Οί επίσκοποι της Κύπρου ορθώς χαρακτηρίζονται εν τώ κειμένω 

«Επίσκοποι της Κυπρίων επαρχίας» 
β) ό 'Αντιοχείας χαρακτηρίζεται «επίσκοπος της 'Αντιοχείας πόλεως» 

γ) οί εν Κύπρω επίσκοποι χαρακτηρίζονται καί κατά τό αρχαίο άποστο

λικόν εθος «ως προεστώτες» κατά τους Κανόνας τών Πατέρων 

δ) τό ψήφισμα στερεώνει τό έπαρχιακόν  μητροπολιτικόν σύστημα, 
ώς βασικόν δια τήν Έκκλησίαν καθόλου καί μάλιστα της Κύπρου. 

Ή διένεξις μεταξύ τών 'Επισκόπων της Μητροπολιτικής επαρχίας της 
Κύπρου καί της 'Αντιοχείας ώς μητροπολίτου  'Αρχιεπισκόπου, χαρακτη

ριστικούς όμως μνημονευομένη δια τοΰ όρου «επίσκοπος Αντιοχείας», 
διότι ήτο ή Μητρόπολις της Συρίας (έχαρακτηρίζετο ώς «Συριάδες Αθή

ναι»), προεκλήθη, όχι διότι, ώς λέγει ό Χρυσ. Παπαδόπουλος ('Ιστορία 
Έκκλ. 'Αντιοχείας, 'Αλεξάνδρεια, 1917, 591) μή ακριβολόγων, πρώτη άπε

σπάσθη ή επαρχία της Κύπρου «άπό τα οριστικά όρια της δικαιοδοσίας 
τής 'Εκκλησίας 'Αντιοχείας προς τα όρια τής Διοικήσεως της Ανατολής», 
άλλα διότι, ώς λέγει κατωτέρω ό αυτός συγγραφεύς, οί Άντιοχεΐς, αρχομέ

νου τοΰ Ε' αιώνος, επί 'Αλεξάνδρου 'Αντιοχείας «επεδίωξαν νά ύπαγάγωσιν 
ύφ' εαυτούς τήν Έκκλησίαν τής Κύπρου». Ό 'Αντιοχείας ήξίου νά χειρο

τονή τουλάχιστον τόν έπίσκοπον Κωνστάντιας, ώς μητροπολίτην τής Νή

σου. Είναι προφανές, ότι ή άξίωσις τών Άντιοχέων έβασίζετο εις δύο στοι

χεία συνδεόμενα προς άλληλα, άλλα δεν επέτυχε, διότι ήδυνάτει ν' απόδει

ξη άσκησιν δικαιώματος χειροτονίας «τοΰ Κωνστάντιας τής Μητροπόλεως 
Κύπρου», πράγμα πού ήτο άπαραίτητον δια νά θεμελίωση άξίωσιν, καθ' 
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öv χρόνον ουδέ ό Κωνσταντινουπόλεως ήδύνατο εισέτι να άξιώση, στηρι

ζόμενος επί μακροχρονίου κανονικού εθους. 
Τούτο άσκηθέν έπ' ολίγον εισέτι τω εδόθη υπό του 28ου Κανόνος της Δ' 

εν Χαλκηδόνι Οικουμ. Συνόδου (451), ότε και έστερεώθη οριστικώς το 
άρχιεπισκοπικόν μετά ταϋτα Πατριαρχικόν πολίτευμα, εις όπερ συνήφθη

σαν πολλαί έπαρχίαι, ών όμως αϊ Σύνοδοι — επαρχιακαΐ — δέν έπαυσαν 
ύπάρχουσαι. Όθεν τό θεμελιώδες δικαίωμα του χειροτονεΐν μητροπολίτας δέν 
αφήρεσε την εκλογή ν από τών επαρχιακών επισκόπων19. Κακώς οί συγ

γραφείς ομιλούν περί Πατριαρχείων εν αρχή του Ε' αιώνος και λησμονουσι 
ότι αί επαρχιακαΐ Σύνοδοι εϊχον επί κεφαλής Μητροπολίτας. Τό όλον ζή

τημα τής Κύπρου, ως μητροπόλεως ανεξαρτήτου και εν αρχή τοΰ Ε' αιώνος, 
έλύθη και λύεται εντός τοΰ πνεύματος καί του γράμματος τών Ί . Κανόνων 
περί τών επαρχιακών Συνόδων τών Οικουμενικών Συνόδων προ τής Δ' και 
μετά τήν Δ' και μέχρι καί τής Ζ (325, 451, 787), διότι καί μετά τήν διαμόρ

φωσιν τών Πατριαρχείων καί τών δικαιοδοσιών των αί επαρχιακαΐ Σύνοδοι 
ως καθωρίσθησαν δια τών Κανόνων Ε τής Α' Οικουμ. Συνόδου τής Νικαί

ας (έπιγρ. παρά 'Ιωάννου, ενθ' άνωτ., 27 περί τών άκοινωνήτων δτι ου δεϊ 
τούτους νφ' ετέρων δέχεσθαι και περί τοΰ δις τον έτους τάς συνόδους γίνε

σθαι), τής Β' Οικουμ. Συνόδου (381), Η' ή ψηφίσματος τής Γ (431), καί 
10' τής Δ' Οικουμ. (451). 

2) Τό ψήφισμα τής Γ' έν Έφέσω Οικουμ. Συνόδου (431) δέον να νοηθή, 
καί νά έρμηνευθή, ως διάσωσιςδιαφύλαξις τής αυτοδιοικήσεως μιας Μητρο

πόλεως μετ' επαρχιακής Συνόδου, ή οποία, ως μικρά όργάνωσις εντός τών 
κόλπων τής 'Εκκλησίας, διεφυλάχθη καί μετά τό 451. Είναι δε χαράκτη ρι

στικόν, ότι έν τω Κανόνι Β τής Β Οικουμ. Συνόδου (381), ένφα) άνεγνωρί

σθησαν τά έκκλ. καθεστώτα διετυπώθησαν τά κατά τήν υπαρξιν καί ενότητα 
καί τάξιν (μή συγχέειν τάς Εκκλησίας) τήν καθόλου τών 'Εκκλησιών, τών 
περιλαμβανομένων εντός ευρύτερων διοικήσεων του Κράτους καί β) καθωρί

ζοντο μόνον τά πρεσβεία τιμής τών μεγάλων θρόνων — τών θεωρουμένων 
αρχαίων αποστολικών (α. Ρώμης, β. 'Αλεξανδρείας, παρεμβληθέντος του 
Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ τοΰ α. καί του β.) καί 'Αντιοχείας — διεφυ

λάχθη καί δια θετικής διατάξεως τό Μητροπολιτικόν σύστημα, όπερ έξέφρα

ζεν ή δίς τοϋ έτους συνερχομένη επαρχιακή Σύνοδος. Τά πρεσβεία τιμής 
εΐχον σημασίαν δια τήν μείζονα Σύνοδον τών Μητροπολιτών καί επισκό

πων τής Διοικήσεως, συνερχομένων φυσικώς εις τήν εδραν του πρωτεύ

οντος θρόνου. "Οθεν ή επαρχιακή Σύνοδος, ώς πρώτη σύναξις τών επισκό

πων τής επαρχίας — διοικητικήν άποκέντρωσιν θα τήν ώνομάζαμεν σήμε

ρον — μετά τών δικαιωμάτων αυτής, δια τήν έκλογήν καί χειροτονίαν έπισκό

19. Πρβλ. Μ. Πέτροβιτς, Ό Νομοκάνων εις ΤΑ τίτλους καί ο'ι Βυζαντινοί Σχολιασταί. 
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πων, διεφυλάχθη, δι' δ και ήτο μερικώς ευκολον πρό του 451 να διαφυλαχθή 
καί έξασφαλισθή, ένεκα και του νησιωτικού χαράκτηρος και ασκήσεως εθί

μου αρχαίου — ή διοικητική αυτοτέλεια της 'Εκκλησίας της Μητροπό

λεως της 'Επαρχίας Κύπρου εφ' όσον μάλιστα οί μεγάλοι θρόνοι άπήλαυον 
εξαίρετων πρωτείων τιμής άλλα δεν ώρίζετο δικαιοδοσία ύπερμητροπο

λιτική δια της χορηγήσεως τοϋ δικαιώματος χειροτονίας και κρίσεως επι

σκόπων20 (περί της σημασίας βλέπε ύποσημείωσιν περί γ' καί ε' της Σαρ

δίκης21). Ίο ιστορικόν πλαίσιον, λοιπόν, εντός τοϋ οποίου νοείται καί πρέ

πει νά ερμηνεύεται το ψήφισμα της Γ' Οικουμ. Συνόδου (431), δι' οδ άπε

κρούσθησαν αϊ αξιώσεις τοϋ 'Αντιοχείας, περί ασκήσεως δικαιώματος χει

ροτονίας τοϋ επισκόπου Κωνστάντιας, μητροπόλεως της νήσου, είναι δε

δομένον. Ό 'Αντιοχείας κατά τους χρόνους της αποκαταστάσεως της ενό

τητας καί τοϋ κύρους αυτής (Εύσταθιανόν σχίσμα 330  415) επεχείρησε νά 
ενίσχυση τά πρεσβεία τιμής καί δια τής ασκήσεως τοϋ δικαιώματος χειρο

τονίας. Ό 'Αντιοχείας 'Αλέξανδρος καί ό 'Ιωάννης (420  441) φαίνεται, ότι 
εν τή προσπάθεια εξασφαλίσεως ύπερμητροπολιτικών δικαιωμάτων (χειρο

τονίας) επεχείρησαν τότε νά αποκτήσουν— κατά τήν έφαρμογήν τοϋ ΣΤ' 
Κανόνος τής Α' Οικουμ. Συνόδου — καί εν Κύπρφ μέ τήν ένίσχυσιν τής 
πολιτικής διοικήσεως καί δικαίωμα χειροτονίας τοϋ Μητροπολίτου Κύ

πρου, εφ' όσον α) ή Κύπρος άνήκεν εις τήν διοίκησιν τής 'Ανατολής, β) 
ή Α' Οικουμ. Σύνοδος εΐχεν αναγνωρίσει ώρισμένα προνόμια εις τον 'Αντιο

χείας. Δεν θα εισέλθω εις τήν έξέτασιν των υπό παλαιοτέρων ιστορικών 
εκτεθέντων22 γεγονότων, εν οΐς φανεροΰνται αί επί 'Αλεξάνδρου καί 'Ιωάν

νου 'Αντιοχείας (413420 καί 428441) προσπάθειαι των αρχιεπισκόπων 
τής 'Αποστολικής ταύτης 'Εκκλησίας νά ύπαγάγη τήν Έκκλησίαν τής Κύ

20. Πρβλ. Βλ. Φειδά, Προϋποθέσεις διαμορφώσεως τον θεσμού τής Πενταρχίας των 
Πατριαρχών (έπίδρασις των πρεσβειών τιμής και τον δικαίου των χειροτονιών επί τής 
<W^ew; ττ% άκχΑ. όκ,ο,φεω; αχβ* %ώ %i; /) ' Ok ZW&W, Αθήναι 1969, 206 έξ. 
Πρβλ. κατωτέρω τά περί εκθέσεως τοϋ θέματος ενώπιον τής Γ' Οίκ. Συνόδου καί R Janin, 
C # r « Èv Die. d'#wf. ff GA#r. W . Εκδ. ΧΠ, 791  810. Kirsten, C#nw έν A.AC. ΙΠ, 
4938. G. Hill, A History of Cyprus, I. Cambridge, 1948, ανατύπωσις 1972. 

21. Β. Στεφανίδου, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, 1958». Γερ. Κονιδάρη, ΑΙ Μητροπόλεις 
xoi 'Χβ%κπισ%οπα/, Α', τεϋχος Α', "Αθήναι 1934. Γερ. Ι. Κονιδάρη, Γενική Έ%%Α%<ηα

στική 'Ιστορία, Α', "Αθήναι, 19572. 
22. Πρβλ. Hacke«  Παπαϊωάννου, 'Ιστορία τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας τής Κύπρου 

( W dß%i% / w ^ n ^ ' / l y y . .Κατοχή το« 74Ζ&;, 'Αθήναι, 1923,1, 23 έξ. ένθα καί αϊ παραπομ

παΐ είςτάς πηγάς καί τά βοηθήματα. Το θέμα των πλαστών κανόνων τής Α' Οίκ. Συνόδου 
ϊδε παρά Hackett Παπαϊωάννου, ενθ' άνωτ., καί loannou, ενθ' άνωτ., 22 παραπομπή 15 
εις HefelleLeclercq L. 12, 11391176 καί άλλαχου. Ε. Schvarz, Die Kanonensammlung 
1 114, Plöchl. Geschichte, 1959, 27, F. Hause, Die Koptische Quellen zum Konzil von Ni

cola, Paderborn, 1920 κλπ. 
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πρου — άφοϋ ή πολιτική διοίκησις αυτής ύπήγετο εις τήν Ύπαρχίαν τής 
Έώας και έκυβερνάτο ύπό υπαλλήλου πεμπομένου εις Κύπρον υπό τοϋ 
Δουκός τής 'Αντιοχείας — άλλα θα περιορισθώ εις παρατηρήσεις επί των 
Πρακτικών τής Γ Οικουμενικής Συνόδου και τής εκθέσεως τών Κανονικών 
θεμελίων τής υπερασπίσεως των επισκόπων τής Κύπρου, οϊτινες ύπερησπί

σθησαν τήν διοικητικήν αύτοτέλειαν τής Μητροπόλεως αυτών. Οι επίσκο

ποι δε τής Νήσου εϊχον ήδη πρό του 431 αποκρούσει α) τήν σύστασιν του 
Ρώμης Ίννοκεντίου Α', προκληθεΐσαν ύπό τοϋ Αλεξάνδρου 'Αντιοχείας, 
διότι ελεγον ότι ανέκαθεν άπήλαυον διοικητικής ανεξαρτησίας, ή οποία 
δεν επηρεάσθη άπό τον ΣΤ' Κανόνα τής Α' Οικουμενικής Συνόδου (πρβλ. 
Παπαδοπούλου, 5912, ένθα μνημονεύεται και άνακοίνωσις του εις τα 
Πρακτικά της Ακαδημίας 'Αθηνών, 1933, 59 εξ. και πρβλ. τοϋ αύτοΰ, Κύ

ριλλος "Αλεξανδρείας, 228 εξ.), και β) έπέμβασιν τοϋ διοικητού τής 'Αντιο

χείας προς τον διοικητήν τής Κύπρου θεόδωρον και τον κλήρον τής Κων

στάντιας, διό και εξέλεξαν, διάδοχον τοϋ αποθανόντος Κωνστάντιας Θεο

δώρου, τόν Ρηγϊνον, όστις μετά τών επισκόπων Πάφου Σαπρικίου — τε

λευτήσαντος κατά τήν διάρκειαν τής Συνόδου τής 'Εφέσου— Ζήνωνος Κου

ρίου, Εύαγρίου Σόλων και τοϋ πρωτοπρεσβυτέρου Καισαρίου μετέσχε τών 
εργασιών τής Γ' εν Έφέσω Οικουμενικής Συνόδου. Οί Κύπριοι επίσκοποι 
ύπερήσπισαν τήν άνεξαρτησίαν τής Μητροπόλεως και έπέτυχον τήν σύν

ταξιν τοϋ Ψηφίσματος. 

3. Πώς τ ό εξ "Ε θ ο υ ς Κ α ν ο ν ι κ ο ύ Δ ί κ α ι ο ν , τό θεμελιοϋν 
τήν αύτοτέλειαν τής εσωτερικής διοικήσεως τής 'Επαρχιακής Συνόδου τής 
Μητροπόλεως Κύπρου, καθίσταται κανών δικαίου εις τό κεφάλαιον τών 
χειροτονιών δια τοϋ ψηφίσματος (Κανών Η') τής Γ' εν 'Εφέσω Οικουμε

νικής Συνόδου (431)23. Ή άναγνώρισις τής αυτοτέλειας. 

1) Τ ό ζ ή τ η μ α τ ή ς Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς Κ ύ π ρ ο υ ήχθη υπό 
τών Κυπρίων κατά τήν Ζ συνεδρίαν τής Συνόδου24, δι' υπομνήματος (λι

βέλλου) υποβληθέντος υπό τοϋ νέου Μητροπολίτου Κωνστάντιας Ρηγίνου. 
Ή εκθεσις τοϋ θέματος άρχεται δια τής μνείας τών παθημάτων τοϋ Τρωΐ

λου Κωνστάντιας και τών διαδόχων του Θεοδώρου κλπ., βιασθέντων νά 
υποτάξωσι τω 'Αντιοχείας τάς έπισκοπάς τής νήσου: 

α) παρά τους 'Αποστολικούς Κανόνας και 
β) τάς διατάξεις τής εν Νικαία 'Αγίας Συνόδου. Μαθόντες δε οί Άντιο

23. Ε. Schwarz, Acta Conciliorum Oecumenicorum. Consilrum Ephesinum. άνωτ. σημ. 15. 
24. Τα πρακτικά διασωθέντα λατινιστί, πλην τοϋ ψηφίσματος τοϋ διασωθέντος ελ

ληνιστί, μετέφρασεν ό Π. Γεωργίου και κατεχώρησεν εις τάς Ειδήσεις περί τής 'Εκκλη

σίας τής Κύπρου, 'Αθήναι, 1875, 17  21, 1415 σημ. α, εξ ων άντέγραψεν ό Hacke«, ενθ' 
&*οτ., 29 έξ. 
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χεις τον θάνατον τοϋ Μητροπολίτου Θεοδώρου «παρεσκεύασαν» τον μεγα

λοπρεπέστατον στρατηλάτην Διονύσιον να γράψη διαταγήν προς τον ηγε

μόνα της νήσου και τον κλήρον της Κωνστάντιας (ταϋτα εΐχον προς άπό

δειξιν της αληθείας μεθ' εαυτών, ταϋτα ανεφέρθησαν δια να μή έκλέξωσι 
μητροπολίτην, δια να επιτύχουν την άναβολήν της εκλογής). Τήν άνάμιξιν 
καί τήν τραγωδίαν25, τής Κύπρου, τήν προκληθεΐσαν υπό του στρατηγού 
Διονυσίου, θεωρούν ως αποτέλεσμα εξαπατήσεως αύτοΰ, περί τοϋ δήθεν 
κανονικού τής αξιώσεως των Άντιοχέων. 

2) Ή ύπεράσπισις έβασίζετο ορθώς εις τήν διαβεβαίωσιν: 
α) ότι εξ αρχής, από τών 'Αποστολικών Χρόνων, καί 
β) δια τών Κανόνων τής εν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου «άβλαβης 

καί άνεπιβούλευτος καί ανωτέρα πάσης καταδυναστείας, ή Σύνοδος τής 
Κύπρου διέμεινε». "Οθεν οί Κύπριοι επίσκοποι έζήτουν ίνα νυν δια κανο

νικής «αδέκαστου καί δικαιότατης ψήφου» ή «διαταγής» να τους «άπονεμη

θή «δικαιοσύνη». Είχον υπογράψει τον λίβελλον ιδία χειρί. 
Ή επέμβασις τής πολιτικής εξουσίας έζήτει μεν ίνα οί εκλέκτορες αναμεί

νουν «τον τύπον, τον όποιον θά κανονίση ή συμφωνία» τής εν Έφέσω Συν

όδου, άλλα διέτασσε τόν στ ρ ατό ν ν' άποτρέψη καί νά εμπόδιση τήν έκλο

γήν, εις ην δε περίπτωσιν ύπαρξη παραβάτης θά ύπέκειτο εις χρηματικός 
ποινάς. Εις περίπτωσιν εκλογής πρό τής λήψεως τής διαταγής τότε ώφειλεν 
ό εκλεγόμενος νά μεταβή μετά τών λοιπών επισκόπων εις Έφεσον «κατά τό 
θείον τ.ε. αυτοκρατορικών — «πρόσταγμα, ουκ άγνοοϋντες οτι έπαινος άκο

λουθήση τοις εύπειθέσι, τους δ' άπειθεΐς εις τό παρόν γράμμα διορθώσει». 
Ή Σύνοδος έθεώρει ως ασαφή «τήν αΐτίαν τήν κινήσασαν» τόν στρατηγόν 

Διονύσιον νά γράψη όσα έγραψε, δι' δ καί έζήτησε διευκρινήσεις παρά 
τών Κυπρίων επισκόπων. Ή άπάντησις προς τήν «Καθολικήν Σύνοδον» 
ήτο οτι «κατ' είσήγησιν τοϋ επισκόπου καί τοϋ κλήρου Αντιοχείας» εγρα

ψεν ό στρατηγός εις τόν άρχοντα καί τον κλήρον τής Κύπρου. 
Οί Άντιοχεΐς, είπον οί είρημένοι, οτι εσπευδον, διότι ήθελον ύποτάξαι 

n)y ψ^τφαν TV ôov %αί τ?;; %etgoT(Wa; τό ό(%α/ω^α άρπάαα* παρά τον; 
Äav&a; %at τό ^f àg%^S κράτησαν ^ßog. 

Ή Σύνοδος έζήτησε νά μάθη «μήποτε ό 'Αντιοχείας ώράθη χειροτονών 
εν Κωνστάντια επί σκοπό ν». Αί απαντήσεις τών επισκόπων ήσαν κατηγορη

ματικά!, οτι ουδέποτε παρεγένετο ουδέ έχειροτόνησε όχι μόνον τόν μητρο

πολίτην Κωνστάντιας αλλ' ούδ' άλλον τίνα έπίσκοπον, δι' ο καί έζητεΐτο, 
έφ' όσον 6 'Αντιοχείας «ουκ έχει τό δίκαιον τής χειροτονίας» έξ αρχαίου 
εθους έν Κύπρω, ίνα, ή Σύνοδος ου μόνον «όμογνωμονήση» τοις Κυπρίοις, 
άλλα καί άσφαλίση τοΰτο κατά τό <? αρχαίο? Ζ6ο;;;, ίνα, ώς μέχρι τοΰ νϋνίσχυ

25. Αυτόθι, 3032. 
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σεν, οΰτως και νυν ίσχύη, και μηδεμίαν καινοτομίαν έπιτρέψη εν rfj... επαρ

χία γενέσθαι. 
Της Συνόδου και αύθις ζητησάσης, 'ίνα οι εύσεβάστατοι διδάσκαλοι δι

δάξωσιν (άποδείξωσι την άλήθειαν) και μήπως ό Τρωΐλος... είτε ό προκά

τοχος αύτοϋ, ό Σαβίνος και ό Έπιφάνιος υπ' άλλης τίνος Συνόδου έχειρο

τονήθησαν, ό Ζήνων ό Κουρίου είπεν, οτι όχι μόνον οί είρημένοι άλλα και 
οί προ αυτών άπα των 'Αγίων 'Αποστόλων, πάντες ορθόδοξοι υπό των εν 
Κύπρω κατεστάθησαν, καί ουδέποτε ό 'Αντιοχείας επίσκοπος, ή άλλος τις 
έλαβε μέρος εις χειροτονίας «εν τη επαρχία» της Κύπρου. Ούτως έτερματί

σθη ή επιμελής έρευνα τοΰ θέματος, αληθώς αμερόληπτος26. 

3) Είναι προφανές, οτι ή δια τοΰ ψηφίσματος κύρωσις του δικαίου φυ

σικά εκλογής — καί χειροτονίας του Μητροπολίτου Κωνστάντιας της Κύ

πρου υπό τών Κυπρίων επισκόπων, έστήριζεν άρχαιότατον εθος, δπερ 
κατ' ούσίαν είχε κυρωθή υπό τών Κανόνων ΣΤ' της εν Νικαία καί Β της εν 
Κωνσταντινουπόλει. Οί Κανόνες ούτοι έθεμελίωνον καί πάσαν Έπαρχιακήν 
μητροπολιτική ν Σύνοδον27 καί εντός τών πλαισίων τούτων έστηρίχθη το 
αύτοδιοίκητον— εις τήν εκλογή ν καί χειροτονίαν τών επισκόπων καί του 
μητροπολίτου, έκφραζόμενον καί εις άρχαϊον εθος έδραζόμενον καί άσκηθέν, 
άπό Μητροπολιτικών δίκαιον της Μητροπόλεως Κύπρου. Οί ιεροί Κανόνες 
γνωρίζουσιν καί καθιεροΰν τάς πρό του Δ' αιώνος υπάρχουσας Έπαρχιακάς 
Συνόδους, άποτελουμένας εκ του Μητροπολίτου καί τών επισκόπων της 
'Επαρχίας. Ή μορφή του πολιτεύματος: Μητροπολίτης καί επίσκοποι (καί 
όχι 'Αρχιεπίσκοπος Μητροπολΐται) είναι ή Κανονική, άλλ' εις Κύπρον 
τόν τίτλον τοΰ 'Αρχιεπισκόπου ελαβεν ως Πρόεδρος της 'Εκκλησίας της 
Κύπρου βραδύτερον. ("Ιδε σημείωσιν εις σελίδα 29 δια τό πρόβλημα της 
προέλευσης τοΰ όρου). 

4) Δέν θα αναφερθώ εις τα σχόλια περί τοΰ Η Κανόνος, άτινα εκτίθενται 
υπό τοΰ Hackett (μετάφρ. καί συμπλ. Παπαϊωάννου, Α', 35), διότι ταΰτα ανα

φέρονται α) εις τόν φερόμενον ως Η' Κανόνα, ενώ είναι ψήφισμα λΰον ση

μαντικόν ζήτημα, ουδέ εις όσα λέγονται παρ' αύτοΰ, περί διαθέσεων της Γ' 
Οικουμενικής Συνόδου έναντι τοΰ 'Ιωάννου 'Αντιοχείας καί περί της υπάρ

ξεως Πατριαρχείου 'Αντιοχείας, εν φ τοΰτο ήτο υπό οριστική ν διαμόρφωσιν 
συντελεσθεΐσαν τό 451 (κακώς χαρακτηρίζονται οί μητροπολΐται Κύπρου, 
ως αρχιεπίσκοποι δια τήν έποχήν έκείνην), άλλα θά εξετάσω τό περιεχό

μενον τοΰ ψηφίσματος εντός τοΰ πλαισίου τής ορθής ερεύνης της Συνόδου, 
τοΰ χρόνου καθ' δν έξητάσθη (πρό τοΰ 451) καί τής συνάφειας προς τους 

26. Πρβλ. Hackett  Παπαϊωάννου, ενθ' άνωτ. 
27. Κ. Ράλλη, Περί των επαρχιακών Συνόδων κατά τό δίκαιον της Όρθ. Άν. Εκ

κλησίας, Έπ. Νομ. Σχολ., 1925, 124. 
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"Ιερούς Κανόνας και τάς αρχάς του Κανονικού Δικαίου, όπερ εόρίσκετο 
υπό διαμόρφωσιν και όριστικοποίησιν. 

Ή στήριξις άρχων και εθιμικών κανόνων του Κανονικού Δικαίου, το 
όποιον ένεσωματώθη εις τους θετικούς εκκλησιαστικούς Κανόνας, αυτό 
είναι το δια του ψηφίσματος της Γ' εν Έφέσω Οικουμενικής Συνόδου κα

νονικόν θεμέλιον της ανεξαρτησίας της Μητροπόλεως Κύπρου, έχούσης 
τό δικαίωμα νά εκλέγη και χειροτονή τους ιδίους επισκόπους, εν οΐς και 
«τον έπίσκοπον της Μητροπόλεως». Τούτο αναλύεται ως ακολούθως: 

α) Το ψήφισμα αναφέρεται πρώτιστα πάντων εις τους «έκκλ. θεσμούς» 
γενικώς και τους κανόνας τών 'Αγίων Αποστόλων», εναντίον τών οποίων 
δεν επιτρέπεται καινοτομία, οϊαν θεωρεί, προφανώς, τών άξίωσιν του 'Αντι

οχείας, νά χειροτονη τον έπίσκοπον τής πρωτευούσης επαρχίας Κύπρου, 
ήτοι τής Κωνστάντιας, β) Τους αρχαίους θεσμούς συνδέει ορθώς προς τους 
Κανόνας τών 'Αγίων 'Αποστόλων, οϊτινες περιέχουσι, καθ' ή μας, κοινόν 
αγαθόν, άρχαιότερον τοΰ Δ' αιώνος, διότι τόσον ή μορφή τής διατυπώσεως 
τινών εκ τών Κανόνων, όσον καί ή απουσία τής λέξεως «επαρχία» (του όρου 
οντος συνήθους εις τάς μετά τήν Α' Οικουμενικήν Σύνοδον Συνόδους), 
ύποδηλοΐ αρχαιότητα28. Και ή μεν συλλογή τών 85 Κανόνων ανάγεται συν

ήθως εις συμπιλητήν του τέλους του Δ' αιώνος (380  400)29. Οΐ 85 'Απο

στολικοί Κανόνες, οι περιεχόμενοι εις τό 8ον βιβλίον (κεφ. 47) τών «Δια

ταγών τών Αγίων Αποστόλων», (μεγάλη εκκλησιαστική καί λειτουργική 
συλλογή, άφορώσα τήν έκλογήν, χειροτονίαν και τάς υποχρεώσεις τοΰ 
κλήρου, πού έχουν τήν μορφήν Κανόνων συνοδικών) είναι βασική πηγή. 
'Ομοιάζουν ούτοι προς τάς αποφάσεις τών Κανόνων τής 'Αντιοχείας (341), 
Λαοδικείας (343381)30. Οί έρμηνευταί Ζωναράς, Βάλσαμων καί Άριστι

νός (πρβλ. ΡάλληΠοτλή, Σύνταγμα, Α' 204 εξ.) ορθώς κατ' αρχήν έρμηνεύ

ουσι τον Α' Κανόνα, άλλα δεν εχουσι σαφή τήν συνείδησιν τοΰ γεγονότος, 
ότι τό ψήφισμα τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου διεφύλαξε τήν άνεξαρτησίαν 
μιας Μητροπόλεως, δια τοΰ τονισμού τοΰ δικαιώματος τοΰ χειροτονεϊν 
επισκόπους υπό τών επισκόπων τής επαρχίας άρα καί τοΰ Μητροπολίτου, 
πριν ή οί εξέχοντες Θρόνοι (Ρώμης, 'Αλεξανδρείας Αντιοχείας) δια τοΰ 
ΣΤ' Κανόνος τής Α' Οικουμενικής Συνόδου τής Νικαίας άναλάβωσι τοΰτο 
δικαιωματικώς, ήτοι εν προκειμένω ό 'Αντιοχείας κατορθώση νά άσκηση 
τό δίκαιον τοΰ χειροτονεϊν επί τής Κύπρου. Τα αρχαία εθη κρατείτω ορί

ζει ό Κανών τα εν Αιγύπτψ και Λιβύϊ] και Πενταπόλει, ώστε τον Άλεξαν

28. Τήν σημαντικήν ταύτην παρατήρησαν είμεθα υποχρεωμένοι να κάμωμεν έκ τών 
δεδομένων τών πηγών. Διό τήν αρχαιότητα ΐδε Altaner  Stuiber, Patrologie 1966. 

29. P. Ioannou, hff άνωτ., Fase. IX, discipline generalae antiquae IVe IXe s., Τομ. 2 
σ. 1 κλπ. 

30. Altaner, Patrologie. 
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ξανδρείας επίσκοπον πάντων τούτων εχειν την εξουσίαν, επειδή και τω εν 
Ρώμη επισκοπώ το τοιούτον σύνηθες εστί. 'Ομοίως δε και τον 'Αντιοχείας, 
και εν ταΐς αλλαις επαρχίαις τα πρεσβεία σώζεσθαι ταίς Έκκλησίαις. Ή 
άποψις του Ed. Schwarz31, οτι αρχικώς ή τελευταία φράσις του Κανόνος 
ήτο: «ταΐς των μητροπόλεων επαρχίαις», ενισχύεται εκ του γεγονότος, 
οτι τό αύτοκέφαλον των μητροπόλεων, ακριβέστερο ν τό αύτοδιοίκητον 
έστήριζον οι Κανόνες Ε', ΣΤ Ζ, της αυτής Συνόδου. Μεταξύ όμως τών 
'Εκκλησιών  Μητροπόλεων διεκρίνοντο οι επισημότατοι θρόνοι, οι ασκούν

τες μεγαλυτέραν δικαιοδοσίαν επί εύρυτέρας περιοχής, οίοι ήσαν κατά 
κύριον λόγον (τ. 325), ό τής Ρώμης, τής 'Αλεξανδρείας και κατά δεύτερον 
λόγον ό τής'Αντιόχειας, ô όποιος δια νά εξασφάλιση τήν πλήρη έπιρροήν 
επί πλειόνων επαρχιών ήγωνίσθη επί δύο γενεάς (380  451), έναντι τής Κύ

πρου και τών Ιεροσολύμων. 
Ώς ορθώς δέ παρατηρεί ό Ζωναράς μεταξύ τών Κανόνων ΣΤ', Ζ τής 

Α' Οικουμενικής Συνόδου, περί ών κάμνει λόγον κατωτέρω (πρβλ. Ράλλης 
Ποτλής, Ι, 204), ό 35 Κανών τών Αγίων 'Αποστόλων καί ό γ' τής εν 'Αντιό

χεια μη τιμάν τους επισκόπους κελενονσι, ποιεΐσθαι χειροτονίας εις τας μη 
ύποκειμένας αύτοΐς επαρχίας, ει δε μη άκυρα μεν τα παρ' εκείνων πραχθέντα 
είναι, αυτούς δε καθαιρεϊσθαι. Τοΰτο δέ συμβαίνει παντού και μη τίνα τών 
επισκόπων σφετερίζεσθαι επαρχίαν, μη οϋσαν άνωθεν, ήγουν εκπαλαι και 
άρχήθεν, υπ' αυτόν και υπό τους προ αύτοϋ. Ή παραπομπή αυτή είναι ορθή 
καί αξιοσημείωτος, διότι παρουσιάζει τήν κατ' άναλογίαν διάταξιν τήν 
άφορώσαν τήν δικαιοδοσίαν τοΰ επισκόπου καί τοΰ μητροπολίτου εν τη 
ασκήσει τοΰ δικαιώματος τοΰ χειροτονεΐν: "Οπως ό επίσκοπος δέν ήδύ

νατο ούτε δύναται νά χειροτονή εις τάς μή υποκειμένας αύτώ πόλεις καί 
χώρας ούτω καί ό μητροπολίτης εις αλλάς επαρχίας. Συσχετίζεται δέ ή 
διάταξις αύτη προς τήν του Γ Κανόνος τής 'Αντιοχείας μή επιτρέποντος 
τήν μετάβασιν καί διαμονή ν κληρικών εις έτέραν επισκοπή ν. Έρμηνεύων 
δέ ορθώς ό Βάλσαμων τό Ψήφισμα περί τών Κυπρίων προσθέτει τον Β 
Κανόνα τής Β' Οικουμενικής Συνόδου (περί απαγορεύσεως τών ύπερορίων 
χειροτονιών) καί τον ΚΗ' περί τοΰ Κωνσταντινουπόλεως, τής Δ' Οικουμε

νικής Συνόδου, χορηγοΰντα μέν τό δικαίωμα τής χειροτονίας τών μητρο

πολιτών εις τον Κωνσταντινουπόλεως άλλα καί στηρίζοντα τήν έπαρχιακήν 

31. Ed. Schwarz, Der sechste nikaenische Kanon auf der Synode von Chalkeclon, S. B. 
der Akademie, Berlin, 1930, 26. Πρβλ. καί Γερ. Ι. Κονιδάρη, Ή θέσις της Εκκλησίας της 
Κύπρου εις τα εκκλησιαστικά τακτικά (Notitia Episcopatuum) από του Η' μέχρι και τοΰ 
IB αιώνος, Συμβολή εις τήν Ίστορίαν του Αυτοκέφαλου, Πρακτικά τοϋ Α' Διεθνούς Κν

προλογικοϋ Συνεδρίου, Β Λευκωσία, 1972. ('Ενταύθα υπάρχει (σ. 81) σοβαρόν τυπογρα

φικόν λάθος: αντί Η' Κανών τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου γράφεται εσφαλμένως Ζ'). 
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μητροπολιτικήν όργάνωσιν και τον ΛΘ' της Πενθέκτης. Ό τελευταίος ούτος 
Κανών «περί του επισκόπου της Κυπρίων νήσου» (παρά Ioannou, 173), 
άφορα εις την διαφύλαξιν «άκαινοτομήτων» των προνομίων των παρασχε

θέντων εις τόν Κύπρου, όταν ούτος, χαρακτηριζόμενος, ως πρόεδρος «άμα 
τω οίκείω λαώ επί τήν Έλλησπόντιον επαρχίαν, διά τε τάς βαρβαρικός 
εφόδους» κλπ. έγκατεστάθη εις Κύζικον. Ό Κύπρου, διαμένων εν Έλλησπόν

τφ, απέκτησε το δικαίωμα να χειροτονη τους επισκόπους της επαρχίας 
καί χρείας καλούσης καϊ ό της αυτής Κνζικινων πόλεως επίσκοπος χειροτο

νηθήσεται, υπ' αυτού. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ 

ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΕΡΚΕΙΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥ 

α. 'Ανεξαρτήτως των τυχών του Αυτοκέφαλου εν τη «τάξει προκαθεδρίας 
τών θρόνων», ιδία κατά τόν Η' αιώνα, ή σύνοψις των κατά τήν ουσίαν καί 
ίστορίαν τοϋ αυτοκέφαλου τοϋ Ζ αιώνος, καί ό λίαν χαρακτηριστικός κα

νών  άπόφασις της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, παρέχουσι τήν 
άφορμήν νά όμιλήσωμεν περί τε της ουσίας καί της εξασφαλίσεως καί του 
περιορισμού του Αυτοκέφαλου. 

Ή συγκριτική έξέτασις τών μαρτυριών τών δύο αιώνων Ζ καί Η' επιτρέ

πει νά ίδωμεν σαφέστερον: α) τόν έξωτερικόν περιορισμόν τοϋ Αυτοκέφα

λου εις «τήν τάξιν προκαθεδρίας τών χρόνων», όταν αί περιστάσεις καί ή 
πρόνοια καί εποπτεία του Πρωτόθρονου της 'Ανατολής — του Οικουμενι

κού Πατριάρχου — κατέστησε προς καιρόν άναγκαΐον τ.ε. νά καταταγή ό 
Κύπρου εις τήν γ' θέσιν τών Μητροπόλεων του θρόνου τής Κωνσταντι

νουπόλεως. Ή συμφωνία τοϋ αρχετύπου — δεν έσώθη άλλα τεκμαίρεται 
εκ τών γεγονότων — «τής τάξεως προκαθεδρίας τών θρόνων», ην διασώ

ζει ό μεταγενέστερος Παρ. Κώδιξ 1555Α καί τα Πρακτικά τής Ζ Οι

κουμενικής Συνόδου, δεν αποκλείει τήν διατήρησιν τής ουσίας τοϋ Αυ

τοκέφαλου τ.ε. τήν έκλογήν καί χειροτονίαν τών επισκόπων Κύπρου, όταν 
μάλιστα έπέστρεψεν ό Αρχιεπίσκοπος μετά πολλών Κυπρίων, εις τήν 
νήσον. Είναι δέ άξιον τής προσοχής μας το γεγονός, ότι καί κατά τό πρώτον 
ήμισυ του Η αιώνος, ό Κύπρου τελεί εν τή τάξει — ένεκα τής προστασίας— 
τοϋ Οικουμενικού θρόνου, άλλα δεν ήδυνήθη νά παραμερίση εν «τή τά

ξει προκαθεδρίας τών θρόνων» τους δύο πρώτους μητροπολίτας τών διοι

κήσεων: Πόντου, με μητρόπολιν τήν Καισάρειαν καί Ασίας, μέ μητρό

πολιν τήν Έφεσον, άλλα μόνον τήν τρίτην τής Θράκης. Έντεΰθεν προκύ

πτει, ότι εις τα ερωτήματα, άτινα τίθενται προ τοϋ ίστορικοΰ καί κανονο

λόγου, εάν δήλον ότι οι Κύπριοι επίσκοποι α) έξηκολούθουν κατά τόν Η' 
καί εν συνεχεία τόν θ αιώνα καί μέχρι τών χρόνων τοϋ Τσιμισκή, νά εκ
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λέγουν τους εαυτών επισκόπους και τον μητροπολίτην και β) να χειροτο

νούν αυτούς και μάλιστα τον μητροπολίτην ή μήπως ό Κωνσταντινουπό

λεως ήσκει, κατά τους δυσχερείς εκείνους χρόνους, και εις της Κύπρου 
το δικαίωμα, όπερ έλαβε δια του ψηφίσματος της Δ' Οικουμενικής Συνόδου 
(28 Κανών) περί χειροτονίας μόνον των μητροπολιτών τών διοικήσεων 
Πόντου, 'Ασίας και Θράκης και τών επισκόπων τών Βαρβαρικών (πέραν 
τών συνόρων) και εις τον μητροπολίτην Κωνστάντιας δέον να έρευνηθώ

σι. Τό ζήτημα τούτο τίθεται εκ τοΰ γεγονότος, ότι ό Κωνστάντιας εμφα

νίζεται οπό τους ανωτέρω όρους, ώς γ' μητροπολίτης του Οικουμενικού 
Θρόνου εν τοις Πρακτικοΐς της Ζ Οικουμενικής Συνόδου32. Είδικώτερον 
πρέπει να σημειώσωμεν τα εξής: 

Ή πλήρης συμφωνία τής γνωστής «τάξεως προκαθεδρίας τών θρόνων» 
τής 'Ανατολής, ήτοι τοΰ αρχικού κειμένου 33 του τακτικού τών χρόνων τοΰ 
Λέοντος και τοΰ υιού αυτού Κωνσταντίνου τοΰ Ε' (ημετέρα χρονολόγησις) 
και αρχική συμφωνία Fr. Dölger (733  746), τό όποιον, σχηματισθέν μετά 
τήν υπαγωγήν τοΰ 'Ιλλυρικού, τής Κάτω 'Ιταλίας, τής Σικελίας και τής 
Ίσαυρίας εις τό Πατριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως (βιαία συγχώνευσις 
ή πρόχειρος), εΰρεν έφαρμογήν, κατά λόγον φυσικόν, εις τήν Ζ Οικουμενι

κή ν Σύνοδον, είναι τό γεγονός τό όποιον δέον να άξιολογήσωμεν. Ό λόγος 
ό έπιβάλλων τήν ανάγκην αξιολογήσεως είναι προφανής: Έφ' όσον α) 
ό Κωνσταντινουπόλεως δια τοΰ Ψηφίσματος τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου 
(451), τό όποιον φέρει τον αριθ. 28 εις τους Κανόνας, έλαβε τό δικαίωμα 
τοΰ χειροτονεΐν (τό εθιμον έγινε Κανών Δικαίου) μόνους τους μητροπολίτας 
ετι δε και τους εν τοις βαρβαρικοϊς επισκόπους τών προειρημένων διοικήσεων 
και β) ό είρημένος Κανών έπανελάμβανεν ότι, εφ' όσον εκάστου μητροπο

λίτου τών προειρημένων διοικήσεων μετά τών τής επαρχίας επισκόπων χειροτο

νοϋντος τους τής επαρχίας επισκόπους, καθώς τοις θείοις Κανόσι διηγόρενται, 
έπεται, ότι δέον τα δύο ταύτα βασικά σημεία τοΰ ψηφίσματος (εκτός τών 
πρεσβειών τοΰ Κωνσταντινουπόλεως) να ληφθούν υπ' όψιν κατά τήν έρευ

ναν και άπάντησιν επί τών ανωτέρω ερωτημάτων. Σκοπός μας είναι ή 
έρευνα τής ουσίας τοΰ Αυτοκέφαλου και τής καταλληλότητας τών όρων 
αύτοδιοίκησις, αυτονομία, ήμιαυτονομία ή ημιαυτόνομος 'Εκκλησία. Εις 

32. Γερ. Κονιδάρη, Ai Μητροπόλεις 1934. Χρυσ. Παπαδοπούλου, έν Θεολογία 1935 
και Fr. Dölger, 1935 έν Β.Ζ

33. Άπάντησιν εις τάς επικρίσεις και τήν άμφιβολίαν περί τής υπάρξεως του αρχετύ

που του Παρ. Κωδ. 1555Α ϊδε Χαριοτήριον εις Α. Όρλάνδον Δ', 'Αθήναι, 1967 1968, 
246  264 μέ τήν έπιγραφήν: Ger. Ι. Konidaris, Die Neue in Paralellen Tabellen Ausgabe 
der Not. Episcopatuum und die Echtheit der Not. des Cod. Paris. 1555 Α. Άνακοίνωσις 
είς το XIII byz. Kongress in Oxford 1966. 
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τα σχετικά στοιχεία δέον να προστεθή, ότι εις το ως άνω κείμενον τοϋ 
28ου Κανόνος υπάρχει μία αξιοσημείωτος έπανάληψις ή έξης: 

Χειροτονεϊσθε δε, καθώς εΐρηται, τους μητροπολίτας τών προειρημένων 
διοικήσεων παρά τον της Κωνσταντινουπόλεως αρχιεπισκόπου, ψηφισμάτων 
συμφώνων κατά τα εθος γινομένων και επ αυτόν αναφερομένων (παρά 
Ioannou, ενθ' άνωτ., 92  93). Το πρώτον συμπέρασμα είναι σαφές και 
σύμφωνον προς την κανονική ν αρχήν της διαφυλάξεως της ουσίας της 
μητροπολιτικής οργανώσεως καί τών επαρχιακών Συνόδων εις τήν δικαιο

δοσίαν τών οποίων ανήκε ν ή χειροτονία τών επισκόπων τών επαρχιών 
καί ή εκλογή τοϋ μητροπολίτου, ο όποιος όμως εις τήν νέαν περίοδον τοϋ 
αρχιεπισκοπικού καί μετ' ολίγον (Ε'  ΣΤ' αιών) Πατριαρχικού πολιτεύμα

τος έδιδε τήν έκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τής χειροτονίας τών μητροπο

λιτών εις τον Άρχιεπίσκοπον  Πατριάρχην τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Ό ΛΣΤ' Κανών τής Πενθέκτης καθώρισε απλώς τήν τάξιν καί τιμήν τών 

πέντε Πατριαρχικών Θρόνων. 'Ενώ ό ΛΘ καθώρισεν εξαιρετικά προνό

μια εις τόν εν Κυζίκω εγκατασταθέντα Κύπρου (εις τίτλον, προσθήκη 
Κωνσταντινέων πόλεως), όστις «χρείας καλούσης» ήδύνατο να χειροτονή 
καί τόν μητροπολίτην Κυζίκου. Τούτο σημαίνει, οτι ό Κωνσταντινουπό

λεως, έχων το άποκλειστικόν τούτο δικαίωμα, τό χορηγηθέν αύτω δια τοϋ 
ψηφίσματος τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου, ήδύνατο να συγκατατεθή (ερμη

νεύω τό «χρείας καλούσης») νά άσκηθή υπό του έν Κυζίκω (προσωρινώς) 
εγκατασταθέντος Μητροπολίτου Κύπρου 34, άνυψωθέντος εις άρχηγόν 'Εκ

κλησίας, άφοΰ υπογράφει εις τά Πρακτικά τής ΣΤ' (680) μετά τον Άντι

πρόσωπον τοϋ Πάπα άρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης (Mansi, XI, 639 καί 
688) καί τής Πενθέκτης (690/1) μετά τόν 'Αντιοχείας (Mansi, Sacrorum 
Consil..., VI, 989, Γ. Κονιδάρη, Αϊ Μητροπόλεις, ενθ'άνωτ., 56). Ομως 
εις τά Πρακτικά τής Ζ υπογράφει μετά τόν 'Εφέσου, ήτοι ώς γ' μητροπολί

της έν τη τάξει τών θρόνων τής Κωνσταντινουπόλεως! 
Ή διατύπωσις τοϋ Κανόνος τής Πενθέκτης καί ή άποψις, οτι ή μετανά

στευσις εις Κύζικον διήρκησεν επτά έτη 35, επιτρέπει τήν διατύπωσιν τής 
γνώμης, ότι ή εκλογή καί χειροτονία τών επισκόπων καί τοϋ μητροπολί

του Κύπρου, ώς ουσιώδης δικαιοδοσία τοϋ αυτοκέφαλου, παρέμεινεν εις τήν 

34. Πρβλ. Hakkett  Παπαϊωάννου, Ι, 44. 
35. Ό Κ. Σπυριδάκης εις τήν σύντομον Ίστορίαν της Κύπρου (Λευκωσία, 1964) δέ

χεται, ώς ό Στίλπων Κυριακίδης πρότερον, οτι μέρος μόνον τοϋ Χριστιανικού πληθυ

σμού της νήσου μετηνάστευσεν (με βαρείας απώλειας πρβλ. Hackett  Παπαϊωάννου, 
57) εις Κύζικον. Ό Σπυριδάκης προσθέτει, οτι ήτο ασύνετος (αντίθετος ό Ostrogorsky, 
Geschichte des Byz. Staates, 108) ή ενέργεια τοϋ 'Ιουστινιανού τοϋ Β' καί οτι διήρκεσεν 
επτά ετη (692  698), των Κυπρίων έπανελθόντων έπϊ Τιβερίου τοϋ Β (όχι τοϋ Γ' ώς λέγει 
6 Σπυριδάκης). 
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έξουσίαν της Κύπρου, κατά τό διάστημα των επομένων αιώνων, ως ώρίσθη 
εις τό Ψήφισμα της Γ' Οικουμενικής Συνόδου, μόνον δε ή εξωτερική θέσις 
«εν τή τάξει προκαθεδρίας των θρόνων» τής 'Ανατολής έπηρεάσθη έναντι 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ένεκα τής προστασίας τής Κωνσταντι

νουπόλεως, επί τής Κύπρου κατά τους χρόνους των αραβικών επιδρομών 
(632, 647, 653  4)36 και μέχρι τοϋ 10ου αιώνος. Τότε έδημιουργήθη «ή νέα 
τάξις» των θρόνων, των χρόνων τοϋ Λέοντος και του Τσιμισκή (971), ένθα 
οι δύο αρχιεπίσκοποι, ό Βουλγαρίας και ό Κύπρου ετέθησαν προ τής τά

ξεως τών μητροπολιτών του Οικουμενικού θρόνου3 7 . Μή αποκλειόμενης 
τής χειροτονίας του Κύπρου κατά την Βυζαντινή ν περίοδον υπό του Κων

σταντινουπόλεως ένεκα τών μεγάλων χασμάτων τών πηγών, έμφαινομένων εις 
τα κενά του καταλόγου τών μητροπολιτών (παρά Hackett III, 209 'Ιωάννης 
Α'690/1, Γεώργιος 7504, Κωνσταντίνος 783, Έπιφάνιος ό Γ' 870, μέγα 
κενόν μέχρι 1100, οτε ό Νικόλαος Μουζάλων έγινεν Οικουμενικός Πατριάρ

χης), δυνάμεθα να ίσχυρισθώμεν, ότι τό αύτοκέφαλον τής εν λόγω Μητρο

πόλεως, στερεωθέν και κατά τους χρόνους του Ζήνωνος38 (πρβλ. αυτόθι 
49), είχε τήν κυρίαν αύτοϋ εκφρασιν εις τήν φυσικήν επί τόπου έκλογήν 
τών αρχιερέων και μετά τήν κανονικήν έκλογήν, κατά τό άρχαΐον εθος, 
χειροτονίαν τών επισκόπων και τοϋ μητροπολίτου τής νήσου39, τής κρίσεως 
όμως τών επισκόπων ρυθμιζόμενης δια γενικών κανόνων, ους βλέπομεν εν 
εφαρμογή και εις Κύπρον μεταγενεστέρως, δτε έφηρμόσθη ό IB Κανών 
τής Καρχηδόνος τοϋ 419. Έχρειάζοντο δέ κατά τόν Κανόνα δια τήν πρωτό

δικον κρίσιν 12 επίσκοποι έκτος τοϋ Προέδρου. 'Εάν άρα μία 'Εκκλησία ήτο 
μικρά θα 'ίσχυε τό άρχαΐον εθος τής'Εκκλησίας: τ.ε. κλήσεως τών ομόρων. 
Πρόκειται περί εθους θεσπισθέντος και ως Κανόνος Δικαίου. Άνεπτύξαμεν 
ήδη εις άλλην πραγματείαν40 διεξοδικώς τό θέμα τοϋτο, αναφερθέντες εις 
τήν συμβολικότητα τοϋ άριθμοϋ τών δικαστών κριτών τοϋ επισκόπου, ως 
διαδόχου τών 'Αποστόλων, ων ήγεΐτο ό Κύριος (12 επίσκοποι κριταί, τοϋ 
προέδρου οντος πέρα τών 12 κατά τήν όρθήν έρμηνείαν και έφαρμο

γήν). 
β. Βαρυσήμαντος είναι, καθ' ημάς ή διάκρισις, ην βλέπομεν εις τους 

Κανόνας, ώς προς τό θέμα τοϋ άριθμοϋ τών επισκόπων, οϊτινες είναι άπα

36. Πρβλ. Ostrogorsky, Geschichte des byz. Staates, 196.3, 94, 101, 106, Εξ., 135. 
37. Πρβλ. 'Ανακοινώσεις μου εις τα Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 1943 διό των 

άειμν. Άμάντου καί Σωτηρίου. "Ιδε και Γ. Κονιδάρη, Ή θέσις τής 'Εκκλησίας τής Κύ

προν, ενθ. άνωτ. σελ. 4, ύποσημ. 6. 
38. Πρβλ. Hackett  Παπαϊωάννου, Ι 40 έξ. 
39. Παύλος ό Διάκονος XIX, ό Θεοφάνης, P. G. 108, 74. Κεδρηνός, P. G. 121, 844. 
40. Περί τό πρόβλημα τών Κανονικών Δικαστηρίων δι' επισκόπους εν τή Εκκλησία 

τής Κύπρου, 'Αθήναι, 1972/4. 
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ραίτητοι α) δια την έκλογήν και χειροτονίαν επισκόπων καν β) την κρίσιν 
επισκόπων. Εις την διάκρισιν ταύτην οδηγεί ημάς σαφώς το ψήφισμα της 
Γ' εν Έφέσω Οικουμενικής Συνόδου, έν συνδυασμώ προς τον Δ' Κανόνα 
της Α' Οικουμενικής Συνόδου, άνανεωθέντα δια του Γ' τής Β' έν Νικαία 
και των συναφών Άγ. 'Αποστόλων Α', Αντιοχ. 10', Λαοδικείας IB', Σάρδεων 
ΣΤ', Καρθαγένης: ΙΓ' ΜΘ'  Ν' και προς τους Ιερούς Κανόνας τους ανα

φερομένους εις τήν κρίσιν επισκόπων. 
Ή διάταξις του Δ' Κανόνος τής έν Νικαία Α' «έπίσκοπον προσήκει μά

λιστα μέν υπό πάντων τών τής επαρχίας επισκόπων καθίστασθαν ει δέ δυσ

χερής εϊη τούτο, ή δια κατεπείγουσαν ανάγκην ή δια μήκος όδοΰ έξάπαντος 
τρεις έπί τω αύτώ συναγομένοις, συμψήφων γινομένων και τών απόντων και 
συντιθεμένων δια γραμμάτων, τότε τήν χειροτονίαν ποιεΐσθαν το δέ κϋρος 
τών γινομένων δίδοσται καθ' έκάστην έπαρχίαν τω μητροπολίτη επισκοπώ», 
είναι θεμελιώδης και χαρακτηριστική, διότι ορίζει το minimum διά τε 
τήν έκλογήν και χειροτονίαν. Τοϋτο ακριβώς έπανέλαβεν ή Β' έν Νικαία 
(787) διά τοϋ Γ' Κανόνος, ει και ό Α' τών 'Αποστόλων ήτο ελαστικότερος, 
άτε ορίζων «περί χειροτονίας επισκόπου», «επίσκοπος υπό επισκόπων χει

ροτονείσθω δύο ή τριών». Όμοια όμως προς τόν Δ' Κανόνα τής Νικαίας 
επιτάσσει και ό ΙΘ' τής 'Αντιοχείας, μή δίδων αριθμόν επισκόπων, ό IB 
τής Λαοδικείας και ό ΣΤ' τής Σαρδικής και ΙΓ'  ΜΘ' και Ν' τής Καρθαγένης. 
Ό αριθμός τών επισκόπων δι' έκλογήν παραμένει εις τό minimum τρεις. 
Τουναντίον ό υπό του IB Κανόνος τής Καρθαγένης ή Καρχηδόνος οριζό

μενος αριθμός τών 12 (δέν διεσώθησαν είσήγησις και αίτιολογίαι) — εκτός 
τοϋ Προέδρου —δια τήν κρίσιν επισκόπων (πρβλ. και έρμηνευτάς) εύρεν 
έφαρμογήν καί έπί τής Κύπρου. 

Ή κρίσις καί ή κατάκρισις επισκόπου, διαδόχου τών Αποστόλων έν 
τόπω ώρισμένω, είναι, νομίζομεν, μέγα πράγμα, δι' δ καί ορθώς ό Κανών ΣΤ' 
τής Β Οικουμενικής Συνόδου κελεύει καί προσφυγήν εις μείζονα Σύνοδον, 
βεβαίως διά τήν εφεσιν (πρβλ. Θ τής Δ' Οικουμενικής, ΟΔ τών Αγ. 
'Αποστόλων, Αντιοχείας Δ', ΙΕ' καί Κ και συναφείς Καρθαγένης, 97 
καί 107). 

γ. Τό γεγονός δέ, ότι οί έν Καρθαγένη θεσπισθέντες Κανόνες όρίζουσιν 
διά τήν κρίσιν καί κατάκρισιν πρεσβυτέρου υπό εξ επισκόπων, καί διά τους 
διακόνους υπό τριών, προσεπιμαρτυρεΐ υπέρ τής απόψεως, ότι τό αύ

τοκέφαλον υπόκειται εις τους Ιερούς Κανόνας, οϊτινες όρίζουσι δια μέν 
τήν έκλογήν τόν μικρότερον αριθμόν επισκόπων, διά δέ τήν κρίσιν μεγα

λύτερον (όμως τουλάχιστον 13) καί τήν αρχήν τής εφέσεως. Ούδαμοϋ δέ 
γίνεται λόγος προ τοϋ Θ' αιώνος περί αυτοκέφαλου, ουδέ περί αυτονομίας 
τών 'Εκκλησιών, διότι πράγματι ό όρος αυτοκέφαλος είναι διά τήν Κύ
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προν μεταγενέστερος (Χρυσόβ. Άλεξ. Κομνηνού παρά Montfaucon, Bibl. 
Coisl, 103)«. 

δ. Και ô μέν ορός α υ τ ο κ έ φ α λ ο ς ορθώς έχρησιμοποιήθη και χρησι

μοποιείται, διότι εκάστη Εκκλησία έχει οντος ιδίαν κεφαλήν, ενώ ορός 
αυτόνομος ή ημιαυτόνομος (προκειμένου π.χ. περί της 'Εκκλησίας της 
Κρήτης) δεν είναι ακριβής ουδέ επιτυχής, διότι ουδεμία Εκκλησία δίδει 
εις έαυτήν νόμον, έκαστη είναι περιορισμένος αύτοδιοίκητος Εκκλησία 
έχει δε ώς βασικόν κώδικα, ρυθμίζοντα άποφασιστικώς, α) τήν πίστιν της, 
τήν Άγίαν Γραφήν και τήν Ίεράν Παράδοσιν, εις ην υπάγονται οί δροι 
τών Συνόδων και «ή συμφωνία τών Πατέρων» (Consensus Patrum) και β) 
δια τήν κανονικήν αυτής ζωήν, τους Ιερούς Κανόνας, εν οΐς υπόκεινται 
έκκλησιολογικαί βάσεις. 

"Οθεν ανακύπτει ευθέως τό συμπέρασμα, ότι τοΰ Αυτοκέφαλου τών 'Εκκλη

σιών ύπέρκεινται οί Ιεροί Κανόνες, ώς εν τών βασικών θεμελίων της ένό

τητος της 'Εκκλησίας έν τω Πολιτεύματι, εφ' όσον «ένότης της πίστεως» 
εκφράζεται έν τή ταυτότητι και τή ίσότητι τών επισκόπων, ώς διαδόχων 
τών 'Αποστόλων και φορέων του κύρους τών μυστηρίων και ώς εγγυητών 
της παρουσίας τοΰ 'Αγίου Πνεύματος. 

Θ' άπετέλει βαρύτατον σφάλμα ή αποδοχή της γνώμης, ότι τό Κανονικόν 
Αύτοκέφαλον, έδραζόμενον εις τήν κατά τους Ιερούς Κανόνας αύτοδιοί

κησιν, ύπέρκειται τών 'Ιερών Κανόνων. 
Δεν είναι δε άλλως παρά φυσικώτατον τό γεγονός, ότι ή τήρησις τών Ιε

ρών Κανόνων αποτελεί τό α' άρθρον τών Καταστατικών τών κατά τόπους 
'Εκκλησιών και τών Συνταγμάτων, εφ' όσον οί επίσκοποι κατά τήν χειροτο

νίαν των ορκίζονται να τηρούν τους Ιερούς Κανόνας; 
Δέν είναι λοιπόν άπαραίτητον νά επαναλάβω, όσα παλαιότερον εξέθεσα 

έν σχέσει προς τό Αύτοκέφαλον της 'Εκκλησίας της Κύπρου, διότι τούτο 
είναι επιστημονικώς περιττόν. Είναι όμως έπιβεβλημένον νά σημειώσω, 
συνοψίζων τα πορίσματα αυτής της μελέτης, ή οποία εμφανίζει μέ σαφήνειαν 
ώρισμένα σημεία τών ερευνών, αί όποΐαι αφορούν τήν ούσίαν τοΰ Αυτοκέ

φαλου, ότι τό α' άρθρον τοΰ Καταστατικού Χάρτου τής 'Εκκλησίας της 
Κύπρου ομοιον προς τό Καταστατικόν τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος (1859 
1974)42 ευρίσκει πλήρη έρμηνείαν του όχι μόνον εις όσα λέγει Πατρ. διά

ταξις τοΰ Μελετίου Αλεξανδρείας άλλα και τό μή έφαρμοσθέν Καταστα

τικόν τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου τοΰ 1929. 

41. Ή φράσις είναι; «Τοϋ αυτοκέφαλου'Αρχιεπισκόπου τής Κυπρίων νήσου». Όμως 
άρχαιοτ. μνεία εις Not. 1 αριθ. 1050 του Θ. και είτα Νείλου Δοξαπατρή του IB' 
αΙωνος. Πρβλ. σημ3ίωσιν βιβλιογραφικών τής επομένης σελίδος. 

42. Έμμ. Κωνσταντινίδου, Ή άνακήρνξις τοϋ Αυτοκέφαλου τής 'Εκκλησίας τής 'Ελ

λάδος, 'Αθήναι, 1974. 
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Ιδού τα κείμενα : 

Α' Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας Κύπρου άρθρον 1 του 1914 
Α' Ιερά Σύνοδος 

α) Ή ' Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ' Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ εκ του πλη

ρώματος των έν τη νήσω 'Ορθοδόξων Χριστιανών αποτελούμενη κ υ β ε ρ 

ν ά τ α ι και δ ι έ π ε τ α ι υπό των 'Αποστολικών καί Συνοδικών Κ α ν ό 

ν ω ν και τ ώ ν Τ ε ρ ώ ν τ η ς ' Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ' Ε κ κ λ η σ ί α ς Π α ρ α 

δ ό σ ε ω ν (Έκκλ. Κήρυγμα, έτους Δ', εκδοσις 'Αθηνών, 1914, 291 εξ.) 

β) Καί εις το σχέδιον του Καταστατικού Χάρτου του 1929(εκδοσις 1973, 
385) σημειοΰται ορθώς υπό 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου τοΰ Κυρίλλου τοϋ Γ 
οτι ή Ιερά Σύνοδος της έν λόγω 'Εκκλησίας «έχει εύθύνην έναντι της 'Εκ

κλησίας καί τών Ιερών Κανόνων, οί'τινες έκφράζουσι το πνεύμα αυτής». 
Μελέτιος ό 'Αλεξανδρείας ψηφίζει τό 1931 (13 Νοεμβρίου) «Πατρ. έν Συν

άδω διάταξιν», ήτις έν άρθρω 34 ορίζει, οτι «ή παρούσα Πατριαρχική έν 
Συνόδω Διάταξις νομοθετείται μέ τήν πρόθεσιν να είναι σύμφωνος ή να μή 
άντιβαίνη προς τους Ιερούς Κανόνας τών Οικουμενικών καί Τοπικών Συν

όδων. ' Ε ά ν ά ρ α έ ν τ ή π ρ ά ξ ε ι π ρ ό κ υ ψ η τ ι ς α ν τ ι ν ο μ ί α 
τ ό κ ύ ρ ο ς α ν ή κ ε ι ε ι ς τ ο υ ς Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς , ν ο ο ύ μ ε 

ν ο υ ς κ α τ ά τ ά ς έ γ κ υ ρ ο υ ς α υ τ ώ ν ε ρ μ η ν ε ί α ς » . 

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α ο υ σ ι ώ δ ε ς : Ή ένότης εις τα ουσιώδη αποτελεί θεμε

λιώδη άπαίτησιν τής πίστεως καί «τάξεως» τής Καθολικής 'Ορθοδόξου 
'Εκκλησίας, εις ην ανήκει ή διασωθεΐσα, δια τοΰ ψηφίσματος τής Γ' έν 
Έφέσω Οικουμενικής Συνόδου, από τοΰ Δ' αιώνος αυτοκέφαλος Μητρό

πολις — νΰν 'Αρχιεπισκοπή — τής δεινώς νΰν δοκιμαζόμενης 'Εκκλησίας 
τής Κύπρου. 

ΣΗΜΕΊΩΣΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ. Τό πρόβλημα τής προελεύσεως τοΰ όρου Αυτοκέφα

λος, ίδε σ. 27 καί : 
1) Γ. Κονιδάρη, Περί τοϋ τίτλου τοϋ 'Αρχιεπισκόπου, 1963  64. 
2) Εν. Chrysos, Die Bischofslisten des V. Ökum. Konzils, Bonn, 1953, 104 έξ., 105 έξ. 

178 έξ., 113, 115. 
3) Μ. Φούγια, Ή οδός προς τό Αντοκέφαλον εν τή Όρθοδύξφ 'Εκκλησία, 'Αθή

ναι 1958, ένθα και βιβλιογραφία. 
4. Καί 'Αλιβιζάτου εις Πρακτ. Α' Κυπρολογ. του 1969. 


