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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

(Σννέχειια ί.κ τοΰ προηγουμένου)

Περί τοϋ Κυκλάδων Γερμανού

Ώ ς προς τήν διάστασιν τοϋ Βρεσθένης μετά τοϋ Κυκλάδων, δέν κα-
τέστη δυνατόν νά ένωθώσι, παρά τάς καταβληθείσας ωσαύτως προσπα-
θείας έκ μέρους τοϋ πρώτου. Τά βασικά αί'τια, της διαστάσεως τούτων
ατινα χάριν συντομίας παραλείπομεν, βλέπε είς έγκύκλιον της !2 Όκτω-
βρίου 1943 έκδοθεΤσαν παρά της τότε Ιεράς Συνόδου προεδρευομένης
παρά τοΰ Αειμνήστου Άρχ) που Ματθαίου.

Άλλ' ώς προς τήν γνώμην τοϋ Κυκλάδων περί χειροτονίας, ετέρων
Επισκόπων είναι γνωστόν δτι άπεδοκίμαζε καί απέφευγε τήν χειροτονίαν
νέων Επισκόπων.

Δέν εΤχε τό θάρρος προς τοϋτο, δπερ εΤχεν ό Βρεσθένης. τΗτο επη-
ρεασμένος άλλωστε άπό τά κηρύγματα τοϋ πρ. Φλωρίνης, ό όποιος πολτ
λάκις είχε δηλώσει, ώς προείπομεν, δτι δέν θά προβη είς χειροτονίαν νέων
Επισκόπων, δτι δέν θά προβή «εις τοιαύτας έκνόμους καί αντικανονικός
πράξεις». Έφοβείτο έξ άλλου' τήν μήνιν της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τό
ένδεχόμενον διωγμοϋ, εξορίας, φυλακίσεως, Διό καί ενώπιον τοϋ Βρεσθέ-
νης, (δτε ήτο μετ* αύτοϋ ηνωμένος) καί άλλων, παρακαλούΜενος καί πα-
ρακινούμενος όπως άποφασίση διά τήν χειροτονίαν Επισκόπων, άπήντη-
σεν: «Έγώ δέν "πηγαίνω φυλακήν» ("Ιδε Κήρ. Έκκλ. Όρθ. Ίούλ.
1957 σελ. 5) . *

Εις σχετικήν έπιστολήν ημών προς τόν &γιον Κυκλάδων, δπως ού-
τος πάση δυνάμει ένωθή μετά τοϋ Βρεσθένης, καί προβώσιν είς χειροτο-
νίαν νέων Επισκόπων, απήντησε: «... Τί θέλετε είς τάς δυσμάς τοΰ βίου
μου νά χάσω τήν πίστιν μου...;». (Κατέχομεν τήν έπιστολήν του). Πολλοί
παρεκάλεσαν τούτον δπως ένεργήστ| τα δέοντα προς Γνώσιν των διεστώ-
των, άλλ' ήδιαφόρει, διότι ήθελε τά πάντα νά γίνωσι κατά τό θέλημα του.

"Ας παύσωσιν δθεν οί διαστρέφοντες τήν άλήθειαν, ώς προς τό θέμα
τοΰτο, οί λέγοντες δτι Ιπρεπεν ό πρ. Βρεσθένης, νά ένωθη μετ' αύτοΰ,
καί προβώσιν όμοΰ εις χειροτονίαν Επισκόπων.

Διότι τόσον ό πρ. Φλωρίνης, δσον καί ό Κυκλάδων, ουδέποτε ένδϊα-
φερόντως επεδίωξαν, διά της ευθείας, νομίμου, καί κανονικής δδοϋ τήν
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ένωσιν των διεστώτων, κα( πολλώ μάλλον, τήν χειροτονίαν νέων Ε-
πισκόπων.

Ταϋτα δθεν Ιχων όπ' δψιν του δ Βρεσθένης, καί βλέπων τήν παντελή
ελλειψιν της Εκκλησίας άπό Επισκόπους, προέβη μόνος του εις τήν χεί-
μοτονίαν Επισκόπου, κατ' έκκλησιαστικήν οίκονομίαν, λόγω της απολύ-
του, κατεπειγούσης, καί επιτακτικής ταύτης ανάγκης. Καί τό ϋργον του
τούτο, είναι άΕιον επαίνων καί εγκωμίων υπό παντός εΰ φρονοϋντος

• Περί των παρουσιαζομένων ενίοτε έν τη Εκκλησία
άδηρίτων αναγκών καί περιστάσεων, καθ' ας επιβάλλεται

ή Εκκλησιαστική οικονομία κατά παρέκλισίν τίνα έκ της ακριβείας
Ιερών τίνων κανόνων καί διατάξεων

Ουδείς ορθόδοξος Χριστιανός φρονεί δτι δέν πρέπει νά τηρώνται κα(
φυλάττωνται άπαρασαλεύτως ο\ θείοι καί Ιεροί Κανόνες τής Εκκλησίας,
ιδίως οί άφορώντες τά περί Πίστεως Δόγματα αυτής.

"Εστίν δμως καιρός, δτε παρά την θέλησιν ημών είς τό νά τηρώμεν
κατ' άκρίβειαν τους Ί . Κανόνας, νά παρεκκλίνωμεν ολίγον τής κατ' άκρί-
βειαν τηρήσεως ενός έξ αυτών. Ή παρέκκλισις αΰτη δέν δύναται νά θεω-
ρηθή ώς έφάμαρτος, δταν συντρέχουν τά έξης:

α) "Οταν πρόκειται περί απολύτου καί κατεπειγούσης ανάγκης, ττρός
διευθέτησιν εκκλησιαστικού τίνος ζητήματος, β) "Οταν δέν προσκρούει
αϋτη είς Δόγμα πίστεως* καί γ) "Οταν διά της κατ' οίκονομίαν παρεκκλί-
σεως ταύτης, επιδιώκεται πραγματικόν δφελος είς τήν Έκκλησίαν, προς
ψυχικήν σωτηρίαν των πιστών, προς ψυχικόν ημών δφελος.

Έν σχέσει μέ τήν κατ' οίκονομίαν χειροτονίαν επισκόπου ύφ' ενός επι-
σκόπου λόγω απολύτου ανάγκης, άποβλεπούσης προς οϊκοδομήν καί κα-
ταρτισμόν τοϋ σώματος τής Εκκλησίας, δέν δύναται νά θεωρηθή αΰτη
ώς έφάμαρτος καί κατακριτέα, αλλά μάλλον ώς αξιέπαινος. Έφ' δσον πρό-
κειται περί τοιαύτης πραγματικής ανάγκης, προς τοιούτον πραγματικόν
δφελος τής Εκκλησίας, ό σκοπός τής χειροτονίας ταύτης είναι Ιερός καί
επαινετός.

Ουδείς Όρθόδοξος επίσκοπος δύναται νά θεωρηθή παραβάτης καί
περιφρονητής των Ί . Κανόνων, επειδή λόγω άδηρίτου ανάγκης, προέβη
ελλείψει ετέρων Επισκόπων, μόνος του εϊς τήν χειροτονίαν Επισκόπου,
αποβλέπων προς τόν ανωτέρω ίερόν καί σωτήριον σκοπόν.

Έξ εναντίας δμως, οί άνευ τοιαύτης πραγματικής ανάγκης χπροτο-
νοϋντες, άνευ της γνώμης καί τής συγκαταθέσεως των άλλων επισκόπων
μιας Επαρχίας, μιας Μητροπόλεως, μιας χώρας θεωρούνται παραβάται
των Ιερών Κανόνων, έστω και αν είναι δύο, ή τρεις, ή πλείονες. Δέν δύ-
νανται οί τοιούτοι νά είπωσιν, δτι κατά τους Ί . Κανόνας έχειροτόνησσν,
βάσει τοϋ Α' Αποστολικού ή ετέρου άλλου σχετικού. Έκ τούτων απο-
δεικνύεται ή πλάνη των λεγόντων δτι, διά νά είναι έν τάξει έγκυρος καί
κανονική μία χειροτονία, πρέπει νά είναι τρεις, ή δύο επίσκοποι. Διότι
συμβαίνει νά είναι οί χειροτονοΰντες δέκα, καί είκοσι, καί πλέον, καί νά εί-
ναι παραβάται τών Ί . Κανόνων, ώς άνευ ανάγκης καί της συγκαταθέσεως
τών άλλων χειροτονήσαντες. Καί νά μή θεωρήται επομένως παράβασις ή
κατ' οίκονομίαν χειροτονία Επισκόπου ύφ' ενός Επισκόπου λόγω κατε-
πειγούσης ανάγκης τής Εκκλησίας.
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Περί οικονομίας καθόλου. Τί έστιν οικονομία. Περί οικονομίας
είς την διακυβέρνησιν της Εκκλησίας, καί τόν βίον παντός ανθρώπου

Ή οικονομία είναι άπαραίτητον έργον λογικής και συνέσεως, έκδη-
λουμένη καί εφαρμοζόμενη κατά τάς κα»ρικάς άνάγκας καί περιστάσεις
είς τόν 6ίον των ανθρώπων, παντός ανθρωπίνου συστήματος, παντός οί-
κου, παντός ιδρύματος, πάοης πόλεως, πάσης χώρας. "Ανευ οικονομίας
δέν δύναται νά νοηθή ή λογική. Δέν δύναται νά λογισθή λογική καί συ-
νετή, ή διεύθυνσις, ή διοίκησις, ή διευθέτησις των ανθρωπίνων πραγμά-
των, άνευ λογικής καί συνετής οικονομίας,

Καί αυτά έτι τά άλογα 2ώα, ποιοΰσιν οικονομίας έν τη Ζωή αυτών.
Πολλώ μάλλον ό άνθρωπος, ό οποίος δέν δύναται νά λογισθή λογικός,
άνευ λογικής οικονομίας

Ό Θεός ώς πόνσοφος δημιουργός τοϋ παντός, τά πάντα καλώς ώ-
κονόμησεν. "Ανευ της οικονομίας του Θεοϋ, κόσμος δέν θά ΰπήρχεν. Ή
δημιουργία τοϋ κόσμου, ή πλάσις τοϋ ανθρωπίνου γένους, ή ένσορκω-
σις τοϋ Θείου Λόγου προς σωτηρίαν τής έκπεσούοης αμαρτωλού άνθρω-
πότητος, ή ϊδρυσις τής "Εκκλησίας τοϋ Χρίστου, καί ή έν γένει διακυβέρ-
νησις αυτής μαρτυροΰσι τήν πάνσοφον οίκονομίαν τοΰ Θεοϋ. Έν πάσι
βλέπομεν τήν σωτηριώδη οίκονομίαν τοΰ Θεού. Παντού βλέπομεν τήν
οίκονομίαν έφαρμοζομένην. Είς τήν Πάλαιαν Διαθήκην, είς τόν βίον τοϋ
Κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού, είς τόν βίον των "Αγίαν "Αποστόλων καί
των διαδόχων αυτών, είς τάς διαφόρους "Αγίας καί "Ιεράς Συνόδους.
Αϊ ίεραί αυτών πράξεις, καί οι εκδοθέντες παρ' αυτών "Ιεροί Κανόνες
μορτυροϋσ! τήν συνετήν καί λογικήν αυτών οίκονομίαν είς τήν διακυβέρ-
νησιν τής "Εκκλησίας, κατά τάς καιρικός περιστάσεις καί άνάγκας αυτής,
("Ιδε Ιερόν Πηδάλιον τής Εκκλησίας περί εκκλησιαστικής οικονομίας,
σελ. 54-59).

"Ο θείος απόστολος Παύλος λέγει σχετικώς περί έαυτοϋ καί τών
λοιπών άγιων αποστόλων: «Οϋτως ήμας λογιΖέσθω άνθρωπος ώς ύπη-
ρέτας Χριστού καί οικονόμους μυστηρίων ©εοϋ» (Α* Κορ. δ" 1) «δεί
γάρ τόν Έπίσκοπον άνένκλητον είναι ώς θεοϋ οίκονόμον» (Τίτ. α ' 7).
Περί τής έν τή εκκλησία οικονομίας τών άγιων "Αποστόλων, ΐδε ωσαύ-
τως: Κολοσ. α' 25 — Έφεσ. γ" 2, 3, α' 10 — Α' Κορ. Α' 1 — Γαλάτ. δ
2 - Α ' Κορ. δ ' 2-Ρωμ. ις' 2 3 - Α ' Πετρ. δ" 10).

Οϋτως σοφώς, λογικώς καί συνετώς, έπολιτεύθησαν καί ο! Διάδοχοι
αυτών, οι άγιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τής Εκκλησίας. Πάντες ώς ύπη-
ρέται Χριστού καί οικονόμοι μυστηρίων Θεού Προς αυτόν δέ αδιαλεί-
πτως ηΰχοντο καί έ£ήτουν όπως ούτος οΐκονουή τά κατ" αυτών καί τής
"Εκκλησίας, όπως διαφώτιση καί καθοδηγή αυτούς προς τό πανάγιον
θέλημα Αύτοΰ.

Καί είς τήν χειροτονίαν "Επισκόπου, καί λοιπών λειτουργών τήίς "Εκ-
κλησίας ηϋχοντο λέγοντες: «...Σύ Κύριε, τούτον τόν άναδειχθέντα οίκο-
νόμον τής αρχιερατικής χάριτος, ποίησον γενέσθαι μιμητήν σοΰ τοΰ άλη-
θινοΰ ποιμένος...» «Δέσποτα Κύριε δός αύτώ καλώς τό έπίταγμα ύπουρ-
γήσαι, Ίνα τοϋ μισθοΰ τών φρονίμων καί πιοτών οικονόμων τύχη», «Ίνα
έν υπομονή καί καρτερία πολλή τοϋ φόβου σου έξυπηρετησάυενος τή
"Εκκλησία σου, κσί οικονόμων πασι...». Κύριε ό Θεός ημών, ό πάντα σο-
φώς οικονόμων, καί τή κατά σάρκα σου οικονομία τήν σωτηοίσν ήυών
έργα,σάμενος. Ό τόν φρόνιμον οϊκονόυον καλώς οϊκονουήοαντα... έν δυ-
νάμωαον αυτόν καί ένίσχυσον, προς τό πιστώς καί φρονίμως καί εύαρέ-
στως οοι οίκονο-μών τά τής Έκκλησίαο.

"Αληθώς τά πάντα προς τό συμφέρον καί τήν σωτηρίαν ημών ό Θεός
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σοφώς οικονομεί, διά της όπ, ευθείας εμπνεύσεως και καθοδηγήοεως
αύτοΰ προς ημάς, ή διά μέσου καί αυτών των ύπεναντίων. Κατά παρα-
χώρησιν και οίκονομίαν Θεού, επέρχονται ήμϊν τά αγαθά και ή σωτηρία,
καί έξ αυτών τών ϋπεναντίων, και των εναντίων πραγμάτων, έκ διαφό-
ρων δεινών, έκ συμφορών καί θλίψεων, καί έξ αύτοϋ έτι του θανάτου.
«Τοιαΰται αί τοΰ Θεοϋ οίκονομίαΓ δι" ων 6λαπτόμεθα, διά τούτων ώφε-
λούμεθα» (Χρυσ. Όμιλ. μΘ', εις τάς πράξ.).

«Κατά τρεις τρόπους έγιναν αϊ οίκονομίαι καί συγκαταβάσεις της
Εκκλησίας τάς όποιας έμεταχειρίσθηααν κατά καιρούς τόσον οΙ θείοι
Απόστολοι, δσον καί οι θεοφόροί Πατέρες, όταν τά κυριώτερα της πί-

στεως δέν έβλάπτοντσ καί τά δόγματα...
...Τόν δεύτερον τρόπον της οικονομίας, καί συγκαταβάσεως, τόν έμε-

ταχειρίσβησαν οϊ Θείοι Πατέρες, ό όποιος είναι εις τάς λέξεις περί Θεοϋ,
καί των Μυστηρίων... "Εσυγκατέβη ή Εκκλησία νά συγχώρηση καί νά δε-
χθή εκείνους όπου ή απάτη, ή βία, έκλιναν εις αϊρεσιν, ή μέ τρόπον άλλον
έκοινώνησαν τοις αίρετικοίς, διά νά μή γίνη τό χείριστον έν τη Εκκλησία
κακόν». (Ταμείον Ορθοδοξίας, περί οικονομίας καί συγκαταβάσεως της
Εκκλησίας, σελ. 221,222).

Περί επιβεβλημένης λόγω ανάγκης οικονομίας καί συγκαταβάσεως
διά την χειροτονίαν "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου, άναγινώσκομεν εις
τό «Ταμεϊον "Ορθοδοξίας» καί τά έξης:

«Λέγει δέ καί ό σοφός Συνέσιος" «ανάγκη γάρ έν καιροϊς άπαρρη-
σιάστοις τήν άκρίβειαν παραβαίνεσθαι. Καί επαινεί τόν Μ. Άθανάσιον,
ότι διά τό πλήθος τών αιρετικών, ένα Έπίσκοπον χειροτονηθέντα παρ' έ-
νός μόνον "Επισκόπου, όντα δόκιμον καί ένάρετον, τόν εδέχθη, καί τόν
έπεμψεν εις Έπαρχίαν άρχιερατεύειν. Μδς συμβουλεύει καί ό Θεοφύ-
λακτος Βουλγαρίας, πολλά τοίς καινοτόμοις νά παραβλέπωμεν. Μόνον τό
ουσιώδες της πίστεως νά φυλάττεται, καί ή βλασφημία νά εξοστρακίζε-
ται. Λοιπόν έν συντόμω ειπείν, τάς τοιαύτας οικονομίας καί συγκαταβά-
σεις, κατά μέρος χρειάζονται καί οι αρχιερείς»" (Αυτόθι).

Περί οικονομίας κατά τό Κανονικόν Δίκαιον της "Ορθοδόξου "Εκκλη-
σίας, συνέγραψεν έπί τούτου καί έξέδωκεν είδικήν πραγματείαν έκ σελ.
120, ό καθηγητής τοΰ Κανονικού Δικαίου έν τώ Πανεπιστημίω "Αθηνών
κ. "Αμίλκας "Αλιβιζάτος, έξ ης δύναται τις (ασχέτως έάν ό συγγραφεύς
ούτος ακόλουθη τήν καινοτόμον Έκκληαίαν) πολλά σχετικώς ωφέλιμα!,
ν' αποκόμιση.

"Εν σελίδι 23η γράφει: «Ή κατά τάς καιρικός άνάγκας διευθέτησις
καί ρύθμισις τών συνθηκών της Εκκλησιαστικής £ωής καί τάξεως καί
της καθόλου διοικήσεως της "Εκκλησίας, έπί τε άκριβεϊ τών ταύτας ρυθμι-
2ουσών εκκλησιαστικών διατάξεων, έστι δ' ότε και έηί συγκαταβατική
παρεκκλίσει άπ' αυτών έφ' όσον οΰτως ή άλλως επιδιώκεται ή ευόδωσις
τοΰ της "Εκκλησίας ανωτέρω σκοπού, όστις ουδείς άλλος είναι, ή ή άπερ-
γασία της σωτηρίας του ανθρώπου».

«Ό Κύριλλος "Αλεξανδρείας σχετικώς λέγει: «"Εργον δέ όντως οι-
κονομίας εστί τό δοκεϊν έσθ' ότε βραχύ τι τοϋ πρέποντος έξίστασθαι λό-
γου... «"Αλλ" αί οίκονομίαι τών πραγμάτων, έσθ' ότε παραβιάζονται βραχύ
τοϋ δέοντος έξω φέρεσθαί τινας, Ίνα τι μείζον κερδάνωσιν, ώστε γάρ οι
τήν θάλασσαν ναυτιλλόμενοι, χε-ιμώνος; επικειμένου καί κινδυνευούσης
ιής νεώς, άλύοντες άποφορτίΖονταί τίνα υπέρ τοϋ σώσαι τά λοιπά, οϋτω
καί ημείς έν τοίς πράγμαοιν όταν μή έξη τό λίαν ακριβές άποσώζειν πα-
ρορώμέν τίνα, Ίνα μή τοϋ παντός πάθωμεν 2ημίαν... «καί οικονομίας ένεκα
μή άκριβολογούμενοι σφόδρα περί τους μεταγιγνώσκοντας. Οικονομίας
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γαρ, ώςέφην, δεϊται τό πράγμα πολλής» «Ή δε έν τούτοις οικονομία ά-
ριστον τ; χρήμα και* σοφόν...» (Αυτόθι σελ. 34).

«Περί της οικονομίας ύπό τήν εννοιαν της συγκαταβάσεως ό Πατρι-
άρχης Νικόλαος ό Μυστικός λέγει: «Οικονομία μέν γάρ σωτηριώδης εστί
συγκατάβασις...» (σελ. 35).

«Πασαι αί Σύνοδοί αϊ τε Τοπικαί καί Οικουμενικοί έφήρμοΖον τήν οί-
κονομίαν ανέκαθεν εις εύρυτάτην κλίμακα...» (Αυτόθι).

«Εκεί όπου καθ" όλως ιδιάζοντα τρόπον χωρεί, εφαρμόζεται καί σα-
φώς έκφαίνεται ή οικονομία καί ή ταύτην διέπουσα εκκλησιαστική διάθε-
σίς, είναι έν τη τελέσει των μυστηρίων καί τη αποδοχή ώς εγκύρων των
έκ τούτων προερχομένων συνεπειών καί έπακολουθημάτων, έστω καί αν
άμφισβητησίς τις ΰπάρχη περί τό εγκυρον αυτών...».

«Ουχί σπανίως ή κατ" απόλυτον άκρίβειαν τήρησις των προϋποθέσεων
της τελέσεως μυστηρίου τινός καί αυτής τής ακριβούς τελετουργίας αύ-
τοϋ κατέστη αδύνατος λόγω κρατοΰσών καιρικών περιστάσεων καί συν-
θηκών, είτε παρεβιόσθη έν ώρα ανάγκης... ΈΕ άλλου, παρομοίων συνθη-
κών βίας καί ανάγκης υφισταμένων, γεννάται ζήτημα ανάγκης τελέσεως
μυστηρίου τινός κατά παρέκκλισιν των αυστηρών κανονικών διατάΕεων
καί τής ακριβούς Εκκλησιαστικής τάΕεως... (Σελ. 44-55).

Κατά ταύτα ή εφαρμογή τής οικονομίας χωρεί ακόμη καί έπί των μυ-
στηρίων, διό καί ελέχθη ότι καί αυτά τά όρια τοϋ δόγματος εφάπτεται
καί επηρεάζει ή οικονομία, έφ' όσον ή περί μυστηρίων διδασκαλία είναι
δογματική. Ούτω δέ τά άντικανονικώς καί άνωμάλως τελεσβέντα μυστή-
ρια, έν περιπτώσει εφαρμογής της εκκλησιαστικής οικονομίας." θεωρούν-
ται ώς καλώς κατ" οίκονομίαν γενόμενα, έχουν τά τακτικά καί κανονικά
αποτελέσματα των διό τε τους πιστούς καί τήν Έκκλησίαν, ώς αν ταύτα
κανονικώς είχον έπιτελεσθή». (Σελ. 47).

Έκ τών ανωτέρω —καί πλείστων άλλων μαρτυριών, περί οικονομίας
καί συγκαταβάοεως τής Εκκλησίας, ας χάριν συντομίας παραλείπομεν—
αποδεικνύεται σαφώς, πόοον οϊκτρώς πλανώνται οι απορρίπτοντες τήν
οϊκονομίαν καί συγκατάβαοιν έν τή Εκκλησία. Ίδια εκείνοι οϊ μή παραδε-
χόμενοι τήν λόγω ανάγκης χειροτονίαν "Επισκόπου ϋφ" ενός "Επισκόπου,
καί ιδιαίτερα όσοι θεωρούν ώς άκυρον τήν τοιαύτην χειροτονίαν, καί ά-
νίερον τόν οΰτω χειροτονηθέντα Επίσκοπον, καί πολλώ μάλλον, όσοι τοι-
αύτα φρονούν περί των χειρ,οτονηθέντων ύπό τοΰ Βρεσθένης Ματθαίου
Επισκόπων, ό όποιος έχειροτόνησε μόνος Επίσκοπον εις καιρόν εκτά-
κτως κατεπειγούσης καί επιτακτικής ανάγκης, πρωτοφανούς εις τήν Έκ-
κλησίαν τοϋ Χριστού.

Οι θέλοντες στήσαι τήν άκρίβειαν, ότε τής οικονομίας καιρός έστιν,
είναι κατά τόν Μ. Φώτιον, πολέμιοι τής ακριβείας, τής αληθείας καί τής
"Εκκλησίας τοϋ Χριστού.

Πρό τής απολύτου ανάγκης, ή ακρίβεια παραλείπεται καί επιβάλλε-
ται ή οικονομία. Πρό μιας κατεπειγούσης άνόγκης, έκ Κανόνων καί Νό-
μων παρέκκλισις γίνεται, έστι δ" ότε καί τελεία τούτων μετάθεσις. «...έΕ
ανάγκης καί νόμου μετάθεσις γίνεται». (Έβρ. Ζ' 12).

Ό Ιερός Νικόδημος, αναφερών περί τής κατ" οίκοναμίαν τελέσεως
τοϋ Μυστηρίου τοϋ "Αγίου Εύχελαίου ύφ' ενός ιερέως, ένώ κατ" άκρί-
βειαν πρέπει νά είναι επτά, λέγει: «Ή τοίνυν ανάγκη Κανόσι καί Νόμοις
ούχ υπόκειται έως ου ανάγκη εστίν». (Εις τόν ιγ' τής Καρθαγένης, ύπο-
σημ. 1η περί κρίσεως Ιερωμένων).

Ή "Εκκλησία τοϋ Χριστού, σοφώς τά πόντο οικονομούσα, καθοδηγού-
μενη ύπό τοΰ Παναγίου Πνεύματος, άλλοτε μέν εφαρμόζει τήν άκρίβειαν,
όταν δέν δύναται αύτη επωφελώς νά έφαρμοοθή, άλλοτε δέ τήν οίκονο-
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μίαν, ην κατ' ανάγκην άπαιτοϋσιν οι καιροί καί αϊ περιστάσεις αυτής. Και-
ρός παντί πράγματι* Καιρός ακριβείας, καί καιρός οικονομίας. "Οταν δέ
ό καιρός της οικονομίας παρέλθη, ανάγκη τηρήσεως της ακριβείας. «"Ω-
στε της οικονομίας παρελθούσης, ή ακρίβεια καί οι "Αποστολικοί Κανό-
νες πρέπει νά έχουν τόν τόπον τους». ( Ί Πηδάλιον περί ακριβείας καί
οικονομίας. Σελ. 58).

Σχετικώς λέγει καί ό άγιος Γεννάδιος Πατρ. Κων) πόλεως:
«Διά τούτο, πάντα τηρείτε μετά αγαθής κρίσεως, καί σκάνδαλα μή

γενέσθαι έν ύμϊν τοΤς Μοναχοϊς καί Ίερωμένοις... Τήν οίκονομίαν κρίνετε
ην άνΘγκά£θϊϊσιν οι καιροί... Ώ ς γάρ προείπομεν, στρατεύεται καί νυν ό
χριστιανισμός ώς πρότερον, καί έν τη στρατεία τήν λεπτολογίαν ούτε ό
Στρατηγός ημών Ιησούς απαιτεί, οϋτε οί τά * Ιησού ορθώς φρονοϋντες.
Οϋτεδυνατόν έστιν ή γιγνώσκεσθαι ή τηρείσθαι. Καί των μικρών καί των
υπερήφανων καί σκανδαλοποιών τοϋ λόγους άπέχεσθαι».

("Επιστολή προς ΜάΗιμον Μοναχόν)
Υπάρχουν άρα περιπτώσεις, κατά τάς όποιας ή εφαρμογή της ακρι-

βείας, ν" άποβαίνη επιβλαβής καί όλεθρία, ενώ αντιθέτως ή εφαρμογή
της οικονομίας εις τάς περιπτώσεις αύτάς, ν" άποβαίνη επωφελής καί
σωτηριώδης. Διό καί επιβάλλεται ύπό της λογικής ή τοιαύτη οικονομία.

(Σι/νεχίζεται)

Νά σταματήαη ή διαφθορά
Είναι καιρός πλέον όπως έκαστος "Ελλην καί εκάστη Έλληνίς έν

διαφερθώμεν διά τήν έλεεινήν κατάστασιν τοϋ "Εθνους υας καί παρακα-
λέσωμεν τόν εύσπλαχνον Θεόν μας νά μας φώτιση διά νά σταματήσωμεν
τήν έκτασιν της διαφθοράς καί τοΰ εγκλήματος καί νά έπιστρέψωμεν εις
τόν δρόμον των ενάρετων πράξεων προς σωτηρίαν όλων μας.

Τί θά γίνωμεν ώς Χριστιανοί, ώς οικογένεια, ώς έθνος έάν άφήσωμεν
τά πράγματα νά έξελίσσωνται μοιραϊως από τό χείρον εις τό χειρότε-
ρον; Δέν θά είμεθα υπόλογοι ενώπιον Θεού καί ανθρώπων καί της Ι-
στορίας, έάν άφήσωμεν νά κατάρρευση αυτό τό ώραίον οικοδόμημα των
ενδόξων προγόνων μας τό όποιον λέγεται ορθόδοξος ΕΛΛΑΣ; Τό κακόν
αυξάνει άπό ήμέραν εις ημέραν δυστυχώς καί δέον νά έξυπνήσωμεν έκ
τοΰ ύπνου. Οι διευθύνοντες τήν Πολιτείαν, τήν Παιδείαν καί τήν Έκκλη-
σϊαν ας αναλάβουν μίαν τοιαύτην όνοδικήν προσπάθειαν! 'Αλλ" έχουν
άκράδαντον πίστιν; Ό αιών τόν οποίον διανύομεν είναι ό αιών τοϋ "Αν-
τίχριστου. Διότι οι συνεχείς καταστρεπτικοί πόλεμοι, αϊ καταπληκτικοί ε-
φευρέσεις καί αϊ ανακαλύψεις των φοβερότερων πυρηνικών όπλων, ώδή-
γησαν τους λαούς εις τόν ύλισμόν καί εις τήν διαφθοράν "Ιδού οί άσπον-
δοι εχθροί της Χριστιανικής Θρησκείας: Ό Σιωνισμός, ό Μασονισμός, ό
Μαρξισμός, ό Χιλιασμός, ό ΰλισμόα Άπό σκοπού απομακρύνουν τους
Χριστιανούς όπό τήν Έκκλησίαν τοΰ Χριστού διά νά απολαύσουν τόν κι-
νηματογράφον, τό θέατρον, τήν τηλεόρασιν. τό ποδόσφαιρον, τήν χαρ-
τοπαιξίαν. τήν σαρκικήν ήδονήν, τήν όκολασίαν. Εκεί οί νέοι μας φθεί-
ρονται σωματικώς καί ψυχικώς καί χάνουν τήν τιμήν καί τό νεανικόν
σφρίγος.

Ελάχιστοι γονείς ενδιαφέρονται διά τήν ήθικήν διαπαιδανώγησιν των
τέκνων των καί διδάσκουν τά τέκνα τους ότι «τά λόγια Κυρίου γλυκέα
τώ λάρυγγί μου υπέρ μέλι τώ στόματί» (Δαθίδ). Οί πλείστοι όμως γο-
νείς ύλισταί οί ίδιοι, χαίρονται διότι κατόρθωσαν νά τους μιμηθούν καί τά


