
Εις την σειράν των έκκλησιολογικών άρθρων έξεθέσαμεν κατ' αρχήν την εν-
νοιών τοΰ Μυστηρίου της Εκκλησίας, το οποίον παρέφθίειρεν, ώς έτονίσαμιεν ό
Παπισμός, και ό όποιος παρεχάραξεν τήν ΌρΘοδοξον Έκκλησιολογίαν και μ»·
τέτρεψεν, τήν 'Εκκλησίαν εις την Δύσινί άπό Θεανθίρώιανον Όργαινισμόν, άπό μυ-
στικόν Σώμα τοΰ Χρίστου >είς μίαν, κακής μορφής κοσμικήν όργάνοκΤΊν, μηδκμίαν
σχέσιν δυναμένην να εχτ) προς τηιν, Άγίαν τοϋ Χρυστοΰ Έκκλησίαν.

'Επύσης εΐδαμιεν την εισαγωγήν της παπικής καινοτομίας 'εις την Δύσιν, και
τους αγώνας τοΰ Παπισμού να Ιπιβάλτ) αυτήν και εις την Όρθόδοξον Άγίαν
νου Χρυστοϋ 'Βκκλτνσίαΐν!, άλλα και την άντιμετώπίισιν τής Κιαιιΐνοτομίας υπό της
Εκκλησίας, ή οποία απέρριψε αυτήν κα! δια Πανσρθοδόξο>ν Συνόδων την γχι-
τεδίίκασεν.

Κατόκιν έγεΛίετο σύντομος αναφορά εϊς τΐγν έμφάνισιν τής Οικουμίενισηκης
αιρέσειος και την εΐσοδσν αυτής εις τηνι Όρθοδο|ί«ν δια τής οΐκουμΕνιστικής 'Εγ-
κυκλίοι» ΐοϋ 1ί920 ΰπό τοΰ Ταποτηρητοϋ τοΰ Πατριαρχικοϋ Θρόνου, ΐσϋ Προύσ-
σης Δωροθέου.

Έν συνεχεία έξεθέσαμεν διιεξοΰικώς τήν είσαγωγην τής Παπικής Καιινοτο-
μίας τοϋ Νέου Ήμβρολογίοα», ή οποία λησίτρικώς απεφασίσθη τό 1923 και έπε-
βλήθη <τό 1924, δια τής όποΐαις έπε-ρεΰχθη ιμία μεγάλη νίκη τοΰ Παποοιοκοιυιιενι-
σμοΰ, πράγίμα τό δοταΐον επί πιολλοΰς αιώνας έπειδιώκετΰ1 υπό τής Δύσίεως.

"Εκτοτε ή μεν καινοτόμας Νεοημίερολογητική Εκκλησία τής Ελλάδος, κα-
ταστάσα σχισματική •βαίνει, προς τήν αίριεσιν(1), ό δε πιστός Κλήρος καΙ λαός δ
διιαγνώσας τήν προδασίαν τό 1924, αυτής τής νέας «Φερράρας — Φλωρεντίας»,
άπορρίπτιει τί̂ ν καινοτομίαν και τήν ληστρική ν πράξ,ιν των Μαισσώνων ΜΙελε-
ΐίσυ, Βασυλεύου τοΰ Γ' και Χρυσοστόμοίυ Παπαδοπούλου και έξαικολουθΕΐ νά πα-
ραμένη πυσίτός φύλα ξ τής "Ορθοδοξίας έμμέινων έν τη Αγία Έκκληοία, ή δποία
ως γνωστόν μετά τό 1924 εδέχθη] τους δρους «'.\καινοτόμητος·>>, «Γνησία», ή «'Εκ-
κλησία τών Γνησίων ΌρθΙοδόξων ΧριστιαΛ'ών»(2) τής Ελλάδος προς διάκρισιν
προς τήν Καυνοτάμον νεοηιμεροίλογιτικήν.

Πάντα τα ανωτέρω έχουν περιληφθώ ε'ις τον Α' Τόμοιν τών «Έκκληοιολογι-
κών Θεμάτων», δστις έκυκλοφόρησεν τό 1980. 'η

(1) Ό ρ α Π αύλου Μοναχού: «Νεβημεοολογιτισμός - Οικουμενισμός», ' Αθήναι, 1982.
(2) Ό τίτλος α&ρος μουρτυρεί τήν δαθιείαν βίωοιν τής "Ορθοδοξίας, ήτις έ6ιώθη μέ

τους διωνί^οΰξΐ τονς αγώνας, τα μαρτύρια και τά αΓματα τών Γ.Ο.Χ., τα όποια προεξέ-
νησεν ο Χρυσ. ΠαίΐαδόΛουλος έν τχί «ροσπαΦεία του νά εξαλείψΐ] τους Γ.Ο.Χ. και νά μή
γίνετοΜ, λόγος γιά τήν ληστρικήν του πράξιν, δι' ης έπρόδωσε τήν 'Ορθοδοξΐαν και έρρί-
φθη ζΐς το σχ^ομαι »αί «ίς τήν αίρ«οιν τοϋ νεοημ.ερολογιτΐίτμοϋ. Ό τίτλος «Εκκλησία τών
Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών» είναι «αρόμοιος Λρος τον τίτλον «Εκκλησία τών μαρ-
τύρων» ίΐ «Εκκλησία τών Κατακομβών».
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Ή πορεία της Άκαινοτομήτου Εκκλησίας, της προίσφιλως χαρα%τηρ<ΐ;ζομιένης
και Εκκλησίας Γνησίων 'Όρβοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, άπό τοϋ 11924
και μέχρι τέλους τοϋ 1937 εξετέθη ί*ΐό μορφήν αϊρβρων εις την στήλην «'Βκκλη-
σιολογικά) Θέματα» τοϋ «Κήρυκας Γνηισίων Όρθοδόξωνϊ» από τΚχϋΙ τεύχους τοΰ Ίοιυ-
νίαυ τοϋ 1979 μέχρι τοϋ ζ\εκΐεΐμ6ρίίου τοϋ 1981.

Τά αρθίρα ταϋτα θά έκδαθοΰν και θά αποτελέσουν τον Β ' Ύόμαν των «ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΟΛΟΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ», όστις θά κυκλοφο-ρήιστι συν Θεφ εντός τοϋ
1982.

&. Άπό τοϋ παρόντος άρθρου με τάς ΐύλογίας της Μητρός ημών Εκκλησίας,
θά άρχίσωμεν την παρουσίαν τών έξαιρίεοίώ δύσκολων ήμερων της "Εκκλησίας
μετά το ισχίσιμία νοϋ πρώην Φλωρίνης Χρυαοιστόιμου, ήτοι, άπό τάς «ρ!χάς τοΰ
1938 και έξης. '

ΤΟΜΟΣ Γ

Η ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΣ ΕΚΚΑΗΙΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1938 £01 ΤΟ 1955

Ή περίοδος άπό τοϋ 1938 μέχρι
διότι :

τό 1955 είναι σηιμαντικωτάτη, (3'),

1) Ή Εκκλησία αντιμετωπίσει, ώς θά πρόκυψη έκ τών κειμένων, την
συνέχεια τήο προσπάθειας τοΰ πρώην Φλωρίνης διά νά παραχάραξη τ Π ν

ΈκκλησΓθλογίαν διά της έπικρατήσεϋκ τοϋ νοσηροϋ παλοιοημερολογιτι-
σμοϋ, καθ όν ή ΝεοημερολογιτΊκή Εκκλησία δέν είναι ενεργεία σχισμα-
τική οι δέ Γ.Ο.Χ. είναι κανονικά μέλη της νεοημερολογιτικής εκκλησίας,
διατηρούν δέ τό παλαιόν ώς φρουροί της "Ορθοδοξίας.

2) Σημειοϋνται θ'εσματικαί ένέργειαι προς δήθεν ένωσιν, αϊ όποΐαι
όμως είχαν ώς σκοπόν νά περιέλθή όλος ό άγων, ήτοι αϊ Ίεραΐ Μοναΐ και
οί Γ.Ο.Χ. ύπό τόν πρώην Φλωρίνης και τους περί αυτόν, άποσιωπηθή δέ και
έΕαλειφθή ή "Ορθόδοξος Ομολογία, ή οποία ώς εϊδομεν έχαραικτηρίΖετο

(3) 'ΤπαμΛμνήσκαμ/εν »αί πάλι,ν είς τβύς αγαπητούς άναγνακκας τοΰ «Κ.Γ.Ο.», οτι σκο-
πός της αντικειμενικής ταΰτης ίσ>τιοριχ.ής, άλλα και -θιεαλογικτίς μελέτης και έκΦέσΕίος της
ίστοριίας της Άκαινοτομήτου Εκκλησίας της Ελλάδος (Γ.Ο.Χ.) άπό τοΰ 1924 μέχβι τών
ημερών μας είναι άπαίτησις της Έκκληοίας, ή όπιοία ζητιεΐ κα'ι άπο τους «ιστούς τήν προ-
σεκτικήν μελέτην, διότι οϋτω ^ά •γνωρίσουν και ̂ ά δεβαικοθοϋν περί τής άληΦείας, και διαλύον-
ται ώσιεΐ καπνός αί πλάναι και τά ψεύδη. Προπάντων δέ διαλύεται ή σύγχυοις πε^ί τήν
Έκκληοιολογίαν, ή όπαία έδημιου^γήιθη έκ προΦέσεως κα'ι 6άσ(ει προγράμματος άπό τους
π ρ ο π α γ α ν δ ' ΐ σ τ ν ι κ ο ύ ς ι ι η , χ ο ν ι ο μ ο ί ι ; τ ώ ν ψ ε υ δ ο π α λ α ι η μ ε -
ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν, ο ί ά π β ϊ ο ι| » ί ς τί ή ν ο ΰ σ ί α ν ί) σ α ν κ α ι ε ί ν α ι ο υ-
ν ϊ τ α ι της σχισματικής νεοημεροιλογΊτικης ΈΙκκλησίας, και (Α όποιοι έσκόπαυν είς τήν
παραχάραξιν της Όιμολογίας Πίστεως - Έκκληοιιολογίας τών Γ.Ο.Χ. και τήν προο&ευτι-
κήν ύπαγωγήν αυτών ύπό τήν σχισματικήν έκκλησίαν. Ό προσεκτικός μελετητής οϋχ'ι μό-
νον ταΰτα *ά κατανόηση, αλλά και βαθιεϊαν έκκλησιαστικήν σιινείδησιν #ά δήμιουςΎΨ*η, ή
οποία θά τόν δοη-θηση νά κατανόηση τά «χίσμαιτα καιί τά αϊτιιά των και οΰτω εΰοδοΰτ«ιΐ
ή ένότης έν τγί Εκκλησία.
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ώς «εκτροπή ταϋ άγωνος έκ των κανονικών ορίων». Δηλαδή ή 'Ομολογία,
καθ" ην ή νεοημεραλογιτική Εκκλησία είναι σχισματική, ή δέ Εκκλησία
των Γ.Ο.Χ. είναι ή αδιάκοπος συνέχεια της κανονικής "Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, έχαρακτηρί^ετο Οπό τοϋ πρώην Φλωρίνης ώς «εκ-
τροπή».

3) Σημειοΰται ή πτώσις τοΰ Κυκλάδων Γερμανού Βαρυκοπούλου, ό-
στις ήνώθη περί τό τέλος τοϋ 1949 μετά τοϋ Φλωρίνης.

4) Πραγματοποιούνται χειρστονίαι νέων Επισκόπων τό 1948 και συγ-
κροτείται "Ιερά Σύνοδος. Κατ' άδήριτον έκκλησιαστικήν ανάγκην και έπι-
ταγήν ό Βρεσθένης Ματθαίος ολίγον πρό της κοιμήσεως του εις ήλικίαν
88 ετών άφήκεν τήν 'Απσστολικήν Διαδοχήν χειροτονήσας τόν Άρχιμαν-
δρίτην Σπυρίδωνα Πάσιον εις Έπίσκοπον Τριμυθοϋντος της Κύπρου. Μετ'
αύτοϋ δέ κατόπιν έχειροτόνησεν και άλλους "Επισκόπους.

5) Σημειοϋνται (τό 1950) οι βανδαλισμοί τοϋ Σχισματικοϋ Αρχιεπι-
σκόπου Σπυρίδωνος Βλάχου, κατά της Εκκλησίας.

6) Επισυμβαίνει ή μακαριά λήΕις τοϋ στυλοβάτου της "Ορθοδοξίας
Ματθαίου τοϋ Α' (+14 Μαΐου 1950), ώς και ή έΕοδος έκ τοϋ κόσμου τού-
του τοϋ Κυκλάδων Γερμανού τό 1951 και τοΰ πρώην Φλωρίνης τό 1955,
οι όποϊοι μέχρι τέλους έμειναν εις τό σχίσμα των καϊ δέν άφήκαν διαδοχήν.

ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΒΡΕΓΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Εϊδομεν ότι οι έμμείναντες εις τήν Έκκλησίαν Επίσκοποι Βρεσθένης
Ματθαίος και Κυκλάδων Γερμανός άφοϋ άπεκήρυΕαν τόν έκπεσόντα της
Ομολογίας πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον, ακολούθως απέστειλαν τήν
16.11.37 διά δικαστικοϋ κλητήρος προς τόν σχισματικόν Χρυσόστομον Πα-
παδόπουλον τήν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ» δι" ης ρητώς τοϋ έπα-
νελάμβανον:

«. . . Τ ή <ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ο ΰ ν έ ο υ Ή μ; £ ρ ο λ, οι γ ί ο ΐ) ή
Ό ρ 'θ( ό δ' οι ξ ο ς Ε κ κ λ η σ ί α ) π α ν ο ρ θ| ο δ ό ξ α> ς κ α τ α δ ι κ <χ-
σ α σ « ε ί ς τ ρ ε Τ, ς Σ υ ν ό δ ο υ ς τ φ 1ΰ&3, 1.587!, 1'598ι κ α ΐ α -
δ ι κ' ά ζ ο μ ε ν κ α ι ά χ ο % η| ρ ν τ τ α μ € ν ώ ς γ ν ή σ ι α 1 κ α π ι -
σ τ ά τ έ χι. ν α α ύ τ η ς, κ α Ι ά κ ο σ τ ρ • ε φ| ό μ) « θ · α ώς ¥ ε ω χ ε-
ρ ι σ, μ ό ν κ α ι ώ ς χ> π α γ ό ρ ιε υ μ, α τ ο ΰ δ ι α 6 ό λ ο υ, τ ή ν δ έ
κ α ι ν α τ ο μ ή σ α σ α ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ σ ΰ 'Λ ρ χ ι ε π ι σ κ ό χ ο υ
Ά 0 η. ν ώ ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ά π ο κ η ρ1 ύ τ-
τ ο μ ε ν ώ .ς φ ρ υ α ξ, α μι έ ν η -ν κ α τ ά τ ώΐ Μ Ά γ; ί ω ν Π α τ έ -
ρ ω ν κ α1 ι ώ ς σι χ ι σ μ α τ ι κ ή ν ά ν α γ ν ωΙ ρ ί Χ. ο ιμ € ν" τ ά δ έ
Μ υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν Λ< ε ο η μ ε ρ ο λ ο Υ ι τ ώ ν (Ό ς α δ ε κ τ α .^1 ν τ η
α γ ί α τ! ο ΰ θ ε ο ϋ Ε κ κ λ η σ ί α ό μ ο· λ ο' γ' ο ΰ μ « ν κ α ι μ η
μ ιε τ έ χ! ο ν τ α τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο ϋ Α γ ί ο υ Π ν € ΰ μ α -
τ ο ς . . . »

(ΐδε «Κ.Γ.Ο.» Σεπτέμ&ριος - Όκτώβριος 1981, σελ. 2,93 - 295)

Τοϋτο έθεωρήθη άπαραίτητον μετά τάς συνεννοήσεις, τάς οποίας, ώς
διαπιστούται είχεν ό Φλωρίνης καϊ τήν ύπόσχεσιν, ην ελαβεν περί δήθεν
ταχείας ρυθμίσεως τοΰ θέματος, ήτοι επαναφοράς τοϋ παλαιού όπερ θά
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έπονηγυριΖετο άπό τό Πανελλήνιον εις τήν Μητρόπολιν Αθηνών, ώς έ·
γράφε ό πρώην Φλωρίνης προς τόν Κυκλάδων Γερμανόν(4).

Επίσης εϊδαμεν, ότι τήν ιδίαν περίοδον ό πρώην Φλωρίνης απέστειλε
προς τό Ύπουργείον Παιδείας πρότασιν δΐ' ης ώζήτει μεταξύ άλλων τήν
δίωξιν τοϋ Κυκλάδων Γερμανσϋ και τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου ( 5 ).

Τέλος εϊδομεν οτι κατόπιν των ανωτέρω ό Υπουργός Παιδείας απέ-
στειλε προς τό Ύφυπουργεϊον Δημοσίας Ασφαλείας τό ύπ' αριθ. πρωτ.
ΈμΛστ. 1263)30.12.1937, δΓ ου μεταξύ άλλων μέτρων τά όποϊα περιελάμ-
βανε κατά των Γ.Ο.Χ. (εϊδικώτερον διά τους δύο Αρχιερείς) ήσαν και
τά έΕής:

«••.01 καθηρημένοι παλαΐΌτρερολογΐται τέως 'Αιρχ ιερείς Ματθαίος Καιρπα"

Οάκης ΜΑ Γερμανός Βαρυκόπουλας, έκοιιναποίηοιαν εις τον Μακαιριώταιτον Άιριχυε-

πίσκοπον Άβήνών και Ιϊροεδροιν της Ίιερας Συνάδου της Εκκλησίας τής Έ3λιλ«-

δος, δια διικαιστικοΰ κλητηριος, ύ^ριυστικώτατον εγγραφον άποκηιρ<ύξ£ώς του, δπιερ

ο&τος όρθώςί ήονήθίη να ηα{κάά&\). Κατόπιν και τοΰ νέου τοντου πραξυκοπήμίαιτος,

έ'χομεν τήν τιιμήν να νϋταμνηοίωμβνι ύμΐν τήν) δια τ«ύταρ|ύθΐμιοιΐ! και άπώ 2ι9 "Οκτω-

βρίου έ.έ'. ημετέρου εγγράφου άνακοινω&εΐσαν άπόφα«ινι ημών περί μιεταγωγης

και έγκαιθΙείρξίεως τοΰ ιμ·έν ΒαρτικοΛούλου εις τήν εν ΊΘΙάκτ) Ίεράν Μονην Κα-

θαρών, τοΰ δε Καραΐαθάκη εις τήν εν νήσω ΣτροφάΙδων Ίιεραν Μανήν Άγίοι;

Λιονυ^αυ, εις έκτέλε<ΐιν της άπιό 3 Ιουνίου 1935 νπ' αιριΐθ. 1948· αποφάσεως, τοϋ

δια τους Αρχιερείς Πρωτοβαθμίου Συνσδικοϋ Δικαιατηρίου κιαί να ΐωρ

μεν, δπιως γνωρίσητιε ήμΐν αν τά άρ<μόδια διά τήν έκτέλεσυν της ανωτέρω α

σεως ό'ργανα,ύμων συνήντησαίν δυσχέρειας εις τήν έκ,τέλιεσιν αυτών: και τίνας, ίνα

άπό κοινοϋ λάιβωμεν τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς έφαιρμογήν των νόμων και των

αυμφώνως προς αυτούς εκδιδομένων δικαστικών άποφάισεων. . .».

(δρα Κ.Γ.Ο. Σείβτέμβριος - Όχτώδοιος 1981, σελ, 296)

(4) Ιδού τί έγραφε:

«.. . . Άλλ' εχετιε άτρέμοίς· ό %ίοιμ6ος της Όο^οδοξίας ·θ« πανηγυρισθώ προσεχώς
πανδτρως βίςι τήν Μητρόπολιν της Ελληνικής Εκκλησίας μέ τήν διτναμιιν τοΰ Χριστού και
τΐ|ν δνταις όρθόδοξον και Λατριωτι,κήν ίτ. {•ομίαν τον ·&εοφροιυρήτκ)ΐυ 6ασιλβο)ς και τον μεγα-
λοιιργοΰ ήγετου της Ελληνικής Κυβερ<νι',σεα>ς και άπαντες οί γνήσιοι όρΦόδοξοι "Ελληνες
ί)·ά λά6οι>ν δικαίως τόν στέφαναν της χαράς και της δόξης, έκτος υμών και τ<δν ολιγά-
ριθμων Σας οπαδών, οϊτινες ώς αί μωραΐ παρθένοι #ά κλ&ιοτθητε ?1ω τοΰ ορθοδόξου νυμ-
φώνας %α& Μ βιρηνητε ματαίως τήν στβρηβιν της πνευματικής ιίοιύτης χαράς και θυμηδί«ς......

("Ορα Κ.Γ.Ο., Αΰ'γ. 1981, αελ. 253-257)

(5) "Ορα Κ..ΓΌ. Αύγουστος 1981, σελ, 258.
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Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω έκινήθη ή διαδικασία τής διώξεως των
δύο Όμολογητών "Αρχιερέων, ήτοι τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου και του Κυ-
κλάδων Γερμανού. Πράγματι, ώς θα ϊδωμεν, παρεπέμφθησαν εις δίκην, ή
όποια προς αποφυγήν διαμαρτυριών έκ μέρους τοϋ ευσεβούς λαοϋ, ώρί-
σθη, όπως έκδικασθή ούχϊ εις τάς "Αθήνας, αλλά εις τό Κακουργιοδικεϊον
της Χαλκίδος.

Περί της έν λόγω δίκης, ή όποια κατ" αρχήν ώρίσθη κατά μήνα Φε-
βρουάριον. αλλά τελικώς διεξήχθη την 15ην Μαρτίου 1938, ό Κυκλάδων
Γερμανός έγραφε τά κάτωθι προς τόν Βρεσθένης Ματθαίον;

ΙΕΡΑ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έν Αθήναις τη 28τ) Δεκιειμβρίου 1937 (δρ. ήμ.)

Σε&Μίμιίώτατε «γιε Βρ»σθένης

και έν Χρισιτφ αγαπητέ αδελφέ

Κύριε Κύριιε Ματθαίε,

'Εκ καρδίας «ΰχομαι ό έν ΣπηλαίφΙ ταχθείς Σωτηρ ημών να σκέτης και δυαφυ-
λάττη υμάς καΐ πάν,τας τους έν τοίς Ήσυχαστηρίοις υμών έν υγεία άδυαητώτω
προς 'σαιτηρ'ία.ν ψυχών.

'Επι τη ευκαιρία ταντχ\ γνωρίζω υμΐν, δτι χβές την έσπέραν εΐδον τόν κ. Ι.
Κίνιαν Δυκηγόροίν νχΑ έμιείναμενΐ σύμφωνοι να πιροοΐαιριασικευάση χά πρέϊαχντηα1, δπως
δαβίτ) ήμΐν το δίκαιον και ή νίκη γχά ήσυχάσωμιεν διό ΐκίντός. ΚαΙ τούτο διάΐι ή
ποινή κοιτά Νόμονι ιεΐναι 5 εοχ: 10: έτώνί φυλάκιοις, ή δπαία δι' ουδενός μέαοΜ έξα>-
γοράζετηι. Και δ ιμη γένοιτο τότε δεν Οά έξέλ&ωμίεν ζώντες έκ τών Φυλακών.

Ό πατήρ Βίκ>τωρ «άν θέλετε τι, οφείλει νά ΐδηι αυτόν καί. μόναν ίνα άπ'
ευθείας Όννενίνίοιείται, ώστε νά έπιτύχωμΕν, δ,τι έπυθ^μαΟμεν.

Εις τήν άγίαν Ήγανμένην και ττάντας τους αδελφούς και πδελφάς εί>χάξ
και ευλογίας.

Μέ άγάπην άδελφικήν

(Τ.Σ. 'Τ^ογραφή)
Γερμανός Βαρυκόπουλος

Δρ. θ .

Είναι καταφανές, ότι ό Κυκλάδων είναι πανικοβλημένος έκ τής προσ-
διορισθείσης δίκης και ξητεϊ τρόπον νά απαλλαγή τής έπί «^ντιποιήσει
σχήματος» κατηγορίας.

Ή! δίκη πράγματι έγένετο τήν 15ην Μαρτίου 1938 εις τό Κακουργιοδι-
κεϊον τής Χαλκίδος ενώπιον πολλών εκατοντάδων Γ.Ο.Χ., οι όποιοι εϊχον
προστρέξει εις τήν Χαλκίδαν.

Πρώτος εκλήθη διά νά άπολογηθή ό Βρεσθένης Ματθαίος. Ενώ ή
κατηγορία δι" ην προσήχθη εις τό δικαστήριον ήτο άντιποίησις σχήματος,
οΰτος προσήλθεν εις τό Δικαστήριον φέρων τό έγκόλπιον και τό έπανω-
καλύμαυχον. ΤοΟτο έΕηρέθησεν τόν πρόεδρον τοϋ Δικαστηρίου, ό οποίος
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άπήτησεν να βγάλη ό άπολογούμενος τό διακριτικόν τοΰ Επισκόπου, ήτοι
τό έγκόλπιον, διότι τοϋτο κατ" αυτόν άπετέλει περιύβρισιν τοϋ Δικαστη-
ρίου, αλλά και άνυπακοήν εις τήν άπό τό 1935 άπόφασιν τοΰ Πρωτοβα-
θμίου Συνοδικοϋ Δικαστηρίου της Σχισματικής Εκκλησίας, δι' ης καθη-
ρέθη. Ό Βρεσθένης αρνείται τήν κατηγορίαν και δέν υπακούει εις τήν έν-
τολήν τοϋ προέδρου τοΰ Δικαστηρίου, διό έΕυβρίσθη ύπ' αύτοϋ ώς άσε
6ής. Τό Δικαοτήριον πριν άρχίση ουσιαστικά τήν διαδικασίαν της δίκης,
ευρέθη εις πολύ δύσκολον θέσιν εκ τοϋ γεγονότος τούτου.

*0 Κ.Γ.Ο. διασώζει ώς έξης τό περι>στατικόν:
<< εντός τοΰ Δικαστηρίου της Χαλκίδος ήσαν εκατοντάδες ευσεβών Χριστια-
νών, οΐτίΛίες παρηκοιλούιθήίσιαν τήν δίκην; και έθαύμασαν μάλιστα τήν πίστιν και
τήν τόλμ,ην τοΰ Ποιμενάρχου. "Οπου όλόκληρον έπεισόδιον έγινε μάλιστα μετά
τοΰ Προέδρου, δτα,ν ι&ίς μίαν στιγμήνι τοΰ πρότεινε νά βγάλη τό Έγκόλπιον. Και
ΟίαΟμα μάλιστα εγινεν, δταν τόν «ΐπεν δ Πρόεδρος άσιεβέστατον και αυθάδη, και
τοϋ άπήντησεν δ Πουμιενάρχης μας, δτι δ Θεός τό γνοορίζει και θάι σας τό άποδεί-
ξη και αμέσως άσίθένησεν και σοβαρά μάλιστα» (Κ.Γ.Ο. 1ί9)1ι5.5.19'46).

Οι έπι2ώντες διηγούνται ακόμη τονίζοντες, δτι έχειροκρότησαν τόν
Όμολογητήν Ίεράρχην διό τήν γενναίαν του οτάσιν, μετά δέ τήν δίκην
τόν έφερον έπϊ τών χειρών των.

Αλλά ας ϊδωμεν τήν άπολογίαν τοϋ Βρεσθένης.

Άπολοιγία Κατηγορουμένου.

Έν Χαλκίδι τη 15 Μαρτίου 1938

Έρώτ.: Πώς όναμάΰεσαι; κλπ.

'Απά:νΐΓ.: Ματθαίος Καρπαιθάκης. Έγε^νήθην έν Κισάμω και κατο,ικώ έν Κ«-
ρετέα (Μοιναιστήρι), ετών 7ί> ΈνταΰθΙα έγνωρίσιαμεν τω έξεταζοιμένω δτι είναι
κατηγορούμενος επί και έξηγήσαμιεν αύτω σαφώς τόν Νάμον ΓΜΦΗ' κάί
ΓΦΟΣΤ" καθί' ου; συγχωρείται εις αυτόν ή τόν ·συνήγοιρόν του να λάβη; γνώσιν
απάντων τών περί τήν άνάκρισιν εγγράφων, δτι τη έγγράφίο αιτήσει του χοιρη-
γοΰνχαι, αύτω ιδία δαπάνη αντίγραφα τών τοιούτων εγγράφων και δτι δικαιοΰται
επί τω σκοπώ τούτω, δι' εγγράφου αιτήσεως του υποβαλλομένης επί άποδιείξει νά
ζητήσει προ6»σμίαν 48 ωρών προ τής παιρελεύσιεως της οποίας δέν ΰποχρεοΰται
εις απολογίαν ώς και νά αϊτήσηται νέαν τοιαύτην πιραθ&σμιίαν και νά
δια δικηγόρου διοριζομένου παρ' αύτοΰ.

Ό κατηγορούμενος έδήλωσεν, δτι επιθυμεί νά άπολογηθ^.

Ή παροΰσα εκθ'εσις άναγνωσθίεϊσα και βεβαιωιθίεΐισα υπογράφεται.

Ό Κατηγορούμιενος Ό Ρΐισαγγελκΰς

! Ό Βρ&σθένης Ματθαίος Ά ν . Στυλιανέας

Ό . Δ. Γραφεΰς

Μ. Σαιλής
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Μετά τήν σΰνταξιν τ % ανωτέρω πράξεως, προέβημεν εις1 τήν απαγγελίαν της
κατηγορίας.

Έ ρ . : Κατηγορήθής άλλοτε κα! δια ποίαν αιίτίαν;

Ά π . : Δια πρώτην φοράν κατηγορούμαι.
Ή γενομένη εις έμέ και τους λοιπούς καθαίρβσις είναι αντικανονική και μιη

νόμιμος. Το έγκόλΛίον τοϋ άρχιερέως το έφεραν σήμερον ώς διακριιιτικόν τοΰ 6α-
θΐμοΰ μου. Ταΰτις» δε ιειναιι κτήιμια μου και ανήκει εις τον πάλαι ποτέ εκ Σίμιύρινης
Χρυσάσιτομον. Επομένως το έγκόλπιον αΐντό το φέρκ» και ώς κόσμημα και ώς κευ-
μήλιον και ώς δκίκριτικόν τοϋ βαίθμοΰ μου, καίτοι ή Πολιτείΐα δεν μοί το έπιτρέ-
πιει. "Ο.σον άφορα δε τήν καλΰπιτραν, ην εφερον σήμερον τήν εφερονι καθ' δ μο-
ναχός δ>ιατι&λέσαις επί 45 ετη «ις "Αγιον "Ορος.

Δέον συνεπώς να άπίαλλαγώ της αποδοβδίσης μοι κατηγοιρόας, ώς μή νομίμου
και άβωσιίιμου.

"Αλλα τι δεν ;βχω νά προσθέσω!.

Τω άνιεγνώισίθ^ και 6ε6αιωθίεΐσΐα ύπογιράφεται.

Ό ΕΊσαγγελεΰς Ό Κατηγοροΰμενος

Άν. Στυλιανέας Ι Ό Βρ^σθένης Ματθαίος

Ό Δ, Γραιφεύς

Μ. Σαλής

"Οτι ακριβές αντίγραφαν έξαιχθέν έκ τιης δικογραφίας έφ' ης εξεδόθη το ΰπ' αριθ.
688 Βούλευμα τον Συμβουλίου των ένταϋθα Πλημ)κών, τη αιτήσει τοϋ κατηγορουμένου
Μ. ΚαρηΜιΜκη και Ί% έγκρΐσει τΐοΰ έντίαϋΦα κ. ΕΊσαγγελέως.

'Είν Χαλκίδι τη 2 Διεκεμ&ρίοα) 1938
Ό Δικιαστικός Γραφεί)ς

('ΤΛογραφή δυσανάγνωστος)
ΕΘΕΩΡΗΘΗ, δια τήν νόμιμον ίϊήμανσιν και διά τήν νόμιμον κατά σειράν της παραγγε-
λίας ΐίκδοσιν.

Χαλκίς αυθημερόν
Ό Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος
(Τ.Σ.) "Υπογραφή δυσανάγνωστος

Καθ' ον χρόνον ομωο διεδραματι'2ον7θ ταύτα και έχειροκροτείτο ό
Βρεσθένης ύπό τοΰ πλήθουα των πιστών διά τήν πεπαρρηοιασμένην όμο-
λογίαν του, ό Κυκλάδων Γερμανός ένω κατ" αρχήν είχεν προσέλθει μετά
τοϋ Βρεσθένης φέρων τό έγκόλπιον του, προ της απειλής τοϋ προέδρου
και τοϋ δημιουργηβέντος επεισοδίου περιέκρυψεν τούτο ύπό τά ένδύμα-
τά του καϊ δή, ώς θά δηλώση ό ϊδιοα, επιμελώς.

Άλλα ας ϊδωμεν και τήν άπολογίαν τοϋ Κυκλάδων.

«Απολογία τοΰ Κατηγορουμένου.
1 ; 'Έν'Χαλκίίδι τη 15η Μαρτίου 1938 '

Έρώτησις: Πώς ονομάζεσαι; κλπ.

Άπάντησις: Γερμανός Ι. Βαρυκόπουλος, έγεννήθην έν ΠιειραιεΙ και κατοι-
κώ έν 'Αθήναιις, Κρ-ύσσης 10α (Κυψέλη) ετών 71

Ένταϋθα έγνωρίσαιμεν τω έξιεταζοιμένω, δτι είναι κατηγορούμενος επί.
καλ έξηγή)σκχ<μ8ν αύτώ σαφώς τον Νόμον ΓΜΦΗ' κα;ί ΓΦΟΣΤ' καιθι' δν

συγχωρείται εις αυτόν ή τον συνήγορόν του νά λάβη γνώσιν απάντων των περί τήν



άνάκρισιν εγγράφων, δτι τη εγγράφω αιτήσει του χορηγαΰνται αύτώ ιδία. }
αντίγραφα των τοιούτων εγγράφων και ατι δικιαιοΰτίαΊ έϊΐι τω σκοπώ τούτω δι'
εγγράφου αιτήσεως του ύποιοαλλαμένης έ"πιί αποδείξει νά ζήτηση πίρόθβσμιίαιν 48
ωρών από της προσελεύσεως της όποιας δέν ύποχρεοΰταιι εις άπαλαγ&χν, ώς και
νά αίτηση νεαν τοιαύτη,ν προθΙεσμάαν δια Δικηγόρου διοριζομένου ύκ* αϋτοϋ.

Ό κατηγορούμενος έοήλωσεν, δΐΐ έπιθυμιεΐ νά απολογηθώ
Ή παροΰσαι εκβεσις άναγνωσθίεΐσα: και βεϋαιωθίεϊσα υπογράφεται.

Ό ' κατηγορούμενος Ό ΕΙσαγγελεύς

%, Ό Κυκλάδων Γερμανός Άν, Στυλιανέας

Ό Δ. Γραφεύς

Μ. Σαλής

Μετά την σύνταιξιν της ανωτέρω πράξείος π;ροέ6τρεν εις την απαγγβλίαίν
της κατηγορίας.

Έ ρ . : Κατηγορήθης άλλοτε και δια ποίαν αίτύαν;
'Άπ.: Πρώτην φοράν κατηγαροΰμαι.
Κατηγοριεΐσαι ήδη ώς υπαίτιος τοΰ δτι εν τη σημειρινϊίι δίκ]} καθΓ ην κατη-

γορεΐΐ» μετά τοΰ Ματθαίου Κ&ρπα'θίάκη ίτά άντυποιήαει (σχήματος) πρΕσ&υτέρων
και Ιερέων, προιοιήΐλίθίες φέρων Έγκόλπίιον διακριτι,κόν Αρχιερέων και καλύπτραν
(περιπτάγιαν).

'Αποιλογοΰμενος λέγω τα έξης: "Απασα ή ζωήι μου διήλβεν εν μέσω άγαθοερ^
γίας και φιλαίνθίρωαίικαΐς δράσεσι. Λόγω τοΰ σχήματος μου ώς Κληρικοί», υπήρξα
πίάντοτε αφοσιωμένος εις τόν Θεόν και τν/ν Λατρείαν του. Ατυχείς συμϊϊτώσειίς
με έταξαν πρε^ίβεύαντα το ΐίαλαιόν ήμιερολόγιον, δπερ πρεσ&εύω εκ πΕποιίθήισιεως
και Λατρείας προς τό ΘεΐοΐΜ. Είναι άληιθές δτι καθη,ρέθήιν, πλην σήμερον έν τφ
δικαστηρίω δεν προισήλΒίον έχων τό έγικόλπίΐόν μου, αλλά τοΰτα επιμελώς βίχον το-
πο'θετήσει ΰπό τα ενδύματα μου. "Αλλωστε τοΰτο δι' Ιμέ αποτελεί θ'ρησίΐευτ,ικό'ν
κόσμημα, ώς και Ίδιοκτησίαν ιμου, δεν το έφεραν δέ σήμερον διακριτικά, ουδέ φέ^
ρω τοΰτο, άλλα ιμόναν ώς κτήμια μου έ'χω ΰπό τα ένδίιματά μου, οϋχι προς διοώίρΐ'-
σιν, διότι ιεϊναι γνίωστόν, δτι νΰν δεν είμαι Άρχίίειριεύς ώς παυθεις καΐ κιαίθίαιριε-
θίείς, άιλλ' εκ συνη|θ;είας και λατρείας προς τόν Θεόν καιί την θρησκείαν. "Οσον
άφορα την καλύπτραν ην εφειρον σήμερον, ταύτην έ'φ&ρον ώς μοναχός, διότι καί
οί Μοναχοί φέρουν καλύπτραν. Συνεπιεία; ιών ανωτέρω άρνοΰμαι ώς άβάσιμον και
αναληθή την καιτηγορίαν και έξαιτοΰμαι την από ταύτης άπαιλλαγήν μου.

Τω άλΐεγνώσθίτ| και 6ε6α!ΐωθεΐσα υπογράφεται.

Ό ΕΊσαγγελεΰς Ό Κατηγορούμενος

ΆνΓ. Στυλιανέας ! Ό (Κυκλάδων Γερμανός

Ό Δικ. Γραφεΰς1

Μ. Σαλής

"Οτι ακριβές άντίγραφον έξαχθέν έκ της Δικογραφίας έφ' ής ΙξεδόΛ) τά &»* ρ
688 Βούλευμα τοϋ 2υμ6ονλίου των έντανθια Πλημ)κων τχ\ αιτήσει του κατηγορουμένου
Μ. ΚαρπαΜκη κα'ι τχ\ έγκρίοει τοΰ έντα&βα κ. Εισαγγελέως.

Έ ν Χαλκίδι τχι 2 Δεκεμβρίου 1938

ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΊ ΓΡΑΦΕΤΣ
(Τ.2.) 'Τπογραφή δυσανάγνα>στος

'Β&εωρήΦη δια την σήμανσιν και την νόμψ,ον σειράν κατά την έ'κδοοίν του.
Χαλκίς ανθημερον

'Ο Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος
(Τ.Σ.) 'Τπογραφή δυσανάγνωστο;
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Δυστυχώς ό Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος έκ δειλίας (γνώρι-
σμα της ανθρωπινής αδυναμίας) άνεγνώρισεν εις τό Δικαστήριον την κα>-
θαίρεσίν του και ήρνήθη, ότι είναι κανονικός Άρχιερεύς, «ώς παυθείς»,
καϊ τοϋτο προκειμένου νά απαλλαγή της κατηγορίας και των έξ αυτής συ-
νεπειών. Τοϋτο αποτελεί όλιγοπιστίαν και μορφήν αρνήσεως καϊ της "Ομο-
λογίας του, διότι μέ τό νά αναγνώριση, ότι ή ύπό τοϋ «Πρωτοβαθμίου Συ^
νοδικοϋ Δικαστηρίου» της Καινοτόμου Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας έπι-
βληθεϊσαι εις αυτόν κατά τό 1935 καθαίρεσις ήτο κανονική και ισχυρά πρά-
ξις, τοϋτο άπετέλει κυρίως άρνησιν της Ομολογίας του.

Η ΝΟΘΕΥΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μετά την άπολογίαν τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου, ή οποία κατ" ούσίαν
είναι "Ομολογία, διότι δέν πορεδέχθη την καθαιρετικήν πραξιν της Καινο-
τόμου Νεοημερολογιτικής "Εκκλησίας και άπέρριψεν τήν κατηγορίαν, ήρ-
νήθη δε νά άπαβάλη τό έγκόλπιον, τό Δικαστήριον ευρέθη εις δύσκαλον
θέσιν έ£ όλων αυτών και έκ τοϋ γεγονότος της έκ διαμέτρου αντιθέτου
απολογίας των δύο κατηγορουμένων.

Διά νά έξέλθη τό Δικαστήριον έκ τοϋ αδιεξόδου έξεμεταλλεύθη τόν
προηγηθέντα παροξυσμόν και έχαρακτήρισεν τους δύο Αρχιερείς ώς «ά-
νοήτους», ίνα έπ' αυτού τοϋ χαρακτηρισμού στήριξη τήν άπαλλακτικήν του
σπόφασιν.

Πράγματι, ώς θα 'ίδωμεν κατωτέρω ή απαλλακτική άπόφασις τοϋ Δι-
καστηρίου έστηρίχθη εις τήν αΐτιολογίαν, ότι οι δύο Αρχιερείς δέν ήσαν
δήθεν εις θέσιν νά κρίνουν τάς πράξεις των και επομένως δέν ήτο δυνα-
τόν νά τους καταλογισθή ευθύνη.

Πέραν όμως τούτου τό Δικαστήριον, δήθίεν έξ ενδιαφέροντος διά τόν
γέροντα Έπίοκοπον Βρεσθένης Ματθαίον, δηλαδή διά νά μή γίνη νέα δίκη.
θεωρηθή δέ ώο λήξαν τό θέμα, επεχείρησε νά αλλοίωση τό κείμενον τήο
απολογίας διά της αλλαγής δύο λέξεων και τοϋτο μετά τήν ύπογραφήν
και άναχώρηαίν του έκ τοϋ Δικαστηρίου.

Ή νόθευσις τής απολογίας τοϋ Βρεσθένης έπεχειρήθη διά της εις τό
περιθώριον προσθήκης δύο λέξεων και τής διαγραφής αντιστοίχως δύο
άλλων λέξεων έκ τοϋ κειμένου τής απολογίας. Αϊ λέξεις αϊ όποϊαι προ-
σετέθησαν εις τήν συμπερασματικήν πρότασιν τής απολογίας ήσαν ένα
«ούχΐ» και ένα «έφ' όσον», διεγράφηοαν δέ αϊ λέξεις «αν και».

Διά νά γίνη περισσότερον άντιληπτόν τό ανωτέρω σημειοϋμεν πάλιν
τό κείμενον τής απολογίας, ώς υπεγράφη ύπό τοϋ Βρεσθένης:

«Ή γενομένη εις έμέ και τους λοιπούς καθαίρεσις είναι αντικανονική
και μή νόμιμος. Τό Έγκόλπιον τοϋ Αρχιερέως τό έφερον σήμερον ώς δια-
κριτικόν τοϋ βαθμού μου. Τούτο δέ είναι κτήμα μου και ανήκει εις τόν
πάλαι ποτέ Σμύρνης Χρυσόστομον. Ε π ο μ έ ν ω ς τό Έγκόλπιον αυτό
τό φέρω και ώς κόσμημα και ώς κειμήλιον και ώς διακριτικόν τοϋ 6α-
βμοϋ μου καίτοι ή Πολιτεία δέν μοϋ τό επιτρέπει. "Οσον άφορα δέ τήν
καλύπτραν ».

Ιδού τό κείμενον ώς ένοθεύθη :
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Επομένως τό Έγκόλπιον τό φέρω και ώς κόσμημα και ώς κειμήλιον
(ουχί) ώς1 διακριτικόν τοϋ βαθμού μου, (έφ' όσον) ή Πολιτεία δέν μοϋ τό
επιτρέπει». Εις τήν θέσιν τοΰ «και» ετέθη τό (ουχί) και εις τήν λέζιν «καί-
τοι» ή λέζις (έφ' όσον).

Πάντως και προστεθείσα ι αϊ λέζεις ένώ δέν ανατρέπουν και δέν με-
τατρέπουν ουδέ κατ' ελάχιστον τήν άπολογίαν τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου,
όμως γελοιοποιείται τό Δικαοτήριον εκείνο, διότι αϊ προσθήκαι εϊναι ξέναι
προς τό ένιαϊον νόημα της όλης απολογίας, άλλα και συντακτικώς και
και ναηματικώς και γραμματικώς αί προσθήκαι εϊναι απαράδεκτοι ώς ανα-
κόλουθοι προς τό πρώτον μέρος της απολογίας, και καταβοσΰν τήν άτυχη
παραποίησιν τοϋ κειμένου.

"Ηδη εις τό πρώτον μέρος τής απολογίας ρητώς απορρίπτεται ύπό
τοΰ Βρεσθένης ή κατ' αύτοϋ κατηγορία και δέν παρεδέχεται τήν καθαίρε-
σίν του, ένω παραλλήλως δηλοϊ, ότι τό έγκόλπιον τοϋ Άρχιερέως τό έφε-
ρεν ώς διακριτικόν τοΰ βαθμού του. 'Αλλά και εις τήν συμπερασματικήν
πρότασιν ή οποία! αρχίζει μέ τό « ε π ο μ έ ν ω ς » δέν έχουν συντακτι-
κήν, ουδέ νοηματικήν άκολουθίαν αί προστεθείσαι λέΕεις, εϊναι δέ και αντι-
φατικά! προς τό πρώτον μέρος τής απολογίας.

Τόσον σοβαρόν ήτο τό Δικαστήριον, ώστε και σήμερον, αν ήτο δυνα*
τόν νά άναψηλοφισθη ή δίκη εκείνη, θά έπρεπε νά εϊχον άφαιρεθή τά δι-
πλώματα και άδειαι από εκείνον τό Πρόεδρον και τά λοιπά πρόσωπα τοϋ
Δικαστηρίου, διότι ή διατυπωθείσα άπόφασις μαρτυρεί, ότι μάλλον τά
πρόσωπα τοϋ Δικαστηρίου δέν ήσαν κύριοι τής χρήσεως τοϋ λογικού των
και όχι οι Αρχιερείς.

Είς τό έπόμενον ή άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου.
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