
(Π ερίληψις προηγουμένου)

(Είς το π^οηγοΰμενον τεΰχος εϊδομεν τή,ιί δίωξιν τών δυο 'ΈιΜσχόχΦν, ήτοι, τοϋ
ΒριεσΦένης ΜατΦαΐου και τιοΰ Κυκλάδων Γερμανού. Ή δίωξις ώς εΐδομεν, έκινήθη
κατ' αυτών έξ αιτίας της "Ομολογίας - Έκκλησιαλογίας των τήν οποίαν συνεχίζουν.
Συγκιεκριμένως εϊδομεν τήν δίκην αυτών εις το Κ,ακοοργιοδικείον της Χαλκίδος τήν
15 Μαρτίου 1938 και τάς απολογίας των δΰο Αρχιερέων.

Εις το Λαρόν Φα έκΜσωμεν τήν άπόςραΛν τοΰ δικαστηρίου εκείνου ώς καΐ αλλάς
ιστορικάς μαρτυρίας σχιετικάς ιμέ τήν δίκην της Χαλκίδος, και τέλος θα ϊδωμεν ποϋ
«πέδλεπιεν ή έν λόγω δίκη.

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΆφοΟ ελήφθη ύπ" όψιν και ή ετυμηγορία των ενόρκων καθ" ην οι κα>-
τηγορούμενοι δύο Επίσκοποι δέν ήσαν, δήθεν, κύριοι τοϋ λογικού των και
δέν εΐχον έπίγνωσιν των συνεπειών των πράζεών των τό Δικαοτήριον,

κίαιτά τΐον νό(μ|ο(ν

Έπευδή κατά τό αρίθΐρον 81 τοϋ1 Ποινυκοϋ νόμου θιά να ·>ω}τα^νυηΒ% εις τίνα

ποινή· Ι'ΜεΐκΙδνί άξΐυοίΐΐιιμιωρήϊσυι οτίρ'άξίεως άΜαΜΕΐτΜΐ ιί> νά ήμοιοιρίη να κκχτποιίλογιυσθ^

εις ανιόν, ωζ «ιΊις έΐναχίοιν! ή γεΛΚΟίμιένη ικραξις, έν Λριοιχίειμεινφ ναιι ιιέν οιΐ κατηγοιροα>

μΕνκη έ'κηιρϊύχΐθίηαίαιν εϊνίαχοΐι «ντιοτΐίϊΐϊ(σιεωις Α ρ χ ή ς , αίλλά οί &ν«ιρ|κιαι &ιά της ατύπής

ΐΚχψηγοιφας τωιν|, δέχίαντωι δίχΐι. τή/ν Λραξυν ιΐαΰιίην έξεπέλΕΛων οιί καπϊηιγιοίριοιύμίενίαι,

έ'νω δέν ήΐσίαιν χύφιαι τιής χιρήσ(εως καΰ λίαγίΐΜοϋ τΐω(ν, ώς μη! θυινώμιείναι έικ βλακείας

να κριίνωαιιν όιρ|ΘΙώς των ΐίριάξίδών των τίάς (τυνείΓείαις ·κιαιί να «αταινϋήισιωισίι τό αΕ,ιή-

ττ»ινΐ2(ν α-ύΐτής, «υινιεκως ικιαίτΐώ τό οίρίθΐρίοιν 86 παρ. 2 τοίϊ Ποιι^κοϋ νόμου ε'ΐναιι άτι>-

μώρητιος αυτή ώς μη δυναιμιένης νά ΜαΙτΐα!λΐοΐγι«σιθιτ) ιειίς αώϋαυς ώς εις ενόχους, καΐ

δέοιν ίνα ο'δτιοιι, αΜαιλλιαγώσιι.ν ΛάΙσης Λοιανης νχη άΛ)θ)λ·ϋθώΐσ)ΐ τών φιυλακών'.

Δία ταΌτιαι •„

Ί δ ό ν και τό οίριθραν 451, της Ποινικής Δικονομίας.

'ΑίηχΜΜΌΐσ®», πάσης Λα\.νΫ}ς Ιΐίι της πιροικειυμιέν,ης Λράιξκως της άντίΰίοίήΐσΕίως

Α ρ χ ή ς τΐαος καΐτηιγορκχυιμέ'νιαυις 1) ΜαιτθΙαΐοιν Καρπίαίθ'άκην καιί 2:) Γερίμωνονι Βαρν-

"Αθηνών.

τήίν εκ ταχν φυλακών απιόΐλΐυιαίί,ν τκαν Ι ά ν δι' αίλλην αίΐτΐίαινι δέν πρέ-

νήι χ,ριαίχίσΰνταιΐ/ έν αΐκΕαΐς κιαι
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ΈπΛί&άλλίείΐ τα δικαίστιίικά, ε'ξοίδο; και τέλη εις βάρος τοΰ Δημοσίου.

Ε κ ρ ί θ η , άπΕιψαίσιύοίθη καιί έδημίοΜίΕύθη

Ό Πρό'ειδριοις τών Συ,νέδρων Ό Γραιμμα'τΕυςΙ

ΙΩ ΑΝ. Μ Α Γ Κ Α Ν Α Ι Ή Σ Ν. Π Α Π Α Ν Α Σ ί Γ Α Σ Τ Ο Σ

'Ό,τιι, ακίριιιβές αίΐΐόοΜαιοιμα

Χίαλκΐς, 3 Οι Μαιριτίοιυ 1&38

!Ο Γρίαμμαιτεύς

**•' (Ύπίογρίαφή δυοΜνάγνωσιτος)

Έ Κ της ανωτέρω αποφάσεως σαφώς προκύπτει, ότι εάν ό Βρεσθενης
ήρνεϊτο τήν κανονικότητα της άρχιερωσύνης του και έδέχετο τήν καθαί-
ρεσιν, ουδείς λόγος θά συνέτρεχεν δια νά στηριχθή ή απαλλαγή επί τοΰ
«άκαταγνώστου», αλλά έπί της ειλικρινούς μετανοίας και συγγνώμης αυ-
τών.

Ετέρα σαφής μαρτυρία ότι ό Βρεσθένης άπέρριψεν ενώπιον τοϋ Δι-
καστηρίου και τήν καθαίρεσιν του καϊ τήν κατηγορίαν δι' «άντιποϊησιν τοΰ
Επισκοπικού Βαθμού» καί ώμολόγησεν πεπαρρησιαομένως, είναι αυτή καθ'
εαυτή ήάπόφασις, ή όποια προκειμένου νά είναι απαλλακτική, έστηρίχθη
κατ' ανάγκην έπΐ τοϋ «άκαταγνώιοτου» δήθεν των Αρχιερέων.

Πάντως δέν έπήλθεν αμέσως επίσημος διάστασις μεταξύ των δύο
Αρχιερέων, έΕ αιτίας της άρνήσεωα τοϋ Βαρυκοπούλου. Ένώ δέ διεδό-

θη ή φήμη άνά τό Πανελλήνιαν τό τι έσυνέβη εις τήν δίκην της Χαλκί-
δος, οι προσκείμενοι εις τόν Βαρυκόπουλον προσεπάθησαν νά άποσοβη-
θή τό θέμα καί νά συσκοτισθή ή αλήθεια. Τήν παραποίησιν έπεχείρησεν
τόν Ίανουάριον τοϋ 1940 καί ό Ιερομόναχος Ακάκιος Παπάς, ώς μαρτυρεί-
ται έκ τινός επιστολής του ϋπό ήμερομηνίαν 29.1.1940 προς τόν Άγιορεί-
την Μοναχόν Πολύκαρπον. Εκεί μεταξύ τών άλλων γράφει :

«

Λιά τάς σπίερμιολογίας τοΰ1 κοκ.κινιοτριίχη καί τώνι λοιιπωιν μαιοΐκωράιδων τΐής

πιαιρεας των μη ζαλίζ|30ΐαι. καϊ δοκχ ΐ^ι%€·αοΎ<ιιχανα καί αν εΰρουν καιί αν φέρουν δέν

δικίϊίολογοΰντχιι, ουδέ μποροΐν νά επιπλεύσουν. Ό Κυκλάδων οχι μόνον δέν ήρ^

νήΟη άλλα μετά τιοοιαΰτη: παρηιαίας ομολόγησε καί άπιελαγήθη, ο>οιΐιε ο κόσμος

ίίλος εκλαυίΤΕ καί 6 ίδιος δ Πρόειδιρος τοΰ Δικιαατηιριύου τόν σ υ ν ε χ ά ρ η ( ' ) .

'() δέ ΒρίΓίΟένης όλίγχνν δει ν νά γίνη άφοριμή νά καιταιγγελίθοΰν επί έξυ6ρ·ί-

οι.-.ι ΐλΐ'ΰ δΐίχπκϊτη'Ο'ίιη', «λλά ή πιεριινοΐΜτάτη ομολογία τοΰ1 Ά γ . Κυκλάδων έξιευμιέ-

ΓΓά ηαα δέ διακτυλ»γριαφηιμιένα δι.ειοίτάοήσαν αύτ»ϋ καί εδώ καιχίάι τοΰ Α γ ί ο υ
Κ»>κλάιδ.ΊΛ', είναι, έφευρβσι,ς τοϋ ϊδίου Μι«ιι€«ίου καί της Μαριάμ, τοΰ Βίκτωρος
και, του (ϊνιοήτοιο Γαιμ&ρ'ούλ'ΐια, για νά «ποδΐΗίΕ|οι>ν οπι μχ>νο·ς Όρ ι θόδθιξθς( 2 )
'Λ'ρΤ,ιιερκΰς είναιι αυτός καί νά κάιμη χ'ειριατιονΓα,ς Έπιιοικόπων μόνος του διά να

(1) Ναι τόν συνεχάρη διότι μί τήν (ίρνησίν του εδειξεν κατανόησιν, ένώ προηγου-
μένως ό Ματθαίος μέ τήν όμολογίαν του τους συνέτ@ιψ« κυριολεκτικά.

(2) Καί τ^το, ώς καί τα προηγούμενα άπιοτελοϋν δυσφήφησιν εκείνος, οστ·ις εκ«-
μρν δι' ίαυτόν τόν προφήτην ήτο μάλλον ό Βαρυκόπουλος δι' ευνόητους λόγους. Ιδού
τί Ρλργεν ει; τήν άπΛ 3.5.1ί)4ό έπιοτολήν του προς τον μοναχόν Πολΰκαρπον έν Άγίίρ
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γ'ί·ντ| ΠοίτίρΊάριχης ΚωνίαιίανΟϋναυπόΙλιεως μέ κληρίαν ΐι&υκάν ΐοη>!! και τίίκοτε

σάτεροιν. ΓΓειριί τΜΐυοηΐϊης αρνήσεως χ1αη?ηγοίριεΧταιι και ό Β ρ|εσθ|έ\»ΐ|ς νοώ ς
πλην Ι γ ώ τα τοιίαϋτα θεωρώ φοβΜατΛκΐό(Γη|ναις τα>ν δυαφάρωιν «ξηιμιένων κίεκρίαΐλων έξ,
αμφοτέρων των μιεριΟβων. Π'λήν σιείς νά τα -5ια·ψε·ύί%ετε. . .». (Επιστολή 'Άκα-
κίΐου Παιπία πΙρος" ΠΑύκαρΜο'ν 29.1.1940).

Ενταύθα μαρτυρεϊται πώς διάκειται προς τόν Βρεσθένης Ματθαίον,
ό επίσης Αγιορείτης Άκάκιος, διότι δέν διστάζει νά ψευσθή τόϋσν ασυ-
στόλως προκειμένου νά μειώση τόν Έπίσκοπον Ματθαίον.

Δέν είναι πάντως ή πρώτη φορά, καθ' ην επιχειρεί νά έΕαπατήση τους
άγισρείτας ό Ιερομόναχος 'Ακάκιος' καϊ παλαιότερον είπεν πολύ χειρό-
τερα ε ν σ υ ν ε ί δ η τ α ψ ε ύ δ η εις βάρος μάλιστα της Εκκλη-
σίας. Τό 1931, οτε εϊχεν έπιχειρηθη ή υπαγωγή των Γ.Ο.Χ. υπό τόν Χρυ-
σόστομον Παπαδόπουλον, έ ν γ ν ώ σ ε ι τ ο υ ύπέγραψεν έγγρα-
φον, δΥ ου διεβεβαίωνε, ότι είναι ψευδής ή κατηγορία των αγιορειτών Ζη-
λωτών κατά του Δ.Σ. της Κοινότητος, ή όποια διά! τοϋ Ούνίτου Παπογεωρ
γίου έπεχείρησεν τήν προδοσίαν τών Γ.Ο.Χ. (ίδέ σχετ. Κ.Γ.Ο., Απρίλιος
1980, σελ. 16 - 17) ( 3 ) .

Ο|ϋτω και τώρα, ένώ σαφώς γνωρίΖει τϊ ακριβώς έγινε, παρά
ταϋτα γράφει τά ανωτέρω προσπαθών νά έπιφέρη ούγχυσιν, ή νά άποσο-
6ηθπ τό θέμα σχετικώς μέ τήν αρνησιν τοϋ Βαρυκοπούλου εις τήν δίκην
της Χαλκίδος.

"Ορει: «.. . . Τό 1935 π ρ ο ε ΐ π ο ν , οτΐ; εις θά μείνει έκ τών επτά 'Αρχιιερέων εις τήν
ΌρΦαδοξίαιν κΐαί ό Χριστός •9α δείξχι Λαιός είναι αυτός.. . . Άλλ' έγώ εμμένω εις τήν
"Ορίβοδοξίαν μ ό ν ο ς καχ Φα χαρώ, έ«ν ένειργή<τουν παί μέ έξοιρίσβυν διά τοϋτο....». ( Ή
έηιστιολή Φά δ^μοσιευΦή ολόκληρος ε'ις τόν κα,τάλληλον τόπον και χρόνον).

(8) Πρ·εΛει νά γνωρΐζχι ό άγατοιτός αναγνώστης, οτι τό 1931 τό Διοικητικόν Συμ-
βοΰλιονι της Κοινότητος άνιεπιτυχώς εΛεχείρησεν νά ϋπαγάγχ) τους Γ.Ο.Χ, ύπό τόν Και-
νοτόμβν Χρ-υσόστομον Παπαδόπουλον (δρια σχετ, Κ.Γ.Ο!. 'Απρίλιος 1980, σβλ. 11-20).
Ή Λροδοσύα έκιείνη «γένετο γνωστή βίς τους Ζηλωτάς τοϋ Αγίου "Ορους, οί όποιοι αμέ-
σως δι' είδικαϋ; φυλλαδίου ύπό ιόν τίτλον «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΖΗΛΩΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙ-
ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΩΝ» κατήγγειλαν τήν προδοσίαν (δρα Κ..ΓΟ1., Μάϊος-
Ιούνιος 1980, σελ, 24-30).

'Ότε δμως έκυκλοφόρησεν τό ανωτέρω αποκαλυπτικόν φυλλάδιον τών Αγιορειτών,
δ Ιερομόναχος Άκιάκιος, εν γνώσει ταυ γράφει «'Τπεύθυνιον Δήλωσιν», δι' ή ς διαψεύδει
τό φυλλάδιον τών Ζηλωτών και διαβεβαιώνει δτι τό Δ,Σ. της Κοινότητος βαίνει κιαλώς
καϊ «νά είναι ηουχοι πάντες» και δτι καιμμιία προδοσία δεν έγέ-νετο (Κ.Ο. Τ. 78, και
79, 1931 και 179 1934).

Ό ίδιας δμως ό Άκάκιιιος τό 1934, έπιειδή δέν ήδΰνιατοι νά πράξη αλλ<ος, εις δήλω-
αίν του προς τόν «Κ.Ο.» σχετικώς μέ τό θέμα λέγει: «.... Τότε κατανοή<ϊθϊνΐ€ς ημείς
τό κακό&βυλον.. . ετι δε και νο κρίσιμον της περιστάσεως άναλογισθέντες, προέβημβν
εν γ ν ώ σ ε ι «Ις τήν άναίριεβιν τοϋ φυλλαδίου εκείνου...». (Ρητώς εν προκειμένφ ό 'Α-
κάκιοις δη?ΛΪ τό 1934, οχιι. έν γνώσει του έψεύσθη τό 1931 δτίαν διέψευδε τό φυλλάδιον
τών Ζηλωτών Πατέρων εϊς τό όποιον κατηγγέλλετο ή προδοσία τών Γ.Ο'.Χ. ΰπό τοΰ
Δ.Σ. της Κοινότητος και κιαΦησΰχαζε τους πάντ«ς -οτι δλα βαίνουν καλώς, ένώ αντιθέ-
τως έπιεχειρεΐτο ή μεγαλύτερα1 προδοσία).

(Και συνεχίζειι ό ίδιος ό Άκάκιος εις τήν ιδίαν δήλωσίν του:
«.... άνακίαλοΰμεν τήν άναίρ'εσιν κιαί βεβαιοϋιμεν τους πάντας, δτι τά έν τω φυλ-

λαδίφ έκείνφ (σ.σ. εννοεί τών Ζηλωτών Πατέρων τό 1931) είναι όντως γεγονότΌι αλη-
θινά. . . Ζητοΰμεν λοιπόν συγγνώμην από πάντας τους σκανδοΛισθέντας.. .». (Κ.Ο: φ.
179)1934). Ίδοΰ βο&αρότης κληρικού διαψεύδε! τά αληθή και πάλιν διαψεύδει τά ψεύδη
ταυ. Δυστυχώς ό άνθρωπος οΰτος έ<ττεοεϊτο σοδαρότητος, διό και ώς θά ϊδωμεν κατά
πολλά έβλαψε τήν 'Εκκλησίαν προκειμένου νά Ικανοποιήσω τήν φιλοδοξιίαν του κ»! τόν
έγωϊσμόν του.
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Πώς ερμηνεύεται ή στάσις του Άκακίου

Σκόπιμον είναι νά έρμηνεύσωμεν αυτήν την στάσιν τοϋ Ιερομόνα-
χου Ακακίου κατά τοΰ Επισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου. Ούτος έχσλώ-
θη ήδη από τό 1935, μέ τήν άνάδειξιν τοϋ Ιερομόναχου Ματθαίου εις
Έπίσκοπον Βρεσθένης. Κατά τό 1938 και 1939 όμως, έξ ώρισμένων γεγο-
νότων αρχίζει εμφανώς τάς επιθέσεις του κατά τοϋ Βρεσθένης, ενώ προσ-
παθεί νά προσετοιρισθή τόν Κυκλάδων, τόν όποϊον ενθαρρύνει εις τήν άρ-·
νητικήν του στάσιν έναντι τοϋ Επισκόπου Βρεσθένης και τοϋ Ίεροϋ της
Εκκλησίας Αγώνος.

Διάι νά έρμηνευθή αϋτη ή στάοις του τό 1940 (και μέχρι τέλους διότι
δέν ήλλαΕεν) δέον νά ληφθούν ύπ' όψιν και τά κάτωθι πλην της κατά τό
1935 αναδείξεως τοϋ Ματθαίου εις Έπίσκοπον, τά όποιο επηρέασαν τήν
συμπεριφοράν τοϋ Άκακίου απέναντι του.

1. Ό Άκάκιος εθεωρείτο ό πρώτος Ιερομόναχος μετά τόν Γεδεών.
Οϋτω φέρεται εις τά επίσημα έγγραφα της 23.10.1938 ('Εκκλησις προς
τήν Νεοημ. Εκκλησία).

2. Περί τό τέλος τοϋ 1938 εισέρχεται εις τόν Ιερόν αγώνα και ό Ίε-
ρεΰς Ευγένιος Τόμπρος.

3. Τήν 8.3.1939 ό Ιερομόναχος Άκάκιος φέρεται ώς Γραμματεύς τοϋ
Βαρυκοπούλου.

4. Τήν 14 Μαρτίου τοϋ 1939 ό Ιερομόναχος Άκάκιος και ό Ιερεύς
Ευγένιος ορίζονται ύπό των Αρχιερέων Κυκλάδων και Βρεσθένης, ώς
εκπρόσωποι της 'Ιεράς Συνόδου δια τά πνευματικά ζητήματα (ΑΠ - 4)
14.3.1939).

5./ Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1939 ό Π ρωτοσύγγελος Ευγένιος Τόμπρος διο-
ρίζεται ύπ' αμφοτέρων τών Αρχιερέων Π ρωτοσύγγελος τοϋ Ίεροϋ αγώ-
νος, όπερ δυσαρέστησε τόν Ίερομόναχον Άκάκιον, όστις προσεταιρίζε-
ται τόν Βαρυκόπουλον και αρχίζει όλως άνοίκειον προς τήν ιδιότητα του
και τόν Ιερόν αγώνα πολεμικήν κατά τοΰ Βρεσθένης ώς μαρτυρεϊται έκ
της άπό 29.1.1940 επιστολής του, απόσπασμα της οποίας παρεθέσαμεν α-
νωτέρω κσϊ έΕ άλλων κειμένων καί ενεργειών, τάς οποίας θά έκθέσωμεν
είς τάς συνεχείας τών Έκκλησιολογικών Θεμάτων.

Ποίαν πάντως διάστασιν έλαβεν ή άρνησκ$ τοϋ Βαρυκοπούλου εις τήν
δίκηγ της Χαλκίδος, καταφαίνεται και έκ τοϋ άπό 18.9.1940 εγγράφου τό
όποϊον αποστέλλεται προς τόν Κυκλάδων και τό όποιον υπογράφουν οι
Ιερείς: Ευγένιος Τόμπρος, Κάλλιστος Μακρής, Ιερόθεος Σταμούλης,

Ευστάθιος Μάραντσς, Ιωακείμ Μπουρελάκης, Χριστόφορος Χρ. και Μωϋ-
σής Μοναχός, οϊτινες αναφέρουν τό έζής διά τό έν λόγω Β&ρα.

ΐΐφϊ 118.9.1:9^0

Τόν Σεΐ6αισ(μίΐώ'ϋα(τ!αν Έΐΐίαίκιοιπκιιν1 Κυκιλά5ο>ν Γίερμια'νον

Ένίτα,ΰιθία
Σειβασιμιώτατε,

Ο ί κ ά τ ω θ ι χιΜαγεγιρίαιμιμιένιαι Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ι , Ίιεριεΐς κιαΐ ΜοΜαιχοί,
σήίμιεοοινι έ ν 'Αΐθ'τ|νΐοιιις ΐιίς συνείδιρίίίαιαιίΓν1
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2) 'Επεϋδή ή ΊΟμίεΐΐέρα Σίββίαίαμιυάτηις κατά την άϊϋολίογιίαιν της της 115ης
ί 19*318. εν ΧαίλχΟδΙι., «ΐιΐε έκ φόβου, εΐΐδ εκ αυγχύσίεως ή δειλίας κινούμενη

αΜεγνώριιισιε τΐηίν κίαιθαίρίεισίν τηις τΐαι την] αΚατΰαι-ν της και! ομολογεί, δίτΐι δέν εινίΛΐ
ΐΐλείοιν εν ιένίειρτ/ίεία, άπιακιρΰψαΐσίαι μιάίλύστα ΧΚΧΙ τό έγικάλπιΐίΟίν1, κάτωθι των ένίδυμίάτωιν
Αύπήις κΐαδ, ιέΜειιδή ταιΟκα πώνιιία ασποιιίελαυσίΐι αρνηίσιν τιαΰ άξιιώίμιαιπος Αίπιης κιαι
αιΐγΐμ» τοιϋ Ί ε ρ ο ϋ ημιών αγωνίας Μαίθώς; δε «αϊ οΐκάίνδαιλον είς αΜαισαιν την Έλλά 1

δίοι μιεταιξ.ύ των Γνησίων Όρθοίδόξιαν Χριυοιυιΐοκνών.

3) ·•

Δω, ταΐίΒα πιάινχια; ^αί πολλά αίλ'λα, όότινα λόγω της πίαιρούσης σχίιιγίμης δεν δι>

νάιμιεθα ν/ά πΕίριίγιρώψωμίειν,

I I α ·ρι α: κ α λ ο ΰ μ ε ν

Την Ύμιεΐέραίν Σει6ιασ|μιυώιτη|τια οΜως τα δ ω ρ ι θ ώ ^ ναΐ,
1) Άλχχΐΐιρέ'σ'ν) τό άρνητικόν είγγιρίαιφαν της Χωλ'κΐίιδίος.

1!8' ΣΙεωχίειμίβρίίαυ 1940

1) Π'ρωτίθ(οιύγγΐ8λϋΐς ΠρίωίθΙιίερΙεύς ΕύγένΜς Τόμπρος

2) Ίειρίοιμιόνίαχίοίς Π . ΚάΙλλ!ιΙσπ;ΐος(4)

4) Ά'ριχ^μιανίδίρΐίίτης ΊίΘριόίθίεος Στίαιμίούλης

4) Ίερ' . Βύβώθίιιοίς Μά'ροηίβος

5) Ίιειρι. Ίωατίείιμ Μπκϊυιριελά'κης

6) Χρυστιάφαριος Χρ. Ίίθρίαμόνϊχχίος
7) ΜωΙ>σής Μ.

Τέλοο πρέπει νά εϊπωμεν, ότι τό θέμα τοϋτο τήο Δίκης ήγειραν κα-
κοήθως κατά τήν δεκαετίον 1971 -1980 άσεβεϊς τινές και προδόται λαϊκοί
και κληρικοί μέ σκοπόν πάλιν νά πλήξουν τήν Έκκληοίον. Σκοπός των
ήτο νά ποραχοράΕουν τήν αλήθεια, όοον άφορα τήν δίκην της Χαλκίδος
άλλα καϊ τάς χειροτονίας τοϋ 1948 και νά σπιλώσουν τήν μνήμην όσιου
και όμσλογηπτοϋ Ίεράρχου, ώς τοϋ άοιδίμου Βρεσθένης τοϋ μετέπειτα
Αρχιεπισκόπου της 'Ακαινοτομήτου Εκκλησίας Ματθαίου τοϋ Α ' . "Ας
ϊδουν τό κατάντημα τωνί καϊ ας κλαύσουν άν δέν έπορώθη τελείως ή καρ-
δία των. Θά ϊδουν εις τήν συνέχειαν και τήν ύπόλοιπον πόρε ία ν τοϋ Κυ-
κλάδων και κατά πόσον ήδύνατο ή μη νά συμπράΕπ ούτος εις τάς χειρο-
τονίας τοϋ! 1948. Οταν δέί έλθωμεν εις τήν δεκαετίαν τοϋ 1971 - 1980 θά
άναλύσωμεν πλήρως διατϊ τινές, ώς εϊπομεν κακοήθεις και απωθημένοι εις
τό περιθώριον των έχθρων της Ορθοδοξίας, επιδίδονται εις τό άξιοθρή-
νητον έργον της παραχαράξεως, δυσφημήσεως και συκοφαντίας.

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αδιάκοπος πόθος της Σχισματικής Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας!
της Ελλάδος ΰπήρξεν άπ' αρχής ή διόλυσις των Γ.Ο.Χ., τούτου δέ μή
έπιτυγχανομένου ύπ' αυτής διακαώς επιθυμεί και έπεδίωκεν νά υπαχθούν

(4) ΓΧρόκεΊτιαιι πιε©1 τ<οΰ μετέπειτα Έιοίοκόπου Κορινθίας Καλλίστου, νϋν δέ
κότος τηις Εκκλησίας, καίθηρημΕνου και άρχηγοϋ τοϋ Πραξικοπήματος των λεγομένων
ΚαλλιστΜ«&ν.

ο,ο.



οι Γ.Ο.Χ. ύπό τήν διοικητΓκήν και πνευματικήν έξάρτηοιν αυτής (δηλ.
της Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας). Τοϋτο ακριβώς έπεδιώκετο και μέ
τήν δίκην της Χαλκίδος, ή οποία έπραγματοποιήθη εις τά πλαίσια της δια-
λύσεως των Γ.Ο.Χ. ή της υπαγωγής αυτών ύπό τήν< Καινοτόμον Νεοημερο-
λογιτικήν Έκκλησίαν. Τοϋτο όμως διά να πραγματοποιηθή έπρεπε νά παύ-
ση νά ακούγεται ή Ομολογία - Έκκληοιολαγία τοϋ 1935, καθ' ην ή Και-
νοτόμος Νεοημερολογιτική Εκκλησία είναι Σχισματική. Επειδή δέ τήν Ό -
μολογίαν ταύτην διετήρσυν οι δύο Αρχιερείς διά τοϋτο έδιώχθησαν.

Ήδη,^ώς εϊδομεν ό πρώην Φλωρίνης εϊχεν άρνηθή τήν Όμαλογίαν
και επεδίωκε τήν έξάρτησιν των Παλαιοημερολογιτών ύπό τήν Καινοτόμον
Νεοημεραλαγιτικήν 'Εκκλησίαν.

Προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην ήδη εϊχεν κινηθή άπό τό 1935, ένώ εύ-
ρίσκετο εις τήν έΕσρίαν, ή όποίαι διά τόν λόγον αυτόν εϊχεν διακοπή. Ή
έφημερίς Κ.Ο. γράφει χαρακτηριστικώς :

«Έλθόντες εις έπικοινωνίαν μετ' ανθρώπων της Πρωτευούσης και
έπεΖητήσαντες τήν μεσολάβησιν των πολιτικών της ημέρας και συμβου-
λευθέντες πρόσωπα μή ενδιαφερόμενα απολύτως διά τόν αγώνα τής ακρι-
βούς τηρήσεως της πίστεως, ως και διά τήν θρησκευτικήν των, ώς αρχιε-
ρέων, ϋπόστασιν, ήρχισαν τά καθ' εαυτούς. ΔΓ υπομνημάτων των παρη-
τήθησαν τής προσφυγής κατά τής καθαιρέσεώς των, ήν ή Κοινότη<; εϊχεν
υποβάλει δι' αυτούς εις τό Συμβούλιον τής Επικρατείας και ήλθον εις
συμβιβαομόν και συναλλαγήν μετά τοϋ Ύπουργοΰ τής Παιδείας. Καϊ οϋ-
τω σιωπηρώς ανεγνώρισαν ώς καλώς γενομένην τήν καθαίρεσίν των πα-
ρά τοϋ Συνοδικοϋ δικαστηρίου. Οι Αρχιερείς παρητήθησαν της προσφυ-
γής άγνοήσαιντες τό συμφέρον τής ΌρθοδοΕίας, ό δέ Υπουργός έδωκεν
αύτοϊς ώς αντάλλαγμα: άφεσιν αμαρτιών και τους έπανέφερεν έκ τής εξο-
ρίας των εις τάς Αθήνας» (Κ.Ο. 262)1946).

Επίσης ώς εϊδομεν ό πρώην Φλωρίνης εις τό έγγραφόν του προς τόν
Υπουργό ν Παιδείας Γεωργακόπουλον Ζητεί νά διωχθούν ό Βρεσθενης και
ό Κυκλάδων, νά διαλυθή ή Κοινότης, ή όποια συνειργάξετο μετά των
δύο ανωτέρω Αρχιερέων, έδέχετο δέ οιανδήποτε ρύθμισιν τοϋ Παλαιοη-
μερολογιτικοϋ ύπό τής Προσυνόδου, ή οποία έπίστευεν ότι θα συνεκαλεϊ-
τοι εντός τοϋ 1938 καϊ έ2ήτει συνθηκολόγησιν μέ τόν Χρυσόστομον Παπα-
δόπουλον (ίδέ Κ.Γ.Ο., Αύγουστος 1981, σελ. 258).

Επίσης τό Ύπουργείον Παιδείας διά τοϋ ύπ' αριθ. Πρ. Έμπ. 1263)
30.12.37 εγγράφου του προς τό Ύφυπουργεϊον Δημοσίας "Ασφαλείας, πλην
των άλλων έ£ήτει τήν δίωξιν τών δύο Μητροπολιτών και τήν ύπαγωγήν
τών Γ.Ο.Χ. ύπό τήν Σχισματικήν Νεοημερολογιτικήν Έκκλησίαν (ϊδε Κ.
Γ.Ο., Σεπτ. - "Οκτ. 1981, σελ. 296). Εις τά πλαίσια αυτά έδιώχθησαν οϊ
δύο Επίσκοποι, τρεις δέ ημέρας μετά τήν δίκην τής Χαλκίδος εξεδόθη
ή κάτωθι άπόφασις ύπό τοϋ Ύπουργοΰ Παιδείας κ. Γεωργακοπούλου.
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Τ Π Ο Υ Ι Τ Ι Κ υ Ν Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν

ή άπόφασις περί των Παλαιοημερολογιτών

Α ρ ι θ . πρωτ. 20550 Έ ν Αθήναις νϊ\ 18 Μαρπτίουι 1938

Π ρ ο ς την Έπυτροπήίν» Παλαιοημερολογιτών

Εις απάντηκην της υμετέρας τηλεγραφικής αναφοράς προς το Τψυπουργ-εΐον
παρά τω Κυρίω Προέδρα) της Κυβερνήσεως, γνωρίζομιεν υμΐν, οτι διά τοΰ ΰπ'
άρυθ1. έιμπ. 1263 π. ΒΓ. τρεκέρσυ εγγράφου προς το 'Τφυπουργεΐον Δημοσίας
Ασφαλείας άνε,κο'ΐνώσαιμίΞ.ν τάς αντ*λήψεις ημών περί διευθετήσεως τοΐ ζηιτήμα-
τιας έντος τιοΰ πλαισίου των κείιμένοίν νόιμων και της κανονικής τάξεως της Ό ρ θ ο -
δόξ'ου Εκκλησίας. Τα θρησκευτικά χ>μ<7ϊν καθήκοντα θά έπιιιιελήιτε έφ ? δσοιν έπιι-
μένετίε εις τάς έσφαλμένίας, κατά την κοατικήν αντίληψιν, πεποιϋθήισιεις σας, ε-
λ ε υ θ έ ρ ω ς κ α τ>ά τ ο π α λ α ι ό ν η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν, α λ λ ά
δ ι ά κ α ν ο ν ι κ ώ ν Ι ε ρ έ ω ν , κ α ν ο ν ι κ ώ ς ε ξ α ρ τ ω μ έ ν ω ν
α π ό τ ο ϋ κ α ν ο ν ι κ ο ύ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ , μ έ λ ο υ ς τ η ς
Ι ε ρ α ρ χ ί α ς τ η ς " Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Έ λ-
λ ά δ ο ς κ α ι έ ν I I α ρ ε κ κ λ η σ ί ο ι ς, διεπομένοις ΰπό τών δκΐΐτά-
ξΐεωιν: τοί έν Ισχύϊ ένορκικοϋ νόμου και δΊοικουμένοις υπό της επισήμου 'Ορθοδόξου
Ελληνικής Εκκλησίας, υπαγόμενοι δέ ύπό τον ελεγχον τών οικείων Μηιτροπολιιττι-
κών Συμβουλίων. 'Επι τοϋ ζητήματος δεν προτιθΐμεθα πλέον νά έποΝΕλθωμεν και
ή άπόφαισις είναι όρωτική.

('Εκκλησω 1 3 ) 2 . 4 . 1 9 3 8 )

Ό 'Τπουργό;

Κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Α Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Συνεχίζεται

«ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΏΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

"Εκδότης: Ό Αρχιεπίσκοπου της Έκκληοίας τών Γ.Ο.Χ. κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Διευθυντής: Ίεροδ. Κήρυκος Κοντογιάννης πτ. Θ. Φ.

Κων/πόλεως 22 - Αθήναι Τ.Τ. 308 - 34 53.925 '"

Συντάσσεται ύπό Επιτροπής

Υπεύθυνος Τυπογραφείου : Κ. Τσινταράκης — Κολωνού 1 — Τηλ. 52 40.865

ΔΓ άλληλογραφίαν καϊ ουνδρομάς άπευθύνεσθε:

Περιοδικών «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»

Κων/πόλεως 22 — Αθήναι Τ.Τ. 308
Ετησία συνδρομή έσωτ. δρχ. 300 — Ετησία συνδρομή έξωτ. δολλ. 20
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