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(Περίληψις προηγουμένου)

Εις το προηγούμενον τεΰχας τοΰ «Κ.Γ.Ο.» έξεθέσαμεν την νη' αριθ. 33)14.10.1943
Έγκύκλκχν τοΰ Κυκλάδων Γερμανού, καθώς και την ΟΜΟ 12.10.1943 Ποιμαντορικήν Έγ-
κΰκλιον τοΰ ΒριεσΦένης Ματθαίου, εκ της οποίας μαρτυροϋνται αϊ τελευταίοι ένέργειαι αΰ-
τοΰ, δια να άποσοβηθη το σχίσμα τοϋ Κυκλάδων Γερμανοΰ, πλην ματαίως, διότι οΰτος
είχεν διακόψει κοινωνΐαν άπό τοϋ έ'τους 1942, και αντί να άνταΐΐϊοκριθΐί είς τάς προτά-
σεις καιί εκκλήσεις δια την ενότητα, ούτος έΛεδίδιετο εις ΰβρας κ«ί συκοφαντίας, τάς ο-
ποίος δυστυχώς έσυνέχισεν μέχρι τοΰ θανάτου του, αρνούμενος πειοτμόνως να ένωθή μετά
τοΰ Βρεσθένης.

Είς το παρόν ΐεϋχος Μ άναφερθώμεν εΙς την ΰπ' αριθ. 127)17.2.1944 Έγκύκλιον
τοΰ Κυκλάδων και κυρίως θα προσπαθήοιωμεν να δώσωμεν μΰαν συνοπτικήν εικόνα της
στάσεως τοΰ Κυκλάδων Ρερμαναΰ Ι'ναντι τοΰ Βριεσθένης Μοιχθαίου και ιδιαιτέρως είς το
0«μα της ενώσεως.

0 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΕΧΡΙ Ϊ Ο 1948
Ό Κυκλάδων Γερμανόα, ώς εϊδομεν, έπισήμωα κατεφέρθη κατά τοΰ

Βρεσθένης Ματθαίου, δια της άπό 24-6.1942 «Κριτικηα Εκθέσεως» του,
ή οποία άπ' αρχής μέχρι τέλους, άφ' ένας μεν διακατέχεται ύπό πνεύμα-
τος ακράτου ύψηλοφροιοΐύνης αλλά και μίσους, άφ' ετέρου δέ γέμει ψευ-
δοκατηγοριών καή αισχρότατων ύβρεων και αιρετικών φρονημάτων. Έπίοηα
ότι οΰτος διέκοψεν τήν πνευματικήν κοινωνίαν μετά τοϋ Επισκόπου Βρε-
σθένης, τόν Αϋγουστον τοΰ 1942, (6λ. «Κ.Γ.Ο.» Σεπτεμ. 1982, σελ. 244-5),
επισήμως δέ άπεκόπη τόν Όκτώθριον του 1943. Κατά τά έτη τά όποια
άκολουθοϋν μέχρι και τό 1948, δεν κοινωνεί μετ' ούδενός, δέν έχει όμως
και οπαδούς, τους ελαχίστους δέ, οι όποιοι τόν άκολουθοϋν, τους συντη-
ρεί μέ τό ψεΰδος και τάς ϋ6ρεις κατά τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου.

Κατά τήν περίοδον αυτήν, οι πάντες — κατ' αυτόν — είναι πολλαπλώς
αιρετικοί, και μόνον αυτός είναι ό εκφραστής της ΌρθοδοΕίας. Διά νά
οτηρίΕη. τούτο, δέν έπαυσε ώς προείπομεν νά σκηνοθέτη και νά πλάθη,
ψευδείς κατηγορίας. Αϊ πολυσέλιδοι έπιστολαϊ του, αϊ οποία ι άποτελοϋν
όλόκληρον τόμον, αποκαλύπτουν, ότι ό Κυκλάδων, έάν είχεν ολίγον σύνε-
σιν θά ήδύνατο νά συνεργασθή μετά τοϋ Βρεσθένης. Ή αρετή όμως τοϋ
Βρεσθένης, ή Όρθοδοζία του και ή έν γένει πνευματική του ακτινοβολία,
αλλά και ή ισχυρά προσωπικότης τοϋ Πρωτοσυγκέλλου π. Ευγενίου Τόμ-
πρου, ήνώχλουν τόσον πολύ τόν Κυκλάδων' ώστε νά μίση αυτούς θανα-
σίμως. 'Αλλά και εις τό θέμα της Πίστεως ήσθένει ό Κυκλάδων. "Ο,τι εϊ-
πεν τό 1937 είς τόν πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομον, (6λ. «Κ.Γ.Ο.» Όκτ.-
Νοέμ. 1982, σελ. 297), ό,τι εϊπεν προς τόν Άκάκιον Π άπαν και τους
Άγιορείτας Πατέρας τό 1941, τό ίδιον είπε και τό 1949, ότε ήνώθη μετά
τοΰ πρ. Φλωρίνης, δηλαδή ότι ήτο «άνευ λόγου» χωρισμένος άπό τόν πρ·
Φλωρίνης, άπό τοϋ έτους 1937.
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Τό ότι εις ιδιωτικός έπιστολάς ομνύει, ότι όρθοδοΕεϊ και ότι τόν χω-
ρίσουν λόγοι πίστεως κλπ., αυτά ήσαν υστερόβουλοι ένέργειαι, διό να
πληγή κυρίως ό Επίσκοπος Βρεσθένηο Τό πρσσωπεϊον όμως τοϋ Κυκλά-
δων, έρρίφθη, ώς βά ϊδωμεν εις την συνέχειαν των Ε.Θ-, τό 1949, ότε
ήνώθή μετά τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

Είναι χαροκτηριστικόν, ότι ασήμαντα θέματα άφορώντα τόν Βρεσθέ-
νης, ε ίςτά όποια ούτος εϊχεν σαφώς καϊ ρητώς απαντήσει, διόρθωση καϊ ά-
νακαλέση, ώς προείδομεν και τό 1941 και τό 1943 δι' επισήμου εγκυκλίου,
και δια τά όποια ούτος ουδόλως εύθύνετο, ό Κυκλάδων, παρά ταύτα, όχι
μόνον έσυνέχισεν τήν συκοφαντίαν, αλλά και τά περιήγαγεν εις δήθεν
σοβαρά θέματα πίστεως και έδηιμιούργησεν μύθους και θρύλους εις βά-
ρος τοΰ Επισκόπου Βρεσθένης.

Μέ τό πρόσωπον όμως τοϋ Κυκλάδων Γερμανού, δέν θα άσχοληθώ-
μεν περισσότεραν, αλλά θά κλείσωμεν τό θέμα εις τό έπόμενον τεύχος,
καϊ διότι ή ιδιωτική του αλληλογραφία στερείται σοβαρότητος, αλλά
και διότι περί αυτού θά έκδοθή ιδιαιτέρα εργασία, χάριν της ιστορικής
αληθείας, παρά τήν έκφρασθεϊσον ζωηράν έπιθυμίαν «τινών», νά μή κυ-
κλοφορήση αϋτη, διότι θά έχη δήθεν «όχι θετικά αποτελέσματα».

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 127/17.2.1944

Ενταύθα θά άναφερθώμεν μόνον εις τήν Έγκύκλιον ύπ' αριθ. 127)
17-2.1944, διά της όποιας επιχειρεί νά απάντηση δήθεν δημοσίως εις τάς
κατηγορίας, πλην δι' αυτής κατεδίκασεν εαυτόν ώς υβρίζων τήν Κυρίαν
Θεοτόκον, και απεδείχθη άγιομάχος, ψεύστης και υβριστής. Ιδού αϋτη:

Αριθ. Πρωτ. 127 Αθήναι τη 17η Φεβρουαρίου 1944 (π.ό.ήμ.)
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Προς τους απανταχού Παν) τους Ιερείς και ευλαβέστατους Γ.Ο.Χ.
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Επειδή πληροφορούμαι, δτι αί περί δμοϋ φήμαι δέν έπαυσαν εισέτι τελείως,
άλλ' εξακολουθούν διασπειρόμεναι και ταράττουσαι ψυχάς, επανέρχομαι και αδθις
οι' ύστάτην φοράν, ί'να δηλώσω προς σας και εις άρσιν παντός α'ιτίου σκανδαλισμοΰ
των Όρθοδόςων ύμων συνειδήσειον τά έξης :

Α) Έκ παρανοήσεως τιροεΧ&ούα·ης έξ άσαφοΰς πως οιατυπώσειος (') , παρή-
χθη παρά τισιν ή έντύπωσις, δτι εγώ δέν στέργω δήθεν τά συμβολικά σχήματα
(κύκλον καί τετράγωνον) , ατινα ή της Όρθοδόξου ημών Εκκλησίας παράδοσις

αποδέχεται. Τοιαύτη τίς γνώμη θά ήτο βεβαίως σφαλερά και έπίφογος. Πλην δέν
ήτο τοιαύτη τις ή αληθής τών λόγων μου έννοια, δστις τοϋτο ήννόουν καί μόνον.
"Οτι δηλαδή, συμφώνως προς τόν Π Β ' Κανόνα της Σ Τ ' Αγίας ΟΙκουμενικής Συν-
όδου (έν Τρούλλω) καί τάς Δ' καί Σ Τ ' Πράξεις της "Αγίας Ζ' Οικουμενικής
Συνόδου (2), τήν έπιστολήν ταύτης προς τόν Αλεξανδρείας, (Βλέπε και Πηδά-

1) Δυστυχώς ουΐε κερί ηοιρανοήσίεως ποόχενται, οΰτε περί ασαφούς διατυπώσεως, άλλα
ώς Φα άπ»δειχ·θϋ αμέσως, Λρόκειται. Μερί σαφοϋς αρνήσεως τοϋ Βοορυκ«π»ύλου, εις τήν ο-
ποίαν τόν ώδήγηαεν ή οΐησις καϊ τό μίσος κα·τ« τοΰ Επισκόπου ΒοεσΦένης.

2) Αί ανίαι Σύνοδ'οι νχύ έρμηνευταί καλώς τά λέγουσι καί τά αυτά λέγει καί ό Βρε-
σθένης ώς Φά ϊ&ωμβν, άλλα ό δυστυχής Κυκλάδων προκειμένου νά κηοΰξχι «αίρετικον»
τόν ΒριεσΦένης, έκήρυξιεν ο,Ιρετικάς καί τάς άγιας σιη»όδους και τόν "Αγιον Νικόδημον,
διότι ο,τ% εγραψεν ό ΒοεσΦένης ήτο έπανεκ&οσις τοϋ βιβλίου τοϋ Αγίου Νικόδημου.
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λιον, εκδ. 4η 1886' σελ. 240, σημείωμα Ι, δπου ερμηνεία Νικόδημου, και τάς

σύμφωνους ερμηνείας τών Βυζαντινών Κανονοερμηνευτών Θεοδώρου τοΰ Βαλσαμώ-

νος (τοΰ και Πατριάρχου Αντιοχείας), Ιωάννου τοΰ Ζωναρά (τοΰ άπό Μ. Δρουγ-

γαρίου και Άσηκρίτου, Μονάχου), Αλεξίου τοΰ Άριστηνοΰ (τοϋ και Τπερτίμου

και Μ. Οικονόμου) και τοΰ Μονάχου Ματθαίου τοΰ Βλαστάρη, κ.λ.π., πρέπει ή

Τπεραγία θεοτόχος καΐ Άειπάρθενος Μαρία, να μη είκονίζηται δι' απλών συμ-

βολικών σχημάτων (οΙο·9 ράβδος, κλίμαξ, κιβωτός. . . ) , δπερ κατά τον Νικόδημον

τόν Άγιορείτην έφάμαρτον, άλλα να ζωγραφήται ως Κόρη, δπότε καί μόνον επι-

τρέπεται να Ιστορώνται περί αυτήν καί τα προτυποΰντα ταύτην σύμβολα. Διότι ώς

καί δ Ματθαίος δ Βλαστάρης ορθώς επάγεται «σεπτοί μεν γάρ καί οι τύποι, τιμη-

τέον §έ μάλιστα τήν άλήθειαν». Έάν δέ τι τών παρ' έμοΰ γεγραμμένων δέν φαί-

νεται σαφώς Ικπεφρασμένον κατά τήν Ιννοιαν ταύτην, ήν μόνη ασπάζομαι, τότε

άρθήτω τοΰτο έκ μέσου ώς άναιρούμενον άτε μη δν επακριβώς διατετυπωμένον καί

ουχί ψόγου άπηλλαγμένον ( 3 ) .

Πριν ϊδωμεν τήν Β' παράγραφον της παρούσης Εγκυκλίου τοϋ Κυ-
κλάδων, εϊναι ανάγκη νά άποντήσωμεν εις τήν ανωτέρω Α' παράγραφον.
"Αν έλεγεν, ότι «έσφαλα μέ όσα έγραψα δια τό θέμα τοϋτο εις τήν «Κρι-
τικήν 'Έκθεσιν» κατά τοϋ Επισκόπου Βρεσθένης» και «ανακαλώ», θά ήτο
πολλής τιμής άΕιος, ηλήν δέν έποίησεν τοΰτο. Ίδοΰ τι γράφει εις τήν «Κρι-
τικήν 'Έκθεσιν» έκ της όποιας ουδέν ανακαλεί:

«Είς τό 6ι6λίον (Κήπος Χαρίτων) κλπ. Άθ. 1936, όμολογητεον οτι κήπος αληθής πρό-
κειται εις τους ευτυχείς άναγνώστας, πλην κήπος πάν άλλο ή Χαρίτων, άλλα άνοήτων
καί άηθών εκφράσεων, αστοχούν καί αντιχριστιανικών εκφράσεων, άσε&εστάτων συμβολι-
σμών Κ.Τ.Τ. έ | ών άναφέραμεν κατά τύχην έμφανίζοντες τα άκόλου&α : α) Τα έν σελ.
3̂ —5, πε<ρί κύκλου τετραγώνου κλπ. λεγόμενα, ώς δήΦεν δντ'ων ίε^ών καί κοσμοσωττι-
ρίων(!!!) σχημάτων, συμβολίζόντων τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ κλπ.(1) είναι έμε-
τικοηατια, άσε6έ<ττατια καί αναίσχυντα, αποτελούντα άφρονα καί τυφλήν άντΐ!γρ<αίρήιν ειδω-
λολατρικών, ίδια Π Τ Θ Α Γ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙ-
ΔΑΣΚΑΛΙΩΝ καί δή ώς αΐται με.τηνέχβησαν κ.α'ι ήρμηνενθησαν βίς τήν νεωτέραν άπο-
κρυφι>λογίαν (άλχημείαν κλπ.) καί τον τίκτονιομόν καί τάς λοιπάς μυσαράς κιαί άντίχρι-
στιανικάς ενώσεις. Απλώς ενα μόνον παράδειγμα τοις άκούουσι δώσω, αναφέρω τοΰτο,
οτι. τ.ε. οι νεώτεροι σημερινοί άποκρυφισταί τον μεν κΰκλον έιρμηνεΰουσι και αποδέχονται
ώς σύμβολον της ν ΐ δ (ΐΕΝΕΤΚΙΧ, δηλαδή της προς άναπαρανωγήν φυσικής δυνάμεως
(τεκνοποιίας) ένθα τό μέν κέντρον τοϋ κύκλου άντισροιχεϊ καί ύποσημαΐνει τό αρρβν γεν-
νητικόν όργανον τόν Φ Α Λ Λ Ο τών αρχαίων "Ελλήνων η τόν Λ Ι Γ Κ Α Μ τών Ίνδών(*),
τήν άρρενα γενικώς αρχήν. ' Ηδέ περιφέρει» τό θήλυ ,γεννητικόν τμήμα (αίδβιεϋον) "Ισιδα
τών "Ελλήνων, ή τό γ ι ο ν ί (ΤΟΝΙ) τών Ινδών. Οι δέ τ έ κ τ ο ν ε ς θιεωραϋσι τόν κύκλον
ώς σιιμδολίζοντα τήν σχέσιν μεταξύ τοΰ εγώ καί μή εγώ, τό δε τετράγωνον, δπερ σημαίνει
κατά τόν θεομιλέστατον Βρεσθένης τήν Π Α Ν Α Γ Ι Α Ν (Μαριάμ)!!! αποτελεί εις τήν
ά λ χ η μ ι σ τ ι κ ή ν ί δ ε ο γ ρ α φ ι ά ν ε ν τ ώ ν 6 α σ ι κ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν
α υ τ ή ς , σιηηγθ·ως δέ θ'εωρΐϊται ώς τό έμβλημα τής ίίλης, δπβρ δεσπόζει τοϋ Τριγώνου,
δπερ κα,τ1 αυτούς ερμηνεύει - συμβολίζει τό Π Ν Ε Τ Μ Α ! ! ! (Λρ·6λ ). Και δμως

3) Αντί τουτιου έπρεπε νά εΐπη: ήμάρτησα ταϊς Άγίαις Συνόδοις καί τϋ άγια Π«<?α-
δόσει, μέ δσα αισχρά καί βλάσφημα διετύπωσα εις τήν «Κριτικήν "Εκθεσιν», προκειμένου
νά φονεύσω πνευματικώς, τόν Έπίσκοπον ΜατΦαΐον.
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παρά τα παγκοίνως γνωστά ταΰτα περί τών εννοιών των δή-θίεν γεωμετρικών συμβόλων,

ό βειοφ. κ. Ματθαίος, Χριστιανός αυτός κιαΐ Επίσκοπος αυτών μάλιστα, δεν διστάξιει κ«,ι-

νοτ,ροπών και καινοτόμων, να έφαρμόζη τοιαύτας άνηχρισαανικωτάτας αυτόχρημα αιίρετι-

κάς, συλλήψεις και διδασκαλίας έπ' αϋτης της Ι Γ Α Ν Α Γ Ι Α Σ - Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Ι Τ

και Άειπαρβένου Μαρίας, εις ην προσνεμιει. άψοδώτατα ώς σΰμβοιλον το ε«,κο<νίζ<χν τ η ν

υ λ η ν!!! Παρέλκει νομίζαμεν, κατόπιν τών ανω, πάσα περαιτέρω άνάπτυξις έπί ι ώ ν λυπη-

ρότατων, αισχρών και ασεβέστατων διδασκαλιών...». («Κριτική "Ε^Φεσιςς Κατά Βιρ*σθέ-

νης ΜιατΦοοίοα» ύΐΐό Κυκλάδων Γίειρμανοϋ 24.6.1942).

Η-

'Έ,πί τών ανωτέρω παρατηρώμεν:

1) Δέν έχει γράψει τίποτε απολύτως ό Επίσκοπο: ΒρεσΘενης, άπό
όσα γράφει ό Κυκλάδων. Ό άοίδιμσς Ματθαίος έκαμεν έκδοσιν τοϋ βιβλίου
«ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΊΤΩΝ», τοϋ Αγίου Νικόδημου τοϋ Άγιορείτοιυ. Επομένως
όσα διαοτροφικώς γράφει ό Κυκλάδων, δέν απευθύνονται εις τόν Έπί-
σκοπον Βρεσθένης, αλλά εις τόν "Αγιον Νικάδημον. Αυτόν επομένως συ-
κοφαντεϊ.

2) Δέν διστάζει ό Κυκλάδων Γερμανός έν γνώσει του, νά καταστη
πολέμιος τοϋ αγίου, τοϋ οποίου πρωτίστως παραχαράσσει και τό κείμενον.
Διότι, ένω ό "Αγιος Νικόδημος γράφει «ιδού τό αυτό πσλυΰμνητον και κο-
σμοσωτήριον όνοιμα, σχήμα τετραγώνου ναϊ μην καϊ χιαοταϋ, ήτοι σταυ-
ροειδοϋς. . .», ούτος εις τήν άθλίαν «Κριτικήν "Εκθεσίν» του, παραλείπει
την λέξιν «δνομα», θέτει θαυμαστικά, και ενώνει τήν λέξιν «κοομοσω-
τήριον» μέ τήν λέζιν «σχήμα», διό νά κατηιγορήσπ ψευδώς τόν Βρεσθέ-
νης, τη αλήθεια όμως τόν "Αγιον Νικόδημον, ότι έξαρτα τήν σωτηρίαιν
άπό τά συμβολικά σχήματα κ.λ.π.

3) Άφοϋ παιρεχάραζε έσκεμμένως τό κείμενον και ήλλαζε τό νόημα, α-
κολούθως παραθέτει ό,τι μιοαρόν, γελοΐον και αίσχρόν και βλάσφημον
έφαντάσθίη.

Τίποτε απολύτως άπό τά ανωτέρω, τά οποία έγραψεν ό Κυκλάδων
δέν έχουν σχέσιν μέ τό κείμενον τοϋ Βρεσθένης, τό όποιον είναι κεί-
μενον τοϋ Άγιου Νικόδημου •και ό οποίος ερμηνεύει όρθοδόζως τό όνο-
μα της Ύπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, δηλαδή τό όνομα
ΜΑΡΙΑΜ.

4) Τό ότι ό Κυκλάδων ποραιλογιζόμενος ψεύδεται, βλασφημεί, υβρίζει
καϊ αίσχρολογεΐ κατά τοϋ Επισκόπου Βρεσθένης μαρτυρεί σαφώς τόν έ-
γωϊσμόν τοϋ ανθρώπου εκείνου καϊ κυρίως τό μίσος τό οποίον έτρεφε
κατά τοϋ Επισκόπου Βρεσθένης.

"Ας ϊδωμεν όμως τά δύο κείμενα άπό τήν έκδοσιν τοΰ 'Αγίου Νικό-
δημου καϊ άπό τήν έκδοσιν τοϋ Επισκόπου Βρεσθένης, ('Αθήναι 1936),
διά νά ϊδη ό αναγνώστης και τήν παραχάραΕιν και νά οιερωτηθη τί σχέ-
σιν έχουν τά ανωτέρω προς τό κάτωθι κείμενον:

ΑΠΟΓ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΓ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ
6Ε0Τ0ΚΑΡΙ0Ν Σελίς 11 «ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ», Αθήναι 1936

σελ. 3—5
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Ι ίού το ιΐ«μιΐόβηΐον ίνομκ τη{ βίοτοχβυ, βχήμ« Κόχλου *«ο«λ»Ι χ«Ι ίηλβΐ,
ί>5 * ν *ναλονιχος *ν(ιρ ΐίποι, χνιρΙ»; μέν, ί ΐ ι μόνη «ϋτη ΤΜν νβπΐϊιν χχ) «| ·
οίητδν χΐιαμ«τ«ν, χ ιτά τβ φοχήν χχΐ σϋμχ όιρ«ιβΓάτη ν«ν«νη"<ι χ«Ι μ*νη ηο-
λυχωροτάιπ ώφΒη βιίων Ι! ίμα χα) «νίρυηίνων χαρΙηιν. ΤοιοβΓβς ν»Ρ ό Κύ-
χλος, κχτά τόν Πρόχλον, ΰραιότκτον ών τ&ν σχημήταιν &ηό(ν<&*ν χχ) πολυχα»·
ρύτκτον, &ηομίν&){ δ<, χχΐ 6τι Θζάν «Οτπ ίν'ννπσκν, ΐοον έκυτφ δντκ χβϊτλ
πάντα χοι! ίμοιον, χ«τ« τ*ν βίβλόγον Γρηγίριον, «ν«ρχόν Ι Ι χ κ ΐ · χρόνον
χχί άτελεύτητον. Τοιούτος ν^Ρ Χ«1 4 Κύχλος, \οος &«υτφ χχτάί η^ντα χαΐ δ-

ΜΑΡΙΑΜ
Α Α
Ρ Ρ
Ι Ι

ΜΑΡΙΑΜ
Ι ύού τέ> Λ\)Χ6 ηολυΟμνηϊον κ«1 κοβμοβντήριον δνβμ»,
μην χα Ι χιουτβϋ, ϋτοι ο-Γ«υρββιδβδ(, άηοταλαΐ, δηλοΰτβι 54 ίι« τοΰ *' χυρίνς
μίν, 6τι μόνη αίίτη &πό νβννήαβω{ ί ν μόν« τ$ κ«λφ βκβηΐιυΐα, άκ(νητο( &λ&>{
ηρόζ τ6 χκχύν χατά προχίριαιν γ ί ν ^ ν · . ΤοιοΟτον γαρ χκΐ τό Τβτ'ράν»νον β«-
βιμώτατον έ ν των σχημάτων &πκντ»ν Μ«1 όυσχινητίτβτβν' διλ Αϊ τοΰ 0' ίτ ι
μόνη αΐ>τη νβνκκρο>μένιχ βΐχβν αεί τ« ίμηαθή κινήματα τοϋ τριμκροδ; τή( φ«-
χή;, ούτι τοΰ καλού ύπό τούτυν «φίλχομένη, ο ϋ » ιτρός τ& χ«χόν ίφ*λχομ*νη·
ν«κρώσβ«5 γ^Ρ βύμβολον ό Στβυρός. Επομένως δέ κχ\ δτι Αημιουργόν «ΰτη λ·
γβννηβκ τα τίτταρ* μέρη δημιουργπβαντκ χοα ίταντός. Κ«1 έτι &νθρ»ιτον 4γ*ν·
νηαβ, οταυρωβίντ» ββρχΐ χκΐ δια τοδ Σταυρβδ αύτβύ τά$ τ&ττβιραί γωνίας τ*0
πκντός διαλκβόντα χα! οώσαντ* (παρ* τφ γ' τδμφ Βρυιννίου).

£ 1 ρμηνίύκται 62 το Μαριάμ, Κυρία· ηαρκγβτβιι 4έ τβΰτβ, χατ' &λλ«υ( μίν, 4χ
τοΟ "Αϊά, & δηλβΐ χα9' Εβραίους Κύριο^' κατά ΰ« Γιώργιον τον Κβρίοαιον, ιΐ-
δήμονκ τών εβραϊκών, ί χ τή{ ρΙζη( τοϋ ΊΕχωβά, τοϋ τ«τραγραμμάτου, άχοινω-
νήτοι» τ* «άσο χτίοβι χαΐ κυριαιτέρου όνόμχτοί τοΟ β«οΰ· & δή κ*1 αύτο ήρ·
μήν«υτ«ΐ κκρ* τών Έβδομήκοντκ» Κύριος.

^ το παμπόθητον ΐίνομα της Θεοτόκου,
(5) οχ'ίμ'ϊ Κύκλου άΛΟϊελεϊ" χα! δηλοΐ, ώς άν ανα-
λογικός εϊποι, «υρίως μέν, δτι, μόνη αϋΐη ιών νοη-
τών καΐ αίσθητών Κτισμάτων, κατά τε την ψυχϊ|ν
καΐ σώμα, ωραιότατη γεγένηται* και μόνη πολιιχω-
ροτάτη ώφθη θείων τε άμα και ανθρωπίνων χα-
ρίτων. ΤοιοΟτον γάρ ό κύκλος, χαΐ τ& ηρόχλον

ώραιότατον δν ιών σχημάτων απάντων, χαΧ πο),υ~
χωρότατον επομένως δέ, και δτι, Θεόν αΰΐη έγέν-
νησεν, ίσον έαυτφ οντά κατά πάνχα δμοιον, καϊά
τον θεολόγον Γρηγόριον, δναρχόν τε κατά χρόνον
καΐ ώτελεύτητον. Τοιούτος γάρ ό1 Κύκλος, ϊσος
έαυτφ κατά πάντα καΐ δμοιος' καί, δσον ίπ\ τφ
-φαινόμενα» δοκών, άναρχος είναι κ«ΐ άτΕλεύτητος~

Μ Α Ρ Ι Α

Ρ

Ι
Α
Μ

\

Α Ρ Ι Α

Μ
Α

ρ

Ι
Α
Μ

"Ιδού τι'> αυτό πολυΰμνητον καί κοαμοοωιήριον
<"ί\ομα, σχήμα Τετραγώνου" ναΐ μην χα! χιαστοΟ,
ήτοι σται-ροειδοί'ς, ΰποτελεϊ" δηλοΰται δέ διά τοΰ
α'. κυρίως μέν, δτι, μόνη αΟτη από γεννήσεως έν
μόνω τα> χαλώ βεβηκυΐα, ακίνητος δλος προς τό
κακόν κατά προαίρεσιν γέγονε. Τοιοΰτον γαρ και
το Τετράγωνον, βασιμώτατον δν τών σχημάτων

•απάντων, και δισκινητάϊατον δια δέ τοϋ (V. ότι,
μόνη αντι\ νενεκρωμένα είχε τα εμπαθή κινήματα
τοϋ τρίμερους της ψυ /ής, οΰΐε τοϋ καλοΟ ΰπδ τοό-
των άφελκομένη, οϋτε προς τ6 κακόν ίφελκομένη'
νεκρώσεως γάρ σύμβολον δ σταυρός. "Επομένως δέ,
χα! δτι. Δημιουργόν αΰτη ^γέννησε, τά τέσσαρα
μέρη δημιουργήσαντα τοΰ παντός. Καί δτι, δν&ρω-
πον έγέννησε, σίαυρωθέντα σαρκΐ, και διά τοϋ
σταυρού αύτοΰ τάς τεσσάρας γωνίας τοΟ παντός
-διαλαβόντα και υώσαντα (όρα τω γ'Τ' τόμω Βρυβν-
νίου).

Ερμηνεύεται δέ τ6 Λίαριάμ, Κυρία. Παράγε-
ται γάρ ιοΰτο, κατά άλλους μεν, έκ τοϋ Άΐά" δ δη-
λοϊ, καθ* Εβραίους, Κύριο;1 κατά δέ Γεώρνιον τόν
Κορέσσιον, ειδήμονα τών "Εβραϊκών, έκ της ρίζϊ)ζ
τοϋ Ίεχωβδ, τοϋ τετραγραμμάτου, άκοΐνωνήτου ιε
πάοχ\ κτίσει, καί κυριωτέρου ονόματος τοϋ Θεοΰ*
5 δή καί αϋϊό ερμηνεύεται π^ρά τών Έβδομήκοντι*,
Κύριο:.

Μόνον έν παραλογισμω καϊ πλάνη θά έπρεπε νά εύρίσκεταί τις διά νά
Υράψπ εναντίον τών ανωτέρω κειμένων, αυτά τά όποια έγραψε ό Κυκλάδων.

Ιδού καϊ ή Β' παράγραφος της Εγκυκλίου, εις την οποίαν γράφει:
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Β) Τά συγγράμματα, δσα ή Εκκλησιαστική ημών Παράδοσις άπεκδέχεται,

Ιργο τοϋ έν άγίοις Πατρός ημών Διονυσίου τοΰ Αρεοπαγίτου, πρώτου επισκόπου

'Αθηνών, ταϋτα παρεδεχόμην άείποτε και παραδέχομαι καί αναγνωρίζω ώς Ιργα

τοϋ έν Άγίοις τούτου Πατρός αληθή και γνήσια, επόμενος τφ Β' Κανόνι της

Αγίας Ζ' Οικουμενικής Συνόδου.

Και έδώ όμως πάλιν ψεύδεται, διότι είς τήν «Κριτικήν "Εκθεσιν» θεω-
ρεϊ αίρετικόν τόν Έπίσκ. Ματθαίον, διότι ακριβώς δέχεται τά ανωτέρω Ί -
δομ τι γράφει πάλιν εις τήν «Κριτικήν " Εκθεσίν» τουό Κυκλάδων Γερμανός:

«Τό δέ έν αελ. 46 κερί των κατά τον "Αγιον Δ Ι Ο Ν Τ Σ Ι Ο Ν τόν Ά^εοπαγί-

την ανυπόστατα καί ψευδή (Ιδία αν ληφθ^ νη' δψει οτιι τά ώς έργα του φ·εοόίΐ®να <ϊΐ)γ-

γοάμιματα, είναι νόθα καί άλλων μεταγενεστέρων συγγραφέων). Ιδ ία δέ τά ;Κ<Η τών

δήΦεν εις τβν βίον τιο3 Άγιου αναγραφομένων, ατινα ουδόλως άντΏΛοκρίνονται προς τήν

άλήθ>ειιαν, πρδλ. ε'ις τάς 3 '0>οτω6ρίου». («Κριτική "Εκ^εοις» Βαιρυκοποΰλΰιυ κατά ΒρεσΦένης).

Εννοεί τήν 46 σελίδα τοϋ Βιβλίου τοϋ Άγιου Βρεσθένης «ΚΗΠΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ», Αθήναι 1936. Ιδού αύτη καθώς και τοϋ Αγίου Νικόδημου:

ΑΓΙΟΓ ΝΙΚΟΔΗΜΟΓ

«ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ» σελ. 204

χαΐ Εις τήν δύναμιν χήν ίδιχήνχης' άπαγε!

αλλά είς χδν θεον χαΐ εις τήν δύναμιν

τοΰ θεοΟ.

Διά χοΟχο λέγει χχΐ χώρα έδώ δχι «δ

έπέδλεψεν είς χήν χαπείνωαιν έμοΟ

άπά τίσην θείαν χάριν καί σίβασμιότητα, ώστε

δπου, όστις εβλεπεν αυτήν, έλάμβανεν είς τήν

φυχήν του Ινα κάποιον φίβον καί εύλαβειαν,

συγκεκραμένην δμοδ μέ μίαν έσωτερικήν χαράνι

καί χωρίς νά τήν ήξεύρη προτήτερα, έγνώριζεν

άπέ μόνον τόν έξωτερικάν χαρακτήρα της, δτι

αληθώς αδτη είναι Μήτηρ θεοϋ.

"Οθεν Νικήτας Παφλαγών δ ρήτωρ, έν τφ

ΑΓΙΟΓ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ
«ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ»5 Αθήναι 1936

— 46 —

5ίαι είς τήν δύναμιν τήν έδικήν της· δπαγε ! αλλά

είς τόν Θεόν, καί είς τήν δύναμιν τοΰ θ ε ο ϋ .

Διά τοϋτο λέγει και τώρα έδώ ότι «δ θεός Ιηί·

» βλεψεν είς τήν ταπείνωσιν έμοϋ της δούλης του,

» έπιγράφουσα δηλαδή τό θαΰμα τφ θ ε φ , κοί δχι

» εαυτή" εκείνος, φησιν, έπέβλεψεν έπ" έμέ χήν το-

» πεινήν, οΰκ έγώ προς εκείνον άνέβλεψα· εκείνος

» με ήλέησεν, ούκ έγώ αυτόν έζήτησα» κατά τήν

τητα, αοτε όπου 5; τι; ίβλεπεν αυτήν, έλάμβινεν ιίς τήν
Ψυχήν Χ^υ ̂ ν χ χαποιον φέβον χα! (ύλάβειαν, συγχεραμμέ-
νην ίμοΰ μέ μίαν ίοωίερ-.χήν χαράν, χαί χωρίς να τ>)ν

Ίρτ} ηροτίτερα, εγνώριζεν άηό μόνον τόν ίξωτίριχίν χα-

έγκωμίφ, δπου πλέκει «ρός τόν άγιον Διονύ- Ρ*χχ^ρά χης, δτΐ αληθώς αΟιη είναι Μήτηρ θίοΟ.
"Οθεν Νιχήτας Ηαφλαγών 4 ρήτωρ, έν τιΤ> Έγχωμίω,

ίποΟ πλέχει προς τόν "Αγιον Δ̂ ονύαιον τ4ν Άρεοπαγίτην,
λέγει, 8τι ό θείος Διονύαιο;, άπό τήν ηολλήν άγάπην, όπου
είχί προς ΐίν Δεαπότην Χριαιίν, αχούαας δτι ίζη ακόμη
οώματιχω{ ή παναμωμος Μήτηρ αυτοΟ, επήγε νά τήν ίδ^'

νά τήν ίϊη· καί λοιπόν βλέπωντας τήν θείαν χ»1 λοιπ4ν δλίιτωντας τήν θείαν θ«»ρ(οιν της, χαί τήν θαυ-
θεωρίαν της καί τήν θαυμάσιον καί βασιλικήν ν*3"™ *«' 6αα:λιχήν ωραιότητα της· !5ών δέ χοιί τοϋ; Άγ-
ώραιότητά της, ϊδών 8έ καί τους Αγγέλους ό- ^ λ ο υ { · 4πο° ΧΡΎ*!»» αυτής έατίχοντο χαί έδορυφόρουν ώς

σιον τόν Άρειοπαγίτην, λέγει, ότι δ θείος Διο-

νύσιος, άπό τήν πολλήν άγάπην, δπου είχε προς

τάν Δεσπότην Χριστόν, άκουσας, δτι Ιζη ακόμη

σωματικώς ή παναμωμος Μήτηρ αΰτοΰ, επήγε

που τριγύρω αδτής έστέκοντο καί έδορυφόρουν
ίιοίλιαααν ίχούβας ίέ χαΐ τί ουράνια λόγια τοΟ παναγίου
της οτόματος, {ξέατη χαΐ ί^ριξεν, όμολογήαας, δτι χαί μί-

ώς δααίλισσαν άκουσας δέ και τά ουράνια λό- ν ο ; 6 α ω μ α τ ι κ ό ς β ύ τ ί ) ς χαρ.χτήρ χ«1 τ4 είδος, τήν ίμαρτύ-

για τοΰ παναγίου της στόματος, έξέστη καί Ι- ρουν, πώς «ϊν«ι Μήτηρ θ«οθ χ*τά *λήθει«ν. Τούτο τ4 Ιδιον

φριξεν, δμολογήσας, δτι καί μόνος δ σωματικός γράφεται χα! είς τόν 6ίον τ60 "Αγίου Διονυσίου χατά τήν

αυτής χαρακτήρ. καί τό είδος, τήν «μαρτυρούν 1 [ Ρ 1 τ 1 ν τ ο δ Όχτωβρίβϋ μηνός,

πώς είναι Μήτηρ θεοϋ κατά άλήθειαν. Τοϋτο τά

'ίϊιον γράφεται καί είς τόν 6ίον τοΰ άγιου Διο-

νυσίου κατά τήν τρίτην τοΰ Όκτωδρίο» μηνίς,
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Ουδέν τό μεμπτόν περιέχεται εις τά ανωτέρω κείμενα τοϋ Αγίου Νι-
κοδήμου κσΐ εις τόν «ΚΗΠΟΝ ΧΑΡΙΤΩΝ» τοϋ Βρεσθένης, τό όποιον εϊ-
ναι πιστή αντιγραφή. Ποία είναι τά «ανυπόστατα και ψευδή κλπ·»; Τό
αληθές είναι δτι τεχνηέντως σκηνοθετεί κατηγορίαν ψευδή κατά τοϋ Βρε-
σθένης και ότι δέν δέχεται τήν παράδοσιν περί των συγγραμμάτων τοϋ
Άγιου Διονυοίου τοϋ Αρεοπαγίτου.

Αναρίθμητους τοιαύτας έΕωφρενικάς κατηγορίας, έΕύφανεν κατά τοϋ
Επίσκοπου Βρεσθένης, διά νά τόν φονεύση ηθικώς πλην ταϋτα πάντα έ-
πέπεσαν έπ' αύτοΰ και των όψιμων και όλως άνοήτων δήθεν υποστηρικτών
του, οι όποιοι άνέσκαψαν τόν τάφον του κα! έΕήγαγον αυτόν, διά νά βα-
ρύνουν περισσότεραν τήν ψυχήν του.

Δυστυχώς πρέπει νά έλθουν και αλΚα στοιχεία εις τό φως, σχετικώς
μέ τόν Κυκλάδων Γερμανόν, όχι ώς αντιδικία προς ένα νεκρόν τοϋ οποίου
κριτής και άντσποδότης είναι μόνον ό Θεός, αλλά διά τήν ίστορικήν άλή-
θε»αν και προς φρονηματισμόν των διαβολέων και έχθρων της Άκαινοτο-
μήτου Εκκλησίας τοϋ Χρίστου.

"Ας ϊδωμεν όμως και τό ύπόλοιπον της Εγκυκλίου ταύτης:

Γ) Όμοίως τονίζω, οτι ανέκαθεν καί πάντοτε άνεγνώριζον καί αναγνωρίζω
συμφώνως τη Ί . Παραδόσει της Όρΰοδόξον Εκκλησίας, ώς γνησίαν τήν άχειρο-
ποΐητο\ τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου εΙκόνα ("Αγιον Μανδήλιον). Απορώ δε
πόθεν (δυσανάγνωστος) διάφορος άντίληψις, ήτις θα ήτο βεβαίως σφαλερά και
Ιπίψογος (*).

Παρακαλώ λοιπόν τέκνα μου, έχοντες προ οφθαλμών τά ανωτέρω, ετι δέ τήν
κατ' επανάληψιν δημοσία διδομένην δμολογίαν Όρθοδόξου Πίστεως μου, ήν ευχα-
ρίστως επαναλαμβάνω, δτι τ.έ'. αποδέχομαι μέν και ασπάζομαι πάν δ,τι αποδέχεται
ή Αγία ημών Όρΰόδοζος Εκκλησία, απορρίπτω δέ καί αναθεματίζω καί αναιρώ
παν δ,τι Αυτή απορρίπτει. Προς τούτοις δέ καί δτι της ενώπιον τοΰ Θεοΰ διδομέ-
νης Όρΰοδόξον Όμολογίας, δέν αποκλίνω ουδέ αποτολμώ νά μετακινήσω ιώτα έ'ν.

Ευελπιστώ, δτι θα είρηνεύσητε μέν τελείως τήν συνείδησιν υμών, από παντός
δπονθεδήποτε προερχομένου σκανδαλισμοΰ, δν θα ένέσπειρε τυχόν δ μισόκαλος, καί

(*) Σχετικώς μέ τό θέμα τοϋτο ηαραθΈτομιεν τμήμα της έΐΐκΤτολής τά>ν Ζηλωτών Ά-
γΜΗ?ε«ών Πατέρίον, είς ην αναφέρεται μαρτυρία νοϋ Λ. Κ?,.τιμη εκ ΛςοσωΛίκης επικοι-
νωνίας μετά τοΰ Κυκλάδων.

«'Εδω θα «ρέΛει νά σημειώίκομεν ίΐρός δκευκρ'ίνι.βιν της αληθείας, δτι ό Κυκλάδων
ϊσως «ροαεκννειι τό "Ανιόν Μανδήλιον ώς εικόνα, (διότι εις άλλην περίπτωσιν Μ έκατη-
γο()€ΐτο και ώς είκανομάχας), δέν έδέχετο δμο>ς τήν παράδοοιν, τήν Ίστορικότητ» τοΰ Α-
γίου Μ«νδηλίου και τάς έπιστολάς τάς όΐτοίας διήμειψε ό Κύριος μέ τόν Τοπάρχην Αΰγαρον.

Ό Μοναχός π. Κλήμης (νΰν Κατουνακιώτης), ομιλών τότιε μετά τοΰ Κυκλάδων ϊ?ερμανοΰ
καί ζητών έξηνήσιεις τόν ήρώτησε: «Διατί δέν παρ·αθέχ€σθιε τήν παρά&οβιν του 'Αγίου
Μανδηλίου;». Κα! είς άπάντησιν τοϋ είπε, δτι δέν είναι Ιδική του γνώμτΐ> άλλα «τό βρήκε
γραμμένο». Φαίνεται δτι είς τό θέμα αυτό, ό Κυκλάδων είχΐ άντλήσ«ι ίίδωρ άπό θολΐράς
(Δυτικάς) ΐτηγάς, διότι αυτό είναι φρόνημα Παπικόν. Καθώς αναφέρει ό Δοσίθεος "Ιερο-
σολύμων (Βιδλίον Β ' , κεφ. ΚΑ', παράγραφος Ε ' ) , «... ΓελάΛος ό Πάπας, κατάλογον
έποΐη<τε τών 6ι6?ιΧων της "Αγίας Γραφής καί Ισχυρώς περί τινών ών άπέέαλε δι-ώρισε
ειπών, πάντα τά τούτοις δμοια ού μόνον απόβλητα, αλλά καί από πάσης της Καθολικής
καί Αποστολικής "Εκκλησίας εξόριστα καί μετά τών συγγραφέων αυτών τοις τε αυτών
άκολούθοις, υπό αναθέματος άλύτω δεσμώ είς τόν αιώνα όμολογοϋμεν κατακριθέντα. Τά
βιβλία ταΰτια είσίν ή επιστολή τσΰ Κυρίου προς τόν Αΰγαρον, κιαί ή επιστολή τοΰ Αΰγάρου
ποός τόν Κύριον, ιό βιδλίον τών Αποστολικών Κανόνων καή τό 6υ6λίον τοΰ Ποιμένος».

('Είαστολή Ζηλωτών Πατέοων προς Δαμαισκηνόν Μοιναχόν, Δΐκ. 1982)
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θα πεισθήτε άκραδάντως, δτι δ Άρχιερεύς υμών μετά τάς διδομένας εξηγήσεις καί
διορθώσεις, παραμένει άείποτε καί θα παραμείνη μέχρι θανάτου πιστός, εϊς τήν Όρ-
ΒόΖοξο^ Πίστιν, τον θησαυρών αύτοΰ τον πολυτιμότατον, ην καί θα παραδώση έν
ημέρα Κρίσεως σώαν καί άλώβητον, ως Ίεράν Παρακαταθήκην αύτω δεδομένην
θεία ευδοκία, εις τον Ούράνιον αυτής δοτήρα.

Καλώ δε ύμας, δπως γένησθε έπήκοοι των λόγων μου καί σταθεροί συμπαρα-
στάται καί συναγωνισταί εις ·τόν δυσχερή μεν καί έπώδυνον, ώραΐον δέ καί δίκαιον
αμα^γώνα υπέρ της Όρθοδοξίας, ήτις τελικώς δεν είναι δυνατόν ή να έπικρατή-
ση πλήρως καί θριαρμβεύση προς δόξαν τοΰ έν Τριάδι Θεοΰ, είς,'Όν αρμόζει πάσα
τιμή καί προσκύνησις καί οδ ή Χάρις καί το έλεος, σύν τη πατρική ήμιον ευχή
καί ευλογία, έστω μετά πάντων ημών των Γ.Ο.Χ.

Μετά πατρικής αγάπης

Ο ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Τί προκύπτει έκ των ανωτέρω; "Ας έΕάΥη τό συμπέρασμα ό αναγνώ-
στης. Ήμεϊς έν μόνον λέγομεν, διατί οϊ περισσότεραν τοΰ Κυκλάδων σή-
μερον σκοτισθ'έντες εγείρουν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν θέμα Άγιο-
ποιήσεως καί ΌρθοδοΕοπαιήαεως αυτού, προκειμένου νά πλήξουν τήν Ί -
εράν Σύνοδον της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ., και ίσχυρίίονταιι άλλοι άνοή-
τως, άλλοι έν έπιγνώσει καί βάσει σχεδίου (δια νά πλήξουν τήν Ίεράν
Σύνοδον της Εκκλησίας των Γ.Ο·Χ.)' ότι ήδύνατο νά συιμπράΕη ό Επί-
σκοπος Κυκλάδων, εις τήν χειροτονίαν επισκόπου κατά τό 1948; (*).

(*) Αγαπητέ άναγνωατα, ύπό τό κάλυμμα τοΰ «Παλαΐοημβ-ρολογίτου», εχ«υγ εΙ<τ8ύσιειείς
τον χώρον των Π ΟΒλιαιισημειρολογιτών, αχοιμια τά όΐτοία ελα&ον τήν ύΛοχιρέω<Λ.ν νά δυαι-
ραΰν. νά σιυκοφαντ'οϊίν, νά έπιφέρΌ<ν>ν φΦοιράν εΙς τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο.Χ. "Ας γνο>ρί.-
σουν όμως οϊιαι αϋτιοί οι Όιριασ'ύδείίλο»., οτι οΰτω καθίστανται, Έκκλησιομάχοι. "Αν 8χοαΐν
τό Φάρ̂ ρος καί τήν τιμιότητα, Ιδ'αυ δηιμοοίως καί δια- ζώσης νά ΟΜχλεχθώμιεν ενώπιον
τοΰ λαιοΰ ϊΐ από τών στηλών των περιοδικών των. Ό «Κ..ΓΌ.» δεν αρνείται νά φιλο^ε-
νηση έ'ναν τίμιον διάλογον έν άγάπιι κ α ' ι άληΦεία. "Αν δεν είναι ούνΐτα», έμπιρός νά ομι-
λήσουν δημοσίως.
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