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ΕΙς τό προηγούμενον τεύχος έ δημοσιεύσαμε ν την ύπ' άριβ. 127)17.2.1944 έγκιίκλιον
τοΰ Κυκλάδων Γερμανοί), και παρεΰ-έσαμεν στοιχεία δια να δυνηθή ό αναγνώστη; να κρίνη
μόνο^- του και την έγκΰκλιον αυτήν.

Είς τό παρόν, άφοϋ έκϋέσαιμεν συνοπτικώς την μετά το 1942 στάσιν τοϋ Κυκλάδων
καί ιδιαιτέρως ως προς τό θ έ μ α τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς , θα κλειίσωμεν προσωρινώς τά βεμα
τοΐτο, διότι οΐίτω παρέχεται πλήρης είκών περί τοΰ άν&ρώποϋ.

Τήν προεκτεθεϊσαν Έγκύκλιον τοϋ Κυκλάδων (127)17.2-44), έδημο-
σιεύααμεν διότι παρά τίνων έθεωρήθη ώο εν κείμενον τό όποιον αποκα-
θιστά δη6ιεν τον Κυκλάδων, δι' όσα άτοπα έγριαψεν είς τήν «Κριτικήν
"Εκθεσιν» τό 1942. Τό αληθές όμως είναι ότι ή Εγκύκλιος αϋτη ένώ ου-
δόλως άπεκατέστησεν τόν Κυκλάδων, αντιθέτως περιέφερεν εις δεινότε-
ρα ν θέσιν τους αδόκιμους ύποστηρικτάς του διότι:

α) Γράφων τήν Έγκύκλιον ταύτην ύπό τήν πίεσιν της πραγματικό-
τητας, οϋτε τάς κατά τοϋ Βρεσθένης ψευδείς κατηγορίας και συκοφαντίας
αναιρεί, ουδέ τά άντορβόδοΕα αύτοϋ φρονήματα, δια των οποίων ήρχετο
είς αντίθεσιν προς τήν Ίεράν Παράδοσιν, ώς τοΰ ύπεδείκνυε ό Βρεσθέ-
νης διό της άπό 15-9-43 επιστολής του. (Βλ. Κ.Γ.Ο., Δεκ. 1982, σελ. 342).

6) Ένώ φέρεται ώς γράψας αυτήν τήν Έγκύκλιον, είς έπομενην έπι-
στολήν του κατά τό ίδιον έτος, υπεραμύνεται όλων των κακοδοξιών του
καί αναιρεί ταύτην τήν Έγκύκλιον διότι ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι ό τ ι ό σ α
έ γ ρ α ψ ε ε ί ς τ ή ν « Κ ρ ι τ ι κ ή ν " Ε κ θ ε σ ι ν » , ε. ΐ ν α ι ό ρ-
θ ά κ α ι σ ύ μ φ ω ν α π ρ ο ς τ ή ν Ό ρ θ ά δ σ Ε ο ν κ α ν ο ν ι -
κ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν .

Ιδού τί γράφει τήν 5.11.44 προς τους Μοναχούς τοΰ Άγιου "Ορους:
«Τ^ 24%ι Ιουνίου τοΰ έτους 1942, τ ^ έντόνψ πιέσει των Αρχιμανδριτών Γε-

δεών Τάσου, Άκακίου Π α π α , Αρτεμίου Ξενοφωντινοϋ καί τίνων άλλων. . . ήναγ-
κάσθην παρά τον ύπέρογχον φόρτον εργασίας. . . δπως συντάξω εν ακρίβεια, υπέρ
35σέλιδον καθοοηγητικήν «Κριτικήν "Εκθεσιν», περί των παρουσιαζομένων αιρε-
τικών δοξασιών, εν τισι τών βιβλιαρίων τοϋ Θεοφ. Επισκόπου Βρεσθένηί. . . Ε -
δόθη δέ αυτή εις τους 3 Άρχιμανδρίτας, ίνα βάσει αύτης συντάξωσιν υπόμνημα
μέλλον να άποσταλη τω ρηθέντι έπισκόπφ, προς διόρθωσιν τών κακώς κειμένων.
Μελετηθεϊσα δέ έπισταμένιος ευρέθη, ώ ς κ α ί δ ν τ ω ς ε ί ν α ι , κατά πάντα δρθή
καί σύμφωνος (*) προς τους θείους Κανόνας και τήν Ίεράν Παράδοσιν».

Δηλαδή ουδόλως μετενόησεν καϊ όσα δήθεν ίσχυρίσθη είς τήν προ-
ηγουμένην Έγκύκλιον του τήν 17.2-44 τά αναιρεί τήν 5.11.44, ώστε αϋτη
ουδόλως νά ίσχύη.

γ) Ή προηγουμένη εγκύκλιος τίθεται ΰπό άμφισβήτησιν, (αλλά καί
γνήσια νά είναι καταδικάσει τόν Βαρυκόπουλον), διότι παρουσιάσθη με-

(*) Ίδοΰ, δτι εν βλάαφημον καί βορβορώδες κείμενον μισαλλοδοξίας, είναι σόμ,-
φωνον με τους Θείοιις Κανόνας κα' τήν Ίεράν Παράδοσιν. Ή πτωσις έκ της πίστεως
καί το μίσος, δεν άφησαν τόν οίνϋρωπον νά ΐδη καί νά προτίμηση τό συμφέρον του, ήτοι
τήν ιμετάνοιάν του, δια τό κακόν όπερ έπεχείρησεν κατά τοϋ Βρε<τ&ένης, και νά άγαπιίοιι
καί ένωΦχι μέ τόν κατά πάντα ΌρΟΰδοξον, αλλά καί ταπεινόν καί στυλοδάτην της Όρ-
#οδο|ίας ΜΑΤΘΑΙΟΝ.



ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 63

τά 40 έτη και δέν μαρτυρεΐται ύπό ούδενός άλλου κειμένου. Αϋτη διεσώθη
έφθαρμένη καϊ πολλαπλώς συγκεκολλημένη, άνευ της υπογραφής τοϋ ι-
δίου. Σημειωθήτω ότι οι όψιμοι δήθεν ύπερασπισταϊ τοϋ Κυκλάδων, έκυ-
κλοφόρησαν περισσότερα των τριών νόθα και ψευδή έγγραφα τά όποια
6ά σχολιάσωμεν εις είδικόν τεϋχος ώς προείπομεν.

Ο ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Πριν κλείσωμεν προσωρινώς τό θέμα τοϋ Κυκλάδων Γερμανού Βα-
ρυκοπούλου, θεωροϋμεν άπαραίτητον νά έκθέσωμεν τάς άπό τοϋ 1942 μέ-
χρι και τοϋ 1948 απόψεις και την στάσιν αύτοϋ έπϊ τοϋ θέματος της ενώ-
σεως του μετά τοΰ Επισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου δια τήν οποίαν
πανταχόθεν έπιέζετο. Οϋτω δίδεται τελική άπάντησις και εις τό θέμα, κα-
τά πόσον ήδύνατο νά σύμπραξη ό Κυκλάδων, εις τάς χειροτονίας τοϋ 1948.

Θεωροϋμεν άπαραίτητον νά σημειώσωμεν, ότι καίτοι έπ' ούδενΐ λόγω
έδέχετο έστω και συζήτησιν ακόμη δι' ένωοιν μετά τοϋ Βρεσθένης, ευ-
ρέθησαν άνθρωποι τινές είς τάς ημέρας μας, οι όποιοι δέν έδίστασαν νά
ισχυρισθούν διαστροφικώς, ότι ό Κυκλάδων έζήτει τήν ένωσιν, άλλ' αϋτη
ήμποδίζετο ύπό τοΰ Βρεσθένης ή τοΰ Πρωθιερέως Ευγενίου και επομένως
δέν έδικαιολογεϊτο ή κατά Σεπτέμβρισν 1948 ύπό τοϋ Επισκόπου Βρε-
σθένης Ματθαίου χειροτονία Επισκόπου και δέν έγένετο αϋτη έξ άδηρί-
του ανάγκης τής Έκκλησίας(*) .

Άλλα ας ϊδωμεν, όχι τι λέγει έκαστος έκ τυφλής σκοπιμότητος, αλ-
λά τι λέγει ό ίδιος ό Κυκλάδων, άπό της άποαχίσεώς του, ήτοι τό 1942,
μέχρι και τό 1948 ή και μέχρι τόν Δεκέμβριον τοΰ 1949, ότε ήνώθη μετά
τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Θά ποραθέσωμεν τάς πλέον χαρακτηρι-
στικός μόνον θέσεις του, διότι είναι διάχυτος εις όλα τά κείμενα του ή
αρνησις προς ένωσιν.

Α ' "Αρνησις
Εις τήν άπό 10-8-45 έπιοτολήν του προς τους Άγιορείτας Πατέρας,

συγχαίρει τους Άγιορείτας, διότι τόν παραλληλίσουν προς τόν Μελέτιον
Πήγαν, τόν δέ Βρεσβένης προς τόν Έπίσκοπον Κυθήρων Μαργούνιον, ό-
ταν όμως, εις τήν ιδίαν έπιστολήν, ζητοϋν νά ένωθή μετά τοϋ Βρεσθέ-
νης, όπως ό Μελέτιος Πηγάς ήνώθη μετά τοϋ Κυθήρων Μαργουνίου, πα-
ρά τό γεγονός ότι ό Μαργούνιος ήτο φιλοπαπικός, ούτος άπαντα: «Συγ-
χαίρω ύμας διά τάς ωραίας παρομοιώσεις υμών, προς τόν σοφόν Μελέ-
τιον Πήγαν και τόν Μαργούνιον Έπίσκοπον Κυθήρων και τήν έπιθυμίαν
υμών και τόν πόθον προς ένωσιν. . . εκφράζετε τήν λύπην διά τόν ξμαχω-
ρισμόν και έπιζητήτε τήν ένωσιν. Άλλα μεταΕό τών δύο Αρχιερέων Πη-
γά καϊ Μοργουνίου, υπήρχε συμφωνία πνεύματος καϊ καρδίας, ένώ μετα-
Εύ εμού καϊ τοϋ Σεβ. Βρεσθένης, υπάρχει ΜΕΓΑ ΧΑΣΜΑ, άφ' ενός μέν
δι' όσα περιέχουσι τά βιβλιάρια αύτοϋ και ού μόνον αιρετικά και βλάσφη-
μα (γνωστά τοις ποσι) . . . Π ώ ς λ ο ι π ό ν ζ η τ ε ί τ ε έ ν ω σ ι ν ; »

. (*) Τά τελευταία ετη τό θέμα άνεκινήθη ΰπό τών σκοτεινών κύκλων τώ·ν λεγομένων
Καλλιστικών, παράγιαντες τών οποίων και πριν τοΰ πραξικοπήματος των κιατά ΦεβρΌυά-
ριον 1!)79, ΐ.Ιχον εγείρει 8ι« και έκυκλοφάρησαν κάΦε «μουχλιασμένη επιστολής έγγραφα
τοίί ΒαρυκοποΛίλου, διά νά λασπολογήσουν κατά της Εκκλησίας κ«ί. τών "Επισκόπων αύ-
τη ς αλλά ένέσϊίαψαν βόΦρον είς ον οι ϊ&ιοι ένέηεσον. ("Ορα: Ή Μαρτυρική Εκκλησία ΓΟΧ
Ρουμανίας ύπ;ο Κυπριανού χ αϊ «ΤΗΕ ΟΉΊΉΟϋΟΧ λΥΟΚΌ» 1()2)Φε6ρ. 11182 σελ. 14, 5).
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Πράγματι ύπήρχεν χάσμα, αλλά αυτό ήτο τό ψεύδος και τό μίσος του
κατά τοΰ Βρεσθένης και ή μή ειλικρινής ομολογία του. Ουδεμία κατηγο-
ρία κατά του Βρεσθένης ήτα αληθής ώς ε'ίδομεν, και δή μετά τήν από 25.
5.1943 Ποιμαντορικήν Έγκύκλιον του, (βλέπε ταύτην εις «Κ.Γ.Ο.» Ό κ τ . -
Νοεμ. 1982, σελ. 292 - 5). Παρά ταύτα όμως γράφει τά ανωτέρω. Τι άλ-
λο δύναται νά εϊπη τις ή ότι ή αμαρτία δέν αφήνει τόν άνθρωπον να ϊδη
τό φως, αλλά τόν σκοτίσει.

Β' "Αρνησις

Ό,τ ι δέν έπεθύμει όμως ό Κυκλάδων, δηλαδή τήν ένωαιν, ταύτην έ-
2ήτει ό Βρεσθένης. Ιδού τι γράφει ό ίδιος ό Κυκλάδων εις τήν από 19-10.
1945 έπιστολήν του, προς τόν Άγιορείτην Μον. Πολύκαρπον:

«... Οι Ματθαιϊκοϊ . . . £ η τ ο ϋ α ι ν έ ν ω σ ι ν . Ά λ λ ' έφ' όσον
δέν συνάγει τά βλάσφημα και αιρετικά βιβλιάρια νά τά καύση... αδύνα-
τος ή μετ' αυτού ένωσίς μου. . . Επίσης αδύνατος ή ένωσίς μου μετά τοϋ
πρ. Φλωρίνης».

Ποϊο είναι τά δήθεν βλάσφημα ε'ίδομεν εις τό προηγούμενον τεύχος.
Αυτά τά όπβϊα γράφει ό "Αγ. Νικόδημος και επανεκδίδει ό Βρεσθένης.
Λυπάται κανείς διά τόν άνθρωπον, διότι ούτος Άρχιερεύς ών, αποτελεί
προσωποποίησιν τοϋ μίσους και τοϋ ψεύδους. Όμιλεϊ δι' αιρετικά κλπ.
τοϋ Βρεσθένης, όταν ούτος είναι όρβίοδοΕότατος, ό ίδιος δέ απεδείχθη βλά-
σφημος και αιρετικός, τόσον διά της «Κριτικής Εκθέσεως» του, όσον και
διά της ανωτέρω επιστολής του, εις τήν οποίαν θεωρεί εαυτόν ώς νέον
Μελέτιον Πήγαν και «θεϊκήν τήν γλώσσαν του και τήν γραφίδα» κλπ. Πό-
σον σκστι'Ζει τό μίσος και ή οϊησις!

Γ' "Αρνησις

Είς τήν άπό 10.4.1946 έπιστολήν του προς τόν ίδιον Μον. Πολύκαρ-
πον, ό οποίος τοϋ £ητεϊ νά επιδίωξη νά ένωθή μετά τοϋ Βρεσθένης Ματ-
θαίου άπαντα ομοίως, ότι είναι αδύνατος αϋτη. Λόγω της ιδιαιτέρας ση-
μασίας της, παραθέτωμεν ταύτην κατά τό μεγαλύτερον αυτής μέρος:

«Έν Αθήναις τη 10η Απριλίου 1946 (Όρθ. 'εορτ.)
Όσιώτατε Πάτερ Πολύκαρπε,

Έπί τη Άναστάσει, τοϋ Νικητοΰ τοΰ θανάτου, και Σωτήρος ημών Χριστού
οεχθήτε μεθ' δλων των 'Λγίων Πατέρων και Ζηλωτών εύχάς καϊ ευλογίας.

Γνωρίζω σοι όσιώτατε Πάτερ Πολύκαρπε, δτι τήν άπό 20 Μαρτίου έπιστο-
λήν σου ελαβον οτ^ζρο^ και απαντώ αμέσως.

Άφοΰ διεξήλθον μετά μεγάλης προαογ9]ς τήν έπιστολήν σου καθώς καϊ τοΰ
Όσ. Πατρός Κωνσταντίνου εύρέθην είς θέσιν κατάπληκτον άπορ&ν πώς ένω οέ-
χεσθε τήν δρθήν στάσιν μου και τάς πλάνας των 2 παρατάξεων τοΰ πρ. Φλωρίνης
καϊ τών περί αυτόν, και τοΰ Βρεσθένης και τών περί αυτόν, ζητείτε λεληθότες
νά ύποσκελισθη δ σώφρων Ιωσήφ τ.ε. ή αλήθεια. "Οταν άναγνωρίζητε δτι δ Βρε-
οθένης είναι &-τ-α-φ-ο-ς ν-ε-κ-ρ-ό-ς και διευθύνει ή Μαριάμ και δ Τόμπρος και
Γαμβρούλιας ποία ενωσις Οά γίνη και πώς; "Οταν είς τό ρυπαρόν φυλλίδιον (') ,

(1) Ρυπαρόν ψυλλάδιον εννοεί τ ην έφημε^ίΰβ «Κήρυξ Γνησίων Ό'ρθοδόξίονν, ή οποία
(Τθεναρώς «Ιργάζετο διά την έν τ^ άληβείζΐ ενωσιν »αί μετά τοΰ Φλωρίνης και τοΰ Κνκλά-
δων. Θα Ϊ6ο>μ«ν τάς ενεργείας ταύτας, όταν έξετάσωμεν τό έτος 1945, (Βλ. «Κ.Γ.Ο.»,
άρι-01. φΰλ. 3)15.6.1940). Είχον έκμανεί πάντες οί έκπε<τόντες της ομολογίας, διότι έκ μέ-
ρους τοϋ Βρεοθένης έγίνοντο κατά θεόν ένέργειαι δι' έ'νωσιν και οχι άγαπιαμοι δια. τοϋ
παραμρρισμοΰ της "Ομολογίας - Έκκλησιολογίας της Εκκλησίας τοιν Γ.Ο.Χ.
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δπερ εκδίδει δ Τόμπρος και οι περί αυτόν, γράφουν κακοηθέστατα ψεύδη (2) κατ'
έμοΰ; Πώς θα γίνη. ενωσις όταν δε άναιρη (3) δ Βρεσθένης τα δσα γνωρίζετε βλά-
σφημα, απερ περιέχονται εις τα μέχρι σήμερον εκδιδόμενα βιβλιάρια των; Πως
θα γίνη ενιοσις, δταν μία γυνή ώς π.χ. ή Μαριάμ, κοινιονή (4) μοναχάς, &Υ Άγιου
Ποτηριού;. . . Ερωτώ και αναμένω άπάντησίν σας, είναι ή δχι μεγίστη πλάνη; . .

Τ ί ζ η τ ε ί τ ε ν α κ α ώ ε ι ς τ ά ς δ υ σ μ ά ς τ ο ΰ β ί ο υ μ ο υ :
Έάν αύτάς τάς βλασφημίας δεν αναίρεση, ε ν ω σ ι ς δ ε ν γ ί ν ε τ α ι .
"Επειτα το αϊσχιστον βιβλίον ('5) , δπερ έτύπώσεν εις τήν Ίεράν Μονήν της

Κερατέας καί εστειλεν εις Άνατολήν και Δύσιν, και υπογράφει υβρίζων μ? καπη-
λικώτατα μετά των τυφλωθέντων κα'ι έκπεσόντων Κοσμά Καράμπελα, Άκακίου
και Αρτεμίου και Τόμπρου και τοΰ Γεδεών, δ δποϊος άνάπτει πυρκαΐάν έξ άγραμ-
ματωσύνης, έπειτα κρούει πρύμναν. Αυτό τό πλήρες ψεύδους καί βλασφημίας βι-
βλίον πρέπει νά αναιρέσουν δλοι διά πρακτικοΰ, δπερ νά εχω εγώ εις χείρας μου
και δχι νά είμαι ε?ς θέσιν υποδίκου. Καταλαμβάνετε, δτι π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ί
π ί σ τ ε ω ς κ α ί ο υ χ ί π ε ρ ί α τ ο μ ι κ ώ ν ζ η τ η μ ά τ ω ν . Τον

ορθοτομοΰντα τόν λάγον της αληθείας Αρχιερέα σας νά μίξω δτι (δυσανάγνω-
στον) , γνωρίζετε κάλιστα καί πάσα συζήτησις άσκοπο; και παράκαιρος καί αδύ-
νατος νά επιφέρη έ'νωσιν κατά προσωποληψίας καί εύχαί κατά άκριτον ζήλον,
νομίζω πρέπει νά παύση καί δ Πάνσοφος καί Παντογνώστης καί Καρδίογνώστης
θεός, εκείνος μόνος εν τη άπείρω αύτοΰ Παντοδυναμία θά άποκαταστήση τήν
άλήθειαν καί Οά ύψωση δπου δεΐ τήν Όρθοδοξίαν.

Μετά πατρικής αγάπης
Εύχέτης προς θεόν υπέρ υμών διάπυρος

Ό Κυκλάδων Γερμανός

Τ .Γ. Μόνον δ ΙΙανοσ. 'Αρχιμ. κ. Ίλαρίων ευρίσκεται εις τό υψος της απο-
στολής του άλλοι δυστυχώς είναι άξιοι οίκτου.

Χ) ί'διος

ΖΧ' "Αρνησίς

"Ομοίως καϊ εϊς τήν άπό 5.11-1946 έπιστολήν του, ή οποία γέμει ϋ-
6ρεων καϊ ψευδών, πάλιν αποκλείει τήν ένωσίν του καί μετά του πρ. Φλω-

(2) Ουδέν ψεΰδος διετυπώθη κατ' αύτοΰ. Δυστυχώς δι' αυτόν ή ΰπόδειξις των σφαλ-
μάτων του και των κοικοδοξιών του, ήσαν ύβρεις. 'Αλλ' «ίίδρις σοι καί τοϋτο (δηλαδή ό
έλεγχος) δοκεϊ;» (Γρηγο·ρίου Θεολόγοι), Ρ.Ο. 36, 216).

(3) Ι δ ο ύ ποίος ψεύδεται έπ συστήματος κ-αί μεθ' όρκου υποστηρίζει τά ψεύδη του.
Διότι ό Βρεσθένης καί ά ν ή ρ ε σ ε κ α Ί ά π ε κ α τ έ σ τ η α ε τ ή, ν ά λ ή ΰ- ε ι α ν,
διά της σαφοΰς καί απερίφραστου Εγκυκλίου της 25)5)11)43. ΐ ί ζητεί ακόμη; Διατί σι>-
νεχίζϊί, (Πίκοφαντών; Ποΰ είναι 6 σεβασμός προς τήν αλήθειαν; Ποΰ ή αγάπη; ,.ΓΙοϋ τό
Χριστιανικον - 'ΕαΛσκιοπιχόν ήθος;" Πότε δ«χ μ;ιάς έγκυ^λίοιΐ (ΐπήλίτησεν εις τάς ίδβιάς του
κατηγορίας, ώς εΛραξεν ό ΒρεσΦέ-νης; Π ο τ έ δυστυχώς, άλλα ήνώθη τό 1949 μετά τοϋ
πρ> Φλωρίνης Χρυσοστόμου, μετά τοΰ όπούου ητο χωρισμένος από τοΰ 1937, « ά ν ε υ λό-
γ ο υ » , ώς ΙοχυρίσίΗι τό 1943 καϊ πάλιν έτόνυσεν τό 1949!!

(4) Καί τοϋτο κ α κ ο η ΰ έ σ τ α τ ο ν ψ ε ύ δ ο ς προς διασυρμόν τοΰ ΒρεσΟένη;.

(5) Τό «αΐσχιστον βιδλίον» είναι ή εις ίδιαίτερΌ'ν τεΰχος εκδοθείσα Εγκύκλιος της
12)10)1943. ' Ό ^ α ταύτην εις «Κ.Γ.Ο.» Δεκέμ. 1982, σελ. 341—(!, διά νά ίδχις ποίον κϊί-
ίμενον είναι αϊσχιστον, ή Έγκ\')κλιος τοϋ Βρεσθένης η ή ανωτέρω επιστολή τοΰ Κυκλά-
δων. Καί τό κείμενον τοϋτο τοΰ Κυκλάδων, είναι άπό τά σχετικώς ανεκτά κεΐμΐνα αύτοΰ,
αν ανάγνωση τίς ώλλα κείιμΐνά του καί ιδιαιτέρως τήν «Κριτικήν "Εκθεσιν», ΐ ά φρί^ΐι
καί θα διερωτη^Ή πλβίστα δσα, καί Ιδιαιτέρως διά τήν άδυναμίαν του νά έλέγχη τί ελεγεν
καί πώς
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ρίνης, «διότι προεξάρχει ό Ιούδας Μουστάκας» καϊ μετά του Βρεσθένης
«διότι προεξάρχει ό Τόμπρος...».

Ε ' "Αρνησις

Επίσης εις την οπό 8.4.1948 έπιστολήν του προς τόν Μον. Πολύ-
καρπον, πάλιν στερεοτύπως αποφαίνεται τά κάτωθι:

«Διά τό Ζήτημα της ενώσεως σας παρακαλώ νά παύση πασά κίνησις
και πάσα ενέργεια, διότι «ίναι αδύνατον νά γίνη, ούτε με τήν παράταζιν
τοϋ*Πρ. Φλωρίνης, ΧατΖή κοΐ Λιώση, οϋτε μέ τήν της Μαριάμ και τοϋ Τόμ-
πρου, διότι δέν διευθύνει πλέον ό Βρεσθένης...».

Και όμως ό Βρεσθένης μέχρι της κοιμήσεως του, διετήρει και τάς
σωματικός και τάς πνευματικός δυνάμεις και διοικούσε και έπαίμαινε· Ό
Κυκλάδων όμως και έξ έγωϊσμοΰ και έκ μίσους και διά λόγους πίστεως,
δέν έτόλμα νά συνάντηση, ούτε τόν Βρεσθένης, ούτε τόν π. Εύγένιον
Τόμπρον, διό διά νά κροτή ολίγους πέριξ αύτοϋ, έπεδίδετο εις έμετικάς
ϋβρεις και διαβσλάς και διαστροφάς, ίνα καλύψη τήν άρνησίν του δι'
ένωσιν.

ΣΤ' "Αρνησις

Και πάλιν τήν 9.9.48, ένώ ό Βρεσθένης προβαίνει εις τήν χειροτο-
νία ν Επισκόπων μόνος του, διότι δέν ήδύνατο νά σύμπραξη έτερος, ιδού
τι γράφει ό Κυκλάδων και πάλιν, άγνοών τήν ήδη γενομένην χειροτονίαν:

«Άλλα οϋτε μέ τήν παράταξιν τοϋ άνοήτου Βρεσθένης είναι δυνα-
τόν (νά γίνη ένωσις), διότι τόν διευθύνουν ή (6) Μαριάμ και ό. . . Τόμ-
προς».

Κατόπιν τών ανωτέρω δύναται ό αγαπητός αναγνώστης νά διακρίνη
ποίος ήτο ό Κυκλάδων και νά διαπίστωση μόνος του, αν ήτσ δυνατόν νά
σύμπραξη ούτος μετά τοϋ Βρεσθένης εις τήν χειροτονι'αν Επισκόπων τόν
Σετττέμβριον τοϋ 1948.

Πράγματι, υπήρχαν και λόγοι πίστεως, αλλά και λόγοι συνερ-
γατικότητος και λόγοι ιδιοσυγκρασίας τοϋ Γερμανού, άτινα καθιστών
αδύνατον τήν σύμπραΐίν του. Ούτος ώς θά ϊδωμεν εις τήν σειράν τών
Έκκλησιολογικών Θεμάτων, τόν Δεκέμβρισν τοΰ 1949, ήνώθη μετά τοϋ
πρ. Φλωρίνης μετά τοϋ όποιου, ώς είχε δηλώσει και προηγουμένως τό
1943 και πάλιν έδήλωσεν τήν 8-1.50, ότι ήτο διιστάμενος προς τόν πρ.
Φλωρίνης, οπό τό 1937, χωρίς λόγον. Μετά τοϋ πρ. Φλωρίνης ήνώθη, διά
νά συστήσουν κοινόν μέτωπον κατά της Ιερός Συνόδου της Κανονικής
Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, αλλά δυστυχώς δι' αυτούς συνετρίβη-
σαν, διότι έπολέμουν τήν Έκκληισίαν. Παρέμεινε μετά τοϋ πρ. Φλωρίνης
και έτελεύτησεν τόν βίον του τό 1951, έν τη πτώσει και τω σχίσματι. Οι
έγείραντες τό θέμα Βαρυκσπούλου, άλλοι έξ αίσχράς κακοηθιείας, άλλοι
ίσως έΕ άγνοιας ας συνετισθούν.

(0) Προσάπτει αισχρά έπίΦετα και διίσχυ^ΐζεται φοβερά ί|ιεύδη, τά όποια 6έν δυνά-
μεθα νά δτιμοσιεύσωμεν σεβόμενοι τους άναγνώστας.

(Σννεχίζεται)


