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Διανέμων ἐκάλεσε, καί καλῶν ἥνωσεν.
Γλώσσας πυρός διένειμε, καί διανέμων ἡγίασεν.
Διά πυρός ἀκτίστου ἡγίασε, καί ἁγιάζων Ἑαυτῷ προσήρμοσεν.
Διένειμεν, ἐκάλεσεν, ἡγίασεν, ἥνωσεν, Χάριτι ἐθέωσεν.
Θεός γάρ ὁ διανέμων καί καλῶν καί εἰς ἕν τά κατά τήν Αὐτοῦ εἰκόνα

πλάσας κτίσματα ἁρμόζων.
Τό Πανάγιον Πνεῦμα, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον καί ἐν Υἱῷ ἀνα-

παυόμενον, ἐπεδήμησεν ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐπί τούς Μαθητάς τοῦ
Μονογενοῦς Υἱοῦ πεντήκοντα ἡμέρας μετά τήν Θεόσωμον Ἀνάστασίν Του.
Κατά δέ τήν δύναμιν τοῦ λαμβάνοντος ἐμοίρασε τά Χαρίσματά Του εἰς τούς Μα-
θητάς τοῦ Χριστοῦ, «ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος Αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν
καί χάριν ἀντί χάριτος» (Ἰωάν. Α´ 16). 

Μέρος ἀμέριστον τῆς Θείας Χάριτος ὁ καθείς ἔλαβεν, τό δέ ληφθέν οὐκ ἐμερί-
σθη, μᾶλλον δέ διά τῆς λήψεως τά μέρη εἰς ἕν ὅλον συνήφθησαν, καί τοῦτο Ἐκκλη-
σία ἐστί καί λέγεται. Τήν Ἄκτιστον Χάριν ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν τό Πνεῦμα
διένειμε, καί τούς λαβόντας εἰς Σῶμα Ἕν μέ Κεφαλήν τόν Θεόν προσήρμοσεν. 

Ἐν τῷ ὑπερώῳ, φλογοειδῶς οἱ πήλινοι τήν Ἀΐδιον Ἐνέργειαν τοῦ Τρισαγίου καί
Τρισυποστάτου Θεοῦ ἐδέχθησαν, τήν Ἄκτιστον Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ παρέλαβον, εἰς τήν Ἀέναον
Ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί Πατρός ἐστερεώθη-
σαν, τήν Θεοποιόν Κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἐβίωσαν. Παρευθύς δέ, Ἀπόστο-
λοι εἰς πάντα τά ἔθνη διέβησαν, τό Ὄνομα
Κυρίου ἐνώπιον βασιλέων καί θηρίων ἐκρά-
τησαν, τήν Πίστιν ἐκήρυξαν, τήν Διαδοχήν
δι᾽ Ἐπισκόπων ἐφύτευσαν, τήν Πόλιν τοῦ
Θεοῦ εἰς τήν ἐρημίαν τοῦ κόσμου ἐγκαθί-
δρυσαν, τήν ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
τοῦ ΘΕΟΥ ἐπί τῆς γῆς ἐξήπλωσαν.

Εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν. Εἰς τήν
Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν
ΕΚΚΛΗΣίΑΝ ΤΟΥ�  ΘΕΟΥ� ἐκάλεσε τό Πα-
νάγιον Πνεῦμα πάντας τούς διά τοῦ Προ-
πατορικοῦ Ἁμαρτήματος ἐκπεσόντας ἐκ τῆς
Θείας Χάριτος. Οὐχί δέ πάντες εἰς τό κά-
λεσμα ἀπεκρίθησαν. Οὐχί πάντες εἰς τήν

«Ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν,«Ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν,
εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν»εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν»

Ἡ Ἁγία Πεντηκοστή
φορητή Ρουμανική εἰκών 

Μονή Σταυροπόλεως Βουκουρέστι

Κοντ�κιον ,ορτ�ς Πεντηκοστ�ς κα� +γ�ου Πνε�µατος
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Ἐκκλησίαν προσῆλθον. Πλῆθος πολύ τῶν ἀσθενούτων κεῖται ἐκτός τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μακράν τῆς Θείας Χάριτος, ἔξωθεν τοῦ Οἴκου τοῦ
Θεοῦ, πέραν τῶν ὁρίων τῆς Εἰρήνης, ξένον τῆς Εὐλογημένης Βασιλείας τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πλῆθος πολύ κεῖται εἰς
πτῶσιν, κεῖται πρός θάνατον, κεῖται εἰς τήν ἀσέβειαν, ἀντίκειται τῷ Θεῷ.

Καί ἰδού τό μέγα κρῖμα. Ποῖον; Ὅτι αὐτός ὁ Θεός ἤνοιξεν ἐπί τῆς γῆς
τήν Πύλην τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τῆς Ἐκκλησίας Του, καί ὁ ἄνθρω-
πος ἐπί τό πλεῖστον τήν προσπερνᾶ ἀδιάφορος ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς.

Καί ἰδού τό μέγα κατάκριμα. Ποῖον; Ὅτι αὐτός ὁ Θεός ἐφύτευσεν ἐπί
τῆς γῆς τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἐθη-
σαύρισεν ἐν αὐτῇ τό Θεοϋπόστατον Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Υἱοῦ Του, καί ὁ
ἄνθρωπος ἔστησε, διά Σχισμάτων καί Αἱρέσεων, κίβδηλα ὁμοιώματα
αὐτῆς, ἄνευ Θείου Θησαυροῦ, ἄνευ Θείας Χάριτος, ἄνευ Εὐλογίας, κατα-
γώγια γέμοντα Βλασφημίας καί Βδελυρότητος, μεστά Κατάρας, πλήρη
Ἀναθέματος.

Ἄνευ Θείας Χάριτος, ὅμως, οὐδείς ἁγιασμός, οὐδεμία δικαίωσις, οὐδέν
οὐράνιον δώρημα. Χωρίς τήν ἐξ οὐρανοῦ δικαίωσιν καί τήν δόξαν τοῦ ἁγια-
σμοῦ, οὐδείς ποτε δύναται νά ἰδῇ πρόσωπον Θεοῦ. «Ἀρθήτω ὁ ἀσεβής ἵνα
μή ἴδῃ τήν δόξαν Κυρίου» (Ἠσ. ΚΣΤ´ 10). «Διώκετε τόν ἁγιασμόν, οὗ
χωρίς οὐδείς ὄψεται τόν Κύριον» (Ἑβρ. ΙΒ´ 14).

Ἡ γάρ φθορά δέν κληρονομεῖ τήν
ἀφθαρσίαν, εἰ μή πρῶτον μετάσχῃ
τῆς ἀφθαρτοποιοῦ τοῦ Σαρκωθέντος
Λόγου Χάριτος. Ὁ οὖν ἄφθαρτος
Λόγος ἔλυσε τήν φθοράν, σαρκωθείς
ἐν τῇ φθαρτῇ τοῦ ἀνθρώπου φύσει
καί δούς ἑαυτόν θυσίαν. Ὁ δέ φθαρτός
ἄνθρωπος μένει φθαρτός, ξένος τοῦ
Θεοῦ καί ἀντικείμενος τῷ Θεῷ, εἰ μή
πρῶτον μετάσχῃ διά τῆς Πίστεως εἰς
τήν Ἐνσάρκωσιν τοῦ Λόγου, εἰς τό
Μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, εἰς
τήν Οἰκονομίαν τῆς Ἀφθαρσίας, εἰς
τό ἄφθαρτον Πάθος καί τήν Ταφήν
καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, δι᾽
ὧν μόνων ἀφθαρτοποιεῖται, γίνεται
κοινωνός τῶν Θείων καί Ἀχράντων
Μυστηρίων, ἀναπλάττεται μέ τήν
Δύναμιν τῆς Δημιουργικῆς Θεότητος,
ἔρχεται εἰς Ἕνωσιν μέ Ἐκεῖνον τόν
ὁποῖον μεταλαμβάνει, καί τόν κά-
μνει ὁ Θεός θεόν κατά χάριν. Ὅπως
τό πῦρ πυρακτώνει τόν σίδηρον καί
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τό χάλκωμα καί, χωρίς νά ἀφανίζῃ τήν φύσιν του, τό κάμνει πῦρ, οὕτω καί
ὁ μετέχων τοῦ Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ θεοῦται, γίνεται μέλος τοῦ Σώ-
ματος Αὐτοῦ, μέλος ἐκ μέρους, σάρξ ἐκ τῆς σαρκός καί ὀστοῦν ἐκ τῶν
ὀστέων Αὐτοῦ (Α´Κορ. ΙΒ´27, Ἐφεσ. Ε´30). Τοῦτο ὤδινον οἱ Προφῆται,
τοῦτο ἐπεθύμουν οἱ Δίκαιοι, τοῦτο ἔβλεπον διά τῆς Πίστεως οἱ Πατριάρ-
χαι, τοῦτο ἐπραγμάτωσε τρανῶς ἐν τῆ Πεντηκοστῇ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον.
Οὕτω λαμβάνει τις ἄφεσιν Ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον, λαμβάνων πάλιν
τήν Θείαν Χάριν, ἥν διά τῶν ἁμαρτιῶν ἀπώλεσεν.

Ἡἐνέργεια τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι Ἁγιοτριαδική, παρά τῆς ΤΑΥ-
ΤΟΥΡΓΟΥΣΗΣ Ἁγίας Τριάδος παρεχομένη. Ὅπως ἡ ὁδός τῆς Μετανοίας καί τῆς
Θεογνωσίας ἐκ τοῦ ἑνός Ἁγίου Πνεύματος ἄρχεται, διά τοῦ ἑνός Υἱοῦ διέρχεται,
καί εἰςτόν ἕνα Πατέρα λήγει, οὕτω καί ὁ ἁγιασμός τῶν πιστῶν ἐκτοῦ Ἀνάρχου Πα-
τρός ἄρχεται, διά τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ ἔρχεται καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι στερεοῦται. 

Κατ᾽ ἀναλογίαν πρός τήν Κοινωνίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ Σωτηρία, ἡ κατά
πρόσωπον δωριζομένη, τήν Κοινωνίαν τῶν σωζομένων ἀπεργάζεται. Εἰς τοῦτο
προτρέπει διά παντός ἡμᾶς ἡ Ἐκκλησία τοῦ ΘΕΟΥ, μάλιστα δέ ἐν τῇ φρικτῇ
καί ἱερᾷ Θείᾳ Μυσταγωγίᾳ: «Τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν ΚΟΙΝωΝίΑΝ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν
ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα» (Αἴτησις ἐκ τῆς Θείας Λειτουργίας).

«Τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
αἰτησάμενοι».

Εὔχεται ὁ λειτουργός καί ὑπηρέτης τοῦ Ὑψίστου παρασκευάζων ἡμᾶς νά
γίνωμεν ἄξιοι καί Κοινωνοί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι ἄνευ αὐτῆς τῆς
Κοινωνίας καί Ἑνώσεως μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα οὐδεμία σωτηρία ὑπάρχει
εἰς τόν Μέλλοντα αἰῶνα, ἀκόμη καί ἐάν εἴμεθα βαπτισμένοι εἰς τό ὄνομα
τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἐάν λεγώμεθα «Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί».

Διά νά ἐπιτύχωμεν αὐτήν τήν ΚΟΙΝωΝίΑΝ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρειάζεται:
1) Νά εἴμεθα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, ἡ ὁποία
γνωρίζεται ὑπό τῆς Ἀκαινοτομήτου, Ἀνοθεύτου Ἀποστολικῆς Πίστεως καί τῆς
Ἀδιασπάστου, Ἀδιακόπου Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, καί δέν χαρακτηρίζεται ἀπό
οὐδεμίαν παραχάραξιν εἰς τά Ἱερά Δόγματα ἤ εἰς τήν Ἱεράν Παράδοσιν.
2) Νά τηροῦμε τάς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τεθησαυρισμένας Ἐντολάς τοῦ Θεοῦ,
αἱ ὁποῖαι δέν δυναστεύουν, ἀλλ᾽ ἀνορθώνουν τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώ-
που, καί ἐπιφέρουν κέρδος, ὄχι εἰς τόν Θεόν, ἀλλά εἰς τόν Χριστιανόν. 
3) Νά ἱστοροῦμε τούς ἑαυτούς μας εἰς τούς Πνευματικούς τῆς Ἐκκλησίας
καί ἀδιακρίτως νά βιώνωμε συμφώνως πρός τάς ὑποδείξεις αὐτῶν, διότι
ἀπό Θεοῦ ἐστί τό
ἐντελλόμενον.
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Ἡ Ἁγία Τριάς
εἰκών εἰς τό ἀέτωμα
ἄνωθεν τῆς εἰσόδου

τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ
εἰς Βελιγράδιον Σερβίας
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«ἑαυτούς καί ἀλλήλους».
Ἀφοῦ διά τῶν ἀνωτέρω κατορθώσωμε νά γίνωμε Κοινωνοί τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

ματος διά τον ἑαυτόν μας, ἄς τό ζητήσωμε καί διά τόν πλησίον μας, διά νά δεί-
ξωμε τήν κατά Θεόν ἀγάπην καί νά βοηθήσωμεν, ὅσον τό δυνατόν, νά γίνῃ καί
αὐτός κοινωνός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μιμούμενος τό ἰδικόν μας παράδειγμα.

«καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
Ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχουν Χριστιανικήν συνείδησιν,

ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησίαν, πράττουν ἀρκετάς ἀγαθοεργίας, ἀλλά δέν δίδουν
ὅλην τήν ζωήν των εἰς τόν Χριστόν, παρά μόνον μέρος τῆς ζωῆς των. Μαζύ
μέ τήν χρηστοήθειαν ἐκδηλώνουν καί ἄλλα ἔργα μή ἀρεστά εἰς τόν Θεόν.

Πρέπει νά παραδώσωμε τό εἶναι μας ὁλοκληρωτικά μόνον καί μόνον εἰς
ὅσα εἶναι θεοφιλῆ καί ψυχοσωτήρια καί νά ἀπέχωμεν ἀπό ὅσα δέν συμ-
βάλλουν εἰς τήν σωτηρίαν μας. Ἀντιβαίνουν πρός τήν σωτηρίαν μας ὅλαι αἱ
ἄκαιροι περιδιαβάσεις καί ἡ λεγομένη ψυχαγωγία, τά διάφορα θεάματα, ἡ
καθημερινή τηλεόρασις, ἀκόμη καί αὐταί αἱ ἐπισκέψεις. Ἐπειδή εἶναι πολ-
λαί αἱ παγίδες τοῦ ἐχθροῦ καί πίπτομε    ν εἰς αὐτάς εὐκόλως ἐκεῖ ὅπου δέν τό
περιμένομε, καλόν εἶναι νά περιορίζωνται αἱ ἐπισκέψεις εἰς τάς ἀνάγκας
τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης, πρίν μᾶς ἐκθέσουν εἰς τούς κινδύνους τῆς ἀργολογίας,
τῆς κατακρίσεως, τῆς φιληδονίας ἤ καί ἄλλων πτωμάτων. 

Ὅσοι λοιπόν μαζύ μέ τήν χρηστοήθειαν ἐπιδίδονται καί εἰς ἄλλα ἔργα
τά ὁποῖα δέν εἶναι πρός ὠφέλειαν καί σωτηρίαν τῆς ψυχῆς, αὐτοί δέν πα-
ρέθεσαν τήν ζωήν αὐτῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ. Αὐτοί δέν εἶναι κοινωνοί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος οὔτε σωτηρίαν ψυχῆς ἀπολαμβάνουν.

Εἶναι τόσον ἀναγκαία ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὥστε καί αὕτη
ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ ΘΕΟΥ Λόγου, δι᾽ αὐτόν τόν σκοπόν ἐγένετο. «Συμ-
φέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ
πρὸς ὑμᾶς · ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς» (Ἰωάν. ΙΣΤ´ 7).

Πιστεύοντες εἰς τόν Χριστόν, ἀνήκοντες εἰς τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας Του, τη-
ροῦντες τάς Ἐντολάς Του καί καθαίροντες ἑαυτούς διά τῆς Μετανοίας καί τῶν
Ἱερῶν Μυστηρίων, ἀξιούμεθα τῆς σωτηρίου καί θεοποιοῦ Κοινωνίας τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί τῆς Θείας Ἑνότητος εἰς τήν ὁποίαν ἐκλήθημεν διά τῆς διανομῆς
τῶν πυρίνων γλωσσῶν κατά τήν Ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀμήν. Γένοιτο.
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Ἀπό τήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τόν ὁμώ-
νυμον Ἱ. Ν. Δομοκοῦ Φθιώτιδος 11-5-2010

Ἀπό τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος
εἰς Σταυροδρόμιον Σερρῶν 24-5-2010
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Θαυµάζοµε τόν Θεόν διά τήν ὑπερ-
θαύµαστον Αὐτοῦ ∆όξαν. Θαυµάζοµε
τόν Θεόν καί διά τήν δόξαν µέ τήν ὁ-
ποίαν ἐλάµπρυνε τούς Ἁγίους Αὐτοῦ.
Θαυµάζοµε τόν Θεόν διά τήν Πάνσοφον
ὑπ᾽ Αὐτοῦ ∆ηµιουργίαν τῆς κτίσεως.
Θαυµάζοµε τόν Θεόν καί διότι εὑρέθησαν
κτίσµατα λογικά νά ἀγαπήσουν Αὐτόν
ὡς ἁρµόζει Αὐτῷ, ἐξ ὅλης καρδίας, ἐξ
ὅλης ψυχῆς, ἐξ ὅλης διανοίας, ἐξ ὅλης
ἰσχύος, (Μάρκ. ΙΒ´ 30). Θαυµάζοµε τόν
Θεόν διά τό ἄπειρον πλῆθος τῶν φυ-
σικῶν Αὐτοῦ τελειοτήτων. Θαυµάζοµε
τόν Θεόν καί διότι ὅσαι ἀρεταί, ὅσαι
πνευµατικαί ἰδιότητες, ἀνήκουν εἰς Αὐτόν
κατά φύσιν, ἔδωκεν αὐτάς νά κοσµοῦν
καί τούς Ἁγίους Αὐτοῦ κατά χάριν.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιοι καί οἱ πιστεύον-
τες εἰς Αὐτόν. Γέγραπται γάρ, «Ὅ τε γὰρ
ἁγιάζων καί οἱ ἁγιαζόµενοι ἐξ Ἑνός
πάντες» (Ἑβρ. Β´ 11). Ἰσχυρός ὁ Θεός,
ἰσχυροί καί οἱ ποιοῦντες τό Θέληµα
Αὐτοῦ. Γέγραπται γάρ, «Πάντα ἰσχύω ἐν
τῷ ἐνδυναµοῦντί µε Χριστῷ» (Φιλιπ. ∆´
13). Ἀθάνατος ὁ Θεός, ἀθάνατοι καί οἱ
ἀγαπῶντες τάς Ἐντολάς Αὐτοῦ. Γέγρα-
πται γάρ, «Τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται
ἀθανασίαν» (Α´ Κορ. ΙΕ´ 54). Βασιλεύς
ὁ Θεός, βασιλεῖς καί οἱ δοῦλοι Αὐτοῦ.
Γέγραπται γάρ, «Ὑµεῖς δὲ γένος ἐκλε-
κτόν, Βασίλειον ἱεράτευµα» (Α´ Πέτ.
Β´ 9). Ὁ µέν Θεός κατ᾽ οὐσίαν, οἱ δέ
πιστοί κατά µέθεξιν. Ὁ µέν κατά φύσιν,
οἱ δέ κατά χάριν. Ὁ µέν κατά τό ποιόν τῆς

Αὐτοῦ ὀντότητος, οἱ δέ κατά τήν Αὐτοῦ
ἐνέργειαν. Ὁ µέν κατά τό εἶναι Αὐτοῦ,
οἱ δέ κατά τήν Αὐτοῦ ἀγαθήν δόσιν.

«Θαυµαστός ὁ Θεός» ὄντως «ἐν τοῖς
Ἁγίοις Αὐτοῦ».

Οὐκ ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου,
ἀλλ᾽ ἐκ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τῆς ὑπέρ
φύσιν ὄντως, τά ἀγωνίσµατα καί τά παλαί-
σµατα καί τά κατορθώµατα τῶν Ἁγίων.
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«Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτο«Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦῦ »»
(Ψαλµ. ΞΖ´ 36)

Ὁµιλία εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων

Οἱ Ἅγιοι Πάντες 
μετά τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων 

καί ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν Η  ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΣ
εἰκών τέμπλου Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου 

εἰς Ρουμανικήν Σκήτην Ἁγίου Ὄρους
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Ἰδού σῶµα πρός ξῖφος, σῶµα πρός πῦρ,
σῶµα πρός θανατηφόρους βασάνους,
σάρκες τεµνόµεναι, ἁρµοί διαλυόµενοι,
ὀστᾶ συντριβόµενα, ἡ δέ ὁµολογία τῆς
εἰς Χριστόν Πίστεως, ἄτµητος, ἀβλαβής,
ἀκράδαντος. ∆ιό καί ἡ σοφία τοῦ Πνεύ-
µατος καί τῶν θαυµάτων ἡ ∆ύναµις ἐχα-
ρίσθη αὐτοῖς ἀφειδῶς. «Τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων τά κατορθώµατα, οὐρανῶν αἱ
∆υνάµεις ὑερεθαύµασαν, ὅτι ἐν σώµατι
θνητῷ τόν ἀσώµατον ἐχθρόν τῇ ∆υνάµει
τοῦ Σταυροῦ ἐνίκησαν ἀοράτως».

Ἰδού ἡ ὑποµονή καί ἡ καρτερία τῶν
Ὁσίων. Ἐν νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, κακουχίᾳ,
ὡς ἀσώµατοι ὑπέφερον τάς κακώσεις τῆς
σαρκός, ἀντιτάσσοντες τό σῶµα πρός τά
ποικίλα εἴδη τῆς ἁµαρτίας, πρός τά πο-
νηρά πάθη, πρός τόν Ἀόρατον Πόλεµον,
ἵνα διά τοῦ σώµατος σωθῶσιν. Πρός σω-
τηρίαν τό σῶµα καί οὐ πρός ἀπώλειαν.
Ὡς ἀσπίδα τῆς ψυχῆς προέταξαν τό σῶµα
πρός τάς Ἀρχάς, τάς Ἐξουσίας, τάς ∆υ-
νάµεις τοῦ σκότους, τόν µέν ἔξω ἄνθρω-
πον τηκόµενοι καί ἀχρειούµενοι, τόν δέ
ἔσω ἀνανεούµενοι καί θεούµενοι. ∆ιό
ἐχαρίσθη αὐτοῖς τά χαρίσµατα τῶν ἰαµά-
των καί τά ἐνεργήµατα τῶν δυνάµεων.
Ἔδωκε γάρ ὁ Κύριος «δύναµιν καί κρα-
ταίωσιν τῷ λαῷ Αὐτοῦ» (Ψαλµ. ΞΓ´ 36).

Μάρτυρες καί Ὅσιοι, πάντες οἱ Ἅγιοι,
διά σώµατος ἀνεπήδησαν πρός τόν Οὐρα-
νόν. Ἔδωσαν αἷµα καί ἔλαβον Πνεῦµα.
Ἐν σώµατι προέκοψαν πρός τήν ἀσώµα-
τον ∆όξαν. Τόν θάνατον καταγέλαστον
ἀπέδειξαν. Τήν ζωήν, ὑπό τοῦ ∆ιαβόλου
πρότερον ἀπαχθεῖσαν, γενναίως ἠλευθέ-
ρωσαν καί ἐν τῷ αἰωνίῳ Ταµείῳ τοῦ Θεοῦ
ἀπεταµίευσαν.

«Θαυµαστός ὁ Θεός» ὄντως «ἐν τοῖς
Ἁγίοις Αὐτοῦ».

Τούς Ἁγίους ὁρῶµεν καί τόν Ἀόρατον
θαυµάζοµεν. Τούς Ἁγίους ψηλαφῶµεν
καί τόν Θεόν γιγνώσκοµεν. Τούς Ἁγίους
τιµῶµεν καί τόν Τρισάγιον δοξάζοµεν.
Τούς Ἁγίους ἐγκωµιάζοµεν καί τόν
Ὑπερούσιον ἐγγύζοµεν. Τούς Ἁγίους
µελετῶµεν καί εἰς τόν Τρισυπόστατον
ἀναγώµεθα. Τούς Ἁγίους µιµούµεθα
καί τῷ Θεῷ προσοµοιάζοµεν. 

Ὁποῖον Μεγαλεῖον!
Ὁποίας Κοινωνίας µέλη, ἄρα, τυγχά-

νοµεν; Τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας!
Ὁποίας Βασιλείας ὑπήκοοι ἄρα τελοῦ-
µεν; Τῆς Εὐλογηµένης τοῦ Πατρός καί
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος Βα-
σιλείας! Ὁποίας Πολιτείας τό πολίτευµα
ἄρα βιοῦµεν; Τῆς τῶν πρωτοτόκων ἐν
οὐρανοῖς Ἀγγελικῆς πολιτείας! Ὁποίας
µυστικῆς ἰσχύος τήν Χάριν ἄρα λαµβά-
νοµεν; Τῆς Ἀχράντου, τῆς Ζωοποιοῦ, τῆς
Θεοϋποστάτου Σαρκός τήν Χάριν τοῦ ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ καταβάντος Ἄρτου! Ὁποίας
ἐλπίδος, ὁποίας ὑποσχέσεως, τόν πιστόν
ἀρραβῶνα ἄρα δεχόµεθα; Τῆς βεβαίας
σφραγῖδος τοῦ Αἵµατος τοῦ Ἀρνίου, τοῦ
Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ!

Ἐκλήθηµεν καί ἐπιστεύσαµεν, καί
µετά τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ τήν µερίδα
ἡµῶν ἐξελεξάµεθα. 

Ἐβαπτίσθηµεν καί ἀπελούσθηµεν,
καί τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἀγάπης τόν
χιτῶνα ἐνεδύθηµεν. 

Ἐλάβοµεν καί ἐφάγοµεν τό Σῶµα τό
κλώµενον, καί τό πτῶµα τῆς ἁµαρτίας
ἀφήκαµεν, ἀποταξάµενοι τῷ Σατανᾷ,
καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καί πάσῃ
τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ, καί πᾶσι τοῖς ἀγγέ-
λοις αὐτοῦ, καί πάσῃ τῇ ποµπῇ αὐτοῦ. 

Ἐλάβοµεν καί ἐπίοµεν τό Αἷµα τό
ἐκχυνόµενον εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν, καί
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ζωήν ἐκολπώθηµεν, συνταχθέντες τῷ
Χριστῷ, καθαρθέντες τῷ Ἁγίῳ Πνεύ-
µατι, προσαχθέντες τῷ Πατρί. 

Μηδείς καταφρονείτω τοῦ Αἵµατος τοῦ
∆εσποτικοῦ. Μηδείς ἀπαξιούτω τοῦ
Σώµατος τοῦ Θεοϋποστάτου. Μηδείς
καταρρυπωσάτω τόν χιτῶνα τόν λαµ-
πρόν. Μηδείς παραιτείσθω τῆς προ-
σκλήσεως τῆς Βασιλικῆς. 

Ὑπό τοῦ Πατρός ἐκλήθηµεν. 
Ἐν τῷ Υἱῷ προσεκολλήθηµεν. 
∆ιά τοῦ Παναγίου Πνεύµατος ἡνώ-

θηµεν.
Ποῦ ἐκλήθηµεν; Εἰς τόν Οἶκον τόν

Βασιλικόν. 
Ποῦ ἐκλήθηµεν; Εἰς τήν Οὐράνιον

Ἱερουσαλήµ. 
Ποῦ ἐκλήθηµεν; Εἰς τήν Πόλιν τῶν

Ἀγγέλων, τῶν ∆ικαίων, τῶν Πατριαρ-
χῶν, τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων,
τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων.

Ἐκλήθηµεν δέ ἵνα ζωήν ἔχωµεν καί
παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων ζῶµεν.
Ἐκλήθηµεν καί προσεκολλήθηµεν. 

Ποῦ προσεκολλήθηµεν; Εἰς τήν Πέ-
τραν τῆς Πίστεως.

Ποῦ προσεκολλήθηµεν; Εἰς τό Σῶµα
τοῦ Σώζοντος ΘΕΟΥ.

Ποῦ προσεκολλήθηµεν; Εἰς τήν Προ-
αιώνιον Ὑπόστασιν τοῦ Λόγου.

Προσεκολλήθηµεν δέ ἵνα µή µετέω-
ροι ᾦµεν, ἀλλά στερρεῶς παρά τῷ ὄντως
Ὄντι στῶµεν. Προσεκολλήθηµεν καί
ἡνώθηµεν.

Πῶς ἡνώθηµεν; ∆ιά τῆς Κοινωνίας
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

Πῶς ἡνώθηµεν; ∆ιά τῆς Χάριτος τοῦ
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πῶς ἡνώθηµεν; ∆ιά τῆς Ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ καί Πατρός.

Ἡνώθηµεν δέ, ὅτι πρός τοῦτο ἐπλά-
σθηµεν, ὅτι χάριν τούτου ὁ κόσµος
ἐκτίσθη, ὅτι µετά τοῦ πλάσµατος ὁ
Τριαδικός Θεός ἠγάθηνε τοῦ συ-
νοικῆσαι καί συνεῖναι καί ἀεί εἶναι.
Ἡνώθηµεν καί ἐφιλήθηµεν. Ἐφιλήθη-
µεν καί ἡγιάσθηµεν. Ἡγιάσθηµεν καί
ἐτιµήθηµεν. Ἐτιµήθηµεν καί τῷ προαι-
ωνίως δεδοξασµένῳ συνεδοξάσθηµεν.

∆όξα εἰς τόν ἐν Τριάδι ἕνα Θεόν, τόν
ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόµενον, τόν ὑπό τῶν
Ἁγίων δοξαζόµενον, τόν δοξάζοντα τούς

Αὐτόν ἀντι-
δ οξάζ ον -
τας.
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Ἀπό τήν
Ἑορτήν

τῶν Ἁγίων
Πάντων 
εἰς τόν

ὁμώνυμον
Ἱερόν Ναόν
Ναούσης,

17-5-2010
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Ἀντί ἄλλης ἀφιερώσεως εἰς τήν µνήµην τοῦ ἁγίου πατρός ἡµῶν Ματθαίου
Καρπαθάκη, ἐπί τῇ συµπληρώσει 60 ἐτῶν ἐκ τῆς ὁσιακῆς αὐτοῦ κοιµήσεως ἐν
Κερατέᾳ Ἀττικῆς τῇ 14ῃ Μαΐου 1950, προσφέροµεν σύντοµον ἀνασκόπησιν
τοῦ τεύχους 35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.» 2008, τό ὁποῖον εἶναι εἰδικῶς ἀφιερωµένον εἰς
τάς Χειροτονίας Ἐπισκόπων τάς ὁποίας ἐκεῖνος µόνος ἐτέλεσε τό 1948.

Ὁ ἀπό τό 1935 Βρεσθένης καί ἀπό τό 1949 Ἀθηνῶν Ματθαῖος Καρπαθάκης
(1861-1950), πέρα ἀπό τήν προσωπικήν του ἔνθεον ὁσιακήν ζωήν, ἔγραψε καί
µίαν λαµπράν σελίδα εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν. Ὅταν ὅλα τά Πατριαρ-
χεῖα, ὅλαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καί ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι ἀπετάξαντο τόν Χριστόν
καί συνετάξαντο τῷ Θηρίῳ τοῦ Ἀντιχρίστου καί Ἀθέου Οἰκουµενισµοῦ, (εἴτε
υἱοθετῶντες τό Νέον Ἡµερολόγιον εἴτε ἀναγνωρίζοντες ὡς Ἔγκυρα τά µυστήρια
τῆς Σχισµατικῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας), ἐκεῖνος ἠγωνίσθη καλῶς τόν
χρυσοστέφανον Ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας καί, µόνος µονώτατος εὑρε-
θείς, προέβη εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων τό 1948, ἐξ αὐτῆς τῆς Ἀποστολικῆς
Πίστεως ὁδηγούµενος καί αὐτήν τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν διαφυλάττων.

Τό ἐκ 246 σελίδων τεῦχος 35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.», Σεπτέµβριος - Ὀκτώβριος 2008,
ἀναπτύσσει εἰς ὀκτώ κυρίας ἑνότητα ς τό ἱστορικόν τῆς ἀνοµίας διά τῆς ὁποίας τό
1924 εἰσήχθη τό ὑπό τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας
Καταδικασθέν καί Ἀναθεµατισθέν Νέον Παπικόν Γρηγοριανόν Ἡµερολόγιον,
καταγράφει τά γεγονότα µεταξύ 1924 καί 1948, ὅπου φαίνεται πῶς ἡ Ἀποστο-
λική Πίστις καί ἡ Ἀποστολική ∆ιαδοχή, ὡς νοµοτέλεια καί ἔργον Θεοῦ εἰς τό
Ἐκκλησιαστικόν Σῶµα
τοῦ Χριστοῦ, ἀνέδειξαν
τόν Ματθαῖον Καρπα-
θάκην εἰς Ἐπίσκοπον
καί εἰς ἀληθῆ Ἐκκλη-
σιαστικόν Πατέρα δι᾽
οὗ τό Πνεῦµα τό Ἅγιον

ΕΞΗΚΟΝΤΑ  ΕΤΗ  (1950 - 2010)
ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΟΙΜΗΣΙΝ  ΤΟΥ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Γ.Ο.Χ.  ΑΘΗΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ   ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΜΑΤΘΑΙΟΥ   ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

Τό περιοδικόν Κ.Ε.Ο. τεῦχος
35, Σεπτέµβριος - Ὀκτώβριος
2008, ἀφιερωµένον εἰς τάς
Ἱστορικάς Χειροτονίας Ἐπι-
σκόπων ὑπό µόνου τοῦ Βρε-
σθένης Ματθαίου τό 1948
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προεχειρήσατο Ἀρχιερεῖς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἐκθέτει τάς δαιµονικάς
καί ἀήθεις διεργασίας διά τῶν ὁποίων ἐστήθη, ὑπό τῶν ὀπαδῶν τοῦ πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόµου, κίβδηλον καί ἀνίερον ὁµοίωµα ἐκκλησίας, φαινοµε-
νικῶς µέν παλαιοηµερολογιτικῆς εἰς τήν πραγµατικότητα δέ ΟΥΝΙΤΙΚΗΣ τῆς
Νεοηµερολογιτικῆς Σχισµατοαιρέσεως, ἀναλύει καί ἀπαντᾶ εἰς τάς ἐπικρίσεις
τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκόπων τάς ὁποίας ἐτέλεσεν ὁ Βρεσθένης τό 1948, ἀποτιµᾶ
τήν Ἐκκλησιολογικήν σηµασίαν τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948, καί τέλος ἀναδεικνύει
αὐτάς εἰς µέτρον Ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως ἔναντι τοῦ ὁποίου ἀντιµετρῶνται αἱ
ἐξελίξεις εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν ἀπό Ματθαίου προερχοµένων Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Οὐσιαστικῶς, τό τεῦχος 35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.» 2008 ἀπαντᾶ εἰς τέσσαρα βασικά
ἐρωτήµατα: α) ∆ιατί αἱ Ἐκκλησίαι τοῦ Νέου Ἡµερολογίου καί ὅσαι ἔχουν κοινω-
νίαν µετ᾽ αὐτῶν, ἀκόµη καί ἄν ἀκολουθοῦν τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον, εἶναι ξέναι
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀπόβλητοι
καί στερούµεναι τῆς Θείας Χάριτος λόγῳ τῆς Ἡµερολογιακῆς παραχαράξεως,
β) ∆ιατί οἱ Φλωρινικοί λεγόµενοι Παλαιοηµερολογῖται ∆ΕΝ εἶναι Ὀρθόδοξοι ἀλλά
ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ, µέτοχοι τῆς Κατάρας τοῦ Νεοηµερολογι-
τισµοῦ καί παντελῶς Ἀνίεροι, γ) ∆ιατί ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου τό 1935 καί αἱ ὑπ᾽ αὐτοῦ µόνου, ὑφ᾽ ἑνός, Χειροτονίαι Ἐπισκόπων
τό 1948 ἀποτελοῦν ἀκεραίας πράξεις Ἀποστολικῆς Πίστεως καί Ἀποστολικῆς
∆ιαδοχῆς, δ) ∆ιατί οἱ ἐκ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ἕλκοντες τήν προελευσίν
των Ἐπίσκοποι, Κάλλιστος Μακρῆς, Ἀνδρέας Ἀνέστης, Γρηγόριος Ρούσσης ἤ
Βενιζέλος καί οἱ ἀκολουθήσαντες αὐτούς εἰς τά Σχίσµατα τοῦ 1977, 1995 καί
2002 καί οἱ προελθόντες ἐξ αὐτῶν εἶναι ψευδεπίγραφοι «Ματθαιϊκοί» ἀρνηταί
τῆς παρακαταθήκης τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί Αἱρετικοί.

Τό τεῦχος 35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.» 2008, εἶναι σηµαντικόν ἐπίσης καί διά τόν λόγον
ὅτι ἐξετάζει διεισδυτικῶς τό θέµα τῆς Ἀντικανονικῆς χειροθεσίας τοῦ 1971.

Τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Μαρίνης εἰς τήν Ἱ. Μ. Εἰσοδίων Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τῆς Πευκοβουνοϊατρίσσης εἰς Κερατέαν Ἀττικῆς, ὅπου ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος

ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος (Καρπαθάκης) καί οἱ ἄλλοι τρεῖς Ἀρχιερεῖς τό 1935.
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Εἰς 20 σελίδας ἀντιµετωπίζει οὐσιαστικῶς δύο βασικά ἐρωτήµατα: 
α) Εἶχον ἀνάγκην χειροθεσίας οἱ ἐκ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ἕλκοντες τήν
προελευσίν των Ἐπίσκοποι; καί 
β) Ἀπώλεσεν ἐξ αἰτίας τῆς Ἀντικανονικῆς χειροθεσίας τοῦ 1971 τήν Ἀποστο-
λικήν Πίστιν καί τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν ἡ ἐκ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
ἕλκουσα τήν προελευσίν της Σύνοδος Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος;

Μέ συνείδησιν εὐθύνης πρός τά γεγονότα, λαµβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τά δεδοµένα
καί τάς συνθήκας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, παραθέτοντας µέ ἀµερόληπτον τρόπον, ἀφ᾽
ἑνός µέν, τάς αὐθαιρέτους προσωπικάς πρωτοβουλίας καί παρανόµους ἀτοµικάς
ἐνεργείας τῶν ἐµπλεκοµένων καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, τάς Ἐκκλησιαστικάς Πράξεις µέ τάς
ὁποίας ἡ Ἱερά Σύνοδος τάς ἀντιµετώπισεν πρός θεραπείαν, τό τεῦχος 35 κατα-
δεικνύει ἱστορικῶς καί κανονικῶς ὅτι, οἱ «Ματθαιϊκοί» Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος οὔτε ἀνάγ-
κην χειροθεσίας εἶχον οὔτε ἀπώλεσαν, ἐξ αἰτίας τῆς Αὐθαιρέτου, Ἐξωσυνοδικῆς,
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ, Ἀντικανονικῆς καί ΑΚΥΡΟΥ χειροθεσίας τοῦ
1971, τήν Ἀποστολικήν Πίστιν καί τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν, τήν ὁποίαν πλή-
ρως καί ἀκεραίως εἶχον παραλάβει ἐκ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου (Καρπαθάκη).

Συγκεκριµένως τό τεῦχος 35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.» 2008 ἀποδεικνύει τήν χειροθεσίαν
τοῦ 1971ΑΚΥΡΟΝ καί ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ, ὡς οὐδέποτε γενοµένην, καθότι : 1) Αὐτή
ἀποτελεῖ ἀτοµικήν, προσωπικήν ἐνέργειαν καί ὄχι Ἐκκλησιαστικήν ἤ Συνοδικήν
Πράξιν, διότι ἔγινε κατόπιν ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας καί ἄνευ Ἀποφάσεως, Ἐντολῆς,
Ἐγκρίσεως ἤ ἔστω καί Ἐνηµερώσεως, ἀλλά παντελῶς ἐν ἀγνοίᾳ, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
2) Αὐτή αὕτη ἡ Ἀπόφασις τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς εἶναι Ἀντικανονική, Ἀντιφα-
τική, Παράλογος, Αὐτοαναιρουµένη, Μή ἑδραζοµένη ἐπί οὐδενός Ἐκκλησιαστικοῦ
ἤ Κανονικοῦ ∆ικαίου. Εἰς αὐτήν ΑΛΛΟ διαπιστοῦται περί τῶν ὑφ᾽ ἑνός χειροτονιῶν
τοῦ Βρεσθένης τό 1948, ὅτι δηλαδή ὁ Βρεσθένης καί οἱ Ἐπίσκοποί του ἦσαν Ὀρθό-
δοξοι καί ὄχι Σχισµατικοί, καί ΑΛΛΟ ἀποφασίζεται περί αὐτῶν, δηλαδή νά χει-
ροθετηθοῦν ὡς νά ἦσαν Σχισµατικοί!!! 3) Ἀποφασίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ
χειροθεσία χωρίς νά προβλέπεται ὑπό οἱουδήποτε Ἱεροῦ Κανόνος χειροθεσία διά
τήν περίπτωσιν τῆς ὑφ ἑνός χειροτονίας. 4) Εἰς µετέπειτα Ἐπιστολάς οἱ Ρῶσσοι
τῆς ∆ιασπορᾶς ὁµιλοῦν περί Εὐλογίας καί ὄχι Χειροθεσίας, ἀπορρίπτοντες ἀφ᾽
ἑαυτοῦ των τήν χειροθεσίαν ὡς µή γενοµένην.  5) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος, εὑρεθεῖσα πρό τετελεσµένων γεγονότων, ἀντιµετώπισε τήν αὐθαίρετον
ἐνέργειαν τῶν µελῶν της, τό ὅτι κακῶς ἐδέχθησαν χειροθεσίαν, µέ τρόπον ὥστε καί
νά ἀποφευχθῇ Σχίσµα εἰς τούς κόλπους της καί νά µήν σαλευθῇ ἐκ τῆς Ἀπο-
στολικῆς Πίστεως καί τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς.  6) Κατόπιν χρονοβόρων
διεργασιῶν καί ἐνεργειῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀνήγγειλεν
ἐπισήµως τήν ὁριστικήν ∆ιακοπήν σχέσεων µετά τῶν Ρώσσων, ὁπότε οἱ Ρῶσσοι µέ
ἔγγραφόν των ἀπήντησαν ὅτι διά τῆς ∆ιακοπῆς αὐτῆς, οἱ Ματθαιϊκοί Ἐπίσκοποι
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ἐπανῆλθον εἰς τήν πρό τοῦ 1971 κατά-
στασιν καί κατέστησαν τήν Χειροθεσίαν
ΑΚΥΡΟΝ καί ὡς ΜΗ  ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ.

Τό τεῦχος 35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.» 2008, παρά
τάς ἐλλείψεις του καί παρά τάς δεδοµένας
ἀδυναµίας τῶν συντελεστῶν του, δέν ἀπο-
τελεῖ προϊόν φιλονικίας πρός ὑπερίσχυσιν
γνώµης. Ἀποτελεῖ προϊόν φιλαληθείας καί
µαρτυρίαν βεβαίαν ἐκ πηγῶν ἀψευδεστάτων. 

Παραθέτει ὄχι ἀπόψεις, ἀλλά γεγονότα,
ἐπίσηµα ἔγγραφα καί ὄχι φηµολογίας ἤ
διαδόσεις. ∆έν παρερµηνεύει τήν πραγµα-
τικότητα. ∆έν τήν παραποιεῖ χάριν ἰσχυρο-
γνωµοσύνης καί ἰδιοτελείας διά νά τήν
προσαρµόσῃ εἰς κάποιο ἰδεολόγηµα, διότι
συµφέρον εἶναι τό ἀληθές.

Τό παρόν µικρόν ἀφιέρωµα εἰς τόν ἀοί-
διµον κυρόν ΜΑΤΘΑΙΟΝ  ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΝ,
Ἁγιοταφίτην, Ἁγιορείτην, Μοναχόν, Ἀρχι-
µανδρίτην, Ἐπίσκοπον, Ἀρχιεπίσκοπον,
Πνευµατικόν, Ὁµολογητήν, Πατέρα τέ-
κνων πολλῶν, τά ὁποῖα ὡς ἄλλος Ἀβραάµ
ἐγέννησε διά τῆς Πίστεως µέσῳ τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ
Ἐκκλησίᾳ, θά κλείσῃ µέ µερικά ἀποσπάσµατα ἀπό τήν Εἰσαγωγήν τοῦ τεύχους
35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.» 2008, εἰς τά ὁποῖα συνοψίζεται ἴσως καλύτερα τόσον τό περιε-
χόµενον τοῦ τεύχους ὅσον καί τό Ἐκκλησιολογικόν ὑπόβαθρον τῶν χειροτονιῶν
τοῦ 1948, ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησιαστική στάθµη τοῦ παρ᾽ ἡµῶν τιµωµένου πατρός:

«Ἀρκεῖ ἡμῖν ἡ φιλαλήθεια καί ἡ ἐπίγνωσις ὅτι ἀνήκομεν εἰς τήν ΓΝΗΣΙΑΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ἥτις ἐστίν ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ, ἡ μόνη παρέχουσα Ζωήν αἰώνιον.

»Ἐξ εὐγνωμοσύνης κινούμενοι διά τάς Χειροτονίας τοῦ 1948, καί εἰς ἀνα-
τροπήν τῶν ἐπικρίσεων κατά τῶν Χειροτονιῶν αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς ἀνάδειξιν
τῆς Ἀληθείας ὅτι αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 ἀποτελοῦν Συνείδησιν Ὀρθοδοξίας,
Ἐπίγνωσιν Ἐκκλησιολογίας καί μέτρον Ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης τοῦ Ὁμολο-
γητοῦ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως ἐπισκόπου Βρεσθένης καί μετέπειτα
Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ματθαίου Α´( Καρπαθάκη),
κατατίθενται εἰς τήν συνέχειαν ὀκτώ σύντομα κεφάλαια ἐπισκοπήσεως τοῦ ὅλου
ἐν προκειμένῳ θέματος τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948, αὐτοῦ τοῦ μοναδικῆς ση-
μασίας Σταθμοῦ εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν . . . .»

Τό παρεκκλήσιον τοῦ Προφ. Ἠλιοῦ
ἄνωθεν τῆς Μονῆς Μεταµορφώσεως
Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, ὅπου ὁ Βρεσθέ-

νης Ματθαῖος ἐτέλεσε τάς ἱστορικῆς
σηµασίας χειροτονίας Ἐπισκόπων
τόν Σεπτέµβριον -Ὀκτώβριον 1948.

KEO 45-46.qxp:Layout 1  11/14/10  11:15 PM  Page 45



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Μάϊος - Αὔγουστος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.  45-46- 46-

(Παραλείπεται εἰς τό παρόν ἀφιέρωμα ἡ ἀπαρίθμησις τῶν 8 Κεφαλαίων
λόγῳ ἐλλείψεως χώρου καί ἀκολουθεῖ ἡ κατάληξις τῆς Εἰσαγωγῆς.)

«Δηλώνομεν ἐκ τῶν προτέρω ὅτι: 
»Δέν ὑποστηρίζομεν τάς χειροτονίας Ἐπισκόπων τοῦ 1948 ἐπειδή εἴμεθα

Ματθαιϊκοί Γ.Ο.Χ., ἀλλά εἴμεθα Ματθαιϊκοί Γ.Ο.Χ. ἐπειδή μᾶς στηρίζουν εἰς
τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Πίστιν τοῦ Χριστοῦ αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948.»

Τόσον διά τοῦ εἰδικοῦ ἀφιερωµατικοῦ τεύχους 35 τοῦ «Κ.Ε.Ο.» 2008, ὅσον
καί διά τῆς παρούσης ἀναφορᾶς εἰς τά ἑξήκοντα ἔτη ἀπό τήν κοίµησιν τοῦ
ἁγίου πατρός ἡµῶν Βρεσθένης Ματθαίου, ἀναδεικνύεται οὐσιωδῶς ὅτι, διά τά
τέκνα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος ἀποτελεῖ  Βιβλικήν Μορφήν Ἁγίου Πατρός, διότι ἐν καιροῖς χαλεποῖς
διεκράτησεν γενναίως τήν Ἁγίαν Πίστιν τῶν Ἀποστόλων καί τήν Ἁγιοποιόν
Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν, διά τῶν ὁποίων δυνάµεθα καί ἡµεῖς νά γεννηθῶµεν ὡς
τέκνα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἐν Χάριτι καί Ἀληθείᾳ.

Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐγέννησεν ἡµᾶς εἰς τήν Ἁγίαν Πίστιν, ὡς ἄλλος
Πατριάρχης. ∆ιά τοῦτο χρεωστικῶς, εὐγνωµόνως καί τιµητικῶς ἀποκαλούµεθα
καί ἡµεῖς «Ματθαιϊκοί».

Ὡς τέκνα γνήσια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Ὁµολογίας τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου, τιµῶµεν τήν µνήµην του καί δεόµεθα πρός τόν ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ
ΘΕΟΝ, διά τούς Ἱερούς Ἀγῶνας ἐκείνου, νά στηρίζῃ πάντας τούς Γνησίους
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς εἰς τήν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν Του καί νά οἰκονοµῇ εἰς
Αὐτήν πάντα τά πρός τήν ἀδιάκοπον Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν ἀπαραίτητα.

Δύο φωτογραφίαι τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Πανα-
γίας Κερατέας Ἀττικῆς, ἧς κτίτωρ ἦτο ὁ Ἀοίδιμος Ἱεράρχης Ματθαῖος.
Εἰς τό τέμπλον τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει ἡ παροῦσα Εἰκών τῆς Ἁγίας Τριά-
δος μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων  ἁγιογραφηθεῖσα κατ᾽
ἐντολήν τοῦ κτίτορος Βρεσθένης Ματθαίου.
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Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
∆ΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΝ

Μέ θεόπνευστον Ἀπάντησιν ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ τούς Αἱρετικούς
Εἰκονοµάχους τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά καί τούς συγχρόνους
Νεοεικονοµάχους τοῦ 1995, οἱ ὁποῖοι ὡς Βυζαντινολάτραι
δέν δέχονται τάς µή βυζαντινάς εἰκόνας, τάς χαρακτηρίζουν

«Κακέκτυπα τοῦ ∆ιαβόλου» καί τάς καταστρέφουν!!!
«Ο3 πάντως λυµαίνεται τ9ν ε2κονισµάτων

τ7 /νόµοιον τ5ν τ8ς ε2κόνος φύσιν κα6
τ5ν /λήθειαν» (Μέγας Φώτιος). 

Οἱ σύγχρονοι Αἱρετικοί Νεοεικονοµάχοι ἐν τῇ σωρείᾳ τῶν Αἱρέ-
σεών των κηρύσσουν καί τήν Αἵρεσιν τῆς Βυζαντινολατρείας ἥτις
ἐστίν Εἰκονολατρεία. Φρονοῦν ὅτι ἡ Βυζαντινή τεχνοτροπία εἰκο-
νίζει τόν Χριστόν ὡς Θεόν καί ὡς ἄνθρωπον, ἐνῶ ἡ Κλασσική
µόνον ὡς ἄνθρωπον, ἐννοῶντες ὅτι ἡ Βυζαντινή τέχνη εἰκονίζει
καί τήν Θεϊκήν φύσιν(!!!). Κατηγοροῦν τήν Κλασσικήν ὅτι χω-

ρίζει τήν Θεϊκήν ἀπό τήν ἀνθρωπίνην καί οὕτω κηρύττει Νεστοριανισµόν. Ὑπερτονίζουν
τήν Βυζαντινήν ὅτι δῆθεν παρουσιάζει τήν πνευµατικήν ἀλλοίωσιν εἰς τάς ψυχάς τῶν
Ἁγίων. Εἰς τήν Βυζαντινήν ὅµως µέ τήν ἰδίαν τεχνικήν εἰκονίζονται καί οἱ Ἅγιοι καί οἱ
ἁµαρτωλοί, καί οἱ Ὀρθόδοξοι καί οἱ Αἰρετικοί, καί οἱ Μάρτυρες καί οἱ δήµιοι, καί οἱ Ὁµο-
λογηταί καί οἱ διῶκται, καί οἱ Ἄγγελοι καί οἱ δαίµονες, καί ὁ Χριστός καί ὁ Ἀντίχριστος.   

Ἄς ἀκούσουν ὅµως τήν Ἀλήθειαν ἐν πᾶσῃ συντοµίᾳ ὡς καταγράφεται ὑπό τῆς Ἁγίας Ζ´
Οἰκουµ. Συνόδου: «Ἀνωτέρα περιγραφῆς ἐστι, καθὼς εἴποµεν, ἡ Θεία φύσις· ἡ δέ γε
ἀνθρωπίνη, περιγεγραµµένη. Καὶ οὐδεὶς τῶν εὖ φρονούντων περιγραπτὴν λέγων
τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν, ταύτῃ συµπεριγράφει τὴν ἀπερίγραπτον οὖσαν...... Πῶς οὖν
φληναφήµατά τινα κενοφωνοῦντες, βατταρίζουσιν ἀκρατεῖ γλώττῃ λέγοντες, συµ-
περιέγραψεν ὁ ζωγράφος κατὰ τὸ δοκοῦν τῇ αὐτοῦ µαταιότητι τό ἀπερίγραφον τῆς
Θεότητος τῇ περιγραφῇ τῆς κτιστῆς σαρκός;» (Πρακτικά Οἰκουµενικῶν Συνόδων,
Τόµ. Γ´, στ. 339, ἔκδοσις Καλύβης Τιµίου Προδρόµου Ἁγ. Ἄννης Ἁγίου Ὄρους, 1986 ). 

Ἐναντίον πάσης λογικῆς, ἐναντίον πάσης θεολογίας καί ἐναντίον πάσης Ἱερᾶς Πα-
ραδόσεως, οἱ σύγχρονοι Εἰκονοµάχοι ἐφεῦρον νέον ∆όγµα πρωτάκουστον, νέον µέτρον
Ἀληθείας ἀλλόκοτον, νέον κριτήριον Ὀρθοδοξίας ἄτοπον, τό ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ. ∆ιά τήν
φρενοβλάβειαν τῶν Νεοεικονοµάχων τήν ἐξειδικευµένην εἰς τήν Εἰκονογραφίαν, πᾶν
τό Βυζαντινόν Ἀληθές καί πᾶν Ἀληθές Βυζαντινόν. Πᾶν δέ τό Μή Βυζαντινόν,
Αἱρετικόν ἤ Εἰδωλολατρικόν ἤ ἀκόµη καί «Κακέκτυπον τοῦ ∆ιαβόλου».

Ο  ΜΕΓΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ
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Προτείνουσιν, ἔφης, τῶν Εἰκονοµά-χων ὅσοι θρασύτεροι καὶ κακόσχολοι,καὶ σοφὸν ἡγοῦνται τὸ περίεργον, ποίατῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ ἀληθής,πότερον ἡ παρὰ Ρωµαίοις, ἢ ἥνπερἸνδοὶ γράφουσιν, ἢ ἡ παρ Ἕλλησιν,

Εἶπες ὅτι ὅσοι εἶναι πιό θρασεῖς καί
κακόσχολοι µεταξύ τῶν Εἰκονοµάχων
προτάσσουν τό ἐρώτηµα τό ὁποῖο καί τό
θεωροῦν σοφόν, ποία ἀπό τάς εἰκόνας
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀληθής, ἐκείνη τῶν
Ρωµαίων, ἐκείνη τήν ὁποίαν ζωγραφί-
ζουν οἱ Ἰνδοί, ἐκείνη τῶν Ἑλλήνων ἤ

Ἡ Ἐκκλησία ὅµως δέν ἐδίδαξε ποτέ ὅτι µόνον ἡ Βυζανινή τεχνοτροπία εἶναι
Ὀρθόδοξος καί ὅτι αἱ µή Βυζαντιναί δέν εἶναι. Πολύ περισσότερον δέν ἐδίδαξεν ὅτι
διά τῆς Βυζαντινῆς ὁ Χριστός εἰκονίζεται καί ὡς Θεός. Ἡ Ἐκκλησία ἐδέχθη ὅλας τάς
εἰκόνας τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, ἀφοῦ ἡ Βυζαντινή τέχνη ἐνεφανίσθη 600 -700 ἔτη µετά
Χριστόν. ∆ιόλου δέν ἐµποδίζει τόν σκοπόν τῶν εἰκόνων ἡ διαφορά εἰς τήν τεχνικήν κατα-
σκευήν, εἰς τήν φυσιογνωµίαν ἤ εἰς τήν µορφήν τῶν εἰκονισµάτων. «Οὐ πάντως λυ-
µαίνεται τῶν εἰκονισµάτων τὸ ἀνόµοιον τὴν τῆς εἰκόνος φύσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν»
(Μέγας Φώτιος). Σκοπός τῆς Εἰκόνος εἶναι ἡ µετάβασις τῆς τιµῆς εἰς τό πρωτότυπον. 

Ἐπειδή ὅµως, παρ᾽ ὅλον ὅτι οἱ σύγχρονοι Εἰκονοµάχοι ἐξωβελίσθησαν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τό 1995, ἡ πονηρία τῆς Αἱρέσεώς των ἀναιδῶς περιπλανᾶται ἀναζητοῦσα
θύµατα, εἶναι χρήσιµον νά ραπισθῇ καί πάλιν ἡ Βυζαντινολατρεία των, νά παταχθῇ
ἐκ νέου ἡ κεφαλή τοῦ ὄφεως, µέ τόν ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟΝ λόγον τοῦ Μεγάλου Φωτίου.

Οἱ Εἰκονοµάχοι τοῦ 9ου αἰῶνος, ἐλεεινά κατάλοπα τῆς ἤδη καταδικασθείσης δεινῆς
Αἱρέσεως (787 µ.Χ.), ἐξαπέλυον ἐπιθέσεις κατά τῶν Ἁγίων Εἰκόνων µέ πολύ ὕπουλα ὅπλα,
τά ὁποῖα ὁ Ἅγιος Πατριάρχης Φώτιος ἐκλήθη νά ἀντιµετωπίσῃ. Μία τοιαύτη ἐπίθεσις
τῆς Εἰκονοµαχίας ἐκρύπτετο καί εἰς τό εὐσεβοφανές ἐρώτηµα περί δῆθεν ὀρθῆς τε-
χνοτροπίας εἰς τήν ἁγιογραφίαν. Μέ τό πρόσχηµα τῆς εὐλαβείας, µέ τό δῆθεν ἐνδιαφέ-
ρον ὑπέρ τῆς ἀκριβείας, µέ τό ζηλοφανές ἐρώτηµα, «Ποία εἰκών παρουσιάζει τόν
Χριστόν ὅπως ἀληθῶς ἦτο, τῶν Ρωµαίων, τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἰνδῶν ἤ τῶν Αἰγυ-
πτίων;» οἱ Αἱρετικοί δέν ἐζήτουν τήν γνῶσιν ἀλλά τήν ἀθέτησιν τῆς πίστεως. Ἀσχέ-
τως ἀπαντήσεως, ἡ Εἰκονοκλαστική Αἱρετική θεωρία των θά ἦτο κερδισµένη,
διότι ἐάν µία µόνον τεχνοτροπία εἶναι Ὀρθόδοξος τότε δέν πρέπει νά προσκυ-
νοῦνται εἰκόνες ἄλλων τεχνοτροπιῶν, ἄλλων λαῶν, ἀλλά νά καταστρέφωνται!!! 

Τήν ὕπουλον αὐτήν Εἰκονοµαχίαν ἀπέκρουσε διά σπουδαίων ἐπιχειρηµάτων ὁ ὄντως
Μέγας ἐν Ἁγίοις Φώτιος (810- 891 ἤ 893) εἰς Ἐπιστολήν του, ἔχουσαν τόν τίτλον,
«Περί ∆ιαµορφώσεως καί Χαρακτῆρος τῶν Ἁγίων Εἰκόνων» (P.G. 101, 948-952). 

Ἐπειδή τό ἐν λόγῳ κείµενον ἔχει ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΝ ἰσχύν καί ἐναντίον τῶν Νεο-
εικονοµάχων τῆς ἐποχῆς µας, τῶν δογµατιζόντων ὑπέρ τῆς Βυζαντινῆς τεχνοτρο-
πίας καί καταφεροµένων ἐναντίον πάσης ἄλλης, ὡς δῆθεν εἰδωλολατρικῆς, χαρακτη-
ρίζοντες τάς Μή Βυζαντινάς εἰκόνας Μή Ὀρθοδόξους καί «Κακέκτυπα τοῦ ∆ιαβό-
λου», τό παραθέτοµεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τό πρωτότυπον καί εἰς ἐλευθέραν ἀπόδοσιν.

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο Ν   Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο ΝΠ Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο Ν   Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α  Α Π Ο ∆ Ο Σ Ι ΣΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α  Α Π Ο ∆ Ο Σ Ι Σ
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ἢ ἡ παρ Αἰγυπτίοις, οὐχ ὅµοιαι ἀλλή-λαις αὐταί, καὶ ὁποίαν ἄν τις αὐτῶνἀληθῆ φήσειε, δηλονότι παραγράφε-ται τὰς λοιπάς· ἀλλὰ ταύτην αὐτῶν τὴνἀπορίαν, µᾶλλον δὲ τὴν κακοµηχανίαν(ὦ καλὸν Ὀρθοδοξίας ἄγαλµα, σὺ)πολλαχῶς ἔστιν ἐπιρραπίσαι, καὶ πολ-λῆς γέµουσαν παρανοίας καὶ δυσσε-βείας ἀπελέγξαι.Καὶ πρῶτονΚαὶ πρῶτον ἔστιν εἰπεῖν πρὸς αὐ-τούς, ὅτι τέως, ἐξ ὧν ἔγνωτε τῇ εἰκο-νουργίᾳ µάχεσθαι, καὶ ἄκοντες αὐτῆςπανταχοῦ τῆς οἰκουµένης, ἔνθα τὸ Χρι-στιανῶν γένος τὴν ὕπαρξιν καὶ προσ-κύνησιν ἐµαρτυρήσατε · ὥστε ὅ καθαι-ρεῖν ἐπιχειροῦσι, µᾶλλον συνιστῶσι,καὶ τοῖς οἰκείοις λόγοις ἀλίσκονται. ∆εύτερον∆εύτερον ὅτι λελήθασιν ἑαυτούς,δι ὧν ταῦτα λέγουσιν, εἰς τὴν τῶνἙλλήνων τάξιν ἑαυτούς ἐντάτοντες·ἐπ ἴσης γὰρ ἔστι τὰ εἰρηµένα περὶτῶν σεπτῶν εἰκόνων εἰπεῖν καὶ περὶτῶν ἄλλων µυστηρίων ἡµῶν. Ποίουςγὰρ λόγους Εὐαγγελίου θεοπνεύ-στους, εἴποιεν ἂν, ἢ ὅλως Εὐαγγέλιονποῖον ὀνοµάζετε; ἄλλοις γὰρ σχήµασικαὶ τύποις γραµµάτων τὸ Ρωµαϊκόν,ἄλλοις δὲ τῶν Ἰνδῶν, καὶ ἑτέροις τὸἙβραίων, καὶ ἄλλοις τὸ Αἰθιόπωνἀπαρτίζονται. Καὶ οὐ µόνον τύποιςγραµµάτων, καὶ σχήµασιν ἀνοµοίοιςγράφονται, ἀλλὰ καὶ ἀπηχήσει καὶσηµασίᾳ φωνῆς ἑτεροειδεῖ τε καὶἀλλοτριωτάτῃ προφέρονται· οὐκ οὖνφαῖεν ἂν, Μᾶλλον δὲ διὰ τί µὴ λέ-γοιτε ὡς οὐδενὶ προσήκει πείθεσθαιἢ προσέρχεσθαι Εὐαγγελίῳ, ὅτι ἀνο-µοίοις καὶ σχηµάτων τύποις καὶφωνῶν ἀπηχήσεσί τε καὶ σηµασίαιςἀπαγγέλονται; Τῶν ὑµετέρων γὰρἐνθυµηµάτων καὶ τοῦτο τὸ τόλµηµα·

ἐκείνη τῶν Αἱγυπτίων, διότι δέν εἶναι
ὅµοιαι µεταξύ των. Καί ὅποια εἰπῇ κά-
ποιος ὅτι εἶναι σωστή, διαγράφει τάς λοι-
πάς. Ὡστόσο, αὐτήν τήν ἀπορίαν των, ἤ
µᾶλλον τήν πονηρίαν (ὅπως καταλαβαί-
νεις ἐσύ, τό πρότυπον τῆς Ὀρθοδοξίας),
ὑπάρχουν πολλοί τρόποι νά τήν κατατρο-
πώσῃ κανείς, καί νά ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι
πλήρης παραφροσύνης καί δυσσεβείας.

Τό πρῶτονΤό πρῶτον τό ὁποῖο ὑπάρχει νά τούς
εἰπῇ κάποιος εἶναι τό ἑξῆς: «Ἀπό τότε
ὅπου ἐµάθατε νά πολεµεῖτε τήν ἁγιογρά-
φησιν τῶν εἰκόνων, καί παρά τήν θέλησίν
σας εἰς ὅλην τήν Οἰκουµένην, ὅπου ὑπάρ-
χουν Χριστιανοί, τήν ὕπαρξιν τῶν εἰκόνων
καί τήν προσκύνησίν των ἐµαρτυρήσατε».
Ὥστε αὐτό ὅπου προσπαθοῦν νά γκρεµί-
σουν µᾶλλον τό κτίζουν καί συλλαµβάνον-
ται αἰχµάλωτοι ἀπό τά ἴδια τά λόγια τους.

∆εύτερον∆εύτερον,, τούς διαφεύγει ὅτι, µέ
ὅσα λέγουν κατατάσσουν τούς ἑαυτούς
των µετά τῶν Εἰδωλολατρῶν. ∆ιότι ὅσα
λέγουν περί τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἰσχύουν
ἐξ ἴσου καί ἐπί τῶν ἄλλων µυστηρίων
ἡµῶν. ∆ιότι ποίους λόγους τοῦ Εὐαγγε-
λίου θά ὀνοµάσουν Θεοπνεύστους, ἤ
ποῖο ἀπό ὅλα θά ὀνοµάσουν Εὐαγγέ-
λιον; Μέ ἄλλα σχήµατα καί τύπους
γραµµάτων εἶναι γραµµένο τό Ρωµαϊ-
κόν, µέ ἄλλα τό τῶν Ἰνδῶν, µέ ἄλλα τῶν
Ἑβραίων, καί µέ ἄλλα τῶν Αἰθιόπων.
Καί ὄχι µόνον µέ ἀνοµοίους τύπους καί
σχήµατα γραµµάτων γράφονται, ἀλλά καί
µέ διαφορετικούς ἤχους καί µέ ἄλλης
σηµασίας λέξεις προφέρονται. ∆έν θά
ἔλεγε λοιπόν κάποιος, Μᾶλλον δέ «διατί
δέν θά λέγατε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ὅτι δέν πρέπει
κανείς νά πείθεται ἤ νά προσέρχεται εἰς
τό Εὐαγγέλιον, διότι µέ ἀνόµοια γράµ-
µατα εἶναι γραµµένα καί µέ διαφορετι-
κούς ἤχους καί σηµασίας λέξεων διαβά-
ζονται; ∆ιότι καί τοῦτο τό θράσσος ἀνή-
κει εἰς τά ἰδικά σας ἐπιχειρήµατα. ∆έν
θά ἦτο εὔκολον οὔτε διά κάποιον Εἰδω-
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οὐδὲ γὰρ, οὐδ Ἕλλην τις ἡµῖν ῥᾶοντὰ τοιαῦτα προτείνειεν. . . . ΤρίτονΤρίτον δέ, καὶ τοῦ δευτέρου σύσ-τοιχον, ποῖον Σταυρὸν προσερήσεσθεπάντως τοῦ πρωτοτύπου νοµιοῦµενὅµοιον, ὃς µετὰ τοῦ τίτλου σχηµατί-ζεται, ἢ ὃς ἄνευ ἐκείνου διατυποῦταικαὶ διαγράφεται; Ὧν γὰρ ἂν ἡ ὁµοιότηςἡµῖν ὁµολογηθείη, ἐκ τούτου (κατὰτὸν ὑµέτερον σοφὸν συλλογισµὸν) ἡτῶν λοιπῶν ποίησις καὶ προσκύνησις(ὰλλ ὑµῖν γε τοιαῦτα περὶ τηλικούτωντολµῶσιν) ἀπαρνήσεται · ἢ καὶ ἤδηἐξήρνηται.ΤέταρτονΤέταρτον,, τὴν διαφορὰν ἡµῖν  καὶἀνοµοιότητα τὴν ἐν ταῖς ΜυστικαῖςΘυσίαις, καὶ ταῖς ἄλλαις Ἱερουργίαις,εἰς διαβολὴν ἁπάσης καὶ ἀνατροπὴντῆς ἡµῶν ἀχράντου τελετῆς καὶ λα-τρείας προκοµιεῖσθε· ἐξ ὦν γὰρ κατὰτῆς Χριστοῦ εἰκόνος πονηράν µελέτηνταῖς ὑµῶν διανοίαις ἐµελετήσατε, πᾶσαντὴν τῶν Χριστιανῶν Ἱερὰν Τελετὴν,καὶ τὰ Θεῖα Μυστήρια ἐκ βάθρωναὺτῶν ἠλέγχθητε κατασείοντες.ΠέµπτονΠέµπτον ῥητέον ὃ καὶ λίαν αὐτῶνστηλιτεύει τὸ δυσσεβὲς καὶ µισόχρι-στον· Τί γὰρ ἐπὶ τῆς εἰκόνος ἵστασθε,καὶ τοὺς τοιούτους φληνάφους ἀνελίσ-σετε, δέον πρὸς αὐτὸν τὸν εἰκονιζόµε-νον, ὃ κρύπτουσι τέως, ἀποδύσασθαι;Ἵνα τί γὰρ ὃ ταῖς διανοίαις ὑµῶν ὠδί-νετε, τὸν ἄσπονδον κατὰ τοῦ Χριστοῦπόλεµον, τοῦτον µὴ καὶ τοῖς χείλεσικαὶ γυµνῷ τῷ προσώπῳ, ἀλλ ὑπὸπροσωπείῳ τῇ εἰκόνι, ἐπιδείκνυσθε; Λεγέτωσαν γὰρ, ὡς ἐπειδὴ Ἕλλη-νες µὲν αὐτοῖς ὅµοιον ἐπὶ γῆς φανῆναιτὸν Χριστὸν νοµίζουσι· Ρωµαῖοι δὲµᾶλλον ἑαυτοῖς ἑοικότα· Ἰνδοὶ δὲ πάλινµορφῇ τῇ αὐτῶν, καὶ Αἰθίοπες δῆλον

λολάτρην νά προτάξῃ τέτοιους συλλογι-
σµούς . . .». 

ΤρίτονΤρίτον δέ, καί ἐκ τῆς αὐτῆς ρίζης µέ
τό δεύτερον, «Ποῖος Σταυρός θά εἰπῆτε
εἶναι πιό ὅµοιος µέ τόν πρωτότυπον,
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει καί τόν τίτλον ἤ
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος τυπώνεται καί σχη-
µατίζεται χωρίς τόν τίτλον; Ὅποιων
Σταυρῶν ἡ ὁµοιότης καί ἄν ὁµολογηθῇ,
ἐκ τούτου (κατά τόν ἰδικόν σας σοφόν
συλλογισµόν ἀπορρέει ὅτι) ἡ κατα-
σκευή καί προσκύνησις τῶν ὑπολοίπων
(ἀλλά εἶναι ἰδικόν σας ἰδίωµα νά ἀπο-
θρασύνεσθε τόσον περί τοιούτων) θά
ἀπορριφθῇ, ἤ καί ἔχει ἤδη ἀπορριφθῆ». 

ΤέταρτονΤέταρτον,, «τήν διαφοράν καί ἀνοµοι-
ότητα ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τήν Μυστικήν
Θυσίαν καί εἰς τά ἄλλας Ἱεροπραξίας,
ἐσεῖς θά τήν προσκοµίσετε διά νά δια-
βάλλετε καί ἀνατρέψετε κάθε ἄχραντον
τελετήν καί λατρείαν. Ἀπό ὅσα πονηρά
ἔχετε µελετήσει εἰς τάς διανοίας σας κατά
τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, συλλαµβά-
νεσθε νά ἀνατρέπετε ἐκ βάθρων κάθε
Ἱεράν Τελετήν τῶν Χριστιανῶν καί τά
Θεῖα Μυστήρια». 

ΠέµπτονΠέµπτον,, ἄς εἰπωθῇ καί αὐτό τό ὁποῖο
στηλιτεύει περισσότερον τό δυσσεβές
αὐτῶν καί µισόχριστον φρόνηµα. «∆ιά τί
στέκεσθε ἐπί τῆς εἰκόνος καί ἐκτυλίσσετε
τέτοιους ἀνοήτους συλλογισµούς, ἐνῶ θά
ἔπρεπε τόν ἐναντίον τοῦ εἰκονιζοµένου
πόλεµον», τό ὁποῖον ὡς τώρα κρύπτουν,
«νά ἀπογυµνώσετε; ∆ιατί, αὐτό τό ὁποῖο
µέ ὠδίνας γεννᾶτε εἰς τήν διάνοιάν σας,
τόν ἄσπονδον πόλεµον κατά τοῦ Χριστοῦ,
δέν τόν ἀναλαµβάνετε ἀνοιχτά καί µέ τά
χέρια καί µέ γυµνό τό πρόσωπον, ἀλλά
µόνον κάτω ἀπό τό προσωπεῖον καί
ἐναντίον τῆς εἰκόνος τόν φανερώνετε;» 

Ἄς µᾶς εἰποῦν: ἐπειδή οἱ µέν Ἕλληνες
νοµίζουν πώς ὁ Χριστός ἐφάνη ἐπί τῆς
γῆς ὅµοιος µέ αὐτούς, οἱ δέ Ρωµαῖοι ὅτι
ἔµοιαζε περισσότερο µέ αὐτούς, οἱ δέ
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ὡς ἑαυτοῖς · ἐπεὶ ταῦτα, τίς ἐστιν ὁἀληθὴς Χριστός, ὁ παρὰ τίσι νοµιζό-µενος, οὐκ ἄρα δεῖ ὁµολογεῖν οὐδὲπιστεύειν σαρκὶ ἐπιδηµῆσαι τὸν Χρι-στόν; Ὄντως γὰρ αὐτοῖς τοῖς ἀθλίοιςοὐδ ἐπεδήµησεν. Ὃ γὰρ κατὰ τῆς εἰκόνος ἐπονη-ρεύσαντο, τοῦτο πολὺ πρότερον κατὰτοῦ εἰκονιζοµένου πεφώρανται φρυα-ξάµενοι, ἀπὸ τῆς τῶν νοµισάντων δια-φορᾶς, ἀναίρεσιν παντελῇ τοῦ νοµι-σθέντος ψηφισάµενοι.  Ὁρᾷς οἷος αὐτῶν ὁ σκοπός, καὶ εἰςοἷον αὐτοῖς τὸ κατὰ τῆς εἰκόνος ἀπέ-βλεπε τέχνασµα. Ἀλλ ἐπὶ τοῖς εἰρη-µένοις, ἐκεῖνο ῥητέον, οὐκ ἐκείνοις(ἀνάξιοι γὰρ), ἀλλά γε τοῖς πιστοῖςκαὶ φιλοχρίστοις, ὅὅτιτι περ οὐ πάντωςπερ οὐ πάντωςλυµαίνεται τῶν εἰκονισµάτων τὸλυµαίνεται τῶν εἰκονισµάτων τὸἀνόµοιον τὴν τῆς εἰκόνος φύσινἀνόµοιον τὴν τῆς εἰκόνος φύσινκαὶ τὴν ἀλήθειαν. καὶ τὴν ἀλήθειαν. Οὐ γὰρ µόνῳ σχήµατι σώµατος καὶµορφῆς εἰκονίζεται χρώµατι τὸ εἰκο-νιζόµενον, ἀλλὰ καὶ ποιᾷ διαθέσει,καὶ παρεποµένῃ πράξει, καὶ παθῶνἐµφάσει, καὶ τόπων ἱερῶν ἀναθέσει,καὶ ὑπογραµµάτων ἑρµηνείᾳ, καὶσυµβόλοις ἐξαιρέτοις ἄλλοις, ὧνµηδὲν παρεῖναι, ἢ µὴ τὰ πλείονα ταῖςπαρὰ τῶν πιστῶν εἰκόσιν παντελῶςἀδύνατον. ∆ι ὧν, οὐδὲν ἔλαττον, ἢκαὶ πάντα προσῆν, εἰς ἔννοιαν καὶτιµὴν τοῦ εἰκονισθέντος, ὅπερ ἐστὶτῆς εἰκονουργίας σκοπός, ἀναγό-µεθα. Ἀλλὰ ταῦτα µὲν κατ ἐπιδρο-µήν, καὶ ὡς ἐν ἐπιστολῆς τύπῳ. Ἡ δὲτῆς ἐργασίας ἀκρίβεια, Θεοῦ δι-δοῦντος, εἰς τὴν οἰκείαν ὑπόθεσινἀναχθήσεται.

Ἰνδοί πάλιν κατά τήν ἰδικήν των µορφήν
καί προφανῶς οἱ Αἰθίοπες κατά τήν ἰδι-
κήν των, τί λοιπόν; ἐπειδή θά ἐρωτήσουν,
µέ ποῖον ἀπό τούς νοµιζοµένους ὡµοίαζεν
ὁ ἀληθής Χριστός, ἄρα δέν πρέπει νά
ὁµολογοῦµεν οὔτε νά πιστεύωµεν ὅτι ὁ
Χριστός ἐσαρκώθη; Πράγµατι, δι᾽ αὐ-
τούς τούς ἀθλίους δέν ἐνηνθρώπησεν.

∆ιότι αὐτό τό ὁποῖο πονηρά ἔστησαν
κατά τῆς εἰκόνος, τοῦτο πολύ ἐνωρίτερον
συνελήφθησαν ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ νά κάνουν
παραλογισθέντες κατά τοῦ εἰκονιζοµέ-
νου: Ἀπό τήν διαφοράν τῶν ἀπόψεων
συµπεραίνοντες τήν ἀνυπαρξίαν τοῦ
θεωρουµένου. 

Βλέπεις ποῖος ἦτο ὁ σκοπός των καί
εἰς τί ἀπέβλεπε τό κατά τῆς εἰκόνος
τέχνασµά των. Ἀλλά πέρα τῶν ὅσων
ἔχουν λεχθῆ, ἄς λεχθῇ καί τοῦτο, ὄχι
σέ ἐκείνους (διότι εἶναι ἀνάξιοι), ἀλλά
εἰς τούς πιστούς καί φιλοχρίστους,
ὅτι τῶν εἰκονισµάτων ἡ ἀνοµοιότηςὅτι τῶν εἰκονισµάτων ἡ ἀνοµοιότης
καθόλου δέν βλάπτει τήν φύσιν καίκαθόλου δέν βλάπτει τήν φύσιν καί
τήν ἀλήθειαν τῆς εἰκόνοςτήν ἀλήθειαν τῆς εἰκόνος..

∆ιότι τό εἰκονιζόµενον δέν εἰκονίζεται
µόνον µέ τό σχῆµα τοῦ σώµατος καί τό
χρῶµα τῆς µορφῆς, ἀλλά καί µέ τήν ποι-
ότητα τῆς διαθέσεως, καί τήν ἐπακολου-
θοῦσαν πρᾶξιν, καί τῶν αἰσθηµάτων
τήν ἔµφασιν, καί τήν ἀνάθεσιν εἰς τό-
πους ἱερούς, καί τήν ἑρµηνείαν τῶν
ὑποσηµειώσεων, καί µέ τά ἄλλα ἰδιαί-
τερα σύµβολα, τά ὁποῖα ἐάν ἀπουσιά-
ζουν θά εἶναι τελείως ἀδύνατες αἱ
περισσότεραι τῶν πιστῶν εἰκόνες. ∆ιά
ὅλων αὐτῶν τίποτε λιγώτερον δέν ἐπι-
τυγχάνεται ἀπό τό νά ἀναχθῶµεν εἰς
τό νόηµα καί τήν τιµήν τοῦ εἰκονιζο-
µένου, τό ὁποῖον εἶναι καί ὁ σκοπός
τῆς εἰκονογραφίας. Ἀλλά αὐτά µέν ἐπί
τροχάδην καί εἰς τύπον ἐπιστολῆς. Ἡ
δέ ἀκρίβεια τῆς ἐργασίας, θά ἐξετασθῇ
ἁρµοδίως ὅταν δώσῃ ὁ Θεός.
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Συνοψίζοντες τήν ἀνωτέρω ἀπάντησιν τοῦ Ἁγίου Φωτίου, καταδεικνύοµεν τήν
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΝ της ἰσχύν κατά τῆς µωρᾶς πανουργίας τῶν Εἰκο νοµάχων: Ἐάν ἡ δια-
φορά τεχνοτροπίας καθώριζε ποῖαι εἰκόνες εἶναι ἀληθεῖς καί ποῖαι ψευδεῖς, τότε καί
ἡ διαφορά γλώσσης θά ἐσήµαινε ὅτι, τό Εὐαγγέλιον εἰς µίαν µόνον γλῶσσαν εἶναι
Θεόπνευστον ἐνῶ εἰς τάς ἄλλας Μή Θεόπνευστον, ἤ ὅτι, ἡ Θεία Λειτουργία καί τά
Ἱερά Μυστήρια εἰς µίαν µόνον γλῶσσαν εἶναι Ἔγκυρα ἐνῶ εἰς τάς ἄλλας Ἄκυρα,
καί ὅτι, τό σύµβολον τοῦ Σταυροῦ προσκυνεῖται µόνον ἐάν φέρῃ τίτλον ὅµοιον
µετά τοῦ πρωτοτύπου ἐνῶ ἄλλως δέν προσκυνεῖται τελείως ἀλλά ἀπορρίπτεται.

Παροµοίως, κατ᾽ ἐπέκτασιν τῆς αὐτῆς δαιµονικῆς διαστροφῆς τῶν πραγµάτων καί τοῦ
νοός, αἱ προσευχαί καί ψαλµωδίαι τῆς Ἐκκλησίας θά διεκρίνοντο ὡς Ὀρθόδοξοι ἤ Μή,
βάσει τῆς γλώσσης, οἱ Ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς βάσει τῆς ἐθνικότητος, οἱ Ναοί βάσει
τοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθµοῦ, ἐάν εἶναι Βυζαντινοί ἤ ὄχι.

Ὑπῆρχον ἀληθῶς ἄνθρωποι τόσον ἀνόητοι, τόσον διεστραµµένοι, ὥστε νά δεχθοῦν
αὐτήν τήν τόσον φρενοβλαβῆ τῶν Εἰκονοµάχων σοφιστικήν παράνοιαν; Ἀλλοίµονον! Καί
ὑπῆρχον καί ὑπάρχουν, διότι συµφώνως πρός τούς Ἁγίους Πατέρας, οἱ Αἱρετικοί δέν εἶναι
µόνον Αἱρετικοί ἀλλά καί φρενοβλαβεῖς καί παράφρονες. ∆έν εἶναι µόνον ἀπό τόν Θεόν
χωρισµένοι ἀλλά καί ἀπό τήν λογικήν καί ἀπό τόν ἴδιον τόν ἑαυτόν τους, ὡς Σχιζοφρενεῖς.

Οὕτω καί οἱ Νεο-Εἰκονοµάχοι, τήν Βυζαντινήν Τέχνην ἀνήγαγον εἰς ἀποκάλυψιν
τῆς Ἀληθείας καί Θεόπνευστον τρόπον ἀπεικονίσεως τῆς Θεϊκῆς Φύσεως(!!!),
ἐνῶ τάς ἄλλας τέχνας κατήγαγον εἰς τό βάραθρον τῆς Αἱρέσεως, τῆς Εἰδωλολατρείας
καί τῆς ἐργασίας τοῦ ∆ιαβόλου. Τελικῶς θά ἰσχυριστοῦν ὅτι καί αὐτή αὕτη ἡ Κρίσις
τοῦ Θεοῦ θά ἔχῃ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ Κριτήριον; Μήπως ἐν ὥρᾳ Κρίσεως οἱ Χριστιανοί
θά κριθοῦν ἐάν προσεκύνουν Βυζαντινάς εἰκόνας ἤ ἐάν ἦσαν Βυζαντινῆς ἐθνικότη-
τος, εἰ δέ ἄλλως θά κολάζωνται;;;(!!!)

Ἐπί πλέον, ἐάν µόνον αἱ Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας εἰκόνες εἶναι Ὀρθόδοξοι,
1) Τότε, κατά τούς πρώτους 6 ἤ 7 αἰῶνας, ὅταν δέν ὑπῆχεν ἡ Βυζαντινή  Ἁγιογραφία
καί αἱ εἰκόνες ἁγιογραφοῦντο κατά τήν Κλασσικήν, ἡ Ἐκκλησία δέν ἦτο Ὀρθόδοξος.
2) Τότε, εἰς ὅλα τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά κράτη ἀνά τούς αἰῶνας, εἴτε ἐνἈσίᾳ, εἴτε
ἐν Ἀφρικῇ, εἴτε ἐν Εὐρώπῃ, εἴτε ἐν Ἀµερικῇ, εἴτε ἐν Ὠκεανίᾳ, ὅπου δέν ἁγιογραφοῦντο
Εἰκόνες κατά τήν Βυζαντινήν τέχνην ἀλλά τήν Κλασσικήν, δέν ὑπῆρξε ποτέ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία. 
3) Τότε, οἱ ἀνά τούς αἰῶνας καί ἁπανταχοῦ γῆς Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι εἶχον
µέν Ἀποστολικήν Πίστιν καί Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν, δέν ἦσαν δέ Βυζαντινῆς ἐθνό-
τητος ἤ πολιτισµοῦ ἀλλ᾽ ἐτύγχανον Ἑβραῖοι, Αἰθίοπες, Αἰγύπτιοι, Ἰνδοί, Μαυριτανοί,
Ἴβηρες, Ρωµαῖοι, Βρετανοί, Γαλάται, Σλαῦοι ἤ Ρῶσσοι, καί προσεκύνουν εἰκόνας Μή
Βυζαντινάς, δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι.

KEO 45-46.qxp:Layout 1  11/14/10  11:15 PM  Page 52



Μάϊος - Αὔγουστος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.  45-46 - 53-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

4) Τότε, ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή ∆ιαθήκη, εἰς ὅλας τάς µεταφράσεις καθώς
καί ὅλα τά Ἐκκλησιαστικά βιβλία τά ὁποῖα ἔχουν γραφῆ εἰς ἄλλας γλῶσσας πλήν τῆς
Βυζαντινῆς Ἑλληνικῆς δέν εἶναι Ὀρθόδοξα.

Εἶναι αὐτονόητον ὅµως διά κάθε λογικῶς σκεπτόµενον Ὀρθόδοξον Χριστιανόν
ὅτι οὐ πᾶν τό Βυζαντινόν Ὀρθόδοξον, οὐδέ πᾶν τό Ὀρθόδοξον Βυζαντινόν.

Ἡ Βυζαντινή Ἱστορία εἶναι µάρτυς ἀψευδής ὅτι Βυζαντινῆς προελεύσεως ἦσαν
αἱ Αἱρέσεις τάς ὁποίας κατεδίκασαν αἱ Ἑπτά Οἰκουµενικαί Σύνοδοι, αἱ ὁποῖαι συ-
νεκροτήθησαν εἰς πόλεις τοῦ Βυζαντίου, τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν Νίκαιαν, τήν
Χαλκηδόνα, τήν Ἔφεσον. 

Εἶναι ἐπίσης ἀψευδές ὅτι καί πρό τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς καί τέχνης, ὅτε αἱ Εἰκόνες
δέν ἦσαν Βυζαντιναί ἀλλά Κλασσικαί, ἡ Ἐκκλησία ἦτο Ὀρθόδοξος. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Ὀρθόδοξος καί µετά τήν Βυζαντινήν ἐποχήν καί τέχνην, ὅτε αἱ Εἰκόνες ἁγιο-
γραφοῦνται κατ᾽ ἄλλους τρόπους. 

Οὐ πᾶν τό Βυζαντινόν Ὀρθόδοξον, ἀλλά πᾶν τό Ὀρθόδοξον Ὀρθόδοξον. 
∆έν εἶναι πιό Πνευµατική ἡ Εἰκών τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Χριστόν, οὔτε ἡ Εἰκών

τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν Θεοτόκον, οὔτε τοῦ Προδρόµου ἀπό τόν Πρόδροµον, οὔτε τῶν
Ἀποστόλων ἀπό τούς Ἀποστόλους. Αὐτοί ἔζησαν ἐπί γῆς χωρίς Βυζαντινήν µορφήν,
χωρίς Βυζαντινήν ἐνδυµασίαν, χωρίς Βυζαντινήν λαλιάν, χωρίς Βυζαντινήν ἐθνικό-
τητα, καί ἡ πνευµατικότης των δέν ἐµειώθη ἐξ αὐτοῦ. Τοῦ πρωτοτύπου ἡ πνευµα-
τικότης δέν ἐµειώθη διά τό µή εἶναι αὐτό Βυζαντινόν. Θά µειωθῇ τῆς εἰκόνος
του ἡ πνευµατικότης ἐάν δέν εἶναι προϊόν τῆς Βυζαντινῆς τέχνης; Παράφρον τό
ἐνθύµηµά σας, ὦ πλάνοι Εἰκονοµάχοι καί Νεοεικονοµάχοι.

Πάρα πολλοί Ἅγιοι διαφόρων ἐθνικοτήτων ἔζησαν χωρίς νά µάθουν ποτέ τι περί
Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας ἤ Ἑλληνικῆς γλώσσης. Μήπως δέν ἔπρεπε νά σωθοῦν;

Ἡ εἰδικῶς περί τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἀποφανθεῖσα Ἁγία  Ζ´ Οἰκουµενική Σύν-
οδος, ποίαν τεχνοτροπίαν θεσπίζει ὡς ἀποκλειστικῶς κατάλληλον καί ἁρµοδίαν;
ΟΥ∆ΕΜΙΑΝ. Μᾶλλον δέ, ἀνεξαρτήτως καί ἀσχέτως τεχνοτροπίας ἤ τεχνικῆς ἀρτιό-
τητος, ὁρίζει ὅτι µία εἰκών προσκυνεῖται ἐφ᾽ ὅσον ἐπιγράφεται εἰς αὐτήν τό ὄνοµα τοῦ
τιµωµένου ἁγίου προσώπου. Καί ἕν γραµµικόν σχέδιον φέρον τό ὄνοµα τοῦ Ἁγίου
εἶναι Ὀρθόδοξος εἰκών καί προσκυνεῖται.

Τήν φύσιν καί τόν σκοπόν τῶν ἱερῶν εἰκόνων καθώς καί τήν εὐσέβειαν τῆς
προσκυνήσεώς των, δέν τήν καθορίζει ἡ τεχνοτροπία τῆς εἰκονογραφήσεως,
ἀλλά ἡ ἐν τῇ δυνάµει τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος µετάβασις τῆς τιµῆς τῆς προ-
σκυνήσεως εἰς τό πρωτότυπον τῆς εἰκόνος. 

Τοῦτο ἐδίδαξεν ἡ Ἐκκλησία. Τοῦτο διετράνωσεν ὁ Μέγας Φώτιος. Τοῦτο καί
ἡµεῖς Θείᾳ Χάριτι οὐ παυσόµεθα λαλεῖν κατά τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονοµάχων. Οὐκ
ἔξεστι ἡµῖν, τῇ σιωπῇ Χριστόν Ἀναστάντα ἐν τάφῳ θάπτειν.
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Ἡ Ἀπάτη οὐκ οἶδεν αἰδών (ἐντροπήν)
καί ὁ ἑκουσίως ψευδόµενος οὐκ ἀξιοῦται µετανοίας.

Οἱ Αἱρετικοί Νεοεικονοµάχοι, οἱ ὁποῖοι ἀπεσχίσθησαν τῆς Ἐκκλησίας τό
1995 διά σειρᾶς Πραξικοπηµατικῶν, Ἐξωσυνοδικῶν, Ἀντικανονικῶν
χειροτονιῶν ἐπισκόπων, εἶχον ἤδη ἐγείρει Στάσιν κατά τῆς Ἐκκλησίαςκηρύσσοντες τήν Αἵρεσιν ὅτι ∆ΕΝ εἰκονίζεται ὁ Θεός Πατήρ ὡς συγκαταβα-τικῶς ἐφάνη, ∆ΕΝ εἰκονίζεται ἡ Ἁγία Τριάς ὡς ἐφανερώθη ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ εἰςτάς Θεοφανείας τοῦ Προφήτου ∆ανιήλ, τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου καί τοῦΕὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ∆ΕΝ εἰκονίζεται ἡ ἐκ τάφου ἔνσωµος Ἀνά-στασις τοῦ Χριστοῦ, ∆ΕΝ εἰκονίζεται ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἄνευ µαιῶν καί λου-τροῦ, ∆ΕΝεἰκονίζεται ἡ Πεντηκοστή µετά τῆς Θεοτόκου ἀλλά µετά τοῦ ἈποστόλουΠαύλου καί τῶν Εὐαγγελιστῶν Λουκᾶ καί Μάρκου, ∆ΕΝ προσκυνοῦνται εἰκόνεςἄλλης τεχνοτροπίας πλήν τῆς Βυζαντινῆς, καί πολλαπλᾶς ἄλλας βλασφηµίας.Παρ᾽ ὅλον ὅµως ὅτι ἔκτισαν ἐκ τοῦ µή ὄντος σύνοδον ἐπισκόπων, ποτέ δένκατεδίκασαν ἐπισήµως και συνοδικῶς τήν Σύνοδον ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεσχίσθησανκαί οὐδέποτε ἐδηµοσίευσαν συνοδικῶς καί ἐπισήµως τήν θέσιν των περί τῶνεἰκόνων. Αὐτό βεβαίως δέν ἀποτελεῖ οὔτε ποιµαντικήν διάκρισιν οὔτε ἐκκλη-σιαστικήν οἰκονοµίαν, ἀλλά δειλήν ἀπάτην, διαβολικήν ὑποκρισίαν καί
αἰσχράν ἀναισχυντίαν. Οὕτω βλέποµεν ἀκόµη καί τώρα εἰς τούς ναούς τωνἐκείνας τάς ἱεράς εἰκόνας τάς ὁποίας εἶχον πολεµήσει καί πρό τοῦ Σχίσµατόςτων τό 1995 καί µέχρι σήµερον πολεµοῦν ὡς Αἱρετικάς καί Εἰδωλολατρικάς.Ἕν ἀκόµη κραυγαλέον παρά-δειγµα τῆς ἀναισχύντου ἀπά-
της των εἶναι καί ἡ κατ᾽ ἔτοςλιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τῆςἉγίας Τριάδος πέριξ τοῦ ὁµωνύ-µου ναοῦ  Ἡλιουπόλεως  Ἀθηνῶνεἰς τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-µατος. Ἐφέτος είς τήν πανήγυ-ριν τῆς 11-05-10, τῆς λιτανείαςἐξῆρχεν ὁ πρωτοπόρος τῶν
Αἱρεσιαρχῶν καί πολέµιος
τῆς εἰκόνος αὐτῆς, Ἱεροµό-
ναχος Κασσιανός Μπράουν
ἐκ Γερµανίας.

Η  ΔΙΑΡΚΗΣ  ΑΠΑΤΗ   
ΤωΝ ΑΙΡΕΤΙΚωΝ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧωΝ

Ὁ ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς Νεοεικονομαχίας, Κασσιανός Μπράουν, ὁ ὁποῖος κατά
τό διάστημα 1990-1995 ἐπολέμησε σφοδρῶς τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, λιτανεύει
αὐτήν, τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 11-05-2010, εἰς τήν Ἡλιούπολιν Ἀθηνῶν 

(ἐκ τοῦ ἰστολογίου τῶν δειλῶν Νεοεικονομάχων, «Ὁ Πρωτόκλητος»).

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Μάϊος - Αὔγουστος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.  45-46- 54-

KEO 45-46.qxp:Layout 1  11/14/10  11:15 PM  Page 54



Μάϊος - Αὔγουστος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.  45-46 - 55-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ὁ κτ%τωρ κα% Καθηγ_:µεν_ς
τIς Ἱερ<ς Μ_νIς ΕSαγγελισµ_V
τIς Θε_τaκ_υ Ἀθηκ%ων Κ_ρινθ%ας,
Γρ�ντας Μωϋσ�ς Μ�να��ς (κατ"
κaσµ_ν Μερκ_:ρι_ς Ἀγαπητaς
B Τρυπητ$νιας), γεννηθε%ς τa 1872,
Pτ"bη τ$ν 16-6-1946 κα% J Pκταb$
τ_υ Aγινε τa 1950. Ὁ παλαιaς Mπ_-
τακτικaς τ_υ κα% τaτε Κ_ρινθ%ας
Κ"λλιστ_ς µετ#bερε τ" λε%ψαν"
τ_υ εQς τ$ν Μ_ν$ν Τα^ιαρ`Wν
Ἀθηκ%ων, =π_υ bυλ"σσ_νται κα%
τ;ρα Mπa τWν PκεT Pγκατα\ι_:ν-
των Φλωριν_σεραbειµικWν.

Ἑ^Iντα Aτη µετ" τ$ν Pκτα-
b$ν, L νVν Καθηγ_:µεν_ς τIς Ἱ.
Μ_νIς, Παναγι;τατ_ς Μητρ_-
π_λ%της Θεσσαλ_ν%κης κ. [ρυ-
σaστ_µ_ς, πρ_#\η τ$ν 15/6/2010
εQς ν#αν δι"ν_ι^ιν κα% Aρευναν τ_V
τ"b_υ τ_V Γ#ρ_ντ_ς Μωϋσ#ως,

Pλπ%]ων εQς τ$ν Oνε:ρεσιν µικρ_τ#ρων Mπ_λειµ"-
των τWν λειψ"νων τ_V πρ_κατa`_υ τ_υ κα% πνευ-
µατικ_V τ_υ π"ππ_υ. 

Ἡ ν#α ψηλ"bησις Abερεν εQς τa bWς περισσa-
τερα Oπa 30 τεµ"`ια µικρ_τ#ρων RστWν, τ" Lπ_Tα
συνελ#γησαν κα% Pτ#θησαν εSλα\Wς εQς Pκλεκτ$ν
λειψαν_θ$κην, δι" ν" Oπ_τ%εται πρaς τaν πρWτ_ν
Γ#ρ_ντα, Κτ%τ_ρα κα% Καθηγ_:µεν_ν τIς Μ_νIς J
δ#_υσα τιµ$ κα% εSγνωµ_σ:νη Mπa τWν πνευµα-
τικWν τ_υ διαδa`ων κα% τ#κνων. 

Ἡ πρaς τ_:ς πρ_απελθaντας πατ#ρας τιµ$ κα%
τa σ#\ας πρaς τ" λε%ψαν" των δ#ν εGναι αSθα%ρε-
τ_ς. Ἀπ_ρρ#ει Oπa τ$ν αQωνιaτητα τIς ψυ`Iς, Oπa
τ$ν Kερaτητα τ_V πρ_σ;π_υ, τa Lπ_T_ν εGναι εQκ;ν
τ_V Θε_V, κα% Oπa τ$ν Hγιωσ:νην τ_V \%_υ των.

Ἡ πρaς τ_:ς κεκ_ιµηµ#ν_υς δ_:λ_υς τ_V Θε_V
τιµ$ εGναι Ὀρθaδ_^_ς πρακτικ$, σ:µbων_ς πρaς τ$ν

Ο  ΓΕΡΟΝΤΑΣ  ΜΩΫΣΗΣ  ΜΟΝΑΧΟΣΟ  ΓΕΡΟΝΤΑΣ  ΜΩΫΣΗΣ  ΜΟΝΑΧΟΣ
Κτίτωρ καί Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. ΕὐαγγελισμοῦΚτίτωρ καί Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου, Ἀθηκίων Κορινθίας τῆς Θεοτόκου, Ἀθηκίων Κορινθίας ((1872 - 1941872 - 19466 ))

Ἡ Λειψανοθήκη μέ τά ἀνευρεθέντα λείψανα
τοῦ Γέροντος Μωϋσέως. Ἄνω ἡ φωτογραφία του

καί φωτογραφία τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ 
εἰς Ἀθήκια Κορινθίας τῆς ὁποίας ἦτο ὁ κτίτωρ

Ὁ νεοανοιχθείς Τάφος 
τοῦ Γέροντος Μωϋσέως
ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ 

τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς
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Ἱερ"ν Παρ"δ_σιν κα% θεµελιωµ#νη
εQς τ$ν Ἁγι_γραbικ$ν κα% Ἁγι_πατε-
ρικ$ν ∆ιδασκαλ%αν.

Ἐb’ =σ_ν L Κ:ρι_ς JµWν Ἰησ_Vς
[ριστaς, L αCτι_ς τIς ]ωIς κα% J
ΑSτ_]ω$, συνεκατεριθµ$θη µετ" τWν
νεκρWν κα% πρωτYτWκWς τPν νεκρPν
Jγ�νετW (Κ_λ. ΑU 18), δ#ν Rν_µ"]_ν-
ται πλ#_ν νεκρW� Oλλ" κWιµηθ�ντες
_K Pν τῇ π%στει ΑSτ_V τελειωθ#ντες,
διaτι κα% µετ" θ"νατ_ν ]Wσιν.

ZK Ἅγι_ι Dντως ]Wσι κα% µετ"
θ"νατ_ν, κα% λειτ_υργ_Vσι τῷ Θεῷ,
κα% συµ\ασιλε:_υσι τῷ Θεῷ, κα%
πρ_σε:`_νται Mπ#ρ τWν Pπ% γIς Pγκατα\ι_:ντων, κα% L Θεaς εQσακ_:ων τ"ς
πρ_σευ`"ς των Oπ_δ%δει τ$ν κρ%σιν (Ἀπ_κ. ΣΤU 9-11,�ΗU 3-5, ΙΗU 20,�ΙΘU 1,4,6,
ΚU 4-6).  «ὍσWι δ- :λαTWν αMτYν, :δωκεν αMτWNς JVWυσ�αν τ�κνα ΘεWO γεν�σθαι,
τWNς πιστε)Wυσιν εKς τ0 <νWµα ΑMτWO» (Ἰω"ν. ΑU 12), «ΑMτ0 τ0 ΠνεOµα συµ-
µαρτυρεN τῷ πνε)µατι EµPν 6τι Jσµ-ν τ�κνα ΘεWO. ΕK δ- τ�κνα, κα/ κλη-
ρWνYµWι, κληρWνYµWι µ-ν ΘεWO, συγκληρWνYµWι δ- SριστWO» (Ρωµ. ΗU 16-17,
Γαλ.�∆��7). Ἀπ_τ%_ντες τιµ$ν κα% πρ_σκ:νησιν εQς τ_:ς κεκ_ιµηµ#ν_υς, P^αι-
τ_:µεθα συγ`ρaνως κα% τ$ν παρ’ αSτWν Mπ#ρ JµWν µεσιτε%αν πρaς τaν Θεaν.

ZK @νθρωπ_ι τ_V Θε_V εGναι ]ωνταν_% κα% D`ι νεκρ_%, «Θε0ς δ- WMκ :στι
νεκρPν, Iλλ, U*ντων· π�ντες γ,ρ αMτῷ UPσιν» (Λ_υκ. ΚU 38), «WMκ :στιν
G Θε0ς νεκρPν, Iλλ, U*ντων» (Μ"ρκ. ΙΒU 27). Θεaς γ"ρ Pν τῷ µ#σi τWν
Ἁγ%ων αSτ_V, «κα/ θ�σω τ.ν σκην�ν µWυ Jν HµNν, κα/ WM Tδελ)Vεται E ψυX�
µWυ Hµ+ς, κα/ Jµπεριπατ�σω Jν HµNν· κα/ :σWµαι HµPν ΘεYς, κα/ HµεNς :σε-
σθ� µWι λαYς » (Λευιτ. ΚΣΤU 11-12), «κα/ θ�σω τ, 3γι� µWυ Jν µ�σῳ αMτPν
εKς τ0ν αKPνα.  Κα/ :σται E κατασκ�νωσ�ς µWυ Jν αMτWNς, κα/ :σWµαι αMτWNς
ΘεYς, κα/ αMτW� µWυ :σWνται λαYς» (Ἰε]εκ. ΛYU 26-27), «HµεNς γ,ρ να0ς ΘεWO
Jστε UPντWς, καθ2ς ε@πεν G Θε0ς 6τι JνWικ�σω Jν αMτWNς κα/ Jµπεριπα-
τ�σω, κα/ :σWµαι αMτPν ΘεYς, κα/ αMτW/ :σWντα� µWι λαYς» (ΒU Κ_ρ. ΣΤU 16). 

Ὁ κατ" τa σWµα θ"νατ_ς δ#ν σηµα%νει _Eτε τIς ψυ`Iς τaν θ"νατ_ν _Eτε
τ_V πρ_σ;π_υ τ$ν P^αb"νισιν. Γ#γραπται γ"ρ, «∆ικα�ων δ- ψυXα� Jν Xειρ/
ΘεWO, κα/ WM µ. 3ψηται αMτPν T�σανWς. ἜδWVαν Jν LZθαλµWNς IZρYνων
τεθν�ναι . . . WF δ� εKσιν Jν εKρ�νῃ» (Σ_b. Σ_λ. ΓU 1-3),  Pπειδ$, JκWπ�ασαν γ,ρ
εKς τ0ν αKPνα κα/ U�σWνται εKς τ�λWς (Ψαλµ. ΜΗU 9-10 ) καθ;ς κα% Pπειδ$,
«Τ�µιWς Jναντ�Wν Κυρ�Wυ G θ�νατWς τPν Gσ�ων αMτWO» (Ψαλµ. ΡΙΕU 6).
«R;δαµεν γ,ρ 6τι J,ν E Jπ�γειWς EµPν WKκ�α τWO σκ�νWυς καταλυθῇ, WKκW-
δWµ.ν Jκ ΘεWO :XWµεν, WKκ�αν IXειρWπW�ητWν αK*νιWν Jν τWNς WMρανWNς» (ΒU
Κ_ρ. ΕU 1). ∆#ν ψε:δεται L Θεaς, Oλλ" µ<λλ_ν Pγγυ<ται λ#γων, «γ�νWυ πιστ0ς
9Xρι θαν�τWυ, κα/ δ*σω σWι τ0ν στ�ZανWν τCς UωCς» (Ἀπ_κ. ΒU 10).

Πατέρες τῆς Ἱ.Μ. Εὐαγγελισμοῦ Ἀθηκίων
30 ἔτη μετά τήν κοίμησιν τοῦ κτίτορος,

Γέροντος Μωϋσέως Μοναχοῦ, περί τό 1975
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Τ" σ;µατα τWν Ἁγ%ων τ_V Θε_V εGναι µ#λη τ_V Σ;µατ_ς τ_V [ριστ_V,
κατ" ["ριν Ἄκτιστ_ν, ἈXδι_ν κα% YWσαν, «Zυλ�σσει Κ)ριWς π�ντα τ, Lστ+
αMτPν, 7ν JV αMτPν WM συντριT�σεται» (Ψαλµ. ΛΓU 21), «WMκ W;δατε 6τι τ,
σ*µατα HµPν µ�λη SριστWO Jστιν;» (ΑU Κ_ρ. ΣΤU 15), «= WMκ W;δατε 6τι τ0
σPµα HµPν να0ς τWO Jν HµNν Bγ�Wυ Πνε)µατYς Jστιν, W> :Xετε Iπ0 ΘεWO, κα/
WMκ Jστ- DαυτPν;» (ΑU Κ_ρ. ΣΤU 19), «RMκ W;δατε 6τι να0ς ΘεWO Jστε κα/ τ0
ΠνεOµα τWO ΘεWO WKκεN Jν HµNν; Ε; τις τ0ν να0ν τWO ΘεWO Zθε�ρει, ZθερεN
τWOτWν G ΘεYςQ G γ,ρ να0ς τWO ΘεWO 3γιYς Jστιν, W5τιν�ς Jστε HµεNς» (ΑU
Κ_ρ. Γ U 16-17). 

Ὅπως αK ψυ`α% τWν ∆ικα%ων Pν ̀ ειρ% Θε_V, _>τω κα% τ" σ;µατα αSτWν YωIς
δ_`εTα εQσ%ν, τεµ#νη τIς Ἀκτ%στ_υ Θε%ας ["ριτ_ς εMρ%σκ_νται κα% νεκρ_:ς
OνιστWσιν. [αρακτηριστWς Oπ_καλυπτικ$, J Oν"στασις νεκρ_V Mπa τ_V τεθα-
µ#ν_υ σ;µατ_ς τ_V Πρ_b$τ_υ  Ἑλισα%_υ: «κα/ Iπ�θανεν 8Ελισαι�, κα/ :θα-
ψαν αMτYν. Κα/ µWνYUωνWι Μω,T ?λθWν Jν τῇ γῇ JλθYντWς τWO JνιαυτWOQ κα/
Jγ�νετW αMτPν θαπτYντων τ0ν 9νδρα, κα/ KδW1 ε@δWν τ0ν µWνYUωνWν κα/ :ρρι-
ψαν τ0ν 9νδρα Jν τῷ τ�Zῳ 8Ελισαι�, κα/ JπWρε)θη κα/ 4ψατW τPν Lστ�ων
8Ελισαι- κα/ :Uησε κα/ Iν�στη Jπ/ τW1ς πYδας αMτWO» (∆U Βασ. ΙΓU 20-21).

ΤιµητικWς πρ_σκυν_Vµεν τ_:ς Pµψ:`_υς να_:ς τ_V Θε_V, τ_:ς ]Wντας
Pν _Cκi Θε_V JµWν, τ_:ς _Qκε%_υς τ_V Θε_V, τ_:ς συµπ_λ%τας τWν Ἀγγ#λων,
τ_:ς Kσταµ#ν_υς Pν παρρησ%ᾳ Pν;πι_ν τ_V Θε_V, τ_:ς Mπ#ρ JµWν δε_µ#ν_υς
τῷ Θεῷ, τ_:ς Lµ_bυεTς πρ_στ"τας τ_V γ#ν_υς JµWν.

ΤWν KερWν λειψ"νων J πρ_σκ:νησις τaσ_ν τιµ<ται Mπa τIς Ἐκκλησ%ας
?στε δι" λειψ"νων, κα% µ"λιστα λειψ"νων Μαρτ:ρων, διατ"σσει ν" καθιε-
ρ;νωνται _K Ἱερ_% Να_%. «ὍσWι WAν σεπτW/ ναW/ καθιερ*θησαν Jκτ0ς Ἁγ�ων
Λειψ�νων Μαρτ)ρων, Gρ�UWµεν Jν αMτWNς κατ�θεσιν γ�νεσθαι Λειψ�νων µετ,
τCς συν�θWυς εMXCς» (Καν;ν 7_ς τIς YU ZQκ_υµ. Συνaδ_υ).

Ἐ^α%ρων τa θαυµ"σι_ν µεγαλεT_ν τWν λειψ"νων κα% τ"ς θαυµατ_υργικ"ς
των Pνεργε%ας, L Ἅγι_ς Ἰω"ννης L [ρυσaστ_µ_ς µετα^: @λλων λ#γει: «Λε�-
ψανα Ἁγ�ων, ρ�Uαι κ�τω πεZυτευµ�ναι, κα/ τW1ς κλ�δWυς εKς τ0ν WMρανYν
Iνατε�νWυσαι. ΒW)λει κα/ τPν κλ�δων τW)των τW1ς καρπW)ς KδεNν;  ἌνWιVWν
EµNν τW1ς τCς π�στεως LZθαλµW)ς, κα/ εMθ�ως Jπιδε�Vω σWι Z)σιν καρπPν
θαυµαστPν· ... σωµ�των πεπυρωµ�νων ;ασις κα/ Bµαρτηµ�των συγX*ρησις
κα/ κακ�ας  Iνα�ρεσις ... ΠYσWι γWOν JV W> τ0 σPµα JZυτε)θη τWOτW Jν τῇ γῇ,
µυρ�ας Jτρ)γησαν K�σεις Iπ0 τCς Bγ�ας τα)της θ�κης, κα/ WMκ Iπ�λιπεν G
καρπYς» (Ἅγι_ς Ἰ. [ρυσaστ_µ_ς, P.G. 50,�672-673).

ΥK_V εSπειθ_Vς J πρaς τ_:ς γ_νεTς τιµ$ κα% εSγνωµ_σ:νη. ∆ι’ = τιµWµεν κα%
εSγνωµ_ν_Vµεν τaν Γρ�ντα Μωϋσα, Nς πρ_σ$κει πατρ% Mπ#ρ υKWν κ_πι"-
σαντι κα% τ$ν Ὀρθaδ_^_ν Π%στιν Pν Μ_ναστηρ%_ις bυτε:σαντι.  «ἈγαπητYς»
Fν J κατ" κaσµ_ν Pπ%κλησις αSτ_V. Ἀγαπητaς κα% πρ"γµατι τῷ Θεῷ Oνεδε%`θη,
πρ_θ:µως πρaς τ_:ς πaν_υς τ_V Μ_να`ισµ_V σπε:σας, εSbρ_σ:νως τaν Σταυ-
ρaν τ_V [ριστ_V @ρας, κα% τ"ς δυσκ_λ%ας τ_V θεabρ_ν_ς \%_υ Nς καρπ_ba-
ρ_υς τIς εQρ$νης Pλα%ας \αστ"σας. ΑΙΩΝΙΑ  ΑΥΤ�Υ  Η  ΜΝΗΜΗ.
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΑΜΠΙΩΤΑΙ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τήν σεπτήν μνήμην τῆς Ὁσιοπαρθενομάρ-

τυρος Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Θαυματουργοῦ
ἑώρτασεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ. Χρυσόστομος τήν Κυριακήν, 26
Ἰουλίου 2010, εἰς τόν ὁμώνυμον ἰδιωτικόν Ἱερόν
Ναόν Λαμπιωτῶν Ἀμαρίου Ρεθύμνης Κρήτης.

Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν προσῆλθον ἐκ τῶν
ἐγγύς καί μακράν πιστοί καί προσήλυτοι νά
προσευχηθοῦν εἰς τήν Ἁγίαν τῶν θαυμάτων, ἡ
ὁποία ἔγινεν ἡ ἰδία Ναός τοῦ Ὑψίστου καί, διά
τῆς Δυνάμεως τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν αὐτῇ Θεοῦ,
ἤνοιξεν ὀφθαλμούς σώματος καί ὀφθαλμούς
ψυχῆς εἰς πολλούς ἀνθρώπους, ἀπό τόν Αὐτο-
κράτορα τῆς Ρώμης Ἀντωνῖνον τόν Πῖον ἕως
καί ἀνθρώπων τῆς σήμερον ἡμέρας.
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ,  ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ  ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Μέ ἱεροπρέπειαν καί κατάνυξιν ἑωρτάσθη τήν 15ην Αὐγούστου 2010,
ἡμέρα Σάββατον, ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ὁμώνυ-
μον Ἱ. Ν. Δαλαμανάρας Ἀργολίδος. Τόν Μέγα Ἑσπερινόν καί τήν Θείαν
Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Πα-
ναγιώτατος Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ πλῆθος
προσκυνητῶν προσῆλθεν ἐκ
Πελοποννήσου, Ἀττικῆς,
Κρήτης, Μακεδονίας, Κα-
ναδᾶ καί ἀλλαχοῦ. 

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ   ΙΕΡΩΝ  ΝΑΩΝΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ   ΙΕΡΩΝ  ΝΑΩΝ

Στιγμιότυπα ἀπό τήν λιτάνευσιν τῆς
Ἱ. Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου εἰς τήν Δαλαμανάραν Ἀργολίδος.
Μεταξύ τῶν πιστῶν, ὁ Παναγιώτα-
τος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυ-
σόστομος καί οἱ Ὁσιώτατοι Μοναχοί

π. Σπυρίδων καί π. Εὐθύμιος

Ὁ Παν/τος Μητροπολίτης 
Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος 
μέ τούς κτίτορας τοῦ πα-
νηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ,

Ἀντώνιον καί Ἀσημίνα
Σοφιαδῆ
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Παράδοξος Κοίµησις σήµερον, ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἡ Κοίµησις τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Παράδοξον τὸ ὅτι ἀποθνήσκει ἡ
Μήτηρ τῆς Ζωῆς. Παράδοξον τὸ ὅτι θανάτῳ παραδίδοται ἡ Μήτηρ τοῦ αὐτε-
ξουσίως Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Παράδοξον τὸ ὅτι τάφῳ κατάγεται ἡ
Μήτηρ τοῦ ὑπεράνω τῶν Οὐρανῶν Θεοῦ. Παράδοξον, ναί, ἀλλὰ δίκαιον, διότι
ἡ θυγάτηρ Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, ὡς ἄνθρωπος γεννηθεῖσα, ἔφερεν τό Προπα-
τορικόν Ἁµάρτηµα. Τῆς δὲ Ἁµαρτίας τέκνον βίαιον ὁ θάνατος. Ὑπόκειτο εἰς
τὸ χρέος τοῦ θανάτου καὶ ἡ Παναγία. ∆εόντως οὖν ἀπέδωκεν αὐτό.

Ἡ Κοίµησις ὅµως τῆς Θεοτόκου διαφέρει τῆς κοιµήσεως παντὸς ἄλλου Ἁγίου
κατὰ τρόπον θεῖον καὶ παράδοξον. Ψυχὴ ἐκ σώµατος ἐχωρίσθη, ἀλλὰ παρα-
δόξως σῶµα πρὸς ψυχὴν πάλιν ἡνώθη. Θάνατον ἡ Πάναγνος ὑπέστη, ἀλλὰ
παραδόξως πρὸς τὴν Ζωὴν πάλιν µετέστη. Τάφῳ κατηνέχθη, ἀλλὰ παραδόξως
εὶς τὸν Οὐρανὸν πάλιν µετὰ σαρκὸς ἀνήχθη. Παράδοξον, ναὶ, ἀλλὰ ἄξιον ἐστὶ,
διότι παναµώµητος αὐτῆς καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα, παναγία αὐτῆς καὶ ἡ διά-
θεσις καὶ ἡ βιωτή, µακαρία αὐτῆς καὶ ἡ διάνοια καὶ ἡ κοιλία.   

«Ὦ τοῦ παραδόξου θαύµατος» ψάλλει κατ᾽ ἐπανάληψιν σήµερον ἡ Ἐκκλησία.
Ἰδοὺ κοίµησις Ἀθάνατος, ἰδοὺ κηδεία ἔµπλεος χαρᾶς, ἰδοὺ θάνατος ἀκολουθού-
µενος ὑπὸ ἐνσώµου µεταστάσεως. Σῶµα ἀπὸ ψυχῆς ἐχωρίσθη καἰ µετ᾽ αὐτῆς
πάλιν ἡνώθη καὶ σὺν αὐτῇ ἄνω µετέστη. Μετέστη καὶ παρέστη ἡ Βασίλισσα
ἐκ δεξιῶν τοῦ Βασιλέως ἐν ἱµατισµῷ διαχρύσῳ ἐν κροσσοτοῖς χρυσοῖς περι-
βεβληµένη, πεποικιλµένη (Ψαλµ. Μ∆´ 10,14). Εἰς γὰρ τὴν ἄχραντον Παρθένον
«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι». Ἡ Ἀειπάρθενος ἐστὶ καὶ «µετὰ θάνατον
ζῶσα». Αὕτη µόνη, κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Μονογενοῦς της Υἱοῦ, εὑρίσκεται καὶ
πρὸ τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως ἔνσωµος ἐν οὐρανοῖς. Ταύτης µόνον τὸ Πανά-
χραντον σῶµα, κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Ἀναληφθέντος Ἰησοῦ, ἔχει ἐνδιαίτηµα
τὸν Οὐρανὸν. Ταύτης µόνον τὸ ἄσπιλον καὶ ἀµόλυντον σῶµα, κατὰ τὸ πρότυπον
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, οὐκ οἶδε διαφθοράν. ∆ι᾽ αὐτῆς τῇ «ζωῇ προµνη-
στεύεται θάνατος». Αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ Θεοτόκος καὶ Μήτηρ τοῦ Φωτός.

Μεθόριον Κτίστου καὶ κτίσεως ἐστάθη ἡ Θεοτόκος Μαρία. Κτιστῶν γονέων
γέννηµα κτιστόν, Θεογεννήτρια γέγονε καὶ ἔτεκε τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον. ∆ιὸ
καὶ ὁ Κτίστης, ὡς φιλοµήτωρ Υἱός, ἠξίωσεν Αὐτὴν ἐκ τῆς φθορᾶς µεταστῆναι
πρὸς ἀφθαρσίαν αἰώνιον. Ἡ ἐν Αὐτῇ θανατικὴ διαίρεσις ψυχῆς καὶ σώµατος
ἀπέδωσε συντόµως τὰ διεστῶτα εἰς τὴν πρέπουσαν ἑνότητα. Ἡ Μήτηρ τοῦ
Σωτῆρος οὐκ εἶχε χρείαν µελλοντικῆς σωτηρίας. Εἰ καὶ ἐκ χοὸς ἐπλάσθη, οὐκ
ὤφειλε πρῶτον εἰς χοῦν ἀπελεῦσαι καὶ ἀναλυθῆναι, ὕστερον δὲ ἀναστῆναι
ἐν τῇ Ἡµέρᾳ τῆς ∆ευτέρας τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας. Αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ Ἡµέρα
τῆς Πρώτης τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας. Ἡ ἑνώσασα τῇ κτίσει τὸν Ἄκτιστον, οὐκ

Η  ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ  ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ  ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ  ΜΑΡΙΑΣΚΑΙ  ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ

KEO 45-46.qxp:Layout 1  11/14/10  11:16 PM  Page 59



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Μάϊος - Αὔγουστος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.  45-46- 60-

ὤφειλεν ἐν διαιρέσει ψυχῆς ἀπὸ σώµατος διαµεῖναι ἄχρι τῆς Ἡµέρας τῆς Κρί-
σεως. Ἡ Μήτηρ τῆς Σωτηρίας ἡµῶν, ἡ µόνη παραµυθία πάντων τῶν κρινοµέ-
νων ἐν τῇ Ἡµέρᾳ Ἐκείνῃ τῇ Ἐσχάτῃ καὶ Φοβερᾷ, ἡ µόνη ἱκανὴ δυσωπῆσαι
ὑπὲρ ἡµῶν τὸν Κριτήν, οὐκ εἶχε ποινὴν φθορᾶς ἐκτῖσαι. Οὐ γὰρ ἔγνω φθορὰν
ἐν τῇ ζωῇ, διὸ καὶ µετὰ θάνατον οὐ παρεδόθη τῇ φθορᾷ, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ὧδε αὖθις
ἀπεδόθη τῇ ἀφθαρσίᾳ.

Αὕτη µόνη εἰς τοὺς αἰῶνας τῆς κτίσεως εὑρέθη τὸ ἀκρώτατον τῆς ∆υνά-
µεως, τὸ ἀκρώτατον τῆς Σοφίας, τὸ ἀκρώτατον τῆς Ἀγαθότητος, διὰ νὰ ὑπη-
ρετήσῃ τὸ Μυστήριον τῆς Ἀφθαρσίας. Αὕτη µόνη εἰς τοὺς αἰῶνας εὑρέθη ἀξία
Θυγάτηρ τοῦ Πατρός, τιµιωτάτη Μήτηρ τοῦ Υἱοῦ, ἀµόλυντος Νύµφη τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Αὕτη µόνη εἰς τοὺς αἰῶνας εὑρέθη ἅκρως ὡραία ἐν ὑπερβολῇ
ταπεινώσεως καὶ ὑπακοῆς διὰ νὰ διαµεσολαβήσῃ τὰ ἀδιαµεσολάβητα, διὰ νὰ
γεφυρώσῃ τὸ δυσθεώρητον χάσµα Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὥστε ὁ Θεὸς νὰ γίνῃ
ἄνθρωπος κατὰ φύσιν καὶ δι᾽ Αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνῃ Θεὸς κατὰ Χάριν.
Αὕτη µόνη εἰς τοὺς αἰῶνας εὑρέθη Πάναγνος καὶ Παναγία διὰ νὰ ἐκπληρώσῃ
ὁ Θεὸς δι᾽ Αὐτῆς τὴν Προαιώνιον Αὐτοῦ Εὐδοκίαν.

Εὐδοκία τοῦ Θεοῦ Πατρός, πρῶτον καὶ ἀδιαµεσολάβητον βούληµα τοῦ Προ-
ανάρχου Αἰτίου τῶν πάντων, ἡ Ἐνσάρκωσις τοῦ Μονογενοῦς, ἡ Ἐνανθρώ-
πησις τοῦ Προαιωνίου Λόγου, ἡ ἐν Ὑποστάσει Μιᾷ Ἕνωσις τῶν δύο ἀκραίων
φύσεων, τῆς Ἀκτίστου Θεϊκῆς µετὰ τῆς κτιστῆς ἀνθρωπίνης, ἡ συγκατάβασις
τοῦ ἀτρέπτου Υἱοῦ, ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ὄντως ὄντος εἰς τὴν ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ
εἶναι φύσιν, ἡ ἀνύψωσις καὶ στερέωσις τῆς ὀντολογικῶς δευτέρας οὐσίας εἰς
τὴν γεννητήν ὑπόστασιν τῆς ὀντολογικῶς πρώτης οὐσίας, ἡ εἴσοδος τοῦ
ἀϊδίου εἰς τὸν χρόνον καὶ ἡ ἔκστασις τοῦ χρόνου εἰς τὴν ἀϊδιότητα. 

Ὑπηρέτης τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐδοκίας αὐτῆς εὑρέθη µόνη ἡ Ὑπεραγία
Θεοτόκος καὶ Ἀειπαρθένος Μαρία. ∆ιὸ, «Ἐξέστη τὰ σύµπαντα ἐπὶ τῇ Θείᾳ
∆όξῃ σου», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὴν Ἀπειρόγαµον Παρθένον. Ἐξέστη
ὄντως πᾶσα ἡ κτίσις πρὸς τὴν Παρθενοµήτορα, διότι ἡ Παρθενοµήτωρ ἔστιν
ὄντως Ἔκστασις τῆς κτίσεως πρὸς τὸν Ἄκτιστον Θεόν. Ἐν τῇ Παρθένῳ καὶ
Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, ἡ κτίσις ἵσταται ἐκτὸς ἑαυτῆς καὶ ὁ χρόνος εὑρίσκεται
πέραν ἑαυτοῦ. Ἐν τῇ Παρθένῳ καὶ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, λαµβάνει ἡ κτίσις τὸν
ἐπέκεινα πάσης τῆς οὐσίας ὡς θεµέλιον αὐτῆς καὶ ὁ χρόνος δέχεται τὸν Ἕνα
τῆς Τριάδος ὡς πλήρωµα αὐτοῦ. 

Πῶς οὖν νὰ τηρηθῇ ἐν ροῇ χρόνου ἡ Σάρξ ἡ Ἄχραντος, ἡ ἀρρεύστως τέ-
ξασα τὸν Ἀΐδιον καὶ Ἀναλλοίωτον; Πῶς οὖν νὰ τηρηθῇ ἐν φυλακὶ κτίσεως ἡ
Σὰρξ ἡ Ἄσπιλος, ἡ κυοφορήσασα τὸν Ἄκτιστον Θεόν; Πῶς οὖν νὰ τηρηθῇ ἐν
µνήµατι ἡ Μήτηρ ἡ ὁποία ἔσχε  ἐν µήτρᾳ τῶν ἐπὶ πάντων ΘΕΟΝ καὶ τέτοκεν
ΑΧΡΟΝΟΝ  ΥΙΟΝ;  Μετέστη καὶ ἡ Σὰρξ εἰς τῆς ψυχῆς τὸ οὐράνιον ἐνδιαίτηµα.
Μετέστη καὶ ἡ Σὰρξ εἰς τὸ τοῦ πεφιληµένου Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Προαιώνιον Κα-
τοικητήριον. Οὐκ ἔξεστιν ἐν τάφῳ φθείρεσθαι τὸ Σῶµα τῆς Θεοµήτορος, ἀλλ᾽
ἄξιον ἐστὶν ἐν ∆όξῃ ἀϊδίῳ τῷ Μονογενῇ παρίστασθαι. Μετέστη ἡ Παναγία εἰς

KEO 45-46.qxp:Layout 1  11/14/10  11:16 PM  Page 60



Μάϊος - Αὔγουστος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.  45-46 - 61-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

τὴν Οὐράνιον Ἐκκλησίαν, Αὕτη
Οὐρανὸς ὑπάρχουσα καὶ τῆς
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ὡς
ἔχουσα µοναδικὴν καὶ ἀνεπανά-
ληπτον Ἕνωσιν µετά τοῦ Θεοῦ
καὶ ὡς ἀπολαµβάνουσα τὴν ΘΕ-
ΩΣΙΝ κατὰ τρόπον ἀσυγκρίτως
ὑπέρτερον καὶ αὐτῶν τῶν Σε-
ραφείµ. Καὶ εἶναι ὄντως ὑπερ-
τέρα τῶν Σεραφεὶµ διότι ἐν Αὐτῇ
ὁ Λόγος Σὰρξ ἐγένετο καὶ δι᾽
αὐτῆς παιδίον γέγονε ὁ ΠΡΟ ΑΙ-
ΩΝΩΝ ὑπάρχων ΘΕΟΣ ἡµῶν.

Ψάλλωµεν οὖν τῇ Μητρὶ τοῦ
Θεοῦ ἡµῶν, ψάλλωµεν, διὰ παν-
τὸς ψάλλωµεν: «Ἄξιόν ἐστιν ὡς
ἀληθῶς µακαρίζειν σὲ τὴν Θε-
οτόκον τὴν ἀειµακάριστον καὶ
παναµώµητον καὶ ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ἡµῶν». Ψάλλωµεν
τῇ Παρθενοµήτορι, τοῦ Ἰησοῦ
ἡµῶν τῇ τροφῷ ψάλλωµεν, γη-
θοσύνως ψάλλωµεν, καὶ ἐν τῇ
σεπτῇ Κοιµήσει της µετὰ χαρᾶς
τὰς χεῖρας κροτήσωµεν: «Χαί-
ροις µετὰ Θεόν ἡ Θεός· τὰ δευ-
τερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα·
ἀµέσως ἡ δεχοµένη τῶν ἐκ Θεοῦ δωρεῶν, τὸ πλήρωµα ὅλον καὶ εἰς ἅπαντας
. . . . τέλος τὸ σκοπιµώτατον, καὶ ὕστατον Πάναγνε, ∆ηµιουργίας ἁπάσης, δι᾽
ἣν ὁ κόσµος ἐγένετο· καὶ σοῦ τῇ γεννήσει, ἡ αἰώνιος τοῦ Κτίστου βουλὴ πε-
πλήρωται» (Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, Βλέπε, Θεοτοκάριον (Ἁγίου Νικοδήµου),
ἦχος πλ. Α´, Κυριακὴ Ἑσπέρας, Προσόµοιον γ´).

Οὐκ ἔστιν ἰσότιµος τῆς Ζωαρχικῆς Ὑπεραγίας Τριάδος ἡ Θεοτόκος, ἀλλά κατὰ
Χάριν τεθεωµένη εὑρίσκεται. Οὐ λατρεύεται ἡ Παναγία, ἀλλὰ τιµᾶται. Ἐκ τοῦ
χρόνου καὶ οὐκ ἐξ ἀϊδίου ἐστίν ὑπάρχουσα, ἀλλ᾽ ὅµως ὑπάρχει Παντάνασσα καὶ
Βασίλισσα. Ὅλων τῶν ἀγαθῶν καὶ χαρίτων τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους,
Αὕτη ἐστὶ τὸ χρυσοῦν Θησαυροφυλάκιον. Ἰσοτάλαντον γὰρ τοῦ βούλεσθαι ἔχει
τὸ δύνασθαι. Ὡς πανσθενὴς καὶ πάντα ἰσχύουσα, δύναται χαρίσαι τὴν Σωτη-
ρίαν καὶ εἰς ἡµᾶς τοὺς αὐτῇ προσφεύγοντας καὶ βοῶντας «∆ιάσωσον, ἀπὸ κιν-
δύνων τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες µετὰ Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγοµεν,
ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν».

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
Φορητή Εἰκών ἐν Πελοποννήσῳ, ἔργον τοῦ 1930

KEO 45-46.qxp:Layout 1  11/14/10  11:16 PM  Page 61



KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Μάϊος - Αὔγουστος ᾽10 – ἀρ. τεύχ.  45-46- 62-

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΚΙΑΤΟΝΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΚΙΑΤΟΝ
τήν κυριακήν, 5 Ἰουλίου 2010,

ἐτελέσθησαν, ὑπό τοῦ παναγιωτά-
του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱ. ν. Ἁγίων
τριῶν Ἱεραρχῶν κιάτου κορινθίας,

οἱ ἐκλεκτοί γάμοι τῶν εὐσεβῶν
τέκνων τῆς Ἐκκλησίας, Νεκτα-
ρίου Καλατζῆ καί Εὐφροσύνης
Παλαιολόγου.

παράνυμφος παρέστη ἡ Μαρία
Καλατζῆ - Μάλλιου.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
τό ςάββατον 9 Μαΐου 2010, ἐτελέσθη, ὑπό τοῦ παναγιωτάτου μη-

τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱ. ν. Ἁγίου γεωργίου
Θεσσαλονίκης, ἡ Βάπτισις τοῦ Θεοφίλου, δευτέρου τέκνου τῶν ἐν ἰσπανίᾳ
ἐγκαταβιούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Peter West καί Σοφίας Ντάνου.

Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Πηνελόπη Ζαρδούκα.

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται, εἰς μέν τούς νεονύμφους, νά φέρουν τόν ζυγόν τοῦ βίου
ἐν ἀγάπῃ, ὑπομονῇ, φόβον Θεοῦ καί χαράν εἰρήνης, κατά τό Δαβιτικόν, «Δου-
λεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καί ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ» (Ψαλμ. Β´ 11),
εἰς δέ τό νεοφώτιστον παιδίον νά διαβιώσῃ κατά τήν κλῆσιν τοῦ ὀνόματός του,
ὡς φίλος τοῦ Θεοῦ, πρός Δόξαν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί χαράν τῆς Ἐκκλησίας.

A¶OA¶O THNTHN MY™THPIAKHNMY™THPIAKHN ZøHNZøHN
TøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOYTøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOY
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Τήν 25ην Ἰουλίου 2010, ἡμέρα Σάββατον, ἐκοιμήθη εἰς τήν
Δαλαμανάραν Ἀργολίδος ὁ εὐσεβής Μιχαήλ Τασσόπουλος
καί ἐκηδεύθη ὑπό τοῦ π. Νικολάου τήν Δευτέραν 27 Ἰουλίου
εἰς τό ἐντόπιον Κοιμητήριον. Ὁ ἐκδημήσας ἦτο γέννημα καί
θρέμμα τῆς αὐτῆς κώμης εἰς τήν ὁποίαν διετέλεσε Δημοτι-
κός Σύμβουλος καί Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Ἐγεννήθη τήν 12-12-1926 καί ἦτο τό ἕκτον ἐξ ἑπτά τέκνων
τοῦ Γεωργίου καί τῆς Χρυσούλας Τασσοπούλου. Ἐνυμφεύθη τό
1957 καί μετά τῆς συζύγου του Ἀγγελικῆς ἀπέκτησαν δύο κόρας.

Φιλήσυχος καί φιλόχριστος ὁ ἴδιος, εἶδε τούς γονεῖς του,
τούς δύο ἀδελφούς του καί τρεῖς ἀπό τάς ἀδελφάς του, ἑπτά
συνολικῶς οἰκογενεῖς του, νά ἐνδύωνται τό Μοναχικόν Σχῆμα. 

Τήν 7ην Αὐγούστου 2010, ἡμέρα Παρασκευή, ἐκοιμήθη
εἰς τήν Ξάνθην ὁ εὐλαβής Μιχαήλ Σπυριδόπουλος καί ἐκη-
δεύθη ὑπό τοῦ π. Νικολάου τήν Κυριακήν 9 Αὐγούστου εἰς
τό Κοιμητήριον Εὐμοίρου Ξάνθης. 

Ὁ ἐκδημήσας ἦτο Ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί ἐγεννήθη τό
1938 εἰς τό Βατούμ τῆς Γεωργίας. Μετά τῆς συζύγου του Ἑλέ-
νης ἀπέκτησαν τέσσαρα τέκνα, δύο υἱούς καί δύο θυγατέρας.

Κατά τά τελευταῖα ἕνδεκα ἔτη τοῦ βίου του ἦτο κατά-
κοιτος, πάσχων βαρέως, ἀλλ᾽ ὑπομένων ἀγογγύστως τόν
Σταυρόν ὅν ὁ Κύριος ἐπέθηκεν ἐπί τῶν ὤμων αὐτοῦ, πρός
σωτηρίαν καί Χριστιανικήν τελείωσιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2010, ἡμέρᾳ Κυριακῇ, ἐκοιμήθη εἰς
τήν γεννέτειράν του, Βέρροιαν Ἠμαθίας, ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φός Κωνσταντῖνος Ἀθανασιάδης καί ἐκηδεύθη τήν ἑπομέ-
νην, ὑπό τοῦ π. Νικολάου, εἰς τό Κοιμητήριον τῆς πόλεως.

Ὁ ἐκδημήσας ἐγεννήθη τό 1931, ὑπό τῶν ἐκ Καυκάσου
προσφύγων γονέων του, Ἀθανασίου καί Μαρίας, ἐκδιωχ-
θέντων ἀπό τήν Ἀργυρούπολιν τοῦ Πόντου τό 1916. Τό
1962 ἐνυμφεύθη τήν Στεργιανήν Πελαΐδου μετά τῆς ὁποίας
ἀπέκτησε δύο τέκνα, τόν Ἀθανάσιον καί τήν Σοφίαν. 

Ἔζησεν τόν βίον τοῦ μόχθου ὡς γεωργός. Εἰς τήν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν προσῆλθε πρό δεκαετίας. Ἐξεμέτρησε τό ζεῖν ὑπομένων τήν ἐπώδυνον
νόσον τοῦ καρκίνου καί ἐκζητῶν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων.

ΕΚ∆ΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝΕΚ∆ΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝ
ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛ  ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ

Π ρ ε σ β ε ί α ι ς ,  Κ ύ ρ ι ε ,  τ ῶ ν  Ἁ γ ί ω ν  Σ ο υ ,  Π ρ ε σ β ε ί α ι ς ,  Κ ύ ρ ι ε ,  τ ῶ ν  Ἁ γ ί ω ν  Σ ο υ ,  
ἀ ν ά π α υ σ ο ν  τ ά ς  ψ υ χ ά ς  τ ῶ ν  κ ε κ ο ι µ η µ έ ν ω ν  δ ο ύ λ ω ν  Σ ο υ .ἀ ν ά π α υ σ ο ν  τ ά ς  ψ υ χ ά ς  τ ῶ ν  κ ε κ ο ι µ η µ έ ν ω ν  δ ο ύ λ ω ν  Σ ο υ .
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