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Η ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΛΗΨΙΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν,
καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις,
ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος,
καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθ᾽ ὑμῶν,
καὶ οὐδεὶς καθ᾽ ὑμῶν »
(Κοντάκιον Ἀναλήψεως, Ἦχος πλ. β').
Ἡ εἰς οὐρανοὺς Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ Ἱστορικὸν γεγονός,
καὶ Δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καὶ ἘκἩ Ἀνάληψις τοῦ Κ. H. I. Χριστοῦ πλήρωσις Προφητειῶν, καὶ Προφητεία Μελἐκ τοῦ Συριακοῦ χειρογράφου
Εὐαγγελίου τοῦ rabula 586 μ.Χ. λόντων Ἀγαθῶν. Ἀποτελεῖ ὅμως καὶ εὔκολον
Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Zagba ἀφορμὴν προκλήσεως βλασφήμων ἑρμηνειῶν,
ὅπως αὐτὴ ἡ ὁποία θέλει τὴν Ἀνάληψιν νὰ σημαίνῃ μετακίνησιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, δηλαδὴ, ὁριοθέτησιν τῆς Ἀπείρου
Αὐτοῦ Οὐσίας καὶ περιορισμὸν τῆς Πανταχοῦ Αὐτοῦ Παρουσίας. Διὰ τοῦτο,
καλὸν εἶναι νὰ προφυλάσσεται ὁ πιστὸς ἀπὸ βλάσφημες καὶ εἰδωλικὲς
παρερμηνεῖες, ὥστε νὰ δοξάζεται ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου Ὀρθοδόξως.
Τὸ Ἱστορικὸν γεγονὸς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τοῦ Ὄρους τῶν
Ἐλαιῶν τεσσαράκοντα ἡμέρας μετὰ τὴν λαμπροφόρον Ἀνάστασιν, ἀναφέρεται λιτῶς εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον: «Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς
ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. ΙΣΤ'
19)· «καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο
εἰς τὸν οὐρανόν» (Λουκ. ΚΔ' 51). Περιγράφεται δὲ συνοπτικῶς καὶ εἰς τὸ
πρῶτον κεφάλαιον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (Πράξ. Α' 1-12).
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ
Λόγου, ἦσαν αὐτόπται καὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Ἰησοῦ, «ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς
τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ» (Πράξ. Α' 10). Αὐτοί, ἰδίοις ὄμμασιν, εἶδον
ὅτι «ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν» (Πράξ.
Α' 9). Δύο δὲ Ἄγγελοι ἐβεβαίωσαν ὅτι δὲν πρόκειται περὶ ὀφθαλμαπάτης,
ἀλλ᾽ ὅτι ὄντως «οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως
ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν» (Πράξ.
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Α' 11). Ἄνθρωποι ἄδολοι καὶ Ἄγγελοι Ἅγιοι, μάρτυρες ἀξιόπιστοι δηλαδή, παρέχουν τὴν βεβαίωσιν τῆς Ἱστορικῆς Ἀληθείας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ τῆς Ἁγίας Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθιέρωσε τὴν
Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς Ὅρον Πίστεως, ὡς Δόγμα: «Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός» (Σύμβολον
τῆς Πίστεως, Ἄρθρον ΣΤ').
Ἡ εἰς Χριστὸν Ὀρθόδοξος Πίστις ὁμολογεῖ τὴν εἰς Οὐρανοὺς Ἀνάληψιν τοῦ Μονογενοῦς καὶ ἀπὸ τῶν Εὐαγγελικῶν ἀκόμη χρόνων, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πρὸ Χριστοῦ αἰῶνας.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀναληφθεὶς Χριστός κατ᾽ ἐπανάληψιν προλέγει τοῦτο: «ἐὰν
οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;»
(Ἰωάν. ΣΤ' 62)· «Ἐξῆλθον παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον·
πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα» ( Ἰωάν. ΙΣΤ'
28)· «καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ἰωάν. Γ' 13).
Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν διδάσκει τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ ὡς Εὐαγγέλιον Πίστεως καὶ ὡς πρόξενον Σωτηρίας: «Κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος Αὐτοῦ ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,
καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» ( Ἐφεσ. Α'19-20)· «Καὶ ὄντας
ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ... καὶ συνήγειρε
καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» ( Ἐφεσ. Β' 6)· «διὸ λέγει·
ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις.
Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς;»
(Ἐφεσ. Δ' 9)· «ὁ Θεὸς... ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ... δι’ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν·
ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ... δι’ ἑαυτοῦ
καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς» ( Ἑβρ. Α' 1-3)· «ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ
τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε Σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν» (Ἑβρ. ΙΒ' 2).
Ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν πιστῶν καὶ ἡ ἐπαγγελία τῶν μελλόντων ἀγαθῶν συμμαρτυρεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναλήψεως:
«Ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα
καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ Πατρός μου ἐν τῷ Θρόνῳ Αὐτοῦ» (Ἀποκ. Γ' 21).
Οὔτε προαιρετικὸν ἄρθρον Πίστεως εἶναι ἡ Ἀνάληψις τοῦ Χριστοῦ, οὔτε
ξαφνικόν, ἀπρόβλεπτον συμβάν εἰς τὴν Ἱστορίαν, οὔτε ἀμφισβητούμενον
φημολόγημα. Εἶναι Θεουργία ἐπιτελουμένη ἐν μέσῳ τῆς γῆς κατὰ τὴν ἐκ
Θεοῦ προαποκάλυψιν, κατὰ τὰς Γραφάς, κατὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ
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λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν: «Ψάλατε τῷ Κυρίῳ τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν
Οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ» (Ψαλμ. ΞΖ' 34)· «Ἀπ᾽ ἄκρου τοῦ Οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος Αὐτοῦ καἰ τὸ κατάντημα Αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ» (Ψαλμ. ΙΗ'
6)· « Ἰδοὺ ἡμέρα ἔρχεται Κυρίου καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὸ κατέναντι Ἱερουσαλήμ, ἐξ ἀνατολῶν
ἡλίου» (Ζαχ. ΙΔ' 4). Ὁμολογεῖται λοιπὸν ἡ Ἀνάληψις ἤδη πρὸ Χριστοῦ.
Προοδοποιεῖ δὲ ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου τὴν ἐν τῷ μέλλοντι ἀνακεφαλαίωσιν τῶν πάντων, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Ἐφεσ. Α' 10). Προεξασφαλίζει τὴν
ἡμετέραν ἀνάληψιν «εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε
σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα» (Α' Θεσ. Δ' 17).
Ὅτι ἀνελήφθη ὁ Χριστὸς εἶναι βέβαιον, πεπιστευμένον καὶ πολλαχῶς
μεμαρτυρημένον ἀπὸ τὴν Θεόπνευστον Ἁγίαν Γραφήν, ὡς προελέχθη.
Ὅτι δὲν μετέστη ἀπὸ τόπου εἰς τόπον κατὰ τὴν Ἀνάληψιν, ὅμως, εἶναι
μία ἀλήθεια τὴν ὁποίαν πολλοὶ ἀκόμη χρειάζονται νὰ τὴν διδαχθοῦν.
Τὸ Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως ἀποτελεῖ μίαν καλὴν ἀρχὴν
διδαχῆς αὐτῆς τῆς ἀληθείας. «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ
τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί
σε· Ἐγώ εἰμι μεθ᾽ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ᾽ ὑμῶν» (Κοντάκιον Ἀναλήψεως,
Ἦχος πλ. β' ). Ἀνελήφθη ὁ Χριστός, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἐπὶ γῆς οὐ διέστη, δὲν
ἀπεμακρύνθη, δὲν ἐχωρίσθη, δὲν ἔλαβεν ἀπόστασιν. Ἀνελήφθη ὁ Χριστός,
ἀλλὰ μετὰ τῶν ἐπὶ γῆς Μαθητῶν Του παρέμεινεν ἡνωμένος, ὅπως ὁ ἴδιος
εἶχεν ὑποσχεθῆ: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ' 20).
Ἐξ ἄλλου, πῶς θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ μεταβῇ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον ὁ Ἀπερίγραπτος, ὁ Ἄπειρος, ὁ Πανταχοῦ Παρών; «Πάλαι μὲν Ἰακὼβ κλίμακα
ἐστηριγμένην ἕως τοῦ οὐρανοῦ ἐθεάσατο, καὶ τοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας.... Τότε οἱ Ἄγγελοι ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον·
νυνὶ δὲ ὁ τῆς Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος οὐκ ἀνaβαίνει καὶ κατaβαίνει· καὶ
πόθεν γὰρ ποῦ μεταστήσεται ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
καὶ ἐν τῇ χειρὶ συνέχων τὰ κόσμου πέρατα; Ἅπαξ γὰρ κατέβη καὶ ἅπαξ
ἀνέβη· οὐ μεταβάσει χρησάμενος φύσεως, ἀλλὰ συγκαταβάσει φιλανθρώπου χριστότητος· ὁ Λόγος τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος, καὶ ὁ Λόγος ἐν τῇ μήτρᾳ
αὐλιζόμενος, καὶ ὁ Λόγος πανταχοῦ εὑρισκόμενος, καὶ τῶν ὅλων μηδέποτε
χωριζόμενος» (Ἅγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας Πόντου, ὁ Θαυματουργός, P.G. 10, 1201 Β -1204 Α). Ἀπὸ ποῦ νὰ μεταβῇ ποῦ, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος
πληροῖ τὰ πάντα καὶ δὲν χωρίζεται ἀπὸ τίποτε; Καὶ ἡ διὰ τῆς Γεννήσεως
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Αὐτοῦ κάθοδος καὶ ἡ διὰ τῆς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ ἄνοδος δὲν ἀποτελοῦν μετάβασιν, ἀλλὰ συγκατάβασιν. Εἰς μὲν τὴν Γέννησιν, δὲν μετέβη ἐκ τῶν ἄνω εἰς
τὰ κάτω, ἀλλ ἐταπείνωσεν Ἑαυτόν. Εἰς δὲ τὴν Ἀνάληψιν, δὲν μετέβη ἐκ τῶν
κάτω εἰς τὰ ἄνω, ἀλλ᾽ ἐδόξασε τὴν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν. Καθημερινῶς, ἐξ ἄλλου, διδασκόμεθα αὐτὴν τὴν Ἀλήθειαν τῆς Πανταχοῦ Παρουσίας καὶ τῆς Ἀδιαστάτου Ὑποστάσεως τοῦ Λόγου, εἰς τοὺς Χαιρετισμοὺς
τῆς Παναγίας: « Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν, ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος· συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε· καὶ
τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου, ἀκουούσης ταῦτα·» (Χαιρετισμοί, Οἶκος ΙΕ').
Τὸ ἀμετάθετον τοῦ Ἀναληφθέντος ψάλλεται καὶ εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῆς
Ἑορτῆς. «Ἀνῆλθες Χριστὲ πρὸς τὸν ἄναρχον Πατέρα σου, ὁ τῶν ἀπεριγράπτων
αὐτοῦ κόλπων μὴ χωρισθείς» (Ἀπόστιχον Μικροῦ Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς). «Ὁ
Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς... ὁ Πατὴρ ἐκδέχεται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναΐδιον» (Στιχηρὸν Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς). «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν
μὴ χωρισθείς, γλυκύτατε Ἰησοῦ... σήμερον ἀπ’ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀνελήφθης
ἐν δόξῃ» (Δοξαστικὸν Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς). «Ἰησοῦς ὁ Ζωοδότης,
προσλαβὼν οὓς ἠγάπησεν Ἐλαιῶν εἰς ὄρος, ἄνεισι, καὶ τούτους εὐλόγησε, καὶ
τοὺς πατρῴους νεφέλῃ ἐποχούμενος κόλπους ἔφθασεν, οὓς οὐδαμῶς καταλέλοιπε» (Τροπάριον Ἑορτῆς, Ὠδὴ Δ'). Ἀνῆλθεν ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου δὲν
εἶχε λείψει ποτέ. Διότι δὲν εἶχε μείνει κενὸς ὁ Θρόνος τοῦ Μονογενοῦς ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, ἀπὸ τὴν Ἐνανθρώπησιν ἕως τὴν Ἀνάληψιν. Δὲν νοεῖται ὁ
Υἱὸς νὰ εἶναι εἰς τὴν γῆν καὶ ὁ Πατὴρ νὰ κάθηται εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ δίπλα
του ἕνας κενὸς θρόνος ὅπου θὰ καθήσῃ ὁ Χριστὸς ὅταν ἀναληφθῇ. Βλάσφημος κάθε παρόμοιος λογισμός. Διότι δὲν διαιρεῖται ἡ Ἀδιαίρετος Ἁγία Τριὰς
νὰ εἶναι ἀλλοῦ ὁ Πατὴρ, ἀλλοῦ ὁ Υἱὸς καὶ ἀλλοῦ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. «Ὅπου
ἂν μία τῆς Τριάδος ὑπόστασις παρῇ, πᾶσα πάρεστιν ἡ Τριάς» (Ἅγιος Χρυσόστομος P.G. 50, 519). Τὸ αὐτὸ ψάλλεται τακτικῶς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, «Κύριε,
εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης, ὑπὸ Πιλάτου κρινόμενος, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπελείφθης
τοῦ θρόνου, τῷ Πατρὶ συγκαθεζόμενος...» (Αἶνοι Κυριακῆς, Ἦχος πλ. δ').
Τί συμβαίνει εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ; Ὀφθαλμοφανῶς ἀποκαλύπτεται ἡ θέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Μονογενοῦς μὲ τρόπον
προσιτὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Ἐπειδὴ εἶναι ἀπρόσιτος τοῖς ἀνθρώποις ἡ
Θεϊκὴ Φύσις, ἀποκαλύπτεται ἡ θέωσις διὰ τῆς προσιτῆς θεωρίας τῆς πρὸς
τὰ ἄνω, τῆς εἰς Οὐρανοὺς Ἀναλήψεως τῆς προσληφθείσης Σαρκός.
Ἀφοῦ λοιπὸν δὲν μετατίθεται ὁ Χριστὸς ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, τί συμβαίνει
εἰς τὴν Ἀνάληψίν Του; Ἀπαντᾶ καὶ πάλιν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νεοκαισαρείας,
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«νυνὶ δὲ διὰ τὸν ἄνθρωπον ἄνθρωπος γενόμενος ὁ Φιλάνθρωπος τὸν ἀπάνθρωπον λακτίσας τῷ ποδὶ τῆς Θεότητος, καὶ τὸν ἄνθρωπον βαστάσας τῇ
χειρὶ τῆς χριστότητος, τὸν ἄβατον αἰθέρα ποσὶν ἀνθρωπίνοις πεζεύσασθαι
παρεσκεύασεν » (αὐτόθι). Παρασκευάζει τὴν ἄνοδον τῶν ἀνθρώπων εἰς
τοὺς οὐρανοὺς ἀνεβάζων τὴν Ἑαυτῷ ἑνωθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν εἰς τὴν
δόξαν ἣν εἶχεν παρὰ τῷ Πατρὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρ᾽ Αὐτῷ (Ἰωάν. ΙΖ'
5). «Τὴν καταβᾶσαν φύσιν τοῦ Ἀδὰμ εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς ὁ Θεός,
καινοποιήσας σεαυτῷ, ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἀνήγαγες σήμερον· ὡς ἀγαπήσας γάρ, συνεκάθισας, ὡς συμπαθήσας δέ, ἥνωσας σαυτῷ, ὡς
ἑνώσας συνέπαθες, ὡς ἀπαθὴς παθῶν δέ, συνεδόξασας, ἀλλ᾽ οἱ Ἀσώματοι τίς
ἐστιν οὗτος, ἔλεγον, ὁ ὡραῖος ἀνήρ; ἀλλ᾽ οὐκ ἄνθρωπος μόνον, Θεὸς δὲ καὶ
ἄνθρωπος, τὸ συναμφότερον τὸ φαινόμενον » (Στιχηρὸν Λιτῆς Ἑορτῆς).
«Σήμερον ἀπ᾽ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, καὶ τὴν πεσοῦσαν φύσιν
ἡμῶν συμπαθῶς ἀνυψώσας, τῷ Πατρὶ συνεκάθισας» (Δοξαστικὸν Μεγάλου
Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς). «Ὁ προαιώνιος Θεὸς καὶ ἄναρχος, ἥνπερ ἀνείληφε,
φύσιν ἀνθρώπειον, θεοποιήσας μυστικῶς, σήμερον ἀνελήφθη. Ἄγγελοι προτρέχοντες, Ἀποστόλοις ἐδείκνυον, τοῦτον πορευόμενον, εἰς οὐρανοὺς μετὰ
δόξης πολλῆς, αὐτῷ δὲ προσκυνήσαντες ἔλεγον· Δόξα Θεῷ τῷ ἀναληφθέντι»
(Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν Κάθισμα Ἦχος γ'). «Σήμερον ἐν οὐρανοῖς, αἱ ἄνω
δυνάμεις, τὴν ἡμετέραν φύσιν θεώμεναι, θαυμάζουσαι τοῦ ξένου τρόπου τὴν
ἄνοδον, διηπόρουν ἀλλήλαις λέγουσαι·» (Τροπάριον τῆς Ἑορτῆς εἰς τὸ Ἐλέησόν με ὁ Θεός). «Ἤρθη ὑπεράνω τῶν Ἀγγέλων, ἡ φύσις ἡμῶν, ἡ πάλαι ἔκπτωτος, καὶ θρόνῳ ἐνίδρυται, θείῳ ὑπὲρ ἔννοιαν (Τροπάριον Ἑορτῆς, Ὠδὴ Η').
Αὐτὸ εἶναι τὸ γενόμενον ἐν τῇ Ἀναλήψει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ πεπερασμένη, κτιστὴ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ, ἡ Καθ᾽ Ὑπόστασιν
ἡνωθεῖσα καὶ Θεωθεῖσα μετὰ τῆς ἀπείρου, ἀκτίστου Θεϊκῆς φύσεως κατὰ τὸν
Εὐαγγελισμόν, ὁρᾶται ἀνερχομένη, ἐμφανῶς λατρευτὴ ὡς Ὁμόθεος, ἑδραιωμένη εἰς τὴν Προαιώνιον καὶ χρόνῳ Ἄναρχον τοῦ Χριστοῦ Ὑπόστασιν.
Ἡ ἔνδοξος Ἀνάληψις τοῦ Χριστοῦ δὲν δοξάζεται ὀρθοδόξως ἐὰν νοεῖται
ὡς μετάβασις τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ χώρου εἰς χῶρον ἢ ὡς χωρισμὸς ἀπὸ τὴν γῆν
καὶ μετάθεσις εἰς τὸν οὐρανόν. Πανταχοῦ παρὼν γὰρ ὁ ἔνσαρκος Λόγος,
ὡς διὰ πολλῶν καὶ διὰ ὀλίγων διδασκόμεθα: «ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ
ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος» (Κοντάκιον Ἑορτῆς). « Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν, ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος· συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ
γέγονε» (Χαιρετισμοί). «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ' 20).
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Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ» (Δευτ. ΚΓ' 1,2,3,8, Κριτ. Κ' 2,
Πράξ. Κ' 28, Α' Κορ. Α' 2, Α' Κορ. ΙΑ' 22, Β' Κορ. Α' 1).
« ΚΕΦΑΛΗ δὲ Χριστοῦ ὁ ΘΕΟΣ » ( Α' Κορ. ΙΑ' 3).
«Ὁ Χριστὸς καὶ ὁ Πατὴρ Ἓν, ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ
ΚΕΦΑΛΗ ΗΜΩΝ ΩΝ» (Ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομος, P.G. 62, 140)
«Κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν ΠΑΤΕΡΑ, ἐξ οὗ πᾶσα
πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται» ( Ἐφεσ. Γ ' 14-15).
Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀπο- 3) Ποῖος εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκληστολικὴ Ἐκκλησία, μία ξεχωριστὴ κοι- σίας.
νωνία προσώπων, μία εἰδικὴ Κοινωνία 4) Τὶ εἴδους ἕνωσιν ἔχει ἡ Κεφαλὴ μὲ
-Σχέσις-Ἕνωσις τοῦ Θεοῦ μετὰ κτι- τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
στῶν λογικῶν ὄντων, εἶναι κατὰ τὸν
Ἰσχυρίσθησαν οἱ νέοι Αἱρετικοὶ τοῦ
Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν, ἡ τότε Μεσσηνίας Γρηγορίου ὅτι ΚεΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΩΣΕΩΣ . Κατὰ δὲ τὴν φαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός
θεόπνευστον ῥῆσιν τοῦ Ἀποστόλου καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς. Ὅτι τὴν ἘκκληΠαύλου, νοεῖται ἡ Ἐκκλησία καὶ ὡς σία τὴν οἰκοδόμησε ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ
Σῶμα μετὰ Κεφαλῆς: «καὶ αὐτός (ὁ ἡ Ἁγία Τριάς. Ὅτι ΔΕΝ θὰ ἐπιτρέψουν
Υἱὸς) ἐστιν ἡ Κεφαλὴ τοῦ Σώματος, τὴν Ἐκκλησία ποὺ ἔκτισε ὁ Χριστὸς
τῆς Ἐκκλησίας» (Κολ. Α' 18). Διὰ τῆς νὰ περάσῃ εἰς τὰ χέρια τῆς Ἁγίας
εἰκόνος κεφαλῆς καὶ σώματος γίνεται Τριάδος. Ὅτι ὁ Υἱὸς ΔΕΝ ὑπῆρξε ποτὲ
τρόπον τινὰ προσιτὸν τὸ Μυστήριον Κεφαλὴ οὐδεμιᾶς Ἐκκλησίας. Ἐπὶ
τῆς Ἐκκλησίας καὶ διαφαίνεται ἀν - πλέον διετύπωσαν τὴν ἀνυπόστατον
θρωπίνοις ῥήμασιν ὁ τύπος τῆς ἑνώ- κατηγορίαν ὅτι βγάζομε τὸν Χρισεως καὶ συνοχῆς τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν στὸν ἀπὸ Κεφαλὴν τῆς Ἐκκλησίας
λογικῶν κτισμάτων τῶν πιστευόν- καὶ βάζομε τὴν Ἁγία Τριάδα, κ.λπ.
των εἰς Αὐτόν.
Διὰ τῶν ἀνωτέρω διατυπώσεων διΤὸ προσιτὸν βεβαίως δὲν ἀποκλείει αιροῦν τὴν Ἀδιαίρετον Ἁγίαν Τριάδα,
καὶ τὴν πιθανότητα παρερμηνείας. Πα- καταργοῦν τὸ ἑνιαῖον τῆς Τρισυπορερμηνεῖαι ὅμως ἐπὶ Ἁγιογραφικῶν στάτου Θεότητος, διαταράσσουν τὰς
καὶ Ἁγιοπατερικῶν ρήσεων συχνάκις ἐνδοτριαδικὰς σχέσεις, διασποῦν τὴν
συνιστοῦν βλασφημίας καὶ γεννοῦν Ταυτουργίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐμΑἱρέσεις, ὅπως συνέβη πρὸ δεκαετίας φανίζουν τὸν Χριστὸν ὡς ἕνα τέταρεἰς τοὺς Ἐκκλησιομάχους τοῦ τότε τον ἐξωαγιοτριαδικὸν πρόσωπον, καὶ
Μεσσηνίας Γρηγορίου. Παρερμηνεύ- παρουσιάζουν τὴν Ἐκκλησίαν ἄσχεθησαν τότε, αἱρετικῷ τῷ τρόπῳ, με- τον καὶ ξένην πρὸς τὴν Ἁγίαν Τριάδα.
ταξὺ ἄλλων καὶ τά ἀκόλουθα σημεῖα:
Διὰ τὴν κατανόησιν τοῦ ὅλου θέ1) Τὶ σημαίνει Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. ματος πρέπει νὰ ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι
2) Τὶ σημαίνει Κεφαλὴ τοῦ Σώματος ὁ ὅρος «Κεφαλὴ τοῦ Σώματος τῆς
Ἐκκλησίας»:
τῆς Ἐκκλησίας.
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1) Δὲν σημαίνει φυσικὴν ἕνωσιν Κεφαλῆς καὶ Σώματος.
2) Δὲν σημαίνει «Ὑποστατικὴν Ἕνωσιν», ἤτοι ἕνωσιν δύο φύσεων εἰς
τὸ αὐτὸ πρόσωπον, ὅπως εἰς τὸ
πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ.
3) Δὲν σημαίνει «Ὑποστατικὸν Ἰδίωμα», ἤτοι τρόπον ὑπάρξεως.
Σημαίνει «Κατὰ Χάριν» ἕνωσιν τοῦ
Θεοῦ μετὰ λογικῶν κτισμάτων διὰ
τῶν «Ἀκτίστων Θείων Ἐνεργειῶν».
ΚΕΦΑΛΗ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας σημαίνει Ἀρχή,
Ἀρχηγία, Ἐξουσία, Βασιλεία, Ἡγεμονία, Διοίκησις, Διακυβέρνησις.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
εἶναι Ὁμοούσιος καὶ Ἀδιαίρετος μὲ
τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
Δι᾽ Αὐτοῦ τὰ πάντα ἐγένετο ταυτουργούσης τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἰς τὸ Εὐαγγέλιόν Του.
Προσευχόμενος ὁ Ἰησοῦς κατὰ
τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον ἀποδίδει εἰς
τὸν ΠΑΤΕΡΑ ὅλην του τὴν δόξαν,
ὅλον του τὸ ἔργον, ὅλα τὰ μέλη τοῦ
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ
τὴν Ἀρχὴν τῆς Ἑνότητος τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰς Σῶμα Ἕν, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗΝ
λέγων: «Πάτερ... δόξασόν σου τὸν ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ (Συμβολικὴ εἰκών)
Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ Υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,
τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ
...ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς
τοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ
δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήαἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν
κασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα
μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειδέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ
λας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα
ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς,
ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέκαὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς
δωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξαὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ
σαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ
δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι
αὐτῶν ἐρωτῶ... περὶ ὧν δέδωκάς μοι,
παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα
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ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι
καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ
αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς
σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς
μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην
μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν
αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα » (Ἰωάν. ΙΖ' 1-12).
Ὁ Θεὸς Πατήρ εἶναι ἡ αἰτία, πηγή,
ῥίζα καὶ ἄχρονος ἀρχὴ τοῦ ἀχρόνου
Υἱοῦ, καὶ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι, καὶ
ἡ Ἀρχὴ τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ τῶν πιστῶν.
Ὁ Πατὴρ δίδει ἐκ τοῦ κόσμου τοὺς πιστοὺς εἰς τὸν Χριστόν. Ὁ Πατὴρ τηρεῖ
αὐτοὺς ἡνωμένους εἰς Σῶμα Ἕν, εἰς τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ δὲ Χριστὸς
δίδει εἰς αὐτούς τὸ νὰ γνωρίζουν τὸν
Πατέρα, διότι τὸ νὰ γνωρίζουν τὸν
Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν Του Ἰησοῦν, ὃν
ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὁ Πατὴρ,
εἶναι ἡ Ζωὴ ἡ Αἰώνιος τῶν ἀνθρώπων.
Τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι τὰ μέλη τῆς
Ἐκκλησίας, τὰ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ
Χριστοῦ. «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ
κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. ΚΓ' 1).
Τὸ ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς ἡ κλῆσις τῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς τὸν
Πατέρα ὁ διὰ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησιασμὸς τῶν πιστῶν προκύπτει καὶ
ἐκ τῶν κατωτέρω: «Οὐδεὶς δύναται
ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ ὁ
πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν» ( Ἰωάν.
ΣΤ' 44). «Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός
με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ
Πατρός μου» ( Ἰωάν. ΣΤ' 65). «Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ
δι᾽ ἐμοῦ» (Ἰωάν. ΙΔ' 6).
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Ὁ Θεὸς Πατὴρ εἶναι ἡ Ἀρχὴ τῆς
Ὑποστάσεως τοῦ Υἱοῦ, διότι ὁ Υἱὸς
γεννᾶται ἐκ τοῦ Πατρός. Εἶναι ἡ Ἀρχὴ
τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται
ἐκ τοῦ Πατρός. Ὁ Θεὸς Πατὴρ εἶναι
ἡ Ἀρχὴ τῆς Ἑνότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ Ἀρχὴ τῆς Δημιουργίας «ὁρατῶν
τε πάντων καὶ ἀοράτων», ἡ Ἀρχὴ τῆς
Θείας Οἰκονομίας, ἡ Ἀρχὴ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, ἡ Ἀρχὴ τῆς
πρὸς τοὺς Πιστοὺς ἀποστολῆς τοῦ
Παρακλήτου, ἡ Ἀρχὴ τῆς Εὐλογημένης καὶ Ἀτελευτήτου Βασιλείας, καὶ
δὲν εἶναι ἡ Ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας ;;;
Κατ᾽ αὐτούς ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν εἶναι
ἡ Ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας , δὲν εἶναι ἡ
Ἀρχὴ πάσης πατριᾶς, δὲν εἶναι ἡ
Ἀρχὴ τῆς Πίστεως τῶν πιστῶν, δὲν
εἶναι ἡ Ἀρχὴ τῶν Ἀποκαλύψεων, δὲν
εἶναι ἡ Ἀρχὴ παντὸς Ἁγιασμοῦ, δὲν
εἶναι ἡ Ἀρχὴ τῆς Θεώσεως τῶν φοβουμένων τὸ Ὄνομά Του τὸ Ἅγιον.
Ἄπαγε τῆς θεοστυγοῦς βλασφημίας!
Ἐπειδὴ Ἀρχή, Πηγή, Ἐξουσία, Κυβέρνησις, Διοίκησις, Κεφαλή, πάντων
καὶ πασῶν καὶ ἰδίᾳ τῆς Ἐκκλησίας καὶ
Βασιλείας Του εἶναι ὁ Θεὸς Πατήρ,
διὰ τοῦτο εἶναι Ἀρχὴ καὶ Κεφαλὴ
πάντων καὶ πασῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ ὁ Χριστός, ὁ Μονογενὴς Υἱός Του,
ὡς Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ταυτουργῶν
μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος Ἁγίου.
Δὲν θὰ καταλυθῇ οὔτε ἡ πρωταιτία
τοῦ Πατρός, οὔτε ἡ ἑνότης τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, οὔτε ἡ ἁπλότης
τῆς Ἁγίας Τριάδος, οὔτε τὸ ἑνικὸν
τῆς Τριαδικῆς Βουλήσεως καὶ Ἐνεργείας, οὔτε ἡ Ταυτουργία τῆς Ἁγίας
Τριάδος, οὔτε τὸ ἑνιαῖον τῆς Εὐλο-
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γημένης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ
σταθῇ ἡ Σατανικὴ μανία καὶ ἡ ἀνθρωπίνη φρενοβλάβεια ἡ ὁποία θέλει
τὸν Χριστὸν ΧΩΡΙΣ τὸν Πατέρα καὶ
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ εἶναι Κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας, θέλει τὸν Χριστὸν
καὶ ΟΧΙ τὴν Ἁγίαν Τριάδα Κεφαλὴν
τῆς Ἐκκλησίας.
Τὴν Ἀρχήν της εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα ἔχει ἡ Ἐκκλησία καὶ Ἔργον τῆς
Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἡ Ἐκκλησία, κατὰ
τὸν Ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας:
«Τὴν οὐσιώδη παραλαβὼν ἑνότητα
Χριστός, ἣν ἔχει μὲν ὁ Πατὴρ πρὸς
αὐτόν, αὐτὸς δὲ αὖ πάλιν πρὸς τὸν
Πατέρα, συνανακιρνᾶσθαι τρόπον
τινὰ καὶ ἡμᾶς ἀλλήλοις βούλεται, ἐν
δυνάμει δῆλον ὅτι τῆς Ἁγίας τε καὶ
Ὁμοουσίου Τριάδος, ὡς Ἓν νοεῖσθαι
τὸ σύμπαν τῆς Ἐκκλησίας σῶμα»
( P.G. 74, 557Α ). Δηλαδή, λαβὼν ὁ
Χριστὸς τὴν κατ᾽ οὐσίαν ἑνότητα τὴν
ὁποίαν ἔχει πρὸς Αὐτὸν ὁ Πατὴρ καὶ
Αὐτὸς πάλιν πρὸς τὸν Πατέρα, θέλει
νὰ συγκερασθῇ τρόπον τινὰ καὶ μὲ
ἡμᾶς. Εἶναι λοιπὸν φανερὸν ὅτι δύναται νὰ νοηθῇ ὅλον τὸ Σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας ὡς Ἓν Σῶμα τῆς Ἁγίας
καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ
ἡ Ἁγία Τριὰς εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλησίας, κατὰ τὸν Ἅγιον Κύριλλον.
Τοῦ Θεοῦ Πατρὸς Σῶμα ἡ Ἐκκλησία καὶ ὄχι μόνον τοῦ Χριστοῦ Σῶμα
ἡ Ἐκκλησία, τῆς Ἁγίας Τριάδος Σῶμα
ἡ Ἐκκλησία. «Οὐδὲν γὰρ ἄπρακτος ἤ
ἄεργος εἰς ἡμᾶς ὁ Πατήρ, τρέφοντός τε καὶ συνέχοντος εἰς τὸ εἶναι
καλῶς τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι,
ὅλης δὲ ὥσπερ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμο-
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ουσίου Τριάδος ἔργον ἐστὶν ἡ τῶν
καθ᾽ ἡμᾶς ἐπανόρθωσις... Ἀλλ᾽ εἴγε
φρονοῦμεν ὀρθῶς, ἡγησόμεθα δὴ
πάντως, ὅτι οὔτε ἐκεῖνο χωρὶς τοῦ
Πατρός, οὔτε μὴν τὸ ἕτερον δίχα τοῦ
Υἱοῦ, ἤγουν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
κατορθώσειε τὸ πᾶν.... Πάντα γὰρ
παρὰ Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι
καθάπερ εἰρήκαμεν» ( Ἅγ. Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας, P.G. 74, 333D-336C).
Δηλαδή, δὲν μένει καθόλου ἄπρακτος
ἤ ἄεργος πρὸς ἡμᾶς ὁ Θεὸς Πατὴρ
ὅταν ὁ Υἱός μᾶς τρέφῃ καὶ μᾶς συνέχῃ εἰς τὸ ἀγαθὸν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι,
καθότι ἡ ἐπανόρθωσις τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων εἶναι ἔργον ὅλης τῆς
Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος.... Ἀλλὰ
ἐὰν σκεπτώμεθα σωστά, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ θεωρήσωμεν ὅτι οὔτε ὁ
Υἱὸς ἐργάζεται κάτι χωριστὰ ἀπὸ τὸν
Πατέρα οὔτε ὁ Πατὴρ ἐργάζεται κάτι
δίχως τὸν Υἱὸν ἤ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.... διότι καθὼς ἔχομεν εἰπῆ, τὰ
πάντα γίνονται παρὰ τοῦ Πατρὸς διὰ
τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἐν πᾶσι
γὰρ ΤΑΥΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ .
Τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔργον ἡ Ἐκκλησία.
Οὐδεὶς δύναται νὰ ἀρνηθῇ ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσον Αἱρετικὸν εἶναι νὰ ἀρνηθῇ
κανεὶς τὸν Χριστὸν ἀπὸ Κεφαλὴν τῆς
Ἐκκλησίας, ἄλλο τόσο καὶ σατανικότερον εἶναι νὰ ἀρνηθῇ κανεὶς τὴν
Ἁγίαν Τριάδα ἀπὸ Κεφαλὴν τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσον Αἱρετικὸν εἶναι νὰ
ἰσχυρισθῇ κανεὶς ὅτι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ ὄχι ὁ
Χριστός, ἄλλο τόσο Αἱρετικὸν εἶναι
νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλη-
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σίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὄχι ἡ Ἁγία
Τριάς. Διότι καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις ἐμφανίζεται ὁ Χριστὸς ὡς τέταρτον, ἐξωαγιοτριαδικὸν πρόσωπον.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, νουθετῶν
τοὺς Ἐφεσίους νὰ τηροῦν τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀποδίδει τὸν σύνδεσμον τῆς Ἑνότητος αὐτῆς εἰς τὴν
Ἁγίαν Τριάδα καὶ ἀνάγει τὴν Ἀρχὴν
ὅλης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑνότητος
εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα: «σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Ἓν
σῶμα καὶ Ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν Μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως
ὑμῶν· Εἷς Κύριος, Μία Πίστις, Ἓν
Βάπτισμα· Εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων,
καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν » (Ἐφεσ. Δ' 3-6).
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἰς τὸν Πατέρα
ἀποδίδει τὸ ἐπὶ γῆς ἔργον του: «ὁ δὲ
Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ
ἐργάζομαι» (Ἰωάν. Ε' 17). «Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ
ἐν ἐμοί ἐστιν; Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ
ὑμῖν, ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ
Πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ
τὰ ἔργα. Πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν
τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ
μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι»
(Ἰωάν. ΙΔ' 10-11). Ὅλα τὰ ἔργα τοῦ
Χριστοῦ τὰ τελεῖ ὁ Πατὴρ ὁ μένων ἐν
Αὐτῷ. Εἶναι ἀδιανόητος, βλάσφημος καὶ Αἱρετικὸς ὁ ἰσχυρισμός ὅτι
ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἔργον μόνον τοῦ
Χριστοῦ καὶ ὄχι καὶ τοῦ Πατρός καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι δὲν εἶναι
ἔργον τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Βασιλεία τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ἀγαπητὸν γεώργιον τοῦ Θεοῦ.
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Ἡ Ἁγία Τριάς βασιλεύει παντοῦ
καὶ δὲν βασιλεύει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν;
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Βασιλείαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ὑπάρχει τόπος εἰς τὸν ὁποῖον δὲν βασιλεύει ἡ
Ἁγία Τριάς;
Τοιαύτας φρενοβλαβεῖς Αἱρέσεις
πιστεύουν οἱ σύγχρονοι Αἱρετικοί,
Ἐκκλησιομάχοι-Χριστομάχοι-Τριαδομάχοι-Θεομάχοι, οἱ ὁποῖοι λέγουν
ὅτι «τὴν Ἐκκλησίαν τὴν οἰκοδόμησεν ὁ Χριστὸς καὶ ὄχι ἡ Ἁγία Τριάς»,
καὶ ὅτι: «Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τὴν Ἐκκλησία ποὺ ἔκτισε ὁ Χριστὸς νὰ περάσῃ εἰς τὰ χέρια τῆς Ἁγίας Τριάδος»,
καὶ ἄλλας παρεμφερεῖς Ἀντιχρίστους
καὶ Ἀντιτριαδικὰς Αἱρέσεις.
Τὸν Θεὸν Πατέρα ἔχει Κεφαλὴν ἡ
Ἐκκλησία. Τὴν Ἁγίαν Τριάδα ἔχει Κεφαλὴν ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλ᾽ οὐ μόνον αὐτό. Τὴν Ἁγίαν Τριάδα ἔχει πρότυπον
ἡ Ἐκκλησία. Τῆς Ἁγίας Τριάδος τὸ
ἔργον μιμεῖται ἡ Ἐκκλησία: «Τὴν τοίνυν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν, κατὰ πρώτην
θεωρίας ἐπιβολήν, τύπον καὶ εἰκόνα
τοῦ ΘΕΟΥ φέρειν, ἔλεγεν ὁ μακάριος
γέρων ἐκεῖνος, ὡς τὴν αὐτὴν αὐτῷ
κατὰ μίμησιν καὶ ἐνέργειαν ἔχουσαν»
(Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G.
91, 664D). Δηλαδή, κατὰ πρώτην ἔννοιαν, ἡ Ἐκκλησία φέρει μέσα της
τύπον καὶ εἰκόνα τοῦ ΘΕΟΥ, σύμφωνα μὲ τὸν μακάριον ἐκεῖνον Γέροντα
(τὸν Ἅγιον Διονύσιον τὸν Ἀρεοπαγίτην), ὡς ἔχουσα τὴν ἰδίαν μὲ τὸν
ΘΕΟΝ κατὰ μίμησιν ἐνέργειαν. Ἄκτιστον Ἐνέργειαν ἔχει ὁ Θεός. Ἄκτιστον Ἐνέργειαν ἔχει καὶ ἡ Ἁγία τοῦ
Θεοῦ Ἐκκλησία. Αὐτὴν τὴν Ἄκτιστον
Ἐνέργειαν, τὴν Χάριν τοῦ Παναγίου
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Πνεύματος, τὰ ἐνεργὰ καὶ ἔγκυρα
Μυστήρια, τὴν Σωτηριώδη δύναμιν,
στεροῦνται αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Αἱρετικῶν καὶ Σχισματικῶν. Αὐτὴν τὴν
Ἄκτιστον Ἐνέργειαν ἐπεχείρησαν νὰ
ἀποβάλουν τῆς Ἐκκλησίας ἐξ ὁρισμοῦ οἱ νέοι Αἱρετικοί τοῦ Μεσσηνίας
Γρηγορίου, ἀρνούμενοι τὴν Θεϊκὴν
Κεφαλὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
διαποτίζει καὶ ἁγιάζει ὅλον τὸ Σῶμα
της διὰ τῆς Θείας Χάριτος.
Ἀρνούμενοι ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Θεϊκή, πιστεύουν ὅτι
εἶναι ἀνθρωπίνη. Μὲ Κεφαλὴν ἀνθρωπίνην καὶ Σῶμα ἀνθρώπινον, ἡ
Ἐκκλησία δὲν εἶναι Θεανθρώπινος
Ὀργανισμός, ἀλλὰ ἀνθρώπινος, ἕνα
κτίσμα, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ παρέχῃ Σωτηρίαν διότι τὸ ἴδιον ἔχει
ἀνάγκην Σωτηρίας. Κτίσμα ὑπὸ κτίσματος οὐ δύναται σωθῆναι, κατὰ
τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον.
Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἕνωσις ὅμως
δὲν ἔχει ἄλλην πηγὴν οὐδὲ ἄλλο πρότυπον ἀπὸ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἁγίας
Τριάδος: «Εἰκὼν μὲν οὖν τοῦ Θεοῦ ἡ
Ἐκκλησία, καθὼς εἴρηται, ὡς τὴν αὐτὴν τῷ Θεῷ περὶ τοὺς πιστοὺς ἐνεργοῦσαν ἕνωσιν, κἂν διάφοροι τοῖς
ἰδιώμασι καὶ ἐκ διαφόρων τόπων καὶ
τρόπων, οἱ κατ᾽ αὐτὴν διὰ τῆς Πίστεως ἑνοποιούμενοι τύχωσιν ὄντες»
(Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής, P.G. 91,
668D ). Δηλαδή, ὅπως ἔχει λεχθῆ, ἡ
Ἐκκλησία εἶναι εἰκὼν τοῦ ΘΕΟΥ, ὡς
ἐνεργοῦσα τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν πρὸς
τοὺς πιστοὺς τὴν ὁποίαν ἐνεργεῖ ὁ
Θεός, ἔτσι ὥστε ὅσοι ἀνήκουν εἰς αὐτήν, κἂν τύχῃ νὰ εἶναι διαφορετικοὶ
ὡς πρὸς τὰ ἰδιώματά των, κἂν ἐκ διαφόρων τόπων ἤ τρόπων προερχόμε-
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νοι, νὰ ἑνοποιοῦνται διὰ τῆς Πίστεως.
Ἑνώνει ὁ Θεός; Ἑνώνει καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁγιάζει ὁ Θεὸς; Ἁγιάζει καὶ ἡ
Ἐκκλησία. Διὰ τῆς Ἐκκλησίας γεννῶνται τέκνα τῷ Θεῷ: «Δὲν δύναται
νὰ ἔχῃ τὸν Θεὸν Πατέρα ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος δὲν ἔχει τὴν Ἐκκλησίαν Μητέρα» ( Ἅγιος Κυπριανός, De unitate Ecclesiae, c. 4).
Κεφαλὴ τῆς Έκκλησίας ἡ Ἁγία
Τριάς, ἐνεργοῦσα τὰ τῆς Κεφαλῆς
πρὸς τὸ Σῶμα ἁρμόδια, ἤτοι, Ἐξουσίαν, Κυβέρνησιν, Ἑνότητα, Ἀρχήν,
Διοίκησιν, Ἁγιασμόν, Σωτηρίαν, Πρόνοιαν. Ταῦτα δὲ πάντα κατ᾽ ἐνέργειαν ποιοῦνται καὶ οὐ κατὰ φύσιν
ἢ καθ᾽ ὑπόστασιν.
Ἡ ὁμολογία ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς εἶναι
ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν συνεπάγεται ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Κεφαλή. Εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ὁ
Χριστός, ὡς Εἷς τῆς Ὁμοουσίου, Ἀδιαιρέτου καὶ Ταυτουργούσης Ἁγίας
Τριάδος. Εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας
ὁ Χριστός, ἀλλὰ δὲν εἶναι οὔτε κατὰ
φύσιν οὔτε καθ᾽ ὑπόστασιν ἡνωμένος
μετὰ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἕνωσις Κεφαλῆς καὶ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας συντελεῖται κατὰ Θείαν Χάριν, κατ᾽ Ἐνέργειαν τὴν Ἄκτιστον.
Ἐὰν ἦτο κατὰ φύσιν ἡνωμένη ἡ
Κεφαλὴ μὲ τὸ Σῶμα, διὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει κοινὴν μεθ᾽ ἡμῶν φύσιν, τὴν
ἀνθρωπίνην, τότε ὁ Χριστὸς θὰ ἦτο
ἡνωμένος μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
ἀνεξαρτήτως θρησκείας ἢ Αἱρέσεως.
Ὅλοι θὰ ἀνῆκον εἰς τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπερ δαιμονικὴ ἀπάτη καὶ
Οἰκουμενιστικὴ Αἵρεσις. Οὐδὲ τὸ Βάπτισμα, διὰ τοῦ ὁποίου εἰσέρχεται
κάποιος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὸν ἑνώ-
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νει κατὰ φύσιν μὲ τὸν Χριστόν.
Ἐὰν ἦτο καθ᾽ ὑπόστασιν ἡνωμένη
ἡ Κεφαλὴ μὲ τὸ Σῶμα, τότε ὅλα τὰ
μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας θὰ
ἦσαν ὁμόθεα καὶ λατρευτά, ὅπως τὸ
ἐκ τῆς Θεοτόκου ληφθὲν Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ. Ὅπερ καὶ ἄτοπον καὶ βλάσφημον.
Ἡ ὁμολογία ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς εἶναι ἡ
Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν συνεπάγεται ὅτι ἐσαρκώθη ἡ Ἁγία Τριάς, ὅτι ἅμα
τῷ Υἱῷ ἔλαβε σῶμα καὶ ὁ Πατὴρ καὶ
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς
καὶ Λόγος μόνον ἐσαρκώθη καὶ ἐνηνθρώπησεν, ὄχι ὁ Πατὴρ οὔτε τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα, εἰ καὶ πᾶσα ἡ Ἁγία Τριάς
ἐνήργησε διὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν.
Πρέπει νὰ κατανοηθῇ ὅτι ΑΛΛΟ
τὸ ἐκ τῆς Παρθένου καὶ Θεοτόκου
ληφθὲν ὑπὸ τοῦ Λόγου Σῶμα καὶ
ΑΛΛΟ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ
ἐκ τῆς Παρθένου Σῶμα ἐλήφθη διὰ
Γεννήσεως ὑπὸ μόνου τοῦ Γεννητοῦ
Θεοῦ, τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ, καὶ λατρεύεται ὡς ὁμόθεον. Τὸ τῆς Ἐκκλησίας Σῶμα δὲν λαμβάνεται διὰ Γεννήσεως οὔτε λατρευτὸν τυγχάνει οὔτε
μόνον τοῦ Υἱοῦ ὑποχρεοῦται νὰ λογισθῇ. Τὸ ἐκ τῆς Παρθένου Σῶμα ἔχει
Ὑποστατικὴν Ἕνωσιν μετὰ τῆς Θείας
Φύσεως εἰς τὸ Πρόσωπον τοῦ Λόγου
μόνου καὶ ὄχι τοῦ Πατρὸς ἢ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Τὸ τῆς Ἐκκλησίας Σῶμα
δὲν εἶναι ὑποστατικῶς ἡνωμένον μετὰ
τῆς Θείας Φύσεως εἰς Ἓν πρόσωπον.
Εἶναι κατὰ Χάριν ἡνωμένον διὰ τῶν
Ἀκτίστων Θείων Ἐνεργειῶν. Ἐπειδὴ
δὲ αἱ Θεῖαι Ἐνέργειαι δὲν εἶναι Μιᾶς
Ὑποστάσεως Ἐνέργειαι, δὲν πηγάζουν μεμονωμένως ἀπὸ Ἓν Πρόσωπον, ἀλλ᾽ ὁμοῦ ἐκ τῶν Τριῶν, μετὰ
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τῶν Τριῶν Θείων Προσώπων εἶναι
ἡνωμένη ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Ἓν
μετὰ Κεφαλῆς Μιᾶς. Ὅστις δὲ πάλιν
χωρίζεται ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας χωρίζεται ὄχι μόνον ἐξ Ἑνός
Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀλλὰ
καὶ ἐκ τῶν Τριῶν.
Εἶναι πολλαπλῶς βλάσφημος καὶ
ἀνυπόστατος ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν νεοΤριαδομάχων ὅτι τὴν ἰδιότητα τοῦ νὰ
εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἔχει
ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ὁ Χριστός.
Ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τοῦ Χριστοῦ
εἶναι τὸ Ὑποστατικόν Του Ἰδίωμα,
ὅτι εἶναι Γεννητός, καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις, ἡ πρόσληψις τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως, δύο χαρακτηριστικὰ τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι κοινὰ μετὰ τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας ὅμως δὲν εἶναι ἰδίωμα
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς Του, διότι
τότε ὅσοι ἔχουν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν θὰ ἦσαν Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας·
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θὰ ἦσαν ἐκ φύσεως
Kεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ δὲ Ἐκκλησία, Κεφαλῇ τε καὶ Σώματι, θὰ ἦτο
κτίσμα, μία κτιστὴ ἕνωσις κτισμάτων
ἐν πλήρει διαστάσει ἀπὸ τὸν Ἄκτιστον Θεόν. Ἰδίωμα τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι τὸ νὰ
ἀποτελῇ Κεφαλὴν τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ τὸ νὰ εἶναι παθητός, νὰ εἶναι
σῶμα μετὰ ψυχῆς λογικῆς καὶ νοερᾶς.
Οὔτε πάλιν εἶναι Ὑποστατικόν Ἰδίωμα τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι Κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας. Ὑποστατικὸν Ἰδίωμα
εἶναι ὁ τρόπος ὑπάρξεως ἄνευ τοῦ
ὁποίου τὸ Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ
θὰ ἦτο ἀνύπαρκτον. Ἐὰν ἦτο Ὑποστατικὸν Ἰδίωμα τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶ-
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ναι καὶ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, τότε
τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἔπρεπε νὰ
ὑπάρχῃ ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει ἡ Κεφαλή. Προϋπόθεσις διὰ τὴν ὕπαρξιν
τῆς Κεφαλῆς, τῆς Ὑποστάσεως τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Προαιωνίου Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, θὰ ἦτο
ἡ ὕπαρξις τοῦ Σώματος τῶν κτιστῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ κτίσμα θὰ
ἦτο προαπαιτούμενον διὰ τὴν ὕπαρξιν τοῦ Κτίστου. Τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας θὰ ὑπῆρχε ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει
ἡ Κεφαλή, ὁ Χριστός, Ο ΩΝ, ἤτοι
πρὸ χρόνου. Ὅπερ παρανοϊκόν, Αἱρετικὸν καὶ βλάσφημον. Ὑποστατικὸν ἰδίωμα τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι
τὸ νὰ ἀποτελῇ Κεφαλὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὸ νὰ εἶναι Γεννητός.
Τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας, λοιπόν, δὲν πηγάζει οὔτε
ἐκ τοῦ ὅτι εἶναι ἄνθρωπος, οὔτε ἐκ τοῦ
ὅτι εἶναι Γεννητός. Πηγάζει ἐκ τοῦ
ὅτι εἶναι Θεὸς Ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ
Ἀληθινοῦ. Ἐπὶ τῆς Θεϊκῆς Του φύσεως ἑδράζεται τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Θεϊκὴ
ὅμως φύσις τοῦ Χριστοῦ εἶναι κοινὴ
μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Παναγίου
Πνεύματος.
Εἶναι φυσικὸν ἰδίωμα τῆς Μιᾶς Ἀδιαιρέτου Τρισυποστάτου Θεότητος
νὰ εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκ
τῆς κοινῆς Θείας φύσεως, Μιᾷ Θελήσει, Μιᾷ Ἐνεργείᾳ, Μιᾷ Ταυτουργίᾳ
Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, κυβερνᾶται ἡ Ἐκκλησία ὡς
Σῶμα ὑπὸ Κεφαλῆς.
Αὕτη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, Αὕτη
ἡ Εὐλογημένη Βασιλεία, Αὕτη ἡ Σκηνὴ ἡ Ἀληθινή, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος,
καὶ οὐκ ἄνθρωπος (Ἑβρ. Η' 2).
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Σαῦλός ποτε τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ ἐδίωξεν, «ἐδίωξα τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ» (Α' Κορ. ΙΕ' 9, Γαλ.
Α' 13). Παῦλος ὕστερον τὴν μέριμνα
πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνέλαβε καὶ
ἐθυσιάσθη διὰ «τὴν τοὺς θεμελίους
ἔχουσαν Πόλιν ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός» (Ἑβρ. ΙΑ' 10). Ἡ
Πόλις αὕτη δὲν εἶναι ἄλλη παρὰ ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.
Ἱδρυτὴς καὶ Βασιλεὺς καὶ Κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας ὁ ΘΕΟΣ . Τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡ Ἐκκλησία, καὶ ὁ
πολεμῶν τὴν Ἐκκλησίαν, τοῦ Θεοῦ
πολέμιος εὑρίσκεται καὶ Θεομάχος
καθίσταται. Τοῦ Θεοῦ ἡ Ἐκκλησία
καὶ ὁ φθείρων τὴν Ἐκκλησίαν ὑπὸ
τοῦ Θεοῦ καταφθαρήσεται.
Τοιαύτης Κεφαλῆς Σῶμα ἡ Ἐκκλησία καὶ τοιούτου Σώματος μέλος ὁ πιστός. Αἰδέσιμον τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἐκκλησίας καὶ φόβου πρόξενον. Βοᾶ οὖν
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Εὐλογητὸς
ὁ ΘΕΟΣ καὶ ΠΑΤΗΡ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ... καθὼς καὶ ἐξελέξατο
ἡμᾶς ἐν ΑΥΤῼ (Πατρὶ) πρὸ καταβολῆς
κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους
κατενώπιον ΑΥΤΟΥ (τοῦ Πατρός), ἐν
ἀγάπῃ προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν
(Δὲν εἴμεθα κατὰ φύσιν υἱοὶ τοῦ Πατρός, ἀλλὰ καθιστάμεθα υἱοὶ κατὰ υἱοθεσίαν, κατὰ χάριν, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ)
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ΑΥΤΟΝ (τὸν
Πατέρα), κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος ΑΥΤΟΥ (τοῦ Πατρὸς)» (Ἐφεσ.
Α' 3-5).
Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἐν συνέσει βοῶμεν: «Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι' Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος» (Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ
Πεντηκοστῆς, Ἦχος πλ. Δ').
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ
«ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ» ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀντὶ ἄλλου ἀφιερώματος εἰς τὴν μνήμην «τοῦ Ἁγίου Πατρός», τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου Α', τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κοιμηθέντος πρὸ 61ἐτῶν τὴν 14ην Μαΐου 1950,ὁ «Κ.Ε.Ο.»
παρουσιάζει, ἐκ τῶν πολλῶν κειμένων του, τρία
ὀλιγόλογα ἀποσπάσματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν: Εἰς
τὴν προαιωνιότητα τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ.
Εἰς τὴν πρὸ Χριστοῦ ὕπαρξιν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεοῦ. Εἰς τὴν Θείαν Ὑπόστασιν τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐταὶ αἱ τρεῖς Δογματικαὶ Ἀλήθειαι ἐβλασφημήθησαν ὑπὸ νεοφανῶν Χριστομάχων καὶ Ἐκκλησιομάχων, προερχομένων ἐκ τοῦ ὁμολογητοῦ Ἀρχιερέως καὶ πατρὸς ἡμῶν Ματθαίου.
Οἱ κατὰ τὸ 2002 ἐκπεσσόντες τῆς Ὀρθοδοξίας
Ὁ Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
Ματθαῖος Καρπαθάκης
πρώην «Ματθαϊκοί», καὶ περιελθόντες εἰς Θεο1/ 3/1861 - 14/05/1950
μάχους Αἱρέσεις, ἐκήρυξαν μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ
Ὑπόστασις, τὸ Πρόσωπον, τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι προαιώνιον ὅπως εἶναι τὸ
Πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπῆρχε πρὸ τῆς
Πεντηκοστῆς, καὶ ὅτι δὲν εἶναι Θεϊκὴ ἡ Κεφαλὴ καὶ τὸ Θεμέλιον τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκ τῆς αἰωνιότητος ὅμως, ἡ φωνὴ «τοῦ Ἁγίου Πατρός» δὲν παύει νὰ σαλπίζῃ τὰ
Ὀρθόδοξα Δόγματα καὶ νὰ τρέπῃ εἰς φυγὴν τοὺς καπηλευτὰς τοῦ ὀνόματός του.
Εἰς ἔκδοσιν τοῦ 1936, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος μεταξὺ ἄλλων γράφει περὶ τῆς
Θεοτόκου Μαριάμ: «ὅτι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ αὕτη ΕΓΕΝΝΗΣΕ, τὰ τέσσερα μέρη
δημιουργήσαντα τοῦ παντός. Καὶ ὅτι ἄνθρωπον ἐγέννησε, σταυρωθέντα σαρκί...
καὶ ὅτι ΘΕΟΝ αὕτη ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ, ἴσον ἑαυτῷ ὄντα κατὰ πάντα ὅμοιον, κατὰ
τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, ΑΝΑΡΧΟΝ τε κατὰ χρόνον καὶ ἀτελεύτητον » (Βρεσθένης Ματθαῖος, Κῆπος Χαρίτων, Ἀθῆναι 1936, σελ. 4).
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁ γεννηθεὶς ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας εἶναι ὁ Δημιουργός,
ὁ δημιουργήσας τὸ πᾶν. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τέλειος ἄνθρωπος εἶναι Δημιουργὸς τοῦ παντὸς καὶ προηγεῖται τῆς κτίσεως ὄχι ὡς ἄνθρωπος ἀλλὰ ὡς
Θεός. Ἡ Θεϊκὴ φύσις τοῦ Ἰησοῦ δὲν εἶναι ἀνυπόστατος, ἀλλὰ ὑφίσταται ἐν
τῇ Ὑποστάσει τοῦ Ἰησοῦ, οὔτε ἐνεργεῖ αὐτομάτως, ἀλλὰ κατὰ τὴν βούλησιν
τοῦ Προσώπου ἐν ᾧ ὑφίσταται. Διὸ Δημιουργὸς τῆς κτίσεως δὲν εἶναι ἀνυποστάτως ἢ ἀπροσώπως ἡ Θεϊκὴ φύσις τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας. Τὴν δὲ Ὑπόστασίν του ὁ Ἰησοῦς
Χριστός δὲν τὴν ἔλαβε παρὰ τῆς Μητρὸς οὔτε παρὰ ἐπιγείου πατρός, ἀλλὰ
προαιωνίως καὶ ἀχρόνως παρὰ τοῦ ἐπουρανίου Θεοῦ Πατρός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δὲν ἔλαβεν ἀρχὴν ὑπάρξεως ὅτε ἐγεννήθη ἐκ τῆς Παρθένου Μητρός,
ἀλλὰ πρὸ χρόνου, προαιωνίως.
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Τὸ ὄνομα «Χριστὸς» τὸ ὁποῖον ἔλαβε κατὰ τὴν σάρκωσιν ἀποδίδεται εἰς τὸ
πρόσωπον ἢ τὴν ὑπόστασιν καὶ ὄχι εἰς τὴν Θεϊκὴν ἢ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, κατὰ
τοὺς Ἁγίους Πατέρας, Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν (P.G. 94, 989A), Κύριλλον Ἀλεξανδρείας (ὡς καταγράφει Λεόντιος ὁ Βυζάντιος, P.G. 86B, 1912A), Μάξιμον Ὁμολογητήν (P.G. 91, 488B) καὶ λοιπούς. Ὁ Ἅγ. Δαμασκηνὸς μᾶς λέγει ὅτι οἱ Αἱρετικοὶ
ἀποδίδουν τὸ ὄνομα «Χριστὸς» εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ δι᾽ αὐτὸ δὲν δέχονται τὸν Χριστὸν ὡς προαιώνιον, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι τὸ ἀποδίδομεν εἰς τὴν Ὑπόστασιν. Ἡ ἀρχὴ ὅμως τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κεῖται ἐν τῷ Θεῷ Πατρί
καὶ αὐτοῦ Γεννήτορι, διὸ συνάναρχος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀληθῶς ἡ
Ἐκκλησία ψάλλει: «Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου
τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν» (Ἄπολυτίκιον, Ἦχος πλ. A'). Αὐτὴ ἡ ἄναρχος Ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ τῆς Θεϊκῆς φύσεώς Του Ὑπόστασις καὶ τῆς ἀνθρωπίνης. Ἐνυπόστατος εἰς τὴν Ἄναρχον Γεννητὴν αὐτὴν Ὑπόστασιν εἶναι καὶ ἡ Θεότης
καὶ ἡ ἀνθρωπότης τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἰ. Δαμασκηνοῦ λέγοντος, «ὡς ἡ Σὰρξ τοῦ
Κυρίου ἐν τῇ Ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Ὑποστάσει» (P.G. 94, 1441A).
Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ πρόσωπον, διαφορετικὴ Ὑπόστασις, ἀπὸ τὴν Ὑπόστασιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ. Δὲν εἶναι ΑΛΛΟΣ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἔχων ΔΥΟ φύσεις, καὶ ΑΛΛΟΣ
ὁ Υὶὸς καὶ Λόγος. Ὁ σταυρωθεὶς δι᾽ ἡμᾶς, εἶναι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ Εἷς, ὁ
Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ὑπόστασις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως δὲν
διαφέρει ἀπὸ τὴν Ὑπόστασιν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὔτε
ἄλλη οὔτε ἀλλοιώτικη εἶναι ἡ Ὑπόστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Ὑπόστασιν τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου. Ὅ,τι ἤτο ἴδιον τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Λόγου πρὸ τῆς
σαρκώσεως, αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ἴδιον τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Λόγου μετὰ τὴν
σάρκωσιν. Οὔτε αἱ φύσεις ἠλλοιώθησαν κατὰ τὴν Σάρκωσιν οὔτε ἡ Ὑπόστασις τοῦ Σαρκωθέντος. «διότι ἐγὼ κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι»
(Μαλ. Γ' 6). Ἡ πρόσληψις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως δὲν ἠλλοίωσε τὴν Ὑπόστασιν τοῦ προσλαμβάνοντος οὐδόλως. Μία ἀλλοίωσις τῆς Ὑποστάσεως τοῦ
Λόγου θὰ ἔθετε τὸν Μονογενῆ ἐκτὸς Ἁγίας Τριάδος, θὰ ἐμείωνε τὴν Ἁγίαν
Τριάδα εἰς Δυάδα καὶ θὰ ἦτο τρεπτὸς καὶ ὁ Θεὸς Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
Ἡ ἕνωσις τῆς Θεϊκῆς φύσεως μετὰ τῆς Ἀνθρωπίνης δὲν ἐπέφερεν οὐδεμίαν
ἀλλοίωσιν οὔτε εἰς τὴν Θεϊκὴν οὔτε εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Πῶς θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιφέρῃ ἀλλοίωσιν εἰς τὴν Ὑπόστασιν; Οὐδεμίαν ἐπέφερεν εἰς τὴν
Ὑπόστασιν Ἀλλοίωσιν. Τοιαύτην τροπὴν καὶ ἀλλοίωσιν τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου
ἐδίδασκεν ὁ Ἄρειος. Ἔλεγεν ὁ Αἱρεσιάρχης: «τρεπτὸς ἐστί καὶ ἀλλοιωτὸς» ὁ
υἱός (Σωκράτους, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τόμ. Α' κεφ. ΣΤ', P.G. 67 43 C· Σωζομενοῦ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τόμ. Α' κεφ. ΙΕ', P.G. 67, 904C-908D). Κατὰ
τὴν Αἱρετικὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἀρείου, ὁ Υἱὸς εἶναι τρεπτὸς καὶ ἀλλοιωτός· δι᾽
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αὐτό, ἐπειδὴ εἶναι τρεπτὸς καὶ ἀλλοιωτὸς δύναται νὰ εἰσέλθῃ εἰς μεταβλητὴν
ἐνέργειαν πρὸς μόρφωσιν καὶ κυβέρνησιν τοῦ κόσμου, ἐνῶ ὁ Ἄτρεπτος Θεὸς
Πατὴρ δὲν δύναται νὰ συμμετέχῃ εἰς τὴν μόρφωσιν τῶν μεταβλητῶν πραγμάτων
τοῦ κόσμου (Ἅγιος Νεκτάριος, Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, ἐκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, σελ. 87). Ἡ Ἁγία Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὅμως, ὅπως καταγράφεται
ἡ Ἀπόφασίς της εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Νικαίας, τὸν Ἀναθεμάτισε: «τοὺς δὲ λέγοντας... τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τούτους ἀναθεματίζει ἡ Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία» (Πηδάλιον, ἐκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου,
σελ. 122). Τοῦτο μαρτυροῦν καὶ οἱ Ἱστορικοὶ τοῦ 5ου αἰῶνος: «τοὺς δὲ λέγοντας.... τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν ἀπεκήρυξαν καὶ τῆς καθόλου Ἐκκλησίας ἀλλοτρίους
ἐψηφίσαντο» (Σωζομενοῦ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τόμ. Α' κεφ. ΙΕ', P.G. 67, 921B
καὶ Θεοδωρήτου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τόμ. Α' κεφ. Γ', P.G. 82, 892ΒC ).
Ὅ,τι ἐδίδαξαν οἱ Ἀπόστολοι, τοῦτο διδάσκει καὶ ὁ τῶν Ἀποστόλων Διάδοχος
Βρεσθένης Ματθαῖος: ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου,
εἶναι Προαιώνιον καὶ Ἄναρχον Πρόσωπον.
Ὁ ἴδιος ἔγραφε περὶ τῆς Ἐκκλησίας: « Ἔστιν οὖν ἡ Ἁγία τοῦ ΘΕΟΥ Καθολικὴ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ τὸ σύστημα τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος Ἁγίων Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, οἷς προσετέθη πιστεύσαντα
ὁμοθυμαδὸν πάντα τὰ ἔθνη» (Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος Καρπαθάκης, Ἀποστασίας Ἔλεγχος, 1934, σελ. 243).
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοινωνία προσώπων. Ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ Ἐκκλησία
εἶναι κοινωνία τοῦ Θεοῦ μετὰ Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων. Εἶναι Κοινωνία Θεώσεως κατὰ τὸν Ἁγ. Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶ, καὶ ἀνήκει εἰς τὸν Θεόν. Εἶναι τὸ
Βασίλειον τοῦ Θεοῦ, ἡ Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐν αὐτῇ Κύριος καὶ Δεσπότης, Κυβερνήτης καὶ Ἐξουσιαστὴς εἶναι ὁ ἐν Τριάδι Εἷς Ἀληθινὸς Θεός. Ἀπ᾽αἰῶνος ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία,
ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου. Εἰσήρχοντο καὶ πρὸ Χριστοῦ ἄνθρωποι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. Πρῶτον εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν οἱ πρὸ Χριστοῦ Ἅγιοι,
οἱ πρὸ Χριστοῦ πιστεύσαντες, καὶ μετὰ προσετέθησαν οἱ μετὰ Χριστόν. Ἡ γὰρ
Ἐκκλησία μνημονεύει: «Μνήμη τοῦ δικαίου Ἄβελ, υἱοῦ τοῦ Ἀδάμ. Βοᾷ Θεῷ σὸν
αἷμα καὶ ψυχῆς δίχα, Ὦ πρῶτε νεκρῶν, πρῶτε καὶ σεσωσμένων» (Συναξάριον
Κυριακῆς Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως). Δὲν ἐδημιουργήθη ἡ Ἐκκλησία τὴν
ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, Ἀπεκαλύφθη ἡ ἤδη ὑπάρχουσα. Ἡ Ἐκκλησία δὲν
μνημονεύει τοιοῦτον γενέθλιον εἰς τὸ Συναξάριον τῆς Ἑορτῆς, καὶ γὰρ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν, πρὸ Χριστοῦ, οὐκ ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ἐλάλησε, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι
Θεόπνευστος, ὡς συγγραφεῖσα ὑπὸ θεομένων ἀνθρώπων ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐὰν δὲν ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία πρὸ Χριστοῦ, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη δὲν θὰ ἦτο Θεόπνευστος οὔτε θὰ ὑπῆρχον Ἅγιοι πρὸ Χριστοῦ, ἀλλὰ ὁ Ἀπ. Πέτρος μᾶς λέγει:
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«οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη Προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου
φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β' Πέτρ. Α' 21). Καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος
ὁμοίως: «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν Ἀγίων
καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ» (Ἐφεσ. Β' 19-20). Καὶ πρὸ
τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ
τοὺς Ἁγίους της καὶ ὁ Χριστὸς προϋπῆρξε θεμέλιος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Προφητῶν, ὢν Προαιώνιος καὶ Ἄναρχος.
Ὅ,τι ἐδίδαξεν ἡ Ἐκκλησία περὶ τῆς ὑπάρξεώς της, τοῦτο διδάσκει καὶ ὁ τῆς
Ἐκκλησίας πιστὸς λειτουργὸς καὶ Ὁμολογητὴς Ἀρχ/της Ματθαῖος, ὅτι ἔστιν
ἡ Ἐκκλησία ἀπ᾽ αἰῶνος.
Ὀλίγα δὲ ἔτη πρὸ τῆς κοιμήσεώς του ἔγραψε περὶ τῆς ὑποστάσεως τῆς Ἐκκλησίας: «Μᾶς κατηγορεῖ ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος «ὅτι ἡμεῖς ἀσεβοῦμεν καὶ
εἴμεθα ἱερόσυλοι ...πρὸς αὐτὴν τὴν ΘΕΙΑΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ »
(Βρεσθένης Ματθαῖος, Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος, 1-10-1947, σελ. 4. Σημείωσις: Τὸ
περὶ τῆς ΘΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ἔχει δημοσιευθῆ καὶ εἰς τὴν
Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 1950, καθὼς καὶ ἀργότερον, τὸν Ἀπρίλιον
τοῦ 1983, εἰς τὸ τότε ἐπίσημον περιοδικὸν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τὸν «Κ.Γ.Ο.»).
Ἀπορρίπτοντες τὴν κατηγορίαν, ἐννοοῦμεν ὄχι μόνον ὅτι δὲν ἀσεβοῦμεν ἢ
εἴμεθα ἱερόσυλοι πρὸς αὐτὴν, ἀλλ᾽ εὐλαβούμεθα τὴν ΘΕΙΑΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .
Λέγων ὁ Ἀείμνηστος Ματθαῖος ὅτι δὲν ἀσεβοῦμεν εἰς τὴν ΘΕΙΑΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ἐννοεῖ ὅτι δὲν ἀσεβοῦμεν εἰς τὴν Κεφαλήν της, εἰς τὸν Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι Θεϊκὴ Ὑπόστασις. Δι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεοϋπόστατος, διότι εἶναι κατὰ Χάριν Σῶμα Θεϊκῆς Κεφαλῆς.
Λέγοντες ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεοϋπόστατος δὲν νοεῖται ὅτι εἶναι μία
Θεϊκὴ ὑπόστασις. Δὲν εἶναι κἂν ὑπόστασις, ἀλλὰ Κοινωνία κτιστῶν λογικῶν
ὑποστάσεων μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἀνήκουσα ὡς Σῶμα καὶ Βασιλεία καὶ Ναὸς καὶ
Οἶκος εἰς τὸν Θεόν: «ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν Οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν
Ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. Γ' 15).
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεοϋπόστατος, ὡς μὴ ἐν ἀνθρώποις ἀλλ᾽ ἐν Θεῷ τεθεμελιωμένη. «Ἡ Ἐκκλησία αὕτη ἐν τῇ Τριάδι ἐγήγερται, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ συνοικοδομεῖσθε, Παῦλός φησιν, αὐτῷ τῷ Υἱῷ δηλαδή, εἰς κατοικητήριον τοῦ
Θεοῦ ἤτοι τοῦ Πατρὸς ἐν Πνεύματι» (Συμεὼν Θεσσαλονίκης, P.G. 155, 133D).
Θεοϋπόστατος ἡ Ἐκκλησία, διὸ καὶ Βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ
κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ὕβρις καὶ ἐναντίωσις. Ὁ πολεμῶν τὴν Ἐκκλησίαν τὴν Κεφαλήν της πολεμεῖ, τὸν Θεὸν πολεμεῖ καὶ ΘΕΟΜΑΧΟΣ γίνεται, τῆς φοβερᾶς τοῦ
Θεοῦ ἀπειλῆς μὴ ἀκούων: «Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα
λακτίζειν» (Πράξ. ΚΣΤ' 14).
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Δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ
ἐπισκόπου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κυροῦ Ματθαίου
«Εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη
καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία
ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ»
(Σοφία Σολομῶντος Δ´ 10-11)
Τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιον συνεπληρώθησαν 10 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησιν
τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Ἀττικῆς & Μεγαρίδος κυροῦ Ματθαίου (†194-2001). Δέκα ἔτη χωρὶς τὸν «Ἀττικῆς». Δέκα ἔτη χωρὶς τὸν «Ματθαῖο».
Δὲν ἀναφέρομεν ἐδῶ τὸ βιογραφικόν του. Ἔχει ἤδη γραφῆ αὐτὸ
εἰς τὸν Κ.Ε.Ο. (ἀρ. τεύχ. 30, Μαϊος-’Ιούνιος 2001). Ἐδῶ θέλομε νὰ
τονίσωμε τὰ δέκα ἔτη ἀπουσίας τῆς προσωπικότητός του ἀπὸ τὸν
᾽Εκκλησιαστικὸν χῶρον, ἀπὸ τὴν Ποιμαντικήν του δρᾶσιν, ἀπὸ τὴν
Διοικητικήν του δρᾶσιν, καὶ ἀπὸ τὶς καρδιὲς ὅλων μας.
Μᾶς λείπει δέκα χρόνια ὁ καλός μας Ποιμένας. Μὲ τὴν ἀπουσία Ὁ Ἀττικῆς &
του διεσκορπίσθηκαν τὰ πρόβατά του, τὰ κατασπαράσσουν λύκοι, Μεγαρίδος
Ματθαῖος
λύκοι βαρεῖς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου του, ποὺ μὲ κόπο καὶ πόνο
Μακρῆς
ἔφτιαξε, ὅταν παρέλαβε ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία τὴν «παρακα- 1/ 2/1926 19/04/2001
ταθήκη», τὴν ἐντολή, νὰ τὰ ποιμάνῃ καὶ νὰ τὰ διαφυλάξῃ.
Σκόρπισαν οἱ κληρικοί του, ζητῶντες «πατερίτσες, ράβδους καὶ μίτρες», ἐκλιπαροῦντες
τὸν ὅποιον τυχόντα παραπεσμένο ψευτοδεσποτάκο νὰ πάρουν ἀξίωμα. Καλὸν ἡ ἐπισκοπή,
ἀλλὰ τὸ καλὸ ὅταν δὲν γίνῃ σωστά, δὲν εἶναι καλό. Γίνεται σκάνδαλο, ἁμαρτία, ἔγκλημα.
Οἱ κληρικοί του διέλυσαν τοὺς πιστούς, μοίρασαν τοὺς ναούς: οἱ μὲν εἰς τὸν πάνω
ὄροφο τὸ μαγαζάκι τους, οἱ δὲ εἰς τὸν κάτω. Καὶ ὅταν οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις ἀλλάζουν,
ἔ! δὲν πειράζει, ἀλλάζει καὶ ἡ μοιρασιά, ἀλλάζουν καὶ οἱ ὄροφοι τῆς ἐκκλησίας. «διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον» (Ἰωάν. ΙΘ´ 4).
Δέκα χρόνια ἀπουσίας, καὶ γιὰ τὸ ρημαγμένο καὶ καταματωμένο πλήρωμα, κανένα
ἐνδιαφέρον πνευματικό. Ἁπλῶς μετακινεῖται πάνω ἤ κάτω εἰς τοὺς ὀρόφους--ἀνάλογα
σὲ ποιὸν «δεσπότη» ἀνήκει--ἀπορημένο, καθημαγμένο, ἀκόμη καὶ ἀπογοητευμένο:
«Δὲν βαρυέσαι, ἐκκλησία νά ἔχω, ἂς πᾶνε νὰ τὰ βροῦνε οἱ δεσποτάδες. Ἐγὼ, ἐδῶ ἔδινα
τὸν ὀβολό μου, γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸς ὁ ναός, καὶ ὁ Δεσπότης Ματθαῖος δούλευε μὲ τὸ
φτυάρι καὶ τὸ τσαπὶ προσωπικὴ ἐργασία, γιὰ νὰ ἔχουν ναοὺς τὰ παιδιά μας».
Ποῦ εἶσαι, Δέσποτα Ματθαῖε, νὰ ἰδῇς τοὺς κόπους σου, πνευματικοὺς καὶ ὑλικούς,
καὶ τὴν κατάντια τῶν κληρονόμων σου, ποὺ ἐνῶ δὲν κοπίασαν νὰ ἀποκτήσουν τὰ κληρονομηθέντα, τὰ ξοδεύουν ἀνόμως σὰν τὸν Ἄσωτο, ἀλλὰ χωρὶς μετάνοια; Καὶ μήπως
χαίρονται; Ὄχι! Λείπει ἀπὸ τὶς ψυχές τους ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη, οἱ καρποὶ τῆς ἐν Χριστῷ
Ὀρθοδόξου Πίστεως. Τοὺς κατατρώγει ἡ μέριμνα τῆς ἁρπαγῆς, τῆς φυγῆς. Ἀκόμη καὶ
ἄν δὲν τὸ ὁμολογοῦν, μέσα τους ἔχουν ταραχή, τὸ ὁμολογεῖ ὁ ἑαυτός τους, «συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως» (Ρωμ. Β´ 10).
Δυστυχῶς, Δέσποτα Ματθαῖε, μέρος τοῦ ποιμνίου σου ἀκολουθεῖ ἐκεῖνον ποὺ νομίζει ὅτι
εἶναι ὀρθόδοξος (Ματθαϊκὸς) καὶ «ἁγιοποιεῖ» τὸν Ἅγιο Πατέρα, ἐνῶ σέρνεται σὲ Φραγ-
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κεμένα δεσποτικὰ κατώφλια ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ἕως τίς διάφορες Φλωρινικὲς παρατάξεις
καὶ ζητεῖ χειροτονία, καὶ ὅταν δυστυχῶς κάποιος παραπεσμένος τοῦ ἀλλάζει μόνον ἄμφια
καὶ τοῦ φοράει τὰ δεσποτικά, ξυπνᾶ ἀπὸ τὸ ὄνειρο. Ἔγινε, λέγει, δεσπότης. Αὐτοὶ ποὺ τὸν
ἔκαναν ὅμως δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι. Οἱ κακόδοξοι τὸν ἔκαναν κακόδοξο. Ἔ καί; Τοὺς ἀποκηρύττει καὶ τοῦ μένει καὶ τὸ δεσποτιλίκι καὶ ἡ κάλπικη ὀρθοδοξία του. Ἀρκεῖ ἡ πόλη τῆς
Μάνδρας νὰ ἔχῃ αὐτὸν δεσπότη! Ἄλλωστε ποῦ ξέρουμε; Κάποιος ἄλλος δύστυχος δεσπότης μπορεῖ νὰ ξεμείνῃ ἀπὸ σύνοδο καὶ νὰ τοῦ ζητήσῃ σύμπραξη. Καὶ ὁ ἴδιος ὅμως,
ἐπειδὴ σ᾽ αὐτὴ τὴν φάση θὰ εἶναι ἀπαραίτητος, δὲν θὰ δώσῃ τὴν χάρη δωρεάν. Κάποιον ταλαίπωρο ἀκόλουθο θὰ ἔχῃ ποὺ ἄν τοῦ τὸν «φτιάξουν δεσπότη», τὴν «ἔπυξε» τὴν Σύνοδό του.
Μήπως, Δέσποτα Ματθαῖε, τὸ πλήρωμά σου ἀκολουθεῖ ἄλλον Κληρικό, ποὺ παρὰ τὴν
θέλησή του, παραβαίνει καὶ τὴν ταπείνωσή του καὶ τὴν θείαν βούλησιν νὰ μὴ χειροτονηθῆ,
καὶ κάνει τὴν καρδιά του πέτρα καὶ δέχεται χειροτονίαν κατ᾽ «οἰκονομίαν», ἀπὸ τοὺς παρανόμως ὑπὸ ἑνὸς χειροτονηθέντας καὶ πύξαντας Σύνοδον αἱρετικούς, αὐτοὺς ποὺ μάχονται τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἁγία Τριάδα, τὸν ἴδιον τὸν Θεὸν καὶ ὅλα τὰ ἐξ
αὐτῶν προκύπτοντα Ὀρθόδοξα Δόγματα καὶ τρέχουν ἀφηνιασμένοι στὸν εὔκολο κατήφορο, καὶ συμπαρασύρουν καὶ παρερμηνεύουν προηγούμενες καταδικαστικὲς ἀποφάσεις τῆς ᾽Ορθοδόξου Ἐκκλησίας, κατὰ τὸ δικό τους «δοκοῦν»; Δὲν ἐξεφράσθησαν, λέγει
αὐτός, καλὰ οἱ ἀπόψεις στὶς δύο Ἐγκυκλίους περὶ τῶν Εἰκόνων, σὲ τέτοιο βαθμὸ μάλιστα ὥστε ὁρισμένοι νὰ τὶς ἀποστρέφωνται μετὰ βδελυγμίας ὡς Αἱρετικὲς καὶ ἀντορθόδοξες. Πρέπει δὲ νὰ συμπληρωθοῦν σωστότερα, ὥστε νὰ εἴμαστε καὶ μὲ τοὺς
Εἰκονομάχους καλοὶ καὶ μὲ τοὺς Ἐκκλησιομάχους-Χριστομάχους-Τριαδομάχους.
Μήπως, Δέσποτα Ματθαῖε, μέρος τοῦ ποιμνίου σου τὸ παρέσυρε ἄλλο ἀπειθὲς τέκνο
σου, ποὺ ὅσο ἔζης προσπαθοῦσες μὲ κόπο νὰ θέσης σὲ ὑποταγή, καὶ τώρα ποὺ ἔφυγες, λυμαίνεται τοὺς κόπους σου, πνευματικοὺς καὶ ὑλικούς, μέχρι καὶ στὴν μακρινὴ γενέτειρά σου;
Ποῦ εἶσαι, Ἅγιε Δέσποτα Ἀττικῆς; Ὅσο ζοῦσες, δὲν τολμοῦσαν οἱ δειλοὶ καὶ δόλιοι
νὰ σὲ ἀντιταχθοῦν καὶ νὰ σὲ διαψεύσουν. Ἤσουν ἡ ἑνοποιὸς προσωπικότης τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Συνόδου μας, τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ὀρθοδοξίας μας! Εἶχες πίστη, Ὀρθοδοξία, παρρησία, λόγο, κῦρος, αὐθεντία, δυναμικὴ πυγμή.
Ποῦ εἶσαι, Ἅγιε Δέσποτα Ἀττικῆς; Ὅσο ἤσουν στὴν ζωὴ δὲν εἶχον τὴν τόλμην οἱ
θρασύδειλοι νὰ ἐπιδιώξουν τὴν ἄθεσμον φιλοδοξίαν των, νὰ ἐκδηλώσουν τὸν καιροσκοπισμόν των, νὰ κηρύξουν αἱρέσεις καὶ διαστροφὲς, νὰ σχίσουν τὸ ἔνδυμα τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐφοβοῦντο τὴν πνευματικὴν βακτηρίαν σου.
Ἀλλὰ διὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ διὰ νὰ ἀποκαλυφθοῦν οἱ θησαυροὶ τῶν καρδιῶν τοῦ
καθενός μας, ὁ Θεὸς μᾶς στέρησε τὴν παρουσία σου ἐπὶ τῆς γῆς. ῎Ισως ἐπειδή σὲ ἀγαποῦσε, δὲν σὲ ἄφησε νὰ πιῆς καὶ ἄλλα τέτοια πικρὰ ποτήρια ξεπεσμοῦ.
Ἅγιε Δέσποτα Ἀττικῆς, βγὲς ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ τάφου, καὶ λάβε τὴν ράβδο σου τό ἐκκλησιαστικὸν φραγγέλιον-καὶ σύντριψε τὰ ὀστᾶ τῶν ἀνθρωπαρέσκων αἱρετικῶν
τῶν λυμαινομένων τὴν ἐπισκοπήν σου καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι σχῆμα
λόγου, παρακάλεσον ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου βρίσκεσαι τὸν Τρισάγιον Θεόν, διὰ τὴν ἑνότητα
καὶ τὴν στήριξιν τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι εἶναι πολλὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινὰ καὶ δὲν
ἔχουμε ἄλλην κιβωτὸν σωτηρίας, ἐκτὸς Αὐτῆς. Πρέσβευε δὲ νά παραμένωμεν ἑνωμένοι εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας καὶ εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα. ᾽Αμὴν.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ, ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΕ.
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ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΧΙῼ
Τὴν 20ὴν Μαΐου 2011, ἡμέραν Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως, ἑωρτάσθη
πανηγυρικῶς ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Πατέρων, Νικήτα,᾽Ιωσήφ καὶ
Ἰωάννου, τῶν ἐν Χίῳ ἀσκησάντων, εἰς τὸ παρεκκλήσιον τὸ ἐπ᾽ ὀνόματί των τιμώμενον καὶ εὑρισκόμενον εἰς τὴν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου εἰς Ἀθήκια Κορινθίας.
Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων, λόγῳ καὶ τῆς
συμπεσούσης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως,
ἐτιμήθη, ἀπὸ τὴν προηγουμένην μὲ
Ἑσπερινὸν καὶ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν μὲ ᾽Ὄρθρον καὶ πανηγυρικὴν
Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη
ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου τοῦ Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς Εἰκόνος τῶν
καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. ἑορταζόντων Ἁγίων Τριῶν Πατέρων.
Ἡ ὅλη ἑορτὴ ἐτελειώθη μὲ τὴν παράθεσιν ἀβραμιαίας τραπέζης
Τό, ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Τριῶν Πατέρων, ἑορτάζον παρεκκλήσιον
τῆς Ἱ. Μονῆς, ἀφιερώθη εἰς τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων, κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος Μωϋσέως Μοναχοῦ Τρυπητίνια ἤ Ἀγαπητοῦ († 1872 ἕως 1946). Ὁ Γέρων ηὐλαβεῖτο, ἐτίμα καὶ ἠγάπα τοὺς Τρεῖς
Ὁσίους Πατέρας, τοὺς ἀσκητεύσαντας εἰς σπήλαιον τοῦ Προβατείου Ὄρους
Χίου, ἐπειδὴ εἰς τὴν ἐκεῖ εὑρισκομένην ὁμώνυμον Μονήν, ἐμόνασεν
καὶ ἐκάρη Μοναχὸς ἀπὸ τὸν φημισμένον ἀσκητὴν Γέροντα Παχώμιον.
Ἡ ἐπιθυμία αὐτὴ τοῦ Γέροντος Μωϋσέως, νὰ ἀνεγερθῆ ναὸς ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν προαναφερθέντων Ἁγίων, εἰς τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν ἱδρυθεῖσαν, κατὰ
τὸ 1944, ἀνδρώαν Ἱ. Μονὴν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς Ἀθήκια
Κορινθίας, ἔγινε πραγματικότης τὸ 1973, ἐπὶ ἡγουμενίας τοῦ τότε᾽Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου καὶ νῦν Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ὁ
ὁποῖος καὶ ἐγκαινίασε τὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Τριῶν Πατέρων τὴν 20ὴν
Μαΐου 1989, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς των.

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τὴν 22αν Μαΐου 2011, ἡμέραν Σάββατον, ἐγένετο Θ. Λειτουργία εἰς
τὸν ἀνακαινισμένον Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, εἰς Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας. Ἐπειδὴ ὁ ναὸς οὗτος εὑρίσκεται εἰς ὀρεινὸν τόπον καὶ λόγῳ τῶν
καιρικῶν συνθηκῶν ἡ πρόσβασις εἰς αὐτὸν κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς μνήμης
τῆς Ἁγίας, 11η Φεβρουαρίου, δὲν κατέστη δυνατή, ἡ Θ. Λειτουργία ἐτελέσθη μεταγενέστερα, εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, καὶ ὑπὲρ
αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς κτίτορος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀδελφῆς
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Εἰρήνης, συζύγου Νικολάου Φραγκούλη, ἐκ Ξυλοκάστρου Κορινθίας.
Τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ
Παναγ/τος Μητρ/της Θεσ/νίκης κ.
Χρυσοστόμος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνακαινιστὴς τοῦ ναοῦ. Τὴν παρηκολούθησαν
ὅσοι πιστοὶ ἠδυνήθησαν. Ἠκολούθησε
πλούσιο γεῦμα, καὶ ἀνεχώρησαν ἅπαντες εὐχαριστημένοι, συμβάλλοντος
εἰς αὐτὸ καὶ τοῦ περικαλλεστάτου Ὁ Ἱ.Ν. τῆς Ἁγίας καὶ οἱ πιστοὶ μετὰ
τὴν Θ. Λειτουργίαν ἐντὸς τοῦ ναοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος.

ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τὴν 27ην Μαΐου, ἡμέραν Πέμπτην, ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Ρώσσου ἐκ Προκοπίου Καππαδοκίας, ἑώρτασε τὸ ὁμώνυμον παρεκκλήσιον τῆς
οἰκογενείας τοῦ ἀδελφοῦ
Παναγιώτου Σεννῆ εἰς τὴν
θέσιν Μπογδάνι Ἀθηκίων.
Τήν ἑόρτιον Θ. Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ ΠαναγιώταΔύο στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν ἑορτήν
τος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος ὅστις εἰς τὸ κήρυγμα ἀνεφέρθη εἰς τὸν θαυμαστὸν βίον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. Τοὺς πιστοὺς μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγύρεως ἐφιλοξένησεν πλουσίως ὁ κτίτωρ μετὰ τῆς οἰκογενείας του.

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΔΟΜΟΚΟΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος μετὰ τῆς πρεπούσης λαμπρότητος ἡ ἑορτὴ τῆς
Ἁγίας Τριάδος εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱ. Ναὸν εἰς τὸν Δομοκὸν Φθιώτιδος.
Τὸν Ὄρθρον μετὰ Ἀρτοκλασίας καὶ τὴν λαμπρὰν Θείαν Λειτουργίαν
ἐτέλεσεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμος. Εἰς
τὴν ἑορτὴν προσῆλθον πιστοὶ ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, νὰ ὑμνήσουν καὶ
νὰ δοξολογήσουν τὸν Τριαδικὸν Θεόν,
τὸν καλοῦντα καὶ ἐκκλησιάζοντα ἡμᾶς
εἰς τὴν Βασιλείαν-Ἐκκλησίαν Του.
Εἰς τὸ Κοινωνικὸν ἀνεπτύχθη τὸ
θέμα, «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» συμφώνως πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν περιφορὰν
τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος
Ἁγίων Πατέρων.
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ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΝ
Τὴν Κυριακὴν 6 - 6 - 2011, ἑορτὴν
τῶν Ἁγίων Πάντων, ἐπανηγύρισεν καὶ ὁ
ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς ὁ εὑρισκόμενος
εἰς τὴν Νάουσαν, παρὰ τὴν θέσιν Ἀραπίτσα, «Χῶρος Θυσίας Ἡρώων».
Ἀφ᾽ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη
ὁ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ
τὴν κυριώνυμον ἡμέραν ἔλαβε χώραν
λαμπρὸς ἑορτασμὸς μὲ Ὄρθρον, Θείαν
Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν περιφορὰν Λειτουργίαν καὶ περιφορὰν τῆς Ἱερᾶς
τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Πάντων Εἰκόνος, τελεσθέντα ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος
μετὰ τοῦ Ἱερέως αἰδ/του π. Νικολάου. Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον ὡμίλησεν
ὁ Παναγιώτατος καὶ εἰς τὸ Κοινωνικὸν ὁ ἱεροκήρυξ Δημήτριος Γκαραγκούνης. Τὸ προσελθὸν πλῆθος τῶν πιστῶν ἐφιλοξενήθη δεόντως,
ὡς εἴθισται, ὑπὸ τῶν πρὸς τοῦτο ὑπευθύνων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ κατὰ
τὴν παραμονὴν καὶ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ
Τὴν Κυριακὴν 4 - 7 -11, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος, τῆς οἰκογενείας
Κων/νου Γρηγοριάδη, εἰς Σταυροδρόμιον Σερρῶν, ἐτελέσθη Ὄρθρος καὶ Θεία
Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Παναγ/του Μητρ/του Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου,
καθὼς τὴν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν ὑπῆρξε δυνατότης
ἑορτασμοῦ τοῦ φερωνύμου τούτου Ναοῦ. Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον ὡμίλησεν
ὁ Παναγιώτατος περὶ τοῦ Δόγματος τῆς Ὑπερουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Ἁγίας
Τριάδος--τῆς Μιᾶς Ἀκτίστου καὶ Ἀτρέπτου Οὐσίας, τῶν Τριῶν Ἀναλλοιώτων Ὑποστάσεων, Πατρὸς Ἀνάρχου, Υἱοῦ Γεννητοῦ καὶ Ἐκπορευτοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τῆς Μιᾶς Θελήσεως καὶ Ταυτουργίας τῶν Τριῶν Προσώπων,
τῶν Ἀκτίστων Θείων Ἐνεργειῶν--καὶ εἰς τὸ Κοινωνικὸν ὁ ἱεροκήρυξ Δημ.
Γκαραγκούνης ἀνέπτυξε τὴν Εὐαγγελικὴν περικοπήν. Εἰς τὸ τέλος ἠκολούθησε καὶ ἡ περιφορὰ τῆς
εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Τὴν πανήγυριν ἐτίμησαν
εὐλαβῶς, πιστοὶ ἐκ Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς
λοιπῆς Μακεδονίας, Θεσσαλίας καὶ ἀλλαχοῦ, οἱ ὁποῖοι
μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς
Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς Ἱ. Εἰκόνος
ἐφιλοξενήθησαν ὑπὸ τῶν
τῆς Ἁγίας Τριάδος πέριξ τοῦ Ναοῦ
κτιτόρων πλουσίως.
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ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΣ ΤΑΧΙΟΝ ΘΗΒΩΝ
Ἡ Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, εἰς τὴν περιοχὴν Τάχιον Θηβῶν,
ἱδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ μακ. Γέροντος Ἰωαννικίου, ἐπανῆλθε προσφάτως εἰς
τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὑπὸ τῆς Γεροντίσης Παρασκευῆς Μοναχῆς.
Ἐπειδὴ ὁ Ναὸς τῆς Μονῆς εἶχε ἐγκαινιασθῆ ὑπὸ
τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων ἦτο ἀπαραίτητος
ὁ καθαγιασμός του ὑπὸ Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως.
Τοῦτο ἐγένετο τὴν 20ὴν Ἰουλίου 2011, ἑορτὴν
τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ὄρ θρου, συμφώνως πρὸς τὴν Τυπικὴν Διάταξιν, ἐγένετο ὁ δι᾽ Ἁγίου Μύρου Ἁγιασμὸς τῆς Ἁγίας Τραπέζης, τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος καὶ ὅλου τοῦ
Ναοῦ, καὶ ἐτοποθετήθη νέον
κατασάρκιον ὑπὸ τοῦ Παναγ/του Μητρ/του Θεσ/νίκης κ.
Χρυσοστόμου. Ἐν συνεχείᾳ
ἠκολούθησε καὶ ἐτελειώθη ἡ Ὁ Παναγ/τος Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος τοποθετῶν νέον κατασάρκιον ἐπὶ τῆς Ἁγίας
Θεία Λειτουργία.
Ἡ Μονὴ εὐτρεπίσθη καὶ Τραπέζης καὶ προβαίνων εἰς τὸν καθαγιασμὸν τοῦ Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
ἡτοιμάσθη ἐπὶ ἀρκετὰς ἡμέρας ὑπὸ τὴν προσωπικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου μὲ
τὴν συμπαράστασιν ὁμάδος ἀδελφῶν οἱ ὁποῖοι ἐθελοντικῶς προσέφεραν
προσωπικὴν βοήθειαν καὶ ἐργασίαν διὰ τὴν λειτουργικὴν ἀποκατάστασιν καὶ καθαριότητα ὅλων τῶν χώρων καὶ τὴν χρῆσίν των κατὰ τὴν
ἐρχομένην Ἱερὰν πανήγυριν τῆς Μονῆς.
Τὴν Κυριακὴν ἑσπέρας πρὸ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς ἐτελέσθη ὁ
Μέγας Ἑσπερινὸς ὑπὸ τοῦ Παναγ/του κ. Χρυσοστόμου, παρουσίᾳ πλήθους προσελθόντων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ διενυκτέρευσαν εἰς τοὺς χώρους τῆς Μονῆς.

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν Ἑσπερινόν, ὁ χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν, καὶ ἀπὸ τὴν περιφορὰν
τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας. Διακρίνεται καὶ ἡ Γερόντισα Μοναχὴ Παρασκευή.
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Τὴν ἑπομένην ἡμέραν, Δευτέραν 26-7-2011, ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,
ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπου ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἀναφερθεὶς ἐκτενῶς εἰς τὸν βίον τῆς Ἁγίας ἐνῶ εἰς τὸ Κοινωνικὸν
ὁ ἱεροκήρυξ Δημήτριος Γκαραγκούνης ἀνέπτυξε τὴν σημασίαν τῆς Ὁμολογίας
τῆς Πίστεως καὶ τὴν ἀνάγκην νὰ ἀνήκῃ κανεὶς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ
ὄχι εἰς Σχισματικὰς ἢ Αἱρετικὰς συναγωγὰς τοῦ Διαβόλου. Μετὰ τὸ πέρας ἐγένετο ἡ περιφορὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας εἰς τὸν περὶ τὴν Ἱ. Μονὴν χῶρον.
Εἰς τὸ τέλος ἡ Μονὴ παρέσχε Ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν πρὸς ὅλους τοὺς προσελθόντας, μὲ τὴν μέριμναν τῆς Γεροντίσης Μοναχῆς Παρασκευῆς, τὴν συνδρομὴν
ἐθελοντῶν ἀδελφῶν καὶ τὴν εὐγενικὴν προσφορὰν δωρεοδοτῶν φίλων τῆς Μονῆς.

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΛΑΜΠΙΩΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τὴν ἰδίαν ἡμέραν, 26-7-2011, ἑωρτάσθη ἡ
πανήγυρις τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος
Παρασκευῆς καὶ εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν
Ναόν, τῶν κτιτόρων Ἀντωνίου καὶ Ἀσημίνας
Σοφιαδῆ, εἰς τὸ χωρίον Λαμπιῶτες Ἀμαρίου,
Ρέθυμνον Κρήτης. Τὸν Ἑσπερινὸν καὶ τὴν
Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Αἰδεσιμώτατος
Ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
π. Νικόλαος Ζαρδούκας.

ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Τὴν 15ην Αὐγούστου, ἡμέραν Κυριακήν, ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱ. Ναὸς εἰς Δαλαμανάραν Ἀργολίδος παρουσίᾳ πλήθους κόσμου ἐκ Πελοπονήσου, Ἀττικῆς, Θεσσαλίας καὶ Μακεδονίας. Τὸν Μέγαν Ἑσπερινὸν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν
Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Παναγ/τος Μητρ/λίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος. Εἰς τὸ Κοινωνικὸν ἐτονίσθη ἡ προσφορὰ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
εἰς τὴν Θείαν Οἰκονομίαν τῆς ἑνώσεως τοῦ Κτίστου μετὰ τῆς κτίσεως
καὶ εἰς τὴν Σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν. Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν ἐγένετο
περιφορὰ τῆς εἰκόνος ἐπὶ Ἐπιταφίου ἐνῶ ἐψάλοντο τὰ Ἐπιτάφια
Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως.
Μετὰ τὸ πέρας παρετέθη εἰς ἅπαντας τοὺς
προσελθόντας πλουσιοπάροχος τράπεζα.
Στιγμιότυπα ἀπὸ
τὴν περιφορὰν τοῦ
ἐπιταφίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Δίπλα ἀπὸ
τὸν Παναγ/τον διακρίνονται οἱ ὁσιώτατοι Μοναχοὶ
Σπυρίδων καὶ
Εὐθύμιος.
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A¶O THN MY™THPIAKHN ZøHN
TøN ME§øN TH™ EKK§H™IA™ TOY £EOY
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΝ
Τὸ Σάββατο 29 Μαΐου, εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου
Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ἐτελέσθη ἡ βάπτισις τῆς Ἄννης, θυγατρὸς
τοῦ Κίμωνος καὶ τῆς Χαρικλείας Σιδηροπούλου, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου. Ἀνάδοχος παρέστη ὁ Κυριάκος Καράμπελας.

Τὴν 24ην Αὐγούστου ἡμέρα Τρίτη ἐβαπτίσθη ὁ Κωνσταντίνος Χρίστου Μπράτσος, ἐκ Dortmund Γερμανίας.
Ἡ Βάπτισις ἐγένετο εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν Χρύσαν Ξάνθης, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου. Ἀνάδοχος παρέστη ὁ Σταῦρος Μπράτσος.

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τὰ νεοφώτιστα παιδία τὰ ὁποῖα ἐνεδύθησαν
τὸν Χριστόν, νὰ κατευθύνῃ πάντοτε τὴν ζωήν τους ὁ Χριστὸς καὶ νὰ
παραμείνουν ἑνωμένοι αἰωνίως μαζί του.
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
Δ Η ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ
Τήν 17ην Ἰουνίου 2011, ἡμέραν Πέμπτην, ἐκοιμήθη εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Δημήτριος Τηλκερίδης ἡλικίας 75 ἐτῶν.
Ὁ ἐκδημήσας ἐγεννήθη εἰς τὴν Δράμαν τὸ 1936.
Τὸ 1962 ἐνυμφεύθη τὴν Φεβρωνίαν Τζελάτη μετὰ τῆς
ὁποίας ἀπέκτησαν δύο παιδιὰ, τὸν Θεόδωρον καὶ τὴν
Χρυσούλαν. Τὸ 1960 μετεκόμισε τὴν οἰκογένειάν του
εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ὅπου
ἤσκησε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ
οἰκοδόμου καὶ ἔζησε μίαν
κατὰ δύναμιν ἥσυχον χριστιανικὴν ζωήν. Τὸν τελευταῖον χρόνον τῆς ζωῆς του, ὑπέφερε ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν τοῦ καρκίνου καὶ τὰς ταλαιπωρίας τῆς ἰατρικῆς
ἀγωγῆς μὲ καλὴν ὑπομονὴν χωρὶς νὰ ἀγανακτήσῃ.
Πρὸ τῆς κοιμήσεώς του ἠξιώθη νὰ προσέλθῃ μετὰ
τῆς συζύγου του εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χρισθεὶς δι᾽ Ἁγίου Μύρου καὶ Ἐξομολογηθείς.
Ἐκοινώνησε δὲ καὶ τῶν ἀχράντων Μυστηρίων πρὶν
ὑποβληθῇ εἰς χειρουργικὴν ἐπέμβασιν, ἐκ τῆς ὁποίας
ἀνανήψας πρὸς ὥραν συντόμως ἀπεβίωσεν.
Τὴν ἑπομένην, Παρασκευὴν 18 Ἰουνίου, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία εἰς
τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Χαριλάου καὶ ἡ ταφή του ἐγένετο εἰς τὸ
Κοιμητήριον Εὐόσμου Θεσσαλονίκης,
ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου.
Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς μὲν τὴν σύζυγον καὶ τὰ τέκνα τοῦ θανόντος τὴν
ἄνωθεν παρηγορίαν, εἰς δὲ τὸν ἀπελθόντα ἀδελφόν, Αἰωνίαν μνήμην καὶ ἀνάπαυσιν εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ.

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ,
τὰς ψυχὰς τῶν κεκοιμημένων δούλων Σου.
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Σ ΟΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ἡ Σοφία Σιδηροπούλου τὸ γένος Ἀτματζίδου ἐγεννήθη
τὸ 1928 εἰς τὴν Νέαν Ζωὴν Σκύδρας, Νομοῦ Πέλλης, ἀπὸ
γονεῖς καταγομένους ἀπὸ τὴν Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου καὶ
κατοικοῦσε εἰς τὸ Ριζὸ Σκύδρας. Τὸ 1956 ὑπανδρεύθη τὸν
Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο καὶ ἀπέκτησε δύο παιδιά, τὸν Δημήτριο καὶ τὴν Γεωργία. Ἔζησε φιλήσυχον βίον ἀσχολουμένη μὲ τὰ ἀγροτικὰ καὶ τὰ οἰκιακά. Εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
προσῆλθε τὸ 1987.
Ἀπεβίωσε τὴν 12ην Ἰουλίου 2011 εἰς ἡλικίαν 83 ἐτῶν καὶ ἐκηδεύθη τὴν ἑπομένην εἰς τὸ Ριζὸ Σκύδρας ὑπὸ τοῦ π. Νικολάου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τὴν 7ην Αὐγούστου ἡμέραν Σάββατον, ἐκοιμήθη
ἐν Κυρίῳ ὁ ἀδελφὸς Ἰωάννης Γραμματόπουλος, ὁ
ὁποῖος ἐγεννήθη τὸ 1948 εἰς τὸ Τσιχιστζβάρι τῆς Γεωργίας ἀπό γονεῖς Ἕλληνες, καταγομένους ἀπὸ τὴν
Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου. Τὸ ἐπάγγελμά του ἦτο ἠλεκτρολόγος. ᾽ Ενυμφεύθη τὸ 1973 εἰς τὴν Γεωργίαν, τὴν
Μαρίαν Κεσίσεβα καὶ ἀπέκτησαν τρία τέκνα, ἐκ τῶν
ὁποίων ὁ καλὸς Θεός μας, ἐπέτρεψεν νὰ εἶναι εἰς τὴν
ζωὴν μόνον ἡ μία θυγατέρα των, ἡ Εἰρήνη.
Τὸ 1996 μετεγκατεστάθη μὲ τὴν οἰκογένειάν του
εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἰς τὴν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ ἔζησε μέχρι σήμερον, ἐργαζόμενος καὶ διάγων ἥσυχον καὶ Χριστιανικὸν βίον.
Τὸ 1998 ἐγνώρισεν τὰ περὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τὴν ὁποίαν καὶ ἠσπάσθησαν
οἰκογενειακῶς καὶ ἔκτοτε παρέμειναν πιστὰ ἀγωνιζόμενα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Πρὸ περίπου πέντε μηνῶν ὁ ᾽Ιωάννης προσεβλήθη ἀπὸ καρδιακὸν νόσημα.
Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἐνοσηλεύθη εἰς τὸ νοσοκομεῖον Ἱπποκράτειον, ὅπου ἔλαβε
προσ ωρινὴν ἀνακούφισιν ἐκ τῆς ἀσθενείας του. Μετὰ ἀπὸ ἐπιδείνωσιν τῆς
ὑγείας του ἐνοσηλεύθη ἐκ νέου καὶ εἰς τὸ ΑΧΕΠΑ, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε, τὴν 7ην
Αὐγούστου, ἀφοῦ εἶχε λάβει καὶ τὰ πνευματικά του ἐφόδια, τὴν Ἐξομολόγησιν καὶ τὴν Θείαν Κοινωνίαν.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Θεσσαλονίκην, καὶ ἡ ταφή του ἔγινε εἰς κοιμητήριον τοῦ χωρίου
Ριζανά, βορείως τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου.
Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τὴν σύζυγον, εἰς τὴν θυγατέρα τοῦ θανόντος καὶ εἰς
τοὺς λοιποὺς συγγενεῖς του, παρηγορίαν πνευματικὴν παρὰ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μας, πρὸς δὲ τὸν μεταστάντα ἀδελφόν, Αἰωνίαν μνήμην καὶ ἀνάπαυσιν
εἰς τὸν Παράδεισον.

Ρωσσικὴ Εἰκών, ἔργον τέλους τοῦ 19 ο υ αἰῶνος, Ἅγιον Ὄρος.
Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων ἑορτάζεται τὴν Β´ Κυριακήν Ματθαίου, (μετὰ τῶν Ἁγίων Πάντων)
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ΟΙ ΟΣΙΟΜΑ ΡΤ ΥΡΕ Σ ΠΑΤ ΕΡΕ Σ
ΟΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΙΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ
ὧν ἡ Σύναξις ἐπιτελεῖται τὴν Πέμπτην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Τὰ εἰς τὴν Ἱερὰν Εἰκόνα τοῦ Ὀπισθοφύλλου ἱστορούμενα Μαρτύρια
τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῶν ἀναιρεθέντων ὑπὸ τῶν Αἱρετικῶν Λατίνων καὶ τῶν Λατινοφρόνων ἀποτελοῦν μνημεῖον αἰώνιον τῆς Παπικῆς
θηριωδείας καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς μία χριστιανικὴ Αἵρεσις, εἶναι μία Ἀντίχριστος θρησκεία, μία Ἄθεος μανία καὶ
Πύλη Ἅδου ἀνεωγμένη κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καὶ οἱ
Χριστοκτόνοι Ἑβραῖοι. Ὁ Ἄντίχριστος Παπισμὸς δὲν εἶναι ὑπὸ οὐδεμίαν
οὐσιαστικὴν σημασίαν χριστιανισμός, καὶ δι᾽ αὐτὸ ὡς λέων ὁρυόμενος
ζητεῖ διαπαντὸς νὰ κατασπαράξῃ τὴν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Παπισμὸς βλασφημεῖ κατὰ τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(Φιλιόκβε), κατὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατὰ τῆς ἑνότητος τοῦ Τρισυποστάτου
Θεοῦ, κατὰ τῆς Θεοτόκου (Μαριολατρεία), βλασφημεῖ κατὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, κατὰ τοῦ περιεχομένου τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, (Μετουσίωσις), κατὰ τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας (ἑαυτὸν ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ, ὡς
Σατανοκίνητος μὲ τὸ ἑωσφορικὸ πρωτεῖον καὶ τὸ παρανοϊκὸν ἀλάθητον.
Ἡ ἱστορία ἔχει καταγράψει πολλὰς σφαγὰς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
ὑπὸ Παπικῶν καὶ Λατινοφρόνων, καὶ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει ὁμαδικῶς τοὺς
ὑπὸ τῶν Λατίνων ἀναιρεθέντας Νεομάρτυρας ὡς ἀκολούθως:
Τὴν 4ην Ἰανουαρίου τοὺς Ὁσιομάρτυρας τῆς Μονῆς Βατοπεδίου.
Τὴν 13ην Μαΐου τοὺς Ὁσιομάρτυρας τῆς Μονῆς Ἰβήρων.
Τὴν 19ην Μαΐου τοὺς Ὁσιομάρτυρας τῆς Καντάρας τῆς Κύπρου.
Τὴν 22αν Σεπτεμβρίου τοὺς Ὁσιομάρτυρας τῆς Μονῆς Ζωγράφου.
Τὴν 5ην Δεκεμβρίου τοὺς Ὁσιομάρτυρας τῆς Σκήτεως τῶν Καρεῶν.
Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγιορειτῶν τοὺς 12 Ὁσιομάρτυρας τῆς Μονῆς
Κουτλουμουσίου.
Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγιορειτῶν τοὺς Ὁσιομάρτυρας τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος.
Αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐνίσχυσον ἡμᾶς ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς Ὁμολογίας Σου.
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Σύγχρονος φορητὴ εἰκὼν (1,20 x 0,95), ἔργον Ἠλιοῦ Δημητρέλου, 2010
εἰς Μονὴν Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης

