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Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ ἦσαν Δώδεκα.
Ὡστόσον προκύπτουν ἀρκεταὶ συγχύσεις γύρω ἀπὸ τὰ ἀκριβῆ ὀνό-
ματά των, διότι, ἀφ᾽ ἑνός, ὑπάρχουν Ἀπόστολοι μὲ τὸ ἴδιον ὄνομα
καὶ, ἀφ᾽ ἑτέρου, ὑπάρχουν Ἀπόστολοι εἰς τοὺς ὁποίους γίνεται ἀνα-
φορὰ μὲ δύο ἢ τρία ὀνόματα, κατὰ τὴν Ἑβραϊκὴν συνή θειαν, χωρὶς
νὰ εἶναι ἀμέσως εὐδιάκριτον ὅτι πρόκειται διὰ τὸ αὐτὸ πρόσωπον.

Τοῦτο ἔχει διαπιστωθῆ εἰς τὸ παρελθὸν ἀπὸ ἀρκετοὺς πατέρας,
διδασκάλους καὶ θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ συμβαίνει ἐπειδὴ
οἱ Εὐαγγελισταὶ χρησιμοποιοῦν διὰ τὸ ἴδιον πρόσωπον ἄλλοτε μὲν
τὸ ὄνομα, ἄλλοτε δὲ τὸ δεύτερον ὄνομα, ἄλλοτε τὸ πατρώνυμον,
ἄλλοτε τὸ προσω νύμιον, ἄλλοτε τὸ πρόθεμα Βαρ- (τὸ ὁποῖον ση-
μαίνει, «υἱὸς τοῦ...»), ἄλλοτε τὸν τόπον καταγωγῆς, ἄλλοτε ὁμωνυ-
 μίαν κ.λπ. Πρὸς ἀπο φυγὴν τῶν συγχύσεων, αἱ ὁποῖαι προκύ πτουν
ἐξ ὅλων αὐτῶν, συντάσ σεται ἡ παροῦσα μελέτη.

Τὰ ὀνόματα τῶν 12 Ἀποστόλων τὰ ἀναφέρουν οἱ πρῶτοι τρεῖς
Εὐ αγγελισταί, Ματθαῖος, Μᾶρκος καὶ Λουκᾶς, ἀλλὰ μὲ διαφορε-
τικὴν σειρὰν ἢ καὶ μὲ διαφορετικὴν ὀνομασίαν. Ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης ἀναφέρει διὰ τὴν ἐκλογήν τῶν μαθητῶν μόνον τέσσαρα
ὀνόματα (Ἰωάν. Α´ 37-52). Σποραδικῶς ὅμως καὶ οἱ τέσσαρες Εὐαγ-
γελισταὶ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κεφάλαια τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἐκλογὴν
τῶν Δώδεκα Μαθητῶν, ἀναφέρουν τὰ ὀνόματα καὶ τὰς πράξεις
αὐτῶν καὶ εἰς ἄλλα σημεῖα τῶν Εὐαγγελίων καὶ εἰς τὸ βιβλίον,
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, (ὅπου ἀναφέρεται καὶ ὁ Ματθίας, ὁ ἐκλε-
γεὶς εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἰούδα), καθὼς καὶ εἰς τὰς Ἐπιστολάς των.

Πολλοὶ ἁγιογράφοι, μὴ ἔχοντες ἀκριβῆ γνῶσιν ποῖοι ἦταν οἱ ὑπὸ τοῦ
Χριστοῦ ἐκλεγέντες Δώδεκα Μαθηταὶ καὶ κατόπιν Ἀπό στολοί Του, εἰς
τὰς εἰκόνας τῆς Συνάξεως τῶν Δώδεκα, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῆς
Ἀναλήψεως ὅπου ἁγιογραφοῦν, συναριθμοῦν μεταξὺ τῶν Δώδεκα καὶ
τὸν Ἀπόστολον Παῦλον. Τοῦτο δὲν εἶναι εὐαγγελικῶς καὶ ἱστορικῶς
ὀρθόν, διότι ὁ Παῦλος δὲν ἦτο μεταξὺ τῶν Δώδεκα ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ
ἐκλεγέντων Μαθητῶν, ἀλλὰ τότε ἦτο διώκτης, ὅπως ὁ ἴδιος λέγει: «καθ᾽
ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ» (Γαλ. Ι´ 13). Τὸ
ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸν χρόνον τῆς Πεντηκοστῆς, ἦτο Σαῦλος (Σαούλ)

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ
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«Σαούλ, Σαούλ, τί μὲ διώκεις;» (Πράξ. Θ´ 4) καὶ δὲν ἦτο ἀκόμη βα πτι-
 σμένος Χριστιανός, ἀλλὰ διώκτης. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βεβαίως
τυγχάνει ἐπαξίως ἰδιαιτέρας τιμῆς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δεόντως
ἔλαβε θέσιν Κορυφαίου, μετὰ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ἀποκαλεῖται
δὲ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν. Ἦτο «σκεῦος ἐκλογῆς» τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, κληθείς θαυμαστῶς ὑπὸ τοῦ Ἰδίου εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν Του. Δὲν ἀνή κει ὅμως εἰς τὴν χορείαν τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων
Του καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἰκονίζεται μετ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Συν -
άξεως τῶν Δώδεκα ἢ τῆς Πεντηκοστῆς ἢ τῆς Ἀναλήψεως, ὅπως κα -
κῶς ὁρισμένοι ἀμαθεῖς ἐπαγγελματίαι Ἁγιογράφοι τὸν συναριθμοῦν.

Πολλάκις ἐπίσης ζωγραφίζουν εἰς τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Δώδεκα
Ἀποστόλων καὶ τοὺς δύο Εὐαγγελιστάς, Μᾶρκον καὶ Λουκᾶν, οἱ ὁποῖοι
ἦσαν μὲν Μαθηταί, δὲν ἀνῆκον ὅμως εἰς τὴν χορείαν τῶν Δώδεκα, ἀλλὰ
τῶν Ἑβδομήκοντα. Τὸν δὲ Ἀπόστολον Ματθίαν, τὸν ἐκλεγέντα εἰς τὴν
θέσιν τοῦ προδότου Ἰούδα καὶ συγκαταψηφισθέντα μετὰ τῶν ἕνδεκα
Ἀποστόλων (Πράξ. Α´ 23, 26), ὄχι μόνον δὲν τὸν συναριθμοῦν μετὰ τῶν
ὑπολοίπων 11 εἰς τὰς εἰκόνας, ἀλλ᾽ οὔτε κἄν τὸν γνωρίζουν.

Συνέβη τὸ ἑξῆς πραγματικὸν γεγονός: Εἰς ἐρώτησιν πρὸς ἐπαγγελ -
ματίαν ἁγιογράφον, διατί εἰς τὰς Δώδεκα εἰκόνας τῶν Ἀποστόλων εἰς
τὸ τέμπλον τοῦ Ναοῦ δὲν εἶχε ἐπιγράψει τὰ ὀνόματα ἐκείνων τῶν Δώ-
δεκα ὅπου ὁ Χριστὸς ἐξέλεξεν, ἀλλὰ συμπεριέλαβε τὸν Παῦλον, τὸν
Λουκᾶν καὶ τὸν Μᾶρκον καὶ δὲν περιέλαβε τὸν Ματθίαν καὶ ἄλλους
δύο ἐκ τῶν ἱστορικῶς πραγματικῶν Δώδεκα, ἡ ἀπάντησίς του ἦτο:
«Αὐτοὺς ἔχει ἡ Βυζαντινὴ τέχνη. Αὐτοὺς ἐζωγράφιζε καὶ ὁ ὀνο-
μαστὸς ἁγιογράφος Φώτιος Κόντογλου». Ὡσὰν ἡ Βυζαντινὴ τε-
χνοτροπία ἤ ὁ Κόντογλου ἤ ὁ κάθε ὀνομαστὸς διὰ τὴν τέ χνην του
ἁγιογράφος νὰ ἦτο θεόπνευστος καὶ νὰ εἶχε περισσότερον κῦρος καὶ
νὰ προηγῇτο τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν Εὐαγγελιστῶν τῶν ἀνα-
φερόντων τὰ ἱστορικῶς ὀρθὰ ὀνόματα τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Τοῦτο
δηλοῖ ἄγνοιαν, ἀνωριμότητα καὶ ἀνευθυνότητα ὁρισμένων ἁγιογράφων.

Εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὑπάρχει ὡς βάσις ἡ Ἁγία Γραφή. Ἐξ
αὐτῆς πηγάζουν τὰ Ὀρθόδοξα Δόγματα καὶ βάσει αὐτῶν πρέπει νὰ
καθορίζεται ἡ ἁγιογράφησις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Δὲν λαμ-
βάνομεν τυχαίως μίαν παλαιάν ἤ νεωτέραν εἰκόνα καὶ, βασιζόμενοι εἰς
τὸ βλεπόμενον, προσπαθῶμεν νὰ θεολογήσωμεν καὶ νὰ δημιουργή σω-
 μεν δόγματα. Αὐτὸς ὁ τρόπος σκέψεως ὁδηγεῖ εἰς τὸν μέγα κίνδυ νον τῆς
παραπλανήσεως καὶ τῆς δημιουργίας αἱρετικῶν θεωριῶν, Σχισμάτων
καὶ Αἱρέσεων, ὅπως ἐσχάτως ἔζησεν ἡ Ἐκκλησία μας μὲ τὴν Αἵρεσιν τῆς
Νεοεικονομαχίας τὸ 1995. Οἱ Νεοεικονομάχοι ξεκινοῦν ἀπὸ εἰκόνας ἢ
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τεχνοτροπίας τῆς αὐθαιρέτου προτιμήσεώς των, διατυπώνουν προσω-
πικὰ Αἱρετικὰ δόγματα, ἀντίθετα μὲ τὰ Ὀρθόδοξα Δόγματα τῆς Ἐκκλη-
σίας, καὶ μετὰ συντάσσουν τὴν ἰδικήν των, καινούρια «Ἁγίαν Γραφήν».

Μία εἰκόνα χαρακτηρίζεται Ὀρθόδοξος ἢ μή, ὄχι βάσει τῆς πα-
λαιότητός της ἢ μή, ἢ λόγῳ τῆς τεχνοτροπίας της, ἀλλὰ μὲ βάσιν
τὸ κατὰ πόσον τὸ εἰκονιζόμενον θέμα συμφωνεῖ μὲ τὰ Ὀρθόδοξα
Δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν Ἁγίαν Γραφήν.

Διὰ τοῦτο εἰς τὴν εἰκόνα τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων δὲν πρέπει νά
παραλείπεται ὁ Ματθίας καὶ δὲν πρέπει νὰ εἰκονίζωνται μεταξὺ
τῶν Δώδεκα, ὁ Παῦλος ἢ ὁ Μᾶρκος ἢ ὁ Λουκᾶς. 

Τὰ ὀνόματα τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων λοιπὸν, δὲν καθορίζονται
--ὅπως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας πολλοὶ θέλουν νὰ ἐπιχειρηματολογή-
σουν--ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴν τεχνοτροπίαν ἢ τὰς εἰκόνας τῶν ὀνομα -
στῶν ὡς πρὸς τὴν τέχνην των ἁγιογρά φων, πλὴν ὅμως θεολογικῶς
καὶ ἱστορικῶς ἀμαθῶν, ἀλλὰ καθορίζονται ἀπὸ τὴν θεόπνευστον
Καινὴν Διαθήκην. Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὰ 700 πρῶτα ἔτη εἶχε μόνον
Κλασσικὰς εἰκόνας, ὅπως καὶ ἀργότερον εἰς πολλὰ ἔθνη.

Ὁμωνυμίαι, Ἑτερωνυμίαι 
καὶ ἄλλαι Προσωνυμίαι τῶν Ἀποστόλων

Ἄλλο πρόβλημα διὰ τὸν ἀκριβῆ προσδιορισμὸν τῶν ὀνομάτων τῶν
Δώδεκα Ἀποστόλων προκύπτει ἀπὸ τὴν περίπτωσιν τῶν ὁμωνυ-
μιῶν. Πρέπει νὰ ἀναφερθῇ ὅτι ὑπάρχουν, δύο Ἰάκωβοι, Ἰάκωβος
ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου, δύο Ἰούδαι, Ἰούδας
ὁ τοῦ Θαδδαίου καὶ Ἰούδας ὁ Προδότης, καὶ δύο Σίμωνες, Σίμων
ὁ Πέτρος καὶ Σίμων ὁ Κανα νίτης. 

Διὰ τὴν περίπτωσιν τῶν ἑτερωνυμιῶν τῶν αὐτῶν προσώπων πρέ-
πει νὰ ἀναφερθῇ ὅτι διὰ τὸν ἴδιον Ἀπόστολον, γίνεται ἀναφορὰ
μὲ διαφορετικὰ κύρια ὀνόματα ἤ μὲ ὀνόματα τὰ ὁποῖα δηλώνουν
τὸ πατρώνυμον ἤ τὸν τόπον καταγωγῆς ἤ τὸ ἐπάγγελμα ἤ ἄλλην
χαρακτηρι στικὴν ἰδιότητα ἢ προσωνύμιον. 
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Δὲν λαμβάνομεν ὡς βάσιν τὰς Βυζαντινὰς ἢ τὰς Κλασσικὰς
εἰκόνας ἢ τὰ θέματά τους διὰ νὰ διατυπώσωμεν Δόγματα καὶ
μετὰ νὰ συντάξωμεν τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Μελετῶμεν πρῶτον
τὴν Θεόπνευστον Ἁγίαν Γραφήν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία
ἔχει ἐξάγει καὶ διατυπώσει τὰ ὀρθόδοξα Δόγματα καὶ ἐπ᾽
αὐτῶν βασιζόμενοι εἰκονογραφοῦμε τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα
εἰς τὰς εἰκόνας, εἴτε Βυζαντινὰς εἴτε Κλασσικάς. 
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Ἀναφορὰ εἰς τοὺς Ἀποστόλους μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα βάσει τῶν
ἀνωτέρω στοιχείων γίνεται εἰς πολλὰ σημεῖα τῶν Εὐαγγελίων, ἀλλὰ
κατωτέρω παρατίθενται τὰ κυριώτερα χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης:

1) Ἀλφαίου (ὁ τοῦ): Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Β´ 14, Λουκ. ΣΤ´ 15,
Πράξ. Α´ 13.

2) Βαριωνᾶ, Βάρ = υἱός, βαριωνᾶ = ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωνᾶ: «Μα-
κάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ» : Ματθ. ΙΣΤ´ 17.

3) Βαρθολομαῖος = ὁ υἱὸς τοῦ Θολομαίου, ἤ Τολομαίου, ἤ
κατ᾽ ἄλλους τοῦ Πτολεμαίου: Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´
14, Πράξ. Α´ 13. (Κατ᾽ ἄλλους τὸ ὄνομα εἶναι Βὰρ Ταλμαΐ ).

4) Βηθσαϊδᾶ (ἀπότῆς πόλεως): Ἰωάν. Α´ 44.
5) Βοανεργές = Υἱοὶ βροντῆς: Μάρκ. Γ´ 17.
6) Δίδυμος (Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος): Ἰωάν. ΙΑ´ 16, Κ´ 24, ΚΑ´ 2.
7) Ζεβεδαίου (ὁ τοῦ) Ἰάκωβος (βλέπε περίπτωσιν 12).
8) Ζηλωτής (Σίμων ὁ Ζηλωτής): Λουκ. ΣΤ´ 15, Πράξ. Α´ 13.
9) Θαδδαῖος ἢ Λεββαῖος: Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Γ´ 18.
10) Θωμᾶς ὁ καὶ Δίδυμος: Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Γ´ 18, Λουκ.ΣΤ´ 15,

Ἰωάν. ΙΑ´ 16.
11) Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου: Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´

14, Πράξ. Α´ 13.
12) Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου: Μάρκ. Α´ 19, Μάρκ. Γ´ 17, Λουκ. Ε´ 10
13) Ἰακώβου (τοῦ) Ἰούδας (βλέπε περίπτωσιν 14).
14) Ἰούδας τοῦ Ἰακώβου ἢ Θαδδαῖος ἢ Λεββαῖος: Ματθ. Ι´ 3,

Μάρκ. Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´ 16, Πράξ. Α´ 13.
15) ᾽Ιούδας ὁ ᾽Ισκαριώτης ἢ ᾽Ιούδας Σίμωνος, ὁ ᾽Ισκαριώτης:

Ματθ. Ι´ 4, Μάρκ. Γ´ 19, Λουκ. ΣΤ´ 16, Ἰωάν. ΙΓ´ 2.
16) ᾽Ισκαριώτης (βλέπε περίπτωσιν 15).
17) Καναναῖος, (κατὰ ὁρισμένους κώδικες) (βλ. περίπτωσιν 27).
18) Κανανίτης (ὁ) Σίμων, (βλέπε περίπτωσιν 27).
19) Κηφᾶς ἢ Σίμων ἢ Πέτρος: «Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ, σὺ κλη-

θήσῃ Κηφᾶς, ὅ ἑρμηνεύεται Πέτρος» : Ἰωάν. Α´ 42, Κηφᾶς:
Α´ Κορ. Α´ 12, Θ´ 5.

20) Λεββαῖος (=θαρραλαῖος) ἢ Θαδδαῖος (=μεγάθυμος, εὐρύστερ -
νος): «καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος» Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Γ´ 18.

21) Λευίς: «Λευὶν τὸν τοῦ Ἀλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώ -
νιον» : Μάρκ. Β´ 14, «τελώνην ὀνόματι Λευίν» : Λουκ. Ε´ 27-29.

22) Ματθαῖος ὁ τελώνης ἢ Λευίς: Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Β´ 14.
23) Ματθίας: «ὁ συγκαταψηφισθεὶς μετὰ τῶν ἕνδεκα»: Πράξ.

Α´ 23, 26.
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24) Ναθαναήλ (=Ἑλληνιστὶ Θεόδωρος ἢ Θεόδοτος): «ὁ ἀπὸ Κανᾶ
τῆς Γαλιλαίας», Ἰωάν. Α´ 46-49, ΚΑ´ 2.

25) Πέτρος ἢ Σίμων ἢ Κηφᾶς: Ἰωάν. Α´ 40-44.
26) Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος: Ματθ. Δ´ 18, Ματθ. Ι´ 2, Μάρκ.

Γ´ 16, Λουκ. ΣΤ´ 14, Ἰωάν.Α´ 40, ΣΤ´ 8.
27) Σίμων ὁ Κανανίτης ἢ Ζηλωτής ἤ Καναναῖος : (κατὰ τοὺς

ἑρμηνευτάς, Κανανίτης σημαίνει Ζηλωτής καὶ ἡ λέξις Ζηλωτὴς
ἀποδίδει τὴν Ἑβραϊκὴν λέξιν Kana) : Ματθ. Ι´ 4, Μάρκ. Γ´ 18,
Λουκ. ΣΤ´ 15, Πράξ. Α´ 13. 

28) Σίμωνος ὁ ᾽Ισκαριώτης: (βλέπε περίπτωσιν 15).
29) Τελώνης: «Τελώνην ὀνόματι Λευίν, καθήμενον ἐπὶ τὸ

τελώνιον» : Ματθ. Ι´ 3, Λουκ. Ε´ 27, Ματθ. Θ´ 9.
30) Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδᾶ (τῆς Γαλιλαίας): Ἰωάν. Α´ 44.

Ἀδελφοὶ μεταξὺ τῶν 12 Ἀποστόλων
Ἀνδρέας καὶ Πέτρος οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωνᾶ, ἐκ τῆς πόλεως Βηθ-

σαϊδᾶ (τῆς Γαλιλαίας): Ἰωάν. Α´ 41, 42. «Μακάριος εἶ, Σίμων
Βαριωνᾶ» : Ματθ. ΙΣΤ´ 17, Πέτρος ὁ Σίμων: Λουκ. ΣΤ´ 14.

Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης (ὁ Θεολόγος), υἱοὶ Ζεβεδαίου. Βοανερ-
γές = Υἱοὶ βροντῆς. Βοανεργές: Μάρκ. Γ´ 17.

Ματθαῖος ὁ Λευὶς καὶ Τελώνης ὁ τοῦ Ἀλ φαίου, καὶ ᾽Ιάκωβος
ὁ τοῦ Ἀλ φαίου, Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Β´ 14, Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´ 15. Εἰς
αὐτὴν τὴν περίπτω σιν ὑπάρχει μία ἀμφιβολία μεταξὺ τῶν ἑρμη-
νευτῶν καὶ δὲν εἶναι ἐξακριβωμένον ἐὰν πρόκειται περὶ τῶν υἱῶν
τοῦ ἰδίου πατρὸς μὲ τὸ ὄνομα Ἀλφαῖος ἤ περὶ διαφορετικῶν ὁμω-
 νύμων Ἀλφαίων, ὁπότε δὲν πρόκειται περὶ ἀδελφῶν.

Ἀναφορὰ εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν 12 Ἀποστόλων
Ἡ ἐκλογὴ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν 12 Ἀποστόλων περιγράφονται εἰς

τὰς περικοπὰς τῶν Εὐαγγελιστῶν καὶ εἰς τὸ βιβλίον τῶν Πράξεων:
1) Ματθ. Ι´ 2-4, ὅπου ἀναφέρονται καὶ οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι.
2) Μάρκ. Γ´ 14-19, ὅπου ἀναφέρονται καὶ οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι. 
3) Λουκ. ΣΤ´ 13-16, ὅπου ἀναφέρονται καὶ οἱ Δώδεκα Ἀπό-

στολοι, καὶ
4) Ἰωάν. Α´ 37 -51, ὅπου ἀναφέρονται μόνον Τέσσαρες ἐκ τῶν

Δώδεκα Μαθητῶν.
5) Πράξ. Α´ 13-26, ὅπου ἀναφέρονται οἱ Ἕνδεκα Ἀπόστολοι

καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ματθίου, ὡς Δωδεκάτου.
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Τὰ ὀνόματα τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων 
καθ᾽ ἕκαστον Εὐαγγελιστήν

Α) Κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴν ΜΑΤΘΑΙΟΝ: (Ματθ. Ι´ 2-4).
«Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσιν ταῦτα· πρῶτος 
1) Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ 
2) Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
3) Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
4) Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
5) Φίλιππος καὶ 
6) Βαρθολομαῖος
7) Θωμᾶς καὶ 
8) Ματθαῖος ὁ Τελώνης,
9) Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ
10) Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος,
11) Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ
12) Ἰούδας ὁ ̓Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν (τὸν Χριστόν)».

Β) Κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴν ΜΑΡΚΟΝ (Μάρκ. Γ´ 14-19).
«Καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ

αὐτοὺς κηρύσσειν...καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ   
1) Σίμωνι Πέτρον καὶ
2) Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ
3) Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς

ὀνόματα βοανεργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς · καὶ
4) Ἀνδρέαν καὶ
5) Φίλιππον καὶ
6) Βαρθολομαῖον καὶ
7) Ματθαῖον καὶ
8) Θωμᾶν καὶ
9) ᾽Ιάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου καὶ
10) Θαδδαῖον καὶ
11) Σίμωνα τὸν Κανανίτην καὶ
12) ᾽Ιούδαν τὸν ᾽Ισκαριώτην, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν».

Γ) Κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴν ΛΟΥΚΑΝ (Λουκ. ΣΤ´ 13-16).
«Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,

καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ Ἀποστόλους ὠνό-
μασε,
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1) Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ
2) Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
3) Ἰάκωβον καὶ
4) Ἰωάννην,
5) Φίλιππον καὶ
6) Βαρθολομαῖον,
7) Ματθαῖον καὶ
8) Θωμᾶν,
9) ᾽Ιάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου καὶ
10) Σίμωνα τὸν καλοὺμενον Ζηλωτήν,
11) ᾽Ιούδαν Ἰακώβου καὶ
12) ᾽Ιούδαν ᾽Ισκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης».

Δ) Κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴν ΙΩΑΝΝΗΝ (Ἰωάν. Α´ 37-51) 
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἀναφέρει τὴν ἐκλογὴν μόνον τῶν κά-

τωθι 4 Μαθητῶν: 
«ἦν
1) Ἀνδρέας ὁ ἀδελφός Σίμωνος Πέτρου...σὺ εἶ
2) Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κ η φ ᾶ ς , ὃ ἑρμηνεύε-

ται Πέτρος .... Τῇ ἐπαύριον.... ὁ Ἰησοῦς... εὑρίσκει  
3) Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιπ-

πος ἀπὸ Βηθσαϊδᾶ, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.
Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν

4) Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ...».

Ε) Κατὰ τὸ βιβλίον, ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
(Πράξ. Α´ 13-26)

Εἰς τὸ βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, τὸ συγγραφὲν ὑπό τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα τῶν μαθητῶν τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀποστόλου Ματθίου, ὡς ἑξῆς:

«καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῶον οὗ ἦσαν κατα-
μένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ ̓Ιάκωβος καὶ Ἰωὰννης καὶ Ἀνδρέας,
Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος
Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.... καὶ ἔδω-
καν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ
συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων».
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Ἡ Εἰκών τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ 
μὲ τὰ ὀνόματα αὐτῶν
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Τὰ Ὀνόματα τῶν 12 Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ
Ἡ διερεύνησις τῆς Καινῆς Διαθήκης περὶ τῶν ὀνομάτων τῶν Ἁγίων

Δώδεκα Ἀποστόλων ἐγένετο μὲ σκοπὸν τὴν ἐπίλυσιν τῶν πολλα -
πλῶν συγχύσεων εἰς τὴν Ἀποστολικὴν ὀνοματολογίαν, τὴν ὁριστικὴν
ἀποσαφήνισιν καὶ τὸν προσδιορισμὸν τῶν ὀνομάτων τὰ ὁποῖα ἀνή-
 κουν εἰς κάθε ἕνα ἐξ αὐτῶν. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω περικοπῶν τοῦ Θείου
καὶ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Πράξεων ἐξάγεται μία βάσιμος, πλή-
ρης, εὔχρηστος διὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ πάντα ἐνδιαφερόμενον, σύν-
 τομος καὶ ἁπλῆ ταξινόμησις τῶν ὀνομάτων τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων,
ἡ ὁποία παρατίθεται μὲ τὰς κυριωτέρας παραπομπάς.
Τὰ ὀνόματα τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὰ ἑξῆς:

1) Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, Ματθ. Ι´ 2, Μάρκ. Γ´ 18.
2) Πέτρος ὁ Σίμων ἢ Κηφᾶς, (Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος: Ματθ.

Ι´ 2, «Μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ»: Ματθ. ΙΣΤ´ 17, Μάρκ. Γ´ 16,
«Σίμωνα ὅν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον»: Λουκ. ΣΤ´ 14, «ἐκ τῆς πόλεως
Βηθσαϊδᾶ» (τῆς Γαλιλαίας): Ἰωάν. Α´ 44).

3) Ἰάκωβος καὶ 
4) Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου. Βοανεργές = Υἱοὶ

Βροντῆς (Βοανεργές:Ματθ. Ι´ 2, Μάρκ. Γ´ 17, Λουκ. ΣΤ´ 14).
5) Φίλιππος ὁ ἀπὸ Βηθσαϊδᾶ (τῆς Γαλιλαίας): Ματθ. Ι´ 3,

Μάρκ. Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´ 14, Ἰωάν. Α´ 43-46, Πράξ. Α´ 13. 
6) Ναθαναὴλ ἤ Βαρθολομαῖος (Βαρθολομαῖος: Ματθ. Ι´ 3,  Μάρκ.

Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´ 14. Ναθαναήλ: Ἰωάν. Α´ 45-49).
7) Ματθαῖος ὁ Λευὶς καὶ Τελώνης ὁ τοῦ Ἀλφαίου (Τελώνης:

Ματθ. Ι´ 3, Λουκ. ΣΤ´ 15), ὁ τοῦ Ἀλφαίου: Μάρκ. Β´ 14, Γ´ 18,
Λευίς: Λουκ. Ε´ 27, 29). 

8) Θωμᾶς ὁ καὶ Δίδυμος (Δίδυμος: Ἰωάννου ΙΑ´ 16, Θωμᾶς:
Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´ 15, Πράξ. Α´ 13). 

9) ᾽Ιάκωβος (ὁ τοῦ Ἀλφαίου), Ματθ. Ι´ 3, Μάρκ. Γ´ 18, Λουκ. ΣΤ´ 15. 
10) Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ζηλωτής (Ζηλωτής: Λουκ. ΣΤ´ 15,

Πράξ. Α´ 13, Κανανίτης: Ματθ. Ι´ 4, Μάρκ. Γ´ 18).
11) ᾽Ιούδας τοῦ Ἰακώβου, ὁ Λεββαῖος ἢ Θαδδαῖος, «καὶ Λεββαῖος

ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος» : Ματθ. Ι´ 3, Θαδδαῖος: Μάρκ. Γ´ 18, Ἰού-
δας τοῦ Ἰακώβου: Λουκ. ΣΤ´ 16, Πράξ. Α´ 13).

12) Ματθίας, ὁ ἐκλεγεὶς εἰς τὴν θέσιν τοῦ προδότου Ἰούδα τοῦ
Ἰσκαριώτου: «καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀπο-
στόλων»: Πράξ. Α´ 23, 26).
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Ἑορταὶ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων
Ἡ ‘Εκκλησία ἔχει ὁρίσει νά ἑορτάζωνται οἱ Ἅγιοι 12 Ἀπόστολοι

καὶ ἕκαστος χωριστὰ εἰς ἰδιαιτέραν ἡμέραν, ἀλλὰ καὶ ὅλοι μαζὶ εἰς
τιμητικὴν Σύναξιν τὴν 30ὴν Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους. Τὴν 29ην Ἰου-
νίου ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου
Πέτρου καὶ τοῦ μετέπειτα κληθέντος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ ΘΕΟΥ
καὶ ἰσαξίως μὲ αὐτόν τιμωμένου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου.

Πρὸ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχει θεσπισθῆ νά τηρεῖται
Νηστεία πρὸς τιμήν των, ἀρχομένη ἀπό τῆς Δευτέρας μετὰ τὴν Κυ-
ριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἡ διάρκειά της κυμαίνεται ἀπὸ 8 ἕως 42
ἡμέρας ἀναλόγως μὲ τὸ πότε συμπίπτει ἡ κινητὴ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. 

Ἡ ἑορτὴ ἑκάστου Ἀποστόλου ἑορτάζεται ὡς κατωτέρω:
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τὴν 30ὴν Νοεμβρίου. 
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος τὴν 29ην Ἰουνίου. 
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου τὴν 30ὴν Ἀπριλίου. 
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰωάννης τοῦ Ζεβεδαίου ὁ Θεολόγος καὶ

Εὐαγγελιστὴς τὴν 26ην Σεπτεμβρίου καὶ τὴν 8ην Μαΐου.
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Φίλιππος τὴν 14ην Νοεμβρίου.
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ναθαναὴλ ἢ Βαρθολομαῖος (ὡς Βαρθολο -

μαῖος) τὴν 11ην Ἰουνίου καὶ τὴν 25ην Αὐγούστου, καὶ (ὡς Ναθα -
ναὴλ) τὴν 22αν Ἀπριλίου.

Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ματθαῖος ὁ Τελώνης ἢ Λευὶς τὴν 16ην
Νοεμβρίου. 

Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Θωμᾶς ὁ καὶ Δίδυμος ἑορτάζει τὴν 6ην Ὀκτωβρίου.
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου τὴν 9ην Ὀκτωβρίου.
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ζηλωτὴς τὴν 10ην Μαΐου. 
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ τοῦ Ἰακώβου ἢ Θαδδαῖος ἢ Λεβ-

βαῖος ἑορτάζει τὴν 19ην Ἰουνίου.
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ματθίας ὁ ἐκλεγεὶς εἰς τὴν θέσιν τοῦ προ-

δότου Ἰούδα τὴν 9ην Αὐγούστου.

Ἐπίλογος
Μὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Αὐ -

τοῦ Ἀποστόλων διεξήχθη καὶ συνετάχθη ἡ παροῦσα ἔρευνα περὶ
τῆς Ἀποστο λικῆς Ὀνοματολογίας. Μίαν πλέον ἐμπεριστατωμένην
περὶ αὐτῶν μελέτην εὐχόμεθα νὰ ἐκδόσωμεν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

Ταῖς τῶν Ἁγίων Σου Ἀποστόλων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ΟΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ  ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ
ΕΝΩ  ΠΟΛΕΜΟΥΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ 

ΤΗΝ  ΕΙΚΟΝΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΩΣ  ΕΙΔΩΛΟΝ
ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ  ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΝ

ΤΩΝ  ΑΠΛΩΝ  ΚΑΙ  ΑΦΕΛΩΝ
« Αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς Ἄγγελον φωτός. 

Οὔ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται 
ὡς διάκονοι δικαιοσύνης» (Β' Κορ. ΙΑ' 14-15).

Ἡ Συμβολικὴ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος Προσκυνεῖται Ὀρθοδόξως
Ἡ Συμβολικὴ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ ἀπεικονίζουσα τὸν Πατέρα ὡς

ἐφάνη τοῖς Προφήταις ὡς Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν, τὸν Υἱὸν ὡς ἐφάνη ἐν Σαρκί,
καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει Περιστερᾶς ὡς ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ, προσκυνεῖται
ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χωρὶς ἐξ αὐτοῦ νὰ διδάσκωνται βλασφημίαι,
ὅπως συκοφαντοῦν οἱ Νεοεικονομάχοι, ὅτι δῆθεν ὁ Πατὴρ ἐσαρκώθη ἢ ὅτι ὁ
Υἱὸς εἶναι νεώτερος τοῦ Πατρός (Ἀρειανισμός), ἢ ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἄλλης
φύσεως ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν, ἢ ὅτι ἀποπειρώμεθα νὰ ἀπεικονίσωμεν
τὴν Θεϊκὴν φύσιν τὴν ἀόρατον, ἀσώματον, ἄϋλον, ἀσχημάτιστον, ἀπερίγραπτον,
ἄπειρον καὶ ἀπρόσιτον Ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις, ἢ ὅτι εἰσάγεται ἡ αἵρεσις τῶν
ἀνθρωπομορφιτῶν. Πρῶτος πολέμιος καὶ καταστροφέας αὐτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκό-
νος τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐνεφανίσθη ὁ Ἀντίχριστος Αἱρετικὸς Λατῖνος Πάπας
Ἰωάννης ΚΑ´ 1276 -1277, ὅστις καὶ τὴν προσκύνησίν της ἀπηγόρευσε καὶ τὴν

Εἶναι πάγια ἡ τακτικὴ τῶν Αἱρετικῶν ὅλων τῶν αἰώνων νὰ ὑποκρίνων ται
ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον τὸν Ὀρθόδοξον, ὡς δόλωμα, διὰ νὰ παρα-
πλανοῦν τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ χύνουν κρυφὰ εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν τὸ δηλη-
τήριον τῆς Αἱρέσεώς των. Οὕτω καὶ οἱ σύγχρονοι Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι,
ὡς διάδοχοι αὐτῶν, ἐπειδὴ ἀπέτυχον παταγωδῶς νὰ ἑδραιώσουν ἐπισήμως καὶ
συνοδικῶς τὴν Αἵρεσίν των ὑπὲρ τῆς ὁποίας καὶ Σχίσμα προεκάλεσαν τὸ 1995,
εἰς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, προσποιοῦνται τὸν Ὀρθόδοξον καὶ
ὑποκρίνονται ὅτι προσκυνοῦν τὰς εἰκόνας τὰς ὁποίας ἐπολέμησαν ὡς εἴδωλα,
συκοφαντοῦντες τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὰς ὡς Αἱρετικούς, Λατινόφρονας,
Παγανιστάς, Εἰδωλολάτρας, καὶ χείρονα τούτων. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ πε-
ρίπτωσις τῆς ὑπ᾽ αὐτῶν μεταχειρίσεως τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος τὴν
ὁποίαν διατηροῦν εἰς τοὺς ναούς των καὶ τὴν λιτανεύουν εἰς τὰς πανηγύρεις
ἐπισήμως, καίτοι δὲν τὴν πιστεύουν καὶ ἔχουν διακηρύξει ὅτι εἶναι αἱρετική. 
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καταστροφήν της εἰς τὸ πῦρ διέταξεν, ὅπως ἐσχάτως οἱ μιμηταί καὶ διάδοχοί
του καταδικασθέντες Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι ἀπὸ τὸ 1975 ἕως 1995. 

Τὰς ἱερὰς εἰκόνας τῆς Ἁγίας Τριάδος προσκυνοῦμεν, ὅπως ἐντέλλεται ἡ Ἁγία
Ἑβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος: «Πιστεύοντες εἰς Ἕνα Θεὸν ἐν ΤΡΙΑΔΙ  ἀνυμνού-
μενον, τὰς τιμίας Αὐτοῦ Εἰκόνας ἀσπαζόμεθα» (Πρακτικὰ Οἰκου μενικῶν Συνό-
δων, τόμ. Γ´ σελ. 383/883). Ὄχι βεβαίως διότι δῆθεν εἶναι ὁρατὴ ἡ φύσις τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ. «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε δαίμονος δυνατὸν
θεαθῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν μετασχηματισμῷ τινὶ θεωροῦνται ταῦτα, τῆς Θείας Προ-
νοίας τύπους καὶ σχήματα περιτιθείσης τοῖς ἀσωμάτοις καὶ ἀτυπώτοις… Μὴ θέλων
οὖν ὁ Θεὸς παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τὰ ἀσώματα, περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους, καὶ
σχήματα, καὶ εἰκόνας κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν, σχήματα σωματικὰ ἐν
ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώμενα· καὶ ταῦτα σχηματίζομεν καὶ εἰκονίζομεν. Ἐπεί, πῶς ἐσχη-
ματίσθη καὶ εἰκονίσθη τὰ Χερουβίμ; ἀλλὰ καὶ Θεοῦ σχήματα καὶ εἰκόνας ἡ Γραφή
ἔχει» (Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, P.G. 94, 1344-1345). Οὐδεμία Θεοφάνεια
νοεῖται ὡς Θείας φύσεως ἐμφάνεια, ἀλλ  ̓ὡς Θεοῦ κατ  ̓ἐνέργειαν συγκατάβασις
ἵνα μὴ ἀγνοοῦντες παντελῶς τὸ Θεῖον περιπέσωμεν εἰς εἰδωλολατρείαν. 

Ἐπὶ πλέον, οἱ Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες καὶ ἡ ἀπ᾽ αἰώνων Ἱερὰ Παράδοσις
τῆς Ἐκκλησίας διατυπώνουν μὲ πᾶσαν ἀκρίβειαν τί εἰκο νίζεται εἰς μίαν εἰκόνα,
«παντὸς εἰκονιζομένου οὐχὶ ἡ φύσις, ἀλλὰ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται» (Θεοδώ-
ρου Ἡγουμένου τοῦ Στουδίτου, Ἀντιρρητικός, P.G. 99, 405A). 

Ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ εἰδικῶς ἡ ἀπεικόνισις τοῦ Θεοῦ Πατρός,
ἁγιογραφεῖται ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Συμβολικῆς ἐμφανίσεως τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς
ὁράσεις τῶν Προφητῶν καὶ προσκυ νεῖται συμφώνως πρὸς τὴν Ἁγίαν Ζ '
Οἰκουμε νικὴν Σύνο δ ον, ἡ ὁποία, ἀφ᾽ ἑνός, μακαρίζει τοὺς δεχομένους τὴν
εἰκονο  γράφησιν τῶν Ὁράσεων τῶν Προφητῶν, «Τῶν τὰς Προφητικὰς
ὁράσεις, ὡς αὐτὸ τὸ θεῖον αὐτὰς ἐσχημάτιζε καὶ διετύπου, εἰδότων, καὶ ἀπο-
δεχομένων, καὶ πιστευόντων, ..... καὶ διὰ τοῦτο εἰκονιζόντων τὰ Ἅγια, καὶ
τιμώντων, ΑΙΩΝΙΑ  Η  ΜΝΗΜΗ, (γ΄)» καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, καταδικάζει τοὺς μὴ
δεχο μένους τὴν εἰκονογράφησιν αὐτῶν, «Τοῖς τὰς μὲν προφητικὰς ὁράσεις,
κἂν μὴ βούλοιντο, παραδεχομένοις, τὰς δ᾽ ὀφθείσας αὐτοῖς εἰκονογραφίας, ὢ
θαῦμα! .... οὐκ ἀνεχομένοις, ΑΝΑΘΕΜΑ, (α΄)». Ἀποτελεῖ ἐπίσημον διδα σκα-
λίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ συνείδησιν τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ φύσει ἀόρατος Θεὸς ἐφάνη συγκαταβατικῶς καὶ
εἰκονίζεται ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ: «...ἡ θεία Γραφὴ τύπους Θεῷ περιτίθησι, τῷ μὲν
δοκεῖν, σωματικούς, ὥστε σχήματα ὁρᾶσθαι, καὶ αὐτοὺς δὲ ἀσωμάτους.... δυ-
νάμεθα ποιεῖν εἰκόνας πάντων τῶν σχημάτων, ὧν εἴδομεν» (Ἅγιος  Ἰωάν νης ὁ
Δαμασκηνός, P.G. 94, 1344). Οὔτε τοῦ Θεοῦ ἡ φύσις οὔτε ἡ ἀνθρωπίνη οὔτε
οἱαδήποτε ἄλλη φύσις εἰκονίζεται (Ἅγιος  Θεόδωρος Στουδίτης ὡς ἄνω).
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Ἐπὶ πλέον, καὶ ἐκ τῆς πράξεως μαρτυρεῖται ὅτι δὲν κολάζει τὸν Χριστιανὸν ἡ τι-
μητικὴ προσκύνησις τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθότι πολλοὶ Ἅγιοι καὶ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ αἰῶνας, ἀλλὰ καὶ προσφάτως ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ὁ
Βρεσθένης Ματθαῖος,ὑπεστήριζον τὴν ἁγιογράφησίν της καὶ προσεκύνουν αὐτήν.
Μάλιστα δέ, εἰς τὴν ἀπὸ 8 Σεπτεμβρίου 1937 Ἐπιστολὴν του, ὁ Βρεσθένης Ματ-
θαῖος ἀναφέρει ὅτι εἷς ἐκ τῶν λόγων διὰ τοὺς ὁποίους διεκόπη τότε ἡ Ἐκκλησια-
στικὴ ἐπικοινωνία μετὰ τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ καὶ τοῦ πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόμου ἦτο καὶ τὸ ὅτι οὗτοι «ἐγκατέλειψαντὸ ἱερὸν ἡμῶν σύμβολον τὴν εἰκόνα
τῆς Ἁγίας Τριάδος» καὶ «ἀντὶ τῆς ἁγίας εἰκόνος ἐκράτησαν μόνον τὸν Σταυρόν».

Ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος Πολεμεῖται
Ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐπολεμήθη ὡς εἴδωλον καὶ ἡ προσκύνησίς της

ἐσυκοφαντήθη ὡς εἰδωλολατρεία ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῶν κόλπων τῶν Γ.Ο.Χ., τῶν
ἀπὸ Βρεσθένης Ματθαίου ἑλκόντων τὴν ἐκκλησιαστικήν των ταυτότητα.
Τοιοῦτοι ἐτάραξαν τὸ πλήρωμα τῆς  Ἐκκλησίας κατ᾽ ἐπανάληψιν καὶ ἐν καιρῷ
εἰρήνης ἤγειραν πόλεμον κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ κατὰ τὸ διάστημα 1983-1995
Νεοεικονομάχοι ἀπεδείχθησαν τόσον ἀδίστακτοι ὥστε ἔφθασαν καὶ εἰς τὸ Σχί-
σμα, διὰ τῆς πραξικοπημα τικῆς χειροτονίας ἐπισκόπων τὸ 1995. Ἐπολέμησαν
μὲ Ἑβραϊκὸν θράσος καὶ δαιμονικὴν δο λιότητα τὰς Ὀρθοδόξους εἰκόνας τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τῆς ἐκ Τάφου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς Πεντηκοστῆς μὲ
τὴν Παναγίαν, τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ χωρὶς μαίας καὶ λουτρόν, τὰς Κλασ-
σικῆς ἐν γένει τεχνοτροπίας εἰκόνας, καὶ τὰς άντικατέστησαν μὲ ἄλλας ἀντορθο-
δόξους ἢ ἀποκλειστικῶς Βυζαντινῆς τέχνης. Οἱ Νεοει κονομάχοι ἐσυκο φάντη σαν
τὴν Ἐκκλησίαν ὅτι δῆθεν ἐδέχθη εἴδωλα ὡς εἰκόνας, καὶ εἰσέ πραξαν τὴν λελο -
γισμένην καταδίκην: «Τοῖς τολμῶσι λέγειν, τὴν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, εἴδωλά
ποτε δεδέχθαι, ΑΝΑΘΕΜΑ». Παρ᾽ ὅλον ὅμως ὅτι οἱ Αἱρετικοὶ αὐτοὶ ἔπηξαν
πολυπρόσωπον Σύνοδον δὲν ἐνήργη σαν ποτὲ ὡς Ἐκκλησια στικὴ Ἀρχὴ μὲ
Ἐκκλησιαστικὴν συνείδησιν: Ποτὲ δὲν ἐξέδωκαν μίαν ἐπί σημον Συνοδικὴν
Ἐγκύκλιον μὲ τὸ φρόνημά των καὶ τὴν διδασκαλίαν των περὶ τῆς εἰκόνος τῆς
Ἁγίας Τριάδος καὶ τῶν εἰκόνων ἐν γένει τὰς ὁποίας ἐπολέμουν ὅτε ἦσαν μέλη
τῆς Ἐκκλησίας. Ποτὲ δὲν ἐξέδωκαν ἐπίσημον Συνοδικὴν Καταδίκην ἐναντίον
τῆς προσκυνήσεως τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τῶν εἰκόνων ἐν γένει τὰς
ὁποίας ἐπολέ μουν ὡς εἴδωλα ὅτε ἦσαν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ποτὲ δὲν ἐνήργη-
σαν δημοσίως καὶ ἐπισήμως μὲ Συνοδι κὰς Ἐγκυκλίους καὶ Ἀποφάσεις διὰ τὴν
προστασίαν τῶν ὁπαδῶν των ἀπὸ τὴν Εἰδωλο λατρείαν καὶ τὰς Αἱρέσεις τῆς
Δύσεως, κατηγορίας τὰς ὁποίας ἀπέ διδον ἀσυστόλως εἰς τοὺς προσκυνοῦντας
αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριά δος καὶ ὅλας τὰς προαναφερθεῖσας τὰς ὁποίας
ἐκεῖνοι ἐμάχοντο ὅτε ἦσαν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφερόμεθα εἰς τὴν ὁμάδα
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τῶν ἐκκλησιαστικῶν δολοφόνων, οἱ ὁποῖοι ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν
Τσακίρογλου, ἔσυρον τρεῖς Ἀρχιερεῖς εἰς τὴν Νεοεικονομαχικὴν Αἵρεσιν καὶ
τὸ Σχίσμα μὲ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν Ἀνέστην, συμπαρασύρον-
τες μερίδα ἱερέων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν.

Ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος παραμένει 
εἰς τοὺς Ναοὺς τῶν Νεοεικονομάχων πολεμίων της

Ὡς ἀσπόνδυλα καὶ ὡς δειλοὶ χαμαιλέοντες, ὡς νεόφυτα τῆς Κολάσεως,
καὶ ὄχι ὡς Ἐκκλη σιαστικοὶ ἄνδρες μὲ τὸ θάρρος τῆς Ἀληθείας ἢ ἔστω τῶν
πεποιθήσεών των, οἱ Νεοεικονομάχοι πολέμιοι τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος καὶ τῶν λοιπῶν ἱερῶν εἰκόνων, δὲν ἐτόλμησαν νὰ διδάξουν τὴν περὶ
εἰκόνων ἰδεο  λογίαν τους εἰς τὸ ποίμνιον τὸ ὁποῖον ὑπνο βατώντας τοὺς ἠκο-
λούθησεν εἰς τὸ ΑΝΑΘΕΜΑ τοῦ Σχίσματος καὶ τῆς Αἱρέσεως. Δὲν ἐτόλμησαν
ἀκόμη νὰ κατεβάσουν ἀπὸ τοὺς Ναούς των τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ
ὅσας ἄλλας ἐπολέμουν ὅτε ἦσαν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπ᾽ ἐναν τίας, τὰς χρει-
άζονται ἀκόμη διὰ νὰ ὑπνωτίζουν ὅσους ἀποπλανοῦν. Καθί  σταται πλέον
προφανὲς ὅτι κυρίαρχον χαρακτηριστικὸν τῶν Νεοεικονο- μάχων δὲν εἶναι
τόσον ἡ περὶ εἰκόνων Αἱρετικὴ ἰδεολογία των, ἀλλὰ ἡ ὑπὲρ πλάνης μανία
των. Κυρίαρχον τοῦ βίου των μέλημα δὲν εἶναι αἱ εἰκόνες, ἀλλὰ ἡ πλάνη.
Ὄχι τὸ πῶς θὰ προσκυνήσουν, ἀλλὰ τὸ πῶς θὰ πλανήσουν. Ἐξ οὗ καὶ ἡ
ἐκκλησιαστική των ἀγριότης. Ἡ πτῶσις εἰς τὴν Πλάνην καὶ τὴν Αἵρεσιν
εἶναι ἀνθρώπινον φαινόμενον. Ἡ μηχάνευσις ὅμως τοῦ πῶς θὰ σπρωχθοῦν
οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν Πλάνην καὶ τὴν Αἵρεσιν εἶναι φαινόμενον δαιμονικόν.
Περὶ τοιούτων λοιπὸν ὁ λόγος ἐν προκειμένῳ.

Παρατίθενται δειγματολειπτικῶς εἰς τὴν συνέχειαν περιπτώσεις εἰς τὰς
ὁποίας οἱ Νεοεικονομάχοι χρησιμοποιοῦν δημοσίως τὴν ἁγίαν εἰκόνα τῆς
Ἁγίας Τριάδος τὴν ὁποίαν ἔχουν πολεμήσει λυσσωδῶς ὡς αἱρετικὴν καὶ ὡς
εἴδωλον, καὶ τοῦτο, ἀφ᾽ ἑνός, διὰ νὰ ἐλεγχθῇ ἡ ἀντίφασίς των, καί, ἀφ᾽ ἑτέ-
ρου, διὰ νὰ καταδειχθῇ τὸ δαιμονικὸν των θράσος, ἡ σατανικὴ ἀπάτη καὶ
ἡ Ἑβραϊκὴ - Σιωνιστικὴ μέθοδος μὲ τὰ ὁποῖα ἐργάζονται τὴν παραπλάνη-
σιν, ἀποπροσανατολισμὸν καὶ ἀπώλειαν τῶν ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων.

Ἰδοὺ ἡ ἀναισχυντία τῶν πλάνων. Ἰδοὺ ἡ σατανικὴ μέθοδος παραπλανή-
σεως τὴν ὁποίαν μετέρχονται οἱ ἀπατεῶνες. Ἰδοὺ τὸ σχῆμα τῆς Ὀρθοδοξίας
τὸ ὁποῖον ὑποδύονται οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι, ὅπως οἱ ἀδίστακτοι
πολιτικοί.  Ὅπως ὁ πατὴρ των ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς Ἄγγελον
φωτός, κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, οὕτω καὶ οἱ διάκονοί του, οἱ Νεοει-
κονομάχοι Αἱρετικοὶ μετασχηματίζονται εἰς Εἰκονοφίλους Ὀρθοδόξους.

Αἱ κατωτέρω παρατιθέμεναι Φωτογραφίαι, Δείγματα Ἀπάτης τῶν Νεοεικονο-
μάχων, ἔχουν ληφθῇ ἐκ τοῦ Νεοεικονομαχικοῦ ἰστολογίου «Ὁ Πρωτόκλητος».
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Δεύτερον Δεῖγμα Ἀπάτης
Ὁ ὑπὸ τῶν Νεοεικονομάχων Αἱρετικῶν καὶ πολεμίων τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος χειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος Νέας Ὑόρκης, ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΓΑΒΑΛΑΣ, εἰς
τὸν πανηγυρίζοντα Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Λαχαναγορᾶς Ρέντη Πειραιῶς,
τὴν 22αν Μαΐου 2012, ἱεροπαρίσταται πλησίον τῆς εἰκόνος αὐτῆς, ἡ ὁποία
καὶ εἰς τὸ τέμπλον δεσπόζει καὶ λιτανεύεται εἰς περιφορὰν ἔξω τοῦ Ναοῦ.  

Πρῶτον Δεῖγμα Ἀπάτης
    Ὁ Ἡμεροδείκτης 2012 τῆς Συνό-
δου τῶν Νεοεικονομάχων ὑπὸ τὸν
πρώην Πειραιῶς Νικόλαον φέρει
εἰς τὸ ἐξώφυλλον φωτογραφίαν τοῦ
παραπετάσματος τῆς Ὡραίας Πύλης
τοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων εἰς τὴν Μο -
νὴν Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσ-
σης ὅπου ἀπεικονίζεται χρυσοκέν -
τητος Ἡ Ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, ἥτοι, ἡ
Θεοτόκος μὲ τὸν Χριστὸν ἀγκαλο -
φορούμενον καὶ γύρωθεν τοὺς πρὸ
Χριστοῦ κήρυκας τῆς ἐνανθρωπή-
σεως Αὐτοῦ Προφήτας. Ἄνωθεν τῆς
Θεοτόκου τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει
περιστερᾶς καὶ εἰς τὴν κορυφὴν ὁ
Ἄσαρκος Θεὸς Πατήρ.
Πρόκειται περὶ Ἀπάτης ὁλκῆς, εἰς
Συνοδικὸν ἐπίπεδον.
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Τρίτον Δεῖγμα Ἀπάτης
Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγ. Παντελεή μο νος Νεμέας,
μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς δεσπό-
ζου σαν θέσιν, εἶναι ἰδιοκτησίας τοῦ ἐκ τῶν
πρω τεργατῶν τῆς Νεοεικονο  μαχι κῆς
Αἱρέσεως (1983-1995) καὶ ἐξου θενώσαν-
 τος αὐτὴν ὡς εἴδωλον, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΤΟΥΡΛΗ, τοῦ ὑπὸ τῶν Νεοεικονομάχων
Αἱρετι κῶν καὶ πολεμίων τῆς εἰκό νος τῆς
Ἁγί ας Τριάδος χειροτονηθέντος ἐπισκό-
που Πατρῶν. (Ἀπὸ τὴν πανήγυριν τοῦ
Ναοῦ, 27-7- 2012).

Τέταρτον Δεῖγμα Ἀπάτης
Ὁ ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς Νεοεικονομα-
χικῆς Αἱρέσεως (1990 -1995) ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΟ ΓΛΟΥ, Ἀρχιμανδρίτης, Ἡγούμε-
νος τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Κουβαρᾶ
Ἀττικῆς, καὶ ἐψηφισμένος ἐπίσκοπος Βρε-
σθένης, ὁ ἐξουθενώσας τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας
Τριάδος ὡς εἴδωλον, βαστάζει αὐτὴν εἰς χεῖ -
ρας βεβήλους κατὰ τὴν πανήγυριν τοῦ Ναοῦ
τῆς Ἁγίας Τριάδος Σπάρτης, 22 Μαΐου 2012.
Πολλάκις καὶ οἱ μάγοι κρατοῦν Σταυρόν,
καὶ οἱ Ἀναστενάρηδες εἰκόνας.

Πέμπτον Δεῖγμα Ἀπάτης
Ὁ ἐκ τῶν πρωτερ γατῶν τῆς Νε-
οεικονομαχικῆς Αἱρέ σεως (1990 -
1995) Ἀρχιμανδρίτης ΚΑΣΣΙΑ -
ΝΟΣ  ΜΠΡΑΟΥΝ, ὁ ἐξου θενώσας
τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριά δος ὡς
αἱρετικὴν καὶ ὡς εἴδωλον, λιτα-
νεύει αὐτὴν μετὰ θυμιάματος κα -
τὰ τὴν πανήγυριν τοῦ Ναοῦ τῆς
Ἁγίας Τριάδος Ἡλιουπόλεως Ἀθη -
νῶν, 11 Μαΐου 2010.

KEO 57-58 MAY-AUG 2012 FINAL_KEO  2/26/13  10:42 PM  Page 50



Μάϊος - Αὔγουστος ᾽12 – ἀρ. τεύχ.  57-58 - 51-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος πολεμηθεῖσα ἀπὸ τοὺς Αἱρετικοὺς
Νεοεικονομάχους τοὺς ἐνίκησε καὶ θριαμβεύει

Παραμένει εἰς τοὺς ναοὺς τῶν Νεοεικονομάχων ἡ Ὀρθόδοξος Εἰκὼν τῆς
Ἁγίας Τριάδος, ἀφ᾽ ἑνός, διότι οἱ Αἱρεσιάρχαι αὐτοὶ εἶναι δειλοὶ καὶ δὲν τολμοῦν
νὰ ἐκφράσουν ἐμπράκτως καὶ συνοδικῶς τὰ ὅσα φρονοῦν καί, ἀφ᾽ ἑτέρου,
διότι ἔτσι ἐξαπατοῦν τοὺς ὁπαδούς των. Ἐξαπατοῦν δὲ τοὺς ὁπαδούς των ἐμ -
 φανιζόμενοι ὡς Ὀρθόδοξοι, ὡς φίλοι τῶν Εἰκόνων, καί παρουσιάζοντες ὡς
ἄδικον καὶ ἐσφαλμένην τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἥτις τοὺς Ἀναθε μάτισε τὸ
1995 ὡς Αἱρετικοὺς Εἰκονομάχους. Εἶναι καὶ δειλοὶ καὶ ἀπατεῶνες ὁλκῆς.

Τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων ὁ πόλεμος κατὰ τῶν εἰκόνων ἐν γένει καὶ
εἰδικώτερον κατὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος λαμπροτέραν ἔχει ἀπεργασθῆ
τὴν προσκύνησιν αὐτῶν. «Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολεμουμένη νικᾶ,
ἐπιβουλευομένη περιγίνεται, ὑβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται» (Ἅγ. Ἰ. Χρυ-
σόστομος, P.G. 63, 627). Ἐξ αἰτίας τῆς Νεοεικονομαχίας ὁ κόσμος τώρα ὅλος
καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ κατοικητήρια τῶν πολεμίων ἔχουν γεμίσει μὲ τὰς πολεμου-
μένας εἰκόνας. Παντοῦ ἡ Ἁγία Τριάς. Παντοῦ ἡ ἐκ τοῦ Τάφου Ἀνάστα σις τοῦ
Χριστοῦ. Παντοῦ ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἄνευ μαιῶν καὶ λουτροῦ. Παντοῦ ἡ
Πεντηκοστὴ μὲ τὴν Παναγίαν. Παντοῦ κλασσικαὶ ἅμα καὶ βυζαντιναὶ εἰκόνες.
Καὶ οἱ πολέμιοι; Οἱ πολέμιοι ἄφωνοι ὡς ἰχθῦες καὶ ἐμβρόντητοι, ἀκολουθοῦν τὸ
ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ προσποιούμενοι ὅτι καὶ αὐτοὶ τὰς ἰδίας εἰκόνας προσκυ-
νοῦσιν. Καὶ γέγονεν ὁ πόλεμος αὐτῶν μάταιος. Καὶ γέγονεν ὁ πόλεμος αὐτῶν
ἀφορμὴ νὰ δοξάζεται ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ὁ καταδεξάμενος νὰ φανερωθῇ εἰς
ἡμᾶς καὶ νὰ εἰκονογραφῆται δι᾽ ἡμᾶς, ὡς Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. 

Μετὰ τὴν Αἵρεσιν τῆς Νεοεικονομαχίας ἔχουν κτισθῆ καὶ ἐγκαινιασθῆ τρεῖς νέοι
Ἱεροὶ Ναοὶ ἀφιερωμένοι εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα μὲ τὴν πολεμηθεῖσαν εἰκόνα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κεκοσμημένοι. Καὶ ἕπεται συνέχεια.

Ἐξαιρετικὸν Δεῖγμα Ἀπάτης ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἵδρυσις Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ὅπου ὑπάρχει ἡ πολεμουμένη εἰκών, εἰς τὸ LAVAL - Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ, ὑπὸ
τοῦ ἐκ τῶν πρωτερ γατῶν τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως (1990 -1995)
Ἀρχιμανδρίτου ΝΕΟΦΥΤΟΥ  ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, τοῦ ἐξουθενώσαντος τὴν εἰκόνα
τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς Δυτικόπληκτον, Λατινικήν, Αἱρετικὴν καὶ Εἴδωλον.

(Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 60 )
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ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝΝΑΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΧΙῼ

Τὴν Πέμπτην 18 Μαΐου 2012, (ἐκ
μεταφορᾶς λόγῳ τοῦ συμπίπτοντος
Σαββάτου τῶν Ψυχῶν κατὰ τήν 20ὴν
Μαΐου κυ ριώνυμον τῶν Ἁγίων ἡμέραν),
ἐπανηγύρισε τὸ παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων
Τριῶν Πατέρων, Νικήτα, Ἰωσήφ καὶ
Ἰωάννου, τῶν ἐν τῷ Προβατίῳ Ὄρει
τῆς Χίου ἀσκησάντων, τὸ εὑρισκόμε-
νον εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου εἰς Ἀθήκια Κορινθίας.

Οἱ Ἅγιοι ἐτιμήθησαν τὴν προηγουμέ-
νην μὲ Ἑσπερινὸν καὶ τὴν Πέμπτην μὲ
᾽Ὄρθρον καὶ Θείαν Λειτουργίαν, ὑπὸ τοῦ Παναγ/του Μητροπολί-
του Θεσσαλονίκης κ. Χρυσο στόμου τοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς. Εἰς τὸ Κονωνικόν, ὁ ὁσιώτατος Μοναχὸς π. Εὐθύμιος
ὡμίλησε διὰ τὸν βίον τῶν Ἁγίων καὶ, εἰς τὸ τέλος, ὁ Παναγιώτα-
τος ἀνεφέρθη δι᾽ ὀλίγων εἰς τὴν ἐπείγουσαν ἀνάγκην νὰ ἑλκύ-
σωμεν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐπίσκεψιν τῆς Θεοτόκου εἰς τὴν
ζωήν μας μὲ βίον μετανοίας, προσοχῆς καὶ προσευχῆς. Ἡ ὅλη
ἑορτὴ ἐτελειώθη μὲ τὴν περιφορὰν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν ἑορ-
ταζομένων Ἁγίων Πατέρων, ὧν ταῖς πρεσβείαις ὁ Θεός, ἐλέησον
ἡμᾶς. Μετὰ τὸ πέρας παρετέθη πλουσία τράπεζα εἰς τοὺς προσελ-
θόντας πιστούς.

Ἀπὸ τὴν Ἀρτοκλασίαν 
εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς Ἑορτῆς
τῶν Ἁγίων Τριῶν Πατέρων.

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν 
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος
τῶν ἑορταζόντων

Ἁγίων Τριῶν Πατέ-
ρων πέριξ τοῦ ἐπ᾽

ὀνόματί των παρεκ-
κλησίου, στάσις καὶ
δέησις ἔμπροσθεν
τῆς εἰσόδου τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Τὴν 22αν Μαΐου ἑώρτασεν ὁ  Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς Δο-
μοκὸν Φθιώτιδος. Τὸν  Ὄρθρον μετὰ Ἀρτοκλασίας καὶ τὴν Θείαν
Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Παναγ/τος Μητροπολίτης Θεσ/νί κης κ.
Χρυσοστόμος. Τὸ κήρυγμα τῆς ἡμέρας ἐπεσήμανε τὴν πα ρουσίαν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὡς τὴν ἐνεργὸν διαφορὰν
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὰς Αἱρετικὰς καὶ Σχισματικὰς
ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι μόνον ἑνώσεις ἀνθρώπων κεχωρι-

σμένων ἀπὸ τὸν Θεόν.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥ  ΡΩΣΟΥ
Τὴν 25ην Μαΐου, ἡμέραν Πέμπτην,

προπαραμονὴν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ἔγινε Θ. Λειτουρ -
γία εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου,
εἰς Μπογδάνι Ἀθηκίων, ἰδιοκτησίας
τοῦ ἀδελφοῦ Παναγιώτου Σεννῆ. 

Τήν ἑόρτιον Θ. Λειτουργίαν ἐτέ-
λεσεν ὁ Παναγ/τος Μητροπολίτης

Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστο-
μος. Περὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Ρώσου ὡμίλησεν ὁ
π. Εὐθύμιος Μοναχός. Τοὺς
πι στοὺς μετά τὸ πέρας τῆς
πανηγύρεως ἐφιλοξένησεν
ὁ κτίτωρ τοῦ ναοῦ μετὰ τῆς
οἰκογενείας του. 

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Ρώσου, Μπογδάνι Ἀθηκίων 

Ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΕΙΣ  ΔΟΜΟΚΟΝ  ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Ἀπὸ τὴν Ἀρτοκλασίαν καὶ τὴν περιφορὰν τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος
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Τὴν Κυριακὴν, 28-5 -2012, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων
Πάντων καὶ ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς εἰς Νάουσαν.

Ἀφ᾽ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐγέ νετο Μέγας Ἑσπερινὸς μετὰ Ἀρτο-
κλασίας, τὴν δὲ Κυριακήν,  Ὄρθρος, Ἀρτοκλασία καὶ Θεία Λει-
τουργία. Τὰς ἱεροπραξίας ἐτέλεσαν ὁ Παναγ/τος Μητροπολίτης
Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ αἰδ/του Ἱερέως π.
Νικολάου. Περὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων ὡμίλησεν ὁ Πα-
ναγιώτατος καὶ ὁ ἱεροκήρυξ
Δημήτριος Γκαραγκούνης εἰς
τὸ Κοινωνικὸν ἀνέπτυξε τὸ
θέμα, Ἐκκλησία ὡς θεουρ-
γία: Ἡ Πνευματικὴ Μήτηρ
ἡ γεν νῶσα τέκνα τῷ Θεῷ.
Ἐγένετο κατόπιν ἡ καθιερω-
μένη περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰ -
κόνος τῶν προ στατῶν Ἁγίων
καὶ τέλος, οἱ συμμετέχοντες
πιστοὶ ἐφιλοξενήθησαν δε-
όντως, ὑπὸ τῶν πρὸς τοῦτο
ὑπευθύνων ἐνοριτῶν.

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ  ΕΙΣ  ΝΑΟΥΣΑΝ

Οἱ καταρράκτες Ἀραπίτσας εἰς Νάουσαν
ἔναντι τοῦ Ἱ.Ν. τῶν Ἁγίων Πάντων

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Πάντων.
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Τὴν Κυριακὴν Β´ Ματθαίου, 4 - 6 - 12, ἤδη παρελθούσης τῆς
ἑορτῆς, ἐπανηγύρισεν ἐκ μεταθέσεως ὁ Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἰδιοκτησία τῆς οἰκογενείας Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, εἰς Σταυ-
 ροδρόμιον Σερρῶν. Τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θ. Λειτουρ γίαν ἐτέλεσεν

ὁ Παναγ/τος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσό στομος, ὁ ὁποῖος καὶ
ὡμίλησε περὶ τοῦ Δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ περὶ τῆς εἰκονο -
γραφήσεως τοῦ ἀοράτου Θεοῦ Πατρός. Ὁ ἱεροκήρυξ Δημήτριος
Γκαραγκούνης ἀνέπτυξε τὴν ἐκ Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τὸ τέλος ἠκολούθησεν ἡ περιφορὰ τῆς
εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τὴν πανήγυριν παρηκολούθησαν πι-
 στοὶ ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ ἀλλαχοῦ οἱ ὁποῖοι μετὰ τὸ πέρας ἐφι λο-
 ξενήθησαν εὐγενῶς ὑπό τῶν κτητόρων.

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΕΙΣ  ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ  ΣΕΡΡΩΝ

ΙΕΡΟΝ  ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΕΙΣ  ΤΑΧΙΟΝ  ΘΗΒΩΝ

Τὴν 26-7-2012, ἡμέραν Τετάρτην, ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ
πανήγυρις τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς εἰς τὸ
ὁμώνυμον Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον, εἰς Τάχιον Θηβῶν.

Τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, ἔγινε Μέγας Ἑσπερινὸς μὲ Ἀρτο-
κλασίαν, ὑπὸ τοῦ Παναγ/του Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυ-
σοστόμου. Τὴν ἑπομένην, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ  Ὄρθρος
μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καὶ ἠκολούθησε πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Διακρίνεται μικρὸν μέρος τῶν προσκυνητῶν. 
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Τὴν 30ὴν Ἰουλίου 2012, ἡμέραν Κυ ριακήν, ὁ Παναγ/τος Μη-
τροπο λίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπί τούτῳ
μεταβῆ εἰς Κρή την, ἑώρτασε μεθεορτίως
τὴν μνήμην τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρ-
τυρος Παρασκευῆς εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱ.
Ναόν, εἰς τὸ χωρίον Λαμπιῶτες Ἀμαρίου
Ρεθύμνου, ἰδιοκτησίας Ἀντωνίου καὶ Ἀση-
μίνας Σοφιαδῆ. Εἰς τὸ Κοινωνικόν, ὁ ἱερο-
κήρυξ ὡμίλησε περὶ τῆς Ἁγίας Παρασκευ -
ῆς, περὶ Πίστεως, Ἀπιστίας καὶ Αἱρέσεων.

καὶ περιφορὰ τῆς εἰκόνος τῆς
Ἁγίας πέριξ τοῦ Ἡσυχαστηρίου.

Εἰς τὸ τέλος παρεσχέθη φι-
λόφρων φιλοξενία πρὸς τοὺς
παρευρεθέντας, ἐκ μέρους τῆς ἀδ. Παρασκευῆς, μοναχῆς τοῦ
πανηγυρίζοντος Ἡσυχαστηρίου, μὲ τὴν φροντίδα παρευρισκο-
μένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς Ἱ. Εἰκόνος
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ ἀναμνη-
στικὸν στιγμιότυπον ἐντὸς τοῦ Ναοῦ
μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΕΙΣ  ΛΑΜΠΙΩΤΕΣ  ΑΜΑΡΙΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ

Ἀναμνηστικὴ φωτογραφία μετὰ τῶν κτητόρων
τοῦ Ναοῦ καὶ προσκυνητῶν μετὰ τὸ πέρας

τῆς Θείας Λειτουργίας

KEO 57-58 MAY-AUG 2012 FINAL_KEO  2/26/13  10:44 PM  Page 56



Μάϊος - Αὔγουστος ᾽12 – ἀρ. τεύχ.  57-58 - 57-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Τὴν Τρίτην 15 Αὐγούστου, ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱ. Ναὸς εἰς Δαλαμανάραν Ἀργολίδος.

Τὸ ἑσπέρας τῆς προηγουμένης ἐψάλη
Μέγας Ἑσπερινὸς μετὰ Ἀρτοκλασίας.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἔγινεν ὁ Ὄρθρος, ἡ
Ἀρτοκλασία καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Τὰ
κηρύγματα τῆς ἡμέρας ἀφιερώθη σαν
εἰς τὴν Μητέρα Παναγίαν. Ὁ ὁσιώ τατος
μοναχὸς π. Εὐθύμιος ἀνεφέρθη εἰς τὸ
συναξάριον τῆς Κοιμήσεως, τὴν θαυμα -
σίαν ἐκ περάτων συνάθροισιν τῶν Ἀπο-
 στό λων, τὰ ἐπα κολουθήσαντα σημεῖα,

κ α ὶ
τὴν εἰς τὸν Ἀπόστολον Θωμᾶν
ἀποκάλυ ψιν τῆς εἰς Οὐρανοὺς
Μεταστάσεως τῆς Ὑ περαγίας Θε-
 οτόκου. Ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος
Γκαραγκούνης ἀνεφέρθη εἰς τὸ
Δόγμα τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτό-
κου Μαρίας ἐν ᾗ νενίκηνται τῆς
φύσεως οἱ ὅροι καὶ εἰς τὸ χρέος
ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν πρὸς τὴν
Ὑπεραγίαν Μη τέρα τοῦ Φωτός.
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν ἐγένετο

ἐπὶ τῆς παρα κει μένης ὁδοῦ ἡ καθιερωμένη περιφο ρὰ τῆς εἰ κόνος τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ψαλλομέ νων τῶν ἐ πιταφίων Ἐγκωμίων.

Μετὰ δὲ τὸ πέρας
τῆς ἑορτῆς παρετέθη
πλουσία φιλοξενία εἰς
τοὺς προσελθόντας
εὐλαβεῖς προσκυνη -
τὰς οἱ ὁποῖ οι ἀνεχώ-
ρησαν εὐφρανθέντες
ψυχικῶς καὶ σωμα-
τικῶς.

Ἀπὸ τὴν
Ἀρτοκλα-

σίαν 
εἰς τὸν

Ἑσπερινὸν
τῆς ἑορτῆς

Ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου τοῦ προαυλίου τοῦ Ναοῦ

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν 
τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καὶ 
τοῦ ἐπιταφίου τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
ΕΙΣ  ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΝ  ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
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Τὴν 3-6-2012 ἡμέραν Σάββατον, ἐβαπτίσθη εἰς
τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ἡ θυγατέρα
τοῦ Εὐσταθίου Μανουσαρίδη καὶ τῆς Μαρίας

Γρόπαλη, κατοί-
κων Λιπαροῦ Πέλ-
λας, λαβοῦ σα τὸ
ὄνομα Βασιλική.
Τὴν Βάπτισιν ἐτέ-
λεσεν ὁ Παναγιώ-
τατος Μητροπολίτης Θεσσα λονίκης
κ. Χρυσόστομος. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ
Θεοσεβεία Καλλιπολίτου. ἐκ Θεσ-
σαλονίκης.

Τὴν 7ην Μαΐου, Κυριακὴν τοῦ
Τυφλοῦ, ἐτελέσθη ὁ Γάμος τοῦ Κων-
σταντίνου Δ. Τουρλῆ καὶ τῆς
Ἀγγελικῆς Εὐαγ. Μπόρτζαρη,
κατοίκων Ἀθηνῶν. Τὸ Μυστήριον
ἐτέλεσεν ὁ  Παναγιώτατος  Μητρο -
πολίτης  Θεσ/νίκης  κ.  Χρυσό στομος,
εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Κη-

 φι σιᾶς, εὐγενῶς παρα χωρηθέντα
ὑπὸ τῶν κτητόρων του διὰ τὸ ἐν λόγῳ
Μυστήριον. Πα ράνυμφοι παρέστη-
 σαν ὁ Γεώργιος Χρ. Τσουγλῆς
καὶ ἡ Σταυρούλα Χρ. Τσουγλῆ.
Εὐ χόμεθα εἰς τοὺς Νεονύμφους
νὰ «τηρήσουν ἀμαράντους τοὺς

στε φάνους» καὶ νὰ ἔχουν εὐλογη-
 μένην ἐν Χριστῷ κοινὴν ζωήν, ὅπως
ἡ Ἐκκλησία τοὺς ηὐλόγησεν.

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

ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
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Ἡ βάπτισις τῆς Ἄννας, ἑβδόμου τέκνου
τῆς οἰκογενείας τοῦ Παναγιώτου καὶ τῆς
Δεσποίνης Παπαδοπούλου, κατοίκων
Λαρίσης, ἔγινε τὸ Σάββατον 1-7-2012 εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Με σορ-

ράχης. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ
Μαρία Ντάνου, κάτοικος
Ἰσπανίας, καὶ τὸ Μυστήριον
ἐτέλεσεν ὁ Παναγιώτατος
Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Χρυσόστομος.

Τὴν 24-7-2012, ἡμέραν Δευτέραν,
ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων
Πάντων Ναούσης ὁ δεύτερος υἱὸς τοῦ
Γεωργίου Λίτση καὶ τῆς Ἐλισάβετ Γι -
αννακίδου, κατοίκων Βερολίνου. Τὴν
Βάπτισιν ἐτέλεσεν ὁ Παναγιώτατος Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσό-

στομος. Ἀνάδοχος
παρέστη ἡ Εὐαγ-
γελία Ἀνθρακέα
ἐκ Ναούσης, δώ-
σασα εἰς αὐτὸν τὸ
ὄνομα Κυριάκος.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΝ

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
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ΟΙ  ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ  ΚΑΙ  Η  ΕΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ

Τὴν 26ην-8-2012, ἡμέραν Σάββατον,
ἐβαπτίσθη ὁ υἱὸς τοῦ Νεκταρίου Ν. Κα-
λαντζῆ καὶ τῆς Εὐφροσύνης Ἀ. Παλαιο -
λόγου. Τό Μυστήριον ἐτέλεσεν ὁ Πανα-
γιώτατος  Μητροπολίτης  Θεσσαλονίκης  κ.

Χρυσόστομος εἰς τὸν Ἱ. Ν.
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρ -
χῶν Κιάτου Κορινθίας.
Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Βα-
σιλικὴ Ἀ. Παλαιολό-
γου, ὠνομάσασα αὐτὸν
Παναγιώτην. 

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΚΙΑΤΟΝ

Πολλαὶ δὲ νέαι εἰκόνες τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχουν ἁγιογραφηθῆ καὶ πάμπολλαι,
παλαιότεραι καὶ νεώτεραι, ἔχουν δημοσιευθῆ καὶ κυκλοφορήσει ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς. Κάνουν λοιπὸν μεγάλο κακὸν αἱ Αἱρέσεις, ἀλλὰ κάνουν καὶ μεγάλο καλόν,
ὅπως ἀποδεικνύεται, κατὰ τὸ ἀρχαῖον ρητόν, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ».

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ εἰς τοὺς Νεοεικονομάχους, αὐτοὶ καταφέρουν νὰ εἶναι
διπλῶς καταδικασμένοι: Καταδικασμένοι ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ διότι
ἐπολέμησαν Ὀρθοδόξους εἰκόνας καὶ καταδικασμένοι συμφώνως πρὸς τὰς
ἰδικάς των θεωρίας διότι διατηροῦν καὶ προσκυνοῦν ὅσας εἰκόνας ἐπολέ-
μησαν ὡς αἱρετικὰς καὶ εἴδωλα. Ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι Νεοεικονο-
μάχοι. Ὡς πρὸς τὰς θεωρίας των εἶναι ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ, ΠΑΓΑΝΙΣΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΙ. Ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀπόψεων εἶναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ. 

Τότε διατὶ ἔκαναν ΣΧΙΣΜΑ; Διατὶ ΔΙῌΡΕΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ,
ΕΣΧΙΣΑΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΕΝΟΡΙΑΣ, ΕΚΟΨΑΝ ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣ ΔΥΟ, ΕΦΘΕΙΡΑΝ  ΤΟΝ  ΛΑΟΝ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ; 

Διότι, ὡς ἀποδεικνύουν τὰ ἔργα καὶ αἱ ἡμέραι αὐτῶν, οἱ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟ-
ΜΑΧΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΟΥ  ΣΑΤΑΝΑ. Μόνον εἰς Σατανικὰ ἔργα
δόλου, πλάν        ης καὶ καταστροφῆς εὑρίσκουν τὴν ταυτότητά των.

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελίδα 51)
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝΕΚΔΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝ

Τὴν 5ην Ἰουνίου 2012, ἡμέραν Δευτέραν, ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Δημήτριος Γρηγοριάδης, εἰς
ἡλικίαν 91 ἐτῶν. Ὁ προαπελθὼν ἐγεννήθη τὸ 1921 εἰς τὰ
Κουπλιὰ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ γονεῖς του, Κωνσταντῖνος
καὶ Δέσποινα, εἶχον ἀποκτήσει πέντε παιδιά. Μὲ τὴν Μι-
κρασιατικὴν Καταστροφὴν ἦλθον καὶ ἐγκατεστάθησαν εἰς
τὰς Σέρρας. Τὸ 1956 ὁ Δημήτριος ἐνυμφεύθη τὴν Μαρίαν
Κορκοριάδου μετὰ τῆς ὁποίας ἀπέκτησε δύο παιδιά, τὸν
Κωνσταντῖνον καὶ τὴν Δέσποινα. Ὑπομονετικὸς καὶ πράος,

ἠργάσθη ἐξ ἐπαγγέλματος τὴν εὐλογημένην Ἁγιογραφίαν μὲ μεγάλην σπουδὴν καὶ
ἀγάπην, καταλείπων εἰς τὴν οἰκογένειάν του ἀρκετὰς εἰκόνας ὡς ἐνθυμήματα καὶ
κειμήλια παρὰ πατρὸς παραδοθέντα.

Τὸ 2009 ἠσθένησε βαρέως καὶ τὸ ἑπόμενον ἔτος, τὴν
ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ 2010, προσῆλθεν εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν διὰ Ὁμολογίας Πίστεως καὶ ἐκοινώνησε τῶν
ἀχράντων μυστηρίων. Ἔκτοτε ἔζησε κλινήρης ἄλλα δύο
ἔτη, ταλαιπωρούμενος μὲν ὑπὸ τῆς ἀσθενείας, δοξάζων
δὲ τὸν Θεὸν καὶ μετέχων συχνάκις τοῦ ἀχράντου Σώμα-
τος καὶ τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν. Ὁ
Θεὸς τὸν ἐκράτησεν οὕτω εἰς τὴν ζωήν, χαριζόμενος αὐ -
τῷ τὰ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας του ἀναγκαῖα. Πλήρη ἡμερῶν
δὲ τὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ σώματος πρὸς τὴν ἀγήρω μακαριότητα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Ἡ Μοναχὴ Χριστοφόρα κατὰ κόσμον Χρυσὴ Στρα-
τούρη ἐγεννήθη τὴν 24-12-1932. Οἱ γονεῖς της ὠνομάζοντο
Νικόλαος καὶ Ἀργυρώ. Εἶχεν 6 ἀκόμα ἀδέλφια. 

Εἰς ἡλικίαν 13 ἐτῶν ἠκολούθησεν τὸν Μοναχικὸν βίον,
εἰς τὴν Μονὴν Ταξιαρχῶν Ἀθηκίων Κορινθίας, ὑπὸ τὸν
Πνευματικὸν Ἀρχιμανδρίτην τότε, Κάλλιστον Μακρῆν.
Ἔλαβεν εἰς νεαρωτάτην ἡλικίαν, λόγῳ σοβαρᾶς ἀσθε-
νείας, τὸ Ἀγγελικὸν Σχῆμα 17 ἐτῶν οὖσα, μετονομα-

σθεῖσα Χριστοφόρα. 
Μετὰ τὴν κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ πτῶσιν τοῦ Καλλίστου καὶ τῆς Μονῆς του εἰς

τὴν σχισματοαίρεσιν τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν, ἤτοι τῶν οὐνιτῶν τοῦ νεοημερολο γι-

τισμοῦ, μαζὶ μὲ ἄλλας ἀδελφὰς δὲν τὸν ἠκολούθησεν καὶ ἀνεχώρησεν. Ἔκτοτε ἐφυσή-
 χαζεν εἰς ἕν κελλίον εἰς τὴν πατρικὴν οἰκίαν της, εἰς τὰ Μέγαρα Ἀττικῆς. Ἐπὶ μίαν

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΗ
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δεκαετίαν ἐγηροκόμησε καὶ τοὺς κατακοίτους
γέροντας γονεῖς της, καὶ αὐτὸ ἔγινεν αἰτία νὰ παραμείνῃ εἰς τὸν κόσμον. Δὲν ἠκολού -
θησεν οὔτε τὰς ἄλλας δύο ἐπελθούσας αἱρέσεις, τῶν Νεοεικονομάχων τοῦ 1995 καὶ,
τὴν χειροτέραν, τῶν Ἐκκλησιομάχων τοῦ 2002. Ἡ ὑγεία της δὲν ἦτο καλὴ καὶ ἐτα-
λαιπωρεῖτο ἀπὸ πάθησιν καρδιακήν. Κατὰ τὰ ἔτη τῆς ἀσθενείας της, τὴν συνετή-
ρουν καὶ περιέθαλπον συγγενικά της πρόσωπα. Ἐπὶ ὀλίγον χρονικὸν διάστημα αὕτη
ἐπιδεινώθη καὶ τὸ ἑσπέρας τῆς 1ης Αὐγούστου 2012 ἀπῆλθεν εἰς Κύριον, εἰς ἡλικίαν
80 ἐτῶν ἡτοιμασμένη διὰ τὸ αἰώνιον ταξείδιον διὰ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Μυστηρίων.

Ἐκηδεύθη τὴν ἑπομένην 2-8-2012, ἡμέραν Τετάρτην, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγε-

 λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἦτο καὶ Πνευματικός της.

Ἀπὸ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς μοναχῆς Χριστο-
φόρας, ὁ Ἀρχιερεὺς ἀναγινώσκει τὰς συγχωρετικὰς
εὐχάς, καὶ δεξιά, ἡ σορὸς τῆς μοναχῆς εἰς τὸν τάφον

Ἡ ἀδελφή ̓ Ελισάβετ Μοναχή, κατὰ κόσμον Εὐαγ-

 γελία Μοσχολιοῦ, ἐγεννήθη τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1924

εἰς τὴν Ἀμαλιάδα  Ἠλείας. Τὰ ὀνόματα τῶν γονέων της
ἦταν Πέτρος καὶ Μαρία Λαμπίρη. Ἡ μητέρα της, Μα -
ρία, ἐκοιμήθη ὡς Μοναχὴ, λαβοῦσα τὸ ὄνομα Μαριάμ.

Εἰς Ἀθήνας μετεκόμισαν οἰκογενειακῶς τὸ 1933

καὶ διέμενον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Μεταξουργείου. Τὸ
1941 ὑπανδρεύθη τὸν Ἀλέξανδρο Μοσχολιό καὶ ἀπέ-

κτησαν πέντε τέκνα, τὰ ὁποῖα ὁ βιοπα λαιστὴς πατέρας των προσεπάθει νά ζήσῃ
λόγῳ τῶν δυσκόλων ἐποχῶν τοῦ πολέμου καὶ τῆς Κατοχῆς. Τὸ 1960 προσῆλ θον
οἰκογενειακῶς εἰς τὴν ̓Ορθο δοξίαν. Ὁ σύζυγὸς της ἐκοιμήθη ὀρθοδόξως τὸ 1997.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΜΟΝΑΧΗΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΜΟΝΑΧΗ
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Τὸ 1980 μετεκόμισαν εἰς Καβελλάρην Μεγάρων Ἀττικῆς. Ἐκεῖ οἰκοδόμη σεν
Ἱερὸν Ναὸν ἀφιερωμένον εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου καὶ γύρωθεν οἰκή-
ματα ὅπου διέμεινεν ἕως τῆς κοιμήσεώς της. Ἔξωθεν τοῦ χώρου αὐτοῦ κατοί-
κησαν καὶ μερικὰ ἐκ τῶν τέκνων της μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των.

Τὸν Μάϊο τοῦ 1992, χειροτονήθηκε Μεγαλόσχημη Μοναχή, ὑπὸ τοῦ ἀειμνή -
στου Μητροπολίτου Ἀττικῆς Ματθαίου Μακρῆ.Ἔκτοτε διαβιοῦσε ὡς Μοναχή,
ἐκτελοῦσα τὰ μοναχικά της καθήκοντα, ἀγωνιζομένη διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν
ἀναγκῶν τοῦ Ναοῦ καὶ νουθετοῦσα τοὺς οἰκείους της καὶ ὅσους ὀρθοδόξους τὴν
ἐπισκέπτονταν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν ψυχῶν των. 

Εἰς τὸν μοναχικὸν βίον τὴν ἠκολούθησεν καί ἡ ἀδελφή της ἡ ὁποία ἐκοιμήθη
Μεγαλόσχημη μέ τὸ ὄνομα Ἄννα Μοναχή. Ὀλίγα ἔτη πρὸ τῆς κοιμήσεώς της
προέπεμψεν ὀρθοδόξως εἰς Κύριον καὶ τὴν ἀσθενήσασαν θυγατέραν της Βα-
σιλικὴν Μοσχολιοῦ. Ἠξιώθη δὲ νά ἴδῃ ρασσοφόρον μοναχόν καὶ τόν υἱόν της,
κατὰ κόσμον Νικόλαον, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ ὄνομα Νικηφόρος, ἀκολουθῶν τὴν
μοναχικὴν παράδοσιν τῆς οἰκογένειας.  

Πρὸ τριῶν περίπου ἐτῶν ἠσθένησε καὶ ἔκτοτε ὑπομένουσα παρέμεινε κα-
τάκοιτη, ἐξυπηρετού μενη ἀπὸ τὰ τέκνα της. 

Μετὰ ἀπὸ ἐπιδείνωσιν τῆς ἤδη ἐπιβα-
 ρυμένης ὑγείας της, τὴν 13ην Αὐγού-

στου 2012 ἡμέραν Κυριακὴν καὶ ὥραν
2.20´ πρωϊνὴν παρέδωκεν τὴν ψυχὴν
της εἰς Κύριον, προετοιμασμένην μὲ τὰ
ἀπαραίτητα πνευματικὰ ἐφόδια. Τὸ
ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἐψάλη ἡ νε-
κρώσιμος ἀκολουθία εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὑπὸ τοῦ Παναγιω-
τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.
Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν ἐξυπη-
ρέτει πνευματικῶς, ὅπως καὶ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς. Ἡ ταφή της
ἔγινεν ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς τάφον τὸν ὁποῖον εἶχεν προ-
ετοιμὰσει ἡ ἰδία ἡ ἀδελφὴ ἐνόσω ἔζῃ.

Τὸν Ἱερὸν Ναὸν μὲ τὰ πέριξ αὐτοῦ οἰκήματα ἐκληροδότησεν εἰς τὸν υἱὸν
της Νικηφόρον Μοναχόν,  μὲ τὴν εὐχὴν καὶ τὴν πνευματικὴν ἐντολὴν νὰ συ-
νεχίζεται τὸ ὀρθόδοξως ἐπιτελούμενον ἔργον, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν ἐκεῖ ἐξυπηρε-
τουμένων ἀδελφῶν.

Μ α κ ά ρ ι ο ι  ο ὓ ς  ἐ ξ ε λ έ ξ ω  κ α ὶ  π ρ ο σ ε λ ά β ο υ ,  Κ ύ ρ ι ε ,  Μ α κ ά ρ ι ο ι  ο ὓ ς  ἐ ξ ε λ έ ξ ω  κ α ὶ  π ρ ο σ ε λ ά β ο υ ,  Κ ύ ρ ι ε ,  
κ α ὶ  τ ὸ  μ ν η μ ό σ υ ν ο ν  α ὐ τ ῶ ν  ε ἰ ς  γ ε ν ε ὰ ν  κ α ὶ  γ ε ν ε ά νκ α ὶ  τ ὸ  μ ν η μ ό σ υ ν ο ν  α ὐ τ ῶ ν  ε ἰ ς  γ ε ν ε ὰ ν  κ α ὶ  γ ε ν ε ά ν
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Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ: τὸ ἄχραντον σκήνωμα τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Μονογενὴς
Υἱὸς βαστάζων τὴν Παναγίαν της ψυχήν, καὶ γύρω οἱ Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.

Ἄνωθεν ἡ Ἁγία Τριὰς στέφει τὴν Βασίλισσαν τοῦ κόσμου.
(φορητὴ εἰκών 19ου αἰ., Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Νῆσος Λίμνης Ἰωαννίνων)

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
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