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ΑΤΡΕΠΤΟΣΚΑΙΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ
ΕΝΤῌΣΑΡΚΩΣΕΙΗΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ
ΥΠΟΣΤΑΣΙΣΤΟΥΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣΥΙΟΥ
ΚΑΙΛΟΓΟΥΤΟΥΘΕΟΥ
«εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί» (Ἰωάν. Η´ 58).
«ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα» (Λουκ. Ι´18).
«καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον
πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί» (Ἰωάν. ΙΖ´ 5).
Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦν προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ
σαρκωθεὶς ἐκ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου καὶ Ἀει- φιλανθρωπίαν» (Στιχηρὸν Ἑσπερινοῦ Ἑορπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως κατὰ τὴν τῆς Χριστουγέννων).
ὑπόστασιν καὶ τὴν οὐσίαν ἐνηνθρώπηἩ Προαιώνιος Ὑπόστασις τοῦ Λόγου,
σεν, εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξα- ὁ ἐκ ΘΕΟΥ Ἀληθινοῦ γεννηθεὶς Ἀληθι ζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. νὸς ΘΕΟΣ, ἐγένετο καὶ τῆς ἀνθρωπίνης
Κατὰ τὴν ἐνσάρκωσιν τοῦ Λόγου τοῦ φύσεως Ὑπόστασις, γεννηθεὶς ἐκ ΠαρθέΘεοῦ δὲν ἔγινε τροπὴ ἢ ἀλλοίωσις τῆς νου Μητρὸς ἄνθρωπος Ἀληθινός. Εἰς τὴν
ὑποστάσεως, τοῦ προσώπου, τοῦ Θεοῦ προαιώνιον ὑπόστασιν τοῦ Λόγου ὑπῆρχε
Λόγου. Ἔγινε πρόσληψις δευτέρας φύ- προαιωνίως μόνον ἡ Θεϊκὴ φύσις. Αὐτὴ ἡ
σεως, τῆς ἀνθρωπίνης. Ἔγινε ἕνωσις τῆς προαιώνιος ὑπόστασις τοῦ Λόγου τώρα
δευτέρας αὐτῆς φύσεως μετὰ τῆς πρώτης, ἔχει προσλάβει καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύτῆς Θεϊκῆς. Ἡ δὲ ἕνωσις αὐτὴ τῶν δύο φύ- σιν. Ἐκ τῆς Σαρκώσεως καὶ ἐντεῦθεν ἡ
σεων εἶναι καὶ νοεῖται καὶ λέγεται κατὰ Προαιώνιος Ὑπόστασις τοῦ Λόγου εἶναι
τοὺς Πατέρας Ὑποστατικὴ Ἕνωσις. Καὶ γνωστὴ καὶ διὰ τῆς ἀκτίστου Θεϊκῆς φύὀνομάζεται Ὑποστατικὴ Ἕνωσις ἐπειδὴ ἡ σεως καὶ διὰ τῆς κτιστῆς ἀνθρωπίνης. Ἡ
Ὑπόστασις τοῦ Λόγου εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία Προαιώνιος Ὑπόστασις τοῦ Λόγου ἐφαἑνώνει τάς δύο φύσεις. Αὐτὴ δὲ ἡ Ὑπό- νερώθη καὶ ὡς Θεὸς διὰ τῶν θαυμάτων
στασις εἶναι Προαιώνιος, εἶναι Θεαρχική, καὶ ὡς ἄνθρωπος διὰ τῶν ἀδιαβλήτων
παθῶν. Ὅλος Θεὸς καὶ ὅλος ἄνθρωπος.
καὶ μένει ἡ αὐτὴ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ὅ,τι ἦτο προαιωνίως διὰ τὴν Θεότητα
Ἐκ τῶν τριῶν ὑποστάσεων τῆς ὑπερθέου Θεότητος, αἱ μὲν δύο, ἡ τοῦ Πατρὸς ὁ προαιώνιος Λόγος, εἶναι ἐπ᾽ ἐσχάτων ὁ
καὶ ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχουν μίαν αὐτὸς Προαιώνιος Λόγος καὶ διὰ τὴν ἀνφύσιν, τὴν Θεϊκήν, ἡ δὲ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου θρωπότητα: Ὑπόστασις διὰ τὴν Θεότητα,
ἐκ τῆς Ἐνσαρκώσεως καὶ ἐντεῦθεν ἔχει δύο Ὑπόστασις καὶ διὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ
φύσεις, καὶ Θεϊκὴν καὶ ἀνθρωπίνην. «Ἡ πρὸ αἰώνων ὑπάρχουσα Θεαρχικὴ Ὑπόγὰρ ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ Πατρός, ὁ στασις τοῦ Λόγου φέρει τώρα δύο φύσεις,
χαρακτὴρ τῆς ἀϊδιότητος αὐτοῦ, μορφὴν τὴν ἄκτιστον Θεϊκὴν καὶ τὴν κτιστὴν ἀνδούλου λαμβάνει, ἐξ ἀπειρογάμου Μητρὸς θρωπίνην. Αἱ δύο φύσεις τῆς Θεότητος καὶ
προελθών, ΟΥ ΤΡΟΠΗΝ ὑπομείνας· ὃ γὰρ τῆς ἀνθρωπότητος εὑρίσκονται τώρα ἡνωἦν διέμεινε, Θεὸς ὢν ἀληθινός· καὶ ὃ οὐκ μέναι ΚΑΘ᾽ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ. Ἐνυπάρχουν

KEO 59-60 SEP-DEC 2012 TELIKON 13_Layout 1 3/29/13 3:01 PM Page 68

- 68- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN
εἰς τὴν μίαν τῆς Τριάδος προαιώνιον Ὑπόστασιν, εἰς τὸν ΘΕΟΝ Λόγον.
Διὰ τοῦτο, τὸν Σαρκωθέντα καὶ Ἐνανθρωπήσαντα ΘΕΟΝ Λόγον, τὸν Χριστόν,
τὸν προσκυνοῦμε λατρευτικῶς.Τὸν λατρεύομεν ὡς καὶ τὸν Προαιώνιον Αὐτοῦ Πατέρα καὶ τὸ Συναΐδιον Ἅγιον Πνεῦμα, ἐν μιᾶ
ἀρρήκτῳ τιμῇ, ἐν μιᾷ ἀδιαιρέτῳ προσκυνήσει, ἐν μιᾷ ἀχωρίστῳ λατρείᾳ, ἐν μιᾷ
ἑνιαίᾳ δόξῃ, ἐν μιᾷ ἀδιασπάστῳ αἰνέσει.
Ἐὰν ὁ Σαρκωθεὶς Θεὸς Λόγος, ὁ Χριστός,
δὲν ἦτο ὁ Εἷς τῆς Ἀναλλοιώτου Τριάδος,
ἐὰν δὲν ἦτο ὁ αὐτὸς Ἄτρεπτος Προαιώνιος Συνάναρχος τῷ Πατρὶ Λόγος, δὲν θὰ
ἦτο Λατρευτός. Εἶναι ὅμως, καὶ διὰ τοῦτο
ἡ Σὰρξ Αὐτοῦ ἡ κτιστὴ προσκυνεῖται λατρευτικῶς ὡς Ὁμόθεος, ὡς Θεοϋπόστατος,
ὡς τῆς Θεαρχικῆς τοῦ Λόγου Ὑποστάσεως
Σάρξ καὶ ὄχι ἄλλως πως ὑπάρχουσα. Ἅμα
Σάρξ ἅμα Θεοῦ Λόγου Σάρξ.
Διὰ τοῦτο, οἱ πιστεύοντες καὶ λατρεύοντες τὸν Χριστόν, ΔΕΝ εἴμεθα Εἰδωλολάτραι, ΔΕΝ προσκυνοῦμε πρόσφατον
ὑπόστασιν, ΔΕΝ πιστεύομεν εἰς ὂν λαβόν
ἀρχὴν ἐν χρόνῳ, ἀλλὰ εἰς τὸν Προαιώνιον
Κτίστην πάντων τῶν αἰώνων, καὶ Δημιουργὸν πάντων τῶν κτισμάτων, πάντων τῶν
ἐκ μὴ ὄντος ὄντων. Λατρεύοντες τὸν Χριστόν, δὲν λατρεύομεν μίαν ὑπόστασιν ἐν
χρόνῳ λαβοῦσα ἀρχήν, ἀλλὰ τὸν Ποιητὴν
τῶν αἰώνων «δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο». Ὁ
Χριστὸς δὲν εἶναι ἕνα ἐκ μὴ ὄντος ὄν. Οὐκ
ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν ὁ Χριστός. Ὁ Χριστὸς
εἶναι καὶ ὁμολογεῖται καὶ ὅπου εἰκονίζεται
ἐπιγράφεται Ὁ Ὤν. Ἡ ἐπιγραφή, Ὁ Ὤν,
εἰς τὸ φωτοστέφανον τίθεται εἰς τὰ τρία
ΜΟΝΑ Ἄναρχα, Προαιώνια, Θεαρχικὰ
Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ--τοῦ Χριστοῦ--καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ΟΧΙ εἰς ἄλλα μὴ προαιώνια
πρόσωπα. «Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἐνανθρωπήσας, ....τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα....
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Ὁ ὢν καὶ προών, καὶ ἐκλάμψας ἐκ Παρθένου Θεός» (Στιχηρὸν Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς
Χριστουγέννων) Αὐτὸς ἐλεεῖ καὶ σώζει
ἡμᾶς τοὺς εἰλικρινῶς καὶ ὀρθῶς πιστεύοντας εἰς Αὐτόν.
Ἡ Ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΘΕΪΚΗ.
Ἔχει τὴν ἀρχήν τῆς ὑπάρξεώς της ἐκ τοῦ
Θεοῦ Πατρὸς πρὸ χρόνου καὶ ὄχι ἐξ ἀνδρὸς
ἐν χρόνῳ. Ὁ ἐν χρόνῳ σαρκωθεὶς Υἱὸς καὶ
Λόγος, ὁ ἐν χρόνῳ σκηνώσας μεθ᾽ ἡμῶν, ὁ
ἐν χρόνῳ ἐμπεριπατήσας καὶ παθὼν καὶ
ταφεὶς καὶ ἀναστάς, δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι
Ἄναρχος καὶ Προαιώνιος κατὰ τὴν Ὑπόστασιν καὶ κατὰ τὴν Θείαν του φύσιν. Ὁ
ἴδιος τὸ λέγει αὐτὸ ἀληθῶς: «πρὶν Ἀβραὰμ
γενέσθαι ἐγὼ εἰμί» (Ἰωάν. Η´ 58)· «ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ πεσόντα» (Λουκ. Ι´ 18)· «καὶ νῦν
δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ
ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί»
(Ἰωάν. ΙΖ´ 5). Τὸν Χριστὸν θὰ πιστεύσωμεν
καὶ ὄχι αὐτὸ τὸ ὁποῖο λέγουν οἱ Σταυρω ταί του, ὁ Ἄρειος, ὁ Νεστόριος, ὁ Κτενᾶς,
ὁ Ἀλεξόπουλος καὶ οἱ συμπλανῶντες καὶ
συμπλανώμενοι συμφρονοῦντες αὐτοῖς.
Οἱ σύγχρονοι Χριστομάχοι-Θεομάχοι,
τὸ ὄνομα «Χριστὸς» τὸ ἀποδίδουν εἰς τὴν
ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ, ὄχι εἰς τὸ
Πρόσωπόν του, εἰς τὴν Ὑπόστασίν του,
καὶ ἀρνοῦνται ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Προαιώνιος, λέγοντες, ἐὰν δεχθοῦμε ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι Προαιώνιος τότε εἶναι ὡσὰν
νὰ λέμε ὅτι ἐσαρκώθη προαιωνίως καὶ ὅτι
εἶναι προαιώνιος ἡ ἀνθρωπίνη φύσις του.
Σύμφωνα μὲ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας,
ὅμως, ὅπως ὁ Δαμασκηνὸς καὶ ὁ Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας καὶ ἄλλοι, τὰ ὀνόματα «Ἰησοῦς», «Χριστός», «Ἐμμανουήλ», ἀποδίδονται εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Λόγου,
καὶ ὄχι εἰς τὴν Θεϊκὴν ἢ τὴν ἀνθρωπίνην
φύσιν Του. Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τοὺς ἀν θρώπους. Τὰ ὀνόματα δὲν ἀποδίδονται εἰς
τὴν φύσιν, ἀλλὰ εἰς τὸ πρόσωπον. Μόνον
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οἱ Μονοφυσῖται, οἱ συνθέτοντες μίαν φύσιν
ἐκ δύο, ἀναγκάζονται νὰ ἀποδώσουν τὸ
ὄνομα «Χριστὸς» εἰς τὴν μίαν κατ᾽ αὐτοὺς
σύνθετον φύσιν καὶ ὄχι εἰς τὴν ὑπόστασιν.
«Καὶ ἔσται τὸ, Χριστός, οὐ τῆς ὑποστάσεως
ὄνομα, ἀλλὰ τῆς μιᾶς κατ᾽ αὐτοὺς [τοὺς
Μονοφυσίτας] φύσεως» (Ἅγιος Ἰωάννης
Δαμασκηνός, PG 94, 989A). Τὸ ὄνομα ὅ μως τοῦ Χριστοῦ, καθ᾽ ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀποδίδεται εἰς τὸ πρόσωπον, εἰς
τὴν ὑπόστασιν. «Τὸ δὲ, Χριστός, ὄνομα τῆς
ὑποστάσεως λέγομεν» (Ἅγιος Ἰωάννης
Δαμασκηνός, PG 94, 989A). Τὸ ὄνομα
«Ἰησοῦς», «Χριστός», «Ἐμμανουήλ» εἶναι
ὄνομα τῆς Ὑποστάσεως, τοῦ Προσώπου.
Ἰδοὺ καὶ ἐν τῇ πράξει: «ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ
ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου,
ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ
ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ» (Μάρκ, Θ´ 41).
Ἡ δὲ Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι καὶ λέγεται
ΘΕΟΤΟΚΟΣ ὄχι διότι ἐγέννησε τὴν Θεϊκὴν
φύσιν τοῦ Ἰησοῦ, ἡ Θεϊκὴ γὰρ φύσις δὲν
εἶναι γεννητή. Ἡ Θεοτόκος δὲν ἐγέννησε
Θεϊκὴν φύσιν οὔτε νέαν ἀνθρωπίνην φύσιν.
Αἱ φύσεις δὲν γεννῶνται. Ἐγέννησε τὸν
Ἰησοῦν, τὸν Θεὸν Λόγον, τὸν Προαιωνίως
ἐκ Θεοῦ Πατρὸς γεννηθέντα Θεὸν Ἀληθινόν. Ἐγέννησε τὴν Προαιώνιον Θεϊκὴν
Ὑπόστασιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου
τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἐγέννησε ΘΕΟΝ ἡ
Παρθένος καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζεται ὄντως
ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ἡ ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον
τεκοῦσα. Ἐκ τῆς Παρθένου ἐν χρόνῳ γεννηθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶναι ΚΥΡΙΟΣ. Ἐν χρόνῳ
γεννηθεὶς εἶναι Παντοκράτωρ, διότι παραμένει Προαιώνιος. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι Ὁ Ὤν,
διότι δὲν εἶναι μὴ προαιώνιος. Ὁ Ἰησοῦς
εἶναι ὁ Ὤν καὶ Προών, ὁ ὑπάρχων καὶ προϋπάρχων, διότι εἶναι ΘΕΟΣ ΑΝΑΡΧΟΣ.
«Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται» (Ἀπολυτίκιον Ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ).
Περὶ τῆς ἀληθείας ὅτι ἡ Ὑπόστασις τοῦ
Σαρκωθέντος Λόγου εἶναι Προαιώνιος καὶ
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«Οὐκοῦν, εἰ μή ἐστιν ἕτερος παρὰ τὸν ἐκ
Θεοῦ Πατρὸς Λόγον, ὁ ἐκ σπέρματος τοῦ
Δαβίδ, λεγέσθω καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ» (PG
75, 1309Β). «Εἰ δὲ δή τις λέγοι καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ, οὐκ ἂν
ἁμάρτοι τἀληθοῦς, εἴπερ ἐστὶν Εἷς Υἱὸς
καὶ Κύριος, ὁ Προαιώνιος Λόγος, τὴν ἐν
ἐσχάτοις τοῦ αἰῶνος καιροῖς κατὰ σάρκα
ἐκ γυναικὸς ὑπομείνας γέννησιν. Ὅτι δὲ
ΟΥΚ ΗΛΛΟΙΩΤΑΙ γεγονὼς ἄνθρωπος
καθ᾽ ἡμᾶς ὁ Λόγος, διαμεμήνυκε λέγων
ὁ Πνευματοφόρος--Ἀπόστολος Παῦλος-Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός,
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (PG 75, 1309C).
Δύο αἱ γεννήσεις τοῦ Λόγου, τοῦ αὐτοῦ
προσώπου: Μία ἐκ τοῦ Πατρὸς ἄνευ μητρὸς προαιωνίως, ἐξ οὗ ἔχει ἀχρόνως τὴν
ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεώς της ἡ ὑπόστασις τοῦ
Λόγου καὶ εἶναι Συνάναρχος τῷ Πατρί καὶ
Θεὸς Ἀληθινὸς ὁ Λόγος· καὶ Μία ἐκ τῆς
Παρθένου Μητρὸς ἄνευ πατρὸς ἐν χρόνῳ,
ἐξ ἧς ὁ Θεὸς Λόγος ἐσαρκώθη καὶ παιδίον γέγονεν· ἐξ ἧς ἔλαβε τὴν ἀνθρωπίνην
φύσιν καὶ ὄχι νέαν ὑπόστασιν ἢ προσθήκην ὑποστάσεως ἐπὶ τῇ ὑποστάσει Του ἢ
τροπήν--ἀλλοίωσιν--ὑποστάσεως ὁ προαιώνιος διαμείνας Λόγος. «Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι τὰς Δύο γεννήσεις, τήν τε πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρός,
ἀχρόνως καὶ ἀσωμάτως, τήν τε ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, τοῦ αὐτοῦ κατελθόντος
ἐκ τῶν Οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντος ἐκ τῆς
Ἁγίας ἐνδόξου Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς, ὁ
τοιοῦτος ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω» (Ἁγία Ε´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος). Ὡς ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
ὁ ἐκ τῆς Παρθένου γεννηθεὶς εἶναι Προαιώνιος: «Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός» (Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων).
Οἱ μὲν Ἰουδαῖοι ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν
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Χριστὸν διότι δὲν ἐδέχθησαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς
ἔχει Πατέρα τὸν ΘΕΟΝ, ὅτι ὑπάρχει πρὸ
πάντων τῶν αἰώνων. «Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ
οἱ Ἰουδαῖοι· περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν
σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν» (Ἰωάν.
Ι´ 33). Ὁ δὲ Ἄρειος κατεδικάσθη ὑπὸ τῆς
Ἐκκλησίας ὡς Αἱρεσιάρχης διότι ἐκήρυξεν ὅτι ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν ὁ Χριστός, ὅτι
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦτο ἀλλοιωτὸς καὶ
ἐτράπη κατὰ τὴν Σάρκωσιν. Ἑβραιόφρων
ὁ Ἄρειος καὶ Ἀρνησίχριστος. Τὴν δὲ παράφρονα μανίαν τῶν Σταυρωτῶν καὶ τοῦ
Ἀρείου, ἀντὶ νὰ τὴν μισήσουν, τὴν ἐζήλωσαν σύγχρονοι Χριστομάχοι, Θεομάχοι
καὶ ἀντίθεοι Αἱρετικοί.
Παραλογίζονται καὶ αὐτοὶ οἱ παράφρονες καὶ φρενοβλαβεῖς, οἱ ἀσπαζόμενοι τὴν
πλάνην τοῦ Ἀρείου, καὶ ἐξαπατώμενοι φρονοῦν καὶ κηρύττουν: Διὰ νὰ μὴν εἶναι εἰκονικὴ καὶ κατὰ δόκησιν ἀλλὰ πραγματικὴ
ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Λόγου, θὰ πρέπει νὰ
δεχθῶμεν ὅτι κατὰ τὴν Ἐνσάρκωσιν ὁ Λόγος ἐτράπη καὶ ἠλλοιώθη καὶ ἐδιαφοροποιήθη καὶ δι᾽ αὐτὸ δὲν εἶναι προαιώνιος.
Οἱ σύγχρονοι Χριστομάχοι, κηρύττουν
τρεπτὸν τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, κηρύττουν
μὴ προαιώνιον τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ,
κηρύττουν τὴν βλάσφημον τοῦ Ἀρείου Αἵρεσιν. Δι᾽ αὐτὸ κηρύττουν καὶ τὴν βλάσφημον αἱρετικὴν θεωρίαν ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας δὲν εἶναι Θεϊκή. Κατ᾽αὐτούς,
δηλαδή, ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός καὶ ἡ
Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνθρωπίνη.
Ἐὰν ὅμως ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ εἶναι τρεπτὸς καὶ ἐτράπη ἡ ὑπόστασίς του κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν, ὅπως
φρονοῦν καὶ γράφουν οἱ νέοι Χριστομάχοι,
τότε πολλὰ καὶ ἀπαράδεκτα τὰ βλάσφημα
ἐπακόλουθα:
1) Ἡ ἐκ τροπῆς καὶ ἀλλοιώσεως προελθοῦσα κατ᾽ αὐτοὺς ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ
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δὲν εἶναι πλέον ἡ Θεαρχικὴ τοῦ Λόγου
Ὑπόστασις, ὁπότε δὲν δύναται νὰ λατρεύεται παρὰ μόνον ἀπὸ κτισματολάτρας καὶ
εἰδωλολάτρας.
2) Ἡ Ἁγία Τριὰς ἐμειώθη εἰς Δυάδα, ἀφότου ὁ προαιώνιος Θεὸς Λόγος ἐτράπη κατ᾽
αὐτοὺς εἰς τὸν μὴ προαιώνιον Χριστόν.
3) Ὁ τρεπτὸς Λόγος δὲν δύναται νὰ εἶναι
Υἱὸς Ἀτρέπτου Πατρός, ἀλλὰ τρεπτοῦ.
4) Παρὰ τρεπτοῦ Πατρὸς δὲν δύναται νὰ ἐκπορεύεται Ἄτρεπτον, ἀλλὰ τρεπτὸν Πνεῦμα.
5) Μία τρεπτὴ Τριὰς δὲν δύναται νὰ εἶναι
Θεὸς Ἀληθινός, διότι τὸ Θεῖον εἶναι Ἄτρεπτον καὶ Ἀναλλοίωτον. «Διότι ἐγὼ Κύριος
ὁ Θεὸς ὑμῶν καὶ ΟΥΚ ΗΛΛΟΙΩΜΑΙ»
(Μαλ. Γ´ 6), (δηλαδή, δὲν ἀλλοιώνομαι).
6) Ἡ τρεπτὴ κατ᾽ αὐτοὺς ὑπόστασις τοῦ
Χριστοῦ δὲν δύναται νὰ ἑνώνῃ ἀτρέπτως
καὶ ἀναλλοιώτως τὰς δύο φύσεις, τὴν
Θεϊκὴν μετὰ τῆς ἀνθρωπίνης.
7) Ἕνας τρεπτὸς Χριστὸς δὲν δύναται νὰ
εἶναι Κεφαλὴ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, νὰ παρέχῃ Σωτηρίαν εἰς τὰ μέλη τοῦ
Σώματος, νὰ χαρίζῃ Θέωσιν καὶ Ἀτρεψίαν
εἰς τοὺς πιστούς Του.
8) Ἑνὸς τρεπτοῦ Χριστοῦ τὸ Σῶμα καὶ τὸ
Αἷμα δὲν εἶναι Θεοϋπόστατον, καὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου δὲν εἶναι
Σῶμα καὶ Αἷμα Θεοῦ Λατρευτόν, οὔτε
τοὺς μεταλαμβάνοντας Θεοῖ ἢ ἁγιάζει.
Εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον του κατὰ τῶν Νεστοριανῶν, ὁ Λεόντιος Βυζάντιος θέτει
τὸ ἐρώτημα: «Ὁ Λόγος ὁ Θεῖος, ἄτρεπτός
ἐστι τὴν ὑπόστασιν ὡς καὶ τὴν φύσιν, ἢ
οὐχί;» (PG 86a, 1485A). Ἡ ὑπόστασις τοῦ
Θεοῦ Λόγου εἶναι ἄτρεπτος ὅπως καὶ ἡ
φύσις του ἢ ὄχι; Ἐπεξεργαζόμενος τὴν
ἀπάντησιν διευκρινίζει ὅτι ἐὰν δὲν εἶναι
ἄτρεπτος κατὰ τὴν ὑπόστασιν ὁ Λόγος
τότε δὲν εἶναι οὔτε ἁπλός, οὔτε ἄφθαρτος, οὔτε Θεός. (Τὸ αὐτονόητον ἦτο αὐτονόητον τὸν 5ον καὶ τὸν 6ον αἰῶνα. Τὸν
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21ον ἐξέλειπεν παντελῶς;) Ἐπὶ πλέον,
συνεχίζει ὁ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὸς
Πατήρ, ἐὰν δὲν ἦτο ἄτρεπτος ἡ Θεαρχικὴ Ὑπόστασις τοῦ Λόγου τὸ ἴδιο θὰ συνέβαινε καὶ μὲ τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα, θὰ ἦσαν τρεπτὰ κατὰ τὴν
ὑπόστασίν των καὶ αὐτὰ τὰ δύο Θεαρχικὰ Πρόσωπα. Κατὰ τὴν Σάρκωσιν δὲν
προστίθεται μέρος ἄλλης ὑποστάσεως
εἰς τὴν ὑπόστασιν τοῦ Λόγου, οὔτε ἑνώνεται ἄλλη ὑπόστασις μὲ τὴν ὑπόστασιν
τοῦ Λόγου, ἀλλὰ ἡ αὐτὴ Προαιώνιος
Ὑπόστασις τοῦ Θεοῦ Λόγου προσλαμβάνει νέαν φύσιν, τὴν ἰδικήν μας. «Ἡμεῖς
γὰρ ὥσπερ τὸν ἐν καμίνῳ πυρωθέντα σίδηρον οὐχ ὑπόστασιν ἀποσπᾶσαί τινα μερικὴν ἐκ τοῦ πυρείου εἴδους, ἀλλὰ φύσιν
μόνον ἐν τῇ ἰδίᾳ ὑποστάσει προσδέξασθαι... οὔτω φαμὲν τὸν Λόγον ἐκ τῆς ἡμετέρας φύσεως εἰς τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν
προσλαβέσθαι φύσιν ἰδικήν τινα» (Λεόντιος Βυζάντιος, PG 86a, 1485C-D).
Εἰς τὴν ὑπόστασιν τοῦ Λόγου τὴν πρὸ
χρόνου ἐκ Πατρὸς ὑπάρχουσαν ἐπισωρεύονται κατὰ τὴν Σάρκωσιν περισσότερα
ἰδιώματα προσληφθέντα ἐκ τῆς Μητρός,
ἤτοι, ἐπισωρεύονται αἱ ἰδιότητες τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. «ἀλλ᾽ ἀσυνθετώτερον
ἰδίωμα τῆς τοῦ Λόγου γέγονεν ὑποστάσεως,
πλειόνων ἐπισωρευθέντων ἐν αὐτῇ τῶν ἁπλῶν ἰδιωμάτων μετὰ τὴν σάρκωσιν ὅπερ
οὐδὲ σύνθετον, οὐδὲ τρεπτὴν δείκνυσιν
οὔτε τὴν φύσιν οὔτε τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ»
(Λεόντιος Βυζάντιος, PG 86a, 1485D). Οὔτε
σύνθετος οὔτε τρεπτὴ ἀποδεικνύεται ἡ
ὑπόστασις τοῦ Λόγου, ἀλλὰ ἁπλῆ καὶ ἄτρεπτος ὅπως καὶ ἡ Θεϊκὴ φύσις Του.
Ὅταν καὶ ὅπου ἀποκαλεῖται «σύνθετος»
ἡ Ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ, δὲν σημαίνει ὅτι
προσετέθη κάτι ὑποστατικόν εἰς τὴν ὑπόστασιν τοῦ Λόγου καὶ ἠλλοιώθη κατὰ τὴν
Σάρκωσιν, ἀλλὰ ὅτι προσετέθη εἰς αὐτὴν
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δύο φύσεις ἐν μιᾷ ὑποστάσει, ὅτι ἡ Μία
τοῦ Λόγου Θεαρχικὴ Προαιώνιος Ἄτρεπτος Ὑπόστασις εἶναι τώρα δύο φύσεων
ὑπόστασις, καὶ τῆς Θεϊκῆς καὶ τῆς ἀνθρωπίνης. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, ὅτι ἑνώνει
ὑποστατικῶς δύο φύσεις, ἀποκαλεῖται
ὀρθοδόξως «σύνθετος» ἡ Ὑπόστασις τοῦ
Χριστοῦ καὶ αὐτὸ ἐννοοῦν οἱ Πατέρες.
Γράφων κατὰ τῆς Αἱρέσεως τῶν Ἰακωβιτῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, καὶ
ἐξηγῶν κατὰ ποῖον τρόπον ὑπάρχει ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἢ οὐσία τοῦ Χριστοῦ, λέγει
ὅτι «ἡ Σὰρξ τοῦ Κυρίου ἐν τῇ Ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Ὑποστάσει» ὑπάρχει (PG 94, 1441B).
Εἶναι δεδομένον διὰ τὸν Ἅγιον τοῦτον Διδάσκαλον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ὅτι ἡ
Ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΑΝΑΡΧΟΣ
καὶ εἰς αὐτὴν εἶναι ἐνυπόστατος ἡ ἀνθρωπίνη φύσις.
Οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁμολογοῦντες ὅσα τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα διὰ τῶν Προφητῶν προεκήρυξε, διὰ τῶν Ἀποστόλων ἐδίδαξε, διὰ τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἐθέσπισε καὶ ἐδογμάτισε, διὰ τῆς Ἁγίας τοῦ ΘΕΟΥ Ἐκκλησίας παρέδωσε, δὲν λατρεύομεν κτίσμα μὴ
προαιώνιον προσκυνοῦντες τὸν Χριστόν,
ἀλλὰ τὸν Προαιώνιον Κτίστην καὶ Δημιουργὸν τῶν ἁπάντων, ἄσαρκον μὲν πρὸ τῆς
Ἐνανθρωπήσεως, ἐνσαρκωμένον δὲ ἐκ τῆς
Παρθένου προελθόντα κηρύσσομεν, Αὐτὸν
τὸν Ἕνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν χρονικῶς
ΑΝΑΡΧΟΝ, ΑΧΡΟΝΟΝ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ,
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝκαὶ τοὺς ἀλλοιωθέντας διὰ τῆς ἁμαρτίας ἐπανορθώσαντα.
«Ποία γὰρ τοῖς κτίσμασι παρὰ κτίσματος
ἔσται βοήθεια, δεομένου καὶ αὐτοῦ σωτηρίας;
....Κτίσμα δὲ ὑπὸ κτίσματος οὐκ ἄν ποτε σωθῇ» (Ἅγιος Ἀθανάσιος, PG 26, 1081C-D).
Τὸ ἄτρεπτον τοῦ Λόγου κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν εἶναι καὶ Δογματικῶς ὑπὸ τῆς
Ἐκκλησίας τεθεσπισμένον καὶ λογικῶς ὑπὸ
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τοῦ νοὸς ἐπιβεβλημένον. Ὅσοι ὅμως δὲν
διστάζουν νὰ διασπάσουν τὰ Ὀρθόδοξα
Δόγματα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, δὲν
διστάζουν νὰ διασπάσουν καὶ τοὺς κανόνας τῆς κοινῆς λογικῆς.
Τί σημαίνει, σύγχρονοι Χριστομάχοι
Λογοτρεπτῖται, τὸ κήρυγμά σας ὅτι ἐτράπη
κατὰ τὴν Σάρκωσιν ὁ Θεὸς Λόγος; Ἰσχυρίζεσθε πὼς δέχεσθε τὴν Ἀλήθειαν ὅτι οὔτε
ἡ Θεϊκὴ οὔτε ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἐτράπη
κατὰ τὴν Σάρκωσιν. Τί ἐτράπη λοιπόν; Ἡ
ὑπόστασις τοῦ Λόγου, ἀπαντᾶτε. Δὲν φοβεῖσθε τὴν βλασφημίαν καὶ δὲν αἰσχύνεσθε τὴν ἀνοησίαν ὅτι ὁ ἀκρογωνιαῖος Λίθος
ὁ ὁποῖος ἥνωσεν ἀτρέπτως τὰς δύο φύσεις,
ἐτράπη; Αἱ δύο φύσεις, Θεϊκὴ καὶ ἀνθρωπίνη, ἡνώθησαν ἀτρέπτως καὶ δὲν ἠλλοιώθησαν. Παρέμειναν ὡς ἦσαν. Ἠλλοιώθη
καὶ ἐτράπη ἡ Θεαρχικὴ Ὑπόστασις τοῦ Λόγου ἡ ὁποία τὰς ἥνωσεν; Διατί; Δὲν ἐβάστασε τὸ βάρος τῆς διαφορᾶς τῶν φύσεων;
Ἄπαγε τῆς Βλασφημίας καὶ τῆς Αἱρέσεως!
Τί ἐτράπη λοιπὸν εἰς τὴν ὑπόστασιν τοῦ
Λόγου κατὰ τὴν Σάρκωσιν, σύγχρονοι
Λογοτρεπτῖται; Ἡ προαιωνιότης τοῦ Λόγου,
ἀπαντᾶτε: ὁ προαιώνιος Λόγος ἔγινε μὴ
προαιώνιος Χριστός. Ἔπαυσε, δηλαδή, νὰ
ὑπάρχῃ ὁ προαιώνιος καὶ ἄρχισε νὰ ὑπάρχῃ εἰς τὴν θέσιν του ἕνας μὴ προαιώνιος;
Πέθανε ὁ προαιώνιος Λόγος καὶ μετενσαρκώθη ὡς μὴ προαιώνιος εἰς τὸν Χριστόν;
Ἢ ἔπαυσεν ὁ Λόγος νὰ εἶναι προαιώνιος
καὶ συνεχίζῃ νὰ ὑπάρχῃ ὡς μὴ προαιώνιος,
ὡς νὰ μὴν ὑπῆρχε πρίν; Τὶ εἴδους ἀνοησία
ἀπαιτεῖται διὰ νὰ δεχθῇ κανεὶς τὴν διαβολικὴν Αἵρεσίν σας, παράλογοι καὶ φρενοβλαβεῖς Θεομάχοι;
Τί σημαίνει αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεσθε, Θεομάχοι Λογοτρεπτῖται, ὅτι ἐτράπη ἡ ὑπόστασις, ἀλλὰ ὄχι ἡ Θεϊκὴ φύσις τοῦ Λόγου
κατὰ τὴν Ἐνσάρκωσιν; Σημαίνει ὅτι ἐτράπη
κάτι τὸ ἰδιάζον εἰς τὸν Μονογενῆ Υἱὸν καὶ
Λόγον τὸ ὁποῖον δὲν χαρακτηρίζει οὔτε
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τὸν Πατέρα οὔτε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἡ προαιωνιότης ὅμως τοῦ Λόγου εἶναι φυσικὸν
χαρακτηριστικὸν τοῦ Λόγου, κοινὸν μὲ
τὸν Πατέρα καὶ μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, χαρακτηρίζει καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα. Ὁ Λόγος εἶναι Προαιώνιος ὅπως
εἶναι καὶ ὁ Πατὴρ Προαιώνιος καὶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα Προαιώνιον, διότι ἡ προαιωνιότης
εἶναι ἰδιότης τῆς Θεϊκῆς φύσεως τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Ἐὰν ἐτράπη λοιπὸν ἡ προαιωνιότης τοῦ Λόγου, ἐτράπη ἕνα κοινὸν χαρακτηριστικὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐτράπη
ἡ Θεία φύσις. Φρονοῦντες ὅτι ἐτράπη ὁ
προαιώνιος Λόγος εἰς μὴ προαιώνιον,
κακοφρονεῖτε, Ἀντίχριστοι Θεομάχοι, ὅτι
ἐτράπη ἡ Θεία φύσις τοῦ Λόγου ἡ ἄτρεπτος. Ἑκόντες ἄκοντες καθιστᾶτε τρεπτὴν
τὴν Θεότητα, τρεπτὴν τὴν Θεϊκὴν φύσιν,
τρεπτὰ τὰ Θεαρχικὰ Πρόσωπα, τρεπτὰς
τὰς Ἐνεργείας τῆς Ταυτουργούσης Ἁγίας
Τριάδος. Τρεπτὸν καὶ τὸν Πατέρα, τρεπτὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἤτοι, τρεπτὴν
τὴν Ἁγίαν Τριάδα. Τρεπτὸν ὅμως εἶναι
μόνον τὸ κτιστὸν καὶ ὄχι τὸ ἄκτιστον.
Ἐὰν ὁ Θεὸς Λόγος ἐτράπη καὶ ἠλλοιώθη
κατὰ τὴν Σάρκωσιν, τότε εἶναι τρεπτὸς καὶ
ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Εἶναι τρεπτὰ
καὶ τὰ τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ὁπότε δὲν εἶναι Θεὸς ἡ Ἁγία Τριάς. Κατόπιν
αὐτοῦ δὲν εἶστε μόνον Αἱρετικοὶ Χριστομάχοι καὶ Θεομάχοι, εἶστε ἄλλης θρησκείας
λάτρες. Δὲν εἶστε Χριστιανοί. Εἶστε ἀλλόθρησκοι.
Τί εἶναι ἰδιάζον εἰς τὸν Λόγον, τὸ ὁποῖον
δὲν εἶναι κοινὸν καὶ εἰς τὸν Πατέρα καὶ εἰς
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον θὰ μπορούσατε
νὰ ὑποδείξετε ὅτι ἐτράπη κατὰ τὴν Σάρκωσιν, σύγχρονοι ἀλλοιωταὶ τῆς Ἀληθείας; Τί
ἔχει μόνον ὁ Λόγος τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει ὁ
Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα; Ἕνα καὶ μόνον τὸ τοῦ Λόγου ἴδιον, ὅτι εἶναι Γεννητός,
ἐνῶ ὁ Πατὴρ εἶναι Ἀγέννητος καὶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα εἶναι Ἐκπορευτόν. Ὁ τρόπος ὑπάρ-
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ξεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ, τὸ ὅτι εἶναι Γεννητός, τὸ ὅτι ὑπάρχει
διὰ τῆς Γεννήσεως, εἶναι τὸ μόνον ἴδιον
χαρακτηριστικόν, ἡ μόνη ΜΗ κοινὴ ἰδιότης, τὸ ΜΟΝΟΝ Ὑποστατικὸν Ἰδίωμα
τοῦ Λόγου. Αὐτὸ λοιπόν, τὸ ὑποστατικὸν
ἰδίωμα θὰ ἐτράπη κατὰ τὴν Σάρκωσιν,
ἐὰν ὅπως λέγετε ἐτράπη τὸ Πρόσωπον
τοῦ Λόγου, διότι ἐὰν ἐτράπη κάτι ἄλλο
θὰ ἦτο χαρακτηριστικὸν τῆς Θείας φύσεώς Του τὸ ὁποῖον ἔχουν καὶ τὰ ἄλλα
δύο Θεαρχικὰ Πρόσωπα, καὶ θὰ συνιστοῦσε τροπὴν τῆς Θεϊκῆς φύσεως τοῦ
Λόγου, τῆς Θεότητος τοῦ Λόγου, τὸ
ὁποῖον ἰσχυρίζεσθε ὅτι δὲν τὸ κηρύττετε.
Ἢ λοιπὸν ἐτράπη, Λογοτρεπτῖται, τὸ
Γεννητὸν τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου κατὰ τὴν
Σάρκωσιν ἢ δὲν ἐτράπη οὐδόλως ἡ ὑπόστασις τοῦ Λόγου. Ἔπαυσε κατὰ τὴν
Σάρκωσιν νὰ εἶναι γεννητὸς ἐκ τοῦ Θεοῦ
Πατρὸς ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ εὑρέθη
αἴφνης ἐκτὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος; Ἔπαυσε
νὰ εἶναι γεννητὸς ὅτε ἐγεννήθη ὑπὸ τῆς
Μητρός; Ἐὰν ἐτράπη τὸ γεννητὸν τοῦ
Υἱοῦ, τότε, πῶς ἐσαρκώθη ὁ Λόγος; Ὄχι
διὰ γεννήσεως; Δὲν εἶναι Γεννητὸς καὶ ἐκ
τῆς Μητρὸς ὁ Λόγος ὅπως εἶναι καὶ ἐκ
τοῦ Πατρὸς Γεννητός; Ἦτο μὲν Γεννητὸς
ἐκ τοῦ Πατρός, ἀλλὰ δὲν εἶναι Γεννητὸς
ἐκ τῆς Μητρός; Κατὰ δόκησιν, λοιπόν,
κατὰ φαντασίαν ἐσαρκώθη ὁ Υἱὸς καὶ
Λόγος, Ἀντίχριστοι καὶ ἠλλοιωμένοι τὰς
φρένας Λογοτρεπτῖται;
Δὲν ἐξασφαλίζετε τὴν πραγματικότητα
τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου κηρύσσοντες
τροπὴν τοῦ Λόγου κατὰ τὴν Σάρκωσίν
Του, Λογοφθόνοι Τρεπτομανῖται. Ἀπ᾽
ἐναντίας, τὴν καθιστᾶτε σάρκωσιν κατὰ
δόκησιν, δηλαδὴ κατὰ φαντασίαν. Τοὺς δὲ
ἑαυτοὺς σας ὑποβάλετε εἰς τὸ ΑΝΑΘΕΜΑ
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ καὶ μετατρέπεσθε εἰς ὑποστάσεις κατάρας.
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τὴν Σάρκωσιν. Ὁ Γεννητὸς πρὸ τῆς Σαρκώσεως Θεὸς Λόγος, διὰ Γεννήσεως ἔγινε
καὶ ἄνθρωπος, Γεννητὸς διαμείνας. Αὐτὸν
τὸν Προαιώνιον Λόγον ἀλλοιωτὸν κηρύσσετε καὶ κολάζεσθε, σύγχρονοι Χριστομάχοι καὶ Θεομάχοι. Αὐτὸν τὸν Ἄτρεπτον
καὶ Ἀναλλοίωτον Σαρκωθέντα Λόγον, Θείᾳ
Χάριτι ἡμεῖς προσκυνοῦμεν, λατρεύομεν
καὶ δοξάζομεν ὡς ΘΕΟΝ ΑΝΑΡΧΟΝ.
Ὁ πρὸ τόκου ἄσαρκος Λόγος τοῦ Θεοῦ
καὶ ὁ ἐν τόκῳ σαρκωθεὶς Θεὸς Λόγος, ὁ ἐν
ἀρχῇ ὢν Λόγος καὶ ὁ Λόγος ὁ ὁποῖος σάρξ
ἐγένετο, δὲν διαφέρει οὔτε κατὰ τὴν Θεότητα οὔτε κατὰ τὴν ὑπόστασιν, ἀλλὰ παραμένει ὁ αὐτός. ΑΤΡΕΠΤΟΣ γὰρ ὁ ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ τοῦ ΘΕΟΥ.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν παύει ψάλλουσα τὸ ἄτρεπτον τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Λόγου: «Γῆς
ἀπόγονον, παλινδρομήσασαν ταύτῃ, Θεότητος σύμμορφον φύσιν ὁ Πλάστης, ὡς
ἀτρέπτως νηπιάσας ἀνέδειξε» (Μηναῖον,
Φεβρουάριος 2, Ὠδὴ γ´). «Ἀτρέπτως καθ᾽
ὑπόστασιν, ἐν σοὶ Θεογεννήτρια, σαρκὶ ἑνοῦται ἀσπόρως, καὶ νηπιάζει ὁ Λόγος, ὃν ἐν
ἀγκάλαις φέρουσα, Χερουβικὸς ὡς θρόνος
νῦν, Θεῷ Πατρὶ προσήγαγες, καὶ Συμεὼν ὁ
πρεσβύτης, χαίρων ἐδέξατο τοῦτον» (Μηναῖον, Φεβρουάριος 3, Ἐξαποστειλάριον).
Διὰ τοῦτο, «ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις
Πατράσιν, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν Υἱὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν
αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν
ἀνθρωπότητι, ....ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, Υἱόν, Κύριον, Μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως,
ἀχωρίστως γνωριζόμενον ...ἓν πρόσωπον καὶ
μίαν ὑπόστασιν ...ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Υἱὸν
Μονογενῆ, Θεὸν Λόγον, Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν» (Ὅρος Πίστεως Ἁγίας Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
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100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1912-2012)
Ἡ Σαλονίκη πού ᾽σβηνε μὲ τοῦ καιροῦ τὸ διάβα
-καντῆλι ποὺ τρεμόφωτο γιὰ λάδι λαχταρᾶἀπὸ βραδὺς κοιμήθηκε, δυστυχισμένη, σκλάβα,
καὶ τὴν αὐγούλα ξύπνησε, Ἀρχόντισσα, Κυρά.
-Τί νά ᾽βλεπε στὸν ὕπνο της; Ποιό νά ᾽ταν τ᾽ ὄνειρό της;
-Τὸν Ἅι Δημήτρη ἔβλεπε στὸ ἄτι τὸ γοργό,
ποὺ ροβολῶντας ἔκραζε μὲ τὴν κραυγὴ τῆς νιότης:
-ΑΝΟΙΞΕ πόρτα τῆς σκλαβιᾶς, Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΕΙΜ’ ΕΓΩ!

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1430 οἱ Τοῦρκοι κυριεύουν τὴν Θεσσαλονίκη.
Ἀκολουθεῖ σφαγὴ τῶν κατοίκων, καὶ ἡ λεηλασία καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς
πόλεως. Ἡ ἅλωσί της ἦταν ὁ κακὸς προάγγελος γιὰ τὴν πτῶσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ ὁποία μετὰ ἀπὸ λίγο, τὸ 1453, ἀκολούθησε.
Ἔκτοτε ἡ Θεσσαλονίκη παρέμεινε πέντε αἰῶνες εἰς τὴν σκλαβιά, ἕως
τὸ 1912.
Ἡ Θεσσαλονίκη, λόγω τῆς στρατηγικῆς της θέσεως, ἦταν σπουδαῖος ἐμπορικὸς κόμβος, καὶ εἶχε βαρύνουσα θέσι καθὼς, ἀποτελοῦσε τὴν σπουδαιότερη
πόλι στὸ Βαλκανικὸ χῶρο μετὰ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ προκαλοῦσε κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων
καὶ τῶν βορείων Βαλκανικῶν κρατῶν. Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ ὑπάρχει ἕως σήμερα καὶ εἶναι ἡ αἰτία νὰ τὴν ἐποφθαλμιοῦν οἱ γείτονες.
Τὸν Μάϊο τοῦ 1912, ἔχοντας ἀναδιοργανώσει τὸ στράτευμα καὶ ἔχοντας
μιὰ πλεονασματική οἰκονομία, ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἕτοιμη νὰ διεκδικήσῃ τὴν
ἀπελευθέρωσι τῶν ἐδαφῶν ποὺ κατεῖχαν ἀκόμη οἱ Ὀθωμανοί, προκειμένου
νὰ ἐπιτύχῃ τὴν «Μεγάλη Ἰδέα».
Κανείς δὲν μποροῦσε νὰ φανταστῇ ὅτι ἡ «πτωχή, πλὴν τίμια Ἑλλὰς» τῶν
προηγουμένων ἐτῶν εἶχε καταφέρει νὰ σταθῇ στὰ πόδια της καὶ τώρα διεκδικοῦσε τὰ ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας μαζὶ μὲ τοὺς Βαλκάνιους
συμμάχους της.
Γιὰ λόγους στρατηγικούς, μεταξὺ ἄλλων στόχων προεκρίθη ἡ κατάληψις
τῆς πόλεως τὸ συντομώτερο δυνατό, προκειμένου νὰ προληφθῇ ἐνδεχόμενη
προέλασι τῶν Βουλγάρων, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσῃ τετελεσμένα,
καθὼς οἱ δύο χῶρες ἦταν ἐπισήμως σύμμαχοι καὶ ὅποια ἐδάφη ἀπελευθέρωνε
πρώτη ἡ κάθε μία, αὐτὰ καὶ θὰ κρατοῦσε.
Ὁ Κωνσταντῖνος μετὰ ἀπὸ ἐπιχειρήσεις γιὰ τὴν κατάληψι τῶν Γιαννιτσῶν
ἔρχεται νὰ καταλάβῃ τὴν Θεσσαλονίκη. Ἐκινεῖτο ὅμως ὁ στρατὸς μὲ δυσκολία
στὸν ποταμὸ Ἀξιό, διότι οἱ Τοῦρκοι ποὺ ὑποχωροῦσαν, κατέστρεφαν τὰ περάσματα καὶ τὶς γέφυρες καὶ ὀπισθοχωροῦσαν πολεμῶντας γενναῖα μὲν, ἂν καὶ
ἐφαίνετο ὅτι ἦταν ἡττημένοι.
25 Ὀκτωβρίου 1912. Στὴ Θεσσαλονίκη, οἱ Γενικοὶ Πρόξενοι τῶν Μεγάλων
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Δυνάμεων κατέβαλαν προσπάθειες νὰ παραδοθῇ ἡ πόλι στὸν Ἑλληνικὸ στρατὸ
χωρὶς αἱματοχυσίες καὶ καταστροφές. Διαπραγματεύονται τοὺς ὅρους παραδόσεως τῆς πόλεως μὲ τὸν Τοῦρκο Διοικητὴ Ταξὶν Πασᾶ, ὁ ὁποῖος, προκειμένου νὰ ἐνισχύσῃ τὴν θέσι του καὶ ἐλπίζοντας σὲ ἔλευσι τῶν Βουλγάρων,
δηλώνει μὲν πὼς θὰ τὴν παραδώσῃ, καθυστερεῖ δὲ τὶς διαπραγματεύσεις
καὶ ζητᾶ πίστωσι χρόνου γιὰ νὰ ἀπαντήσῃ ὡς τὸ πρωῒ τῆς ἑπομένης ἡμέρας.
26 Ὀκτωβρίου 1912. Ἡμέρα μνήμης καὶ ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Μετὰ τὴν παρέλευσι τοῦ διορισθέντος χρόνου, στὶς 9.30 τὸ πρωΐ, τὸ Στρατηγεῖο διέταξε τὴν προέλασι τοῦ
Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, καὶ ὅταν αὐτὸς ἔφτασε στὶς προφυλακὲς τῶν Τούρκων,
ὁ Τοῦρκος Διοικητὴς Ταξὶν ἀναγκάσθηκε νὰ παραδώσῃ στὸν Κωνσταντῖνο
τὸ ἔγγραφο «ἀποδοχῆς τῶν προτάσεών του», δηλαδή, τὸ Πρωτόκολλο Παραδόσεως τῆς πόλεως στοὺς Ἕλληνες.
Τὴν ἴδια στιγμή, οἱ Βούλγαροι, ἀντιλαμβανόμανοι ὅτι ἔχαναν τὸ παιγνίδι,
προσπάθησαν προκλητικὰ νὰ εἰσέλθουν μὲ στρατεύματα στὴν Θεσσαλονίκη
καὶ ἐζήτησαν καὶ αὐτοὶ τὴν παράδοσι τῆς πόλεως. Αὐτὸ τὸ ἐπιχείρησαν καὶ μὲ
προελάσεις στρατοῦ καὶ μὲ διπλωματικὲς κινήσεις πρὸς τὸν Ταξίν Πασᾶ, ἀλλὰ
ἐκεῖνος ἀρνήθηκε λέγοντας ὅτι ὑπέγραψε ἤδη μὲ τὸν Ἕλληνα Ἀρχιστράτηγο.
Καὶ ὁ Κωνσταντῖνος τοὺς ξέκοψε τὴν συγκυριαρχία ποὺ ἤθελαν. Ἔτσι ἡ πόλις
παρεδόθη ἀναιμάκτως στοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν τὸ θαῦμα στὸν
Ἅγιο Δημήτριο.
27 Ὀκτωβρίου 1912. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς εἰσέρχεται Ἐλευθερωτὴς
στὴν Θεσσαλονίκη καὶ οἱ Ἕλληνες μὲ σημαῖες βγῆκαν στοὺς δρόμους γιὰ
νὰ ὑποδεχτοῦν. Οἱ περιγραφὲς τοῦ Τύπου εἶναι ἐνθουσιώδεις: «Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν Ἑλλήνων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιγραφῇ ἐπί τῇ θέᾳ τῶν
Ἑλλήνων ἁξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν εἰσερχομένων νικηφόρως εἰς
τὴν πόλιν μας. Οἱ πάντες ἐζητοκραύγαζον, συνέχαιρον ἀλλήλους, ἐφίλουν τοὺς Ἕλληνας ἀξιωματικούς, ἐπήδουν, ἄφηναν ἀνάρθρους κραυγάς, τὰ εἶχαν χάσει κυριολεκτικῶς. Σημαῖαι Ἑλληνικαὶ ἀνεπετάσθησαν
εἰς τὰ Ἑλληνικὰ καταστήματα καὶ εἰς τὰς Ἑλληνικὰς οἰκίας...».
28 Ὀκτωβρίου 1912. Ὁ Στρατηλάτης Διάδοχος Κωνσταντῖνος μὲ ὅλον του
τὸ Ἐπιτελεῖο καὶ τὴν 1η Μεραρχία εἰσέρχεται ἐν παρατάξει θριαμβευτικῶς στὴν
Θεσσαλονίκη καὶ τυγχάνει μιᾶς ἀποθεωτικῆς ὑποδοχῆς. Ἐμφανίζεται στὸν ἐξώστη τοῦ Διοικητηρίου καὶ χαιρετᾶ τὸ τεράστιο πλῆθος μὲ τὶς Ἑλληνικὲς σημαῖες.
Μετὰ, σὲ δοξολογία, στὴν ἐκκλησιά τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ σὲ συγκινητικὴ ἀτμόσφαιρα,
ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος ἐκφώνησε λόγο παλλόμενο ἀπὸ μεγάλη συγκίνηση
γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τῶν ὑποδούλων Χριστιανῶν. «Ἡμεῖς οἱ ἐλευθερούμενοι, δάκρυα χαρᾶς σταλάζοντες ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς θριαμβευτικῶς γιὰ τὴν
ἀπελευθέρωσι τῆς πολυστενάκτου καὶ αἱματοβάπτου Μακεδονίας …»
Συμπληρώνονται λοιπὸν 100 χρόνια (1912-2012), ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ
Θριαμβευτὴς Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποκατέστησεν εἰς τὸν Ἐθνικὸ Κορμὸ τὴν
«Συμβασιλεύουσα τοῦ Γένους».
Ἡ Θεσσαλονίκη μετὰ ἀπὸ πέντε αἰῶνες σκλαβιᾶς, εἶναι ἐλεύθερη!
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30 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ π. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΜΠΡΟΥ
27-11-1982 ἕως 27-11-2012
«ΔΙΚΑΙΩΝ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ,
καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος» (Σοφ. Σολ. Γ´ 1).
«Ἐγκωμιαζομένων Δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί» (Παρ. ΚΘ´ 2).
Συνεπληρώθησαν ἐφέτος 30 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησιν
τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοσυγκέλλου καὶ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, Πρωθιερέως π. Εὐγενίου Τόμπρου, τοῦ ἐκ Κερκύρας. Τριάντα
ἔτη χωρὶς τὸν π. Εὐγένιον, ὅστις ἐπὶ 44 συναπτὰ ἔτη,
ἀπὸ τὸ 1938 ἕως τὸ 1982, εὑρίσκετο εἰς τὰς ἐπάλξεις
Ὁ Πρωτοσύγγελος τοῦ Ἱ. Ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.
π. Εὐγένιος Τόμπρος
Περιοριζόμεθα εἰς τὸ παρὸν νὰ ἀναφερθῶμεν
συνοπτικῶς εἰς τοὺς κυριωτέρους σταθμοὺς τῆς ζωῆς του, ἀπὸ τὸ
1905 ἕως τὸ 1982, εὐελπιστοῦντες ὅτι ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ θὰ δυνηθῶμεν
νὰ ἐκδώσωμεν εἰδικὸν τεῦχος, ἀφιερωμένον ἐκτενῶς εἰς τὸν βίον καὶ
τὸ ἔργον του, διὰ νὰ μὴν ἀδικήσωμε τὴν προσωπικότητά του καὶ τὴν
προσφορὰν του εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον ᾽Εκκλησίαν.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει, «ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα
συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, ...ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε ...οὓς δὲ
προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε· καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε τούτους καὶ ἐδόξασε» (Ρωμ. Η´ 28-30).
Τὸν π. Εὐγένιον προεῖδε καὶ ἐκάλεσεν ὁ τὰ πάντα γνωρίζων Θεὸς καὶ
τὸν ἔθεσεν ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα λάμπῃ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ, ἐν τῇ Ἐκ κλησίᾳ. Τὸν ἐπροίκισε μὲ ἰδιαίτερα τάλαντα προγνωρίζων ὅτι δὲν θὰ τὰ
κρύψῃ ὑπὸ τὴν γῆν, ἀλλὰ θὰ τὰ πολλαπλασιάσῃ πρὸς δόξαν τῆς Ἐκ κλησίας Του.
Ὁ μακαριστὸς Πρωτοσύγκελλος π. Εὐγένιος, γνωστὸς ἀνὰ τὸ Πανελλήνιον καὶ ἐκτὸς συνόρων, εἰς Κύπρον, Εὐρώπην, Ἀμερικήν, Αὐστραλίαν,
πασίγνωστος καὶ εἰς τοὺς ὑπεναντίους ψευδαδέλφους παλαιοημερολογίτας, οὐνίτας τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς
Σχισματοαιρετικοὺς Οἰκουμενιστὰς Νεοημερολογίτας, ἐγεννήθη εἰς τὸ
χωρίον Εὐροποῦλοι τῆς νήσου Κερκύρας τὴν 15-5-1905. Ἦτο ὁ δεύτερος
υἱὸς τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Αἰκατερίνης Τόμπρου. Τὰ ἐγκύκλια γράμματα
ἐδιδάχθη εἰς τὴν γενέτειράν του, γυμνασιακὰς δὲ σπουδὰς παρηκολούθησεν εἰς τὴν πόλιν τῆς Κερκύρας. Μετὰ τὴν στρατιωτικήν του θητείαν
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ἐνυμφεύθητὴνἈγγελικὴνΒραχλιώτουεἰςΕὐροπούλους.Ἀπέκτησαν3
τέκναἐκτῶνὁποίωνἐπέζησεμόνοντὸτρίτον,ὁΛέων.
Ἐκνεότητοςεἶχετὴνἔφεσινκαὶἐπιθυμίαννὰἱερωθῇ.Κατ᾽ἀρχὰς
ἐχειροθετήθηἈναγνώστηςεἰςτὴνμονὴντῆςΠλατυτέρας.Διάκονος
ἐχειροτονήθητὴν2-2-1933 καὶἹερεὺςτὴν29-6-1934 ὑπὸτοῦΝεοημερολογίτουΜητροπολίτουΚερκύραςἈλεξάνδρουΔήμογλου.Τὸ1935
διωρίσθηἐφημέριοςεἰςΕὐροπούλους.Ἀργότερονἐφοίτησενεἰςτὴν
ἹερατικὴνΣχολὴνΚορίνθου,ἐπὶτοῦνεοημερολογίτουΜητροπολίτου
Δαμασκηνοῦ,τοῦμετέπειταἈρχιεπισκόπουἈθηνῶνκαὶἈντιβασιλέως.
ΚατὰτὴνδιάρκειαντῆςφοιτήσεώςτουεἰςτὴνΚόρινθον,ἕναἀπροσδόκητοπεριστατικὸνἀπετέλεσεσταθμὸνεἰςτὴνζωήντου.ἘπισκεπτόμενοςτὸνπαλαιοημερολογητικὸνΝαὸντῆςΜεταμορφώσεωςτοῦ
ΣωτῆροςΔυτικῶςτῆςΚορίνθου,ὁἐκεῖΝεωκόροςτοῦσυνέστησεννά
μελετήσῃτὸβιβλίοντοῦΓρηγορίουΕὐστρατιάδου,Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,
ἐκδοθὲνεἰςἈθήναςτὸ1929,τὸὁποῖονκαταδεικνύειτὴνπλάνην,κακοδοξίανκαὶἔλλειψινΘείαςΧάριτοςτῆςνεοημερολογιτικῆςΈκκλησίας.
Ὅπωςἐδιηγεῖτοὁἴδιοςὁπ.Εὐγένιος,αὐτὸτὸβιβλίοἦτοἡαἰτίαποὺ
τὸνὡδήγησενεἰςτὴνΓνησίανὈρθόδοξονἘκκλησίαντὸ 1938. Ἀφορμὴν
δὲνὰἀποκοπῇἐκτῆςΝεοημερολογητικῆςἘκκλησίαςἀπετέλεσενἡ
διένεξίςτουμετὰτοῦΜητροπολίτουΚορινθίαςΔαμασκηνοῦ,ὁὁποῖος
τὸνὑπεχρέωνενὰτελέσῃΓάμονκωλυόμενονπαρὰτῶνἹερῶνΚανόνων,
τὸνὁποῖοντελικῶςδὲνἐτέλεσεκαὶἀπεχώρησεν.
ἘλθὼνεἰςἈθήναςἐγνωρίσθημετὰτοῦἈειμνήστουΜατθαίου,ἐπισκόπουτότεΒρεσθένης,παρὰτοῦὁποίουἐδέχθητὴνὈρθόδοξον ΟΜΟΛΟΓΙΑΝΠίστεως, ἐχειροθετήθη,προήχθηεἰςΠρωτοσύγκελλονκαὶ
ΠνευματικὸνκαὶδιωρίσθηἐφημέριοςεἰςτὸνἹερὸνΝαὸνἉγίουΓεωργίου εἰςΚηφισιὰνἈττικῆς.ἈργότερονμετετέθηκαὶεἰςἄλλουςἹ.Ναούς,
καλύπτωντὰςἀνάγκαςτοῦἹεροῦἈγῶνος.ὉἈείμνηστοςΜατθαῖος,
φωτισθεὶςὑπὸτοῦἉγίουΠνεύματοςκαὶδιαγνώσαςτὰἡγετικὰχαρίσματατοῦπ.Εὐγενίου,τὴνμόρφωσίντου,τὴνδύναμιντοῦλόγουτου,
καὶτὸεἰλικρινὲςκαὶἡγεμονικὸντοῦχαρακτῆροςτου,ὄντοςἀκόμηνέου
33 ἐτῶν,τοῦἀνέθεσετὴνεὐθύνηντοῦἹεροῦἈγῶνοςτῆςἘκκλησίας,
ὁὁποῖοςἦτοτότεσχεδὸνεἰςτὴνἀρχήντουκαὶὑπῆρχεἀνάγκηνὰ
ἡγηθῇαὐτοῦἕναἀντάξιονπρόσωπον.Ἡἐπιλογήτουαὐτὴ ἐδικαιώθη
ὡςἀπεδείχθηἀργότερονἐκτῶνπραγμάτων.
Ἐκτὸςτῶν4 ἢ5 ἹερῶνΝαῶνὅπουἦτοἐφημέριοςπεριώδευεκαθ᾽ὅλην
τὴνἠπειρωτικὴνκαὶτὴννησιωτικὴνἙλλάδα,ἱδρύωνἐνορίας,ὀργανώνων
διοικητικῶςπαραρτήματακαὶἹ.Μονάς,κηρύττων,διδάσκων,ἐξομολογῶν,
φροντίζωνδιὰτοὺςἐγκαινιασμοὺςἹ.Ναῶνκαὶσυμμετέχωνεἰςαὐτούς,
καὶγενικῶςμεριμνῶν,διακονῶνκαὶἐξυπηρετῶντὰςἀνάγκαςτῶνΓ.Ο.Χ.
τῆςἙλλάδος.ΤελευταῖοςἹερὸςΝαὸςὅπουἐφημέρευσενἐπὶἔτηἦτοἡ
ΚοίμησιςτῆςΘεοτόκουεἰςΚαλλιθέαν-ΜοσχᾶτονἈθηνῶν.
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ἘταξίδευσενεἰςΚύπρονδύοφορὰςκαὶπροετοίμασεντοὺςἐκεῖπιστοὺςνὰδεχθοῦντὸννεοχειροτονηθένταεἰςἙλλάδαὑπὸδυσκόλους
συνθῆκαςἐπίσκοπονΤριμυθοῦντοςΣπυρίδωναΠάσιον.
ἩὅλητουαὐτὴδραστηριότηςἠνόχλησετὴνΝεοημερολογητικὴν
ΣχισματοαιρετικὴνΣύνοδον,ἡὁποίατὸνἔσυρενεἰςτὰδικαστήρια17
φορὰςἐπὶἈντιποιήσειἈρχῆς,εἰςτὰὁποῖαπολλάκιςἠθωώθηκαὶδύο
φορὰςκαθῃρέθηὑπὸτῆςΚακοδόξουἘκκλησίας.
ΠαράλληλαμὲτὴνΔιοικητικὴνεὐθύνηντοῦἹεροῦἈγῶνοςἐπεδόθη
καὶεἰςτὴνσυγγραφὴνβιβλίων,περιοδικῶν,ἐφημερίδος,φυλλαδίωνκαὶ
ἄλλωνἐντύπων.Τὸσυγγραφικόντουἔργονἐβοήθησεπολὺτοὺςπιστοὺς
καὶἀποτελεῖἱστορικὴνμαρτυρίαντῆςἀταλαντεύτουὉμολογίαςΠίστεωςτῶνἀπὸΒρεσθένηςΜατθαίουΓνησίωνὈρθοδόξωνΧριστιανῶν.
Ἀναφέρομετὰκυριώτεραἔργατῆςσυγγραφικῆςτουπαραγωγῆς:
1) Ἐφημερὶς15θήμεροςὑπὸτὸντίτλονΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, ἀπὸτὸ1945-1948.
2) ΜηνιαῖονΠεριοδικὸνὑπὸτὸναὐτὸντίτλον,ἀπὸτὸ1948-1951.
3) ΜηνιαῖονΠεριοδικὸνὑπὸτὸννέοντίτλονΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, ἀπὸτὸ1955-1974.
4) Ἡ Χειροτονία ἐπισκόπου ὑφ᾽ ἑνὸς Ἐπισκόπου. 1949.
5) Ὁ Ἀντίχριστος Παπισμός. Ἀθῆναι,1961.
6) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..
Ἀθῆναι,Αὔγουστος1963.
7) Ἱερὰ Περιγραφὴ Ἱεροσολύμων. Ἀθῆναι,1966.
8) Τὸ Θεοβάδιστον Ὄρος Σινᾶ. Ἀθῆναι,1971.
9) Τὸ ΘΕΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ. Ἀλλεπαλλήλλοιἐκδόσεις.
10) S.O.S. Ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει. Ἀθῆναι,1964.
11) Προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν λεγομένην Γ´ Πανορθόδοξον
Διάσκεψιν τῆς Ρόδου. Ἀθῆναι1964.
12) Πάπας καὶ Ἀθηναγόρας συλλαμβάνονται συνομωτοῦντες.
Ἀθῆναι,1964.
13) Γενηθήτω Φῶς. Ἀθῆναι,Ἰανουάριος1956.

↓

Κατὰ τὴν Συνοδικὴν
ἀνακήρυξιν τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου Καρπαθάκη
εἰς Ἀρχιεπίσκοπον
Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος τὴν 15ην
Σεπτεμβρίου 1949.
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
π. Εὐγένιος Τόμπρος
ὄπισθεν τοῦ κεκμηκότος
γηραιοῦ ἁγίου πατρὸς
σημειούμενος διὰ βέλους.
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14) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, 1971,κατατεθεῖσαεἰςτὴνΣύνοδοντῶνἐκτὸςΡωσίαςΡώσων,ὅτιἘκκλησίαδεχθεῖσατὸΝέονἩμερολόγιονεἶναι
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ καὶτὰΜυστήριάτηςστεροῦνταιτῆςΘείαςΧάριτος.
Προέβηκαὶεἰςπολυαρίθμουςἄλλαςἐκδόσεις.ἮτοδὲὡςἈρχιγραμματεὺςὑπεύθυνοςδιὰτὴνσύνταξιντῶνἘγκυκλίων,τῶνΔιαγγελμάτων
καὶτῆςἐπισήμουἀλληλογραφίαςτῆςἹερᾶςΣυνόδου.
Ἐνέργειαικαὶδραστηριότητεςεἰςτὰςὁποίαςσυμμετεῖχεκαὶσυνέβαλεν:
1) ΕἰςτὰςἹστορικὰςΧειροτονίας4 ἐπισκόπωνὑπὸτοῦΒρεσθένηςΜατθαίουτὸ1948.(ἘνῶἡπερὶτὸνΦλωρίνηςΧρυσόστομονὁμὰςψευδοπαλαιοημερολογιτῶν,οὐνιτῶντοῦνεοημερολογιτισμοῦ,καίτοιἦσαν4 ἐπίσκοποι
δὲνἐχειροτόνησανοὔτεἕναἐπίσκοπον,ποτέμέχριτοῦθανάτουτων.)
2) ΕἰςτὴνΚαταδίκηντῆςΣατανικῆςΜασονίας τὸ1949.
3)ΕἰςτὸνΑΦΟΡΙΣΜΟΝ καὶτὴνΚαταδίκηντῆςἙβραιοκινήτουἈντιχρίστουΑἱρέσεωςτῶνΧιλιαστῶν τὸ1963.
4) Εἰςτὴνπροώθησινκαὶἄλλων10πρὸςχειροτονίανἐπισκόπωνκατὰ
τὴνδεκαετίαντοῦ1950, μετὰτὴνκοίμησιντοῦἈειμνήστουἈρχιεπισκόπουΜατθαίου.
5) Εἰςτὴνπροώθησινκαὶἀνάδειξιντῶν2 Ἀρχιεπισκόπων,ἈγαθαγγέλουκαὶἈνδρέου.
6) ΕἰςτὸνκαθαγιασμὸνἉγίουΜύρουτὸ1958.
7) ΕἰςτὴνἘξαρχίανεἰςἈμερικὴντὸ1971πρὸςδιερεύνησινκατὰπόσον
ἦτοδυνατὴἕνωσιςμετὰτῆςΡωσικῆςΣυνόδουἐκτὸςΡωσίας,καθόσον
αὕτηεἶχεδιακόψεικοινωνίανμὲτὰκακόδοξαΠατριαρχεῖατὸ1966,
καταθέτωνΟΡΘΟΔΟΞΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑΝΠΙΣΤΕΩΣ, εἰςπολυσέλιδον
ΕΚΘΕΣΙΝ. Κατόπινὅμως,ὡςὁἴδιοςἀναφέρειεἰςἐπιστολήντουπερὶ
τοῦ θέματοςαὐτοῦπρὸςτὴνἹερὰνΣύνοδον,διαπιστώσαςὅτιἐξηπατήθησανὑπὸτῶνΡώσων,ἐνῄργησε,καίτοιἀσθενῶν,διὰ τὴνΟΡΙΣΤΙΚΗΝ
ΔΙΑΚΟΠΗΝ πάσηςἘκκλησιαστικῆςἐπικοινωνίαςμετ᾽αὐτῶν.
8) Εἰςτὴνκατάρτισινπλήρους,12μελοῦςἹερᾶς
Συνόδουδιὰτῆςχειροτονίαςἄλλων7 Ἐπισκόπων
τὸ1973.
Σημειωτέονὅτιἔπασχενἀπὸχρόνιανἀσθένειαν
βρογχίτιδοςκαὶσακχάρου.Περὶτὰτέλητοῦ1974,
μὴδυνάμενοςνὰσυνεχίσῃτὸνἀγῶνα,παρῃτήθη
τῶνἐνεργῶνκαθηκόντωνκαὶτῆςθέσεώςτουὡς
ἐφημερίουτοῦἹεροῦΝαοῦτῆςΚοιμήσεωςΘεοτόκουΜοσχάτουἈθηνῶν.Ὡστόσον,ἕωςτῆςκοιμήσεώςτουτὴν27ηνΝοεμβρίου1982, συνέβαλε
εἰςτὴνλῆψινσημαντικῶνἀποφάσεωνμὲτὴνβαρύτητατῆςπροσωπικότητόςτου,τὴνπολύτιμον
ἐμπειρίανκαὶτὴνπεπαιδευμένηνκρίσιντου.
Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 88.

Ἡ σορὸς τοῦ πρωθιερέως
π. Εὐγενίου Τόμπρου
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ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΥΠΟ ΠΑΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Οἱ Νεοημερολογῖται παρεξέκλινον τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ ἐχωρίσθησαν ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνον Ἡμερολογιακῶς ἀλλὰ καὶ Δογματικῶς. Ὑπετάγησαν εἰς τὸν Πάπαν ὄχι μόνον ἑορτολογικῶς
ἀλλὰ καὶ μυστηριακῶς. Εἶναι χωρισμένοι
ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἀλλότριοι τῆς
Ποίμνης Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον
ὡς Σχισματικοὶ ἀλλὰ καὶ ὡς Αἱρετικοί.
Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τὸ
γνωρίζομεν ἐξ ἀρχῆς ὅτι τὰ τελούμενα ὑπὸ
τῶν Κακοδόξων Νεοημερολογιτῶν μυστήρια, δὲν εἶναι Ἅγια Μυστήρια, ἀλλὰ ἄκυροι
καὶ κεναὶ Θείας Χάριτος τελετουργίαι. Αὐτοὶ ὅμως χρειάσθηκαν πολλὰς δεκαετίας
διὰ νὰ τὸ καταλάβουν καὶ νὰ τὸ παραδεχθοῦν. Εἰς τὰς τάξεις τῆς ἱεραρχίας τους,
ἐσχάτως, φαίνεται νὰ τὸ ἔχουν ἐμπαιδώσει ὅτι οὔτε τὸ βάπτισμά τους ἰσχύει, οὔτε
ἡ ἱερωσύνη τους, οὔτε αἱ λειτουργίαι τους.
Διὰ τοῦτο καὶ τὴν νηστείαν πρὸ τῆς
Κοινωνίας τὴν καταργοῦν, γνωρίζοντες

καλῶς φαίνεται ὅτι μεταλαμβάνουν
ἄρτου καὶ οἴνου, ὄχι Θείου Σώματος
καὶ Αἵματος Χριστοῦ, καὶ τὴν ἐξομολόγησιν ἐν τοῖς πράγμασι τὴν ἀμελοῦν,
γνωρίζοντες καλῶς φαίνεται ὅτι δὲν
ἔχουν τὸ δεσμεῖν καὶ λύειν νὰ παράσχουν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ ἴδιον
τὸ Βάπτισμά των δὲν τὸ παραδέχονται
ὡς ἔγκυρον, ἀφοῦ ὅταν καὶ μητροπολῖται δέχονται νὰ τοὺς βαπτίζουν οἱ
κατηραμένοι Φράγκοι ἐπίσκοποι τοῦ
Αἱρεσιάρχου καὶ Ἀντιχρίστου Πάπα.
Ἁπτὴ ἀπόδειξις, ὁ ἐκ Βουκολίων Χανίων Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης
Γερμανίας, τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Αὐγουστῖνος Λαμπαρδάκης.
Τὴν 5ην Μαϊου 2012, εἰς τὸ Παλάτιον
τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εἰς τὰ Τρέβηρα (Trier) τῆς Γερμανίας τὸ ὁποῖον
λειτουργεῖ ὡς Προτεσταντικὸς ναὸς καὶ
εἶναι γνωστὸς μὲ τὸ ὄνομα Konstantinbasilika, Βασιλικὴ τοῦ Κωνσταντίνου, οὗτος ὁ ὑποτιθέμενος Ὀρθόδοξος
Ἀρχιερεύς, ἐστάθη εὐλαβικῶς ἔμπροσθεν τοῦ Παπικοῦ ἐπισκόπου τοῦ
Σπάϋερ, Κάρλ Χάϊνζ Βάϊζμαν (Karl
Heinz Wiesemann), ὁ ὁποῖος ἀφοῦ
ἔβρεξε τὸ χέρι του εἰς τὸ νερὸ ἄγγιξε
τὸ μέτωπον τὸ Αὐγουστίνου λέγων:

«Βαπτίζεσαι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
Τρισυποστάτου Θεοῦ». Κατόπιν,

εἰς τὸν τράχηλον τοῦ νεοβαπτισθέντος μητροπολίτου μία Προτεστάντισα ἐπίσκοπος περιέθεσε τύπον μικροῦ
ὠμοφόρου λευκόν. Ὅλα αὐτὰ ὑπὸ
τὸ ἄγρυπνον βλέμμα τοῦ Παπικοῦ
Ἀρχιεπισκόπου τῆς Γερμανίας Ρόμπερτ Τσόλιτς (Robert Zollitsch).
Ὁ Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Γερμανίας
Οἱ Σχισματοαιρετικοὶ ΟἰκουμενιΑὐγουστῖνος δέχεται Βάπτισμα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
σταὶ Νεοημερολογῖται εἶναι ΑΒΑΠΤΙΤρισυποστάτου Θεοῦ, ὑπὸ τοῦ Παπικοῦ Ἐπισκόπου
ΣΤΟΙ καὶ δι᾽ αὐτὸ ραντίζονται ἀπὸ
τοῦ Σπάϋερ, Κάρλ Χάϊνζ Βάϊζμαν, εἰς τὰ Τρέβηρα
τοὺς Αἱρετικοὺς Παπικούς.
τῆς Γερμανίας τὴν 5ην Μαΐου 2012.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
«ἀλλ᾽ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς
πρόνοιαν μὴ ποιῆσθε εἰς ἐπιθυμίας» (Ρωμ. ΙΓ´14).
«Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε»
(ἀπὸ τὴν ὑμνολογίαν τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος)

Ὁ Θεὸς κατὰ τὴν Δημιουργίαν Του, ἀφοῦ ἔκτισε τὸ Σύμπαν, τελευταῖον
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον. Τὸν ἔπλασε τό τελειότερον δημιούργημά Του, τὸ ἀγαπητόν, μὲ ψυχὴν ζῶσαν, ἄϋλον, λογικήν καὶ νοερὰν καὶ τὸν ἐστόλισε μὲ τὰ
Θεῖα Χαρίσματά Του, τό κατ᾽εἰκόνα καὶ τὸ καθ᾽ὁμοίωσιν, νὰ εἶναι δηλαδὴ
εἰκόνα Θεοῦ καὶ νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ ὁμοιάσῃ μὲ τὸν Θεὸν κατά Χάριν.
Ἀπελάμβανε ὁ Ἄνθρωπος τὰ Χαρίσματα τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχαιρεν ἐλευθερίας καὶ ἀθωότητος, ὅσον εὑρίσκετο εἰς τὴν θείαν ὑπακοήν. Ἦτο γυμνὸς
εἰς τὸν Παράδεισον καὶ δὲν ἐντρέπετο, «οὐκ ἠσχύνετο» (Γεν. Β´25). Ὅταν
ὅμως ἔκαμε τὴν παρακοήν ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται ἐνοχὲς καὶ κατελήφθη
ἀπὸ αἴσθημα ἐντροπῆς. Ζητοῦσε νὰ κρυβῇ, διότι ἀντελήφθη ξαφνικὰ τὴν
γυμνότητά του. Ἔρραψε φύλλα συκῆς, καὶ ἔκαμε περιζώματα, μᾶς διηγεῖται ἡ Ἁγία Γραφή, διά νὰ καλύψῃ τὴν γυμνότητα τοῦ σώματος. Ἡ γυμνότητα
αὐτὴ τὸν ἐνόχλησε τώρα, ὅπου ἄρχισαν πλέον, μετὰ τὴν ἐγκατάλειψιν τῆς
Θείας Χάριτος, νὰ τὸν ἐνοχλοῦν τά πάθη τῆς ἐντροπῆς, τῆς ἐνοχῆς καὶ τῆς
πονηρίας (Γεν. Γ´7, 10-11). Τὴν ἀνάγκην τοῦ ἐνδύματος προεκάλεσε εἰς
τοὺς πρωτοπλάστους ἡ αἰσχύνη τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ ὁ Θεὸς μὲ τὰ ἴδια
τὰ χέρια του ἐνέδυσε αὐτούς: «καὶ ἐποίησεν Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ
τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς» (Γεν. Γ´21).
Ἡ ἔνδυσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι περισσότερον ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ·
εἶναι ἔργον Θεοῦ.
Ποιὸς λοιπὸν εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἐνδύματος τοῦ σώματός μας; Ἡ κάλυψις
τῆς σωματικῆς γυμνότητος, διὰ νὰ μὴν μᾶς ἐνοχλοῦν τὰ πάθη, καὶ κατ᾽ἀκολουθίαν, ἡ προστασία τοῦ σώματός μας ἀπὸ τὴν ἔκθεσίν του εἰς τὶς καιρικὲς
συνθῆκες, ἐφ᾽ ὅσον ἐξωρίσθημεν ἀπὸ τὸν Παράδεισον τῆς τρυφῆς εἰς τὴν
γῆν τῆς βασάνου. Ἐνδεδυμένος ὁ ἄνθρωπος, καθίσταται σώφρων καὶ κόσμιος, δὲν ἐνοχλεῖ τὸν συνάνθρωπόν του μὲ τὰ αἰσθήματα τῆς ἐντροπῆς, τῆς
ἐνοχῆς, καὶ τῆς προκλήσεως πονηρῶν αἰσθημάτων καὶ σαρκικῶν λογισμῶν.
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Πολὺ δὲ περισσότερον ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ
Ἱερὸν Βάπτισμα εἰς τὴν Ἁγία Κολυμβήθρα ἐνδυθήκαμε τὸν Χριστόν, ὀφείλομε νὰ προσέχωμε τὴν ἐνδυμασία μας καὶ νὰ μὴν γινόμεθα αἴτιοι σκανδαλισμοῦ τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλὰ ἡ ἐνδυμασία μας νὰ ἀποπνέῃ
κοσμιότητα καὶ σεβασμόν, σεμνότητα καὶ ἀρετήν. Παράδειγμα ἔχομεν τὴν
Παναγίαν Μητέρα μας, τὶς Ἁγίες καὶ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ
τὴν προτροπὴν: « Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε».
Αὐτὸν τὸν καλὸν καὶ σεμνὸν τρόπον ἐνδυμασίας ὀφείλομεν νὰ τὸν
διατηροῦμε πολὺ περισσότερο ὅταν ἐρχόμεθα εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν νὰ
προσευχηθοῦμε, νὰ ζητήσουμε τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μας,
νὰ συμμετάσχουμε εἰς τὰ Ἅγια Μυστήρια καὶ νά γίνουμε κατά Χάριν
Θεοί, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ζωῆς μας.
Μὲ τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς τὶς καθημερινὲς Λειτουργίες, ἑνωνόμεθα κατὰ Χάριν μὲ τὸν Κύριον. Θέλω νὰ γίνω ἕνα μὲ
τὸν Χριστό μου, εὐπρεπίζω τὴν ψυχή μου γιὰ τὸν Χριστό μου, καὶ ἡ
εὐπρέπεια τοῦ σώματός μου δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογη τοῦ Βασιλέως
τῆς Δόξης; Εἰς ποῖον ἀσεβοῦμεν;
Μὲ τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος ἀπελευθερωνόμεθα ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ
Διαβόλου καὶ τοῦ Προπατορικοῦ Ἁμαρτήματος, γινόμεθα Μέλη τῆς Ἁγίας
Ἐκκλησίας, τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, καὶ καλούμεθα νὰ διατηρήσουμε ἀμόλυντον τὸν χιτῶνα ποὺ παρελάβαμε. Θέλουμε μὲ αὐτὸ τὸ Μυστήριο νὰ ἐντάξουμε τὰ τέκνα μας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Καὶ πῶς θὰ προσευχηθοῦμε νά
κατέλθῃ καὶ νὰ μᾶς ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἄν ἡ εὐπρέπεια τῶν ἐνδυμάτων μας δὲν εἶναι ἐκείνη ποὺ ἁρμόζῃ; Εἰς ποῖον ἀσεβοῦμεν;
Μὲ τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου ἑνώνονται δύο ἄνθρωποι μὲ ἀρρήκτους
δεσμοὺς καὶ θεμελιώνουν τὴν νέαν ζωήν τους, καὶ ὑπόσχονται αἰωνίαν
συμπόρευσιν ἐπάνω εἰς τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Θέλουν νὰ ἐνταχθοῦν
εἰς τόν νόμον τῆς συζυγίας κατὰ τὸν τρόπον ποὺ ἑνώνεται ὁ Χριστὸς μὲ
τὴν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν, καὶ προσέρχονται ἀπρεπῶς ἐνδεδυμένοι; «Τό
Μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστὶν, ἐγὼ δέ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ´Ἐκκλησίαν» ( Ἐφεσ. Ε´32). Πῶς θὰ προσευχηθοῦν νά κατέλθῃ καὶ νὰ τοὺς ἐπισκιάσῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ; Εἰς ποῖον ἀσεβοῦν;
ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΑΣ; ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΩΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ-
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ΘΟΥΜΕ, Ή ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, Ή ΕΙΣ ΤΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, Ή ΕΙΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ; Πῶς θὰ λάβωμεν
Ἁγιαστικὴν Χάριν;
Οἱ ἄνδρες ἐνδεδυμένοι μὲ ἄσεμνη περιβολή, ὑποκάμισα μὲ κοντὰ μανίκια καὶ κοντὰ παντελόνια; Εἰς ποῖον ἀσεβοῦμεν;
Τὰ μικρὰ παιδία ἐνδεδυμένα μὲ κοντὰ καὶ ἄσεμνα ἐνδύματα; Καὶ εἰς
τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δὲν ἔχουν μὲν τὰ ἴδια τὴν εὐθύνην, ἀλλὰ οἱ γονεῖς
καὶ οἱ ἀνάδοχοί τους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἐπιμελοῦνται τὴν πνευματικήν
τους πρόοδον, καὶ ὀφείλουν νὰ τὰ παιδαγωγοῦν μὲ τὸν σωστὸν τρόπον, ἀπὸ τὴν μικρὰν ἡλικίαν, ὥστε νὰ εἶναι πεπαιδευμένα καὶ συνηθισμένα ὅταν μεγαλώσουν. Εἰς ποῖον ἀσεβοῦμεν;
Οἱ γυναῖκες μὲ φορέματα, χωρὶς μανίκια, ἐξώπλατα καὶ κοντὰ (ὅπου δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ κύψουν διὰ νὰ προσκυνήσουν τίς εἰκόνες χωρὶς νὰ φαίνωνται μέρη τοῦ σώματος ποὺ πρέπει νὰ εἶναι καλλυμένα). Πόσον σκανδαλίζουμε τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ, ἐνῶ πηγαίνουν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ
συναντήσουν τὸν Κύριον, συναντοῦν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τους γυμνὰ καὶ
τετραχηλισμένα σώματα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἕνα εἶδος πορνικῆς προκλήσεως;
Καὶ ὄχι μόνον ἡμίγυμνες γυναῖκες ἀλλὰ καὶ παραφορτωμένες-παραμορφωμένες ἀπὸ στολίδια χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ φτιασίδια καὶ βαψίματα
πού σημαίνουν: «δέν ἔχουμε νά ἐμφανίσουμε στολίδια ψυχῆς, Χριστέ μου
σὲ Σένα, δὲν ἔχουμε ἀρετὲς καὶ καλύπτουμε τὴν πνευματική μας ἔλλειψη
καὶ γύμνια μὲ τὸν χρυσόν. Πωλοῦμε Ἐσένα, τὸν Χριστὸν, γιὰ τὸν φθαρτὸν
καὶ ὑλικὸν χρυσόν. Πωλοῦμε τὸν ἀτίμητον θησαυρὸν τῆς ψυχῆς μας καὶ
τὸν ἀντικαθιστοῦμε μὲ τὸν χρυσὸν ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς κλέπτες, καὶ
μᾶς παρασύρει εἰς τὴν Κόλασιν. Καὶ δὲν ἐνθυμούμεθα ὅτι ὡς ἄνθρωποι
στολίζουμε ὑπερβολικὰ, τὸ χωματένιο σῶμα μας»; Εἰς ποῖον ἀσεβοῦμεν;

Οἱ ἀσεβεῖς δὲν λαμβάνουν Χάριν Θεοῦ.
Πῶς μᾶς δίδει ἐντολὴν ἡ Ἁγία Γραφὴ νά ἐνδυώμεθα;
Εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Δευτερονομίου γράφει: «οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ
γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνήρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ
τῷ Θεῷ σού ἐστι πᾶς ποιῶν ταῦτα» (Δευτ. ΚΒ´5). Ἐδῶ δίδει ἐντολὴν ὁ
Κύριος, τὸ ἔνδυμα τοῦ Ἀνδρός καὶ τῆς Γυναικὸς νὰ εἶναι διακρητόν, νὰ
εἶναι διαφορετικόν. Ἀπαγορεύει νά φορᾷ ὁ ἄνδρας γυναικεῖα ἐνδύματα
καὶ ἐπίσης ἀπαγορεύει νὰ φορᾷ ἡ γυναίκα ἀνδρικὰ ἐνδύματα. Εἶναι βδέλυγμα εἰς τὸν Θεόν, δηλαδὴ τοὺς σιχαίνεται ὁ Θεὸς. Ἀπὸ ἐδῶ, ἐξάγεται
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μόνον του τὸ συμπέρασμα ἄν ἐπιτρέπεται νὰ φορᾷ ἡ γυναίκα τὸ
ἀνδρικὸν ἔνδυμα (σήμερα εἰς τὴν ἐποχήν μας εἶναι τὸ παντελόνι), ἤ τὸ
ἀντίστροφον, ἄν ἐπιτρέπεται ὁ ἄνδρας νὰ φορᾶ τὸ γυναικεῖον ἔνδυμα.
Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅταν ὁμιλῇ διὰ τὸ ἦθος, ἀναφέρεται εἰς τὸ ἔνδυμα: «ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς
σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιῆσθε εἰς ἐπιθυμίας» (Ρωμ. ΙΓ´14), καὶ ἀλλαχοῦ: «Ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ
ὁσιότητι» (Ἐφεσ. Δ´24), διότι τὸ ἔνδυμα (τὸ ντύσιμό του) καὶ γενικῶς ἡ
ἐξωτερικὴ ἐμφάνισις τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ τὸ πῶς γελᾷ ἢ πῶς περπατᾷ,
φανερώνει τὸ ἐσωτερικό του περιεχόμενο: «Στολισμὸς ἀνδρὸς καὶ γέλως
ὀδόντων καὶ βήματα ἀνθρώπου ἀναγγέλει τὰ περὶ αὐτοῦ» (Σειράχ ΙΘ´30).
Πῶς μᾶς δίδει ἐντολὴν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ ἐνδυώμεθα;
Εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴν (Κεφ. ΙΓ´14) προτρέπει: Φορέσατε
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς ἔνδυμα εἰς τὴν ψυχὴν καὶ μή φροντίζετε
διὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῶν παρανόμων ἐπιθυμιῶν τῆς σαρκὸς
Εἰς τὴν Α´πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν (Κεφ. ΙΑ´ 4-15), γράφει: Κάθε
γυναίκα ἡ ὁποία ὅταν προσεύχεται ἔχει ἀκάλυπτον τὴν κεφαλήν, κατεντροπιάζει τὴν κεφαλήν της, διότι ἂν δὲν ἔχει ἕνα σεμνὸ κάλυμμα εἰς
τὴν κεφαλήν της τότε ἄς κουρεύεται ὅπως ὁ ἀνήρ. Ἐὰν δέ, εἶναι ἀπρεπὲς
νὰ κουρεύεται τότε ἄς καλύπτεται καὶ διὰ λόγους ἐντροπῆς πρὸς τοὺς
ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι καλύπτουν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὰ πρόσωπά των.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ γυναῖκες εἰς τὴν προσευχὴν ὀφείλουν διὰ λόγους σεβασμοῦ νά ἔχουν καλυμμένην τὴν κεφαλὴν μέ κάλυμμα. Εἶναι δηλαδὴ τὸ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς μέρος τῆς ἐνδύσεως τῆς γυναικὸς κατὰ τὴν προσευχήν.
Εἰς τὴν Β´πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολήν, (Κεφ. 8-10), λέγει:Θέλω, νὰ προσεύχωνται οἱ ἄνδρες εἰς κάθε τόπον σηκώνοντες πρὸς τὸν οὐρανὸν ὁσίας
χεῖρας, χωρὶς ὀργὴν καὶ δισταγμὸν ὀλιγοπιστίας. Ἐπίσης καὶ οἱ γυναῖκες
νὰ προσεύχωνται μὲ ἀμφίεσιν σεμνήν, στολίζουσαι τὸν ἑαυτόν τους μὲ
σεμνότητα καὶ σωφροσύνη, ὄχι μὲ περίτεχνες κομμώσεις, καὶ χρυσᾶ κοσμήματα ἢ μαργαριτάρια ἢ ἐνδύματα πολυτελῆ, ἀλλὰ μὲ ὅ,τι ταιριάζει εἰς
τὶς γυναῖκες ποὺ λέγουν ὅτι σέβονται τὸν Θεόν, δηλαδὴ μὲ καλὰ ἔργα.
Πῶς μᾶς συμβουλεύουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς ᾽Εκκλησίας μας νὰ
ἐνδυώμεθα;
Λέγει ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος: «Ἡ ἐνδυμασία μας εἰς τὸν ναὸν νὰ εἶναι
καλὴ ἀπὸ κάθε πλευρά. Νὰ εἶναι κόσμια καὶ ὄχι ἐξεζητημένη. Γιατὶ τὸ κόσμιο

KEO 59-60 SEP-DEC 2012 TELIKON 13_Layout 1 3/29/13 3:03 PM Page 85

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος ᾽12 – ἀρ. τεύχ.

59-60

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 85-

εἶναι σεμνό, ἐνῶ τὸ ἐξεζητημένο ἄσεμνο... Τί λὲς γυναίκα; ἔρχεσαι εἰς τὸν
ναὸν διὰ νὰ προσευχηθῇς... νὰ παρακαλέσῃς τὸν Θεὸν διὰ τὶς ἁμαρτίες σου;
Τί στολίζεις λοιπὸν τὸν ἑαυτόν σου; Αὐτὴ ἡ ἐμφάνισις δὲν εἶναι γυναικὸς ἡ
ὁποία ἱκετεύει... πῶς μπορεῖς νὰ προσευχηθῇς μὲ πίστι, μὲ θέρμη...; Θέλεις
νὰ φαίνεσαι εὐπρεπής; φόρεσε τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι τὸν χρυσόν. Ἐνδύσου τὴν
ἐλεημοσύνην, τὴν φιλανθρωπίαν, τὴν σωφροσύνην. Αὐτὰ ἀξίζουν περισσότερον ἀπὸ τὸ χρυσάφι... Νὰ ξέρῃς γυναίκα, πὼς ὅταν στολιστῇς πολύ, γίνεσαι πιὸ αἰσχρὴ καὶ ἀπὸ τὴν γυμνή, διότι ἔχεις ἀποβάλλει τὴν κοσμιότητα».
Καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅταν πρεσέφερε ὡς δῶρον, εἰς
τὴν πνευματική του θυγατέρα τὴν Ὁλυμπιάδα, διὰ τὸν γάμον της ἕνα
ποίημα θαυμάσιο, γεμᾶτο πνευματικὲς συμβουλές, τὴν συμβουλεύει μεταξύ ἄλλων, γεμᾶτος πατρικὴ ἀγάπη:
«Ξέρω ὅτι θέλεις νὰ εἶσαι πραγματικὴ χριστιανή. Καὶ μιὰ πραγματικὴ
χριστιανὴ πρέπει ὄχι μόνο νὰ εἶναι, ἀλλά καὶ νὰ φαίνεται. Γι᾽ αὐτό, σὲ παρακαλῶ, νὰ προσέξῃς τὴν ἐξωτερική σου ἐμφάνιση. Νὰ εἶσαι ἁπλῆ. Τὸ χρυσάφι, δεμένο σὲ πολύτιμες πέτρες, δὲν στολίζει γυναῖκες σὰν καὶ σένα.
Πολύ περισσότερο τὸ βάψιμο. Δὲν ταιριάζει στὸ πρόσωπό σου, τὴν εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, νὰ τὴν παραποιῇς καὶ νὰ τὴν ἀλλάζης, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ
ἀρέσῃς. Ξέρε το ὅτι αὐτὸ εἶναι φιλαρέσκεια καὶ νὰ μένῃς ἁπλῆ στὴν ἐμφάνιση. Τὰ βαρύτιμα καὶ πολυτελῆ φορέματα, ἄς τὰ φοροῦν ἐκεῖνες, ποὺ δὲν
ἐπιθυμοῦν ἀνώτερη ζωή, ποὺ δὲν ξέρουν τὶ θὰ πῇ πνευματικὴ ἀκτινοβολία.
Ἐσύ, ὅμως, ἔβαλες μεγάλους καὶ ὑψηλούς στόχους στὴ ζωή σου. Κι αὐτοὶ
οἱ στόχοι σοῦ ζητοῦν ὅλη τὴ φροντίδα κι ὅλη τὴν προσοχή (...)» (Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΓΑΜΟΣ - Πνευματικὸ Γυμναστήριο»,
Ἀρχ. Βασιλείου Π. Μπακογιάννη, Ἐκδόσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος).
Ἀναμφισβητήτως τὰ παλαιότερα χρόνια οἱ ἄνθρωποι εἶχον περισσότερον σεβασμὸν πρὸς τὰ θεῖα καὶ πρόσεχαν μαζὶ μὲ πάρα πολλὰ ἄλλα καὶ τὸ
ζήτημα τῆς ἐνδύσεως, πολὺ δὲ περισσότερον ὅταν προσῄρχοντο εἰς τὶς
ἐκκλησίες. Ἔτσι καὶ εἰς τὰ Μυστήρια, Γάμους καὶ Βαπτίσεις, προσῄρχοντο
σεμνότερον ἐνδεδυμένοι. Τοῦτο μαρτυροῦν παλαιότερες φωτογραφίες.
Μὲ τὸν ἀσεβῆ τρόπον ξεγυμνώματος δὲν διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτες. Ὄχι μόνον Χάριν δὲν λαμβάνομεν ἀλλὰ τὴν ὀργὴν τοῦ
Θεοῦ. Ἀποροῦμε κατόπιν, διατὶ συμβαίνουν προβλήματα καὶ ἀνεπιθύμητα περιστατικὰ εἰς τὴν ζωήν μας.
Προσέρχονται λοιπὸν οἱ Χριστιανοί μας (καὶ ἰδίως οἱ γυναῖκες) τὸν τελευταῖον καιρὸν ὅλον καὶ περισσότερον, μὲ ἄσεμνα καὶ προκλητικὰ ἐνδύ-
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ματα εἰς τοὺς ναοὺς, κατὰ τὴν τέλεσιν τῶν φρικτῶν, φοβερῶν καὶ ἁγιαστικῶν Μυστηρίων, ὄχι ὅπως ἁρμόζει διὰ τὸ Μυστήριο, ἀλλά σὰν νὰ εἶναι
οἱ ἱεροὶ ναοὶ τοῦ Θεοῦ κοσμικὰ Κέντρα Διασκεδάσεως καὶ Ἐπιδείξεως.
Λέγουμε δὲ τὸν τελευταῖον καιρόν, διότι ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας ἔχουν
ἀμβλυνθῆ τὰ ἤθη, καὶ ἡ ἀνήθικη μόδα τοῦ Σατανᾶ ἐπιτάσσει νόμους, ὄχι
πῶς νὰ ἐνδύωνται ἀλλὰ πῶς νὰ... γυμνώνωνται οἱ ἄνθρωποι. Καὶ ἕνα
«καλὸ ροῦχο, τῆς μόδας» εἶναι ἕνα ἔνδυμα τὸ ὁποῖον ἀφήνει ὅλο καὶ περισσότερο τὸ σῶμα γυμνό. Δὲν καλύπτει ἀλλὰ ἀποκαλύπτει τὸ σῶμα. Καὶ
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μὲ τὰ αἰσχρὰ θεάματα, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς
παρακολουθοῦμε μέσα εἰς τὰ σπίτια μας συνεχῶς, εἴτε ἀπὸ τὴν τηλεόραση,
εἴτε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, (ἀναλόγως πῶς χρησιμοποιοῦμε αὐτὰ τὰ μέσα ἐνημερώσεως), συνηθίζουμε πλέον, καὶ παρασυρόμεθα καὶ μιμούμεθα χωρὶς
ἐντροπὴ τὰ καμώματα, τοὺς τρόπους καὶ τὰ ἐνδύματα-γυμνώματά τους.
Καὶ ἐνῶ τὸν ὑπόλοιπον καιρὸν μπορεῖ νὰ ἐνδυώμεθα κατὰ τὸν σωστὸν
τρόπον ποὺ ἁρμόζει εἰς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὁ Διάβολος μᾶς κάνει
νὰ προφασιζώμεθα προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις: «καὶ πῶς θὰ πάω ἐγὼ εἰς τὸν
Γάμον, ἢ εἰς τὴν Βάπτισιν, θά φοράω σεμνό ἔνδυμα ἢ θά ἔχω καλυμμένη τὴν
κεφαλήν μου; νὰ μὲ βλέπουν οἱ (ἄσχετοι βέβαια) συγγενεῖς μαντηλωμένη;
καὶ πῶς θὰ φανῇ τὸ ὡραῖο μου χτένισμα ποὺ ἔκαμα εἰδικὰ γιὰ τὴν περίστασι;
Δὲν πειράζει, ἐγὼ θά πάω εἰς τὸ Μυστήριο φτιαγμένη καὶ περιποιημένη. Νὰ
μὴν μὲ δείχνουν μὲ τὸ δάκτυλο, νὰ μὴν φαίνομαι παρακατιανὴ, ἄς εἶμαι
ὀρθόδοξη. Ἄς πουλήσω τὸν Χριστό μου καὶ τὴν ἀγάπη Του, γιὰ τὸν κόσμο!
Ἤ πῶς θά εἶμαι νύφη; Νά φοράω νυφικὸ καλυμμένο; Νύφη ντύνομαι,
ὄχι Καλόγρια. Ποῦ ζοῦμε; Ἐγὼ θὰ βάλω ἔξωμο καὶ ἐξώπλατο».
Ἀλλοίμονον, χάνεται ἔτσι ὁ σεβασμός πρὸς τὸν Ἱερὸν χῶρον τοῦ Ναοῦ,
πρὸς τὸν Θεόν μας, τοὺς Ἁγίους μας, τὸν Κληρικὸ τὸν τελοῦντα τό Μυστήριο. Προσβάλλουμε τὸ Μυστήριο καὶ δείχνουμε αὐθάδειαν πρὸς τὸ
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τὸ ἁγιάζον τὸ Μυστήριον. Ἀλλὰ ἔτσι νὰ μὴν περιμένωμε νὰ λάβωμε τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Προκαλοῦμε καὶ ὅλους τοὺς παρισταμένους, συγγενεῖς καὶ φίλους. Χάνεται ἔτσι ὁ σεβασμός μας, ὄχι μόνον
πρὸς τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν ἑαυτόν μας, διότι ἡ συμπεριφορά
μας αὐτὴ εἶναι τὸ περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας. Δηλαδὴ ὅσα ἔχουμε μέσα
μας κρυμμένα καὶ καταπιεσμένα, τὰ ἐξωτερικεύουμε μὲ αὐτὲς τὶς συμπεριφορές. Νικοῦν οἱ ἄνομοι λογισμοί. Χαίρεται ὁ ὑποκινῶν καὶ παρακινῶν
Σατανᾶς. Λυπεῖται ὁ Ἄγγελός μας καὶ οἱ Ἅγιοι καὶ ὁ Θεός.
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Γνωρίζουμε ὅτι ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα, ἀκόμα καὶ ἄλλων δογμάτων ἤ αἱρέσεων, ὅταν προσέρχωνται εἰς τοὺς ναοὺς των διά νὰ τελέσουν
γάμους ἤ βαπτίσεις, ἐνδύονται μὲ τὸ Πρωτόκολλο, τό ὁποῖον διατάσσει
σοβαρὸ καὶ σεμνὸ ἔνδυμα. Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ βροῦμε φωτογραφικὰ
ντοκουμέντα ἀπὸ τέτοιους γάμους, πρὸς θλίψιν, ἐντροπὴν καὶ καταισχύνην ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων.
Πῶς θὰ ἦταν ἄραγε τὰ πράγματα, ἄν φορούσαμε ἕνα ἔνδυμα σεμνὸ
καὶ περιποιημένο; Θὰ ὑστερούσαμε ἔτσι ἢ θὰ δείχναμε τὸν σοβαρό,
ἰσορροπημένο, σταθερό καὶ ἀκομπλεξάριστο χαρακτῆρα μας; Δὲν θὰ
εἴμαστε ἔτσι τελικῶς περισσότερο ἐμφανίσιμοι;
Ἄς προσέχουμε λοιπὸν, νὰ εἴμαστε, εἰς αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς φαίνονται
μικρὰ καὶ ἐλάχιστα, προσεκτικοί, ὥστε νὰ προφυλάσσουμε τοὺς ἑαυτοὺς
μας καὶ τοὺς γύρω μας, ἀπὸ πειρασμοὺς καὶ ἁμαρτίες. Καὶ ἄς διαφωτίσωμεν καὶ τοὺς γύρω μας, μήπως ἀπὸ ἄγνοια ἤ ἀδιαφορία πίπτουν εἰς αὐτὲς
τὶς ἁμαρτίες. Ἄς εἴμεθα ἐμεῖς τὸ καλὸ παράδειγμα. Ἄς μὴ λέγομεν: «Ἄ,
γιατὶ τὸ ἔκαμεν ὁ τάδε, ἢ ἡ τάδε, θὰ κάμω καὶ ἐγώ τὸ ἴδιον». Ὄχι! Κι᾽ ἄν
ἔκαμε κάποιος ἕνα λάθος, δὲν θὰ μιμηθῶ τὴν λανθασμένη πράξη καὶ ἐγὼ.
Ἄς «ἐνδυθῶμεν τὸν Χριστὸν», ποὺ μᾶς ἐχάρισε τὸ Ἅγιον Βάπτισμα, ἄς
ἐνδυθῶμεν τὸν «φωτεινὸν χιτῶνα» ποὺ μᾶς παρέσχεν «ὁ Ἀναβαλλόμενος τὸ Φῶς ὡς ἱμάτιον», καὶ ἄς ἀπεκδυθῶμεν τὰ «φῦλλα συκῆς», τὰ
ὁποῖα μᾶς ἐκληροδότησεν τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, καὶ προσπαθεῖ
συνεχῶς ὁ πολέμιος τῆς ψυχῆς μας νὰ μᾶς τὰ φορέσῃ καὶ πάλιν, γιὰ νὰ
μᾶς γεμίσῃ καὶ πάλιν μὲ ἐντροπήν καὶ νὰ μὴν ἔχωμεν τόλμην καὶ πρόσωπον νὰ ἴδωμεν τὸν Θεόν μας, κατὰ τὸ κριτήριον τῆς ψυχῆς μας.
Ἄς ἀποκτήσωμε «νοῦν Χριστοῦ» κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, ἂς γίνῃ
τὸ ἔνδυμα τοῦ σώματός μας ἕνα ἐργαλεῖο πνευματικό, νὰ βοηθήσῃ εἰς
τὴν οἰκοδομὴν τῆς ψυχῆς τῆς «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» πλασθείσης νὰ φθάσῃ
εἰς τὸ «καθ᾽ ὁμοίωσιν».
Ἐὰν ἡ ζωή μας ἐκφράζῃ τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχουμε τὴν εὐλογίαν
Του, θὰ ἀκτινοβολοῦμε ἀπὸ τὴν Χάριν τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῆς
προσευχῆς, καὶ θὰ εἴμεθα παράδειγμα πρὸς μίμησιν καλῆς ἐν Χριστῷ
συμπεριφορᾶς καὶ ἐνδυναμώσεως εἰς τοὺς πλησίον μας, μεταφέροντες
ἐμπράκτως τὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν κατὰ τὸ Μυστήριον τοῦ
Βαπτίσματος: «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε».

KEO 59-60 SEP-DEC 2012 TELIKON 13_Layout 1 3/29/13 3:04 PM Page 88

- 88- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος ᾽12 – ἀρ. τεύχ.

59-60

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ ΛΑΡΙΣΗΣ
Τὴν Τετάρτην 8 Νοεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ Σύναξις
τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν ἁγίων καὶ ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱ. Ναὸν εἰς Μεσορράχην
Λαρίσης. Τὴν προτεραίαν ἐτελέσθη Ἑσπερινὸς μετ᾽ Ἀρτοκλασίας, καὶ

Ἀπὸ τὴν περιφορὰν τῆς εἰκόνος
τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν, Στάσις καὶ Δέησις
εἰς τὸ προαύλιον τοῦ Ναοῦ

τὴν κυριώνυμον ἡμέραν πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία τελεσθεῖσα ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως π. Νικολάου.
Ἐκηρύχθη ὁ θεῖος λόγος ἀπὸ τὸν Παναγιώτατον μὲ θέμα, «Ἀγγελικαὶ
Δυνάμεις: Ἡ Ἐκκλησία Πρωτοτόκων ἐν Οὐρανοῖς», καὶ ἀπὸ τὸν ἀδελφόν Δημήτριον Γκαραγκούνην μὲ θέμα, «Ἡ Διακονία τῶν Ἀρχαγγέλων εἰς τὴν Σωτηρίαν τῶν Ἀνθρώπων». Ἠκολούθησεν ἡ Λιτάνευσις
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ ἡ πλουσία φιλοξενία τῶν προσελθόντων πιστῶν
παρασχεθεῖσα ὑπὸ τοῦ κτίτορος τοῦ Ναοῦ κ. Θεοδώρου Ἀνατολίτου.

30ΕΤΗΑΠΟΤΗΝΚΟΙΜΗΣΙΝΤΟΥπ.ΕΥΓΕΝΙΟΥΤΟΜΠΡΟΥ
Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελίδα 79.

ἈσθενήσαςβαρέωςἐνοσηλεύθηεἰςνοσοκομεῖοντῶνἈθηνῶνὅπουπαρέδωσετὴνψυχήντουεἰςχεῖραςΘεοῦτὴν27-11-1982, εἰςἡλικίαν77 ἐτῶν.
ἩνεκρώσιμοςἀκολουθίαἐψάλημετὰδύοἡμέραςεἰςτὴνἹερὰν
ΜονὴνΠαναγίαςΠευκοβουνογιατρίσσηςΚερατέαςἈττικῆς,προσελθόντωντῶνἈρχιερέων,Ἱερέων,Μοναχῶν,Μοναζουσῶν,καὶπλήθους
ὈρθοδόξωνἀπὸὅληντὴνἙλλάδαδιὰτὸντελευταῖονἀσπασμόν,
ἀπὸεὐγνωμοσύνην,σεβασμόν,καὶὑποχρέωσινπρὸςτὸπρόσωπόν
τουδιὰτοὺςἀγῶναςτουὑπὲρτῆςΓνησίαςὈρθοδόξουἘκκλησίας.
ἩταφήτουἐγένετοεἰςτὸἰδιαίτερονΚοιμητήριοντῆςΜονῆς,ὅπου
οἱτάφοιτῶνἈρχιερέωνμετὰτῶνὁποίωνἠγωνίσθητὸνκαλὸνἀγῶνα
τῆςὈρθοδόξουΠίστεωςκαὶμετὰτῶνὁποίωνθὰαὐλίζεταιαἰωνίως
εἰςτὴνΘριαμβεύουσανἘκκλησίανκαὶΒασιλείαντοῦΘΕΟΥ.
ΤοῦἈειμνήστουΠρωτοσυγκέλλουπ.ΕὐγενίουεἴηΑἰωνίαἡΜνήμη.
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ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τὸ Σάββατον 25 Νοεμβρίου
2012, ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, ἐτελέσθη
πανήγυρις εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν Ναόν, εἰς τὴν περιοχὴν Δρίτσα Νέας Περάμου Ἀττικῆς. Τὴν
παραμονὴν ἐτελέσθη ὁ ᾽Ἑσπερινὸς
μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καὶ τὴν ἡμέραν
Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἀρτοκλασίαν
καὶ ἀπὸ τὴν λιτανείαν τῆς εἰκόνος.

τῆς ἑορτῆς πανηγυρικὸς Ὄρθρος
καὶ Θεία Λειτουργία μετὰ κηρύγματος διὰ τὸν βίον τῆς Ἁγίας καὶ
διὰ τὴν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως.
Ἐν συνεχείᾳ ἔγινεν ἡ περιφορὰ τῆς
εἰκόνος γύρωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Εἰς τὸ τέλος παρεσχέθη ὑπὸ τῶν
κτητόρων φιλοξενία εἰς τοὺς προσελθόντας πιστούς.

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΧΑΡΙΕΣΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τὴν Τρίτην, 12 Δεκεμβρίου 2012, ἐτελέσθη πανήγυρις εἰς τιμὴν καὶ
μνήμην τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν Ναὸν, εἰς τὴν
Χαρίεσσαν Ἠμαθίας. Τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ αἰδεσιμώτατος
π. Νικόλαος Ζαρδούκας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ὁμιλίαν του ἀνεφέρθη εἰς
τὸν βίον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ καὶ εἰς τὰ ἐξαίσια
σημεῖα τὰ ὁποῖα ὡς Ἐπίσκοπος, ὡς Ποιμὴν Πνευματικῶν τέκνων, καὶ ὡς
Θεοφόρος Πατὴρ εἰς τὴν Ἁγίαν Α´ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον τὸ 325 μ.Χ.
ἐποίησεν. Εἰς τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς θεσπισθέντα Δόγματα καὶ εἰς τὸ
Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας ἀνεφέρ θη εἰς τὴν ὁμιλίαν του ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Γκαραγκούνης.
Εἰς τὴν ἑορτὴν συμμετεῖχον
πιστοὶ ἐκ τῶν γύρω πόλεων καὶ
Ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου
περιοχῶν οἱ ὁποῖοι ἐφιλοξενήτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
θησαν πλουσίως.
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Ο ΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ
Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου
Τὴν Δευτέραν 13 Νοεμβρίου 2012, ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος (Μητρόπουλος)
ἑώρτασε τὴν ὀνομαστικήν του ἑορτὴν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης.
Ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐτιμήθη ὁ ἑορτάζων Ἅγιος Χρυσόστομος διὰ πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ, καὶ τὴν ἑπομένην διὰ Ὄρθρου καὶ Θείας Λειτουργίας, κατὰ τὴν
ὁποίαν ἔγιναν δὺο κηρύγματα, ἀφ᾽ ἑνός, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου, ἀναφερθέντος εἰς τὸν πολύπαθον βίον, τὸ ἔργον, τὰς ἀρετὰς καὶ τὴν Πνευματικὴν παρακαταθήκην τοῦ Ἁγίου, καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Δημητρίου Γκαραγκούνη, παραθέσαντος κείμενα τοῦ Ἁγίου περὶ τοῦ Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Εἰς τὴν πανήγυριν προσῆλθον πιστοὶ ἀπὸ ὅλην
τὴν Ἑλλάδα καὶ διὰ νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιον Χρυσόστομον καὶ διὰ νὰ εὐχηθοῦν τὰ δέοντα εἰς τὸν
ἄγοντα τὰ ὀνομαστήρια πνευματικόν των πατέρα.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἠκολούθησαν
προσφωνήσεις πρὸς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην.
Ἀρχικῶς ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεὺς π. Νικόλαος
Ζαρδούκας ηὐχήθη ὑγείαν, μακροημέρευσιν καὶ
πᾶσαν ἐξ ὕψους ἐνίσχυσιν εἰς τὸ ποιμαντικὸν
ἔργον τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ ὁ Παναγιώτατος ἐν καιρῷ κρίσεως, δυσχεριῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Σχισμάτων, προστατεύων ἡμᾶς ἀπὸ τὰς Αἱρέσεις καὶ
τοὺς κινδύνους τῆς ἁμαρτίας. Ἐπεραίωσε δὲ ἐξαι τῶν ὑπὲρ πάντων τὴν πατρικήν του συγχώρεσιν
Ἀπὸ τὴν Μεγάλην Εἴσοδον,
καὶ μακροθυμίαν.
εἰς τὴν Ὡραίαν Πύλην:
Ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἐκ μέρους ὁ π. Νικόλαος παραδίδει
τὸ Ἱερὸν Δισκάριον
τοῦ ὁποίου προσέφερεν καὶ ἀξιόλογον δῶρον πρὸς
εἰς
τὸν Παναγιώτατον
τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην, ὡμίλησεν ὁ εὐλαβέστατος Ἐπίτροπος Ἀθανάσιος Ἀγραφιώτης, ἐξαίρων τὰς Ἱεραρχικὰς ἀρετὰς
τοῦ Ἁγ. Χρυσοστόμου καὶ προτρέπων πάντας διὰ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου
νὰ τηρῶμεν τὴν σωστὴν πρὸς τὸν Ποιμένα στάσιν καὶ ψυχικὴν διάθεσιν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Δουμάνης, πτ. Θεολογίας, προέβη εἰς ὠφέλιμον πνευματικὴν κριτικὴν μὲ ἀφορμὴν τὸν στίχον τροπαρίου τῆς λιτῆς «ἐκ
πράξεως γὰρ εἰς θεωρίαν ἀνάγομαι», τονίζων τὴν ὀρθὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἀνάβασιν ἐκ τῆς πράξεως εἰς τὴν θεωρίαν καὶ ἑρμηνεύων τὴν Πατερικὴν ἐπιμονὴν
εἰς τὸν Δογματικὸν λόγον ὡς φυσικὸν καρπὸν τοῦ πρακτικοῦ των βιώματος.
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Οἱ προσελθόντες εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Παναγιωτάτου κ. Χρυσοστόμου πιστοί.
Διακρίνεται ὁ αἰδεσιμώτατος ἱερεὺς π. Νικόλαος καὶ ὁ ὁσιώτατος Μοναχὸς Σπυρίδων.

Τὰς ἐγκαρδίους καὶ ὁλοψύχους εὐχὰς τῶν ἐξ Ἀθηνῶν καὶ Πελοποννήσου
πνευματικῶν τέκνων τοῦ Παναγιωτάτου μετέφερεν εἰς τὸν ἑορτάζοντα ὁ
ἐκ Κορινθίας παρευρισκόμενος ἀδελφὸς Ἀνέστης Παλαιολόγος.
Οἱ μαθηταὶ τοῦ Κατηχητικοῦ, ἀντὶ εὐχετηρίων λόγων, προσέφεραν ἄνθη εἰς
τὸν ἑορτάζοντα πνευματικόν των πατέρα, δείγματα τῆς ἀγαθῆς παιδικῆς ψυχῆς.
Ἀντιφωνῶν ὁ Παναγιώτατος ηὐχαριστησε τοὺς προσφωνήσαντας καὶ ὅλους τοὺς
προσελθόντας εἰς τὴν ἑορτὴν καὶ προέτρεψε
πάντας νὰ τηρῶμεν τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ νὰ φροντίζωμεν διὰ
τὴν Θεοφιλῆ μετάνοιαν.
Ἡ ἑόρτιος τελετὴ ἔκλεισε μὲ πλούσια
κεράσματα καὶ τράπεζαν παρατεθεῖσαν διὰ
τοὺς ἐκ μακρὰν προσελθόντας πιστούς.
Εὐχόμεθα εἰς τὸν Παναγιώτατον καὶ
Πατέρα ἡμῶν κ. Χρυσόστομον, ΕΤΗ
ΠΟΛΛΑ, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῦ πληρώματος
τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας!
Ἡ Ἐκκλησία ὡς ναῦς, δῶρον πνευματικοῦ
τέκνου ἐκ Ξάνθης, φιλοτεχνηθὲν ἰδίαις χερσίν,
μὲ θαυμαστὴν τῆς Ἐκκλησίας περιγραφὴν ὑπὸ
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὡς φαίνεται εἰς τὴν παρατιθεμένην λεπτομέρειαν τῆς κατασκευῆς.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τὴν 2-9-2012, ἡμέραν Σάββατον, εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ἐβαπτίσθη ἡ Χριστίνα, δευτέρα θυγατέρα τοῦ Νικολάου Παπαδοπούλου καὶ
τῆς Μαρίας Τσολερίδου. Τὸ Μυστήριον

ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Ἰορδανία Τηρεκίδου.
✳✳✳✳✳✳✳

Τὴν 8-10-2012, ἡμέραν Κυριακήν, εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ἐβαπτίσθη ὁ Ἄγγελος, δευτερότοκος
υἱὸς τοῦ Βασιλείου Μαλιαρίδη καὶ τῆς Εὐδοξίας Κύρογλου. Τὸ
Μυστήριον ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονί κης κ. Χρυσοστόμου. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Γεωργία Πεχλιβανίδου.
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Τὴν 4-11-2012, ἡμέραν Σάββατον, εἰς τὸν Ἱ. Ν.
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ἐβαπτίσθη ὁ
Σπυρίδων, πρωτότοκος υἱὸς τοῦ Θεοδώρου
Σαββίδη καὶ τῆς
Ἀσημίνας Τηλκερίδου. Τὸ Μυστήριον ἐτελέσθη
ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου. Ἀνάδοχος παρέστη ὁ
Δημήτριος Τηλκερίδης.
Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τὰ νεοφώτιστα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά διατηροῦν
ἄφθαρτον τὸν χιτῶνα τῆς ψυχῆς, τὸν ὁποῖον παρέλαβον διὰ τῆς Χάριτος τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καὶ νὰ εὐαρεστήσουν τὸν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ εἰς τὴν αἰώνιον.

ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΝ
Τὴν 10-9-2012, Κυριακήν,
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Πάντων Ναούσης ἔγινεν ὁ Γάμος
τοῦ Κωνσταντίνου Δεμέστιχα
καὶ τῆς Ἀναστασίας Βασιλείου.
Τὸ Μυστήριον ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου
καὶ τοῦ βοηθοῦντος Ἱερέως
π. Νικολάου.
Παράνυμφος παρέστη ἡ
Μαρία Τσουγκούλογλου.
Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τοὺς
νεονύμφους νὰ εὐαρεστήσουν τὸν Θεὸν ἐν ὁμονοίᾳ,
εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ.
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
Ι ΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ
Τὴν 11ην Σεπτεμβρίου 2012, ἡμέραν Δευτέραν
καὶ ὥραν 7.45 μ.μ. ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Ἰωάννης
Δουμάνης, ἡλικίας 81 ετῶν.
Ὁ ἀποβιώσας ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1932 εἰς Θεσσαλονίκην ἀπὸ πρόσφυγας γονεῖς. Ἕως τῆς τελευτῆς του
διέμενεν εἰς τὴν Νεάπολιν Θεσσαλονίκης.
Κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ ᾽50, τὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῶν διωγμῶν τῆς πίστεως καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅταν
ὁ ἐκλιπὼν διήνυε τὴν τρίτην δεκαετίαν τῆς ζωῆς του, ἡ
πατρικὴ του οἰκία, ἀπετέλεσε «κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησίαν».
Ἐξ αὐτῆς διῆλθεν πλῆθος ὀρθοδόξων ἀδελφῶν, εἴτε συμμετέχον εἰς ἀγρυπνίας
καὶ ἀκολουθίας προσευχῶν, εἴτε ἐξυπηρετούμενον εἰς ἱερά Μυστήρια τὰ ὁποῖα
ἐτελοῦντο ἐκεῖ κρυφίως ὑπὸ τῶν διωκομένων ὀρθοδόξων Κληρικῶν.
Ἐνυμφεύθη τὴν Ἀμυγδαλιὰ (Μαγδαληνὴ) Βαρσαμοπούλου καὶ ἀπέκτησαν
τρία τέκνα, τὸν Τηλέμαχον, τὸν Νικόλαον καὶ τὴν Ζαχαρούλαν. Ὅλη ἡ οἰκογένειά του, τέκνα καὶ ἐγγόνια, ἀκολουθοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἠγάπα τὴν
Ἐκκλησίαν καὶ ὑπηρέτησεν αὐτὴν ὡς ἱεροψάλτης περὶ τὰ 40 ἔτη.
Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐτελέσθη τὴν ἑπομένην, Τρίτην 12 Σεπτεμβρίου, εἰς τὸν
Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ὑπὸ τοῦ Παναγ/του Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ.
Χρυσοστόμου, καὶ ἡ ταφὴ ἐγένετο εἰς τὸ κοιμητὴριον τοῦ Εὐόσμου δυτικὰ τῆς πόλεως.
Εὐχόμεθα εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ ἐκλιπόντος παρηγορίαν ἀπὸ τὸν Κύριον
καὶ ἡ ψυχή του νὰ ἀπολαύσῃ τὰ οὐράνια ἀγαθά.

ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΣΙΡΛΗ
Ἡ Ζηνοβία Μελέκου τοῦ Δημητρίου καὶ τῆς Μαρίας
γεννήθηκε εἰς τὸν Κάμπο τῆς νήσου Χίου τὴν 4ην Ἰουνίου τοῦ 1928. Εἰς ἡλικίαν 13 ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὴ ἀπὸ
γονεῖς. Αὐτὴ καὶ τὰ τρία ὀρφανὰ ἀδέλφια της ἀνετράφησαν καὶ ἐμορφώθησαν ἀπὸ τὶς γιαγιάδες τους, παρά
τὶς στερήσεις τῆς πρὸ καὶ μεταπολεμικῆς ἐποχῆς.
Εἰς ἡλικίαν 18 ἐτῶν, ὑπανδρεύθη τὸν Βασίλειο Τσιρλῆ
ἀπὸ τὰ Καρδάμυλα τῆς Χίου. Ἀπέκτησαν δύο υἱούς, τὸν
Νικόλαο καὶ τὸν Δημήτριο, τοὺς ὁποίους ἀνέθρεψαν μὲ
ἀφοσίωσιν καὶ ὑπακοὴν εἰς τὶς διδαχές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Μὲ τὴν καθοδήγησιν
τοῦ πνευματικοῦ των π. Ἱερομονάχου Ἰγνατίου Μπέτση ἡ Ζηνοβία καὶ ἄλλες ἐν
Χριστῷ ἀδελφές, προσέφεραν φιλανθρωπικὲς ὑπηρεσίες, ἐπισκεπτόμενες ἀσθενεῖς εἰς
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Νοσοκομεῖα, φυλακὲς, κατ᾽οἶκον ἀνήμπορους, κατάκοιτους καὶ ἡλικιωμένους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές. Εἰς τὴν οἰκίαν της φιλοξενοῦσε κατὰ καιροὺς ἀνήμπορους καὶ δυστυχισμένους ἀσθενεῖς, ταξιδιῶτες, μαθητές, μοναχοὺς καὶ μοναχές, ἀπ᾽ ὅλα τὰ
μέρη τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης λόγῳ τῶν δυσκόλων περιστάσεων τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ
τοὺς διωγμοὺς τῶν Νεοημερολογιτῶν ἡ οἰκία τους ἐγίνετο συχνὰ τόπος συναντήσεως καὶ ἐξυπηρετήσεως τοῦ πνευματικοῦ των πατρὸς μὲ τὰ πνευματικά του τέκνα,
τὰ ὁποῖα ἤρχοντο πρὸς ἐξομολόγησιν ἢ συμπαράστασιν, συμβουλὴν καὶ ἀρωγήν.
Ἡ Ζηνοβία ἦτο ἄνθρωπος ἥρεμος, δὲν ἐγόγγυζεν εἰς τὶς δυσκολίες καὶ εἶχε
ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Θεὸν. Ἀγωνιζόταν χριστιανικά, ταπεινά, ἀθόρυβα, ἔκαμε
νηστεῖες, προσευχές, ἀγρυπνίες καὶ μεριμνοῦσε καὶ διὰ τὴν ἐπιβίωσιν. Αὐτὴ ἡ
μέριμνα ὡδήγησεν τὴν οἰκογένειάν της εἰς τὴν Ἀμερικήν. Δὲν ἐλησμόνησεν τὴν
Ἑλλάδα τὴν ὁποία ὑπεραγαποῦσε, καὶ διατηροῦσε τοὺς δεσμούς της μὲ αὐτήν,
πνευματικούς καὶ οἰκογενειακούς.
Μετὰ δεκαετίαν ἀπὸ τὸν θάνατον τοῦ συζύγου της, ὑπανδρεύθη ἐκ νέου μὲ τὸν
Παναγιώτην Καλικάντζαρον, ὁ ὁποῖος καὶ ἐφ᾽ ὅσον πλέον εἶχον ἐπιστρέψει εἰς τὴν
Ἑλλάδα, τῆς συμπαρεστάθη ἕως τοῦ τέλους τῆς ζωῆς της. Ἠξιώθη νά ἴδῃ τά τέκνα
της νυμφευμένα, καὶ ἀπήλαυσεν τέσσαρα ἐγγόνια. Εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς της ἐταλαιπωρεῖτο ἀπὸ ἀσθένειες, οἱ ὁποῖες καὶ τὴν ὡδήγησαν εἰς θάνατον τὴν 2-10-2013,
ἐφοδιασμένη μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας.
Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία καὶ ἡ ταφή, ἔγιναν κατ᾽ ἐπιθυμίαν της, εἰς τὴν
Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου.
Εἲθε ὁ Κύριος νὰ τὴν ἀναπαύσῃ ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ἐν κόλποις Ἀβραάμ
καὶ Ἰσαάκ, καὶ νὰ δίδῃ εἰς τὸν σύζυγον, τὰ τέκνα καὶ τὰ ἐγγόνια της ἐξ ὕψους
παρηγορίαν καὶ δύναμιν Προσευχῆς ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της.

ΣΕΛΗΝΗ ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
Ἡ Σελήνη γεννήθηκε τὸ 1926 εἰς τὸ Σοχούμ τῆς
Ἀπχαζίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἦλθε τὸ 1939 μὲ τοὺς γονεῖς της καὶ διέμεινον εἰς τὴν Κατερίνην. Ὑπανδρεύθη
καὶ ἀπέκτησε τέσσαρα τέκνα. Εἰς τὴν ᾽Ορθοδοξία
προσῆλθε μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρός της, τὸ 1979.
Διῆγε ἥσυχον βίον καὶ χριστιανικόν. Τὸ 2007 ἠσθένησε ἀπὸ ἐγκεφαλικὸ καὶ ἔκτοτε παρέμεινε ἐπὶ 6ετίαν
καθηλωμένη εἰς τὸ κρεββάτι. Ὑπέμεινε τὴν ἀσθένειάν
της, ἐξομολογεῖτο καὶ μετελάμβανε τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων. Ἐκοιμήθη τὴν 10-10-2012 καὶ ἐτάφη εἰς τὴν Κατερίνην.

Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.
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ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ὁ ὬΝ, Ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

«...καὶ καλεῖται τὸ Ὄνομα Αὐτοῦ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Θαυμαστὸς Σύμβουλος, ΘΕΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ,
Ἐξουσιαστής, Ἄρχων Εἰρήνης,
Πατὴρ τοῦ Μέλλοντος Αἰῶνος...»
(Προφ. Ἠσαΐας Θ ´ 6 )..

