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��Βάπτισις�το��Κυρίου��μ�ν��ησο��Χριστο��ε�ς�τ�ν��ορδάνην�ποταμ�ν��πο-
�τελε��Θεοφάνειαν, Θεο� φανέρωσιν, διότι��ποκαλύπτει�τ�ν �ησο�ν �ς Υ��ν το�
Θεο� Μονογεν� κα� Θε�ν �ληθινόν, �ς �να τ�ς �μοουσίου, �διαιρέτου κα�
�ναλλοιώ του Τριάδος, "ν��συγχρόνως�μ' τ�ν Υ��ν (ποκαλύπτει κα� τ�ν Θε�ν Πα-
τέρα κα� τ� .γιον Πνε�μα.Δι'�το�το���(κκλησία�ψάλλει:�«Τριάδος � φα νέρωσις,
�ν �ορδάν� γέγονεν· α�τη γ�ρ �πέρθεος φύσις· ! Πατ#ρ �φώνησεν· Ο&τος ! βα-
πτιζόμενος, Υ+.ς ! /γαπητός μου· τ. Πνε�μα συμπαρ1ν τ2 !μοί4· 5ν ε6λο γο�σι
λαοί, κα9 �περυψο�σιν, ε;ς πάντας το<ς α;=νας» (Τροπάριον�Η.�/δ0ς�τ0ς�1ορτ0ς).

Βεβαίως�ο5�ε6σεβε�ς�κα7�θεόφρονες�κα7�Σωτηρίαν�"κδεχόμενοι,�πιστεύ�οντες�ε�ς
=να�Θεόν,�ε�ς�τ?ν�@γίαν�Τριάδα�πιστεύομεν:�«>παντες πιστοί, �ν ? τ#ν τελείω -
σιν �λάβομεν, θεολογο�ντες /σιγήτως, σ<ν Aγγέλοις δοξά σωμεν, Πατέρα Υ+.ν
κα9 Πνε�μα >γιον· το�το γ�ρ Τρι�ς �ποστάσεσιν !μοούσιος, ΕDς δE Θεός, ? κα9
ψάλλομεν· F τ=ν Πατέρων Κύριος, κα9 Θε.ς ε6λογητ.ς εH» (Τροπά�ριον�Ζ.�/δ0ς).
Ε1ς Bμως�τ0ς�@γίας�Τριάδος,�2ναρχος κατ4 χρόνον κα� Προαιώνιος, Bπως�C
Πατ?ρ�κα7�τ��Eγιον�Πνε�μα,�ε5ναι 6 7ν �ορδάν8 βα πτισθε�ς �ησο�ς Χριστός, 6 Σε-
σαρκωμένος Λόγος, 6 7κ Παρθένου Μητρ�ς 7π> 7σχάτων Γεννηθε�ς �ς 2νθρωπος.

(ναντίον�τ0ς�προαιωνιότητος�το��"ν��ορδάνF�βα�πτισθέντος��ησο��Χριστο�,
μέγας�Hγέρθη�προσφάτως�πόλεμος παρ4 (φρόνων Α�ρετικAν. ΕJναι�δK�κα7�λίαν
(νόητος C�πόλεμος�τ�ν�1βραιοφρόνων�Χριστομάχων,�διότι�πίστις εBς ΜC Προ-
 αιώνιον Χριστ�ν (ποτελεD πίστιν εBς κτίσμα κα� συνι στE ΕBδωλολα τρείαν. 

('ν�δKν�εJναι�προαιώνιος�C�Χριστός,�δ'ν ε5ναι Θεός. ('ν�δKν�εJναι�προαι-
ώνιος�C�Χριστός,�δ'ν λατρεύεται. ('ν�δKν�εJναι�προαιώνιος�C�Χριστός,�δ'ν ε5ναι
Fσος τG Πατρ� κα� τG HγίI Πνεύματι. ('ν�δKν�εJναι�προαιώνιος�C�Χριστός,
δ'ν ε5ναι Ε1ς τ�ς Hγίας Τριάδος. ('ν�δKν�εJναι�προαιώνιος�C�Χριστός,�δ'ν ε5ναι
αJτ�ς 6 Μεσσίας Χριστός, 6 Σωτήρ. ('ν�δKν�εJναι�προαιώνιος�C�Χριστός,�δ'ν
ε5ναι Θεοκτόνοι ο� Σταυρωταί. ('ν�δKν�εJναι�προαιώνιος�C�Χριστός,�δ'ν ε5χον
Lδικον ν4 τ�ν Σταυρώσουν �ς Βλάσφημον ο� �ουδαDοι, «Iτι Jαυτ.ν Θεο� υ+.ν
�ποίησεν» (�ωάν.�ΙΘ.�7).�('ν�δKν�εJναι�προαιώνιος�C�Χριστός,�δ'ν Nχομε ΣAμα
κα� Α1μα �μόθεον κα� Λατρευτ�ν εBς τ� .γιον Ποτήριον.

ΜΗ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ θ4 ε5ναι 6 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, 7νA 6 ΧΡΙΣΤΟΣ, 7ξ (ρ χ�ς,
7ξ VμερAν αBAνος, κα� 7ν αJτG τG ΠαραδείσI τ�ς τρυφ�ς δι4 το� Πρωτευαγ-
 γελίου, 7κηρύ χθη ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ, κα� �ς Προ αιώνιος 7λα-
τρεύθη Wπ� πάντων τAν (π> αBAνος Hγίων κα� σεσωσμένων.

Δι'�το�το,���1ορτ?�τ�ν�Θεοφανείων�θ'��ποτελέσF�κα7�πάλιν��φορμ?ν�ν'�το-
νι�σθO,�Pστω�διQ�Rλίγων�Sμνολογι�κ�ν�μαρτυρι�ν,�V Προαιωνιότης το� Προσώπου

«ΤK ΣΤM το� μην.ς �ανουαρίου, τ� >για Θεοφάνεια 
το� Κυρίου κα9 Θεο� κα9 Σωτ1ρος �μ=ν �ησο� Χριστο�.» 

(Συναξάριον �ορτς)

Τ Α Α Γ Ι Α Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Α
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το� �ησο� Χριστο�, πρ�ς�Δόξαν�το��Μονογενο�ς�κα7�πρ�ς��μετέραν�Σωτηρίαν.
Μέσα��π��τοVς�Wμνους�τ0ς�1ορτ0ς�θ'��παντηθO�τ��Xπλο�ν�"ρώτημα:��π�

πότε Wπάρχει 6 7ν �ορδάν8 βαπτισθείς τριακονταετCς �ησο�ς;
ΕJναι�τριάκοντα�"τ�ν�Bταν�βαπτίζεται�C��ησο�ς,��λλ'�δKν�Zρχισε�ν'�Sπάρ�χF

τριάκοντα�Pτη�πρίν.�ΕJναι�τριακοντούτης,��λλ'�V Yπαρξίς Του, V Zπόστασίς
Του, τ� Πρόσωπόν Του, δ'ν Nχει χρονικCν (ρχήν.ΕJναι�τριακοντούτης,��λλQ�Α6τ�ς
εJναι�κα7�το��χρόνου�πρότερος�κα7�το��κόσμου�Ποιητής:�«Σήμερον ! ο6ρανο� κα9
γ1ς Ποιητ#ς παραγίνεται σαρκ9 �ν �ορδάν�... κα9 βαπτίζεται �π. δούλου ! Δε-
σπότης τ=ν Vπάντων... Α6τ2 βοήσωμεν, ! �πιφανε9ς Θε.ς �μ=ν, δόξα Σοι» ("κ�τ�ν
]ποστίχων�το��1σπερινο��τ0ς�1ορτ0ς).�̂ ��ησο�ς�εJναι�Προαιώνιον�Πρόσωπον,
Προαιώνιος�Υ5�ς�το��Θεο��Πατρός,�«/παύγασμα τ1ς δόξης κα9 χαρακτ#ρ τ1ς
�ποστάσεως Α6το�», «διX ο& κα9 το<ς α;=νας �ποίησεν» (1βρ.�Α.�3,�2).

ΕJναι�τριάκοντα�"τ�ν�κατ'�τ?ν��νθρωπίνην�φύσιν�Του�C��ησο�ς,��λλQ�"'ν�bτο
τριάκοντα�"τ�ν�κα7���Wπαρξίς�Του�δ'ν θ4 [το ΑJτ�ς 6 Χριστός, 6 Μεσσίας. Α6τ�ς
C�Cπο�ος�κατ'�Σάρκα��ριθμε��τριάκοντα�Pτη�εJναι�C�Προαιώνιος�Θε�ς�Λόγος,�περ7
οd�γέγραπται:�«Yν /ρχK Zν ! Λόγος, κα9 ! Λόγος Zν πρ.ς τ.ν Θεόν, κα9 Θε.ς Zν
! Λόγος. Ο&τος Zν �ν /ρχK πρ.ς τ.ν Θεόν. Πάντα διX α6το� �γένετο, κα9 χωρ9ς α6 -
το� �γένετο ο6δE \ν 5 γέγονεν» (�ωάν.�Α'�1-3).�̂ �τριακονταετ?ς�εJναι�το��χρόνου
πρότερος:�«Θε.ς Λόγος �πεφάνη �ν σαρκ9 τ2 γένει τ=ν /νθρώπων· ]στατο βα-
πτισθ1ναι �ν �ορδάν�, κα9 ^λεγε πρ.ς α6τ.ν ! Πρόδρομος· Π=ς �κτείνω χε_ρα
κα9 ̀ ψωμαι κορυφ1ς κρατούσης τ� σύμπαντα; Ε; κα9 �κ Μαρίας �πάρχεις βρέ φος,
/λλX οHδά σε Θε.ν προαιώνιον...» (�διόμελον�το��Ε6αγγελίου�το��gρθρου).

hσος�πρ�ς��μiς,�Lνθρωπος τ\ φύσει, C�τριακοντούτης�Pρχεται�ε�ς�τ'�jε�θρα
το���ορδάνου�καί,�δι'�το��βαπτίσματός�Του,�"ν�εkδει�Ταφ0ς�κα7�]ναστάσεως,
�νανεώνει�τ�ν�Sπ��τ0ς�πλάνης�καταφθαρέντα�lνθρωπον,�δεχόμενος��π��το�
Θεο��Πατρ�ς�βροντώδη�φωνήν,�mτις�βεβαιώνει�Bτι�οdτος�C�νέος�lνθρωπος�ε5ναι
Fσος μ' τ�ν Πατέρα, Θε�ς τ\ φύσει, 2ναρχος κατ4 τ�ν χρόνον, 2τρεπτος Zπό-
 στα  σις, Λόγος Θεο� κα� Θεός, ΠαDς ]γαπημένος: «cναρχε dείθροις συνταφέντα
σοι Λόγε, Νέον περαί νεις τ.ν φθαρέντα τK πλάν�· Ταύτην /φράστως πατρόθεν
δεδεγμένος, eπα κρατίστην· ο&τος fγαπημένος, gσος τέ μοι Πα_ς χρηματίζει
τ#ν φύσιν» (�αμβικ�ν�τροπάριον�Α.�/δ0ς).�(σύ,�nναρχε�Λόγε�το��Πατρός,
νεοποι�ν�κα7��ναγενν�ν�τ�ν�φθαρέντα�Sπ��τ0ς�Xμαρτίας�lνθρωπον�"κε�νον�C
Cπο�ος�δι'�το��βαπτίσματος�συνετάφη�μαζί�Σου�ε�ς�τ�ν��ορδάνην�κα7�συνα-
νεστήθη�μετ'�Σο�,�"δέχθης�"π7�τόπου��π��τ�ν�Πατέρα�ταύτην�τ?ν�μεγαλειώδη
φων?ν�τ?ν�λέγουσαν,�Οdτος�εJναι�C�Υ5ός�μου�C��γαπητός,�C�Cπο�ος�Sπάρχει�kσος
μK�"μK�κατ'�τ?ν�φύσιν,�^μοούσιος,�nχρονος,�nτρεπτος�κα7�]ναλλοίωτος.

^�Βαπτιστ?ς�κα7�Πρόδρομος,�βλέπων�τ�ν�κατ'�Σάρκα�τριακονταετ0,�τ�ν�μετ'
�π��α6τ�ν�"π7�γ0ς�γεννηθέντα,�βοi�πρ�ς�Bλην�τ?ν�κτίσιν,�«F hπίσω μου �ρχόμε-
 νος ̂ μπροσθέν μου γέγονεν, Iτι πρ=τός μου Zν» (�ωάν.�Α'�15).�«Α6τ.ν προσιδiν
τ.ν περίκλυτον Λόγον, τραν=ς ! κήρυξ �κβοjται τK κτίσει, Ο&τος προών μου,
δεύτερος τ2 σαρκί4...» (�αμβικ�ν�τροπάριον�Δ.�/δ0ς).�̂ �"ν��ορδάνF�Sπ���ωάν-
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�νου�βαπτισθε7ς�"γεννήθη�μετ4 τ�ν��ω�άννην�κατ'�τ?ν�Σάρκα,�πρ� το� �ωάννου
_μως Wπάρχει κατ4 τCν Θεότητα, πρ� χρόνου �ς Πρόσωπον, �ςZπόστασις, �ς
Ε1ς τ�ς Hγίας Τριάδος. Πρότερον�κα7��χρόνως, "κ�Θεο��Πατρ�ς�lνευ�μη�τρ�ς
�παθ�ς�"γεννήθη.�qστερον�κα7�7ν χρόνI, "κ�Παρθένου�Μητρ�ς�lνευ�πα�τρ�ς
πανάγ�νως�"σαρκώθη�κα7�"νηνθρώπησε.�Προαιώνιος�]ρχή,�προαιώνιος�Wπαρξις,
προαιώνιον�Πρόσωπον�C��ησο�ς:�«Γεννηθε9ς /ρρεύ στως, �κ Θεο� κα9 Πατρός,
�κ τ1ς Παρθένου, δίχα σαρκο�ται dύπου Χριστός...» (Τροπάριον�ΣΤ.�/δ0ς).�

^�"ν��ορδάνF�βαπτισθείς,�C�"κ�Πνεύματος�@γίου�κα7�Μαρίας�τ0ς�Παρ�θέ�νου
(νανθρωπήσας,�δKν�εJναι�κτίσμα��νύπαρκτον�πρ��τ0ς�Σαρκώσεως.�Ε5ναι 6
�ναλλοίωτος Λόγος το� �νάρχου Νοός, ! �κ γαστρ.ς πρ. kω σφόρου γεννηθε9ς
�κ Θεο� Πατρός (Ψαλμ.�ΡΘ.�3),�� ̀ Ν:�«lμερτ.ν �ξέφηνε σ<ν πανολβί4 mχ4
Πατήρ, 5ν γαστρ.ς �ξηρεύξατο. Ναί, φησιν, Ο&τος, συμφυ#ς γόνος πέ λων...
Λόγος τέ μου ζ=ν, κα9 βροτ.ς προμηθείn» (�αμβικ�ς�Ε�ρ�μ�ς�ΣΤ.�/δ0ς).�]γα-
πητ�ν�Υ5�ν�"φανέρωσεν�C�Πατ?ρ�μK�πανευτυχ0�φωνήν,�Α6τ�ν�τ�ν�Cπο�ον��παθ�ς
"γέννησε�προαιωνίως.�Ναί,�λέγει,�Α6τ�ς�εJναι��δικός�μου�lχρονος�γόνος�τ0ς��δίας
μK�"μένα�φύσεως,��δικός�μου�Λόγος�Ζ�ν,�C�Cπο�ος�δι'�φιλανθρωπίαν�"ξώρμησε
πρ�ς�τ���νθρώπινον�γένος,�κα7�Pγινε�κα7�lνθρωπος,�Εuς�Sπάρχων�C�Χριστ�ς�κατ'
τ?ν�vπόστασιν�δύο�τελείας�Pχων�τ'ς�φύσεις,�Θείαν�κα7��νθρωπίνην.�Τ��δK�Χρι-
στο��wνομα�«�ησο�ς» εJναι�τ0ς�Μιiς�vποστάσεως�wνομα,�το��Προαιωνίως�"κ
Φωτ�ς�λάμψαντος�Προσώπου�wνομα,�κα7�wχι�τ0ς�μιiς�φύσεως�y�τ0ς�lλλης.

Α6τ�ν�τ�ν�Υ5�ν�το��Θεο��εJδεν�"ν�τO�Καμίνz�το��Πυρ�ς�μετ'�τ�ν�Τρι�ν
Παίδων�C�Βαβυλώνιος�βασιλεVς�Ναβουχοδονόσορ�κα7�εJπεν:�«�δο< �γi !ρ=
oνδρας τέσσαρας λελυμένους κα9 περιπατο�ντας �ν μέσ4 το� πυρός, κα9 δια-
φθορ� ο6κ ^στιν �ν α6το_ς, κα9 � Iρασις το� τετάρτου !μοία ΥΙp  ΘΕΟΥ»
(Δαν.�Γ '�25).�Το�το�τ��"ν�Βαβυλ�νι�παράδοξον�bτο�τ��Μυστήριον�τ0ς�Βα-
πτίσεως�το��Χριστο�:�«Μυστήριον παράδοξον � Βαβυλ=νος ^δειξε κάμινος,
πηγάσασα δρόσον, Iτι dείθροις ^μελλεν oϋλον π�ρ ε;σδέχεσθαι ! �ορδάνης,
κα9 στέγειν σαρκί, βαπτιζόμενον τ.ν Κτίστην...» (Ε�ρμ�ς�Η.�/δ0ς).

(πειδ?�C�"ν��ορδάνF�βαπτισθε7ς�εJναι�Zπόστασις Προαιώνιος, "πειδ?�V
Zπόστασις το� Χριστο� δ'ν ε5ναι συνομ�λιξ τ�ς Σαρκός Του, mτις�Σ'ρξ�ο6κ
Pστι�προαιώνιος��λλ'�κτιστ?�"ν�χρόνz,�δι'�το�το�C��ησο�ς�μαρτυρε��ται�Υ��ς
�ληθινός, κα7�Sπ��το��Πατρ�ς�κα7�Sπ��το��@γίου�Πνεύματος:�«Σήμερον ! Δε-
σπότης, oνωθεν μαρτυρε_ται, Υ+.ς fγαπημένος» (Μεγαλυ�νάριον�Θ.�/δ0ς).

(πειδ?�C�"ν��ορδάνF�βαπτισθε7ς��ησο�ς�δ'ν Nχει χρονικCν (ρχCν Wπάρ-
ξεως, (λλ4 ε5ναι Προαιώνιος, δι'�το�το�C��ωάννης��ναγνωρίζει�Α6τ�ν�|ς
Eγιον,�|ς�Κύρι�ον,�|ς�=να�τ0ς�@γίας�Τριάδος.�«Yν �ορδάν� ποταμ2, ;δiν
σε ! �ωάννης πρ.ς α6τ.ν �ρχόμενον ̂ λεγε, ΧριστE ! Θεός· Τ9 πρ.ς τ.ν δο�λον
παραγέγονας, dύπον μ# ^χων Κύριε; ε;ς sνομα δE τίνος σε βαπτίσω; Πατρός;
/λλ� το�τον φέρεις �ν Jαυτ2. Υ+ο�; /λλX α6τ.ς �πάρχεις ! σαρκωθείς. Πνεύ-
ματος tγίου; κα9 το�το οHδας διδόναι το_ς πιστο_ς δι� στόματος. F �πιφα-
νε9ς Θεός, �λέησον �μjς.» (]πόστιχον�1σπερινο��τ0ς�1ορτ0ς).



��(κκλησιαστικ?�vμνολογία�βεβαίως�δKν�α6θαιρετε��λογίζουσα�aνα τ�ς
Θεαρχικ�ς Τριάδος τ�ν �ησο�ν Χριστόν, τ�ν�(νανθρωπήσαντα�Λόγον.�]πQ
"ναντίας,�τ'�}ερ'�Δόγματα�τ0ς�@γίας�Γραφ0ς�κα7�τ�ν�Ο�κουμενικ�ν�Συνόδων
μελωδε��πρ�ς�διδασκαλίαν�τ�ν�Πιστ�ν.�Γέγραπται�γάρ:�««AλλX  �μ_ν εDς Θε.ς !
Πατήρ, �ξ ο& τ� πάντα κα9 �με_ς ε;ς α6τόν, κα9 εDς Κύριος �ησο�ς Χριστός, διX
ο& τ� πάντα κα9 �με_ς διX α6το�. (Α.�Κορ.�Η.�6)�«Εu τις ο6χ !μολογε_ Πατρ.ς κα9
Υ+ο� κα9 tγίου Πνεύματος Μίαν Φύσιν, mτοι Ο6σίαν, Μίαν τε Δύναμιν κα9
Yξουσίαν, Τριάδα Fμοούσιον, Μίαν Θεότητα �ν Τρισ9ν vποστάσεσιν, mγουν
Προσώποις, προσκυνουμένην, ! τοιο�τος ΑΝΑΘΕΜΑ ^στω. ΕDς γ�ρ Θε.ς κα9
Πατήρ, �ξ ο& τ� πάντα, κα9 ΕDς Κύριος �ησο�ς Χριστός, διX ο& τ� πάντα, κα9 wν
Πνε�μα >γιον �ν ? τ� πάντα» (@γία�Ε.�Ο�κουμενικ?�Σύνοδος,�Πρ�τος�]να-
θεματισμ�ς�τ�ν�«Τρι�ν�Κεφαλαίων»). «wν σ=μα κα9 \ν Πνε�μα, καθiς κα9
�κλήθητε �ν μιx �λπίδι τ1ς κλήσεως �μ=ν· ΕDς Κύριος, μία πίστις, \ν βάπτισμα·
ΕDς Θε.ς κα9 Πατ#ρ πάντων, ! �π9 πάντων κα9 δι� πάντων, κα9 �ν πjσιν �μ_ν »
((φεσ.�Δ.�4-6).�«y χάρις το� Κυρίου �ησο� Χριστο� κα9 � /γάπη το� Θεο� κα9
� κοινωνία το� tγίου Πνεύματος μετ� πάντων �μ=ν· /μήν» (Β.�Κορ.�ΙΓ.�13).

(πειδ?�C�"ν��ορδάνF�βαπτισθε7ς�εJναι�Υ5�ς�Θεο��κατ4 φύσιν κα7�bχι κα τ4
Χάριν, "πειδ?�εJναι�Υ��ς Θεο� Προαιώνιος, Μονογενής, δι'�το�το,�γενόμενος
lνθρωπος�κα7�παραμένων�Προαιώνιος,�βαπτιζόμενος�"ν�χρόνz,�ΣΩΖΕΙ τ�ν
lνθρωπον�τ\ �χρόνI ΑJτο� κα� �κτί στI dνεργείe. Δι���ξίως�ψάλλομεν:
«Ε6λογημένος ! �ρχόμενος �ν hνόματι Κυρίου, Θε.ς Κύριος κα9 �πέφανεν �μ_ν.
Σ=σον �μjς Υ+E Θεο�, ! �ν �ορδάν� �π. �ωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι,
Aλληλούϊα» (Ε�σοδι�κ�ν�1ορτ0ς).�

]νάξιοι�το��Rνόματος�το��Χριστιανο��ο5�ΜΗ�προσκυνο�ντες�Χριστ�ν�Προαι-
ώνιον.�Α�σχύνη�α�ώνιος���κληρονομία�τ�ν�προσφάτων�Χριστομάχων,�|ς�κα7�τ�ν
�ρχαίων�Χριστο�κτόνων.�Π�ς�καλέσωσιν�Σωτ�ρα �ν�καλο�σι�Μ?�Προαιώνιον;
Π�ς�Sμνήσωσιν�Υ+.ν Aγαπητ.ν �ν�λέγουσιν�"ν�χρόνz��ρχ?ν�λαβόντα;�Π�ς�εJναι
Φ=ς �κ Φωτ.ς /πρόσιτον, C�κατQ�α6τοVς�Μ?�Προαιώνιος�Χριστός;�Π�ς�"φανε-
ρώθη���τ0ς�Τριάδος�προσκύνησις�"ν��ορδάνF,�"άν,�|ς�κηρύττουσιν,�C�βαπτιζόμε-
νος�δKν�bτο�Προαιώνιος;�Ο6χ�οWτως�C��ησο�ς,�|ς�ο5�Α5ρετικο7�λαλο�σιν,�ο6χ�οWτως
C�]ληθ?ς�Χριστός,�|ς�ο5�Χριστομάχοι�βλασφημο�σιν.�Ο6χ�οWτως�C�Θε�ς��μ�ν.

(ν��ορδάνF,�C��ησο�ς�"φανερώθη��ληθ�ς�Υ��ς Προαιώνιος. (ν��ορδάνF,
C�Θε�ς�"φάνη��ληθ�ς�Τρισυ πόστατος. Δι'�το�το�"παξίως�βο�μεν:�«Yπεφάνης
σήμερον τK ο;κουμέν�, κα9 τ. φ=ς σου, Κύριε, �σημειώθη �φX �μjς, �ν �πιγνώ-
 σει �μνο�ντας σε. {λθες �φάνης τ. Φ=ς τ. /πρόσιτον» (Κοντάκιον�1ορτ0ς).

Τ��διQ��μiς�Σαρκ7�βαπτισθέντι�Θε��Λόγω,�τ��πρ��πάντων�τ�ν�α�ώνων�"κ
Πατρ�ς�γεννηθέντι��ησο�,�τ��Κυρίz�κα7�Θε���μ�ν�κα7�Μεσσί��Χριστ�,��νή-
κει���Προαιώνιος�Δόξα�κα7�τ��Κράτος�κα7���Βασιλεία,�κα7�Α6τ��μόνz�σVν�τ�
]νάρχz�Α6το��Πατρ7�κα7�τ��Παναγίz�Πνεύματι�πρέπει�πiσα�Λατρευτικ?
Προσκύνησις�ε�ς�τοVς�α��νας.�]μήν.
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Τὴν Δευτέραν 6 Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθησαν μὲ τὴν δέουσαν λαμ-
πρότητα τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης. Μετὰ τὴν
τέλεσιν Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ Με γάλου Ἁγιασμοῦ εἰς τὸν Ἱ.
Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐσχηματίσθη ὁμολογιακὴ ἱερὰ πομπὴ πρὸς τὴν θά-
λασσαν, ὅπου ἐγένετο Μέγας Ἁγιασμὸς καὶ ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ. Εἰς τὸν ἑορτασμὸν προεξῆρχεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ.
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος, βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ ἱερέως π. Νικολάου,
καὶ συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν. Ἀκολουθοῦν φωτογραφικὰ στιγμιότυπα.

ΘΕ�ΦΑΝΕΙΑ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛ�ΝΙΚΗΝ
Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ Τ�Υ ΤΙΜΙ�Υ ΣΤΑΥΡ�Υ  ΕΙΣ ΤΗΝ
ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ  �  ΑΓΙΑΣΜ�Σ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ 



Οἱ Νεοεικονομάχοι τοῦ 20οῦ αἰῶνος, μεταξὺ ἄλλων, πολεμοῦν τὴν εἰκονογρά -
φησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ τὴν διαστροφικὴν διδασκαλίαν ὅτι ἡ ἀπεικόνισις τοῦ
Θεοῦ Πατρὸς ἐπιχειρεῖ τὴν εἰκόνισιν τῆς Θείας φύσεως.

Αἱ εἰκόνες ὅμως, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δὲν
εἰκονίζουν τὴν φύσιν ἢ οὐσίαν, ἀλλὰ εἶναι Συμβολικαὶ ἀποτυπώσεις τῆς ὑπο-
στά σεως τοῦ εἰκονιζομένου. Μήπως γνωρίζομε πῶς εἶναι ἡ οὐσία τῶν Ἀγγέλων,
τῶν ψυχῶν, τῶν δαιμόνων; Ὄχι, βεβαίως. Ἀλλὰ τόσαι εἰκόνες ὑπάρχουν μὲ Ἀγγέ-
 λους καὶ ψυχὰς καὶ δαίμονας. Τὴν οὐσίαν των εἰκονίζουν; Ὄχι, βεβαίως. Πολὺ
περισσότερον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἰκονισθῇ ἡ Ἄπειρος, Ἀπρόσιτος, Ἀκατάλη -
πτος, Ἀσχημάτιστος, Ἀπερίγραπτος, Ἀόρατος καὶ Ἄκτιστος Θεία οὐσία ἢ φύσις.

Ἄς ἰδοῦμε τί μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῶν Οἰκουμενικῶν Συν -
ό δων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων σχετικῶς μὲ τὰς ἀποδεκτὰς εἰκονίσεις: 

«Οἱ Χριστιανοὶ οὔτε τὴν ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ προσκύνησιν [ἤγουν, Λα-
τρείαν] ταῖς Εἰκόσι ἀπένειμαν, οὔτε τῆς Ἀοράτου καὶ Ἀκαταλήπτου Φύ σεως εἰκό -
να ποτὲ πεποιήκασιν.» (Πρακτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ´ σελ. 347/847)

«Οὐδὲ γὰρ τῆς Ἀοράτου Θεότητος [ἤγουν, τῆς Θείας Φύσεως] Εἰκόνα ἢ ὁμοί -
ωμα ἢ σχῆμα ἢ μορ φήν τινα ἀποτυποῦμεν.» (Πρακτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων,
Τόμ. Γ´ σελ. 297/797)

«Οἱ ἐν τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ, ὡς τέκνα γνήσια γεννηθέντες.... τὰς σεπτὰς
Εἰκόνας ἀποδεχόμεθα, εἰκόνας μόνον καὶ οὐδὲν ἕτερον αὐτὰς γινώσκοντες, καθὸ
τοῦ πρωτοτύπου τὸ ὄνομα μόνον ἐχούσας καὶ οὐχὶ τὴν οὐσίαν.» (Πρακτικὰ Οἰ -
κου μενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ´ σελ. 342/842)

Ἡ εἰκών, ὡς εἰκών, δὲν εἶναι εἰκὼν τῆς φύσεως τοῦ εἰκονιζομένου, οὔτε εἶ -
ναι τῆς αὐτῆς φύσεως μὲ τὸ εἰκονιζόμενον. Ὅποιος, λοιπὸν προσκυνεῖ καὶ τιμᾶ
τὴν Εἰκόνα, προσκυνεῖ καὶ τιμᾶ εἰκόνα τῆς ὑποστάσεως τοῦ εἰκονιζόμενου,
ὄχι τῆς φύσεως τοῦ εἰκονιζομένου, κατὰ τὴν Ἁγίαν 7ην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον. 

Πολλοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γράφουν ξεκάθαρα ὅτι δὲν εἰκονίζομε τὴν φύσιν
τοῦ εἰκονιζομένου, ἀλλὰ τὴν ὑπόστασίν του. Οὕτω ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
διδάσκει: «Παντὸς εἰκονιζομένου οὐχὶ ἡ φύσις ἀλλὰ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται.»
(Θεοδώρου Στουδίτου, P.G. 99, 405A)

Ὁ θεολογικότατος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ὑπεραμύνθη γενναίως
τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὴν σφοδροτά την λαίλαπα τῆς Αἱρέσεως τῆς Εἰκονομαχίας, λέ -
γει ὅτι τὰ φύσει ἀσώματα γίνονται ὁρατὰ μόνον Συμβολικῶς καὶ Συγκαταβατικῶς:
«Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε δαίμονος δυνα τὸν θεαθῆναι φύσιν,
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Η  ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ
ΕΙΚΟΝΟΣ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ
Ἀπαγορεύεται ἢ Ἐπιτρέπεται ὑπὸ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ἡ Ἀπεικόνισις τοῦ Θεοῦ Πατρός;



ἀλλ᾽ ἐν μετασχηματισμῷ τινὶ θεωροῦνται ταῦτα, τῆς Θείας Προνοίας τύπους καὶ
σχήματα περιτιθείσης τοῖς ἀσωμάτοις καὶ ἀτυπώτοις… 

»Μὴ θέλων οὖν ὁ Θεὸς παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τὰ ἀσώματα, περιέθη κεν αὐτοῖς
τύπους, καὶ σχήματα, καὶ εἰκόνας κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἠμῶν, σχήματα
σωματικὰ ἐν ἀΰλω ὁράσει νοὸς ὁρώμενα· καὶ ταῦτα σχημα τίζομεν καὶ εἰκονίζομεν.
Ἐπεί, πῶς ἐσχηματίσθη καὶ εἰκονίσθη τὰ Χερουβίμ; ἀλλὰ καὶ Θεοῦ σχήματα καὶ
εἰκό νες ἡ Γραφὴ ἔχει.» (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμα σκηνοῦ, PG 94,1344-1345)

Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης γράφει ὅτι ἡ εἰκὼν ἔχει ὁ μοιότητα πρὸς
τὴν ὑπόστασιν, ἀπεικονίζουσα ἐξωτερικά τινα σχήματα καὶ χρώματα τῆς ὑπο -
στάσεως, ὅπως αὐτὴ ἐμφανίζεται, ἀλλὰ δὲν ἔχει ὁμοουσιότητα μὲ τὸ εἰκο νιζόμενον,
διότι διαφέρει εἰς τὴν οὐσίαν. «Πᾶσα εἰκὼν ἄλλου ἔστι δηλωτική, δηλονότι τοῦ
πρωτοτύπου.... εἴπερ ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον ἀναβαίνει, ὑπεξαιρου-
μένης τῆς ὕλης τῷ τῆς ἐπινοίας λόγῳ ἐκ τοῦ ἐν αὐτῇ σχηματιζομένου χαρακτῆρος.
Καὶ λατρευτῶς, ὡς φής, προσακτέον τὴν προσκύνησιν τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, καὶ
πρὸ Σαρκός, καὶ μετὰ Σάρκωσιν· καὶ πρὸ τῆς εἰκόνος καὶ δι᾽ αὐτῆς.... Λατρευτὸς
οὖν, ὦ τᾶν, ὁ Χριστὸς ὁμολογουμένως· ἀλλ᾽ οὐχὶ ἡ σεπτὴ αὐτοῦ εἰκὼν λατρευτή....
οὐκ ἐκχωρεῖ τὴν σεπτὴν εἰκόνα λατρευτὴν φάναι.... Προσκυνητέον οὖν τῇ εἰκόνι
Χριστοῦ, οὐ λατρευτέον· ἀλλὰ τῷ ἐν αὐτῇ προσκυνουμένῳ Χριστῷ, κατὰ τὸν τῆς
ἀληθείας λόγον· ἐπειδὴ ταῦτα δύο, εἰκών τε καὶ πρωτότυπον, καὶ ἡ διαφορότης
οὐκ ἐπὶ τῆς ὑποστάσεως, ἀλλὰ κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον. (Θεοδώρου Στουδίτου,
P.G. 99, 1640). Ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος, ἡ εἰκὼν δὲν εἰκονίζει φύσιν· εἰκονίζει
ὑπόστασιν, καὶ τὴν εἰκονίζει μὲ σχήματα ἀνάλογα τῆς ἐμφανί σεώς της.

Ἡ Αἱρετικὴ ἄποψις ὅτι ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος περιγράφει τὴν Θείαν Φύσιν
σφάλλει ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν φύσιν τῆς
εἰκόνος, ὡς πρὸς τὸ τί εἶναι εἰκόνα. Ὅσοι ἐπιχειρηματολογοῦν ἐναντίον τῆς εἰκο-
νίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός, βάσει τῆς ἀπόψεως ὅτι οὕτω εἰκονίζεται ἡ Θεία Φύσις,
ἢ δὲν καταλαβαίνουν τί λέγουν ἢ ἐν γνώσει διαστρέφουν τὴν πραγματικότητα ὡς
ἐχθροὶ τῆς Ἀληθείας καὶ ἐχθροὶ τοῦ ὀφθέντος Θεοῦ. 

Ὄχι μόνον εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλὰ εἰς οὐδεμίαν εἰκόνα
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἰκονισθῇ ἡ οὐσία ἢ φύσις τοῦ εἰκονιζομένου. 

Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι μία ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ εἰκὼν τῶν Τριῶν Προσ ώ-
πων. Δὲν εἶναι περιγραφὴ τῆς Θεότητος. Εἰς τὴν εἰκόνα αὐτὴν ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ
εἰκονίζεται ὁ Πατήρ ὡς Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν, ὅπως Συγκαταβατικῶς διὰ τὴν
ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἐμφανί στηκε ὁ ἴδιος εἰς τὰ ὁράματα τῶν Προφητῶν εἰς τὴν
Παλαιάν Διαθήκην· εἰκονί ζεται ὁ Υἱὸς ὅπως ἐμφανίστηκε ὁ ἴδιος Συγκαταβαίνων
νὰ Ἐνσαρκωθῇ καὶ νὰ Ἐνανθρωπήσῃ· εἰκονίζεται καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὅπως Συγ-
καταβατικῶς ἐμφα νίσθηκε ἐν εἴδει Περιστερᾶς εἰς τὴν Βάπτισιν τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν εἶναι μία ἀπεικόνισις τῆς Φύσεως ἢ τῆς Οὐ σίας
τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μία ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ εἰκὼν ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἀποτυπώ σεις
σχημάτων διὰ τῶν ὁποίων εἰς τὰς Θεοφανείας ἡ κάθε Ἀπερίγραπτος Ὑπόστασις
τοῦ Ἀσωμάτου Θεοῦ Συγκαταβατικῶς ἐμφανίσθηκε περιγραπτὴ εἰς τοὺς ἀνθρώ-
πους, διὰ νὰ γίνῃ καὶ εἰς τὰς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις γνωστὴ ἡ Τριαδικὴ Θεαρχία. 
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Ἀναίρεσις Ἐπιχειρημάτων τῶν Νεοεικονομάχων
ἐναντίον τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος 

Κατωτέρω θὰ ἐξετάσωμε μερικὰς ἀπὸ τὰς δικαιολογίας καὶ τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα
χρησιμοποιοῦν οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι ἐναντίον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος, χωρὶς νὰ ἀναφερθῶμεν εἰς ὅλας τὰς βλασφημίας των, ὅπως, λόγου χάριν, ὅτι
εἶναι εἴδωλον, ὅτι διδάσκει εἰδωλολατρίαν, ἀρειανισμόν, πολυθεΐαν, καὶ λοιπά. 

Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ τὸν Πατέρα ὡς Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν, τὸν
Υἱὸν ὡς Ἐσαρκώθη, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει Περιστερᾶς, σύμφωνα μὲ
τὴν αἵρεσιν, πλάνην καὶ ψευδολογίαν τῶν Νεοεικονομάχων: 
1.- Εἶναι αἱρετικὴ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὴν Δύσιν.
2.- Ἔχει καταδικασθῆ ἀπὸ τὴν Σύνοδον τῆς Μόσχας τὸ 1666.
3.- Ἀπαγορεύεται βάσει τῶν Ἀποφάσεων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
4.- Δὲν εἶναι Κανονικὴ καὶ Ὀρθόδοξος διότι εἰκονίζει τὸν Θεὸν Πατέρα τὸν
ὁποῖον κανεὶς δὲν ἔχει ἰδῆ ποτέ, «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε» (Ἰωάν. Α'' 18).
5.- Ὅλαι αἱ προφητικαὶ ὁράσεις εἶναι «Χριστοκεντρικαί», δηλαδή, ὅταν ἐμ -
φανίζεται ὁ Θεὸς εἰς τοὺς Προφήτας, ὁ Χριστὸς εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἐμφα-
νί ζεται καὶ ὄχι ὁ Πατήρ.

Οἱ ἰσχυρισμοὶ αὐτοὶ εἶναι λανθασμένοι, ψευδεῖς, διαστροφικοί, Αἱρετικοί, καὶ
θὰ ἰδοῦμε τὸν κάθε ἕνα ξεχωριστά, διὰ ποίους λόγους.

1.- Κατὰ τοὺς Νεοεικονομάχους, ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος
εἶναι Αἱρετικὴ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὴν Δύσιν.

Ἄς ἰδοῦμε ἐὰν πράγματι ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν εἰκονίζετο πρὶν ἀπὸ τὸ Σχίσμα τοῦ
1054, ὅταν δηλαδὴ ἡ Δύσις δὲν ἦτο Αἱρετική. Θὰ εὕρωμεν ὅμως ὅτι ὑπῆρ ξαν
ἀπεικονίσεις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς πιὸ παλαιὲς καὶ ἀπὸ τὸ Σχίσμα τῶν Παπικῶν τὸν
11ον αἰῶνα. Θὰ φανῇ μὲ παραδείγματα ὅτι ὁ ἰσχυρισμός, «Εἶναι Αἱρετικὴ καὶ
εἰσῆλθε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὴν Δύσιν», εἶναι ψευδής.
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Ψαλτήριον, καὶ εἰς μεγένθυνσιν ἡ λεπτομέρεια τῆς μικρογραφίας, 
Πανεπιστήμιον τῆς Οὐτρέχτης ( http://psalter.library.uu.nl/images/FOL_064V.JPG)



Θὰ παρουσιάσωμεν ἀπὸ τὸν 9ον αἰῶνα, ὅταν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκτείνετο
καὶ εἰς τὴν Δύσιν, μόνον δύο παραδείγματα μὲ συμ βολικὰς ἀπεικονίσεις τοῦ Θεοῦ
Πατρός, ἐπὶ τῶν ὁποίων συντρίβεται ὁ παραπλανητικὸς ἰσχυρισμὸς τῶν Νεοει-
κονομάχων. 

α) Τὸ πρῶτον παράδειγμα εὑρίσκεται εἰς Ψαλ-
τήριον τοῦ 820-840 μ.Χ., φυλασσό μενον εἰς τὸ
Πανεπιστήμιον τῆς Οὐτρέχτης, τῆς Ὁλ λαν δίας.
Εἰς τὴν σελίδα ὅπου διαβάζομεν, «Εἶπεν ὁ Κύ-
ριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως
ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
σου» (Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, Ψαλμὸς ΡΘ´, καὶ κατὰ
τὸ Μασορητικὸν κείμενον, Κεφάλαιον 110), βλέ-
 πομε μικρο γραφίαν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς μὲ τὸν Υἱὸν
νὰ κάθεται ἐκ Δεξιῶν του. 

β) Τὸ δεύτερον παράδειγμα εὑρίσκε ται εἰς Βυ-
ζαντινὸν Χειρόγραφον τοῦ 9ου αἰῶνος, μὲ τὰ Ἱερὰ
Παράλληλα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκη-
νοῦ, φυλασσόμενον εἰς τὴν Ἐθνι κὴν Βιβλιοθήκην
τῶν Παρισίων, ὅπου, εἰς τὸ περι θώριον σε λίδος
σχετικῆς μὲ τὰς ἐμφανίσεις τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς
τὸν ἄνθρωπον, ὑπάρχει μικρογραφία τοῦ ὁράμα-
τος τοῦ Πρωτομάρτυρος Στε φά νου, σύμφωνος μὲ
τὴν διήγησιν εἰς τὰς Πρά  ξεις τῶν Ἀποστόλων,
ἀπεικονίζουσα τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν καθήμενον ἐκ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΑΤΡΟΣ, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται ὡς Παλαιὸς
τῶν Ἡμε ρῶν: ««Ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύ ματος
Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ
καὶ Ἰη σοῦν ἑστῶτα ΕΚ  ΔΕΞΙΩΝ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
καὶ εἶπεν· ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀ νεωγ μέ -
 νους καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ΕΚ  ΔΕΞΙΩΝ
τοῦ ΘΕΟΥ ἑστῶτα» (Πράξ. Ζ´ 55-56).

Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν ἀπεικονίσεις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς χρονολογούμεναι δύο
αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὸ Σχίσμα τῆς Δύσεως, αἱ εἰκόνες αὐταὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν
εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὴν Παπικὴν Δύσιν. Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Νε-
οεικονομάχων λοιπόν, ὅτι πρέπει νὰ ἀπορρίπτωνται ὡς Αἱρετικαί, ἐπειδὴ δῆθεν
εἰσῆλθον ἀπὸ τὴν Δύσιν, καταρρίπτεται ὡς ψευδής.

Καταρρίπτεται ὅμως καὶ δι᾽ ἀκόμη ἕνα λόγον, διότι ὅ,τι προέρχεται ἀπὸ τὴν Πα-
πικὴν Δύσιν δὲν σημαίνει αὐτομάτως ὅτι εἶναι καὶ Αἱρετικόν. Δὲν ὑπάρχει οὔτε Ἀπό-
φασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι πᾶν τὸ Δυτικὸν ἐστὶν Αἱρετικόν, καὶ πᾶν
τὸ Βυζαντινὸν Ὀρθόδοξον, οὔτε κάποια λογικὴ ἀνάγκη νὰ μᾶς ὠθῇ εἰς τοιοῦτον
συμπέρασμα. Ὁπότε καὶ ἀπὸ τὴν Δύσιν νὰ εἶχον προέλθη αἱ εἰκόνες αὐταί, αὐτὸ καθ᾽
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Μικρογραφία 9ου αἰῶνος εἰς Βυ-
ζαντινόν, Ἑλληνικὸν καὶ ὄχι Λατινι-

κόν,  χειρόγραφον ἀπεικονίζουσα
τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανον βλέ-

ποντα τὸν Ἰησοῦν ΕΚ  ΔΕΞΙΩΝ
ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ  (Πράξ. Ζ' 55-56),

Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Παρισίων.



ἑαυτὸ τὸ γεγονὸς τῆς προελεύσεώς των δὲν θὰ ἀποτελοῦσε ἀπόδειξιν αἱρετικότητος
οὔτε ἀπο χρῶντα λόγον ἀπορρίψεώς των. Ἐξ ἄλλου, ἡ Εἰκονομαχία προῆλθεν ἀπὸ τὸ
Βυζάντιον καὶ αἱ περισσότεραι Αἱρέσεις προῆλθον ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολήν.  

Ὁ ἰσχυρισμὸς λοιπὸν τῶν Νεοεικονομάχων εἶναι καὶ ἱστορικῶς ψευδὴς καὶ ὡς
αἰτιολογία λίαν παράλογος.

2.- Κατὰ τοὺς Νεοεικονομάχους, ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος
ἔχει καταδικασθῆ ἀπὸ τὴν Σύνοδον τῆς Μόσχας τὸ 1666.

Ἐδῶ θὰ ἰδοῦμε ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ ἰσχυρισμὸς δὲν εἶναι καθόλου ὑπολογίσιμος.  Κατ᾽
ἀρχάς, κύριος λόγος τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου τῆς Μόσχας τὸ 1666-1667 δὲν
ἦτο τὸ θέμα τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός, οὔτε ἡ ἐξέτασις τῆς προσκυνή σεως
ἢ μὴ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτὸ δὲν ἀπετέλεσε κἂν θέμα συζητή σεως.
Μάλιστα ἡ συγκεκριμένη Σύνοδος δὲν ἐπελήφθη οὐδενὸς σοβαροῦ Δογματικοῦ
θέματος Πίστεως τὸ ὁποῖον ἀφοροῦσε γενικῶς τὴν Ἐκκλησίαν. Συνεκλήθη ἀπο-
κλειστικῶς μὲ μοναδικὸν θέμα τὴν προαποφασισμένην καθαίρεσιν τοῦ Πα-
τριάρχου Νίκωνος μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Τσάρος Ἀλέξιος εἶχε προσωπικὰς διαφοράς.
Ἡ ἀναφορὰ δὲ εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος παρ εισέφρησεν ἀνεξετάστως
εἰς τὰς Ἀποφάσεις τῆς Συνόδου διὰ χειρὸς δολίας. 

Ποῖον εἶναι τὸ κῦρος τῆς Συνόδου τῆς Μόσχας τοῦ 1666;
1. Ἡ ἰδία ἡ Σύνοδος δὲν εἶχε συνείδησιν ὅτι ἀποτελεῖ Οἰκουμενικὴν ἡ Πανορθό-
δοξον Σύνοδον.
2. Δὲν ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ οὐδεμιᾶς μεταγενεστέρας Συνόδου, παρὰ μόνον ἐξυ-
ψώ νεται ὡς δῆθεν Οἰκουμενικοῦ κύρους ἀπὸ συγχρόνους Νεοημερολογίτας-
Οἰκουμενιστὰς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, τῶν ὁποίων ἡ γνώμη κάθε ἄλλο παρὰ πηγὴν
Ἐκκλησιαστικῆς αὐθεντίας ἢ Ἐκκλησιαστικοῦ κύρους ἀποτελεῖ. 
3. Ἀγνοήθηκε τελείως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία οὔτε ὡς Τοπικὴν
δὲν τὴν ἐδέχθη. Ἐνῶ αὐτὴ κατεδίκασε τὸν Πατριάρχη Νίκωνα, ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλη-
 σία τὸν ἀνεκήρυξε καὶ τὸν ἀναγνωρίζει μέχρι σήμερον ὡς Ἅγιον. 
4. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἐδέχθη ὡς Κανονικὸν τὸ Βάπτισμα-Ῥάντισμα τῶν Παπικῶν
(ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἰ. Καρμίρης εἰς τό, Πῶς Δέχεσθαι τοὺς Προσιεμένους, σελ. 231).
5. Θεωρεῖται Ἀντικανονικὴ διότι ἀντιτίθεται εἰς τὰς Ἀποφάσεις προηγουμένων
Ὀρθοδόξων, Κανονικῶν Συνόδων, ὅπως τῆς Συνόδου τῆς Μόσχας τὸ 1553-1554,
ἐπὶ Μητροπολίτου Μακαρίου, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ὡς Ἅγιος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρω-
σίας. Ἡ προηγου μένη ἐκείνη Σύνοδος τοῦ 1553-1554 εἶχεν ἀσχοληθῆ ἀποκλει στικῶς
μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ εἶχεν ἀποφασίσει ὅτι ἡ εἰκὼν εἶναι Ὀρθόδοξος
καὶ ὄχι Αἱρετική, ὅτι εἶναι σύμφωνος μὲ τὰς Ἀπο στολικὰς Διδαχὰς καὶ τὴν Παράδο-
σιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι εἶ ναι προσκυνητή, καὶ ὅτι ὅσοι δὲν τὴν προσκυνοῦν νὰ τι-
μωροῦνται. Μάλιστα ἐτιμώ ρησε τὸν τότε κύριον πολέμιον τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος, Διάκονον Ivan Mihailovitch Viskovaty, μὲ τρία ἔτη ἀποφυγῆς τῆς Θείας
Κοινωνίας καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴν νὰ καταδικα σθῇ ὡς Αἱρετικὸς ἐὰν δὲν συμμορφωθῇ.
6. Ὁ ἱστορικὸς Κωνσταντῖνος Σάθας (1842-1914) τὴν καταγράφει ὡς Ληστρικήν.
7. Εἰς αὐτὴν διεπράχθησαν βιαιοπραγίαι, ὕβρεις, πλαστογραφίαι, δωροδοκίαι
καὶ λοιπαὶ παρανομίαι.
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Ἐν ὀλίγοις, αἱ Ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Μόσχας τὸ 1666 ἠγνοήθησαν παν-
τελῶς καὶ δὲν ἔγιναν ἀποδεκταί, οὔτε περὶ τοῦ Νίκωνος, οὔτε περὶ τῆς Εἰκόνος
τῆς Ἁγίας Τριάδος, οὔτε περὶ τοῦ Βαπτίσματος τῶν Παπικῶν. Ἡ Κανονικότης τῆς
Συνόδου αὐτῆς εἶναι περισσότε ρον ἀπὸ ἀμφίβολος καὶ ἡ Ἐγκυρότης τῶν Ἀπο-
φάσεών της ὄχι μόνον ἀμφισβη τεῖται ὑπὸ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ
προσκρούει μετωπικῶς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν καὶ Παράδοσιν.

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, πρέπει
νὰ γίνῃ γνωστὸν ὅτι ἀρχικῶς εἶχεν ἐγερθῆ εἰς τὴν Ρωσίαν ὑπὸ Ἰουδαϊζόντων
Κλη ρικῶν τὸν 13ον αἰῶνα, οἱ ὁποῖοι ἀντιπρότεινον τὴν εἰκόνα τῆς Φιλοξενίας
τοῦ Ἀβραάμ. Οἱ Ἰουδαΐζοντες Ρῶσοι Κληρικοὶ ἦσαν Αἱρετικοὶ καὶ πολὺ ἐταλαι-
πώρησαν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας ἐπὶ δύο κυρίως αἰῶνας, 1450-1650, ἀπορ-
ρίπτοντες πολλὰ Χριστιανικὰ Δόγματα. Κατεδικάσθησαν βεβαίως τὸ 1478 καὶ
τὸ 1504 ἀπὸ τὴν Σύνοδον τῆς Ρωσικῆς Ἐκκκλησίας, ἡ ὁποία τελοῦσε τότε ὑπὸ τὸ
Πατριαρχεῖον Κωνσταν τινουπόλεως, ἀλλὰ δὲν ἐπτοήθησαν, οὐδὲ ἕως τῶν ἡμε ρῶν
μας ἔπαυσαν τὰς σκο τεινάς των ἐπι χειρήσεις κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Εἰς τὴν Σύνοδον τοῦ 1666, κατάλοιπα αὐτῆς τῆς Αἱρέσεως ἐπέρασαν, λάθρα εἰς
τὰς Ἀποφάσεις της, θέσιν ἐναντίον τῆς εἰκονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς Ἁγίας
Τριάδος, μὲ πρωτεργάτην τὸν Μητροπολί την Γάζης Παΐσιον Λιγαρίδην, ὁ ὁποῖος
ὅπως ἀπεδεί χθη καὶ πλαστογράφησιν διέπραξεν ἐντὸς τῆς Συνόδου, λόγος διὰ τὸν
ὁποῖον καθῃρέθη, καὶ κρυπτοπαπικὸς Ἰησουΐτης ἦτο, χειροτονημένος ἱε ρεὺς τὸ
1639 εἰς τὴν Ρώμην ἀπὸ τὸν Οὐνίτην Μητροπολίτην Raphael Korsak. 

Ὁ Παΐσιος Λιγαρίδης εἶχε κατορθώσει τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1652 νὰ χειροτο νηθῇ
μητροπολίτης Γάζης καὶ ἀργότερα, μεταξὺ 1662-1678, νὰ παρουσιασθῇ εἰς τὴν Ρω-
σίαν, ἐμφανισθεὶς ἀρχικῶς ὡς ὑπερασπιστὴς τοῦ Πατριάρχου Νίκωνος, ἀργότερον
δὲ μεταπεισθεὶς ἐπὶ χρήμασιν εἰς συνεργὸν τοῦ Τσά ρου Ἀλεξίου Μιχαήλοβιτς.Δια-
τηροῦσε συγχρόνως ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ ἐχρηματοδοτεῖτο μυστι -
κῶς ἀπὸ τὸν Πάπα. Ἦτο εὐμετάβλητος χαρακτὴρ καὶ καιροσκόπος. Ἐπέτυχε δὲ
διὰ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἄρσιν τῆς καθαιρέ σεώς του. Ὁ Παΐσιος Λιγα ρί-
 δης, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τοὺς Παπικούς, ἐκατηγόρει τὸν Ἅγιον Γρηγόριον Παλα μᾶν,
ὡς Αἱρετικόν, Πολυθεϊστὴν καὶ Ἄθεον, διότι ὁ Ἅγιος ἐδέχετο τὸ Δόγμα τῶν Ἀκτί-
 στων Θείων Ἐνεργειῶν. Καθῃ ρέθη ὁριστικῶς διὰ τοῦτο ὡς Λατινόφρων, καὶ
διὰ πλῆθος ἄλλων παρανομιῶν, ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τὸν Μάϊον
τοῦ 1671, ἐπὶ πατριάρχου Δοσιθέου. Ἀπέθανε δὲ εἰς τὸ Κίεβον τὴν 24-8-1678.

Ἐὰν ἡ Ἀπόφασις τῆς Συνόδου τοῦ 1666-1667 κατὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος
ἦτο Ὀρθόδοξος καὶ ἰσχυρά, θὰ εἶχε γίνει ἀποδεκτὴ ἀλλὰ δὲν ἔγινε. Μετὰ τὴν Ἀπό-
φασιν αὐτήν, καὶ μέχρι σήμερον, οἱ Ρῶσοι ἀγνοοῦντες πλήρως τὴν Ἀπόφασιν, προ-
σκυνοῦν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἄλ λας εἰκονικὰς παρα στάσεις τοῦ Θεοῦ
Πατρός. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ θαυματουργὸς εἰκών, γνω στὴ ὡς ««Θεοτόκος τοῦ
Kursk», εἰκονίζουσα τὴν Παναγίαν Βρεφοκρα τοῦ σαν, περιβαλομένην ὑπὸ 9 Προ-
φητῶν καὶ ἔχου σαν ἄνωθεν παράστασιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς Σαβαώθ, ὡς Παλαιοῦ τῶν
Ἡμερῶν, μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, συμπληρώ νοντας μὲ τὸ εἰκο νιζόμενον βρέφος Ἰησοῦν
τὴν Ἁγίαν Τριάδα καὶ ἀναδεικνύ οντας ταυ τοχρόνως τὴν Πανα γίαν ὡς Θεομήτορα.
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Ἁγιογραφήθησαν βεβαίως καὶ πάμπολ-
λαι ἄλλαι εἰκόνες τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς
τὴν Ρωσίαν μετὰ τὸ 1666, καὶ ἐκτίσθησαν

πάμπολλοι Ναοὶ τῆς Ἁγίας Τριά δος, ἀκόμη καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Τσάρου Ἀλεξίου, τοῦ
χειραγωγήσαντος τὴν Σύνοδον τοῦ 1666, ἀπόδειξις πὼς αἱ ἀποφάσεις τῆς Συνό -
δου αὐτῆς οὔτε ἐφηρ μόσθησαν οὔτε ἔγιναν ἀποδεκταί. Χαρακτηριστικωτέρα
εἶναι μία Ρωσικὴ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος χρονολογουμένη ἀπὸ τὸ 1676, δέκα ἔτη
μετὰ τὴν Σύνοδον τοῦ 1666, γνωστὴ καὶ ὡς ἡ ««Ἁγία Τριὰς τῆς Καινῆς Διαθήκης»
εἰς Κοστρόμα, Βορειο ανατολικῶς τῆς Μόσχας.

Συγκεκριμένως καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἐξετα -
ζόμενον τὸ σκεπτικὸν τῆς Ἀποφάσε ως τῆς
Συν όδου τοῦ 1666 περὶ τῆς εἰκονίσεως τοῦ
Θεοῦ Πατρός, ἀποδεικνύεται Αἱρετικόν, προ-
 χειρότατον ὡς πρὸς τὴν λογικήν του, ἀντίθε-
τον πρὸς προηγουμένας Συνοδι κὰς Ἀποφά-
σεις, καὶ Ἀντιαγιογραφικόν.Διατυποῦται δὲ
ὡς ἑξῆς: «Ὁρίζο μεν δὲ ἀπὸ τοῦ νῦν τὴν εἰκό -
να τοῦ Κυρίου Σαβαὼθ πλέον μὴ ζωγραφί -
ζεσθαι, οὔτε εἰ κονίζε σθαι, διότι τὸν Κύριον
Σαβαώθ (ἤγουν τὸν Πατέρα) οὐδεὶς εἶδε
ποτὲ φανέντα ἐν σαρκί».

Τὸ νόημα τοῦ σκεπτικοῦ αὐτοῦ εἶναι γε-
νικῶς ἀντίθετον πρὸς τὴν εἰκονογραφικὴν
πα ράδοσιν τῆς Ὀρ θοδόξου Ἐκκλησίας, διότι
σημαίνει ὅτι δὲν ζωγραφίζεται ὅ,τι δὲν ἔχει
σάρκα, δηλαδή, οὔτε Ἄγγελοι, οὔ τε ψυχαί,
οὔτε δαίμονες. Ὅλαι λοιπὸν αἱ εἰκόνες τοῦ
μεταφυσικοῦ κόσμου πρέπει νὰ καταργη-
θοῦν ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ὑλικὸν πρωτότυπον. 
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Ἡ Παναγία τοῦ Κούρσκ (Kursk), 
ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον θαυματουργὰ εἰκονίσματα
τῆς Παναγίας, τῆς ἄλλοτε Ρωσικῆς Αὐτοκρα  -
το ρίας. Εἰκονίζεται ἡ Παναγία Βρεφοκρα-

 τοῦσα, περιβαλομένη, ἀπὸ ἄνω ἀριστερὰ πρὸς
τὰ κάτω καὶ δεξιά, ἀπὸ 9 Προφήτας: Δαυίδ,
Μωυσῆν, Ἡσαΐαν, Γεδεών, Ἁββακούμ, Ἠλίαν,
Ἰερεμίαν, Δανιήλ, Σολομῶντα. Ἄνωθεν τῆς
Παναγίας φέρεται ἡ παράστα σις τοῦ Θεοῦ

ΠΑΤΡΟΣ  ΣΑΒΑΩΘ ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν
μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, συμπληρώνοντας ἔτσι
μὲ τὸ εἰκονι ζόμενον βρέφος Ἰησοῦν τὴν Ἁγίαν

Τριάδα καὶ ἀναδεικνύ οντας ταυτοχρόνως 
τὴν Παναγίαν ὡς Θεομήτορα.

Ἡ Ἁγία Τριὰς τῆς Καινῆς Διαθήκης
Κοστρόμα Ρωσίας 1676



Εἰδικῶς, ἐνῶ βεβαίως εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐσαρκώθη οὔτε θὰ
σαρκωθῇ ποτέ, εἶναι ἄκρως ἀντιαγιογρα φικὸς καὶ ψευδὴς ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ Θεὸς
Πατὴρ δὲν ἐφάνη ποτέ. Ἐφάνη ὁ Πατὴρ πολλά κις καὶ ἐν σχήματι ταῖς χερσὶ τῶν
Προφη τῶν ὡμοιώθη: «Εἶδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπῃρ -
μένου, καὶ πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ. Καὶ Σεραφὶμ εἱστή κεισαν κύκλῳ
αὐτοῦ.... καὶ ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος
ΚΥΡΙΟΣ  ΣΑΒΑΩΘ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ» (Ἡσ. Α´ 1-3). «Καὶ
λαλήσω πρὸς Προφήτας, καὶ ἐγὼ ὁράσεις ἐπλήθυνα καὶ ἐν χερσὶ Προφητῶν
ὡμοιώθην» (Ὡσ. ΙΒ´ 11). «Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ ΘΕΟΣ λαλήσας
τοῖς Πατράσιν ἐν τοῖς Προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν
ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἐβρ. Α´ 1-2). 

Ἡ βάσις ἐπὶ τῆς ὁποίας Ρῶσοι καὶ Ἕλληνες Ἰουδαΐζοντες Νεοεικονομάχοι
δὲν δέχονται νὰ εἰκονίζεται ὁ Θεὸς Πατήρ, καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν ἡ Ἁγία Τριάς, εἶ -
ναι πασιφανῶς Ἀντιαγιογραφικὴ καὶ ἐνάντιος εἰς τὰς Ἀποφάσεις Ὀρθοδόξων
Συνό δων, καὶ δὴ ἐνάντιος εἰς τὴν Ἁγίαν Ζ´ Οἰκουμενικήν, ὅπως θὰ φανῇ εἰς τὴν
ἑπομένην ἑνότητα.

3.- Κατὰ τοὺς Νεοεικονομάχους, ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀπα-
γορεύεται βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς 7ης Οἰκουμενι κῆς Συνόδου.

Ὑπάρχουν φανατικοὶ Νεοεικονομάχοι, αὐτοαποκαλούμενοι νεοφώτιστοι εἰς τὸ
θέμα τῶν ἱερῶν εἰκόνων, οἱ ὁποῖοι, ἀναφερόμενοι εἰς προηγούμενα Ὀρθόδοξα δη-
μοσιεύματά των γράφουν: «Εἴμεθα καὶ ἡμεῖς κάποτε ἐν τῆ πλάνῃ!» («Ὀρθόδοξος
Πνοή», Τεῦχος 187). Αὐτοὶ ἔχουν ἕνα ἰδιάζοντα τρόπον νὰ διαστρέφουν ὅπως οἱ Χι-
 λιασταὶ τὰ Ἁγιοπατερικὰ κείμενα, νὰ ἀλλάζουν τὸ νόημά των, καὶ νὰ τὰ παρεξηγοῦν
μὲ πολὺ πονηρὸν τρόπον διὰ νὰ περάσουν τὴν Αἱρετικὴν θεωρίαν των, νὰ δικαιολο-
 γήσουν τὴν ἀνυπόστατον Ἐκκλησιαστικὴν ὕπαρξίν των, καὶ νὰ καταπραΰνουν τὰς
συνειδήσεις τῶν ἁπλῶν ὀπαδῶν τους, οἱ ὁποῖοι διερωτῶνται διατί πρὶν μερικὰ χρό-
νια προσκυνοῦσαν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ἔγραφον ὑπὲρ αὐτῆς, καὶ ἐδη-
μοσίευον ἐντελῶς διαφορετικὰ καὶ ἄκρως ἀντίθετα μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκουν σήμερα. 

Ἐρωτοῦν εἰς τὸ περιοδικόν των «Ὀρθόδοξος Πνοή», Τεῦχος 187: «Τὶ λέγει ὅμως
ἡ Ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος περὶ τῆς εἰκονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἢ τῆς Ἁγίας
Τριάδος, τὴν ὁποίαν σεῖς ΑΣΕΒΩΣ μορφοποιεῖτε καὶ εἰκονίζετε εἰδωλικῶς, καὶ
δὴ διαιρετὴν καὶ ἑτερουσίαν!... Διατὶ ἡ Ἁγία Ζ΄ Οἰ κουμενικὴ Σύνοδος δὲν ἐθε-
σμοθέτησεν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ κατ᾽ ἐπέ κτασιν εἰ κόνα τῆς Ὁμοουσίου
ἀλλὰ καὶ Ὑπερουσίου Τρισυποστάτου Μιᾶς Θεότητος;» Περιμένει κανεὶς νὰ παρα -
θέσουν εἰς ἀπάντησιν κάποιο Συνοδικὸν κείμενον ἀναφερόμενον εἰς τὴν εἰκόνισιν
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἢ τῆς Ἁγίας Τριάδος, κάποιαν Συνοδικὴν Ἀπόφασιν ἀπαγορεύου-
σαν τὴν εἰκονογράφησιν τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἀντ᾽ αὐτοῦ ὅμως ἐπισυνάπτουν κείμε-
νον ἑνὸς μέλους τῆς Συνόδου, τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου Β ,́ τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται
εἰς ἄλλας εἰκόνας: «Εἰς τὴν πρὸς τὸν εἰκονομάχον Λέοντα Ἐπιστολὴν του ὁ Ἅγιος
Γρη γόριος Ρώμης γράφει: «…ἰδόντες τὸν Κύριον, καθὼς εἶδον, ἱστορήσαντες ἐζω-
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γράφησαν. Ἰδόντες Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου, καθὼς εἶδον, αὐτὸν ἱστο-
ρήσαντες ἐζωγρά φησαν. Ἰδόντες τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανον, καθὼς εἶδον,
αὐτὸν ἱστορήσαντες ἐζωγράφησαν καὶ κατ᾽ ἔπος, ἰδόντες τὰ πρόσωπα τῶν μαρ-
τύρων τῶν ἐκχυσάντων τὸ αἷμα ὑπέρ Χριστοῦ, ἐζωγράφησαν, καὶ θεωρήσαντες
λοιπὸν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ οἱ ἄνθρωποι, ἀφέντες τὰς προσκυνήσεις τοῦ διαβό λου,
ταύ τας προσεκύνησαν οὐ λατρευτικῶς, ἀλλὰ σχετικῶς, ποῖόν σοι φαίνε ται, βασι-
λεῦ, δίκαιον, ταύτας τὰς εἰκόνας προσκυνεῖσθαι, ἢ τὰς τῆς πλάνης τοῦ δια-
βόλου;…» (Αὐτόθι 713/211).» Ἐδῶ ἡ παραπληροφόρη σίς των εἶναι μονοπωλιακή.
Ἀφ᾽ ἑνός, ἀποκαλοῦν τὸν Πάπα Ρώμης Γρηγόριον Β´ «Ἅγιον», πράγμα τὸ ὁποῖον δὲν
δυνάμεθα νὰ διασταυρώσωμεν χωρὶς νὰ μᾶς δώσουν τὴν ἡμερομηνίαν καθ᾽ ἣν
τιμᾶται ἡ μνήμη του. Ἀφ᾽ ἑτέρου, τὸ «καθὼς εἶδον, ἱστορήσαντες ἐζωγρά φησαν»
ἰσχύει καὶ διὰ τὰς ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΣ τὰς ὁποίας οἱ Προφῆται καὶ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἶδον
καὶ διηγήσαντο. Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ἀναφέρουν τὴν Ἀπόφασιν τῆς Συνόδου
περὶ τῆς ἀπεικο νίσεως τῶν Θεοφανειῶν, τὴν ὁποίαν κάθε χρόνο, τὴν Κυριακὴν
τῆς Ὀρθοδοξίας δια βάζομε: «Τῶν τὰς Προφητικὰς ὁράσεις, ὡς αὐτὸ τὸ Θεῖον
αὐτὰς ἐσχημάτισε καὶ διετύπου, εἰδότων καὶ ἀποδεχομένων καὶ πιστευ όντων,
ἅπερ ὁ τῶν Προφη τῶν χορὸς ἑωρακότες διηγήσαντο, καὶ τὴν τῶν Ἀποστόλων
καὶ εἰς Πατέρας διήκουσαν ἔγγραφον καὶ ἄγραφον παράδοσιν κρατυνόντων,
καὶ διὰ τοῦτο εἰκονιζόντων τὰ Ἅγια καὶ τιμώντων, Αἰωνία ἡ Μνήμη.» (Συν οδι -
κὸν τῆς Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας).

Συνεχίζουν δὲ μὲ κείμενον τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου Β´ ἀναφερόμενον
εἰς κατηγόρους τῶν εἰκόνων, οἱ ὁποῖοι ἀποκαλοῦσαν εἴδωλα τὰς εἰκόνας καὶ
συκο φαντοῦσαν τοὺς Ὀρθοδόξους ὅτι εἰκονίζομε τὴν ἀόρατον Θείαν φύσιν:
«…Διὰ τί τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐχ ἱστοροῦμεν καὶ ζωγρα-
φοῦμεν; Ἐπειδὴ οὐχ οἴδαμεν τίς ἐστιν, καὶ Θεοῦ φύσιν ἀδύνατον ἱστορῆσαι
καὶ ζωγρα φῆσαι, καὶ εἰ ἐθεασάμεθα καὶ ἐγνωρίσαμεν, καθὼς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ,
κἀκεῖνον ἄν εἴχομεν ἱστορῆσαι καὶ ζωγραφῆσαι, καὶ ἵνα κἀκείνου τὸν χαρα -
κτῆρα εἴ δω λον ἀποκαλῇς. Μαρτυρόμεθά σοι ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῶ, εἴσελθε
πάλιν εἰς τὴν ἀλήθειαν, ὅθεν ἐξῆλθες, ἀπόρριψον τὴν ὑψηλοφροσύνην, καὶ τὸ
πεῖσμα σου κατάργησον, καὶ γράψον παντὶ καὶ πανταχοῦ, καὶ ἀνάστησον οὓς
ἐσκαν δάλισας καὶ ἀπετύφλωσας.» (Αὐτόθι σελ. 211/718). 

Ἡ ἀνωτέρω παράθεσις εἶναι τὸ δυνατότερον ἴχνος ἐρείσματος τό ὁποῖον θὰ
ἠδύναντο νὰ ἀνεύρουν οἱ Νεοεικονομάχοι εἰς τὰ κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Τί τὸ μεμπτὸν ὅμως κάνουν; Δημιουργοῦν τεχνιέντως λάθος ἐντύπωσιν διὰ νὰ
στηρίξουν τὴν ἀστήρικτον Αἵρεσίν των καὶ πολεμικήν.

Πρῶτον, τὴν Ἐπιστολὴν τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου πρὸς τὸν Αὐτοκρά-
τορα Λέοντα τὴν ἀναβαθμίζουν ὡς Φωνὴν τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, παραθέτοντάς την ὡς ἀπάντησιν εἰς τὸ ἐρώτημα, «Τί λέγει ὅμως ἡ Ἁγία Ζ΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος περὶ τῆς εἰκονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἢ τῆς Ἁγίας
Τριάδος»; Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Ρώμης εἶναι καταχωρημένη εἰς τὰ
Πρακτικὰ τῆς Συνόδου δὲν σημαίνει ὅτι ἀποτελεῖ μέρος τῶν Ἀποφάσεων τῆς

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽15 – ἀρ. τεύχ.  73-74- 16-



Ἁγίας αὐτῆς Συνόδου. Εἰς τὰ Πρακτικὰ καταχωρεῖται κάθε προσκομισθὲν εἰς
τὴν συνεδρίασιν κείμενον, ἀκόμη καὶ τῶν ἐναντίων. Διὰ νὰ ἀποφεύγεται λοιπὸν
ἡ ἐπιχειρουμένη παραπλάνησις μέσῳ τῆς δημιουργίας ἐντυπώσεων, καλὸν εἶναι
νὰ γίνῃ κατανοητὸν ὅτι ἡ διατύπωσις τοῦ Πάπα Ρώμης ΔΕΝ ἀποτελεῖ εἰς τὴν πα-
ροῦσαν περίπτωσιν διατύπωσιν Συνοδικοῦ Ὅρου.

Δεύτερον, ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιστολὴ τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου πραγματεύεται τὴν
προσκύνησιν τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἐν γένει καὶ μόνον ἐν παρόδῳ ἀναφέρεται εἰς τὴν
εἰκονογράφησιν τοῦ Θεοῦ Πατρός, χωρὶς νὰ παρουσιάζῃ ἐνδελεχῆ μελέτην ἐπ᾽
αὐτῆς. Θέμα τῆς Ἐπιστολῆς δὲν εἶναι τὸ ἐρώτημα ἐὰν εἰκονίζεται ὁ Θεὸς Πατήρ,
ἀλλὰ ἐὰν προσκυνοῦνται αἱ εἰκόνες ἢ εἶναι εἴδωλα καὶ πρέπει νὰ πολεμοῦνται.

Τρίτον, τὸ σκεπτικὸν τῆς διατυπώσεως τῆς Ἐπιστολῆς ἔχει ὡς ἄξονα περι-
 στροφῆς τὸ γεγονὸς ὅτι «Θεοῦ φύσιν ἀδύνατον ἱστορῆσαι καὶ ζωγραφῆσαι».
Αὐτὸ ἐγείρει ἐρωτηματικά. Διατί ἐπιχειρηματολογεῖ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ Ρώμης;
Ποῖον ἐρώτημα ἀπαντᾶ; Τὸ ἐὰν εἰκονίζεται ἡ Θεϊκὴ Φύσις ἢ τὸ ἐὰν εἰκονίζεται τὸ
πρῶτον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Πατήρ; Ἱστορικῶς ἐξετάζοντες τὸ θέμα
προκύπτει ὅτι τὸ ἐρώτημα τῆς ἐποχῆς ἦτο τὸ πρῶτον καὶ ὄχι τὸ δεύτερον. Ἡ
Ἐκκλησία δὲν ἀντιμετώπιζε τὸ ἐρώτημα τοῦ ἐὰν εἰκονίζεται ὁ Θεὸς Πατήρ. Ἡ
Ἐκκλησία τὴν ἐποχὴν ἐκείνην κατηγορεῖτο ὅτι εἰκονίζει τὴν Θείαν Φύσιν. 

Ὅμως, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς Πατήρ, ὡς ὁ Ἀναίτιος καὶ μόνος Αἴτιος τῆς Ὑποστά σεως
τοῦ Υἱοῦ καὶ τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Θεότητος τοῦ
Υἱοῦ καὶ τῆς Θεότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συμβαίνει νὰ προσωποποιῇ ὁ Ρώμης
τὸ ἐρώτημα τῆς Θείας φύσεως εἰς τὸν Ἀναίτιον Θεὸν Πατέρα. Καὶ ἐνῶ γράφει, «Διὰ
τί τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐχ ἱστοροῦμεν καὶ ζωγραφοῦμεν;»
ἀπαντᾶ τὸ ἐρώτημα, «Διὰ τί τὴν Θείαν Φύσιν καὶ Οὐσίαν οὐχ ἱστοροῦμεν καὶ ζω-
γραφοῦμεν;» Ἐπειδὴ οὐκ ἐγνωρίσαμεν, οὐκ οἴδαμεν καὶ οὐκ ἐθεασάμεθα.

Ἐντυπωσιάζει, λοιπόν, ἀλλὰ δὲν ἀληθεύει ἡ ἐκ μέρους τῶν Νεοεικονομάχων
χρῆσις τοῦ κειμένου τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου. Παρομοία ἦτο καὶ ἡ τῶν Μο-
νοφυσιτῶν χρῆσις τῆς διατυπώσεως τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, «Μία
φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη», τὸν ἐξ ἴσου πονηρὸν σκοπὸν ἔχουσα, τὴν
πλάνην, καὶ εἰς τὸ ἴδιον τέλος καταλήγουσα, τὴν ἀπώλειαν.

Εἰς τὴν συνέχειαν, οἱ νεοφώτιστοι Νεοεικονομάχοι, ἀφήνοντες τὸν Ρώμης Γρη-
γόριον καὶ ἀναλαμβάνοντες τὴν ἔγγραφον Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς,
γράφουν: «Καὶ πάλιν ἐν τῆ Ε΄ Πράξει τῆς ἰδίας Ἁγίας Συνό δου, ρητῶς κηρύσσε-
ται ὅτι ἡ Θεία φύσις δὲν περιγράφεται καὶ δὲν ζωγραφίζεται, ἀλλὰ μόνον ἡ ἀνθρω-
πότης τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου: «…τοῦ δὲ Θεοῦ εἰκόνας ποιοῦμεν, λέγω
δὴ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς ὤφθη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη, τοῦτον γράφον τες, καὶ οὐχ ὡς νοεῖται φύσει Θεός,
ποία γὰρ ὁμοίωσις, ἢ ποῖον σχῆμα τοῦ ἀσωμάτου καὶ ἀσχηματίστου Λόγου τοῦ
Πατρός; Πνεῦμα γὰρ ὁ Θεός, ὡς γέγραπται, τουτέστιν ἡ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου
Τριάδος φύσις, ἀλλ᾽ ἐπεὶ εὐδοκίᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς κατελθὼν ὁ Μονογενὴς
αὐτοῦ Υἱὸς καὶ Θεὸς Λόγος ἐξ οὐρανῶν, ἐσαρκώθη διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν ἐκ
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Πνεύματος Ἁγίου καὶ τῆς ἀχράντου Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας, τὴν ἀνθρω-
πότητα αὐτοῦ γράφο μεν, οὐχὶ τὴν ἀσώματον Θεότητα» (Αὐτόθι σελ. 814/314).»

Τί λοιπὸν καταφέρουν νὰ ἀποδείξουν ἐδῶ, «Ὀρθόδοξος Πνοή», Τεῦχος 187,
διὰ τῆς ἐπικλήσεως τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ τῆς Νεοεικονομαχίας νε-
οφώτιστοι; Ὅτι ΔΕΝ εἰκονίζεται ὁ Θεὸς Πατήρ; Ὅτι ΔΕΝ εἰκονίζεται ἡ Ἁγία
Τριάς; Κάθε ἄλλο. Μόνον τὸ αὐτονόητον: Ὅτι ΔΕΝ εἰκονίζεται ἡ Θεία Φύσις.
Ὅτι ΔΕΝ εἰκονίζεται ἡ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος Φύσις.

Μήπως ἀποδεικνύουν ὅτι ἐκ τῶν Τριῶν Θεαρχικῶν Προσώπων ΜΟΝΟΝ
ὁ Χριστὸς δύναται νὰ εἰκονίζεται, καὶ ὄχι ὁ Πατὴρ οὔτε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα;
Κάθε ἄλλο. Μόνον τὸ αὐτονόητον: Ὅτι τὸν Χριστὸν εἰκονίζομεν κατὰ τὴν ἀν -
θρωπίνην φύσιν καὶ ὄχι κατὰ τὴν Θείαν. 

Τό ἀνωτέρω κείμενον τῆς Ε´ Πράξεως τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δὲν
ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν Αἱρετικὴν ἐπιδίωξιν τῶν Νεοεικονομάχων, οἱ ὁποῖοι μά-
χονται κατὰ τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ κατὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Εἶναι πασιφανὲς ὅτι τὸ Συνοδικὸν κείμενον ἀπευθύνεται ἐναντίον ἐκείνων οἱ
ὁποῖοι ἐθεώρουν τὰς εἰκόνας ὡς περιγραφὰς τῆς Θείας Φύσεως καὶ ὄχι ὡς Συμ-
βολι κὰς ἀποτυπώσεις τῶν Θεαρχικῶν Ὑποστάσεων, ὅπως αὗται ἐνεφανίσθησαν
εἰς τὰς Θεοφανείας καὶ ὁράσεις τῶν Προφητῶν.

Ἡ Ἐκκλησία ποτὲ δὲν ἐδέχθη τὰς εἰκόνας τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς περιγραφὰς
τῆς Θείας Φύσεως, ὅπως εἴδομεν καὶ εἰς τὴν ἀρχήν. 

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 7η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὄχι μόνον δὲν ἀπαγορεύει τὴν
εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ τὸν Πατέρα ὡς Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν ὅπως ἔχει ἐμφα-
νισθῆ διὰ Θεοφανειῶν εἰς τοὺς Προφήτας, ἀλλὰ μακαρίζει ὅσους δέχονται καὶ ἀνα-
θεματίζει ὅσους δὲν δέχονται νὰ εἰκονίσουν τὰς προφητικὰς ὁράσεις: «Τοῖς τὰς
μὲν Προφητικὰς ὁράσεις, κἂν μὴ βούλοιντο, παραδεχομένοις, τὰς δ’ ὀφθείσας
αὐτοῖς εἰκονογραφίας, ὢ θαῦμα! καὶ  πρὸ σαρκώσεως τοῦ Λόγου μὴ καταδεχο-
μένοις, ἀλλ’  ἢ αὐτὴν τὴν ἂληπτόν τε καὶ ἀθέατον οὐσίαν ὀφθῆναι τοῖς τεθεαμέ-
νοις κενολογοῦσιν, ἢ εἰκόνας μὲν ταῦτα τῆς ἀληθείας, καὶ τύπους, καὶ σχήματα
ἐμφανισθῆναι τοῖς ἑωρακόσι συντιθεμένοις, εἰκονογραφεῖν δὲ ἐνανθρωπήσαντα
τὸν Λόγον, καὶ τὰ ὑπέρ ἡμῶν αὐτοῦ πάθη οὐκ ἀνεχομένοις, Ἀνάθεμα α΄.» (Συν -
οδικὸν τῆς Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας.) 

Ὁ δικαιωθεὶς ὑπὸ τῆς Συνόδου αὐτῆς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς διδάσκει
περὶ τῆς εἰκονίσεως τοῦ ἀσχηματίστου καὶ ἀπεριγράπτου Θεοῦ τὰ ἑξῆς: «Μὴ θέ -
λων οὖν ὁ Θεὸς παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τὰ ἀσώματα, περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους,
καὶ σχήματα, καὶ εἰκόνας κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν, σχήματα
σω ματικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώμενα· καὶ ταῦτα ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ
ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝ.... Ἀλλὰ καὶ ΘΕΟΥ  ΣΧΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφὴ
ἔχει» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1345Α).

Μάλιστα, εἰς τὸ ἴδιον πνεῦμα, ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐντέλλεται τὴν
προσκύνησιν τῶν εἰκόνων τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Πιστεύοντες εἰς Ἕνα Θεὸν ἐν
ΤΡΙΑΔΙ ἀνυμνούμενον, τὰς τιμίας Αὐτοῦ Εἰκόνας ἀσπαζόμεθα» (Πρακτικὰ
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Οἰ κουμενικῶν Συνόδων, τόμ. Γ´ σελ. 383/883). Δέχεται δηλαδὴ ὡς Ὀρθόδοξον
τὴν εἰκονογράφησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Παραδέχεται δὲ καὶ μαρτυρεῖ συγ-
 χρόνως ὡς ἱστορικὴν πραγματικότητα τὴν ὕπαρξιν εἰκόνων τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Δὲν ξενίζει τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς
ἡ Συμβολικὴ εἰκονογράφησις οὔτε τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν,
οὔτε τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει Περιστερᾶς, οὔτε τοῦ Ἀοράτου ἐν γένει κό-
σμου, ψυχῶν, Ἀγγέλων, Δαιμόνων, Ἅδου. 

Μαρτυρεῖται ὅτι ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν τῇ Ε´ αὐτῆς Πράξει, τὸν Πέρ-
σην Ἐπίσκοπον Ξεναΐαν, ὁ ὁποῖος δὲν ἐδέχετο «νὰ ζωγραφῆται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
καθὼς ἐφάνη ἐν εἰδώλῳ περιστερᾶς... ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕΝ αὐτὸν μετὰ τῶν ἄλλων Εἰ -
κονομάχων» (Προλεγόμενα Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 320). 

Διασαφηνίζεται ἐπίσης εἰς τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον, βιβλίον οὐ τυχὸν διὰ τὴν Ἐκ -
κλησίαν, ἀλλὰ Πανορθοδόξως ἀποδεκτόν, ὅτι καὶ «ὁ Ἄναρχος Πατὴρ πρέπει νὰ
ζωγραφίζεται καθὼς ἐφάνη εἰς τὸν Προφήτην Δανιὴλ ὡς Παλαιὸς Ἡμερῶν»
(αὐτόθι). «Εἰ γὰρ μὴ ἐζωγραφοῦμεν Αὐτὸν ὁλοτελῶς, διὰ τί νὰ ζωγραφοῦμεν
τό σον τὸν Πατέρα ὅσον καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν εἴδει Ἀγγέλων, ἀνδρῶν
νέων, καθὼς ἐφάνηκαν εἰς τὸν Ἀβραάμ;» (αὐτόθι). Ἄσαρκος ὁ Θεὸς Πατήρ, Ἄ -
σαρκον καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἄπειρος ὁ Πατήρ, Ἄπειρον καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
Ἐφάνησαν ὅμως ἐν πεπερασμένῃ μορφῇ, καὶ διὰ λόγου ἐν ἀνθρωπίνῃ διαλέκτῳ
περιεγράφησαν εἰς τὴν Θείαν Γραφήν. Εἰκονίζονται λοιπὸν καὶ διὰ χρωμάτων,
ὡς ἡ Ἐκκλησία διακελεύεται. Πᾶσα Θεοφάνεια εἰκονιστή. 

Ἐν κατακλείδι, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ΟΥΔΕΠΟΤΕ διὰ Οἰκουμενικῆς ἢ Το-
πικῆς Συνόδου ἢ διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀπηγόρευσε τὴν εἰκονογράφησιν τῶν
Θεοφανειῶν, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐναντίας τὴν καθιέρωσε. Μόνον οἱ Εἰκονομάχοι τοῦ 8ου
αἰῶνος καὶ οἱ Ἰουδαΐζοντες Νεο εικονομάχοι τοῦ 15ου, 16ου, 17ου καὶ 20οῦ αἰῶ -
νος πολεμοῦν τὴν εἰκονογράφησιν τῶν Θεοφανειῶν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ εἶναι ἐκτὸς τῆς
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, ἐπιλέξαντες τὴν μερίδα τοῦ Σατανᾶ.

4.- Κατὰ τοὺς Νεοεικονομάχους, ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος
δὲν εἶναι Κανονικὴ καὶ Ὀρθόδοξη διότι εἰκονίζει τὸν Θεὸν Πα-
τέρα τὸν ὁποῖον κανεὶς δὲν ἔχει ἰδεῖ ποτέ: «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε
πώποτε» (Ἰωάν. Α' 18).

Οἱ Nεοεικονομάχοι προπαγανδίζουν μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριά-
δος ἀντιτίθεται καὶ εἰς αὐτὴν τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ἐπικαλούμενοι τὸ Εὐαγγε λικὸν
ῥητόν, «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε» (Ἰωάν. Α' 18). Ἂς ἰδοῦμε ὅμως τί λέγει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπάνω εἰς αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἐδάφιον: «Θεὸν οὐδεὶς
ἑώρακε πώποτε· ὁ Μονογενὴς Υἱός, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος
ἐξηγήσατο»… «Τί οὖν ἐροῦμεν τῷ μεγαλοφωνοτάτῳ Ἡσαΐᾳ λέγοντι· Εἶδον τὸν
Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου; (Ἡσ. ΣΤ´ 1) Τί δὲ τῷ
Ἰωάννη προσμαρτυροῦντι αὐτῷ ὅτι ταῦτα εἶπεν, ὅτε εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ; Τί δὲ
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τῷ Ἰεζεκιήλ; Καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ καθήμενον αὐτὸν ὀρᾷ· τί δὲ καὶ
τῷ Δανιήλ; καὶ γὰρ καὶ οὗτός φῃσιν· Ὁ Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν ἐκάθητο· (Δαν. Ζ´
9) τί δὲ καὶ αὐτῷ τῷ Μωϋσεῖ λέγοντι·Δεῖξόν μοι τὴν δόξαν σου ὅπως γνωστῶς ἴδω
σε; (Ἐξ. ΛΓ´ 13) Ὁ δὲ Ἰακὼβ καὶ ἀπὸ τούτου τὴν προσηγορίαν ἔλαβεν, Ἰσραὴλ
ἐπικληθείς· Ἰσραὴλ γὰρ ὁ τὸν Θεὸν ὁρῶν ἐστι. Καὶ ἕτεροι δὲ αὐτὸν ἑωράκασι. 

»Πῶς οὖν ὁ Ἰωάννης εἶπεν, Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε; Δηλῶν ὅτι πάντα
ἐκεῖνα συγκαταβάσεως ἦν, οὐκ αὐτῆς τῆς οὐσίας γυμνῆς ὄψις….. Καὶ τοῦτο
διὰ προφήτου τινὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἐμφαίνων ἔλεγεν· Ἐγὼ ὁράσεις, φησίν,
ἐπλήθυνα, καὶ ἐν χερσὶ  προφητῶν ὡμοιώθην· (Ὡσ. ΙΒ´ 10) τουτέστι, Συγκα-
τέβην, οὐ τοῦτο ὅπερ ἤμην ἐφάνην.» (P.G. 59, 97-98).

Ἐδῶ μᾶς ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος τὸ τί σημαίνει «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε
πώποτε», τὸ τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ Ευαγγελιστής: «Πάντα ἐκεῖνα συγκαταβάσεως
ἦν, οὐκ αὐτῆς τῆς οὐσίας γυμνῆς ὄψις». Αἱ Θεοφάνειαι εἰς τὰς ὁράσεις τῶν Προ-
 φητῶν, εἰς τὰς ὁποίας στηρίζεται ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἦσαν Συγκαταβα-
τικαὶ Ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ὄψις τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ. Ἀποστομώνει ὁ
Ἅγιος τοὺς πολεμίους τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοὺς
τὴν πλάνην κηρύττοντας ὅτι μόνον ὁ Υἱὸς ἐνεφανίσθη εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην
καὶ ποτὲ ὁ Πατήρ, ἐπικαλούμενος τὸν Προφήτην Ὡσηέ: «Καὶ τοῦτο διὰ προφή -
του τινὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἐμφαίνων ἔλεγεν· Ἐγὼ ὁράσεις, φησίν, ἐπλήθυνα,
καὶ ἐν χερσὶ προφητῶν ὡμοιώθην· (Ὡσ. ΙΒ´ 10), καὶ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον λέ-
γοντα: «Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς
προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἐβρ. Α´, 1-
2). Πολλαὶ αἱ Θεοφάνειαι. Μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ πολλὰκις ὁ Θεὸς Πατὴρ ἔχει
φανερωθῆ καὶ ἔχει ὁμιλήσει εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην διὰ μέσου τῶν Προφητῶν καὶ
εἰς τὴν Καινὴν διὰ μέ σου τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τί ἄλλο χρειάζονται οἱ Νεοεικονομάχοι διὰ νὰ σταματήσουν νὰ παρασύρουν
τοὺς ἁπλοϊκοὺς εἰς τὴν πλάνην; Ἢ μᾶλλον μέχρι πότε θὰ τοὺς κοροϊδεύουν;  

5.- Κατὰ τοὺς Νεοεικονομάχους, Ὅλαι αἱ Προφητικαὶ Ὁράσεις
εἶναι «Χριστοκεντρικαί».

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀνέθεσε τὸ 1994 εἰς θεο-
λόγους νὰ προσφέρουν τὴν γνώμη τους εἰς τὰ δύο τμήματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἐκεῖνο ὅπου Μακαρίζει ὅσους δέχονται καὶ εἰκονογραφοῦν τὰς
ὁράσεις τῶν Προφητῶν καὶ ἐκεῖνο ὅπου Ἀναθεματίζει ὅσους δὲν τὰς δέχονται.
Μετὰ ἀπὸ μελέτην μερικῶν μηνῶν, τὴν 19-03-1995, πέντε (5) ἀπὸ αὐτοὺς γρά-
φουν: «Καὶ τὰ δύο αὐτὰ τμήματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχουν χαρα -
κτῆρα καθαρῶς Χριστοκεντρικό». Δηλαδή, ὅταν οἱ Προφῆται διηγοῦνται τὰς
ὁράσεις των εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ἀναφέρονται εἰς Θεοφανείας τοῦ Υἱοῦ·
ὁ Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν εἰς τὰς προφητικὰς ὁράσεις ἦτο πάντοτε ὁ Χριστὸς καὶ
ποτὲ ὁ Θεὸς Πατήρ. Κατὰ τὸν ἰσχυρισμόν των, τὸ «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε»
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σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐφάνη ποτὲ καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἰκονίζεται. Μὴ
εἰκονιζομένου δὲ τοῦ Πατρός, κατὰ τὴν Αἵρεσιν τῶν Νεοεικονομάχων, δὲν εἰκο-
νίζεται καὶ ἡ Ἁγία Τριάς.

Κατ᾽ αὐτούς, εἰς ὅλας τὰς Θεοφανείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐφάνη μόνον ὁ
Υἱός. Ὁ Θεὸς ὁ ἐμφανισθεὶς εἰς τοὺς Προφήτας καὶ εἰς τοὺς Πατριάρχας καὶ λα-
 λήσας μετ᾽ αὐτῶν, ἦτο ὁ Υἱὸς καὶ ΟΧΙ ὁ Πατήρ. Ἄρα κατὰ τὴν θεωρίαν των οὔτε
εἰς τὴν Φιλοξενίαν τοῦ Ἀβραὰμ ἐμφανίσθηκεν ὁ Πατὴρ ἢ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, δη-
 λαδή, οὔτε ἡ εἰκὼν τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραὰμ εἶναι εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Νεοεικονομάχων ὅτι εἰς τὰς Θεοφανείας τῆς Ἁγίας Γρα -
φῆς δὲν ἐνεφανίσθη ὁ Θεὸς Πατήρ, εἶναι Ἀντιπατερικός, διότι ὁ χορὸς τῶν
Ἁγίων Πατέρων συμφώνως ὁμολογεῖ καὶ διδάσκει – Consensus Patrum – τὴν
τοῦ Πατρὸς ἐμφάνειαν. Ἰδοὺ μερικαὶ μαρτυρίαι:

1.- «Τοῦτον Δανιήλ, Υἱὸν ἀνθρώπου λέγει εἶναι, ἐρχόμενον πρὸς τὸν ΠΑΤΕΡΑ»
(Ἀποστολικαὶ Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92· Ε.Π.Ε. 1, σελ. 268). 

2.- «Παλαιὸν μὲν οὖν Ἡμερῶν οὐχ ἕτερον λέγει, ἀλλ᾽ ἢ τὸν τῶν ἁπάντων
Κύριον καὶ Θεὸν καὶ Δεσπότην, τὸν καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ΠΑΤΕΡΑ» (Ἅγιος
Ἱππόλυτος, Εἰς τὸν Δανιήλ, Λόγος Δ΄ ΧΙ, Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 6, σελ. 80). 

3.- «Καὶ ἓν Πνεῦμα Ἅγιον.... ἐν ᾧ φανεροῦται Θεὸς ὁ ΠΑΤΗΡ, ὁ ἐπὶ πάντων
καὶ ἐν πᾶσι» (Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, P.G. 46, 912D-913Α).

4.- «Κήρυσσε φανερῶς ἡ Παλαιὰ (Διαθήκη) τὸν ΠΑΤΕΡΑ, τὸν Υἱὸν ἀμυδρό -
τερον, ἐφανέρωσεν ἡ Καινὴ τὸν Υἱόν, ὑπέδειξε τοῦ Πνεύματος τὴν Θεότητα»
(Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος ΛΑ ,́ Ε.Π.Ε. 4, σελ. 240). 

5.- «Καὶ τοῦτον τὸν ΠΑΤΕΡΑ καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τοῖς αὐτοῦ Ἁγίοις
καταξιώσαντα ἐν ὀπτασίαις φανῆναι.... Πὴ μὲν ΠΑΤΕΡΑ θεάσασθαι καθὼς
ἠδύναντο.... Καὶ ὡς ὁ Δανιήλ, εἶδεν τὸν Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν· τοῦτο ὀπτασία
τοῦ ΠΑΤΡΟΣ» (Ἅγιος Ἐπιφάνιος, P.G. 42, 877B-C). 

6.- «ΠΑΤΕΡΑ καὶ Υἱὸν οὗτος καὶ πρῶτος καὶ μόνος ὁρᾶ ὡς ἐν ὄψει» (Ἅγιος
Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 8, σελ. 642, & P.G. 56, 233). Συμφωνοῦν ἐπ᾽
αὐτῷ καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀθανάσιος (Πρὸς Ἀντίοχον, Β.Ε.Π.Ε.Σ. 35, σελ. 121) καὶ
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (Ε.Π.Ε. 9, σελ. 391), ὅτι εἰς τὸ ὅραμα τοῦ Προφήτου Δα-
νιὴλ ΩΦΘΗ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ.

7.- «Ἐν τῇ Παλαιᾷ (Διαθήκῃ) συνεχῶς ὁ ΠΑΤΗΡ Κύριος λέγεται, Κύριος ὁ Θεός
μου, Κύριος εἷς ἐστίν» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Λόγος Ε´, Ε.Π.Ε. 35, σελ. 154). 

8.- «Μυεῖται τῆς Μιᾶς Κυριότητος τὸ Τριφαὲς ὁ Δανιήλ, ΧΡΙΣΤΟΝ Κριτὴν
θεασάμενος πρὸς τὸν ΠΑΤΕΡΑ ἰόντα, καὶ ΠΝΕΥΜΑ τὸ προφαῖνον τὴν ὅρασιν»
(Παρακλητική, Ἦχος Πλ. Α´ Κυριακή, Τριαδικὸς Κανών, Ὠδὴ Δ´).

9.- Ὁ δὲ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Ἰωσὴφ Βρυέννιος († 1438), καυτηριάζει
ὅσους ἀγανακτοῦν μὲ τοὺς ζωγραφίζοντας τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦ -
μα, διότι τὰ σχήματα καὶ τὰ χρώματα δὲν εἶναι ἀνάξια τοῦ Θεοῦ οὔτε μειώνουν τὸν
Θεόν, ἀλλὰ τοὺς προσέχοντας τὰς εἰκόνας ὠφελοῦν μὲ πολλοὺς τρόπους: «καὶ τοῖς
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ζωγράφοις νεμεσᾷν, ὅτι μὴ τὸν σαρκωθέντα μόνον ΥΙΟΝ, ἀλλὰ καὶ τὸν ΠΑΤΕΡΑ
καὶ τὸ ΠΝΕΥΜΑ διαμορφοῦσι τοῖς χρώμασι... οὐκ ἔστι βλάσφημα ταῦτα, οὐδ᾽ ἀνά-
ξια τοῦ Θεοῦ... οὐχὶ τὸν Ὕψιστον κατάγει πρός τι μικροπρεπές» (Ἰωσὴφ Βρυέννιος,
Περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, Λόγος Β´, Τὰ Εὑρεθέντα, τόμ. Α´, Λειψία 1768, σελ. 22).

10.- Καὶ εἰς τὸ ὅραμα τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐφάνη:
«κάτωθεν ἐκεῖσε ἀπὸ τῆς γῆς ἑώρα καὶ τὸ μεῖζον, ὡς οὐ τὸν Χριστὸν μόνον, ἀλλὰ
καὶ τὸν Αὐτοῦ ΠΑΤΕΡΑ» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 2, σελ. 212-214).

11.- Ἐπειδὴ δὲ ἐφάνη ὁ Θεὸς Πατήρ, διὰ τοῦτο καὶ εἰκονίζομεν Αὐτόν, ὅπως
διευκρινίζεται καὶ εἰς τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον: «καὶ ὄχι ὅτι δὲν ζωγραφοῦμεν Αὐτὸν
(τὸν ΠΑΤΕΡΑ) ὡς ἐφάνη εἰς τὸν Προφήτην» (Προλεγόμενα Ζ´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, Πηδάλιον, σελ. 320).

12.- Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, εἰς τὸ Πηδάλιον, εἰς τὰ Προλεγόμενα
τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου γράφει: «ὅτι καὶ ὁ Ἄναρχος ΠΑΤΗΡ πρέπει νὰ
ζωγραφίζεται καθὼς ἐφάνη εἰς τὸν προφήτην Δανιὴλ ὡς Παλαιὸς ἡμερῶν»
(Ἱερὸν Πηδάλιον, ἔκδοσις Ἀστήρ, σελὶς 320).

Οὕτω διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μέσῳ τῶν Ἁγίων της, ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ ὤφθη,
ἔλαβε σχῆμα Συγκαταβατικῶς καὶ ἔγινεν ὁρατὸς ὁ ἀόρατος. Διὰ τοῦτο καὶ ἐπι-
 βάλλει τὴν εἰκονογράφησιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τὴν προσκύνησιν τῆς εἰκόνος
Αὐτοῦ. Εἰκονίζεται λοιπὸν ἡ Ἁγία Τριάς:  «Πιστεύοντες εἰς ἕνα Θεὸν ἐν Τριάδι
ἀνυμνούμενον, τὰς τιμίας αὐτοῦ εἰκόνας ἀσπαζόμεθα». (Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενι κὴ
Σύνοδος, Πρᾶξις Η´, Πρακτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τόμος Γ ', σελ. 383/883).

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι πολλαὶ Ἁγιογραφικαί, Ἁγιοπατερικαὶ καὶ Ὑμνολογικαὶ
μαρτυρίαι περὶ τῆς φανερώσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἰς τὰς ὁράσεις τῶν Προφητῶν. 

Πίπτει εἰς τὸ κενὸν ἡ κακό βουλος προσπάθεια τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομά-
χων νὰ πείσουν ὅτι μόνον ὁ Υἱὸς ἐφανερώθη καὶ ὅτι μόνον ὁ Υἱὸς εἰκονίζεται,
ὅτι δηλαδὴ δὲν εἰκονίζεται ὁ Θεὸς Πατὴρ οὔτε ἡ Ἁγία Τριάς. Θὰ λακτίζουν
σκληρὰ πρὸς τὸ πλῆθος τῶν μαρτυριῶν τῆς Ἀληθείας καὶ πρὸς τὴν Ἁγίαν Ζ´
Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἡ ὁποία μακαρίζει τοὺς δεχομένους καὶ εἰκονίζοντας τὰς
Θεοφανείας, τὰς προφητικὰς ὁράσεις εἰς τὰς ὁποίας περιέχονται ὁράσεις τοῦ
ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ὅπερ ἔστιν ἡ βάσις τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἐπίλογος
Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ τὸν Θεὸν Πατέρα ὡς Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν

εἶναι Ὀρθόδοξος καὶ προσκυνητή. Εἶναι ἑδραιω μένη εἰς πάρα πολὺ στερεὰ θε-
 μέλια, εἰς τὴν Θεόπνευστον Ἁγίαν Γραφήν, εἰς τὰς Θεοπνεύ  στους Ἀποφάσεις
τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, εἰς τὴν Θεόπνευστον Διδασκαλίαν τῶν
Ἁγίων Πατέρων, εἰς τὴν Θεόπνευστον Ὑμνολογίαν τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι τὴν
ἀπορρίπτουν, δὲν τὴν προσκυνοῦν, τὴν διώκουν ὡς Αἱρετικὴν καὶ ὡς Εἴδωλον,
ὅπως οἱ Νεοεικονομάχοι τοῦ 20οῦ αἰῶνος, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν εἰς τὸ σημεῖον νὰ
προκαλέσουν Σχίσμα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὸ 1995, καθὼς καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες
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αὐτούς, κουβαλοῦν μαζὶ τους Ἀνάθεμα Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ φυσικὰ εὑρί-
σκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας. 

Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πρέπει ἐν κατακλεῖδι νὰ τονισθῇ εἶναι ὅτι ἡ Αἵρεσις τῆς Εἰκο-
νομαχίας καὶ τῆς Νεοεικονομαχίας ἔχει Ἰουδαϊκὰς ρίζας, καὶ ὅτι ὁσάκις ἠγέρθη
πόλεμος κατὰ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἠγέρθη ὑπὸ
Αἱρετικῶν Ἰουδαϊζόντων κληρικῶν καὶ βασιλέων. 

Τὸ Ἑβραϊκὸν ὑπόβαθρον τῆς Εἰκονομαχίας καὶ τῆς Νεοεικονομαχίας ἔγκει ται
εἰς τὴν θεώρησιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὡς ἄκρως ἀπροσίτου. Κατὰ τοὺς Νεοει κονο-
μάχους ὁ Υἱὸς προβάλλεται ὡς προσιτὸς εἰς τὰ κτίσματα, ἐνῶ ὁ Πατὴρ ὡς ἀπολύ-
 τως ἀπρόσιτος καὶ ἀνεπικοινώνητος. Οὕτω δημιουργεῖται διαφορὰ ἀξίας μεταξὺ
τῶν δύο Προσώπων, καὶ ὁ Υἱὸς παρουσιάζεται ὡς δευτερεύων, ἐνῶ ὁ Πατὴρ ὡς
Θεαρχικώτερος τοῦ Υἱοῦ. Ἀπὸ ἐκεῖ ἕως τὴν διακήρυξιν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι
Προαιώνιον Πρόσωπον ἀλλὰ κτίσμα, πρὸς τέρψιν τοῦ Ἀρείου καὶ τῶν Σταυρω -
τῶν, τὸ βῆμα εἶναι μικρὸν ἀλλὰ μοιραῖον.

Τί, λοιπὸν, ὦ Ἰουδαΐζοντες Νεοεικονομάχοι; Εἶναι ὀλιγώτερον Θεὸς ὁ Υἱὸς
ἀπὸ τὸν Πατέρα; Ὁ Υἱὸς δύναται ἀβλαβῶς πρὸς τὴν Θεότητά Του νὰ ἐπικοινω-
 νήσῃ μὲ τὸ πλάσμα Του, καὶ ὁ Πατὴρ βλάπτεται ὡς Θεὸς ἐὰν ἐμφανισθῇ εἰς τοὺς
Δικαίους, τοὺς Πατριάρχας, τοὺς Προφήτας, τοὺς Ἀποστόλους; Ὁ Υἱὸς ἔλαβε
κτιστὴν φύσιν χωρὶς νὰ χάσῃ τὴν ἀξίαν Του, καὶ ὁ Πατὴρ μειώνεται λαμ βάνων
ἐν ὁράμασι σχῆμα κτίσματος διὰ νὰ φανερωθῇ εἰς τὸ κτίσμα Του; 

Μὲ αὐτὰ τὰ ὀλίγα κατερ ρίφθη σαν τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Αἱρετι κῶν Νεοει κονο  -
μάχων ὡς ψευδῆ καὶ Ἀντίχριστα. Ἡ εἰκὼν τοῦ Θεοῦ Πα τρὸς καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος
εἶναι Ὀρθόδοξος, εἶ ναι προσκυνητή, καὶ ἀποτελεῖ Διδασκαλίαν τῆς Συγ καταβα-
τι  κῆς Ἀ πο καλύψεως τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπερίγραπτος Θε -
ὸς ἠθέλησε νὰ Ἀποκαλυφθῆ
εἰς τὸ πλάσμα Του περιγρα -
πτῶς, ἀνθρωπομορφικῶς.

Ἡ προσ κύνησις τῆς εἰκόνος
τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀποτελεῖ
Παρακαταθήκην Ἱεράν, Ἐν -
τολὴν Ἀπα ράβατον, καὶ Πα-
ράδοσιν τῆς ΕΚΚΛΗΣΙ ΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ἀμετάθετον.
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Μον1ς Καισαριαν1ς Aθην=ν, 
χρονολογουμένη /π. τ. 1682.



Ὁ πρόσφατος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ πόλεμος τῶν Αἱρετικῶν Ἐκ κλη σιο-
 μάχων ἐστράφη καὶ ἐναντίον τοῦ Θεοϋποστάτου χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαιτῶν
τὴν καταδί κην τῆς φράσεως «Θεοϋπόστατος Ἐκκλησία».Οἱ Ἐκκλησιομάχοι ἀρνοῦνται
ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Θεϊκὴ καὶ ἀντιτείνονται ὅτι εἶναι ἀνθρωπίνη, ἡ κτιστὴ
ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ. Ἀρνοῦνται ὅτι ἡ Κεφαλὴ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας,
ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι Προαιώνιος καὶ δίδουν χρονικὴν ἀρχὴν εἰς τὴν
Ὑπόστασίν Του. Διακηρύσσουν ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Κε-
φαλὴ καμμίας Ἐκκλησίας. Ὡς ἐκ τούτου ἀρνοῦνται ὅ,τι εἶναι Ἄκτιστον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν,
ὑποβιβάζοντες αὐτὴν εἰς κτίσμα, καὶ μάλιστα κτίσμα ἀνύπαρκτον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς. 

Ἡ ἀπαίτησις αὐτὴ ἠγέρθη μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ««Θεοϋπόστατος» σημαί νει Θεὸς
ἢ Ὑπόστασις Θεοῦ. Τοὐναντίον βεβαίως, «Θεοϋπόστατος» δὲν σημαίνει οὔτε Θεὸς
οὔτε Ὑπόστασις Θεοῦ, ἀλλὰ σημαίνει τὸν οὐσιώδη τρόπον τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκ -
 κλησίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἄρνησις τοῦ Θεοϋποστάτου χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας
δὲν εἶναι ἀμελητέας βαρύτητος. Ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐκμηδένισιν τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Διὰ
τοῦτο, εἶναι λίαν σημαντικὸν νὰ ἀποσα φηνισθῇ ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου «Θεοϋπόστα-
τος», οὕτως ὥστε οὐδεὶς νὰ ἀπομα κρύνεται τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ παρανοῶν τὴν φύσιν
καὶ τὸν ὁρισμὸν αὐτῆς. Οἱ δὲ θέλοντες σωθῆναι ὀρθῶς νὰ νοοῦμεν τίνος Σώματος
εἴμεθα μέλη καὶ εἰς ποῖον ὕψος ἔφερεν ἡμᾶς διὰ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Του ὁ Σωτήρ.

«Θεοϋπόστατος» δὲν σημαίνει Ὑπόστασις Θεοῦ. Ἐὰν ἐσήμαινε Ὑπόστα σις Θεοῦ,
τότε θὰ ἦτο καὶ θὰ ἐλέγετο Θεοϋπόστατος κάθε Ὑπόστασις τῆς Ἁγίας Τριάδος. Δὲν
εἶναι ὅμως οὔτε λέγεται Θεοϋπόστατος ὁ Πατήρ. Δὲν εἶναι οὔτε λέγεται Θεοϋπόστα-
 τος ὁ Υἱός. Δὲν εἶναι οὔτε λέγεται Θεοϋπό στατον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τὸ κάθε Πρόσω -
πον τῆς Ἁγίας Τριάδος ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ Θεοῦ καὶ ὄχι Θεοϋπόστατον.

«Θεοϋπόστατος» δὲν σημαίνει Θεός. Ἐὰν ἐσήμαινε Θεός, τότε κάθε Ἁγιοπατε ρικὴ
καὶ Ὑμνολογικὴ ἀναφορὰ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ ὡς Θεο  ϋπόστατον,
θὰ ἐσήμαινε ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ εἶναι Θεός, καὶ θὰ ἰσοδυναμοῦσε μὲ
διακήρυξιν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεάνθρωπος ἀλλὰ θεόθεος, τὸ ὁποῖον δὲν διαφέρει
εἰς τίποτε ἀπὸ τὴν Αἵρεσιν τοῦ Μονοφυσιστισμοῦ. Ἡ ἀνθρωπίνη σὰρξ καὶ ψυχὴ τοῦ Θε-
ανθρώπου εἶναι Θεο ϋπόστατος, ἀλλ᾽ ὁ Θεάνθρωπος βεβαίως δὲν εἶναι θεόθεος.

Δὲν ὑποπίπτει εἰς τὸν Μονοφυσιτισμόν, οὔτε κηρύσσει τὴν Σάρκα τοῦ Χρι στοῦ
Θεὸν ἡ Ἐκκλησία ὅταν ψάλλει: «Ἰταμὸς ὁ θάνατος, ἀλλὰ τοῦτόν σοι ὁμιλή σαντα,
ἐκ τῆς Παρθένου ὤλεσας, ΘΕΟΫΠΟ ΣΤΑΤΟΣ σάρξ γενόμενος.» (Ἅγιος Ἰωάννης
Δαμασκηνός, Παρακλη τική, Ἦχος Γ´ Κυριακή, Ὠδὴ Ζ´ Θεοτόκου). 

Ἐπειδὴ «Θεοϋπόστατος» δὲν σημαίνει Θεός, οὔτε Ὑπόστασις Θεοῦ, διὰ τοῦτο
οἱ Ἅγιοι Πατέρες, μὲ μεγάλην ἐλευθερίαν, χαρακτηρίζουν Θεοϋπόστατον ὅ,τι εἰς
τὸν Χριστὸν δὲν εἶναι Θεῖον, ἀλλὰ ἀνθρώπινον. Τοῦτο καὶ δι᾽ ὀλίγων φαίνεται:
1.- «Διὰ τοῦτο ἐννεάμηνος νόμῳ ἀνθρωπίνης κυοφορίας, κἀντεῦθεν ΘΕΟΫΠΟ-
 ΣΤΑΤΟΣ δογματίζεται ἡ Χριστοῦ Σάρκωσις καὶ οὐδαμῶς ἀνθρωποϋπόστατος»
(Ἅγιος Ἀθανάσιος, P.G. 28, 925B).
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2.- «Σήμερον ἐκ ρίζης Ἰεσσαὶ ράβδος ἔφυ, ἐξ ἧς ἀναβήσεται τῷ κόσμῳ ΑΝΘΟΣ
ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 96, 664C). 
3.- «Ἐπὶ τῆς Ἡσαΐου μεγαλοφωνίας τῇ ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησίᾳ τὰ Εὐαγγέλια σήμε ρον,
ὡς μὲν ἀπὸ γλώττης κατηνθρακωμένης Τῼ ΤΟΥ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΑΝΘΡΑ -
ΚΟΣ ψωμισμῷ ἔξαλλα καὶ λαμπρά, ὡς δ᾽ ἀφ᾽ ὕψους ἥκοντα οὐρανίου, ἐξάκουστα
καὶ βρον τοηχῆ» (Ἅγιος Γερμανός, Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, P.G. 98, 221C). 
4.- «Καὶ μᾶλλον διὰ τῆς ἡμῶν ἀπαρχῆς οὗ προσείληφε ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕΟΫ-
ΠΟΣΤΑΤΟΥ μετὰ ψυχῆς» (Συμεὼν Θεσσαλονίκης, P.G. 155, 877D). 
5.- «Ἔδειξαν οἱ οὐρανοὶ δι᾽ ἔργου ἀχώρητον εἶναι πᾶσι τοῖς κτιστοῖς πᾶσαν ταύ-
την τὴν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν τοῦ θείου Πνεύματος· διὸ καὶ ταύτης ἐκφαινομένης
τε καὶ διαβαινούσης οἷον πρὸς τὴν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΣΑΡΚΑ,
αὐτοὶ μὴ χωροῦντες διεσχίσθησαν...... Μόνη δὲ ἡ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ
ΦΥΣΙΣ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΣ ΤΕ ΟΥΣΑ καὶ Ὁμόθεος, ὑπερτελῆ καὶ τὴν καθα -
ρότητα πλουτεῖ, καὶ χωρητικὴ πάσης τῆς λαμπρότητος καὶ ἀγλαΐας, ὡς εἰπεῖν, καὶ
δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τοῦ θείου Πνεύματος» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ὁμιλία
Ξ´ «Εἰς τὴν Ἑορτὴν τῶν Φώτων», παράγραφος 10). 
6.- «Τὸ δὲ ἐν αὐτῷ δηλώνει πῶς θανάτωσε τὴν ἔχθραν ὁ Χριστὸς ἐν τῷ Σταυρῷ,
ἢ ἐν τῷ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤῼ  ΣΩΜΑΤΙ  ΑΥΤΟΥ, διατί τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχθραν
τῶν ἀνθρώπων ὁ Χριστὸς ἐθανάτωσε καὶ μὲ τὸν Σταυρόν Του καὶ μὲ τὸ Σῶμα Του,
μὲ τὸ ὁποῖον ἐδέχθη καὶ τὸν Σταυρικὸν θάνατον» (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, «Αἱ
ΙΔ' Ἐπιστολαὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», μεταφρασθεῖσαι παρὰ τοῦ Ἁγίου Νι κο-
δήμου, Τόμος Β´, Θεσσαλονίκη, 1990. Ἔκδοσις Ὀρθόδοξος Κυψέλη, σελ. 402). 
7.- «Ὅταν λέγῃ πὼς ὁ Κύριος ἦτον ἐν “ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας” (Ρωμ. Η´
3) δὲν ἐννοεῖ πὼς δὲν εἶχε σάρκα ἁπλῶς, ἀλλὰ πὼς Η ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΣ
ΕΚΕΙΝΗ  ΣΑΡΚΑ  ΤΟΥ δὲν ἥμαρτεν» (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, «Αἱ ΙΔ' Ἐπι-
 στολαὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», μεταφρασθεῖσαι παρὰ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου,
Τόμος Β´, Θεσσαλονίκη, 1990. Ἔκδοσις Ὀρθόδοξος Κυψέλη, σελ. 550). 
8.- «Καὶ πρῶτον μὲν ἡ τεθεωμένη ψυχὴ τοῦ Κυρίου μας, ὅταν εὐγῆκεν ἀπὸ τὸ
ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ  ΣΩΜΑ  ΤΗΣ καὶ κατέβη εἰς τὸν ᾍδην γυμνὴ τῆς σαρκός...»
(Ἅγιος Νικόδημος, «Γυμνάσματα Πνευματικά», Μελέτη Ι', Ἑνότης Β', Ὑποση-
 μείωσις 3. Ἀθῆναι, Ἐκδόσεις Ἅγιος Νικόδημος, σελ. 77 & Θεσσαλονίκη, 1971,
Ἔκδοσις Β. Ρηγοπούλου, σελ. 67). 
9.- «Καὶ ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλεται καὶ μετουσιοῦται εἰς αὐτὸ τὸ ΘΕΟ Ϋ ΠΟ-
ΣΤΑΤΟΝ  ΣΩΜΑ  ΚΑΙ  ΑΙΜΑ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἅγιος Νικόδη-
μος, «Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανῶν»,Θεσσαλονίκη, Ἔκδοσις Β. Ρηγο πού λου, σελ. 310).
10.- «Τοιουτοτρόπως καὶ ἡ Ἀνάστασις τοῦ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ τοῦ
Κυρίου ἔγινε πηγὴ τῆς ἀφθάρτου Ζωῆς εἰς ὅλους ἡμᾶς» (Ἅγιος Νικόδημος,
«Ἑορτοδρόμιον», Θεσσαλονίκη, 1995. Ἔκδοσις Ὀρθόδοξος Κυψέλη, σελ. 249).

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, χαρακτηρίζοντες Θεοϋπόστατον τὴν Ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ
Χριστοῦ, δὲν μᾶς διδάσκουν οὔτε ἐννοοῦν ὅτι αὐτὴ εἶναι Θεὸς ἢ Ὑπόστασις Θεοῦ,
ἀλλὰ μόνον ὅτι εἶναι τῆς Θεϊκῆς Ὑποστάσεως τοῦ Λόγου φύσις, ὅτι ἀνήκει εἰς τὴν



Ὑπόστασιν τοῦ Μονογενοῦς, ὅτι δὲν ἔχει ὕπαρξιν χωριστὴν ἀπὸ τὴν ὕπαρξιν τοῦ
Θεοῦ Λόγου, ὅτι δὲν εἶναι αὐθυπόστατος, δὲν εἶναι ἀνθρωποϋπόστατος, δὲν εἶναι
ἰδιοϋπόστατος, ἀλλὰ ἐνυπόστα τος εἰς τὸν Λόγον.

Μὲ αὐτὸ τὸ νόημα ἐχρησιμοποίησε τὸν ὅρον ««Θεοϋπόστατος» καὶ ὁ τότε Μεσση -
νίας Γρηγόριος εἰς δημοσίευμά του τὸ 1974 γράφων: «Τὸ εἰλητὸν.... εἰκονίζει τὴν
σινδόνα μὲ τὴν ὁποίαν ἐτυλίχθη τὸ ΘΕΟΫΠΌΣΤΑΤΟΝ Σῶμα τοῦ τεθαμμένου
Ἰησοῦ» (Μεσσηνίας Γρηγόριος, Περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Καλαμάτα, Μο νὴ Πανα-
γουλάκη, 1974, σελ. 6). Βεβαίως καὶ δὲν ἐννοοῦσε ὅτι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι
Θεός, ὅπως ἀργότερον ἤθελε νὰ παρερμηνεύῃ τὸν ὅρον «Θεοϋπόστατος»;

Τὸ Σῶμα τῆς Θεοτόκου εἶναι ἀνθρωποϋπόστατον, ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρωπίνης
ὑποστάσεως σῶμα, ἐνῶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι Θεοϋπόστατον, ἐπειδὴ εἶναι
Θεϊκῆς Ὑποστάσεως Σῶμα.

Διὰ νὰ ἀποδιωχθῇ κάθε παρανόησις, πρέπει νὰ γίνῃ, κατ᾽ ἀρχάς, ἀντιλη πτὸν τί
μέρος τοῦ λόγου εἶναι ὁ ὅρος «Θεοϋπόστατος». Δὲν εἶναι Οὐσιαστικόν. Εἶναι Ἐπίθε-
τον, ὅπως αἱ λέξεις Αὐτοκρατορικός, Πατριαρχικός. Εἰς δὲ τὴν πρότασιν, «Ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι Θεοϋπόστατος», εἶναι Ἐπιθετικὸς Προσδιορισμός, ὁ ὁποῖος ὁρίζει κάποιον
χαρακτηριστικὸν τοῦ οὐσιαστικοῦ Ἐκ κλησία. Λέγοντες «Ὁ Ναὸς εἶναι Πατριαρ-
χικὸς» ἐννοεῖται ὅτι ὁ Ναὸς ἀνήκει εἰς τὸν Πατριάρχην καὶ λειτουργεῖται ἀπὸ τὸν Πα-
τριάρχην, ἀλλὰ ὄχι ὅτι ὁ Ναὸς εἶναι Πατριάρχης. Λέγοντες «Αὐτοκρατορικὸς
στρατός», δὲν ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ στρατὸς εἶναι Αὐτοκράτορας, ἀλλὰ ὅτι ἀνήκει εἰς τὸν
Αὐτοκράτορα. Λέγοντες «ἀνθρώπινος οἶκος» ἢ «ἀνθρώπινον ἔνδυμα» δὲν ἐννοοῦμεν
ὅτι ὁ οἶκος ἢ τὸ ἔνδυμα εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὅτι εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ φράσις
«ἔμψυχον σῶμα» δὲν σημαίνει ὅτι τὸ σῶμα εἶναι ψυχή, ἀλλὰ ὅτι ζωοποιεῖται ὑπὸ τῆς
ψυχῆς ὡς ἀνῆκον εἰς τὴν ψυχήν. Οὕτω λέγοντας «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεοϋπόστα-
τος» δὲν ἐννοεῖται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεὸς ἢ Ὑπόστασις Θεοῦ, ἀλλὰ ὅτι εἶναι τῆς
Θεϊκῆς Ὑποστάσεως Σῶμα, ὅτι ἀνήκει καὶ ἔχει τὴν ὕπαρξίν της θεμελιωμένην εἰς τὴν
Ὑπόστασιν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

Ποῖον χαρακτηριστικὸν τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζεται ἀπὸ τὸ ἐπίθετον «Θεοϋπόστα-
τος»; Τί σημαίνει «Θεοϋπόστατος»; Ὁρίζοντες τὴν «Ἐκκλησίαν» ὡς «Θεοϋπόστα-
τον», ἀναγνωρίζο μεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἰδίαν αὐτῆς ὑπόστασιν. Πέραν τῶν
Τριῶν Ὑ ποστάσεων τοῦ Θεοῦ, πέραν τῶν πολυαρίθμων ὑποστάσεων τῶν Ἀγγέλων
καὶ τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὑπάρχει ὡς ἄλλη ὑπόστασις ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκ κλησία δὲν
εἶναι ὑπόστασις. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σχέσις ὑποστάσεων, εἶναι Κοινωνία ὑποστά -
σεων, εἶναι Ἕνωσις ὑποστάσεων, διὰ τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ συντε-
λουμένη, ἤτοι, ἑνώνει τὰς Τρεῖς Θεαρχικὰς Ὑποστάσεις τῆς Ἀκτίστου Ἁγίας
Τριάδος μετὰ τῶν ὑποστάσεων τῶν λογι κῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων,
τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Τρισυπόστατον Θεὸν καὶ εἰς τὴν Ἐνανθρώ πησιν τοῦ
Ἑνὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Μὴ ἀναγνωρίζοντες τὴν Ἐκκλησίαν ὡς Θεοϋπόστατον, οἱ Ἐκκλησιομά χοι τὴν
καθιστοῦν μοιραίως ἀνθρωποϋπόστατον καὶ κτίσμα μεταξὺ κτισμά των. Κατ᾽ αὐτούς,
ἡ Ἐκκλη σία ὑφίσταται εἰς τὰς ὑποστάσεις τῶν μελῶν τοῦ Σώματός της, ὑπάρχει
ὡς ἕνωσις κτισμάτων ἄσχετος πρὸς τὸν Θεόν.

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος ᾽15 – ἀρ. τεύχ.  73-74- 26-



Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ὅμως δὲν εἶναι
ὁμὰς ἀνθρώπων ἢ χρονικὸν σύνολον κτισμάτων ἢ κτίσμα μεταξὺ κτι σμάτων ἰδίαν
ἔχον ὑπόστασιν. Εἶναι Θεία Κιβω τός, Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύμα τος, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Πατρός, Σῶμα τῆς Ἀ κτίστου Χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, Στῦλος καὶ Ἑδραίω μα τῆς Ἀ ληθείας, Θεία Οἰ κοδομή, Ναὸς τῆς
Ἁγίας Τριάδος, Οἶκος Θεοῦ Ζῶντος, Σκηνὴ Ἀχειροποίητος, Πολιτεία Ἄκτιστος,
Ἁρμονία Θεοΐδρυτος, Κοινωνία Θεώσεως, Μυσταγωγὸς Θείας Υἱοθεσίας, Κοινω-
νία – Σχέσις – Ἕνωσις Θεοῦ μετὰ λογικῶν κτισμάτων (Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώ πων)
κατὰ Χάριν ἐνεργουμένη, κατὰ τὴν Ἄκτιστον δηλαδὴ Ἐνέργειαν τῆς Ταυτουργού -
σης Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ὑποκείμενον τῆς κτίσεως ταύτης. Δὲν εἶναι
κτίσμα μεταξὺ κτισμάτων. Εἶναι τὸ Θεοϋπόστατον Σῶμα τῆς Χάρι τος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι Θεός, εἶναι ὅμως ἡ Μήτηρ τῶν κατὰ Χάριν τέκνων
τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὸν Ἅγιον Κυπριανὸν Καρθαγένης, «δὲν δύναται νὰ ἔχῃ τὸν Θεὸν
πατέρα ἐκεῖνος, ὅστις δὲν ἔχει τὴν Ἐκκλησίαν μητέρα».

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι Θεός, εἶναι ὅμως Κιβωτὸς Σωτηρίας. Κατὰ τὸν ἴδιον
Ἅγιον, «ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει Σωτηρία».

Ἐ πειδὴ ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι Θεός, δὲν θὰ ἦτο Μήτηρ τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ
οὔτε Κιβωτὸς Σωτηρίας οὔτε Κοινωνία Θεώσεως ἐὰν δὲν ἦτο Θεοϋπόστατος. Ἐὰν
δὲν ἦτο Θεοϋπό στατος, ἡ Ἐκκλησία θὰ ἦτο ἓν ἁπλοῦν κτίσμα.

Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἦτο κτίσμα, ἓν κτίσμα μεταξὺ κτισμάτων, δὲν θὰ ἀποτελοῦσε
ὅρον Πίστεως καὶ προϋπόθεσιν Σωτηρίας. Ἀποτελεῖ ὅμως, ὅπως καθορίζει τὸ 9ον
Ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως: «Πιστεύω... Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολι κὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἦτο κτίσμα, ἓν κτίσμα μεταξὺ κτισμάτων, τότε ἡ Ἀπόσχισις
ἐκ τῆς Ἐκκλησίας δὲν θὰ ἀποτελοῦσε Θανάσιμον Ἁμάρτημα. Ἀποτελεῖ ὅμως
Ἀσυγχώρητον Βλασφημίαν κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλα-
σφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος Βλασφημία οὐκ ἀφε-
θήσεται τοῖς ἀνθρώποις» (Ματθ. ΙΒ΄ 31).

Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἦτο κτίσμα, ἓν κτίσμα μεταξὺ κτισμάτων, τότε ἡ Μὴ Συμμε -
τοχὴ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν δὲν θὰ ἀποτελοῦσε Ἀπώλειαν Σωτηρίας. Ἀποτελεῖ ὅμως,
διότι "extra Ecclesiam nulla salus", «ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας οὐδεμία Σωτηρία».
"Salus extra Εcclesiam non est", «Σωτηρία ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει»
(Ἅγ. Κυπριανὸς Καρθαγένης, Ἐπιστολὴ 72).

Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἦτο κτίσμα, ἓν κτίσμα μεταξὺ κτισμάτων, τὸ ὁποῖον παρεῖ χε
Σωτηρίαν, τότε ἡ κτίσις θὰ ἀποτελοῦσε πηγὴν Σωτηρίας. Δὲν ἀποτελεῖ ὅμως, διότι
«Κτίσμα ὑπὸ κτίσματος οὐκ ἄν ποτε σωθῇ» (Ἅγιος Ἀθανάσιος, P.G. 26, 1081D).

Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν δὲν εἶναι κτίσμα μεταξὺ κτισμάτων, διότι ἐν αὐτῇ ἡ Σω-
τηρία. Δὲν εἶναι ὅμως καὶ Θεός, διότι δὲν ἔχει ἰδίαν ὑπόστασιν καὶ διότι τὰ μέλη
τοῦ Σώματός της εἶναι κτίσματα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεοϋπόστατος.

(Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 31)
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Τὰ Ἡμερολόγια τσέπης καὶ τοίχου διὰ τὸ ἔτος 2015 εἶναι ἀφιερωμένα εἰς τοὺς Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι στιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τοὺς
ἕλκοντας τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καὶ τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟ ΧΗΝ ἀπὸ
τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α´ Καρπαθάκη. Ὅπου Ἀποστολικὴ
Πίστις καὶ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ, ἐκεῖ καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἐκεῖ ἡ Μία, Ἁγία, Κα-
θολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ καὶ ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐκεῖ καὶ ἡ Σωτηρία.

Ἐπειδὴ τὸ 1924 ἡ Ἑ  βραιο σιω νιστικὴ Μασο νία ἐπέβαλεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλά-
δος τὸ Νέον Παπικὸν Ἡμερολόγιον,
τὸ ἀπὸ τὸ 1583 καὶ ἐν τεῦ θεν Πα-
νορθοδόξως Κατα δικασθὲν καὶ
Ἀναθεματισθὲν ὑπὸ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησί ας τοῦ Θεοῦ πολ   -
λλάκις, ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκ-
κλησία καὶ κάθε Ἐκκλησία εὑ ρι-
σκομένη εἰς κοινωνίαν μετ᾽ αὐτῆς
ἢ ἀναγνωρίζουσα αὐτὴν ὡς Ὀρθό-
 δοξον ἀπώλεσε τὴν Ἀποστολικὴν
Πίστιν καὶ τὴν δυνατότητα τῆς
Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς. 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι ΑΗ Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Τ Ο ΥΕ Τ Ο Υ ΣΣ 2 0 1 52 0 1 5

ΓΓΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΟΟΣΣ ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑ ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν
ΕΙΣ ΤΟΥΣ  ΑΑΠΟ  ΒΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΑΑ'   ΚΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

ΕΛΚΟΝΤΑΣ  ΤΤΗΝ  ΑΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΠΠΙΣΤΙΝ  ΚΚΑΙ  ΑΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ
ΔΙΑΔΟΧΗΝ  ΑΑΡΧΙΕΡΕΙΣ  ΤΤΗΣ  ΕΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΤΩΝ  ΓΓΝΗΣΙΩΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΧΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΤΤΗΣ  ΕΕΛΛΑΔΟΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν   ΕΕ Τ Ο Υ ΣΗ Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν   ΕΕ Τ Ο Υ Σ 2 0 1 52 0 1 5
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Κωνσταντινουπόλεως 1174,  ΤΤ.Κ. 5542 449, Χαριλάου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ .Ο.Χ.   ΕΛΛΑΔΟΣΑΡΧΙΕΡΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ .Ο.Χ.   ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΩ: Ἀπὸ ττὸ ἹἹερατικὸν ΣΣυνέδριον ττῆς ἘἘκκλησίας ΓΓ.Ο.Χ. ἙἙλλάδος ττὸ 11978, εεἰς ττὴν ἹἹερὰν ΜΜονὴν ΜΜεταμορφώσεως
τοῦ ΣΣωτῆρος ΚΚουβαρᾶ ἈἈττικῆς, ἐἐπὶ ἈἈρχιεπισκόπου ἈἈνδρέου.
ΚΑΤΩ: Ἀπὸ ττὴν ττελετὴν ττοῦ ΚΚαθαγιασμοῦ ττοῦ ἉἉγίου ΜΜύρου ττὴν 228-3-1958, εεἰς ττὴν ἹἹερὰν ΜΜονὴν ΠΠαναγίας ΠΠευ-
κοβουνογιατρίσσης ΚΚερατέας ἈἈττικῆς, ἐἐπὶ ἈἈρχιεπισκόπου ἈἈγαθαγγέλου.

Ἄνω:
Ἡμερολόγιον Τσέπης 2015

ΕΚΚΕΚΚΛΛΗΣΙΑΗΣΙΑ ΓΓ..ΟΟ..ΧΧ.. ΕΕΛΛΑΛΛΑΔΔΟΟΣΣ
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Ἔντονο πρόβλημα Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ἀντιμετωπίσθη ἀπὸ τὸ 1924, ὅταν δὲν
ὑπῆρχον Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς, ἕως τὸ 1935, ὅταν προέκυψαν διὰ Κανονικῆς Ἐπιστρο -
φῆς ἀπὸ τὸ Νέον Ἡμερολόγιον καὶ διὰ νέων Χειροτονιῶν. Κατὰ τὴν περίοδον 1935-1948,
ἀντιμετωπίσθη ἄλλο πρόβλημα, ὁ ἕως ἑνὸς Ἐπισκόπου ἐκφυλισμὸς εἰς τὴν προκύψα-
σαν τὸ 1935 Σύνοδον, ἕως τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ὅστις μόνος διεφύλαξε τὴν Ἀπο-
στολικὴν Πίστιν. Τὸ 1948 ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἔδωσε λύσιν εἰς τὴν συνέχισιν τῆς
Διαδοχῆς προβαίνων εἰς Χειροτονίας Ἐπισκόπων. 

Οἱ ἀπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ἕλκοντες τὴν Χειροτονίαν Ἀρχιερεῖς, οἱ μὴ δεξάμενοι τὴν
καινοτο μίαν τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου καὶ ἀποκη ρύξαντες πᾶσαν ἐκκλη-
σιαστικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν δεχομένων αὐτὴν ἢ μετὰ τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς ἢ μετὰ
τῶν δεξαμένων χειροτονίας παρ᾽ αὐτῶν, εἶναι οἱ Ἀρχιερεῖς διὰ τῶν ὁποίων φθάνει ἕως τῶν
ἡμερῶν μας ἡ Ἀποστολικὴ Πίστις καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχή. Εἰς αὐτοὺς εὐγνωμόνως εἶναι
ἀφιερωμένα τὰ Ἡμερολόγια τοῦ 2015 καὶ ἡ ἀναψηλάφησις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς των δια-
δρομῆς, ἀκόμη καὶ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἐκράτησαν ἕως τέλους τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν. 

Ἡ ἱστορικὴ καταγραφὴ τῆς προελεύσεως τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλ -
λάδος, σύντομος ἀλλὰ ἀντικειμενική, καθιστᾶ προσιτὸν τὸ Πνευματικὸν Γενεαλογικὸν
Δένδρον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, εἰς μαρτυρίαν ἀπαραίτητον διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς,
καὶ πρὸς ἐπιβεβαίωσιν τῆς πίστεως πάντων ἡμῶν, ὅτι ὄντως ἀνήκομεν εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι εἰς Συναγωγὴν Αἱρετικῶν ἢ Σχισματικῶν, οἱ ὁποῖοι οὔτε
Ἀποστολικὴν Πίστιν ἔχουν, οὔτε Ἀποστολικὴν Διαδοχήν, οὔτε ἔγκυρα Μυστήρια, οὔτε
Πνεύματος Ἁγίου Χάριν.

Τὴν Κυριακὴν 12 Ἰανουαρίου 2015, ἐτελέσθη
ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητρο πολίτου Θεσσαλο -
νί κης κ. Χρυσοστόμου εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου

Θεσ/νίκης, ὁ γάμος τοῦ Γρηγορίου Μανουσαρίδη καὶ τῆς Θεοφανοῦς Παντελέρη.
Παράνυμφοι παρέστησαν ὁ Εὐάγγελος Χολέβας καὶ ἡ Κωνσταντίνα Κανελλίδου.

AA ΠΠ O   T H N   M YO   T H N   M Y ΣΣ T H P I A K H N   ZT H P I A K H N   Z ΩΩ H N  H N  
TT ΩΩ N   M EN   M E Λ ΩΛ Ω N   T HN   T H ΣΣ E K KE K K ΛΛ HH ΣΣ I AI A ΣΣ T O Y   T O Y   ΘΘ E O YE O Y
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝΕΚΔΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝ

Τ?ν�Τρίτην�4 Μαρτίου 2015 "κοιμήθη�"ν�Κυρίz�C
Γεώργιος Κρέξας, ε�ς��λικίαν�80 περίπου�"τ�ν,�τελ�ν
Zδη�"ν�χηρεί�.�^�κοιμηθε7ς�κατήγετο��π��τ��]γγε-
λοχώριον��μαθίας,� περίχωρον� τ0ς�Ναούσης,� κα7
μετ'�προσοχ0ς�κρατο�σε��ως�τέλους�τ0ς�ζω0ς�του
τ?ν�^μολογίαν�τ0ς�Πίστεως�τ�ν�Γνησίων��ρθοδό-
ξων�Χριστιαν�ν.��το�φιλήσυχος�κα7�τακτικ�ς�ε�ς�τ�ν
"κκλησιασμόν.� Συμμετε�χε� προθύμως� δK� ε�ς� τ'ς
�ορτ'ς�κα7�5ερ'ς�πανηγύρεις�τ0ς�(κκλησίας�ε�ς�τ?ν
ε6ρυτέραν�περιοχ?ν�τ0ς�Μακεδονίας.�

Τ?ν�Τετάρτην�5 Μαρτίου 2015 "κοιμήθη�"ν�Κυρίz ��mλένη Δούμα, κατα-
γομένη��π��τ?ν�Θεσσαλονίκην,�Bπου�κα7�διέμενεν�ε�ς�τ?ν�περιοχ?ν�Χαριλάου.
�το�σύζυγος�το��πρ��"τ�ν�"κλιπόντος�Δημητρίου�Δούμα,�κα7�δι0γε�τ?ν�Rγδόην
δεκαετίαν�τ0ς�ζω0ς�της.

ΕΛΕΝΗ  ΔΟΥΜΑΕΛΕΝΗ  ΔΟΥΜΑ

ΤCν ΚυριακCν 2 Φεβρουαρίου πρ�ς Δευτέραν 3
Φεβρουαρίου 2015 "ξεδήμησεν�ε�ς��λικίαν�78 "τ�ν�C�"ν
Χριστ���δελφ�ς��ντώνιος
Γεωργακάκης, κάτοικος�Σφη-
�ναρίου�Κισσάμου�το��νομο�
Χανίων�Κρήτης,�δολοφονη-
θε7ς�μετ'�τ0ς�συζύγου�του�Ε6�-
αγγελίας�ε�ς�τ?ν�ο�κίαν�των,
Bπου�εSρέθησαν�νεκρο7�δύο
�μέρας��ργότερον.�

^�"κδημήσας�Sπ0ρξε�βιοπαλαι�στ?ς��π��μικρ'ν��λικίαν,�"ργασθε7ς�δι'�τ?ν
ο�κογένειάν�του�σκληρ'�κα7�ε�ς�τ?ν�1λλάδα�κα7�|ς�μετανάστης�ε�ς�τ��Βέλγιον
κα7�ε�ς�τ?ν�Γερμανίαν.�Ε�ς�τ?ν�(κκλησίαν�τ�ν�Γνησίων��ρθοδόξων�Χριστιαν�ν
προσ0λθε�κατ'�τ?ν�δεκαετίαν�το��1980. �το�Xπλο�ς�κα7�Rλι�γογράμματος,
�λλ'�θερμ�ς�ε�ς�τ?ν�πίστιν,�φιλάδελφος,�φιλόξενος,�ε�χαρις�κα7�Pχων�φόβον
Θεο��μiλλον�y�φόβον��νθρώπων.�

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΡΕΞΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΡΕΞΑΣ
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Τ?ν�22αν �πριλίου 2015, �μέραν�Τρίτην,�κα7��ραν
1.20.�μ.μ.�"κοιμήθη�"ν�Κυρίz�ε�ς��λικίαν�82 "τ�ν�H
ΜαγδαληνC ΔΟΥΜΑΝΗ, σύζυγος��ωάννου�Δουμάνη,
τ��γένος�Βαρσαμοπούλου.�

���ποβιώσασα�"γεννήθη�τ��Pτος�1933 ε�ς�τ��Κε-
φαλοχώριον�Βεροίας�το��Νομο���μαθίας.�Ο5�γονε�ς
της�bσαν�ε6σεβε�ς�κα7��π��μικρiς��λικίας�"διδάχθη
τ?ν��ρθόδοξον�Πίστιν,�τ?ν�Cποίαν�κα7�"κράτησε��ως
τέλους�τ0ς�ζω0ς�της.�

(νυμφεύθη�τ�ν��ωάννην�Δουμάνην�(Zδη��π��2,5
"τ�ν�κομηθέντα��ρθοδόξως),�μK�τ�ν�Cπο�ον��πέκτησαν�κα7��νέθρεψαν�"ν�γνώ-
σει�Κυρίου�τρία�τέκνα,�τ�ν�Τηλέμαχον, τ�ν�Νικόλαον�κα7�τ?ν�Ζαχαρούλαν.�

��νεκρώσιμος��κολουθία�"τελέσθη�τ?ν�23ην�]πριλίου,��μέραν�μνήμης�το�
@γίου�Γεωργίου,��π��τ�ν�Παναγιώτατον�Μητροπολίτην�Θεσσαλονίκης�κ.
Χρυσόστομον�κα7�τ�ν�Α�δεσιμώτατον�}ερέα�π.�Νικόλαον.���δK�ταφή�της�"γέ-
νετο�ε�ς�τ��Κοιμητήριον�το��Ε6όσμου�Θεσσαλονίκης.�

Ε6χόμεθα�C�Κύριος�νά��ναπαύσF�τ?ν�ψυχήν�της,�κα7�ν'�παράσχF�πiσαν�πα�ρη-
γορίαν�ε�ς�τοVς�ο�κείους�της.�Τ'�δK�τέκνα�της�ν'�Pχουν�συνεργ�ν�τ?ν�ε6χήν�της�"φQ
Bρου�ζω0ς,�φυλάττοντες�τ?ν��ρθόδοξον�Πίστιν�κα7�τιμ�ντες�το��Χριστιανικο��βίου
τ?ν�παρακαταθήκην,��ν�παρ'�τηλικούτων�γονέων�λόγz�κα7�Pργz "διδάχθησαν.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  ΔΟΥΜΑΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  ΔΟΥΜΑΝΗ

Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει, ὄχι ἐπειδὴ τὰ μέλη της εἶναι ἱκανὰ νὰ δημιουργήσουν
Σχέσιν καὶ Ἕνωσιν μετὰ τοῦ Θε οῦ ἢ Κοινωνίαν Θεώσεως, ἀλλὰ διό τι ὁ Θεός, κα τὰ
τὸ μέγα Του Ἔλεος, ἔθεσε τὸν Υἱόν Του Θεμέλιον τῆς Κοινωνίας τῆς Ἀκτίστου Φύ-
σεως καὶ τῆς κτιστῆς, διότι, κατὰ τὴν Ταυτουρ γίαν τῆς Μιᾶς Θείας Θελήσεώς Του,
προσλαμβάνει τὰ ἐλευθέρως δεχόμενα Αὐτὸν λογικὰ κτίσματα εἰς Ἕνω σιν Ἀγάπης,
καὶ διό τι, μετὰ τῆς Θείας αὐτῆς Ἀρ χῆς ἔχει Σχέσιν ὁποία ἐστὶν ἡ σχέσις Κεφαλῆς
καὶ Σώματος, ὅπου ἐπιδαψιλεύεται εἰς τὸ Σῶμα ἡ Ἁγιότης τῆς Κεφαλῆς, ἡ Θεουρ -
γὸς Δύναμις τῆς Κεφαλῆς, ἡ Ἀναλλοίωτος Δό ξα τῆς Κεφαλῆς. Ἐπειδὴ εἶναι ΘΕ -
ΪΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Σῶμα, εἶναι καὶ λέγεται ἡ Ἐκκλησία ΘΕΟΫΠΌΣΤΑΤΟΣ.

Αὕτη ἡ Δόξα, ἡ Θειότης, ἡ Ἁ γιότης, ἡ Ἑνότης, ἡ Μοναδικότης, ἡ Πληρότης, ἡ
Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι κτιστῆς προελεύσεως, ἀλλὰ Θεϊκῆς καὶ Ἀκτίστου
Ἐνεργείας. Εἶναι δείγματα, ἀλλὰ καὶ ἀποδείξεις καὶ ἐγγυήσεις, τοῦ ΘΕΟΫΠΌΣΤΑ-
ΤΟΥ χαρα κτῆρος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅ ὅρος ΘΕΟΫΠΌΣΤΑΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι Ὀρθόδοξος, δογματικῶς κατω χυρω-
μένος καὶ ἀποκαλυπτικὸς τοῦ οὐσιαστικοῦ χαρακτῆρος τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου «Θεοϋπόστατος»
(Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελίδα 27)



«ΖΖ=ν εH Θε.ς σύ, κα9 νεκρωθε9ς �ν ξύλ4, � νεκρE γυμνέ, κα9 Θεο� ζ=ντος Λόγε»
(Στίχοι ε;ς τ#ν Σταύρωσιν, Συναξάριον Μεγάλης Παρασκευ1ς).

Η  ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΟΥ  
ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ


