™Y, ¶ATEP,
¶ATEP, EN
EN EMOI
EMOI KA°ø
KA°ø EN
EN ™OI,
™OI,
««INA
INA ¶ANTE™
¶ANTE™ EN ø™I, KA£ø™ ™Y,
INA KAI AYTOI EN HMIN
HMIN EN
EN ø™IN
ø™IN »» ((((IøAN.
IøAN.IZ
IZã21
ã21)))
O
O

H ·Ó·ÁÈ·
H

ÙÚÈ·Û
I™

E
E
Y
Y
A
A
°°
°°
E
E
§
§
II
™
™
T
T
H
H
™
™

X™

O ANAPXO™ £EO™
O ANAPXO™ £EO™
¶ATHP
¶ATHP
ø™ ¶A§AIO™
ø™ ¶A§AIO™
TøN HMEPøN
TøN HMEPøN

TO ¶ANA°ION ¶NEYMA
TO ¶ANA°ION ¶NEYMA
TO EK TOY ¶ATPO™
TO EK TOY ¶ATPO™
EK¶OPEYOMENON
EK¶OPEYOMENON

O ENAN£Pø¶H™A™
O ENAN£Pø¶H™A™
ANAPXO™ KAI ¶POAIøNIO™
ANAPXO™ KAI ¶POAIøNIO™
MONO°ENH™
MONO°ENH™
YIO™ KAI §O°O™
YIO™ KAI §O°O™
TOY £EOY
TOY £EOY

Ë ıÂÔÙÔÎÔÛ
Ë ıÂÔÙÔÎÔÛ

£EOY

MP

£EOY

MP

I
I
ø
ø
A
A
N
N
N
N
H
H
™
™

APXøN MIXAH§

APXøN °ABPIH§

APXøN MIXAH§

APXøN °ABPIH§

H ™TEæI™ TH™ £EOTOKOY
AEI¶AP£ENOY
MAPIA™
HK§I
™TEæI™
TH™ £EOTOKOY

K§I AEI¶AP£ENOY MAPIA™

O
O
·

·
Ô

Û
Ô
Ù
Û
Ô
Ù
Ï
Ô
Ô
Ï
Û
Ô
Û

Â

Ù
Â
Ú
Ù
Ô
Ú
Û
Ô
Û

H
E
N
E
™
N
ø
™
M
ø
O
M
™
O
™

ANA™TA™I™

TOY

K
E
K
T
O
T
Y
O
Y
T
A
º
T
O
A
Y
º
XPI™TOY O
Y

ñ ™ETO™
¶EPIO¢O™
A N A ™¢ã
TA
I ™ T O™Tã
Y XñPTÂÜ¯Ô˜
I™TOY

ÔÓ

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛÈ˜
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
- ΙΟΥΛΙΟΣ
- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ 174,
T.K. 542 49 X·ÚÈÏ¿Ô˘ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
Διεύθυνσις
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛÈ˜ Περιοδικοῦ
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ

Κωνσταντινουπόλεως 174, Τ.Κ.
542 4949
Χαριλάου – Θεσσαλονίκη
- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
Y M B OKˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
§ I K H E I K ø N 174,
T HT.K.
™ 542
E K K §X·ÚÈÏ¿Ô˘
H™IA™
TOY £EO

EXOFYLLON KEO 75-76.indd 1

EIKøN

TH™

EKK§H™IA™

EE
YY
AA
°°
°°
EE
§§
II
™™
T
T
HH
™
™
Ì
·Ì
Ù·
ıÙ
·ı
È·
ÔÈ
ÛÔ
Û

O

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ´ • ΕΤΟΣ ΙΓ´ • Τεύχη 75ον - 76ον
¶EPIO¢O™ ¢ã ñ ETO™ ™Tã ñ TÂÜ¯Ô˜
ÔÓ

™YMBO§IKH

OO

O
O
·
·
Ô
ÛÔ
Ù
Û
Ô
Ù
ÏÔ
ÔÏ
ÛÔ
Û

·
˘
Ï·
˘
Ô
ÛÏ
Ô
Û

«\EÓ \EÎÎÏËÛ›·È˜ ÂéÏÔÁÂÖÙÂ ÙﬁÓ £ÂﬁÓ,
K‡ÚÈÔÓ
âÎ ËÁáÓ ÂéÏÔÁÂÖÙÂ
\IÛÚ·‹Ï» (æ·ÏÌ.
•Zã 17)
«\EÓ \EÎÎÏËÛ›·È˜
ÙﬁÓ £ÂﬁÓ,
E •Zã 17)
K‡ÚÈÔÓ
âÎ
ËÁáÓ
\IÛÚ·‹Ï»
(æ·ÏÌ.
H

O

O
E
Y
E
A
Y
°
A
°
°
E
§
°
EI
™
§
T
I
H
™
™
T
H
M
™
·
Ú
M
Î
·
Ô
Ú
Û
Î
Ô
Û™

Ô
Ô Ù
ÙÚÚÈÈÛ
Û˘
˘
Ô
ÔÛ
ÛÙ
Ù··Ù
ÙÔ
ÔÛ
Û ı
ıÂÂÔ
ÔÛÛ

TOY

EO
Y
AE
°Y
°A
E°
§°
IE
™§
TI
H™
™
T
H
§™
Ô
˘§
ÎÔ
·˘
ÛÎ
·
YÛ

£EOY

5/26/16 11:37 PM

Ἀριθµ. Σήµατος 127468 - Ἀριθµ. Ἐγκρίσεως 10893/95

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ´ • ΕΤΟΣ ΙΓ´ • Τεύχη 75ον - 76ον
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδες

1) Ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εἰς τὴν Πίστιν
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.......................................................... 35
2) ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ -- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ & ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ
-- (25 Ἰουνίου 1995 - 25 Ἰουνίου 2015)..........................................45
3) ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΑΦΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ................ 57
4) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ..... 62
5) Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (εἰκών)..................................64

EXOFYLLON KEO 75-76.indd 2

5/26/16 11:38 PM

KEO 75-76 MAY-AUG_Layout 1 5/27/16 11:15 AM Page 35

Μάϊος - Αὔγουστος ᾽15

– ἀρ. τεύχ. 75-76

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 35-

Ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
εἰς τὴν Πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

«Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ ΜΗΤΗΡ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ μου πρός με;»
(Λουκ. Α' 43).
«Τὸ παιδίον ΘΕΟΣ, καὶ πῶς οὐ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ἡ τίκτουσα;»
(Ρητὸν ἀποδιδόμενον εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν)
«Τὴν ὄντως ΘΕΟΤΟΚΟΝ, σὲ μεγαλύνομεν»
(Μεγαλυνάριον)

Ὁ ὅρος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ἀποδιδόμενος εἰς τὴν Ἀειπάρθενον Μητέρα τοῦ
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι καὶ τιμητικός, καὶ
ἱστορικός, καὶ δογματικός. Ἐπ᾽ εὐκαιρείᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τὴν 15ην Αὐγούστου, θὰ παρατεθῇ ἐν συντομίᾳ ἡ ἱστορικὴ διαδρομὴ
τοῦ ὅρου καὶ τὸ δογματικόν του περιεχόμενον, οὕτως ὥστε καὶ τὸ πρόσωπον
τῆς Θεομήτορος Μαριὰμ νὰ τιμᾶται, καὶ οἱ Χριστιανοὶ διδασκόμενοι νὰ προστατευώμεθα ἔναντι τῶν πολυποικίλων αἱρέσεων παλαιῶν τε καὶ νέων.
Ἡ Ἑλληνικὴ λέξις «Θεοτόκος» σημαίνει «Ἐκείνη ἡ ὁποία τίκτει Θεόν»,
καθότι «τόκος» προέρχεται ἐκ τοῦ «τίκτω», δηλαδή, «γεννῶ». Εἰς τὴν εἰδωλολατρικὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχον Θεαὶ καὶ Θεογεννήτριαι, ἀλλὰ ἡ Χριστιανικὴ
προσαγόρευσς «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» σημαίνει κάτι τὸ ἐντελῶς διαφορετικόν, διότι
ἡ Παναγία δὲν εἶναι Θεά, οὔτε ἔδωσε Θείαν φύσιν εἰς τὸν ἐξ αὐτῆς γεννηθέντα
Υἱόν, οὔτε ἐγέννησε Θείαν φύσιν, οὔτε ἐγέννησεν ἕνα πρώην ἀνύπαρκτον
υἱόν, ὅπως αἱ Θεαὶ τῶν Εἰδωλολατρῶν. Ἡ Παναγία εἶναι ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι τὸν πρὸ αἰώνων ὄντα ΘΕΟΝ, πρόσωπον πρὸ χρόνου
ὑπαρκτόν, τὸν ἐγέννησεν ὡς ἄνθρωπον. Εἶναι ΘΕΟΤΟΚΟΣ διότι ἐγέννησεν ὡς ἄνθρωπον ἀληθινὸν τὸν Ἀληθινὸν Θεόν, τὸν ἕνα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τὸν Μονογενῆ Υἱόν, τὸν Προαιώνιον Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ Πατρός.

«ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ὅρος Τιμητικός

Ὁ ὅρος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» βεβαίως καὶ εἶναι τιμητικός, ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον
τιμητικός. Εἶναι τιμητικός, διότι κάθε ἄλλη μειωμένη προσφώνησις θὰ ἦτο ἀτιμία, καὶ πρὸς τὴν Μητέρα καὶ πρὸς τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Υἱόν. Θεὸς ὁ ἐκ τῆς
Μαρίας σαρκωθεὶς καὶ κυοφορηθεὶς καὶ τεχθεὶς ὡς ἄνθρωπος. Θεὸς ἀΐδιος,
ἄτρεπτος, ἁπλοῦς, ἀναλλοίωτος, ὁ ἐκ τῆς Μαρίας ἐνανθρωπήσας Υἱός. Θεὸς
προὼν καὶ ἀεὶ ὤν, ὄχι πρόσωπον ἀνύπαρκτον πρὸ τῆς ἐξ αὐτῆς γεννήσεως. Θεοπρεπὴς καὶ ἡ Σύλληψις, ἐκ Πνεύματος γὰρ Ἁγίου καὶ οὐκ ἐξ ἀνδρός. Θεοπρεπὴς καὶ ἡ Γέννησις τοῦ Υἱοῦ τῆς Μαρίας, ἀλόχευτος γὰρ καὶ ἄνευ ὠδίνων.
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Διὰ τοῦτο ἡ Θεοτόκος εἶναι καὶ Μήτηρ, εἶναι καὶ Παρθένος. Ἐὰν δὲν ἦτο
Μήτηρ ἡ Μαρία, δὲν θὰ ἐσαρκοῦτο ἐξ αὐτῆς ὁ Θεός· δὲν θὰ ἦτο ἄνθρωπος ὁ
Ἰησοῦς. Ἐὰν δὲν ἦτο Παρθένος ἡ Μαρία, δὲν θὰ ἦτο Θεὸς ὁ Ίησοῦς· δὲν θὰ
ἦτο Αὐτὸς ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρ, ὁ Χριστός. Χαιρετίζεται, λοιπόν, ἡ Μήτηρ
τοῦ Ἰησοῦ ὡς Θεοτόκος ἀληθῶς, διότι εἶναι καὶ ὑμνεῖται ὡς ὄντως Θεοτόκος.
Ἐξαιρέτως ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον, ἡ Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ δὲν ἔχει μόνον τὴν
συνήθη τῶν Ἁγίων κατὰ Χάριν σχέσιν μὲ τὸν Θεόν, μὲ τὴν Ἁγίαν Τριάδα·
ἔχει καὶ Μητρικὴν σχέσιν ἡ Ὑπεραγία μὲ τὸν ἕνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν Υἱόν,
τὸν κοινὴν ἔχοντα τὴν Θείαν φύσιν ἢ οὐσίαν μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τὸν ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως μετ᾽ Αὐτῶν ἡνωμένον καὶ ἀλληλοπεριχωρούμενον. Αὕτη γὰρ τὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ Θεὸν ἀληθινόν, τὸν ἐγέννησεν ὡς ἄνθρωπον· τοῦ μετέδωσε τὴν φύσιν της, τὴν ὁποίαν Ἐκεῖνος μὲν ἔκτισεν,
ἀλλ᾽ Ἐκεῖνος δὲν εἶχεν. Εἰ δὲ καὶ ὑπὲρ φύσιν συνέλαβε καὶ ὑπὲρ φύσιν ἔτεκεν Υἱὸν, τὴν οἰκείαν ἀνθρωπίνην φύσιν διὰ τῆς Γεννήσεως ἔδωσεν εἰς
τὸν Υἱόν. Εἰ καὶ συνέλαβεν ἐν γαστρὶ προϋπάρχουσαν Ὑπόστασιν, τὴν Μίαν
τῆς Ἁγίας Τριάδος Θείαν Ὑπόστασιν, τὸν ἐν Ἀρχῇ Λόγον, ἡ Παναγία ἐγένετο
ἡ Αἰτία τῆς τοῦ Λόγου δευτέρας φύσεως, τῆς ἀνθρωπίνης.
Κατὰ φύσιν Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ Μονογενής. Κατὰ φύσιν Υἱὸς καὶ τῆς
Μητρός, ὁ αὐτὸς Μονογενής. Κατὰ φύσιν, εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις,
ὄχι κατὰ θέλησιν ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν, διότι δὲν εἶναι κτίσμα τοῦ Πατρὸς οὔτε δημιούργημα τῆς Μητρός. Υἱός γάρ, Γεννητός. Οὕτω, ὁ διὰ Γεννήσεως τέλειος
Θεὸς εἶναι διὰ Γεννήσεως καὶ τέλειος Ἄνθρωπος. Ὁ πρὸ χρόνου Γεννητὸς ἐκ
Πατρὸς ἄνευ μητρός εἶναι καὶ ἐν χρόνῳ Γεννητὸς ἐκ Μητρὸς ἄνευ πατρός.
Αὐτὸ τοῦτο εἶναι τὸ Ὑποστατικὸν Ἰδίωμα τοῦ Υἱοῦ, τὸ ΓΕΝΝΗΤΟΝ.
Διὰ τοῦτο, κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν, τὸ Πρόσωπον τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ,
ὡς Πρόσωπον, ἔμεινεν ΑΤΡΕΠΤΟΝ. Γεννητὸν ἦτο καὶ Γεννητὸν ἔμεινεν. Ὄχι
μόνον ἡ Ἄκτιστος Θεία φύσις τοῦ Σαρκωθέντος καὶ Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ
ἔμεινεν Ἄτρεπτος, ἔμεινεν Ἄκτιστος, ὅπως ἦτο, ἀλλὰ καὶ τὸ Προαιώνιον
Αὐτοῦ Πρόσωπον ἔμεινεν Ἄναρχον, Ἄτρεπτον, Ἀναλλοίωτον καὶ Προαιώνιον, Ἕνα καὶ τὸ Αὐτὸν ὅπως ἦτο καὶ ὄχι διπλοῦν, ὄχι διαφοροποιημένον,
ΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. Οὔτε τὰ ἀναρίθμητα κοινὰ Αὐτοῦ μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φυσικὰ χαρακτηριστικὰ διαφοροποιήθησαν ἢ
ἠλλοιώθησαν κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Λόγου, οὔτε τὸ ἀποκλειστικὸν
Αὐτοῦ Ὑποστατικὸν Ἰδίωμα, οὔτε τὸ ἓν Πρόσωπον ἔγινε δύο ἢ ΑΛΛΟ.
Ἀπορία ἄλυτος παραμένει, τί εἶδον ἀλλοιούμενον εἰς τὸν Μονογενῆ Υἱὸν
καὶ ἐκήρυξαν Αὐτὸν τρεπτόν, οἱ τῶν Ἰουδαίων ὁμόφρονες, παλαιοὶ Ἄρειοι
καὶ νέοι Γρηγοριανοὶ Χριστομάχοι αἱρετικοὶ τοῦ 21ου αἰῶνος.
Ἡ Μητρικὴ πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον σχέσις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας εἶναι τόσον προνομιακή, ὥστε ἐπαξίως τιμᾶται ἡ Παναγία διὰ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν παρρησίαν καὶ χαιρετίζεται ὡς ἡ μετὰ Θεὸν
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Θεός: «Χαίροις μετὰ Θεὸν ἡ Θεός, τὰ Δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα, ἀμέσως
ἡ δεχομένη τῶν ἐκ Θεοῦ Δωρεῶν... τέλος τὸ σκοπιμώτατον, καὶ ὕστατον
Πάναγνε, Δημιουργίας ἁπάσης, δι᾽ ἣν ὁ κόσμος ἐγένετο· καὶ σοῦ τῇ γεννήσει,
ἡ αἰώνιος τοῦ Κτίστου βουλὴ πεπλήρωται» (Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, βλέπε,
Θεοτοκάριον Ἁγίου Νικοδήμου, Ἦχος Πλ. Α´, Κυριακὴ Ἑσπέρας, Προσόμοιον
γ'). Δηλαδή, διὰ τὴν Παναγίαν, ἐγένετο ὁ κόσμος. Διὰ τῆς Παναγίας, ἐπληρώθη
ἡ Εὐδοκία τοῦ Πατρός, ἤτοι, ἡ ἕνωσις τῆς Ἀκτίστου φύσεως μὲ τὴν κτιστήν. Διὰ
τοῦτο, κατὰ τοὺς Ἁγίους, ἡ Παναγία εἶναι πρότυπον Ἐκκλησίας.
Ἡ ἀποδιδομένη πρὸς τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου τιμὴ δὲν εἶναι αὐθαιρέτου
ἀνθρωπίνης προελεύσεως, ἀλλὰ Πνεύματος Ἁγίου ἔμπνευσις, καθότι καὶ
παρ᾽ αὐτῆς τῆς Θεοπνεύστου Ἁγίας Γραφῆς μακαρίζεται ἡ Κεχαριτωμένη,
ὡς ΜΗΤΕΡΑ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ.
Αὐτὴ αὕτη ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου, προφητικῶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ ἐν ἀγαλλιάσει, ἀναγγέλλει τὴν αἰωνίαν της περιωπὴν καὶ λαμπρότητα, λέγουσα: «Ἰδοὺ
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν ΜΑΚΑΡΙΟΥΣΙ με πᾶσαι αἱ γενεαί» (Λουκ. Α' 48), πρᾶγμα τὸ
ὁποῖον ἔκτοτε μαρτυρεῖται ὄντως ὑπὸ πασῶν τῶν γενεῶν. Μακαρίζεται ἀνελλιπῶς ἡ γαλακτοτροφήσασα τὸν ΚΥΡΙΟΝ Μητέρα, ἤδη ἀπὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων: «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ
ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· ΜΑΚΑΡΙΑ ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας» (Λουκ. ΙΑ' 27).
Μεγαλύνει λοιπὸν ὁ Υἱὸς τὴν Μητέρα διὰ τῆς ἐξαισίας τιμῆς τοῦ ἀληθοῦς
ὀνόματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», διὸ καὶ ἡμεῖς μετὰ δέους αὐτὸ προφέρομεν καί, ὡς
ψάλλει ἡ Ἐκκλησία ψάλλομεν: «τὴν ἀδιαφθόρως ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ τεκοῦσαν,
τὴν ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, σὲ μεγαλύνομεν».

«ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ὅρος Ἱστορικός

Κατὰ τὴν Ἱστορικὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὅρος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» διὰ τὸ
πρόσωπον τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι Ἁγιογραφικός. Καθιερώθη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Γ' Οικουμενικῆς Συνόδου, τὸ
431 μ.Χ., καὶ ἡ γενική του ἀποδοχὴ ἐθεσμοθετήθη ὑπὸ τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς,
τὸ 451 μ.Χ., καὶ ὑπὸ τῆς Ε' Οἰκουμενικῆς, τὸ 553 μ.Χ.. Ἡ Ἱστορία βεβαίως περιέχει μαρτυρίας τῆς χρήσεως τοῦ ὀνόματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» καὶ πρὸ τοῦ 431
μ.Χ., ἀπὸ αὐτὸν τὸν 3ον αἰῶνα. Ὁ δὲ Κύρου Θεοδώρητος, περὶ τὸ 436 μ.Χ.
ἰσχυρίζεται μετ᾽ ἐπιτάσεως ὅτι ἡ ὀνομασία «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ἀποτελεῖ Ἀποστολικὴν Παράδοσιν καὶ Διδασκαλίαν: «τῶν πάλαι καὶ πρόπαλαι τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κηρύκων κατὰ τὴν Ἀποστολικὴν Παράδοσιν ΘΕΟΤΟΚΟΝ
διδαξάντων ὀνομάζειν τε καὶ πιστεύειν τὴν τοῦ Κυρίου Μητέρα» (Θεοδώρητος Κύρου, P.G. 83, 1156C). Ἀποστολικῆς Παραδόσεως τεκμήριον ἀποτελεῖ,
ἐξ ἄλλου, καὶ ἡ ὕπαρξις ἱερῶν εἰκόνων τῆς Θεομήτορος ἤδη ἀπὸ τὸν Α' καὶ Β'
αἰῶνα, μερικῶν ἐξ αὐτῶν ἀποδιδομένων καὶ εἰς τὸν Εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν.
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Ὁ Ὠριγένης εἶναι ἴσως ὁ πρῶτος εἰς τὴν Ἀνατολὴν ὁ ὁποῖος, περὶ τὸ 230 μ.Χ.,
ἐχρησιμοποίησε τὸ ὄνομα «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» διὰ τὴν Παρθένον Μαρίαν. Ἑρμηνεύων τὸ χωρίον τοῦ Δευτερονομίου, «᾿Εὰν δὲ γένηται παῖς παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρί...» (Δευτ. ΚΒ´ 23), γράφει, «Τὴν ἤδη μεμνηστευμένην γυναῖκα
καλεῖ· οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ ἐλέχθη» (P.G. 12, 813C).
Εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν τοῦ Σωκράτους ἀναφέρεται ὅτι: «Καὶ Ὠριγένης δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τόμῳ τῶν εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους τοῦ Ἀποστόλου ἐπιστολήν, ἑρμηνεύων πῶς ΘΕΟΤΟΚΟΣ λέγεται, πλατέως ἐξήτασε» (P.G. 67,
812Β). Εἰς τὰ εὑρισκόμενα θραύσματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ ἄλλου
ἱστορικοῦ, Φιλίππου τοῦ Σιδίτου (380 - 431 μ.Χ.), ὑπάρχει μαρτυρία τοῦ Πιερίου περὶ τοῦ Ὠριγένους ὅτι ἐκτενῶς εἶχε λαλήσει περὶ τῆς Θεοτόκου: «ὁ δὲ Πιέριος ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ... ἐνέτυχον δὲ αὐτοῦ [τοῦ Ὠριγένους] καὶ ἑτέροις
σπουδάσμασι πλείοσιν ἀναγκαίοις καὶ μάλιστα τῷ περὶ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ» (C.
de Boor, Fragmenta Christianae Historiae, 1888, fragment 7, σελ. 171.2).
Ὁ Ὠριγένης, ὁ πολυγραφότατος ἐκκλησιαστικὸς αὐτὸς συγγραφεύς, ὁ ὁποῖος
κατεδικάσθη ὑπὸ τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 553 μ.Χ. διὰ πολλὰς κακοδοξίας καὶ αἱρέσεις, δὲν κατεκρίθη ποτὲ διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ ὀνόματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ συνέβαινεν, ἐὰν τὸ ὄνομα αὐτὸ ἀποτελοῦσε
καινοφανῆ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἢ αἱρετικὴν προσφώνησιν καὶ ὄχι πατροπαράδοτον ὀρθόδοξον ὀνομασίαν.
Ἂς σημειωθῇ ὅτι ὅλοι οἱ Αἱρετικοὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας εἰς τὰ συγγράμματά των
δὲν περιεῖχον μόνον Αἱρέσεις ὰλλὰ καὶ Ὀρθοδόξους θέσεις. Ἡ Ἐκκλησία κατεδίκασε μόνον τὰς Αἱρέσεις των καὶ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους. Ἀπόδειξις τούτου ὅτι καὶ
οἱ Ἅγιοι Πατέρες πολλὰς φορὰς ἐχρησιμοποίησαν τὰς Ὀρθοδόξους θέσεις αὐτῶν.
Ἡ χρῆσις τοῦ ὀνόματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ἀποδίδεται καὶ εἰς τὸν κατὰ τὴν
αὐτὴν ἐποχὴν συγγράψαντα εἰς τὴν Δύσιν Ἅγιον Ἱππόλυτον πάπαν Ρώμης
(170-255 μ.Χ.). Εἰς τὸν περὶ τῆς εὐλογίας τοῦ Ἰακώβ αὐτοῦ λόγον γράφει:
«Ἐνταῦθα Ἰωσὴφ τὴν Μαρίαν μνηστεύεται καὶ μάρτυς ἀληθινὸς τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ γίνεται» (De Benedictione Jacobi, τόμ. 1, 1911, σελ. 13.7).
Ὁ ὅρος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ἀπαντᾶται καὶ εἰς ἄλλα κείμενα τῆς Πατρολογίας
πρὸ τοῦ 431 μ.Χ., μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι τὰ ἀκόλουθα.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ὁ Θαυματουργός († 270 μ.Χ.), εἰς
ἐγκωμιαστικόν του λόγον εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν, συνδέων τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ
Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ μετὰ τῆς πρὸς τὸν Ἀβραὰμ τοῦ Θεοῦ Διαθήκης, γράφει:
«Ταύτης οὖν τῆς προφητείας τὴν ᾠδὴν ἡ Ἁγία ΘΕΟΤΟΚΟΣ τῷ Θεῷ ἀνέπεμπεν λέγουσα· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον...» (P.G. 10, 1165D).
Ὁ Ἅγιος Πέτρος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας καὶ Μάρτυς († 311 μ.Χ.),
εἰς τὸ Χρονικὸν Πασχάλιον γράφει: «Χριστὸς ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων κατὰ
σάρκα τεχθεὶς ἐκ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν ΘΕΟΤΟΚΟΥ καὶ Ἀειπαρθένου, καὶ κατὰ ἀλήθειαν ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας» (P.G. 18, 517Β).
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Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας († 326 μ.Χ.), εἰς τὴν
πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον Κωνσταντινουπόλεως ἐπιστολὴν περὶ τῆς Αἱρέσεως τοῦ
Ἀρείου γράφει: «Ἀπαρχὴ γέγονεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, σῶμα φορέσας ἀληθῶς καὶ οὐ δοκήσει, ἐκ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας, ἐπὶ συντελείᾳ
τῶν αἰώνων» (P.G. 18, 568C).
Ὁ Εὐσέβειος Καισαρείας († 339-340 μ.Χ.), περὶ τῆς βασιλομήτορος Ἁγίας
Ἑλένης γράφων, λέγει: «Βασιλὶς ἡ θεοσεβεστάτη [Ἑλένη], τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ
τὴν κύησιν [ἤτοι, τὴν Βηθλεέμ], μνήμασι θαυμαστοῖς κατεκόσμει» (P.G. 20,
1104Α). Ὁ ἴδιος, εἰς Εὐαγγελικὰς ἐξηγήσεις περὶ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς τὰς Μυροφόρους Γυναῖκας, γράφει: «πρῶτον μὲν οὖν τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ τὴν αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος Μητέρα» (P.G. 22, 945Β). Ὁ αὐτὸς γράφων
κατὰ Μαρκέλλου λέγει: «...μήτε τοῦ ἀγγέλου Γαβριὴλ ἀκούων, εὐαγγελιζομένου
τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ σαφῶς τε καὶ διαῤῥήδην περὶ τοῦ ἐξ αὐτῆς τεχθησομένου,
καὶ ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα προελευσομένου» (P.G. 24, 777Β).
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος († 373 μ.Χ.), γράφων κατὰ Ἀρειανῶν λέγει: «Καὶ
αὐτὸς δὲ ὁ Ἄγγελος, ὁρώμενος, ὁμολογεῖ ἀπεστάλθαι παρὰ τοῦ Δεσπότου,
ὡς ἐπὶ Ζαχαρίου ὁ Γαβριήλ, καὶ ἐπὶ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας ὁ αὐτὸς ὡμολόγησε» (P.G. 26, 349C). Καὶ πάλιν: «ὕστερον, δι᾽ ἡμᾶς σάρκα λαβὼν ἐκ
Παρθένου τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας, ἄνθρωπος γέγονε» (P.G. 26, 385Α).
Καὶ πάλιν: «Ὅθεν καὶ γεννωμένης τῆς σαρκὸς ἐκ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας,
αὐτὸς λέγεται γεγεννῆσθαι, ὁ τοῖς ἄλλοις γένεσιν εἰς τὸ εἶναι παρέχων» (P.G.
26, 393Β). Παρομοίως: «Σαφέστερον δὲ καὶ ἀναμφισβήτητον παντὸς λογισμοῦ
τὸ πρὸς αὐτὴν τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ [ὑπὸ] τοῦ ἀρχαγγέλου ῥηθὲν τὴν ἑνότητα τοῦ
Θείου Λόγου καὶ ἀνθρώπου δείξειε» (P.G. 26, 517Β). Εἰς δὲ τὸν βίον τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου γράφει πάλιν: «καὶ ὁ Ἰωάννης, γενομένης φωνῆς παρὰ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει» (P.G. 26, 897Α). Γράφων περὶ τῆς
Ἐνσαρκώσεως καὶ κατὰ Ἀρειανῶν λέγει: «Θεὸς οὖν ἐστὶν ὁ γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ γενόμενος ἄνθρωπος ἐκ Μαρίας τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ» (P.G. 26, 1025Α).
Γράφων κατὰ τοῦ Ἀπολλιναρίου λέγει: «Ἡ γὰρ τῆς σαρκὸς ἕνωσις πρὸς τὴν
τοῦ Λόγου θεότητα ἐκ μήτρας γέγονεν· ἐντεῦθεν γὰρ αὐτὴν ἀνεστήσατο ὁ
Λόγος, ἐξ οὐρανῶν ἐπιδημήσας· οὐ προϋπάρξασαν τῆς τοῦ Λόγου ἐπιδημίας ἢ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας» (P.G. 26, 1097C).
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἰεροσολύμων (313-387 μ.Χ.), μεταξὺ τῶν πολλῶν
μαρτυριῶν περὶ Χριστοῦ ἀναφέρει: «μαρτυρεῖ παρθένος ἡ ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
(Κατήχησις Ι, 19, P.G. 33, 685). Πρὸς δὲ τὸν Ἅγιον διαμαρτύρεται ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης (331-363 μ.Χ.): «Μή τι Θεόν φησιν ἐκ τῆς παρθένου
τεχθήσεσθαι; ΘΕΟΤΟΚΟΝ δὲ ὑμεῖς οὐ παύεσθε καλοῦντες» (G.W.H.
Lampe, A Patristic Greek Lexicon, σελ. 639). Καὶ πάλιν ἀλλοῦ διαμαρτύρεται ὁ Παραβάτης: «ΘΕΟΤΟΚΟΝ ὑμεῖς ἀνθ᾽ ὅτου τὴν Παρθένον εἶναί φατε;
πῶς γὰρ τέκει Θεὸν ἄνθρωπος οὖσα καθ᾽ ὑμᾶς;» (αὐτόθι).
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Ὁ Μέγας Βασίλειος (330-379 μ.Χ.), εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν Ἰουλιανὸν
τὸν Παραβάτην γράφει: «Ὁμολογῶ δὲ καὶ τὴν τοῦ Υἱοῦ ἔνσαρκον οἰκονομίαν,
καὶ ΘΕΟΤΟΚΟΝ τὴν κατὰ σάρκα τεκοῦσαν Αὐτὸν ἁγίαν Μαρίαν» (P.G. 32,
1100B). Ὁμιλῶν δὲ εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν λέγει: «Ἡμεῖς δέ, εἰ
καὶ μηδὲν τῷ τῆς εὐσεβείας παραλυμαίνεται λόγῳ... ὅμως διὰ τὸ μὴ καταδέχεσθαι τῶν φιλοχρίστων τὴν ἀκοήν, ὅτι ποτὲ ἐπαύσατο εἶναι παρθένος ἡ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ἐκείνας ἡγούμεθα τὰς μαρτυρίας αὐτάρκεις» (P.G. 31, 1468B).
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (329-390 μ.Χ.), γράφων κατὰ τοῦ Ἀπολλιναρίου λέγει: «Εἴ τις οὐ ΘΕΟΤΟΚΟΝ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν ὑπολαμβάνει, χωρὶς
ἐστὶ τῆς Θεότητος» (P.G. 37, 177C). Ὁ ἴδιος, γράφων περὶ Ἑνώσεως Σαρκὸς καὶ
Θεότητος εἰς τὸν Χριστὸν κατὰ τὴν Ἐνσάρκωσιν, λέγει: «Ἐξ αὐτῆς τῆς παρθενικῆς συλλήψεως, καθ᾽ ἣν καὶ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ἀποδέδεικται ἡ Παρθένος... ἀχώριστός ἐστι καὶ ἀμέριστος τῆς ἑαυτοῦ σαρκός» (Σώζεται εἰς ἔργον τοῦ Πάπα
Ρώμης Ἰουλίου Α´ P.L. 8, 876C). Εἰς τὴν συνέχειαν πάλιν λέγει: «Εἰ δὲ μὴ ἐπικοινωνεῖ [τοῦ Λόγου ἡ Σάρξ] ...οὐδὲ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ἡ Παρθένος ἔτι πιστευθήσεται, ὅπερ ἀθέμιτον καὶ ἀσεβὲς τὸ τοιοῦτον καὶ ἀλλότριον πάσης θεοσεβοῦς
ψυχῆς » (αὐτόθι, 877Α). Ὅπως γράφει ἀργότερον ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «ἅμα σάρξ, ἅμα Θεοῦ Λόγου σάρξ, ἅμα σὰρξ ἔμψυχος λογική τε καὶ
νοερά, ἅμα Θεοῦ Λόγου σὰρξ ἔμψυχος λογική τε καὶ νοερά. » (P.G. 94, 985C988A). Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος εἰς τὴν συνέχειαν γράφει: «Ἡ Παρθένος ἀπ᾽ ἀρχῆς
σάρκα τεκοῦσα τὸν Λόγον ἔτικτεν καὶ ἦν ΘΕΟΤΟΚΟΣ» (αὐτόθι, 877C).
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης (335 - 395 μ.Χ.) ἀπευθύνων ἐπιστολὴν εἰς τρεῖς
εὐλαβεῖς κυρίας γράφει: «Μή τὴν ἁγίαν Παρθένον τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ ἐτόλμησέ
τις ἡμῶν καὶ Ἀνθρωποτόκον εἰπεῖν, ὅπερ ἀκούομέν τινας ἐξ αὐτῶν ἀφειδῶς
λέγειν;» (P.G. 46, 1024Α).
Τὸ ἀποδιδόμενον εἰς τὸν Δίδυμον Ἀλεξανδρέα τὸν Τυφλόν (313 - 398 μ.Χ.)
βιβλίον περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος γράφει: «Γαβριὴλ μὲν παρὰ Λουκᾷ εὐαγγελιζόμενος τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ [ἐμήνυσε τὸ κράτος τοῦ Υἱοῦ αὐτῆς ἀτελεύτητον
εἶναι]... καὶ τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (P.G. 39, 421Β). Ἀλλαχοῦ
πάλιν: «Ὁ γὰρ Γαβριὴλ λαλῶν τῷ Δανιήλ, ἢ εὐαγγελιζόμενος τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ Παρθένον, οὐκ ἦν ἐν τῷ οὐρανῷ τῇ οὐσίᾳ ὡς τῇ διανοίᾳ» (P.G. 39,
481C). Καὶ πάλιν, «ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ διακονησάμενος πρὸς τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ Παρθένον» (P.G. 39, 481D- 484A). Καὶ πάλιν, «ἡ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ἐξ
ἧς τὸ κατὰ σάρκα Χριστός, ἐκ πάντων εἰς τὴν Οἰκονομίαν ἐπελέγη» (P.G. 39,
848C). Καὶ πάλιν, «Προφήτιδας δὲ οἶδεν ἡ Γραφὴ τὰς Φιλίππου τέσσαρας
θυγατέρας, τὴν Δεβόῤῥαν, Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν Ἀαρών, καὶ τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Μαριάμ» (P.G. 39, 988C).
Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντείας (310 - 403 μ.Χ.), εἰς τὸν Ἀγκυρωτὸν
ἐκθέτων τὴν ἄγκυραν τῆς Πίστεως γράφει: «τέλειον εἰς ἑαυτὸν ἀναπλάσας ἄνθρωπον ἀπὸ Μαρίας τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ διὰ Πνεύματος Ἁγίου» (P.G. 43, 157C).
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (†407 μ.Χ.) εἰς λόγον περὶ τῆς Ἁγίας
Παρθένου, λέγει: «Οὐδὲν τοίνυν ἐν βίῳ, οἷον ἡ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Μαρία. Περίελθε,
ὦ ἄνθρωπε, πᾶσαν τὴν κτίσιν τῷ λογισμῷ, καὶ βλέπε εἰ ἔστιν ἴσον, ἤ μεῖζον
τῆς Ἁγίας καὶ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Παρθένου» (P.G. 59, 709).
Ὁ Ἅγιος Πρόκλος, ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (†446 μ.Χ.), μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, λέγει: «Συνεκάλεσε γὰρ ἡμᾶς
νῦν ἐνταῦθα ἡ Ἁγία ΘΕΟΤΟΚΟΣ Παρθένος Μαρία· τὸ ἀμόλυντον τῆς παρθενίας κειμήλιον, ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδάμ παράδεισος· τὸ ἐργαστήριον
τῆς ἑνώσεως τῶν φύσεων» (P.G. 65, 681ΑΒ). Ὁμιλῶν δὲ περὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως λέγει: «Ἀπαθῶς εἰσῆλθεν, ἀφράστως ἐξῆλθε,
κατὰ τὸν προφήτην Ἱεζεκιήλ.... Ἰδοὺ ἀπόδειξις ἐναργὴς τῆς Ἁγίας ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μαρίας» (P.G. 65, 692Α).
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας (†444 μ.Χ.), ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν ὑπέρμαχος
τοῦ ὅρου «Θεοτόκος», ἑρμηνεύων τὸν ΞΑ´ Ψαλμόν, λέγει: «Ὁμολογοῦμεν
οὐχ ὑπεσταλμένως, ἀλλ᾽ ἐν παῤῥησίᾳ τεθαρσηκότες καὶ ἀληθεύοντες ὅτι
Θεὸς ἡμῶν ὁ Ἐμμανουήλ, ὃν ἡ Ἁγία ΘΕΟΤΟΚΟΣ Παρθένος ἀπεκύησεν»
(P.G. 69, 1117Β). Ἀλλοῦ δὲ πάλιν λέγει: «Θεὸς οὖν ἔστιν ἄρα ἐνανθρωπήσας ὁ ἐκ Μαρίας τεχθείς.... ΘΕΟΤΟΚΟΣ δὲ πάντως καὶ αὕτη ἡ καλλιπάρθενος, κἂν οὗτοι μὴ βούλωνται» (P.G. 76, 277Β).
Αἱ ἀνωτέρω μαρτυρίαι τῆς χρήσεως τοῦ ὅρου «Θεοτόκος» ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τοὺς ἐμπλεκομένους εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ πρὶν
ἀπὸ τὸ 431 μ.Χ. εἶναι ὀλίγαι ἐκ τῶν ὅσων ὑπάρχουν καὶ ὄχι τὸ σύνολον. Εἶναι
φυσιολογικὸν νὰ πληθαίνουν αἱ χρήσεις μετὰ τὸ 431 μ.Χ., ἔτος τῆς Ἁγίας Γ´
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅτε καὶ καθιερώθη ὁ ὅρος Συνοδικῶς καὶ ἐν Οἰκουμενικῇ διαστάσει.

«ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ὅρος Δογματικός

Μπορεῖ μὲν ὁ ὅρος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» νὰ μὴν εἶναι Ἁγιογραφικός, ἀλλὰ εἶναι
λογικὸν καὶ φυσιολογικὸν ἡ Μήτηρ τοῦ Θεοῦ νὰ ἀποκαλεῖται «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς ἡ Μαρία εἶναι Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶναι
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός, ἡ Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι Μήτηρ τοῦ Θεοῦ. Ἡ δὲ
Μήτηρ τοῦ Θεοῦ εἶναι Μήτηρ τοῦ Θεοῦ ἐπειδὴ ἔτεκε Θεόν. Διὰ τοῦτο εἶναι
ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Κάθε ἀντιλογία περὶ αὐτοῦ εἶναι παράλογος καὶ ἀντίθεος.
Εἶναι Ἁγιογραφικῶς μαρτυρουμένη Ἀλήθεια ὅτι ἡ Παρθένος Μαριὰμ εἶναι
Μήτηρ τοῦ ΙΗΣΟΥ, Μήτηρ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ, Μήτηρ τοῦ ΘΕΟΥ: «Ἀναστᾶσα δὲ ΜΑΡΙΑΜ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ
σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα.... Καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ
ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ ΜΗΤΗΡ
τοῦ ΚΥΡΙΟΥ μου πρός με;» (Λουκ. Α' 39, 41-43). Σημειωτέον, οἱ ὅροι «ΚΥ-
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ΡΙΟΣ» καὶ «ΘΕΟΣ» εἶναι ταυτόσημοι εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν. «Ἐγὼ εἰμι Κύριος ὁΘεὸς ὑμῶν» (Ἐξόδ Κ´ 2, Λευιτ. ΙΘ´ 2, κ.λπ.).
Κατὰ τὴν Ὑπαπαντήν, ἡ Μαριὰμ ὀνομάζεται ὑπὸ τῆς Ἁγίας Γραφῆς Μητέρα
τοῦ Ἰησοῦ: «...ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι
αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ Νόμου περὶ Αὐτοῦ.... εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς ΜΑΡΙΑΜ τὴν ΜΗΤΕΡΑ Αὐτοῦ» (Λουκ. Β' 27, 34).
Ὁ δὲ Ἰησοῦς, πάλιν κατὰ τὰς Γραφάς, εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
καὶ Θεός: «Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ ΥΙῼ
ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤῼ. Οὗτός ἐστιν ὁ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ καὶ ζωὴ
αἰώνιος» (Α' Ἰωάν. Ε' 20). Ἀλλοῦ πάλιν: «ἐξ ὧν ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ τὸ κατὰ σάρκα,
ὁ ὢν ἐπὶ πάντων ΘΕΟΣ εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν» (Ρωμ. Θ' 5). Καὶ
πάλιν: «Προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ
μεγάλου ΘΕΟΥ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,» (Τίτ. Β´ 13).
Ὁ τίτλος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» δὲν μαρτυρεῖται μὲν εἰς τὰς Γραφάς, ἀπορρέει
δὲ ἀπὸ τὰς Γραφάς. Ὑπονοεῖται ὅπως οἱ ὅροι: «Ὁμοούσιος», «Θεάνθρωπος», «Ἄναρχος», «Προαιώνιος», «Τρισυπόστατος», «Ἁγία Τριάς», καὶ
λοιποὶ θεμελιώδεις ὅροι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀναφέρονται μέν, ὑπονοοῦνται δὲ
καὶ διδάσκονται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὡς ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
Ὁ Δογματικὸς τίτλος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ἐδόθη Ἐκκλησιαστικῶς εἰς τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 431 μ.Χ. εἰς τὴν Ἔφεσον. Τοῦτο ἐκρίθη ἀναγκαῖον πρὸς
ἀντιμετώπισιν τῆς Ἰουδαϊζούσης Αἱρέσεως τοῦ Νεστορίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐκήρυττε τὴν Μαρίαν Ἀνθρωποτόκον καὶ κατόπιν
πιέσεων, Χριστοτόκον. Αἰτιολογούμενος ἐκήρυξεν ΑΛΛΟΝ πρόσωπον τὸν
Χριστὸν καὶ ΑΛΛΟΝ πρόσωπον τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, Αἵρεσις τὴν ὁποίαν ἀνεβίωσαν οἱ Χριστομάχοι Γρηγοριανοὶ τοῦ 21ου αἰῶνος. Ὁ Νεστόριος διαιροῦσε τὸν Ἰησοῦν εἰς ΔΥΟ πρόσωπα, ἓν Θεῖον καὶ Προαιώνιον καὶ ἓν ἀνθρώπινον καὶ Μὴ Προαιώνιον, ἓν πρόσωπον διὰ τὴν κάθε μίαν ἐκ τῶν δύο φύσεών Του. Τοιουτοτρόπως ἐκήρυττε τὸν Χριστὸν υἱὸν τῆς Μαρίας, ἀλλὰ ὄχι
καὶ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν δὲ Λόγον ἐκήρυττε Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὄχι καὶ Υἱὸν
τῆς Μαρίας. Ἡ τελικὴ Αἱρετικὴ διατύπωσις τοῦ Νεστορίου ἦτο ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ ἦλθε καὶ κατώκησεν εἰς τὸν υἱὸν τῆς Μαρίας, ὁπότε ἐπῆλθε μία γνωμική, ἠθικὴ ἕνωσις τῶν δύο, μία σχετικὴ συνάφεια καὶ ἐξωτερικὴ ἐπαφή.
Μόνον ἔτσι εἶπεν ὅτι εἶναι «ἕνα» τὸ πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ, χωρὶς βεβαίως ποτὲ
νὰ αἰτιολογήσῃ ποῖος εἶναι ὁ πατὴρ τῆς ὑποστάσεως τοῦ Ἰησοῦ.
Ὁ Νεστόριος ὑπεβίβασε τὸν Χριστὸν εἰς ἁπλοῦν ἄνθρωπον, πράγμα πολὺ
ἀρεστὸν εἰς τοὺς Ἑβραίους Σταυρωτάς, διότι τοὺς ἀθώωνε πλήρως ἀπὸ τὸ
ἔγκλημα τῆς Θεοκτονίας. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, γνωρίζουσα καλῶς τὸν Νυμφίον
της, γνωρίζουσα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶναι ἄνθρωπος Θεωθείς, ἀλλὰ
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ΘΕΟΣ Ἐνανθρωπήσας, ὅτι εἰς τὸν Ἰησοῦν ἔχομεν ὑποστατικὴν ἕνωσιν δύο
φύσεων καὶ ὄχι σχετικὴν ἕνωσιν δύο ὑποστάσεων (ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατος), δὲν ἐπέτρεψε νὰ ὀνομάζεται «Χριστοτόκος» ἢ «Ἀνθρωποτόκος» ἡ
Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καθιέρωσε νὰ ὀνομάζεται «ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
Ἡ πλευρὰ Νεστορίου ἀπέρριπτε τὸν ὅρον «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ὡς μὴ Ἁγιογραφικὸν καὶ ὡς Εἰδωλολατρικόν, διότι ἡ προσωνυμία αὐτὴ ὅπως καὶ ἡ ἄλλη,
«Μήτηρ Θεοῦ», ἔλεγε, κινδυνεύει νὰ μετατρέψῃ τὴν Παρθένον Μαρίαν εἰς
Θεάν. Ἡ πλευρὰ αὐτὴ προτιμοῦσε τὸν ὅρον «Χριστοτόκος» διὰ νὰ τονίζεται
ὅτι, ἡ Παρθένος ἐγέννησε τὸν ἄνθρωπον Χριστόν, «συμπαρελθόντος αὐτῷ
τοῦ Λόγου», καὶ ὄχι Θεόν, ὁ ὁποῖος ἁπλῶς προῆλθεν ἢ παρῆλθεν ἢ διῆλθεν
δι᾽ αὐτῆς, ἀλλὰ δὲν ἐγεννήθη ἐξ αὐτῆς. Ὑπὸ τὸν αἱρετικὸν ὅρον «Χριστοτόκος» ἡ Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίζεται ὡς μητέρα ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως,
ἐνῶ εἶναι Μήτηρ τῆς Θεαρχικῆς Ὑποστάσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ὑπόστασις γεννᾶ ὑπόστασιν. Ὁ ἀνθρωπος γεννᾶ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ δὲν
γεννᾶ φύσιν· ὑπόστασιν γεννᾶ, ὑπόστασιν ἔχουσαν τὴν αὐτὴν πρὸς τὸν γεννήτορα φύσιν, ἀνθρωπίνην. Ἡ Θεοτόκος ὑπόστασιν γεννᾶ, ὑπόστασιν ἥτις
οὐκ ἔλαβε παρ᾽ ἀνθρώπου ἀρχὴν ἐν χρόνῳ, ἀλλὰ παρὰ Θεοῦ πρὸ χρόνου. Ἡ
Ὑπόστασις τοῦ γεννηθέντος ἐκ τῆς Θεοτόκου εἶναι ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ὁ Προαιώνιος Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρός. Αὐτὴν τὴν Ὑπόστασιν ἐγέννησεν ἡ Θεοτόκος. Γεννῶσα δὲ τὸν Προαιώνιον Λόγον, τὴν οἰκείαν
αὐτῆς φύσιν ἔδωκεν Αὐτῷ, τὴν ἀνθρωπίνην, καὶ ὡς ἄνθρωπον σαρκωθέντα
καὶ ἐμψυχωμένον μὲ ψυχὴν νοερὰν καὶ λογικὴν ἐγέννησεν Αὐτόν. «Ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται», ὡς ψάλλει ἡ Ἐκκλησία.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μᾶς ἔδωσε τὴν Ἁγίαν Γραφὴν ἀλάθητον,
γνωρίζει πῶς νὰ ἑρμηνεύῃ ἀλαθήτως τὰ Βιβλικὰ κείμενα καὶ ἀναγνωρίζει μὲ
βεβαιότητα τὴν Θεοτόκον μέσα εἰς τὰ Προφητικὰ Θεόπνευστα κείμενα. Γνωρίζει ὅτι εἰς τὴν Θεοτόκον ἀναφέρεται τὸ Πρωτευαγγέλιον: «καὶ ἔχθραν θήσω
ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς ΓΥΝΑΙΚΟΣ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός
σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις Αὐτοῦ πτέρναν» (Γεν. Γ´ 15). Γνωρίζει ὅτι εἶναι Θεοτόκος ἡ Παρθένος Μαρία: «διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ
ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
᾿Εμμανουήλ» (Ἡσ. Z´ 14). Γνωρίζει ὅτι Θεὸν θὰ γεννήσῃ ἡ Παρθένος καὶ διὰ
τοῦτο θὰ εἶναι Θεομήτωρ καὶ θὰ λέγεται «Θεοτόκος»: «καὶ εἶπε Κύριος πρός
με· ἡ ΠΥΛΗ αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ
διέλθῃ δι’ αὐτῆς, ὅτι ΚΥΡΙΟΣ ὁ ΘΕΟΣ ᾿Ισραὴλ εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ
ἔσται κεκλεισμένη» (Ἰεζ. ΜΔ´ 2). Γνωρίζει τὴν ἀλήθειαν τῆς Θεοτόκου καὶ δὲν
πτοεῖται ἀπὸ καμμίαν Ἱουδαΐζουσαν Αἵρεσιν καὶ παρερμηνείαν: «ἐθεώρεις ἕως
οὗ ἐτμήθη ΛΙΘΟΣ ἐξ ΟΡΟΥΣ ἄνευ χειρῶν καὶ ἐπάταξε τὴν εἰκόνα ἐπὶ τοὺς
πόδας τοὺς σιδηροῦς καὶ ὀστρακίνους καὶ ἐλέπτυνεν αὐτοὺς εἰς τέλος»
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(Δαν. Β´ 34). Γνωρίζει ἡ Ἐκκλησία τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὸ νόημά της διότι
εἶναι ὁ Συγγραφεύς της καὶ βλέπει τὴν Θεοτόκον νὰ ζωγραφίζεται ποικιλοτρόπως καὶ νὰ ὑπονοεῖται διαρκῶς εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν.
Διὰ τοῦτο, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ συνελθοῦσα εἰς τὴν Ἁγίαν Γ´ Οἰκουμενικὴν
Σύνοδον, ἡ Ἐκκλησία ἐδογμάτισεν ἀλαθήτως: «Ὁμολογοῦμεν τοιγαροῦν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, Θεὸν τέλειον καὶ
ἄνθρωπον τέλειον ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν ΑΥΤΟΝ
δι᾽ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου κατὰ τὴν
ἀνθρωπότητα, ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις γέγονε· δι᾽ ὃ ΕΝΑ
Χριστόν, ΕΝΑ Υἱόν, ΕΝΑ ΚΥΡΙΟΝ ὁμολογοῦμεν. Κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν Ἁγίαν Παρθένον ΘΕΟΤΟΚΟΝ, διὰ τὸ
τὸν ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν» (Ἰ. Καρμίρης, Τὰ Δογματικὰ
καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμος 1, σελ. 149).
Ὁ δὲ πρῶτος Ἀναθεματισμὸς τὸν ὁποῖον ἐξέδωσεν ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Γ´
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος διαλαμβάνει: «Εἴ τις οὐχὶ ὁμολογεῖ, ΘΕΟΝ εἶναι κατὰ
ἀλήθειαν τὸν Ἐμμανουήλ, καὶ διὰ τοῦτο ΘΕΟΤΟΚΟΝ τὴν Ἁγίαν Παρθένον,
γεγέννηκε γὰρ σαρκικῶς σάρκα γεγονότα τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγον, Ἀνάθεμα ἔστω» (J.D.Mansi, Sacrorum Conciliorum Collectio vol. 5, 4).
Εἰς δὲ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Δ´ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἡ Ἐκκλησία, ἦλθε
πάλιν ἀντιμέτωπος μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἀληθείας: «Ἀλλ᾽ ἐπειδή περ οἱ τῆς ἀληθείας ἀθετεῖν ἐπιχειροῦντες τὸ κήρυγμα διὰ τῶν οἰκείων Αἱρέσεων τὰς κενοφωνίας ἀπέτεκον, οἱ μὲν τὸ τῆς δι᾽ ἡμᾶς τοῦ Κυρίου Οἰκονομίας Μυστήριον
παραφθείρειν τολμῶντες, καὶ τὴν «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ἐπὶ τῆς Παρθένου φωνὴν
ἀπαρνούμενοι, οἱ δὲ σύγχυσιν καὶ κρᾶσιν εἰσάγοντες καὶ μίαν εἶναι φύσιν τῆς
σαρκὸς καὶ τῆς Θεότητος ἀνοήτως ἀναπλάττοντες» (Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα, σελ. 164), διὰ τοῦτο σοφῶς ἐδογμάτισεν: «Ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς
Ἁγίοις Πατράσιν, ΕΝΑ καὶ τὸν ΑΥΤΟΝ ὁμολογεῖν Υἱὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν.... πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν Θεότητα, ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν ΑΥΤΟΝ
δι᾽ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν Σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένουν τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ΕΝΑ καὶ τὸν ΑΥΤΟΝ Χριστόν, Υἱόν, Κύριον,
Μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ΑΣΥΓΧΥΤΩΣ, ΑΤΡΕΠΤΩΣ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΩΣ, ΑΧΩΡΙΣΤΩΣ γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ
τὴν ἕνωσιν, σωζωμένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς
ΕΝ Πρόσωπον καὶ ΜΙΑΝ Ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα
μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ᾽ ΕΝΑ καὶ τὸν ΑΥΤΟΝ Υἱὸν Μονογενῆ,
ΘΕΟΝ Λόγον, ΚΥΡΙΟΝ Ἰησοῦν Χριστόν» (αὐτόθι, σελ. 165).
Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 56.
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ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ
ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΩΝ
Ν Ε ΟΕΙ ΚΟΝ ΟΜ ΑΧ ΩΝ
-- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ-( 25 Ἰουνίου 1995 - 25 Ἰουνίου 2015)

«Πιστεύοντες εἰς Ἕνα Θεὸν ἐν ΤΡΙΑΔΙ ἀνυμνούμενον,
τὰς τιμίας Αὐτοῦ Εἰκόνας ἀσπαζόμεθα»
(Πρακτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τόμ. Γ´ σελ. 383/883)
«Παντὸς εἰκονιζομένου, οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται»
(Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 405Α).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατὰ τὸ παρὸν ἔτος 2015 συμπληρώνονται 20 ἔτη ἀπὸ τὴν Καταδίκην καὶ τὸν Ἀναθεματισμὸν τῆς Ἑβραιογενοῦς Αἱρέσεως τῶν Ἰουδαϊζόντων Νεοεικονομάχων τὸ 1995.
Οἱ Αἱρεσιάρχαι τῆς Νεοεικονομαχίας ἐπολέμησαν Ὀρθοδόξους Ἱερὰς Εἰκόνας ἀποδεκτὰς ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί προσκυνητὰς ἀπὸ αἰώνων. Τὰς ἐχαρακτήρισαν Αἱρετικὰς καί Εἴδωλα· τὰς κατήργησαν καὶ τὰς κατέστρεψαν· τοὺς δὲ
προσκυνοῦντας αὐτὰς ἐκήρυξαν Ἀντιευαγγελικούς, Αἱρετικούς, Λατινόφρονας, Εἰδωλολάτρας, καὶ Παγανιστάς. Μάλιστα δέ, κατηγόρησαν τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὰς ὅτι
προετοιμάζουν τὸν ἐρχομὸν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὑπηρετοῦν τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐπὶ πλέον, προκειμένου νὰ ἑδραιώσουν τὴν Αἵρεσίν των προχώρησαν εἰς
Ἐξωσυνοδικάς, Πραξικοπηματικάς, Ἀντικανονικάς, Παρανόμους χειροτονίας ἐπισκόπων, μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Ἀθηνῶν Ἀνδρέου, τοῦ Πειραιῶς Νικολάου, τοῦ
Ἀργολίδος Παχωμίου, καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Κιτίου Ἐπιφανίου, καὶ ἐδημιούργησαν Νέαν Σύνοδον ἑδραζομένην ἐπὶ τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσως.
Ἐπειδὴ ἡ Νεοεικονομαχία εἶναι Αἵρεσις, ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ παύσῃ νὰ τὴν καταδικάζῃ ἐπισήμως μετ᾽ἐξουσίας καὶ κύρους καὶ αὐθεντίας.
Ἐπειδὴ ἡ Αἵρεσις τῶν Νεοεικονομάχων εἶναι τὸ πρῶτον Σχίσμα τὸ ὁποῖον ἀπετολμήθη εἰς τοὺς ἀπὸ Βρεσθένης Ματθαίου Γ.Ο.Χ., ἡ στυγερότης του δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐλλατωθῇ διὰ τῆς λήθης.
Ἐπειδὴ ἡ Νεοεικονομαχία ἀποτελεῖ ἐμπράκτως καὶ ἐγγράφως διακεκηρυγμένην
Αἵρεσιν τελειωθεῖσαν ἐν Σχίσματι διὰ παρανόμων πράξεων χειροτονίας ἐπισκόπων, δὲν θὰ παύσῃ νὰ συνιστᾷ ἀνίατον, διαιωνιζόμενον Ἐκκλησιαστικὸν ἔγκλημα.
Κάθε Ἐκκλησιαστικὸν πρόβλημα Αἱρέσεως ἤ Σχίσματος ἐπιδέχεται μόνον
Ἐκκλησιαστικῆς ἀντιμετωπίσεως. Δὲν εἶναι διαπροσωπικὸν ἤ ὑλικὸν πρόβλημα
ὥστε ἡ ἀντιμετώπισίς του νὰ ἐπιδέχεται φιλοτιμίας ἢ μεγαλοψυχίας. Αἱ βλασφημίαι κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν ἐμπίπτουν εἰς τὰ ὅρια τῆς δικαιοδοσίας τῆς
ἀνθρωπίνης ἀρετῆς, καὶ δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸν νὰ ἀντιμετωπίζωνται δι᾽ ἀνθρωπίνων ὑπερβάσεων. Ὑπάρχουν ὅρια αἰώνια καὶ ἀνυπέρβατα. «Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια,
ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου» (Παροιμ. Σολομ. ΚΒ´ 28).
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Ὅπως κάθε Ἐκκλησιαστικὸν πρόβλημα Σχίσματος ἢ Αἱρέσεως, οὕτω καὶ ἡ Νεοεικονομαχία δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιλυθῇ διὰ τῆς καλλιεργείας διαπροσωπικῶν σχέσεων,
διὰ νομικῶν ἐλιγμῶν, ἢ διὰ τῆς ἀσκήσεως μιᾶς διπλωματικῆς πολιτικῆς καὶ ἀμοιβαίας ἀνεκτικότητος. Τὸ Σχίσμα καὶ ἡ Αἵρεσις δὲν συνίστανται εἰς διαφωνίας προσώπων περὶ θεμάτων τῆς κτίσεως ταύτης. Συνιστοῦν κυρίως διαφωνίαν μὲ τὸν
Θεόν, παραποιοῦν τὸν Θησαυρὸν τῆς Ἀληθείας τὸν ὁποῖον παρέδωκεν ὁ Θεὸς εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν Του, καὶ προβαίνουν εἰς τὴν σύστασιν ΑΛΛΗΣ ἐκκλησίας, τὴν
ὁποίαν παρουσιάζουν ὡς δῆθεν αὐτὴν τὴν Μίαν Ἁγίαν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ Θεοῦ.
Τὸ Σχίσμα καὶ ἡ Αἵρεσις δὲν ἀποκόπτουν ἁπλῶς ἀνθρώπους ἀπὸ ἀνθρώπους· ἀποκόπτουν πρωτίστως ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀπὸ τὸν Τριαδικὸν Θεόν, τὸν Πατέρα, τὸν
ΥἹὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν ὁποῖον βλασφημοῦν. Ἀντιποιοῦνται τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ
Θεοῦ, ἀντιποιοῦνται τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντιποιοῦνται τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ, προσφέροντες εἰς τοὺς κοινωνούς των κοινὸν ἄρτον καὶ κοινὸν οἶνον.
Μὲ τὴν Αἵρεσιν καὶ τὸ Σχίσμα των οἱ Νεοεικονομάχοι ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Πίστιν
τὴν Ὀρθόδοξον, ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὸν Τριαδικὸν Θεὸν, ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ. Ἔστησαν ἀλλοτρίαν ἐκκλησίαν ἐπὶ ἀλλοτρίας πίστεως, διὰ τῆς ἰσχυρογνώμονος ἀρνήσεως τῆς ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΣ τοῦ ΘΕΙΟΥ, διὰ τῆς αὐθαιρέτου εἰσαγωγῆς τῆς ἀντορθοδόξου καὶ εἰκονοκλαστικῆς διδασκαλίας ὅτι, ΔΕΝ εἰκονίζεται ἡ Ἁγία Τριάς, ΔΕΝ εἰκονίζεται ὁ Θεὸς
Πατήρ, ΔΕΝ εἰκονίζεται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ΔΕΝ εἰκονίζονται αἱ Θεοφάνειαι, ΔΕΝ εἰκονίζεται ἡ ἐκ Τάφου Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ΔΕΝ εἰκονίζεται ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ
ἄνευ λουτροῦ καὶ μαιῶν, ΔΕΝ εἰκονίζεται ἡ Πεντηκοστὴ μετὰ τῆς Θεοτόκου, ἀλλὰ μετὰ
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ΔΕΝ ἁγιογραφεῖται οὐδεμία εἰκὼν παρὰ μόνον κατὰ τὴν Βυζαντινὴν τεχνοτροπίαν, ΔΕΝ προσκυνοῦνται εἰκόνες ἐπὶ χάρτου ἀνατυπωμέναι.
Τὸ ἱστορικὸν τῆς Αἱρέσεως καὶ τοῦ Σχίσματος τῆς Νεοεικονομαχίας εἶναι μὲν
δαιδαλῶδες ἔχει δὲ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς δαιμονικῆς ἀπάτης, τῆς δαιμονικῆς
ὑποκρισίας, τῆς δαιμονικῆς στρεβλότητος, τῆς δαιμονικῆς αὐθαιρεσίας, τῆς δαιμονικῆς θρασύτητος, τῆς δαιμονικῆς δειλίας. Κατὰ τὴν πορείαν του, μὲ Σιωνιστικὴν
μέθοδον, ἔγραψε μελανὰς σελίδας προδοσίας καὶ βίας τόσον πρὸ τοῦ 1995 ὅσον καὶ
μετὰ τὸ 1995, τόσον ἐν Συνόδῳ ὅσον καὶ ἐξωσυνοδικῶς καὶ παρεκκλησιαστικῶς,
καὶ εἰς Μονὰς καὶ εἰς Ναοὺς καὶ εἰς Δικαστήρια καὶ εἰς οἰκίας. Ἀπόδειξις τούτων
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἕως τώρα δὲν ἔχουν διατυπώσει Συνοδικῶς τὰς Αἱρετικὰς θέσεις των μὲ Ἁγιογραφικὰς καὶ Ἁγιοπατερικὰς μαρτυρίας, διότι δὲν ὑπάρχουν.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

Ἡ Νεοεικονομαχία ἀπετέλεσεν Ἱστορικὴν πραγματικότητα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν,
τῶν ἀπὸ Βρεσθένης Ματθαίου Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, καὶ συνεχίζει νὰ ὑφίσταται εἰς τοὺς
ἀποσχισθέντας ἐξ αὐτῆς τὸ 1995. Αἱ θέσεις της ἐφαρμόζονται ἐπίσης καὶ εἰς τοὺς
χώρους τῶν Φλωρινο-Σεραφειμικῶν καὶ τῶν Νεοημερολογιτῶν.
Οἱ καταδικασθέντες Αἱρετικοὶ καὶ Σχίσται Νεοεικονομάχοι μπορεῖ, πρὸς παραπλάνησιν τῶν ἀνυποψιάστων νὰ ἰσχυρίζωνται ὅτι τὸ λελυμένον περὶ Εἰκόνων θέμα
εἶναι «Θεολογούμενον», μπορεῖ νὰ ἀρνοῦνται τελείως ὅτι ὑπῆρξε θέμα Εἰκόνων,
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καὶ μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζωνται ὅτι ὑπῆρξε σκευωρία κατὰ προσώπων. Ἡ Νεοεικονομαχία ὅμως κάθε ἄλλο παρὰ ἀνύπαρκτος ἦτο, ὅπως βοοῦν τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν δημοσιευθέντα δεκάδες Αἱρετικὰ φυλλάδια καὶ βιβλία, τὰ ὁποῖα τοὺς διαψεύδουν.
Ἡ Νεοεικονομαχία δὲν ἦτο μία ἀκαδημαϊκὴ διαφωνία θεωρητικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ διῆλθεν ὡς λαῖλαψ. Ἐταλαιπώρησε δεινῶς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἔσχισε τὴν
Σύνοδον τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, τῶν ἀπὸ Βρεσθένης Ματθαίου ἑλκόντων τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν καὶ τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχήν. Διῄρεσε Μονάς. Διέλυσεν ἐνορίας.
Διέσπασεν οἰκογενείας. Ἔστειλεν ἀνθρώπους εἰς τὰ Νοσοκομεῖα, εἰς τὰ Ἀστυνομικὰ
Τμήματα, εἰς τὰ Δικαστήρια. Ἡ Νεοεικονομαχία ἄφησε πλατὺ τὸ ἀποτύπωμα τῆς Κολάσεως ἐπὶ τῆς γῆς, ἂς ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξίν της οἱ στερνότοκοι υἱοὶ τοῦ Σατανᾶ.
Ὡς γέννημα τῆς Κολάσεως κατεγράφη, καὶ εἰς τὸ Βιβλίον τῆς Κολάσεως ἐνεγράφη.
Ἡ Νεοεικονομαχία κατεδικάσθη ὡς Αἵρεσις ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ καθυπεβλήθησαν εἰς τὸ Αἰώνιον Ἀνάθεμα, ἀφ᾽ ἑνός, αἱ διακηρυχθεῖσαι Αἱρετικαὶ θέσεις καί,
ἀφ᾽ ἑτέρου, οἱ διακηρύξαντες αὐτὰς διὰ δημοσιευθέντων ἐγγράφων καθὼς καὶ οἱ
ὑποστηρικταὶ αὐτῶν. Αἱ μαρτυρίαι αὗται εἶναι γραπταὶ καὶ ἀδιάψευστοι.
Ὅσοι διαφωνοῦν μὲ τὰς Ἐκκλησιαστικὰς Ἀποφάσεις κατὰ τῶν Νεοεικονομάχων
δὲν ἔχουν νὰ ἀντιπαραβάλλουν πρὸς αὐτὰς οὔτε ἕνα κείμενον μὲ Ἐκκλησιαστικὴν
βαρύτητα. Δὲν ἔχουν ἀντιπαραθέσει οὔτε ἕνα κείμενον οἱασδήποτε Συνόδου, ἔστω Σχισματικῆς, ἔστω Αἱρετικῆς, ἔστω Ἀντικανονικῆς. Δὲν ἔχει ἀκόμη ἀκουσθῆ δημοσίως ἡ
ἐπίσημος φωνή τῆς Συνόδου των περὶ τῶν Εἰκόνων. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν εἰς τὴν διάθεσίν
των παρὰ μόνον προσωπικὰς περὶ τῶν Εἰκόνων ἀπόψεις. Ἡμεῖς ἔχομε Συνοδικὰς
θέσεις καὶ Ἐκκλησιαστικὰς Ἀποφάσεις, Ἁγιογραφικῶς, Ἁγιοπατερικῶς καὶ Ὑμνολογικῶς μαρτυρουμένας. Οὐδεμία σύγκρισις λοιπὸν ἐν τῷ προκειμένῳ, καὶ οὐδὲν περιθώριον συζητήσεως περὶ τοῦ ποῖαι Εἰκόνες προσκυνοῦνται. Ἡ Ἐκκλησία
ἐλάλησεν ὅτε ἦτο καιρὸς νουθεσίας, καιρὸς τοῦ λύειν, καὶ ὅτε ἦλθε καιρὸς τοῦ
δεσμεῖν, ἐδέσμευσε δεσμοῖς ἀϊδίοις. Τὰς Ἀποφάσεις τὰς ἔλαβεν ἡ Ἐκκλησία. Τὴν
Αἵρεσιν τὴν κατέδειξεν. Τὸ Σχίσμα τὸ κατεδίκασεν. Τοὺς Αἱρετικοὺς τοὺς ἀπεσκοράκισεν. Τοὺς Σχισματικοὺς τοὺς ἐτιμώρησεν. Δὲν ὑπάρχει πλέον ἀνοικτὸν θέμα
γύρω ἀπὸ τὴν Αἵρεσιν τῆς Νεοεικονομαχίας καὶ τὸ Σχίσμα τῶν Νεοεικονομάχων
τὸ ὁποῖον νὰ χρειάζεται νέαν διαβούλευσιν, νέαν συζήτησιν, νέαν θεώρησιν. Τὸ
μόνον τὸ ὁποῖον χρειάζεται εἶναι νὰ γίνεται γνωστὴ καὶ ἀποδεκτὴ ἡ περὶ αὐτῶν
Καταδικαστικὴ Ἀπόφασις καὶ ἡ Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.

ΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ

Οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι ἐπολέμησαν, κατήργησαν, κατέστρεψαν, συκοφάντησαν Ὀρθοδόξους Ἱερὰς Εἰκόνας ὡς Αἱρετικὰς καί Εἴδωλα. Σύμφωνα μὲ τὰς
Αἱρετικὰς καὶ βλασφήμους διακηρύξεις των ἀπορρίπτεται ἡ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ἀπεικόνισις τοῦ Θεοῦ Πατρός, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ὅλων τῶν
ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΚΩΝ Θεοφανειῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐκ τῶν θεωριῶν των ἀπορρέει ἡ ἀπόρριψις τῆς φανερώσεως ὅλου ἐν γένει τοῦ ἀοράτου, ἀΰλου, ἀσωμάτου,
ἀπεριγράπτου, ἀσχηματίστου, πνευματικοῦ κόσμου. Αὐτὸ ὑποκρύπτει τὴν ταυτόχρο-
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νον ἀπόρριψιν καὶ τῶν Ἀκτίστων Θείων Ἐνεργειῶν διὰ τῶν ὁποίων τελοῦνται αἱ
Θεοφάνειαι, ὁπότε οἱ Νεοεικονομάχοι εἶναι καὶ Βαρλααμῖται, οἵτινες κατεδικάσθησαν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τὸ 1341, 1347 καὶ 1351. Ἀρνούμενοι τὴν εἰκονογράφησιν
τῶν Θεοφανειῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐναντιοῦνται καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Ζ´ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἡ ὁποία τὴν δέχεται καὶ τὴν θεσμοθετεῖ.
Οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι ἐπολέμησαν ἐπίσης τὴν εἰκόνα τῆς ἐκ τοῦ Τάφου
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ πᾶσαν ἀπεικόνισιν πέραν τῆς Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας,
ὅπως εἶναι ἡ Κλασσική. Εἰσήγαγον δὲ Βλασφήμους, Αἱρετικὰς καὶ Ἀντιευαγγελικὰς παραστάσεις, αἱ ὁποῖαι δὲν ὑπάρχουν εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰσήγαγον μαίας καὶ λουτρόν, πράγματα καταδικασμένα ὑπὸ
τοῦ 79ου Κανόνος τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 691. Εἰς δὲ τὴν εἰκόνα
τῆς Πεντηκοστῆς εἰσήγαγον ἀνιστορήτους ἀντιαγιογραφικὰς παραστάσεις, προσθέτοντας ἀπόντα τότε πρόσωπα, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἄλλα, ἀπαλείφοντας παρόντα πρόσωπα, ὅπως ἡ Παναγία, καὶ μὴ εἰκονίζοντες μηδὲ ὀνομάζοντες τὴν
πραγματικὴν Δωδεκάδα τῶν ἐκλεγμένων Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ.
Ἐκ τῶν πολλῶν βλασφήμων Αἱρέσεων τὰς ὁποίας διακηρύσσουν οἱ Νεοεικονομάχοι ἀναφέρονται κατωτέρω δειγματολειπτικῶς ὀλίγαι μόνον, διὰ τῶν ὁποίων
διαπιστώνεται ἡ ἀλλοτρίωσίς των ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἡ ἀποξένωσίς των ἀπὸ τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ χωρισμός των ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Τριάδα.
1) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ἐκτὸς τῆς Σαρκώσεως οὐδεμία Εἰκόνισις ἐπιτρέπεται. Πιστεύουν δηλαδὴ ὅτι μόνον ὅ,τι ἔχει σάρκα μπορεῖ νὰ εἰκονισθῇ. Ἄρα κατ᾽
αὐτοὺς δὲν πρέπει νὰ εἰκονισθῇ Συμβολικῶς ὁ ἄϋλος κόσμος, ἤτοι, Ἄγγελοι, Ἅγιοι
εἰς τὸν Παράδεισον, Δαίμονες, κολασμένοι εἰς τὴν Κόλασιν, ψυχαὶ εἰς τὴν εἰς Ἅδου
Κάθοδον, καὶ ἄλλαι καταστάσεις ἄνευ σαρκός. Ἐναντιοῦνται οὕτω πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι μᾶς λέγουν: «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε
δαίμονος δυνατὸν θεαθῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν μετασχηματισμῷ τινὶ θεωροῦνται ταῦτα, τῆς
Θείας Προνοίας τύπους καὶ σχήματα περιτιθείσης τοῖς ἀσωμάτοις καὶ ἀτυπώτοις... καὶ ταῦτα
σχηματίζομεν καὶ εἰκονίζομεν» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1344D-1345A).
2) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ὅ,τι δὲν ἔχει ὑλικὸν πρωτότυπον, εἶναι Εἴδωλον
καὶ δὲν εἰκονίζεται. Δηλαδή, πιστεύουν ὅτι δὲν εἰκονίζεται ὁ Θεὸς Πατήρ, ὁ Θεὸς Λόγος
πρὸ τῆς Σαρκώσεως, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Συμφώνως πρὸς τὴν θεωρίαν των, οὔτε
ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος θὰ πρέπει νὰ εἰκονίζεται, οὔτε οἱ Ἄγγελοι, οὔτε οἱ Ἄγγελοι εἰς
τὴν Φιλοξενίαν τοῦ Ἀβραάμ, οὔτε ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς Ἁγία
Τριάς, οὔτε νὰ ὑπάρχῃ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅμως ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐντέλλεται τὴν εἰκονογράφησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Πιστεύοντες εἰς Ἕνα Θεὸν
ἐν ΤΡΙΑΔΙ ἀνυμνούμενον, τὰς τιμίας Αὐτοῦ Εἰκόνας ἀσπαζόμεθα» (Πρακτικὰ Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, τόμ. Γ ´ σελ. 383/883).
3) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Αἱ κλασσικαὶ εἰκόνες δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ
κακέκτυπα τοῦ Διαβόλου. Μέχρι τὸν 7ον αἰῶνα ὅμως δὲν ὑπῆρχεν ἡ Βυζαντινὴ τέχνη καὶ
ἡ Ἐκκλησία εἶχε μόνον Κλασσικὰς εἰκόνας. Ὅμως δὲν ἦτο Αἱρετικὴ τότε ἡ Ἐκκλησία,
οὔτε τὰ Ὀρθόδοξα ἔθνη τὰ ὁποῖα δὲν ἐγνώρισαν ποτὲ τὴν Βυζαντινὴν τεχνοτροπίαν εἶναι ὡς ἐκ τούτου Αἱρετικά. Ἐξ ἄλλου, οὐδεμία Οἰκουμενικὴ ἢ Τοπικὴ Σύνοδος καὶ οὐδεὶς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας διενοήθη ποτὲ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν Βυζαντινὴν
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ὡς τὴν μόνην Ὀρθόδοξον τεχνοτροπίαν ἢ νὰ ἀπορρίψῃ ὡς Αἱρετικὰς τὰς εἰκόνας
τῆς Κλασσικῆς ἢ κάποιας ἄλλης συγκεκριμένης τεχνοτροπίας. Μάλιστα ὁ Ἅγιος
Φώτιος ἀπαντῶν εἰς τὸ εἰρωνικὸν ἐρώτημα τῶν Εἰκονομάχων, «Ποίας τεχνοτροπίας
αἱ εἰκόνες εἶναι Ὀρθόδοξοι, τῶν Ρωμαίων, τῶν Ἰνδῶν, τῶν Ἑλλήνων ἢ τῶν Αἰγυπτίων», λέγει ὅτι ἀπὸ μόνο του αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τοὺς καθιστᾶ Εἰδωλολάτρας: «ὅτι
λελήθασιν ἑαυτούς, δι᾽ ὧν ταῦτα λέγουσιν, εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων τάξιν ἑαυτούς ἐντάττοντες » (Ἅγιος Φώτιος, P.G. 101, 948D-949A), καὶ ὅτι ἡ τεχνοτροπία οὔτε καθορίζει οὔτε ζημιώνει τὴν Ὀρθοδοξίαν τῆς εἰκόνος: «Ὅτιπερ οὐ πάντως λυμαίνεται τῶν
εἰκονισμάτων τὸ ἀνόμοιον τὴν τῆς Εἰκόνος φύσιν καὶ τὴν Ἀλήθειαν» (αὐτόθι, 952A).
4) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Διὰ τῆς Βυζαντινῆς τέχνης ὁ Χριστὸς εἰκονίζεται
ὡς Θεάνθρωπος, ἐνῶ διὰ τῆς Κλασσικῆς μόνον ὡς ἄνθρωπος!!! Δι᾽ αὐτῆς τῆς θέσεως διακηρύσσουν βλασφήμως ὅτι μπορεῖ νὰ εἰκονισθῇ ἡ Θεϊκὴ Φύσις τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεϊκὴ
Φύσις ὅμως δὲν εἶναι περιγραπτή, ἀλλὰ Ἀπερίγραπτος. Οἱ δὲ Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν
ὅτι οὐδεμία φύσις εἰκονίζεται, οὔτε ἡ Θεϊκὴ οὔτε ἡ ἀνθρωπίνη: «Παντὸς εἰκονιζομένου,
οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται» (Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 405Α).
5) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ὅσοι εἰκονίζουν τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν εἰς
τὴν Κλασσικὴν τέχνην, τὸν χωρίζουν ἀπὸ τὴν Θεότητά του καὶ γίνονται αἱρετικοὶ Νεστοριανοί. Δηλαδή, πιστεύουν ὅτι διὰ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος μία εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ,
πρέπει νὰ εἰκονίζῃ καὶ τὴν Θεϊκήν του φύσιν, θέσις βλάσφημος καὶ Αἱρετική, διότι
ἡ Θεϊκὴ φύσις οὔτε ὁρᾶται οὔτε εἰκονίζεται, καθάπερ «ἄπειρον, καὶ ἀόριστον, καὶ
ἀσχημάτιστον, καὶ ἀναφές, καὶ ἀόρατον, καὶ ἁπλοῦν, καὶ ἀσύνθετον» τὸ Θεῖον (Ἅγιος
Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἔκδοσις Ἀκριβὴς Ὀρθοδόξου Πίστεως, κεφ. 4, P.G. 94, 797Β).
6) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ἡ Θεοτόκος διὰ τῆς Βυζαντινῆς τέχνης παρουσιάζει τὸ Δόγμα τῆς Θείας Ἐνσαρκώσεως, ἐνῶ διὰ τῆς Κλασσικῆς παρουσιάζει «τὴν ἁπλῆν
παρθένον τῆς Ναζαρέτ». Δηλαδή, οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι διὰ τῆς Βυζαντινῆς τέχνης, καὶ μάλιστα μόνον διὰ τῆς Βυζαντινῆς κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς των,
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπεικονισθῇ τὸ Θεῖον! Ἀποδεικνύονται οὕτω καὶ Ἀντίθεοι καὶ
Βυζαντινολάτραι καὶ Εἰκονολάτραι καὶ παράλογοι οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι.
7) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Εἰς τὰς εἰκόνας τῆς Βυζαντινῆς τέχνης, καὶ μόνον
τῆς Βυζαντινῆς, παρουσιάζεται ἡ Πνευματικὴ ἀλλαγὴ ἡ ὁποία συντελεῖται εἰς τὰς ψυχὰς
τῶν Ἁγίων. Δηλαδή, πιστεύουν ὅτι διὰ τῆς Βυζαντινῆς τέχνης ἀπεικονίζεται ἡ ἁγιωσύνη καὶ ἡ Χάρις τῶν εἰκονιζομένων, ἐνῶ διὰ τῆς Κλασσικῆς ἀπεικονίζεται ἡ φυσική
των μορφή. Ξεχνοῦν οἱ παράφρονες ὅτι εἰς τὴν Βυζαντινὴν τέχνην εἰκονίζονται καὶ
Διῶκται καὶ Δήμιοι καὶ Εἰδωλολάτραι καὶ Αἱρετικοὶ καὶ Δαίμονες καὶ ὁ Ἰούδας καὶ
οἱ Σταυρωταί. Ξεχνοῦν οἱ παράφρονες ὅτι ἡ Βυζαντινὴ τέχνη δὲν ἦτο πάντοτε Ἁγιογραφία ἀλλὰ ἦτο ζωγραφικὴ τέχνη. Ἡ Βυζαντινὴ τέχνη δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἀποκλειστικὴν μέθοδον ἀπεικονίσεως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, οὔτε ἔχει ὑπερβατικὰς δυνατότητας
νὰ ἀπεικονίσῃ τὸ Θεῖον, ὡς ἀνοήτως διακηρύσσουν οἱ φρενοβλαβεῖς.
8) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Εἶναι Δογματικὸν Λάθος καὶ Αἵρεσις ἡ διατύπωσις «Ἔνσωμος Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Τάφου». Δηλαδή, πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς
δὲν ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου, ὅτι ἡ Ψυχή Του δὲν ἐπανενώθη μετὰ τοῦ Σώματός Του.
Τὸν Ἀναστάντα Χριστὸν κρύπτειν βούλονται ὑπὸ γῆς ὡς καὶ οἱ Ἀντίχριστοι Ἑβραῖοι
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Σταυρωταί Του. «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α´ Κορ. ΙΕ´ 17).
Ἡ ἐκ τοῦ Τάφου Ἀνάστασις εἶναι τοῦ Σώματος ἔγερσις: «λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ
ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.... Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ ΣΩΜΑΤΟΣ αὐτοῦ»
(Ἰωάν. Β´ 19-21). Παραλογιζόμενοι καὶ ἀντιφάσκοντες οἱ Νεοεικονομάχοι εἰς τὴν
ἀμηχανίαν των δὲν δέχονται νὰ εἰκονίζεται ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς ἄνω τοῦ Τάφου,
ἀλλὰ δέχονται νὰ εἰκονίζεται δίπλα εἰς τὸν Τάφον μετὰ τῶν Μυροφόρων!
9) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ἡ Σωματικὴ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Τάφου
εἶναι ἕνα ὑποθετικὸν γεγονός, διότι δὲν τὸν εἶδε κανεὶς νὰ ἀνασταίνεται, καὶ δι᾽ αὐτὸ δὲν
πρέπει νὰ εἰκονίζεται. Δηλαδή, πιστεύουν ὅτι δὲν εἶναι πραγματικότης, ἀλλὰ ὑπόθεσις
ἡ ἐκ τοῦ Τάφου Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς ἐπιβάλλουν ὡς Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰς Ἅδου Κάθοδον. Τὸ ἐπιχείρημά των ὅμως καταρρίπτεται,
διότι κανεὶς δὲν εἶδε τὸν Χριστὸν εἰς τὸν Ἅδην ἢ νὰ ἀνασταίνεται ἐκ τοῦ Ἅδου, ὁπότε
κατὰ τὴν θεωρίαν των οὔτε καὶ ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος μπορεῖ νὰ εἰκονίζεται. Μπορεῖ
ὅμως νὰ εἰκονίζεται εἰς τὸν Ἅδην Συμβολικῶς, ἀλλὰ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ εἰκὼν τῆς Εἰς
Ἅδου Καθόδου νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴν εἰκόνα τῆς ἐκ τοῦ Τάφου Ἀναστάσεως, διότι «Ἀνάστασις καὶ εἰς Ἅδην κατάβασις μεγάλην ἔχουσι τὴν διαφοράν» (Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 320).
«Ὅτι δὲ ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις Σώματος Ἀφθαρτισθέντος καὶ Ψυχῆς Ἕνωσις ἦν, ταῦτα
γὰρ τὰ διαιρεθέντα, δῆλον» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἔκδοσις Ἀκριβὴς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Ε.Π.Ε. τόμ. 1, σελ. 566, P.G. 94, 1224C). Ὄχι μόνο ὑποθετικὸν γεγονὸς δὲν εἶναι ἡ
ἐκ Τάφου Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ Δόγμα Δογμάτων καὶ Ἀλήθεια ἐπὶ τῆς ὁποίας
πᾶσα ἡ Πίστις ἐστερέωται: «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α´ Κορ.
ΙΕ´ 17). Διὰ τοῦτο εἰκονίζεται εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ ἐκ Τάφου Ἔγερσις τοῦ
Χριστοῦ. «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ΤΑΦΟΥ καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον
ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος» (Τροπάριον Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ψαλλόμενον ὅλας τὰς Κυριακὰς
τοῦ ἔτους).
10) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ἀνεστήθη ἀπὸ τὸν Ἅδην. Δηλαδή, πιστεύουν ὅτι ἡ ἀθάνατος καὶ ἀναμάρτητος καὶ τεθεωμένη ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ,
κατελθοῦσα εἰς τὸν Ἅδην, εἶχεν ἀποθάνει!!! Λέγουν δι᾽ ἡμᾶς, μὲ σκοπὸν νὰ μᾶς κατηγορήσουν, ὅτι πιστεύομεν «μόνον εἰς τὴν Σωματικὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ», ἐνῶ αὐτοὶ
πιστεύουν εἰς τὴν ψυχικὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. Αἱ ψυχαὶ ὅμως δὲν ἀποθνήσκουν
καὶ ὅταν ὁμιλοῦμε περὶ θανάτου ψυχῆς ἐννοοῦμε τὸν χωρισμὸν ἀπὸ τὸν Θεόν, λόγῳ
τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Χριστὸς ὅμως, κατὰ τὸν προφήτην Ἠσαΐαν, «ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν,
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι Αὐτοῦ» (Ἡσ. ΝΓ´ 9), κατὰ τὸν Ἀπόστολον Πέτρον,
«ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι Αὐτοῦ» (Α´ Πέτρ. Β´ 22), καὶ
κατὰ τὸ ἀψευδὲς Αὐτοῦ στόμα, «τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰωάν. Η´ 46).
11) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Δὲν εἰκονογραφοῦνται αἱ Θεοφάνειαι τῆς
Ἁγίας Γραφῆς. Δηλαδή, ἐὰν καὶ Συγκαταβὰς ὁ Θεὸς κατεδέχθη νὰ Ἀποκαλύψῃ ἑαυτὸν
τοῖς ἀνθρώποις ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΚΩΣ μὲ Σχήματα πεπερασμένα, αὐτοὶ πιστεύουν
ὅτι αἱ Θεοφάνειαι δὲν πρέπει νὰ ἁγιογραφοῦνται. Αἱ Θεοφάνειαι ὅμως ἀποτελοῦν τὸ
κύριον περιεχόμενον τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων, αἱ ὁποῖαι κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν εἰκονίζονται. Ἀντιτάσσονται οὕτω οἱ Νεοεικονομάχοι εἰς τὰ κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διὰ τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΜΑΚΑΡΙΖΕΙ
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τοὺς εἰκονίζοντας αὐτάς: «Τῶν τὰς Προφητικὰς ὁράσεις, ὡς αὐτὸ τὸ Θεῖον αὐτὰς ἐσχημάτιζε καὶ διετύπου, εἰδότων, καὶ ἀποδεχομένων, καὶ πιστευόντων, ἅπερ ὁ τῶν Προφητῶν χορὸς ἑωρακότες διηγήσαντο... καὶ διὰ τοῦτο εἰκονιζόντων τὰ Ἅγια, καὶ τιμώντων,
Αἰωνία ἡ μνήμη. (γ΄) » (Πρακτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τόμ. Γ´, στήλη 405-406/905906). Ἡ αὐτὴ Σύνοδος ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ τοὺς ἀρνουμένους τὴν εἰκονογράφησιν τῶν Προφητικῶν ὁράσεων: «Τοῖς τὰς μὲν Προφητικὰς ὁράσεις, κἂν μὴ
βούλοιντο, παραδεχομένοις, τὰς δ᾽ ὀφθείσας αὐτοῖς εἰκονογραφίας, ὦ θαῦμα! καὶ πρὸ σαρκώσεως τοῦ Λόγου μὴ καταδεχομένοις... εἰκονογραφεῖν δὲ ἐνανθρωπήσαντα τὸν Λόγον,
καὶ τὰ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτοῦ πάθη οὐκ ἀνεχομένοις, Ἀνάθεμα, (α΄) » (αὐτόθι, στήλη
407/907). Ἀπεκάλυψεν ἑαυτὸν ὁ Θεὸς καὶ διὰ λόγου καὶ διὰ ὁραμάτων, διότι Αὐτὸς
ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ἀλήθεια οὐ κρύπτεσθαι φιλεῖ: «Ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σου... καὶ λαλήσω πρὸς Προφήτας, καὶ ἐγὼ ὁράσεις ἐπλήθυνα καὶ ἐν χερσὶ Προφητῶν ὡμοιώθην»
(Ὡσηὲ ΙΒ´ 10-11). Μία τοιαύτη Συγκαταβατικὴ Ἀποκάλυψις μεταξὺ τῶν πολλῶν
παρέχεται καὶ εἰς τὸν Προφήτην Ἰεζεκιήλ: «Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ὑπεράνωθεν τοῦ στερεώματος τοῦ ὄντος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν. Ὡς ὅρασις λίθου σαπφείρου ὁμοίωμα ΘΡΟΝΟΥ ἐπ᾿
αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοιώματος τοῦ ΘΡΟΝΟΥ ὁμοίωμα ὡς ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ἄνωθεν» (Ἰεζ.
Α´ 25-26). Καθ᾽ ἣν στιγμὴν ὁρῶνται καὶ περιγράφονται διὰ λόγου εἰς βιβλίον ὅσα ὁ
Θεὸς Ἀποκαλύπτει εἰς τὰς ὁράσεις, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν εἰκονίζωνται; Ὤφθη
ὁ Θεὸς τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ λαβὼν ΣΧΗΜΑΤΑ ἀλλότρια τῆς φύσεώς Του, περιγραπτὰ
ὁ ἀπερίγραπτος Ποῖον τὸ ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ ἀπεικονισθοῦν ταῦτα καὶ διὰ χρωμάτων; Οὐδέν. Ποία βλασφημία προκύπτει ἐκ τῆς εἰκονογραφίας τῶν Θεοφανειῶν;
Οὐδεμία. Δὲν εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη τόλμη αὐτὴ ἡ ὁποία ἀποδίδει εἰς τὸν ἀπερίγραπτον
Θεὸν ἀνθρωπίνην περιγραφήν. Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν ἄνθρωπον ἕνεκεν
τῆς ὁποίας, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἀναφέρεται εἰς τὸν ἑαυτόν του, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ καὶ
φανερώνεται ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΚΩΣ καὶ ΑΝΘΡΩΠΟΠΑΘΩΣ, κατὰ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΝ.
Διὰ τοῦτο δὲν ξενίζει τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς οὔτε ἡ εἰκονογράφησις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, οὔτε τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν
εἴδει Περιστερᾶς, οὔτε ὅλου τοῦ Ἀοράτου κόσμου. Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδος ἐν τῇ Ε´ αὐτῆς Πράξει Ἀναθεμάτισεν ὡς Εἰκονομάχον τὸν Πέρσην Ἐπίσκοπον Ξεναΐαν, ὁ ὁποῖος δὲν ἐδέχετο «νὰ ζωγραφῆται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καθὼς ἐφάνη
ἐν εἰδώλῳ περιστερᾶς... ἀναθεμάτισεν αὐτὸν μετὰ τῶν ἄλλων Εἰκονομάχων» (Προλεγόμενα Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 320). Ἀλλὰ 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
τόσον τὸν Πατέρα ὅσον καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν εἴδει Ἀγγέλων, ἀνδρῶν νέων, καθὼς
ἐφάνηκαν εἰς τὸν Ἀβραάμ;» (αὐτόθι). Πᾶσα Θεοφάνεια εἰκονιστή.
12) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Εἰς τὰς Θεοφανείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς δὲν ἐνεφανίσθη ὁ Θεὸς Πατήρ, ἀλλὰ ὁ Υἱός. Δηλαδή, οὔτε εἰς τὴν Δρῦν τὴν Μαμβρῆ ἐνεφανίσθη
ὁ Πατήρ, ὁπότε οὔτε ἡ προβαλλομένη ὑπ᾽ αὐτῶν εἰκὼν τῆς Φιλοξενίας εἶναι τελικῶς
εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐπὶ πλέον, καταπατοῦν τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ἡ ὁποία παρουσιάζει πολλάκις τὸν Πατέρα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, περὶ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς λαλῶν, μᾶς
λέγει: «Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατρᾶσιν ἐν τοῖς Προφή-
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ταις, ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ» (Ἐβρ. Α´, 1-2). Ὁ Προφητάναξ Δαυὶδ δὲν ἀφήνει ἀμφιβολίαν ὅτι ὁ Πατὴρ ἐφάνη τοῖς ἀνθρώποις: «Τότε ἐλάλησας
ἐν ὁράσει τοῖς υἱοῖς σου καὶ εἶπας· ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν, ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ
μου.... αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με· Πατήρ μου εἶ σύ, Θεός μου καὶ ἀντιλήπτωρ τῆς σωτηρίας μου·
κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς» (Ψαλμ. ΠΗ´ 20, 2728). Καὶ πάλιν: «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.... ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. Ὤμοσε Κύριος καὶ
οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ» (Ψαλμ. ΡΙ´ 1, 34). Ὁ δὲ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ Πνεύματος περιγράφει συγκεκριμένην ἐμφάνισιν τοῦ
Θεοῦ Πατρός: «ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ ΘΡΟΝΟΙ ἐτέθησαν, καὶ ΠΑΛΑΙΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ἐκάθητο,
καὶ τὸ ἔνδυμα Αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς Αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν,
ὁ ΘΡΟΝΟΣ Αὐτοῦ φλὸξ πυρός.... ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν
τοῦ οὐρανοῦ ὡς ΥΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ἐρχόμενος ἦν καὶ ἕως τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ἔφθασε καὶ ἐνώπιον Αὐτοῦ προσηνέχθη» (Δαν. Ζ´ 9, 13). Ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης διαβεβαιώνει
ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ εἶναι ἐκεῖνος ὅστις τὸν ἀπέστειλε νὰ βαπτίζῃ: «Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν,
ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνος μοι εἶπεν· ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον
καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. Α´ 33). Χαρακτηριστικὸν ἐπίσης εἶναι τὸ
ὅραμα τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἰς τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανον, ὁ ὁποῖος ἀνεκρίνετο εἰς τὸ
Συνέδριον: «ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν
Θεοῦ καὶ ΙΗΣΟΥΝ ΕΣΤΩΤΑ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, καὶ εἶπεν· ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς
ἀνεῳγμένους καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΩΤΑ» (Πράξ. Ζ´ 5556). Καταπατοῦν οἱ Νεοεικονομάχοι καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τὰς μαρτυρίας ὅτι ἐνεφανίσθη ὁ Θεὸς Πατήρ. Ἰδοὺ μερικαὶ μαρτυρίαι: «Τοῦτον Δανιήλ, Υἱὸν ἀνθρώπου λέγει
εἶναι, ἐρχόμενον πρὸς τὸν ΠΑΤΕΡΑ» (Ἀποστολικαὶ Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92· Ε.Π.Ε. 1,
σελ. 268). «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). «Καὶ ἓν Πνεῦμα Ἅγιον.... ἐν ᾧ φανεροῦται Θεὸς
ὁ ΠΑΤΗΡ, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ ἐν πᾶσι» (Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, P.G. 46, 912D-913Α). «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).
«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 Δανιὴλ ὤφθη ὁ Θεὸς Πατήρ. Καὶ ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας, ὁμοίως: «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´). Ἐφάνη ὁ Θεὸς Πατήρ, κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων, τόσον εἰς τὴν Παλαιὰν ὅσον καὶ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην.
«Κήρυσσε φανερῶς ἡ Παλαιὰ (Διαθήκη) τὸν ΠΑΤΕΡΑ, τὸν Υἱὸν ἀμυδρότερον, ἐφανέρωσεν ἡ
Καινὴ τὸν Υἱόν, ὑπέδειξε τοῦ Πνεύματος τὴν Θεότητα» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
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Λόγος ΛΑ´, Ε.Π.Ε. 4, σελ. 240). «Ἐν τῇ Παλαιᾷ (Διαθήκῃ) συνεχῶς ὁ ΠΑΤΗΡ ΚΥΡΙΟΣ λέγεται, Κύριος ὁ Θεός μου, Κύριος εἷς ἐστίν» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Λόγος Ε´, Ε.Π.Ε.
35, σελ. 154). 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).
13) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ζωγραφίζοντες τὸν Κύριον Σαβαώθ, δηλαδὴ τὸν
Πατέρα, ἀπεικονίζομεν τὴν Θεϊκὴν Φύσιν. Δηλαδή, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἔχει ἄλλην
φύσιν παρὰ μόνον τὴν Θεϊκήν, πιστεύουν ὅτι διὰ τοῦτο ἡ ἀπεικόνισις τοῦ Πατρὸς ἀποτελεῖ προσπάθειαν ἀπεικονίσεως τῆς Θεϊκῆς φύσεως, πρᾶγμα ὅλως παράλογον καὶ
παρανοϊκόν. Ὡς ἐκ τούτου συμπεραίνουν πὼς δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εἰκὼν
τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ὁ συλλογισμός των ὅμως εἶναι μάταιος καὶ ψευδής. Τὸ γεγονὸς ὅτι
ὁ Θεὸς Πατήρ ἔχει μόνον Θεϊκὴν φύσιν καὶ οὐχὶ καὶ ἀνθρωπίνην δὲν ἐστάθη ἐμπόδιον
εἰς τὴν εὐσπλαγχνίαν Του νὰ ἐμφανίσῃ ἑαυτὸν τοῖς ἀνθρώποις ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΚΩΣ,
ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΩΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΠΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΠΡΕΠΩΣ, μὲ ἀνθρωπίνην φωνὴν
διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀκοήν, καὶ μὲ ἀνθρώπινον εἶδος διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ὅρασιν. Ἡ
δὲ ἀπεικόνισις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ταῦτα τὰ ἀνθρωποειδῆ σχήματα τῆς Συγκαταβάσεως
τοῦ Πατρός, ὡς ὤφθη τοῖς Προφήταις, ἀποτυπώνει. Καὶ διὰ τοῦτο, ἡ εἰκὼν τοῦ Θεοῦ
Πατρὸς εἶναι ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ. Ὁ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Ἰωσὴφ Βρυέννιος († 1438),
καυτηριάζει ὅσους ἀγανακτοῦν μὲ τοὺς ζωγραφίζοντας τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα, 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 ζωγράφοις νεμεσᾷν, ὅτι μὴ τὸν σαρκωθέντα μόνον ΥΙΟΝ, ἀλλὰ καὶ τὸν ΠΑΤΕΡΑ καὶ τὸ
ΠΝΕΥΜΑ διαμορφοῦσι τοῖς χρώμασι... οὐκ ἔστι βλάσφημα ταῦτα, οὐδ᾽ ἀνάξια 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).
Ἡ Θεοφάνεια δὲν ἀποτελεῖ ἐμφάνισιν τῆς Θεϊκῆς Φύσεως ἢ Οὐσίας, ἀλλὰ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ ἐμφάνισιν ἄλλοτε τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἄλλοτε τοῦ Υἱοῦ, ἄλλοτε τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἄλλοτε καὶ τῶν Τριῶν Θεαρχικῶν Ὑποστάσεων, καὶ τοῦτο συντελεῖται
διὰ τῶν Ἀκτίστων Θείων Ἐνεργειῶν τῆς Ταυτουργούσης Ἁγίας Τριάδος, ὄντων τῶν
Ἐνεργειῶν προσιτῶν καὶ μεθεκτῶν τοῖς Ἁγίοις. Ταυτουργεῖ ἡ Ἁγία Τριάς, καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ Ἁγία Τριάς, καὶ ἡ Θεοφάνεια εἶναι Συμβολική. Λαμβάνει, δηλαδή, ἐκ
τῆς κτίσεως σχήματα ὁ Ἀσχημάτιστος Ἄκτιστος Κτίστης ἵνα γίνῃ ἀντιληπτὸς τοῖς
κτίσμασιν. Ἐὰν ὁ Θεὸς δὲν ἐνεφανίζετο Συμβολικῶς μὲ σχήματα ἀνθρωπομορφικά,
καὶ δὲν ὡμιλοῦσε μὲ ἀνθρωπίνην φωνήν, θὰ ἦτο παντελῶς ἄγνωστος εἰς τοὺς
ἀνθρώπους: «Μὴ θέλων οὖν ὁ Θεὸς παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τὰ ἀσώματα, περιέθηκεν
αὐτοῖς τύπους, καὶ σχήματα, καὶ εἰκόνας κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν, σχήματα
σωματικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώμενα· καὶ ταῦτα ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝ....
Ἀλλὰ καὶ ΘΕΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑ καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφὴ ἔχει» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός,
P.G. 94, 1345Α).
14) Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι: Ὅσοι προσκυνοῦν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος
προετοιμάζουν τὸν ἐρχομὸν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὑπηρετοῦν τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἡ Παρουσία καὶ ἡ προσκύνησις αὐτῆς τῆς εἰκόνος εἰς τὰ σπίτια καὶ εἰς τὰς Ἐκκλησίας εἶναι ἄμεση
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ἄρνησις τῶν ἰδίων λόγων τοῦ Χριστοῦ. εἶναι ἄρνησις τῶν θεμελίων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐξ ὁρισμοῦ, ἡ εἰκὼν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ ὑλικὴν μορφὴν χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ τὸ
πρωτότυπον κάποιας ἀληθινῆς σωματικῆς φύσεως, γίνονται εἴδωλα καὶ ἡ προσκύνησίς τους
Είδωλολατρία (Γεωργίου Ε. Γαβριήλ, «Ἀπηγορευμένες Ἀπεικονίσεις»). Δηλαδή, θέλουν νὰ
πιστεύσωμεν ὅτι ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου!!! Τί θράσος! Ἡ Ἱστορία τῆς προσκυνήσεως τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος καλύπτει διαδρομὴν
δεκαπέντε καὶ πλέον αἰώνων, καὶ ὡς φαίνεται αὐτὴ ἡ προσκύνησις ΑΠΕΤΡΕΨΕ μᾶλλον
παρὰ προέτρεψε τὸν ἐρχομὸν τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸν ὁποῖον προωθοῦν αὐτοὶ οἱ Ἰουδαϊζοντες καὶ Ἑβραιόφρονες κληρικοί, μοναχοί, καὶ λαϊκοὶ Νεοεικονομάχοι.

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

Πέραν τῶν ἀνωτέρω αἱρέσεων, οἱ σύγχρονοι Εἰκονομάχοι ἔχουν διατυπώσει καὶ
πολλὰς ἄλλας παρεμφερεῖς αἱρετικὰς θεωρίας καὶ ἐξωφρενικοὺς ἰσχυρισμούς, τὰ
ὁποῖα ὡς ὤφειλεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕΝ.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, καὶ πρὸ τοῦ Σχίσματος τοῦ 1995 καὶ μετά, ἐξέδωκεν Ἐγκυκλίους καὶ Ἀποφάσεις περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Προσκυνήσεως τῶν ἐν λόγῳ Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ περὶ τῆς τέχνης τῆς Εἰκονογραφίας. Ἐδέχθη
καὶ τὴν Κλασσικὴν καὶ τὴν Βυζαντινήν, καὶ κάθε τεχνοτροπίαν ἐκτὸς τῆς τῶν Παπικῶν,
καθὼς ἡ Ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία εἰς ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα ἔθνη ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἐδέχθη
αὐτὰς ὡς Ὀρθοδόξως ὑπηρετούσας τὸν σκοπὸν τῆς τιμητικῆς προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων.
Κατεδίκασε δὲ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ Ἀναθέματος καὶ τὴν Αἵρεσιν τῆς Νεοεικονομαχίας, καὶ
τὰ Αἱρετικὰ συγγράμματα τῶν Νεοεικονομάχων, καὶ τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ὁποίους
καὶ Καθῄρεσε μετὰ τὸ Σχίσμα των. Τὰ δὲ Αἱρετικὰ αὐτῶν συγγράμματα παρέδωκεν δημοσίως καὶ ἐπισήμως εἰς τὸ πῦρ καὶ εἰς τὸ Αἰώνιον Ἀνάθεμα εἰς ὅλας τὰς Μητροπόλεις καὶ
Ἐνορίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν 3-3-1997. Οὗτοι πλέον τὴν
Θείαν Χάριν ἀπεξεδύθησαν καὶ κατάραν ὡς ἱμάτιον ἐνεδύθησαν, τὴν μερίδαν τοῦ Κάϊν ἐξελέξαντες. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς τῆς Ἐκκλησίας ἔξω εὑρίσκονται.
Σημειωτέον ὅτι οἱ σύγχρονοι Εἰκονομάχοι προεκάλεσαν τὸ Σχίσμα τοῦ 1995 σταδιακῶς,
προχωρήσαντες εἰς ἐξωσυνοδικὰς χειροτονίας ἐπισκόπων, ἀφοῦ πρῶτον εἶχον ἄρει τὰς
ὑπογραφάς των ἀπὸ τὴν Δευτέραν Ἱστορικὴν Ποιμαντορικὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, μὲ Α.Π. 2660/26.2.1993, ἡ ὁποία Κατεδίκαζε καὶ Ἀναθεμάτιζε τὰς
Αἱρέσεις καὶ τὰ συγράμματα τῶν Νεοεικονομάχων. Ἡ ἄρσις αὐτὴ τῶν ὑπογραφῶν σημαίνει: α) ὅτι δέχονται ὡς Ὀρθόδοξα ὅσα Αἱρετικὰ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὁμοφώνως εἶχε καταδικάσει δι᾽ αὐτῆς, β) ὅτι ἀπορρίπτουν ἐπίσης καὶ τὴν Πρώτην Ἱστορικὴν
Ποιμαντορικὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μὲ Α.Π. 2566 /23.1.1992,
ὡς στενῶς συνδεδεμένην μετ᾽ αὐτῆς καὶ περιέχουσαν ὁμοίας Ἀποφάσεις περὶ τῶν Εἰκόνων, καὶ γ) ὅτι δὲν πιστεύουν πὼς συνεδριάζοντες ἐν Συνόδῳ συνεδριάζουν καὶ συναποφασίζουν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Διὰ τῆς ἄρσεως τῶν ὑπογραφῶν των ἀπὸ τὰς Ἐγκυκλίους,
ἀποδέχονται πλέον ὅλα τὰ κατὰ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων Αἱρετικὰ συγγράμματα, διὰ τῶν
ὁποίων ἀπερρίπτεται τὸ 90% τῶν εἰκόνων παντοῦ, καὶ τὰ ὁποῖα ὁμοφώνως Κατεδίκασεν
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Οἱ Νεοεικονομάχοι καθίστανται ἐπισήμως καὶ αὐτοδικαίως Αἱρετικοὶ καὶ ἀποκεκομμένοι τῆς Ἐκκλησίας.
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Παρενθετικῶς ἀναφέρομεν ὅτι ὑπάρχει τὸ ἀπὸ 1993 βιβλίον «Προσκυνοῦμε Πατέρα Υἱὸν
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα» τοῦ τότε Πειραιῶς Νικολάου, τὸ ὁποῖον προλογίζεται ὑπὸ τοῦ τότε
Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καὶ τοῦ Γραμματέως τῆς Συνόδου Κηρύκου Κοντογιάννη. Συμφώνως πρὸς αὐτό, καταδικάζονται τὰ φρονήματα περὶ τῆς μὴ προσκυνήσεως συγκεκριμένων Ἱερῶν Εἰκόνων, φρονήματα Εἰκονομαχικὰ τὰ ὁποῖα προεκάλεσαν πολυετῆ σάλον.
Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐξέδωκεν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ μίαν σειρὰν ἐπισήμων Καταδικαστικῶν Συνοδικῶν Ἀποφάσεων καὶ Ποιμαντορικῶν Ἐγκυκλίων
κατὰ τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως καὶ κατὰ τῶν Νεοεικονομάχων, σημαντικότεραι μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι αἱ κάτωθι:

• Καθαίρεσις Ἐπισκόπου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Α.Π. 1353/28.10.1977.
• Πρακτικὸν Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας, Α.Π. 91/24.11. 1983.
• Πρακτικὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, 19.9.1991.
• Πρακτικὸν Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Α.Π. 2546/ 24.10.1991.
• Ἀπόφασις Γενικῆς Πανελλαδικῆς Συνελεύσεως Ἱεροῦ Κλήρου μετὰ τῆς Ἱεραρχίας, 30.10.1991.
• ΠΡΩΤΗ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Α.Π. 2566 /23.1.1992.
• Πρακτικὸν Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, 19.8.1992.
• Ἀφορισμὸς κατὰ Ἀνωνύμων Νεοεικονομάχων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, 22.10.92.
• Πρόσκλησις τῆς Ἱεραρχίας εἰς Σύνοδον διὰ τὴν Καταδίκην τῶν Εἰκονομαχικῶν καὶ
Ἀντορθοδόξων Φρονημάτων, Α.Π. 2657/7.2.1993.
• Ἀπόφασις- Πρᾶξις Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Α.Π. 2659/26.2.1993.
• ΔΕΥΤΕΡΑ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Α.Π. 2660/26.2.1993.
• Διευκρίνισις -Ἀπόφασις Ἱερᾶς Συνόδου, 22.10.1993.
• Διευκρίνισις Ἓξ Ἀρχιερέων τῆς Ἱεραρχίας, 13.7.1994.
• Συνοδικὴ Ἀπόφασις Καθαιρέσεως καὶ Ἀναθεματισμοῦ τῶν Νεοεικονομάχων Ἀρχιερέων
καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν παρανόμως χειροτονηθέντων, Α.Π. 10 / 25.6.1995.
• ΤΡΙΤΗ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Α.Π. 35/19.2.1997.

Καταδεικνύεται ἱκανῶς διὰ ὅλων τῶν ἀνωτέρω ὅτι οἱ σύγχρονοι Εἰκονομάχοι εἶναι
Αἱρετικοὶ καὶ εἶναι καταδικασμένοι καὶ ἀποκεκομμένοι τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς
ἐκ τούτου, πᾶσα πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ μετ᾽ αὐτῶν ἐπικοινωνία καὶ συμπροσευχὴ
ἀποτελεῖ ἀπώλειαν τῆς Ὁμολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ εἶναι ἀπηγορευμένη.

ΕΠ ΙΛ Ο Γ ΟΣ

Τὸ ἱστορικὸν τῆς Αἱρέσεως καὶ τοῦ Σχίσματος τῆς Νεοεικονομαχίας ἡ Ἐκκλησία τὸ κατέγραψεν ἐπακριβῶς ἐν τῇ ἐξελίξει του καὶ ἤσκησεν, ὅτε ἦν πρὸς τοῦτο
καιρὸς ἁρμόδιος, πᾶσαν δυνατὴν παρέμβασιν διὰ νὰ ἀποσοβήσῃ τὴν ἀπεργαζομένην παρεκτροπήν. Ἀλλ᾽ ὡς ὁ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι, οὕτω καὶ οἱ
Αἱρεσιάρχαι καὶ πρωτεργάται τοῦ Σχίσματος, ἐπέλεξαν τὴν ἀγχόνην τοῦ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ παρὰ τὴν μετάνοιαν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας.
ΟΙ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ:
Κατὰ τῆς Ἐκκλησίας σκευωρήσαντες καὶ σκοτεινῶς μεθοδευθέντες, ἔξω τῆς
Ἐκκλησίας εὑρέθησαν·
Κατὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος δυσεβῶς κηρύξαντες, ἀπὸ προσώπου τῆς
Ἁγίας Τριάδος ἔξω ἐβλήθησαν·
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Κατὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἑβραῖοι φθονερῶς κινηθέντες, ἔξω τοῦ Σώματος τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἀπεβλήθησαν·
Κατὰ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Ἐκκλησίας πόλεμον δεινὸν ἐγείραντες, τῆς Εἰρήνης τοῦ Θεοῦ ἔξω ἐσύρθησαν·
Κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας τῆς Ἐκκλησίας βλασφήμως λαλήσαντες,
ἔξω τῆς θεουργοῦ Χάριτος ἐδιώχθησαν.
Οἱ Νεοεικονομάχοι, ἀθετήσαντες τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν καὶ παραχαράξαντες τὴν
Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν περὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἀπειθήσαντες πρὸς τὰς ἐντολὰς τῆς
Ἐκκλησίας καὶ βιαίως κατ᾽ Αὐτῆς στασιάσαντες, εἰ καὶ πρώην ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,
ἀπέδειξαν ἑαυτοὺς υἱοὺς τοῦ Σατανᾶ καὶ ἰδίοις χερσὶν τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἔσβησαν
ἐκ Βίβλου Ζώντων, κἄντε Ἀρχιερεῖς, κἄντε Ἱερεῖς, κἄντε Μοναχοί, κἄντε λαϊκοί.
Ταύτην τὴν οἰκτρὰν τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων πτῶσιν εἰς τὸ Αἰώνιον
Ἀνάθεμα ἐνθυμούμενοι καὶ στιγματίζοντες ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς εἰκοσαετίας
1995-2015, ἑτοιμάζομεν συλλογὴν τῶν ἐπισήμων Ἀποφάσεων καὶ Πράξεων ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ αὐτῶν, εἰς τὰς ὁποίας προέβη ἡ Ἐκκλησία Συνοδικῶς, ἵνα κατὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος, 2016, τύποις ἀποδόσωμεν αὐτὴν τῷ φιλομαθῇ
μὲν λαῷ εἰς γνῶσιν, τῇ ἱστορίᾳ δὲ εἰς σημεῖον ἀναφορᾶς καὶ ὁδοδείκτην.

Ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ « ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελίδα 44.

Παρομοίως ἐδογμάτισεν καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ε´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος:
«Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ, τοῦ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ εἶναι τὰς δύο γεννήσεις, τήν τε πρὸ
αἰώνων ἐκ τοῦ Πατρός, ἀχρόνως καὶ ἀσωμάτως, τήν τε ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν
ἡμερῶν, τοῦ ΑΥΤΟΥ κατελθόντος ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθένος ἐκ τῆς
Ἁγίας ἐνδόξου ΘΕΟΤΟΚΟΥ καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ γεννηθέντος ἐξ
αὐτῆς, ὁ τοιοῦτος Ἀνάθεμα ἔστω» (αὐτόθι, σελ. 174).

Ἀντὶ Ἐπιλόγου

Ἡ Ἀειπάρθενος, κατὰ τὸν προφήτην Ἠσαΐαν, «πρὶν ἢ τὴν ὠδίνουσαν τεκεῖν,
πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων, ἐξέφυγε καὶ ἔτεκεν ἄρσεν». (Ἠσ. ΞΣΤ´ 7).
Κατὰ δὲ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν, «Γεγέννηται τοίνυν ἐξ αὐτῆς
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς σεσαρκωμένος, οὐ θεοφόρος ἄνθρωπος, ἀλλὰ
ΘΕΟΣ σεσαρκωμένος, οὐχ ὡς προφήτης ἐνεργείᾳ χριόμενος, παρουσίᾳ δὲ
ὅλου τοῦ χρίοντος, ὥστε ἄνθρωπον μὲν γενέσθαι τὸ χρῖσαν καὶ Θεὸν τὸ
χριόμενον, οὐ μεταβολῇ φύσεως, ἀλλ᾿ ἑνώσει τῇ καθ᾿ ὑπόστασιν. Ὁ αὐτὸς
γὰρ ἦν, ὅ τε χρίων καὶ ὁ χριόμενος· χρίων ὡς Θεὸς ἑαυτὸν ὡς ἄνθρωπον.
Πῶς οὖν οὐ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ἡ ΘΕΟΝ σεσαρκωμένον ἐξ αὐτῆς γεννήσασα;
Ὄντως κυρίως καὶ ἀληθῶς ΘΕΟΤΟΚΟΣ καὶ ΚΥΡΙΑ, καὶ πάντων κτισμάτων δεσπόζουσα, δούλη καὶ Μήτηρ τοῦ Δημιουργοῦ χρηματίσασα» (P.G.
94, 1160D-1161A).
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΠΕ
ΡΙΙ Τ ΗΣ Θ ΕΣ
ΕΩ Σ ΤΩ Ν ΑΓ
Ο ΝΩ
Π ΕΡ
Ε ΣΕΩ
Α ΓΙΙ Ω Ν ΕΕΙΙΚ
ΚΟ
Ν ΩΝ
Τ ΗΣ ΕΚ Τ ΑΦΟ
Υ ΑΝ Α ΣΤ ΑΣ
ΕΩ Σ ΤΟ Υ ΧΡ
ΑΦ ΟΥ
Α ΣΕΩ
Χ ΡΙΙ Σ ΤΟ Υ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωνσταντινουπόλεως 174
Τ.Κ. 542 49, Χαριλάου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ἀριθμ. Πρωτ. 120

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 3 - 6 - 2003

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς τὰ Ἁπανταχοῦ Πνευματικὰ Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ Πνευματικά,
Ἡ Χάρις τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν νὰ σκέπῃ, φυλάττῃ καὶ περιφρουρῇ ὑμᾶς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν.
Παρίσταται ἐνίοτε ἀνάγκη νὰ ἐπικοινωνοῦμε μεθ᾽ ὑμῶν προσωπικῶς,
προφορικῶς ἀλλὰ καὶ ἐγγράφως δι᾽ ἐντύπων Ἐγκυκλίων Γραμμάτων, διὰ
θέματα ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ζωήν μας καὶ εἰς τὰς μετὰ τοῦ
Θεοῦ σχέσεις μας. Ἡ ἐπικοινωνία αὐτὴ καθίσταται πλέον ἀναγκαία ὅταν
ἀναφύωνται εἰς τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας προβλήματα Ἑρίδων, Σχισμάτων
καὶ Αἱρέσεων, ὅπως ἡ πρόσφατος Αἵρεσις τῆς Νεοεικονομαχίας.
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Ἡ Αἵρεσις αὐτὴ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΘΗ, Χάριτι Θεοῦ, μὲ τὰς
Ἱστορικὰς Ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ
τριῶν Ποιμαντορικῶν Ἐγκυκλίων: 1) Ἀρ. Πρωτ. 2566 /23.1.1992, 2) Ἀρ. Πρωτ.
2660/26.2.1993, καὶ 3) Ἀρ. Πρωτ. 35 /19.2.1997, καθὼς καὶ μὲ πολλὰς ἄλλας
παρεμφερεῖς Συνοδικὰς Ἀποφάσεις καὶ Πράξεις κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1975,
ὅταν πρωτοενεφανίσθη, ἕως τὸ 1995-1997, ὅτε ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ὁριστικῶς.
Πέραν τῶν Συνοδικῶν αὐτῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
εἶχεν ἐπίσης ἀποφασίσει νὰ ἐκδοθῇ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος διὰ νὰ τοποθετοῦνται εἰς τὰ προσκυνητάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ εἰς τὰ εἰκονοστάσια τῶν
οἰκιῶν αἱ Εἰκόνες τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος) καὶ τῆς Ἐνσώμου ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ Ζωοδόχου
ΤΑΦΟΥ.
Περὶ αὐτοῦ εἶχε δοθῆ προφορικὴ ἐντολὴ παρ᾽ ἡμῶν τῶν Ἀρχιερέων τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τοὺς ὑφ᾽ ἡμᾶς Γ.Ο.Χ., καὶ εἶχεν ἤδη ἐφαρμοσθῆ εἰς ὅλους
τοὺς Ναοὺς καὶ τὰς οἰκίας, καὶ ἀπέμεινεν νὰ ἐκδοθῇ καὶ ἔντυπος σχετικὴ Συνοδικὴ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος. Ἐπειδὴ ἡ ἐντολὴ εἶχεν ἤδη ἐφαρμοσθῆ
καὶ ἐπειδὴ προέκυψαν τρέχοντα προβλήματα καὶ νέαι συνθῆκαι ἀνεξάρτητοι τῆς θελήσεώς μας, ἡ ἔκδοσις τῆς Ἐγκυκλίου μετετίθετο δι᾽ εὐθετώτερον
χρόνον, καίτοι εἶχε προειτοιμασθῆ ἕνα πρῶτον, πρόχειρον σχέδιον.
Ἡ μετάθεσις τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐν λόγῳ Ἐκγυκλίου καθυστέρησεν ἀκόμη
περισσότερον λόγῳ τῆς νέας Ἀντιχρίστου Αἱρέσεως τῶν ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ
- ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ - ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΩΝ 2001-2002, ὁπότε παρέστη ἐπιτακτικὴ
ἀνάγκη διὰ τὴν ἔκδοσιν ἄλλων Ἐγκυκλίων πρὸς καθοδήγησιν, διδαχὴν καὶ
στήριξιν τοῦ ποιμνίου τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐν ὄψει τῶν νέων προβλημάτων τῶν ἀναφυέντων ὡς ἀκανθῶν εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ καταπνιγόντων τὸν καρποφόρον σῖτον τῆς ἀμώμου Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Οἱ ἀνωτέρω λόγοι καθιστοῦν ὑποχρεωτικὴν τὴν ἔκδοσιν, ἔστω καὶ καθυστερημένα, τῆς ἐν λόγῳ Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου περὶ τοποθετήσεως τῶν
συγκεκριμένων Ἱερῶν Εἰκόνων εἰς τοὺς Ναοὺς καὶ τὰς οἰκίας, ὑπ᾽ ἐμοῦ ὡς συμμετασχόντος εἰς τὴν λῆψιν τῶν ἀνωτέρω Ἀποφάσεων, συμφώνως πάντοτε
πρὸς τὴν προηγηθεῖσαν Ἀπόφασιν τῆς Ἰερᾶς Συνόδου καὶ τὸ Σχέδιον Ἐγκυκλίου τὸ ὁποῖον εἶχεν ἑτοιμασθῆ καὶ τὸ ὁποῖον παρατίθεται εἰς τὴν συνέχειαν.
Ἐν Θεσσαλονίκῃ 3 - 6 - 2003
Μετ᾽ εὐχῶν Ἀπείρων

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Κωνσταντινουπόλεως 22, Τ.Κ. 118 54 Ρούφ - Τηλ: 01 3451692
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΛΑΣ

Ἀριθμ. Πρωτ: 60

Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 - 2 - 1998
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙ ΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ:
- Τὰ Ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης Πνευματικὰ Τέκνα ἐν Χριστῷ καὶ Μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοὺς
Ὀρθοδόξους καὶ εὐσεβεῖς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
- Τὰ Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν,
- Τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια καὶ Ἐπιτροπὰς τῶν Ἱερῶν Ναῶν,
Ἡ Χάρις τῆς Παναγίας Τριάδος, τοῦ Ἑνὸς Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν, ἔστω μεθ᾽
ἡμῶν πάντοτε καθοδηγοῦσα καὶ σκέπουσα πάντας ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς νοητοῦ καὶ
αἰσθητοῦ ἐχθροῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν, παρ᾽ ἡμῶν δὲ τῶν ταπεινῶν
εὐχὴ καὶ εὐλογία.

ΘΕΜΑ: Ἡ μόνιμος τοποθέτησις καθ᾽ ὅλον τὸ ἔτος εἰς τὰ κεντρικὰ Προσκυνητάρια τῶν
Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὡς καὶ εἰς τὰ εἰκονοστάσια τῶν οἰκιῶν ὑμῶν, τῶν
Ἁγίων καὶ Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, (τοῦ Πατρὸς ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν,
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου ὡς ἐσαρκώθη καὶ ἐνηνθρώπησεν, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς ἐφανερώθη ἐν εἴδει Περιστερᾶς), καθὼς καὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς ἐκ τοῦ Ζωοδόχου Τάφου
Ἐνσώμου ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Πνευματικὰ καὶ ἀγαπητὰ Τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Κατόπιν τῆς ἀναφυείσης ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ λαίλαπος, ἡ ὁποία ἐν
καιρῷ εἰρήνης ἐτάραξε τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἄνευ λόγου, δημιουργήσασα
πόλεμον καὶ Σχίσμα εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, εἰς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον, εἰς τοὺς Μοναχοὺς τῶν Ἱερῶν Μονῶν, εἰς τὰς Ἐνορίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, εἰς τὰς οἰκογενείας
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ γενικῶς εἰς τὸν ἁπλοῦν καὶ ἀνυποψίαστον λαόν,
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μετὰ καὶ ἀπὸ προτροπὴν πολλῶν Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν,
ἔκρινεν ἀπαραίτητον καὶ ἀπεφάσισεν νὰ ἐκδώση νέαν Ποιμαντορικὴν Ἐγκύκλιον,
σχετικὴν μὲ τὴν μόνιμον καὶ συνεχῆ τοποθέτησιν τῶν ἐν λόγῳ Ἱερῶν Εἰκόνων εἰς
τὰ κεντρικὰ Προσκυνητάρια τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὡς καὶ εἰς τὰ
εἰκονοστάσια τῶν οἰκιῶν ὑμῶν.
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Τὸ φαινόμενον τῆς κατὰ καιροὺς ἐμφανίσεως Αἱρέσεων δὲν εἶναι νέον ἀλλὰ παλαιόν. Ὅπως αἱ ἐμφανιζόμεναι ΑΙΡΕΣΕΙΣ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἐδίχαζον τὸ Πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ καὶ ἔσχιζον τὸν ἄρραφον χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, οὕτω καὶ σήμερον
ἡ ἀναφανεῖσα Ἑβραϊκὴ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΑΙΡΕΣΙΣ, γνήσιον τέκνον τῆς Παλαιᾶς
Αἱρέσεως τῶν Εἰκονομάχων τοῦ 8ου καὶ 9ου αἰῶνος ἐπανῆλθεν ἀπὸ Ἰουδαΐζοντας
Κληρικοὺς, συνεχιστὰς καὶ διαδόχους παρομοίας Αἱρέσεως, ἡ ὁποία ἐνεφανίσθη εἰς
τὴν Ρωσσικὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὸν 14ον καὶ 15ον αἰῶνα ἀπὸ κρυπτοεβραίους, δημιουργήσασα ἐκεῖ τεράστια προβλήματα, ὅπως ἔχει καταγράψει ἡ Ἱστορία, ἡ ὁποία διδάσκεται καὶ σήμερον εἰς τὰ Πανεπιστήμια.
Χάριτι Θεοῦ ὅμως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕΝ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕΝ τὴν ἐν λόγῳ Αἵρεσιν καὶ τοὺς ἀποδεχθέντας τὰς φρενοβλαβεῖς καὶ παρανοϊκὰς θεωρίας Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ
Λαϊκούς, διὰ τῶν Τριῶν Ἱστορικῶν Ποιμαντορικῶν Ἐγκυκλίων, ἤτοι: 1) Τὴν ὑπ᾽
Ἀρ. Πρωτ. 2566 /23.1.1992, 2) Τὴν ὑπ᾽ Ἀρ. Πρωτ. 2660/26.2.1993, 3) Τὴν ὑπ᾽ Ἀρ.
Πρωτ. 35/ 19.2.1997.
Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω Ποιμαντορικῶν Ἐγκυκλίων, ὅπως πρέπει νὰ γνωρίζωμεν,
ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι πολλαὶ παρόμοιαι Συνοδικαὶ Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας δημοσιευμέναι, ἀφορῶσαι εἰς τὴν Αἵρεσιν ταύτην ἡ ὁποία ἐταλαιπώρησεν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ εἰκοσαετίαν ἀπὸ τὸ 1975 ἕως τὸ 1995
καὶ τὸ 1997, ὅτε Κατεδικάσθη καὶ Ἀναθεματίσθη ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως.
Τὰ Ἱστορικὰ αὐτὰ Συνοδικὰ Ἔγγραφα ἐκδίδονται πρὸς διδαχὴν καὶ ἐνημέρωσιν, διὰ νὰ ἐνθυμοῦνται οἱ παλαιότεροι, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τὰ γεγονότα, καὶ νὰ διδάσκωνται οἱ νεώτεροι.
Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν, ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν
εἰς προηγουμένως γενομένας Συνεδριάσεις νὰ ἐκδοθῇ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος
περὶ τοποθετήσεως ἢ ἀναρτήσεως τῶν Ἁγίων καὶ Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Τάφου.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐντέλεσθε ἅπαντες, δι᾽ ἀγάπην Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, Ἱερομόναχοι, Ἱερεῖς,
Μοναχοὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἐκκλησιαστικοὶ Ἐπίτροποι καὶ ἅπαν τὸ πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὑφ᾽ ἡμᾶς Γ. Ο. Χ., ὅπως καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους,
ἔχετε πάντοτε τοποθετημένας ἢ ἀνῃρτημένας παράλληλα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου
τῆς Ἱ. Μονῆς ἢ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τὰς κάτωθι Ἁγίας καὶ Ἱερὰς Εἰκόνας:
α) ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (τοῦ Πατρὸς ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, τοῦ Υἱοῦ καὶ
Λόγου ὡς ἐσαρκώθη καὶ ἐνηνθρώπησεν, καὶ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὡς ἐφανερώθη ἐν εἴδει Περιστερᾶς ἐν τῷ Ἰορδάνῃ).
β) ΤΗΣ ἐκ τοῦ Ζωοδόχου Τάφου Ἐνσώμου ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αἱ ἐν λόγῳ Ἱεραὶ Εἰκόνες θὰ τοποθετοῦνται:
1) Εἰς τὰ κεντρικὰ Προσκυνητάρια τῶν Ἱερῶν Μονῶν,
2) Εἰς τὰ κεντρικὰ Προσκυνητάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν,
3) Εἰς τὰ κελλία τῶν Μοναχῶν,
4) Εἰς τὰ Εἰκονοστάσια τῶν οἰκιῶν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
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Ἀκόμη καὶ κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός, εἰ δυνατόν, νὰ φέρῃ μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὰς ἐν
λόγῳ Ἱερὰς Εἰκόνας.
Ἐντέλεσθε ἐπίσης, νά ἔχετε εἰς ἄλλας θέσεις τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἢ τοῦ Ναοῦ ἀνῃρτημένας καὶ τὰς κάτωθι Εἰκόνας:
α) ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ἄνευ Λουτροῦ καὶ Μαιῶν.
β) ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, μετὰ τῶν 12 μόνον Ἀποστόλων καὶ τῆς Θεοτόκου.
γ) ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗΝ, ἡ ὁποία θὰ φέρῃ τὴν ἐπιγραφήν, Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ ὄχι ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, καὶ ἡ ὁποία
θὰ τίθεται εἰς τὰ Προσκυνητάρια μόνον τὸ Μέγα Σάββατον.
δ) ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ἡ ὁποία θὰ φέρῃ τὴν ὁμώνυμον ἐπιγραφήν:
Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, καὶ ὄχι Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, οὕτως ὣς ἔχει ἀποφασισθῇ ὑπὸ
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, διὰ τῆς ὑπ᾽ Ἀρ. Πρωτ. 2566 /23.1.1992,
Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου.
Ἔχομεν δὲ τὴν γνώμην καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἀπόφασις αὕτη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας διὰ τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου θὰ γίνῃ ἀσμένως ἀποδεκτή, καθ᾽ ὅτι
ἡ παροῦσα Ἀπόφασις δὲν ἦτο μόνον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀλλὰ καὶ προτροπή, ὑπόδειξις καὶ ἐπιθυμία Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐφ᾽ ὅσον ἔχει
ἤδη τεθῆ εἰς ἄμεσον ἐφαρμογήν, ἀφότου πρὸ διετίας ἐδόθη ἡ σχετικὴ προφορικὴ
ἐντολὴ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν Ἀρχιερέων.
Τέκνα ἐν Κυρίῳ Πνευματικά,
Ἔχετε τὰς Ἱστορικὰς αὐτὰς Ποιμαντορικὰς Ἐγκυκλίους καὶ τὰς σχετικὰς Συνοδικὰς Ἀποφάσεις κατὰ τῆς Αἱρέσεως τῆς Νεοεικονομαχίας εἰς τὰς βιβλιοθήκας
σας, διὰ νὰ διδάσκωνται αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ τῶν Ὀρθοδόξων.
Μετ᾽ εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν ἀπείρων

Η Ι ΕΡ Α Σ ΥΝ ΟΔ ΟΣ Τ ΗΣ ΙΕΡ Α Ρ ΧΙ ΑΣ

Ο Π Ρ ΟΕ Δ ΡΟ Σ
καὶ Τοποτηρητὴς
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
† Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Τ Α ΜΕ ΛΗ
† Ο ΑΤΤΙΚΗΣ & ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΙΤΟΣ
† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΑΡ ΧΙ Γ ΡΑΜΜΑ ΤΕ Υ Σ
† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Διὰ τὸ Γνήσιον τῆς Ἀντιγραφῆς
3 - 6 - 2003

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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A¶O THN MY™THPIAKHN ZøHN
TøN ME§øN TH™ EKK§H™IA™ TOY £EOY
ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

Τὴν Πέμπτην 1 Μαΐου 2015 (π. ἡμ.), εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεσορράχης Λαρίσης, ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, βοηθουμένου ὑπὸ
τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως π. Νικολάου, ἡ Βάπτισις τοῦ υἱοῦ - ἕκτου τέκνου
- τοῦ Πέτρου Γουδάλα καὶ τῆς Ἀμαλίας Ἀνατολίτου. Ἀνάδοχος παρέστη
ἡ Πρεσβυτέρα Χαρίκλεια Ζαρδούκα, ὠνομάσασα αὐτὸν Γρηγόριον.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΚΙΑΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τὸ Σάββατον, 10 Μαΐου 2015 (π. ἡμ.), εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων
Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἰς Κιάτον Κορινθίας, ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ἡ Βάπτισις τοῦ υἱοῦ τοῦ
Βασιλείου Καλαντζῆ καὶ τῆς Παρασκευῆς Βάση. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ
Ἀσημίνα Κωστοπούλου - Ντόκου ὠνομάσασα αὐτὸν Γεώργιον.
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ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΝ

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Πάντων Ναούσης, τὴν Τετάρτην 13 Μαΐου
2015, ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀντωνίου Ἀνθρακέα καὶ τῆς Μαρίας Καζῆ, ὑπὸ τοῦ Παναγ/του Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Χρυσοστόμου.
Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Φιλιππίνα Ἀνθρακέα καὶ ὠνόμασε αὐτὸν Μάξιμον.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΝ
Τὴν 14ην Ἰουνίου ἡμέρα Σάββατον εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου
Γεωργίου, εἰς Ντάρδεζαν Κερατέας Ἀττικῆς, ἐγένετο ἡ Βάπτισις τοῦ υἱοῦ
τοῦ Ἀθανασίου Συντζιρμᾶ καὶ τῆς Μαρίας Ἀβετισιάν. Τὸν νεοφώτιστον
ἀνεδέχθη ὁ Δημήτριος Γκαραγκούνης, ὠνομάσας αὐτὸν Ἰωάννην.

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τὰ νεοφώτιστα μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
βίον Χριστιανικὸν καὶ ἀκηλίδωτον εἰς ἔτη πολλά, πρὸς δόξαν Θεοῦ, πρὸς χαρὰν
τῆς Ἐκκλησίας, καὶ πρὸς ἀγαλλίασιν τῶν γονέων καὶ τῶν ἀναδόχων των.
Περὶ τῆς ἐκδημίας τῆς Μοναχῆς Δαρείας,τὴν 3 Ἰουνίου 2015, θὰ γίνῃ ἀναφορὰ
εἰς τὸν ἑπόμενον «Κ.Ε.Ο.», 77-78, λόγῳ ἐλλείψεως χώρου εἰς τὸ παρὸν τεῦχος.

KEO 75-76 MAY-AUG_Layout 1 5/26/16 9:11 PM Page 64

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἄνωθεν τῆς Κοιμήσεως εἰκονίζεται ἡ Ἁγία Τριὰς στέφουσα τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Μοσχοβίτικη εἰκὼν τοῦ 1802, φυλασσομένη εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης.

