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Ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει ὅτι ἐκτὸς
ἀπὸ τὸν ὁρατὸν κόσμον, ὁ ὁποῖος ἐμπί  -
πτει εἰς τὰς πέντε αἰσθήσεις, ὁ Θεὸς ἐδη-
 μιούργησε καὶ τὸν Ἀόρατον Ἀγγελικὸν
κόσμον. Οἱ Ἄγγελοι εἶναι πνεύματα ἄ -
ϋ λα, ἀσώμα τα, ἀσχημάτιστα, ἀόρατα.
Εἶναι πρόσ ωπα, ὑποστάσεις μὲ συνεί-
δησιν ὑπάρ ξεως καὶ ἐλευθερίαν βου-
λήσεως. Ὡς κτιστὰ ὄντα ἦσαν τρεπτά,
μεταβλητά. Διὰ τοῦτο δὲν εἶναι ὅλοι
οἱ Ἄγγελοι καλοί, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ
κακοὶ Ἄγ γελοι, οἱ δαίμονες. 

«Ἄγγελος», ἐκ τοῦ ρήματος «ἀγγέλ-
λω», δηλαδή, γνωστοποιῶ, ἀναγγέλλω
καὶ εἰδοποιῶ, λέγονται ἐκ τοῦ κοινοῦ
των ἐπαγγέλμα τος. Κατὰ τὸν Ἅγιον
Κύριλ λον Ἀλεξαν  δρείας, «τὸμὲνγὰρ
Ἄγγελοςὄνομαλειτουργίαςἐστὶση-
μαντικόν» (P.G. 74, 953 Α). Κατὰ τὸν
Ἅγιον Χρυσό στομον, «Ἄγγελοςλέγε-
ται,ἐπειδὴτὰτοῦΘεοῦτοῖςἀνθρώποις
ἀναγγέλει»(P.G. 48, 724).

Κατ᾽ ἀρχάς, οἱ Ἄγγελοι εἶναι κτίσμα -
 τα καὶ ὄχι προαιώνιοι ὑπάρξεις, διότι
δὲν ὑπάρχει οὔτε πρόκειται νὰ προκύψῃ
ποτὲ ἔννοια ἡ ὁποία νὰ εἶναι πιὸ παλαιὰ
ἀπὸ τὴν Προαιώνιον Ὑπόστασιν τοῦ

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Ἀλλ᾽οὔτ᾽
ἔστιν,οὔτεμὴγένηταιἔννοιαπρεσβυ-
τέρατῆςτοῦΜονογενοῦςὙποστάσεως»
(Ἅγιος Βα σίλειος, P.G. 29b, 596 C).

Ὅσον δὲ ἀφορᾶ εἰς τὸν χρόνον τῆς
Δημιουργίας τῶν Ἀγγέλων, ὁ Ἅγιος
Ἰ ωάννης ὁ Δαμασκηνὸς τὴν τοποθετεῖ
πρὸ τῆς κτίσεως τοῦ ὑλικοῦ κόσμου:
«Τινὲςμὲνοὖνφασίν,ὂτιπρὸπάσης
κτίσεωςἐγένοντο,ὡςὁΘεολόγοςλέγει
Γρηγόριος·«ΠρῶτονμὲνἐννοεῖτὰςἈγ-
γελικὰςδυνάμειςκαὶοὐρανίους,καὶτὸ
ἐννόημαἔργονἦν».Ἒτεροιδέ,ὂτιμε-
τὰτὸγενέσθαιτὸνπρῶτονοὐρανόν.
Ὂτιδὲπρὸτῆςτοῦἀνθρώπουπλάσε-
ως,πάντεςὁμολογοῦσιν.Ἐγὼδὲτῷ
ΘεολόγῳΓρηγορίῳσυντίθεμαι·ἔπρεπε
γὰρπρῶτοντὴννοερὰνοὐσίανκτισθῆ-
ναικαὶοὒτωτὴναἰσθητὴνκαὶτότεἐξ
ἀμφοτέρωντὸνἄνθρωπον»(P.G. 94,
873Α-Β). Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μαρτυ-
ρεῖ ὅτι οἱ Ἄγγελοι ἤδη ὑπῆρχον ὅταν
ὁ Θεὸς ἔκτισε τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρα-
νοῦ: «Ὂτεἐγενήθησανἄστρα,ᾔνεσάν
μεφωνῇμεγάλῃπάντεςἌγγελοίμου»
(Ἰώβ ΛΗ´ 7).

«...προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, 
Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν Ἀγγέλων, πανηγύρει 

καὶ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, 
καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων»

(Ἑβρ. ΙΒ´ 22-23).

Ο  ΑΟΡΑΤΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  
ΤΩΝ  ΟΥΡΑΝΙΩΝ  ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ  Η  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΘΕΙΑΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ  ΚΑΙ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ

ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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Ἁγιογραφικαὶ ἀναφοραὶ εἰς τοὺς Ἀγ -
γέλους ἀλλὰ καὶ ὁράματα καὶ εἰκόνες
Ἀγγέλων περιγράφουν τοὺς Ἀγγέλους
ὡς ἔχοντας πτέρυγας, ὡς ἐπὶ παραδείγ -
ματι αἱ πτέρυγες τῶν Χερουβίμ, εἰς τὸ
Ἐξ. ΚΕ´ 19, Γ´ Βασ. ΣΤ´ 27, Γ´ Βασ.
Η´ 7, Ἰεζ. Ι´ 5, Ι´ 16, ΙΑ´ 22 καὶ ἀλλοῦ.
Βεβαίως οἱ Ἄγγελοι εἶναι ἄϋλα ὄντα καὶ
ἐκ φύσεως δὲν ἔχουν σῶμα ἢ πτέρυγας.
Κατὰ τὴν Πατερικὴν διδασκα λίαν, οἱ
Ἄγγελοι ἔχουν σῶμα λεπτόν, ἀόρατον,
λεπτοφυές, ἄϋλον μὲν ἐν συγκρίσει πρὸς
τὸ ἀνθρώπινον, ὑλικὸν δὲ ἐν συγκρίσει
πρὸς τὸν ὑπεραπλούστα τον καὶ ὑπερού -
σιον Τρισυπόστατον Θεόν. Δὲν ἐμποδί-
 ζονται ἀπὸ ὑλικὰ ἐμπόδια καὶ μποροῦν
νὰ κινηθοῦν μὲ ἀσύλληπτον ταχύτητα
πρὸς οἱανδήποτε κατεύθυνσιν. Οἱ Ἄγ -
γελοι δὲν εἶναι πανταχοῦ παρόντες, ἀλ -
λὰ λόγῳ τῆς κατὰ Χάριν Θεώσεώς των
ἀποκτοῦν ὁμοίας δυνατότητος λειτουρ -
γίας. Ἡ κατὰ συγκατάβασιν αἰ σθητὴ ἐμ -
φάνισίς των μετὰ πτερύγων σημειοῦται
διὰ νὰ δηλώσῃ συμβολικῶς τὴν ἀνωτε -
ρότητα τῆς φύσεώς των καὶ τὴν ταχύ-
τητα τῆς ἀμεσότητος μὲ τὴν ὁποίαν
ἐκτελοῦν τὸ κάθε Θεῖον παράγ  γελμα.
Ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος:«Καὶὢσ-
περαἱπτέρυγεςτὸὒψοςἐμφαίνουσιτῆς
φύσεως(καὶγὰρΓαβριὴλπετόμενος
φαίνεται,οὐκἐπειδὴπτερὰπερὶτὸν
Ἄγγελον,ἀλλ̓ ἲναμάθῃς,ὂτιἐκτῶν
ὑψηλοτάτωνχωρίωνκαὶτῶνἄνωδια-
τριβῶνπρὸςτὴνἀνθρωπίνηνἀφῖκται
φύσιν)·οὒτωδὲκαὶἐπὶτούτωνοὐδὲν
ἄλλοδηλοῖτὰπτερὰἥτὸτῆςφύσεως
ὒψος» (P.G. 48, 724).

Ἐπειδὴ οἱ Ἄγγελοι ἦσαν τρεπτοί, δὲν
παρέμειναν ὅλοι πιστοὶ εἰς τὸν σκοπὸν

τῆς δημιουργίας των. Τοῦτο φαίνεται
ἀπὸ τὴν Πτῶσιν τοῦ Ἑωσφόρου (τοῦ Ἀρ -
χηγοῦ τῶν Ἀγγέλων), ὁ ὁποῖ ος κατέστη
Σατανᾶς, καὶ ὅσων Ἀγγέλων τὸν ἠκο-
λούθησαν εἰς τὴν ἀνταρσίαν γενόμενοι
Δαίμονες. Ὁ Ἑωσφόρος δι εννοήθη ἀλα-
 ζονικῶς νὰ ἀνεβάσῃ τὸν θρόνον του δί -
πλα εἰς τὸν Θρόνον τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνῃ τὸν
ἑαυτόν του Θεόν. Περιγράφει ὁ Προφήτης
Ἠσαΐας: «Πῶςἐξέπεσενἐκτοῦοὐρανοῦ
ὁἙωσφόροςὁπρωῒἀνατέλλων;Συνε-
τρίβηεἰςτὴνγῆνὁἀποστέλλωνπρὸς
πάντατὰἔθνη. Σὺδὲεἶπαςἐντῇδια-
νοίᾳσου·εἰςτὸνοὐρανὸνἀναβήσομαι,
ἐπάνωτῶνἀστέρωντοῦοὐρανοῦθήσω
τὸνθρόνονμου,καθιῶἐνὄρειὑψηλῷ,ἐπὶ
τὰὄρητὰὑψηλὰτὰπρὸςΒορρᾶν,ἀνα-
βήσομαιἐπάνωτῶννεφῶν,ἔσομαιὂμοιος
τῷ̔Υψίστῳ.Νῦνδὲεἰςᾅδηνκαταβήσῃ
καὶεἰςτὰθεμέλιατῆςγῆς»(Ἠσ. ΙΔ  ́12-15).
Τὴν συντριβὴν τοῦ Σατανᾶ περιγράφει
καὶ ὁ πλέον ἀξιόπιστος αὐτόπτης μάρ-
τυς, ὁ Κ.Η.Ι.Χ.: «ἘθεώρουντὸνΣατανᾶν
ὡςἀστραπὴνἐκτοῦοὐρανοῦπεσόντα»
(Λουκ. Ι´ 18). Τέλος εἰς τὴν Πτῶσιν τῶν
Ἀγγέλων ἔθεσεν ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ
μὲ τὸ γνωστὸν εἰς ἡμᾶς ἐκ τῆς Θείας
Λειτουργίας παράγ γελμα Πίστεως, Συν -
έσεως καὶ Ταπεινό τητος: «Στῶμενκα-
λῶς,Στῶμενμετὰφόβου».

Οἱ καλῶς σταθέντες Ἄγγελοι, τὰ Ἅ -
για, Οὐ ρά νια Πνεύματα, δὲν γνωρίζομε
πόσοι εἶναι. Ὁ ἀ ριθμός των εἶναι πολὺς
καὶ ἀπροσδιόριστος. Ἀοριστίαν σημαί -
νει καὶ ὁ προφητικὸς λόγος, «χίλιαιχι-
λιάδεςἐλειτούργουναὐτῷ,καὶμύριαι
μυριάδεςπαρειστήκεισαναὐτῷ» (Δαν.
Ζ´ 10). Μόνον ὁ ποιήσας αὐτοὺς Θεὸς
γνωρίζει, ὁ καὶ συνέχων αὐτοὺς εἰς μίαν
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Πανήγυριν καὶ πόλιν Ἱερου σαλὴμ Ἐπ -
ουράνιον, εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ  ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ  ΕΝ  ΟΥΡΑΝΟΙΣ.
Γνωρί ζομεν μόνον κατὰ τὴν παράδοσιν
ὅτι ἀρχικῶς ἦσαν δέκα τὰ Ἀγγελικὰ
Τάγματα καὶ τώρα ἐννέα, ἀνήκοντα εἰς
τρεῖς τριάδας: «Πᾶσαἡθεολογία,ἤγουν
ἡθείαΓραφὴ,τὰςοὐρανίουςοὐσίας
ἐννέα κέκληκε·ταύταςὁθεῖοςἱεροτε-
λεστὴςεἰςτρεῖς ἀφορίζειτριαδικὰς δια-
κοσμήσεις.Καὶπρώτηνμὲνεἶναί,φησι,
τὴνπερὶΘεὸνοὖσανἀεὶκαὶπροσεχῶς
καὶἀμέσωςἡνῶσθαιπαραδεδομένην,
τὴντῶνἑξαπτερύγωνΣεραφὶμ καὶτῶν
πολυομμάτωνΧερουβὶμ καὶτῶνἁγιω-
τάτωνΘρόνων,δευτέρανδὲτὴντῶν
Κυριοτήτων καὶτῶνΔυνάμεων καὶτῶν
Ἐξουσιῶν,τρίτηνδὲκαὶτελευταίαν
τὴντῶνἈρχῶν καὶἈρχαγγέλων καὶ
Ἀγγέλων»(Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκη  -
νός, P.G. 94, 873 A-B). Ἐξ αὐτῶν, αἱ
πλη σιέστεραι πρὸς τὸν Θεόν, ὡς ἀνώ-
τεραι, μεταδίδουν τὸ Φῶς τοῦ Θείου
Θελήμα τος εἰς τὰς κατωτέρας τάξεις.
«Δῆλονδέ,ὡςοἱὑπερέχοντεςτοῖςὑπο-
βεβηκόσιμεταδιδόασιτοῦτεφωτισμοῦ
καὶτῆςγνώσεως»(Ἅγιος Ἰωάννης Δα-
 μασκηνός, P.G. 94, 872Α).

Τὸ κάθε Τάγμα τῆς Οὐρανίου Ἱε -
ραρχίας ἐκπληρώνει εἰδικὴν Ἀποστο -
λὴν καὶ ἡ κάθε νοερὰ ὑπόστασις ἔχει
ἰδίαν Διακονίαν. Ἐκ τῶν ὅσων γενικῶς
διδασκόμεθα, τὰ Τάγματα χαρακτηρί-
 ζονται, ἐκ τῶν ἀνωτέρω πρὸς τὰ κατώ -
τερα, ὡς ἀκολούθως. Τὰ ἑξαπτέρυγα
Σεραφίμ, τάγμα καιόμενον ὁλόκληρον
ἀπὸ ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν, πυρώνει,
καθαίρει καὶ φωτίζει. Τὰ πολυόμματα
Χερουβίμ εἶναι τάγμα πλῆρες Σοφίας

καὶ Γνώσεως Θεοῦ. Οἱ ἁγιώτατοι Θρό-
 νοι εἶναι τὸ τάγμα εἰς τοῦ ὁποίου τὴν
πολιτείαν καὶ λειτουργίαν ἐπαναπαύ ε-
 ται ὁ Θεός. Αἱ Κυριότητες εἶναι τὸ τάγ -
μα τὸ ἐμπιστευμένον μὲ τὴν ἄσκησιν
τῆς προνοίας καὶ χειραγωγίας τῶν κα-
τωτέρω ταγμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνθρώ-
 πων. Αἱ Δυνάμεις, τάγμα χάριτι ἀνώ-
τερον πάσης ἀσθενείας καὶ πάθους,
ἐκτελεῖ ἀνεμποδίστως πᾶσαν Θείαν
Ἐντολὴν καὶ ἐξουδετερώνει πᾶσαν ἀν -
τίστασιν. Αἱ Ἐ ξουσίαι, τάγμα μὲ Βα-
σιλικὰ καὶ Δεσποτικὰ ἀξιώματα, ἔχει
τὴν ἡγεμονίαν πνεύματος, τὸ ἀταλάν-
τευτον καὶ ἀκαριαῖον εἰς τὴν ἐφαρμο -
γὴν τοῦ Θείου Θελήματος. Αἱ Ἀρχαί,
τάγμα κατέχον τοὺς αἰθέρας, ἐξάρχει
πρὸς διδασκαλίαν καὶ φωτισμὸν τῶν
κατωτέρω. Οἱ Ἀρχάγγελοι, τάγμα διο-
 ρισμένον ἐπὶ πᾶν Ἔθνος, Ὀρθόδοξον
καὶ μή, ἔχει τὴν ὑπη ρεσίαν νὰ διαφυ-
λάττῃ αὐτὸ καὶ νὰ ὁδηγῇ τοὺς ἐκεῖ ἀν -
θρώπους πρὸς τὴν Σωτηρίαν καὶ τὴν
Ἐκκλησίαν. Οἱ Ἄγ γελοι εἶναι τάγμα
τὸ ὁποῖον φέρει ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τοὺς
ἀνθρώπους τὰ Θεῖα κελεύσμα τα καὶ
ἀναφέρει πρὸς τὸν Θεὸν τὰς προσευ -
χὰς καὶ δεήσεις τῶν ἀνθρώπων.

Ἐκ τῶν ἀμετρήτων Ἀγγελικῶν πνευ-
 μάτων, γνωστὰ μᾶς εἶναι ἐκ τῆς Ἁγίας
Γραφῆς τὰ ὀνόματα μόνον τριῶν Ἀρ -
χαγγέλων, Μιχαήλ, Γαβριὴλ καὶ Ρα-
φαήλ. Κατὰ καιρούς, ἐμφανίζονται
Ἀγγελολόγοι οἱ ὁποῖοι, ἐξ ἀποκρύφων
καὶ σκοτει νῶν παραδόσεων, ἀναφέρουν
πλῆθος ἄλλων ὀνομάτων, ἀλλὰ κανένα
ἀπὸ αὐτὰ δὲν μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς αὐ -
θεντίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.

Ἐν συνόψει, ὅλα τὰ Οὐρά νια Τάγ-
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ματα, παρ᾽ ὅλας τὰς προαναφερθείσας
διαφοράς, κοινὴν πολιτείαν ἔχουν: «Ἐν
οὐρανῷδιατρίβουσικαὶἓνἔργονἔχου-
σινὑμνεῖν τὸνΘεὸνκαὶλειτουργεῖντῷ
Θείῳαὐτοῦθελήματι»(Ἅγιος Ἰωάννης
Δαμασκηνός, P.G. 94, 872C).

Θεῖον δὲ Θέλημα πρῶτον εἶναι ἡ
Ἐνανθρώ πησις τοῦ Λόγου, ἡ Θεία Οἰ -
κονομία, ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ εἰς
τὰ λογικὰ κτίσματα, ἡ τῷ Θεῷ κατὰ
Χάριν Ἕνω σις, ὁ τῶν ἀνθρώπων Ἐκκλη-
 σιασμός, ἡ Σωτηρία. Εἰς τοῦτο ἀποβλέ -
πει ἡ διακο νία κάθε Ἀγ γελικῆς ὑπάρ-
ξεως, καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ἔργον συντελεῖ ἡ
λειτουρ γία τῶν Ἀγγέλων εἰς τὴν κτίσιν.
Περὶ τούτου διδάσκει σχετικῶς ὁ Ἀπό-
 στολος Παῦλος: «Καὶπρὸςμὲντοὺς
Ἀγγέλουςλέγει·ὁποιῶντοὺςἈγγέλους
αὐτοῦπνεύματα,καὶτοὺςλειτουργοὺς
αὐτοῦπυρὸςφλόγα·....οὐχὶπάντεςεἰσὶ
λειτουργικὰπνεύματαεἰςδιακονίαν
ἀποστελλόμεναδιὰτοὺςμέλλονταςκλη-
ρονομεῖνσωτηρίαν;» (Ἑβρ. Α´ 7, 14).

Ὑπάρχουν Ἀπολογηταὶ καὶ Ἑρμη-
νευταί, ὅπως ὁ Ἀθηναγόρας καὶ ὁ Ὠρι-
 γένης, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρουν ὅτι πρὸ τῆς
πλάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐδόθη ὑπὸ τοῦ
Δημιουργοῦ εἰς τοὺς Ἀγγέλους νὰ ἐπο-
 πτεύουν τὰ στοιχεῖα, τοὺς νόμους καὶ
τὴν λειτουργίαν τῆς ὑλικῆς φύσεως, τοὺς
οὐρανοὺς καὶ τὸν κόσμον καὶ ὅ,τι ὑπάρ-
χει εἰς αὐτόν (ἄστρα, μετέωρα, ἀνέ μους,
θαλάσσας, φυτά, ζῶα, κλπ.), ἀλλὰ εἰς
σχέσιν μὲ τὸν ἄνθρωπον συναντῶμεν
τοὺς Ἀγγέλους νὰ ἀναλαμβάνουν ἀπὸ
Θεοῦ ἔργον ἀμέσως μετὰ τὴν ἐξορίαν
τῶν πρωτοπλάστων: «Καὶἐξέβαλετὸν
᾿Αδὰμκαὶκατῴκισεναὐτὸνἀπέναντι
τοῦΠαραδείσουτῆςτρυφῆςκαὶἔταξε
τὰΧερουβὶμκαὶ τὴνφλογίνηνρομ-

φαίαντὴνστρεφομένηνφυλάσσειντὴν
ὁδὸντοῦξύλουτῆςζωῆς» (Γέν. Γ´ 24).

Εἰς τὴν γῆν αὐτὴν τῆς Ἐξορίας, Ἄγ -
γελοι βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους καὶ πρὸ
Νόμου καὶ μετὰ τὸν Νόμον νὰ ἀφήσουν
τὸν ἀνίερον βίον καὶ τὴν πλάνην καὶ νὰ
ἔλθουν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς Ἀληθείας, εἰς
τὴν ὁποίαν παντοιοτρόπως τοὺς στηρί-
 ζουν. Ἄγγελοι ἐπισκέπτονται τὸν Ἀβρα -
άμ (Ἑβρ. ΙΓ´ 1-2), καὶ σώζουν τὸν Λώτ
(Γέν. ΙΗ´-ΙΘ´). Ἄγγελος συνδράμει τὴν
Ἄγαρ (Γέν. ΙΣΤ´ 9). Ἄγγελος διατάσ-
σει τὴν παῦσιν τῆς θυσίας τοῦ Ἰσαάκ
(Γέν. ΚΒ´ 11-12), Ἄγγελοι περιχαρα-
κώνουν τὸν Ἰσραὴλ κατὰ τὴν Ἔξοδον
(Ἔξ. ΙΔ´ 9-20).  Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ
ὑπερασπίζεται τὸ σῶμα τοῦ Μωυσέως
ἐναντίον τοῦ Διαβόλου (Ἰούδα Α´ 9).
Ἄγγελος ἀναγγέλει εἰς τὴν σύζυγον
τοῦ Μανωὲ τὴν γέννησιν τοῦ Σαμψών
(Κριτ. ΙΓ´ 3-21). Ὁ Ἀρχάγγελος Ραφα -
ὴλ συντρέχει τὸν Τωβίαν (Τωβίτ Ε´-Θ´).
Ἄγγελος συνδράμει κατ᾽ ἐπανάληψιν
τὸν προφήτην Ζαχαρίαν (Ζαχ. Β´, Γ´,
Δ´, Ε´, ΣΤ´, Η´). Ἄγγελοι ποδηγετοῦν
τοὺς Κριτὰς καὶ ἐνισχύουν τοὺς Βασι-
λεῖς. Δι᾽ Ἀγγέλου καὶ τῆς ταραχῆς τοῦ
ὕδατος εἰς τὴν Προβατικὴν Κολυμ βή-
θραν ἐχαρίζετο ἡ ὑγεία εἰς τοὺς ἀσθε-
νεῖς (Ἰωάν. Ε´ 4).

Παντοῦ πάντοτε τὰ πάντα δι᾽ Ἀγ γε-
 λικῆς διακονίας ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων
ἐνήργησεν ὁ Θεός, ἀλλὰ πάλιν οἱ ἄν -
θρωποι ἐκινδύνευον νὰ ζοῦν εἰκῆ,δηλαδὴ
ἐπὶ ματαίῳ, ὡς νὰ εἶχον δημιουργηθῆ
χωρὶς σκοπόν, καὶ νὰ ὑπάρχουν μόνον
καὶ μό νον διὰ νὰ πράττουν τὸ κακὸν
καὶ νὰ ἀπολλύωνται: «Ἐπεὶοὖνπάντα
ἔπραξεκαὶδι᾽Ἀγγέλων,καὶδιὰΠρο-
φητῶν,καὶδιὰΝόμου,καὶοὐδὲνπλέον
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ἐγένετο,ἀλλ᾽ἐκινδύνευενεἰκῆγεγενῆ-
σθαιἄνθρωπος,εἰκῆπαρῆχθαι,μᾶλλον
δὲκαὶἐπὶκακῷ,πάντωνἀπολλυμένων
ἁπλῶς,καὶμειζόνωςἥἐπὶτοῦΚατακλυ-
σμοῦ,[ὁΘεὸς]εὗρεταύτηντὴνΟἰκονο-
μίαντὴνδιὰτῆςΧάριτος,ὢστεμὴεἰκῆ
μηδὲμάτηναὐτὸνγενέσθαι» (Ἅγιος
Χρυσό στομος, P.G. 62, 16). Ἔγινε λοι -
πὸν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, εἰς διακο-
 νίαν Μεσσίου, διὰ νὰ σώσῃ, νὰ ἑνώσῃ
δηλαδὴ μὲ τὸν Θεόν, τὸν ἄνθρωπον. 

Πάλιν Ἄγγελοι διακονοῦν καὶ εἰς αὐ -
τὸ τὸ ἔργον, εἰς τὴν Θείαν Οἰκονομίαν.
Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἀναγγέλλει εἰς
τὸν Ζαχαρίαν τὴν γέννησιν τοῦ Προ-
δρόμου καὶ Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου
(Λουκ. Ά 11-20). Ὁ ἴδιος Ἀρχάγγελος
εὐαγγελίζεται εἰς τὴν Κεχαριτωμένην
Μαρίαν τὴν Χαρὰν τῆς ἐκ Πνεύματος
Ἁγίου Ἀσπόρου Ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Λόγου (Λουκ. Ά 26-38). Ἄγγελος Κυ-
 ρίου φέρει εἰς τὸν Ἰωσὴφ τὸν Μνήστορα
τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παρθενικῆς συλλή -
ψεως τοῦ Λόγου (Ματθ. Ά 20-23), καὶ
ἀργότερον πληροφορεῖ αὐτὸν διὰ τὴν
ἀνάγκην τῆς Φυγῆς εἰς τὴν Αἴγυπτον
(Ματθ. Β´ 13). Ἄγγελος εὐαγγελίζεται
εἰς τοὺς ἀγραυλοῦντας ποιμένας ὅτι
ἐτέχθη «ΧριστὸςὁΚύριος» (Λουκ. Β´
9-12). «Καὶἐξαίφνηςἐγένετοσὺντῷ
Ἀγγέλῳπλῆθοςστρατιᾶςοὐρανίουαἰ-
νούντωντὸνΘεὸνκαὶλεγόντων·Δόξα
ἐνὑψίστοιςΘεῷκαὶἐπὶγῆςΕἰρήνη,ἐν
ἀνθρώποιςΕὐδοκία» (Λουκ. Β´ 13-14).
Γενόμενος Σάρκα ὁ ὑπερουράνιος Λό -
γος, ὑπεκλίθη ὁ οὐρανὸς εἰς τὴν γῆν,
κατῆλθε πλῆθος στρατιᾶς Ἀγγέλων καὶ
ἐδόξασε, καὶ ὕμνησε τὸ Θεῖον Βρέφος.

Μετὰ δὲ τὴν ἐν Ἰορδάνῃ Βάπτισιν,
καταφυγὼν εἰς τὴν ἔρη μον ὁ Χριστός,

ὅπου ἐνήστευσεν ἐπὶ τεσσαρά κοντα ἡ -
μέρας καὶ ὑπεβλή θη εἰς τρεῖς Πειρασμοὺς
ὑπὸ τοῦ Διαβόλου, πάλιν «Ἄγγελοι
προσῆλθονκαὶδιηκόνουναὐτῷ» (Ματθ.
Δ´ 11). Παντοῦ Ἄγγελοι ὑπηρετοῦν τὸν
τῆςΜεγάληςΒουλῆςἌγγελον (Ἠσ. Θ´
6), κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου:
«Ἀμὴνἀμὴνλέγωὑμῖν,ἀπ’ἄρτιὄψε-
σθετὸνοὐρανὸνἀνεῳγότα,καὶτοὺς
ἈγγέλουςτοῦΘεοῦἀναβαίνονταςκαὶ
καταβαίνονταςἐπὶτὸνΥἱὸντοῦἀν-
θρώπου» (Ἰωάν. Α´ 52), ἕως καὶ κατ᾽
ἐκείνην τὴν ὥραν τῆς Μεγάλης Ἀ γω-
νίας εἰς τὸν Κῆπον τῆς Γεθ  σημανῆ,
ὅτε «ὤφθηαὐτῷἌγγελοςἀπ᾿οὐρα-
νοῦἐνισχύωναὐτόν» (Λουκ. ΚΒ´ 43). 

Τὴν δὲ ἔνδοξον ἐκ τοῦ Τάφου ἔνσω-
 μον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, τὸ «ἠγέρθη,
οὐκἔστινὧδε·ἴδεὁτόποςὂπουἔθη-
καναὐτόν», πάλιν Ἄγγελοι εὐαγγελί-
ζονται ταῖς Μυροφόροις (Ματθ. ΚΗ´
2-7, Μάρκ. ΙΣΤ´ 5-7, Λουκ. ΚΔ´ 4-7,
Ἰωάν. Κ´ 12-13).

Εὑρὼν ὁ Κύριος τὸ πρόβατον τὸ ἀ -
πολωλός (Λουκ ΙΕ´ 4-7), τὸν ἄνθρωπον,
καὶ ἐπιθεὶς αὐτὸ ἐπὶ τοὺς ὤμους χαίρων,
ἦλθεν εἰς τὸν Οἶκον Αὐτοῦ, Ἀνελήφθη
ἐν Δόξῃ εἰς τοὺς Οὐρανούς. Φέρων δὲ
πρὸς τὴν Ἀρχίφωτον Δόξαν τὴν ἀνθρω-
 πίνην φύσιν, ὡς ἱμάτιον ἐρυ θρόν, συνέ-
 χαιρον πᾶσαι αἱ Οὐράνιαι Δυνάμεις,
Ἄρατε Πύλας κράζουσαι (Ψαλμ. ΚΓ´
7-10, Ἠσ. Ξ´ 1-3), αἱ κατώτεραι πρὸς
τὰς ἀνωτέρας. Διότι ἐὰν «χαρὰἔσταιἐν
τῷοὐρανῷἐπὶἑνὶἁμαρτωλῷμετανο-
οῦντι» (Λουκ. ΙΕ´ 7), πόσο μᾶλλον ἐπὶ τῇ
θεώσει τῆς ἀνθρω  πίνης φύσεως εἰς τὴν
Ὑπόστασιν τοῦ Λόγου; «Σήμερονἀπέ-
λαβονἌγγελοι,ὃπάλαιἐπόθουν·σήμε-
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ρονεἶδονἈρχάγγελοι,ὃπάλαιἐπεθύ-
μουν,τὴνφύσιντὴνἡμετέρανἀπὸτοῦ
ΘρόνουἀστράπτουσαντοῦΒασιλικοῦ,
δόξῃκαὶκάλλειστίλβουσανἀθανάτῳ....
Εἰγὰρκαὶὑπερέβαινεναὐτοὺςἡτιμή,
ἀλλ᾽ὂμωςἔχαιρονἐπὶτοῖςἡμετέροις
ἀγαθοῖς·καὶγὰρὂτεἐκολαζόμεθα,ἤλ-
γουν·εἰγὰρκαὶἐφύλατετὰΧερουβὶμ
τὸνΠαράδεισον,ἀλλ᾽ὂμωςἤλγουν»
(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσό στομος, P.G.
50, 448). Ἂν καὶ ὁ ἄνθρωπος τώρα
ἀπολαμβάνῃ μεγαλυτέ ρας τιμῆς παρὰ
οἱ Ἄγγελοι, οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ χαί-
ρονται καὶ προσκυνοῦν λατρευτικῶς
τὴν ἀνθρωπίνην τοῦ Χριστοῦ φύσιν εἰς
τὸ Προαιώνιον Αὐτοῦ Πρόσωπον. 

Πρὸς δὲ τοὺς Μαθητάς, τοὺς ἀτενί-
 ζοντας τὸν ἀνερχόμενον ἐπὶ νεφέλης
εἰς τὸν Οὐ ρανὸν Ἰησοῦν, παρεστάθη-
σαν δύο Ἄγ γελοι καὶ εἶπον: «Ἄνδρες
Γαλιλαῖοι,τίἑστήκατεἐμβλέποντεςεἰς
τὸνοὐρανόν;ΟὗτοςὁἸησοῦςὁἀνα-
ληφθεὶςἀφ᾿ὑμῶνεἰςτὸνοὐρανόν,οὒ-
τωςἐλεύσεται,ὃντρόπονἐθεάσασθε
Αὐτὸνπορευόμενονεἰςτὸνοὐρανόν»
(Πράξ. Α´ 10-11).

Προσδωκῶμεν λοιπὸν τὴν Δευτέραν
ἐν Δόξῃ ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ, μετὰ Ἀγ -
γέλων πολλῶν, κρῖναι ζῶντας καὶ νε-
κρούς. Προσδοκῶμεν ὅτι θὰ «ἔλθῃὁ
ΥἱὸςτοῦἀνθρώπουἐντῇδόξῃΑὐτοῦ
καὶπάντεςοἱἍγιοιἌγγελοιμετ᾿Αὐ-
τοῦ» (Ματθ. ΚΕ´ 21). Προσδοκῶμεν
«ὂτιαὐτὸςὁΚύριοςἐνκελεύσματι,ἐν
φωνῇἈρχαγγέλουκαὶἐνσάλπιγγιΘεοῦ
καταβήσεταιἀπ’οὐρανοῦ,καὶοἱνεκροὶ
ἐνΧριστῷἀναστήσονταιπρῶτον,ἔπει-
ταἡμεῖςοἱζῶντεςοἱπεριλειπόμενοιἅμα
σὺναὐτοῖςἁρπαγησόμεθαἐννεφέλαις
εἰςἀπάντησιντοῦΚυρίουεἰςἀέρα,

καὶοὒτωπάντοτεσὺνΚυρίῳἐσόμεθα»
(Α´ Θεσ. Δ´ 16-17).

Ἡ πορεία μας ὅμως πρὸς τὴν αἰώ -
νιον μετὰ τοῦ Χριστοῦ ζωὴν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ εὐο δωθῇ μόνον ἐντὸς τῆς Ἐκ -
κλησί ας, ὅπου ἡ αἰωνιότης συμπλέκε-
ται τῷ χρόνῳ καὶ ὁ ἄνθρωπος θεοῦται
μὲ τὴν ἀκατάπαυστον διακονίαν τῶν
Ἀγγέλων (Ἑβρ. Α´ 14). Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ἡ Νύμφη τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ Ἄγ -
γελοι, ὡς φίλοι τοῦ Χριστοῦ, χαί ρον-
ται μὲ τὴν χαρὰν τοῦ Νυμφίου (Ἰωάν.
Γ´ 29), ὡς νυμφαγωγοὶ δέ, ὁδη  γοῦν τὴν
Νύμφην ἐνώπιον τοῦ Νυμ φίου μὴ ἔχου-
 σαν σπίλον ἢ ρυτίδα (Ἐφεσ. Ε´ 27).
Ἐντὸς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθο λι κῆς
καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, διὰ τοῦ
Βαπτίσματος καὶ διὰ τῆς Μεταλή  ψεως
τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ ἐσπιλωμένος τῇ ἁμαρτίᾳ ἄνθρω-
 πος γίνεται καθαρὸς τῇ μετανοίᾳ, ὁ
ἐκπορνεύσας τῇ ἀπιστίᾳ γίνεται παρ-
θένος τῇ πίστει, καὶ παρίσταται οὕτω
τῷ Θεῷ ὡς μέλος ἄμωμον τοῦ κα τὰ χά -
ριν Σώματος τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ. 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
ὁμιλῶν παρουσίᾳ 150 Ἐπισκόπων εἰς
τὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ἐπι-
σημαίνει τὴν φροντίδα τὴν ὁποίαν ἔ -
χουν οἱ Ἄγγελοι περὶ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ περὶ τῶν
κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν: «Πρὸςδὲτοὺς
ἐφεστῶταςἈγγέλους,πείθομαιγὰρ
ἄλλουςἄλληςπροστατεῖνἘκκλησίας
ὡςἸωάννηςδιδάσκειμεδιὰτῆςἈποκα-
λύψεως» (P.G. 36, 469Α), ἐπικαλού-
 μενος ὑπαινικτικῶς τὸ ἀκόλουθον: «Τὸ
μυστήριοντῶνἑπτὰἀστέρωνὧνεἶδες
ἐπὶτῆςδεξιᾶςμου,καὶτὰςἑπτὰλυχνίας
τὰςχρυσᾶς.οἱἑπτὰἀστέρεςἌγγελοι
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τῶνἑπτὰἘκκλησιῶνεἰσι,καὶαἱλυχνίαι
αἱἑπτὰἘκκλησίαιεἰσίν» (Ἀποκ. Ά 20).

Εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως, ὁ
ἱερουργὸς αἰτεῖται παρὰ τοῦ Πλάστου
καὶ Θεοῦ νὰ λάβῃ ὁ προσερχόμενος εἰς
τὸ Βάπτισμα ἕνα Ἄγγελον: «Σύζευξον
τῇζωῇαὐτοῦἌγγελονφωτεινόν,ῥυό-
μενοναὐτὸνἀπὸπάσηςἐπιβουλῆςτοῦ
ἀντικειμένου,ἀπὸσυναντήματοςπονη-
ροῦ,ἀπὸδαιμονίουμεσημβρινοῦ,ἀπὸ
φαντασμάτωνπονηρῶν» (Εὐχὴ Γ  ́Ἀφορ-
 κισμοῦ). Ἄγγελος Κυρίου συνδέεται μὲ
τὸν κάθε Χριστιανὸν ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Διὰ
τοῦτο καὶ εἰς τὸ καθ  ̓ἡμέραν Ἀπόδειπνον
προσευχόμεθα: «ἍγιεἌγγελε,ὁἐφεστώς
τῆςἀθλίαςμουψυχῆςκαὶταλαιπώρου
μουζωῆς,μὴἐγκαταλείπῃςμε...»

Περὶ τοῦ Φύλακος Ἀγγέλου, ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος λέγει ὅτι διὰ παντὸς ὁρῶσι
τὸ Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ «Ὁρᾶτεμὴ
καταφρονήσητεἑνὸςτῶνμικρῶντού-
των·λέγωγὰρὑμῖνὂτιοἱἌγγελοιαὐ-
τῶνἐνοὐρανοῖςδιὰπαντὸςβλέπουσι
τὸπρόσωποντοῦΠατρόςμουτοῦἐν
οὐρανοῖς» (Ματθ. ΙΗ´ 10). Εἶναι ἀναν-
 τίρρητον, κατὰ τὸν Ἅγιον Βασίλειον,
ὅτι μὲ κάθε πιστὸν συνυπάρχει καὶ ἕ -
νας Ἄγγελος νὰ παιδαγωγῇ καὶ νὰ κα-
 τευθύνῃ τὴν ζωήν του, ὅπως ὑπάρχει
καὶ Ἄγγελος ἐπιστάτης κάθε Ἔθνους:
«Ἄγγελοι...οἱμὲναὐτῶνἐθνῶνπροε-
στήκασιν,οἱδὲἑνὶἑκάστῳτῶνΠιστῶν
εἰσὶπαρεπόμενοι.... Τὸδὲσυνεῖναιἑκά-
στῳτῶνπιστῶνἌγγελον,οἷονπαιδα-
γωγόντινακαὶνομέατὴνζωὴνδιευθύ-
νοντα,οὐδεὶςἀντερεῖ» (P.G. 29, 656
ΑΒ). Ταῦτα μαρτυροῦνται καὶ ὑπὸ τῶν
Θείων Γραφῶν. Περὶ τοῦ προσωπικοῦ
φύλακος γράφει ὁ Ψαλμωδός: «Παρεμ-
βαλεῖἌγγελοςΚυρίουκύκλῳτῶνφο-

βουμένωνΑὐτὸνκαὶῥύσεταιαὐτούς»
(Ψαλμ. ΛΓ´ 8). Ὁ δὲ Ἰωσὴφ ὁ Πάγκα-
λος εὐχόμενος ἀποκαλύπτει: «ὉΘεὸς
ὁτρέφωνμεἐκνεότητοςἒωςτῆςἡμέ-
ραςταύτης,ὁἌγγελοςὁρυόμενόςμε
ἐκπάντωντῶνκακῶν» (Γέν. ΜΗ´ 15-
16). Περὶ δὲ τοῦ φύλακος Ἀγγέλου κά -
θε Ἔθνους, τοῦ Ἄρχοντος τοῦ Ἔθνους,
ἀναγράφεται: «Ὂτεδιεμέριζενὁψι-
στοςἜθνη,ὡςδιέσπειρενυἱοὺςἈδάμ,
ἔστησενὂριαἘθνῶνκατὰἀριθμὸνἈγ-
γέλωνΘεοῦ» (Δευτ. ΛΒ´ 8). Τοῦτο δὲ
φαίνεται πολὺ συγκεκριμένα εἰς τὴν Ἀγ -
γελι κὴν ὁπτασίαν τοῦ Προφήτου Δα-
νιήλ: «ΚαὶὁἄρχωνβασιλείαςΠερσῶν
εἱστήκειἐξἐναντίαςμουεἴκοσικαὶμίαν
ἡμέραν,καὶἰδοὺΜιχαὴλεἷςτῶνἀρχόν-
τωντῶνπρώτωνἦλθεβοηθῆσαίμοι,
καὶαὐτὸνκατέλιπονἐκεῖμετὰτοῦἄρ-
χοντοςβασιλείαςΠερσῶν,καὶἦλθον
συνετίσαισε....καὶνῦνἐπιστρέψωτοῦ
πολεμῆσαιμετὰτοῦἄρχοντοςΠερσῶν·
καὶἐγὼἐξεπορευόμην,καὶὁἄρχωντῶν
῾Ελλήνωνἤρχετο» (Δαν. Ι´ 13-14, 20).
Οὕτω προνοεῖ καὶ ἀεὶ μεριμνᾶ ὁ Θεὸς
περὶ τῶν ἀνθρώπων, ἵνα μὴ γινώμεθα
λεία τῶν δαιμόνων.

Διδασκόμεθα ἀπὸ τὸ Ἁγίαν Γραφὴν
ὅτι οἱ Ἄγγελοι διακονοῦν καὶ προφυλάσ -
σουν τοὺς πιστοὺς καὶ ὅσο ζοῦν ἐπὶ τῆς
γῆς, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐκδημίαν των.
Ὑποβάλλων τὸν Κύριον εἰς τὸν δεύτε-
ρον πειρασμὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὁ Σατανᾶς
ἐπικαλεῖται σχετικὸν στίχον τοῦ Ψαλ-
μοῦ: «ΓέγραπταιγὰρὂτιτοῖςἈγγέλοις
αὐτοῦἐντελεῖταιπερὶσοῦ,καὶἐπὶχει-
ρῶνἀροῦσίσε,μήποτεπροσκόψῃςπρὸς
λίθοντὸνπόδασου» (Ματθ. Δ´ 6, Λουκ.
Δ´ 10-11, Ψαλμ. Ϟʹ 11-12). Διὰ δὲ τὴν
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μετὰ θάνατον Ἀγγελικὴν συνοδείαν τῶν
ψυχῶν μᾶς διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός:
«Ἐγένετοδὲἀποθανεῖντὸνπτωχὸνκαὶ
ἀπενεχθῆναιαὐτὸνὑπὸτῶνἈγγέλων
εἰςτὸνκόλπονἈβραάμ» (Λουκ. ΙΣΤ´
22). Ἐπειδὴ ὁ πτωχὸς Λάζαρος ἔζησεν
ἐπὶ γῆς βίον ὑπομονῆς μαρτυρίου καὶ
διεφύλαξεν ἑαυτὸν ἀκατάπτωτον, μόλις
ἐλύθη ἡ ψυχή του ἀπὸ τὴν φυλακὴν τοῦ
σώ ματος, ἀμέσως εὑρέθη μεταξὺ τῶν
Ἁγγέλων, «εὐθὺςἐνἈγγέλοιςἦν...ἀπε-
νεχθῆναιὑπὸτῶνἈγγέλων.Αὒτηἐστὶν
ἡχορεία,ἡμετὰἈγγέλωνὁδοιπορία»
(Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, P.G. 44,
509Α). Ἀλλοῦ ὁ ἴδιος Ἅγιος, προσευ-
χόμενος ἐκ προσώπου τῆς θανούσης
Ἁγίας Μακρίνης, ζητεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸν
Ἄγγελον χειραγωγόν: «Σύμοιπαρα-
κατάστησον φωτεινὸνἌγγελον τὸν
χειραγωγοῦντάμεπρὸςτὸντόποντῆς
ἀναψύξεως,ὂπουτὸὒδωρτῆςἀνα-
παύσεως,παρὰτοὺςκόλπουςτῶνΠα-
τέρων» (P.G. 46, 984D).

Ἐγκωμιάζων τὸν θάνατον τοῦ Μάρ  -
τυρος Ἰουλιανοῦ, ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος
γράφει διὰ τὴν ἀναχώρησιν τῆς ψυχῆς
ἀπὸ τὸ σῶμα: «ἩδὲτοῦΜάρτυροςφω-
νὴἐκπηδήσασαἀπὸτῆςἁγίας γλώττης
ἐκείνηςἀνεπήδησενεἰςτὸνοὐρανόν.
Παρῆλθετὸνοὐρανὸντοῦοὐρανοῦ·εἶ-
δοναὐτὴνἌγγελοι,καὶπαρεχώρησαν·
Ἀρχάγγελοι,καὶὑπεξέστησαν·τὰΧε-
ρουβὶμκαὶαἱἄλλαιΔυνάμειςαὐτὴν
ὡδήγησανἄνω,καὶοὐπρότερονἀπέ-
στησαν, ἒωςοὗπρὸςαὐτὸνἤγαγον
τὸνΘρόνοντὸνΒασιλικόν» (P.G. 50,
671). Ἐγκωμιάζων τοὺς Ἁγίους Πάν-
τας, ὁ ἴδιος Ἅγιος γράφει ὅτι αἱ ψυχαὶ

ἀναχωρῶσαι τοῦ σώματος ἀπολαμβά-
νουν Ἀγ  γε λικῆς δορυφορίας: «Τὰμὲν
γὰρδεινὰταῦτακαὶἀφόρηταἐνβρα-
χείᾳκαιροῦῥοπῇπάσχουσινοἱΜάρ-
τυρες·μετὰδὲτὴνἐντεῦθενἀπαλλαγὴν
εἰςΟὐρανοὺςἀναβαίνουσιν,Ἀγγέλων
αὐτοῖςπροηγουμένων,καὶἈρχαγγέ-
λωνδορυφορούντων» (P.G. 50, 710).

Ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος, γράφει περὶ
Ἅδου ὅτι πιστεύομεν πὼς τὴν Πύλην
του διαφυλάττει τάγμα Ἀρχαγγέλων,
«ἣνΠύληνδιελθόντεςοἱκαταγόμενοι
ὑπὸτῶνἐπὶτὰςψυχὰςτεταγμένωνἈγ-
γέλων,οὐμιᾷὁδῷπορεύονται·ἀλλ᾽οἱ
μὲνδίκαιοι,εἰςδεξιὰφωταγωγούμενοι,
καὶὑπὸτῶνὑφεστώτωνκατὰτόπον
Ἀγγέλωνὑμνούμενοι,ἄγονταιεἰςχω-
ρίονφωτεινόν....Οἱδὲἄδικοιεἰςἀρι-
στερὰἒλκονταιὑπὸἈγγέλωνκολαστῶν
...οἷςοἱἐφεστῶτεςἌγγελοιδιαπέμπον-
ταιὀνειδίζοντες» (P.G. 10, 707ΑΒ).

Ἐπειδὴ οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι τὰ
πρῶτα μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ,
ἀποτελοῦν τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ  ΠΡΩ-
ΤΟΤΟΚΩΝ ΕΝ  ΟΥΡΑΝΟΙΣ, εἰς τὴν
ὁποίαν ἔχομε κληθῆ καὶ εἰς τὴν ὁποίαν
Χάριτι Κυρίου ἀνήκομεν, ἐπειδὴ εἶναι
καὶ τῆς Θείας Οἰκονομίας ὑπηρέ ται,
ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδικῆς μας Σωτηρίας διά-
κονοι, μελετῶντες τὴν Ἱεραρχίαν καὶ
Ἀποστολήν των, γινόμεθα οἰκειότεροι
πρὸς τὴν ἐκείνων πολιτείαν καὶ δεκτι-
κότεροι τοῦ ἐκείνων φωτισμοῦ, καὶ ἐλπί-
 ζομεν ὅπως ἀ ξιωθῶμεν νὰ συγχαίρωμεν
αἰωνίως μετ᾽ αὐτῶν, ὡς εὐλογημένοι
τοῦ Πατρός, εἰς τὴν ἀπὸ καταβολῆς
κό σμου ἡτοι μασμένην ἡμῖν Βασιλείαν
(Ματθ. ΚΕ´ 34). Ἀμήν. Γένοιτο.
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Ἡ Ἰουδαΐζουσα Αἵρεσις τῆς Νεοεικονομαχίας, ἡ ἀναφυεῖσα τὸν περασμέ -
νον αἰῶνα καὶ καταδικασθεῖσα τὸ 1995, ἐπειδὴ ἦτο ἀδύνατον νὰ ἑδραιωθῇ
Ἁγιογραφικῶς καὶ Ἁγιοπατερικῶς, προσεπάθησε νὰ στηριχθῇ θεωρητικῶς
μὲ αὐτοσχέδια φρενοβλαβῆ ἐπιχειρήματα, ὅλα αἴολα, περιπεσοῦσα εἰς λαβύ -
ρινθον δεκάδων ἄλλων Ἀντιχρίστων Αἱρέσεων, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀδυνατεῖ νὰ
ἐξέλθῃ.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν εἶναι πρωτοφανὲς μὲ τὴν Ἑβραϊκῆς προελεύσεως
Αἵρεσιν τῆς Νεοεικονομαχίας. Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἀναφέρει ὅτι ὅλαι
αἱ Αἱρέσεις καὶ οἱ ὀπαδοί των περιέπιπτον εἰς παρομοίους παραλογι σμοὺς
καὶ φρενοβλαβεῖς ἀντιφάσεις, καὶ κατέληγον εἰς λαβύρινθον ἀμετρήτων Αἱρε-
 τικῶν φρονημάτων, διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἠδύναντο νὰ δώσουν οὔτε δικαιολο -
γίας οὔτε ἐξηγήσεις. Διότι, ὡς εἶναι γνωστόν, τὸ ἀπὸ ψεύδους ἀρχόμενον
εἰς ψεῦδος λήγει, καὶ διὰ νὰ στηριχθῇ ἕνα ψέμμα χρειάζονται διαρκῶς
πολλὰ ἄλλα. 

Οἱ ἐν λόγῳ Ἑβραιόφρονες Αἱρετικοί, προκειμένου νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ
Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καί, κατ᾽ ἐπέκτασιν, ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος
δὲν ἁγιογραφεῖται, κατεσκεύασαν αὐθαιρέτους προσωπικὰς θεωρίας, πα-
ραλόγους καὶ παρανοϊκάς, ἐρχομένας εἰς ἀλληλοσύγκρουσιν καὶ ἀν τίφα-
σιν μεταξύ των. Μεταξὺ ἄλλων αὐτοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι:

1) Ὅλαι αἱ Θεοφάνειαι, ὅλαι αἱ ὁραματικαὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ, καὶ
γενικῶς ὅλα τὰ ὁράματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης,
δὲν εἰκονίζονται.

2) Εἰς ὅλας τὰς Θεοφανείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνεφανίσθη μόνον ὁ Υἱός,
καὶ ὄχι ὁ Πατὴρ οὔτε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

3) Εἰς οἱανδήποτε εἰκόνα, ὅταν τὸ εἰκονιζόμενον δὲν ἔχει ὑλικὸν πρωτό -
τυπον, ἡ εἰκὼν αὕτη εἶναι εἴδωλον καὶ ἡ προσκύνησίς της εἶναι εἰδωλολα-
τρεία. Οἱ δὲ προσκυνοῦντες αὐτὴν εἶναι Εἰδωλολάτραι, Αἱρετικοί, Παγανι-
σταί, Λατινόφρονες, Ἀντιευαγγελικοί. 

4) Τὰ ὁράματα δὲν τὰ βλέπομε μὲ τὰ σωματικὰ μάτια, ἀλλὰ μὲ τὸν νοερὸν
ὀφθαλμὸν τῆς ψυχῆς, τὸν νοῦν, καὶ δι᾽ αὐτὸ δὲν πρέπει καὶ δὲν δυνάμεθα
νὰ τὰ εἰκονίσωμεν.

5) «Οἱ Προφητικὲς ὁράσεις δὲν εἰκονίζονται κατὰ τὸ γράμμα τῆς διηγή -
σεως.... Ἀκούγοντας τὴν διήγηση τοῦ Προφήτη, δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε
ἀκριβῆ γνώση τοῦ τί εἶδε, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἀμυδρὰ μόνον γνώση
τοῦ τί καὶ πῶς εἶδε ὁ Προφήτης.»
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6) Τὸ Συνοδικὸν τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ ἀναγινωσκόμενον κατὰ
τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπαγορεύει τὴν εἰκονογράφησιν τῶν ὁραμάτων.

7) Ὅλαι αἱ εἰκόνες εἶναι Χριστοκεντρικαί, καὶ μόνον ὁ λαβὼν σάρκα
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δύναται νὰ ἀπεικονισθῇ.

8) Οἱ προσκυνοῦντες τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος προωθοῦν τὸ ἔργον
τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ συντομεύουν τὴν ἔλευσίν του.

Αἱ Αἱρετικαὶ αὗται θεωρίαι τῶν Νεοεικονομάχων ἔχουν Καταδικασθῆ ὡς
Βλάσφημοι καὶ ἔχουν καταδειχθῆ ὡς Παράλογοι διὰ πολλῶν Συνοδικῶν Ἐγ -
κυκλίων καὶ διὰ δημοσιευθέντων Ἄρθρων, ἀπὸ τὸ 1977 ἕως σήμερον, εἰς
Περιοδικὰ τοῦ «Κ. Γ. Ο.» καὶ τοῦ «Κ. Ε. Ο.», ὅπως προσφάτως εἰς τὸ τεῦχος
73-74/2015, ὅπου γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ περὶ τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος, καθὼς ἐπίσης καὶ εἰς τὰ κατ᾽ ἔτος ἐκδοθέντα Ἡμερολόγια. Ὡς ἐκ
τούτου, τὸ θέμα ἔχει ἀρκούν τως καλυφθῆ. Τὸ παρὸν ἄρθρον λοιπὸν ἔχει
περιορισμένον στόχον καὶ ἀναφέρεται εἰς ἕνα συγκεκριμένον ἐκ τῶν
πολλῶν παραλόγων ἐπιχειρημά των τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων, διὰ
νὰ καταδείξῃ τὴν παραφροσύνην τῶν ἀπατεώνων αὐτῶν Αἱρετικῶν. Τὸ
συγκεκριμένον ἐπιχείρημά των εἶναι τὸ ἑξῆς: «Ἐπειδὴ τὰ ὁράματα δὲν τὰ
βλέπομε μὲ τοὺς σωματικοὺς ὀφθαλμοὺς, ἀλλὰ μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς
ψυχῆς, δι᾽αὐτὸ δὲν πρέπει καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὰ εἰκονίζομεν».

Ἡ ὅρασις εἶναι μία ἐκ τῶν πέντε αἰσθήσεων τοῦ σώματός μας. Διὰ τῶν
ὀφθαλμῶν βλέπομεν τόν γύρω κόσμον ὁ ὁποῖος μᾶς περιβάλλει. Παρὰ
ταῦτα, κατὰ τὸ ρητόν, «Νοῦς ὁρᾶ καὶ νοῦς ἀκούει», ὅσα βλέπομεν μὲ τοὺς
ὀφθαλμοὺς καὶ ἀκούομεν μὲ τὰ ὦτά μας, τὰ βλέπομεν καὶ τὰ ἀκούομεν καὶ
μὲ τὸν νοῦν μας, τὰ νοοῦμε, τὰ σχηματίζομεν καὶ ἐντὸς τοῦ νοός μας.

Ἡ διὰ τῆς ζωγραφικῆς τέχνης δυνατότης ἀπεικονίσεως τῶν σχηματιζο-
μένων εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου ἐκτείνεται εἰς ἕνα εὐρὺ φάσμα:

Πρῶτον: Δυνάμεθα νὰ εἰκονίσωμεν καὶ νὰ ζωγραφίσωμεν ὅλα αὐτὰ τὰ
ὁποῖα βλέπομεν διὰ τῶν σωματικῶν μας ὀφθαλμῶν.

Δεύτερον: Δυνάμεθα νὰ εἰκονίσωμεν καὶ νὰ ζωγραφίσωμεν πράγματα
τὰ ὁποῖα δὲν βλέπομεν, ἀλλὰ ἀκούομεν μόνον, ὅπως τὴν ἐξιστόρησιν ἑνὸς
διηγήματος περὶ οἱουδήποτε θέματος. Χωρὶς νὰ τὸ βλέπωμεν, τὸ σχημα-
τίζομεν ἐντὸς τοῦ νοός μας μὲ τὴν συνθετικὴν δύναμιν τῆς φαντασίας,
π.χ. ζωγραφικὰ κάδρα καὶ πίνακες.

Τρίτον: Δυνάμεθα νὰ εἰκονίσωμεν καὶ νὰ ζωγραφίσωμεν εἰκόνας ἐξ ὅ -
σων ἀναγινώσκωμεν εἰς βιβλία, περὶ θεμάτων παλαιῶν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἢ
καὶ αἰώνων, ὅπως π.χ. θέματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων ἢ διαφό -
ρων πολέμων, τὰ ὁποῖα βεβαίως δὲν εἴδαμεν, ἀλλά μόνον τὰ σχηματίζομεν
μὲ τὴν φαντασίαν μας κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν.
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Τέταρτον: Δυνάμεθα νὰ εἰκονίσωμεν καὶ νὰ ζωγραφίσωμεν παραστάσεις
ὀνείρων.  Ὅταν εἰς τὸν ὕπνον μας ἰδοῦμε ὄνειρον θαυμαστὸν καὶ ἐντυπω-
σιασθῶμεν καὶ ἐξυπνήσωμεν, τὸ ἐνθυμούμεθα ἢ τὸ διηγούμεθα ἢ τὸ κατα-
γράφομεν ὡς ἀφήγημα ἢ τὸ ζωγραφίζομεν, ἢ ἐὰν δὲν ἔχομεν τὴν εἰκαστικὴν
ἱκανότητα τὸ περιγράφομεν ἐναργῶς εἰς ἱκανὸν ζωγράφον καὶ τὸ σχημα-
τοποιεῖ. Δὲν μᾶς ἐμποδίζει ἀπολύτως τίποτε νὰ ζωγραφίσωμεν ἕνα ὄνειρον,
διότι ὁ νοῦς μας εἶναι προικισμένος νὰ σχηματίζῃ αὐτὰ ποὺ βλέπει ἢ ἀκούει,
ἢ ἀκόμα καὶ αὐτὰ ποὺ δὲν εἶδε, ἀλλὰ μόνον φαντάζεται. Χωρὶς νὰ γνωρί-
ζωμεν, καὶ χωρὶς νὰ εἶναι ἀναγκαῖον νὰ γνωρίζωμεν, ἀπὸ ποίαν «ὕλην» εἶναι
φτιαγμένο τὸ ὄνειρον, δυνάμεθα νὰ τὸ ἀπεικονίσωμεν παραστατικότατα,
διότι ἀκριβῶς δὲν εἰκονίζομεν τὴν «ὕλην» τοῦ ὀνείρου ἀλλὰ τὴν παράστασιν.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, καὶ ἐνῶ δὲν ὑπῆρχεν ἀκόμη ἡ τέχνη τῆς φωτογρα -
φίας, ὑπάρχουν οἱ ἀμέτρητοι πίνακες εἰς τὰ Μουσεῖα, δημόσια καὶ ἰδιωτικά,
μέ θέματα ἀπὸ τὴν καθημερινὴν ζωὴν τῶν διαφόρων λαῶν, καὶ γενικώτε-
ρον ἀπὸ τὴν ἱστορίαν καὶ τὸν πολιτισμόν των. 

Πέμπτον: Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴν δυνατό τητα
νά σχηματίζῃ, ὄχι μόνον ὅσα βλέπει, ἀκούει ἢ διαβάζει, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἐπινοεῖ.
Ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ δημιουργῇ καὶ νὰ κατασκευάζῃ πράγματα τὰ ὁποῖα
δὲν εἶδε ποτέ. Ὅσα ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ τεχνολογία ἔχει πανανθρω πίνως εἰς τὴν
παγκόσμιον Ἱστορίαν κατασκευάσει καὶ θὰ κατασκευάσῃ, σχηματίζονται
πρωτίστως εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, σχεδιάζονται ἐπὶ χάρτου, καὶ ἐν
συνεχείᾳ ὑλοποιοῦνται καὶ κατασκευάζονται εἰς τρεῖς διαστάσεις. Ἐπὶ πλέον,
τὰ γραπτὰ κείμενα καὶ ἡ ὁμιλία, τί ἄλλο εἶναι παρὰ ἡ αἰσθητὴ κοινολόγησις
τοῦ νοεροῦ; Τὰ βιβλία τί ἄλλο κάνουν ἀπὸ τὸ νὰ καθιστοῦν τὸ νοερὸν πε-
ριεχόμενον τῆς σκέψεως προσιτὸν διὰ τῆς αἰσθητῆς γραφῆς. Ἀπὸ τὴν μύτην
τοῦ μολυβιοῦ καταγράφεται αἰσθητῶς ἡ ἄυλος σκέψις ἰδεῶν καὶ νοημάτων.

Βλέπομε, δηλαδή, ὅτι παρ᾽ ὅλον ὅτι τὸ νοερὸν καὶ τὸ αἰσθητὸν διαφέ ρουν
ὡς πρὸς τὴν φύσιν των καὶ τὰ μέσα τῆς λειτουργίας των, ὑπάρχει δυνατότης
ἀντιστοιχίας μεταξὺ τῶν δύο σφαιρῶν. Ὑπάρχει ἡ δυνατότης τῆς προβολῆς τῆς
αἰσθητῆς πραγματικότητος εἰς τὸν νοῦν, καὶ αὐτὸ λέγεται ἀντίληψις, καὶ ἡ
δυνατότης τῆς προβολῆς τοῦ νοεροῦ περιεχομένου τοῦ νοὸς εἰς τὴν αἰσθητὴν
πραγματικότητα, ὅπερ λέγεται τεχνολογία. Ἐπὶ πλέον, ὅταν οἱ ὑπὲρ τῶν αἰ -
σθήσεων Ἄγγελοι καὶ τὰ πνευματικὰ κτίσματα, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ἄκτιστος καὶ
ὑπὲρ αἴσθησιν ἢ νόησιν Ἀπρόσιτος Θεὸς Συγκαταβαίνει Ἀνθρωπομορφικῶς
καὶ ἐμφανίζεται αἰσθητῶς εἰς ὀπτασίας ἢ νοερῶς εἰς ὁράματα, τότε τὸ περιε-
χόμενον τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῆς καὶ εἰς διήγησιν περιγράφεται καὶ εἰς ἀπει-
κόνισιν παραδίδεται. Δύναται νὰ ἁγιογραφηθῇ εἰς εἰκόνα. Τὸ συμπέρασμα
περὶ τῆς ἀπεικονίσεως οἱουδήποτε νοεροῦ περιεχομένου εἶναι καταληκτικόν:
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Ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται, οἱασδήποτε φύσεως καὶ ἂν εἶναι, αὐτὸ τὸ ὁποῖον
νοεῖται, αὐτὸ τὸ ὁποῖον περιέχεται εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, γράφεται καὶ
εἰς βιβλία, περιγράφεται εἰς σχέδια ἢ ἀφηγήσεις καὶ ἀπεικονίζεται εἰς εἰκόνας.

Μία ζωγραφιὰ ἢ μία φωτογραφία, μία εἰκόνα ἐν γένει, ἔχει δύο βασικὰ χα-
ρακτηριστικά. Ἀφ᾽ ἑνός, ἡ εἰκὼν δὲν ἔχει τὴν αὐτὴν φύσιν μὲ τὸ εἰκονι ζόμενον,
ΑΛΛΗ ἡ φύσις τῆς εἰκόνος καὶ ΑΛΛΗ τοῦ εἰκονιζομένου, κατὰ τό, «τὰς σεπτὰς
Εἰκόνας ἀποδεχόμεθα, εἰκόνας μόνον καὶ οὐδὲν ἕτερον αὐτὰς γινώσκοντες, καθὸ
τοῦ πρωτοτύπου τὸ ΟΝΟΜΑ  ΜΟΝΟΝ ἐχούσας, καὶ οὐχὶ τὴν οὐσίαν» (Πρακτικὰ
Οἰ κουμενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ´, σελ. 342/842), καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ἡ εἰκὼν δὲν εἰ -
κονίζει ποτὲ τὴν ΦΥΣΙΝ τοῦ εἰκονιζομένου ἀλλὰ τὴν ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ, κατὰ τό,
«Παντὸς εἰκονιζομένου, οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται» (Ἅγιος Θεό -
δωρος Στουδίτης, P.G. 99, 405Α). Κατὰ τὴν Ἁγίαν Ζ´Οἰκουμενικὴν Σύνοδον,
«Ἡ γὰρ τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει, καὶ ὁ προσκυνῶν τὴν εἰκόνα, προ-
σκυνεῖ ἐν αὐτῇ τοῦ ἐγγραφομένου τὴν ὑπόστασιν...» (Πρακτικά, Τόμ. Γ´ σελ.
373/873). Δηλαδή, ὅταν εἰκονίζωμεν τὸν Ἀπόστολον Πέτρον, ἡ εἰκὼν τοῦ
Ἀποστόλου εἶναι ἄλλης φύσεως, εἶναι π.χ. ἀπὸ ξύλο καὶ χρώματα, ἐνῶ ὁ Ἀπό-
στολος εἶναι ἄλλης φύσεως, εἶναι ἀπὸ σάρκα καὶ ὀστᾶ ἐμψυχωμένος μὲ ψυχὴν
λογικὴν καὶ νοεράν.  Ἐπὶ πλέον, ἡ εἰκὼν αὐτὴ εἶναι εἰκὼν συγκεκριμένης ὑπο-
στάσεως, εἶναι εἰκὼν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, καὶ δὲν εἶναι εἰκὼν τῆς ἀνθρω-
 πίνης φύσεως. Δὲν εἰκονίζει τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐν γένει, ἡ ὁποία εἶναι
κοινὴ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὴν συγκεκριμένην ὑπόστασιν, τὴν συγ-
κεκριμένην ὀντότητα, μὲ τὰ ἰδιάζοντα χαρακτηριστικὰ τοῦ συγκεκριμένου
ἀνθρώπου, τὰ ὁποῖα τὸν διαφοροποιοῦν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους,
οὕτως ὥστε, ὅταν βλέπωμεν τὴν εἰκόνα του, λέγομεν, «Νά, ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος», καὶ ὄχι, «Νά, ἡ ἀνθρωπίνη φύσις».

Ἕνας πίνακας ζωγραφικῆς, παραδείγματος χάριν, ἀπεικονίζων ἀνθρώπους
καὶ ζῶα εἰς μίαν παραλίαν θαλάσσης, ἀπεικονίζει τὰς φύσεις αὐτῶν; Ὄχι βε-
βαίως! «Ἄλλο γάρ ἐστιν εἰκών, καὶ ἄλλο τὸ πρωτότυπον. Καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ
πρωτοτύπου οὐδαμῶς τις τῶν εὖ φρονούντων ἐν τῇ εἰκόνι ἐπιζητεῖ» (Πρα-
κτικά, Τόμ. Γ´ σελ. 340/840).

Ὅταν εἰκονίζωμε τὸ ὅραμα μιᾶς Θεοφανείας ὅπως τὴν διηγεῖται ἕνας Προ-
φήτης ἢ ἕνας Εὐγγελιστής, ἡ εἰκὼν δὲν εἶναι τῆς ἰδίας φύσεως μὲ τὸ ὅραμα ἢ μὲ
τὸν ἀποκαλυφθέντα εἰς τὸ ὅραμα. Οὔτε πάλιν εἰκονίζομε τὴν φύσιν τοῦ φανέν-
τος εἰς τὸ ὅραμα. Εἰκονίζομε, κατ  ̓ἀναλογίαν, τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ μέ-
γεθος μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς κατὰ Συγκατάβασιν Ἀνθρωπομορφικῶς ἐνεφανίσθη.

Ἀναγινώσκοντες τὴν Ἁγίαν Γραφήν, δυνάμεθα νὰ εἰκονίσωμε καὶ νὰ ζω-
γραφίσωμε περιστατικὰ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, καθὼς
καὶ ὁράματα, τὰ ὁποῖα εἶδον καὶ διηγοῦνται οἱ Προφῆται εἰς τὸ Ἱερὸν Βιβλίον.
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Εἰς τὰς εἰκόνας αὐτὰς δὲν εἰκονίζεται ἡ ἄϋλος φύσις τοῦ ἐμφανισθέντος εἰς τὸ
ὅραμα Θεοῦ ἢ ἡ ἄϋλος φύσις τῶν Ἀγγέλων ἢ τῶν ψυχῶν ἢ καὶ αὐτῶν τῶν δαιμό-
 νων ὅπου ἐμφανίζονται εἰς ὀπτασίας ἢ εἰς ἐνύπνια. Εἰκονίζεται κατὰ δύναμιν
ἡ μορφὴ τὴν ὁποίαν κατὰ Συγκατάβασιν ἔλαβε τὸ φύσει Ἄϋλον καὶ Ἀσώματον
καὶ ἐνεφανίσθη σωματικῶς εἰς τὸ ὅραμα. Διὰ τοῦτο, ἡ Ἐκκλησία ἔχει θεσμοθε -
τήσει καὶ διὰ τῶν Γραφῶν καὶ διὰ τῶν Ἁγίων καὶ διὰ τῆς Ἁγίας Ζ' Οἰκουμενικῆς
Συνόδου τὴν ἀπεικόνισιν τῶν ὁραμάτων καὶ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ Ἀσχηματίστου
Θεοῦ, ὅπως γίνεται φανερὸν ἐξ ὀλίγων μόνον παραθέσεων κατωτέρω: «Καὶ
ἀπεκρίθη πρός με Κύριος καὶ εἶπε· ΓΡΑΨΟΝ ΟΡΑΣΙΝ καὶ σαφῶς εἰς πυξίον,
ὅπως διώκῃ ὁ ἀναγινώσκων αὐτά» (Ἁμβακ. Β´ 2). Ἀλλαχοῦ δέ, «ἐγενόμην ἐν
πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλ-
πιγγος λεγούσης· ὃ βλέπεις ΓΡΑΨΟΝ ΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΝ καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ
ἐκκλησίαις» (Ἀποκ. Α´ 10-11). «ΓΡΑΨΟΝ ΟΥΝ Α ΕΙΔΕΣ, καὶ ἃ εἰσι καὶ ἃ μέλ-
λει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα» (Ἀποκ. Α´ 19). «Δανιὴλ ἐνύπνιον εἶδε, καὶ αἱ ὁράσεις
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ ΕΓΡΑΨΕΝ....
Ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ Παλαιὸς Ἡμερῶν ἐκάθητο.... ἐθε-
ώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς
ἀνθρώπου ἐρχόμε νος ἦν καὶ ἕως τοῦ Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν ἔφθασε καὶ ἐνώ-
πιον Αὐτοῦ προσ ηνέχθη» (Δαν. Ζ´ 1, 9, 13). Ἰδοὺ ἀπόδειξις ὅτι γράφονται τὰ
ὁράματα κατ᾽ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. «Τῶν τὰς Προφητικὰς ὁράσεις, ὡς αὐτὸ τὸ
Θεῖον αὐτὰς ἐσχημάτιζε καὶ διετύπου, εἰδότων, καὶ ἀποδεχομένων, καὶ πι-
στευόν των, ἅπερ ὁ τῶν Προφητῶν χορὸς ἑωρακότες διηγήσαντο... καὶ διὰ τοῦτο
εἰκονιζόντων τὰ Ἅγια, καὶ τιμώντων, Αἰωνία ἡ μνήμη. (γ΄)» (Πρακτικά, τόμ. Γ´,
στήλη 405-406/905-906).  «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε δαίμο-
 νος δυνατὸν θεαθῆναι φύσιν, ἀλλ  ̓ἐν μετασχηματισμῷ τινὶ θεωροῦνται ταῦτα, τῆς
Θείας Προνοίας τύπους καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ περιτιθείσης τοῖς ἀσωμάτοις καὶ ἀτυπώ -
τοις... καὶ ταῦτα ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝ» (Ἅγιος  Ἰ. Δαμασκη -
νός, P.G. 94, 1344D-1345A).  «Μὴ θέλων οὖν ὁ Θεὸς παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς
τὰ ἀσώματα, περιέθηκεν αὐτοῖς ΤΥΠΟΥΣ, καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ, καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ
κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν, ΣΧΗΜΑΤΑ σωματικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει
νοὸς ὁρώμενα· καὶ ταῦτα ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝ.... Ἀλλὰ
καὶ ΘΕΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφὴ ἔχει» (αὐτόθι, 1345Α).

Τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Νεοεικονομάχων, ὅτι δῆθεν δὲν εἰκονίζονται τὰ
ὁράματα τῶν Θεοφανειῶν, ἐκτὸς ἀπὸ Ἀντι-Ἁγιογραφικά, Ἀντι-Ἁγιοπατε-
ρικά, καὶ Ἀντι-Θεολογικά, εἶναι καὶ Παράλογα καὶ Φρενοβλαβῆ.

Ἀφορμὴν ὅμως διὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε ἐκ νέου μετ᾽ αὐτῶν, ὦ τῆς τραγι κῆς
εἰρωνείας, εἶναι ἕνα ὄνειρον χρονολογούμενον ἀπὸ τὸ 1988, καὶ ἀφορὸν εἰς
τὴν Νεοεικονομαχίαν, συγκεκριμένως δὲ εἰς ἕνα ἐκ τῶν Νεοεικονομάχων.
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Συγκεκριμένον πρόσωπον εἶδε συνταρακτικὸν ὄνειρον καὶ ἐθορυβήθη
σφόδρα καὶ ἐξύπνησεν ἀμέσως. Εἶδε ἕνα γνωστὸν Κληρικὸν ὁ ὁποῖος, μετ᾽
οὐ πολύ, ἀπεδείχθη Ἀρχιαιρεσιάρχης τῆς Νεοεικονομαχίας. Διὰ νὰ μὴν τὸ
λησμονήσῃ, τὸ παρέστησεν ζωγραφικῶς μὲ τὴν ὑποτυπώδη ἱκανό τητα τὴν
ὁποίαν διέθετε, ἐπειδὴ τὸ ἐθεώρησε σημαντικόν, ἂν ὄχι καὶ προφητικόν.
Συγκεκριμένως, εἶδε εἰς τὸ ὄνειρόν του λίμνην βρωμεράν, δυσσώδη καὶ
πλήρη ὄφεων καὶ ἐρπετῶν, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκετο ὁ ἐν λόγῳ ἱερο-
μόναχος, ἐπάνω εἰς τὸν ὁποῖον ἔπιπτεν ἐξ οὐρανοῦ πῦρ καὶ θεῖον, ὁ ὁποῖος
παρ᾽ ὅλον αὐτὸ καλοῦσε καὶ τοὺς ἐκτὸς τῆς λίμνης Ὀρθοδόξους Χριστια-
νοὺς νὰ εἰσέλθουν εἰς αὐτὴν καὶ νὰ πλησιάσουν κοντά του. Ἐκεῖνοι δὲ συγ-
κλονισμένοι τὸν προέτρεπον νὰ ἐξέλθῃ ταχαίως.

Τὸ σχέδιον αὐτὸ τὸ καταχωροῦμε κατωτέρω μὲ τὴν συγκατάθεσίν τοῦ
ἰδίου τοῦ προσώπου, ὅπως ἀκριβῶς ἐζωγραφίσθη καὶ μᾶς ἐδόθη, μὲ τὴν
ὀνομασίαν, «Ὄνειρο 26-12-’88», πρὸς συντριβὴν καὶ σπαραγμὸν τῆς Νε-
οεικονομαχικῆς κακοηθείας: Ὄνειρον εἶναι, καὶ ὅμως εἰκονίζεται.

«Ὄνειρο 26-12-’88». Τὸ ἀνωτέρω ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν ὅτι τὰ ὄνειρα 
εἰκονίζονται χωρὶς νὰ περιέχουν τὴν οὐσίαν τοῦ ὀνείρου.
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Κλείνει ἕνας αἰῶνας ἀπὸ τότε ποὺ Πα-
 τριαρ χεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες
τῆς Ὀρ θοδόξου Ἐκκλησίας, ἕνα-ἕνα καὶ
μία-μία, περιῆλθον εἰς χεῖρας Ἀνόμων, ὑπε  -
 τάγησαν εἰς τὴν ἐξουσίαν Μυστικῶν καὶ
Ἀποκρυφιστικῶν Ἑβραιομασονικῶν Ἀδελ-
 φάτων, μετέθεσαν Ὅρια Αἰώνια ἃ ἔθεντο
οἱ Πατέρες ἡμῶν, ὑπέπε σαν εἰς τὰ φρικτὰ
Ἀναθέματα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολι κῆς Ἐκκλη σίας, καὶ συλλήβδην
ἐξέπεσαν τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ συστρά-
τευσις τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν μὲ τὸν Ἄ -
θεον καὶ Ἀν τίχριστον Οἰκουμενισμόν, ἡ
ὑπὸ πασῶν ἄμεσος ἢ ἔμμεσος Ἀποδοχὴ
τοῦ Πανορθοδόξως καταδικασθέντος ὑπὸ
τῆς Ἐκ κλησίας Νέου Παπικοῦ Ἡμερολο-
γίου, καὶ ἡ ὑπ᾽ αὐτῶν Σατανοκίνητος Ἵ -
δρυσις τοῦ Παγκο σμίου Συμβουλίου τῶν
Ἐκκλησιῶν, μέσῳ τοῦ ὁποίου προωθεῖται
ἡ Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου, τὰς κα-
τέστησεν ὄχι ἁ πλῶς Σχισματικάς, Καινο -
τόμους καὶ Κακοδόξους, ἀλλ᾽ ὅλως Ἀν τι -
θέους, Αἱρετικάς, Ξένας καὶ Ἀποβλήτους
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ἀπε-
σχίσθησαν ἀπὸ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
καὶ συνετάγησαν εἰς τὴν Διαβολικὴν πομ -
 πὴν τοῦ ἀν θρωποκτόνου καὶ ἐπιβούλου
Σατανᾶ. Δὲν μετέχουν πλέον εἰς τὴν Χά -
ριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὔτε
εἰς τὴν Ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, οὔτε
εἰς τὴν Κοινω νίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐν
ὀλίγοις, εἶναι ἄμοιροι τῆς Θείας Ἑνότη τος
ἡ ὁποία πηγάζει ἐκ τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ ἔλλειψις Θείας Ἑνότητος, ἢ μᾶλλον
ἡ ἑκουσία ἀποστροφή των πρὸς τὴν Θεί αν
Ἑνότητα, προκαλεῖ ὑπαρξιακὸν πρόβλημα
δι᾽ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὰς Αὐτοκεφά-
 λους Ἐκκλησίας τῆς κατ᾽ ὄνομα «Ὀρθοδό-
ξου Ἀνατολῆς». Μὴ ὢν πλέον ὁ Θεὸς ἐν τῷ

μέσῳ αὐτῶν, ἔχουν ἀνάγκην νὰ δημιουργή -
σουν ΑΛΛΗΝ πηγὴν ἑνότητος, ΑΛΛΗΝ
Ἀρχήν. Ἀκρογωνιαῖος Λίθος δι᾽ αὐτοὺς
δὲν εἶναι πλέον ὁ Χριστός, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς
τῶν Rockefeller καὶ τῶν Ἑβραιο σιωνιστῶν.
Ἀλλὰ τὸ χρῆμα καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ θέλημα
τοῦ κόσμου τούτου ἀδυνατεῖ νὰ ἑνώσῃ.
Μᾶλλον δὲ ἐκ φύσεως διχάζει. Πρέπει λοι -
 πὸν νὰ παράγουν τὸ φαινόμενον τῆς ἑνό-
 τητος. Δι᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον, ἀπὸ
τὰς πρώτας κιόλας ἡμέρας τῆς Ἀποστα-
σίας των, 1920 καὶ 1923 καὶ 1924, ὁμιλοῦν
περὶ Μεγάλης Πανορθο δόξου Συνόδου.
Ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς αἱ Ἐκ κλη σίαι αὐταὶ ἀπώ-
λεσαν τὴν ἐκ Θε οῦ Ἑνότητα, ἀφ᾽ ἧς στιγ -
μῆς ἔπαυσαν νὰ ἑνώνωνται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,
ἐπιδιώκουν νὰ δημιουργήσουν τὴν ἐξ ἑαυ -
τῶν ἑνότητα, μίαν ἑνότητα ἀνθρώπων
χωρισμένων ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἐπειδὴ εἰς
τὴν πρᾶξιν Σύν οδος σημαίνει διακήρυξις
ἑνότητος, μία Μεγάλη Σύνοδος ἀποτε-
λεῖ φαινόμενον Μεγάλης Ἑνώσεως. 

Τὸ σκεπτικὸν τῆς Συνόδου τοῦ 2016
εἶναι στοιχειῶδες: «Ἡ Ἑνότης θεμελιώνει
ὕπαρξιν. Εἴμεθα ἑνωμένοι; Ἄρα, ὑπάρχομε.»

Βεβαίως, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολι κὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, γνωρί-
ζουσα τὸν Νυμφίον της Χριστὸν ὅτι εἶναι
«ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια» (Ἰωάν. ΙΔ' 6), πο-
ρεύεται ὁλόκλη ρος ἐπὶ τῆς Ὁδοῦ αὐτῆς,
συμπορεύεται, εἶναι Συνοδική. Ὅταν δὲ
προκύπτουν προ βλήματα Πίστεως ἢ Διοι-
 κήσεως, συγ καλεῖ Σύνοδον Τοπικὴν ἢ Οἰ -
κουμενικὴν πρὸς ὁριστικὴν ἀντιμετώπισίν
των. Μέσῳ τῶν Οἰκουμενικῶν Συν όδων,
ἡ κάθε μία τῶν ὁποίων εἶναι σύμφωνος
καὶ μὲ ὅλας τὰς προηγηθείσας Συν  όδους
καὶ μὲ τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν καὶ μὲ
αὐτὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὑπηρετεῖται, δια-
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σφαλίζεται καὶ συγχρόνως προβάλλε ται
ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἑνότης, ὡς Ἑνότης ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ, ὡς Ἑνότης εἰς Σῶμα ἓν,
Σῶμα Χάριτος Χριστοῦ, ὡς Ἑνότης κατ᾽
Ἐνέργειαν Κοινωνίας μετὰ τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός. Ἐν Συνόδῳ, ἡ Ἐκκλησία συνδιασκέ-
 πτεται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἀποφαίνεται
ὡς δοκεῖ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, κατὰ τὸ Ἀπο-
 στολικόν, «ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι
καὶ ἡμῖν» (Πράξ. ΙΕ´ 28).

Αἱ κατ᾽ ὄνομα ὅμως, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν
πραγ ματικότητα, «Ὀρθόδοξοι» Τοπικαὶ
Ἐκ  κλησίαι, δεκατέσσαρις (14) τὸν ἀριθμὸν
σή με ρον, στερούμεναι αὐτῆς τῆς Θείας
Ἑνότητος, ἀπεφασίσθη ἀπὸ ἐξωεκκλησια-
 στικὰ κέντρα καὶ Διπλωματικοὺς θεσμοὺς
τῶν Η.Π.Α. νὰ συνέλθουν εἰς Με γάλην
Παν ορθόδοξον Σύνοδον καὶ νὰ «διακη-
ρύξουν τὴν Ἑνότητά των», ἤτοι, νὰ χαλ-
κεύσουν μίαν ἑνότητα ἡ ὁποία θὰ εἶναι
ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὸν Θεόν, αὐτονομη-
μένη ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν, ἀδέ-
 σμευτος ἀπὸ τὰς Ἀποφάσεις ὅλων τῶν
προηγουμένων Οἰκουμενικῶν καὶ Πανορ-
 θοδόξων Συνόδων. Ἡ σχεδιαζομένη διὰ τὸ
2016 Μεγάλη Σύνοδος ἔχει οὐσιαστικὸν
σκοπὸν τὴν διὰ νόμου Κατάργησιν τῆς Ὀρ -
θοδοξίας, τὴν ἐπανίδρυσιν τῆς Ἐκκλη σίας
ἐπὶ μεταπατερικῆς, μεταορθοδόξου βάσε -
ως. Δὲν θὰ λαμβάνεται πλέον ὑπ᾽ ὄ ψιν ἡ
ριζικὴ διαφορὰ μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ
Αἱρέσεως, οὔτε τὸ χάσμα μεταξὺ τῆς Ὀρ -
θοδόξου Ὁμολογίας Πίστεως καὶ τῆς Αἱ -
ρετικῆς Ἀντιλογίας. Προγραμ ματίζεται
δὲ νὰ συγκληθῇ αὕτη, ἄνευ ἀπρο όπτου,
εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, εἰς τὸν Ναὸν
τῆς Ἁγία Εἰρήνης, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2016,
ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς μέχρι
τὴν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Πάντων. 

Στόχος τῆς Συνόδου αὐτῆς δὲν εἶναι ἡ
ἀντιμετώπισις καὶ καταδίκη κάποιας νεο-
φανοῦς Αἱρέσεως, ἀλλὰ ὁ ἐναγκαλισμὸς
μετὰ πασῶν τῶν Αἱρέσεων, κατὰ τρόπον

ὁ ὁποῖος δὲν θὰ προκαλῇ μὴ διαχειρησί-
μους ἀντιδράσεις εἰς τὰ μέλη τῶν μελῶν
Ἐκκλησιῶν. Σκοπὸς τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν
δὲν εἶναι ἡ ἐκ τῆς Ἀποστασίας ἐπανάκαμ -
ψις εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ ἡ ἐπί-
σημος Διακήρυξις τῆς Ἀποστασίας ὡς
Νέας Ὀρθοδοξίας. Τὸ πραγματικόν των
πρόβλημα, ὅτι δὲν ἔχουν τὴν ἑνότητα τῆς
Θείας Χάριτος, ὅτι δὲν ἀποτελοῦν ΕΝΑ
ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ἀλλὰ ἁπλῶς συνυπάρ-
χουν συμπτωματικῶς ὡς μία ὁμοσπονδία
ἐκκλησιῶν, θὰ τὸ ἀνυψώσουν εἰς λύσιν,
καὶ θὰ ἀποκηρύξουν ὡς πρόβλημα τὴν
ἐμμονὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν καὶ
τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν. Ἡ προσήλωσις
εἰς τὴν διαφύλαξιν τῶν αἰωνίων ὁρίων τῆς
Ἐκκλησίας θὰ ἀποκηρυχθῇ ὡς ἐπικίν δυ-
νος διὰ τὴν ἀνθρωπότητα φανατισμός.
Οἱ μακραίωνοι Ἐκκλησιαστικοὶ Κανόνες
θὰ ἀπορριφθοῦν ὡς «σιδερένιοι», διότι δῆ -
θεν ἀποξενώνουν τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸν
μέσον ἄνθρωπον. Σκοπὸς τῆς «Πανορθο -
δόξου» λεγομένης Συνόδου τοῦ 2016 δὲν
εἶναι νὰ ἀποκτήσουν πάλιν οἱ ἐκπεσόντες
τῆς Ἐκκλησίας Παναιρετικοὶ Οἰκουμενι-
σταὶ τὴν Θείαν  Ἑνότητα τὴν ὁποίαν ἀπώ-
 λεσαν, ἀλ λὰ νὰ συστήσουν μίαν νέαν
ἑνότητα ἡ ὁποία ἀκριβῶς δὲν θὰ εἶναι εἰς
τίποτε Θεία.

Κατ᾽ ἀρχάς, οἱ Οἰκουμενισταὶ δὲν θὰ
ὀνομάσουν «Οἰκουμενικὴν» τὴν Σύνο-
δον τοῦ 2016, μολονότι θέλουν αἱ Ἀπο-
φάσεις της νὰ ἔχουν οἰκουμενικὴν ἰσχύν,
ἐπὶ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Δὲν
θέλουν νὰ τὴν ὀνομάσουν Οἰκουμενικήν, 
α) διότι δὲν ἔχουν συνείδησιν οἰκουμενι-
κότητος, ὅτι δηλαδὴ μόνον αἱ ἁπανταχοῦ
τῆς γῆς Ὀρθόδοξοι, κατ᾽ αὐτούς, Ἐκ κλη-
σίαι ἀποτελοῦν τὸ Ἕνα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ·
β) διότι οὕτω θὰ προσβἀλουν ὡς ἐκτὸς
Ἐκκλησίας Θεοῦ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους,
ἤτοι, τοὺς Παπικούς, Προτεστάντας, Λου-
 θη ροκαλβίνους, Ἀγ γλικανούς, Νεστορια -
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 νούς, Μονοφυσῖτας, Συροϊακωβῖτας καὶ
λοιποὺς Αἱρετικούς·
γ) διότι οὕτω θὰ ἔπρεπε νὰ δηλώσουν ἀ -
ποδο χὴν τῶν Ἀποφάσεων καὶ τῶν Ὅρων
πα σῶν τῶν προηγουμένων Οἰκουμενικῶν
καὶ Πανορθοδόξων Συνόδων, πράγμα πο -
 λὺ Ὀρθόδοξον νὰ τὸ ἀνθέξουν αἱ Αἱρετι-
 καὶ ψυχαί των καὶ νὰ τὸ ἀνεχθοῦν οἱ ἐν-
τολεῖς Σιωνισταὶ χρηματοδόται των.

Ἐπὶ πλέον, οἱ Οἰκουμενισταὶ δὲν θὰ ὀ -
νομάσουν «Πανορθόδοξον» τὴν Σύνοδον
τοῦ 2016, παρ᾽ὅλον ὅτι συγκαλοῦνται
νὰ μετάσχουν εἰς αὐ τὴν πᾶσαι αἱ, κατ᾽
αὐτούς, Ὀρθόδοξοι Τοπικαὶ Ἐκκλησίαι,
α) διότι δὲν θὰ συμμετέχουν πάντες οἱ
ἔχοντες ποίμνιον Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ μόνον
25μελεῖς τὸ πολὺ ἀντιπροσωπεῖαι, ἀπὸ
κάθε Τοπικὴν «Ὀρθόδοξον» Ἐκκλησίαν·
β) διότι τὸ συνθετικὸν «Ὀρθόδοξος» εἰς
τὴν λέξιν «Πανορθόδοξος» συνεπάγεται
ὅτι οἱ μὴ προσκληθέντες νὰ μετάσχουν
εἰς τὴν Σύνοδον Παπικοί, Προτεστάντες,
Μονοφυσῖται καὶ λοιποὶ δὲν εἶναι Ὀρθό-
δοξοι, ἀλλὰ Κακόδοξοι, Αἱρετικοί, πρᾶγμα
τὸ ὁποῖον δὲν θέλουν νὰ ὁμολογήσουν
οὔτε οἱ συμμετέχοντες Οἰκουμνισταὶ οὔτε
οἱ χρηματοδότες Σιωνισταὶ ἐντολεῖς των·
γ) διότι δὲν ἔχουν τὴν αὐτοσυνειδησίαν
Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, ὄντες πρὸ πολλοῦ
οἱ ἴδιοι ἐργάται τῆς Πλάνης, Σχισματοαιρε-
 τικοί, Κακόδοξοι, Φραγκεμμέ νοι, δοῦ λοι
τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 

Ἡ Σύνοδος τοῦ 2016 θὰ ὀνομασθῇ
«Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος», καθ᾽ ὑπό-
δειξιν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν
Η.Π.Α., μέσῳ τῆς Διπλωμάτου καὶ Συμ-
βούλου τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου
Δρ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, ὅπως ἡ ἴδια τὸ
ἀνεκοίνωσεν εἰς δημοσίαν διάλεξιν, εἰς
τὸ Σικᾶγο, τὸν Νοέμβριον τοῦ 2007 εἰς
Συνέδριον τῶν «Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Λαϊκῶν». Προτιμᾶται ὁ τίτλος «Ἁγία καὶ
Μεγάλη Σύνοδος»,

α) διότι εἶναι οὐδέτερος τίτλος, ἀπελευ-
θερωμένος ἀπὸ τὰ «βαρύδια» τῶν δύο προ  -
αναφερθέντων τίτλων, «Οἰκουμενικὴ» ἢ
«Πανορθόδοξος»·
β) διότι σηματοδοτεῖ τὸ ὁριστικὸν ΔΙΑ-
ΖΥΓΙΟΝ τῶν λεγομένων «Ὀρθοδόξων»
Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὴν ἕως τώρα ζωὴν τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ὀρθοδόξου τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, οὕτως
ὥστε εἰς ἑπόμενον βῆμα νὰ μπορέσουν νὰ
συγκολληθοῦν μετὰ τῶν ἀπ᾽ αἰώνων κα-
ταδικασθέντων Αἱρετικῶν·
γ) διότι ὡς Μὴ Οἰκουμενικὴ καὶ ὡς Μὴ
Πανορθόδοξος, ἀρχίζουσα νέαν μέτρη-
σιν, ὡς ἡ Α' Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, μὲ
τὴν προοπτικὴν μιᾶς Β' καὶ μιᾶς Γ'  εἰς τὴν
συνέχειαν, θέτει θεμέλιον Νέας Ἀρ χῆς
ὥστε νὰ ὁρισθῇ μία Νέα Ὀρθοδοξία, μία
Νέα Χριστιανικὴ Ἐκ κλησία.

Ἡ Σύνοδος τοῦ 2016, ἀκόμη καὶ αὐστη -
ρῶς Ὀρθόδοξα κείμενα νὰ ὑπογράψῃ, δὲν
ἀποκαθιστᾶ τὰς συνερχομένας Ἐκκλησίας
ὡς Θεοϋπόστατον Σῶμα. Τὸ ὀνομά της
καὶ μόνον, «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύν οδος»,
τὰς θεμελιώνει μὲ τὸν πλέον ἐπίσημον
τρόπον ἐπὶ Ἀνθρωποϋποστάτου βάσεως,
ΕΚΤΟΣ τῶν ὁρίων τῆς Μιᾶς Ἁγίας, Καθο -
λικῆς, καὶ Ἀποστολι κῆς Ἐκ κλησίας, ὅπου
ἤδη εὑρίσκονται.

Τὸ οὐσιαστικὸν περιεχόμενον τοῦ ἐπι-
 τεύγματος τῆς Συνόδου τοῦ 2016, ἀνεξαρ -
τήτως θεματολογίας καὶ ἀνεξαρτήτως τῶν
κοινῶν κειμένων τὰ ὁποῖα θὰ ἀνακοινω-
θοῦν, εἶ ναι ἤδη προεξασφαλισμένον καὶ
μπορεῖ νὰ συνοψισθῇ ὡς ἑξῆς: Εἴμεθα
Ἐκ κλησία διότι εἴμεθα ἡνωμένοι μεταξύ
μας, καὶ ἔχομε τὴν Ἐξουσίαν νὰ προσδιορί -
ζωμε τὴν ζωντανὴν ταυτότητά μας χωρὶς
περιορισμοὺς ἀπὸ προηγηθείσας Συνόδους
καὶ ἀπὸ Ἀποφάσεις τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Κα-
θολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. 

Ὀψόμεθα τί μέλει γενέσθαι, ἐὰν καὶ ποῦ
καὶ πῶς καὶ ὑπὸ ποίων θὰ συγκροτηθῇ.
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Ἤδη παρῆλθον 33 ἔτη ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου
π. Εὐγενίου Τόμπρου καὶ εἰς Μνημόσυνόν του παραθέτομεν Ἱστορικὰ
Ἔγγραφα καὶ Ἐπιστολάς του διὰ τῶν ὁποίων ἀκούγεται ἐκ τῆς αἰωνιό-
τητος ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Πίστεώς του.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος καὶ Πρωθιερεὺς π. Εὐγένιος Τόμπρος (1905-1982),
Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν  Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐπὶ τεσσαρα-
κονταετίαν, ἐχρημάτισε κεντρικὸς μοχλὸς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος καὶ μόνιμος
παράγων σταθερότητος διὰ τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν, τὴν Ἀποστολικὴν
Διαδοχὴν καὶ τὴν Διοικητικὴν λειτουργίαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκ -
κλησίας. Τὸ ἀγωνιστικόν του φρόνημα ἐπήγαζεν ἀπὸ τὴν Πανορθόδοξον
Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία ἦτο καὶ ἑδραία του πεποίθησις, ὅτι ἡ Νεο ημερολογιτικὴ
Ἐκκλησία καὶ οἱ κοινωνοῦντες αὐτῇ καὶ οἱ προερχόμενοι ἐξ αὐτῶν εὑρί-
σκονται εἰς τὸ ΑΝΑΘΕΜΑ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, καὶ ὡς ἐκ τούτου, καὶ αὐταὶ καὶ τὰ μυστήριά των στεροῦνται
παντελῶς τῆς Θείας Χάριτος καὶ παντὸς Ἁγιασμοῦ. Αὐτὸ ἦτο τὸ ἀταλάντευτο
Πιστεύω του, καὶ αὐτὸ κατέθεσε μὲ ἔγγραφόν του ἐπισήμως εἰς τὴν Σύνο -
δον τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς τὴν 15ην Σεπτεμβρίου 1971, ὡς «Ἔκθεσιν
Πίστεως», ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη καὶ εἰς τὸν «Κ.Γ.Ο.» Ὀκτώβριος 1971.
Κατωτέρω παρατίθεται ὁ τίτλος τῆς Ἐκθέσεως καὶ μέρος τοῦ κειμένου:
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΕΧΘΕΙΣΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ (ΠΑΠΙΚΟΝ) ΗΜΕΡΟΛΟ -
ΓΙΟΝ, ΚΑΤΕΣΤΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,
ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ.» «...Ὁ Κύριος ἀντανεῖλεν ἀπ᾽ αὐτῆς
τὸ Πνεῦμα Αὐτοῦ τὸ Ἅγιον, τὴν κατέστησεν γυμνήν, τῆς ἀφήρεσε τὴν Πνοὴν
Αὐτοῦ καὶ τὴν παρέδωκεν, ἐστερημένην τῆς Θεοσδότου Δυνάμεως, εἰς τὴν
Αἰωνίαν Κατάραν, εἰς τὴν Ἀπώλειαν, εἰς τὴν Κόλασιν, εἰς τὴν Λίμνην τὴν
Καιομένην, εἰς τὸ Φοβερὸν καὶ Τρομερὸν Κριτήριον τοῦ ΜΑΡΑΝ-ΑΘΑ! ...»
Παρόμοιαι θέσεις διατυπώνονται εἰς ὅλον τὸ κείμενον.
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Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ π. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ
(15/5/1905 ‒ 25/11/1982)
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Αὐτὸ τὸ ἀκέραιον φρόνημά του καὶ ὁ δυναμικὰ ἡγετικὸς χαρακτὴρ τῆς
προσωπικότητός του τὸν κατέστησαν κάρφος εἰς τὸν ὀφθαλμόν, τόσον τῶν
Νεοημερολογιτῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσυρον εἰς 17 Δικαστήρια, ὅσον καὶ τῶν
Δεκατριμεριτῶν, τῶν Οὐνιτῶν τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ Φλωρινοσερα-
φειμικῶν, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν καὶ διακηρύσσουν ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ
Ἐκ κλησία εἶναι Δυνάμει μόνον καὶ ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισματική, ὅτι δη-
λαδὴ τὰ τελούμενα ὑπ᾽ αὐτῆς μυστήρια εἶναι ἐπικυρωμένα μὲ τὴν Χάριν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ Φλωρινοσεραφειμικοὶ μάλιστα μαίνονται καὶ εἰς
μόνον τὸ ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος τοῦ π. Εὐγενίου Τόμπρου.

Τὸ χειρότερον βεβαίως, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι παράξενον, εἶναι ὅτι ἡ
προσφορὰ τοῦ π. Εὐγενίου εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας Ἱερὸν
Ἀγῶνα εὑρίσκει κατὰ καιροὺς δυσφημιστὰς καὶ μεταξὺ τῶν ἀπὸ Βρεσθέ-
νης Ματθαίου Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστια νῶν, ὅπως συνέβη μὲ πολλοὺς
ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἀγωνιστὰς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Πρὸς κατα στολὴν
καὶ ἀναίρεσιν τῶν εἰς βάρος του συκοφαντιῶν, πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ Ὀρθο-
 δόξου ποιμνίου ἵνα μὴ σκανδαλίζεται, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν Ἱστορίαν, δημοσι-
εύ ονται εἰς τὴν συνέχειαν ἐκ τοῦ Ἀρχείου πέντε ἔγγραφα, ἐκ τῶν ὁποίων
ἡ μία ἐπιστολὴ εἶναι δισέλιδος.

1. Ἐνταλτήριος Ἐπιστολή, ἀπὸ 22 Φεβρουαρίου 1939, τοῦ Κυκλάδων
Γερ μανοῦ καὶ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ἀναθέτουσα εἰς τὸν π. Εὐγένιον
καὶ εἰς τὸν π. Ἀκάκιον τὴν ἐκπροσώπησιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος εἰς Πνευ-
ματικὰ Ζητήματα. (σελ. 86)

2. Διοριστήριος Ἐπιστολή, ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου 1939, τοῦ Κυκλάδων
Γερμανοῦ καὶ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ἀναθέτουσα εἰς τὸν π. Εὐγένιον
τὰ καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλ -
λάδος. (σελ. 87)

3. Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος, ἀπὸ Νοέμβριον 1941, διὰ τῆς ὁποίας
διακηρύσσεται ἡ ἑνότης τῆς Πίστεως ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν θέσιν τῶν Γ.Ο.Χ.
ἔναντι τοῦ Νέου Ἡμερολογίου (δηλαδή, ὁ Κυκλάδων Γερμανὸς εἶναι
σύμφωνος μὲ τὸν Βρεσθένης Ματθαῖον ὅτι οἱ Νεοημερολογῖται εἶναι
ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ), ὅπου ὁ π. Εὐγένιος, μεταξὺ ἄλλων Κλη-
ρικῶν, διορίζεται Συνοδικὸς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. (σελ. 88)

4. Ἐπιστολή, ἀπὸ 10 Ὀκτωβρίου 1974, τοῦ π. Εὐγενίου πρὸς τὴν Ἱε -
ρὰν Σύνοδον τῶν Γ.Ο.Χ., εἰς τὴν ὁποίαν δηλώνει τὴν ἀκράδαντον πίστιν
του, τὴν ὁποίαν θὰ κρατήσῃ μέχρι θανάτου, ὅτι τὰ Μυστήρια τῆς Κακο -
δόξου Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἄκυρα, ἄνευ Θείας Χάριτος.
Γράφει ἐπὶ λέξει: «Πᾶσα ἄλλη ἐκδοχὴ δι᾽ ἐμὲ εἶναι ἀπαράδεκτος». (σελ. 89)
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5. Ἐπιστολὴ δισέλιδος, ἀπὸ 31 Αὐγούστου 1975, τοῦ π. Εὐγενίου πρὸς
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, εἰς τὴν ὁποίαν δηλώνει ἐπὶ λέξει: «Τὰ μυστήρια τῶν
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καινοτόμων (Νεοημερολογιτῶν) εἶναι ἄκυρα καὶ στεροῦνται τῆς Θείας
Χάριτος. Ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν ἐξεκινήσαμεν καὶ ἐκάμαμεν τόσους καὶ
τόσους ἀγῶνας. Ἐὰν αὐτὸ δὲν δεχθῶμεν τότε εἴμεθα πεπλανημένοι». Διὰ
τοῦτο καὶ προτρέπει: α) Στῶμεν καλῶς, Στῶμεν μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ
ἀσυζητητὶ εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς σαφεστάτην Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν, ὅτι τὰ
Μυστήρια τῆς Καινοτόμου Κακοδόξου Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας εἶναι
Ἄκυρα, ἄνευ Θείας Χάριτος· καὶ β) Ἐὰν οἱ Ρῶσοι τῆς Διασπορᾶς τώρα
δὲν δέχονται αὐτὴν τὴν Ὁμολογίαν, τὴν ὁποίαν εἶχον δεχθῆ πρὶν προβοῦν
εἰς τὴν Χειροθεσίαν τὸ 1971, πλανῶνται, μᾶς ἐξηπάτησαν, καὶ πρέπει νὰ
διακοπῇ πᾶσα μετ᾽ αὐτῶν ἐπικοινωνία. (σελ. 90 - 91)
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Ἐπισήμανσις: Διὰ τῆς ἐπιτιθεμένης σφραγῖδος ἀποδεικνύ -
εται ὅτι ὁ Κυκλάδων καὶ ὁ Βρεσθένης ἀποδέχονται τὴν
ἀπεικόνισιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
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Εὐελπιστοῦμεν ὅτι διὰ τῆς ἐντίμου ἀναγνώσεως τῆς Ἱστορίας, καὶ διὰ
τῆς προσβάσεως εἰς τὰς αὐθεντικὰς πηγὰς τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ
Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐναντίον τῆς Κακοδοξίας τοῦ
Νεοημερολογιτισμοῦ, ἀφ᾽ ἑνός, ἀναδεικνύεται τὸ ἀλώβητον κῦρος τοῦ
Ἀειμνήστου π. Εὐγενίου Τόμπρου, καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ἑδραιώνεται ἡ πε-
ποίθησις τῶν νεωτέρων εἰς τὸ ἀδιάβλητον τῆς καλῆς μας, Ὀρθοδόξου,
Ὁμολογίας Πίστεως, ἄνευ τῆς ὁποίας οὐκ ἔστι Σωτηρία. 

Ἀείμνηστε π. Εὐγένιε, Αἰωνία σου ἡ Μνήμη.
(Ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ἀπὸ 31/8/1975 δισέλιδος Ἐπιστολὴ τοῦ π. Εὐγενίου.)

Ἐπισήμανσις: Διὰ τῆς ἐπι-
τιθεμένης σφραγῖδος ἀπο-
δεικνύεται ὅτι ὁ π. Εὐγέ-
νιος ἀποδέχεται τὴν ἀπει-
κόνισιν τοῦ Θεοῦ Πα  τρὸς
καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος.

KEO 77-78 SEPT-DEC 2015_Layout 1  7/18/16  12:31 AM  Page 89



KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος ᾽15 – ἀρ. τεύχ.  77-78- 90-

Ἡ ἀπὸ 31 - 8 - 1975 Ἐπιστολὴ τοῦ π. Εὐγενίου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, σελ. 1.
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Ἡ ἀπὸ 31 - 8 - 1975 Ἐπιστολὴ τοῦ π. Εὐγενίου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, σελ. 2.
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Τὸ Σάββατον 6 Σεπτεμβρίου 2015, ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεσορράχης Λαρίσης ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ἡ Βάπτισις τῆς θυγατρὸς
τοῦ Νικολάου καὶ τῆς Ἀναστασίας Κόκκορα. Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Ἀλε-
ξάνδρα Λιώλιου, ὠνομάσασα αὐτὴν Δέσποιναν.

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τὴν Νεοφώτιστον νὰ καταστῇ ἄξιον μέλος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πρὸς Δόξαν Θεοῦ καὶ χαρὰν τῶν γονέων της.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ

Τὴν Τρίτην, 3 Ἰουνίου 2015, ἐκοιμήθη εἰς τὴν Λάρι -
σαν ἡ Μοναχὴ Δαρεία, κατὰ κόσμον Διονυσία Ρήγα.
Ἡ ἐκδημήσασα ἐγεννήθη τὴν 16-5-1935 εἰς τὸν Πυργε -
τὸν Λαρίσης. Ἦτο ἡ νεωτέρα ἀπὸ τὰς 7 θυ γατέρας τοῦ
Εὐθυμίου καὶ τῆς Καλλιόπης, γονέων Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Λόγῳ τῶν δυσκόλων περιστάσεων τοῦ Β´ Παγκο-
σμίου Πολέ μου καὶ τῆς Κατοχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ
ἔμει νεν ὀρ φανὴ ἀπὸ πατέρα, συνέδραμε εἰς τὰς ἀνάγ-
κας τῆς οἰκογενείας της καὶ δὲν ἐπῆγε εἰς τὸ Σχο-

λεῖον. Ὅταν ἦλθεν εἰς ἡλικίαν, συνέβη νὰ ἰδῇ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, εἰς τὴν
τοπικὴν ἐκκλησίαν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, νὰ δακρύζῃ, καὶ τῆς ἐσκού-
πισε τὰ δάκρυα, γεγονὸς ποὺ συνέ βαλε εἰς τὴν ἀπόφασίν της νὰ μονάσῃ. Τὸ
1957, ὅταν ἦτο 23 ἐτῶν, ἐκάρη Μοναχὴ εἰς τὴν Μονὴν Παναγίας Κερατέας
Ἀττικῆς. Τὸ κύριον διακόνημά της ἦτο ἡ ραπτική, ἀλλὰ μαθοῦσα τὴν ἀνά-
γνωσιν καὶ τὴν ψαλτικήν, ὑπηρετοῦσε καὶ τὸ Ἀναλόγιον. 

ΜΟΝΑΧΗ  ΔΑΡΕΙΑΜΟΝΑΧΗ  ΔΑΡΕΙΑ
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Ἡ ἐκδημήσασα ἀδελφὴ Μαρία ἐγεννήθη εἰς τὰ
Ἄνω Πορόϊα Σερρῶν, τὴν 12ην Μαρτίου 1941. Ἦτο
ὑπανδρευμένη μὲ τὸν Εὐάγγελο Μάτσα, μετὰ τοῦ
ὁποίου ἀπέκτησε δύο τέκνα.

Κατὰ τὰ ἔτη 1994-1995 ἐγένετο μέλος τῆς Μίας,
Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας διὰ Ὁμολογίας Ὀρθο-
δόξου Πίστεως καὶ Χρίσεως Ἁγίου Μύρου. Ἔκτοτε
ἐκκλησιάζετο εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον Θεσσαλονίκης

τακτικώτατα μετὰ τοῦ συζύγου της κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς ἑορτὰς· ἦτο
ἀγαπητὴ εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς· συμμετεῖχεν εἰς τὴν Μυστηριακὴν
ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐξετέλει κατ᾽ οἶκον ἀδιαλείπτως μὲ τάξιν καὶ ζῆλον
τὰ καθημερινὰ πνευματικά της καθήκοντα. 

Ἀσθενήσασα κατὰ τὸν Νοέμβριον τοῦ 2014, διεγνώσθη ὅτι ἔπασχεν ἀπὸ
καρκῖνον. Σταδιακῶς ἡ ὑγεία της ἐπεδεινώθη. Διὰ τελευταίαν φορὰν εἰσήχθη
εἰς Νοσοκομεῖον τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 2015, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν
4ην Ὀκτωβρίου, ἐφοδιασμένη καὶ μὲ τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Μεταλήψεως.

- 93-

Μετὰ τὸ Σχίσμα τῶν Νεοεικονομάχων τὸ 1995, ἡ μοναχικὴ ζωὴ τῶν Ὀρθο-
δό ξων μοναζουσῶν εἰς τὴν ἐν λόγῳ Μονὴν ἔγινε δύσκολη, καὶ ἀκόμη πιὸ δύ-
σκολη μετὰ τὸ Σχίσμα τῶν Ἐκκλησιομάχων τὸ 2002. Ἀπὸ τὸν Αὔγουστον τοῦ
2013 ἐφυσήχαζεν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Πυργετοῦ ἕως τὸν Φεβρουάριον τοῦ
2015, ὅτε καὶ εἰσήχθη εἰς Θεραπευτήριον τῆς Λαρίσης λόγῳ σοβαρῶν προβλη -
μάτων ὑγείας. 

Ἡ ἀδελφὴ Δαρεία ἐκράτησε τὴν Ὁμολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἕως
τέλους, ἐξυπηρετουμένη πνευματικῶς ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσα-
λονίκης κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν ἐκήδευσεν εἰς τὴν γενέτειράν της.
Αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη.

ΜΑΡΙΑ  ΜΑΤΣΑΜΑΡΙΑ  ΜΑΤΣΑ

Τὸ Σάββατον, 19 Σεπτεμβρίου 2015, ἐκοιμήθη
κατόπιν πολυχρονίου ἀσθενείας καὶ πολυοργανικῆς
δυσλειτουργίας ὁ ἀδελφὸς Δημήτριος Βελόπουλος, ἐκ
Κιάτου Κορινθίας. Ὁ ἐκδημήσας ἦτο ἁπλοῦς καὶ ὀλι-
γογράμματος, ἀλλὰ εἶχε φόβον Θεοῦ, ἀγάπην πρὸς
τοὺς Ἁγίους, καὶ θέρμην διὰ τὸν ἐκκλησιασμόν.
Ἐκκλησιάζετο καὶ ἐξυπηρετεῖτο πνευματικῶς εἰς τὸν
Ἱ. Ν. τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου. Ἐκηδεύθη
εἰς τὸ κοιμητήριον Τραγάνας Κιάτου Κορινθίας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου, ὑπὸ
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἡ ταφή
της ἐγένετο εἰς τὸ Κοιμητήριον Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφή, Καλλίστη Μοναχή, κατὰ
κόσμον Καλλιόπη Πολυκανδριώτη, τοῦ Σταύρου καὶ
τῆς Μαργαρίτας, ἐγεννήθη τὸ 1926 εἰς τὴν Καλλίπολιν
Πειραιῶς. Οἱ γονεῖς της εἶχον δύο τέκνα. Εἰς τὸ ἐπάγ-
γελμά της ἦτο ράπτρια καὶ ἐπέλεξε τὸν ἄγαμον βίον.

Εἰς ἡλικίαν 30 ἐτῶν προσῆλθεν εἰς τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν, καὶ δύο ἔτη ἀργότερον, τὸ 1958 μετέβη εἰς τὴν

Μονὴν Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς. Ἐκεῖ ἐχειροτο-
νήθη Μεγαλόσχημος Μοναχὴ καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων καθηκόντων της εἶχε καὶ
τὸ διακόνημα τῆς Ἁγιογραφίας. 

Περὶ τὸ 2000, λόγῳ τῶν πιέσεων τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως, ἔφυγε μὲ
ἄλλας Μοναχὰς ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ Μονὴν καὶ κατέφυγεν εἰς τὸ Ἡσυχαστήριον
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς τὸν Καραθῶνα Ναυπλίου. Ἀσθενήσα -
σα ὅμως, καὶ ὑπὸ τὸ βάρος τῆς ἡλικίας της, μετέβη καὶ διέμεινεν εἰς τὴν οἰκίαν
τοῦ ἀδελφοῦ της εἰς τὸν Πειραιᾶ, ὅπου τὴν ἐξυπηρετοῦσαν οἱ συγγενεῖς της
ἕως τῆς κοιμήσεώς της, τὸ Σάββατον 18 Ὀκτωβρίου 2015, εἰς ἡλικίαν 90 ἐτῶν. 

Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γε-
ωργίου εἰς Ντάρδεζαν Κερατέας ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ. Χρυσοστόμου καὶ ἡ ταφή της ἐγένετο εἰς τὸ ἐκεῖ Κοιμητήριον
τὴν Δευτέραν 20 Ὀκτωβρίου 2015.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ  ΜΟΝΑΧΗΚΑΛΛΙΣΤΗ  ΜΟΝΑΧΗ

Τὴν 8ην Νοεμβρίου 2015, ἡμέρα Σάββατον, ἐκοι-
μήθη ὁ ἀδελφὸς Κωνσταντῖνος Καβάκης, ἐκ Ναούσης,
ὅπου καὶ ἐκηδεύθη τὴν ἑπομένην, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτά-
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, εἰς
τὸν ἐκεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Πάντων.

Μετὰ τῆς συζύγου του Ἀναστασίας ἀπέκτησεν ἕνα
υἱόν, τὸν Δημήτριον. Εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν προσῆλθε τὸ
2007. Ἦτο προσηνὴς καὶ εὐδιάθετος χαρακτὴρ πρὸς

τὴν οἰκογένειάν του καὶ πρὸς ὅλους. Τὰ τελευταῖα 8 ἔτη τῆς ζωῆς του διῆλθεν
ἐν ἀσθενείᾳ, διάγων ἀγογγύστως τὴν δοκιμασίαν αὐτήν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΒΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΒΑΚΗΣ
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Ἡ Βασιλικὴ Κούρτογλου ἐγεννήθη τὴν 5/2/1924
εἰς τὸ Βατερὸ Κοζάνης. Γονεῖς της ἦταν οἱ ἐκ Προύσης
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Εὐστάθιος Σεχερλῆς καὶ ἡ Ἀργυ -
ρώ, μετέπειτα Ἀρσενία Μοναχή.

Παντρεύτηκε τὸ 1941 τὸν Πρόδρομον Κούρτογλου,
μετέπειτα Παρθένιον Μοναχόν, καὶ ἔμειναν εἰς τὴν
Νέαν Νικόπολιν Κοζάνης, ὅπου καὶ ἀπέκτησαν πέντε
τέκνα: Τὸν Χρῆστον, τὴν Μαρίναν, τὴν Ἑλένην, τὸν

Γεώργιον καὶ τὴν Σοφίαν. Τὸ 1956, μετῴκισαν οἰκογενειακῶς εἰς τὴν Βέρροιαν.
Ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἴδῃ 16 ἐγγόνια καὶ 16 δισέγγονα. 

Ἡ θερμὴ πίστις εἰς τὸν Θεόν, ἡ προσευχὴ καὶ ἡ εὐλάβειά της ἐχαρακτήριζαν
τὴν ζωήν της καὶ ἦτο αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἔκανε τὸν σύζυγόν της καθὼς καὶ τὰ τέσ-
σαρα ἐκ τῶν πέντε τέκνων της νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἦτο ἐπί-
σης αὐτὸ ἡ αἰτία, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, νά γνωρίσουν τὴν Ὀρθοδοξίαν
πολλαὶ ψυχαί, ἐκ τῶν ὁποίων σήμερον ἄλλαι εὑρίσκονται εἰς τὴν Στρατευομέ-
νην καὶ ἄλλαι εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ σκληρὰ ἐργασία καὶ αἱ οἰκονομικαὶ δυσκολίαι δὲν ἐστάθησαν ἐμπόδιον
εἰς τὸ νὰ προσφέρῃ τὴν βοήθειάν της καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον εἰς ὅποιον τὸ
ἐζήτει ἢ ἡ ἰδία ἀντιλαμβάνετο ὅτι εἶχεν ἀνάγκη.Ἔτσι, ἐξυπηρέτει ἡλικιωμέ-
νους, μοναχικὰ ἄτομα καὶ βοηθοῦσε παιδιὰ καὶ ὀρφανά. Τὸ σπίτι της ἦτο
ἀνοιχτὸ διὰ τὴν φιλοξενείαν συγγενῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, πλήρης ἡμερῶν, τὴν 28 Νοεμβρίου 2015. Ἠ ἐξόδιος
ἀκολουθία καὶ ἡ ταφή της ἐγένοντο ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου εἰς τὴν Βέρροιαν.

Εὐχόμεθα ἡ πίστις της καὶ ὁ ἀγῶνας της νὰ εὕρουν μιμητὰς μεταξὺ τῶν συγγε -
νῶν καὶ τῶν γνωστῶν της, ἡ δὲ ψυχή της σωτηρίαν καὶ ἀνάπαυσιν παρὰ τῶ Θεῷ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ

Τὴν 18 Δεκεμβρίου 2015 ἐκοιμήθη ἡ ἐν Χριστῷ
ἀδελφὴ Στυλιανὴ Δηματάκη. Ἡ ἐκδημήσασα εἶχε γεν-
νηθῆ μὲ τὸ Νέον Ἡμερολόγιον εἰς τὸν Τρίλοφον Θεσ-
σαλονίκης τὴν 6 Ἰουνίου 1935 καὶ μὲ τὸν σύζυγόν της
Δανιὴλ ἀπέκτησε πέντε τέκνα. Μετὰ τὴν προσχώρη-
σίν της εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν, ἐκκλησιάζετο εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁ -
γίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Ἐκηδεύθη τὴν ἑπομέ-
νην, 19 Δεκεμβρίου, εἰς τὸ Ὡραιόκαστρον.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΔΗΜΑΤΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΔΗΜΑΤΑΚΗ
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Ἡ Θεία Λειτουργία, ἔργον Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, 1591. (Μουσεῖον Ἱερῶν Εικόνων
καὶ Κειμηλίων Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.) Ἡ Μυστηριακὴ κατὰ Χάριν Ἒνωσις τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, ὡς

ἡ Μία Στρατευομένη καὶ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία μὲ Κεφαλὴν τὴν Ἁγίαν Τριάδα.

Η  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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