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Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Λάµπρο χαίρετε.
Ἔλαβα την ἀπὸ 14/2/2007 ἐπιστολή σας καὶ τὴν διάβασα µὲ ἐνδιαφέρον.
Μετὰ λύπης ὅµως διαπίστωσα ὅτι, ἂν καὶ µὲ θέρµη ἀνταποκριθήκατε στὴν παράκλησή µου νὰ
µοῦ λύσετε τὴν ἀπορία ποὺ διετύπωσα στὴν προηγούµενη ἐπιστολὴ µου, ἡ ἀπάντησή σας δείχνει ὅτι
ἐνδεχοµένως δὲν κατανοήσατε σὲ τὶ συνίστατε ἡ ἀπορία µου. Οὐσιαστικῶς δὲν πρόκειται περὶ ἁπλῆς
ἀπορίας, ἀλλὰ περὶ διαπιστώσεως κληροδοτηθέντος ἀδιεξόδου ποὺ δὲν περιορίζεται µόνο στὴν
ἐλαχιστότητά µου ἀλλὰ ἀφορᾶ ὅλους ὅσους θέλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴν Ὀρθοδοξία ἐνσυνειδήτως.
Βεβαίως µᾶλλον ἐγὼ φταίω γι’ αὐτό, διότι δὲν διετύπωσα ἀναλυτικῶς τὰ δεδοµένα ποὺ κατασκευάζουν
τὴν ἀπορία µου καὶ ἔτσι σᾶς δυσκόλεψα. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἂν καὶ µᾶλλον θὰ γίνω κουραστικός, θὰ
προσπαθήσω νὰ διατυπώσω ὅσο δύναµαι µὲ ἀκρίβεια αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ πῶ.
Ὅπως γνωρίζετε ἀπὸ τὸ 1991-92 καὶ ἐντεῦθεν µιλᾶµε γιὰ τήν «Νεοεικονοµαχία» ὡς
κατεγνωσµένη αἵρεση, ἐξ’ αἰτίας τῆς ὁποίας ἔγινε τὸ σχίσµα τοῦ 1995, ὅταν ἡ ἱεραρχία διασπάσθηκε.
Ὅµως τὰ πολλὰ ἔγγραφα στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πρὸ καὶ µετὰ τὸ σχίσµα αὐτὸ,
φανερώνουν ὅτι τὸ σχίσµα ἔγινε ὄχι διότι ὑπῆρχαν διαφορετικὲς ἀντιλήψεις περὶ εἰκόνων ἀνάµεσα
στοὺς Ἐπισκόπους τῆς ἱεραρχίας, (ὅλοι προσκυνοῦν ὅλες τὶς εἰκόνες), ἀλλὰ διότι οἱ µὲν πέντε ἀπ’
αὐτοὺς θεωροῦσαν τὶς ἀπόψεις περὶ µερικῶν συγκεκριµένων εἰκόνων ποὺ ἐξέφρασαν ἐγγράφως οἱ:
Κασσιανός, Ἀµφιλόχιος, Ἐλ. Γκουτζίδης κ.λ.π ὡς ἀπολύτως αἱρετικὲς καὶ γι’ αὐτὸ οἱ ἀρχιερεῖς αὐτοὶ
δὲν ἱκανοποιήθηκαν οὔτε ἀπὸ τὶς ἀνακλήσεις τῶν ἐγγράφων ποὺ ἔκαναν οἱ προαναφερθέντες, οὔτε ἀπὸ
τὶς διάφορες διευκρινίσεις τους, οὔτε ἀπὸ τὶς ὁµολογίες τους ὅτι προσκυνοῦν ὅλες τὶς εἰκόνες, οὔτε ἀπὸ
τὰ πορίσµατα τῆς Συνοδικῆς ἀνακριτικῆς ἐκτροπῆς, ἀλλὰ ἐπέµεναν στὴν ἀπαίτηση καταδίκης καὶ
ἀναθεµατισµοῦ αὐτῶν ὡς κατεγνωσµένων αἱρέσεων καὶ αἱρετικῶν, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς,
ἀφ’ ἑνὸς µὲν δέχθηκαν τὶς ἀνακλήσεις, διευκρινίσεις καὶ ὁµολογίες τῶν προαναφερθέντων, ἀφ’ ἑτέρου
δὲ δὲν συµφωνοῦσαν µὲ τὸν ἀναθεµατισµὸ τῶν ἀπόψεών τους ὡς αἱρετικῶν.
Μὲ λίγα λόγια οἱ ἀρχιερεῖς παρότι εἶχαν κοινὴ πίστη καὶ συµφωνοῦσαν µεταξὺ τους περὶ
εἰκόνων, ὅπως µαρτυρεῖ ἡ Α΄ Ἐγκύκλιος, τὴν ὁποία ὑπέγραψαν ὅλοι, τελικῶς χωρίστηκαν ἐπειδὴ
διαφώνησαν σχετικῶς µέ το ἂν συνιστοῦν αἵρεση νεοεικονοµαχίας ἢ δὲν συνιστοῦν αἵρεση οἱ ἀπόψεις
περὶ ὧν ὁ λόγος. Ἔτσι τὸ σχίσµα δυστυχῶς ἔγινε καὶ ἡ κάθε µερίδα τράβηξε τὸ δρόµο της . Οἱ µέν
«ἀνδρεϊκοί» συνέχισαν νὰ προσκυνοῦν ὅλες τὶς εἰκόνες χωρὶς ὅµως νὰ ἀναθεµατίσουν κανένα, οἱ δέ
«πέντε ἀρχιερεῖς» ἀναθεµάτισαν τοὺς προηγούµενους ὡς «αἱρεσιάρχες» καθὼς καί τούς : Μάξιµο,
Στέφανο, Νεόφυτο, Κασσιανό, Ἀµφιλόχιο, Χρυσάφιο, Κήρυκο, Εὐστάθιο, Ἐλ. Κουτζίδη, Δηµ.
Κάτσουρα, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, δηλαδὴ δὲν ἄφησαν κανένα «ἀνδρεϊκὸ» χωρὶς ἀνάθεµα!
Ὅµως τὰ ἀναθέµατα αὐτά, ἂν καὶ στόχευαν τούς «ἀνδρεϊκούς», βρῆκαν τελικῶς τὸ στόχο τους;
Ἤ ἐκτοξεύτηκαν ἀπρόσεκτα καὶ προσέκρουσαν ἀλλοῦ, στά «τείχη» τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ἐνεργῶντας
ὡς «µπούµεραγκ» ἐπέστρεψαν πίσω κι «ἔσκασαν» στὰ κεφάλια µας;
Αὐτὸς εἶναι ὁ προβληµατισµός µου, διότι ἐρευνῶντας τὰ ἀναθέµατα αὐτὰ ποὺ περιλαµβάνονται
στὸν Κ.Ε.Ο. τεῦχος Μαρτίου-Ἀπριλίου τοῦ 1997 σελ. 13 καὶ ἐντεῦθεν, διεπίστωσα τὰ ἀκόλουθα :
Ἀπὸ τὸν πρῶτο κιόλας ἀναθεµατισµὸ φαίνεται ἡ πρόθεση νὰ παρουσιαστοῦν ὡς αἱρετικοὶ ὄχι
µόνο ὅσοι ἀπέρριπταν κάποιες εἰκόνες ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐξέφραζαν τον ὁποιοδήποτε προβληµατισµὸ ἢ
τὴν ἐπιφύλαξή τους γιὰ τὸ θέµα τῶν εἰκόνων. Τὸ λέγω αὐτὸ διότι ἀναθεµατίζονται ἐξ ὁρισµοῦ καὶ χωρὶς
καµµιὰ αἰτιολόγηση ὅσοι λέγουν ὅτι «τὸ θέµα τῶν εἰκόνων εἶναι “θεολογούµενον”». Ἡ ἔννοια αὐτὴ
εἶναι αἵρεση; Κι ἂν ναί, τὶ αἱρετικὸ ἔχει καὶ γιατὶ εἶναι ἄξιος ἀναθεµατισµοῦ ὅποιος τὴν ἐκφράσει; Κι ἂν
τὸ θέµα αὐτὸ δὲν εἶναι «θεολογούµενον», γιατὶ ἡ Σύνοδος τό «θεολόγησε» µὲ ἐγκυκλίους καὶ θεολογικὲς συνάξεις, µὲ πορίσµατα ἐπὶ πορισµάτων καὶ γνωµατεύσεις ἐπὶ γνωµατεύσεων; Ἔχω τήν γνώµη ὅτι
µὲ τέτοιους ἀναθεµατισµοὺς µᾶλλον µισαλλοδοξία ἐνσηµαίνεται παρὰ ὀρθοδοξία διατρανώνεται!
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Στὸν δεύτερο ἀναθεµατισµό, µεταξὺ ἄλλων ἀναθεµατίζονται καὶ ὅσοι λέγουν ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς
Ἁγίας Τριάδος (Σύνθρονο) εἶναι «µωσαϊκὸ ἀπὸ µαζέµατα». Τὶ αἵρεση κατασκευάζει αὐτὴ ἡ ἄποψη;
Πῶς συµβιβάζεται τὸ ἀνάθεµα ἐπ’ αὐτῆς µὲ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ ἀναθεµατίζοντες πέντε ἀρχιερεῖς
στὴν Α΄ Ἐγκύκλιο ἔχουν γράψει καὶ ὑπογράψει ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτὴ δὲν προέρχεται ἀπὸ ἐµφάνιση τῆς
Ἁγίας Τριάδος αὐτοτελῶς ὅπως ἀκριβῶς εἰκονίζεται, ἀλλὰ ὁ µὲν Πατὴρ ζωγραφίζεται «ὡς
ἀπεκαλύφθη ἐν ὁράσει» εἰς τὸν προφήτην Δανιήλ (Δανιὴλ 7, 13) καὶ εἰς τὸν Πρωτοµάρτυραν
Στέφανον (Πραξ. 7, 55), ὁ δὲ Υἱός «ὡς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ» καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα «ὡς ἐφανερώθη
εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν Πρόδροµον κατὰ τὴν Βάπτισιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν Ἰορδάνην» (σελ. 2 τῆς ὑπ.
ἀριθ. 2566/23-1-1992 Ποιµ. Ἐγκυκλίου). Συνεπῶς καὶ οἱ ἴδιοι µαρτυροῦν ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶναι
σύνθεση διαφορετικῶν ἐµφανίσεων οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται ξεχωριστὰ στὸ κάθε πρόσωπο. Πρὸς τὶ
λοιπὸν ὁ ἀναθεµατισµός καὶ ποιὸς ὁ σκοπός του; Μήπως τό νὰ παρουσιαστεῖ ὅτι δὲν πρόκειται γιά
«µαζέµατα» ἀλλὰ γιὰ συνολικὴ καὶ αὐτοτελῆ τριαδικὴ φανέρωση τοῦ τύπου αὐτοῦ, ὅπως ἡ ἀντίστοιχη
στὸν Πατριάρχη Ἀβραάµ; Αὐτὸ θὰ ἦταν ψεῦδος!
Ἔπειτα ἀναθεµάτισαν ὅσους λέγουν ὅτι «ἡ µορφοποίηση τοῦ θείου εἶναι εἰδωλολατρεία καὶ
χεῖρον τῆς εἰδωλολατρείας».
Γιατὶ ἀναθεµατίζουν τήν θέση αὐτὴ;
Μήπως ἡ µορφοποίηση τοῦ θείου εἶναι ὀρθὴ καὶ παραδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἢ µήπως σκοπὸς
τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι πράγµατι «ἡ µορφοποίηση τοῦ θείου»; Ἀσφαλῶς ὄχι! Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνὸς εἶναι ἐπὶ τούτου ἀπολύτως κατηγορηµατικὸς: «Τοῦ ἀοράτου καὶ ἀσωµάτου
καὶ ἀπεριγράπτου καὶ ἀχηµατίστου Θεοῦ τὶς δύναται ποιήσασθαι µίµηµα; Παραφροσύνης
τοίνοιν ἄκρας καὶ ἀσεβείας τὸ σχηµατίζειν τὸ θεῖον» (Ιω. Δαµασκηνοῦ, «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως» Ε.Π.Ε., Τοµ. 1ος, σελ. 496) καί «Εἰ µὲν γὰρ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου εἰκόνα
ἐποιοῦµεν, ὄντος ἡµαρτάνοµεν, ἀδύνατον γὰρ τὸ ἀσώµατον καὶ ἀσχηµάτιστον καὶ ἀόρατον καὶ
ἀπερίγραπτον σχηµατισθῆναι» (τοῦ αὐτοῦ «Περὶ εἰκόνων» Ε.Π.Ε. Τοµ. 3ος σελ. 112) καί «Ὁρᾷς ὡς
(ὅτι) τῆς εἰδωλολατρείας ἕνεκα ἀπαγορεύει (ὁ Θεός) τήν εἰκονογραφίαν καὶ ὅτι ἀδύνατον
εἰκονίζεσθαι Θεὸν τὸν ἄποσον καὶ ἀπερίγραπτον καὶ ἀόρατον». (τοῦ ἰδίου ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 120) καί
«εἰ δὲ θεότητος τῆς ἀΰλου καὶ ἀσωµάτου καὶ ἀοράτου καὶ ἀσχηµατίστου εἰκόνα τις τολµήσει
ποιῆσαι, ὡς ψευδῆ ἀποβαλλόµεθα». (ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 126)
Μὲ τὰ ἀνωτέρω συµφωνεῖ καὶ ἡ Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία ἐπίσης ἀρνεῖται κάθε
µορφοποίηση τοῦ θείου: «Ἀόρατος γὰρ καὶ ἀπερίγραπτος ἡ θεία φύσις, καὶ ἀσχηµάτιστος· Θεὸν
γὰρ οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· αὐτὸς ὁ µονογενῆς ἐξηγήσατο». (Πρακτικὰ τῶν Οἰκουµ. Συνόδων, Τοµ.
Γ΄, σελ. 266) καί «οὐδὲ γὰρ τῆς ἀοράτου θεότητος εἰκόνα, καὶ ὁµοίωµα, ἢ σχῆµα, ἢ µορφὴν τινὰ
ἀποτυποῦµεν· ἥν οὐδὲ αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀγγέλων αἱ ὑπερέχουσαι τάξεις, οὔτε κατανοεῖν, οὔτε
ἐξιχνίασαι ὅλως ἰσχύουσιν», (ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 297) καί «οὐ γὰρ τὸ θεῖον ἁπλοῦν ὑπάρχον καὶ
ἄληπτον µορφαῖς τισι καὶ σχήµασιν ἀπεικάζοµεν» ( ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 320)
Τὰ ἴδια λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: «Ὅτι µὲν ἀπερίληπτον τὸ θεῖον καὶ
ἀπερίγραπτον, προσθήσω δ’ ὅτι καὶ ἄπειρον καὶ ἀόριστον καὶ ἀσχηµάτιστον, καὶ ὅσα διὰ τῆς
ἀφαιρέσεως τῶν ἅπερ οὐκ ἔστι, λέγεται παντὶ που δῆλον» καί «Ἐν γὰρ µόνον πάντη
ἀπερίγραπτον, τὸ θεῖον· οὗ οὐκ ἔστι περίνοιά τις καταληπτική, ουδ’ αὖ σηµασία ἀκουστική, ὡς
ἔχει φύσεως· πρὸς οἷς καὶ ἀποφάσκεται ἡ περιγραφή» (Ἁγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, «Λόγοι
ἀντιρρητικοὶ κατὰ εἰκονοµάχων», Ἐκδόσεις "Ἴνδικτος, Ἀντιρρητικὸς Α΄ σελ. 58 καὶ 80).
Πῶς, λοιπὸν, ἀπετολµήθη ὁ ἀναθεµατισµὸς τῆς θέσεως ὅτι ἡ «µορφοποίησις τοῦ θείου εἶναι
εἰδωλολατρεία», ὅταν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας φωνάζουν ὅτι ἀκριβῶς «εἰδωλολατρείας ἕνεκα»
ἀπαγορεύεται ἡ µορφοποίησις τοῦ θείου καὶ ὅτι ἂν κάποιος κατασκευάσει τέτοια εἰκόνα «ὡς ψευδῆ
ἀποβαλλόµεθα», δηλαδὴ τὴν ἀπορρίπτουµε ὡς ψεῦδος καὶ συνεπῶς εἴδωλο; Μήπως ἔτσι
ἀναθεµατίσθηκε ἡ ὀρθόδοξος διδασκαλία;
Ἄλλος ἀναθεµατισµὸς ἐπιβλήθηκε σ’ ὅσους λέγουν ὅτι «ὁ Ἄναρχος Πατὴρ δὲν ἐνεφανίσθη εἰς
κανένα ὅραµα ποτέ, καὶ ὅτι εἰς ὅλα τὰ ὁράµατα ἦτο µόνο ὁ Υἱός».
Ὅµως τὴν ἄποψη αὐτὴ τὴν ὑποστηρίζει ἀπερίφραστα καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στὸ βιβλίο του
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ». Συγκεκριµένα γράφει:
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«Περὶ τοῦ Ἰεχωβᾶ τοῦ ἀποκαλυφθέντος Θεοῦ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ὅτι ἐστὶν ὁ Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ὁ Πατήρ.»
«Ὅτι ὁ Ἰεχωβᾶ ὁ ἀποκαλυφθεὶς τῷ Μωϋσεῖ Θεὸς ἐστιν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ δεύτερον
πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ὅτι οὗτος ἐστὶν ἐν ὅλη τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ἀποκαλυπτόµενος
Θεός, θέλοµεν ἀποδείξει προσάγοντες τὰ σχετικὰ χωρία τῶν Ἁγίων Γραφῶν, καὶ πιστοῦντες δι’
αὐτῶν διὰ παραθέσεως τήν τοῦ θέµατος ἀλήθειαν.
Αἱ ἐκ τῶν χωρίων τῶν Ἁγίων Γραφῶν ἀποδείξεις δύνανται νὰ διακριθῶσιν εἰς δύο τάξεις:
α΄) Εἰς ἀποδείξεις µαρτυρούσας ὅτι ἅπασαι αἱ θεῖαι ἐµφάνειαι αἱ γενόµεναι κατὰ Παλαιὰν
οἰκονοµίαν αἱ ἀναφόµεναι ἐν τῇ Παλαιᾷ Γραφῇ ἀναφέρονται ἐν εἰς ἕν καὶ τὸ αὐτὸ θεῖον
πρόσωπον, καὶ
β΄) Εἰς ἀποδείξεις µαρτυρούσας ὅτι τό ἕν τοῦτο θεῖον πρόσωπον ἐστὶν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ
ἀναλαβῶν καὶ ὁ τελειώσας τὸ ἔργον τῆς Οἰκονοµίας, καὶ ὅτι ὁ αὐτὸς ἐστίν ὁ ἀρχηγὸς τῆς
Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης» (σελ. 246-247).
Ἔπειτα, µετὰ ἀπὸ παράθεση σχετικῶν γραφικῶν χωρίων καὶ ἁγιοπατερικῶν ἑρµηνειῶν, ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος καταλήγει στὸ συµπέρασµα ὅτι: «... Ἐκ τῶν µέχρι τοῦδε εἰρηµένων φρονοῦµεν ὅτι
ἀπεδείχθη σαφῶς, ὅτι ὁ ἀποκαλυφθεὶς ἐν τῇ Π. Δ. Θεὸς ὑπὸ τὸ ὄνοµα Ἰεχωβᾶ ὁ ὤν, ἦτο τὸ
δεύτερον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὁ δι’ ἡµᾶς καὶ διὰ τὴν
ἡµετέραν σωτηρίαν ἐνανθρωπίσας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, οὗ τῷ ἐλέει πάντες σωθείηµεν. Ἀµήν».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, Ἐκδόσεις Ῥηγόπουλου, σελ. 256)
Τὶ συµβαίνει ἀδελφὲ Λάµπρο; Ἦταν αἱρετικὸς ὁ Ἅγιος Νεκτάριος µὲ αὐτὰ ποὺ ἔγραψε καὶ ἡ
Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. τὸν ἀναθεµάτισε; Μὴ µοῦ πεῖτε ὅτι δὲν τὸν ἀναθεµάτισε προσωπικὰ ὡς αἱρετικό, διότι
ἂν αὐτὰ ποὺ πίστευε περὶ ὁράσεων προφητικῶν ἦταν αἱρετικὰ καὶ ἄξια ἀναθέµατος, αἱρετικὸς θὰ πρέπει
νὰ ἦταν καὶ ὁ ἴδιος. Συγχώρα µὲ Ἅγιε τοῦ Θεοῦ! Ἤ µήπως τὰ ἀναθέµατα αὐτὰ γυρίζουν πίσω σ’ αὐτοὺς
ποὺ ἀκρίτως τὰ ἐκτόξευσαν;
Ἀλλὰ, ἂν ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, βάσει τῶν ἀνωτέρω, δέν «γλίτωσε» τό «ἀνάθεµα» τῶν «πέντε
ἀρχιερέων», πολὺ φοβᾶµαι ὅτι καὶ ὁ Μέγας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνός εἶχε µπεῖ στό «στόχαστρο»
καὶ δὲν γνωρίζω ἄν «γλίτωσε»! Αὐτὸ τὸ λέγω διότι κι αὐτὸς ἀποδίδει ὅλες τὶς θεοφάνειες τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης ὄχι στὸ Θεὸ Πατέρα, ἀλλὰ ὅπως λέγει χαρακτηριστικά, στόν «µέλλοντα ἔσεσθε», δηλαδὴ
στὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔµελλε νὰ σαρκωθεῖ. Νὰ τὶ ἀκριβῶς λέει: «Καὶ Ἀδὰµ εἶδε Θεόν καὶ
ἤκουσε τῆς φωνῆς τῶν ποδῶν αὐτοῦ περπατοῦντος τὸ δειλινὸν καὶ ἐκρύβη ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ
Ἰακὼβ εἶδε καὶ ἐπάλαισε µετὰ τοῦ Θεοῦ - δῆλον δέ, ὅτι ὡς ἄνθρωπος ἐφάνη αὐτῷ ὁ Θεός -, καὶ
Μωσῆς ὡς ὀπίσθια ἀνθρώπου εἶδε καὶ Ἡσαΐας ὡς ἄνθρωπον εἶδε καθήµενον ἐπὶ θρόνου, καὶ
Δανιὴλ ὁµοίωµα ἀνθρώπου εἶδε καὶ ὡς Υἱὸν ἀνθρώπου ἐλθόντα ἐπὶ τὸν Παλαιὸν τῶν ἡµερῶν. Καὶ
οὐ φύσιν Θεοῦ εἶδί τις, ἀλλὰ τὸν τύπον καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ µέλλοντος ἔσεσθε· ἔµελλε γὰρ ὁ Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ ἀόρατος ἄνθρωπος γίνεσθαι ἐν ἀληθείᾳ, ἵν’ ἑνωθῇ τῇ φύσει ἡµῶν καὶ ὁραθῆ
ἐπὶ γῆς.
Προσεκύνησαν οὖν πάντες οἱ ἰδόντες τὸν τύπον καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ µέλλοντος».(Ἰω.
Δαµασκηνοῦ, Περὶ εἰκόνων, Λόγος Γ΄, Ε.Π.Ε., Τοµ. 3ος σελ. 238).
Νά, ἀδελφέ µου, γιατὶ σᾶς ἔγραψα ὅτι θέσεις ποὺ ἀναθεµατίστηκαν τὸ 1997 διεπίστωσα τώρα ὅτι
εἶναι θέσεις Ἁγίων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας!
Συνεχίζοντας, ἀναθεµάτισαν αὐτοὺς πού «δὲν δέχονται νὰ εἰκονίζεται τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον ἐν
εἴδει Περιστερᾶς, εἰς οὐδεµίαν ἄλλην εἰκόνα, ἐκτὸς τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ».
Τὴν ἀνωτέρω, ὅµως, θέση τὴν ἔχει ἐκφράσει ὡς ἀπόφανση τῆς Ἐκκλησίας ἡ Πανορθόδοξος
Σύνοδος ποὺ ἔγινε στὴ Μόσχα τὸ 1666-1667. Συγκεκριµένα ἀναφέρεται στὰ πρακτικά της: «Καὶ τὸ
ἅγιον Πνεῦµα οὐκ ἔστι φύσει περιστερά, ἀλλὰ φύσει Θεὸς ἐστι, καὶ τὸν Θεὸν οὐδεὶς εἶδεν, ὡς
Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς µᾶς µαρτυρεῖ. Λοιπὸν ἐὰν εἰς τὸν Ἰορδάνην, εἰς τὴν βάπτισιν τοῦ
Χριστοῦ, ἐφάνη τὸ ἅγιον Πνεῦµα ἐν εἴδει περιστερᾶς, καὶ διὰ τοῦτο µόνον ἐκεῖ εἰς τὴν βάπτισιν
πρέπει νὰ ζωγραφίζεται τὸ ἅγιον Πνεῦµα ἐν εἴδει περιστερᾶς, εἰς δὲ ἄλλο µέρος ὁ ἔχων σύνεσιν δὲν
θέλει ζωγραφίσει τὸ ἅγιον Πνεῦµα ὡσὰν περιστεράν, διότι εἰς τὸ Θαβώριον ὄρος ὡσὰν σύννεφον
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ἐφάνη, εἰς δὲ τὴν Πεντηκοστὴν ἐν εἴδη πυρίνων γλωσσῶν καὶ ἄλλοτε ἄλλως». (Ἀρχιµ. Καλλινίκου
Δελικάνη, Πατριαρχικῶν ἐγγράφων, Κων/πολις, 1905, Τοµ. 3ος σελ. 165)
Λοιπόν, στὸν κατάλογο τῶν «ἀναθεµατισµένων» προστέθηκε καὶ µιὰ Πανορθόδοξη Σύνοδος,
µαζὶ µ’ ὅλους τοὺς συµµετέχοντες καὶ ὑπογράψαντες (Πατριάρχες, ἐπισκόπους κ.λ.π.) καθὼς καὶ µὲ
ὅσους τὴν ἀποδέχτηκαν.
Δὲν εἶναι ὅµως λίγοι αὐτοὶ ποὺ τὴν ἀποδέχτηκαν. Οὐσιαστικῶς τὴν ἀποδέχτηκε ἡ Ἐκκλησία
ὅλη, διότι τὸ ἔργο ποὺ ἡ Σύνοδος ἐκείνη ἐπιτέλεσε εἶναι πολὺ σηµαντικό, ἀφοῦ διόρθωσε τὰ ἄτοπα ποὺ
εἶχαν παρεισφρήσει στὴν Ῥωσσικὴ Ἐκκλησία! Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πατριάρχης Δοσίθεος τῶν Ἱεροσολύµων
τὸ 1982 τὴν ἐπικύρωσε µὲ πατριαρχικὸ του γράµµα, ὅπου µεταξὺ ἄλλων γράφεται «... ἀποφαινόµεθα ὅτι
τὰ λοιπὰ πάντα τὰ ὑπ’ ἐκείνης τῆς ἱέρας Συνόδου διαπραχθέντα µείνωσιν ἀµετακίνητα καὶ ἀµετάτρεπτα,
ὡς καλῶς καὶ νοµίµως γεγονότα· ἡ γὰρ Σύνοδος ἀδιάβλητός ἐστιν...»* (Χρυσοστόµου Παπαδόπουλου
«Οἱ Πατριάρχαι Ἱεροσολύµων ὡς πνευµατικοὶ χειραγωγοὶ τῆς Ῥωσίας», Ἱεροσόλυµα, 1907, σελ. 179180).
Παρὰ ταῦτα στὴν Ἐκκλησία µας ἡ Σύνοδος αὐτή, ἂν καὶ Πανορθόδοξος καὶ µὲ ἐπικύρωση τοῦ
περιφήµου Πατριάρχου Ἱεροσολύµων Δοσιθέου, παρουσιάσθηκε ὡς «ἀµφίβολος», «παράνοµος» καί
«ληστρική» (βλέπε: «Ἡ Ἁγία Τριὰς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον εἰκονογραφίαν» - ἔκδοσις Γέροντος Κλήµεντος
καὶ τῆς Συνοδείας αὐτοῦ - Κατουνάκια Ἁγίου Ὅρους, 1991, σελ. 25, 26), παρουσιάσθηκε δηλαδή, ὄχι
ὅπως τὴν εἶδε ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλ’ ὅπως τὴν ἔβλεπαν οἱ λεγόµενοι «Παλαιόπιστοι», οἱ ὁποῖοι
δέν τὴν δέχτηκαν καὶ ἔκαναν σχίσµα ἀναθεµατίζοντας ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα, καὶ ἐµµένοντες, γεµᾶτοι
ζῆλο οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, στὰ σφάλµατα ποὺ ἡ Σύνοδος διόρθωσε. Ἆρά γε, ἀδελφὲ Λάµπρο, ἡ δική µας
στάση ἀπέναντι στὴν Σύνοδο αὐτὴ ποιοὺς ἀκολουθεῖ; Τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἢ τοὺς σχισµατικούς
«Παλαιοπίστους»; Ὁ νοών νοείτω!
Ἄλλος ἀναθεµατισµὸς ἐπιβλήθηκε σ’ αὐτοὺς ποὺ φρονοῦν ὅτι «εἶναι παράλογο νὰ εἰκονίζεται
ὁ Κύριος Σαβαώθ, (δηλ. ὁ Πατήρ), διότι ἔτσι γίνεται προσπάθεια ἀπεικονίσεως τῆς «θεϊκῆς
φύσεως»».
Καὶ αὐτὸς ὁ ἀναθεµατισµὸς ἀναθεµατίζει τὴν παραπάνω ἀναφερθεῖσα Πανορθόδοξο Σύνοδο τοῦ
1666-7, διότι αὐτὴ ἀπαγορεύει τὴν ἀπεικόνηση τοῦ Ἀνάρχου Πατρός. Συγκεκριµένα στὸ ΝΑ΄
Κεφάλαιο, Περὶ ζωγράφων καὶ εἰκόνων, ἡ Σύνοδος ἀποφαίνεται: «κωλύοµεν τὰς ἀχαµνὰς καὶ
ἀµαθεῖς ζωγραφίας ἀνεπιστηµόνων καὶ µαταιοφρόνων ἀνδρῶν, καὶ θέλοµεν ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν
κάποιοι ὅπου ἐσυνείθισαν ἀφ’ ἑαυτῶν νὰ ζωγραφίζουν ἁγίας εἰκόνας, χωρὶς καµµίαν µαρτυρίαν
καὶ ἀληθινὴν παράδοσιν, π.χ. τὸν Κύριον Σαβαώθ εἰς πολυποίκιλα καὶ διάφορα εἴδη, καὶ ποιάς
ἄλλας συνθέσεις παραξένους ... ἐµποδίζοµεν. Ὁρίζοµεν δὲ ἀπὸ τοῦ νῦν τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου
Σαβαώθ πλέον µὴ ζωγραφίζεσθαι οὔτε εἰκονίζεσθαι, διότι τὸν Κύριον Σαβαώθ (ἤγουν τὸν πατέρα)
οὐδεὶς εἶδε ποτὲ φανέντα ἐν σαρκί, ἀλλὰ τὸν Χριστὸν µόνον χρωµατίζοµεν, καθὼς ἐφάνη µετὰ
σαρκὸς ἐπὶ γῆς, καὶ οὐχὶ κατὰ τὴν θεότητα, ὡς ὅτι ἐστὶ καὶ ἀπερίγραπτος ὁµοῦ καὶ
ἀσχηµάτιστος ἡ θεότης αὐτή» (Ἀρχιµ. Καλλινίκου Δελικάνη - Πατριαρχικῶν ἐγγράφων, Κων/πολις,
1905,Τοµ. Γ΄, σελ. 163,).
Σήµερα ποὺ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀνάρχου Πατρὸς εἶναι τόσο διαδεδοµένη καὶ συνηθισµένη, µᾶς εἶναι
πράγµατι παράξενη ἡ θέση τῆς Συνόδου αὐτῆς. Κι ὅµως ἡ Σύνοδος λέει ὅτι τότε, τὸ 1666, ἡ εἰκόνα τοῦ
Ἀνάρχου Πατρὸς γινόταν «χωρὶς καµµίαν µαρτυρίαν καὶ ἀληθινὴν παράδοσιν», ἦταν, δηλαδή, µιὰ
αὐθαίρετη καινοτοµία, ἡ ὁποία, ὅπως φαίνεται εἶχε πάρει διαστάσεις. Ἐπιπλέον, ἡ Σύνοδος ἀπαγορεύει
τὴν εἰκόνιση τοῦ Ἀνάρχου Πατρὸς διότι «οὐδεὶς εἶδε (αὐτόν) ποτὲ φανέντα ἐν σαρκί». Βλέπουµε ὅτι
ἡ Σύνοδος, µιὰ µόνο δυνατότητα παραδέχεται γιὰ τὴν ἀπεικόνιση. Τὴν ἐνσάρκωση. Κατὰ τὴν Σύνοδο,
ἐφ’ ὅσον ὁ Πατὴρ δὲν σαρκώθηκε, δὲν µπορεῖ νὰ εἰκονισθεῖ!
Τὰ ἴδια φρονοῦσε καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Β΄ Πάπας Ῥώµης, γι’ αὐτὸ καὶ ἔγραφε πρὸς τὸν
πρῶτο εἰκοναµάχο Βασιλέα Λέοντα τὸν Ἴσαυρο: «Διὰ τὶ τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐχ
*

Ὁ Πατριάρχης Δοσίθεος στὸ γράµµα του αὐτὸ συγχώρησε τὸν καθαιρεθέντα ὑπὸ τῆς Συνόδου τοῦ 1666, Πατριάρχη Μόσχας
Νίκωνα (καθαιρέθηκε ὄχι γιὰ λόγους πίστεως, ἀλλὰ ἐν σχέσει µὲ τὴν διένεξή του µὲ τὸν Τσάρο), τὰ δὲ ὑπόλοιπα τῆς Συνόδου
ἐπικύρωσε ὡς νόµιµα!
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ἱστοροῦµεν καὶ ζωγραφοῦµεν; ἐπειδὴ οὐκ οἴδαµεν, τὶς ἐστιν, καὶ Θεοῦ φύσιν ἀδύνατον ἱστορῆσαι
καὶ ζωγραφῆσαι. καὶ εἰ ἐθεασάµεθα καὶ ἐγνωρίσαµεν, καθὼς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, κακεῖνον ἂν εἴχοµεν
ἱστορῆσαι καὶ ζωγραφῆσαι». (Πρακτικὰ τῶν Οἰκουµ. Συνόδων, Ἔκδοσις Καλύβης Τιµίου
Προδρόµου Ἱερὰς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, Τοµ. Γ΄, σελ. 211).
Εἶναι φανερὸ ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Β΄ Πάπας Ῥώµης, µία δυνατότητα εἰκονίσεως τοῦ
Πατρὸς θὰ ἀναγνώριζε. Τό νὰ γίνει ὁρατὸς ὅπως ὁ Υἱὸς Του, δηλαδὴ νὰ σαρκωθεῖ.
Μὲ λίγα λόγια καὶ ὁ Ἅγιος αὐτός, (ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι «τυχαῖος», εἶναι ἀπολογητὴς τῆς
προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς εἰκονοµαχίας, καὶ οἱ ἐπιστολὲς του
ἀνεγνώσθησαν κατὰ τὴν Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο ὡς ὀρθόδοξες µαρτυρίες), καὶ ἡ Πανορθόδοξος
Σύνοδος τοῦ 1666 συµφωνοῦν ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ εἰκόνιση τοῦ Ἀνάρχου Πατρός, διότι ὁ Ἄναρχος
Πατὴρ εἶναι ἄσαρκος καὶ συνεπῶς ἀπερίγραπτος - ἀνεικόνιστος. Ἡ ἔννοια αὐτή, δὲν ἐναρµονίζεται
πλήρως µὲ τὴν φράση τοῦ Μ. Μαξίµου «ἐκτὸς τῆς σαρκώσεως οὐδεµία εἰκόνισις;» Ἀλλὰ κι αὐτὴ ἡ
φράση ἔχει ἀναθεµατισθεῖ!
Πάντως γεννῶνται τὰ ἐρωτήµατα:
Γιατί, τόσο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Πάπας Ῥώµης ὁ Β΄, ὅσο καὶ ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τοῦ 1666
δὲν παραδέχονται καὶ τὴν δυνατότητα ἀπεικονίσεως τοῦ Ἀνάρχου Πατρός µὲ βάση τὶς προφητικὲς
ὁράσεις τῶν θεοφανειῶν; Γιατὶ στηρίζουν τὴν ἄρνηση δυνατότητος εἰκονίσεως τοῦ Πατρός στήν
παραδοχή τῆς δυνατότητος εἰκονίσεως τοῦ Υἱοῦ, λόγῳ µόνο τῆς σαρκώσεως; Δὲν θὰ µποροῦσαν νὰ
«ἀλλάξουν» τρόπο εἰκονίσεως καὶ ἀπὸ τὴν εἰκόνιση ποὺ βασίζεται στὴ σάρκωση, -τὴν πραγµατικὴ
δηλαδὴ εἰκόνιση,- νά «µεταπηδήσουν» στήν «συµβολικὴ εἰκόνιση» (ὅπως κάνουµε ἐµεῖς ἀπὸ τὸ 1992
καὶ µετὰ) θεµελιώνοντας ἔτσι τήν δυνατότητα εἰκονίσεως τοῦ Ἀνάρχου Πατρός; Γιατὶ δὲν εἰσέρχονται
καθόλου σ’ αὐτὴ τή λογική;
Δὲν γνωρίζω ἂν θὰ βρῶ ἢ θὰ πάρω ἀπάντηση σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήµατα. Πάντως ὅσον ἀφορᾷ τὸν
ἀναθεµατισµό, ὑπάρχει κι ἄλλος ποὺ µᾶλλον «ὑπόκειται» σ’ αὐτόν. Αὐτός εἶναι ὁ γνωστὸς
ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεὺς τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνα, ὁ ἱεροδιάκονος Μακάριος ὁ Πάτµιος ὁ Καλογερᾶς. Αὐτός
«τὰ βάζει» µὲ τοὺς Παπικοὺς ἐπειδή, µαζὶ µ’ ὅλα τὰ ἄλλα, εἰκονίζουν καὶ τὸν ἀόρατο Πατέρα. Γράφει
λοιπὸν: «Εἶναι Χριστιανοὶ αὐτοί, ποὺ ἀντίθετα πρὸς τήν Ζ΄ Οἰκουµενικῇ Σύνοδο, ἀναπαριστάνουν
τὸν ἀόρατο Πατέρα;» (Ὁµιλία στὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Εὐαγγελικὴ Σάλπιγξ, σελ. 325).
Ὁ Μακάριος ὁ Πάτµιος θεωρεῖ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ Πατρὸς ἀντίθετη µὲ τὴν Ζ΄ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδο! Ἀντίθετα ἐµεῖς, οἱ Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, τὴν θεωροῦµε ἀπολύτως σύµφωνη! Μάλιστα
ἀναθεµατίζουµε ὅποιον δὲν συµφωνεῖ µαζί µας! Ὅσο ὅµως κι ἂν ψάξει κανεὶς στὰ πρακτικά, ἀλλὰ καὶ
στὸν ὅρο τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, πουθενὰ δὲν θὰ βρεῖ ἀναφορά βεβαιωτικὴ τῆς εἰκονίσεως τοῦ
Ἀνάρχου Πατρός. Ἀντιθέτως θὰ δεῖ ὅτι ὅλο τὸ πνεῦµα καὶ τὸ νόηµα τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου
βεβαιώνει καὶ στηρίζει τὴν εἰκόνιση τοῦ σαρκωθέντος, καὶ κατὰ συνέπειαν περιγραπτοῦ κατὰ τὴν
ἀνθρωπότητα, Θεοῦ Λόγου, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θὰ δεῖ, ἀκόµη, ὅτι οἱ Πατέρες τὴν εἰκόνιση
τοῦ Χριστοῦ σὲ κανένα ἄλλο ἐπιχείρηµα (δηλ. προτυπώσεις Π. Διαθήκης, Προφητικὲς ὁράσεις,
θεοφάνειες) δὲν τὴν θεµελίωσαν, παρὰ µόνο στὴν πραγµατικὴ σάρκωσή του µὲ τὴν ὁποία ἔγινε ὁρατὸς
καὶ περιγραπτός.*
Γεννᾶται λοιπὸν ἡ ἀπορία:
Ἄν, ὅπως ἐµεῖς ἰσχυρισθήκαµε κατὰ τῶν «ἀνδρεϊκῶν», οἱ προφητικὲς ὁράσεις καὶ οἱ θεοφάνειες
εἶναι δυνατὸν νὰ κατοχυρώσουν τὴν εἰκόνιση τοῦ Ἀνάρχου Πατρός, γιατὶ οἱ Πατέρες τῆς Ζ΄
Οἰκουµενκῆς Συνόδου καὶ γενικῶς οἱ Πατέρες ὅλης τῆς περιόδου τῆς εἰκονοµαχείας δὲν
χρησιµοποίησαν καθόλου αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήµατα γιὰ τὴν εἰκόνιση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ ἐπέµειναν
κατοχυρώνοντας τὴν εἰκόνισή του στὴν σάρκωση; Πῶς γίνεται οἱ θεοφάνειες τῆς Π. Διαθήκης νὰ
κατοχυρώνουν ἀπόλυτα (κατ’ ἐµᾶς) τὴν εἰκόνιση τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀλλὰ ἀντιθέτως νὰ µὴ
κατοχυρώνουν καθόλου (κατὰ τὴν Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο καὶ τοὺς παλαιοὺς πατέρες) τὴν εἰκόνιση
*

Οἱ θεοφανεῖες δὲν προσδίδουν τὸ ἰδίωµα τοῦ περιγραπτοῦ στὸν Θεό. Μόνο ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου προσέδωσε τὸ ἰδίωµα
αὐτὸ στὴν ὑπόστασή Του. Ἔτσι ὁ σεσαρκωµένος Θεὸς Λόγος - Χριστὸς εἶναι ἀπερίγραπτος κατὰ τὴν θεότητα καὶ περιγραπτὸς κατὰ
τὴν ἀνθρωπότητα.
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τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἐκτός - ἀνεξαρτήτως τῆς σαρκώσεώς του; Γιατὶ ὁ Θεὸς Λόγος ἔχει «ἀνάγκη» τὴν
σάρκωσή του γιὰ νὰ εἰκονισθεῖ, ἐνῷ ὁ Πατὴρ δὲν ἔχει τέτοια «ἀνάγκη» καὶ εἰκονίζεται χωρὶς αὐτὴ; Ἡ Ζ΄
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ἀναφέρει κατηγορηµατικῶς ὅτι χωρὶς τὴν σάρκωση ὁ Χριστὸς δὲν θὰ
εἰκονιζόταν. Συγκεκριµένα, στὴν Δ΄ Πράξη της, ἀνεγνώσθη ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Πάπα
Ῥώµης πρὸς τὸν Ἅγιο Γερµανὸ Κων/πόλεως ὅπου γράφεται «... ἡ τῶν ἁγίων ὁµήγυρις θεοβούλως τῇ
Ἐκκλησίᾳ τοῦτο τὸ κεφάλαιον παρέδωκεν, ὥστε ἐν ταῖς ἁπάντων ὄψεσι, καὶ ἐν ταῖς
χρωµατουργίαις τὸν σεπτὸν καὶ ἅγιον χαρακτῆρα κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοῦ αἴροντος τὴν
ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου ἀναστηλοῦσθαι· δι’ αὐτοῦ τό τῆς ταπεινώσεως ὕψος τοῦ Θεοῦ Λόγου
κατανοοῦντες καὶ πρὸς µνήµην τῆς ἐν σαρκὶ πολιτείας, τοῦ τε πάθους αὐτοῦ, καὶ τοῦ σωτηρίου
θανάτου χειραγωγούµενοι, καὶ τῆς ἐντεῦθεν γενοµένης τῷ κόσµῳ ἀπολυτρώσεως. καὶ οὐδὲν
ἐντεῦθεν τῶν θείων ἀσύµφωνον. Εἰ γὰρ αἱ προφητικαὶ ἀναῤῥήσεις οὐκ εἰλήφασι τὴν περαίωσιν,
µὴ γραφέσθω τὰ πράγµατα πρὸς ἔνδειξιν τῶν µήπω γεγενηµένων. Τουτέστιν, εἰµὴ ἐσαρκώθη ὁ
Κύριος, µὴ τυπούσθω ἡ κατὰ σάρκα ἁγία εἰκὼν αὐτοῦ.» (Πρακτικά... Τόµος Γ΄, σελ. 295). Τὶ
συµβαίνει ἀδελφὲ Λάµπρο; Εἶναι δυνατὸν ἡ Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος νὰ παραδέχεται µὲν ὅτι, ἄν δὲν
εἶχε σαρκωθεῖ, δὲν θὰ εἰκονιζόταν ὁ Θεὸς Λόγος, δηλ. ὁ Χριστός, καθ’ ὃ ἄσαρκος - ἀπερίγραπτος, ἐνῶ
παραλλήλως, (ὅπως ἐµεῖς ἰσχυρισθήκαµε κατά τῶν «ἀνδρεϊκῶν», νά παραδέχεραι ὅτι εἰκονίζεται ὁ
ἄσαρκος Πατήρ; Ὁµολογῶ ὅτι «τὰ ἔχω χαµένα».!
Ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς Πατήρ, ὁ ἄσαρκος, πρέπει ὑποχρεωτικῶς (ἔτσι ἰσχυρισθήκαµε κατὰ τῶν
«ἀνδρεϊκῶν») νὰ εἰκονίζεται βάσει τῶν προφητικῶν ὁράσεων, γιατὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνὸς
λέει κατηγορηµατικῶς: «... ὅταν ἴδῃς διὰ σὲ γενόµενον ἄνθρωπον τὸν ἀσώµατον, τότε δράσεις τῆς
ἀνθρωπίνης µορφῆς τὸ ἐκτύπωµα· ὅταν ὁρατός σαρκὶ ὁ ἀόρατος γένηται, τότε εἰκονίσεις τό τοῦ
ὁραθέντος ὁµοίωµα· ὅτε ὁ ἀσώµατος καὶ ἀσχηµάτιστος ἄποσός τε καὶ ἀπήλικος καὶ ἀµεγέθης
ὑπεροχῇ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ὁ ἐν µορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων µορφὴν δούλου λαβὼν ταύτη συσταλῇ
πρὸς ποσότητά τε καὶ πηλικότητα καὶ χαρακτῆρα περίθηται σώµατος, τότε ἐν πίναξι χάραττε
καὶ ἀνατίθει πρὸς θεωρίαν τον ὁραθῆναι καταδεξάµενον» (Ἰω. Δαµασκηνοῦ - Περὶ εἰκόνων, Λόγος
Α΄ Ε.Π.Ε. Τοµ. Γ΄ σελ. 32). Μήπως ὁ Ἅγιος ἦταν ἀθεολόγητος ἢ δὲν γνώριζε τὸ περιεχόµενο τῶν
Προφητικῶν ὁράσεων; Ἀσφαλῶς, καὶ µέγας Θεολόγος ἦταν, καὶ τὸ περιεχόµενο τῶν προφητικῶν
ὁράσεων τὸ γνώριζε, γι’ αὐτὸ καὶ ὅπως εἴδαµε, τὸ χαρακτήρισε ὡς «εἰκόνα τοῦ µέλλοντος ἔσεσθαι»
δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ, περὶ τοῦ ὁποίου οἱ προφητεῖες πράγµατι «εἰλήφασι τὴν περαίωσιν» καὶ ἔτσι
δικαίως γίνονται οἱ εἰκόνες Του «Πρὸς πίστωσιν τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐ κατὰ φαντασίαν τοῦ Θεοῦ
Λόγου ἐνανθρωπίσεως», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀποφαίνεται ὁ Ὅρος τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου
(Πρακτικά ... Τοµ. Γ΄, σελ. 374). Ἂν τὸ περιεχόµενο τῶν προφητικῶν ὁράσεων ἐδικαίωνε τὴν εἰκόνιση
τοῦ Θεοῦ, δὲν νοµίζω ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνὸς θὰ µιλοῦσε τόσο ξεκάθαρα ὅτι: «Πάλαι µὲν
ὁ Θεὸς ὁ ἀσώµατος τε καὶ ἀσχηµάτιστος οὐδαµῶς εἰκονίζετο, νῦν δὲ σαρκὶ ὀφθέντος Θεοῦ καὶ
τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφέντος εἰκονίζω Θεοῦ τὸ ὁρώµενον». ( Ἰω. Δαµασκηνοῦ - Περὶ εἰκόνων,
Λόγος Α΄ - Ε.Π.Ε., Τοµ. Γ΄, σελ. 42). Ἀσφαλῶς ὡς «Θεοῦ τὸ ὁρώµενον» δὲν ἐννοεῖ ὁ Ἅγιος τὰ
προφητικὰ ὁράµατα!
Εἶναι εἰκοµαχικὰ αὐτὰ ἀδελφὲ Λάµπρο;
Ἂν εἶναι εἰκονοµαχικὰ αὐτά, τότε θὰ πρέπει νὰ φθάσουµε στὴν παρανοϊκὴ κατάσταση νὰ θεωρήσουµε τοὺς µεγάλους προµάχους τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ὡς «ἀρχιεικονοµάχους» καὶ
διδασκάλους τῶν σηµερινῶν «νεοεικονοµάχων»! Θεὸς φυλάξοι! Μακρυὰ ἀπό µᾶς κάτι τέτοιο!
Ἀλλὰ ἐπειδὴ µεγάλος «καυγάς» ἔγινε γιὰ τὶς προφητικὲς ὁράσεις, νοµίζω ὅτι καὶ ἐπ’ αὐτοῦ οἱ
ἀναθεµατισµοὶ δέν «πολυστέκουν».
Αὐτὸ τὸ λέω διότι ἀπὸ τὴν πλευρά µας (τὴν πλευρὰ τῶν πέντε ἀρχιερέων) ἐξ’ ἀρχῆς θεωρήθηκε
ὅτι οἱ προφητικὲς ὁράσεις (καὶ µάλιστα ὅλες ἀνεξαιρέτως) πρέπει νὰ ζωγραφίζονται πιστά, ὅπως
ἀκριβῶς περιγράφονται στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅτι οἱ ἀρνούµενοι νὰ εἰκονίσουν κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο τὶς
ὁράσεις ἀναθεµατίζονται, ἀπὸ τὰ Συνοδικὸ τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου.
Σᾶς θυµίζω τὸ πόρισµα τῆς συνάξεως Θεολόγων τὸ ὁποῖο κι ἐσεῖς ὑπογράψατε: «... ὅ,τι καὶ
ὅπως φανερώνονται ἐγγράφως τὰ γεγονότα (καὶ οἱ ὁράσεις τῶν Προφητῶν) εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν,
ἔτσι ἀκριβῶς θὰ πρέπει νὰ ἀναζωγραφοῦνται. Ἄρα, ὅ,τι εἶδον καὶ περιέγραψαν οἱ Προφῆται,
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ἁγιογραφεῖται καὶ οἱ ἀρνούµενοι τὴν εἰκόνα ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ ἁγιογραφικὴν διήγησιν (ὡς
αἱ Προφητικαὶ ὁράσεις εἰς τὸ σύνολόν τους) ἀναθεµατίζονται». (Πόρισµα των: Γεωργ. Γλετζάκου,
Π. Ἀλεξόπουλου, Λάµπρου Κτενά, Ἀποστ. Βρακάτου καὶ Ἀθανασίου Συντζιρµᾶ, εἰς τὴν Σύναξιν τῶν
Θεολόγων, εἰς Περιστέρι τὴν 19-3-95).
Ἡ ἀνωτέρω θέση παρουσιάστηκε ὡς ἀποτελοῦσα «πάγιον καὶ ἀµετάβλητον θέσιν τῆς
Ἐκκλησίας µας», ὅπως λέει τὸ πόρισµα παρακάτω.
Ὅµως γιὰ νὰ εἶναι µιὰ θέση, πράγµατι θέση τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐπαληθεύεται ἀπὸ τὴν
µαρτυρία τῆς ἐφαρµογῆς της µέσα στὴν ἱστορία καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, εἰδάλλως ἡ θέση αὐτὴ δὲν
εἶναι παρὰ µιὰ ὑποκειµενικὴ ἑρµηνεία, ἀβάσιµη καὶ ἀνεφάρµοστη.
Ἐρωτῶ λοιπόν.
Ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ νὰ µαρτυροῦν µὲ τρόπο κατηγορηµατικὸ καὶ βέβαιο ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία µέσα στὴν ἱστορία καὶ τὴν ζωή της στὸ διάβα τῶν αἰώνων εἰκόνιζε τὶς ὁράσεις τῶν προφητῶν
µὲ τὸν τρόπο ποὺ λέει τὸ πόρισµα, δηλαδή «ὅτι καὶ ὅπως» φανερώθηκε καὶ µάλιστα «αἱ προφητικαὶ
ὁράσεις εἰς τὸ σύνολό τους»;
Ἐρωτῶ ἐπίσης.
Ἔγινε τέτοιου εἴδους µελέτη τῆς εἰκονογραφικῆς παραδόσεως περὶ προφητικῶν ὁράσεων πρὶν
ἐξαχθεῖ τό ὡς ἄνω πόρισµα;
Ἔχω αὐτὲς τὶς ἀπορίες, διότι ἡ ἐλαχιστότης µου παρότι ψάχνω νὰ βρῶ εἰκόνες τῶν προφητικῶν
ὁράσεων, ὅπως τὶς θέλει τὸ πόρισµα τῶν ὡς ἄνω Θεολόγων, τὸ ὁποῖο παρουσιάσθηκε καὶ σὲ συνοδικὰ
κείµενα ὡς θέση τῆς Ἐκκλησίας, δὲν βρίσκω οὔτε µιὰ εἰκόνα νὰ περιγράφει προφητικὴ ὅραση ὅπως
ἀκριβῶς ἀναφέρεται στὴν Ἁγία Γραφή. Ἐπίσης ὅσο κι ἂν ψάχνω δὲν βρίσκω τίποτε ποὺ νὰ µαρτυρεῖ ὅτι
οἱ Προφητικὲς ὁράσεις εἰκονογραφήθηκαν στὸ σύνολό τους, δηλαδὴ ὅλες καὶ µὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα τους.
Ψάχνοντας στὴν Ἁγία Γραφὴ εἶδα ὅτι οἱ Προφητικὲς ὁράσεις εἶναι πάρα πολλές, τὰ δὲ στοιχεῖα
τους «ὅτι καὶ ὅπως» φανερώθηκαν εἶναι πραγµατικὰ ἀδύνατο νὰ εἰκονισθοῦν. Ὁ Προφ. Ἀµώς εἶδε δύο
ὁράσεις, ὁ Προφ. Ζαχαρίας εἶδε ὀκτώ, ὁ Προφ. Ἡσαΐας εἶδε δύο, ὁ Προφ. Ἱερεµίας µία ὅραση, ὁ Προφ.
Ἰεζεκιήλ εἶδε πέντε, καὶ ὁ Προφ. Δανιὴλ εἶδε τρία ὁράµατα. (Δὲν ξέρω ἂν µοῦ διέφυγε κάποια).
Ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἐλάχιστα στοιχεῖα ὑπάρχουν σὲ εἰκόνες, κι αὐτὰ εἶναι ἀποσπασµατικὰ καὶ
εἰκονίζονται µὲ τρόπο ὄχι ἀκριβῶς σύµφωνο µὲ τὴν διήγηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς!
Αὐτὸ γίνεται καὶ γιὰ τεχνικοὺς λόγους.
Ἐπὶ παραδείγµατι, πῶς νὰ εἰκονίσεις τὰ ἀκόλουθα;
«... καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλµούς µου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυµένος βαδδίν, καὶ ἡ
ὀσφὺς αὐτοῦ περιεζωσµένη ἐν χρυσίῳ Ὠφάζ, καὶ τὸ σῶµα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσίς, καὶ τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαµπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες
αὐτοῦ καὶ τὰ σκέλη ὡς ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος...» (Δανιήλ, Κέφ. Ι, στιχ. 5-6).
Ἔχετε δεῖ ποτὲ τέτοια εἰκόνα; Ἐγὼ ὄχι! Μήπως τοὐλάχιστον εἴδατε εἰκόνα τῆς παρακάτω
ὁράσεως;
«... καὶ ἰδοὺ τάλαντον µολύβου ἐξαιρόµενον, καὶ ἰδοὺ γυνὴ µία ἐκάθητο ἐν µέσῳ τοῦ
µέτρου. Καὶ εἶπεν, (ὁ ἄγγελος) αὕτη ἐστὶν ἡ ἀνοµία· καὶ ἔρριψεν αὐτήν εἰς µέσον τοῦ µέτρου καὶ
ἔρριψεν τὸν λίθον τοῦ µολύβου εἰς τὸ στόµα αὐτῆς. Καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλµούς µου καὶ εἶδον καὶ
εἰδού δύο γυναῖκες ἐκπορευόµεναι, καὶ πνεῦµα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας
ὡς πτέρυγας ἔποπος (τσαλαπετεινοῦ)...». (Ζαχαρίας, Κεφ. Ε΄, στίχ. 7,8,9).
Νοµίζω ὅτι δὲν θὰ ἔχετε δεῖ, ὅπως ἐπίσης νοµίζω ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει!
Ἐρωτῶ καὶ πάλι.
Πῶς γίνεται νὰ εἶναι (κατ’ ἐµᾶς) θέση τῆς Ἐκκλησίας τό νὰ ἐπιβάλλεται ἐπὶ ποινῇ ἀναθέµατος ἡ
εἰκόνιση ὅλων ἀπαραιτήτως τῶν προφητικῶν ὁράσεων, ὅπως ἀκριβῶς περιγράφονται στὴν Ἁγία Γραφὴ
καὶ µέ ὅ,τι ἀκριβῶς περιλαµβάνεται σ’ αὐτές, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ νὰ µὴν ὑπάρχει οὔτε µιὰ τέτοια
εἰκόνιση µ’ αὐτὰ τὰ δεδοµένα;
Ἂν οἱ εἰκονίσεις τῶν προφητικῶν ὁράσεων, ἔτσι ὅπως λέει τὸ πόρισµα, ἦταν νόµος τῆς
Ἐκκλησίας, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι γεµᾶτος ὁ τόπος ἀπὸ τέτοιες εἰκόνες;
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Ἀλλὰ καὶ ποὺ βρήκαµε ἐµεῖς ὅτι τὸ Συνοδικὸ ἀναθεµατίζει ὅσους δὲν εἰκονίζουν τὶς προφητικὲς
ὁράσεις κατὰ τὸ γράµµα τῆς διηγήσεως;
Τὸ Συνοδικὸ εἶναι ξεκάθαρο!
Στὸν ἀναθεµατισµὸ ὅπου ἀναφέρονται οἱ προφητικὲς ὁράσεις, ἀναθεµατίζονται αὐτοὶ ποὺ δὲν
εἰκονίζουν τόν «ἐνανθρωπίσαντα Λόγον» παρ’ ὅτι οἱ εἰκόνες (εἰκονογραφίες τὶς λέγει τὸ Συνοδικό)
Αὐτοῦ, φάνηκαν στοὺς προφῆτες (ὤ θαῦµα) πρὶν τὴν σάρκωσή Του, προετοιµάζοντας τὸ λαὸ γι’ αὐτήν,
γιὰ τὴν παρουσία τοῦ «µέλλοντος ἔσεσθαι».
Αὐτοὺς ἀναθεµατίζει τὸ Συνοδικό, καὶ δὲν λέει «εἰκονογραφεῖν τὰς προφητικὰς ὁράσεις οὐκ
ἀνεχοµένοις, Ἀνάθεµα» ἀλλὰ λέγει «εἰκονογραφεῖν δὲ ἐνανθρωπίσαντα τὸν Λόγον, καὶ τὰ ὑπὲρ
ἡµῶν αὐτοῦ πάθη οὐκ ἀνεχοµένοις, Ἀνάθεµα γ΄».
Ἀλλὰ καὶ τὸ τεκµήριο ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου ποὺ παρουσιάσατε στὸ πόρισµά
σας γιὰ νὰ στηρίξετε τὴν εἰκόνιση ὅλων γενικῶς τῶν ὁράσεων εἶναι ἄσχετο µὲ τὶς ὁράσεις. Τὸ
ἀπόσπασµα λέει: «Εἰ τὶ γὰρ ἡ ἐξήγησις ἐγγράφως ἡµῖν δηλοῖ, τοῦτο καὶ ἡ ἀναζωγράφησις».
(Πρακτικὰ Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου, Τόµ. Γ΄, σελ. 333/833).
Στὸ πόρισµα ὅµως προστίθεται σὲ παρένθεση, µετὰ τὴν λέξη «ἐξήγησις», ἡ φράση : «(τῆς Ἁγίας
Γραφῆς·)», γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι τὸ ἀπόσπασµα ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ ἀναφέρεται στὶς Προφ.
Ὁράσεις ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ἁγία Γραφή, µὲ γενικὴ ἔννοια.
Ὅµως στὰ Πρακτικὰ τὰ πράγµατα εἶναι διαφορετικά.
Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Σύνοδος ἀπαντᾶ στοὺς εἰκονοµάχους κατηγορῶντας τους ὅτι: «... ἀπατηλὴν
χρωµατουργίαν τήν τοῦ Εὐαγγελίου διήγησιν ἐθρίλλησαν ... εἰς γὰρ µνήµην ἐρχόµεθα τῆς ἐν
ἀνθρώποις αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) ἀναστροφῆς. εἴτι γὰρ ἡ ἐξήγησις ἐγγράφως ἡµῖν δηλοῖ, τοῦτο καὶ
ἡ ἀναζωγράφησις».
Τὶ σχέση ἔχει τὸ ἀπόσπασµα αὐτὸ µὲ τὶς προφητικὲς ὁράσεις;
Εἶναι θεµιτὸ καὶ πρέπον νὰ χρησιµοποιοῦνται κατὰ τὸ δοκοῦν χωρία πατερικὰ ἐπὶ ἀσχέτων µὲ τὸ
ζητούµενο θεµάτων, ἀρκεῖ νὰ πετύχουµε νὰ κατευθύνουµε τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ ποὺ θέλουµε;
Ἀλλά, ὑπάρχει κι ἄλλη µιὰ διάσταση τῆς ἑρµηνείας ποὺ δώθηκε ἀπὸ τὸ πόρισµα, καὶ γενικῶς ἀπ’
ὅλους µας, στὸ θέµα τῶν προφητικῶν ὁράσεων.
Ἂν οἱ ὁράσεις αὐτὲς πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ ζωγραφίζονται ὅπως ἀκριβῶς περιγράφονται στὴν
διήγησή τους καὶ µέ ὅ,τι ἀκριβῶς περιλαµβάνεται σ’ αὐτές, τότε ἡ εἰκόνα τοῦ «Συνθρόνου» θὰ πρέπει νὰ
µὴν εἰκονίζεται, διότι δὲν ἀνταποκρίνεται σὲ καµµία ὅραση ἔτσι ὅπως εἰκονίζεται. Ἡ ὅραση τοῦ Προφ.
Δανιὴλ εἶναι διαφορετική!
Τὶ γίνεται; Μήπως «ψειρίζοντας» τὸ θέµα καί «διυλίζοντας τὸν κώνωπα» πελεκήσαµε τὸ κλαδὶ
στὸ ὁποῖο καθόµασταν;
Δὲν µπορούσαµε ἐπιτέλους, νὰ ποῦµε ἁπλὰ ὅτι ὅλες οἱ εἰκόνες τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας
προσκυνοῦνται καὶ µάλιστα ὄχι ὅπως θὰ τὶς θέλαµε ἐµεῖς ἢ ὁ καθένας, ἀλλὰ ὅπως ὑπάρχουν µέσα στὴν
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας στὸ διάβα τῶν αἰώνων, καὶ φθάνουν µέχρι σ’ ἐµᾶς, καὶ νὰ µὴν ἀρχίσουµε ποτὲ
ὅλες αὐτὲς τίς «ἀναθεµατο-ἀναζητήσεις» ποὺ µᾶς ἔχουν φέρει σὲ ἀδιέξοδο τέτοιο, ὥστε «ἐξελίποµεν
ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσεις» καὶ καταλήξαµε πιὸ ἄκαρποι ἀπὸ τήν «ἄκαρπον συκήν» τοῦ Εὐαγγελίου;
Καὶ πῶς νὰ µὴ γίνουµε ἄκαρποι (γιὰ νὰ µὴ πῶ «σαπροί») ὅταν προκειµένου νὰ πετύχουµε τὴν
χειραγώγηση τῶν συνειδήσεων τῶν ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων χρησιµοποιήσαµε τό «ἀνακάτωµα» τῶν
Πατερικῶν κειµένων καὶ τήν «συρραφὴ» αὐτῶν ὅπως µᾶς συνέφερε;
Οἱ Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου ἔλεγαν ὅτι «Αἱρετικῶν ἴδιον ἐστὶ τὸ
περικεκοµµένας ἐκβάλλειν τὰς χρήσεις» (Πρακτικά, Τοµ. Γ΄, σελ. 853), ἀλλὰ στὸ κείµενο τῶν
ἀναθεµάτων µας ἐναντίον τῶν «ἀνδρεϊκῶν», αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ «γραµµατεῖς» καί ... (ἂς µὴν τὸ
πῶ), οἱ ὁποῖοι χειραγωγοῦσαν τότε τὴν Σύνοδο ἐπιφέροντας τὰ γνωστὰ ἀποτελέσµατα.
Διότι γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν εἰκόνιση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὰ συµβολικὰ ὁράµατα παρουσίασαν
ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὸν Τρίτο Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ Περὶ εἰκόνων, τὰ ὁποία ὅµως
ἀνακάτωσαν καὶ συνέρραψαν ἐπιτηδείως καὶ µὲ µεγάλη πονηρία, γιὰ νὰ ἐξαχθεῖ ἀπ’ αὐτὰ αὐτὸ ποὺ οἱ
ἴδιοι ἤθελαν. Διότι ἐνῶ ὁ Ἅγιος µιλάει γιὰ τὴν εἰκόνιση τῶν «ἀσωµάτων» Ἀγγέλων λέγων : «Ὁ µὲν γὰρ
Θεὸς φύσει καὶ παντελῶς ἀσώµατος, ἄγγελος δὲ καὶ ψυχὴ καὶ δαίµων πρὸς µὲν τὸν Θεὸν
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συγκρινόµενοι, τὸν µόνον ἀσύγκριτον, σώµατα εἰσι, πρὸς δὲ τὰ ὑλικὰ σώµατα ἀσώµατοι». (Ἰω.
Δαµασκηνοῦ, Ε.Π.Ε, Τοµ. Γ΄, σελ. 236) τοὺς ὁποίους: «Μὴ θέλων οὖν ὁ Θεὸς παντελῶς ἀγνοεῖν ἡµᾶς
τὰ ἀσώµατα περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους καὶ σχήµατα καὶ εἰκόνας κατὰ τὴν ἀναλόγιαν τῆς
φύσεως ᾑµων σχήµατα σωµατικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώµενα, καὶ ταῦτα σχηµατίζοµεν καὶ
εἰκονίζοµεν, ἐπεὶ πὼς ἐσχηµατίσθη καὶ εἰκονίσθη τὰ χερουβίµ» (ἐνθ. ἄν.), οἱ «γραµµατεῖς» µας,
πονηρῷ τῷ τρόπῳ, «ἅρπαξαν» µία φράση ποὺ βρίσκεται µετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, ἡ ὁποία εἰσάγει τὴν ἔννοια
τοῦ λόγου στὸ ἑπόµενο θέµα καὶ τὴν συνέραψαν στὸ προηγούµενο.
Ἡ φράση αὐτὴ εἶναι: «ἀλλὰ καὶ Θεοῦ σχήµατα καὶ εἰκόνας ἡ γραφὴ ἔχει».
Τὴν φράση αὐτὴ τὴν τοποθέτησαν πρὶν ἀπὸ τήν φράση: «καὶ ταῦτα σχηµατίζοµεν καὶ
εἰκονίζοµεν».
Ἔτσι, ἐνῶ ἡ ἔννοια τοῦ κειµένου τοῦ Ἁγίου ἀφοροῦσε στοὺς Ἀγγέλους, ἔχοντας ὡς τεκµήριο
τὴν εἰκόνιση τῶν Χερουβίµ, µὲ τὸ ἀνακάτωµα καὶ τὴν συρραφὴ παρουσιάσθηκε σὰν νὰ ἀφοροῦσε στὸ
Θεό! Ἐννοῶντας βέβαια τὸν Θεὸ Πατέρα κι ὄχι τὸν σεσαρκωµένο Υἱό. Ἰδοὺ ἡ νέα φράση τῶν
«γραµµατέων»! «ἀλλὰ καὶ Θεοῦ σχήµατα καὶ εἰκόνας ἡ Γραφὴ ἔχει καὶ ταῦτα εἰκονίζοµεν καὶ
σχηµατίζοµεν» (Κείµενο ἀναθεµάτων, Κ.Ε.Ο. Μάρτιος - Ἀπρίλιος 1997, σελ. 15).
Τὸ ἴδιο «µαγείρεµα» ἐπαναλήφθηκε καὶ σὲ ἄλλα «συνοδικὰ» κείµενα, ἡµερολόγια κ.λ.π., ὅπως
στὸν ἡµεροδείκτη «τσέπης» τοῦ 1997, σελ. 42, 43, 45 καὶ 61.
Εἶναι ὀρθόδοξη προσέγγιση τῶν πατερικῶν κειµένων αὐτὴ ἀδελφὲ Λάµπρο;
Εἶναι πρέπον ὁλόκληρη ἡ Σύνοδος γιὰ νὰ τεκµηριώσει τὴν εἰκόνιση τῶν Προφ. Ὁράσεων νὰ
παραχαράσσει τὰ κείµενα τῶν Ἁγίων;
Ἀλλὰ τὶ λέω; Ξέχασα ὅτι τέτοιο «τάλαντο» τὸ ἔχει πολύ πλούσιο ὁ «ἀρχιγραµµατεύς»
Θεσσαλονίκης Χρυσόστοµος! Ἦταν ποτὲ δυνατὸ νὰ τὸ ἄφηνε νὰ χαθεῖ ἀνεκµετάλευτο;
Ὄχι δὲν µποροῦσε νὰ τὸ ἀφήσει, διότι ἂν τὸ ἄφηνε, ἀπὸ τὴν συνέχεια τοῦ κειµένου τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ θὰ φαινόταν ποιὰ ἐννοεῖ ὁ Ἅγιος ὡς «Θεοῦ σχήµατα καὶ εἰκόνας», ὅτι,
δηλαδή, ἐννοεῖ αὐτὰ ποὺ εἶδε ὁ Ἀδάµ, ὁ Ἰακώβ, ὁ Μωϋσῆς, ὁ Ἡσαΐας, ὁ Δανιήλ, τὰ ὁποία ὅµως, ὅπως
φαίνεται στὸ λόγο του ποὺ σᾶς ἀνέφερα ἤδη (σελ. 8 τῆς παρούσης) , τὰ ἑρµηνεύει ὡς «τὸν τύπο καὶ
τὴν εἰκόνα τοῦ µέλλοντος ἔσεσθαι·» διότι «ἔµελλε γὰρ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ ἀόρατος
ἄνθρωπος γίνεσθαι ἐν ἀληθείᾳ, ἵν’ ἑνωθῇ τῇ φύσει ἡµῶν καὶ ὁραθῆ ἐπὶ γῆς».
Ἡ ἑρµηνεία ὅµως αὐτὴ ἔπρεπε νὰ ἀποσιωποιηθεῖ γιατὶ ταίριαζε µ’ ἐκείνη τῶν
«νεοεικονοµάχων», κι ἂν ὁ κοσµάκης καταλάβαινε ὅτι τὴν ἑρµηνεία αὐτὴ δὲν τήν ἔβγαλαν ἀπὸ τὸ
κεφάλι τους, ἀλλὰ ὑπάρχει στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δὲν θά «ἔτρωγε» µὲ τόση εὐκολία τό
«κουτόχορτο»* τοῦ Θεσσαλονίκης ποὺ δὲ χορταίνει νὰ ῥίχνει ἀναθέµατα!
Ἄλλο ἀνάθεµα ἐπεβλήθη σ’ ὅσους φρονοῦν ὅτι «τὸ θεµέλιον ἐπάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται
ὁλόκληρη ἡ εἰκονογραφία εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ».
Μὰ κι αὐτὸ αἱρετικὸ εἶναι;
Κι ἐφόσον δὲν εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ τὸ θεµέλιο τῆς εἰκονογραφίας τότε ποιὸ εἶναι τὸ
θεµέλιό της; Γιατὶ κάνουµε εἰκόνες; Τὶ µᾶς δίνει τὸ δικαίωµα αὐτὸ τώρα, ἐφ’ ὅσον ὁ ἴδιος ὁ Θεός µᾶς τὸ
εἶχε προηγουµένως στερήσει ῥητῶς διὰ τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόµου; Γιατὶ δὲν µποροῦµε νὰ εἴµαστε
Χριστιανοὶ χωρὶς εἰκόνες;
Μόνο καὶ µόνο τὸ Συνοδικὸ τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου νὰ διαβάσει κανεῖς θὰ δεῖ ὅτι ὅλο τὸ
νόηµά του συνίσταται στὴν στήριξη τῆς εἰκονογραφίας, σὰν σὲ θεµέλιο, πάνω στὴν ἐνσάρκωση τοῦ
Χριστοῦ. Κατὰ τὸ Συνοδικὸ οἱ εἰκόνες, καὶ µάλιστα ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁµολογία τῆς ἐνσάρκου
οἰκονοµίας, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ µακαρισµοὶ ξεκινοῦν ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια: «Τῶν τὴν ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ
Λόγου παρουσίαν, λόγῳ, στόµατι, καρδίᾳ καὶ νῶ, γραφή τε καὶ Εἰκόσιν ὁµολογούντων, Αἰωνία ἡ
µνήµη γ΄». Περὶ αὐτῆς ξεκινοῦν καὶ οἱ ἀναθεµατισµοὶ: «Τοῖς λόγῳ µὲν τὴν ἔνσαρκον Οἰκονοµίαν τοῦ
Θεοῦ Λόγου δεχοµένοις, ὁρᾶν δὲ ταύτην δι’ εἰκόνων οὐκ ἀνεχοµένοις, καὶ διὰ τοῦτο ῥήµατι µὲν
δέχεσθαι κατασχηµατιζοµένοις, πράγµατι δὲ τὴν σωτηρίαν ἡµῶν ἀρνουµένοις, Ἀνάθεµα γ΄».

*

Δυστυχῶς αὐτὸ τό «κουτόχορτο » τό « φάγαµε » νοµίζοντας ὅτι εἶναι θεϊκή «ἀµβροσία»! Ὅµως «ὡς ἐδῶ καὶ µὴ παρέκει»!
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Γίνεται ἔτσι σαφὲς ὅτι ἡ εἰκονογραφία εἶναι µαρτυρία τῆς ἐνσάρκου οἰκονοµίας τοῦ Θεοῦ Λόγου,
ἐνῷ ἡ ἄρνησή της συνεπάγεται τὴν ἄρνηση τῆς ἐνσάρκου οἰκονοµίας καὶ συνεπῶς τὴν ἄρνηση τῆς ἐν
Χριστῷ ἀπολυτρώσεως. Γι’ αὐτὸ ἡ εἰκονοµαχία καταδικάσθηκε ὡς αἵρεση ἐπὶ τοῦ Χριστολογικοῦ
δόγµατος. Τὸ Χριστολογικό, λοιπόν, δόγµα συνυφαίνεται µὲ τὸ δόγµα τῆς προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων,
ἔτσι ὥστε, τὸ πρῶτο νὰ εἶναι ἡ αἰτία καὶ ἡ κατοχύρωση τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ δεύτερο νὰ εἶναι ἡ µαρτυρία
καὶ ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ πρώτου.
Ἐπίσης, ὅπως εἶναι γνωστό, πρὶν τὴν θεία ἐνσάρκωση δὲν κατασκευάζονταν εἰκόνες. Ἀκριβῶς ἡ
θεία ἐνανθρώπιση παρέχει τὸ δικαίωµα αὐτό, διότι χωρὶς αὐτήν ἰσχύει ἡ ἀπαγόρευση τοῦ Θεοῦ στὸν
Νόµο τοῦ Μωϋσέως: «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ γλυπτόν, οὐδὲ πᾶν ὁµοίωµα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὅσα
ἐν τῇ γῇ» (Δευτ. 5,8).
Το ὅτι ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου «ἦρε» τὴν νοµικὴ ἀπαγόρευση τῆς εἰκονογραφίας, ἡ
ὁποία εἶχε ὡς αἰτία τὸ ἀόρατο τοῦ Θεοῦ καὶ νοµοθετήθηκε «διά τό πρός εἰδωλολατρείαν εὐόλισθον»
τῶν Ἰουδαίων, ὅπως ἑρµηνεύει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνός, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν 7ο µακαρισµὸ
τοῦ Συνοδικοῦ :
«Τῶν συνιέντων Μωσέως λαλοῦντος προσέχετε ἑαυτοὶς ὅτι ἐν τῇ ἡµέρα, ᾗ ἐλάλησε Κύριος
ὁ Θεὸς ἐν Χωρὴβ ἐπὶ τοῦ ὄρους, φωνὴν µὲν ῥηµάτων ὑµεῖς ἠκούσατε, ὁµοίωµα δ’ οὐκ εἴδετε, καὶ
εἰδότων ἀποκριθῆναι ὀρθῶς, εἰ δὲ εἴδοµέν τι, ἀλληθῶς δὲ εἴδοµεν, ὡς ὁ τῆς βροντῆς Υἱὸς ἡµᾶς
ἐδίδαξεν, ὁ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαµεν , ὃ ἑωράκαµεν, ὃ ἐθεασάµεθα τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν, καὶ αἱ
χεῖρες ἡµῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς καὶ ταῦτα µαρτυροῦµεν· καὶ πάλιν ὡς οἱ
ἄλλοι τοῦ Λόγου Μαθηταί, καὶ συνεφάγοµεν αὐτῷ, καὶ συνεπίοµεν, οὐ πρὸ τοῦ Πάθους µόνον,
ἀλλὰ καὶ µετὰ τὸ πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασην· τῶν γοῦν διαστέλλειν θεόθεν δυναµωθέντων τήν ἐν
τῷ νόµῳ παραγγελίαν, καὶ τήν ἐν χάριτι διδασκαλίαν, καί τό ἐν ἐκείνῳ µὲν ἀόρατον, ἐν ταύτῃ δέ,
καὶ ὁρατόν, καὶ ψηλαφητόν, καὶ διὰ τοῦτο τὰ ὁραθέντα τε καὶ τὰ ψηλαφηθέντα
εἰκονογραφούντων, καὶ προσκυνούντων, Αἰωνία ἡ µνήµη γ΄».
Ὁ δὲ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνὸς λέει ὅτι ἐπειδὴ εἶναι γνώρισµα «παραφροσύνης ἄκρας καὶ
ἀσέβειας, τὸ σχηµατίζειν τὸ θεῖον» γι’ αὐτὸ τὸ λόγο «ἐν τῇ Παλαιᾷ οὐκ ἦν τετριµµένη ἡ τῶν
εἰκόνων χρήσις». Ἡ θεία, ὅµως, ἐνανθρώπιση ἔκανε τὸ Θεὸ ὁρατό, στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου
Χριστοῦ, κι ἔτσι «Ἐπεὶ δὲ ὁ Θεὸς διὰ σπλάχνα ἐλέους αὐτοῦ κατὰ ἀλήθειαν γέγονεν ἄνθρωπος διὰ
τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν, οὐχ ὡς τῷ Ἀβραὰµ ὠφθη ἐν εἴδη ἀνθρώπου, οὐδὲ ὡς τοῖς προφήταις,
ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν ἀληθῶς γέγονεν ἄνθρωπος διέτριψέ τε ἐπὶ τῆς γῆς «καὶ τοῖς ἀνθρώποις
συνανεστράφη», ἐθαυµατούργησεν, ἔπαθεν, ἐσταυρώθη, ἀνέστη, ἀνελήφθη, καὶ πάντα ταῦτα
κατὰ ἀλήθειαν γέγονε, καὶ ὠράθη ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐγράφη µὲν εἰς ὑπόµνησιν ἡµῶν καὶ
διδαχὴν τῶν τηνικαῦτα µὴ παρόντων, ἵνα µὴ ἑωρακότες, ἀκούσατες δὲ καὶ πιστεύσαντες τύχωµεν
τοῦ µακαρισµοῦ τοῦ Κυρίου. Ἐπεὶ δὲ οὐ πάντες ἴσασι γράµµατα οὐδὲ τῇ ἀναγνώσει σχολάζουσιν,
οἱ πατέρες συνεῖδον ὥσπερ τινὰς ἀριστείας ἐν εἰκόσι ταῦτα γράφεσθαι εἰς ὑπόµνησιν σύντοµον».
(Ἅγ. Ἰω. Δαµασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, Κεφ. Δ΄, Περὶ εἰκόνων, Ε.Π.Ε., Τοµ.
1ος, σελ. 696).
Καὶ ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω καταφαίνεται ὅτι ἡ εἰκονογραφία γίνεται «ἐπεὶ ὁ Θεός ... κατ’ οὐσίαν
ἀληθῶς γέγονεν ἄνθρωπος», ἐνῷ παραλλήλως χρησιµεύει ὡς ἄµεση µορφὴ διδασκαλίας τῆς θείας
οἰκονοµίας στοὺς ἀγραµµάτους, ἀλλὰ καὶ γενικῶς σὲ ὅλους.
Ἀλλὰ καὶ στὰ Πρακτικὰ τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου πολλὲς µαρτυρίες στηρίζουν τὴν
εἰκονογραφία ἐπὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπὸ τὴν ἐπίστολή Ἀνδριανοῦ Πάπα Ῥώµης πρὸς τον Ἅγιο Ταράσιο Κωνσταντινοπόλεως:
«... ὅθεν ἐπεὶ τὰς σεπτὰς εἰκόνας, τόν τε κατὰ ἀνθρώπινον χαρακτήρα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ
ἡµῶν, τοῦ καθ’ ἡµᾶς καὶ δι’ ἡµᾶς καὶ ὑπέρ ἡµῶν σαρκωθέντος, καὶ τῆς ἁγίας ἀχράντου καὶ
ἀληθῶς θεογεννήτορος, λοιπὸν δὲ καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ, ἡ ὑµετέρα ἠγαπηµένη ἁγιωσύνη σέβειν
καὶ προσκυνεῖν συνέθετο, τὴν αὐτῆς ὀρθόδοξον προαίρεσιν· ἐὰν καθὼς ἀπήρξατο, παραµένει·
παντελῶς ἐπαινοῦµεν, καὶ ὡς ποιµαντικῇ µερίµνῃ φροντίζοντες συµβουλεύοµεν, ἵνα τὴν
ὀρθόδοξον πίστιν, ἣνπερ ἅπαξ ὡµολόγησεν, ἀµετάθετον διατηρήσῃ, κηρύττουσα. Θεµέλιον γὰρ
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ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείµενον, ὃς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Πρακτικά, Τοµ. Γ΄, σελ.
248/748).
Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ Ἀδριανοῦ Πάπα Ῥώµης πρὸς τοὺς βασιλεῖς Κωνσταντίνον καὶ Εἰρήνη.
«... καθὼς ἐκ τῶν ἁγιωτάτων τῶν προηγησαµένων ἡµῶν καὶ δοκιµωτάτων ἀρχιερέων
ἐδεξάµεθα, ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις διὰ µνήµην τὰς ἱστορίας ἀναστηλώσωµεν, καὶ τήν ἱερὰν εἰκόνα
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν σάρκωσιν τῆς αὐτοῦ ἀνθρωποµορφίας ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ
Θεοῦ καταστήσωµεν, ἅµα καὶ τῆς ἁγίας αὐτοῦ µητρός, καὶ τῶν ἁγίων καὶ µακαρίων ἀποστόλων,
προφητῶν τε καὶ µαρτύρων, καὶ ὁµολογητῶν, καὶ διὰ τὸν πόθον σεβώµεθα ... ὅπως διὰ τοῦ
ὁρατοῦ χαρακτῆρος (τοῦ Χριστοῦ) εἰς τὴν ἀόρατον θεότητα τῆς µεγαλειότητος αὐτοῦ ἡ διάνοια
ἡµῶν ἁρπαγῇ πνευµατικῇ τάξει κατὰ τὴν σάρκα, ἥν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν
δέξασθαι κατηξίωσε» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 244/744).
Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Πάπα Ῥώµης πρὸς τὸν Ἅγιο Γερµανὸ
Κωνσταντινουπόλεως. (Τὸ ἀπόσπασµα ὑπάρχει στὴν σελ. 15 τῆς παρούσης)
Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Γερµανοῦ Κωνσταντινουπόλεως πρὸς Ἰωάννην Ἐπίσκοπον
Συνάδων.
«... ἀλλ’ ἐπείπερ ὁ µονογενὴς υἱός, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ἀνακαλούµενος τὸ ἴδιον
πλάσµα ἐκ τῆς τοῦ θανάτου κατακρίσεως, εὐδοκία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
ἄνθρωπος γενέσθαι ἠξίωσε, παραπλησίως ἡµῖν µετασχών αἵµατος καὶ σαρκός, ὡς ὁ µέγας ἔφη
ἀπόστολος, κατὰ πάντα ὅµοιος ἡµῖν γενόµενος χωρὶς ἁµαρτίας, τοῦ ἀνθρωπείου αὐτοῦ
χαρακτῆρος, καί τῆς κατὰ σάρκα αὐτοῦ ἀνθρωπίνης ἰδέας τὴν εἰκόνα τυποῦντες, καὶ οὐ τῆς
ἀκαταλήπτου αὐτοῦ καὶ ἀθεάτου θεότητος, ἐντεῦθεν τά τῆς πίστεως παριστᾷν ἐπειγόµεθα,
δεικνῦντες, ὡς (ὅτι) οὐχὶ κατὰ φαντασίαν καὶ σκιωδῶς τὴν ἡµετέραν φύσιν ἥνωσεν ἑαυτοῦ,
καθώς τινες τῶν ἀρχαίων αἱρετικῶν πλανηθέντες ἐδογµάτισαν· ἀλλ’ ὅτι αὐτῷ πράγµατι καὶ
ἀληθείᾳ ἄνθρωπος γέγονε τέλειος κατὰ πάντα, δίχα µόνης τῆς ἐπισπαρείσης ἡµῖν ἐκ τοῦ ἐχθροῦ
ἁµαρτίας. Καὶ ταύτῃ τῇ ἐννοία τῆς περὶ αὐτοῦ ἀσφαλοῦς πίστεως τόν τῆς ἁγίας αὐτοῦ σαρκὸς
χαρακτήρα ἐν ταῖς εἰκόσιν ἀποτυποῦντες ἀσπαζόµεθα, καὶ σεβασµοῦ παντός, καὶ τιµῆς τῆς
πρεπούσης ἀξιοῦµεν, εἰς ἀνάµνησιν ἐντεῦθεν ἐρχόµενοι τῆς θείας αὐτοῦ καὶ ζωοποιοῦ καὶ
ἀρρήτου ἐνανθρωπίσεως.
Ὁµοίως καί τῆς κατὰ σάρκα ἀχράντου αὐτοῦ µητρὸς τῆς ἁγίας Θεοτόκου κατὰ τὸν αὐτὸν
τρόπον τὴν ὁµοίωσιν ἀνιστοροῦµεν· δεικνύντες, ὅτι γυνὴ τὴν φύσιν ὑπάρχουσα, καὶ οὐκ ἀλλοτρία
τοῦ ἡµετέρου φυράµατος γενοµένη, τὸν Θεὸν τὸν ἀόρατον, καὶ τὰ πάντα τῇ χειρὶ περιέποντα,
ὑπὲρ πᾶσαν ἔννοιαν καὶ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων ἐν τῇ ἑαυτῆς σενέλαβε γαστρί, καὶ ἐξ αὐτῆς
σαρκωθέντα ἀπεκύησε. Καὶ γὰρ ὡς κυρίως καὶ ἀληθῶς µητέρα Θεοῦ τοῦ ἀληθινοῦ σέβοµεν
αὐτήν, καὶ µεγαλύνοµεν, καὶ πάσης ὁρατῆς καὶ ἀοράτου κτίσεως ὑπερτέραν λογιζόµεθα. Καὶ
τοὺς ἁγίους δὲ µάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, ἀποστόλους τε καὶ προφήτας, ὁσίους καὶ λοιποὺς τῶν
ἁγίων ... πρός ἀνάµνησιν τῆς ἀνδρείας αὐτῶν καὶ γνησίας περὶ τὸν Θεὸν δουλείας, τὰ ὁµοιώµατα
αὐτῶν ἀναγράφοµεν» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 297-298).
Ἀπὸ ὁµολογία τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου στὴν Δ΄ Πράξη της:
«Ταύτας τὰς τιµίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας, καθὼς προείρηται, τιµῶµεν καὶ ἀσπαζόµεθα, καὶ
τιµητικῶς προσκυνοῦµεν· τουτέστι τήν τοῦ µεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐνανθρωπίσεως εἰκόνα, καὶ τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡµῶν καὶ Παναγίας Θεοτόκου, ἐξ ἧς αὐτὸς
ηὐδόκησε σαρκωθῆναι καὶ σῶσαι, καὶ ἀπαλλάξαι ἡµᾶς πάσης δυσσεβοὺς εἰδωλοµανίας. τῶν τε
ἁγίων καὶ ἀσωµάτων ἀγγέλων· ὡς ἄνθρωποι γὰρ τοῖς δικαίοις ἐνεφανίσθησαν. Ὁµοίως δὲ καὶ τῶν
θείων καὶ πανευφήµων ἀποστόλων, τῶν θεηγόρων προφητῶν, καὶ ἀθλοφόρων µαρτύρων, καὶ
ὁσίων ἀνδρῶν τὰς µορφὰς καὶ τὰ εἰκονίσµατα· ὡς διὰ τῆς αὐτῶν ἀναζωγραφήσεως εἰς ὑπόµνησιν
καὶ µνήµην ἀνάγεσθαι δύνασθαι πρὸς τὸ πρωτότυπον, καὶ ἐν µεθέξει γίνεσθαί τινος ἁγιασµοῦ».
(Ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 306/806).
Ἀπὸ τὸν λόγο Ἰωάννου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης ἀναγνωσθέντα στὴν 5η Πράξη:
«... ἡµεῖς εἰκόνας ἀνθρώπων γεγενηµένων, τῶν ἁγίων δούλων τοῦ Θεοῦ καὶ σωµατοφόρων
ποιοῦµεν εἰς τὸ µεµνῆσθαι αὐτοὺς καὶ τιµᾶν αὐτούς, οἷοι καὶ γεγόνασιν. Οὐδὲ γὰρ πλαττόµεθα
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καθ’ ὑµᾶς (σ.σ. τοὺς εἰδωλολάτρες), οὐδὲ ἀσωµάτων τινῶν σωµατικοὺς χαρακτῆρας δεικνύοµεν·
ἀλλὰ καὶ προσκυνοῦντες, οὐ τὰς εἰκόνας, ὡς καὶ σὺ προεῖπες, ἀλλά τους διὰ τῆς γραφῆς
(ζωγραφικῆς) δηλουµένους δοξάζοµεν. Καὶ τούτους οὐχ ὡς Θεούς· µὴ γένοιτο· ἀλλ’ ὡς δούλους καὶ
φίλους Θεοῦ , καὶ παρρησίαν ἔχοντας πρεσβεύειν ὑπερ ὑµῶν. Τοῦ δὲ Θεοῦ εἰκόνας ποιοῦµεν, λέγω
δὴ τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς ὤφθη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τοῖς ἀνθρώποις
συνανεστάφη, τοῦτον γράφοντες, καὶ οὐχ ὡς νοεῖται φύσει Θεός. Ποία γὰρ ὁµοίωσις, ἢ ποῖον
σχῆµα τοῦ ἀσωµάτου καὶ ἀσχηµατίστου Λόγου τοῦ Πατρός; Πνεῦµα γὰρ ὁ Θεός, ὡς γέγραπται,
τουτέστιν ἡ τῆς Ἁγίας καὶ ὁµοουσίου Τριάδος φύσις. Ἀλλ’ ἐπεὶ εὐδοκίᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς
κατελθών ὁ µονογενὴς αὐτοῦ υἱός καὶ Θεὸς Λόγος ἐξ οὐρανῶν, ἐσαρκώθη διὰ τὴν ἡµῶν σωτηρίαν
ἐκ πνεύµατος Ἁγίου καὶ τῆς ἀχράντου Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας, τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ
γράφοµεν, οὐχὶ τὴν ἀσώµατον Θεότητα...» (ἐνθ. ἀνωτ. Σελ. 814-815).
Ἀπὸ τὴν διάλεξη Ἰουδαίου καὶ Χριστιανοῦ ποὺ ἀναγνώσθηκε στὴν 5η πράξη:
«...αἱ γὰρ εἰκόνες ἂς θεωρεῖς, πρὸς ὑπόµνησιν τῆς φιλανθρώπου σωτηρίας γράφονται τοῦ
Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐνανθρωπίσεως αὐτοῦ σηµαίνουσι τὸ πρόσωπον. Αἱ δὲ τῶν
ἁγίων εἰκόνες ὡσαύτως ἑκάστου αὐτῶν τοὺς ἀγῶνας σηµαίνουσι τούς κατὰ τοῦ διαβόλου, καὶ τὰς
νίκας αὐτῶν καὶ τοὺς στεφάνους» .(ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 315)
«Ταράσιος ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης εἶπεν· Οἱ Ἕλληνες διὰ τὰ εἴδωλα τοὺς µάρτυρας
κατεδίκαζον, καὶ ἔλεγον αὐτοῖς· τίνος χάριν ἀθλεῖτε, καὶ τὰ ἡµέτερα ὁµοιώµατα παραιτεῖσθαι,
ἔχοντες καὶ αὐτοὶ ἰδίας εἰκόνας; Οἱ ἅγιοι ἀπεκρίναντο· ἀλλ’ ἡµεῖς οὐκ ἰνδάλµατα δαιµόνων
ποιοῦµεν, ἀλλὰ τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Θεοῦ Λόγου ποιοῦµεν εἰκόνας, καὶ τοῦ αὐτοῦ ἁγίων· οὐ
µέντοι θεοποιοῦµεν αὐτάς» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 821).
Ἀπὸ τὴν ἀνασκευὴ τοῦ ὅρου τῆς εἰκονοµαχικῆς συνόδου, στὴν 6η Πράξη τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς
Συνόδου :
«... Οἱ δὲ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ ἕνα καὶ τὸ αὐτὸν ὁµολογοῦσιν υἱὸν καὶ Χριστὸν καὶ Κύριον,
καὶ ἀναζωγραφοῦντες εἰκόνα καθὸ ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, ἤγουν ἄνθρωπος
τέλειος, λίαν ὀρθῶς ποιοῦσι. Περιεγράφη γὰρ ὁ Θεὸς Λόγος σαρκὶ εἰς ἡµᾶς ἐπιδηµήσας· οὐ µὴν
δὲ τὴν Θεότητα αὐτοῦ διενοήθη τὶς ἀναζωγραφῆσαι. Θεὸν γάρ, φησιν, οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε.
Ἀπερίγραπτος γὰρ καὶ ἀόρατος καὶ ἀκατάληπτος, ἀλλὰ περιγραπτὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἐκ
δύο γὰρ φύσεων ἴσµεν τόν Χριστόν , καὶ ἐν δύο φύσεσιν ἀδιαιρέτως, ἤγουν θείᾳ καὶ ἀνθρώπινῃ. Ἡ
µία οὖν ἀπερίγραπτος, καὶ ἡ µία περιγεγραµµένη ἐν τῷ ἑνὶ Χριστῷ θεωρῆται» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ.
836).
«... Καθὸ γὰρ ἄνθρωπος τέλειος ἐγένετο ὁ Θεὸς Λόγος, ὡς φθάσαντες εἴποµεν, καὶ φωνὴν
αὐτοῦ ἀκηκόαµεν, καὶ εἶδος αὐτοῦ ἑωράκαµεν καὶ µετὰ τὴν ἀνάστασιν, ἐψηλαφήθη γάρ, καὶ
ὀπτανόµενος τοῖς µαθηταῖς, ἔλεγεν αὐτοῖς τὰ περὶ τῆς βασιλείας ... οἱ γὰρ Χριστιανοὶ οὔτε τήν ἐν
πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ προσκύνησιν ταῖς εἰκόσιν ἀπένειµαν, οὔτε τῷ θείῳ τύπῳ τοῦ σταυροῦ.
Οὔτε τῆς ἀοράτου καὶ ἀκαταλήπτου φύσεως εἰκόνα ποτὲ πεποιήκασιν, ἀλλὰ καθὸ ὁ Λόγος σάρξ
ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, τά τῆς ἀνθρωπίνης οἰκονοµίας αὐτοῦ ἀναγράφουσι καὶ
εἰκονίζουσι» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 347).
Ἀπὸ τὸν ὅρο τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου:
«Καὶ συνελόντες φαµέν, ἀπάσας τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐγγράφως ἢ ἀγράφως
τεθεσπισµένας ἡµῖν παραδόσεις ἀκαινοτοµήτως φυλάττοµεν· ὧν µία ἐστὶ ἡ τῆς εἰκονικῆς
ἀναζωγραφήσεως ἐκτύπωσις, ὡς τῇ ἱστορία τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγµατος συνάδουσα, πρὸς
πίστωσιν τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐ κατὰ φαντασίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνανθρωπίσεως, καὶ εἰς ὁµοίαν
λυσιτέλειαν ἡµῖν χρησιµεύουσα. Τὰ γὰρ ἀλλήλων δηλωτικὰ ἀναµφιβόλως καί τάς ἀλλήλων
ἔχουσιν ἐµφάσεις» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 374).
Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ταρασίου Κων/πόλεως καὶ ὅλης τῆς Συνόδου πρὸς Βασιλεῖς
Κωνσταντίνο καὶ Εἰρήνη :
«... ὁµολογουµένως καὶ ἀναµφισβητήτως ἀποδεκτὸν καὶ εὐάρεστον εἶναι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ, εἰκονικὰς ἀνατυπώσεις τῆς τε οἰκονοµίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς
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ἀχράντου Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν τε τιµίων ἀγγέλων, καὶ πάντων τῶν ἁγίων,
προσκυνεῖν καὶ ἀσπάζεσθαι» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 881).
Λοιπόν, τό ὅτι ἡ θεία ἐνανθρώπιση εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ θεµέλιο τῆς εἰκονογραφίας φαίνεται
περίλαµπρα µέσα ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου καὶ ἀπὸ τὰ κείµενα τῶν Ἁγίων. Ἡ σηµασία
τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Θεοῦ στὸ θέµα τῶν εἰκόνων ἀναδεικνύεται πρωταρχικὴ κατὰ τὴν ὀρθόδοξη
διδασκαλία.
Πῶς ὅµως ἐµεῖς οἱ κατ’ ὄνοµα «ἑπόµενοι τῶν ἁγίων Πατέρων» φθάσαµε στὸ νὰ ἀναθεµατίσουµε
αὐτὴ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία;
Φαντάζεσθε πόσο εὔκολο θὰ ἦταν τὸ ἔργο τῶν παλαιῶν εἰκονοµάχων πρὸς ἀπόρριψη τῶν
εἰκόνων ἂν οἱ θεοφόροι Πατέρες δὲν στήριζαν γερὰ τὴν εἰκονογραφία πάνω στὴν θεία ἐνανθρώπιση διὰ
τῆς ὁποίας «ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός» «περιεγράφη σαρκούµενος»;
Φαντάζεσθε τὶ θὰ γινόταν ἂν τὴν στήριζαν στὶς προφητικὲς ὁράσεις ἢ κάπου ἀλλοῦ; (π.χ. στὴ
φαντασία, ἢ στὴν ἀνάγκη διακοσµήσεως ἢ στὴν ἀγάπη πρὸς τὴν τέχνη κ.λ.π.;)
Οἱ εἰκονοµάχοι θὰ κατέρριπταν πανεύκολα τὶς θέσεις αὐτὲς προτάσσοντας τὴν παλαιὰ νοµικὴ
ἀπαγόρευση τῶν εἰκόνων καὶ τὸν κίνδυνο τῆς εἰδωλολατρείας, ἐνῷ οἱ ὀρθόδοξοι δὲν θὰ µποροῦσαν νὰ
κατηγορήσουν τοὺς εἰκονοµάχους ὡς αἱρετικούς, ἀφοῦ θὰ ἔλειπε ἡ κατάλληλη ἐπιχειρηµατολογία πρὸς
ἀναίρεση τῆς πλάνης.
Ἡ ἀλήθεια ὅµως ἔλαµψε! Οἱ εἰκόνες γίνονται «πρὸς πίστωσιν τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐ κατὰ
φαντασίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνανθρωπίσεως», οἱ δὲ εἰκονοµάχοι εἶναι αἱρετικοὶ διότι ἀρνούµενοι τὶς
εἰκόνες δέχονται «ῥήµατι» µόνο την ἐν Χριστῷ σωτηρία, «πράγµατι» ὅµως τὴν ἀρνοῦνται, ὅπως
τονίζει τὸ Συνοδικό!
Ἀλήθεια, ἀδελφὲ Λάµπρο, ἂν ἡ παλαιὰ εἰκονοµαχία ἐπανέκαµπτε πάλι σήµερα (ὅπως καὶ ὑπάρχει
στοὺς Προτεστάντες) πῶς θὰ τὴν ἀντιµετωπίζαµε ἐµεῖς οι ... Γ.Ο.Χ. ὅταν ἔχουµε ρίξει στό.. «ἀνάθεµα»
τὸ Χριστόλογικό θεµέλιο της εἰκονογαφίας; Ἀλοίµονό µας! Ποῦ θὰ τὴν στηρίζαµε; Στὴν κατασκευὴ τῶν
χερουβὶµ ἢ στὸ χαλκοῦν ὄφι ἢ στὴν Σκηνὴ τοῦ µαρτυρίου ἢ στὰ σκεύη τοῦ ἱεροῦ, ἐφ’ ὅσον ὅλα αὐτὰ
δὲν ἔχουν δική τους ἀξία ἀλλὰ παίρνουν ἀξία καὶ σηµασία ἀπὸ τόν «προτυπούµενο» σ’ αὐτά «πάλαι
σκιωδῶς» ὁ ὁποῖος «νῦν ἀναφανδόν» φανερώθηκε καὶ ἡ οἰκονοµία τῆς σωτηρίας µᾶς «ἐκτετέλεσται;»
Ποῦ θὰ τὴν στηρίζαµε λοιπόν;
Μήπως στὶς προφητικές ὁράσεις;
Καὶ πῶς νὰ στηρίξεις ὁλόκληρη εἰκονογραφία στὶς προφητικὲς ὁράσεις ὅταν οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ
προφῆτες ποὺ τὶς εἶδαν δὲν τόλµησαν νὰ τὶς εἰκογραφήσουν παρὰ µόνο τὶς διηγήθηκαν, οὔτε κάποιος
ἄλλος τὶς εἰκονογράφησε πρὸ Χριστοῦ;
Μήπως στὸ δικαίωµα νὰ µεταφέρουµε σὲ εἰκόνες τὰ λόγια τῆς γραφῆς;
Καὶ πῶς νὰ δικαιολογηθεῖ κάτι τέτοιο, ὅταν ἐκ τῶν πραγµάτων δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ
εἰκονογραφηθεῖ ὅλο ἀνεξαιρέτως τὸ περιεχόµενό Της µε ὅ,τι ἀκριβῶς περιλαµβάνεται σ’ αὐτὸ; Ἐπὶ
παραδείγµατι, πῶς νὰ εἰκονογραφηθεῖ τό «Ἄσµα ἀσµάτων» κατὰ γράµµα; Φαντάζεσθε τὶ θὰ προέκυπτε
ἀπὸ αὐτὸ;
Ἂν ἀναλογιστοῦµε βαθιὰ τὶ προκύπτει ἀπὸ τὸν ἀναθεµατισµὸ περὶ θεµελίου εἰκονογραφίας,
ἀδελφὲ Λάµπρο, πρέπει νὰ φορέσουµε σάκκους τρίχινους καὶ νὰ ρίξουµε στάχτη στὸ κεφάλι µας, µήπως
καὶ µᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός!
Ἀλλὰ ὑπάρχουν κι ἄλλοι ἀναθεµατισµοί! Ἀναθεµατίστηκαν ὅσοι φρονοῦν ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ «... ἐν τῇ ἀπεικονίσει τῆς ἁγίας Τοῦ Θεανδρικῆς µορφῆς δέν χωρίζει τὴν σάρκα Του τῆς
Θεότητος».
Νὰ ὅµως ποὺ ἡ ἀνωτέρῳ «ἀναθεµατισµένη» φράση ὑπάρχει ὅµοια στὰ Πρακτικὰ τῆς Ζ΄
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ὡς ἀπάντηση στὶς αἰτιάσεις τῶν εἰκονοµάχων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, οἱ ὁποῖοι
ἔλεγαν ὅτι δῆθεν ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ χωρίζει τὴν σάρκα Του ἀπὸ τὴν Θεότητα καὶ ὅτι ἔτσι δῆθεν
εἰκονίζει αὐτὸν ὡς «ψιλόν» ἄνθρωπο, ἐνῷ αὐτὸς εἶναι πραγµατικὰ Θεάνθρωπος.
Ἰδοὺ ἡ ἀπάντηση τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου :
«Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία εἰ καὶ ἀναζωγραφεῖ τὸν Χριστὸν τῇ ἀνθρωπίνῃ µορφῇ, ἀλλ’ οὐ
διαιρεῖ ταύτην ἐκ τῆς ἑνωθήσης αὐτῇ θεότητος. Θεωθεῖσαν δὲ µᾶλλον πιστεύει, καὶ ὁµόθεον
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ταύτην ὁµολογεῖ κατὰ τὸν Μέγαν Γρηγόριον τὸν Θεολόγον καὶ τὴν ἀλήθειαν· καὶ οὐχ ὡς αὔτοι
(οἱ εἰκονοµάχοι) ἀµαθῶς καὶ ἀπαιδεύτως βαρβαρίζοντες ἔφησαν, ἀθέωτον τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου
ἐκ τούτου κατασκευάζεσθαι. Ὥσπερ γὰρ τις ἄνθρωπον ἀναζωγραφῶν, οὐκ ἄψυχον ποιεῖ τὸν
ἄνθρωπον, ἀλλ’ ἐκεῖνος ἐµψυχωµένος µένει, καὶ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ λέγεται παρὰ τὸ ἐοικέναι· οὕτως
καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ποιοῦντες, τεθεωµένην τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου ὁµολογοῦµεν»
(Ἀνασκευὴ τῆς εἰκονοµαχικῆς Συνόδου, Πρακτικὰ Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου, σελ. 864).
Ἀλλοῦ πάλι ἡ Ζ΄ Οἰκουµ. Σύνοδος µέσα ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ γράµµα τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύµων
Θεοδώρου ποὺ ἀνεγνώσθη στὴν Γ΄ Πράξη της ἀποφαίνεται:
«... τὰς ἁγίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας προσκυνοῦντες περιπτυσσόµεθα, τουτέστι τοῦ δι’ ἡµᾶς
ἐνανθρωπίσαντος Θεοῦ Λόγου, Κυρίου δὲ ἡµῶν καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ µορφὴν δούλου
λαβόντος. Οὗ ἡ εἰκὼν καὶ τὸ ἐκτύπωµα οὐ τῆς Θεότητος τῆς ἀδιασπάστως ἑνωθείσης τῇ
ἀχράντῳ αὐτοῦ σαρκὶ φέρει τὸν χαρακτῆρα· ἀόρατος γάρ καὶ ἀπερίγραπτος ἡ θεία φύσις, καὶ
ἀσχηµάτιστος· Θεὸν γὰρ οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· αὐτὸς ὁ µονογενὴς ἐξηγήσατο· ἀλλὰ τῆς
ἀνθρωπότητος αὐτοῦ χρωµατουργοῦντες τὴν εἰκόνα προσκυνοῦµεν. Ἐφάνη γὰρ Θεὸς ὢν καὶ
ἀόρατος ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκοπίασε, καὶ ἐπείνησε, καὶ ἐδίψασε, νόµῳ τῆς ἡµετέρας, ἥν ἠµπέσχετο
φύσεως. Προσκυνοῦµεν Χριστοῦ τὴν εἰκόνα, τουτέστιν τοῦ ὁραθέντος τοῖς ἀνθρώποις προσώπου,
οὐ κεχωρισµένου τῆς ἀοράτου αὐτοῦ Θεότητος· ἄπαγε· ἀλλ’ ἡνώµένου ταύτη ἐξ’ ἄκρας
συλλήψεως» (Πρακτικὰ Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου σελ. 266).
Βλέπουµε ξεκάθαρα ὅτι κατὰ την ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου ἂν καὶ
στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ εἰκονίζεται ἡ ὑπόστασις-πρόσωπο Αὐτοῦ κατὰ τὴν ὁρατὴ ἀνθρωπότητα, ὅµως
αὐτὴ δὲν θεωρεῖται ὡς χωρισµένη ἀπὸ τὴν θεότητα*, ἀλλὰ ὡς ἑνωµένη ἀδιασπάστως µ’ ἐκείνη καὶ
τεθεωµένη.
Αὐτὸ ὅµως ἡ Σύνοδός µας τὸ ἀναθεµάτισε κι ἔτσι δὲν τό «γλίτωσε» τό «ἀνάθεµα» οὔτε ἡ Ζ΄
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος!!!
Καὶ γεννᾶται τὸ µεγάλο ἐρώτηµα.
Ἡ Ζ΄ Οἰκουµ. Σύνοδος «δὲν τὰ ἤξερε καλὰ» τὰ πράγµατα καὶ ἤρθαµε ἐµεῖς οἱ «ὀγδοῆτες» νὰ τά
«διορθώσουµε» καὶ νὰ βάλουµε «κάθε κατεργάρη στὸν πάγκο του» µοιράζοντας ἀναθέµατα σ’ ὅλες τὶς
κατευθύνσεις;
Πόσης ὑπερηφάνειας δεῖγµα εἶναι αὐτὸ ἀδελφὲ Λάµπρο;
Τὶ τοὺς θέλουµε τούς τίτλους «Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ» κ.λ.π., καὶ τὶ φωνάζουµε
«Ὀρθοδοξία ἢ θάνατος» ὅταν οὔτε τὸ πνεῦµα, οὔτε τὸ βίωµά µας συµφωνοῦν µὲ τοὺς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας;
Ἡ Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ὑπογραµµίζει :
«οἱ γὰρ θείῳ ζήλῳ κινούµενοι πάντοτε τοῖς πατράσι συµφωνοῦσι, καὶ τῇ παραδόσει τῶν
ἐκκλησιαστικῶν θεσµῶν» (Πρακτ., Τοµ. Γ΄, σελ. 346).
Ἆρα γε ἰσχύει αὐτὸ γιὰ µᾶς µὲ δεδοµένα τὰ προαναφερθέντα ἀναθέµατα;
Εἴµαστε ἐµεῖς «ἑπόµενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι»;
Ἤ εἴµαστε «ἑπόµενοι τοῖς ἰδίοις πάθεσι»;
Μὲ ἄνεση καταλαβαίνει κανεὶς ποίων εἴµαστε «ἑπόµενοι» ὅταν διαβάσει τά «µαργαριτάρια» πού
«συνοδικῶς» (λέγε «Χρυσοστοµικῶς») παρουσιάσαµε ὡς «ὀρθόδοξη» διδασκαλία, τὰ ὁποία εἶναι ἱκανὰ
νὰ προκαλέσουν τὶς πλέον ἀκραῖες ἀντιδράσεις, ἀπὸ τὸν γέλωτα, µέχρι τὸν οἶκτο καὶ τὰ δάκρυα γιὰ τὴν
κατάντια µας. (Δὲν ξέρω ἂν ἔχουν προκαλέσει καὶ τίποτε ἄλλο!)
Ἐπὶ παραδείγµατι γιὰ τὶς προφητικὲς ὁράσεις:
Παρόλο ποὺ ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία λέει ὅτι αὐτὲς βλέπονται ἀπὸ τοὺς ἄξιους κι ὄχι µὲ τὴν
σωµατικὴ ὅραση, «οὐ γὰρ σωµατικοὶς ὀφθαλµοίς, ἀλλὰ νοεροῖς ἑωρῶντο τοῖς προφήταις καὶ οἷς
ἀπεκαλύπτοντο, οὐ γὰρ πᾶσιν ἑωρῶτο.» (Ἰω. Δαµασκηνοῦ, Ε.Π.Ε., Τοµ. Γ΄, σελ. 236) καὶ ὅτι
χρειάζεται πρῶτα ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς ὥστε µετὰ νὰ ἔρθει ἡ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος: «...οἷον ἂν
*
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εἰ ἡ καθαρῶν ὑδάτων φύσις ἡλιακὰς ἀκτῖνας δεξαµένη καταυγασθείη, οὕτω καὶ τῶν προφητῶν
τὰς ψυχάς, καθαιροµένας οἰκείᾳ ἀρετῇ πρῶτον, ὑποδέχεσθαι τήν τοῦ Πνεύµατος δωρεάν, καὶ
πρὸς λαµπηδόνα ποιουµένας ἐκείνην, οὕτω δέχεσθαι τῶν µελλόντων τὴν γνῶσιν» (Ἰω.
Χρυσοστόµου, Ἑρµηνεία στὸν Πρόφ. Ἡσαΐα, Τοµ. 8ος, σελ. 200), στὸν ἡµεροδείκτη τῆς Ἱ. Συνόδου µας
τοῦ 1997 αὐτὰ χαρακτηρίζονται ὡς πλάνες, διότι κατὰ τούς «σοφούς» συντάκτες τῶν «θεολογικῶν
διατριβῶν» ποὺ ὑπὸ µορφὴν ἡµεροδεικτὼν ἔφθαναν στά «πέρατα τῆς οἰκουµένης»*, οὔτε νοεροὶ
ὀφθαλµοὶ χρειάζονται, οὔτε κάθαρση τῆς ψυχῆς, οὔτε κάθαρση τοῦ νοός, οὔτε τίποτε!
Ἡ προφητικὴ ὅραση ἐξοµοιοῦται, κατὰ τήν «σοφὴ» διδασκαλία τοῦ ἡµεροδείκτου τῆς Ἱ.
Συνόδου µας, 1997, µὲ τά «ὁράµατα» περὶ κοσµικῶν πραγµάτων ποὺ ὁ ἄνθρωπος µὲ τὸν στοχασµὸ τὸν
φαντάζεται καὶ ἐν συνεχεία ὑλοποιεῖ, καὶ ἡ ἔννοια ὅτι «ἐν ἀΰλω ὁράσει» βλέπουν οἱ προφῆτες τὴν θείαν
ἀποκάλυψη παροµοιάζεται µὲ τὴν φαντασία ... φαντασία τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς ὁποίας, κατὰ τὸν
ἡµεροδείκτη «ὁ νοῦς βλέπει ἐν ἀΰλω ὁράσει» (!), ἐνῷ ἡ ἔκβαση τῶν προφ. ὁραµάτων παρουσιάζεται ὅτι
γίνεται µὲ παρόµοιο τρόπο πού «Ἡ κυβέρνηση ἤρχισεν νὰ ὑλοποιῇ τὰ ὁράµατά της» (!).
Τὸ φρικτότερο ὅµως εἶναι τό ὅτι στὸν ἡµεροδείκτη αὐτὸν εὐτελίζονται σὰν νὰ µὴν ὁρῶνται
µόνο ἀπὸ τοὺς θεοφόρους καὶ ἁγίους, τὰ δοχεῖα δηλ. τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀλλὰ ἀπὸ τόν
ὁποιονδήποτε, ἀκόµη καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ τὰ ζῷα (!;), χωρὶς καµµία προϋπόθεση ἀρετῆς καὶ
ἁγιασµοῦ ἢ πνευµατικῆς θεωρίας!
Ἰδοὺ τό «σοφὸ» κείµενο τοῦ ἡµεροδείκτου:
«Ὅλα τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, πρῶτον «δηµιουργοῦνται» ὑπὸ τοῦ νοὸς καὶ κατόπιν
κατασκευάζονται διὰ τῶν χειρῶν, ἢ ἄλλων µελῶν τοῦ σώµατος. Ὅλας τὰς ἐφευρέσεις τὰς ὁποίας
ὁ ἄνθρωπος µὲ τὰ µάτια του δὲν εἶχεν ἰδῆ ποτέ., λ.χ. οἰκοδοµήµατα, ἐνδύµατα, µηχανήµατα καὶ
ὁλόκληρον τὴν παγκόσµιον παλαιὰν καὶ σύγχρονον τεχνολογίαν, ἡ ὁποία τοῦ ἦτο ἄγνωστος
ἐξαρχῆς, διὰ τῶν δυνάµεων τῆς ψυχῆς, ὅπου τοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός, τὰς συνέλαβεν εἰς τὸν νοῦν του,
ὡσὰν σκέψεις µεταφραζοµένας εἰς ὁράµατα µὲ εὐρείαν ἔννοιαν καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰς ὑλοποίησεν.
Δηλαδὴ ὁ νοῦς πρωτίστως τὰ βλέπει ἐν ἀϋλω ὁράσει καὶ κατόπιν τὰ ὑλοποιεῖ.
Τά «ἀµέτρητα» βιβλία καὶ συγγράµµατα, τὰ ὁποία συλλαµβάνονται ὡς «ὅραµα» διὰ τοῦ
νοός, κατόπιν «ὑλοποιοῦνται» καί «ρέουν ἐπὶ τοῦ χάρτου», διὰ τῆς γραφίδος.
Πολλάκις ἀναγιγνώσκοµεν τὴν φράσιν : «Ἡ κυβέρνησις ἤρχισεν νὰ ὑλοποιῇ τὰ ὁράµατα,
τὰ ὁποία εἶχε προγραµµατίσει καὶ ἐξαγγείλει».
Ἐὰν οἱ προφῆται ἔβλεπον τὰ ὁράµατα διὰ τοῦ νοός, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ µάτι τῆς ψυχῆς,
ἐπειδὴ ἦσαν θεοφόροι καὶ ἅγιοι, τότε µὲ ποιὸ µάτι τῆς ψυχῆς (τοῦ νοός), εἶδον, ἡ ὄνος τοῦ µάντη
Βαλαὰµ καὶ ὁ Βαλαὰµ, τὸν Ἀρχάγγελον Μιχαὴλ καὶ ὡµίλησεν τὸ ζῶον, µὲ ἀνθρωπίνην φωνήν;
Μήπως ὁ Βαλαὰµ καὶ ἡ ὄνος ἦσαν θεοφόροι καὶ ἅγιοι; Ἤ µήπως ἡ ὄνος εἶχεν ψυχή;;;
Παρόµοια περιστατικὰ ζώων καὶ ἀλλοθρήσκων, ὅπου εἶδον ὁράµατα καὶ ὀπτασίας,
ὑπάρχουν πολλά, ὅπως τὸ ἄλογο µὲ τὸν ἅγιον Χαράλαµπον κ.λ.π.» (Ἡµεροδείκτης Ἱ. Συνόδου 1997,
σελ. 49-50).
Τὶ εἶναι αὐτὰ ἀδελφὲ Λάµπρο;
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῶν προφητικῶν ὁράσεων κατὰ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία;
Γι’ αὐτὴν τὴν ἔννοια «σκοτωθήκαµε» µὲ τούς «ἀνδρεϊκούς» κι «ἔχασε ἡ µάνα τὸ παιδὶ καὶ τὸ
παιδὶ τῇ µάνα» καὶ δὲν ἀφήσαµε «ζωντανοὺς καὶ πεθαµένους» χωρὶς ἀνάθεµα;;;
Ἔτσι ἑρµηνεύεται τό «ἐν ἀΰλω ὁράσει» ποὺ λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνός;
«Ἄϋλος ὅρασις» εἶναι ἡ φαντασία, τῶν τεχνοκρατῶν ἢ τῶν συγγραφέων ἢ τῆς κυβερνήσεως;
Ἤ µήπως οἱ προφῆτες εἶδαν τὶς ὁράσεις «ὡσὰν σκέψεις µεταφραζοµένας εἰς ὁράµατα µὲ
εὐρείαν ἔννοιαν καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰς ὑλοποίησαν», ὅπως προσπαθεῖ νὰ µᾶς πεῖ ὁ ἡµεροδείκτης γιὰ νὰ
ἀποδείξει ὅτι δῆθεν δὲν χρειαζόταν «τὸ µάτι τῆς ψυχῆς» γιὰ νὰ τὶς δοῦν;
Φαντασίες εἶδαν οἱ προφῆτες ;
Ἤ ἡ περίπτωση τῆς ὄνου τοῦ Βαλαὰµ σχετίζεται µὲ τὶς προφητικὲς ὁράσεις;
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Ἀλήθεια, ἀδελφὲ Λάµπρο, δὲν σᾶς «µυρίζει» ὀρθολογισµὸς στά «ἄρρητα ρήµατα» τοῦ
ἡµεροδείκτου τοῦ 1997;
Ἂν ἀκολουθήσουµε τή «λογική» ποὺ προσπαθεῖ νὰ µᾶς ἐµφυσήσει θὰ καταλήξουµε νὰ θεωροῦµε
τὴν προφητεία ὡς φαντασία ποὺ καταστρώνει σχέδια γιὰ τὸ µέλλον, καὶ τὴν ἔκβαση τῆς προφητείας ὡς
ὑλοποίηση ἑνὸς καλοστηµένου ἀνθρωπίνου σχεδίου!
Ἂν, πάλι, δεχθοῦµε ὅτι χωρὶς τό «µάτι τῆς ψυχῆς» ἔβλεπαν οἱ προφῆτες τὶς ὁράσεις τῆς
προφητείας, τότε πρέπει νὰ τὶς ἔβλεπαν µόνο µὲ τὰ σωµατικὰ µάτια τους σὰν νὰ ἦταν κτίστες!
Ἂν ὅµως ἰσχύουν αὐτά, τότε τὸ σχέδιο τῆς ἐνσάρκου οἰκονοµίας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, «τὸ µυστήριον τὸ ἀποκεκρυµµένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν» (Κολασσαεῖς
Α΄, 26) γιὰ τὸ ὁποῖο «Πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς ἐλάλησεν τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς
προφήταις» (πρβ. Ἑβρ. Α΄, 1) ἐκµηδενίζεται καὶ ἀντικαθίσταται ἀπὸ ἕνα ἀνθρωπίνης συλλήψεως καὶ
ὑλοποιήσεως σχέδιο διαφόρων «ὁραµατιστῶν», δηλαδὴ ἕνα «καλοστηµένο» κοσµικὸ - ἀνθρώπινο
πρόγραµµα µὲ ἀνάλογη ἐπιτυχία!
Λοιπόν, ποῦ ἡ θεία οἰκονοµία; Ποῦ τὸ παρὰ Θεοῦ δοθὲν στοὺς ἄξιους χάρισµα τῆς Προφητείας;
Ποῦ ἡ ἄκτιστος θεία ἐνέργεια; Ὅλα µὲ τήν «λογική» (µᾶλλον «ὀρθολογισµό») τοῦ ἡµεροδείκτου
ἀπορρίπτονται!
Ἀδελφὲ Λάµπρο, µᾶλλον σᾶς κούρασα!
Ἀλλὰ πιστεύω ὅτι σίγουρα δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ ξεκούραση!
«Ὥρα ἡµᾶς ἤδη ἐξ’ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωµ. ιγ΄, 11), διότι «ἐν τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους
ἦλθεν ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπέλθεν» (Ματθ. ιγ΄, 25)!
Ἡ θανατηφόρα «ἀναθεµατοµανία» τοῦ «Θεσσαλονίκης» καὶ τῶν ὁµοίων του µᾶς στιγµάτισε
βαθύτατα. Βίασε τὶς συνειδήσεις µας µέχρι πορώσεως. Διέστρεψε τὸν ἁπλό-ἀπερίεργο ἀλλὰ καὶ εὐσεβῆ
τρόπο ποὺ οἱ Χριστιανοὶ προσέγγιζαν τὴν Ἐκκλησία. Καὶ νὰ τὰ ἀποτελέσµατα!
Ἀναθέµατα δεξιὰ κι ἀριστερά, ἀναθέµατα σὲ θέσεις ἁγίων, Οἰκουµενικῶν καὶ Πανορθοδόξων
Συνόδων, διαστρεβλώσεις, παραχαράξεις πατερικῶν κειµένων, µίσος, ἐµπάθεια, σχίσµα, σκέτη κόλαση!
Εἶναι ποτὲ δυνατὸν αὐτὰ νὰ εἶναι ἔργα εὐσεβείας, κατ’ εὐδοκίαν καὶ εὐλογίαν Θεοῦ; Μήπως
ἕνεκεν αὐτῶν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ «κακοδαιµονία» καὶ ἡ διαφαινοµένη, ἀρκετὰ καθαρὰ πλέον, τάση πρὸς
διάλυση µέσα στὴν Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ.;
Μήπως καὶ τὰ πρόσφατα γεγονότα µὲ τὰ σοβατίσµατα καὶ τὸ κοµµάτιασµα τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος στὴν Ἄνω Κώµη Κοζάνης εἶναι τὰ ὁρατὰ σηµεῖα τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ Θεοῦ;
Ἀλοίµονο, Ἀλοίµονο!
Πολὺ φοβοῦµαι ὅτι εἴµαστε σὰν ἐκείνους ποὺ ὁ Χριστὸς ὀνόµασε «ὑποκριτάς», λέγοντας τους
«οὐαί», «ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσµον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύµινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα
τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν» (Ματθ. κγ΄, 23).
Πολύ, ἐπίσης, φοβοῦµαι ὅτι ἂν δὲν µετανοήσουµε θὰ ἐπαληθευθεῖ καὶ σ’ ἐµᾶς ὁ λόγος τοῦ
Κυρίου: «Ἰδοὺ ἀφίεται ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν ἔρηµος» (Ματθ. κγ΄, 38)!

Καλὴ ἀνάσταση!
Ἱεροµ. Παντελεήµων Τσάλαγκας
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