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Ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ Δευτέρᾳ
Πρὸς τὸν κ. Λάµπρο Κτενᾶ
Ἀγαπητὲ κ. Λάµπρο χαίρετε.
Μετὰ λύπης παρακολουθῶ τὴν ὁλοµέτωπη ἐπίθεσή σας κατὰ τοῦ εὐτελοῦς προσώπου µου, ποὺ
τὸν τελευταῖο καιρὸ µὲ συνεχῶς αὐξανόµενη ἔνταση, δι’ ἀλλεπαλλήλων φυλλαδίων σας ἐπιχειρεῖτε. Μιὰ
ἐπίθεση ὅλως ἀδικαιολόγητη καὶ ἀπρόκλητη, µὲ ἔντονο προσωπικὸ χαρακτῆρα, ποὺ µεταχειρίζεται
ποµπώδεις χαρακτηρισµούς, ὕβρεις, εἰρωνίες, ὑπόνοιες κ.ἄ., στοιχεῖα ποὺ δὲν προσιδιάζουν οὔτε στὸ
ὕφος παλαιοτέρων ἐργασιῶν σας ἐπί θεµάτων πίστεως, οὔτε στὸ ἦθος σας ὡς ἀνθρώπου - Χριστιανοῦ ὀρθοδόξου, ὅπως ἐγὼ τοὐλάχιστον σᾶς γνώρισα!
Θὰ µποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι κάτι σᾶς συµβαίνει! Κάτι σᾶς ἔχει ἐκνευρίσει, ἀλλὰ καὶ συνάµα
φοβίσει καὶ σᾶς ἔχει ἀλλάξει, ὄχι ὅµως πρὸς τὰ βελτίω, ἔτσι ὥστε νὰ µὴν ἐλέγχετε πλέον καλὰ τὶς
ἀντιδράσεις σας καὶ νὰ συµπεριφέρεστε σὰν τὸ ἀγρίµι στὸ κλουβί!
Δὲν γνωρίζω τὶ σᾶς ἐνοχλεῖ τόσο! Ὅµως δὲν νοµίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπὸ µέρους µου
δηµοσιοποίηση τῆς ἀπὸ 10/3/2007 ἐπιστολῆς µου! Ἄλλωστε ἡ δηµοσιοποίηση αὐτὴ ἔγινε µετὰ ἀπὸ τὴν
ἀποκάλυψη τῆς ὑπάρξεως τῆς ἐπιστολῆς στὸ φυλλάδιό σας «Μὲ σεβασµὸ στὸν Ἅγιο Πατέρα µας»
(Πάτρα Μάϊος 2007), στὴ σελ. 40, ὅπου ἐσεῖς ὁ ἴδιος ἀναφερθήκατε σ’ αὐτὴν καὶ στό «φρόνηµα» ποὺ
κατ’ ἐσᾶς διατυπώνεται σ’ αὐτήν, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίσατε ὡς «πόλεµο κατὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος» καὶ ἀποδοχή τῆς ... «πλάνης τῶν ὄφεων»!!!
Συνεπῶς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνοχλεῖστε ἐφόσον ἐσεῖς ὁ ἴδιος προκαλέσατε τὴν δηµοσιοποίηση τῆς
ἐπιστολῆς µου, ποὺ ἔγινε ἀπὸ µέρους µου (σὲ δύο - τρία ἄτοµα ὅπως σᾶς ἔχω ξαναγράψει) πρὸς ἄρση τῆς
συκοφαντίας σας κατ’ ἐµοῦ ὡς ... «εἰκονοµάχου»!
Κατὰ ταῦτα πιστεύω ὅτι ἄλλοι λόγοι σᾶς ὠθοῦν στὸ νὰ γράφετε τά «κίτρινα» φυλλάδιά σας, λόγοι
εὐρύτεροι µὲ ἐπίδραση ἐπὶ τοῦ χώρου ποὺ ἐκκλησιαστικῶς ἀνήκετε κι ὄχι ἡ ἐπιστολή µου!
Ἐπιπλέον ἔχω τὴν γνώµη (καὶ τὴν ἐκφράζω παρ’ ὅλο ποὺ δὲν νοµίζω ὅτι σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ γνώµη
µου) ὅτι τέτοιου εἴδους φυλλάδια, ὅπως τὰ τελευταία σας, οὔτε στὸν χῶρο ποὺ ἀνήκετε θὰ προσφέρουν
κάτι πρὸς ψυχικὴ οἰκοδοµή, οὔτε ἐσᾶς θὰ τιµήσουν, οὔτε ἐµένα τὸν ταλαίπωρο (καὶ κατ’ ἐσᾶς
πεπλανηµένο καὶ πεπτωκότα) θὰ διορθώσουν (ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι σφάλλω περὶ τὴν πίστιν), διότι οἱ
διαστρεβλώσεις, οἱ παραποιήσεις, οἱ ὑπόνοιες καὶ ἡ λάσπη ποτὲ δὲν οἰκοδόµησαν κανένα, οὔτε τίµησαν,
οὔτε διόρθωσαν!
Ἔχω τὴν αἴσθηση διαβάζοντας τὰ φυλλάδιά σας, ὅτι δὲν ἐπιθυµεῖτε κἂν νὰ µέ «διορθώσετε»,
οὔτε ἐµένα, οὔτε ἄλλους! Ἂν ἐπιθυµούσατε πράγµατι τήν «διόρθωσή» µου, δὲν θὰ διαστρεβλώνατε τὸ
περιεχόµενο τῆς ἐπιστολῆς µου «ψαλιδίζοντάς» την ὅπου σᾶς βόλευε καὶ περιστρέφοντάς την µὲ
προλογισµοὺς φράσεών µου - πρός ἀλλοία νοηµοδότησή του - καὶ µὲ συµπεράσµατα κατὰ τὸ δοκοῦν! Ἂν
ἐπιθυµούσατε τὴν διόρθωσή µου δὲν θὰ χρησιµοποιούσατε οὔτε τὴν ὕβρι, οὔτε τὴν συκοφαντία, οὔτε τὴν
ὑπόνοια, οὔτε θὰ ἀνερχόσασταν στὸ βῆµα τοῦ Κριτοῦ ζώντων καὶ νεκρῶν ἀποφασίζοντας τήν «αἰώνια
κόλασή» µου (!!!), οὔτε θὰ µὲ κατατάσσατε «στὴ χώρα των ... Γιαχωβάδων», οὔτε θὰ µὲ συνδέατε µὲ
τον ... «Ἑβραϊκὸ ἐγκέφαλο»! Πολὺ περισσότερο δέ, ἂν σᾶς ἐνδιέφερε ἡ «διόρθωσή» µου, τὰ φυλλάδιά
σας θὰ διαπνέονταν ἀπὸ εὐγένεια κι ὄχι ἀπὸ ὑβριστικό πνεῦµα, ἀπὸ ἀγαπητικὴ διάθεση κι ὄχι ἀπὸ θυµό,
ἀπὸ ἀλήθεια κι ὄχι ἀπὸ διαστρεβλωτικὴ µαεστρία!
Ἀλλὰ τὴν ἐσωτερικὴ σας διάθεση καὶ τὶς ἐπιδιώξεις σας γνωρίζει ἐπακριβῶς ὁ Κύριος κι αὐτὸς ἂς
κρίνει ὡς Δίκαιος Κριτής!
Ἐγὼ ὁ τάλας τὶ νὰ πῶ;
Ὅ,τι κι ἂν πῶ βλέπω ὅτι κινδυνεύει νὰ διαστρεβλωθεῖ!
Ἀλλὰ καὶ νὰ σιωπήσω ἐπ’ ἄπειρον, ὅπως µέχρι τώρα ἀπέλεξα, ἔναντι τῶν ὅλο καὶ αὐξανοµένων
φυλλαδίων σας, πόσο βοηθᾷ στὴν φανέρωση τῆς ἀλήθειας;
Πόσο προστατεύει τοὺς ἀνυποψίαστους ἀναγνῶστες σας;
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Νοµίζω, λοιπόν, ὅτι κάτι πρέπει νὰ σᾶς ἀπαντήσω, τοὐλάχιστον στὰ βασικὰ σηµεῖα τῶν
φυλλαδίων σας, παρότι φοβᾶµαι ὅτι κι αὐτὸ µέλλει νὰ διαστρεβλωθεῖ! Ἐλπίζω ὅµως καὶ στὴν δύναµη τῆς
ἀλήθειας γιατὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστὸς κι αὐτὸς ἂς εἶναι βοηθός µου καὶ ῥύστης µου! Ἐλπίζω δὲ καὶ
στὴν ἐνεργοποίηση τῆς συνειδήσεώς σας, τῆς ἐµφύτου αὐτῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν ὁποία καὶ
προσεύχοµαι.
Ἀγαπητὲ κ. Λάµπρο!
Σ’ ἕνα φυλλάδιό σας κατηγορεῖτε τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς µας καθὼς κι ἐµένα προσωπικῶς,
ὅτι γίναµε «φερέφωνα τῆς εἰκονοµαχικῆς πλάνης»!
Σ’ ἄλλο σηµεῖο µᾶς ἐπαινεῖτε ἐπειδὴ πράγµατι ἐπιδεικνύουµε ὅλες τὶς εἰκόνες καὶ δὲν
ἀπορρίπτουµε καµµία!
Συγγνώµη, ἀγαπητὲ µου κ. Λάµπρο, ἀλλὰ δὲν κατανοεῖτε ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀντιφατικὰ;
Ἤ µαρτυρεῖστε τὶς ὑποτιθέµενες εἰκονοµαχικὲς πράξεις µας, ἢ ἐφόσον, ὅπως κι ἐσεῖς µαρτυρεῖτε,
ἔχουµε ὅλες τὶς εἰκόνες, πάψτε ἐπιτέλους τὴν συκοφαντία γιά «εἰκονοµαχικὴ πλάνη» καὶ τὰ ὅµοια!!!
Ἀλλοῦ ἀπορεῖτε γιατὶ ρωτᾶµε τοὺς ἐνδιαφεροµένους ἐπισκέπτες µας ἂν εἶδαν ποτὲ κάποιο
ἔγγραφο εἰκονοµαχικοῦ περιεχοµένου τῆς Ἱ. Συνόδου στὴν ὁποία ἀνήκουµε!
Τὶ σᾶς ἐνοχλεῖ αὐτὸ;
Μήπως δὲν ξέρετε ὅτι τέτοιο ἔγγραφο ὄχι µόνο δὲν ὑπάρχει, ἀλλ’ ἀντιθέτως ὑπάρχουν πολλὰ
ἄλλα ποὺ δηλώνουν χρήση ὅλων τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῶν ἀνέκαθεν χρησιµοποιουµένων ὑπὸ τῶν
ὀρθοδόξων πιστῶν;
Ἐξάλλου, δὲν σκεφθήκατε ποτὲ ὅτι ἂν ἡ Ἱ. Σύνοδος εἶχε ἔστω καὶ ἕνα ἔγγραφο µὲ εἰκονοµαχικὸ
περιεχόµενο τὸ ὁποῖο θὰ τὴν καθιστοῦσε ἔνοχη, δὲν θὰ µπορούσαµε νὰ κάνουµε τήν «ἀφελῆ», ὅπως τὴν
χαρακτηρίζετε ἐσεῖς, ἐρώτηση αὐτὴ;
Εἶναι φανερό, λοιπόν, ὅτι ἐνοχλεῖστε διότι µέσα σας γνωρίζετε ὅτι ἡ ἐρώτησή µας αὐτή (ἡ ὁποία
ἀπευθύνεται ἀδυσώπητα καὶ πρὸς ὅλους καὶ πρωτίστως πρὸς τήν ἡγεσία τοῦ χώρου σας) δὲν εἶναι
καθόλου «ἀφελής»! Ἀντιθέτως εἶναι καίρια καὶ καταλυτική!
Διότι ἡ ἁρµόζουσα ἐκ τῆς πικρῆς γιὰ σᾶς πλὴν ὅµως ὑπαρκτῆς καί ἀληθινῆς πραγµατικότητας
ἀρνητικὴ ἀπάντηση, διαλύει καὶ κονιορτοποιεῖ ὅλη τὴν περὶ δῆθεν «εἰκονοµαχίας» θεωρίας σας, ὅπως
ἐπίσης γκρεµίζει κι ὅλο τὸ οἰκοδόµηµα τοῦ ἀδικαιολογήτου σχίσµατος τοῦ 1995 κι ὅλον τὸν ἀγῶνα σας
νὰ συντηρηθεῖ!!!
Μὴν ἐνοχλεῖσθε ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἐρώτηση κ. Λάµπρο καὶ πολὺ περισσότερο µὴ κλείνετε τὰ αὐτιά
σας στὴν ἀλήθεια ποὺ ἀπαντᾷ: «ΟΧΙ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ, ΚΑΙ
ΟΥΔΕΝΑ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ»!!! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, κι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια
µπορεῖ νά «κατακαύσει» τὸν Διάβολο τοῦ καταραµένου Σχίσµατος, ἀγαπητὲ κ. Λάµπρο, ἂν ὅλοι τὴν
δεχθοῦµε χωρὶς ἐθελοτυφλότητα! Καὶ µέλλει νὰ τόν «κατακαύσει» ἂν παύσουν οἱ παρωχηµένες καὶ
αὐτοαναιρούµενες θεωρίες (στίς ὁποῖες µετέχετε κι ἐσεῖς) περί «εἰκονοµαχίας».
Διότι, ἐπιτέλους, τὶ εἶναι ἡ «εἰκονοµαχία»;
Μήπως µία ἀπροσδιόριστη ἔννοια, κατὰ συνθήκην χαρακτηριζοµένη ὡς «εἰκονοµαχία» (ἐπειδή
«ἔτσι θέλουν» κάποιοι), τὴν ὁποία παραδόξως θὰ πρέπει νὰ τὴν δεχθοῦµε ὅλοι ὡς τέτοια καὶ
ὑποχρεωτικὰ νὰ τὴν ἀποδώσουµε ὡς κατεγνωσµένο «αἱρετικὸ» φρόνηµα στὴν Ἱ. Σύνοδο, τόσο ἐπὶ
Ἀρχιεπ. Ἀνδρέου ὅσο καὶ τώρα ἐπὶ Ἀρχιεπ. κ. Νικολάου, χωρὶς ἡ Σύνοδος νὰ ἔχει βγάλει «οὔτε ἄχνα»,
οὔτε ἕνα ἔγγραφο ἀπορρίψεως εἰκόνων, οὕτως ὥστε νὰ δικαιολογηθεῖ τὸ σχίσµα τοῦ 1995 καὶ τά
«ἀνεκδιήγητα» ἀναθέµατα τοῦ 1997;
Ὄχι κ. Λάµπρο, αὐτὸ δὲν γίνεται! Δὲν γίνεται διότι ἡ Ἐκκλησία ἄλλα διδάσκει!
Ἡ πράξη τῆς Ἐκκλησίας µαρτυρεῖ ὅτι γιὰ νὰ εἶναι εἰκονοµάχος κάποιος πρέπει πρῶτα νὰ
εἰκονοµαχήσει «de facto» δηλαδή «στὴν πράξη» καὶ βεβαίως ὑπὸ τὴν ἔννοια ποὺ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἐννόησε καὶ κατεδίκασε τὴν εἰκονοµαχία, δηλαδὴ ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀπορρίψεως καὶ ἀποβολῆς καὶ
καταστροφῆς τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἤτοι ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀρνήσεως τοῦ δόγµατος τῆς προσκυνήσεως
αὐτῶν, καὶ ὄχι ὑπὸ τὴν ἔννοια ποὺ ὁ κάθε «καλοθελητής» ὀνειρεύεται!
Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, συµβεῖ αὐτὸ καὶ ὁ συγκεκριµένος κηρύξει «γυµνῇ τῇ κεφαλῇ» τὴν αἵρεσή του,
καὶ πράξει ἐπίσης «γυµνῇ τῇ κεφαλῇ» εἰκονοµαχικὲς ἐνέργειες, ὥστε νὰ ὑπάρχουν ἀποδείξεις τῆς ἐνοχῆς
2

του, ἐλέγχεται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἂν ἐµµείνει «ἔργοις καὶ λόγοις» σ’ αὐτὰ καὶ συνεχίσει νὰ δρᾶ ὡς
εἰκονοµάχος τότε καὶ µόνον τότε οἱ πράξεις του (κι ὄχι τοῦ καθενὸς οἱ ὑπόνοιες καὶ οἱ σκοπιµότητες) τὸν
ἀποδεικνύουν ὡς εἰκονοµάχο καὶ ἡ Ἐκκλησία τὸν καταδικάζει!
Αὐτὸ ἔκανε καὶ στοὺς παλαιοὺς εἰκονοµάχους!
Ἐπ’ αὐτοῦ οὐδὲν ἕτερον, κι ἂν ἔχετε ἀντίρρηση θεωρῶντας ὅτι τὰ ἀνωτέρω εἶναι λανθασµένα
κατηγορεῖστε τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία κι ὄχι ἐµένα, διότι τά ἀνωτέρω δὲν εἶναι δικά µου, ἀλλὰ προκύπτουν
σαφῶς ἀπὸ τὴν πράξη τῆς Ἐκκλησίας!
Συνεπῶς κ. Λάµπρο, ἂν θέλετε νὰ µιλᾶτε γιὰ ὑποτιθέµενη εἰκονοµαχία τῆς Ἱ. Συνόδου, τῆς
προεδρευοµένης ὑπὸ τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου κ. Νικολάου - εἴτε ὁλικὴ εἰκονοµαχία, εἴτε µερικὴ - καὶ νὰ
δικαιολογεῖτε ἔτσι τὴν διακοπὴ κοινωνίας καὶ τὶς ἀντικανονικὲς ἐνέργειες τοῦ κ. Γρηγορίου καὶ τῶν περὶ
αὐτῶν ποὺ ἐπέφεραν τὸ σχίσµα τοῦ 1995, θὰ πρέπει πρῶτα νὰ βρεῖτε τὰ ὑποτιθέµενα ἔγγραφα τῆς Ἱ.
Συνόδου, εἴτε ἐπὶ Ἀρχιεπ. Ἀνδρέου, εἴτε τώρα, διὰ τῶν ὁποίων νὰ κηρύττεται «γυµνῇ τῇ κεφαλῇ»
εἰκονοµαχία, συµφώνως πρὸς τὴν ἀνέκαθεν ἐκκλησιαστικὴ θεώρηση αὐτῆς, ἤ, ἔστω, νὰ ἀπορρίπτεται δι’
ἀποφάσεως ἔστω καὶ µία Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ µαρτυρήσετε (µὲ
ἀποδείξεις, καταγγελίες, µάρτυρες ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν, τὸ πότε, ποῦ, πῶς, ὑπὸ ποίων κ.λ.π.) τὶς
ὑποτιθέµενες πράξεις εἰκονοµαχίας ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου, ὅπως δηλαδὴ προβλέπουν σὲ τέτοιες
περιπτώσεις οἱ Ἱ. Κανόνες (κι ὄχι ὅπως ἐπιβάλλουν οἱ ἐπιδιώξεις κἄποιων), εἰδάλλως ὅ,τι κι ἂν λέτε περὶ
ὑπάρξεως εἰκονοµαχίας ἀνήκει στὸν χῶρο τῆς φαντασίας, τῆς ὑπονοίας, τῆς πονηρίας, τῆς συκοφαντίας
καὶ τῆς δηµαγωγίας!
Ὅµως µὲ δεδοµένο ὅτι οὐδεµία εἰκονοµαχικὴ πράξη, ἀπόφαση, προτροπή, διδαχὴ κ.τ.ὅ. ὑπάρχει
στὴν Ἱ. Σύνοδό µας, ἀντιθέτως µάλιστα προτρέπεται διὰ πολλῶν ἡ προσκύνηση ὅλων τῶν ἀνέκαθεν
χρησιµοποιουµένων εἰκόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰ περὶ εἰκονοµαχίας λεγόµενά σας (ὅσο καὶ
ἄλλων) χωρὶς νὰ χρειάζεται περαιτέρω ψάξιµο (µέ «θεολογίες» καὶ ἀµπελοφιλοσοφίες ποὺ ἄναψαν φωτιὰ
στὴν Ἐκκλησία καὶ παρέλυσαν τὸν ἁγνὸ ἱερὸ ἀγῶνα της), ἀποδεικνύονται ἐκ τῶν πραγµάτων µῦθοι
«κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν» (Τιµ. Β΄, δ΄, 3) ἐκείνων ποὺ προσπαθοῦν διὰ βίου νὰ πείσουν τοὺς ἑαυτούς
τους ὅτι εὐσεβοῦν κατακρίνοντας τοὺς ἄλλους ὡς ἀσεβεῖς, ὅπως εὐστόχως σηµειώνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος γράφων: «πάντες δὲ ἐσµεν εὐσεβεῖς ἐξ ἑνὸς µόνου, τοῦ καταγινώσκειν ἄλλων ἀσέβειαν»
(Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος Β΄, Ε.Π.Ε., τόµ. 1, σελ. 172).
Δυστυχῶς ὅµως αὐτὸ κάνετε κι ἐσεῖς κ. Λάµπρο ὅταν διαλαλεῖτε ἐγγράφως ὅτι δῆθεν ἡ ἀπὸ
10/3/2007 ἐπιστολή µου πρὸς ἐσᾶς ἔχει «εἰκονοµαχικὲς θέσεις»!
Ποῦ τὶς εἴδατε καλὲ µου ἄνθρωπε τίς «εἰκονοµαχικὲς θέσεις»;
Ποῦ, πῶς καὶ πότε ἔγραψα ὅτι µάχοµαι ἢ ἀπορρίπτω εἰκόνες;
Ποτέ, πουθενὰ καὶ µὲ κανένα τρόπο!
Κι ἐφόσον πουθενὰ δὲν τὸ γράφω, οὔτε καὶ στὴν πράξη τὸ κάνω - ὅπως κι ἐσεῖς τὸ παραδέχεσθε
στὰ φυλλάδιά σας - πῶς «ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ» µὲ παρουσιάζετε ὡς δῆθεν «εἰκονοµάχο», ποὺ ἔφθασα
µάλιστα καί «στὴ χώρα τῶν Γιαχωβάδων»;
Λυπᾶµαι! Λυπᾶµαι, διότι µὲ τὴν µέθοδο τοῦ «ψαλιδίσµατος» ἀποµονώσατε φράσεις τῆς ἐπιστολῆς
µου γιὰ νὰ µὲ ἐµφανίσετε στοὺς ἀναγνῶστες σας ὡς ἀπορρίπτοντα εἰκόνες! Ὅµως «ἔστι δίκης ὀφθαλµός,
ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ»!
Ἡ ἐλαχιστότης µου δὲν σᾶς ἔστειλα τῆς ἐπιστολὴ µου ἐκείνη ὡς «µανιφέστο» ἀπορρίψεως
εἰκόνων, µακρυὰ ἀπὸ ἐµένα κάτι τέτοιο! Κι ὅσο κι ἂν τήν «µαγειρεύσετε» στὰ φυλλάδιά σας ἐλπίζω στὸν
Θεὸ ὅτι ἡ ἀλήθεια θὰ φανεῖ διότι «τὸ ἄδικον οὐκ εὐλογεῖται!»
Στὴν ἐπιστολή µου, ἀγαπητὲ συνάνθρωπε, σᾶς ἐξέθεσα τὴν ἀγωνία µου διότι διεπίστωσα ὅτι
θέσεις ποὺ τὸ 1997 ἀναθεµατίσθηκαν ὑπὸ τῆς Συνόδου τοῦ κ. Γρηγορίου εἶναι θέσεις Ἁγίων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθὼς καὶ θέσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου καὶ τῆς Πανορθοδόξου (κι ὄχι
Ρωσσικῆς ὅπως τὴν θέλετε ἐθελοτυφλῶν ἐσεῖς) Συνόδου τοῦ 1666-67!
Σᾶς παρέθεσα, λοιπόν, αὐτουσίως θέσεις τῶν Ἁγίων: Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ, Θεοδώρου τοῦ
Στουδίτου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Γρηγορίου Β΄ Πάπα Ρώµης, Γερµανοῦ καὶ Ταρασίου Κων/πόλεως,
σᾶς παρουσίασα τµήµατα ἐκ τῶν πράξεων τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου, καθὼς καὶ τµήµατα τῶν
ἀποφάσεων τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 1666, ἡ ὁποία ὄχι µόνο δὲν εἶναι καταδικασµένη ὡς
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αἱρετικὴ - ληστρική, (ὅπως ψευδῶς καὶ παραπλανητικῶς µας τὴν παρουσιάζατε ὅλοι οἱ παράγοντες τῆς
Συνόδου τοῦ κ. Γρηγορίου τὰ τελευταία χρόνια), ἀλλ’ ὅλως ἀντιθέτως εἶναι καὶ ἐπικυρωµένη ἀπὸ τὸν
ὀρθοδοξώτατο καὶ µέγα Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύµων Δοσίθεο (1641-†1707), ὡς γενοµένη «καλῶς καὶ
νοµίµως» καὶ οὖσα «ἀδιάβλητος». Παρὰ ταῦτα οὔτε πού «ἵδρωσε τὸ αὐτί σας», ἀντίθετα «ἵδρωσε» τὸ
χέρι σας ἀπ’ τὸ πολὺ γράψιµο ὅτι αὐτὰ ποὺ σᾶς παρουσίασα εἶναι δῆθεν «εἰκονοµαχικὲς θέσεις» καὶ
µάλιστα ὅτι εἶναι δικές µου θέσεις!
Τὶ νὰ σᾶς πῶ;
Ἀπὸ σᾶς περίµενα ἄλλο ἦθος κι ὄχι αὐτὸ ποὺ ἐπιδεικνύετε!
Το νὰ παρουσιάσετε στοὺς ἀνυποψιάστους ἀναγνῶστες σᾶς κολοβωµένα κείµενά µου, ἀφοῦ
πρῶτα τὰ ἔχετε προλογίσει καταλλήλως ὡς πρὸς τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ σας νὰ µὲ ἐµφανίσετε ὡς
«εἰκονοµάχο», εἶναι εὔκολο καὶ ἴσως νὰ ἔχει καὶ ἐπιτυχία! Τὶ θὰ κάνετε ὅµως µπροστὰ στὸ βῆµα τοῦ
ἀδεκάστου κριτοῦ τοῦ «ἐτάζοντος νεφροὺς καὶ καρδίας»; Αὐτὸν µπορεῖτε νὰ τὸν ἐξαπατήσετε; Ὄχι!
Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν νὰ προσέξετε καὶ ν’ ἀλλάξετε στάση, διότι πρέπει νὰ σωθεῖτε καὶ νὰ µὴ
χαθεῖ ὁ κόπος τῆς εὐσέβειάς σας!
Ἀλλοῦ στά φυλλάδιά σας µᾶς χαρακτηρίζετε «δειλοὺς ὑποκριτές» πού «προσκυνοῦν εἰκόνες τὶς
ὁποῖες ταυτόχρονα ξεθεµελιώνουν», κι ἀλλοῦ ρωτᾶτε: «ἂν ἔχουν δίκαιο οἱ ἀναθεµατισθέντες τότε
πῶς αὐτός (ἡ ἐλαχιστότητά µου) ἐπιδεικνύει τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος»;
Σᾶς ἀπαντῶ ἁπλούστατα, διότι τὸ θέµα αὐτὸ εἶναι ὄντως ἁπλούστατο!
Πρῶτα - πρῶτα ποτὲ δὲν προσπάθησα νὰ ξεθεµελιώσω κάποια εἰκόνα! Τὸ ξέρετε πολὺ καλά, καὶ
καλὰ θὰ κάνετε νὰ παύσετε τὴν ἀνυπόστατη αὐτὴ κατηγορία! Κι ἄν ἐπιθυµεῖτε νὰ ἀγωνιστεῖτε κατὰ
τοῦ ξεθεµελιώµατος εἰκόνων, ἂς στραφεῖτε κατά των ... «ὑπερεικονοφίλων» Ποιµένων τοῦ χώρου
σας, πού ... δὲν ἤξεραν πὼς νὰ ἐκφράσουν την ... «εἰκονοφιλία» τους πρὸς τὶς εἰκόνες καὶ
ἀποφάσισαν ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος εἶναι τό ... σοβάτισµα, τό ... κοµµάτιασµα, τό ... ξήλωµα καὶ
τό ... πέταγµα (!!!) Κι ὅλα αὐτὰ εἰς ... «δόξαν Θεοῦ», καὶ καταισχύνη των ... «νεοεικονοµάχων»!
Ὅσο γιὰ τὴν εἰκόνα τοῦ «Συνθρόνου» σᾶς ἀπαντῶ ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτὴ ὑπάρχει ἐν χρήσει ἐντὸς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπὸ αἰώνων, καὶ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει µέχρι σήµερα. Γι’ αὐτὸ καὶ χρησιµοποιεῖται
κι ἀπὸ ἐµᾶς ἀλλὰ καὶ γενικῶς ἀπὸ τὴν Σύνοδο, τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τῆς Ἐκκλησίας µας!
Δηλαδὴ ἰσχύει καὶ γι’ αὐτὴν τὴν εἰκόνα ὅ,τι ἰσχύει γιὰ ὅλα ὅσα ἡ Ἐκκλησία ἔχει καὶ κρατεῖ στὴν
πράξη της, καθότι ἡ Ἐκκλησία ὡς ταµιοῦχος τῆς Θείας Χάριτος γνωρίζει πολὺ καλὰ τὶ κάνει! Ἔτσι
λοιπὸν ὅ,τι αὐτὴ ἔχει τό ’χουµε κι ἐµεῖς κι ὅ,τι αὐτὴ ἀποβάλλει κι ἐµεῖς τὸ ἀποβάλλουµε!
Εἶναι τόσο ἁπλὸ καὶ νοµίζω ὅτι θὰ ἔγινα κατανοητός!
Ὅµως θὰ πρέπει νὰ διευκρινισθεῖ ὅτι τὸ γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως τῆς συγκεκριµένης εἰκόνος καὶ τῆς
χρήσεώς της, τόσο ἀπὸ ἐµᾶς, ὅσο καὶ γενικῶς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ ἱστορικὴ
πραγµατικότητα ὅτι ἐν ὀνόµατι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπό κανονικῶν κι ὄχι παρανόµων ἢ
ληστρικών Συνόδων, ἀφ’ ἑνὸς µὲν ἔχει ἀπαγορευθεῖ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς Λατινικὴ
ἐπιρροή! (Σύνοδοι τῶν ἐτῶν 1666-67 καὶ 1776).
Τώρα, ἂν µὲ ρωτήσετε, πὼς γίνεται, παραλλήλως, ἐν ὀνόµατι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπὸ τή
µία νὰ καταργεῖται κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία νὰ µὴν ἐφαρµόζει, στὴν πράξη, αὐτὴν τὴν
κατάργηση, ἀλλὰ νὰ διατηρεῖ ἐπὶ αἰῶνες τὴν εἰκόνα αὐτὴ σὲ χρήση, νοµίζω ὅτι τὸ ἐρώτηµα δὲν µπορεῖ νὰ
ἀπαντηθεῖ παρὰ µόνον ἂν ἐρευνηθοῦν σὲ βάθος οἱ ἱστορικὲς συγκυρίες καὶ ὑπολογιστοῦν σοβαρῶς οἱ
ποιµαντικὲς ἀνάγκες ποὺ διαµόρφωσαν τήν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιαστικῇ πρακτική! Ἡ δική µου ὅµως ἀµάθεια
µὲ περιορίζει στὸ νὰ γνωρίζω µόνο ὅτι τέτοια ἐρωτήµατα δὲν ἐπιδέχονται πρόχειρες ἀπαντήσεις, τοῦ
τύπου: ὅτι οἱ Σύνοδοι αὐτὲς ἦταν ... «ληστρικές», γι’ αὐτὸ καὶ προτιµῶ - χωρὶς νὰ αὐτοαναγορεύοµαι σὲ
δικαστὴ καὶ σέ «Σερίφη» τῆς Ἐκκλησιαστικῆς πρακτικῆς - νὰ ἀκολουθῶ ἀπεριέργως τὴν µέχρι τώρα
πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ποὺ ἐπὶ 342 ἔτη, οὔτε τὶς ἐν λόγῳ Συνόδους καταδίκασε ὡς
«αἱρετικές», οὔτε τήν ἐν λόγῳ εἰκόνα ἀπέβαλλε ἀπὸ τὴν πράξη της!
Ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι ἀκολουθῶντας αὐτὴ τὴν πρακτικὴ εἶµαι ἀσφαλής, πολὺ ἀσφαλέστερος
ἀπὸ ὅσο θὰ ἤµουν ἂν συνέχιζα νὰ ἀκολουθῶ τὴν δική σας καὶ τοῦ χώρου σας πρακτική, διὰ τῆς ὁποίας
(µέσῳ ψευδῶν) µοῦ ἐπιβαλλόταν, νὰ διαφοροποιοῦµαι ἀπὸ τὴν ἐπὶ τόσα χρόνια πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ νὰ καταδικάζω (ὅπως ἐσεῖς) ἐκεῖνα ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν καταδίκασε!
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Ἄλλωστε παρόµοιες περιπτώσεις µὲ τήν ἐν λόγῳ, ὑπάρχουν πολλὲς µέσα στὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας κι ἂν ἀρχίσουµε νὰ τὶς «σκαλίζουµε» παριστάνοντας τοὺς ὑπερακριβολόγους θὰ φθάσουµε
στὸ σηµεῖο, λ.χ. νά «καταδικάσουµε» καὶ τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ ἀπ’ τή µία ἀπέρριπτε τὴν
περιτοµὴ κι ἀπ’ τὴν ἄλλη περιέτεµε τὸν Ἀπόστολο Τιµόθεο, ὅπως ἐπίσης ἀπ’ τή µία ἀπέρριπτε τὶς
ἰουδαϊκὲς νοµικὲς διατάξεις κι ἀπ’ τήν ἄλλη τὶς τηροῦσε ὁ ἴδιος, κάνοντας καθαρµοὺς καὶ ξυρίσµατα τῶν
τριχῶν του µέσα στὸν Ναὸ τῶν Ἰουδαίων στὰ Ἱεροσόλυµα! (Πρβλ. Πράξ. Ιστ΄, 3 καὶ Πράξ. ΚΑ΄, 26).
Πάντως τό νὰ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεσθε ἐσεῖς καὶ ἡ Σύνοδοι ποὺ ἀνήκετε, ὅτι,
δηλαδὴ δὲν ἐκπροσωποῦσαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ Σύνοδος τῶν ἐτῶν 1666 καὶ 1776, αὐτὸ εἶναι
καθαρὴ ἄρνηση τῆς πραγµατικότητος!
Διότι, ποιὸν ἐκπροσωποῦσαν οἱ Τρεῖς Πατριάρχες: Ἀλεξανδρείας Παΐσιος, Ἀντιοχείας Μακάριος
καὶ Μόσχας Ἰωάσαφ (ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο πρῶτοι κατεῖχαν καὶ τόν τόπο τῶν κωλυωµένων ἀπὸ τὶς τότε
περιστάσεις Πατριαρχῶν Κων/πόλεως Διονυσίου καὶ Ἱεροσολύµων Νεκταρίου), µαζὶ µὲ τοὺς ἄλλους
ἀρχιερεῖς καὶ λοιποὺς Πατέρες τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 1666-67, ἂν ὄχι τὴν Ὀρθόδοξη
Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία;
Κι ἂν δὲν ἐκπροσωποῦσαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ποῦ ἦταν τότε ἡ Ὀρθόδοξη
Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ποιοὶ ἦταν οἱ ἐκπρόσωποί της καὶ ποιὸ τὸ ποίµνιό της;
Ἐπίσης, ἂν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων Δοσίθεος ὁ ἐπικυρώσας ἐν ὀνόµατι καὶ τῶν ἄλλων
Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τήν ἐν λόγῳ Πανορθόδοξῃ Σύνοδο τοῦ 1666-67 µὲ πατριαρχικὸ του γράµµα
κατὰ τὸ 1682, ἂν, λέγω, δὲν ἐκπροσωποῦσε τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλ’ ἦταν «αἱρετικὸς νεοεικονοµάχος - Βισκοβατυανός» ἀφοῦ ἐπεκύρωνε µία ὄχι ὀρθόδοξη ἀλλὰ ληστρικὴ Σύνοδο, στὴν
ὁποία κατ’ ἐσᾶς «ἴσως ὑπῆρχαν καὶ κάποια στελέχη τῆς νεοεικονοµαχικῆς αἱρέσεως τοῦ
Βισκοβάτυ» (sic), τότε ποιὸς εἶναι ὁ Δοσίθεος ἐκεῖνος, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων, ποὺ τὸ 1672
συνέγραψε τὴν περίφηµη «Ὁµολογία» τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὴν ὁποία καὶ βελτιωµένη
ἐπανεξέδωσε στὰ 1690 ἐκπροσωπῶν τὴν Ὀρθοδοξία ἔναντι τῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν πρὸς
ἀναίρεση τῆς ἀποδιδοµένης στὸν Κύριλλο Λούκαρι καλβινίζουσας «ὁµολογίας»;
Ὑπῆρξαν «δύο» Δοσίθεοι Πατριάρχες Ἱεροσολύµων κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸ;
Ἐπιπλέον, ἂν ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως (τοῦ καὶ Οἰκουµενικοῦ) ποὺ ἔγινε τὸ
1776 ἐπὶ Πατριάρχου Σωφρονίου τοῦ Β΄, ἡ ὁποία θεωρεῖ τήν ἐν λόγῳ εἰκόνα ὡς λατινικὴ ἐπιρροή,
γράφουσα ὅτι «ἐκ γὰρ τῶν Λατίνων παρεισέδυ τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησία», δὲν ἐκπροσωποῦσε τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλ’ ἦταν «αἱρετικὴ - εἰκονοµαχική», τότε ποιὸς ἐκπροσωποῦσε κατ’ ἐκεῖνο τὸν
καιρὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;
Ὑπῆρχε ἄλλο «ὀρθόδοξο» Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, ἢ κάποια ἄλλη τοπικὴ Ἐκκλησία ποὺ
ἐκπροσωποῦσε τὴν Ὀρθοδοξία;
Κι ἂν ὅλοι αὐτοὶ δὲν ἐκπροσωποῦσαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλ’ ἦσαν «αἱρετικοί εἰκονοµάχοι» καὶ ἄξιοι ἀναθέµατος, τότε ἐσεῖς κ. Λάµπρο ποὺ ἀνήκετε σὲ µιὰ Ἐκκλησία ἔχουσα διαδοχὴ
πίστεως καὶ ἱερωσύνης ἀπ’ αὐτοὺς τούς «αἱρετικοὺς - εἰκονοµάχους» πὼς γίνεται νὰ ἐκπροσωπεῖτε τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπόγονος ὤν «αἱρετικῶν - εἰκονοµάχων»;;;
Κι ἄν, τέλος, ὅλοι οἱ προαναφερθέντες ἦσαν «αἱρετικοὶ» καί «εἰκονοµάχοι» τότε ποιά «Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία» ἐκπροσωποῦσαν οἱ διάδοχοί τους Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου τοῦ κ. Γρηγορίου ποὺ τοὺς
ἀναθεµάτισαν, καὶ τί «κῦρος» µποροῦν νὰ ἔχουν τά «ἀναθέµατα» αὐτῶν τῶν αὐτοπροβαλλοµένων ὡς
«ὑπερ-εἰκονοφίλων» οἱ ὁποῖοι ὅµως, κατὰ τὸ δικό σας (ἀλλὰ καὶ δικό τους) σκεπτικό, εἶναι ἀπόγονοι
«εἰκονοµάχων»;;;
Συγγνώµη ἀγαπητέ, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι αὐτόχρηµα «κλαυσίγελως»!
Ἐφ’ ὅσον ὅµως ἔτσι σκέφτεστε καὶ ἐξακολουθεῖτε νὰ δικαιολογεῖτε τὸ σχίσµα καὶ τά
«ἀναθέµατα», ἂν θέλετε νὰ εἶστε εἰλικρινὴς ὀφείλετε µαζὶ µὲ ὅλους τούς παράγοντες καὶ τὸ δυστυχὲς
πλήρωµα τοῦ χώρου σας, νὰ ἀποκηρύξετε ἐπισήµως τὴν Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο, διδαχὲς τῆς ὁποίας
ἔχετε τὸ 1997 ἀναθεµατίσει ὡς αἱρετικές, (ξέρετε τὶ ἐννοῶ, ἀλλὰ γιὰ αὐτά ... «τσιµουδιὰ» στὰ φυλλάδιά
σας), νὰ ἀναθεµατίσετε τοὺς Ἁγίους: Ἰωάννη τὸν Δαµασκηνό, Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, Γρηγόριο Β΄
Πάπα Ρώµης, Νεκτάριο Πενταπόλεως καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν ὁποίων τὴν διδασκαλία ἀναθεµατίσατε,
θὰ πρέπει νὰ ἀποκηρύξετε καὶ νὰ καταδικάσετε ὡς «αἱρετικές» τὶς Συνόδους τοῦ 1666 καὶ 1776, τὸν
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Πατριάρχη Δοσίθεο Ἱεροσολύµων, τὸν Μακάριο τὸν Πάτµιο κ.ἄ., καὶ κατόπιν αὐτῶν θὰ πρέπει νὰ
ἀρχίσετε τὸ ψάξιµο µήπως καὶ βρεῖτε ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ νὰ µὴν ἔχει µέσα της τὴν
διδασκαλία ὅλων τῶν προηγουµένων!
Θὰ πρέπει, δηλαδή, νὰ γυρίσετε πίσω, πρό τοῦ κατὰ τὴν θεωρία σας ... «ἀρχι-εἰκονοµάχου» Ἁγίου
Γρηγορίου Β΄ Πάπα Ρώµης (τοῦ ὁποίου τὸ κείµενο, ὅσο κι ἄν τό «συγυρίσετε» µὲ τὶς δῆθεν «ἑρµηνεῖες»
σας περὶ τοῦ «σκοποῦ» του κ.λ.π., εἶναι τόσο σαφές, ὥστε µόνο κἄποιος τελείως παράλογος θὰ µποροῦσε
νὰ πιστεύσει τὶς τελείως διαστρεβλωτικὲς αὐτές «ἑρµηνεῖες»), καὶ πρὸ τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου, ὥστε νὰ
βρεῖτε διαδοχὴ πίστεως καὶ ἱερωσύνης, καθαρὴ ἀπὸ τήν ... «νεοεικονοµαχία», διότι δὲν συµβιβάζονται
ἀγαπητὲ µου αὐτὰ ποὺ κάνατε καὶ συνεχίζετε νὰ κάνετε µὲ ἄλλο τρόπο παρὰ µόνο µ’ αὐτόν!
Ἰδού, λοιπόν, ὦ γεννάδες, ἔχετε µπροστὰ σας δουλειὰ πολλή!
Ψάξτε νὰ βρεῖτε ποὺ κρύβεται τόσους αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία κι ὅταν τὴν ἀνακαλύψετε εἰδοποιεῖστε
κι ἐµᾶς τοὺς ταλαίπωρους!!!
Βεβαίως χαριτολογῶ πικρῶς, ὅµως, δυστυχῶς ἐδῶ φθάσατε τὰ πράγµατα µὲ τὶς ἀκρότητες καὶ τὴν
ἐµµονή σας στὴν στεῖρα σκιαµαχία!
Καὶ εἶναι τόσος ὁ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλος σας, ὥστε προξενεῖ ἀπορία τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχετε
ἀκόµη «ἀναθεµατίσει» τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστὸ (ἵλεως γενοῦ Κύριε) ὁ ὁποῖος εἶπε γιὰ τὸν
Ἄναρχο Πατέρα Του ὅτι: «Οὔτε φωνὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε, οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε»
(Ἰωάννου, Ε΄, 37), καί: «οὐχ ὅτι τὸν Πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ µὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακε
τὸν Πατέρα» (Ἰωάννου, στ΄, 46) καί: «οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ µὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐάν
βούλεται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι» (Ματθ., ια΄, 27), καὶ ὅτι: «ὁ ἑωρακῶς ἐµὲ ἑώρακε τὸν Πατέρα» (Ιω.,
ιδ΄, 9)!!!
Εὐτυχῶς ποὺ δὲν τὸ κάνατε κι αὐτὸ µέχρι στιγµῆς, ἂν καὶ δὲν θὰ µᾶς παραξένευε πολὺ ἂν στὸ
µέλλον ἀκούσουµε ἀπὸ τὸν χῶρο σας νὰ λέγεται ὅτι ἀκόµα καὶ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο ἔχει «εἰκονοµαχικές»
φράσεις!!!
Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάστασή σας ἀγαπητέ, κι αὐτὴ µᾶς προσγειώνει ἀφοῦ µᾶς θυµίζει πόσο δίκιο εἶχαν
οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες ὅταν ἐτόνιζαν ὅτι «µείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστιν ἡ διάκρισιν»! Αὐτὴ τὴν
ἀρετὴ λοιπὸν ἀναζητεῖστε κι ἐσεῖς καὶ ἴσως ἔτσι παύσετε νὰ βλέπετε παντοῦ «Βισκοβατιανούς» καί
«ὑποκριτές» µέ «πονηριὰ ἀλεπούς» καί «µάσκες», οἱ ὁποῖοι τάχα «προσκυνοῦν εἰκόνα τὴν ὁποία
ταυτόχρονα ξεθεµελιώνουν»!
Ὅσο ὅµως ἐξακολουθεῖτε νά «βλέπετε» µέσα ἀπὸ τά «µατογυάλια» τῆς ἰδεολογίας σας κατὰ τῆς
«νεοεικονοµαχίας», δὲν θὰ ἀντιλαµβάνεσθε πόσο ἀδιάκριτα κινεῖσθε καὶ µὲ πόσο διαφορετικὰ µέτρα καὶ
σταθµὰ ζυγίζετε - κατὰ πῶς σᾶς ἀρέσει - πρόσωπα καὶ πράγµατα, οὔτε θὰ καταλάβετε ὅτι ἐµφανίζετε τήν
ἴδια τὴν Ἐκκλησία ὡς «ὑποκρίτρια»!
Ὡς παράδειγµα θὰ σᾶς φέρω τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, διότι αὐτὸς ὁ Ἅγιος ἀναδεικνύεται ἐκ τῶν
πραγµάτων τὸ µέτρο τῆς ἀνειλικρινοῦς στάσεώς σας, ἡ ὁποία µᾶλλον µόνο ὡς ἠθεληµένη ὑποκρισία
µπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ!
Θὰ σᾶς θυµίσω τὶ γράφατε τὸ περασµένο καλοκαίρι σὲ φυλλάδιό σας γι’ αὐτόν:
«Δὲν θεωρῶ τυχαῖο καί τό ὅτι ὁ διακρινόµενος γιὰ τὴν εὐρυµάθειά του στὴν ὀρθόδοξη
θεολογία ἅγιος Νεκτάριος τὸ 1906 ἤγειρε στὴν Αἴγινα ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοποθέτησε εἰς
τὴν οἰκείαν θέσιν τοῦ Ναοῦ τὴν εἰκόνα µὲ τὸν Θεὸν Πατέρα ὡς Παλαιὸ τῶν ἡµερῶν, τὸν Υἱὸν ὡς
ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα ἐν εἴδει περιστεράς, κάτωθεν τῆς ὁποίας εἰκόνος ὁ ἅγιος
«ὕψωνε τὰ χέρια του στὶς θεοπειθεὶς του ἱκεσίες», ὡς λέγουν οἱ βιογράφοι του». («ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ» Πάτρα, Μάϊος 2007, σελ. 10).
Πιὸ κάτω συµπληρώνετε: «Διὰ τοῦτο, ὅσοι νοµίζουν ἐσφαλµένα, πὼς ὁ ἅγιος ἀρνεῖται στὰ
συγγράµµατά του ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐµφανίσθηκε στὸν Πρ. Δανιὴλ ὡς Παλαιός τῶν ἡµερῶν, ἂς
διδαχθοῦν ἀπὸ τὴν διδασκαλία ποὺ ἔγραψε µὲ τὰ ἔργα του ὁ ἅγιος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα
Νεκτάριος».
Τὶ γράψατε ἐδῶ;
Ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχουν σηµασία τά «ἔργα» τοῦ Ἁγίου, δηλαδὴ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχε ἐν χρήσει στὸ
Μοναστήρι του τήν ἐν λόγῳ εἰκόνᾳ, γεγονὸς ποὺ γιὰ τήν «ζυγαριά» σας ἔχει µεγάλη βαρύτητα!
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Τὶ λένε ὅµως τὰ γραπτὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου;
«Περὶ τοῦ Ἰεχωβᾶ τοῦ ἀποκαλυφθέντος Θεοῦ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκη, ὅτι ἐστὶν ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ὁ Πατήρ... ἅπασαι αἱ θεῖαι ἐµφάνειαι αἱ γενόµεναι κατὰ τὴν Παλαιὰν οἰκονοµίαν αἱ
ἀναφερόµεναι ἐν τῇ Παλαιᾷ Γραφῇ ἀναφέρονται εἰς ἕν καὶ τὸ αὐτὸ θεῖον πρόσωπον καὶ ... τό ἕν τοῦτο
θεῖον πρόσωπον ἑστίν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, Ἐκδόσεις Ρηγοπούλου,
σελ. 256).
Τὸ ἀνωτέρῳ ἀπόσπασµα σας τὸ εἶχα παραθέσει καὶ στὴν ἀπὸ 10/3/2007 ἐπιστολή µου. Ἐπειδὴ
ὅµως µὲ µιὰ φαιδρὴ καὶ ἐθελότυφλη ἐπιχειρηµατολογία καὶ µὲ τὴν προσφιλῆ σας µέθοδο τοῦ
«ψαλιδίσµατος» προσπαθήσατε νὰ ἰσχυριστεῖτε ὅτι τὸ ἀπόσπασµα αὐτὸ δὲν ἀφορᾷ τὴν περίπτωση τοῦ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, γράφοντας ὅτι ὁ ἅγιος «Δέν λέγει ὁ ἀποκαλυφθεὶς ὡς Παλαιὸς τῶν
ἡµερῶν ἦταν ὁ Υἱὸς καὶ ὄχι ὁ Πατήρ» (Φυλλάδιο «Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» Πάτρα 2008,
σελ. 17), θὰ σᾶς παραθέσω τώρα ἄλλο ἀπόσπασµα ἔργου τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο σᾶς διαψεύδει!
Γράφει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος:
«Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε... ὁ στίχος οὗτος περιέχει αἰτιολογικὴν ἐπεξήγησιν τοῦ
προηγουµένου. Ἀφοῦ δηλονότι ὁ Εὐαγγελιστὴς εἶπεν ὅτι οὐδεὶς ἄλλος πλήν τοῦ Σωτῆρος ἐγένετο
παροχεὺς τοιούτων ἐξόχων δωρεῶν τοῖς πιστεύουσιν αὐτῷ, ἀναφέρει τὴν αἰτίαν· εἶναι δὲ αὕτη, ὅτι
οὐδεὶς ποτε ἄνθρωπος ἑώρακε τὸν Θεόν. Ὁ Εὐαγγελιστὴς ἐνταῦθα περὶ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς θεολογεῖ,
περὶ οὗ καὶ ὁ Παῦλος λέγει «οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων εἶδεν οὐδὲ ἰδεῖν δύναται (Α΄ Τιµόθ. στ΄, 16) καὶ
αὐτός ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· «οὐδεὶς ἐπιγνώσκει τὸν Πατέρα εἰµὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούλητε ὁ Υἱὸς
ἀποκαλύψαι» (Ματθ. ια΄, 27) καί «οὐχ ὅτι τὸν Πατέρα τις ἑώρακε, εἰµὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος
ἑώρακε τὸν Πατέρα» (Ἰωάν. στ΄ 46 καὶ Λουκ. ι΄ 22).
Ἐξηγῶν δέ ὁ Ἅγιος τὸ Ἰω. α΄, 18 χωρίο «ὁ Μονογενὴς Υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο» γράφει:
«Ὥστε αὐτός (σηµ. ὁ Μονογενὴς Υἱός) ἦν ὁ ὀφθεὶς τῷ Ἡσαΐᾳ ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ
ἐπηρµένου (Ἡσαΐου στ΄, 1) καὶ τῷ Ἰεζεκιὴλ ἐπὶ Χερουβὶµ καθήµενος (Ἰεζεκ. ι΄, 19) καὶ τῷ Δανιὴλ
ὡς παλαιὸς τῶν ἡµερῶν (Δανιὴλ ζ΄, 9) καὶ τῷ Ἀβραὰµ καὶ τῷ Ἰακὼβ καὶ ᾧτινι ἑτέρω ἁγίω ἀνδρὶ
καὶ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτούς, ἀφοῦ τὸν Θεόν Πατέρα οὐδεὶς ἑώρακε. Ὁ Εὐαγγελιστὴς θεολογήσας
περὶ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐγνώρισεν ἡµῖν ὅτι οὗτος ἦν ὁ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ἀποκαλυφθεὶς
Θεός». (ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος, σελ. 11-12).
Τὰ ἀνωτέρω εἶναι κατ’ ἐσᾶς «αἱρετικὰ» κι «ἀναθεµατισµένα» διότι λέγουν ὅτι ὁ ὀφθεὶς σ’ ὅλους
τοὺς Προφῆτες εἶναι ὁ Υἱός, καθὼς καὶ ὅτι καὶ στὸ Ὅραµα τοῦ Προφ. Δανιὴλ ὁ «Παλαιὸς τῶν ἡµερῶν»
εἶναι ὁ Υἱός, τὸν δὲ Πατέρα «οὐδεὶς ἑώρακεν» κ.λ.π.!
Κι ὅµως, ὅλως παραδόξως τὸν συγγραφέα τους, τὸν Ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως τὸ θεωρεῖτε
«Ἅγιο τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα», γιατὶ ὅπως φαίνεται ἡ «ζυγαριὰ» σας «χάλασε» καὶ δέν «ζυγίζει» τὸ βάρος
τῶν συγγραµµάτων του!
Καὶ τὸ παραδοξότερο εἶναι τό ὅτι τὸν Ἅγιο Νεκτάριο ἐν γνώσῃ σας καὶ θεληµατικῶς τόν
«ζυγίζετε» κατ’ ἐξακολούθηση µὲ τήν «χαλασµένη ζυγαριά» σας, οὕτως ὥστε νὰ µπορεῖτε νὰ δηλώνετε
ὅτι παρόλο ποὺ ἔγραφε τα ... «αἱρετικὰ - εἰκονοµαχικὰ» κείµενά του, ἐφ’ ὅσον παραλλήλως εἶχε τὴν
εἰκόνα τοῦ «Συνθρόνου» στὸ Μοναστήρι του, ἦταν Ὀρθόδοξος!!!
Ὅταν ὅµως «ζυγίζετε» τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα ἢ τὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Νικόλαο
χρησιµοποιεῖτε ἄλλη «ζυγαριὰ» ποὺ δείχνει ὅτι αὐτοὶ ἔχουν ... «τόνους» εἰκονοµαχίας ἐπάνω τους,
παρότι τίποτε δὲν ἔγραψαν ἐναντίον καµµιᾶς εἰκόνος, καὶ παρότι πάντα προσκυνοῦσαν ἀδιακρίτως ὅλες
τὶς ὑπάρχουσες εἰκόνες!
Τὴν ἴδια «ζυγαριὰ» χρησιµοποιεῖτε καὶ γιὰ τὴν ἐλαχιστότητά µου, κι ἔτσι µὲ ἐµφανίζετε ὡς
«ὑποκριτὴ» καὶ µάλιστα µᾶλλον ... «ὑπέρβαρο»!!!
Ὅµως ποιὸς ὑποκρίνεται ἐν προκειµένῳ πορευόµενος µὲ τό «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ µέσα» εἶναι
φανερό!
Γι’ αὐτό, καλὲ µου ἄνθρωπε, ἐπιτέλους καταλάβετέ το ὅτι ἂν ἦταν ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ Ἅγιοί
της ὑποκριτὲς καὶ ἐν προκειµένῳ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, τότε ἴσως ἡ ἐντιµότης σας εἶχε τὸ δικαίωµα, (ἀφοῦ
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πρῶτα τοὺς ἀποκήρυσσε ὡς τέτοιους), νὰ χαρακτηρίσει κι ἐµᾶς ὡς «ὑποκριτές», τούς «βαδίζοντας ἐπὶ
τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν»!
Καὶ κατ’ ἀντιστροφήν, ἐφόσον ὑβρίζετε ἐµᾶς ὡς «ὑποκριτές», ὑβρίζετε µοιραίως καὶ τὴν ἴδια τὴν
Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ἁγίους της καὶ τὶς Συνόδους της, ὁπότε ἐσεῖς πρέπει νὰ ἀποκτήσετε τήν «ἀνδρεία»
τοῦ Λέοντος, πετῶντας τήν «µάσκα» ποὺ λέει «γιὰ τὰ µάτια τοῦ κόσµου» ὅτι π.χ. «Ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος εἶναι ὁ Ἅγιος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος» καὶ νὰ ἀποκηρύξετε τούς ἐν λόγῳ Ἁγίους καὶ τὶς
γνωστὲς Συνόδους ὡς αἱρετικές, καθὼς καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ποὺ τὶς δέχεται ἐπὶ αἰῶνες ὡς
ἔγκυρες, παύοντας τήν «πονηριὰ τῆς ἀλεπούς»!!!
Καὶ µὴ σᾶς φαίνονται σκληρὰ καὶ εἰρωνικὰ ὅσα σᾶς γράφω!
Δὲν εἶναι τοῦ δικοῦ µου ἤθους καὶ τρόπου, οὔτε τῆς δικῆς µου λογικῆς, ἀλλὰ τῶν δικῶν σας,
ὅπως φαίνονται στὰ φυλλάδιά σας, γἰαὐτὸ καὶ σᾶς µιµήθηκα, ὡς πρὸς τὸ πνεῦµα καὶ τὸ γράµµα, µήπως καί
«διὰ τῶν ὁµοίων» ἀντιληφθεῖτε τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο βρίσκεσθε διότι «ἐν ᾧ κρίµατι κρίνετε
κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ µετρεῖτε µετρηθήσεται ὑµῖν» (Ματθ. ζ΄, 2).
Κάνετε, λοιπόν, καὶ λίγη αὐτοκριτική!
Ρίξτε µιὰ µατιὰ καὶ στά «τοῦ οἴκου σας»!
Ζυγίστε ἀµερόληπτα τὰ δεδοµένα καὶ θά δεῖτε ὅτι ἡ Σύνοδος ποὺ ἀνήκετε ἔχει ἐκτεθεῖ σὲ
ἀνεπανόρθωτα αὐτο-ἀδιέξοδη πορεία καθότι βρέθηκε (καὶ συνεχίζει νὰ βρίσκεται) σὲ ἀντίθεση µὲ τὸν
τρόπο ποὺ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία µέχρι τὸ 1995 ἐχειρίζετο τὸ θέµα τῆς εἰκονίσεως τοῦ Ἀνάρχου
Πατρὸς ἢ τὸ θέµα τῆς ἑρµηνείας τῶν Προφ. Ὁράσεων κ.ἄ. (τρόπος ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ σύνεση καὶ
µετριοπάθεια). Ἀντιθέτως ἡ Σύνοδος ὑπὸ τὴν κανονικὴ ἡγεσία τοῦ Ἀρχιεπ. Ἀνδρέου καὶ τοῦ νῦν Ἀρχιεπ.
κ. Νικολάου, ἐνεργῶντας πράγµατι κατὰ Ποιµαντικὴ µέριµνα µὲ σκοπὸ τὴν οἰκοδοµὴ κι ὄχι τὸ γκρέµισµα,
ἁπλῶς τηρεῖ τὴν ἴδια στάση ποὺ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία µέσῳ τῶν προκατόχων της παρέλαβε, δηλαδή, οὔτε
καµµία εἰκόνα «πέταξε», οὔτε ὅµως διέστρεψε τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε
προσπάθησε ποτὲ νὰ παραστήσει τόν «δικαστὴ» µεταξὺ τῶν φαινοµενικῶς «διαφωνούντων»
ἁγιοπατερικῶν ἑρµηνειῶν, οὔτε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἀλλοίωσε ἐµφανίζοντας κανονικὲς Συνόδους
ὡς δῆθεν «ληστρικές»!
Ἄρα κ. Λάµπρο ἐσεῖς «ἀλλάξατε» κι ὄχι ἐµεῖς!
Ἐσεῖς φιλονεικεῖτε µὲ τὴν Ἐκκλησία κι ὄχι ἐµεῖς!
Χαρακτηριστικὸ σηµεῖο τῆς φιλονεικίας σας αὐτῆς µὲ τὴν Ἐκκλησία εἶναι καὶ ἡ ἐπίµονη
προσπάθειά σας νὰ καταρρίψετε τὸ Χριστολογικὸ θεµέλιο τῆς εἰκονογραφίας.
Γιὰ νὰ τὸ πετύχετε, λοιπόν, αὐτὸ ἰσχυρίζεστε ὅτι ἡ εἰκονογραφία θεµελιώνεται στὴν κατασκευὴ
τῶν δύο γλυπτῶν Χερουβὶµ ὑπὸ τοῦ Προφ. Μωϋσέως στὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης καθὼς καὶ στὴν
ποικίλλη διακόσµηση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος, ὅτι δηλαδὴ ἡ εἰκονογραφία κατοχυρώνεται ἀνεξάρτητα
ἀπὸ τὴν θεία ἐνσάρκωση καὶ ὅτι ἀπὸ τὴν θεία ἐνσάρκωση κατοχυρώνεται µόνο ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.
Κατηγορεῖτε δὲ καὶ τὴν ἐλαχιστότητά µου ἐπειδὴ σᾶς ἔγραψα ὅτι «πρὶν τὴν θεία ἐνσάρκωση δὲν
κατασκευάζονταν εἰκόνες» καὶ τονίζετε ὅτι µ’ αὐτὸ ποὺ ἔγραψα ἔφθασα «στὴ χώρα τῶν
Γιαχωβάδων»!!!
Ἐκτὸς αὐτῶν δὲν δέχεστε ἐπίσης ὅτι ὁλόκληρη ἡ εἰκονογραφία ὡς ἐκκλησιαστικὸς θεσµὸς γίνεται
«πρὸς πίστωσιν» τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Κατ’ ἐσᾶς οὔτε τὸ θεµέλιο τῆς εἰκονογραφίας εἶναι
Χριστολογικό, οὔτε ἐπίσης ὁ σκοπός της! Κατ’ ἐσᾶς θεµέλιο Χριστολογικὸ καὶ σκοπὸ Χριστολογικὸ ἔχει
ἀποκλειστικῶς καὶ µόνο ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ καµµία ἄλλη! Ὅµως, ἄραγε, πραγµατικὰ δὲν
καταλαβαίνετε ἢ παριστάνετε πὼς δῆθεν δὲν καταλαβαίνετε ὅτι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ
θεµελιώνει καὶ κατοχυρώνει τὴν εἰκόνισή Του, (ἡ ὁποία µὲ τή σειρά της βεβαιώνει τὴν πρώτη),
ταυτοχρόνως ἀποτελεῖ τὴν κατοχύρωση ὅλων τῶν εἰκόνων, ὅπως κι ὅλης τῆς πίστεώς µας, «ὄντος
ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδοµῇ συναρµολογουµένη αὔξει εἰς ναὸν
ἅγιον ἐν Κυρίῳ» (Ἐφ. β΄, 20-21), καθότι «θεµέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείµενον,
ὃς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Κορ. A΄, γ΄, 11);
Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι καὶ τὰ Χερουβὶµ τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης µποροῦν νὰ λογιστοῦν ὡς
εἴδη εἰκόνων! Ἄλλη ὅµως ἦταν ἡ ἔννοια αὐτῶν, ἄλλη ἡ χρήση τους, ἄλλος ὁ σκοπός τους, κι ἄλλο τὸ
εἶδος τους, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν µποροῦν νὰ ἐξοµοιωθοῦν, οὔτε νὰ ἐξισωθοῦν µὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες τῆς
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Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! Πολὺ δὲ περισσότερο δὲν σχετίζονται κἂν µὲ τὶς εἰκόνες τῆς Ἐκκλησίας τὰ
διακοσµητικὰ θέµατα τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος, διὸ καὶ προξενεῖ µεγάλη ἀπορία τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ
θεωρεῖτε κι αὐτὰ ὡς «εἰκόνες» καὶ µάλιστα «θεµέλια» τῆς εἰκονογραφίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!
Μὴν ὑποτιµᾶτε ὅµως τόσο τὴν νοηµοσύνη µας, δὲν σᾶς τιµᾶ αὐτὸ! Καὶ πολὺ περισσότερο δὲν σᾶς τιµᾶ τὸ
γεγονὸς ὅτι παρόλο ποὺ ἐξοµοιώνετε καὶ ἐξισώνετε τὰ Χερουβὶµ τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης καὶ τὴν
διακόσµηση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος (ζῶα, πουλιά, φυτὰ κ.λ.π.) µὲ τὶς ἅγιες καὶ προσκυνητὲς εἰκόνες
τῶν ἱερῶν προσώπων - ὑποστάσεων ποὺ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει, παρὰ ταῦτα, νοµίζω ὅτι οὔτε
ἐσεῖς ὁ ἴδιος πιστεύετε αὐτὰ ποὺ γράψατε!
Καὶ τὸ λέω αὐτὸ διότι ἂν σᾶς φέρει κἂποιος ἕνα γλυπτὸ Χερουβίµ (ἕνα εἶδος ἀγάλµατος δηλαδή),
ἀκόµη κι ἂν εἶναι «χρυσοτορευτὸ» ὅπως ἦταν ἐκεῖνα τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης, καὶ τὸ θέσει στὴν
Ἐκκλησία πρὸς προσκύνηση, θὰ τοῦ πεῖτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ Ὀρθόδοξη δὲν ἐπιτρέπει χρήση
ἀγαλµάτων καὶ δὲν θὰ τὸ προσκυνήσετε.
Τὸ ἴδιο θὰ κάνετε ἐπίσης κι ἂν σᾶς φέρουν νὰ προσκυνήσετε «φοίνικες», «βόες», «λέοντες»
κ.λ.π., τὰ ὁποία εἶχε ὁ Ναὸς τοῦ Σολοµῶντος, καὶ βεβαίως ὀρθῶς θὰ πράξετε, διότι οὔτε τὰ γλυπτά, οὔτε
οἱ ἀπεικονίσεις δέντρων καὶ ζώων εἶναι προσκυνητὲς εἰκόνες τῆς Ἐκκλησίας!
Ὅµως, ἐφόσον πράγµατι αὐτὰ δὲν εἶναι προσκυνητὲς εἰκόνες τῆς Ἐκκλησίας πῶς µπορεῖ νὰ
εὐσταθεῖ ἡ θεωρία σας ὅτι τὰ γλυπτὰ Χερουβὶµ καὶ ἡ διακόσµηση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολοµῶντος εἶναι τό
«θεµέλιο» στὸ ὁποῖο ἑδράζεται καὶ κατοχυρώνεται ἡ εἰκονογραφία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἡ
ἴδια ἡ Ἐκκλησία οὔτε κἂν τὰ συµπεριλαµβάνει (ἐννοούµενα καθ’ ἑαυτὰ) µέσα στὴν εἰκονογραφία της, εἰς
τρόπον ὥστε ἀκόµη κι ἐσεῖς ὁ ἴδιος νὰ µὴ µπορεῖτε νὰ προσκυνήσετε τὸ κατ’ ἐσᾶς «θεµέλιο» αὐτό;;;
Ἄλλωστε, πῶς θὰ µποροῦσαν αὐτὰ νὰ θεµελιώνουν καὶ κατοχυρώνουν τὴν εἰκονογραφία τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν θεία ἐνσάρκωση ὅταν κι αὐτὰ τὰ ἴδια, ὅπως καὶ ὅλα ὅσα
εἶχε ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου, ἐξαρτώνταν ἀπὸ τὴν θεία ἐνσάρκωση κι αὐτὴν ἀκριβῶς προετύπωναν
ἔχοντάς την ὡς πρωτότυπο;
Νὰ πῶς διατυπώνεται ἡ παραπάνω ἀλήθεια στὸ Ἱ. Πηδάλιο τοῦ Ἅγ. Νικοδήµου, σὲ ὑποσηµείωσή
του:
«Ἔστι δὲ καὶ τρίτη εἰκών, ἥτις λέγεται νοητὴ καὶ συµβολική. Καθὼς ἦτο, πρωτότυπα µὲν
τά τῆς χάριτος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἀληθείας µυστήρια, εἰκόνες δὲ τούτων τά τοῦ παλαιοῦ
Νόµου καὶ τῶν Προφητῶν σύµβολα· καθ’ ὃ καὶ ἐν τῷ δοξαστικῷ τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας λέγεται, ὅτι ἡ χάρις τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ ἡ Ἐκκλησία, προϋπέγραψε τὸν τύπον τῆς
σκηνῆς τοῦ µαρτυρίου. Διότι αὕτη, καθὸ πρωτότυπον καὶ ἀναίτιον, προϋπῆρχε τοῦ τύπου τῆς
σκηνῆς· ὁ δὲ τύπος ταύτης, ὑστερογενὴς ἦτο τῆς χάριτος· ὄχι κατὰ τὸν χρόνον, ἀλλὰ καθὸ εἰκὼν
καὶ αἰτιατόν» (Πηδάλιον σελ. 317).
Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς γράφει ὅτι ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου τύπος ἦταν τῆς
µελλούσης ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλ. τοῦ Χριστοῦ τὴν ὁποία εἶδε ὁ Προφ. Μωϋσῆς στὸ Ὅρος
Σινά, ἀφοῦ εἰσῆλθε στὸν θεῖο γνόφο, καὶ διὰ ὕλης προεικόνισε:
«Ἆρα γὰρ ὁ Μωϋσῆς, πάντων ἀπολυθεὶς τῶν τε ὁρωµένων καὶ τῶν ὁρώντων πραγµάτων τε
καὶ νοηµάτων καὶ τὴν θέαν ὑπερβὰς τοῦ τόπου καὶ εἰς τὸν γνόφον εἰσελθῶν, ἐν αὐτῷ ἑώρακεν
οὐδέν; Ἀλλὰ µὴν ἐκεῖ εἶδε τὴν ἄϋλον σκηνήν, «ἥν δι’ ὑλικῆς µιµήσεως τοῖς κάτω ὑπέδειξεν» αὕτη
δ’ ἂν εἴη, κατά τοῦς τῶν ἁγίων λόγους, Χριστός ἡ Θεοῦ δύναµις καὶ Θεοῦ αὐθυπόστατος σοφία,
ἄϋλος µὲν οὖσα καὶ ἄκτιστος τῇ ἑαυτῆς φύσει, προδεικνῦσα δὲ διὰ τῆς µωσαϊκῆς σκηνῆς ὅτι
δέξεταί ποτε κατασκευήν καὶ εἰς σχῆµα ἤξει καὶ οὐσίαν ὁ ὑπερούσιος καὶ ἀσχηµάστος λόγος, ἡ
πάντα ὑπερέχουσα καὶ προέχουσα καὶ περιέχουσα σκηνή, ἐν ᾗ ἔκτισται καὶ συνέστηκεν ὅσα τε
ὁρατὰ καὶ ὅσα ἀόρατα, καὶ σῶµα λαβὼν θύσει τοῦτο ὑπὲρ ἡµῶν, ἀρχιερεὺς µὲν ὢν αὐτὸς
προαιώνιος, ὕστερον δὲ καὶ ὡς ἱερείῳ ἑαυτῷ χρώµενος ὑπὲρ ἡµῶν. Διὰ τοῦτο, ἐν τῷ θείῳ γνόφῳ
γεγονώς ὁ Μωϋσῆς, οὐ την ἄϋλον σκηνὴν εἶδε µόνον καὶ δι’ ὕλης ὑπέγραψεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τήν
τῆς Θεαρχίας ἱεραρχίαν καὶ τὰ κατ’ αὐτήν, ἅ καὶ κατὰ τὴν νοµικὴν ἱερωσύνην ὑλικῶς καὶ
ποικίλως διεζωγράφησεν» (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαµᾶ, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, Λόγος 2,3, Ε.Π.Ε,
τόµ. 2, σελ. 436).
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Λοιπόν, κ. Λάµπρο, χριστοκεντρικὴ ἦταν ὅλη ἡ κατασκευὴ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου,
χριστοκεντρικὴ ἄρα καὶ προεικονιστική τῆς µελλούσης ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ ἦταν καὶ ἡ
ὀνοµαζόµενη ἀπὸ ἐσᾶς «εἰκονογραφία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης»! Κι ἂν αὐτή ἦταν χριστοκεντρικὴ πόσο
περισσότερο χριστοκεντρικὴ εἶναι ἡ εἰκονογραφία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ, τώρα πού «ἡ
χάρις ἐπέλαµψε τῆς ἀληθείας, τὰ προτυπούµενα πάλαι σκιωδῶς νῦν ἀναφανδὸν ἐκτετέλεσται»
ὅπως ψάλλουµε κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας;
Μήπως ὅµως κι ὅλη ἡ Παλαιὰ Διαθήκη δὲν ἦταν χριστοκεντρικὴ ὡς προετοιµασία τῶν ἀνθρώπων
γιὰ τὴν µέλλουσα θεία ἐνσάρκωση, τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία, ἢ µήπως κι ὁ Μωσαϊκὸς Νόµος δὲν ἦταν
«παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν» (Γαλ. γ΄, 24);
Κοιτάξτε σᾶς παρακαλῶ τὶς παλαιὲς εἰκόνες ποὺ διασώζονται στὰ πάµπολλα Μοναστήρια τῆς
ὀρθόδοξης οἰκουµένης ὅπου εἰκονίζεται ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου µὲ τούς Προφ. Μωϋσῆ καὶ Ἀαρών καὶ
θὰ δεῖτε ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι πρόγονοί µας ἁγιογράφοι γνωρίζοντες τὸ πνεῦµα µὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ὀρθοδοξία
βλέπει τὶς ἱερὲς εἰκόνες, συµπεριλαµβάνουν µαζὶ µὲ τὴν προεικόνιση καὶ τὸ ἴδιο τὸ πρωτότυπο τῆς
προεικονίσεως! Θὰ δεῖτε λοιπὸν ὅτι πάνω στὰ εἰκονιζόµενα ὑφάσµατα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου ἀλλὰ
καὶ πάνω στὴν κιβωτὸ µὲ τὰ δύο Χερουβίµ, στὴν Τράπεζα, στὴν λυχνία, στὴν στάµνα, κ.λ.π.,
ζωγραφίζεται σὲ µικρὸ µετάλλιο ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου µὲ τὸν Χριστό, ἡ πραγµατικὴ δηλ. εἰκόνα
ἐκείνων ποὺ προτύπωναν τὰ ἐπὶ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου!
Νά, λοιπόν, ἀγαπητὲ µου πῶς ἡ Ἐκκλησία µέσῳ τῆς εἰκονογραφικῆς παραδόσεώς της βάζει τὰ
πράγµατα στὴν θέση τους, ἀφ’ ἑνὸς σεβόµενη βεβαίως τὶς προτυπώσεις, ἐφ’ ὅσον κατὰ τὸν ΠΒ΄ Κανόνα
τῆς Πενθέκτης Συνόδου «τοὺς παλαιοὺς τύπους, καὶ τὰς σκιὰς ὡς τῆς ἀληθείας σύµβολά τε καὶ
προχαράγµατα, τῇ Ἐκκλησίᾳ παραδεδοµένους κατασπαζόµεθα», ἀφ’ ἑτέρου ὅµως εἰκονίζουσα µαζὶ
µ’ αὐτὲς τὰ πρωτότυπα καὶ αἴτια τῶν προτυπώσεων αὐτῶν, δηλ. τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία Μητέρα
του κατὰ τόν ὁρατὸ χαρακτήρα τους, καθότι κατὰ τὸν ἴδιο ὡς ἄνω κανόνα «τὴν χάριν προτιµῶµεν καὶ
τὴν ἀλήθειαν, ὡς πλήρωµα νόµου ταύτην ὑποδεξάµενοι»!
Κατὰ ταῦτα εἶναι φανερὸ ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ ἔννοια τῶν «εἰκόνων» ποὺ ἔγιναν πρὸ Χριστοῦ ἔννοια προτυπωτικὴ καὶ σκιώδης καὶ ἔχουσα πολὺ περιορισµένης κλιµακος χρήση - κι ἄλλη αὐτὴ τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἰκονίζει ἱερά «πρόσωπα», «ὑποστάσεις» δηλαδή, κατὰ τὸν ὁρατὸ τους
χαρακτήρα, ὄχι συµβολικῶς ἀλλὰ «κατὰ τὴν ὁµοίωσιν τῆς ὑποστάσεως» τῶν εἰκονιζοµένων, ὅπως
τονίζει ἡ Ζ΄ Οἰκουµ. Σύνοδος! Γι’ αὐτὸ µὴ µὲ παρεξηγεῖτε, ἀγαπητὲ µου κ. Λάµπρο, ποὺ ἔγραψα ὅτι
«πρὶν τὴν θεία ἐνσάρκωση δὲν κατασκευάζονταν εἰκόνες», διότι κι ἐσεῖς τὸ ξέρετε ὅτι πράγµατι
τέτοιες εἰκόνες µόνο µετὰ Χριστὸν ἔγιναν µὲ πρώτη καὶ θεµελιώδη τὴν ἀχειροποίητη εἰκόνα ποὺ ὁ ἴδιος ὁ
Χριστὸς µᾶς παρέδωσε, δηλαδὴ τό «ΑΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ»!
Καὶ µὴ µοῦ πεῖτε καὶ πάλι, σᾶς παρακαλῶ, ὅτι κι αὐτὸ εἶναι τῶν «Γιαχωβάδων»!
Λίγη σοβαρότητα δὲν βλάπτει!
Καὶ µιὰ καὶ µιλᾶµε γιὰ σοβαρότητα, θὰ ἦταν νοµίζω πολὺ καλὸ νὰ προσέχετε περισσότερο τὶ
γράφετε στὰ φυλλάδιά σας, διότι φοβοῦµαι ὅτι ἔτσι γελοιοποιεῖστε!
Τὸ λέω αὐτὸ διότι στερεῖται στοιχειώδους σοβαρότητος ἡ ἑρµηνεία ποὺ κάνετε στὸ φυλλάδιό σας
«Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» καὶ στὴ σελ. 25, σχετικὰ µὲ τίς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἀφ’ ἑνὸς πρὸς
ἀπαγόρευση κάθε ὁµοιώµατος καὶ ἀφ’ ἑτέρου πρὸς κατασκευὴ τῆς Κιβωτοῦ µὲ τὰ Χερουβὶµ κ.λ.π.!
Γράφετε, λοιπόν, ὅτι «Ἡ πρώτη ἀπαγόρευση τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶπε νὰ µὴ γίνονται εἰκόνες ἦταν
γιὰ κάποιο συγκεκριµένο χρονικὸ διάστηµα, ὡς ἤδη ἔχουµε ἐξηγήσει, καὶ εἶχε σκοπὸ νὰ
προφυλάξῃ τοὺς Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρεία, κατὰ τὴν χρονικὴ περίοδο ποὺ αὐτοὶ θὰ
συγκατοικοῦσαν µὲ εἰδωλολάτρες. Γι’ αὐτό, ἀφοῦ παρῆλθε ἐκείνη ἡ χρονικὴ περίοδος, ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Μωϋσῆ νὰ κατασκευάσῃ εἰκόνες»!
Τὶ λέτε ἀγαπητὲ;
Διαβάσατε ἔστω καὶ µία φορὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ πρίν «ἑρµηνεύσετε» τὶς ἐν λόγῳ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ,
ἢ ὅλα τὰ κάνετε «στὸ γόνατο» ἀρκεῖ νὰ πετύχετε τὸν σκοπό σας;
Ἂν διαβάζατε τὴν Ἁγία Γραφὴ θὰ βλέπατε ὅτι, καὶ ἡ ἀπαγόρευση παντὸς ὁµοιώµατος (Ἔξοδος κ΄,
4), καὶ ἡ ἐντολὴ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης µὲ τὰ δύο
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γλυπτὰ Χερουβίµ (Ἔξοδος κε΄, 17) ἐδώθησαν κατὰ τὸν ἴδιο καιρό, ὅταν ὁ Μωϋσῆς ἀνεβασµένος στὸ
ὄρος Σινὰ παρέλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸν νόµο καὶ τὶς πλάκες µὲ τὶς νοµικὲς διατάξεις!
Θὰ βλέπατε, λοιπόν, ὅτι δὲν ὑπῆρξε κἄν «συγκεκριµένη χρονικὴ περίοδος» συγκατοικήσεως µὲ
εἰδωλολάτρες κατὰ τὴν ὁποία ἴσχυε ἡ ἀπαγόρευση τῶν ὁµοιωµάτων, οὔτε βεβαίως ἡ ἐντολὴ γιὰ τὴν
κατασκευὴ τῶν Χερουβὶµ καὶ τῶν λοιπῶν ἀντικειµένων τῆς Σκηνῆς ἐδώθη ὅταν «παρῆλθε ἐκείνη ἡ
χρονικὴ περίοδος» καὶ ἐξέλιπε ὁ κίνδυνος τῆς εἰδωλολατρείας! Ὅλως ἀντιθέτως µάλιστα, ἡ ἐντολὴ τῆς
κατασκευῆς τῆς Σκηνῆς καὶ τῶν λοιπῶν, ἐδώθη πρὸ τῆς κατασκευῆς καὶ λατρείας τοῦ Χρυσοῦ µόσχου
ὑπὸ τῶν Ἰσραηλιτῶν! Συνεπῶς ἐδώθη ὄχι ἐπειδὴ εἶχε ἐκλείψει ὁ κίνδυνος τῆς εἰδωλολατρείας (ἄλλωστε
οἱ Ἑβραῖοι καὶ ἐν συνεχείᾳ περιέπιπταν κατ’ ἐξακολούθησιν σ’ αὐτὴν ἐπὶ αἰῶνες φθάνοντας µάλιστα στὸ
σηµεῖο νὰ λατρεύσουν καὶ τὸν χαλκοῦν ὄφι, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Βασιλεὺς Ἐζεκίας τὸν κατέστρεψε ὡς
εἴδωλο), οὔτε διότι πέρασε ἡ ἰσχὺς τῆς πρώτης ἀπαγορεύσεως (αὐτὴ ἴσχυε ὡς γενικὴ ἐντολὴ καθ’ ὅλην
τὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης), ἀλλὰ ἐδώθη γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἤδη σᾶς ἀνέφερα, δηλαδὴ γιὰ νὰ
προτυπωθεῖ καὶ δι’ αὐτῆς ἀκόµη τῆς Σκηνῆς, ὅπου θὰ ἐπιτελεῖτο ἡ λατρεία τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὅπως καὶ δι’
ἄλλων πολλῶν προτυπώσεων, ἡ µέλλουσα Θεία ἐνσάρκωση, «ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια»!!!
Ἐσεῖς ὅµως, ἐπειδή «σώνει καὶ καλὰ» δὲν θέλετε νὰ ὑπάρχει σχέση µὲ τὴν θεία ἐνσάρκωση στὴν
ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς Σκηνῆς καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ, οὕτως ὥστε νὰ καταρριφθεῖ τὸ
Χριστολογικὸ θεµέλιο τῶν ἱερῶν εἰκόνων, «ἀνακαλύψατε» ὡς ... «ἡµεροµηνία λήξεως» τῆς
ἀπαγορεύσεως παντὸς ὁµοιώµατος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τὴν ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία ἐδώθη ἡ ἐντολὴ γιὰ
κατασκευὴ τῆς Σκηνῆς καὶ τῶν Χερουβὶµ κ.λ.π., «ἐφεύρατε» καί ... ἄρση τοῦ κινδύνου τῆς
εἰδωλολατρείας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἀκόµη του ... Μωϋσέως (!), κι ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνύπαρκατα καὶ αὐθαίρετα καὶ
στερούµενα σοβαρότητος µὲ σκοπὸ νά «ἀποδείξετε» πόσο ... µὴ σοβαρός εἶµαι ἐγὼ ὁ ταλαίπωρος!
Τὶ νὰ σᾶς πῶ;
Λυπᾶµαι πάρα πολύ, διότι εἶναι πράγµατι λυπηρώτατο νὰ βλέπω ἕναν καθ’ ὅλα σεβαστὸ ἄνθρωπο
νὰ αὐθαιρετεῖ παίζοντας «ἐν οὐ παικτοῖς» µέχρι γελοιοποιήσεως, πρᾶγµα ποὺ ἀληθινὰ δὲν ἐπιθυµῶ
καθόλου!
Ἐσεῖς ὅµως προτιµᾶτε νά «παίζετε» µὲ τοὺς δικοὺς σας ὅρους καὶ κανόνες, ἀκόµη κι ἂν αὐτὸ τό
«παιχνίδι» σᾶς φέρνει ἀντιµέτωπο µὲ τὸν θεόπνευστο ὅρο τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου!
«Δογµατίζετε» λοιπὸν σὰν ἄλλη «Οἰκουµ. Σύνοδος», πώς «Εἶναι ψεῦδος ὅτι ὁλόκληρη ἡ
εἰκονογραφία εἶναι µαρτυρία τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐ κατὰ φαντασία ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ
Λόγου» (ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 26).
Ἀλλά, ἀγαπητέ, ψέµµατα δογµάτισε ἡ Ζ΄ Οἰκουµ. Σύνοδος; Ἤ ἔφτιαξε ἕναν ὅρο στὸν ὁποῖο ἄλλα
ἔγραψε κι ἄλλα ἐννοοῦσε, ὅπως προσπαθεῖτε νὰ µᾶς πείσετε;
Αὐτὸ ποὺ ἐσεῖς θεωρεῖτε ὡς «ψεῦδος» διδάσκεται ἀπερίφραστα, σαφῶς καὶ κατηγορηµατικῶς ἀπὸ
τὸν συγκεκριµένο ὅρο, τὸν ὁποῖο «θεοπνεύστως ἀπεφθέγξαντο» οἱ θεῖοι Πατέρες, ὅπου γράφεται ὅτι:
«ἁπάσας τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐγγράφως ἢ ἀγράφως τεθεσπισµένας ἡµῖν παραδόσεις
ἀκαινοτοµήτως φυλάττοµεν· ὧν µία ἐστὶ καὶ ἡ τῆς εἰκονικῆς ἀναζωγραφίσεως ἐκτύπωσις, ὡς τῇ
ἱστορίᾳ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγµατος συνάδουσα, πρὸς πίστωσιν τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐ κατὰ
φαντασίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνανθρωπήσεως, καὶ εἰς ὁµοίαν λυσιτέλειαν ἡµῖν χρησιµεύουσα. Τὰ
γὰρ ἀλλήλων δηλωτικά, ἀναµφιβόλως, καὶ τὰς ἀλλήλων ἔχουσιν ἐµφάσεις» (Πρακτικὰ Οἰκ.
Συνόδων, τόµ. Γ΄, σελ. 374).
Ὁ ὅρος, λοιπόν, εἶναι ἀπολύτως σαφής (ἄλλωστε τὶ εἴδους «ὄρος» θὰ ἦταν ἂν δὲν ἦταν σαφὴς σ’
αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ ὁρίσει) κι ἀναφέρεται στὸν θεσµὸ τῆς εἰκονογραφίας γενικῶς κι ὄχι σὲ µία
συγκεκριµένη εἰκόνα, δηλ. µόνο στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ὅπως ἐσεῖς νοµίζετε!
Αὐτόν, λοιπόν, τὸν θεσµὸ στὸ σύνολό του, ὡς εἰκονογραφία δηλαδή, ἤ «εἰκονικῆς
ἀναζωγραφίσεως ἐκτύπωσιν», ὅπως τὸν ὀνοµάζει, τὸν τηρεῖ, σύµφωνα µὲ τὸν Ὅρο, ἡ Ἐκκλησία «πρὸς
πίστωσιν τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐ κατὰ φαντασίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνανθρωπήσεως»!!!
Γιατί, λοιπόν, ἀρνεῖστε τὴν πραγµατικότητα; Γιατί «διαψεύδετε» τὴν Ζ΄ Οἰκουµ. Σύνοδο;
Πῶς δὲν βλέπετε ὅτι ἂν ἡ εἰκονογραφία ὡς θεσµὸς στὸ σύνολό του εἶναι δόγµα τῆς Ἐκκλησίας,
αὐτὸ συµβαίνει ἐπειδὴ δι’ αὐτῆς πιστοῦται καὶ βεβαιοῦται καὶ µαρτυρεῖται µὲ τὸν πλέον ἄµεσο τρόπο (πιὸ
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ἄµεσο θὰ τολµήσω νὰ πῶ κι ἀπὸ τὴν γραφή, καθότι ὅπως λέµε «µία εἰκόνα ἀξίζει ὅσο χίλιες λέξεις») ἕνα
ἄλλο - ἀλλ’ ὄχι ἄσχετο µ’ αὐτὴν - δόγµα, τὸ δόγµα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως;
Δὲν καταλαβαίνετε, ἆρά γε ὅτι ἔχετε βαλθεῖ νὰ ἀποδογµατοποιήσετε τήν εἰκονογραφία ὡς
θεσµὸ στὸ σύνολό της;
Ἐσεῖς προτάσσετε τοὺς ἄλλους σκοποὺς τῆς εἰκονογραφίας, δηλαδὴ τὴν µνήµη ἱερῶν γεγονότων,
τὴν ἐπιπόθηση καὶ µίµηση τῶν ἁγίων, τὴν ἠθικὴ διδασκαλία, τήν βοήθεια τῶν ἀγραµµάτων κ.λ.π.! Καλὰ
κάνετε!
Ἀλλὰ µήπως κι ἐµεῖς τὰ ἀρνούµαστε αὐτὰ;
Ὄχι βεβαίως! Κι αὐτοὶ καλοὶ καὶ ἅγιοι σκοποὶ τῆς εἰκονογραφίας εἶναι, καὶ τοὺς ἀναγνωρίζουµε
καὶ τοὺς τιµοῦµε!
Δὲν µποροῦν ὅµως αὐτοὶ νὰ ὑποσκελίσουν τὸν Κύριο καὶ δογµατικὸ σκοπὸ τῆς εἰκονογραφίας,
δηλαδὴ τὴν µαρτυρία τῆς θείας ἐνσαρκώσεως!
Δὲν µποροῦν, ἐπίσης, ἀπὸ µόνοι τους νὰ προσδώσουν δογµατική διάσταση στὴν εἰκονογραφία!
Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, ἐπειδὴ οἱ Ἅγιοι Πατέρες φωτισµένοι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα γνώριζαν ὅτι κανένα
ἄλλο ἐπιχείρηµα δὲν θὰ µποροῦσε νὰ φιµώσει τελείως τὰ ἀπύλωτα στόµατα τῶν εἰκονοµάχων,
κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα µὲ ἀκλόνητο τρόπο τὸν θεσµὸ τῆς εἰκονογραφίας, θεµελίωσαν αὐτὴν ἐπί
«τὴν πέτραν τῆς πίστεως», δηλαδὴ στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ὅρος τῆς
Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου εἶναι ἀπολύτως σαφὴς καὶ κατηγορηµατικὸς ὅτι ἡ εἰκονογραφία γίνεται «πρός
πίστωσιν τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐ κατὰ φαντασίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνανθρωπήσεως», καὶ γι’ αὐτὸ
ἐπίσης τὸ Συνοδικὸ τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου ἄρχεται, τόσο ἐπὶ τῶν µακαρισµῶν, ὅσο καὶ ἐπὶ τῶν
ἀναθεµατισµῶν, ἐπὶ τοῦ θέµατος τῆς «ἐνσάρκου τοῦ Θεοῦ Λόγου παρουσίας»!
Ἀλλ’ ἐπίσης καὶ ἡ ὑµνολογία τῆς Ἐκκλησίας τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ δὲν προτάσσει ὡς κυρίαρχο
θέµα καὶ βάση τῆς Εἰκονογραφίας;
Τὶ λέει τὸ ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας;
«Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σοῦ προσκυνοῦµεν ἀγαθέ, αἰτούµενοι συγχώρησιν τῶν πταισµάτων
ἡµῶν Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὕς
ἔπλασας, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶµέν σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τά πάντα, ὁ
Σωτὴρ ἡµῶν, παραγενόµενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσµον».
Τὶ λέει τὸ κοντάκιον τῆς ἴδιας ἡµέρας;
«Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός, ἐκ σοῦ Θεοτόκε περιεγράφη σαρκούµενος, καὶ τὴν
ῥυπωθεῖσαν εἰκόνα, εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναµορφώσας, τῷ θείῳ κάλλει συγκατέµιξεν. Ἀλλ’
ὁµολογοῦντες τὴν σωτηρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦµεν».
Ἐπίσης καὶ τὸ κοντάκιο καὶ ὁ οἶκος τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουµ. Συνόδου
στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ θεµελιώνουν τὴν εἰκονογραφία!
«Ὁ ἐκ Πατρὸς ἐκλάµψας Υἱὸς ἀρρήτως, ἐκ γυναικός ἐτέχθη διπλοῦς τῇ φύσει· ὅν εἰδότες,
οὐκ ἀρνούµεθα τῆς µορφῆς τὸ ἐκτύπωµα· αὐτὸ δὲ εὐσεβῶς ἀνιστοροῦντες, σέβοµεν πιστῶς· καὶ
διὰ τοῦτο, τὴν ἀληθινὴν πίστιν κρατοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἀσπάζεται τὴν εἰκόνα τῆς Χριστοῦ
ἐνανθρωπήσεως».
Ὁ Οἶκος.
«Θέλων ὁ πανοικτίρµων Θεὸς ἡµᾶς διεγείρειν ἀεὶ πρὸς µνήµην τελείαν τῆς αὐτοῦ
ἐνανθρωπήσεως, τὴν ὑπόθεσιν ταύτην παρέδωκε τοῖς ἀνθρώποις, διὰ τῆς χρωµατουργίας τῶν
εἰκόνων, τὴν σεβάσµιον ἀνατυποῦσθαι µορφήν· ὅπως ταύτην ἐπ’ ὄψεσιν ὁρῶντες, πιστεύωµεν,
ἅπερ λόγῳ ἀκηκόαµεν· γνωρίζοντες σαφῶς τὴν πρᾶξιν καὶ τὸ ὄνοµα, τὸ σχῆµα καὶ τοὺς ἄθλους
τῶν Ἁγίων ἀνδρῶν· καὶ Χριστὸν τὸν στεφοδότην στεφάνους παρεχόµενον τοῖς Ἁγίοις Ἀθληταῖς τε
καὶ Μάρτυσι· δι’ ὧν ἄρτι τρανότερον τήν ἀληθινὴν πίστιν κρατοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἀσπάζεται τὴν
εἰκόνα τῆς Χριστοῦ ἐνανθρωπήσεως». (Μηναῖον Ὀκτωβρίου).
Λοιπόν, κ. Λάµπρο, ὅταν ἡ Ἐκκλησία δικαιώνει τὴν εἰκονογραφία προτάσσοντας πάντα τὴν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ξέρει πολὺ καλὰ τὶ κάνει, καὶ δὲν εἴµαστε ἐµεῖς «πιὸ ἔξυπνοι» ἀπ’ αὐτὴν γιὰ νὰ τήν
«διορθώσουµε» προτάσσοντες τὶς προτυπώσεις τῆς Π. Διαθήκης ἢ τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ διακοσµητικά!
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Ἄλλωστε ἂν ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κ. Λάµπρο, ὑπάρχει ἐπειδὴ σαρκώθηκε ὁ Χριστός,
κι ἂν ὑπάρχουν Ἅγιοι καὶ σεσωσµένοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν ἐπίσης ἐπειδὴ συνετελέσθη τὸ µέγα Μυστήριο
τῆς Οἰκονοµίας τοῦ Χριστοῦ κι ἂν γίνονται καὶ οἱ Εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του γίνονται καὶ
πάλιν ἐπειδὴ προϋποτίθεται ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία καὶ ἀπολύτρωσις!
Κατὰ ταῦτα καὶ οἱ εἰκόνες τῶν Ἁγίων δὲν εἶναι ἀνεξάρτητες ἀπὸ τὴν θεία ἐνανθρώπηση!
Ἅγιος δὲν εἶναι οὔτε ὁ ἥρωας, οὔτε ὁ φιλόσοφος, οὔτε ὁ ἰσχυρός, οὔτε ὁ ἐξουσιαστής, οὔτε ὁ
πρόγονός µας, οὔτε ὁ κάθε ἐξέχων ἄνθρωπος, ὅσο σπουδαῖος καὶ ἂν εἶναι!
Ἅγιος εἶναι ὁ µέτοχος τῆς θείας Δόξης, ὁ ἔχων καθαρθεῖ, φωτισθεῖ καὶ κατὰ Χάριν θεωθεῖ, ὁ
πολίτης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ!
Ὅµως πρὸ τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως καὶ τῆς τελειώσεως τῆς θείας Οἰκονοµίας καὶ
ἀπολυτρώσεως, οὐδεὶς ἄνθρωπος µποροῦσε νὰ γίνει πολίτης τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, διότι ὅση
µετοχὴ χάριτος κι ἂν εἶχε ἐν ζωῇ, (ὅπως π.χ. οἱ Προφῆτες) ὁ θάνατος τήν «καταργοῦσε»!
Ὁ Χριστὸς ὅµως κατάργησε τὸ κράτος τοῦ θανάτου κι ἔτσι οἱ Ἅγιοι, εἴτε οἱ πρὸ τῆς
ἐνανθρωπήσεως ὑπάρξαντες, εἴτε οἱ µέτ’ αὐτὴν, ζοῦν ἐν Χριστῷ, δεδοξασµένοι καὶ κληρονόµοι τῆς
Βασιλείας Αὐτοῦ.
Ὅταν, λοιπὸν, τοὺς εἰκονίζουµε, τοὺς θεωροῦµε ὡς ἀνωτέρω, δεδοξασµένους καί
«συµβασιλεύοντας τῷ Χριστῷ», τοὺς ἐννοοῦµε, δηλαδὴ ὅπως τώρα ζοῦν ὡς µακάριοι κι ὄχι ἁπλῶς ὅπως
ὑπῆρξαν κἄποτε ὡς ἄνθρωποι µεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, µὴ διαφέροντες σὲ τίποτε ἀπὸ τοὺς ἄλλους!
Μὲ λίγα λόγια ἡ εἰκονογραφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν προσεγγίζει τοὺς Ἁγίους µὲ
κοσµικὸ τρόπο, µένοντας µόνο στὴν ἐξωτερικὴ ἀπόδοση τῆς ἀνθρωπίνης ὀµορφιᾶς, ὅπως κάνουν οἱ
Παπικοί, ἀλλ’ ἐπικεντρώνεται στὸ πνευµατικὸ κάλλος γιὰ νὰ δηλώσει ὅτι ὁ εἰκονιζόµενος µετέχει στὴν
θεία Δόξα.
Ἐπίσης ἡ εἰκονογραφία προσθέτει τόν «φωτοστέφανο» ὡς σύµβολο τῆς θείας Δόξης καὶ τὴν
ἐπιγραφή «Ἅγιος» ἀλλὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα πολὺ χαρακτηριστικὰ µὲ τὰ ὁποία ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα ξεχωρίζει
ἀπὸ τὶς ἄλλες µὴ προσκυνητὲς ἀπεικονίσεις!
Ἔτσι λοιπὸν εἶναι φανερὸ ὅτι, ἐπειδὴ ἂν ὑπάρχουν Ἅγιοι, ὑπάρχουν διότι σαρκώθηκε ὁ Χριστὸς
καὶ µᾶς ἔσωσε νικῶντας τὸν θάνατο καὶ ἀνοίγοντας τὸν Παράδεισο, γιὰ τοὺς ἴδιους ἀκριβῶς λόγους
ὑπάρχουν καὶ οἱ εἰκόνες τῶν Ἁγίων!
Κι ἂν δὲν εἶχε γίνει τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὔτε µία εἰκόνα Ἁγίου δὲν
θὰ ὑπῆρχε ἐφόσον δὲν θὰ ὑπῆρχαν οὔτε Ἅγιοι!
Ἀλλ’ ὑπάρχει κι ἄλλο ἕνα σηµεῖο στὰ γραφόµενά σας, τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ σηµαντικὸ διότι
φανερώνει τὴν σύγχυση ἀπὸ τὴν ὁποία διακατέχεστε σχετικῶς µὲ τὸ θέµα τῆς εἰκονίσεως τοῦ Θεοῦ, ἐκ
τῆς ὁποίας, ὅπως νοµίζω, πηγάζει σὲ µεγάλο βαθµὸ ὁ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλος σας ἐναντίον τῆς
ἀνυπάρκτου «νεοεικονοµαχίας»!
Στὸ φυλλάδιό σας «Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» (σελ. 42) προσπαθεῖτε (παραφράζοντας
µάλιστα κείµενο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ) νὰ ἑρµηνεύσετε τὶ ἀπ’ ὅσα ἔχει ὁ Θεὸς εἶναι
δυνατὸν νὰ εἰκονιστεῖ σὲ ζωγραφικὲς ἀπεικονίσεις!
Καταλήγετε λοιπὸν στὸ δικό σας συµπέρασµα ὅτι ἀπ’ ὅσα ἔχει ὁ Θεὸς µόνο ἡ θεία φύσις εἶναι
ἀνεικόνιστος, ἐνῷ ἡ θεία ἐνέργεια µπορεῖ νὰ εἰκονιστεῖ καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ οἱ θεϊκὲς Ὑποστάσεις (ὅπως
αὐτὴ τοῦ Ἀνάρχου Πατρὸς περὶ τοῦ ὁποίου στὸ κείµενό σας ἀναφέρεστε) µποροῦν κι αὐτὲς νὰ
εἰκονιστοῦν κατὰ τὴν θεία ἐνέργεια!
Συγκεκριµένα γράφετε:
«Δὲν εἰκονίζουµε τὴν ἀόρατη θεότητα τοῦ Ἀνάρχου Πατρός, ἀλλὰ εἰκονίζουµε Θεοῦ τὴν
ἐνέργεια καὶ συγκατάβαση, ὅπως ἐφάνηκε στὸν Προφήτη Δανιὴλ ὁ Θεὸς Πατήρ, τὸν ὁποῖο ὁ
Προφήτης περιέγραψε ὡς ἄνθρωπον Παλαιὸν τῶν ἡµερῶν! Μποροῦµε νὰ ποῦµε καὶ ἐµεῖς: θαρρῶν
εἰκονίζω Θεὸν τὸν ἀόρατον (Πατέρα) «οὐχ ὡς ἀόρατον», ἀλλὰ ὡς αὐτὸς ὡµοιώθηκε ἔµπροσθεν τοῦ
Δανιὴλ ὥστε νὰ µπορέσῃ νὰ δῇ τὴν Θεία ἐνέργεια, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ δῇ ἄνθρωπος τὴν Θεία
φύση! Τέλος, µποροῦµε νὰ ποῦµε καὶ ἐµεῖς σήµερα: «Λαβόντες τὴν διακριτικὴν ἕξιν παρὰ Θεοῦ,
γνωρίζοµεν τὶ εἰκονίζεται καὶ τὶ δὲν περιγράφεται σὲ εἰκόνα» καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν περιγράφετε εἶναι
ΜΟΝΟΝ ἡ θεϊκὴ φύση καὶ οὐσία!»
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Ἐκ τῶν ἀνωτέρω βλέπουµε ξεκάθαρα ὅτι ἀπὸ τὴν δυνατότητα εἰκονίσεως ἀποκλείετε µόνον τὴν
θεϊκὴ φύση καὶ οὐσία, ἐνῷ τὶς θεῖες ὑποστάσεις καὶ τὴν θεία ἐνέργεια τὶς θεωρεῖτε ὡς δυνάµενες νὰ
εἰκονιστοῦν!
Αὐτὸ τὸ γράφετε ἐπακριβῶς «εἰκονίζουµε Θεοῦ τὴν ἐνέργεια», «θαρρῶν εἰκονίζω Θεὸν τὸν
ἀόρατον (Πατέρα)» (σ.σ. ἐννοεῖτε τὴν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Πατρός) «οὐχ ὡς ἀόρατον» ἀλλὰ ὡς αὐτὸς
ὡµοιώθηκε ἔµπροσθεν τοῦ Δανιὴλ ὥστε νὰ µπορέσῃ νὰ δῇ τὴν Θεία ἐνέργεια!»
Κατ’ ἐσᾶς λοιπὸν ἡ θεία ἐνέργεια ὑπόκειται σὲ περιγραφή, καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ φορεῖς τῆς θείας
ἐνεργείας, δηλαδὴ οἱ θεϊκὲς ὑποστάσεις, κατ’ αὐτὴν ὑπόκεινται καὶ αὐτὲς σὲ περιγραφή!!!
Ἰδοὺ ἡ «νέα θεολογία» σας!
Ἔπρεπε νὰ φθάσουµε στὸν 21ο αἰῶνα γιὰ νὰ διδαχτοῦµε ἀπὸ κείµενα «Γνησίων» λεγοµένων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὅτι δῆθεν ὁ Θεός «ἔχει» τὸ ἰδίωµα τοῦ «περιγραπτοῦ» κατὰ τὴν θεία ἐνέργειά
Του καὶ ὅτι µποροῦµε νὰ εἰκονίζουµε τὶς δῆθεν «περιγραπτές» κατὰ τὴν θεία ἐνέργεια θεῖες ὑποστάσεις!!!
Εὐτυχῶς κ. Λάµπρο ποὺ δὲν γράψατε ὅτι αὐτὸ τό «ἰδίωµα» τοῦ «περιγραπτοῦ» τοῦ Θεοῦ κατὰ
τὴν θεία ἐνέργεια, λησµόνησαν νὰ τὸ ἀναφέρουν οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες ὅταν ἐδογµάτισαν τὸν Θεό
«ἀπερίγραπτο καὶ ἀόρατο καὶ ἀκατάληπτο» καὶ γι’ αὐτὸ ἡ λογιότης σας «συµπληρώνει» τὴν
διδασκαλία τους, ὅπως π.χ. τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ, τὸν ὁποῖο στὸ φυλλάδιό σας
παραφράζετε ἐντελῶς αὐθαιρέτως!!!
Ἃς δοῦµε ὅµως συνοπτικῶς τὶ λέγει περὶ αὐτῶν ἡ ὀρθόδοξη Πατερικὴ διδασκαλία.
Ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία γνωρίζουµε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας, ἔχων τρία πρόσωπαὑποστάσεις!
Ἐπίσης πιστεύουµε ὅτι στὸν Θεὸ συνυπάρχει οὐσία-φύσις καὶ ἐνέργεια, ὅτι δηλαδὴ ἡ θεότης εἶναι
µὲν µία, ἁπλῆ καὶ ἀσύνθετος, διακρίνεται ὅµως σὲ οὐσία-φύση καὶ σὲ φυσικὴ ἐνέργεια - ἄκτιστη δόξα καὶ
χάρη, χωρὶς νὰ εἶναι δύο θεότητες!
«Εἰ καὶ τῆς θείας οὐσίας ἡ θεία διενήνοχεν ἐνέργεια, ἀλλ’ ἐν οὐσίᾳ καὶ ἐνεργεία µία ἐστι
θεότης τοῦ Θεοῦ» τονίζει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς! (Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως, Ε.Π.Ε. τόµ. 3ος,
σελ. 109).
Γνωρίζουµε ἐπιπλέον ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἄκτιστος κατὰ πάντα, ὅτι δηλαδὴ εἶναι ἄκτιστος κατ’
οὐσίαν, ἐνέργειαν καὶ ὑποστάσεις!
Πιστεύουµε, λοιπόν, τὸν Θεό «οὐ τῇ οὐσίᾳ µόνον ἄκτιστον, ἀλλὰ καὶ πάσαις ταῖς φυσικαῖς
ἐνεργείαις καὶ ταῖς ὑποστατικαῖς ἰδιότησιν. Οὐδὲ γὰρ ἂν αἱ ὑποστάσεις εἶεν ἄκτιστοι, τῶν ὑποστατικῶν ἰδιοτήτων µὴ οὐσῶν ἀκτίστων, οὐδὲ φύσις καὶ οὐσία ἔσται ἄκτιστος, εἰ µὴ ἀκτίστους
ἔχει καὶ τὰς φυσικὰς καὶ οὐσιώδεις ἐνεργείας». (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαµᾶ, ἐνθ. ἀνωτ. σελ. 168).
Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν στὸν Θεὸ τίποτε τὸ κτιστό!
Ὡς πρὸς δὲ τὶς σχέσεις τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ µ’ ἐµᾶς τοὺς κτιστοὺς ἀνθρώπους γνωρίζουµε ὅτι ὁ
Θεὸς εἶναι ἀµέθεκτος ὡς πρὸς τὴν οὐσία, µεθεκτὸς ὅµως ὡς πρός τὴν ἐνέργεια, διὰ τῆς ὁποίας καὶ
φανεροῦται!
«Φανεροῦται δὲ οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν - οὐδεὶς γὰρ ποτὲ φύσιν ἢ εἶδεν ἢ ἐξαγόρευσεν - ἀλλὰ
κατὰ τὴν χάριν καὶ τὴν δύναµιν καὶ τὴν ἐνέργειαν, ἥτις κοινὴ ἐστι Πατρός, Υἱοῦ καὶ Πνεύµατος»
(Ἁγ. Γρηγορίου Παλαµᾶ, «Ὁµολογία», Ε.Π.Ε., τόµ. Δ΄, σελ. 442).
Ἐδῶ ὅµως θὰ πρέπει νὰ σταθοῦµε, διότι ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ σηµείου γίνεται µία µεγάλη παρανόηση!
Μερικοί, (ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας φαίνεται ὅτι εἶστε κι ἐσεῖς), νοµίζουν ὅτι ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι
µεθεκτὸς κατὰ τὴν ἐνέργειά του, ὡς ἐκ τούτου εἶναι καὶ καταληπτός ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις, καὶ
κατ’ ἐνέργειαν περιγραπτός!
Ἡ ἀλήθεια ὅµως - τὴν ὁποία ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, µέσῳ τῶν θεουµένων Ἁγίων της, διδάσκει,
ὡς µαρτυρία τῆς ἐµπειρίας τοῦ θείου φωτισµοῦ, κι ὄχι ὡς ἀποτέλεσµα στοχασµοῦ - δὲν λέει ὅτι ὁ Θεὸς ὡς
πρὸς τὴν ἐνέργειά του εἶναι περιγραπτός, οὔτε ὅτι ὁρᾶται ἢ γίνεται καταληπτὸς ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες
αἰσθήσεις καθ’ ἑαυτές, ὅπως τὰ ἀντικείµενα τοῦ κτιστοῦ κόσµου!
Κάτι τέτοιο θὰ σήµαινε ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει κτιστὴ ἐνέργεια!
Τὶ λέει λοιπὸν ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία;
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Ἡ ὅραση τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀκτίστου δηλαδὴ Δόξης Του γίνεται «ὑπὲρ αἴσθησιν, ὑπὲρ
λόγον καὶ ἔννοιαν»! Δηλαδή, παρόλο ποὺ κατὰ τὴν ὅραση τῆς θείας Δόξης συµµετέχουν καὶ οἱ
ἀνθρώπινες αἰσθήσεις, συντελεῖται στὸν ἄνθρωπο κάποια Χάριν Θεοῦ ὑπέρβασή τους!
Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὅταν ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει τὸν ἑαυτό του διὰ τῆς θείας ἐνεργείας, ὁρᾶται µέν,
ἀλλά «ἀοράτως» ὡς πρὸς τὴν φυσικὴ ὅραση τοῦ ὁρῶντος, ὑπεραισθητῶς, ὑπερνοητῶς καὶ ὑπερλογικῶς
καὶ παραµένει πάντα µυστήριο, ἀκατάληπτος καὶ ἀπερίγραπτος κατὰ πάντα!
Παρότι ὁ ἄνθρωπος µπορεῖ νά «δεῖ» τὴν θεία ἐνέργεια ἢ ἄκτιστο Δόξα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὸ
ἄκτιστο φῶς, δὲν βλέπει διὰ τῆς σωµατικῆς ὁράσεως, ἀλλὰ πνευµατικῶς µέσῳ τοῦ Θεοῦ, εὑρισκόµενος
ὑπεράνω τῶν αἰσθήσεων καὶ µὴ δυνάµενος οὔτε νὰ περιγράψει κυριολεκτικῶς αὐτὰ ποὺ βλέπει, οὔτε τὸ
πῶς τὰ βλέπει!
Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Ἅγ. Ἀπόστολος Παῦλος παρότι ἡρπάγη «ἕως τρίτου οὐρανοῦ» καὶ ὁµολόγησε
ὅτι εἶδε «ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου», παραδέχτηκε ὅτι δέν ἐγνώριζε οὔτε τὸ πῶς ἔγιναν αὐτά,
οὔτε το σὲ ποιὰ κατάσταση βρισκόταν ὁ ἴδιος, οὔτε µπόρεσε νὰ ἐκφράσει τὴν ἐµπειρία του, γράφων ὅτι
«εἴτε ἐν σώµατι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώµατος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν» καὶ ὅτι ἄκουσε «ἄρρητα ῥήµατα, ἅ
οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορινθίους, ια΄, 2-4).
Καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς ἀναφερόµενος σὲ παρόµοια ἐµπειρία γράφει: «... αὐτός, ἀφοῦ
ἀνέβηκε πάνω ἀπὸ αὐτήν (σ.σ. δηλ. φυσικὴ ἀνθρώπινη ὅραση) φθάνοντας πάνω ἀπὸ τὴν αἴσθηση καὶ
τὸ νοῦ, εἶδε τὰ ἀόρατα καὶ ἄκουσε τὰ ἀνήκουστα, δεχόµενος µέσα του τὸν ἀρραβῶνα τῆς
ἀναγεννήσεως ἐκείνης καὶ τῆς θέας τῆς σχετικῆς µ’ ἐκείνην, γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε· «γνωρίζω» γιατὶ
ἄκουσα καὶ εἶδα. Νά, αὐτὰ φαίνονται ἐνέργεια αἰσθήσεως· ἀλλ’ ἐκεῖνος ἐπίσης εἶπε, «δὲν γνωρίζω
ἂν ἦταν νοῦς ἢ σῶµα ἐκεῖνο ποὺ αἰσθανόταν αὐτά». Ὥστε ἡ αἴσθηση αὐτὴ βρίσκεται πάνω ἀπὸ
τὴν αἴσθηση καὶ τὸ νοῦ· γιατὶ ὅταν τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο ἐνεργεῖ καὶ ἐπειδὴ ἐνεργεῖ,
αἰσθάνεται καὶ νοεῖ· γι’ αὐτὸ πρόσθεσε ὅτι «ὁ Θεὸς γνωρίζει», ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ
ἐνεργοῦσε τότε. Αὐτὸς ὅµως, ἀφοῦ ἔφθασε πάνω ἀπὸ τόν ἄνθρωπο ἐξαιτίας τῆς ἑνώσεώς του µὲ τὸν
Θεό, ἔβλεπε µέσῳ τοῦ ἀοράτου τὰ ἀόρατα, τὰ ὁποία ἔγιναν σ’ αὐτὸν ὁρατά, χωρὶς νὰ παύσουν νὰ
βρίσκονται πάνω ἀπὸ τὴν αἴσθηση» (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαµᾶ, «Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων», Ε.Π.Ε.,
τόµ. 2, σελ. 385, σὲ µετάφραση).
Ἐσεῖς ὅµως κ. Λάµπρο ἀγνοῶντας ἢ παραθεωρῶντας τήν ὡς ἄνω ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀρνεῖστε
τὴν δυνατότητα ὁράσεως τῆς θείας ἐνεργείας «ὑπὲρ αἴσθησιν», ὑπεράνω δηλαδὴ τῶν νοητικῶν
δυνάµεων τοῦ ἀνθρώπου καὶ φρονεῖτε ὅτι γιὰ νὰ ὁραθεῖ ἡ θεία ἐνέργεια χρειάζεται νά «ὁµοιωθεῖ» µὲ κάτι
ὁ Θεός!
Γράφετε συγκεκριµένως ὅτι ὁ Θεὸς Πατήρ «ὡµοιώθηκε ἔµπροσθεν τοῦ Δανιὴλ ὥστε νὰ
µπορέσῃ νὰ δῇ τὴν θεία ἐνεργεια»!
Κατ’ ἐσᾶς ἡ θεία ἐνέργεια ὁρᾶται µόνο δι’ ὁµοιωµάτων, καὶ µέσῳ τῶν αἰσθήσεων, δηλαδὴ ἐν
προκειµένῳ µέσῳ τῆς φυσικῆς ὁράσεως!
Φαίνεται ὅτι ἐπειδὴ δὲν µπορούσατε νὰ ἐξηγήσετε τό γιατὶ ὁ Θεὸς φάνηκε πολλὲς φορὲς στοὺς
Προφῆτες ὡς σχήµατα ἀνθρωπόµορφα κ.ἄ., νοµίσατε ὅτι αὐτὸ γίνεται ἐπειδὴ δῆθεν χωρὶς αὐτὰ δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ὁραθεῖ «ὑπὲρ αἴσθησιν» ἡ θεία ἐνέργειά Του!
Ὅµως ἡ «ἑρµηνεία» ποὺ δώσατε ὄχι µόνο ἀγνοεῖ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ θεοφανειῶν,
ἀλλ’ ἐπιπλέον εἶναι καὶ αὐτοαναιρούµενη!
Διότι ἀκόµη κι ἂν τὴν ἀκολουθήσουµε, καὶ ὑποτεθεῖ ὅτι ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ὁραθεῖ λαµβάνει σχήµατα
ὅµοια µὲ τὰ κτιστὰ πράγµατα, ἀπ’ αὐτὸ καθόλου δὲν προκύπτει ὅτι δι’ αὐτῶν τῶν σχηµάτων, ὁµοίων µὲ
τὰ κτιστά, γίνεται ὁρατὴ ἡ ἄκτιστος θεία ἐνέργεια!
Αὐτὸ δεν εἶναι δυνατὸν νὰ συµβαίνει, διότι κατά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία µεταξύ
ἀκτίστου Θεοῦ καί κτισµάτων οὐδεµία ὁµοιότης ὑπάρχει!!!
Συνεπῶς δεν εἶναι δυνατόν νά ταυτιστοῦν τά ἀνθρωπόµορφα ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλα σχήµατα µέ
τήν ἄκτιστη καί ἀσχηµάτιστη θεία ἐνέργεια οὕτως ὥστε διά τῆς ὁράσεως αὐτῶν νά ὁρᾶται αἰσθητῶς ἡ
θεία ἐνέργεια!
Ἐξάλλου ἂν τὰ σχήµατα αὐτὰ ταυτιστοῦν µὲ τήν θεία ἐνέργεια, τότε δὲν θὰ πρόκειται πλέον περί
«ὁµοιωµάτων» ἀνθρωπίνων ἢ ἄλλων σχηµάτων, ἀλλὰ θὰ πρόκειται περὶ αὐτῆς ταύτης τῆς θείας
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ἐνεργείας ὁπότε ἡ θεία ἐνέργεια καθ’ ἑαυτὴν θὰ ἔχει ἀνθρώπινο σχῆµα, πρᾶγµα ποὺ θὰ σηµαίνει καθαρὸ
ἀνθρωποµορφισµὸ κ.τ.ὅ.!
Ἂν πάλι εἶναι ἄλλο ἡ θεία ἐνέργεια κι ἄλλο τὰ ἀνθρωπόµορφα σχήµατα (ὅπως πράγµατι κατὰ τὴν
ὀρθόδοξη διδασκαλία ἔτσι εἶναι) καὶ δὲν ταυτίζονται, τότε πῶς ἐσεῖς κ. Λάµπρο γράφετε ὅτι εἰκονίζοντας
τὸ ἀνθρωπόµορφο σχῆµα τοῦ Παλαιοῦ τῶν ἡµερῶν «εἰκονίζουµε Θεοῦ τὴν ἐνέργεια»;
Δυστυχῶς ἐπ’ αὐτοῦ ἔχετε ὑποπέσει σὲ πολὺ σοβαρὸ λάθος µὲ αἱρετικὴ διάσταση!
Ἴσως βοηθηθεῖτε στὴν κατανόηση τοῦ λάθους σας ἂν ἀναλογιστεῖτε τὰ ἀκόλουθα:
Ὁ Θεὸς ἔχει τὴν ἄκτιστο ἐνέργειά Του ἀνάρχως καὶ ἀϊδίως!
Ἂν λοιπὸν ὑποτεθεῖ ὅτι µὲ τὴν θεία ἐνέργεια ταυτίζονται (ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ γραπτά σας) τὰ
ἀνθρωπόµορφα, ζωόµορφα ἢ τά ὁποιαδήποτε ἄλλα σχήµατα ποὺ περιέγραψαν οἱ Προφῆτες διηγούµενοι
τὶς ὁράσεις τους (ἐφόσον πιστεύετε ὅτι εἰκονίζοντας αὐτά, εἰκονίζουµε τὴν θεία ἐνέργεια), θὰ πρέπει τὰ
σχήµατα αὐτὰ νὰ τὰ ἔχει ὁ Θεός, ὅπως καὶ τὴν ἐνέργειά Του, ἀνάρχως καὶ ἀϊδίως!
Αὐτὸ ὅµως θὰ ἔκανε τὸν Θεὸ κτιστό, σύνθετο καὶ µεταβλητό, ὅµοιο τελικῶς µὲ τὰ δηµιουργήµατά
Του!
Ὁ Θεὸς ὅµως δὲν ἔχει κανένα σχῆµα, οὔτε κἂν αὐτὰ ποὺ φάνηκαν στὶς ὁράσεις!
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς ἔγραφε πρὸς τὸν Ἀκίνδυνο:
«Τὶ δὲ καὶ τὸ εἶδος τῶν γλωσσῶν καὶ τῆς περιστερᾶς προβάλλῃ κατὰ τῆς λαµπρότητος τῆς
θείας φύσεως; Οὐδεὶς γὰρ τοιοῦτον εἶδος ἀϊδίως κεκτῆσθαι τὸ Πνεῦµα τὸ ἅγιον ἐθεολόγησεν ἢ
ἐννόησεν ... οὐ γὰρ ὡς ἀληθῶς λέων καὶ βοῦς ἐστιν ἐπ’ οὐρανοῦ, ἢ γλῶσσα ἢ περιστερὰ τὸ θεῖον
Πνεῦµα πρὶν ἢ φανῆναι ἢ µετὰ τὸ τοιοῦτον πεφηνέναι» (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαµᾶ, Ἀντιρρητικὸς Ζ΄,
Ε.Π.Ε., τόµ. Στ΄, σελ. 581).
Ἐσεῖς ὅµως κ. Λάµπρο ἔχετε κάνει µία ἰδιότυπη διάκριση µεταξὺ θείας φύσεως καὶ θείας
ἐνεργείας, ἐντελῶς αὐθαίρετη, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία διακρίνονται µεταξὺ τους ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ µὲν πρώτη
«παραµένει ὄντως ἀόρατος», ἐνῷ ἡ δεύτερη «καθίσταται κατὰ συγκατάβασιν ὁρατή, φέρουσα
µάλιστα σχήµατα»!!!
Τὰ ἀνωτέρω γράψατε σὲ ἕνα παλαιὸ φυλλάδιό σας κατὰ τὴν περίοδο τῶν «θεολογικῶν
συνάξεων», ἔχον τὸν τίτλο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ», ἀπὸ 7/10/1994, σελ. 3, τὸ ὁποῖο ἐσχάτως «ἀνακάλυψα»
ἀνάµεσα στὰ ξεχασµένα φυλλάδια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Τὸ φυλλάδιό σας αὐτὸ εἶναι ἐνδεικτικώτατο τῆς συγχύσεώς σας!
Μαρτυρεῖ ἐπίσης ὅτι ἐπὶ πολλὰ χρόνια ἐµφορεῖστε ἀπὸ τὶς ἴδιες ἐσφαλµένες θεωρίες ποὺ
παραθέτετε ὡς δῆθεν «ὀρθοδοξία» στὰ τωρινὰ φυλλάδιά σας!
Ἐπιπλέον µᾶς παρέχει καὶ κάποια ἐξήγηση σχετικῶς µὲ τὸ πῶς «ναυάγησαν» οἱ τότε γενόµενες
«θεολογικὲς συνάξεις» καί τό γιατὶ ἡ «µερίδα» τοῦ κ. Γρηγορίου ἀνέπτυξε τόσο φανατισµὸ ὡς πρὸς τὴν
εἰκόνιση τῶν Προφητικῶν ὁράσεων!
Διότι πῶς νὰ µήν «ναυαγοῦσαν» οἱ «θεολογικὲς συνάξεις» ὅταν ἐσεῖς καὶ οἱ ἄλλοι
ὁµόφρονές σας πιστεύατε καὶ γράφατε τέτοια πράγµατα, ἀναγάγοντάς τα µάλιστα καὶ σέ
«δόγµατα», καὶ πῶς νὰ µὴν φανατίζονταν οἱ ἀναγνῶστες σας ποὺ σᾶς ἐµπιστεύονταν ὡς
«προστάτη τῶν εἰκόνων», ὅταν µέσῳ τῶν γραπτῶν φυλλαδίων καὶ τῶν «πορισµάτων» σας
πίστευσαν ὅτι ἐφόσον ὁ Θεὸς φέρει δῆθεν κατὰ τήν θεία ἐνέργειά Του «σχήµατα», ἄρα ἡ εἰκόνα
τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι τό «σχῆµα» ποὺ ἔχει ἢ πῆρε ὁ Θεὸς κατὰ τὴν θεία ἐνέργειά Του, καὶ
συνεπῶς ὅποιος ἔχει ἄλλη γνώµη «ἀρνεῖται» τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ;;;
Ἀλλὰ τὰ ἴδια γράφετε καὶ τώρα, ὅτι ὁ Θεός «ὁµοιώνεται», ὅτι λαµβάνει δηλαδὴ στὸν ἑαυτὸ Του
περιστασιακῶς τέτοια σχήµατα γιὰ νὰ ὁµοιωθεῖ µὲ κάτι ἀπὸ τὰ κτιστά (σὰν νὰ µεταµφιέζεται δηλαδὴ) καὶ
παραδέχεστε ὡς ὀρθό τό ὅτι «ὁ Θεὸς λαµβάνει ἐν τῇ παντοδυναµίᾳ Του, ὅταν βούλεται καὶ
πεπερασµένας ἐκφάνσεις - µορφὰς προκειµένου νὰ ἐκδηλωθῇ καὶ νὰ γίνῃ ἀντιληπτός ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο», κατακρίνοντας παραλλήλως, ὡς «ἀρνητὲς τῆς πίστεως», ἄλλους οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸ παρελθόν
κατεδίκασαν τὴν συγκεκριµένη διατύπωση! (βλ. Φυλλάδιο: «ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ
ΜΑΣ», σελ. 36).
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Ὅµως αὐτὰ ποὺ φρονεῖτε δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ καταδικασµένη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας
αἱρετικὴ θεωρία τῶν Βαρλααµιτῶν καὶ τῶν Παπικῶν, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται δῆθεν
χρησιµοποιῶντας «γινόµενα καὶ ἀπογινόµενα κτίσµατα»!!!
Ὅτι, δηλαδὴ δῆθεν ὁ ἀόρατος Θεός «ντύνεται» κατὰ τὶς ὁράσεις κάποιες µορφὲς κτιστῶν
πραγµάτων καὶ δι’ αὐτῶν γίνεται ὁρατὸς στὰ µάτια τῶν ἀνθρώπων καὶ µετὰ τίς «ξεντύνεται» καὶ γίνεται
πάλι ἀόρατος!!!
Ὦ τῆς πλάνης!
Ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία δὲν ἀποδίδει στὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ τὰ συµβολικὰ ἀνθρωπόµορφα ἢ
ἄλλα σχήµατα µὲ τὰ ὁποία περιέγραψαν οἱ Προφῆτες τὶς θεοφάνειες!
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνὸς ἀποδίδει ὅλα ὅσα µὲ σωµατικὸ τρόπο ἀναφέρονται περὶ τοῦ
Θεοῦ µέσα στὴν Ἁγία Γραφή, ὄχι στὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ποὺ δῆθεν ἔχει ἢ παίρνει τέτοια σχήµατα,
ἀλλὰ στὴν ἀδυναµία ἡµῶν τῶν ἀνθρώπων νὰ προσλάβουµε διὰ τῶν νοητικῶν - ἐγκεφαλικῶν µας
δυνάµεων καὶ νὰ ἐκφράσουµε κυριολεκτικῶς τὶς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ γι’ αὐτὸ καταφεύγουµε στὸν
συµβολικὸ - συµβατικὸ τρόπο, χρησιµοποιῶντας ἀναλόγους µὲ τὴν φύση µᾶς τύπους καὶ παραδείγµατα!
Συγκεκριµένα γράφει:
«Ἐπεὶ δὲ πλεῖστα περὶ Θεοῦ σωµατικώτερον ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ συµβολικῶς εἰρηµένα
εὑρίσκοµεν, εἰδέναι χρή, ὡς ἀνθρώπους ὄντας ἡµᾶς καὶ τὸ παχὺ τοῦτο σαρκίον περικειµένους τὰς
θείας καὶ ὑψηλὰς καὶ ἀΰλους τῆς θεότητος ἐνεργείας νοεῖν ἢ λέγειν ἀδύνατον, εἰ µὴ εἰκόσι καὶ
τύποις καὶ συµβόλοις τοῖς καθ’ ἡµᾶς χρησαίµεθα. Ὅσα τοίνυν περὶ Θεοῦ σωµατικώτερον εἴρηται,
συµβολικῶς ἐστι λελεγµένα, ἔχει δὲ ὑψηλοτέραν διάνοιαν· ἁπλοῦν γὰρ τὸ θεῖον καὶ ἀσχηµάτιστον»
(Ἅγ. Ἰω. Δαµασκηνοῦ «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», Ε.Π.Ε., τόµ. 1ος, σελ. 112).
Ὁ ἴδιος Ἅγιος γράφει ἐπίσης ἀλλοῦ:
«Φησὶ γοῦν καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριος ὅτι πολλὰ κάµνων ὁ νοῦς ἐκβῆναι τὰ σωµατικὰ
πάντι ἀδυνατεῖ» (Ε.Π.Ε., τόµ. 3ος, σελ. 36).
Σ’ αὐτή, λοιπόν, τὴν δική µας φυσικὴ ἀδυναµία, ἡ ὁποία ὑφίσταται ἕνεκεν τῆς ὀντολογικῆς
διαφορᾶς µεταξὺ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου, συγκαταβαίνων ὁ Φιλάνθρωπος Θεός, προνοεῖ ὥστε κατὰ τὶς
φανερώσεις Του, µὲ τρόπο ποὺ µόνο Αὐτὸς γνωρίζει, νὰ ἐντυπωθοῦν στὴν διάνοια τῶν ὁρώντων
(Προφητῶν, Ἁγίων κ.λ.π.) συµβολικὰ σχήµατα καὶ τύποι διάφοροι (ἀνθρωπόµορφοι, ζωόµορφοι,
νεφέλες, φλόγες κ.ἄ., χρησιµοποιούµενοι ἁρµοδίως κατὰ τὴν περίπτωσιν µὲ σκοπὸ τήν κατὰ τὴν δύναµιν
τῶν ὁρώντων ἀναγωγὴ αὐτῶν πρὸς τὰ σηµαινόµενα), καὶ ἀκολούθως νὰ ἀποθηκευτοῦν στὴν µνήµη τους
ὥστε νὰ δύνανται οἱ ὁρῶντες νὰ τοὺς περιγράψουν διὰ τοῦ λόγου ἢ τῆς γραφῆς πρὸς πληροφόρηση καὶ
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τῶν µὴ ἐχόντων τέτοιου εἴδους πνευµατικὲς ἐµπειρίες!
Ἐπαναλαµβάνω ὅµως (διότι εἶναι πολὺ σηµαντικὸ) ὅτι τὰ ἀνωτέρω γίνονται ὄχι βεβαίως διότι ὁ
ἴδιος ὁ Θεὸς ἔχει δῆθεν στὴ Φύση Του, ἢ στὴν Ἐνέργειά Του, ἢ στὶς Ὑποστάσεις Του τέτοια σχήµατα
(ἁπλοῦν γὰρ τὸ Θεῖον καὶ ἀσχηµάτιστον), οὔτε ἐπίσης διότι ὁ ἴδιος παίρνει δῆθεν κατὰ τὶς θεοφάνειες
τέτοια σχήµατα µετασχηµατιζόµενος πραγµατικὰ σὲ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ἢ κτίζοντας ἐκείνη τὴν στιγµὴ κάτι ἀπὸ
αὐτά, τὸ ὁποῖο ἀφοῦ τὸ χρησιµοποιήσει κατὰ τήν θεοφάνεια τὸ φέρνει σὲ ἀνυπαρξία (ἄπαγε, δὲν ἐνεργεῖ
ἔτσι ὁ Θεός!) ἀλλὰ µὲ τήν πρόνοιά Του ἐντυπώνονται αὐτὰ στὸ ἡγεµονικὸ τῶν ὁρώντων, ὥστε νὰ
µποροῦµε ἐµεῖς οἱ κτιστοὶ νὰ ἀναφερόµαστε κἄπως ἔστω καὶ συµβολικὰ στὸ Θεὸ καὶ στὰ περὶ Αὐτόν!
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀγαπητὲ κ. Λάµπρο!
Καὶ βάσει αὐτῆς θὰ πρέπει νὰ κατανοήσετε ὅτι ἡ παράταξη στὴν ὁποία ἀνήκετε βρίσκεται ἐπὶ τοῦ
θέµατος τῆς εἰκονίσεως τῶν θεοφανειῶν σὲ µεγάλη πλάνη τήν ὁποία µάλιστα διδάσκει πάνω ἀπὸ
δεκαετία ὡς δῆθεν «ὀρθόδοξη διδασκαλία»!
Ἂν διαβάσετε τὸν ἐγκόλπιο ἡµεροδείκτη τῆς Συνόδου τοῦ κ. Γρηγορίου Μητροπ. Μεσσηνίας
(τὸν ὁποῖο συνυπογράφει καὶ ἐκδίδει ὅλη ἡ Σύνοδος), τοῦ ἔτους 1997, θὰ δεῖτε ὅτι σὲ εἰδικὸ κεφάλαιο
«Περὶ τῶν θεοφανειῶν εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν» διακηρύσσεται ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει «ἀνθρωποµορφικὲς
ἐνέργειες» (σελ. 40) καὶ ὅτι «µορφοποιεῖται καὶ περιγράφεται» (σελ. 41), καθὼς καὶ ὅτι, «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
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καὶ ἡ ὄνος ἦσαν θεοφόροι καὶ ἅγιοι; Ἤ µήπως ἡ ὄνος εἶχεν ψυχήν;;; Παρόµοια περιστατικὰ ζώων
καὶ ἀλλοθρήσκων, ὅπου εἶδον ὁράµατα καὶ ὀπτασίας ὑπάρχουν πολλά, ὅπως τὸ ἄλογο µὲ τὸν Ἅγιον
Χαράλαµπον κ.λ.π.» (σελ. 50), καὶ ὅτι «δυνάµεθα νὰ εἰκονίζοµεν τήν µεθεκτὴν ἄκτιστον ἐνέργειαν
τοῦ Θεοῦ» (σελ. 81).
Λοιπὸν σὲ τέτοιο σηµεῖο πλάνης ἔφθασε ἡ Σύνοδός σας (τὴν ὁποία κι ἐµεῖς ἀγνοοῦντες, ἀλλὰ καὶ
µὴ ἐρευνῶντες ὡς ὀφείλαµε, ἀκολουθούσαµε ἐπὶ ἔτη), ὥστε ἀφοῦ «ἔφτιαξε» ἕναν Θεὸ µέ
«ἀνθρωποµορφικὲς ἐνέργειες» πού «µορφοποιεῖται καὶ περιγράφεται» καὶ γι’ αὐτό «δυνάµεθα νὰ
εἰκονίζοµεν τὴν ἐνέργειά Του», ὕστερα τόν παρουσίασε ὡς ὁρατὸ στοὺς Προφῆτες διὰ γυµνῶν
ὀφθαλµῶν, χωρὶς νὰ χρειάζεται «τὸ µάτι τῆς ψυχῆς» καὶ ἡ ἁγιότης, καὶ κατέληξε νὰ τὸν κάνει ὁρατὸ
καὶ στούς ἀλλοθρήσκους, ἀλλὰ καὶ στά ... ζῶα (!) τὰ γαϊδούρια καὶ τὰ ἄλογα!!!
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὰ δείγµατα τελείας ἐγκαταλείψεως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ;
Ἃς γνωρίζετε ὅµως ὅτι οἱ θεωρίες αὐτὲς τῆς Συνόδου σας ἔχουν ἤδη καταδικαστεῖ ὡς αἱρετικές,
ἐνῶ ὅσοι τὶς φρονοῦν ἀποβάλλονται τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς ἀναφέρει κάτι ποὺ ταιριάζει ἀπόλυτα µὲ τὴν περίπτωση τῆς
Συνόδου σας!
«Ἀποβαλλόµεθα τοὺς λέγοντας ἐκχεῖσθαι τὸ Πνεῦµα τὸ ἅγιον οὐκ ἐπὶ τοὺς ἁγίους µόνον
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσεβεῖς, καὶ οὐκ ἐπὶ τούτους µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὰ ἄλογα τῶν ζώντων καὶ ἐπὶ
τὰ ἄψυχα τῶν ὄντων, καὶ οὐκ ἐπὶ ταῦτα πάλιν µόνον, ἀλλ’ ὤ τῆς δαιµονιώδους φρενοβλαβείας, καὶ
ἐπ’ αὐτὰ τὰ πνεύµατα τῆς πονηρίας». (Ἅγ. Γρηγορίου Παλαµᾶ, «Ἔκθεσις δυσσεβηµάτων Βαρλαὰµ καὶ
Ἀκινδύνου», Ε.Π.Ε., τόµ. 3ος, σελ. 524).
Ὅµως, σὰν νὰ µὴν ἔφθαναν τὰ προηγούµενα, ἡ Σύνοδός σας στὸ ἐν λόγῳ «Συνοδικὸ
ἡµεροδείκτη» δίνει καί «ἐξήγηση» στὸ γιατὶ ὁ Θεὸς ἐµφανίζεται µὲ ἀνθρώπινη µορφὴ!
Ἐξηγεῖ, λοιπόν, ὅτι αὐτὸ γίνεται «διότι ὁ παρὼν κόσµος εἶναι εἰκὼν τοῦ ἀοράτου, ἀΰλου καὶ
µεταφυσικοῦ πνευµατικοῦ κόσµου» (σελ. 41).
Μὲ λίγα λόγια ἡ Σύνοδός σας διδάσκει, ἀφ’ ἑνὸς µὲν τὴν ἀρχαία διδασκαλία τοῦ Πλάτωνος, περί
«ἀρχετύπων», ὅτι δηλαδὴ ὅλα τὰ κτιστὰ εἶναι ἀντιγραφὲς - εἰκόνες κἄποιων «ἀρχετύπων» ἐν τῷ Θεῷ,
ἀφ’ ἑτέρου δέ, εἰσάγει τὴν δυτικῆς ἐπινοήσεως σχολαστικὴ µεταφυσική «θεολογία» τὴν λεγοµένη
«analogia entis» (ἀναλογία τοῦ ὄντος) κατὰ τὴν ὁποία µεταξὺ Θεοῦ καὶ κτισµάτων ὑπάρχει ὁµοιότης καὶ
ἀναλογία!!!
Μὴ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ αὐτά!
Δὲν εἶναι καθόλου ὑπερβολικά!
Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ φρικτὴ πραγµατικότης!
Οἱ θεωρίες αὐτὲς βρίθουν στὸν χῶρο σας καὶ ἐκφράζονται εὐκαίρως - ἀκαίρως τόσο ἀπὸ
κληρικοὺς ὅσο καὶ ἀπὸ λαϊκούς! Ὅµως ὑπάρχουν κι ἄλλα «παράξενα» στόν χῶρο σας!
Γνωρίζετε βεβαίως ὅτι µέχρι καὶ ἐπίσκοποί σας, ὅπως π.χ. ὁ Μητροπ. Τρίκκης κ. Κοσµᾶς
νοµίζουν ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ «Συνθρόνου» εἶναι «φυσικὴ» εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος!
Καὶ λέω ὅτι τὸ γνωρίζετε διότι ἤσσαταν παρὼν ὅταν κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς 16/2/2006 ὁ ἐν
λόγῳ ἐπίσκοπός σας ἐξέφρασε πολλάκις καὶ µέτ’ ἐπιµονῆς τὴν θέση του αὐτή, στὴν ὁποία ἡ ἐλαχιστότης
µου ἀντέδρασε ἐντόνως, ἐνῶ ἐσεῖς κ. Λάµπρο τηρήσατε «σιγὴν ἰχθύος»!
Ἀλλὰ ἐπίσης «σιγὴν ἰχθύος» τηρήσατε κ. Λάµπρο καὶ ὅταν ὅλη ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱ. Μονῆς µας
κατήγγειλε ἐγγράφως τὴν συγκεκριµένη θεωρία τοῦ ἐν λόγῳ ἐπισκόπου σας, ὅπως τὴν ἴδια ἔνοχη σιγὴ
τήρησαν κι ὅλοι οἱ παράγοντες τοῦ χώρου σας ἀπὸ τὸν πρῶτο µέχρι τὸν τελευταῖο!!!
Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτηµα, γιατὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ µείζονος θέµατος δὲν λειτουργεῖ ἡ
«ὑπερευαισθησία» σας, ποὺ σᾶς διακρίνει ἐπ’ ἄλλων θεµάτων;
Ἤ µήπως «δικαιολογεῖτε» καὶ τὸν κ. Κοσµᾶ λόγῳ «ἁπλοϊκότητος» ὅπως κάνετε γιὰ τὸν κ.
Γρηγόριο;
Ἀλλὰ µήπως µόνο αὐτὸς ἔχει αὐτὲς τὶς παράξενες καὶ ἄγνωστες στὴν ὀρθοδοξία ἰδέες;
Μάθετε, λοιπόν, ὅτι ὅταν τὴν ἄνοιξη τοῦ 2006 ἐπισκεύθηκαν τὴν Ἱ. Μονή µας οἱ τρεῖς ἐπίσκοποί
σας, Θηβῶν Χρυσόστοµος, Τρίκκης Κοσµᾶς καὶ Φθιώτιδος Ἰγνάτιος, ὁ συνοδὸς τους ἱεροµόναχος
Αὐγουστῖνος Βρακᾶτος (ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ πτυχιοῦχος Θεολογίας) προσπαθοῦσε νὰ µᾶς πείσει ὅτι ἡ
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εἰκόνα τοῦ «Συνθρόνου» εἶναι πιὸ «κανονικὴ» ἀπὸ αὐτὴν τῆς «Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάµ» διότι, ὅπως
ἰσχυριζόταν, στό «Σύνθρονο» φαίνονται τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώµατα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
(!) δηλαδὴ τό «ἐκπορεύειν» καὶ τό «ἐκπορεύεσθαι»!!!
Αὐτὸ τό «στήριζε» στὸ ὅτι στὴν ἐν λόγῳ εἰκόνα τό ἐν εἴδει περιστερᾶς Ἅγιο Πνεῦµα
ζωγραφίζεται µὲ κατεύθυνση ἀπὸ τὸν Παλαιὸ τῶν ἡµερῶν πρὸς τὸν Χριστό!!!
Ἀλλὰ ποῦ ἀκούστηκαν αὐτὰ στὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία;
Εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ εἰκονιστοῦν τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώµατα τῶν Θείων Προσώπων;
Γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἔννοια τῆς εἰκονογραφίας αὐτὸ εἶναι βεβαίως ἀδύνατον!
Γιὰ τήν «εἰκονολογία» ὅµως τῆς παρατάξεώς σας φαίνεται ὅτι κι αὐτὸ τὸ ἀδύνατο εἶναι «δυνατό»!
Ἄλλωστε, αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ πλάνη, ὅτι δηλαδὴ ὑπάρχει δῆθεν δυνατότης περιγραφῆς τῶν θείων
ὑποστάσεων καὶ τῶν ὑποστατικῶν - ἀφοριστικῶν ἰδιωµάτων τους σὲ ζωγραφικὲς ἀπεικονίσεις, εἶναι ἡ
αἰτία τῆς, ἀπὸ µέρους τῆς Συνόδου σας, ἀλλὰ καὶ τῶν κληρικῶν καὶ µεγάλου µέρους τοῦ ποιµνίου τοῦ
χώρου σας, καταργήσεως καὶ ἀπορρίψεως (καὶ ἐσχάτως σὲ µία τοὐλάχιστον περίπτωση - αὐτὴ τῆς Ἄνω
Κώµης Κοζάνης - καταστροφῆς) τῆς ἀρχαιοτάτης καὶ παραδοσιακῆς παραστάσεως τῆς «Φιλοξενίας τοῦ
Ἀβραάµ», ὡς Ἁγιοτριαδικοῦ τύπου!
Διότι ἡ νεόκοπη «εἰκονολογία» σας δὲν µπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσει ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος
τὴν παράσταση τῆς «Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάµ», ἁπλούστατα διότι ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος
δὲν ἀναγνωρίζει κἄποιον «τύπο», δηλαδὴ κἄποια ὑποδήλωση τῆς Τριαδικότητος τοῦ ἑνὸς Θεοῦ,
ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτός ὁ «τύπος» συνόδευε µία ἁγιογραφικῶς µεµαρτυρηµένη
θεοφάνεια!
Ἡ «νεοεικονολογία» σας ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν ἀναγνωρίζει «τύπο», ἀλλά ...
«πραγµατικότητα»!!!
Γι’ αὐτὸ κι ὅλος ὁ χῶρος σας διακηρύσσει ὅτι «ἀγωνίζεται» γιὰ τήν ... «πραγµατικὴ» εἰκόνα τῆς
Ἁγίας Τριάδος!!! Νὰ ποῦ φθάσατε τὰ πράγµατα!
Κατὰ τὴν θεωρία τοῦ χώρου σας, λοιπόν, ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος «ἀναγνωρίζεται» µόνο
ἐκείνη ποὺ δῆθεν:
α΄) εἰκονίζει τὴν ἄκτιστη θεία ἐνέργεια,
β΄) εἰκονίζει ξεχωριστὰ κάθε µία θεία Ὑπόσταση,
γ΄) εἰκονίζει τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώµατα κάθε µιᾶς θείας Ὑποστάσεως!
Ὅµως ὅλα τὰ ἀνωτέρω κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία εἶναι ἀδύνατον νὰ εἰκονιστοῦν, καθότι
εἶναι ἀκατάληπτα, ἀπερίγραπτα, ἀνερµήνευτα καὶ παντελῶς ἀνόµοια πρὸς ὁτιδήποτε ὑποπίπτον στὶς δικές
µας ἀντιληπτικὲς αἰσθήσεις!!!
Γιὰ ποιά, λοιπόν, «πραγµατικὴ» εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀγωνίζεστε, καὶ διαιωνίζετε τὸ
ἀδικαιολόγητο καὶ παράλογο σχίσµα τοῦ 1995;
Ἐσεῖς βέβαια θά «διαρρύξετε τὰ ἱµάτιά σας» ὅτι περί «συµβολικῆς» εἰκόνος ἀγωνίζεστε, ὅµως τὰ
γραπτά, τόσο τῆς Συνόδου σας ὅσο καὶ τὰ δικά σας προσωπικῶς, ἀλλὰ καὶ οἱ δηλώσεις ὅλου τοῦ χώρου
σας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, σᾶς διαψεύδουν µὲ τὸν πλέον φανερὸ τρόπο!
Καὶ µὴ νοµίσετε ὅτι οἱ ἀντιφάσεις καὶ οἱ παλινωδίες σας σᾶς δικαιολογοῦν!
Ἐφ’ ὅσον στὰ γραπτὰ σας «ἀνακατώνονται» τὰ πάντα κι ἄλλοτε µιλᾶτε γιά «συµβολικὴ» εἰκόνα,
ἄλλοτε γιά «εἰκόνα τῆς θείας ἐνεργείας» ἄλλοτε τῶν «ὑποστάσεων», ἄλλοτε γιά «ὁµοίωµα» καὶ τὰ ἔχετε
κάνει ὅλα «σαλάτα» µὴ ψάχνετε δικαιολογίες!
Ἤ ξεκαθαρίστε τὴν θέση σας µὲ βάση τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία ἀποκηρύττοντας τὶς µέχρι τώρα
θεωρίες σας καὶ συµβάλλοντας ἔτσι καὶ στὴν ἄρση τοῦ σχίσµατος ἢ ἂν παραµείνετε ὡς ἔχετε µὴ σᾶς
παραξενεύει τὸ κατάντηµα τοῦ χώρου σας!!!
Μόνο καὶ µόνο ἂν σκεφθεῖτε ὅτι µ’ ὅλες αὐτὲς τὶς θεωρίες ποὺ προβλήθηκαν ἀπὸ τὴν Σύνοδό σας
µὲ ἀρχηγὸ τὸν Πρ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστοµο, ἀλλὰ κι ἀπὸ ἐσᾶς τὸν ἴδιο, (πού, χωρὶς νὰ τὸ ἔχετε
προφανῶς διαπιστώσει, προωθεῖτε τὸ διασπαστικὸ ἔργο τοῦ Θεσσαλονίκης) ὁ δυστυχής, πράγµατι,
ἁπλοϊκὸς κόσµος τοῦ χώρου σας πίστεψε ὅτι «ἀγωνίζεται» γιὰ τήν «πραγµατικὴ» εἰκόνα τῆς Ἁγίας
Τριάδος, «ὅπως εἶναι στὸν οὐρανό», (δὲν ὑπερβάλλω καθόλου, αὐτὸ πιστεύει καὶ δηλώνει πολλάκις
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πλῆθος κόσµου, ἀλλὰ ἀκόµη καὶ κληρικοί σας) θὰ κατανοήσετε τὸ πόσο ἀποτυχηµένη ἀλλὰ καὶ
καταστροφικὴ ἦταν ὅλη αὐτὴ ἡ «διδασκαλία» σας!
Γιατί «πᾶν δένδρον ἐκ τοῦ καρποῦ γινώσκεται» λέει τὸ Ἅγιον Εὐαγγέλιον, κι ἐφόσον ὁ καρπός
σας εἶναι φανερώτατα «σαπρός», πῶς µπορεῖ νὰ εἶναι τὸ δέντρο «ἀγαθό»;;;
Πρὶν λίγα χρόνια κ. Λάµπρο ὀρθῶς διαβλέψατε ὅτι στὸν ἡµεροδείκτη τοῦ 1999 τῆς Συνόδου τοῦ
κ. Γρηγορίου ὁ Θεσσαλονίκης Χρυσόστοµος ἔφτιαξε µία νεοεκκλησιολογικὴ «σαλάτα» συγχέοντας τὴν
Χριστολογία µὲ τὴν Τριαδολογία καὶ ἀποδίδοντας ἔτσι σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐκεῖνα ποὺ ὁ Χριστὸς κατὰ
τὸ ἀνθρώπινον ἔχει, στὴν Ἁγία Τριάδα!!!
Πῶς ὅµως δὲν βλέπετε ὅτι τὸ ἴδιο πρᾶγµα, ἡ ἴδια ἐν πολλοῖς σύγχυση ἔχει γίνει ἀπ’ τὸν ἴδιο
ἄνθρωπο καὶ ἐπὶ τοῦ θέµατος τῶν εἰκόνων;
Πῶς δὲν βλέπετε ὅτι καὶ ὁ «Συνοδικός» ἡµεροδείκτης σας τοῦ 1997 εἶναι µία παρόµοια «σαλάτα»
µ’ ἐκεῖνον τοῦ 1999;
Τὶ κι ἂν σὲ µερικὰ σηµεῖα του περιέχει ὀρθὲς θέσεις ὅταν σὲ ἄλλα τὶς ἀναιρεῖ πανηγυρικώτατα;
Μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν τροφὴ καὶ δηλητήριο;
Ἤ µήπως µπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ ὁ Θεσσαλονίκης ὡς «ἁπλοϊκός»;
Θὰ τελειώσω ἀγαπητὲ κ. Λάµπρο µὲ µιὰ προτροπή! Ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι ὄχι µόνο ἐνδιαφέρεστε
γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ νοµίζετε ὅτι ἀγωνίζεστε γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῶν
σχισµάτων, σᾶς λέγω, κινούµενος ἀπὸ πραγµατικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη, ὅτι εἶναι κρῖµα νὰ παραµένετε
ἀγκιστρωµένος στίς λανθασµένες ἕως καὶ ἐγκληµατικὲς ἐπιλογὲς τῆς µερίδος τοῦ κ. Γρηγορίου ἡ ὁποία
ἀφοῦ ἀκολούθησε τόν «στρατηγὸ» τοῦ σχίσµατος τοῦ 1995 πρ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστοµο, βρίσκεται
πλέον πολλαπλῶς ἀντίθετη µὲ τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, τόσο σὲ κανονικὸ ἐπίπεδο, ὅσο καὶ σὲ
δογµατικό!
Γνωρίζω ἀπὸ δικές σας ἐκµυστηρεύσεις σὲ παλαιότερες συνοµιλίες µας ὅτι οὔτε µὲ τὴν ἐκβιαστική
«ἔκδοση» τῆς «Β΄ ἐγκυκλίου» τοῦ 1993 συµφωνούσατε, οὔτε µὲ τήν «καταδίκη» ἄνευ δίκης καὶ
ἀπολογίας τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καὶ γι’ αὐτὸ πιστεύω ὅτι δὲν συµφωνεῖτε καὶ µὲ ἄλλα
πολλὰ συµβάντα ἀλλὰ καὶ συµβαίνοντα στὸ χῶρο τῆς Συνόδου σας!
Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι οὔτε µὲ τά «ἀναθέµατα» τοῦ 1997 συµφωνεῖτε!
Ἐκτιµῶντας, λοιπόν, ὅτι ἐφόσον γνωρίζετε τὴν ἐντελῶς λανθασµένη καὶ ἀντικανονικὴ πρακτικὴ
τῆς Συνόδου ποὺ ἀκολουθεῖτε, τὴν ὁποία ἀνεχθήκατε καὶ συνεχίζετε νὰ ἀνέχεστε καταπατῶντας τὴν
συνείδησή σας µὲ τὸ ἀντιστάθµισµα τοῦ δῆθεν ἀγῶνος κατά τῆς ... «νεο-εἰκονοµαχίας», ἔχετε χρέος νὰ
µὴν κλείνετε τὰ µάτια σας οὔτε µπροστὰ στὴν θεωρητική «διδασκαλία» αὐτῆς!
Ἔχετε χρέος νὰ ἀπαγκιστρωθεῖτε κι ἀπ’ τὰ δικά σας λάθη (ἐξάλλου ὅλοι κάνουµε λάθη, ἀλλ’
ὀφείλουµε νὰ τὰ ἀναγνωρίζουµε καὶ διορθώνουµε) χωρὶς περιστροφές!
Ἔχετε χρέος, τέλος, νὰ δεχθεῖτε χωρὶς ἐπιλεκτικότητα τὴν Ἁγιοπατερικὴ µαρτυρία σὲ συνδυασµὸ
µὲ τὴν ἱστορικὴ πραγµατικότητα, ποὺ φανερώνει τὸ πνεῦµα µὲ τὸ ὁποῖο διαµορφώθηκε ὁ τρόπος ποὺ ἡ
Ἐκκλησία ἐπὶ αἰῶνες χειρίστηκε τὸ θέµα τῶν εἰκόνων, καὶ νὰ δεχθεῖτε ἐπίσης ὁλόκληρη τὴν ὀρθόδοξη
εἰκονογραφικὴ παράδοση ὡς ἑνιαῖο σύνολο παύοντας τήν «κατάργηση» καὶ τὸν ἐξοβελισµὸ ἀρχαιοτάτων
εἰκόνων ὑπὸ ὁποιοδήποτε πρόσχηµα!
Ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι ἂν κινηθεῖτε ἔτσι, σὺν Θεῷ θὰ ἀπαγκιστρωθεῖτε κι ἀπ’ τὰ δικά σας λάθη,
ἀλλὰ κι ἀπ’ τὸ σφιχταγκάλιασµά σας µὲ τὸν κύριο ὑπεύθυνο τοῦ σχίσµατος τοῦ 1995, τὸν πρ.
Θεσσαλονίκης Χρυσόστοµο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὅσο κι ἂν νοµίζετε ὅτι ἀπέχετε, οὐσιαστικῶς ταυτίζεστε, ἀφοῦ
συνεχίζετε τό «σκιαµαχικό» ὡς πρὸς τὸν τρόπο του, ἐκκλησιοµαχικὸ ὅµως ὡς πρὸς τὰ ἀποτελέσµατα,
ἔργο του!
Προσευχόµενος γιὰ τὴν µεταστροφὴ σας
σᾶς εὔχοµαι καλὸ Πάσχα.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Ἀρχιµ. Παντελεήµων Τσαλάγκας
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