
ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ  ΕΙΚΟΝΩΝ. 

«Ζκέξα ραξκόζπλνο θαη επθξνζύλεο 

αλάπιεσο πεθαλέξσηαη ζήκεξνλ». 

Ελώ ν απόερνο ησλ απνθξηάηηθσλ 
εθδειώζεσλ δελ έζβεζε αθόκα, καο θαιεί ε 
Εθθιεζία, απηή ηελ Ιπξηαθή, λα 

παλεγπξίζνκε ηελ αλαζηήισζε ησλ αγίσλ 
Εηθόλσλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο Οξζόδνμεο 
Πίζηεο. Τελ εκέξα απηή, νη ςπρέο ησλ 

νξζνδόμσλ επθξαίλνληαη βαζύηαηα, κε 
ηνπο σξαηόηαηνπο ύκλνπο, ηα 
αλαγλώζκαηα, ηηο επρέο,  ηελ πεξηθνξά ησλ 

ζεπηώλ Εηθόλσλ. Τα κάηηα καο γεκίδνπλ 
δάθξπα, θαζώο, από ηα βάζε ησλ αηώλσλ 
έξρνληαη κπξνζηά καο ακέηξεηεο άγηεο 

κνξθέο-Παηέξσλ, Δηδαζθάισλ, Λαξηύξσλ, 
Οζίσλ, Οκνινγεηώλ- πνπ, κε ηνπο αγώλεο, 
ηνπο δησγκνύο, ηηο θαθνπρίεο, ηηο  

ζηεξήζεηο, ηα καξηύξηα, ηηο λπρζήκεξεο 
πξνζεπρέο, κε ηε δσή θαη ην ζάλαηό ηνπο, 
δηέδσζαλ θαη ζηεξέσζαλ ηελ Αγία θαη 

Ακώκεηε Πίζηε ηνπ Φξηζηνύ θαη ησλ 
Απνζηόισλ: 
 «Οη Πξνθήηαη σο είδνλ, νη Απόζηνινη 

σο εδίδαμαλ, ε Δθθιεζία σο παξέιαβε, νη Γηδάζθαινη σο εδνγκάηηζαλ, 
ε Οηθνπκέλε σο ζπκπεθώλεθελ…νύησ θξνλνύκελ, νύησ ιαινύκελ, 
νύησ θεξύζζνκελ», ζύκθσλα κε ην Σπλνδηθό ηεο Ζ’ Οηθνπκεληθήο 

Σπλόδνπ. 
Η δηήγεζε ηνπ επαγγειίνπ ηεο εκέξαο καο κεηαθέξεη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηνπ 
Ιπξίνπ: ζηηο όκνξθεο αθξνγηαιηέο ηεο Τηβεξηάδνο, από όπνπ μεθίλεζε ην 

θήξπγκά Τνπ, πξνζθαιώληαο ηνπο πξώηνπο καζεηέο από ηνπο ςαξάδεο ηεο 
πεξηνρήο, γηα λα ηνπο θάκεη «αιηείο αλζξώπσλ». 
Ω, πόζν επινγεκέλεο ήηαλ εθείλεο νη ζηηγκέο! Οη ώξεο, νη κέξεο! Πόζν κεγάιε 

ε απόθαζε ησλ ηαπεηλώλ εθείλσλ αλζξώπσλ, λα πιεζηάζνπλ απιά, 
απζόξκεηα, ζαλ ηα αζώα παηδηά, ην Φξηζηό θαη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ γηα 
πάληα! Πνύ λα κπνξνύζαλ λα θαληαζηνύλ πσο, εθείλε ε ζπλάληεζε, 

επξόθεηην λα «ζεκαδέςεη» γηα πάληα ηε δσή ηνπο, εγγξάθνληαο ζηα βάζε ηεο 
ππάξμεώο ηνπο αλεμίηειε ηελ ήξεκε,  αλεπαλάιεπηα γιπθηά κνξθή ηνπ Θεζνύ, 

θαζώο ηα δεζηά, δσνγόλα ιόγηα Τνπ ραξάζζνληαλ βαζηά κέζα ζηελ θαξδηά 
ηνπο! Ζώληαο ηε ζπγθινληζηηθή παξνπζία Τνπ, ζα αθνζησζνύλ θαη ζα ηνλ 
αθνινπζήζνπλ γηα πάληα. Ιη όηαλ, κεηά ηελ Αλάιεςή Τνπ ζηνπο Οπξαλνύο, 

ζα θσηηζηνύλ από ην Άγην Πλεύκα, ζα κεηαδώζνπλ ην κήλπκα ηνπ Επαγγειίνπ 
ζ’ όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Ο ζάλαηόο ηνπο-πνπ, γηα ηνπο πεξηζζνηέξνπο ζα 
είλαη καξηπξηθόο- δε ζα ζθξαγίζεη, απιώο, κηα ζπνπδαία πνξεία ζηε γε. Θα 

ηνπο αλνίμεη ηηο πύιεο ηνπ Παξαδείζνπ, γηα λα απνιακβάλνπλ ηε δόμα ηνπ 
Ιπξίνπ ζηελ Αηώληα δσή. Σπγρξόλσο, όκσο, ζα εκπλεύζνπλ θαη ζα 
ελδπλακώζνπλ ακέηξεηεο γεληέο καξηύξσλ, πνπ επξόθεηην λα ηνπο κηκεζνύλ 

ζηελ ηεζιηκκέλε νδό ησλ εληνιώλ ηνπ Φξηζηνύ. 
«Φύζεη απεξίγξαπηνο, ηε ζετθή ζνπ ππάξρσλ, επ’ εζράησλ Γέζπνηα, 
ζαξθσζείο εμίσζαο πεξηγξάθεζζαη...». 

Τνπ γιπθύηαηνπ  Δηδαζθάινπ ηε κνξθή, ν Οπνίνο, ηέιεηνο Θεόο ππάξρσλ, 
θαηαδέρεηαη λα γίλεη ηέιεηνο άλζξσπνο, αιιά, αλακάξηεηνο εμ αξρήο, γηα λα 
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αλακνξθώζεη ηε θζαξκέλε θύζε καο θαη ηελ εληόο ηεο ελππάξρνπζα εηθόλα 
Τνπ, ζέιεζαλ λα κεηαδώζνπλ νη ζεόπλεπζηνη δσγξάθνη θαη ζηνπο  πηζηνύο ησλ 

επόκελσλ αηώλσλ, γηα λα ηέξπνληαη αληηθξίδνληάο ηελ. Μα αγάιιεηαη ε ςπρή 
ηνπο από ηελ ζεαλζξώπηλε ππόζηαζε ηνπ Κόγνπ θαη λα νδεγνύληαη  ζηελ 
επηζηξνθή  ηνπο ζηελ αγθαιηά ηνπ Παηέξα. Η αγία καο Εθθιεζία, πηνζεηώληαο 

ηνλ εηθνληζκό ηεο ππεξβαηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ, όκσο, ηε καξηπξνύζαλ 
νη απηόπηεο θαη απηήθννη κάξηπξεο ηνπ Θεζνύ, έθακε έλα κεγάιν άικα, 
μεθαζαξίδνληαο ηελ αιήζεηα από ηελ πιάλε. Σπγρξόλσο, δεκηνπξγνύζε  

ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο εύθνιεο θαη νξζήο παηδαγσγίαο ησλ ηέθλσλ ηεο δηα 
κέζνπ ηεο άθζαζηεο αγηνγξαθίαο ηεο. Σην παλάγην πξόζσπν ηνπ 
Θεαλζξώπνπ, πνπ, θαηά ηνλ Απόζηνιν Παύιν, είλαη «εηθώλ ηνπ Θενύ ηνπ 

ανξάηνπ», έρεη ηελ αξρή ηεο νιόθιεξε ε νξζόδνμε αγηνγξαθία. Από 
Εθείλνλ, πνπ είλαη ην Φσο ην αιεζηλόλ θαη απαύγαζκα ηεο δόμεο ηνπ Θενύ ηνπ 
ανξάηνπ, θαη ζηνλ Οπνίν «θαηνηθεί παλ ην πιήξσκα ηεο Θεόηεηνο 

ζσκαηηθώο», εθπεγάδνπλ, θσηίδνληαη θαη λνεκαηνδνηνύληαη ηα γεγνλόηα θαη 
νη εηθόλεο ηεο δσήο, γήηλεο θαη ππεξθόζκηαο, ηεο Παλαγίαο, ησλ Αγγέισλ θαη 
ησλ Αγίσλ. Έηζη, νη άγηνη θαη ζενθόξνη Παηέξεο, θαζηεξώλνληαο κε ηελ Ζ΄ 

Οηθνπκεληθή Σύλνδν, ην 787 κ. Φ., ηελ αξραία παξάδνζε θαη πίζηε γηα ηελ 
ηηκή θαη ηελ πξνζθύλεζε ησλ Εηθόλσλ, γλώξηδαλ πνιύ θαιά πσο ν αγώλαο γηα 
ηηο εηθόλεο ήηαλ αγώλαο γηα ηε δηάζσζε ηεο πίζηεο ζηε ζεαλζξώπηλε θύζε 

ηνπ Φξηζηνύ. Τν ζεκέιην, δειαδή, ηεο ζσηεξίαο καο. Αληηζέησο, ε άξλεζε 
πξνζθπλήζεσο ησλ εηθόλσλ, νπζηαζηηθά ζήκαηλε ηελ άξλεζε ηεο θύζεσο ηνπ 

Ιπξίνπ. Άξα, θαη ηεο δπλαηόηεηαο πξνζιήςεσο, αγηαζκνύ θαη ζεώζεσο ηνπ 
αλζξώπνπ. Ιη επίζεο, απόξξηςε ηεο δπλάκεσο θαη βνεζείαο ησλ Αγίσλ ηεο 
Εθθιεζίαο! 

Λειεηώληαο ηελ ηζηνξία ηεο εηθνλνγξαθίαο, εύθνια δηαπηζηώλεη θαλείο όηη δελ 
πξόθεηηαη, απιώο, γηα έλα θαιιηηερληθό θαηλόκελν. Δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή, αλ 
ιέγακε όηη πξόθεηηαη γηα ηελ νκνινγία ηεο πίζηεο ηεο Οξζόδνμεο Εθθιεζίαο, 

πνπ είλαη ε Πίζηε ησλ Παηέξσλ, ε Πίζηε ησλ Απνζηόισλ. Απηή ε Πίζηε, πνπ 
ζηήξημε όιε ηελ Οηθνπκέλε. Αξθεηνύο αηώλεο πξηλ μεζπάζεη ην κεγάιν δήηεκα 
ηεο Εηθνλνκαρίαο, πνπ ηαιαηπώξεζε γηα ελάκηζη, ζρεδόλ, αηώλα ην ζώκα ηεο 

Εθθιεζίαο, κεγάινη Παηέξεο είραλ μεθαζαξίζεη όηη ε ηηκή ηεο εηθόλαο «επί ην 
πξσηόηππνλ δηαβαίλεη». Λ’ άιια ιόγηα, πξνζθπλώληαο ηηο εηθόλεο, δελ 
ηηκνύκε ηελ ύιε, από ηελ νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, αιιά ην εηθνληδόκελν 

πξόζσπν. Εκείο νη νξζόδνμνη ιαηξεύνπκε, απνθιεηζηηθά θαη κόλν, ην Θεό. 
Τηκνύκε  ηνπο Αγίνπο θαη ηνπο Αγγέινπο, όισο δε εμαηξεηηθά, ηελ Υπεξαγία 
Θενηόθν. 

Απηή, ινηπόλ, ηε δηδαζθαιία, πνπ βγαίλεη κέζα από ηε καθξαίσλε εκπεηξία θαη 
δσή ηεο Εθθιεζίαο, αλέπηπμε πεξηζζόηεξν θαη κε πνιιή παξαζηαηηθόηεηα θαη 
απιόηεηα ν Άγηνο Θσάλλεο ν Δακαζθελόο θαη ζέζπηζαλ, ύζηεξα, νη Παηέξεο 

ησλ Σπλόδσλ, σο «όξνπο»-απνθάζεηο ηεο Εθθιεζίαο. Αο πξνζέμνπκε ηη ιέεη 
απηόο ν κεγάινο ζηπινβάηεο ηεο Οξζνδνμίαο: 
«Γελ πξνζθπλώ ηελ ύιε, αληίζεηα, πξνζθπλώ ην δεκηνπξγό ηεο ύιεο, 

Απηόλ πνπ έγηλε ύιε γηα κέλα θαη θαηαδέρηεθε λα θαηνηθήζεη κέζα 
ζηελ ύιε θαη κέζα από ηελ ύιε πξαγκαηνπνίεζε ηε ζσηεξία 
κνπ…Εσγξαθίδνπκε ην Χξηζηό, ηνλ Βαζηιέα θαη Κύξην, ρσξίο λα ηνλ 

απνγπκλώλνπκε από ην ζηξάηεπκά Τνπ, γηαηί νη άγηνη είλαη ν ζηξαηόο 
ηνπ Κπξίνπ…Γελ έρσ βηβιία, δελ έρσ  ειεύζεξν ρξόλν γηα λα δηαβάζσ, 
κπαίλσ ζην θνηλό ηαηξείν ησλ ςπρώλ, ηελ Δθθιεζία, ελώ κε πλίγνπλ νη 

ινγηζκνί ζαλ η’ αγθάζηα. Με ηξαβάεη γηα λα δσ ε νκνξθηά ηεο 
δσγξαθηθήο θαη ζαλ θήπνο κε ινπινύδηα επραξηζηεί ηελ όξαζή κνπ θαη 
ρσξίο λα ην θαηαιάβσ βάδεη κέζα ζηελ ςπρή κνπ ηε δνμνινγία ηνπ 

Θενύ…Δίδαλ νη Απόζηνινη ηνλ Κύξην κε ηα ζσκαηηθά ηνπο κάηηα θαη 
ηνπο Απνζηόινπο είδαλ άιινη θαη ηνπο κάξηπξεο άιινη. Πνζώ θη εγώ λα 



ηνπο βιέπσ θαη κε ηελ ςπρή θαη κε ην ζώκα θαη λα ηνπο έρσ ζαλ 
θάξκαθν πνπ δηώρλεη καθξηά ην θαθό…Ο Χξηζηόο δέρεηαη ηνλ πόζν 

κνπ γη’ Απηόλ θαη ηνπο θίινπο Τνπ… 
Πξνζθπλώ ηελ εηθόλα ηνπ Χξηζηνύ σο ζαξθσκέλνπ Θενύ, ηεο 
Γέζπνηλαο όισλ ησλ αλζξώπσλ, ηεο Θενηόθνπ, σο κεηέξαο ηνπ Θενύ, 

ησλ αγίσλ, σο θίισλ ηνπ Θενύ, πνπ αληηζηάζεθαλ ζηελ ακαξηία κέρξη 
αίκαηνο θαη κηκήζεθαλ ην Χξηζηό πξνζθέξνληαο ην αίκα ηνπο γη’ 
Απηόλ…Απηώλ ηα θαηνξζώκαηα θαη ηα πάζε δσγξαθίδσ, επεηδή κε 

απηά αγηάδνκαη θαη πξνεηνηκάδνκαη λα ηα κηκεζώ κε όιε ηε δύλακε ηεο 
ςπρήο κνπ» (Κόγ.Α΄,20. 21,36,47). 
Δε λνκίδσ όηη ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξα, γηα λα αληηιεθζνύκε γηαηί ε 

Εθθιεζία καο έρεη ζε ηόζν πεξίνπηε ζέζε ηηο εηθόλεο. Ούηε, επίζεο, θξίλεηαη 
αλαγθαίν, εδώ, λα αλαθεξζνύκε ζηα ακέηξεηα  ζαύκαηα πνπ επηηεινύληαη κε 
ηε Φάξε ηνπ Θενύ, πνπ, όπσο ην θσο, δηαρέεηαη θαη αγηάδεη ηα θηηζηά όληα, 

θαζ’ όζνλ απηά κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζηηο άθηηζηεο ελέξγεηέο Τνπ. 
Αληηιακβαλόκαζηε, επίζεο, όηη, ε Ιπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο, δείρλεη, 
γεληθόηεξα, ηε δύλακε ηεο Εθθιεζίαο, πνπ, πεξλώληαο κέζα από απεξίγξαπηεο 

πεξηπέηεηεο, ζπζίεο θαη ζθιεξέο δνθηκαζίεο, κέζα ζ’ έλαλ αθηιόμελν, 
απάλζξσπν θαη δηεζηξακκέλν θόζκν, πνξεύεηαη ζηνπο αηώλεο ζηαζεξά, 
νδεγώληαο ηνπο αλζξώπνπο, σο Ιηβσηόο ηεο ζσηεξίαο, ζην απάλεκν ιηκάλη 

ηνπ Φξηζηνύ.  
Σηελ αξρή ηεο πνξείαο καο πξνο ην Πάζρα, ην θάιεζκα ηνπ Θεζνύ ερεί ζηελ 

αθνή  ηνπ θαζελόο από καο: «Αθνινύζεη κνη». Ιαζώο αηελίδνπκε ην 
ζπκπαζέζηαην βιέκκα Τνπ ζηηο ζαπκάζηεο εηθόλεο  ηνπ Παληνθξάηνξα, 
αλαπαπόκαζηε, ληώζνληαο απόιπηε αζθάιεηα ζηελ Πξόλνηά Τνπ. Όκσο, δε ζα 

πάςνπκε λα ηνλ αλαδεηνύκε, σο ην αξρέηππν ηεο ππάξμεώο καο, 
παξαθαιώληαο ηνλ λα ιάκςεη ην θσο Τνπ ην αιεζηλό ζηηο ζθνηηζκέλεο θαξδηέο 
καο. Γηα λα κπνξνύκε λα ζεβόκαζηε, σο εηθόλα Τνπ, θάζε ζπλάλζξσπό καο. 

Επγλσκνλώληαο  ηνπο Αγίνπο ηεο Εθθιεζίαο καο, θαζώο θαη ηνπο επζεβείο 
γνλείο θαη πξνγόλνπο καο, πνπ βίσζαλ, κε ζπζίεο πνιιέο δηαθύιαμαλ  θαη καο 
κεηέδσζαλ ηελ Οξζόδνμε Πίζηε,  αο ςάιινπκε καδί κε ηνλ πκλνγξάθν: 

«Θεζκνύο Δθθιεζίαο παηξηθνύο, δηαθπιάηηνληεο, εηθόλαο γξάθνκελ, 
θαη αζπαδόκεζα ζηόκαζη, θαη θαξδία θαη ζειήκαηη, ησλ ηνπ Χξηζηνύ, 
θαη ησλ απηνύ Αγίσλ θξάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηα έξγα Κπξίνπ ηνλ 

Κύξηνλ». 

  

 


