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� «Ἀνάμνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων» (843).  

�   Κόνωνος ὁσιομάρτυρος (α΄ αἰ.).  

�   Κόνωνος μάρτυρος τοῦ κηπουροῦ (γ΄ αἰ.). 

�   Μάρκου ὁσίου τοῦ Ἀθηναίου (δ΄ αἰ.), 

�   Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ῥαψάνης.   
 

«Κυριακή τ�ς ρθοδοξίας»  

 

ΗΗΗΗ Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος καθιέρωσε τη θεολογία της εικόνος. 
Και η θεολογία αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη σχετική θεολογία του α-
γίου Ιωάννου  του  Δαμασκηνού , που είναι ο μεγάλος δογματικός 
της Εκκλησίας μας. Δύο βασικά πράγματα οφείλουμε να γνωρίζουμε 
σχετικά με τις εικόνες. 
 

1. Προσκυνώντας μία εικόνα, δεν προσκυνάμε την ύλη, από 
την οποία είναι φτιαγμένη η εικόνα, αλλά προσκυνάμε το πρόσωπο  
που εικονίζεται. Δεν προσκυνάμε το ξύλο, το χρώμα, την ψηφίδα, τον 
τοίχο, το τζάμι της εικόνος, αλλά προσκυνάμε το πρόσωπο, που εικονί-
ζεται. Γι’ αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Ἡ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό 

πρωτότυπον διαβαίνει» (Ε.Π.Ε. 10,401). 
 

2. Η προσκύνησις, που κάνουμε δεν είναι λατρευτική και α-
πόλυτη· είναι τιμητική  και σχετική. Αν προσκυνούσαμε την εικόνα 
λατρευτικώς, τότε θα είχαν δίκαιο οι προτεστάντες και οι χιλιαστές να 
μας κατηγορούν για ειδωλολατρία και να μας αποκαλούν ειδωλολά-
τρες. Αλλά στις εικόνες προσφέρουμε τιμητική προσκύνησι. Τις ασπα-
ζόμεθα, τις φιλάμε, όπως φιλάμε τις φωτογραφίες προσφιλών μας προ-
σώπων. Φυσικά ο ασπασμός της εικόνος έχει απείρως μεγαλύτερη ση-
μασία, ωφέλεια και διδασκαλία. 

 

ΛΛΛΛατρευτική  προσκύνησις  αρμόζει μόνο στο Θεό. «Κύριον 

τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις» (Δευτ. 
6,13). Λατρευτικά προσκυνάμε τον αόρατο Θεό, τον αόρατο Ιησού 
Χριστό. Λατρευτικά προσκύνησαν οι Μυροφόρες τον αναστάντα Χρι-
στό,   την   Κυριακή   της   Αναστάσεως   (Ματθ. 28,9).  Αν  ο  Χριστός  εμφα-  
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νισθή μπροστά μας όπως είναι Θεάνθρωπος, θα πέσουμε και θα τον 
προσκυνήσουμε λατρευτικά. Είναι ο Θεός μας. «Δεῦτε προσκυνήσω-

μεν καί προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν». Ο 
Χριστός εμφανίζεται σε μας τους αμαρτωλούς; θα ρωτήσετε. Ναι, εμ-
φανίζεται. Πού και πώς; Στα Τίμια Δώρα, όταν αυτά καθαγιάζωνται 
πάνω στην αγία Τράπεζα. Τότε πέφτουμε με το πρόσωπο στη γη, όταν 
ιδίως ακούμε το λειτουργό να λέγη: «… μεταβαλών τῷ Πνεύματί σου 

τῷ Ἁγίῳ». Ποιος πιστός αντέχει να μένη αγέρωχος εκείνη τη στιγμή;  
 

ΏΏΏΏστε στις εικόνες όλες, και του Κυρίου Ιησού και της Θεοτό-
κου και όλων των Αγίων προσφέρουμε τιμητική προσκύνησι. Βέ-
βαια στην εικόνα κάποιου Αγίου αισθανόμεθα ενός βαθμού δέος, στην 
εικόνα της Παναγίας δέκα βαθμούς δέος, στην εικόνα του Ιησού Χρι-
στού εκατό βαθμούς δέος. Λέγει σχετικά ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορεί-
της: «Τόν μέν γάρ εἰκονιζόμενον Χριστόν λατρευτικῶς, ὡς εἴπομεν, 

προσκυνοῦμεν, τήν δέ εἰκόνα αὐτοῦ σχετικῶς διά τήν πρός ἐκεῖνον ἀ-

ναφοράν. Ὁμοίως τούς μέν Ἁγίους αὐτούς καί τά λείψανα αὐτῶν, ὡς 

θεράποντας καί δούλους Χριστοῦ προσκυνοῦμεν μέ δουλοπρεπῆ προ-

σκύνησιν διά τήν πρός τόν Χριστόν αὐτῶν οἰκείωσιν· τάς δέ εἰκόνας 

αὐτῶν σχετικῶς προσκυνοῦμεν διά τήν ἀναφοράν ὁπού ἔχουν αὗται 

πρός αὐτούς. Ὡσαύτως τήν μέν Θεοτόκον αὐτήν μέ ὑπερδουλικήν τι-

μήν προσκυνοῦμεν, ὡς Ὑπεραγίαν Μητέρα Θεοῦ, τήν δέ εἰκόνα αὐτῆς 

μέ σχετικήν». 
� � 

ΗΗΗΗ Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος συνέτριψε τους εικονομάχους. Τους 
τότε… Υπάρχουν όμως και σήμερα εικονομάχοι. Είναι πολλοί. Τέσσε-
ρις κατηγορίες συγχρόνων εικονομάχων θα παρουσιάσουμε.  

 

● Εικονομάχοι είναι οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές. Οι Χι-
λιαστές  δαιμονίζονται, όταν βλέπουν εικόνα του Χριστού και των α-
γίων. Υπάρχουν Χιλιαστές, που τσαλαπατούν τις άγιες εικόνες, που κα-
ταστρέφουν άγιες εικόνες, που ρίχνουν εικόνες μέσα στους υπονό-
μους!... Οι Προτεστάντες  μπορεί να μη δείχνουν τη λύσσα αυτή ε-
ναντίον των αγίων εικόνων, αλλά δεν τις δέχονται. Είναι εικονομάχοι. 
Και όσοι είναι εικονομάχοι είναι χριστομάχοι. Η εικονομαχία είναι 
χριστολογική αίρεσις . Όσοι αρνούνται την εξεικόνισι του Χριστού, 
αρνούνται     την     ενανθρώπησι     του    Χριστού,    αρνούνται    την    ανθρώπινη  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν(Ιωάν(Ιωάν(Ιωάν....    αααα΄ ΄ ΄ ΄ 44444 4 4 4 ----    55552)2)2)2) 
    ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ 

εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀ-

πὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος 

τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ 

προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; Λέ-

γει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρ-

χόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν 

ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρί-

θη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ 

τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 

αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω 

τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε 

τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας 

καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
 

� � � 
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, ήθελε ο Ιησούς να μεταβή εις την Γαλιλαίαν και 
βρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει, «Ακολούθησέ με». Κατήγετο δε ο Φί-
λιππος από την Βηθσαϊδά, από την πόλιν του Ανδρέα και του Πέτρου. Ο 
Φίλιππος ευρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέγει, «Ευρήκαμε εκείνον, διά 
τον οποίον έγραψε ο Μωϋσής εις τον νόμον και οι Προφήται, τον Ιησούν, 
τον υιόν του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ». Και ο Ναθαναήλ τού είπε, «Είναι 
δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθη κανένα καλό;». Λέγει εις αυτόν ο 
Φίλιππος, «Έλα να ιδής». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς 
αυτόν και είπε, «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης, εις τον οποίον δεν υπάρχει 
δόλος». Ο Ναθαναήλ τού είπε, «Από πού με γνωρίζεις;». Και ο Ιησούς τού 
απεκρίθη, «Πριν σε φωνάξη ο Φίλιππος, σε είδα να είσαι κάτω από τη συ-
κιά». Ο Ναθαναήλ τού λέγει «Ραββί, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο 
βασιλεύς του Ισραήλ». Ο Ιησούς τού απεκρίθη, «Επειδή σου είπα ότι σε 
είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα ιδής μεγαλύτερα πράγματα από αυ-
τά». Και προσέθεσε, «Αλήθεια, αλήθεια, σας λέγω, από τώρα θα βλέπετε 
τον ουρανόν ανοιγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και 
να κατεβαίνουν προς τον Υιόν του ανθρώπου». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστ. Διακονίας) 
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φύσι του Χριστού και είναι μονοφυσίτες . Η ανθρωπίνη φύσις του 
Κυρίου έπαθε και σταυρώθηκε. Η ανθρωπίνη φύσις, ενωμένη φυσικά 
με την Θεία, αναστήθηκε. Όποιος, λοιπόν, αρνείται την εικόνα, αυτός 
αρνείται τη σάρκωσι, τη σταύρωσι, την ανάστασι, την ανάληψι του 
Ιησού.  
 

● Ανατριχιάζουμε όταν ακούμε ότι οι Χιλιαστές, πετούν τις ει-
κόνες μέσα στους υπονόμους; Και όμως αυτό το πράττουν και λεγόμε-
νοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Βγήκε πρόσφατα ένας νόμος του Ελληνικού 
Κράτους, που λέγει: «Καταστρέφετε ελεύθερα τις εικόνες του Θεού! 
Όποιος τις καταστρέφει, θ’ αμείβεται από το Κράτος!...». Μα, στ’ αλή-
θεια, υπάρχει τέτοιος νόμος; Ναι! Σας ερωτώ· Κάθε άνθρωπος, κάθε 
παιδί, δεν είναι εικόνα  του  Θεού ; Ασφαλώς, και μάλιστα απείρως 
ανώτερη από την άψυχη εικόνα, που είναι στο προσκυνητάρι. Η μία εί-
ναι έμψυχος  εικόνα, η άλλη είναι άψυχος . Και όμως υπάρχει Νόμος 
υπέρ των αμβλώσεων, που είναι σαν να λέγη: «Σφάζετε ελεύθερα τα 
παιδιά. Όποιος γιατρός κάνει έκτρωσι και πολτοποιεί παιδί και το ρί-
χνει στον υπόνομο, θα πληρώνεται από το κράτος»! Έτσι μεταφράζεται 
ο νόμος, που νομιμοποιεί το έγκλημα των αμβλώσεων. Και υπάρχουν 
μητέρες, που ξεκρεμάνε από το προσκυνητάρι της μητρότητος τα κυο-
φορούμενα βρέφη και τα προσφέρουν για θανάτωσι και πολτοποίησι! 
Εικονομάχοι, γιατί χαλάτε τα παιδιά, τις ωραίες εικόνες του Θεού; 

 

● Άλλοι σύγχρονοι εικονομάχοι: Φαντασθήτε κάποιον να μπαί-
νη μέσα στην εκκλησία την ώρα της λατρείας, να ξεκρεμάη από το τέ-
μπλο την εικόνα του Χριστού και στη θέσι της να βάζη τη φωτογραφία 
ενός… χιμπατζή ! Θα το ανεχθούμε; Ασφαλώς όχι. Και όμως ανεχό-
μεθα να διδάσκωνται τα παιδιά μας στα σχολεία, ότι ο άνθρωπος δεν 
είναι εικόνα του Θεού, αλλ’ είναι απόγονος  του  πιθήκου· ότι δεν 
πλάστηκε «κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ», αλλ’ εξελίχθηκε α-
πό τον ουρακοτάγκο! Πληροφορηθήκαμε, ότι το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων τύπωσε σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα βυ-
ζαντινών εικόνων του Χριστού για να τεθούν σε όλες τις σχολικές αί-
θουσες. Επαινετή ενέργεια. Μα ενώ τυπώνει εικόνες του Χριστού για 
τις σχολικές αίθουσες, συγχρόνως γκρεμίζει, κατά τρόπο ύπουλο την 
έμψυχο εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Πώς; Επιτρέποντας σε εκπαι-
δευτικούς να κατεβάζουν στο επίπεδο των ζώων τον άνθρωπο, διδά-
σκοντας ότι είναι απόγονος των πιθήκων! 
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● Άλλοι εικονομάχοι. Φαντασθήτε κάποιον να μπαίνη μέσα 
στην εκκλησία, να ξεκρεμάη, όπως ο προηγούμενος, την εικόνα του 
Χριστού από το τέμπλο και να βάζη στη θέσι της ένα πελώριο μηδενι-
κό. Αυτό γίνεται στις ημέρες μας σε μυριάδες εικονοστάσια. Η ψυχή 
κάθε νέου είναι ένα εικονοστάσι. Η παράδοσις της πίστεως, κάποια α-
γία γιαγιά, κάποια ευσεβής μητέρα, κάποιο κατηχητικό σχολείο, κρέμα-
σε την εικόνα του Χριστού μέσα στην ψυχή του  παιδιού . Το παιδί 
πίστευε στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μεγάλωσε, έγινε έφηβος και 
βρέθηκαν οι «καλοθελητές», οι κράχτες της αθεΐας και διαφθοράς και 
ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού μέσα από την ψυχή του· του κλό-
νισαν την πίστι στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Και στη θέσι που ήταν 
ο Χριστός έβαλαν οι βέβηλοι ένα τεράστιο μηδενικό. Οι νέοι από πι-
στοί γίνονται άπιστοι, μηδενιστές, αναρχικοί. 

* * * 
ΑΑΑΑγαπητοί! Ας αγωνισθούμε ν’ αναστηλώσουμε τις πεσμένες 

εικόνες· ν’ αναστηλώσουμε την πίστι στις καρδιές των ανθρώπων. Ας 
αγωνισθούμε ν’ ανυψωθή ο άνθρωπος , η εικόνα αυτή του Θεού. Ας 
αγωνισθούμε σαν χριστιανοί να γίνουμε τύποι και εικόνες του Χρι-
στού. Ας αγωνισθούμε στο εικονοστάσι της οικογενείας και της κοινωνίας 
ν’ αναρτηθή η εικόνα του Χριστού, η πίστις στο Χριστό και στην Εκκλησία. 
Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, από το βιβλίο «ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», σελ. 
89 - 93, έκδοση δευτέρα, Αθήνα 2011 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Β  ́ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, απόγευμα στις 6:00 μ.μ. 
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, πρωί. 
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, πρωί. 
Την Τετάρτη μετά την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ακολουθεί Τράπεζα και εν συνε-
χεία το Μέγα Απόδειπνο. 
2)� AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή 
στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κορωπίου για Μέγα Απόδειπνο. Ώρα αναχώ-
ρησης 5:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €. � 
3)     � ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ �           
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, 7:00 μ.μ. Θέμα: «Αχ, αυτά τα νεύρα μας!». 
Ομιλήτρια: κ. Χάρις Δημητρακούδη, Θεολόγος - Παιδαγωγός. Παράλληλη 
απασχόληση παιδιών.  

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
 

Κυριακή Α΄ των Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 


