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Πξόο 

ηό Εὐινγεκέλνλ Πιήξσκα 

ηῆο θαηά Σηζάληνλ θαί Σηάηηζηαλ θθιεζίαο 

 

Ἀγαπεηνί κνπ  Ἀδειθνί, 

Κπξηαθή ηῆο Ὀξζνδνμίαο θαί πάιη ζήκεξα θαί ἡ θθιεζία καο 

ἑνξηάδεη. νξηάδεη ηήλ λίθε ηῆο ἀιεζηλῆο πίζηεσο ἀπέλαληη ζηήλ 

πιάλε θαί ζηήλ αἵξεζε. νξηάδεη δειαδή ηή λίθε ηῆο δσῆο ἀπέλαληη 

ζηόλ ζάλαην. 

Κπξηαθή ηῆο Ὀξζνδνμίαο θαί καδεπηήθακε ζηνύο λανύο καο γηά 

λά ἀπνδώζνπκε ζηόλ Τξηαδηθό Θεό καο ηήλ εὐραξηζηία, ὅπσο θάζε 

ρξόλν ηέηνηα κέξα ζπλεζίδνπκε, γηά λά γηνξηάζνπκε ηή ραξά πνύ ζάλ 

ζήκεξα πξίλ ἀπό ρξόληα πνιιά πήξακε ζάλ δῶξν κέζα ζηά ρέξηα καο, 

ηήλ θθιεζία ηνῦ Φξηζηνῦ κέ ὅιε ηήλ ἀιήζεηά Τεο. 

Ἀθνινπζώληαο ηά πξνθεηηθά ιόγηα, κέ ὑπαθνή ζηίο παξαηλέζεηο 

ηῶλ Ἀπνζηόισλ, εὐζπγξακκηδόκελνη κέ ηίο δηεγήζεηο ηῶλ Γὐαγγειίσλ, 

παλεγπξίδνπκε θαί ζήκεξα ηήλ ἀλαζηήισζε ηῶλ Ἱεξῶλ Γἰθόλσλ δηά 

ηῶλ ὁπνίσλ ἐθθξάδεηαη ηό κέγα ηῆο εὐζεβείαο Μπζηήξηνλ, ὅηη δειαδή 

ὁ Θεόο ἐθαλεξώζε ἐλ ζαξθί. 

Ληηαλεύνληεο ηήλ Γἰθόλα ηνῦ Φξηζηνῦ, ηνῦ ἐλαλζξσπήζαληνο 

Υἱνῦ θαί Λόγνπ ηνῦ Θενῦ βεβαησλόκαζηε ὅηη ὁ Θεόο ἔγηλε ἄλζξσπνο 

θαί δη’ αὐηό κπνξεῖ λά πεξηγξαθεῖ θαί λά εἰθνληζζεῖ. Βεβαησλόκαζηε ὅηη 

ζηό πξόζσπν ηνῦ Φξηζηνῦ ἑλώζεθε ἡ Θεία θαί ἡ ἀλζξώπηλε θύζε, ὁ 

Θεόο θαί ὁ ἄλζξσπνο. Βεβαησλόκαζηε ὅηη ὁ Θεόο κπῆθε ζηόλ θόζκν 

ηόλ δηθό καο γηά λά κᾶο ἐιεπζεξώζεη ἀπό ηήλ δνπιεία ηνῦ ζαλάηνπ. Ἡ 



Γἰθόλα ηνῦ Φξηζηνῦ, εἶλαη εἰθόλα θαί βεβαηόηεηα ηῆο δηθῆο καο 

ἀλαζηάζεσο. Ἀθνῦ ὁ Θεόο ἑλώζεθε κέ ηόλ ἄλζξσπν ζηό πξόζσπν 

ηνῦ Φξηζηνῦ ὁ ζάλαηόο καο ληθήζεθε. 

Ληηαλεύνληεο ηήλ Γἰθόλα ηῆο Παλαγίαο θαί ηίο Γἰθόλεο ηῶλ Ἁγίσλ 

βεβαησλόκαζηε ὅηη ὁ ἄλζξσπνο κπνξεῖ λά ζεσζεῖ, λά ληθήζεη δειαδή 

ηόλ ζάλαην θαί λά γίλεη θνηλσλόο ζείαο θύζεσο. Ἡ Παλαγία θαί νἱ 

Ἅγηνη εἶλαη νἱ ζεσκέλνη ἄλζξσπνη, ἐθεῖλνη πνύ βεβαηώλνπλ θαί 

πηζηνπνηνῦλ ὅηη ὁ δξόκνο γηά ηήλ λίθε ἀπέλαληη ζηό ζάλαην θαί ηήλ 

ζέσζε εἶλαη ἀλνηθηόο θαί γηά κᾶο. 

Ληηαλεύνληεο ηίο Ἱεξέο Γἰθόλεο ζπκόκαζηε ὅηη θαί ἐκεῖο εἴκαζηε 

πιαζκέλνη θαη’ εἰθόλα Θενῦ θαί ζηόρνο καο εἶλαη ἡ ζέσζή καο. 

Βεβαησλόκαζηε ὅηη ἡ δσή καο ἔρεη λόεκα ηό ὁπνῖν δέλ ἐμαληιεῖηαη ζηά 

ὅξηα αὐηνῦ ηνῦ θόζκνπ. 

Γἶλαη ἐθπιεθηηθό ἀιιά ἀιεζηλό. Μηά εἰθόλα κέ ηόλ πηό ἁπιό, ἀιιά 

θαί κέ ηόλ πηό πιήξε ηξόπν θαλεξώλεη ηίο πηό κεγάιεο ἀιήζεηεο γηά 

ηόλ Θεό, γηά ηόλ ἄλζξσπν θαί γηά ηόλ θόζκν. 

Μηά εἰθόλα, δέλ εἶλαη κηά θσηνγξαθία. Ἡ θσηνγξαθία 

ἀπνηππώλεη κόλν ηήλ ἐμσηεξηθή ἐκθάληζε θαί ζέ κηά κόλν ρξνληθή 

ζηηγκή. Μηά εἰθόλα δέλ ζηακαηᾶ ζηήλ ἐμσηεξηθή ἐκθάληζε 

ἀπνθαιύπηεη ηόλ πινῦην θαί ηό θάιινο, θαί ηόλ ἀγῶλα ηνῦ 

εἰθνληδνκέλνπ. Μηά εἰθόλα θαλεξώλεη ὁιόθιεξε ηήλ δσή ηνῦ 

ἁγηαζκέλνπ ἀλζξώπνπ θαί ηήλ εὐινγεκέλε ηειείσζή ηνπ ζηήλ Βαζηιεία 

ηνῦ Θενῦ. Μηά εἰθόλα εἶλαη εἰθόλα ηῆο Βαζηιείαο, θαλέξσζε ἑλόο ἄιινπ 

θόζκνπ. 

 Βιέπνληαο θαλείο κηά ὀξζόδνμε εἰθόλα, παξαηεξεῖ ηήλ ἔιιεηςε 

ηξίηεο δηάζηαζεο, ηήλ ἀπαιιαγή ἀπό ηόλ θόξην πεξηγξαθηθῶλ 

ιεπηνκεξεηῶλ, πνύ ἀληηζηνηρνῦλ ζηά θζαξηά ζηνηρεῖα ηνῦ ἐγθόζκηνπ 

θάιινπο, ηήλ ζρεδόλ ἀπνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηῆο θαηά κέησπν 

παξνπζίαζεο ηῶλ ἁγίσλ κνξθῶλ. Ἔρεη ζαθῆ ἀληίιεςε, ὅηη αὐηό 

πνύ βιέπεη ζηήλ εἰθόλα, ἔξρεηαη πνιύ θνληά ηνπ θαί παξάιιεια 

ηόλ ἐμάγεη ἀπό ηόλ θόζκν. Παξαηεξεῖ ἀθόκε, κέ ιίγε ἐκβάζπλζε, ὅηη 

νἱ ιεπηνκέξεηεο ζηήλ ζύλζεζε ἀληαπνθξίλνληαη ζέ ἱζηνξηθά ἤ 

δνγκαηηθά δεδνκέλα ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο. Ὅπσο ὁ Λόγνο ηνῦ Θενῦ 

εἶλαη κηά θέλσζε ηῆο Θεόηεηνο  θαί παξάιιεια ἕλα ἀλέβαζκα ηνῦ 

ἀλζξώπνπ πξὀο ηήλ δόμα ηῆο Θεόηεηνο, ἔηζη ἀθξηβῶο εἶλαη ἡ 



εἰθόλα. Τήλ ληώζεηο πνιύ θνληά ζνπ, ηήλ πξνζθπλᾶο, ηήλ ἀζπάδεζαη 

θαί παξάιιεια ζνῦ δείρλεη ἕλαλ ἄιιν θόζκν. Ἕλα παξάδεηγκα: Ἡ 

ὀξζόδνμε εἰθόλα ηῆο Ἀλαζηάζεσο πνηέ δέλ παξνπζηάδεη ηόλ Φξηζηό λά 

ἐμέξρεηαη ἀπό ηό κλεκεῖν, νὔηε ηόλ Ἄγγειν λά ἀπνηξαβᾶ ηόλ ιίζν. 

Γηαηί; Γηαηί ἡ Γξαθή ἀθήλεη λά ἐλλνεζεῖ ὅηη ὁ Φξηζηόο βγῆθε ἀπό ηόλ 

ηάθν ἐλῶ ὁ ιίζνο βξηζθόηαλ ζηήλ ζέζε ηνπ. «ζθξαγηζκέλνπ ηνῦ 

κλήκαηνο ἡ δσή ἐθ ηάθνπ ἀλέηεηιε» ςάιιεη ηό ζρεηηθό ηξνπάξην. Οἱ 

ὀξζόδνμεο παξαζηάζεηο ηῆο Ἀλαζηάζεσο δείρλνπλ ηόλ Φξηζηό ἤδε 

ἀλαζηεκέλν, λά ἀπειεπζεξώλεη ηνύο Πξνπάηνξεο θαί ὅιν ηό γέλνο 

ηῶλ ἀλζξώπσλ. 

Τηκώληαο, ινηπόλ, ηίο Ἅγηεο Γἰθόλεο ηηκᾶκε ηά πξόζσπα πνύ 

εἰθνλίδνπλ. Αὐηή ἡ ἴδηα ἡ ηηκή εἶλαη κηά ζρἐζε κέ ηό εἰθνληδόκελν 

πξόζσπν. 

Σηήλ θθιεζία καο δνῦκε καδί κέ ηνύο Ἁγίνπο καο. Οἱ Ἱεξέο 

Γἰθόλεο ηνπο ζηνιίδνπλ ηά ζπίηηα καο. Τνπνζεηεκέλεο ζηό 

πξνζθπλεηάξη θάλνπλ ηό ζπίηη καο θαη’ νἶθνλ θθιεζία. Μέ ηό θαληήιη 

πνύ ἀλάβνπκε κπξνζηά ζηίο Ἅγηεο Γἰθόλεο, ηό θεξί πνύ ἀλάβνπκε ἤ ηό 

ζπκίακα κέ ηό ὁπνῖν ηίο ζπκηαηίδνπκε ἐθθξάδνπκε ηή ζρέζε καο καδί 

ηνπο θαί δεηᾶκε ηήλ εὐινγία ηνπο. 

Γὐινγεκέλα ηά ζπίηηα ἐθεῖλα πνύ ηό θαληήιη ἀλακκέλν κπξνζηά 

ζηίο Ἅγηεο Γἰθόλεο ἀπνθαιύπηεη ζέ κηθξνύο θαί κεγάινπο ηήλ 

πξαγκαηηθόηεηα ἑλόο ἄιινπ θόζκνπ θαί ηήλ ἀιήζεηα ὅηη ὁ ἄλζξσπνο 

δέλ εἶλαη πιαζκέλνο γηά ηήλ θζνξά θαί ηόλ ζάλαην. 

Δνῦκε ζήκεξα ζέ κηά λέα ἐπνρή εἰθνλνκαρίαο. Σήκεξα 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λά εὐηειηζζεῖ θαί λά θαηαθξεκληζζεῖ ἡ 

εἰθόλα ηνῦ δῶληνο Θενῦ, ὁ Κύξηνο ἡκῶλ Ἰεζνῦο Φξηζηόο ἀπό ηό 

εἰθνλνζηάζη ηῆο ἀλζξώπηλεο θαξδίαο θαί ὁ θαη’ εἰθόλα Θενῦ 

δεκηνπξγεζείο ἄλζξσπνο. Σήκεξα δέλ ζέινπκε ηόλ ἄλζξσπν εἰθόλα 

ηνῦ Θενῦ, ἀιιά εἰθόλα ηῶλ δαηκνλίσλ. Πξνζπαζνῦκε λά 

ἀπνδνκήζνπκε ηήλ ἔκθπιε δηαθνξεηηθόηεηα ηνῦ ἀλζξώπνπ, ἔξγν ηῆο 

ζνθίαο θαί ηῆο ἀγάπεο ηνῦ Θενῦ, πξνθεηκέλνπ ὁ ἄλζξσπνο λά 

θαηαζηεῖ ζπλδεκηνπξγόο ηνῦ Θενῦ θαί ἐπηρεηξνῦκε λά θαηαζθεπάζνπκε 

ἕλα ἄλνζην, ἀπξόζσπν, ρπδαῖν ἄλζξσπν. Ἄλζξσπν ἐλζηηθηώδε 

ρσξίο πξνζσπηθόηεηα, ἀλίθαλν λά ἀγαπήζεη. Γηαηί ἕλαο ηέηνηνο 

ἄλζξσπνο ζά εἶλαη εὐθνινκεηαρείξηζηνο, γινηώδεο, ἀλειεύζεξνο, 

δνπιηθόο. 



Ἡ θθιεζία καο ζήκεξα, ιηηαλεύνληαο ηήλ εἰθόλα ηνῦ Φξηζηνῦ, 

ιηηαλεύεη θαί θαλεξώλεη ηόλ ἀιεζηλό ἄλζξσπν, ἀλαδεηθλύεη  ηό 

κνλαδηθό κέηξν θαί θξηηήξην ηῆο ἀμίαο ηνῦ ἀλζξώπηλνπ πξνζώπνπ 

πνύ εἶλαη ἡ ἐλαλζξώπεζε ηνῦ Θενῦ. 

Αὐηόλ ηόλ ἐλαλζξσπήζαληα Θεόλ, ηόλ Κύξην καο Ἰεζνῦλ 

Φξηζηόλ θαινύκεζα λά ἐκπηζηεπζνῦκε. Νά ἐκπηζηεπζνῦκε ηό Πξόζσπό 

Τνπ, λά ἐκπηζηεπζνῦκε ηόλ ιόγν Τνπ, λά δήζνπκε ζηήλ θθιεζία Τνπ 

ἑλσκἐλνη καδί Τνπ, λά θνηλσλνῦκε ηό Σῶκα θαί ηό Αἷκα θαί λά Τόλ 

ἔρνπκε θαηνηθνῦληα ζηήλ θαξδηά καο, λά ηεξνῦκε ηίο ἐληνιέο θαί ηό 

ζέιεκα Τνπ. Νά κήλ πξνηηκήζνπκε ηίπνηα παξαπάλσ ἀπό ηόλ Φξηζηό, 

λά Τόλ ἀγαπήζνπκε κέ ὅιε καο ηήλ θαξδηά, ὅπσο κᾶο ζπληζηνῦζε ὁ 

Ἅγηνο Πνξθύξηνο. 

Κνηηᾶρηε, ἀδειθνί γύξσ ζαο. Δέλ ὑπάξρεη ηίπνηα ζηό ὁπνῖν 

κπνξεῖηε λά ἐιπίζεηε. Ὅινη κᾶο γέιαζαλ θνβεξά, κᾶο ζπάζαλ ηῆο 

ςπρῆο ηά θηεξά, κᾶο ἄθεζαλ κηζνπεζακέλνπο λά ζεξλόκαζηε ρσξίο 

ἀμηνπξέπεηα κέζα ζηόλ θόζκν. Ὁ Φξηζηόο εἶλαη ὁ κόλνο ἀιεζηλόο 

Παηέξαο, ἡ θθιεζία εἶλαη ἡ κόλε ἀιεζηλή κάλλα ηνῦ ιανῦ καο. Γη’ 

αὐηό ηήλ πνιεκνῦλ, γηαηί ἔρνπλ ζηόρν ἐζᾶο, ηήλ θησρνπνίεζή ζαο, 

ηόλ ἐμαλδξαπνδηζκό ζαο, ηήλ παξαράξαμε ηῆο ὑπόζηαζήο ζαο. Δέζηε, 

ηήλ Γἰθόλα ηνῦ Φξηζηνῦ καο, δέζηε ηίο εἰθόλεο ηῆο Παλαγίαο θαί ηῶλ 

Ἁγίσλ καο, δέζηε θαί θαηαιάβεηε πνηνί πξαγκαηηθά εἶζηε, πόζν πνιύ 

ἀμίδεηε, θνηηᾶρηε ηά παηδηά ζαο κέ ηά κάηηα ηνῦ Φξηζηνῦ θαί ἐγεξζῆηε. 

Δῆζηε ηήλ Κπξηαθή ηῆο Ὀξζνδνμίαο ζάλ ἐγεξηήξην ζάιπηζκα. Ὁ 

Φξηζηόο δέλ κᾶο ἔδσζε πλεῦκα δεηιίαο, ἀιιά δπλάκεσο θαί ἀγάπεο θαί 

ζσθξνληζκνῦ. Τό λά δεῖο ζηήλ θθιεζία, ηό λά δεῖο κέ ηόλ ηξόπν Τεο 

εἶλαη κηά ἀληίζηαζε ζηή θζνξά θαί ζηήλ ἀπαμίσζή ζνπ, εἶλαη κηά 

δηακαξηπξία γηά ηήλ ὑπνηίκεζε ζνπ. 

Ἀδειθνί! Σηῶκελ θαιῶο! 

Γὐρόκελνο ζηαπξναλαζηάζηκε πνξεία δηαηειῶ 

Μεηά παηξηθῶλ εὐρῶλ 

Ὁ πίζθνπόο Σαο 

 


