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 «Ἀνάμνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων». 
     Κόνωνος ὁσιομάρτυρος (α΄ αἰ.).  
     Κόνωνος μάρτυρος τοῦ κηπουροῦ (γ΄ αἰ.).  
     Μάρκου ὁσίου τοῦ Ἀθηναίου (δ΄ αἰ.),  
     Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ῥαψάνης.  
 

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας 
 

ὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἁγία 
μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τὸ θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς 
ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία καταπάτησε ὅλες τίς αἱρέσεις καὶ 
στερεώθηκε γιά πάντα. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυριακὴ αὐτὴ καλεῖται 
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. 

[…] 
 τελευταία στή σειρὰ τῶν αἱρέσεων, ἡ αἵρεση τῆς εἰ-

κονομαχίας, ἦταν αὐτή πού ἐπέφερε τὰ περισσότερα βάσανα 
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἡ αἵρεση αὐτὴ ἐμφανίστηκε 
γιά πρώτη φορὰ στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα τοῦ Ἰ-
σαύρου, ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε στό θρόνο τὸ 717 μ.Χ. Αὐτός ἀ-
νέβηκε στό θρόνο μὲ τή βοήθεια τοῦ στρατοῦ ὅπου ὑπῆρχαν 
πολλοὶ ἀντίπαλοι τῆς προσκυνήσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἐ-
πειδή, λοιπόν, ἤθελε νά εἶναι εὐάρεστος στὸ στρατὸ ἄρχισε 
σκληρὸ διωγμὸ κατὰ τῶν εἰκονοφίλων. 
 

 διωγμὸς αὐτὸς συνεχίστηκε καὶ στά χρόνια τοῦ αὐ-
τοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, ὁ ὁποῖος διαδέ-
χτηκε στό θρόνο τὸν Λέοντα. […] Οἱ δύο αὐτοὶ αὐτοκράτο-
ρες γιά πολλὰ χρόνια εἶχαν τὴν ἐξουσία στά χέρια τους καὶ 
προκάλεσαν     πολλὰ     δεινὰ    στήν    Ἐκκλησία.    Μετὰ    ἀπὸ    αὐτοὺς 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. α΄ 44-52) 
 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλι-
λαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. 
Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ 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; Λέγει αὐτῷ 
Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχό-
μενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλί-
της, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γι-
νώσκεις; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιπ-
πον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθα-
ναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βα-
σιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶ-
πόν 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 ἀνα-
βαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
 

 

ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι αὐτοκράτορες εἰκονομάχοι, οἱ ὁποῖοι συ-
νέχισαν τὸ ἔργο τῶν προκατόχων τους καὶ βασάνισαν τὴν 
Ἐκκλησία ἐπὶ ὁλόκληρα χρόνια. 
 

έν μποροῦμε νά περιγράψουμε τὰ βάσανα πού ὑπέ-
φερε ἡ Ἐκκλησία στά χρόνια τῆς εἰκονομαχίας καὶ ἰδιαίτερα 
οἱ μοναχοὶ οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν στήν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀ-
γώνα τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Οἱ αὐτοκράτορες εἰκονομάχοι ἔ-
κλεισαν πολλὰ μοναστήρια, πολλὲς ἐκκλησίες ὅπου ὑπῆρχαν 
εἰκόνες ἤ τίς ἔκαναν ἀποθῆκες. Τοὺς μοναχοὺς τοὺς βασάνι-
ζαν     ἄγρια:     τοὺς     ἔβγαζαν     μάτια,     τοὺς    ἔκοβαν    μύτες,    ἔσπαζαν 
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εἰκόνες πάνω στό κεφάλι τους. Τοὺς ἁγιογράφους μὲ τὰ πυ-
ρακτωμένα σίδερα τοὺς ἔκαιγαν τὰ δάκτυλα. 
 

όνο, τότε, ὅταν στό θρόνο τοῦ Βυζαντίου ἀνέβηκε ἡ 
αὐτοκράτειρα Εἰρήνη, σταμάτησε ὁ διωγμὸς ἀλλὰ ὄχι ὁριστι-
κά. Τὸ 787 μ.Χ. ἡ Εἰρήνη συγκάλεσε τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδο, ἡ ὁποία διατύπωσε τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ 
τῆς τιμητικῆς προσκύνησης τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἀλλὰ καὶ με-
τὰ τή Σύνοδο αὐτή ὑπῆρχαν αὐτοκράτορες εἰκονομάχοι, ὅ-
πως, γιά παράδειγμα, ὁ Μιχαὴλ καὶ ἄλλοι. Ἡ αἵρεση αὐτὴ 
συντρίφτηκε ὁριστικὰ μόνο ἐπὶ τῆς θεοσεβέστατης Αὐγού-
στας Θεοδώρας, ὅταν τὸ 842 μ.Χ. συγκλήθηκε ἡ τοπικὴ Σύ-
νοδος στήν Κωνσταντινούπολη ἡ ὁποία ἐπικύρωσε τὴν ὀρθό-
δοξη διδασκαλία. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἀναθεμάτισε ὅλους ἐκεί-
νους πού τολμοῦν νά λένε ὅτι ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκό-
νων εἶναι εἰδωλολατρία καὶ ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ εἶναι 
εἰδωλολάτρες. 
 

[…]  δικὴ μας ὅμως προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων 
μοιάζει σὲ τίποτα μὲ τὴν εἰδωλολατρία; Ἀσφαλῶς ὄχι. Τὰ εἴ-
δωλα ἀπεικόνιζαν κάτι πού δέν ὑπάρχει στήν πραγματικότη-
τα, ποὺ εἶναι καρπὸς φαντασίας. Οἱ δικὲς μας εἰκόνες εἰκονί-
ζουν τὴν πραγματικότητα. Πραγματικά, δέν ζοῦσε μεταξὺ 
μας ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, τὸν Ὁποῖον δοξάζουμε καὶ τὶς 
εἰκόνες τοῦ Ὁποίου προσκυνᾶμε; Δέν ζοῦσε μεταξὺ μας ἡ 
Παναγία, τὴν ὁποία ζωγράφισε ὁ ἅγιος ἀπόστολος καὶ εὐαγ-
γελιστὴς Λουκᾶς; Τὴν εἰκόνα του αὐτὴ τὴν εὐλόγησε ἡ ἴδια 
ἡ Θεοτόκος, λέγοντας ὅτι ἡ χάρη της θὰ εἶναι πάντα μ’ αὐτὴ 
τὴν εἰκόνα. Ξέρετε πόσα θαύματα γίνονται ἀπὸ τὶς εἰκόνες 
τῆς Παναγίας; 
 

αὶ οἱ ἄλλες εἰκόνες, δέν εἰκονίζουν πραγματικὰ πρό-
σωπα  τῶν  Ἁγίων  τοῦ  Θεοῦ  πού  ζοῦσαν  ἐδῶ  πάνω  στή  γῆ;  Οἱ  
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εἰκόνες τους αὐτὲς εἶναι τὰ πορτραῖτα τους καὶ μὲ κανένα 
τρόπο δέν εἶναι εἴδωλα. Μόνο ἀσεβὲς καὶ ἀκάθαρτο στόμα 
τολμᾶ νά λέει ὅτι οἱ εἰκόνες μας εἶναι εἴδωλα καὶ ἐμεῖς εἴμα-
στε εἰδωλολάτρες. Νά σιωπήσουν οἱ ἀσεβεῖς διότι ἡ Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδος ἀπήγγειλε τὸ ἀνάθεμα ἐναντίον τους. 

[…] 
ὰ πεῖτε πώς σήμερα ἔχουμε πολλὲς καινούριες αἱρέ-

σεις καὶ σχίσματα. Ναί, ἔχετε δίκαιο. Ἀλλὰ πρέπει νά ξέρου-
με πὼς οἱ καινούριες αὐτὲς αἱρέσεις δέν λένε τίποτε καινού-
ριο ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουν αὐτά πού ἤδη ἔχουν πεῖ οἱ παλαιοὶ 
αἱρετικοί. Καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ αἱρέσεις ἀναθεματίστηκαν ἀπὸ 
τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Γι’ αὐτὸ μᾶς ἀρκοῦν οἱ ἀποφά-
σεις τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ἑβ-
δόμης. Γι’ αὐτὸ καὶ χαιρόμαστε καὶ πανηγυρίζουμε σήμερα 
τὸ θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας τήν ὁποία ἐξέφρασε καὶ στερέω-
σε ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. […] 

 

 (https://www.imaik.gr) 

🌴 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τετάρτη 8 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία πρωί.  
Πέμπτη 9 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία πρωί.         
Παρασκευή 10 Μαρτίου, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία πρωί. 
Σάββατο 11 Μαρτίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Πέμπτη 9 Μαρτίου Απογευματινή Προ-
σκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργο-
επηκόου στη Μάνδρα για Μέγα Απόδειπνο. Ώρα αναχώρη-
σης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
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