
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ἀλέθαζελ ζηήλ ἱζηνξία, νἱ ἄλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνῦζαλ δηάθνξα ἀληηθείκελα, πα-

ξαζηάζεηο, ἀγάικαηα εἴηε γηά λά ἐθθξάζνπλ 

ηό ζξεζθεπηηθό ηνπο ζπλαίζζεκα εἴηε γηά λά 

ἀλαπαξαζηήζνπλ ηίο ζεόηεηεο ηνπο. Γηά   

παξάδεηγκα εἶλαη γλσζηό ὅηη νἱ 

εἰδσινιαηξηθνί ιανί ρξεζηκνπνηνῦζαλ ζηήλ 

ιαηξεία ηνπο ηά εἴδσια θαί ηά 

πξνζθπλνῦζαλ ὡο ζενύο. 

Βέβαηα, ὁ Θεόο δέλ ἐπέηξεςε ζηόλ ηόηε 

πηζηό ιαό ηνπ, ηνύο Ίζξαειίηεο, λά 

ρξεζηκνπνηνῦλ εἴδσια γηά λά Σόλ ιαηξεύ-

νπλ. Σά εἴδσια εἶλαη ἄςπρα, «ζηόκα 

ἔρνπζηλ θαί νὐ ιαιήζνπζηλ, ὀθζαικνύο 

ἔρνπζη θαί νὐθ ὄςνληαη», ὅπσο δηαβάδνπκε 

ζηνύο Φαικνύο. Δἶλαη θαηνηθίεο δαηκόλσλ 

θαί κόλν παξαπιαλνῦλ ηνύο ἀλζξώπνπο ἀπό 

ηήλ ἀιήζεηα. Γηά αὐηό ηό ιόγν, ἐπεηδή ὁ Κύ-

ξηνο γλώξηδε, θπζηθά, ὅηη εἶλαη πνιύ εὔθνιν 

λά παξαζπξζεῖ ὁ ιαόο Σνπ ἀπό ηά εἴδσια, 

ὅπσο θαί ἔγηλε ἀξγόηεξα, ἡ 2ε ἐληνιή πνύ 

ηνῦ παξέδσζε ἦηαλ ἡ ἑμῆο: «Οὐ πνηήζεηο 

ζεαπηῷ εἴδσινλ, νὐδέ παληόο ὁκνίσκα. Οὐ 

πξνζθπλήζεηο αὐηνῖο, νὐδέ κή ιαηξεύζεηο 

αὐηνῖο.» Ἀθόκα, ὁ πξνθήηεο Ἠζαΐαο 

ἀληηηίζεηαη ζηήλ θαηαζθεπή ὁκνησκάησλ 

ηνῦ Θενῦ. Αὐηό, ὅκσο, δέλ ἀπαγόξεπε ηήλ 

ἀπεηθόληζε ἀγγειηθῶλ κνξθῶλ θαί δηάθν-

ξσλ δηαθνζκεηηθῶλ ζηνηρείσλ. Γηά παξά-

δεηγκα, δηαβάδνπκε ζηήλ Παιαηά Γηαζήθε 

ηίο ὁδεγίεο ηνῦ Κπξίνπ γηά ηό πῶο ζά 

δηαθνζκεζεῖ ἡ Κηβσηόο ηῆο Γηαζήθεο πάλσ 

ζηήλ ὁπνία ὑπήξραλ δύν ἀληηθξηζηά Υεξνπ-

βείκ. 

Ἔηζη, ζηήλ θθιεζία, ὑπάξρεη ζπλέρεηα 

ηνῦ πλεύκαηνο ηῆο Παιαηᾶο Γηαζήθεο. έ 

θαηαθόκβεο θαί ζέ νἰθίεο ηῶλ πξώησλ 

ρξηζηηαληθῶλ ρξόλσλ ζηίο ὁπνῖεο ζπλαζξνί-

δνληαλ νἱ Υξηζηηαλνί ἔρνπλ βξεζεῖ νἱ γλσ-

ζηέο ἀπεηθνλίζεηο ηνῦ ἰρζύνο, κέ ζαθῆ 

ἀλαθνξά ζηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό, ηῆο ἀκπέινπ, 

ηνῦ θαινῦ πνηκέλνο θαί βεβαίσο ζρήκαηα 
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ηνῦ Σηκίνπ ηαπξνῦ. Ὅια αὐηά δείρλνπλ ὅηη 

ἡ θθιεζία καο πνηέ δέλ ἀπαγόξεςε ηήλ 

ἀπεηθόληζε ζπκβόισλ ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ 

ὅπσο θαί ηήλ ἀπεηθόληζε κνξθῶλ ἁγίσλ. 

Ὅπσο ὅκσο ἔρνπλ δηαθεξύμεη θνξπθαῖνη 

Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο ὅπσο ὁ ἅγηνο 

Ἰσάλλεο ὁ Γακαζθελόο θαί ὁ ἅγηνο Θεόδσ-

ξνο ὁ ηνπδίηεο, ἡ ηηκή δέλ ἀπνδίδεηαη ζηό 

ὑιηθό ηῆο εἰθόλαο (μύιν, ηνηρνγξαθία) ἀιιά 

ζηό εἰθνληδόκελν πξόζσπν ηνῦ θάζε ἁγίνπ.  

Αὐηό ηό ὁπνῖν ἀπαγνξεύεηαη ξεηῶο θαί 

θαηεγνξεκαηηθῶο εἶλαη ἡ ἀλαπαξάζηαζε 

ηῆο Οὐζίαο ηνῦ Θενῦ. Αὐηό εἶλαη 

εἰδσινιαηξεία δηόηη ὁ Θεόο δέλ κπνξεῖ λά 

ὑπνηαρζεῖ ζηνύο θαλόλεο ηῆο ἀλζξώπηλεο 

δσγξαθηθῆο. Πῶο ζά ἀπεηθνλίζνπκε Αὐηόλ 

πνύ δέλ ρσξάεη ὁιόθιεξν ηό ύκπαλ; Καί, 

θπξίσο, πῶο ζά ἀπεηθνλίζνπκε ηόλ Σξηαδηθό 

Θεό πνύ πνηέ θαλείο δέλ ἔρεη δεῖ; πεηδή 

ὅκσο ηό δεύηεξν πξόζσπν ηῆο Ἁγίαο Σξηά-

δνο πξνζέιαβε ηήλ ἀλζξώπηλε θύζε, κᾶο 

ἔδσζε ηή δπλαηόηεηα λά πξνζθπλνῦκε ηήλ 

παλαγία κνξθή Σνπ. Αὐηό πνύ 

ἀπνηππώλνπκε ζέ εἰθόλα ὅκσο δέλ εἶλαη ἡ 

ζετθή ηνπ θύζε, ἀιιά ἡ ἀλζξώπηλε. πεηδή 

ὁ Τἱόο «ἐθαλεξώζε ἐλ ζαξθί» θαί Σόλ 

εἴδακε κπνξνῦκε πιένλ λά Σόλ 

ἀπεηθνλίζνπκε. Γέλ κπνξνῦκε ὅκσο λά 

ἀπεηθνλίζνπκε ηήλ Ἁγία Σξηάδα! Μόλν ὁ 

Τἱόο ἔγηλε ἄλζξσπνο! Αὐηό πνύ εἰθνλίδνπκε 

εἶλαη κόλν ἡ Φηινμελία ηνῦ Ἀβξαάκ ὅπνπ νἱ 

ηξεῖο ἄγγεινη εἶλαη ἕλαο τῦπος καί μόνο ηῆο 

Ἁγίαο Σξηάδνο. Ἤ ζηήλ Βάθηηζε ηνῦ Κπξί-

νπ πνύ ηό Ἅγην Πλεῦκα ἐκθαλίζηεθε κέ ηήλ 

μορυή καί μόνο πεξηζηεξηνῦ ἤ ζηήλ Πεληε-

θνζηή πνύ ἐκθαλίζηεθε θαί πάιη μόνο μέ 

τήν μορυή ππξίλσλ γισζζῶλ. Αὐηό δέλ κᾶο 

δίλεη ηό δηθαίσκα λά εἰθνλίδνπκε ζέ ἄιιεο 

εἰθόλεο ηίο κνξθέο ηνῦ Παηξόο ἤ ηνῦ Ἁγίνπ 

Πλεύκαηνο. Ἡ εἰθόλα ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο 

πνύ θπθινθνξεῖ θαί δείρλεη ηνλ Παηέξα, γέ-

ξνληα, θαί ηόλ πἱό, λεώηεξν, εἶλαη δπηηθῆο 

πξνέιεπζεο θαί εἶλαη ἐληειῶο ἀληίζεηε ζηό 

γξάκκα θαί ζηό πλεῦκα ηῆο θθιεζίαο. 

Σέινο, πξέπεη λά γίλεη ἀλαθνξά θαί ζηό 

θνξπθαῖν ύκβνιν ηῆο θθιεζίαο ηό ὁπνῖν 

εἶλαη ὁ Σίκηνο ηαπξόο. Δἶλαη ηό θαη’ εμνρήλ 

ζύκβνιν ηνῦ θάζε Υξηζηηαλνῦ πνύ ηό θέξεη 

πάλσ ηνπ ἀπό ηήλ ἡκέξα ηῆο βάπηηζήο ηνπ. 

Δἶλαη ηό ζύκβνιν ηῆο λίθεο θαηά ηνῦ ζαλά-

ηνπ θαζώο πάλσ ζηόλ Σίκην ηαπξό ἔρπζε 

ηό αἷκα Σνπ ὁ Κύξηνο γηά ηή ζσηεξία καο. 

Γέλ λνεῖηαη ρξηζηηαλόο ρσξίο Σίκην ηαπξό 

θαί εἶλαη ἀπνξίαο ἄμηνλ πώο ζύγρξνλνη 

αἱξεηηθνί ηόλ ἀπαξλνῦληαη ὅπσο ζά δνῦκε 

παξαθάησ. 

 

2. ΑΙΡΕΕΙ – ΕΙΚΟΝΕ  

ΣΙΜΙΟ ΣΑΤΡΟ 

 

Ἡ Ἀιήζεηα  εἶλαη ὁ ἴδηνο ὁ Υξηζηόο θαί 

ζπλαληηέηαη κόλν ἐληόο ηῆο θθιεζίαο. Ἀπό 

ηή ζηηγκή πνύ θάπνηνο ἀπνθόπηεηαη ἀπό ηήλ 

θθιεζία εἶλαη θπζηθό λά κήλ εἶλαη ζέ θνη-

λσλία κέ ηήλ Ἀιήζεηα θαί λά πέθηεη 

δηαξθῶο ζέ πιάλεο.  

Πξῶηνη ἀπό ὅινπο θαί αὐηνί νἱ ὁπνῖνη ζηή-

ξημαλ ηήλ Δἰθνλνκαρία εἶλαη νἱ Μονουσσί-

τες. Ἡ αἵξεζε αὐηή δέλ ἀπνδέρεηαη ὅηη  ἡ 

ζετθή θύζε ηνῦ Υξηζηνῦ ἑλώζεθε κέ ηήλ 

ἀλζξώπηλε. Ἆξα πῶο λά Σόλ ἀπεηθνλίζνπλ 

θαί ηί λά ἀπεηθνλίζνπλ ἀθνῦ δέλ δέρνληαη 

ὅηη ζηό ῶκα ηνῦ Κπξίνπ θαηνηθνῦζε ἡ ζετ-

θή Σνπ θύζε; Δἶλαη εἰδσινιαηξεία ζύκθσ-

λα κέ αὐηνύο… 

Ἔπεηηα, ηό ρίζκα ηνῦ Παπηζκνῦ ἀπό ηήλ 

θθιεζία  ηό  1054  δέλ  ἦηαλ  δπλαηόλ   λά  



ἔρεη ζπλέπεηεο ζηή Γύζε. Οἱ αἱρετικοί Λα-

τίνοι, ἤ Παπικοί δέλ ζπκβηβάδνληαλ κέ ηήλ 

ὀξζόδνμε Παξάδνζε θαί ἔηζη πξνρώξεζαλ 

ζέ δηάθνξεο θαηλνηνκίεο πέξα ἀπό ηό δόγκα, 

θαί ζηήλ ιαηξεπηηθή ηνπο δσή. Οἱ εἰθόλεο 

ηῆο Γύζεο δέλ δίλνπλ ηήλ ζετθή δηάζηαζε 

πνύ ἔρνπλ νἱ εἰθόλεο ηῆο ξζνδνμίαο. 

Ἀπεηθνλίδνπλ ηόλ Κύξην πεξηζζόηεξν ζάλ 

θνηλό ἄλζξσπν, θαί ηήλ Ὑπεξαγία Θενηόθν 

ζάλ κηά παλέκνξθε θνπέια. Οἱ εἰθόλεο πιέ-

νλ δέλ δηδάζθνπλ, δέλ εἶλαη ηά «βηβιία ηῶλ 

ἀγξακκάησλ» ἀιιά ἔξγα ηέρλεο. Γη’ αὐηό 

θαί πεξηνξίζηεθαλ ζηά ὑςειά κέξε ηῶλ 

λαῶλ ηνπο ζάλ πίλαθεο δσγξαθηθῆο θαί ζηή 

ζέζε ηνπο κπῆθαλ ἀγάικαηα. 

ηή ζπλέρεηα, ὁ Προτεσταντισμός, ἡ 

αἵξεζε ηῆο αἵξεζεο ηνῦ Παπηζκνῦ, ἔρεη 

ἀπνξξίςεη ὅιε ηήλ Παξάδνζε ηῆο 

θθιεζίαο, ηά κπζηήξηα, ηήλ ἱεξσζύλε  θαί 

θπζηθά θαί ηίο εἰθόλεο. έ θάζε δηάινγν πνύ 

δηεμάγνπκε καδί ηνύο ζέηνπλ ηό ζέκα ηῆο 

«εἰδσινιαηξείαο ηῶλ εἰθόλσλ». πεηδή δέλ 

δέρνληαη ὅηη ὑπάξρεη ἡ ζεία ράξε ηνῦ Θενῦ 

ἡ ὁπνία ἁγηάδεη ηνύο ἀλζξώπνπο, ζεσξνῦλ 

ὅηη ἡ ἀπόδνζε ηηκῆο ζηίο εἰθόλεο θαί ἡ πξν-

ζθύλεζε ηῶλ εἰθνληδνκέλσλ ἁγίσλ ζπληζηᾶ 

εἰδσινιαηξεία. Θεσξνῦλ ὅηη ὁ Θεόο ζηήλ 

Παιαηά Γηαζήθε ἔρεη ἀπνξξίςεη θάζε ὑιηθό 

ἀληηθείκελν πνύ πξννξίδεηαη γηά ζξεζθεπηη-

θή ρξήζε. Κάηη ηέηνην ὅκσο δέλ δίδαμε πνηέ 

ἡ Ἁγία Γξαθή. Ἄλ ἰζρύεη αὐηό πνύ 

ἰζρπξίδνληαη νἱ Πξνηεζηάληεο ηόηε πῶο δό-

ζεθε ἐληνιή ζηόλ Μσπζῆ λά θαηαζθεπάζεη 

ηό ράιθηλν θίδη ηό ὁπνῖν ζεξάπεπε ὅπνηνλ ηό 

θνηηνῦζε; Καί γηά λά μεθαζαξίζεη θάζε ζύγ-

ρπζε γύξσ ἀπό ηήλ Παιαηά Γηαζήθε, ἄο δη-

επθξηλίζνπκε ὅηη ἀπαγνξεύεηαη ἡ 

ὑπνθαηάζηαζε / ἀληηθαηάζηαζε ηνῦ Θενῦ 

ἀπό ηήλ ὕιε. Ἄιισζηε ὁ Ὅξνο Πίζηεσο ηῆο 

7εο Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ ἀπαγνξεύεη ηήλ 

ἀπόδνζε ιαηξείαο ζηίο εἰθόλεο γηαηί αὐηή 

ἁξκόδεη κόλν ζηόλ ἴδην ηόλ Θεό. 

Σέινο, νἱ Μάρτσρες τοῦ Ἰετωβᾶ 

ἀλήθνπλ θαί αὐηνί ζηνύο ἀξλεηέο ηῶλ ἱεξῶλ 

εἰθόλσλ ἰδηαηηέξο δέ ηνῦ Σηκίνπ ηαπξνῦ. 

Γέλ ζά κπνξνῦζε λά ζπκβαίλεη δηαθνξεηηθά 

ἀθνῦ ἱδξπηήο ηῆο ἀληίρξηζηεο αὐηῆο 

ὀξγάλσζεο ἦηαλ ἕλαο Πξνηεζηάληεο Πά-

ζηνξαο, ὁ ἑβξατθῆο (!!!) θαηαγσγῆο Κάξν-

ινο Ρῶζζει. Οἱ θαηά η’ ἄιια «Υξηζηηαλνί» 

Μάξηπξεο ηνῦ Ἰερσβᾶ, ζύκθσλα κέ ηήλ λν-

κηθά θαηνρπξσκέλε ὀλνκαζία ηῆο 

ὀξγάλσζεο ζηήλ ιιάδα, ὄρη κόλν ζεσξνῦλ 

εἰδσινιαηξεία ηό λά πξνζθπλνῦκε ηίο ἱεξέο 

εἰθόλεο, ὄρη κόλν ηίο κηζνῦλ ἀιιά ζέ ἔληππά 

ηνπο ηίο ζεσξνῦλ ὡο θνξεῖο δαηκόλσλ θαί 

πξόμελνπο δηαθόξσλ θαθῶλ! Ἀλαθέξεηαη ζέ 

ἔληππό ηνπο (θνπηά θησβξίνπ 1974) ὅηη 

κηά γπλαίθα ζεξαπεύηεθε ἀπό δαηκνληθή 

ἐπίδξαζε ὅηαλ ἔθαςε ηίο εἰθόλεο πνύ εἶρε 

ζπίηη ηεο! ληύπσζε, ἐπίζεο, πξνθαιεῖ ἡ 

δηδαζθαιία ηνπο γηά ηόλ Σίκην ηαπξό. Σόλ 

ζεσξνῦλ Παγαληζηηθό ύκβνιν, πξνεξρόκε-

λν ἀπό ηνύο Αἰγύπηηνπο θαί ἁπιά ἕλα 

ἐγθιεκαηηθό ὄξγαλν ηηκσξίαο ηῶλ Ρσκαίσλ. 

Γη’ αὐηό ηό ιόγν ζεσξνῦλ εἰδσινιάηξεο 

ηνύο Υξηζηηαλνύο πνύ πξνζθπλνῦλ ἕλα 

«μύιν», ἕλα ὄξγαλν θαηαδίθεο. Αὐηό ὅκσο 

ἔξρεηαη ζέ ἀληίθαζε κέ ηήλ ἀξρηθή πξαθηη-

θή ηῆο ὀξγάλσζεο ἀθνῦ ἀπό ηό 1891 κέρξη 

ηό 1931 ζηήλ θνξπθή ηνῦ ἐπίζεκνπ 

Πεξηνδηθνῦ ηνπο, ηῆο θνπηᾶο, δέζπνδε ὁ 

ηαπξόο κέζα ζέ ἕλα ζηέκκα. Μέρξη ηόηε 

ἦηαλ θαί ζῆκα ἀλαγλώξηζήο ηνπο ὅπσο 

ἀλαθέξνπλ νἱ ἴδηνη. 



3. ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Μέζα ἀπό ηήλ ζύληνκε αὐηή ἐξγαζία ἔγηλε 

πξνζπάζεηα λά θαηαδεηρζεῖ ἡ ζεκαζία ηῶλ 

ἱεξῶλ ζπκβόισλ ηῆο θθιεζίαο καο θαί ἡ 

πεξηθξνλεηηθή ζηάζε ηῶλ θάζε ινγῆο 

αἱξεηηθῶλ ἀπέλαληί ηνπο. Δἰδηθά γηά ηίο ἱεξέο 

εἰθόλεο ζπγθιήζεθε ἡ 7ε Οἰθνπκεληθή ύλν-

δνο ὅπνπ ζεζκνζεηήζεθε ὁξηζηηθά ἡ ζεκαζία 

πνύ ἔρνπλ γηά ηή ζσηεξία ηῶλ ἀλζξώπσλ θαί 

ὅηη ὅπνηνο ἀξλεῖηαη ηήλ ηηκή πξόο ηίο ἅγηεο 

εἰθόλεο εἶλαη αἱξεηηθόο. Καί ὄρη κόλν 

αἱξεηηθόο ἀιιά θαί ὑπεξαζπηζηήο ηνῦ Γηαβό-

ινπ θαηά ηόλ ἅγην Ἰσάλλε ηόλ Γακαζθελό 

ἀθνῦ κέζα ἀπό ηίο εἰθόλεο δνμάδεηαη ὁ Θεόο 

θαί ὁ Γηάβνινο δέλ ηό ζέιεη αὐηό. Ἡ πξνζθύ-

λεζε ηῶλ εἰθόλσλ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ηηκή ζηό μύιν 

ἤ ζηό ρξῶκα ηῆο εἰθόλαο. Ἀπνδίδνπκε ηηκή 

πξόο ηό εἰθνληδόκελν πξόζσπν θαί 

πξνζθπλνῦκε ηή ράξε ηνῦ Θενῦ πνύ ἁγίαζε 

ηόλ θάζε ἅγην. Μέ πνηό δηθαίσκα ινηπόλ ἡ 

θάζε αἵξεζε ραξαθηεξίδεη ὡο εἴδσια ηίο 

εἰθόλεο θαί ηίο πνιεκάεη; Ἤ κέ πνηό δηθαίσκα 

θάπνηνη αἱξεηηθνί πνιεκνῦλ ηόλ Σίκην ηαπξό; 

Μόλνη ηνπο πέθηνπλ ζηά ἀλαζέκαηα ηῶλ 

Οἰθνπκεληθῶλ πλόδσλ θαί δέλ ζπληζηᾶ θα-

ζόινπ ἔιιεηςε ἀγάπεο ηό λά ηνύο ραξαθηεξί-

δνπκε αἱξεηηθνύο ὅπσο ἰζρπξίδνληαη θάπνηνη 

κνληέξλνη «ζενιόγνη» θαί θιεξηθνί. Σά ἱεξά 

ζύκβνια ηῆο θθιεζίαο καο ἀπνηεινῦλ θεθα-

ιαηώδε κέζα γηά ηή ζσηεξία καο. Γέλ εἶλαη 

ἁπιά ἀληηθείκελα, νὔηε παηδηθά παηρλίδηα. Δἶ-

λαη ἐθεῖλα ηά ζσζηηθά κέζα γηά ἐκᾶο θαί γηά 

ηά ὁπνῖα νἱ Ἱεξνί Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο 

καο, ἀγσλίζηεθαλ θαί δηώρηεθαλ θαί κέ ηόλ 

ηξόπν αὐηό, ὑπεξαζπίζηεθαλ ηήλ ἰδηα ηήλ 

Ἁγία καο θθιεζία.  
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