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Γιὰ ποιά Εἰκόνα οἱ τόσοι ἀγῶνες;
Ἡ Εἰκόνα ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς Διδασκαλίας

Tὴν ἀπάντηση στὴν εὔλογη αὐτή, ἀλλὰ δύσκολη στὴν ἀπάντησή της 
ἐρώτηση μᾶς τὴν δίνει ὁ μεγάλος Εἰκονολόγος τοῦ περασμένου αἰῶνα 
Λεωνίδας Οὐσπένσκυ, στὸ ἔργο του «Πρὸς τὴν ἑνότητα».

Ἂς τὸν ἀκούσωμε: 
«...Οἰκοδομώντας τὴν Ἐκκλησία Του ὁ Χριστός, δὲν Τῆς παρέδωσε 

ἕνα κώδικα ἑτοίμων νόμων (...). Τῆς γνωστοποίησε ὡστόσο ἕνα σκοπό, 
τὸν ὁποῖο ὀφείλει νὰ πετύχει καὶ Τῆς ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ χρησιμοποιεῖ, 
γι’ αὐτό τὸ σκοπό, κάποια μέσα, δείχνοντάς Της τὴν κατεύθυνση, στὴν 
ὁποία πρέπει νὰ στρέψει τὴν προσοχή Της.

Οἱ Ἐντολές Του (...) εἶναι οἱ Ἀρχές, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ Εκκλησία, ὁδη-
γούμενη ἀπό τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἐγκαθίσταται καὶ φανερώνει τὸ ἔργο Της 
μέσα στὸν κόσμο.

“...Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν” ( Ἰωάν. ΙΕ΄, 5). Αὐτὰ τὰ λό-
για τοῦ Χριστοῦ θέτουν τὴν ἀνθρώπινη δραστηριότητα σὲ ἐξάρτηση μ’ 
αὐτὲς τὶς “Ἀρχές”, ποὺ κατευθύνουν τὴν  Ἐκκλησία, ἡ  Ὁποία “ἔντυσε” 
τὴν δραστηριότητά Της μὲ τὸ σχῆμα τῶν Κανόνων.

Οἱ Κανόνες ποὺ διευθετοῦν τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, στὴν ἐγκόσμια 
ἔκφρασή Της, εἶναι ἀδιαχώριστοι ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ Δόγματα. Δὲν 
εἶναι νομικὰ καταστατικά, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε καθαρά, ἀλλὰ ἐφαρμογὴ 
τῶν Δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Παράδοσης τῆς ἐξ’ ἀποκαλύψεως, 
σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς πρακτικῆς ζωῆς τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας. 
Ἡ πιστότητα στὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση, ἡ Ὁμολογία τῆς Πίστης, ἡ 
ζωὴ καὶ ἡ δημιουργία, ὅλα προστατεύονται καὶ διευθύνονται ἀπὸ τοὺς 
Κανόνες.  Ἔξω ἀπὸ τοὺς Κανόνες, δὲν ὑπάρχει λοιπὸν ἱερὴ Εἰκόνα, οὔτε 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει.



Μέσα στὸ Σῶμα τῆς  Ἐκκλησίας, τὰ Μυστήρια, ἡ  Ὁμολογία τῆς ὀρθῆς 
Πίστης καὶ ἡ διάταξη τῶν Κανόνων, εἶναι ἀδιάρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. 
Ἐκεῖ ὅπου ἡ Ὁμολογία τῆς Πίστης διαστρεβλώνεται, διαστρεβλώνεται 
καὶ ἡ διάταξη τῶν Κανόνων, διαστρεβλωμένη εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ ἔννοια 
τῆς ἱερῆς Εἰκόνας καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Εἰκόνα. Ἑπομένως, μέσα στὴν Εἰκόνα 
φανερώνονται μὲ τὸν πιὸ πειστικὸ τρόπο, ἀφοῦ τὰ βλέπουμε μὲ τὰ μάτια 
μας, ὄχι μόνον ἡ Ἀλήθεια, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ κάθε ἀλλοίωσή Της. Τὰ 
λόγια μποροῦν νὰ εἶναι τὰ ἴδια, ἀλλὰ ἡ Εἰκόνα καταγγέλλει μὲ τὸν πιὸ 
ἀδιαφιλονίκητο τρόπο κάθε παραβίαση τῆς Πατερικῆς Παράδοσης, 
κάθε προδοσία πρὸς Αὐτήν.

Μέσα στὴν Εἰκόνα εἶναι ἀκριβῶς ποὺ φανερώνεται ἔκδηλα αὐτὴ 
ἡ διάσταση ἀνάμεσα στὴν Διδασκαλία καὶ τὴν Πνευματικὴ Ζωὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴ μιά, καὶ τὴν διδασκαλία καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῶν 
Δυτικῶν Ὁμολογιῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη»...

Ἀντέγραψε
Ἱεροδ. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης

11/24.11.2014, Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τοῦ Ὁμολογητοῦ

“Μadonna della tenda”, 1514
Ρaphael
...καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκός,
σάρξ ἐστιν»...

Παναγία τοῦ Vladimir, ~1130
Κωνσταντινουπολίτικο Ἐργαστήρι

«...Τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, 
πνεῦμά ἐστιν...


