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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
 Η παρούσα εργασία, µε τίτλον «ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΕΙΑ», αποτελείται από σειρά 23 
άρθρων δηµοσιευθέντων – επί ένα και πλέον έτος και ανά δεκαπενθήµερον περίπου – εις 
έγκριτον εφηµερίδα των Αθηνών επί του θέµατος της εικονολατρείας, εξ αφορµής της προ 
τινων ετών λατρευτικής προσκυνήσεως της εικόνος «Άξιον Εστίν». 
 
 Η σύζυγός µου έστειλε προς δηµοσίευσιν σχετικόν άρθρον, διαµαρτυροµένη διά την 
πλάνην της προσκυνήσεως της «θαυµατουργής» (!) αυτής εικόνος και δη µε την αθρόαν 
νυχθηµερόν προσέλευσιν πολλών χριστιανών, οι οποίοι, παρά τον σεβασµόν διά τα του Θεού, 
συνεχίζουν την αντιγραφικήν παράδοσιν της εικονολατρείας. 
 
 Εις το έν λόγω άρθρον της αντέδρασε ωρισµένος αριθµός αναγνωστών προς τους 
οποίους η σύζυγός µου έκρινε ότι έπρεπε να απαντήση.  Οι απαντήσεις της προεκάλεσαν 
ανταπαντήσεις, µε αποτέλεσµα να γίνη ένας συνεχής διάλογος.  Οι απαντήσεις της συζύγου 
µου παρατίθενται εις την παρούσαν εργασίαν κατά χρονολογικήν σειράν.  Εις τας απαντήσεις 
της αναφέρονται κατά λέξιν, εις όλας σχεδόν τας περιπτώσεις, τα επιχειρήµατα των 
αντιφρονούντων ή αντιδιατιθεµένων, ώστε να µη δηµιουργείται τυχόν αµφιβολία περί της 
ορθής καταχωρήσεώς των.  Τούτο εξ άλλου φαίνεται και από τας ανταπαντήσεις των.  Τα 
ονοµατεπώνυµα των αντιφρονούντων, οι ηµεροµηνίες και ο τίτλος της εφηµερίδος όπου 
εδηµοσιεύθη ο εν λόγω διάλογος απηλείφθησαν δι’ευνοήτους λόγους...  αντικατεστάθησαν δε 
από ωρισµένα γράµµατα της αλφαβήτου, δεδοµένου ότι εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι τα 
πρόσωπα αλλά η ουσία. 
 
 Εις ωρισµένα άρθρα της υπάρχουν µερικές επαναλήψεις και τούτο διότι ήτο 
ηναγκασµένη να χρησιµοποιήση τα αυτά επειχειρήµατα και εδάφια της Αγίας Γραφής είτε 
διότι οι αντοφρονούντες ήσαν πολλοί και διάφοροι είτε διότι έπρεπε να δοθούν σχετικές 
διευκρινήσεις. 
 
 Συνιστώ ενθέρµως την ανάγνωσιν της παρούσης εργασίας, η οποία είναι πλήρης 
Βιβλικών επιχειρηµάτων, δυναµένων να πείσουν πάντα αντιφρονούντα αλλά καλής πίστεως 
αναγνώστην. 
 

Ιωάννης Μπαλτατζής 
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Άρθρον # 1 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

 
 
 Κατά τήν δευτέραν αÛτήν ¦ντολήν τοØ δεκαλόγου “Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, 
µηδ¥ Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω...” δέν επιτρεπόταν º •πεικόνισις Êερäν 
προσώπων εÇτε ¦πιγείων εÇτε ¦πουρανίων.  {Η ¦ντολή αÛτή δέν §παυσε νά Æσχύη καί κατά τήν 
περίοδον τäν χριστιανικäν χρόνων.  ΤοÛναντίον, τό πνεØµα τ−ς Καιν−ς ∆ιαθήκης κατέστησε 
τήν ¦ντολήν αÛτήν, κατά γράµµα καί κατά πνεØµα, •κόµη αÛστηροτέραν. “{Ο ΘεÎς εÉναι 
ΠνεØµα, καÂ οÊ προσκυνοØντες αÛτÎν ¦ν πνεύµατι καÂ •ληθεί‘ πρέπει ν προσκυνäσι.”  
(zIωάν.4:24).  ∆υστυχäς, º ¦ντολή αÛτή δέν §γινε σεβαστή ßπό τäν χριστιανäν τäν 
µεταγενεστέρων τäν •ποστολικäν χρόνων.  ∆ιά τόν λόγον τοØτον καί ³ρχισε º δίωξις τäν 
εÆκόνων •πό τούς πρώτους ³δη χριστιανικούς χρόνους.  Κατ’•ρχάς, º •πεικόνισις τοØ σταυροØ 
³ρχισε •πό τ−ς ¦ποχ−ς τοØ Μεγάλου Κωνσταντίνου κι’•κολούθησε º •πεικόνιση τοØ zIησοØ, 
τ−ς Θεοτόκου Μαρίας, τäν •ποστόλων καί τäν γίων.  zΑλλά •πό τόν 8ον αÆäνα οÊ εÆκόνες 
δέν •ποτελοØσαν µόνον στολισµόν τ−ς zΕκκλησίας •λλά καί •ντικείµενον προσκυνήσεως καί 
λατρείας.  ΑÛτό προ−λθε •πό τόν φανατισµόν καί τήν •µάθειαν τäν µοναχäν, πργµα πού 
³ρχετο εÆς •ντίθεσιν µέ τήν Ïρθήν ©ρµηνείαν τ−ς χριστιανικ−ς παραδόσεως. 
 
 zΑπό τά πολύ παλαιά χρόνια οÊ διάφοροι λαοί ßπ−ρξαν εÆδωλολάτρες.  zΕζωγράφιζαν 
τούς θεούς των καί προσκυνοØσαν τίς εÆκόνες καί τά Òµοιώµατα τäν θεäν πού κατασκεύαζαν 
εÇτε ñς εÆκόνες εÇτε ñς •γάλµατα.  ΟÊ µόνοι πού δέν ßπ−ρξαν εÆδωλολάτρες/εÆκονολάτρες 
µσαν οÊ {ΕβραÃοι διότι •πηγορεύετο ßπό τοØ ΘεοØ τοØ zIσραήλ, σύµφωνα µέ τήν δευτέραν 
¦ντολήν τοØ ∆εκαλόγου, πού ¦ντέλλετο εÆς τόν λαόν Του νά µή προσκυν εÆκόνες καί 
Òµοιώµατα:  “Μ¬ §χ®ς –λλους θεούς, πλ¬ν ¦µοØ. Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ 
Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τ± γ± κάτω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τοÃς 
àδασιν ßποκάτω τ−ς γ−ς µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά@ διότι ¦γã Κύριος Ò 
ΘεÎς σου εÉµαι ΘεÎς ζηλότυπος, ...”  (∆ευτερονόµιον ε:7-9). 
 
 {Η τυφλή εÆκονολατρεία •ντιµετωπίσθη µέ µέτρα αÛστηρά ¦κ µέρους τäν εÆκονοµάχων 
αÛτοκρατόρων καί Óλων τäν εÛσεβäν εÆκονοµάχων πιστäν πού •ντιδροØσαν εÆς τούς 
εÆκονολάτρας µοναχούς πού δέν τηροØσαν τήν Γραφικήν παράδοσιν.  {Εκατόν δεκαέξι χρόνια 
κράτησε º διαµάχη •νάµεσά των •πό τό 726 µ.Χ. ªως τό 842 µ.Χ., µέ ¦νδιάµεσο στάδιο 
ßφέσεως τό 787 µ.Χ.  {Ο πρäτος πού ³ρχισε τήν καταπολέµησιν τ−ς εÆκονολατρείας µταν Ò 
Λέων Ò Γ’, Ò }Iσαυρος.  Τό πρäτο µέτρο πού ¦λήφθη διά τήν καταπολέµησιν τ−ς 
εÆκονολατρείας ßπό τοØ Λέοντος τοØ Γ’, τοØ zIσαύρου µταν º •νάρτησις τäν εÆκόνων µέσα εÆς 
τήν zΕκκλησία, òστε νά µή τίς φθάνουν διά προσκύνηµα οÊ εÆκονολάτρες.  {Ο γιός του Óµως Ò 
ΚωνσταντÃνος Ò Ε’ φάνηκε πιό τολµηρός:  zΑφήρεσε τελείως τίς εÆκόνες •πό τίς zΕκκλησίες 
κι’ §λαβε µέτρα αÛστηρά κατά τäν φανατικäν καλογήρων, οÊ ÒποÃοι δέν ßπήκουαν εÆς τό κατά 
γράµµα πνεØµα τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καί •ντικαθιστοØσαν τήν ¦ντολήν τ−ς Γραφ−ς µέ τήν 
Æδικήν των παράδοσιν τ−ς •πεικονίσεως καί εÆκονολατρείας. 
 
 {Η εÆκονολατρεία τελικά ¦πεκράτησε παρά τήν αÛστηράν δευτέραν ¦ντολήν τοØ ΘεοØ 
“Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω...”  Καί 
δυστυχäς συνεχίζει νά ¦πικρατ− εÆς τό πνεØµα µας º εÆκονολατρεία καί στίς ºµέρες µας παρά 
τήν σαφή ¦ντολήν τοØ ΘεοØ!  Γιατί; {Η •πάντησις εÉναι πλή: 
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α) ∆ιότι δέν µελετ Ò κόσµος τήν {Αγίαν Γραφήν καί δέχεται •νεξέλεγκτα κάθε 
παράδοσιν. }Ετσι •γνοοØνται •πό Óλους οÊ ¦ντολές τοØ ΘεοØ καί γενικäς τό πνεØµα 
τ−ς Βίβλου, 

β) ∆ιότι ¦πικρατοØν οÊ δογµατικές παραδόσεις •πό γενεά σέ γενεά καί Ðχι Ò λόγος τοØ 
ΘεοØ. 

γ) ∆ιότι Óλοι πιστεύουν Óτι ¦κφράζουν εÛλάβειαν καί σεβασµόν µέσω τ−ς προσκυνήσεως 
τäν εÆκόνων καί Òµοιωµάτων τäν γίων εÆς τόν Θεόν! 

 
 zΕν τούτοις αÛτό εÉναι λάθος!  Μέγα λάθος!!! 

 ∆ιότι º ¦ντολή τοØ ΘεοØ εÉναι σαφής: “οÛ ποιήσεις Òµοίωµα”,  καί 
 ∆έν πρέπει νά ¦ξοµοιώνωµε τούς γίους µέ τόν Σωτ−ρα Χριστόν καί Μεσίτην ΘεοØ καί 
•νθρώπων:  “∆ιότι εÉναι εÍς Θεός, εÍς καÂ µεσίτης ΘεοØ καÂ •νθρώπων, –νθρωπος 
zIησοØς Χριστός, Óστις §δωκεν ©αυτÎν •ντίλυτρον ßπ¥ρ πάντων, µαρτυρίαν γενοµένην 
¦ν ñρισµένοις καιροÃς,” (1 Τιµ.2:5-6), “Óστις καÂ εÉναι ¦ν τ± δεξι” τοØ ΘεοØ, Óστις καÂ 
µεσιτεύει ßπ¥ρ ºµäν.” (Ρωµ.8:34)...  }Αλλως γίνεται •κούσιος σφετερισµός τ−ς δόξης πού 
•νήκει µόνον εÆς τόν Χριστόν! 

 {Ο Χριστός εÉναι Ò µόνος πού §χει τό δικαίωµα τ−ς µεσιτείας ¦νώπιον τοØ ΘεοØ διά τήν 
συγχώρησιν τäν µαρτιäν µας καί διά βοήθειαν εÆς τήν òραν τ−ς •νάγκης, Óταν µετανοοØµε 
καί ÒµολογοØµε τίς µαρτίες µας εÆς ΑÛτόν, Óπως Ò ληστής ¦σώθη διότι •νεγνώρισε τήν ¦νοχήν 
του καί τήν εÛθύνην του καί ζήτησε τό §λεος τοØ ΧριστοØ!  Καί Ò Κύριός µας τόν ¦δέχθη εÆς 
τόν οÛρανόν “ΚαÂ εÉπε πρÎς αÛτÎν Ò zIησοØς@ zΑληθäς σοÂ λέγω, σήµερον θέλεις εÉσθαι 
µετ’ ¦µοØ ¦ν τè παραδείσå.” (Λουκ.23:43). 
 
 Καί τέλος ¦ρωτä: 
 ΠοØ καί πότε º Βίβλος ÒµιλεÃ διά θαύµατα εÆκόνων;  ΕÉναι ποτέ δυνατόν ªνα σύµβολο 
•πό ξύλο, χρυσόν καί –ργυρον κλπ., πού εÉναι κατασκεύασµα ©νός καλλιτέχνη πού εÆκονίζει 
ªνα πρόσωπο κάποιου γίου, νά •κούη, νά βλέπη καί νά θαυµατουργ−.  }Ας προσέξωµε νά µή 
προσκυνοØµε καί πιστεύωµε σέ εÆκόνες οÊοδήποτε Òµοίωµα καί –ν συµβολίζη.  ΟÊ εÆκόνες 
εÉναι εÆκόνες@ δέν §χουν πνοήν, δέν λαλοØν, δέν περιπατοØν, δέν κακοποιοØν, δέν •γαθοποιοØν 
καί δέν εÆκονίζουν παρά φανταστικά πρόσωπα κατά τήν φαντασίαν τäν τεχνιτäν, οÊ δέ πιστοί 
σκύβουν καί τίς προσκυνοØν καί τίς φιλοØν µέ εÛλάβεια!  Ναί, οÊ εÆκόνες δέν §χουν ΠνεØµα 
~Αγιον, Óπως εÉχαν λάβει τήν Πεντηκοστήν οÊ •πόστολοι καί οÊ πιστοί.  Μόνον διά τό ~Αγιον 
ΠνεØµα ÒµιλεÃ º {Αγία Γραφή Óτι θαυµατουργεÃ καί Ðχι οÊ εÆκόνες.  ΟÊ εÆκόνες •ποκλείονται 
•πό τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς {Αγίας Γραφ−ς.  zΕκτός •πό τά προαναφερθέντα ¦δάφια, –ς 
¦νθυµηθοØµε τί §γραψεν Ò {ΗσαÄας εÆς τό βιβλίον του κεφάλαια 40 καί 41:  “40:18  Μ¥ τίνα 
λοιπÎν θέλετε ¦ξοµοιώσει τÎν Θεόν; ³ τί Òµοίωµα θέλετε προσαρµόσει εÆς αÛτόν; 40:19  
{Ο τεχνίτης χωνεύει εÆκόνα γλυπτήν, καÂ Ò χρυσοχόος ¦κτείνει χρυσÎν ¦π’ αÛτ¬ν καÂ χύνει 
•ργυρς •λύσεις. 40:20  {Ο πτωχÎς κάµνων προσφορν ¦κλέγει ξύλον –σηπτον@ καÂ ζητεÃ 
εÆς ©αυτÎν ¦πιδέξιον τεχνίτην, δι ν κατασκευάσ® εÆκόνα γλυπτ¬ν µ¬ σαλευοµένην.... 
40:25  Μ¥ τίνα λοιπÎν θέλετε µ¥ ¦ξοµοιώσει καÂ θέλω ¦ξισωθ−; λέγει Ò ~Αγιος....... 41:7  
ΚαÂ Ò ξυλουργÎς ¦νίσχυε τÎν χρυσοχόον καÂ Ò λεπτύνων µ¥ τ¬ν σφύραν, τÎν 
σφυροκοποØντα ¦πÂ τÎν –κµονα, λέγων, ΚαλÎν εÉναι δι τ¬ν συγκόλλησιν@ καÂ στερεόνει 
αÛτÎ µ¥ καρφία, δι ν µ¬ κιν−ται... 41:24  zIδού, σεÃς εÉσθε Ïλιγώτερον παρ τÎ µηδέν, 
καÂ τÎ §ργον σας χειρότερον παρ τÎ µηδέν@ Óστις σς ¦κλέγει, εÉναι βδέλυγµα... 41:29  
zIδού, πάντες εÉναι µαταιότης, τ §ργα αÛτäν µηδέν@ τ χωνευτ αÛτäν –νεµος καÂ 
µαταιότης.” ({Ησ.40:18 - 41:29). 
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 Μέ αÆσθήµατα •πογοητεύσεως καί λύπης εÇδαµε τήν •θρόαν προσέλευσιν πολλäν 
χριστιανäν -- οÊ ÒποÃοι παρά τόν σεβασµόν καί τήν δίψαν των διά τόν Θεόν καί τά τοØ ΘεοØ -- 
συνεχίζουν αÛτήν τήν •ντιγραφικήν παράδοσιν τ−ς εÆκονολατρείας µέ τήν προσκύνησιν τ−ς 
“θαυµατουργ−ς” εÆκόνος τ−ς Μητέρας τοØ ΧριστοØ “}Αξιον ¦στίν” καί στίς ºµέρες µας, òστε 
νά µς ¦κθέτη ¦νώπιον τοØ ΘεοØ Óτι δέν ßπακοØµε εÆς τάς ¦ντολάς Του, µέ κίνδυνο νά 
ßποστοØµε κρίσεις, §στω και –ν δέν τό κάνωµε •πό •σέβειαν καί •νυπακοήν •λλά διά νά Τόν 
τιµήσωµε.  Καί τό χειρότερον εÉναι Óτι τό πνεØµα αÛτό, º παράβασις τ−ς προαναφερθείσης 
¦ντολ−ς, καλλιεργεÃται ßπό τäν µοναχäν καί τοØ κλήρου!  “.... Λα¥ µου, οÊ ÒδηγοÂ σου σ¥ 
κάµνουσι ν πλανσαι καÂ καταστρέφουσι τ¬ν ÒδÎν τäν βηµάτων σου.” ({Ησ.3:12).  zΕν 
τούτοις, δυστυχäς, καί ¦µεÃς, Ò λαός, στερούµεθα ¦πιγνώσεως ΘεοØ ¦πειδή δέν µελετοØµε τήν 
{Αγίαν Γραφήν πού εÉναι τό µόνον θεόπνευστον βιβλίον τοØ ΘεοØ, γραµµένο •πό τό ~Αγιον 
ΠνεØµα µέσω τäν •ποστόλων καί προφητäν •λλά ¦ξαρτώµεθα •πό παραδόσεις •νθρώπινες 
καί •ντιγραφικές πού ÒδηγοØν σέ καθαρή εÆδωλολατρεία... 
 
 ΕÆδωλολατρεία;  Ναί, º εÆκονολατρεία εÉναι εÆδωλολατρεία!  ~Οταν λατρεύωµε καί 
προσκυνοØµε καί τά κτίσµατά Του •ντί νά λατρεύωµε µόνον zΕκεÃνον πού µς §κτισε εÇµεθα 
εÆδωλολάτρες: zΑκοØστε τί λέγει Ò •πόστολος ΠαØλος: “∆ιότι γνωρίσαντες τÎν Θεόν, δ¥ν 
¦δόξασαν ñς ΘεÎν οÛδ¥ εÛχαρίστησαν, •λλ’ ¦µαταιώθησαν ¦ν τοÃς διαλογισµοÃς αßτäν, 
καÂ ¦σκοτίσθη º •σύνετος αÛτäν καρδία@ λέγοντες Óτι εÉναι σοφοÂ ¦µωράνθησαν, καÂ 
³λλαξαν τ¬ν δόξαν τοØ •φθάρτου ΘεοØ εÆς Òµοίωµα εÆκόνος φθαρτοØ •νθρώπου ... ΟËτινες 
µετήλλαξαν τ¬ν •λήθειαν τοØ ΘεοØ εÆς τÎ ψεØδος, καÂ ¦σεβάσθησαν καÂ ¦λάτρευσαν τ¬ν 
κτίσιν µλλον παρ τÎν κτίσαντα, Óστις εÉναι εÛλογητÎς εÆς το×ς αÆäνας@ •µήν.”  
(Ρωµ.1:21-25). 
 
 Τέλος ¦ρωτäµεν: {Η Θεοτόκος Μαρία εÉναι κτίσµα ³ Ðχι;  {Η “θαυµατουργή” εÆκόνα 
της δέν εÉναι Òµοίωµα εÆκόνος φθαρτοØ •νθρώπου;  }Η πότε º Μαρία, º Μητέρα τοØ zIησοØ 
εÆς τήν ¦πίγειον ζωήν της ¦πιβεβαιώνεται •πό τήν {Αγίαν Γραφήν Óτι §καµε θαύµατα;  ΠοØ καί 
πότε Ò zIησοØς Χριστός προβάλλει τήν Μητέρα Του ñς ¦κπρόσωπόν Του ³ πότε µς τήν 
προβάλλει καί προτρέπει νά τήν προσκυνοØµε ñς Æσόθεον µέ τόν {Εαυτόν Του ³ µαζί Του;  
ΤοÛναντίον, Óταν º Μητέρα τοØ ΧριστοØ θέλησε νά πληροφορήση τόν ΥÊόν της, τόν Κύριον 
ºµäν zIησοØν Χριστόν, Óτι Óλη º ποσότης τοØ κρασιοØ εÉχε ¦ξαντληθεÃ εÆς τόν ¦ν Καν” 
γάµον, zΕκεÃνος τ−ς •πήντησε: “... Τί εÉναι µεταξ× ¦µοØ καÂ σοØ, γύναι; ...”  ∆ιεχώρησε 
σαφäς τήν θέσιν Του •πό τήν Æδικήν της!  ∆έν τ−ς §δωσε δικαίωµα •ναµίξεως εÆς τό §ργον 
Του. 
 
 {Η {Αγία Γραφή δηλώνει Óτι θά τήν µακαρίζουν πσαι αÊ γενεαί λόγω τ−ς τιµ−ς πού 
τ−ς §καµε Ò Θεός •λλά Óχι νά τήν λατρεύουν καί νά τήν προσκυνοØν ñς τόν Χριστόν: “ΚαÂ 
εÉπεν º Μαριάµ@ Μεγαλύνει º ψυχ¬ µου τÎν Κύριον καÂ ²γαλλίασε τÎ πνεØµά µου εÆς τÎν 
ΘεÎν τÎν Σωτ−ρά µου, διότι ¦πέβλεψεν ¦πÂ τ¬ν ταπείνωσιν τ−ς δούλης αßτοØ. zΕπειδ¬ 
Æδού, •πÎ τοØ νØν θέλουσι µ¥ µακαρίζει πσαι αÊ γενεαί@ διότι §καµεν εÆς ¦µ¥ µεγαλεÃα Ò 
δυνατÎς καÂ γιον τÎ Ðνοµα αÛτοØ,” (Λουκ.1:46-49).  Ναί, τήν µακαρίζοµε •λλά καί 
συγχρόνως προσκυνοØµε καί φιλοØµε τήν εÆκόνα της.  Σήµερα φθάσαµε σέ σηµεÃον νά 
διερωτώµεθα ¦άν §χωµε Χριστολατρείαν ³ Μαριολατρείαν!  Πόσες καί πόσες εÆκόνες τ−ς 
Θεοτόκου µέ διάφορες ¦πωνυµίες καί τοπονυµίες!  Καί –λλες φανταστικές εÆκόνες αÛτ−ς 
κάµνουν θαύµατα καί –λλες δέν κάµνουν!  Καί τί νά εÆποØµε διά τίς φανταστικές 
“θαυµατουργές” εÆκόνες τäν γίων;  ΠοØ πµε; 
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 {Ο Χριστός εÉναι Ò µόνος πανταχοØ παρών καί θαυµατουργεÃ:  “∆ιότι Óπου εÉναι δύο ³ 
τρεÃς συνηγµένοι εÆς τÎ Ðνοµά µου, ¦κεÃ εÉµαι ¦γã ¦ν τè µέσå αÛτäν.”  (Ματ.18:20).  ΕÉναι 
Ò µόνος πού µς •κούει καί µς βλέπει καί Ò µόνος δυνάµενος νά σώζη!  ΟÊ γιοι εÉναι ψυχαί 
ζäσαι ¦ν τè οÛρανè •λλά δέν µς ¦πιτρέπεται νά λαµβάνωµε τήν τιµήν καί τήν δόξαν •πό τόν 
Χριστόν καί νά τήν •ποδίδωµεν εÆς αÛτούς, §στω καί –ν εÉναι º Μαριάµ, º Μητέρα τοØ 
ΧριστοØ, Óσον γία καί –ν ßπ−ρξε καί Óσον κι’ –ν ¦τιµήθη ßπό τοØ ΘεοØ, διά τήν εÛσέβειάν 
της.  ∆έν §γινε ποτέ Θεός οÜτε •ντικαθιστ τόν ΥÊόν τοØ ΘεοØ!  {Υπ−ρξε πολύτιµον σκεØος 
¦κλογ−ς τοØ ΘεοØ διά τήν ¦νανθρώπισιν τοØ Κυρίου ºµäν zIησοØ ΧριστοØ!  {Η προσκύνησις 
καί º λατρεία µας Óµως πρός αÛτήν •ποτελοØν ßψίστην παράβασιν τ−ς ¦ντολ−ς τοØ 
ΘεοØ/Λόγου, διά τοØ {Οποίου §γειναν τά πάντα (zIωάν.1:3), Ò {ΟποÃος ¦νεσαρκώθη καί 
•πέθανε διά τάς µαρτίας µας καί •νέστη διά τήν δικαίωσίν µας. 
 
 {Η Θεοτόκος Μαρία παραµένει µακαριζοµένη εÆς Óλον τόν κόσµον, Óπως º Æδία 
προεφήτευσε διά Πνεύµατος {Αγίου, •λλά Ðχι Òπωσδήποτε µέσω προσκυνήσεως 
“θαυµατουργäν” εÆκόνων της, Óπως οÊ •νθρώπινες •ντιγραφικές παραδόσεις µας ñς καί º 
πνευµατική µας –γνοια ³ º ψυχολογική µας •δυναµία ³ καί º §λλειψις διακρίσεως τό §χουν 
υÊοθετήσει.  }Ας ξυπνήσωµε!  Τέλος, –ς µή ξεχνοØµε Óτι Ò Χριστός οÜτε δόγµα §χει οÜτε 
εÆκόνες τιµ.  {Ο Χριστός τιµ Óσους Τόν ßπακούουν καί Τόν ¦µπιστεύονται καί Τόν 
λατρεύουν ¦ν πνεύµατι καί •ληθεί‘.  {Ο Χριστός εÉναι: “... º ÒδÎς καÂ º •λήθεια καÂ º ζωή@ 
οÛδεÂς §ρχεται πρÎς τÎν Πατέρα, εÆµ¬ δι’ ¦µοØ.” (zIωάν.14:6).  ΕÉναι Ò Μονογενής ΥÊός τοØ 
ΘεοØ τοØ ζäντος καί τιµ Óλους τούς •γαπäντας ΑÛτόν!  ΕÆσακούει τάς προσευχάς των •π’ 
εÛθείας καί Ðχι µέσω εÆκόνων καί γίων.  ΑÛτά µς διδάσκει µέ τό “Πάτερ ºµäν...”.  }Ας 
ξεπεράσωµε τά αÆσθήµατα µειονεκτικότητος καί –ς προσευχόµεθα •π’εÛθείας καί µετά 
παρρησίας εÆς ΑÛτόν:  “καÂ Ó, τι –ν ζητήσητε ¦ν τè Ïνόµατί µου, θέλω κάµει τοØτο, δι ν 
δοξασθ± Ò Πατ¬ρ ¦ν τè ΥÊè. zΕν ζητήσητέ τι ¦ν τè Ïνόµατί µου, ¦γã θέλω κάµει αÛτό. 
zΕν µ¥ •γαπτε, τς ¦ντολς µου φυλάξατε.” (zIωάν.14:13-15). 
 

         Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 2 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπαντήσεις πρός τούς κ.κ. Α καί Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις των) 
 
 ∆εδοµένου Óτι τά ¦πιχειρήµατα ßπέρ τ−ς εÆκονολατρείας •µφοτέρων τäν 
προαναφερθέντων ¦ν ¦πικεφαλίδι •ξιοτίµων κυρίων συµπίπτουν εÆς τά περισσότερα σηµεÃα 
των, προσεπάθησα, πρός οÆκονοµίαν χώρου καί χρόνου, νά •παντήσω διά µις •παντήσεώς µου 
εÆς •µφοτέρους, χωρίς βεβαίως νά σηµαίνη Óτι παραλείπω νά καλύψω καί τά Æδιαίτερα σηµεÃα 
πού θίγει εÍς ªκαστος ¦κ τäν •νωτέρω κυρίων. 
 
 zIδού τί §χω νά παρατηρήσω εÆς τά •νωτέρω ¦πιχειρήµατά τους: 
Α) zΕγώ οÜτε τήν πίστιν τ−ς zΕκκλησίας διαστρεβλώνω ñς πρός τάς εÆκόνας οÜτε διαβάζω 
τήν {Αγίαν Γραφήν Óπως µέ συµφέρει οÜτε τήν ©ρµηνεύω κατά τό δοκοØν, ñς µέ κατηγοροØν.  
Καί τοØτο διότι δέν δίδω Æδικάς µου ©ρµηνείας •λλά ¦παναλαµβάνω πιστäς Ó,τι λέγει º {Αγία 
Γραφή καί “φρεσκάρω” εÆς τήν µνήµην τäν •ναγνωστäν τάς σχετικάς ¦πί τοØ θέµατος 
Êστορικάς ¦ξελίξεις.  ∆έν §χει παρά πς εÆλικρινäς ¦νδιαφερόµενος νά ξαναδιαβάση 
προσεκτικά τό ¦ν λόγå –ρθρον µου.  zΕπίσης, δέν ¦πικαλοØµαι •νθρώπινες παραδόσεις οÜτε 
καί θέσεις καί •ντιθέσεις ΟÆκουµενικäν Συνόδων ³ παραδόσεων.  zΕπικαλοØµαι τήν {Αγίαν 
Γραφήν πού εÉναι º µόνη πού δίδει τήν •πάντησιν καί θέτει τέρµα εÆς πσαν •ντιλογίαν καί 
•µφισβήτησιν! 
 {Η Αγία Γραφή ¦ννοεÃ αÛτό πού λέγει καί λέγει αÛτό πού ¦ννοεÃ: 

 “Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω...” 
(∆ευτ.ε:7-9), καί 

 “∆ιότι γνωρίσαντες τÎν Θεόν, δ¥ν ¦δόξασαν ñς ΘεÎν οÛδ¥ εÛχαρίστησαν, •λλ’ 
¦µαταιώθησαν ¦ν τοÃς διαλογισµοÃς αßτäν, καÂ ¦σκοτίσθη º •σύνετος αÛτäν καρδία@ 
λέγοντες Óτι εÉναι σοφοÂ ¦µωράνθησαν, καÂ ³λλαξαν τ¬ν δόξαν τοØ •φθάρτου ΘεοØ εÆς 
Òµοίωµα εÆκόνος φθαρτοØ •νθρώπου ... ΟËτινες µετήλλαξαν τ¬ν •λήθειαν τοØ ΘεοØ εÆς 
τÎ ψεØδος, καÂ ¦σεβάσθησαν καÂ ¦λάτρευσαν τ¬ν κτίσιν µλλον παρ τÎν κτίσαντα, 
Óστις εÉναι εÛλογητÎς εÆς το×ς αÆäνας@ •µήν.” (Ρωµ.α:21-25). 

 
 {Η εÆκών τοØ “Α” γίου εÆς τόν τόπον τάδε δέν κάµνει θαύµατα º δέ εÆκών “Β” τοØ 
αÛτοØ γίου εÆς κάποιον –λλον τόπον κάµνει θαύµατα!  Πäς µπορεÃ τοØτο νά ¦ξηγηθ− καί τί 
σηµαίνει;  ∆έν •ποδίδεται µιά “Æδιαιτέρα θαυµατουργική Æδιότης” εÆς τήν “Β”, τήν Òποίαν 
δέν §χει º “Α”;  }Εχοµεν, συνεπäς, θαυµατουργάς εÆκόνας καί µή θαυµατουργάς εÆκόνας!  Τό 
θαØµα, λοιπόν, Ïφείλεται εÆς τήν συγκεκριµένην εÆκόνα!  Συνεπäς, º προσοχή τοØ πιστοØ  --καί 
δή τοØ •γνοοØντος τήν {Αγίαν Γραφήν λαοØ-- ©λκύεται καί ¦πικεντροØται εÆς τήν “Β” εÆκόνα 
καί Ðχι εÆς τήν “Α”.  ΕÆς τήν “Β” συρρέει Ò λαός, τήν “προσκυν“ καί τήν “φιλεÃ“.  {Η 
προσοχή καί º τιµή •ποδίδεται εÆς τό εÆκονιζόµενον πρόσωπον ³ εÆς τήν συγκεκριµένην 
εÆκόνα;  zΑλλά καί τό εÆκονιζόµενον πρόσωπον δέν •νήκει εÆς τήν “κτίσιν”; 
 
 Σήµερα ¦φθάσαµε εÆς σηµεÃον νά διερωτώµεθα ¦άν §χωµε Χριστολατρείαν ³ 
Μαριολατρείαν ³ γιολατρείαν!  Πόσες καί πόσες εÆκόνες τ−ς Θεοτόκου µέ διαφόρους 
¦πωνυµίας καί τοπονυµίας!  Καί –λλαι µέν φανταστικαί εÆκόνες αÛτ−ς κάµνουν θαύµατα καί 
–λλες δέν κάµνουν!  Καί τί νά εÆποØµε διά τάς φανταστικάς “θαυµατουργάς” εÆκόνας τäν 
γίων;  ΠοØ πµε;  {Ο Χριστός εÉναι Ò µόνος πού εÉναι πανταχοØ παρών, καί Ðχι Ò γιος 
Νικόλαος, πχ., τόν ÒποÃον ¦πικαλοØνται τόσον Ò ναυτικός πού κινδυνεύει σέ φουρτούνα στό 
ΑÆγαÃο Πέλαγος Óσον καί ¦κεÃνος εÆς τό zIόνιο...  {Ο Χριστός εÉναι Ò µόνος πού µπορεÃ νά 
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τούς εÆσακούσει καί νά τούς σώση.  Μόνον Ò Κύριός µας zIησοØς Χριστός, Ò {ΟποÃος 
¦νεσαρκώθη καί •πέθανε διά τάς µαρτίας µας καί •νέστη διά τήν δικαίωσίν µας. 
 
Β) ∆έν βασίζοµαι εÆς τά προτεσταντικά πρότυπα τ−ς •νυπαρξίας ρητ−ς ¦ντολ−ς τοØ ΘεοØ 
περί τ−ς προσκυνήσεως τäν γίων εÆκόνων κλπ (κ.Α).  Βασίζοµαι εÆς τόν •ψευδ− καί πάσης 
•ποδοχ−ς –ξιον λόγον τοØ ΘεοØ.  “zΕν τις νοµίζ® Óτι εÉναι προφήτης ³ πνευµατικός, –ς 
µάθ® ¦κεÃνα τ ÒποÃα γράφω (λέγει Ò ΠαØλος) πρÎς ¦σς, Óτι εÉναι ¦ντολαÂ τοØ Κυρίου@ 
•λλ’ ¦ν τις •γνο±, –ς •γνο±.” (Α’Κορ.ιδ:37-38). 
 
 ∆έν •ντιλαµβάνοµαι δέ διατί µοØ ζητ νά •ναφέρω ποØ Ò Θεός •παγορεύει τήν 
προσκύνησιν τäν Êερäν εÆκόνων.  ∆έν ¦διάβασε τά ¦δάφια πού •ναφέρω εÆς τό –ρθρον µου;  
zΕάν δέν τοØ εÉναι •ρκετά τόν παραπέµπω καί εÆς τά ©ξ−ς (µερικά) συµπληρωµατικά: 
{Ησ.µδ:9-19 και µς:5-8.  Καλόν εÉναι δέ νά ¦νθυµούµεθα πάντοτε Óτι, τά Óσα ¦γράφησαν ñς 
διαµαρτυρία τοØ ΘεοØ κατά τοØ zIσραήλ, δέν ¦γράφησαν πρός εÆδωλολατρικόν λαόν •λλά 
πρός αÛτόν τοØτον τόν λαόν Ò ÒποÃος §λαβε τάς δέκα ¦ντολάς, µία τäν Òποίων µτο  “Μ¬ §χ®ς 
–λλους θεούς, πλ¬ν ¦µοØ. Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι 
¦ν τè οÛρανè –νω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τ± γ± κάτω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τοÃς àδασιν ßποκάτω τ−ς γ−ς 
µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά@ διότι ¦γã Κύριος Ò ΘεÎς σου εÉµαι ΘεÎς 
ζηλότυπος, ...”  (∆ευτ.ε:7-9) καί Ò ÒποÃος λαός •πανειληµµένως παρεδρόµησε... 
 Καί κάτι –λλο: }Ας µς •ναφέρουν οÊ διαφωνοØντες ποØ καί πότε Ò Κύριος ºµäν 
zIησοØς Χριστός ³ οÊ •πόστολοι µς ßπέδειξαν Óτι πρέπει ³ δυνάµεθα νά Τόν προσκυνοØµε 
καί νά Τόν λατρεύωµε µέσω εÆκόνων, πολύ δέ περισσότερον τούς γίους Του! 
 
Γ) Τά χωρία πού ¦πικαλεÃται }Εξ.κε’17-20·  λ’1·  ∆αν.ε’2·  Πράξ.ιθ’11-12 οÛδεµίαν σχέσιν 
§χουν µέ τό ßπό ¦ξέτασιν θέµα καί δή τά πρäτα τρία:  Τά χερουβείµ τ−ς κιβωτοØ, τό 
θυσιαστήριον, καί τά σκεύη τοØ ΝαοØ δέν µσαν παρά µόνον •ντικείµενα προεικονίζοντα τά 
µέλλοντα καί οÛράνια, δέν •πετέλουν δέ •ντικείµενα προσκυνήσεως: “zΑνάγκη λοιπÎν µτο οÊ 
µ¥ν τύποι τäν ¦πουρανίων ν καθαρίζωνται δι τούτων, αÛτ Óµως τ ¦πουράνια µ¥ 
θυσίας •νωτέρας παρ ταύτας. ∆ιότι Ò ΧριστÎς δ¥ν εÆσ−λθεν εÆς χειροποίητα για, 
•ντίτυπα τäν •ληθινäν, •λλ’ εÆς αÛτÎν τÎν οÛρανόν, δι ν ¦µφανισθ± τώρα ¦νώπιον τοØ 
ΘεοØ ßπ¥ρ ºµäν@“ ({Εβρ.θ:23-24).  ~Οσον •φορ δέ τό τέταρτον •πό τάς Πράξεις τäν 
zΑποστόλων (ιθ:11-12), αÊ θεραπεÃαι τäν •σθενäν δέν ¦γίνοντο •πό τά µανδήλια ³ 
περιζώµατα τοØ Πέτρου •λλά •πό τό ~Αγιον ΠνεØµα µέ τό ÒποÃον εÉχεν ¦µπλησθεÃ Ò Πέτρος 
καί τήν πίστιν τäν προσερχοµένων διά θεραπείαν.  Συνεπäς, εÆς τήν πραγµατικότητα δέν µταν 
Ò •πόστολος Πέτρος πού θαυµατουργοØσε •λλά Ò Θεός διά τ−ς δυνάµεως τοØ Πνεύµατος τοØ 
{Αγίου.  zIδού καί º Βιβλική •πόδειξις:  “{Ο δ¥ Πέτρος εÉπεν@ zΑργύριον καÂ χρυσίον ¦γã 
δ¥ν §χω@ •λλ’ Ó, τι §χω, τοØτο σοÂ δίδω@ ¦ν τè Ïνόµατι τοØ zIησοØ ΧριστοØ τοØ Ναζωραίου 
σηκώθητι καÂ περιπάτει... }Ανδρες zIσραηλÃται, τί θαυµάζετε δι τοØτο, ³ τί •τενίζετε εÆς 
ºµς, ñς ¦ν ¦κάµοµεν •πÎ Æδίας ºµäν δυνάµεως ³ εÛσεβείας ν περιπατ± αÛτός;... ΚαÂ 
δι τ−ς εÆς τÎ Ðνοµα αÛτοØ πίστεως τοØτον, τÎν ÒποÃον θεωρεÃτε καÂ γνωρίζετε, τÎ Ðνοµα 
αÛτοØ ¦στερέωσε, καÂ º πίστις º δι’ αÛτοØ §δωκεν εÆς αÛτÎν τ¬ν τελείαν ταύτην ßγείαν 
¦νώπιον πάντων ßµäν.” (Πράξ.γ:6-16).  {Η τιµή, º δόξα, º προσκύνησις καί º λατρεία, 
λοιπόν, •νήκουν εÆς τόν Θεόν.  Μόνον εÆς τόν Θεόν! 
 
∆) ~Οσον •φορ δέ τό ¦πιχείρηµα Óτι Ò ~Αγιος zIωάννης Ò Θεολόγος προσκυνάει δύο 
φορές τόν –γγελο (zΑποκάλυψις zIωάννου), Òµολογä Óτι δέν δύναµαι νά παρακολουθήσω τόν 
γράφοντα:  zIδού τί λέγει º {Αγία Γραφή καί εÆς τάς δύο περιπτώσεις: 
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α) «ΚαÂ §πεσον §µπροσθεν τäν ποδäν αÛτοØ, δι ν προσκυνήσω αÛτόν. ΚαÂ λέγει 
µοι@ Πρόσεχε µ¬ κάµ®ς τοØτο@ ¦γã εÉµαι σύνδουλός σου καÂ τäν •δελφäν σου, 
οËτινες §χουσι τ¬ν µαρτυρίαν τοØ zIησοØ@ τÎν ΘεÎν προσκύνησον@ διότι º µαρτυρία 
τοØ zIησοØ εÉναι τÎ πνεØµα τ−ς προφητείας.” (zΑποκ.ιθ:10). 

β) ΚαÂ ¦γã Ò zIωάννης εÉµαι Ò Æδãν ταØτα καÂ •κούσας. ΚαÂ Óτε ³κουσα καÂ εÉδον, 
§πεσα ν προσκυνήσω §µπροσθεν τäν ποδäν τοØ •γγέλου τοØ δεικνύοντος εÆς ¦µ¥ 
ταØτα. ΚαÂ λέγει πρÎς ¦µέ@ Πρόσεχε µ¬ κάµ®ς τοØτο@ διότι ¦γã εÉµαι σύνδουλός σου 
καÂ τäν •δελφäν σου τäν προφητäν καÂ τäν φυλαττόντων το×ς λόγους τοØ βιβλίου 
τούτου@ τÎν ΘεÎν προσκύνησον.” (zΑποκ.κβ:8-9). 

 ∆έν ¦ννοεÃ Ò κ. Α. τί λέγει º Γραφή;  ∆έν βλέπει Óτι Ò –γγελος •παγορεύει εÆς τόν 
zIωάννην νά τόν προσκυνήση;  Τί εÇδους ¦πιχειρηµατολογία εÉναι αÛτή πού χρησιµοποιεÃ;  ∆έν 
¦ννόησε Óτι τά ¦δάφια πού ¦πικαλεÃται στρέφονται ¦ναντίον τοØ “πιστεύω” του; 
 
Ε) Τό συµπέρασµα εÆς τό ÒποÃο καταλήγει(ουν), Óτι Ò Θεός ¦πέτρεψε τήν κατασκευήν 
Êερäν •ντικειµένων, δεδοµένου Óτι γίνονται •γωγοί τ−ς θείας χάριτος διά τήν Çασιν •σθενειäν, 
δέν §χει καµίαν ßποστήριξιν ¦κ µέρους τοØ λόγου τοØ ΘεοØ.  zΑποτελεÃ αÛθαιρέτως καί 
•βασίµως ¦ξαγόµενο συµπέρασµα.  zΕάν τά πράγµατα §χουν Óπως Æσχυρίζεται, τότε διατί νά 
µή κάνωµε καί µίαν εÆκόνα πχ. τοØ πηλοØ τόν ÒποÃον §καµε Ò zIησοØς µέ τόν σίελόν Του 
προκειµένου νά θεραπεύση τόν τυφλόν;  {Οµολογä Óτι εÉναι πολύ •κραÃον τό παράδειγµα 
•λλά ¦µπίπτει εÆς τά πλαίσια τοØ “•γωγοØ“ τ−ς θείας χάριτος διά τήν Çασιν τοØ τυφλοØ...  ∆ιατί 
Ðχι καί τό σουδάριον τοØ •ποστόλου Πέτρου (ιθ:11-12) ³ τήν ράβδον τοØ Μωϋσ− κλπ., κλπ;  
ΠοÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς µς καλεÃ νά φυλάττωµε τήν “κάραν” κάποιου γίου ³ νά 
προσκυνοØµε τήν εÆκόνα του προκειµένου νά τόν “τιµήσωµε”;  {Η καλυτέρα τιµή πού θά 
µπορούσαµε νά τοØ προσφέρωµε θά µταν νά τόν µιµηθοØµε εÆς τήν πίστιν του, τήν •φιέρωσίν 
του καί τήν εÛσεβ− ζωήν του.  }Ας ¦νθυµηθοØµε τί µς προέτρεψεν Ò ΠαØλος νά κάνωµε:  
“ΜιµηταÂ µου γίνεσθε, καθãς καÂ ¦γã τοØ ΧριστοØ.” (Α’Κορ.ια:1).  {Η {Αγία Γραφή Óµως 
µς καλεÃ σαφέστατα καί ¦µφαντικώτατα νά τηροØµε τάς ¦ντολάς τοØ ΘεοØ:  “zΕν µ¥ 
•γαπτε, τς ¦ντολς µου φυλάξατε.” (zIωάν.ιδ:15). 
 
 ~Οταν παρασταθοØµε §µπροσθεν τοØ βήµατος τοØ ΘεοØ διά νά κριθοØµε, τί θά µς 
¦ρωτήση Ò Κύριος;  zΕάν ¦σεβάσθηµεν τούς γίους Του µέσω τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων 
των ³ zΕκεÃνον καί ¦άν ¦τηρήσαµε τάς ¦ντολάς Του;  ∆έν θά µς ¦ρωτήση δηλαδή, ¦άν 
¦τιµήσαµε τόν Θεόν διά τ−ς πίστεως εÆς τούς λόγους καί τάς ßποσχέσεις Του, ¦άν ¦πενθήσαµε 
διά τάς µαρτίας µας, ¦άν •ντεστάθηµεν µέχρις αËµατος κατά τ−ς µαρτίας καί ¦άν •γαπήσαµε 
τόν πλησίον µας Óπως τόν ©αυτόν µας;  zΕνώπιον τοØ ΘεοØ δέν Æσχύει –λλο τι.  “∆ιότι ¦ν 
Χριστè zIησοØ οÜτε περιτοµ¬ §χει Æσχ×ν τινα, οÜτε •κροβυστία, •λλ πίστις δι’ •γάπης 
¦νεργουµένη.” (Γαλ.ε:6). 
 
ΣΤ) ~Οσον •φορ τήν Ζ’ Οικουµενικήν Σύνοδον τήν Òποίαν ¦πικαλεÃται πού κατεδίκασεν 
τήν εÆκονοµαχία, ρίπτοντας τό zΑνάθεµα εÆς τούς εÆκονοµάχους, τά µόνα πού §χω νά 
παρατηρήσω, ---διότι πολλά, παρά πολλά δύνανται νά λεχθοØν--- εÉναι τά ©ξ−ς: 

 ΕÉναι πέραν πάσης •µφισβητήσεως βέβαιον, Óτι οÊ εÆκόνες δέν µταν µόνον •ντικείµενον 
προσκυνήµατος •λλά καί λατρείας.  ΑÛτό προ−λθε •πό τόν φανατισµόν καί τήν •µάθειαν 
τäν καλογήρων πού παρακινοØσαν τόν λαόν εÆς •κρότητας καί βιαιότητας, πργµα πού τό 
παραδέχονται τόσον οÊ εÆκονολάτραι Óσον καί οÊ εÆκονοκλάσται. 

 ΟÊ αÛτοκράτορες Λέων Γ’ Ò }Iσαυρος, Ò υÊός του ΚωνσταντÃνος, Ò Λέων Ò ∆’ Ò }Iσαυρος, 
Ò Μιχαήλ Ραγκαβέ, Ò Μιχαήλ Β’ καί Ò Θεόφιλος Óλοι τους •νεξαιρέτως µσαν κατά τ−ς 
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προσκυνήσεως καί λατρείας τäν εÆκόνων.  ΕΑΝ δέν παρενέβαιναν δύο γυναÃκες, (α) º 
ΕÆρήνη º zΑθηναία, σύζυγος τοØ Λέοντος ∆’, º Òποία προεκάλεσε καί συνεκάλεσε τήν Ζ’ 
ΟÆκουµενική Σύνοδο (τό §τος 787)  ---καί º Òποία µέ ßποστήριξιν τäν µοναχäν καί µέ 
δολοπλοκίας µέ ¦πισκόπους καί αÛλικούς κατώρθωσε νά συλλάβη τόν υÊόν της καί νά τόν 
τυφλώση---  καί (β) º Θεοδώρα, χήρα τοØ Θεοφίλου καί ¦πιτροπεύουσα τόν •νήλικον υÊόν 
της Μιχαήλ Γ’, καί º Òποία, οÛχί δι’ΟÆκουµενικ−ς •λλά διά συγκλήσεως ¦κ µέρους της 
τοπικ−ς Συνόδου, §θεσε εÆς ¦φαρµογήν τάς •ποφάσεις τ−ς Ζ’ ΟÆκουµενικ−ς.  Καί, ΕΑΝ, 
¦παναλαµβάνω, οÊ δύο αÛτές γυναÃκες δέν εÉχαν •ναµιχθεÃ, δέν θά ßπ−ρχε σήµερον τό 
καθεστώς τ−ς εÆκονολατρείας καί τ−ς •ναστηλώσεως τäν εÆκόνων.  Βλέπετε, οÊ 
αÛτοκράτορες µσαν ¦κεÃνοι πού ¦πεκύρωναν τάς •ποφάσεις τäν ΟÆκουµενικäν 
Συνόδων πού §τσι ¦θεωροØντο νόµοι τοØ Κράτους!  }Ακουσον, –κουσον!  Νόµοι τοØ 
Κράτους!!! 

 
 Σηµειωθήτω Óτι ¦νä º Α’ ΟÆκουµενική Σύνοδος (µαζί µέ τήν Β’) µς §δωσε τό 
•ριστούργηµα τοØ “Πιστεύω εÆς ªνα Θεόν...”, τοÛναντίον º Ζ’ ΟÆκουµενική Σύνοδος µς 
§δωσε ªνα τερατούργηµα µέ τήν ¦παναφοράν τäν εÆκόνων εÆς τάς ¦κκλησίας ßπό τήν µορφήν 
τ−ς “τιµητικ−ς προσκύνησεώς των”.  Εßρ−κε “κόλπο” Ò ¦χθρός τ−ς ψυχ−ς µας νά ¦ξαπατήσει 
τάς καρδίας τäν •νθρώπων.  ∆έν •γνοοØµεν τά διανοήµατά του.  ~Οµως º •λήθεια τοØ ΘεοØ 
γκρεµίζει Óλα τά Ïχυρά του!  ~Ολοι, λοιπόν, ¦κεÃνοι πού ßπεραµύνονται τ−ς εÆκονολατρείας 
βασίζονται εÆς τήν λεγοµένην “τιµητικήν προσκύνησίν των”.  zΕρωτä Óµως:  Πäς δύναται νά 
στηριχθ− τοιοØτος Æσχυρισµός Óταν Ò λόγος τοØ ΘεοØ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI Ðχι µόνον τήν λατρείαν 
•λλά καί αÛτήν τήν ταύτην τήν προσκύνησιν.  zIδού µερικαί συµπληρωµατικαί •ποδείξεις ¦πί 
πλέον τäν •νωτέρω •ναφερθεισäν: 

 «Πλ¬ν §ρχεται òρα, καÂ ³δη εÉναι, Óτε οÊ •ληθινοÂ προσκυνηταÂ θέλουσι προσκυνήσει 
τÎν Πατέρα ¦ν πνεύµατι καÂ •ληθεί‘@ διότι Ò Πατ¬ρ τοιούτους ζητεÃ το×ς 
προσκυνοØντας αÛτόν. {Ο ΘεÎς εÉναι ΠνεØµα, καÂ οÊ προσκυνοØντες αÛτÎν ¦ν πνεύµατι 
καÂ •ληθεί‘ πρέπει ν προσκυνäσι.” (zIωάν.δ:23-24). 

 «~Οταν δ¥ πάλιν εÆσαγάγ® τÎν πρωτότοκον εÆς τ¬ν οÆκουµένην, λέγει@ ΚαÂ –ς 
προσκυνήσωσιν εÆς αÛτÎν πάντες οÊ –γγελοι τοØ ΘεοØ.” ({Εβρ.α:6). 

 Καί τώρα –ς µς •ναφέρουν οÊ •ντιφρονοØντες ποØ ßπάρχει εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν 
λόγος περί προσκυνήσεως εÆκόνος ³ •γάλµατος ³ σουδαρίου ³, ³, ³. 
 
Ζ’) Τέλος, Óσον •φορ τόν Æσχυρισµόν περί τοØ •λανθάστου τ−ς zΕκκλησίας ñς 
Òδηγουµένης ßπό τοØ Παρακλήτου, καί Óτι –ν πλανηθ− τό σäµα πού εÉναι º zΕκκλησία, τότε 
θά §χει πλανηθεÃ º κεφαλή πού ÒδηγεÃ τό σäµα, δηλαδή º κεφαλή Ò Χριστός, φαίνεται Óτι Ò κ. 
Β. δέν §χει •κόµη προσγειωθεÃ... 
 Καλόν θά εÉναι πς •ντιφρονäν: 

 Νά µελετήση προσεκτικά τήν ¦κκλησιαστικήν Êστορίαν, τόσον τ−ς zΟρθοδόξου Óσον καί 
τ−ς Καθολικ−ς zΕκκλησίας διά νά διαπιστώση •πό ποίας διακυµάνσεις καί •ντιφάσεις καί 
διαµάχας, κλπ., κλπ. δι−λθε, διέρχεται καί πιθανότατα θά διέλθη! 

 Νά συγκρίνη τάς παραδόσεις τ−ς zΕκκλησίας, τό τελετουργικόν τ−ς zΕκκλησίας, τά –µφια 
τοØ κλήρου, τήν ¦πίκλησιν τ−ς Μητέρας τοØ ΧριστοØ διά τήν συγχώρησιν τäν µαρτιäν 
µας καί τήν µεσιτικήν ¦πίκλησιν τäν γίων κλπ., κλπ., µέ τόν λόγον τοØ ΘεοØ διά νά 
•ντιληφθ− ¦άν καί κατά πόσον º zΕκκλησία Ïρθοτοµ− πάντοτε καί κατά πάντα τόν λόγον 
τοØ ΘεοØ!  ~Οσον •φορ δέ τήν µεσιτικήν ¦πίκλησιν τäν γίων, τόν προτρέπω νά σταθ− 
καί νά προσέξη τό ¦δάφιον:  “∆ιότι εÉναι εÍς Θεός, εÍς καÂ µεσίτης ΘεοØ καÂ •νθρώπων, 
–νθρωπος zIησοØς Χριστός,” (Α’Τιµ.β:5). 
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 Νά ¦ρευνήση διά νά διαπιστώση ¦άν ποτέ οÊ •πόστολοι ³ οÊ χριστιανοί τäν πρώτων µετά 
Χριστόν αÆώνων εÉχαν εÆκονολατρείαν ³ •νεφέροντο εÆς εÆκόνας;  {Η εÆκονολατρεία δέν 
³ρχισε νά λαµβάνη σάρκα καί Ïστά µετά •πό αÆώνας; 

 }Ας προσέξουν δέ καί τό ©ξ−ς σηµεÃον:  zΕάν Ò Θεός θά µς κρίνη, Óπως εÉναι γραµµένο 
καί δι’ªνα •ργόν λόγον πόσον µλλον θά µς κρίνη διότι προσκυνήσαµε Ó,τι µτο 
•πηγορευµένον, διότι µονοπωλήσαµε τόν Θεόν διά τήν zΕκκλησίαν “µας”, καί 
•ντικαταστήσαµε τόν ªνα Μεσίτην Κύριον zIησοØν Χριστόν µέ στρατιά µεσολαβητäν 
παρά τè Θεè... 

 Νά φροντίση νά µάθη ποιά εÉναι º πραγµατική zΕκκλησία τοØ ΘεοØ! 
 
 Μήπως φαντάζονται Óτι º zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ •ποτελεÃται µόνον •πό τούς 
Ïρθοδόξους πραγµατικούς ³ κατ’Ðνοµα χριστιανούς;  Τό ©νάµισυ καί πλέον δισεκατοµµύριον 
χριστιανäν πού ßπάρχουν εÆς Óλον τόν κόσµον δέν ßπάρχουν διά τόν Θεόν;  ∆έν •νήκουν εÆς 
τήν zΕκκλησίαν τοØ ΘεοØ;  {Ο Χριστός §χει δόγµα ³ •νήκει κατ’ •ποκλειστικότητα σέ κάποιο 
δόγµα (zΟρθοδοξία, Καθολικισµός, Προτεσταντισµός);  }Ας µάθουν Óτι º πραγµατική 
παγκόσµια zΕκκλησία τοØ ΘεοØ δέν •ποτελεÃται •πό τούς κατ’Ðνοµα χριστιανούς πολλοί τäν 
Òποίων λέγουν “Κύριε, Κύριε…” •λλά δέν πράττουν τό θέληµά Του (Ματ.ζ:20-21) •λλά 
•ποτελεÃται •πό Óλους ¦κείνους οÊ ÒποÃοι, •νεξαρτήτως δόγµατος καί •ποχρώσεως, •λλ’¦ν 
µετανοί‘ καί πίστει ¦πεκαλέσθησαν τόν Σωτήρα Χριστόν καί ¦ζήτησαν τήν συγχώρησιν τäν 
µαρτιäν των, ¦κεÃνοι πού •πεφάσισαν νά Τόν •κολουθήσουν πιστäς καί νά τόν 
•ναγνωρίσουν Ðχι µόνον Σωτ−ρα •λλά καί Κύριον τ−ς ζω−ς των, καθώς µς λέγει Ò •πόστολος 
ΠαØλος: “~Οτι ¦ν Òµολογήσ®ς δι τοØ στόµατός σου τÎν Κύριον zIησοØν, καÂ πιστεύσ®ς 
¦ν τ± καρδί‘ σου Óτι Ò ΘεÎς •νέστησεν αÛτÎν ¦κ νεκρäν, θέλεις σωθ−@ διότι µ¥ τ¬ν 
καρδίαν πιστεύει τις πρÎς δικαιοσύνην, καÂ µ¥ τÎ στόµα γίνεται Òµολογία πρÎς σωτηρίαν.”  
(Ρωµ.ι:19-10). {Ο δέ Κύριος zIησοØς εÉπε:  “zΑληθäς •ληθäς, σς λέγω, {Ο πιστεύων εÆς 
¦µ¥ §χει ζω¬ν αÆώνιον.” (zIωάν.ς:47) καί “... zΕγã εÉµαι º ÒδÎς καÂ º •λήθεια καÂ º ζωή@ 
οÛδεÂς §ρχεται πρÎς τÎν Πατέρα, εÆµ¬ δι’ ¦µοØ.” (zIωάν.ιδ:6). 
 
 }Ας µή λησµονοØν Óτι Ò Θεός •ναγνωρίζει ñς τέκνα Του Óλους ¦κείνους που Τόν 
¦πικαλοØνται ¦ν •ληθεί‘ καί εÆλικρινεί‘ καί δίδει τό ΠνεØµα Του µόνον εÆς τούς 
πειθαρχοØντας εÆς ΑÛτόν (Πράξ.ε:32) καί Ðχι εÆς •νθρώπους διεποµένους •πό 
•ρτιοσκληρωτικούς φανατισµούς... “ΚαÂ δ¥ν ßπάρχει δι’ οÛδενÎς –λλου º σωτηρία@ διότι 
οÜτε Ðνοµα –λλο εÉναι ßπÎ τÎν οÛρανÎν δεδοµένον µεταξ× τäν •νθρώπων, δι τοØ Òποίου 
πρέπει ν σωθäµεν.” (Πράξ.δ:12).  

         Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 3 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ.  Γ.) 
 
 {Η •πάντησις τοØ κ. Γ. εÆς τό –ρθρον µου τό ÒποÃον ¦δηµοσιεύθη τήν ........., µέ 
•ναγκάζει νά ¦πανέλθω εÆς τό ¦πίµαχον θέµα τ−ς εÆκονολατρείας ³ εÆκονοµαχίας διά δύο 
βασικäς λόγους: 
Πρäτον, διότι, ¦ν τ± προσπαθεί‘ του νά προσθέση “ªνα λιθαράκι” εÆς τάς •παντήσεις τäν 
προαναφερθέντων ¦ν ¦πικεφαλίδι κ.κ. Α. καί Β. ¦πικαλεÃται γνäµες καί θέσεις πατέρων τ−ς 
zΕκκλησίας, τάς Òποίας πλήρως υÊοθετεÃ, χωρίς νά κάνη οÛδεµίαν •ναφοράν ³ µλλον 
παραποµπήν εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν, º Òποία •ποτελεÃ καί πρέπει νά •ποτελ− τήν βάσιν πάσης 
συζητήσεως, διότι εÉναι Ò λόγος τοØ ΘεοØ, º µόνη ΑΠΟΛΥΤΗ πηγή •ληθείας τ−ς Òποίας 
Æσχύουν •κόµη καί τά “Æäτα”, καί º Òποία µένει εÆς τόν αÆäνα καί πού τίποτε –λλο δέν µπορεÃ 
νά συγκριθ− µαζί της!  “~Ολη º γραφ¬ εÉναι θεόπνευστος καÂ éφέλιµος πρÎς διδασκαλίαν, 
πρÎς §λεγχον, πρÎς ¦πανόρθωσιν, πρÎς ¦κπαίδευσιν τ¬ν µετ τ−ς δικαιοσύνης, δι ν µναι 
τέλειος Ò –νθρωπος τοØ ΘεοØ, ºτοιµασµένος εÆς πν §ργον •γαθόν.” (Α’Τιµ.γ:16-17). 
∆εύτερον, διότι δέν §λαβε ßπ’Ðψιν του τήν •πάντησίν µου πρός τούς κ.κ. Α. καί Β., 
δηµοσιευθεÃσαν εÆς τό φύλλον ...... τ−ς ........., σελ........  Τόν παραπέµπω, συνεπäς, εÆς τήν ¦ν 
λόγω •πάντησίν µου πρός διαφώτισίν του. 
 
 Πρίν εÆσέλθω εÆς τήν ¦ξέτασιν τäν ¦πιχειρηµάτων του κρίνω χρήσιµον νά •ναφέρω 
πλäς, χωρίς νά ¦πιµείνω βεβαίως, τό πνεØµα µέ τό ÒποÃον •ναφέρει τούς σκωπτικούς λόγους 
τοØ ΣτρατηγοØ Μακρυγιάννη διά τούς “εÛρωπαÄζοντας, τούς δυτικίζοντας καί 
•ληθωρίζοντας”.  Ταιριάζουν τοιούτου εÇδους λοιδορίες εÆς •νθρώπους πού ßποτίθεται εÉναι 
θεοσεβεÃς καί πού •πευθύνονται εÆς •νθρώπους τούς Òποίους δέν γνωρίζουν ποÃοι εÉναι εÆς τήν 
προσωπικήν των ζωήν; 
 
 Καί τώρα εÆς τήν οÛσίαν: 
1. ∆έν §χω καµίαν •ντίρρησιν διά φωτογραφίας καί εÆκόνας •γαπητäν καί σεβαστäν 
προσώπων  --Ðχι βέβαια φανταστικäν..., προϊόν τ−ς φαντασίας τäν •νά τούς αÆäνας 
γιογράφων--  •λλά §χω •πολύτως •ντίθετον θέσιν, ¦πί τ± βάσει τäν Βιβλικäν κειµένων, ñς 
πρός τόν Æσχυρισµόν Óτι ñρισµένα πρόσωπα πρέπει νά “µακαρίζονται και να 
προσκυνούνται”!!!.  ΠοØ καί πότε Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός ³ οÊ •πόστολοι µς 
ßπέδειξαν Óτι πρέπει νά Τόν προσκυνοØµε καί νά Τόν λατρεύωµε µέσω εÆκόνων, πολύ δέ 
περισσότερον τούς γίους Του;  ΠοØ º Βίβλος µς καλεÃ νά φυλάττωµε τήν “κάραν” κάποιου 
γίου ³ νά προσκυνοØµε τήν εÆκόνα του προκειµένου νά τόν “τιµήσωµε”; 
 
2. ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς εßρίσκεται γραµµένον Óτι “οφείλουµε εµείς να 
ζωγραφίζουµε τις άγιες εικόνες µε τα παθήµατα αυτών που έχυσαν το αίµα τους για την 
αγάπη του Χριστού”;  ΤοÛναντίον, εÆς πλεÃστα Óσα µέρη συναντοØµε τήν ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ νά µή κάνωµε εÆκόνας καί πολύ περισσότερον νά µή τάς προσκυνοØµε καί νά µή τάς 
•σπαζόµεθα!  Παρέλκει ¦νταØθα º •ναφορά Óλων τäν σχετικäν παραποµπäν τ−ς Βίβλου, αÊ 
ÒποÃαι §χουν •ναφερθεÃ εÆς τά προηγούµενα –ρθρα µου.  zΕρωτä: Τό ©κάστοτε εÆκονιζόµενον 
πρόσωπον δέν •νήκει εÆς τήν “κτίσιν” τήν Òποίαν καλούµεθα οÜτε νά προσκυνοØµε οÜτε νά 
λατρεύωµε παρά µόνον τόν κτίσαντα αÛτήν; (Ρωµ.α:21-25).  ∆έν εÉναι º τοιαύτη προσκύνησις 
•πηγορευµένη;  Καί µέ ποÃον δικαίωµα •ντικαταστήσαµε τόν ªνα Μεσίτην Κύριον zIησοØν 
Χριστόν µέ στρατιάν ¦κλιπόντων µεσολαβητäν, ¦νä καί αÛτοί Óταν ζοØσαν µσαν µαρτωλοί 
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καί εÉχαν •νάγκην βοηθείας καί σωτηρίας;  Τώρα ζητοØµε, χωρίς Γραφικήν ßποστήριξιν, τάς 
παρά τè Θεè πρεσβείας των µέσω τäν εÆκόνων των!  ~Αγιοι ßπ−ρξαν, ßπάρχουν καί θά 
ßπάρχουν!  Καί εÉναι Óλοι ¦κεÃνοι πού εÉναι πλυµένοι µέ τό αÍµα τοØ ΧριστοØ, διότι 
¦πεκαλέσθησαν ΑÛτόν ¦ν µετανοί‘ καί πίστει.  Μία Óµως εÉναι º •πάντησις εÆς τό πρόβληµα 
µας!  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ: “zΕγã εÉµαι º ÒδÎς καÂ º •λήθεια καÂ º ζωή@ οÛδεÂς §ρχεται 
πρÎς τÎν Πατέρα, εÆµ¬ δι’ ¦µοØ.” (zIωάν.ιδ:6).  
 
3. {Ο “λογογράφος” δέν κάµνει οÜτε ζωγραφιάν οÜτε γλυπτόν πού ¦νδέχεται νά 
µετατραπ− εÆς •ντικείµενον •σπασµäν, προσκυνήσεως καί λατρείας.  Πολλές φορές 
διερωτäµαι τί θά µποροØσε νά γίνη εÆς τήν πατρίδα µας µέ τήν τάσιν τ−ς προσκυνήσεως τäν 
εÆκόνων Óταν Ò zΑντίχριστος θά κάµνη τά “θαύµατά” του καί θά κάµνη καί τήν εÆκόνα του νά 
λαλ−!  Ποιός µς ¦γγυται Óτι µέ τό πνεØµα τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων δέν Òδηγούµεθα 
µοιραίως εÆς τήν προσκύνησιν καί τ−ς εÆκόνος τοØ zΑντιχρίστου; (zΑποκ.ιγ:15). 
 
4. ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς συνήντησε Ò κ. Γ. ρητήν ¦ντολήν ³ προτροπήν 
“την Βίβλον να την προσκυνάτε”;  }Εχοµε χρέος νά τήν προσκυνοØµε ³ νά τήν µελετοØµε καί 
νά τήν ßπακοØµε;  Καί ποÃος εÉπε εÆς τόν κ. Γ. Óτι οÊ µή πιστεύοντες καί µή θέλοντες νά φιλοØν 
καί νά προσκυνοØν τάς εÆκόνας τάς “φτύνουν”;  Πολύ µακρυά δέν “τραβάει τό σχοινί”; 
 
5. ~Οσον •φορ τόν Ïνειδισµόν περί τ−ς “αγνωσίας” τäν µή δεχοµένων τήν πίστιν περί 
προσκυνήσεως τäν εÆκόνων, τό µόνον πού θά ³θελα νά εÆπä καί νά τονίσω εÉναι, Óτι θεωρä 
¦µαυτήν µακαρίαν Óτι •γνοä ³ µλλον δέν –φησα τό πνεØµα µου νά ¦πηρεασθ− •πό 
•νθρωπίνας παραδόσεις •λλά ¦ξέλεξα ¦ν ¦πιγνώσει καί πεποιθήσει νά ¦µποτισθ− •πό τήν 
γνäσιν τοØ µόνου •ψευδοØς καί κατά πάντα •ξίου •ποδοχ−ς λόγου τοØ ΘεοØ.  ∆έν ²θέλησα, 
¦ν ¦πιγνώσει, οÜτε θέλω νά περιπέσω εÆς πεπλανηµένας παραδόσεις καί εÆς τήν •πάτην τοØ 
∆ιαβόλου καί νά •κούσω καί ¦γώ, κάποια ºµέρα, •πό τά χείλη τοØ ΧριστοØ τά λόγια: 
“•κυροØντες τÎν λόγον τοØ ΘεοØ χάριν τ−ς παραδόσεώς σας, τ¬ν Òποίαν παρεδώκατε@ καÂ 
κάµνετε παρόµοια τοιαØτα πολλά.” (Μάρκ.ζ:13).  }Οχι!  zΑπεφάσισα, ¦ν πλήρη ¦πιγνώσει, 
νά µή ¦γκαταλείψω τ δροσερ ¦κρέοντα àδατα δι τ µακρόθεν ¦ρχόµενα ({Iερ.ιη:14).  
Μόνον º Βίβλος •ποτελεÃ “τ δροσερ ¦κρέοντα àδατα”.  Τά µάτια µου –νοιξαν •πό τότε 
πού §µαθα τά διατάγµατα τ−ς Γραφ−ς!  Μόνον º Βίβλος εÉναι ¦ξ Òλοκλήρου θεόπνευστος καί 
•ποτελεÃ ¦γγύησιν.  {Η φανέρωσις τäν λόγων Του φωτίζει@ συνετίζει το×ς πλοØς 
(Ψαλ.119:130).  {Ο κ. Γ. καί οÊ µετ’αÛτοØ συµφωνοØντες §χουν •νάγκην •πό ¦πίγνωσιν τοØ 
λόγου τοØ ΘεοØ καί •πό πνεØµα ταπεινό πού θέλει ν’•γαπ τήν •λήθειαν περισσότερον •πό 
πεπλανηµένας πατροπαράδοτους δογµατικάς θέσεις! 
 
6. {Η ¦ντολή τοØ ΘεοØ εÉναι, –ς τήν ¦παναλάβω: “... Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, 
µηδ¥ Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τ± γ± κάτω, ³ Óσα εÉναι 
¦ν τοÃς àδασιν ßποκάτω τ−ς γ−ς µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά@...”  (∆ευτ.ε:7-
9).  Ναί ³ οÜ;  Τό πλειότερον εÉναι ¦κ τοØ ΠονηροØ! (Ματ.ε:38).  ~Οποιος, λοιπόν, ßπακούει 
εÆς τήν σαφήν ¦ντολήν τοØ ΘεοØ ¦ξυβρίζει τά εÆκονιζόµενα πρόσωπα; 
 Πάντες “... »µαρτον καÂ ßστεροØνται τ−ς δόξης τοØ ΘεοØ“ (Ρωµ.γ:23), καί “...ΕÆς 
πολλά πταίοµεν παντες.” (zIάκ.γ:2).  ~Ολο τό •νθρώπινο γένος φέρει τή φύση τ−ς µαρτίας.  
Καί αÛτοί πού λέγονται γιοι δέν τό Ïφείλουν εÆς τά §ργα των •λλά εÆς τήν µετάνοιαν καί τήν 
πίστιν των εÆς τόν Χριστόν, πού εÉναι Ò Μονογενής ΥÊός τοØ ΘεοØ, Ò µόνος •ναµάρτητος καί Ò 
ÒποÃος ¦σταυρώθη διά τάς µαρτίας µας καί •νέστη διά τήν δικαίωσίν µας. 
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 Καί κάτι –λλο:  ΠοÃος “γιος” ¦σταυρώθη διά τάς µαρτίας µας;  ΠοÃος “γιος” εÉναι 
εÆς τά δεξιά τοØ Πατρός καί µεσιτεύει ßπέρ ºµäν;  ∆έν εÉναι “... εÍς Θεός, εÍς καÂ µεσίτης 
ΘεοØ καÂ •νθρώπων, –νθρωπος zIησοØς Χριστός,”; (Α’Τιµ.β:5).  ∆έν ¦διαβάσατε ποτέ Óτι 
“... δ¥ν ßπάρχει δι’ οÛδενÎς –λλου º σωτηρία@ διότι οÜτε Ðνοµα –λλο εÉναι ßπÎ τÎν οÛρανÎν 
δεδοµένον µεταξ× τäν •νθρώπων, δι τοØ Òποίου πρέπει ν σωθäµεν.”; (Πράξ.δ:12).  
 
7. ~Οποιος §λαβε τήν συγχώρησιν τäν µαρτιäν του καί ¦σώθη •πό τήν κόλασιν δέν τοØ 
χρειάζονται νά βλέπη εÆκόνας διά νά “δακρύση”.  ∆ακρύζει καθηµερινäς •πό εÛγνωµοσύνη 
διά τήν –πειρον •γάπην καί χάριν τοØ ΧριστοØ µέ τήν Òποίαν §λαβε, καίτοι •νάξιος, τό 
“δικαίωµα” νά γίνη µέτοχος τ−ς βασιλείας τοØ ΘεοØ, Óπως Ò ληστής ¦πί τοØ σταυροØ, Ò ÒποÃος 
²λεήθη παρ’•ξίαν!  Πäς ¦σώθη Ò ληστής;  Μέσω εÆκόνων ³ µέσω µετανοίας καί ¦πικλήσεως 
τοØ ¦λέους τοØ ΧριστοØ;  ∆έν ¦µάθατε τί λέγει º Γραφή, Óτι “...{Ο πιστεύων εÆς ¦µ¥ §χει ζω¬ν 
αÆώνιον.”; (zIωάν.ς:47). 
 
8. }Αξιον •πορίας εÉναι πäς Ò κ. Γ. χρησιµοποιεÃ τό ¦δάφιον •πό τήν ¦πιστολήν τοØ 
zIακώβου “... Σ× §χεις πίστιν, καÂ ¦γã §χω §ργα@ δεÃξόν µοι τ¬ν πίστιν σου ¦κ τäν §ργων 
σου, καÂ ¦γã θέλω σοι δείξει ¦κ τäν §ργων µου τ¬ν πίστιν µου.” (zIακ.β:18).  ΠοÃαν σχέσιν 
§χουν τά §ργα τά ÒποÃα ¦ννοεÃ º {Αγία Γραφή, δηλαδή τόν καρπόν τοØ {Αγίου Πνεύµατος, εÆς 
τήν ζωήν τäν πιστäν, µέ τήν ¦πίδειξιν εÆκόνος τινός ßπό πιστοØ εÆς –πιστον, Óταν µάλιστα 
συµβαίνη τά §ργα τοØ ßποτιθεµένου πιστοØ  --εÇτε κληρικός εÇτε λαϊκός εÉναι αÛτός--  νά εÉναι 
τόσον µαρτωλά, τόσον ßποκριτικά καί Θεοµπαικτικά, òστε º “βροντή” τους νά καλύπτει τόν 
µχον τäν λόγων, ßποδείξεων καί προτροπäν του;  Μέ τάς εÆκόνας θά βοηθήσωµε τούς 
•νθρώπους νά σωθοØν ³ µέ τήν γνäσιν τ−ς {Αγίας Γραφ−ς;  Τί λέγει º Γραφή; “¦πειδ¬ 
•νεγεννήθητε οÛχÂ ¦κ φθαρτοØ σπέρµατος, •λλ •φθάρτου, δι τοØ λόγου τοØ ΘεοØ τοØ 
ζäντος καÂ µένοντος εÆς τÎν αÆäνα.” (Α’Πέτ.α:23).  zΑλήθεια, τί εÇδους ©ρµηνευτική εÉναι 
αÛτή;  ΕÆς τοιούτου εÇδους §ργα •ναφέρεται Ò λόγος τοØ ΘεοØ;  ∆έν ¦πρόσεξεν Ò κ. Γ. τούς 
λόγους τοØ Κυρίου ºµäν zIησοØ ΧριστοØ: “}Αρα •πÎ τäν καρπäν αÛτäν θέλετε γνωρίσει 
αÛτούς.  ∆¥ν θέλει εÆσέλθει εÆς τ¬ν βασιλείαν τäν οÛρανäν πς Ò λέγων πρÎς ¦µέ, Κύριε, 
Κύριε, •λλ’ Ò πράττων τÎ θέληµα τοØ ΠατρÎς µου τοØ ¦ν τοÃς οÛρανοÃς.” (Ματ.ζ:20-21);  
zΕξ –λλου, “¦ξ §ργων νόµου” οÛδείς θέλει δικαιωθ−!  “∆ιότι κατ χάριν εÉσθε σεσωσµένοι 
δι τ−ς πίστεως@ καÂ τοØτο δ¥ν εÉναι •πÎ σς, ΘεοØ τÎ δäρον@ οÛχÂ ¦ξ §ργων, δι ν µ¬ 
καυχηθ± τις.” (zΕφ.β:8-9). 
 
9. ΕÇθε νά συνεχίσωµε, Óπως λέγει Ò κ. Γ., τήν zΕκκλησίαν “όπως βρήκαµε την Εκκλησία 
από την έλευση του Χριστού”.  ΕÇθε!  ~Οµως Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός καί οÊ 
•πόστολοι δέν µς παρέδωσαν τήν zΕκκλησίαν µέ εÆκόνας  --º προσκύνησις καί λατρεία τäν 
Òποίων παρεισέφρυσε µετά •πό αÆäνες--  •λλά µς ßπέδειξεν νά Τον προσκυνοØµε “¦ν 
Πνεύµατι καί •ληθεί‘”! (zIωάν.δ:23-24).  Πäς µς ¦δίδαξε Ò Χριστός νά µαθητεύσωµε τά 
§θνη (Ματ.κη:19-20);  Μέσω εÆκόνων;  ΟÊ •πόστολοι τοØ ΧριστοØ εÆκόνες ¦χρησιµοποίουν, 
προκειµένου νά Òδηγήσουν τούς ¦θνικούς εÆς τόν Χριστόν;  Τέλος, 
 
10. Περαίνοντας, θά ³θελα ªνα πργµα νά προσθέσω:  “~Οστις §χει τÎν ΥÊÎν §χει τ¬ν 
ζωήν@ Óστις δ¥ν §χει τÎν ΥÊÎν τοØ ΘεοØ, τ¬ν ζω¬ν δ¥ν §χει.” (Α’zIωάν.ε:12).  {Ο –νθρωπος 
δέν σώζεται µέ τήν προσκύνησιν τäν “θαυµατουργäν” εÆκόνων, πού εÆς τήν πραγµατικότητα 
δέν ßπάρχουν.  zIδού πäς σώζεται: “...Ò •κούων τÎν λόγον µου καÂ πιστεύων εÆς τÎν 
πέµψαντά µε §χει ζω¬ν αÆώνιον, καÂ εÆς κρίσιν δ¥ν §ρχεται, •λλ µετέβη ¦κ τοØ θανάτου 
εÆς τ¬ν ζωήν.”! (zIωάν.ε:24).  Τό µόνον πού •παιτεÃ Ò Θεός •πό ¦µς εÉναι º εÆλικρινής 
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µετάνοια διά τάς µαρτίας µας καί º πίστις µας εÆς τόν Χριστόν!  {Η Βίβλος λέγει: “...Πς 
Óστις ¦πικαλεσθ± τÎ Ðνοµα τοØ Κυρίου θέλει σωθ−.”;  Καί “~Οτι ¦ν Òµολογήσ®ς δι τοØ 
στόµατός σου τÎν Κύριον zIησοØν, καÂ πιστεύσ®ς ¦ν τ± καρδί‘ σου Óτι Ò ΘεÎς •νέστησεν 
αÛτÎν ¦κ νεκρäν, θέλεις σωθ−@ διότι µ¥ τ¬ν καρδίαν πιστεύει τις πρÎς δικαιοσύνην, καÂ µ¥ 
τÎ στόµα γίνεται Òµολογία πρÎς σωτηρίαν.”; (Ρωµ.ι:9-10). 
 
 ΕÇθε Ò λαός µας, Ò ÒποÃος §χει ζ−λον πολύν •λλ’οÛχί κατ’¦πίγνωσιν, νά •φυπνισθ−, νά 
στραφ− εÆς τήν µελέτην τäν Γραφäν, νά προσκολληθ− εÆς τόν Κύριόν καί Σωτ−ρα µας 
zIησοØν Χριστόν καί νά παύση νά προσκυν καί νά •σπάζεται τάς εÆκόνας πού δέν §χουν 
πνοήν ζω−ς καί πού δέν §χουν καµίαν σχέσιν µέ τόν λόγον τοØ ΘεοØ! 
 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 4 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 {Η •πάντησις τοØ κ. Β. (“Μία ακόµα απάντηση στην κ. Μπαλτατζή) εÆς τό –ρθρον µου 
τό ÒποÃον ¦δηµοσιεύθη τήν ......... ¦πί τ−ς εÆκονολατρείας, µέ •ναγκάζει, δυστυχäς, νά 
¦πανέλθω εÆς τό ¦πίµαχον τοØτο θέµα, δεδοµένου, Óτι, ¦κτός τäν •ντιρρήσεών του, µοØ θέτει 
καί ñρισµένας ¦ρωτήσεις. 
 
Πρäτον:  Φαίνεται Óτι Ò κ. Β., ¦πηρεασµένος •πό τάς πεποιθήσεις του περί τ−ς εÆκονολατρείας, 
οÜτε ¦πρόσεξε οÜτε •ντελήφθη τό γράµµα καί τό πνεØµα τäν λόγων µου περί τäν 
ßποτιθεµένων θαυµατουργäν εÆκόνων.  ∆ιά τόν λόγον τοØτον καί Æσχυρίζεται Óτι “...το γεγονός 
ότι µερικές εικόνες δεν θαυµατούργησαν µέχρι τώρα δεν αποκλείει το να θαυµατουργήσουν στο 
µέλλον”!!!, ñς ¦άν ¦γώ ³θελα νά µέ πληροφορήση διατί ñρισµένες εÆκόνες δέν 
θαυµατουργοØν!  Θά ³θελα, λοιπόν, νά “φρεσκάρω” τήν µνήµην του µέ µερικά µικρά 
•ποσπάσµατα τäν –ρθρων µου: 
Α) «“ΠοØ καί πότε º Βίβλος ÒµιλεÃ διά θαύµατα εÆκόνων; ....... ΟÊ εÆκόνες εÉναι 
εÆκόνες@ δέν §χουν πνοήν, δέν λαλοØν, δέν περιπατοØν, δέν κακοποιοØν, δέν •γαθοποιοØν 
καί δέν εÆκονίζουν παρά φανταστικά πρόσωπα κατά τήν φαντασίαν τäν τεχνιτäν, οÊ δέ 
πιστοί σκύβουν καί τίς προσκυνοØν καί τίς φιλοØν µέ εÛλάβεια!.......  ΟÊ εÆκόνες 
•ποκλείονται •πό τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς {Αγίας Γραφ−ς.”» 
Β) «“Σήµερα ¦φθάσαµε εÆς σηµεÃον νά διερωτώµεθα ¦άν §χωµε Χριστολατρείαν ³ 
Μαριολατρείαν ³ γιολατρείαν!  Πόσες καί πόσες εÆκόνες τ−ς Θεοτόκου µέ διαφόρους 
¦πωνυµίας καί τοπονυµίας!  Καί –λλαι µέν φανταστικαί εÆκόνες αÛτ−ς κάµνουν θαύµατα 
καί –λλες δέν κάµνουν!  Καί τί νά εÆποØµε διά τάς φανταστικάς “θαυµατουργάς” εÆκόνας 
τäν γίων;  ΠοØ πµε;”» 
 {Η ¦ντολή τοØ ΘεοØ εÉναι: “... Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, 
... µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά@...”  (∆ευτ.ε:7-9).  Ναί ³ οÜ;  Τό πλειότερον 
περί ΤIΜΗΤIΚΗΣ προσκυνήσεως εÉναι ¦κ τοØ ΠονηροØ! (Ματ.ε:38).  ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς Ò λόγος του ΘεοØ µς λέγει Óτι οÊ ¦κλιπόντες γιοι κάµνουν ³ θά κάµνουν 
θαύµατα µέσω τäν εÆκόνων των ³ θά •ναλάβουν ρόλον µεσίτου µεταξύ τοØ ΘεοØ καί 
•νθρώπων; 
 
∆εύτερον: Ποίαν σχέσιν εÉναι δυνατόν νά §χη Ò Æσχυρισµός τοØ κ. Β. περί τοØ Προφήτου 
zΕλισσαιέ ¦ν ζω± ñς πρός τόν Γιεζί µέ ßποτιθεµένην θαυµατουργικήν Êκανότητα καί δρσιν 
τäν •ποθανόντων γίων;  {Ο zΕλισσαιέ µτο προφήτης τοØ ΘεοØ, Ò δέ Θεός τοØ §δωκε τήν 
προφητικήν §µπνευσιν νά ¦ννοήση τήν πονηράν πρξιν τοØ ßπηρέτου του.  Μήπως º εÆδική 
προφητική αÛτή §µπνευσις σηµαίνει πανταχοØ παρουσίαν ³ σηµαίνει κατοχήν δυνατότητος καί 
Êκανότητος τäν •ποθανόντων γίων νά •κούουν, νά εÆσακούουν καί νά ¦νεργοØν •ναλόγως 
τäν αÆτηµάτων τäν αÆτούντων πιστäν;  {Η {Αγία Γραφή λέγει Óτι ¦άν ζητοØµεν τι ¦ν τè 
Ïνόµατι τοØ ΧριστοØ •κούει ºµς!  “zΕν ζητήσητέ τι ¦ν τè Ïνόµατί µου, ¦γã θέλω κάµει 
αÛτό.” (zIωάν.ιδ:14).  ∆έν λέγει ¦άν ζητäµεν τι ¦ν τè Ïνόµατι κάποιου γίου καί δή µέσω τ−ς 
εÆκόνος του...  {Η {Αγία Γραφή µς καλεÃ νά προσευχόµεθα ßπέρ •λλήλων καί νά εÛχόµεθα 
Óπως Æαθäµεν (zIάκ.ε:16).  ΠοØ Óµως εÉναι γραµµένο εÆς τόν νόµον του ΘεοØ Óτι δυνάµεθα ³ 
πρέπει νά ζητοØµε τήν µεσολάβησιν τäν κοιµηθέντων γίων διά τήν ¦κπλήρωσιν τäν 
αÆτηµάτων µας παρά τè Θεè;  {Η {Αγία Γραφή µς •ναφέρει περιπτώσεις καί παραδείγµατα 
θαυµάτων πού §καµε Ò •πόστολος Πέτρος καί οÊ –λλοι •πόστολοι.  ~Οµως, εÆς ποÃον µέρος 
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τ−ς {Αγίας Γραφ−ς µς •ναφέρει Óτι µετά τόν θάνατόν του §καµε θαύµατα µέσω τäν εÆκόνων 
του;  }Ας διακρίνει Ò κ. Β. τά διαφέροντα! 
 
Τρίτον: {Ο κ. Β. θέτει σειράν ¦ρωτήσεων ¦πί δογµατικäν θεµάτων.  Τό θέµα µας εÉναι º 
“εÆκονολατρεία” καί δέν πρέπει νά ¦κτραποØµε •πό αÛτό.  Παρέλκει, ¦ν προκειµένå, νά 
•ναφερθä ¦ν λεπτοµερεί‘ εÆς θέµατα δογµατικά (φιλιόκβε, τριαδικότης τοØ ΘεοØ κλπ.), 
πργµα τό ÒποÃον εÉµαι πρόθυµη νά τό κάµω, •φοØ Óµως προηγουµένως κλείσωµε τό 
•νοικτό •κόµη τοØτο θέµα τ−ς εÆκονολατρείας. 
 
 Θα περιορισθä µόνον εÆς µίαν ¦ρώτησιν:  Τά ©κατοµµύρια τäν πιστäν Χριστιανäν πού 
πιστεύουν, παραδείγµατος χάριν, εÆς τό “φιλιόκβε”, δέν εÉναι Χριστιανοί ¦πειδή δέν πιστεύουν 
Óπως ¦µεÃς;  ∆έν •ναγνωρίζουν τόν Κύριον zIησοØν Χριστόν Σωτ−ρα καί Κύριον τους;  Μήπως 
τό “φιλιόκβε” •ποτελεÃ πλάνην •πωλείας;  ({ΟµιλοØµε, ¦ν προκειµένå, διά πραγµατικούς 
Χριστιανούς, καί Ðχι διά πλäς Ïνοµαζοµένους Χριστιανούς, Óπως ßπάρχουν δυστυχäς 
πλεÃστοι Óσοι zΟρθόδοξοι, Καθολικοί καί ∆ιαµαρτυρόµενοι!!!  Καί ÒµιλοØµε ¦πίσης διά 
διαφορετικάς ©ρµηνείας ¦πί δογµάτων πού δέν ÒδηγοØν εÆς •πώλειαν).  Πόσοι καί πόσοι ¦ξ 
αÛτäν, µέ µόνον γνώµονα τ−ς ζω−ς των τήν {Αγίαν Γραφήν, δέν §δωσαν τήν ζωήν τους διά τόν 
Χριστόν εÆς τόν Êεραποστολικόν •γρόν καί §φεραν ©κατοντάδες χιλιάδες ¦θνικäν καί 
εÆδωλολατρäν εÆς τήν σώζουσαν πίστιν εÆς τόν Χριστόν;  ~Ολοι αÛτοί οÊ “αÆρετικοί” εÉναι 
χωρίς Χριστόν καί χωρίς σωτηρίαν ¦πειδή πιστεύουν εÆς τό “φιλιόκβε” συνειδητäς ³ ¦κ 
παραδόσεως;  Πολλές ¦κπλήξεις µς •ναµένουν εÆς τόν οÛρανόν!  ~Ολοι αÛτοί δέν ßπάρχουν 
διά τόν Θεόν;;;  Μήπως φαντάζεται Óτι º zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ •ποτελεÃται µόνον •πό τούς 
Ïρθοδόξους πραγµατικούς ³ κατ’Ðνοµα χριστιανούς;  Τί νά εÆπä διά τήν στενόκαρδον 
•ρτηριωτιοσκληρωτικήν νοοτροπίαν τοØ κ. Β.;  {Ο Χριστός •νήκει µόνον, •ποκλειστικäς εÆς 
τούς Ïρθοδόξους!!!  }Ακουσον –κουσον!  zIδού τί λέγει Ò κ. Β.:  “Ο Θεός θέλει όλοι οι 
άνθρωποι να σωθούν.  Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι αποδέχεται τας απόψεις των Αιρετικäν που 
ισχυρίζονται µέσα στην πλάνη τους ότι είναι Χριστιανοί.” (τά µαØρα γράµµατα δικά µου)  
Μάλιστα!  “... που ισχυρίζονται µέσα στην πλάνη τους ότι είναι Χριστιανοί.”!!!  zΕπειδή 
λοιπόν πιστεύουν εÆς τήν “πλάνην του φιλιόκβε” νοµίζουν Óτι εÉναι Χριστιανοί ¦νä δέν εÉναι 
Χριστιανοί! 
 zΕάν, λοιπόν, οÊ καθολικοί πού πιστεύουν τό “φιλιόκβε” εÉναι παραβάται καί αÆρετικοί 
πόσον µλλον ¦µεÃς εÇµεθα παραβάται πού §χοµε καθιερώσει τήν προσκύνησιν τäν εÆκόνων 
καί τäν λειψάνων!  ΑÛτό διά τό ÒποÃον διερωτται Ò κ. Β. καταδικάζει ¦µς πολύ 
περισσότερον παρά τούς Καθολικούς, οÊ ÒποÃοι µέ τό “φιλιόκβε”, §στω καί –ν κάµνουν λάθος, 
τιµοØν τόν Σωτ−ρα µας Χριστόν.  ∆έν ¦διάβασε ποτέ τί λέγει Ò •πόστολος ΠαØλος:  “~Οσοι 
λοιπÎν εÇµεθα τέλειοι, τοØτο –ς φρονäµεν@ καÂ ¦ν φρον−τέ τι –λλως πως, καÂ τοØτο θέλει 
•ποκαλύψει εÆς ¦σς Ò Θεός. Πλ¬ν εÆς ¦κεÃνο, εÆς τÎ ÒποÃον ¦φθάσαµεν, –ς περιπατäµεν 
κατ τÎν αÛτÎν κανόνα, –ς φρονäµεν τÎ αÛτό.” (Φιλιπ.γ:15-16). 
 
 }Ας µοØ ¦πιτραπ− νά ¦παναλάβω Óτι º πραγµατική παγκόσµια zΕκκλησία τοØ ΘεοØ 
δέν •ποτελεÃται •πό τούς κατ’Ðνοµα χριστιανούς πολλοί τäν Òποίων λέγουν “Κύριε, Κύριε” 
•λλά δέν πράττουν τό θέληµά Του (Ματ.ζ:20-21) •λλά •ποτελεÃται •πό Óλους ¦κείνους οÊ 
ÒποÃοι ¦ν µετανοί‘ καί πίστει ¦πεκαλέσθησαν τόν Σωτ−ρα Χριστόν καί ¦ζήτησαν τήν 
συγχώρησιν τäν µαρτιäν των, ¦κεÃνοι πού •πεφάσισαν νά Τόν •κολουθήσουν πιστäς καί νά 
τόν •ναγνωρίσουν Ðχι µόνον Σωτ−ρα •λλά καί Κύριον τ−ς ζω−ς των καθώς µς λέγει Ò 
•πόστολος ΠαØλος: “~Οτι ¦ν Òµολογήσ®ς δι τοØ στόµατός σου τÎν Κύριον zIησοØν, καÂ 
πιστεύσ®ς ¦ν τ± καρδί‘ σου Óτι Ò ΘεÎς •νέστησεν αÛτÎν ¦κ νεκρäν, θέλεις σωθ−@ διότι µ¥ 
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τ¬ν καρδίαν πιστεύει τις πρÎς δικαιοσύνην, καÂ µ¥ τÎ στόµα γίνεται Òµολογία πρÎς 
σωτηρίαν.”  (Ρωµ.ι:19-10). {Ο δέ Κύριος zIησοØς εÉπε:  “zΑληθäς •ληθäς, σς λέγω, {Ο 
πιστεύων εÆς ¦µ¥ §χει ζω¬ν αÆώνιον.” (zIωάν.ς:47) καί “... zΕγã εÉµαι º ÒδÎς καÂ º •λήθεια 
καÂ º ζωή@ οÛδεÂς §ρχεται πρÎς τÎν Πατέρα, εÆµ¬ δι’ ¦µοØ.” (zIωάν.ιδ:6). 
 
Τέταρτον: {Ο κ. Β. Æσχυρίζεται Óτι Ò –γγελος •ρνήθηκε, “απέκρουσε τήν προσκύνηση αυτή 
(τοØ •ποστόλου zIωάννου) καθαρά γιά λόγους ταπεινοφροσύνης καί µόνο”!  zΑπό 
ταπεινοφροσύνη ³ •πό σαφή ρητήν ¦ντολήν τοØ ΘεοØ;  }Αν εÉναι §τσι Óπως Æσχυρίζεται Ò κ. 
Β., τότε Ò –γγελος δέν ³ξευρε τήν ¦ντολήν τοØ ΘεοØ καί φαίνεται Óτι τό ¦πίθετον ³ Ò 
προσδιορισµός ³ Ò χαρακτηρισµός “•ργόστροφος”, σύµφωνα µέ τόν κ. Β., δέν ταιριάζει εÆς 
τόν zIωάννην •λλά εÆς τόν –γγελον (–ς µοØ συγχωρηθ− º §κφρασις αÛτή)!  zΕκεÃνος, δηλ. Ò 
–γγελος, φαίνεται •γνοοØσε τήν σαφή ¦ντολήν τοØ ΘεοØ καί µέσα εÆς τόν ζ−λον του εÉχε 
•ντικαταστήσει τήν ¦ντολήν µέ τόν Æδικόν του τύπον ταπεινοφροσύνης!!!  {Ο –γγελος, ñς 
κτίσµα τοØ ΘεοØ καί µάλιστα µέ •ποστολήν νά ßπηρετ− τούς •νθρώπους πού κληρονοµοØν 
σωτηρίαν ³ξευρε καί §πραξε πλäς τό καθ−κον του: “... ΚαÂ –ς προσκυνήσωσιν εÆς αÛτÎν 
(τόν Χριστόν) πάντες οÊ –γγελοι τοØ ΘεοØ.... {Ο ποιäν το×ς •γγέλους αßτοØ πνεύµατα, καÂ 
το×ς λειτουργο×ς αßτοØ πυρÎς φλόγα@... ∆¥ν εÉναι πάντες λειτουργικ πνεύµατα εÆς 
ßπηρεσίαν •ποστελλόµενα δι το×ς µέλλοντας ν κληρονοµήσωσι σωτηρίαν”.; ({Εβρ.α:6-
7)  zΑπό ταπεινοφροσύνην ³ •πό ¦πίγνωσιν τ−ς εÛθύνης του ¦νώπιον τοØ ΘεοØ δέν ¦δέχθη τήν 
προσκύνησιν, º Òποία πλäς δέν τοØ »ρµοζε;  ΑÛτό πού εÉπε εÉναι ¦κεÃνο πού §πρεπε νά εÆπ−.  
ΕÆς οÊανδήποτε –λλην περίπτωσιν θά µτο παραβάτης ¦νώπιον τοØ ΘεοØ!  ∆ιότι οÊ –γγελοι δέν 
εÉναι θεοί οÜτε Æσοβάθµιοι µέ τόν Χριστόν •λλά δηµιουργήµατα τοØ ΘεοØ Óπως καί Ò 
–νθρωπος καί –ς µή εÉναι µαρτωλοί Óπως ¦µεÃς οÊ –νθρωποι.  {Η •ποστολή τους ñς 
λειτουργικά πνεύµατα τούς διαχωρίζει •πό τόν Χριστόν πού εÉναι Ò Μονογενής ΥÊός τοØ ΘεοØ!  
~Ολα τά –λλα εÉναι γνäµες τοØ κ. Β.... 
 ~Ενα §χω νά τοØ εÆπä, καί αÛτό εÉναι ¦κεÃνο πού λέγει º {Αγία Γραφή: “... εÆς τίνα 
λοιπÎν θέλω ¦πιβλέψει; εÆς τÎν πτωχÎν καÂ συντετριµµένον τÎ πνεØµα καÂ τρέµοντα τÎν 
λόγον µου.” ({Ησ.66:2).  {Ο τρόπος πού χειρίζεται τάς σοβαροτάτας αÛτάς •ληθείας τοØ ΘεοØ 
φανερώνουν Óτι δέν τρέµει τόν λόγον τοØ ΘεοØ, γι’αυτό καί δέν ταπεινοØται νά παραδεχθ− τήν 
•λήθειαν.  zΕάν συνεχίση νά •γαπ τάς προσωπικάς του ©ρµηνείας καί τάς παραδόσεις 
περισσότερον •πό τόν λόγον τοØ Κυρίου τό µόνον πού θά ¦πιτύχη θά εÉναι νά ¦µποδίση τόν 
Κύριον νά ¦πιβλέψη εÆς αÛτόν καί νά τόν εÛλογήση.  zΕφευρίσκει ©ρµηνείας καί ¦ξηγήσεις 
–σχετες µέ τόν µόνον κατά πάντα –ξιον πάσης •ποδοχ−ς λόγον τοØ ΘεοØ!  }Ας µάθη Ò κ. Β. 
Óτι Óταν παραδεχθ− καί τιµήση τήν zΑλήθειαν, º zΑλήθεια Ðχι µόνον θά τόν ¦λευθερώσει 
•λλά καί θά τόν τιµήση καί θά τόν ßψώση ¦νώπιον ΘεοØ καί •νθρώπων! “~Οταν ταπεινωθ± 
τις, τότε θέλεις εÆπεÃ, ΕÉναι àψωσις@ διότι θέλει σώσει τÎν κεκυφότα το×ς Ïφθαλµούς.” 
(zIώβ κβ:29).  Καί “{Η •µοιβ¬ τ−ς ταπεινώσεως καÂ τοØ φόβου τοØ Κυρίου εÉναι πλοØτος 
καÂ δόξα καÂ ζωή.” (Παρ.κβ:4). 
 
 Καί κάτι –λλο φοβερόν!  zIσχυρίζεται Ò κ. Β. Óτι Ò zIακώβ “προσκύνησε µία Ράβδο”!!!  
Φαίνεται δέν διάβασε τί λέγει º Γραφή!  zIδού τί λέγει εÆς τό •ρχαÃον κείµενον: “Πίστει 
zIακãβ •ποθνήσκων ªκαστον τäν υÊäν zIωσ¬φ εÛλόγησεν καÂ προσεκύνησεν ¦πÂ τÎ 
–κρον τ−ς ράβδου αÛτοØ.”  {Ο δέ zΑρχιµανδρίτης Βάµβας Ïρθότατα τό •ποδίδει: “∆ι 
πίστεως Ò zIακãβ •ποθνήσκων εÛλόγησεν ªκαστον τäν υÊäν τοØ zIωσ¬φ καÂ 
προσεκύνησεν [¦πιστηριζόµενος] ¦πÂ τÎ –κρον τ−ς Õάβδου αßτοØ.”; ({Εβρ.ια:21).  
Προσεκύνησε τήν ράβδον ³ “προσεκύνησεν [¦πιστηριζόµενος] ¦πÂ τÎ –κρον τ−ς Õάβδου 
αßτοØ“;  Καί Ïλίγη κοινή λογική!  {Ο κ. Β., ¦κτός τοØ Óτι δέν προσέχει αÛτά πού γράφω, •λλά 
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τό χειρότερον εÉναι Óτι δέν προσέχει οÜτε αÛτά πού λέγει º {Αγία Γραφή!  ∆ιά δευτέραν φοράν 
•λλοιώνει τούς λόγους τοØ ΘεοØ, µέ εÛθύνη του, πού, ¦άν δέν προσέξη, θά τόν Òδηγήση εÆς 
κρίσιν ¦νώπιον τοØ ΘεοØ:  “∆ιότι µαρτύροµαι εÆς πάντα •κούοντα το×ς λόγους τ−ς 
προφητείας τοØ βιβλίου τούτου@ zΕν τις ¦πιθέσ® εÆς ταØτα, Ò ΘεÎς θέλει ¦πιθέσει εÆς 
αÛτÎν τς πληγς τς γεγραµµένας ¦ν τè βιβλίå τούτå@ καÂ ¦ν τις •φαιρέσ® •πÎ τäν 
λόγων τοØ βιβλίου τ−ς προφητείας ταύτης, Ò ΘεÎς θέλει •φαιρέσει τÎ µέρος αÛτοØ •πÎ τοØ 
βιβλίου τ−ς ζω−ς καÂ •πÎ τ−ς πόλεως τ−ς γίας καÂ τäν γεγραµµένων ¦ν τè βιβλίå 
τούτå.” (zΑποκ.κβ:18-19). 
 
Πέµπτον: ~Οσον •φορ τάς τελευταίας ¦ρωτήσεις πού µοØ θέτει Ò κ. Β. §χω νά τοØ εÆπä τό 
©ξ−ς:  Τό θέµα µας εÉναι º εÆκονολατρεία καί Ðχι º •πό µέρους µου •νάλυσις καί κριτική τäν 
ΟÆκουµενικäν Συνόδων, διά νά µάθη Ò κ. Β. τί φρονä περί αÛτäν ³ •πό πόσα καί ποÃα βιβλία 
•ποτελεÃται º {Αγία Γραφή.  }Αν •νεφέρθην εÆς τό θέµα τ−ς ©βδόµης ΟÆκουµενικ−ς Συνόδου 
µτο διότι ¦κεÃνος πρäτος •νεφέρθη καί διότι º •νάγκη τό καλοØσε...  zΕπίσης, τό θέµα µας δέν 
εÉναι º Êερωσύνη ßπό τήν §ννοιαν τοØ µυστηρίου καί τ−ς •ποστολικ−ς διαδοχ−ς ñς 
•παραίτητης προϋπόθεσης εÆς τήν àπαρξιν κανονικ−ς Êερωσύνης...  ∆έν •ντιλαµβάνοµαι διατί 
•λλάζει θέµα.  zΑντεπίθεσιν κάµνει ¦πί –λλων θεµάτων;  ΠοÃος Ò σκοπός του;  Τό θέµα µας 
εÉναι, ¦παναλαµβάνω: (α) –ν ¦πιτρέπεται ³ Ðχι º προσκύνησις τäν εÆκόνων, τäν λειψάνων 
κλπ., (β) –ν οÊ γιοι εÉναι πανταχοØ παρόντες καί –ν §χουν τήν δυνατότητα καί Êκανότητα νά 
θαυµατουργοØν µέσω τäν εÆκόνων των καί (γ) –ν ßπάρχουν πολλοί µεσίτες µεταξύ ΘεοØ καί 
•νθρώπων ³ ªνας µόνον µεσίτης Ò Κύριος zIησοØς Χριστός! (Α’Τιµ.β:5· {Εβρ.η:6 καί θ:15).  
Μήπως φαντάζεται Óτι δέν §χω •παντήσεις νά τοØ δώσω ¦πί τäν •νωτέρω ¦ρωτήσεών του;  
ΟÜτε τό θέµα µας εÉναι αÛτό οÜτε º •νάπτυξις αÛτäν τäν θεµάτων µπορεÃ νά γίνη µέσα εÆς τόν 
περιωρισµένον χäρον τäν στηλäν πού τόσον εÛγενäς µς παραχωρεÃ º §γκριτος zΕφηµερίς 
......... 
 
 Πάντως, κλείνοντας θά ³θελα νά παραθέσω δύο βραχείας περικοπάς •πό τόν λόγον τοØ 
ΘεοØ:  α) •πό τήν πρώτην καθολικήν ¦πιστολήν τοØ •ποστόλου Πέτρου (β:4-5).  “ΕÆς τÎν 
ÒποÃον (Χριστόν) προσερχόµενοι, ñς εÆς λίθον ζäντα, ßπÎ µ¥ν τäν •νθρώπων 
•ποδεδοκιµασµένον, παρ δ¥ τè Θεè ¦κλεκτόν, §ντιµον, καÂ σεÃς, ñς λίθοι ζäντες, 
οÆκοδοµεÃσθε οÉκος πνευµατικός, Êεράτευµα γιον, δι ν προσφέρητε πνευµατικς θυσίας 
εÛπροσδέκτους εÆς τÎν ΘεÎν δι zIησοØ ΧριστοØ@“, καί β) •πό τήν zΑποκάλυψιν τοØ 
•ποστόλου zIωάννου (α:4-6):  “{Ο zIωάννης πρÎς τς ©πτ ¦κκλησίας τς ¦ν τ± zΑσί‘@.... 
ΕÆς τÎν •γαπήσαντα ºµς καÂ λούσαντα ºµς •πÎ τäν µαρτιäν ºµäν µ¥ τÎ αÍµα αßτοØ, 
καÂ Óστις §καµεν ºµς βασιλεÃς καÂ ÊερεÃς εÆς τÎν ΘεÎν καÂ Πατέρα αßτοØ, εÆς αÛτÎν εÇη º 
δόξα καÂ τÎ κράτος εÆς το×ς αÆäνας τäν αÆώνων@ •µήν.” (zIωάν.α:4-6).  {Ο νοäν νοείτω... 
 
  Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 5 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του)  
 
 zIσχυρίζεται Ò κ. Β. Óτι ¦κεÃνα πού •νέφερα εÆς τό •νωτέρω –ρθρον µου τόν 
•ναγκάζουν νά ¦πανέλθη µέ νέα σχόλια.  ΦοβοØµαι πολύ Óτι ¦κεÃνο πού •ναγκάζει εÆς τοØτο 
τόν κ. Β. δέν εÉναι τά ßπ’¦µοØ •ναφερθέντα •λλ’εÉναι º §λλειψις γνώσεως τ−ς {Ελληνικ−ς 
γλώσσης!  zΕάν κάµνω λάθος καί τόν •δικä, τότε º αÆτία ¦νδέχεται νά εßρίσκεται εÆς κάτι 
πολύ χειρότερον δηλ. εÆς τό “οÛ µέ πείσεις κ–ν µέ πείσης”!  Θά ³θελα, λοιπόν, νά •ναφέρω τά 
©ξ−ς: 
 
Α) ΕÆς τό ¦ν λόγω –ρθρον µου συµπεριέλαβα τόσον τό •ρχαÃον ¦πίσηµον κείµενον ñς 
¦πίσης καί τήν µετάφρασιν τοØ zΑρχιµανδρίτου Βάµβα πρός •ποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως.  
{Ο κ. Β. ©ρµηνεύει τήν §κφρασιν τοØ •ρχαίου κριτικοØ κειµένου “καÂ προσεκύνησεν ¦πÂ τÎ 
–κρον τ−ς ράβδου αÛτοØ” Óτι Ò zIακώβ “προσκύνησε µία Ράβδο” ³ κατ’–λλην §κφρασίν του 
“Εδώ καθαρά φαίνεται ότι ο Iακώβ προσκυνεί τη ράβδο.”  Τί νά εÇπω;  zIσχύει ¦ν προκειµένå 
Ó,τι προανέφερα.  Θά ³θελα Óµως νά προσθέσω Óτι Óλες οÊ •νά τόν κόσµον •ναγνωρισµένες 
µεταφράσεις τ−ς {Αγίας Γραφ−ς •ποδίδουν τό ¦δάφιον αÛτό καθώς καί Ò zΑρχιµανδρίτης 
Βάµβας!  }Ας ρίξη µιά µατιά εÆς τάς zΑγγλικάς µεταφράσεις (AV, DBY, LIT, MKJV, NIV, 
NKJV), τάς Γαλλικάς (LSG καί CERF-Jer), τήν Γερµανικήν LUT, τήν zIταλικήν DIΟDATI 
κλπ., κλπ.  Πάντως, •νεξαρτήτως τοØ ¦πιχειρήµατος τούτου, µέ τό ÒποÃον καταρρίπτεται 
•φ’©νός τό ¦πιχείρηµα τοØ κ. Β. καί ¦πιβεβαιοØται •φ’©τέρου º Ïρθότης τ−ς •ποδόσεως Óλων 
τäν µεταφράσεων τοØ κόσµου καί τ−ς Ïρθ−ς ©ρµηνείας τοØ ¦ν λόγå χωρίου ßπό τοØ 
zΑρχιµανδρίτου Βάµβα, §χοµε, ¦ν προκειµένå, καί ªνα –λλο πρόβληµα:  Μήπως Ò 
εÛφυέστατος εÛσεβής –νθρωπος τοØ ΘεοØ zIακώβ µτο στερηµένος κρίσεως, òστε νά 
προσκυνήση τήν ράβδον του;  Πρός ΘεοØ!  Θεός µταν º ράβδος του;  Βασιλεύς µταν º ράβδος 
του;  Θαύµατα εÉχε κάµει º ράβδος του;  Μήπως προσεκύνησε κανείς τήν ράβδον τοØ Μωϋσ− 
µέ τήν Òποίαν εÉχαν γίνει τόσα καί τόσα θαύµατα;  }Ας σταθ− Ò κ. Β. καί –ς σκεφθ−! 
 
Β) Τί σχέσιν §χει ³ µπορεÃ νά §χη º προσκύνησις τοØ προφήτου Νάθαν πρός τόν βασιλέα 
∆αβίδ µέ τήν προσκύνησιν τοØ •νθρώπου τοØ ΘεοØ πρός τόν Θεόν, δηλαδή º κατά κόσµον 
Êεραχική τάξις µέ τό πνεØµα τ−ς λατρείας τοØ •νθρώπου πρός τόν Θεόν;  Καλόν θά εÉναι ---διά 
τό καλόν του---  νά παύση νά σαλτάρη Ò κ. Β. •πό τό ªνα θέµα εÆς τό –λλο καί νά •ναζητήση 
σαφεÃς καί κατηγορηµατικάς ρήσεις τ−ς Βίβλου καί Ðχι συµπεράσµατα πού τά ¦ξάγει 
αÛθαιρέτως διά τäν ¦ρωτήσεων πού θέτει καί ¦κθέτει τόν ©αυτόν του εÆς κρίσιν ¦νώπιον ΘεοØ 
καί •νθρώπων. 
 
Γ) Τό θέµα τ−ς µεσιτείας, ¦πί τοØ Òποίου •ναφέρεται εÆς τό τέλος τοØ –ρθου του, τό §χοµε 
³δη ¦ξαντλήσει, –ν καί δέν •πετέλει οÜτε καί •ποτελεÃ τό •ντικείµενον τ−ς συζητήσεώς µας 
•λλά º εÆκονολατρεία ³ º προσκύνησις τäν εÆκόνων.  Περιττόν νά ¦πανέλθωµεν ¦π’αÛτοØ, 
δεδοµένου Óτι καί ¦δä Æδικά του πάλιν συµπεράσµατα χρησιµοποιεÃ Ò κ. Β. •λλά οÛδέν σαφές 
¦δάφιον τ−ς Γραφ−ς.  {Η {Αγία Γραφή εÉναι º βάσις πάσης συζητήσεως.  Βάσις πάσης 
συζητήσεως, Ðχι βάσει ¦πινοουµένων συµπερασµάτων •λλά σαφäν ρήσεων αÛτ−ς.  
zΕφ’Óσον δέν ¦πικαλεÃται σαφεÃς λόγους τ−ς {Αγίας Γραφ−ς διά τήν ßποστήριξιν τäν 
¦πιχειρηµάτων του, κάθε περαιτέρω συζήτησις περιττεύει.  Προκειµένου Óµως νά βάλωµε 
τελείαν καί παύλαν εÆς τό θέµα τοØτο θά ³θελα νά προσθέσω Óτι º προσευχή ¦ν τè Ïνόµατι τοØ 
ΧριστοØ τοØ κάθε πιστοØ πρός τόν Θεόν Πατέρα •ποτελεÃ ¦ντολήν, χρέος •γάπης καί •νάγκην 
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τοØ •νθρώπου εÆς τόν •γäνα τ−ς ζω−ς καί δή κατά τäν δυνάµεων τοØ σκότους.  ∆ιά τοØτο καί 
Ò Χριστός ¦νετέλλετο “•γρυπνεÃτε καÂ προσεύχεσθε, δι ν µ¬ εÆσέλθητε εÆς πειρασµόν...”  
(Ματ.26:41).  {Η προσευχή ßπέρ τäν –λλων εÉναι χρέος •γάπης, ßποχρέωσις καθήκοντος νά 
προσευχόµεθα ßπέρ πάντων •κόµη καί ßπέρ τäν ¦ξουσιäν καί τäν Ðντων ¦ν •ξιώµασι 
(1Τιµ.2:2), καί πού §στω καί –ν εÉναι ªνα εÉδος µεσιτείας, τοØτο πρέπει νά γίνεται ßπό τήν 
προϋπόθεσιν τ−ς •π’εÛθείας ¦πικλήσεως τοØ ΘεοØ ¦ν τè Ïνόµατι τοØ ©νός καί µόνου µεσίτου 
Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ!  ΟΥ∆ΑΜΟΥ τ−ς Γραφ−ς •ναφέρεται Óτι º προσευχή τοØ ©νός ßπέρ 
τοØ –λλου γίνεται ³ µπορεÃ νά γίνη ³ πρέπει νά γίνεται ¦ν τè Ïνόµατι κάποιου –λλου 
•νθρώπου µεσολαβητοØ καί δή µέσω τ−ς εÆκόνος του •λλά •π’εÛθείας εÆς τόν Θεόν Πατέρα 
διά τοØ ΧριστοØ “∆ιότι εÉναι εÍς Θεός, εÍς καÂ µεσίτης ΘεοØ καÂ •νθρώπων, –νθρωπος 
zIησοØς Χριστός,” (Α’Τιµ.2:5):   “καÂ Ó, τι –ν ζητήσητε ¦ν τè Ïνόµατί µου, θέλω κάµει 
τοØτο, δι ν δοξασθ± Ò Πατ¬ρ ¦ν τè ΥÊè.” (zIωάν.14:13) ñς ¦πίσης “...òστε, Ó, τι –ν 
ζητήσητε παρ τοØ ΠατρÎς ¦ν τè Ïνόµατί µου, ν σς δώσ® αÛτό.” (zIωάν.15:16).  ∆έν 
χρειάζονται µεσολαβηταί, δέν ¦πιτρέπονται µεσολαβηταί.  Καί Ò χειρότερος µαρτωλός δύναται 
νά προσεύχεται •π’εÛθείας εÆς τόν Θεόν διά τοØ ΧριστοØ, διότι καί δι’αÛτόν ¦σταυρώθη Ò 
Χριστός.  Πς Óστις ¦πικαλεσθ− •π’εÛθείας τό Ðνοµα τοØ Κυρίου θέλει σωθ− (Ρωµ.10:13), 
Óπως •κριβäς ¦σώθη Ò ªνας •πό τούς δύο συσταυρωθέντας µετά τοØ ΧριστοØ ληστάς!  zΕξ 
–λλου αÛτός εÉναι καί Ò λόγος διά τόν ÒποÃον Ò Χριστός µς ¦δίδαξε τό “Πάτερ ºµäν”.  {Ο 
Θεός, τοØ Òποίου εÇµεθα πλάσµατα, Óταν γίνη καί Πατέρας µας, διά τ−ς µετανοίας καί τ−ς 
πίστεως µας εÆς ΑÛτόν, µς •κούει καί µς εÆσακούει ñς παιδιά Του!  ∆έν χρειάζονται –λλοι 
¦νδιάµεσοι!  Πσα –λλη προσευχή ¦ν τè Ïνόµατι κάποιου γίου εÉναι ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ καί 
δέν φθάνει οÜτε µέχρι τήν Ïροφή τοØ δωµατίου µας!!!...  ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς 
•ναφέρεται Óτι οÊ •ποθανόντες γιοι §χουν •ποστολήν νά µεσιτεύουν ßπέρ ºµäν ³ Óτι πρέπει 
νά ¦πικαλούµεθα τόν Θεόν µέσω αÛτäν, ñς νά µή ßπ−ρξαν καί αÛτοί µαρτωλοί πλυθέντες µέ 
τό πολύτιµον αÍµα τοØ ΧριστοØ ³ ñς νά εÉναι •νώτεροι τäν ζώντων πιστäν, òστε νά §χη 
Æδιαιτέρα Æσχύν º προσευχή µας µέσω αÛτäν καί µέσω τäν εÆκόνων των;  ∆έν ¦διάβασε Ò κ. Β. 
Óτι τούς ζώντας πιστούς Óλων τäν zΕκκλησιäν, πρός τούς Òποίους οÊ zΑπόστολοι •πηύθυναν 
τάς ¦πιστολάς των τούς •πεκάλουν “γίους”;  ΤοÛναντίον Ò λόγος τοØ ΘεοØ µς λέγει ρητäς 
Óτι: 
• (Ρωµ.8:34): “τίς θέλει εÉσθαι Ò κατακρίνων; ΧριστÎς Ò •ποθανών, µλλον δ¥ καÂ 

•ναστάς, Óστις καÂ εÉναι ¦ν τ± δεξι” τοØ ΘεοØ, Óστις καÂ µεσιτεύει ßπ¥ρ ºµäν.” 
• ({Εβρ.7:25) “... ({Ο Χριστός) δύναται καÂ ν σώζ® ¦ντελäς το×ς προσερχοµένους εÆς 

τÎν ΘεÎν δι’ αÛτοØ, ζäν πάντοτε δι ν µεσιτεύσ® ßπ¥ρ αÛτäν.”  ∆έν εÉναι •ρκετή º 
µεσιτεία Του;  {Η –πειρη •γάπη Του διά τόν µαρτωλόν, τήν Òποίαν •πέδειξε µέ τήν 
σταυρικήν Του θυσίαν ßπέρ ºµäν δέν εÉναι •ρκεταί ¦νώπιον τοØ ΘεοØ Πατρός; 

 
∆) ~Οσον •φορ τό ¦άν Ò zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας προσεκύνη τάς εÆκόνας ³ Ðχι 
³ ¦άν ¦δέχετο τήν εÆδικήν Êερωσύνην δέν γνωρίζω τάς •πόψεις του.  zΑλλά ªνα πργµα τό 
γνωρίζω καλäς, καί τοØτο εÉναι Óτι º µετάφρασίς του §χει •ναγνωρισθ− ¦πισήµως ßπό τοØ 
{ΕλληνικοØ Κράτους ({ΥπουργεÃον Παιδείας καί Θρησκευµάτων), ßπό τ−ς zΕκκλησίας καί 
ßπό τäν Βιβλικäν {Εταιριäν.  ∆έν δύναµαι δέ νά πιστεύσω Óτι Ò zΑρχιµανδρίτης Βάµβας πού 
µετέφρασε τήν Βίβλον εÆς τήν νεοελληνικήν τ−ς ¦ποχ−ς του δέν τήν ¦γνώριζε καλäς καί δέν 
τήν εÉχε κατανοήσει!  }Η µήπως º µετάφρασις/©ρµηνεία τοØ ¦ν λόγω χωρίου ßπό τοØ κ. Β. 
εÉναι Ïρθοτέρα, òστε νά •θετ− τήν µετάφρασιν τοØ ¦ν λόγω zΑρχιµανδρίτου καί τήν §γκρισιν 
τ−ς µεταφράσεως τοØ zΑρχιµανδρίτου Βάµβα ßπό τ−ς zΕκκλησίας καί τοØ Κράτους;  Καλόν 
θά εÉναι νά λάβη ßπ’Ðψιν του Óτι ßπ−ρχε καί κάποιος –λλος, Ò ÒποÃος δέν µτο πλäς 
zΑρχιµανδρίτης •λλά Πατριάρχης, Ïνόµατι Κύριλλος Λούκαρις, Ò ÒποÃος δέν συµφωνοØσε 
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καθόλου µέ τήν εÆκονολατρείαν!  zΕπειδή δέ Ò κ. Β. θέτει ¦ν •µφιβόλå τήν Ïρθότητα τ−ς 
µεταφράσεως/©ρµηνείας τοØ ¦δαφίου τούτου θά ³θελα νά τόν ¦ρωτήσω µήπως Ò Ν. Βάµβας, Ò 
ÒποÃος ¦χρηµάτισε µέλος τ−ς συντακτικ−ς ¦πιτροπ−ς τ−ς “ΚιβωτοØ τ−ς {Ελληνικ−ς γλώσσης”, 
Ò ÒποÃος συνέγραψεν τήν “Συντακτικήν τ−ς •ρχαίας {Ελληνικ−ς γλώσσης”, καί –λλα πολλά 
δέν ³ξευρε τί §γραφε; Καί ξεύρει Ò κ. Β., δι’ Ó καί καλούµεθα τώρα νά δεχθοØµε τήν 
µετάφρασιν/©ρµηνείαν του Óτι Ò zIακώβ προσεκύνησε τήν ράβδον του; 
 
 ΑÛτά µέχρις ¦δä.  Μέχρις ¦δä καί µή παρέκει.  ∆έν προτίθεµαι νά συνεχίσω ªναν 
•ντίλογον πού δέν γίνεται ¦πί τ± βάσει τοØ λόγου τοØ ΘεοØ •λλά πού γίνεται ¦πί τ± βάσει 
αÛθαιρέτων καί παραλόγων •νθρωπίνων συµπερασµάτων καί •ντιγραφικäν παραδόσεων.  
{Υπάρχουν παραδόσεις Βιβλικαί βασιζόµεναι εÆς σαφεÃς καί συγκεκριµένους λόγους τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς καί πού εÉναι συνεπäς •ποδεκταί καί σεβασταί.  }Οχι Óµως σάν αÛτές πού µς 
παρουσιάζει Ò κ. Β., πού δέν εÉναι παρά •ποκυήµατα φαντασίας καί •λλοιώσεως τοØ πλοØ καί 
σαφοØς νοήµατος καί µηνύµατος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς:  ∆ύο παραδείγµατα: 
1) {Ο λόγος τοØ ΘεοØ µς λέγει Óτι Ò –γγελος εÉπε εÆς τόν zΑπόστολον zIωάννην νά µή 

τόν προσκυνήση καί Óτι º προσκύνησις •νήκει µόνον εÆς τόν Θεόν, Ò δέ κ. Β. µς λέγει 
τά •ντίθετα. 

2) {Η {Αγία γραφή µς λέγει νά µή προσκυνοØµε κανένα •ντικείµενο (εÆκόνα, Òµοίωµα 
κλπ.) ³ πρόσωπο ¦κτός τοØ ΘεοØ Ò δέ κ. Β. µς λέγει τά •ντίθετα καί φθάνει µέχρι 
σηµείου νά λέγη Óτι Ò zIακώβ δέν προσεκύνησε “¦πί τ−ς ράβδου” του •λλά “τήν 
ράβδον” του!!!...  zΕπικαλεÃται δέ ¦πί πλέον τήν προσκύνησιν τοØ Νάθαν πρός τόν 
∆αβίδ διά νά µς δικαιολογήση τήν προσκύνησιν •νθρώπου πρός –νθρωπον καί 
•νθρώπου πρός –γγελον!!!... 

 
 Καί τό χειρότερον Óλων, ¦ν προκειµένå, εÉναι Óτι οÛδέν ¦κ τäν Βιβλικäν 
¦πιχειρηµάτων µου •ντέκρουσε µέ σαφεÃς Βιβλικάς ρήσεις •λλά κάθε φορά πού •ντιλέγει 
ξεφεύγει •πό τά σηµεÃα πού δέν δύναται νά •ντιµετωπίση καί ¦πί τäν Òποίων νά 
¦πιχειρηµατολογήση Βιβλικäς •λλά Òλονέν εÆς νέας •τραπούς στρέφει τήν συζήτησιν...  }Ας 
κρατήσει τάς πεποιθήσεις του.  ∆ικαίωµά του, µόνον πού –ς µή ξεχν Óτι κάποιαν ºµέραν θά 
κληθ− νά δώση λόγον ¦νώπιον τοØ φοβεροØ βήµατος, ¦νώπιον τοØ ΘεοØ Ò ÒποÃος εÉναι πØρ 
καταναλίσκον!  ~Οταν ¦µένα µοØ ζητήση λόγον διά τάς πεποιθήσεις µου θά δώσω τήν ©ξ−ς 
•πάντησιν: “Τά βρ−κα εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν καί τά εÉπα καί τά §γραψα Óπως εÉναι γραµµένα 
εÆς αÛτήν.”  Νά ÆδοØµε µόνον τί ¦πιχειρήµατα θά ¦πικαλεσθ− Ò κ. Β.!  }Iσως, Óµως Ò κ. Β. νά 
προτιµ νά •νήκη εÆς τήν κατηγορίαν ¦κείνων οÊ ÒποÃοι “... γνωρίσαντες τÎν Θεόν, δ¥ν 
¦δόξασαν ñς ΘεÎν οÛδ¥ εÛχαρίστησαν, •λλ’ ¦µαταιώθησαν ¦ν τοÃς διαλογισµοÃς αßτäν, 
καÂ ¦σκοτίσθη º •σύνετος αÛτäν καρδία@ λέγοντες Óτι εÉναι σοφοÂ ¦µωράνθησαν, καÂ 
³λλαξαν τ¬ν δόξαν τοØ •φθάρτου ΘεοØ εÆς Òµοίωµα εÆκόνος φθαρτοØ •νθρώπου ... ΟËτινες 
µετήλλαξαν τ¬ν •λήθειαν τοØ ΘεοØ εÆς τÎ ψεØδος, καÂ ¦σεβάσθησαν καÂ ¦λάτρευσαν τ¬ν 
κτίσιν µλλον παρ τÎν κτίσαντα, Óστις εÉναι εÛλογητÎς εÆς το×ς αÆäνας@ •µήν.” 
(Ρωµ.α:21-25).  {Ο §χων ìτα •κούειν •κουέτω...  ΕÇθε Ò κ. Β. νά προλάβη τόν ©αυτόν του •πό 
τοιαØτα Ïλισθήµατα καί συνεπείας καί νά παύση νά προβάλη τήν εÆκονολατρείαν ñς θέληµα 
ΘεοØ, διότι “... οÊ •ληθινοÂ προσκυνηταÂ θέλουσι προσκυνήσει τÎν Πατέρα ¦ν πνεύµατι καÂ 
•ληθεί‘@ διότι Ò Πατ¬ρ τοιούτους ζητεÃ το×ς προσκυνοØντας αÛτόν.” (zIωάν.4:23). 
 Τό εÜχοµαι Òλόψυχα! 
  Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον #6 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. ∆. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
1. “∆έν είναι ορθόδοξη º κ. Μπαλτατζ−!”  }Ετσι •ρχίζει τήν ¦πιστολήν του Ò κ. ∆.!   
 {Η κ. Μπαλτατζ− •παντ:  {Η κ. Μπαλτατζ− δέν §χει δόγµα καί δέν ¦νδιαφέρεται διά 
τά δόγµατα.  Τό δόγµα της εÉναι Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός καί Ò λόγος του, καί τοØτο 
διότι κανείς –νθρωπος δέν θά εÆσέλθη εÆς τόν οÛρανόν ¦ν Ïνόµατι τοØ δόγµατός του ³ ¦πειδή 
γράφει Óτι εÉναι Ïρθόδοξος εÆς τήν ταυτότητά του.  {Ο ληστής Ò συσταυρωθείς µετά τοØ 
ΧριστοØ, Ò ÒποÃος εÆσ−λθεν πρäτος µετά τοØ ΧριστοØ εÆς τόν Παράδεισον, δέν εÆσ−λθε οÜτε 
µέσω κάποιου δόγµατος οÜτε µέσω τäν καλäν του §ργων •λλά διότι •νέλαβε τάς εÛθύνας τ−ς 
µαρτίας του, µετενόησε, ¦πίστευσε εÆς τόν Χριστόν καί ¦πεκαλέσθη τό §λεός Του.  ΑÛτό 
καλεÃται νά κάνη καί Ò κάθε –νθρωπος! 
 {Η κ. Μπαλτατζ− πιστεύει εÆς Ó,τι εÉναι Βιβλικäς Ïρθόν καί δόγµα δέν §χει ßπό τήν 
στενήν §ννοιαν τ−ς δογµατικ−ς zΕκκλησίας.  Τό δόγµα της εÉναι º ΑΓIΑ ΓΡΑΦΗ, τό δόγµα 
της εÉναι Ò ΧΡIΣΤΟΣ, Ò ÒποÃος µλθε διά νά ζητήση καί νά σώση τό •πολωλός!  zΕπίσης, Óτι Ò 
Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός δέν •νήκει εÆς καµίαν zΕκκλησίαν zΟρθόδοξον, Καθολικήν ³ 
∆ιαµαρτυροµένην!  ΤοÛναντίον, º πραγµατική zΕκκλησία •νήκει εÆς ΑΥΤΟΝ, δηλαδή αÛτή 
πού •ποτελεÃται •πό Óσους µετενόησαν εÆλικρινäς διά τήν µαρτίαν τους, κάµνουν §ργα –ξια 
µετανοίας καί ¦µπιστεύθηκαν τήν ζωήν τους εÆς ΑΥΤΟΝ, •νεξαρτήτως δόγµατος καί 
•ποχρώσεως. 
 
2. {Ο κ. ∆., εÆρωνευόµενός µε ¦ρωτ ¦άν θεωρä τόν ©αυτόν µου “καλή χριστιανή, ενώ 
εµείς που προσκυνούµε την κτίσιν, τας ιεράς εικόνας, ήµαστε ειδωλολάτρες;”  {Η •πάντησίς µου 
εÉναι:  “Σύ εÉπας.” 
 
3. ΕÆς τά πλαίσια τ−ς προσπαθείας του νά ßπεραµυνθ− τοØ πιστεύω του περί 
προσκυνήσεως τäν εÆκόνων λέγει Óτι “Ο Θεός παρουσιάσθη στον Αβραάµ µε τη µορφή τριών 
ανδρών”.  Καί ¦ρωτä:  Ποία σχέσις ßπάρχει µεταξύ τ−ς ¦µφανίσεως τοØ Κυρίου ßπό µορφήν 
τäν τριäν •νδρäν εÆς τόν zΑβραάµ καί τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων;  Καλόν εÉναι Ò κ. ∆. 
νά ξαναδιαβάση τά χωρία Γέν.ιη’:2-5). 
 
4. Καί πάλιν δέν καταλαβαίνω τί σχέσιν §χουν Ò χάλκινος Ðφις τόν ÒποÃον κατεσκεύασεν Ò 
Μωϋσ−ς κατ’¦ντολήν τοØ ΘεοØ καί τά χερουβείµ τά ÒποÃα πάλιν κατ’¦ντολήν τοØ ΘεοØ 
κατεσκεύασεν Ò Σολοµών καί τά ÒποÃα εÉχαν κάποιον συγκεκριµένον νόηµα καί σκοπόν.  ΕÆς 
τήν περίπτωσιν πχ. τοØ χαλκίνου Ðφεως, Óστις ¦νέβλεπε εÆς τόν χάλκινον Ðφιν, κατ’¦ντολήν τοØ 
ΘεοØ, ¦σώζετο •πό τό δηλητήριο τäν φιδιäν.  ΤοØτο προεικόνιζε συγχρόνως τόν Χριστόν καί 
τήν θυσίαν Του πού σώζει τούς πιστεύοντας •πό τό δηλητήριον τ−ς µαρτίας.  ΑÛτό µς τό 
¦βεβαίωσεν Ò Çδιος Ò Κύριος zIησοØς Χριστός πού εÉπε: “ΚαÂ καθãς Ò Μωϋσ−ς àψωσε τÎν 
Ðφιν ¦ν τ± ¦ρήµå, οàτω πρέπει ν ßψωθ± Ò ΥÊÎς τοØ •νθρώπου, δι ν µ¬ •πολεσθ± πς Ò 
πιστεύων εÆς αÛτόν, •λλ ν §χ® ζω¬ν αÆώνιον.” (zIωάν.3:14-15). 
 
 zΕπίσης, δέν καταλαβαίνω καί τήν προσπάθειαν τοØ κ. ∆. νά µέ κατηγορήση Óτι τάχα 
¦µµέσως ³ •µέσως συγκαταλέγω τόν Θεόν εÆς τήν κατηγορίαν τäν εÆκονολατρäν!!!  Καλύτερα 
νά µή χαρακτηρίσω τό πνεØµα του, τήν λογικήν του καί τά συµπέρασµατά του.  }Ας •φήσω τό 
•ναγνωστικόν κοινόν νά ¦ξάξη τά συµπεράσµατά του.  ~Οσον •φορ δέ τήν Μητέρα τοØ 
Κυρίου ºµäν zIησοØ ΧριστοØ θά ³θελα νά διαβεβαιώσω Óτι τρέφω τόν πλέον βαθύν σεβασµόν 
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εÆς τό πρόσωπόν της, πργµα πού τό §χω ³δη γράψει καί εÆς προηγουµένην ¦πιστολήν µου, καί 
τήν µακαρίζω διά τήν ßψίστην τιµήν πού τ−ς §καµε Ò Θεός, ñς σκεØος ¦κλογ−ς τοØ ΘεοØ, διά 
νά φέρη εÆς τόν κόσµον τόν Σωτ−ρα ºµäν! 
 
5. {Ο κ. ∆. ¦νä φαίνεται Óτι συµφωνεÃ Óτι º λατρεία τäν εÆκόνων δέν ¦πιτρέπεται, 
συγχρόνως Æσχυρίζεται Óτι δέν µποροØµε ¦µεÃς Óλοι (ποÃοι ¦µεÃς;) νά ξεχωρίσωµε τή 
λατρευτική προσκύνηση •πό τήν τιµητική προσκύνηση γι’αÛτό καί συκοφαντοØµε τούς 
Ïρθοδόξους οÊ ÒποÃοι ποτέ δέν ¦λάτρευσαν τούς γίους...  Ποτέ;  Ποτέ;  Κανείς;  Τά πιστεύει 
αÛτά πού λέγει; 
 
6. Γράφει Ò κ. ∆. Óτι οÊ “~Αγιοι ΖΟΥΝ... καί µε τα χαρίσµατα που τους έχει δώσει ο Θεός να 
κάνουν θαύµατα εις τα πέρατα της Γης, γιατί δοξάζεται ο ίδιος ο Θεός, δείχνοντας ταυτοχρόνως 
την απανταχού παρουσία του.”  Τήν πανταχοØ παρουσίαν τοØ ΘεοØ τίς δύναται νά 
•µφισβητήση •λλά º πανταχοØ παρουσία ©νός γίου ¦κλιπόντος •µφισβητεÃται διότι δέν 
¦πιβεβαιοØται •πό τήν {Αγίαν Γραφήν µέ λόγους ρητούς καί σαφεÃς.  ∆ηλαδή, κατά τόν κ. ∆., 
οÊ γιοι ñς νεκροί εÉναι πανταχοØ παρόντες Óπως Ò Θεός, ¦νä οÊ γιοι ñς ζäντες µσαν 
περιωρισµένοι ¦ν τè χώρå;  Σηµειωθήτω Óτι καί οÊ πραγµατικοί πιστοί πού εÉναι ¦ν ζω± 
Ïνοµάζονται γιοι.  Γεννται ¦πίσης τό ¦ρώτηµα:  Πäς συµβαίνει ñρισµένοι ¦κ τäν γίων οÊ 
ÒποÃοι δέν §καµαν ποτέ θαύµατα ¦ν Óσω µσαν ζäντες τώρα νά κάµνουν θαύµατα ¦ξ οÛρανοØ;  
{Υπάρχει κανείς σαφής λόγος τ−ς Γραφ−ς πού νά µς ¦πιβεβαιώνη τοιοØτον τι περί τäν γίων 
νεκρäν, •κόµη καί περί τäν •ποστόλων;  Θά ³θελα πολύ νά τόν µάθω. 
 
7. Γράφει Ò κ. ∆.: “Πρώτη µου φορά ακούω από εσάς εκλιπόντας Αγίους, να έχουν ανάγκην 
βοηθείας και σωτηρίας!..” 
 {Ο κ. ∆. §πεσε καί αÛτός εÆς τό αÛτό λάθος Óπως Ò κ. Β. καί –λλοι νά µή διαβάζουν µέ 
τή δέουσα προσοχή αÛτά πού γράφω.  zΕν τ± προσπαθεί‘ του νά αντικρούση τά Βιβλικά µου 
¦πιχειρήµατα δέν βλέπει ñρισµένας λέξεις πού §χω γράψει καί πού ¦κεÃνος µάλιστα τάς 
•ντιγράφει Ïρθäς:  zIδού º •πόδειξις:  “Αντικαθιστούµε τον Iησού Χριστό µε στρατιάν 
εκλιπόντων µεσολαβητών, ενώ και αυτοί όταν ζούσαν ήσαν αµαρτωλοί και είχαν ανάγκην 
βοηθείας και σωτηρίας!..”  ∆ιατί δέν ¦πρόσεξε δυό λεξούλες “ΟΤΑΝ ΖΟΥΣΑΝ” πού 
διευκρινίζουν τό νόηµα τ−ς φράσεώς µου;  ΟÊ –νθρωποι αÛτοί τοØ ΘεοØ ¦σώθησαν διά τ−ς 
χάριτος τοØ ΘεοØ, ¦σώθησαν διά τ−ς πίστεως εÆς τήν θυσίαν τοØ Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ.  
Τινές µάλιστα ¦ξ αÛτäν τäν {Αγίων ßπ−ρξαν σφόδρα µαρτωλοί πρίν µετανοήσουν καί 
µεταβληθ− º ζωή των διά τ−ς δυνάµεως τοØ {Αγίου Πνεύµατος. 
 Μέ κατηγορεÃ Óτι λοιδορä Óταν δέν µπορä νά •ντεπεξέλθω εÆς τά ¦πιχειρήµατα τäν 
•ντιφρονούντων!  Μά σοβαρά πιστεύει αÛτά πού λέγει;  ΜπορεÃ νά µοØ •ναφέρη τάς 
“λοιδορίας”;  Τά •κλόνητα Γραφικά ¦πιχειρήµατά µου καί αÊ σχετικαί •ποδείξεις εÉναι 
λοιδορίαι; 
 
8. zIσχυρίζεται Ò κ. ∆. Óτι τά γραπτά µου εÉναι Çδια µέ αÛτά τäν προτεσταντäν καί 
παραθέτει τάς πεποιθήσεις τäν προτεσταντäν (διαµαρτυροµένων).  Βλέπω Óτι καί Ò κ. ∆. 
•λλάζει τήν συζήτησιν καί •ντί τ−ς “εÆκονολατρείας” στρέφει αÛτήν εÆς –λλα θέµατα, Óπως καί 
Ò κ. Β. τόν ÒποÃον ßπερασπίζεται!  ∆ιατί –ραγε;  zΕάν αÛτά τά ÒποÃα λέγω •νταποκρίνονται 
κατά γράµµα καί κατά πνεØµα εÆς Ó,τι λέγει º {Αγία Γραφή διατί •νακατεύει τούς 
προτεστάντας;  ΠοÃος Ò λόγος πού στρέφει •λλοØ τήν συζήτησιν; 
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Α) Τό πρäτο θέµα πού θίγει Ò κ. ∆. ¦ν σχέσει µέ τούς προτεστάντες:  “‘Οτι τα έργα δεν 
είναι αναγκαία διά την σωτηρίαν του ανθρώπου ως επαρκούσης µόνης της καθαράς 
πίστεως”. 
 zΑπαντä:  Τό τί Æσχυρίζονται οÊ διαµαρτυρόµενοι, •λλά καί τά –λλα δόγµατα, τό 
λαµβάνω ßπ’Ðψιν µου, τό ¦ξετάζω καί τό συζητä •λλά τόν λόγον τοØ ΘεοØ δέν τόν συζητä. 
Τόν δέχοµαι Óπως εÉναι καί τόν ßπακούω!  Θά πληροφορήσω τόν κ. ∆. καί τούς •ναγνώστας τί 
¦ννόησα •πό τήν {Αγία Γραφήν, τήν Òποίαν µελετä προσωπικäς ¦κ νεότητός µου καί Ðχι 
µέσω ©ρµηνευτäν κάποιου δόγµατος.  Θά •παντήσω µέσω ¦λαχιστοτάτου δείγµατος 
¦δαφίων •πό τά πάµπολλα σχετικά τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καί –ς κρίνουν οÊ •ναγνäστες: 
• “... ΤοØτο εÉναι τÎ §ργον τοØ ΘεοØ, ν πιστεύσητε εÆς τοØτον, τÎν ÒποÃον ¦κεÃνος 

•πέστειλε.” (zIωάν.6:29). 
• “∆ιότι τόσον ²γάπησεν Ò ΘεÎς τÎν κόσµον, òστε §δωκε τÎν ΥÊÎν αßτοØ τÎν µονογεν−, 

δι ν µ¬ •πολεσθ± πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν, •λλ ν §χ® ζω¬ν αÆώνιον.” 
(zIωάν.3:16). 

• “~Οστις πιστεύει εÆς τÎν ΥÊÎν §χει ζω¬ν αÆώνιον@ Óστις Óµως •πειθεÃ εÆς τÎν ΥÊÎν δ¥ν 
θέλει ÆδεÃ ζωήν, •λλ’ º Ïργ¬ τοØ ΘεοØ µένει ¦πάνω αÛτοØ.” (zIωάν.3:36). 

• “...{Ο πιστεύων εÆς ¦µ¥ §χει ζω¬ν αÆώνιον.” (zIωάν.6:47). 
• “... Ò πιστεύων εÆς ¦µέ, καÂ –ν •ποθάν®, θέλει ζήσει@“ (zIωάν.11:25). 
• “...{Ο δ¥ δίκαιος θέλει ζήσει ¦κ πίστεως.” (Ρωµ.1:17). 
• “διότι ¦ξ §ργων νόµου δ¥ν θέλει δικαιωθ− οÛδεµία σρξ ¦νώπιον αÛτοØ@ ¦πειδ¬ δι τοØ 

νόµου γίνεται º γνώρισις τ−ς µαρτίας” (Ρωµ.3:20). 
• “Συµπεραίνοµεν λοιπÎν Óτι Ò –νθρωπος δικαιοØται δι τ−ς πίστεως χωρÂς τäν §ργων 

τοØ νόµου.” (Ρωµ.3:28). 
• “~Οτι ¦ν Òµολογήσ®ς δι τοØ στόµατός σου τÎν Κύριον zIησοØν, καÂ πιστεύσ®ς ¦ν τ± 

καρδί‘ σου Óτι Ò ΘεÎς •νέστησεν αÛτÎν ¦κ νεκρäν, θέλεις σωθ−@“ (Ρωµ.10:9). 
• “zΕν δ¥ κατ χάριν, δ¥ν εÉναι πλέον ¦ξ §ργων@...” (Ρωµ.11:6). 
• “¦ξεύροντες Óτι δ¥ν δικαιοØται –νθρωπος ¦ξ §ργων νόµου εÆµ¬ δι πίστεως zIησοØ 

ΧριστοØ, καÂ ºµεÃς ¦πιστεύσαµεν εÆς τÎν zIησοØν Χριστόν, δι ν δικαιωθäµεν ¦κ 
πίστεως ΧριστοØ καÂ οÛχÂ ¦ξ §ργων νόµου, διότι δ¥ν θέλει δικαιωθ− ¦ξ §ργων νόµου 
οÛδεÂς –νθρωπος.” (Γαλ.2:16). 

• “∆ιότι Óσοι εÉναι ¦ξ §ργων νόµου, ßπÎ κατάραν εÉναι@...” (Γαλ.3:10). 
• “∆ιότι κατ χάριν εÉσθε σεσωσµένοι δι τ−ς πίστεως@ καÂ τοØτο δ¥ν εÉναι •πÎ σς, 

ΘεοØ τÎ δäρον@ οÛχÂ ¦ξ §ργων, δι ν µ¬ καυχηθ± τις. ∆ιότι αÛτοØ ποίηµα εÇµεθα, 
κτισθέντες ¦ν Χριστè zIησοØ πρÎς §ργα καλά, τ ÒποÃα προητοίµασεν Ò ΘεÎς δι ν 
περιπατήσωµεν ¦ν αÛτοÃς.” (zΕφ.2:8-10). 

• “zΑλλ’ Óτε ¦φανερώθη º χρηστότης καÂ º φιλανθρωπία τοØ Σωτ−ρος ºµäν ΘεοØ, οÛχÂ 
¦ξ §ργων δικαιοσύνης τ ÒποÃα ¦πράξαµεν ºµεÃς, •λλ κατ τÎ §λεος αßτοØ §σωσεν 
ºµς .... δι zIησοØ ΧριστοØ τοØ Σωτ−ρος ºµäν, Ëνα δικαιωθέντες δι τ−ς χάριτος 
¦κείνου, γείνωµεν κληρονόµοι κατ τ¬ν ¦λπίδα τ−ς αÆωνίου ζω−ς... (Τιτ.3:4-7). 

• “ΟÜτω καÂ º πίστις, ¦ν δ¥ν §χ® §ργα, νεκρ εÉναι καθ’ ©αυτήν.” (zIάκ.2:17). 
• “Πς Óστις πιστεύει Óτι Ò zIησοØς εÉναι Ò Χριστός, ¦κ τοØ ΘεοØ ¦γεννήθη...” 

(1zIωάν.5:1). 
 
 zIδού λοιπόν τί ¦ννόησα: 
(α) ~Οτι Ò –νθρωπος σώζεται διά τ−ς πίστεως εÆς τόν Χριστόν κατά χάριν καί Ðχι µέ τά 
§ργα του.  zΕάν µπορούσαµε νά σωθοØµε µέ τά §ργα µας, τότε διατί νά •ποθάνη Ò Χριστός;  
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{Ο Χριστός •πέθανε διά νά µς σώση •πό τόν αÆώνιον θάνατον.  Τό εÆσιτήριόν µας διά τόν 
οÛρανόν εÉναι º θυσία τοØ ΧριστοØ, τό αÍµα τοØ zIησοØ ΧριστοØ, Ò ÒποÃος “zΕν 
Òµολογäµεν τς µαρτίας ºµäν, εÉναι πιστÎς καÂ δίκαιος, òστε ν συγχωρήσ® εÆς ºµς 
τς µαρτίας καÂ καθαρίσ® ºµς •πÎ πάσης •δικίας.” (Α’zIωάν.1:9). 
(β) {Η σωτηρία του εÉναι κατά χάριν καί εÉναι δäρον τοØ ΘεοØ διά τό ÒποÃον οÛδείς 
µπορεÃ νά καυχηθ−.  “... ΤοØτο εÉναι τÎ §ργον τοØ ΘεοØ, ν πιστεύσητε εÆς τοØτον, τÎν 
ÒποÃον ¦κεÃνος •πέστειλε.” (zIωάν.6:29). {Ο οÛρανός δέν •γοράζεται µέ τά §ργα µας. 
(γ) {Ο Θεός µς σώζει δωρεάν µέ τήν χάριν Του •λλά µς καλεÃ καί •παιτεÃ νά 
περιπατήσωµε εÆς νέαν ζωήν πρός §ργα καλά.  Τά καλά §ργα •ποτελοØν •πόδειξιν τ−ς 
εÆλικρινοØς µετανοίας µας καί καρπόν τ−ς σωτηρίας µας.  }Ανθρωπος πού δέν καρποφορεÃ εÆς 
§ργα καλά, º πίστις του δέν εÉναι καθαρά καί εÆλικρινής, εÉναι νεκρά, διότι δέν κάµνει καρπούς 
•ξίους µετανοίας. (Ματ.3:8). 
 
Β) Τό δεύτερον θέµα πού θίγει Ò κ. ∆.: “Λέγουν ότι είναι αρκετή η Γραφή µόνη εις την 
Εκκλησίαν, καί αι δε υπό των αγίων Πατέρων ερµηνείαι αυτής είναι ανωφελείς”. 
 zΑπαντä:  {Υπάρχουν εÆς τόν κόσµον πολλά συγγράµµατα Χριστιανικ−ς Θεολογίας 
καί Χριστιανικ−ς φιλολογίας.  ~Οµως, µόνον Óσα συµφωνοØν µέ τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς πρέπει νά γίνωνται δεκτά.  {Η Γραφή εÉναι º λυδία λίθος.  {Η {Αγία Γραφή 
λέγει περί τ−ς {Αγίας Γραφ−ς:  “~Ολη º γραφ¬ εÉναι θεόπνευστος καÂ éφέλιµος πρÎς 
διδασκαλίαν, πρÎς §λεγχον, πρÎς ¦πανόρθωσιν, πρÎς ¦κπαίδευσιν τ¬ν µετ τ−ς 
δικαιοσύνης” (2Τιµ.3:16).  Συνεπäς, δέν τ−ς λείπει τίποτε, εÉναι τό τέλειον βιβλίον τοØ ΘεοØ 
καί δέν §χει •νάγκην •πό ßποστηρίγµατα ³ συµπληρώµατα.  ~Οποιος στηρίζεται ¦πί τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς καί ¦παναπαύεται εÆς τήν Òδηγίαν τοØ {Αγίου Πνεύµατος θά εÛοδοØται, θά 
φέρεται µετά συνέσεως καί σοφίας (zIησ.τ.Ναυ− 1:8@ Ψαλ.19:7), δέν θά κινδυνεύει νά πλανηθ− 
καί τέλος θά σωθ−.  {Ο Θεός ¦µεγάλυνε τÎν λόγον Του ßπ¥ρ πσαν τ¬ν φήµην Του 
(Ψαλ.138:2). 
 {Ο δέ {ΗσαÄας λέγει: “...{Ο λαÎς δ¥ν θέλει ¦ρωτήσει τÎν ΘεÎν αßτοØ; θέλει 
προστρέξει εÆς το×ς νεκρο×ς περÂ τäν ζώντων; ΕÆς τÎν νόµον καÂ εÆς τ¬ν µαρτυρίαν· ¦ν 
δ¥ν λαλäσι κατ τÎν λόγον τοØτον, βεβαίως δ¥ν εÉναι φäς ¦ν αÛτοÃς.” ({Ησ.8:19-20). 
 
Γ) Τό τρίτον θέµα πού θίγει Ò κ. ∆.: “Λέγουν ότι ο Λούθηρος εκαθάρισε την Εκκλησίαν 
από πολλών σφαλµάτων, τα οποία αυτή δήθεν εδέξατο”. 
 zΑπαντä:  ∆έν προτίθεµαι νά •νοίξω διάλογον Óσον •φορ τόν χαρακτ−ρα τοØ 
Λουθήρου, –ν καί πρώτη φορά •κούω τοιαύτας κατηγορίας ¦ναντίον µις τοιαύτης 
πνευµατικ−ς προσωπικότητος παραδεδεγµένης διεθνäς.  ~Ενα πργµα Óµως θά τό κάµω καί 
τοØτο εÉναι νά δηλώσω δηµοσίως Óτι πράγµατι --ΚΑI ΟΧI ∆ΗΘΕΝ-- ¦βοήθησε τήν 
zΕκκλησία νά •παλλαγ− •πό •ρκετές γάγγραινες, ñς πχ. τά συγχωροχάρτια, τό 
πουργκατόριουµ, τήν {Iεράν zΕξέτασιν, τήν •παγόρευσιν •ναγνώσεως τ−ς Γραφ−ς •πό τόν 
λαόν κλπ., κλπ.  }Ας ξαναδιαβάση τήν Êστορία τ−ς zΕκκλησίας καί δή τ−ς Καθολικ−ς διά νά 
διαπιστώση •πό τί τήν •πήλλαξε...  ΛυποØµαι βαθύτατα Óταν •κούω ªναν “Ïρθόδοξον” νά 
ßπεραπίζεται τήν Παπικήν zΕκκλησίαν καί τό σκοτάδι µέσα εÆς τό ÒποÃον εÉχε βυθίσει τόν 
Χριστιανικόν κόσµον ¦πί αÆäνας!  ΛυποØµαι, Óµως, ¦πίσης, βαθύτατα νά •κούω –νθρωπον νά 
µοØ λέγη Óτι εÉµαι ¦ναντίον τäν {Αγίων Γραφäν καί τäν {Αγίων ΕÆκόνων καί τäν θαυµάτων 
των.  Τäν {Αγίων ΕÆκόνων καί τäν θαυµάτων των •ναµφισβητήτως ΝΑI, •λλά ΟΧI καί τäν 
Γραφäν!!!  ΠοØ τά βρ−κε αÛτά πού λέγει;  Τό ¦άν §φθασα εÆς σηµεÃον νά διερωτäµαι ¦άν 
§χωµε Χριστολατρείαν ³ Μαριολατρείαν ³ {Αγιολατρείαν καλäς §φθασα.  ~Οταν υψηλά {I 
στάµενο Πρόσωπον της Εκκλησίας •πεκάλεσε τήν Παναγία “ßπέρθεο”, •κόµη καί φανατικοί 
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Ïρθόδοξοι διεµαρτυρήθησαν διά τό Ïλίσθηµα αÛτό πού τήν §καµε τό “τέταρτο” µέλος τοØ 
ΤριαδικοØ ΘεοØ!  Τί νά εÆποØµε; 
 
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: }Ας µάθη Ò κ. ∆. Óτι πιστεύω •κραδάντως εÆς τά θαύµατα, εÆς τά 
χαρίσµατα Æαµάτων πού δίδει Ò Θεός καί µάλιστα πάνω •π’Óλα πιστεύω εÆς Θεόν θαυµάτων 
•λλά δέν πιστεύω εÆς θαύµατα µέσω τäν εÆκόνων τäν {Αγίων.  Τό λέγω καί τό ¦ννοä! 
 ∆εδοµένου, προσέτι, Óτι µοØ εÉναι •δύνατον νά συµφωνήσω µέ τήν δήλωσίν του Óτι “η 
άρνηση της εικόνας του ΧριστοØ και των Αγίων αυτοØ είναι και άρνησι στον ίδιον το Χριστόν”, 
τοØ •παντä εÆς τήν γλäσσαν πού µέ ¦ρώτησε: “Νούκου-γκέγκε”! 
  
10. ΠΡΑΚΤIΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Τό συµπέρασµα εÉναι Óτι Ò κ. ∆. δέν καταλάβε τίποτε, 
•πολύτως τίποτε, περί τ−ς πίστεώς µου Óταν λέγη Óτι δέν πιστεύω “στον Χριστό και την 
ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜIΑ του και την ΠΑΝΣΟΦIΑ του ΘΕΟΥ.”  ΠροσπαθεÃ, λοιπόν, µέ ψευδεÃς, 
φανταστικές καί •ντιφατικές κατηγορίες νά ¦ντυπωσιάση τό •ναγνωστικόν κοινόν Óτι δ−θεν 
δέν •κολουθä •κριβäς τούς λόγους τ−ς Γραφ−ς.  Τό µόνον πού ¦πιτυγχάνει εÉναι τό τελείως 
•ντίθετο πρακτικόν •ποτέλεσµα!  zΕκθέτει πλäς τόν ©αυτόν του ¦νώπιον ΘεοØ καί 
•νθρώπων...  Τελεία καί παØλα.- 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 7 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Ε. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 Μέ •πορίαν καί §κπληξιν ¦διάβασα τήν ¦πιστολήν τοØ κ. Ε. σχετικά µέ τά –ρθρα µου 
¦πί τ−ς “ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑΣ”, §χω δέ νά παρατηρήσω τά ©ξ−ς: 
 
1. Τήν κ. Μπαλτατζ− δέν τήν κατέλαβε ποτέ εÆκονοµαχικόν µένος!  {Η ψυχή της πλäς 
§χει καταληφθεÃ •πό βαθύ πόνον Óταν βλέπη τούς συµπατριώτας της νά πλανäνται:  Νά §χουν 
µέν ζ−λον •λλ’οÛχί κατ’¦πίγνωσιν, νά προσκυνοØν καί νά φιλοØν τάς εÆκόνας, νά •ποδίδουν εÆς 
αÛτάς θαυµατουργικάς Æδιότητας καί νά ¦πικαλοØνται τούς γίους µέσω τäν εÆκόνων των διά 
νά τούς βοηθοØν εÆς τήν òραν τ−ς •νάγκης των!  {Η τιµή, º προσκύνησις καί º λατρεία 
•νήκουν µόνον εÆς τόν Χριστόν: “...τÎν ΘεÎν προσκύνησον...” λέγει Ò λόγος τοØ ΘεοØ 
(zΑποκ.19:10 καί 22:9).  “...zΕγã εÉµαι º ÒδÎς καÂ º •λήθεια καÂ º ζωή@ ΟΥ∆ΕIΣ 
ΕΡΧΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕIΜΗ ∆I’ΕΜΟΥ.” (zIάν.14:6), εÉπεν Ò Χριστός!  {Η 
τιµή, º προσκύνησις καί º λατρεία •νήκουν µόνον εÆς τόν Χριστόν, Ò ÒποÃος εÉναι καί Ò µόνος 
δυνάµενος νά βοηθήση τούς •νθρώπους!  “∆ιότι δ¥ν §χοµεν •ρχιερέα µ¬ δυνάµενον ν 
συµπαθήσ® εÆς τς •σθενείας ºµäν, •λλ πειρασθέντα κατ πάντα καθ’Òµοιότητα ºµäν 
χωρÂς µαρτίας.  }Ας πλησιάζωµεν λοιπÎν µετ παρρησίας εÆς τÎν θρόνον τ−ς χάριτος, δι 
ν λάβωµεν §λεος καÂ ν εàρωµεν χάριν πρÎς βοήθειαν ¦ν καιρè χρείας.” ({Εβρ. 4:15-16). 
 
2. ΕÉναι πράγµατι •ληθές, Óπως γράφει Ò κ. Ε., Óτι º κ. Μπαλτατζ− •ντλεÃ Óλα τά 
¦πιχειρήµατά της •πό τήν {Αγίαν Γραφήν •λλά Ðχι καθώς οÊ “Μάρτυρες τοØ zIεχωβ“.  ∆έν 
§χει καµίαν σχέσιν µέ τούς “Μάρτυρες τοØ zIεχωβ“, οÊ ÒποÃοι δυστυχäς §χουν πεπλανηµένας 
διδασκαλίας παρά τήν •γάπην των διά τά πράγµατα τοØ ΘεοØ καί τόν ζ−λον των µέχρι µάλιστα 
θανάτου.  ∆έν •ντλοØν, δυστυχäς τά ¦πιχειρήµατά τους •πό προσωπικήν µελέτην τäν {Αγίων 
Γραφäν •λλά •πό µελέτας καί Òδηγίας κάποιων δ−θεν “πιστäν καί φρονίµων δούλων”, οÊ 
ÒποÃοι δυστυχäς τούς τηλεκατευθύνουν... 
 
3. Μέσα εις τήν ¦πιστολήν τοØ κ. Ε. ßπάρχουν ñρισµένα πράγµατα πού δέν µπόρεσα νά 
καταλάβω: 

 Τί σχέσιν §χουν ³ µποροØν νά §χουν º προσευχή τοØ “ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΠΑΤΡIΑΡΧΟΥ, µετά 
τήν Òποίαν ¦πέρχεται ΘΕΟΥΡΓIΚΩΣ τό ~Αγιον φäς” ñς καί “τό Πάσχα τäν zΟρθοδόξων 
καί Η ΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΦΩΤΟΣ” µέ τήν εÆκονολατρείαν º Òποία •ποτελεÃ τό •ντικείµενον 
των συζητήσεών µας! Καί, 

 Ποίαν σχέσιν §χουν τά ¦δάφια  “Ζαχαρίας θ:13-15”, τά ÒποÃα ¦πικαλεÃται Ò κ. Ε., µέ τήν 
εÆκονολατρείαν!  zΑµφιβάλλω πολύ δέ ¦άν Ò κ. Ε. §χει Ïρθäς ¦ννοήσει καί ©ρµηνεύσει τά 
¦ν λόγω ¦δάφια...  zIδού λοιπόν τά ¦δάφια καί Ò •ναγινώσκων –ς ¦ννο−: “∆ιότι ¦νέτεινα 
τÎν zIούδαν δι’ ¦µαυτÎν ñς τόξον@ Æσχυρäς ¦νέτεινα τÎν zΕφραÅµ καÂ ¦ξήγειρα τ 
τέκνα σου, Σιών, κατ τäν τέκνων σου, {Ελλάς@ καÂ σ¥ §καµον ñς Õοµφαίαν µαχητοØ. 
ΚαÂ Ò Κύριος θέλει φαν− ¦π’ αÛτο×ς καÂ τÎ βέλος αÛτοØ θέλει ¦ξέλθει ñς •στραπή@ καÂ 
Κύριος Ò ΘεÎς θέλει σαλπίσει ¦ν σάλπιγγι καÂ θέλει κινηθ− µ¥ •νεµοστροβίλους τοØ 
νότου. {Ο Κύριος τäν δυνάµεων θέλει ßπερασπίζεσθαι αÛτο×ς καÂ θέλουσι 
καταναλώσει το×ς ¦ναντίους καÂ καταβάλει µ¥ λίθους σφενδόνης καÂ θέλουσι πίει καÂ 
θορυβήσει ñς •πÎ οÇνου@ καÂ θέλουσιν ¦µπλησθ− ñς φιάλη καÂ ñς αÊ γωνίαι τοØ 
θυσιαστηρίου.” 
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4. {Ο κ. Ε. πλανται σφόδρα ¦άν πιστεύη Óτι µόνον οÊ κατοικοεδρεύοντες εÆς τήν 
{Ελλάδα ~Ελληνες Ïρθόδοξοι εÉναι ~Ελληνες!  ΑÛτήν τήν ¦ντύπωσιν µοØ δίδει Ò τρόπος µέ τόν 
ÒποÃον περαίνει τήν ¦πιστολήν του: “...¦µς τούς ~Ελληνες, δηλαδή, φέρουσα τά φäτα 
(ποÃα;) φäτα τ−ς ...{Εσπερίας εÆς τήν “zΑνατολήν τäν •νατολäν” τäν φώτων@ Παναγία 
µου!” •λλά καί τήν ßπογράφει:  “...~Ελλην zΟρθόδοξος Χριστιανός”!!! 
 
 }Ας µάθη Ò κ. Ε.: 
Α) ~Οτι º κ. Μπαλτατζ− §χει Ïρθόδοξη πίστιν µέχρι µυελοØ Ïστέων διότι πιστεύει Ïρθäς 
εÆς τόν λόγον τοØ ΘεοØ πρός τόν ÒποÃον εÉναι σταθερäς προσκεκολληµένη, καί Óτι •ποδέχεται 
κατά πάντα τό “ΠIΣΤΕΥΩ” τ−ς zΕκκλησίας σύµφωνα µέ τό σύµβολον πίστεως τ−ς Νικαίας@ 
Óτι εÉναι καθολική εÆς τό πνεØµα διότι πιστεύει εÆς “µίαν γίαν, καθολικήν καί •ποστολικήν 
zΕκκλησίαν”, πού περιλαµβάνει Óλους τούς •ληθεÃς πιστούς τοØ ΘεοØ, καί Óτι εÉναι καί 
διαµαρτυροµένη εÆς τήν συνείδησιν διότι διαµαρτύρεται κατά τ−ς µαρτίας, τ−ς πλάνης καί 
τ−ς •διαφορίας. 
Συµπέρασµα:  Πιστεύει εÆς Ó,τι εÉναι Βιβλικäς Ïρθόν καί δόγµα δέν §χει ßπό τήν στενήν 
§ννοιαν τ−ς δογµατικ−ς zΕκκλησίας.  Τό δόγµα της εÉναι º ΑΓIΑ ΓΡΑΦΗ, τό δόγµα της εÉναι Ò 
ΧΡIΣΤΟΣ, Ò ÒποÃος µλθε διά νά ζητήση καί νά σώση τό •πολωλός!  zΕπίσης, Óτι Ò Κύριος 
ºµäν zIησοØς Χριστός δέν §χει δόγµα καί δέν “προσωποληπτεÃ” ßπέρ οÛδενός δόγµατος •λλά 
οÜτε καί •νήκει εÆς καµίαν zΕκκλησίαν zΟρθόδοξον, Καθολικήν ³ ∆ιαµαρτυροµένην.  
ΤοÛναντίον, º πραγµατική zΕκκλησία •νήκει εÆς ΑΥΤΟΝ, δηλαδή αÛτή πού •ποτελεÃται •πό 
Óσους µετενόησαν εÆλικρινäς διά τήν µαρτίαν τους, κάµνουν §ργα –ξια µετανοίας καί 
¦µπιστεύθηκαν τήν ζωήν τους εÆς ΑΥΤΟΝ, •νεξαρτήτως δόγµατος καί •ποχρώσεως. 
 
Β) ~Οτι “τά φäτα” µου τά §λαβα εÆς τήν {Ελλάδα, πρίν º ßπηρεσιακή •πόσπασις τοØ 
συζύγου µου µέ φέρη εÆς τήν {Εσπερίαν!  Τά “φäτα” µου, κατά τήν §κφρασίν του, µοØ τά 
§δωσε Ò Θεός διά τ−ς µελέτης τοØ θεοπνεύστου •λανθάστου λόγου Του, καί τ−ς Òδηγίας τοØ 
Αγίου Πνεύµατος Óταν δι’αÛτοØ µέ •νεγέννησεν εÆς ¦λπίδα ζäσαν!... “ΕÛλογητÎς Ò ΘεÎς καÂ 
Πατ¬ρ τοØ Κυρίου ºµäν zIησοØ ΧριστοØ, Óστις κατ τÎ πολ× §λεος αßτοØ •νεγέννησεν 
ºµς εÆς ¦λπίδα ζäσαν δι τ−ς •ναστάσεως τοØ zIησοØ ΧριστοØ ¦κ νεκρäν, εÆς 
κληρονοµίαν –φθαρτον καÂ •µίαντον καÂ •µάραντον, πεφυλαγµένην ¦ν τοÃς οÛρανοÃς δι’ 
ºµς,” (1Πέτ.1:3-4).  ΑÛτά τά φäτα µεταδίδω µέ πιστότητα καί εÆς τήν {Εσπερίαν.  ΕÉναι 
φäτα πού δέν µοØ τά §δωσε καµία παράδοσις ³ κανένα •νθρώπινο βιβλίο, διότι, τά •νθρώπινα 
βιβλία, περιέχουν συνήθως καί πλάνας.  ∆έν •γνοοØµε τά διανοήµατα τοØ Σαταν, Ò ÒποÃος µέ 
βάσιν τήν –γνοιαν τ−ς Βίβλου πλαν τούς •νθρώπους (Μάρκ.12:24), προκειµένου νά τούς 
αÆχµαλωτίση, καταστρέψη καί νά τούς Òδηγήση εÆς τήν •πώλειαν!  {Ο Θεός ¦ντέλλεται: “{Ο 
λόγος τοØ ΧριστοØ –ς κατοικ± ¦ν ßµÃν πλουσίως µετ πάσης σοφίας...” (Κολ.3:16), òστε Ò 
κάθε πιστός νά εÉναι προσκεκολληµένος “...εÆς τÎν πιστÎν λόγον τ−ς διδασκαλίας, δι ν 
µναι δυνατÎς καÂ ν προτρέπ® δι τ−ς ßγιαινούσης διδασκαλίας καÂ ν ¦ξελέγχ® το×ς 
•ντιλέγοντας. ∆ιότι ßπάρχουσι πολλοÂ καÂ •νυπότακτοι µαταιολόγοι καÂ φρενοπλάνοι...” 
(Τίτ.1:9-10).  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ εÉναι º “µάχαιρα τοØ Πνεύµατος” (zΕφεσ.6:17).  }Ας µή 
λησµον− δέ Ò κ. Ε. Óτι  “~Ολη º γραφ¬ εÉναι θεόπνευστος καÂ éφέλιµος πρÎς διδασκαλίαν, 
πρÎς §λεγχον, πρÎς ¦πανόρθωσιν, πρÎς ¦κπαίδευσιν τ¬ν µετ τ−ς δικαιοσύνης, δι ν µναι 
τέλειος Ò –νθρωπος τοØ ΘεοØ, ºτοιµασµένος εÆς πν §ργον •γαθόν.” (2Τιµ.3:16-17).  Τίποτε 
καί κανείς δέν µπορεÃ νά •ντικαταστήση τήν {Αγίαν Γραφήν!  ΕÉναι τό µόνον γιον καί τέλειον 
βιβλίον τοØ ΘεοØ πού φωτίζει, •ναγενν τόν –νθρωπον καί τόν σώζει!  
 “zΕξεύροµεν Óτι ¦κ τοØ ΘεοØ εÇµεθα, καÂ Ò κόσµος Óλος ¦ν τè πονηρè κεÃται. 
zΕξεύροµεν δ¥ Óτι Ò ΥÊÎς τοØ ΘεοØ µλθε καÂ §δωκεν εÆς ºµς νόησιν, δι ν γνωρίζωµεν 
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τÎν •ληθινόν@ καÂ εÇµεθα ¦ν τè •ληθινè, ¦ν τè ΥÊè αÛτοØ zIησοØ Χριστè. Οâτος εÉναι Ò 
•ληθινÎς ΘεÎς καÂ º ζω¬ º αÆώνιος.” (zIωάν.5:19-20). 
 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 8 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 Μέ αÆσθήµατα βαθυτάτης λύπης διά λογαριασµόν τοØ κ. Β. ¦διάβασα τά τελευταÃα του 
σχόλια διότι διεπίστωσα Óτι “συνωµίλουν” ¦πί τόσον καιρόν µέ –νθρωπον •νήκοντα εÆς τήν 
κατηγορίαν ¦κείνων περί τäν Òποίων ¦λάλησεν Ò {ΗσαÄας λέγων: “~Υπαγε πρÎς τÎν λαÎν 
τοØτον καÂ εÆπέ@ Μ¥ τ¬ν •κο¬ν θέλετε •κούσει καÂ δ¥ν θέλετε ¦ννοήσει, καÂ βλέποντες 
θέλετε ÆδεÃ καÂ δ¥ν θέλετε καταλάβει@ διότι ¦παχύνθη º καρδία τοØ λαοØ τούτου, καÂ µ¥ τ 
ìτα βαρέως ³κουσαν καÂ το×ς Ïφθαλµο×ς αßτäν §κλεισαν, µήποτε Çδωσι µ¥ το×ς 
Ïφθαλµο×ς καÂ •κούσωσι µ¥ τ ìτα καÂ νοήσωσι µ¥ τ¬ν καρδίαν καÂ ¦πιστρέψωσι, καÂ 
Æατρεύσω αÛτούς.” (Πράξ.28:26-27).  Πρίν συνεχίσω τήν παροØσα •πάντησίν µου θά ³θελα νά 
ΑΝΤIΓΡΑΨΩ διά λόγους τάξεως αÛτά πού §γραψα εÆς τήν •πό ......... •πάντησίν µου ¦πί τοØ 
σηµείου αÛτοØ.  Καί αÛτά εÉναι τά ©ξ−ς: 
“““Πέµπτον: ~Οσον •φορ τάς τελευταίας ¦ρωτήσεις πού µοØ θέτει Ò κ. Β. §χω νά τοØ εÆπä τό 
©ξ−ς:  Τό θέµα µας εÉναι º εÆκονολατρεία καί Ðχι º •πό µέρους µου •νάλυσις καί κριτική τäν 
ΟÆκουµενικäν Συνόδων, διά νά µάθη Ò κ. Β. τί φρονä περί αÛτäν, ³ •πό πόσα καί ποÃα βιβλία 
•ποτελεÃται º {Αγία Γραφή.  }Αν •νεφέρθην εÆς τό θέµα τ−ς ©βδόµης ΟÆκουµενικ−ς Συνόδου µτο 
διότι ¦κεÃνος πρäτος •νεφέρθη καί διότι º •νάγκη τό καλοØσε...  zΕπίσης, τό θέµα µας δέν εÉναι 
º Êερωσύνη ßπό τήν §ννοιαν τοØ µυστηρίου καί τ−ς •ποστολικ−ς διαδοχ−ς ñς •παραίτητης 
προϋπόθεσης εÆς τήν àπαρξιν κανονικ−ς Êερωσύνης...  ∆έν •ντιλαµβάνοµαι διατί •λλάζει θέµα.  
zΑντεπίθεσιν κάµνει ¦πί –λλων θεµάτων;  ΠοÃος Ò σκοπός του;  Τό θέµα µας εÉναι, 
¦παναλαµβάνω: (α) –ν ¦πιτρέπεται ³ Ðχι º προσκύνησις τäν εÆκόνων, τäν λειψάνων κλπ., (β) –ν 
οÊ γιοι εÉναι πανταχοØ παρόντες καί –ν §χουν τήν δυνατότητα καί Êκανότητα νά θαυµατουργοØν 
µέσω τäν εÆκόνων των καί (γ) –ν ßπάρχουν πολλοί µεσίτες µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων ³ ªνας 
µόνον µεσίτης Ò Κύριος zIησοØς Χριστός! (Α’Τιµ.β:5·{Εβρ.η:6 καί θ:15).  Μήπως φαντάζεται Óτι 
δέν §χω •παντήσεις νά τοØ δώσω ¦πί τäν •νωτέρω ¦ρωτήσεών του;  ΟÜτε τό θέµα µας εÉναι 
αÛτό οÜτε º •νάπτυξις αÛτäν τäν θεµάτων µπορεÃ νά γίνη µέσα εÆς τόν περιωρισµένον χäρον 
τäν στηλäν πού τόσον εÛγενäς µς παραχωρεÃ º §γκριτος zΕφηµερίς .........” ”” 
Συµπέρασµα: ∆έν φυγοµαχä!  Περιορίζοµαι πλäς εÆς τό θέµα µου. 
 
 ΕÆδικώτερα, θά ³θελα νά διατυπώσω καί ¦γώ διά τελευταίαν φοράν µερικάς 
παρατηρήσεις: 
 
1. ∆έν •ντιλαµβάνοµαι πäς συµβιβάζεται αÛτό πού ¦πικαλεÃται εÆς τήν ¦πιστολήν του 
“µετά πρώτη και δεύτερη νουθεσία Αιρετικού ανθρώπου να παραιτούµαστε”, νά µέ •ποκαλ− 
“κακόδοξη”, Óτι σκοπίµως ---–ν µή •νειλικρινäς--- παρασιωπä καί δέν δίδω •παντήσεις εÆς 
ñρισµένας ¦ρωτήσεις του, Óτι §χω κακόδοξα καί •ντιχριστιανικά φρονήµατα καί συγχρόνως νά 
λέγη Óτι µετά τόν zΟκτώβριο θά εÉναι “πάλι στην διάθεση της κυρίας Μπαλτατζή”.   
 ∆ιατί δέν παραιτεÃται καί θέλει νά συνεχίση;  ∆έν θά µτο προτιµώτερον νά συνεχίση τάς 
σπουδάς του •περίσπαστος καί νά παύση νά θέλη νά καταπείση µέ τόσην ¦πιµονήν µιάν 
κακόδοξην καί αÆρετικήν; 
 
2. {Η •γάπη, οÊ λοιδορίες καί οÊ •παξιωτικές φράσεις µέ τίς ÒποÃες ²θέλησε νά νουθετήση 
τήν κ. Μπαλτατζ−, Óπως γράφει, εÉναι πράγµατα •συµβίβαστα.  {Η •γάπη δέν συνδυάζεται 
οÜτε συµβιβάζεται µέ λοιδορίες καί •παξιωτικές φράσεις.  Τό σκοτάδι δέν δύναται νά 
συνυπάρξη µέ τό φäς... 
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3. Τό ¦άν καί κατά πόσον º κάποια κατεστηµένη zΕκκλησία zΟρθόδοξος, Καθολική ³ 
∆ιαµαρτυρόµενη §χει ÒδηγηθεÃ εÆς πσαν τήν •λήθειαν τοØτο δύναται νά διαπιστωθ− µόνον διά 
τ−ς συγκρίσεως τοØ βίου καί τ−ς πολιτείας της µέ τάς γραπτάς •παιτήσεις τ−ς {Αγίας Γραφ−ς, 
ßπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως Óτι Ò ¦ρευνäν γνωρίζει αÛτήν Ðχι “•π’§ξω κι’•νακατωτά” •λλά 
“•πό µέσα”! 
 
4. zIσχυρίζεται Ò κ. Β. Óτι “Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι οι µόνοι γνήσιοι Χριστιανοί.  
Όλοι οι άλλοι είναι εκτός Εκκλησίας.”  Μπράβο!  ∆ιέγραψε µέ µιά µονοκονδυλιά ªνα 
δισεκατοµµύριον καί πλέον χριστιανούς µή Ïρθοδόξους (καθολικούς καί διαµαρτυροµένους) 
•νά τόν κόσµον!  Συµµερίζεται –ραγε Ò Θεός τάς πεποιθήσεις τοØ κ. Β.;  {Ο Θεός κατά τήν 
γνώµην τοØ κ. Β., Óπως τά διατυπώνει, §γινε προσωπολήπτης ßπέρ τäν zΟρθοδόξων κι’–ς 
§χουν παραδόσεις •ντιγραφικάς Óπως εÉναι º εÆκονολατρεία.  Φαίνεται δέ Óτι µεταξύ τäν 
γνησίων χριστιανäν συµπεριλαµβάνει καί τούς ¦γκλείστους τäν φυλακäν µας διά παντός 
εÇδους κακουργήµατα φόνους, κλοπές, βιασµούς κλπ., •ρκεÃ Óτι εÉναι Ïρθόδοξοι χριστιανοί 
σύµφωνα µέ τά στοιχεÃα τ−ς ταυτότητός των...  {Η δήλωσις, λοιπόν, τοØ κ. Β. Óτι “Οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι οι µόνοι γνήσιοι Χριστιανοί.  Όλοι οι άλλοι είναι εκτός Εκκλησίας” 
δέν •ποτελεÃ πλäς παραλογισµόν, θράσος καί µωρίαν •λλ’ •ποτελεÃ προϊόν τυφλοØ 
•ρτηριωσκληρωτικοØ δογµατικοØ φανατισµοØ, βδέλυγµα ¦νώπιον ΘεοØ καί •νθρώπων!!! 
 
5. ~Οσον •φορ τόν Æσχυρισµόν του Óτι º φράσις “ΚαÂ προσεκύνησεν ¦πÂ τÎ –κρον τ−ς 
ράδου αÛτοØ“ σηµαίνει Óτι “προσκύνησε το άκρο της ράβδου δηλαδή την ράβδο” τό µόνον πού 
θά ³θελα νά εÆπä διά τελευταίαν τελευταίαν φοράν εÉναι νά τοØ συστήσω νά συµβουλευθ− 
κάποιο συντακτικό τ−ς {Ελληνικ−ς γλώσσης ³ κάποιον καθηγητήν φιλόλογον.  zΕπίσης, τοØ 
¦παναλάµβάνω Ó,τι §γραψα εÆς προηγουµένην ¦πιστολήν µου: 
“““α) ΕÆς τό ¦ν λόγω –ρθρον µου συµπεριέλαβα τόσον τό •ρχαÃον ¦πίσηµον κείµενον ñς ¦πίσης 
καί τήν µετάφρασιν τοØ zΑρχιµανδρίτου Βάµβα.  Λοιπόν, Ò κ. Β. ©ρµηνεύει τήν §κφρασιν τοØ 
•ρχαίου κριτικοØ κειµένου “καÂ προσεκύνησεν ¦πÂ τÎ –κρον τ−ς ράβδου αÛτοØ“ Óτι Ò zIακώβ 
“προσκύνησε µία Ράβδο” ³ κατ’–λλην §κφρασίν του “Εδώ καθαρά φαίνεται ότι ο Iακώβ 
προσκυνεί τη ράβδο.”  Τί νά εÇπω;  zIσχύει ¦ν προκειµένω Ó,τι προανέφερα.  Θά ³θελα Óµως νά 
προσθέσω Óτι Óλες οÊ •νά τόν κόσµον •ναγνωρισµένες µεταφράσεις τ−ς {Αγίας Γραφ−ς 
•ποδίδουν τό ¦δάφιον αÛτό καθώς καί Ò zΑρχιµανδρίτης Βάµβας.  }Ας ρίξη µιά µατιά εÆς τάς 
zΑγγλικάς µεταφράσεις (AV, DBY, LIT, MKJV, NIV, NKJV), τήν Γαλλικήν (LSG, (CERF-Jer), τήν 
Γερµανικήν LUT, τήν zIταλικήν DIΟDATI κλπ., κλπ.  Πάντως, •νεξαρτήτως τοØ ¦πιχειρήµατος 
τούτου, µέ τό ÒποÃον καταρρίπτεται τό ¦πιχείρηµα τοØ κ. Β. καί ¦πιβεβαιοØται º Ïρθότης τ−ς 
•ποδόσεως Óλων τäν µεταφράσεων τοØ κόσµου καί τ−ς Ïρθ−ς ©ρµηνείας τοØ ¦ν λόγω χωρίου, 
§χοµε ¦ν προκειµένå καί ªνα –λλο πρόβληµα: Μήπως Ò εÛσεβής –νθρωπος τοØ ΘεοØ zIακώβ 
µτο στερηµένος κρίσεως, òστε νά προσκυνήση τήν ράβδον του;  Πρός ΘεοØ!  Θεός µταν º 
ράβδος του;  Βασιλεύς µταν º ράβδος του;  Θαύµατα εÉχε κάµει º ράβδος του;  Μήπως 
προσεκύνησε κανείς τήν ράβδον τοØ Μωϋσ− µέ τήν Òποίαν εÉχαν γίνει τόσα καί τόσα θαύµατα;  
}Ας σταθ− Ò κ. Β. καί –ς σκεφθ−!””” 
 Φαίνεται, κατά τόν κ. Β., Óτι καί Ò zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας δέν ¦γνώριζε 
καλäς τήν {Ελληνικήν γλäσσαν!!! 
 
6. Μή §χουσα πλέον διάθεσιν νά συνεχίσω •νάπτυξιν ¦πιχειρηµάτων εÆς ìτα µή 
•κούοντος κρίνω σκόπιµον, ¦ν κατακλείδι νά δηλώσω τό ©ξ−ς:  zΑποτελεÃ •ναφαίρετον 
δικαίωµα τοØ κ. Β. νά προσκυν, καθώς γράφει, τίς Êερές ΕÆκόνες καί τά ~Αγια λείψανα.  
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~Οµως οÊ εÛσεβεÃς πιστοί συµµορφώνονται µέ τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς ¦ντολ−ς τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς. “... Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, ... µ¬ 
προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά@ διότι ¦γã Κύριος Ò ΘεÎς σου εÉµαι ΘεÎς 
ζηλότυπος,...”  (∆ευτ.ε:7-9) ---µ¬ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά--- νά µή 
πλανηθοØµε προσκυνοØντες καί λατρεύοντες εÆκόνας καί λείψανα.  {Η ¦ντολή τοØ ΘεοØ εÉναι, 
Ναί ³ ΟÜ.  Τό πλειότερον περί ΤIΜΗΤIΚΗΣ προσκυνήσεως εÉναι πλäς ¦κ τοØ ΠονηροØ! 
(Ματ.ε:38). zΕπαναλαµβάνω: }Οχι πλäς νά µή λατρεύωµε τάς εÆκόνας καί τά λείψανα •λλά 
ΟΥΤΕ ΚΑI ΝΑ ΤΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ!  zΕπίσης, δικαίωµά του εÉναι νά ΑΚΥΡΩΝΗ τÎν 
λόγον τοØ ΘεοØ χάριν τ−ς παραδόσεώς του, τ¬ν Òποίαν τοØ παρέδωσαν... (Ματ.7:13), καθώς 
§καµαν οÊ γραµµατεÃς καί οÊ ΦαρισαÃοι (Ματ.15:2-9).  ΑÆρετική δέν εÉµαι, λοιπόν, ¦γώ •λλά 
αÆρετικός εÉναι πς Óστις δέν ßπακούει εÆς τόν νόµον τοØ ΘεοØ Ò ÒποÃος µς •παγορεύει νά 
προσκυνοØµε εÆκόνας καί λείψανα •κόµη καί •γγέλους •λλά µόνον τόν Θεόν καί δή ¦ν 
πνεύµατι καί •ληθεί‘! (zΑποκ.19:10 καί 22:9, καί zIωάν.4:23). 
 
 Κλείνοντας, τοØ εÜχοµαι νά µετανοήση εÆλικρινäς ¦γκαίρως διά τήν µαρτίαν πού 
διαπράττει παραβαίνων τόν νόµον τοØ ΘεοØ µήποτε πέση ßπό φοβεράν κρίσιν διά τό αÆρετικόν 
του πνεØµα, “∆ιότι Ò ΘεÎς ºµäν εÉναι πØρ καταναλίσκον.” ({Εβρ.12:29).  Τότε Ò Θεός θά 
τόν εÛλογήση µέ τό φäς Του καί θά ¦πισκεφθ− τήν ψυχήν του καί τήν ζωήν του µέ τάς εÛλογίας 
Του. 
 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 9 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. ∆. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 {Η •πάντησις τοØ κ. ∆. µοØ ¦δηµιούργησε δυό τρεÃς •πορίες τίς ÒποÃες θά ³θελα να 
διατυπώσω λίαν περιληπτικäς:  Πäς εÉναι δυνατόν, διερωτήθην, Óταν ¦διάβασα τήν ¦πιστολήν 
του, νά •ποδίδη τόσον πιστά πολλά ¦κ τäν Óσων §γραψα εÆς τό σχετικόν –ρθρον µου ¦πί τοØ 
θέµατος τ−ς ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑΣ καί νά βάζη συγχρόνως εÆς “τό στόµα µου” πράγµατα πού 
¦γώ δέν §γραψα καί τά ÒποÃα ¦κεÃνος §γραψε:  zIδού  οÊ •ποδείξεις: 
 
1) ΕÆς ποÃον σηµεÃον §γραψα Óτι οÊ ©ρµηνεÃες τäν γίων Πατέρων τ−ς zΕκκλησίας εÉναι 
•νωφελεÃς;  zIδού τί §γραψα εÆς προηγουµένην ¦πιστολήν µου: 
“““Β) Τό δεύτερον θέµα πού θίγει Ò κ. ∆.: “Λέγουν ότι είναι αρκετή η Γραφή µόνη εις την 
Εκκλησίαν, καί αι δε υπό των αγίων Πατέρων ερµηνείαι αυτής είναι ανωφελείς”.  zΑπαντä:  
{Υπάρχουν εÆς τόν κόσµον πολλά συγγράµµατα Χριστιανικ−ς Θεολογίας καί Χριστιανικ−ς 
φιλολογίας.  ~Οµως µόνον Óσα συµφωνοØν µέ τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς {Αγίας Γραφ−ς 
πρέπει νά γίνωνται δεκτά.  {Η Γραφή εÉναι º λυδία λίθος.  {Η {Αγία Γραφή λέγει περί τ−ς {Αγίας 
Γραφ−ς:  “~Ολη º γραφ¬ εÉναι θεόπνευστος καÂ éφέλιµος πρÎς διδασκαλίαν, πρÎς §λεγχον, 
πρÎς ¦πανόρθωσιν, πρÎς ¦κπαίδευσιν τ¬ν µετ τ−ς δικαιοσύνης” (2Τιµ.3:16).  Συνεπäς, δέν 
τ−ς λείπει τίποτε, εÉναι τό τέλειον βιβλίον τοØ ΘεοØ καί δέν §χει •νάγκην •πό ßποστηρίγµατα ³ 
συµπληρώµατα.  ~Οποιος στηρίζεται ¦πί τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καί ¦παναπαύεται εÆς τήν Òδηγίαν 
τοØ {Αγίου Πνεύµατος θά εÛοδοØται, θά φέρεται µετά συνέσεως καί σοφίας (zIησ.τ.Ναυ− 1:8@ 
Ψαλ.19:7), δέν θά κινδυνεύει νά πλανηθ− καί τέλος θά σωθ−.  {Ο Θεός ¦µεγάλυνε τÎν λόγον Του 
ßπ¥ρ πσαν τ¬ν φήµην Του (Ψαλ.138:2).  {Ο δέ {ΗσαÄας λέγει: “...{Ο λαÎς δ¥ν θέλει ¦ρωτήσει 
τÎν ΘεÎν αßτοØ; θέλει προστρέξει εÆς το×ς νεκρο×ς περÂ τäν ζώντων; ΕÆς τÎν νόµον καÂ εÆς 
τ¬ν µαρτυρίαν· ¦ν δ¥ν λαλäσι κατ τÎν λόγον τοØτον, βεβαίως δ¥ν εÉναι φäς ¦ν αÛτοÃς.” 
({Ησ.8:19-20).””” Συµπέρασµα: Μόνον Óσαι ©ρµηνεÃαι τäν γίων Πατέρων συµφωνοØν µέ 
τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς {Αγίας Γραφ−ς πρέπει νά γίνωνται δεκταί.  Μία τοιαύτη §ρευνα 
καί σύγκρισις τäν παραδόσεων µέ τάς Γραφάς •παιτεÃ γνäσιν καί ¦πίγνωσιν τäν Γραφäν! 
 
2) ΕÆς ποÃον σηµεÃον §γραψα Óτι •µφισβητä τήν πανσοφίαν, τήν παντοδυναµίαν καί τά 
§ργα τοØ ΘεοØ;  zIδού τί §γραψα:  “““Τό συµπέρασµα εÉναι Óτι Ò κ. ∆. δέν καταλάβε τίποτε, 
•πολύτως τίποτε, περί τ−ς πίστεώς µου Óταν λέγη Óτι δέν πιστεύω “στον Χριστό και την 
ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜIΑ του και την ΠΑΝΣΟΦIΑ του ΘΕΟΥ.”  ΠροσπαθεÃ, λοιπόν, µέ ψευδεÃς, 
φανταστικές καί •ντιφατικές κατηγορίες νά ¦ντυπωσιάση τό •ναγνωστικόν κοινόν Óτι δ−θεν δέν 
•κολουθä •κριβäς τούς λόγους τ−ς Γραφ−ς.  Τό µόνον πού ¦πιτυγχάνει εÉναι τό τελείως 
•ντίθετο πρακτικόν •ποτέλεσµα!  zΕκθέτει πλäς τόν ©αυτόν του ¦νώπιον ΘεοØ καί 
•νθρώπων...  Τελεία καί παØλα.-”““ 
 
 Τέλος, δέν δύναµαι νά •ντιληφθä ποίαν σχέσιν §χουν τά ¦δάφια πού ¦πικαλεÃται 
(γιότης σώµατος καί πνεύµατος) µέ τό συµπέρασµα εÆς τό ÒποÃον καταλήγει Óτι º κ. 
Μπαλτατζ− λέγει “µωρολογίες”.  zIδού τί §γραψα: 
“““(α) ~Οτι Ò –νθρωπος σώζεται διά τ−ς πίστεως εÆς τόν Χριστόν κατά χάριν καί Ðχι µέ τά §ργα 
του.  zΕάν µπορούσαµε νά σωθοØµε µέ τά §ργα µας, τότε διατί νά •ποθάνη Ò Χριστός;  {Ο 
Χριστός •πέθανε διά νά µς σώση •πό τόν αÆώνιον θάνατον.  Τό εÆσιτήριόν µας διά τόν οÛρανόν 
εÉναι º θυσία τοØ ΧριστοØ, τό αÍµα τοØ zIησοØ ΧριστοØ, Ò ÒποÃος “zΕν Òµολογäµεν τς 
µαρτίας ºµäν, εÉναι πιστÎς καÂ δίκαιος, òστε ν συγχωρήσ® εÆς ºµς τς µαρτίας καÂ 
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καθαρίσ® ºµς •πÎ πάσης •δικίας.” (Α’zIωάν.1:9) (β) {Η σωτηρία του εÉναι κατά χάριν καί 
εÉναι δäρον τοØ ΘεοØ διά τό ÒποÃον οÛδείς µπορεÃ νά καυχηθ−.  “... ΤοØτο εÉναι τÎ §ργον τοØ 
ΘεοØ, ν πιστεύσητε εÆς τοØτον, τÎν ÒποÃον ¦κεÃνος •πέστειλε.” (zIωάν.6:29). {Ο οÛρανός 
δέν •γοράζεται µέ τά §ργα µας. (γ) {Ο Θεός µς σώζει δωρεάν µέ τήν χάριν Του •λλά µς καλεÃ 
καί •παιτεÃ νά περιπατήσωµε εÆς νέαν ζωήν πρός §ργα καλά.  Τά καλά §ργα •ποτελοØν •πόδειξιν 
τ−ς εÆλικρινοØς µετανοίας µας καί καρπόν τ−ς σωτηρίας µας.  }Ανθρωπος πού δέν καρποφορεÃ 
εÆς §ργα καλά, º πίστις του δέν εÉναι καθαρά καί εÆλικρινής, εÉναι νεκρά, διότι δέν κάµνει 
καρπούς •ξίους µετανοίας. (Ματ.3:8).”““ 
 Μωρολογίες εÉναι αÛτές; 
 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 10 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τήν κ. Ζ. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις της) 
 
 Μετ’¦κπλήξεως ¦διάβασα τήν ¦πιστολήν τ−ς κ. Ζ., •δελφ−ς τοØ κ. Β. καί •πόρησα διά 
τήν •νάµιξίν της εÆς συζήτησίν µή •νήκουσαν εÆς αÛτήν ¦ν τ± προσπαθεί‘ της νά ßπερασπισθ− 
τόν •δελφόν της. }Εστω!  Θά •παντήσω καί εÆς τήν κυρία Ζ. καί συγκεκριµένως εÆς Óλα τά 
σηµεÃα πού ²θέλησε νά θίξη: 
 
1. {Η ¦κ παραδροµ−ς παράλειψις τ−ς ¦φηµερίδος νά συµπεριλάβη τήν λέξιν “χωρίς” κατά 
τήν δηµοσίευσιν τ−ς ¦πιστολ−ς τοØ •δελφοØ της δέν •λλάζει τήν οÛσία τοØ θέµατος.  Καί 
τοØτο διότι Ò •δελφός της δέν µέ ¦στόλισε µέ Ïλίγα καλολογικά ¦πίθετα καθ’Óλην τήν •πό 
µηνäν διά τ−ς ¦φηµερίδος ......... συζήτησίν µας.  Βεβαίως, º •δελφή του, µή θέλουσα νά 
ßστερήση τοØ •δελφοØ της, ¦πανέλαβε δύο •πό τά καλολογικά ¦πίθετα πού ¦χρησιµοποίησε Ò 
•δελφός της.  }Ας εÉναι! 
 
2. zΑπορίαν µοØ ¦νεποίησε τό γεγονός Óτι º κυρία Ζ. ¦θίγη •πό τό λογοπαίγνιον πού 
§καµα µέ τό ¦πώνυµον τοØ •δελφοØ της ¦ν τ± προσπαθεί‘ του νά πηδήξη •πό ªνα θέµα εÆς 
–λλο, •λλά δέν –φησε τήν συνείδησίν της νά τήν ¦λέγξη διά τήν ¦πιδίωξιν τοØ •δελφοØ της  ---
¦νδεχοµένως καί τήν Æδικήν της---  νά ¦κτρέψη τό θέµα σκοπίµως εÆς –λλα σηµεÃα, εÆς τά 
ÒποÃα, Óπως γράφει º κυρία Ζ., θά §καναν “την κ. Μπαλτατζή να νοιώσει περισσότερο άβολα µε 
τις ερωτήσεις που σκοπεύουµε να της θέσουµε.”  {Η δήλωσίς της αÛτή καί δή εÆς τόν 
πληθυντικόν •ποδεικνύει τό κίνητρόν των ... τό ÒποÃο εÉχα ßποθέσει.  zΕξ –λλου δέν µτο 
δύσκολον νά •ντιληφθä τάς προθέσεις των. 
 
3. {Η κ. Μπαλτατζ− δέν •ποφεύγει νά συζητήση καί τά –λλα θέµατα πού τ−ς ¦πρότεινε Ò 
κ. Β. •λλά •ποφεύγει νά τοØ δώση θύραν διαφυγ−ς πρίν παραδεχθ− τήν •ντιβιβλικήν του 
τοποθέτησιν περί τ−ς δ−θεν τιµητικ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων καί εÆδικώτερον: 
(α) –ν ¦πιτρέπεται ³ Ðχι º προσκύνησις τäν εÆκόνων καί τäν λειψάνων (∆ευτ.5:7-9 κλπ.), 
(β) –ν οÊ γιοι εÉναι πανταχοØ παρόντες καί –ν §χουν τήν δυνατότητα καί Êκανότητα νά 

θαυµατουργοØν µέσω τäν εÆκόνων των ³ –ν ßπάρχουν πράγµατι “θαυµατουργές 
εÆκόνες” ({Ησ.44:9-19), καί 

(γ) –ν ßπάρχουν πολλοί µεσίτες µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων ³ ªνας µόνον µεσίτης Ò 
Κύριος zIησοØς Χριστός Óπως µς διαβεβαιοÃ Ò λόγος τοØ ΘεοØ εÆς τά χωρία: 
Α’zΕπιστολή πρός Τιµόθεον β:5, {Εβραίους η:6 καί θ:15 •λλά καί •λλαχοØ. 

 ~Οσον •φορ δέ τά –λλα θέµατα πού τ−ς ¦πρότεινε, ¦πιθυµεÃ νά τόν διαβεβαιώση ³ 
µλλον νά τούς διαβεβαιώση, Óτι δέν θά πρέπει νά εÉναι τόσον βέβαιοι Óτι θά φέρουν 
τήν κ. Μπαλτατζ− εÆς δύσκολον θέσιν... 

 
 {Ο Æσχυρισµός τ−ς κ. Ζ. Óτι τό θέµα τ−ς εÆκονολατρείας τό §χοµε ³δη ¦ξαντλήσει, πόρω 

•πέχει τ−ς πραγµατικότητος καί τοØτο διότι οÛδεµίαν ¦κ τäν Βιβλικäν ρήσεων πού 
¦πεκαλέσθην µπόρεσαν πραγµατικά νά •ντικρούσουν µέ Ïρθούς καί ¦ντός τοØ θέµατος 
Æσχυρισµούς ¦κ τοØ λόγου τοØ ΘεοØ.  Τό “ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ...” εÆκόνας, γλυπτά 
καί λοιπά Òµοιώµατα, •κόµη καί •γγέλους (∆ευτ.5:7-9, zΑποκ.19:10, 22:9 κλπ. κλπ.) 
µένει καί θά µένει εÆς τούς αÆώνας.  {Ο οÛρανός καί º γ− θά παρέλθουν •λλά τό “ΜΗ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ...” θά µένει εÆς τούς αÆώνας τäν αÆώνων!  Καί πολύ καλά θά 
κάµουν τά •δέλφια Β. νά προσέξουν Ó,τι λέγει º {Αγία Γραφή. 
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4. {Ο Æσχυρισµός της Óτι •ποφεύγω νά •παντήσω “ποιά ακριβώς λέξη αποδίδουν οι 
διάφορες µεταφράσεις µε τη λέξη επιστηριζόµενος” εÉναι τελείως •δικαιολόγητος.  Φαίνεται 
Óτι º πεποίθησίς των ³ µλλον º προκατάληψίς των Óτι Æσχυρίζονται τό Ïρθόν δέν τούς –φησε 
νά διαβάσουν προσεκτικά αÛτά πού §γραψα ¦πί τοØ σηµείου τούτου.  ΕÆς •πάντησιν τ−ς 
¦ρωτήσεως τ−ς κ. Ζ. τ−ς θέτω τήν συγκεκριµένην ¦ρώτησιν:  Πäς συντάσσεται τό –µεσον 
•ντικείµενον τοØ ρήµατος “προσκυνä“;  Μέ τήν πρόθεσιν “¦πί”;  ΠροσκυνοØµε “¦πί” τόν Θεόν 
³ τόν Θεόν;  Προσκυνä “¦πί” τόν –γγελον ³ τόν –γγελον;  ~Ολοι οÊ µεταφρασταί •νά τόν 
κόσµον, µεταξύ τäν Òποίων καί Ò zΑρχίµανδρίτης Ν. Βάµβας •ποδίδουν τό νόηµα τ−ς 
προθέσεως “¦πί” ñς “¦πιστηριζόµενος” δηλαδή ñς •κουµβώντας ¦πί τό –κρον τ−ς ράβδου 
αÛτοØ.  Θεός µταν º ράβδος του;  Βασιλεύς µταν º ράβδος του;  Θαύµατα εÉχε κάµει º ράβδος 
του, òστε νά τήν προσκυνήση;  }Η µήπως Ò Μωυσ−ς προέβαλε τήν ράβδον του µέ τήν Òποίαν 
εÉχε κάµει τόσα θαύµατα διά νά τήν προσκυνοØν;  }Αν τά •δέλφια Β. §χουν κάποιαν –λλην 
•πόδοσιν καλυτέραν τ−ς προαναφερθείσης –ς µς τήν •ποδείξουν.  Μόνον –ς µή µς 
¦παναλάβουν Óτι τό •ντικείµενον τοØ ρήµατος “προσκυνä“ εÉναι º ράβδος, δηλαδή Óτι 
προσεκύνησε τήν ράβδον... 
 
 ∆ιά νά βοηθήσω καί τούς λοιπούς •ναγνώστας τ−ς παρούσης συζητήσεως νά 
¦νθυµηθοØν τό •ντιλεγόµενον τοØτο σηµεÃον τ−ς διαφωνίας παραθέτω τό •ρχαÃον κείµενον καί 
τήν µετάφρασιν τοØ περί οâ Ò λόγος ¦δαφίου:  zIδού τί λέγει εÆς τό •ρχαÃον κείµενον: “Πίστει 
zIακãβ •ποθνήσκων ªκαστον τäν υÊäν zIωσ¬φ εÛλόγησεν καÂ προσεκύνησεν ¦πÂ τÎ 
–κρον τ−ς ράβδου αÛτοØ.” ({Εβρ.ια:21). {Ο δέ zΑρχιµανδρίτης Βάµβας Ïρθότατα τό 
•ποδίδει: “∆ι πίστεως Ò zIακãβ •ποθνήσκων εÛλόγησεν ªκαστον τäν υÊäν τοØ zIωσ¬φ 
καÂ προσεκύνησεν [¦πιστηριζόµενος] ¦πÂ τÎ –κρον τ−ς Õάβδου αßτοØ.”; ({Εβρ.ια:21).  {Ο 
λίαν προβεβηκώς τήν ºλικίαν zIακώβ, ºλικίας ©κατόν τεσσαράκοντα ©πτά ¦τäν, αÆσθανόµενος 
τό τέλος του, ¦ζήτησε •πό τόν υÊόν του zIωσήφ νά τοØ Òρκισθ− Óτι δέν θά τόν §θαπτε εÆς τήν 
ΑÇγυπτον •λλά θά τόν µετεκόµιζε ¦ν καιρè εÆς τήν πατρίδα του.  ~Οταν Ò zIωσήφ τοØ τό 
ßποσχέθηκε µεθ’ Óρκου, τότε Ò zIακώβ §καµε µιά φυσικήν κίνησιν καί προσεκύνησε 
¦πιστηριζόµενος δηλαδή •κουµπώντας ¦πάνω εÆς τό –κρον τ−ς Õάβδου αßτοØ, προκειµένου νά 
ßποβασταχθ−.  Τί τό φυσικώτερον δι’ªναν τόσον ºλικιωµένον –νθρωπον νά ¦πιστηριχθ− ¦πί τό 
–κρον τ−ς ράβδου του Ðχι βεβαίως διά νά τήν προσκυνήση;  }Ας κάνοµε χρ−σιν καί Ïλίγον τ−ς 
κοιν−ς λογικ−ς! 
 
 ~Οσον •φορ δέ τόν θεολόγον καί φιλόλογον κ. Χ., τόν ÒποÃον ¦πικαλεÃται εÆς τήν 
¦πιστολήν της, δέν εÉχα τήν τιµήν νά τόν γνωρίσω ³ νά διαβάσω τό βιβλίον του.  Πάντως, –ν 
¦κεÃνος τούς “¦π−ρε στόν λαιµόν του” καί Æσχυρίζονται αÛτά πού Æσχυρίζονται, τό µόνον πού 
§χω νά εÆπä εÉναι αÛτό πού εÉπε Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός εÆς τούς πειράζοντας ΑÛτόν: 
“... ∆¥ν πλανσθε δι τοØτο, µ¬ γνωρίζοντες τς γραφς µηδ¥ τ¬ν δύναµιν τοØ ΘεοØ;” 
(Μάρκ.12:24).  ∆υστυχäς πολλοί δέν γνωρίζουν τάς Γραφάς µηδέ τήν δύναµιν τοØ ΘεοØ •λλά 
•ποδέχονται κατά τρόπον •νεξέλγκτον, –ν µή τυφλόν, τάς παραδόσεις!  ∆έν ¦ξετάζουν ñς οÊ 
εÛγενεÃς ΒερριοÃς ¦άν καί κατά πόσον τά Óσα –κουγαν •πό τόν ΠαØλον συµφωνοØσαν µέ τόν 
λόγον τοØ ΘεοØ! (Πράξ.17:11). 
 
5. ∆ιεπίστωσα, ¦πίσης, Óτι καί º •δελφή τοØ κ. Ζ. διαπνέεται •πό τό Çδιο πνεØµα ¦κτροπ−ς 
τ−ς συζητήσεως πρός –λλα θέµατα:  Τί σχέσιν §χουν τά θέµατα ~Αδης, Σεόλ, Κεµπέρ κλπ. µέ 
τό ßπό ¦ξέτασιν θέµα;  zΕκτός, ¦άν προσπαθ− µέ τάς ¦ν λόγω •ναφοράς νά ¦ξουθενώση ³ νά 
•χρηστεύση ³ καί νά διαγράψη µέ µιά µονοκονδυλιά τήν µετάφρασιν τοØ zΑρχιµανδρίτου 
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Βάµβα πού §χει ¦πισήµως ¦γκριθ− ßπό τäν Κρατικäν καί θρησκευτικäν •ρχäν τ−ς Πατρίδος 
µας, προκειµένου νά µς συστήση κάποιαν –λλην µετάφρασιν Æδικ−ς των προτιµήσεως ñς 
καλυτέραν καί •πηλλαγµένην •πό παντός εÇδους ¦λάττωµα! 
 
 Περαίνουσα τήν παρούσαν, ¦πιθυµä νά εÛχηθä εÆς •µφότερα τά •δέλφια, τά ÒποÃα 
•ναµφισβητήτως §χουν ζ−λον πολύν •λλ’οÛχί κατ’¦πίγνωσιν, Ò Θεός νά τά προλάβη •πό τόν 
τυφλόν φανατισµόν των καί τήν §λλειψιν ¦πιγνώσεως τäν Γραφäν πού •ποδεικνύονται •πό 
τούς Æσχυρισµούς των καί τάς •ντιρρήσεις των. 
 
 zΕγώ §καµα τό καθ−κον µου.  Προσεπάθησα νά βοηθήσω τούς •ναγνώστας µου περί 
τ−ς •νάγκης ¦πιστροφ−ς εÆς τάς βασικάς Βιβλικάς •ληθείας καί ¦πί τ−ς •νάγκης νά φύγουν •πό 
•ντιβιβλικάς παραδόσεις Óπως πχ. τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων καί τäν λειψάνων κλπ., καί 
νά ¦πιστρέψουν εÆς τήν πηγήν πού εÉναι º ΑΓIΑ ΓΡΑΦΗ καί εÆς τόν µόνον µεσίτην µεταξύ 
ΘεοØ καί •νθρώπων πού εÉναι Ò Κύριος zIησοØς Χριστός.  ∆έν §χοµε τό δικαίωµα νά 
¦πικαλούµεθα τήν µεσιτείαν τäν •ποθανόντων γίων •λλά µόνον τήν µεσιτείαν τοØ Μόνου 
Μεσίτου µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων:  “∆ιότι εÉναι εÍς Θεός, εÍς καÂ µεσίτης ΘεοØ καÂ 
•νθρώπων, –νθρωπος zIησοØς Χριστός, Óστις §δωκεν ©αυτÎν •ντίλυτρον ßπ¥ρ πάντων, 
µαρτυρίαν γενοµένην ¦ν ñρισµένοις καιροÃς,” (1 Τιµ.2:5-6), “Óστις καÂ εÉναι ¦ν τ± δεξι” τοØ 
ΘεοØ, Óστις καÂ µεσιτεύει ßπ¥ρ ºµäν.” (Ρωµ.8:34)...  }Αλλως γίνεται •κούσιος σφετερισµός 
τ−ς δόξης πού •νήκει µόνον εÆς τόν Χριστόν!  {Ο Χριστός εÉναι: “... º ÒδÎς καÂ º •λήθεια καÂ 
º ζωή@ οÛδεÂς §ρχεται πρÎς τÎν Πατέρα, εÆµ¬ δι’ ¦µοØ” διεκήρυξεν Ò Çδιος Ò Κύριος zIησοØς 
Χριστός (zIωάν.14:6).  {Ο Μονογενής ΥÊός τοØ ΘεοØ τοØ ζäντος τιµ Óλους τούς •γαπäντας 
ΑÛτόν!  ΕÆσακούει τάς προσευχάς των •π’ εÛθείας καί Ðχι µέσω εÆκόνων καί γίων.  ΑÛτά µς 
διδάσκει µέ τό “Πάτερ ºµäν...”.  }Ας ξεπεράσωµε λοιπόν τά αÆσθήµατα µειονεκτικότητος καί 
–ς προσευχόµεθα •π’εÛθείας καί µετά παρρησίας εÆς ΑÛτόν, Ò ÒποÃος παρεδόθη διά τάς 
µαρτίας µας καί •νέστη διά τήν δικαίωσίν µας (Ρωµ.4:25).  ∆ι’αÛτό καί µς ¦δήλωσε: “καÂ Ó, 
τι –ν ζητήσητε ¦ν τè Ïνόµατί µου, θέλω κάµει τοØτο, δι ν δοξασθ± Ò Πατ¬ρ ¦ν τè ΥÊè. 
zΕν ζητήσητέ τι ¦ν τè Ïνόµατί µου, ¦γã θέλω κάµει αÛτό. zΕν µ¥ •γαπτε, τς ¦ντολς 
µου φυλάξατε.” (zIωάν.14:13-15). 
 
 Προσεπάθησα νά βοηθήσω καί νά νουθετήσω Ðχι µόνον παξ καί δίς •λλά δεκάκις.  {Η 
εÛθύνη τοØ λοιποØ εÉναι πλέον δική των... 
 

        Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
 



 - 39 -

Άρθρον # 11 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. ∆. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του)  
 
 Πάρα πολύ προβληµατίστηκα –ν θά §πρεπε νά δώσω συνέχειαν εÆς τάς •ντιρρήσεις τοØ 
κ. ∆., µέσω τ−ς ¦γκρίτου ¦φηµερίδος ........., ¦πί τοØ θέµατος τ−ς “εÆκονολατρείας”.  {Η 
δυσκολία µου αÛτή δέν Ïφείλεται εÆς τήν δύναµιν τäν ¦πιχειρηµάτων τοØ κ. ∆. •λλά εÆς τήν 
παντελή §λλειψιν Βιβλικäν ¦πιχειρηµάτων •φ’©νός καί εÆς τό –σχετον τäν •παντήσεών του 
•φ’©τέρου πρός τάς ßπ’¦µοØ διατυπωθείσας θέσεις!  zΕπί πλέον, δέν ¦ξηγεÃ ποÃος εÉναι Ò λόγος 
³ οÊ λόγοι τ−ς {Αγίας Γραφ−ς πού º κ. Μπαλτατζ− δέν κατανοεÃ...  zΕξηγä: 
 
1. Τήν προηγουµένην φοράν, Ò κ. ∆. µέ κατηγόρησε διά πράγµατα πού ¦γώ δέν §γραψα καί 
τά ÒποÃα ¦κεÃνος §γραψε, διά πράγµατα πού τά ¦φαντάζετο περί ¦µοØ καί τέλος •νέφερε 
πράγµατα τελείως –σχετα ---πραγµατικäς τελείως –σχετα---  µέ τό θέµα µας. 
 Τούτη τή φορά διατυπώνει κατηγορίας καί χαρακτηρισµούς Óτι τάχα ξεφεύγω νά δώσω 
•παντήσεις, Óτι §χω αÆρετικάς πεποιθήσεις, Óτι δέν κατανοä τήν {Αγία Γραφή, Óτι τά 
¦πιχειρήµατά µου εÉναι •ναξιόπιστα, Óτι πιστεύω “σε διεφθαρµένα λόγια” καί σέ διδασκαλίες 
πού “περιµάζεψα”!!!  zΕπίσης, Óτι µέ “–τιµο τρόπο προσπαθä νά ¦κβάλω τά τίµια καί για •πό 
µέσα •πό τίς ¦κκλησίες”...  }Ας •φήσωµε τό àφος του, τήν ¦ναλλαγήν τοØ ©νικοØ καί 
πληθυντικοØ •ριθµοØ κλπ., τάς διηγήσεις του περί ñρισµένων προσώπων τ−ς Êερς ³ 
¦κκλησιαστικ−ς Êστορίας ñς καί τäν θέσεων καί •ντιθέσεών των κλπ., κλπ.  Λόγια χωρίς 
ΚΑΜΜIΑ ΒIΒΛIΚΗ ΑΠΟ∆ΕIΞIΝ ³ ΤΟΥΛΑΧIΣΤΟΝ ΕΠIΧΕIΡΗΜΑ ¦ν σχέσει µέ τό 
θέµα µας...  zΑνθρώπινες Æδέες, γνäµες, Êστορίες καί διηγήσεις θρησκευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαφρς, Λέων Ò zΑρµένιος, αÛτοκράτωρ Μιχαήλ, Λεκανοµάντης, Πατριάρχης Νικηφόρος, Ò 
βέβηλος Λέων, Θεόδωρος, ΑΥΓΑΡΟΣ!  ∆έν τόν καταλαβαίνω!  Μέ Ïνόµατα καί θέσεις καί 
•ντιθέσεις τäν θέσεων καί γνωµäν των ¦πιχειρεÃ Ò κ. ∆. νά µς πείση περί τοØ νοµίµου, τοØ 
¦πιτετραµένου ³ καί τοØ ¦πιβεβληµένου τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων καί τ−ς µεσιτείας τäν 
γίων, προκειµένου νά ¦πικαλούµεθα τόν Θεόν;  Τί νά εÆπä; 
 
2. zIσχυρίζεται, ¦πίσης, Óτι γιά νά πιστεύωνται καί νά τιµäνται οÊ εÆκόνες καί δή τοØ 
Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ, Ò Çδιος Ò Σωτήρας µας ¦τύπωσε τή µορφή τοØ προσώπου του καί 
•πέδωσε τρόπον τινά “τήν ΠΡΩΤΗ ΕIΚΟΝΑ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ”... µέ τό ÒποÃο σκούπισε τόν 
Êδρäτα του, •νεβαίνοντας πρός τόν Γολγοθ“ καί Óτι αÛτήν τήν εÆκόνα τήν §στειλε στόν 
ΑΥΓΑΡΟ Ò ÒποÃος τοØ τήν ¦ζήτησε.  Πäς •ποδεικνύονται αÛτά;  ΠοÃος λόγος τοØ ΘεοØ τά 
ßποστηρίζει;  Πότε καί ποØ τήν ¦ζήτησε Ò ΑÜγαρος τήν εÆκόνα Του;  Πότε Ò Χριστός τοØ τήν 
§στειλε; zΕνä •κόµη •νέβαινε πρός τόν Γολγοθ ³ µετά τήν •νάστασίν Του;  Καί ¦άν µετά τήν 
•νάστασίν Του, ποØ µτο φυλαγµένη εÆς τό µεσοδιάστηµα;  Μέσω ποίου τοØ τήν §στειλε;  
Λαϊκόν Συριακόν µύθον ³ θρύλον περί τοØ ΑÜγαρου ¦πικαλεÃται, γραφέντα τόν τέταρτον µετά 
Χριστόν αÆώνα, διά νά •πορριφθ− ñς πλαστός τόν πέµπτον αÆäνα;  Μόνον τά συναξάρια 
¦νδέχεται νά ÒµιλοØν διά τέτοια πράγµατα...  ΑÛτό εÉναι τό “Êερόν εÛαγγέλιον”, τό ÒποÃον, ñς 
¦δήλωσε εÆς τήν ¦πιστολήν του, θά ¦πεκαλεÃτο, προκειµένου νά µοØ •ποδείξη τήν πλάνην µου;  
ΕÆς ποÃον Êερόν εÛαγγέλιον ³ εÆς ποίαν {Αγίαν Γραφήν εÉδε γραµµένα αÛτά πού προβάλλει ñς 
¦πιχειρήµατα; 
 
3. ΕÆς ποίαν λογικήν στηρίζεται Ò Æσχυρισµός Óτι τό νά µή §χη κανείς τήν εÆκόνα τοØ 
ΧριστοØ σηµαίνει: (α) •θέτησιν τäν ¦ντολäν τοØ ΘεοØ, (β) •θέτησιν τοØ ΥÊοØ τοØ ΘεοØ καί 
(γ) •θέτησιν τ−ς ¦νανθρωπίσεως Του;  Μά εÉναι σοβαρά αÛτά ποØ λέγει Ò κ. ∆.;  ΠοÃος µπορεÃ 
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νά σοβαρευθ− µέ αÛτά πού λέγει;  ∆έν ¦διάβασε ποτέ Óτι “...οÊ •ληθινοÂ προσκυνηταÂ θέλουσι 
προσκυνήσει τÎν Πατέρα ¦ν πνεύµατι καÂ •ληθεί‘@ διότι Ò Πατ¬ρ τοιούτους ζητεÃ το×ς 
προσκυνοØντας αÛτόν. {Ο ΘεÎς εÉναι ΠνεØµα, καÂ οÊ προσκυνοØντες αÛτÎν ¦ν πνεύµατι 
καÂ •ληθεί‘ πρέπει ν προσκυνäσι.”;  (zIωάν.4:24). 
 
4. ΟÜτε µιά φορά δέν ¦πικαλεÃται ΕΠI ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ τό Êερόν εÛαγγέλιον, Óπως 
Æσχυρίζεται.  Καί τά ¦δάφια πού •ναφέρει (Ψαλ.21:23, Ματ.5:15, 25:26-30, Κολ.2:18, Τιµ.6:3, 
1:3) οÛδεµίαν σχέσιν §χουν µέ τό θέµα µας.  {Οµολογä Óτι δέν τόν καταλαβαίνω!  Τί σχέσιν, 
¦πίσης, §χει τό θέµα τ−ς ¦γκύρου Êερωσύνης καί τά δ−θεν –λλα... παραγγέλµατα τ−ς Γραφ−ς,  
Óταν µάλιστα οÜτε ªναν σχετικόν λόγον τ−ς Γραφ−ς δέν ¦πικαλεÃται διά νά •ποδείξη τήν 
δ−θεν πλάνην µου;  Τά ¦δάφια πού γράφει, ¦παναλαµβάνω, εÉναι τελείως –σχετα.  Τό µόνον, 
κάπως σχετικόν, εÉναι τό ΚολοσσαεÃς 2:18, τό ÒποÃον Ðχι µόνον δέν τό •ποδίδει Óπως εÉναι 
γραµµένον εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν •λλά τό κατακρεουργεÃ µέ µιάν προσωπικήν •πόδοσίν του.  
zΑπορä δέ πäς δέν •ντιλαµβάνεται Óτι τό ¦δάφιον τοØτο •λλά καί –λλα σηµεÃα τ−ς ¦πιστολ−ς 
του ¦νισχύουν τήν θέσιν µου, τήν Ïρθότητα τäν πεποιθήσεων καί ¦πιχειρηµάτων µου!  zIδού 
πäς •ποδίδει τό ¦δάφιον ΚολοσσαεÃς 2:18:  “∆εν χρειάζεσθε µεσάζοντες... Να λατρεύετε 
απ’ευθείας τον Θεό, τον Χριστό... ΟΧI ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ, διότι ετσι υποπίπτετε στην 
θρησκεία των ΑΓΓΕΛΩΝ, στην αγγελοθρησκεία, στην αγγελολατρεία, γίνεσθε ΑΓΓΕΛIΚΟI” 
κλπ.  ~Οµως, Æδού τί λέγει º {Αγία Γραφή εÆς τά ¦δάφια ΚολοσσαεÃς 2:18 καί 19  “2:18 }Ας 
µ¬ σς στερήσ® µηδεÂς τοØ βραβείου µ¥ προσποίησιν ταπεινοφροσύνης καÂ µ¥ θρησκείαν 
τäν •γγέλων, ¦µβατεύων εÆς πράγµατα τ ÒποÃα δ¥ν εÉδε, µαταίως φυσιούµενος ßπÎ τοØ 
νοÎς τ−ς σαρκÎς αßτοØ, 2:19  καÂ µ¬ κρατäν τ¬ν κεφαλήν, τÎν Χριστόν, ¦κ τοØ Òποίου 
Óλον τÎ σäµα δι τäν ρµäν καÂ συνδέσµων διατηρούµενον καÂ συνδεόµενον αÛξάνει 
κατ τ¬ν αÜξησιν τοØ ΘεοØ.” 
 {Εποµένως, µέ τό ¦δάφιον αÛτό –θελά του ßποστηρίζει τήν θέσιν µου... 
 
 }Αν Ò κ. ∆. •λλά καί πολλοί –λλοι κρατοØσαν τήν κεφαλήν, τόν Χριστόν, δέν θά 
²σχολοØντο µέ εÆκόνας καί λείψανα καί προσκυνήσεις •γγέλων... καί δέν θά ¦µβάτευαν εÆς 
πράγµατα τά ÒποÃα... δέν εÉδαν µαταίως φυσιούµενοι ßπό τοØ νοός τ−ς σαρκός αÛτäν.  ~Οποιος 
•γαπ τήν •λήθεια καί πιστεύει εÆς τήν •γάπην καί τήν χάριν τοØ ΧριστοØ πηγαίνει •π’εÛθείας 
εÆς τόν Θεόν, χωρίς –λλους µεσάζοντες, διότι “...εÉναι εÍς Θεός, εÍς καÂ µεσίτης ΘεοØ καÂ 
•νθρώπων, –νθρωπος zIησοØς Χριστός, Óστις §δωκεν ©αυτÎν •ντίλυτρον ßπ¥ρ πάντων, 
µαρτυρίαν γενοµένην ¦ν ñρισµένοις καιροÃς” (1Τιµ.2:5-6).  ∆έν θά §τρεχαν εÆς •ντιγραφικάς 
παραδόσεις.  Θά παρητοØντο –νευ συζητήσεως •πό µύθους, ßπακούωντας πλά καί ταπεινά εÆς 
τήν προτροπήν τοØ zΑπ. Παύλου: “Το×ς δ¥ βεβήλους καÂ γραώδεις µύθους παραιτοØ καÂ 
γύµναζε σεαυτÎν εÆς τ¬ν εÛσέβειαν” (1 Τιµ.4:7).  ~Οποιος •γαπ τόν Θεόν δέν τρέφεται µέ 
παραδόσεις καί διηγήσεις θρησκολήπτων ³ καί µυθοµανäν •νθρώπων •λλά τρέφεται µέ τά 
λόγια τοØ ΘεοØ, τά ÒποÃα εÉναι ©πταπλασίως δεδοκιµασµένα. 
 
 Μόνον τά λόγια τοØ ΘεοØ δύνανται νά σώζουν, νά •ναγεννοØν, νά ¦πιστρέφουν ψυχάς, 
νά σοφίζουν τÎν πλοØν, νά εÛφραίνουν τήν καρδίαν, νά φωτίζουν τούς Ïφθαλµούς τοØ νοός 
µας.  ΕÉναι τά µόνα πού εÉναι, πάνω •π’Óλα, πνεØµα καί ζωή (zIωάν.6:63).  Καί Óποιος δέχεται 
µέ •γάπη καί πίστιν τά λόγια τοØ ΧριστοØ λαµβάνει πνεØµα καί ζωή!  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ εÉναι 
“...δύναµις ΘεοØ πρÎς σωτηρίαν εÆς πάντα τÎν πιστεύοντα...” (Ρωµ.1:16), εÉναι “...º 
µάχαιρα τοØ Πνεύµατος...” (zΕφ.6:17).  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ “...εÉναι ζäν καÂ ¦νεργÎς καÂ 
κοπτερώτερος ßπ¥ρ πσαν δίστοµον µάχαιραν καÂ διέρχεται µέχρι διαιρέσεως ψυχ−ς τε 
καÂ πνεύµατος, ρµäν τε καÂ µυελäν, καÂ διερευν” το×ς διαλογισµο×ς καÂ τς ¦ννοίας τ−ς 
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καρδίας@“ ({Εβρ.4:12).  ΕÉναι º εÛλογία Óσων τόν σέβονται!  ΕÉναι Ò µόνος –ξιος πάσης 
•ποδοχ−ς (1 Τιµ.1:15)!   Μόνον Ò λόγος τοØ ΘεοØ εÉναι τέλειος καί µένει εÆς τόν αÆäνα 
(Ψαλ.119:89@ 152@ {Ησ.40:8@ Ματ.5:18@ 24:35@ 1 Πέτ.1:25).  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ, ¦µπνευσµένος 
•πό τό ~Αγιον ΠνεØµα, εÉναι º τροφή τ−ς ψυχ−ς, τό φäς πού λάµπει µέσα εÆς τό σκοτάδι.  
Μόνον “... º γραφ¬ εÉναι θεόπνευστος καÂ éφέλιµος πρÎς διδασκαλίαν, πρÎς §λεγχον, πρÎς 
¦πανόρθωσιν, πρÎς ¦κπαίδευσιν τ¬ν µετ τ−ς δικαιοσύνης” (2Τιµ.3:16). 
 Ποιά •νθρωπίνη παράδοσις µπορεÃ νά συγκριθ− µέ τόν λόγον τοØ ΘεοØ; 
 
5. Μόνον µέ λόγους τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καταπολεµεÃται º πλάνη... καί Ðχι µέ γνäµες καί 
καµώµατα θρησκευοµένων ³ θρησκολήπτων •νθρώπων.  Μόνον µέ λόγους ¦ξερχοµένους •πό 
τό στόµα τοØ ΘεοØ πρέπει νά τρέφεται καί νά µάχεται Ò Χριστιανός!  }Οχι µέ φιλολογίες, 
•οριστολογίες καί •νεξέλεγκτες καί •ναπόδεικτες διηγήσεις θρησκολήπτων •νθρώπων 
•γνοούντων τήν Γραφήν. 
 {Ο Χριστιανός, Ò πραγµατικός Χριστιανός, •γαπ τήν •λήθειαν τοØ ΘεοØ 
περισσότερον •πό τάς Æδικάς του Æδέας καί πεποιθήσεις.  zΑγαπ τήν {Αγίαν Γραφήν, τόν 
λόγον τοØ ΘεοØ, περισσότερον •πό τάς παραδόσεις τ−ς zΕκκλησίας του καί εÉναι 
προσκεκολληµένος εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν, º Òποία δέν πρέπει νά “•νακρίνεται” βάσει τäν 
παραδόσεων!  ΤοÛναντίον, πρέπει νά ßπακούωµε εÆς αÛτήν καί νά •νακρίνωµε τάς παραδόσεις 
¦πί τ± βάσει τ−ς {Αγίας Γραφ−ς! 
 
6. }Ας µάθη ¦πίσης Ò κ. ∆. Óτι δέν παριστάνω οÜτε παρουσιάζω τόν ©αυτόν µου ñς µεγάλη 
γνώστην τ−ς {Αγίας Γραφ−ς.  Τό ΠνεØµα τοØ ΘεοØ §γραψε: “∆¥ν θέλει •ποµακρυνθ− τοØτο 
τÎ βιβλίον τοØ νόµου •πÎ τοØ στόµατός σου, •λλ’ ¦ν αÛτè θέλεις µελετ” ºµέραν καÂ νύκτα, 
δι ν προσέχ®ς ν κάµν®ς κατ πάντα Óσα εÉναι γεγραµµένα ¦ν αÛτè@ διότι τότε θέλεις 
εÛοδοØσθαι εÆς τ¬ν ÒδÎν σου, καÂ τότε θέλεις φέρεσθαι µετ συνέσεως.” (zIησ.τ.Ν.1:8).  {Ο 
δέ •πόστολος ΠαØλος, διά Πνεύµατος {Αγίου, µς προέτρεψε “{Ο λόγος τοØ ΧριστοØ –ς 
κατοικ± ¦ν ßµÃν πλουσίως µετ πάσης σοφίας...” (Κολ.3:16).  ΤοØτο καί σπουδάζω νά 
κάµνω, ¦ν ßπακο± •γάπης.  {Ο λόγος Του µέ •νεγέννησεν εÆς ¦λπίδα ζäσαν (1Πέτ.1:3). Τόν 
λόγον Του •γαπä, εÆς αÛτόν ¦ντρυφä, µέ αÛτόν τρέφοµαι, µέ αÛτόν παρηγοροØµαι, µέ αÛτόν 
µάχοµαι.  }Αν Ò κ. ∆. θέλη νά ¦ντρυφ εÆς τάς παραδόσεις καί εÆς τόν βίον καί τήν πολιτείαν 
τ−ς zΕκκλησίας διά µέσου τäν αÆώνων εÉναι δικαίωµά του. 
 
7. Μετ’¦κπλήξεως καί βαθυτάτης λύπης ¦διάβασα νά µοØ γράφη Óτι κατέφυγα εÆς τόν 
παλαιόν νόµον, δηλαδή εÆς τήν Παλαιάν ∆ιαθήκην, •πό Óπου “περιµάζεψα” αÛτήν τήν 
διδασκαλία, –ν καί Ò νόµος αÛτός, Óπως Æσχυρίζεται Ò κ. ∆., §χει καταργηθεÃ •πό τότε πού µλθε 
º χάρις τοØ ΘεοØ.  zΕπίσης, γράφει Óτι εÉναι τελείως •νόητο •πό µέρους µου νά φυλάττω τήν 
¦ντολήν “Μή προσκυνήσης...” (∆ευτ.5:8-9), διότι τότε θά §πρεπε νά κάνουµε περιτοµή καί νά 
φυλάττωµε τήν •ργία τοØ Σαββάτου καί Óλα τά –λλα πού γράφει Ò Μωσαϊκός νόµος... 
 
 Τί κρίµα!  Γνώσεις χωρίς ¦πίγνωσιν!  Γνώσεις τ−δε κακεÃσε ¦ρριµµέναι!  Καµµία 
ταξινόµησις αÛτäν µέσα εÆς τό πνεØµα του.  ∆ιά ποÃον παλαιόν νόµον ÒµιλεÃ;  ΠοÃος παλαιός 
νόµος κατηργήθη;  Ναί, “...τÎ τέλος τοØ νόµου εÉναι Ò ΧριστÎς πρÎς δικαιοσύνην εÆς πάντα 
τÎν πιστεύοντα” (Ρωµ.10:4).  zΑλλά ποÃος νόµος;  {Ο ²θικός καί Ò τ−ς πίστεως ³ Ò 
τελετουργικός;  ∆έν ¦διάβασε ποτέ τί λέγει Ò ΠαØλος “Νόµον λοιπÎν καταργοØµεν δι τ−ς 
πίστεως; µ¬ γένοιτο, •λλ νόµον συνιστäµεν.”; (Ρωµ.3:31).  Τό “Μ¬ §χ®ς –λλους θεούς, 
πλ¬ν ¦µοØ...” •ποτελεÃ τήν •ρχήν τäν δέκα ¦ντολäν, º δέ συνέχεια “Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν 
εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τ± γ± κάτω, ³ 



 - 42 -

Óσα εÉναι ¦ν τοÃς àδασιν ßποκάτω τ−ς γ−ς µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά@“ 
(∆ευτ.5:7-9) •ποτελεÃ ¦πεξήγησιν τοØ µή “Μή §χης –λλους Θεούς, πλήν ¦µοØ“.  {Οµοίως, αÊ 
λοιπαί ¦ντολαί πχ. “Μ¬ φονεύσ®ς. ΚαÂ µ¬ µοιχεύσ®ς. ΚαÂ µ¬ κλέψ®ς....” (∆ευτ.5:17-19) δέν 
•νήκουν εÆς τόν αÛτόν ²θικόν νόµον τοØ ΘεοØ πού περιέχει Ò  δεκάλογος;  Καί αÛτές §χουν 
καταργηθεÃ;  ∆έν •νήκουν εÆς τόν αÛτόν δεκάλογον;  zΑκόµη καί τήν ºµέραν τ−ς •ναπαύσεως 
τοØ Σαββάτου πού περιέχεται µέσα εÆς αÛτόν τόν δεκάλογον τήν τηροØµε, καί Ïφείλοµε νά τήν 
τηροØµε, §στω καί –ν αÛτή §χει •ντικατασταθ− δι’ºµς τούς χριστιανούς •πό τήν ºµέραν τοØ 
Κυρίου, τήν Κυριακήν! 
 
8. Τέλος, –ς µς •ποδείξη Ò κ. ∆. ποØ εÉναι γραµµένο εÆς τήν Παλαιάν ³ καί τήν Καινήν 
∆ιαθήκην Óτι §χοµε τό δικαίωµα ³ πρέπει νά πλησιάζωµε καί νά ¦πικαλούµεθα τήν συγχώρησιν 
³ τήν βοήθειαν ³ τό §λεος τοØ ΘεοØ µέσω τäν γίων καί τäν εÆκόνων µέ τάς Òποίας §χοµε 
στολίσει τάς ¦κκλησίας;  }Οχι λοιπόν φιλολογίες καί •οριστολογίες καί –λλο εÛαγγέλιον:  
zIδού ποÃον εÉναι τό εÛαγγέλιον τοØ ΧριστοØ εÆς τήν πλότητά του ñς πρός τό ¦ξεταζόµενον 
θέµα:  “}Εχοντες λοιπÎν •ρχιερέα µέγαν, Óστις δι−λθε το×ς οÛρανούς, zIησοØν τÎν ΥÊÎν 
τοØ ΘεοØ, –ς κρατäµεν τ¬ν Òµολογίαν. ∆ιότι δ¥ν §χοµεν •ρχιερέα µ¬ δυνάµενον ν 
συµπαθήσ® εÆς τς •σθενείας ºµäν, •λλ πειρασθέντα κατ πάντα καθ’Òµοιότητα ºµäν 
χωρÂς µαρτίας. }Ας πλησιάζωµεν λοιπÎν µετ παρρησίας εÆς τÎν θρόνον τ−ς χάριτος, δι 
ν λάβωµεν §λεος καÂ ν εàρωµεν χάριν πρÎς βοήθειαν ¦ν καιρè χρείας.” (zΕβρ.4:14-6).  
zΕπίσης, “Óθεν δύναται καÂ ν σώζ® ¦ντελäς το×ς προσερχοµένους εÆς τÎν ΘεÎν δι’ αÛτοØ, 
ζäν πάντοτε δι ν µεσιτεύσ® ßπ¥ρ αÛτäν.” (zΕβρ.7:25). 
 
 ΠοÃος λοιπόν δέν κατανοεÃ τήν {Αγίαν Γραφήν καί ποÃος ÒµιλεÃ καί ¦πιχειρηµατολογεÃ 
–νευ Γραφικäν ¦πιχειρηµάτων •λλά µέ παραδόσεις •νεξελέγκτους καί •ναποδείκτους, µή 
¦χούσας τήν σφραγίδα τ−ς •ξιοπιστίας καί τ−ς Βιβλικ−ς καλύψεως;  ΕΠIΤΑΓΕΣ ΧΩΡIΣ 
ΑΝΤIΚΡΥΣΜΑ!  ΑÛτό εÉναι τό “Êερόν εÛαγγέλιον” πού ¦πικαλεÃται διά νά •ντικρούση τά 
Βιβλικά ¦πιχειρήµατά µου; 
 ΠοÃος, λοιπόν, δέν κατανοεÃ τήν {Αγίαν Γραφήν;  }Ας παραδεχθ− λοιπόν τάς 
πεπλανηµένας πεποιθήσεις του καί –ς τάς Òµολογήσει ¦νώπιον τοØ ΘεοØ:  “zΕν Òµολογäµεν 
τς µαρτίας ºµäν, εÉναι πιστÎς καÂ δίκαιος, òστε ν συγχωρήσ® εÆς ºµς τς µαρτίας 
καÂ καθαρίσ® ºµς •πÎ πάσης •δικίας.” (ΑzIωάν.1.9).-  
 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 12 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Η. εÆς ¦κφρασθέντα εÛµεν− σχόλιά του) 
 
 Κατ’ •ρχήν θέλω νά εÛχαριστήσω τόν κ. Η. διά τά σοβαρά, πνευµατικά, εÛγενικά καί 
¦νθαρρυντικά λόγια του καί νά ¦κφράσω τήν εÛχήν διά κάθε εÛλογίαν •πό ΘεοØ εÆς τήν ζωήν 
του καί τήν ζωήν τ−ς οÆκογενείας του.  Μετά Æδιαιτέρας χαρς καί Êκανοποιήσεως ¦διάβασα τάς 
¦πιστολάς του µέ τάς Òποίας σχολιάζει εÛµενäς καί µετά παρρησίας τά –ρθρα µου ¦πί 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑΣ.  Θά ³θελα Óµως νά τόν διαβεβαιώσω Óτι º χαρά καί º Êκανοποίησίς µου 
δέν Ïφείλονται εÆς τό Ó,τι τιµ ¦µέ προσωπικäς •λλά διότι τιµ τόν Χριστόν καί τόν λόγον Του 
τόν γιον καί διότι πολύ Ïρθäς παρατηρεÃ Óτι ¦γώ δέν τιµä •νθρώπινες •ντιγραφικές 
παραδόσεις •λλά τιµä καί ¦ξυψώνω τόν Κύριον ºµäν zIησοØν Χριστόν καί τήν {Αγίαν 
Γραφήν πού εÉναι Ò πάσης •ποδοχ−ς –ξιος λόγος τοØ ΘεοØ. 
 
 Θά ³θελα Óµως νά •ναφερθä εÆς τήν γνώµην τοØ κ. Η. Ò ÒποÃος γράφει: “Τέλος, θα 
ήθελα να πω στην κ. Μπαλτατζή, ότι µαταιοπονεί προσπαθώντας να δείξει στους ανθρώπους 
αυτούς, οι οποίοι έχουν ζήλον, αλλά ΧΩΡIΣ ΕΠIΓΝΩΣΗ, πού βρίσκεται Η ΑΛΗΘΕIΑ.  ∆εν τους 
αφήνει ο φανατισµός και το ∆ΟΓΜΑ”. 
 }Αν καί δέν διαφωνä µέ τόν κ. Η., διότι πράγµατι Ò φανατισµός καί τό “δόγµα” δέν τούς 
•φήνει νά δεχθοØν πλά καί ταπεινά τήν •λήθεια τοØ Λόγου τοØ ΘεοØ •λλά τιµοØν, 
καταφεύγουν καί ßποστηρίζουν ¦κκλησιαστικάς παραδόσεις •πό –γνοια ³ •πό φόβο ³ •πό 
ßπερηφάνεια ³ •πό πεÃσµα εÆς τήν δογµατικήν πίστιν των ³ διότι θέλουν νά §χουν τόν 
τελευταÃον λόγον, ³ •πό –λλους λόγους πού δέν γνωρίζοµε, θέλω Óµως νά διαβεβαιώσω τόν κ. 
Η. Óτι δέν µαταιοπονä.  Ρίπτω, πλäς, τόν –ρτον µου ¦πί πρόσωπον τäν ßδάτων διότι ¦ν ταÃς 
πολλαÃς ºµέραις θέλω εßρεÃ αÛτόν, καθώς λέγει Ò zΕκκλησιαστής (11:1), καί τοØτο διότι Ò 
λόγος τοØ ΘεοØ Ò ¦ξερχόµενος ¦κ τοØ στόµατός Του δ¥ν ¦πιστρέφει εÆς ΑÛτόν κενός, •λλ 
¦κτελεÃ τÎ θέληµά Του καÂ εÛοδώνεται εÆς Ó,τι Ò Κύριος τόν •ποστέλλει ({ΗσαÄας 55:11), εÇτε 
πρός σωτηρίαν εÇτε πρός κρίσιν.  {Ο σπόρος τοØ ΘεοØ κάποια στιγµή θά φέρει τό 
•ναµενόµενον •ποτέλεσµα.  zΕξ –λλου, “Ò δ¥ δοØλος τοØ Κυρίου δ¥ν πρέπει ν µάχηται, 
•λλ ν µναι προς πρÎς πάντας, διδακτικός, •νεξίκακος, διδάσκων µετ πραότητος το×ς 
•ντιφρονοØντας, µήποτε δώσ® εÆς αÛτο×ς Ò ΘεÎς µετάνοιαν, òστε ν γνωρίσωσι τ¬ν 
•λήθειαν, καÂ ν •νανήψωσιν •πÎ τ−ς παγίδος τοØ διαβόλου, ßπÎ τοØ Òποίου εÉναι 
πεπαγιδευµένοι εÆς τÎ θέληµα ¦κείνου.” (2 Τιµοθέου 2:24-26). 
 
 zΕλπίζω Ò Κύριος νά µς δώση τή χαρά νά ÆδοØµε πολλές ψυχές νά φωτίζωνται, νά 
•φυπνίζωνται, νά ταπεινοØνται εÆς τό κυριαρχικόν θέληµα αÛτοØ, καί νά Τόν ¦πικαλοØνται:  
“διότι Πς Óστις ¦πικαλεσθ± τÎ Ðνοµα τοØ Κυρίου θέλει σωθ−.”  (Ρωµαίους 10:13).  
Σώζεται, λοιπόν, µόνον ¦κεÃνος πού ¦πικαλεÃται τόν Κύριον zIησοØν Χριστόν καί Ðχι ¦κεÃνος 
πού προστρέχει εÆς το×ς νεκρο×ς περÂ τäν ζώντων •ντικαθιστώντας §τσι τόν µόνον µεσίτην 
µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων, τόν Κύριον zIησοØν Χριστόν ³ ¦κεÃνος πού προσκυν εÆκόνας 
γίων καί τά λείψανα αÛτäν καί πού δέν στηρίζεται •πολύτως εÆς τόν γραπτόν λόγον τοØ ΘεοØ 
•λλά καταφεύγει εÆς ¦κκλησιαστικάς •ντιγραφικάς παραδόσεις, πού προσπαθεÃ νά τάς στηρίξει 
µέ δεκανίκια σοφιστικäν ¦πιχειρηµάτων καί µέ •νώφελες µάχες “λέξεων”... •λλά πού δέν 
µποροØν νά σαλεύσουν οÛδέ κατ’¦λάχιστον τό στερεόν θεµέλιον τοØ ΘεοØ πού εÉναι Ò λόγος 
τοØ ΘεοØ καί Ðχι Ò λόγος τäν •νθρώπων!  Καί Óπως µς λέγει º {Αγία Γραφή προτιµοØν τό 
–χυρον •πό τό σιτάρι... “...καÂ ¦κεÃνος, εÆς τÎν ÒποÃον εÉναι Ò λόγος µου, –ς λαλήσ® τÎν 
λόγον µου ¦ν •ληθεί‘. Τί εÉναι τÎ –χυρον πρÎς τÎν σÃτον; λέγει Κύριος.” ({Iερεµίας 23:28).  
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ΠροτιµοØν τά µακρόθεν ¦ρχόµενα àδατα •πό τά ¦κρέοντα àδατα... “...θέλουσιν ¦γκαταλίπει 
τ δροσερ ¦κρέοντα àδατα δι τ µακρόθεν ¦ρχόµενα;” ({Iερεµίας 18:14).  ΟÊ παραδόσεις 
θά τούς µείνουν! 
 
 zΕάν Ò –νθρωπος δέν λαλ− κατά τόν νόµον τοØ ΘεοØ καί τήν µαρτυρίαν Του πού εÉναι 
º {Αγία Γραφή, δ¥ν εÉναι φäς ¦ν αÛτè ({ΗσαÄας 8:20-21).  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ λέγει:  
“{Υπάρχει ÒδÎς »τις φαίνεται Ïρθ¬ εÆς τÎν –νθρωπον, •λλ τ τέλη αÛτ−ς εÉναι ÒδοÂ 
θανάτου.” (Παροιµίαι 16:25).  {Η παροØσα ζωή εÉναι πολύ µαταία •λλά πρέπει νά τή ζοØµε 
ßπεύθυνα καί Ðχι ¦πιπόλαια, διότι •πό τήν παροØσα ζωή ¦ξαρτται º µέλλουσα ζωή πού εÉναι 
αÆωνία!  Ποία θά εÉναι º •πολογία µας §µπροσθεν τοØ βήµατος τοØ ΧριστοØ εÇτε διά ζωήν τήν 
Òποίαν ¦νδεχοµένως ¦ζήσαµε µακράν τοØ ΘεοØ ³ διά πεποιθήσεις µή Βιβλικάς πού προέρχονται 
•πό •τελεÃς ³ λανθασµένας •ντιγραφικάς διδασκαλίας, Óταν µάλιστα Ò λόγος τοØ ΘεοØ µς 
προειδοποιεÃ καί λέγει Óτι θά δώσωµεν λόγον ¦ν ºµέρ‘ κρίσεως •κόµη καί δι’ªνα λόγον •ργόν:  
“Σς λέγω δ¥ Óτι δι πάντα λόγον •ργόν, τÎν ÒποÃον ³θελον λαλήσει οÊ –νθρωποι, 
θέλουσιν •ποδώσει λόγον δι’ αÛτÎν ¦ν ºµέρ‘ κρίσεως.” (ΜατθαÃος 12:36).  Πόσον µλλον 
¦άν οÆκοδοµήσαµε τή ζωή µας ¦πάνω σέ σαθρά •νασφαλ− θεµέλια •νθρωπίνων •ντιγραφικäν 
παραδόσεων!  ΕÇθε Óλοι νά ξεχάσουν τά δόγµατα καί νά •κολουθήσουν τόν Κύριον zIησοØν 
Χριστόν κατά γράµµα καί κατά πνεØµα... 
 
 ΕÇθε Óλοι µας νά σοβαρευθοØµε καί νά εÇµαστε πάντοτε ªτοιµοι νά συναντήσωµε τόν 
Θεόν µας (zΑµώς 4:12).  ΟÛδείς θά εÆσέλθει εÆς τήν βασιλείαν τäν οÛρανäν •πό τό δόγµα 
•λλά µόνον ¦άν ¦πικαλεσθ− τό Ðνοµα τοØ Κυρίου εÆλικρινäς καί •ποδοκιµάσει τήν µαρτίαν 
του σάν τόν ΠαØλον ³ τόν ΖακχαÃον. 
 

       Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 13 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. ∆. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 ΟÊ •ντιρρήσεις καί προσβολές τοØ κ. ∆. µέ εÉχαν πολύ προβληµατίσει ¦άν καί κατά 
πόσον θά §πρεπε νά συνεχίσω διάλογον µαζί του, µέσω τ−ς ¦γκρίτου ¦φηµερίδος ........, ¦πί τοØ 
θέµατος τ−ς “εÆκονολατρείας”.  {Η τελευταία του •πάντησις “Τελευταία •πάντηση στην κα 
Μπαλτατζή” µέ §βγαλε •πό τό •διέξοδο αÛτό.  Καί –ς µή λησµονοØµε Óτι δέν εÉµαι ¦γώ ¦κείνη 
πού ¦πετέθην κατά τοØ κ. ∆. •λλά ¦κεÃνος ¦ναντίον ¦µοØ.  zΕγώ διετύπωσα ¦λευθέρως τάς 
•πόψεις µου, πργµα πού εÉχα καί §χω δικαίωµα νά κάµω.  ∆ιετύπωσα θέσεις σαφεÃς καί 
καθαράς, ¦πικαλούµενη ΠΑΝΤΟΤΕ Βιβλικάς ρήσεις.  ∆έν ¦πέβαλα τάς πεποιθήσεις µου οÜτε 
καί µποροØσα νά τάς ¦πιβάλω.  zΕκεÃνο τό ÒποÃον §καµα δέν µτο παρά τό πλό καθ−κον µου:  
Νά ¦πισηµάνω, ¦ν Κυρίå, Óτι º προσκύνησις τäν εÆκόνων τäν γίων, τäν λειψάνων αÛτäν, 
καί º ¦πίκλησις τäν τεθνεώτων γίων ñς µεσιτäν παρά τè Θεè κλπ. •ποτελεÃ ΠΛΑΝΗ!  Τόν 
Æσχυρισµόν µου αÛτόν τόν ¦θεµελίωσα ¦πί πλείστων Óσων λόγων τοØ ΘεοØ καί §γραψα µεταξύ 
–λλων:  “Τό “ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ...” εÆκόνας, γλυπτά καί λοιπά Òµοιώµατα, •κόµη καί 
•γγέλους (∆ευτ.5:7-9, zΑποκ.19:10, 22:9 κλπ. κλπ.) µένει καί θά µένει εÆς τούς αÆώνας.  {Ο 
οÛρανός καί º γ− θά παρέλθουν •λλά τό “ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ...” θά µένει εÆς τούς αÆώνας 
τäν αÆώνων!”  ∆ικαίωµά του εÉναι νά ΑΚΥΡΩΝΗ τÎν λόγον τοØ ΘεοØ διά τόν ©αυτόν του 
χάριν τ−ς παραδόσεώς του, τ¬ν Òποίαν τοØ παρέδωσαν... (Ματ.7:13 καί Ματ.15:2-9). 
 }Ας µή ξεχν Óµως Óτι Ó,τι καί –ν εÆπ− καί κάνη κανείς δέν µπορεÃ νά καταργήση τόν 
ΝΟΜΟΝ τοØ ΘεοØ Ò ÒποÃος •παγορεύει νά προσκυνοØµε εÆκόνας καί λείψανα •κόµη καί 
•γγέλους •λλά µόνον τόν Θεόν καί δή ¦ν πνεύµατι καί •ληθεί‘! (zΑποκ.19:10 καί 22:9, καί 
zIωάν.4:23).  }Ας προσκυν Ò κ. ∆. Óσας εÆκόνας καί Óσα λείψανα θέλει, –ς •ναµένει θαύµατα 
¦κ µέρους των καί –ς ¦πικαλεÃται τάς πρεσβείας Óλων τäν τεθνεώτων γίων εÆς βοήθειάν του!  
∆ικαίωµά του!  ΕÆς τόν Θεόν θά δώση κάποια ºµέρα λόγον!  zΕγώ Óµως καί Ò οÉκος µου 
θέλοµεν λατρεύει τόν Κύριον ¦ν Πνεύµατι καί •ληθεί‘! 
 
 Μετά λύπης διά λογαριασµόν του καί µετ’•νακουφίσεως διά τόν ©αυτόν µου διεπίστωσα 
Óτι º προαναφερθεÃσα •πάντησίς του θέτει τέρµα, µέ πρωτοβουλία του, εÆς •νώφελον 
συζήτησιν.  {Η παντελής §λλειψις γραφικäν ¦πιχειρηµάτων του καί τό –σχετον καί 
παράλογον, –ν µή παρανοϊκόν, τäν •παντήσεών του πρός τάς ßπ’¦µοØ διατυπωθείσας 
Βιβλικάς θέσεις καί ρήσεις, ñς καί οÊ προσβλητικές καί •σεβεÃς του ¦κφράσεις θά πάρουν 
§τσι τέρµα!  ∆έν θά δύναται πλέον νά µέ κατηγορ− •συστάτως καί •συστόλως Óτι τάχα 
“ξεφεύγω” νά δώσω •παντήσεις, Óτι §χω “αÆρετικάς πεποιθήσεις”, Óτι “δέν κατανοä τήν {Αγία 
Γραφή”, Óτι τά ¦πιχειρήµατά µου εÉναι “•ναξιόπιστα”, Óτι πιστεύω “σε διεφθαρµένα λόγια” καί 
σέ διδασκαλίες πού “περιµάζεψα”, Óτι µέ “–τιµο τρόπο προσπαθä νά ¦κβάλω τά τίµια καί για 
•πό µέσα •πό τίς ¦κκλησίες”...Óτι λέγω “ψέµατα”, Óτι προβάλλω “αÆρετικά κηρύγµατα τäν 
Χιλιαστäν”, Óτι “δέν εÉναι δυνατόν νά εÉµαι χριστιανή καί νά ¦πικαλοØµαι τή Γραφή καί 
συγχρόνως νά µή παραδέχοµαι τήν προσκύνησιν τäν εÆκόνων”, Óτι “προσποιοØµαι Óτι δέν 
καταλαβαίνω”, Óτι “κοροϊδεύω τάς παραδόσεις τοØ Κυρίου”, Óτι “º αÆρετική µου τύφλωση 
Ïνοµάζει τόν Κύριον µυθοµανή”, Óτι “δέν πιστεύω εÆς τήν ¦κκλησίαν καί Óτι §χω µίσος κατά 
τ−ς ¦κκλησίας καί κατά τ−ς τηρήσεως τäν ¦ντολäν τοØ ΘεοØ“. 
 
 Τί νά εÆπä;  Τό µόνον πού µπορä νά κάµω εÉναι νά ¦κφράσω τόν θαυµασµόν (!) µου 
διά τά •νωτέρω καταπληκτικά... καί •παράµιλλα... παράλογα ¦πιχειρήµατά του!  Τίς δύναται 
νά •ντικρούση τοιαØτα ¦πιχειρήµατα... µέ τά ÒποÃα •τιµάζει τόν ©αυτόν του, τήν Ïρθόδοξον 
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zΕκκλησίαν τήν Òποίαν ßποτίθεται Óτι ßπερασπίζεται καί πάνω •π’Óλα τήν •λήθειαν τ−ς 
Βίβλου;  zΑρκεÃ πς τις νά διαβάση ¦κ νέου τάς •παντήσεις του διά νά •ντιληφθ− ποÃος 
µυθοµανεÃ, παραλογίζεται καί •σεβεÃ ¦νώπιον ΘεοØ καί •νθρώπων!!! 
 
 Τέλος, δέν θά δύναται πλέον νά χρησιµοποι− ¦δάφια τ−ς {Αγίας Γραφ−ς διά ¦κφράζη 
εÆς βάρος µου αÆσχρά ßπονοούµενα...  ΑÛτά δέν εÉναι παρά προÄοντα θρασύτητος καί 
µολυσµοØ πνεύµατος!  ΠοÃος εÉναι Ò κ. ∆. καί ποØ µέ ξεύρει;  ΠοÃος τοØ §δωσε τό δικαίωµα νά 
¦κφράζη εÆς βάρος µου αÆσχρά ßπονοούµενα;  zΑλλά φυσικόν εÉναι:  “... διότι ¦κ τοØ 
περισσεύµατος τ−ς καρδίας λαλεÃ τÎ στόµα.” (Ματ.12:34).  ΠοØ νά φαντασθä Óτι µιά 
πνευµατική συζήτησις •ποβλέπουσα εÆς Ïρθοτόµησιν τ−ς •ληθείας θά κατέληγε εÆς 
κατακρεούργησιν αÛτ−ς καί θά ¦λάµβανε τοιαύτην κατάληξιν, òστε Ò κ. ∆. νά διαστρέφη, 
συκοφαντ− καί ¦κφράζη αÆσχρά ßπονούµενα χρησιµοποιäν κατά τρόπον βέβηλον τόν λόγον 
τοØ ΘεοØ! 
 
 Τώρα µοØ δώθηκαν Óλες οÊ ¦πιβεβαιώσεις πού εÉχα ßποθέσει •π’•ρχ−ς:  ~Οτι •νήκει 
εÆς τήν κατηγορίαν ¦κείνων, οÊ ÒποÃοι, Óπως λέγει Ò •πόστολος ΠαØλος, §χοντες τήν 
“συνείδησιν κεκαυτηριασµένην” (1 Τιµ.4:12) καί “•ποπλανηθέντες... ¦ξετράπησαν εÆς 
µαταιολογίαν.  Θέλοντες ν µναι νοµοδιδάσκαλοι, ¦νè δ¥ν νοοØσιν οÜτε Óσα λέγουσιν οÜτε 
περÂ τίνων διϊσχυρίζονται.” (1 Τιµ.1:6-7). 
 ΕÇθε Ò Κύριος νά τόν συγχωρήση διά τήν “•σέβειαν τ−ς •φροσύνης” του (zΕκκλ.7:25) 
καί νά τόν ¦λεήση πρίν εÉναι •ργά...! 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 14 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 {Ο κ. Β. •ρχίζει τήν ¦πιστολήν του µέ τόν προσφιλήν του πρός ¦µέ καλολογικόν 
χαρακτηρισµόν, “αÆρετική κυρία”!  Σπεύδει πάλιν µέ τόν τρόπον αÛτόν νά προλάβη τό 
•ναγνωστικόν κοινόν...  ∆έν τό •φήνει νά βγάλη µόνο του τά συµπεράσµατά του περί τοØ ποÃος 
¦κ τäν δύο µας εÉναι αÆρετικός... καί ¦πιδιώκει νά προκαλέση •ντιπερισπασµόν... διά νά 
διασώση τήν “•ξιοπρέπειάν” του! zΑκριβäς καί διά τόν λόγον αÛτόν ¦πανέρχεται εÆς τό θέµα 
τ−ς προσκυνήσεως ßπό τοØ zIακώβ τ−ς ράβδου του!  Πρός τοØτο, Æσχυρίζεται Óτι τόσον Ò 
zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας Óσον καί ¦γώ πού ßποστηρίζω τό Ïρθόν τ−ς •ποδόσεώς του 
διά τ−ς παρεµβαλλοµένης λέξεως “¦πιστηριζόµενος” ¦ντός •γκυλäν ³ µικροτέρων 
χαρακτήρων, Óπως τίθεται εÆς τήν µετάφρασιν τοØ Ν. Βάµβα, πλανώµεθα καί εÇµεθα 
•µφότεροι... αÆρετικοί! zΕρωτä: {Ο zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας δέν µτο Ïρθόδοξος 
κληρικός; 
 
 Μέ παρακαλεÃ θερµά (!) Ò κ. Β. νά τοØ ßποδείξω εÆς ποÃον λεξικόν βρ−κα Óτι º λέξις 
“¦πί” µεταφράζεται (δηλ. “•ποδίδεται”) µέ τήν λέξιν “¦πιστηριζόµενος”. ∆έν •παντä εÆς 
τοιαύτας •φελεÃς καί •τόπους ¦ρωτήσεις! }Ας •νοίξη καί κανένα ¦τυµολογικόν-©ρµηνευτικόν 
λεξικόν τ−ς zΑρχαίας {Ελληνικ−ς Γλώσσης. zΑλλά καί ¦γώ µέ τή σειρά µου τόν παρακαλä 
θερµäς νά ξαναδιαβάση τήν •πάντηση πού §δωσα διά λογαριασµόν του εÆς τήν •δελφήν του. 
zΕπίσης, τόν παραπέµπω, ¦άν εÛαρεστ−ται, καί εÆς τά προηγούµενα –ρθρα µου. 
 Μς λέγει, λοιπόν, Ò κ. Β. Óτι Ò zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας δέν •πέδωσε σωστά 
τό ¦ν λόγω ¦δάφιον {Εβραίους 11:21 “καÂ προσεκύνησεν ¦πÂ τÎ –κρον τ−ς ράβδου αÛτοØ“ 
µέ τήν φράσιν “καί προσεκύνησεν [¦πιστηριζόµενος] ¦πί τό –κρον τ−ς ράβδου αÛτοØ“ •λλά θά 
§πρεπε, σύµφωνα µέ τήν •πόδοσιν τοØ κ. Β., νά τό •ποδώση, εÆς τήν γλώσσαν µάλιστα 
¦κείνης τ−ς ¦ποχ−ς (!), “καί προσεκύνησεν “ΣΤΟ” –κρον τ−ς ράβδου αÛτοØ“!  Τοιουτοτρόπως, 
θά •πέφευγε Ò zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας ---ñς Æσχυρίζεται Ò κ. Β. --- νά προσθέση τήν 
λέξιν “¦πιστηριζόµενος” καί θά §βγαινε –νετα καί σωστά τό συµπέρασµα Óτι Ò zIακώβ 
προσεκύνησε τήν ράβδον του καί Ðχι “¦πιστηριζόµενος” ¦πί τ−ς ράβδου του! Ποίαν λέξιν 
µεταφράζει ³ •ποδίδει Ò κ. Β. µέ τήν λέξιν “ΣΤΟ” καί εÆς τί µεταβάλλεται τό νόηµα; Φαίνεται, 
κατά τόν κ. Β., Óτι Ò zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας δέν ¦γνώριζε καλäς τήν {Ελληνικήν 
γλäσσαν! 
 }Ας •νακεφαλαιώσωµεν τό πρόβληµα: Πρός τήν ράβδον του ñµίλη Ò zIακώβ ³ 
συνωµίλη µέ τόν τόν υÊόν του zIωσήφ;  ΕÆς τήν ράβδον του •πηυθύνετο καί τ−ς ζητοØσε νά 
τοØ Òρκισθ− Óτι θά τόν µετέφερε µετά τόν θάνατόν του •πό τήν ΑÇγυπτον εÆς τήν γ−ν 
Χαναάν, òστε, Óταν ¦κείνη τοØ •πήντησε καταφατικäς, ¦κεÃνος §σπευσε νά τήν 
προσκυνήση;  Μά Ò κ. Β. §χει χάσει τελείως τήν λογικήν του; 
 
 Προκειµένου νά ßποστηρίξη τήν θέσιν του ¦πικαλεÃται καί ñρισµένα –λλα 
¦πιχειρήµατα: 
Α) ~Οτι δέν •ποτελεÃ εÆδωλολατρεία νά προσκυνοØµε εÆκόνες •γίων καί •γγέλων •λλά 
•κόµη καί τήν Γ−ν º Òποία εÉναι ßποπόδιον τοØ ΘεοØ!  Μς ¦πιτρέπεται ³ µλλον 
“καλούµαστε”, κατά τήν §κφρασίν του, νά τήν προσκυνοØµε!  Μά, ποία θεολογική σχολή τοØ 
¦δίδαξε τοιαύτην ©ρµηνευτικήν τέχνην, º Òποία µέ ¦κφράσεις ποιητικάς ³ •λληγορικάς ñς τäν 
Ψαλµäν 99:5 καί 132:7 καταργεÃ σαφεÃς καί ρητάς Βιβλικάς ΕΝΤΟΛΑΣ ñς πχ. τοØ 
∆ευτερονοµίου 5:7-9, zΑποκ.19:10, 22:9 κλπ. κλπ. πού µένουν καί θά µένουν εÆς τούς αÆäνας; 
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 {Ο οÛρανός καί º γ− θά παρέλθουν •λλά τό “ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ...” θά µένει εÆς 
τούς αÆώνας τäν αÆώνων! 
 
 Τό αÛτό Æσχυρίζεται Óτι Æσχύει καί διά τήν κιβωτόν τοØ ΘεοØ, δηλαδή Óτι δυνάµεθα ³ 
“καλούµαστε” νά τήν προσκυνοØµε. Τό ¦πιχείρηµά του περί τοØ •γάλµατος/εÆδώλου τοØ 
∆αγών τäν Φιλισταίων, –ν καί δέν §χει σχέσιν µ’¦µς σήµερα, ¦νισχύει τήν θέσιν µου καί 
•ποτελεÃ σαφεστάτην •πόδειξιν Óτι Ò Θεός •ποδοκιµάζει τήν εÆδωλολατρείαν, εÆς τήν Òποίαν 
συγκαταλέγεται καί º προσκύνησις τäν εÆκόνων.  {Η Êστορία τοØ •γάλµατος εÆδώλου-θεοØ 
τäν εÆδωλολατρäν Φιλισταίων ∆αγών (Α’Σαµουήλ 5:2-4), •ποδεικνύει τήν •ποδοκιµασίαν τοØ 
ΘεοØ κατά τοØ λαοØ τούτου καί τοØ εÆδώλου των, τό ÒποÃον §πεφτε καί συνετρίβετο διά θείων 
¦πεµβάσεων, §µπροσθεν τ−ς κιβωτοØ τοØ ΘεοØ!  zΕρωτä: α) zΕµεÃς οÊ χριστιανοί ποία σχέσιν 
§χοµεν µέ τήν κιβωτόν τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης; καί β) zΑγάλµατα εÇδωλα •ποδεδοκιµασµένα 
ßπό τοØ ΘεοØ, ñς Ò ∆αγών, εÇµεθα ¦µεÃς οÊ χριστιανοί καί µάλιστα οÊ σεβόµενοι τόν Θεόν, οÊ 
προσκυνοØντες αÛτόν ¦ν πνεύµατι καί •ληθεία; 
 {Οµολογä Óτι •πορä µέ τήν λογικήν καί ¦πινοητικότητα τοØ κ. Β.! Τί νά εÆπä; 
zΕκεÃνο πού µπορä νά εÆπä εÉναι: “Καί µή χειρότερα”! ΜοØ φαίνεται Óτι Ò κ. Β. δέν ξεύρει 
πλέον •πό ποØ νά πιασθ−, προκειµένου νά περισώση κάποια •πό τά ¦πιχειρήµατά του καί 
καταφεύγει εÆς... “κάλυψιν, •πόκρυψιν καί παραλλαγήν”!  ∆έν τόν éφελεÃ πνευµατικά, ¦νώπιον 
τοØ ΘεοØ º τοιαύτη τακτική! zΕκεÃνο πού θά τόν éφελήση θά εÉναι νά ταπεινωθ− πλά 
¦νώπιον τοØ ΘεοØ καί νά ζητήση τό φäς Του καί τό §λεός Του! 
 
Β) ~Οτι Ò Θεός εÉναι •γαθός ¦νä Ò “κράτιστος” Θεόφιλος, κατά πολιτικήν θέσιν καί 
§ννοιαν, εÆς τόν ÒποÃον Ò εÛαγγελιστής Λουκς •πηύθυνε τό ΕÛαγγέλιόν του καί τάς Πράξεις 
τäν zΑποστόλων µταν Κράτιστος=zΑγαθότατος, µέ “σχετικήν έννοιαν”, Ðχι βεβαίως κατά 
πνευµατικήν καί ²θικήν §ννοιαν.  ∆έν πολυκαταλαβαίνω αÛτόν τόν Æσχυρισµόν τοØ κ. Β. καί 
ποίαν σχέσιν §χει µέ τό θέµα τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων κλπ...  ∆ηλαδή, δικαιολογοØνται 
§τσι καί οÊ σηµερινοί τίτλοι “Μακαριώτατος” καί “Παναγιώτατος”, ΕΝΩΠIΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 
{Ο Θεός Ïνοµάζεται “Μακάριος” (1Τιµ.1:11) καί “zΑγαθός” (Ματ.19:17), οÊ δέ •τελεÃς καί 
µαρτωλοί –νθρωποι, •κόµη καί –ν εÉναι πραγµατικοί χριστιανοί, τιτλοφοροØνται 
Μακαριώτατοι καί Παναγιώτατοι;  ∆έν §µαθεν Ò κ. Β. Óτι Ò •νώτατος τίτλος πού θά µποροØσε 
Ò –νθρωπος ν’άποκτήση ³ ¦πιτύχη ¦νώπιον τοØ ΘεοØ, §στω καί –ν ¦ξετέλεσε πάντα τά 
διαταχθέντα εÆς αÛτόν εÉναι “δοØλος •χρεÃος”; (Λουκ.l7:10). ∆έν νοµίζει Óτι µς ¦κκλίνουν ¦κ 
τ−ς •ληθείας οÊ “σχετικές έννοιες”...; 
 
Γ) ~Οτι ßπάρχουν καί –λλοι µεσίτες καί σωτ−ρες ¦κτός τοØ ΧριστοØ, θεωρäν πρός τοØτο 
τούς ¦ργάτας τοØ εÛαγγελίου πού χρησιµοποιοØνται ßπό τοØ ΘεοØ διά νά κερδίσουν ψυχάς 
εÆς τόν Χριστόν καί νά συµβάλλουν εÆς τήν οÆκοδοµήν τäν πιστäν, περί τäν Òποίων ÒµιλοØν 
τά κεφάλαια 3 καί 16 τ−ς πρώτης πρός Κορινθίους ¦πιστολ−ς τοØ •ποστόλου Παύλου, ñς 
σωτ−ρες!  ΕÆς ποÃον ¦δάφιον τäν προαναφερθέντων κεφαλαίων ßπάρχει º λέξις 
“σωτ−ρες”;  Καί κάτι –λλο.  Πäς τότε θά ©ρµηνεύσωµεν τά ¦δάφια: α) Πράξεις 4:12 “Καί δέν 
ßπάρχει δι’ οÛδενός –λλου º σωτηρία@ διότι οÜτε Ðνοµα –λλο εÉναι ßπό τόν οÛρανόν 
δεδοµένον µεταξύ τäν •νθρώπων, διά τοØ Òποίου πρέπει νά σωθäµεν.” ΠοÃοι εÉναι οÊ 
–λλοι... σωτ−ρες διά τäν Òποίων δυνάµεθα νά σωθäµεν;  ΠοÃος •λλος ¦κτός τοØ ΧριστοØ 
¦σταυρώθη διά τήν συγχώρησιν τäν •µαρτιäν µας, τήν δικαίωσίν µας καί τήν σωτηρίαν µας; β) 
“∆ιότι εÉναι εÍς Θεός, εÍς καί µεσίτης ΘεοØ καί •νθρώπων, –νθρωπος zIησοØς Χριστός,” 
(Α’Τιµ.2:5);  ΠοÃος –λλος, λοιπόν, µεσίτης ßπάρχει •φοØ δέν ßπάρχει –λλος µεσίτης µεταξύ 
ΘεοØ καί •νθρώπων ¦κτός τοØ ΧριστοØ; 
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∆) ~Οτι οÊ ζäντες, Óταν παρακαλοØν τόν Θεόν πχ. νά κάνη καλά ªνα –ρρωστον γίνονται 
µεσίτες. zΟρθόν, •λλά µήπως πρέπει νά παρακαλοØν τόν Θεόν ¦ν τè Ïνόµατι κάποιου •γίου ³ 
καί µέσω τ−ς εÆκόνος του ³ ¦ν τè Ïνόµατι τοØ zIησοØ ΧριστοØ, τοØ µόνου πραγµατικοØ 
µεσίτου µέ πραγµατικήν µεσιτικήν ¦ξουσίαν;  Καί –ς µή λησµονοØµε Óτι Óλα τά αÆτήµατα 
καί αÊ παρακλήσεις τäν •νθρώπων δέν εÆσακούονται... παρά µόνον ¦άν εÉναι κατά τό θέληµα 
τοØ ΘεοØ!  Μόνον Óταν Ò Χριστός παρακαλεÃ τόν Πατέρα-Θεόν ßπέρ ήµäν είσακούεται!  
ΑÛτός εÉναι Ò µόνος παράκλητος πρός τόν Πατέρα, Ò zIησοØς Χριστός Ò δίκαιος (1zIωάν.2:1), 
Ò µόνος µέ πραγµατικήν µεσιτικήν ¦ξουσίαν! 
 
 {Η προσευχή τäν •νθρώπων, Ò εÍς ßπέρ τοØ –λλου, εÉναι χρέος •γάπης καί ßποχρέωσις 
πνευµατικοØ καθήκοντος. ΤοØτο πρέπει νά γίνεται ßπό τήν προϋπόθεσιν τ−ς •π’εÛθείας 
¦πικλήσεως τοØ ΘεοØ ¦ν τè Ïνόµατι τοØ ©νός καί µόνου µεσίτου Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ! 
ΟΥ∆ΑΜΟΥ τ−ς Γραφ−ς •ναφέρεται Óτι º προσευχή τοØ ¦νός ßπέρ τοØ –λλου γίνεται ³ 
µπορεÃ νά γίνη ³ πρέπει νά γίνεται ¦ν τè Ïνόµατι κάποιου •λλου •νθρώπου “µεσίτου” ³ 
“σωτ−ρος” καί δή µέσω τ−ς εÆκόνος του •λλά •π’εÛθείας εÆς τόν Θεόν Πατέρα διά τοØ 
ΧριστοØ, διότι ñς προανεφέρθη “...εÉναι εÍς Θεός, εÍς καÂ µεσίτης ΘεοØ καÂ •νθρώπων, 
–νθρωπος zIησοØς Χριστός,” (Α’Τιµ.2:5). zΑπόδειξιν •ποτελεÃ καί τό ¦δάφιον: “καÂ Ó, τι –ν 
ζητήσητε ¦ν τè Ïνόµατί µου, θέλω κάµει τοØτο, δι ν δοξασθ− Ò Πατ¬ρ ¦ν τè ΥÊè.” 
(zIωάν.14:13) ñς ¦πίσης “...òστε, Ó, τι –ν ζητήσητε παρ τοØ Πατρός ¦ν τè Ïνόµατί µου, νά 
σς δώσ® αÛτό.” (zIωάν.15:16). ∆έν χρειάζονται –λλοι µεσίτες, δέν ¦πιτρέπονται –λλοι 
µεσίτες •φοØ Ò Χριστός εÉναι Ò µόνος µεσίτης, Óταν µάλιστα §χει •φήσει διάπλατα •νοικτή τήν 
θύραν προσφυγ−ς εÆς αÛτόν διά νά “...πλησιάζωµεν... µετά παρρησίας εÆς τόν θρόνον τ−ς 
χάριτος, διά νά λάβωµεν §λεος καί νά εàρωµεν χάριν πρός βοήθειαν ¦ν καιρè χρείας.” 
({Εβρ.4:16). Καί Óπως ³δη §χω προείπει εÆς προηγούµενα –ρθρα µου, καί Ò χειρότερος 
µαρτωλός •κόµη δύναται νά προσεύχεται •π’εÛθείας εÆς τόν Θεόν διά τοØ ΧριστοØ, διότι καί 
δι’αÛτόν ¦σταυρώθη Ò Χριστός. “...Πς Óστις ¦πικαλεσθ− τό Ðνοµα τοØ Κυρίου θέλει σωθ−“ 
(Ρωµ.10:13), Óπως •κριβäς ¦σώθη Ò ªνας •πό τούς δύο συσταυρωθέντας µετά τοØ ΧριστοØ 
ληστάς! 
 
 Πσα –λλη προσευχή ¦ν τè Ïνόµατι κάποιου γίου, ζäντος ³ τεθνεäτος εÉναι 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ καί δέν φθάνει οÜτε µέχρι τήν Ïροφή τοØ δωµατίου µας!!!... ΕÆς ποÃον µέρος 
τ−ς {Αγίας Γραφ−ς •ναφέρεται Óτι οÊ •ποθανόντες γιοι §χουν •ποστολήν νά µεσιτεύουν ßπέρ 
ήµäν ³ Óτι πρέπει νά ¦πικαλούµεθα τόν Θεόν µέσω αÛτäν ³ καί τäν εÆκόνων των, ñς νά µή 
ßπ−ρξαν καί αÛτοί µαρτωλοί πλυθέντες µέ τό πολύτιµον αÍµα τοØ ΧριστοØ ³ ñς νά εÉναι 
•νώτεροι τäν ζώντων πιστäν, òστε νά §χη Æδιαιτέραν Æσχύν º προσευχή µας µέσω αÛτäν καί 
µέσω τäν εÆκόνων των;  ∆έν ¦διάβασε Ò κ. Β. τούς λόγους τ−ς {Αγίας Γραφ−ς: “τίς θέλει 
εÉσθαι Ò κατακρίνων; ΧριστÎς Ò •ποθανών, ... Óστις καί µεσιτεύει ßπέρ ήµäν” (Ρωµ.8:34) 
καί Óτι “... ({Ο Χριστός) δύναται καί νά σώζη ¦ντελäς τούς προσερχοµένους εÆς τόν Θεόν 
δι’ αÛτοØ, ζäν πάντοτε διά νά µεσιτεύ® ßπέρ αÛτäν” ({Εβρ.7:25).  ∆έν εÉναι •ρκετή º 
µεσιτεία Του;  {Η –πειρη •γάπη Του διά τόν •µαρτωλόν, τήν Òποίαν •πέδειξε µέ τήν 
σταυρικήν Του θυσίαν ßπέρ ºµäν δέν εÉναι •ρκετή ¦νώπιον τοØ ΘεοØ Πατρός; 
 
 Τό νά ¦πικοινων−ς µέ ªνα ζäντα χριστιανόν •δελφόν καί νά τοØ ζητς νά παρακαλέση 
τόν Θεόν διά κάποιο πρόβληµά σου εÉναι ¦πιτρεπτόν καί καλόν. zΕπί πλέον Ò λόγος τοØ ΘεοØ 
µς προτρέπει: “zΕξοµολογεÃσθε εÆς •λλήλους τά πταίσµατά σας καί εÜχεσθε ßπέρ 
•λλήλων, διά νά Æατρευθ−τε@ πολύ Æσχύει º δέησις τοØ δικαίου ¦νθέρµως γενοµένη.” 
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(zIακ.5:16).  Καί τοØτο ¦ν τè Ïνόµατι τοØ ΧριστοØ!  Τό νά ¦πικοινων−ς, Óµως, µέ πνεύµατα 
νεκρäν καί δή µέσω τäν εÆκόνων των διά νά µεσιτεύσουν παρά τè Θεè δέν εÉναι σωστόν, δέν 
εÉναι ¦πιτρεπτόν.  Τήν πραγµατικήν µεσιτείαν τήν §χουν µόνον Ò Χριστός καί τό ~Αγιον 
ΠνεØµα! (Ρωµ.8:26). 
 
 Μέ τήν εÛκαιρίαν αÛτήν θά ³θελα νά •ναφερθä καί εÆς τά σχόλια τοØ κ. Β. τόσον ¦πί 
τäν –ρθρων µου Óσον καί ¦πί τ−ς ¦πιστολ−ς τοØ κ. Η. 
 
1. }Εγραψε Ò κ. Β.: “Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι οι µόνοι γνήσιοι Χριστιανοί. ‘Ολοι οι 
άλλοι είναι εκτός Εκκλησίας.” 
 zΕγώ, τούναντίον, ποτέ δέν §γραψα Óτι οÊ Ïρθόδοξοι χριστιανοί δέν §χουν σχέσιν µέ τόν 
Θεόν ³ µέ τήν ¦κκλησίαν τοØ ΘεοØ.  Ποτέ, µά ποτέ δέν “διέγραψα” •πό τό βιβλίον ³ τά 
κατάστιχα τοØ ΘεοØ, •πό µέρους τοØ ΘεοØ καί διά λογαριασµόν Του, τούς Ïρθοδόξους ³ τούς 
Καθολικούς Χριστιανούς.  zΑντί ΘεοØ εÉµαι ¦γώ;  Μόνον Ò Θεός, Ò καρδιογνώστης, γνωρίζει 
¦κείνους πού ΤοØ •νήκουν. “...Γνωρίζει Ò Κύριος το×ς Ðντας αÛτοØ...” (2Τιµ.2:19). }Ας µή 
λησµονοØµε τί λέγει Ò ΠαØλος εÆς Ρωµ.2:11-29.  Φαίνεται Óµως Óτι Ò κ. Β. γνωρίζει καί αÛτός 
³δη αÛτούς πού •νήκουν εÆς τόν Θεόν!  }Ετσι δύναται νά διαγράφη τούς λοιπούς!  
Παρουσιάζει, λοιπόν, τόν Χριστόν ñς προσωποληπτοØντα ßπέρ τäν Ïρθοδόξων χριστιανäν, 
§στω καί –ν πολλοί ¦ξ αÛτäν ζοØν •σώτως ³ εÉναι εÆς τήν φυλακήν δι’•ξιοποίνους πράξεις. 
zΑρκεÃ εÆς τήν ταυτότητά των νά •ναγράφεται τό δόγµα Óτι εÉναι χριστιανοί Ïρθόδοξοι!  Καί 
–ς µάθη Ò κ. Β. Óτι µόνον “... Óσοι διοικοØνται ßπÎ τοØ Πνεύµατος τοØ ΘεοØ, οâτοι εÉναι 
υÊοÂ τοØ ΘεοØ.” (Ρωµ.8:14), καί Ðχι οÊ κατά τό δόγµα χριστιανοί. 
 
 ~Οσον τό κατ’¦µέ ¦κεÃνο τό ÒποÃον §καµα δέν µτο παρά τό πλό καθ−κον µου: Νά 
¦πισηµάνω, ¦ν Κυρίå, Óτι º προσκύνησις τäν εÆκόνων τεθνεώτων •γίων, τäν λειψάνων αÛτäν, 
καί º ¦πίκλησις αÛτäν ñς µεσιτäν παρά τè Θεè κλπ. •ποτελεÃ πλάνη. Τό εÉπα, τό ξαναλέγω 
καί τό ¦ννοä. Πλάνη! Τόν Æσχυρισµόν µου αÛτόν τόν ¦θεµελίωσα ¦πί πλείστων Óσων λόγων 
τοØ ΘεοØ. Κανείς δέν µπορεÃ νά καταργήση τόν νόµον τοØ ΘεοØ Ò ÒποÃος •παγορεύει νά 
προσκυνοØµε εÆκόνας καί λείψανα, •κόµη καί •γγέλους •λλά µόνον τόν Θεόν καί δή ¦ν 
πνεύµατι καί •ληθεί‘! (zΑποκ.l9:10 καί 22:θ, καί zIωάν.4:23). 
Συµπέρασµα: “zΑλλ’ –ς µναι Ò λόγος σας Ναί ναί, ΟÜ οÜ@ τÎ δ¥ πλειότερον τούτων εÉναι ¦κ 
τοØ πονηροØ.” (Ματ.5:37). 
 
2. zΑπ’•ρχ−ς ¦δήλωσα Óτι Ò κάθε εÆλικρινής χριστιανός §χει τήν ßποχρέωσιν νά δέχεται 
•πό τήν παράδοσιν πν Ó,τι συµφωνεÃ µέ τήν {Αγίαν Γραφήν.  Τό “Σύµβολον τ−ς Πίστεως” 
συµφωνεÃ κατά πάντα µέ σαφεÃς καί γραπτάς διατυπώσεις τ−ς {Αγίας Γραφ−ς!  Φυσικόν, 
λοιπόν, εÉναι νά εÉναι δεκτόν.  Τό Óτι οÊ Çδιοι –νθρωποι, Óπως Æσχυρίζεται Ò κ. Β., διετύπωσαν 
καί τόν πέµπτον Κανόνα περί ΕÆδικ−ς {Iερωσύνης, zΑποστολικ−ς διαδοχ−ς τäν Κληρικäν 
κλπ. δέν σηµαίνει Óτι Óσα εÉπαν µσαν Óλα θέσφατα. {Ο πραγµατικός Χριστιανός Ïφείλει νά 
µιµ−ται τούς εÛγενεÃς ΒερριοÃς, οÊ ÒποÃοι ¦ξήταζαν µέ σεβασµόν καί προσοχήν, ¦πί τ± βάσει 
τäν {Iερäν Κειµένων τ−ς ¦ποχ−ς των, τά ßπό τοØ •ποστόλου Παύλου λεγόµενα... 
 Πάντως, ¦κεÃνο πού µέ §κανε νά φρίξω εÉναι º §κφρασις τοØ κ. Β. Óτι “Χωρίς την Iερά 
Παράδοση, δεν υπάρχει Αγία Γραφή. Η lερά παράδοση µας έδωσε την Αγία Γραφή”! ! ! Λές καί 
¦πειδή ñρισµένοι Πατέρες τ−ς zΕκκλησίας καθώρισαν τόν κατάλογον τäν Βιβλίων πού 
περιέχονται εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν ¦πί τ± βάσει τοØ πνεύµατος καί τοØ γράµµατος τäν Æερäν 
κειµένων τäν •ποστόλων, ¦κεÃνοι §γραψαν αÛτήν! 
 



 - 51 -

 Κλείνοντας, θά ³θελα νά •ναφέρω τούς λόγους τοØ προφήτου {ΗσαÄου, τούς Òποίους 
¦πανέλαβεν Ò •πόστολος ΠαØλος πρός τούς zIουδαίους τ−ς Ρώµης: “~Υπαγε πρÎς τÎν λαÎν 
τοØτον καÂ εÆπέ@ Μ¥ τ¬ν •κοήν θέλετε •κούσει καÂ δ¥ν θέλετε ¦ννοήσει, καÂ βλέποντες 
θέλετε ÆδεÃ καÂ δ¥ν θέλετε καταλάβει@ διότι ¦παχύνθη º καρδία τοØ λαοØ τούτου, καÂ µ¥ τ 
ìτα βαρέως ³κουσαν καÂ το×ς Ïφθαλµο×ς αÛτäν §κλεισαν, µήποτε Çδωσι µ¥ τούς 
Ïφθαλµούς καÂ •κούσωσι µ¥ τ ìτα καÂ νοήσωσι µ¥ τ¬ν καρδίαν καÂ ¦πιστρέψωσι, καÂ 
Æατρεύσω αÛτούς.” (Πράξ.28:26-27). 
 

        Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 15 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τήν κ. Θ. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις της) 
 
 Μετ’¦κπλήξεως ¦διάβασα τήν ¦πιστολήν τ−ς κ. Θ., º Òποία, µοØ θέτει εÛθέως καί µέ 
πνεØµα διαµαρτυρίας ñρισµένας ¦ρωτήσεις: 
 
1. Μέ ¦ρωτ ¦άν “ο Χριστιανισµός έχει παράδοση είκοσι αιώνων, ναι ή όχι ;” 
 Ναί!  Τίς •µφιβάλλει ³ διαφωνεÃ; 
 
2. zΕπικαλεÃται τό ¦δάφιον “Λοιπόν, •δελφοί, µένετε σταθεροÂ καÂ κρατεÃτε τς 
παραδόσεις, τς Òποίας ¦διδάχθητε εÇτε δι λόγου εÇτε δι’ ¦πιστολ−ς ºµäν” •πό τήν Β’ 
Θεσ.2:15 τοØ •ποστόλου Παύλου.  Καί ¦γώ, εÆς •πάντησιν, τήν ¦ρωτä:  Ποίας παραδόσεις τούς 
προέτρεπε νά τηροØν;  Παραδόσεις πού δέν ßπ−ρχαν τότε ³ ¦κείνας πού ¦κεÃνος τούς εÉχε 
παραδώσει προφορικäς καί γραπτäς;  Τί ¦ννοοØσε µέ τήν §κφρασιν “... εÇτε δι λόγου εÇτε δι’ 
¦πιστολ−ς ΗΜΩΝ”;  Συµπεραίνοµεν, λοιπόν, Óτι •νεφέρετο εÆς παραδόσεις εÆς τάς Òποίας 
¦κεÃνος ³ οÊ –λλοι •πόστολοι τούς εÉχαν παραδώσει προφορικäς ³ γραπτäς.  {Η κυρία Θ. καί 
οÊ Òµοϊδεάτες της, Óµως, προφανέστατα δέν •ναφέρονται εÆς τάς •ποστολικάς παραδόσεις τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς •λλά •ναφέρονται, µέσω τ−ς ¦κφράσεως “...Πατερικήν έγγραφον καί άγραφον 
παράδοσιν, γεγραµµένα υπό αγίων Πατέρων”... εÆς παραδόσεις πού προσετέθησαν 
µεταγενεστέρως κατά τήν διάρκειαν τäν κατοπινäν αÆώνων, δηλαδή κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους!  {Η κυρία Θ. µς λέγει σχετικäς πολλά περί τäν παραδόσεων τäν Πατέρων καί µς 
παραθέτει καί κάποιον •φορισµόν κατά τäν αÆρετικäν... ¦πειδή δέν προσκυνοØν τήν εÆκόνα τ−ς 
Μητέρας τοØ Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ πού ¦ζωγράφισε Ò εÛαγγελιστής Λουκς, •λλά δέν µς 
λέγει τί λέγει º {Αγία Γραφή ¦πί τοØ θέµατος.  Καί τό ¦δάφιον πού ¦πικαλεÃται οÛδεµίαν σχέσιν 
§χει µέ τάς παραδόσεις τόσον τάς προφορικάς Óσον καί τάς γραπτάς τοØ •ποστόλου Παύλου ³ 
τäν –λλων •ποστόλων... 
 
 zΕπίσης, º κατονοµασία αÆρεσιαρχäν Óπως τοØ zΑρείου, ΕÛτύχου, Νεστορίου καί 
–λλων, --- µεταξύ δέ τäν –λλων καί τοØ Λουθήρου (!), πού •πήλλαξε τόν Χριστιανικόν κόσµον 
•πό τήν πεπλανηµένην καί µαρτωλήν κηδεµονίαν τοØ ΠαπισµοØ---  δέν συµβάλλει οÛδέ 
κατ’¦λάχιστον ßπέρ τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων καί τäν λειψάνων των! 
 
 Τό Ó,τι Ò •πόστολος zIωάννης µς λέγει Óτι τά Óσα §καµεν Ò Κύριός µας zIησοØς 
Χριστός, ¦άν ¦γράφοντο δέν θά χωροØσε Ò κόσµος τά γραφόµενα βιβλία, οÛδεµίαν σχέσιν 
§χουν καί οÛδεµίαν •πόδειξιν •ποτελοØν περί τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων καί τäν 
λειψάνων των ³ καί τ−ς προσφυγ−ς τäν ζώντων πιστäν εÆς νέφος τεθνεώτων γίων 
({Εβρ.12:1) ³ µαρτύρων ñς µεσιτäν διά νά µεσολαβοØν διά τäν πρεσβειäν των πρός τόν Θεόν 
¦νä ΕΝΑΣ µόνον εÉναι Ò Òρισθείς ßπό τοØ ΘεοØ µεσίτης, Ò Κύριος zIησοØς Χριστός!  Καί 
τέλος, Óλαι αÊ •ναφοραί τ−ς κυρίας Θ. δέν δύνανται οÛδέ κατ’ ¦λάχιστον νά •κυρώσουν 
σαφεστάτας γραπτάς ¦ντολάς τόσον τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης Óσον καί τ−ς Καιν−ς! 
 
3. Μέ ¦ρωτ ¦άν §χω •κούσει περί εÆκονοµαχίας, περί τ−ς Θεοδώρας κλπ.  Συγχρόνως, 
Æσχυρίζεται Óτι εÉναι •ναγνώστρια τäν ..........  Φαίνεται Óτι δέν ¦διάβασε αÛτά πού §γραψα εÆς 
τούς κ.κ. Α. καί Β. (Φύλλον ........) ³ καί ¦άν τά ¦διάβασε Çσως τά ¦λησµόνησε.  ∆ιά νά τήν 
διευκολύνω τ−ς παραθέτω κατωτέρω ªνα µικρό µόνον •πόσπασµα:  
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 “““β)  ΟÊ αÛτοκράτορες Λέων Γ’ Ò }Iσαυρος, Ò υÊός του ΚωνσταντÃνος, Ò Λέων Ò ∆’ Ò 
}Iσαυρος, Ò Μιχαήλ Ραγκαβέ, Ò Μιχαήλ Β’ καί Ò Θεόφιλος Óλοι τους •νεξαιρέτως µσαν κατά 
τ−ς προσκυνήσεως καί λατρείας τäν εÆκόνων.  ΕΑΝ δέν παρενέβαιναν δύο γυναÃκες, (α) º 
ΕÆρήνη º zΑθηναία, σύζυγος τοØ Λέοντος ∆’, º Òποία προεκάλεσε καί συνεκάλεσε τήν Ζ’ 
ΟÆκουµενική Σύνοδο (τό §τος 787)  ---καί º Òποία µέ ßποστήριξιν τäν µοναχäν καί µέ 
δολοπλοκίας µέ ¦πισκόπους καί αÛλικούς κατώρθωσε νά συλλάβη τόν υÊόν της καί νά τόν 
τυφλώση---  καί (β) º Θεοδώρα, χήρα τοØ Θεοφίλου καί ¦πιτροπεύουσα τόν •νήλικον υÊόν της 
Μιχαήλ Γ’, καί º Òποία, οÛχί δι’ΟÆκουµενικ−ς •λλά διά συγκλήσεως ¦κ µέρους της τοπικ−ς 
Συνόδου, §θεσε εÆς ¦φαρµογήν τάς •ποφάσεις τ−ς Ζ’ ΟÆκουµενικ−ς.  Καί, ΕΑΝ, ¦παναλαµβάνω, 
οÊ δύο αÛτές γυναÃκες δέν εÉχαν •ναµιχθεÃ, δέν θά ßπ−ρχε σήµερον τό καθεστώς τ−ς 
εÆκονολατρείας καί τ−ς •ναστηλώσεως τäν εÆκόνων.  Βλέπετε, οÊ αÛτοκράτορες µσαν ¦κεÃνοι 
πού ¦πεκύρωναν τάς •ποφάσεις τäν ΟÆκουµενικäν Συνόδων πού §τσι ¦θεωροØντο νόµοι τοØ 
Κράτους!  }Ακουσον, –κουσον!  Νόµοι τοØ Κράτους!!!”““ 
 Περίεργον!  Τόσον Ò αÛτοκράτωρ Ò Λέων ∆’, σύζυγος τ−ς ΕÆρήνης τ−ς zΑθηναίας 
Óσον καί Ò αÛτοκράτωρ Θεόφιλος, σύζυγος τ−ς Θεοδώρας, •µφότεροι µσαν κατά τ−ς 
εÆκονολατρείας.  Τόσον º πρώτη Óσον καί º δευτέρα, •µέσως µετά τόν θάνατόν τäν συζύγων 
των, •νέλαβαν, ñς πλέον φωτισµένες (!) καί ¦ν συνεργασί‘ µέ ñρισµένους καλογήρους καί 
–λλους τινας, νά ¦πιβάλλουν τήν •ναστήλωσιν καί προσκύνησιν τäν εÆκόνων!  zΕφεØρεν, 
λοιπόν, Ò ¦χθρός τäν ψυχäν µας τήν προσφιλή φόρµουλά του:  Συµβιβασµός εÆς βάρος τäν 
Βιβλικäν •ρχäν!  }Οχι λατρείαν, •λλά... πλäς προσκύνησιν!  {Η ¦ντολή τοØ ΘεοØ, º 
Βιβλική •ρχή, “ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ...” ¦τάφη... 
 
4. }Εχω τήν ¦ντύπωσιν Óτι º κ. Θ. δέν ¦διάβασε προσεκτικά αÛτά πού §γραψα εÆς τόν κ. 
∆.:  ΕÆς ποÃον σηµεÃον τäν –ρθρων µου ¦ζήτησα •πό τόν κ. ∆. νά µοØ •ναφέρη ºµεροµηνίας;  
∆ιά ποίας ºµεροµηνίας ÒµιλεÃ; 
 
5. ΛυποØµαι εÆλικρινäς Óτι º κυρία Θ. συµφωνεÃ •πολύτως µέ τόν κ. Β., ñς λέγει.  zΑλλά 
φυσικόν εÉναι...  Πάντως, •ποτελεÃ •ναφαίρετον δικαίωµα της ñς καί τοØ κ. Β. νά προσκυνοØν 
εÆκόνας καί λείψανα, νά προσκυνοØν •γγέλους •κόµη καί ράβδους...  ~Οµως, οÊ εÛσεβεÃς 
πιστοί συµµορφώνονται µέ τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς ¦ντολ−ς τ−ς {Αγίας Γραφ−ς. “... Μ¬ 
κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, ... µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς 
αÛτά@ διότι ¦γã Κύριος Ò ΘεÎς σου εÉµαι ΘεÎς ζηλότυπος,...”  (∆ευτ.ε:7-9). {Η {Αγία Γραφή 
εÉναι σαφής και κατηγορηµατική!  ∆έν ¦πιδέχεται •λλοιώσεις, •φαιρέσεις καί προσθ−κες...  
Καλά θά κάνουν νά προσέξουν διά νά µή πέσουν ßπό κρίσιν, διότι º Γραφή λέγει Ðχι πλäς νά 
µή λατρεύωµε τάς εÆκόνας καί τά λείψανα κλπ. •λλά ΟΥΤΕ ΚΑI ΝΑ ΤΑΣ 
ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ!  zΕπίσης, δικαίωµά των εÉναι νά ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ τÎν λόγον τοØ ΘεοØ 
χάριν τ−ς παραδόσεως τ¬ν Òποίαν τούς παρέδωσαν:  “καÂ ²κυρώσατε τ¬ν ¦ντολ¬ν τοØ ΘεοØ 
δι τ¬ν παράδοσίν σας.” (Ματ.15:6). 
 
 ΑÆρετική δέν εÉµαι, λοιπόν, ¦γώ, –ς µάθη º κυρία Θ., •λλά αÆρετικός εÉναι πς Óστις 
δέν ßπακούει εÆς τόν νόµον τοØ ΘεοØ Ò ÒποÃος µς •παγορεύει νά προσκυνοØµε εÆκόνας καί 
λείψανα •κόµη καί •γγέλους •λλά µόνον τόν Θεόν καί δή ¦ν πνεύµατι καί •ληθεί‘! 
(zΑποκ.19:10 καί 22:9, καί zIωάν.4:23).  zΕάν º κυρία Θ., Ò κ. Β. καί –λλοι θέλουν νά 
¦ντρυφοØν εÆς τάς •νθρωπίνας παραδόσεις καί νά µή •κολουθοØν πιστäς καί κατά γράµµα τήν 
νοµοθεσίαν τοØ ΘεοØ εÉναι προσωπική των εÛθύνη ¦νώπιον τοØ ΘεοØ!  ∆ικαίωµά των εÉναι νά 
•σχολοØνται καί ¦ντρυφοØν εÆς τόν βίον καί τήν πολιτείαν τ−ς zΕκκλησίας διά µέσου τäν 
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αÆώνων καί νά ßπακούουν εÆς τάς παραδόσεις της τυφλäς.  ΕÆς τόν Θεόν θά δώσουν κάποιαν 
ºµέραν λόγον καί Ðχι εÆς τήν κυρία Μπαλτατζ−! 
 
 Περαίνουσα, θά ³θελα καί ¦γώ µέ τήν σειράν µου νά θέσω εÛθέως ñρισµένας 
¦ρωτήσεις εÆς τήν κυρίαν Θ.: 
 
α) ΠοÃος ¦σταυρώθη διά τήν συγχώρησιν τäν µαρτιäν µας;  {Ο Χριστός ³ κάποιος 
γιος;  {Υπάρχει –νθρωπος •ναµάρτητος;  ΟÊ λεγόµενοι γιοι µσαν –νθρωποι πού µετενόησαν 
διά τάς µαρτίας των, ¦πεκαλέσθησαν τό §λεος τοØ ΧριστοØ, ¦νεπιστεύθησαν την ζωήν των εÆς 
τόν Χριστόν καί –λλαξαν ζωήν!  ∆έν ¦σώθησαν καί αÛτοί καί δέν ºγιάσθησαν µέ τό αÍµα τ−ς 
θυσίας τοØ ΧριστοØ;  “}Εχοντες λοιπόν, •δελφοί, παρρησίαν ν εÆσέλθωµεν εÆς τ για δι 
τοØ αËµατος τοØ zIησοØ, δι νέας καÂ ζώσης ÒδοØ, τ¬ν Òποίαν καθιέρωσεν εÆς ºµς δι τοØ 
καταπετάσµατος, τουτέστι τ−ς σαρκÎς αßτοØ, καÂ §χοντες Êερέα µέγαν ¦πÂ τÎν οÉκον τοØ 
ΘεοØ, –ς πλησιάζωµεν µετ •ληθιν−ς καρδίας ¦ν πληροφορί‘ πίστεως...” ({Εβρ.10:19-22). 
 
β) Πäς ¦ννοεÃ º κ. Θ. τό ¦δάφιον ¦κεÃνο •πό τό βιβλίον τäν Πράξεων τäν zΑποστόλων 
πού διετύπωσεν Ò •πόστολος Πέτρος περί τοØ Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ:  “ΚαÂ δ¥ν ßπάρχει δι’ 
οÛδενÎς –λλου º σωτηρία@ διότι οÜτε Ðνοµα –λλο εÉναι ßπÎ τÎν οÛρανÎν δεδοµένον µεταξ× 
τäν •νθρώπων, δι τοØ Òποίου πρέπει ν σωθäµεν.”; (Πράξ.δ:11-12).  ∆έν εÉναι Ò Χριστός Ò 
µόνος πού §χει τό δικαίωµα •φέσως τäν µαρτιäν µας, Óταν µετανοοØµε καί ÒµολογοØµε τάς 
µαρτίας µας καί ¦πικαλούµεθα τό Ðνοµα Του;  Τί συνέβη εÆς τόν ληστήν Ò ÒποÃος ¦σώθη διότι 
•νεγνώρισε τήν ¦νοχήν του καί τήν εÛθύνην του καί ¦ζήτησε τό §λεος τοØ ΧριστοØ!  {Ο Κύριός 
µας τόν ¦δέχθη εÆς τόν οÛρανόν: “ΚαÂ εÉπε πρÎς αÛτÎν Ò zIησοØς@ zΑληθäς σοÂ λέγω, 
σήµερον θέλεις εÉσθαι µετ’ ¦µοØ ¦ν τè παραδείσå.” (Λουκ.23:43);  ∆έν εÉναι Ò µόνος εÆς τόν 
ÒποÃον δυνάµεθα καί πρέπει νά καταφεύγωµε διά βοήθειαν εÆς τήν òραν τ−ς •νάγκης;  ∆έν µς 
•ρκεÃ Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός “Óστις παρεδόθη δι τς µαρτίας ºµäν καÂ •νέστη 
δι τ¬ν δικαίωσιν ºµäν”; (Ρωµ.4:25).  ∆ιά τοØτο –ς καταφεύγωµε •π’εÛθείας καί µετά 
παρρησίας εÆς τόν Σωτ−ρα Χριστόν; “∆ιότι δ¥ν §χοµεν •ρχιερέα µ¬ δυνάµενον ν 
συµπαθήσ® εÆς τς •σθενείας ºµäν, •λλ πειρασθέντα κατ πάντα καθ’Òµοιότητα ºµäν 
χωρÂς µαρτίας. }Ας πλησιάζωµεν λοιπÎν µετ παρρησίας εÆς τÎν θρόνον τ−ς χάριτος, δι 
ν λάβωµεν §λεος καÂ ν εàρωµεν χάριν πρÎς βοήθειαν ¦ν καιρè χρείας.” ({Εβρ.4:15-16). 
 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 16 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Ι. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 Πολύ περίεργη º ¦πιστολή τοØ ÆατροØ κ. Ι. ñς πρός τό περιεχόµενόν της, διφορούµενος 
δέ Ò τίτλος πού §δωσε εÆς τήν ¦πιστολήν του: “‘Ενας γιατρός γιά την κυρία Μπαλτατζή”. 
 
 }Ας µοØ ¦πιτραπ− νά •ρχίσω •πό τόν τίτλον:  ∆ιατί §βαλε ªναν τέτοιον τίτλον;  Μήπως 
διά νά προβάλη τό Æατρικόν του κύρος ¦πί τäν Æσχυρισµäν του ³ µήπως δι’–λλον τινά λόγον...;  
∆ιατί µέ ªναν τέτοιον τίτλον;  Καί ¦άν µέν Ò λόγος εÉναι διά νά προβάλη τό Æατρικόν του κύρος 
καί µέ τήν “Æατρικήν του γνωµάτευσιν” νά κλείση Òριστικäς καί •µετακλήτως τό θέµα τ−ς 
“εÆκονολατρείας” µπορεÃ º κυρία Μπαλτατζή, –νευ οÛδενός δισταγµοØ, νά τόν διαβεβαιώση, 
καθώς λέγει Ò λόγος τοØ ΘεοØ, Óτι Ò γιατρός πυγµαχεÃ ñς Ò κτυπäν τόν •έρα (1Κορ.9:26) καί 
Óτι º “Æατρική γνωµάτευσίς” του δέν θεραπεύει τό καρκίνωµα τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων, 
τäν λειψάνων ³ τ−ς εÆκονολατρείας.  zΕπί πλέον, µπορεÃ νά τόν διαβεβαιώση, §στω καί –ν δέν 
εÉναι γιατρός Óτι “προφέρει λόγους •ληθείας καί νοός ßγιαίνοντος” (Πράξ.26:25).  Καί δέν 
χρειάζεται νά εÉναι κανείς γιατρός διά νά σκέπτεται Ïρθά καί νά Ïρθοτοµ− τά πράγµατα.  {Η 
κοινή λογική, º καλή θέλησις καί º •γάπη διά τήν •λήθειαν •ρκοØν... Ò δέ φόβος τοØ ΘεοØ 
¦πιβάλλει τόν σεβασµόν εÆς τόν λόγον τοØ ΘεοØ καί Ðχι εÆς τήν •νθρώπινη γνώµη. 
 
 Καί τώρα συνεχίζω •ναφεροµένη εÆς τά ¦πιχειρήµατα τ−ς ¦πιστολ−ς του, §χω δέ νά τοØ 
•παντήσω τά ©ξ−ς: 
 
1. zIσχυρίζεται Óτι “οι εικόνες είναι πολύ χρήσιµες”.  }Ετσι •ρχίζει καί §τσι τελειώνει τήν 
¦πιστολήν του...  Τό θέµα µας, Óµως, δέν εÉναι º χρησιµότης ³ µή τäν εÆκόνων •λλά º 
προσκύνησις καί º λατρεία τäν εÆκόνων! 
 
2. zIσχυρίζεται Óτι “οÊ διαπραγµατεύσεις” µας λύθηκαν στά “µεσαιωνικά χρόνια”.  }Eχει 
δίκηο Óταν λέγη “στά µεσαιωνικά χρόνια”, Çσως καί νωρίτερα.  Πράγµατι, τότε πού 
¦πικρατοØσε τό σκοτάδι τοØ µεσαίωνος καί Ò ¦τσιθελισµός, πού δέν ßπ−ρχε ¦λευθερία Ðχι 
λόγου •λλά οÜτε κ–ν σκέψεως.  Μόνον πού ποτέ δέν “λύθηκαν οÊ πνευµατικές 
διαπραγµατεύσεις” •λλά ¦πεβλήθησαν οÊ λύσεις των διά αÛτοκρατορικäν  διαταγµάτων!  Καλά 
θά κάµη Ò γιατρός νά φρεσκάρη τίς Êστορικές του γνώσεις! 
 
3. Πλανται οÆκτρäς Ò γράφων Æατρός ¦άν νοµίζη Óτι º εÆκόνα, τό –γαλµα τοØ χάλκινου 
Ðφεως πού §καµε Ò Μωϋσ−ς εÆς τήν §ρηµον µτο ¦κείνη πού ¦ξουδετέρωνε τό δηλητήριο τäν 
φιδιäν πού ¦δάγκωναν τούς zIσραηλίτες εÆς τήν §ρηµον.  {Η ßπακοή τ−ς πίστεώς των εÆς τήν 
¦ντολήν τοØ ΘεοØ τούς ¦θεράπευε!  {Η πίστις τους τούς §σωζε!  ΑÛτός εÉναι καί Ò λόγος διά 
τόν ÒποÃον Ò Κύριος zIησοØς Χριστός εÉπε εÆς τόν Νικόδηµο: “ΚαÂ καθãς Ò Μωϋσ−ς àψωσε 
τÎν Ðφιν ¦ν τ± ¦ρήµå, οàτω πρέπει ν ßψωθ± Ò ΥÊÎς τοØ •νθρώπου, δι ν µ¬ •πολεσθ± 
πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν, •λλ ν §χ® ζω¬ν αÆώνιον. ∆ιότι τόσον ²γάπησεν Ò ΘεÎς τÎν 
κόσµον, òστε §δωκε τÎν ΥÊÎν αßτοØ τÎν µονογεν−, δι ν µ¬ •πολεσθ± πς Ò πιστεύων εÆς 
αÛτόν, •λλ ν §χ® ζω¬ν αÆώνιον.” (zIωάν.3:14-16).  Τό κέντρον βάρους τäν ¦δαφίων αÛτäν 
δέν εÉναι καί δέν εßρίσκεται εÆς τήν ¦πίδρασιν τ−ς εÆκόνος τοØ χαλκίνου Ðφεως  ---Ò ÒποÃος 
εÉχε καθαρäς συµβολικήν σηµασίαν, προεικόνιζε zΕκεÃνον πού θά ¦σήκωνε τό δηλητήριον τ−ς 
µαρτίας τοØ κόσµου καί •πετέλει προσκίασµα των µελλόντων •γαθäν ({Εβρ.10:1)---  •λλά 
εÆς τό  δίς •παναλαµβανόµενον “πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν”! 



 - 56 -

 
4. zIσχυρίζεται Óτι οÊ εÆκόνες §χουν “µαγικές δυνάµεις”.  Πολύ •φελής θά πρέπει νά εÉναι 
κανείς νά πιστεύη Óτι ßπάρχουν “µαγικές” καί “θαυµατουργές” εÆκόνες ³ Óτι οÊ εÆκόνες 
περικλείουν µέσα τους “µαγικές” καί “θαυµατουργικές” δυνάµεις!  {Η εÆκόνα δέν §χει οÜτε 
µαγικές οÜτε θαυµατουργές δυνάµεις.  ΟÊ εÆκόνες •σκοØν •ναµφιβόλως ¦πί τοØ ψυχικοØ 
κόσµου, •ναλόγως τοØ “περιεχοµένου” των καλήν ³ κακήν ¦πίδρασιν ¦πί τοØ •νθρώπου...  
ΑÛτός εÉναι καί Ò λόγος πού γίνονται συστάσεις ---•λλά πού δέν γίνονται εÆσακουστές--- 
ν’•ποφεύγουν οÊ –νθρωποι καί δή οÊ νέοι τά φίλµ “πορνό” καί τ−ς βίας.  Καί •ντιστρόφως!  {Η 
¦πίδρασις, λοιπόν, τäν εÆκόνων ¦πί τοØ ψυχικοØ καί διανοητικοØ κόσµου τοØ •νθρώπου εÉναι 
•ναµφισβήτητη.  }Αλλο Óµως º καλή ³ κακή ¦πίδρασίς των καί –λλο º προσκύνησις καί º 
λατρεία των...  Μέσα εÆς τά πλαίσια τ−ς ¦πιδράσεως, κατά γενικήν §ννοιαν, τäν εÆκόνων θά 
µπορούσαµε νά ¦ντάξωµε καί τίς καλές ³ κακές συναναστροφές οÊ ÒποÃες •σκοØν καλήν ³ 
κακήν ¦πίδρασιν ¦πί τ−ς •νθρωπίνης ψυχ−ς... (1Κορ.15:33: “Μ¬ πλανσθε@ Φθείρουσι τ 
καλ ³θη αÊ κακαÂ συναναστροφαί.”). 
 
5. {Οµολογä Óτι τήν στιγµήν πού ¦διάβασα τήν φράσιν τοØ γιατροØ Óτι “Εκτός από την 
εικόνα χρειάζεται και η πίστη” ¦µειδίασα!  zΕάν º εÆκόνα §χει µαγικήν ³ θαυµατουργόν 
δύναµιν, τότε εÆς τί συνεργεÃ º πίστις;  {Ο χάλκινος Ðφις §κρυβε µέσα του µαγικήν ³ 
θαυµατουργόν δύναµιν καί τούς ¦θεράπευε ³ º ßπακοή των εÆς τήν ¦ντολήν τοØ ΘεοØ; 
 
6. zΕξεπλάγην, ³ µλλον §µεινα ¦µβρόντητη, Óταν ¦διάβασα αÛτό πού §γραψε Ò γιατρός 
Óτι ¦ξ αÆτίας τäν “Bar Cοdes” στα ÒποÃα εÉναι •ραιογραµµένα τά 666 ¦πάνω στά ψώνια µας οÊ 
–νθρωποι πού εÉναι ψυχικά •δύνατοι •ρχίζουν νά καταστρέφουν τά πάντα γύρω τους, γίνονται 
αÛτοκινητιστικά δυστυχήµατα, σκοτωµοί, καί ßπάρχουν πατροκτόνοι καί παιδοκτόνοι γιά νά 
καταλήξη εÆς τό συµπέρασµα:  “Και σεις, µετά από όλα αυτά, θα πείτε στους ανθρώπους ότι οι 
εικόνες δεν είναι χρήσιµες; 
 Τί νά εÆπä;  ~Ο,τι καί νά εÆπä θά εÉναι λίγο.  zΑλλά –ς µοØ ¦πιτραπ− νά εÆπä κάτι λίγο 
µήπως καί Ò γιατρός •ντιληφθ− κάτι •πό αÛτά που δέν §χει καταλάβει...  Φαίνεται Óτι Ò γιατρός 
δέν §χει διαβάσει τήν {Αγία Γραφή •λλά καί –ν τήν §χη διαβάσει δέν τήν §χει καταλάβει... 
Φαίνεται, ¦πίσης, Óτι ³ δέν διάβασε Óλα τά –ρθρα µου ¦πί τ−ς εÆκονολατρείας ³ ¦άν τά διάβασε 
φαίνεται Óτι δέν τά κατάλαβε.  ∆έν ¦διάβασε τί λέγει Ò Θεός Óτι •πό τή γένεση τοØ •νθρώπου:  
“... Ò λογισµÎς τ−ς καρδίας τοØ •νθρώπου εÉναι κακÎς ¦κ νηπιότητος αÛτοØ...” (Γέν.8:21);  
Bar Cοdes §βλεπαν οÊ πρωτόπλαστοι;  Bar Cοdes §βλεπε Ò Κάϊν Óταν σκότωσε τόν }Αβελ;  Bar 
Cοdes §βλεπαν οÊ –νθρωποι διά µέσου τäν αÆώνων πού §καναν σφαγές, •ποτρόπαια 
¦γκλήµατα, γενοκτονίες, βιασµούς, ρπαγές, πράξεις Òµοφυλοφιλίας, κλοπές καί τά τοιαØτα, τά 
ÒποÃα αÆσχρόν ¦στίν καί λέγειν;  ∆έν διάβασε ποτέ τί λέγει Ò •πόστολος ΠαØλος εÆς τήν πρός 
Ρωµαίους ¦πιστολήν κεφάλαιον α’ καί ¦δάφια 24-32  “∆ι τοØτο καÂ παρέδωκεν αÛτο×ς Ò 
ΘεÎς δι τäν ¦πιθυµιäν τäν καρδιäν αÛτäν εÆς •καθαρσίαν, òστε ν •τιµάζωνται τ 
σώµατα αÛτäν µεταξ× αÛτäν. ΟËτινες µετήλλαξαν τ¬ν •λήθειαν τοØ ΘεοØ εÆς τÎ ψεØδος, 
καÂ ¦σεβάσθησαν καÂ ¦λάτρευσαν τ¬ν κτίσιν µλλον παρ τÎν κτίσαντα, Óστις εÉναι 
εÛλογητÎς εÆς το×ς αÆäνας@ •µήν. ∆ι τοØτο παρέδωκεν αÛτο×ς Ò ΘεÎς εÆς πάθη •τιµίας@ 
διότι καÂ αÊ γυναÃκες αÛτäν µετήλλαξαν τ¬ν φυσικ¬ν χρ−σιν εÆς τ¬ν παρ φύσιν@ Òµοίως 
δ¥ καÂ οÊ –νδρες, •φήσαντες τ¬ν φυσικ¬ν χρ−σιν τ−ς γυναικός, ¦ξεκαύθησαν εÆς τ¬ν 
¦πιθυµίαν αßτäν πρÎς •λλήλους, πράττοντες τ¬ν •σχηµοσύνην –ρσενες εÆς –ρσενας καÂ 
•πολαµβάνοντες εÆς ©αυτο×ς τ¬ν πρέπουσαν •ντιµισθίαν τ−ς πλάνης αßτäν. ΚαÂ καθãς 
•πεδοκίµασαν τÎ ν §χωσιν ¦πίγνωσιν τοØ ΘεοØ, παρέδωκεν αÛτο×ς Ò ΘεÎς εÆς •δόκιµον 
νοØν, òστε ν πράττωσι τ µ¬ πρέποντα, πλήρεις Ðντες πάσης •δικίας, πορνείας, πονηρίας, 
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πλεονεξίας, κακίας, γέµοντες φθόνου, φόνου, §ριδος, δόλου, κακοηθείας@ ψιθυρισταί, 
κατάλαλοι, µισόθεοι, ßβρισταί, ßπερήφανοι, •λαζόνες, ¦φευρεταÂ κακäν, •πειθεÃς εÆς το×ς 
γονεÃς,  •σύνετοι, παραβάται συνθηκäν, –σπλαγχνοι, •διάλλακτοι, •νελεήµονες@ οËτινες 
¦νè γνωρίζουσι τ¬ν δικαιοσύνην τοØ ΘεοØ, Óτι οÊ πράττοντες τ τοιαØτα εÉναι –ξιοι 
θανάτου, οÛχÂ µόνον πράττουσιν αÛτά, •λλ καÂ συνευδοκοØσιν εÆς το×ς πράττοντας.”; 
 
 Bar Cοdes §βλεπαν οÊ –νθρωποι στά ψώνια τους •νά τούς αÆώνας καί µσαν χειρότεροι 
•πό τά χειρότερα –γρια θηρία;  }Η τό πρόβληµα τäν πατροκτόνων ³ παιδοκτόνων εÉναι νέον;  
∆έν θά πρέπει νά ψάξωµε µλλον εÆς τάς προφητείας περί τäν ¦σχάτων  ºµερäν εÆς τάς Òποίας 
ζοØµε Óτι οÊ –νθρωποι θά εÉναι “...φίλαυτοι, φιλάργυροι, •λαζόνες, ßπερήφανοι, βλάσφηµοι, 
•πειθεÃς εÆς το×ς γονεÃς, •χάριστοι, •νόσιοι, –σπλαγχνοι, •διάλλακτοι, συκοφάνται, 
•κρατεÃς, •νήµεροι, •φιλάγαθοι, προδόται, προπετεÃς, τετυφωµένοι, φιλήδονοι µλλον 
παρ φιλόθεοι, §χοντες µ¥ν µορφ¬ν εÛσεβείας, ²ρνηµένοι δ¥ τ¬ν δύναµιν αÛτ−ς...”; 
(1Τι.3:1-5). 
 
 Τά Óσα γράφει Ò γιατρός οÛδεµίαν σχέσιν §χουν µέ τήν προσκύνησιν καί λατρείαν τäν 
εÆκόνων.  Τά Óσα γράφει §χουν σχέσιν µέ αÆσθήµατα, µέ ψυχολογίαν καί µέ τήν ¦πίδρασιν πού 
•σκοØν οÊ εÆκόνες ¦πί τäν αÆσθηµάτων καί τοØ νοός κλπ.  zΕρωτä:  zΑπό τίς εÆκόνες καί τά 
λείψανα πού θέλει Ò γιατρός νά πιστεύη Óτι κάνουν θαύµατα καί •πό τήν •παλλαγήν τοØ 
•νθρώπου •πό τά Bar Cοdes θά Òδηγηθ− Ò –νθρωπος εÆς µετάνοιαν, εÆς •γάπην καί εÆς 
εÆρηνικόν βίον;  ΟÊ •πόστολοι εÆκόνες χρησιµοποιοØσαν διά νά κάµουν θαύµατα ³ διά τäν 
εÆκόνων •σκοØσαν τήν ¦ξουσίαν καί τήν δύναµιν τοØ {Αγίου Πνεύµατος;  ~Οταν, πχ. Ò Πέτρος 
καί Ò zIωάννης ¦θεράπευσαν τόν χωλόν εÆς τήν {Ωραίαν πύλην πäς τόν ¦θεράπευσαν;  }Ας 
•κούσωµε τί τοØ εÉπαν: “... zΑργύριον καÂ χρυσίον ¦γã δ¥ν §χω@ •λλ’ Ó, τι §χω, τοØτο σοÂ 
δίδω@ ¦ν τè Ïνόµατι τοØ zIησοØ ΧριστοØ τοØ Ναζωραίου σηκώθητι καÂ περιπάτει.” 
(Πραξ.3:6).  Πότε καί ποØ ñµίλησαν οÊ •πόστολοι περί εÆκόνων;  ∆ιά τοØ λόγου καί διά τ−ς 
δυνάµεως τοØ {Αγίου Πνεύµατος δέν §καµναν τά θαύµατα; 
 
 {Ο –νθρωπος τοØ ΘεοØ πού •γαπ τόν Θεόν ¦ν •ληθεί‘ καί πού §χει θέσει τήν 
•λήθειαν πάνω •πό τήν γνώµην του, τάς παραδόσεις καί τά ³θη καί τά §θιµά του §χει 
•ποσυνδέσει τόν ©αυτόν του, µέ τήν καλήν βεβαίως §ννοιαν, •πό τό περιβάλλον του καί §χει 
προσκολληθεÃ εÆς τόν Θεόν τόν ÒποÃον λατρεύει ¦ν πνεύµατι καί •ληθεί‘ (zIωάν.4:23).  ∆έν 
κυβερνται οÜτε •φήνει τόν ©αυτόν του νά ¦πηρεάζεται •πό “εÆκόνες” •λλά κυβερνται καί 
ÒδηγεÃται ßπό τοØ Πνεύµατος τοØ ΘεοØ:  “zΕπειδ¬ Óσοι διοικοØνται ßπÎ τοØ Πνεύµατος τοØ 
ΘεοØ, οâτοι εÉναι υÊοÂ τοØ ΘεοØ.” (Ρωµ.8:14).  Καί Óσοι διοικοØνται ßπό τοØ Πνεύµατος τοØ 
ΘεοØ δέν §χουν σχέσιν µέ •νθρώπινες •ντιγραφικές παραδόσεις, µέ ψυχολογικές ¦πιδράσεις 
τäν εÆκόνων καί ©ρµηνεÃες τäν θαυµάτων τοØ ΘεοØ.  Τά θαύµατα τοØ ΘεοØ ¦νεργοØνται µόνον 
ßπό τοØ {Αγίου Πνεύµατος διά τ−ς πίστεως εÆς τόν λόγον τοØ ΘεοØ καί Ðχι ñς ¦κ ψυχολογικäν 
λόγων καί µαγικ−ς δυνάµεως τäν εÆκόνων. 
 
 Περαίνουσα, εÜχοµαι Ò κ. Ι. νά µελετήση µέ τήν δέουσα σοβαρότητα καί προσευχή τήν 
{Αγία Γραφή καί δή τήν Καινή ∆ιαθήκη.  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ εÉναι τό µόνον βιβλίο πού µς 
ÒδηγεÃ εÆς τήν •λήθεια, º Òποία ¦λευθερώνει τόν –νθρωπον •πό τήν πλάνην καί τήν δύναµιν 
τ−ς µαρτίας. 
 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 17 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Γ. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 Μ−νες •ρκετοί πέρασαν •πό τότε πού •νταλλάξαµε τά ¦πιχειρήµατά µας µέ τόν κ. Γ. 
καί ¦νόµισα Óτι Ò κ. Γ. εÉχε •ποδεχθεÃ τά ¦πιχειρήµατά µου ¦πί τäν Æσχυρισµäν του.  Μέ 
“ξάφνιασε” τό “µένος” του, µετά •πό τόσον καιρόν καί µέ •πογοήτευσε τό γεγονός Óτι º 
γνäσις τ−ς {Αγίας Γραφ−ς δέν τόν ñδήγησε εÆς τήν ¦πίγνωσιν αÛτ−ς!  }Αρχισε τήν ¦πιστολήν 
του ßπό τόν τίτλον “Εικονοµαχίας κατάλοιπα” µέ σειράν “καλολογικäν” ¦πιθέτων διά τό 
πρόσωπόν µου καί µέ δύο •στόχους καί –νευ •ποδείξεων παραλληλισµούς, οÊ ÒποÃοι, εÆς 
περίπτωσιν ¦κθέσεως Æδεäν, θά τοØ ¦στοίχιζαν •ρκετούς βαθµούς...  zΑλλ’–ς §λθωµεν εÆς τήν 
οÛσίαν, βάσει ©νός ©κάστου τäν Æσχυρισµäν τοØ κ. Γ.: 
 
1. zIσχυρίζεται Óτι §χει κολλήσει º βελόνα µου εÆς τό γράµµα καί Ðχι εÆς τό πνεØµα τ−ς 
¦ντολ−ς “Μ¬ §χ®ς –λλους θεούς, πλ¬ν ¦µοØ. Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ 
Òµοίωµα τινός, ...  µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά@ διότι ¦γã Κύριος Ò ΘεÎς 
σου εÉµαι ΘεÎς ζηλότυπος, ...”  (∆ευτ.5:7-9).  ΕÇθε νά εÉχε κολλήσει καί º δική του º βελόνα, 
ñς καί πολλäν –λλων, Óπως µέ κατηγορεÃ, εÆς τόν νόµον τοØ ΘεοØ παρά νά κινδυνεύη νά Æδ− 
τόν Θεόν νά •φαιρ− τό µέρος αÛτοØ •πό τό βιβλίον τ−ς ζω−ς: “∆ιότι µαρτύροµαι εÆς πάντα 
•κούοντα το×ς λόγους τ−ς προφητείας τοØ βιβλίου τούτου@ zΕν τις ¦πιθέσ® εÆς ταØτα, Ò 
ΘεÎς θέλει ¦πιθέσει εÆς αÛτÎν τς πληγς τς γεγραµµένας ¦ν τè βιβλίå τούτå@ καÂ ¦ν τις 
•φαιρέσ® •πÎ τäν λόγων τοØ βιβλίου τ−ς προφητείας ταύτης, Ò ΘεÎς θέλει •φαιρέσει τÎ 
µέρος αÛτοØ •πÎ τοØ βιβλίου τ−ς ζω−ς καÂ •πÎ τ−ς πόλεως τ−ς γίας καÂ τäν 
γεγραµµένων ¦ν τè βιβλίå τούτå.” (zΑποκ.22:18-19). 
 
2. Τό λιθαράκι πού καταργεÃ τήν πλάνην, πού καθαιρεÃ λογισµο×ς καÂ πν àψωµα 
¦παιρόµενον ¦ναντίον τ−ς γνώσεως τοØ ΘεοØ, καÂ αÆχµαλωτίζει πν νόηµα εÆς τ¬ν ßπακο¬ν 
τοØ ΧριστοØ (1Κορ.10:4-6) καί πού συντρίβει τόν Σατανν ßπό τούς πόδας µας (Ρωµ.16:20) 
εÉναι Ò λόγος τοØ ΘεοØ καί Ðχι τά “γραφικά χωρία” πού χρησιµοποιοØνται “αγιογραφικώς” (!), 
κατά τήν §κφρασιν τοØ κ. Γ., καί Ðχι Γραφικäς. 
 
3. {Ο κ. Γ. ¦πικαλεÃται τήν περίπτωσιν τοØ zΑαρών διά νά ßποστηρίξη Óτι παρά τήν 
¦ντολήν τοØ ΘεοØ νά µή κάνη εÇδωλον ¦κεÃνος §καµε εÇδωλον καί Óτι Ò Θεός “όχι µόνον δεν 
ετιµώρησε τον Ααρών δια το µέγα αυτό ατόπηµά του, αλλά τον ανεκήρυξε µάλιστα καί αρχιερέα 
του λαού”.  {Οµολογä Óτι µέ ¦ξέπληξε!  ∆έν περίµενα τοιοØτον “µέγα ατόπηµα” ¦κ µέρους 
τοØ κ. Γ.:  Νά Òµολογ− Óτι Ò zΑαρών διέπραξε “µέγα •τόπηµα” καί συγχρόνως νά µή κάµη 
§στω πλή µνεία τοØ τί συνέβη ¦ν συνεχεί‘...  zIδού τί εÉπεν Ò Μωϋσ−ς: “ΚαÂ µτο Ò Κύριος 
θυµωµένος σφόδρα κατ τοØ zΑαρών, δι ν ¦ξολοθρεύσ® αÛτόν@ καÂ ¦δεήθην καÂ ßπ¥ρ 
τοØ zΑαρãν ¦ν τè καιρè ¦κείνå. ΚαÂ §λαβον τ¬ν µαρτίαν σας, τÎν µόσχον τÎν ÒποÃον 
¦κάµετε, καÂ κατέκαυσα αÛτÎν ¦ν πυρÂ καÂ συνέτριψα αÛτÎν καÂ κατελέπτυνα αÛτÎν 
©ωσοØ §γεινε λεπτÎν ñς σκόνη@ καÂ §ρριψα τ¬ν σκόνην τούτου εÆς τÎν χείµαρρον τÎν 
καταβαίνοντα •πÎ τοØ Ðρους.” (∆ευτ.9:20-21).  Καί πäς ¦ξήφθη Ò θυµÎς καί º •γανάκτησις 
τοØ Μωϋσέως, òστε §φθασε µέχρι σηµείου νά ρίψη τς πλάκας •πÎ τäν χειρäν αßτοØ καÂ νά 
συντρίψη αÛτς ßπÎ τÎ Ðρος! (}Εξ.32:19).  zΕπίσης, Óτι º µεγάλη µαρτία τοØ zΑαρών  ---º 
Òποία τοØ κατελογίσθη §στω καί –ν τήν διέπραξε ßπό τήν πίεσιν τοØ •ποστάτου λαοØ---  τοØ 
συνεχωρήθη χάριν τ−ς ¦νθέρµου, µέχρις αÛτοθυσίας, δεήσεως τοØ Μωϋσέως καί Óτι Ò Θεός 
¦πάταξε τόν σκληροτράχηλον ¦κεÃνον λαόν καί §πεσαν ¦ν ¦κείν® τ± ºµέρ‘ περίπου τρεÃς 
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χιλιάδες –νδρες (}Εξ.32:20)!  ∆έν ¦νθυµεÃται Ò κ. Γ. τί ¦δήλωσεν Ò Θεός εÆς τόν δοØλον του 
Μωϋσ−ν, παρ’Óλον Óτι οÜτε Ò zΑαρών οÜτε Ò λαός συνέχισαν τήν µαρτίαν των; “... ~Οστις 
ºµάρτησεν ¦ναντίον ¦µοØ, τοØτον θέλω ¦ξαλείψει ¦κ τ−ς βίβλου µου@... ¦ν τ± ºµέρ‘ τ−ς 
•νταποδόσεώς µου θέλω •νταποδώσει τ¬ν µαρτίαν αÛτäν ¦π’ αÛτούς.” (}Εξ.32:33-34).  
Μερικοί, σήµερα, δυστυχäς, συνεχίζουν τήν µαρτίαν των... 
 
4. Τά γλυπτά, οÊ εÆκόνες κ.λπ ¦πί τäν τοίχων τοØ ναοØ τοØ Σολοµäντος δέν •πετέλουν 
•ντικείµενον προσκυνήσεως, λατρείας καί •σπασµäν •λλά ¦ξωραϊσµοØ τοØ ναοØ.  {Οµοίως 
καί Ò χάλκινος Ðφις δέν •πετέλει •ντικείµενον προσκυνήσεως, λατρείας καί •σπασµäν, Óπως 
γίνεται σήµερα µέ τίς εÆκόνες... “ΚαÂ εÉπε Κύριος πρÎς τÎν Μωϋσ−ν, Κάµε εÆς σεαυτÎν Ðφιν 
φλογερÎν καÂ βάλε αÛτÎν ¦πÂ ξύλου@ καÂ πς Óστις δαγκασθ± καÂ ¦µβλέψ® εÆς αÛτόν, θέλει 
ζήσει.” (zΑριθ.21:8).  zΑπετέλει, λοιπόν, καθαρόν συµβολισµόν τοØ §ργου ¦κείνου τοØ 
θαυµαστοØ τ−ς θυσίας τοØ ΧριστοØ πού ¦πρόκειτο νά κάµη Ò Θεός διά τοØ ΥÊοØ αÛτοØ Óταν θά 
³ρχετο τό πλήρωµα τοØ χρόνου: “... Ò ΘεÎς πέµψας τÎν ©αυτοØ ΥÊÎν µ¥ Òµοίωµα σαρκÎς 
µαρτίας καÂ περÂ µαρτίας, κατέκρινε τ¬ν µαρτίαν ¦ν τ± σαρκί” (Ρωµ.8:3), προκειµένου 
νά καταστ− δυνατή º πραγµατοποίησις τοØ φιλανθρώπου σχεδίου τοØ ΘεοØ: “ΚαÂ καθãς Ò 
Μωϋσ−ς àψωσε τÎν Ðφιν ¦ν τ± ¦ρήµå, οàτω πρέπει ν ßψωθ± Ò ΥÊÎς τοØ •νθρώπου, δι 
ν µ¬ •πολεσθ± πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν, •λλ ν §χ® ζω¬ν αÆώνιον. ∆ιότι τόσον 
²γάπησεν Ò ΘεÎς τÎν κόσµον, òστε §δωκε τÎν ΥÊÎν αßτοØ τÎν µονογεν−, δι ν µ¬ 
•πολεσθ± πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν, •λλ ν §χ® ζω¬ν αÆώνιον” (zIωάν.3:14-16).  ~Ενα 
βλέµµα πίστεως εÆς τόν Ðφιν ¦ν τ± ¦ρήµå §σωζε τούς •νθρώπους •πό τό δηλητήριόν του.  ~Ενα 
βλέµµα πίστεως εÆς τόν zIησοØν Χριστόν σώζει σήµερα τόν –νθρωπον •πό τό δηλητήριον τ−ς 
µαρτίας. 
 
5. {Ο Θεός ¦φανερώθη Ðντως ¦ν σαρκί (1Τιµ.3:16), µόνον πού δέν §χοµεν κάποιαν 
φωτογραφίαν του •λλά τόν ζωγραφίζοµεν Óπως Τόν φανταζόµεθα.  Τό αÛτό Æσχύει καί διά τούς 
λοιπούς γίους πού γιογραφοØµε!  ∆έν πιστεύω Óτι διαπράττοµεν µαρτίαν Óταν κάµνωµε 
ζωγραφικόν πίνακα •πεικονίζοντα, §στω καί κατά τρόπον φανταστικόν, τά Êερά αÛτά πρόσωπα 
³ σκηνάς τ−ς Βίβλου (πχ. Μυστικός ∆εÃπνος ßπό τοØ Λεονάρδο Νταβίντσι).  ΑΛΛΑ 
διαπράττοµεν σοβαράν µαρτίαν Óταν τούς ζωγραφικούς αÛτούς πίνακας ³ γιογραφίας τούς 
µετατρέποµεν εÆς •ντικείµενα προσκυνήσεως, •σπασµäν ³ •κόµη καί λατρείας καί τούς 
•ποδίδοµε θαυµατουργάς Æδιότητας... 
 
6. zIσχυρίζεται Ò κ. Γ. Óτι δικαιολογεÃται º γιογράφησις κ.λ.π., ¦πικαλούµενος 
καλλιτέχνας τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης πού ¦χρησιµοποίησε Ò Θεός διά τόν στολισµόν τ−ς σκην−ς 
τοØ µαρτυρίου...  Ποίαν σχέσιν §χουν αÛτά πού Æσχυρίζεται Ò κ. Γ. µέ τούς θεσµούς τ−ς Καιν−ς 
∆ιαθήκης;  zΕµεÃς, οÊ •ληθäς πιστοί, ¦µεÃς εÇµεθα κατά τήν Καινήν ∆ιαθήκην ναός τοØ ΘεοØ: 
“∆¥ν ¦ξεύρετε Óτι εÉσθε ναÎς ΘεοØ καÂ τÎ ΠνεØµα τοØ ΘεοØ κατοικεÃ ¦ν ßµÃν;...διότι Ò ναÎς 
τοØ ΘεοØ εÉναι γιος, Óστις εÉσθε σεÃς” (1Κορ.3:16-17) καί “Τίνα δ¥ συµβίβασιν Ò ναÎς τοØ 
ΘεοØ µ¥ τ εÇδωλα; διότι σεÃς εÉσθε ναÎς ΘεοØ ζäντος, καθãς εÉπεν Ò ΘεÎς Óτι θέλω 
κατοικεÃ ¦ν αÛτοÃς καÂ περιπατεÃ, καÂ θέλω εÉσθαι ΘεÎς αÛτäν, καÂ αÛτοÂ θέλουσιν εÉσθαι 
λαÎς µου.” (2Κορ.6:16).  ∆έν ζä, λοιπόν, ¦γώ 3.500 χρόνια πίσω •λλά κάποιοι –λλοι, οÊ ÒποÃοι 
•φ’©νός µέν µιµοØνται µέ εÆκόνας, γλυπτά, –µφια κ.λπ., κ.λπ., κλπ. θεσµούς τ−ς γεγηρασµένης 
Παλαις ΟÆκονοµίας º Òποία εÉχε ñς “...πρώτη σκην¬ διατάξεις λατρείας καÂ τÎ γιον τÎ 
κοσµικόν” ({Εβρ.8:13-9:1), •φ’©τέρου δέ πού δέν σέβονται τόν ²θικόν νόµον τοØ ΘεοØ πού 
περιέχεται εÆς τάς δέκα ¦ντολάς, µία τäν Òποίων εÉναι καί º “Μ¬ §χ®ς –λλους θεούς, πλ¬ν 
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¦µοØ. Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός, Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω, ³ 
Óσα εÉναι ¦ν τ± γ± κάτω...” 
 
7. ~Οσον •φορ δέ τήν κατηγορίαν του Óτι “ßποκρίνοµαι” καί Óτι, ¦πειδή τηρä τόν νόµον 
τοØ ΘεοØ “µή προσκυνήσης”, εÉµαι ßποχρεωµένη νά τηρä καί Óλον τόν τελετουργικόν νόµον 
τοØ ΘεοØ τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης καί Ðχι Ó,τι µέ συµφέρει, τί νά τοØ •παντήσω;  Τέτοια 
παράλογα ¦πιχειρήµατα δέν µποροØν νά •παντηθοØν!  ΕÉναι, Óπως λένε οÊ µουσικοί, “µχοι 
¦κτός πάσης κλίµακος”!!!  Τί νά •παντήση κανείς εÆς –νθρωπον Ò ÒποÃος δέν §χει κάµει οÜτε 
τήν στοιχειώδη, οÜτε τήν βασικήν διάκρισιν µεταξύ τηρήσεως τοØ ²θικοØ νόµου τäν δέκα 
¦ντολäν καί τοØ τελετουργικοØ νόµου τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης;  zΕπίσης, τί νά τοØ •παντήση 
κανείς Óταν συνδέη τήν •ξίαν καί IΣΧΥΝ τäν ²θικäν ¦ντολäν τοØ ΘεοØ µέ τό ΠΟΣΑ ΕΤΗ 
ΠΡIΝ ¦δόθησαν αÛταί αÊ ¦ντολαί!!!  ∆έν ¦διάβασε ποτέ τί λέγει Ò •πόστολος ΠαØλος “Νόµον 
λοιπÎν καταργοØµεν δι τ−ς πίστεως; µ¬ γένοιτο, •λλ νόµον συνιστäµεν.”; (Ρωµ.3:31).  
Τό “Μ¬ §χ®ς –λλους θεούς, πλ¬ν ¦µοØ...” •ποτελεÃ τήν •ρχήν τäν δέκα ¦ντολäν, º δέ 
συνέχεια “Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ Òµοίωµα τινός,... µ¬ προσκυνήσ®ς αÛτ 
µηδ¥ λατρεύσ®ς αÛτά” (∆ευτ.5:7-9) •ποτελεÃ ¦πεξήγησιν τοØ µή “Μή §χης –λλους Θεούς, 
πλήν ¦µοØ“. 
 
8. Πάντως, πρίν κλείσω, θεωρä ßποχρέωσίν µου νά παρατηρήσω τά ©ξ−ς: 
α) }Επεσεν ¦κ νέου εÆς •τόπηµα νά θέλη νά ßπεραµυνθ− τäν πεποιθήσεών του χωρίς νά 
•ναφέρη οÜτε ªνα •ληθäς σχετικόν ¦δάφιον πού νά ßποστηρίζη τήν θέσιν του.  ΟÛδεµίαν 
•ληθäς σχετικήν •ναφοράν ³ µλλον παραποµπήν εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν, º Òποία •ποτελεÃ 
καί πρέπει νά •ποτελ− τήν βάσιν πάσης συζητήσεως, διότι Ò λόγος τοØ ΘεοØ εÉναι º µόνη 
ΑΠΟΛΥΤΗ πηγή •ληθείας καί Ðχι οÊ γιογραφικοί Æσχυρισµοί καί οÊ γιογραφικές 
©ρµηνεÃες:  “~Ολη º γραφ¬ εÉναι θεόπνευστος καÂ éφέλιµος πρÎς διδασκαλίαν, πρÎς 
§λεγχον, πρÎς ¦πανόρθωσιν, πρÎς ¦κπαίδευσιν τ¬ν µετ τ−ς δικαιοσύνης, δι ν µναι 
τέλειος Ò –νθρωπος τοØ ΘεοØ, ºτοιµασµένος εÆς πν §ργον •γαθόν.” (1 Τιµ.γ:16-17). 
 Καί θέτω πάλιν τήν ¦ρώτησιν:  ΠοØ καί πότε Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός ³ οÊ 
•πόστολοι µς ßπέδειξαν Óτι πρέπει νά Τόν προσκυνοØµε καί νά Τόν λατρεύωµε µέσω 
εÆκόνων, πολύ δέ περισσότερον τούς γίους Του;  ΠοØ º Βίβλος µς καλεÃ νά φυλάττωµε τήν 
“κάραν” κάποιου γίου ³ νά προσκυνοØµε τήν εÆκόνα του, προκειµένου νά τόν “τιµήσωµε”;  
ΤοÛναντίον, εÆς πλεÃστα Óσα µέρη συναντοØµε τήν ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ νά µή κάνωµε 
εÆκόνας καί πολύ περισσότερον νά µή τάς προσκυνοØµε καί νά µή ¦πικαλούµεθα τάς 
πρεσβείας παρά τè Θεè τäν τεθνεώτων γίων, •ντικαθιστäντες τοιουτοτρόπως τόν µόνον 
µεσίτην µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων τόν Κύριον ºµäν zIησοØν Χριστόν!  Τώρα ζητοØµε, 
χωρίς Γραφικήν ßποστήριξιν, τάς παρά τè Θεè πρεσβείας τäν τεθνεώτων γίων µέσω τäν 
εÆκόνων των! 
 
β) Καλά θά κάµη Ò κ. Γ. νά προσέξη τούς λόγους τοØ Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ, •φ’©νός 
µέν Óτι δέν πρέπει νά •κυρώνωµε τÎν λόγον τοØ ΘεοØ χάριν τ−ς παραδόσεώς µας (Μάρκ.7:13) 
•φ’©τέρου δέ Óτι πρέπει νά λατρεύωµε ΑÛτόν “¦ν πνεύµατι καί •ληθεί‘“, διότι τοιούτους 
προσκυνητάς ζητεÃ Ò Θεός (zIωάν.4:24).  {Ο κ. Γ. χρειάζεται ¦πίγνωσιν τοØ λόγου τοØ ΘεοØ 
καί πνεØµα πού •γαπ τήν •λήθειαν περισσότερον •πό τάς •νθρωπίνας παραδόσεις!  ∆έν 
¦διάβασε ποτέ Óτι “... δ¥ν ßπάρχει δι’ οÛδενÎς –λλου º σωτηρία@ διότι οÜτε Ðνοµα –λλο εÉναι 
ßπÎ τÎν οÛρανÎν δεδοµένον µεταξ× τäν •νθρώπων, δι τοØ Òποίου πρέπει ν σωθäµεν.”; 
(Πράξ.δ:12).  
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γ) Θά ³θελα καί κάτι –λλο νά τοØ ¦παναλάβω, ¦κεÃνο εÆς τό ÒποÃον πράγµατι §χει 
κολλήσει º βελόνα µου: “~Οστις §χει τÎν ΥÊÎν §χει τ¬ν ζωήν@ Óστις δ¥ν §χει τÎν ΥÊÎν τοØ 
ΘεοØ, τ¬ν ζω¬ν δ¥ν §χει.” (1zIωάν.5:12).  {Ο –νθρωπος δέν σώζεται µέ τήν προσκύνησιν τäν 
“θαυµατουργäν” εÆκόνων, πού εÆς τήν πραγµατικότητα δέν ßπάρχουν.  zIδού πäς σώζεται: “...Ò 
•κούων τÎν λόγον µου καÂ πιστεύων εÆς τÎν πέµψαντά µε §χει ζω¬ν αÆώνιον, καÂ εÆς κρίσιν 
δ¥ν §ρχεται, •λλ µετέβη ¦κ τοØ θανάτου εÆς τ¬ν ζωήν.”! (zIωάν.5:24).  Τό µόνον πού 
•παιτεÃ Ò Θεός •πό ¦µς εÉναι º ßπακοή εÆς τόν λόγον Του ¦κδηλουµένη µέ εÆλικρινή 
µετάνοια διά τάς µαρτίας µας καί µέ πίστιν εÆς τόν Χριστόν!  “Το×ς καιρο×ς λοιπÎν τ−ς 
•γνοίας παραβλέψας Ò Θεός, τώρα παραγγέλλει εÆς πάντας το×ς •νθρώπους πανταχοØ ν 
µετανοäσι, διότι προσδιώρισεν ºµέραν ¦ν Á µέλλει ν κρίν® τ¬ν οÆκουµένην ¦ν 
δικαιοσύν®, δι •νδρÎς τÎν ÒποÃον διώρισε, καÂ §δωκεν εÆς πάντας βεβαίωσιν περÂ τούτου, 
•ναστήσας αÛτÎν ¦κ νεκρäν.” (Πράξ.17:30-31).  {Η Βίβλος ¦πίσης λέγει: “...Πς Óστις 
¦πικαλεσθ± τÎ Ðνοµα τοØ Κυρίου θέλει σωθ−.”;  Καί “~Οτι ¦ν Òµολογήσ®ς δι τοØ 
στόµατός σου τÎν Κύριον zIησοØν, καÂ πιστεύσ®ς ¦ν τ± καρδί‘ σου Óτι Ò ΘεÎς •νέστησεν 
αÛτÎν ¦κ νεκρäν, θέλεις σωθ−@ διότι µ¥ τ¬ν καρδίαν πιστεύει τις πρÎς δικαιοσύνην, καÂ µ¥ 
τÎ στόµα γίνεται Òµολογία πρÎς σωτηρίαν.” (Ρωµ.10:9-10). 
 
 Τέλος τοØ εÜχοµαι εÆλικρινäς καί ¦γώ πράγµατι καλήν συνάντησιν καί καλήν 
•πολογίαν §µπροσθεν τοØ φοβεροØ βήµατος... 
 Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 18 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 {Ο κ. Β. κατήγγειλε δηµοσίως εÆς τό •ναγνωστικόν κοινόν τäν “.........” (φύλλον 
...........): 

 Τήν “µεγάλη υποκρισία της εικονοµάχου κυρίας Μπαλτατζή” καί τοØτο διότι, ñς 
Æσχυρίσθη, ¦νä •πήντησα εÆς µεταγενεστέρας ¦πιστολάς –λλων •ναγνωστäν δέν •πήντησα 
εÆς τήν Æδικήν του, καί 

 ~Οτι •ρνοØµαι νά τοØ •παντήσω εÆς τήν •πό ......... ¦πιστολήν του, ßποθέτων, Óτι δέν 
δύναµαι νά •ντικρούσω τά δ−θεν Æσχυρά ¦πιχειρήµατά του καί Óτι §τσι προσπαθä νά 
ξεφύγω σταµατäντας τόν διάλογον! 

 
{Οµοίως, εÆς τό φύλλον ßπ’•ρίθ..........: 
α) ΚατηγορεÃ τήν κ. Μπαλτατζ− Óτι µέ “µεγάλη πονηρία” Æσχυρίζεται Óτι δέν πρέπει νά 
•ποκαλοØνται –νθρωποι “Παναγιώτατοι” καί “Μακαριώτατοι” ¦νώπιον τοØ ΘεοØ. 
Τούναντίον Ò κ. Β. Æσχυρίζεται Óτι οÊ τίτλοι αÛτοί χρησιµοποιοØνται “σε σχέση µε τους 
Ανθρώπους και ΟΧI µε τον Θεόν” ! ! ! 
 
 Τί θέλει δηλαδή νά ßποστηρίξη Ò κ. Β.;  ~Οτι ßπάρχουν δύο κατηγορίες •νθρώπων: οÊ 
πλοί κοινοί µαρτωλοί καί οÊ “Παναγιώτατοι” καί Óτι δικαιολογηµένα χρησιµοποιοØνται οÊ 
τίτλοι αÛτοί δι’µαρτωλούς •νθρώπους;  ∆ικαιοØνται τόν τίτλον “Παναγιώτατοι” καί 
“Μακαριώτατοι” µαρτωλοί –νθρωποι (διότι οÛδείς •ναµάρτητος), οÊ ÒποÃοι, ñς Ò λόγος τοØ 
ΘεοØ λέγει, καταπίνουν τήν •νοµίαν ñς àδωρ; (zIώβ 15:16).  Τί σηµαίνει “Παναγιώτατος”;  
Πς πραγµατικός, πς γνήσιος χριστιανός Ïνοµάζεται ßπό τ−ς {Αγίας Γραφ−ς “γιος”, δηλαδή 
ξεχωρισµένος •πό τόν κόσµον καί διά τόν Θεόν!  ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς 
συναντται Ò τίτλος “παναγιώτατος”;  ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς ßπάρχει Ò Óρος 
“µακαριώτατος”;  Μήπως •πό τότε πού κάποιος ¦πέλεξε νά γίνη Êερεύς, πού φόρεσε τό ράσον, 
τάς µίτρας κλπ., §παυσε διά τοØτο νά εÉναι ªνας •τελής καί •µαρτωλός ñς καί οÊ λοιποί 
–νθρωποι ¦νώπιον τοØ ΘεοØ;  Μήπως •πό τήν στιγµήν πού κάποιος ¦ξελέγη zΑρχιεπίσκοπος 
τοØ δίδεται τό δικαίωµα νά χρησιµοποι− τίτλους ¦ξωΓραφικούς καί δή εÆς τόν ßπερθετικόν 
βαθµόν;  Μήπως º γιότης του §χει φθάσει εÆς τοιοØτον βαθµόν, òστε ποτέ νά µή µαρτάνη 
καί νά µή §χη ποτέ •νάγκην τοØ αËµατος τοØ ΧριστοØ διά τήν συγχώρησιν τäν •µαρτιäν του, 
òστε νά δύναται νά οÆκειοποιεÃται τόν ¦ξω-Γραφικόν τίτλον “παναγιώτατος”;  Τότε διατί λέγει 
Ò λόγος τοØ ΘεοØ: “Οàτω καί σεÃς, Óταν κάµητε πάντα τά διαταχθέντα εÆς ¦σς, λέγετε Óτι 
δοØλοι •χρεÃοι εÇµεθα, ¦πειδή ¦κάµαµεν Ó, τι ¦χρεωστοØµεν νά κάµωµεν.”; (Λουκ.17:10).  
ΟÊ τίτλοι, λοιπόν, τäν •νθρώπων θά εÉναι •νώτεροι ¦κείνων τοØ ΘεοØ, Ò {ΟποÃος Ïνοµάζεται 
~Αγιος καί Μακάριος; {Η γιότης καί µακαριότης τοØ •νθρώπου ξεπερν τήν γιότητα καί 
µακαριότητα τοØ ΘεοØ, òστε νά φέρη τούς τίτλους “Παναγιώτατος” καί “Μακαριώτατος”; 
 Μά εÉναι σοβαρά αÛτά πού λέγονται καί γίνονται καί τά ßποστηρίζει Ò κ. Β.; 
 
β) ΠροκαλεÃ ¦πανειληµµένως τήν κυρία Μπαλτατζ− νά τοØ σχολιάση ñρισµένα ¦δάφια 
πού κακäς, ñς λέγει, τά §χει µεταφράσει Ò •είµνηστος zΑρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βάµβας, Ò 
ÒποÃος, ñς Æσχυρίζεται Ò κ. Β. §χει κάµει “φοβερά λάθη” καί Óτι “ξεχνά” (;;; ! ! ! ) νά 
µεταφράση δέκα (10) Òλόκληρα βιβλία τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καί Óτι –δικα καί ψευδäς τόν 
κατηγορä Óτι χαρακτήρισε τόν Ν. Βάµβα αÆρετικόν, καί Óτι αÛτός εÉναι Ò λόγος πού οÊ 
Προτεστάντες προτιµοØν τό κείµενο Βάµβα παρ’Óλα τά φοβερά λάθη του. 
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 Τί δηλαδή ßπονοεÃ Ò κ. Β. µέ τήν φράσιν, µέσα σέ εÆσαγωγικά, ““ξεχνά”” νά 
µεταφράση δέκα (10) Òλόκληρα βιβλία τ−ς {Αγίας Γραφ−ς...;  Τί ßπαινίσσεται;  Μήπως Óτι 
Ò zΑρχιµανδρίτης Νεόφ. Βάµβας σκοπίµως παρέλειψε τήν µετάφρασιν δέκα Òλόκληρων 
βιβλίων; ∆ιατί; zΕάν τά “ξέχασε”, ñς ßπαινίσσεται Ò κ. Β., πäς º µετάφρασίς του §χει 
•ναγνωρισθ− ¦πισήµως ßπό τοØ {ΕλληνικοØ Κράτους ({ΥπουργεÃον Παιδείας καί 
Θρησκευµάτων), ßπό τ−ς zΕκκλησίας καί ßπό τäν Βιβλικäν {Εταιριäν καί διενέµετο ¦πί 
δεκαετίας εÆς τάς zΕνόπλους ∆υνάµεις;  ΟÜτε τό Κράτος, οÜτε º zΕκκλησία τ−ς {Ελλάδος, 
οÜτε τά ΠατριαρχεÃα, οÜτε οÊ Βιβλικές {Εταιρίες •ντελήφθησαν τήν τοιαύτην παράλειψιν δέκα 
Ïλοκλήρων βιβλίων τ−ς {Αγίας Γραφ−ς; 
 ∆ιερωτäµαι: Τί εÉναι ¦κεÃνο πού λείπει •πό τόν κ. Β.;  {Η γνäσις, º λογική ³ º 
εÛθύτης;  ΕÇθε Ò Θεός νά τοØ δώση Ó,τι τοØ λείπει! 
 
γ) Παρ’Óλον Óτι εÉναι ºλικίας µόνον 23 ¦τäν “συµβουλεύει” τήν κυρία Μπαλτατζ− νά 
µήν ßποστηρίζη τόν κ. Η., Ò Òποίος, ñς λέγει Ò κ. Β., Ðχι µόνον “δέν εÉναι Χριστιανός” •λλά 
εÉναι καί “υποκριτής” καί “αιρετικός”, •κριβäς Óπως χαρακτηρίζει καί τήν κ. Μπαλτατζ−!!! 
∆ιατί, λοιπόν, ζητ •πό τήν ßποκρίτρια καί αÆρετικήν κ. Μπαλτατζ− νά ¦λέγξη τόν ßποκριτήν 
καί αÆρετικόν κ. Η.; 
 
δ) Κλείνοντας αÛτόν τόν κατάλογον τäν “καλολογικäν” ¦πιθέτων, διατυπώνει τήν ©ξ−ς 
φράσιν •ναφερόµενος εÆς τήν κυρία Μπαλτατζ−: “‘Εχω µεγάλη περιέργεια να δω πως θα το 
κάνει”, ¦ννοäντας κατά ποÃον τρόπον θά •ποδείξω τόσον εÆς τόν κ. Η. Óσον καί εÆς τόν Çδιον 
τόν κ. Β. •πό πού •ντλä τήν βεβαιότητα Óτι τό βιβλίον τ−ς zΑποκαλύψεως εÉναι θεόπνευστον! 
 
zΑπαντä: 
- Τό Θέµα µου •π’•ρχ−ς µταν, εÉναι καί θά παραµείνει, πρός τό παρόν, º 
“εÆκονολατρεία”, δηλ. º προσκύνησις καί οÊ •σπασµοί τäν... “θαυµατουργäν” ποικιλονύµων 
εÆκόνων, º προσκύνησις τäν λειψάνων (κάρες κλπ.) καί º ¦πίκλησις τ−ς µεσιτείας τäν 
τεθνεώτων γίων, ñς ¦άν µσαν πανταχοØ παρόντες καί δυνάµενοι νά •νταποκρίνωνται εÆς τά 
αÆτήµατα τäν ¦ν ζω± •νθρώπων, ¦νä δέν ßπάρχει –λλος µεσίτης µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων 
παρά µόνον Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός! ∆έν §χω πρόθεσιν νά µεταβάλω θέµα. 
Πρόθεσίς µου εÉναι νά καταδείξω τήν Ïλεθρίαν πλάνην τ−ς εÆκονολατρείας!  Τέλος, 
¦παναλαµβάνω, δέν §χω καµίαν πρόθεσιν νά •λλάξω θέµα, ³ µλλον θέµατα, κατά τήν 
¦πιθυµίαν καί τάς ßποδείξεις τοØ κ. Β., προκειµένου νά Êκανοποιήσω τήν “µεγάλην 
περιέργειάν” του... 
- ∆έν είχα τήν τιµήν νά γνωρίσω προσωπικäς τόν κ. Η. ñς καί Óλας τάς πνευµατικάς 
πεποιθήσεις του. }Ας µάθη, λοιπόν, Ò κ. Β. Óτι ∆ΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡIΖΩ ΚΑΝΕΝΑΝ. Λέγω 
•πλäς τό “ΑΜΗΝ” µου εÆς Ó,τι εÉναι •ληθές καί εÆς Ó,τι •νταποκρίνεται εÆς τήν •λήθειαν τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς, §στω καί –ν αÛτό προέρχεται •πό τόν ¦χθρόν µου. 
 
 Πάντα τ’•νωτέρω “καλολογικά” ¦πίθετα, αÊ κατηγορίαι του, αÊ προκλήσεις του καί º 
µεγάλη του περιέργεια κλπ. §φεραν εÆς τήν µνήµην µου ªναν παλαιότερον Ïρµαθόν 
“καλολογικäν” ¦πιθέτων καί –λλα τινά µέ τά ÒποÃα µέ εÉχε στολίσει εÆς τό παρελθόν καθ’Óλην 
τήν •πό µηνäν διά τ−ς ¦φηµερίδος .......... συζήτησίν µας. 
Συµπέρασµα: Κάτι, λοιπόν, δέν πάει καλά µ’αÛτόν τόν νέον! 
 
zΕπιθυµä, λοιπόν, νά τόν πληροφορήσω τά ¦ξ−ς: 
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1. ~Οπως θά διεπίστωσε •πό τήν δηµοσιευθεÃσαν ³δη σχετικήν ¦πί τοØ ¦ν λόγω θέµατος 
•πάντησίν µου εÆς τό ßπ’•ρίθ......... •πό ......... φύλλον ........, καί µέ ºµεροµηνίαν συγγραφ−ς τήν 
........., Óτι º καταγγελία του εÆς τό •ναγνωστικόν κοινόν περί τ−ς µεγάλης ßποκρισίας µου καί 
αÊ κατηγορίαι του περί ßπεκφυγ−ς νά •παντήσω οÛδεµίαν σχέσιν §χουν µέ τήν 
πραγµατικότητα, διότι º καθυστερηµένη δηµοσίευσίς της δέν ¦ξηρττο •λλά οÜτε καί 
Ïφείλετο εÆς τήν κ. Μπαλτατζ−.  {Η ¦ν λόγω •πάντησίς µου ¦στάλη, ñς συνήθως, µέ φάξ εÆς 
τήν ¦φηµερίδα, τήν ........, καί òραν ......... 
 
2. ~Οταν διεπίστωσα Óτι, παρά τόν παρελθόντα Êκανόν χρόνον, δέν εÉχε δηµοσιευθεÃ 
¦τηλεφώνησα ¦πανειληµµένως. {Η •πάντησις τήν Òποίαν καί §λαβα ¦πανειληµµένως µτο Óτι 
Óλα τά –ρθρα µου εÉχαν σταλεÃ πρός δηµοσίευσιν καί Óτι οÛδέν ¦ξ αÛτäν ¦κκρεµοØσε. 
 
3. zΕπειδή τό Çδιο πρόβληµα ßπ−ρχε καί µέ δύο –λλας ¦πιστολάς/–ρθρα µου πρός τούς κκ. 
Η. (../../....) καί Γ. (../../....), •πέστειλα, κατόπιν συννενοήσεως, ΕΚ ΝΕΟΥ, τήν ../../...., καί 
òραν ....., καί τά τρία αÛτά –ρθρα µου, τά ÒποÃα ³δη ¦δηµοσιεύθησαν!  ΟÛδέν, συνεπäς, 
πρόβληµα!  Κάπου, λοιπόν, ¦κ παραδροµ−ς, θά εÉχαν παραπέσει. zΑνθρώπινον τό σφάλµα, 
πολύ δέ φυσικόν εÆς τήν πληθώρα τäν κειµένων µις ¦φηµερίδος. ΤοØτο, Óµως, §δωσε 
συγχρόνως •φορµήν νά ¦κδηλωθ− τό πνεØµα τοØ κ. Β.... }Εσπευσε προπετäς νά κατηγορήση 
τήν... “µεγάλη ßποκρισία” καί ßπεκφυγή τ−ς κυρίας Μπαλτατζ− δηµοσίως! zΕρωτä: 
α) {Η κοινή λογική καί Ò σεβασµός πρός τόν συνάνθρωπον δέν ¦πιβάλλουν –λλην 
συµπεριφοράν;  ∆έν πρέπει Ò –νθρωπος πρäτα νά διαπιστώνη µετά βεβαιότητος καί µετά νά 
¦νεργ− καί µάλιστα νά κατηγορ−; zΑπεκλείετο º σιωπή τ−ς κυρίας Μπαλτατζ− νά éφείλετο εÆς 
•σθένειαν ³ εÆς ταξίδι ³ εÆς –λλον λόγον; 
 }Ετσι συµπεριφέρονται οÊ πραγµατικοί χριστιανοί; zΕκεÃ, Óµως, Óπου ¦πικρατεÃ Ò 
τυφλός φανατισµός, ¦κεÃ º λογική καί Ò σεβασµός χάνονται! 
β) zΑφοØ Óµως διεπίστωσεν, τόσον •πό τήν δηµοσίευσιν τ−ς σχετικ−ς •παντήσεώς µου 
καί δή ¦κ τ−ς ºµεροµηνίας συγγραφ−ς αÛτ−ς •λλά καί ¦κ τοØ Óτι διεψεύσθη Óτι •πέφευγα νά 
τοØ •παντήσω, διατί, “ποιäν τήν νήσσαν”, συνέχισε τόν διάλογον ñς ¦άν δέν εÉχε 
λασπολογήσει; 
 }Ετσι συµπεριφέρονται οÊ πραγµατικοί χριστιανοί;  zΕκτός, ¦άν Ò κ. Β. πιστεύει Óτι 
º µετά •κράτου δογµατικοØ φανατισµοØ ßπεράσπισις τ−ς θεοπνευστίας καί συνεπäς τοØ 
“ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΥ” τäν Τοπικäν καί ΟÆκουµενικäν Συνόδων τοØ παρέχει “συγχωροχάρτι” 
διά τήν •σεβή, ßβριστικήν, προκλητικήν, ¦πικριτικήν καί δή διά τήν φιλόνικον καί ¦ριστικήν 
συµπεριφοράν του καί Óτι º λέξις “συγγνώµη” δέν ßπάρχει πλέον διά τόν κ. Β.!  Καί Óτι, ¦πί 
πλέον, εÉναι Ò µόνος πού πληροÃ τάς προϋποθέσεις ©νός γνησίου χριστιανοØ, πάντες δέ οÊ 
µετ’αÛτοØ διαφωνοØντες εÉναι ßποκριταί, πονηροί, αÆρετικοί κλπ; 
 
 }Αν καί Óπως εÉναι γραµµένον, “...¦κ τοØ καρποØ γνωρίζεται τό δένδρον” 
(Ματ.12:34), τά κίνητρα καί τήν γνησιότητα τ−ς πίστεως τοØ κ. Β. καί πäς Ò Θεός τόν βλέπει 
µόνον Ò Θεός τά γνωρίζει!  ~Οσον •φορ Óµως τόν χαρακτ−ρα τäν πράξεών του, πς τις 
δύναται νά τάς χαρακτηρίση καί νά τάς κρίνη βάσει τοØ λόγου τοØ ΘεοØ •λλά •κόµη καί βάσει 
αÛτ−ς τ−ς κοιν−ς λογικ−ς... zΑρκεÃ νά θυµηθοØµε δύο µόνον λόγους ¦κ τäν πολλäν, πάρα 
πολλäν, τ−ς {Αγίας Γραφ−ς διά νά σταθµίσωµε τό ποιόν τäν λόγων τοØ κ. Β.: 
• “...¦κ τοØ περισσεύµατος τ−ς καρδίας λαλεÃ τÎ στόµα” (Ματ.12:34), καί 
• “τ¬ν γλäσσαν Óµως οÛδεÂς τäν •νθρώπων δύναται ν δαµάσ®@ εÉναι •κράτητον κακόν, 

µεστ¬ θανατηφόρου φαρµάκου. ∆ι’ αÛτ−ς εÛλογοØµεν τÎν ΘεÎν καÂ Πατέρα, καÂ δι’ 
αÛτ−ς καταρώµεθα το×ς •νθρώπους το×ς καθ’ Òµοίωσιν ΘεοØ πλασθέντας@ ¦κ τοØ 
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αÛτοØ στόµατος ¦ξέρχεται εÛλογία καÂ κατάρα. ∆¥ν πρέπει, •δελφοÂ µου, ταØτα ν 
γίνωνται οàτω. Μήπως º πηγ¬ •πÎ τ−ς αÛτ−ς τρύπης •ναβρύει τÎ γλυκ× καÂ τÎ 
πικρόν; µήπως εÉναι δυνατόν, •δελφοÂ µου, º συκ− ν κάµ® ¦λαίας ³ º –µπελος σØκα; 
οàτως οÛδεµία πηγ¬ εÉναι δυνατÎν ν κάµ® àδωρ λµυρÎν καÂ γλυκύ. Τίς εÉναι µεταξύ 
σας σοφÎς καÂ ¦πιστήµων; –ς δείξη ¦κ τ−ς καλ−ς διαγωγ−ς τ §ργα ©αυτοØ ¦ν 
πραότητι σοφίας.” (zIάκ.3:8-13). 

 
 Καί τώρα µία τελευταία ¦ρώτησις πρός τόν κ. Β.: Τί τοØ εÆσηγοØνται º κοινή λογική καί 
º χριστιανική του συνείδησις;  Μία δηµοσία καταγγελία εÆς τό •ναγνωστικόν κοινόν τäν 
“.........” διά τήν ßποτιθεµένην “µεγάλη υποκρισία της εικονοµάχου” κυρίας Μπαλτατζή, τήν 
ßποτιθεµένην ßπεκφυγήν της νά τοØ •παντήση, καί τήν µεγάλην της πονηρίαν, ---
χαρακτηρισµοί πού θίγουν τήν προσωπικότητα καί τά κίνητρά της--- χρήζουν ³ δέν χρήζουν 
συγγνώµης τόσον ¦νώπιον τοØ ΘεοØ Óσον καί πρός τήν κυρία Μπαλτατζ− συνοδευοµένης 
µάλιστα καί ßπό δηµοσίας •ποκαταστάσεως τοØ προσώπου της, καθ’Óν •κριβäς τρόπον 
§γινεν º δυσφήµησίς της; 
 

        Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 19 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 {Ο κ. Β., ¦ξ •φορµ−ς •παντήσεώς µου πρός τήν ¦πιστολήν τ−ς κυρίας Θ., εÆς τά 
πλαίσια τ−ς Òποίας •νεφέρθη º ¦ν λόγω κυρία εÆς τόν Λούθηρον, §σπευσε νά •παντήση διά 
λογαριασµόν της.  {Υπερασπιστής τ−ς κυρίας Θ. •νέλαβε νά γίνη;  }Η δέν θεωρεÃ τήν κυρία Θ. 
Êκανή νά γράψη καί νά µοØ •παντήση, τόν ©αυτόν του δέ τόν κρίνει καταλληλότερον! 
 
 zIδού τί •πήντησα εÆς τήν κ. Θ.:  “zΕπίσης, º κατονοµασία (¦κ µέρους της) 
αÆρεσιαρχäν Óπως τοØ zΑρείου, ΕÛτύχου, Νεστορίου καί –λλων, --µεταξύ δέ τäν –λλων καί τοØ 
Λουθήρου (!), πού •πήλλαξε τόν Χριστιανικόν κόσµον •πό τήν πεπλανηµένην καί µαρτωλήν 
κηδεµονίαν τοØ ΠαπισµοØ--  δέν συµβάλλει οÛδέ κατ’ ¦λάχιστον ßπέρ τ−ς προσκυνήσεως τäν 
εÆκόνων καί τäν λειψάνων των!” 
 
 {Ορµώµενος ¦κ τ−ς •νωτέρω φράσεως, ¦πιχειρεÃ, ñς προεÃπα, Ò κ. Β. νά •µαυρώση 
τήν εÆκόνα τοØ Λουθήρου, λές καί §τσι θά δικαιολογήση τάς •ντιγραφικάς πεποιθήσεις του.  
Παρά τό Óτι º προσπάθειά του αÛτή §χει •ρχίσει πλέον νά γίνεται •παράδεκτος, προκλητική 
καί νά ¦κφεύγη τäν Òρίων τοØ ¦ντίµου διαλόγου, θά δώσω --συγκαταβαίνουσα--  εÆς τόν κ. 
Β. τήν •πάντησιν πού ¦πιθυµεÃ.  Τά σηµεÃα πού ¦ρωτ καί Ò τρόπος πού τά ¦ρωτ εÉναι 
Òλοφάνερα δηκτικός, καί Óπως διαφαίνεται •πό τήν παρούσαν ¦ρώτησιν Óσον καί •πό •ρκετάς 
προγενεστέρας, Óλαι αÊ προσπάθειαί του •ποβλέπουν εÆς τό νά φέρουν τήν κυρία Μπαλτατζ− 
“σέ δύσκολη θέση”.  Φαίνεται Óτι αÛτό εÉναι ¦κεÃνο πού τόν ¦νδιαφέρει!  zΕκεÃνο πού τόν 
¦νδιαφέρει εÉναι νά δυσφηµίση τήν κυρία Μπαλτατζ− ñς “αÆρετική” καί Ðχι νά ßπερασπισθ− 
τάς Βιβλικάς •ληθείας •λλά τάς •ποφάσεις τ−ς Ζ’ ΟÆκουµενικ−ς Συνόδου.  zΕάν •γαποØσε 
τήν •λήθεια º •λήθεια θά τοØ εÉχε φανερωθ−, καί Óπως λέγει Ò λόγος τοØ ΘεοØ, º •λήθεια θά 
τόν εÉχε ¦λευθερώσει (zIωάν.8:32) ¦κ τοØ τυφλοØ δογµατικοØ φανατισµοØ του! 
 zΑλλ’–ς ¦ξετάσωµε πιό προσεκτικά τό Óλον θέµα: 
 
1. Τό θέµα µας ßπ−ρξεν, •π’•ρχ−ς, º εÆκονολατρεία ³ º προσκύνησις ³ µή τäν 
εÆκόνων, τäν λειψάνων καί º ¦πίκλησις ³ µή –λλων “µεσιτäν” καί “σωτήρων” ¦κτός τοØ 
Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ.  {Η Óλη •ντίδρασις ¦κ µέρους ñρισµένων •ναγνωστäν τ−ς ¦γκρίτου 
¦φηµερίδος ......... ξεκίνησε •πό τό –ρθρον/ διαµαρτυρία µου διά τήν προσκύνησιν, τούς 
•σπασµούς κλπ. ¦κ µέρους πολλäν συµπατριωτäν µας τ−ς εÆκόνος “}Αξιον ¦στιν” πού ... 
κάµνει θαύµατα!  Τό Óλον θέµα συνεζητήθη εÆς τά πλαίσια τ−ς εÆκονολατρείας καί τ−ς 
εÆκονοµαχίας πού διήρκεσε ©κατόν δεκαέξι χρόνια •πό τό 726 µ.Χ. ªως τό 842 µ.Χ.  ∆ιατί, 
λοιπόν, Ò κ. Β. •ναφέρεται εÆς τήν ¦ποχήν τ−ς θρησκευτικ−ς µεταρρυθµίσεως ßπό τοØ 
Λουθήρου (1483-1546) καί –λλων καί πού §λαβε χώραν µετά •πό ©πτά περίπου αÆäνες; 
 zΕρωτä:  {Η ¦ν λόγω µεταρρύθµισις τοØ Λουθήρου εÉχε σχέσιν µέ τήν εÆκονοµαχίαν-
εÆκονολατρείαν ³ µέ τήν θρησκευτικήν καί πολιτικήν καταδυναστείαν χριστιανäν καί µή 
χριστιανäν •πό τήν Παπικήν αÛθαιρεσίαν, τόν σκοταδισµόν, τήν καταδυναστείαν, τήν 
µισαλλοδοξίαν καί τά ßποπροϊόντα αÛτ−ς Óπως τά ¦γκλήµατα τ−ς Êερς ¦ξετάσεως;  Πλανται 
Ò κ. Β. ¦άν νοµίζη Óτι µέ αÛτήν τήν παραπλανητικήν τακτικήν του (πχ. •πό πόσα καί ποÃα 
βιβλία •ποτελεÃται º {Αγία Γραφή, ποίας ΟÆκουµενικάς Συνόδους παραδέχοµαι, τό θέµα τ−ς 
Êερωσύνης, σχολιασµός ¦δαφίων •σχέτων µέ τό θέµα µας κλπ.) θά µέ ¦κτρέψη •πό τό σηµεÃο 
•πό τό ÒποÃον ξεκίνησα, εÆς τό ÒποÃον µένω καί θά µένω. 
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 }Ας εÛχηθοØµε νά εÉναι º τελευταία προσπάθειά του ¦κτροπ−ς τ−ς συζητήσεως •πό τό 
θέµα τ−ς εÆκονολατρείας! 
 
2. Φαίνεται Óτι Ò κ. Β. δέν ¦διάβασε προσεκτικά αÛτό πού •ντέγραψε:  Πόθεν §βγαλε τό 
συµπέρασµα Óτι “...ο Λούθηρος επίστευε πως η αιµατοχυσία ανοίγει πιό εύκολα το δρόµο 
προς τον ουρανό απ’ότι η προσευχή”;  ΕÉπε ποτέ Ò Λούθηρος τοιοØτον τι ³ Ò κ. Β. βάζει εÆς τά 
χείλη τοØ Λουθήρου λόγους πού δέν εÉπε;  zΕρώτησις:  Γνωρίζει καλά Ò κ. Β. τήν 
προσωπικότητα, τό πιστεύω καί τά •ποτελέσµατα τοØ §ργου τοØ Λουθήρου;  zΑπό µιά 
¦πιστολή κρίνεται º προσωπικότης ©νός •νθρώπου, ©νός παγκοσµίως •νεγνωρισµένου 
πνευµατικοØ µεταρρυθµιστοØ ñς τοØ Λουθήρου;  Γνωρίζει Ò κ. Β. ßπό ποίας Êστορικάς καί 
λοιπάς συνθήκας ¦γράφη αÛτή º ¦πιστολή;  Καί κάτι –λλον:  ∆ιατί Ò Λούθηρος •πετέλεσε τόν 
µόνον στόχον τοØ κ. Β.;  Ποίαν σχέσιν εÉχε µέ τήν εÆκονοµαχίαν τοØ Βυζαντίου; 
 
3. {Ο Λούθηρος, •ντιµετωπίζων ªνα ¦πικείµενον φοβερόν πολιτικόν χάος ¦ξ αÆτίας τäν 
δολοφονικäν καί ρπακτικäν Òρδäν τäν •γροτäν •πό τούς Òποίους ¦κινδύνευαν οÊ 
πάντες καί τά πάντα §γραψε τήν σκληράν αÛτήν ¦πιστολήν ¦ναντίον των.  {Η ¦πιστολή του 
µταν Ðντως αÛστηρά καί σκληρά •λλά τό σκεπτικόν τ−ς ¦νεργείας του αÛτ−ς καί τά κίνητρά 
του µόνον Ò Θεός µπορεÃ νά τά κρίνη...  ~Οπως καί –ν §χη τό πργµα, –ς δεχθοØµε Óτι 
πράγµατι, ¦κ φόβου τäν συνεπειäν τ−ς ¦ξεγέρσεως, κακäς §γραψε τοιαύτην ¦πιστολήν Ò 
Λούθηρος.  Μόνον αÛτό εÉδε εÆς τήν ζωήν τοØ Λουθήρου Ò κ. Β. καί τήν §θιξε, µόνον αÛτό εÉδε 
καί τόν κατέκρινε;  Μήπως θά πρέπει νά ßπενθυµίσωµε τόν λόγον πού εÉπεν Ò Χριστός: “... Ò 
•ναµάρτητος ßµäν πρäτος βαλέτω λίθον...”; (zIωάν.8:7). 
 
 Θά ³θελα δέ ¦πί τ± εÛκαιρί‘ νά τόν πληροφορήσω τά ©ξ−ς: 
ΕÆς τόν Λούθηρον Ïφείλει κατά µέγα µέρος º Χριστιανοσύνη: 
(α) Τήν πνευµατικήν της ΑΦΥΠΝIΣIΝ, •πελευθέρωσιν καί •παλλαγήν τοØ ΧριστιανικοØ 
κόσµου •πό τήν πεπλανηµένην καί µαρτωλήν κηδεµονίαν καί καταδυναστείαν τοØ ΠαπισµοØ, 
Ò ÒποÃος κατεκράτη τήν •λήθειαν ¦ν •δικί‘ (Ρωµ.1:18) διά τ−ς παρεµποδίσεως τ−ς 
•ναγνώσεως τ−ς {Αγίας Γραφ−ς ßπό τοØ λαοØ.  zΕάν δέν εÉχε προβ− εÆς τήν µετάφρασιν τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς εÆς τήν γερµανικήν γλώσσαν τ−ς ¦ποχ−ς του πού •πετέλεσε µάλιστα •παρχήν 
καί –λλων µεταφράσεων θά εÇµασταν •κόµη µέ τήν γλώσσαν τ−ς µεταφράσεως τäν 
©βδοµήκοντα τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης τ−ς ¦ποχ−ς τäν Πτολεµαίων καί τοØ •ρχαίου κειµένου 
τ−ς Καιν−ς ∆ιαθήκης καί µέ τήν •ποκλειστικήν µετάφρασιν τ−ς {Αγίας Γραφ−ς εÆς τήν 
Λατινικήν (Vulgate), πού δέν κατανοοØν παρά ¦λάχιστοι εÆς Óλον τόν κόσµον... {Η γλώσσα τ−ς 
µεταφράσεως τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης ßπό τäν ©βδοµήκοντα, καί τοØ •ρχαίου κειµένου τ−ς 
Καιν−ς ∆ιαθήκης, καίτοι κατά πάντα σεβαστή, εÉναι νεκρά γλäσσα διά τόν ©κάστοτε 
νεοέλληνα, πόσον µλλον διά τούς µή ~Ελληνας.  ΕÛτυχäς Óτι Óλοι αÛτοί πού µετέφρασαν καί 
µεταφράζουν τήν {Αγία Γραφή πυρετωδäς καί εÆς τάς ßπολοίπους γλώσσας τοØ κόσµου καί 
προβαίνουν, συγχρόνως, εÆς συνεχεÃς καί µέ διαδοχικάς προσεγγίσεις •ναθεωρήσεις τ−ς {Αγίας 
Γραφ−ς πρός τελειοτέραν καί πιστοτέραν •πόδοσιν τäν •ρχαίων κειµένων, δέν ¦περίµεναν τήν 
§γκρισιν καί ¦πιδοκιµασίαν ñρισµένων φανατισµένων θρησκολήπτων...  Τό ΕÛαγγέλιο θά εÉχε 
µείνει εÆς τήν •φάνειαν Ò δέ {Ελληνικός λαός καί º •νθρωπότης θά εÉχαν µείνει εÆς τό σκοτάδι. 
 
 zΕπίσης, δέν θά υπ−ρχαν αÊ Βιβλικαί {ΕταιρεÃαι •νά τόν κόσµον καί αÊ λοιπαί σχετικαί 
Ïργανώσεις πού •σχολοØνται µέ τήν µετάφρασιν, διάδοσιν καί διανοµήν τοØ Λόγου τοØ ΘεοØ 
εÆς Óλην τήν οÆκουµένην εÆς περισσοτέρας τäν δύο χιλιάδων γλωσσäν καί διαλέκτων!  {Ο 
–νθρωπος τοØ ΘεοØ χαίρεται διά τό γεγονός Óτι Ò Λόγος τοØ ΘεοØ διαδίδεται καί σώζει ψυχάς 
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καί δέν ψάχνει νά βρ− ψεγάδια εÆς τάς µεταφράσεις καί δέν τάς •ποβάλλει ñς βλασφήµους ¦ξ 
αÆτίας ñρισµένων µεταφραστικäν µικροατελειäν...  {Ο νοäν νοείτω!  zΕάν Ò Λούθηρος δέν 
εÉχε σπάσει τό φράγµα τ−ς •παγορεύσεως τ−ς µεταφράσεως τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καί τ−ς 
µελέτης αÛτ−ς ßπό τοØ λαοØ θά περιµέναµε νά µάθουν Óλες οÊ φυλές τοØ κόσµου, οÊ zΑσιάτες, 
οÊ zΑφρικανοί, οÊ Λατινοαµερικανοί τήν zΑρχαίαν {Ελληνικήν καί τήν Λατινικήν καί νά 
πάρουν τήν –δειαν τοØ Πάπα διά νά διαβάσουν τόν λόγον τοØ ΘεοØ καί νά ¦πιστρέψουν πρÎς 
ΑÛτόν •πÎ τäν εÆδώλων διά νά δουλεύουν ΘεÎν ζäντα καÂ •ληθινόν (Θεσ.1:9)!!! 
(β) Τήν σηµερινήν ΕΛΕΥΘΕΡIΑΝ τοØ ΧριστιανισµοØ τήν Òποίαν •πολαµβάνοµεν Óλοι 
διά τήν •νάγνωσιν καί µελέτην τ−ς {Αγίας Γραφ−ς. 
(γ) Τήν ΣΩΤΗΡIΑΝ χιλιάδων, ³ µλλον ©κατοµµυρίων ψυχäν διά τ−ς ¦πιγνώσεως τ−ς 
ÒδοØ τ−ς διά πίστεως καί κατά χάριν σωτηρίας! 
(δ) Τόν διαχωρισµόν τοØ Κράτους •πό τήν zΕκκλησία, τήν κατάργησιν τäν 
ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤIΩΝ καί τ−ς ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠIΑΣ ßπό τ−ς zΕκκλησίας ñς καί τήν 
•ναµόρφωσιν τοØ ¦κπαιδευτικοØ συστήµατος. 
(ε) Τήν καθιέρωσιν τ−ς ΑΝΕΞIΘΡΗΣΚΕIΑΣ τήν Òποίαν δυστυχäς δέν σέβονται πολλές 
•κόµα χäρες, •κόµη καί χριστιανικαί τ−ς ΕÛρώπης (•νεπισήµως)... παρά τό γεγονός Óτι 
προβλέπεται (¦πισήµως) ßπό τοØ Συντάγµατός των, ßπό τ−ς Συνθήκης τ−ς Ρώµης διά τάς 
•τοµικάς καί θρησκευτικάς ¦λευθερίας καί •πό •ποφάσεις τäν ΕÛρωπαϊκäν ∆ικαστηρίων... ñς 
καί πολλά –λλα εÛεργετήµατα τά ÒποÃα συνέβαλαν εÆς τήν πνευµατικήν, πολιτικήν καί 
κοινωνικήν διαµόρφωσιν τ−ς νεωτέρας ΕÛρώπης! 
 
5. Πάντως, εÉναι •παραίτητον, προκειµένου νά κρίνωµε Ïρθäς καί •ντικειµενικäς, καί 
χωρίς προσωποληψία νά §χωµεν ßπ’Óψιν µας τά ©ξ−ς: 
α) {Η {Αγία Γραφή οÛδέποτε •πέκρυψε τάς µαρτίας •νθρώπου τινός, •κόµη καί τäν 
προσφιλεστάτων εÆς τόν Θεόν γιγάντων τ−ς πίστεως, αÊ µαρτίαι τäν Òποίων ßπ−ρξαν πολύ 
µεγαλύτεραι ---καί διά τάς Òποίας βεβαίως µετενόησαν---  •πό µίαν βιαίαν ¦πιστολήν ¦ναντίον 
¦γκληµατικäν πράξεων κακοποιäν •γροτäν, ¦πιστολήν διά τήν Òποίαν, πιθανότατα, ñς 
λέγεται, νά µετεµελήθη.  Καί Óµως!  Τέτοιοι –νθρωποι ¦λογίσθησαν “φίλοι ΘεοØ“, –νθρωποι 
“κατά τήν καρδίαν Του”, –νθρωποι µέ τούς Òποίους éκοδόµησε τήν zΕκκλησίαν Του!  ∆έν 
µετρ Ò Θεός πόσον •δύνατοι καί •τελεÃς εÉναι οÊ –νθρωποι •λλά πόσον εÆλικρινεÃς εÉναι 
µαζί Του!  ΟÛδείς •ναµάρτητος!  Συνεπäς καί Ò Λούθηρος §καµε σφάλµατα!  ΕÉχα κάποτε 
διαβάσει, •λλά δέν ¦νθυµοØµαι ποØ καί πäς µτο •κριβäς διατυπωµένον, Óτι Ò ∆ιάβολος 
¦παρουσιάσε εÆς τόν Λούθηρον ªνα µακρύ κατάλογον τäν µαρτιäν του, προκειµένου νά τόν 
•πελπίση διά τήν σωτηρίαν του καί νά τόν φέρη ßπό κατάκρισιν καί καταδίκην.  {Ο Λούθηρος 
παρεδέχθη τάς µαρτίας του •λλά §γραψε κάτω •πό τόν µακρύ αÛτόν κατάλογον:  “zΕν 
Òµολογäµεν τς µαρτίας ºµäν, εÉναι πιστÎς καÂ δίκαιος, òστε ν συγχωρήσ® εÆς ºµς 
τς µαρτίας καÂ καθαρίσ® ºµς •πÎ πάσης •δικίας.”! (1zIωάν.1:9).  }Ετσι Ò ∆ιάβολος “τό 
§βαλε στά πόδια”.  ~Ενα λάθος ³ καί –λλα τυχόν πταίσµατά του δέν θά καταργήσουν τήν 
πνευµατικήν του προσφοράν εÆς τήν •νθρωπότητα καί τήν •πέλευθέρωσιν της •πό τήν 
δουλείαν τοØ ΠαπισµοØ!  {Ο Θεός δέν βλέπει τό φαινόµενον •λλά τήν καρδίαν. 
β) Θά µτο µεγάλη •δικία καί διαστροφή νά γίνεται σύγκρισις τοØ Λουθήρου πού ¦δίδαξε 
τήν διά πίστεως σωτηρίαν καί àψωσε τήν χάριν µέ τήν Òποίαν Ò Χριστός διά τοØ σταυρικοØ 
Του θανάτου σώζει τόν µαρτωλόν (zΕφεσ.2:8-9): “∆ιότι κατ χάριν εÉσθε σεσωσµένοι δι 
τ−ς πίστεως@ καÂ τοØτο δ¥ν εÉναι •πÎ σς, ΘεοØ τÎ δäρον@ οÛχÂ ¦ξ §ργων, δι ν µ¬ 
καυχηθ± τις” καί πού µεγαλύνει τό πρόσωπον τοØ zIησοØ ΧριστοØ, µέ •νθρώπους πού 
¦µείωναν µέ τάς θεολογικάς θεωρίας των τό πρόσωπον τοØ Κυρίου zIησοØ ΧριστοØ...  ΑÛτό 
µτο καί τό πνεØµα τ−ς •παντήσεώς µου πρός τήν Κα Θ. 
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γ) ΕÆς οÛδεµίαν τäν ¦πιστολäν/–ρθρων µου ßπερασπίσθην –νθρωπόν τινα παρά µόνον 
τήν {Αγίαν Γραφήν.  ∆έν εÉµαι Òπαδός οÛδενός θρησκευτικοØ ºγέτου.  ΟÛδείς ¦σταυρώθη διά 
τάς µαρτίας µας καί •νέστη διά τήν δικαίωσίν µας παρά µόνον Ò •ναµάρτητος Μονογενής 
ΥÊός τοØ ΘεοØ, Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός!  ΕÉµαι Òπαδός τοØ Κυρίου καί Σωτ−ρος µου 
ΧριστοØ!  Μόνον εÆς ΑÛτόν πιστεύω καί µόνον τήν {Αγίαν Γραφήν ¦µπιστεύοµαι.  }Οχι 
•νθρώπινες παραδόσεις πού δέν στηρίζονται εÆς τόν λόγον τοØ ΘεοØ!  Τήν θέσιν µου αÛτήν τήν 
§χω ¦πανειληµµένως δηλώσει. 

        Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 20 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Ι. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 {Ο •ξιότιµος Æατρός κ. Ι. εÉχε τήν καλοσύνη νά δώση •πάντησιν εÆς τήν •πάντησίν µου 
¦πί τ−ς πρώτης ¦πιστολ−ς του, µόνον πού º δευτέρα ¦πιστολή του οÛδέν προσέθεσε εÆς τά Óσα 
προεÃπεν.  Τόν εÛχαριστä θερµäς διά τάς εÛχάς του διά ταχείαν •νάρρωσίν µου •πό τήν 
“µανίαν” τ−ς εÆκονοµαχίας... •ντευχοµένη δέ τοØ εÜχοµαι ταχέως καί ¦γκαίρως νά §λθη εÆς 
©αυτόν, νά •ντιληφθ− Óτι αÊ Æατρικαί του γνωµατεύσεις δέν δύνανται νά •ντικαταστήσουν τήν 
{Αγίαν Γραφήν καί νά Òµολογήση τήν “•λήθειαν ¦ν τ± καρδί‘ του” (Ψαλ.15:2), προκειµένου 
νά Æαθ− πνευµατικäς!  ~Οταν λέγω “νά Òµολογήσ® τήν •λήθειαν ¦ν τ± καρδί‘ του”, τό λέγω 
καί τό ¦ννοä.  {Ο Θεός θά εÛλογήση τόν κ. Ι. ¦άν Òµολογήση πλά καί ταπεινά Óτι δέν §χει 
Βιβλικά ¦πιχειρήµατα διά νά •ντιµετωπίση τό θέµα τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων καί τäν 
λειψάνων •ντί νά Æσχυρίζεται: “...επίτηδες αποφεύγω τη χρήση αποσπασµάτων από την Αγία 
Γραφή”!  Θά τόν éφελήση πολύ º •λήθεια τ−ς {Αγίας Γραφ−ς πού εÉναι ¦µπνευσµένη καί 
γραµµένη •πό τό ~Αγιον ΠνεØµα: “~Ολη º γραφ¬ εÉναι θεόπνευστος καÂ éφέλιµος πρÎς 
διδασκαλίαν, πρÎς §λεγχον, πρÎς ¦πανόρθωσιν, πρÎς ¦κπαίδευσιν τ¬ν µετ τ−ς 
δικαιοσύνης” (2Τιµ.3:16). 
 
 zΟρθäς εÉχα •ντιληφθεÃ •πό τήν πρώτην του ¦πιστολήν Óτι ³θελε διά τ−ς προβολ−ς 
τοØ ÆατρικοØ του κύρους καί µέ τήν, Óπως λέγει, “¦παγγελµατική ¦µπειρία” του νά κλείση 
Òριστικäς καί •µετακλήτως τό θέµα τ−ς “εÆκονολατρείας”.  Πλανται οÆκτρäς.  zIσχυρίζεται 
µετ’¦µφάσεως Óτι “οι εικόνες εχουν “µαγικές δυνάµεις”.  ∆ικαίωµά του!  ~Οταν κάποια ºµέρα 
παραστ− ¦νώπιον τοØ ΘεοØ νά δώση λόγον περί τäν πράξεων καί τäν λόγων του --καί º ºµέρα 
αÛτή Òπωσδήποτε θά §λθη-- διερωτäµαι, τί θά Æσχυρισθ−.  ~Οτι αÛτά πού εÉπε καί §γραψε περί 
προσκυνήσεως τäν εÆκόνων κλπ., περί αÛξήσεως τ−ς ¦γκληµατικότητος ¦ξ αÆτίας τ−ς 
•ναγραφ−ς ¦πί τäν τροφίµων τäν bar cοdes κλπ., τά βρ−κε εÆς τό Βιβλίον τοØ ΘεοØ ³ εÆς τά 
βιβλία τ−ς ψυχολογίας καί εÆς τήν ¦παγγελµατικήν του ¦µπειρίαν... 
 
 Καθώς ¦διάβασα ξανά τήν προηγουµένην •πάντησίν µου πρός τόν κ. Ι. διεπίστωσα Óτι 
δέν χρειάζεται νά ¦πανέλθω εÆς τά αÛτά ¦πιχειρήµατά µου, τά ÒποÃα §χουν πλήρη κάλυψιν ¦κ 
µέρους τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καί τ−ς κοιν−ς λογικ−ς.  Τόν παραπέµπω, λοιπόν, εÆς τήν 
•πάντησίν µου º Òποία ¦δηµοσιεύθη εÆς τό ßπ’•ρίθ.......... φύλλον “.........” τ−ς ../../....  Κρίνω 
Óµως •ναγκαÃον νά προσθέσω τάς ©ξ−ς σκέψεις: 
 
1. zIσχυρίζεται Óτι “οÊ διαπραγµατεύσεις” µας λύθηκαν στά “µεσαιωνικά χρόνια” καί Óτι 
τόν “VIII αιώνα έγινε Σύνοδος στην οποία µε δηµοκρατικό τρόπο (πλειοψηφία) πήραν τις 
αναγκαίες αποφάσεις γιά το θέµα”.  ∆ιά ποÃον δηµοκρατικόν τρόπον ÒµιλεÃ;  ∆ιά τόν 
¦τσιθελισµόν τ−ς ΕÆρήνης τ−ς zΑθηναίας καί τ−ς Θεοδώρας;  }Ας µοØ ¦πιτραπ− νά ¦παναλάβω 
•πόσπασµα τ−ς •παντήσεως πού §δωσα τήν –νοιξιν τοØ παρελθόντος §τους εÆς τούς κκ. Α. και 
Β.: 
“““ β) ΟÊ αÛτοκράτορες Λέων Γ’ Ò }Iσαυρος, Ò υÊός του ΚωνσταντÃνος, Ò Λέων Ò ∆’ Ò 

}Iσαυρος, Ò Μιχαήλ Ραγκαβέ, Ò Μιχαήλ Β’ καί Ò Θεόφιλος Óλοι τους •νεξαιρέτως 
µσαν κατά τ−ς προσκυνήσεως καί λατρείας τäν εÆκόνων.  ΕΑΝ δέν παρενέβαιναν 
δύο γυναÃκες, (α) º ΕÆρήνη º zΑθηναία, σύζυγος τοØ Λέοντος ∆’, º Òποία προεκάλεσε 
καί συνεκάλεσε τήν Ζ’ ΟÆκουµενική Σύνοδο (τό §τος 787)  ---καί º Òποία µέ 
ßποστήριξιν τäν µοναχäν καί µέ δολοπλοκίας µέ ¦πισκόπους καί αÛλικούς κατώρθωσε 
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νά συλλάβη τόν υÊόν της καί νά τόν τυφλώση---  καί (β) º Θεοδώρα, χήρα τοØ Θεοφίλου 
καί ¦πιτροπεύουσα τόν •νήλικον υÊόν της Μιχαήλ Γ’, καί º Òποία, οÛχί 
δι’ΟÆκουµενικ−ς •λλά διά συγκλήσεως ¦κ µέρους της τοπικ−ς Συνόδου, §θεσε εÆς 
¦φαρµογήν τάς •ποφάσεις τ−ς Ζ’ ΟÆκουµενικ−ς.  Καί, ΕΑΝ, ¦παναλαµβάνω, οÊ δύο 
αÛτές γυναÃκες δέν εÉχαν •ναµιχθεÃ, δέν θά ßπ−ρχε σήµερον τό καθεστώς τ−ς 
εÆκονολατρείας καί τ−ς •ναστηλώσεως τäν εÆκόνων.  Βλέπετε, οÊ αÛτοκράτορες µσαν 
¦κεÃνοι πού ¦πεκύρωναν τάς •ποφάσεις τäν ΟÆκουµενικäν Συνόδων πού §τσι 
¦θεωροØντο νόµοι τοØ Κράτους!  }Ακουσον, –κουσον!  Νόµοι τοØ Κράτους!!!”““ 

 
 zΕκτός τούτου º •λήθεια τοØ ΘεοØ καί αÊ σαφεÃς καί ρηταί ΕΝΤΟΛΑI τοØ ΘεοØ δέν 
εÉναι δυνατόν •λλ’οÜτε ¦πιτρεπτόν νά •µφισβητοØνται ³ νά καταργοØνται διά τ−ς γνώµης τ−ς 
πλειοψηφίας!  ΑÊ ¦ντολαί καί ¦παγγελίαι τοØ ΘεοØ εÉναι “ΝαÂ ναί, ΟÜ οÜ@ τÎ δ¥ πλειότερον 
τούτων εÉναι ¦κ τοØ πονηροØ.” (Ματ.5:37). 
 }Ας µοØ ¦πιτραπ− δέ νά προσθέσω καί ªνα πλό •νθρώπινον παράδειγµα περί τ−ς 
λεγοµένης πλειοψηφίας:  Πλειοψηφία §κρινε, ¦δίκασε καί κατεδίκασε τόν ΓαλιλαÃον καί τήν 
θεωρίαν του.  {Ο ΓαλιλαÃος Óµως εÉχε δίκαιον.  zIσχύει δέ ¦ν προκειµένå Ò λόγος ¦κεÃνος τόν 
ÒποÃον εÉπε Ò γνωστός ∆ανός φιλόσοφος Kierkegaard (καί πού •ποδίδω µέ δικά µου λόγια):  
“Τό –θροισµα πολλäν •φρόνων δέν ÆσοδυναµεÃ µέ ªναν σοφόν”.  
 
2. Τό ¦άν βρίσκοµαι πολύ µακρυά •πό τόν Θεόν, Óπως Æσχυρίζεται Ò κ. Ι. αÛτό µόνον Ò 
Θεός τό ξεύρει: “ΤÎ στερεÎν Óµως θεµέλιον τοØ ΘεοØ µένει, §χον τ¬ν σφραγÃδα ταύτην@ 
Γνωρίζει Ò Κύριος το×ς Ðντας αßτοØ, καί@ }Ας •ποµακρυνθ± •πÎ τ−ς •δικίας πς Óστις 
Ïνοµάζει τÎ Ðνοµα τοØ Κυρίου.” (2Τιµ.2:19).  Μήπως º Æατρική “¦παγγελµατική του 
¦µπειρία” τόν §χει Êκανώσει νά γνωρίζει ποÃοι εÉναι πλησίον καί ποÃοι εÉναι µακράν τοØ ΘεοØ;;; 
 
3. Τέλος Ò κ. Ι. Æσχυρίζεται Óτι... µέ τήν εÆκονοµαχία µου •ποσπä τήν προσοχήν τäν 
•νθρώπων •πό τόν •γäνα κατά τοØ ΣατανισµοØ, Ò ÒποÃος γίνεται καί στό Βέλγιο!  Τί νά τοØ 
•παντήσω;  Πολλά θά µποροØσα νά τοØ •παντήσω •λλά τόν φείδοµαι...  ~Ενα µόνον θά τοØ 
εÆπä, τό πλέον •νώδυνον!  ΕÇθε νά ßπ−ρχαν καί –λλοι πολλοί νά •ποσποØν τήν προσοχήν τäν 
•νθρώπων •πό τήν πλάνην τ−ς προσκυνήσεως τäν εÆκόνων, τ−ς προσκυνήσεως τäν λειψάνων 
καί τ−ς ¦πικλήσεως τ−ς µεσιτείας µυρίων Óσων τεθνεώτων µεσολαβητäν, •ντικαθιστούντων 
τόν µόνον πραγµατικόν Μεσίτην µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων τόν Κύριον zIησοØν Χριστόν (1 
Τιµ.2:5-6), προκειµένου ¦µεÃς οÊ µαρτωλοί νά γίνωµε εÆσακουστοί •πό τόν Θεόν, Ò {ΟποÃος 
τόσον ²γάπησεν τÎν κόσµον, òστε §δωκε τÎν ΥÊÎν αßτοØ τÎν µονογεν−, δι ν µ¬ •πολεσθ± 
πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν, •λλ ν §χ® ζω¬ν αÆώνιον. (zIωάν.3:16). 
 
 Περαίνουσα, εÜχοµαι Ò κ. Ι. νά σταθ− καί νά σκεφθ−.  Ναί, νά σκεφθ− καί νά µελετήση 
τήν {Αγία Γραφή µέ φόβο ΘεοØ, εÆς Τόν {ΟποÃον καί θά δώση λόγον. 
 

        Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 21 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 Μέ µικτά συναισθήµατα ñλοκλήρωσα τήν •νάγνωσιν τ−ς •νωτέρω ¦πιστολ−ς τοØ κ. Β. 
ßπό τόν τίτλον “Απαντήσεις καί διευκρινίσεις” καί τοØτο διότι Ò κ. Β. •φ’©νός ¦ζήτησε 
δηµοσία συγγνώµην διά τάς •δικαιολογήτους ßβριστικάς καί δυσφηµιστικάς εÆς βάρος µου 
¦κφράσεις καί •φ’©τέρου προέβη συγχρόνως εÆς τάς αÛτάς κατηγορίας µέ τάς αÛτάς ßβριστικάς 
και δυσφηµιστικάς ¦κφράσεις διά πονηρίαν καί ßποκρισίαν δι’ Óσα •κραδάντως πιστεύω, 
Æσχυρίζοµαι καί γράφω!!!  ∆έν ¦διάβασε ποτέ τόν λόγον τ−ς Αγίας Γραφ−ς: “}Εχοντες δ¥ τÎ 
αÛτÎ πνεØµα τ−ς πίστεως κατ τÎ γεγραµµένον, zΕπίστευσα, διÎ ¦λάλησα, καÂ ºµεÃς 
πιστεύοµεν, διÎ καÂ λαλοØµεν,” (2Κορ.4:13); 
 
 zΕπαναλαµβάνει τήν κατηγορίαν του κατ’¦µοØ διά πονηρίαν καί ßποκρισίαν: 
α) ∆ιά τούς •παραδέκτους, κατ’ ¦µέ καί κατά πσαν λογικήν, •ντιγραφικούς τίτλους 
“Παναγιώτατος”, “Μακαριώτατος”, “Σεβασµιώτατος” κλπ., τίτλους πού οÜτε διά τόν ~Υψιστον 
Θεόν ßπάρχουν µέσα εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν, –ν καί εÉναι –ξιος πάντων τούτων τäν τίτλων! 
β) ∆ιά τήν παιδαριώδη, –ν µή •νόητον κατά γράµµα ©ρµηνείαν, Óτι ßποχρεούµεθα νά 
προσκυνοØµε τήν γ−ν, τό “ßποπόδιον” τοØ Κυρίου, καί οàτω, προσκυνοØντες τήν γ−ν 
µεταβιβάζοµεν τήν τιµήν εÆς τόν γιάζοντα αÛτήν Θεόν, (καλά θά §καµνε Ò κ. Β. νά διαβάση 
καί κάποιο βιβλίον ©ρµηνευτικ−ς), καί 
γ) ∆ιότι δέν παίρνω θέσιν ¦ναντίον τοØ κ. Η. Ò ÒποÃος, κατά τά λεγόµενα τοØ κ. Β., δέν 
παραδέχεται τήν θεοπνευστίαν τ−ς zΑποκαλύψεως, ñς ¦άν ¦γώ εÉχα ποτέ •κούσει ³ διαβάσει 
τάς •πόψεις τοØ κ. Η. ³ εÉχα ποτέ •νοίξει σχετικήν µετ’ αÛτοØ •λληλογραφίαν, ³ ñς ¦άν µέ 
εÉχε καταστήσει τις κριτήν τäν δογµατικäν του διαφορäν µέ τόν κ. Η.!  Καί πάνω •π’Óλα, λές 
καί τό θέµα ΜΟΥ δέν µταν º ΕÆκονολατρεία •λλά µταν º θεοπνευστία τ−ς zΑποκαλύψεως! 
 
 zΕπειδή ¦πί τοØ αÛτοØ θέµατος §γραψε ¦ναντίον µου εÆς τό φύλλον ßπ’•ρίθ. ........., 
κρίνω χρήσιµον, δυστυχäς, νά ¦παναλάβω τά ©ξ−ς: Μέ κατηγορεÃ Óτι µέ “µεγάλη πονηρία” 
Æσχυρίζοµαι Óτι δέν πρέπει –νθρωποι νά •ποκαλοØνται “Παναγιώτατοι” καί “Μακαριώτατοι” 
¦νώπιον τοØ ΘεοØ.  Τούναντίον Ò κ. Β. Æσχυρίζεται Óτι οÊ τίτλοι αÛτοί χρησιµοποιοØνται “σε 
σχέση µε τους Ανθρώπους και ΟΧI µε τον Θεόν”!!!  Τί θέλει δηλαδή νά ßποστηρίξη; ~Οτι 
ßπάρχουν τρεÃς κατηγορίες •νθρώπων, οÊ πλοί κοινοί µαρτωλοί, οÊ γιοι καί οÊ 
“Παναγιώτατοι” καί Óτι δικαιολογηµένα χρησιµοποιοØνται οÊ τίτλοι αÛτοί;  ∆ικαιοØνται τόν 
τίτλον “Παναγιώτατοι” καί “Μακαριώτατοι” µαρτωλοί –νθρωποι (διότι οÛδείς •ναµάρτητος), 
οÊ ÒποÃοι, ñς Ò λόγος τοØ ΘεοØ λέγει, καταπίνουν τήν •νοµίαν ñς àδωρ; (zIώβ 15:16). Πς 
γνήσιος χριστιανός Ïνοµάζεται ßπό τ−ς {Αγίας Γραφ−ς “γιος”, δηλαδή ξεχωρισµένος •πό τόν 
κόσµον καί διά τόν Θεόν! ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς συναντται Ò τίτλος 
“παναγιώτατος”; ΕÆς ποÃον µέρος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς ßπάρχει Ò Óρος “µακαριώτατος”; 
Μήπως •πό τότε πού κάποιος ¦πέλεξε νά γίνη Êερεύς, πού φόρεσε τό ράσον, τάς µίτρας κλπ., 
§παυσε διά τοØτο νά εÉναι ªνας •τελής καί µαρτωλός ñς καί οÊ λοιποί –νθρωποι ¦νώπιον τοØ 
ΘεοØ;  Μήπως •πό τήν στιγµήν πού κάποιος ¦ξελέγη zΑρχιεπίσκοπος τοØ δίδεται τό δικαίωµα 
νά χρησιµοποι− τίτλους ¦ξω-Γραφικούς καί δή εÆς τόν ßπερθετικόν βαθµόν; Μήπως º γιότης 
του §χει φθάσει εÆς τόν ßπέρτατον βαθµόν, ποτέ δέν µαρτάνει καί ποτέ δέν §χει •νάγκην τοØ 
αËµατος τοØ ΧριστοØ διά τήν συγχώρησιν τäν µαρτιäν του, òστε νά δύναται νά 
οÆκειοποιεÃται τόν ¦ξω-Γραφικόν τίτλον “ΠΑΝΑΓIΩΤΑΤΟΣ”; Τότε διατί λέγει Ò λόγος τοØ 
ΘεοØ: “Οàτω καÂ σεÃς, Óταν κάµητε πάντα τ διαταχθέντα εÆς ¦σς, λέγετε Óτι δοØλοι 
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•χρεÃοι εÇµεθα, ¦πειδή ¦κάµαµεν Ó, τι ¦χρεωστοØµεν ν κάµωµεν.”; (Λουκ.17:10). ΠοÃος 
θνητός §χει κάµει πάντα τά διατεταγµένα ßπό τοØ ΘεοØ;  ΟÊ τίτλοι, λοιπόν, τäν •νθρώπων θά 
εÉναι •νώτεροι ¦κείνων τοØ ΘεοØ, Ò {ΟποÃος Ïνοµάζεται ~Αγιος καί Μακάριος; 
 
 ~Οσον •φορ δέ τόν Óρον “κράτιστος” πού χρησιµοποιεÃ Ò ΕÛαγγελιστής Λουκς εÆς 
τό ΕÛαγγέλιόν του: “¦φάνη καÂ εÆς ¦µ¥ εÜλογον, Óστις διηρεύνησα πάντα ¦ξ •ρχ−ς •κριβäς, 
ν σοÂ γράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτιστε Θεόφιλε, δι ν γνωρίσ®ς τ¬ν 
βεβαιότητσ τäν πραγµάτων, περί τäν Òποίων κατηχήθης” (1:3-4), Ò Óρος αÛτός, κατά τό 
πρωτόκολον τ−ς ¦ποχ−ς, •ποτελεÃ προσφώνησιν πρός πολιτικόν ºγέτην τόν ÒποÃον προσπαθεÃ 
νά βεβαιώση καί στηρίξη εÆς τήν πίστιν ñς πρός τά πραγµατα εÆς τά ÒποÃα τόν εÉχαν κατηχήσει. 
 
 Πολλές φορές διερωτäµαι ¦άν γνωρίζη Ò κ. Β. τήν σηµασίαν καί τό νόηµα ñρισµένων 
λέξεων πού χρησιµοποιεÃ.  zΕρωτä: ΕÉναι πονηρός καί ßποκριτής ¦κεÃνος πού δέν πιστεύει Ó,τι 
πιστεύει Ò κ. Β. ³ ¦πειδή ¦κ πεποιθήσεως προσπαθεÃ νά προβάλη τάς θέσεις του χρησιµοποιäν 
τά ¦πιχειρήµατά του;  Μά στερεÃται τ−ς στοιχειώδους λογικ−ς Ò κ. Β.;  zΕκτός ¦άν δέν •ντέχη 
τήν µττα του καί ξεσπ εÆς λασπολογίαν ³ εÉναι τόσον φιλό-νικος πού θέλει νά §χη πάντοτε τόν 
τελευταÃον λόγον!  Μόνον Ò Θεός, Ò µόνος καρδιογνώστης, γνωρίζει τήν αÆτίαν αÛτ−ς τ−ς 
παραλόγου καί ßβριστικ−ς συµπεριφορς του... ~Οποια, Óµως, καί –ν εÉναι º αÆτία εÜχοµαι Ò 
Θεός νά τόν συγχωρήση καί νά τόν φωτίση! 
 
 Πάντως, ßπάρχουν, ¦πίσης, µερικά πράγµατα πού δέν µπορä νά ¦ννοήσω: 
1. Πäς συµβιβάζεται νά ¦νδιαφέρεται διά τήν σωτηρίαν τοØ κ. Η. καί συγχρόνως νά τόν 
ßβρίζη καί νά τόν δυσφηµ− δηµοσίως κατά χείριστον τρόπον;  Τί ßπο-κρύπτεται ¦ν προκειµένå; 
zΕάν πάντως πλανται Ò κ. Η., ¦ρωτä, §τσι κερδίζονται αÊ ψυχαί εÆς τόν Χριστόν;  ∆έν 
¦διάβασε Ò κ. Β. ποτέ εÆς τήν {Αγίαν Γραφήν “~Οσοι λοιπÎν εÇµεθα τέλειοι, τοØτο –ς 
φρονäµεν@ καÂ ¦ν φρον−τέ τι –λλως πως, καÂ τοØτο θέλει •ποκαλύψει εÆς ¦σς Ò Θεός. 
Πλ¬ν εÆς ¦κεÃνο, εÆς τÎ ÒποÃον ¦φθάσαµεν, –ς περιπατäµεν κατ τÎν αÛτÎν κανόνα, –ς 
φρονäµεν τÎ αÛτό” (Φιλιπ.3:15-16), δηλαδή Óτι º διαφωνία ¦πιτρέπεται •λλά Ò καυγς καί αÊ 
àβρεις •παγορεύονται, ñς ¦πίσης: “ΤÎν δ¥ •σθενοØντα κατ τ¬ν πίστιν προσδέχεσθε, οÛχÂ 
εÆς φιλονεικίας διαλογισµäν” (Ρωµ.14:1); Μέ àβρεις καί δυσφηµίσεις κερδίζονται οÊ 
–νθρωποι εÆς τόν Χριστόν ßπέρ τäν Òποίων Ò Χριστός •πέθανε καί •νέστη, ¦άν βεβαίως 
µεταξύ αÛτäν •νήκει καί Ò κ. Η., òστε νά §χη •νάγκην •πό τήν στοργικήν ¦ν Χριστè φροντίδα 
τοØ κ. Β. διά τήν σωτηρίαν του!  Φαίνεται Óτι τό ΕÛαγγέλιον πού διαβάζει Ò κ. Β. εÉναι 
κακέκτυπον καί ¦κ λάθους ³ παραδροµ−ς λείπει κάποιο ¦δάφιον πού λέγει: “...εÛλογεÃτε καÂ 
µ¬ καταρσθε...” (Ρωµ.12:14).  ∆ιά τοØτο δέν §χει •κόµη µάθει νά συζητ •λλά νά κατηγορ− 
καί νά λασπολογ−... 
 
 ∆έν βαρέθηκε νά κατηγορ−, νά ßβρίζη καί νά διασύρη δηµοσίως τούς “συνοµιλητάς” 
του;  Τά “καλολογικά” ¦πίθετα καί αÊ προκλήσεις του κλπ. συνεχίζουν νά φέρνουν εÆς τήν 
µνήµην µου τό σήριαλ τäν “καλολογικäν” ¦πιθέτων καί –λλα τινά µέ τά ÒποÃα µέ στολίζει 
καθ’Óλην τήν •πό §τους περίπου διά τ−ς ¦φηµερίδος ......... συζήτησίν µας. {Ο Κύριος εÜχοµαι 
νά τόν συγχωρήση! 
 }Ετσι συµπεριφέρονται οÊ λογικοί –νθρωποι καί δή οÊ πραγµατικοί χριστιανοί; 
zΕκεÃ, Óµως, Óπου ¦πικρατεÃ Ò τυφλός φανατισµός ---Óπως §χω προαναφέρει εÆς τό πρόσφατον 
παρελθόν--- ¦κεÃ º λογική καί Ò σεβασµός χάνονται! zΕκτός, ¦άν Ò κ. Β. πιστεύη Óτι º µετά 
φανατισµοØ ßπεράσπισις τ−ς θεοπνευστίας καί τοØ “ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΥ” τäν Τοπικäν καί 
ΟÆκουµενικäν Συνόδων τοØ παρέχει “συγχωροχάρτι” διά τήν •σεβή, ßβριστικήν, 
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προκλητικήν, ¦πικριτικήν καί δή διά τήν φιλόνικον συµπεριφοράν του. Καί Óτι, ¦πί πλέον, εÉναι 
Ò µόνος πού πληροÃ τάς προϋποθέσεις ©νός γνησίου χριστιανοØ, πάντες δέ οÊ µετ’αÛτοØ 
διαφωνοØντες εÉναι ßποκριταί, πονηροί, αÆρετικοί κλπ.! ! ! 
 
2. }Ας µοØ ¦πιτραπ− νά τοØ ¦παναλάβω διά τελευταίαν, δι’•πολύτως τελευταίαν φοράν, 
¦κεÃνο πού τοØ §χω ¦πανειληµµένως γράψει: Τό θέµα µου •π’•ρχ−ς µταν, εÉναι καί θά 
παραµείνει, ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, º “εÆκονολατρεία”, δηλ. º προσκύνησις καί οÊ •σπασµοί 
τäν... “θαυµατουργäν” ποικιλονύµων εÆκόνων, º προσκύνησις τäν λειψάνων (κάρες κλπ.) καί 
º ¦πίκλησις τ−ς µεσιτείας καί τäν πρεσβειäν τäν τεθνεώτων γίων, ñς ¦άν µσαν πανταχοØ 
παρόντες καί δυνάµενοι νά •νταποκρίνωνται εÆς τά αÆτήµατα τäν εÆς τά διάφορα γεωγραφικά 
πλάτη καί µήκη ¦ν ζω± •νθρώπων, ¦νä δέν ßπάρχει –λλος µεσίτης µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων 
παρά µόνον Ò Κύριος ºµäν zIησοØς Χριστός! ∆έν §χω πρόθεσιν νά µεταβάλω θέµα. 
Πρόθεσίς µου εÉναι νά καταδείξω τήν ΟΛΕΘΡIΑΝ ΠΛΑΝΗΝ ΤΗΣ ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑΣ! 
Τέλος, ¦παναλαµβάνω, δέν §χω καµίαν πρόθεσιν νά •λλάξω θέµα, ³ µλλον θέµατα κατά τήν 
¦πιθυµίαν καί τάς ßποδείξεις τοØ κ. Β., προκειµένου νά Êκανοποιήσω τήν “µεγάλην 
περιέργειάν” του... }Ας µάθη, λοιπόν, Ò κ. Β. Óτι ¦γώ δέν ¦νδιαφέροµαι διά τά “ΠΕΡI τήν 
{Αγίαν Γραφήν” •λλά “διά τήν {Αγίαν Γραφήν” καί διά τό σωτηριακόν της µήνυµα! ~Οταν 
παραστοØµε ¦νώπιον τοØ ΘεοØ, δέν πρόκειται νά µς ¦ρωτήση τά τäν ΟÆκουµενικäν Συνόδων 
³ ¦άν Ïρθäς ³ µή περιελήφθη τό βιβλίον πχ. τäν Μακκαβαίων εÆς τόν •ριθµόν τäν βιβλίων τ−ς 
{Αγίας Γραφ−ς, διά τήν •ποστολικήν διαδοχήν καί Êερωσύνην •λλά διά τήν ΟΥΣIΑΝ τοØ 
ΕΥΑΓΓΕΛIΟΥ καί πρäτα •πό Óλα ¦άν ¦πιστεύσαµε Óτι Ò Χριστός •πέθανε διά τάς 
µαρτίας µας κσί •νέστη διά τήν δικαιωσίν µας (Ρωµ.4:25)! zΕάν πραγµατικäς 
µετανοήσαµε διά τάς µαρτωλάς µας πράξεις καί ¦πεκαλέσθηµεν αÛτόν διά τήν σωτηρίαν 
µας (Ρωµ.10:13)!  zΕάν Τόν •γαπήσαµε ¦ξ Óλης καρδίας, ψυχ−ς, δυνάµεως καί διανοίας 
(Μάρκ.12:33), ¦άν ¦σεβάσθηµεν καί •γαπήσαµε τόν πλησίον µας καί ¦άν ¦νεπιστεύθηµεν 
τήν ζωήν µας εÆς ΑÛτόν! 
 
 Κλείνοντας, θά ³θελα νά •ναφερθä καί εÆς τό σηµεÃον πού µοØ ζητ νά τοØ ζητήσω 
συγγνώµην διότι §καµα “λογοπαίγνιον” µέ τό Ðνοµά του Óτι δηλαδή “σαλτάρει” •πό τό ªνα 
θέµα εÆς –λλο! Καί ¦ξηγοØµαι: 
Α)  Τό θέµα µου διά τό ÒποÃον §γραψα τό πρäτο-πρäτο –ρθρον µου µταν º 
ΕÆκονολατρεία, καί τοØτο λόγω τ−ς φρίκης πού µέ εÉχε καταλάβει Óταν §βλεπα ¦πί ©βδοµάδας 
οÛράς πιστäν νά περιµένουν νυχθηµερόν νά προσκυνήσουν καί νά •σπασθοØν τήν... 
θαυµατουργόν εÆκόνα “Αξιον Εστιν”.  Καί ¦νä §πασχα διά τό θέµα αÛτό Ò κ. Β. προσπαθοØσε 
µετ’ ¦πιµον−ς, –ν µή πεισµόνως, νά µέ µεταφέρη εÆς –λλα θέµατα καί δή δογµατικο-θεολογικά 
Óπως πχ. τό φιλιόκβε, τό τ−ς τριαδικότητος, τό θέµα τäν βιβλίων τ−ς {Αγίας Γραφ−ς, ποίας 
ΟÆκουµενικάς Συνόδους παραδέχοµαι καί διατί, τό τοØ ~Αδου (Σεόλ, Κεµπέρ), τό τ−ς 
Êερωσύνης, τό θέµα τäν “φοβερäν” τάχα λαθäν τ−ς µεταφράσεως τοØ zΑρχιµανδρίτου Ν. 
Βάµβα καί πού µάλιστα µέ προκαλοØσε νά τοØ σχολιάσω σειράν ¦δαφίων, νά τόν 
πληροφορήσω τί πίστευε Ò Βάµβας, ñς καί περί τäν δέκα (10) βιβλίων πού δ−θεν “ξέχασε” νά 
µεταφράση καί πού γι’αÛτό οÊ “προτεστάντες” προτιµοØν τήν µετάφρασίν του, καί τόν ÒποÃον 
οÜτε λίγο οÜτε πολύ τόν ¦ζωγράφιζε “αÆρετικόν” κλπ., κλπ., κλπ.). Καί διατί Óλα αÛτά; 
Προκειµένου νά κάµη, Óπως §γραψε προκλητικά καί •λαζονικά ¦ν συνεννοήσει µέ τήν •δελφήν 
του: “την κ. Μπαλτατζή να νοιώσει περισσότερο άβολα µε τις ερωτήσεις που σκοπεύουµε να 
της θέσουµε”.  Προκειµένου, ¦πίσης, Óπως εÉναι Ïλοφάνερον, νά ξεφύγη •πό τό θέµα τ−ς 
εÆκονολατρείας πού τό “αÆσθανόταν –βολα” καί νά εÆσάξη τήν κυρία Μπαλτατζ− εÆς §δαφος 
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¦ντός τοØ Òποίου, Óπως δυστυχäς ¦φαντάζετο, θά ²σθάνετο “βολικά”!  Μήπως Ò κ. Β. θά 
§πρεπε καί γι’αÛτόν τόν λόγον νά µοØ ζητήση συγγνώµην; 
 
Β) Θέλω, ¦πίσης, νά τόν πληροφορήσω καί τά ©ξ−ς: 
Πρäτον, τό Æταλικόν ρήµα “saltare” §χει ©λληνοποιηθεÃ καί χρησιµοποιεÃται εÛρύτατα µέ τήν 
§ννοιαν πηδä ³ µεταπηδä καί χωρίς νά §χη πάντοτε κακήν §ννοιαν. 
∆εύτερον, τό λογοπαίγνιον, γενικäς, δέν •ποτελεÃ àβριν!  zΕν προκειµένå, τό λογοπαίγνιον 
•πέβλεπε •φ’©νός µέν εÆς τό νά χρωµατίση τόν χαρακτ−ρα τ−ς προσπαθείας του νά θέλη νά µέ 
κάνη νά µεταπηδήσω •πό θέµα εÆς θέµα καί δή δογµατικοØ ³ θεολογικοØ περιεχοµένου 
•φ’©τέρου δέ νά τονίση τήν διαµαρτυρίαν µου κατά τ−ς ¦παναλαµβανοµένης µετ’ ¦πιµον−ς 
πράξεώς του. 
Τρίτον, §στω καί ¦άν ¦χρησιµοποιοØσα •ντί τοØ “σαλτάρω” τό ρήµα πηδä ³ µεταπηδä º 
οÛσία θά µταν Óπως καί εÉναι º Æδία ñς πρός τήν προσπάθειάν του νά µέ παρασύρη εÆς –λλα 
θέµατα! 
 
 ΠΟΣΑΚIΣ δέν τοØ ¦δήλωσα Óτι τό ΕΠIΜΑΧΟΝ ΘΕΜΑ εÉναι º ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ, 
καί Óτι δέν πρέπει νά ¦κτραποØµε εÆς –λλα;  Πλειστάκις τοØ ¦δήλωσα Óτι ¦πί τοØ θέµατος 
αÛτοØ ξεκίνησα τά –ρθρα µου καί εÆς τό θέµα αÛτό θά µείνω καί Óτι δέν εÉχα οÜτε §χω τήν 
πρόθεσιν νά •λλάξω θέµα κατά τήν •ρέσκειάν του καί τοØτο διότι τό θεωρä πολύ 
σοβαρότερον •πό τό ποίας ΟÆκουµενικάς Συνόδους παραδέχοµαι κλπ.! {Η 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ µταν τό ªνα καί µοναδικόν ¦πίµαχον θέµα διά τό ÒποÃον ³ρχισα τήν 
•ρθρογραφία µου!  ~Ενας χρόνος καί πλέον πέρασε καί δέν §παυσε Ò κ. Β. εÆς Óλα σχεδόν τά 
–ρθρα του νά θέλη νά µέ µεταφέρη εÆς θέµατα πού νόµιζε Óτι θά τόν “βόλευαν”.  Πότε, µά πότε 
¦σεβάσθη τήν θέλησιν καί –ρνησίν µου νά µή συζητήσω –λλο θέµα παρά µόνον •φοØ τοØτο 
¦ξαντληθ− καί ¦φ’ Óσον θά τό ³θελα!  Καί κάτι –λλο: zΕρωτä: zΕκεÃνος πρäτος ¦δηµοσίευσε 
¦πιστολήν ¦πί τ−ς εÆκονολατρείας καί ¦γώ προσεπάθησα νά τόν •ντικρούσω ³ ¦γώ πρώτη 
§γραψα ¦πί τ−ς εÆκονολατρείας καί ¦κεÃνος ²θέλησε νά •ναµιχθ− καί νά µέ •ντικρούση; 
Καµία, τέλος πάντων, εÛαισθησία καί λεπτότητα; ∆ιατί δέ •πόρησε διά τήν δικαίαν καί 
δικαιολογηµένην •πορίαν τοØ πνεύµατός µου τό Òποίον συνέδεσε αÛθορµήτως τήν τακτικήν 
του µέ τό ¦πώνυµόν του, καί ¦τόλµησε νά µοØ ζητήση νά τοØ ζητήσω συγγνώµην;  Μήπως θά 
§πρεπε Ò κ. Β. •φ’©νός µέν νά µέ εÛχαριστήση πού ßπέµεινα τόσον καιρόν τήν τακτικήν του, º 
Òποία δέν •ποσκοποØσε παρά νά µέ κάνη νά αÆσθανθä “–βολα”, καί •φ’έτέρου ¦κεÃνος νά µοØ 
ζητήση συγγνώµην; 

        Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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  Άρθρον # 22 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Κ. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του) 
 
 Σοφιστική καί παραβιβλική ¦πιχειρηµατολογία Òλόκληρη º ¦πιστολή τοØ κ. Κ.!  ∆έν 
•ντιλαµβάνεται τί γράφει, •κολουθäν –θελά του σοφιστικήν ¦πιχειρηµατολογίαν τ−ς •βύσσου 
πρός καταστροφήν τäν •ναγνωστäν διότι διαστρέφει τό γράµµα καί τό πνεØµα τ−ς {Αγίας 
Γραφ−ς, προκειµένου νά δικαιολογήση τήν •παράδεκτον κατάστασιν πού ¦πικρατεÃ εÆς τούς 
κόλπους τ−ς zΕκκλησίας µέ προσκυνήσεις, •σπασµούς καί λατρείαν εÆκόνων καί λειψάνων.  
Πάντως, ¦γώ διερωτήθην ¦ντόνως ¦άν §πρεπε νά δώσω •πάντησιν εÆς µίαν τοιαύτην ¦πιστολήν.  
∆ιά µή θεωρηθ− Óµως Óτι τόν περιφρονä ³ •ποφεύγω ñς µή δυναµένη νά τοØ •παντήσω, θά 
³θελα νά παρατηρήσω τά ©ξ−ς: 
 
1. Μέ κατηγορεÃ Óτι προσπαθä νά στηρίξω “γραφικäς” τάς •πόψεις µου περί µή 
προσκυνήσεως τäν εÆκόνων, µόνον πού οÊ •πόψεις µου, ñς λέγει, εÉναι “αντίθετες προς την 
παράδοση και το νόµο του Ευαγγελίου”.  Περίεργα πράγµατα!  ∆ιά τ−ς {Αγίας Γραφ−ς 
προσπαθä νά καταργήσω... τήν {Αγίαν Γραφήν καί δή τόν νόµον τοØ ΕÛαγγελίου;  ∆ιά ποÃον 
“νόµον” ³ “λόγον” τοØ ΕÛαγγελίου, τ−ς Καιν−ς ∆ιαθήκης, ÒµιλεÃ;  }Ας µς εÆπ− εÆς ποÃον •πό 
τά βιβλία τ−ς Καιν−ς ∆ιαθήκης βρ−κε αÛτόν τόν “νόµον” τοØ ΕÛαγγελίου; 
 
2. zIσχυρίζεται Óτι ¦κφράζει τήν •ντίθεσίν του “γιά στήριξη και ωφέλεια των πιστών”!  Μέ 
ποÃον λόγον ³ νόµον τοØ ΕÛαγγελίου προσπαθεÃ νά τούς στηρίξη;  zΕν τ± πραγµατικότητι, ¦ν 
τ± προσπαθεί‘ του νά τούς στηρίξη, τούς πλαν µέ τήν δ−θεν “εÆκονογραφίαν τοØ θείου λόγου” 
τήν Òποίαν Ò λαός καλεÃται νά προσκυν, διότι Óλα τά ¦πιχειρήµατά του δέν §χουν Βιβλικόν 
•ντίκρυσµα •λλά εÉναι –τοποι •νθρώπινοι συλλογισµοί καί •ποκυήµατα φαντασίας!  Καί Ðχι 
µόνον αÛτό •λλά Æσχυρίζεται Óτι •ποτελεÃ βλασφηµία “το να µη προσκυνεί κανείς το ιερό 
Ευαγγέλιο, τον Τίµιο Σταυρό, τις ‘Αγιες εικόνες, αρνείται το ίδιο το ‘Αγιο Πνεύµα, και την ιδιότητα 
του ν’αγιάζει την ύλη”.  ΕÆς ποÃον µέρος τäν ΕÛαγγελίων ³ γενικά τ−ς Καιν−ς ∆ιαθήκης 
συνήντησε τοιοØτον “λόγον” ³ “νόµον”;  ΟÛδαµοØ τ−ς {Αγίας Γραφ−ς καλεÃται Ò –νθρωπος νά 
•σπάζεται καί νά προσκυν τό βιβλίον τοØ ΘεοØ •λλά νά τό µελετ µέ φόβο ΘεοØ, µέ •γάπη 
καί εÛσέβεια καί νά τό ¦φαρµόζη µέ πιστότητα εÆς τήν ζωήν του! 
 
3. zIσχυρίζεται Óτι “...γινόµαστε δοχεία του Αγίου Πνεύµατος µε το βάπτισµα και µέλη του 
Σώµατος του Χριστού µε τη θεία Μετάληψη του Σώµατος καί του Αίµατός Του”!  Τί θέλει νά 
εÆπ−;  ~Οτι δοχεÃον τοØ {Αγίου Πνεύµατος γίνεται Ò –νθρωπος ¦πειδή ---κατά τά 
πατροπαράδοτα--- τόν βάπτισαν Óταν •κόµη µταν νήπιον, Óταν µταν βρέφος, πού δέν 
καταλάβαινε τί τοØ §καναν οÊ γονεÃς του καί º zΕκκλησία, γίνεται δέ µέλος τοØ Σώµατος τοØ 
ΧριστοØ ¦πειδή ---κατά τά πατροπαράδοτα--- §λαβε ³ καί λαµβάνει τήν θείαν Μετάληψιν, 
χωρίς νά §χη πραγµατικäς ποτέ µετανοήσει διά τάς µαρτίας του, χωρίς νά §χη πραγµατικäς 
πιστεύση καί χωρίς νά ζ− εÛσεβäς καί γίως;  Καί πäς ¦άν κάποιος πού ¦βαπτίσθη ñς νήπιον 
καί ¦ν συνεχεί‘ µετέλαβεν τοØ Σώµατος καί τοØ ΑËµατος τοØ ΧριστοØ, καί πού συνεπäς §γινε 
“δοχεÃον” τοØ {Αγίου Πνεύµατος, µετετράπη εÆς κατοικητήριον µαρτίας καί πονηρäν 
πνευµάτων;  zΕρωτä: {Ο ψεύστης, Ò κλέπτης, Ò ¦γκληµατίας, Ò φιλάργυρος, Ò βιαστής, Ò 
µοιχός, Ò πόρνος, Ò ρπαξ, Ò βλάσφηµος, Ò Ïργίλος, Ò ßβριστής, Ò πλήκτης κλπ., κλπ., Óταν 
πληροÃ τάς ñς –νω προβαλλοµένας ßπό τοØ κ. Κ. προϋποθέσεις (βάπτισµα καί µετάληψις), 
αÛτός εÉναι Ò •ληθής χριστιανός πού εÛαρεστεÃ τόν Θεόν καί εÆς τόν ÒποÃον εÛαρεστεÃται Ò 
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Θεός νά στείλη τό ΠνεØµα τό ~Αγιον, προκειµένου νά γίνη “δοχεÃον”, δηλ. κατοικητήριον τοØ 
{Αγίου Πνεύµατος;;; 
 
4. Φρίκη µέ κατέλαβε Óταν διάβασα τόν Æσχυρισµόν τοØ κ. Κ. Óτι “Αυτά τα λείψανα έχουµε 
χρέος να φυλάµε και να τιµούµε ως ναούς του Κυρίου, δίοτι {ει τις τον ναόν του Θεού φθείρει, 
φθερεί τούτον ο Θεός...’” (Α’Κορ.3:17)!  Μά •πό τοιαύτην –γνοιαν καί παρερµηνείαν καί 
•λλοίωσιν τοØ νοήµατος τ−ς {Αγίας Γραφ−ς πάσχει Ò κ. Κ.;  Πρός νεκρούς §γραφε Ò 
zΑπόστολος ΠαØλος Óταν •πηυθύνετο πρός τούς Κορινθίους καί διά τά λείψανα τäν νεκρäν 
γίων ñµίλει;  ∆έν •πευθύνετο εÆς τούς ζäντας πιστούς τούς Òποίους καλοØσε νά φροντίζουν 
τό σäµα των, τό ÒποÃον εÉναι ναός τοØ ΘεοØ καί νά µή τό φθείρουν δι’µαρτωλäν πράξεων ³ 
συνηθειäν, Óπως συµβαίνει καί εÆς τήν ¦ποχήν µας πχ. µέ τά ναρκωτικά;  ΕÆς λείψανα νεκρäν 
κατοικεÃ τό ΠνεØµα τό ~Αγιον ³ εÆς τάς “καρδίας” τäν ¦ν ζω± •νθρώπων;  ∆έν ¦νθυµεÃται τί 
συνέβη κατά τήν Πεντηκοστήν ³ Óταν τό ΠνεØµα τό ~Αγιον ¦πεσκέφθη µέ τήν παρουσίαν του 
τόν Κορνήλιον (Πράξ.κεφ.10).  Πρός καλυτέραν κατανόησιν τοØ σηµείου τούτου ¦κ µέρους τäν 
•ναγνωστäν παραθέτω τά σχετικά ¦δάφια: “∆¥ν ¦ξεύρετε Óτι εÉσθε ναÎς ΘεοØ καÂ τÎ ΠνεØµα 
τοØ ΘεοØ κατοικεÃ ¦ν ßµÃν; zΕν τις φθείρ® τÎν ναÎν τοØ ΘεοØ, τοØτον θέλει φθείρει Ò 
Θεός@ διότι Ò ναÎς τοØ ΘεοØ εÉναι γιος, Óστις εÉσθε σεÃς.” (Α’ Κορ.3:16-17). 
 
5. Τέλος, Æσχυρίζεται Óτι “...γίνονται άπειρα θαύµατα στους πιστούς, όταν αυτοί τις 
προσκυνούν και προσεύχονται σ’αυτές; }Αν δέν τά κάµνει τα θαύµατα ο Θεός, τότε ποιός τά 
κάνει;”  ~Ωστε, λοιπόν, Ò Θεός κάµνει –πειρα θαύµατα ¦πειδή προσκυνοØν καί προσεύχωνται 
εÆς εÆκόνας ³ µέσω εÆκόνων;  ΕÆς ποÃον “ΕÛαγγέλιον” καί εÆς ποÃον “νόµον” τοØ ΘεοØ 
•νεκάλυψε τοιαØτα “¦πιχειρήµατα”;  ΕÆς ποÃον ΕÛαγγέλιον ³ ¦πιστολήν τäν zΑποστόλων 
βλέποµε οÊ zΑπόστολοι νά κάνουν θαύµατα προσευχόµενοι εÆς εÆκόνας ³ νά µς προτρέπουν 
νά προσευχώµεθα εÆς εÆκόνας ³ µέσå εÆκόνων, προκειµένου νά ÆδοØµε θαύµατα; 
 
 }Ας µάθη, λοιπόν Ò κ. Κ. τά ©ξ−ς: 
α) Τά ¦πιχειρήµατά µου εÉναι •κραιφνäς Βιβλικά καί δέν §χουν σχέσιν οÜτε µέ 
φανταστικάς οÜτε µέ σοφιστικάς ©ρµηνείας.  ∆έν •ντιφάσκουν οÜτε µέ τό γράµµα οÜτε µέ τό 
πνεØµα τ−ς {Αγίας Γραφ−ς!  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ λέγει αÛτό πού ¦ννοεÃ καί ¦ννοεÃ αÛτό πού 
λέγει.  Τό πλειότερον εÉναι ¦κ τοØ πονηροØ! 
 
β) ΟÊ Æσχυρισµοί τοØ κ. Κ. Ðχι µόνον δέν οÆκοδοµοØν τούς πιστούς •λλά τούς πλανοØν καί 
τούς διαστρέφουν!  ΑÛτά πού Æσχυρίζεται δέν εÉναι τό ΕÛαγγέλιον τοØ ΧριστοØ •λλά κάποιο 
“–λλο εÛαγγέλιον”, §στω καί –ν δέν •ναφέρεται εÆς τήν περιτοµήν.  }Ας µοØ ¦πιτραπ− νά τοØ 
ßποµνήσω ªνα πολύ-πολύ σοβαρόν καί αÛστηρόν λόγον τοØ •ποστόλου Παύλου:  “... 
µεταφέρεσθε •πÎ ¦κείνου, Óστις σς ¦κάλεσε δι τ−ς χάριτος τοØ ΧριστοØ, εÆς –λλο 
εÛαγγέλιον, τÎ ÒποÃον δ¥ν εÉναι –λλο, •λλ’ ßπάρχουσί τινες, οÊ ÒποÃοι σς ταράττουσι καÂ 
θέλουσι ν µετατρέψωσι τÎ εÛαγγέλιον τοØ ΧριστοØ. zΑλλ καÂ ¦ν ºµεÃς ³ –γγελος ¦ξ 
οÛρανοØ σς κηρύττ® –λλο εÛαγγέλιον παρ ¦κεÃνο, τÎ ÒποÃον σς ¦κηρύξαµεν, –ς µναι 
•νάθεµα.” (Γαλ.1:6-8).  ΤοÛναντίον, Æδού τί λέγει τό εÛαγγέλιον τοØ κ. Κ.:  ~Οτι •ποτελεÃ 
βλασφηµία “το να µη προσκυνεί κανείς τό ιερό Ευαγγέλιο, τον Τίµιο Σταυρό, τις ‘Αγιες εικόνες, 
αρνείται το ίδιο το ‘Αγιο Πνεύµα, και την ιδιότητα του ν’αγιάζει τήν ύλη”.   }Ετσι µς λέγει!  Τό 
µόνον πού ¦πιτυγχάνει Ò κ. Κ. εÉναι νά ¦κτρέπη τόν –νθρωπον •πό τόν ΧΡIΣΤΟΝ καί νά τόν 
στρέφη εÆς προσκυνήµατα τοØ βιβλίου/τόµου τοØ {Αγίου ΕÛαγγελίου, τοØ σταυροØ  καί τäν 
εÆκόνων!   ΕÆς ποÃον µέρος τäν ΕÛαγγελίων ³ γενικά τ−ς Καιν−ς ∆ιαθήκης συνήντησε τοιοØτον 
“λόγον” ³ “νόµον”;  ΕÆς ποÃον µέρος τäν ΕÛαγγελίων ³ γενικά τ−ς Καιν−ς ∆ιαθήκης, ¦ρωτä 
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καί πάλιν, συνήντησε τοιοØτον “λόγον” ³ “νόµον” ³ προτροπήν ßπό τäν γίων •ποστόλων;  
{Η {Αγία Γραφή •ποτελεÃ τήν ΝΟΜΟΘΕΣIΑΝ τοØ ΘεοØ καί τά δικαιώµατα τοØ ΘεοØ!  
ΑÛτήν καλούµεθα νά µελετοØµε µέ φόβον ΘεοØ καί νά θέτωµε εÆς ¦φαρµογήν µέ πιστότητα.  
∆έν §χει •νάγκη Ò Θεός •πό τάς “προσθετικάς” ©ρµηνείας τοØ κ. Κ.!  {Ο λόγος τοØ ΘεοØ, ñς 
προανέφερα εÉναι πλός καί τέλειος:  Λέγει αÛτά πού ¦ννοεÃ καί ¦ννοεÃ αÛτά πού λέγει!  “Μ¬ 
§χ®ς –λλους θεούς, πλ¬ν ¦µοØ. Μ¬ κάµ®ς εÆς σεαυτÎν εÇδωλον, µηδ¥ ΟΜΟIΩΜΑ τινός, 
Óσα εÉναι ¦ν τè οÛρανè –νω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τ± γ± κάτω, ³ Óσα εÉναι ¦ν τοÃς àδασιν 
ßποκάτω τ−ς γ−ς ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ αÛτ ΜΗ∆Ε ΛΑΤΡΕΥΣΗΣ αÛτά@ διότι ¦γã 
Κύριος Ò ΘεÎς σου εÉµαι ΘεÎς ζηλότυπος, ...” (∆ευτερονόµιον ε:7-9).  }Αν ßπάρχει κάτι •πό 
τό ÒποÃον §χει •νάγκη Ò λαός µας δέν εÉναι οÊ •σπασµοί καί οÊ προσκυνήσεις τäν εÆκόνων καί 
τäν λειψάνων κλπ. •λλά º γνäσις καί ¦πίγνωσις τ−ς {Αγίας Γραφ−ς, τήν Òποίαν δυστυχäς º 
πλειονότης τäν συµπατριωτäν µας •γνοεÃ! 
 
γ) “∆οχεÃα” τοØ {Αγίου Πνεύµατος γίνονται µόνον ¦κεÃνοι πού διοικοØνται ßπό τοØ 
Πνεύµατος τοØ ΘεοØ:  “zΕπειδ¬ Óσοι διοικοØνται ßπÎ τοØ Πνεύµατος τοØ ΘεοØ, οâτοι εÉναι 
υÊοÂ τοØ ΘεοØ” µς λέγει Ò •πόστολος ΠαØλος (Ρωµ.8:14).  ∆οχεÃα καί κατοικητήρια τοØ 
{Αγίου Πνεύµατος γίνονται µόνον ¦κεÃνοι πού πειθαρχοØν εÆς τόν Θεόν µς λέγει Ò 
εÛαγγελιστής Λουκς:  “ΚαÂ ºµεÃς εÇµεθα µάρτυρες αÛτοØ περÂ τäν λόγων τούτων, καÂ τÎ 
ΠνεØµα δ¥ τÎ ~Αγιον, τÎ ÒποÃον §δωκεν Ò ΘεÎς εÆς το×ς ΠΕIΘΑΡΧΟΥΝΤΑΣ εÆς αÛτόν.” 
(Πράξ.5:32). 
 zΕρωτä: Μέλος τοØ σώµατος τοØ ΧριστοØ εÉναι ¦κεÃνος πού •πειθεÃ εÆς τό 
ΕÛαγγέλιον, §στω καί –ν εÉναι χριστιανός Ïρθόδοξος εÆς τήν ταυτότητά του, εÉναι 
νηπιοβαπτισµένος καί µεταλαµβάνει τοØ σώµατος καί τοØ αËµατος τοØ ΧριστοØ •πό καιροØ εÆς 
καιρόν (Χριστούγεννα καί Πάσχα) κατά τά πατρο-παράδοτα;  ΟΧI!  Χριστιανός εÉναι ¦κεÃνος 
Ò ÒποÃος µετενόησε καί µετανοεÃ, πού ¦πίστευσε καί πιστεύει εÆς τούς λόγους καί τάς 
ßποσχέσεις τοØ ΘεοØ, πού σέβεται, µελετ καί τρέµει τόν λόγον Του καί πού δέν εÉναι 
•κροατής µόνον τοØ λόγου τοØ ΘεοØ •λλά ¦κτελεστής τäν ¦ντολäν Του: “...εÆς τίνα λοιπÎν 
θέλω ¦πιβλέψει; εÆς τÎν πτωχÎν καÂ συντετριµµένον τÎ πνεØµα καÂ τρέµοντα τÎν λόγον 
µου.” ({Ησ.66:2).  ΕÉναι αÛτός πού ßπακούει τιµίως καί εÆλικρινäς εÆς τόν νόµον τοØ ΘεοØ καί 
Ðχι εÆς ΩΡIΣΜΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠIΝΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕIΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣIΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!  Μέ ªνα λόγον, ¦κεÃνος πού §χει δώσει εÆλικρινäς τήν καρδίαν του εÆς 
τόν Θεόν καί Τόν •κολουθεÃ πιστäς, Ò δέ Θεός, •νταποκρινόµενος εÆς τήν θέσιν αÛτήν τ−ς 
καρδίας του, τόν •ναγενν καί τόν κάνει νέον κτίσµα διά τοØ Πνεύµατος τοØ {Αγίου! 
(Β’Κορ.5:17). 
 zIδού τί λέγει Ò •πόστολος Πέτρος: “Μετανοήσατε λοιπÎν καÂ ¦πιστρέψατε, δι ν 
¦ξαλειφθäσιν αÊ µαρτίαι σας, δι ν §λθωσι καιροÂ •ναψυχ−ς •πÎ τ−ς παρουσίας τοØ 
Κυρίου, καÂ •ποστείλ® τÎν προκεκηρυγµένον εÆς ¦σς zIησοØν Χριστόν........  ΠρÎς ¦σς 
πρäτον Ò ΘεÎς •ναστήσας τÎν ΥÊÎν αßτοØ zIησοØν •πέστειλεν αÛτÎν δι ν σς εÛλογ± 
Óταν ¦πιστρέφητε ªκαστος •πÎ τäν πονηριäν ßµäν.” (Πράξ.3:19-26). 
 Τό εÛαγγέλιον τοØ κ. Κ. δέν περιέχει τάς λέξεις “µετάνοια”, “πίστις” καί “ßπακοή”, καί 
συνεπäς καί τό περιεχόµενόν των!  ΑÛτάς, τό εÛαγγέλιον τοØ κ. Κ., τάς §χει •ντικαταστήσει µέ 
τήν προσκύνησιν τäν εÆκόνων, µέ •σπασµούς τοØ ÊεροØ ΕÛαγγελίου, τοØ ΣταυροØ καί µέ 
φύλαξιν καί προσφοράν τιµ−ς εÆς τά λείψανα!!! 
  
δ) }Ας µάθη, τέλος, Óτι Ò Θεός δέν ζητ προσκυνητάς καθ’Óν τρόπον µς τούς περιγράφει 
Ò κ. Κ.  zIδού τί εÇδους προσκυνητάς ζητεÃ Ò Θεός: “Πλ¬ν §ρχεται òρα, καÂ ³δη εÉναι, Óτε οÊ 
•ληθινοÂ προσκυνηταÂ θέλουσι προσκυνήσει τÎν Πατέρα ¦ν πνεύµατι καÂ •ληθεί‘@ διότι Ò 
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Πατ¬ρ τοιούτους ζητεÃ το×ς προσκυνοØντας αÛτόν. {Ο ΘεÎς εÉναι ΠνεØµα, καÂ οÊ 
προσκυνοØντες αÛτÎν ¦ν πνεύµατι καÂ •ληθεί‘ πρέπει ν προσκυνäσι.” (zIωάν.4:23-24).  
ΝΑI!  zΕν πνεύµατι καί •ληθεί‘ καί Ðχι µέ προσκυνήσεις καί προσευχάς εÆς εÆκόνας ³ 
προσευχάς εÆς τόν Θεόν µέσω εÆκόνων!!! 
 Κλείνοντας, εÜχοµαι Óπως Ò κ. Κ. •ναθεωρήση τάς θέσεις του καί ξαναδιαβάσει τήν 
{Αγίαν Γραφήν προσεκτικά, κατόπιν προσευχ−ς, διά νά τόν φωτίση Ò Θεός καί νά ¦ννοήση τόν 
λόγον Του! 

      
   Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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Άρθρον # 23 
ΕIΚΟΝΟΛΑΤΡΕIΑ 

(zΑπάντησις πρός τόν κ. Β. εÆς ¦κφρασθείσας •ντιρρήσεις του)  
 
 {Ο κ. Β. §γραψε: “Από την πλευρά µου δεν έχω πλέον να προσθέσω τίποτα άλλο γιά τό 
θέµα των εικόνων και των Αγίων.”  ∆ιατί;  Μήπως διότι Óλα τά βέλη τ−ς βελοθήκης του 
συνετρίβησαν ¦πάνω εÆς τήν •σπίδα τοØ λόγου τοØ ΘεοØ;  Ναί, εÆς τήν •σπίδα τοØ λόγου τοØ 
ΘεοØ καί Ðχι εÆς τήν •σπίδα προσωπικäν ¦πιχειρηµάτων τ−ς κ. Μπαλτατζ−;  {Η κ. Μπαλτατζ−, 
στηριζοµένη καί ¦ξαρτωµένη •πολύτως •πό τόν λόγον τοØ ΘεοØ, Ò ÒποÃος µένει καί θά µένει 
εÆς τόν αÉäνα, §χει µέ τό µέρος της καί τήν ßπόσχεσιν τοØ ΘεοØ Ò ÒποÃος τ−ς ¦γγυται Óτι 
οÛδέν Óπλον κατασκευασθέν ¦ναντίον τ−ς •ληθείας θέλει εÛοδωθ− ({Ησ.54:17). 
 
 ΕÆς τά µέρη Α καί Β τ−ς ¦ν ¦πικεφαλίδι ¦πιστολ−ς του κάνει µία σύνοψιν τäν 
“δυνατäν” του δ−θεν Βιβλικäν ¦πιχειρηµάτων, ¦πιθυµäν νά κλείση τήν ¦ν λόγω συζήτησιν.  
zΕγώ δέν προτίθεµαι νά κάµω τοιαύτην σύνοψιν τäν Æδικäν µου Βιβλικäν ¦πιχειρηµάτων.  ∆έν 
χρειάζονται σύνοψιν!  ~Οσοι τά ¦διάβασαν τά ¦νθυµοØνται διότι Ò λόγος τοØ ΘεοØ §χει πιάσει 
τόπον µέσα εÆς Óλους ¦κείνους, οÊ ÒποÃοι εÉναι –νθρωποι καλ−ς θελήσεως καί καλ−ς πίστεως: 
“οàτω θέλει εÉσθαι Ò λόγος µου Ò ¦ξερχόµενος ¦κ τοØ στόµατός µου@ δ¥ν θέλει ¦πιστρέψει 
εÆς ¦µ¥ κενός, •λλ θέλει ¦κτελέσει τÎ θέληµά µου καÂ θέλει εÛοδωθ− εÆς Ó, τι αÛτÎν 
•ποστέλλω.” ({Ησ.55:11).  Θά περιορισθä πλäς εÆς µερικάς συµπληρωµατικάς σκέψεις 
σχετικάς µέ τήν ¦ν λόγω ¦πιστολήν του: 
 
1. zΟρθäς λέγει Ò κ. Β. Óτι Ò Θεός δέν •ντιφάσκει!  Πάντες οÊ λόγοι τοØ ΘεοØ “...εÉναι 
σαφεÃς εÆς τÎν νοοØντα καÂ ÏρθοÂ εÆς το×ς εßρίσκοντας γνäσιν.” (Παρ.8:9).  ∆εινοί γνäστες 
τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης µσαν οÊ ΓραµµατεÃς καί οÊ ΦαρισαÃοι •λλά συγχρόνως καί τυφλοί 
Òδηγοί, πλανäντες καί πλανώµενοι.  ΕÉχαν κολλήσει εÆς τό γράµµα τοØ νόµου καί δή τ−ς 
παραδόσεώς των, τό δέ γράµµα εÉχε νεκρώσει τήν σκέψιν των καί τυφλώσει τήν πνευµατικήν 
των Ðρασιν.  zΕπί πλέον, Ò ¦γωισµός καί º ßπερηφάνεια δέν τούς –φηναν νά παραδεχθοØν, νά 
ταπεινωθοØν καί νά Òµολογήσουν τήν •λήθεια!  ΕÉχαν φθάσει µάλιστα εÆς σηµεÃον νά λέγουν 
τό καλόν κακόν καί τό κακόν καλόν: “ΟÛαÂ εÆς ¦κείνους, οËτινες λέγουσι τÎ κακÎν καλÎν καÂ 
τÎ καλÎν κακόν· οËτινες θέτουσι τÎ σκότος δι φäς καÂ τÎ φäς δι σκότος· οËτινες θέτουσι 
τÎ πικρÎν δι γλυκ× καÂ τÎ γλυκ× δι πικρόν. ΟÛαÂ εÆς το×ς Óσοι εÉναι σοφοÂ εÆς το×ς 
Ïφθαλµο×ς αßτäν καÂ φρόνιµοι ¦νώπιον ©αυτäν.”  ({Ησ.5:20-21).  Τούς ¦νοχλοØσε Óτι Ò 
Κύριος §καµνε θαύµατα ---¦θεράπευε καί ¦ξέβαλε δαιµόνια--- ¦ν τ± ºµέρ‘ τοØ Σαββάτου!  Τόν 
κατηγοροØσαν ¦πειδή ¦παινοØσε •κόµη καί ¦θνικούς πού µέ τήν πίστιν των τιµοØσαν τόν Θεόν 
περισσότερον •πό τούς zIουδαίους. 
 Σάν πόσοι τέτοιοι ßπάρχουν καί σήµερα εÆς τούς κύκλους τäν θρησκευοµένων! 
 
 ~Οσον •φορ τόν κ. Β., –ς συνεχίσει τήν Òδόν του:  }Ας προσκυν τήν γ−ν καί τινα 
–λλα κτίσµατα, καθώς γράφει, καί –ς πιστεύει Óτι: “{Η τιµή πρός τήν γ−ν µεταβαίνει στον 
αγιάζοντα αυτήν Θεό.”  Πολύ δέ περισσότερον Óταν πρόκειται διά εÆκόνας κατασκευασµένας 
ßπό •νθρωπίνων χειρäν µέ ξύλα καί µέταλλα! zΕγώ Óµως καί Ò οÉκος µου δέν προτιθέµεθα νά 
προσκυνοØµε κτίσµατα παρά µόνον τόν Θεόν τόν κτίσαντα πάντα τά κτίσµατα!  ∆έν θέλοµε νά 
•νήκοµε εÆς τήν κατηγορίαν ¦κείνων “ΟËτινες µετήλλαξαν τ¬ν •λήθειαν τοØ ΘεοØ εÆς τÎ 
ψεØδος, καÂ ¦σεβάσθησαν καÂ ¦λάτρευσαν τ¬ν κτίσιν µλλον παρ τÎν κτίσαντα, Óστις 
εÉναι εÛλογητÎς εÆς το×ς αÆäνας@ •µήν.” (Ρωµ.1:25).  zΕπαρκεÃς ³ µλλον ¦παρκέστατες 
•παντήσεις §χουν ³δη δοθεÃ ¦πί τοØ σηµείου τούτου µέ τά προηγούµενα εÇκοσι δύο (22) –ρθρα 
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µου.  Παρέλκει º ¦πανάληψίς των.  Τόσον Ò κ. Β. ñς καί πας τις –λλος ¦νδιαφερόµενος δέν §χει 
παρά νά ξαναδιαβάση τάς σχετικάς •παντήσεις µου. 
 
 Κλείνοντας τό σηµεÃο αÛτό θά ³θελα νά •ναφερθä εÆς µίαν φράσιν τοØ κ. Β. πού 
προεκάλεσε τό πνεØµα µου καί µέ §καµε νά ¦κπλαγä µέ τήν ©ρµηνευτικήν του!  Γράφει ¦ν 
σχέσει µέ τό θέµα τ−ς προσκυνήσεως τäν {Αγίων καί συγκεκριµένως τ−ς προσκυνήσεως τοØ 
•γγέλου ßπό τοØ zIωάννου, ñς µς τό περιγράφει τÎ βιβλίον τ−ς zΑποκαλύψεως, Óτι Ò 
zIωάννης, ²θέλησε δύο φοράς νά προσκυνήση τόν –γγελον, Ò δέ –γγελος τόν ¦µπόδισε •πό... 
“µετριοφροσύνη”(!) καί τοØ εÉπε: “... Πρόσεχε µ¬ κάµ®ς τοØτο@ ¦γã εÉµαι σύνδουλός σου 
καÂ τäν •δελφäν σου, οËτινες §χουσι τ¬ν µαρτυρίαν τοØ zIησοØ@ τÎν ΘεÎν προσκύνησον...” 
(zΑποκ.19:10 καί zΑποκ.κβ:8-9).  ~Ωστε •πό µετριοφροσύνη τοØ εÉπε “πρόσεχε”;  zΑπό 
µετριοφροσύνη τοØ εÉπε εÉµαι “σύνδουλός σου”;  zΑπό µετριοφροσύνη εÉπε “τόν Θεόν 
προσκύνησον”;  zΑπό µετριοφροσύνην ³ •πό ΕΠIΓΝΩΣIΝ καί ΦΟΒΟΝ ΘΕΟΥ διά νά µή 
σφετερισθ− τιµήν •νήκουσαν •ποκλειστικäς εÆς τόν Θεόν; 
 
 zΕπίσης, Æσχυρίζεται Ò κ. Β. Óτι “οÊ ΑÆρετικοί” προσπαθοØν νά παρουσιάσουν τόν 
zIωάννην “ξεροκέφαλον” διότι τάχα δέν §παιρνε •πό λόγια, δηλαδή •πό τά λόγια τοØ •γγέλου 
πού τόν προσέταξε δίς νά µή τόν προσκυνήση, ¦νä Ò zIωάννης “ήξευρε τί έκαµνε”!  
}Ακουσον, –κουσον µέ ποίαν συκοφαντικήν δυσφήµησιν καί πνεØµα διαστροφ−ς προσπαθεÃ Ò 
κ. Β. νά δικαιολογήση τούς Æσχυρισµούς του διά τήν διπλ−ν –ρνησιν τοØ •γγέλου νά δεχθ− τήν 
προσκύνησιν τοØ zIωάννου!!!  “Ξεροκέφαλος” ---κατά τούς “ΑÆρετικούς” τοØ κ. Β.--- θά µταν, 
συνεπäς, ΚΑI Ò •πόστολος Πέτρος Óταν ¦µπόδισε τόν Κορνήλιον νά τόν προσκυνήση: “{Ως 
δ¥ εÆσ−λθεν Ò Πέτρος, ¦λθãν Ò Κορνήλιος εÆς συνάντησιν αÛτοØ, §πεσεν εÆς το×ς πόδας 
αÛτοØ καÂ προσεκύνησεν. zΑλλ’ Ò Πέτρος ¦σήκωσεν αÛτόν, λέγων@ Σηκώθητι@ καÂ ¦γã 
αÛτÎς –νθρωπος εÉµαι.” (Πράξ.10:25-26).  zΑπό “µετριοφροσύνη”, λοιπόν, καί Ò •πόστολος 
Πέτρος τοØ εÉπε:  “καÂ ¦γã αÛτÎς –νθρωπος εÉµαι.”; 
 }Εµµεσον συµπέρασµα:  zΑποδεικνύει §µµεσα Ò κ. Β. Óτι οÊ Êεράρχες πού δέχονται 
προσκυνήσεις ³ µλλον πού •παιτοØν προσκυνήσεις καί χειροφιλήµατα δέν §χουν 
µετριοφροσύνη καί δέν περιπατοØν εÆς τά Çχνη τ−ς µετριοφροσύνης τοØ •γγέλου καί τäν 
•ποστόλων τοØ Κυρίου!  Τά πράγµατα ÒµιλοØν •πό µόνα των! 
 
2. zIσχυρίζεται Ò κ. Β. Óτι οÊ “ΑÆρετικοί”, (ΑÆρετικοί εÉναι κατά τόν κ. Β. Óσοι δέν 
συµφωνοØν µαζί του καί φρονοØν –λλο τι...) παραδέχονται µέν Óτι “... εÉναι εÍς Θεός, εÍς καÂ 
µεσίτης ΘεοØ καÂ •νθρώπων, –νθρωπος zIησοØς Χριστός,” (1Τιµ.2:5) •ρνοØνται δέ τήν 
σχετικήν µεσιτείαν τäν γίων!  {Ο κ. Β. µέ κάµνει συχνά νά •πορä:  Μά δέν ¦πρόσεξε τίποτε 
•πό Óσα §γραψα;  ∆ιερωτäµαι: Μήπως •νήκει εÆς τήν κατηγορίαν τäν •νθρώπων “οÛ µέ 
πείσεις κ–ν µέ πείσης”;  ∆ιά τήν µεσιτείαν ποίων γίων ÒµιλοØµε;  Ζώντων ³ νεκρäν;  ΕÆς τά 
περισσότερα •πό τά εÇκοσι δύο (22) –ρθρα µου, µέχρι στιγµ−ς, ¦πί τοØ θέµατος τ−ς 
εÆκονολατρείας §χω •ναφερθεÃ καί §χω •ναπτύξει τήν θέσιν µου µέ •κραιφνäς Βιβλικάς 
•ποδείξεις, καί §χω δώσει Óλας τάς •παιτουµένας διευκρινήσεις ñς καί ¦πί τοØ θέµατος τ−ς 
µεσιτείας τäν γίων!  zΕνίοτε µετά σχολαστικότητος!  Καλά θά κάνη νά τά ξαναδιαβάση! 
 ~Οταν µάλιστα λέγη “Οι ‘Αγιοι δεν είναι πανταχού παρόντες.  Αυτό όµως δεν σηµαίνει 
ότι δεν ακούν τις προσευχές µας”, τί νά εÆπ− κανείς;  zΑνακατεύει προφήτη ζäντα ¦κείνην τήν 
¦ποχήν (¦ν προκειµένå τόν zΕλισσαÃον) µέ γίους νεκρούς!  Συµπεράσµατα ¦πί 
συµπερασµάτων, ποτέ, µά ποτέ, Óµως µιά ρητήν ¦ντολήν ³ κατηγορηµατικόν λόγον τ−ς {Αγίας 
Γραφ−ς περί τäν Æσχυρισµäν του!  }Ας συνεχίση λοιπόν νά προσκυν τήν γ−ν καί τάς εÆκόνας 
καί τά λείψανα καί νά προσεύχεται εÆς τόν Θεόν “ταÃς πρεσβείαις” τäν τεθνεώτων γίων, οÊ 
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ÒποÃοι, καίτοι µή πανταχοØ παρόντες, Óµως •κούουν τάς προσευχάς του εÇτε εßρίσκεται εÆς τήν 
zΑθήνα εÇτε εÆς τό Σικάγο!!! 
 
  ΕÛχάριστον εÉναι Óτι δέν §χει πλέον νά προσθέση τίποτε –λλο γιά τό θέµα τäν 
εÆκόνων καί τäν {Αγίων!  Λυπηρόν Óµως Óτι δέν –φησε •κόµη τήν καρδιά του νά •νοίξη εÆς τό 
φäς τοØ λόγου τοØ ΘεοØ, òστε Ò Θεός νά τόν φωτίση καί νά Æδ− τά πράγµατα Óπως º {Αγία 
Γραφή τά διδάσκει καί Ðχι Óπως ñρισµέναι πεπελανηµέναι παραδόσεις!  ΕÇθε νά διερωτηθ− 
εÆλικρινäς ¦νώπιον τοØ ΘεοØ µήπως πλανται! 
 
 Καί ªνα τελευταÃο:  {Η κυρία Μπαλτατζ−, δέν τοØ “Ïφείλει” τίποτε!  ∆έν –φησε οÛδέ 
ªν σηµεÃον •ναπάντητον ñς πρός τάς εÆκόνας, τά λείψανα, τούς {Αγίους καί τάς µεσιτείας των, 
ñς ¦πίσης καί τούς •παραδέκτους καί •ντιγραφικούς τίτλους ñρισµένων κληρικäν!  }Αν 
•ναφέρεται εÆς –λλα θέµατα, πχ. καί δή δογµατικο-θεολογικά Óπως πχ. τό φιλιόκβε, τό θέµα 
τäν βιβλίων τ−ς {Αγίας Γραφ−ς, ποίας ΟÆκουµενικάς Συνόδους παραδέχοµαι καί διατί, τό τοØ 
~Αδου (Σεόλ), κλπ., θέµατα εÆς τά ÒποÃα ³θελε Ò κ. Β., κατά τρόπον συστηµατικόν, ¦πίµονον, 
–ν µή πεισµατώδη, νά τήν ¦κτρέψη καί νά τήν ¦µπλέξη, –ς µάθη Óτι µαταιοπονεÃ!  {Ο •γών τ−ς 
κ. Μπαλτατζ− δέν εÉναι ¦πί θεµάτων θεολογικäν καί γνωσιολογικäν •λλά πρακτικ−ς 
χριστιανικ−ς ζω−ς!  {Ο •γών της εÉναι οÊ συµπατριäτες µας νά µελετήσουν τήν {Αγίαν 
Γραφήν, προκειµένου νά •φυπνισθοØν καί νά §λθουν εÆς ¦πίγνωσιν τ−ς •ληθείας καί νά 
σωθοØν •πό τήν πλάνην, τήν µαρτίαν καί τήν αÆωνίαν •πώλειαν! 
 
 {Η ºµέρα τ−ς δευτέρας ¦λεύσεως τοØ Κυρίου εÉναι ¦γγύς διότι εßρισκόµεθα εÆς τάς 
¦σχάτας ºµέρας, º ºµέρα δέ τ−ς •ναχωρήσεώς µας •πό αÛτήν τήν ζωήν –γνωστη •λλά 
συγχρόνως καί •νά πσαν στιγµήν!  zΑνάγκη, λοιπόν, ¦πίκειται νά εÇµεθα πάντοτε ªτοιµοι νά 
συναντήσωµε τόν Θεόν µας (zΑµ.4:12)!  }Ας ¦γερθäµεν, λοιπόν, ¦κ τοØ àπνου!  ∆έν θά µς 
¦ρωτήση Ò Κύριος §µπροσθεν τοØ φοβεροØ βήµατος ποία º γνώµη µας πχ. περί τäν Τοπικäν 
καί ΟÆκουµενικäν Συνόδων καί τäν λοιπäν παραδόσεων... •λλά ¦άν ¦πιστεύσαµε εÆλικρινäς 
εÆς τόν Χριστόν, ¦άν Τόν ¦δέχθηµεν ñς Σωτήρα µας καί Κύριον µας καί ¦άν ¦τηρήσαµε 
τάς ¦ντολάς Του!  Ναί, ¦άν Τόν •γαπήσαµε ¦ξ Óλης καρδίας, ψυχ−ς, δυνάµεως καί διανοίας 
(Μαρκ.12:33), ¦άν Τόν •κολουθήσαµε πιστäς καί ¦άν ¦πράξαµε τό θέληµά Του! 
 
 zΕάν καί Óταν º κυρία Μπαλτατζ− •νοίξη –λλο θέµα µέσω τ−ς ¦γκρίτου ¦φηµερίδος 
........, Óπως §καµε µέ τό θέµα τ−ς ΕÆκονολατρείας, ΤΟΤΕ, ¦άν θέλη Ò κ. Β. –ς γίνη 
συνοµιλητής της. 
 Κλείνοντας, θέλω νά εÛχηθä εÆς τόν κ. Β. εÆλικρινά καί Òλόψυχα Ó,τι καλύτερον εÆς τήν 
ζωήν του καί δή τήν πνευµατικήν του •φύπνισιν πρός τιµήν καί δόξαν τοØ Κυρίου µας zIησοØ 
ΧριστοØ! 
 
         Ξένια ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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