
Ανθολόγιο  από  φανταστικές  ιστορίες με θέμα:  «Η  περιπέτεια  μιας

εικόνας  στα  χρόνια  της  Εικονομαχίας» που  έγραψαν  μαθητές  και

μαθήτριες  της  Β΄  Γυμνασίου  στο  μάθημα  των  Θρησκευτικών  με

διδάσκουσα την Αναστασία Βαβάση.

Βγήκε νόμος σκληρός 

Τις εικόνες να απαγορέψουν

Είπαν ότι το ανακοίνωσε ο Αυτοκράτορας 

Μα πού να τους πιστέψουν

Πανικός σπέρνεται, βγαίνει το φεγγάρι

Όλες τις καταναλώνει η φωτιά που ο αξιωματικός ανάβει.

Συνθλιμμένος ένας καλός μοναχός

Παίρνει μια Παναγιά και για την θάλασσα πηγαίνει ολοταχώς.

Μπαίνει σε μια βάρκα, βγαίνει στα κρυφά.

Εκεί που προσευχές τριγυρνάνε, αχ θάλασσα πόσο μακριά·

Την ρίχνει μέσα στον αφρό

Βουτάει μέσα μέσα, πάει στον βυθό.

Τώρα που μιλάμε η Παναγία στα βαθιά

Μας κοιτάει όλους μας από εκεί κάτω και από ψηλά…

Ένας αρχαιολόγος παθιασμένος να την βρει

Ψάχνει ξανά και ξανά, λέει στον εαυτό του, κάπου εδώ θα ΄ναι ή εκεί.

Βουτάει μέσα άλλη μια φορά στο βυθό.

Τελευταία φορά, λέει στον εαυτό του, θέλει σε στρώμα κουρασμένος να ξαπλώσει 

καθαρό.

Αλλά εκεί είναι, γυαλίζει και την βρίσκει.

Πανέμορφη, τη βρίσκει στο νερό,

Θησαυρός λουσμένος σε άπλετο Φως

Πηγαίνει πιο κοντά να την αντικρίσει,

Φαγωμένο το ξύλο το βρίσκει…

Βαλανώστρακα στρωμένα το έχουν αντικαταστήσει.

Αλλά αυτό δεν είναι κατάντια 

Ένα με τη θάλασσα έχει γίνει για πάντα.

Επιστρέφει, και κάθε φορά που την θάλασσα αντικρίζει

Το πρόσωπο του με δάκρυα πλημμυρίζει.

Η Παναγία στα βαθιά θα τον βοηθά 

Μέχρι το τέλος του κόσμου, για πάντα,  μυστικά… 

                                                                                                              Γκίνης Χριστόδουλος Β΄3



Η  περιπέτεια  μιας  εικόνας/  σώζοντας  μια  εικόνα  στα  χρόνια  της

Εικονομαχίας

   Η  Εικονομαχία  ήταν  μια  σκληρή  δοκιμασία  και  ένας  βαρύς  χειμώνας  για  την

Εκκλησία.  Το πλοίο της Εκκλησίας  βασανίστηκε από δύο κύματα, τον Λέοντα τον Γ’ τον

΄Ισαυρο στην πρώτη φάση (726 787) και  τον Λέοντα τον  Ε΄ τον Αρμένιο στη δεύτερη (815

843),  με το πρόσχημα της διαφύλαξης του δόγματος και αποτροπής της ειδωλολατρικής

θεωρήσεως  της  Θείας  Λατρείας,  οι  οποίοι  κήρυξαν   διωγμό  εναντίον  εκείνων  που

τιμούσαν και σέβονταν τις άγιες εικόνες.

   Η θεία φύση είναι απερίγραπτη και ακατάληπτη,  αλλά η ένσαρκη εικόνα του Χριστού

είναι ορατή . Στις ιερές εικόνες δεν εικονίζεται η αόρατη Θεότητα, αλλά η οραθείσα

σάρκα. Δεν προσκυνούμε την ύλη, αλλά τον Δημιουργό της ύλης. Δεν τιμούμε το ξύλο,

αλλά την εικονιζόμενη ανθρώπινη υπόσταση του Θεού, εντός του οποίου εμπεριέχεται

και η θεία φύση. Ο Χριστός εικονίζεται με την ανθρώπινη φύση Του ως Θεάνθρωπος.

   Για κάθε πιστό, λοιπόν, η κάθε εικόνα έχει ουσιώδη σημασία και ανυπολόγιστη αξία.

Έτσι,  για να μη πέσουν στα χέρια των βέβηλων και ασεβών εικονομάχων, τις έκρυβαν

μέσα στα σπήλαια, τις έθαβαν στη γη, τις έριχναν στη θάλασσα...

   «Δυνατοί άνεμοι πνέουν, την παρασέρνουν, την ωθούν προς τα βράχια, αλλά εκείνη,

από θαύμα, δεν παθαίνει τίποτα. Μία δύναμη την προστατεύει και την βυθίζει σε ένα

σημείο με ένα θαλάσσιο σπήλαιο.  Η είσοδός του ανάμεσα στα βράχια είναι τόσο μικρή

που δεν προϊδεάζει για το τί βρίσκεται, μπαίνοντας στο εσωτερικό του. Ο πανύψηλος

θόλος του σπηλαίου καλύπτεται από λευκούς σταλακτίτες, που αποτελούν ένα από τα

σπανιότερα γεωλογικά φαινόμενα της Γης. Καθώς οι ακτίνες του ήλιου εισέρχονται στο

σπήλαιο,  οι  σταλακτίτες  αποκτούν  μοναδικούς  χρωματισμούς,  ενώ  τα  νερά  του

σπηλαίου αποκτούν ένα φωτεινό γαλάζιο χρώμα. Ιδανικό σημείο για την εικόνα! Εκεί θα

φυλαχθεί,  μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή να εμφανιστεί ξανά.  Υπάρχει σωστή

αλατότητα και γλυκό νερό στο ανώτερο στρώμα του σπηλαίου, που δεν θα αλλοιώσει τα

ορθά επιλεγμένα υλικά κατασκευής της. Δεν θα βασανιστεί , δεν θα καταστραφεί, δεν

θα την κυνηγήσουν άλλο! Τα φύκια, τα ψάρια και οι άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί θα της

προσφέρουν   καταφύγιο  και  ένα  ζεστό  σπίτι  που  της  στέρησαν  οι   απάνθρωποι

«άνθρωποι»!

   Η «κρυφή» παραλία της βασανισμένης αγίας εικόνας θα προσεγγίζει συνεχώς για

εκατοντάδες χρόνια τους βαρκάρηδες, οι οποίοι θαυματουργικά θα την ανακαλύψουν,

όταν αυτή θα είναι έτοιμη να βρεθεί.  Τα γαλάζια κρυστάλλινα νερά θα πάρουν ένα

περίεργο χρωματισμό.  Μία λάμψη θα φωτίσει  το σημείο και  θα τρέξουν να δουν τί

βρίσκεται εκεί.

   Αντικρύζουν, τότε, κάτι σαν ξύλο να επιπλέει. Η υποχώρηση της στάθμης των νερών

την ταρακούνησε από τα υπόγεια βράχια, την αποκόλλησε και την ώθησε, στη συνέχεια,

το λευκό κύμα, να έρθει προς την επιφάνεια. Τότε  οι ακτίνες του ήλιου την φώτισαν,

ώστε να γίνει ορατή  σε ανθρώπους με συναισθήματα και πραγματική πίστη.

   Αυτοί  οι  φτωχοί  βαρκάρηδες,  λοιπόν,  θα  την  αντιμετωπίσουν  σαν  πραγματικό

θησαυρό, σαν την μοναδική τους περιουσία. Θα την περισώσουν, βγάζοντάς την από το

νερό και δίνοντάς της την θέση που της αρμόζει σε έναν ιερό ναό, όπου θα την τιμούν».



   Αυτή η  ουράνια αποκάλυψη έγινε,  πλέον,  το πιο  ιερό  και  πολύτιμο κειμήλιο που

ενσαρκώνει μία ολόκληρη ιστορία και την αισθάνονται οι πιστοί αναπόσπαστο μέρος της

ζωής τους. Επικοινωνούν με αυτήν, την έχουν φύλακα και προστάτιδα. 

                                                                                                     

                                                                                                          ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β΄3



                                             Η ΕΙΚΟΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟ

7 Ιουνίου 789 μ.Χ

   Είμαι ακόμα κλειδωμένη σε αυτό το απαίσιο μπαούλο. Βρίσκομαι εδώ από την αρχή

που  αυτός  ο  καταραμένος  πόλεμος  ξέσπασε  στο  Βυζάντιο.  Ο  αφέντης  μου  με

κλείδωσε εδώ για να μην με κατακρεουργήσουν αυτοί οι κακούργοι οι εικονομάχοι.

Αν με πιάσουν στα χέρια τους ποιος ξέρει τι θα μου κάνουν. Ο Αλέξιος, ο αφέντης

μου, είναι κατάσκοπος των εικονολατρών και τους προμηθεύει με πληροφορίες.  Εγώ

δόθηκα στον Αλέξιο όταν ήταν 5 ετών. Η μητέρα του με έδωσε σε εκείνον. Υποθέτω

πως  είμαι  το  μόνο  πράγμα  που  του  τη  θυμίζει.  Από  όταν  πέθανε,  ο  Αλέξιος  με

κουβαλά πάντα μαζί του. 

9 Ιουνίου 789 μ.Χ

   Σήμερα έγινε κάτι το τρομερό.  Οι εικονομάχοι βρήκαν εμένα και τις υπόλοιπες

εικόνες  με  τις  οποίες  κρυβόμασταν  στο  μπαούλο.  Αυτή  τη  στιγμή  που  μιλάμε  οι

εικονομάχοι μας φυλάνε σε ένα δωμάτιο και σε λίγες μέρες θα μας πετάξουν στην

πυρά μαζί με τις  υπόλοιπες.  Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος.  Αν δε συμβεί ένα

θαύμα σύντομα θα καταστραφούμε.

15 Απριλίου 2022 μ.Χ

Κι εκεί ήμασταν. Πριν από 1200 χρόνια οδηγούμασταν στη φωτιά για τη θανατική μας

καταδίκη.  Λίγα λεπτά πριν οι  εικονομάχο μας οδηγήσουν στο θάνατο συνέβη ένα

θαύμα. Ένας άντρας σαν τον Αλέξιο με γυαλιστερή πανοπλία άνοιξε το μπαούλο μας

και μας πήρε από το στρατόπεδο των εικονομάχων . Τελικά ο άντρας ήταν ο Αλέξιος.

Για να μας προστατέψει πήρε το μπαούλο και το πέταξε στη θάλασσα.  Λίγο πριν μας

αφήσει  τον  άκουσα  να  λέει  :  «Θα  γυρίσω όταν  όλα  αυτά  τελειώσουν!».   Και  τον

πίστεψα,  ω,  πόσο  τον  πίστεψα  εκείνη  τη  μέρα!   Αιώνες  ολόκληρους  περίμενα  να

γυρίσει και να με βγάλει έξω από το μπαούλο μου. Μόνο όταν ένας ψαράς με ψάρεψε

κατάλαβα  ότι  ο  Αλέξιος  δε  θα  γύριζε  πίσω.   Είδα  μία  ταμπέλα  να  λέει  2022  και

κατάλαβα ότι βρισκόμουν σε έναν άλλο αιώνα, σε μία άλλη εποχή. Όταν βγήκα στην

επιφάνεια η μορφή που κάποτε κοσμούσε το ξύλο μου είχε εξαφανιστεί. Μπορεί από

τις κακουχίες που είχα περάσει κάτω στο βυθό, μπορεί από την ανυπομονησία μου να

βγω  στον  έξω  κόσμο.   Ή  ίσως  από  τις  ελπίδες  να  ξαναδώ  τον  Αλέξιο  που

εξαφανίστηκαν.

                                                                                                          Κων/νος Δημητριάδης  Β΄3



Σώζοντας μια εικόνα

Τρίτη 3 Μαρτίου 728,

   Είναι η δωδέκατη μέρα που βρισκόμαστε στην θάλασσα. Εγώ και άλλοι εικοσιπέντε

πιστοί μείναμε μετά την εισβολή των εικονομάχων στο μοναστήρι μας έναν μήνα

πριν. Κατευθυνόμαστε στην Αθήνα αφού καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα ερημονήσι

στις  Κυκλάδες  και  να  θάψουμε  τις  εικόνες  και  κάποια  βιβλία.  Ο  δρόμος  για  να

φτάσουμε ως εδώ ήταν δύσκολος και γεμάτος αίμα μα είχε ιερό σκοπό.

   Όλα άρχισαν πριν από δύο χρόνια όταν ο αυτοκράτορας Λέοντας ο Πέμπτος έβγαλε

διάταγμα κατά των εικόνων. Αρχικά κανείς μας δεν το είχε πάρει στα σοβαρά. Όμως

όταν έφτασε ο στρατός των εικονομάχων στην πόλη μας, την Νίκαια, όλα άλλαξαν.

Εκκλησίες  καταστρέφονταν,  εικόνες  και  βιβλία  καίγονταν  και  άνθρωποι  έπεφταν

νεκροί. Ευτυχώς για εμάς το μοναστήρι είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την πόλη

και κρυμμένο μέσα στο δάσος. Αυτό το κράτησε όρθιο δύο χρόνια μετά το κήρυγμα

κατά των εικόνων.  Πιστοί έρχονταν από όλη την Ασία για να προστατευτούν και

πολλές φορές έφερναν κάποια εικόνα, κάποιο δισκοπότηρο και πολύ σπάνια λείψανα

αγίων.  Τα  φυλάγαμε  και  τα  προσέχαμε  όσο  καλύτερα  μπορούσαμε  και

προσευχόμασταν συνέχεια για την προστασία την δικιά τους και την δικιά μας.

   Όμως το βράδυ της Πέμπτης  8 Φεβρουαρίου ξύπνησα από φωνές. Βγήκα με αγωνία

έξω από το κελί μου για  να δω τι συμβαίνει. Υπήρχε φωτιά στις εκκλησίες και τις

σοδιές,  ενώ ιππείς  έτρεχαν στους δρόμους  του  μοναστηριού κρατώντας ματωμένα

ξίφη και κοντάρια. Ήξερα κατευθείαν ότι πρόκειται για επιδρομή των εικονομάχων.

Άρπαξα την εικόνα της Παναγίας δίπλα από το κρεβάτι και βγήκα γρήγορα από το

κελί μου. Μαζί μου έτρεχαν και άλλοι μοναχοί και πιστοί. Κατάφερα να βγω από το

μοναστήρι και να κατέβω στο λιμάνι. Οι λιγότερο τυχεροί, έπεφταν από τα ξίφη των

βαρβάρων.  Τώρα,  η  μόνη μου αποστολή ήταν να βρω και  άλλους πιστούς  και  να

προστατεύσουμε  τις  εικόνες  και  τα  βιβλία.  Εγώ  και  άλλοι  δέκα  πέντε  πιστοί

καταφέραμε να μπούμε σε ένα πλοίο και να βγούμε στα ανοιχτά. Κοίταξα πίσω να δω

τί έμεινε από το μοναστήρι και το είδα να πνίγεται στις φλόγες. Πλέον το μέρος που

τόσοι άνθρωποι αποκαλούσαμε σπίτι δεν ήταν τίποτα παρά συντρίμμια.  

   Όμως ούτε στην θάλασσα τα πράγματα ήταν εύκολα. Στα μισά της διαδρομής μας

έπιασε  τεράστια  θαλασσοταραχή.  Δύο  μέρες  παλεύαμε  αδιάκοπα  με  τα  πελώρια

κύματα. Από θαύμα δεν βυθίστηκε το πλοίο μας, όμως και πάλι οι ζημιές που υπέστη

ήταν μεγάλες. Την ημέρα προσπαθούσαμε να αριθμήσουμε και να επισκευάσουμε τις

ζημιές, ενώ την νύχτα όλοι μαζί προσευχόμασταν για να καταφέρουμε να ζήσουμε

την επόμενη μέρα. Οι ημέρες περνούσαν και οι προμήθειες τελείωναν. Αναγκαστικά

πλέαμε δυτικά προς την πρωτεύουσα για να ξεκουραστούμε για λίγο. Το γνωρίζαμε

πως αν πηγαίναμε εκεί, οι πιθανότητες να φύγουμε ήταν ελάχιστες αλλά δεν είχαμε

άλλη επιλογή.

   Σε περίπου δέκα ημέρες φτάσαμε. Για να κρύψουμε τις εικόνες που είχαμε, κάναμε

κουφάλες  στο  εσωτερικό  του  πλοίου  και  τις  κρύψαμε  εκεί.  Όσο  ψάχναμε  για

προμήθειες στην πόλη γνωρίσαμε έναν πολύ πλούσιο πιστό. Του διηγηθήκαμε την

ιστορία μας και δέχθηκε να μας βοηθήσει. Χάρη στην δύναμη και την φήμη που είχε,



κανείς  δεν  υποψιάστηκε  τίποτα.  Σε  αυτόν  οφείλουμε  όλοι  την  ζωή  μας.  Έτσι,

προσέλαβε προσωπικό και ετοίμασε δύο πελώρια πλοία, φόρτωσε προμήθειες και τις

εικόνες και πέντε ημέρες μετά βρισκόμασταν στα ανοιχτά της Μεσογείου.

   Αρχίσαμε  να  πλέουμε  νοτιοδυτικά  προς  την  Αθήνα  καθώς  μάθαμε  πως  εκεί

κρύβονται  πολλοί  πιστοί.  Στον  δρόμο  όμως  έγινε  κάτι  το  οποίο  δεν  θα  ξεχάσω.

Πλησιάζαμε τις Κυκλάδες όταν δύο πειρατικά πλοία άρχισαν να μας πλησιάζουν.

Ξαφνικά βέλη και κοντάρια άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή πάνω στα καράβια μας.

Μπήκα γρήγορα στο κελάρι του πλοίου που θα ήμουν ασφαλής. Όσοι δεν πρόλαβαν

να μπουν και εκείνοι έπεσαν από τα εχθρικά πυρά. Ευτυχώς για εμάς μετά από πολύ

προσπάθεια καταφέραμε να φύγουμε. Όμως το άλλο καράβι βυθίστηκε και όλοι οι

επιβάτες φονεύτηκαν από τους πειρατές. Τρεις ημέρες μετά το συγκλονιστικό αυτό

γεγονός, φτάσαμε σε ένα μικρό νησί κοντά στην Δήλο. Φαινόταν ακατοίκητο, οπότε

αποφασίσαμε  να  κατασκηνώσουμε  για  λίγο.  Εκεί  θάψαμε  τους  νεκρούς  μας

συντρόφους και μαζί τους τις εικόνες.  

   Ύστερα μπήκαμε πάλι  στο πλοίο και φτάνουμε στο σημείο που είμαι τώρα. Τα

πράγματα μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου καλά για εμάς. Ελπίζω πραγματικά η

κατάσταση  να  καλυτερέψει  όσο  περνά  ο  καιρός  και  να  σταματήσουν  αυτές  οι

βιαιότητες. Πραγματικά δεν έχω ιδέα τί με περιμένει στην Αθήνα και το ομολογώ ότι

φοβάμαι για το τί θα συμβεί. Αλλά το μόνο που ξέρω είναι το πως έχω μια αποστολή

και θα κάνω τα πάντα για να την φέρω εις πέρας.

Μπαλαδήμας Παύλος Β΄2

                                                          



                                                 Το μυστικό της εικόνας
                                                         Άννα-Μαρία Μπόλπαση B΄ 2

Μάρτιος 760 μ.Χ.

Αγαπημένη μου κόρη Δήμητρα,

Το  γράμμα  αυτό  στο  γράφω  ενώ  έχω  φτάσει  στο  τέλος  της  ζωής  μου.  Μίας  ζωής

γεμάτης κακουχίες και φόβο λόγω της Εικονομαχίας που επικρατεί εδώ και δεκάδες

χρόνια.  Μαζί  περάσαμε  τα  πάντα,  ζήσαμε  παρέα  την  κάθε  στιγμή  και  είμαι  πολύ

ευτυχισμένη που κατάφερα να κάνω ένα παιδί σαν και εσένα. Γνωρίζεις τα πάντα για

εμένα, όμως υπάρχει ένα μυστικό που δεν μπόρεσα να σου εξομολογηθώ ποτέ μου.

Όλα ξεκίνησαν όταν το 726, μετά από εντολή του αυτοκράτορα Λέοντα Γ’, η εικόνα του

Χριστού  απομακρύνθηκε  από  τη  Χαλκή  Πύλη.  Ήταν  προφανές  πως  ακολουθούσε

εικονομαχική πολιτική, ενώ δεν ενδιαφερόταν για την οργή του λαού. Τότε ξεκίνησα να

ανησυχώ.  Σκέφτηκα  πως  αν  αυτό  συνεχιζόταν,  δεν  θα  έμενε  εικόνα  σώα  στην

αυτοκρατορία.  Ύστερα  από  μία  τεράστια  κουβέντα  με  τον  πατέρα  σου  και  αφού

εκφράσαμε  τις  ανησυχίες  μας  ο  ένας  στον  άλλον,  καταλήξαμε  στο  ότι  θα  ήταν

καλύτερο να περιμένουμε και  να δούμε πως θα εξελιχθεί  η κατάσταση.   Όμως δεν

μπορούσαμε με τίποτα να προβλέψουμε τι θα ερχόταν στην πορεία…

    Ήδη  από  το  729,  οι  διαθέσεις  ήταν  κακές  και  το  κλίμα  ψυχρό.  Ο πατέρας  σου

γυρνώντας στο σπίτι μας πάντα μίλαγε για το πως οι εικονομάχοι επιθυμούσαν την

καταστροφή  των  εικόνων.  Ένιωθα  πως  κάτι  τραγικό  θα  συνέβαινε  και  έτσι  ένα

Κυριακάτικο πρωί πήγα να βρω τον ιερέα της Εκκλησίας του Προφήτη Ησαΐα, τον παπά-

Ιωάννη. Ήθελα να του μιλήσω, ίσως προλαβαίναμε να σώσουμε μερικές εικόνες πριν την

ολική καταστροφή τους. Έτσι, έμεινα σε όλη την Θεία Λειτουργία και με το που άδειασε

η  εκκλησία  τον  πλησίασα.  Ξεκίνησα  να  του  εξομολογούμαι  τις  σκέψεις  μου,  πόσο

θλιβόμουν καθημερινά από την κατάσταση και  πως ένιωθα ότι   είναι  χρέος  μας να

προστατεύσουμε έστω και μία εικόνα, γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Αυτός

έμεινε σκεπτικός για λίγο, όμως κατέληξε να συμφωνεί μαζί μου. «Μην ανησυχείς, κάτι

θα σκεφτώ», μου είπε και με συμβούλεψε να ξαναπεράσω την επόμενη Κυριακή για να

συνεννοηθούμε, χωρίς να πω σε κανέναν για την συνάντησή μας. Και έτσι κι έγινε. Την

ερχόμενη Κυριακή εμφανίστηκα πάλι στην εκκλησία. Ο παπά-Ιωάννης μου μίλησε μετά

την Λειτουργία και μου είπε πως είχε σκαρφιστεί ένα πολύ καλό σχέδιο. Χαρούμενη

ακούγοντας τα νέα, τον άφησα να μου εξηγήσει τι θα γινόταν. Όπως μου είπε, αν και

ήταν δύσκολο να διαλέξει κάποια εικόνα για να σώσουμε, αποφάσισε να διαφυλάξουμε

την εικόνα του Αγίου Γεωργίου που ήταν μία από τις παλαιότερες και πολυτιμότερες

εικόνες της Εκκλησίας. Θα την τύλιγε και θα την έδινε στον σύζυγό μου τρεις μέρες

αργότερα να την πάει σε μία σπηλιά πάνω στον Πέμπτο Λόφο, αφού εγώ τον ενημέρωνα

για το σχέδιο. Η αποστολή θα γινόταν το βράδυ που όλοι θα έπεφταν για ύπνο και μόνο

λίγοι άνθρωποι θα κυκλοφορούσαν, με πολύ προσοχή. Συμφώνησα αμέσως και έφυγα

σχεδόν τρέχοντας για το σπίτι, όπου περίμενα υπομονετικά να γυρίσει ο πατέρας σου.

Η ώρα πέρασε παραδόξως γρήγορα και ο πατέρας σου ήρθε σπίτι. Πριν πέσουμε για

ύπνο του αποκάλυψα το σχέδιο. Εκείνος έμεινε έκπληκτος. Ίσως να έφταιγε που δεν

είχε υποψιαστεί τίποτα. Ξεκίνησε να παραπονιέται πως αυτό που θα κάναμε ήταν πολύ

επικίνδυνο  και  θα  τιμωρούμασταν  υποδειγματικά  έτσι  και  μας  ανακάλυπταν.  Εγώ



προσπάθησα να τον ηρεμήσω και να του εξηγήσω πως όλα θα πήγαιναν καλά με την

βοήθεια του Κυρίου. Ούτως ή άλλως αυτό που είχαμε προγραμματίσει να συμβεί δεν

ήταν  κάτι  κακό,  αλλά  το  ακριβώς  αντίθετο.  Δεν  αποδέχτηκε  την  απόφασή  μου

κατευθείαν, όμως τελικά υπέκυψε και έτσι το βράδυ της Τετάρτης ξεκίνησε για τον

Ναό.

    Όσο εκείνος έλειπε, εγώ δεν μπορούσα να κλείσω μάτι, ήμουν πολύ αγχωμένη και

φοβισμένη.  Μήπως  δεν  ήταν  καλή  ιδέα  τελικά;  Ούτε  να  το  σκεφτόμουν  δεν  ήθελα.

Κοίταγα  μονίμως  έξω  από  το  παράθυρο.  Ο  χρόνος  κυλούσε  αργά  και  βασανιστικά.

Προσευχόμουν μόνο να είναι καλά ο άντρας μου, να τον φυλάξει ο Θεός. Το φεγγάρι

είχε πλέον αρχίσει να δίνει την θέση του στον ήλιο που ανέτειλε σταδιακά, όταν άνοιξε

η  πόρτα.  Γεμάτη  δάκρυα  έπεσα  στην  αγκαλιά  του  πατέρα  σου,  νιώθοντας  πιο

ευτυχισμένη από ποτέ. «Ηρέμησε, όλα πήγαν καλά», με καθησύχασε και έτσι όλη μου η

ανασφάλεια εξαφανίστηκε με μιας. Η δυσκολότερη δοκιμασία στην ζωή μας είχε λάβει

τέλος.

   Όσο  περνούσε  ο  καιρός,  τα  πράγματα  δυσκόλευαν  όλο  και  περισσότερο.  Το  730

δημοσιεύτηκε διάταγμα κατά των εικονόφιλων –όπως ονομάστηκαν-και ακολούθησε η

τιμωρία  τους  με  δημεύσεις  περιουσιών,  εξορίες  και  φυλακίσεις.  Ακόμη,  οι  εικόνες

καταστράφηκαν. Ο κόσμος φοβήθηκε,  όλοι ένιωσαν αβοήθητοι. Ο μόνος άνθρωπος που

κατάφερε να μας υπερασπιστεί ήταν ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο μεγαλύτερος θεολόγος

της εποχής, χωρίς βέβαια να έχει την δυνατότητα να αλλάξει τίποτα από την πολιτική

του αυτοκράτορα.  Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί διαφωνούσαν μαζί του, γιατί πίστευαν ότι

είχε άδικο ή έστω έτσι τους συνέφερε να πιστεύουν. Όμως ευτυχώς η εικόνα του Αγίου

Γεωργίου  είχε  σωθεί,  και  δεν  είχα  σκοπό  να  αποκαλύψω  σε  κανέναν  άλλον  την

τοποθεσία της.

   Μπορώ να πω πως στην αρχή έτρεμα στην ιδέα ότι κάποιος μπορεί να ανακάλυπτε την

εικόνα. Παρόλα αυτά, κατάλαβα πως ο μόνος τρόπος να γινόταν αυτό ήταν να με έβλεπε

κάποιος  να  πλησιάζω  σε  αυτό  το  μέρος.  Για  αυτό  αποφάσισα  να  μην  πατήσω  στην

σπηλιά και να έχω πίστη πως η εικόνα θα μείνει ασφαλής.  Ούτως ή άλλως ύστερα

έμεινα έγκυος σε εσένα, οπότε άφησα το γεγονός της εικόνας πίσω, έχοντας μία νέα ζωή

με την οποία έπρεπε να ασχοληθώ. Και όσο δύσκολοι και αν ήταν οι καιροί, χάρη σε

εσένα ένιωθα καθησυχασμένη και πιο δυνατή. Αυτό συμβαίνει μέχρι και σήμερα που εσύ

έχεις μεγαλώσει και περιμένεις δικό σου παιδί. Για αυτό λοιπόν θέλω να κρατήσεις το

μυστικό της εικόνας και αν ποτέ τελειώσει η Εικονομαχία, να βγάλεις την εικόνα από

την σπηλιά. Είναι η τελευταία μου επιθυμία. 

   Σε αγαπώ πολύ και εσένα και το εγγόνι μου και εύχομαι να σας φυλάει η Παναγία. 

                                                                                                                               

                                                                                                                           Η μητέρα σου,

                                                                                                                           Γρηγορία



                                            Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

«Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ»

Αναστασία Ελισάβετ Ψαρράκου Β4

Σημείωση: Η ιστορία είναι συνδυασμός πραγματικών γεγονότων και

γεγονότων μυθοπλασίας.

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ

   Στα χρόνια της Εικονομαχίας, περίπου το 700 μ.Χ., στην περιοχή της

Κορώνης Μεσσηνίας μια ομάδα εικονοκλαστών είχε επιδοθεί σε κυνήγι

προκειμένου  να  καταστρέψει  οποιαδήποτε  εικόνα  Αγίου  υπήρχε  στην

περιοχή. Ανάμεσα σε αυτές ήταν τρεις μικρές εικόνες, του Εσταυρωμένου,

της Θεοτόκου και του Οσίου Λουκά. Αυτές τις τρεις εικόνες τις είχε φέρει

από τους Αγίους Τόπους ο Μοναχός Τιμόθεος, που καταγόταν από την

ευρύτερη  περιοχή  της  Μεσσηνίας  και  με  κατάνυξη  προσευχόταν

επικαλούμενος τα πρόσωπα που απεικόνιζαν. Ήταν ένας καλοκάγαθος,

ηλικιωμένος  άνθρωπος,  ο  οποίος  όταν  δεν  προσευχόταν  μόνος  του,

περιφερόταν στα χωριά της περιοχής και δίδασκε τον Λόγο του Κυρίου. Σε

ένα μικρό σακίδιο μετέφερε πάντα στα ταξίδια του ψωμί που τον φίλευαν

οι χωρικοί, νερό σε ένα φλασκί που μάζευε από τις πηγές στο δρόμο του

και τις τρεις μικρές εικόνες, έτσι ώστε να μπορεί να προσεύχεται με κάθε

ευκαιρία. Φημολογείται ότι με τη βοήθεια του Θεού κατάφερνε διάφορα

μικρά θαύματα στους πιστούς που έσπευδαν να τον συναντήσουν. Δεν

άργησε, όμως, ο θόρυβος από την Εικονομαχία να φτάσει ακόμη και στις

πιο απομακρυσμένες περιοχές του τότε ελληνικού χώρου που άλλωστε

ήταν μια από τις επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας.



   Οι διωγμοί των εικονολατρών και η καταστροφή των εικόνων ξεκίνησε και στις

περιοχές της Μεσσηνίας. Ο μοναχός Τιμόθεος δεν έπαιρνε πλέον μαζί στο σακίδιό του

τις εικόνες, κατά την κατήχηση των πιστών, από φόβο, μήπως του τις πάρουν και τις

καταστρέψουν και τις έκρυβε σε διάφορα ασφαλή σημεία. 

 Προς το τέλος της ζωής του, τα πόδια του δεν τον βαστούσαν και δε μπορούσε πια να

μετακινείται από χωριό σε χωριό διασχίζοντας βουνά και πολλές φορές φουσκωμένα

ποτάμια.  Έτσι,  λοιπόν,  στην  περιοχή  της  Κορώνης,  βρήκε  ένα  ακρωτήρι  που

βυθιζόταν  στη  θάλασσα  και  σε  έναν  από  τους  βράχους  που  το  περιέβαλλαν,

εγκαταστάθηκε και σε αυτό τον χώρο διαβιούσε ως μοναχός. Τη σίτισή του, την είχαν

αναλάβει οι κάτοικοι της περιοχής που τον επισκέπτονταν και άκουγαν τις διδαχές

του με δέος και περίσσιο σεβασμό. Όταν κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής

του και ότι  θα συναντούσε τον Δημιουργό του,  φρόντισε να τυλίξει  τις  εικόνες σε

ύφασμα που έκοψε από το ράσο του και να τις κρύψει βαθιά σε ένα κοίλωμα του

βράχου, κοντά στο σημείο που κατοικούσε.

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

  Οι αιώνες περνούσαν και στην περιοχή που ζούσε ο μοναχός Τιμόθεος, μεταξύ 15ου

και 16ου αιώνα, οι Ενετοί κατακτητές έκτισαν στο ακρωτήρι της Κορώνης ένα μεγάλο,

επιβλητικό κάστρο που έλεγχε όλη την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 

 Περίπου  το  1880,  μία  πιστή  ηλικιωμένη  της  περιοχής,  ονόματι  Μαρία  Σταθάκη,

άρχισε  να  βλέπει  οράματα και  όνειρα,  στα  οποία  της  παρουσιαζόταν η  Θεοτόκος

έχοντας στην αγκαλιά της τον μικρό Ιησού. Η Παναγία της υποδείκνυε το σημείο του

βράχου  που  ήταν  κρυμμένες  οι  τρεις  μικρές  εικόνες.  Επί  δέκα  χρόνια  περίπου,  η

γυναίκα έβλεπε το ίδιο όνειρο αλλά φοβόταν να μιλήσει, για να μην τη θεωρήσουν οι

συγχωριανοί της τρελή. Κάποια στιγμή θεώρησε, επειδή πλησίαζε στο τέλος της ζωής

της,  ότι  έπρεπε  να  μιλήσει  για  το  όραμά  της.  Aπευθύνθηκε  στον  Επίσκοπο  της

περιοχής και  με δάκρυα στα μάτια του εξιστόρησε τα οράματά της.  Ο Επίσκοπος,

επειδή  τη  γνώριζε  καλά,  θεώρησε  ότι  του  έλεγε  την  αλήθεια  και  μετά  από  την

ομόφωνη  απόφαση  της  επιτροπής  που  συγκάλεσε,  ξεκίνησαν  οι  ανασκαφές  στο

σημείο που τους υπέδειξε η ηλικιωμένη. 

 Έτσι,  λοιπόν,  μετά  από  πολύ  κόπο  και  βαριές  χειρονακτικές  εργασίες  από  τους

πιστούς της περιοχής, στις 22 Ιανουαρίου του 1897, βρέθηκαν στο κοίλωμα του βράχου

οι  τρεις  εικόνες  οι  οποίες  ενσωματώθηκαν  σε  μια  μεγάλη,  τη  γνωστή  σε  όλους

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελεήστριας και προς τιμήν της, χτίστηκε η

ομώνυμη εκκλησία στη βάση του Ενετικού κάστρου. Στο ίδιο σημείο και λίγο πιο κάτω

οι Χριστιανοί της περιοχής ενταφίασαν τη Μαρία Σταθάκη θέλοντας να την τιμήσουν

για την ανακάλυψη των εικόνων.

 Η Παναγία Ελεήστρια γιορτάζει κάθε Δεκαπενταύγουστο, όπου συρρέουν χιλιάδες

πιστοί για να προσευχηθούν και να ζητήσουν από τη θαυματουργή εικόνα υγεία και

ευημερία για τους ίδιους και τους οικείους τους.

                                                                                         Αναστασία Ελισάβετ Ψαράκου Β΄4

 



                                                   Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

   

   Ήταν  απόγευμα  μιας  ζεστής  καλοκαιρινής  μέρας.  Στριφογύριζα  στα  αδειανά

δωμάτια του σπιτιού μου και δεν ήξερα πώς να γεμίσω τις ώρες μου. Ο αδερφός μου

και  ο  μπαμπάς μου έλειπαν και  δεν  ήξερα,  ούτε πού βρίσκονταν ούτε  τί  ώρα θα

επέστρεφαν. Ήταν με το μέρος των εικονολατρών και κρύβονταν γιατί φοβόντουσαν

τις  συμπλοκές  με  τους   εικονομάχους.  Εκείνη   η  περίοδος   ήταν  δύσκολη  και  οι

διαμάχες πολύ έντονες. Αφού πήρα την συγκατάθεση της μητέρας μου,  αποφάσισα

να  καλέσω  έναν  φίλο  μου  σπίτι  να  παίξουμε.  Έτσι,  πήγα  σπίτι  του  και  τον

προσκάλεσα να έρθει μαζί μου για φαγητό και για παιχνίδι.

   Φάγαμε τις ωραίες πίτες της μαμάς και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο δωμάτιό

μου και  αρχίσαμε το  παιχνίδι.  Μετά από μερικές  ώρες  είχαμε εξαντλήσει  όλα τα

παιχνίδια.  Η  ώρα  πλέον  δεν  περνούσε.  Φτάσαμε  ακόμα  και  στο  σημείο  να

συμμαζέψουμε  το  δωμάτιο.   Στη  συνέχεια,  αρχίσαμε  να σκεφτόμαστε  τί  άλλο  θα

μπορούσαμε να κάνουμε. Αποφασίσαμε να παίξουμε με την μπάλα του αδελφού μου,

αφού έλειπε και δε θα φώναζε που του την πήραμε. Δεν μας την έδινε, γιατί έλεγε ότι

θα του την χαλάσουμε. Όμως τώρα δεν ήταν εκεί για να μας εμποδίσει. 

   Βγήκαμε στον κήπο και αρχίσαμε να παίζουμε. Για κακή μας τύχη η μπάλα βρίσκει

στον  τοίχο  του  σπιτιού  και  εκτοξεύεται   μακριά.  Αφού  συνήλθαμε  από  το  σοκ,

αρχίσαμε να ψάχνουμε για την μπάλα. Όμως δεν την βρίσκαμε πουθενά.Στο μυαλό

μου ερχόντουσαν οι φωνές του αδερφού μου, όταν θα μάθαινε για την απώλεια της

αγαπημένης  του  μπάλας.  Την  ώρα  που  σκεφτόμασταν  να  εγκαταλείψουμε  τις

προσπάθειες ανεύρεσης της μπάλας, το βλέμμα μας έπεσε σε  κάποιον  φουντωτό

θάμνο.  Έτσι  με  μία  τελευταία  ελπίδα  ψάξαμε  μέσα  στο  θάμνο.  Τα  χαμόγελα

ζωγραφίστηκαν  και  πάλι  στα  πρόσωπά  μας.  Την  βρήκαμε.  Η  ανακούφιση  ήταν

μεγάλη.

   Αποφασίσαμε να πιάσουμε την μπάλα στα χέρια μας, να γυρίσουμε γρήγορα στο

σπίτι και να την αφήσουμε στην αρχική της θέση, για να μην υποψιαστεί τίποτε ο

αδερφός μου. Αυτή την περιπέτεια  θα την κρατούσαμε καλά κρυμμένη μέσα μας.

Καθώς ετοιμαζόμασταν να φύγουμε το βλέμμα του φίλου μου στράφηκε πάλι στον

θάμνο. Εκεί μέσα, βαθιά χωμένο στα φύλλα, είδε ένα περίεργο τυλιγμένο πακέτο.

Παίρνοντας την μπάλα, είχε κουνηθεί λίγο από τη θέση του και τώρα διακρινόταν

ξεκάθαρα. Περιέργοι και οι δυο το τραβήξαμε από την ωραία κρυψώνα του και  το

πήραμε μαζί μας στο σπίτι για να δούμε με ησυχία το περιεχόμενό του.

   Στο δρόμο για την επιστροφή, κάναμε διάφορες εικασίες για το τι μπορεί να κρύβει

το  πακέτο.  Ο ένας  έλεγε  ότι  μπορεί  να χει  θησαυρό,ο  άλλος έλεγε ότι  μπορεί  να

υπάρχουν  υπάρχουν  μέσα  μυστικά  γράμματα.  Μπήκαμε  στο  σπίτι  και  τρέξαμε

γρήγορα στο δωμάτιό μου. Το ενδιαφέρον μας ήταν στραμμένο  στο περιεχόμενο του

δέματος. Κάτσαμε στο κρεβάτι και έπειτα, με ιδιαίτερη προσοχή  σκίσαμε το χοντρό

περιτύλιγμα. Η έκπληξή μας ήταν τεράστια. Είχαμε χάσει τη φωνή μας. Πίσω από το

περιτύλιγμα κρυβόταν μια εικόνα φιλοτεχνημένη με χρυσό πάνω σε ξύλο ελιάς. Η

εικόνα απεικόνιζε τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά της Παναγίας. 



   Πολλές εικόνες εκείνη την εποχή τις έκρυβαν σε διάφορες τοποθεσίες, για να μην

καταστραφούν από τους εικονομάχους. Στο χωριό μας ακουγόταν ότι κάποιοι  είχαν

βρει  εικόνες φυλαγμένες σε περίεργα για μας σημεία. Απ΄ ό,τι φαίνεται και αυτήν

την   εικόνα την είχαν κρύψει για να την προφυλάξουν. Θεώρησα την εικόνα σημάδι

καλής τύχης και για αυτό ζήτησα από το φίλο μου να την κρατήσω μέχρι να ηρεμήσει

το κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στα δυο αντίπαλα στρατόπεδα. Ο φίλος μου δεν είχε

αντίρρηση και  η  εικόνα έμεινε  φυλαγμένη σε  έναν μυστικό  πάτο  της  ντουλάπας.

Ήμουν  σίγουρος  ότι  εκεί  δε  θα  την  έβρισκε  κανείς  και  θα  την  προφύλασσα  από

πιθανή καταστροφή της.Μου έδωσε τύχη για να βρω την χαμένη μπάλα του αδερφού

μου. Θα μού ΄φερνε τύχη και σε άλλες μου περιπέτειες.

   Από τότε στις δύσκολες στιγμές μου, τη βγάζω από την κρυψώνα, τη βλέπω και

νομίζω ότι μου δίνει δύναμη και θάρρος. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα επιστρέψει

στον αρχικό της χώρο, σε κάποιο εικονοστάσι ή σε κάποια εκκλησία. Η περιπέτεια της

θα έχει αίσιο τέλος κι εγώ θά ΄μαι χαρούμενος για τις στιγμές που έζησα από τότε

που την ανακάλυψα.

                                                                                                                  Βασίλης Φλώκος Β΄ 4

                                             



                                    ΤΟ  ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ  «ΣΤΑΥΡΟΥ»

   Η Εικονομαχία αποτέλεσε την αιτία για τη θεολογική και πολιτική διαμάχη που

ξέσπασε  στη Βυζαντινή  Αυτοκρατορία κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  8ου  και  το

πρώτο  μισό  του  9ου  αιώνα,  αναφορικά  με  τη  λατρεία  των  χριστιανικών  εικόνων.

Διαίρεσε τους κατοίκους της αυτοκρατορίας σε Εικονομάχους  και Εικονολάτρες. 

   Λίγο  πριν  το τέλος της διαμάχης αυτής  (περί  το  840  μ.χ),  συνέβη η παρακάτω

ιστορία.

  Ο  κύριος  Σταύρος  ένας  μικρο-μεσαίος  ελεύθερος  αγρότης-ιδιοκτήτης  γης,

οικογενειάρχης  με  τέσσερα  παιδιά,  ζούσε  σ΄  ένα  μικρό  χωριό  στις  παρυφές  της

βυζαντινής πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης. Του άρεσε πολύ  η καλή παρέα

και  το  κρασί.  Πίνοντας  όμως όλο  και  περισσότερο,   έγινε  αλκοολικός.  Κάθε μέρα

πήγαινε  στην  ταβέρνα  και  έφευγε  παραπατώντας  και  τρεκλίζοντας.  Έτσι,

παραμελούσε την οικογένεια και τα κτήματά του, με αποτέλεσμα η σύζυγος και τα

παιδιά του να είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι του χωριού.

    Ένα βράδυ ονειρεύτηκε ότι κάτω από μια άγρια βάτο που βρισκόταν στην άκρη του

χωραφιού  του,  υπήρχε  ένα  μπουκάλι  με  το  πιο  καλό  κρασί  του  κόσμου.  Μόλις

ξύπνησε, έτρεξε στο χωράφι, αλλά η βάτος ήταν πολύ πυκνή και αναγκάστηκε να την

κάψει. Όμως απογοητεύτηκε επειδή δεν υπήρχε κανένα μπουκάλι με κρασί και άρχισε

να καταριέται την τύχη του. Ξαφνικά, όμως, εκεί  που έψαχνε για το μπουκάλι, βλέπει

ένα μικρό  κομματάκι  ξύλου,  σε  σχήμα σταυρού που απεικόνιζε  τον  Εσταυρωμένο

Χριστό και που παραδόξως δεν είχε καεί. Έσκυψε, το μάζεψε και του φάνηκε σαν να

μύριζε  κρασί,  πράγμα  που  τον  εντυπωσίασε  πάρα  πολύ.  Το  πήρε  μαζί  του,  πολύ

προσεκτικά, για να μην το αντιληφθούν κάποιοι φανατικοί εικονομάχοι συγχωριανοί

του, οι οποίοι αφενός θα τον κορόιδευαν, αφετέρου θα μπορούσαν να το πάρουν και

να το κάψουν…

   Ωστόσο, έτρεξε στο καφενείο για να πιεί. Μόλις όμως πλησίασε το ποτήρι στο στόμα

του, ένιωσε μια σιχαμερή απέχθεια, πράγμα που συνεχίστηκε όλη την ημέρα και δεν

μπόρεσε να πιεί  ούτε ένα ποτήρι κρασί,  ενώ ταυτόχρονα αισθανόταν ευφορία και

χαρά.

   Είχε θεραπευτεί από το πάθος του αλκοολισμού…

   Έτρεξε στο σπίτι, αγκάλιασε τη γυναίκα και τα παιδιά του και τους εξιστόρησε το τί

είχε συμβεί δείχνοντάς τους τον ξύλινο «θαυματουργό» σταυρό που τον θεράπευσε

από το πάθος του.  Όλη η οικογένεια προσκύνησε τον «θαυματουργό» σταυρό τον

οποίο φύλαξαν σε μία μυστική κρύπτη μέσα στο σπίτι.

   Όταν μετά από λίγο καιρό το κύρος της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας

ανορθώθηκε, επήλθε το τέλος της διαμάχης μεταξύ αυτών που μάχονταν τη λατρεία



των  εικόνων-συμβόλων  και όσων  λάτρευαν  τις  εικόνες-σύμβολα,  και  οι  εικόνες

αναστηλώθηκαν. 

   Τότε, ο κύριος Σταύρος με την οικογένειά του – ευγνωμονώντας- έχτισαν ένα μικρό

παρεκκλήσι στη θέση της καμένης βάτου. Εκεί  τοποθέτησαν το θαυματουργό Σταυρό

και  κάθε  χρόνο  στις  14  Σεπτεμβρίου  μαζευόταν  όλο  το  χωριό  και  μετά  τη  Θεία

Λειτουργία πανηγύριζαν με φαγοπότι και χορούς. Ήταν η μόνη μέρα του χρόνου που

ο κύριος Σταύρος μπορούσε να πιεί όσο ήθελε και το απολάμβανε με την οικογένεια

και τους συγχωριανούς του.       

                                                                                                                 Μαρία Καρπουζάκη Β΄1



                                                   Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

                              ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ

   Η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας πέρασε πολλές περιπέτειες ώσπου να

καταλήξει  εκεί  που  βρίσκεται  τώρα,  σε  ένα  ήσυχο  ξωκλήσι  στις  Μυρτιές  των

Κυθήρων.  Η  ιστορία  της  ξεκινά  από  την  εποχή  της  Εικονομαχίας,  τότε  που  οι

άνθρωποι  προσπαθούσαν  να  διαφυλάξουν  τις  εικόνες  από  τους  εικονομάχους,

κρύβοντάς τες…

5 Απριλίου 725 μ.Χ.

   Ο Νικόλας Νοτάριος είχε μόλις ολοκληρώσει το σημαντικότερο έργο του και το

σήκωνε ψηλά στο φως του ήλιου για να το περιεργαστεί. Ένιωθε περήφανος για αυτή

την  πανέμορφη  εικόνα  της  Παναγίας  της  Βρεφοκρατούσας  για  την  οποία  είχε

αφιερώσει μήνες δουλειάς. Οι ιερείς του ναού των Αγίων Αποστόλων, του είχαν ήδη

υποσχεθεί ένα σημαντικό ποσό και εκείνος δεν ειχε αμφιβολία πως η εικόνα του θα

κατείχε περίοπτη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα κειμήλια της εκκλησίας. Εκτός όμως

από τον χρόνο του,  είχε ξοδέψει και πολλά χρήματα μιας και ολόκληρη η εικόνα,

εκτός από τα πρόσωπα της Παναγίας και του Βρέφους, ήταν καλυμμένη με χρυσό.

Γι’αυτό,  μέχρι  την  παράδοσή της  στον  ναό,  δηλαδή μέχρι  την  επόμενη εβδομάδα,

έπρεπε να την κρύψει και να έχει «τα μάτια του δεκατέσσερα» για τυχόν κλέφτες. 

   Τον τελευταίο καιρό πολλές εικόνες εξαφανίζονταν μυστηριωδώς από σπίτια και

εκκλησίες. Το πιο παράξενο ήταν ότι οι περισσότερες δεν ήταν πολύτιμες αλλά απλές

και ξύλινες. Πολλά ακούγονταν και η θεωρία που επισκίαζε τις υπόλοιπες ήταν αυτή

των  εικονομάχων.  Λεγόταν  πως  υπήρχαν  κάποιοι  άνθρωποι  που  θεωρούσαν  τη

λατρεία  των  εικόνων  «παράνομη»  με  βάση  τη  διδασκαλία  του  Χριστού.  Το  πιο

ανησυχητικό  ήταν  πως  οι  πιστοί  αυτής  της  νέας  «αίρεσης»,  όπως  την  ονόμαζαν,

συνεχώς αυξάνονταν. Όλα αυτά λοιπόν ανησυχούσαν τον Νικόλαο ο οποίος πλέον

φοβόταν όχι μόνο για τα έργα του αλλά και για την ίδια του τη ζωή μιας και ήταν

εικονογράφος…

   Ένα μήνα  μετά, η εικόνα του Νικόλαου ήδη αποτελούσε μέγιστο έργο θαυμασμού

αλλά και ζήλιας. Είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του ναού και πολλοί έρχονταν από

διάφορα μέρη της Πόλης για να δουν την περίφημη χρυσή εικόνα της Παναγίας της

Βρεφοκρατούσας. Ο ίδιος ο Νικόλαος επισκεπτόταν καθημερινά την εκκλησία για να

θαυμάσει το έργο του, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που τον συνέχαιραν καθημερινά και

του  ζητούσαν  και  εκείνοι  μια  παρόμοια  εικόνα  για  να  στολίσουν  το  σπίτι  τους.

Αντίθετα  υπήρχαν  και  κάποιοι,  άλλοι  εικονογράφοι,  που  ζήλευαν  το  έργο  και



προσπαθούσαν να το αντιγράψουν ή να φτιάξουν ένα παρόμοιο. Όμως ο Νικόλαος,

όπως συνήθιζε να λέει, ενώ την δημιουργούσε, ένιωθε την παρουσία της Παναγίας

κοντά του να τον καθοδηγεί. Γι’ αυτό κανένας δεν κατάφερε να την αντιγράψει, ούτε

και ο ίδιος, όταν αργότερα προσπάθησε…

   Δυστυχώς, όμως, ο Νικόλαος δεν πρόλαβε να ευχαριστηθεί αυτή τη δόξα μιας και

έναν  χρόνο  μετά  την  έκθεση  της  εικόνας  στον  ναό  των  Αγίων  Αποστόλων,  ο

αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος κήρυξε την απαγόρευση των εικόνων σε ολόκληρη

την αυτοκρατορία.  Οι  εξελίξεις  ήταν ραγδαίες!  Η εικόνα του Χριστού στην Χαλκή

Πύλη της Πόλης κατεβάστηκε και κρύφτηκε, προκαλώντας ένα κύμα διαμαρτυριών

του  λαού  της  πρωτεύουσας.  Πολλές  εκκλησίες  και  μοναστήρια  υπέστησαν

βανδαλισμούς  και  χιλιάδες  έργα τέχνης,  εικόνες,  κειμήλια,  καταστράφηκαν,  όπως

επίσης και ο,τιδήποτε άλλο προσκυνούσαν παλαιότερα οι  χριστιανοί.  Οι άνθρωποι

έκρυβαν φοβισμένοι όπου έβρισκαν τις εικόνες που τόσα χρόνια περηφανεύονταν να

έχουν στα σπίτια τους. 

   Ο Νικόλαος αναγκάστηκε να πάρει την πολύτιμη εικόνα του στο σπίτι του και να

την κρύψει. Όμως μια μέρα στρατιώτες του αυτοκράτορα εισέβαλαν στο σπίτι του και,

γνωρίζοντας  ότι  είναι  εικονογράφος,  τον  συνέλαβαν.  Η  γυναίκα  του,  για  να

προστατέψει τον εαυτό της αλλά και τα παιδιά της, πέταξε την εικόνα στην θάλασσα,

τυλιγμένη σε ένα πανί, ελπίζοντας πως μια μέρα θα επέστρεφε πάλι κοντά τους. Ο

Νικόλαος λίγες μέρες αργότερα,  ελευθερώθηκε και οργίστηκε με την κίνηση αυτή της

γυναίκας του.  Για εβδομάδες είχε κλειστεί  στο εργαστήρι του,  χωρίς να τρώει,  και

προσπαθούσε να αντιγράψει την εικόνα, προσευχόμενος ταυτόχρονα σε ένα θαύμα.

Δυστυχώς όμως,  ποτέ δεν τα κατάφερε να την ξαναφτιάξει και δεν του έμελλε να την

ξαναδεί ποτέ…

   Εξήντα δύο χρόνια αργότερα, η πρώτη φάση της εικονομαχίας τερματίστηκε με την

Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο, την οποία συγκάλεσε η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία. Για

λίγα χρόνια επικράτησε ειρήνη στην αυτοκρατορία και οι  εικόνες,  όσες από αυτές

κατάφεραν να σωθούν,  επέστρεψαν στα σπίτια  των ανθρώπων και  τις  εκκλησίες.

Εκείνη την εποχή διάλεξε και ο Ισίδωρος να ταξιδέψει στα Κύθηρα, για να εμπορευτεί

κάποια τρόφιμα και υφάσματα που χρειαζόταν. Ακόμα και αν βρισκόταν σε μεγάλη

ηλικία, δεν άκουγε τις συμβουλές της γυναίκας του να σταματήσει τα ταξίδια και να

ξεκουραστεί. Αγαπούσε τη θάλασσα και θα βρισκόταν κοντά της μέχρι τον θάνατό

του. Φτάνοντας στο νησί, ήθελε να επισκεφτεί κάποιες εκκλησίες για να θαυμάσει τις

εικόνες,  τις  οποίες  θεωρούσε  πλέον  πολύτιμες.  Ο  πατέρας  του  άλλωστε  υπήρξε

εικονογράφος και είχε μεταδώσει και στον ίδιο την αγάπη του για τις εικόνες. Μικρός

ήθελε να ασκήσει το ίδιο επάγγελμα με τον πατέρα του, όμως αυτό με τα χρόνια έγινε

μια  επικίνδυνη  δουλειά.  Γι’  αυτό  και  ο  Ισίδωρος  στράφηκε  στο  εμπόριο  το  οποίο



λάτρεψε.  Πληροφορήθηκε  λοιπόν  για  ένα  ξωκλήσι  στις  Μυρτιές  των  Κυθήρων  το

οποίο φιλοξενούσε μια πολύ σημαντική, για το νησί, εικόνα. Αποφάσισε να πάει. 

   Φτάνοντας εκεί  ένιωσε δέος. Ο ναός ήταν πολύ μικρός και απλός,  όμως ο ίδιος

ένιωθε πως μέσα του όντως βρισκόταν ο Χριστός.  Πλησίασε λοιπόν την περίφημη

εικόνα και τότε αιφνιδιάστηκε… Παρέμεινε ακίνητος και σοκαρισμένος να την κοιτά.

«Μα  δεν  μπορεί.  Πώς  γίνεται  να  σώθηκε;»  αναρωτήθηκε.  Δεν  υπήρχε  όμως

αμφιβολία. Αυτή η εικόνα ήταν του πατέρα του. Ήταν αυτή που πέταξε η μητέρα του

στη θάλασσα για  να τους  προστατέψει.  Ήταν αυτή για  την  οποία ο  πατέρας του

Νικόλαος  θρήνησε  και  προσπαθούσε  για  χρόνια  να  ξαναφτιάξει.  Ήταν  αυτή  την

οποία περίμενε μέχρι το τέλος της ζωής του να επιστρέψει κοντά του και τώρα ο γιος

του,  ο  Ισίδωρος,  την  ξαναέβλεπε  μέσα  σε  ένα  ξωκλήσι  των  Κυθήρων,  ένα  νησί

χιλιόμετρα μακριά από την Κωνσταντινούπολη, εκεί απ’ όπου το ταξίδι της εικόνας

ξεκίνησε.  Η  Παναγία  τον  κοιτούσε  στα  μάτια,  το  ένιωθε,  καθώς  κρατούσε  τον

νεογέννητο Χριστό στην αγκαλιά της. Είχε κάνει το θαύμα της, διατηρώντας άθικτη

την  εικόνα  και  προστατεύοντάς  την  από  κλέφτες  και  εικονομάχους.  Ο  Ισίδωρος

ένιωθε λες και το είχε κάνει για εκείνον. Για να έρθει εδώ τα τελευταία χρόνια της

ζωής του και να την δει. Για να ηρεμήσει επιτέλους η ψυχή του πατέρα του. 

   Ο ιερέας, βλέποντάς τον έτσι, παραξενεύτηκε και του είπε την ιστορία της εικόνας

αυτής.  Είπε  πως  κάποια  χρόνια  πριν,  στις  24  Σεπτεμβρίου  -  40  ημέρες  μετά  την

Κοίμηση της Θεοτόκου - εμφανίστηκε η Παναγία σε έναν βοσκό. Του είπε να ψάξει

για την εικόνα που είχε έρθει σ’ εκείνο το μέρος πολλά χρόνια πριν. Ο βοσκός έπεσε

στο  έδαφος  γεμάτος  δέος,  προσευχόμενος  προς  τη  Θεοτόκο.  Μόλις  σηκώθηκε  και

γύρισε, είδε την εικόνα στα κλαδιά μίας μυρτιάς. Κλαίγοντας από χαρά, έφερε την

εικόνα  σπίτι  του  και  είπε  σε  όλους  τους  φίλους  και  συγγενείς  την  ιστορία  της

ανεύρεσης της εικόνας.

   Όταν ξύπνησε  την  επόμενη ημέρα,  η  εικόνα  έλειπε  και  φοβήθηκε  μήπως  είχε

κλαπεί. Με βαριά καρδιά γύρισε με τα πρόβατά του στον τόπο της ανεύρεσης, αλλά

εκεί  είδε  πάλι  την  εικόνα,  στα  κλαδιά  της  μυρτιάς  που  την  είχε  πρωτοβρεί.

Δοξάζοντας τον Θεό την πήρε πάλι σπίτι του, αλλά τη νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε,

όπως και την πρώτη φορά. Όταν η εξαφάνιση και επανεμφάνιση της εικόνας συνέβη

και  τρίτη  φορά,  κατάλαβε  ότι  ήταν  θέλημα  της  Μητέρας  του  Θεού  η  εικόνα  να

παραμείνει εκεί που είχε πρωτοβρεθεί. Γι’αυτό και έχτισε αυτό το μικρό εκκλησάκι

στην  περιοχή  όπου  βρήκε  την  εικόνα  της  Παναγίας  της  Μυρτιδιώτισσας,  όπως

ονομάστηκε αργότερα. 

   Ο Ισίδωρος διηγήθηκε στον ιερέα τη δική του ιστορία και παραξενεμένος τον ρώτησε

πώς γίνεται η εικόνα, από την ακτή της θάλασσας να βρέθηκε πάνω σε μια μυρτιά.

Εκείνος  του  απάντησε  πως  αν  η  εικόνα  κατάφερε  να  φτάσει  από  την  Πόλη  στα

Κύθηρα τότε ήταν το ίδιο πιθανό να βρεθεί από την ακτή πάνω σε μια μυρτιά.  Ο

Ισίδωρος ευχαριστώντας τον ιερέα βγήκε από τον ναό. Είχε την έντονη επιθυμία να



πάρει την εικόνα στο σπίτι του, μιας και δικαιωματικά του ανήκε, όμως γνώριζε πως

οι κάτοικοι τη θεωρούσαν προστάτιδα του νησιού και δεν ήθελε να τους τη στερήσει.

   Φεύγοντας από τα Κύθηρα, ο ηλικιωμένος άνδρας γύρισε, κοίταξε πίσω του και

χαμογέλασε. Η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας είχε πραγματοποιήσει το

ταξίδι της και πλέον θα δέσποζε για πολλά χρόνια ακόμα εκεί, στο εκκλησάκι που

χτίστηκε προς τιμήν της,  για να προστατεύει  τον κόσμο. Για τον Ισίδωρο η ίδια η

ύπαρξή της και η ιστορία της ήταν ένα θαύμα, όμως τότε δεν γνώριζε πως αιώνες

αργότερα, η εικόνα θα είχε πραγματοποιήσει πολλά περισσότερα θαύματα από όσα

θα μπορούσε να φανταστεί ένας άνθρωπος…

                                                                                                                        Αγάπη Ψωμιάδη, Β΄4

      

    



Η  περιπέτεια  μιας  εικόνας/  σώζοντας  μια  εικόνα  στα  χρόνια  της

Εικονομαχίας

«Τώρα που τελειώσαμε το φαγητό, καθίστε όλοι γύρω μου κοντά στη φωτιά να σας

διηγηθώ μια ιστορία, από τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ήμουν περίπου 12 χρονών

βοηθούσα την μητέρα μου που φρόντιζε τον Ναό της Αγίας Ειρήνης. Ο πατέρας μου

έλειπε  μόνιμα  σε  στρατιωτικές  επιχειρήσεις.  Ήταν  δύσκολοι  καιροί  τότε,  όλο

αναταραχές.   Οι συζητήσεις που άκουγα συνέχεια εκείνη την περίοδο μέσα στο ναό ,

ήταν σχετικά με την λατρεία των εικόνων. Η μητέρα μου ήταν πολύ ανήσυχη με αυτή

την κατάσταση,  μέχρι  που μια  μέρα ήρθε  η  διαταγή:  έπρεπε να κατεβάσουμε τις

εικόνες, γιατί ήταν, όπως μας είπαν, δείγμα ειδωλολατρίας. Οι εικονολάτρες, μάθαμε

ότι διώκονταν, εξορίζονταν ακόμη και θανατώνονταν. Οι εικόνες αφαιρέθηκαν από

τους ναούς ή καταστράφηκαν, τα άμφια και τα σκεύη με παραστάσεις κατασχέθηκαν,

πολλοί μοναχοί τυφλώθηκαν ή εξορίστηκαν. Και τότε μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα

της Αγίας Ειρήνης που είχε στο σπίτι της η γιαγιά μου. Την είχε τοποθετημένη πάνω

από το κρεβάτι της και ήταν η αγαπημένη της, προσευχόταν μπροστά σε αυτήν όλη

της  την  ζωή.  Έτρεξα  γρήγορα  σπίτι  της  και  η  γιαγιά  μου  την  έδωσε  με  μεγάλη

στεναχώρια, αφού της υποσχέθηκα ότι θα την κρατήσω ασφαλή.  Αμέσως άρχισα να

σκέφτομαι πού θα μπορούσα να την κρύψω και κατέληξα ότι το καλύτερο θα ήταν

την τυλίξω σε χοντρό λευκό ύφασμα και να την τοποθετήσω σε μια κρυψώνα που

ήξερα μόνο εγώ! Παίζοντας τόσα χρόνια στα σκαλιά της εκκλησίας της Αγ. Ειρήνης,

περιμένοντας την μητέρα μου να τελειώσει την δουλειά της, είχα ανακαλύψει ότι στο

τελευταίο από τα  πλαϊνά σκαλιά της εκκλησίας  το μάρμαρο είχε ξεκολλήσει και από

πίσω υπήρχε κενός χώρος. Έτσι και έκανα, την προσκύνησα για τελευταία φορά και

την νύχτα με προσοχή μετακίνησα το μάρμαρο και την έκρυψα εκεί. 

Δυστυχώς μετά από μερικούς μήνες εξοριστήκαμε με την οικογένεια μου από την

Κωνσταντινούπολη και ήρθαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, που μεγαλώσατε και εσείς.

Στην σκέψη μου έρχεται πολλές φορές η εικόνα της Αγ. Ειρήνης. Θέλω να σας ζητήσω

να πάτε στην Κωνσταντινούπολη, στον Ναό της Αγίας Ειρήνης και να φέρετε πίσω

την εικόνα.  

Τελευταία μου επιθυμία είναι να την φιλήσω ξανά πριν πεθάνω».

                                                                                                                   Λάρδας Θεοφάνης  Β’ 2



                                              Η περιπέτεια μιας εικόνας

   

   Είμαι μια ξύλινη εικόνα του Μυστικού δείπνου.  “Γεννήθηκα” στα τέλη του 7ου

αιώνα μ.Χ. από άγνωστο ζωγράφο. Ζούσα σε μια εκκλησία της Κωνσταντινούπολης

στην  Αγία  Ειρήνη.  Καθημερινά  με  επισκεπτόντουσαν,  με  προσκυνούσαν  και  με

φιλούσαν  πολλά  άτομα.  Ο  νεωκόρος  του  ναού  με  καθάριζε  συχνά  με  κολόνια.

Περνούσα  υπέροχα,  ώσπου  στις  αρχές  του  8ου  αιώνα  ξέσπασε  μια  ταραχή  που

αργότερα ονομάστηκε Εικονομαχία. Ήταν κάποιοι που κατέστρεφαν τις εικόνες (τις

έσπαγαν, τις έκαιγαν, τις μουτζούρωναν και άλλες ασεβείς πράξεις). Οι εικονομάχοι,

όπως τους έλεγαν αυτούς, πίστευαν ότι εγώ είμαι ένα είδωλο και άρα αυτοί που με

προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες και ότι δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα

των ανθρώπινων χεριών και κάθε είδους ομοίωμα.   Κάποια μέρα ο νεωκόρος του

ναού με πήρε στα χέρια του, με τύλιξε με κάτι πανιά και με πήγε στην θάλασσα του

Βοσπόρου. Αφού με ξετύλιξε από τα πανιά με φίλησε με δάκρυα στα μάτια και με

έριξε  στη θάλασσα.  Επέπλεα για μέρες,  ένιωθα το ξύλο μου να μουλιάζει,  ήμουν

σίγουρη ότι το τέλος μου πλησίαζε. Για καλή μου τύχη ένιωσα να ακουμπάω σε μια

αμμουδιά  ενός  Αιγαιοπελαγίτικου  νησιού.  Εκεί  με  βρήκαν  κάτι  ψαράδες,  με

καθάρισαν, με στέγνωσαν και με έβαλαν σε ένα μεγάλο ναό. Η ζωή μετά από καιρό

έγινε όπως πριν.  

                                                                                                             Εβίνα Μακράκη, Β΄ 3

                                                                                                       

                                                      

                                                   



                                                      Σώζοντας μια εικόνα

...Ήταν  ένας  πολύ  βαρύς  χειμώνας.  Εκείνο  το  απόγευμα  του  Δεκεμβρίου  είχε

βραδιάσει από τις έξι το απόγευμα. Δε μπορούσα όμως να παραλείψω να πάω στο

εκκλησάκι της Παναγίας στην ακτή του νησιού για να συμμετέχω στο μυστήριο της

Θείας Κοινωνίας. Αν και στο άνθος της ηλικίας μου , είχα έρθει πολύ κοντά με τον

Θεό.  Επικεντρωνόμουν  μόνο  στο  διάβασμα  Χριστιανικών  βιβλίων  και  όχι  στων

βιβλίων του σχολείου. Αυτό δεν άρεσε σε πολλούς , αλλά δεν με πτόησε από το να

συνεχίσω να τα διαβάζω. Εκείνο το απόγευμα όμως, έτσι σκοτεινά όπως ήταν , το

φεγγάρι αντανακλούσε τέλεια στη θάλασσα και καθρεφτιζόταν από την απέναντι

όχθη το εκκλησάκι. Είχα τόσες αναμνήσεις από το μέρος, εκεί βαφτίστηκα εγώ και τα

τέσσερα αδέρφια μου. Ως το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας έπρεπε να δίνω το

σωστό παράδειγμα σε όλους, μόνο που τα ενδιαφέροντά μου δεν τα έβρισκε σωστά

κανένας.  Έτσι,  όπως  περπάταγα  για  να  προλάβω  τη  Θεία  Λειτουργία,  κάτι  μου

τράβηξε την προσοχή στο νερό. Γυάλιζε τόσο πολύ που στάθηκα μια στιγμή να το

επεξεργαστώ και  να καταλάβω τι  ακριβώς είναι.  Χωρίς  να το αντιληφθώ αυτό το

γυαλιστερό αντικείμενο με είχε πλησιάσει. Πήγα κοντά του σκαρφαλώνοντας στους

βράχους και στις πέτρες. Τα χέρια μου και τα πόδια μου άρχισαν να ματώνουν, αλλά

δεν ένιωθα καθόλου πόνο, μόνο ένιωθα το αίμα καυτό να κυλάει πάνω στο σώμα μου.

Μόλις  πήρα  στα  χέρια  μου  το  αντικείμενο  κατάλαβα  πως  ήταν  μία  εικόνα  της

Παναγίας, άθικτη, λες και δεν την ακούμπησε άνθρωπος. Την πήρα αμέσως και την

προστάτευα με το πουκάμισό μου. Άρχισα να τρέχω προς την εκκλησία. Με είδε ο

κόσμος μες τα αίματα και αγκαλιά με μία εικόνα και τρόμαξε. Μόνο ο παπούλης της

εκκλησίας με πλησίασε σκουπίζοντάς με και σκεπάζοντάς με μία κουβέρτα. Με πήρε

στην  αγκαλιά  του  και  σιγουρεύτηκε  πως  είμαι  καλά.  Έπειτα  επεξεργαζόταν  την

εικόνα  όσο  ένας  κύριος  είχε  φωνάξει  τους  γονείς  μου  να  έρθουν  στο  εκκλησάκι.

Καθώς έφτασαν έγινε χαμός.  Δεν καταλάβαινα τι  γινόταν ,  άκουγα φωνές,  άλλοι

κλαίγανε,  άλλοι  φωνάζανε,  μονάχα εγώ έμεινα σιωπηλός.  Είδα μπροστά μου την

Παναγία με ανοιχτά τα χέρια να με περιμένει. Άρχισα να περπατώ προς το μέρος της

καθώς  δάκρυα  κυλούσαν  από  τα  μάτια  μου.  Μόλις  έφτασα  μπροστά  της,  μου

χαμογέλασε και με πήρε αγκαλιά. Όλοι μου οι πόνοι είχαν εξαφανιστεί και η ψυχή

μου είχε ηρεμήσει…

                                                                                                                Ζένια Μακρυπίδη Β΄2

  

                                                        



                                                   «Ρόδον το Αμάραντον»

 Γύρω στο 730 άρχισε η Εικονομαχία. Οι χριστιανοί διώκονταν και κακοποιούνταν,

επειδή  θεωρήθηκε  ότι  η  προσκύνηση  των  εικόνων  ήταν  ψευδολατρεία.  Τότε  μια

οικογένεια  είχε  στην  κατοχή  της  μια  πολύ  σημαντική  εικόνα.  Την  εικόνα  που

ονομάζουμε σήμερα «Ρόδον το Αμαραντον». Η εικόνα αυτή απεικονίζει την παναγία

να κρατάει το  βρέφος της και ένα Ρόδο. Το Ρόδον το Αμάραντον  είναι ένα φυτό που

συμβολίζει  την αιωνιότητα και το άφθαρτο,  αθάνατο της ψυχής.  Τα γεγονότα της

εποχής  σε  συνδυασμό  με  την  ερμηνεία  της  εικόνας,  δηλαδή  την  αθάνατη  ψυχή,

έκαναν την οικογένεια να νιώσει  πως είχε  γίνει  θαύμα που ήταν στα χέρια τους.

Όμως ήταν τόσο σημαντική που έπρεπε να την κρύψουν  κάπου. Αν την έκρυβαν σε

θάμνο κάποια στιγμή οι ειδωλολάτρες θα την έβλεπαν και θα την κατέστρεφαν. Έτσι,

αποφάσισαν  να  την  κρύψουν  μέσα  σε  ένα  δέντρο  μέχρι  να  τελειώσει  αυτή  η

καταστροφή. Δυο γενιές αργότερα, όταν ο Κωνσταντίνος Ε'  ανήλθε στον θρόνο τα

πράματα έγιναν χειρότερα. Τώρα γίνονταν και λεηλασίες, πράγμα που σήμαινε πως

η εικόνα θα μπορούσε να καταστραφεί και μέσα στο δέντρο. Αφού το "μυστικό" της

οικογένειας έχει περάσει από γενιά σε γενιά, οι απόγονοι της οικογένειας πήραν την

εικόνα από το δέντρο. Σκέφτηκαν πού θα μπορούσαν να την κρύψουν. Η καλύτερη

λύση τους φάνηκε πως ήταν να την βάλουν στην θάλασσα. Την τύλιξαν καλά και την

έριξαν στα βαθιά. Αιώνες αργότερα η εικόνα βρέθηκε από έναν ψαρά στην Πειραϊκή.

Όσο ψάρευε είδε αυτή την εικόνα και  την έβγαλε έξω,  ενώ φυλάσσεται  μέχρι  και

σήμερα.

                                                                                                                Σωτήρης Τζοβάρας Β΄4

                    



              Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

Πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ίσως είμαι από

τις πιο τυχερές εικόνες σε όλο το Βυζάντιο. Γι’ αυτό τον λόγο, πρέπει να σας διηγηθώ

τα πάντα!

Πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω την απίστευτη ιστορία μου. Βρισκόμαστε

στην αρχή της Εικονομαχίας το 726 μ.Χ. Οι άνθρωποι έχουν διχαστεί σε δύο μέρη. Από

την μία υπήρχαν οι εικονολάτρες, οι οποίοι προσπαθούσαν να μας σώσουν από όλη

αυτήν την κόλαση, ενώ από την άλλη υπήρχαν οι εικονομάχοι που ήθελαν να μας

εξαφανίσουν για πάντα χωρίς λόγο και αιτία. Έβλεπα ξαφνικά τους φίλους μου να

καταστρέφονται από την μία στιγμή στην άλλη σαν να ήταν ασήμαντα αντικείμενα.

Όλα  αυτά  που  συμβόλιζαν  οι  φίλοι  μου  δεν  είχαν  ιδιαίτερη  χριστιανική  αξία;  Οι

άνθρωποι που τους κατέστρεφαν δεν ήταν Χριστιανοί! Έβλεπα μίσος την ώρα που

συνθλίβανε  όλες  αυτές  τις  εικόνες  και  δεν  είχαν  πραγματικά  συναισθήματα  για

αυτές. Όμως, υπήρχαν και οι καλοί και λογικοί άνθρωποι που ήθελαν το καλό μας.

Ασταμάτητα, από την μία στιγμή στην άλλη, προσπαθούσαν να σώσουν κάθε εικόνα

που βρισκόταν σε κίνδυνο. Μία εικόνα από αυτές ήμουν κι εγώ.

Μία  ηλιόλουστη  μέρα,  λοιπόν,  την  ώρα  που  εγώ  και  ελάχιστοι  φίλοι  μου  είχαμε

μαζευτεί σε μία αποθήκη ενός σπιτιού για να είμαστε πιο ασφαλείς, πίστευα ότι δεν

θα υπήρχαν απώλειες και στενοχώριες. Κι όμως, έκανα λάθος! Ξαφνικά, ακούστηκαν

κραυγές από τους εικονομάχους και εισέβαλαν στο σπίτι για να μας καταστρέψουν.

Πρώτη φορά είχα τρομοκρατηθεί τόσο πολύ, επειδή ήμουν σίγουρος πως αυτή ήταν η

τελευταία  μου  στιγμή  σε  αυτήν  την  ζωή.  Παρόλα  αυτά  ο  ιδιοκτήτης  του  σπιτιού

επέλεξε  να  πάρει  μαζί  του,  ανάμεσα  στις  20  εικόνες,  εμένα!  Στην  αρχή  ήμουν

έκπληκτος  και  προσπαθούσα  να  καταλάβω  τι  ακριβώς  συνέβη.  Όμως,  είχα

στενοχωρηθεί και εκνευριστεί για την απώλεια κι άλλων φίλων μου. 

Αυτός  ο  άνθρωπος,  με  έκρυψε μέσα σε  κάποιους  θάμνους,  έξω από τα τείχη  της

Πόλης. Τα τελευταία λόγια που είπε σε εμένα ήταν τα εξής: «Παναγία μου, βοήθησε

μας να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε κι αυτήν την δύσκολη κατάσταση! Εμείς οι

αμαρτωλοί  άνθρωποι  είμαστε  σε  εμφύλιο  πόλεμο  για  την  απόφαση  του  τρόπου

λατρείας της θρησκείας μας και δεν κατανοούμε το πραγματικό νόημα της πίστης

μας  προς  τον  Θεό!».  Απίστευτο!  Πρώτη  φορά  μάθαινα  τον  λόγο  για  τον  οποίο

γινόντουσαν  όλες  αυτές  οι  φρικαλεότητες  με  θύματα  εμάς  τις  εικόνες.  Επίσης,

κατάλαβα τον λόγο για τον οποίο επέλεξε εμένα κι όχι τους άλλους. Όπως κοίταζα

γύρω-γύρω  τους  φίλους  μου  κανένας  δεν  απεικόνιζε  την  Παναγία,  μόνο  εγώ.

Πραγματικά είμαι ευγνώμων γι’ αυτόν τον άνθρωπο. 

Δυστυχώς, δεν ξαναήρθε κανένας άνθρωπος στο σημείο αυτό για πολύ καιρό. Τελικά

μετά  από  κάτι  παραπάνω  από  100  χρόνια,  το  843  μ.Χ.  οι  άνθρωποι  της  Πόλης



πανηγύριζαν χαρούμενοι και δικαιωμένοι. Δεν ήξερα, όμως τον λόγο για τον οποίο

υπήρχε αυτός ο ενθουσιασμός. Οι άνθρωποι έψαχναν παντού για κρυμμένες εικόνες,

ώστε  να  τις  φέρουν  πίσω  στις  εκκλησίες.  Μετά  από  μερικές  μέρες,  με  βρήκαν

βρώμικο, αλλά αυθεντικό μέσα στον θάμνο. Με μετέφεραν μαζί με άλλες εικόνες που

είχαν ταλαιπωρηθεί σαν και εμένα, μας περιποιήθηκαν και μας πήγαν πανηγυρικά

στις εκκλησίες. Οι πιστοί στις εκκλησίες ζητωκραυγάζανε για την «αναστήλωση των

εικόνων», όπως έλεγαν.

Από τότε μέχρι και σήμερα όλα είναι αρμονικά στην Πόλη και ελπίζω να μην συμβεί

ποτέ ξανά αυτή η τραγωδία που έγινε στον τόπο μας.  

                                                                                                          Στυλιανός Μπακλής Β΄2

            



ΣΩΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΕΙΚΟΝΑ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΜΙΚΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ

   Εγώ και η μητέρα μου μέναμε στο Βυζάντιο, σε μια μικρή οικεία στην άκρη της

Πόλης. Εδώ και πολλά χρόνια η οικογένεια μας είναι εικονόφιλη και καθήκον μας

είναι  να  προστατεύουμε  τις  εικόνες  από  οποιοδήποτε  κακό.  Τον  τελευταίο  καιρό

άκουγα πολλές φήμες πως ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄ ετοίμαζε διάταγμα κατά της

λατρείας  των  εικόνων.  Στην  αρχή  αρνιόμουν  να  πιστέψω  πως  μπορεί  να

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Όμως πολύ σύντομα συνειδητοποίησα το λάθος μου…

   Το τελευταίο που θυμάμαι είναι  φωνές… Φωνές γυναικόπαιδων να ουρλιάζουν

απεγνωσμένα για βοήθεια… Κοιτούσα αποχαυνωμένη μέσα από το παράθυρο του

σπιτιού  τις  εικόνες  που  καίγονταν  μέσα  στις  φλόγες.  Ξαφνικά  άκουσα  δυνατά

χτυπήματα στην πόρτα.  Πανικοβλήθηκα και  έτρεξα να βρω την  μητέρα μου.  Την

βρήκα στην κρεβατοκάμαρα να προσεύχεται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, που

είχε στην αγκαλιά της τον Χριστό. Έτρεξα κοντά της και είπα φοβισμένη: «Μητέρα,

πρέπει να φύγουμε αμέσως! Οι εικονομάχοι θα σπάσουν σύντομα την πόρτα και θα

καταστρέψουν  τα  πάντα!»  Εκείνη  με  κοίταξε  με  λυπημένο  βλέμμα  και  μου  είπε:

«Κόρη μου,  πάρε  την  εικόνα και  τρέχα.  Θα  προσπαθήσω να τους  αποσπάσω την

προσοχή».  «Τρελάθηκες,  μητέρα;  Δεν  πάω  πουθενά  χωρίς  εσένα!  Το  σπίτι  είναι

γεμάτο  εικόνες,  θα  σε  σκοτώσουν  αν  σε  δουν  εδώ».  Εκείνη  όμως  δεν  ήθελε  να

παρατήσει  τα πάντα και να φύγει.  «  Παιδί  μου,  δεν έχουμε καιρό!» Τότε είδα την

αποφασισμένη και σοβαρή έκφραση στο πρόσωπο της.  «Κάνε αυτό που πρέπει να

κάνεις. Σώσε την εικόνα πριν να είναι αργά!».

    Τα χτυπήματα της πόρτας δυνάμωσαν μέχρι που την άκουσα να πέφτει. Εκείνη τη

στιγμή πήρα την κατάσταση στα χέρια μου, έπιασα γρήγορα την μητέρα μου  από το

χέρι, άρπαξα και την εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό και τρέξαμε προς την πίσω

πόρτα του σπιτιού.  Όταν βγήκαμε κοίταξα γύρω μου προσπαθώντας να εντοπίσω

εικονολάτρες, αλλά το πεδίο ήταν ελεύθερο. Έχοντας  την ευκαιρία, κατευθυνθήκαμε

βιαστικά προς το   δάσος που βρισκόταν έξω ακριβώς από την πόλη. Καθώς τρέχαμε,

κοίταξα πίσω μου και είδα το σπίτι  μας να καίγεται.  Δεν  άντεχα την σκέψη των

εικόνων μας στη φωτιά, γι’ αυτό κοίταξα ανήσυχη την μητέρα μου, η οποία φαινόταν

κατατρομαγμένη και κρατούσε σφικτά την εικόνα για να μην της πέσει.

   Ύστερα από πολύ περπάτημα, είμασταν και οι δύο εξαντλημένες. Εκείνη τη στιγμή

θυμήθηκα πως βαθιά μέσα στο δάσος ζούσε ο θείος μου  σε ένα μοναστήρι. Ο θείος

μου ήταν μοναχός και ήμουν σίγουρη πως θα είχε μείνει κλεισμένος στο μοναστήρι

μαζί με την μικρή του κόρη, ώστε να   προστατεύσει αυτήν και τον ναό, παρόλο που

ξέρει πως κανείς δεν πρόκειται να τον βρει τόσο βαθιά στο δάσος. Κοίταξα την μητέρα

μου και  βλέποντας  την  έκφραση στο  πρόσωπο της κατάλαβα πως σκεφτόταν και

αυτή το ίδιο. Αποφασίσαμε να ξεκουραστούμε για την νύχτα και να ξεκινήσουμε το



πρωί για το μοναστήρι. Όλη νύχτα προσευχόμουν στην εικόνα της Παναγίας και του

Χριστού, να πάνε όλα καλά. Δεν άφησα λεπτό την εικόνα από τα χέρια μου ξέροντας

ότι είναι η μόνη που μας έχει απομείνει.

   Το  επόμενο πρωί  ξεκινήσαμε νωρίς  για  το  μοναστήρι.  Έδωσα την  εικόνα στην

μητέρα μου και  αυτή έκανε τον σταυρό της.  Ήταν πολύ ταραγμένη από όλα όσα

συνέβησαν, αλλά προσπαθούσε να φανεί δυνατή για χάρη δικιά μου και των εικόνων.

Μετά από λίγες ώρες περπατήματος, διέκρινα μπροστά μου το μικρό μοναστήρι και

ένιωσα μια ανακούφιση. Έτρεξα στην πόρτα και χτύπησα το κουδούνι. Μέσα σε λίγα

λεπτά, η πόρτα άρχισε να τρίζει και είδα την οκτάχρονη ξαδέλφη μου να με κοιτάζει

με  ένα  μεγάλο  χαμόγελο.  Της  χαμογέλασα  και  ΄γω  και  της  έδωσα  μια  μεγάλη

αγκαλιά. Τότε είδα από πίσω της τον θείο μου να με κοιτάει με ένα βλέμμα χαράς που

μας έβλεπε, αλλά και λύπης για τα πρόσφατα γεγονότα. Μας καλωσόρισε και μας

ζήτησε να περάσουμε μέσα.

   Μπαίνοντας στο μοναστήρι κοίταξα γύρω μου και βλέποντας τις εικόνες θυμήθηκα

το  σπίτι  μας  και  τη  φωτιά  που  κατάστρεψε  ό,τι  ιερό  είχαμε  μέσα.  Η  μικρή  μου

εξαδέλφη που δεν γνώριζε τί συνέβαινε πήγε στο δωμάτιο της. Εγώ και η μητέρα μου

περιγράψαμε με όλες τις λεπτομέρειες στον θείο μου το τί συνέβη και τον ρωτήσαμε

αν μπορεί να κρύψει την εικόνα καλά στο μοναστήρι, ώστε να μην μπορούν να την

βρουν οι  εικονομάχοι.  Η  απάντησή του μάς  γέμισε  χαρά και  ευγνωμοσύνη προς

αυτόν.  «  Θα  κάνω  ότι  μπορώ  για  να  προστατεύσω  μια  τόσης  μεγάλης  σημασίας

εικόνα. Σας παραδέχομαι πραγματικά και τις δύο για την προσπάθεια σας να την

κρατήσετε ασφαλή. Αλλά βέβαια θα ήθελα επίσης να δεχτείτε την πρόταση μου και

να μείνετε εδώ μαζί με μένα και την κόρη μου. Για όσον καιρό χρειαστεί. Είστε πάντα

ευπρόσδεκτες στην οικεία του Χριστού».

   Έτσι,  μείναμε με τον θείο και την ξαδέλφη μου στο μοναστήρι βαθιά μέσα στο

δάσος. Η μητέρα μου είχε πια ηρεμήσει και είχε γεμίσει αισιοδοξία για το μέλλον. Εγώ

από την άλλη, ήμουν πανευτυχής που την έβλεπα επιτέλους  χαρούμενη. Όσο για την

εικόνα… φροντίσαμε να φυλαχτεί καλά σε ένα κρυφό δωμάτιο του μοναστηριού που

μόνο εμείς ξέραμε πώς να μπούμε. Ήμουν έτοιμη να θυσιάσω και τη ζωή μου για να

κάνω το καθήκον μου και να προστατεύσω την εικόνα όπως έκανε η οικογένεια μας

όλα αυτά τα χρόνια…

                                                                                                                  Νικηφόρου Ναταλία Β΄2



Η εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

(φανταστική ιστορία)

    Η  συγκεκριμένη  εικόνα  πρόκειται  για  έργο  του  Εμμανουήλ  Τζάνε,  το  οποίο

χρονολογείται να έχει δημιουργηθεί το έτος 1646. Βάση των μαρτυριών των ντόπιων, η

ύπαρξη της εικόνας έγινε γνωστή μόλις το 2007, και έφερε ασημένια επένδυση καλής

τέχνης του 19ου αιώνα. Όμως, τί να είχε γίνει άραγε όλα αυτά τα χρόνια πριν την

ανακάλυψή της;  

   Όλα  ξεκίνησαν  από  την  δημιουργία  της  εικόνας  στην  Κρήτη,  όταν  ακόμα  ο

ζωγράφος ζούσε κι εργαζόταν εκεί. Λέγεται μάλιστα πως ο ζωγράφος είχε ένα όραμα

όπου ο  Άγιος Ιωάννης παρουσιάστηκε μπροστά του και με ένα βλέμμα λυπημένο

κοίταξε όλα τα υπόλοιπα έργα του, υπονοώντας ότι ποτέ δεν ήταν μέσα σε αυτά.

Ήταν  λοιπόν  θέλημα  του  Αγίου  να  απεικονιστεί  σε  έργο  του  συγκεκριμένου

ζωγράφου,  που  ήταν  γνωστός  για  τους  εικονογραφικούς  νεωτερισμούς  που

χρησιμοποιούσε καθώς και για την άρτια τεχνική του.

   Όμως πώς κατέληξε στην Πελοπόννησο; Ενώ ο ίδιος ο ζωγράφος κρατούσε την

εικόνα  σαν  φυλαχτό  μέχρι  τον  θάνατό  του,  η  Χανιφέ  Χανούμ  Ελισάχ,  απόγονος

επιφανούς οικογένειας της ανατολής, το 1760 απέκτησε τη συγκεκριμένη εικόνα την

οποία μετέφερε στο Ναύπλιο για να κοσμεί την οικία της. Αργότερα, όμως την έδωσε

σε  έναν  ντόπιο  εφοπλιστή,  τον  Λεωνίδα Μονοχάρτζη,  ο  οποίος  τη  μετέφερε  στην

ιδιόκτητη εκκλησία της  οικογένειάς  του.  Ύστερα όμως,  καθώς η  ίδια  είχε  υποστεί

φθορές, μεταφέρθηκε στις Σπέτσες στη Μονή του Αγίου Νικολάου για να συντηρηθεί

και πιθανότατα τότε να επενδύθηκε με ασημένια επένδυση. Πάντως, με την ίδρυση



του ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κρανιδίου, η εικόνα παρέμεινε σε αυτόν

τον ναό έως τις μέρες μας.

Μαρτυρίες για τα θαύματά της:

   Πολλοί ντόπιοι είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν την ξαφνική και μυστηριώδη

αλλαγή στα χρώματα της εικόνας, τα οποία γίνονται εντονότερα με την παρουσία του

Αγίου. Όπως άλλωστε λέγεται, κάθε φορά που κάποιος έχει την ανάγκη του Αγίου,

εκείνος κάνει αισθητή την παρουσία του μέσω αυτού του φαινομένου.

                                                                                                                 Παυλίνα Τούρλου Β΄4

                                                       

                                                          



                                            ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

   Στα χρόνια της Εικονομαχίας περίπου το 700μ.Χ. στην Υπαρχία Ιλλυρικού μια ομάδα

εικονοκλαστών είχε επιδοθεί σε κυνήγι ώστε να καταστρέψει κάθε εικόνα Αγίου που

υπήρχε στην περιοχή.  Ανάμεσα σε αυτές τις  εικόνες ήταν και  η εικόνα του αγίου

Νικολάου η οποία είχε ήδη  μεγάλη ιστορία. Την είχε φέρει μια ηλικιωμένη κυρία που

δίδασκε τον λόγο του Κυρίου, καθώς ερχόταν προς την Υπαρχία του Ιλλυρικού. Η ίδια

την είχε σώσει ξανά αυτήν την εικόνα από τα χέρια αλλοθρήσκων που ήθελαν να την

κάψουν. Η ιστορία της τους μάγευε όλους, το πώς της στάθηκε ο Θεός στις δύσκολες

αλλά  και  στις  ευχάριστες  στιγμές.  Επιπλέον,  σε  ένα  σακίδιο  η  γυναίκα  ονόματι

Αναστασία  κουβαλούσε  λίγο  ψωμί  και  νερό  για  τους  άπορους  και  άστεγους

ανθρώπους που συναντούσε στον δρόμο της.

   Καθώς ο καιρός κυλούσε, η λέξη Εικονομαχία έφτασε στα αυτιά της, κατευθείαν

σκέφτηκε το πώς θα σώσει αυτήν την πολύτιμη εικόνα από τα χέρια τους. Οι διωγμοί

και οι καταστροφές δεν άργησαν. Πλέον δεν κουβαλούσε μαζί της ούτε το σακίδιο

ούτε την εικόνα, διότι ήξερε πως είναι έξυπνοι, ώστε να υποψιαστούν πως κάτι έκρυβε

μέσα στο σακίδιο και πως με το που την έβλεπαν θα την κατέστρεφαν. Έτσι, μετά από

πολύ ψάξιμο βρήκε μία απόμερη και στενή σπηλιά όπου έκρυψε την εικόνα του αγίου

Δημητρίου μαζί με μία άλλη εικόνα που οι χωριανοί της είχαν δώσει να φυλάει. 

   Τα χρόνια περνούσαν και η γυναίκα γερνούσε όλο και πιο πολύ, τα πόδια της πλέον

δεν την κρατούσαν. Δεν το έβαζε κάτω, όμως, γιατί πίστευε πως η ηλικία δεν θα την

εμπόδιζε να διδάξει τον λόγο του θεού. Αυτή όμως η κούραση την οδήγησε σε βαθύ

ύπνο από τον οποίο δεν ξύπνησε ποτέ και πρόλαβε να εμπιστευτεί σε κάποιον την

κρυψώνα των δύο εικόνων.

ΕΎΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΎΟ ΕΙΚΌΝΩΝ

   Μετά από κάποιους αιώνες ο Μιχαήλ ένας πολύ πιστός άνθρωπος του Θεού, έλεγε

πως έβλεπε στο όνειρό του τον Θεό να του δείχνει μία σπηλιά και πληροφορίες για να

φτάσει  στο  σημείο,  αλλά  κανείς  δεν  τον  πίστευε.  Όλοι  λέγανε  πως  μάλλον  ήταν

κάποιος τρελός που το μόνο που ζητούσε ήταν σημασία. Αυτό συνεχιζόταν για χρόνια

μέχρι που ο Μιχαήλ αποφάσισε να φτιάξει έναν χάρτη με τις πληροφορίες που του

έδινε ο Θεός και να λύσει το μυστηριώδες όνειρο.

   Έτσι λοιπόν το ταξίδι του ξεκίνησε, ήταν κουραστικό και μακρινό. Χρειάστηκε μέρες

ατελείωτες  για  να φτάσει,  αλλά τα κατάφερε.  Όταν έφτασε εκεί,  ρώτησε  για  μια

ηλικιωμένη κυριά, την Αναστασία και όλοι έμειναν άναυδοι. Αφού έμαθε την ιστορία

της και για τις εικόνες που είχε κρύψει κανείς, πίστεψε πως ο Θεός τον είχε στείλει για

να τις βρει . Δεν είπε τίποτα σε κανέναν και τα μεσάνυχτα έφυγε κρυφά από το σπίτι

που τον φιλοξενούσαν και έψαξε για την σπηλιά.



   Μετά από 2 ώρες στις 13/4/1899 ώρα 3:15 βρέθηκαν οι πολύτιμες αυτές εικόνες από

τον Μιχαήλ. Το πρωί εκείνο μόλις λάλησε ο κόκκορας ο Μιχαήλ μάζεψε όλο το χωριό

και τους είπε τα ευχάριστα νέα για την εύρεση των 2 εικόνων που όλοι έψαχναν εδώ

και 3 περίπου αιώνες. Για να τον ευχαριστήσουν έφτιαξαν την πρώτη εκκλησία με το

όνομα του, Τον Άγιο Μιχαήλ, ο οποίος γιορτάζει στις  8 Νοέμβρη. 

                                                                       

                                                                                                    Βασιλική Τριανταφύλλου  Β΄4

                                                              

                                                              

                                                            



                                                  Η Υπόσχεση

   

   Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη ήταν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που είχε δημιουργήσει

μία όμορφη οικογένεια. Χριστιανοί και οι δύο αγαπούσαν και τιμούσαν την θρησκεία.

Είχαν χάσει  τους γονείς τους και  οι  δύο σε μικρή ηλικία αλλά είχαν κρατήσει τις

εικόνες που τους είχαν κληροδοτήσει, σαν Άγιο φυλακτό.

   Όταν άρχισε  η  περίοδος  της  εικονομαχίας,  πολλοί  χριστιανοί  εκδιώχθηκαν και

βασανίστηκαν με άσχημο τρόπο.

  Το  ζευγάρι  αναγκάστηκε  να  εγκαταλείψει  το  σπίτι  και  όλα  τα  υπάρχοντά  του

προκειμένου να σωθεί, αλλά δεν άφησαν πίσω τις εικόνες. Τυλίγοντάς τες σε πανιά

τις έβαλαν κάτω από τα ρούχα τους και έτρεξαν μακριά επάνω στα βουνά, όπου εκεί

μέσα σε μία σπηλιά κατάφεραν να τις κρύψουν, με την υπόσχεση ότι κάποια μέρα θα

γύριζαν να τις πάρουν. 

   Άλλαζαν συνεχώς τοποθεσία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όμως η ψυχή και η

σκέψη τους είχε μείνει εκεί, στο μέρος που είχαν φυλάξει τις εικόνες.

   Πέρασαν αρκετά χρόνια και το ζευγάρι, μεγάλοι πια σε ηλικία κοντά στη δύση της

ζωής  τους,  αποφάσισαν  να  πάρουν  το  δρόμο  προς  εκείνη  τη  σπηλιά,  όπου  ήταν

κρυμμένες εδώ και χρόνια οι εικόνες. Πίστευαν πως μόνο εάν τις κρατούσαν ξανά στα

χέρια τους θα μπορούσαν να φύγουν ήσυχα και γαλήνια από αυτή τη ζωή.

   Όταν  λοιπόν  έφτασαν  στη  σπηλιά  και  έπιασαν  στα  χέρια  τους  τις  εικόνες,

υποσχέθηκαν ότι μέχρι ν ’αφήσουν την τελευταία τους πνοή δεν θα τις εγκατέλειπαν.

Όπως  και  έγινε.  Λίγες  μέρες  αργότερα  το  ζευγάρι  αγκαλιασμένο  και  κρατώντας

αγκαλιά τις εικόνες ξεψύχησαν, νιώθοντας μέσα τους ειρήνη και αγαλλίαση.

                                                                                                       Καρατζόγλου Ελισάβετ Β΄1

   

                        



                 Η περιπέτεια μιας εικόνας κατά την Εικονομαχία

  726.  Δύσκολη  χρονιά.  Τότε  ξεκίνησε  η  Εικονομαχία,  μία  σύγκρουση  μεταξύ

εικονολατρών και εικονομάχων. Πολλές εικόνες χάθηκαν και άλλες κάηκαν. Όμως,

για καλή του τύχη, ο Ιωάννης κατάφερε να σώσει την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. 

   Ήταν μία όμορφη μέρα, στην Κόρινθο. Ο Ιωάννης ήταν μαζί με την οικογένειά του

συζητώντας διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Την γυναίκα του την έλεγαν

Ελένη και τον μικρό τους γιο τον έλεγαν Αναστάσιο. Ήταν μια χαρούμενη οικογένεια

εικονολατρών, η οποία είχε δυσαρεστηθεί με το διάταγμα που είχε βγάλει ο Λέοντας

Γ’,  αλλά  δεν  μπορούσαν  παρά  να  υπακούσουν.  Η  μόνη  εικόνα  την  οποία

προσκυνούσαν κρυφά, ήταν του Αγίου Φανουρίου, η οποία βρισκόταν στο εικονοστάσι

που είχαν στο υπόγειο.

   Δυστυχώς, όταν ξεκίνησαν οι διαμάχες, ο Ιωάννης αναγκάστηκε να βρει κάπου να

την κρύψει για να μην την πάρουν και την κάψουν οι εικονομάχοι. Στην αρχή την

έκρυψε σε έναν θάμνο κοντά στο σπίτι του, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι σε εκείνο το

σημείο,  οι  εικονομάχοι  θα  την  έβρισκαν  αμέσως.  Έτσι,  την  πήρε  από  εκεί  και

προσπαθούσε  απεγνωσμένα  να  βρει  ένα  μέρος  να  κρύψει  την  εικόνα  για  την

προστατεύσει.

   Όσο έσπαγε το κεφάλι του για να βρει λύση, έβλεπε γύρω του άλλους εικονολάτρες

να προσπαθούν να πάρουν άλλες εικόνες από τα χέρια των εικονομάχων, αλλά ήταν

ανώφελο. Έβλεπε εικόνες να καίγονται, άλλες να τις κομματιάζουν, να τις ρίχνουν

στο έδαφος και να τις πατάνε. Κόντευε να τρελαθεί με το πόσο απάνθρωποι ήταν οι

εικονομάχοι, που δεν μπορούσαν να δεχτούν το γεγονός ότι ο καθένας έχει δικό του

τρόπο  λατρείας.  Κοίταξε  γύρω  του,  μέχρι  που  τα  μάτια  του  σταμάτησαν  στην

θάλασσα. Τότε του ήρθε η τέλεια ιδέα. 

   Έτρεξε μέσα στο σπίτι, άρπαξε μια πετσέτα από την κουζίνα και τύλιξε την εικόνα.

Βγήκε  πάλι  έξω  και  κατευθύνθηκε  προς  την  θάλασσα,  προσέχοντας  μην  τον  δει

κανένας εικονομάχος. Έφτασε στην παραλία. Άνοιξε λίγο την πετσέτα και κοίταξε

την εικόνα. Την φίλησε, την ξανατύλιξε και την πέταξε με όση περισσότερη δύναμη

και  όσο  πιο  βαθιά  στην  θάλασσα  μπορούσε.  Την  είδε  να  επιπλέει  και  να

απομακρύνεται.  Τότε  αποφάσισε  να  γυρίσει  σπίτι,  αφού  ήξερε  ότι  η  εικόνα  δεν

κινδύνευε από τους εικονομάχους.

~~~*~~~

   845. Η εικονομαχία τελείωσε πριν 3 χρόνια. Η Ελένη, εγγονή του Ιωάννη, στην οποία

είχε αφηγηθεί την περιπέτεια της εικόνας του Αγίου Φανουρίου, αποφάσισε να πάει

ένα ταξίδι στην Ρόδο μαζί με τον σύντροφό της, Γεώργιο. Μέχρι τότε δεν είχε βρεθεί



ακόμα η εικόνα, και πολλοί πίστευαν ότι τελικά την βρήκαν οι εικονομάχοι και την

κατέστρεψαν.

   Όταν έφτασαν στο νησί,  άρχισαν να κυκλοφορούν και  να θαυμάζουν το τοπίο.

Έφτασαν  σε  μια  μικρή  παραλία  και  αποφάσισαν  να  κάτσουν  λίγο  για  να

ξαποστάσουν. Καθώς συζητούσαν, η Ελένη είδε κάτι να επιπλέει και να πλησιάζει

την ακτή. Σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το νερό. Πήρε το άγνωστο αντικείμενο

στα  χέρια  της  και  σοκαρίστηκε  μόλις  κατάλαβε  τί  ήταν.  Η  εικόνα  του  Αγίου

Φανουρίου  που  της  έλεγε  ο  παππούς  της.  Ξετύλιξε  την  πετσέτα  και  άρχισε  να

βουρκώνει,  χαρούμενη  που  τελικά  ο  παππούς  της  κατάφερε  να  την  σώσει.  Την

αγκάλιασε σφιχτά και πήγε στον Ιερό ναό του νησιού για να την παραδώσει. 

   Έτσι, ο Άγιος Φανούριος έγινε ο προστάτης του νησιού και πολλοί πιστοί πηγαίνουν

μέχρι την Ρόδο για να προσκυνήσουν την εικόνα του.
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