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Τό πρόσωπο τής Ύπεραγίας Θεοτόκου άναφέρεται πολ
λές φορές καί μέ πολλούς τρόπους στη θεία Λατρεία. Πολλά 
είναι τά λειτουργικά στοιχεία πού μας βοηθούν νά κρατάμε 
στη σκέψη μας τή Μητέρα του Θεοϋ. 01 ύμνοι τής θείας Λα
τρείας συχνά άναφέρονται σ’ αύτήν. Οί ιεροί ύμνογράφοι 
συναγωνίζονται γιά νά βρουν εγκώμια, επίθετα, εικόνες, ρη
τορικά σχήματα πού τής ταιριάζουν. Κι όλα αύτά γιά νά τονί
σουν τή θέση πού κατέχει ή Θεοτόκος στό μυστήριο τής σάρ- 
κωσης του Χριστού, στή ζωή τής Εκκλησίας καί τήν καρδιά 
των πιστών.

'Ύστερα άπό τούς ύμνους έρχονται οι ιερές άκολουθίες 
καί οί εορτές τής Παναγίας, γιά τίς όποιες έγιναν οι ύμνοι. 
Στήν τιμητική προσκύνηση τής Θεομήτορος ή Εκκλησία μας 
έχει άφιερώσει ιδιαίτερες άκολουθίες καί πανηγύρεις. Είναι 
γνωστοί οι Παρακλητικοί Κανόνες (Μικρός καί Μέγας), ό 
Ακάθιστος "Υμνος καί οί λεγόμενες Θεομητορικές εορτές, 
μέ τίς όποιες οί πιστοί εκφράζουν τά αισθήματα άγάπης, 
εύγνωμοσύνης καί άφοσίωσης πού τρέφουν στήν «άσπιλον, 
άμόλυντον, άφθορον, άχρανιον, αγνήν Παρθένον, Θεόνυμ- 
φον Δέσποιναν».

Τέλος, πρός τιμή τής Ύπεραγίας Θεοτόκου έχουμε ιστο
ρήσει πολλές εικόνες καί υψώσει πολλούς ιερούς ναούς. 
Φέρνουν διάφορα ονόματα, πού είναι ομόλογα μέ τίς ιδιότη
τες πού χάρισε ή ’Εκκλησία στήν Παναγία, όπως Γοργοεπή- 
κοος, Ελεούσα, Παμμακάριστος, 'Οδηγήτρια, Παρηγορί- 
τισσα, Παντάνασσα, Περίβλεπτος κ.ά.
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Ό λ α  αυτά είναι δικαιολογημένα. Δάνεισε στόν «παντε- 
χνήμονα (=  δημιουργό) Λόγον τήν σάρκα της» (Κανών Πε
ντηκοστής, ώδή θ ' , ό ειρμός) κι έτσι, όπως λέει ό άγιος Νικό
δημος ό Αγιορείτης, «διά τοιούτου δανείου εκαμε χρεώστην 
εις τόν εαυτόν της τόν Υιόν του Θεοΰ» (Έορτοδρόμιον, σ. 
548 υποσ.). Δίκαια λοιπόν ό άγιος Ανδρέας Κρήτης τήν 
εγκωμιάζει μέ τό «Χαίροις μετά Θεόν ή Θεός, τά δευτερεΐα 
τής Τριάδος ή εχουσα» (Νικοδήμου Αγιορείτου, Θεοτοκά- 
ριον, σ. 107).

Τά διάφορα γεγονότα τής ζωής τής Θεοτόκου απεικονί
ζονται άριστα στίς βυζαντινές μας εικόνες. Σ’ αυτές ή στάση 
τοϋ σώματός της καί τά χαρακτηριστικά του προσώπου της 
εκφράζουν τά αισθήματα τής άγνής καί πλούσιας καρδιας 
της καί μάς θυμίζουν τήν αγνότητά της, τήν πίστη της καί τήν 
ταπεινοφροσύνη της. Καί πάνω άπό όλα αυτά τό ρόλο τής 
Παναγίας στήν ενανθρώπηση τοϋ Κυρίου.

Τή συμβολή τής Θεοτόκου στή σάρκωση του Λόγου τοϋ 
Θεοϋ φέρνει ή Εκκλησία μας στή μνήμη των πιστών μέ τήν 
εορτή τοϋ Εύαγγελισμοϋ. Ή  άκολουθία τής εορτής είναι στη
ριγμένη στήν άφήγηση τοϋ Ευαγγελιστή Λουκά:

«Έν δέ τω μηνί τω εκτω άπεστάλη ό άγγελος Γαβριήλ υπό 
τοϋ Θεοϋ εις πόλιν τής Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ, πρός 
παρθένον μεμνηστευμένην άνδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου 
Δαυΐδ, καί τό όνομα τής παρθένου Μαριάμ. Καί είσελθών ό 
άγγελος πρός αυτήν είπε· χαίρε, κεχαριτωμένη· ό Κύριος με
τά σοϋ· ευλογημένη σύ ένγυναιξίν. Ή  δέ ίδοϋσα διεταράχθη 
έπί τω λόγω αύτοϋ, καί διελογίζετο ποταπός εΐη ό άσπασμός 
ούτος. Καί είπεν ό άγγελος αυτή· μή φοβοϋ, Μαριάμ· εύρες 
γάρ χάριν παρά τω Θεω. Καί ιδού συλλήψη έν γαστρί καί τέξη 
υΙόν, καί καλέσεις τό όνομα αύτοϋ Ίησοϋν. Ούτος έσται μέ- 
γας καί υιός ύψίστου κληθήσεται, καί δώσει αύτω Κύριος ό 
Θεός τόν θρόνον Δαυίδ τοϋ πατρός αύτοϋ, καί βασιλεύσει έπί
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4. Ό  Ευαγγελισμός. Εικόνα τοϋ κρητικοϋ Θεοφάνη
στήν Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, °Αγιο Όρος (16ος αί.).
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τόν οίκον Ιακώβ εις τούς αιώνας, καί της βασιλείας αυτού 
ούκ εσται τέλος. Είπε δε Μαριάμ πρός τόν άγγελον πώς 
εσται μοι τοϋτο, έπεί άνδρα ού γινώσκω; Καί άποκριθείς ό 
άγγελος είπεν αύτή· Πνεύμα 'Άγιον έπελεύσεται επί σε, καί 
δύναμις ύψίστου έπισκιάσει σοι· διό καί τό γεννώμενον άγιον 
κληθήσεται υιός Θεοΰ... Είπε δε Μαριάμ· ιδού ή δούλη Κυρί
ου· γένοιτό μοι κατά τό ρήμά σου. Καί άπήλθεν άπ’ αύτής ό 
άγγελος» (Άπότό Εύαγϊ/έλιο τής εορτής, Λουκ. 1,26-38).

Τά δσα εξιστόρησε πιό πάνω ό Ιερός Ευαγγελιστής, συνο
ψίζονται στό απολυτίκιο τής εορτής του Ευαγγελισμού* «Σή
μερον τής σωτηρίας ημών τό κεφάλαιον (=  ή άρχή, ή βάση), 
καί τού άπ’ αίώνος μυστηρίου ή φανέρωσις· ό Υιός του Θεοΰ, 
Υιός τής Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ την χάριν ευαγγελί
ζεται. Alo καί ημείς σύν αύτω τη Θεοτόκω βοήσωμεν Χαιρε, 
κεχαριτωμέ.νη- ό Κύριος μετά σου». Τό άπολυτίκιο, καθώς 
καί οι λοιποί ΰμνοι τής εορτής, ζωντανεύει τή σκηνή, τή στιγ
μή πού ό άρχάγγελος Γαβριήλ άναγγέλλει στήν Παρθένο 
Μαρία δτι μέ τήν έπισκίαση του Αγίου Πνεύματος θά γίνει ή 
Μητέρα τοϋ Θεοΰ.

Εκείνα πού άφηγεΐται ό Ευαγγελιστής Λουκάς καί μέ τήν 
ώραία γλώσσα τής ποίησης διαλαλοΰν οΐ ύμνοι τής Εκκλη
σίας, τά προβάλλει ή βυζαντινή εικόνα τοϋ Εύαγγελισμοϋ. Ή  
στάση τών προσώπων, ή έκφραση καί οι χειρονομίες τους, 

■ καθώς τά χρώματα καί οι λεπτομέρειες τής παράστασης, 
ύπομνη ματίζουν τό γεγονός.

Περιγραφή τής εικόνας (είκ. 4). α) Ό  ά ρ χ ά γ γ ε λ ο ς  
Γαβριήλ. Είναι ό «πρωτοστάτης άγγελος», ό άγγελιοφόρος 
τοϋ Θεοϋ, πού έφερε στήν αγνή κόρη τής Ναζαρέτ τό χαρμό
συνο μήνυμα. Ή  στάση τοϋ σώματός του εκφράζει τή χαρά 
πού έφερε τό άγγελμά του. Παρόλο πού ό άρχάγγελος βρί
σκεται στό έδαφος, παρουσιάζεται μέ όρμή κίνησης, δπως 
άλλωστε μαρτυρεί τό άνοιγμα τών ποδιών του. ΣτόνΕύαγγε-
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λισμό τής Μονής τοϋ Δαφνιού ή στάση τοϋ άγγέλου δίνει μέ 
άριστουργηματικό τρόπο τήν έντύπωση πώς ή πτήση του δέν 
έχει τελειώσει, καθώς μιλάει στή Θεοτόκο. Ό  Γαβριήλ μέ τό 
άριστερό του χέρι κρατεί σκήπτρο, πού συμβολίζει τόν άγγε- 
λιοφόρο καί όχι κρίνο, δπως μάς έχει συνηθίσει ή δυτική ζω
γραφική. Τό δεξίτου χέρι άπλώνεται μέ βίαιη κίνηση πρόςτή 
Θεοτόκο σέ σχήμα ομιλίας. Βοά σ’ αύτήν, κατά τό γνωστό 
τροπάριο* «ποιόν σοι έγκώμιον προσαγάγω επάξιον; τί δέ 
ονομάσω σε; άπορώ καί έξίσταμαι. Διό, ώς προσετάγην (=  
διατάχτηκα), βοώ σοι· Χαιρε, ή Κεχαριτωμένη».

β) Ή  Θ εοτόκ ος. Ή  Μητέρα τού Θεοΰ είναιή «κεχαρι- 
τωμένη», ή εύλογημένη μεταξύ τών γυναικών. Ή  βυζαντινή 
εικόνα τοϋ Εύαγγελισμοϋ τήν παρουσιάζει άλλοτε νά κάθε
ται στό θρόνο της καί άλλοτε όρθια. Στήν περίπτωση πού ή 
Θεοτόκος είκονίζεται καθισμένη, ή εικόνα υπογραμμίζει τήν 
υπεροχή της άπέναντι στόν άρχάγγελο. Στήν Εκκλησία μας 
ύμνοΰμε, ώς γνωστό, τή Θεοτόκο ώς «τήν τιμιωτέραν τών Χε
ρουβίμ καί ένδοξοτέραν άσυγκρίτως τών Σεραφίμ» (τών 
άγγελικών δηλαδή ταγμάτων). Έδώ ό άγιογράφος είναι καί 
συνεπής στό άπόκρυφο κείμενο. Τό Πρωτευαγγέλιο τοϋ Ι α 
κώβου γράφει πώς ή Παναγία «πήρε τήν πορφύρα, κάθησε 
στό θρόνο της καί τήν έγνεθε. Καί κείνη τή στιγμή στάθηκε 
μπροστά της ένας ’Άγγελος». Σ ’ άλλες εικόνες ή Θεοτόκος 
είναι όρθια. Μέ τή στάση αύτή άκούει, κατά κάποιο τρόπο, 
καλύτερα τό θειο μήνυμα.

Στήν περίπτωση τής Θεοτόκου άξίζει νά μελετηθούν κυ
ρίως τά αίσθήματά της καί οί σκέψεις της, ό ψυχικός της γενι
κά κόσμος τήν ώρα τοϋ Εύαγγελισμοϋ.

Ή  έμφάνιση, πρώτα, τοϋ άρχαγγέλου καί ό χαιρετισμός 
του, τάραξαν τή Θεοτόκο. Τό άδράχτι μέ τό νήμα πού σύμ
φωνα μέ τήν παράδοση (Πρωτευαγγέλιο τοϋ Ιακώβου) κρα- 
τοϋσε στό χέρι της, έπεσε άπό τό φόβο της. Βυθίστηκε σέ σκέ
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ψεις. Σκεπτόταν τή σημασία τοΰ άγγελικοΰ χαιρετισμοί). Δέν 
άμφιβάλλει, δέν άπιστεϊ στή διαβεβαίωση τοΰ άρχαγγέλου 
δτι 0ά γίνει Μητέρα τοΰ Θεοΰ· μόνο μέ φρόνηση ρωτάει* 
«Πώς έσται μοιτοΰτο, έπεί άνδρα ού γινώσκω;». Έδώ ή Θε
οτόκος διαφέρει άπό τήν Εΰα. Εκείνη παρασύρθηκε άπό τόν 
εγωισμό της καί δέχτηκε άνεξέταστα δσα ό σατανάς τής πρό- 
τεινε. Ή  Θεοτόκος, άντίθετα, στολισμένη μέ ταπεινοφροσύ
νη καί ύπακοή στό θέλημα τοΰ Θεσϋ, ζητάει νά μάθει μέ ποιό 
τρόπο θά πραγματοποιηθούν τά λόγια τοϋ άγγελιοφόρου τοΰ 
Θεοΰ. 'Όταν όμως ό άρχάγγελος τή διαβεβαίωσε πώς δλα θά 
γίνονταν μέ τή χάρη τοΰ Αγίου Πνεύματος καί τή δύναμη τοΰ 
Θεοΰ (τό μαρτυροΰντό τμήμα τοΰ κύκλου καί oi άκτίνες πού 
έκπέμπονται άπό αυτό στό πάνω μέρος τής εικόνας), έκείνη 
όλόχ^υχα καί άνεπιφύλακτα συγκατατέθηκε· «ιδού ή δούλη 
Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρήμά σου». Στό δοξαστικό τών 
άποστίχων τοΰ έσπερινοΰ τής έορτής, ή Εκκλησία μας δί
καια ψάλλει* «’Άγγελος λειτουργεί τώ θαύματι* παρθενική 
γαστήρ τόν Υιόν υποδέχεται- Πνεΰμα 'Άγιον καταπέμπεται* 
Πατήρ άνωθεν ευδοκεί καί τό συνάλλαγμα (=  συμφωνία) 
κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν». 'Όλα δηλαδή έγιναν 
μέ τήν κοινή βούληση, τήν επιθυμία, τή συμφωνία μεταξύ τοΰ 
Θεοΰ καί τής Παρθένου, Πλάστη καί πλάσματος, γιατί «ή 
σάρκωσιςτοΰ Λόγου ήτο έργον όχι μόνον τοΰ Πατρός καί τής 
Δυνάμεώς Του καί τοΰ Πνεύματος... άλλά καί τής θελήσεως 
καί τής πίστεως τής Παρθένου» (άγιος Νικόλαος Καβάσι- 
λας, «Ή  Θεομήτωρ», σ. 134).

Ή  άμηχανία καί ή φρόνηση τής Θεοτόκου, πού μέ υπέρο
χους διαλόγους παρουσιάζουν τά τροπάρια τής έορτής τοΰ 
Εύαγγελισμοΰ, έκφράζονται σ’ άλλες εικόνες μέ τήν άνοιχτή 
παλάμη τοΰ δεξιοΰ της χεριοΰ. Ή  χειρονομία αυτή τής άπο- 
ρίας είναι σάν νά λέει· «Γάμου υπάρχω άμύητος, πώς ούν 
παΐδατέξομαι;» (β ' στιχηρότοΰ έσπερινοΰ).
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’Άλλες εικόνες τοΰ Εύαγγελισμοΰ μάς τονίζουν τή συγκα
τάθεση τής Θεοτόκου στά λόγια τοΰ άρχαγγέλου. Ή  Μητέρα 
τοΰ Θεοΰ είκονίζεται μέ σκυμμένο τό κεφάλι (όπως στήν 
εικόνα μας) έχοντας τό δεξί της χέρι πάνω στό στήθος της, ή 
νά βγαίνει άπότό μαφόριότης. Αύτά μάς θυμίζουν τό «ιδού ή 
δούλη Κυρίου...». Στήν εικόνα μας ό άγιογράφος συνδυάζει 
στή στάση τής Θεοτόκου τήν άμηχανία μέ τή συγκατάθεση. 
Παρουσιάζει τή Θεοτόκο μέ σκυμμένο τό κεφάλι καί βυθι
σμένη στίς σκέψεις της.

Ό  πιστός, καθώς άτενίζει καί μελετά καί προσκυνεϊ τήν 
εικόνα τοΰ Εύαγγελισμοΰ, γεμάτος άπό χαρά καί εύγνωμο- 
σύνη σιγοψάλλει* «Αξιόν έστιν, ώς άληθώς, μακαρίζειν σε 
τήν Θεοτόκον, τήν άειμακάριστον καί παναμώμητον καί μη
τέρα τοΰ Θεοΰ ημών».



j j*  Ή  VevYncjn  τ ο υ  Xgtcn~c>u

«Ό τε δέ ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, έξαπέστειλεν ό 
Θεός τόν υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό 
νόμον, ϊνα τούς υπό νόμον έξαγοράση, ϊνα τήν υιοθεσίαν 
άπολάβωμεν». Μέ τά λόγια αυτά τοϋ άποστόλου Παύλου 
στήνπρός Γαλάτας επιστολή του (4,4-5) άρχίζειτό άποστολι- 
κό άνάγνωσμα, πού άκούγεται στούς ιερούς ναούς κατά τή 
θεία Λειτουργία τών Χριστουγέννων.

Ό  Μεσσίας, ό Υιός καί Λόγος τού Θεού, πού ό Θεός είχε 
ύποσχεθεΐ νά στείλει στούς άνθρώπους καί είχαν προφητέ- 
ψει οί προφήτες τοϋ Ισραήλ, «σάρξ έγένετο καί έσκήνωσεν 
εν ήμϊν». Φόρεσε δηλαδή άνθρώπινη σάρκα, γιά νά συνανα- 
στραφεί μέ τούς άνθρώπους, νά τούς διδάξει τό θέλημα τοϋ 
Θεού καί νά τούς σώσει μέ τό σταυρικό του θάνατο.

Αυτήν τήν «κατά σάρκα Γέννησιν τοϋ Κυρίου καί Θεού 
καί Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χριστού» έορτάζει ή Εκκλησία 
μας μέ τήν εορτή τών Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου).

Ή  εικόνα τής Γεννήσεως τοϋ Κυρίου στηρίζεται στή μαρ
τυρία τής Αγίας Γραφής καί τής παράδοσης τής Εκκλησίας, 
δπως τή συνοψίζει τό κοντάκιο τής εορτής· «Ή  Παρθένος 
σήμερον τόν υπερούσιον τίκτει, καί ή γή τό σπήλαιον τώ 
άπροσίτψ προσάγει. Αγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοϋσι. 
Μάγοι δέ μετά άστέρος όδοιποροΰσι· δι’ ήμας γάρ έγεννήθη 
Παιδίον νέον, ό πρό αιώνων Θεός».

Ό πω ς λέειτό κοντάκιο στόν τελευταίο του στίχο, τό παιδί 
πού γεννήθηκε ήταν «ό πρό αιώνων Θεός», πού εγινε άνθρω
πος. Γιατί κατά τήν επιγραμματική διατύπωση ένόςτροπαρί-
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ου τοϋ έσπερινοϋ τής εορτής, «δ ήν (ό Χριστός) διέμεινε, Θε
ός ών άληθινός· καί δ ούκ ήν προσέλαβεν, άνθρωπος γενόμε- 
νος διά φιλανθρωπίαν» (α ' στιχηρό).

Ό  ορθόδοξος άγιογράφοςτής εικόνας τής Γεννήσεως, πι
στός δπως πάντοτε στά δόγματα καί τις παραδόσεις τής 
Εκκλησίας, εντάσσει τά πρόσωπα καί τά πράγματα στήν πα
ράσταση γιά νά εξυπηρετήσει δύο σκοπούς: ό ενας είναι νά 
φανεί ή θεανθρώπινη φύση τοϋ Κυρίου. Ό  δεύτερος είναι νά 
υποδηλωθεί ό πανηγυρισμός τοϋ ουρανού καί τής γής. (Συ
νήθως ή σύνθεση στεφανώνεται μέ ουράνιο τόξο καί μέ τήν 
έπιγραφή «Δόξα εν ύψίστοις Θεώ καί έν άνθρώποις εύδο- 
κία»). Ή  δοξολογία τοϋ ούράνιου κόσμου καί ή εύγνωμοσύ- 
νη τοϋ επίγειου γιά τό γεγονός είναι διάχυτα στήν εικόνα. 
«ΟΙ εικόνες τής ομάδας αύτής ξεχοορίζουν γιά τήν υψηλή 
τους ποιότητα, τόν πλούτο στή διαμόρφωση τοϋ τοπίου καί 
τήν ποικιλία στούς τύπους τών άνθρώπων, πού άποδίδονται 
δλα μέ συγκρατημένη χάρη καί ευγένεια, άκόμη καί μέ γρα
φικότητα; εναλλαγές στά επίπεδα πού διασταυρώνονται, 
δενδράκια καί ζώα χαριτωμένα, προσδίδουν ειδυλλιακό καί 
ποιητικό χαρακτήρα στή σκηνή» (Μαν. Χατζήδάκης).

Περιγραφή τής εικόνας (είκ. 5). α) Τό Β ρ έφ ο ς κ α ί ή 
Μ ητέρα του . Σύμφωνα μέ δσα διηγείται ό Ευαγγελιστής 
Λουκάς, ή Παναγία, δταν βρέθηκε μαζί μέ τόν Ιωσήφ στή 
Βηθλεέμ γιά τήν άπογραφή, «έτεκε τόν υιόν αύτής τόν πρω
τότοκον, καί έσπαργάνωσεν αύτον καί άνέκλινεν αυτόν έντή 
φάτνη, διότι ούκ ήν αύτοΐς τόπος έν τώ καταλύματι (=  δέν 
υπήρχε γ ι’ αύτούς τόπος στό πανδοχείο, δπου κατέλυσαν)».

Ή  φάτνη είκονίζεται στήν εικόνα μας μέσα σέ σκοτεινό 
σπήλαιο. Γιάτή Γέννηση τοϋ Κυρίου στό σπήλαιο μάς πληρο
φορούν άρχαΐοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς (Ιουστίνος, 
’Ωριγένης κ.ά.). Ό  ορθόδοξος άγιογράφος είκονίζει τό σπή
λαιο σκοτεινό, γιά νά συμβολίσει μέ τό μαύρο χρώμα τόν κό-
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5. Ή Γέννηση τον Χρίστον. Εικόνα τοϋ κρητικοϋ Θεοφάνη
στήν Ιερά Μονή Στανρονικήτα, °Αγιο ’Όρος (16ος αί.).
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σμο, που ήταν σκοτισμένος από τήν αμαρτία καί στόν όποιο 
έλαμπε τώρα τό φώς τοΰ Χριστοΰ.

Μέσα στή φάτνη άνακλίνεται τό θείο Βρέφος σπαργανω
μένο μέ τήν ακτίνα τοΰ άστρου ποΰ πέφτει πάνω του. Ό πω ς 
παρατηρεί ό Ούσπένσκη, «σπήλαιο, φάτνη, σπάργανα είναι 
δείγματα τής κένωσης τής θεότητας, τής συγκατάβασής της, 
τής άκραςταπείνωσης ’Εκείνου, ό Όποιος, άόρατος στή θεία 
Του φύση, γίνεται ορατός έν σαρκί γιά χάρη τοΰ άνθρώπου, 
προδηλώνοντας έτσι τό θάνατο καί τήν Ταφή Του, τόν τάφο 
καίτά σάβανα».

Μέσα στό σπήλαιο, πίσω άπό τή φάτνη, ζωγραφίζονται 
ένα βόδι κι ένας όνος. Ό  άγιογράφος έμπνέεται άπό τήν προ
φητεία τοΰ Ή σάίαπού, μιλώντας άπό μέρους τοΰ Θεοΰ, λέει· 
«Έγνω βοΰς τόν κτησάμενον καί όνος τήν φάτνην τοΰ Κυρίου 
αύτοΰ- Ισραήλ δέ με ούκ έγνω καί ό λαός μου ού συνήκεν» 
(Ήσ. 1, 3). Δηλαδή τό βόδι γνωρίζει τόν κτήτορά του καί ό 
ονος τή φάτνη τοΰ κυρίου του· οί Ισραηλίτες όμως δέ γνωρί
ζουν εμένα τό Θεό καί ό λαός δέ μέ καταλαβαίνει. Ή  εικόνα 
μέ τό νά έχει τά ζώα σέ τέτοια κεντρική θέση, μάς καλεϊ νά 
άποφύγουμε τό αμάρτημα τών Εβραίων. Ό  Κύριος μάς άγά- 
πησε καί πρέπει νά τόν τιμήσουμε μέ τήν άγάπη μας. Γιά μάς 
γεννήθηκε· είναι ό Κύριος καί Θεός καί Σωτήρας μας.

Εκτός άπό τίς αγγελικές καί άνθρώπινες μορφές, ή εικό
να μας έχει άντιπροσώπους άπό τό φυτικό καί ζωικό βασί
λειο. "Ολοι καί όλα πρέπει νά δείξουν τήν εύχαριστία τους. 
Έ να  τροπάριο τοΰ μεγάλου έσπερινοΰ τών Χριστουγέννων 
άπαντά στό ερώτημα «τί θά προσφέρουμε στό Χριστό πού 
έμφανίστηκε γιά χάρη μας ώς άνθρωπος στή γή»· «Τί σοι 
προσενέγκωμεν Χριστέ ότι ώφθης επί γης ώς άνθρωπος δι’ 
ήμάς; Έκαστον γάρ τών υπό σοΰ γενομένων κτισμάτων τήν 
εύχαριστίαν σοι προσάγει· οί Άγγελοι τόν ύμνον οί ούρανοί 
τόν άστέρα- οί Μάγοι τά δώρα· οί ποιμένες τό θαΰμα· ή γή τό
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σπήλαιον ή έρημος τήν φάτνην ημείς δέ Μητέρα Παρθένον. 
Ό  πρό αιώνων Θεός, έλέηοονήμάς» (Στιχηρό ιδιόμελο).

Έμεΐς οί αμαρτωλοί άνθρωποι προσφέρουμε ώς δώρο 
στό νεογέννητο Κύριο τήν Παρθένο, πού, δπως είδαμε στήν 
ανάλυση τής εικόνας του Εύαγγελισμοϋ, συγκατατέθηκε γιά 
τή Γέννηση του Σωτήρος. Μέ τό νά προσφέρουμε αύτήν ώς 
δώρο στό Χριστό, δεχόμαστε μέ τή συγκατάθεσή μας νά σω
θούμε άπό τό γεννηθέντα Κύριο.

Ή  Μητέρα του Θεοϋ είναι ή μορφή τής παράστασης πού 
διακρίνεταιγιάτό μέγεθος της καί τήν κεντρική θέση πού κα
τέχει στήν εικόνα. Τή βλέπουμε έξω άπό τό σπήλαιο, στό 
πλάτωμα, γονατιστή μέ τά χέρια σταυρωμένα νά προσκυνά 
τό Βρέφος. Ό πω ς παρατηρήθηκε, «τό στοιχείο αύτό, δυ
τικής καταγωγής, έντείνειτό δοξαστικό νόημα τής σύνθεσης, 
γιατί στήν προσκύνηση τοϋ Χριστοϋ μετέχει τώρα καί ή Θεο
τόκος» (Μαν. Χατζηδάκης). Σ ’ άλλες εικόνες ή Θεοτόκος 
είναι ξαπλωμένη μέ έκδηλη τήν κούραση στό πρόσωπό της 
καί σ’ άλλες μισοκαθισμένη. «Ή  στάση τής Παρθένου είναι 
πάντα πολύ σημαντική καί δεμένη μέ τά δογματικά προβλή
ματα τής εποχής καί τοϋ τόπου, δπου έγινε ή εικόνα. Οί δια
φορές πού παρουσιάζει κάθε φορά υποδηλώνουν τήν πρόθε
ση νά έξαρθεϊ πότε ή θεότητα καί πότε ή άνθρωπότητα τοϋ 
Κυρίου. Έ τσι σέ ορισμένες παραστάσεις τής Γεννήσεως ή 
Παρθένος είναι μισοξαπλωμένη, μισοκαθισμένη, ή στάση 
της δηλαδή είναι άνάλαφρη γιά νά δειχτεί ή άπουσία τών πό
νων καί συνεπώς ή παρθενική γέννηση καί ή θεία καταγωγή 
τοϋ Παιδιού (εναντίον τής πλάνης τών Νεστοριανών). Άλλά 
στήν πλειονότητα τών παραστάσεων ή Παρθένος είναι ξα
πλωμένη καί εκφράζει μέ τή στάση της μιά μεγάλη κόπωση 
καί άτονία» (Λ. Ούσπένσκη).

Τά τροπάρια τής αγίας μας Εκκλησίας καί τά δογματικά 
της κείμενα μάς προφυλάσσουν άπό τήν αιρετική διδασκα
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λία τοϋ Νεστορίου, πού δίδασκε πώς ή Παναγία γέννησε τόν 
άνθρωπο Χριστό καί όχι τόν Υιό καί Λόγο τοϋ Θεοϋ. Λέει ό 
Ιωάννης Δαμασκηνός* Ή  γέννηση τοϋ Θεανθρώπου ήταν 
συνάμα «δι’ ημάς, καθ’ ήμάς καί υπέρ ήμάς», δηλαδή σωτή
ρια, φυσική καί υπερφυσική. Καί έπί πλέον: άνώδυνη, «υπέρ 
νόμον κυήσεως» (Έ κδ. όρθ. πίστ. 3,7).

β )Ο ί λ ο ιπ ές  λ επ το μ έρ ε ιε ς  τής π α ρ ά σ τα σ η ς. Άπό 
τις λοιπές μορφές τής παράστασης οί άγγελοι, οι ποιμένες 
καί οί Μάγοι είκονίζονται στό επάνω μέρος τής εικόνας καί 
στό κάτω ό Ιωσήφ μέ τό βοσκό καί τό λουτρό μέ τις μαίες. 
Έ νας άγγελος, σύμφωνα μέ τήν εύαγγελική διήγηση, εύαγ- 
γελίζεται τή μεγάλη χαρά τής λυτρώσεως άναγγέλλοντας 
στούς ποιμένες τό γεγονός τής Γεννήσεως καί άλλοι κοιτάζο
ντας τό άστρο δοξολογοϋν τόν «έν ύψίστοις Θεόν». Χαριτω
μένες οι μορφές τών δύο βοσκών, ενός πού εκστατικός δέχε
ται τό άγγελικό μήνυμα καί τοϋ άλλου πού καθιστός παίζει μέ 
τή φλογέρα του.

Στό έπάνω μέρος δεξιά άπό τό σπήλαιο, είκονίζονται οί 
τρεις Μάγοι έφιπποι. (Σέ μερικές εικόνες παριστάνονται πε
ζοί). Όδοιποροϋν μαζί μέ τό άστέρι πού τούς καθοδηγεί καί 
φέρνουν τά δώρα τους στό γεννηθέντα Κύριο. Αντιπροσω
πεύουν κατά τά τροπάρια τής εορτής τούς είδωλολάτρες πού 
θά άποτελέσουν τήν άπό τούς έθνικούς προερχόμενη ’Εκ
κλησία. Οί ποιμένες άντιπροσωπεύουν τό άλλο τμήμα, τό 
ιουδαϊκό. Οι Μάγοι είκονίζονται μέ διαφορετική ήλικία: νέ
ος, μεσήλικας, γέροντας. Υπογραμμίζεται έτσι ή άλήθεια 
πώς ό Χριστός πού είναι «τό φώς τό αληθινόν», φωτίζει τούς 
άνθρώπους άνεξάρτητα άπό τήν ήλικία τους καί τή θέση πού 
κατέχουν στήν κοινωνία.

Στό κάτω μέρος τής εικόνας, άριστερά, είκονίζεται ό Ιω 
σήφ. Είναι σκεφτικός καί στηρίζει τό κεφάλι του μέ τό αρι
στερό του χέρι. «Έθεώρησε (τήν Παναγία) έγκύμονα, καί εις
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μέγιστόν κατέπεσε κλύδωνα» (Πρόκλος Κων/πόλεως, PG 65, 
736 Α). Κοντά του βλέπουμε ένα βοσκό στηριγμένο στή γκλί- 
τσα του.

Ό  Ούσπένσκη βλέπει στό πρόσωπό του τό σατανά πού ρί
χνει στήν ψυχή τοΰ δίκαιου Ιωσήφ τήν άμφιβολία καί άνεβά- 
ζει στό νοΰ του σκέψεις, γιά τίς όποιες μιλοΰντά άπόκρυφα 
Εύαγγέλια καί τά τροπάρια τής έορτής. Γι’ αύτό γράφει- «Ή 
εικόνα στό πρόσωπο τοΰ Ιωσήφ φανερώνει όχι μόνο τό προ
σωπικό του δράμα αλλά καί τό δράμα ολόκληρου τοΰ άνθρώ- 
πινου γένους, τή δυσκολία νά παραδεχτεί εκείνο πού είναι 
“υπέρ λόγον καί νοΰν”, δηλαδή τήν ενανθρώπηση τοΰ Θεοΰ».

Στό δοξαστικό τής Α ' "Ωρας τής άκολουθίας των Χρι
στουγέννων άκοΰμε τόν Ιωσήφ νά ρωτά τή Θεοτόκο- «...Μα
ρία, τί τό δράμα τοΰτο, ό εν σοί τεθέαμαι; άντί τιμής αισχύ
νην- άντ’ εύφροσύνης, τήν λύπην- άντί τοΰ έπαινεΐσθαι, τόν 
ψόγον μοι προσήγαγες. Ούκ ετι φέρω, τό όνειδος των άνθρώ- 
πων...».

Α ξια παρατήρησης είναι καί ή θέση τοΰ Ιωσήφ στήν 
εικόνα. Ζωγραφίζεται στήν άκρη, μακριά άπό τό Παιδί καί 
τή Μητέρα του. Καί τοΰτο γιατί δέν είναι ό πατέρας τοΰ Βρέ
φους, άλλ’ ό προστάτης τής Αγίας Οικογένειας.

Απέναντι άπό τόν Ιωσήφ, στό άλλο κάτω άκρο τής εικό
νας είκονίζονται δύο γυναίκες πού ετοιμάζουν τό λουτρό τοΰ 
θείου Βρέφους. Ή  μία κρατεί τό Παιδί καί δοκιμάζει μέ τό 
χέρι της τή θερμότητα τοΰ νεροΰ, πού ή άλλη χύνει στήν κολυ
μπήθρα. Ή  σκηνή είναι έμπνευσμένη άπό τά άπόκρυφα 
Εύαγγέλια τοΰ Ματθαίου καί τοΰ Ιακώβου, πού μιλοΰν γιά 
τίς δύο γυναίκες, τή μαία καί τή Σαλώμη, πού έφερε ό Ιωσήφ 
γιά νά βοηθήσουν τή Θεοτόκο.

Α ς κλείσου με τήν περιγραφή καί άνάλυση τής εικόνας τής 
Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ μέ τό παρακάτω τροπάριο τής άκο
λουθίας τοΰ όρθρου τής έορτής των Χριστουγέννων. Παρου
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σιάζει μέ τόν ποιητικό του λόγο τό θαΰμα τής σάρκωσης τοΰ 
Χριστοΰ καί εκφράζει τό δίκαιο θαυμασμό των πιστών.

«Ό  άχώρητος παντί πώς έχωρήθη έν γαστρί; Ό  εν κόλ- 
ποις τοΰ Πατρός πώς έν άγκάλαις τής μητρός; Πάντως ώς 
οιδεν, ώς ήθέλησε καί ώς ηύδόκησεν. Ασαρκος γάρ ών, 
έσαρκώθη έκών. Καί γέγονεν ό ών ό ούκ ήν δι’ ή μάς. Καί μή 
έκστάς τής φύσεως, μετέσχε τοΰ ήμετέρου φυράματος. Δι- 
πλοΰς έτέχθη Χριστός, τόν άνω κόσμον θέλων άναπληρώ- 
σαι».
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«μεθ’ ημών ό Θεός», ό Θεάνθρωπος. Είναι «ό άναρχος Λό
γος τοΰ Πατρός, άρχήν λαβών χρονικήν, μη έκστάςτής αύτοΰ 
Θεότητος», «ό όχούμενος έν άρμασι Χερουβίμ καί υμνούμε
νος έν άσμασι Σεραφίμ», όπως λένε τά τροπάρια τοΰ έσπερι- 
νοΰ τής έορτής.

Πίσω άπό τή Θεοτόκο στέκει ή προφήτις Άννα. Ή  στάση 
της προδίδει τό προφητικό της χάρισμα. Τό ένα της χέρι είναι 
υψωμένο σέ σχήμα ομιλίας καί τό άλλο, τό άριστερό, κρατά- 
ει άνοιχτό είλητάριο πού γράφει σέ μικρά μαΰρα κεφαλαία- 
«Τοΰτο τό Βρέφος ούρανόν καί γην έστερέωσεν». Τό κεφάλι 
της μέ μελετημένη κλίση είναι γυρισμένο πρός τόν Ιωσήφ 
«πού έρχεται πίσω της, σάν ν’ άπευθύνει σ’ αύτόντόν προφη
τικό λόγο, ένώ κοιτάζει τό θεατή».

Στήν άκρη άριστερά ό ’Ιωσήφ προχωρεί κρατώντας πάνω 
στήν πτυχή τοΰ ενδύματος του (σ’ άλλες εικόνες μέσα σέ 
κλουβί) τά δύο τρυγόνια ή τά δύο περιστεράκια. Τά πουλιά 
αυτά, όπως λέει τό παρακάτω άπόσπασμα άπό ύμνο τοΰ 
έσπερινοΰ τής έορτής, συμβόλιζαν τούς άπό τούς ’Ιουδαίους 
καί εθνικούς χριστιανούς, καθώς καί τίς δύο διαθήκες, τήν 
Παλαιά καί τήν Καινή, τών οποίων άρχηγός είναι ό Χριστός. 
«Ό  τοΧς Χερουβίμ εποχούμενος καί υμνούμενος υπό τών Σε
ραφίμ, σήμερον τώ θείω ίερώ κατά νόμον προσφερόμενος, 
πρεσβυτικαΧς ένθρονίζεται άγκάλαις· καί υπό ’Ιωσήφ είσδέ- 
χεται δώρα θεοπρεπώς, ώς ζεΰγος τρυγόνων τήν άμίαντον 
Εκκλησίαν καί τών έθνών τόν νεόλεκτον (=  νεοσύλλεκτο) 
λαόν περιστερών δέ δύο νεοσσούς, ώς άρχηγός Παλαιάς τε 
καί Καινής...» (Δοξαστικό στιχηρών). Παρόμοια λένε καί οί 
Πατέρες τής Εκκλησίας γιά τό συμβολισμό τών πουλιών 
αυτών.

.  Ή  Β ά ,τ τ  TLC TH

Σύμφωνα μέ τή γενική άρχή πού ισχύει στή βυζαντινή 
άγιογραφία, ή Βάπτιση τοΰ Κυρίου παριστάνεται στή σχετι
κή εικόνα, όπως τήν περιγράφουν τά Εύαγγέλια καί τήν πα
νηγυρίζει ή αγία μας ’Εκκλησία μέ τήν άκολουθία τών Θεο- 
φανείων. Ό  βυζαντινός δηλαδή άγιογράφος στηρίζεται στή 
μαρτυρία τών Εύαγγελίων καί τή διδασκαλία τής ’Εκκλη
σίας.

1. Ή μαρτυρία τών Εύαγγελίων. Ή  εύαγγελική διήγηση 
μάς πληροφορεί πώς, όταν ό ’Ιωάννης ό Πρόδρομος κήρυσσε 
καί βάπτιζε στόν ’Ιορδάνη, «παραγίνεται ό Ίησοΰς άπό τής 
Γαλιλαίας επί τόν Ίορδάνην πρός τόν Ίωάννην τοΰ βαπτι- 
σθήναι ύπ’ αύτοΰ. Ό  δέ Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων 
έγώ χρείαν έχω υπό σοΰ βαπτισθήναι, καί σύ έρχη πρός με; 
Άποκριθείς δέ ό Ίησοΰς είπε πρός αυτόν άφες άρτι (=  άφη
σε τώρα τίς άντιρρήσεις καί μή φέρνεις δυσκολίες νά βαπτι- 
στώ)· ούτως γάρ πρέπον έστίν ήμΧν πληρώσαι πάσαν δικαιο
σύνην (=  γιατί έτσιταπεινούμενος θά εκπληρώσω κάθε εντο
λή τοΰ Θεοΰ). Τότε άφίησιν αύτόν καί βαπτισθείς ό Ίησοΰς 
άνέβη εύθύς άπό τοΰ ύδατος· καί ιδού άνεφχθησαν αύτώ οι 
ούρανοί, καί είδε τό Πνεΰμα τοΰ Θεοΰ καταβαΧνον ώσεί περι
στεράν καί ερχόμενον έπ’ αύτόν καί ιδού φωνή έκ τών 
ούρανών λέγουσα- ούτός έστιν ό υιός μου ό άγαπητός, έν φ 
εύδόκησα» (Άπότό Εύαγγέλιοτής έορτής, Ματθ. 3,13-17).

Ό πω ς βλέπουμε στό παραπάνω κείμενο, ό Κύριος ήρθε 
άπό τή Γαλιλαία μέ σκοπό νά βαπτιστεΧ, παρόλο πού ήταν 
άναμάρτητος. Ό  Ιωάννης, φωτισμένος άπό τό Άγιο Πνεΰ-
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μα, τόν «αναγνώρισε. Στήν άρχή άρνήθηκε νά τόν βαπτίσει. Ή  
σκέψη πώς αυτός, ό δοΰλος, ό πηλός θά βάπτιζε τό Δεσπότη, 
τόν Πλαστουργό, τόν τρόμαξε. Ό πω ς λέει ενα τροπάριο άπό 
τήν άκολουθία τών Μεγάλων 'Ωρών τής εορτής, «σύντρομος 
γέγονεν ό Πρόδρομος καί έβόησε λέγων Πώς φωτίσει ό λύ
χνος τό Φώς; Πώς χειροθετήσει ό δούλος τόν Δεσπότην;...» 
(Δοξαστικό ιδιόμελο πρώτης "Ωρας). Τελικά όμως ό Πρό
δρομος υποχώρησε καί βάπτισε τόν Κύριο σύμφωνα μέ τό 
θέλημα τοΰ Θεοΰ.

Στις φράσεις τής ευαγγελικής διήγησης έμβαθύνει ή Ε κ 
κλησία μας, άφοΰ προσθέσει όσα είναι άπαραίτητα γιά νά 
κατανοήσουμε τή σημασία τοΰ γεγονότος.

2. Ή  διδασκαλία τής Εκκλησίας. Ή  Εκκλησία μας πα
νηγυρίζει τή Βάπτιση τοΰ Κυρίου, γιατί σ’ αυτήν εγινε, πρώ
τα, ή φανέρωση τής Άγιας Τριάδος, γιά τήν οποία μιλά τό 
άπολυτίκιο τής εορτής τών Θεοφανείων «Έν Ιορδάνη βα- 
πτιζομένου σου Κύριε, ή τής Τριάδος έφανερώθη προσκύνη- 
σις· τοΰ γάρ Γεννήτορος ή φωνή προσεμαρτύρει σοι, άγαπη- 
τόν σε Υιόν όνομάζουσα· καί τό Πνεΰμα έν εϊόει περιστεράς, 
έβεβαίου τοϋ λόγου τό άσφαλές. Ό  έπιφανείς Χριστέ ό Θε
ός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι». .

Ό  δεύτερος λόγος τοΰ πανηγυρισμοΰ τής Βαπτίσεως τοΰ 
Κυρίου είναι ή σχέση τοΰ γεγονότος τούτου μέ τό θειο Μυ
στήριο τοΰ Βαπτίσματος. Ό  Κύριος μέ τό νά βαπτιστεϊ αγία
σε τό νερό, τό εκαμε νερό άγιασμοΰ καί συμφιλίωσης μέ τό 
Θεό. Έ τσι ή Βάπτιση τοΰ Κυρίου άνοιξε τή θύρα τοΰ Μυστη
ρίου τοΰ Βαπτίσματος. Τό Μυστήριο αυτό προεικονίζεται 
στήν Παλαιά Διαθήκη, έκτός άλλων, μέ τή διάβαση τής Έρυ- 
θράς θάλασσας καί τοΰ Ιορδάνη άπό τούς Ισραηλίτες. Στίς 
περιπτώσεις αυτές, Έρυθράς θάλασσας καί Ιορδάνη, τά νε
ρά χωρίστηκαν θαυματουργικά καί άφησαν ελεύθερο πέρα
σμα στό λαό. Στή διάσπαση της Έρυθρας θάλασσας καί τήν
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7. Ή Βάπτιση. Εικόνα τοϋ κρητικοϋ Θεοφάνη
στήν Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, °Αγιο Όρος (16ος αί.).
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άποξήρανση τοϋ Ιορδάνη άναφέρεται ό στίχος τοϋ ψαλμοϋ· 
«Ή  θάλασσα είδε καί έφυγεν, ό Ιορδάνης έστράφη εις τά 
όπίσω» (Ψάλμ. 113, 3). Ό  στίχος αυτός, αυτούσιος καί πα
ραλλαγμένος, άκούγεται πολλές φορές στήν ιερή άκολουθία 
τών Θεοφανείων. Αύτό γίνεται, επειδή, όπως είπαμε, ή διά
βαση τής Έρυθράς θάλασσας καί τοϋ Ιορδάνη προεικονίζει 
καί προτυπώνει τό Μυστήριο τοϋ Βαπτίσματος. Στήν κολυ
μπήθρα μπαίνουμε δοϋλοι τοϋ σατανά καί βγαίνουμε άπε- 
λευθερωμένοι άπό τά δεσμάτου, δπως οί Εβραίοι άπελευθε- 
ρώθηκαν άπό τούς Αιγυπτίους.

'Ύστερα άπό δσα ειπώθηκαν γιά τή σημασία τής εορτής 
τής Βαπτίσεως, άς δοϋμε πώς ή εικόνα τής Βαπτίσεως παρου
σιάζει τή μαρτυρία τής Αγίας Γραφής καί τή διδασκαλία τής 
Εκκλησίας.

3. Περιγραφή tfjg εικόνας (είκ. 7). Στό έπάνω μέρος τής 
εικόνας υπάρχει ένα ημικύκλιο, πού συμβολίζει τό άνοιγμα 
τών ούρανών. Από αύτό βγαίνουν άκτίνες καί κατεβαίνει τό 
Αγιο Πνεϋμα στό κεφάλι τοϋ Χριστοϋ «έν εϊδει περιστεράς». 
Οί ούρανοί είναι ή θέση τοϋ θεοϋ - Πατέρα, ό όποιος σέ με
ρικές εικόνες τής Βαπτίσεως (δπως π.χ. στή Βάπτιση τής 
Μονής τοϋ Δαφνιού καί τής Μονής τοϋ Όσιου Λουκά στή 
Βοιωτία) σημαίνεται μ’ ένα χέρι πού εύλογεΐ. Ή  φανέρωση 
τής Αγίας Τριάδος είναι τό σημαντικότερο σέ σημασία στοι
χείο στήν εικόνα τής Βαπτίσεως.

Στή συνέχεια ό άγιογράφος μάς μεταφέρει στά ρείθρα 
τοϋ Ιορδάνη, τά όποια ό Κύριος αγίασε μέ τή Βάπτισή του. 
«Βράχοι υψηλοί οπού σμίγουν καί σχηματίζουν μίαν κλει
σούραν, μέσα εις τήν οποίαν τρέχει ό Ιορδάνης ποταμός μέ 
ρεϋμα σφοδρόν. Εις τό μέσον τοϋ ποταμοϋ ϊσταται ό Χρι
στός, γυμνός, μέ έν άσπρο πανί μόνον εις τήν μέσην Του. Μέ 
τήν δεξιάν χείρα ευλογεί τά ϋδατα, εις πολλάς δέ εικόνας καί 
μέ τάς δύο χεΐρας. Εις άλλας εικόνας βλέπει κατενώπιον, εις
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άλλας είκονίζεται έκ τών πλαγίων, μέ άνοιχτούς τούς άχρά- 
ντους πόδας Του, ώς νά περιπατή. Τό άγιον πρόσωπόν Του 
είναι σοβαρόν καί γρηγοροϋν, διά τό μέγα μυστήριον όπού 
γίνεται. Τό σώμά Του είναι ώσάν σκαλισμένον εις τό ξύλον, 
μέ διάφορα σχήματα γραμμένα ζωηρά, εις τό στήθος, εις 
τούς ώμους, εις τήν κοιλίαν καί όχι σαρκώδες» (Φ. Κόντο- 
γλου). Ό  Κύριος σέ πολλές εικόνες τής Βαπτίσεως φαίνεται 
σάν νά περπατάει, γιατί, όπως παρατηρεί ό Ούσπένσκη, 
αύτός πήρε τήν πρωτοβουλία νά βαπτιστεΐ. Μέ τή θέλησή του 
ήρθε στόν Ιορδάνη καί ζήτησε νά βαπτιστεΐ άπό τόν Ιωάννη.

Στά νερά τοϋ Ιορδάνη βλέπουμε τά ψάρια πού κολυ
μπούν καί μιά μισοντυμένη γυναίκα πάνω σ’ ένα δράκοντα. 
Ή  γυναίκα συμβολίζει τήν ’Ερυθρά θάλασσα. (Άλλοϋ έχου
με καί τόν άνδρα γιά τό άντίστοιχο σύμβολο τοϋ Ιορδάνη). 
Γιά τούς δράκοντες μιλάνε στίχοι τών ψαλμών, καθώς καί 
τών ύμνων καί τών εύχών τής άκολουθίας τοϋ Μεγάλου 
Άγιασμοϋ «... Σύ συνέτριψας τάς κεφαλάς τών δρακόντων 
έπί τοϋ ϋδατος (=  τών Αιγυπτίων στήν Ερυθρά θάλασσα)» 
(Ψαλμ. 73,13). «Σύ ...καί τάς κεφαλάς τών έκεΐσε έμφωλευό- 
ντων συνέτριψας δρακόντων» (Εύχή Μ. Αγιασμοϋ). «Καί 
δρακόντων κεφαλάς έμφωλευόντων διαθλάττει (=  κατασυ
ντρίβει)» (τροπάριο, ώδή β ').

ΟΙ περισσότερες εικόνες τής Βαπτίσεως παρουσιάζουν 
τόν Κύριο τελείως γυμνό. Έ τσι τόν θέλουν καί τά τροπάρια 
τής εορτής. Ή  γυμνότητα θέλει νά τονίσει πόσο ό Κύριος μί
κρυνε τή δόξα του καί τή θεότητά του γιά χάρη μας. Γυμνώ
θηκε έκεΐνος γιά νά ντύσει τούς άνθρώπους μέ τό ένδυμα τής 
αιώνιας δόξας. Αλλοι είδαν στή γυμνότητά του τήν άδαμική 
γυμνότητα. Ό  Κύριος άποδίδει έτσι στήν άνθρωπότητα τό 
ένδοξο παραδεισιακό ένδυμά της (Π. Εύδοκίμωφ).

Στή μιάν όχθη τοϋ ’Ιορδάνη βρίσκεται ό Πρόδρομος. Κοι
τάζει έκστατικός τό Αγιο Πνεϋμα. Τό ένα χέρι τό έχει πάνω
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στό κεφάλι τοϋ Δεσπότη. Τό άλλο είναι σέ στάση προσευχής. 
’Εκφράζει ετσιτόν τρόμο του γιά τήν άξίωση τοϋ Κυρίου νά 
βαπτιστεΐ άπό αυτόν.

Στήν απέναντι όχθη προβάλλουν oi μορφές τεσσάρων άγ- 
γέλων. Συμμετέχουν κι αυτοί στό παράδοξο μυστήριο σύμ
φωνα μέ τό τροπάριο τής εορτής· «'Ώσπερ ούρανώ, σύν 
τρόμφ καί θαύματι παρίσταντο έν Ιορδάνη αί Δυνάμεις τών 
Αγγέλων, σκοπούμεναι τοσαύτην Θεοϋ τήν συγκατάβα- 
σιν...» (Κανών, ώδή ζ ') . Θαμπώνονται άπό τή συγκατάβαση 
αύτή καί οι τρεις προσκυνούν μέ εύλάβεια τόν Κύριο, ενώ ό 
τέταρτος, προσευχόμενος, άτενίζειτόν ουρανό. Μέ σεβασμό 
ετοιμάζονται νά δεχτούν τό σώμα τοϋ Κυρίου προβάλλοντας 
τά πανιά πού κρατούν στά χέρια τους. Ώ ραΐα παρατηρήθη
κε, δτι συμβολίζουν καί εικονογραφούντο λόγο τοϋ άποστό- 
λου Παύλου: «Ό σοι γάρ εις Χριστόν έβαπτίσθητε, Χριστόν 
ένεδύσασθε...» (Γαλ. 3,27).

Ή  εικόνα μας στήν άριστερή πλευρά είναι κατεστραμμέ
νη. Έδώ θά ’ταν στά νερά ή συμβολική μορφή τοϋ ’Ιορδάνη 
καί κοντά στόν Πρόδρομο ή άξίνη πού θυμίζει τά λόγια τοϋ 
Βαπτιστή στούς Φαρισαίους· «’Ήδη δέ καί ή άξίνη πρός τήν 
ρίζαν τών δένδρων κεΐται- παν ούν δένδρον μη ποιούν καρ
πόν καλόν έκκόπτεται καί εις πϋρ βάλλεται» (Ματθ. 3,10).

« Ή  M e n  c L jx o g ^ u jc rn -

Έ να  άπό τά θαύματα τοϋ Κυρίου πού φανέρωσε τήν 
Αγία Τριάδα καί έδειξε τήν κρυμμένη θεότητα τοϋ Χριστού 
καί τήν ούράνια μακαριότητα τού άνθρώπου ήταν ή Μετα
μόρφωση. Γι’ αύτή μιλούν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές, ό 
Ματθαίος, ό Μάρκος καί ό Λουκάς, καθώς κι ενας άπό τούς 
αύτόπτες μαθητές τοϋ Κυρίου, ό Πέτρος. Τά δσα λένε άκού- 
γονται στή θεία Λειτουργία τής εορτής (6 Αύγούστου) καί 
μάς μεταφέρουν στό όρος Θαβώρ, όπου κατά τήν παράδοση 
έγινε ή Μεταμόρφωση.

«Τώ καιρώ έκείνω παραλαμβάνει ό Ιησούς τόν Πέτρον, 
τόν Ιάκωβον καί Ίωάννην τόν άδελφόν αύτοϋ καί άναφέρει 
αυτούς εις όρος υψηλόν κατ’ ιδίαν καί μετεμορφώθη εμπρο- 
σθεν αύτών, καί ελαμψεν τό πρόσωπον αύτοϋ ώς ό ήλιος, τά 
δέ ιμάτια αύτοϋ έγένετο λευκά ώςτό φώς. Καί ιδού ώφθησαν 
αύτοΐς Μωυσής καί Η λίας μετ’ αύτοϋ συλλαλοϋντες... Ιδού 
νεφέλη φωτεινή έπεσκίασεν αυτούς, καί ιδού φωνή εκ τής νε
φέλης λέγουσα· ούτός έστιν ό υιός μου ό άγαπητός, έν ω 
εύδόκησα· αύτοϋ άκούετε. Καί άκούσαντες οι μαθηταί επε- 
σαν έπί πρόσωπον αύτών καί έφοβήθησαν σφόδρα» (Άπό τό 
Εύαγγέλιοτής εορτής, Ματθ. 17,1-6).

Μέ άπλό καί άνεπιτήδευτο τρόπο, χωρίς περιττές φρά
σεις, ό ιερός Εύαγγελιστής άναφέρεται σ’ ενα περιστατικό 
άπό τή ζωή τοϋ Κυρίου πού είδαν μέ τά μάτια τους τρεις άπό- 
στολοι: ό Πέτρος, ό Ιάκωβος καί ό Ιωάννης. Αυτοί ξεχώρι
ζαν καί υπερείχαν άπό τούς άλλους στήν πίστη, τήν άφοσίω- 
ση καί τήν άγάπη πρός τόν Κύριο. "Οπως λέει ενα τροπάριο
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στό κεφάλι τοϋ Δεσπότη. Τό άλλο είναι σέ στάση προσευχής. 
Εκφράζει έτσι τόν τρόμο του γιά τήν άξίωση τοϋ Κυρίου νά 
βαπτιστεί άπό αύτόν.

Στήν άπέναντι όχθη προβάλλουν οι μορφές τεσσάρων άγ- 
γέλων. Συμμετέχουν κι αυτοί στό παράδοξο μυστήριο σύμ
φωνα μέ τό τροπάριο τής εορτής· «'Ώσπερ ούρανώ, συν 
τρόμω καί θαύματι παρίσταντο έν Ιορδάνη αί Δυνάμεις τών 
Αγγέλων, σκοπούμεναι τοσαύτην Θεοΰ τήν συγκατάβα- 
σιν...» (Κανών, ώδή ζ ' ). Θαμπώνονται άπό τή συγκατάβαση 
αυτή καί οι τρεις προσκυνοϋν μέ εύλάβεια τόν Κύριο, ενώ ό 
τέταρτος, προσευχόμενος, άτενίζειτόν ουρανό. Μέ σεβασμό 
ετοιμάζονται νά δεχτοϋν τό σώμα τοϋ Κυρίου προβάλλοντας 
τά πανιά πού κρατοϋν στά χέρια τους. Ω ραία παρατηρήθη
κε, ότι συμβολίζουν καί εικονογραφούν τό λόγο τοϋ άποστό- 
λου Παύλου: «Ό σοι γάρ εις Χριστόν έβαπτίσθητε, Χριστόν 
ένεδύσασθε...» (Γαλ. 3,27).

Ή  εικόνα μας στήν άριστερή πλευρά είναι κατεστραμμέ
νη. ’Εδώ θά ’ταν στά νερά ή συμβολική μορφή τοϋ ’Ιορδάνη 
καί κοντά στόν Πρόδρομο ή άξίνη πού θυμίζει τά λόγια τοΰ 
Βαπτιστή στούς Φαρισαίους· «’Ήδη δέ καί ή άξίνη πρός τήν 
ρίζαν τών δένδρων κεΐται· παν ούν δένδρον μή ποιοΰν καρ
πόν καλόν έκκόπτεται καί εις πϋρ βάλλεται» (Ματθ. 3,10).

» Ή  Μ β τ ~ α - [χ 0 0 φ  u jc r n

Έ να  άπό τά θαύματα τοϋ Κυρίου πού φανέρωσε τήν 
Αγία Τριάδα καί έδειξε τήν κρυμμένη θεότητα τοϋ Χριστοΰ 
καί τήν ούράνια μακαριότητα τοΰ άνθρώπου ήταν ή Μετα
μόρφωση. Γι’ αυτή μιλοΰν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές, ό 
Ματθαίος, ό Μάρκος καί ό Λουκάς, καθώς κι ένας άπό τούς 
αύτόπτες μαθητές τοΰ Κυρίου, ό Πέτρος. Τά όσα λένε άκού- 
γονται στή θεία Λειτουργία τής έορτής (6 Αύγούστου) καί 
μάς μεταφέρουν στό όρος Θαβώρ, όπου κατά τήν παράδοση 
έγινε ή Μεταμόρφωση.

«Τώ καιρώ έκείνω παραλαμβάνει ό Ίησοΰς τόν Πέτρον, 
τόν Ιάκωβον καί Ίωάννην τόν άδελφόν αύτοΰ καί άναφέρει 
αύτούς εις όρος ύψηλόν κατ’ ιδίαν καί μετεμορφώθη έμπρο
σθεν αύτών, καί έλαμψεν τό πρόσωπον αύτοΰ ώς ό ήλιος, τά 
δέ ιμάτια αύτοΰ έγένετο λευκά ώς τό φώς. Καί ιδού ώφθησαν 
αύτοίς Μωυσής καί Η λίας μετ’ αύτοΰ συλλαλοϋντες... Ιδού 
νεφέλη φωτεινή έπεσκίασεν αύτούς, καί ιδού φωνή έκτης νε
φέλης λέγουσα· ούτός έστιν ό υιός μου ό άγαπητός, έν ω 
εύδόκησα· αύτοΰ άκούετε. Καί άκούσαντες οι μαθηταί έπε
σαν έπί πρόσωπον αύτών καί έφοβήθησαν σφόδρα» (Άπό τό 
Εύαγγέλιοτής έορτής, Ματθ. 17,1-6).

Μέ άπλό καί άνεπιτήδευτο τρόπο, χωρίς περιττές φρά
σεις, ό ιερός Εύαγγελιστής άναφέρεται σ’ ένα περιστατικό 
άπό τή ζωή τοϋ Κυρίου πού είδαν μέ τά μάτια τους τρεις άπό- 
στολοι: ό Πέτρος, ό ’Ιάκωβος καί ό ’Ιωάννης. Αύτοί ξεχώρι
ζαν καί υπερείχαν άπό τούς άλλους στήν πίστη, τήν άφοσίω- 
ση καί τήν άγάπη πρός τόν Κύριο. Ό πω ς λέει ένα τροπάριο
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τής εορτής, «ό πρό αιώνων υπάρχων Θεός Λόγος, ό φως ώς 
ιμάτιον περιβαλλόμενος, μεταμορφού μένος έμπροσθεν, τών 
μαθητών σου, υπέρ τόν ήλιον Λόγε έλαμψας» (Στιχηρό αί
νων).

Έλαμψε τό Πρόσωπο τοΰ Κυρίου άπό τή λαμπρότητα τής 
απρόσιτης θεϊκής του δόξας καί τά ένδύματά του έγιναν λευ
κά ώς τό φως. Δύο έξέχοντα πρόσωπα τής Παλαιας Διαθή
κης, ό μέγας Μωυσής καί ό ζηλωτής Ηλίας, εμφανίστηκαν 
έκείνη τή στιγμή τής θεϊκής λαμπρότητας. Συνομιλοΰσαν μέ 
τόν Κύριο γιά τά μέλλοντα νά συμβοϋν σ’ αύτόν, δηλαδή γιά 
τό λυτρωτικό του θάνατο πού έμελλε νά πραγματοποιηθεί 
στήν Ιερουσαλήμ. Τό σωτήριο ερχομό τοΰ Χρίστου είχαν 
προαναγγείλει ό Μωυσής καί oi προφήτες μέ τύπους, εικόνες 
καί προφητείες.

Ό  άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, πού πολλά πήρε ή άκο- 
λουθίατής Μεταμόρφωσης άπότή σχετική ομιλία του, έξηγεΐ 
γιατί ό Κύριος διάλεξε αυτές τίς δύο προσώπικότητες τής 
Παλαιας Διαθήκης γιά νά τόν πλαισιώσουν τήν ώρα τής Με
ταμόρφωσης. Πρώτο, άντιπροσώπευαν τό νόμο καί τούς 
προφήτες. Δεύτερο, καί οι δύο είχαν άπολαύσει μιά μυστική 
θέα τοΰ Θεοΰ, ό ένας στό όρος Σινά καί ό άλλος στό όρος 
Καρμήλιο. Τρίτο, ό Μωυσής άντιπροσώπευε τούς νεκρούς, 
ενώ ό ’Ηλίας,'πού άναλήφθηκε στόν ουρανό πάνω σέ πύρινο 
άρμα, άντιπροσώπευε τούς ζωντανούς. «*Ίνα μάθωσιν, ότι 
καί θανάτου καί ζωής έξουσίαν έχει, καί τών άνω καί κάτω 
κρατεί» (ΕΠΕ 11, 248-250). Αύτά λένε καί τά τροπάρια τής 
εορτής, όπως· «Συλλαλοΰντες δέ τώ Χριστώ Μωΰσής καί 
Η λίας έδείκνυον, ότι ζώντων καί νεκρών κυριεύει...» (β ' στι- 
χηρό τοΰ έσπερινοΰ).

Ή  παρουσία τοΰ Μωυσή καί τοΰ Ή λία στή Μεταμόρφω
ση υπογράμμισε έπιπλέον τήν ενότητα Παλαιας καί Καινής 
Διαθήκης. Τό Χριστό πού μέ τύπους, σύμβολα καί προφη-

Ή  Μεταμόρφωση 75

τεΐες προανήγγειλε ή πρώτη, τόν παρουσίασε νά κηρύσσει 
καί νά θαυματουργεί ή δεύτερη. Ό πω ς λέει πάλι ό ιερός 
Χρυσόστομος, «δύο Διαθήκαι καί δύο παιδίσκαι καί δύο ά- 
δελφαί τόν ένα Δεσπότην δορυφοροΰσι- Κύριος παρά προ- 
φήταις καταγγέλλεται· Χριστός έν Καινή κηρύσσεται» (PG 
50,796).

Κατά τή Μεταμόρφωση έχουμε καί τήν έμφάνιση τής 
Αγίας Τριάδος. Ό  Πατέρας πού ονομάζει τόν Κύριο Υιό του 
άγαπητό, ό Θεάνθρωπος Κύριος πού μεταμορφώνεται καί τό 
'Άγιο Πνεΰμα πού λάμπει μαζί μέ τόν Κύριο σάν νεφέλη φω
τεινή. Ή  τελευταία δηλώνεται μ’ ένα τετράγωνο ή άλλο γεω
μετρικό σχήμα πού γράφεται στή «δόξα», τοΰ Χριστοΰ. Αύτή 
τήν τριαδική φανέρωση τήν έπισημαίνειτό τροπάριο· «σήμε
ρον έν Θαβώρ τώ όρει, μυστικώς τής Τριάδος τόν τύπον ύπο- 
δείκνυσι (ό Χριστός)» (γ ' τροπάριο τής λιτής).

Καί τώρα τό ερώτημα: πώς είδαν τό θαυμαστό γεγονός 
τής Μεταμόρφωσης οί τρεις μαθητές; Τήν άπάντηση δίνει τό 
κοντάκιο τής εορτής· «’Επί τοΰ όρους μετεμορφώθης, καί ώς 
έχώ ρ ο υ ν  οι Μαθηταί σου τήν δόξαν σου, Χριστέ ό Θεός, 
έθεάσαντο- ϊνα όταν σε ϊδωσι σταυρούμενον, τό μέν πάθος 
νοήσωσιν εκούσιον, τώ δέ κόσμω κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρ
χεις άληθώς, τοΰ Πατρός τό άπαύγασμα».

Ό  ΰμνος αύτός τής ’Εκκλησίας μας συμπληρώνει μέ σύ
ντομο καί έπιγραμματικό τρόπο όσα οί ιεροί Εύαγγελιστές 
έξιστοροΰν γιά τή Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρος. Μάς λέει, 
πρώτο, πώς οί μαθητές είδαν τή θεϊκή δόξα τοΰ Κυρίου «ώς 
έχώρουν», δηλαδή «καθώς ήδύναντο», γιά νά μεταχειρι- 
στοΰμε τή φράση τοΰ άπολυτικίου τής έορτής. Δέν ήταν δυνα
τό νά δοΰν οι άπόστολοι, άφοΰ ήταν άνθρωποι, ολόκληρη τή 
θεϊκή λαμπρότητα τοΰ Κυρίου. Ά ν αυτό γινόταν θά πέθαι- 
να ν  «τό δέ καί φειδόμενος, μήπως σύν τή όράσει καί τό ζήν 
άπολέσωσιν» (γ ' στιχηρό τής λιτής).
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Δεύτερο, μαθαίνουμε άπό τό κοντάκιο, καθώς καί άπό 
άλλους ΰμνους τής έορτής, τό σκοπό τής Μεταμόρφωσης. Ό  
Κύριος δηλαδή μεταμορφώθηκε, γιά νά έννοήσουν οί μαθη
τές, δταν θά τόν όοϋν στό Σταυρό, πώς τό Πάθος του ήταν 
εκούσιο, μέτή θέλησή του. "Ετσι γεμάτοι πίστη καί βεβαιότη
τα θά σάλπιζαν καί θά βροντοφωνοΰσαν στόν κόσμο τή θεό- 
τητά του. ’Έπρεπε, δπως λέει ένας ΰμνος τής έορτής, «νά 
’ίδουντά θαυμάσια του Κυρίου, διά νά μή δειλιάσουν εμπρός 
εις τά παθήματά του» καί «...ϊνα θεωρήσαντες τά θαυμάσιά 
σου, μή δειλιάσωσιτά παθήματά σου» (α ' στιχηρότοϋ εσπε
ρινού).

Δέν είναι άσκοπο νά έπαναλάβουμε εδώ, δτι οι ΰμνοι τής 
’Εκκλησίας μας συνοψίζουν τις άλήθειες τής πίστεως, όπως 
τις μαρτυρεί ή Αγία Γραφή καί τις άναπτύσσουν οί Πατέρες 
τής Εκκλησίας. ’Έτσι συμπληρώνουν τήν Αγία Γραφή, γιατί 
στους στίχους τους, τούς ποιητικούς βέβαια, φυλάγεται ή ιε
ρή μας παράδοση.

Τά όσα παραπάνω ειπώθηκαν, ήταν άπαραίτητα γιά νά 
έννοήσουμε τή βυζαντινή εικόνα τής Μεταμορφώσεως, ή 
οποία είναι πιστή άπεικόνιση τών όσων οί ιεροί Ευαγγελι
στές άναφέρουν.

1. ΙΙεριγραφή τής εικόνας (είκ. 8). «Τό όρος θαβώρ τρι- 
κόρυφον. Επάνω εις τήν ύχ^ηλοτέραν κορυφήν του, είςτό μέ
σον τής είκόνος ισταται ό Κύριος όρθιος καί κατ’ ενώπιον, 
εντός φωτεινής δόξης όπού παριστάνεται μέ φωτοειδή κύ
κλον, μέσα εις τόν όποιον είναι γραμμένον ροδόχρουν τετρά
γωνον. (Στήν εικόνα μας έχουμε δύο τετράγωνα, συμβολικά 
τών δύο άλλων προσώπων τής Αγίας Τριάδος). Τά ίμάτια 
αύτοϋ είναι λευκά μέ έλαφράς άποχρώσεις. Διά τής δεξιάς 
ευλογεί, καί εις τήν άριστεράν κρατεί είλητάριον...

»Μέ δλον όπού εις τήν Μεταμόρφωσήν έφανερώθη ή Θεϊ
κή έξουσία Του, έν τούτοις καί εις τήν εικόνα ταύτην παρί- 
σταται, ώς πάντοτε, μέ ταπεινόν σχήμα.
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8. Ή Μεταμόρφωση. Εικόνα τοϋ κρητικοϋ Θεοφάνη
στήν Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, °Αγιο Όρος (16ος αι.).
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»Έκ δεξιών είκονίζεται ό προφήτης Η λίας καί εξ άρι- 
στερών ό προφήτης Μωϋσης ή καίτάνάπαλιν, ιστάμενοι επά
νω εις δύο... κορυφάς καί προσκλίνοντες μέ σεβασμόν, ό μεν 
Ηλίας συνομιλών μετά τοϋ Χριστοϋ, ό δέ Μωϋσης κρατών 
τάς πλάκας τοϋ Νόμου.

»Ύποκάτωθεν αύτών, έν μέσω βράχων, κατάκεινται χα
μαί oi τρεις μαθηταί, Πέτρος, Ιάκωβος καί Ιωάννης, εις βι- 
αίας στάσεις, ό μέν Πέτρος καλύπτων τό πρόσωπον εκ τοϋ 
θάμβους καί κράζων πρός τόν Χριστόν, ό δέ Ιωάννης πρη
νής, ό δέ Ιάκωβος άνεστραμμένος καί οίονεί έκσφενδονι- 
σθείς υπό ύπερφυοϋς δυνάμεως. Έ πί τών προσώπων αύτών 
είναι άποτυπωμένος ό τρόμος καί ή έκστασις. Ταϋτα δέ, κατά 
τά έν τώ ίερώ Εύαγγελΐψ Ιστορούμενα- “Καί άκούσαντες οι 
μαθηταί έπεσον έπί τό πρόσωπον αύτών καί έφοβήθησαν 
σφόδρα” (Ματθ. ιζ ' , 6), ώς έπίσης καί κατά τά ψαλλόμενα 
κατά τήν εορτήν τής Μεταμορφώσεως τροπάρια όπού λέ
γουν “οΐτινες τήν άκτϊνατοϋ προσώπου σου μή φέροντες καί 
τήν λαμπρότητα τών χιτώνων σου έπί πρόσωπον εις γην κατε- 
βαρύνοντο”, καθώς καί τά άκόλουθα- “οί μαθηταί σου, Λό- 
γε, έρριψαν εαυτούς έν τώ έδάφει τής γης, μή φέροντες όράν 
τήν άθέατον μορφήν”.

»Είς πολλάς εικόνας τής Μεταμορφώσεως, όταν ύπάρχη 
πολύς τοίχος διά νά σκεπασθή άπό τήν τοιχογραφίαν, ζω
γραφίζονται όπισθεν τοϋ βουνοϋ, άπό τό ενα μέν μέρος ό 
Χριστός όπού άναβαίνει εις τό όρος μαζί μέ τούς τρεις μαθη
τές του, καί πάλιν άπό τό άλλο μέρος τού βουνοϋ παριστάνο- 
νται οί ίδιοι όπού κατεβαίνουν, καί ό Χριστός τούς εύλογεΐ, 
λέγοντάς των νά μήν εϊπουν εις κανέναν αύτά όπού είδαν, 
δπως Ιστορούνται εις τό άγιον Εύαγγέλιον...» (Φ. Κόντο- 
γλου).

2. Ή σημασία τής εικόνας γιά τόν πιστό. Ό π ω ς κάθε βυ
ζαντινή εικόνα, έτσι καί ή εικόνα τής Μεταμορφώσεως γίνε
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ται άφορμή ιερών στοχασμών γιά τόν πιστό πού τή βλέπει καί 
τήν άσπάζεται. Σ’ αύτό βοηθούν καί τά τροπάρια τής εορτής. 
Τονίζεται σ’ αύτά, έκτός άπό τή φανέρωση τής Άγιας Τριά- 
δος καί τή δόξα τοϋ Χριστού, ή δόξα τών πιστών στή βασι
λεία τών ουρανών. Πρώτο, μιλούν πώς ήταν ό άνθρωπος στόν 
Παράδεισο προτού άμαρτήσει. Τό «άρχέτυπο αύτό «κάλ
λος» τό έδειξε μέ τή Μεταμόρφωσή του ό Χριστός, πού χρη
μάτισε Θεός καί άνθρωπος. Δεύτερο, τά τροπάρια άναφέ- 
ρουν, έκτός άπό τήν άρχική, καί τήν τελική κατάσταση, τήν 
ένδοξη, τοϋ άνθρώπου. «Τήν τών βροτών εναλλαγήν, τήν με
τά δόξης σου Σωτήρ, έν τή δευτέρα καί φρικτη, τής σής έλεύ- 
σεως δεικνύς, έπί τοϋ όρους Θαβώρ μετεμορφώθης» (α ' κά
θισμα τοϋ όρθρου).

Γιά νά άπολαύσουμε δμως τήν εύτυχία τοϋ ούρανοϋ, πρέ
πει νά στολιστούμε άπό τις άρετές, γιατί «οί τώ ϋψει τών 
άρετών διαπρέψαντες, καί τής ένθέου δόξης άξιωθήσονται» 
(γ ' στιχηρό τοϋ εσπερινού).

Τό κοντάκιο τής Μεταμορφώσεως διαβάζεται καθημερι
νά στήν Εκκλησία δταν λέγονται oi «7Ωρες». Γίνεται αύτό, 
«επειδή ή εορτή αϋτη τής Μεταμορφώσεως είναι εορτή τοϋ 
μέλλοντος αίώνος, διότι καθώς οί Απόστολοι έώρωντήν δό
ξαν τοϋ Χριστοϋ, οϋτω καί οί μακάριοι έντω μέλλοντι αίώνι 
θά βλέπωσι τήν αυτήν δόξαν τοϋ Χριστού» (Νικοδήμου 
Αγιορείτου, Συναξαριστής, τόμ. Β ' , σ. 302). Άνάδειξέ μας, 
Κύριε, κληρονόμους τής άτελεύτητης βασιλείας σου!
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άξίωμά του χριόμενος μέ αγιασμένο λάδι. Ό  Κύριος ονομά
ζεται Μεσσίας δηλαδή χρισμένος άπό τό 'Άγιο Πνεύμα. Στήν 
εικόνα μόνο τά παιδιά στρώνουν ενδύματα, γιατί οι ηλικιω
μένοι τόν επευφήμησαν ώς βασιλιά τοΰ κόσμου τούτου.

Ή  εικόνα έχει διμερή μορφή καί στό πάνω καί στό κάτω 
μέρος της. Κάτω έχουμετούς δύο ομίλους τών προσώπων. Ό  
ενας είναι οι άπόστολοι, πού άκολουθοΰν τόν Κύριο καί ό 
άλλος οί άνδρες καίτά παιδιά (σ’ άλλες εικόνες είκονίζονται 
καί οί γυναίκες). Μεταξύ τών δύο ομίλων δεσπόζει έπιβλητι- 
κός ό Κύριος. Έ χει γυρισμένο τό κεφάλι του πρός τούς μα
θητές, τούς οποίους εύλογεΐ μέ τό δεξί του χέρι. Μέ τό άλλο 
κρατάει τυλιγμένο είλητό. Ή  πραότητα, καθώς καί ή θλίψη, 
είναι ζωγραφισμένη στό πρόσωπό του. Ή  είσοδός του στά 
Ιεροσόλυμα ήταν οδοιπορία πρός τό Πάθος. Ό  Κύριος ώς 
Θεός γνοοριζε δτι πολλοί άπό κείνους πού τόν επευφημούσαν 
ώς βασιλιά, υστέρα άπό λίγες μέρες θά τόν καταριόνταν ώς 
κακούργο καί θά άνέκραζαν τό «άρον - άρον, σταύρωσον 
αύτόν».

Στό πάνω μέρος έχουμε άπό τή μιά μεριά τά χρυσοκίτρινα 
βουνά καί άπό τήν άλλη τήν πόλη καί στό κέντρο τό ναό τοΰ 
Σολομώντα. Τίς δύο παραστάσεις δένει όμορφα τό δέντρο μέ 
τό παιδί.

Ή  ’Εκκλησία μας, ή όποια μέ τούς ύμνους, τίς εορτές καί 
τίς άκολουθίες συγχρονίζει τά ιερά γεγονότα, μάς καλεϊ νά 
δοξολογήσουμε κι έμεΧς τόν Κύριο, συμμετέχοντας στό Πά
θος του, συμπορευόμενοι καί συσταυρούμενοι μέ Αύτόν. Ό  
άκόλουθος ύμνος τοΰ έσπερινοΰ θυμίζει σ’ όλους μας ποιές 
υποχρεώσεις έχουμε ώς μέλη τής Έκκλήσίαςτού Χριστοΰ.

«Σήμερον ή χάρις τοΰ Άγιου Πνεύματος, ημάς συνήγαγε· 
καί πάντες αϊροντες τόν Σταυρόν σου λέγομεν Εύλογη μένος 
ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου, Ώσαννά έντοΧς ύψίστοις».

Η  C'TCLlJ0UJCrPL

ΟΙ ιερές άκολουθίες τής ’Εκκλησίας μας είναι διδακτικές 
καί συγκινητικές. Οι ύμνοι καί οί εύχές τους μάς υψώνουν 
στόν ούρανό, μάς πλουτίζουν μέ ιερά συναισθήματα καί μάς 
βοηθοΰν στήν περισυλλογή καί τήν κατάνυξη.

Ανάμεσα σ’ αύτές τίς άκολουθίες ξεχωρίζουν έκεΧνες τής 
Μ. Εβδομάδας. Κορυφαία ημέρα της ή Μεγάλη Παρα
σκευή. Οί ύμνοι της παρακολουθούν βήμα πρός βήμα τούς 
σταθμούς τής μεγάλης οδύνης, τών φρικτών Παθών τοΰ Κυ
ρίου. Ό  Σταυρωμένος δέχεται τούς άσπασμούς τών πιστών 
πού κατακλύζουν τούς ιερούς ναούς. Ή  φωνή τής ’Εκκλη
σίας μάς θυμίζει τό δράμα:

«Τή Άγια καί Μεγάλη Παρασκευή τά άγια καί σωτήρια 
καί φρικτά Πάθη τοΰ Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών 
Ιησού Χριστού έπιτελούμεν τούς έμπτυσμούς, τά ραπίσμα
τα, τά κολαφίσματα, τάς ύβρεις, τούς γέλωτας, τήν πορφυράν 
χλαΧναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό όξος, τούς ήλους, τήν 
λόγχην καί πρό πάντων τόν σταυρόν καί τόν θάνατον, ά δι’ 
ημάς έκών κατεδέξατο- έτι δέ καί τήν τού εύγνώμονος Λη- 
στού, τοΰ συσταυρωθέντος αύτώ, σωτήριον έν τώ σταυρώ 
ομολογίαν».

Τό θέμα τής σταυρικής θυσίας τού Κυρίου ήταν ό πυρήνας 
τοΰ άποστολικού κηρύγματος, τών ομιλιών τών άγιων Πατέ
ρων, τής διδαχής τής ’Εκκλησίας. Γιά τούς Ιουδαίους, όπως 
λέει ό άπόστολος Παύλος, ό σταυρωμένος Χριστός ήταν 
σκάνδαλο, γιά τούς 'Έλληνες μωρία, γιά τούς πιστούς όμοος 
Θεού δύναμη καί Θεού σοφία (Α ' Κορ. 1,23-24).



92 Ό  μυστικός κόσμος τών βυζαντινών εικόνων

Ή  αγία μιας Εκκλησία στό Σταυρό τοϋ Κυρίου βλέπει τήν 
άγάπη τοϋ Θεοϋ πρός τόν αμαρτωλό άνθρωπο, τήν ταπείνω
ση, τήνύπακοή καίτή θυσία τοϋ Υίοϋτοϋ Θεοΰ. Ό πω ς λέει ό 
άπόστολος Παΰλος, ό Χριστός ό Θεός ημών «εαυτόν έκένω- 
σε μορφήν δούλου λαβών, έν όμοιώματι άνθρώπων γενόμε- 
νος, καί σχήματι εύρεθείς ώς άνθρωπος έταπείνωσεν εαυτόν 
γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροϋ» 
(Φιλιπ. 2, 7-8).

’Έπρεπε ό Χριστός νά γευτεί θάνατο καί μάλιστα σταυρι
κό, «ϊνα εκ μέσου ποίηση τήν διά ξύλου παράβασιν, καί τά 
επ’ αύτοΐς δή τούτοις αίτιάματα (=  κατηγορίες) καταλύση, 
καί τής καθ’ ημών τυραννίδος άποστήση θάνατον» (Κύριλ
λος ’Αλεξάνδρειάς, PG 72, 676 Α). Μέ άλλες λέξεις ό Κύριος 
μέ τό σταυρικό του θάνατο μάς εξαγόρασε άπό τήν κατάρα 
τοϋ νόμου, έσκισε καί έσβησε τό χειρόγραφο μέ τίς αμαρτίες 
μας, κατάργησε τό κράτος τοϋ θανάτου, άνοιξε τίς κλεισμέ
νες πόρτες τοϋ Παραδείσου καί χάρισε τή ζωή καί τήν άνά- 
σταση στό νέο λαό τοϋ Θεοϋ, τά μέλη τής Εκκλησίας του.

Γι’ αύτό ορθά παρατηρήθηκε πώς «ό Σταυρός εκφράζει 
λοιπόν συγκεκριμένα τό χριστιανικό μήνυμα, τή νίκη άπό τήν 
ήττα, τή δόξα άπό τήν ταπείνωση, τή ζωή άπό τό θάνατο - 
σύμβολο ενός παντοδύναμου Θεοΰ, ό οποίος θέλησε νά γίνει 
άνθρωπος καί νά πεθάνει σάν ένας δοΰλος, γιά νά σώσει τό 
πλάσμα του» (Βλαδίμηρος Λόσκυ).

Οίΰμνοιτής Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα εκείνοι τής Μεγά
λης Παρασκευής, είναι γεμάτοι παρόμ,οιες άντιθέσεις. Ό  
παρακάτω είναι άπ’ όλους ό έκφραστικότερος. Άκούγεται 
στούς ιερούς ναούς τό βράδυ τής Μεγάλης Πέμπτης μέσα σέ 
νεκρική σιγή:

«Σήμερον κρεμάται έπί ξύλου ό έν ΰόασι τήν γην κρεμά- 
σας. Στέφανον εξ άκανθών περιτίθεται ό τών άγγέλων Βασι
λεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ό περιβάλλων τόν
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ούρανόν έν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέξατο ό έν ’Ιορδάνη 
έλευθερώσας τόν Άδάμ. Ή λοις προσηλώθη ό Νυμφίος τής 
’Εκκλησίας. Λόγχη έκεντήθη ό Υιός τής Παρθένου. Προσκυ- 
νοΰμέν σου τά πάθη, Χριστέ. Δεΐξον ήμΐν καί τήν ένδοξόν 
σου άνάστασιν».

Από τίς περικοπές τών Εύαγγελίων, πού διαβάζονται 
στήν άκολουθία τών Αγίων Παθών μετά τόν παραπάνω 
ύμνο, σταχυολογοϋμε τούς στίχους έκείνους πού θά μάς βοη
θήσουν γιά νά περιγράφουμε τήν άγια εικόνα τής Σταυρώσε- 
ως:

«Καί φέρουσιν αυτόν (τόν Ίησοϋ) έπί Γολγοθά τόπον δ 
έστι μεθερμηνευόμενον Κρανίου τόπος. Καί έδίδουν αύτώ 
πιεΐν έσμυρνισμένον οίνον ό δέ ούκ έλαβε. Καί σταυρώσα- 
ντες αυτόν, διεμέριζον τά ίμάτια αύτοϋ, βάλλοντες κλήρον 
επ’ αύτά, τίς τι άρη... Καί ήν ή έπιγραφή τής αιτίας αύτοϋ έπι- 
γεγραμμένη· ό βασιλεύς τών ’Ιουδαίων. Καί σύν αύτώ σταυ- 
ροϋσι δύο ληστάς, ένα έκ δεξιών καί ένα έξ εύωνύμων 
αύτοϋ... Καί οί παραπορευομενοι έβλασφήμ.ουν αυτόν.,. 
Όμοίως δέ καί οί άρχιερεΐς, έμπαίζοντες πρός άλλήλους με
τά τών γραμματέων, έλεγον άλλους έσωσεν, έαυτόν ού όύνα- 
ται σώσαι... Είστήκεσαν παρά τώ σταυρώ τοϋ Ίησοϋ ή μήτηρ 
αύτοϋ καί ή άδελφή τής μητρός αύτοΰ, Μαρία ή τοϋ Κλωπά 
καί Μαρία ή Μαγδαληνή. Ίησοΰς ούν ίδών τήν μητέρα καί 
τόν μαθητήν παρεστώτα δν ήγάπα, λέγει τή μητρί αύτοΰ" γν- 
ναι, ΐδε ό υιός σου. Είτα λέγει τώ μαθητή· ιδού ή μήτηρ σου... 
Ή ν  δέ ώσεί ώρα έκτη καί σκότος έγένετο έφ’ δλην τήν γην 
έως ώρας ένάτης, καί έσκοτίσθη ό ήλιος, καί έσχίσβη τό κα
ταπέτασμα τοϋ ναοΰ μέσου. Καί φωνή σας φωνή μεγάλη ό Ίη
σοΰς είπε· Πάτερ, εις χείράς σου παρατίθεμαι τό πνεΰμά μου. 
Καίταϋτα είπών, έξέπνευσεν. Ίδών δέ ό εκατόνταρχος τό γε
νόμενον έδόξασε τόν Θεόν, λέγων όντως ό άνθρωπος ουτος 
δίκαιος ήν...».
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Ό πω ς βλέπουμε στους παραπάνω στίχους τών ιερών 
Ευαγγελιστών, στό χώρο τοΰ Γολγοθά υψώνεται εκούσια πά
νω στό Σταυρό ό Κύριος, κρέμονται οί δύο ληστές πού σταυ
ρώθηκαν μαζί του, στέκουν κάτω άπό τό Σταυρό ή Μητέρα 
του μέ τις άλλες γυναίκες, κινούνται στό ϊδιο μέρος οι Γραμ
ματείς καί οι Φαρισαίοι, καθώς στρατιώτες καί άνθρωποι 
άπό τόν ιουδαϊκό όχλο.

Ό λ α  αύτά τά πρόσωπα δέ ζωγραφίζονται συνήθως στήν 
εικόνα τής Σταύρωσης. Εκτός άπό τό σταυρωμένο Κύριο, τή 
Μητέρα του, τόν Ιωάννη, μία ή δύο γυναίκες παράπλευρα 
στήν Παναγία καί τόν εκατόνταρχο, τά υπόλοιπα θεωρού
νται περιττά, «ώς συντελοΰντα εις τό νά χάση ή άγία είκών 
τής Σταυρώσεως τήν αύστηράν άπλότητα όπού έχει, ή όποία 
είναι τό ύπερέχοντής ’Ορθοδόξου αγιογραφίας» (Φ. Κόντο- 
γλου). Έ τσ ι «ήμπορεΐ νά λεχθεί, δτιτό Βυζάντιο δημιούργη
σε έναν τύπο Σταυρώσεως, ό όποιος είναι κλασικός μέ τήν 
αίσθηση τής άναλογίας του. Αναζητώντας ό τύπος αύτός νη
φαλιότητα σύνθεσης, άπέβαλε ολίγον κατ’ ολίγον τά πρόσω
πα κοντά στό Σταυρό, καί περιορίστηκε στά βασικά: τή Μη
τέρα τοΰ Θεοΰ καί τόν Αγιο ’Ιωάννη, πού κάποτε συνοδεύο
νται άπό μίαν άγία γυναίκα καί τόν εκατόνταρχο» (Βλαδίμη
ρος Αόσκυ).

ΙΙεριγραφή τής εικόνας (είκ. 11). α) Ό  Σ τα υρω μ ένο ς 
Κ ύρ ιος. «Ό  Χριστός γυμνός, μόνον μέ ένα άσπρο πανίτυ- 
λιγμένον εις τήν μέση Του, νεκρός, μέ κλειστά τά όμμάτια, μέ 
κεκλιμένην τήν κεφαλήν πρός τά δεξιά, μέ δψιν βασανισμέ- 
νην. Τό άχραντον σώμά Του είναι δλον κόκκαλα άπό τήν κα- 
κοπάθησιν, μέ τάς χεΐρας άπλωμένας καί μέ άνοικτάς τάς πα- 
λάμας, ώς νά προσεύχεται. ’Ενθυμίζω εις τόν πιστόν τό τρο- 
πάριον όπού λέγει· “Ή πλωσας τάς παλάμας καί ήνωσας τά 
τό πριν διεστώτα”, ήγουν δτι συνεφιλίωσε, μέ τό πάθος Του, 
τόν θεόν μέ τόν άνθρωπον, καί ώσάν νά άνοίγη τάς άγκάλας

11. Ή  Σταύρωση. Εικόνα τοϋ κρητικοϋ Θεοφάνη
στήν Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος (16ος αί.).
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Του πρός δλους τούς ανθρώπους. Οι δέ πόδες σμικτοί, μέ τά 
γόνατα ολίγον διπλωμένα, πατούν επάνω εις εν σανίδιον ώς 
ύποπόδιον. Άπό τάς άχράντους χεΐρας καί πόδας Του τρέ
χουν αϊματα, άπό δέ τήν πλευράν Αύτοΰ αίμα καί ύδωρ. Καί 
επάνω τής κεφαλής Αύτοΰ είναι επιγραφή καρφωμένη επί 
τοΰ σταυρού μέ τά γράμματα OBCATAHC ήγουν Ο ΒΑΣΙ- 
χΆ ΕΥ Σ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, ούχί δέ μέ τά ψηφία Ι.Ν.Β.Ι., ώς έγρα
ψαν οί άσεβείς σταυρωταί τοΰ Κυρίου χλευάζοντες Αύτόν» 
(Φ. Κόντογλου).

Γιά τή στάση τοΰ Κυρίου στό Σταυρό πρέπει νά παρατη
ρήσουμε, πώς οί εικόνες τής Δύσεως παρουσιάζουν τό Σταυ
ρωμένο ζωντανό, μέ άνοιχτά τά μάτια του, κρεμασμένο στό 
Σταυρό μέ τά χέρια πρός τά πάνω. Αντίθετα ή βυζαντινή 
εικόνα τόν παρουσιάζει νεκρό, μέ κλειστά μάτια, μέ κάμψη 
τοΰ σώματος πρός τά δεξιά γιά νά τονίσει τό θάνατό του, τή 
θεία του κένωση. Ό  ορθόδοξος άγιογράφος μάλιστα έμπνέ- 
εται άπό τά τροπάρια τής Εκκλησίας. Αύτά παρουσιάζουν 
τόν Κύριο νά κοιμάται. Γι’ αύτό ή εικόνα δίνει στό πρόσωπό 
του μιά τέτοια έκφραση. Ό  θάνατος καί ό Άδης άφησαν 
άφθαρτο, άπαθές καί αθάνατο τό σώμα τοΰ Κυρίου, γιατί 
θανατώθηκαν άπό τό ζωοποιό θάνατο τοΰ Θεανθρώπου. 
Ψάλλει ή Εκκλησία μας· «Σαρκί ύπνώσας ώς θνητός, ό Βα
σιλεύς καί Κύριος, τριήμερος έξανέστης, Αδάμ έγείρας έκ 
φθοράς καί καταργήσας θάνατον. Πάσχα τής άφθαρσίας, 
τοΰ κόσμου σωτήριον» (Έξαποστειλάριο τής Κυριακής τοΰ 
Πάσχα).

Κάτω άπό τή βραχώδη κορυφή τοΰ Γολγοθά, όπου είναι 
στημένος ό Σταυρός τοϋ Κυρίου, ανοίγει τό στόμιό του ένα 
σπήλαιο. Έδώ εικονογραφείται ενα κρανίο, στό όποιο στά
ζει τό αίμα πού βγαίνει άπό τά πόδια τοΰ Κυρίου, Είναι τό 
κρανίο τοΰ Άδάμ, πού κατά τήν παράδοση πέθανε καί τάφη
κε στό Γολγοθά καί «φκονομήθη, ινα όπου ό παλαιός Άδάμ

Ή  Σταύρωση 97

έπεσενύπότοΰ θανάτου, έκεικαίτότοΰ νέου Άδάμ (τοΰ Χρι
στού) τρόπαιον στή κατά τοΰ θανάτου, λέγω δή τόν σταυρόν» 
(Εύθύμιος Ζιγαβηνός). Τά ίδια λένε καί άρκετοί Πατέρες 
τής ’Εκκλησίας (άγιος Έπιφάνιος, Μ. Βασίλειος κ.ά.).

β) Τ ά λ ο ιπ ά  π ρ ό σ ω π α  τής ε ικ ό να ς . Δεξιά άπό τό 
Σταυρό στέκει ή Παναγία, άλλοτε μόνη καί άλλοτε, όπως 
στήν εικόνα μας, συνοδευόμενη άπό άγιες γυναίκες. Ό ρθια  
ένατενίζειτόν Υιό της. Τή συγκρατημένη θλίψη της δείχνειτό 
χέρι της πού έχει στό μάγουλό της (τό άλλο είναι υψωμένο σέ 
σχήμα Ικεσίας). Τό πένθος της είναι συγκρατημένο. Πιστεύει 
στή θεότητα τοΰ Υίοΰ της, πού τής λέει κατά τόν ύμνωδό· 
«Μή έποδύρου μου Μήτερ, ...άναστήσομαι γάρ καί δοξα- 
σθήσομαι» (Κανών Μ. Σαββάτου, ώδή θ ' , ό ειρμός).

Αντίθετα μέ τή στάση τής Παναγίας ή στάση τοΰ Ιωάννη, 
στήν άλλη πλευρά, έκφράζει άγωνία καί φόβο. Μέ καμπυλω
μένο σώμα καί πρόσωπο τσακισμένο άπό τόν πόνο συμμετέ
χει κι αύτός στό θείο δράμα. Τό ένα του χέρι έχει στό στήθος 
καί μέ τό άλλο άνασηκώνει τό ίμάτιό του.

Πίσω άπό τόν Ιωάννη βλέπουμε τόν εκατόνταρχο Λογγί- 
νο μέ τή στρατιωτική του πανοπλία. Κοιτάζει τό Χριστό καί 
ομολογεί τήν άθωότητά του, συνάμα υψώνει σέ νεΰμα ομι
λίας τό δεξί του χέρι στό ύψος τοΰ μετώπου, σά νά θέλει νά τό 
σταυρώσει. «Ό  εκατόνταρχος μέ τήν παράδοξη στάση του, 
τήν κίνηση τοΰ χεριοΰ του καί τό ύφος του, πού έρχονται σέ 
χτυπητή άντίθεση μέ τήν εύγένεια τών στάσεων καί τήν συ
γκρατημένη έκδήλωση άνθρωπίνου πάθους τών ύπολοίπων 
προσώπων, ξενίζει καθώς μάλιστα είναι τοποθετημένος δί
πλα στόν σχεδόν άδρανή ’Ιωάννη. Ή  παρουσία όμως καί ή 
άπόδοσή του είναι άπόλυτα δικαιολογημένες. Είναι ένα πρό
σωπο πού δέν συμπάσχει, ένας αύτόπτης μάρτυς ξένος άπό 
τόν κύκλο τοΰ Χριστοΰ, άρα άξιόπιστος, πού συγκλονίζεται 
άπό τήν άπόδειξη τής θεότητας» (Αγάπη Καρακατσάνη).



98 Ό  μυστικός κόσμος τών βυζαντινών εικόνων

Ή  παράσταση κλείνει μέ τό άρχιτεκτόνημα πού δείχνει τό 
τείχος τής Ιερουσαλήμ. Ό  Ίησοΰς «έξω τής πύλης έπαθε» 
(Έβρ. 13,12). Τήν εξήγηση δίνει ό ιερός Χρυσόστομος· «Διά 
τοΰτο έξω τής πόλεως καί τών τειχών ϊνα μάθης ότι καθολική 
ή θυσία, ότι υπέρ τής γης άπάσης ή προσφορά. 'Ίνα μάθης ότι 
κοινός ό καθαρισμός έστιν» (PG 49,400).

.  Η  ’AvCLCTTCLCrU

Τό δράμα τοΰ Γολγοθά, όπως τό παρουσιάζουν οί ΰμνοι 
καί τά άναγνώσματα τής Μεγάλης Παρασκευής καί τό συνο
ψίζει ή εικόνα τής Σταύρωσης, είχε καί τόν έπίλογό του· «Καί 
λαβών τό σώμα ό Ιωσήφ ένετύλιξεν αυτό σινδόνι καθαρά, 
καί έθηκεν αυτό έν τώ καινώ αύτοΰ μνημείο ν δ έλατό μη σε ν 
έν τή πέτρα, καί προσκυλίσας λίθον μέγαν τή θύρα τού μνη
μείου άπήλθεν» (Ματθ. 27,59-60).

Γιά τούς Γραμματείς καί Φαρισαίους τό άστρο τού Ιησού 
είχε δύσει. Έπάταξαντόν ποιμένα καί διασκόρπισαν τά δώ
δεκα πρόβατα, τούς μαθητές του. Καθησύχασαν καί τήν τε
λευταία άνησυχία τους γιά ένδεχόμενη άνάσταση «έκείνου 
τού πλάνου», γιατί «ήσφαλίσαντο τόν τάφον σφραγίσαντες 
τόν λίθον μετά τής κουστωδίας» (Ματθ. 27,66).

Ό  θρίαμβος όμως τοΰ Ίησοΰ άρχιζε άκριβώς άπό κει, 
όπου οί έχθροί του τόν έβλεπαν νά τερματίζεται. Οί πρώτοι 
νικηφόροι παιάνες άκούγονται κατά τήν ιερή άκολουθία τής 
Άναστάσεως μέ τόν ύμνο- «Κατήλθες έν τοΐς κατωτάτοις τής 
γής καί συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπεδημέ- 
νων Χριστέ, καί τριήμερος, ώς έκ κήτους Ιωνάς, έξανέστης 
τού τάφου» (Κανών, ώδή ς ') . Δηλαδή: Κατέβηκες, Χριστέ, 
στά κατώτατα μέρη τής γής (στόν Άδη) καί σύντριψες τούς 
αιώνιους μοχλούς, πού κρατούσαν δεμένους τούς άνθρώ- 
πους καί ύστερα άπό τρεΧς μέρες άναστήθήκες άπό τόν τάφο, 
όπως ό Ιωνάς βγήκε άπό τό κήτος (ψάρι).

Γιάτήν κάθοδο τού Κυρίου στόν Άδη δέ μάς πληροφορούν 
τά ιερά Εύαγγέλια. Τέσσερα όμως γραφικά χωρία μιλούν ρη-
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ή θυσία, ότι υπέρ τής γής άπάσης ή προσφορά. 'Ίνα μάθης ότι 
κοινός ό καθαρισμός έστιν» (PG 49, 400).

β Η  ’A vcL crrcL C JH

Τό δράμα τοΰ Γολγοθά, όπως τό παρουσιάζουν οί ΰμνοι 
καί τά άναγνώσματα τής Μεγάλης Παρασκευής καί τό συνο
ψίζει ή εικόνα τής Σταύρωσης, είχε καί τόν επίλογό του· «Καί 
λαβών τό σώμα ό Ιωσήφ ένετύλιξεν αυτό σινδόνι καθαρά, 
καί έθηκεν αυτό έν τώ καινώ αύτοΰ μνημεΐον ό έλατόμησεν 
έν τή πέτρα, καί προσκυλίσας λίθον μέγαν τή θύρα τοΰ μνη
μείου άπήλθεν» (Ματθ. 27,59-60).

Γιά τούς Γραμματείς καί Φαρισαίους τό άστρο τοΰ Ίησοΰ 
είχε δύσει. Έπάταξαν τόν ποιμένα καί διασκόρπισαν τά δώ
δεκα πρόβατα, τούς μαθητές του. Καθησύχασαν καί τήν τε
λευταία άνησυχία τους γιά ένδεχόμενη άνάσταση «εκείνου 
τοΰ πλάνου», γιατί «ήσφαλίσαντο τόν τάφον σφραγίσαντες 
τόν λίθον μετά τής κουστωδίας» (Ματθ. 27, 66).

Ό  θρίαμβος όμως τοΰ Ίησοΰ άρχιζε άκριβώς άπό κεΐ, 
όπου οί έχθροί του τόν έβλεπαν νά τερματίζεται. Οί πρώτοι 
νικηφόροι παιάνες άκούγονται κατά τήν ιερή άκολουθίατής 
Άναστάσεως μέ τόν ύμνο- «Κατήλθες έν τοΐς κατωτάτοις τής 
γής καί συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπεδημέ- 
νων Χριστέ, καί τριήμερος, ώς έκ κήτους Ιωνάς, έξανέστης 
τοΰ τάφου» (Κανών, ώδή ς ') . Δηλαδή: Κατέβηκες, Χριστέ, 
στά κατώτατα μέρη τής γής (στόν 'Άδη) καί σύντριιμες τούς 
αιώνιους μοχλούς, πού κρατούσαν δεμένους τούς άνθρώ- 
πους καί ύστερα άπό τρεις μέρες άναστήθηκες άπό τόν τάφο, 
όπως ό Ιωνάς βγήκε άπό τό κήτος (ψάρι).

Γιάτήν κάθοδο τοΰ Κυρίου στόν Άδη δέ μάς πληροφορούν 
τά ιερά Εύαγγέλια. Τέσσερα όμως γραφικά χωρία μιλούν ρη-
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τά γ ι’ αυτήν Ψαλμ. 15, 9-10, Πράξ. 2, 31, Α ' Πέτρ. 3,18-19. 4, 
6. Όμόφωνη είναι καί ή μαρτυρία τών θεοφόρων Πατέρων, 
δπως φαίνεται τόσο άπό τά συγγράμματά τους όσο καί άπό τίς 
συνοδικές άποφάσεις. Λέει π.χ. ή Ζ ' Οικουμενική Σύνοδος· 
«τούτον (τό Χριστό) όμολογοϋμεν... τόν αδην σκυλεύσαντα 
καί τούς άπ’ αίώνος δέσμιους έλευθερώσαντα» (Πρακτικά). 
Νά προσθέσουμε σ’ αυτά τίς ευχές καί τούς ύμνους τής θείας 
Λατρείας, καθώς καί τό άπόκρυφο Εύαγγέλιο τοϋ Νικοδή
μου. Άπό τό τελευταίο τέσσερα άποσπάσματα θά μάς διευκο
λύνουν γιά νά κατανοήσουμε τήν εικόνα τής Άναστάσεως, πού 
επιγράφεται συνήθως «Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ».

1. «Ήμεΐς ούν -διηγούνται αύτοί πού άναστήθηκαν άπό 
τούς νεκρούς- ήμεν έν τω "Αδη μετά πάντων τών άπ’ αίώνος 
κεκοιμημένων. ’Εν ώρα δέ μεσονυκτίου εις τά σκοτεινά έκεΐ- 
να άνέτειλεν ώσπερ φως ήλίου καί έλαμψεν, καί έφωτίσθη- 
μεν πάντες καί εϊδομεν άλλήλους. Καί εύθύς ό πατήρ ημών 
Αβραάμ μετά τών πατριαρχών καί τών προφητών ενωθείς, 
καί χαράς όμοϋ πλησθέντες είπον πρός άλλήλους. Τοΰτο τό 
φώς άπό μεγάλου φωτισμού έστιν...».

2. «Είτα ήλθεν εις τό μέσον έτερος άπό τής έρήμου άσκη- 
τής, καί είπον πρός αυτόν οι πατριάρχαι- Τίς εί; Ό  δέ είπεν. 
“Έγώ είμι Ιωάννης, τό τέλος τών προφητών, δς έποίησα τάς 
οδούς τοΰ υίοϋ τοΰ Θεοΰ εύθείας, καί έκήρυξα τω λαφ μετά
νοιαν καί άφεσιν άμαρτιών...”».

3. «Οϋτω τοΰ "Αδου διαλεγομένου τω Σατανα ήπλωσεν ό 
βασιλεύς τής δόξης τήν δεξιάν αύτοΰ χεΐρα καί έκράτησε καί 
ήγειρε τόν προπάτορα Άδάμ. Είτα στραφείς πρός τούς λοι
πούς έφη. Δεΰρο μετ’ έμοΰ πάντες δσοι διά ξύλου, ου ήψατο 
ούτος, έθανατώθητε· πάλιν γάρ ύμάς διά ξύλου τοΰ σταυροΰ 
πάντας έγώ ιδού άνιστών...».

4. «Τότε ό βασιλεύς τής δόξης κρατήσας εκ τής κορυφής 
τόν άρχισατράπην Σατάν καί παραδούς αύτόν τοΧς άγγέλοις
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είπε. Σιδηροΐς καταδεσμήσατε τάς χεΐρας καί τούς πόδας καί 
τόν τράχηλον καί τό στόμα αύτοΰ. Είτα παραδούς τοΰτον τω 
"Αδη έφη. Λαβών αύτόν κάτεχε άσφαλώς άχρι τής δευτέρας 
μου παρουσίας» (II, 1 - VI,2).

Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τής Εκκλησίας, τό κήρυγμα 
τής σωτηρίας άπευθύνθηκε σ’ δλους τούς νεκρούς, όχι μόνο 
στούς δίκαιους τής Παλαιάς Διαθήκης. Φυσικά δέν σώθηκαν 
δλοι. Σώθηκαν αύτοί πού τότε πίστεψαν καί στή ζωή τους 
είχαν πολιτευθεΐ σύμφωνα μέ τό φυσικό νόμο τοΰ Θεοΰ.

Ή  διήγηση τοΰ άπόκρυφου Εύαγγελίου τοΰ Νικοδήμου, ή 
διαβεβαίωση τοΰ άποστόλου Πέτρου, δτι ό Κύριος «καί τοϊς 
έν φυλακή πνεύμασι (στις ψυχές πού ήταν φυλακισμένες 
στόν Αδη) έκήρυξεν», καθώς καί δσα διακηρύσσουν τά άνα- 
στάσιμα τροπάρια τής άγιας μας ’Εκκλησίας, δίνουν τό υλικό 
στόν ορθόδοξο άγιογράφο γιά νά συνθέσει τήν άγια εικόνα 
τής Άναστάσεως.

Ή  εικόνα τής Άναστάσεως στήν ορθόδοξη Εκκλησία 
έχει δύο τύπους: Ό  ένας είναι ή κάθοδος τοΰ Χριστοϋ στόν 
Αδη, γιά τήν οποία μιλήσαμε πιό πάνω. Ό  δεύτερος είκονο- 
γραφικός τύπος είναι έκεΐνος πού εικονίζει άλλοτε τόν Πέ
τρο καί τόν ’Ιωάννη στό κενό Μνημείο καί άλλοτε τόν άγγελο 
πού «έπί τόν λίθον καθήμένος» εμφανίστηκε στις Μυροφό- 
ρες (είκ. 12). Αργότερα ή εικόνα τής Άναστάσεως τοΰ τύπου 
αύτοΰ πλουτίστηκε μέ τίς σκηνές τής έμφάνισης τοΰ Χριστοϋ 
στή Μαρία Μαγδαληνή (τό «Μή μου άπτου») καί στις δύο 
Μαρίες (τό «Χαίρε τών Μυροφόρων»). Ό  Λεωνίδας Ού- 
σπένσκη γράφει σχετικά1 «Οί δύο αύτές συνθέσεις χρησιμο
ποιούνται στήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία ώς εικόνες τής Άνα
στάσεως. Στήν παραδοσιακή ορθόδοξη άγιογραφία ή πραγ
ματική στιγμή τής Ανάστασης τοΰ Χριστοϋ ούδέποτε άπεικο- 
νίστηκε. Τόσο τά Εύαγγέλια, δσο καί ή Παράδοση τής 
Εκκλησίας, σιγοΰνγιάτή στιγμή αύτή καί δέ λένε πώς ό Χρι-
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12. Η Ανάσταση (Ό  "Αγγελος στό κενό Μνημείο).
Εικόνα τοϋ κρητικοϋ Θεοφάνη

στήν Ιερά Μονή Στανρονικήτα, Άγιο Όρος (16ος αί.).

Ή  ’Ανάσταση

13. Ή  ’Ανάσταση (Ή  εις 'Αδον Κάθοδος).
Εικόνα τοϋ κρητικοϋ Θεοφάνη

στήν Ιερά Μονή Στανρονικήτα, Αγιο Όρος (16ος αί.).
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στός άναστήθηκε, πράγμα πού δέν κάνουν γιά τήν Έγερση 
τοΰ Λαζάρου. Οΰτε ή εικόνα δείχνει αυτό.

»Ή  σιγή αυτή έκφράζει καθαρά τή διαφορά πού υπάρχει 
μεταξύ τών δύο γεγονότων. Ή  ’Έγερση τοΰ Λαζάρου ήταν 
ένα θαΰμα, τό όποιο μποροΰσαν δλοι νά κατανοήσουν ένώ ή 
Ανάσταση τοΰ Χριστοΰ ήταν άπρόσιτη σέ όποιαδήποτε αντί
ληψη... Ό  άνεξιχνίαστος χαρακτήρας τοΰ γεγονότος αύτοΰ 
γιά τόν άνθρώπινο νοϋ καί συνεπώς τό άδύνατο τής άπεικό- 
νισής του είναι ό λόγος πού άπουσιάζουν εικόνες αυτής ταύ- 
τηςτής Αναστάσεως. Γι’ αύτό στήν ’Ορθόδοξη εικονογραφία 
υπάρχουν δύο εικόνες, πού άντιστοιχοΰν στή σημασία τοΰ γε
γονότος αύτοΰ καί πού συμπληρώνουν ή μία τήν άλλη. Ή  μία 
είναι συμβολική παράσταση. Απεικονίζει τή στιγμή πού 
προηγήθηκε τής θεόσωμης Ανάστασης τοΰ Χριστοΰ- τήν 
Κάθοδο στόν "Αδη· ή άλλη τή στιγμή πού ακολούθησε τήν 
Ανάσταση τοΰ Σώματος τοΰ Χριστοΰ, τήν ιστορική επίσκεψη 
τών Μυροφόρων στόν Τάφο τοΰ Χριστοΰ».

Τά παραπάνω συμφωνοΰν καί μέ τά άναστάσιμα τροπά
ρια τής ’Εκκλησίας μας, πού υπογραμμίζουν τό άνεξιχνίαστο 
μυστήριο τής Αναστάσεως καί τό παραλληλίζουν μέ τή Γέν
νηση τοΰ Κυρίου άπό τήν Παρθένο καί τήν έμφάνισή του 
στούς μαθητές μετά τήν Ανάσταση («“Προήλθες εκ τοΰ μνή
ματος, καθώς έτέχθης εκ τής Θεοτόκου”. “'Ώσπερ έξήλθες 
έσφραγισμένου τοΰ τάφου, ούτως είσήλθες καί τών θυρών 
κεκλεισμένων πρός τούς μαθητάς σου”»).

Εκτός άπό τούς παραπάνω δύο τύπους τής Αναστάσεως, 
συναντάμε στούς ναούς μας κι άλλο τύπο: αύτόν πού δείχνει 
τό Χριστό γυμνό, μ’ ένα μανδύα ριγμένο, πάνω του νά βγαί
νει άπό τόν Τάφο κρατώντας κόκκινη σημαία. Ή  εικόνα 
αύτή δέν είναι ορθόδοξη, άλλά δυτική. Επικράτησε στήν 
Ανατολή, δταν ή ορθόδοξη άγιογραφία άποκόπηκε άπό τίς 
ρίζες της, τή βυζαντινή παράδοση, λόγω τής επικράτησης τής
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ζωγραφικής τής Αναγέννησης. Ύποστηρίχθηκε πώς «ή με
γάλη προτίμηση γιά τήν δυτικότροπη άπόδοση τής Αναστά
σεως οφείλεται, μεταξύ τών άλλων, καί στήν επίδραση τών 
προσκυνητών τών Αγίων Τόπων, γιατί πάνω άπό τήν είσοδο 
τοΰ Παναγίου Τάφου βρισκόταν παρόμοια (δυτικότροπη) 
εικόνα τής Αναστάσεως, πού, άντιγραφόμενη στά διάφορα 
ένθύμια τών προσκυνητών, έγινε υπόδειγμα γιά πολλούς ζω
γράφους. 'Ώστε μποροΰμε νά ποΰμε πώς, ό συγκεκριμένος 
είκονογραφικός τύπος, διαδόθηκε τόσο άπό τή δυτική τέχνη, 
δσο καί άπ’ τούς Αγίους Τόπους» (Εικόνες τής κρητικής τέ
χνης..., σ. 357).

Παρακάτω θά παρουσιάσουμε καί θά άναλύσουμε τήν 
εικόνα τής ’Αναστάσεως, πού λέγεται καί «Ή  εις 'Αδου Κά
θοδος», γιατί «είναι ή γνήσια είκών τής Αναστάσεως, ήν πα
ρέδωσαν ήμΐν οί παλαιοί άγιογράφοι, σύμφωνος μέ τήν υ
μνωδίαν τής ’Εκκλησίας μας. Έκφράζει δέ διά τής ζωγρα
φικής δσα ιερά καί συμβολικά νοήματα έκφράζει ιδία τό πα- 
σίγνωστον καί υπό πάντων ψαλλόμενον, άπό παίδων έως γε
ρόντων, τροπάριον “Χριστός άνέστη έκ νεκρών, θανάτω θά
νατον πατήσας καί τοίς έν τόϊς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος”» 
(Φ. Κόντογλου).

1. Περιγραφή τής εικόνας (είκ. 13). Στή βάση τής εικόνας 
άνάμεσα σέ άπότομους βράχους, άνοίγεται μιά σκοτεινή 
άβυσσος. Διακρίνουμε τίς μαρμάρινες σαρκοφάγους, τίς πύ
λες τής κολάσεως μέ τίς σκόρπιες κλειδαριές, καρφιά καί 
κλείθρα, καθώς καί τίς μορφές τοΰ σατανά καί τοΰ Αδη μέ τά 
φοβισμένα πρόσωπα καί τά γυάλινα μάτια. Είναι τά «κατώ- 
τατα τής γής», «τά ταμεία τοΰ 'Αδου», όπου κατέβηκε ό Κύ
ριος γιά νά κηρύξει τή σωτηρία «τοίς άπ’ αίώνος έκεΐ καθεύ- 
δουσι».

Πάνω άπό τό σπήλαιο, στό κέντρο τής εικόνας, προβάλλει 
ό νικητής τοΰ θανάτου, ό Χριστός. Ό  φωτοστέφανος τής κε
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φαλής του, τά χρυσοκόκκινα Ιμάτιά του πού άκτινοβολοϋν, 
καί ή θριαμβευτική όψη τοϋ προσώπου του εναρμονίζονται 
πλήρως μέ τό δίστιχο τής πασχαλινής άκολουθίας:

Χριστός κατελθών πρός πάλην αδου μόνος,
Λαβών άνηλθε πολλά τής νίκης σκύλα (= λάφυρα).

Ό  Χριστός έπιστρέφει τροπαιοϋχος άπό τή μάχη του μέ 
τόν 'Αδη κρατώντας τά πρώτα λάφυρα τής νίκης. Είναι ό 
Αδάμ πού τόν κρατάει άπό τό χέρι, ένώ εκείνος γονατιστός 
τόν κοιτάζει ευχαριστιακά. Πίσω του ή Εΰα μέ κατακόκκινο 
μαφόριο καί κοντά της οι δίκαιοι, πού περίμεναν μέ πίστη τήν 
έλευση τοϋ Λυτρωτή. Ανάμεσάτους ό Αβελπού πρώτος γεύ
τηκε τό θάνατο. Στήν άριστερή πλευρά είκονίζονται ο'ι βασι
λείς καί οι προφήτες τής Παλαιάς Διαθήκης Δαβίδ, Σολο
μών, Μωυσής, Πρόδρομος κ.ά. Ό λ ο ι αύτοί άναγνώρισαν τό 
Λυτρωτή, δταν κατέβηκε στόν Αδη, καί προετοίμασαν τό κή
ρυγμά του, ώστε νά βρει άνταπόκριση στίς ψυχές τών κεκοι- 
μημένων.

Σέ μερικές εικόνες ή παράσταση τοϋ τροπαιούχου Κυρίου 
είναι πιό εκφραστική, γιατί σ’ αύτές ό Κύριος κρατάει στό χέ
ρι του τό ζωηφόρο Σταυρό, τής εύσεβείας τό «άήττητον τρό- 
παιον», μέ τόν όποιο καταργήθηκε ή δύναμη καί τό κράτος 
τοϋ θανάτου.

Άλλοϋ εχουμε στό επάνω μέρος τής εικόνας δύο άγγέλους 
πού κρατοϋν στά χέρια τους τά σύμβολα τοϋ Πάθους καί στό 
σπήλαιο τό θάνατο νά παριστάνεται μέ γέροντα αλυσοδεμέ
νο. Είναι δεμένος άπό τούς άγγέλους μέ τά ίδια δεσμά, μέ τά 
οποία είχε δέσμιο καί υποχείριο τό γένος τών άνθρώπων.

Τήν παράσταση κλείνουν δύο γκρίζοι βράχοι μέ επίπε
δους εξώστες καί οί έπιγραφές:

Η ANACTACIC 
IC XC
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'Ωραία παρατηρήθηκε, πώς «ή σύνθεση τής εικόνας είναι 
βαθιά μελετημένη, άκόμα καί στίς μικρότερες λεπτομέρειές 
της. Ό λα, άπό τό σχήμα τών βράχων στό δεύτερο επίπεδο ώς 
καί τίς άναλογίες τών χρωμάτων, περιέχουν ενα βαθύτερο 
νόημα καί ύπακούουν σ’ ενα γενικό σχέδιο. Ή  εικαστική 
άπεικόνιση τοϋ άπόκρυφου κειμένου άποκτα συμβολικό χα
ρακτήρα. Ταυτόχρονα, όμως, δέν χάνεται ή σχέση μέ τά συ
γκεκριμένα επεισόδια τοϋ κειμένου» (Εικόνες τής κρητικής 
τέχνης..., σ. 327).

Ή  συμβολική σημασία τής εΙκόνας. Τή συμβολική σημα
σία τής εικόνας μας βρίσκουμε στά άναστάσιμα τροπάρια 
τής ’Εκκλησίας μας. Σ’ αύτά ή άπελευθέρωση τών δέσμιων 
τοϋ Αδη συνδεέται μέ τήν άπελευθέρωση δλων τών άνθρώ
πων, δπως π.χ. βλέπουμε στό εξής τροπάριο· «Κύριε άνελ- 
θών έν τω Σταυρώ, τήν προγονικήν ήμών κατάραν έξήλει- 
ψας· καί κατελθών έν τω αδη τούς άπ’ αίώνος δέσμιους ήλευ- 
θέρωσας, άφθαρσίαν δωρούμενος τών άνθρώπων τω γένει* 
διά τοϋτο ύμνοϋντες δοξάζομεν, τήν ζωοποιόν καί σωτήριόν 
σου Έγερσιν» (άπόστιχο άναστάσιμο έσπερινοϋ, ήχος δ ') . 
Ή  Ανάσταση τοϋ Χριστοϋ μετέφερε αύτούς πού πιστεύουν 
στό Χριστό άπό τό θάνατο στή ζωή. Ό πω ς λέει ό άγιος ’Ιω
άννης Χρυσόστομος στόν Κατηχητικό του λόγο, «άνέστη 
Χριστός, καί νεκρός ούδείς έντώ μνήματι. Χριστός γάρ έγερ- 
θείς εκ νεκρών, άπαρχή τών κεκοιμημένων έγένετο».
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'Ωραία παρατηρήθηκε· «Έ να αίσθημα ειρήνης, προ
σευχής καί αϊνου καλύπτει τό παν, γιατί εκεί δπου βρίσκεται 
τό κεφάλι, τοποθετείται ή χαρμόσυνη έλπίδα τοΰ σώματος», 
δηλαδή τής Εκκλησίας, πού είναι τό Σώμα τοϋ Χριστοΰ. 
Ό πω ς τό είπε ό άγιος πάπας Λέων Α ' (440-461)· «Ή  Ανά
ληψη τοϋ Χριστοΰ είναι δική μας άνύιρωση καί δπου ή δόξα 
τής Κεφαλής προπορεύτηκε, έκεϊ καλείται ή έλπίδα τοϋ Σώ
ματος».

» Η  J lev n rn  jc o c n  L̂

Πενήντα ημέρες μετάτό Πάσχα ή Εκκλησία μας έορτάζει 
τήν Πεντηκοστή σέ άνάμνηση τής έπιφοίτησης τοϋ Αγίου 
Πνεύματος στούς μαθητές τοϋ Κυρίου. Ή  έπιφοίτηση αυτή 
έγινε τήν ημέρα πού οί Ιουδαίοι εόρταζαν τήν εορτή τής 
δικής τους Πεντηκοστής. Οί Ιουδαίοι μέ τήν εορτή αυτή 
εύχαριστοϋσαν τό Θεό γιά τή συγκομιδή τών σιτηρών. Γι’ 
αυτό ή Πεντηκοστή λεγόταν καί εορτή τοϋ θερισμοϋ ή τών 
πρώτων καρπών. Στά χρόνια δμως τοϋ Κυρίου είχε κι άλλη 
σημασία. Ή ταν εορτή άναμνηστική ενός σημαντικοϋ γεγο
νότος τής ιερής ιστορίας: τής παράδοσης άπό τό Θεό τοϋ νό
μου στό Μωυσή πού έγινε τήν 50ή ημέρα μετά τό Πάσχα.

Σ ’ αυτή τήν επίσημη ημέρα ή υπόσχεση τοϋ Κυρίου στούς ' 
άποστόλους γιά άποστολή τοϋ Αγίου Πνεύματος, τής «δυνά- 
μεως εξ ύψους», έγινε πραγματικότητα. «Καί ώφθησαν 
αύτοίς (=  είδαν μέ τά μάτια τους) διαμεριζόμεναι γλώσσαι 
ώσεί πυρός, έκάθισέ τε έφ5 ένα έκαστον αύτών, καί έπλήσθη- 
σαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, καί ήρξαντο λαλεΐν έτέραις 
γλώσσαις καθώς τό Πνεϋμα έδίδου αύτοίς άποφθέγγεσθαι» 
(Πράξ. 2,3-4).

Ό  άπόστολος Πέτρος, εμπνευσμένος καί ένισχυμένος 
άπό τό 'Αγιο Πνεύμα, μίλησε τήν ή μέρα τής Πεντηκοστής στά 
πλήθη πού συγκεντρώθηκαν μπροστά άπό τό σπίτι τών άπο- 
στόλων. «Οί μέν ούν άσμένως (=  μέ χαρά) άποδεξάμενοιτόν 
λόγον αύτοϋ έβαπτίσθησαν, καί προσετέθησαν τή ή μέρα 
έκείνη ψυχαί ώσείτρισχίλιαι» (Πράξ. 2,41).

Μέ τήν κάθοδο τοϋ Αγίου Πνεύματος τήν Πεντηκοστή, 
εμφανίστηκε έπίσημα στόν κόσμο ή Εκκλησία, πού συνεχί-
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ζειτό έργο τοϋ Κυρίου πάνω στή γή. Στό όρος Σινά ή παρά
δοση τοϋ νόμου στό Μωυσή έκαμε τούς Ισραηλίτες περιού
σιο λαό τοϋ Θεοϋ. ’Έτσι καί τώρα μέ τήν εκχυση τοϋ Αγίου 
Πνεύματος στούς άποστόλους γεννήθηκε ό νέος περιούσιος 
λαός τοϋ Θεοϋ, ή άγία μας Εκκλησία.

'Ύστερα άπό αύτά πού ειπώθηκαν γιά τό 'ιστορικό τής 
έορτής τής Πεντηκοστής, έρχόμαστε στήν περιγραφή καί ση
μασία, πού έχουν ο'ι μορφές τής εικόνας. «Δέν είναι καθόλου 
μιά άπλή εικονογραφία τοϋ κειμένου τών Πράξεων. Συγκρί
νει όλα τά κείμενα τών Γραφών, άκολουθεϊ τή λειτουργία καί 
χαράσσει μιά άπέραντη προοπτική πού υπερβαίνει ενα τμή
μα ιστορίας, γιά νά έκφράσει τόν έσωτερικό λόγο τών γεγο
νότων» (Π. Εύδοκίμωφ).

1. ΙΙεριγραφή τής εικόνας (είκ. 15). Ή  εικόνα τής Πεντη
κοστής παρουσιάζει υπερώο. Είναι τό υπερώο, «ου ήσαν κα- 
ταμένοντες» οί άπόστολοι μετά τήν Ανάληψη τοϋ Κυρίου. 
Χωρισμένοι σέ δύο ομάδες, είναι καθισμένοι σέ ή μικυκλικό 
θρανίο μέ ράχη καί υποπόδιο. Στήν κορυφή τοϋ ήμικυκλίου 
είναι οι πρωτοκορυφαίοι άπόστολοι Πέτρος καί Παϋλος. 
Τρίτος δεξιά άπό τόν Πέτρο είναι ό άπόστολος καί Εύαγγε- 
λιστής Λουκάς καί άπέναντί του ό άπόστολος καί Εύαγγελι- 
στής Μάρκος, τρίτος κοντά στόν Παϋλο. Ακολουθοϋν οι λοι
ποί άπόστολοι κατά σειρά ηλικίας. Οί δύο σειρές κλείνονται 
μέ δύο νέους στήν ήλικία μαθητές. Ό λ ο ι είναι ήρεμοι μέ γλυ- 
κιά έκφραση καί στοχαστικό βλέμμα. Κρατοϋν είλητάρια, 
εκτός άπό τόν άπόστολο Παϋλο πού κρατεί βιβλίο. Συμβολί- 
ζουντό διδακτικό χάρισμα πού έλαβαν άπό τό 'Άγιο Πνεϋμα. 
Μεταξύ τών πρωτοκορυφαίων διακρίνεται ένα κάθισμα κε
νό. Είναι ή θέση τοϋ Χριστοϋ, τής θείας κεφαλής τής Εκκλη
σίας, τήν όποια είκονίζει ή Πεντηκοστή.

Στό έπάνω μέρος τής εικόνας είκονίζεται ό ουρανός μέ 
τμήμα κύκλου. Άπό αύτόν έκπέμπονται δύο δέσμες άκτίνων, 
δώδεκα συνολικά, πού κατεβαίνουν πρός τούς άποστόλους.

Ή  Πεντηκοστή

15. Ή  Πεντηκοστή. Εικόνα τον κρητικον Θεοφάνη
στήν Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος (16ος αί.).
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«Κάτωθεν τοΰ καθίσματος, έπάνω εις τό όποιον είναι κα
θισμένοι (οί Απόστολοι), είκονίζεται μορφή γέροντος μέ 
στέμμα εις τήν κεφαλήν του καί μέ όξύ στρογγύλον γένειον, 
κρατών μέ τάς δύο χεΐράς του σινδόνι, μέσα εις τό όποιον 
φαίνονται δώδεκα είλητάρια, ήγουνχαρτία τυλιγμένα. Ό  γέ
ρων ούτος παριστα τόν Κόσμον, τά δέ χαρτία τούς δώδεκα 
κύκλους οπού έκληρώθη ή οικουμένη νά κηρυχθή ό λόγος 
τοΰ Θεοΰ άπό τούς Αποστόλους.

»Είς τάς άρχαιοτέρας εικόνας τής Πεντηκοστής, άντί τοΰ 
Κόσμου, ζωγραφίζονται κάποιοι άνθρωποι άπό διαφόρους 
φυλάς, ντυμένοι μέ παράδοξα φορέματα καί γυρισμένοι κατ’ 
έπάνω, ώσάν νά άκούουν έξεστηκότες τό κήρυγμα τών ’Απο
στόλων, καί έπάνωθεν αύτών ή έπιγραφή ΛΑΟΙ, ΦΥΛΑΙ 
ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. Παριστάνουν δέ ούτοιτούς άνθρώπους άπό 
τά διάφορα έθνη, όπού εύρέθησαν εις τά Ιεροσόλυμα κατά 
τήν ημέραν τής Πεντηκοστής, τήν ώραν δπου κατήλθε τό 
Αγιον Πνεΰμα καί οί όποιοι, όταν ακόυσαν τήν βοήν δπου 
έγινεν άπό τήν έπιφοίτησιν τοΰ Παναγίου Πνεύματος, έμα- 
ζεύθησαν εις τόν οίκον όπού εύρίσκοντο οί άγιοι Απόστολοι 
καί άποροΰσαν, διότι ήκουον ό καθένας είς τήν γλώσσάν του 
τό κήρυγμα δπου έβγαινεν άπό τό στόμα τών μαθητών τοΰ 
Χριστοΰ, δπως διαλαμβάνουσιν αί Πράξεις τών ’Αποστό
λων» (Φ. Κόντογλου).

2. Ή  σημασία τής εικόνας. Ό πω ς μας πληροφοροΰν οί 
Πράξεις τών Αποστόλων, τήν ημέρα τής Πεντηκοστής βρί
σκονταν στό υπερώο περίπου έκατόν είκοσι πρόσωπα. Συ
νεπώς τή δωρεά τοΰ Αγίου Πνεύματος δέν έλαβαν μόνον oi 
δώδεκα άπόστολοι· δλοι οί παρευρισκόμενοι «έπλήσθησαν 
Πνεύματος Αγίου». Επιπλέον ό άπόστολος Πέτρος στήν 
ομιλία του τήν ήμερα τής Πεντηκοστής διαβεβαίωσε πώς 
δλοι δσοι θά μετανοήσουν καί βαπτιοτοΰν, θά λάβουν «τήν 
δωρεάν τοΰ Αγίου Πνεύματος». Επομένως οί έκατόν είκοσι
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μαθητές έκπροσωποΰν δλη τήν ’Εκκλησία. Γιά τό βυζαντινό 
άγιογράφο είναι άντιπρόσωποιτής ’Εκκλησίας δλων τών γε
νεών καί δλων τών αιώνων. Αύτός είναι ό λόγος, πού ενώ τά 
καθισμένα πρόσωπα είναι δώδεκα, ό αριθμός αύτός δέν άντι- 
στοιχεϊ στούς δώδεκα άποοτόλους. Ό  άπόστολος Παΰλος 
καί οί Ευαγγελιστές Λουκάς καί Μάρκος πού είκονίζονται 
στήν εικόνα, δέν άνήκαν στόν άμεσο κύκλο τών μαθητών τοΰ 
Κυρίου.

Κοιτάζοντάς τους λοιπόν, τό βλέμμα μας προχωρεί άπό τό 
στενό κύκλο τών μαθητών στόν εύρύτερο καί άπό αύτόν στόν 
πολυπληθή κόσμο τής ’Εκκλησίας.

Σέ άντίθεση πρός τίς άγιες μορφές τών άποστόλων, έρχε
ται ή συμβολική μορφή τοΰ Κόσμου. Γι’ αύτή διαβάζουμε σ’ 
ένα κείμενο τοΰ 17ου αιώνα- «Γιατί στήν κάθοδο τοΰ Αγίου 
Πνεύματος παρουσιάζεται ένας άνθρωπος καθισμένος σέ 
σκοτεινό μέρος, κυρτωμένος άπό τά χρόνια, ντυμένος μέ 
κόκκινο ένδυμα, μέ βασιλικό στέμμα στό κεφάλι του καί μ’ 
ένα λευκό ύφασμα στά χέρια του, πού έχει δώδεκα γραμμέ
νους κυλίνδρους; Ό  άνθρωπος κάθεται σέ σκοτεινό μέρος, 
έπειδή ή οικουμένη ήταν προηγουμένως χωρίς πίστη. Είναι 
κυρτωμένος άπό τά χρόνια, γιατί είχε γεράσει άπό τήν άμαρ- 
τία τοΰ Αδάμ. Τό κόκκινο του ένδυμα δηλώνει τίς αιματηρές 
θυσίες τοΰ πονηροΰ. Τό βασιλικό στέμμα δηλώνει τήν άμαρ- 
τία πού κυβερνοΰσε τόν κόσμο. Τό λευκό ύφασμα στά χέρια 
του μέ τούς δώδεκα κυλίνδους σημαίνει τούς δώδεκα άπο- 
στόλους πού έφεραν μέ τή διδασκαλία τους φώς στήν οικου
μένη».

’Έτσι στήν εικόνα μας ή άντίθεση είναι χτυπητή. Έπάνω 
τό φώς, ό ώραίος κόσμος τοΰ Πνεύματος. Κάτω τό σκοτάδι, ό 
κόσμος τής άγνοιας καί τής αμαρτίας.

Ό  Χριστός ό Θεός ήμών, «ό πανσόφους τούς άλιεΐς άνα- 
δείξας», είναι «χθές καί σήμερον ό αύτός καί είς τούς αίώ-
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νας» (Έβρ. 13, 8). Γι’ αύτό πρέπει στήν προσευχή μας νά τόν 
παρακαλοϋμε νά μάς φωτίζει καί άγιάζει μέ τό 'Άγιο 
Πνεύμα, πού είναι «ό φρουρός καί άγιοποιός τής ’Εκκλη
σίας, ό διοικητής τών ψυχών, ό κυβερνήτης τών χειμαζόμε
νων, ό φωταγωγός τών πεπλανημένων καί ό άθλοθέτης τών 
άγωνιζομένων καί ό στεφανωτής τών νενικηκότων» (Κυρίλ
λου Ιεροσολύμων, Κατήχ. 17,3).

• Η  KoLjXKicrn. τ κ .ς  O e o 'r o i c o u

Άπό τίς εικόνες τοϋ Δωδεκαόρτου ο'ι δυο, ό Ευαγγελι
σμός καί ή Κοίμηση, άναφέρονται στήν Ύπεραγία Μητέρα 
τοϋ θεοϋ. Ο'ι δύο αύτές Θεομητορικές παραστάσεις πλαι
σιώνουν τίς εικόνες τοϋ Δωδεκαόρτου. Μετά τόν Ευαγγελι
σμό άρχίζει ή σειρά αύτή τών εικόνων καί κλείνει μέ τήν πα
ράσταση τής Κοιμήσεως.

Γιά τήν τιμητική θέση πού κατέχει ή Παναγία στή λειτουρ
γική ζωή τής ’Εκκλησίας, έγινε λόγος δταν περιγράψαμε καί 
αναλύσαμε τήν εικόνα τοϋ Εύαγγελισμοϋ. ’Εδώ πρέπει νά 
προστεθεί πώς τό πλήρωμα τής ’Εκκλησίας, επειδή γνωρίζει 
καί έκτιμά τή θέση πού έχει ή Θεοτόκος στήν Ιστορία τής 
’Εκκλησίας, πανηγυρίζει μέ ιδιαίτερη λαμπρότητα τίς Θεο
μητορικές έορτές. Σ ’ αύτές οι πιστοί εκδηλώνουν μέ τόν 
πλούτο τών λειτουργικών μας εθίμων καί τών θρησκευτικών 
μας παραδόσεων τήν άγάπη καί τό σεβασμό πού τρέφουν στό 
πρόσωπο τής Θεομήτορος. Ή  εύσέβεια μάλιστα τών πιοτών 
τρέφεται καί συνάμα εκδηλώνεται ιδιαίτερα, δταν ή ιερή 
άκολουθία πρός τιμή τής Θεοτόκου γίνεται σέ εκκλησία πού 
φέρνει τό όνομά της.

Γιά τήν ’Εκκλησία μας ή Θεοτόκος είναι «τοϋ πεσόντος 
Άδάμ ή άνάκλησις· τών δακρύων τής Εύας ή λύτρωσις». Βοή
θησε στή σάρκωση τοϋ Χριστού, εξυπηρέτησε τήν παγκό
σμια σωτηρία γιατί μ’ αύτήν πραγματοποιήθηκε ή προαιώνια 
άπόφαση τού Θεού: ή σάρκωση τοϋ Λόγου καί ή δική μας 
σωτηρία (Ίω. Δαμασκηνός).

Άπό τίς Θεομητορικές έορτές ξεχωρίζει ή εορτή τής Κοι
μήσεως (15 Αύγούστου). Μέ αύτήν ή ’Εκκλησία μας έορτάζει


