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῾Η ᾿Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως
καὶ τὸ νόημά της *

† Πρωτοπρεσβυτέρου

π. Στεφάνου Ἀβραμίδη

Η
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ» ἢ καλύτερα ἡ ᾿Ορθόδοξη Εἰκονογραφία
ἔχει δικιά της γλώσσα. Καὶ ὅπως εἶναι ἀδύνατο νὰ διαβάσει

κανεὶς ἕνα βιβλίο ἂν δὲν ξέρει τὴν γλώσσα ποὺ σ᾿ αὐτὴν εἶναι
γραμμένο, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νὰ διαβάσει καὶ τὸ μήνυμα τῆς
Εἰκόνας ἂν δὲν ξέρει τὴν γλώσσα τῆς Εἰκονογραφίας. Γιατί,
ὅπως ἡ γλώσσα ἐκφράζεται μὲ λέξεις καὶ τυπώνεται μὲ γράμμα-
τα, ἔτσι καὶ ἡ γλώσσα τῆς Εἰκονογραφίας ἀποδίδεται μὲ χρώμα-
τα καὶ σχήματα. ῾Η γλώσσα τῆς Εἰκονογραφίας εἶναι σὰν τὴν
γλώσσα τῆς καινῆς διαθήκης, ἁπλὴ καὶ ἀπέριττη, χωρὶς πρόσθε-
τους καὶ μάταιους καλλωπισμούς. Εἶναι αὐτὴ ποὺ ἁρμόζει στὴν
διατύπωση τῆς ἀλήθειας, σὲ θεόπνευστη γραφή. ῾Η κάθε γραμμή,
τὸ κάθε σχῆμα καὶ χρῶμα ἔχει τὴν σημασία του1.

῾Η τέχνη τῆς Εἰκόνας εἶναι ἐκφραστική. Μεταφέρει ἕνα πνευ-
ματικὸ μήνυμα μὲ σχήματα καὶ χρώματα. Δὲν προσπαθεῖ νὰ ἀντι-
γράψει τὰ σχήματα καὶ τὴν «πεπτωκυῖα» φύση τοῦ κόσμου τού-
του, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀνοίγει ἕνα παράθυρο σὲ ἕναν ἄλλον κόσμο,
τὸν κόσμο τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῦ Ἀκτίστου Φωτός. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ
προοπτικὴ τῆς Εἰκόνας ἀντιστρέφει τὴν προοπτικὴ τοῦ φυσικοῦ
κόσμου. Σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία, ὅσο προχωρεῖ τὸ μάτι πρὸς
τὸ βάθος τόσο πιὸ μικρὰ γίνονται τὰ πρόσωπα καὶ τὰ ἀντικείμε-
να. Τὸ ἀντίθετο ὅμως συμβαίνει στὴν βυζαντινὴ Εἰκόνα. Πολλὲς
φορὲς ἐδῶ, τὰ πρόσωπα ποὺ βρίσκονται στὸ βάθος (ὅπως στὴν
Εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς) εἶναι μεγαλύτερα.

Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ

῞Ενα πνευματικὸ ταξίδι
πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ

καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου
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Πολλὲς φορὲς ἐπίσης, στὴν βυζαντινὴ Εἰκόνα μᾶς ἐντυπωσιά-
ζουν τὰ μεγάλα, ὑπερμεγέθη μάτια, ἡ λεπτὴ μύτη, τὸ μικρὸ στό-
μα, τὰ χοντρὰ πόδια. ῞Ολα αὐτά, ἂν καὶ στὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου
φαίνονται ἀφύσικα, δὲν εἶναι τυχαῖα. Εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχουν.
Γιατὶ μέσα στὴν διάσταση ποὺ ἔχει ἡ θέωση, ὅλα φαίνονται ἀλλι-
ώτικα, ἐξαγνισμένα, ἀϋλοποιημένα, μεταμορφωμένα. ῎Ετσι, δὲν
εἶναι παράξενο ποὺ σὲ μιὰ ἐπιστολή του ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὁ
Ἀσκητὴς καὶ Καθηγητὴς τῆς ᾿Ερήμου, περιγράφει τὸν θεωμένο
ἄνθρωπο μὲ τὰ παρακάτω λόγια:

«῞Οταν κανεὶς προσπαθεῖ νὰ πετύχει τέλεια καθαρό-
τητα, πρέπει νὰ φέρει ἁρμονικὰ καὶ ἰσορροπημένα μέ-
σα στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμά του τοὺς κόπους τῆς μετά-
νοιας. ̔́ Οταν ὁ νοῦς λάβει τέτοια χάρη, ὥστε νὰ μπορέ-
σει νὰ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν παθῶν χωρὶς νὰ νιώθει
λύπηση γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ χωρὶς νὰ κάνει τὰ χατή-
ρια τοῦ ἑαυτοῦ του, τότε ὁδηγεῖται καὶ παρηγοριέται
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Μὲ τὴν βοήθειά Του μπορεῖ νὰ
ἀποκρούσει μέσα του ὅλες τὶς ἀκάθαρτες προσβολὲς
ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς. ̔́ Οταν τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα ἑνωθεῖ μὲ τὸ νοῦ ἢ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώ-
που, βοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀπόφασή του νὰ τηρή-
σει αὐστηρὰ τὶς ἐντολὲς ποὺ διδάχτηκε. ῎Ετσι ποὺ νὰ
τοῦ δείχνει πῶς ν᾿ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ψυχή του ὅλα
τὰ πάθη. ῎Οχι μόνο αὐτὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν
σάρκα, ἀλλὰ κι ἐκεῖνα ποὺ ἀνήκουν στὴν ψυχὴ καὶ
ὑπάρχουν σ᾿ αὐτὴν ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σῶμα. Τὸ Πνεῦ-
μα τὸ Ἅγιο διδάσκει τὸν ἄνθρωπο νὰ κρατάει τὸ σῶμά
του ἐκεῖ ποὺ  πρέπει. ̔́ Ολο τὸ σῶμα, ἀπὸ τὸ κεφάλι ὥς
τὰ πόδια. Διδάσκει τὰ μάτια ν᾿ ἀτενίζουν μὲ καθαρό-
τητα, τὰ αὐτιὰ νὰ ἀκούουν εἰρηνικὰ καὶ νὰ μὴ χαίρον-
ται ν᾿ ἀκοῦνε κουτσομπολιά, συκοφαντίες καὶ κατα-
κρίσεις. Τὴν γλώσσα νὰ λέει μόνο τὸ καλό, ζυγίζον-
τας τὴν κάθε λέξη καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπει τίποτα τὸ
ἀκάθαρτο ἢ τὸ ἐμπαθὲς νὰ μπεῖ σὲ ὅσα λέει. Τὰ χέρια
νὰ κινοῦνται προπάντων γιὰ προσευχὴ καὶ γιὰ ἔργα
ἐλεημοσύνης καὶ γενναιοδωρίας. Τὸ στομάχι νὰ περι-
ορίζεται μέσα στὰ ὅρια τῆς εὐπρέπειας ὅταν τρώει καὶ
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πίνει καὶ νὰ δέχεται μόνο τόσο, ὅσο χρειάζεται γιὰ νὰ
συντηρεῖται τὸ σῶμα, χωρὶς ν᾿ ἀφήνει τὴν ἐπιθυμία καὶ
τὴν λαιμαργία νὰ παραβιάσουν τὰ ὅρια αὐτά. Τὰ πόδια
νὰ βαδίζουν μὲ δικαιοσύνη, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ, γιὰ νὰ κατευθύνονται στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀ-
γαθῶν. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ σῶμα συνηθίζει σὲ κάθε
καλό. Καὶ ἀφοῦ ὑποταχθεῖ στὴν δύναμη τοῦ ̔Αγίου Πνεύ-
ματος ἀλλάζει σιγὰ-σιγά. ῎Ετσι ποὺ στὸ τέλος νὰ συμ-
μετέχει ὡς ἕνα σημεῖο στὶς ἰδιότητες τοῦ πνευματικοῦ
σώματος ποὺ θὰ λάβει στὴν ἀνάσταση τῶν δικαίων»2.

Μὲ ὅσα λέει ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος εἶναι σὰν νὰ περιγράφει τὰ
χαρακτηριστικὰ μιᾶς μορφῆς τῆς βυζαντινῆς Εἰκόνας.  ῾Η βυζαν-
τινὴ Εἰκόνα μεταφράζει σὲ χρώματα καὶ σχήματα τὴν ἐμπειρία
ποὺ ἀποκτᾶ κανεὶς ἀπὸ τὴν θεοπτία καὶ τὴν θέωση.

* * *

ΕΧΟΝΤΑΣ αὐτὰ στὸν νοῦ μας, καταλαβαίνουμε γιατί ἡ βυζαν-
τινὴ Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ἔχει νὰ μᾶς μεταδώσει, ὅπως ὅλες
οἱ βυζαντινὲς Εἰκόνες, ἕνα μήνυμα ἰδιαίτερα πνευματικό.

῾Η ἀλήθεια εἶναι πὼς ὁ βυζαντινὸς Ἁγιογράφος ἀποφεύγει τὶς
περιττὲς ἢ καὶ ἄσκοπες λεπτομέρειες3. Στὴν πραγματικότητα, οἱ
λεπτομέρειες αὐτὲς ἐκφράζουν ματαιοδοξία. Αὐτὸ φαίνεται στὴν
δυτικὴ Ἁγιογραφία. ῾Ο ζωγράφος ἐδῶ προσπαθεῖ νὰ δείξει τὴν
ἱκανότητά του μὲ τὸ νὰ ἀντιγράφει τὴν φύση, τὰ πρόσωπα καὶ τὰ
κτίρια μὲ τὸν πιὸ «ρεαλιστικὸ» καὶ λεπτομερὴ τρόπο.

῾Ο βυζαντινὸς Ἁγιογράφος κάνει τὸ ἀντίθετο. Προσπαθεῖ νὰ
μὴν ἐμφανίσει τὸν ἑαυτό του καὶ τὶς ἱκανότητές του, ἀλλὰ μόνο
τὰ ἐξαϋλωμένα παραδοσιακὰ πρότυπα, ὅπως αὐτὰ βιώνονται μέσα
στὴν πνευματικὴ ζωή. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς ἡ βυζαντινὴ
Εἰκόνα εἶναι λιγότερο ἀληθινὴ ἀπὸ τὴν δυτική. Ἀντίθετα, εἶναι
πολὺ περισσότερο ἀληθινή, ὅπως φαίνεται ἰδιαίτερα στὴν Εἰκόνα
τῆς Ἀναστάσεως.

Στὴν Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ὅπως τὴν παρουσιάζει ἡ Δύση,
βλέπουμε ἕναν Ἄγγελο νὰ κυλάει τὸν λίθο ἀπὸ τὸ μνημεῖο. Καὶ
μαζί του, βλέπουμε καὶ φρουροὺς στρατιῶτες γεμάτους ἀπὸ φόβο
νὰ ἀτενίζουν μὲ θαυμασμὸ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ ποὺ βγαίνει
ἀπὸ τὸν τάφο, κρατώντας ἕνα λάβαρο μὲ σταυρό.
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῾Η ἐντύπωση ποὺ δίνεται εἶναι πὼς ὁ
Ἄγγελος κατέβηκε καὶ «ἀπεκύλισε τὸν λί-
θον», γιὰ νὰ βγεῖ θριαμβευτικὰ ὁ Χριστός.
Μὲ τὸν τρόπο δηλαδὴ περίπου ποὺ εἶχε βγεῖ
καὶ ὁ Λάζαρος ἀπὸ τὸν τάφο.

῾Ολοφάνερο πὼς ἡ Εἰκόνα αὐτὴ εἶναι ἐπη-
ρεασμένη ἀπὸ τὴν διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστῆ
Ματθαίου ποὺ σημειώνει: «Καὶ ἰδού σεισμός
ἐγένετο μέγας· Ἄγγελος γὰρ Κυρίου κατα-
βὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν

λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ῏Ην δὲ ἡ ἰδέα
αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. ̓Απὸ δὲ
τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθηκαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ
νεκροί» (κηʹ 2-4).

Αὐτὰ ἔγιναν «τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων» (κηʹ 1),
πρὶν φτάσουν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες στὸν τάφο. Καὶ ποὺ πη-
γαίνοντας σ᾿ αὐτόν, βασανίζονταν ἀπὸ μία καὶ μόνη ἀπορία: «τίς
ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;» (Μάρκ.
ιϛʹ 3). Δηλαδή, ποιός θὰ μετακινοῦσε τὴν μεγάλη πέτρα ποὺ
ἔφραζε τὴν εἴσοδο; Ἀδύνατες γυναῖκες αὐτές, δὲν τὰ κατάφερναν
μόνες τους. «῏Ην γὰρ (ὁ λίθος) μέγας σφόδρα».

Γι᾿  αὐτὲς κατέβηκε ὁ Ἄγγελος.
Τὰ Εὐαγγέλια πουθενὰ δὲν μᾶς λέ-
νε πὼς ὁ ̓́Αγγελος κατέβηκε νὰ «ἀ-
ποκυλίσει τὸν λίθον», γιὰ νὰ βγεῖ
ὁ Χριστός. Μᾶς λένε μόνο γιὰ τὶς
Μυροφόρες πὼς βρέθηκαν μπροστὰ
στὸ ἄδειο μνῆμα. «Καὶ ἀναβλέψα-
σαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ
λίθος». ῎Ετσι ποὺ νὰ διαπιστώσουν
πὼς ὁ Χριστὸς εἶχε κιόλας ἀναστηθεῖ καὶ ν᾿ ἀκούσουν ἀπὸ τὸν
Ἄγγελο τὸ «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε».

῾Επομένως, ἡ ̓Ανάσταση εἶχε γίνει πρὶν ἀκόμα κατεβεῖ ὁ ̓́Αγγελος
γιὰ νὰ ἀποκυλίσει τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου, βοη-
θώντας ἔτσι τὶς Μυροφόρες ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν μετακινή-
σουν4. ῎Εγινε μὲ τρόπο ὑπερφυσικὸ καὶ ἀπρόσιτο στὰ μάτια τῶν
ἀνθρώπων. Κανένας δὲν εἶδε πῶς ἔγινε ἡ Ἀνάσταση.
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῞Οταν ὁ Ἄγγελος μετακινοῦσε τὴν πέτρα ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ τὸ
ἔδαφος σειόταν ἀπὸ τὸν σεισμό, οἱ στρατιῶτες ἔφευγαν πανικό-
βλητοι. ̓͂ Ηταν ἀκριβῶς ἡ στιγμὴ ποὺ οἱ Μυροφόρες ἔρχονταν στὸ
μνῆμα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ πιθανότατα ὁ ̓́Αγγελος τοὺς εἶπε: «Μὴ ἐκθαμ-
βεῖσθε» (μὴ τρομάζετε).

῾Ο Χριστὸς «πάσχει μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἀνασταίνεται θεο-
πρεπῶς ὡς θεάνθρωπος». Δὲν εἶχε ἀνάγκη τὸν Ἄγγελο νὰ τὸν
βοηθήσει γιὰ νὰ βγεῖ ἀπ᾿ τὸ μνῆμα. Οἱ Πατέρες λένε πὼς ὁ
Χριστὸς πέρασε ἀπὸ τὴν Παρθένο καὶ τὴν ἄφησε Παρθένο. Καὶ
πὼς βρέθηκε ἀνάμεσα στοὺς Μαθητές Του «τῶν θυρῶν κεκλεισμέ-
νων». Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο λοιπόν, «ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ
ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλε».

Γι᾿ αὐτὸ καὶ ψέλνει ἡ ᾿Εκκλησία μας:
«Φυλάξας τὰ σήμαντρα σῷα Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ

τάφου, ὁ τὰς κλεῖς τῆς Παρθένου μὴ λυμηνάμενος ἐν
τῷ τόκῳ σου, καὶ ἀνέῳξας ἡμῖν, παραδείσου τὰς πύ-
λας»5.

Ἀπ ὅσα εἴπαμε παραπάνω, καταλαβαίνουμε πὼς ἡ παράσταση
τῆς ̓Αναστάσεως στὴν Δύση, ὅσο ρεαλιστικὴ κι ἂν φαίνεται, εἶναι
στὴν πραγματικότητα σφαλερὴ καὶ αὐθαίρετη.

* * *

ΑΝΤΙΘΕΤΑ μὲ τὴν δυτικὴ τεχνο-
τροπία, ἡ βυζαντινὴ Εἰκόνα δὲν ἀσχο-
λεῖται μὲ τὰ ἐξωτερικὰ γεγονότα, ἀλ-
λὰ ἐξιστορεῖ τὴν πνευματικὴ πλευρά,
ἀναζητώντας τὸ βαθύτερο νόημα τῆς
Ἀναστάσεως. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀπεικονίζει
τὴν νίκη τοῦ Κυρίου «κατὰ τοῦ θανά-
του» μὲ τὴν «εἰς Ἅ

ι
δου Κάθοδον».

Χωρὶς τὴν καταστροφὴ τοῦ κράτους
τοῦ θανάτου, λύτρωση δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπάρξει. Κι αὐτὸ γιατί: α) ὁ ἄνθρω-
πος πλάσθηκε γιὰ νὰ βρίσκεται σὲ ἀ-
διάκοπη κοινωνία μὲ τὸν Θεό. Αὐτὴ
μόνο δίνει ἀληθινὸ νόημα στὴν ὕπαρ-

ξή του καὶ ἀπ᾿ αὐτὴν ἀντλεῖ τὴν πνευματική του ζωή. Αὐτὸ ση-
μαίνει πὼς χωρὶς κοινωνία μὲ τὸν Θεό, ὁ ἄνθρωπος εἶναι πνευ-
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ματικὰ νεκρός· β) ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ζήσει μὲ
τὴν ἀδιάκοπη αὐτὴ κοινωνία μαζί Του. Τὸν ἔπλασε γιὰ νὰ προ-
κόψει στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα, κάνοντας καλὴ χρήση τοῦ
μεγάλου δώρου ποὺ τοῦ ἔδωσε: τὴν ἐλεύθερή του βούληση.

῾Ο ἄνθρωπος ὅμως δὲν τὰ κατάφερε. Παράκουσε τὸν Θεὸ καὶ
ἄκουσε τὸν διάβολο. ᾿Εγκατέλειψε «τὸν Κύριον τῆς Δόξης» καὶ
ὑποτάχθηκε στὸν «ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου», τὸν σατανά. Μὲ
τὴν πράξη του αὐτὴ διέκοψε τὶς σχέσεις του καὶ τὴν κοινωνία του
μὲ τὸν Θεό. Χωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς.
Γι᾿ αὐτὸ καὶ πέθανε.  ῾Υποδουλώθηκε στὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους
καὶ τοῦ θανάτου ποὺ τὸν ἀπάτησε, κατορθώνοντας νὰ κυριαρχή-
σει πάνω στὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸ κράτος καὶ τὸν φόβο τοῦ
θανάτου.

῾Ο Ἀπόστολος Παῦλος λέει:
«᾿Επεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵμα-

τος, καὶ Αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα
διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ
θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τού-
τους, ὅσοι φόβω θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι
ἦσαν δουλείας» (῾Εβρ. βʹ 14-15).

Δηλαδή, ἐπειδὴ τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ (οἱ ἄνθρωποι)
ἔχουν αἷμα καὶ σάρκα, γι᾿ αὐτὸ κι ̓Εκεῖνος (ὁ Χριστὸς)
ἔγινε μέτοχος αἵματος καὶ σαρκός, γιὰ νὰ καταργήσει
μὲ τὸν θάνατό Του ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὴν δύναμη τοῦ
θανάτου, τὸν διάβολο. ῎Ετσι ἐλευθέρωσε ὅλους αὐτοὺς
ποὺ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου ἦσαν ὑποδουλωμένοι,
γιὰ ὅλη τους τὴν ζωὴ στὸν διάβολο.

Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ ν᾿ ἀπαλλάξει τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν διάβολο ποὺ μὲ τὴν δύναμη τοῦ θανάτου, προ-
ξένησε φόβο σ᾿ αὐτὸν κάνοντάς τον σκλάβο του γιὰ πάντα. Γιατί,
στὴν πραγματικότητα, ὁ φόβος τοῦ θανάτου κυριαρχεῖ μέσα στὴν
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Κανένας ἄνθρωπος δὲν θέλει νὰ πεθάνει.
Βαθιὰ μέσα του εἶναι ριζωμένο τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντηρήσεως,
ἡ ἀγάπη του γιὰ ζωή. Οὔτε συζήτηση γιὰ τὸν θάνατο δὲ θέλει ν᾿
ἀκούσει· κι ἂν ἀκούσει, «κτυπάει ξύλο» ἤ λέει «μακριὰ ἀπὸ μᾶς»
ἢ «κούφια ἡ ὥρα», δῆθεν γιὰ νὰ μὴν πάθει κακό.

Μιὰ τέτοια συμπεριφορὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς παραξενεύει. Εἶναι
ἀπόλυτα φυσική. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ
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νὰ ζήσει. Πλάσθηκε γιὰ τὴν ζωή. ῾Ο θάνατος ὅμως εἶναι ἡ ἄρνη-
ση τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾿ αὐτὸ καὶ φοβᾶται
ὁ ἄνθρωπος τὸν θάνατο. ῎Ετσι ποὺ ὁ διάβολος νὰ ἐκμεταλλεύεται
τὸν φυσικὸ αὐτὸ φόβο τοῦ θανάτου γιὰ νὰ καταδυναστεύσει τὸν
ἄνθρωπο.

῾Ο ἄνθρωπος μπροστὰ στὸν θάνατο νιώθει ἀνασφάλεια. Καὶ
προσπαθεῖ, ὅπως «ὁ ἄφρων πλούσιος» τῆς παραβολῆς (Λουκ. ιβʹ
16-21), ν᾿ ἀποχτήσει ὑλικὰ ἀγαθά, ἢ ἰσχυρὲς γνωριμίες καὶ πολ-
λὰ πλούτη γιὰ νὰ νιώσει ἀσφάλεια. Γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λέει: «ψυ-
χή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθά, κείμενα εἰς ἔτη πολλά, ἀναπαύου, φάγε,
πίε, εὐφραίνου». ῾Η ἀπόκτηση ἑπομένως γνωριμιῶν, χρημάτων
καὶ ἀγαθῶν γίνεται σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾿ αὐτὸ κι
ὅταν τὰ ἀποκτήσει, τοῦ δημιουργεῖται ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἀσφά-
λειας. ῞Οτι δηλαδὴ ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ καὶ δὲν θὰ τοῦ συμβεῖ
κανένα κακό.

῎Ετσι, ὁ διάβολος κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ γίνει ἐγωκεντρικὸς
καὶ ἰδιοτελής, δηλαδὴ νὰ μετράει τὰ πάντα μὲ τὸ συμφέρον του.
Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς σ᾿ αὐτὴ τὴν στάση τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴν αἰτία του
ὁ θάνατος. ῾Ο ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζήσει καὶ νὰ κληρονομήσει αἰώ-
νια ζωή, πρέπει νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἐγωκεντρισμὸ καὶ τὴν ἰδιοτέλεια
(«ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»), διότι τότε συναντᾶ δύο ὀντότητες ποὺ
καλεῖται νὰ ἀγαπήσει μὲ αὐταπάρνηση καὶ ἀνιδιοτέλεια καὶ μὲ
ὅλο του τὸ εἶναι: τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό του.

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρ-
δίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς
ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ τὸν
πλησίον σου ὡς σεαυτὸν» (Δευτ. ϛʹ 5, Λευϊτ. ιηʹ 5 καὶ
Λουκ. ιʹ 27).

Ναί, τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον μας καλούμαστε ν᾿ ἀγαπήσουμε,
καὶ μάλιστα μὲ ἀνιδιοτέλεια. Γιατὶ «ἡ ἀγάπη οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»
(Αʹ Κορ. ιγʹ 5). Μόνο ἔτσι μπορεῖ κανεὶς νὰ ζήσει πνευματικά,
αἰώνια. ῾Η ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο
εἶναι ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο προϋποθέσεις γιὰ νὰ ζήσει πνευματικὰ ὁ
ἄνθρωπος.

Ποιά εἶναι ἡ δεύτερη προϋπόθεση; Εἶναι ἡ βρώση καὶ ἡ πόση
τοῦ ζωηφόρου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι πηγὴ
ζωῆς καὶ ἀφθαρσίας.
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«᾿Εάν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς»
(᾿Ιω. ϛʹ 53).

῎Ετσι, ὅταν οἱ Χριστιανοὶ συνέρχονται «ἐπὶ τὸ αὐτὸ» μέσα σὲ
μιὰ κοινωνία ἀγάπης μὲ τοὺς πλησίον, ποὺ μ᾿ αὐτοὺς ζοῦν μιὰ
σχέση ἀδελφικῆς καὶ ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης, καὶ τελοῦν τὴν θεία
Εὐχαριστία καὶ τρέφονται μὲ τὴν ζωηφόρο Σάρκα καὶ τὸ ζωογόνο
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καταστρέφουν τὸ κράτος τοῦ θανάτου.

Γιὰ νὰ ὑπάρξουν ὅμως οἱ προϋποθέσεις αὐτὲς γιὰ τὴν πνευμα-
τικὴ ζωή, χρειάσθηκε ὁ Θεὸς νὰ γίνει ἄνθρωπος, «ἵνα διὰ τοῦ
θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου». Καὶ
ἔτσι, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (᾿Ιω. αʹ 14).

῾Ο Θεὸς ἔλαβε «τῆς σαρκὸς τὸ πρόσλημμα». «Τέλειος Θεὸς
ὑπάρχων», ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος. ῾Ενώθηκε ὁ Λόγος μὲ τὴν
ἀνθρώπινη φύση ὑποστατικά, «ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως
καὶ ἀχωρίστως», σύμφωνα μὲ τὸν θεόπνευστο ̔́ Ορο τῆς Δʹ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου. Καὶ τὸ ἔκαμε αὐτό, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο,
γιὰ νὰ σώσει «ζῶντας καὶ νε-
κρούς».

῞Ενα τροπάριο τῆς ᾿Εκκλησίας
μας λέει:

«᾿Επὶ γῆς κατῆλθες, ἵνα
σώσῃς Ἀδάμ, καὶ ἐν γῇ μὴ
εὑρηκὼς τοῦτον, Δέσποτα,
μέχρις ᾅδου κατελήλυθας
ζητῶν» (᾿Εγκώμια ̓Επιταφί-
ου, Στάσις πρώτη).

῎Ετσι, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς γεννήθηκε, δίδαξε, θαυματούργησε καὶ
σταυρώθηκε γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, κατέβηκε καὶ στὸν
Ἅδη. «῾Ο ἐν ὑψίστοις οἰκῶν κατῆλθε μέχρις ̔́Α

ι
δου ταμείων» (Κα-

νὼν ̓́ Ορθρου Μ. Σαββάτου, ̓Ωδὴ ηʹ, τροπ. αʹ). Καὶ τὸ ἔκαμε αὐτό,
γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ ὅλους τοὺς Δικαίους ποὺ εἶχαν πεθάνει χρό-
νια πρὸ Χριστοῦ καὶ ποὺ ὁ διάβολος κρατοῦσε ἄδικα κάτω ἀπὸ τὸ
κράτος τοῦ θανάτου6.

῾Η Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη, ποὺ ἔγινε γιὰ νὰ σώσει
τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν θάνατο, δείχνει μέχρι ποῦ ἔφτασε ἡ ἀνέκφρα-
στη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, «ἡ ἄκρα ταπείνωσις»7 καὶ ἡ «κένω-
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σις» Αὐτοῦ. ῾Ο μεγάλος διδάσκαλος τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ
στὸν ̔́Αδη εἶναι ὁ ̓Απόστολος Πέτρος. Στὸ πρῶτο κιόλας κήρυγμά
του τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἀναφέρεται στὸ ὑπερφυσικὸ αὐ-
τὸ γεγονός, ὅταν διακηρύττει:

«῾Ο Θεὸς ἀνέστησε (τὸν Χριστόν), λύσας τὰς ὠδῖνας
τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν
(τὸν Χριστὸν) ὑπ᾿ αὐτοῦ (τοῦ θανάτου)» (Πράξ. βʹ 24).

Ἀλλὰ καὶ στὴν πρώτη Καθολική του ᾿Επιστολὴ λέει:
«᾿Εν ᾧ (πνεύματι) καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ (δηλ. στὸν

Ἅδη) πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν» (γʹ 19).
῾Η νίκη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ̔́Αδη, ἡ λύτρωση

τοῦ ̓Αδὰμ καὶ τῶν ψυχῶν ποὺ κρατοῦσε στὴν ἐξουσία του ὁ ̔́Αδης
εἶναι τὸ θέμα τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καὶ
τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀναστάσεως. Πόσο γνώριμα σὲ ὅλους μας ἠ-
χοῦν μερικὰ τροπάρια, ὅπως τὰ παρακάτω:

«῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς θέλων συνεκλείσθης ὁ
φύσει, τὴν τῆς θεότητος, μένων ἀπερίγραπτος, καὶ ἀδι-
όριστος, τὰ τοῦ θανάτου ἀπέκλεισας ταμεῖα καὶ Ἅ

ι
δου,

ἅπαντα ἐκένωσας, Χριστέ, Βασίλεια...».
«Νῦν δὲ τὰ κρύφιά σου (τὴν θεϊκήν σου ὑπόστασιν)

θεανδρικῶς διετράνωσας, καὶ τοῖς ἐν ̔́Α
ι
δῃ, Δέσποτα...».

«῾Ο Ἅ
ι
δης, Λόγε, συναντήσας σοι ἐπικράνθη· βροτὸν

ὁρῶν τεθεωμένον, κατάστικτον τοῖς μώλωψι, καὶ παν-
σθενουργόν, τῷ φρικτῷ τῆς μορφῆς δέ, διαπεφώνηκεν».

«Βασιλεύει, ἀλλ᾿ οὐκ αἰωνίζει, ̔́Α
ι
δης τοῦ γένους τῶν

βροτῶν· σὺ γάρ τεθεὶς ἐν τάφῳ κραταιέ, ζωαρχικῇ πα-
λάμῃ, τὰ τοῦ θανάτου κλεῖθρα διεσπάραξας, καὶ ἐκήρυ-
ξας τοῖς ἀπ᾿ αἰῶνος ἐκεῖ καθεύδουσι, λύτρωσιν ἀψευδῆ,
Σῶτερ, γεγονὼς νεκρῶν πρωτότοκος».

Καὶ πόσα ἄλλα, ποὺ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὰ παραθέ-
σουμε ὅλα.

* * *

ΠΙΣΤΗ λοιπὸν στὰ δόγματα τῆς ᾿Εκκλησίας, στὴν διδασκαλία
Της, στὴν λατρεία Της (γιατὶ ἡ ᾿Εκκλησία διατυπώνει μὲ ὕμνους
τὰ δόγματά Της, τὴν ἐμπειρία Της ἀπὸ τὴν θεία λύτρωση καὶ
παντοδυναμία), ἡ βυζαντινὴ Ἁγιογραφία ἀπεικονίζει τὴν Ἀνά-
σταση μὲ τὴν «εἰς Ἅδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου». Γιατὶ μὲ τὴν
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Κάθοδο στὸν ̔́Αδη πραγματοποιήθηκε ἡ ἀνάσταση τῶν ψυχῶν. Μὲ
τὴν Κάθοδο στὸν Ἅδη

«ὁ ̔́Α
ι
δης ἠχμαλώτισται, ὁ ̓Αδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα

νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται
καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν».

῎Ετσι, σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις τοῦ ῾Ιερομονάχου καὶ ζωγρά-
φου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων8, ἡ Κάθοδος στὸν
Ἅδη ἐξιστορεῖται μὲ τὰ παρακάτω λόγια:

«῎Ορη καὶ βουνὰ καὶ ὑπ᾿ αὐτῶν
σπήλαιον σκοτεινὸν καὶ Ἄγγελοι
ἀστράπτοντες δένουσι μὲ ἁλύσεις
Βεελτζεβοὺλ τὸν ἄρχοντα τοῦ σκό-
τους, καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτῶν δαίμονας
καταξεσχίζουν, τύπτουν καὶ διώ-
κουν· καὶ ἀνθρώπους γυμνοὺς δε-
μένους μὲ ἁλύσεις βλέποντες ἄνω·
καὶ κλειδονίαι πολλαὶ καταθλιμ-
μέναι καὶ αἱ πύλαι τοῦ Ἅ

ι
δου ἐρρι-

μέναι σὺν τοῖς μοχλοῖς καὶ ὁ Χρι-
στὸς ἐπ᾿ αὐταῖς πατῶν κρατεῖ τὸν
Ἀδὰμ μὲ τὴν δεξιάν του καὶ τὴν

Εὔαν μὲ τὴν ἀριστεράν· ὁ δὲ Πρόδρομος ἐκ δεξιῶν τοῦ
Χριστοῦ δεικνύει αὐτόν· καὶ ὁ Δαβὶδ πλησίον αὐτοῦ ὡς
καὶ ἄλλοι βασιλεῖς μὲ στέμματα καὶ στέφανα, ἀριστερὰ
δὲ οἱ προφῆται ᾿Ιωάννης, ῾Ησαΐας, ῾Ιερεμίας καὶ ὁ δί-
καιος ̓́Αβελ καὶ ἄλλοι διάφοροι ἐστεφανωμένοι, φῶς δὲ
μέγα κύκλῳ αὐτῶν καὶ Ἀγγέλων πλῆθος».

Μὲ τέτοια λόγια ὁ Ἁγιογράφος Διονύσιος περιγράφει τὰ τα-
μεῖα, τὰ ἔγκατα τοῦ Ἅδη, ὅπου συντελεῖται ἡ σωτηρία τοῦ Ἀδὰμ
καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ θανάτου.

῾Ο Ἅδης παρουσιάζεται ἐδῶ σὰν μαύρη ἄβυσσος, σὰν σπήλαιο
σκοτεινό. Στὸ κέντρο τοῦ Ἅδη στέκεται μὲ ὅλη Του τὴν δόξα ὁ
Χριστός. Τὸ πρόσωπό Του αὐστηρό, ἀλλὰ φιλάνθρωπο μὲ φωτει-
νὰ καὶ «ἀπαστράπτοντα» ἐνδύματα ποὺ εἶναι ζωγραφισμένα μὲ
χρυσοκονδυλιά. ῾Ολόκληρος ὁ Χριστὸς περιβάλλεται μὲ φωτεινὸ
κύκλο ἢ μὲ ὠοειδὴ δόξα ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ ἀκτίνες, καὶ ποὺ
συμβολίζει τὴν θεότητά Του, τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Χάριτος, τὴν
φωτεινὴ διάσταση τῆς παρουσίας «τοῦ Κυρίου τῆς Δόξης».
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῾Ο Χριστὸς λοιπὸν βρίσκεται στὸν Ἅδη, ἀφοῦ σὰν ἄνθρωπος
πέθανε. ῾Η ψυχή Του βέβαια χωρίστηκε μὲ τὸν θάνατο ἀπὸ τὸ
σῶμά Του. ῎Εμεινε ὅμως ἑνωμένη μὲ τὴν θεία ὑπόσταση. Γιατὶ
ὑποστατικὴ εἶναι ἡ ἕνωση τῶν δύο φύσεων στὸν Χριστό. Ναί,
βρίσκεται στὸν Ἅδη. ῎Οχι ὅμως δεσμώτης κι αἰχμάλωτος, ἀλλὰ
Νικητὴς καὶ Σκυλευτὴς τοῦ Ἅδη:

«Σήμερον ὁ ̔́Α
ι
δης στένων βοᾷ· κατελύθη μου ἡ ἐξου-

σία, ἐδεξάμην θνητὸν ὥσπερ ἕνα τῶν θανόντων. Τοῦτον
δὲ κατέχειν ὅλως οὐκ ἰσχύω, ἀλλ᾿ ἀπολῶ μετὰ τούτου
ὧν ἐβασίλευον· ἐγὼ εἶχον τοὺς νεκροὺς ἀπ᾿ αἰῶνος,
ἀλλὰ οὗτος ἰδοὺ πάντας ἐγείρει...».

«Σήμερον ὁ Ἅ
ι
δης στένων βοᾷ. Συνέφερέ μοι, εἰ τὸν

ἐκ Μαρίας γεννηθέντα, μὴ ὑπεδεξάμην· ἐλθὼν γὰρ ἐπ᾿
ἐμὲ τὸ κράτος μου ἔλυσε· πύλας χαλκᾶς συνέτριψε·
ψυχὰς ἃς κατεῖχον τὸ πρίν, Θεὸς ὢν ἀνέστησε...»9.

῾Ο Χριστὸς ὁ ζωοδότης στὸν Ἅδη! ῞Οπου τὸ Φῶς, ἐκεῖ διαλύ-
εται τὸ σκότος. ῞Οπου ἡ Ζωή, ἐκεῖ καταργεῖται ὁ θάνατος. Τὸ
σκοτάδι τοῦ Ἅδη γεμίζει ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι τὸ
ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ
καὶ τὰ καταχθόνια». «῞Οτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον,
ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ̔́Α

ι
δην ἐνέκρωσας τῇ ἀστρα-

πῇ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν
καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν ἐπου-
ρανίων ἐκραύγαζον, Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δό-
ξα σοι».

Τὰ ἄχραντα πόδια τοῦ Χριστοῦ πατοῦν μὲ δύναμη πάνω σὲ δύο
θυρόφυλλα, ποὺ εἶναι πεσμένα κάτω, τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο, σὲ
σημεῖο σταυροῦ. Εἶναι οἱ πύλες τοῦ Ἅδη ποὺ ἔσπασε ὁ Χριστός.
Συχνὰ κάτω ἀπὸ τὶς πύλες αὐτὲς ἀπεικονίζεται μέσα στὸ σκοτάδι
τοῦ σπηλαίου ἕνας γέρος ἀναμαλλιασμένος καὶ γυμνὸς μὲ μιὰ
περισκελίδα μόνο. Εἶναι δεμένος μὲ ἁλυσίδες καὶ τρομαγμένος.
῾Ο γέρος αὐτὸς παριστάνει τὸ θάνατο ἢ τὸν σατανά, τὸν ἄρχοντα
τοῦ σκότους. Σὲ ὁρισμένες Εἰκόνες, ὅπως μᾶς λέει καὶ ὁ ῾Ιερομό-
ναχος Διονύσιος στὴν ῾Ερμηνεία τῶν ζωγράφων, ἐξιστοροῦνται
Ἄγγελοι «νὰ δένουν τὸν Βεελζεβούλ».

Γύρω ἀπὸ τὶς πύλες καὶ τὸν δέσμιο σατανὰ εἶναι πεταμένα καὶ
σκορπισμένα κλειδιά, σύρτες καὶ μοχλοί.
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῾Η ᾿Εκκλησία ψέλνει:
«Πύλας χαλκᾶς συ-

νέτριψας καὶ μοχλοὺς
συνέθλασας, Χριστὲ ὁ
Θεός, τὸ γένος τῶν ἀν-
θρώπων πεπτωκὸς ἀνέ-
στησας»10.

῾Ο Χριστὸς πότε ἀπεικο-
νίζεται νὰ κρατᾶ στὸ ἀρι-
στερό Του χέρι ἕνα εἰλητά-

ριο, ποὺ συμβολίζει τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν Ἀνάστασή
Του στὶς φυλακισμένες ψυχὲς τοῦ Ἅδη11. Καὶ πότε, ἀντὶ γιὰ εἰλη-
τάριο κρατᾶ Σταυρό, τὸ σύμβολο τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου.

«᾿Ιδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ... Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς θανάτῳ θά-
νατον ὤλεσεν».

Μὲ τὸ ἄλλο χέρι ἀνασταίνει τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν τάφο, ἐνῷ ἡ
Εὔα ἀνασταίνεται μὲ τὰ χέρια ψηλὰ σὲ στάση προσευχῆς. Ἄλλες
φορὲς πάλι ὁ Χριστός, ποὺ κατάργησε τὸν Ἅδη «τῇ ἀστραπῇ τῆς
θεότητος», κρατάει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοὺς δύο Πρωτόπλαστους,
τὸν Ἀδὰμ δηλαδή, «γέροντα βαθύγερο», μὲ τὸ ἕνα, καὶ τὴν Εὔα,
«ἀσπρομαλλούσα γριά», μὲ τὸ ἄλλο. «Κατῆλθε γάρ εἰς γῆν σκο-
τεινὴν ἀνανέγκαι τὸν ξένον».

῎Ετσι παριστάνεται ἡ λύτρωση τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀδὰμ καὶ ὅλων
τῶν ψυχῶν ποὺ χρόνια καὶ χρόνια περίμεναν τὴν ἔλευση τοῦ
Χριστοῦ στὸν ̔́Αδη καὶ ποὺ μὲ παράπονο καὶ ἀνυπομονησία ψιθύ-
ριζαν τὰ λόγια τοῦ προφήτη καὶ βασιλιὰ Δαβίδ:

«῾Ο Θεὸς λυτρώσεται τὴν ψυχήν μου ἐκ χειρὸς ᾅδου,
ὅταν λαμβάνῃ με» (Ψαλμ. μηʹ 15).

«᾿Εκ βαθέων ἐκέκραξά σοι Κύριε, Κύριε, εἰσάκουσον
τῆς φωνῆς μου» (Ψαλμ. ρκθʹ 1,2).

«᾿Επίφανον τὸ πρόσωπόν σου καὶ σωθησόμεθα» (Ψαλ-
μ. οθʹ 4).

«῾Ο καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, ἐμφάνηθι» (Ψαλμ.
οθʹ 2).

«᾿Εξέγειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶ-
σαι ἡμᾶς» (Ψαλμ. οθʹ 3).
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«῾Ρῦσαι τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατωτάτου» (Ψαλμ.
πεʹ 13).

«Κύριε, ἀνάγαγε ἐξ ᾅδου τὴν ψυχὴν καὶ οὐκ ἐγκα-
ταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην» (Ψαλμ. ιεʹ 10).

Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερὸ γιατί καὶ στὰ δύο μέρη τῆς
Εἰκόνας στέκονται ὅλοι οἱ Δίκαιοι τῶν αἰώνων μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν δίκαιο Ἄβελ, τὸν πρῶτο δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
πέθανε, τόν πρῶτο Δίκαιο, τὸν ποιμένα καὶ τὸν τύπο τῆς ἄδικης
σφαγῆς τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ.

«᾿Εκεῖ, στὸν χορὸ τῶν Δικαίων —σύμφωνα μὲ τὴν
γλαφυρὴ περιγραφὴ τοῦ Ἁγίου ᾿Επιφανίου, ἀρχιεπι-
σκόπου Κύπρου12— βρίσκεται ὁ Νῶε, ὁ τύπος τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ Κτίστης τῆς μεγάλης Κιβωτοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας
τοῦ Θεοῦ. ῎Ετσι ποὺ ἡ ᾿Εκκλησία αὐτὴ νὰ σώσει μὲ τὴν
περιστερά, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅλα τὰ θηριώδη ἔθνη ἀπὸ
τὸν κατακλυσμὸ τῆς ἀσέβειας, ἀπομακρύνοντας ἀπὸ κον-
τά Της τὸ μαῦρο κοράκι, δηλαδὴ τὸν διάβολο. ᾿Εκεῖ,
βρίσκεται ἐπίσης ὁ Ἀβραάμ, ὁ θύτης καὶ προπάτορας
τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πρόσφερε στὸν Θεὸ τὴν πανανθρώπι-
νη θυσία, θανατώνοντας τὸν θάνατο μὲ δίκοπο ξίφος.
᾿Εκεῖ ἔμενε δεμένος ὁ ̓ Ισαάκ, ποὺ πιὸ πρῶτα στὸν ἀπά-
νω κόσμο, εἶχε δεθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ γιὰ νὰ γίνει
τύπος τοῦ Χριστοῦ.  ᾿Εκεῖ, στὸν Ἅδη, βρίσκεται ὁ ᾿Ια-
κὼβ γεμάτος ὀδύνη, ἐκεῖνος δηλαδὴ ποὺ στὸν ἀπάνω
κόσμο θρήνησε γιὰ τὸν ᾿Ιωσήφ. ᾿Εκεῖ βρισκόταν ἁλυ-
σοδεμένος ὁ ᾿Ιωσὴφ ποὺ εἶχε φυλακιστεῖ στὴν Αἴγυ-
πτο, γιὰ νὰ γίνει κι αὐτὸς τύπος τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι ποὺ
νὰ εἶναι συνάμα καὶ δεσμώτης καὶ Δεσπότης. ᾿Εκεῖ
κάτω μέσα στὸ σκοτάδι, βρίσκεται ὁ Μωϋσῆς, ποὺ κά-
ποτε στὸν ἀπάνω κόσμο εἶχε κλειστεῖ (ὅταν ἦταν βρέ-
φος) μέσα στὸ σκοτάδι, σ᾿ ἕνα καλάθι ἀπὸ πάπυρο.
᾿Εκεῖ, μέσα στὸν λάκκο τοῦ Ἅδη, βρίσκεται ὁ Δανιὴλ
ποὺ στὸν ἀπάνω κόσμο, τὸν εἶχαν ρίξει στὸν ῾῾λάκκο
τῶν λεόντων᾿᾿. ̓Εκεῖ, μέσα στὸν λάκκο τοῦ ̔́Αδη καὶ τῆς
φθορᾶς τοῦ θανάτου, εἶναι κι ὁ ῾Ιερεμίας σὰν νά ᾿ναι
μέσα σὲ λάκκο βορβόρου. ᾿Εκεῖ, στὸν παμφάγο Ἅδη,
βρίσκεται ὁ ᾿Ιωνάς, σὰν τύπος τοῦ αἰώνιου Χριστοῦ.
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᾿Εκεῖ βρίσκεται καὶ ὁ θεοπάτορας Δαβίδ, ποὺ ἀπ᾿ αὐτὸν
κατάγεται ὁ Χριστὸς ῾῾κατὰ σάρκα᾿᾿».

Καὶ συνεχίζοντας ὁ Ἅγιος ᾿Επιφάνιος, λέει:
«Καὶ τί νὰ πῶ ἀκόμα γιὰ τὸν Δαβίδ, τὸν ᾿Ιωνὰ καὶ

τὸ Σολομώντα; ᾿Εκεῖ βρίσκεται κι ὁ ἴδιος ὁ ᾿Ιωάννης, ὁ
μεγαλύτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς προφῆτες. Αὐτὸς ποὺ σὰν
νὰ βρίσκεται μέσα στὴν σκοτεινὴ μήτρα τῆς ᾿Ελισάβετ,
κήρυξε τὸν Χριστὸ σ᾿ ὅλους ὅσους βρίσκονταν στὸν
Ἅδη. Αὐτὸς ποὺ εἶναι διπλὸς πρόδρομος καὶ κήρυκας
ζώντων καὶ νεκρῶν. Καὶ στάλθηκε ἀπὸ τὴν φυλακὴ
τοῦ ᾿Ηρώδη στὴν κοινὴ φυλακὴ τοῦ Ἅδη. ᾿Εκεῖ ὅπου
βρίσκονταν ὅλοι οἱ ἄδικοι καὶ δίκαιοι ποὺ κοιμήθη-
καν στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων»13.

῎Ετσι, ὅλοι αὐτοὶ οἱ Δίκαιοι ἐξιστοροῦνται στὴν Εἰκόνα τῆς
Καθόδου στὸν Ἅδη. ᾿Ιδιαίτερα μάλιστα ὁ ᾿Ιωάννης ζωγραφίζεται
νὰ δείχνει μὲ τὸ δάκτυλό του τὸν Χριστό. Ἀφοῦ, ὄχι μόνο στὴν
γῆ, ἀλλὰ καὶ στὸν Ἅδη ὑπῆρξε ὁ Πρόδρομός Του, σύμφωνα καὶ
μὲ τὰ λόγια τοῦ ἀπολυτίκιου:

«Χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν Ἅ
ι
δῃ Θεὸν φανερω-

θέντα ἐν σαρκί».
Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅταν εἶδαν τὸν Κύριο οἱ Δίκαιοι καὶ οἱ Προφῆτες,

τὸν προϋπάντησαν, ὅπως μᾶς λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος,
«χαίροντες καὶ ἀγαλλόμενοι, ὑμνοῦντες καὶ εὐλο-

γοῦντες· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις»14.

Καὶ τὸν ἀναγνώρισαν, δείχνοντας στοὺς ἄλλους ᾿Εκεῖνον ποὺ
εἶχαν προφητεύσει καὶ ποὺ τὸν ἐρχομό Του εἶχαν προαναγγείλει.
῎Ετσι ἀκριβῶς, σ᾿ αὐτὴ τὴν στάση, νὰ Τὸν δείχνουν στοὺς ἄλλους,
ζωγραφίζονται οἱ Δίκαιοι15.

* * *

ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τὴν περιγραφὴ γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Εἰκόνα
τῆς Ἀναστάσεως, λέμε πὼς «ἡ εἰς Ἅ

ι
δου Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ»

ἦταν ἡ ἔσχατη συγκατάβαση τοῦ Κυρίου γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου. Μὲ τὸ νὰ κατεβεῖ «μέχρις Ἅ

ι
δου ταμείων» καὶ νὰ συν-

τρίψει τὶς πύλες τοῦ Ἅδη, ἄνοιξε γιὰ μᾶς τὴν πύλη τοῦ Παρα-
δείσου.
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«Οὐκέτι φλογίνη ρομφαία φυλάττει τὴν πύλην τῆς
᾿Εδέμ· αὐτῇ γάρ ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις τὸ ξύλον
τοῦ Σταυροῦ· θανάτου τὸ κέντρον καὶ ᾅδου τὸ νῖκος
ἐλήλαται· ἐπέστης δέ, Σωτήρ μου, βοῶν τοῖς ἐν ᾅδη·
εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν παράδεισον».

(Κοντάκιον τῆς Σταυροπροσκυνήσεως)
Μὲ τὸ νὰ ἐλευθερώσει τὸν Ἀδὰμ καὶ μαζὶ μὲ τὸν Ἀδὰμ «τὸ

γένος τῶν βροτῶν» ἀπὸ τὴν δουλεία τοῦ ἐχθροῦ, ἔθεσε τὰ θεμέ-
λια μιᾶς νέας ζωῆς γιὰ ὅσους δέχονται τὸν Χριστὸ καὶ ντύνονται
τὴν ἀφθαρσία. Αὐτὴ τὴν μεγάλη ἀλήθεια ἀπεικονίζει ἡ Εἰκόνα
μας, δηλαδὴ τὴν πνευματικὴ ̓Ανάσταση, τὴν ̓Ανάσταση τῆς ψυχῆς,
«τὴν πρώτη Ἀνάσταση», ὅπως τὴν ὀνομάζει ὁ λαός. Αὐτὴ ἡ
Ἀνάσταση συμβολίζει τὴν ἐπερχόμενη δεύτερη Ἀνάσταση, τὴν
Ἀνάσταση τῆς σάρκας, ποὺ ἀπαρχή της εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ.

῎Ετσι, ὅπως ὑπογραμμίζει καὶ ὁ ἀείμνηστος δάσκαλος Φώτης
Κόντογλου, ἡ Εἰκόνα τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη

«εἶναι ἡ γνησία Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως, ἣν παρέδω-
σαν ἡμῖν οἱ παλαιοὶ Ἁγιογράφοι, σύμφωνος μὲ τὴν
ὑμνωδίαν τῆς ᾿Εκκλησίας μας. ᾿Εκφράζει δὲ διὰ τῆς
ζωγραφικῆς ὅσα ἱερὰ καὶ συμβολικὰ νοήματα ἐκφράζει
ἰδίᾳ τὸ πασίγνωστον καὶ ὑπὸ πάντων ψαλλόμενον ἀπὸ
παίδων ἕως γερόντων, τροπάριον ῾῾Χριστὸς ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνή-
μασι ζωὴν χαρισάμενος᾿᾿»16.

† Δευτέρα Διακαινησίμου

11/24.4.2006

�
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(*)Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀβραμίδη, «῾Η ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς
Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της», σελ. 163-181, Συλλογικὸς Τόμος, Σταυρὸς καὶ
Ἀνάσταση, Σειρά: «᾿Ορθόδοξη Μαρτυρία», ἀριθ. 10, ̓Εκδόσεις «Ἀκρίτας», ̓Αθήνα
1982. ᾿Επιμέλ. ἡμετ.

1. Τὸ χρυσὸ φόντο, λόγου χάρη, ποὺ βλέπουμε σὲ ὅλες τὶς Εἰκόνες, δὲν εἶναι
ἄσχετη πολυτέλεια. Εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο στοιχεῖο στὴν Εἰκόνα. Συμβολίζει
τὸ ̓́Ακτιστο Φῶς τῆς θεϊκῆς Δόξας, τὴν διάσταση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ποὺ
μέσα Της βρίσκονται τὰ θεωμένα πρόσωπα, τὴν περιοχὴ τῆς Χάριτος, ὅπου
συμβαίνουν τὰ ὑπερφυσικὰ γεγονότα ποὺ ἐξιστορεῖ ἡ Εἰκόνα.

2. ᾿Επιστολὴ Αʹ , Migne P.G. 40, μετάφραση ἀπὸ τὰ λατινικά.
3. ῾Ο Ἁγιογράφος ἐργάζεται γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι γιὰ τὴν δική του

δόξα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ παλαιοὶ ̔Αγιογράφοι ποτὲ δὲν ἔβαζαν τὴν ὑπογραφή τους
στὶς Εἰκόνες. ῾Ο Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ ᾿Ερημίτης συγκρίνει τὸ λειτούργημα τοῦ
Ἁγιογράφου μὲ τὸ λειτούργημα τοῦ ῾Ιερέως. ῞Οπως ὁ ῾Ιερεύς, ὅταν λειτουργεῖ
δὲν πρέπει νὰ ἀλλοιώσει καθόλου τὰ λειτουργικὰ κείμενα οὔτε νὰ χρησιμοποιεῖ
παθοποιΐα, ἔτσι καὶ ὁ ̔Αγιογράφος πρέπει νὰ σεβαστεῖ τὰ πρότυπα ποὺ ἡ ̓Εκκλησία
καὶ ἡ Παράδοση καθαγίασαν καὶ νὰ τὰ ἀποδίδει πιστὰ καὶ χωρὶς παθοποιΐα.

(Εἰκονογραφικὸν ᾿Εγχειρίδιον τοῦ Μποσλάκοβ, Μόσχα 1903, σελ. 3)
• ῾Η Εὐχὴ ποὺ διαβάζεται γιὰ «τὸν βουλόμενον μαθεῖν τὴν ζωγραφικὴν

τέχνην», λέει ἀνάμεσα σ᾿ ἄλλα καὶ τοῦτα:
«... ῾Ο διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνετίσας τὸν θεῖον Ἀπόστολόν σου καὶ

Εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν, τὴν μορφὴν τῆς παναμώμου σου Μητρὸς διαγράψαι,
φερούσης σε ὡς βρέφος ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς, καὶ τὸ ῾῾ἡ χάρις τοῦ ἐξ ἐμοῦ
τεχθέντος δι᾿ ἐμοῦ μετ᾿ αὐτῆς᾿᾿ εἰπούσης· αὐτὸς Δέσποτα, Θεὲ τῶν ὅλων, φώτισον,
συνέτισον τὴν ψυχήν, τὴν καρδίαν καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ δούλου σου (δεῖνος)
καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὔθυνον πρὸς τὸ ἀμέμπτως καὶ ἀρίστως διαγράφειν τὸ
εἶδος τῆς ἐμφερείας σου καὶ τῆς παναχράντου σου Μητρὸς καὶ πάντων τῶν
Ἁγίων εἰς δόξαν σήν, καὶ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν τῶν σχετικῶς αὐτὰς προσ-
κυνούντων, καὶ μετ᾿ εὐλαβείας ἀσπαζομένων, καὶ τὴν τιμὴν ἐπὶ τὸ πρωτότυπον
ἀναφερόντων. Λύτρωσον δὲ αὐτὸν ἐκ πάσης διαβολικῆς ἐπηρείας, προκόπτοντα
ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, πρεσβείας τῆς παναχράντου Μητρός σου, τοῦ ἁγίου
ἐνδόξου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν».

(῾Ερμηνεία τῶν ζωγράφων ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωγραφικήν, Διονυσίου
τοῦ ῾Ιερομονάχου καὶ Ζωγράφου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, Ἀθῆναι 1885,
σελ. 5-6)

4. ῾Η ἰδέα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶχε ἀνάγκη νὰ τοῦ ἀνοίξει ὁ Ἄγγελος τὸν τάφο
περιορίζει τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ
βλάσφημος Κέλσος μὲ εἰρωνεία: «῾Ο γὰρ Θεοῦ Παῖς ὡς ἕοικεν οὐκ ἠδύνατο
ἀνοῖξαι τὸν τάφον, ἀλλὰ ἄλλου ἀποκυλίσαντος τὴν πέτραν».

5. Κανὼν Ἀναστάσεως, ᾿Ωδὴ ϛʹ, τροπάριον αʹ.
6. Μὲ τὴν πτώση τοῦ Ἀδὰμ εἰσῆλθε ὁ θάνατος στὸν κόσμο καὶ βασίλεψε στὴν

κτίση. «Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε,
καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος
διῆλθεν, ἐφ᾿ ᾧ πάντες ἢμαρτον» (Ρωμ. ιεʹ 14). ῎Ετσι ὅλοι πρὸ Χριστοῦ, ἀκόμα
καὶ οἱ Δίκαιοι, ἀπὸ τοῦ Ἄβελ ὥς καὶ τὸν Πρόδρομο, κρατοῦνταν ἄδικα κάτω
ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου.
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7. ῾Ο Χριστὸς ἔφτασε ὣς τὰ ἔγκατα τοῦ ̔́Αδη, ὅπου φυλασσόταν ὁ ̓Αδάμ. Σύμφωνα
μὲ τὸν ̔́Αγιο ̓Επιφάνιο, ̓Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, «...ὡς ἡ τοῦ Δεσπότου παρουσία
αὐτὰ τὰ κατώτατα τῶν κατωτάτων καταλαμβάνειν ἤμελλεν, Ἀδὰμ ἐκεῖνος ὁ
πάντων ἀνθρώπων πρωτόκτιστος καὶ πρωτόπλαστος καὶ πρωτόθνητος ἐνδότερος
πάντων μετὰ πολλῆς τῆς ἀσφαλείας δέσμιος κατεχόμενος...».

(Λόγος εἰς τὴν θεόσωμον Ταφὴν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ)

8. Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, ῾Ερμηνεία τῶν ζωγράφων, μν. ἔργ., σελ. 138-139.
9. Στιχηρὰ ῾Εσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
10. Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα, ῾Εσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.
11. L.O. Uspensky and V. Lossky, The Meaning of Icons, Boston, Mass., 1952, p. 190.
12. ᾿Επιφανίου ̓Αχιεπισκόπου Κύπρου, ̔Ομιλία εἰς τὴν θεόσωμον Ταφὴν τοῦ Κυρίου

καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
13.Στὸ ἴδιο.
14. ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος εἰς τὴν ἐν τῷ Ἅδῃ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστου κατάβασιν, καὶ εἰς τὸν λῃστήν.
15.Γλαφυρὰ περιγραφὴ τῆς καθόδου τοῦ Κυρίου στὸν ̔́Αδη, ποὺ ἀπ᾿ αὐτὴν ἐμπνεύ-

σθηκαν οἱ Ἁγιογράφοι, ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενον τοῦ ἀπόκρυφου Εὐαγγελίου
τοῦ Νικοδήμου.

16.Φωτίου Κόντογλου, ̓́ Εκφρασις τῆς ̓Ορθοδόξου Εἰκονογραφίας, τόμ. Αʹ , ̓Αθῆναι
1960, σελ. 181.


