
που λάμπει τό Φῶς, ἐκεῖ δια λύ ε ται τό σκο-
τάδι. Ὅπου θριαμβεύει ἡ ζωή, ἐκεῖ κα-
 ταρ  γεῖται ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός, ὁ ζω ο -

δό της, κα τεβαίνει στόν ῞Α δη καί διαλύεται τό
σκο τάδι! Μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τό
σκο τάδι τοῦ Ἅδη γεμίζει ἀπό Φῶς. Πῶς ὅ μως
ἔ γινε ἡ Ἀ νάσταση; Ποιός μπορεῖ νά πε ριγρά-
ψει τή μεγαλειώδη ἐκείνη στιγμή; 

ιά τήν Ὀρθοδοξία ἡ στιγμή τῆς Ἀναστά-
σεως τοῦ Χριστοῦ πα ραμένει ἀνεικόνιστη.
Τόσο τά Εὐ αγγέλια, ὅ σο καί ἡ Πα ράδοση

τῆς Ἐκκλησίας σιγοῦν γιά τή στιγ μή αὐτή. Ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χρι στοῦ ἔγινε θεο πρε πῶς μέ
τρό  πο ἀπρόσιτο γιά τά ἀν θρώπινα μάτια. Τόν
ἀνα στημένο Κύ ρι ο πολλοί τόν εἶ δαν, μίλησαν
μα  ζί Του, κλή θηκαν νά τόν ἐγ γίσουν καί νά τόν
ψηλαφήσουν. Kα νένας ὅμως δέν εἶδε πῶς ἔ γι-
νε ἡ Ἀ νάστασή του. Γιʼ αὐ τό καί ἡ Ὀρ θόδοξη εἰ -
κονογραφία δέν περιγράφει τήν Ἀνάσταση,
ἀλλά ἱ στορεῖ τή νίκη τοῦ Κυρίου κατά τοῦ θα-
νάτου μέ τήν κάθοδό Του στόν Ἅ δη.

τή δυτική εἰκονογραφία βλέ πουμε τόν
Ἀναστημένο Κύ ριο, νά κρατᾶ τό λάβαρο
τῆς νί κης, μιά σημαία συ νήθως κόκκινη,

νά τινάζεται μʼ ἕνα ζωηρό ἅλμα μέσʼ ἀπό τόν τά-
φο, πού τήν πλάκα του σηκώνει ἕ νας ἄγ γελος.
Οἱ στρατι ῶ τες πού τόν φρου  ροῦσαν πέ  φτουν
κάτω ἔν τρο μοι. Ὅ μως σύμφωνα  μέ τίς διηγή-
σεις τῶν Εὐ  αγ γελίων, ἡ πέτρα δέν κυλίστηκε γιά
νά βγεῖ ὁ Χριστός, ἀλλά γιά νά δοῦν οἱ ἄν θρωποι
τό ἄδειο μνῆμα καί νά διαπιστώσουν τήν Ἀ νά-
σταση. Ὁ Χρι   στός ἀ ναστήθηκε «ἐ σ φρα γι σμέ νου
τοῦ τάφου».

τή δυτική εἰκόνα ἡ ἀνάσταση φαί   νεται
ὅτι ἀφορᾶ μόνο τόν Χριστό, πού θαμπώ-
νει καί συντρίβει τούς ἀν θρώ πους μέ τήν

ὑπερ φυσική δύναμή Του. 
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τήν Ὀρ θόδοξη εἰκόνα ἡ Ἀνάστα ση
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄρ ρηκτα συνδε-
δεμένη μέ τήν ἀ νάσταση τῶν

ἀνθρώπων. Στή μία κυριαρχεῖ ἡ ἐπιβολή
τῆς δύναμης, στήν ἄλλη ἡ θυ σιαστι κή ἀ -
γάπη καί ἡ ἐλεύθερη κοινωνία τῆς ἀ γά-
πης τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Του. Ἡ
δυ  να μική καί λυτρωτική κά θοδος τοῦ
Θεανθρώπου γιά τήν ἀνάσταση τοῦ
ἀνθρώπου.

ξίζει νά παρακολουθήσουμε αὐτή
τή με γαλειώδη κάθοδο τοῦ Χρι-
στοῦ στόν Ἅ δη, ὅπως τήν περιγρά-

φουν δύο ἀντι προσωπευτικές Ὀρθόδοξες
εἰκόνες τῆς βυ ζαντινῆς τέχνης.
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Ἡ κάθοδος 
τοῦ Θεανθρώπου,
ἀνάσταση 
τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ κάθοδος 
τοῦ Θεανθρώπου,
ἀνάσταση 
τοῦ ἀνθρώπου

Μονή Δαφνίου



εἶναι πετα μέ να καί σκορπισμένα κλει διά,
σύρτες καί μοχλοί, σά νά ἐκ σφενδονίστη-
καν ἀπό κάποια ὑπερφυσική δύναμη. Ὁ
θάνατος πλέ ον νι κή θη κε συν τριπτικά.

ἀριστουργηματική παράστα ση τῆς
Καθόδου στόν Ἅ δη, στή Μονή τῆς
Χώρας (ἀρχές 14ου αἰ. Παλαιολόγεια

Τέχνη), δεσπόζει πάλι ὁ νικητής τοῦ θανά-
του, ὁ Χριστός. Φέρει ἀ στρα φτερά καί
ἀκτινοβόλα ἐν δύματα καί περιβάλλεται
ἀπό φωτεινή δόξα, πού συμβολίζει τό με τα -
μορφωμένο σῶμα Του, τή φωτεινή διάστα-
ση τῆς παρουσίας Του, ἀλλά καί τό ἀνέσπε-
ρο φῶς τῆς βασιλεί ας Του. Τό πρό σωπό
Του εἶναι αὐ στηρό ἀλ λά φιλά νθρω πο καί
περιβάλλεται ἀπό φω τοστέφανο δόξας. Ὁ
βηματισμός Του εἶναι ἐξουσιαστικός καί
φανερώνει τήν ὁρμή τῆς κυ ριαρχικῆς καί
παντοκρατορικῆς καθόδου Του. Δέν κρα-
τάει τόν Σταυρό, ἀλλά ἁπλώνει καί τά δύο
χέρια Του, καί μέ δυ  ναμική ζωντάνια καί
θεοπρεπή συγκατάβαση τραβᾶ τά παραλυ-
μένα χέρια τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Εἶναι
σά νά θέλει νά ξεριζώσει ἀπό τήν ἀνθρώπι-
νη φύση τους – καί κατʼ ἐπέκταση ἀπό
ὅλους τούς ἀνθρώπους – τό θάνατο. 

H

Ἀπρίλιος 2009 127

τήν εἰκόνα τῆς Μονῆς Δαφ-
νίου (11ος αἰ.), κυρίαρχο
πρόσωπο, στό κέντρο, εἶναι ὁ

Χριστός, μέ ἐμφανεῖς τίς πληγές
πού τοῦ προξένησαν τά καρφιά.
Εἶναι ψηλότερος ἀπό τά ἄλ λα
πρόσωπα καί ἡ στάση τοῦ σώμα-
τός Του δείχνει τό δυναμισμό
τῆς παρουσίας Του. Πατᾶ μέ
δύναμη τίς σπασμένες πύλες
τοῦ Ἅδη, πού ἀ νοίγει κάτω ἀπό
τά πόδια Του σάν μαύρη ἄβυσ-
σος, σάν σπήλαιο σκοτεινό. Στό
δεξί Του χέρι κρατάει τό τρό-
παιο τῆς νίκης, τόν Σταυρό καί
συντρίβει τόν ἄρ χο ντα τοῦ
σκότους, τό σατανά καί μαζί
του τό θάνατο, πού παριστάνε-
ται σάν γέρος ἀνα μαλλιασμέ-
νος, τρο μαγμένος καί ἁ λυ σο -
δε μέ νος. Μέ τό ἀ ριστερό Του
χέ ρι ἐγείρει (σηκώνει) ἀπό μιά
σαρκοφάγο τόν Ἀδάμ, τό σύμ-
βολο τοῦ ἀν θρωπίνου γένους.
Πίσω Του ἀκολουθεῖ ἡ Εὔα μέ
τά χέρια ὑψωμένα σέ δέ ηση.
Μέ σα στό σκοτάδι τοῦ Ἅδη
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Μονή τῆς Χώρας

�



Ἀπρίλιος 2009128

ἱ Προπάτορες, πού γνωρίζουν πιά
ποι  ός εἶναι ὁ Νικητής τοῦ θανάτου,
ἀφήνονται ἐ λεύ θερα στά χέρια τοῦ

Χριστοῦ. Στά πρό σωπά τους φαίνεται ἡ
ἔκφραση τῆς ἀγωνίας ἀλλά καί τῆς ἱκανο-
ποίησης, γιατί ἦλθε ἡ ὥρα πού περίμεναν
τό σους αἰῶνες, ἡ ὥρα τῆς λύ τρωσης ἀπό
τά δεσμά τοῦ Ἅδη. 

εξιά καί ἀριστερά στήν εἰκόνα βλέ-
πουμε τούς δίκαιους καί τούς προ -
φῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ φω-

 το στέ φανα  νά περιστοιχίζουν τό Λυτρωτή
τους καί νά στέκονται μέ θάμβος. Ὅταν εἶ -
δαν τόν Κύριο, τόν προϋ πά ντη σαν, καί τόν ἀ να-
 γνώρισαν, δείχνοντας στούς ἄλλους ᾿Ε  κεῖ νον
πού εἶχαν προφητεύσει καί πού τόν ἐρχομό
Του εἶ χαν προ αναγγείλει. Ἀνάμεσά τους
ξεχωρίζει ὁ Βα πτιστής καί Πρόδρομος Ἰω -
 άν νης, πού ζωγρα φίζεται νά δείχνει μέ τό
δά κτυ λό του τόν Χριστό, ἀφοῦ, ὄχι μόνο
στή γῆ, ἀλλά καί στόν Ἅδη ὑ πῆρξε ὁ Πρό -
δρο μός Του. ῎Ετσι παρι στά  νε ται ἡ λύ τρω ση
τῆς ψυ χῆς τοῦ ̓Α δάμ καί ὅλων τῶν ψυ χῶν πού
χρό  νια καί χρόνια περίμεναν τήν ἔ λευση τοῦ
Λυτρωτῆ.

ἀνάσταση δέν ἀφορᾶ μόνον ὅ σους
πε ριγράφει ἡ εἰκόνα. Ἡ ἀνάσταση
δέν ἀφορᾶ μόνο τό τέλος τῆς ἱστο-

ρίας. Ἡ ἀνάσταση μπορεῖ νά βιώνεται καί
σήμερα ἀπό τόν καθένα μας. Ὁ Κύ ριος 'Ιη-
σοῦς Χρι στός σέ στάση θριάμβου καί
δόξας, σέ στά ση κίνησης καί ζωῆς, σέ
στάση ἔγερσης καί ἀ νά βασης, κατεβαίνει
καί στή δική μας ἱστορία καί στή δική μας
ζωή. Ἁπλώνει καί σέ μᾶς τά παντοδύναμα
χέρια τῆς ἀγάπης Του, γιά νά μᾶς ἀναστή-
σει ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ
θανάτου, στό φῶς καί τή χαρά τῆς ἀλη-
θινῆς ζωῆς. Αὐτός, ἄν εἶναι τό ἐπίκεντρο
τῆς προσδοκίας καί τῆς ἐλπίδας μας, μπο-
ρεῖ νά γίνει ἡ Ἀνάσταση καί ἡ ζωή μας.
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