
Η ΑΝΑΣΑΗ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

π. Βασίλειος Καλλιακμάνης 

α) ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε νη ηεξέο εηθόλεο ραξαθηεξίζζεθαλ σο «βη-

βιία ησλ αγξακκάησλ». Δηόηη πξνθαλώο κέζσ ηεο ζρεκαηνπνίεζεο, ησλ ρξσκάησλ, 

ησλ αγηαζκέλσλ κνξθώλ θαη ησλ ηεξώλ ζπλζέζεσλ αηζζεηνπνηείηαη ην κπζηήξην ηεο 

νξζνδόμνπ πίζηεσο θαη θαζίζηαηαη νηθείν θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ έηπραλ θάπνηαο 

κνξθώζεσο ή δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαβάδνπλ βηβιία. Αιιά θαη νη κνξθσ-

κέλνη ρξεηάδνληαη  ηηο εηθόλεο σο κέζα κύεζεο ζηελ πίζηε θαη ηε δσή, ζην δόγκα θαη 

ην ήζνο ηεο Εθθιεζίαο. Εμάιινπ ε πξνζέγγηζε ησλ ζείσλ αιεζεηώλ δελ γίλεηαη κόλν 

κε ηε δηάλνηα αιιά κε νιόθιεξν ην είλαη ηνπ αλζξώπνπ, κε όια ηα κέξε ηεο ςπρήο 

θαη όιεο ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο.  

β) Ο ιαόο ηνπ Θενύ ηηκά κε ηδηαίηεξν ζεβαζκό ηηο εηθόλεο, ηηο νπνίεο ιηηα-

λεύεη, δηαθνζκεί, πξνζθπλά, ζπκηάδεη θαη αλάβεη ζε απηέο θαληήιη, επηθαινύκελνο ηε 

βνήζεηα ησλ αγίσλ πνπ απηέο απεηθνλίδνπλ. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ειιάδνο, 

όπσο ι.ρ. ζηε ηάηηζηα, ηελ Ειαζζόλα, θ.α.,  δηαζώδεηαη ε ζπλήζεηα ζηηο παξακνλέο 

θάπνηαο κεγάιεο ενξηήο ή κεηά από απηήλ, λα κεηαθέξεηαη ε εηθόλα ηεο Παλαγίαο 

θαη ζηα ζπίηηα ησλ ρξηζηηαλώλ γηα επινγία θαη αγηαζκό. Η ζεξκή ηθεζία ησλ αλζξώ-

πσλ, όηαλ ζπλνδεύεηαη από αγλή θαη άδνιε πίζηε, έιθεη ηε ζαπκαηνπξγηθή ελέξγεηα 

ηνπ Θενύ κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη θαη ζαύκαηα.  

γ) ηελ βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξνη εηθν-

λνγξαθηθνί θύθινη: ν δνγκαηηθόο θύθινο, ν ιεηηνπξγηθόο θύθινο θαη ν ενξηαζηηθόο ή 

ηζηνξηθόο θύθινο. Κάζε θύθινο πεξηιακβάλεη ζεηξά ηνηρνγξαθηώλ θαη εηθόλσλ, πνπ 

ηνπνζεηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ λανύ θαη έρνπλ αλάινγν ζπκβνιηζκό. 

Κεληξηθή ζέζε ζηνλ ενξηαζηηθό θύθιν θαηέρεη ην Δσδεθάνξην, πνπ αλνίγεη κε ηνλ 

Επαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ, πεξηιακβάλεη ηα θύξηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ Υξηζηνύ 

θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ Πεληεθνζηή θαη θάπνηε κε ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ.  

δ) Η εηθόλα ηεο Αλαζηάζεσο αλήθεη ζην Δσδεθάνξην θαη απαληά ζε δηάθνξεο 

εθδνρέο. ΄Οπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο ζηελ παξαδνζηαθή αγηνγξαθία ε πξαγκαηηθή 

ζηηγκή ηεο Αλαζηάζεσο νπδέπνηε απεηθνλίζηεθε. ηα επαγγέιηα πεξηγξάθνληαη νη 

καξηπξίεο ησλ καζεηξηώλ θαη ησλ καζεηώλ γηα ηε ζπλάληεζε κε ην πξόζσπν ηνπ 

Αλαζηάληνο Κπξίνπ. ηελ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε μερσξίδνπλ ηξεηο παξαζηάζεηο πνπ 

είλαη θαη νη ζπλεζέζηεξεο: Η πξώηε, ε θαηεμνρήλ βπδαληηλή, παξνπζηάδεη ηνλ Υξηζηό 

ζην ΄Αδε λα ειεπζεξώλεη ηνλ Αδάκ θαη ηελ Εύα από ηα δεζκά ηνπ ζαλάηνπ, αιιά θαη 

όινπο ηνπο δηθαίνπο πνπ αλέκελαλ ελαγσλίσο ηελ έιεπζε ηνπ ιπηξσηή.  



ε) Κιαζζηθό δείγκα ηεο ζύλζεζεο απηήο βξίζθεηαη ζην παξεθθιήζην ηεο Μνλήο 

ηεο Υώξαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ηελ ελ ιόγσ λσπνγξαθία ν Υξηζηόο ιεπθνθν-

ξεκέλνο θαη κέζα ζε θσηεηλή δόμα δεζπόδεη σο ληθεηήο ηνπ ζαλάηνπ, έιθνληαο ηνλ 

Αδάκ θαη ηελ Εύα από ηα δεζκά ηνπ ζαλάηνπ. ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπ δηαθξίλν-

ληαη ηα ζεκάδηα από ηα θαξθηά ηεο ζηαύξσζεο. Επάλσ ππάξρεη ε επηγξαθή «Η 

ΑΝΑΣΑΙ». Σόζν ε επηγξαθή απηή όζν θαη νη ρνξείεο ησλ δηθαίσλ πνπ εηθνλίδν-

ληαη, ζαθώο παξαπέκπνπλ ζηελ Αλάζηαζε όρη κόλν ηνπ Υξηζηνύ αιιά θαη νιό-

θιεξνπ ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. ην θάησ κέξνο εληόο ηεο ζθνηεηλήο αβύζζνπ θαη 

κέζσ απόθξεκλσλ βξάρσλ  θείηεηαη αιπζνδεκέλνο ν ζάλαηνο. Εηθόλεο κε ην ίδην 

πεξίπνπ πεξηερόκελν δηαζώδνληαη ζηε Μνλή ηαπξνληθήηα (Θενθάλεο, 16
νο

 αη.), ζηα 

Μεηέσξα θ.α. 

ζη) Ο δεύηεξνο ηύπνο εηθόλαο, πνπ είλαη θαη απηή βπδαληηλή, ζηεξίδεηαη  ζηα 

επαγγέιηα (βι. Μαηζ. 28,4). Παξνπζηάδεη άγγειν ελδεδπκέλν ζηα ιεπθά λα θάζεηαη 

πάλσ ζηε βαξηά πιάθα πνπ θάιππηε ηνλ ηάθν ηνπ Υξηζηνύ θαη λα δείρλεη ζηηο έληξν-

κεο κπξνθόξεο ην θελό κλήκα. Σν κλήκα βξίζθεηαη κέζα ζε ζθνηεηλή ζρηζκή ελόο 

βξάρνπ. ην επάλσ κέξνο ηεο εηθόλαο ππάξρεη ε επηγξαθή, «ΙΔΕ Ο ΣΟΠΟ ΟΠΟΤ 

ΕΚΕΙΣΟ Ο ΚΤΡΙΟ». ε άιιεο εηθόλεο ππάξρεη ε επηγξαθή: «Ηγέξζε νπθ έζηηλ 

ώδε». Η πην ραξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο ηνπ ηύπνπ απηνύ δηαζώδνληαη ζηε Ι. Μνλή 

Μηιέζεβα ηεο εξβίαο (1235κ.Υ) θαη ζηελ Ι. Μνλή ηαπξνληθήηα ηνπ Αγίνπ ΄Οξνπο 

πνπ είλαη έξγν ηνπ Θενθάλε (1546 κ.Υ.).    

δ) Ο ηξίηνο ηύπνο εηθόλαο πξνέξρεηαη από ηελ Αλαγέλλεζε ηεο Δύζεσο  θαη 

απαληά θπξίσο ζηα επηάλεζα, αιιά θαη ζε πνιιά άιια κέξε ηεο Ειιάδνο. Ο Υξηζηόο 

απεηθνλίδεηαη λα εμέξρεηαη ηνπ ηάθνπ θξαηώληαο θόθθηλν ιάβαξν σο ζύκβνιν ηεο 

λίθεο. Οη θπιάζζνληεο ηνλ ηάθν ζηξαηηώηεο, έληξνκνη πέθηνπλ θάησ ή θνηκνύληαη. Η 

εηθόλα ηεο Αλαγελλήζεσο, γξάθεη ε Μαξίλα θιήξε, εκπλέεη ηελ ηδέα ηεο πξόζθαη-

ξεο λίθεο πάλσ ζην ζάλαην. Η Αλάζηαζε είλαη ζέκα ηεο ζαπκαηνπξγηθήο δύλακεο 

ηνπ Υξηζηνύ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξσπίλνπ ζηνηρείνπ ζηε ζύλζεζε, ζηα πξόζσπα 

ησλ ζηξαηησηώλ, είλαη όηη ε λίθε απηή ηνπο ζπληξίβεη κε ηελ επηβνιή ηνπ ζαύκαηνο. 

Ελώ ε Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ ζηελ νξζόδνμε παξάδνζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ αλάζηαζε ηνπ Αδάκ θαη ηεο Εύαο. ηε κία δηαθξίλεηαη ε δύλακε θαη ην ζαύκα, 

ζηελ άιιε ε ειεύζεξε ζρέζε θαη θνηλσλία ηεο αγάπεο ηνπ Υξηζηνύ θαη ησλ Αγίσλ 

ηνπ, όπσο ζηε ζαπκάζηα ζύλζεζε ηεο Μνλήο ηεο Υώξαο.  

             


