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ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολύς λόγος γίνεται στούς σύγχρονους καιρούς γιά τήν Εἰκόνα καί τήν
σημασία της. Πάμπολλοι (ἤ ὅλοι) λογομαχοῦν γι’ αὐτήν. Γιά τήν χρήση,

τήν ἀχρησία ἤ ἀκόμη καί τήν κατάχρησή της. Καθώς ἡ πολυπρισματική ἐποχή
μας ἔχει καταστεῖ πλέον κατεξοχήν εἰκονική (κυρίως μέσα ἀπό τήν κατακλυσμι-
αία ἐμπειρία τοῦ Διαδικτύου σέ ὅλες σχεδόν τίς πτυχές τῆς σύγχρονης καθημε-
ρινότητας), οἱ νεωτερικές κοινωνίες γέμουν ἀπό μυριάδες εἰκονολάτρες καί
ἄλλους τόσους εἰκονοκλάστες ὅλων των εἰδῶν, τῶν ἐννοιῶν, τῶν ἀποχρώσεων.

Ὁ ἐκκλησιαστικός ἄνθρωπος, κυκλοφορῶντας καί αὐτός ἐντός τῆς ἀνω-
τέρω περιρρέουσας ἀτμόσφαιρας, ἔχει πληροφορηθεῖ ἀπό τή Γραφή ὅτι πλα-
στουργήθηκε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν»1 Θεοῦ, ἐνῶ, βιώνοντας τό
ἐκκλησιαστικό γεγονός, περιβάλλεται ἀπό ζωντανές ἤ τεχνητές εἰκόνες, οἱ
ὁποῖες –οὕτως ἤ ἄλλως– στοχεύουν στήν ἐμπέδωση τοῦ θείου θελήματος «ὡς
ἐν οὐρανῶ καί ἐπί τῆς γῆς»2.

Μέσα ἀπό τίς σκέψεις, πού ἐπιχειρεῖ ἡ ἀνά χεῖρας μελέτη, εὐελπιστεῖ ὁ
γράφων νά ἀκραγγίξει τή θεολογική ἔννοια τῆς «εἰκόνας», σύμφωνα μέ τήν
Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση, ἀνιχνεύοντας παράλληλα πῶς αὐτή ἡ
ἔννοια σχετίζεται μέ τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία περί τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ

1 «Καί εἶπεν ὁ Θεός: Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν (...) καί
ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, (…)». Γέν. 1, 26 καί 27.
2 Ματθ. 6, 10.
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κόσμου καί τοῦ ἴδιου του Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θεμελιακή καί διαχρονική πεποί-
θηση πάντως τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ὅτι ἡ Εἰκόνα συντίθεται, νοηματοδο-
τεῖται καί τελεσφορεῖ ὡς ἐκκλησιαστική πραγματικότητα μόνον ἐν τῷ Χριστῷ.

Ἡ σημασία τοῦ ὅρου «εἰκόνα» στήν βιβλική καί πατερική παράδοση

Ὁ ὅρος «εἰκόνα» χρησιμοποιεῖτο ἀπό τήν ἀνατολική ἀρχαιότητα ὡς πραγ-
ματική καί ζωντανή ἀναπαράσταση τοῦ εἰκονιζόμενου, γι’ αὐτό καί οἱ ἀνατο-
λικές θρησκεῖες ἀντιμετώπιζαν τά ἀγάλματα ὡς ζωντανές ὀντότητες, ἀποδί-
δοντάς τους μάλιστα ἰδιαίτερη τιμή καί προσκύνηση. Ἄς θυμηθοῦμε, χάριν
παραδείγματος, μία μόνον χαρακτηριστική περίπτωση: τήν «χρυσή εἰκόνα» τοῦ
βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, στό Βιβλίο τοῦ Δανιήλ3. Δέν εἶναι ἀμελητέο, ἐξάλ-
λου, ὅτι ὁ βασιλιάς τῶν Περσῶν ἐκαλεῖτο «εἰκών Θεοῦ»4. 

Στούς δύο ὅρους «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» τῆς Γενέσεως, κατά τή
μετάφραση τῶν Ο´5, θησαυρίζεται τό πολύτιμο μυστήριο τῆς σχέσης τοῦ
Ἀνθρώπου μέ τόν Πλάστη του, τό ὁποῖο δέν κατόρθωσαν νά διερμηνεύσουν
οἱ μυθολογίες τῶν παλαιότερων λαῶν καί ἐποχῶν. Δύο διαφορετικές ἔννοιες
(εἰκόνα | ὁμοίωση) συναρμόζονται μέ τόν σύνδεσμο «καί». Κατά τήν πατερική
ἄποψη, ἡ πρώτη ἔννοια ἐκφράζει τήν ἀρχική κατάσταση τοῦ δημιουργήματος
ἀνθρώπου καί ἡ δεύτερη τόν ἰδιαίτερο σκοπό, τόν ὁποῖον καλεῖται νά πραγ-
ματώσει ὁ ἄνθρωπος, τελειούμενος ἠθικά. Αὐτή τήν διάκριση πρῶτος τήν
κάνει ὁ Εἰρηναῖος Λουγδούνου καί συγχρόνως ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς. Ὁ
Μέγας Βασίλειος γράφει πολύ χαρακτηριστικά ὅτι τό «κατ’ εἰκόνα» ἐκφράζει
τό «δυνάμει» τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ τό «καθ’ ὁμοίωσιν» τό «ἐνεργεία» του6.

Τό περιεχόμενο τῆς πρώτης ἔννοιας ἀπασχόλησε πολύ τούς ἐκκλησιαστι-
κούς Πατέρες. Ἡ νοερά καί λογική φύση τοῦ ἀνθρώπου, τό αὐτεξούσιο, ἡ
δυνατότητα ἐξουσίας ἐπί τῆς φύσεως, ἡ ἀναπαραγωγική ἱκανότητα ἀποτε-
λοῦν μερικές μόνον ἀπό τίς ἑρμηνευτικές ἐκδοχές της. Κάποιοι ἀπό τούς
ἐκφραστές τῆς πατερικῆς θεολογίας ἐντοπίζουν τό «κατ’ εἰκόνα» στή νοερή
καί αὐτεξούσια ψυχική λειτουργία, ἐνῶ ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἀφορᾶ στήν

3 Δαν. 3, 1-3 καί 5 καί 7 καί συνέχεια.
4 Πλουτάρχου, Θεμιστοκλῆς 27, 4.
5 Οἱ Ἑβδομήκοντα (Ο΄) μεταφράζουν ὡς «εἰκόνα» τήν ἑβραϊκή λέξη tselem, πού σημαίνει ἐμφάνιση,
ἀντιπροσώπευση, ἰσοτιμία, ὑποκατάστατο. Ὡς ἐκ τούτου ὁ ἄνθρωπος, ὄντας «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ»,
εἶναι στήν πραγματικότητα φανέρωση / ἀντιπροσώπευση τοῦ Θεοῦ μεταξύ τῶν ἄλλων κτισμάτων.
Βλ. σχετικά στό: Χρήστου Γιανναρᾶ, «Ἀνθρωπολογικές προϋποθέσεις», Σύναξη 2 (1982) σελ. 37 ἑ.
6 Βλ. Ἀνδρέα Θεοδώρου, «Εἰκών καί ὁμοίωσις», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, Ἀθῆναι
1964, τ. 5, σελ. 418.
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ὅλη ἀνθρώπινη ὕπαρξη7. Γενικῶς, μποροῦμε νά διατυπώσουμε λόγο ὅτι ἡ
«εἰκόνα» ἀφορᾶ στήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, δίχως νά ἀποκλείεται ὁποι-
αδήποτε λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου, δεδομένου πῶς θεωρεῖται ἐκ τῶν ὧν οὐκ
ἄνευ ὅτι ὁ ὅλος ἄνθρωπος ἀθανατίζεται μέ τήν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, ὁπότε ἡ ἀποσπασματική θέαση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό πλευρᾶς σωτη-
ριολογικῆς, εἶναι ἄνευ σημασίας. Ἀξίζει νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι, κατά τήν διδα-
σκαλία τοῦ Φίλωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως, ὁ αἰσθητός κόσμος ἀποτελεῖ «εἰκόνα»
καί «ἀπείκασμα» τοῦ κόσμου τῶν Ἰδεῶν8.

Στίς Ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στήν ἔννοια τῆς «εἰκόνος» προσ-
δίδεται χριστολογική καί ἐσχατολογική προοπτική, μεταβάλλοντας ἔτσι ριζικά
τήν ἔννοια τοῦ βιβλικοῦ «κατ’ εἰκόνα». Ὁ προβολέας τῆς σκέψης του στρέφε-
ται, ἀπό ἠθικῆς ἀπόψεως, στήν ἐσωτερική ἀναγέννηση τοῦ πιστοῦ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ. Σέ πλεῖστα ὅσα χωρία τῶν Ἐπιστολῶν του, «εἰκών Θεοῦ» εἶναι ὁ Χρι-
στός (ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὡς ἡ ὁρατή ἀποκάλυψη τοῦ ἀόρατου Πατρός), ὁ
ὁποῖος χειραγωγεῖ σέ Αὐτόν. Ὁ πιστός, μεταμορφούμενος, σύν τῷ χρόνῳ καθί-
σταται «σύμμορφος τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ»9, φθάνοντας «εἰς μέτρον
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ»10, κάτι πού σημαίνει ὅτι ἡ παύλεια
ἀνθρωπολογία καί ἡ χριστολογία συνάπτονται. Ἡ πρώτη δημιουργία, δίχως
νά παραγνωρίζεται, ἀποβλέπει τρόπον τινά στήν δεύτερη, αὐτή τῶν Ἐσχάτων,
διά τοῦ «δευτέρου Ἀδάμ», τοῦ Χριστοῦ11. 

Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας σημειώνει πολύ εὔστοχα: «Καί γάρ διά τόν
καινόν ἄνθρωπον ἀνθρώπου φύσις συνέστη τό ἐξ ἀρχῆς· καί νοῦς καί ἐπιθυ-
μία πρός ἐκεῖνον κατεσκευάσθη· καί λογισμόν ἐλάβομεν, ἵνα Χριστόν γινώ-
σκωμεν, ἐπιθυμίαν, ἴνα πρός ἐκεῖνον τρέχωμεν, μνήμην ἔσχομεν, ἵνα ἐκεῖνον
φέρωμεν, ἐπεί καί δημιουργημένοις αὐτός ἀρχέτυπον ἦν»12. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός
ἀποτελεῖ τό ἀρχέτυπο τοῦ ἀνθρώπου, ὄντας ὁ ἴδιος «εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ

7 Νίκου Α. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β. Ἔκθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης σέ
ἀντιπαράθεση μέ τήν δυτική χριστιανοσύνη, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 194-201.
8 Ἰωάν. Δ. Καραβιδόπουλου, «“Εἰκών Θεοῦ” καί “κατ’ εἰκόνα” Θεοῦ παρά τῷ Ἀποστόλῳ Παύλῳ.
Αἱ χριστολογικαί βάσεις τῆς Παυλείου Ἀνθρωπολογίας», (Ἐναίσιμος ἐπί διδακτορία διατριβή),
Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη 1964, σσ. 20-31.
9 Ρωμ. 8, 29.
10 ᾽Εφ. 4, 13.
11 Καραβιδόπουλος, ὅ.π., σσ. 35-37. Πρβλ. Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου, «Ἀπό τόν παλιό στόν νέο
Ἀδάμ», Σύναξη 2 (1982), σσ. 21-30.
12 Νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, λόγος στ΄, P.G. 150, 680A.
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ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως»13. Καί ὁ πολύς Ὠριγένης, θεολογῶντας
κατά Κέλσου, διευκρινίζει μέ πολλή σαφήνεια: «Εἰκών μέν τοῦ Θεοῦ ὁ πρωτό-
τοκος τῆς κτίσεως ἐστιν (…) κατ’ εἰκόνα δέ τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος πεποίηται»14.

Ὡς πρός τούς νεότερους θεολόγους τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ
ἐνδεικτικά ὅτι ὁ νεοανακηρυχθείς ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ τοῦ Ἔσσεξ,
ἀποδεχόμενος ὅτι οἱ δύο ἔννοιες ἀφοροῦν στήν ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου,
εἰσάγει ἕναν νέο ὄρο γι’ αὐτές. Ὑποστηρίζει ὅτι ἀναφέρονται στή «μορφή τῆς
ὕπαρξης» («mode of being»). Μέ τόν ὅρο αὐτόν θεωρεῖ ὅτι ἀποδίδεται πληρέ-
στερα τό ἀκέραιο εἶναι τοῦ Ἀνθρώπου15.

Τό «κατ’ εἰκόνα», μέ τήν παρακοή καί τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων,
«ἐζόφωσε καί ἠμαύρωσε»16, «δέν ἠφανίσθη μέν παντελῶς, πλήν ὅμως ὑπέστη
ἐξασθένησιν καί ἀμαύρωσιν»17, ἀποστερῶντας ἔτσι τήν θεία δόξα ἀπό τόν
παραβάτη Ἄνθρωπο. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀποδίδοντας τήν μέχρι τήν ἐποχή
του θεολογική πεποίθηση, γράφει ὅτι «ἡ ἁμαρτία τό κάλλος τῆς εἰκόνος
ἠχρείωσεν, εἰς τάς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίας τήν ψυχήν καθέλκουσα»18. 

Ἡ ἐπιστροφή καί ἡ ἀποκατάσταση μποροῦν νά συμβοῦν πλέον μόνον ἐν
Χριστῷ, καί μάλιστα μέσω τῆς Σταυρικῆς Αὐτοθυσίας καί τῆς Ἀναστάσεώς
Του. Ὁ Ἄνθρωπος, ἀπομακρυσμένος πλέον ἀπό τήν θεία συνάφεια καί δόξα,
ποθεῖ τήν ἐπιστροφή στό «ἀρχαῖον κάλλος». Ὁ πόθος αὐτός ἔχει παραδοθεῖ
ἕως σήμερα διά τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς Ὑμνογραφίας. Ἀπό τήν Νεκρώσιμη
Ἀκολουθία ἀντλοῦμε δύο πολύ χαρακτηριστικά δείγματα: 

«Ὁ πάλαι μέν, ἐκ μή ὄντων πλάσας με, καί εἰκόνι σου θεία τιμήσας, παρα-
βάσει ἐντολῆς δέ πάλιν μέ ἐπιστρέψας, εἰς γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθην, εἰς τό καθ’ ὁμοί-
ωσιν ἐπανάγαγε, τό ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι.

Εἰκών εἰμί, τῆς ἀρρήτου δόξης σου, εἰ καί στίγματα φέρω πταισμάτων,
οἰκτείρησον τό σόν πλάσμα Δέσποτα, καί καθάρισον σῇ εὐσπλαγχνίᾳ, καί τήν
ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι, Παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με»19.

13 Κολασ. 1, 15.
14 Ὠριγένους, Κατά Κέλσου, 6, 63, P.G. 11, 1393.
15 π. Νικολάου Σαχάρωφ, Ἀγαπῶ ἄρα ὑπάρχω. Ἡ θεολογική παρακαταθήκη τοῦ Γέροντα Σωφρό-
νιου, Μτφρ. Χρήστου Μακρόπουλου, (διδακτορική διατριβή), ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 2007, σ. 164 ἐξ.
16 Θεοδώρου, ὅ.π., σελ. 419.
17 Ὅ.π.
18 Μεγάλου Βασιλείου, Λόγος ἀσκητικός 1, P.G. 31, 869.
19 Πρβλ. Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία κατά
τούς χειρόγραφους κώδικες 10ου-12ου αἰῶνος, (διδακτορική διατριβή), ἐκδ. Θεσβίτης, Θήρα 2005,
τ. 1 (Γενική Εἰσαγωγή, Κατάλογοι, Πίνακες), σσ. 175-177.
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Ἡ σχέση τῆς «εἰκόνας» μέ τήν περί ἀνθρώπου, περί κόσμου 
καί περί Χριστοῦ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἅπαντα τά πλάσματα τῆς Δημιουργίας μετέχουν τῆς ὑπάρξεως ἐπειδή καί
ἐφόσον συναρτῶνται μέ τόν Πλάστη τους Θεό. Προερχόμενα στήν ὕπαρξη «ἐκ
τοῦ μή ὄντος» εἶναι πεπερασμένα καί ρέπουν μάλιστα διαρκῶς πρός τήν φθο-
ρά. Ὁ Ἄνθρωπος ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῶν ὅλων δημιουργημάτων, καθώς
πλάθεται στό τέλος τῆς ἑξαημέρου. Τά ἁπλούστερα κτίσματα προηγήθηκαν,
ἐνῶ τά συνθετότερα ἦλθαν ὕστερα στήν ὕπαρξη. Καθίσταται σαφές ὅτι ὁ
Ἄνθρωπος δέν θεμελιώνεται ὀντολογικά στόν Κόσμο, ἀλλά ὅτι ὁ Κόσμος θεμε-
λιώνεται στόν ἴδιο τόν Ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος χαριτώνεται νά κοινωνεῖ μέ τόν
Ἄκτιστο Θεό20. Κατά τόν Olivier Clément, «ἀντίθετα στόν τρόπο πού ἔχουμε
συνηθίσει νά σκεφτόμαστε, δέν εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου πού ἐντάσσεται
στήν κοσμική ἐξέλιξη, ἀλλά ἡ κοσμική ἐξέλιξη ἐντάσσεται στήν ἱστορία τοῦ
ἀνθρώπου, φανερώνοντας τήν πνευματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, τήν
περιπέτεια τῆς ἐλευθερίας του»21. Ἄλλωστε, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει, «ἡ ἱστο-
ρία κατανοεῖται ἀπό τήν Ὀρθοδοξία ὡς μιά ἔνταση, μιά διαλεκτική, μιά ἀλη-
θινή καί τραγική πόρευση γεμάτη ἀντινομίες, ἀνάμεσα στό ὀντολογικό ξεκί-
νημα τοῦ κόσμου καί στά Ἔσχατα»22.

Κατέχοντας ὁ Ἄνθρωπος θεόσδοτο τό «κατ’ εἰκόνα» καί προοριζόμενος γιά
τό «καθ’ ὁμοίωσιν», ὑπερβαίνει τό σύμπαν23. Ἡ «ὁμοίωση» αὐτή (μέ ἄλλο λόγο:
«θέωση»), δέν ἔχει τήν ἔννοια ὅτι ὁ ἄνθρωπος μεταβάλλεται ὀντολογικά, ἀλλά
σημαίνει τήν «κατά χάριν» μετοχή στή θεία δόξα. Ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης
γράφει ἀκριβῶς ὅτι «Θέωσις ἐστιν ἡ ἐπί τό κρεῖττον ὕψωσις, οὐ μήν φύσεως μεί-
ωσις ἤ μετάστασις»24. Ἡ εἰκόνα, στήν ὁποίαν ἀναφερόμαστε, σχετίζεται μέ τήν
Ἀλήθεια κατά τρόπο ἐσχατολογικό. Τό ὅτι καλεῖται ὁ Ἄνθρωπος ἀπό τόν
Δημιουργό του γιά μιά ζωοποιό κοινωνία μαζί Του, σημαίνει ὅτι σφραγίζεται

20 Κ. Ἀγόρα, «Περί Κόσμου, Ἀνθρώπου καί Ἱστορίας», στό ἔργο Πίστη καί Βίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας,
τ. 1 (Δόγμα, πνευματικότητα καί ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας), ἔκδ. Ἑλληνικό Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο,
Πάτρα 2002, σελ. 117 ἐξ.
21 Olivier Clément, Ἡ θεολογία μετά τόν «θάνατο» τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. «Ἀθηνᾶ» / σειρά «σύνορο»,
Ἀθήνα 1973, σελ. 121.
22 Θανάση Ν. Παπαθανασίου, Ἀνεστιότητα καί Παραπεμπτικότητα, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1998, σελ. 110.
23 Olivier Clément, ὅ.π., σελ. 136.
24 Ἀναστασίου Σιναΐτου, P.G. 89, 77.
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ὡς εἰκόνα Του, μέσα σέ κλῖμα καί πνεῦμα ἀπόλυτης ἐλευθερίας. Αὐτή ἡ ἐλευ-
θερία λειτουργεῖ κατά χάριν καί παραπέμπει ἤ ἀναφέρεται στήν κατά φύσιν
ἐλευθερία τοῦ ἀρχέτυπου Δημιουργοῦ25. Ὁ Ἄνθρωπος χαίρει τῆς ἐλευθερίας
ἐκλογῆς (ἤτοι, τοῦ αὐτεξουσίου) ἐπειδή ἀκριβῶς ἀποτελεῖ εἰκόνα τῆς ἐλευθε-
ρίας τοῦ Θεοῦ26. Καί ὡς τέτοιος, κατά τόν Παναγιώτη Νέλλα, μποροῦμε νά
κατανοήσουμε πῶς ταυτόχρονα «εἶναι δημιουργός, (…), εἶναι κυρίαρχος, (…),
εἶναι ἐλεύθερος, (…), εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν κτίση, ἀνακεφαλαίωση καί
συνείδηση ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας, (…)»27.

Κατά τόν Πλατωνισμό, τά αἰσθητά εἶναι εἰκόνες τῶν νοητῶν (ἐνδοκτισιακή
εἰκονολογία). Στήν βιβλική καί πατερική παράδοση ὁ Ἀδάμ προηγεῖται τοῦ
Χριστοῦ καί συμβάλλει στήν πραγμάτωσή Του. Τo «κατ’ εἰκόνα» ἔχει ἐσχατο-
λογική ἀναφορά, δηλαδή τό ἀρχέτυπο τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στόν Ἄνθρωπο
εἶναι ὁ «ἔσχατος Ἀδάμ». Ἔτσι ἡ Ἱστορία σχετίζεται μέ τά Ἔσχατα διά τῆς δια-
λεκτικότητας κτιστοῦ καί ἀκτίστου (ἐξωκτισιακή εἰκονολογία)28.

Ὁ Ἀδάμ ἀποτελεῖ τήν συμπερίληψη τῆς ὅλης ἀνθρωπότητας (corporate per-
sonality). Ὡς ἀπόγονοί του ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἐνσωματωμένοι καί στόν
παλαιό καί στόν ἔσχατο Ἀδάμ. Ὡς ἐκ τῆς δημιουργίας τοῦ ὁ Ἀδάμ (ὁ Ἄνθρωπος)
μετέχει καί τῆς πνευματικῆς καί τῆς ὑλικῆς Πλάσης. Αὐτό συνεπάγεται (καί
βάσει τῆς ἀνθρωποκεντρικῆς θεώρησης τοῦ Σύμπαντος, τήν ὁποία πρεσβεύει
ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία) ὅτι ὁ Κόσμος ἐξαρτᾶται ἀπό τή συμπεριφορά τοῦ
Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος νοεῖται ὡς γεφυροποιός καί ἱερέας τῆς Δημιουργίας29. 

Τόν ρόλο αὐτόν τόν κατέχει ὁ Ἄνθρωπος καί μόνον αὐτός ἀπό ὅλα τά
δημιουργήματα (καί ὄχι –λόγου χάριν– ἕνα ὅν ἀπό τά ἀγγελικά τάγματα30),
ἐπειδή ἀκριβῶς μετέχει καί τῆς πνευματικότητας καί τῆς ὑλικότητας τῆς Δημι-
ουργίας. Σημειωτέον ὅτι αὐτόν τόν ὑπέροχο ρόλο δέν δύναται νά τόν διεκπε-
ραιώσει ἡ ψυχή, ἐπειδή αὐτή δέν ὑπάρχει ἀνεξαρτήτως τοῦ Ἀνθρώπου, οὔτε
δικαιούμαστε νά διατυπώνουμε λόγο γιά μιά κάποια ὕπαρξη (ἐννοεῖται, ἡ

25 Ἀγόρας, ὅ.π., σ. 119.
26 Χρ. Τερέζη, «Ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας», Θεματική ἑνό-
τητα: Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς Πολιτισμικό Ἐπίτευγμα καί τά προβλήματα τοῦ Σύγχρονου Ἀνθρώπου,
Πάτρα 2010, τ. 2 (Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι σέ θέματα τῆς ἐποχῆς μας), σελ. 49. 
27 Παναγιώτη Νέλλα, Ζῶον θεούμενον. Προοπτικές γιά μιά ὀρθόδοξη κατανόηση τοῦ Ἀνθρώπου,
β΄ ἔκδ. Σύναξη, Ἀθήνα 1981, σελ. 24 ἑξ.
28 Ἀγόρας, ὅ.π., σελ. 120 ἑξ.
29 ὅ.π., σελ. 122.
30 Πρβλ. Τερέζης, ὅ.π., σελ. 30.
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ψυχή) μέσα στόν Ἄνθρωπο, ἀλλά ἀναφερόμαστε στήν πνευματική ἤ ψυχική
διάσταση τοῦ σύνολου Ἀνθρώπου. Ὁ γεφυροποιός εἶναι λοιπόν ὁ Ἄνθρωπος
ὡς πρόσωπο καί σέ καμία τῶν περιπτώσεων ἕνας ἄγγελος ἤ ἔστω μιά ψυχή31.
Διευκρινίζοντας ἐν συντομίᾳ αὐτόν τόν περί ψυχῆς συλλογισμό, ἀξίζει νά ἀνα-
φέρουμε ὅτι, σύμφωνα μέ τόν καθηγητή Ἰωάννη Ζηζιούλα (τώρα Μητροπολίτη
Γέροντα Περγάμου), «ἄν ἡ ψυχή ὡς κτιστή δέν εἶναι ἀθάνατη, τότε δέν ε ίνα ι
ποτέ, ὀντολογικά – φυσικά, ἀθάνατη. Τό νά γ ί νε ι κατά χάριν ἀθάνατη δέν
μᾶς ἐπιτρέπει λογικά νά ποῦμε ὅτι εἶναι ἀθάνατη. Ἀντίθετα, ὅταν δεχθοῦμε
ὅτι ἡ ψυχή μπορεῖ νά γ ίνε ι κατά χάριν ἀθάνατη δεχόμεθα αὐτομάτως ὅτι δέν
ε ἶ να ι ἀθάνατη. Ἡ κατά χάριν ἀθανασία εἶναι (…) νοητή, ἀλλά γιατί νά τήν
περιορίσουμε στήν ψυχή ; Ἡ κατά χάριν ἀθανασία, ὅπου καί ὅταν ἰσχύει,
ἀφορᾶ καί στό σῶμα, καί στόν ὑλικό κόσμο γενικά (…)»32.

Ἐκεῖνο τό ὁποῖο χρειάζεται μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση νά γίνει σαφές εἶναι ὅτι
«ἡ τελική ἀλήθεια τῆς φύσης τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ Κόσμου φαίνεται σέ
τελική ἀνάλυση μόνο μέσα ἀπό τή χάρη τῆς υἱοθεσίας πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό
στόν Χριστό· τό πραγματικό νόημα τῆς φυσικῆς τελεολογίας τοῦ Ἀνθρώπου
φαίνεται μόνο μέσα ἀπό τήν προσωπική Ἐσχατολογία τῆς Ἀνάστασης καί
Βασιλείας τοῦ Ἀνθρώπου μαζί μέ τόν (καί στόν) Χριστό»33.

Ἐξάλλου, ὁ Ἄνθρωπος, ὡς μέρος καί μέλος τῆς Πλάσης, ἀποτελεῖ συνάμα
καί τήν κορωνίδα της. Ἡ «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» ἐντός του (δοσμένη «κατά χάριν»
καί ὄχι βεβαίως «κατά φύσιν») ἀποτελεῖ τόν «τόπο», ὅπου ἡ Δημιουργία δύνα-
ται νά ὑπερβεῖ τήν κτιστότητά της, μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τήν ἀγαπη-
τική χάρη πάντοτε τοῦ Δημιουργοῦ. Ἡ «ἐξουσία», στήν ὁποίαν ἀναφέρεται τό
βιβλίο τῆς Γενέσεως, προκαταγγέλλει τήν προοπτική του ἐξανθρωπισμοῦ τῆς
Πλάσης, τήν «προσωποποίηση» («προσωπική ἐνυποστασία») στόν Ἀδάμ,
μέσω τοῦ ὁποίου κατορθώνεται ἐντέλει ἡ διάνοιξη τῶν κτιστῶν ὁρίων της34. 

31 ὅ.π., σελ. 122 ἑξ.
32 Ἰωάννου Ζηζιούλα (τώρα Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου), «Ἡ ἀπάντηση τοῦ Καθηγητῆ
Ζηζιούλα» [σέ σχόλια ἀναγνωστῶν ἐπί τοῦ δοκιμίου τοῦ «Χριστολογία καί ὕπαρξη» στό Σύναξη
2 (1982)σσ. 9-20], Σύναξη 3 (1982) σελ. 80.
33 Ἀγόρας, ὅ.π., σελ. 125.
34 ὅ.π., σελ. 126 ἑξ.
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Σύνοψη

«Θρηνῶ καί ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τόν θάνατον καί ἴδω ἐν τοῖς τάφοις
κειμένην τήν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον,
μή ἔχουσαν εἶδος»35.

Μέ τούς ἀνωτέρω (καί ὄχι μόνον) θρηνητικούς λόγους ὁ ἐκκλησιαστικός
ὑμνογράφος –κατά πάσα πιθανότητα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός– ἀπορεῖ
ἐνώπιον τοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁποῖον ἔχει καταλάβει καί καταβάλει ὁ θάνατος.
Ὁ θάνατος ὑπεισῆλθε στήν ἀνθρώπινη ζωή καί πραγματικότητα ἀμέσως μετά
τήν ἀδαμιαία παρακοή, τότε πού ἀμαυρώθηκε τό «κατ’ εἰκόνα» καί πλέον ὁ
τάφος ὑποδέχεται ἄμορφη καί ἄδοξη τήν θεόθεν παραχωρηθεῖσα ὡραιότητα,
τήν ἴδια τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὅμως, στό πλαίσιο τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκο-
νομίας, ὁ Χριστός ἀνέλαβε νά λευκάνει τήν ἀμαυρωθεῖσα φύση καί νά παρέξει
λύτρωση. Μέ τό τίμιο Αἷμα Του ἐξαγοράζει τούς πεπτωκότες καί ἐπιχειρεῖ τήν
ἀναστήλωση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ μέσα στόν Ἀνθρωπο36. 

Καλλιεργῶντας τά πολύτιμα δῶρα τοῦ «κατ’ εἰκόνα» ὁδηγεῖται σταδιακά
ὁ Ἄνθρωπος στήν κατάκτηση τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν», δηλαδή ἀξιώνεται νά γίνει
κατά χάριν Θεός (θέωση)37. Ἡ δυνατότητα αὐτή δέν παρέχεται ἔτσι ἁπλά σέ
ἀκαδημαϊκό / φιλολογικό / φιλοσοφικό ἐπίπεδο, ἀλλά γεννᾶται καί καλλιερ-
γεῖται ἐντός τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία Του, καθώς ὡς νοητή
κιβωτός πλέει διά τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν χρόνων καί τῶν αἰώνων πρός τά
Ἔσχατα. Πεποίθηση τῶν μελῶν αὐτοῦ τοῦ πανίερου Σώματος εἶναι ὅτι
«Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»38. Ὑπό αὐτή
τήν ὀπτική, ὁ Χριστός «ὤν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καί χαρακτήρ τῆς ὑποστά-
σεως αὐτοῦ (ἐννοεῖται, τοῦ Πατρός) φέρων τε τά πάντα τῷ ρήματι τῆς δυνά-
μεως αὐτοῦ δι’ ἑαυτοῦ καθαρισμόν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἐκάθι-
σεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς»39, παρέχοντας τήν δυνατότητα δι-
ἐξόδου σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο διαχρονικά καί μέχρι τό τέλος τῶν αἰώνων.

35 Ἀπό τή Νεκρώσιμη Ἀκολουθία.
36 Παντελεήμονος Μπεζενίτη, Μητροπολίτου Ζακύνθου (μετέπειτα πρώην Ἀττικῆς), Ἡ ἀναστή-
λωση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ μέσα στόν ἄνθρωπο, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Δια-
κονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1982, σσ. 18-21.
37 Πρβλ. π. Μιχαήλ Καρδαμάκη, Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα. Ἡ αὐθεντικότητα τοῦ ἀνθρώπι-
νου ἤθους, β ΄ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1993, σσ. 447-451.
38 Ἑβρ. 13, 8.
39 Ἑβρ. 1, 3.
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Στόχος κάθε ἀνθρώπου, ἐφόσον ἐπιθυμεῖ νά βιώνει οὐσιαστικά τήν ὀρθό-
δοξη πνευματικότητα, εἶναι νά ἀξιοποιεῖ στόν βίο τοῦ προσωπικοῦ καί κοινω-
νικοῦ νυχθημέρου του τίς οὐράνιες χορηγίες τοῦ «κατ’ εἰκόνα», κατορθώνοντας
ὁλοένα τό «καθ’ ὁμοίωσιν». Πρός τοῦτο θά ἔχει «βοηθόν καί σκεπαστήν»40

(κατά τό ἀρχαῖο ἀνάλογο τοῦ Μωυσῆ κατά τήν Ἔξοδο στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας)
τόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριο, ὁ ὁποῖος καταδέχθηκε νά προσλάβει τό
ἀνθρώπινο φύραμα πλήν ἁμαρτίας, γιά νά χειραγωγήσει τόν ἀποστάτη Ἄνθρω-
πο –κατά χάριν καί ἐν ἀπολύτῳ ἐλευθερίᾳ– στήν διάσωση καί τήν ὁλοκληρία! 

Ὑπό αὐτή τήν ἐξαιρετική προϋπόθεση καί προοπτική δέν διασώζεται
μόνον τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά ταυτόχρονα καί ὁ κόσμος μας, μεταλαμ-
βάνοντας μάλιστα τῶν Ἐσχάτων! Οὕτως ἤ ἄλλως, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Νύσ-
σης «ἡ πραγματική μας ὕπαρξη εἶναι προκαταβεβλημένη στά Ἔσχατα»41. Ἄν
καί «οὐδείς γνωρίζει μέ ἀκρίβεια σέ τί ἀλλαγές θά ὑποβληθῆ τό κτιστό στό
σύνολό του μέ τήν πλήρη φανέρωση τῶν Ἐσχάτων· ὡστόσο γιά ἕνα πρᾶγμα
εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά γίνουμε ἕν γένος οἱ πάντες, ὅταν μορφωθοῦμε ἀπό τόν
ἕνα χαρακτῆρα τοῦ Κυριακοῦ Προσώπου· τά ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά,
πού μᾶς διαφοροποιοῦν μέ βάση τά δεδομένα τῆς συμβατικότητος τῆς Πτώ-
σης, δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τή διαμόρφωση τῆς ἰδιαιτερότητάς μας ἐσχα-
τολογικά· μολονότι δέν γνωρίζουμε πῶς θά μετεξελιχθοῦν τά ἐν λόγῳ γνωρί-
σματα, ἐν τούτοις δέν ἀμφιβάλλουμε ὅτι “κατά τό ἴσον καί ἕν” θά ἐπιλάμπη ἡ
θεία εἰκόνα ἐπί τοῦ Κυριακοῦ Σώματος»42.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Clement Olivier, Ἡ θεολογία μετά τόν «θάνατο» τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. «Ἀθηνᾶ» / σειρά «σύνορο», Ἀθήνα

1973, σ. 121.
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Πάτρα 2002. 
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40 Ἐξ. 15, 2.
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