
Ὁ Ἅγιοσ Λάζαροσ ςτὴν Ὀριόδοξη Εἰκονογραφία 

 

π. Σταμάτησ Σκλθρησ 

Στὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαηάρου ψάλλουμε: 

«Τὴν κοινὴν Ἀνάςταςιν πρὸ τοῦ Σοῦ πάκουσ πιςτοφμενοσ, ἐκ νεκρῶν ἤγειρασ τὸν 

Λάηαρον, Χριςτὲ ὁ Θεόσ. Ὅκεν καὶ ἡμεῖσ ὡσ οἱ παῖδεσ, τὰ τῆσ νίκθσ ςφμβολα 

φζροντεσ, Σοὶ τῷ Νικθτῇ τοῦ κανάτου βοῶμεν ὡςαννὰ ἐν τοῖσ ὑψίςτοισ, 

εὐλογθμζνοσ ὁ Ἐρχόμενοσ ἐν ὀνόματι Κυρίου». 

 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ δοξολογεῖ ἡ Ἐκκλθςία μασ τὴν Ἀνάςταςθ τοῦ ἐδῶ τιμωμζνου 

Ἁγίου Λαηάρου. Καὶ ταυτόχρονα φανερϊνει μὲ αὐτὰ τὸ βακφτερο νόθμα καὶ τοῦ 

καφματοσ τῆσ Ἀναςτάςεϊσ του καὶ τῆσ ἑορτῆσ τῆσ ἐκκλθςιαςτικῆσ ποὺ ςχετίηεται μὲ 

αὐτό. Ὅτι δθλαδὴ τὸ καῦμα αὐτὸ τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι μόνο ἕνα γεγονὸσ τῆσ ηωῆσ 

τοῦ Λαηάρου, ἀλλὰ καὶ προτφπωςθ τῆσ κοινῆσ Ἀναςτάςεωσ ὁλοκλιρου τοῦ γζνουσ 

τῶν ἀνκρϊπων. Τὴν ἴδια ὅμωσ ἀλικεια ποὺ ἐκφράηει ἡ Ἐκκλθςία μὲ τὴν κεολογικὴ 

ποίθςθ καὶ τὴν δοξολογικὴ μουςικι τθσ, τὴν ἴδια ἀκριβῶσ ἐκφράηει καὶ μὲ μίαν ἄλλθ 

γλϊςςα, μὲ τὴν ηωγραφικὴ γλϊςςα τῆσ εἰκονογραφίασ. Τὸ πϊσ, μὲ ποιοὺσ τρόπουσ, 

ἡ ηωγραφικὴ ἐκκλθςιαςτικὴ γλϊςςα τιμᾶ καὶ ὑμνεῖ τὸν τιμϊμενο καὶ ςτὸ παρὸν 

ςυμπόςιο Ἅγιο Λάηαρο κὰ ἀποτελζςει τὸ κζμα τῆσ εἰςθγιςεϊσ μασ. 

Ἡ ὀρκόδοξθ εἰκονογραφία ἔχει ἀφιερϊςει ςτὸν Ἅγιο Λάηαρο δφο εἰκονογραφικὰ 

κζματα. Τὸ ἕνα ἀναφζρεται ςτὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου Ἀνάςταςθ τοῦ Λαηάρου. Τὸ ἄλλο 

εἶναι ἡ ἰδιαίτερθ προςωπικὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Λαηάρου ὡσ ἱεράρχου. Θὰ 

περιγράψουμε τὰ δφο αὐτὰ κζματα καὶ ςτὸ τζλοσ κὰ δοῦμε ςυνολικὰ τὴ κζςθ καὶ 

τὴ ςθμαςία τοῦ Ἁγίου Λαηάρου ςτὴν ὀρκόδοξθ εἰκονογραφία καὶ ςτὴ κεολογία τῆσ 

Ἀναςτάςεωσ. 



Αϋ Τὸ Εἰκονογραφικὸ κζμα τῆσ «Ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου» 

Τὸ κζμα αὐτὸ εἶναι εὐαγγελικὸ καὶ ἱςτορικό. Βαςίηεται ςὲ διθγιςεισ τῶν 

Εὐαγγελίων (Ἰω. 11, 1–44), καὶ δὲν εἶναι κατ’ ἀρχὴν ςυμβολικὴ παράςταςθ. 

Ἀποτελεῖ ἀπεικόνιςθ γεγονότοσ ἱςτορικοῦ ποὺ ἔλαβε χϊραν ςὲ ςυγκεκριμζνο τόπο 

καὶ χρόνο. Στὴ Βθκανία. ςτὸν τόπο ὅπου ἔμενε ὁ φίλοσ τοῦ Κυρίου μὲ τὶσ ἀδελφζσ 

του λίγεσ ἡμζρεσ πρὸ τοῦ πάκουσ τοῦ Κυρίου. Περιζχει, λοιπόν, ἡ εἰκόνα τῆσ 

«Ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου» ςυγκεκριμζνα ἱςτορικὰ ςτοιχεῖα τὰ ὁποῖα εἶναι τὰ 

ἀκόλουκα: 

1) Τὰ τελοφμενα ςυμβαίνουν ἔξω τῆσ Βθκανίασ, ἡ ὁποία φαίνεται ςτὸ βάκοσ. 

2) Φαίνεται ὁ τάφοσ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἄνκρωποι ἀφαιροῦν τὴν πλάκα. 

3) Ὁ Λάηαροσ φαίνεται μζςα ςτὸ μνθμεῖο ὄρκιοσ ἢ νὰ ἀνακάκεται, τυλιγμζνοσ μὲ 

τὰ ςάβανα. 

4) Ἕνασ εἰκονιηόμενοσ φζρνει τὸ μανίκι του ςτὴ μφτθ γιὰ νὰ ἀποφφγει τὴν 

δυςοςμία ποὺ ὅλοι περιμζνουν ἀπὸ ἕναν τετραιμερο νεκρό. 

5) Αὐτὸσ ποὺ φζρει τὴν πλάκα τοῦ τάφου φαίνεται νὰ καταβάλλει μεγάλθ μυϊκὴ 

δφναμθ γιὰ νὰ ςθκϊςει τὸ βάροσ τῆσ πζτρασ. 

6) Φίλοι, γείτονεσ καὶ μακθτὲσ παρακολουκοῦν ἔκκαμβοι. 

7) Ἡ Μάρκα καὶ ἡ Μαρία προςκυνοῦν τὸν Κφριο καὶ τοῦ φιλοῦν τὰ πόδια μὲ 

εὐγνωμοςφνθ. 

8) Ὁ Ἰθςοῦσ εἶναι παρὼν καὶ ἀπευκφνει τὸ κάλεςμα πρὸσ τὸν Λάηαρο εὐλογϊντασ 

τον μὲ τὸ δεξί του χζρι. Εἶναι τὸ κυριαρχοῦν ςτὴ ςφνκεςθ πρόςωπο, τὸ ὁποῖο 

προςδίδει ςτὴν ηωγραφικὴ καὶ κάποιουσ ἄλλουσ χαρακτῆρεσ ποὺ ξεπερνοῦν τὰ 

ἱςτορικὰ δεδομζνα καὶ ἀνάγουν τὴν εἰκόνα ςὲ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο, ςτὸ ὁποῖο κὰ 

ἀναφερκοῦμε ςὲ λίγο. Πάντωσ ἤδθ ς’ αὐτὰ τὰ ἱςτορικὰ ςτοιχεῖα τῆσ εἰκόνοσ 

καταβάλλεται προςπάκεια νὰ φανεῖ πὼσ ὁ Ἰθςοῦσ εἶναι πθγὴ δυνάμεωσ καὶ ηωῆσ.  Ἡ 

ηωγραφικὴ ὡσ τζχνθ τῆσ ὁράςεωσ καὶ ὄχι τῆσ ἀκοῆσ, ὡσ τζχνθ τοῦ χϊρου καὶ ὄχι τοῦ 

χρόνου, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κίνθςθ καὶ δράςθ, οὔτε νὰ μᾶσ βάλει νὰ ἀκοφςουμε τὸ 

«Λάηαρε, δεῦρο ἔξω». Ὅμωσ μπορεῖ ἀντ’ αὐτοῦ νὰ βρεῖ τὴ γόνιμθ ςτιγμι, ὅπου ὁ 

Ἰθςοῦσ ἔχει πάρει τὴν παντοκρατορικὴ ςτάςθ ςὰν Κφριοσ τῆσ ηωῆσ καὶ τοῦ κανάτου 

καὶ κοιτάηοντασ πρὸσ τὸν νεκρὸ φίλο Του μὲ ἀςτραφτερὴ ματιά, ἁπλϊνει δυναμικὰ 

τὸ χζρι καὶ τὸν εὐλογεῖ, κι αὐτὴ ἡ χάρθ ποὺ τοῦ δίνει εἶναι καὶ ἡ ηωὴ τοῦ Λαηάρου. 

Ἂσ ςυγκρατιςουμε αὐτὰ τὰ ἱςτορικὰ ςτοιχεῖα γιὰ τὴν περαιτζρω διερεφνθςθ τοῦ 

κζματοσ, ὑπογραμμίηοντασ τὴν κζςθ–κλειδὶ ποὺ κατζχει ὁ Ἰθςοῦσ ςτὴν παράςταςθ. 

Καὶ ἂσ ἐπιχειριςουμε νὰ ἐντάξουμε τὴν εἰκόνα τῆσ ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου μζςα 

ςτὸ ὅλο λειτουργικὸ πλαίςιο τῆσ εἰκονογραφίασ. Θὰ δοῦμε τότε ὅτι ἡ Ἐκκλθςία δίνει 



ςτὸ εἰκονογραφικὸ κζμα τῆσ ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου ἰδιαίτερθ ἀξία. Δὲν τὸ 

κεωρεῖ ὡσ ἕνα ἀπὸ τὰ καφματα τοῦ Κυρίου μόνο, οὔτε ὡσ ἕνα ἐπειςόδιο ἀπὸ τὸ βίο 

ἑνὸσ ἁγίου τθσ ἁπλῶσ. Συμπεριλαμβάνει τὸ κζμα ςτὸ Δαιδεκάορτο, δθλαδὴ μζςα 

ςτὸν εἰκονογραφικὸ κφκλο τῶν δϊδεκα γεγονότων ποὺ κεωρεῖ ὡσ τὰ πλζον βαςικὰ 

ςτὴν ἔνςαρκο Οἰκονομία τοῦ Χριςτοῦ. Τὶσ δϊδεκα αὐτὲσ ςκθνὲσ τοποκετεῖ ἢ ςτὶσ 

καμάρεσ τῆσ ςτζγθσ τοῦ ναοῦ ποὺ ςχθματίηουν τὸ ςταυρὸ τοῦ βυηαντινοῦ ρυκμοῦ ἢ 

ςτὶσ φορθτὲσ εἰκόνεσ ποὺ ςχθματίηουν τὸ Εἰκονοςτάςι ἢ Τζμπλο. 

Εἶναι φανερὸ πὼσ κζλει νὰ μᾶσ χειραγωγιςει ἀπὸ τὰ κατϊτερα διαηϊματα 

τοιχογραφιῶν μὲ μεμονωμζνουσ ἁγίουσ, ςκθνὲσ ἀπὸ τοὺσ βίουσ καὶ καφματά των, 

πρὸσ τὴν ἔνςαρκο Οἰκονομία τοῦ Χριςτοῦ (πάνω ςτὶσ κεραῖεσ τῆσ ςταυροειδοῦσ 

ςτζγθσ τοῦ ναοῦ) ποὺ παρουςιάηει τὸ Δωδεκάορτο καὶ μζςω τοῦ Δωδεκαόρτου 

πρὸσ κάτι ἄλλο. Μᾶσ ὁδθγεῖ πρὸσ τὸν Ἐρχόμενο Παντοκράτορα Χριςτό, ὁ ὁποῖοσ 

ἀνατζλλει ὡσ νοθτὸσ ἥλιοσ τῆσ δικαιοςφνθσ ἀπὸ τὸ βάκοσ τοῦ τροφλλου. 

Οἱ εἰκόνεσ πάλι τοῦ τζμπλου μᾶσ εἰςοδεφουν ςτὸ Ἱερὸ Βῆμα, ςτὴν εὐχαριςτιακὴ 

ἀτμόςφαιρα ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ πρόγευςθ τῆσ ἐςχάτθσ ἡμζρασ, πάλι δθλαδὴ 

τοῦ Ἐρχόμενου Χριςτοῦ, ποὺ μᾶσ ἀνοίγει τὴ Βαςιλεία τοῦ Πατρὸσ καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 

τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ. 

Πρζπει, λοιπόν, ἐκτόσ ἀπὸ τὴν κακαρὰ ἱςτορικὴ διάςταςθ νὰ ἀναηθτιςουμε ςτὰ 

κζματα τοῦ Δωδεκαόρτου (ἑπομζνωσ καὶ ςτὴν Ἀνάςταςθ τοῦ Λαηάρου) μίαν ἄλλθ 

ἑρμθνεία καὶ ςθμαςία. Ἡ λειτουργικι τουσ κζςθ τῶν μὲν τοιχογραφιῶν μεταξὺ 

οὐρανοῦ καὶ γῆσ, τῶν δὲ φορθτῶν εἰκόνων μεταξὺ κυρίωσ Ναοῦ καὶ Βιματοσ 

ςθμαίνει λειτουργικὰ μία κζςθ ἀνάμεςα ςτὴν ἱςτορία καὶ ςτὰ ἔςχατα. Καὶ πράγματι, 

ἂν προςζξουμε τὴν εἰκόνα τῆσ ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου καὶ ἂν τὴν δοῦμε μζςα ςτὸ 

γενικὸ κλίμα τῆσ ὀρκοδόξου εἰκονογραφίασ, κὰ καταλιξουμε πὼσ κάτω ἀπὸ τὸ 

ἱςτορικὸ ἐπίπεδο κρφπτεται κάποιο ἄλλο. Κάκε λεπτομζρεια ἱςτορικι, ποὺ 

παρουςιάηεται ςτὴν εἰκόνα τῆσ ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου, ἀποδίδεται τεχνοτροπία 

κατὰ τὸν γνωςτὸ βυηαντινὸ τρόπο ποὺ δθμιουργεῖ ἕνα ἄλλο, παράλλθλο πρὸσ τὸ 

ἱςτορικό, ἐπίπεδο, ἕνα ἐπίπεδο ἐςχατολογικό, τὸ ὁποῖο ςτοιχειοκετεῖται ἀπὸ τὶσ 

ἀκόλουκεσ λεπτομζρειεσ. 

1. Ὁ νεκρὸσ Λάηαροσ δὲν ἔχει πακθτικὴ ςτάςθ, ἀλλὰ ςκφβει πρὸσ τὸν Κφριο ςὲ 

ςτάςθ ὑπακοῆσ, ςὰν ἡ Ἀνάςταςι του νὰ εἶναι ἀποτζλεςμα ὑπακοῆσ τῆσ φκαρτῆσ 

φφςεωσ ςτὸν Ἰθςοῦ, ποὺ ἀποδεικνφεται πλζον ςτὴν εἰκόνα ὄχι μόνο ὡσ ὁ ἱςτορικὸσ 

Ἰθςοῦσ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐςχατολογικὸσ Χριςτὸσ Κυρίου, ςτὸν ὁποῖον ὑπακοφουν τὰ 

πάντα. Ἔτςι ἐξθγεῖται ἡ παντοκρατορικὴ ςτάςθ, μὲ τὴν ὁποία εἴδαμε ὅτι 

παρουςιάηει τὸν ταπεινὸ Ἰθςοῦ ἡ εἰκόνα. Ἔχει δθλαδὴ ἡ ὀρκόδοξθ εἰκονογραφία 

μίαν ἰδιάηουςα ὅραςθ, ποὺ ἐπιπροβάλλει τὴν ἱςτορία ςτὰ ἔςχατα. Βλζπει ἱςτορικὰ 

γεγονότα, ἀλλὰ πίςω ἀπ’ αὐτὰ ὁραματίηεται τὸ ἐςχατολογικό τουσ «τζλοσ», τὴν 

ὁλοκλιρωςι τουσ. 



2. Αὐτὸ δὲν ςυναντᾶται μόνο ςὲ ἐπιμζρουσ λεπτομζρειεσ τῆσ ςυνκζςεωσ, ςὰν ὁ 

ἁγιογράφοσ νὰ ἐμπνεφςκθκε μία λεπτομζρεια γιὰ νὰ κεολογιςει ςτιγμιαία. Οὔτε 

εἶναι κάτι ποὺ ςυναντᾶμε ςὲ μία εἰκόνα ἑνόσ, ἂσ ποῦμε, ἐμπνευςμζνου 

ἁγιογράφου, ἐνῶ λείπει ἀπὸ τὴν εἰκόνα ἑνὸσ ἄλλου, μὴ ἐμπνευςμζνου. Ἀλλὰ μία 

ἐςχατολογικὴ πνοὴ ὑπερβάςεωσ τοῦ κανάτου, τῆσ φκορᾶσ καὶ ὅλων τῶν νόμων τῆσ 

φφςεωσ διαπερνᾶ ὁλόκλθρθ τὴν εἰκονογραφία, ἑπομζνωσ καὶ κάκε εἰκόνα ποὺ 

ἀκολουκεῖ τὸ ὀρκόδοξο τυπικό, ἀνεξάρτθτα ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ ἔμπνευςθ ἢ εὐςζβεια 

τοῦ κάκε ἁγιογράφου. Χαρακτθριςτικὴ ὡσ πρὸσ αὐτὸ εἶναι ἡ ἑξῆσ λεπτομζρεια. Ὁ 

ἄνκρωποσ ποὺ ςθκϊνει τὴν πλάκα τοῦ τάφου φαίνεται νὰ καταβάλλει μεγάλθ 

μυϊκὴ δφναμθ γιὰ νὰ μετακινιςει τὴ βαρειὰ πζτρα. Ὅμωσ ἂν δοῦμε πὼσ εἰκονίηεται 

ἡ ἴδια ἡ πλάκα τοῦ τάφου, κὰ παρατθριςουμε πὼσ ηωγραφίηεται ἀβαρὴσ καὶ 

ἀνάλαφρθ. Αὐτὸ τεχνοτροπικὰ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸ ὅτι ἡ ὅλθ ςφνκεςθ δὲν φωτίηεται 

ἀπὸ ςυγκεκριμζνθ ἐνδοκοςμικὴ πθγὴ φωτὸσ (ἥλιο κτλ.), ἀλλὰ ἀπὸ φῶσ ποὺ δὲν 

ξζρουμε ἀπὸ ποὺ ἔρχεται καὶ ποὺ δὲν ἀκολουκεῖ τὸ νόμο τῆσ εὐκφγραμμθσ 

διαδόςεωσ. Γι’ αὐτὸ δὲν ἀφινει ἡ πλάκα ςκιὲσ ςτὸ ἔδαφοσ, δὲν ἔχει πάνω τθσ 

πολλὲσ καὶ κυρίωσ μονόπλευρεσ ςκιζσ, δὲν ἔχει πάχοσ καὶ βάκοσ, καὶ ἑπομζνωσ δὲν 

μᾶσ πείκει πὼσ ἔχει βάροσ. Ἔχουμε, λοιπόν, ἀφ’ ἑνὸσ ἕνα ςχζδιο, ἕνα ςκίτςο τῆσ 

παραςτάςεωσ ποὺ ὑποβάλλει τὸ αἴςκθμα βαρφτθτοσ καί, ἀφ’ ἑτζρου, ἕνα φῶσ ποὺ 

φωτίηει ἰδιαηόντωσ αὐτὸ τὸ ςχζδιο ἔτςι, ὥςτε νὰ αἴρει τὸ αἴςκθμα βαρφτθτοσ. Νὰ 

ποιὰ εἶναι ἡ ηωγραφικὴ γλϊςςα τῆσ Ἐκκλθςίασ. Δείχνει τὸν πραγματικὸ κόςμο, ἀλλὰ 

μεταμορφωμζνο κι ἀπελευκερωμζνο ἀπὸ τὴ φκορά. Δείχνει μὲν τὰ πάντα ςὲ ἕνα 

ἐπίπεδο ἱςτορικὸ καὶ ρεαλιςτικό, ἀλλὰ ταυτόχρονα τὰ ἀνάγει ςὲ ἄλλο ἐπίπεδο 

ὑπεριςτορικό, υ-περρεαλιςτικό, ἐςχατολογικό. 

3. Τὸ ἴδιο ἰςχφει καὶ γιὰ τὰ βουνὰ καὶ τὰ κάςτρα, τὰ ὁποῖα μὴν ἀφινοντασ ςκιὲσ 

καὶ ὄντασ ὁλόφωτα, οὔτε αἴςκθμα βαρφτθτοσ οὔτε φκορᾶσ ὑποβάλλουν. 

4. Μάλιςτα τὰ βουνὰ ςτὶσ περιςςότερεσ εἰκόνεσ τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου 

ἔχουν τὴν ἰδιάηουςα πριςματικὴ δομὴ τῆσ βυηαντινῆσ ηωγραφικῆσ ποὺ τὰ 

παρουςιάηει ςὰν ἀνάλαφρα ἐλατιρια ποὺ ἐκτοξεφονται πρὸσ τὰ πάνω, ἀντὶ νὰ 

βαραίνουν πρὸσ τὴν κατεφκυνςθ τῆσ βαρφτθτοσ. 

5. Τὸ φῶσ, τζλοσ, τῆσ εἰκόνοσ εἶναι τζτοιο, ποὺ δὲν μᾶσ δθμιουργεῖ τὸ αἴςκθμα 

οὔτε πὼσ ἀνατζλλει οὔτε πὼσ δφει. Δὲν νιϊκουμε πὼσ ἡ εἰκόνα παρουςιάηει τὰ 

δρϊμενα ςὲ μία ὁριςμζνθ χρονικὴ ςτιγμὴ τῆσ ἡμζρασ. 

Τὰ ἐςχατολογικὰ αὐτὰ ςτοιχεῖα ποὺ ςυνυπάρχουν μὲ τὰ προαναφερκζντα 

ἱςτορικὰ ςτοιχεῖα τῆσ παραςτάςεωσ ἑνοποιοῦν τὸ χρόνο καὶ τὸν χῶρο, δὲν τὸν 

δείχνουν κομματιαςμζνο καὶ ἑνϊνουν ἱςτορία καὶ ἔςχατα ςτὸ ἕνα πρόςωπο τοῦ 

ἱςτορικοῦ Ἰθςοῦ ποὺ ἀνζςτθςε τὸν Λάηαρο καὶ εἶναι ταυτόχρονα ὁ Ἐρχόμενοσ 

Παντοδφναμοσ Υἱὸσ τοῦ Θεοῦ, ὁ Παντοκράτωρ. Ὁπότε ἡ ἀνάςταςθ τοῦ Λαηάρου 

ηωγραφιηόμενθ ὀρκοδόξωσ ἀνάγεται ςὲ εἰκόνα ὄχι μόνο Ἀναςτάςεωσ τοῦ ἑνὸσ 

ἀνκρωπίνου προςϊπου, τῆσ μίασ ὑποςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου, ἀλλὰ καὶ Ἀναςτάςεωσ 



ὁλόκλθρου τοῦ ἀνκρωπίνου γζνουσ καὶ μεταμορφϊςεωσ ὁλόκλθρθσ τῆσ κτίςεωσ. 

Νά, λοιπόν, τὸ νόθμα τῆσ ἑορτῆσ ποὺ —ὅπωσ εἴπαμε ςτὴν ἀρχὴ— φανερϊνει ἡ 

ποίθςθ καὶ ἡ ὑμνογραφία, ὄχι λιγότερο ὅμωσ καταδεικνφει καὶ ἡ ηωγραφικὴ γλϊςςα 

τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ./ 

Βϋ Τὸ Εἰκονογραφικὸ κζμα τοῦ Ἁγίου Λαηάρου ὡσ Ἐπιςκόπου 

Ἡ Ἐκκλθςία ὅμωσ δὲν μζνει μόνο ςτὴν ἱςτόρθςθ τῆσ παραςτάςεωσ τῆσ 

Ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου. Ἔχει καὶ τὴν ἰδιαίτερθ εἰκόνα του, ὅπωσ καὶ κάκε ἁγίου. 

Τὰ ἐνδοϊςτορικὰ ςτοιχεῖα τῆσ εἰκόνοσ εἶναι παρμζνα ἀπὸ τὴν παράδοςθ. Σφμφωνα 

μ’ αὐτὴν ὁ ἅγιοσ Λάηαροσ μετὰ τὴν ἀνάςταςι του ἔμεινε ςτὴ ηωὴ ἀκόμθ τριάντα 

ἔτθ, ἦλκε ςτὴν Κφπρο, ὅπου ἔγινε ἐπίςκοποσ καὶ ἐκιρυξε τὸν Χριςτό, ἐκοιμικθ δὲ 

καὶ ἐτάφθ ςτὸ Κίτιο, ἀπὸ ὅπου μεταφζρκθκαν τὰ ἅγια λείψανά του τὸ 890 ςτὸν 

περικαλῆ ναὸ ποὺ ἀνιγειρε πρὸσ τιμὴν του ὁ Λζων ΣΤϋ ὁ Σοφόσ. Σφμφωνα, λοιπόν, 

μὲ τὴν παράδοςθ αὐτὴ εἰκονίηεται ὁ ἅγιοσ Λάηαροσ μὲ ἀρχιερατικὰ ἄμφια, 

κρατϊντασ τὸ Εὐαγγζλιο μὲ τὸ ἀριςτερό του χζρι. 

Ἰδιαίτερθ ἐντφπωςθ προκαλεῖ τὸ πρόςωπό του. Ἔχει κλιμμζνθ ἔκφραςθ, εἶναι 

ρυτιδωμζνο καὶ δὲν ἔχει μαλλιά, μουςτάκια καὶ γζνεια. Οἱ εἰκόνεσ αὐτὲσ εἶναι πολὺ 

ςπάνιεσ. Ἡ ςθμαντικότερθ ςυναντᾶται ςτὴν παςίγνωςτθ ἐκκλθςία τοῦ Ἄρακα ςτὰ 

Λαγουδερα καὶ εἶναι τοιχογραφία τοῦ 1192. Τὰ χαρακτθριςτικά τοῦ προςϊπου εἶναι 

ἰδιάηοντα καὶ μᾶσ παραπζμπουν ςτὴν τοιχογραφία τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου 

ςτὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Παντελειμονοσ ποὺ βρίςκεται ἔξω ἀπὸ τὰ Σκόπια, γνωςτὸσ μὲ τὸ 

ὄνομα Νζρεηι καὶ μὲ καυμάςιεσ τοιχογραφίεσ τοῦ 1164, δθλαδὴ μίασ 

τριακονταετίασ πρὶν ἀπὸ τὸ τῆσ Κφπρου. Καὶ ςτὴν τοιχογραφία τοῦ Νζρεηι τὰ 

χαρακτθριςτικά τοῦ Ἁγίου εἶναι ἰδιάηοντα ςὲ ςχζςθ πρὸσ ἄλλα μνθμεῖα. Ἡ κορυφὴ 

τῆσ κεφαλῆσ του δὲν ςκεπάηεται, ὅπωσ ςὲ εἰκόνεσ τοῦ Σινᾶ. Τὸ μζτωπο εἶναι 

ἰδιαίτερα ςτρογγυλὸ (ςτοιχεῖο ποὺ δὲν ςυναντᾶται ἀλλοῦ παρὰ μόνο ςτὸν Ἄρακα). 

Ἡ βακειὰ ρυτίδα κάτω ἀπὸ τὸ μῆλο τοῦ προςϊπου ἔχει ὁλόιδιο ςχῆμα μὲ τοῦ 

Ἄρακα. Δὲν ἔχει κακόλου μουςτάκια καὶ γζνεια, ὅπωσ ἔχουν ὅλεσ οἱ μεταβυηαντινὲσ 

εἰκόνεσ καὶ —ἔςτω ςὲ μικρότερο βακμὸ— οἱ παλιὲσ βυηαντινζσ. Ἐπίςθσ ἡ ςτροφὴ 

τῆσ κεφαλῆσ πρὸσ τὰ δεξιὰ εἶναι ἴδια καὶ ςτὸ μνθμεῖο τῆσ Κφπρου καὶ ςτὸ Νζρεηι, 

ςὰν ὁ ηωγράφοσ τοῦ Ἄρακα νὰ ἀντζγραψε τὸ Νζρεηι. 

Κάτι τζτοιο δὲν εἶναι ἀπίκανο, γιατί ἔχει μαρτυρθκεῖ ὁμοιότθτα ἀνάμεςα ςὲ 

βυηαντινὰ μνθμεῖα τῆσ Κφπρου καὶ ἀντίςτοιχα μνθμεῖα ὄχι μόνο τοῦ Σινᾶ (Γ. 

Σωτθρίου) ἀλλὰ καὶ τῶν Βαλκανίων. Ἔχει γραφεῖ μελζτθ τοῦ Βόϊςλαβ Τηοφριτσ γιὰ 

τὶσ ὁμοιότθτεσ τῆσ κυπριακῆσ φορθτῆσ εἰκόνοσ τοῦ ἁγίου Πζτρου πρὸσ τοιχογραφία 

τῆσ ἐκκλθςίασ τοῦ ἁγίου Ἀνδρζα ςτὸν ποταμὸ Τρζςατσ πάλι κοντὰ ςτὰ Σκόπια («Τὸ 

ἐργαςτιριο τοῦ Μθτροπολίτου Ἰωάννου», περιοδ. Ζograf τεῦχοσ Γϋ, 1969). Ἀλλὰ καὶ 

ἐμεῖσ παρατθριςαμε ὁμοιότθτεσ μεταξὺ Ἐπιταφίου Θρινου τοῦ Νζηερι καὶ 

Κουρμπίνοβο (1191) ἀφ’ ἑνόσ, καὶ Μονῆσ Χρυςοςτόμου ςτὸν Κουτςοβζντθ ςτὴν 

Κφπρο, ἀφ’ ἑτζρου (πρβλ. τὰ χζρια καὶ ςτάςθ Θεοτόκου). Μποροῦμε, λοιπόν, νὰ 



ἀχκοῦμε ςτὸ ςυμπζραςμα πὼσ ὁ ἁγιογράφοσ τοῦ Ἄρακα πῆρε τὸ πρόςωπο ἀπὸ τὴ 

ςφνκεςθ τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Λαηάρου τοῦ Νζρεηι, τὸ ἐπεξεργάςκθκε βζβαια μὲ τὴ 

δικι του τεχνοτροπία, καὶ τὸ ἔδεςε μὲ ςχζδιο ςϊματοσ ἱεράρχου μὲ φελόνιο, 

ὠμοφόριο καὶ εὐαγγζλιο, πετυχαίνοντασ ἔτςι καὶ ςτάςθ ςιλουζττασ δυνατὴ καὶ 

ἔκφραςθ προςϊπου μοναδικὴ ςὲ πνευματικὴ καὶ ἀςκθτικὴ δφναμθ. (Οἱ διαφορὲσ 

μεταξὺ τῶν δφο προςϊπων εἶναι ἐλάχιςτεσ. Στὸ Νζρεηι ςυναντᾶμε ἀπαράμιλλθ 

πλαςτικότθτα, φωτοςκίαςθ καὶ ἕνα βλζμμα μᾶλλον ἀπλανὲσ ςὰν νὰ ξυπνάει, ἐνῶ 

ςτὰ Λαγουδζρα περιςςότερθ γραμμικότθτα, ςχθματοποίθςθ καὶ ςπάνια δφναμθ 

ἐκφράςεωσ ςτὸ βλζμμα). Αὐτὴ ἡ χειρονομία τοῦ ηωγράφου τοῦ Ἄρακα, νὰ πάρει τὸ 

πρόςωπο τοῦ ἀναςταινόμενου Λαηάρου ἀπὸ τὸ Νζρεηι καὶ νὰ τὸ βάλει ςτὴν εἰκόνα 

του, δὲν εἶναι ἄμοιρθ μίασ κεολογικῆσ ἀλικειασ, τὴν ὁποία ἀξίηει νὰ ἐπιςθμάνουμε 

καὶ ἀναπτφξουμε λίγο ἐδῶ, ςτὸ τζλοσ τῆσ εἰςθγιςεϊσ μασ. 

Γϋ. Ὁ Ἅγιοσ Λάηαροσ καὶ ἡ Ὀρκόδοξθ Θεολογία τῆσ Ἀναςτάςεωσ 

Μὲ ἄλλα λόγια μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼσ ὁ ἁγιογράφοσ ἔκανε ὅ,τι κάνει ἡ 

ἁγιογραφία ὅταν ηωγραφίηει τὸν Χριςτὸ ςτὶσ ἐμφανίςεισ Του μετὰ τὴν Ἀνάςταςθ. 

Τὸν παρουςιάηει νὰ ἔχει τὰ ςτίγματα ςτὴν πλευρά, ςτὰ χζρια καὶ ςτὰ πόδια. Μὲ τὰ 

ςτίγματα αὐτὰ Τὸν ἀναγνϊριηαν οἱ μακθτζσ, παρ’ ὅλο ποὺ ἐμφανιηόταν 

μεταμορφωμζνοσ «ἐν ἑτζρα μορφῇ». Τὰ ςτίγματα αὐτὰ βλζποντασ καὶ ψθλαφϊντασ 

ὁ Θωμᾶσ ὁμολόγθςε «ὁ Κφριάσ μου καὶ ὁ Θεόσ μου!». Συνζδεαν δθλαδὴ τοὺσ δφο 

τρόπουσ ὑπάρξεωσ τοῦ Χριςτοῦ, α) τὸν πρὸ τῆσ Ἀναςτάςεωσ καὶ β) τὸν μετὰ τὴν 

Ἀνάςταςθ «ἐν ἑτζρα μορφῇ», χάρθ ςτὸ ἕνα καὶ μόνο ςῶμα Του, ποὺ δὲν ἔπαυςε καὶ 

μετὰ τὴν Ἀνάςταςθ νὰ φζρει τὰ ἴδια ςτίγματα τῆσ ἀγάπθσ Του. Ἡ ςταυρικὴ κυςία 

Του ἐξ ἀγάπθσ, ἡ ὁποία δθλϊνεται καὶ φαίνεται μὲ τὰ ςτίγματα, Τοῦ ἔδινε τὴν μία 

καὶ μοναδικὴ ταυτότθτα μὲ τὴν ὁποία Τὸν ἀναγνϊριηαν. Ἡ Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ 

καὶ ἡ διατιρθςθ τῶν ςτιγμάτων τοῦ Πάκουσ Του μετὰ τὴν Ἀνάςταςθ δείχνει πϊσ, 

ἐνῶ κάκε φκορὰ κὰ καταργθκεῖ μὲ τὴν Ἀνάςταςθ, κὰ μείνουν τὰ ςθμάδια ἐκεῖνα 

ποὺ δίνουν ἐκκλθςιαςτικὴ ταυτότθτα ςτὸν Ἅγιο, ἐπειδὴ προζρχονται ἀπὸ ςχζςεισ 

ποὺ τὸν ςυνὲδεςαν γιὰ πάντα μὲ τὸν Χριςτὸ καὶ μὲ τὴν Ἐκκλθςία. Στὸ Χριςτὸ ἔμειναν 

τὰ ςτίγματα. Στὸν ἅγιο Λάηαρο ἔμειναν τὰ ςθμάδια ἀπὸ τὸν κάνατό του. Πάνω ςτὸν 

κάνατό του ἐπζδραςε ὁ Κφριοσ καὶ τὸν ἀνζςτθςε ἐξ ἀγάπθσ καὶ τϊρα ἐμεῖσ, τὰ μζλθ 

τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἀναγνωρίηουμε ἀμζςωσ τὴν εἰκόνα τοῦ Λαηάρου, ἐπειδὴ ἔχει τὰ 

ςθμάδια ποὺ τοῦ δίνουν τὴν ἐκκλθςιαςτικι του ταυτότθτα. 

Ὁ ἁγιογράφοσ, λοιπόν, ποὺ πῆρε τὸ πρόςωπο τοῦ Λαηάρου ἀπὸ τὴν ςφνκεςθ τῆσ 

Ἀναςτάςεϊσ του καὶ τὸ χρθςιμοποίθςε ςτὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Λαηάρου ὡσ 

ἱεράρχου, ἐπανζλαβε ὅ,τι κάνει ἡ ἁγιογραφία καὶ ςτὶσ ἐμφανίςεισ τοῦ Χριςτοῦ μετὰ 

τὴν Ἀνάςταςθ. Ἡ ἀνάςταςθ ἑπομζνωσ τοῦ ἁγίου Λαηάρου καὶ ἡ ἐκ μζρουσ μασ 

προςκφνθςθ τῆσ εἰκόνασ του εἶναι μία ἰδιαίτερθ μζςα ςτὴν εἰκονογραφία μαρτυρία 

τοῦ δόγματοσ τῆσ Ἀναςτάςεωσ τῶν ςωμάτων, τὴν ὁποία ἐξ ἄλλου ὁμολογοῦμε καὶ 



κάκε φορά ποὺ ἀπαγγζλλουμε ςτὴ Λειτουργία τὸ Σφμβολο τῆσ Πίςτεωσ, ὅπου 

ὁμολογοῦμε ὅτι πιςτεφουμε ςὲ «Ἀνάςταςιν νεκρῶν». 

Αὐτό, κατ’ ἐπζκταςθ, ςθμαίνει πὼσ ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Λαηάρου μᾶσ φανερϊνει 

τὴν ἀνεκτίμθτθ ἀξία τοῦ ἑνὸσ καὶ μοναδικοῦ ςϊματόσ μασ. Γιατί μ’ αὐτὸ τὸ ἕνα καὶ 

μοναδικὸ ςῶμα ὑπάρχουμε καὶ δροῦμε τϊρα μζςα ςτὴν ἱςτορία, καὶ μὲ τὸ ἴδιο κὰ 

ὑπάρχουμε καὶ αἰϊνια μετὰ τὴν ἱςτορία, ςτὴ Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὀρκόδοξθ 

εἰκονογραφία, δθλαδι, δίνει τὴν ἀπάντθςθ καὶ ςὲ κάκε πλάνθ μετεμψυχϊςεωσ, 

μετενςαρκϊςεισ κτλ. Ἀλλὰ ἐπίςθσ ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Λαηάρου δείχνει καὶ τὴ 

μοναδικὴ ἀξία τῆσ ἱςτορίασ, ἑπομζνωσ καὶ τῆσ κάκε ςτιγμῆσ ςτὴ ηωὴ τοῦ κάκε 

ἀνκρϊπου. 

Ἐδῶ πλζον ἐρχόμαςτε ςτὸ μεγάλο κζμα τῆσ ὀρκοδόξου ἀςκιςεωσ. Διότι διὰ τῆσ 

ἀςκιςεωσ κὰ μετατρζψουμε τὴν ἱςτορία ἀπὸ ἱςτορία ἀρνιςεωσ καὶ πτϊςεων ςὲ 

ἱςτορία καταφάςεωσ ςτὸν Θεὸ καὶ μετανοίασ. Διὰ τῆσ ἀςκιςεωσ κὰ ἐκφραςκεῖ πρὸσ 

τὰ ἔξω καὶ ςυγκεκριμζνα καὶ διὰ τοῦ ςϊματοσ (δθλ. διὰ ςυγκεκριμζνων πράξεων 

ποὺ τελοῦνται ἀςφαλῶσ διὰ τοῦ ςϊματοσ, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐπιτελεςκοῦν 

ἐριμθν τοῦ ςϊματοσ) ἡ βοφλθςι μασ γιὰ κατάφαςθ ςτὸν Θεὸ καὶ ςτὸ κζλθμά Του, 

τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ςωτθρία καὶ ἡ αἰωνιότθτα τοῦ ἀνκρϊπου καὶ τῆσ κτίςεωσ. 

Καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ χριςτιανικὸ ἦκοσ τῆσ πίςτεωσ ςτὴν Ἀνάςταςθ καὶ τῆσ 

ἀναςτάςιμθσ ἐλπίδασ ποὺ ἀπορρζει ἀπ’ αὐτιν μᾶσ τὸ φανερϊνει ἡ εἰκόνα τοῦ 

τετραθμζρου καὶ φίλου τοῦ Χριςτοῦ Λαηάρου. Σ’ αὐτὸν καὶ τὸ Συμπόςιό μασ δζεται 

νὰ πρεςβεφει ςτὸν Κφριο τῆσ Ζωῆσ γιὰ νὰ μᾶσ ςϊηει ἀπὸ τὴ φκορά. Ἀπὸ κάκε 

φκορά, τῆσ ἁμαρτίασ τῆσ προςωπικῆσ, τῶν πακῶν, τῆσ ἁμαρτίασ τῆσ ςυλλογικῆσ 

ποὺ ὁδθγεῖ ἀναπόφευκτα ςτὴν οἰκολογικὴ φκορά, νὰ μᾶσ ςϊηει ἀπὸ τὴ φκορὰ τῆσ 

ὑγείασ, ἀπὸ τὴ φκορὰ τῶν αἰςκθμάτων μασ τῆσ ἀγάπθσ, ἀπὸ τὴ φκορὰ τοῦ ἐςχάτου 

ἐχκροῦ, τοῦ κανάτου. Νὰ πρεςβεφει ἀκόμθ ςτὸν Κφριο τῆσ Ζωῆσ νὰ μᾶσ κυμθκεῖ 

κατὰ τὴν Ἡμζρα τὴ Φοβερὰ καὶ νὰ μᾶσ καλζςει κοντά Του ςτὸ Φῶσ τῆσ Ἀναςτάςεωσ, 

ὡσ αἰϊνιουσ φίλουσ Του, ςὰν τὸν φίλο Του τὸν Ἅγιο Λάηαρο. 
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