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                                                     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

        Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Πανάγαθου Θεού που με αξίωσε να 

ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, πραγματοποιώντας ένα όνειρο των 

φοιτητικών μου χρόνων. 

   Νιώθω βαθιά την ανάγκη να Τον ευχαριστήσω που μου άνοιξε το δρόμο μέσω 

του Ε.Α.Π και μου χάρισε την ευκαιρία να διανύσω το όμορφο ταξίδι των 

μεταπτυχιακών σπουδών στην Ορθόδοξη Θεολογία. 

    Πρέπει να ομολογήσω οτι για μένα ήταν ένα ταξίδι ευχάριστο και άνετο. 

Θυμάμαι με γλυκιά νοσταλγία και έχω καλά χαραγμένα στην καρδιά μου τους 

υπεύθυνους καθηγητές κάθε θεματικής ενότητας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε 

έναν ξεχωριστά: την κυρία Αγγελική Πετροπούλου, τον κύριο Αθανάσιο 

Αντωνόπουλο, τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη και τον κύριο Κώστα Αγόρα, διότι  

όλοι με εμπιστεύθηκαν, όλοι μου έδειξαν την εκτίμησή τους και όλοι μου 

απέδωσαν ιδιαίτερη τιμή με την αναγνώριση των προσπαθειών μου, την 

αξιολόγησή τους και τις παροτρύνσεις τους. 

   Βέβαια θα ήταν παράλειψή μου αν ξεχνούσα στο σημείο αυτό και τρεις πολύ 

καλούς φίλους- συνταξιδιώτες: την Σπυριδούλα, τον Ηλία και την Ακριβή. Θέλω 

να τους ευχαριστήσω, διότι το ταξίδι μαζί τους έγινε πιο ευχάριστο και να 

ομολογήσω οτι και οι τρεις δεν είναι πλέον γνωστοί μου, αλλά φίλοι μου.  

    Και αν οι καθηγητές και οι συμφοιτητές μου έκαναν το ταξίδι ευχάριστο, 

υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μου το έκαναν άνετο. Αυτοί είναι οι δικοί μου 

άνθρωποι: Η αγαπημένη μου σύζυγος Πολυτίμη, με την πολύτιμη βοήθειά της και 

την απέραντη κατανόησή της. Οι γονείς μου, με το ενδιαφέρον τους και την 

εκδήλωση του ενθουσιασμού τους σε κάθε εργασία και γραπτή εξέταση. Τα 

αδέλφια μου και οι φίλοι, με το ενδιαφέρον, την επιδοκιμασία, την εκδηλούμενη 

χαρά τους. Τα τρία μικρά μου «ζιζάνια», η Παναγιώτα, ο Καλλίνικος και ο 

Αναστάσης, τα οποία, αν και έσπευδαν να  ανέβουν στις πλάτες μου όταν με 

έβλεπαν να εργάζομαι στον υπολογιστή, μου χάριζαν ανυπολόγιστη δύναμη και 

ευτυχία και έτσι δεν ένιωσα ποτέ αδυναμία και απογοήτευση. Τους ευχαριστώ 

όλους θερμά.  
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     Τέλος θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πνευματικό μου, πατέρα Γεώργιο 

Ζαχαρόπουλο, για την ευχή του και το αμείωτο ενδιαφέρον του, καθώς επίσης 

τους δύο υπεύθυνους για τη διπλωματική μου εργασία: τον κύριο Αθανάσιο 

Αντωνόπουλο για τη βοήθεια που μου πρόσφερε ,τις διορθώσεις που μου 

επεσήμανε, προπάντων όμως για την απλόχερη φιλικότητα που αισθάνθηκα να 

μου προσφέρει. Επίσης τον κύριο Γεώργιο Φίλια για την διόρθωση την εργασίας 

μου, και τον χρόνο που διέθεσε για αυτή. 

Όλων αυτών των αγαπημένων προσώπων η ζωή, εύχομαι να είναι ακατάπαυστα 

πλημμυρισμένη από τη Δωρεά και το Φως της Πεντηκοστής.  

     Ήταν όντως ένα ταξίδι υπέροχο και εύχομαι να με αξιώσει ο Θεός και για ένα 

επόμενο…   
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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Α. Εισαγωγικά σχόλια 
 
 
      Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν 

      καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν 

      καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας 

      καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν 

      καὶ τὸ μυστήριον ὅσον; 

      Ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον. 

  

...Στον ύμνο η Εκκλησία αναγνωρίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την 

ημέρα της Πεντηκοστής «ως μέγα και σεβάσμιο μυστήριο», το οποίο 

αποτελεί την σφραγίδα του σωτηριώδους έργου της Θείας Οικονομίας. Το 

έργο του Ιησού απέβλεπε και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος στον 

κόσμο και κυρίως στον ανακαινισμό ή αναδημιουργία του. Στην πτωτική 

κτίση εκχύνεται η πνοή του Πνεύματος και στην αγνωσία των εθνών 

επιφέρονται οι πύρινες γλώσσες του Πνεύματος, προσκαλώντας την 

κατακερματισμένη από την αμαρτία ανθρωπότητα σε συμφωνία και 

ενότητα, σε επιστροφή από «σκότους εἰς φῶς» (Πρ.26,18) ώστε να 

μεταμορφωθεί σε «φῶς ἐν Κυρίῳ» (Εφ.5,8). 

   Η Εκκλησία  έζησε το μυστήριο της Πεντηκοστής εκείνη την ιστορική 

στιγμή κατά την οποία οι άγιοι μαθητές «επλήσθησαν Πνεύματος αγίου», 

αλλά και το ζει διαχρονικά. Και τούτο διότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε τότε και 

έκτοτε μένει και θα μένει μέσα στον κόσμο μέχρι το τέλος του, για να 

συγκροτεί την Εκκλησία. Η Πεντηκοστή δεν αποτελεί μόνο τη γενέθλια 

μέρα της Εκκλησίας, αλλά το μυστήριο της ίδιας της Εκκλησίας, διότι 

Εκκλησία και Άγιο Πνεύμα είναι αδιάσπαστα ενωμένα. Στο Άγιο Πνεύμα 

οφείλονται η ενότητα, η καθολικότητα, η αγιότητα της Εκκλησίας και από  

Αυτό πηγάζουν η θεολογία, η λατρεία, τα χαρίσματα, η οργάνωση και οι 

θεσμοί της. Είναι Εκείνο που ζωογονεί και αγιάζει το Σώμα του Χριστού, 

τροφοδοτώντας το με τις θείες και άκτιστες Ενέργειές Του: «πάντα χορηγεῖ 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βρύει προφητείας, ἱερέας τέλειοι, ἀγραμμάτους  
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σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν 

τῆς Ἐκκλησίας». 

   Πυρήνα του θεολογικού περιεχομένου της Πεντηκοστής αποτελεί η 

αποκάλυψη της Αγίας Τριάδας: «Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἦν μὲν ἀεί…Ζωὴ καὶ 

ζωοποιοῦν,φῶς…δι΄ οὗ Πατὴρ γνωρίζεται καὶ Υἱὸς δοξάζεται καὶ παρὰ 

πάντων γινώσκεται μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις τῆς ἁγίας 

Τριάδος». Κατά την Πεντηκοστή η Τριαδική ζωή αποκαλύπτεται, 

σηματοδοτεί τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας και νοηματοδοτεί την 

πορεία της, ως κοινωνίας πορευόμενης προς την εσχατολογική κοινωνία της 

Τριάδας. Μέσω αυτού φανερώνεται η φύση και ο σκοπός της Εκκλησίας, ως 

μιας κοινωνίας δομημένης στο Αγιοτριαδικό πρότυπο και η οποία 

αποσκοπεί να ενσωματώσει εντός της την κτίση ολόκληρη και να την 

μεταμορφώσει σε Βασιλεία του Θεού. 

Επίσης, είναι γεγονός οτι για την Ορθόδοξη Εκκλησία η εικόνα είναι 

μια γλώσσα έκφρασης της αλήθειας της πίστης. Θα λέγαμε με σιγουριά οτι ο 

εικονογράφος δεν είναι πρωτίστως καλλιτέχνης, αλλά θεολόγος ο οποίος με 

τα σχήματα, τις μορφές, τα χρώματα, αποδίδει ο,τι η γραφίδα των 

θεόπνευστων συγγραφέων της Γραφής καταγράφει και ο,τι από την 

εκκλησιαστική Παράδοση έχει κατοχυρωθεί. Ακριβώς αυτό είναι το 

συστατικό σημείο της έρευνάς μου. Να αναδείξω τη διάσταση του αν η 

εικόνα της Πεντηκοστής περιορίζεται στο καινοδιαθηκικό κείμενο 

περιγραφής της Πεντηκοστής ή αν ακολουθεί άλλες πηγές και άλλα 

δεδομένα.  

     Αποτελεί η εικόνα της Πεντηκοστής απλή ιστορική καταγραφή του 

βιβλικού γεγονότος; Περιορίζεται ο εικονογράφος στα στοιχεία της 

καταγραφής του Λουκά ή επεκτείνεται στην ερμηνεία και στην απόδοση 

του βαθύτερου νοήματος της Πεντηκοστής; Και αν συμβαίνει το δεύτερο, 

τότε με ποια εκφραστικά μέσα και με τη χρήση ποιων πηγών το 

επιτυγχάνει; Έχει το δικαίωμα ο εικονογράφος να προβαίνει σε 

υποκειμενικές εκτιμήσεις και αποτυπώσεις ενός βιβλικού γεγονότος; Έτσι η 

εικόνα δεν μετατρέπεται σε θρησκευτική ζωγραφιά που όμως αδυνατεί να 

μεταδώσει το αληθινό νόημα της εορτής; Και τελικά ποιο είναι το 

αντικειμενικό κριτήριο που καθορίζει την ορθότητα της θεολογίας που 

εκφράζει μια εικόνα; 
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      Όλα τα παραπάνω ερωτήματα αφορούν οπωσδήποτε έναν 

προβληματισμό γενικότερο, αλλά στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν 

και θα απαντηθούν συγκεκριμένα και σε αναφορά με την υπό εξέτασιν 

εικόνα της Πεντηκοστής. Η εικόνα αναμφισβήτητα στηρίζεται πάνω στην 

ιστορική καταγραφή των Πράξεων και το μαρτυρά περίτρανα η παρουσία 

των πύρινων γλωσσών στις κεφαλές των μαθητών. Αλλά συγχρόνως δεν 

αποτελεί σε καμιά περίπτωση απλή εικονογράφηση του κειμένου. 

Αντίθετα, η εικόνα κινείται εντός του λειτουργικού πλαισίου της εορτής, 

δηλαδή αντλεί τα στοιχεία της από το περιεχόμενο των ακολουθιών της 

εορτής και αρκεί να αναφέρω ως παραδείγματα την απουσία της Θεοτόκου 

και την παρουσία του «Κόσμου» στην εξεταζόμενη εικονογραφική 

σύνθεση. 

 

 

Β. Μεθοδολογία και διάρθρωση του περιεχομένου της εργασίας 

 

    Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσω να ερευνήσω αυτό το «μέγα και 

σεβάσμιο μυστήριο» της Πεντηκοστής. Συγκεκριμένα σκοπεύω:  

α) Να καταδείξω το πώς οργανώνεται η εικονογραφική αποτύπωση 

της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στο υπερώο της Ιερουσαλήμ.  

β) Να ανιχνεύσω τη σύνδεση της εικονογραφικής αναπαράστασης της 

Πεντηκοστής με την ιστορική μαρτυρία του γεγονότος, όπως το 

καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων  Αποστόλων.  

γ) Να ερευνήσω την εξέλιξη της εικονογραφικής απόδοσης της 

Πεντηκοστής από τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας μέχρι τις μέρες μας.  

Η ενασχόλησή μου με το θέμα οφείλεται αφενός στο ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον μου για την εικονογραφική τέχνη και αφετέρου στην πίστη μου 

οτι η Πεντηκοστή αποτελεί το οροσημικό σημείο της Εκκλησίας. Έτσι 

στοχεύω στη διπλωματική μου εργασία να συνδέσω τις δύο αυτές 

παραμέτρους. Ταυτόχρονα να παρουσιάσω, όσο είναι δυνατό, μια 

ολοκληρωμένη επιστημονική αναφορά του γεγονότος της Πεντηκοστής, 

όπως το ερμήνευσε και στη συνέχεια το διατύπωσε εικονογραφικά η 

εκκλησιαστική παράδοση. 

    Η μέθοδος που θα ακολουθήσω στη διεξαγωγή της εργασίας αυτής είναι 

η ιστορική και αναλυτική μέθοδος. Κέντρο της έρευνάς μου αποτελεί η 

ιστορική καταγραφή του γεγονότος της Πεντηκοστής από τον Ευαγγελιστή 
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Λουκά. Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι αυτό που θα 

εξετάσω για τη συλλογή των στοιχείων εκείνων που απαρτίζουν το γεγονός 

της Πεντηκοστής. Ταυτόχρονα, για την αναζήτηση και καταγραφή 

στοιχείων που αφορούν το βιβλικό γεγονός, θα ερευνήσω το περιεχόμενο 

των σχετικών ερμηνευτικών σχολίων, τα Πατερικά και τα λειτουργικά 

κείμενα της Εκκλησίας. Έτσι, θα αναλύσω τις Πατερικές υπομνήσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στη μέρα της Πεντηκοστής, αλλά και το περιεχόμενο 

(αναγνώσματα, ύμνοι) των λατρευτικών ακολουθιών της εορτής. Τέλος θα 

παρουσιάσω τα κύρια αντιπροσωπευτικά εικονογραφικά δείγματα της 

Πεντηκοστής κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους. 

   Η έρευνά μου οργανώνεται σε δύο κεφάλαια-ενότητες.  

Στο πρώτο κεφάλαιο-ενότητα εντοπίζω και παράλληλα αναλύω τα 

στοιχεία του περιεχομένου του βιβλικού γεγονότος της Πεντηκοστής. Εδώ 

θα παρουσιάσω το ιστορικό γεγονός της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος 

μέσα από τη γραφή του Λουκά και τη ματιά των Πατέρων. Η έρευνα αυτή 

θα βοηθήσει ώστε να καταδείξω αν η εικονογραφική απόδοση του 

γεγονότος οργανώνεται με βάση το βιβλικό κείμενο ή ακολουθεί άλλες 

πηγές.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο-ενότητα, το οποίο υποδιαιρείται σε έξι 

υποενότητες, θα παρουσιάσω την εικονογραφική αποτύπωση της 

Πεντηκοστής, δηλαδή το πώς ο εικονογράφος αποδίδει με το πινέλο του και 

τα χρώματά του τα συμβαίνοντα στο υπερώο της Ιερουσαλήμ . Η ανάλυση 

των εικονογραφικών στοιχείων θα αποδεικνύει ταυτόχρονα δύο πράγματα: 

α) αν τα στοιχεία της εικόνας συνδέονται με την ιστορική καταγραφή του 

Λουκά και β) πως αποκαλύπτεται και ερμηνεύεται η Πεντηκοστή από την 

Ορθόδοξη εικονογραφία. Για κάθε εικονογραφικό στοιχείο θα παρουσιάζω 

την εξέλιξή του στον ιστορικοεικονογραφικό χρόνο εκτιμώντας πάντα τους 

λόγους που συνέβαλαν στην συμπερίληψη ή στην απόρριψή του μέσα από 

την εικονογραφική σύνθεση της Πεντηκοστής.  

Με βάση τους ανωτέρω ερευνητικούς στόχους, πιστεύω οτι θα αναδείξω 

με εμπεριστατωμένο επιστημονικά τρόπο, το γεγονός οτι η εικόνα της 

Πεντηκοστής είναι εικόνα της Οικονομίας του Τρίτου Προσώπου της Αγίας 

Τριάδας. Είναι η εικόνα της Εκκλησίας και σε αυτή αποκαλύπτονται η 

πληρότητά της, η καθολικότητά της, η ενότητά της, η εσχατολογική της 

φύση και προορισμός 
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                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

                             Ανάλυση των στοιχείων του βιβλικού κειμένου 

 

      «Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες 

ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ 

φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον  οὗ ἦσαν καθήμενοι 

καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ΄ ἕνα 

ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο 

λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 

Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς 

ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ 

πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἰς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων 

αὐτῶν. Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἰδοὺ 

πάντες οὗτοι εἰσὶν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; Καί πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ 

ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, Πάρθοι καὶ Μήδοι καὶ Ἐλαμῖται καὶ οἱ 

κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ 

τὴν Ἀσίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς 

κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσύλητοι, 

Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ 

μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον 

λέγοντες τὶ ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι; ἕτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους 

μεμεστωμένοι εἰσί.» (Πρ. 2,1-13).  

     Με αυτή τη λιτή περιγραφή του βιβλίου των Πράξεων ο ευαγγελιστής 

Λουκάς μας αποδίδει το ιστορικό γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος 

στους συγκεντρωμένους μαθητές του Ιησού στο υπερώο. Στη διδασκαλία της 

εκκλησίας το γεγονός της Πεντηκοστής έχει θεολογικές, ανθρωπολογικές, 

κοσμολογικές και εκκλησιολογικές διαστάσεις. Κατωτέρω, στη συνέχεια του 

κεφαλαίου αυτού, η παρούσα εργασία θα προβεί στη ανάλυση των στοιχείων 

του ιστορικού και βιβλικού γεγονότος, όπως μας τα μαρτυρεί ο βιβλικός 

συγγραφέας. Με βάση τα στοιχεία της συνοπτικής ανάλυσης του 

συγκεκριμένου τμήματος των Πράξεων, στην επόμενη ενότητα θα ερευνήσω αν 

υφίσταται ουσιαστική και εννοιολογική αντιστοιχία μεταξύ του βιβλικού 

γεγονότος και της εικονογραφικής αποτύπωσής του. Η ενότητα λοιπόν αυτή 

έχει ως ερευνητικό στόχο να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του θέματος 

που έχουμε προς εξέταση. 
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      Α. Η επαγγελία του Ιησού στους μαθητές Του (Πρ.1,5-9). 

   Εισαγωγικά θα πρέπει να επισημάνουμε  οτι το γεγονός της Πεντηκοστής ενώ 

πραγματοποιήθηκε  σε ανύποπτο φαινομενολογικά χρόνο, «καὶ ἐγένετο ἄφνω 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος...» (Πρ. 2,1), δεν ήταν όμως παντελώς άγνωστο στους 

μαθητές. Αρκεί να σημειώσουμε δύο στοιχεία τα οποία προηγήθηκαν: α) O 

Θεός δια στόματος του προφήτη Ιωήλ είχε υποσχεθεί: «καὶ ἔσται ἐν ταῖς 

ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 

2,28), και β) ο αναστημένος Ιησούς σε συνάντησή Του με τους μαθητές επί του 

«ὅρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος» (Πρ.1,12) τους παρήγγειλε: «ἀπὸ 

Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν 

ἠκούσατέ μου» (Πρ.1,4). Την εκπλήρωση αυτής της επαγγελίας, η οποία 

αφορούσε άμεσα τους μαθητές, ο Ιησούς την διατύπωσε με σαφήνεια: «ὑμεῖς δὲ 

βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας….λήψεσθε 

δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ ἡμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν 

τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρεία, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς 

γῆς»  (Πρ.1,5-9). Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος ήταν άρρηκτη συνέχεια με 

τα βιβλικά γεγονότα της Ανάστασης, αλλά και της Ανάληψης του Ιησού. Ο 

ίδιος ο Χριστός μάλιστα είχε χαρακτηρίσει «συμφέρουσα» την αντικατάστασή 

Του από το Άγιο Πνεύμα: «Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. Ἐὰν γὰρ μὴ 

ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς» (Ιω.16,7), και τούτο διότι με 

την ολοκλήρωση της οικονομίας του Υιού και Λόγου θα αρχίσει η οικονομία 

του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα εισαγάγει το Σώμα του ζώντος Χριστού, την 

Εκκλησία, στους Έσχατους χρόνους. 

       Με την Ανάληψή Του ο Ιησούς δεν θα είναι ορατός στις αισθήσεις των 

ανθρώπων. Ευρισκόμενος δίπλα στον Ουράνιο Πατέρα Του κατευθύνει, ως 

δημιουργός, την πορεία της κτίσης και ειδικότερα, ως Κεφαλή, την πορεία της 

Εκκλησίας. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μέχρι τη δεύτερη 

Παρουσία Του, αποτελεί διάστημα- περίοδο του αδιάκοπου δοξασμού Του με 

την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι έσχατοι χρόνοι έχουν ήδη ξεκινήσει και 

ο κόσμος, ως δημιουργία και ως κτίση, έχει εισέλθει σε εσχατολογική πορεία. 

Με την Ανάληψη του Ιησού η ανθρώπινη φύση, αναστημένη πλέον, 

προσάγεται στο Θεό, ανυψώνεται και εγκαθίσταται στη βασιλική δόξα και στο 

αρχέγονο κάλλος. Μάλιστα, κατά την επισήμανση του Θεοφάνη Κεραμέως: 

«Σήμερον ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων εἰς τὸν ἐπουράνιον θῶκον ἐνίδρυται σήμερον 

ἡ ἀνέκαθεν ἔχθρα τῆς λογικῆς φύσεως διαλέλυται καὶ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων 

γέγονεν ἕνωσις σήμερον τῆς ἀσωμάτων ἀξίας ὑπερήρθη τὸ βότριον φύραμα καὶ 
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θεϊκῆς ἀξίας γέγονε μέτοχον σήμερον αἱ νοεραὶ δυνάμεις ἑορτάζουσι, μετ΄ 

ἐκπλήξεως οὐρανῷ συννημένην ὁρῶσαι τὴν γῆν»1.  

      Επομένως μετά την ολοκλήρωση του επί γης  σωτηριώδους έργου Του ο 

Υιός «ἐπήρθη εἰς τὸν οὐρανὸν» (Πρ.1,9) προετοιμάζοντας την κάθοδο του 

Αγίου Πνεύματος και δίδοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεχίσουν, 

εν Αγίω Πνεύματι, το έργο Του « ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρ.1,8). Οι μαθητές 

λοιπόν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γίνουν μάρτυρες του Χριστού, ως 

Υιού του Θεού, και μάλιστα «μέχρι πάσης τῆς οἰκουμένης τὸν τῆς εὐσεβείας 

λόγον χεθῆναι»2. Σε αυτή την αποστολή έχουν ως βοηθό τους το Άγιο Πνεύμα 

και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ισχυρίζεται οτι οι μαθητές οπλίζονται με Αυτό 

ώστε: «καθάπερ τινὰς στρατιώτας μέλλοντας εἰς πλῆθος ἐμπίπτειν, οὐδεὶς 

ἀφίησιν ἐξελθεῖν, ἕως ἂν ὁπλίσωνται οὐδὲ ἵππους προπηδᾶν τῆς βαλβῖδος, ἕως 

ἂν τὸν ἠνίοχον λάβωσιν οὕτω δὴ καὶ αὐτοὺς πρὸ τῆς τοῦ Πνεύματος καθόδου 

φανῆναι ἐπὶ τῆς παρατάξεως οὐκ ἠφίει, ὥστε μὴ γενέσθαι εὐχειρώτους καὶ 

ἁλωσίμους τοῖς πολλοῖς»3. Στην  ίδια προοπτική  ο Οικουμένιος, επίσκοπος 

Τρίκκης, θα παρομοιάσει το έργο των μαθητών μάλλον με πολεμική επιχείρηση 

έναντι των δυνάμεων του κακού και γι΄ αυτό θεωρεί απαραίτητο τον 

θωρακισμό των μαθητών με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος. Σημειώνει: 

«Ἅμα δὲ καὶ μήπω τῇ τοῦ Πνεύματος θωρακισθέντες δυνάμει, ἄχρηστοι 

καθίσταντο ἂν πρὸς τάς τῶν ἀντιπάλων προσβολάς»4.  

     Το βάπτισμα εν αγίω Πνεύματι που υπόσχεται ο Ιησούς στους μαθητές Του 

σημαίνει για τον Θεοφύλακτο Βουλγαρίας οτι: «τοῦ Πνεύματος ἡ δόσις ποικίλη 

τίς ἐστι καὶ πολυμερὴς ἡ μὲν γὰρ καθαρτική, ἡ δὲ τελειωτικὴ καὶ ἡ μὲν 

ἁγιάζουσα, ἡ δὲ ἁγιαστικοὺς δημιουργοῦσα ἡ μὲν γλωσσῶν ποριστική, ἡ δὲ 

προφητείας ἡ μὲν τερατουργημάτων, ἡ δὲ ἑρμηνείας παρεκτικὴ καὶ μύρια 

ἄλλα…ἡ μέντοι τελεία καὶ τελειοποιός, ὥστε καὶ ἑτέρους τελειοποιεῖν τοῦ 

Πνεύματος τοῖς ἀποστόλοις ἐπιφοίτησις, κατὰ τὸν καιρὸν τῆς Πεντηκοστῆς 

γέγονεν»5. Πρόκειται για τον πλούτο των χαρισμάτων που χορηγεί η χάρη και 

η δύναμη του Πνεύματος, όταν επισκέπτεται το εσωτερικό του ανθρώπου 

αγιάζοντας την όλη ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε να τον μεταμορφώνει 

                                                 
1
 Θεοφάνη Κεραμέως,«Ομιλία Μ΄. Εις την επιφοίτησιν του Αγίου Πνεύματος», Patrologiae 

Graeca, επιμ. έκδ. J. Migne, τόμ.132, σελ.744. 
2
 Οικουμένιου, Eπισκόπου Τρίκκης, «Commentium in acta apostolorum», Patrologiae Graeca, 

επιμ. έκδ. J. Migne, τόμ.18, σελ.52.  
3
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ. 34.   
4
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 48. 

5
 Θεοφύλακτου, Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, «Εxpositio in acta apostolorum», Patrologiae 

Graeca, επιμ.έκδ. J. Migne, τόμ. 125, σελ.508-509. 
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μυστηριωδώς, κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο, σε «εν Χριστώ» καινή κτίση: 

«Εἶδες ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην ἠφάνισε, καὶ τοὺς 

πρότερον παραδεδομένους ὑπὸ τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων, ἀθρόον εἰς τὴν 

ἀνωτάτῳ τιμὴν ἀνήγαγε;»1. Αυτό λοιπόν το αγιοπνευματικό βάπτισμα θα 

λάβουν οι μαθητές στο υπερώο της Ιερουσαλήμ λίγες μέρες μετά την Ανάληψη 

του Ιησού: «Πῶς δέ, βαπτισθήσεσθε, ὕδατος οὐκ ἐν τῷ ὑπερῴῳ; Ὅτι τὸ 

κυριώτερον τὸ Πνεῦμά ἐστι, δι΄ οὗ καὶ τὸ ὕδωρ ἐνεργεῖ ὥσπερ οὖν καὶ αὐτὸς 

κεχρῖσθαι λέγεται, οὐδαμοῦ χρίσαντος ἐλαίῳ, ἀλλὰ Πνεῦμα δεξάμενος»2. Μετά 

τη στήριξη και ενίσχυσή τους από την υπόσχεση του Αναστημένου 

διδασκάλου τους οι μαθητές θα έρθουν στην Ιερουσαλήμ για να λάβουν την 

Ουράνια Χάρη ώστε: «ἐγηγέρθαι Χριστὸν ἀπιστήσαντες, ἐξ οὐρανόθεν ὁρῶσι 

δωρεᾶς ἀντιπέμποντα οἱ τὸν τάφον σφραγίζοντες, τῶν ἐξ οὐρανοῦ θεαμάτων 

θεαταὶ καταστῶσι»3.  

 

Β. Το υπερώο και οι παρευρισκόμενοι σε αυτό (Πρ.1,13-15). 

      Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά το κέντρο γύρω από το οποίο 

εκτυλίσσονται τα σημεία του γεγονότος της Πεντηκοστής είναι ένα υπερώο 

των Ιεροσολύμων: «ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ᾖσαν καταμένοντες, ὅ τε 

Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, 

Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ 

Ἰούδας Ἰακώβου…σὺν γυναιξί καὶ Μαρία τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ» (Πρ.1,13-14). Κατ΄ αρχήν πριν προχωρήσουμε στα πρόσωπα 

που απαρτίζουν την ομάδα των μαθητών που ήταν συναγμένοι, πρέπει να 

σταθούμε στον ίδιο τον χώρο του υπερώου. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το 

άρθρο, «το» υπερώο. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να υποθέσει οτι πιθανώς να 

αφορά το χώρο στον οποίο ο Ιησούς τέλεσε το τελευταίο δείπνο Του με τους 

δώδεκα μαθητές. Δεν έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία για το θέμα μου αυτή η 

εκδοχή, αν και θα σημείωνα εδώ, οτι οι ευαγγελιστές Λουκάς και Μάρκος 

αφενός ονομάζουν τον τόπο εκείνο ως «ανώγαιο» (Λκ 22,12 και Μκ 14,15), 

αφετέρου, ενώ το ανώγαιο φαίνεται να είναι άγνωστο στους μαθητές, το 

υπερώο εμφανίζεται ως τόπος που μαζεύονταν συχνά. Ο Κύριλλος 

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Β΄. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. 

έκδ. J. Migne, τόμ. 50,σελ.465. 
2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 5 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ.40. 
3
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. 

έκδ. J. Migne, τόμ.51,σελ.420. 
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Ιεροσολύμων στις Κατηχήσεις του , φέρεται να τοποθετεί το υπερώο, είτε στο 

σπίτι του Ιωάννη του ευαγγελιστή, είτε στον οίκο της Μαρίας, μητέρας του 

Ιωάννη του επονομαζόμενου Μάρκου. Ο συγκεκριμένος χώρος μετέπειτα έγινε 

εκκλησία και μετονομάστηκε σε Ανωτέρα των Αποστόλων Εκκλησία.1 Το 

υπερώο ή «δώμα» (Πρ.10,9) ήταν συνήθως τόπος προσευχής και διδαχής (Πρ. 

1,14). Βρισκόταν «εις εκείνο το μέρος της οικίας, το οποίον ήτο μεμακρυσμένον 

εις ικανόν ύψος από του εδάφους. Κεχωρισμένα τα υπερώα υπό των Ιουδαίων 

δια την κατ΄ιδίαν προσευχή ήσαν εστραμμένα προς το ναό του Σολομώντος… 

Έκειτο αμέσως υπό την στέγην ή ίσως επί του δώματος (ταράτσας) του 

χρησιμεύοντος ως στέγη»2. Γεγονός είναι οτι η πρώτη εκκλησία τελούσε τις 

λατρευτικές της συνάξεις και σε τέτοια υπερώα (Πρ.2,46 και Πρ.4,23). Ίσως 

λοιπόν ο ευαγγελιστής Λουκάς να υποδηλώνει με τον όρο «το υπερώο», οτι το 

υπερώο, ως χώρος απομονωμένος και υπερκείμενος, είναι τόπος άμεσης 

επικοινωνίας με το Θεό, δηλαδή προσευχής, αλλά επιπλέον και χώρος των 

θείων αποκαλύψεων. 

      Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο για το θέμα μας να διερευνήσουμε 

ποιοι και πόσοι άνθρωποι «ήσαν καταμένοντες», δηλαδή διέμεναν επί μακρόν, 

στο υπερώο. Με βάση τα στοιχεία του βιβλικού  κειμένου, πληροφορούμαστε 

τα ονόματα δώδεκα προσώπων, δηλαδή των έντεκα μαθητών και της 

Θεοτόκου, αλλά δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιοι και πόσοι περιλαμβάνονται 

στην περιγραφική φράση: «σὺν γυναιξί…καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ» 

(Πρ1,14). Παρατηρούμε αρχικά οτι στο υπερώο βρίσκονται και γυναίκες. 

Πρόκειται προφανώς για μαθήτριες του Ιησού οι οποίες τον ακολούθησαν και 

τον διακονούσαν πιστά (Λουκ 8,3) και οι οποίες αναφέρονται στο περιεχόμενο 

των  ευαγγελικών διηγήσεων (Μτ 27,55-Μκ 15,40-Λκ 24,10) με τα ονόματά 

τους: Μαρία Μαγδαλινή, Ιωάννα Χουζά, Σουσάννα, Μαρία του Ιακώβου, 

Μαρία του Κλωπά και Σαλώμη. Οι αδελφοί του Ιησού πάλι σύμφωνα με τους 

ευαγγελιστές (Μκ 6,3 και Μτ 13,55) είναι ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο 

Σίμων. Εδώ φαίνεται οτι αν και προηγουμένως δυσπιστούσαν και 

αμφισβητούσαν την μεσσιανική ιδιότητα του Ιησού (Ιω7,5) τώρα ο 

ευαγγελιστής Λουκάς τους συνδέει με τον αποστολικό κύκλο: «Τούτους λέγει, 

οἱ ἀπιστοῦντες πρότερον ᾖσαν αὐτῷ»3. Πάντως ενδέχεται οι αδελφοί του 

                                                 
1
 Ε. Θεοδωρόπουλου, Περίοδος Πεντηκοσταρίου

4
 (Αθήνα, 1991) σελ.73. 

2
 Π. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις τας Πράξεις των αποστόλων

2
, (Αθήνα: εκδόσεις « Σωτήρ»,1977) 

σελ.61.   
3
Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Γ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ.88.  
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Ιησού να μην είναι κατ΄ ανάγκη τα παιδιά, από προηγούμενο γάμο, του Ιωσήφ 

αλλά ο όρος «αδελφός» να χρησιμοποιείται με γενικότερη έννοια, πράγμα 

σύνηθες στην αγία Γραφή. Στο βιβλίο της Γενέσεως (13,8 και 14,4) για 

παράδειγμα, χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον εξάδελφο και τον αδελφό, 

ενώ στο Μάρκο ως αδελφός του Ιησού χαρακτηρίζεται: «ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου» (Μκ 3,35).  

      Τα στοιχεία του κειμένου των Πράξεων θεωρούμε οτι  μπορούν να μας 

απαντήσουν στο ερώτημα, πόσοι βρίσκονταν στο υπερώο, αν διαβάσουμε: 

«ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν εἶπεν ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ 

αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι» (Πρ1,15). Η πρώτη παρατήρηση που πρέπει να 

κάνουμε είναι πως αποκλείεται ο αριθμός των «εκατόν είκοσι» να είναι 

συμβολικός και τούτο διότι δεν μας το επιτρέπει το μόριο «ως», το οποίο 

δηλώνει οτι ο αριθμός αυτός ήταν κατά προσέγγιση. Δεύτερη παρατήρηση 

είναι πως ο αριθμός των εκατόν είκοσι δεν είναι υπερβολικός καθότι κατά τον 

Οικουμένιο: «ἑκατὸν εἴκοσι συμπαρῇσαν ἀπὸ τῶν πιστευσάντων τῷ Κυρίῳ. 

Ἦσαν γὰρ καὶ ἑβδομήκοντα καὶ πεντακόσιοι, οὕς καὶ ἀναστάντα λέγει Παῦλος 

θεάσασθαι τὸν Κύριο. Ἀλλ΄ εἰκὸς τούτους τῶν ἐγκριτοτέρων εἶναι καὶ τῶν 

πρὸς τὸ παρρησιάζεσθαι θερμοτέρων»1. Και ο ιερός Χρυσόστομος με τη σειρά 

του σημειώνει εμφαντικά: «Ὡς ἑκατὸν εἴκοσι ᾖσαν, οἱ ἑβδομήκοντα ἴσως, οὕς 

αὐτὸς ἐξελέξατο, ἤ καὶ ἄλλοι τῶν σπουδαιοτέρων, οἷον ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ 

Ματθίας καὶ γυναῖκες ᾖσαν πολλαί, αἳ ἠκολούθουν αὐτῷ, ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

πανταχοῦ ᾖσαν»2. 

      Σε οτι αφορά την παρουσία της Παναγίας, αυτή είναι η πλέον ξεκάθαρη 

μαζί με εκείνη των έντεκα μαθητών και επίσης κοινομολογείται από όλους τους 

Πατέρες: «Εἶπε γάρ, ὅτι ἠκολούθησαν αὐτῷ καὶ Μαρία τῇ μητρί….Πῶς οὖν 

λέγει, ὅτι εἰς τὰ ἴδια αὐτὴν ἔλαβε τότε ὁ μαθητής; Ἀλλὰ συναγαγὼν πάλιν 

αὐτοὺς ὁ Χριστός, οὕτω λοιπὸν πάλιν αὐτοῖς καὶ ἐκείνη  συνῆν»3. Στο ίδιο 

πνεύμα κινούνται και άλλοι Πατέρες- ερμηνευτές: «Εἰ δὲ τὴν τοῦ Χριστοῦ 

Μητέρα λαβεῖν τὸν Ἰωάννην ἀναγέγραπται εἰς τὰ ἴδια, ἀλλ΄ οὖν παρόντος 

Ἰωάννου τοῖς ἀποστόλοις, καὶ αὐτὴ συμπαρῆν»4.  

      Οι εκατόν είκοσι μαθητές δεν συνυπάρχουν απλά στον ίδιο χώρο, αλλά 

διαβιώνουν με πνεύμα κοινής συμφωνίας, με μια καρδιά και μια ψυχή 

                                                 
1
 Οικουμένιου, ό.π. σελ.57. 

2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Γ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ.98. 
3
 Στο ίδιο, σελ. 88.  

4
 Στο ίδιο, σελ.56. 
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αναμένοντας την εκπλήρωση της επαγγελίας του Ιησού με έναν τρόπο 

ιδιαίτερο αλλά λογικό: «οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ 

προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει» (Πρ1,14). Φαίνεται οτι ο αποστολικός σύλλογος 

χαρακτηρίζεται από έντονη εσχατολογική προσδοκία, αφού «ήσαν 

προσκαρτερούντες», η οποία εκφραζόταν έντονα με την αδιάλειπτη αλλά και 

ομόθυμη προσευχή, την ομόθυμη λατρευτική σύναξη. Οι απόστολοι είχαν ένα 

εξαιρετικά σύνθετο έργο να πραγματώσουν και συνεπώς είναι λογικό, πριν να 

επιδοθούν σε αυτό να καταφεύγουν στην προσευχή. Αν και ο Χριστός τους 

είχε υποσχεθεί την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, εντούτοις η υπόσχεση 

αυτή δεν καθιστούσε περιττή την προσευχή αλλά τους ενθάρρυνε και 

προθυμοποιούσε να καταφεύγουν σε αυτή. Εδώ ο ευαγγελιστής Λουκάς 

παρουσιάζει την προσευχή να προηγείται της λήψης του Αγίου Πνεύματος, 

όπως εξάλλου κάνει και στο Ευαγγέλιό του όταν περιγράφει τη βάπτιση του 

Ιησού: «καὶ προσευχομένου ἀνεωχθῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ καταβῆναι τὸ 

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον» (Λκ 3,21), ή πάλι στις Πράξεις: «καὶ δεηθέντων αὐτῶν 

ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ᾖσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος 

Ἁγίου» (Πρ 4,31). Κατά την περίοδο που απουσίαζε το Άγιο Πνεύμα, η 

μαθητική κοινότητα του Ιησού προσκαρτερούσε με έντονη αγωνία και ζήλο 

την εσχατολογική της τελείωση. Σε αυτό συνηγορούσε η κοινή προσευχή τους, 

ένα γεγονός συστατικό της εκκλησίας που συνενώνει σε μια ψυχή τα μέλη μιας 

κοινότητας, που διατηρεί ζωντανό τον εσχατολογικό δυναμισμό της και 

καταργεί κάθε ιδιωτική ευσέβεια.1  

      Σε κάποια από τις λατρευτικές του συνάξεις ο αποστολικός κύκλος 

προβαίνει στην εκλογή του μαθητή ο οποίος θα αντικαταστήσει τον «τόπο του 

Ιούδα» και έτσι θα συμπληρωθεί ο ελλειπής κύκλος των μαθητών. Είναι 

χαρακτηριστικό οτι στη σύναξη αυτή ο Πέτρος εμφανίζεται ως προεστώς, ως 

εκπρόσωπος όλων, θέλοντας ο Λουκάς με αυτό τον τρόπο να επιβεβαιώσει 

μάλλον τον χαρακτήρα και την συνήθειά του (Μτ15,15-Πρ2,14), παρά να του 

αναγνωρίσει πρωτοκαθεδρία μεταξύ των άλλων μαθητών: «Ὅρα δὲ αὐτὸν  ἅ- 

παντα μετὰ κοινῆς ποιοῦντα γνώμης, οὐδὲν αὐθεντικῶς, οὐδ΄ ἀπ΄ ἐξουσίας»2. Η 

συμπλήρωση του αποστολικού κύκλου ουσιαστικά έχει εξαιρετική θεολογική 

σημασία, διότι ο θεσμός των δώδεκα συνδέεται άμεσα με την ιστορία του 

Ιησού και συνεπώς οι δώδεκα, ως ιστορικά πρόσωπα που έζησαν εκ του 

σύνεγγυς τον Ιησού, ήταν αναντικατάστατοι.  

                                                 
1
 Ι. Παναγόπουλου, Θεολογικό υπόμνημα στις Πράξεις αποστόλων, (Αθήνα, 1984) σελ.55.  

2
 Θεοφύλακτου, ό.π. σελ. 521. 
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       Ο Χριστός είχε ορίσει τους δώδεκα ως κριτές του Ισραήλ κατά την ημέρα 

της Κρίσεως, με βάση το περιεχόμενο των λόγων Του στο κατά Λουκάν 

ευαγγέλιο (Λκ 22,28-30) και ως εκ τούτου ήταν αναγκαίο ο αριθμός να 

διατηρηθεί ακέραιος: «Ἀναπληροῦν δὲ τὸν ἀριθμὸν ἔσπευδεν τῶν ἀποστόλων, 

ἵνα μὴ ἡ τοῦ διδασκάλου ἐκλογὴ ὥσπερ ἠκρωτηριασμένη ᾗ»1. Τέλος οι δώδεκα  

απόστολοι επειδή αντιστοιχούσαν στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, και ως νέος 

Ισραήλ αντικαθιστούσε τον παλαιό, έπρεπε την ημέρα της Πεντηκοστής να 

βρίσκεται σε πληρότητα: «Ἀλλ΄ ὁ Ματθίας τὸν κύκλο ἐπλήρωσε τῶν 

ἀποστόλων τὴν ἀξίαν γὰρ λαμβάνει καὶ τὴν χάριν»2. Είναι άξιο παρατήρησης 

οτι ο Ιούδας, όπως και κάθε μαθητής, «ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας 

ταύτης» (Πρ1,17). Πράγμα που σημαίνει οτι είχε δεχτεί σαν χάρη και εντολή 

(έλαχεν) το αποστολικό αξίωμα, το οποίο ειδικότερα χαρακτηρίζεται ως 

«κλήρος διακονίας». Για αυτό ο Χρυσόστομος σημειώνει: «Κλῆρον αὐτὸν 

πανταχοῦ καλεῖ δεικνὺς τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος τὸ πᾶν ὂν καὶ τῆς ἐκλογῆς καὶ 

ἀναμιμνῄσκων αὐτοὺς τῶν παλαιῶν, ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐκληρώσατο καθάπερ 

τοὺς Λευΐτας»3. 

  Έτσι η λήψη του αξιώματος οφείλεται αποκλειστικά στην εκλογή του Θεού 

και αποκλείεται οποιαδήποτε έννοια προσωπικής αξιομισθίας και 

ανταπόδοσης, και πρόκειται για αξίωμα που ταυτίζεται με την πλήρη 

αφιέρωση στη διακονία του Θεού. Πάντως εδώ ο κλήρος της διακονίας 

συνδέεται με τους δώδεκα αποστόλους μόνο, γι΄ αυτό και η ιδέα της 

αποστολικής διαδοχής αποτελεί μια φυσιολογική εξέλιξη, ώστε το αποστολικό 

αξίωμα να αποτελεί μόνιμο και αναγκαίο στοιχείο στην ζωή και την  ιστορία 

της Εκκλησίας. 

       Και ενώ καταλήγουμε στο συμπέρασμα οτι η συμπλήρωση της ομάδας των 

δώδεκα είναι απαραίτητη, στη συνέχεια πληροφορούμαστε ποιος είναι ο 

απαραίτητος όρος που προσδιορίζει τόσο την αποστολική ιδιότητα, όσο και το 

αποστολικό έργο: «δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ 

εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν ἐφ΄ ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ 

βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀναληφθῇ ἀφ΄ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς 

ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι»  (Πρ.21,22). Η Ανάσταση αποτελεί τον πυρήνα 

του αποστολικού κηρύγματος, αφού συγκεφαλαιώνεται σε Αυτή όλο το 

                                                 
1
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 61. 

2
 Θεόδωρου Πρόδρομου, «Tetrasticha in novum testamentum», Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. 

Migne, τόμ. 133, σελ. 1209. 
3
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Γ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ.99. 
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λυτρωτικό έργο του Χριστού. Σε αυτή αποδεικνύεται η θεότητα του Ιησού 

Χριστού, βεβαιώνεται η σωτηρία του ανθρώπου και γι΄ αυτό το αποστολικό 

έργο ουσιαστικά είναι «μαρτυρία τῆς Ἀνάστασης» (Λκ.24,48). Μια μαρτυρία 

βέβαια για την οποία οι απόστολοι είναι απόλυτα σίγουροι, αφού είναι 

συνδεδεμένοι με αυτήν τόσο με την προσωπική εμπειρία τους όσο και με την 

βίωσή της. Αυτό άλλωστε ήταν ικανό να μετατρέψει τους μαθητές σε κήρυκες 

της Ανάστασης. Άμεση λοιπόν ήταν η συμβολή της προσωπικής βεβαιότητας 

για ο,τι άκουσαν, ο,τι είδαν και ο,τι εψηλάφησαν, αλλά προπάντων της 

εκχύσεως του Παναγίου Πνεύματος επί των κεφαλών τους «εν τω 

συμπληρούσθαι την ημέραν της Πεντηκοστής». 

      Τα όσα στοιχεία σημειώθηκαν παραπάνω αφορούν κυρίως το κλίμα μέσα 

στο οποίο πραγματοποιείται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, όπως βέβαια 

αυτά μας παρατίθενται από τον συγγραφέα- ευαγγελιστή στο πρώτο κεφάλαιο 

του βιβλίου των Πράξεων. Στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητη και η εξέταση 

του δεύτερου κεφαλαίου των Πράξεων, καθώς στο περιεχόμενό της γίνεται 

από τον Λουκά η περιγραφή του ιστορικού γεγονότος της Πεντηκοστής.  

 

 Γ. «Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς» (Πρ.2,1). 
 

Η θαυμαστή ενέργεια της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος αποτελεί 

οροσημικό γεγονός για την Εκκλησία και όλη την ιστορία της. Πραγματώνεται 

κατά την  πεντηκοστή μέρα μετά το Πάσχα, όταν οι Ιουδαίοι γιόρταζαν την 

«ἑορτὴ τῶν ἑβδομάδων» (Δευτ16,9 εξ), η οποία μετονομάστηκε σε γιορτή 

«θερισμοῦ πρωτογεννημάτων» (Εξ.23,16). Διαρκούσε μια μέρα και συνίστατο 

στην έκφραση ευγνωμοσύνης προς το Θεό για τα «πρωτογεννήματα».1 Αυτή η 

Ιουδαϊκή Πεντηκοστή αποτέλεσε, κατά την παρατήρηση του Θεοφύλακτου, 

την προτύπωση της χριστιανικής Πεντηκοστής: «Ἀπαρχῆς τῶν νέων καρπῶν 

καὶ δραγμάτων νέων σταχύων προσεφέρετο τῷ Θεῷ. Ἦν δὲ ἐκεῖνο σύμβολον 

ταύτης τῆς ἑορτῆς. Ἐπεὶ γὰρ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς τῶν νέων καρπῶν 

δράγμα συνήγετο καὶ ὑπὸ μίαν ὄψιν συνήρχοντο διῃρημένοι, ἔμελλε δὲ κατὰ 

τὴν ἡμέραν ταύτην ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπ΄ οὐρανὸν ἐκ διαφόρων ἐθνῶν εἰς 

ἐν δράγμα εὐσεβείας συνέρχεσθαι καὶ διὰ τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου τῷ Θεῷ 

προσαγαγέσθαι προετύπωσε τὸ δραγμάτων ἀσταχύων ἵνα προερμηνεύσῃ τὰ 

δράγματα τῶν ψυχῶν, τῶν ἐκ διαφόρων μὲν χωρῶν ἐκλαμβανομένων, εἰς μίαν 

                                                 
1
Γ. Μπεκατώρου, «Πεντηκοστή», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, επιμ. έκδ. Α. Π. 

Λυγγούρης, τόμ. 10 (Αθήναι,1964) σελ. 285.  
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δὲ ἀπαρχὴν σταχύων τῷ Θεῷ προσαγομένων»1. Επίσης ο ιερός Χρυσόστομος, 

επεκτείνοντας τον παραπάνω σχολιασμό, θα σημειώσει: «Ὅτε τὸ δράπανον 

ἐπιβάλλειν ἒδει τοῦ λόγου, ὅτε τὸν ἀμητόν συλλέγειν, τότε καθάπερ δράπανον 

τὸ Πνεῦμα ἠκονημένον ἐφίπτατο»2.  

     Παράλληλα με τον προαναφερόμενο συμβολισμό οι Πατέρες διέκριναν και 

έναν επιπλέον: «Νόμῳ τὸ πάλαι προκηρυχθὲν καὶ Προφήταις, ἐπληρώθη τοῦ 

Θείου Πνεύματος σήμερον, πᾶσι γὰρ πιστοῖς χάρις ἐκκέχυται»3. Πρόκειται για 

την ανάμνηση της χορηγήσεως από το Θεό στο Μωϋσή, πάνω στο όρος Σινά, 

των δύο πλακών του Νόμου: « Ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς, κατὰ τὴν 

Παλαιὰν Διαθήκην, ἐδόθη ὁ νόμος. Ἐχρῆν οὖν καθ΄  ἥν ἡμέραν ἐδόθη νόμος 

διὰ πλακῶν, κατ΄ αὐτὴν δοθῆναι τὴν νομοθεσίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος, οὐκ ἐν 

πλαξίν, ἀλλ΄ ἐν καρδίαις γραφομένην»4. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος προχωρά 

περαιτέρω βρίσκοντας εννοιολογικές ομοιότητες των δύο θεοφανειών: «βλέπε 

τῶν πραγμάτων τὴν συμφωνίαν. Ὅτε ὤφθη ὁ Θεὸς ἐν τῷ Σινᾶ, ὤφθη ὡς πῦρ 

καιόμενον ὅτε ἐπεφάνη τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῖς ἀποστόλοις, ἐπεφάνη ἐν εἴδει 

πυρός…Καὶ ὥσπερ ἐπιφαινομένου Θεοῦ κατὰ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, πολλὰ 

ἦν τὰ δορυφοροῦντα φόβητρα καὶ γὰρ γνόφος καὶ θύελλα καὶ σάλπιγξ καὶ 

βροντὴ περιεῖχε τὸ ὅρος ἵνα παρασκευάσῃ τὸν λαὸν εἰς φόβον τοῦ νομοθέτου 

οὕτω καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος μέλλοντος ἐπιφοιτᾶν, ἵνα μὴ τὸ αὔθωρον τῆς 

παρουσίας εἰς ῥᾳθυμίαν ἐνέγκῃ τοὺς δεχομένους, ἀλλὰ μάθωσι τοῦ Πνεύματος 

τὴν ἀξίαν ἐνδόξως ἐπιφοιτῶσαν, ὥσπερ ἐν τῷ ὅρει γνόφος καὶ θύελλα 

προέδραμεν, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ Πνεύματος ἐγένετο»5.  

       Η κάθοδος του Πνεύματος γίνεται «ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς 

Πεντηκοστῆς» (Πρ.2,1). Η φράση αυτή εξ αρχής δηλώνει τη σπουδαιότητα του 

γεγονότος που θα επακολουθήσει καθότι συμπληρώνεται ο χρόνος για την 

εκπλήρωση μιας υπόσχεσης. Πρόκειται δηλαδή για το γεγονός που έχει 

εξαγγελθεί στο παρελθόν και η εκπλήρωσή του αποτελεί ιστορική ανάγκη. 

Επίσης για ένα γεγονός οροσημικό το οποίο σφραγίζει μια ιστορική περίοδο 

και εγκαινιάζει μια νέα, την περίοδο των εσχάτων χρόνων6. Είδαμε οτι η 

                                                 
1
 Θεοφύλακτου, ό.π. σελ.529-532. 

2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ.120. 
3
 Κοσμάς Ιεροσολυμίτης, «Eις την Πεντηκοστήν»,  Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. Migne, 

τόμ.98, σελ.489. 
4
 Θεοφύλακτου, ό.π. σελ. 529. 

5
 Ι. Χρυσόστομου, «Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. Migne,  

τόμ.63, σελ.934. 
6
 Ι. Παναγόπουλου, Η εκκλησία των προφητών. Το προφητικό χάρισμα εν τη εκκλησία των δύο 

πρώτων αιώνων, (Αθήνα: Εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος, 1979) σελ.82. 
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Ιουδαϊκή Πεντηκοστή ονομαζόταν «εορτή των εβδομάδων» και γιορταζόταν 

επτά εβδομάδες μετά το Πάσχα. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος συμπληρώνει έναν 

επιπλέον συμβολισμό, με τον οποίο ενισχύει τη θέση οτι με την κάθοδο του 

Πνεύματος εγκαινιάζεται μια νέα εποχή: «Αἳ μὲν οὖν τῶν ἡμέρων ἑβδομάδες 

γεννῶσιν τὴν Πεντηκοστήν, κλητὴν ἁγίαν παρ΄ αὐτοῖς  ἡμέραν….Οὕτως ἑπτὰ 

τιμώμενος ἀριθμὸς τὴν τιμὴν τῆς Πεντηκοστῆς συνεισήγαγεν. Ὁ γὰρ ἑπτὰ ἐπὶ 

ἑαυτὸν συντιθέμενος, γεννᾶ τὸν πεντήκοντα, μιᾶς δεούσης ἡμέρας, ἥν ἐκ τοῦ 

μέλλοντος αἰῶνος προσειλήφαμεν, ὀγδόην τε οὖσαν τὴν αὐτὴν καὶ πρώτην, 

μᾶλλον δὲ μίαν καὶ ἀκατάλυτον»1. Σε αυτό τον συμβολισμό αν προσθέσουμε 

και την εκτίμηση ερευνητών, οτι η Πεντηκοστή συνέπεσε κατά το έτος εκείνο 

με ημέρα Κυριακή2, τότε δικαιολογημένα καταλήγουμε οτι η Πεντηκοστή 

αποτελεί τύπο και απεικόνισμα της επερχόμενης όγδοης ημέρας της 

δημιουργίας, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού: «Οἷς δὲ οὐκ ἐν ἄλλῳ καιρῷ, 

ἀλλὰ κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν ταῦτα γίνεται τῆς μελλούσης ἡμέρας ἐστὶν 

ἀπεικόνισμα, καθ΄ ἥν τὸν ἐβδοματικὸν χρόνον πληρώσαντος εἰς τὴν τελείαν 

Πεντηκοστὴν καταντήσομεν, ἧς τύπος αὐτὴ καθέστηκε»3.  

      Κατά την τρίτη ώρα της ημέρας σύμφωνα με τον Πέτρο «ᾖσαν ἅπαντες 

ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» (Πρ.2,15).  Ήδη η εικόνα αυτή των συγκεντρωμένων 

μαθητών μας είναι γνωστή (Πρ.1,14) και αξίζει εδώ να εξετάσουμε σαν 

καινούριο στοιχείο τον τρόπο, το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε σε εκείνη 

τη συνάθροιση.  

       Τόσο το κείμενο των Πράξεων, όσο και οι Πατέρες είδαμε οτι στο 

«άπαντες» εξυπονοούν και συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τους δώδεκα, αλλά 

τους εκατόν είκοσι μαθητές του Ιησού. Αυτοί παρίστανται εκεί κατά κάποιο 

τρόπο ως αντιπρόσωποι της όλης- καθολικής Εκκλησίας ή ορθότερα, 

αποτελούσαν την «εν σπέρματι και δυνάμει»4 καθολική Εκκλησία όλων των 

επερχόμενων γενεών και εποχών. Φανερώνει, όπως θα αναλύσω στη συνέχεια, 

την αδιάψευστη θεολογική αλήθεια οτι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν 

απεστάλλει αποκλειστικά και μόνο στους αποστόλους, αλλά σε ολόκληρη την 

κοινότητα, όπως εξάλλου είχε προαναγγείλλει ο προφήτης Ιωήλ και όπως  

επιβεβαιώνει ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του: «βαπτισθήτω ἕκαστος 

                                                 
1
 Γρηγορίου Θεολόγου, «Λόγος ΜΑ΄. Εις την Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. 

Migne, τόμ. 36, σελ. 432. 
2
 Π. Τρεμπέλα, ό.π. σελ. 75.  

3
 Θεοφάνη Κεραμέως, ό.π., σελ. 764. 

4
 Γ. Μαυρομάτη, Η γιορτή της Πεντηκοστής, (Κατερίνη: Εκδόσεις Τέρτιος, 1985) σελ.185. 
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ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ λήψεσθε τὴν 

δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»  (Πρ.2,38).  

       Το πνεύμα μέσα στο οποίο διαβιώνουν οι απόστολοι «προσκαρτερούντες» 

τη δωρεά του Πνεύματος, προσδιορίζεται περαιτέρω με τον χρησιμοποιούμενο 

όρο «ομοθυμαδόν». Μας πληροφορεί οτι υπήρχε μεταξύ τους ενότητα, 

κοινωνία όχι μόνο τυπική αλλά κυρίως τροπική. Ζουν με ομοψυχία και είναι 

ενωμένοι με αγάπη. Η συγκατοίκηση συνδυασμένη με την κοινή προσευχή 

συντελούν στην αύξηση της ομοψυχίας τους και στην υπερθέρμανση της 

αγάπης τους. Θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στη θεώρηση οτι έχουμε να 

κάνουμε με μια κοινότητα ανθρώπων που αποτελεί συγχρόνως και λατρευτική 

σύναξη. Εξάλλου η συγκέντρωση «επί το αυτό» εμφανίζεται ως λατρευτική 

πράξη μέσα στην Καινή Διαθήκη σύμφωνα με τη θέση του Αποστόλου 

Παύλου: «ἐὰν οὖν συνέλθει ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ» (Α΄Κορ.14,23). Η 

κάθοδος λοιπόν του Αγίου Πνεύματος συνδέεται στενά με την λατρευτική ζωή 

της κοινότητας. Επιπλέον αν ανατρέξουμε στο βιβλίο των Ψαλμών νομίζω οτι 

και εκεί ο ψαλμωδός επιβεβαιώνει την παραπάνω εκτίμηση: «Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, 

ἢ τὶ τερπνόν, ἀλλ΄  ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό….ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο 

Κύριος εὐλογίαν» (Ψαλ. ρλβ,1-3). 

       Η ομοψυχία των μαθητών και η δύναμη των δεήσεών τους ελκύουν τη 

Χάρη του Θεού και «άφνω» τους επισκέπτεται: «ὅτε τῇ προσευχῇ 

προσκαρτέρουν οἱ μαθητὲς καὶ τῇ δεήσει, καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη, τότε 

αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον παραγίνεται»1. Την ατμόσφαιρα του υπερώου 

αλλάζει ο «ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας» (Πρ.2,2). Ένα 

έκτακτο αλλά και ταυτόχρονα με φυσική έκφραση γεγονός προξενεί στους 

παρόντες αναστάτωση, ίσως και φόβο λόγω του απροσδόκητου της έλευσής 

του, αλλά και της πρωτόγνωρης παρουσίας του: «Καὶ φῶς τε καὶ πῦρ 

συγκάτεισιν ὑψόθεν. Γλώσσας ἀπαρτίζοντα τάς ὁρωμένας, ἅς οὐκ ἔγνω τὶς 

γηγενῶν πλὴν ἐνθάδε»2. Ο Λουκάς μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής 

με πιστότητα και ακρίβεια. Είναι ένα γεγονός της θείας πρωτοβουλίας, της 

αδιάλλειπτης θείας παρουσίας και προφανώς «αντικειμενικό». Στον τελευταίο 

χαρακτηρισμό, όπως και στα πρώτα άμεσα αποτελέσματα τα οποία προξένησε 

η αιφνιδιαστική κάθοδος του Πνεύματος, συνηγορεί και συνμαρτυρεί και το 

πλήθος των παρευρισκομένων στα Ιεροσόλυμα: «γενομένης δὲ τῆς φωνῆς 

                                                 
1
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 64. 

2
 Ιωάννου Μαυρόποδα, Επισκόπου Ευχαΐτων, «Versus Iambici», Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. 

Migne, τόμ.120, σελ.1134. 
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ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη» (Πρ.2,6). Η μαρτυρία του βιβλικού 

συγγραφέα οτι το πλήθος «συνήλθε», δηλαδή πλησίασε κοντά στον τόπο της 

θεϊκής επίσκεψης, δείχνει οτι όντως «ο ήχος της βιαίας πνοής» δεν έγινε 

αντιληπτός μόνο από τους ενοίκους του υπερώου, αλλά και από τους 

ευρισκόμενους έξω από αυτό. Η δε άλλη πληροφορία οτι το πλήθος 

«συνεχύθη» θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει στην εκτίμηση οτι και τους 

άμεσα αυτήκοους και αυτόπτες μάρτυρες- τους μαθητές- θα επηρέασε, 

δημιουργώντας τους έντονα συναισθήματα, όπως παρατηρεί και ο 

Οικουμένιος: «Ἄφνω δὲ ἦχος καὶ οὐκ ἀνεπαισθήτως ἡ τοῦ Πνεύματος 

ἐπιφοίτησις, καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἵνα τῷ μὲν ἀθρόῳ καταπλήξῃ καὶ 

διαναστήσῃ μᾶλλον, καὶ πάντας συνδραμεῖν παρασκευάσῃ»1.  

 

    Δ. Τα αισθητά σημεία της Καθόδου του Πνεύματος (Πρ.2,2-3). 

      Ο συμβολισμός τον οποίο διαβλέπει  ο Ιωάννης Χρυσόστομος στον «ήχο της 

βιαίας πνοής» είναι χαρακτηριστικός καθώς με τον έκτακτο χαρακτήρα του, 

συνηγορεί στην δημιουργία της ταραγμένης ατμόσφαιρας όπως περιέγραψα: 

«ὡσεὶ φερομένης πνοῆς βιαίας, διὰ τούτου δῆλον ποιεῖ, ὅτι οὐδὲν αὐτοῖς 

ἀντιστῆναι δυνήσεται, ἀλλ΄ ὥσπερ χοῦν τοὺς ὑπεναντίους λικμήσουσι»2. Η 

εισβολή του ήχου από τον ουρανό που έμοιαζε με ορμητικό άνεμο, κατά όμοιο 

τρόπο όπως και με το φως στη Μεταμόρφωση ή τη νεφέλη στην Ανάληψη, 

είναι συνοδευτικά αισθητά στοιχεία της θεϊκής παρουσίας. Η «πνοή» είναι 

επομένως ένας επίσης ορατός συμβολισμός του Πνεύματος και συνοδεύει πάντα 

τον ερχομό του Θεού, όπως γίνεται στην περίπτωση του προφήτη Ηλία (Γ΄ 

Βασ.19,12). Η περαιτέρω έμφαση στο συγκεκριμένο στοιχείο συνδέεται στενά 

και με το αντικείμενο της έρευνάς μας και ειδικότερα με τον τρόπο με το οποίο 

ο εικονογράφος αποτυπώνει την αποστολή του Πνεύματος από το Θεό, η 

οποία αποστολή είναι ουσιαστικά η εισβολή της ζωοποιού και δημιουργικής 

δυνάμεως του Πνεύματος μέσα στην κτίση. Και αυτό βέβαια ισχύει αφού το 

Άγιο Πνεύμα ως πνοή εμφανίζεται στη δημιουργία κόσμου και ανθρώπου 

(Γεν.2,2 και 7) και είναι το δημιουργικό Πρόσωπο, που ζωοποιεί και 

αναδημιουργεί τον άνθρωπο και τον κόσμο. Η μέρα της Πεντηκοστής, 

σύμφωνα με τη θέση του Ι. Φουντούλη, συνδέει «την ανάμνησι της γενεθλίου 

                                                 
1
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 61.   

2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ.130. 
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ημέρας του νέου κόσμου με την ανάμνηση της γενεθλίου ημέρας του παλαιού. 

Τις δύο γεννήσεις, την φυσική και την υπερφυσική»1. 

     Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται εδώ το Πνεύμα του Θεού δεν αφορά τον 

χαρακτήρα- ιδιότητα του Προσώπου, αλλά τον σκοπό που έρχεται να 

επιτελέσει: «Βιαία δέ ἐστιν, ὡς πάντα νικῶσα, καὶ ὑπερβαίνουσα μὲν τὰ τείχη 

τοῦ πονηροῦ, καθαίρουσα δὲ τάς πόλεις, καὶ πᾶν ὀχύρωμα τοῦ 

ἐχθροῦ…διασπῶσα δὲ τοὺς τῶν ἁμαρτημάτων συνδέσμους, καὶ διαλύουσα τὰ 

κρατούμενα»2. Η εκδήλωση της παρουσίας του Πνεύματος κατά την 

Πεντηκοστή είναι τριπλή: α) Η βίαιη πνοή η οποία δηλώνει την κάθαρση που 

φέρνει το Πνεύμα, β) Το πυρ, το οποίο δηλώνει τη φωτιστική ενέργεια του 

Πνεύματος. γ) Οι γλώσσες του πυρός οι οποίες δηλώνουν το φωτισμό και τη 

γνώση που έφερε το Πνεύμα στον κόσμο3. Η κάθοδός Του  γίνεται «εκ του 

ουρανού» και αυτό ακριβώς συμβαίνει «ἵνα δείξῃ, ὅτι τοῦ εἰς οὐρανοὺς 

ἀναληφθέντος τὸ ἔργον»4. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται από τον ουρανό και 

αυτό αποτελεί εκπλήρωση της «ἐπαγγελίας τοῦ Πατρὸς» (Πρ.1,4). Θα 

συμπέραινε λοιπόν κανείς οτι ο Θεός- Πατέρας είναι Αυτός που στέλνει το 

Άγιο Πνεύμα στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, μετά τη ολοκλήρωση του έργου του 

Ιησού. Αλλά σύμφωνα πάλι με το Λουκά τόσο στο ευαγγέλιο: « ἰδοὺ ἐγὼ 

ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ΄ ὑμᾶς» (Λκ.24,49), όσο και στις 

Πράξεις: «τῇ δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 

λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, ἐξέχεε τοῦτο» (Πρ.2,23), φαίνεται οτι ο Αναληφθείς 

Χριστός είναι Αυτός που αποστέλλει το Πνεύμα κατά  την Πεντηκοστή. 

     Η σχέση του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό έχει ιδιαίτερη 

σημασία και είναι βέβαια διατυπωμένη στο Σύμβολο της πίστης ως 

καταστάλαγμα των αποφάσεων των Οικουμενικών συνόδων. Στο σημείο αυτό 

κρίνεται απαραίτητο να υπογραμμίσουμε οτι η αποστολή του Πνεύματος στον 

κόσμο μέσα, διαφορετικά εκλαμβάνεται πλέον σε Ανατολή και Δύση, και 

οπωσδήποτε έχει ενδιαφέρον το πώς εικονίζεται στην Πεντηκοστή. 

Αναλύοντας το περιεχόμενο του χωρίου των Πράξεων (Πρ.2,33) βλέπουμε οτι 

ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του κάνει μια βασική διευκρίνιση. Την αρχή 

του Πνεύματος έχει κατ΄ αποκλειστικότητα στην εξουσία του ο Πατέρας, ο 

                                                 
1
 Ι. Φουντούλη, Λογική λατρεία

2
, (Αθήνα: Εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, 1984) σελ.127. 
2
 Γρηγορίου Παλαμά, «Ομιλία ΚΔ΄. Εις την κατά την Πεντηκοστήν τελεσθείσαν φανέρωσιν και 

διανομήν του θείου Πνεύματος» Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. Migne,τόμ. 151, σελ.312.  
3
 Α. Φραγκόπουλου, Τα Αναστάσιμα. Υπόμνημα εις το κοσμοχαρμόσυνον Πεντηκοστάριον, (Αθήνα: 

Εκδόσεις «ο Σωτήρ», 1975) σελ. 515. 
4
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 64. 
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οποίος το παραχωρεί και ο Υιός το λαμβάνει, και με τη σειρά Του το «εκχέει» 

ως δωρεά στην Εκκλησία. Επομένως η πίστη του Πέτρου έχει καθαρά 

«Τριαδολογικό» περιεχόμενο και σε αυτή διασφαλίζεται η πίστη της 

Εκκλησίας οτι το Πνεύμα είναι «εκπορευόμενον εκ του Πατρός» και 

«αποστελλόμενον από τον Υιό». Ο Λέων ο φιλόσοφος σημειώνει σχετικά με το 

υπό εξέτασιν σημείο: «Ἀποστέλλεται δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα, οὐχ ὡς ἔλαττον ἔχον 

τοῦ Υἱοῦ ἀλλ΄ ὡς Παράκλητος καὶ αὐτός, καὶ τὴν ἡμῶν συνεργαζόμενος τούτῳ 

υἱοθεσίαν….ὁ Πατὴρ ἴσον αὐτῷ γέννα Θεόν, τὸν Υἱὸν καὶ ἴσον προάγει τὸ 

πανάγιον Πνεῦμα οὐ τεμνομένης τῆς θεότητος τῇ διαιρέσει τῶν προσώπων, 

ἀλλ΄  ἑνουμένης ἀσυγχύτως ἐν τῇ ἀπαριθμήσει τῆς Τριάδος»1.  

      Το Πνεύμα κατήλθε στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο που έγινε η σταυρική 

θυσία και η Ανάσταση του Χριστού ώστε: «οἱ τὸν τάφον σφραγίζοντες, τῶν ἐξ 

οὐρανοῦ θεαμάτων θεαταὶ καταστῶσι»2. Τα Ιεροσόλυμα γίνονται η 

οικουμενική πόλη, και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ιωάννη 

Χρυσόστομο, ο «οίκος ου ήσαν καθήμενοι» έγινε σύμβολο όλου του κόσμου: 

«Ἡ οἰκία τοῦ κόσμου σύμβολον ἦν»3. Σε κάθε περίπτωση όμως η δωρεά του 

Πνεύματος χορηγείται καθολικά στην εκκλησία και συνεπώς ο «οίκος» 

αποτελεί σύμβολό της: «Τὸν οἶκον ὅλον ἐπλήρου, ἵνα ἡ δωρεὰ δεδομένη δειχθῇ 

μὴ μερικῶς τίς ἐστιν, ἀλλ΄ ὅλῳ τῷ τῆς ἐκκλησίας πληρώματι»4. Πρόκειται για 

ένα συμβολισμό μιας αναδημιουργικής πράξεως του Θεού, η οποία έχει σχέση 

και με το χριστιανικό βάπτισμα, που ακολούθησε χρονικά στη ζωή των μελών 

της εκκλησίας: «ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς 

ἡμέρας» (Πρ.1,5). Αυτή η σχέση αναδεικνύει τον «οίκο»- το υπερώο σε 

κολυμβήθρα: «Ἡ πνοὴ καθάπερ κολυμβήθρα γέγονεν ὕδατος. Τῆς δαψιλείας δὲ 

τοῦτο τεκμήριον καὶ τῆς σφοδρότητος τὸ πῦρ»5. Το υπερώο και συνεπώς η 

Εκκλησία εμφανίζονται ως ο χώρος παρουσίας και αναγεννητικής δράσης του 

Αγίου Πνεύματος, το οποίο με την αγιαστική Του ενέργεια αποκαθαίρει τις 

αλλοτριωτικές και φθοροποιές συνέπειες της πτώσης. Και βεβαίως έγινε 

αισθητή η παρουσία του Πνεύματος δια της ακοής, ως πνοή βιαία, αλλά 

                                                 
1
 Λέοντος Φιλοσόφου,«Λόγος ΙΒ΄. Εις την Πεντηκοστήν, ότε εν είδει γλωσσών πυρίνων, η του 

θείου Πνεύματος χάρις επί τους ιερούς μαθητάς κατεφοίτησεν»,  Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. 

Migne,τόμ. 107, σελ. 124. 
2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. 

έκδ. J. Migne,τόμ. 51, σελ. 420. 
3
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ. 130.  
4
 Θεοφύλακτου, ό.π. σελ. 532. 

5
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ. 126. 
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δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να το αντιληφθούν και με την όρασή τους: 

«Οὐκ ἀναπαισθήτως ἡ τοῦ πνεύματος ἐπιφοίτησις ἀλλ΄ μετ΄αἰσθήσεως ὡς ἂν 

ἀδιάβλητον τὸ θαῦμα καταστήσῃ. Εἰ γὰρ καὶ τούτου γενομένου εἰς μέθην τὸ 

παράδοξον ἐνδιέβαλλον, τὶ οὐκ ἂν εἶπον, μὴ οὕτως γενομένου;»1. Η ηχητική 

παρουσία του Πνεύματος γίνεται πλέον και ορατή ισχυροποιώντας την 

προσωπική εμπειρία των μαθητών.  

      Ο βιβλικός συγγραφέας μας πληροφορεί οτι εμφανίστηκαν, «ώφθησαν», 

πολλές γλώσσες με τη μορφή του πυρός (Πρ.2,4). Το οραματικό αυτό 

φαινόμενο μπορεί να γίνει κατανοητό με τη βοήθεια και άλλων παρόμοιων 

διηγήσεων που σχετίζονται με τη φανέρωση του Θεού. Το πυρ γίνεται μέσο και 

σημείο για τη δήλωση της θεϊκής παρουσίας και δόξας, για παράδειγμα στη 

φλεγόμενη βάτο (Εξ.3,2), αλλά και ως συνώνυμο του φωτός γίνεται ορατός 

τρόπος της αποκάλυψης της θείας φύσης, όπως συνέβη στη Μεταμόρφωση 

(Λκ.9,32). Βλέπουμε οτι το πυρ για μοναδική φορά στην Καινή Διαθήκη 

συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και ο Οικουμένιος σημειώνει εύστοχα: «Πυρὸς ἐν 

εἴδει, ὅτι καὶ τὸ Πνεῦμα Θεός. Καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. Καὶ 

ἵνα διὰ τούτου τὸ ὁμοφυὲς πρὸς τὸν Πατέρα παραστήσῃ, ὃς οὕτω τῷ Μωϋσῆ 

ἐπὶ τῆς βάτου ὀπτάνεται»2. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται ως πυρ και 

αποκαλύπτεται η καθαρτική, η φωτιστική και αγιαστική ενέργειά Του 

σύμφωνα με την επισήμανση του Γρηγορίου Παλαμά: «πῦρ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

καὶ πῦρ καταναλίσκον τὴν μοχθηρίαν ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ διττὸν τῆς ἐνεργείας 

τοῦ τῶν ἀποστόλων κηρύγματος εὐεργετεῖν γὰρ ἅμα καὶ κολάζειν δύναται καὶ 

καθάπερ τὸ πῦρ καὶ φωτίζειν  καὶ φλογίζειν πέφυκεν, οὕτω καὶ τῆς κατὰ 

Χριστὸν διδασκαλίας λόγος τοὺς μὲν ὑπακούοντας φωτίζει, τοὺς δὲ 

ἀπειθοῦντας εἰς τέλος πυρὶ καὶ κολάσει παραδίδωσι αἰωνίῳ»3. Σε συνδυασμό 

μάλιστα με το συμβολισμό του οίκου ως κολυμβήθρας, ο Πρόκλος σημειώνει: 

«τοῦτο γὰρ συναναμίγνυται τῷ ὕδατι, καὶ χωνεύει τάς ἁμαρτίας ὡς πῦρ, καὶ 

τοὺς νεοφωτίστους λαμπρύνει ὡς φῶς»4. Τόσο η βίαιη πνοή όσο και το πυρ, δια 

των οποίων γέμισε το υπερώο της Ιερουσαλήμ αποτελούν, όπως προείπα, 

σύμβολα που δηλώνουν την θεϊκή παρουσία: «Ἔπρεπε γάρ, τοῦ Υἱοῦ 

σωματικῶς ἡμῖν ὁμιλήσαντος, καὶ αὐτὸ φανῆναι σωματικῶς καὶ Χριστοῦ πρὸς 

                                                 
1
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 64. 

2
 Στο ίδιο, σελ. 64. 

3
 Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 312.  

4
 Πρόκλου, «Λόγος ΙΣΤ΄. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. 

Migne,τόμ.65, σελ. 808. 
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ἑαυτὸν ἐπανελθόντος, ἐκεῖνο πρὸς ἡμᾶς κατελθεῖν»1. Είναι λογικό και σύνηθες 

στην Γραφή η αποκάλυψη του Θεού να γίνεται και με αισθητά σημεία. Έτσι 

και στην περίπτωση του γεγονότος της Πεντηκοστής ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

θα παρατηρήσει: «Καλῶς πανταχοῦ τὸ «ὡς» προσκεῖται, ἵνα μηδὲν αἰσθητὸν 

περὶ τοῦ Πνεύματος νομίσεις. Ὡσεὶ πυρὸς καὶ ὡσεὶ πνοῆς»2.  

      Στην προσπάθεια ανεύρεσης επιπλέον στοιχείων που συγκροτούν αυτό το 

βιβλικό γεγονός βλέπουμε οτι επιλέγονται «οι γλώσσες» ως συμβολική μορφή- 

σχήμα του Πνεύματος. Η «γλώσσα» όπως φαίνεται φανερώνει αφενός το 

φαινόμενο της γλωσσολαλιάς: «ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις» (Πρ.2,4), 

αφετέρου το όργανο μετάδοσης και εξαγγελίας «τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ» 

(Πρ.2,11), δηλαδή του ευαγγελικού μηνύματος. Το ερώτημα βεβαίως που 

τίθεται κατά τη γνώμη μας στο σημείο αυτό, είναι για ποιο λόγο το Πανάγιο 

Πνεύμα αποκαλύπτεται με το σχήμα των γλωσσών; Σύμφωνα πάντα με τους 

Πατέρες της Εκκλησίας για να δείξει οτι έχει την ίδια φύση με τον Υιό- Λόγο 

του Θεού. Επειδή η γλώσσα είναι το πλέον συνδεδεμένο όργανο με το λόγο και 

για να καταδειχτεί το χάρισμα της διδασκαλίας, καθότι ο οποιοσδήποτε που 

διδάσκει το ευαγγέλιο χρειάζεται χαρισματική γλώσσα: «Ἵνα τὴν πρὸς τὸν τοῦ 

Θεοῦ Λόγον ἐπιδείξηται συμφυΐαν γλώσσης γὰρ πρὸς λόγον οὐδὲν 

συγγενέστερον. Ἅμα δὲ καὶ τὴν χάριν τῆς διδασκαλίας γλώσσης γὰρ 

κεχαριτωμένης ὁ κατὰ Χριστὸν διδάσκαλος δεῖται»3.  

      Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται δια πυρίνων γλωσσών και εδώ 

μπορούμε πάλι να ανατρέξουμε στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο ώστε να 

πληροφορηθούμε την αιτία: «ἐν γλώσσαις δέ, διὰ τὴν πρὸς τὸν Λόγον 

οἰκείωσιν. Πυρίναις δέ, ζητῶ πότερον διὰ τὴν κάθαρσιν (οἶδε γὰρ  λόγος ἡμῶν 

καὶ πῦρ καθαρτήριον, ὡς πανταχόθεν βουλομένοις ὑπάρχει μαθεῖν) ἢ διὰ τὴν 

οὐσίαν. Πῦρ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ πῦρ καταναλίσκον τὴν μοχθηρίαν»4. 

Επιπλέον κατὰ την παρατήρηση του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης θα πρέπει: 

«ἐπιζητῆσαι τὴν πυρίνην γλῶσσαν τοῦ Πνεύματος εἰς φωτισμὸν τῶν δι΄ ἀπάτης 

ἐσκοτισμένων»5.  

       Επομένως από τη μελέτη των ανωτέρω δύο Πατερικών εκδοχών συνάγεται 

οτι οι πύρινες γλώσσες του Πνεύματος, αφενός αποδεικνύουν οτι το Πνεύμα 

                                                 
1
 Γρηγορίου Θεολόγου, ό.π. σελ. 444. 

2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ. 122.  
3
 Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 312. 

4
 Γρηγορίου Θεολόγου, ό.π. σελ.445. 

5
 Γρηγορίου Νύσσης, «Λόγος εις το Άγιον Πνεύμα», Patrologiae Graeca, επιμ. έκδ. J. Migne,τόμ. 

46, σελ. 700. 
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είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα και τον Υιό, αφετέρου δείχνουν και την 

διπλή ενέργεια που είχε το κήρυγμα των μαθητών. Οτι  δηλαδή μπορεί να 

ευεργετήσει και να παιδαγωγήσει. Τέλος, η θεοφάνεια με τη μορφή της φωτιάς 

σήμαινε τη ζωογόνο, φωτιστική και καθαρτική δύναμη του Πνεύματος, 

ιδιότητες εξ΄άλλου που έχει και η φυσική φωτιά1.   

       Είναι πολύ χαρακτηριστική η σύνδεση που επιχειρείται ανάμεσα στο 

βιβλικό γεγονός της Πεντηκοστής με τη βιβλική διήγηση της Βαβέλ. Στην 

Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι συμπράττουν στην κατασκευή του πύργου της 

αυτοθέωσής τους και εισπράττουν ως αποτέλεσμα, της πρόθεσης της πράξεώς 

τους, τη σύγχυση των γλωσσών τους. Η ασυνενοησία και ο διχασμός της Βαβέλ, 

η οποία να σημειωθεί οτι αποτελεί σύμπτωμα της πτώσης, υπερβαίνονται την 

ημέρα της Πεντηκοστής, μέρα στην οποία η ενοποιός ενέργεια του Πνεύματος 

συνάγει σε ενότητα –κοινωνία τη διασκορπισμένη – διχασμένη ανθρωπότητα 

και σύμφωνα με τον Ιωάννη Χρυσόστομο: «Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς τοῦ Πύργου 

κατασκευῆς τὰ τῆς φωνῆς ἐμερίσθη, καὶ τάς ἀλλήλων ἠγνόησαν γλώσσας οἱ 

ἄνθρωποι. Ἔδει γὰρ τῆς θεομάχου βουλῆς τὴν ὁμόνοιαν ἀγνωσίαις 

συναχθῆναι ῥημάτων, καὶ τοὺς κακῶς ἀλλήλοις συμπράξαντας τῇ τῆς γλώττης 

μεταβολῇ διαστῆναι»2. 

        Και ενώ στη Βαβέλ η γλώσσα γίνεται όργανο τιμωρίας, στην Πεντηκοστή 

«τοῦτο τοῖς ἀποστόλοις ὡς ἀγαθὸς ἐδωρήσατο, καὶ ὁ διὰ γλώττης κολάσας 

τοὺς ἀσεβεῖς, διὰ γλώττης τοὺς ἁγίους ἐδόξασε καὶ οἱ τοῦ  λόγου διάκονοι τάς 

τοῦ λόγου μορφὰς ὑποδέχονται, οὐ πρὸς ἐπίδειξιν τῆς χάριτος ἀπολαύοντες, 

ἀλλ΄ ἐπὶ χρείας τὸ δῶρον ἐπιδειξάμενοι. Ἔδει τοὺς τῆς οἰκουμένης παιδευτὰς 

τὰ τῆς οἰκουμένης ἐπίστασθαι»3. Ο ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει τις 

πύρινες γλώσσες να εισέρχονται στο υπερώο και να διαμερίζονται «ἐφ΄ ἕνα 

ἕκαστον αὐτῶν» (Πρ. 2,3).  Η εικόνα αυτή του διαμερισμού αμέσως μας εισάγει 

στη σκέψη οτι αρχικά στο υπερώο κατήλθε το πυρ του Πνεύματος και στη 

συνέχεια διαμοιράστηκε από μια γλώσσα πυρός, δηλαδή ένα μέρος του 

Πνεύματος, σε κάθε παρευρισκόμενο. 

        Στο σημείο αυτό επιθυμώ να επισημάνω δύο στοιχεία. Το πρώτο αφορά 

αυτό που ο Ιωάννης Χρυσόστομος διατυπώνει: «Καὶ καλῶς εἶπε 

διαμεριζόμεναι. Ἐκ μιᾶς γὰρ ἦν ῥίζης, ἵνα μάθῃς ὅτι ἐνέργειά ἐστιν ἀπὸ τοῦ 
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 Α. Θεοδώρου, Έαρ ψυχών, (Αθήνα, 1979) σελ.358. 

2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Λόγος Β΄. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. 

έκδ. J. Migne,τόμ. 52, σελ.808. 
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 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Λόγος Β΄. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. 

έκδ. J. Migne,τόμ. 52, σελ.808. 
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Παρακλήτου πεμφθεῖσα»1. Το δεύτερο στοιχείο το επισημαίνει ο Γρηγόριος ο 

Παλαμάς: «τῶν δὲ ἄλλων οὐδενὶ πᾶσα χωρητὴ καθέστηκεν ἡ τοῦ Πνεύματος 

χάρις, ἀλλ΄ ἐκ μέρους ἕκαστος ἄλλος ἄλλου τινος τυγχάνει τῶν χαρισμάτων ἵνα 

μή τις φύσιν εἶναι τὴν παρὰ τοῦ Πνεύματος τοῖς ἁγίοις διδομένην χάριν 

νομίσῃ»2. Και πάλι οι δύο Πατέρες μπορούν να μας οδηγήσουν σε δύο  

συμπεράσματα που αφορούν την πηγή και τον τρόπο χορήγησης της Δωρεάς 

του Πνεύματος στους μαθητές. Οι πύρινες γλώσσες είναι το μέσον  του 

Πνεύματος και μάλιστα αποτελούν ενέργειά Του. Το Άγιο Πνεύμα είναι μια 

ενιαία ,αλλά και ενοποιούσα δύναμη, η οποία διαμερίζεται αμέριστα και 

παραμένει στους προσκαρτερούντες μαθητές του Χριστού: «μεριζόμενον, οὐ 

τὴν φύσιν, ἀλλὰ τάς ἐνεργείας μερίζον. Οὐ γὰρ διαιρεῖται τὸ Πνεῦμα ἀλλὰ 

διαιρεῖ τὰ χαρίσματα…διαιροῦν οὐ διαιρούμενον, μερίζον οὐ μεριζόμενον, 

αὐθεντοῦν, οὐκ αὐθεντία ὑποκείμενον»3. Το Άγιο Πνεύμα, ο Πατέρας το δίνει 

χωρίς μέτρο μόνο στο Χριστό. Σε κανέναν άλλο δεν δωρήθηκε η Χάρη του 

Πνεύματος παρά ο καθένας πήρε ένα μέρος Του, ώστε να μην θεωρήσει κανείς 

οτι η Χάρη που του χορηγήθηκε από το Πνεύμα, αποτελεί δική του φύση. 

Αυτή την αλήθεια την εντοπίζουμε και στο βιβλίο των Αριθμών της Παλαιάς 

Διαθήκης, απόσπασμα του οποίου αναγιγνώσκεται στον εσπερινό της 

Πεντηκοστής: «καὶ ἀφελῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἐπὶ σοί, καὶ ἐπιθήσω ἐπ΄ 

αὐτούς, καὶ  συναντιλήψονται μετὰ σοῦ τὴν ὁρμὴν τοῦ λαοῦ, καὶ οὐκ οἴσεις 

αὐτοὺς σύ μόνος»4.  

      Το Άγιο Πνεύμα «εκάθισεν εφ΄ένα έκαστον αυτών» και αυτό δείχνει 

αφενός οτι το Πνεύμα παρέχεται με τρόπο ορατό και σωματικό, όπως συνέβη 

και στη βάπτιση (Λκ.3,22), αφετέρου « ἐκάθισέ τε ἐφ΄ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. 

Τουτέστι παρέμεινεν, ἐπανεπαύετο. Τὸ γὰρ καθῖσαι τοῦ ἑδραίου σημαντικὸν 

καὶ τοῦ μείναι»5. Μιλάμε επομένως για μόνιμη δωρεά στους μαθητές και 

μάλιστα σε κάθε έναν χωριστά από όλους τους παρευρισκόμενους. Διότι θα 

μπορούσε να απορήσει κάποιος, αν η Δωρεά δόθηκε μόνο στους Δώδεκα ή και 

στους εκατόν είκοσι περίπου παρόντες μαθητές: «Ἄρα ἐπὶ τοὺς δώδεκα μόνους 

ἦλθεν, οὐχὶ δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς λοιπούς; Οὐδαμῶς ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς ἑκατὸν εἴκοσι. 
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 Πεντηκοστάριον, (Αθήναι: Εκδόσεις Φως, 1991) σελ. 218. 

5
 Θεοφύλακτου, ό.π. σελ. 532. 
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Οὐ γὰρ ἂν ἁπλῶς παρεισήγαγε τὴν μαρτυρίαν τοῦ προφήτου ὁ Πέτρος λέγων 

Καὶ ἔσται…ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα»1.  

      Το ρήμα «εκάθισεν» υποδηλώνει οτι το Πνεύμα έχει θεία εξουσία, και οτι 

είναι ενιαίο και αδιαίρετο: «Τὸ δὲ ἐκάθισεν, οὐ τήν δεσποτικὴν ἀξίαν 

ὑπεμφαίνει μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑνιαῖον τοῦ θείου Πνεύματος»2. Επομένως 

καταλαβαίνουμε οτι και όταν ακόμα μοιράζεται σε διάφορες ενέργειές Του το 

Άγιο Πνεύμα, και τότε σε κάθε ενέργεια είναι παρόν και δρα ολόκληρο, 

διαμερίζεται χωρίς να διαιρείται και μετέχεται ολοκληρωτικά και όχι μερικώς. 

Είναι πολύ χαρακτηριστική αλλά και χρήσιμη  για το θέμα μας, όπως θα δείξω 

στη συνέχεια, η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Γρηγόριος Παλαμάς για να 

εξηγήσει την παραπάνω αλήθεια: «καὶ μεριζόμενον γὰρ κατὰ τάς διαφόρους 

αὐτοῦ δυνάμεις τε καὶ ἐνεργείας, δι΄ ἑκάστης τῶν ἐνεργειῶν ὅλον πάρεστι καὶ 

ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀμερίστως μεριζόμενον, καὶ ὁλοσχερῶς 

μετεχόμενον, κατὰ τὴν εἰκόνα τῆς ἡλιακῆς ἀκτίνος»3. 

       Στην εικόνα αυτή έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά την Εκκλησία στην 

εσχατολογική πραγματικότητά της. Το Άγιο Πνεύμα δωρίζεται στο σύνολο της 

εκκλησίας, όχι σε μεμονωμένα πρόσωπα, και η εκκλησία εμφανίζεται σε 

πληρότητα, ενότητα και μέτοχος της θείας ζωής. Το Άγιο Πνεύμα δωρίζεται 

στην όλη εκκλησία, τώρα που βρίσκεται σε πληρότητα και όχι σε μεμονωμένα 

πρόσωπα, όπως απαντάται να συμβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη, όπου το Άγιο 

Πνεύμα χορηγείται σε εκλεκτά πρόσωπα, για παράδειγμα στους προφήτες. 

Εδώ χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους όπως εξάλλου είχε υποσχεθεί ο Θεός 

δια στόματος του προφήτη Ιωήλ: «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ 

ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ2,28). Καθώς βρισκόμαστε 

στην εσχατολογική περίοδο της ιστορίας το Άγιο Πνεύμα έρχεται και μένει 

στην Εκκλησία: «καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου» (Πρ.2,4). Το 

«επλήσθησαν» δείχνει οτι έλαβαν όλο το πλήρωμα της Χάρης και όχι μέρος 

των θείων δωρεών. Έτσι το Πνεύμα έρχεται και παρέχεται αδιάκοπα ανάλογα 

με τις ανάγκες στα διάφορα πρόσωπα και συνεπώς είναι αναφαίρετη δωρεά, 

διαρκώς ανανεούμενη4. Είναι οπωσδήποτε χαρακτηριστική η παρατήρηση του 

Θεοφάνη Κεραμέως: «ἐν μὲν γὰρ τοῖς πατριάρχαις, καὶ τῷ νόμῳ, καὶ τοῖς 

προφήταις ἀμυδρωτέρα πῶς ἦν ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος ἡ δὲ δοθεῖσα τοῖς 

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις»,  Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ. 122.  
2
 Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 313. 

3
 Στο ίδιο, σελ. 313. 

4
 Ι. Παναγόπουλου, ό.π. σελ. 74. 
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μαθηταῖς ἐν τῷ λοίθρω καιρῷ τελειωτικὴ»1. Στην εσχατολογική ιστορική 

περίοδο στην οποία εισάγεται η Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή, η δύναμη του 

Πνεύματος θα χορηγείται διαρκώς. Έτσι ο ευαγγελιστής Λουκάς μας μιλά για 

τη συνεχόμενη και μόνιμη Πεντηκοστή που διενεργείται εντός της Εκκλησίας 

και σε άλλα σημεία των Πράξεων, για παράδειγμα: «ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ 

ᾖσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας» (Πρ. 4,31). Παρατηρούμε λοιπόν την 

Εκκλησία να ζει σε κατάσταση ή στάση προσευχής αδιάλλειπτης προς τον Θεό 

και να παρακαλεί: «κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον ἐφ΄ ἡμᾶς» (ευχή της 

Αναφοράς στη Θ. Λειτουργία του Χρυσοστόμου)2.  

    

    Ε. Τα αποτελέσματα της Καθόδου του Πνεύματος (Πρ.2,4). 

       Πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της ερευνητικής ανίχνευσης των 

στοιχείων του βιβλικού γεγονότος της Πεντηκοστής θα επικεντρωθούμε στα 

αποτελέσματα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος και πιο συγκεκριμένα στην 

έκφραση του ευαγγελικού κειμένου: «ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου» 

(Πρ.2,4). Πρώτη εμφανής συνέπεια της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος 

στους μαθητές είναι οτι αυτοί «ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις» (Πρ.2,4). Το 

περιεχόμενο της γλωσσολαλιάς αποτελούν «τὰ μεγαλεία τοῦ Θεοῦ» (Πρ2,11) 

που οπωσδήποτε είναι το νέο κήρυγμα για το πρόσωπο και το έργο του 

Χριστού. Το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς μας οδηγεί και πάλι στη διήγηση της 

Βαβέλ: «Ὥσπερ ἐν καιρῷ τῆς πυργοποιΐας ἡ μία γλῶττα εἰς πολλὰς διετέμνετο, 

οὕτω τότε αἳ πολλαὶ γλῶσσαι εἰς ἕνα ἄνθρωπον ᾔεσαν καὶ ὁ αὐτὸς καὶ τῇ 

Περσῶν καὶ τῇ Ῥωμαίων καὶ τῇ Ἰνδῶν καὶ ταῖς ἑτέραις πολλαῖς διελέγετο 

γλώσσαις, τοῦ Πνεύματος ἐνηχοῦντος αὐτῷ καὶ τὸ χάρισμα ἐκαλεῖτο χάρισμα 

γλωσσῶν, ἐπειδὴ πολλαῖς ἀθρόον ἠδύνατο λαλεῖν φωναῖς»3. Η υπέρβαση του 

διχασμού και η ενότητα που επέφερε η Πεντηκοστή στην ανθρωπότητα 

εκφράζεται άριστα από την εικόνα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριλλος 

Ιεροσολύμων: «Ἔνειμε διαφόρως τὸ Πνεῦμα τὴν τῶν χαρισμάτων διανομήν. 

Ἵνα ὥσπερ, φησί, τὸ παχὺ δὴ τοῦτο καὶ ἀπὸ γῆς σῶμα συνέστηκεν ἐκ μορίων, 

οὕτω καὶ ὁ Χριστός, ἤτοι τὸ σῶμα αὐτοῦ, τουτέστιν ἡ ἐκκλησία, διὰ πολλῆς 

ἁγίων πληθῦος εἰς ἑνότητα τὴν νοητήν, τελειοτάτην ἔχει τὴν σύστασιν»4.  

                                                 
1
 Θεοφάνη Κεραμέως, ό.π. σελ. 780. 

2
 Π. Τρεμπέλα, Λειτουργικόν

15
, (Αθήνα: Εκδόσεις «ο Σωτήρ», 2006) σελ. 130. 

 

3
 Θεοφύλακτου, ό.π. σελ. 533.  

4
 Κύριλλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας,«Fragmenta in acta apostolorum», Patrologiae Graeca, 

επιμ. έκδ. J. Migne, τόμ.74, σελ. 757. 
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       Η θεοφάνεια όμως της Πεντηκοστής δεν αφορά μόνο τους μαθητές, αλλά 

έχει και ευρύτερες συνέπειες. Μάρτυρας της θεοφάνειας αυτής έγινε και το 

πλήθος των παρεπιδημούντων στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είναι «ἄνδρες 

εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν» (Πρ.2,5). Σίγουρα ο 

ισχυρισμός αυτός δικαιολογεί το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, δηλώνει το 

οικουμενικό κήρυγμα του ευαγγελίου και ταυτίζεται με το «ἔσεσθέ μοι 

μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρεία καὶ ἕως 

ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρ.1,8). Όσοι κατά τη ημέρα της Πεντηκοστής θα γίνουν 

αποδέκτες του αποστολικού κηρύγματος θα αποτελέσουν στη συνέχεια την 

απαρχή της οικουμενικής εκκλησίας. Όλος ο κατάλογος με τα έθνη που 

απαριθμούνται (Πρ.2,9-11) αναδεικνύει σαφώς την οικουμενική διάθεση και 

διάσταση της Εκκλησίας. Ο Ιω. Παναγόπουλος στα υπομνήματα του στο βιβλίο 

των Πράξεων αναφέρει σχετικά: «…στον κατάλογο αυτό αν αφαιρεθούν ως 

προσθήκη η Ιουδαία, η Αραβία και η Κρήτη, παραμένουν δώδεκα χώρες που 

απαντούν συχνά σε εθνικούς αστρολογικούς καταλόγους και συνδέονται 

συμβολικά με τα δώδεκα ζωώδια…Ο αριθμός δώδεκα αντιστοιχεί βέβαια στους 

δώδεκα αποστόλους και προφανώς υποδηλώνει τον οικουμενικό χαρακτήρα 

του αποστολικού κηρύγματος»1. Το ευαγγελικό μήνυμα διαπερνά όλα τα 

στεγανά των φυλετικο-εθνικών διαχωριστικών γραμμών και εντάσσει τα 

πάντα ενοποιώντας τα στην κοινωνία της Εκκλησίας: «ἐθνῶν δὲ μέμνηται 

πολεμίων αὐτοῖς, Κρητῶν, Ἀράβων, Περσῶν, δηλῶν ὅτι πάντων τούτων 

κρατήσουσιν»2. 

        Στην προέκταση του ζητήματος των συνεπειών της Πεντηκοστής πρέπει 

απαραίτητα να σημειώσουμε οτι αυτή διευρύνεται και πέρα από τους 

παρόντες μαθητές, πέρα από το πλήθος των ανθρώπων και συμπεριλαμβάνει 

όλη την κτίση. Αρκεί να θυμηθούμε οτι ο Χριστός αυτοχαρακτηρίζεται ως 

«Φῶς τοῦ κόσμου» (Ιω.8,12) και όχι των ανθρώπων μόνο. Επίσης στο κάθισμα 

του Όρθρου της εορτής ο υμνωδός πιστεύει οτι: «Τὸ φῶς ἐπέστη τοῦ 

Παρακλήτου καὶ τὸν κόσμον ἐφώτισε»3. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Λέων ο 

Φιλόσοφος ο οποίος τονίζει σχετικά: «ἔρχεται…τὸ πνεῦμα τὸ ἀγαθόν, ἐπὶ τοὺς 

ἱεροὺς μαθητάς, καὶ δι΄ ἐκείνων ἁγιάσων τὴν κτίσιν, τὴν ὑπὸ τῶν πονηρῶν 

διαλελυμένην πνευμάτων, Οὐκ ἒτι καθ΄ ἕνα, καὶ κατὰ μέρος ἁγιάζει οὐδ΄ ἑνὶ 

                                                 
1
 Ι. Παναγόπουλου, ό.π. σελ. 82. 

2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ. 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, 1983) σελ. 132. 
3
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 220. 
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γένει τάς εὐεργεσίας ἐπιδαψιλεύεται ἀλλ΄ ὁμοῦ πάντα πληροῖ κόσμον 

ἁγιασμοῦ»1.  

       Το δημόσιο κήρυγμα είναι η πρώτη πράξη των αποδεκτών του Παναγίου 

Πνεύματος. Οι φοβισμένοι και άτολμοι μαθητές μετατρέπονται σε μάρτυρες 

του Αναστάντος Χριστού και είναι ο απόστολος  Πέτρος αυτός που πρώτος 

ξεκινά τον ευαγγελισμό του κόσμου: «Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῇρε 

τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς» (Πρ.2,14). Ο απόστολος Πέτρος 

πρωτοστατεί και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πλην όμως μιλά ως 

εκπρόσωπος όλων των άλλων, οι οποίοι παραστέκουν δίπλα και εγγυώνται 

την ακρίβεια του κηρύγματος του Πέτρου: «Σὺν τοῖς ἕνδεκα λέγει, δηλῶν ὅτι 

κοινῇ γνώμῃ καὶ φωνῇ πάντων αὐτὸς ἦν στόμα, μάρτυρες δὲ παρειστήκεισαν οἱ 

ἕνδεκα τοῖς λεγομένοις: Ἐπῇρε δὲ τὴν φωνήν, τουτέστι μετὰ πολλῆς παρρησίας, 

ἵνα εὐθέως ἀρχομένου μάθωσι τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος»2. Η προεξάρχουσα 

θέση του Πέτρου είναι σύμφωνη με το χαρακτήρα και τη συνήθειά του να μιλά 

εξ ονόματος όλων (Λκ.9,20) και δεν μπορεί να ενέχει τυχόν υποψία 

πρωτοκαθεδρίας και ανωτερότητάς του έναντι των άλλων μαθητών. Σύμφωνα 

με τον Ιωάννη Χρυσόστομο ο απόστολος Πέτρος γίνεται το στόμα όλων: 

«Κοινὴν προεβάλλετο φωνήν, καὶ πάντων αὐτὸς ἦν τὸ  στόμα»3, και στο 

σημείο αυτό διαφαίνεται επίσης η ομοψυχία και η ενότητα των αποστόλων 

καθώς σημειώνει ο Θεοφύλακτος: «Σκόπησον τῶν ἀποστόλων καὶ τὴν 

ὁμόνοιαν. Αὐτοὶ παρεχώρουν (τῷ Πέτρῳ) τὰ τῆς δημηγορίας. Οὐ γὰρ ἔδει 

πάντας φθέγγεσθαι»4. 

        Στην αρχή αποκρούει την κατηγορία της μέθης ισχυριζόμενος οτι «ἒστι 

γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας» (Πρ.2,16) και δικαιολογεί την κάθοδο του 

Πνεύματος και συνεπώς την θαυμαστή συνέπεια της γλωσσολαλιάς, σαν πράξη 

της θείας Οικονομίας η οποία μάλιστα είχε εξαγγελθεί στον προφητικό λόγο. Η 

παρεμβολή της φράσης «εν ταις εσχάταις ημέραις» μέσα στην προφητεία του 

Ιωήλ, δηλώνει οπωσδήποτε την εσχατολογική περίοδο που μόλις άρχισε με την 

επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, και καταλήγει στην «ἡμέρα Κυρίου τὴν 

μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ» (Πρ.2,20), την ημέρα της άρρηκτης και αδιάκοπης 

κοινωνίας με το Θεό. Το κήρυγμα του Πέτρου έχει ευκρινές Χριστολογικό 

περιεχόμενο. Προβάλλει την ταυτότητα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, τη θεία 

καταγωγή Του, την Ανάσταση και Ύψωσή Του στον ουρανό (Πρ.22-36). 

                                                 
1
 Λέοντος Φιλόσοφου, ό.π. σελ. 125. 

2
Οικουμένιου, ό.π. σελ. 68. 

3
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, ό.π. σελ. 134. 

4
Θεοφύλακτου, ό.π. σελ. 540.  
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Σκοπεύει να τους δείξει οτι ο Ιησούς είναι όντως ο αναμενόμενος και 

προεξαγγελμένος από τους προφήτες Μεσσίας, ο οποίος «τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ 

Θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαβὼν παρὰ τοῦ 

πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὅ νῦν ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε» (Πρ.2,33).   

      Ο ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει την Πεντηκοστή σαν ένα ιστορικό και 

συνάμα θαυμαστό γεγονός, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας 

περιόδου στην ιστορία, την εσχατολογική. Κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο, η 

Πεντηκοστή εγκαινιάζει την οικονομία του Αγίου Πνεύματος που ως διάδοχη 

της οικονομίας του Υιού, απεργάζεται τη μεταμόρφωση του σύμπαντος 

κόσμου: «Καὶ ὅν τρόπον τῆς γῆς τὸ πρόσωπον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀκανθῶν 

καὶ τῶν πονηρῶν βοτάνων πολλάκις οὐ φαίνεται οὕτω καὶ τὸ εὐγενὲς τῆς 

ψυχῆς τῆς ἡμετέρας οὐ διεδείκνυτο, ἕως ὅτε παραγενόμενος ὁ γεωργὸς τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ ὁ πῦρ ἐπαφεὶς τοῦ Πνεύματος, ἐκαθάρισέ τε αὐτήν, 

καὶ πρὸς τὸ δέξασθαι τὸν σπόρον τὸν οὐράνιον ἐπιτηδείαν γενέσθαι 

παρεσκεύασεν»1. 

      Το Άγιο Πνεύμα είναι Αυτό που αποκαλύπτει στον άνθρωπο τον Τριαδικό 

Θεό, οδηγεί τους πιστούς στην κατανόηση της Αλήθειας του προσώπου του 

Χριστού και παρέχει μέσω του βαπτίσματος την σωτηρία. Είναι άξιο προσοχής 

οτι ο Πέτρος προβάλλει τη μετάνοια και το βάπτισμα ως απαραίτητες 

προϋποθέσεις προσέγγισης των αληθειών που αποκαλύπτει η παρουσία του 

Πνεύματος την Πεντηκοστή: «μετανοήσατε καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ 

τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος. Ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι 

τοῖς εἰς μακρὰν» (Πρ.2,38). Το πλαίσιο των παραπάνω λόγων του αποστόλου 

Πέτρου εντάσσεται στην προοπτική του ευαγγελισμού της οικουμένης και στην 

εν Αγίω Πνεύματι ένταξη και συσσωμάτωση του κόσμου μέσα στο Σώμα του 

Χριστού.  

        

   Στ. Σύνοψη. 

       Είδαμε στο παρόν κεφάλαιο τα στοιχεία τα οποία εξάγονται από την 

περιγραφή που κάνει ο Λουκάς στο βιβλικό γεγονός της Πεντηκοστής. Ο 

εντοπισμός καταρχήν και η ανάλυσή τους στη συνέχεια, θα μας βοηθήσουν στη 

μελέτη των στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί στην εικονογραφική 

αποτύπωση του βιβλικού γεγονότος.  

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσόστομου, «Ομιλία Α΄. Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ. 

έκδ. J. Migne, τόμ.50, σελ. 467. 
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        Συνοπτικά οι πληροφορίες του ευαγγελιστή Λουκά μπορούν να 

ανακεφαλαιωθούν ως εξής: α)  Η κάθοδος του αγίου Πνεύματος γίνεται σε ένα 

υπερώο της Ιερουσαλήμ. β) Οι καταμένοντες σε αυτό αποτελούν λατρευτική 

σύναξη και προσκαρτερούν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Αναστάντος 

Ιησού για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. γ)  Ο αποστολικός όμιλος 

απαρτίζεται από εκατόν είκοσι περίπου πρόσωπα μεταξύ των οποίων και η 

Παναγία. δ)  Μετά την εκλογή του Ματθία έχει πλέον συμπληρωθεί ο 

αποστολικός κύκλος των Δώδεκα και ο νέος Ισραήλ βρίσκεται στην πληρότητά 

του. ε)  Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται εκ του ουρανού και το 

αποστέλλει ο Χριστός στους  μαθητές Του προκειμένου να γίνουν μάρτυρες της 

Ανάστασης και θεότητάς Του. στ)  Το Άγιο Πνεύμα στέλνεται σε όλη την 

εκκλησία (= καθολική) και όχι σε μεμονωμένα πρόσωπα. ζ)  Το Άγιο Πνεύμα 

αποκαλύπτεται δι΄ ορατών σημείων: «ως βιαία πνοή» και «ως πυρ». η)  Ο 

ξαφνικός ήχος που συνοδεύει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος προξενεί 

συναισθήματα έκτακτου χαρακτήρα στους μαθητές. θ)  Την κάθοδο του 

Πνεύματος ακολουθεί ο διαμερισμός Του με τη μορφή των πυρίνων γλωσσών, 

οι οποίες κάθονται «εφ΄ ένα έκαστον» του μαθητικού κύκλου. ι)  Η κάθοδος 

του Αγίου Πνεύματος σηματοδοτεί την έναρξη της οικονομίας του Τρίτου 

Προσώπου της Αγίας Τριάδας για τον άνθρωπο αλλά και τον κόσμο 

ολόκληρο. ια)  Η πρώτη συνέπεια της επιφοίτησης των μαθητών είναι το 

χάρισμα της γλωσσολαλιάς, το οποίο αποκτούν οι μαθητές και η πρώτη 

επίσημη πράξη το κήρυγμα στο «από παντός έθνους των υπό τον ουρανόν» 

ακροατήριο. ιβ)  Προεξάρχων του αποστολικού κύκλου εμφανίζεται ο Πέτρος, 

ομιλών ως αντιπρόσωπος όλων των λοιπών μαθητών. ιγ)  Το Άγιο Πνεύμα 

έρχεται και δια του κηρύγματος των αποστόλων αποκαλύπτει οτι ο Χριστός 

είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. ιδ)  Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται 

ως ημέρα υπέρβασης του διχασμού και της σύγχυσης (Βαβέλ) και επαναφοράς 

της ενότητας – κοινωνίας κατά το πρότυπο της Τριαδικής κοινωνίας. ιε) Η 

κάθοδος του Αγίου Πνεύματος σηματοδοτεί την έναρξη της εσχατολογικής 

περιόδου για τον άνθρωπο και την κτίση. 

       Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε αν ο βιβλικός 

συγγραφέας της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος σίγουρα αποτελεί 

πηγή έμπνευσης του εικονογράφου, γίνεται συνάμα και πηγή άντλησης 

στοιχείων στην απόπειρα αναπαράστασης αυτής της Θείας πράξης. 

Συνοψίζοντας, η έμφασή μας θα εστιαστεί στο εάν η εικόνα της Πεντηκοστής 
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αποτελεί πραγματική- ιστορική αναπαράσταση του βιβλικού γεγονότος, όπως 

το παρουσιάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο. 

        Η επεξεργασία των δεδομένων μας θα γίνει με βάση την ακόλουθη μέθοδο 

την οποία ο Σ. Σαβινκώφ αναλύει στο έργο του, και την οποία οριοθετεί ως 

εξής: «Για τον εικονογράφο, η ζωγραφική είναι ένα είδος γλώσσας που 

εκφράζει την Αποκάλυψη….Επομένως μέσα στην εικόνα υπάρχει μια σταθερή, 

που είναι το περιεχόμενο της Αποκάλυψης και μια μεταβλητή, που είναι ο 

τρόπος με τον οποίο ζει κανείς αυτή την Αποκάλυψη. Ζωγραφίζω σημαίνει 

θέτω την τέχνη και την προσωπικότητά μου στην υπηρεσία αυτής της 

Αποκάλυψης: Αποκάλυψη που έζησε ο καλλιτέχνης και που το περιεχόμενό της 

ορίστηκε και καθορίστηκε από την Παράδοση»1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Σ. Σαβινκώφ, Εικόνα ή έργο τέχνης; Διάλογος με έναν αγιογράφο (Λ.Α.Ουσπένσκυ), ελλ. μετ. Σπ. 

Μαρίνη (Αθήνα: Εκδόσεις Παρουσία, 1991) σελ. 19. 
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                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

    

         Ανάλυση στοιχείων εικονογραφικής αποτύπωσης του βιβλικού γεγονότος. 

 

    Πριν από την παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν 

την εικονογραφική αποτύπωση της καθόδου του Αγίου Πνεύματος την 

ημέρα της Πεντηκοστής, θεωρούμε οτι είναι αναγκαία η σημείωση μιας 

διαπίστωσης. Μελετώντας την εικόνα δεν μελετούμε μια θρησκευτική 

«ζωγραφιά», αλλά μια λειτουργική εικονογραφία. Η διαφορά τους έγκειται 

στο οτι η εικονογραφία εκφράζεται στους άξονες των δικών της κανόνων 

και αρχών, οι οποίοι δεν συγκλίνουν με τους αντίστοιχους της κοσμικής 

τέχνης, καθώς επίσης στο οτι η εικόνα γίνεται διαχρονικό μέσο έκφρασης 

των γεγονότων της θείας Οικονομίας. 

     Έτσι η εικόνα εμφανίζεται ως το εποπτικό και παιδαγωγικό μέσο δια 

του οποίου εκφράζονται οι δογματικές αλήθειες της Εκκλησίας. Τα 

χρώματα και τα σχήματα εκφράζουν πτυχές της θεολογίας. Κατά τη 

θεώρηση του Λ. Ουσπένσκυ, «η εικόνα δεν είναι ένα αντικείμενο που μας 

δίνει κάποια αισθητική απόλαυση ή μας κινεί την επιστημονική περιέργεια, 

αλλά έχει μια θεολογική έννοια. Όπως η κοσμική τέχνη παριστάνει  την 

πραγματικότητα του κόσμου των αισθημάτων, κατά περίεργο τρόπο που 

την βλέπει κάθε τεχνίτης, η εικόνα παριστάνει την πραγματικότητα της 

Βασιλείας που δεν είναι από τούτον τον κόσμο.  Με άλλα λόγια η εικόνα 

παριστάνει με σύμβολα αυτό τον κόσμο των αισθήσεων και συγκινήσεων, 

ελευθερωμένο από την αμαρτία, ανακαινισμένον εν Θεώ»1. 

     Η εικόνα της Πεντηκοστής, όπως μας την διέσωσε η εικονογραφική 

παράδοση της Εκκλησίας, παρουσιάζει την εκτύλιξη του βιβλικού 

γεγονότος μπροστά σε οικοδόμημα με μνημειακά χαρακτηριστικά. 

Πρόκειται για ένα τρίπλευρο, προοδευτικά σχεδιασμένο οικοδόμημα, το 

οποίο από τα ανοίγματα των πλευρών του παρουσιάζεται σκοτεινό, ενώ τη 

στέψη των τοίχων διατρέχει ένα κόκκινο ύφασμα που πέφτει εκατέρωθεν 

στα πλάγια. Όλο αυτό το κτιριακό συγκρότημα γεμίζει το βάθος της 

παράστασης και εμφανίζεται σε μικρότερη αναλογία, εν σχέσει με την 

αναλογία των σωμάτων των μαθητών. Στο κέντρο της παράστασης 

εικονίζεται με απόλυτη τάξη ο σύλλογος των δώδεκα μαθητών, οι οποίοι 

                                                 
1
 Λ. Ουσπένσκυ, Η εικόνα. Λίγα λόγια για τη δογματική έννοιά της

3
, Ελλ.μετ. Φ. Κόντογλου 

(Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδημητρίου, 1991) σελ.61. 



 38 

είναι τοποθετημένοι σε ημικυκλική διάταξη και καθισμένοι πάνω σε έπιπλο 

με  ημικύκλιο σχήμα. Καταλαμβάνουν και τις δύο πλευρές του επίπλου, από 

έξι μέλη στην κάθε πλευρά. Μεταξύ των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και 

Παύλου διακρίνεται ένα κενό κάθισμα. Όπως μάλιστα επισημαίνει στην 

ανάλυσή του ο Χρ. Γκότσης, «εις την κορυφήν του ημικυκλίου είναι οι 

Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Τρίτος δεξιά του Πέτρου 

είναι ο ευαγγελιστής Λουκάς και απέναντί του ο Απόστολος Μάρκος, 

τρίτος παρά τον Παύλο. Ακολουθούν οι λοιποί κατά σειρά ηλικίας»1. 

  Όλοι οι μαθητές 

εμφανίζονται πάντα στο ίδιο 

επίπεδο, έχουν μετωπική 

στάση και με κινήσεις του 

σώματός τους που υπονοούν 

τον μεταξύ τους διάλογο. 

Κατά τον Φ. Κόντογλου, 

«επίσης οι δώδεκα 

απόστολοι ενώ εις όλο το 

Δωδεκάορτον και εις τας 

άλλας υποθέσεις του 

Ευαγγελίου δεν φέρουν    

φωτοστέφανον, παρεκτός εις 

την Πεντηκοστήν, κατά την 

οποίαν επεφοίτησεν εις 

αυτούς το Πνεύμα το Άγιον 

και ηγιάσθησαν»2. Στην 

εικόνα τοποθετούνται ο     

Άγιο Όρος, Μονή Σταυρονικήτα, 15463                    Παύλος, ο Μάρκος, και ο Λουκάς, οι                          

οποίοι δεν ανήκουν στους  δώδεκα μαθητές και μάλιστα μαζί με τους 

Ιωάννη και Ματθαίο φέρονται να βαστούν στα χέρια τους βιβλία, σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους εικονιζόμενους μαθητές οι οποίοι κρατούν 

ειλητάρια. 

                                                 
1
Χ. Γκότση, Ο μυστικός κόσμος των βυζαντινών εικόνων

2
, τόμ. α΄ (Αθήνα, 1995) σελ 108.   

2
 Φ. Κόντογλου, Έκφρασις της Ορθοδόξου εικονογραφίας

3
, τόμ. α΄(Αθήνα: Εκδοτικός οίκος 

«Αστήρ», 1993) σελ.185.  
3
 Πεντηκοστή, στο διαδικτυακό τόπο: http://monipetraki.gr/pentikosti/html. (ημερομηνία 

ανάκτησης: 14-10-2009). 

http://monipetraki.gr/pentikosti/html
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      Στο πάνω μέρος απεικονίζεται με σχήμα ημικυκλίου ο ουρανός, από τον 

οποίο εκπέμπονται δώδεκα φωτεινές ακτίνες. Οι ακτίνες αυτές κατέρχονται 

στους μαθητές και συγκεκριμένα πάνω από το κεφάλι κάθε μαθητή 

αιωρείται από μια πύρινη γλώσσα.  

       Κάτω από το ημικυκλικό έπιπλο, στο οποίο είναι καθισμένοι οι 

μαθητές, τοποθετείται μια μαύρη αψίδα εντός της οποίας εικονίζεται σε 

αυστηρή μετωπική στάση η μορφή ενός ηλικιωμένου με κόκκινη στολή και 

ο οποίος φέρει στο κεφάλι του στέμμα. Στα τεντωμένα χέρια του κρατά ένα 

σεντόνι μέσα στο οποίο διακρίνονται δώδεκα ειλητάρια και δίπλα του 

υπάρχει η επιγραφή: «Ο ΚΟΣΜΟΣ».  

        Εισαγωγικά να σημειώσουμε οτι η εικονογραφική παράσταση της 

Πεντηκοστής παρουσιάζει πολλές διαφορές με το βιβλικό γεγονός της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Το μόνο ιστορικό στοιχείο αντιστοίχησης, 

μεταξύ κειμένου και εικονογραφικής αποτύπωσης, είναι εκείνο των 

πυρίνων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία της παράστασης είναι εκτός της ιστορικής καταγραφής του Λουκά 

και έτσι η εικόνα της Πεντηκοστής φαίνεται οτι, ανάμεσα σε όλες τις 

εικόνες των εορτών, είναι η λιγότερο συνδεδεμένη με το περιεχόμενο του 

βιβλικού γεγονότος.  

        Η παράσταση εκτυλίσσεται σε ανοικτό χώρο και όχι σε κλειστό και 

απομονωμένο δώμα, στο οποίο με βάση τη μαρτυρία των Πράξεων «ἦσαν 

καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, 

Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ 

Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου…σὺν γυναιξί καὶ Μαρία τῇ μητρὶ 

τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ» (Πρ.1,13-14).  

      Η παράσταση παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα να το λαμβάνουν μόνο οι 

δώδεκα μαθητές, ενώ στο βιβλικό κείμενο αλλά και στην Πατερική σκέψη 

το Άγιο Πνεύμα το έλαβαν «ἅπαντες» (Πρ.2,1). Όπως ήδη σημειώθηκε στο 

πρώτο κεφάλαιο, ο αριθμός των μαθητών ανερχόταν στους εκατόν είκοσι 

περίπου (Πρ.1,15), συμπεριλαμβανομένης και της Παναγίας, οι οποίοι 

«ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει» 

(Πρ.1,14), στοιχείο το οποίο επίσης δεν αναπαριστάται στην εικόνα. Στην 

εικόνα εμφανίζονται να δέχονται πύρινη φλόγα τόσο ο Παύλος, όσο και οι 

ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Και όσο αφορά τον Παύλο αρκεί να 

σημειώσουμε οτι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής δεν ανήκε στη χορεία 
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των αποστόλων, και για τους ευαγγελιστές οτι φέρονται να κρατούν στα 

χέρια τους το Ευαγγέλιο, το οποίο όμως δεν είχαν ακόμη συγγράψει. 

        Επιπρόσθετα σε κανένα σημείο δεν αποτυπώνονται οι  συνέπειες της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος και η θαυματουργική ενέργειά Του, η οποία 

είχε σαν αποτέλεσμα την γλωσσολαλιά και το κήρυγμα του Πέτρου στους 

«ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν» (Πρ.2,5) συγκεντρωμένους 

Ιουδαίους. Σε αντίθεση με τη διήγηση των Πράξεων η οποία επισημαίνει 

ταραχή και αναβρασμό στο συγκεντρωμένο πλήθος (Πρ.6,12), η εικόνα, 

κατά τη θεώρηση του M.Quenot, «αντανακλά μια γαλήνια ατμόσφαιρα, 

αποτυπωμένη από έναν εξωτερικό στατισμό, αντιτιθέμενο στον δυναμισμό 

των προσώπων, που έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, έκφραση της 

ποικιλίας των χαρισμάτων»1. Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος 

αναπαριστάται δια των πυρίνων γλωσσών οι οποίες αιωρούνται πάνω από 

τα κεφάλια των μαθητών, αλλά δεν εικονίζεται η κάθοδος του Πνεύματος 

στο υπερώο ως «βίαιη πνοή» (Πρ.2,2).  

      Έχουμε τον εικονισμό του Κόσμου, ως γέροντα εστεμμένου βασιλιά, 

στοιχείο το οποίο απουσιάζει παντελώς από το βιβλικό κείμενο, σε μια 

προσπάθεια απόδοσης όλων των εθνών και φυλών που περιλαμβάνει ο 

γλωσσικός κατάλογος τον οποίο παραθέτει ο Λουκάς  (Πρ.2,9-11). 

Επιπλέον αν θέλαμε να προχωρήσουμε 

και σε στοιχεία τα οποία εμφανίζονται, 

ως υποκειμενικές μάλλον 

καταχωρήσεις, παρά ως καθολικά 

αποδεκτά από την εκκλησιαστική 

εικονογραφική παράδοση, θα βλέπαμε 

οτι μπορεί να αγγίζουν και τα όρια της 

αυθαιρεσίας ή της σύγχυσης και 

αλλοίωσης του νοήματος που θέλει και 

πρέπει να κομίζει στον πιστό η εικόνα, 

Στέφανος Βερόνας, Λομβαρδία 1375-1438.2            ως γλώσσα διατύπωσης    της Αλήθειας. 

(Απόκομμα από αντιφωνάριο σε τέμπερα.)                          Ενδεικτικά     παραδείγματα, τα 

οποία και θα αναλύσω στην συνέχεια αναφέρω την απεικόνιση του Ιησού 

                                                 
1
 M. Quenot, Η Ανάσταση και η εικόνα, Ελλ. μετ. Μ. Λιάνου και Δ. Νίκου (Κατερίνη: Εκδόσεις 

Τέρτιος, 1998) σελ.270. 
2
 Πεντηκοστή, στο διαδικτυακό τόπο: http://www.myriobiblos.gr/afieromata/icons.html 

(ημερομηνία ανάκτησης: 10-3-2010). 

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/icons.html
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στο πάνω μέρος της εικόνας και την απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος 

ταυτόχρονα με τη μορφή των πυρίνων γλωσσών αλλά και της περιστεράς. 

       Και εδώ στο σημείο αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένη η διατύπωση 

του ακόλουθου προβληματισμού: Για ποιο λόγο άραγε η εικονογραφική 

παράδοση δεν ακολουθεί το βιβλικό κείμενο πιστά, αλλά υιοθετεί δικό της 

τρόπο για την εικονογραφική απόδοση του γεγονότος της Πεντηκοστής; 

Και ο εικονογράφος που σίγουρα εμπνέεται από το Λουκά, από ποια πηγή 

αντλεί τα στοιχεία που μας παρουσιάζει; Μήπως τελικά αρκεί ο 

εξεικονισμός των πυρίνων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Δώδεκα 

μαθητών, ώστε να αποδοθεί τέλεια το νόημα της Πεντηκοστής; Τελικά η 

εικόνα της Πεντηκοστής είναι εικόνα αμιγώς ιστορική ή και συγχρόνως 

θεολογική με σαφές εκκλησιολογικό περιεχόμενο; 

        

            

        Α. Πληρότητα της Εκκλησίας. 

 

       

        Το υμνολογικό κοντάκιο της εορτής της Πεντηκοστής εμπνεόμενο από 

τη βιβλική διήγηση της Βαβέλ, υπογραμμίζει σημειολογικά την αντίθεση 

μεταξύ σύγχυσης- διάσπασης και ενότητας, μεταξύ κατακερματισμού και 

καθολικότητας: «Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν τὰ ἔθνη ὁ 

Ὕψιστος. Ὅτε τοῦ πυρὸς τάς γλώσσας διένειμε εἰς ἑνότητα πάντας 

ἐκάλεσε. Καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα»1. 

Αυτό ακριβώς το διπλό περιεχόμενο της Πεντηκοστής απεικονίζεται και 

μέσα στον τύπο της εικόνας την οποία υιοθέτησε η Εκκλησία για να 

«εξιστορήσει» το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. 

        Συνεπώς η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος επέφερε δυο συνέπειες: α. 

Την αναίρεση της διάσπασης –χωρισμού, με τη πραγμάτωση της ενότητας. 

Μιας ενότητας- κοινωνίας η οποία είναι θεμελιωμένη στο πρόσωπο του 

Ιησού Χριστού και πραγματώνεται διαρκώς χάρη στη μυστική ενέργεια και 

παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτή. Είναι το Άγιο Πνεύμα αυτό που 

συνενώνει, ισχυρίζεται και ο Λέων Φιλόσοφος: «Νῦν δὲ τῶν πυρίνων 

γλωσσῶν τῇ διανομῇ εἰς ἓν συνάγει τὸν διαμερισμὸν»2. Αυτή η ενότητα 

                                                 
1
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ.235.  

2
Λέοντος Φιλόσοφου, ό.π. σελ.128.  
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κατορθώνεται κυρίως στην Ευχαριστιακή Σύναξη και Κοινωνία, αφού εκεί 

όλοι οι διαχωρισμοί και φραγμοί υπερβαίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να αποτελεί ενδοκοσμική αποτύπωση της Τριαδικής κοινωνίας και 

προσδοκία πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.  

       β. Την ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας. Αρκεί να θυμηθούμε οτι ο 

Πέτρος απευθύνεται την ημέρα της Πεντηκοστής σε ένα πολυφυλετικό 

ακροατήριο και γίνεται μάρτυρας του προσώπου του Αναστημένου Ιησού.  

Στέκεται ενώπιον όλων των εθνών προσκαλώντας τα στην «εν Χριστώ» 

ενότητα, δίνοντας στο κήρυγμά του σαφώς εσχατολογική διάσταση, αφού 

μετά την έκχυση του Πνεύματος έχει πλέον εγκαινιαστεί η εσχατολογική 

περίοδος της Ιστορίας και της ζωής των μελών της Εκκλησίας. 

    Την πρώτη πτυχή της Πεντηκοστής ο εικονογράφος έρχεται να την 

αποδώσει με την απεικόνιση των δώδεκα αποστόλων στο κέντρο της 

παράστασης. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός οτι παρότι παρεμβάλλει στον 

αποστολικό όμιλο τον Παύλο και τους ευαγγελιστές Μάρκο και  Λουκά, 

εντούτοις διατηρεί τον αριθμό δώδεκα, αφαιρώντας προφανώς τρεις από 

τους μαθητές που αποτελούσαν τον στενό μαθητικό κύκλο του Ιησού. Τον 

ενδιαφέρει επομένως να διασωθεί ο αριθμός δώδεκα μιας και αυτός 

συμβολίζει την πληρότητα και την ακεραιότητα. 

   Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφέρω εδώ οτι από το τέλος του 

16ου αιώνα στη Δυτική τέχνη παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση στο σημείο 

αυτό. Αποτολμάται η αντικατάσταση των δώδεκα μαθητών από έναν όμιλο 

άλλων προσώπων τα οποία 

συνήθως περιβάλλουν τη 

Θεοτόκο, η οποία 

εμφανίζεται στο κέντρο της 

σύνθεσης. Πρόκειται για 

τις μυροφόρες γυναίκες και 

άλλους πιστούς   που 

παρευρίσκονταν στο 

υπερώο της Ιερουσαλήμ τη 

Jean Restout (1732).1              στιγμή της καθόδου                                                                                                     

του Αγίου Πνεύματος. Είναι γεγονός οτι αυτή η απόπειρα ανταποκρίνεται 

πράγματι στην ιστορική αλήθεια του βιβλικού γεγονότος, αλλά έτσι η 

                                                 
1
 Jean Restout, «Πεντηκοστή», στο διαδικτυακό τόπο: http://www.vatopaidi.wordpress.com 

(ημερομηνία ανάκτησης: 14-5-2010).  

http://www.vatopaidi.wordpress.com/
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εικόνα της Πεντηκοστής ενώ αποδίδει επακριβώς το περιεχόμενο του 

χωρίου των Πράξεων (Πρ.1,14) δεν μπορεί να μεταδώσει το βαθύτερο 

νόημα της εορτής που είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η διανομή 

των χαρισμάτων στο πλήρωμα της Εκκλησίας, το οποίο αποδίδεται με την 

απεικόνιση των δώδεκα αποστόλων.    

       Για το λόγο αυτό η ορθόδοξη εικονογραφία δεν υπερέβη ποτέ τον 

αριθμό των δώδεκα. Οι δώδεκα αποτελούν το Νέο Ισραήλ που έρχεται να 

αντικαταστήσει τον Παλαιό Ισραήλ, τον οποίο απαρτίζουν οι δώδεκα 

φυλές του Ισραήλ και οι οποίες δεν εκπροσωπούσαν αποκλειστικά το δικό 

τους έθνος, αλλά ολόκληρη την οικουμένη. Οι δώδεκα απόστολοι, ως νέος 

Ισραήλ, έρχονται να εκπληρώσουν το έργο που δεν ολοκλήρωσε ο παλαιός 

Ισραήλ και γενόμενοι μέτοχοι των θείων δωρεών να γίνουν μάρτυρες του 

Θεού στον κόσμο. Επίσης σε τέλεια ενότητα μεταξύ τους εν Αγίω Πνεύματι, 

εικονίζουν την εσχατολογική ενότητα των δώδεκα φυλών του Ισραήλ πάνω 

στην οποία χτίζεται η εσχατολογική πόλη της Αποκάλυψης (Απ. 21,12-21) 

και η οποία φανερώνει την είσοδο του κόσμου στη Βασιλεία του Θεού.  

        Ο εικονογράφος τοποθετεί πάντα χωρίς εξαίρεση στην εικόνα δώδεκα 

αποστόλους και η εμμονή του είναι προφανές οτι έχει πρωταρχική σημασία. 

Οι δώδεκα μαθητές ανήκουν σε αυτούς τους οποίους ο ίδιος ο Ιησούς 

εξέλεξε ως συνεχιστές του έργου Του: «Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, 

προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ΄ αὐτῶν δώδεκα οὓς 

καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε» (Λκ.6,13). Δεν θα πρέπει να μας διαφύγει της 

προσοχής οτι τη θέση του Ιούδα αμέσως σπεύδουν να την πληρώσουν με 

την εκλογή του Ματθία, ώστε να αποκατασταθεί η πληρότητα του 

αποστολικού κύκλου. Η πράξη αυτή μας αποδεικνύει οτι για την κάθοδο 

του Αγίου Πνεύματος δεν αρκούσε μια ομάδα κάποιων ατόμων, αλλά 

χρειαζόταν η πληρότητα του αποστολικού κύκλου, όλη η αποστολική 

ομάδα των μαρτύρων της ζωής και της Ανάστασης του Ιησού.  

       Είναι γεγονός οτι ο αριθμός δώδεκα συναντάται σε όλους τους 

πολιτισμούς και τόσο στους αρχαίους Έλληνες, στους Ρωμαίους, όσο και 

στους Εβραίους ήταν ιερός, τέλειος και ο αριθμός της πληρότητας.1 Ο 

αριθμός δώδεκα ανευρίσκεται πολλές φορές στη Γραφή. Ενδεικτικά 

αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη τις δώδεκα πηγές των υδάτων 

                                                 
1
 Π. Μπουρδάλα, «Ο αριθμός «12» ως σύμβολο ιεραποστολής της ορθόδοξης χριστιανικής 

θεολογίας, με αφορμή την σύναξη των 12 αποστόλων», στo διαδικτυακό τόπο: htpp:// 

www.dide.ach.sch.gr/keimena (ημερομηνία ανάκτησης: 8-3-2010) σελ.7. 
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(Εξ.15,27) και τον δωδεκακώδωνα χιτώνα του μεγάλου Αρχιερέα 

(Εξ.28,21). Παράλληλα από την Καινή Διαθήκη, τον Ιησού δωδεκαετή στο 

Ναό (Λκ.2,42), τα δώδεκα κοφίνια άρτου (Μτ.14,20) και τα «δωδεκάρια» 

της Αποκάλυψης: δώδεκα αστέρες (Απ.12,1), δώδεκα άγγελοι (Απ.21,12) 

κτλ.  

       Έτσι και εδώ ο αριθμός δώδεκα εκφράζει την πληρότητα του Σώματος 

του Χριστού, της Εκκλησίας, όπως και οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ 

εκφράζουν την πληρότητα της εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία 

ως γνωστό προεικόνιζε την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αυτή η εκδοχή 

της πληρότητας της Εκκλησίας στον αριθμό δώδεκα, επισημαίνεται στο 

Μεγάλο Συναξαριστή ως εξής: «Ὑμεῖς ἀληθῶς ἡ ἐπισημοτάτη τῶν 

πατριαρχῶν ἐστε δωδεκάς. Αἱ ἀείζωοι τοῦ ἀληθινοῦ πηγαὶ Ἰσραήλ. Αἱ τῶν 

τοῦ θεοῦ φυλῶν, τῶν ἀνὰ πᾶσαν τήν γῆν ἐκκλησιῶν πατριαὶ ἀρχαί. Ὑμῶν 

γὰρ εἰκόνα καὶ τύπον οἱ δώδεκα πάλαι τοῦ Ἰακὼβ ἐκείνου παρενέφησαν 

υἱοὶ ὑμῶν ἐναργῆ παραδείγματα τῆς ὑψηλῆς μὲν δωδεκάδος αἱ δώδεκα τῶν 

ὑδάτων πηγαί, αἱ κατὰ ἔρημον ἐκεῖ τότε τῷ Ἰσραὴλ ἐπιδειχθεῖσαι…Δι΄ ὧν 

τὸ σωματικὸν μὲν ἐκεῖνο παρεμυθεῖτο δίψος, δι΄ ὑμῶν δέ, τοῦ τῆς ἀπιστίας 

αὐχμοῦ, πᾶς ὁ πνευματικὸς Ἰσραὴλ ἁπαλλατόμενος, τῷ λόγῳ τῆς ἐν ὑμῖν 

ζώσης Θεοῦ χάριτος ζωγραφοῦται καὶ πιαίνονται»1. 

      Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διακρίνουμε μέσα στην εικόνα της 

Πεντηκοστής, το στοιχείο της πληρότητα 

της Εκκλησίας, η οποία δηλώνεται με το 

συμβολικό τρόπο της απεικόνισης των 

δώδεκα αποστόλων. Η εικονογραφική 

παράδοση λοιπόν έμεινε πιστή στον 

αριθμό δώδεκα και αυτός δεν 

παραβιάστηκε ποτέ, ούτε και όταν 

χρειάστηκε να εισχωρήσουν στον 

αποστολικό κύκλο ο Παύλος με τους 

Μάρκο και Λουκά. 

       Η έμφαση αυτή του εικονογράφου έχει 

ιδιαίτερη σημασία και δεν εξυπηρετεί μια 

                                                 
1
 Μ. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

5
, τόμ. 6 (Αθήνα, 1977) σελ. 486. 
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Βυζαντινό-Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, 15ος αι1.       ανούσια αλληγορία. Είναι γεγονός οτι 

η  Εκκλησία δεν είναι ένα σώμα στατικό- στάσιμο, ούτε και περιορίζεται σε 

συγκεκριμένα τοπικά και χρονικά όρια, αλλά ένας οργανισμός δυναμικός 

που διαρκώς επεκτείνεται τοπικά και χρονικά και έτσι μεταβάλλεται. 

Οποιοσδήποτε αριθμός προσώπων, που έστω θα ανταποκρινόταν στην 

ιστορική αλήθεια του αριθμού των προσώπων του υπερώου, δεν θα 

μπορούσε να εκφράσει την πληρότητα της Εκκλησίας παρά για εκείνη τη 

συγκεκριμένη ιστορική στιγμή μόνο. Επομένως η πληρότητα της Εκκλησίας 

έπρεπε να δηλωθεί και μέσω ενός αριθμητικού συμβολισμού, δια του 

οποίου διατυπωνόταν μια βασική δογματική αλήθεια του γεγονότος της 

Πεντηκοστής: Οτι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν δόθηκαν σε 

μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά στο σύνολο, στο πλήρωμα της Εκκλησίας.        

      Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κάθισε με τη μορφή των πυρίνων γλωσσών 

πάνω από τους μαθητές, κατήλθε σε όλη την Εκκλησία και γι΄ αυτό το 

πλήρωμα των δωρεών Του δεν διανεμήθηκε σε μια ξεχωριστή τάξη 

χαρισματούχων, ούτε σε μεμονωμένα πρόσωπα. Διανεμήθηκε μέσω των 

αποστόλων σε όλη την Εκκλησία, την κοινωνία εκείνη των ενωμένων 

ανθρώπων σε Σώμα Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι: «ἐν ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς 

πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν» (Α΄Κορ.12,13). Από τη στιγμή της 

Πεντηκοστής η Εκκλησία βρίσκεται σε πληρότητα, απαρτίζει το Σώμα του 

Χριστού και γίνεται το «πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» 

(Εφ.1,23).  

       Είναι λοιπόν εμφανές για ποιο λόγο η εικονογραφική παράδοση δεν 

παρέμεινε μονοσήμαντα  στη βιβλική πληροφορία σχετικά με την παραμονή 

στο υπερώο των εκατόν είκοσι περίπου προσώπων. Η απεικόνιση αυτού 

του αριθμού θα ανταποκρινόταν σίγουρα στην ιστορική πιστότητα του 

κειμένου, αλλά θα παρουσίαζε την πληρότητα της Εκκλησίας εκείνης της 

ιστορικής στιγμής μόνο. Το Άγιο Πνεύμα όμως κατήλθε σε όλη την 

Εκκλησία και αυτό φαίνεται καθαρά στο: «ἐπλήσθησαν ἅπαντες 

Πνεύματος Ἁγίου» (Πρ.2,4). Βέβαια το «άπαντες» αναφέρεται όχι μόνο 

στους Δώδεκα αλλά και στους εκατόν είκοσι μαθητές (Πρ.1,15), πράγμα 

που εξαίρεται στην ομιλία του Πέτρου με την αναφορά του στον προφήτη 

Ιωήλ: «Ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Πρ.2,17). Η 

Εκκλησία με αυτό τον τρόπο αποφαίνεται ως Εκκλησία πνευματοφόρων 

                                                 
1
Πεντηκοστή, στο διαδικτυακό τόπο:  http://www.myriobiblos.gr/afieromata/icons.html 

(ημερομηνία ανάκτησης: 10/3/2010). 

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/icons.html
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μελών. Και τούτο όχι διότι η δωρεά του Πνεύματος καθίσταται μόνιμη και 

αναφαίρετη κατοχή στους πιστούς, αλλά επειδή το Πνεύμα κατοικώντας 

μόνιμα στην Εκκλησία παρέχει διαρκώς και εκ νέου στους πιστούς τα                 

χαρίσματά Του, όπως τονίζει ο Ιωάννης Χρυσόστομος: «Πολλὰ μὲν οὖν 

πολλάκις ἐξ οὐρανοῦ κατῆλθεν εἰς τὴν γῆν ἀγαθὰ τῷ κοινῷ τῶν ἀνθρώπων 

γένει….ἀλλὰ τὰ παρόντα πολλῷ μείζονα οὐ γὰρ  μάννα καὶ πῦρ καὶ ὑετὸς 

κατηνέχθῃ σήμερον, ἀλλ΄ ὄμβρος χαρισμάτων πνευματικῶν νιφάδες 

ἠνέχθησαν ἄνωθεν, οὐχὶ τὴν γῆν πρὸς καρποφορίας ἐγείρουσαι ἀλλὰ τὴν 

ἀνθρωπίνην πείθουσαι φύσιν τὸν καρπὸν τῆς ἀρετῆς τῷ τῶν ἀνθρώπων 

ἀποδοῦναι γεωργῷ»1. 

 Η Εκκλησία γίνεται 

πνευματοφόρος λόγω της 

χαρισματικής δωρεάς του 

Πνεύματος σε αυτή και ο 

άνθρωπος γίνεται 

πνευματοφόρος μόνο μέσα στην 

Εκκλησία, ως   μέλος του 

Σώματος Χριστού: «Ἐκ τοῦ 

Πνεύματός σου,   σάρκα ἐπὶ 

πᾶσαν, ὡς εἶπας, πλουσίως  

ἐξέχεας, καὶ ἐπληρώθη τῆς σῆς ἡ 

Άγ. Όρος,  Μονή Παντελεήμονος, κώδ. 6, 12ος αι.2      σύμπασα γνώσεως Κύριε ὅτι ἐκ Πατρὸς 

Υἱὸς ἀρρεύστως ἔφυς, καὶ τὸ Πνεῦμα ἀμερίστως πρόεισιν»3 (τροπάριο, στ΄ 

ωδής του κανόνα). Εδώ βέβαια, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εξυφαίνεται ο 

μυστηριακός χαρακτήρας της Εκκλησίας, αφού μέσω των μυστηρίων η 

Εκκλησία βιώνει μόνιμα και χωρίς διακοπή την Πεντηκοστή.  

       Αυτή η διαρκής παρουσία των θείων δωρεών του Αγίου Πνεύματος, 

καθιστά την Εκκλησία ως χώρο διαρκούς πλουτισμού, χώρο που 

ανανεώνεται και μεταμορφώνεται με τη δράση του Πνεύματος, 

ανανεώνοντας και μεταμορφώνοντας και τους δέκτες Του. Αναφέρομαι 

στον πλουτισμό του Πνεύματος, τον οποίο ο προφήτης Ιεζεκιήλ προμηνύει 

στο τρίτο ανάγνωσμα του εσπερινού της εορτής: «Τάδε λέγει Κύριος. 

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄.Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. 

J. Migne,τόμ. 50, σελ.455. 
2
 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, επιμ. Σ.Μ.Πελεκανίδου και άλλοι, 

τόμ. Β΄ (εκδοτική Αθηνών, 1975) σελ. 176.  
3
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ.222. 
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Λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γαιῶν καὶ 

εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν καὶ ῥανῶ ἐφ΄ ὑμᾶς ὕδωρ καθαρὸν καὶ 

καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν…καὶ δώσω ὑμῖν 

καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινὸν ὑμῖν καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν 

λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην»1. 

      Είπαμε προηγουμένως οτι τα χαρίσματα δεν χορηγούνται ώστε να 

γίνουν ιδιοκτησία κάποιου και ούτε για προσωπική ωφέλεια ή έκσταση, 

αλλά για μια «παγκόσμια αποστολή»2 (Πρ.1,8). Αυτό αποτελεί συνέπεια 

της Πεντηκοστής, αφού κατ΄ αυτήν, με τη βίαιη πνοή και τις γλώσσες του 

Πνεύματος, διαλύονται όλα τα σύνορα και οι φραγμοί που χωρίζουν την 

ανθρωπότητα. Με την κάθοδο του Πνεύματος συντελείται η υπέρβαση της 

Βαβέλ (σύγχυση-διάσπαση) και εγκαινιάζεται μια νέα πλέον σχέση Θεού 

και ανθρώπου, η οποία διαπνέεται από εμπιστοσύνη και αγάπη. Στη νέα 

κοινωνία, που εγκαινιάζεται την Πεντηκοστή, οι καρποί του Πνεύματος 

αναφέρονται πρωταρχικά στη μεταμόρφωση των προσωπικών σχέσεων :«ὁ 

δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 

χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ.5,22-23). 

   Συμπερασματικά λοιπόν βλέπουμε οτι η εικόνα της Πεντηκοστής, μέσω 

των Δώδεκα αποστόλων, εκφράζει την πληρότητα της Εκκλησίας και τη 

διανομή των χαρισμάτων του Πνεύματος στο σύνολο της Εκκλησίας. 

Επιπλέον η Εκκλησία αποκαλύπτεται ως μόνιμη και διαρκής Πεντηκοστή, 

η δε Πεντηκοστή συνιστά την πεμπτουσία της: «εἰς τὸν αἰῶνα μεθ΄ ἡμῶν 

ἐστι, καὶ δυνάμεθα ἀεὶ πεντηκοστὴν ἐπιτελεῖν»3, η οποία διενεργείται και 

αποκαλύπτεται κάθε φορά που επικαλείται το Άγιο Πνεύμα και Αυτό 

κατέρχεται προς αγιασμό ψυχών και σωμάτων. 

      Η δεύτερη τώρα πτυχή της Πεντηκοστής ορίζεται εικονογραφικά στην 

τοποθέτηση των αποστόλων πάνω σε ένα έπιπλο σχήματος πετάλου και 

στραμμένου προς τα κάτω. Πρέπει να προσέξουμε, πως όλη η σύνθεση είναι 

ανοιχτή τόσο στο πάνω, όσο και στο κάτω μέρος της. Στο πάνω μέρος 

παραμένει ανοιχτή και απουσιάζει οποιοδήποτε επίγειο γεγονός. 

Περιλαμβάνει όμως την συμβολική παρουσίαση του ουρανού, ως σημείο της 

θεϊκής κατοικίας. Αυτός ο εικονισμός έρχεται να σημάνει οτι η Εκκλησία 

                                                 
1
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 219. 

2
 Αναστασίου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού 

(Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2007) σελ.189. 
3
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄.Εις την αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. 

J. Migne,τόμ. 50 σελ.454. 
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διαρκώς αναμένει τις θείες δωρεές, τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. 

Επίσης και προς τα κάτω παραμένει η σύνθεση ανοικτή και μάλιστα προς 

τη σκοτεινή αψίδα μέσα στην οποία τοποθετείται ο Κόσμος, απλώνοντας 

τα χέρια του και ζητώντας βοήθεια από τους αποστόλους. Είναι φανερή η 

πρόθεση της παράστασης, η οποία θέλει να τονίσει οτι η ιεραποστολή και η 

πληρότητα – καθολικότητα της Εκκλησίας συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 

τους. Και πιο συγκεκριμένα οτι η καθολικότητα της Εκκλησίας δεν είναι 

κατορθωτή χωρίς την ιεραποστολική της βίωση.  

     Βέβαια η παράσταση της Πεντηκοστής δεν περιλαμβάνει ούτε το πρώτο 

κήρυγμα του Πέτρου, ούτε και οποιαδήποτε άλλη στιγμή του αποστολικού 

κηρύγματος. Αν όμως προσέξουμε τους μαθητές θα διακρίνουμε οτι στα 

χέρια τους κρατούν ειλητάρια, όπως επίσης και ο Κόσμος στα δικά του 

κρατά αντίστοιχα δώδεκα ειλητάρια. Έτσι μέσα στην παράσταση δεν 

αποδίδεται το κήρυγμα της Πεντηκοστής, το οποίο εκφώνησε ο Πέτρος, 

αλλά αποδίδονται σαφείς εκδοχές κηρυγματικής δραστηριότητας.  

     α) Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος με την έκχυση των χαρισμάτων Του 

στους παρευρισκόμενους στο υπερώο, μετέδωσε γνώση και φωτισμό. Τόσο 

στους ίδιους τους μαθητές, όσο και μέσω αυτών εξολοκλήρου στην 

Εκκλησία και διαπαντός, μέχρις Εσχάτων. Η μετάδοση αυτών των θείων 

δωρεών γίνεται, ώστε οι μαθητές να μετατραπούν σε πάνσοφους 

δασκάλους και να σαγηνεύσουν όλη την οικουμένη: «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα 

τὸ Ἅγιον, καὶ δι΄ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην  σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα 

σοι»1. (Απολυτίκιο της εορτής). 

       Είναι απολύτως βέβαιο οτι χωρίς τη λήψη των δωρεών του Αγίου 

Πνεύματος οι μαθητές θα παρέμεναν άφαντοι και άφωνοι. Η γνώση και ο 

φωτισμός του Πνεύματος τους καθιστά ικανούς κήρυκες, όργανα του 

Λόγου και της θείας Οικονομίας Του: «…τοῖς θεόπταις τὴν δόξαν σου 

κατέπεμψας οἰκτοῖρμον , Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαινίσας τοῖς Μαθηταῖς ὅθεν 

ὥσπερ κιθάρα μουσουργική, πᾶσιν ἐτρανολόγησαν, τῷ θείῳ πλήκτρῳ 

μυστικῶς, Σῶτερ, τὰ ἀπηχήματα καὶ τὴν οἰκονομίαν Σου»2 (κάθισμα 

Όρθρου της εορτής).  

        β) Οι απόστολοι κρατούν στα χέρια τους ειλητάρια, τα οποία 

συμβολίζουν το κήρυγμα, και οι ευαγγελιστές τα ευαγγέλια, το οποία θα 

                                                 
1
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 219. 

2
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ.220. 
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πρέπει να σημειώσουμε οτι δεν είχαν συγγραφεί την ημέρα                                              

εκείνη ακόμη. Και τα δύο αυτά στοιχεία της εικόνας, ειλητάρια και 

ευαγγέλια, αποτελούν τα αποτελέσματα ή    καλύτερα τους καρπούς της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Αποτελούν την υλοποίηση της υπόσχεσης 

που έδωσε ο Ιησούς σχετικά με το Άγιο Πνεύμα: «ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ 

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὅ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος διδάξει 

πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς ἃ εἶπον ὑμῖν» (Ιω.14,26). 

       Τα ειλητάρια, ως σύμβολα 

του κηρύγματος, μας 

παραπέμπουν στους προφήτες 

της Παλαιάς Διαθήκης. Στα 

εκλεγμένα από το Θεό 

πρόσωπα για να γίνουν 

κήρυκες του θελήματός Του, 

δηλαδή απόστολοί Του μέσα 

στον Ισραήλ. Παράλληλα το 

ευαγγέλιο στα χέρια των 

ευαγγελιστών συμβολίζει το 

Θεάνθρωπο Χριστό, ο οποίος 

Σινά, Μονή Αγ. Αικατερίνης, τέλη 12ου αι.1            θα μεταδοθεί από τους μαθητές- 

«μάρτυρές Του» και έτσι, με τη μεταφορά του Λόγου σε όλο τον κόσμο, θα 

επέλθει η σωτηρία: «λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ΄ 

ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες…ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρ.1,8). 

      γ) Η όλη εικονογραφική απόδοση του γεγονότος της καθόδου του 

Αγίου Πνεύματος εκτυλίσσεται σε ένα χώρο ανοικτό και όχι μέσα σε 

κλειστό χώρο, όπως θα ήταν λογικό σε μας, και συνάμα  σύμφωνο με την 

καταγραφή του Λουκά. Αυτό όμως έρχεται να σημάνει, τη διαχρονική ισχύ 

του γεγονότος της Πεντηκοστής, η οποία δεν περιορίζεται ούτε σε εκείνο 

τον τόπο, αλλά ούτε και σε εκείνη τη χρονική στιγμή. 

        Η Πεντηκοστή είναι ένα οικουμενικό γεγονός που υπερβαίνει τη 

χρονική στιγμή και απευθύνεται σε όλους τους χρόνους μέχρι την Έσχατη 

ημέρα. Αυτή η ανεξάντλητη τοπικά και χρονικά διάσταση της Πεντηκοστής 

εξυπηρετείται από τον ανοικτό χώρο στον οποίο αποτυπώνεται 

εικονογραφικά το γεγονός. Με αυτή την λύση, σύμφωνα με τον Φ. 

                                                 
1
 Π. Βοκοτόπουλος,«Βυζαντινές εικόνες», στο: Ελληνική τέχνη (Εκδοτική Αθηνών,1995) σελ.61. 
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Κόντογλου, ο εικονογράφος πετυχαίνει να μας υπογραμμίσει οτι η « Χάρη 

της σωτηρίας ξεχύνεται και ξεχειλίζει σ΄ όλο τον κόσμο. Τα σωτήρια 

γεγονότα που εικονίζονται σκορπούν το φως σ΄ όλα τα έθνη»1. Με αυτή την 

πρακτική η εικόνα μας αποκαλύπτει και πάλι την οικουμενική διάσταση 

του κηρύγματος των μαθητών. Υπερβαίνει δε και το πρόβλημα του 

εικονισμού του υπερώου, τοποθετώντας πάνω στο τρίπλευρο οικοδομικό 

συγκρότημα ένα κόκκινο ύφασμα, στοιχείο που συμβολίζει κατά τα άλλα 

τη διεξαγωγή του γεγονότος μέσα σε κλειστό χώρο2. 

      δ) Στο κάτω μέρος της εικονογραφικής σύνθεσης και μέσα στην αψίδα 

εικονίζεται προσωποποιημένος ο Κόσμος έχοντας απλωμένα τα χέρια του 

και κρατώντας, σε ένα σεντόνι μέσα, δώδεκα ειλητάρια. Και ενώ τα 

ειλητάρια αρχικά αποτελούν σύμβολα του κηρύγματος, ειδικότερα 

αντιστοιχούν στους δώδεκα αποστόλους προς τους οποίους απευθύνεται ο 

«γέροντας βασιλιάς» και ζητάει (τείνει τα χέρια του) να πάρει και αυτός τη 

Χάρη και το Φως από τον ευαγγελικό λόγο: «τὸ πῦρ, τοῦ Παρακλήτου 

εὐθύς, κατέβη ἐπὶ γῆς, ὥσπερ ἐν εἴδει γλωσσῶν καὶ τοὺς Μαθητὰς ἐφώτισε, 

καὶ τούτους οὐρανομύστας ἀνέδειξε. Τὸ φῶς ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου καὶ 

τὸν κόσμον ἐφώτισεν»3 (κάθισμα του Όρθρου της εορτής). 

      ε) Είναι επίσης άξιο μιας σύντομης αναφοράς, διότι θα ασχοληθώ 

διεξοδικά στη συνέχεια, και το στοιχείο των χρωμάτων που 

χρησιμοποιούνται, τόσο μέσα στην αψίδα, όσο και γύρω από τους 

αποστόλους. Στην θεωρία της εικόνας γίνεται αισθητή η διαφορά ανάμεσα 

στη λάμψη του φωτός που περιτριγυρίζει τους μαθητές και στο σκοτάδι το 

οποίο περιβάλλει τον κόσμο. 

       Οι χρωματικές αποδόσεις της εικόνας είναι οπωσδήποτε σύμφωνες με 

τα αναγνώσματα της εορτής. Τόσο το ευαγγέλιο της εορτής (Ιω.7,37-52 και 

8,12), όσο και το αποστολικό ανάγνωσμα της Δευτέρας (Εφ.5,9-19) κάνουν 

αναφορά στο φως και στο σκοτάδι επισημαίνοντας τη διαφορά τους. Η 

ερμηνεία του στοιχείου της χρωματικής αυτής αντίθεσης αφορά ουσιαστικά 

το σκοτάδι της αμαρτίας στο οποίο βρίσκεται η ανθρωπότητα και το 

κάλεσμα του φωτός του Αγίου Πνεύματος για τον φωτισμό και την 

αναγέννηση όλου του Κόσμου. 

                                                 
1
Φ. Κόντογλου, ό.π. σελ 28.  

2
 Αδελφότης Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα, Τι ξέρεις εσύ για τις εικόνες; αισθητική- 

ιστορική- θεολογική προσέγγιση (Αθήνα: ετοιμασία, 2000) σελ. 49. 
3
Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 220.  
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       Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στο δυναμικό χαρακτήρα της 

Πεντηκοστής. Στην ενεργητική αρχή του Αγίου Πνεύματος το οποίο γίνεται 

η κινητήριος δύναμη μέσα στον κόσμο. Η ημέρα της Πεντηκοστής και 

συγκεκριμένα το έργο που εγκαινιάζει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος 

μέσα στον κόσμο, μας υπενθυμίζει τον ενεργό Του ρόλο γενικότερα στην 

κτίση. Όπως συνήργησε στη δημιουργία (Γεν.1,2) η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τον Πατέρα δια του Υιού και Λόγου, έτσι ενεργεί 

κατά την Πεντηκοστή και πραγματώνει την ανα- δημιουργία ή 

αναγέννηση, την ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου: «Δημιουργεῖ δὲ τὴν 

πνευματικὴν ἀναγέννησιν καὶ πειθέτω σὲ τό, Μηδένα δύνασθαι τὴν 

βασιλείαν ἰδεῖν ἢ λαβεῖν, ὃς τὶς ἄνωθεν ἐγεννήθη Πνεύματι»1. 

         Όλα αυτά συντελούνται εντός της Εκκλησίας, η οποία πλέον γίνεται 

τόπος δράσης του Πνεύματος και ο χώρος ανακαινισμού του κόσμου. 

Βέβαια ο ανακαινισμός προϋποθέτει την πρόσληψη του κόσμου. Το 

άνοιγμα στα έθνη και τους λαούς της γης καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα 

με την Πεντηκοστή, όχι διότι η Εκκλησία οφείλει να κατακτήσει τον κόσμο 

και να πετύχει τη γεωγραφική της κυριαρχία, αλλά για να γίνεται η 

Εκκλησία «όλο και περισσότερο Εκκλησία, ώστε να μην απεμπολεί το ρόλο 

της ως μάρτυρα και διακόνου»2. Εξάλλου ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 

είχε σημειώσει οτι: «Βούλεται γὰρ ἀεὶ καὶ ἐν πᾶσι ὅ τοῦ Θεοῦ Λόγος καὶ 

Θεὸς τῆς αὐτοῦ ἐνσωματώσεως ἐνεργεῖσθαι τὸ μυστήριον»3.  

       Η παραπάνω τοποθέτηση, εμπνεόμενη οπωσδήποτε από το Πνεύμα της 

Πεντηκοστής, μας υποδεικνύει οτι η Εκκλησία μέσα στον κόσμο υπάρχει 

έχοντας απέναντί του ένα «χρέος»- μια «οφειλή». Το είδαμε στην εικόνα με 

το στοιχείο των χρωματικών της αντιθέσεων: Οφείλει να απευθύνεται χωρίς 

διακοπή στον κόσμο και να πασχίζει να τον μπολιάσει μέσα στη σάρκα της. 

Να απευθύνεται σε αυτόν κομίζοντάς του τη μαρτυρία της Ανάστασης: 

«ἔσεσθέ μοι μάρτυρες…ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρ.1,8), και δίνοντας του την 

υπόσχεση της ανακαίνισης, της κοινής Ανάστασης. 

         Οι απόστολοι της εικόνας φέρονται ως κήρυκες αυτού του 

ελπιδοφόρου μηνύματος και εφόσον η Πεντηκοστή είναι μόνιμη και 

διαρκής, εξυπακούεται οτι και το κάλεσμα είναι αδιάκοπο. Κάνοντας μια 

προέκταση θα σημείωνα, οτι το κάλεσμα αφορά την πρόσληψη του κόσμου 

                                                 
1
Γρηγορίου Θεολόγου, ό.π. σελ.448.  

2
 Θ. Παπαθανασίου, Η εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται (Αθήνα: εκδόσεις εν πλω, 2008) σελ. 39.  

3
 Μάξιμου Ομολογητή, «Περί διαφόρων αποριών», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. Migne,τόμ. 

91, σελ.1084. 
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στο Σώμα για να τον διακονήσει. Δηλαδή να τον υπηρετήσει βοηθώντας 

τον στην ανεύρεση του Τριαδικού Θεού, την επίτευξη της ενότητας της 

διασπασμένης ανθρωπότητας, την εισαγωγή του στην εσχατολογική 

Βασιλεία: «ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς 

οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ» (Εφ.1,10).  

       Μέσα στην εικόνα η Εκκλησία εμφανίζεται ως ένα εργαστήρι στο 

οποίο ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί. Αρκεί να επισημάνω οτι οι μαθητές 

στην Πεντηκοστή είναι η πρώτη φορά, σε σχέση με όλες τις άλλες εικόνες 

που αποδίδουν σκηνές της ζωής τους κατά το παρελθόν, που 

παρουσιάζονται να φέρουν στο κεφάλι τους φωτοστέφανο. Σε αυτό το 

γεγονός της  εσωτερικής μεταμόρφωσης, της αγιότητας, καλείται ήδη από 

την πρώτη στιγμή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, όλη η ανθρωπότητα: 

«Περιῆλθον οἱ ἁλιεῖς τὴν οἰκουμένην, νοσοῦσαν αὐτὴν παραλαβόντες, καὶ 

πρὸς ὑγείαν ἐπανήγαγον, στασιάζουσαν παραλαβόντες, πρὸς εὐταξίαν 

ἐχειραγώγησαν, οὐ δόρατα κινοῦντες, οὐ τόξα βάλλοντες, οὐ βέλος 

ἀφιέντες, οὐ χρημάτων ἔχοντες περιουσίαν, οὐ λόγων ῥητορικῶν, ἀλλ΄ ᾖσαν 

γυμνοὶ ἀπὸ ἱματίων, καὶ ἐνδεδυμένοι τὸν Χριστὸν»1. 

     Είναι αξιοσημείωτη η 

παρουσία, σε πολλές 

αρχαιότερες εικόνες της 

Πεντηκοστής, μιας ομάδας 

προσώπων από διαφορετικές 

φυλές, τα οποία                                               

εικονίζονται στραμμένα προς 

τα επάνω (προς τους μαθητές) 

για να ακούσουν  έκθαμβοι το  

κήρυγμα των αποστόλων. Η 

ομάδα αυτή επιγράφεται ως 

«λαοί, φυλαί και γλώσσαι»2. 

Πρόκειται για τα έθνη τα 

οποία αναφέρονται από το 

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσοστόμου,« Λόγος α΄. Εις την Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. 

Migne,τόμ.52, σελ.805 
2
 Φ. Κόντογλου, ό.π. σελ.185. 
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Άγιο Όρος, Μονή Διονυσίου, κώδ.587, 11ος αι.1      Λουκά στην εξιστόρηση της Πεντηκοστής 

(Πρ.2,9-11), και τα οποία παρευρισκόμενα εκείνη την ιστορική στιγμή στα 

Ιεροσόλυμα έγιναν αυτήκοοι και αυτόπτες μάρτυρες των σημείων εκείνης 

της θεοφάνειας. Είναι εμφανής και σε αυτό το εικονογραφικό στοιχείο η 

ιεραποστολική διάσταση της Εκκλησίας και η οικουμενική απήχηση του 

κηρύγματός της. Την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος 

απευθύνεται σε μια πολυάνθρωπη σύναξη, την οποία απάρτιζαν άνθρωποι 

από διαφορετικά έθνη. Όλοι αυτοί άκουσαν τη μαρτυρία του Πέτρου για 

τον Ιησού Χριστό, ο καθένας στη δική του γλώσσα (Πρ.2,6). 

        Με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς εκείνη την ημέρα, γίνεται 

κατορθωτή η υπέρβαση της σύγχυσης και της ακοινωνησίας, εξοφλείται το 

«χρέος» της αλαζονείας και της γλωσσικής πολυμορφίας: «Γλώσσας 

ἀλλογενῶν, ἐκαινούργησας Χριστὲ τοὺς σούς Μαθητάς, ἵνα δι΄ αὐτῶν σὲ 

κηρύξωσι, τὸν ἀθάνατον Λόγον καὶ Θεὸν»2 (β΄ στιχηρό ιδιόμελο 

εσπερινού). Βέβαια στην Πεντηκοστή δεν επιδιώκεται η επιβολή μιας κοινής 

γλώσσας στους λαούς, αλλά καθένας δέχεται το μήνυμά της στη δική του 

γλώσσα. Αυτό σημαίνει οτι η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, γίνεται μέσο 

συνεννόησης και επικοινωνίας- ενότητας των ανθρώπων και επί πλέον 

όργανο ομολογίας του Ιησού Χριστού: «πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι 

Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρὸς» (Φιλ.2,11). 

         Επομένως στην εικόνα φαίνονται οι μαθητές ως ευαγγελιστές, οι 

οποίοι δεν μεταφέρουν απλά και μόνο μια αλήθεια που εκείνοι γνωρίζουν, 

αλλά οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα μεταφέρουν την Αλήθεια που 

Εκείνο τους αποκαλύπτει και κυρίως στη γλώσσα κάθε λαού και έθνους 

ξεχωριστά. Τελικά είναι το Άγιο Πνεύμα εκείνο το οποίο διενεργεί την 

ιεραποστολή και οικοδομεί την εσωτερική καθολικότητα της Εκκλησίας: 

«ὅτι δι΄ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς 

τὸν Πατέρα… ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων…ἐν ᾧ καὶ 

ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι» (Εφ.2,19-

22).  

       Συμπερασματικά και πάλι θα σημείωνα οτι μέσα στην εικόνα της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος διαφαίνεται πως η ιεραποστολή ανήκει στη 

φύση της Εκκλησίας. Πρόκειται για τη διαρκή μετάγγιση της Αλήθειας 

                                                 
1
Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, επιμ. Σ.Μ.Πελεκανίδου και άλλοι, 

τόμ. Α΄(εκδοτική Αθηνών, 1973) σελ. 176.  
2
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ.217. 
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στον κόσμο «ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσι» (Ιω.10,10). Το ευαγγέλιο 

του Ιησού απευθύνεται από τους «μάρτυρές Του» προς όλους τους λαούς. 

Πεδίο δράσης είναι ολόκληρη η οικουμένη η οποία ζητά εναγωνίως το Φως 

του Παρακλήτου, ώστε κάθε έσχατο σημείο της να βιώσει τη δική του 

Πεντηκοστή. Η ιεραποστολική πτυχή της εκκλησίας βέβαια δεν εξυπηρετεί 

τη γεωγραφική της επέκταση, αλλά μόνο την εσωτερική της καθολικότητα. 

Τέλος εφόσον η Πεντηκοστή είναι διαρκής και διαχρονική, αυτό 

συνεπάγεται οτι η ιεραποστολική της ακτινοβολία δεν περιορίζεται ως 

χρέος μιας μόνο γενιάς, αλλά επεκτείνεται ως καθήκον όλων των 

επερχόμενων της Πεντηκοστής γενεών.  Η μαρτυρία της υπέρβασης της 

«γλωσσικής πολυμορφίας» αποτελεί έκφραση ζωτικότητας και νοήματος 

στον πολυδιασπασμένο εκάστοτε κόσμο. 

  

 

Β. Ενότητα της Εκκλησίας. 

 

   

   Μια πολύ βασική πληροφορία του βιβλικού κειμένου των Πράξεων είναι 

οτι οι μαθητές «ᾖσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» (Πρ.2,1). Αυτή την 

ατμόσφαιρα, η οποία εξυπονοεί  οτι οι μαθητές αποτελούσαν ουσιαστικά 

μια λατρευτική σύναξη, ήρθαν να διαταράξουν τα αισθητά σημεία της 

θεϊκής επίσκεψης. Αρχικά η «βίαιη πνοή» και στη συνέχεια οι 

διαμεριζόμενες «πύρινες γλώσσες», ως εκδηλώσεις της παρουσίας του 

Πνεύματος. Το σημείο το οποίο εξέπληξε το πολυεθνικό παρευρισκόμενο 

πλήθος ήταν το γεγονός οτι άκουγαν τους μαθητές: «εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ 

διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν» (Πρ.2,6). Και βέβαια μπροστά στο 

ασυνήθιστο αυτό συμβάν δημιουργείται φυσικότατα η απορία: «οὐκ ἰδοὺ 

πάντες οὗτοι εἰσὶν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; καί πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος 

τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν» (Πρ.2,13). Ενώ παράλληλα σε 

κάποιους άλλους το γεγονός προξενεί διάθεση χλευασμού ισχυριζόμενοι 

για τους αποστόλους « ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσὶ» (Πρ.2,13), και 

αγνοώντας φυσικά οτι ήταν: «τὸ γλεῦκος τοῦτο, ὁ νεοθλιβὴς οὗτος οἶνος, ὁ 

ἐκ τοῦ ληνοῦ προχεθείς, ἣν ἐπάτησε διὰ τοῦ εὐαγγελίου ὁ Κύριος, ἵνα σοὶ 

πότιμον τοῦ ἰδίου βότρυος τὸ αἷμα ποιήσῃ»1. 

                                                 
1
 Γρηγορίου Νύσσης, ό.π. σελ.701. 
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     Σαφώς μέσα στην εικονογραφική αποτύπωση του γεγονότος δεν 

περιλαμβάνονται οι παραπάνω αντιδράσεις, ούτε καν υπόνοια της 

παρουσίας τους, αλλά είναι ορατό το στοιχείο της ομόψυχης συνύπαρξης- 

σύναξης των μαθητών. Την προτεινόμενη από την ορθόδοξη εικονογραφία 

γαλήνη και απόλυτη ηρεμία στην αποτύπωση των προσώπων των 

αποστόλων, αναιρεί στα τέλη του 16ου αιώνα η Δυτική ζωγραφική τέχνη 

στην οποία ο εικονογράφος θεωρεί τα γεγονότα μέσα από λογοκεντρικό 

πρίσμα1. Έτσι η σύνθεση γεμίζει από αταξία και σύγχυση. Τα 

συναισθήματα και η έκπληξη των 

παρισταμένων είναι έκδηλα μέσα στην 

παράσταση.Ο εικονογράφος αποτυπώνει 

αυτό που εκείνος φαντάζεται ή 

καταλαβαίνει και όχι αυτό                                   

που    βλέπει η Εκκλησία. Η εικόνα χάνει 

την αρμονία της και κυρίως αδυνατεί να 

μεταδώσει το εκκλησιολογικό 

περιεχόμενο που κατά τους 

προηγούμενους αιώνες ανέπτυξε η 

θεολογία. 

    Η εικόνα της Πεντηκοστής είναι 

πρόδηλο οτι εκφράζει την ενότητα και 

αγαπητική κοινωνία των παρισταμένων  

στο υπερώο μαθητών του Ιησού.                                                                                                

Πεντηκοστή, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.2  Έκφραση της υπάρχουσας ενότητας του 

υπερώου αποτελεί και το γεγονός των «γλωσσών» με τις συνέπειες που 

αυτό επιφέρει την ημέρα της Πεντηκοστής. Το γεγονός των γλωσσών 

αποτελεί σημείο μιας νέας πραγματικότητας που ξεκινά με την κάθοδο του 

Πνεύματος: Τον εγκαινιασμό της ενοποιημένης ανθρωπότητας, η οποία είχε 

ολοκληρωτικά διασπαστεί με τη σύγχυση των γλωσσών. 

   Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αντιστρέφεται το αποτέλεσμα του 

πύργου της Βαβέλ: «καὶ διὰ τῆς τῶν γλωσσῶν διαιρέσεως διεῖλεν αὐτῶν τὴν 

καινὴν συμφωνίαν διὰ τοῦτο καὶ νῦν ἐν εἴδει γλωσσῶν πυρίνων ἐφίσταται 

αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἵνα διαιρεθεῖσαν τὴν οἰκουμένην διὰ τούτου 

                                                 
1
 Λ. Ουσπένσκυ, Η εικόνα στο φως της Ορθόδοξης ερμηνείας, επιμ. Σ. Μαρίνη (Αθήνα, 1999) σελ. 

198. 
2
 Δ. Θεοτοκόπουλος, «Η Πεντηκοστή», στο διαδικτυακό τόπο: http://www.artmag.gr/art-history 

(ημερομηνία ανάκτησης:15/3/2010). 

http://www.artmag.gr/art-history
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συνάψῃ»1. Βέβαια την Πεντηκοστή δεν επιβλήθηκε κάποια κοινή 

προβαβελική γλώσσα, δεν καταργήθηκε η γλωσσική ποικιλομορφία, αλλά 

έπαψε αυτή η πολλαπλότητα των γλωσσών να συνιστά αιτία σύγχυσης, 

διάσπασης και χωρισμού, όπως συνέβαινε πριν. Η γλώσσα, η οποία ήταν 

σύμβολο, το αίτιο αλλά και το αποτέλεσμα του χωρισμού και της 

διάσπασης της ανθρωπότητας, τώρα κατά την Πεντηκοστή γίνεται σύμβολο 

επικοινωνίας και ανθρώπινης ενότητας. 

     Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος συνοδεύεται με το χάρισμα της 

γλωσσολαλιάς των μαθητών και συνεπώς δια του Αγίου Πνεύματος 

κατεργάζεται η ενότητα και το μυστήριο της σωτηρίας: «γλῶσσαί ποτε 

συνεχύθησαν διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας γλῶσσαι νῦν ἐσοφίσθησαν, 

διὰ τὴν δόξαν τῆς 

θεογνωσίας…Τότε κατειργάσθη 

ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμωρίαν ἄρτι 

καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς 

σωτηρίαν»2 (Δοξαστικό στη 

λιτή του εσπερινού της εορτής). 

Αυτή ακριβώς την συντελούμενη 

δια του Αγίου Πνεύματος 

υπέρβαση του διχασμού και της 

διάσπασης επιχειρεί να 

αποδώσει και η εικονογραφική 

τέχνη, τοποθετώντας στο κέντρο 

ψηδωτό από δίπτυχο, Φλωρεντία, α΄τέταρτο 14ου αι. 3       της     παράστασης  τους  

αποστόλους σε πλήρη ισοτιμία και με σύνδεσμο αδελφικής ενότητας και 

αγάπης. Αυτή η εικονογραφική απόδοση εμπνέεται απόλυτα από την 

πληροφορία του Λουκά: «ᾖσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» (Πρ.2,1). 

  Η ενότητα των μαθητών την οποία εξεικονίζει η παράσταση εκδηλώνεται 

και με εξωτερικά στοιχεία: α) Οι μαθητές εικονίζονται σε μετωπική στάση, 

στοιχείο που στη χριστιανική τέχνη συνδέεται με την πρόθεση να τονιστεί η 

ιερότητα και η αγιότητα του εικονιζόμενου προσώπου4. Η γαλήνη και η 

αταραξία με την οποία παρουσιάζονται οι μαθητές είναι εκφράσεις 

                                                 
1
Ιωάννου Χρυσοστόμου, ό.π. σελ. 467.  

2
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 219. 

3
Π. Βοκοτόπουλος, ό.π. σελ.107.  

4
 Γ. Κόρδη, Ιεροτύπως. Η εικονολογία του ι. Φωτίου και η τέχνη της μετεικονικής περιόδου, 

(Αθήνα: εκδόσεις Αρμός, 2002) σελ. 216. 
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σίγουρα της εσωτερικής τους ομοψυχίας, ομογνωμίας και αδελφικής 

συναντίληψης. Νομίζω οτι δεν θα μπορούσε να αποδοθεί με καλύτερο 

τρόπο η ομοψυχία τους, ούτε και η προσμονή της εκπλήρωσης της θείας 

επαγγελίας. Η συγκέντρωση των μαθητών είπαμε οτι αποτελεί μια 

λατρευτική σύναξη. Είναι απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση της προσευχής, 

η εσωτερική γαλήνη και η αδελφική ενότητα.  

    β) Οι μαθητές παρουσιάζονται στην παράσταση καθισμένοι σε ένα ενιαίο 

έπιπλο, στο οποίο καταλαμβάνουν συνεχόμενες θέσεις. Εμφανίζονται 

επιπλέον όλοι στο ίδιο επίπεδο, ως ενιαίο σύνολο με απόλυτη ισοτιμία 

μεταξύ τους. Θεωρώ οτι πρόκειται για μια λεπτομέρεια από την οποία 

αναδεικνύεται η πλήρης ενότητά τους, στοιχείο που ενισχύεται και από τις 

στάσεις και τις κινήσεις τους, οι οποίες υπονοούν τον μεταξύ τους ειρηνικό- 

αδελφικό διάλογο. 

   γ) Η θέση στο κέντρο του αποστολικού κύκλου μεταξύ των 

πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου παραμένει κενή. Θα 

μπορούσαμε λοιπόν να θεωρήσουμε οτι η θέση αυτή ανήκει στον ίδιο το 

Χριστό και έτσι φαίνεται οτι Αυτός που αποτελεί την Κεφαλή της 

Εκκλησίας είναι πάντοτε παρών: «οὐ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ 

ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Μτ.18,20). Είναι Εκείνος που 

ευρισκόμενος στο κέντρο της σύνθεσης ενώνει γύρω Του σε αδιάσπαστη 

ενότητα τους αγίους μαθητές. 

  δ) Τέλος η εξεταζόμενη ενότητα του αποστολικού κύκλου θα μπορούσε να 

διαπιστωθεί και από το γεγονός της επιφοίτησης των πυρίνων γλωσσών επί 

των κεφαλών όλων των μαθητών. Όλοι μετέχουν του κοινού θαύματος και 

όλοι λαμβάνουν εξίσου τη Χάρη, γίνονται δηλαδή δέκτες των ίδιων 

πυρίνων γλωσσών, του ίδιου Πνεύματος που τους ενώνει.  

     Εξετάζοντας την εικόνα της  παρουσιαζόμενης ενότητας των μαθητών 

πρέπει να επισημάνουμε την αιτία και το λόγο (=σκοπό) της ύπαρξής της. 

Είναι σίγουρο οτι η ενότητα των μαθητών, όπως την αποδίδει η 

εικονογραφική παράδοση, δεν μπορεί να εξαντλείται στην συναισθηματική 

εκδοχή, ούτε σε μια απλή «ειρηνική συνύπαρξη». Επιπλέον η ενότητα των 

μαθητών, δηλαδή η ενότητα της Εκκλησίας την οποία εξεικονίζουν, δεν 

μπορεί να είναι συνέπεια σκέψης ή εφεύρημα ανθρώπινο, αλλά κατά τον 

Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή : «Εἰκών ἐστι τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία Ἐκκλησία, ὡς 
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τὴν αὐτὴν τῷ Θεῷ περὶ τοὺς πιστοὺς ἐνεργοῦσα ἕνωσιν»1. Αυτό σημαίνει 

οτι η ενότητα της Εκκλησίας, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα της 

Πεντηκοστής, αποτελεί αντανάκλαση της μυστικής ζωής του Τριαδικού 

Θεού, δηλαδή της ενότητας των προσώπων της Αγίας Τριάδας. 

Προβάλλεται ως αρχέτυπο της επίγειας εκκλησίας των ανθρώπων και 

γίνεται με αυτό τον τρόπο «πνευματικός τύπος της ανθρώπινης ύπαρξης»2.  

    Το μοναδικό υπόδειγμα τέλειας ενότητας είναι η Τριαδική κοινωνία, εκεί 

όπου τα Τρία Πρόσωπα που την απαρτίζουν αλληλοπεριχωρούνται 

απόλυτα, ώστε να αποτελούν ή σωστότερα να είναι ένα και μοναδικό Ον. 

Και επειδή ήταν αδύνατη από τους ανθρώπους τους ευρισκόμενους λόγω 

της πτώσης σε διάσπαση η μίμηση της Τριαδικής ζωής, έρχεται το Άγιο 

Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή για να την δωρίσει στη διχασμένη 

ανθρωπότητα: «καὶ γὰρ ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα 

ἐβαπτίσθημεν» (Α΄ Κορ.12,13). Επομένως η ενότητα της Εκκλησίας έρχεται 

άνωθεν για δύο λόγους. Διότι η Εκκλησία συγκροτείται κατά τον τρόπο 

ύπαρξης της Τριαδικής ενότητας, αλλά και διότι η ενότητα αυτή 

πραγματώνεται με την εξ  ύψους κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος στην 

Πεντηκοστή.  

    Στην εικόνα της Πεντηκοστής λοιπόν είναι ορατή αυτή η αλήθεια. Οι 

απόστολοι βρίσκονται ενωμένοι μεταξύ τους με κέντρο τους τον αοράτως 

παρόντα Χριστό, και η ενότητά τους ρυθμίζεται και ενεργείται από το 

κατερχόμενο εν είδει πυρίνων γλωσσών Άγιο Πνεύμα. Η ουσία της 

Εκκλησίας εκφράζεται έτσι στην κοινωνία Θεού και ανθρώπου, εν 

προκειμένω των Δώδεκα μαθητών – του πληρώματος της Εκκλησίας και 

του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία η «ἀποκεκρυμένη ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν 

τῷ Θεῷ» (Εφ.3,9), προαρχισμένη στον προπτωτικό χρόνο και 

προεικονισμένη στην Παλαιά Διαθήκη, μπαίνει –εισβάλλει μέσα στην 

Ιστορία, εκκινώντας τον Κόσμο και την Ιστορία προς τα Έσχατα. 

     Κατά την Πεντηκοστή αποκαλύπτεται η φύση της Εκκλησίας, όπως 

εμφαντικά διατυπώνεται στο κοντάκιο της εορτής: « Ὅτε καταβὰς τάς 

γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος ὅτε τοῦ πυρὸς τάς γλώσσας 

                                                 
1
Αρχιμ. Βασιλείου, Εισοδικόν (Ιερά Μονή Ιβήρων, 2003) σελ.56.  

2
Π. Ευδοκίμωφ, Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση, (Θεσσαλονίκη, 1973) σελ.106. 
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διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ 

πανάγιον Πνεῦμα»1. 

    Η επίκληση της ενότητας ανάγεται στη μοναρχική αρχή του Πατρός, ο 

οποίος είναι η πηγή τόσο της Τριαδικής ενότητας, όσο και της 

εκκλησιαστικής ενότητας. Ενότητα στη μοναρχική αρχή του Πατέρα δεν 

σημαίνει σε καμιά περίπτωση υποταγή των άλλων Προσώπων στον 

Πατέρα: «Η υποταγή καταλύει το ομοούσιον και η ταυτότητα κάνει 

αδύνατη την πραγμάτωση της κοινωνίας»2. Η ενότητα, η Τριαδική 

κοινωνία δεν καταργεί την ιδιαιτερότητα του κάθε Προσώπου, γι΄ αυτό η 

ενότητα επιτυγχάνεται μέσα στην ετερότητα των Προσώπων. Έτσι ακριβώς 

και στην Εκκλησία, η ενότητα του σώματος προϋποθέτει τη συμφωνία των 

ανθρώπινων υποστάσεων. Σύμφωνα με τη θέση του Κυρίλλου 

Αλεξανδρείας, μέσα σε αυτή την ενότητα του Σώματος κάθε μέλος είναι 

ιδιαίτερο πρόσωπο: «Ἑνὶ γὰρ οἱ πάντες ἐνούμενοι τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ 

Ἁγίου σώματος, ἅτε δὴ τὸν ἕνα λαβόντες καὶ ἀδιαίρετον ἐν ἰδίοις σώμασιν, 

αὐτῷ δὴ μᾶλλον ᾗπερ οὖν ἑαυτοῖς τὰ ἴδια χρωστοῦμεν μέλῃ»3. 

     Εκείνο που διατηρεί τα πρόσωπα 

στην εν Χριστώ κοινωνία- ενότητα, 

είναι το Άγιο Πνεύμα και βλέπουμε 

οτι στην προσευχή της Εκκλησίας 

κάθε μέλος- πιστός μνημονεύεται με 

το όνομά του. Το Άγιο Πνεύμα 

αναφέρεται στα πρόσωπα και τα 

καθιστά ικανά να ανοίγονται προς 

τους άλλους- να κοινωνούν μαζί 

τους- έχοντας δεχτεί ο καθένας 

ξεχωριστά και με μοναδικό τρόπο τις 

τμήμα από επιτραχήλιο, Πάτμος, 15ος αι. 4       δωρεές Του. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το 

στοιχείο στην εικόνα της Πεντηκοστής, όπου φαίνεται οτι όντως η Δωρεά 

επικάθεται σε κάθε έναν από τους μαθητές ξεχωριστά, όπως ακριβώς ορίζει 

και η αποστολική διήγηση των Πράξεων: «καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς 

                                                 
1
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 222. 

2
Π. Ευδοκίμοφ, Η Ορθοδοξία, Ελλ. μετ. Α. Μουρτζόπουλου (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βασ. 

Ρηγόπουλου, 1972) σελ.177.  
3
 Κύριλλου Αλεξανδρείας, «Υπομνήματα εις το κατά Ιωάννη ια»΄, Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. 

J. Migne,τόμ. 74, σελ. 560  
4
 Οι θησαυροί της Μονής Πάτμου, επιμ. Α. Κομίνης (εκδοτική Αθηνών, 1988) σελ.207. 
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διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ΄ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν» 

(Πρ.2,3). Επιπλέον στο σημείο αυτό θέλω να εντοπίσω το στοιχείο της 

κινητικότητας των μαθητών για άλλη μια φορά, ώστε να δείξω πως από την                  

εικονογραφική σύνθεση απουσιάζει η μονοτονία. Κανένας δεν έχει την ίδια 

στάση ή την ίδια κίνηση με κάποιον άλλο, και οι χρωματισμοί των 

ενδυμάτων τους είναι ποικίλοι. Απουσιάζει λοιπόν η μονοτονία όπως 

ακριβώς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία επιχέονται στο 

υπερώο, διαφέρουν μεταξύ τους. Το προσωπικό δεν χάνεται, ούτε 

διαλύεται μέσα στο συλλογικό. Η ενότητα των μαθητών δεν εκφυλίζεται σε 

μια απρόσωπη μεταξύ τους σχέση. 

   Έτσι στην ιδέα του ενιαίου συνόλου, όπως την περιέγραψα 

προηγουμένως, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ιδέα της συμφωνίας 

των προσωπικοτήτων. Αυτό το στοιχείο είναι ο πυρήνας της Ορθόδοξης 

αντίληψης για την καθολικότητα, αφού η ενότητα μέσα στην ετερότητα 

εκφράζει την καθολικότητα της Εκκλησίας. Όσοι έλαβαν κατά την 

Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα, το έλαβαν ως μέλη του Σώματος Χριστού, ως 

Εκκλησία, και έγιναν μέτοχοι της Τριαδικής ζωής: «ἐκάθητο πυρίνῃ γλώσσῃ 

τὸ Πνεῦμα ἐφ΄ ἕνα ἕκαστον τῶν 

μαθητῶν…καὶ πρὸς θεϊκὴν αὐτοὺς 

ἀναλαμβανόμενον συγγένειαν. Τοὺς 

γὰρ τοι καινοποιήσειν τὸν κόσμον 

ἀπεσταλμένους, εἰκὸς ἦν, τῆς 

Δημιουργοῦ μεταβαλεῖν θεότητας»1. 

    Η Πεντηκοστή είναι ημέρα στην 

οποία αρχίζει η οικονομία του Τρίτου 

Προσώπου της Αγίας Τριάδας και 

αυτό είναι σαφές. Αλλά η επιφοίτηση 

του Αγίου Πνεύματος συμπληρώνεται 

με την αποκάλυψη και των τριών 

Προσώπων του Τριαδικού Θεού. Έτσι 

η δεύτερη μέρα της Πεντηκοστής στον  

Η Αγία Τριάδα, Αντρέι Ρουμπλιώφ, 1515.2      εορτολογικό κύκλο της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, δηλαδή η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι ημέρα 

                                                 
1
Λέοντος Φιλοσόφου, ό.π. σελ. 129.  

2
 Α. Ρουμπλιώφ, «Η αγία Τριάδα», στο διαδικτυακό τόπο: 

http://www.monipetraki.gr/agiatrias.html (ημερομηνία ανάκτησης: 13-10-2009). 

http://www.monipetraki.gr/agiatrias.html


 61 

αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα: «μᾶλλον δὲ κοινῇ περὶ τῆς Τριάδος                                                       

φιλοσοφήσωμεν, ὅτι μηδὲ τομή τίς ἐστιν, ἢ διάκρισις Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ 

ἁγίου Πνεύματος»1. Αυτό βρίσκει την στήριξή του στην αλήθεια σύμφωνα 

με την οποία, τόσο τον Πατέρα, όσο και τον Υιό, τους γνωρίζουμε μόνο με 

το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος: «Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἦν μὲν ἀεί, καί 

ἐστι καὶ ἔσται…φῶς καὶ φωτὸς χορηγόν, αὐτάγαθον, καὶ πηγὴ ἀγαθότητος 

δι΄ οὗ Πατὴρ γνωρίζεται, καὶ Υἱὸς δοξάζεται, καὶ παρὰ πάντων 

γινώσκεται, μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, τῆς ἁγίας 

Τριάδος»2 (τροπάριο των αίνων στον Όρθρο της εορτής). 

     Την ημέρα της Πεντηκοστής κατέρχεται και εισβάλλει στον κόσμο η 

Τριαδική ζωή και γίνεται ζωή του ανθρώπου. Η Τριάδα γίνεται θεμέλιο της               

εκκλησιαστικής ζωής και πάροχος της σωτηρίας και της θέωσης του 

ανθρώπου. Είναι συνεπώς λογικό η Εκκλησία σαν κύριο θεολογικό θέμα 

κατά την Πεντηκοστή να προβάλλει την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού 

και να θέτει στο κέντρο της λατρευτικής της ζωής την εικόνα της Αγίας 

Τριάδας με τη μορφή των τριών Αγγέλων. Και στην εικόνα αυτή, όπως 

επίσης και στην εικόνα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, προβάλλεται η 

ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα των υποστάσεων, πάνω στην οποία 

θεμελιώνεται η υπόσταση της Εκκλησίας, ως εικόνας της Τριαδικής 

κοινωνίας. 

     Επιπλέον εδώ σε αυτή την εικόνα  μπορούμε να βρούμε το σύνδεσμο 

ανάμεσα στην αρχή της Εκκλησίας, την Παλαιά Διαθήκη και την υπόσχεση 

του Αβραάμ, και στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης τη στιγμή που 

λαμβάνει την πλήρη υπόστασή της. Η εικόνα της καθόδου του Αγίου 

Πνεύματος στους μαθητές πέρα από το γεγονός οτι αποτελεί εικόνα της 

Εκκλησίας κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδας, παράλληλα δείχνει και 

συνεπώς ρυθμίζει και τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας, ο οποίος οπωσδήποτε 

θα είναι σύμφωνος με το θεϊκό τρόπο ύπαρξης. Μας αποκαλύπτει την 

εσωτερική ζωή της Εκκλησίας και αυτό το επιτυγχάνει με τα πρόσωπα των 

μαθητών μόνο: α) Παρατηρούμε οτι οι μαθητές αποτελούν μια σύναξη 

ισότιμων μεταξύ τους προσώπων, που βρίσκονται πλημμυρισμένα από τη 

θεία χάρη και βιώνουν μια κοινή- αγαπητική ζωή. β) Αποφεύγοντας η 

εικονογραφική σύνθεση τη μονοτονία, προβάλλει επίσης τα προσωπικά 

ιδιαίτερα στοιχεία κάθε προσώπου ξεχωριστά, παρά την αυστηρή τάξη που 

                                                 
1
Θεοφάνη Κεραμέως, ό.π. σελ. 765.  

2
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 225. 
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διατηρεί στην κατά την ηλικία διάταξή τους στον οριοθετημένο χώρο του 

επίπλου, εκφράζοντας έτσι την ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα κατά το 

Τριαδικό πρότυπο. γ) ο αποστολικός σύλλογος, ενωμένος από τη φλόγα 

του Πνεύματος, εμφανίζεται με απόλυτη εσωτερική αρμονία. Η σύναξη των 

αποστόλων είναι αμέτοχη του θορύβου, της σύγχυσης και φόβου που 

λογικά θα προξένησε η αιφνίδια και αλλόκοτη επίσκεψη του Άγνωστου 

Επισκέπτη. Φέρονται να διακατέχονται από γαλήνη και εξαίρεται στην 

παράσταση η πνευματική τους ανύψωση, ως αποτέλεσμα φυσικά της 

αγιοπνευματικής παρουσίας.  

       Επομένως η Πεντηκοστή μας 

αναδεικνύει την Εκκλησία ως κάτι              

περισσότερο από μια ανθρώπινη 

κοινωνία γιατί σε αυτή την κοινότητα 

υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός και το Άγιο 

Πνεύμα εκχέει τα χαρίσματά Του.        

Πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουμε οτι 

η Εκκλησία είναι μια κοινότητα 

θεολογικά μυστηριακή.                                            

Πεντηκοστή-Μυστ.Δείπνος, Ι.Μ. Πεκίου.1                      Τούτο δε συμβαίνει διότι η ενότητα 

των μελών της πραγματοποιείται μέσω των μυστηρίων και μάλιστα αυτών, 

του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά εξασφαλίζουν την 

ενότητα των μελών της Εκκλησίας μεταξύ τους, αλλά και την ένωση των 

μελών του Σώματος με την Κεφαλή. Στον «τόπο» κοινωνίας- ένωσης 

κτιστού και ακτίστου, δηλαδή στα μυστήρια, η ανθρώπινη κοινότητα 

υπερβαίνει την χοϊκή της –γήινη υπόσταση και μεταβάλλεται σε Εκκλησία.  

Θεωρώ οτι αυτό αποτυπώνεται και στην εικόνα της Πεντηκοστής. Η 

μαθητική κοινότητα των αλιέων μεταμορφώνεται σε Εκκλησία αγίων. Οι 

μαθητές από πολίτες του κόσμου τούτου, γίνονται πολίτες μιας καινής 

κτίσης. Συνεπώς κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο: «οὐρανὸς ἡμῖν γέγονε 

σήμερον ἡ γῆ, οὐκ ἀστέρων ἐξ΄ οὐρανοῦ εἰς γῆν καταβάντων, ἀλλ΄ 

ἀποστόλων ὑπὲρ τοὺς οὐρανοὺς ἀναβάντων, ἐπειδῆπερ ἐξεχύθη ἡ χάρις τοῦ 

Πνεύματος»2. 

                                                 
1
 Πεντηκοστή και Μυστικός Δείπνος, στο διαδικτυακό τόπο: 

http://www.myriobiblos,gr/afieromata/icons (ημερομηνία ανάκτησης: 10-3-2010). 
2
Ιωάννου Χρυσοστόμου,« Λόγος α΄. Εις την Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. 

Migne,τόμ.52, σελ.803.  

http://www.myriobiblos,gr/afieromata/icons
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    Είναι αδιανόητη η ύπαρξη της Εκκλησίας χωρίς τα μυστήρια, χωρίς τη 

δράση του Πνεύματος και την ένωση του κτιστού ανθρώπου με τον 

Άκτιστο Θεό. Κατά την Πεντηκοστή αποκαλύπτεται και αρχίζει ένας Νέος 

κόσμος. Από εκεί και έπειτα θα αποτελεί τη συνέχεια της Πεντηκοστής και 

η ζωή της Εκκλησίας θα βασίζεται πάνω στα συσχετιζόμενα μυστήρια με 

την Πεντηκοστή, το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Όπως την 

Πεντηκοστή έτσι και μετέπειτα, μόνιμα και αδιάκοπα, η ενέργεια του 

Αγίου Πνεύματος θα αφορά στην ενσωμάτωση των ανθρώπων στο Χριστό 

(=βάπτισμα) και στην οργανική ένωση τους με το Χριστό (=Ευχαριστία), 

γενόμενων σύσσωμων και σύναιμων μαζί Του: «Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ 

ζωοῦται καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τῇ Τριαδικῇ μονάδι 

ἱεροκρυφίως»1. (αντίφωνο του δ΄ ήχου, Όρθρος της Κυριακής). 

     Παρατηρώντας επισταμένα την εικόνα της Πεντηκοστής δεν 

διαπιστώνουμε κανένα εξωτερικό στοιχείο το οποίο να μας παρουσιάζει 

ακριβώς αυτή τη μυστηριακή διάσταση της Εκκλησίας. Θα ήθελα όμως στο 

σημείο αυτό να προσέξουμε oτι η αποστολική σύναξη παρουσιάζει 

σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι oτι οι 

καταμένοντες στο υπερώο της Ιερουσαλήμ «πάντες ᾖσαν προσκαρτεροῦντες 

ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει» (Πρ.1,14). Το δεύτερο στοιχείο 

αφορά μια μικρή λεπτομέρεια που καταγράφει ο Λουκάς και μας την 

μεταφέρει με τη φράση: «Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς 

πεντηκοστῆς ᾖσαν ἅπανtες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» (Πρ.2,1). Πραγματικά 

οι μαθητές εμφανίζονται από τον εικονογράφο σαν μια ομάδα 

«ομοθυμαδόν προσκαρτερούντων» ανθρώπων. Σίγουρα η προσμονή για 

την εκπλήρωση της επαγγελίας θα τους παρακινούσε σε προσευχή και 

παράκληση προς τον Αναληφθέντα Ιησού και έτσι είναι δυνατόν να 

εντοπίσουμε μέσα στην εικονογραφική παράσταση την εικόνα της 

λατρευτικής σύναξης.  

      Εδώ παρουσιάζεται η μαθητική κοινότητα σε διάταξη κυκλική και όχι 

ευθεία ή ακανόνιστη, στοιχείο που μπορεί να μας οδηγήσει στην αποδοχή 

της, ως σύναξης. Συνάμα η ιεροπρέπεια των μορφών και η εσωτερικότητά 

τους μπορούν να οδηγήσουν τη σκέψη μας στο oτι έχουμε μπροστά μας μια 

λατρευτική σύναξη. Αλλά η σύναξη αυτή σύμφωνα με το Λουκά (Πρ.2,1) 

είδαμε oτι γίνεται «επί το αυτό». Στο σημείο αυτό πρέπει να σταθούμε και 

                                                 
1
 Παρακλητική ή οκτώηχος η μεγάλη (Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1992) 

σελ. 156.  
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να πούμε oτι στη Γραφή «συνέρχεσθαι επί το αυτό» σημαίνει συνέρχεσθαι 

ως Εκκλησία, ο δε όρος Εκκλησία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την 

τοπική εκκλησία, όχι σε οποιαδήποτε μορφή της, αλλά στη Σύναξή της για 

τη Θεία Ευχαριστία1. 

    Οπωσδήποτε μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία είναι εκεί όπου τελείται η 

Θεία Ευχαριστία και όλοι γίνονται σύσσωμοι και σύναιμοι του Χριστού, 

υπερβαίνοντας κάθε ατομικότητα: «ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν  

οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν» (Α΄ Κορ.10,17). Αν βέβαια στον 

παραπάνω συλλογισμό μας συμπεριλάβουμε και το γεγονός oτι στην εικόνα 

της Πεντηκοστής ο Χριστός είναι αοράτως παρών, και το Άγιο Πνεύμα 

επενεργεί μέσα σε εκείνο το υπερώο, τότε ασφαλώς και μπορούμε να 

ανακαλύψουμε το στοιχείο της μυστηριακής κοινότητας, όπως αυτό 

εκφράζεται από την «επί το αυτό» Σύναξη των αγίων μαθητών.  

    Μελετώντας λοιπόν με θεολογική ματιά την εικονογραφική αποτύπωση 

της Πεντηκοστής διαπιστώνουμε oτι εκείνο που αναδεικνύει την ταυτότητα 

της Εκκλησίας είναι η σύναξη του διασκορπισμένου λαού επί το αυτό, 

έχοντας ως κέντρο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μέσα σε ένα πλαίσιο 

άρρηκτης ενότητας την οποία απεργάζεται το Άγιο Πνεύμα.  

 

 

   Γ.    κοινωνία Εσχάτων 

 

 

    Με την Πεντηκοστή αρχίζει η έσχατη εποχή της Ιστορίας. Ο Λουκάς 

ξεκινά την εξιστόρηση του γεγονότος της καθόδου του Αγίου Πνεύματος 

ορίζοντας επακριβώς τη χρονική στιγμή που έγινε: «ἐν τῷ συμπληροῦσθαι 

τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς» (Πρ.2,1). Ακριβώς πενήντα μέρες μετά το 

Εβραϊκό Πάσχα, αφενός εκπληρώνεται η υπόσχεση του Ιησού για την 

αποστολή του Αγίου Πνεύματος, αφετέρου η κάθοδός Του σηματοδοτεί την 

έναρξη μιας καινούριας εποχής και το οριστικό κλείσιμο μιας 

προηγούμενης.  

     Με την Ανάληψη του Ιησού ολοκληρώθηκε η επί γης οικονομία του 

δεύτερου Προσώπου της Αγίας Τριάδας και με την Πεντηκοστή ξεκινά η 

οικονομία του Τρίτου Προσώπου, εγκαινιάζοντας κατ΄ αυτήν μια νέα 

                                                 
1
Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου, Ευχαριστίας εξεμπλάριον (Μέγαρα: Εκδόσεις Ευεργέτις, 

2006) σελ.41. 
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περίοδο της ιστορίας, την εσχατολογική εποχή. Είναι σαφές το περιεχόμενο 

του β΄ καθίσματος του Όρθρου της εορτής: «Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή, 

ἐπιδημοῦσα τοῖς ἐν γῆ, εἰς πυρφόρους ποταμούς, μεριζομένη νοητῶς, τοὺς 

ἀποστόλους ἐδρόσιζε φωταγωγοῦσα καὶ γέγονεν αὐτοῖς, νέφος δροσῶδες 

τὸ πῦρ. Φωτίζουσα αὐτούς, καὶ ὑετίζουσα φλόξ, δι΄ ὧν ἡμεῖς ἐλάβομεν τὴν 

χάριν, διὰ πυρός τε καὶ ὕδατος»1.   

 Στην αλήθεια αυτή της Πεντηκοστής μας οδηγεί ασφαλέστατα και η 

ερμηνεία του προφητικού λόγου του Ιωήλ ο οποίος αναφέρεται στην 

κάθοδο του Πνεύματος: «Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 

Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28).  

     Είναι σαφές οτι η έκχυση του Πνεύματος θα γίνει «εν ταις εσχάταις 

ημέραις». Άρα μετά την κάθοδο του Πνεύματος έχουμε εισαχθεί στην καινή 

και έσχατη περίοδο της ιστορίας, η οποία διαποτίζεται διαρκώς από τη 

μόνιμη και τελειωτική παρουσία του Πνεύματος: «Ἐν μὲν τοῖς πατριάρχαις, 

καὶ τῷ νόμῳ καὶ τοῖς προφήταις ἀμυδρωτέρα πως ἦν ἡ χάρις τοῦ 

Πνεύματος ἡ δὲ δοθεῖσα τοῖς μαθηταῖς ἐν τῷ λοίσθῳ καιρῷ τελειωτικὴ»2. 

   Η έναρξη της οικονομίας του Αγίου Πνεύματος δίνει τη δυνατότητα της 

σωτηρίας, δηλαδή της ένταξης του κτιστού στην κοινωνία του Θεού, με την 

επωφέλεια των θείων Δωρεών. Στο σημείο αυτό διαφαίνεται η ιδιαίτερη 

υπόσταση της Εκκλησίας. Οπωσδήποτε η Πεντηκοστή αποτελεί τον πυρήνα 

της Εκκλησίας, αλλά δεν αποτελεί και την αφετηρία της. Η Εκκλησία 

προϋπήρχε και η αφετηρία της τοποθετείται στην προαιώνια βουλή του 

Θεού για τη δημιουργία και σωτηρία της κτίσης, στο Πρόσωπο του Υιού 

και Λόγου του Θεού. Ενεργοποιείται κατά τη Δημιουργία και εξελίσσεται 

διαρκώς σε μια ευθύγραμμη πορεία ολοκλήρωσης και τελείωσης. 

     Πρέπει να επισημάνω και πάλι οτι η πορεία προς το μελλοντικό 

προορισμό των Εσχάτων γίνεται με την οδηγητική παρουσία του Χριστού 

και την ενεργητική δράση του Αγίου Πνεύματος. Αν λάβουμε υπόψη μας 

οτι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, έρχεται κατά την Πεντηκοστή «ἵνα 

μένῃ μεθ΄ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα» (Ιω.14,16), τότε κατανοούμε οτι η αιώνια 

παρουσία Του καθιστά δυνατή την προέκταση της Πεντηκοστής μέσα στη 

ζωή της Εκκλησίας κάθε εποχής, καταργώντας την έννοια και το νόημα του 

χρόνου: «καὶ οὐ μέχρι μόνον οὖν τελείας αἰῶνος μεθ΄ ἡμῶν ἔσται κατὰ τὴν 

                                                 
1
Πεντηκοστάριον,ό.π. σελ. 220.  

2
Θεοφάνη Κεραμέως, ό.π. σελ. 780.  
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ἐπαγγελίαν, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τοῖς ἀξίοις συμπαραμένει, κατὰ τὸν 

μέλλοντα αἰῶνα, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀπαθανατίζον τούτων καὶ πληροῦν 

ἀϊδίου δόξῃς καὶ τὰ σώματα»1.  

Τα στοιχεία που ανέπτυξα μέχρι αυτό το σημείο αφορούν την υπόσταση 

της Εκκλησίας και την οδοιπορία της, μέσα στην καινή εποχή που 

εγκαινιάζει η Πεντηκοστή προς τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή την 

ολοκλήρωσή της. Πρόκειται ακριβώς για στοιχεία τα οποία κατά κάποιο 

τρόπο  μας «διηγείται» η όλη σύνθεση της εικόνας της Πεντηκοστής: α) Οι 

Δώδεκα απόστολοι, ως το πλήρωμα της Εκκλησίας, ενωμένοι ως Σώμα δια 

του αοράτως παρόντα Ιησού και εμφορούμενοι από τη Χάρη του 

Πνεύματος, αποτελούν την εικόνα της Εκκλησίας που εγκαινιάζεται κατά  

την Πεντηκοστή. Είναι η Εκκλησία, η οποία «εν τω συμπληρούσθαι την 

ημέρα της πεντηκοστής» εγκαινιάζεται και αρχίζει την πορεία της 

εσχατολογικής τελείωσής της. Έρχεται, εισβάλλει μέσα στον κόσμο, ώστε να 

προσλάβει τον κόσμο και να τον μεταμορφώσει σε Σώμα Χριστού. Αξίζει 

εδώ να προσέξουμε τα χέρια του «Κόσμου» ο οποίος εμφανίζεται να τα 

απλώνει προς τους μαθητές, ζητώντας τους την πρόσληψή του στο Σώμα. 

   β) Παράλληλα η Εκκλησία ενώ 

ζει μέσα στον κόσμο είναι 

ταυτόχρονη και παρεπιδημούσα 

σε αυτόν: «ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν 

οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλ.3,20). 

Βέβαια στην εικόνα είναι αρκετά 

ευκρινής η θέση αυτή, αφού η 

Εκκλησία παρουσιάζεται σε ένα 

άλλο επίπεδο το οποίο κυκλώνει  

τον κόσμο. Οι Δώδεκα βρίσκονται 

στον κόσμο, στο υπερώο της 

Ιερουσαλήμ, αλλά και πάντα  έξω 

από αυτόν.  

     Άγιο Όρος, Μονή Διονυσίου, (κώδ.61), 11ος αι.2      γ) Το ίδιο βέβαια ισχύει και με τη                      

διάσταση του χρόνου. Ο χρόνος αποτελεί κοσμική διάσταση και 

οπωσδήποτε καταργείται στην εσχατολογική κοινωνία του Θεού: «χίλια 

                                                 
1
Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 317. 

2
 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, επιμ. Σ.Μ.Πελεκανίδου και άλλοι , 

τόμ. Α΄ (εκδοτική Αθηνών, 1973) σελ.106. 
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ἔτη ὡς ἡμέρα μὶα» (Πέτρ.3,8). Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την εικόνα της 

Πεντηκοστής, η οποία διηνεκώς μας παρουσιάζει το ίδιο γεγονός και την 

ανεξάντλητη ροή Του μέσα στην Εκκλησία όλων των εποχών. 

   δ) Η τοποθέτηση των Δώδεκα μέσα στην εικόνα μας παραπέμπει στην 

εσχατολογική σύναξη, όπου οι δώδεκα απόστολοι θα καθίσουν «ἐπὶ 

δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραὴλ» (Μτ.19,28).  

    Στο σημείο θέλω να θυμηθούμε δύο στοιχεία. Το πρώτο αφορά την ημέρα 

που έγινε η κάθοδος του Πνεύματος, που σύμφωνα με τους ερμηνευτές 

συμπίπτει με Κυριακή: «Τριττὴ μὲν εὐμοίρησεν ὡρῶν τὴν χάριν, ὅπως 

ὑπεμφήνειε τρεῖς ὑποστάσεις, σέβειν ἐν ἁπλότητι τῆς ἐξουσίας. Ἀλλ΄ ἐν μία 

νῦν ἡμέρων τῇ Κυρίᾳ, Υἱὸς Πατὴρ καὶ Πνεῦμα, εὐλογητὸς εἶ»1. Η Κυριακή 

«ἡ ὀγδόη μὲν οὗσα, ὡς ὑπὲρ τὴν ἑβδομάδα ἀριθμουμένη πρώτη δέ, ὡς ἀρχὴ 

τῶν ἡμέρων καὶ μία, ὡς εἰκὼν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»2. Το δεύτερο στοιχείο 

αφορά  το χρόνο που γιορταζόταν η Πεντηκοστή, η εορτή των εβδομάδων: 

«Ὁ γὰρ ἑπτὰ ἐπὶ ἑαυτὸν συντιθέμενος, γεννᾷ τὸν πεντήκοντα, μιᾶς δεούσης 

ἡμέρας, ἥν ἐκ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος προσειλήφαμεν, ὀγδόην τε οὗσαν τὴν 

αὐτὴν καὶ πρώτην, μᾶλλον δὲ μιᾶς καὶ ἀκατάλυτον»3. Και τα δύο αυτά 

στοιχεία προσδιορίζουν, μέσα από τους συμβολισμούς που αντανακλούν, 

την Πεντηκοστή ως τύπο και εικόνα της Βασιλείας του Θεού: «Οἷς δὲ οὐκ ἐν 

ἄλλῳ καιρῷ, ἀλλὰ κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ ταὐτὰ γίνεται τῆς μελλούσης 

ἡμέρας ἐστὶν 

ἀπεικόνισμα καθ΄ ἥν τὸν 

ἐβδοματικὸν χρόνον 

πληρώσαντες εἰς τὴν 

τελείαν Πεντηκοστὴν 

καταντήσωμεν ἧς τύπος 

αὐτὴ καθέστηκε»4.  

    Επιπλέον η εικόνα 

είναι απόλυτα σύμφωνη 

με την περιγραφή των 

ευαγγελιστών σχετικά με 

                                                 
1
Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ.223.  

2
 Νικοδήμου αγιορείτου, Εορτοδρόμιον, ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των 

δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, τόμ. γ΄ (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις «Ορθόδοξος 

Κυψέλη»,1987) σελ.120.  
3
 Γρηγορίου Θεολόγου, ό.π. σελ. 432. 

4
 Θεοφάνη Κεραμέως, ό.π. σελ. 764. 
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Δευτέρα Παρουσία, Κων/λη, Μονή Χώρας, 1315μ.Χ.1          την έλευση «της ημέρας  Κυρίου». 

Κέντρο της εσχατολογικής Σύναξης είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος 

εμφανίζεται καθήμενος επί θρόνου «ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ 

διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἓν» (Ιω.11,52). Παράλληλα φέρεται 

περιστοιχιζόμενος από τους δώδεκα αποστόλους: «ὅταν καθίσει ὁ Υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξῃς αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 

θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραὴλ» (Μτ.19,28). Πρόκειται 

για μια εικόνα που όντως διασώζεται ατόφια μέσα στην παράσταση της 

Πεντηκοστής αφού και σε αυτή παρουσιάζεται μια σύναξη, στο κέντρο της 

οποίας κάθεται ο Χριστός (αοράτως παρών) περιστοιχιζόμενος από τους 

δώδεκα εκπροσώπους της οικουμένης. 

    Η εικόνα της Πεντηκοστής λοιπόν μας καθοδηγεί προς τον καινό κόσμο, 

στη Βασιλεία της δόξας του Θεού. Μιλάμε συνεπώς για μια εσχατολογική 

διάσταση της εικονογραφικής σύνθεσης που έρχεται να επεκτείνει την 

πληροφορία του βιβλικού κειμένου οτι η εκκλησία εγκαινιάστηκε ως νέα 

κτίση σε τροχιά εσχατολογικής ολοκλήρωσης, «εν τω συμπληρούσθαι την 

ημέραν της Πεντηκοστής». Τελικά είναι απολύτως βέβαιο οτι: « ο Βασιλεύς 

κάθεται ήδη πάνω στο θρόνο. Και η δόξα του αντανακλάται ήδη πάνω 

στους υιούς της Βασιλείας, που εκλήθησαν να κληρονομήσουν αυτή τη 

Βασιλεία. Θα μπορούσαμε να πούμε οτι η εκκλησία είναι προκαταβολική 

(anticipee) εσχατολογία»2, κατά τη θέση του Γ. Φλωρόφσκυ.  

      Σημειώσαμε ανωτέρω οτι η Εκκλησία στην Πεντηκοστή αναδεικνύεται 

ως «καινή κτίση». Πρόκειται για την αναδημιουργία- ανακαίνιση του 

κόσμου, δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς είχε 

προαναγγείλει ο Βαπτιστής: «ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ 

βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Μκ.1,8). Η εξαγγελία αυτή του 

Προδρόμου βλέπουμε να εκπληρώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, κατά 

την οποία το βάπτισμα του ύδατος αντικαταστάθηκε από το βάπτισμα του 

Αγίου Πνεύματος: «Χωρὶς δὲ ὕδατος οὐ βαπτίζει ἐν τῷ ὑπερῴῳ χάριτι; Καὶ 

γὰρ τὸ κυριώτερον τὸ Πνεῦμά ἐστι, δι΄ οὗ καὶ τὸ ὕδωρ ἐνεργεῖ»3. Κατά ένα 

τρόπο ο χώρος του υπερώου μετατρέπεται σε «κολυμβήθρα πνευματική»4 

εντός της οποίας συντελείται ο εκ Πνεύματος Αγίου ανακαινισμός. Όπως 
                                                 
1
 Μ. Αχείμαστου- Ποταμιανού, «Βυζαντινές τοιχογραφίες» στο: Ελληνική τέχνη (εκδοτική 

Αθηνών,1995) σελ. 151. 
2
Γ. Φλωρόφσκυ, Το σώμα του ζώντος Χριστού: Μια ορθόδοξη ερμηνεία της Εκκλησίας , Ελλ. μετ. 

Ι. Παπαδόπουλος, (Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός, 1999) σελ.63.  
3
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 49. 

4
 Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 312. 
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κατά τη βάπτιση του Ιησού αποκαλύπτεται «άνωθεν» ο Ιησούς ως Υιός του 

Θεού, έτσι ακριβώς και στην Πεντηκοστή η Εκκλησία αποκαλύπτεται ως ο 

χώρος της μόνιμης δράσης του Πνεύματος και των εσχατολογικών δωρεών 

Του: «καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου» (Πρ.2,4α). 

     Με τον πνευματικό εμποτισμό των μαθητών από την ενέργεια του Αγίου 

Πνεύματος γίνεται εφικτή η αγιότητα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας: «οὐκ 

ἄλλως γὰρ ἦν ἐν ἁγιασμῷ εἶναι τὸν ἄνθρωπον, καὶ τῇ πρὸς Θεὸν οἰκειότητι, 

εἰμὴ τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος μετουσία κατεκαλλύνετο»1. Η εικόνα της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος μας παρουσιάζει τον «Υπεύθυνο» της 

σωτηρίας του ανθρώπου και της κτίσης, καθώς επίσης και τα μέσα που 

οδηγούν σε αυτή. Τα φωτοστέφανα που τίθενται στα κεφάλια των μαθητών 

δεν σηματοδοτούν μόνο την προσωπική αγιότητα των αποστόλων, αλλά 

την αγιότητα ως αντικειμενική πραγματικότητα στην Εκκλησία. Όλα τα 

στοιχεία στο χώρο της παράστασης, τα οποία συμβολίζουν ή αναφέρονται 

στην Εκκλησία, είναι πλημμυρισμένα από φως. Τα πρόσωπα, τα 

φωτοστέφανα, ο κάμπος, μετέχουν όλα στη χαρά του Φωτός που εξέπεμψε η 

«γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις»2. 

    Μέσα στην Εκκλησία αναιρείται η διάσταση των συνεπειών της 

αμαρτίας με τη δύναμη του Πνεύματος: «εἶδες ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 

πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην ἠφάνισε, καὶ τοὺς πρότερον παραδεδομένους 

ὑπὸ τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων, ἀθρόον εἰς τὴν ἀνωτάτῳ τιμὴν ἀνήγαγε;»3. 

Είναι σαφές οτι το καθεστώς της αμαρτίας που κείται εντός του κόσμου, 

συνάμα κείται εκτός της Πεντηκοστής, περιοριζόμενο μέσα στη σκοτεινή 

αψίδα της παράστασης. Πρόκειται για μια αντιστοιχία, η οποία αποδίδεται 

έντονα μέσα στην εικονογραφική σύνθεση της Πεντηκοστής και έρχεται να 

δώσει απάντηση στο εναγώνιο ερώτημα για το πώς επιτυγχάνεται η 

σωτηρία: «Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, εἶπόν τε πρὸς τὸν 

Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους τι ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 

Πέτρος δὲ ἒφη πρὸς αὐτοὺς μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ 

τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»  (Πρ.2,37-38) . 

                                                 
1
 Θεοφάνη Κεραμέως, ό.π. σελ. 784. 

2
Ιω. Δαμασκηνού, «Εις την Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. Migne,τόμ. 96, σελ. 

836. 
3
 Ιω. Χρυσοστόμου, «Ομιλία Β΄. Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. 

Migne, τόμ. 50, σελ. 465. 
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    Διαπιστώνουμε πως η εικόνα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος επί των 

αγίων μαθητών έρχεται να μας επιβεβαιώσει οτι η «παλιγγενεσία», ως είδος 

αναδημιουργίας του κόσμου, είναι αναμενόμενη να συντελεστεί στο 

μέλλοντα αιώνα. Η κάθοδος όμως του Πνεύματος και η έναρξη της 

οικονομίας Του προσδίδει στην παλιγγενεσία αυτή τη μορφή της 

πνευματικής αναγέννησης των πιστών «και εκδηλώνεται ως εσχατολογική 

δικαίωσις»1.       

 

Δ.  Αποστολική διαδοχή 

 

 

   Σε προηγούμενες ενότητες σημειώθηκε το θέμα της επιφοίτησης στους 

μαθητές και επισημάνθηκε οτι οι θείες δωρεές χορηγούνται στους αγίους 

αποστόλους με διπλό σκοπό. Αφενός όλοι οι μαθητές δέχονται, ως 

μοναδικό πρόσωπο κάθε ένας, τον προσωπικό αγιασμό και το χάρισμα της 

αγιότητας. Αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται στην εικόνα με την τοποθέτηση 

πάνω στο κεφάλι κάθε μαθητή μιας πύρινης φλόγας και ενός 

φωτοστέφανου. Αφετέρου τα χαρίσματα χορηγούνται όχι μόνο στους 

παρισταμένους αποστόλους, αλλά σε όλη την Εκκλησία. Οι δώδεκα 

εκπροσωπούν την όλη Εκκλησία και επιπλέον σαν μέλος του αποστολικού 

κύκλου κάθε ένας γίνεται φορέας της κοινής ενέργειας και φωτισμού του 

Πνεύματος και  συνάμα  της κοινής αποστολής.  

   Η χορήγηση του Πνεύματος στον αποστολικό κύκλο γίνεται προκειμένου 

αυτοί δια του εν αγίω Πνεύματι βαπτίσματος αναλάβουν την αποστολή 

τους στα έθνη: Την επέκταση της μαρτυρίας του Αναστημένου Ιησού «ἕως 

ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρ.1,8), και την αδιάκοπη μεταβίβαση αυτής της 

παρακαταθήκης στους αιώνες. Η εκλογή των μαθητών για να γίνουν 

μάρτυρες του προσώπου του Χριστού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος 

μέχρι τη συντέλεια του κόσμου (Ιω.14,16) και το γεγονός του ακατάλυτου 

της Εκκλησίας «καὶ πύλαι ᾄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Μτ.16,18), 

αποδεικνύουν οτι η αδιάσπαστη συνέχεια της Εκκλησίας στην πίστη, την 

οργάνωση και τη ζωή της είναι θέλημα του Χριστού και καθήκον των 

πνευματοφόρων αποστόλων. Η αδιάσπαστη συνέχεια στην πίστη και τη 

ζωή της Εκκλησίας διασφαλίζουν και αναδεικνύουν ως κύριο παράγοντα 

                                                 
1
 Γ. Πατρώνου, Ιστορία και εσχατολογία στη Βασιλεία του Θεού (Αθήνα: Εκδόσεις Δόμος, 1975) 

σελ. 137. 
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στη δομή της Εκκλησίας, την αποστολική διαδοχή: «ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸς πρὸς 

οὐρανοὺς μετὰ σώματος ἀπῆλθεν, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔπεμψεν, ἵνα 

συνῇ καὶ ἐνισχύη τοὺς αὐτοῦ μαθητάς, καὶ τοὺς ἀπ΄ ἐκείνων κατὰ γενεὰς 

διαδόχους καὶ διδασκάλους τοῦ εὐαγγελίου τῆς χάριτος, οὐκ ἂν ἐκηρύχθη  

πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, οὐδ΄ ἂν μέχρις ἡμῶν ἒφτασε καταβαῖνον τὸ κήρυγμα τῆς 

ἀληθείας»1. 

     Εδώ φυσικά δεν πρόκειται για μια μονοσήμαντη μεταβίβαση του 

αξιώματος των αποστόλων σε κάποια ξεχωριστά άτομα, ούτε πολύ 

περισσότερο για τη δημιουργία μιας ιεραρχίας αξιωμάτων, αλλά για τη 

μεταβίβαση της χαρισματικής Δωρεάς της Πεντηκοστής. Να τονίσουμε στο 

σημείο αυτό οτι η πρώτη επίσημη πράξη των συγκεντρωμένων μαθητών στο 

υπερώο είναι η αντικατάσταση του Ιούδα, ώστε «τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ 

λάβοι ἕτερος» (Πρ.1,20). Σε αυτή την εκλογή του Ματθία βλέπουμε οτι το 

λειτούργημα των αποστόλων δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την 

αποστολική εποχή, αλλά ένα λειτούργημα που πρέπει να συνεχίζεται και 

μάλιστα ως τρόπος μετάδοσής του ορίζεται η χειροτονία: «μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν 

σοὶ χαρίσματος, ὅ ἐδόθη σοὶ μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χείρων τοῦ πρεσβυτερίου» 

(Α΄ Τιμ.4,14).  

Αυτή ακριβώς τη θέση η εικονογραφική αποτύπωση της Πεντηκοστής την 

προβάλλει με ένα μοναδικό τρόπο. Στις κάτω άκρες του αποστολικού 

κύκλου τοποθετούνται δύο νέοι 

μαθητές, στοιχείο που, κατά τη γνώμη 

μου, δηλώνει οτι ο αποστολικός κύκλος 

δεν περιορίζεται. Συνεχίζονται οι 

σειρές των αποστόλων από νέους και 

θα συνεχίζονται διαρκώς ως το τέλος 

της Ιστορίας. Το Άγιο Πνεύμα 

παραμένοντας εντός των κόλπων της 

Εκκλησίας αγιάζει σταθερά και 

αδιάκοπα όσους το δέχονται (Ιω.14,16-

17). 

      Επομένως η εικονογραφική 

παράδοση, βασιζόμενη στη διανομή 

των χαρισμάτων δια των πυρίνων 

                                                 
1
 Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 316. 
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γλωσσών στους μαθητές, παρουσιάζει Άγιο Όρος. Μονή Βατοπεδίου, (κώδ.937), 14ος αι.1τον 

αποστολικό κύκλο σε μια αδιάσπαστη σειρά και ισοτιμία. Η αίσθηση οτι 

στην  όλη σύνθεση ίσως δίδεται προβάδισμα στους αποστόλους Πέτρο και 

Παύλο οι οποίοι                                                        τίθενται στην κορυφή του 

κύκλου, αναιρείται σύμφωνα με τη διαπίστωση του M. Quenot: «η αντίθετη 

προοπτική ακυρώνει μια τέτοια υποψία δημιουργώντας την εντύπωση μιας 

ισότητας ανάμεσα σε όλους»2. Εξάλλου η κενή θέση  ανάμεσα στους 

πρωτοκορυφαίους, ως θέση της Κεφαλής  του Σώματος, ακυρώνει 

οποιαδήποτε αντίληψη περί πρωτοκαθεδρίας κάποιου μαθητή: «ἰδοὺ ἐγὼ 

μεθ΄ ἡμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Μτ.28,20). 

     Η αντίληψη  της εικόνας που δέχεται την Εκκλησία ως σώμα- 

οργανισμό, προϋποθέτει και μια ιεραρχία στην οργάνωσή της. Ο 

αποστολικός κύκλος που παρουσιάζεται στην εικόνα αναδεικνύει την 

κορυφή της ιεραρχίας της Εκκλησίας. Είναι αυτοί στους οποίους 

μεταβιβάζεται η διαδοχή της εξουσίας. Ενδεδυμένοι την εξ΄ ύψους δύναμη 

(Λκ.24,49) έχουν την εξουσία τέλεσης του ιερού μυστηρίου: «τοῦτο ποιεῖτε 

εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λκ.22,20), και της άφεσης των αμαρτιών: «ὅσα 

ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ» (Μτ.18,18). 

    Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της Πεντηκοστής μας παρουσιάζει δύο 

σημαντικές αλήθειες: α) Οι απόστολοι και οι διάδοχοί τους γίνονται 

«ορατές εικόνες» της παρουσίας του Χριστού και εξασφαλίζουν την 

ενότητα του Σώματος. β) Οι απόστολοι αναδεικνύονται ως όργανα της 

θείας Χάρης και συνεπώς η αποστολική εξουσία δεν είναι εξουσία 

προσωπική αλλά «λειτουργική». 

       Στο σημείο αυτό εύλογα τίθεται το ερώτημα αν το αποστολικό αξίωμα 

δόθηκε μόνο στους Δώδεκα. Το ερώτημα εύλογα εγείρεται γιατί  στην 

εικόνα εμφανίζονται οι Δώδεκα φορείς της αποστολικής εξουσίας, ενώ στο 

βιβλικό κείμενο του Λουκά, όπως και στα λειτουργικά κείμενα της εορτής, 

δεν αναφέρεται καθόλου ο στενός μαθητικός κύκλος των Δώδεκα. Όλα 

μιλούν γενικά, χωρίς συγκεκριμένο αριθμό, για αποστόλους: «Γλώσσαις 

                                                 
1
 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, επιμ. Π. Κ. Χρήστου και άλλοι , 

  τόμ. Δ΄ (Εκδοτική Αθηνών,1991) σελ. 140. 
2
M. Quenot, ό.π. σελ. 272.  
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ἀλλογενῶν, ἐκαινούργησας Χριστὲ τοὺς σούς μαθητάς, ἵνα δι΄ αὐτῶν σὲ 

κηρύξωσι, τὸν ἀθάνατον Λόγον καὶ Θεὸν»1. 

       Παράλληλα το κείμενο των Πράξεων «σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς 

ἕνδεκα…» (Πρ.2,14), δεν χρησιμοποιείται καθόλου στις ακολουθίες της 

εορτής, ως ανάγνωσμα. Και εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε τα δεδομένα μας. 

Το βιβλικό κείμενο μιλά για μαθητές γενικά, η εικόνα παρουσιάζει τους 

μαθητές να γίνονται δέκτες της Χάρης και συμπεριλαμβάνονται στη 

σύνθεσή της μόνο δώδεκα. Αλλά ποιους δώδεκα; Μεταξύ των αγίων 

αποστόλων των απαρτιζόντων το αποστολικό κολέγιο προβάλλονται τρία 

πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν στον κατάλογο των μαθητών του Ιησού, ο 

οποίος μάλιστα έχει καταγραφεί προηγουμένως από το Λουκά (Πρ.1,3). 

Στην εικονογραφική αποτύπωση της Πεντηκοστής φαίνονται ο Παύλος, ο 

Μάρκος και ο Λουκάς, να αντικαθιστούν τρεις άλλους από τους μαθητές 

του Ιησού και να εισάγονται αυτοί στον κύκλο των Δώδεκα, ο οποίος όπως 

προείπαμε συμβολίζει την πληρότητα της Εκκλησίας. Μια ανάλογη 

περίπτωση μπορούμε να βρούμε στην εικόνα «της σύναξης των αγίων 

αποστόλων», στην οποία επίσης ο Παύλος καταλαμβάνει τη θέση κάποιου 

εκ των Δώδεκα. Σίγουρα η παρουσία του Παύλου μπορεί να εξηγηθεί λόγω 

του ιδιαίτερου δυναμικού ιεραποστολικού του έργου, καθώς του Μάρκου 

και Λουκά λόγω της ευαγγελικής τους ιδιότητας. 

    Η έμφαση του εικονογράφου να παρουσιάζει Δώδεκα, έστω και αν οι 

τρεις δεν ανήκουν στο στενό μαθητικό κύκλο του Ιησού, αποδεικνύει 

οπωσδήποτε οτι ο κάθε απόστολος δεν έλαβε το αποστολικό αξίωμα 

χωριστά και προσωπικά, αλλά σαν μέρος του αποστολικού κύκλου. Επίσης 

οτι το αποστολικό αξίωμα δεν δόθηκε μόνο στους Δώδεκα εκλεγμένους του 

Ιησού, αλλά και σε άλλους αποστόλους από τον ευρύτερο κύκλο των 

μαθητών, καθώς και τους διαδόχους τους. Προς απόδειξη αυτού αρκεί να 

αναφέρω οτι κατά τη χειροτονία των επισκόπων ψάλλονται από την 

Εκκλησία το κοντάκιο και το απολυτίκιο της Πεντηκοστής: «Εὐλογητὸς εἶ 

Χριστὲ  ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας 

αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι΄ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας»2. 

   Η αποδοχή των Παύλου, Μάρκου και Λουκά στην εικονογραφική 

σύνθεση προβάλλει την διεύρυνση του αποστολικού κύκλου, αλλά και την 

επέκταση του αποστολικού αξιώματος και πέρα των δώδεκα μαθητών. Η 

                                                 
1
Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 217.  

2
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 219. 
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επέκταση του αποστολικού αξιώματος καθώς επίσης και η μετάδοσή του 

στους διαδόχους των Δώδεκα αποτελούν το εχέγγυο της αδιάσπαστης 

συνέχειας στην πίστη, την οργάνωση και τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η 

παρακαταθήκη (Α΄Τιμ.6,20), την οποία έδωσε ο Χριστός «τῇ ἅπαξ 

παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει» (Ἰούδα,3), μεταδίδεται χωρὶς διακοπές, 

συνεχῶς καὶ ἀνόθευτα, μέσα στην Ἐκκλησία: «καθάπερ δὲ εἰ τὶς ἀπὸ τῆς 

φωτοφόρου λαμπάδος ἑτέραν ἀνάψει, καὶ ἀπ΄ ἐκείνης ἄλλην, καὶ ἐφεξῆς τῇ 

διαδοχῇ παρακατέχων, ἀεὶ παραμένον ἔχει τὸ φῶς»1. Και τούτο είναι 

αποτέλεσμα της διαρκούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος: «ὅταν δὲ ἔλθῃ  

ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» 

(Ιω.16,13). Αυτό σημαίνει οτι οι απόστολοι και οι διάδοχοί τους διασώζουν 

την αποστολή τους όταν μένουν ενωμένοι με το Σώμα του Χριστού.  

     Και πάλι η εικονογραφική αναπαράσταση της Πεντηκοστής  έρχεται και 

προβάλλει τους αποστόλους με ένα τρόπο που αναδεικνύει την αρχή της 

συνοδικότητας, με την τοποθέτηση των αποστόλων σε σύνοδο, όχι 

κοσμικής- ανθρώπινης διάστασης, αλλά  συγκαλούμενης εν ονόματι του 

Ιησού Χριστού και διαπνεόμενης από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Η 

παρουσία βέβαια μέσα στη σύνθεση και αποστόλων οι οποίοι κρατούν στα 

χέρια τους το ευαγγέλιο, μπορεί να οδηγήσει στο ασφαλές συμπέρασμα οτι 

δεν μπορεί κάποιος να αποφανθεί, ούτε να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή, 

ευρισκόμενος εκτός Εκκλησίας. Επίσης οτι στη σύνοδο της Εκκλησίας δεν 

εκφράζονται προσωπικές απόψεις, αλλά η κοινή συνείδηση της Εκκλησίας: 

«ἡ τοῦ θείου Πνεύματος διαδιδομένη χάρις διὰ πάσης διήκει γενεάς, καὶ 

φωτίζει πάντας τοὺς πειθομένους τοῖς πνευματικοῖς ποιμέσι καὶ 

διδασκάλοις»2. 

   Δεν είναι καθόλου τυχαίο το  

γεγονός οτι οι εικόνες των 

οικουμενικών συνόδων 

απεικονίζουν πάντα το ίδιο 

σχήμα με αυτό της 

Πεντηκοστής. Το πρότυπο των 

συνόδων, η σύνοδος των                                                                                                                                                                                                                      

Ιεροσολύμων, μας δεικνύει οτι           

                                                 
1
Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 316. 

2
Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 316.  
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Ζ΄Οικ. Σύνοδος, Μετέωρα, Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου, 1552.1       για τη λήψη απόφασης 

«συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου 

τούτου» (Πρ.15,6). Επίσης οτι οι αποφάσεις παίρνονται ενώ η Εκκλησία 

βρίσκεται ομοθυμαδόν: «ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν» (Πρ.15,25) 

και οτι οι αποφάσεις δεν είναι λογικά- ανθρώπινα κατασκευάσματα: 

«ἔδοξε γὰρ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν» (Πρ.15,28). 

    Επομένως στη σύνοδο συμμετέχει όλη η Εκκλησία, με την τέλεια 

συμφωνία όλων των μελών του Σώματος, χωρίς καμιά διάκριση, αλλά ούτε 

και σύγχυση. Συμπαρευρισκόμενο είναι και το Άγιο Πνεύμα ως αστείρευτη 

πηγή της αλήθειας και ως μόνιμη πηγή φωτισμού: «Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἦν 

μὲν ἀεί, καί ἒστι καὶ ἔσται…ζωὴ καὶ ζωοποιοῦν φῶς καὶ φωτὸς χορηγὸν 

αὐτάγαθον, καὶ πηγὴ ἀγαθότητος»2 (τροπάριο των αίνων στον Όρθρο της 

εορτής). 

     Μέσα λοιπόν στην εικόνα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μπορούμε 

να διακρίνουμε οτι η δομή της Εκκλησίας είναι ολοκληρωτικά αντίθετη 

προς οποιοδήποτε «αντιιεραρχικό εξισωτισμό»3, καθώς επίσης και προς 

κάθε αρχή μοναρχική. Ο Χριστός δεν μεταβίβασε την προσωπική Του 

ιδιότητα, ως Κεφαλής του Σώματος, σε κανέναν. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε 

την απουσία Του από την Εκκλησία. Αυτός όμως γνωρίζουμε οτι είναι 

αδιάκοπα παρών στην Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 

μεθ΄ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Μτ.28,20). 

     

          Ε. Το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός. 

 

 

   Ο υμνωδός στο γ΄ στιχηρό του 

εσπερινού της εορτής παρουσιάζει 

την υπόσταση της Εκκλησίας 

εξαρτώμενη από το Άγιο Πνεύμα: 

«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον βρύει προφητείας, ἱερέας 

                                                 
1
 Βυζαντινή αγιογραφία. Εικόνες και τοιχογραφίες, επιμ. Λ. Δεριζιώτης (Ιερά Μονή Μεγάλου 

Μετεώρου, 2007). 
2
Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 225.  

3
 Π. Ευδοκίμοφ, Η Ορθοδοξία, μτφρ. Α. Μουρτζόπουλου (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βασ. 

Ρηγόπουλου, 1972) σελ. 215. 
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τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν ὅλον 

συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας».1  

 Όλες οι πτυχές της Εκκλησίας    Όσιος Λουκάς Βοιωτίας, 11ος αι2.                     

διακρατώνται από τη δραστική ενέργεια και δύναμή Του. Είναι ο «μεγάλος 

άγνωστος», αλλά συνάμα και ο «μυστικά Παρών» διασφαλίζοντας τη 

δυνατότητα σωτηρίας εντός των 

κόλπων της Εκκλησίας. Είναι 

αδιανόητη η ύπαρξη της Εκκλησίας 

χωρίς το Άγιο Πνεύμα, αφού η 

Πεντηκοστή είναι αποτέλεσμα της 

δικής Του δράσης- καθόδου. 

Αντίστοιχα λοιπόν και αυτή η 

εικόνα της                               

Πεντηκοστής, δηλαδή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, είναι εικόνα της 

οικονομίας του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδας. Και μικρογραφία, ψαλτήρι 

του Χλουντώφ, 9ος αι.3                η οικονομία Του αφορά την Εκκλησία στο σύνολό 

της: «όλον συγκροτεί. τον θεσμό της Εκκλησίας». Αφορά την πίστη, τη 

διδασκαλία, το κήρυγμα, την οργάνωση, τη δομή, τα μυστήρια, τη λατρεία 

γενικότερα, τη διοίκηση, την 

ανάδειξη των ποιμένων, την 

αγιότητα, τον αφθαρτισμό της ύλης. 

Ο Γρ. Θεολόγος λέει: «Ἔπρεπε γὰρ 

Υἱοῦ σωματικῶς ἡμῖν ὁμιλήσαντος 

καὶ αὐτὸ φανῆναι σωματικῶς καὶ                                                                     

Χριστοῦ πρὸς ἑαυτὸν 

ἐπανελθόντος, ἐκεῖνο πρὸς ἡμᾶς 

κατελθεῖν»4. 

   Η παρουσίαση του Αγίου 

Πνεύματος  μέσα στην εικόνα της 

καθόδου Του ακολουθεί πιστά την 

ιστορική μαρτυρία του Λουκά: «καὶ 

ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι 

                                                 
1
Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 217. 

2
 Ι. Λιάπη,  Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, Ιερά Μονή Οσίου Λουκά (Αθήνα 2005) σελ.49.   

3
 Γ. Πασαρέλι, Βυζαντινές εικόνες, επιμ. Τ. Καρακώτσογλου (Milano, 2004) σελ.210. 

4
 Γρηγορίου Θεολόγου, ό.π. σελ. 444. 
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γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς» (Πρ.2,3). Το Πεντηκοστή, Ρώσικη εικόνα.1                        Άγιο 

Πνεύμα εμφανίζεται στο υπερώο και διαμερίζεται με τη μορφή των πυρίνων 

γλωσσών στους μαθητές: «Μεριζόμενον οὐ τὴν φύσιν ἀλλὰ τάς ἐνεργείας  

μερίζον.                                                          Οὐ γὰρ διαιρεῖται  τὸ Πνεῦμα, 

ἀλλὰ διαιρεῖ τὰ χαρίσματα»2. 

    Αρχικά η απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή των 

διαμεριζόμενων πύρινων γλωσσών συνδυάζεται και με τη μορφή του 

περιστεριού. Αυτή η εκδοχή  παρουσιάζεται όπως είδαμε, στη μικρογραφία 

του συριακού ευαγγελίου του Ραββουλά, σε ψηφιδωτό του τρούλου του 

γυναικωνίτη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλα 

μεταγενέστερα βυζαντινά μνημεία, όπως για παράδειγμα στο ψηφιδωτό του 

οσίου Λουκά στη Βοιωτία. Φαίνεται οτι από τον 6ο μέχρι τον 11ο αιώνα στο 

κέντρο της παράστασης τοποθετείται η συμβολική ένδειξη της Αγίας 

Τριάδας, με χαρακτηριστικό δείγμα αυτό του Οσίου Λουκά, αλλά και μια 

προγενέστερη μικρογραφία από το  Ψαλτήρι του Χλουντώφ, η οποία 

ανάγεται στον 9ο αιώνα. Έτσι ο θρόνος της σύνθεσης εκτιμώ οτι 

αναφέρεται στο Θεό – Πατέρα, το Βασιλέα της κτίσης. Το βιβλίο, το οποίο 

παρουσιάζεται ανοικτό, στον Λόγο του Θεού, ενώ το Άγιο Πνεύμα 

εμφανίζεται να συμπληρώνει την Τριάδα με τη μορφή του περιστεριού. Από 

τη συμβολική αυτή παρουσίαση θα περάσουμε στην εξεικόνιση του Αγίου 

Πνεύματος μόνο με τη μορφή των πύρινων γλωσσών οι οποίες κατέρχονται 

από τον ουρανό. Ο ουρανός πλέον θα εμφανίζεται στην παράσταση ως 

ημικύκλιο στο πάνω μέρος του υπερώου.    

    Έτσι από το ημικύκλιο του ουρανού απορρέουν δώδεκα ακτίνες οι 

οποίες καταλήγουν με τη μορφή των πυρίνων γλωσσών. Αυτό είναι το 

κεντρικό σημείο της Πεντηκοστής,  γι΄ αυτό δεν απουσιάζει από καμιά 

εικονογραφική απόπειρα του γεγονότος. Το μέσο εμφάνισης του Αγίου 

Πνεύματος είναι η φωτιά, στοιχείο που πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί 

για τη θεϊκή αποκάλυψη, όπως ανέλυσα σε προηγούμενη ενότητα. Αυτό 

που θέλω εδώ να επισημάνω είναι οτι ενώ ο Υιός                                                               

εμφανίστηκε με «μορφή δούλου» κρύβοντας τη θεότητά Του, αντίθετα το 

Πνεύμα εμφανίζεται ως Θεός κρύβοντας την υπόστασή Του. Και τούτο 

διότι η μορφή Του δεν μας φανερώνεται, αλλά μάλλον κρύβεται πίσω από 

                                                 
1
 Πεντηκοστή, στο διαδικτυακό τόπο: http://www. Vatopaidi.files.wordpress.com (ημερομηνία 

ανάκτησης: 10-3-2010). 
2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου,« Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. Migne, 

τόμ. 63, σελ.935. 

http://www/


 78 

τη θέα των πύρινων γλωσσών. Ο ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει: «Καλῶς 

παντοῦ τό, ὡς, πρόσκειται ἵνα μηδὲν αἰσθητὸν περὶ τοῦ Πνεύματος 

νομίσης»1.                     

   Μέσα στην εικόνα εικονίζεται το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της 

Αγίας Τριάδας, το οποίο «παρέστι δεσπωτικῶς, ἀλλ΄ οὐ δουλικῶς, οὐδὲ 

ἀναμένον ἐπίταγμα, ὥς τινες οἴονται. Πνέον γὰρ ὅπου θέλει, καὶ ἐφ΄ οὕς 

βούλεται, καὶ ἡνίκα, καὶ ὅσον »2. Αυτή ακριβώς η   δεσποτική παρουσία 

του Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή πηγάζει από τη Θεία  Του φύση και 

τη σχέση Του με τα άλλα δύο Πρόσωπα της Τριάδας: «Τὸ Πνεῦμα  τὸ ἅγιον 

ἦν μὲν ἀεί, καί ἔστι καὶ ἔσται, οὔτε ἀρξάμενον, οὔτε παυσόμενον, ἀλλ΄ ἀεὶ 

Πατρὶ καὶ Υἱῷ συντεταγμένον, καὶ συναριθμούμενον…δι΄ οὗ Πατὴρ 

γνωρίζεται καὶ Υἱὸς δοξάζεται καὶ παρὰ πάντων γινώσκεται, μία δύναμις, 

μία σύνταξις, μία προσκύνησις, τῆς ἁγίας Τριάδος»3 (τροπάριο αίνων στον 

Όρθρο της εορτής). 

       Η ισοτιμία του Πνεύματος 

αναιρεί οποιαδήποτε προσπάθεια 

υποταγής Του στον Υιό. Δεν είναι μια 

λειτουργία του Λόγου, αλλά μαζί με 

το Λόγο αποτελούν τα δύο «χέρια του 

Πατρός»4. Ίσως έτσι και να μπορεί να 

εξηγηθεί, στη διπλανή εικόνα, η 

εμφάνιση των δύο ενωμένων ακτίνων 

φωτός που ξεπηδούν από το 

ημικύκλιο του ουρανού στο μέσο των 

άλλων δώδεκα ακτίνων που 

επικάθονται στους αγίους μαθητές. 

  Η Πεντηκοστή αποτελεί τη δεύτερη 

πράξη  του Πατρός στο σχέδιο 

σωτηρίας του ανθρώπου, η οποία δεν 

Σχ. Νοβγκορόντ, 160ς αι. (Ιδ. συλλογή, Λοζάνη).5      μειώνει καθόλου την οικονομία του 

Υιού.  Και οι δύο οικονομίες από κοινού συμπίπτουν στο σκοπό της 

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ, 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς,1983) σελ. 123. 
2
 Γρηγορίου Θεολόγου, ό.π. σελ. 437. 

3
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 225. 

4
 Π. Ευδοκίμωφ, Η τέχνη της εικόνας θεολογία της ωραιότητος, Ελλ. μετ. Κ. Χαραλαμπίδη, 

(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρνάρα, 1980) σελ. 250.  
5
 Γ. Πασαρέλι, ό.π. σελ.208. 
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εγκαθίδρυσης της Βασιλείας του Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται στον 

κόσμο και μας αποκαλύπτει δύο κρυμμένες αλήθειες: α) Εκείνη που αφορά 

στην τριαδικότητα του Θεού: «ἕνα τοίνυν ὁμολογοῦμεν Θεὸν ἐν Πατρί, καὶ 

Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι γνωριζόμενον. Καὶ οὕτως ἐν τῇ πανυπερουσίῳ 

Τριάδι τὴν μονάδα νοοῦμεν, καὶ ἐν τῇ μονάδι τὴν Τριάδα γνωρίζομεν»1. β) 

Εκείνη που αναφέρεται στο δοξασμό του Υιού, δηλαδή στην δι΄ Αγίου 

Πνεύματος φανέρωση της θεότητάς Του: «Εἰ μὴ Πνεῦμα ἦν ἅγιον, Κύριον 

Ἰησοῦν εἰπεῖν οὐκ ἠδυνάμεθα»2. 

    Είναι σαφές για την ορθόδοξη θεολογία οτι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται 

μόνο από τον Πατέρα, αλλά αποστέλλεται στον κόσμο από τον Υιό: «τῇ 

δεξιὰ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 

λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὅ νῦν ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε» 

(Πρ.2,33). Η αποστολή του Πνεύματος γίνεται μετά την ένδοξη Ανάληψη 

του Ιησού στους ουρανούς και είναι πλέον σαφή τα διαχωριστικά χρονικά 

όρια ανάμεσα στις δύο οικονομίες των δύο Προσώπων. 

   Τονίζω για άλλη μια φορά οτι η Πεντηκοστή είναι μέρα της οικονομίας 

του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται καθαρά αυτή η αλήθεια τόσο μέσα στο 

βιβλικό κείμενο των Πράξεων, όσο και 

στην εικονογραφική αποτύπωσή του, 

από τα οποία ο Χριστός φαινομενικά 

είναι απών. Δεν παρουσιάζεται ούτε 

στην εικόνα αλλά ούτε και στο κείμενο 

του Λουκά, διότι σαράντα μέρες (Πρ.1,3) 

μετά την Ανάστασή Του αναλήφθηκε 

προς τον ουράνιο Πατέρα Του (Πρ.1,9-

10). Η επίγεια και ενδοκοσμική 

σωματική απουσία του Χριστού από την 

Εκκλησία, παρουσιάζεται μέσα στην 

εικόνα της Πεντηκοστής με την κενή θέση 

ανάμεσα στους πρωτοκορυφαίους Πέτρο 

Μικρογραφία του 1305. Ματαναντάρ Αρμενίας.3 και Παύλο. Η θέση αυτή πραγματικά 

ανήκει στο Χριστό, αφού Αυτός είναι η Κεφαλή του Σώματος, το οποίο 

                                                 
1
 Θεοφάνη Κεραμέως, ό.π. σελ. 772. 

2
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄.Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, 

επιμ.έκδ. J. Migne,τόμ. 50, σελ.458. 
3
 Γ. Πασαρέλι, ό.π. σελ. 209. 



 80 

εξάλλου εικονίζει η παράσταση.  Παρατηρούμε όμως οτι σε κάποιες 

εικονογραφικές αποδόσεις της Πεντηκοστής τη θέση αυτή την  

καταλαμβάνει και εικονίζεται ο Χριστός, συνήθως σε αυστηρή μετωπική 

στάση και εντός κύκλου, λίγο ψηλότερα από τα κεφάλια των μαθητών. 

Πίσω από τον κύκλο, στον οποίο εγγράφεται ο Χριστός, βγαίνουν ακτίνες 

και ακουμπούν τους μαθητές. Σε αυτή την εικόνα ο Χριστός  δεν είναι μόνο 

παρών, αλλά επιπλέον είναι και Εκείνος που στέλνει το Άγιο Πνεύμα. 

Στην εικόνα αυτή είναι αυτονόητο οτι ο εικονογράφος κάνει υπέρβαση. 

Εκείνο που ενεργεί κατά την Πεντηκοστή είναι το Άγιο Πνεύμα και όχι ο 

Υιός. Εάν δεχτούμε τον εικονισμό Του στην παράσταση τότε η εικόνα της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος μετατρέπεται σε εικόνα του Χριστού. 

Επίσης σβήνουν τα όρια μεταξύ των δύο οικονομιών και παράλληλα αυτές 

συγχέονται, χάνοντας η κάθε μια τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και σημασία 

της. Ο εικονισμός του Χριστού μέσα στην εικόνα και μάλιστα, όταν 

φαίνεται το Άγιο Πνεύμα να απορρέει από Αυτόν, εγείρει αναμφίβολα 

αντιλήψεις σύμφωνες με το δόγμα του Filiopue. Οπωσδήποτε η κενή θέση   

ανήκει στο Χριστό και δι΄ αυτής ο Ίδιος γίνεται αποδεκτός μέσα στο Σώμα 

Του, ως αοράτως Παρών. Επιπλέον η κλασσική εικονογραφική παράσταση 

δεν περιλαμβάνει τον Χριστό στη σύνθεσή της, διότι είναι το Άγιο Πνεύμα  

εκείνο που αναλαμβάνει διαρκώς να καθιστά τον Χριστό παρόντα μέσα 

στο Σώμα Του, την Εκκλησία. 

     Ένα στοιχείο που συχνά 

εντάσσεται στην εικόνα είναι 

και εκείνο της εμφάνισης του 

Αγίου Πνεύματος με τη μορφή 

του περιστεριού: «Επάνωθεν του 

σπιτίου το Άγιον Πνεύμα ωσάν 

περιστερά, και τριγύρω αυτού 

πολύ     φως και δώδεκα πύριναι 

γλώσσαι εξερχόμεναι εξ 

αυτού»1.   Σίγουρα η ιδέα 

προέρχεται από τη διήγηση της 

Βάπτισης του Ιησού (Μτ.3,17). 

Εκεί εμφανίστηκε με τη μορφή                                                    

                                                 
1
 Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της Βυζαντινής ζωγραφικής τέχνης (Αθήνα, 1997) σελ.113.   
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περιστεριού και κατά συνέπεια      Άγιο Όρος, Μονή Διονυσίου.1                  

επιτρέπεται ο εξεικονισμός του με αυτό τον τρόπο. Διερωτάται όμως κανείς 

εύλογα, τι μπορεί να εξυπηρετεί η παρουσία του περιστεριού στην εικόνα 

της Πεντηκοστής. Το Άγιο Πνεύμα στην ιστορική καταγραφή της 

Πεντηκοστής εμφανίστηκε με τη μορφή των  διαμεριζόμενων πύρινων 

γλωσσών (Πρ.2,3). Παίρνει αυτή τη συμβολική   μορφή για να κάνει 

αισθητή την παρουσία Του και συνεπώς η χρησιμιποίηση του συμβόλου   

του περιστεριού δεν ταιριάζει καθόλου στην απεικόνιση της νέας 

θεοφάνειας. 

   Αυτό συμβαίνει διότι η παράλληλη χρήση των δύο συμβόλων δημιουργεί 

σύγχυση ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις του Αγίου Πνεύματος, αλλά και 

διότι στην εικόνα έχουμε μια υπερβολή που εκδηλώνεται στη διπλή 

παρουσία του Πνεύματος, ως περιστεριού και ως πύρινων γλωσσών.  

 

 

             Στ.  Η θέση της Θεοτόκου 

 

  Το ερώτημα που εγείρεται γύρω από την εικονογραφική αποτύπωση της 

Πεντηκοστής, αφορά στο αν είναι ορθός ο εικονισμός της Παναγίας στις 

εικόνες του εορταστικού γεγονότος. Το ερώτημα προκύπτει από την 

παρατήρηση και μελέτη της 

εκκλησιαστικής πρακτικής, η οποία 

φαίνεται πως αποδέχτηκε, αν όχι 

εξαρχής και συνεχόμενα, 

τουλάχιστον από τον ΙΖ΄ αιώνα και 

μετέπειτα δύο εικονογραφικούς 

τύπους της Πεντηκοστής: Ο πρώτος 

αφορά την κάθοδο του  Αγίου 

Πνεύματος στο υπερώο της 

Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκονται 

συγκεντρωμένοι οι μαθητές 

τηρώντας την εντολή του 

Διδασκάλου τους και αναμένοντας 

την εκπλήρωση της επαγγελίας Του: 

                                                 
1
 Ι. Μ. Διονυσίου. Οι τοιχογραφίες του καθολικού (Άγιον Όρος, 2003) σελ. 269. 
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Κρήτη Μονή Αρετίου, 17οςαι.1                        «παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων 

μὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἥν ἠκούσατέ 

μου» (Πρ.1,4). Ο δεύτερος εικονογραφικός τύπος αφορά πάλι την κάθοδο 

του Αγίου Πνεύματος στο υπερώο όπου βρίσκονται οι μαθητές, αλλά επί 

πλέον στο μέσο των μαθητών εικονίζεται η Θεοτόκος σύμφωνα με τη 

πληροφορία του Λουκά: «πάντες ᾖσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ 

προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν 

γυναιξί καὶ Μαρία τῇ μητρὶ τοῦ 

Ἰησοῦ» (Πρ.1,14). 

Είναι σίγουρο οτι και οι δύο 

εικονογραφικοί τύποι εδράζονται 

σε στοιχεία του αγιογραφικού 

κειμένου και στοχεύουν ακριβώς 

στην αποτύπωση του γεγονότος 

της Πεντηκοστής. Είναι όμως 

επιτρεπτή η συνύπαρξη δύο 

διαφορετικών παραστάσεων για 

το ίδιο εορταστικό γεγονός; 

Μήπως αυτή η  συνύπαρξη 

προξενεί σύγχυση στον πιστό ή 

πολύ περισσότερο εμποδίζει στην 

Βυθκούκι Αλβανίας, 1770.2                                         ανεύρεση και κατανόηση του νοήματος 

το οποίο εμπεριέχει η μέρα της Πεντηκοστής; Η εικονογραφική αποτύπωση 

ενός εορταστικού γεγονότος είναι θέμα ατομικής ερμηνείας, ώστε ο καθένας 

να  μπορεί να αναπαριστά τα αγιογραφικά γεγονότα όπως θέλει;  

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτά ακριβώς τα 

ερωτήματα έχοντας οδηγό το κείμενο των Πράξεων. Εξάλλου αυτό που 

αφορά το θέμα μου είναι η ανίχνευση της σχέσης μεταξύ του γεγονότος της 

Πεντηκοστής όπως το εξιστορεί ο Λουκάς και της εικονογραφικής 

αναπαράστασης αυτού του βιβλικού γεγονότος. 

        Στο κείμενο των Πράξεων δεν φαίνεται ξεκάθαρα η παρουσία της 

Θεοτόκου κατά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μέσα στο υπερώο. Όμως 

μια πιο προσεκτική εξέταση του κειμένου μας οδηγεί στην αποδοχή της 

                                                 
1
 Εικόνες της Κρητικής τέχνης (από το Χάνδακα ως τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη), επιμ. Μ. 

Μπορμπουδάκη (Ηράκλειο, 1993) σελ. 508. 
2
 Εικόνες από τις Ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας, επιμ. Α. Τούρτα (Θεσσαλονίκη: Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού, 2006) σελ. 152 
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παρουσίας Της ανάμεσα στους μαθητές. Πρέπει να παρατηρήσουμε οτι 

αμέσως μετά την Ανάληψη του Ιησού οι μαθητές «ὑπέστρεψαν εἰς 

Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος….Καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς 

τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ᾖσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ 

Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, 

Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου. Οὗτοι 

πάντες ᾖσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει 

σὺν γυναιξί καὶ Μαρία τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ» (Πρ.1,12-14). 

  Τι είναι άραγε αυτό που όλοι μαζί περίμεναν; Φυσικά την εκπλήρωση της 

υπόσχεσης του Ιησού: «ὑμεῖς δέ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετά 

πολλάς ταύτας ἡμέρας» (Πρ.1,5). Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα της 

προσμονής έγινε ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος: «ἐν τῷ συμπληροῦσθαι 

τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ᾖσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» 

(Πρ.2,1). Ίσως θα ισχυριζόταν κανείς οτι η φράση «ήσαν άπαντες ομού επί 

το αυτό» αναφέρεται μόνο στους μαθητές, αφού μόνο σ΄αυτούς ο Ιησούς 

είχε πει οτι: «λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ΄  ὑμᾶς 

και ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 

Σαμαρεία καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»  (Πρ.1,8). 

    Πραγματικά η λέξη «άπαντες» θα μπορούσε να αναφέρεται μόνο στους 

δώδεκα αποστόλους, αλλά παράλληλα θα μπορούσε να αφορά και όλα τα 

άλλα εκατόν είκοσι πρόσωπα που εξυπονοεί το αγιογραφικό κείμενο οτι 

βρίσκονταν στο υπερώο: «ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ 

τῶν μαθητῶν εἶπεν ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἰκόσιν» 

(Πρ.1,15). Ο ιερός Χρυσόστομος αποφαίνεται υπέρ της δεύτερης εκδοχής: 

«Τὶ δαι; ἄρα ἐπὶ τοὺς δώδεκα μόνους ἦλθεν, οὐχὶ δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς λοιπούς; 

Οὐδαμῶς ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς ἑκατὸν εἴκοσιν»1. Επεκτείνοντας την 

παραπάνω εκτίμηση ο Οικουμένιος αναφέρει με βεβαιότητα οτι: «Ἑκατὸν 

δὲ εἴκοσι συμπαρῇσαν ἀπὸ τῶν πιστευσάντων τῷ Κυρίῳ»2 και επίσης: 

«πάντων συνόντων τῶν ἄλλων, μόνος ἀπελείπετο ὁ Ἰούδας. Καὶ Μαρία δὲ ἡ 

Θεοτόκος παρῆν ἐπεὶ καὶ ὁ ταύτην παραλαβὼν εἰς τὰ ἴδια Ἰωάννης, καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ παρῇσαν»3. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο Θεοφύλακτος 

Βουλγαρίας προκειμένου να αποδείξει την παρουσία της Θεοτόκου στο 

υπερώο: «εἰ γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ μαθητὴς συνῆν, οὐδὲν ἦν τὸ κωλῦον καὶ αὐτὴν 

                                                 
1
Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Δ΄. Εις τας Πράξεις», Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, τόμ, 15 

(Θεσσαλονίκη: Πατερικαί εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς,1983) σελ. 122.  
2
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 57. 

3
 Οικουμένιου, ό.π. σελ. 56. 
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συμπαρεῖναι»1. Στο πνεύμα αυτό κινείται και το συναξάρι της Ανάληψης, 

το οποίο παραφράζοντας τα προαναφερθέντα χωρία του πρώτου 

κεφαλαίου των Πράξεων (Πρ.1,13-14 και Πρ.1,15) γράφει: «ταὐτὰ εἰπὼν 

ἐξήγαγε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ὁμοῦ μὲ τὴν Ἀειπάρθενον Μητέρα Του εἰς τὸ 

Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, καὶ ἐκεῖ διδάξας αὐτοὺς διὰ τελευταίαν φορὰν τοὺς 

παρήγγειλε νά μένουν ὅλοι μαζὶ ἐντὸς τῶν Ἱεροσολύμων…. Ἐπιστρέψαντες 

δὲ οἱ Ἀπόστολοι ἀνέβησαν ἐν τῷ ὑπερῶο εἰς τὸ ὁποῖον καὶ παρέμειναν σὺν 

ταῖς Μυροφόροις καὶ τῇ τοῦ Λόγου Παναγία Μητρὶ σχολάζοντες ἐν 

νηστείᾳ καὶ προσευχῇ καὶ δεήσει καὶ ἀναμένοντες τήν τοῦ Παναγίου 

Πνεύματος ἐπιφοίτησιν»2. 

    Στα επιχειρήματα υπέρ της παρευρέσεως της Θεοτόκου κατά την κάθοδο 

του Πνεύματος, και κατά συνέπεια του εξεικονισμού της στην εικόνα της 

Πεντηκοστής, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την ανάγκη της 

Θεοτόκου για τον προσωπικό της αγιασμό κατά την ημέρα της 

Πεντηκοστής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί οτι η Θεοτόκος δεν εξαιρείται 

από την κοινή για όλους τους ανθρώπους γενεαλογία του Αδάμ και 

συνεπώς είναι μέτοχη του προπατορικού αμαρτήματος. Παρά το γεγονός 

της προσωπικής Της αναμαρτησίας, λόγω της ανθρώπινης φύσης Της 

κουβαλάει πάνω Της το φορτίο της «πτώσης» και επομένως είχε ανάγκη 

προσωπικού αγιασμού και σωτηρίας από τον εξ΄ αυτής Σαρκωθέντα Υιό 

του Θεού. Ο V. Lossky αναφέρει σχετικά: «Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος 

στην Θεοτόκο, κατά τον Ευαγγελισμό, δεν είναι η προσωπική Της θέωση κι 

επομένως η Πεντηκοστή δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώφελη για 

Εκείνην….Αλλά το Άγιο Πνεύμα κατήλθε ακόμη μια φορά εις την 

Θεοτόκον, την ημέραν της Πεντηκοστής την φοράν αυτήν, ουχί δια να 

χρησιμοποιήση την φύσιν της ως μέσον, αλλά δια να δοθή εις αυτήν 

προσωπικώς, δια να γίνη το μέσον της ιδικής της θεώσεως»3. 

    Για την ορθόδοξη σκέψη η παρουσία της Θεοτόκου στο υπερώο είναι 

δεδομένη, αφού και Αυτή είχε ανάγκη την Πεντηκοστή για τη θέωσή Της, 

αλλά και διότι η απουσία Της θα ενίσχυε το δόγμα της «αμώμου 

συλλήψεως», όπως εκφράζεται από την εκκλησία της Ρώμης, σύμφωνα με το 

οποίο η Παναγία υπήρξε ένα ξεχωριστό ον εκτός προπατορικού 

                                                 
1
 Θεοφύλακτου, ό.π. σελ. 520. 

2
 Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθόδοξης Εκκλησίας

5
, επιμ. Μ. Λάγγη,τόμ. 14, (Αθήνα, 1985) σελ. 

262-263.  
3
 V.Lossky, Η μυστική θεολογία της ανατολικής Εκκλησίας, μτφρ. Στ. Πλευράκη (Θεσσαλονίκη, 

1973) σελ. 228. 
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αμαρτήματος και συνεπώς λυτρωμένη πριν την απολύτρωση του 

ανθρώπινου γένους. 

    Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και μια μικρογραφία από ένα 

συριακό ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται τον 6ο αιώνα μ. Χ. και 

θεωρείται η αρχαιότερη απεικόνιση του γεγονότος της Πεντηκοστής. 

Πρόκειται για το Ευαγγέλιο του Ραμπουλά (Rabbula) το οποίο 

ολοκληρώθηκε το 586 μ.Χ. από το γραφέα Ραμπουλά στη μονή του αγίου 

Ιωάννη στη Ζάγκμπα (Beth Zagba) της Μεσοποταμίας και σήμερα 

φυλάσσεται στη Φλωρεντία1. Στη μικρογραφία αυτή παρουσιάζεται ο 

όμιλος των μαθητών και στο κέντρο η Θεοτόκος να δέχονται στις κεφαλές 

τους τις πύρινες φλόγες του Πνεύματος. Θα πρόσθετα μάλιστα οτι η 

κάθοδος του Πνεύματος επικεντρώνεται ιδιαίτερα πάνω στη Θεοτόκο διότι 

η παρουσία Του δηλώνεται τόσο με τη μορφή της πύρινης γλώσσας, όσο και 

με τη μορφή του περιστεριού. 

     Με βάση όλα τα 

ανωτέρω στοιχεία θα 

συμπέραινε κάποιος 

αβίαστα την παρουσία της 

Θεοτόκου ανάμεσα στους 

εκατόν είκοσι μαθητές του 

υπερώου και την 

επιφοίτηση του Αγίου 

Πνεύματος και σε Αυτήν. 

Παράλληλα είναι λογικό 

να αναμένουμε ο 

αγιογράφος σεβόμενος 

τουλάχιστον την ιστορική 

μαρτυρία του Λουκά, τις 

Πατερικές υπομνήσεις, την 

Μικρογραφία Συριακού ευαγγελίου Ραββουλά2.                     ανάγκη προσωπικού αγιασμού 

της Θεοτόκου, να προβεί στην αποτύπωση του βιβλικού γεγονότος 

συμπεριλαμβάνοντας εν μέσω των μαθητών και την Παναγία.  

                                                 
1
 Λ. Ουσπένσκυ, Η εικόνα στο φως της Ορθόδοξης ερμηνείας, επιμ. Σπ. Μαρίνη (Αθήνα, 1999) 

σελ. 142.  
2
Πεντηκοστή, στο διαδικτυακό τόπο: http://www.ime.gr/chronoς/projects/htm (ημερομηνία 

ανάκτησης: 10/3/2010). 

http://www.ime.gr/chronow/projects/htm
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    Στην ορθόδοξη όμως εικονογραφική πρακτική συμβαίνει το εντελώς 

αντίθετο, διότι η Θεοτόκος απουσιάζει από την εικόνα της Πεντηκοστής, αν 

και όπως σημείωσα η παρουσία Της  επιβεβαιώνεται από την Ορθόδοξη 

διδασκαλία. Απεναντίας, ενώ το δόγμα της «άσπιλης σύλληψης» της 

Παναγίας στη δογματική θεώρηση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 

προσδιορίζει την απουσία Της από την κάθοδο του Πνεύματος, εν τούτοις 

στην εικόνα της δυτικής τέχνης η Παναγία είναι πάντα παρούσα, ήδη  από 

τον 13ο αιώνα.  

Πρόκειται άραγε για αυθαιρεσία; Μήπως οι αγιογράφοι έχουν παντελή 

άγνοια του αγιογραφικού κειμένου και των Πατερικών υπομνημάτων; 

Μήπως δεν γνώριζαν θεολογία και ήταν αδύνατη για αυτούς η εύρεση του 

νοήματος και περιεχομένου μιας γιορτής; Μήπως τελικά συμβαίνει κάτι 

άλλο… 

    Τα εικονογραφικά μνημεία που έχουμε για την περίοδο πριν την 

εικονομαχία μας δείχνουν ότι ο εικονογραφικός τύπος της Πεντηκοστής δεν 

έχει ακόμα αποκρυσταλλωθεί και 

τούτο διότι παρουσιάζονται τρεις 

διαφορετικοί τύποι απόδοσης 

του βιβλικού γεγονότος: α) Στη 

μικρογραφία του Ραββουλά 

εικονίζεται στο μέσο της 

σύνθεσης η Θεοτόκος να δέχεται 

μαζί με τους μαθητές την 

επιφοίτηση του Αγίου 

Πνεύματος. β) Σε μια εικόνα του 

7ου αιώνα, η οποία βρίσκεται στη 

μονή της Αγίας Αικατερίνης στο 

Σινά και η οποία θεωρείται η 

αρχαιότερη εικόνα της 

Πεντηκοστής, στο κέντρο της 

Φύλλο τρίπτυχου, Αγ.Αικατερίνη Σινά, 9ος αι1          σύνθεσης εικονίζεται ο Χριστός μέσα σε 

μετάλλιο. Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε οτι ακριβώς κάτω από τη σκηνή 

της Ανάληψης με τη Θεοτόκο στο κέντρο, παρουσιάζεται η κάθοδος του 

Αγίου Πνεύματος στους μαθητές εν απουσία της Θεοτόκου. γ) Τα 

υπολείμματα ενός ψηφιδωτού του 6ου αιώνα που βρισκόταν στον τρούλο 
                                                 
1
 Σινά, οι θησαυροί της μονής, επιμ. Κ. Μαναφής (εκδοτική Αθηνών, 1990) σελ. 140. 
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του γυναικωνίτη της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, οδήγησαν σε 

μια πιθανή απόδοση της παράστασης σύμφωνα με την οποία το κέντρο της 

σύνθεσης καταλαμβάνει ένας θρόνος στον οποίο τοποθετείται από    

ιστορικούς της τέχνης ο Χριστός και από εκεί ξεκινούν δώδεκα  ακτίνες που 

πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών οι οποίοι σχηματίζουν κύκλο γύρω από 

τον ένθρονο Χριστό1. Μιλάμε όμως πάντα για μια πιθανή απόδοση του 

ψηφιδωτού αυτού και νομίζω οτι δεν θα ήταν λάθος αν πάνω στο θρόνο 

τοποθετούσαμε ένα βιβλίο και το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτή την εικονογραφική 

εκδοχή με ασφάλεια θα μπορούσε να μας οδηγήσει τόσο η μικρογραφία του 

9ου αιώνα από το Ψαλτήρι του Χλουντώφ, όσο και το ψηφιδωτό της 

Πεντηκοστής στο καθολικό του Οσίου Λουκά της Βοιωτίας. 

   Πάντως από αυτό το δείγμα συμπεραίνεται οτι η εικόνα της Πεντηκοστής 

αρχικά παρουσίαζε στο κέντρο με ένα συμβολικό τρόπο την Αγία Τριάδα 

και γύρω –γύρω τους αποστόλους χωρίς όμως την παρουσία της Θεοτόκου. 

Και για την περίοδο μετά την εικονομαχία στο κέντρο τοποθετείται πάλι η 

Αγία Τριάδα με τον συμβολικό τρόπο που περιέγραψα και φαίνεται οτι η 

εικόνα του Ραββουλά δεν αποτέλεσε πρότυπο για καμιά τοιχογραφία ή 

μικρογραφία της Πεντηκοστής. 

      Εξαίρεση παρουσιάζει η μικρογραφία της Βίβλου του Αγίου Παύλου η 

οποία ανήκει στον 9ο αιώνα και βρίσκεται στη Ρώμη. Σε αυτή την 

παράσταση παρατηρούμε μια 

σημαντική λεπτομέρεια: Πάνω από 

το κεφάλι της Θεοτόκου η οποία 

καταλαμβάνει το κέντρο της 

εικόνας, δεν στέκεται πύρινη 

φλόγα,  όπως αντίθετα συμβαίνει με 

τους μαθητές. Από τον 11ο αιώνα 

και μετέπειτα στην ορθόδοξη 

εικονογραφική πρακτική δεν 

παρατηρείται  παρουσία της 

Θεοτόκου, αν και η παράσταση θα 

δεχτεί άλλες αλλαγές, όπως για                                     

παράδειγμα η  απάλειψη της 

συμβολικής ένδειξης της Αγίας 

                                                 
1
 Λ. Ουσπένσκυ, Η εικόνα στο φως της ορθόδοξης ερμηνείας, επιμ. Σ. Μαρίνης (Αθήνα, 1999) 

σελ.150. 
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Μικρογραφία της Βίβλου, Ρώμη, 9ος αι.1                      Τριάδας και η τοποθέτηση των μαθητών 

 πάνω σε ημικυκλικό έπιπλο, δεχόμενων δια των πυρίνων γλωσσών την 

επιφοίτηση του Παναγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό προσπαθώντας να 

δούμε την εικονογραφική εξέλιξη του θέματος αυτού   παρατηρούμε οτι 

στην ορθόδοξη εικονογραφία η Θεοτόκος εμφανίζεται στα τέλη του 16ου 

αιώνα. Μέχρι τότε η παρουσία της είναι ανύπαρκτη στις βυζαντινές 

παραστάσεις του γεγονότος της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, ενώ στη 

Δύση αρχικά εμφανίζεται κατά τον 12ο αιώνα. Η παρουσία της Θεοτόκου 

στην παράσταση όλο και περισσότερο γίνεται αποδεκτή κατά τον 13ο 

αιώνα, ενώ είναι καθοριστική η αποδοχή της τους δύο επόμενους αιώνες, 

όπου η εξεικόνιση της μορφής της εν μέσω των δώδεκα αποστόλων 

αποτελεί κανόνα για τη δυτική τέχνη2. Η κεντρική θέση της Θεοτόκου στην 

εικόνα συμπίπτει βέβαια με τη διατύπωση του Ρωμαιοκαθολικού δόγματος 

της αμώμου συλλήψεως και την ανάπτυξη της λατρείας της Μαντόνας.  

    Παρατηρώντας την εικόνα της Πεντηκοστής διαπιστώνει εύκολα κάποιος 

πως έρχεται σε αντίθεση με το κείμενο των Πράξεων. Για παράδειγμα ενώ 

οι Πράξεις αναφέρουν την παρουσία εκατόν είκοσι ατόμων, η εικόνα 

προβάλλει μόνο δώδεκα. Ενώ ο Παύλος δεν έχει ακόμα μεταστραφεί, η 

εικόνα τον περιλαμβάνει στο κέντρο της. Και ενώ τα Ευαγγέλια δεν έχουν 

ακόμη γραφεί ο Μάρκος και ο Λουκάς, από τους εβδομήκοντα και όχι τους 

δώδεκα μαθητές, τα κρατούν ήδη στα χέρια τους. Υπάρχει αναμφισβήτητα 

ασυμφωνία μεταξύ κειμένου και αναπαράστασης της Πεντηκοστής, τόση 

που αν ήταν να χρησιμοποιήσουμε μόνο το κείμενο για την εικονογραφική 

αποτύπωση της εορτής θα έπρεπε να καταργήσουμε εντελώς αυτή την 

εικόνα. 

    Ταυτόχρονα ρίχνοντας την προσοχή μας και σε άλλες εικόνες άλλων 

βιβλικών γεγονότων, διαπιστώνουμε οτι επαναλαμβάνεται η αναντιστοιχία 

μεταξύ κειμένου και εικονογραφίας. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στην 

εικόνα της Ανάστασης, όπου είναι αυταπόδεικτος ο ισχυρισμός μου, αλλά 

θα πλησιάσω την εικόνα της Ανάληψης. Η Ανάληψη πραγματικά είναι 

αναγκαία προϋπόθεση της Πεντηκοστής. Και τούτο διότι πριν από την δι΄ 

Αγίου Πνεύματος θέωση του ανθρώπου κατά την Πεντηκοστή, έπρεπε να 

έχει προσαχθεί και ανυψωθεί στο Θεό η δοξασμένη με την Ανάσταση 

                                                 
1
Λ. Ουσπένσκυ, Η εικόνα στο φως της Ορθόδοξης ερμηνείας, επιμ. Σ. Μαρίνη (Αθήνα, 1999) σελ. 

151. 
2
 Λ. Ουσπένσκυ, Η εικόνα στο φως της Ορθόδοξης ερμηνείας, επιμ. Σπ. Μαρίνη (Αθήνα, 1999) 

σελ.145. 
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ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος σημειώνει ο Γρ. Παλαμάς: «ὥσπερ κατῆλθεν οὐ 

μεταβάς, ἀλλὰ συγκαταβάς, οὕτως ἐπανέρχεται πάλιν, οὐ τῇ θεότητι 

μεταβαίνων, ἀλλ΄ ἐνθρονίζων ἄνω τὴν ἡμετέραν ἦν  ἀνέλαβεν φύσιν»1 και 

έτσι κατέστησε «ὁμόθρονον ὡς ὁμόθεον τὸ ἡμέτερον φύραμα»2. 

   Μελετώντας λοιπόν το ευαγγελικό 

κείμενο που περιγράφει το θεοφανικό 

γεγονός της Ανάληψης και 

αντίστοιχα το παράλληλο των 

Πράξεων, διαπιστώνουμε οτι δεν 

μιλούν, ούτε με υπαινιγμό για την 

παρουσία της Θεοτόκου κατά την 

ένδοξη έξοδο του Υιού Της από τον 

κόσμο. Ταυτόχρονα εξετάζοντας την 

εικονογραφία του γεγονότος 

παρατηρούμε οτι η Παναγία 

καταλαμβάνει πάντα σε όλες τις 

εικόνες την κεντρική θέση ανάμεσα 

Σινά, Μονή Αγ. Αικατερίνης, 9ος αι.3                            στους μαθητές και είναι αδιανόητη τόσο 

η απουσία της από την αναπαράσταση, όσο και ο μη πρωταγωνιστικός 

ρόλος της.  

    Τα παραδείγματα που ανέφερα αποδεικνύουν οτι το περιεχόμενο των 

εικόνων που εξιστορούν βιβλικά γεγονότα δεν καθορίζεται αποκλειστικά 

και μόνο από τα κείμενα, αλλά πηγάζει ή προσδιορίζεται και από άλλες 

πηγές και δεδομένα. Έτσι η εικόνα αντί να είναι απλή αναπαράσταση του 

κειμένου, σε κάποιο βαθμό το υπερβαίνει μεταφέροντας στον θεατή ένα 

εσώτερο, πνευματικό και αποκεκαλυμμένο νόημα που αφορά το σύνολο 

ενός εορταστικού γεγονότος. Κατ΄ αυτό τον τρόπο η εικόνα «κινείται» 

εντός του λειτουργικού πλαισίου και αποτελεί: «μια ζωγραφική έκφραση 

της ιερής Παράδοσης της Εκκλησίας, που ζει μέσα στην Αγία Γραφή και τα 

λειτουργικά κείμενα»4. Αυτό βέβαια σημαίνει οτι η κατανόηση της 

Ορθόδοξης εικόνας είναι αδύνατη έξω από το χώρο της εκκλησίας και το 

περιεχόμενο της δογματικής της διδασκαλίας. 

                                                 
1
Γρηγορίου Παλαμά, .ό.π. σελ. 276.  

2
 Στο ίδιο, σελ. 281. 

3
 Π. Βοκοτόπουλος, ό.π. σελ. 34. 

4
 Λ. Ουσπένσκυ, ό.π. σελ. 162. 
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    Τα λειτουργικά κείμενα που αναφέρονται στην Ανάληψη σημειώνουν 

φανερά την παρουσία της Θεοτόκου. Σημειώνω ενδεικτικά ένα στιχηρό της 

ακολουθίας του εσπερινού: «…ὁ τοὺς Μαθητὰς καὶ τὴν τεκοῦσαν σὲ 

Θεοτόκον, χαρᾶς ἀπείρου πλήσας ἐν τῇ σῇ Ἀναλήψει»1 και το θεοτοκίο της 

θ΄ ωδής του Όρθρου: «Χαῖρε Θεοτόκε Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ὅν 

ἐκύησας, σήμερον, ἐκ γῆς ἀνιπτόμενον, σὺν Ἀγγέλοις ὁρῶσα ἐμεγάλυνες»2. 

    Επειδή η Παναγία έγινε εκούσια όργανο της θείας οικονομίας και με τη 

συγκατάθεσή Της πραγματώθηκε η Σάρκωση του Λόγου και λυτρωτή των 

ανθρώπων, γι΄ αυτό και η παρουσία Της μέσα στην εικόνα της Ανάληψης 

μπορεί να γίνει κατανοητή. Η Θεοτόκος εδώ εικονίζεται για να δηλώσει την 

αληθινή Σάρκωση του Υιού και επιπλέον έπρεπε: «τὴν γὰρ ἐν τῷ πάθει σου 

μητρικῶς πάντων ὑπεραλγήσασαν, (ἔδει) καὶ τῇ δόξῃ τῆς σαρκός σου 

ὑπερβαλλούσης ἀπολαῦσαι χαρᾶς»3 (Δοξαστικό,  της Λιτής). 

   Αν στραφούμε τώρα και εξετάσουμε τα λειτουργικά κείμενα της 

Πεντηκοστής θα διαπιστώσουμε παντελή απουσία της Θεοτόκου από αυτά. 

Σε κανένα τμήμα των ακολουθιών της εορτής δεν γίνεται αναφορά στη 

Θεοτόκο που να δείχνει τη σχέση Της με το εορταστικό γεγονός της 

Πεντηκοστής. Ακόμα και  αυτό το κείμενο των Πράξεων (Πρ.1,13-14) που 

στηρίζει την παρουσία της Θεοτόκου στο υπερώο, δεν συμπεριλαμβάνεται 

στα αναγνώσματα της εορτής και ως αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας 

ορίστηκε το Πρ. 2,1-11. 

     Επιπλέον το συναξάρι της ημέρας, σε αντίθεση με εκείνο της Ανάληψης, 

δεν αναφέρεται καθόλου στη Θεοτόκο και κυρίως διαπιστώνουμε οτι και 

στους δύο κανόνες της εορτής απουσιάζουν τα θεοτοκία. Μόνη εξαίρεση 

αποτελεί η αναφορά στη Θεοτόκο της Θ΄ ωδής του Όρθρου, της οποίας 

όμως το περιεχόμενο έχει σχέση με τη Σάρκωση του Χριστού και όχι με το 

εορταζόμενο γεγονός: «Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρα κυοφορήσασα, καὶ 

παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα Μῆτερ…δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου, 

χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν»4. 

   Γενικότερα όλες οι ακολουθίες της Πεντηκοστής δεν διαφοροποιούν 

καθόλου τη Θεοτόκο και την εντάσσουν μαζί με όλα τα άλλα παρόντα 

πρόσωπα υπό τον συλλογικό όρο «απαντες». Από την εξέταση των 

λειτουργικών κειμένων αποκαλύπτεται η εστίασή τους στην κάθοδο του 

                                                 
1
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ.172. 

2
 Στο ίδιο, σελ. 180. 

3
 Στο ίδιο, σελ. 173. 

4
 Στο ίδιο, σελ. 224.  
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Αγίου Πνεύματος στους αποστόλους και στο ρόλο που επωμίζονται. 

Ενδεικτικά αναφέρω ένα στιχηρό του εσπερινού: «Κύριε, τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος ἡ ἐπιφοίτησις, τοὺς Ἀποστόλους σου ἐμφορήσασα, ἐν ἑτέραις 

γλώσσαις λαλεῖν παρεσκεύασεν»1 και το απολυτίκιο της εορτής: «εὐλογητὸς 

εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν , ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας 

αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ δι΄ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας»2. 

Από όλα τα συναχθέντα στοιχεία βγαίνει νομίζω αβίαστα ένα συμπέρασμα: 

Τόσο η εικόνα της Ανάληψης, την οποία πήρα ως ενδεικτικό παράδειγμα, 

όσο και η εικόνα της Πεντηκοστής, της οποίας η εξέταση μας ενδιαφέρει, 

αντλούν το εικονογραφικό περιεχόμενό τους από το γενικότερο 

λειτουργικό πλαίσιο των γεγονότων- εορτών που αποτυπώνουν. 

Ειδικότερα: Η εικόνα της Ανάληψης «τροφοδοτείται» από τις ακολουθίες 

της εορτής και εμφανίζει εν μέσω των μαθητών την Παναγία, παρά την 

εμφανή απουσία της από τα αγιογραφικά κείμενα. Παράλληλα η εικόνα 

της Πεντηκοστής, αντλώντας το εσώτερο περιεχόμενό της και αυτή από τα 

λειτουργικά κείμενα της ημέρας, δεν απεικονίζει την Θεοτόκο εν μέσω των 

μαθητών, παρά την εμφανή παρουσία της στο βιβλικό κείμενο.  

    Στα παραπάνω προστίθενται και όλοι ανεξαιρέτως οι Πατέρες οι οποίοι 

αν και συμπεριλαμβάνουν την Παναγία στους εκατόν είκοσι 

«προσκαρτερούντες» την επιδημίαν του Αγίου Πνεύματος, εν τούτοις δεν 

βρίσκουμε ούτε σε ένα λόγο τους, αφιερωμένο στην Πεντηκοστή, την 

παρουσία της Θεοτόκου. Ενδεικτικά αναφέρω τον Άγιο Ιωάννη το 

Δαμασκηνό που έγραψε κατά τον Η΄ αιώνα τον ένα από τους δύο κανόνες 

της Πεντηκοστής, και ο οποίος υπήρξε υπερασπιστής των εικόνων και εκ 

τούτου είχε ιδιαίτερο λόγο για την προβολή προσκύνησης της Θεοτόκου. 

    Τελικά η αναντιστοιχία εικονογραφικού και βιβλικού γεγονότος θα 

μπορούσε να εξηγηθεί μόνο με την αποδοχή του δόγματος της «αμώμου 

συλλήψεως» ή την αποδοχή της θέωσης της Θεοτόκου κατά τον 

Ευαγγελισμό Της. Τότε θα ερμηνεύαμε την απουσία της από την 

εικονογραφία ως απόρροια της προσωπικής Της αγιότητας- τελειότας. 

Αλλά ο ευαγγελιστής Ιωάννης είναι κατηγορηματικός όταν λέει οτι η 

κάθοδος του Αγίου Πνεύματος δεν ήταν δυνατό να γίνει και επομένως δεν 

μπορούσε να σκηνώσει μέσα στους ανθρώπους πριν το δοξασμό του Υιού, 

                                                 
1
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 219. 

2
 Στο ίδιο, σελ. 219. 
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δηλαδή πριν την Ανάληψή Του: «…οὔπω γὰρ ἦν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὅτι 

Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη» (Ιω.7,39). 

   Επομένως η Παναγία, η οποία δεν εξαιρείται της γενεαλογίας του Αδάμ, 

δεν θα ήταν δυνατό να θεωθεί παρά μόνο αφού ο Yιός Της ολοκλήρωνε το 

έργο της Θείας οικονομίας. Για να διατυπώσει η Εκκλησία την απουσία του 

Αγίου Πνεύματος από τον κόσμο και συνεπώς την αδυναμία θέωσης προ 

της καθόδου Του την Πεντηκοστή, καταργεί το τροπάριο που αναφέρεται 

σε Αυτό, από το Πάσχα μέχρι και την Πεντηκοστή. 

      Παρατηρώντας τα στοιχεία της εικόνας της Πεντηκοστής μπορεί εύκολα 

κάποιος να διαπιστώσει oτι οι δώδεκα παρευρισκόμενοι στο υπερώο 

απόστολοι, κάθονται σε ένα κάθισμα ημικυκλικού σχήματος και 

καταλαμβάνουν τις δύο πλευρές του τοποθετούμενοι σε δύο αντίστοιχες 

εξάδες. Όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο για να δηλωθεί, όπως είδαμε σε 

προηγούμενη ενότητα, η ισοτιμία και η ισότητά τους. Ανάμεσα στους 

πρωτοκορυφαίους δημιουργείται ένα κενό. 

     Θα μπορούσε η κενή θέση να ανήκει στη Θεοτόκο; Εδώ πρέπει να 

στραφούμε στην εξέταση της παρουσίας Της μέσα στον αποστολικό κύκλο 

της Πεντηκοστής και φυσικά στη σημασία και το βαθύτερο νόημα που 

εμπεριέχει αυτή η απόπειρα εξιστόρησής Της. Αμέσως θα σημειώναμε οτι η 

εικόνα επαληθεύεται από τη 

διήγηση του βιβλικού γεγονότος 

και οτι ικανοποιεί όσους βλέπουν 

στην απουσία της έλλειψη 

σεβασμού στο πρόσωπό Της και 

πολύ περισσότερο προσβολή στην 

προσκύνησή Της.  

     Την εκδοχή αυτή την είδαμε 

στο ευαγγέλιο του Ραββουλά. Η 

Θεοτόκος γίνεται το κεντρικό 

πρόσωπο μέσα στην εικόνα και 

προεξάρχοντας του κύκλου των 

μαθητών, γίνεται ο 

πρωταγωνιστής του γεγονότος. 

Έτσι ελκύει πάνω της όλο το 

νόημα και το βάθος του                   
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Ελληνική Εκκλησία Μπαρλέτα, Μπάρι, 18ος αι.1     εορταστικού γεγονότος δεχόμενη 

μάλιστα με διπλό τρόπο (περιστέρι και πύρινη φλόγα) την ενέργεια του 

Αγίου Πνεύματος. Αλλά και στην περίπτωση που η Θεοτόκος εν μέσω των 

μαθητών ευρισκόμενη δεν λαμβάνει αυτή την ιδιαίτερη τιμή και ίσως  

καθόλου πύρινη φλόγα στο κεφάλι Της, όπως δείχνει η μικρογραφία της 

Βίβλου του αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, και πάλι ενώ η ισοτιμία των 

μαθητών δεν καταργείται, και μόνο από την παρουσία της Θεομήτορος 

περνούν σε δεύτερο πλάνο. 

     Η εικονογραφική αυτή προτίμηση έρχεται, όπως ήδη ανέλυσα, σε 

αντίθεση με το λειτουργικό πλαίσιο της ημέρας, το οποίο θέλει τους 

αποστόλους ως τα κύρια πρόσωπα και τη Θεοτόκο να αποτραβιέται σε 

δεύτερη θέση. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα: Ή τα λατρευτικά 

κείμενα και η εικόνα της Πεντηκοστής, στην οποία απουσιάζει η Θεοτόκος, 

αποδίδουν με λανθασμένο τρόπο το γεγονός της καθόδου του Αγίου                                                         

Πνεύματος, ή οι  εικόνες που αναπαριστούν την  Θεοτόκο στο κέντρο της 

σύνθεσής τους, ως επικεφαλής του αποστολικού κύκλου, βρίσκονται 

μακριά από το νόημα της εορτής. Τα στοιχεία όμως είναι ευκρινή και δεν 

μπορούν να προκαλέσουν αντιθέσεις: Η ακολουθία της γιορτής δεν 

παραχωρεί στην Παναγία κύριο ρόλο και τούτο διότι δεν ανήκε στα 

πρόσωπα που συνδέονται ενεργά με την Πεντηκοστή και έγιναν μάρτυρες- 

κήρυκες με την επιφοίτηση των πυρίνων γλωσσών του Πνεύματος, όπως 

ακριβώς έγιναν οι απόστολοι. Ο ιστορικός της τέχνης Μ. Ρεώ παρατηρεί οτι: 

«η Παρθένος παρά την θέση που Της αποδίδουν στο κέντρο της 

αποστολικής σύνθεσης δεν παίζει παρά δευτερεύοντα ρόλο στην όλη σκηνή 

της γλωσσολαλιάς όπου είναι η μόνη που δεν ανοίγει το στόμα»2. 

Παράλληλα η Θεοτόκος δεν είναι δυνατό να μπει σε δεύτερο πλάνο σε 

σχέση με τους μαθητές. Απεικονιζόμενη μέσα στην εικόνα δεν μπορεί ούτε 

ως δευτερεύον πρόσωπο της παράστασης να εικονιστεί, αλλά ούτε και πέρα 

από το κέντρο της σύνθεσης. Πολύ περισσότερο η παρουσία Της δεν μπορεί 

να  είναι συμπληρωματική της όλης παράστασης, διότι η Θεοτόκος, ως 

κεντρικό πρόσωπο, δεν είναι    δυνατό να γίνει «συμπλήρωμα». 

   Αυτό σημαίνει για τη Θεοτόκο οτι ή καταλαμβάνει την κεντρική θέση 

επισκιάζοντας τους αποστόλους και επικεντρώνοντας το νόημα της εορτής 

στο πρόσωπό Της, ή δεν απεικονίζεται καθόλου και αφήνει ελεύθερο το 

                                                 
1
 Γ. Πασαρέλι, ό.π. σελ. 224. 

2
M. Reau, Iconographie de l’ art chetien, (Paris, 1957) σελ.591.  
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πεδίο ώστε να φανεί οτι: «ἡ διανείμασα χάρις… τοὺς ἀγραμμάτους τῷ 

κόσμῳ παιδευτὰς ἐπιστήσασα, ἡ τοὺς ἁλιέας χειροτονήσασα ῥήτορας 

αὐτοσχεδίῳ σοφία, τούς τοῦ κόσμου σοφοὺς καταισχύνουσα»1. 

    Σίγουρα δεν πρόκειται να αρνηθεί κανείς την παρουσία της Παναγίας 

στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, αλλά το να της δώσει την κεντρική θέση κάνει 

την εικόνα της Πεντηκοστής μία εικόνα της Θεομήτορος. Οι απόστολοι 

έχουν τον πρωταρχικό ρόλο, γίνονται τα στηρίγματα της Εκκλησίας και 

είναι επιφορτισμένοι να αναγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο 

καταδεικνύοντας τέλος οτι η Εκκλησία είναι «μία και αποστολική». 

   Η παρουσία της Θεοτόκου στην εικόνα θα ήταν πιστή στο κείμενο των 

Πράξεων, αλλά θα έθετε συνάμα και το ερώτημα της σημασίας της 

παρουσίας Της. Πάλι θα ανατρέξω στον ιστορικό της τέχνης Μ. Ρεώ για να 

δούμε τη δική του εξήγηση σχετικά με την παρουσία της Παρθένου στην 

εικόνα: «Μπορούμε να ισχυριστούμε οτι η Παρθένος σημαίνει, εδώ, ότι και 

στην Ανάληψη συμβολίζει την Εκκλησία. Οι απόστολοι σχηματίζουν κύκλο 

γύρω από την Παρθένο που προεδρεύει της σύναξης χωρίς να μετέχει στο 

θαύμα»2. Ο συγκεκριμένος όμως συλλογισμός δεν μπορεί να γίνει δεκτός 

τουλάχιστον σε δύο σημεία. Αφενός η Θεοτόκος μετέχει στο θαύμα, 

δεχόμενη και αυτή τη δική Της πύρινη φλόγα για τον προσωπικό Της 

αγιασμό, αφετέρου αν δεχτούμε οτι η Θεοτόκος αποτελεί εικόνα της 

Εκκλησίας αυτό συνεπάγεται οτι η Εκκλησία εικονίζεται διπλά. Τόσο από 

τη Θεοτόκο, όσο και από τους δώδεκα αποστόλους, με εξαίρεση βέβαια την 

περίπτωση που οι απόστολοι θα εκλαμβάνονταν ως εκπρόσωποι της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας και όχι ως το πλήρωμα της Εκκλησίας. 

     Ο Λουκάς μας πληροφορεί οτι «ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι 

γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ΄ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν» (Πρ.2,3). Η 

πληροφορία δηλαδή αφορά τον μερισμό του Αγίου Πνεύματος και την υπό 

μορφή πυρίνων γλωσσών επιφοίτησή Του σε καθέναν, από τους 

παρευρισκόμενους στο υπερώο, ξεχωριστά. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος εξηγεί 

γιατί το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τη μορφή γλωσσών και στη συνέχεια 

σημειώνει: «μεριζόμεναις δέ, διὰ τὸ τῶν χαρισμάτων διάφορον»3. Ο Ιωάννης 

ο Χρυσόστομος αναφερόμενος στο ίδιο θέμα του μερισμού των γλωσσών 

λέει: «μεριζόμενον, οὐ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τάς ἐνεργείας μερίζον. Οὐ γὰρ 

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄. Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, 

επιμ.έκδ. J. Migne,τόμ. 51, σελ.417. 
2
M. Reau, ό.π. σελ.594.  

3
Γρηγορίου Θεολόγου, ό.π. σελ. 445. 
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διαιρεῖται τὸ Πνεῦμα, ἀλλὰ διαιρεῖ τὰ χαρίσματα… ἕν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, 

διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ»1. Τέλος ο Γρηγόριος ο Παλαμάς υπογραμμίζει: 

«ἐκάθισε δέ, φησίν, ἐφ΄ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες 

Πνεύματος Ἁγίου…μεριζόμενον καὶ ὁλοσχερῶς μετεχόμενον, κατὰ τὴν 

εἰκόνα τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος»2. 

    Συνάγεται εξ αυτών με βεβαιότητα οτι οι πύρινες γλώσσες εκάθισαν σε 

κάθε παρευρισκόμενο πρόσωπο και κατέβηκαν χωριστά για κάθε μέλος της 

Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης και της Θεοτόκου ως ανθρώπινου 

προσώπου. Αυτή η άμεση 

χορήγηση του Πνεύματος 

σε κάθε μέλος χωριστά μας 

εμποδίζει να δεχτούμε οτι 

η κάθοδός Του στην 

Παναγία ήταν μια 

κάθοδος μέσω Αυτής στο 

σύνολο της Εκκλησίας. Η 

χορήγηση του Πνεύματος 

είναι άμεση στον καθένα 

και δεν έχει νόημα ο                                                  

Νήσος Ιωαννίνων, 16ος αι. 3                                      συμβολισμός της Θεοτόκου ως Εκκλησίας. 

    Είναι αλήθεια οτι η Θεοτόκος θα μπορούσε να συμβολίσει την Εκκλησία 

ως «δοχειο περιέχον την θεότητα» αλλά δεν θα μπορούσε να εικονίσει το 

σώμα της Εκκλησίας ως σύνολο ανθρώπων, αφού κανένα πρόσωπο δεν 

μπορεί να προσωποποιήσει κάποιο άλλο πρόσωπο ή σύνολο προσώπων, 

παρά μόνο ο,τι τα πρόσωπα εκείνα έχουν κοινό, για παράδειγμα την 

ανθρώπινη φύση. 

        Επιπρόσθετα θα μπορούσε η Θεοτόκος να εικονίζεται ως εκπρόσωπος 

όλης της κτίσης, δεχόμενη το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή για την 

κατάργηση των συνεπειών της πτώσης τόσο σε Εκείνη, όσο και στην κτίση                                                                       

ολόκληρη. Αλλά αν η Θεοτόκος πραγματικά συμπεριλαμβάνει όλη την 

κτίση και για χάρη της δέχεται τον αγιασμό, τότε δεν δικαιολογείται ο 

αγιασμός του Πνεύματος στα άλλα μέλη της εν τω υπερώω σύναξης. Επίσης 

                                                 
1
 Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. 

Migne,τόμ. 63, σελ.935.  
2
 Γρηγορίου Παλαμά, ό.π. σελ. 313. 

3
 Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική, επιμ. Μ. Γαρίδης και Α. Παλιούρας (Ιωάννινα,1993) 

σελ. 333. 
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αν μέσω της Θεοτόκου πραγματοποιείται ο αγιασμός της κτίσης, τότε και 

πάλι δεν δικαιολογούνται ούτε το μυστήριο του χρίσματος, ούτε η 

χριστιανική άσκηση και τούτο διότι η κτίση έχει ήδη εξαγιαστεί δια του 

προσώπου της Θεοτόκου. 

      Προκύπτει και πάλι πρόβλημα, αν επιχειρήσουμε να τοποθετήσουμε τη 

Θεοτόκο στην εικόνα της Πεντηκοστής, πέρα φυσικά από την 

αναντιστοιχία αυτής της εικόνας με το λειτουργικό πλαίσιο της εορτής. Η 

όποια από τις δύο προαναφερόμενες εξηγήσεις μεγενθύνει και ταυτόχρονα 

κάνει περιττό κάτι ή κάποιον. Αν ισχύει η αντιπροσώπευση της κτίσης από 

το πρόσωπο της Θεοτόκου, τότε καθιστά περιττή την αποτύπωση του 

«Κόσμου» στο κάτω μέρος της παράστασης. Όμοια, αν ισχύει ο 

συμβολισμός της Εκκλησίας στο πρόσωπο της Θεοτόκου, τότε περιττεύουν 

οι απόστολοι και η εικόνα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στους 

μαθητές μετατρέπεται σε μια θεομητορική εικόνα. Είναι τότε που 

τροποποιείται όλη η σύνθεση και εξαφανίζεται ο δογματικός και 

θεολογικός χαρακτήρας της. 

    Είδαμε οτι στην Ανάληψη η Παρθένος εικονίζεται ως φανερό σημείο της 

αυθεντικής Σάρκωσης του Υιού της και ως τύπος της Εκκλησίας. Αντίθετα 

στην Πεντηκοστή, αν και ήταν παρούσα στη σύναξη, η απεικόνισή Της 

εμποδίζει την αποκάλυψη του πραγματικού νοήματος της Πεντηκοστής. Με 

την Πεντηκοστή αρχίζει η δράση του Αγίου Πνεύματος και δια της χάριτός 

Του έκτοτε ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί. Η Εκκλησία βέβαια η οποία 

θεμελιώνεται αφενός στην Ενανθρώπιση του Λόγου, αφετέρου στην 

κάθοδο του Πνεύματος, ανάμεσα στις δύο οικονομίες χαράζει κόκκινη 

γραμμή. Η κάθε μία έχει το δικό της περιεχόμενο και νόημα και δεν 

μπορούν να αμειχθούν, αν και είναι μεταξύ τους αδιαίρετες. Επειδή όμως η 

Θεοτόκος δεν συνδέεται με την οικονομία του Τρίτου Προσώπου και ο 

σωτηριολογικός της ρόλος είναι εκτός του γεγονότος της Πεντηκοστής, γι΄ 

αυτό και ο εικονισμός της θεολογικά είναι λανθασμένος και προξενεί 

σύγχυση, αφού συγχέει το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους 

με το άλλο μυστήριο της ανακαίνισης, εν Αγίω Πνεύματι, των ανθρώπινων 

προσώπων. 

      Η εικόνα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος είναι η μόνη που 

απεικονίζει την οικονομία του Τρίτου Προσώπου. Μας αποκαλύπτει την 

Πεντηκοστή ως διαρκή κατάσταση μέσα στην Εκκλησία και οδηγεί στη 

γνώση του Τριαδικού Θεού, όπως ανέλυσα σε προηγούμενη ενότητα. Δια 
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του ομίλου των αποστόλων μας παρουσιάζει την πληρότητα της Εκκλησίας 

και την κατά το Τριαδικό πρότυπο ενότητα-κοινωνία της. Η παρουσία της 

Θεοτόκου καλύπτει αυτό το ουσιαστικό στοιχείο της εικόνας, δηλαδή την 

Αγία Τριάδα, και μεταβάλλει την 

«μία αποστολική εκκλησία» σε 

«θεομητορική». Φαίνεται οτι η 

Ορθόδοξη εικονογραφική 

παράδοση θέλοντας να διασώσει το 

θεολογικό βάθος της εορτής δεν 

συμπεριέλαβε το πρόσωπο της 

Θεοτόκου στην εικονογραφική 

σύνθεση του βιβλικού γεγονότος της 

Πεντηκοστής, αν και με βάση την 

ιστορική μαρτυρία του Λουκά 

έπρεπε να το πράξει. Προτίμησε 

αντί να μας δώσει ένα πίνακα 

ιστορικού περιεχομένου για την Πεντηκοστή, να μας αποκαλύψει μέσα από 

την εικόνα την Αγία Τριάδα, την κατά το Τριαδικό πρότυπο συγκρότηση 

και ζωή της Εκκλησίας, καθώς επίσης την αδιαμφισβήτητη αλήθεια οτι: 

«Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον, ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς 

Μικρογραφία,  Αρμενικό Μουσείο της Γαλλίας, 15911.        Ἐκκλησίας. Νῦν ἐξ Σιὼν γὰρ 

ἐξελήλυθεν νόμος, ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις»2. 

     Έτσι η Πεντηκοστή είναι ουσιαστικά η πεμπτουσία της Εκκλησίας, διότι 

το Άγιο Πνεύμα: « εἰς τὸν αἰῶνα μεθ΄ ἡμῶν ἐστι, καὶ δυνάμεθα ἀεὶ 

πεντηκοστὴν ἐπιτελεῖν»3. 

 

      Ζ. Ο «Κόσμος». 

 

 

   Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το εικονογραφικό στοιχείο που 

βρίσκεται τοποθετημένο πάντα στο κέντρο του κάτω μέρους της εικόνας 

και επιγράφεται με τον τίτλο «Κόσμος». Πρόκειται για ένα στοιχείο 

ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ασφαλώς λόγω της απεικόνισής του. Ενδύεται με 

                                                 
1
 Γ. Πασαρέλι, ό.π. σελ. 218. 

2
Ιωάννου Δαμασκηνού, ό.π. σελ. 836.  

3
Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Ομιλία Α΄. Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν», Patrologiae Graeca, 

επιμ.έκδ. J. Migne,τόμ. 50, σελ.454.  
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κόκκινη- βασιλική στολή, φοράει στο κεφάλι στέμμα και προβάλλει σε 

αυστηρή μετωπική στάση με έκδηλη μεγαλοπρέπεια, αν και τοποθετείται 

πάντα μέσα σε μαύρο φόντο. 

    Είναι γεγονός οτι σε αρκετές παραστάσεις η σκοτεινή αψίδα, που           

δημιουργείται κάτω από το ημικυκλικό έπιπλο στο οποίο τοποθετούνται οι            

απόστολοι, μένει άδεια. Γεμίζεται με μαύρο χρώμα και με αυτό τον τρόπο 

προφανώς δηλώνεται ο χωρισμός των φωτισμένων αποστόλων από τον 

υπόλοιπο κόσμο που ζει μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας. 

     Γύρω από την ύπαρξή του εγείρονται σίγουρα ερωτήματα. Τι συμβολίζει 

αυτή η μορφή; Από πού εμπνεύστηκε 

ο εικονογράφος τη συγκεκριμένη 

απόδοση; Αποτελούσε ανέκαθεν 

στοιχείο της παράστασης ή εισήχθη 

κάποια στιγμή σε αυτή; Η παρουσία 

του είναι σύμφωνη με τα ιστορικά 

συμβάντα τα οποία περιλαμβάνει ο 

Λουκάς στην καταγραφή του;  

     Είναι γεγονός οτι ο ιερός 

συγγραφέας στη λιτή μεν, αλλά 

απόλυτα σαφή περιγραφή της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος, δεν 

αναφέρει πουθενά κάποιο στοιχείο 

που να δικαιολογεί την ύπαρξη αυτής 

Πεντηκοστή, Κύπρος, 16ος αι.1                    της μορφής του «Κόσμου», μέσα στην 

εικονογραφική σύνθεση. Αυτό σημαίνει άραγε οτι η εικονογραφική 

παράδοση αυθαιρετεί; Μήπως χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μορφή ώστε 

να συμπληρώσει ένα κενό που δημιουργείται  στη σύνθεση κάτω από το 

ημικύκλιο του επίπλου στο οποίο κάθονται οι απόστολοι; Αν προσέξουμε 

αρχαιότερες παραστάσεις της Πεντηκοστής θα δούμε οτι εκεί εικονίζονται 

άλλες μορφές. Γιατί έγινε η αντικατάστασή τους από τη μορφή του γέροντα 

βασιλιά «Κόσμου»; Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι αρκετά και ίσως 

δεν τα έθεσα όλα. 

     Εξαρχής όμως πρέπει να επισημάνω για άλλη μια φορά κάτι που είναι 

πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη εικόνα. Οτι δεν ακολουθεί πιστά το 

βιβλικό κείμενο και οτι δεν αποτελεί μια ιστορική, αλλά βαθιά θεολογική 
                                                 
1
 Εικόνες Κύπρου, επιμ. Α. Παπαγεωργίου (Λευκωσία, 1991) σελ. 188. 
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εξιστόρηση των γεγονότων της Πεντηκοστής. Δεν       πρέπει επομένως να μας 

ξενίζει ιδιαίτερα αυτό το νέο στοιχείο που εισάγεται και γίνεται αποδεκτό 

στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Τα λατρευτικά κείμενα της εορτής 

κάνουν σαφή αναφορά στον κόσμο ως πεδίο δράσης των φωτισμένων 

αποστόλων. Είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο του  

 α΄ καθίσματος του Όρθρου της εορτής το οποίο διατυπώνει με σαφήνεια:  

« Τὴν μεθέορτον πιστοί, καὶ τελευταίαν ἑορτήν, ἑορτάσωμεν φαιδρῶς αὕτη 

ἐστί Πεντηκοστή, ἐπαγγελίας συμπλήρωσις, καὶ προθεσμίας ἐν ταύτῃ γὰρ 

τὸ πῦρ, τοῦ Παρακλήτου εὐθύς, κατέβη ἐπὶ γῆς, ὥσπερ ἐν εἴδει γλωσσῶν, 

καὶ Μαθητὰς ἐφώτισε, καὶ τούτους οὐρανομύστας ἀνέδειξε. Τὸ φῶς 

ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου, καὶ τὸν κόσμον ἐφώτισε»1. Επίσης στο 

Ευαγγέλιο της εορτής ο Ιησούς εμφανίζεται ως το φως: «Ἐγώ εἰμί τὸ φῶς 

τοῦ κόσμου» (Ιω.8,12). Αλλά και στο συναξάρι της Δευτέρας μετά την 

Πεντηκοστή οι απόστολοι καλούνται ως «διδάσκαλοι τοῦ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν 

σύμπαντος κόσμου»2. Παρατηρούμε λοιπόν και εδώ οτι η εικόνα ακολουθεί 

τα λατρευτικά κείμενα της ημέρας 

και ενσωματώνει στην παράσταση 

το θέμα του Κόσμου.  

Πριν ο «Κόσμος» καταλάβει τη 

θέση αυτή στο εσωτερικό της 

σκοτεινής- μαύρης αψίδας, 

εικονίζονταν άλλα πρόσωπα « από 

διαφόρους φυλάς, ντυμένοι με 

παράδοξα φορέματα και 

γυρισμένοι κατ΄ επάνω, ωσάν να 

ακούουν εξεστηκότες το κήρυγμα 

των Αποστόλων, και επάνωθεν 

αυτών η επιγραφή ΛΑΟΙ, ΦΥΛΑΙ 

ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. Παριστάνουν δε 

Μικρογραφία, Ματενανταράν Αρμενίας, 13ος αι.3        ούτοι τους ανθρώπους από τα διάφορα 

έθνη, οπού ευρέθησαν εις τα Ιεροσόλυμα κατά την ημέραν της 

Πεντηκοστής»1.                   

                                                 
1
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 220. 

2
 Πεντηκοστάριον, ό.π. σελ. 235.  

3
 Γ. Πασαρέλι, ό.π.σελ. 214. 
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   Η αντικατάσταση των Φυλών, των Εθνών και των Γλωσσών από το 

βασιλιά «Κόσμο» παρουσιάστηκε μετά τον 11ο αιώνα και αποσκοπούσε, 

όπως θα εξηγήσω πιο κάτω, στη θεολογική εμβάθυνση του βιβλικού 

γεγονότος της Πεντηκοστής. Πάντως η παρουσία του «Κόσμου» στην 

εικόνα και μάλιστα με τη μορφή του εστεμμένου βασιλιά αποδόθηκε στην 

προσπάθεια παρουσίασης του αυτοκράτορα ως άμεσου διαδόχου των 

αποστόλων2. Σε μια εποχή μάλιστα όπως ο 10ος αιώνας, όπου κυριαρχεί ο 

εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών από το βυζαντινό κράτος, εύκολα θα 

μπορούσε να εδραιωθεί μια τέτοια εκδοχή. Η τοποθέτηση όμως του βασιλιά 

–Κόσμου σε απομονωμένο  επίπεδο από αυτό των αποστόλων, ακυρώνει 

οπωσδήποτε αυτή την αντίληψη.    

    Η παρουσία αυτού του 

εικονογραφικού στοιχείου 

κατοχυρώνεται στο βιβλικό κείμενο 

(Πρ.2,5 και 2,9-11). Αλλά και η 

απεικόνιση των δύο προσώπων εντός 

της αψίδας με την επιγραφή: «Φυλαί 

και γλώσσαι» και αυτή θα 

ερμηνευόταν επίσης εύκολα ως 

συμβολισμός των Ιουδαίων και των 

εθνικών, των δύο κόσμων που 

αποτελούν το σύνολο της 

ανθρωπότητας κατά την ημέρα της 

Πεντηκοστής. Επιπλέον και η                

Παναγία ξένων, Κέρκυρα. 1700.3          απεικόνιση εντός της σκοτεινής αψίδας του 

προφήτη    Ιωήλ και αυτή πολύ εύκολα θα εύρισκε τη δικαίωσή της, αφού το 

όλο γεγονός της Πεντηκοστής αποτελεί εκπλήρωση του προφητικού του 

λόγου.  

   Ανέφερα προηγουμένως οτι η παρουσία του Κόσμου στην παράσταση 

εδράζεται στα λειτουργικά κείμενα της εορτής. Είναι όμως αναγκαίο να 

σταθούμε τώρα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται. Καταρχήν 

βρίσκεται σε ένα μαύρο περιβάλλον και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. 

                                                                                                                                     
1
 Φ. Κόντογλου, ό.π. σελ. 185. 

2
 Λ. Ουσπένσκυ, Η εικόνα στο φως της ορθόδοξης ερμηνείας, επιμ. Σ. Μαρίνη (Αθήνα, 1999) 

σελ.158. 
3
 Πεντηκοστή, στο διαδικτυακό τόπο: http:// www. Pandektis.ekt.gr (ημερομηνία ανάκτησης:10-3-

2010). 
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Αν το συνδυάσουμε με τον περιβάλλοντα χώρο των μαθητών, ο οποίος 

είναι ολοφώτεινος και προβάλλει την πυρπολημένη από το Φως του 

Πνεύματος καινή κτίση, τότε καταλαβαίνουμε οτι το σκοτάδι της αψίδας 

δηλώνει τον κόσμο της αμαρτίας. 

     Εδώ διερωτάται κανείς μήπως στην αψίδα μέσα εικονίζεται το «βασίλειο 

του διαβόλου» και ο άρχοντας αυτού, δηλαδή ο διάβολος. Νομίζω όμως 

πως κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβαίνει και αναιρείται από την 

επιγραφή: «ο Κόσμος». Τούτο συμβαίνει διότι τον κόσμο δεν είναι δυνατό 

να τον ταυτίσουμε μόνο με το τμήμα εκείνο που κείται στο κακό. Ο κόσμος 

συμπεριλαμβάνει και εκείνο το τμήμα που προσδοκούσε τον φωτισμό της 

Πεντηκοστής. Πρόκειται σαφώς για ένα στοιχείο που εξάγεται μέσα από τα 

ειλητάρια που κρατά στα χέρια του ο Κόσμος, τα οποία ως σύμβολα του 

κηρύγματος, δηλώνουν το λόγο του Θεού που θα κηρυχθεί παντού.   

   Πάλι εδώ έχουμε δώδεκα ειλητάρια αντίστοιχα των δώδεκα αποστόλων, 

δηλωτικά της καθολικότητας και οικουμενικότητας του αποστολικού 

κηρύγματος: « λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ΄ ὑμᾶς, 

καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 

Σαμαρεία καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρ.1,8). Αλλά αν το κήρυγμα όντως 

αφορά την πεπτωκυΐα ανθρωπότητα γιατί η απεικονιζόμενη μορφή δεν 

φέρει την επιγραφή «Οικουμένη»; Είναι νομίζω εύκολο να απαντηθεί γιατί 

προτιμάται η ονομασία Κόσμος και όχι οικουμένη. Ο τίτλος Οικουμένη 

προσιδιάζει μάλλον στο σύνολο των ανθρώπων, την ανθρωπότητα, ενώ ο 

Κόσμος επεκτείνεται πέρα από αυτή συμπεριλαμβάνοντας όλη την κτίση. 

    Εξάλλου δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας οτι ο Χριστός 

επιθυμεί και αποστέλλει τους μαθητές να γίνουν μάρτυρές Του « μέχρις 

εσχάτου της γης», σε όλη τη γη. Να μεταφέρουν δηλαδή την αλήθεια που 

τους αποκάλυψε: « Ἐγώ εἰμί τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ιω.8,12). Η σωτηρία που 

επέφερε ο Χριστός δεν περιορίζεται στο ανθρώπινο γένος, και τούτο διότι 

δεν είναι δυνατός ο χωρισμός του ανθρώπου από την υλική δημιουργία, 

αφού ο άνθρωπος αποτελεί τη συμπερίληψή της και έναν «μικρόκοσμο»1 

κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. 

   Επίσης αφού κατά την Ενανθρώπηση η υλική δημιουργία έγινε ναός της 

Θεότητας, γι΄ αυτό και η Εκκλησία καταφάσκει όλη την κτίση, η οποία και 

κλήθηκε να ενωθεί με το Θεό. Έτσι είναι ξεκάθαρο οτι η Πεντηκοστή 

αφορά όλα τα δημιουργήματα τα οποία κατ΄ αυτήν αγιάστηκαν: «καὶ διὰ 
                                                 
1
Μάξιμου Ομολογητού, «Μυσταγωγία», Patrologiae Graeca, επιμ.έκδ. J. Migne,τόμ.61, σελ. 185.  
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τῆς βιαίας ἐκείνης πνοῆς, τῶν πνευματικῶν τῆς πονηρίας δυνάμεων, καὶ 

πάντων τῶν  ῥυπαρῶν δαιμονίων ἀποσκεδασθέντων ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ἐν τῇ 

καθόδῳ τοῦ Πνεύματος»1. 

  Εφόσον η πτώση του ανθρώπου συμπαρέσυρε και την κτίση, αυτή πλέον 

«συστενάζει» και «συνωδίνει» με τον άνθρωπο, αναμένοντας τη λύτρωση 

από τη φθορά: « τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ 

τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ΄ 

ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ 

ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ 

τῆς δουλείας τῆς 

φθορᾶς εἰς τὴν 

ἐλευθερίαν τῆς δόξῃς 

τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. 

Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἡ 

πᾶσα ἡ κτίσις 

συστενάζει καὶ 

συνωδίνει ἄχρι τοῦ     

Νήσος Ιωαννίνων, 16ος αι.2                                                                                    νῦν». (Ρωμ.8,19-22). 

      Από τα παραπάνω συμπεραίνεται οτι η μαρτυρία των αποστόλων «εως 

εσχάτου της γης» δεν αφορούσε μόνο την ανθρωπότητα, αλλά ολόκληρη 

την υλική δημιουργία. Επίσης η κάθοδος του Πνεύματος δεν αποσκοπούσε 

στον αγιασμό του ανθρώπου, αλλά και στον αγιασμό της κτίσης. Της 

κτίσης η οποία φαίνεται μέσα στην εικονογραφική παράσταση να 

«συστενάζει» και «συνωδίνει» μέσα από τη μορφή του γέροντα βασιλιά ο 

οποίος φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση αιχμαλωσίας. Να σημειωθεί οτι 

το σκοτάδι που τον περιβάλλει εικονίζει «τα σκότη και τη σκιά του 

θανάτου και είναι ο καθολικευμένος Άδης»3. 

    Χωρίς δυσκολία μπορούμε να κατανοήσουμε την αντικατάσταση                                                               

των μορφών που εικόνιζαν τις «φυλές και γλώσσες» μέσα στην εικόνα, από 

τη μορφή του «Κόσμου». Μια ομάδα προσώπων που να εκπροσωπούν τα 

έθνη είναι γεγονός οτι δεν αρκούν να αποδώσουν όλο το θεολογικό 

περιεχόμενο της εικόνας και γι΄ αυτό μόνο ένας συμβολικός τρόπος θα 

έπρεπε να επιστρατευτεί. Ο «Κόσμος» της εικόνας είναι ο βασιλιάς όλης της 

                                                 
1
 Γρηγορίου Νύσσης, ό.π. σελ. 697. 

2
 Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π. σελ. 33. 

3
 Π. Ευδοκίμωφ, Η τέχνη της εικόνας θεολογία της ωραιότητος, μτφρ. Κ. Χαραλαμπίδη 

(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρνάρα, 1980) σελ. 253. 
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υλικής δημιουργίας που αναμένει να οδηγηθεί δια του Φωτός της 

Πεντηκοστής στην εσχατολογική Βασιλεία. Η συνήθεια των πιστών να 

διακοσμούν τους ναούς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με λουλούδια και 

κλαδιά φυτών, δηλώνει ακριβώς αυτή την πεποίθηση της συμμετοχής της 

υλικής δημιουργίας στην καινή ζωή που εγκαινιάζει η κάθοδος του 

Πνεύματος: « Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδρεύοντα 

ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν»1 (αντίφωνο δ΄ ήχου του Όρθρου της 

Κυριακής). 

Είναι αξιοσημείωτο οτι η 

Δυτική τέχνη ποτέ δεν 

περιέλαβε στην αποτύπωση 

της Πεντηκοστής το 

εικονογραφικό στοιχείο 

του «Κόσμου», πράγμα 

που δείχνει οτι δεν 

κατανόησε, ούτε την 

αλληγορία που είδε σε 

αυτόν η Ορθόδοξη                

Ντούτσιο ντι Μπουονινσένια, 1308, Σιένα.2 Ανατολή, ούτε το βαθύτερο                                     

θεολογικό περιεχόμενο της Πεντηκοστής, το οποίο αφορούσε και αφορά 

τον αγιασμό του σύμπαντος κόσμου.    

    Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να δούμε μέσα στην εικόνα της 

καθόδου του Αγίου Πνεύματος τη δυναμικότητα της Πεντηκοστής, η οποία 

ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του υπερώου της Ιερουσαλήμ, ώστε να εισέλθει 

μέσα όλη η κτίση και να την αγιάσει: « Ἔρχεται δὴ πληρῶν τὴν ἐπαγγελίαν 

τοῦ Υἱοῦ ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγαθόν, ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς μαθητάς, 

καὶ δι΄ ἐκείνων ἁγιάσων τὴν κτίσιν, τὴν ὑπὸ τῶν πονηρῶν 

διαλελυμασμένην πνευμάτων. Οὐκ ἔτι καθ΄ ἕνα καὶ κατὰ μέρος ἁγιάζει οὐδ΄ 

ἑνὶ γένει τάς εὐεργεσίας ἐπιδαψιλεύεται ἀλλ΄ ὁμοῦ πάντα πληροῖ κόσμον 

ἁγιασμοῦ»3. 

   Εφόσον η Πεντηκοστή είναι ένα γεγονός μόνιμο και διαρκές στην 

Εκκλησία, αυτό συνεπάγεται οτι η Εκκλησία έχει διαρκώς τις εισόδους στο 

χώρο της ανοιχτές προκειμένου να εισέλθει σε αυτή ο κόσμος, ώστε να τον 

                                                 
1
 Παρακλητική ή οκτώηχος η μεγάλη, ό.π. σελ. 156. 

2
 Ντ.Μπουονινσένια, «Πεντηκοστή», στο διαδικτυακό τόπο:  

http://www. Myriobiblos.gr/afieromata (ημερομηνία ανάκτησης: 14-5-2010). 
3
Λέοντος Φιλοσόφου, ό.π. σελ. 125.  

http://www/
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αγιάσει με το διαμένον εν αυτή μόνιμα Άγιο Πνεύμα και να τον οδηγήσει 

στην ανακαίνισή του, στη Βασιλεία του Θεού. 

   

                       

      

       

 

       

          

                          Η Πεντηκοστή, νωπογραφία  1537. Μονή Μολντοβίτσα, Ρουμανία.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Γ. Πασαρέλι, Βυζαντινές εικόνες, επιμ. Τ. Καρακώτσογλου (Milano, 2004) σελ.216. 
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                                             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

    Ο συγγραφέας του βιβλίου των Πράξεων μαρτυρεί και καταγράφει την 

κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής άμεσα 

συνδεδεμένη με την τελευταία πράξη της Οικονομίας του Υιού επί γης, την 

Ανάληψή Του. Έτσι η έναρξη της Οικονομίας του τρίτου Προσώπου της 

Αγίας Τριάδας παρουσιάζεται ως συνέχεια της Οικονομίας του δεύτερου 

Προσώπου και ως εγκαινιασμός της εσχατολογικής εποχής, όπως την 

προσδιόρισε ο προφητικός λόγος: « ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ 

πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28). 

    Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος πραγματώνεται στο χώρο ενός 

υπερώου των Ιερουσολύμων, όπου βρίσκονται συνηγμένοι περίπου εκατόν 

είκοσι μαθητές του Ιησού. Μεταξύ τους βρίσκονται οι δώδεκα μαθητές και 

στη συνέχεια Απόστολοι, αφού μετά την εκλογή του Ματθία 

συμπληρώθηκε η θέση του Ιούδα, και οπωσδήποτε και η Παναγία. Όλοι οι 

παρόντες εμφανίζονται να αποτελούν μια σύναξη η οποία, σύμφωνα με την 

επαγγελία του Ιησού, ανέμενε την δι΄ Αγίου Πνεύματος πνευματική 

αναγέννησή της.  

   Στην εικονογραφική αποτύπωση του βιβλικού γεγονότος της 

Πεντηκοστής η σκηνή εκτυλίσσεται σε ανοικτό χώρο, ώστε να δηλωθεί η 

διαχρονική ισχύς της καθόδου του Πνεύματος και εμφανίζονται πάντα 

δώδεκα απόστολοι, ώστε να αποδοθεί, δια αυτού του συμβολικού αριθμού, 

η πληρότητα της Εκκλησίας. Πρόκειται για το Νέο Ισραήλ ο οποίος, 

γενόμενος μέτοχος των Θείων Δωρεών, θα αποτελέσει την απτή μαρτυρία 

του μηνύματος του Χριστού στον κόσμο και σε πλήρη εν Αγίω Πνεύματι 

ενότητα εικονίζει την εσχατολογική ενότητα των δώδεκα φυλών του 

Ισραήλ. Ο αριθμός των δώδεκα δεν παραβιάστηκε ποτέ, ακόμα και όταν 

στην εικονογραφική σύνθεση συμπεριλήφθησαν ο Παύλος, ο Μάρκος και ο 

Λουκάς. Φαίνεται οτι το εικονογραφικό αυτό πρότυπο δίδει επίσης 

θεολογικό περιεχόμενο στην ιστορική μαρτυρία των παρευρισκομένων στο 
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υπερώο, καθώς μόνο δι΄ ενός συμβολικού αριθμού θα μπορούσε να 

αποδοθεί θεολογικά και εποπτικά η πληρότητα της Εκκλησίας. 

    Η αποστολή του Πνεύματος είναι έργο του Υιού και αφορά όλη την 

Εκκλησία στο σύνολό της. Το Πνεύμα δεν απεστάλη σε μεμονωμένα και 

ξεχωριστά άτομα, αλλά στην καθολική Εκκλησία. Οι καταμένοντες και 

προσκαρτερούντες μαθητές του υπερώου αποτελούσαν την εν σπέρματι και 

δυνάμει καθολική Εκκλησία όλων των επερχόμενων γενεών διαχρονικά. 

Συγχρόνως εμφανίζονται και ως οι εκπρόσωποι της όλης Εκκλησίας. 

  Δεν θα ήταν υπερβολή να επισημάνουμε οτι βρισκόμαστε στην 

εσχατολογική φάση της ιστορίας και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και παρέχει 

αδιάκοπα τις θείες δωρεές Του στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Πρόκειται για 

την αναφαίρετη και διαρκώς ανανεούμενη δωρεά του Πνεύματος την οποία 

η Εκκλησία, ως λατρευτική σύναξη, αιτείται και λαμβάνει. 

   Η Εκκλησία γίνεται πνευματοφόρος και συγχρόνως, ως χώρος διαρκούς 

πλουτισμού, ανανεώνει και μεταμορφώνει τα μέλη της. Βέβαια τα 

χαρίσματα δεν χορηγούνται για προσωπική ωφέλεια αλλά για μια 

συγκεκριμένη και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς αποστολή. Εδώ 

ακριβώς προκύπτει και η ιεραποστολική διάσταση της Εκκλησίας. Η 

εικονογραφική σύνθεση του γεγονότος της Πεντηκοστής παρουσιάζεται 

ανοικτή στο πάνω και στο κάτω μέρος της. Πρόκειται για στοιχείο που 

δηλώνει οτι η ιεραποστολή συνδέεται άμεσα με την καθολικότητα της 

Εκκλησίας: α) τα ειλητάρια των αποστόλων, β) η εκτύλιξη της σκηνής σε 

ανοικτό χώρο, γ) τα χέρια του «Κόσμου» που απλώνονται προς τους 

μαθητές και τα δώδεκα ειλητάρια που κρατά, δ) οι χρωματικές επιλογές της 

παράστασης, ε) η έκχυση των χαρισμάτων και η μετατροπή των αλιέων σε 

κήρυκες του ευαγγελίου. Όλα αυτά δηλώνουν οτι η Εκκλησία υπάρχει μέσα 

στον κόσμο έχοντας απέναντί του, με βάση τους λόγους και την εντολή του 

Ιησού Χριστού, μια αποστολή: Να τον μπολιάζει και να τον μεταποιεί 

διαρκώς σε Καινή κτίση. 

     Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος συνοδεύεται με το χάρισμα της 

γλωσσολαλιάς και εδώ διαφαίνεται οτι δι΄Αγίου Πνεύματος κατεργάζονται 

η ενότητα και το μυστήριο της σωτηρίας. Η μαρτυρία του ευαγγελιστή 

Λουκά οτι ήσαν άπαντες «ομοθυμαδόν επί το αυτό» αποτυπώνεται 

εικονογραφικά: α)στην γαλήνη και εσωτερική ηρεμία των μορφών, β)στην 

διάταξη των μαθητών σε ενιαίο ημικυκλικού σχήματος έπιπλο, γ) στην 

μετοχή όλων στο θαύμα και τη λήψη των ίδιων πύρινων γλωσσών, του 
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ίδιου Πνεύματος και δ) στην κενή θέση του κέντρου η οποία ανήκει στον 

αοράτως παρόντα Χριστό, ο οποίος και τους ενώνει. 

     Μέσα από την ενότητα των δώδεκα αποστόλων διαφαίνεται και η 

ενότητα της ίδιας της Εκκλησίας, κατά το μοναδικό πρότυπο ενότητας που 

είναι η Τριαδική κοινωνία. Στην Πεντηκοστή αποκαλύπτεται η αληθινή 

φύση της Εκκλησίας. Παρατηρούμε: α) μια σύναξη ισότιμων μεταξύ τους 

προσώπων τα οποία βιώνουν μια κοινή αγαπητική ζωή. β) την προβολή των 

προσωπικών ιδιαίτερων στοιχείων κάθε προσώπου, τα οποία καταργούν τη 

μονοτονία και εκφράζουν την ενότητα μέσα από την πολλαπλότητα, κατά 

το Τριαδικό υπόδειγμα. γ) επιπλέον παρουσιάζει την Εκκλησία ως 

κοινότητα μυστηριακή, αφού σε αυτή υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός και το 

Άγιο Πνεύμα εκχέει τα χαρίσματά του. Η ομοθυμαδόν και επί το αυτό 

σύναξη των αποστόλων προβάλλει την Εκκλησία ως χώρο υπέρβασης των 

παντός είδους περιορισμών, αλλά και ως χώρο της των πάντων ενώσεως. 

     Στην εικόνα της Πεντηκοστής αναδεικνύεται εκτός από τη φύση της 

Εκκλησίας και η πορεία της. Η Εκκλησία ως θεανθρώπινη κοινωνία 

πορεύεται διηνεκώς και ήδη από το παρόν προγεύεται την εσχατολογική 

Βασιλεία, και αποφαίνεται ως κοινωνία Εσχάτων. Την παράμετρο αυτή η 

εικονογραφική παράδοση την «διηγείται» με ένα ιδιαίτερο τρόπο: α) Με 

την τοποθέτηση των δώδεκα αποστόλων έτσι ώστε να παραπέμπουν στην 

εσχατολογική σύναξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δώδεκα θα καθίσουν 

σε δώδεκα θρόνους για να κρίνουν τον Ισραήλ. β)  Με την υπέρβαση της 

διάστασης του χρόνου, αφού η Πεντηκοστή μας παρουσιάζει διαχρονικά το 

ίδιο γεγονός και την ανεξάντλητη ροή του στην Εκκλησία όλων των 

εποχών. γ) Με την τοποθέτηση των δώδεκα σε ένα άλλο ξεχωριστό επίπεδο 

από αυτό στο οποίο τοποθετείται ο «Κόσμος». Η Εκκλησία ενώ ζει στον 

κόσμο ταυτόχρονα υπερβαίνει την περιορισμένη ενδοκοσμική 

πραγματικότητα. 

    Η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιείται και με αισθητά 

σημεία. Η βίαιη πνοή,  οι πύρινες γλώσσες και ο φωτισμός των αποστόλων 

αποτελούν την τριπλή παρουσία του Πνεύματος. Αυτά τα αισθητά σημεία 

συνδέονται άμεσα με τη ζωοποιό και δημιουργική δύναμη του Πνεύματος 

μέσα στον κόσμο, αλλά και με την αγιαστική ενέργειά Του. Παράλληλα το 

σχήμα των γλωσσών,  αναδεικνύει την ισότητα και τη συμφυΐα του 

Πνεύματος με το Λόγο. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος καταγράφεται 

με πιστότητα στη μαρτυρία του Λουκά. Εμφανίζεται και διαμερίζεται με τη 
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μορφή των πύρινων γλωσσών στους μαθητές, ενώ αποτελεί πλεονασμό και 

προξενεί σύγχυση η παρουσίαση του Πνεύματος με τη μορφή του 

περιστεριού. Επιπλέον ο εξεικονισμός του Υιού μέσα στην εικόνα 

μετατρέπει την παράσταση από εικόνα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος 

σε εικόνα του Χριστού και ενισχύει σίγουρα αντιλήψεις σύμφωνες με το 

δόγμα του filioque. Πρέπει να σημειώσουμε οτι ο συμβολικός τρόπος 

απεικόνισης της Αγίας Τριάδας στο κέντρο της σύνθεσης αντικαταστάθηκε 

από τις πύρινες γλώσσες του Πνεύματος, οι οποίες εξάλλου δεν 

απουσιάζουν από καμιά εικονογραφική απόπειρα. 

    Είναι εμφανής η παράλληλη αλλά και ταυτόχρονα αντιθετική, ως προς 

τις εννοιολογικές προοπτικές, σύνδεση της Πεντηκοστής με τη βιβλική 

διήγηση της Βαβέλ. Έτσι η διάσπαση και ο διχασμός της ανθρωπότητας που 

επήλθε στη Βαβέλ, αναιρούνται τη μέρα της Πεντηκοστής με την ενοποιό 

ενέργεια του Πνεύματος, η οποία συνάγει σε ενότητα -κοινωνία την 

διασκορπισμένη ανθρωπότητα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που 

διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας, την Αλήθειά της και συγκροτεί τη 

δομή και την οργάνωσή της. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται η αρχή της 

αποστολικής διαδοχής και της συνοδικότητας. Ο Χριστός όρισε διαδόχους 

του τους αποστόλους, αλλά δεν μεταβίβασε την προσωπική ιδιότητά Του 

ως Κεφαλής του Σώματος σε κανέναν. Αυτό θα σήμαινε την απουσία Του 

από την Εκκλησία. Εξάλλου, όπως επισημάναμε, η κενή θέση στο κέντρο 

ανήκει στον αοράτως παρόντα Χριστό, στο όνομα του οποίου είναι 

συνηγμένοι οι άγιοι μαθητές. 

     Η απόπειρα τοποθέτησης της Θεοτόκου στο κέντρο της σύνθεσης 

βρίσκεται σύμφωνη με την μαρτυρία του Λουκά, τις Πατερικές υπομνήσεις 

και την ανάγκη προσωπικού αγιασμού της. Παρόλα αυτά η Θεοτόκος 

απουσιάζει παντελώς από την ορθόδοξη εικονογραφία, τουλάχιστον ως τον 

17ο αιώνα, οπότε και εισήχθη κατά επηρεασμό των Δυτικών 

εικονογραφικών αποδόσεων. Ο εικονογράφος φαίνεται να μην ακολουθεί 

τον βιβλικό συγγραφέα και να εξαιρεί την Θεοτόκο, ακολουθώντας πιστά 

τα λειτουργικά κείμενα της εορτής. Πρωταγωνιστές κατά την Πεντηκοστή 

είναι οι απόστολοι, οι οποίοι δέχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος 

και επιφορτίζονται τη μετάδοση του Ευαγγελίου, καταδεικνύοντας οτι η 

Εκκλησία είναι μία και αποστολική. Η παρουσία της Θεοτόκου θα 

μετέβαλλε την εικόνα της Καθόδου σε θεομητορική εικόνα, ενώ ο 
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συμβολισμός της ως Εκκλησία θα καθιστούσε περιττούς τους αποστόλους, 

οι οποίοι όντως αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας. 

   Ο εικονογράφος επιχειρώντας και μια θεολογική ερμηνεία του βιβλικού 

γεγονότος εντάσσει στη σύνθεσή του και το θέμα του εξαγιασμού όλης της 

κτίσης. Και εδώ τα λειτουργικά κείμενα της εορτής αποτελούν την πηγή 

του, γι΄ αυτό στο κάτω μέρος της εικόνας τοποθετεί από τον 11ο αιώνα και 

μετέπειτα τον «Κόσμο». Οι αρχαιότερες απεικονίσεις των «λαών, φυλών 

και γλωσσών» που ανταποκρίνονταν στον γλωσσικό κατάλογο που 

παραθέτει ο Λουκάς, αντικαθίστανται από τον «Κόσμο», στην προσπάθεια 

παρουσίασης της δυναμικότητας του γεγονότος της Πεντηκοστής. Η 

Πεντηκοστή ως μόνιμο και διαρκές γεγονός αποδέχεται όλο τον κόσμο και 

αγιάζοντάς τον θέλει να τον οδηγήσει στην εσχατολογική αφθαρτοποίησή 

του.  

     Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση της εικονογραφικής παράστασης και 

της βιβλικής καταγραφής της Πεντηκοστής, εύκολα μπορούμε να 

διαπιστώσουμε οτι η εικόνα της Πεντηκοστής είναι πολύ λίγο συνδεδεμένη 

με τα δεδομένα της ιστορικής μαρτυρίας των Πράξεων. Το μόνο ιστορικό 

στοιχείο που διασώζει είναι οι πύρινες γλώσσες πάνω στα κεφάλια των 

συγκεντρωμένων αποστόλων. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας 

πηγάζουν από τα λειτουργικά κείμενα της εορτής, αποδίδοντας 

ολοκληρωμένα τη σημασία της και το βαθύτερο δογματικό περιεχόμενο της 

και προβάλλοντας τις θεολογικές, ανθρωπολογικές, κοσμολογικές και 

εκκλησιολογικές πτυχές της εορτής. 

     Είναι η εικόνα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που αναπαριστά την 

Οικονομία του τρίτου Προσώπου. Η εικόνα, αποδεσμευμένη από τις 

ιδιαιτερότητες με τις οποίες αποδίδει ο βιβλικός συγγραφέας το γεγονός της 

Πεντηκοστής, εκφράζει οτι η δωρεά του Πνεύματος είναι πράξη  του 

Αναστημένου Ιησού, η οποία αποκαλύπτει την αληθινή φύση Του και τη 

Μεσσιανικότητά Του, και οτι το Άγιο Πνεύμα: α) οδηγεί τους πιστούς στην 

κατανόηση της Αλήθειας του προσώπου του Χριστού. β) παρέχει τη 

δυνατότητα σωτηρίας δια της ενσωματώσεως στο Σώμα Του. γ) 

αποκαλύπτει τον Τριαδικό Θεό και καθιστά εφικτή τη γνώση- ένωση μαζί 

Του. δ) συγκροτεί «ὅλον τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας» (γ΄ στιχηρό του 

εσπερινού της εορτής). ε) απεργάζεται την μεταμόρφωση του σύμπαντος 

κόσμου σε Βασιλεία του Θεού.  
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