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Ἡ σκηνὴ τοῦ λουτροῦ
στὴν Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως

«Ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου, καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους σου, καὶ ἐροῦσί σοι»
                                                                                            (Δευτ. 32,7)

Ἡ παρακείμενη Εἰκόνα τῆς Γεννή-
σεως εἶναι ἀναμφίβολα ἕνα ἐξαίρετο ἔρ-
γο τῆς Κρητικῆς λεγομένης Σχολῆς.

Στὴν ἀρχὴ τῆς Σαρακοστῆς τῶν ἐφ-
ετινῶν Χριστουγέννων ἀρχίσαμε νὰ ἐπε- 
ξεργαζόμαστε στὸ Παιδικὸ Τμῆμα τοῦ 
Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκο-
νογραφίας τὴν ἀντιγραφή της, ὥστε νὰ 
τὴν ἁγιογραφήσουμε, τὸ κατὰ δύναμιν, 
μέχρι τὰ Χριστούγεννα. 

Στὸ κάτω ἀριστερὸ ἄκρο ὑπάρχει ἡ 
σκηνὴ τοῦ λουτροῦ, ὅπως συνηθίζεται 

σὲ πλεῖστες Εἰκόνες τῆς Γέννησης.
Οἱ ἐρωτήσεις, τὶς ὁποῖες δεχθήκαμε, ἀλλὰ καὶ οἱ παρατηρήσεις Με-

λῶν τοῦ Ἐργαστηρίου μας γιὰ τὸ «ἀνεπίτρεπτον» τῆς σκηνῆς, μᾶς ὤθη-
σαν, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, σὲ μία μικρὴ ἔρευνα.

Στὸ Ἀρχεῖο τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Μονῆς μας, τὸ ὁποῖο περιλαμβά-
νει ἑξακόσιες Εἰκόνες τῆς Γέννησης, ἀπὸ ὅλες τὶς περιόδους καὶ ὅλες 
τὶς Σχολὲς τῆς Ὀρθόδοξης Εἰκονογραφικῆς μας Παράδοσης, ἀνακαλύ-
ψαμε μὲ ἔκπληξη, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία (90% καὶ ἄνω), συμ-
περιλαμβάνει τὴν ἐν λόγῳ σκηνή.

Στὴν σχετικὴ Εἰκονολογικὴ γραμματεία τὰ πράγματα ἦταν λιγώτερο 
σαφῆ. Οἱ Εἰκονολόγοι διχάζονται, καὶ οἱ μὲν ἀποδέχονται, οἱ δὲ ὄχι, 
τεκμηριώνοντας ἀμφότεροι μὲ ἰσοδύναμη πειστικότητα.

Τὸ θέμα ἐντάσσεται, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, στὸν μακρὺ, πυκνογραμ-
μένο κατάλογο τῶν «θεολογούμενων» τῆς Εἰκονογραφίας.

* * *



Οἱ ἐρωτήσεις, ὅμως, ποὺ μᾶς εἶχαν τεθεῖ ἀνέμεναν ἀπάντηση, σοβαρὴ 
καὶ ὑπεύθυνη. 

Ἡ ἐπερώτηση τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν Πατέρων μας, ἔδωσε καὶ αὐτὴ 
τὴν φορὰ τὴν λύση στὸ δύσκολο πρόβλημα καὶ τὴν ὀρθὴ κατεύθυνση 
στὴν σκέψη μας. Καταθέτουμε λοιπόν τὴν ἀπάντησή τους, μὲ τὴν ἐλπίδα 
καὶ τὴν εὐχὴ νὰ βοηθήσει ὅσους Ἀδελφοὺς καὶ Συμμαθητές μας ἔχουν ἐκ-
φράσει τὴν ἀπορία ἢ καὶ τὴν ἔνστασή τους στὸ θέμα αὐτό.

Ὁ καταξιωμένος, γνωστὸς καὶ ἀγαπητὸς στὸ Ἐργαστήριό μας Ἁγιο-
γράφος κύριος Φίλιππος Μαρκόπουλος σημείωσε τὰ ἑξῆς:

«Η σκηνή του λουτρού αποτέλεσε απάντηση σε ισχυρισμούς, ότι η 
Γέννηση Του Κυρίου ήταν ένα υπερφυσικό, πέρα από την ανθρώπινη φύ-
ση γεγονός, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την τέλεια ανθρώπινη 
Φύση του Κυρίου.

Η γνώμη μου είναι, ότι η προσθήκη αυτή είναι άστοχη και αποτελεί παρ-
έμβαση της ανθρώπινης λογικής στο Μυστήριο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 
και σε σύγχρονες Εικόνες, που παρουσιάζουν την Θεοτόκο εγκυμονούσα.

Καλές οι προθέσεις αλλά ανεπαρκή τα αποτελέσματα. Και αυτό γιατί 
καταγράφοντας την ανθρώπινη διάσταση του γεγονότος, αυτόματα υπο-
βαθμίζεται η Θεία. Το Μυστήριο αυτό δεν περιγράφεται ούτε μπορεί η 
ανθρώπινη λογική να το κατανοήσει, όχι γιατί είναι ανεπαρκής, αλλά 
γιατί είναι αιχμάλωτη και υποταγμένη στην φθορά.

Η θέση λ.χ. της Παναγίας, στην Παράσταση της Γέννησης, δεν κατα-
δεικνύει την φυσική διάσταση των πραγμάτων (όπως συμβαίνει στις Δυ-
τικές απεικονίσεις). Η Θεοτόκος είναι σε σχετικά μακρινή θέση από το 
Θείο Βρέφος, Διάκονος και Προσκυνητής ταυτόχρονα του Μυστηρίου 
της Σαρκώσεως του Λόγου.

Οφείλουμε, λοιπόν, να τηρήσουμε από το Μυστήριο κάποια απόσταση, 
όπως μας διδάσκει η ίδια η σύνθεση της Εικόνας.

Καλό είναι να μην αγγίζουμε ότι μας ξεπερνά.
Όχι, λοιπόν, στην σκηνή του λουτρού».
Ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, ἀφοῦ ἔλαβε 

ὑπ’ ὄψιν του τὰ ἀνωτέρω, συνόψισε μὲ συντομία, ἀλλὰ καὶ σαφήνεια, ὅτι
«Ἡ προσθήκη τοῦ λουτροῦ στὴν Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως, κάποτε δὲν 

ἦταν “ἄστοχη”. Σήμερα ὅμως θεωρεῖται μὴ ἀναγκαία».
Ἐξέφρασε, ὅμως, μὲ τὰ ἀκόλουθα, τὰ ὁποῖα προσέθεσε, καὶ τὴν ἔκπληξη 

καὶ ἀπορία του γιὰ τὸ ὅτι οἱ σύγχρονοι (καὶ μάλιστα μαθητευόμενοι) Ἁγιο- 
γράφοι κυριολεκτικὰ «διϋλίζουν τὸν κώνωπα...» καὶ ἔθεσε νέους, ὑγιεῖς 
προβληματισμούς, ἀνεβάζοντας βέβαια, ὅπως συνηθίζει, πολὺ τὸν πήχυ:

«Τὸ ζητούμενον: Πῶς ἆρά γε θὰ ἐκφρασθῆ στὴν Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως 
τοῦ Χριστοῦ μας μὲ τὸν ἰσχυρότερο τρόπο τὸ Δογματικὸ Μήνυμα της;».

Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω!...

Ἱεροδ. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης
25.12.2014 ἐκκλ. ἡμ., Γέννησις τοῦ Κυρίου

καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


