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 Η εικόνα της Πεντηκοστής του Θεοφάνη του Κρητικού, που βρίσκεται στο 

Άγιο Όρος στη μονή Σταυρονικήτα, παρουσιάζει υπερώο των Ιεροσολύμων 

στο οποίο έμειναν οι Απόστολοι μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Το γεγονός 

διαδραματίζεται μπροστά σε ένα χώρο και όχι μέσα σε αυτόν, για να φανεί ότι 

η σημασία του γεγονότος δεν εξαντλείται σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο, 

ούτε τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά επεκτείνεται σε όλη την οικουμένη 

διαχρονικά.  

 Οι Απόστολοι κάθονται πάνω σε  ένα πάγκο που έχει ημικύκλιο σχήμα και 

καταλαμβάνουν και τις δυο πλευρές του. Έξι στη μια σειρά και έξι στην άλλη. 

Όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο για να δηλωθεί η ισοτιμία, η ισότητά τους 

και η αρμονία που επικρατεί στη σύνοδό τους. Στην κορυφή του ημικυκλίου 

είναι οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Δεξιά του Πέτρου 

είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και απέναντί του ο Απόστολος 

και Ευαγγελιστής Μάρκος, τρίτος κοντά στον Παύλο. Στην συνέχεια 

ακολουθούν οι υπόλοιποι Απόστολοι και η σειρά τους ορίζεται σύμφωνα με 

την ηλικία τους. Δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση νέων στις άκρες. Δηλώνει ότι 

ο αποστολικός κύκλος δεν περιορίζεται, αλλά συνεχίζονται οι σειρές από 

νέους Αποστόλους και θα συνεχίζονται μέχρι το τέλος των αιώνων. Η 

έκφρασή τους εκπέμπει ηρεμία, γαλήνη και έχουν έντονα στοχαστικό βλέμμα, 

οι κινήσεις των κεφαλών τους δηλώνουν τον μεταξύ τους διάλογο και κατ΄ 

επέκταση την αποστολική ομοφωνία και ενότητα.  

  Ο αριθμός δώδεκα των Αποστόλων  θυμίζει τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, 

τους δώδεκα μαθητές του Χριστού και έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ο αριθμός 

δώδεκα είναι απαράβατος και δηλώνει την πληρότητα του σώματος του 

Χριστού. Με αυτό τον  αριθμητικό συμβολισμό φανερώνεται ένα δογματικό 

στοιχείο της Πεντηκοστής, ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δόθηκαν 

σε ολόκληρη την Εκκλησία που αποτελείται από πλήθος ανθρώπων ενωμένων 

δια του Πνεύματος σε Σώμα Χριστού. Παρόλα αυτά στην εικόνα δε 

βρίσκονται όλοι οι μαθητές του Χριστού, κάποιοι αντικαθίστανται από τους 

ευαγγελιστές και τον απόστολο Παύλο. Ο αγιογράφος με αυτό τον τρόπο 

τονίζει  ότι η Εκκλησία Χριστού δεν περιορίζεται στους Δώδεκα, αλλά 

φωτίζεται και αγιάζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλο το Σώμα της 

Εκκλησίας. 



  Όλοι οι  Απόστολοι κρατούν στα χέρια τους ειλητάρια που συμβολίζουν το 

κήρυγμα και το διδακτικό χάρισμα που έλαβαν οι Απόστολοι από το Άγιο 

Πνεύμα. Ενώ αυτοί που έγραψαν Ευαγγέλιο το κρατούν στα χέρια τους για να 

θυμίζουν στο λαό ότι η εικόνα του Θεανθρώπου Χριστού, μεταδόθηκε στους 

μάρτυρες της ζωής του, και θα διαδοθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης με 

την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.  

 Το κενό κάθισμα που βρίσκεται στο κέντρο, ανάμεσα στους 

Πρωτοκορυφαίους, εικάζουμε πως είναι η θέση του Χριστού, της θείας 

Κεφαλής της Εκκλησίας, την οποία επισκοπεί, κυβερνά και κατευθύνει 

αοράτως, δημιουργώντας τη δομή της και εκπροσωπώντας την. Παράλληλα 

αποτελεί την κεφαλή της Εκκλησίας και εγγυάται την ενότητά της.  

 Πάνω από τους Αποστόλους απεικονίζεται με σχήμα ενός ημικυκλίου ο 

ουρανός από τον οποίο κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα ως ακτίνες, δηλαδή με τη 

μορφή πύρινων γλωσσών. Κάθε Απόστολος παίρνει τα δώρα, τα χαρίσματα 

του Αγίου Πνεύματος. Οι πύρινες γλώσσες κατέβηκαν χωριστά για κάθε ένα 

μέλος της Εκκλησίας. Ο αγιασμός δε δόθηκε σε ένα πρόσωπο κι από αυτό σε 

άλλο, αλλά άμεσα στο καθένα ως μέλος της Εκκλησίας. Οι πύρινες γλώσσες 

πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο 

εμφανίζεται με την μορφή αυτή για να αποκαλύψει την καθαρτική και 

φωτιστική του ενέργεια. Το Άγιο Πνεύμα τους έδωσε την ικανότητα της 

πολυγλωσσίας, ώστε να διαδώσουν τον χριστιανισμό. Αποτέλεσμα της ημέρας 

της Πεντηκοστής ήταν η ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας. Επίσης με τον λόγο 

των Αποστόλων πίστεψαν και βαπτίστηκαν οι πρώτοι χριστιανοί. 

 Κάτω από το κάθισμα στο οποίο είναι οι μαθητές , εικονίζεται η μορφή ενός 

γέροντα , με στέμμα στο κεφάλι του και με έντονη γενειάδα ,να κρατά με τα 

δύο του χέρια  ένα λευκό σεντόνι, μέσα στο οποίο φαίνονται δώδεκα 

ειλητάρια που αντιστοιχούν σε κάθε Απόστολο. Είναι ο λόγος του Θεού που 

θα κηρυχθεί σε όλη την Oικουμένη, η οποία συμβολίζεται με τα δώδεκα 

ειλητάρια. Ο γέροντας  τείνει τα χέρια του να πάρει κι αυτός τη χάρη του 

Ευαγγελίου, ενώ το βασιλικό στέμμα υποδηλώνει την αμαρτία, που ήταν 

κυρίαρχη στον κόσμο. Ο γέροντας αυτός  είναι η προσωποποίηση του 

Κόσμου, που βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, το οποίο συμβολίζει την άγνοια, 



αφού προηγουμένως η οικουμένη ήταν χωρίς γνώση και πίστη. Τώρα πλέον , 

με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, όλος ο Κόσμος καλείται να 

μεταμορφωθεί και να ενταχθεί οργανικά στην  Εκκλησία.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χρήστος Γκότσης, π. Γεώργιος Μεταλληνός, Γεώργιος Φίλιας . Ορθόδοξη πίστη και 

λατρεία  

 Χρήστου Γ. Γκότση, Ο Μυστικός κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων, τ. Α΄, Αθήνα 

197 

://www.gonia.gr/gonia.php?article=948   

Βυζαντινή ζωγραφική θεωρία, Νινέττα Βολουδάκη  

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995 

http://orthodoxovima.blogspot.grhttp/2012/06/blog-post.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gonia.gr/gonia.php?article=948
http://www.gonia.gr/gonia.php?article=948
http://orthodoxovima.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html
http://orthodoxovima.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html
http://www.gonia.gr/gonia.php?article=948
http://www.gonia.gr/gonia.php?article=948

