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Η Σταύρωση 

Θεοφάνης ο Κρης, Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, 16oς αιώνας 

 
 

Η εικόνα της Σταύρωσης του Θεοφάνη Στρελίτζα, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα 

του Αγίου Όρους, παρουσιάζει τη Σταύρωση του Χριστού πάνω στο λόφο Γολγοθά, έξω από την 

Ιερουσαλήμ. Τα τείχη που φαίνονται στο βάθος ανήκουν στην Ιερουσαλήμ καθώς ο Χριστός "έξω της 

πύλης έπαθε" (Εβρ. 13, 12) θέλοντας να δείξει ότι η θυσία του αφορούσε τους πάντες. 

 

Το μαύρο φόντο στο πίσω μέρος της τοιχογραφίας, τεχνική που πρώτος ο Θεοφάνης υιοθέτησε,  

καταφέρνει να αναδείξει τα γαιώδη και χωρίς λάμψη χρώματα και θα μπορούσε να υποδηλώνει τη 

συμμετοχή της κτίσης στο Θείο Πάθος. 

 

Στο κέντρο της εικόνας βρίσκεται ο Χριστός γυμνός, με εξαίρεση ένα πανί γύρω από τη μέση του και 

σκελετωμένος λόγω της κακοπάθειας. Ο Χριστός δεν δίνει την εντύπωση ότι πέθανε, αλλά αντίθετα ότι 

κοιμάται. Παρουσιάζεται με κλειστά μάτια, το κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά, με τα χέρια απλωμένα 



και με ανοικτές τις παλάμες σα να θέλει να αγκαλιάσει όλη την κτίση. Επιπλέον, δεν κρέμεται αλλά 

στέκεται πάνω στο Σταυρό δείχνοντάς μας ότι εξουσιάζει το θάνατο. Γι' αυτό και στην κορυφή του 

Σταυρού υπάρχει η επιγραφή «ΟΒΣΛΤΔΞΣ», δηλαδή «Ο Βασιλιάς της Δόξης»  και όχι «Ιησούς 

Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων». Αίματα τρέχουν από τα χέρια και τα πόδια του Χριστού, ενώ από την 

λογχισμένη πλευρά Του αίμα και ύδωρ τα οποία μαζεύει ένας άγγελος και αποτελεί αναφορά στη θεία 

Ευχαριστία. Τη θεϊκή Του φύση επισημαίνουν το φωτοστέφανό Του και η παρουσία των αγγέλων, του 

ήλιου και της σελήνης που θρηνούν για την Σταύρωση του Δημιουργού τους και παρουσιάζονται 

προσωποποιημένα μέσα σε μετάλλια πάνω από το Σταυρό.  

 

 Δεξιά και αριστερά του Χριστού, όπως αναφέρεται και στην διήγηση των ευαγγελιστών, βρίσκονται 

δύο ληστές. Ο αμετανόητος ληστής απεικονίζεται  ως αμούστακος νέος στη δεξιά πλευρά της εικόνας 

και έχει την πλάτη του στραμμένη προς το Χριστό παρουσιάζοντας έτσι την α-κοινωνησία του προς 

τον Κύριο. Ο δίκαιος ληστής με τα λίγα μαύρα γένια βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κοιτώντας το 

Χριστό και έχοντας μετανοήσει και αναγνωρίσει στο πρόσωπό Του τον πραγματικό Θεό.  

 

Δίπλα στους ληστές βλέπουμε τους δήμιους να σπάνε τα κόκαλά τους. Αυτό το έκαναν ώστε να 

συντομεύσουν το θάνατό τους. 

 

Η Παναγία, δεξιά από τον Σταυρό, περιτριγυρισμένη από μαθήτριες του Χριστού (μυροφόρες), 

ατενίζει τον υιό της πάνω στο Σταυρό και οι κινήσεις της εκφράζουν συγκρατημένη θλίψη και ικεσία, 

συναισθήματα όχι και τόσο ρεαλιστικά για μία μητέρα, που όμως συμφωνούν με το ευρύτερο κλίμα 

της βυζαντινής αγιογραφίας και υποδηλώνουν έντονη πνευματικότητα. 

 

Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ένας σγουρομάλλης αμούστακος νέος που στέκεται αριστερά του Σταυρού, 

αποτελεί μια πιο ανθρώπινη μορφή. Σε αντίθεση με την Παναγία κοιτάζει ευθεία μπροστά αφού, 

σύμφωνα με τον  Π.Α. Μιχέλη, "Διανοείται περισσότερο το Άγιο Πάθος, ενώ αντιθέτως η Παναγία το 

ζει, πονάει για το παιδί της και γι' αυτό έχει τη διάθεση να κινηθεί προς αυτό, ενώ ο μαθητής δεν την 

έχει. Δείχνει μόνο τη διάθεση να στρίψει προς τον Εσταυρωμένο και να αναβλέψει προς Αυτόν. 

 

Πίσω από τον Χριστό βρίσκεται ο εκατόνταρχος Λογγίνος με τη στρατιωτική του ενδυμασία. Φέρει 

φωτοστέφανο γιατί εκτός από την αθωότητα του Χριστού ομολόγησε και την πίστη του σε Αυτόν. Την 

πίστη του επιβεβαιώνει και το χέρι του που είναι στραμμένο προς τα πάνω σε θέση ευλογίας. 



 

Κάτω δεξιά της εικόνας βλέπουμε στρατιωτικούς να μοιράζουν τα ιμάτια του Χριστού.  

  

Στη βάση του Γολγοθά παρατηρείται ένα σπήλαιο με μαύρο φόντο και ανθρώπινα οστά στο 

εσωτερικό. Πρόκειται για έναν άγονο τόπο προς τον οποίο φαίνεται να ρέει το αίμα του 

Εσταυρωμένου. Ο άγονος τόπος και τα οστά συμβολίζουν το θάνατο και το αίμα τη θυσία του Χριστού 

ο οποίος έγινε ''λύτρο αντί πολλών'' και ξέπλυνε τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους. 

 

Πάνω, δεξιά και αριστερά από τον Σταυρό αντίστοιχα, βρίσκονται ο ήλιος και το φεγγάρι, 

αντιρρεαλιστικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την φύση που, όπως προαναφέρθηκε, πενθεί. Είναι 

ζωγραφισμένα σαν ανθρώπινα πρόσωπα και τα χρώματα δεν είναι τυχαία. "Ο μεν ήλιος με χρώμα 

κόκκινον αιματώδες, η δε σελήνη στακτόχρους, με τας ακτίνας γυρισμένας προς το μέρος του Χριστού, 

εις σημείον ότι εσκοτίσθησαν κατά την Σταύρωσιν.'' (Φ. Κόντογλου, Έκφρασις, τ.Α΄, σ.177). 

 

Στο πλάι της εικόνας φαίνονται μικρά φέρετρα από τα οποία βγαίνουν άνθρωποι αντίστοιχου 

μεγέθους και συμβολίζουν την κάθοδο του Χριστού στον Κάτω Κόσμο καθώς και την αποδοχή και 

αναγνώρισή Του από τους πεθαμένους. 
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