
 

 
Εργασία στα Θρησκευτικά 

Θέμα: Το Πάθος και η Ανάσταση του 

Χριστού μέσα από την τέχνη της Δυτικής 

και Ανατολικής παράδοσης 

Μαθητή: Παντελή Τύπου  

Τμήμα: Β΄5 

Καθηγήτρια Θρησκευτικών: Βαχτσιαβάνου 

Μαλαματή 

 



Το Πάθος και η 

Ανάσταση του 

Χριστού μέσα από την 

τέχνη της Δυτικής και 

Ανατολικής 

παράδοσης 



“Ευλογημένος ο 

ερχόμενος!...” - Ο 

Χριστός εισέρχεται στα 

Ιεροσόλυμα 

Έργο Θεοφάνους του Κρητός, 1546.  
Ι. Μονή Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος. 



Ο Ιησούς ξεκινάει 
με τους μαθητές 
του από την 
Βηθανία, για να 
ανέβει – τελευταία 
φορά – στα 
Ιεροσόλυμα. 



Ο Ιησούς 
ανεβαίνει σε ένα 
πουλάρι και 
ξεκινούν. 



Ο Ευαγγελιστής 
Ματθαίος γράφει: 
«Και οι πιο πολλοί 
από το πλήθος 
έστρωναν τα ρούχα 
τους στον δρόμο, ενώ 
άλλοι έκοβαν κλαδιά 
από τα δέντρα και τα 
έστρωναν στον 
δρόμο.» 
 
 



Έργο του Γερμανού ζωγράφου 
Albrecht Dϋrer (1471-1528). 

«Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν 
μπροστά Του κι όσοι 
ακολουθούσαν, κραύγαζαν:  
 
Δόξα στον γιο του Δαβίδ! 
Ευλογημένος αυτός που έρχεται 
σταλμένος από τον Κύριο! 
Δόξα στον  Ύψιστο Θεό!». 



Ψηφιδωτό από τη Μονή Δαφνίου.  

Χαρά και 

ευφροσύνη σε 

εσένα, 

Ιερουσαλήμ! 

Ευχαρίστηση και 

αγαλλίαση σε 

εσένα, Εκκλησία 

του Θεού!... 



Μωσαϊκό, 12ος αιώνας. 

... Γιατί όπου να 'ναι 

φτάνει ο δίκαιος 

βασιλιάς σου, καβάλα 

πάνω σε μουλάρι με 

συνοδεία ύμνων από 

παιδιά. Ευλογημένος 

είσαι, Κύριε αμέτρητη 

η ευσπλαχνία σου. 

Ελέησέ μας όλους. 

 

 



Για τους περισσότερους από 
το πλήθος ο Ιησούς ήταν ο 
Μεσσίας, ο αναμενόμενος 
βασιλιάς του Ισραήλ, που θα 
εκδιώξει τους Ρωμαίους και 
θα εγκαθιδρύσει μια νέα 
κατάσταση πραγμάτων. Ο 
Ιησούς, βέβαια, δεν 
απευθύνεται στον λαό για να 
διορθώσει τις λαθεμένες 
προσδοκίες. 

Η Σημασία της Εισόδου 

Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Buoninsegna di Duccio (1255-
1319). 



 Όμως δεν μπαίνει στα Ιεροσόλυμα σαν πολεμιστής, ούτε σαν 
βασιλιάς, αλλά καβάλα πάνω σ’ ένα ταπεινό γαϊδουράκι! 
Πιστεύει πως ο Μεσσίας, όπως ο «Δούλος του Κυρίου» στον 
Ησαϊα, θα φέρει την αυγή του καινούριου κόσμου με το 
θάνατό Του κι όχι με οποιαδήποτε μέσα βίας. Γνωρίζει με 
απόλυτη σαφήνεια πως η είσοδος Του στα Ιεροσόλυμα θα 
καταλήξει στον θάνατό Του.    

Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Bondone di Giotto (1267-1337). 



Ο Χριστός εκδιώκει 

τους εμπόρους από τον 

Ναό 

Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου Luca Giordano 
(1632-1705). 



  Ο Ιησούς μπήκε 
στον Ναό και 
έδιωξε όλους 
αυτούς που 
πουλούσαν και 
αγόραζαν στο 
χώρο του Ναού 
κι 
αναποδογύρισε 
τα τραπέζια των 
χρηματιστών. 



 «Έχει 
γραφτεί: Ο 
οίκος μου 
πρέπει να 
είναι οίκος 
προσευχής, 
εσείς όμως 
τον κάνατε 
σπήλαιο 
ληστών.»  
(21,8-13) 



Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλο

ς 16ος  αι. 

Εκεί στον Ναό τον πλησίασαν κουτσοί και τυφλοί, και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι 

αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε, και τα παιδιά μέσα στον Ναό και να 

λένε “Δόξα στον Υιό του Δαβίδ”, αγανάκτησαν και του είπαν: Δεν ακούς τι λένε αυτοί; Και 

ο Ιησούς τους λέει: “Και βέβαια τα άκουσα. Αλλά και εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στην 

Γραφή, πως από το στόμα νηπίων και βρέφων έκανες να βγει τέλειος ύμνος;” (Ψαλμός 8,3)  



Η Σημασία του καθαρισμού του 

Ναού 

Και ο καθαρισμός του 

Ναού ήταν μία πράξη 

καθαρά μεσσιανική – 

προφητική. Ο Ιησούς 

έχει βαθιά επίγνωση 

της μεσσιανικής Του 

αποστολής. 

Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Bondone di Giotto (1267-1337). 



Η Είσοδος του Χριστού στα 
Ιεροσόλυμα και ο καθαρισμός του 
Ναού είναι πράξεις ριζοσπαστικές, 
αλλά μέσα στην μεσσιανική 
προοπτική αποτελούν την 
εισαγωγή για το πέρασμα του 
Ιησού προς το πάθος. 



Ο Ιησούς πορεύεται προς τον 

θάνατο 



Ο θάνατος του Ιησού διαφέρει 
απόλυτα από κάθε πράξη 
αλτρουισμού. Έχει λοιπόν μεγάλη 
σημασία για μας τους Χριστιανούς να 
κατανοήσουμε – όσο μπορούμε, 
φυσικά – το θάνατο του Κυρίου, αφού 
όλη η χριστιανική ζωή είναι πορεία 
στα ίχνη που βάδισε Εκείνος. 



Η προδοσία του Ιούδα 

Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Bondone di Giotto (1267-1337). 



 Κατά την επικρατέστερη σημερινή ερμηνεία, ο Ιούδας θέλησε να παραδώσει τον 

Δάσκαλό του για τον εξής λόγο: Ήταν επαναστάτης. Πίστευε και περίμενε ότι ο 

Ιησούς θα ήταν ο ηγέτης  που θα ελευθέρωνε τους Ισραηλίτες από τους Ρωμαίους. 

Όταν διαπίστωσε ότι δεν θα γινόταν αυτό, απογοητεύτηκε βαθιά και έδωσε διέξοδο 

στο πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Με όσα είπε ο Ιησούς γι’ αυτόν στον Μυστικό 

Δείπνο, του έδωσε την ευκαιρία να ξανασκεφτεί και να μη διαπράξει ότι σκόπευε. 



Η σκηνή του Νιπτήρα 

Τοιχογραφία από το Καθολικό της 
Μονής Βατοπεδίου, 14ος αιώνας. 



Ψηφιδωτό του 11ου αιώνα από τη 
Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας.  



Έργο Θεοφάνους του 
Κρητός. 







Έργο του Γερμανού ζωγράφου 
Albrecht Dϋrer (1471-1528). 



“Λάβετε 

φάγετε...” - Ο 

Μυστικός Δείπνος 



 Το τελευταίο 
δείπνο του 
Ιησού με τους 
Μαθητές του 
ονομάστηκε 
«Μυστικός 
Δείπνος», γιατί 
έγινε κρυφά και 
μυστικά, καθώς 
τον Χριστό τον 
καταζητούσαν οι 
θρησκευτικές 
αρχές της 
Ιερουσαλήμ.  

Μινιατούρα από βυζαντινό 
χειρόγραφο. 



   Η λέξη όμως 
«μυστικός» πήρε 
δικαιολογημένα 
και άλλο νόημα. 
Σ’ αυτό το 
τραπέζι ο 
Χριστός παρέδιδε 
στους μαθητές 
Του κάτι με 
ξεχωριστή 
σημασία. 

Τοιχογραφία του 14ου -15ου αιώνα, στη 
Μονή Βατοπεδίου, Άγιο Όρος.   



 “Λάβετε και 
φάγετε αυτό 
είναι το σώμα 
μου… που 
παραδίνεται 
για χάρη σας 
αυτό που κάνω 
τώρα να το 
κάνετε σε 
ανάμνηση 
μου.” 



 “Πιείτε από 
αυτό όλοι, γιατί 
αυτό είναι το 
αίμα μου, που 
σφραγίζει την 
νέα διαθήκη, 
και χύνεται για 
χάρη όλων, για 
να τους 
συγχωρηθούν 
οι αμαρτίες”… 



   “Αυτή τη νύχτα 

όλοι σας θα 

χάσετε την 

εμπιστοσύνη σας 

σ' εμένα, όπως 

άλλωστε το λέει η 

Γραφή: Θα 

σκοτώσω τον 

βοσκό, και θα 

σκορπιστούν τα 

πρόβατα του 

κοπαδιού. 

(Ζαχ.13,7)” 



Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Sassetta (1392-1450). 

“Μετά την ανάσταση μου όμως θα σας περιμένω στην Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από 

σας. Τότε του αποκρίθηκε ο Πέτρος: Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σ' εσένα,  

εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω.” 



Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Andrea del Sarto (1486-1530). 

“Σε βεβαιώνω πως αυτή την νύχτα, προτού λαλήσει ο πετεινός θα με απαρνηθείς τρεις 

φορές.” Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου.: του λέει ο 

Πέτρος. Τα ίδια είπαν και όλοι οι άλλοι μαθητές 



“Ας μην ταράζεται την καρδία σας να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό και σε 

εμένα να έχετε πίστη. ...Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή... Φεύγω 

και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη δίνω...” 



Πίνακας του Ισπανού ζωγράφου 
Jaume Serra (1405-;) 

“Όπως με αγάπησε ο Πατέρας , έτσι σας αγάπησα κι εγώ... η χαρά η δική μου να 

είναι μέσα σας... Αυτά σας τα είπα για να μη κλονιστεί η πίστη σας...”  



Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Jacopo Bassano (1515-1592). 

“Να που έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε... και εμένα να με αφήσετε μόνον. 

...σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: Πατέρα, έφτασε η ώρα... . ...διατήρησε τους 

στην πίστη... για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς.” 



Το νόημα του Μυστικού Δείπνου 

 Ο Ιησούς συνδέει 

αυτό τον τελευταίο 

Δείπνο με το θάνατό 

Του. Ο Χριστός 

προσφέρει τον 

Εαυτό του Θυσία για 

την σωτηρία του 

κόσμου, «για χάρη 

όλων». 

Πίνακας του Γερμανού 
ζωγράφου Hans 
Holbein του νεοτέρου 
(1497-1543). 



Ο Μυστικός Δείπνος στην 

Εκκλησία  Από τότε μέχρι 

σήμερα ο ίδιος ο 

Μυστικός Δείπνος 

συνεχίζεται στην 

Εκκλησία. Στη 

Θεία Ευχαριστία ο 

ίδιος ο Ιησούς 

προσφέρεται όπως 

τότε «τη νύχτα που 

παραδίδονταν ή 

μάλλον τη νύχτα 

που παρέδιδε τον 

εαυτό Του για τη 

ζωή του κόσμου. 



Η προσευχή του Χριστού στην 

Γεσθημανή 

Έργο Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου (1541-1614),  



   Όταν φτάνουν 

στον κήπο, ο 

Κύριος 

πήγαινε 

παράμερα και 

προσεύχεται 

στον Ουράνιο 

Πατέρα Του.  

Ψηφιδωτό του 13ου αιώνα στον 
Άγιο Μάρκο Βενετίας.  



 Περίβλεπτο της Αχρίδας 

«Πατέρα μου, αν είναι δυνατό ας μην πιω αυτό το ποτήρι, όμως 

ας μην γίνει το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου» (Ματθ.26,39). 



Θεοφάνη τον Κρήτα. 

   Ενώ ο 

ιδρώτας Του 

μοιάζει με 

στάλες αίμα 

που πέφτουν 

στην Γη 

(Λουκ.22,44) 



Πίνακας του Ιταλού 
ζωγράφου Sebastiano 
Ricci (1659-1734). 

Η αγωνία τον 

κυρίεψε και 

προσευχόταν 

πιο πολύ ώρα. 



Τοιχογραφία άγνωστου Θεσσαλονικέα αγιογράφου του 1310- 
1320, από τον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό.  

“Μείνετε ξάγρυπνοι και προσεύχεστε, για να μη σας νικήσει ο 

πειρασμός, το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη.” 



Πίνακας του Γερμανού ζωγράφου 
Hans Multscher (1400-1467). 



Σύλληψη και δίκη του Ιησού 



Οι Ευαγγελιστές μας ιστορούν τη 

σύλληψη, την Δίκη και την 

Σταύρωση του Χριστού με 

απλότητα και ειλικρίνεια μοναδική, 

χωρίς καμία υπερβολή με 

ανούσιους συναισθηματισμούς. 



Τοιχογραφία του 1531-1532 από τη Μονή 
Φιλανθρωπηνών στο Νησί των Ιωαννίνων.  



 Σε λίγο 

έρχεται ο 

Ιούδας με 

τους 

ανθρώπους  

των Ιερέων 

που κρατάνε 

ρόπαλα και 

όπλα.  

Ι. Μονή Διονυσίου, 
Άγιο Όρος 
 



   Ο προδότης 

Μαθητής μ’ 

ένα φίλημα 

που δίνει 

στον Χριστό, 

δίνει και το 

σύνθημα για 

τη σύλληψη. 

Τοιχογραφία κρητικής 
τέχνης του 16ου αιώνα 
από τη Μονή Διονυσίου, 
Άγιο Όρος. 



Βυζαντινή 
τοιχογραφία από 
τον άγιο Νικόλαο 
τον Ορφανό στη 
Θεσσαλονίκη. 

Ο Ιούδας 

πλησίασε 

τον Ιησού 

και του είπε: 

Χαίρε, 

Διδάσκαλε! 

και τον 

φίλησε 

θερμά. 







“Ιούδα, με 

φίλημα 

παραδίνεις 

τον Υιό του 

Ανθρώπου;”: 

του λέει ο 

Ιησούς. 





Πίνακας του Φλαμανδού ζωγράφου Dieric Bouts του πρεσβυτέρου (1415-1475). 



Πίνακας του 
Γερμανοαυστριακού 
ζωγράφου Wolf  
Huber (1490-1553). 

Τότε 

πλησίασαν, 

συνέλαβαν τον 

Ιησού και τον 

έδεσαν. 



“Ένοχος 

θανάτου εστί!” - 

Οι θρησκευτικοί 

ηγέτες 

καταδικάζουν τον 

Ιησού σε θάνατο 

Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Bondone di Giotto (1267-1337). 



Τοιχογραφία άγνωστου 
Θεσσαλονικέα 
αγιογράφου του 1310- 
1320, από τον Άγιο 
Νικόλαο τον Ορφανό.  

 Η Δίκη του 

Χριστού 

εξελίχθηκε 

σε παρωδία 

δίκης. Η 

απόφαση είχε 

κιόλας βγει, 

η ανάκριση 

μοιάζει 

στημένη 

παράσταση. 



Τοιχογραφία του 
16ου αιώνα, 
κρητικής 
τεχνοτροπίας. Από 
τη Μονή Διονυσίου 
στο Άγιο Όρος. 

Μπροστά σ’ 

όλη αυτή την 

κατάπτωση 

ο Ιησούς 

σιωπά.  



Έργο του 
Θεοφάνους του 
Κρητός 

   Μόνο όταν 

τον ρωτάει ο 

Καϊάφας, αν 

αυτός είναι ο 

Μεσσίας, ο 

Υιός του 

Θεού, που θα 

‘ρθει να κρίνει 

τον κόσμο, 

απαντάει 

καταφατικά:  



Πίνακας του Ιταλού 
ζωγράφου 
Buoninsegna di 
Duccio (1255-1319). 

«Έτσι όπως το 

λες είναι». Ο 

θάνατός Του 

είναι πλέον 

γεγονός, γιατί 

είπε τον εαυτό 

Του Υιό του 

Θεού, Μεσσία. 



Nicolas Tournier (1590-1638). 



   Σ’ αυτή την πορεία προς τον θάνατο ο Ιησούς είναι 
απόλυτα μόνος.  

Τοιχογραφία του 14ου αιώνα στους 
Αγίους Αποστόλους του Πέτς, Σερβία. 



Τοιχογραφία άγνωστου 
Θεσσαλονικέα 
αγιογράφου του 1310- 
1320, από τον Άγιο 
Νικόλαο τον Ορφανό 

Ο Πέτρος τον 
αρνείται τρεις 
φορές, ενώ οι 
άλλοι Μαθητές 
σκορπάνε σαν 
τα πρόβατα, για 
να σωθούν από 
την μανία των 
Αρχιερέων. 



Buoninsegna 
di Duccio  

Ο μαθητής 

του Πέτρος 

αρνείται τον 

Ιησού τρείς 

φορές, και 

μάλιστα με 

όρκο. 



Έργο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου  

Μη... Ελεήμονα!... 

 

Από φόβο προς τους Ιουδαίους ο 

φίλος σου και κοντινός σου Πέτρος 

σε αρνήθηκε, Κύριε, και θρηνώντας 

φώναζε δυνατά: “ Μη παραβλέψεις 

τα δάκρυα μου, την πίστη είπα να 

τηρήσω, Ελεήμονα, μα δεν την 

τήρησα!...” Και τη δική μας τη 

μετάνοια, Κύριε, παρόμοια δέξου την 

και ελέησέ μας. 

 

 



“Άρον άρον, 

σταύρωσον 

αυτόν!” - Ο 

Πιλάτος 

παραδίδει 

τον Ιησού να 

σταυρωθεί 



Όμως το ιουδαϊκό 
έθνος δεν έχει 
δικαστική 
αυτοτέλεια. Την 
απόφαση πρέπει να 
την επικυρώσει ο 
Πιλάτος, ο Ρωμαίος 
Επίτροπος της 
Παλαιστίνης. 



Ο Πιλάτος, 
ψυχρός και 
αδιάφορος, δεν 
είχε κανένα 
λόγο να 
καταδικάσει 
τον Ιησού. 



Τοιχογραφία άγνωστου 
θεσσαλονικέα 
αγιογράφου  

Όμως το 
ιουδαϊκό 
αρχοντολόι 
χτυπάει τον 
Πιλάτο εκεί που 
τον πονάει: «Αν 
αυτόν (τον 
Ιησού) 
ελευθερώσεις 
(του λένε) δε θα 
είσαι φίλος του 
Καίσαρα.  



Όποιος 
ανακηρύσσει 
τον εαυτό του 
Βασιλιά, 
ορθώνεται 
στον Καίσαρα» 
(Ιωάν. 19, 12). 



Buoninsegna di 
Duccio (1255-1319). 

Ύστερα απ’ 
αυτό ο 
Πιλάτος 
καταδικάζει 
τον Ιησού, 
σύμφωνα με το 
δίκαιο, σε 
σταυρικό 
θάνατο. 



Ντωμιέ, 1850 

Ήταν σχεδόν 

μεσημέρι, 

παραμονή του 

Πάσχα. Λέει 

τότε ο Πιλάτος 

στους Ιουδαίους:  

“Ιδού ο 

Άνθρωπος, ιδού 

ο βασιλιάς σας” 



Πίνακας του Ιταλού ζωγράφου 
Tintoretto (1518-1594). 

Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν 

με κραυγές: "Θάνατος, θάνατος, 

σταύρωσέ τον!" Τους λέει ο 

Πιλάτος: "Τον βασιλιά σας να 

σταυρώσω;" Αποκρίθηκαν οι 

αρχιερείς: "Δεν έχουμε άλλον 

βασιλιά, εκτός από τον 

αυτοκράτορα".  

Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν 

πετυχαίνει τίποτα... πήρε νερό και 

ένιψε τα χέρια του μπροστά στο 

πλήθος, λέγοντας: "Εγώ είμαι 

αθώος για το αίμα αυτού του 

δικαίου· το κρίμα πάνω σας". 

Κι αποκρίθηκε όλος ο λαός και 

είπε: "Το αίμα του πάνω μας και 

πάνω στα παιδιά μας".   



Τότε οι 

στρατιώτες του 

Πιλάτου πήραν 

τον Ιησού στο 

πραιτόριο και 

μάζεψαν γύρω 

του όλη τη 

φρουρά. 

Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος 





Του έβγαλαν τα 

ρούχα 

και του φόρεσαν μια 

κόκκινη χλαίνη. 

Έπλεξαν ένα 

στεφάνι από 

αγκάθια και το 

φόρεσαν στο κεφάλι 

σαν στέμμα, και στο 

δεξί του χέρι του 

έβαλαν ένα καλάμι. 



Τοιχογραφία άγνωστου 
Θεσσαλονικέα αγιογράφου 
του 1310- 1320 

Ύστερα γονάτισαν 

μπροστά του και του 

έλεγαν περιπαιχτικά: 

“ Ζήτω ο βασιλιάς 

των Ιουδαίων”. 

Έπειτα τον έφτυσαν, 

του πήραν το καλάμι 

και με αυτό τον 

χτυπούσαν στο 

κεφάλι. 











Η πορεία του 

Χριστού προς τον 

Σταυρό 

Έργο Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου (1541-1614) 



Andrea da Firenze (1343-1377). 

Βγαίνοντας από το πραιτόριο, ...  



Μουσείο Αττάλειας, Τουρκία. 

...οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την Κυρήνη (της Λιβύης) και τον 

αγγάρεψαν να σηκώσει τον σταυρό του Ιησού. 



Matthias Grϋnewald  



Hieronymus Bosch (1450-1516). 

Τον ακολουθούσε (πλήθος) ... 



Hans Multscher (1400-1467). 

... και πολλές γυναίκες θρηνούσαν χτυπώντας τα στήθη τους...  



Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν και άλλους δύο κακούργους.  



Τετέλεσται ...! - Η 

σταύρωση του 

Χριστού 

Έργο του Θεοφάνους 
του Κρητός, 1546.  
 



«Ο αίρων την 

αμαρτίαν του 

κόσμου» 

Έργο του Θεοφάνους 
του Κρητός, 1546.  
 



Ψηφιδωτό του 11ου αιώνα 
από τη Μονή Οσίου 
Λουκά Βοιωτίας.  

Στον τόπο του 

Μαρτυρίου ο 

Ιησούς συγχωρεί 

τους σταυρωτές 

του. 



Ψηφιδωτό του 11ου 
αιώνα από τη Μονή 
Δαφνίου. 

0 Ιησούς έλεγε: 

"Πατέρα, 

συγχώρησέ τους, 

δεν ξέρουν τι 

κάνουν"...  



Pieter Pauwel Rubens  

Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μια επιγραφή, και την τοποθέτησαν 

πάνω στον σταυρό. Και έγραφε: "Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Βασιλιάς των 

Ιουδαίων".  



Έργο Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου (1541-1614) 

0 Ιησούς, όταν είδε τη 

μητέρα του και τον 

μαθητή που αγαπούσε, 

να στέκεται πλάι της, 

λέει στη μητέρα του: 

"Αυτός τώρα είναι ο 

γιος σου ".  

Ύστερα λέει στον 

μαθητή: "Αυτή τώρα 

είναι η μητέρα σου ". 

Από κείνη την ώρα ο 

μαθητής την πήρε στο 

σπίτι του.  



Τοιχογραφία άγνωστου 
Θεσσαλονικέα αγιογράφου 
του 1310- 1320 

Κι ύστερα από τα 

συγκλονιστικά 

εκείνα λόγια: 

"Ηλί, ηλί, λιμά 

σαβαχθανί; " 



12ος - 13ος αιώνας. Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο, 
Αθήνα.  

δηλ. «Θεέ μου, 

Θεέ μου, γιατί με 

εγκατέλειψες»; 



Ο Ιησούς 

γνωρίζοντας πως 

όλα είχαν φτάσει 

πια στο... τέλος, 

για να 

εκπληρωθεί η 

προφητεία της 

Γραφής, λέει: 

"Διψώ".  



Εκεί κοντά 

βρισκόταν ένα σκεύος 

γεμάτο ξίδι. Οι 

στρατιώτες βούτηξαν 

ένα σφουγγάρι στο 

ξίδι, το στήριξαν στην 

άκρη ενός κλαδιού... 

και το έφεραν στο 

στόμα του. 

Όταν εκείνος γεύτηκε 

το ξίδι είπε: 

"Τετέλεσται" (Όλα 

τώρα 

εκπληρώθηκαν)...  



Φορητή εικόνα 
του 13ου αιώνα, 
από τη Μονή 
Σινά 

Παραδίδει το 

Πνεύμα Του 

στα χέρια του 

Πατέρα και 

«άφησε την 

τελευταία 

Του πνοή». 



Harmenszoon van Rijn Rembrandt  

Τότε. ,.η γη σείστηκε, οι πέτρες σχίστηκαν...  

Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το 

σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν: "Στ' αλήθεια , αυτός ήταν 

Υιός Θεού".  



Albrecht Altdorfer  

Πώς να 
προσεγγίσουμε αυτά 
τα γεγονότα που 
ξεπερνούν τόσο τη 
λογική μας; Στην 
σταύρωση του Ιησού 
συσπειρώνονται όλες 
οι σκοτεινές δυνάμεις 
του κόσμου, για να 
χτυπηθεί η Βασιλεία 
του Θεού. 

Νόημα της σταύρωσης του Χριστού 



Pieter Pauwel Rubens  

Ο Κύριος σήκωσε πάνω 
Του όλα τα ανθρώπινα 
τραύματα, ακόμα και το 
θάνατο, για να μας 
ελευθερώσει μέσα στη 
Βασιλεία του Θεού. 
Ήρθε στον κόσμο ως 
«Πάσχων Δούλος», όχι 
για να συντρίψει με την 
δύναμή Του, ... 



Pieter Pauwel Rubens  

... όπως ήθελαν οι Ιουδαίοι, ούτε για να καταπλήξει με 
σοφίες και προγράμματα, όπως ήθελαν οι Έλληνες. Αλλά 
για να σώσει τον κόσμο με την δύναμη και τη σοφία που 
έχει ο Χριστός. 



Οι Πόνοι Της Παναγιάς 

 

Που να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί; 

Σε ποιο νησί τ' Ωκεανού, σε ποια κορφήν ερημική; 

Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. 

Ξέρω πως θα 'χεις τη καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, 

που με τα βρόχια της οργής ταχιά θε να σπαράξεις. 

Συ θα 'χεις μάτια γαλανά, θα 'χεις κορμάκι τρυφερό, 

θα σε φυλάω από ματιά κακή κι από κακόν καιρό, 

από το πρώτο ξάφνισμα της ξυπνημένης νιότης. 

Δεν είσαι συ για μαχητές, δεν είσαι συ για το σταυρό. 

Εσύ νοικοκυρόπουλο -όχι σκλάβος ή προδότης. 

 

Tη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα νυχοπατώ, 

να σκύβω την ανάσα σου ν' ακώ, πουλάκι μου ζεστό 

να σου 'τοιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι, 

κι ύστερ' απ' το παράθυρο με καρδιοχτύπι να κοιτώ 

που θα πηγαίνεις στο σκολιό με πλάκα και κοντύλι 

Kι αν κάποτε τα φρένα σου μ' αλήθεια, φως της αστραπής, 

χτυπήσει ο Κύρης τ' ουρανού, παιδάκι μου να μη τη πεις! 

Θεριά οι άνθρωποι, δε μπορούν το φως να το σηκώσουν! 

Δεν είν' αλήθεια πιο χρυσή σα την αλήθεια της σιωπής. 

Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν! 



Η Αποκαθήλωση 

 Μονή Βατοπεδίου 
στο Άγιο Όρος. 



 Μονή Διονυσίου 
στο Άγιο Όρος. 

Ο Ιησούς 
ξεψύχησε πάνω 
στον Σταυρό 
ημέρα 
Παρασκευή, 
στις τρεις μετά 
το μεσημέρι.  



 Μονή Διονυσίου στο Άγιο Όρος 

Όμως ο νεκρός δεν έπρεπε να μείνει στον Σταυρό, γιατί η 
ερχόμενη μέρα ήταν Σάββατο και η ταφή δεν επιτρεπόταν. 



Pieter 
Pauwel 
Rubens  

Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν 

από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου, που 

είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη, 

γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας όμως από τους στρατιώτες τού τρύπησε την πλευρά με τη 

λόγχη, και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. 





 Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος. 



 Τότε έρχεται στον Πιλάτο ο Ιωσήφ, ένας κρυφός 
μαθητής του Ιησού και ζητάει την άδεια να θάψει το 
σώμα του Κυρίου.  



Θεοφάνη  Κρήτα 

Όταν δόθηκε η άδεια, «ο Ιωσήφ αγόρασε σεντόνι, κατέβασε 
τον Ιησού, τον τύλιξε στο σεντόνι και τον τοποθέτησε σε 
μνήμα λαξεμένο σε βράχο κατόπι κύλησε ένα λιθάρι κι έκλεισε 
την είσοδο του μνήματος. 



Jean-Baptiste Jouvenet (1644-1717). 



Pieter Pauwel Rubens (1577-1640). 



Η ταφή του Ιησού – Ο επιτάφιος 

Θρήνος 

Sandro Botticelli (1445-1510). 



Εμμανουήλ Τζάνε, 17ος αιώνας. 

Η ζωή εν τάφω 

κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, 

συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν. 

 





Άξιόν εστί μεγαλύνειν σε 

τον ζωοδότην, τον εν τω 

Σταυρώ τας χείρας 

εκτείναντα και 

συντρίαψαντα 

το κράτος του εχθρού. 

 

 

 

 





Sir Anthony van Dyck (1599-1641). 



Jan Sanders van Hemessen (1527-1566). 



Andrea del Sarto (1486-1530). 



Petrus Christus (1444-1473). 

 Αι γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφήν σου 

προσφέρουσι, Χριστέ μου. 

  



Pieter Pauwel Rubens (1577-1640). 



Έργο Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου (1541-
1614) 

Ο θάνατος του 
Ιησού, παρόλο 
που ήταν 
πραγματικός, δεν 
ήταν σαν το δικό 
μας – καρπός 
δηλ. της φθοράς 
και της αμαρτίας. 

Νόημα της ταφής του Ιησού 



Bondone di Giotto (1267-1337). 

Ο Ιησούς και νεκρός ήταν η Ζωή. Πως ήταν δυνατό να 
αιχμαλωτίσει ο θάνατος τη ζωή; 



“Χριστός 

Ανέστη!” - Η 

ανάσταση του 

Χριστού 



Ένα επίγραμμα τη Μ. Παρασκευή το βράδυ περιγελά: "Μάταια φυλάς τον 

τάφο, εσύ φρουρά• γιατί δεν θα κρατήσει μέσα του το μνήμα Αυτόν που είναι 

η ίδια η ζωή ".  



Μανουήλ Πανσέληνο 

Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ελπίδα για όλους μας! 

Δεν είναι νεκρός! Ζει!... 



 Μονή Ιβήρων, 
Άγιο Όρος. 

...Και μπορούμε να ζήσουμε μαζί του!  

Όλοι μπορούμε να ζήσουμε μαζί του!  

Αυτή η ζωή μας δεν θα είναι χωρίς φόβο... 



Hans Multscher 
(1400-1467). 

...αλλά με μέλλον.  

Όχι χωρίς πόνους αλλά με ελπίδα.  

Αναστήθηκε! Ζει!...  



Πίνακας του Ιταλού 
ζωγράφου Fra 
Angelico (1400-
1455). 

...Κι εμείς θα ζήσουμε 

όχι χωρίς τον σταυρό μας  

αλλά με τον Αναστάντα! 

 

Ντήτριχ Μεντ 

Γερμανός ποιητής 



 Η εικόνα ονομάζεται 

« ‘Η εις ‘Άδου 

κάθοδος», γιατί ο 

Χριστός με το θάνατό 

του κήρυξε το 

χαρμόσυνο μήνυμά 

Του και στους 

νεκρούς. 

 Το κύριο νόημα της 

εικόνας είναι 1) η νίκη 

του θανάτου και η 

αρχή για την αληθινή 

ζωή και 2) η πίστη για 

τη μέλλουσα αιώνια 

ζωή. 

 



Giovanni Bellini (1426-1516). 

Η εικόνα της Ανάστασης που προέρχεται από την δυτική χριστιανοσύνη εκφράζει 

τον θρίαμβο του Χριστού και λείπει η απεικόνιση της σωτηρίας του Ανθρώπου. 



Κενός τάφος 
Κάθε φορά που ο Ιησούς 

μιλούσε για το θάνατό Του, 

πρόσθεσε πως «την τρίτη 

ημέρα θ’ αναστηθεί» Και να, 

όταν πέρασε το Σάββατο, οι 

μαθήτριες αγόρασαν 

αρώματα, για να πάνε ν’ 

αλείψουν το σώμα του 

Κυρίου, σύμφωνα με το 

έθιμο της ταφής. Πρωί - 

πρωί της Κυριακής στον 

τάφο, αλλά βρίσκουν το 

λιθάρι κυλισμένο από την 

είσοδο του μνήματος.   



Μόλις μπαίνουν μέσα, 

ένας νεαρός με λευκή 

στολή τους αναγγέλλει 

την ανάσταση του 

Χριστού και τις 

στέλνει να φέρουν το 

μήνυμα σ’ όλους τους 

Μαθητές  - και στον 

Πέτρο - με την 

ειδοποίηση πως ο 

Διδάσκαλος περιμένει 

να τους συναντήσει το 

γρηγορότερο στη 

Γαλιλαία. 

Τοιχογραφία του 
1222- 1228, στη 
μονή Μιλέσεβο, 
Σερβία 



Έργο Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου 
(1541-1614) 

Τω Πάθει σου, Χριστέ, 

παθών ηλευθερώθημεν 

και τη ανάστασει σου  

εκ φθοράς ελυτρώθημεν.  

Κύριε, δόξα σοι. 



Buoninsegna di 
Duccio (1255-1319). 

Χριστός Ανέστη εκ 

νεκρών  

θανάτων θάνατων 

πατήσας  

και τοις εν τοις 

μνήμασι 

ζωήν χαρισάμενος. 



Πολλοί σήμερα 

αναρωτιούνται: Τι 

άλλαξε μέσα στον 

κόσμο με την 

Ανάσταση του 

Χριστού, αφού ο 

θάνατος, η αδικία, 

το κακό και πάλι 

θριαμβεύουν;  

Νόημα της Ανάστασης του Χριστού 



Το ερώτημα ξεκινάει 

από την άγνοια του 

έργου του Ιησού – τι 

ήρθε να κάνει στον 

κόσμο ο Χριστός. Για 

τους Ευαγγελιστές και 

την πίστη της εκκλησίας 

η απάντηση είναι απλή:  

Walters art Gallery, 
Βαλτιμόρη, ΗΠΑ. 



Ο Χριστός και 

η Βασιλεία Του 

είναι άνοιγμα 

στον κόσμο της 

αγάπης, 

αληθινή ζωή, 

νίκη πάνω στο 

θάνατο. 

Τοιχογραφία του 1483 
από το Καθολικό της 
Μονής Μετεώρου 



Και η Ανάσταση του Κυρίου 

αποτελεί το θεμέλιο αυτού του 

νέου κόσμου, την «απαρχή», 

ένα καινούριο ξεκίνημα για την 

ανθρωπότητα. Αν λοιπόν οι 

άνθρωποι το θελήσουν και 

πιστέψουν (γιατί ο Χριστός δεν 

είναι βία και επιβολή, αλλά 

κάλεσμα και προσκλητήριο), 

μπορεί μέσα στην καρδιά της 

ανθρωπότητας να γίνει η 

έκπληξη - να έρθει η νέα ζωή, 

το θαύμα της μεταμόρφωσης. 





Η εμφάνιση του 

Χριστού στους 

μαθητές του μετά 

την Ανάσταση 

Ψηφιδωτό από τη 
Μονή Δαφνίου. 



Άρτα 



Τοιχογραφία άγνωστου Θεσσαλονικέα αγιογράφου του 1310- 1320 







Bondone di Giotto (1267-1337). 



Βιβλιογραφία 

1)Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Θρησκευτικά 

α΄,β΄,γ΄ γυμνασίου 

2)Θρησκευτικά Β΄ γυμνασίου Βιβλίο μαθητή 

ΟΕΔΒ/ΙΤΥΕ 

3)Google Αναζήτηση 

4)Google Εικόνες 


