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Εικόνα τέχνη λειτουργική 
 

    Η χριστιανική τέχνη έχει χαρακτήρα λειτουργικό. Υπηρετεί τα τελούμενα στο ναό 
και αποσκοπεί στην κατάνυξη και την αναγωγή. Οι τέχνες μέσα στη λατρεία της 
Εκκλησίας έχουν ρόλο διακόνου. Διακονούν το Μυστήριο, διακονούν τη μετάνοια, 
τον αγιασμό, διακονούν τον άνθρωπο που λαχταρά να γευτεί τη χάρη της καινής 
κτίσης και ν’ ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Χριστού για ενότητα και κοινωνία 
εδώ και τώρα. Μέσα στη λειτουργική πράξη «η τέλεια αρμονία ανάμεσα στη 
φωνητική μουσική, στην υμνογραφία και την εικονογραφία οδηγούν σε συνάντηση 



με τη ζωή του Θεού»1. Δηλαδή, «αρχίζοντας από το βυζαντινό οικοδόμημα και 
φτάνοντας στην αγιογραφία και στο διάκοσμο του ναού και στη βασιλική αμφίεση 
των κληρικών και στη δραματική δομή της λειτουργίας και στην ποίηση της 
υμνολογίας και στο λειτουργικό μέλος, έχουμε στην Ευχαριστία μια σύνθεση όλων 
των δυνατοτήτων της αίσθησης και του νου, προκειμένου να φανερωθεί το 
προσωπικό κάλλος του λόγου των κτισμάτων, ο κόσμος μεταμορφωμένος σε 
προσωπική ετερότητα ευχαριστιακής ανταπόκρισης στο “μανικό έρωτα” του Θεού 
για τα κτίσματά Του»2. 
    Μέσα σ’ αυτήν την προοπτική, η εικόνα, ζυμωμένη με το δάκρυ και την προσευχή, 
μεταμορφώνεται από έργο τέχνης σε λειτουργικό σκεύος και από έργο των χειρών 
μας σε άθλημα των ψυχών μας. Όταν έχει κατασκευαστεί σωστά είναι καρπός 
νηστείας και θερμής προσευχής κι όταν την ατενίζομε με καθαρή καρδιά μάς φέρνει 
στη ζωντανή, παλλόμενη κατάνυξη και στη μετάνοια. Έτσι η εικόνα παραμένει 
αγιογραφία και απέχει πολύ από τη θρησκευτική ζωγραφιά. Η διαφορά τους έγκειται 
στο γεγονός ότι η εικόνα ξεφεύγει από το συναισθηματικό, ψυχολογικό, ηθικό 
επίπεδο και προχωρεί στο υπαρξιακό και εσχατολογικό. Η εικόνα αισθητοποιεί με 
χρώματα τη θεολογία της Εκκλησίας («εικαστική θεολογία») και κάνει ορατό ό,τι 
μυστικά τελεσιουργείται γύρω από το θυσιαστήριο. Με την απουσία προοπτικού 
βάθους η εικόνα συνδέεται με τον χώρο και το χρόνο του θεατή κι έτσι τα πρόσωπα 
και τα γεγονότα της θείας οικονομίας δεν παραμένουν μόνο στο ιστορικό πλαίσιο και 
στο συντελεσμένο παρελθόν, αλλά παίρνουν υπόσταση στο προσωπικό και στο 
εκκλησιαστικό παρόν («λειτουργικός χρόνος»). Στον πνευματικό του δρόμο ο πιστός 
γνωρίζει ότι έχει συνοδοιπόρους όλα τα ιερά πρόσωπα της Θριαμβεύουσας 
Εκκλησίας και οι τοιχογραφίες στον ναό τού το υπενθυμίζουν συνεχώς. Η 
αδιαπραγμάτευτη μετωπικότητά τους δίνει με αμεσότητα στο θεατή την αίσθηση ότι 
είναι κι αυτός μέρος της εικόνας και τον καλεί σε δυναμική προσωπική σχέση. Ο 
άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης εξηγεί ότι ο «ζωγράφος  τά  ἂνθη  τῆς  τέχνης  ἐν 
εἰκόνι διαγραψάμενος» και «διά χρωμάτων τεχνουργησάμενος» προσφέρει 
τελικά «γραφή  σιωπῶσα  ἐν  τοίχῳ  λαλεῖν,  καί  τά  μέγιστα  ὠφελεῖν»3. Η 
βυζαντινή εικόνα «με τη μαγική και θεραπευτική της ιδιότητα κατορθώνει να ηρεμεί 
και να γαληνεύει από τη θλίψη και τ’ άγχη και να ενεργεί ερεθιστικά και λυτρωτικά, 
καθώς γοητεύει την ψυχή και την οδηγεί από τα βάσανα και τις ταραχές της 
καθημερινότητας στον εξαϋλωμένο κόσμο της θεϊκής αγαλλίασης και ανάτασης»4. Ο 
πιστός τελικά τρέφεται και οικοδομείται πνευματικά με το κάλλος και το ήθος που 
αποπνέει η εικόνα και προσκυνώντας την αγιάζεται ολόκληρη η ζωή του. Το κάλλος 
της εικόνας φανερώνει τη «μυστική έξαρση της ψυχής και του πνεύματος που 
θέλγεται από τη θεία ωραιότητα»5. Το φως της αποπνέει εσωτερικότητα, 
αυθεντικότητα και πληρότητα. Το δε ήθος της είναι αγαπητικό, καθώς τέτοιος είναι 
και ο χαρακτήρας του μυστηρίου της Σάρκωσης του Λόγου, το οποίο αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της. Σ’ αυτό ακριβώς το θεμέλιο της εικόνας οφείλεται και η 
θαυματουργία της, γιατί όπως «η ανθρωπίνη φύσις και σαρξ του Κυρίου είναι η διά 
της αντιδόσεως των ιδιωμάτων των δύο εν Χριστώ φύσεων πηγή θεωτικής χάριτος, 
ούτω γίνονται φορείς ταύτης και τα υλικά συστατικά των μυστηρίων, τα ιερά σκεύη 

                                                 
1 Πρβλ M i c h e l  Q u e n o t, Η Εικόνα Θέα της Βασιλείας, Κατερίνη 1993, σελ. 36.  
2 Πρβλ Χ ρ ή σ τ ο υ  Γ ι α ν ν α ρ ά, Η ελευθερία του ήθους, Αθήνα 1979, σελ. 121.  
3 P.G. 46, 737 D.  
4 Πρβλ Φ α ί δ ω ν  Π α τ ρ ι κ α λ ά κ ι ς, Η πορεία και το όραμα της βυζαντινής ζωγραφικής, Αθήνα 
1995, σελ. 9.  
5 Πρβλ Σ ω τ η ρ ί α  Τ ρ ι α ν τ ά ρ η – Μ α ρ ά, Η έννοια του κάλλους στο Διονύσιο Αρεοπαγίτη – 
Θεωρητική προσέγγιση της Βυζαντινής Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 166.  



και άμφια, τα άγια λείψανα και αι άγιαι εικόνες»6. Κάθε εικόνα στην ουσία της, είναι 
μια μαρτυρία ότι ο Θεός ενώθηκε υποστατικά με τον άνθρωπο και ότι στην ένωση 
αυτή, στο γάμο αυτό, ο καθένας από εμάς, προσωπικά, είναι καλεσμένος. 
   
 

Περιγραφή της εικόνας της Άκρας Ταπείνωσης 
 

    Ένας εικονογραφικός τύπος στον οποίο ενσαρκώνονται τέλεια όλα τα παραπάνω 
είναι ο τύπος της εικόνας του Νυμφίου Χριστού-Άκρα Ταπείνωση. Η εικόνα αυτή 
παρουσιάζει σε προτομή τον Χριστό νεκρό, γυμνό, σε όρθια στάση, μέσα σε 
σαρκοφάγο-τάφο που κρύβει το σώμα του από τη μέση και κάτω. Σπάνια εικονίζεται 
ολόσωμος. Τα χέρια του, αδύναμα, σταυρώνονται μπροστά στην κοιλιά ή πέφτουν 
ελεύθερα προς τα κάτω, και πάνω τους φέρουν τις πληγές από τα καρφιά. Τα μάτια 
μένουν κλειστά. Το κεφάλι γέρνει ελαφρά προς τα δεξιά και τα μαλλιά, ξέπλεκα, 
πέφτουν πάνω στους ώμους. Διακρίνεται και η πληγή από τη λόγχη στη δεξιά πλευρά, 
από την οποία τρέχει ακόμη αίμα και νερό. Παρά την παραδοξότητα της όρθιας 
στάσης ο θάνατος του Χριστού είναι πασίδηλος. Πίσω του όρθιος ο Σταυρός με την 
επιγραφή Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ (ή ΟΒCΛΤΔΞ, σύμφωνα με τη βυζαντινή 
συντομογραφία). Σε κάποιες παραστάσεις προστίθενται δεξιά και αριστερά του 
Σταυρού τα όργανα του Πάθους, δηλαδή η λόγχη, το καλάμι με το σφουγγάρι του 
όξους και της χολής και τα καρφιά. Σε άλλες δε μεταγενέστερες, υπάρχει και ο 
ακάνθινος στέφανος στο κεφάλι του Χριστού (μάλλον κατά δυτική επίδραση). Αυτός 
ο τύπος, όπου ο Χριστός παραμένει μόνος, είναι ο απλούστερος και αρχαιότερος. 
Μεταγενέστερα εμφανίστηκαν και οι σύνθετοι. Όπως ο τύπος όπου εικονίζονται 
δεξιά και αριστερά του Κυρίου η Θεοτόκος και ο Ιωάννης, κι ο άλλος χωρίς τον 
αγαπημένο μαθητή. Σ’ αυτόν τον τύπο η Θεοτόκος θλιμμένη, αλλά με συγκρατημένη 
οδύνη και βουβό πόνο, εναγκαλίζεται το νεκρό γιο της, συνθέτοντας έτσι ένα 
στιγμιότυπο που μας θυμίζει τον εικονογραφικό τύπο του Επιταφίου Θρήνου και του 
Ενταφιασμού.  
 
 

Βιβλική θεμελίωση της εικόνας 
 

    Η παράσταση του Νυμφίου Χριστού-Άκρα Ταπείνωση θεμελιώνεται βιβλικά πάνω 
σε τέσσερα χωρία της Αγίας Γραφής. Δύο της Παλαιάς Διαθήκης και δυο της Καινής. 

i. Τον ψαλμικό στίχο: «Ἂρατε πύλας,  οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καί  ἐπάρθητε, 
πύλαι  αἰώνιοι,  καί  εἰσελεύσεται  ὁ  βασιλεύς  τῆς  δόξης.  Τίς  ἐστιν 

οὖτος ὁ βασιλεύς  τῆς  δόξης; Κύριος  τῶν δυνάμεων, αὐτός  ἐστιν ὁ 

βασιλεύς τῆς δόξης» (Ψαλμ. 23, 9-10). 
ii. Την προφητεία του Ησαΐα: «Καί αὐτός διά τό κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει 

τό  στόμα· ὡς  πρόβατον  ἐπί  σφαγήν  ἤχθη  καί ὡς  ἀμνός  ἐναντίον 

τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφωνος οὓτως οὐκ ἀνοίγει τό στόμα αὐτοῦ. Ἐν 

τῇ  ταπεινώσει  αὐτοῦ  ἡ  κρίσις  αὐτοῦ  ἤρθη.  Τήν  γενεάν  αὐτοῦ τίς 
διηγήσεται;» (Ησ. 53, 7-8). 

                                                 
6 Πρβλ π. Ι ω ά ν ν ο υ  Ρ ω μ α ν ί δ ο υ, Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής 
Εκκλησίας, τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 152.  



iii. Το καινοδιαθηκικό του Παύλου: «Ἀλλ’  ἑαυτόν  ἐκένωσεν  μορφήν 
δούλου  λαβών,  ἐν  ὁμοιώματι  ἀνθρώπων  γενόμενος,  καί  σχήματι 

εὑρεθείς  ὡς  ἄνθρωπος  ἐταπείνωσεν  ἑαυτόν  γενόμενος  ὑπήκοος 

μέχρι  θανάτου,  θανάτου  δέ  σταυροῦ.  Διό  καί  ὁ  Θεός  αὐτόν 

ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὂνομα τό ὑπέρ πᾶν ὂνομα,  ἳνα ἐν 

τῷ  ὀνόματι  Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ  ἐπουρανίων καί  ἐπιγείων και 

καταχθονίων,  καί    πᾶσα  γλῶσσα  ἐξομολογήσηται  ὃτι  Κύριος  

Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός» (Φιλιπ. 2, 7-11).    
iv. Το επίσης καινοδιαθηκικό του Παύλου: «εἰ  γάρ  ἔγνωσαν,  οὐκ  ἄν  τόν 

Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν» (Α΄ Κορ. 2, 8).                   
    Σ’ αυτά μπορούμε να προσθέσομε την αναφορά από το απόκρυφο Ευαγγέλιο του 
Νικοδήμου, σύμφωνα με την οποία ο προαναφερθείς ψαλμικός στίχος «Ἂρατε 
πύλας…» ακούστηκε με  «φωνή  μεγάλη  ὣσπερ  βροντή»  όταν κατέβηκε ο 
Κύριος στον Άδη μετά το Πάθος και τη Θυσία του στο Σταυρό και πριν την 
Ανάστασή του. «Καί  εὐθέως  ἃμα  τῷ  λόγῳ  τούτῳ  αἱ  χαλκαῖ  πύλαι 

συνετρίβησαν  καί  οἱ  σιδηροῖ  μοχλοί  συνεθλάσθησαν,  καί  οἱ  δεδεμένοι 

πάντες νεκροί ἐλύθησαν τῶν δεσμῶν, καί ἡμεῖς μετ’ αὐτῶν. καί εἰσῆλθεν 

ὁ βασιλεύς τῆς δόξης ὣσπερ ἄνθρωπος, καί πάντα τά σκοτεινά τοῦ ἃδου 

ἐφωτίσθησαν» (Pars ΙΙ, Caput V, §1 και 3). 
 
 

Εικονογραφική καταγωγή της εικόνας 
 
    Η σύνθεση της Άκρας Ταπείνωσης εικονογραφικά έλκει την καταγωγή από τις 
παραστάσεις της Αποκαθήλωσης, του Ενταφιασμού (π.χ. Ναός Αγ. Παντελεήμονος, 
Νέρεζι, Σκόπια, 1164, στο Ελληνική Τέχνη-Βυζαντινές Τοιχογραφίες, Αθήνα 1994, 
αρ. 36 και 37) και του Επιταφίου Θρήνου (π.χ. φορητή εικόνα Ι. Μ. Αγ. Παύλου, 
Άγιο Όρος, 1616, στο Θησαυροί του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1997, σ.149), ενώ 
σχετίζεται και με την παράσταση της Σταύρωσης (π.χ. φορητή εικόνα Ναού Παναγίας 
Λιθινών, Λασίθι, Κρήτη, 15ος αι., στο Εικόνες της Κρητικής Τέχνης, Ηράκλειο 1993, 
αρ. 145), καθώς  υπάρχει ο Σταυρός και μάλιστα φέρει την επιγραφή Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ. Οι παραστάσεις αυτές έχουν στενή σχέση καθώς εικονίζουν τα ίδια 
πρόσωπα να συμμετέχουν με μικρή χρονική διαφορά στα διαδοχικά αυτά στιγμιότυπα 
στην εξέλιξη του θείου δράματος7. Έτσι πολλές φορές η παράσταση π.χ. του 
Επιταφίου Θρήνου επιγράφεται  Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ. Με την ίδια επιγραφή δεν 
είναι καθόλου σπάνιο να συναντήσουμε επίσης και την εικόνα της Άκρας 
Ταπείνωσης. 
    
 

Ανάλυση της εικόνας 
 

    Αν όμως οι εικόνες της Αποκαθήλωσης, του Επιταφίου Θρήνου και του 
Ενταφιασμού είναι αρκετά αφηγηματικές, ιστορώντας όσα ακολούθησαν το θάνατο 
του Χριστού πάνω στο Σταυρό, ο εικονογραφικός τύπος της Άκρας Ταπείνωσης, αν 

                                                 
7 Βλ. Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  ἐ κ  Φ ο υ ρ ν ᾶ, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, ἐν Πετρουπόλει 
1909, σελ. 108-109.  



και εμπνευσμένος από τα γεγονότα αυτά και τον τρόπο που παρουσιάζονται στην 
Ακολουθία των Παθών, έχει έντονο συμβολικό και λειτουργικό-ευχαριστιακό 
χαρακτήρα. Το όλο «στήσιμο» της σύνθεσης δεν έχει καθόλου ιστορική αφόρμηση ή 
αφηγηματική διάθεση. Ο καλλιτέχνης δεν περιγράφει ένα ιστορικό στιγμιότυπο, μια 
πράξη ή ένα συμβάν, αλλά σκηνοθετεί μέσα σε ένα φανταστικό σκηνικό το μυστήριο 
της θείας οικονομίας στο αποκορύφωμά της: ο θάνατος του Χριστού, εκούσιος και 
πραγματικός, το άκρον άωτον της συγκατάβασης του Σαρκωμένου Λόγου του Θεού 
είναι η οδός της ανάστασης και της ζωής. Η κένωση του Χριστού ως λύτρωση του 
ανθρώπου. Γι’ αυτό και η εικόνα αυτή είναι από τις «ζωγραφικότερες», τις πιο 
ποιητικές και πιο θεολογικές.  
     Ο καλλιτέχνης δημιουργεί πολύ προσεκτικά ένα εξαιρετικά λιτό, αφαιρετικό και 
συμβολικό σκηνικό: η σαρκοφάγος-τάφος κι ο ενεπίγραφος Σταυρός, σπανιότερα και 
τα όργανα του Πάθους. Τα πρόσωπα: ο νεκρός Χριστός μόνος ή με την συμπάσχουσα 
και θρηνούσα Θεοτόκο ή, σπανιότερα, και με τον αγαπημένο μαθητή Ιωάννη. Η 
λιτότητα προσδίδει στη σύνθεση θεολογική διαφάνεια και τονίζει την υπερβατική, 
μυσταγωγική και εσχατολογική της διάσταση. Η πυκνότητα των νοημάτων δεν 
εμποδίζει καθόλου τη στερεότητα και την ισορροπία της εικαστικής έκφρασης. Οι 
αντιθέσεις αποκαλύπτουν το πλούσιο περιεχόμενο: Ο Βασιλεύς της Δόξης 
εμφανίζεται γυμνός. Ο Νυμφίος της Εκκλησίας, «ὁ ὡραῖος κάλλει παρά πάντας 
βροτούς», ζωγραφίζεται «ἀνείδεος» νεκρός. Η ένταση στο πρόσωπο της Παναγίας 
πλάι στην απάθεια του νεκρού Χριστού. Ο δυναμικός εναγκαλισμός της και η 
στατικότητα του νεκρού σώματος. Τα θερμά χρώματα και η παγερότητα της 
σαρκοφάγου. Το εσωτερικό φως που αναδίδει το νεκρό σώμα του Χριστού φωτίζει 
ολόκληρη τη σύνθεση.  
    Όλα τα στοιχεία της εικόνας μαρτυρούν το Πάθος που μόλις έχει προηγηθεί: η 
νεκρότητα και η γυμνότητα του σώματος, τα κλειστά μάτια, το γερμένο κεφάλι, ο 
θρήνος της Παναγίας, η σαρκοφάγος-τάφος, ο Σταυρός, τα όργανα του Πάθους, οι 
πληγές που ακόμα αιμορραγούν, τα χέρια που πέφτουν κάτω αδύναμα, τα ξέπλεκα 
μαλλιά. Όλη η σύνθεση είναι μια συμπερίληψη του θείου Πάθους. Ο Κων/νος 
Καλοκύρης σημειώνει: «Ο εικονογραφικός της τύπος είναι, γενικά, συμβολικός. 
Εκφράζει ένα όραμα, μια μυσταγωγική αλληγορία του Πάθους»8.  
    Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία της εικόνας που ξεφεύγουν από το 
συμβολισμό του Πάθους, δηλώνουν τη νίκη κατά του θανάτου και μάς εισάγουν στην 
προαναγγελία της Ανάστασης. Αυτά είναι ο Σταυρός και η επιγραφή του Ο 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, η φωτεινότητα του σώματος και ο χρυσός κάμπος. Το 
χρυσό φόντο, όπου υπάρχει (στις φορητές εικόνες ή στις ψηφιδωτές παραστάσεις), 
είναι σύμβολο του φωτός και, καθώς δεν απαντάται ως χρώμα στη φύση, του 
πνευματικού και υπερφυσικού στοιχείου. Είναι δηλαδή σύμβολο νίκης και 
υπερβατικότητας9. Η φωτεινότητα του νεκρού σώματος του Χριστού ακυρώνει την 
αίσθηση της φθοράς και μάς δημιουργεί την εντύπωση του ύπνου. Ο Σταυρός και η 
επιγραφή του είναι το σημάδι της νίκης καταπάνω στο θάνατο, το προανάκρουσμα 
της Ανάστασης, από το οποίο λαμβάνει τελικά η εικόνα το οριστικό θριαμβευτικό της 
νόημα. Αυτός ο προϊδεασμός της Ανάστασης είναι που μάς δίνει το δικαίωμα να 
αποδίδουμε στην εικόνα της Άκρας Ταπείνωσης και το όνομα «Νυμφίος», σύμφωνα 
με τον Κων/νο Καλοκύρη, καθώς «το τροπάριο “Ιδού ο νυμφίος έρχεται” δεν αφορά 

                                                 
8 Πρβλ Κ ω ν.  Δ.  Κ α λ ο κ ύ ρ η ς, Τα θεαματικά δρώμενα του τελετουργικού της Μεγάλης Εβδομάδας, 
Θεσσαλονίκη 2003,σελ. 42-43. 
9 Πρβλ M i c h e l  Q u e n o t, ό.π., σελ. 133 κ.ε. 



τον Χριστό του Πάθους αλλά τον θριαμβευτή “διά της Αναστάσεως” Χριστό, τον 
μελλοντικό Κριτή της Οικουμένης»10.  
    Η μετωπικότητα του σώματος προδιαθέτει τον θεατή σε συμμετοχή, επικοινωνία 
και προσωπική σχέση και τον καλεί σε άμεσο, εσωτερικό διάλογο με την  αλήθεια 
του προσώπου του Χριστού για να τον μεταμορφώσει σε πιστό προσκυνητή και να 
προσοικειωθεί τελικά το λυτρωτικό του έργο. 
    Η σύνθεση, τέλος, στο σύνολό της, παρόλο που είναι «τεχνητή», καθώς δεν έχει το 
ιστορικό παράλληλό της στις ευαγγελικές αφηγήσεις, δίνει δυναμικά το αίσθημα της 
στερεότητας και της γνησιότητας, πράγμα που οφείλει στην έντονη λατρευτική της 
παρουσία, στη στενή της σχέση με την υμνογραφία και στο θεολογικό της βάθος.         
 
 

Εμφάνιση και θέση της εικόνας μέσα στον ναό 
 

    Απεικονίσεις με το Χριστό νεκρό δεν απαντώνται στους πρώτους αιώνες. «Μόνον 
η Σταύρωσις υπάρχει εις τους έξ πρώτους αιώνας άγνωστος. Η χριστιανική τέχνη 
άπτεται αφόβως όλων των αγιογραφικών θεμάτων· αλλ’ επί μακρόν ασέβειαν θεωρεί 
να παραστήση νεκρόν επί του Σταυρού τον προ αιώνων όντα και εις αιώνας 
ζώντα»11. Η παράσταση της Σταύρωσης λοιπόν δεν εμφανίζεται παρά από τον 6ον 
αιώνα. Για πρώτη φορά τη συναντούμε το 586 στο συριακό χειρόγραφο του Rabula, 
που βρίσκεται στη Φλωρεντία. Αλλά και πάλι δεν εικονίζεται νεκρός. «Ο Χριστός 
συναντάται τουλάχιστον μέχρι τον 9ον αι. με τα μάτια ορθάνοικτα», ενώ «εμφανίζεται 
με τα μάτια οριστικά κλειστά ήδη από τον 11ον αι., πιθανή υπενθύμιση της 
ανθρώπινης θνητής Του φύσης. Ωσαύτως το σώμα Του κυρτώνει προοδευτικά, 
πρόδηλο σημάδι της κοίμησής Του»12.  
    Αν έτσι έχουν τα πράγματα με τη Σταύρωση, τότε είναι αναμενόμενη η 
καθυστερημένη εμφάνιση της Άκρας Ταπείνωσης, η οποία είναι δεσποτική εικόνα με 
νεκρικό χαρακτήρα. Έτσι, η σύνθεση αυτή «πρωτοεμφανίζεται γύρω στα μέσα του 
12ου αιώνα σε μικρογραφίες»13 και σε φορητές «εικόνες που έβγαιναν σε 
προσκύνηση τη Μεγάλη Παρασκευή»14. Επίσης «από του 14ου αιώνος  το θέμα τούτο 
εικονίζεται συνήθως εις την κόγχην της Προθέσεως ελληνικών και σλαβικών ναών 
…. Εν τη Δύσει είναι λίαν διαδεδομένη ως οπτασία του Πάπα Γρηγορίου του Α΄ κατά 
την τέλεσιν της Θείας Ευχαριστίας»15. Στη Δύση έλαβε τα ονόματα Pietas Christi, le 
Christ de pitié, Schmerzensmann, Man of Sorrows κ.ά. το δε σύμπλεγμα με την 
Θεοτόκο είναι η γνωστή Pietà.  
    Η καθιέρωση της παράστασης της Άκρας Ταπείνωσης στο κοίλωμα της Πρόθεσης 
μέσα στο Ιερό Βήμα, έχει ιδιαίτερο λειτουργικό νόημα, διότι η Αγία Τράπεζα δεν 
σημαίνει μόνο το λόφο του Γολγοθά, αλλά και τον τάφο του Κυρίου. Κατά συνέπεια 
μπορούμε να αντιστοιχίσομε την Αποκαθήλωση και τον Ενταφιασμό του με την 
τοποθέτηση πάνω στην Αγία Τράπεζα των Τιμίων Δώρων, που μεταφέρονται εκεί 

                                                 
10 Πρβλ Κ ω ν.  Δ.  Κ α λ ο κ ύ ρ η ς, ό.π., σελ. 38 και 44.  
11 Πρβλ π. Κ ω ν / ν ο υ  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, Αθήνα 1969, 
σελ. 268.  
12 Πρβλ M i c h e l  Q u e n o t, Η Ανάσταση και η Εικόνα, Κατερίνη 1998, σελ. 240.  
13 Πρβλ Π α ν.  Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς, Ελληνική Τέχνη – Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 1995, 53-54, σελ. 
203.  
14 Πρβλ Μ υ ρ τ ά λ η  Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ – Π ο τ α μ ι ά ν ο υ, «Εικαστικές εκφράσεις των Παθών και 
της Αναστάσεως του Χριστού», στο Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον, Αθήνα 2001, Βυζαντινόν και 
Χριστιανικόν Μουσείον.  
15 Πρβλ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Α.  Σ ω τ η ρ ί ο υ,   «Η χριστιανική και βυζαντινή εικονογραφία. Α΄. Η εικών 
του Χριστού», περ. Θεολογία, Αθήναι 1955, σελ. 12.  



από την Πρόθεση, κατά τη Μεγάλη Είσοδο16. Μετά την απόθεσή τους «πιστεύουμε 
ότι ο Χριστός βρίσκεται πάνω στην αγία τράπεζα, όπως στον τάφο, κι έχει επιτελέσει 
το πάθος του. Γι’ αυτό κι εκείνοι οι διάκονοι που απλώνουν σινδόνια πάνω στην αγία 
τράπεζα μάς δίνουν μια εικόνα των νεκρικών σουδαρίων»17. Τον ίδιο συμβολισμό 
της Αγίας Τράπεζας ς τάφου του Χριστού βρίσκουμε και στον Ισίδωρο τον 
Πηλουσιώτη: «Ἡ  καθαρά  σινδών  ἡ  ὑφαπλουμένη  τῇ  τῶν  θείων  δώρων 
διακονίᾳ, ἡ τοῦ Ἀριμαθέως ἐστίν Ἰωσήφ λειτουργία. Ὡς γάρ ἐκεῖνος τό τοῦ 

Κυρίου  σῶμα  σινδόνι  ἐνειλήσας,  τῷ  τάφῳ  παρέπεμψε,  δι’  οὗ  ἃπαν  τό 

γένος  ἡμῶν  τήν  ἀνάστασιν  ἐκαρπώσατο·  οὔτως  ἡμεῖς  ἐπί  σινδόνος  τόν 

ἄρτον τῆς προθέσεως ἁγιάζοντες, σῶμα Χριστοῦ ἀδιστάκτως εὑρίσκομεν, 

ἐκείνην ἡμῖν πηγάζον τήν ἀφθαρσίαν, ἥν ὁ παρά Ἰωσήφ μέν κηδευθείς, ἐκ 

νεκρῶν δέ ἀναστάς Ἰησοῦς ὁ Σωτήρ ἐχαρίσατο»

ω  

                                                

18.  
    Αυτή την αντιστοίχιση βλέπομε και στην προετοιμασία των Τιμίων Δώρων κατά 
την τελετουργία της Πρόθεσης, όπου έχομε μια αναπαράσταση του Πάθους του 
Κυρίου. Μάλιστα δε κατά την κοπή του άνω μέρους της σφραγίδας (Αμνού) του 
προσφόρου, ο ιερέας απαγγέλει την προφητεία που συνδέεται με την εικόνα της 
Άκρας Ταπείνωσης και την επιγραφή του Σταυρού: «Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ 
κρίσις  αὐτοῦ  ἤρθη»(Ησαΐα 53, 8). Την συνάφεια της προετοιμασίας των Τιμίων 
Δώρων με το Πάθος του Χριστού τονίζει κι ο εκ των κορυφαίων λειτουργικών 
θεολόγων της Εκκλησίας Νικόλαος ο Καβάσιλας, επεξηγώντας τα τελούμενα στην 
Πρόθεση ως εξής: «Τό τοῦ Κυρίου πάθος καί τόν θάνατον ἐν αὐτῷ γράφει, 
καθάπερ ἐν πίνακι· καί πάντα ὅσα ποιεῖ (ὁ ἱερεύς) τά μέν κατά χρείαν, τά 

δέ  ἐξεπίτηδες  εἰς  τήν  σημασίαν  ταύτην  βιάζεται·  καί  ἒστι  τά  γινόμενα 

τηνικαῦτα  τῶν  Χριστοῦ  παθῶν  καί  τοῦ  θανάτου  πρακτική  διήγησις … 

Οὒτως ἐπί τό πάθος ἦλθεν ὁ Κύριος, οὒτως ἀπέθανε, οὒτως ἐκεντήθη τήν 

πλευράν,  οὒτως  ἀπό  τῆς  κεντηθείσης  πλευρᾶς  τό  αἷμα  καί  τό  ὓδωρ 

ἐξεχύθη  τότε  ἐκεῖνο  …  Καί  ἐπεί  πολλάκις  πηγνύς  τό  σιδήριον  εἶτα 

ἀποκόπτει  τόν  ἂρτον …  Σταυρόν  γάρ  ἐν  τῷ  ἂρτῳ  χαράττει …  μετά  δέ 

τοῦτο καί ὡς ἐπί τά δεξιά μέρη κεντεῖ τόν ἂρτον, τήν πληγήν τῆς πλευρᾶς 

ἐκείνης διηγούμενος τῇ τοῦ ἄρτου πληγῇ. Διά τοῦτο γάρ καί τό πλῆττον 

σιδήριον λόγχην καλεῖ καί εἰς σχῆμα λόγχης ἒχει αὐτό πεποιημένον,  ἳνα 

ἐκείνης ἀναμιμνήσκῃ τῆς λόγχης. Καί οὒτως ἒργῳ ταῦτα διηγούμενος καί  

τούς λόγους τῆς ἱστορίας ἀναγινώσκει»19. Σύμφωνα με αυτά η Πρόθεση και η 
τελετουργία της έχει σαφέστατα στενότατο σύνδεσμο με το σταυρικό Πάθος του 
Χριστού. «Από προετοιμασία των δώρων για τη θυσία, εξελίχθηκε η προετοιμασία 
της θυσίας καθεαυτή σε μια εισαγωγική εικόνα της μυστηριακής αναπαράστασης της 
σταυρικής θυσίας»20. Κατά συνέπεια η συσχέτιση Άκρας Ταπείνωσης, Πάθους και 
Πρόθεσης είναι λειτουργικά ασφαλής και αναδεικνύεται μ’ αυτόν τον τρόπο η 
παράσταση αυτή σε εικόνα ικανή να αποδώσει, εν είδει επιτομής, το σύνολο των 
γεγονότων του Πάθους και της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου.  

 
16 Βλ. Χ ρ ή σ τ ο υ  Γ κ ό τ σ η, Ο μυστικός κόσμος των βυζαντινών εικόνων, τ. 3, Αθήνα 2000, σελ. 
27.  
17 Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Μ ο ψ ο υ ε σ τ ί α ς, Κατηχήσεις, 15, 26 (505).  
18 Επιστ. Ι, 123 (P.G. 78, 264D-265A΄ ) Betz 235.  
19 Ερμηνεία της θείας Λειτουργίας, 6-8.  
20 Πρβλ Χ α ν ς – Γ ι ο α κ ί μ  Σ ο υ λ τ ς, Η Βυζαντινή Λειτουργία, Αθήνα 1998, σελ. 113.  



    Όμως όταν η τελετουργία της Πρόθεσης μεταφέρθηκε από το μέσο της θείας 
Λειτουργίας (πριν από την ευχή της Αναφοράς και μετά την αποχώρηση των 
κατηχουμένων) στην αρχή της (πριν την έναρξή της, στον όρθρο), τότε ξεκίνησε να 
ιστορείται η Πρόθεση, αντί με την Άκρα Ταπείνωση, με τη Γέννηση του Κυρίου. 
«Από τον 11ο αι. και εξής η κόγχη της προθέσεως είναι εκείνη που συμβολίζει κυρίως 
τα γεγονότα της Βηθλεέμ»21. Κι αυτό γιατί η θεία Λειτουργία είναι αναπαράσταση 
και ανάμνηση όλου του μυστηρίου της θείας οικονομίας, από τη γέννηση ως την 
ανάσταση του Χριστού, κι έτσι το κοίλωμα της Πρόθεσης (απ’ όπου ξεκινά πλέον η 
θεία Λειτουργία) προσφερόταν να ταυτιστεί με το Σπήλαιο της Γέννησης. Πάντως, η 
παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης απαντάται, ως τοιχογραφία, στην κόγχη της 
Πρόθεσης, στο Ιερό Βήμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβυζαντινής περιόδου.  
 
 
Η φορητή εικόνα, η λειτουργική της χρήση και η υποκατάστασή της 
 
    Τα κοινά στοιχεία των εικονογραφικών τύπων της Αποκαθήλωσης, του Επιταφίου 
Θρήνου, του Ενταφιασμού και της Άκρας Ταπείνωσης επεκτείνονται και πέρα από 
την εικονογραφική-θεματική σχέση τους, στη λειτουργική τους χρήση, ως φορητές 
εικόνες, οι οποίες είχαν όμως διαφορετική εξέλιξη από τις τοιχογραφίες με το ίδιο 
θέμα. Είδαμε παραπάνω ότι πρωτοεμφανίστηκαν τον 12ο αιώνα και ότι είχαν 
εξέχουσα λειτουργική χρήση τη Μεγάλη Παρασκευή. Την άποψη αυτή υποστηρίζει 
και ο Μανόλης Χατζηδάκης θεωρώντας ότι η παραλληλόγραμμη ανάπτυξη των 
φορητών εικόνων του Επιταφίου Θρήνου «υποδεικνύει την ιδιαίτερη λειτουργική 
τους χρήση στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος»22. Η ιδιαίτερη  λειτουργική 
χρήση που τύχαινε η εικόνα της Άκρας Ταπείνωσης μαρτυρείται από επιγραφή στο 
πίσω μέρος του διπτύχου με τη Θεοτόκο και τον Χριστό-Άκρα Ταπείνωση, του 14ου 
αι., της Μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων (βλ. Παράρτημα εικόνων), όπου 
διαβάζομε: «ἡ εἰκών αὓτη κτιτορική οὖσα καί ἀρχαία, τίθεται κατά τό ἃγιον 
καί μέγα σάββατον ἐν τῷ επιταφίῳ»23. Τα δίπτυχα της Άκρας Ταπείνωσης, με 
τη Θεοτόκο στο άλλο φύλλο στραμμένη προς το Χριστό, φαίνεται πως δεν ήταν 
σπάνια κι ετύχαιναν ευρείας λειτουργικής χρήσης. Το ίδιο και οι αμφιπρόσωπες με το 
Χριστό Άκρα Ταπείνωση στη μια όψη και τη Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα στην άλλη, οι 
οποίες παρουσιάζουν τα δυο κεντρικά γεγονότα της θείας οικονομίας, την 
Ενανθρώπηση και το Πάθος. Αυτές οι εικόνες ήταν λιτανευτικές και υψώνονταν 
επικεφαλής σε επίσημες τελετουργικές πομπές κατά τις Ακολουθίες των Παθών. Η 
χρήση αυτή των δίπτυχων και των αμφιπρόσωπων εικόνων σημαίνει ότι η εικόνα της 
Άκρας Ταπείνωσης κατείχε μια ξεχωριστή θέση στην Ακολουθία των Παθών. Τη 
σύνδεση αυτή (αλλά και την καταγωγή) της εικόνας της Άκρας Ταπείνωσης με τη 
λατρευτική πράξη της Μεγάλης Εβδομάδας έχει αποδείξει ο καθηγητής Hans Belting, 
ο οποίος τη θεωρεί «ισοδύναμη με την εικόνα της Σταύρωσης, της οποίας είχε 
υιοθετήσει και τη λειτουργική χρήση»24.  
    Ο Κων/νος Καλοκύρης έρχεται να ενισχύσει αυτή την άποψη θεωρώντας την Άκρα 
Ταπείνωση «ειδική» εικόνα του Πάθους και συνδέοντάς την με την Μεγάλη  
Παρασκευή και τον Επιτάφιο: «Η εικόνα της Άκρας Ταπεινώσεως συνόδευε την 
                                                 
21 Πρβλ ό.π., σελ. 121.  
22 Πρβλ Εικόνες Κρητικής Τέχνης, Ηράκλειον 1993, σελ. 429.  
23 Βλ. Πα ν.  Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς, ό.π., 123-124, σελ. 218.  
24 Πρβλ H a n s  B e l t i n g, «An Image and Its Function in the Liturgy: The Man of Sorrows in 
Byzantium (Das Bild und sein Publicum im Mittelalter)», στο περ. Dumbarton Oaks Papers (DOP) 34-
35, 1981, σελ. 6-7.  



εικόνα του Επιταφίου, ενώ παλαιότερα (όταν δηλαδή δεν είχε ακόμη 
αποκρυσταλλωθεί ο τύπος του) εχρησιμοποιείτο και ως Επιτάφιος. Γι’ αυτό … στην 
Κων/πολη κατά την Μ. Παρασκευή την προσκυνούσαν στο μέσο του ναού, και από 
εκεί πήρε την συνήθεια και η ρωσική Εκκλησία, όπου συλλιτανεύετο με το ύφασμα 
του Επιταφίου»25. Υπάρχει δε και σχετική μαρτυρία σε τοιχογραφία του Φράγκου 
Κατελάνου στον Άγιο Νικόλαο της Λαύρας του Αγίου Όρους (1560), με την 
παράσταση της θείας Λειτουργίας, όπου οι άγγελοι φέρουν στους ώμους «αέρα» που 
εικονίζει τόσο τον Επιτάφιο-Χριστό, όσο και την Άκρα Ταπείνωση. Στη Μητρόπολη 
της Πάφου στην Κύπρο υπάρχει φορητή εικόνα του 15ου αι. που επιγράφεται «η Αγία 
Παρασκευή» (βλ. Παράρτημα εικόνων) και εικονίζει μια γυναικεία μορφή που κρατά 
μπροστά στο στήθος της την εικόνα της Άκρας Ταπείνωσης. Πολλοί θεωρούν ότι 
πρόκειται όντως για την μάρτυρα του 2ου αι. αγία Παρασκευή. Αντιθέτως ο Κ. 
Καλοκύρης κρίνοντας μορφολογικά και λειτουργικά την εικόνα συμπεραίνει ότι 
πρόκειται για την Παναγία, λεγομένη «αγία Παρασκευή», ημέρα κατά την οποία 
έβγαινε για προσκύνηση. Προτιμήθηκε - από το δίπτυχο - στην Πάφο, αν και δεν 
διαδόθηκε, επειδή επέτρεπε την άμεση προσκύνηση σε μια επιφάνεια και των δυο 
προσώπων. Η εικόνα αυτή παρουσιάζει «αδιάσπαστο το νόημα της “αγίας ημέρας του 
Πάθους”. Δηλαδή την πάσχουσα Εκκλησία, της οποίας αρχαίο σύμβολο υπάρχει η 
Θεοτόκος, αλλά και τον Παθόντα Χριστό, τον οποίο θρηνούν (ενωμένες στο ένα 
Πρόσωπο) η Μητέρα Του και η Εκκλησία Του … Ως ξεχωριστή λοιπόν εικόνα της 
Αγίας (και Μεγάλης) Παρασκευής ονομάστηκε “η Αγία Παρασκευή”, ήτοι εικόνα 
που συμβολίζει αυτή την αγία ημέρα»26.  
    Η εικόνα όμως της Άκρας Ταπείνωσης, η οποία έχει έντονο νεκρικό χαρακτήρα, 
απαντάται και τοποθετημένη πάνω στο νεκρό σώμα αγίων, κατά την ώρα της 
κήδευσής τους. Παράδειγμα η τοιχογραφία στη Μονή του Αγίου Νικολάου του 
Αναπαυσά στα Μετέωρα, έργο του Θεοφάνη του Κρητικού από το 1527, που δείχνει 
την «Κοίμηση Εφραίμ του Σύρου» (βλ. Παράρτημα εικόνων). Υποδηλώνεται λοιπόν 
μ’ αυτό τον τρόπο η λειτουργική χρήση της εικόνας αυτής κατά την νεκρώσιμο 
ακολουθία ή την τέλεση της κηδείας.  
    Μια άλλη λειτουργική χρήση της παράστασης της Άκρας Ταπείνωσης απαντούμε 
και στο Αντιμήνσιο (λειτουργικό άμφιο για την τέλεση του μυστηρίου της θείας 
Ευχαριστίας όταν απουσιάζει ή δεν έχει καθιερωθεί η Αγία Τράπεζα και το οποίο 
μνημονεύεται ρητά από τον 8ο αι. και εξής). «Η παράσταση αυτή εμφανίζεται στα 
αντιμήνσια από τα τέλη του 16ου αιώνα και διαδέχεται την αρχαϊκή – συμβολική 
παράσταση του σταυρού της πρώτης περιόδου»27 (βλ. Παράρτημα εικόνων).  
    Αν όμως η Άκρα Ταπείνωση ως τοιχογραφία στην κόγχη της Πρόθεσης έχασε, για 
τους λόγους που προαναφέραμε, τη θέση της από την παράσταση της Γέννησης, ο 
«αντίπαλος» της φορητής Άκρας Ταπείνωσης είναι η δυτικής προέλευσης εικόνα Ίδε 
ο Άνθρωπος – Νυμφίος (Ecce homo). Ήδη από τον 15ο αιώνα  ζωγράφοι από τη 
βενετοκρατούμενη Κρήτη εισήγαγαν «μαζί με την Πιετά, την υστερογοτθικού ύφους 
Σταύρωση και τη δυτικού τύπου Ανάσταση» και την «ελκόμενη από τη δυτική 
εικονογραφία παράσταση του Νυμφίου στον τύπο “Ίδε ο Άνθρωπος”» (βλ. 
Παράρτημα εικόνων), που «διαδόθηκε στις εικόνες και στη θύρα της Ωραίας Πύλης, 
κυρίως στα νησιά του Ιονίου από τον 17ο αιώνα»28.  
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    Ο δυτικός αυτός εικονογραφικός τύπος («Ίδε ο Άνθρωπος»), παρουσιάζει τον 
Χριστό ζωντανό, όρθιο, ταλαιπωρημένο, φορώντας κόκκινη χλαμύδα που αφήνει 
γυμνό τον ένα ώμο (άλλοτε με ολόσωμο κόκκινο ιμάτιο), με τον ακάνθινο στέφανο 
στο θλιμμένο και γερμένο δεξιά κεφάλι και τα δεμένα χέρια να κρατούν τον κάλαμο. 
Η σύνθεση είναι ιστορικού χαρακτήρα και απεικονίζει το Χριστό, όπως τον 
παρουσίασε ο Πιλάτος στον μαινόμενο όχλο των Εβραίων (σύμφωνα με το Ιωάν.19, 
1-7), φορώντας του περιπαικτικά το πορφυρό ιμάτιο, τον στέφανο-στέμμα και τον 
κάλαμο-σκήπτρο προκειμένου να τον λυπηθούν. Εικονογραφικά η σύνθεση 
κατάγεται από τις παραστάσεις του Εμπαιγμού και του Ελκομένου, με απομόνωση 
της μορφής του Χριστού από το πλήθος και τον πραγματικό χώρο. Η εικόνα 
διατηρώντας μόνο το ιστορικό πλαίσιο παρουσιάζει απλά έναν αθώο άνθρωπο που 
πάσχει, αναδεικνύοντας τη συγκινησιακή και ηθική στόχευσή της. «Το στοιχείο 
δυτικής έμπνευσης, που εισάγεται εδώ, είναι χωρίς αμφιβολία η μετάθεση της 
ταπείνωσης από το υπαρξιακό επίπεδο της ορθόδοξης θεώρησης στο ηθικό και 
ανθρωπιστικό της ρωμαιοκαθολικής σκέψης»29. Η παράσταση αυτή (με την επιγραφή 
πολλές φορές Ο ΝΥΜΦΙΟΣ), σε φορητές εικόνες και στη θύρα της Ωραίας Πύλης, 
διαδόθηκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, από τις βενετοκρατούμενες περιοχές του 
Ιονίου, της Κρήτης και του Αιγαίου, αφαιρώντας ατυχώς από την αρχαιότερη Άκρα 
Ταπείνωση τον λειτουργικό της ρόλο και περιορίζοντας την παρουσία της. Σήμερα η 
Εκκλησία μας παρουσιάζει την εικόνα αυτή «για προσκύνηση στο χώρο του σολέα, 
από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη». Στην τελική της 
επικράτηση συνέβαλε τα μέγιστα μια διπλή παρεξήγηση. Αφ’ ενός η κατά παρανόηση 
σύνδεση της εικόνας αυτής (του «Νυμφίου»-Ίδε ο άνθρωπος) με το τροπάριο «Ιδού ο 
Νυμφίος έρχεται» (όπως είδαμε και παραπάνω, το τροπάριο δεν αναφέρεται στο 
Χριστό του Πάθους, αλλά στον Αναστημένο Κριτή) και αφ’ ετέρου η επίσης κατά 
παρανόηση ονομασία των Ακολουθιών της Κυριακής των Βαΐων και της Μεγάλης 
Δευτέρας ως Ακολουθία του Νυμφίου, ονομασία που ανήκει μόνο στην Ακολουθία 
της Μεγάλης Τρίτης, οπότε έχουμε και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της παραβολής των 
Δέκα Παρθένων με την αναμονή του Νυμφίου. Η παρεξήγηση ξεκίνησε από τα λαϊκά 
στρώματα που συνέδεσαν την εικόνα και την ακολουθία με το τροπάριο30.  
    Η εικόνα της Άκρας Ταπείνωσης υπάρχει σήμερα μέσα στην Εκκλησία σε 
περιορισμένη λειτουργική χρήση. Ο π. Αλκιβιάδης Καλύβας, Καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, σημειώνει ότι «τη Μ. 
Παρασκευή εκτός από το Σταυρό και τον Επιτάφιο εκθέτουμε και την εικόνα, που 
είναι γνωστή ως “άκρα Ταπείνωσις”. Η εικόνα περιγράφει το εσταυρωμένο νεκρό 
σώμα του Χριστού όρθιο στον Τάφο με τον Σταυρό στο βάθος. Περιλαμβάνει τα δύο 
φοβερά γεγονότα της Μ. Παρασκευής, τη σταύρωση και την ταφή του Χριστού»31. Η 
μαρτυρία όμως αυτή μάλλον ως εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα θα πρέπει να 
εννοηθεί. 
 

 
Θεολογική προσέγγιση της εικόνας 

 
    Όπως έγινε μέχρι τώρα φανερό η Άκρα Ταπείνωση προέκυψε για να καλύψει τη 
λειτουργική ανάγκη να βρεθεί μια εικόνα που να μπορεί να απεικονίσει σε μια μόνο 
παράσταση τη Σταύρωση, τον Επιτάφιο Θρήνο και τον Ενταφιασμό. Είναι επίσης 
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Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 123.  



ενδιαφέρον ότι η παράσταση αυτή έλαβε το όνομα «Η Άκρα Ταπείνωσις». Επιπλέον, 
σημαντικότατο στοιχείο της σύνθεσης είναι και η επιγραφή του Σταυρού «Ο Βασιλεύς 
της Δόξης». Τα δυο αυτά στοιχεία, η επιγραφή του Σταυρού και το όνομα της 
σύνθεσης, αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, και το κλειδί για την κατανόηση της 
θεολογίας της εικόνας της Άκρας Ταπείνωσης. Το στοιχείο της ταπείνωσης 
προβάλλεται σε πρώτο πλάνο μέσα στη σύνθεση, το οποίο όμως συνδέεται με το 
στοιχείο της δόξας με τρόπο που το ένα να φωτίζει και να ολοκληρώνει το άλλο. Δεν 
μπορούμε παρά να προστρέξομε στη βιβλική θεμελίωση της παράστασης και ν’ 
αφουγκραστούμε τον προφήτη Ησαΐα να προλέγει: «ἐν  τῇ  ταπεινώσει  αὐτοῦ  ἡ 
κρίσις αὐτοῦ ἢρθη», αλλά και τον Απόστολο των Εθνών Παύλο να κηρύττει για το 
Χριστό: «ἀλλ’  ἑαυτόν  ἐκένωσεν  μορφήν  δούλου  λαβών,  ἐν  ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων  γενόμενος,  καί  σχήματι  εὑρεθείς  ὡς  ἄνθρωπος  ἐταπείνωσεν 

ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ. Διό καί ὁ 

Θεός αὐτόν ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα».  
    Η ταπείνωση του Χριστού δεν νοείται με όρους ευσεβιστικούς, ψυχολογικούς ή 
ηθικούς. Ο Χριστός δεν ταπεινώνεται για να φτάσει στην ηθική τελείωση ή εν πάση 
περιπτώσει για να ωφεληθεί ο ίδιος. «Γινώσκετε  γάρ  τήν  χάριν  τοῦ  Κυρίου 
ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  ὅτι  δι’  ὑμᾶς  ἐπτώχευσε  πλούσιος ὤν,  ἳνα  ὑμεῖς  τῇ 

ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β΄ Κορ. 8, 9). Η ταπείνωσή του είναι κένωση, 
είναι άδειασμα εαυτού και κατανοείται με όρους υπαρξιακούς. Ελεύθερα 
προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, πλην αμαρτίας, και φτάνει μέχρι την άκρη του 
θανάτου για να τη θεραπεύσει και να τη θεώσει. «Τό  γάρ  ἀπρόσληπτον, 
ἀθεράπευτον·  ὅ  δέ  ἥνωται  τῷ  Θεῷ  τοῦτο  καί  σώζεται»32. Ο Θεοδώρητος 
Κύρου ερμηνεύει: «τήν  ἀξίαν  κατακρύψας,  τήν  ἂκραν  ταπεινοφροσύνην 
εἳλετο,  καί  τήν  ἀνθρωπείαν  ὑπέδυ  μορφήν  …  Οὐ  γάρ  ὡς  δοῦλος 

δεσποτικόν πεπλήρωται πρόσταγμα, ἀλλ’ ἑκών τήν ὑπέρ ἡμῶν ἀνεδέξατο 

σωτηρίαν,  καί  ὑπήκουσεν  ὡς  υἱός,  οὐχ  ὡς  δοῦλος»33. Η ταπείνωση και η 
κένωση λοιπόν του Χριστού δεν είναι εξωτερική συμπεριφορά ή αλτρουιστική 
διάθεση, αλλά εσωτερικός τρόπος ύπαρξης. Είναι το «άδειασμα από τα στοιχεία της 
ατομικής αυτονομίας και αυτοτέλειας, η πραγμάτωση της ζωής ως αγάπης και 
κοινωνίας»34. Ο τρόπος ύπαρξης της ταπείνωσης είναι ο ίδιος σταθερός και μόνιμος 
τρόπος ύπαρξης και σχέσης που τηρεί ο Χριστός και κατά την Ενανθρώπησή του και 
καθ’ όλη την επίγεια ζωή του και κατά το Πάθος του και κατά το θάνατό του. Ακόμη 
και η Ανάστασή του με τον τρόπο της ταπείνωσης πραγματοποιήθηκε.  
    Η εικόνα της Άκρας Ταπείνωσης είναι σύμβολο του Πάθους, το οποίο οδηγεί στην 
έσχατη ταπείνωση του Χριστού, στον διά σταυρού ατιμωτικό θάνατο, που υπέμεινε 
για χάρη του ανθρώπου. Φτάνει έτσι στην τέλεια συγκατάβαση, στην απόλυτη 
αυταπάρνηση. Στο όριο του θανάτου, «θανάτου δέ σταυροῦ». Ο σταυρός υπήρξε 
το τέλειο σύμβολο της ταπείνωσης και της ατίμωσης. «Ὑψοῦται  σταυρός,  ἳνα 
ταπεινώσῃ τόν ὑπερήφανον»35. Κι αν ο σταυρός είναι το όργανο της ατίμωσης, ο 
θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός, που εισήλθε στη ζωή του ανθρώπου λόγω της 
αμαρτίας, λόγω του χωρισμού του από το Θεό. Ο νόμος του θανάτου βασιλεύει στη 
ζωή, η ίδια η κατ’ εικόνα Θεού δημιουργημένη φύση του ανθρώπου εξέπεσε και δεν 
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33 P.G. 82, 569C.  
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35 Α ν δ ρ έ α ς  Κ ρ ή τ η ς, P.G. 97, 1036Β.  



ήταν δυνατό να επιτευχθεί η θέωσή της, ο σκοπός της δημιουργίας της. Ο άνθρωπος 
βρέθηκε καθήμενος «ἐν  χώρᾳ  καί  σκιᾷ  θανάτου» (Ματθ. 4, 16), χωρίς οδό 
διαφυγής. Γι’ αυτό ο Χριστός φτάνει μέχρι την έσχατη ταπείνωση του σταυρικού 
θανάτου. «Το αληθινό νόημα του Πάθους πρέπει να  βρεθεί όχι μόνο μέσα σ’ αυτό, 
αλλά πιο πολύ μέσα στην πνευματική οδύνη – στο συναίσθημα της αποτυχίας, της 
απομόνωσης και της έσχατης μοναξιάς, στον πόνο της αγάπης που προσφέρθηκε κι 
αποκρούσθηκε»36. Η κραυγή πάνω στο Σταυρό «Θεέ  μου,  Θεέ  μου,  ἳνα  τί  μέ 
ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27, 46), είναι η άκρα ταπείνωση: Ο θεάνθρωπος Χριστός 
βιώνει την ανθρώπινη φύση του έως τον θάνατο (σε λίγη ώρα παραδίδει το πνεύμα 
και χωρίζεται η ψυχή από το σώμα), δηλαδή έως την εμπειρία της εγκατάλειψης κι 
από το Θεό. Η έσχατη μοναξιά, η έσχατη απελπισία. Αισθάνεται αποδιωγμένος όχι 
μόνο απ’ τους ανθρώπους, μα κι απ’ τον ίδιο το Θεό. Ποιος; Αυτός που ο ίδιος είναι ο 
Θεός! Ποιος μπορεί να ερμηνεύσει το μυστήριο του θανάτου του Χριστού; Ή ακόμη 
το μυστήριο της υποστατικής ένωσης στο πρόσωπό του, της θείας και της 
ανθρώπινης φύσης; Το δυσκολότερο να κατανοηθεί δεν είναι η Ανάσταση, αλλά ο 
Θάνατος του Χριστού.  
    Δεν απέτυχε πάνω στο Σταυρό ο Χριστός. Το «τετέλεσται» (Ιω. 19, 30), η 
τελευταία του κραυγή, «πρέπει να εννοηθεί όχι σαν κραυγή αυτοεγκατάλειψης ή 
απόγνωσης, αλλά σαν κραυγή νίκης: Τελείωσε, κατορθώθηκε, εκπληρώθηκε!»37. 
Κραυγή νίκης της αγάπης πάνω στο μίσος. «Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τήν ἀγάπην, 
ὃτι ἐκεῖνος ὑπέρ ἡμῶν τήν ψυχήν αὐτοῦ ἒθηκεν» (Α΄ Ιω. 3, 16). Η αγάπη νικά 
και το θάνατο και τελειούται πάνω στο Σταυρό. «Ἀγαπήσας τούς ἰδίους τούς ἐν 
τῷ  κόσμῳ,  εἰς  τέλος  ἠγάπησεν  αὐτούς» (Ιω. 13, 1). Η μάχη δόθηκε μέχρι 
τέλους και κερδήθηκε. Το μυστήριο της αγάπης έχει τελεστεί, έχει ολοκληρωθεί. Ο 
Εσταυρωμένος είναι ο Βασιλεύς της Δόξης και ο Σταυρός είναι ο θρόνος του. Η 
εξουσία πλέον δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά διακονία, αφού ο βασιλιάς έγινε 
υπηρέτης, λόγω της αγάπης. «Ὥσπερ  ὁ  Υἱός  τοῦ  ἀνθρώπου  οὐκ  ἦλθε 
διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί 

πολλῶν» (Ματθ. 20, 28). Ο δε Νικόλαος ο Καβάσιλας αποσαφηνίζει το κίνητρο 
αυτής της άκρας συγκατάβασης: «ὁ  περί  τούς  ἀνθρώπους  ἔρως  τόν  Θεόν 
ἐκένωσεν»38. Η κατά του θανάτου νίκη του Χριστού είναι λοιπόν ήδη συντελεσμένη 
επί του Σταυρού («θανάτῳ  θάνατον  πατήσας»). Ακολουθεί ο Τάφος, το 
«μνημεῖον τό καινόν» (Ιω. 19, 42), όπου αποτίθεται το νεκρό σώμα του Χριστού, 
το οποίο όμως δεν γνωρίζει φθορά γιατί ο θάνατος είναι κατανικημένος. Γι’ αυτό 
στην εικονογραφία παρουσιάζεται με μια διάφανη φωτεινότητα και στην υμνογραφία 
με την παρομοίωση του ύπνου. Εκεί, στην εσχατιά του τάφου, στην ακρότατη ερημία, 
ο Χριστός βρίσκει και προσλαμβάνει την πλήρη ανθρώπινη τραγωδία, τη διαστροφή 
του πλάσματός του, την ανθρώπινη φύση αποξενωμένη από τον ίδιο τον εαυτό της. 
«Αν στ’ αλήθεια ο Χριστός “κατήλθεν εις τον Άδην”, αυτό σημαίνει ότι κατέβηκε 
στα βάθη της απουσίας του Θεού. Ολοκληρωτικά, ανεπιφύλακτα, ταυτίστηκε με όλη 
την αγωνία και την αλλοτρίωση του ανθρώπου. Την προσέλαβε και 
προσλαμβάνοντάς την τη γιάτρεψε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τη γιατρέψει παρά 
κάνοντάς την δική του»39.  

                                                 
36 Πρβλ π. Κ ά λ λ ι σ τ ο ς  W a r e, Ο ορθόδοξος δρόμος, Αθήνα 1983, σελ. 93 κ.ε.  
37 Πρβλ ό.π., σελ. 95 κ.ε.  
38 Η εν Χριστώ ζωή, Λόγος 6ος, § 12, 3.  
39 Πρβλ π. Κ ά λ λ ι σ τ ο ς  W a r e, ό.π., σελ. 94-95.  



    Μέσα στον Τάφο αποτίθεται με τον Ενταφιασμό και εξέρχεται με την Ανάσταση η 
Αγάπη που νίκησε τον θάνατο. Μέσα εκεί τελέσθηκε ο γάμος του Χριστού με την 
Εκκλησία. Ο Τάφος έγινε παστάδα νυφική. «Καί  αὐτός  ὡς  νυμφίος 

ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ» (Ψαλμ. 18, 5). «Ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν 
ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς» (Εφεσ. 5, 25-26). Η Εκκλησία 
είχε μόλις πριν λίγες ώρες δημιουργηθεί, πάνω στο Σταυρό, από την νυγείσα πλευρά 
του Χριστού από την οποία εξήλθε αίμα και νερό, τα στοιχεία των δυο βασικών 
μυστηρίων της, δηλαδή του Βαπτίσματος (νερό) και της θείας Ευχαριστίας (αίμα). Η 
Νέα Εύα (Εκκλησία) γεννάται από την πλευρά του Νέου Αδάμ (Χριστός), όπως είχε 
γίνει και με την πρώτη. Είναι ο Γάμος του Νυμφίου Χριστού με την νύμφη Εκκλησία, 
ο «γάμος τοῦ Ἀρνίου», που ακολουθεί μετά τη νίκη στον ουρανό (Αποκ. 19, 7). 
Την εκ του τάφου Έγερση του Χριστού παρομοιάζει με γάμο και ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος λέγοντας: «Καί ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς (από τον τάφο) ὡς ὁ νυμφίος 
ἐκ παστοῦ …. Ὁ νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας»40. Συνεχίζοντας δε την ίδια γαμήλια 
παρομοίωση η υμνογραφία της Εκκλησίας μας, ψάλλει στον όρθρο της Ανάστασης: 
«Τέρπου,  χόρευε  καί  ἀγάλλου,  Ἱερουσαλήμ,  τόν  Βασιλέα  Χριστόν 

θεασαμένη  ἐκ  τοῦ  μνήματος ὡς Νυμφίον προερχόμενον». Και παρακάτω: 
«Καί  γάρ  ἐκ  τάφου  σήμερον,  ὣσπερ  ἐκ  παστοῦ  ἐκλάμψας  Χριστός,  τά 

γύναια χαρᾶς ἔπλησε».  
    Η Ορθοδοξία περπατά στο δρόμο που άνοιξε ο έρωτας του Νυμφίου, δρόμος που 
ξεκινά από την κένωσή του, την άκρα ταπείνωση, για να φτάσει με την εθελούσια 
θυσία στη δόξα του Σταυρού και στο φως της Ανάστασης, δηλαδή στο πανηγύρι της 
ζωής, της καταλλαγής και της γαμήλιας ένωσης των πάντων στο Χριστό. Στο 
πρόσωπο του οποίου υπάρχουν ενωμένες διά παντός η τριαδική θεότητα με την 
νύμφη ανθρωπότητα, σε μια έκρηξη ερωτική, σ’ ένα γάμο μυστικό κι αιώνιο. Η 
τελευταία προσευχή του Κυρίου προς τον Πατέρα του πριν το Πάθος αφορούσε την 
εν Χριστώ ενότητα των ανθρώπων μεταξύ τους και με το Θεό: «ἵνα πάντες ἓν ὦσι, 
καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν … καί 

ἐγώ τήν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθώς ἡμεῖς ἓν 

ἐσμεν, ἐγώ ἐν αὐτοῖς καί σύ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἓν» (Ιω. 17, 
21 και 23). «Η εν Γεθσημανή προσευχή του Χριστού είναι αναμφιβόλως η υψίστη 
πασών των προσευχών κατά την εσωτερικήν αυτής αξίαν και την κοσμοσωτήριον 
δύναμιν…Προσφερθείσα εις τον Θεόν Πατέρα εν τω Πνεύματι της Θείας αγάπης, θα 
ενεργή αιωνίως εν τω κοσμικώ είναι ως Φως πάντοτε αμείωτον. Ως ιστορικόν 
γεγονός δεν διήρκεσεν επί μακρόν· ως πνευματική όμως πράξις Θείας αγάπης έλαβεν 
αρχήν πρό καταβολής κόσμου (βλ. Α΄ Πέτρ. α΄  20), και δεν παύει να ενεργή μέχρι 
σήμερον»41.  
  
 
 

Υμνογραφικά παράλληλα της εικόνας 
 
    Η εικόνα του Χριστού Άκρα Ταπείνωση, όπως είδαμε, είναι γέννημα-θρέμμα της 
λειτουργικής πράξης της Εκκλησίας, όπου ζωντανή παρουσία και μάλιστα 

                                                 
40 P.G. 61, 733.  
41 Πρβλ Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ  Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  (Σ α χ ά ρ ω φ), Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι, Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 1993, σελ. 377.  



εντονότατη έχουν και οι άλλες – πλην της εικονογραφίας – λειτουργικές τέχνες 
(ναοδομία, υμνογραφία, μουσική κλπ). Κυρίαρχη θέση, βεβαίως, διατηρεί ο ποιητικός 
λόγος των ύμνων, που με την πυκνότητα των νοημάτων, την ποικιλία των 
λογοτεχνικών σχημάτων και των εικόνων, αλλά και με τη δογματική τους ακρίβεια 
ζωντανεύει τη θεολογία της Εκκλησίας και τη φέρνει με απλό και αβίαστο τρόπο στο 
στόμα του λαού σαν τραγούδι. 
    Αντί επιλόγου λοιπόν ένα απάνθισμα ύμνων σχετικών με τις διάφορες φάσεις του 
Πάθους, θα ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την ταπεινή αυτή παρουσίαση της 
εικόνας του Χριστού Άκρα Ταπείνωση. Ο σχολιασμός του ποιητικού λόγου, βεβαίως, 
περιττεύει. 
 
Α. Σταύρωση. 

Ἢδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως παρά κριτῶν ἀδίκων, 

καί Ἰησοῦς δικάζεται και Ιησούς και κατακρίνεται σταυρῷ· 

καί πάσχει ἡ κτίσις ἐν σταυρῷ καθορῶσα τόν Κύριον. 

Ἀλλ’ ὁ φύσει σώματος δι’ ἐμέ πάσχων, ἀγαθέ Κύριε, δόξα σοι. 
(Απόστιχο του Όρθρου της Μ. Παρασκευής) 

~ ∙ ~ 

Ξύλῳ κρεμασθείς φῶς ἀμαυροῖς ἡλίου. 

Τάφῳ δέ κρυφθεῖς ἐνδύεις ἀφθαρσίαν. 
Τυθείς πρόκεισαι ζωοποιός ἑστία. 
Χήρας δέδεξαι λεπτά, δέξαι καί τόδε. 

(Επιγραφή σε δίσκο ζωγραφισμένο με τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση 
και το δίλεπτο της χήρας, προερχόμενο από την Κων/πολη και ευρισκόμενο 

σήμερα στο Ναό του Αγίου Μάρκου, στη Βενετία) 
 
Β. Αποκαθήλωση. 

Ὃτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν ὁ Ἀριμαθαίας καθεῖλε, 
τήν τῶν ἁπάντων ζωήν, σμύρνῃ καί σινδόνι σε, Χριστέ, ἐκήδευσε· 

καί τῷ πόθῳ ἠπείγετο καρδίᾳ καί χείλει 

σῶμα τό ἀκήρατον σοῦ περιπτύξασθαι· 
ὃμως συστελλόμενος φόβῳ, χαίρων ἀνεβόα σοι· 
δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε. 
(Απόστιχο του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής) 

 
Γ. Ενταφιασμός. 

Νεοποιεῖς τούς γηγενεῖς, ὁ Πλαστουργός, χοϊκός χρηματίσας, 

καί σινδών καί τάφος ὑπεμφαίνουσι τό συνόν σοι, Λόγε, μυστήριον· 

ὁ εὐσχήμων γάρ βουλευτής τήν τοῦ σέ φύσαντος βουλήν σχηματίζει, 

ἐν σοί μεγαλοπρεπῶς καινοποιοῦντος με. 
~ ∙ ~ 

Διά θανάτου τό θνητόν, διά ταφῆς τό φθαρτόν μεταβάλλεις· 

ἀφθαρτίζεις γάρ θεοπρεπέστατα, ἀπαθανατίζων τό πρόσλημμα· 

ἡ γάρ σάρξ σου διαφθοράν οὐκ εἶδε, Δέσποτα, 

οὐδέ ἡ ψυχή σου εἰς ᾃδου ξενοπρεπῶς ἐγκαταλέλειπται. 
~ · ~ 



Ἐξ ἀλοχεύτου προελθών καί λογχευθείς τήν πλευράν, Πλαστουργέ μου, 

ἐξ αὐτῆς εἰργάσω τήν ἀνάπλασιν τήν τῆς Εὒας, Ἀδάμ γενόμενος, 
ἀφυπνώσας ὑπερφυῶς ὓπνον φυσίζωον 

καί ζωήν ἐγείρας ἐξ ὓπνου καί τῆς σαρκός, ὡς παντοδύναμος. 
(Τροπάρια της Ε΄ Ωδής του Κανόνα του Μ. Σαββάτου) 

~ · ~ 
Ὁ ὡραῖος κάλλει παρά πάντας βροτούς 

ὡς ἀνείδεος νεκρός καταφαίνεται, 

ὁ τήν φύσιν ὡραΐσας τοῦ παντός. 
 (Εγκώμιο Α΄ Στάσεως, Μ. Παρασκευή) 

~ · ~ 
Ὕπνωσας, Χριστέ, τόν φυσίζωον ὕπνον ἐν τάφῳ, 

καί βαρέος ὕπνου ἐξήγειρας, 

τοῦ τῆς ἁμαρτίας, τό τῶν ἀνθρώπων γένος. 
~ · ~ 

Ὕπνωσας μικρόν καί ἐζώωσας τούς τεθνεῶτας, 

καί, ἐξαναστάς, ἐξανέστησας 

τούς ὑπνοῦντας ἐξ αἰῶνος, ἀγαθέ. 
~ · ~ 

Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τήν πλευράν σου, Λόγε, 

σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας, 

ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς. 
(Εγκώμια Β΄ Στάσεως, Όρθρος Μ. Σαββάτου) 

 
Δ. Ανάσταση. 

Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν στέφανος χρηστός, 

ἑκουσίως ὑπέρ πάντων τέθυται, πάσχα τό καθαρτήριον· 

καί αὖθις ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος. 
(Τροπάριο της Δ΄ Ωδής του Κανόνα του Πάσχα) 

~ · ~ 
Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι 

τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίῳ, 

καί συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον. 
(Τροπάριο της Ε΄ Ωδής του Κανόνα του Πάσχα) 

~ · ~ 
Σαρκί ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεύς καί Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, 

Ἀδάμ ἐγείρας ἐκ φθορᾶς καί καταργήσας θάνατον. 

Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον. 
(Εξαποστειλάριο αυτόμελο του Όρθρου του Πάσχα) 

~ · ~ 
Δεῦτε ἀπό θέας, γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καί τῇ Σιών εἴπατε· 

δέχου παρ’ ἡμῶν χαρᾶς εὐαγγέλια τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ· 

τέρπου, χόρευε καί ἀγάλλου, Ἱερουσαλήμ, 

τόν Βασιλέα Χριστόν θεασαμένη 

ἐκ τοῦ μνήματος ὡς Νυμφίον προερχόμενον. 



~ · ~ 
Πάσχα τό τερπνόν· πάσχα, Κυρίου πάσχα· 

πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε· 

πάσχα ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα· 

ὦ πάσχα, λύτρον λύπης! 

καί γάρ ἐκ τάφου σήμερον, 

ὣσπερ ἐκ παστοῦ ἐκλάμψας Χριστός, 

τά γύναια χαρᾶς ἔπλησε, λέγων· 

κηρύξατε ἀποστόλοις. 
(Στιχηρά αναστάσιμα της Οκτωήχου σε ήχο α΄, του Όρθρου του Πάσχα) 

~ · ~ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
 
 
 

 
                       

Εικόνα 1.  Άκρα Ταπείνωσις, αμφιπρόσωπη λιτανευτική εικόνα, 12ος αι., 
Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς. 

 
 
 

 



 
 

Εικόνα 2.  Άκρα Ταπείνωσις, βυζαντινή ψηφιδωτή αμφιπρόσωπη εικόνα, με δυτικής  
τέχνης ασημένιο πλαίσιο, π. 1300, Βασιλική του Santa Croce in Gerusalemme, Ρώμη. 

 
 
 



 
 

Εικόνα 3.  Άκρα Ταπείνωσις, τοιχογραφία στο κοίλωμα της Πρόθεσης 
 του Ν. Αγ. Νικολάου Αναπαυσά, Μετέωρα, Θεοφάνης ο Κρητικός, 1527. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Εικόνα 4.  Ίδε ο Άνθρωπος («Νυμφίος»), σύγχρονη φορητή εικόνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Εικόνα 5.  Christ Man of Sorrows, δυτική εικόνα 15ου αι. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Εικόνα 6.  Άκρα Ταπείνωσις, τοιχογραφία από την Πρόθεση του Καθολικού του Ναού  
του Αγ. Νικολάου της Μ. Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος, Θεοφάνης ο Κρητικός, 1545-46. 

 
 
 
 
 



 
 

Εικόνα 7.  Δίπτυχο (σήμερα χωρισμένες οι εικόνες)  
με τη Θεοτόκο και το Χριστό-Άκρα Ταπείνωση, 

 του 14ου αι. από τη Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 8.  Ο Αμνός (Μελισμός), τοιχογραφία από την Πρόθεση του Ναού 
 Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου, Αξός Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. 

 



 
 

Εικόνα 9.  Το Ι. Βήμα του Ναού Αγ. Πέτρου και Παύλου, Βέλικο Τούρνοβο, Βουλγαρία. 
Με το βέλος σημειώνεται στην Πρόθεση η τοιχογραφία της Άκρας Ταπείνωσης, 
με τη Θεοτόκο και τον Ιωάννη αριστερά και δεξιά του Χριστού αντίστοιχα. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Εικόνα 10.  Το κοίλωμα της Πρόθεσης  
με την Άκρα Ταπείνωση και  

το Δισκάριο και το Ποτήριο καλυμμένα.   
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



      
 

             Εικόνα 11.  Παναγία                         Εικόνα 12.  Η Κοίμηση του Οσίου Εφραίμ του Σύρου 
            η «Αγία Παρασκευή»,                           (λεπτομέρεια), τοιχογραφία από το Καθολικό της 
       φορητή εικόνα του 15ου αι.,                       Μονής Αγ. Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων, 1527,      
   στη Μητρόπολη Πάφου, Κύπρος.                                          Θεοφάνης ο Κρητικός. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 



 
 

Εικόνα 13.  Αντιμήνσιο με την παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης, 1664,  
Καλύβη των Τριών Ιεραρχών της Σκήτης της Αγίας Άννας, Άγιο Όρος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Εικόνα 14.  Άκρα Ταπείνωσις, ελληνική φορητή εικόνα του 16ου αι., 
 μουσειακή συλλογή του Recklinghausen, Γερμανία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ · ~ 
 
 
 


