
Η χριςτιανικι εικονογραφία

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2016/05/15-19.html


Από τα πορτραίτα του Φαγιοφμ 

ςτισ  απαρχζσ 

τθσ Βυηαντινισ Σζχνθσ 

των Βυηαντινϊν Εικόνων



Σα πορτρζτα του Φαγιοφμ 

Είναι προςωπογραφίεσ που
φιλοτεχνικθκαν τον 1ο ζωσ τον 3ο

μ Χ. αιϊνα και αποτελοφν μάλιςτα
τθν αρχαιότερθ μορφι
προςωπογραφίασ. Σο όνομα
Φαγιοφμ προζρχεται από τθν
περιοχι που βρζκθκαν, νότια από
το Κάιρο, ςτθν Αίγυπτο.

http://users.sch.gr/izogakis/?p=3972
http://users.sch.gr/izogakis/?p=3972
http://users.sch.gr/izogakis/?p=3972
http://users.sch.gr/izogakis/?p=3972
http://kostasvakouftsis.blogspot.gr/2012/10/mystery-of-fayum-portraits.html
http://users.sch.gr/izogakis/?p=3972


Σα Φαγιοφμ γίνονταν κατά
παραγγελία και είχαν ρόλο μάςκασ
που κα ακολουκοφςαν τον άνκρωπο
μετά το κάνατό του, κατά τθν
αιγυπτιακι πίςτθ για τθ μετακανάτια
ηωι.
Σα ταριχευμζνα ςϊματα είχαν
ενςωματωμζνα ςτο φψοσ του
προςϊπου, πορτρζτα ηωγραφιςμζνα
ςε ξφλο ι ςε λινό ςάβανο.
Πολλά από αυτά φιλοτεχνοφνταν όςο
ο άνκρωποσ ιταν εν ηωι και είχαν
διακοςμθτικι χριςθ ςτισ κατοικίεσ.

Πορτρζτα για ταφικι χριςθ



Από το κράμα των τριϊν πολιτιςμϊν (αιγυπτιακοφ, ελλθνικοφ,
ρωμαϊκοφ) προκφπτει ο εξισ ςυνδυαςμόσ. Σα πορτρζτα του
Φαγιοφμ ιταν προϊόντα τθσ ελλθνικισ νατουραλιςτικισ
παράδοςθσ που ενςωματϊκθκαν ςε αιγυπτιακζσ μοφμιεσ.
Οι ενδυματολογικζσ πλθροφορίεσ που μασ δίνουν τα πορτρζτα,
είναι κακαρά επθρεαςμζνεσ από το ρωμαϊκό τρόπο ζνδυςθσ.
Σο φφοσ αυτϊν των πορτρζτων είναι ςαφϊσ ελλθνικισ
τεχνοτροπίασ με ρίηεσ ςτθν Αλεξανδρινι ςχολι. Οι ηωγράφοι
τθσ Αλεξάνδρειασ διατθροφςαν ηωντανι τθ μεγάλθ παράδοςθ
τθσ ελλθνικισ τζχνθσ με το ζντονο χαρακτθριςτικό τθσ για τθ
ρεαλιςτικι απεικόνιςθ. Παρατθροφμε ακόμα πωσ οι Ζλλθνεσ
ηωγράφοι ειςιγαγαν τθ μετωπικότθτα των μορφϊν και τθ ςτάςθ
των τριϊν τετάρτων, ςτθν Αίγυπτο που κυριαρχοφςε θ
απεικόνιςθ ςε προφίλ.

Σα πορτρζτα  του Φαγιοφμ 
είναι επθρεαςμζνα από τθν ελλθνιςτικι ηωγραφικι



Σα πορτρζτα του 
Φαγιοφμ

είναι πρόδρομοσ των 
εικόνων

Οι προςωπογραφίεσ Φαγιοφμ ζδωςαν πολλά ςτθ
βυηαντινι ηωγραφικι και αποτελοφν το ςυνδετικό
κρίκο μεταξφ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τζχνθσ και τθσ
βυηαντινισ. Σα πορτρζτα Φαγιοφμ δεν αναπαράγουν
πραγματικά χαρακτθριςτικά αλλά παρουςιάηουν μια
υπερβολι ς’ αυτά, όπωσ μεγάλα εκφραςτικά μάτια με
τα ζντονα περιγράμματα, επιμικθ μφτθ, μικρό ςτόμα
και τα ςφιχτά ςφραγιςμζνα χείλθ (όπωσ και ςτισ
βυηαντινζσ εικόνεσ). Επίςθσ θ μετωπικότθτα των
μορφϊν και θ ςτάςθ των τριϊν τετάρτων είναι
χαρακτθριςτικό ςτθ βυηαντινι τζχνθ. Κοινά ςθμεία
υπάρχουν και ςτθν τεχνικι, ςτισ μεκόδουσ εργαςίασ
και τα υλικά καταςκευισ. Για παράδειγμα το ξφλινο
υπόςτρωμα, θ προετοιμαςία του ξφλου, οι ςκοφροι
προπλαςμοί πάνω ςτουσ οποίουσ ο ηωγράφοσ κτίηει
τουσ φωτεινοφσ τόνουσ. Επίςθσ ίδια τεχνικι
ςυναντάμε και ςτο πλάςιμο των ενδυμάτων, τα
ψιμφκια, κακϊσ και τουσ γλυκαςμοφσ. Κοινά
γνωρίςματα είναι θ τεχνικι τθσ εγκαυςτικισ και τθσ
τζμπερασ και θ παρουςία επιχρυςϊςεων αφοφ ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφνταν φφλλα
χρυςοφ, με τα οποία αποδίδονταν διακοςμθτικά
ςτεφάνια και κοςμιματα..

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC+%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%89%CE%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tlvgVKWgHseVapPjgMgO&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=633


Μετατροπι των πορτρζτων Φαγιοφμ ςε βυηαντινζσ εικόνεσ

Θ χαρακτθριςτικι κίνθςθ ςε πολλά Φαγιοφμ
με το χζρι να κρατά ζνα άνκχ και το άλλο
χζρι ςθκωμζνο να αποτρζπει το κακό
μετατράπθκε ςτθ βυηαντινι εικόνα και αντί
για άνκγ κρατά τον ςταυρό και αντί για

αποτροπι ο άγιοσ ευλογεί.

Προςωπογραφία νζασ από το
Φαγιοφμ με τθ χαρακτθριςτικι
ςτάςθ που κα διατθριςουν οι
γυναικείεσ μορφζσ ςτθ
βυηαντινι τζχνθ.

http://www.ics.forth.gr/isl/fayum/ekthemata.htm
http://www.saint.gr/1654/saint.aspx


Παρατθριςτε τισ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα πορτρζτα του Φαγιοφμ (αριςτερά) και
ςτθν παλαιοχριςτιανικι αγιογραφία (δεξιά): ο άγιοσ Πζτροσ, Μονι ινά, τζλθ 6ου αι.,
από εργαςτιρι τθσ Κων/πολθσ, όπου διατθρικθκε θ κλαςικι καλλιτεχνικι παράδοςθ.

http://kostasgiannakos.blogspot.gr/2015/02/blog-post_10.html
http://kostasgiannakos.blogspot.gr/2015/02/blog-post_10.html


Θ εγκαυςτικι αποτελεί αρχαία τεχνικι που χρθςιμοποιικθκε
κυρίωσ ςτθν Αίγυπτο από τον 2ο αι. π. Χ. κυρίωσ για τθν
φιλοτζχνθςθ των νεκρικϊν πορτραίτων τφπου Φαγιοφμ, ενϊ
υιοκετικθκε και ςτθν πρωτοχριςτιανικι τζχνθ για τθν ιςτόρθςθ
ιερϊν εικόνων.
Αποτελεί, ζτςι, τον ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτθν αρχαία
(ελλθνιςτικι) και ςτθν χριςτιανικι τζχνθ.
Θ εγκαυςτικι, ωσ τεχνικι τθσ καταςκευισ εικόνων κυρίωσ
φορθτϊν (αν και ςτουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ μαρτυρείται θ
χριςθ τθσ και ςτθν τοιχογραφία), βαςίηεται ςτθν ανάμειξθ των
χρωμάτων ςε κερμό κερί και όχι ςε αυγό (αυγοτζμπερα) ι
ζλαιο (ελαιογραφία). Οι εικόνεσ που παράγονται με τθν
μζκοδο αυτι ονομάηονται εγκαυςτικζσ ι κθρόχυτεσ.

Πορτραίτα Φαγιοφμ και εγκαυςτικι τζχνθ



φνδεςθ Φαγιοφμ – Εικόνων Μονισ ινά

Σα αρχαιότερα δείγματα εγκαυςτικισ τζχνθσ
φυλάςςονται ςιμερα ςτθν Ιερά Μονι Αγίασ
Αικατερίνθσ Θεοβαδίςτου Όρουσ ινά, που
διακζτει τθν πλθρζςτερθ παγκοςμίωσ ςυλλογι
χριςτιανικισ τζχνθσ. Πρόκειται για φορθτζσ εικόνεσ
καταςκευαςμζνεσ πριν τθν περίοδο τθσ
εικονομαχίασ, δθλαδι από τισ αρχζσ του 6ου ωσ και
τον 9ο αιϊνα.

Ο Χριςτόσ Παντοκράτωρ (αϋ μιςό 6ου αιϊνα)
Ηωγραφιςμζνθ με τθν εγκαυςτικι μζκοδο. Θ

μορφι είναι μετωπικι, με αςφμμετρα
χαρακτθριςτικά. Πίςω του βρίςκεται ζνα
οικοδόμθμα ςε γαλάηιο. Πολφ μετά κα
χρθςιμοποιθκεί το χρυςό για βάκοσ. Σο πρόςωπο,
ηωγραφιςμζνο με ανοικτά χρϊματα. Σα μεγάλα
μάτια κυμίηουν τα πορτραίτα Φαγιοφμ και θ
ζλλειψθ του βάκουσ κζλει να δείξει μια
υπερβατικότθτα ςτθν Χριςτιανικι τζχνθ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81_(%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC)


Ο Χριςτόσ παντοκράτορασ
αριςτερά, εγκαυςτικι εικόνα από τθ Μονι ινά, πρϊτο μιςό του 6ου αιϊνα και δεξιά 
τμιμα από το ψθφιδωτό τθσ Δζθςθσ ςτθν Αγιά οφιά 1261 μ.Χ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81_(%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC)
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=26


 Θ τζχνθ που καλφπτει τα πρϊτα χριςτιανικά χρόνια, από τθ κεμελίωςθ
τθσ αυτοκρατορίασ και μζχρι τθν κατάλθψθ των ανατολικϊν επαρχιϊν
του κράτουσ από τουσ Άραβεσ, τα χρόνια δθλαδι από το 324 ζωσ το
641, ονομάηεται Πρωτοχριςτιανικι.

 Θ τζχνθ που καλφπτει τα χρόνια τθσ εικονομαχίασ, από το 641 ζωσ το
843, ονομάηεται Πρωτοβυηαντινι.

 Θ τζχνθ που καλφπτει τα χρόνια από το 843 ζωσ το 1204, όταν θ
Κωνςταντινοφπολθ καταλιφκθκε από τουσ ταυροφόρουσ, ονομάηεται
Μεςοβυηαντινι.

 Θ τζχνθ που καλφπτει τα χρόνια τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ αυτοκρατορίασ,
από το 1204 μζχρι και τθν κατάλθψι τθσ από τουσ Σοφρκουσ το 1453,
ονομάηεται Τςτεροβυηαντινι.

 Μετά τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ θ βυηαντινι τζχνθ δεν
ζςβθςε. Επθρεάςτθκε από άλλα καλλιτεχνικά ρεφματα και
διαφοροποιικθκε. Θ τζχνθ από το 1453 και ζπειτα ονομάηεται

Μεταβυηαντινι.

Η ιςτορία τθσ βυηαντινισ εικονογραφίασ



Ιδιότθτεσ τθσ Βυηαντινισ Αγιογραφίασ

Θ Βυηαντινι αγιογραφία:
1. Καταργεί το κοςμικό φωσ. ε καμιά Ορκόδοξθ εικόνα δεν
αποδίδεται ςκιά. Όλα είναι φωτεινά και ευδιάκριτα, επειδι
φωτίηονται από τον Ανζςπερο Ιλιο τθσ Δικαιοςφνθσ, τον Χριςτό.
2. Καταργεί τον κοςμικό χϊρο και χρόνο. Θ εικόνα διατθρεί τα
ιςτορικά ςτοιχεία και πλαίςια αυτοφ που απεικονίηει, αλλά δε
δεςμεφεται από αυτό. Ο Σριαδικόσ Κεόσ είναι άχρονοσ και
αχϊρθτοσ. Ο χϊροσ και ο χρόνοσ είναι ανκρϊπινα μεγζκθ. Ζτςι, θ
ορκόδοξθ αγιογραφία δε διςτάηει να αποδεςμευτεί από τθ
φυςιοκρατικι αντίλθψθ τθσ κοςμικισ τζχνθσ.
3. Καταργεί τθν προοπτικι. Δεν τθρείται θ φυςικι τάξθ των
πραγμάτων. Αυτι θ αντίςτροφθ προοπτικι, δθλϊνει το μυςτικό
βάκοσ τθσ εικόνασ, που είναι το ςωτθριϊδεσ ζργο του Κυρίου
Θμϊν Λθςοφ Χριςτοφ.



τθν εικόνα διακρίνεται θ
αντίςτροφθ προοπτικι. Οι
βυηαντινοί αγιογράφοι
πετφχαιναν να δϊςουν τθν
εντφπωςθ ότι, τα πρόςωπα
βγαίνουν από το χϊρο τουσ ,
πλθςιάηουν και ζρχονται να
ςυναντιςουν το κεατι.

Αντίςτροφθ προοπτικι

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=5&album=17709


 Δεν είναι δθλαδι νατουραλιςμόσ.

 απεικονίηει δθλαδι τα ςϊματα και τα πράγματα, όχι ςτισ
γιινεσ καταςτάςεισ τουσ, αλλά ςτθ μεταμορφωμζνθ τουσ
κατάςταςθ, όπωσ κα είναι ςτθν αιωνιότθτα τθσ Βαςιλείασ του
Κεοφ.

Η Βυηαντινι 
Αγιογραφία 

είναι 
αφαιρετικι 

τζχνθ

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?album=63546&zoom=12


Η Δσηική θρηζκεσηική ζωγραθική είναι καθαρά

ανθρωποκενηρική και ναηοσραλιζηική. Κπξηαξρείηαη

από ηελ θπζηθόηεηα θαη ηνλ ξεαιηζκό, από ηνλ

παξόληα θόζκν θαη από ηνλ λπλ αηώλα. Δπεξεάδεηαη

από ηηο αξρέο ηεο Αλαγελλήζεσο παξά από ηελ

ζενινγία ησλ παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο. Παξνπζηάδεη ηηο

θπζηνγλσκίεο ζηελ πξαγκαηηθή- θπζηθή ηνπο δηάζηαζε

όπσο θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηδεηεί ηελ αηζζεηηθή

εγθόζκηα ζπγθίλεζε θαη όρη ηελ θαηάλπμε θαη ηελ

κεηαξζίσζε ηνπ αλζξώπνπ. Τπάξρεη πιήξεο δηαδύγην

ηεο δσγξαθηθήο κε ην δόγκα θαη δελ ππάξρεη θακκία

επηζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο αξρήο. Η ζύνοδος ηης

Φρανκθούρηης (794), η οποία καηαδίκαζε ηις

αποθάζεις ηης Ζ΄ Οικοσμενικής Σσνόδοσ, θεωρεί

ηη ζωγραθική ως απλό ζηοιτείο διακοζμήζεως

ηων ναών και εποπηικής διδαζκαλίας ηων πιζηών.

Γελ απνδίδεη δνγκαηηθή, ζενινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή

ζεκαζία ζηελ ηέρλε. Γη’ απηό νη δσγξάθνη ηεο

αθέζεθαλ εληειώο ειεύζεξνη θαη αζύδνηνη λα θάλνπλ

ό,ηη ζέινπλ. Φζάζαλε ζην θαηάληεκα λα δσγξαθίδνπλ

ηνπο αγγέινπο, ην Υξηζηό, ηελ Παλαγία θαη ηνπο αγίνπο

έρνληαο σο πξόηππα θπζηθά κνληέια ή θαη ηηο

εξσκέλεο ηνπο (Filipo Lippi (1406-1469), ν Ραθαήι

(1483-1520), ν Rubens (1577-1640).

Παναγία και  Βρέθος
Ο Ραθαήλ ζωγράθηζε για Παναγία ηη θιλενάδα ηοσ και διάζημη 

ανθοπώλη ηης Φλωρενηίας Floraia – « κόρη ηοσ κηποσρού».

Διαφορά μεταξφ ανατολικισ αγιογραφίασ 
και δυτικισ χριςτιανικισ ηωγραφικισ

http://users.sch.gr/pchaloul/anagennisi/Raffaello.htm


Ἡ ἐλπὶσ τῶν ἀπελπιςμζνων
Μεταβυηαντινι τζχνθ

Λ.Μ. Μυρτιάσ
Χαρακτθριςτικά τθσ εικόνασ είναι τα 

μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια και θ 
χαρμολφπθ του προςϊπου τθσ.

http://panagia-mirtia.blogspot.com/


Θ Δυτικι είναι κρθςκευτικι ηωγραφικιΘ Ανατολικι είναι λατρευτικι τζχνθ

http://panagia-mirtia.blogspot.com/
http://users.sch.gr/pchaloul/anagennisi/Raffaello.htm


υχνά ο "κάμποσ" (φόντο)
τθσ εικόνασ καλφπτεται με
λεπτά φφλλα χρυςοφ, που
ςυμβολίηει το φωσ τθσ
αποκάλυψθσ και αποδίδει
το άπειρο. Οι μορφζσ
μοιάηουν να αιωροφνται
μζςα ς' αυτό το φωσ, του
οποίου θ λαμπρότθτα
ςυμβολίηει τθ γζφυρα
ανάμεςα ςτο γιινο και
ςτον ουράνιο κόςμο.

http://prosxomen.blogspot.com/2009_03_01_archive.html


Ο αγιογράφοσ δίνει ιδιαίτερο βάροσ ςτο φωτιςμό και τθν ζκφραςθ των ματιϊν.
Με τα μάτια ειςχωρεί ο ζξω κόςμοσ μζςα μασ.

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?album=18913&zoom=1


 Η βυζαντινή ορθόδοξη αγιογραφία

δεν είναι απλά μια «τέχνη», είναι ιερή

τέχνη.

 Δεν είναι «ζωγραφική», είναι

θεολογία.

 Δεν είναι «καλλιτεχνική έκφραση»,

είναι προσδοκία σωτηρίας. Δεν είναι

«στολίδι», είναι συνάντηση με το θείο.

 Δεν είναι «φωτογραφία», είναι «εἰς

Χριστὸν παιδαγωγία».
 Δεν είναι «αντικείμενο», είναι ιερό

σκεύος. Δεν είναι «υλική αξία», είναι

υπέρβαση.

 Δεν είναι «συλλεκτικό είδος», είναι

παρηγοριά, παραμυθία και ανάπαυση

των Ορθοδόξων Χριστιανών κοντά

στον Τριαδικό Θεό.

Η βυζαντινή 

ορθόδοξη 

αγιογραφία

http://www.diakonima.gr/2013/01/27/%CE%B7-%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/


Εικονογραφικοί κφκλοι

Οι βυηαντινοί ναοί είναι καταςτόλιςτοι από πλικοσ
εικονογραφικϊν παραςτάςεων, τισ οποίεσ οι ειδικοί ανάλογα
με τθ ςθμαςία, το κζμα και τθ κζςθ τουσ ςτο ναό, τισ ζχουν
κατατάξει ςε ομάδεσ, τισ οποίεσ ονομάηουμε
εικονογραφικοφσ κφκλουσ.

 Δογματικόσ κφκλοσ
 Λειτουργικόσ κφκλοσ
 Ιςτορικόσ κφκλοσ



Αϋ  ΔΟΓΜΑΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ

πγθεληξώλεηαη ζε ηξία ζεκεία ησλ βπδαληηλώλ λαώλ:

 ζηελ είζνδν

 ζηνλ ηξνύιν θαη

 ζηελ θόγρε ηνπ Ιεξνύ Βήκαηνο



Ο Ιθςοφσ ωσ διδάςκαλοσ ςτθν κεντρικι είςοδο του κυρίωσ ναοφ
το τφμπανο του τόξου τθσ Κεντρικισ (Βαςιλικισ) Πφλθσ του εςωνάρκθκα τθσ Αγίασ οφίασ
υποδζχεται τουσ πιςτοφσ ο Ιθςοφσ «ἡ Θφρα» [κατ’ ζνϊπιον, ςτθκαῖοσ, εὐλογῶν διὰ τῆσ δεξιᾶσ,
διὰ δὲ τῆσ ἀριςτερᾶσ κρατῶν ἀνοικτὸν τὸ Εὐαγγζλιον, ἐφ’ οὗ ἡ ἐπιγραφὴ ἐγϊ εἰμι ἡ κφρα...», ἤ
«ἐγϊ εἰμι τὸ φῶσ τοῦ κόςμου», «ἐγϊ εἰμι ἡ ὁδὸσ καὶ ἡ ἀλικεια καὶ ἡ ηωι».

https://www.flickr.com/photos/zug55/6075550690


Παντοκράτορασ, Λερά Μονι Αγίου τεφάνου, Μετζωρα

τον τροφλο κυριαρχεί θ
κριαμβευτικι μορφι του
Παντοκράτορα, «ὁ νικθτὴσ τοῦ
κανάτου Ἄπειροσ Κφριοσ, ὁ ἐν
οὐρανῷ ἐνοικῶν καὶ τὰ ἐπί γῆσ
ἐφορῶν». Ο Κφριοσ, ςυνικωσ
ςτθκαίοσ και μεγάλων
διαςτάςεων, κατζχει το κζντρο
του τροφλου, προςβλζποντασ
επί τθν γθν δια των μεγάλων
και εκφραςτικϊν οφκαλμϊν
του. Δια τθσ αριςτεράσ κρατεί
το ευαγγζλιο ενϊ δια τθσ δεξιάσ
ευλογεί. Σον Παντοκράτορα
περιβάλλουν Προφιτεσ και
Άγγελοι ι θ Κεοτόκοσ και ο
Λωάννθσ ο Πρόδρομοσ τα
τζςςερα ςφαιρικά τρίγωνα
εικονίηονται οι τζςςερισ
ευαγγελιςτζσ (με ι χωρίσ τα
ςφμβολά τουσ), οι ςτθρίξαντεσ
δια του κθρφγματόσ τουσ τθ
διδαςκαλία του ωτιρα.



το τεταρτοςφαίριο τθσ κόγχθσ του Λεροφ Βιματοσ ιςτορείται θ Θεοτόκοσ (Πλατυτζρα τῶν
οὐρανῶν), άλλοτε ωσ δεομζνθ (υπζρ τθσ Εκκλθςίασ) και άλλοτε ζνκρονοσ, βρεφοκρατοφςα, προσ
ζκφραςθ του δόγματοσ τθσ ςαρκϊςεωσ. Παριςτάνεται θ Κεομιτωρ μεταξφ ουρανοφ (τροφλου) και
γθσ (δάπεδο του ναοφ), ωσ «ἡ μεςιτεφςαςα τὴν ςωτθρίαν τοῦ γζνουσ ἡμῶν», ωσ «ἡ κλῖμαξ ἡ
ἐπουράνιοσ δι’ ἧσ κατζβθ ὁ Κεόσ», ωσ «ἡ ἄνω τοῖσ κάτω ςυνάψαςα (διὰ τοῦ ἐν ἀγκάλαισ αὐτῆσ κείου
Σζκνου».

https://www.impantokratoros.gr/A4499259.el.aspx


Μονι ταυρονικιτα. Αψίδα ιεροφ.

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2016/05/15-19.html


τθ μετόπθ του 
κριαμβευτικοφ τόξου του 
Λ. Βιματοσ εικονίηεται θ 
φιλοξενία του Αβραάμ, 

θ οποία ςυμβολίηει 
τθν αγία Σριάδα.

http://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


Θ αποκαλυπτικι ςκθνι τθσ
Ετοιμαςίασ του Θρόνου, κατά τθν
οποία επί ευτρεπιςμζνου κρόνου
ζχουν αποτεκεί το Λερό Ευαγγζλιο
και τα ςφμβολα του Πάκουσ, ενϊ
ἀνωκεν ίπταται περιςτερά.
υμβολίηει τθ Δευτζρα Παρουςία

του Κυρίου.

Λεπτομζρεια τοιχογραφίασ τθσ Λίασ Παπαγιωργοποφλου

ςτον Λ.Ν.Αγίων Αγγζλων Εκάλθσ

http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=36&pos=40


Η παξάζηαζε ηνπ 

«Ἀναπεζόνηος», 

ζπλήζσο εζσηεξηθώο 

θαη άλσζελ ηεο πύιεο 

εηζόδνπ ζηνλ θπξίσο 

λαό, ζεκαίλεη ηε 

ζάξθσζε ηνπ Λόγνπ 

θαη ηελ ππνζηαηηθή 

έλσζε ηεο ζείαο 

θύζεσο. 

Ο «Ἀναπεςϊν», 
Μανουιλ Πανςζλθνου,14οσ αι.

Ο Χριςτόσ εικονίηεται ωσ βρέφοσ εξαπλωμένο και ςτθρίηον τθν κεφαλι δια τθσ δεξιάσ παλάμθσ. 
Κοιμάται, αλλά ηωγραφίηεται με τουσ οφθαλμοφσ ανοικτοφσ, 

όπωσ και ο λζων ο προτυπϊν αυτόν (Γζν. μκϋ 9). 

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?album=18913&zoom=2


Βϋ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ

Αλαπηύζζεηαη ζην Ιεξό Βήκα ησλ βπδαληηλώλ λαώλ.



Κνηλσλία ησλ Απνζηόισλ, ε Μεηάδνζε.  Μνλή Μεηακνξθώζεσο
A. Tourta, Oi Naoi tou Agiou Nikolaou sti Vitsa kai tou Agiou Mina sto Monodendri, Athina 1991

http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/85957


Μεηάιεςε ησλ απνζηόισλ. Μνλή Μεηακνξθώζεσο

A. Tourta, Oi Naoi tou Agiou Nikolaou sti Vitsa kai tou Agiou Mina sto Monodendri, Athina 1991

http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/85962


Ο ανατολικόσ τοίχοσ τθσ Παναγιάσ Πορφφρασ.
Επάνω απ' τθν Πλατυτζρα θ "Ουράνια Λειτουργία".

Κάτω, ςυλλειτουργοφντεσ ιεράρχεσ.
34

http://fos-kastoria.blogspot.com/2011/08/1547.html


τθν Πρόκεςθ 

ιςτορείται 

θ « Ἄκρα

Σαπείνωςισ». 

Ο Χριςτόσ προβάλλει 

από ςαρκοφάγο 

με τα χζρια δεμζνα 

και ζχοντασ 

εκατζρωκεν 

τα ςφμβολα του 

Πάκουσ.

https://larnacainhistory.wordpress.com/2011/04/20/108-%CE%B7-%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF/


Η ζπζία ηνπ Αβξαάκ 

(Γηαθνληθό) Ι.Μ. Μνλήο ηαπξνληθήηα 

Θ κυςία του Αβραάμ, 
ςφμβολο τθσ 

ευχαριςτιακισ κυςίασ, 
κακϊσ και θ κυςία του 

του Άβελ, του 
Μελχιςεδζκ και του 
Ααρϊν, είναι άλλα 
κζματα του κφκλου 

τοφτου,
εικονιηόμενα εντόσ του 

Λεροφ Βιματοσ.

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/86494


τισ καμάρεσ και ςτουσ τοίχουσ του κυρίωσ ναοφ ηωγραφίηονται
παραςτάςεισ από τθν ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ:
1) κθνζσ από τθ ηωι του Χριςτοφ, (Γζννθςθ, Βάπτιςθ,

ταφρωςθ, Ανάςταςθ, Ανάλθψθ), ςκθνζσ καυμάτων,
2) κθνζσ από τθ ηωι τθσ Κεοτόκου, (Γζννθςθ, Ειςόδια,

Κοίμθςθ),
3) κθνζσ από τθ ηωι των Αγίων, (μαρτφρια, καφματα), κλπ.
4) Προςωπογραφίεσ Αγίων ανδρϊν (νότιοσ τοίχοσ) και

γυναικϊν (βόρειοσ τοίχοσ).

Γϋ  ΙΣΟΡΙΚΟ Ή ΕΟΡΣΑΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ



Γϋ  
ΙΣΟΡΙΚΟ 

Ή
ΕΟΡΣΑΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ

τισ καμάρεσ και ςτουσ τοίχουσ του
κυρίωσ ναοφ ηωγραφίηονται παραςτάςεισ
από τθν ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ:
1) κθνζσ από τθ ηωι του Χριςτοφ,

(Γζννθςθ, Βάπτιςθ, ταφρωςθ,
Ανάςταςθ, Ανάλθψθ), ςκθνζσ
καυμάτων,

2) κθνζσ από τθ ηωι τθσ Κεοτόκου,
(Γζννθςθ, Ειςόδια, Κοίμθςθ),

3) κθνζσ από τθ ηωι των Αγίων,
(μαρτφρια, καφματα), κλπ.

4) Προςωπογραφίεσ Αγίων ανδρϊν
(νότιοσ τοίχοσ) και γυναικϊν (βόρειοσ
τοίχοσ).

https://doxologia.ro/locuri-de-pelerinaj/manastirea-sfantul-visarion-dousikou-din-pyli-grecia


Μία άλλα ςτακερι εικόνα, είναι
αυτι που υπάρχει ςτθν “πλάτθ”
του Δεςποτικοφ Θρόνου.

Εκεί εικονίηεται ο Χριςτόσ
(Μζγασ Αρχιερεφσ) , ο οποίοσ
κάκεται ςε κρόνο, με
Αρχιερατικά άμφια, κρατϊντασ
ευαγγζλιο.

ΒΤΗΑΝΣΛΝΟ & ΧΡΛΣΛΑΝΛΚΟ ΜΟΤΕΛΟ
Χριςτόσ, Μζγασ Αρχιερεφσ
Μιχαιλ Δαμαςκθνόσ

http://www.byzantinemuseum.gr/el/collections/Loverdos_collection/?bxm=13169


 θ Κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου ι 

 θ Δευτζρα Παρουςία

το δυτικό τοίχο ιςτορείται 



Η Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ. Σνηρνγξαθία θαζνιηθνύ Ι.Μ. Βαηνπαηδίνπ, 1312 

http://vatopaidi.wordpress.com/2009/08/15/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84/


Η Ηκέξα ηεο Κξίζεσο. Βπδαληηλό ςεθηδσηό ηνπ 12νπ αηώλα ζην Torcello ηεο Ιηαιίαο. 

http://vatopaidi.wordpress.com/tag/%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/


το νάρκθκα του ναοφ, όπου υπάρχει, αγιογραφοφνται

 οι εικοςιτζςςερισ οίκοι από τθν ιερά ακολουκία του
Ακακίςτου Υμνου,

 θ εικόνα τθσ “Δειςεωσ”,

 και άλλεσ παραςτάςεισ του βίου τθσ Θεοτόκου από τα
Απόκρυφα.



Κεςςαλονίκθ, Παναγία των Χαλκζων. Σοιχογραφία του Ακακίςτου:»Νζαν ἔδειξε κτίςιν...».

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/viewFile/4518/4294.pdf


Δζθςισ
Βυηαντινό ψθφιδωτό ςτον εςωνάρκθκα του κακολικοφ τθσ Ιεράσ Μεγίςτθσ Μονισ Βατοπαιδίου

(τζλθ 11ου - αρχζσ 12ου αιϊνα).

http://www.vatopedi.gr/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%82/


ε αυτόν τον εικονογραφικό κφκλο ανικουν και οι εικόνεσ του τζμπλου 

Σζμπλο ονομάηεται ςτουσ ορκοδόξουσ ιεροφσ ναοφσ μία ξφλινθ ι μαρμάρινθ
καταςκευι, θ οποία χωρίηει τον κυρίωσ ναό από το Ιερό Βιμα. Σο Λερό Βιμα, χϊροσ
«ἄβατοσ» και πολφ ιερόσ, φράςςεται και προςτατεφεται αρχικά με τθν καταςκευι
αυτι, ζνα χαμθλό δθλαδι κιγκλίδωμα, το οποίο προοδευτικά υψϊνεται και είναι
γνωςτό ωσ φράγμα Πρεςβυτερίου, Σζμπλο ι και Εικονοςτάςι (αργότερα)…
Σο τζμπλο αποτελείται από πολλά κομμάτια τα οποία το ςυνκζτουν: α) το επιςτφλιο με
εικόνεσ που παριςτάνουν ςκθνζσ από το Δωδεκάορτο (το επάνω μζροσ του τζμπλου),
β) τισ Δεςποτικζσ εικόνεσ που παριςτάνουν τθν Παναγία, τον Χριςτό, τον Άγιο ςτον
οποίο είναι αφιερωμζνοσ ο ναόσ και τθν Δζθςθ γ), τα βθμόκυρα με παράςταςθ του
Ευαγγελιςμοφ και Αγίουσ.
Θ κεντρικι του κφρα ονομάηεται Ωραία Πφλθ, ενϊ οι πλαϊνζσ παραπόρτια. Πριν από
τθν Ωραία Πφλθ υπάρχει ο ςολζασ, ζνα είδοσ υπερυψωμζνου διαδρόμου πάνω ςτον
οποίο γίνεται θ μετάλθψθ των πιςτϊν. Ο ςολζασ ςυμβολίηει τον ποταμό του πυρόσ, ο
οποίοσ διαχωρίηει τουσ δίκαιουσ από τουσ αμαρτωλοφσ. τισ ςειρζσ των εικόνων του
τζμπλου οι ιερζσ μορφζσ τοποκετοφνται με αρμονικι τάξθ και αυςτθρι ςυνζπεια.

Οι μορφζσ του φράγματοσ - τζμπλου ποικίλλουν ανάλογα με τισ εποχζσ και τθν
εξζλιξθ τθσ λατρείασ. Τπάρχουν τρεισ κυρίωσ κατθγορίεσ τζμπλου: α) μαρμάρινο
(κυρίωσ τον 4ο με 5ο αιϊνα), β) ξυλόγλυπτο, καταςκευαςμζνο δθλαδι από ξφλο που
κοςμείται με εικόνεσ και γ) κτιςτό που κοςμείται με τοιχογραφίεσ.



Εκατζρωκεν τθσ Αγίασ Πφλθσ τοποκετοφνται εικόνεσ του Κυρίου και τθσ Κεοτόκου, ενϊ ςτα υπόλοιπα 
κενά του Σιμίου Προδρόμου, του Αγίου του ναοφ, άγγελοι, αρχάγγελοι κ.τλ. 
το επάνω μζροσ οι εικόνεσ ςε μικρό μζγεκοσ οι εικόνεσ των αποςτόλων και Προφθτϊν. 

http://www.diakonima.gr/2015/01/27/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%BD%CE%B1%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF/


’ αυτά οι Πατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ είδαν τθν
Θεοτόκο, θ οποία γίνεται θ κφρα τθν οποία
διζρχεται ο Χριςτόσ για να ζλκει ςτον
κόςμο. Ζτςι λοιπόν με τθν διακονία Σθσ ςτο
μυςτιριο τθσ Δεςποτικισ Οικονομίασ θ
Κυρία Κεοτόκοσ ζγινε θ Πφλθ που βλζπει
ανατολικά. Γι’ αυτό πριν αρχίςει τθ κεία
Λειτουργία ο λειτουργόσ ιερζασ, ανοίγοντασ
τθν Ωραία Πφλθ - επί τθσ οποίασ
αγιογραφείται ςυνικωσ ο Ευαγγελιςμόσ τθσ
Κεοτόκου - λζγει το κατανυκτικό τροπάριο
«τῆσ εὐςπλαχνίασ τὴν πφλθν ἄνοιξον ἡμῖν
εὐλογθμζνθ Κεοτόκε...». Ηθτά ζτςι από τθν
Παναγία ν’ ανοίξει τθν πφλθ τθσ μθτρικισ
Σθσ αγάπθσ για να ειςζλκει ο Χριςτόσ μζςα
ςτουσ πιςτοφσ και αυτοί να ειςζλκουν
μζςα ς’ Αυτόν.

Σα Βθμόκυρα
Θ κεντρικι κφρα του τζμπλου

http://www.imsn.gr/files/pdf/GEREKOS_370-398.pdf


τα δφο κυρόφυλλα 
του ιεροφ των 

ορκοδόξων ναϊν
εικονίηονται 

οι Αρχάγγελοι
Γαβριιλ και Μιχαιλ 

ωσ φρουροί 
του ιεροφ Βιματοσ. 

http://www.agiografos.gr.gg/-&
http://www.agiografos.gr.gg/-&


Πάνω από τθν Ωραία Πφλθ υπάρχει θ παράςταςθ του Μυςτικοφ Δείπνου. 

http://www.gemenetzis.com/english/templa-02.html


το πάνω μζροσ του εικονοςταςίου απεικονίηονται Απόςτολοι , Προφιτεσ και ςκθνζσ από το Δωδεκάορτο:
1. Ο Ευαγγελιςμόσ τθσ Κεοτόκου, 2. Θ γζννθςθ του Χριςτοφ, 3. Θ Τπαπαντι του Χριςτοφ, 4. Θ Βάφτιςθ του Κυρίου, 5. Θ
Μεταμόρφωςθ, 6. Θ Ανάςταςθ του Λαηάρου, 7. Θ Είςοδοσ του Χριςτοφ ςτα Λεροςόλυμα, 8. Ο Μυςτικόσ Δείπνοσ, 9. Θ
ταφρωςθ, 10. Θ Ανάςταςθ,11. Θ Ανάλθψθ, 12. Θ Πεντθκοςτι.

http://platitera.blogspot.gr/2009_11_01_archive.html


τθν κορυφι του εικονοςταςίου και
υπεράνω τθσ Ωραίασ Πφλθσ τοποκετείται
ταυρόσ ξυλόγλυπτοσ, ζχων επ’ αυτοφ
ηωγραφιςμζνο τον Χριςτό εςταυρωμζνον,
και από το δεξιό μζροσ του ταυροφ
ίςταται θ Κεοτόκοσ, ιςτορθμζνθ επί
πινακίδοσ, ωςαφτωσ αριςτερόκεν ίςταται
ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Κεολόγοσ. Σα δφο
ταφτα εικονίδια ονομάηονται λ υ π θ ρ ά
ςτθ γλϊςςα τθσ αγιογραφίασ.

Ο ταυρόσ και τα Λυπθρά

http://www.imsn.gr/files/pdf/GEREKOS_370-398.pdf

