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 Οι πρώτες εικόνες της εκκλησίας 

Πρωτοχριστιανικά εικονίδια και χαράξεις  

Οι πρώτες εικόνες φαίνεται ότι σώζονται στο 

Βαπτιστήριο της Δούρας-Ευρωπού κοντά στον 

Ευφράτη καθώς και στις Ρωμαϊκές κατακόμβες 

(αρχές του 3ου αιώνα). Οι άλλες προέρχονται από 

υπόγειους τάφους. Τα θέματα των εικόνων στις 

κατακόμβες είναι παρμένα από την Παλαιά και την 

Καινή Διαθήκη. Απεικονίζονται συμβολικά θέματα 

όπως ο καλός ποιμένας, δεόμενες μορφές, ψάρια 

πουλιά κ.α. Έτσι αυτές οι εικόνες ήταν η ελπίδα, η 

παρηγοριά και ότι περίμεναν από το θεό οι πιστοί.  

Η τεχνοτροπία των τοιχογράφων από τις κατακόμβες χρονολογείται μετά το 200μ.χ και 

ακολουθεί τα ρωμαϊκά πρότυπα της εποχής.  

Μερικά από τα σύμβολα που απεικονίζονταν στις 

κατακόμβες και τους υπογείους τάφους ήταν τα εξής: 

Ο ΙΧΘΥΣ συμβολίζει το Χριστό και τη σωτηρία 

Ιησούς, Χριστός, Θεού, Υιός, Σωτήρ, συμβόλιζε τη 

θεία ευχαριστία και τη βάπτιση. Επιπλέον τα πολλά 

ψάρια συμβολίζουν τους πιστούς. 

Οι αχειροποίητες εικόνες  

Αχειροποίητες ονομάζονται οι εικόνες του Χριστού 

και της Παναγίας που σύμφωνα με την  παράδοση της εκκλησίας πιστεύεται ότι δεν 

ζωγραφιστήκαν από ανθρώπινο χέρι.  

Οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου από τον ευαγγελιστή Λουκά  

 Οι εικόνες της Θεοτόκου 

που θεωρείται ότι 

ζωγραφίστηκαν από τον  

ευαγγελιστή Λουκά πριν 

από την κοίμησή της 

ονομάζονται και αυτές 

«Αχειροποίητες». 
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 Φαγιούμ  

Τα πορτραίτα Φαγιούμ ήταν προσωπογραφίες τις οποίες φιλοτεχνούσαν Έλληνες 

ζωγράφοι κατά τον 1ο εως τον 3ο αιώνα της ύστερης ελληνιστικής παράδοσης, της 

Αλεξανδρινής Σχολής και διασώθηκαν ως και την σημερνή εποχή. Πήραν την 

ονομασία από την πόλη Φαγιούμ της Αιγύπτου στην οποία ανακαλύφθηκαν τα 

περισσότερα από αυτά. 

 Αποτελούσαν  συνδετικό κρίκο μεταξύ της Αρχαίας 

ελληνικής και βυζαντινής τέχνης. Τα πορτραίτα 

ανακάλυψε και ανέφερε πρώτος ο Ιταλός περιηγητής 

Πιέτρο ντελα Βάλλε. 

Τα πορτραίτα Φαγιούμ 

ήταν προορισμένα για 

ταφική χρήση. Τα 

πορτραίτα ήταν άριστα 

διατηρημένα εξαιτίας 

του ξηρού κλίματος 

της αιγυπτιακής 

ερήμου.  Τα  πορτραίτα 

Φαγιούμ είναι 

ζωγραφισμένα είτε με την εγκαυστική τεχνική ή με 

την τεχνική της τέμπερας. Οι τεχνικές αυτές 

προέρχονται από την αρχαιοελληνική ζωγραφική 

παράδοση, που συνεχίστηκε στις πρωτοχριστιανικές 

εγκαυστικές εικόνες που φυλάσσονται σήμερα στη μονή της Αγίας Αικατερίνης στο 

Σινά 

ΛΟΥΣΤΑ ΝΕΦΕΛΗ β2 

 

 «ΤΟ ΆΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ»  

 

Το Άγιο Μανδήλιο είναι ένα 

από τα απολεσθέντα 

κειμήλια της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας. Πρόκειται για 

ένα κομμάτι ύφασμα πάνω 

στο οποίο έχει αποτυπωθεί 

με θαυματουργό τρόπο 

(Αχειροποίητος Εικόνα) η 

αυθεντική εικόνα του 

προσώπου του Χριστού.Το 

«ιερόν μανδήλιον» που 



αποδέχονται και προσκυνούν οι καθολικοί ερμηνεύεται διαφορετικά από αυτό που 

αποδέχονται οι Ορθόδοξοι χριστιανοί.  Οι καθολικοί το ονομάζουν επίσης «πέπλο της 

Βερονίκης» ή «sudarium», βρίσκεται ψηλά σε μια κολώνα στη Βασιλική του Αγίου 

Πέτρου στο Βατικανό και δείχνεται για λίγα δευτερόλεπτα μια φορά τον χρόνο στους 

πιστούς από έναν πανύψηλο εσωτερικό εξώστη.  Απαγορεύεται να το πλησιάσει κανείς, 

να το φωτογραφίσει ή να το μελετήσει.   

 Σύμφωνα με τους καθολικούς,  κατά την μαρτυρική πορεία του Χριστού προς τον 

Γολγοθά, μια γυναίκα η Βερενίκη βγήκε απ’ το σπίτι της, του σκούπισε το πρόσωπο με 

το πέπλο της και τα χαρακτηριστικά του θεανθρώπου αποτυπώθηκαν πάνω στο ύφασμα 

εξ’ αιτίας του ιδρώτα, του αίματος, των δακρύων και της σκόνης. Τέτοιο γεγονός δεν 

αναφέρεται στα ευαγγέλια και το πέπλο της Βερονίκης εμφανίστηκε στο Βατικανό τον 

14ο αιώνα. 

Σύμφωνα με τους ορθόδοξους χριστιανούς Ο βασιλιάς της Έδεσσας Άβγαρος, είχε 

ακούσει για τα θαύματα που έκανε ο Χριστός και έτσι αποφάσισε να στείλει τον 

αρχειοφύλακά του τον Ανανία σε αυτόν με σκοπό να 

παρακαλέσει τον Χριστό να θεραπεύσει την αρρώστια του 

(λέπρα). Ο Ανανίας ήταν ζωγράφος, έτσι ο βασιλιάς του 

ζήτησε να φτιάξει ένα πορτραίτο του Σωτήρα σε 

περίπτωση που ο Χριστός αρνιόταν να πάει. Έτσι ο 

Ανανίας βρήκε το Χριστό περιστοιχισμένο από ένα μεγάλο 

πλήθος, εφόσον δεν του ήταν εύκολο να τον δει και να τον 

ζωγραφίσει ανάμεσα σε ένα τόσο μεγάλο πλήθος 

ανθρώπων σκέφτηκε πώς θα ήταν πολύ ποιο εύκολο να 

διακρίνει και να ζωγραφίσει το πρόσωπό του αν ανέβαινε σε έναν βράχο. Έτσι λοιπόν 

και έγινε ανέβηκε και προσπάθησε να τον ζωγραφίσει αλλά δεν μπορούσε «εξαιτίας 

της απερίγραπτης δόξας του προσώπου Του, το οποίο άλλαζε συνεχώς μορφή». Όταν 

ο Χριστός πρόσεξε πως ο Ανανίας προσπαθούσε να τον ζωγραφίσει, έπλυνε το 

πρόσωπό Του και το σκούπισε με ένα κομμάτι λινό ύφασμα, και τότε τα 

χαρακτηριστικά Του έμειναν αποτυπωμένα στο λινό ύφασμα. Αυτός είναι και ο λόγος 

που αυτή η εικόνα ονομάζεται και «Μανδήλιον». 

Πλησίασε τον Ανανία και του παρέδωσε το ύφασμα διπλωμένο στα τέσσερα, λέγοντας 

να το παραδώσει σε εκείνον που τον έστειλε. Ο Άβγαρος μόλις έλαβε τo Άγιο 

Μανδήλιο πίστεψε στην Διδασκαλία και θεραπεύτηκε. Έμεινε μόνο ένα σημάδι στο 

πρόσωπό του από την αρρώστια, το οποίο το θεράπευσε ο Απόστολος Θαδδαίος. 

Το Ορθόδοξο «άγιο μανδήλιο» αναφέρεται στις Βυζαντινές πηγές και η εκκλησία μας 

υποστηρίζει ότι απ’ αυτό άρχισαν οι αναπαραγωγές της απεικόνισης του Χριστού. Το 

«άγιον μανδήλιον» μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί αυτοκράτορα Ρωμανού 

Α’ και φυλασσόταν στο Βυζαντινό παλάτι. Εκεί το βρήκαν οι σταυροφόροι το 1204, το 

έκλεψαν και το μετέφεραν στο Παρίσι, απ’ όπου εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της 

Γαλλικής επανάστασης. 

ΚΙΟΣΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΟΥΓΙΑΡΙΔΗ ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B1%CE%B4%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82


 Ιστορία  της Βυζαντινής Εικονογραφίας 

 

Οι  ιστορικοί την διαιρούν σε κάποιες περιόδους: 

1) Οι πρώτοι αιώνες μέχρι την Εικονομαχία. Πρωτοχριστιανική  (μέχρι τους χρόνους 

του Μ. Κωνσταντίνου). Υπήρχε  η  αρχαϊκή εικονογραφία, που είχε συμβολικό 

χαρακτήρα. Η τεχνοτροπία είναι ελεύθερη. Άρχισε με μοτίβα  από την ειδωλολατρική 

τέχνη, όπως π.χ. ο Ορφέας. Ο σκοπός της τέχνης αυτής είναι καθαρά διδακτικός. 

Χρησιμοποιήθηκαν σύμβολα όπως η ναυς, ο ιχθύς, η ελιά, η Άγκυρα, η Άμπελος κ.α.  

 Παλαιοχριστιανική  320-720 μ.Χ. (από τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι την 

εικονομαχία). Μετά  ΤΟ τέλος  των διωγμών,  χρησιμοποιούν ζωγραφικές απεικονίσεις 

αγίων μορφών και παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν 

σημαντικές τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. 

2) Οι χρόνοι της Εικονομαχίας (724-843 μ.Χ.). Η καταδίκη των εικόνων ανέκοψε προς 

στιγμήν την πορεία της βυζαντινής ζωγραφικής. Ο εικονογραφικός κύκλος 

αντικαταστάθηκε με διακοσμητικά μοτίβα, ιδίως από το ζωικό και φυτικό κόσμο. Η 

Εικονομαχία δεν δημιούργησε νέα τέχνη, αλλά κυρίως επανάφερε τον 

πρωτοχριστιανικό διάκοσμο των ναών. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται κυρίως η 

θεολογία της εικόνας, με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. 

3) Οι χρόνοι των Μακεδόνων και Κομνηνών (867-1204 

μ.Χ.). Στην περίοδο ΑΥΤΉ έχουμε την αναγέννηση της 

ορθόδοξης αγιογραφίας. Τον διάκοσμο των ναών 

υπαγορεύουν λειτουργικοί και δογματικοί λόγοι. 

Δημιουργούνται οι τρεις εικονογραφικοί κύκλοι: ο 

δογματικός, ο λειτουργικός και ο ιστορικός (εορταστικός). 

Τα θέματα ιστορούνται σε καθορισμένη θέση στο ναό, κάτι 

το οποίο θα αποβεί πλέον κανόνας στη βυζαντινή 

αγιογραφία. Στην περίοδο αυτή έχουμε επιστροφή στην 

αλεξανδρινή παράδοση. Αναμειγνύονται  στοιχεία αρχαία 

και νέα και εναρμονίζεται η παράδοση με την σύγχρονη 

τέχνη. Κατά την εποχή των Κομνηνών η αναγέννηση έχει 

πλέον εισέλθει σε περίοδο ωριμότητας. 

4) Η Παλαιολόγεια Αναγέννηση (1204-1453 μ.Χ.) ή 

Υστεροβυζαντινή περίοδος. Θεωρείται  ο χρυσός αιώνας της αγιογραφίας. Υπάρχει μια 

στροφή προς τα ανθρώπινα, η αγιογραφία γίνεται πιο αφηγηματική, η τέχνη επιδιώκει 

πλέον να συγκινήσει, να αγγίξει το συναίσθημα. 

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ  ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ β2, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ β2 

 

 

 



 ΕΙΔΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

Bυζαντινή τέχνη ονομάζεται η τέχνη που άκμασε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία από 

την ίδρυση της πρωτεύουσάς της, της Κωνσταντινούπολης, το 330 μ.Χ., μέχρι την 

άλωσή της από τους Τούρκους, το 1453 μ.Χ.  

Μορφές  της τέχνης του Βυζαντίου είναι: αρχιτεκτονική (ναοδομία), ζωγραφική 

(τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, φορητές εικόνες), Γλυπτική/ μικρογλυπτική, Ιστορημένα 

χειρόγραφα, Υφάσματα-Κοσμήματα. 

 Αρχιτεκτονική (ναοδομία) 

Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων άρχισαν να χτίζονται ναοί στον τύπο της 

βασιλικής. Από τους πιο γνωστούς ναούς ρυθμού βασιλικής στον ελλαδικό χώρο, είναι 

ο ναός του Αγίου Δημητρίου και η Παναγία η Αχειροποίητος στη Θεσσαλονίκη. 

Παράλληλα με το ρυθμό της βασιλικής, υπάρχει και ο περίκεντρος (κυκλικός ή 

οκταγωνικός ) ναός. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περίκεντρων ναών είναι: Άγιος 

Γεώργιος (ροτόντα) στη Θεσσαλονίκη (4ος αι.) Άγιος Βιτάλιος στη Ραβέννα της 

Ιταλίας. (6ος αι.) Η βασιλική με τρούλο προήλθε από το συνδυασμό της βασιλικής με 

τον περίκεντρο ναό. Σ’ αυτό το ρυθμό οικοδομήθηκε η Αγία Σοφία της 

Κωνσταντινούπολης, αλλά και ο ναός των Αγίων Αποστόλων. Τον 9ο αι. εμφανίστηκε 

ο ρυθμός του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο. Γνωστοί ναοί αυτού του ρυθμού 

είναι ο ναός της Θεοτόκου στη μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία, η Καπνικαρέα 

στο κέντρο της Αθήνας, το καθολικό της Μονής Καισαριανής, το καθολικό της Μονής 

Πετράκη, η Παναγία στο Φόδελε. Ένας ακόμα τύπος ναού εμφανίστηκε τον 11ο αι. ο 

οκταγωνικό ς ναός στον οποίο ο τρούλος στηρίζεται σε οκτάγωνο. Σ’ αυτόν τον 

αρχιτεκτονικό ρυθμό ανήκουν: το καθολικό της Μονής Δαφνίου στην  Αθήνα. 

 Βυζαντινή ζωγραφική 

Απαραίτητο συμπλήρωμα των ναών είναι ο ζωγραφικός διάκοσμος, ο οποίος 

περιλαμβάνει τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και φορητές εικόνες. Η ζωγραφική των ναών 

δεν είναι μια διακοσμητική τέχνη. Δε δημιουργήθηκε δηλαδή για να συγκινεί αισθητικά 

το θεατή. Οι βυζαντινοί αγιογράφοι δεν αποδίδουν πιστά τη φυσική πραγματικότητα 

και την ανατομική ακρίβεια του ανθρώπινου σώματος. Αυτό γίνεται διότι κατά την 

αντίληψη που επικρατούσε, η τελειότητα βρίσκεται όχι στον επίγειο αλλά στον ουράνιο 

κόσμο. 

 Τοιχογραφίες 



Η τοιχογραφία διακρίνεται στη νωπογραφία 

(fresco), όπου τα χρώματα τοποθετούνται πάνω σε 

νωπό κονίαμα (σοβά) και στερεοποιούνται με το 

στέγνωμα του κονιάματος, και στην ξηρογραφία 

(sesco), όπου τα χρώματα τοποθετούνται σε στεγνό 

τοίχο και σταθεροποιούνται με τη βοήθεια 

κολλητικής ουσίας (αβγό, γάλα, ρετσίνι κ.α.). 

Γέννηση του Χριστού, τοιχογραφία στην Περίβλεπτο  στο 

Μυστρά (14ος αι.)                 

Οι βυζαντινοί δεν προτιμούσαν την ξηρογραφία διότι τα έργα αυτά καταστρέφονταν 

εύκολα. Σχεδόν όλες οι βυζαντινές τοιχογραφίες που             σώζονται μέχρι σήμερα 

είναι νωπογραφίες. 

Αυτό οφείλεται στο ότι στην τεχνική αυτή, καθώς στέγνωνε 

το κονίαμα απορροφούνταν μαζί και τα χρώματα, με 

αποτέλεσμα η τοιχογραφία να είναι ανθεκτικότερη στο 

χρόνο και στην υγρασία. 

 Ψηφιδωτό 

Το ψηφιδωτό είναι η τέχνη της διακόσμησης μιας 

επιφάνειας με μικρές ψηφίδες από φυσικά πετρώματα, 

τερακότα (ψημένο πηλό), υαλόμαζα σε διάφορα χρώματα 

και πιο σπάνια ελεφαντόδοντο και ημιπολύτιμους λίθους. 

Για την κατασκευή ψηφίδων χρυσού ή                            

Παναγία Βρεφοκρατούσα, Αγία Σοφία                                                                                                          

Κωνσταντινούπολης (10ος αι.) 

ασημένιου χρώματος κολλούσαν πάνω σε υαλόμαζα πολύ λεπτά φύλλα χρυσού ή 

αργύρου και κατόπιν τα κάλυπταν  με λεπτή επίστρωση γυαλιού. Οι ψηφίδες κόβονταν 

σε κατάλληλα σχήματα: τετράγωνα, τρίγωνα, ορθογώνια και κυκλικά. 

Φορητές εικόνες / τεχνική της τέμπερας 

Φορητή εικόνα ονομάζεται η απεικόνιση προσώπων αλλά και ολόκληρων σκηνών από 

την Αγία Γραφή, πάνω σε ξύλο (κυπαρίσσι, μουριά ή πεύκο), σε γύψινη επιφάνεια ή 

σε ύφασμα. Οι τεχνικές ζωγραφικής ήταν η τέμπερα και η εγκαυστική τεχνική . 

Τέμπερα: Ήταν η τεχνική της ανάμειξης διαφόρων χρωμάτων. Τα 

χρώματα τα ανακάτευαν αρχικά με κρόκο αυγού και κατόπιν για να 

στερεωθούν τους πρόσθεταν ρετσίνι ή γάλα συκιάς. Για να δώσουν 

ζωντάνια και λάμψη στα χρώματα άλειφαν την εικόνα στο τέλος με 

βερνίκι. 

Εγκαυστική τεχνική: Ο ζωγράφος ανακάτευε το κάθε χρώμα μέσα σε 

λιωμένο κερί. Αφού ζωγράφιζε την εικόνα ζέσταινε την επιφάνεια της 



με το «κέστρον» δηλαδή με μια πυρακτωμένη μεταλλική λάμα.. Η τεχνική αυτή είναι 

γνωστή και σαν κηρόχυτη ζωγραφική. 

Γλυπτική/ Μικρογλυπτική 

 Η  γλυπτική παραμελήθηκε στα βυζαντινά 

χρόνια γιατί οι ορθόδοξοι χρστιανοί δεν 

αισθάνθηκαν την ανάγκη να αναπαραστήσουν με 

τη μορφή αγαλμάτων αλλά και γιατί η γλυπτική 

είχε συνδεθεί με την ειδωλολατρία της 

προχριστιανικής εποχής. Οι γλύπτες της 

βυζαντινής εποχής έφτιαξαν θαυμάσια 

κιονόκρανα που σκάλισαν.  

Ιστορημένα χειρόγραφα 

Ιστορημένα χειρόγραφα ονομάζονται τα ζωγραφισμένα χειρόγραφα, με παραστάσεις 

που λέγονται μικρογραφίες (miniatures) και είχαν σκοπό να κάνουν πιο κατανοητό το 

περιεχόμενό τους. Τις ζωγράφιζαν ειδικοί καλλιτέχνες μετά τη συγγραφή ολόκληρου 

του βιβλίου. Τα βυζαντινά χειρόγραφα ήταν δύο ειδών: ειλητάρια και κώδικες. 

 

Ευαγγέλιο σε περγαμηνή (11ος αι.) Βυζαντινό Μουσείο Αθήνας 

 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Ο χαρακτήρας της Ορθόδοξης αγιογραφίας είναι σεμνός, κατανυκτικός, με πνευματικό 

και όχι σωματικό κάλλος. Τα άγια πρόσωπα εικονίζονται “εν αφθαρσία”, με 

πνευματική και σωματική ρωμαλεότητα, με ανδρείο και γενναίο φρόνημα, με 

ευθύτητα.  

Ιδιότητες της Βυζαντινής Αγιογραφίας 

Η Βυζαντινή αγιογραφία: 



1. Καταργεί το κοσμικό φως. Σε καμία Ορθόδοξη εικόνα δεν αποδίδεται σκιά. Όλα 

είναι φωτεινά και ευδιάκριτα. 

2. Καταργεί τον κοσμικό χώρο και χρόνο. Η εικόνα διατηρεί τα ιστορικά στοιχεία και 

πλαίσια αυτού που απεικονίζει, αλλά δε δεσμεύεται από αυτό. Η  ορθόδοξη αγιογραφία 

δε διστάζει να αποδεσμευτεί από τη φυσιοκρατική αντίληψη της κοσμικής τέχνης. 

3. Καταργεί την προοπτική. Δεν τηρείται η φυσική τάξη των πραγμάτων.  

Μαχαιρίδης Γεώργιος 

 

 Η τεχνική των εικόνων  

Τρεις είναι οι κυριότερες τεχνικές με τις οποίες ζωγραφίζονται οι εικόνες: 

α) η εγκαυστική, β) τέμπερα και γ) το ψηφιδωτό. 

Οι εικόνες κατασκευάζονται από ξύλα διαφόρων ειδών: κυπαρίσσι, καρυδιά, πεύκο και 

άλλα.  

Οι εγκαυστικές εικόνες διατηρούν τα χρώματά τους λαμπερά και ανεξίτηλα Στον 

χρόνο. Το χρώμα ανακατεύεται με κερί και ρητίνη και ζωγραφίζεται κατ' ευθείαν στο 

ξύλo. Η   ζωγραφική θυμίζει ελαιογραφία. Η εγκαυστική  τεχνική εγκαταλείφτηκε τον 

8ο αιώνα. Οι  σωζόμενες εγκαυστικές εικόνες βρίσκονται στην Μονή της Αγίας 

Αικατερίνης στο Σινά ή προέρχονται από εκεί. 

Στην τεχνική της  τέμπερας το χρώμα διαλύεται σε κρόκο 

αυγού και ξύδι. Ο ζωγράφος χαράζει πρώτα την σύνθεση ή 

την σχεδιάζει με αραιό χρώμα αυγού ενώ στη συνέχεια 

απλώνει το χρώμα στις μεγάλες επιφάνειες (φόντο, πίσω 

επίπεδα) και σταδιακά στις μικρότερες επιφάνειες .  Η 

ζωγραφική επιφάνεια καλύπτεται στο τέλος με βερνίκι, που 

προστατεύει το χρώμα και συγχρόνως του δίνει 

στιλπνότητα και ζωντάνια 

Οι Βυζαντινοί ζωγράφοι θα χρησιμοποιούσαν ασφαλώς 

στην εργασία τους τετράδια σχεδίων, δεν έχει όμως σωθεί 

κανένα. Σώζονται όμως  χιλιάδες ανθιβόλια της 

μεταβυζαντινής περιόδου.  

Το  χρύσωμα 

Χρύσωμα είναι η κάλυψη ορισμένων περιοχών με λεπτά φύλλα χρυσού. Σαν τεχνική, 

είχε μεγάλη διάδοση στην Ιταλία και στο Βυζάντιο στο Μεσαίωνα και την 

Αναγέννηση, ιδιαίτερα δε, σε έργα θρησκευτικής τέχνης. Στις φορητές εικόνες αλλά 

και στις τοχογραφίες, συνίθιζαν να τονίζουν το φωτοστέφανο των Αγίων 

διακοσμώντας το με φύλλα χρυσού. φόντο της εικόνας για συμβολικούς και 

διακοσμητικούς λόγους. 



Η διαδικασία του χρυσώματος απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, εμπειρία και θεωρείται 

αρκετά δύσκολη 

ΛΙΟΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΙΛΟΛΛΑΡΙ ΕΛΣΙΟΝΑ 

 

 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Το σχέδιο για μια εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας γίνεται ή απευθείας στην επιφάνεια 

είτε με τον παραδοσιακό  τρόπο με τη χρήση ανθιβολίου δηλαδή ένα ζωγραφικό σχέδιο 

με διάτρητα περιγράμματα. Το σχέδιο έμενε στο χαρτί και μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ακόμη σε επόμενα έργα. 

 Αυτό γίνεται ως εξής: Σχεδιάζουμε πάνω σε χαρτί τη μορφή 

και μετά τρυπάμε το σχέδιο σε όλο το περίγραμμα. 

Τοποθετούμε και στερεώνουμε το σχέδιο στην έτοιμη επιφάνια 

για ζωγράφισμα και παίρνουμε σκούρο χρώμα σε μορφή 

σκόνης και χρησιμοποιώντας βαμβάκι ή πινέλο περνάμε πάνω 

από τα περιγράμματα το σχέδιο. Με αυτό τον τρόπο περνάει το 

χρώμα από τις τρύπες πάνω στο γκέσο της εικόνας. Αφαιρούμε 

το χαρτί με το σχέδιο και χαράζουμε ελαφρώς τα περιγράμματα 

πάνω στην εικόνα και ξεκινάμε με το χρώμα.  

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η Μακεδονική Σχολή   

Η Μακεδονική Σχολή  αγιογραφίας αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο, στα τέλη του 

13ου αιώνα, ενώ η ακμή της ήταν στο 14ο αιώνα. Η Σχολή υιοθετήθηκε από την 

φιλελεύθερη άρχουσα τάξη και τον ανώτερο κλήρο. 

https://eclass11.sch.gr/main/profile/display_profile.php?id=842540&token=62a0725a-d8d27f4e7e36eafd852ec970e105a117f21dd7f4


Κέντρο της Σχολής είναι η Θεσσαλονίκη. Εκτός 

Θεσσαλονίκης, υπήρχαν, ως δευτερεύοντα 

κέντρα, το Άγιον Όρος και η Καστοριά. 

Σταδιακά, έφτασε στα Βαλκάνια, στην Σερβία  

και στη Βουλγαρία. 

Από την Βασιλεύουσα η τέχνη πέρασε στον 

Μυστρά κατά τα τέλη του 14ου αιώνα. 

Εκεί απέκτησε πιο στενό χαρακτήρα και έδωσε 

την Κρητική Σχολή.  

Κύριοι εκπρόσωποι είναι ο Μανουήλ 

Πανσέληνος. Η  Σχολή εστιάζει 

στην τοιχογραφία και τη νωπογραφία. Τα 

χαρακτηριστικά της είναι: 

 Η επαναφορά ελληνιστικών και 

αρχαιοελληνικών τεχνικών (κίνηση και η φυσικότητα).  

 Τα χρωματικά μοτίβα 

 Ο ρεαλισμός και η ελευθερία.  

Κρητική Σχολή Αγιογραφίας 

Η Κρητική Σχολή αναπτύχθηκε στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη τον 15ο αιώνα, την 

εποχή της Αναγέννησης. Αξιοποιεί και τα πρότερα βυζαντινά πρότυπα  αλλά και τα 

βενετσιάνικα και ιταλικά αναγεννησιακά πρότυπα του 15ου αιώνα.  Επηρέασε  

αγιογράφους και  εκτός Ελλαδικού χώρου, κυρίως στην Ρωσία. Στην Ελλάδα 

απαντάται στη μονή της Πάτμου, τις μονές του Αγίου Όρους και τα Μετέωρα. η Σχολή 

αυτή  εστιάζει στις φορητές εικόνες. 

Κυριότερος εκπρόσωπος ο Θεοφάνης ο Κρης, ο οποίος αγιογράφησε στα Μετέωρα και 

στο Άγιο Όρος.  

τα  χαρακτηριστικά της είναι: 

 Βυζαντινό υπόβαθρο. 

 Η φύση γίνεται πιο εγκόσμια, δηλαδή, τα πρόσωπα έχουν πιο φυσικές 

αντιδράσεις. 

 Λόγω του πολεμικού κλίματος της εποχής, οι στρατιωτικοί άγιοι έχουν πλήρη 

οπλισμό και ετοιμοπόλεμη διάθεση. Η πανοπλία τους έχει στοιχεία, όπως άνθη. 

 Οι τυχόν βράχοι είναι τριγωνικοί με εστίαση στο κέντρο της εικόνας. 

Η  λαϊκή τέχνη  

Τον 18ο και 19ο αιώνα άνθισε η λαϊκή τέχνη, με τα χαρακτηριστικά της, τον πόθο για 

απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Κυριότεροι εκφραστές είναι ο Θεόφιλος, ο 

Γεώργιος Μάρκου, ο Ζωγράφου κ.α.  

https://www.flowmagazine.gr/meteora_i_apokosmi_omorfia_mias_allis_epoxis/


Οι μορφές εικονίζονται με απλά σχήματα, τα χρώματα είναι πιο σκοτεινά και γενικά η 

ποιότητα είναι υποδεέστερη των προηγούμενων αιώνων.  

Η βυζαντινή ζωγραφική σχεδόν εξαφανίστηκε και επικράτησε η ζωγραφική της Δύσης 

μέχρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ακόμη και στο Άγιο Όρος χρησιμοποιούσαν 

την δυτική τεχνοτροπία. 

Το  1940-1950 ο Φώτης Κόντογλου μετά από αγώνες κατάφερε να ξαναφέρει στο φως 

την τέχνη της βυζαντινής αγιογραφίας και να καλλιεργήσει ένα κλίμα αναβιώσεως της 

ζωγραφικής παράδοσης.  

Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες έχοντας την απαραίτητη γνώση, μπορούν και πρέπει να 

αναδειχθούν οι δημιουργικοί συνεχιστές, της μακραίωνης παράδοσης, που ονομάζεται 

ορθόδοξη αγιογραφία. 

Λεπίτκα Λυδία Στυλιανή β2, Μάριος Γιώργος Λαγούδης Β2, ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Οι   ιερές  εικόνες  είναι ο βασικότερος τρόπος να εκφράσει  ο πιστός την λατρεία του 

στο Θεό. Περιγράφονται  ως «παράθυρα στο βασίλειο του Θεού» και 

χρησιμοποιούνται τόσο μέσα στην εκκλησία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασης 

της πίστης, όσο και ιδιωτικά μέσα στα σπίτια. Η εικόνα για τον πιστό Ορθόδοξο 

Χριστιανό αποτελεί μία μορφή προσευχής και ένα «μέσο» προσευχής.   

 Η Εκκλησίά μας με την αναστήλωση των εικόνων επανάφερε την προσκύνηση των 

ιερών εικόνων. Στην απόφαση της Ζ΄ Οικουμενικής συνόδου διαβάζουμε ότι η τιμή 

μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο, δηλαδή το 

Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους. Οι μεγάλοι 

Πατέρες της Εκκλησίας μας, διατύπωσαν το 

ορθόδοξο δόγμα με προσοχή και ευλάβεια. Η 

προσκύνηση της ιερής εικόνας του Χριστού και των 

άλλων ιερών προσώπων του Χριστιανισμού δεν 

είναι ειδωλολατρία, αλλά η τιμή απευθύνεται προς 

το εικονιζόμενο πρόσωπο, καθότι «η της εικόνος 

τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει» (Μ.Βασίλειος 

P.G. 32,149) και «Προσκυνούμεν δε ταις εικόσιν ου 

τη ύλη προσφέροντες την προσκύνησιν, αλλά 

δι΄αυτών τοις εν αυταίς εικονιζομένοις» (Ι. Δαμασκ. 

P.G.94 1356). 

Η εικόνα έχει επίσης τεράστια ποιμαντική 

χρησιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της εκκλησιαστικής εικονογραφίας οι πιστοί 

βοηθούνται να αναχθούν στις υψηλές πνευματικές θεωρίες και στο θείο. 



Οι εικόνες υπήρχαν στους ναούς από τα παλιά τα χρονιά γιατί ο άνθρωπος με αυτόν 

τον τρόπο  εκφράσει την ευγνωμοσύνη στον  δημιουργό του τον Θεό. Τον  8ο και τον 

9ο αιώνα  ολόκληρη  βυζαντινή αυτοκρατορία αναταράζεται   από την διαμάχη για το 

αν είναι σωστό η λανθασμένο να λατρεύονται η εικόνες.  

 Τη περίοδο της εικονομαχία καταστραφήκαν πολλές εικόνες. Μετά την οριστική 

επικράτηση της λατρείας τους οι εικόνες γνωρίζουν μεγάλη απήχηση. Αποκτούν 

κυριαρχεί θέση στην λατρεία  και βρίσκονται παντού στα σπίτια, στις εκκλησίες, στα 

παλάτια, στα νοσοκομεία και στα μαγαζιά . Η 

κατασκευή εικόνων συνεχίζει  και μετά την 

άλωση  της Κωνσταντινούπολης το (1453 μ.Χ.) 

να κατέχει σημαντική θέση  θρησκευτική  

τέχνη .  

Η εικόνα για την Ορθόδοξη Πίστη αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της 

Εκκλησίας μας από την ίδρυσή της έως 

σήμερα.  Εκδηλώνουν τη  λατρεία των πιστών 

προς τον Θεό  και κατέχουν την επικρατέστερη 

θέση  ανάμεσα στα αντικείμενα λατρείας της 

εκκλησίας . Χρησιμοποιώντας τη  θεία 

λειτουργεία  στα   μυστήρια και στις λιτανείες . 

Με την απεικόνιση του Χριστού της Παναγίας 

των Αγίων ο πιστός ζητά τη βοήθεια τους   για 

την εκπλήρωση κάποιας επιθυμίας. 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ β2, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ β2, ΣΕΦΕΡΙ  ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της Καστοριάς 

 

ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Β4 

Η Καστοριά αποτελεί μια από τις πιο αξιόλογες πόλεις του ελληνικού χώρου για τα 

βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της. Κυρίαρχο  ρόλο καταλαμβάνουν οι 61 

σωζόμενες εκκλησίες. Όλες έχουν διατηρηθεί από το 1924 έως το 1991  κατά καιρούς 

με Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις, ως ιστορικά μνημεία.  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ  

Κατά την Βυζαντινή Εποχή, γενικό χαρακτηριστικό των ναών της Καστοριάς ήταν η 

μικρή κλίμακα. Επικρατούν  τρεις τύποι ναών, η τρίκλιτη βασιλική, οι μονόχωροι με 

νάρθηκα και οι τρίκογχοι).  

Κύριο στοιχείο των τρίκλιτων βασιλικών είναι ο τονισμός του μεσαίου κλίτους με την 

υπερύψωση του φωταγωγού, στον οποίο ανοίγονται μονόλοβα και λίγα δίλοβα 

παράθυρα (δίνει την εντύπωση του ορθογώνιου τρούλου). 



Σήμερα διατηρούνται, από την βυζαντινή εποχή, 15 ακέραιες εκκλησίες: του Αγίου 

Στεφάνου (9ος), του Ταξιάρχη Μητροπόλεως (10ος), της Παναγίας 

Κουμπελίδικης(10ος), των Αγίων Αναργύρων(11ος), το καθολικό της μονής Παναγίας 

Μαυριώτισσας (τέλος 11ου αι.), του Αγίου Νικολάου Κασνίτζη (β’ μισό 12ου), του 

Ταξιάρχη Γυμνασίου (β’ μισό 12ου), του Αγίου Αθανασίου Μουζάκη(14ος), του Αγίου 

Νικολάου Πετρίτη (14ος), του Αγίου Νικολάου Δραγωτά (14ος), του Αγίου Νικολάου 

Τζώτζα (14ος), του Αγίου Νικολάου Μαυριωτίσσης (14ος), του Αγίου Ιωάννη 

Προδρόμου (14ος), της Παναγίας Φανερωμένης (14ος) και οι Άγιοι Τρεις (14ος).  

Ταξιάρχης Μητροπόλεως 

Τρίκλιτη  βασιλική με νάρθηκα, είναι η Βασιλική του Ταξιάρχη Μητροπόλεως. Έχει  

χτιστεί πάνω στα θεμέλια 

παλαιοχριστιανικού ναού. Εντός  του 

ναού, υπάρχουν κίονες του 

παλαιοχριστιανικού ναού.  

Ο Ναός χτίστηκε και τοιχογραφήθηκε 

πρώτη φορά κατά τον 10ο αιώνα και 

στη συνέχεια ενώ τον 14ο αιώνα.  

Ο  ναός ήταν κοιμητηριακός και 

χρησίμευε για την ταφή ευγενών και 

προυχόντων. 

Στην κόγχη του νότιου κλίτους, απεικονίζεται σε πολύ καλή κατάσταση, 

ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ενώ στην κόγχη του Ιερού, κάτω από την Πλατυτέρα των 

Ουρανών, σώζεται μία μοναδική παράσταση, η παράσταση της Θείας Κοινωνίας. Στο 

εξωτερικό του Δυτικού τοίχου του ναού έχουμε παράσταση των κτητόρων, ενώ στον 

νάρθηκα του ναού υπάρχει ο τάφος του μακεδονομάχου Παύλου Μελά και της συζύγου 

του, Ναταλίας Δραγούμη 

Καθολικό Μονής Παναγίας της Μαυριώτισσας 

Το καθολικό της Μονής χτίστηκε το 1082 

μ.Χ. από τον Αλέξιο Α’ τον Κομνηνό.  

Κατατάσσεται  στους μονόχωρους 

ξυλοστεγείς ναούς με νάρθηκα. Είναι  

χτισμένο πάνω στα θεμέλια παλαιότερου 

ναού. Συναντάμε  τρία στρώματα 

τοιχογραφιών, ένα του 10ου, ένα του 

15ου και ένα του 17ου αιώνα. Οι  

τοιχογραφίες βρίσκονται σε πολύ κακή 

κατάσταση, με μεγάλη δυσκολία 

διακρίνει κανείς μορφές. Οι εξωτερικές τοιχογραφίες της (ρίζα Ιεσσαί, αυτοκράτορες 

και Άγιοι Δημήτριος και Γεώργιος) τοποθετούνται χρονικά γύρω στα 1260. 

Παναγία Κουμπελίδικη 



  Τρίκογχη εκκλησία με τρούλλο του 

10ου αιώνα. Η ζωγραφική που διακοσμεί 

το ναό ανήκει σε τρεις διαφορετικές 

φάσεις. Οι παλαιότερες τοιχογραφίες 

είναι του 13ου αιώνα και διατηρούνται 

στον χώρο των καμαρών του κυρίως 

ναού. Την ανατολική κεραία του 

σταυρού, την αψίδα του ιερού και τον 

εξωνάρθηκα καλύπτουν τοιχογραφίες του 

17ου αιώνα.   Ο ναός βομβαρδίστηκε την 

δεκαετία το 1940 και αναστηλώθηκε την 

δεκαετία του 1950. Ανακατασκευάστηκε 

ο τρούλλος του και ορισμένα σημεία της 

ανωδομής που είχαν καταρρεύσει.Στον βόρειο και νότιο τοίχο του νάρθηκα υπάρχουν 

δύο αρκοσόλια, που λειτουργούσαν ως οικογενειακοί τάφοι, για την οικογένεια των 

κτητόρων.  

Εικονογραφικό ενδιαφέρον έχει και η παράσταση της Κόλασης, όπου ο καλλιτέχνης 

αποδίδει τον συκοφάντη, τον τοκιστή και τον παρακαμπανιστή (αυτόν που κλέβει στο 

ζύγι) να υφίσταται την τιμωρία που αναλογεί στην αμαρτία του. 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Η παράδοση της ανέγερσης εκκλησιών στην πόλη, που υπήρχε από τα βυζαντινά 

χρόνια, συνεχίστηκε και στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.  

Κατά τον 15ο αιώνα κτίστηκαν  ο Άγιος Νικόλαος αρχόντισσας Θεολογίνας, η Παναγία 

Ρασιώτισσα, ο Άγιος Σπυρίδων Ελεούσας, η Παναγία Αγίων Αναργύρων, ο Άγιος 

Νικόλαος μοναχής Ευπραξίας, ο Άγιος Αλύπιος Ελεούσας και ο Άγιος Δημήτριος 

Οικονόμου. Κατά τον 16ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος Καραβιδά, η Παναγία 

Μητροπόλεως, ο Άγιος Γεώργιος Πολιτείας, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, η Παναγία 

Ελεούσα, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, οι Άγιοι Ανάργυροι Γυμνασίου, ο 

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος Μαυριωτίσσης και ο Άγιος Νικόλαος Μαγαλειού. Το 

17ο αιώνα ανεγέρθηκαν ο Άγιος Μηνάς, ο Άγιος Ανδρέας Ρουσούλη, η Παναγία 

Τσιατσαπά, ο Άγιος Νικόλαος 

και Χαράλαμπος, η Παναγία 

Οικονόμου και ο Ταξιάρχης Άγιος 



Λουκάς. Το 18ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος Κυρίτζη, ο Άγιος Δημήτριος Ελεούσας, ο 

Άγιος Νικόλαος Καρύδη, η Παναγία Εβραϊδος, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η 

Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Αγία Κυριακή και ο Άγιος Αλύπιος Οικονόμου. Τέλος, 

κατά τον  19ο αιώνα κτίστηκαν η Μητρόπολη, η Αγία Παρασκευή, οι Άγιοι Ανάργυροι 

Καρύδη, ο Άγιος Θωμάς, οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος 

Παντελεήμων, ο Άγιος Δημήτριος, οι Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Αθανάσιος, η Αγία 

Παρασκευή Οικονόμου, ο ΆγιοςΛουκάς και ο Άγιος Ο μητροπολιτικός ναός Κοιμ. Θεοτόκου 

(19ος αι.)       Νικόλαος άρχοντα Θωμάνου.   

 Η Παναγία Μουζεβίκη (Άγιος Μηνάς) (17ος αι.) 

Οικοδομήθηκε  στις αρχές του 17ου αι., 

αγιογραφήθηκετο έτος 1654. Αρχικά ο 

ναός ήταν αφιερωμένος μόνο στην 

Θεοτόκο, το 1912 όμως αφιερώθηκε 

και στον άγιο Μηνά, απ’ ευγνωμοσύνη 

προς το πρόσωπό του, επειδή με τη 

βοήθειά του, κατά. την ημέρα της 

εορτής του (11-11-1912) 

απελευθερώθηκε αναίμακτα η 

Καστοριά απ’ τους Τούρκους. 

Τελειώνοντας ο Ελβετός βυζαντινολόγος Ανρί Γκρεγκουάρ έχει πει ότι  <<Αν ποτέ η 

βυζαντινή παράδοση χαθεί, η πόλη της Καστοριάς είναι αρκετή για να γίνει 

ανάκτησή της.>> 

Περιοχή  του νομού Πέλλας 

 

Μετά τη πτώση του Βυζαντίου οι εκκλησίες διώχθηκαν από  τους κατακτητές. Πολλοί 

αγιογράφοι μετοίκισαν σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέοι 

πυρήνες βυζαντινής τέχνης, κυρίως στη Μακεδονία, στην Κρήτη, στην Κύπρο, στα 

Επτάνησα, στη Βενετία, στην Ιταλία, στη Ρωσία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στη 

Βουλγαρία και αλλού.  

Η πλειοψηφία των χριστιανικών εκκλησιών  στην ευρύτερη περιοχή του νομού Πέλλας 

μετατράπηκαν σε τζαμιά. Από  τον 15ο έως και τις αρχές του 18ου αιώνα οι 

περισσότερες εκκλησίες καταστρέφονται.  Ελάχιστες από αυτές διατηρούνται. 

 Κατά τα χρόνια λοιπόν της τουρκικής κατοχής παρατηρείται παρακμή στα  στα έργα 

της αγιογραφίας, λόγω του γεγονότος ότι οι μεταβυζαντινοί αγιογράφοι δεν μπορούν 

να αναπτύξουν την τέχνη της  τοιχογραφίας και του ψηφιδωτού, αφού δεν επιτρεπόταν 

ούτε η ανέγερση, ούτε η επισκευή αξιόλογων χριστιανικών ναών. Ανθίζει όμως  η 

παραγωγή εικόνων φορητών ή τέμπλου.  

Παρά τις αντίξοες συνθήκες η τέχνη της εικόνας στην Πέλλα κατά τη διάρκεια της 

τουρκοκρατίας, συνέχισε την εξέλιξή της.  



Κατά  τον 17ο και τον 18ο αιώνα εμφανίστηκαν ανανεωτικές τάσεις οι οποίες 

συνεχίστηκαν έως και σήμερα. 

 Έδεσσα, περιοχής Λόγγος, μονή της Αγίας Τριάδας (1864/5). Τέσσερις δεσποτικές 

εικόνες του τέμπλου (1865/6)  έργα του «Μανουήλ Γ. Ζωγράφου εκ Σελίτσης»  και οι 

υπόλοιπες από Εδεσσαίους αγιογράφους, όπως ο Αθανάσιος ιερέας και Σακελάριος.  

 Νησί Έδεσσας μονόχωρος ναός,  αφιερωμένος στο Γενέσιο της Θεοτόκου (17ος 

αιώνας), ακολουθεί την παλαιολόγεια παράδοση.  

Αλμωπία,  Θεοδωράκι, τρίκλιτη βασιλική της Ανάληψης του Χριστού. 

Τοιχογραφήθηκε  το 1878 από τον αγιογράφο Εμμανουήλ Σταματιάδη.  

Αετοχώρι, τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Δημητρίου κοσμείται με τοιχογραφίες 

λαϊκοβυζαντινής παράδοσης από τους Κρουσοβίτες αγιογράφους Αναστάσιο,  

Βαγγέλη, Νικόλαο και 

Κωνσταντίνο (1866).  

Αρχικά ο   ναός διέθετε 

γραπτή διακόσμηση, η οποία κατελάμβανε τις επιφάνειες των ξύλινων στοιχείων στις 

οροφές και την τοξοστοιχία. Τμήμα της σώζεται στο ιερό βήμα και αποτελείται από 

φυτικά μοτίβα και ρόδακες. Αξιοσημείωτο είναι το ότι τμήματα της ζωγραφικής αυτής 

χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι της επόμενης φάσης, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα 

ενσωμάτωσαν ως διακοσμητικά στοιχεία των παραστάσεών τους. Δύο χρόνια  μετά την 

ολοκλήρωση του ναού, φιλοτεχνήθηκαν και οι δεσποτικές εικόνες.  Στη βʹ φάση  



ανάγεται η φιλοτέχνηση  του τοιχογραφικού διάκοσμου, από τον ζωγράφο Αναστάσιο 

και τα παιδιά του. 

Στο, εικονογραφικό πρόγραμμα εκτυλίσσεται χριστολογικός κύκλος που εστιάζεται 

στα γεγονότα γύρω από τη ζωή και τα πάθη του Ιησού, καθώς και σκηνές από τον βίο 

και το μαρτύριο του αγίου Δημητρίου. Στο υπερώο αναπτύσσεται παλαιοδιαθηκικός 

κύκλος, ενώ την κάτω ζώνη καταλαμβάνουν όρθιοι και μετωπικοί άγιοι και μάρτυρες. 

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου Αετοχωρίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

εκκλησιαστικά μνημεία της όψιμης μεταβυζαντινής περιόδου της ΠΕ Πέλλας, καθώς 

διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αυθεντικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του, ενώ 

συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων στην ΠΕ που διατηρούν το σύνολο των 

τοιχογραφιών τους. 

Παλαιός  ναός της Αγίας Παρασκευής στο χωριό Περίκλεια Εξαπλατάνου, η 

αγιογράφηση τους έγινε από οικογένεια λαϊκών ζωγράφων από το Κρούσοβο 

Αρχάγγελος, παλιά τρίκλιτης βασιλικής του Αγίου Νικολάου, οι τοιχογραφίες την 

κλασική βυζαντινή τέχνη. Μια επιγραφή κοντά στο τέμπλο πληροφορεί ότι ο ναός 

αγιογραφήθηκε το 1842 από τους Κρουσοβίτες καλλιτέχνες Αναστάσιο και Ναούμη.  

Μονή  του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, οι Κρουσοβίτες αγιογράφοι αποφεύγουν την 

αντικλασσική νοοτροπία της εποχής και των συγχρόνων τους αγιογράφων άλλων 

εκκλησιών και  επιχειρούν να διατηρήσουν κατά το δυνατόν την βυζαντινή παράδοση. 

«Τέσσερις αιώνες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης συνεχίστηκε η αναβίωση της 

βυζαντινής αγιογραφίας μέσα από τις τοιχογραφίες των εκκλησιών της Άνω Αλμωπίας. 

Αυτό μάλιστα έγινε με τρόπο σχετικά ικανοποιητικό, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας και 

το γεγονός ότι οι αγιογράφοι έζησαν σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης, καταπίεσης και 

απαγόρευσης, αγιογραφώντας με τα πιο απλά και ταπεινά μέσα. Δεν αποτελεί υπερβολή, 

αλλά μάλλον έκφραση της αλήθειας, ο χαρακτηρισμός από τους ειδικούς της τέχνης που 

αναπτύσσεται τόσο στη μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όσο και στους γειτονικούς με αυτήν 

ναούς, ως «αυτοσχέδιας με εμφανή στοιχεία μιας παιδικής αφέλειας». Βέβαια αποτελεί 



δείγμα της καλλιτεχνικής απαιδευσίας και ανωριμότητας, αλλά και της αγνότητας των 

αγιογράφων, οι οποίοι ως μόνα εφόδια έχουν τη βαθιά και ακλόνητη πίστη τους στο Θεό, 

τη γνώση της Αγίας Γραφής στο μέτρο και στον βαθμό που η πολύχρονη σκλαβιά το 

επέτρεπε και κυρίως στη φλογερή θέληση να διασώσουν τη παράδοση, μέσα από τη βία 

και το λουτρό αίματος που κάθε τόσο επέβαλε για τον αφανισμό του Γένους των 

χριστιανών ο Αγαρηνός δυνάστης.»  

Γιαννιτσά, μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λάκκας, υπάρχει πλήθος φορητών 

εικόνων, των οποίων η τεχνοτροπία προσιδιάζει με το έργο των κολακιωτών 

αγιογράφων. Πενταπλάτανος, ο ναός του Αγίου Αθανασίου εικάζεται ότι ήταν ο 

μοναδικός που λειτουργούσε για τους χριστιανούς της περιοχής από τον 16ο αιώνα.  

Δροσερό,  οι χριστιανοί κάτοικοι έκτισαν το 1853 το ναό του Αγίου Γεωργίου, του 

οποίου οι τοιχογραφίες ανήκουν στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.  

Ο νομός Πέλλας λοιπόν παρουσιάζει αντιπροσώπευση στη μνημειακή τέχνη. Η 

Έδεσσα ως κέντρο της πρωτοβυζαντινής περιόδου, εφαρμόζει την καλλιτεχνική 

γλώσσα των μεγάλων κέντρων της εποχής. Από τις αρχές του 11ου αιώνα έχουμε 

δείγματα τοπικής τέχνης από την Έδεσσα, το Νησί, τα Μογλενά. Στην παλαιολόγεια 

περίοδο υιοθετήθηκε η καλλιτεχνική πορεία της Θεσσαλονίκης. Στον 17ο και τον 18ο 

αιώνα κυριαρχεί το ρεύμα της βορειοδυτικής ελλαδικής σχολής, ενώ στον 19ο αιώνα 

παρατηρείται ο νεοκλασικισμός και το τουρκομπαρόκ.  

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η αγιογραφία άνθισε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, 

τόσο στα μοναστήρια, όσο και στις λαϊκές τάξεις από εικονογράφους ή τοιχογράφους, 

οι οποίοι εκτελούσαν το ιερό τους έργο με περισσότερη ή λιγότερη εξάρτηση από τα 

βυζαντινά πρότυπα. Χαρακτηριστικό πάντως είναι, ότι από τα μέσα του 20ου αιώνα 

σημειώθηκε μια στροφή προς την ορθόδοξη ζωγραφική παράδοση, γεγονός που έδωσε 

νέα ώθηση στην τέχνη της αγιογραφίας.  

1 Ψιλάκη Ν., Βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια 

2 Καρατζόγλου Α., Ο τόπος μας, σελ. 22, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, Πέλλα 

3. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου στο Αετοχώρι Αλμωπίας και η μελέτη αποκατάστασής 

του, ΑΕΜΘ 29, 2015, 215-223, (συνεργασία με Στ. Μαμαλούκο και Γ. Σταλίδη), The 

Church of Hagios Dimitrios in Aetochori, Almopia: Restoration Study, ΑΕΜΘ 29, 

2015, 215-223 (in cooperation with St. Mamaloukos and G. Stalidis) 
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