ΝΑΟΣ – ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Η Β γυμνασίου (Β1 και Β2) στα πλαίσια του μαθήματος των θρησκευτικών, και στην
θεματική ενότητα 1 «Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό;» ασχολήθηκαν με το
ζήτημα της Εικονομαχίας, αλλά και της βυζαντινής εικονογραφίας, εστιάζοντας στην
ενότητα «Ναός, ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο».
Χωρίστηκε το κάθε τμήμα σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) και παρουσίασαν
διαφορετικές πλευρές της εκκλησιαστικής αγιογραφίας, των θέσεων των εικόνων μέσα στο
Ναό, αλλά και της σημασίας τους για την Εκκλησία.
Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες (τέλη Νοεμβρίου 2017) έγιναν δύο μονόωρες
εκπαιδευτικές επισκέψεις, μία για το κάθε τμήμα, στον πλησιέστερο ενοριακό ναό, που
είναι ο Άγιος Μακάριος Ξυλοκάστρου. Εκεί η κάθε ομάδα παρουσίασε το κείμενο που είχε
φτιάξει, μετά από μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και συσχέτισε την εργασία με τα όσα
βλέπαμε ζωντανά στο ναό (βιωματική δράση):
1. Σε ποια θέση βρίσκονται συγκεκριμένες εικόνες στο τέμπλο.
2. Ψηφιδωτά (τεχνοτροπία).
3. Σημασία των εικόνων του Τρούλου και του Δωδεκάορτου.
4. Σημασία εικόνων των Αγίων για την Εκκλησία.
5. Θέση και τεχνοτροπία των τοιχογραφιών γενικότερα.
Όλες οι φωτογραφίες των εργασιών είναι από τους μαθητές του Β1 Δημήτρη Γκαϊνά και
Μάριο Κλουτσινιώτη.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια
Μαριάννα Δρε (ΠΕ01)

TMHMA B1
1η Ομάδα: Θωμάς Μάκος, Γιώργος Λυμπεράκος, Ματέο Κρυεζίου,
Βασίλης Κουσουλός
Λειτουργικός κύκλος: Στον λειτουργικό κύκλο εντάσσονται οι εικόνες
του Ιερού Βήματος. Η θέση είναι κάτω από την Πλατυτέρα και
περιλαμβάνει την παράσταση τη Κοινωνίας των Αποστόλων, πιο κάτω
εικονίζονται οι Ιεράρχες και οι Διάκονοι. Στην Πρόθεση εμφανίζεται ο
Χριστός Πάσχων με τα σύμβολα του πάθους (Σταυρός,Λόγχη). Στο
διακονικό (δεξιό μέρος του Ιερού) εικονίζονται άγγελοι, προφήτες,
παραστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη και από τις εμφανίσεις του
Χριστού μετά την Ανάσταση.

Στον χώρο του Ι. Βήματος εικονίζονται
1)Η μετάληψη των Αποστόλων από τον Χριστό
2)Μεγάλοι Ιεράρχες που συλλειτουργούν με τον Χριστό
3)Η παράσταση του Μελισμού.

4)Η θυσία του Αβραάμ κ.α.
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι μεγάλοι Ιεράρχες της Εκκλησίας εικονίζονται
από τον 11ο αιώνα και εξής στις αψίδες Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών ναών. Υπάρχει και κάποια ελευθερία των Αγιογράφων
ως προς την επιλογή και την θέση Ιεραρχών στους οποίος προστίθενται
και άλλοι, π.χ. παλαιοχριστιανικοί Επίσκοποι - Άγιος Νικόλαος,
Σπυρίδων.

2η Ομάδα: Μάκης Μαντζώρος, Χριστίνα Ματσούνη, Κατερίνα
Γιαννακούλια, Χρήστος Θεμελόπουλος
Ιστορικός ή Εορταστικός κύκλος: Βρίσκεται στις τέσσερις καμάρες,
στους πλάγιους τοίχους και στον νάρθηκα του σταυροειδούς
βυζαντινού ναού. Τα θέματα του είναι το Δωδεκάορτο, σκηνές από την
Γέννηση μέχρι την Ανάληψη του Χριστού και εικόνες Αγίων της
Εκκλησίας. Η εικόνα έχει σημαντικό ρόλο στην λατρευτική ζωή, αλλά οι
βυζαντινοί αγιογράφοι είναι συνήθως άγνωστοι. Με σεμνότητα και
ανωνυμία, με την ομορφιά της τέχνης δοξολογούν το μεγαλείο του
αληθινού δημιουργού, του Θεού.

εικονογραφία στις εκκλησίες: Για τους Βυζαντινούς τα ψηφιδωτά, οι
εικόνες και οι τοιχογραφίες του ναού ήταν τεράστιο ανοιχτό βιβλίο για
όποιον έμπαινε στην εκκλησία. Οι κανόνες για την εικονογράφηση των
ναών ορίστηκαν στην Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο. Οι σύγχρονοι αγιογράφοι
ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.

Δεσποτικές Εορτές: Με την ονομασία Δεσποτικές Εορτές
χαρακτηρίζονται οι χριστιανικές εορτές που είναι αφιερωμένες στην
ανάμνηση και τον βίο του Χριστού. Οι δεσποτικές Εορτές διακρίνονται
σε 2 κατηγορίες:
Α) οι “ακίνητες” που περιλαμβάνουν: Τα Χριστούγεννα, την Περιτομή
του Ιησού, την Υπαπαντή, τη Βάπτιση του Ιησού (Θεοφάνεια), την
Μεταμόρφωση του Σωτήρος και την Εορτή του Τίμιου Σταυρού.
Β) και οι “κινητές”, που έχουν ως επίκεντρο την εορτή της Ανάστασης.
Αυτή εορτάζεται κάθε έτος την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της
εαρινής ισημερίας, σύμφωνα με τον καθορισμό της Α΄ Οικουμενικής
Σύνοδος της Νίκαιας για το Πάσχα. Κινητές είναι η Κυριακή των Βαϊων,
η εορτή της Πεντηκοστής και της Αναλήψεως.

3η Ομάδα: Βασίλης Κουμπιός,
Κλουτσινιώτης

Βλάσης Μαργαρίτης,

Μάριος

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Προσκυνούμε την εικόνα του Αγαθού ζητώντας να μας συγχωρέσει για
τις αμαρτίες μας «Χριστέ και Θεέ γιατί με την θέληση σου καταδέχτηκες
να ανεβείς στον Σταύρο για να λυτρωθείς από την δουλεία του εχθρού
(διαβόλου)»
Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι παραστάσεις των εικόνων
στην αρχή ήταν απλές, άτεχνες αλλά συμβολικές. Αργότερα όμως
πλουτίζονται, ιστορούν και αφηγούνται τη ζωή του Χριστού, της
Θεοτόκου, των Αγίων, εκφράζουν της αλήθειες της εκκλησίας γίνονται
Τέχνη.
Στην Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε η πρώτη «σχoλή» δηλαδή
τεχνοτροπία, τάση, που ονομάζεται «Μακεδονική» με κυριότερο
εκπρόσωπό της τον Μανουήλ Πανσέληνο.
Η άλλη «σχολή» λέγεται «Κρητική». Ξεκίνησε από την Κων/πόλη και
διαμορφώθηκε στην Κρήτη κατά τον 16ο αιώνα μ.Χ. με κυρίαρχο
εκπρόσωπο τον Κρητικό Θεοφάνη. Διαφέρει από την Μακεδονική γιατί
οι εικόνες είναι περισσότερο παραδοσιακές.
Α) Εορτή των Αγίων Πάντων: Η μνήμη των Αγίων γίνεται αφορμή για ένα
σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό, καθώς η γιορτή δίνει την
ευκαιρία να τιμηθούν όλοι οι Άγιοι που έμειναν άγνωστοι και αφανείς.
Οι πρώτες ομάδες των Αγίων Πάντων, που τιμούνται κατά την διάρκεια
του χρόνου μας δίνονται κατά χρονική σειρά.οι Άγιοι προετοίμαζαν τον
ερχομό του Χριστού και έζησαν με τις εντολές του Κυρίου.
Β) Το μήνυμα της γιορτής των αγίων για τον πιστό: Η γιορτή τον Αγίων
που μας υπενθυμίζει το σκοπό, που δεν είναι άλλος από την ένωση τους
με τον Χριστό, που τους στεφάνωσε νικητές. Αυτό μας λέει ότι οι Άγιοι
μεταφέρουν την ευλογία και την φώτιση για την όποια τους τιμούμε.
Γ) Άγιος ο αληθινός άνθρωπος: Ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τον
Δημιουργό του λόγω της εγωιστικής στάσης του κι έτσι η εικόνα του

Θεού στον άνθρωπο αμαυρώθηκε. Όταν όμως ο άνθρωπος στρέφεται
στον Χριστό και αγωνίζεται με ταπεινοφροσύνη φτάνει στην
«καταλλαγή» με τον Θεό, δηλαδή στην οικείωση. Στα πρόσωπα των
Αγίων βλέπουμε τον αληθινό εκείνον άνθρωπο που έπλασε ο Θεός με
προοπτική την θέωση.
Ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος. Λέει καθαρά ο Άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός που υπερασπίστηκε τις εικόνες “στα παλιά χρόνια ο Θεός ο
ασώματος ο ασχημάτιστος διόλου δεν εικονιζόταν σαν (πρόσωπο)”.Τα
ίδια λέει και ο άλλος υπέρμαχος των εικόνων Θεόδωρος Σουνίτης.
Παρόμοια εξηγούνται και οι εικόνες της Θεοτόκου και των Αγίων. Οι
εικόνες δεν είναι σαν τις φωτογραφίες, για αυτό παρατηρούμε ότι για
τον ίδιο Άγιο υπάρχουν διαφορετικές απεικονίσεις, διατηρώντας όμοια
μερικά χαρακτηρίστηκα στοιχεία που δείχνουν για πιο εικονιζόμενο
πρόσωπο πρόκειται, για πιο τόπο ή εποχή.

4η Ομάδα: Βασίλης Καλλόλιας,
Κλητσινάρης

Ανδρέας Κατσικαλής,

Δημήτρης

ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ
Το εικονοστάσι (τέμπλο) αποτελείται από ένα σύνολο εικόνων που
χωρίζει το ιερό από τον υπόλοιπο ναό. Οι εικόνες αυτές έχουν η κάθε
μια την δικιά της θέση στο τέμπλο. Στο κέντρο βρίσκεται η ‘’Ωραία
πύλη‘’. Όπως κοιτάμε το τέμπλο, στα δεξιά της βρίσκεται η εικόνα του
αποκεφαλισμού του Ιωάννη του Προδρόμου. Στα αριστερά της ‘’Ωραίας
Πύλης‘’ βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Θεοτόκου και αριστερά
από αυτή βρίσκεται η εικόνα του Αγίου που είναι αφιερωμένος ο ναός.
Συχνά ο ναός είναι αφιερωμένος σε κάποιο γεγονός. Πάνω από την
‘’Ωραία Πύλη’’ και κατά μήκος του τέμπλου βρίσκεται το Δωδεκάορτο
δηλαδή οι 12 πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του Χριστού.

1. Ο ευαγγελισμός της Θεοτικό-Αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει μήνυμα
γεννήσεις του Χριστού στην Παναγία.
2. Τα Χριστούγεννα- Η γέννηση του Χριστού.

3. Η Υπαπαντή του Χριστού-Ο Γέροντας Συμεών ‘’υποδέχεται’’ τον
Χριστό στον ναό.
4. Η Βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό
5. Η Μεταμόρφωση-Ο Κύριος επιτρέπει στους μαθητές να δουν λίγη
από την δόξα Του
6. Η Ανάσταση του Λαζάρου
7. Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλημα
8. Ο Μυστικός Δείπνος
9. Σταύρωση
10. Ανάσταση
11. Ανάληψη
12. Η Πεντηκοστή (η αποστολή τουΠαρακλήτου, 50 μέρες μετά την
Ανάσταση)

Η Χριστιανική ζωγραφική είναι μια εικονογραφημένη και ιερή
βίβλος, την οποία δύναται να αναγνώσει και να κατανοήσει ο
κάθε πιστός. Η εικονογράφηση των ιερών ναών, και ειδικά η αγία
εικόνα, έχει μια σιωπηλή και μυστική «γλώσσα» που εκφράζει
την πίστη και το δόγμα.
Όταν προσκυνούμε τις Αγίες εικόνες προσκυνούμε τον ίδιο τον
Τριαδικό Θεό και τους μαθητές στρατιώτες του Χριστού:
Μάρτυρες, Αγίους, Όσιους, Ιεράρχες του χριστιανισμού. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι η νίκη-θρίαμβος των Αγίων Εικόνων
χαρακτηρίστηκε ως Εορτή της Ορθοδοξίας και ο Σταυρός του
Χριστού ως η πρώτη Αγία Τράπεζα την οποία αγίασε το άγιο Αίμα
του πρώτου Αρχιερέως Χριστού (Ιωάννη Δαμασκηνός)

5η Ομάδα: Σπύρος Δουβής, Γκαινάς Δημήτρης, Γιώργος Κασκούτας
ΨΗΦΙΔΩΤΑ
Τα βυζαντινά επιτοίχια ψηφιδωτά φιλοτεχνούνταν με άμεση
τοποθέτηση των ψηφίδων πάνω σε ειδικά προετοιμασμένη επιφάνεια
ασβεστοκονιάματος που αποτελείται από διάφορα στρώματα: κομμένο
άχυρο, που δίνει όγκο στο κονίαμα, δένει τα υλικά μεταξύ τους και
διευκολύνει την απορρόφηση της υγρασίας. Πριν στεγνώσει αυτό το
κονίαμα, με την άκρη του μυστριού δημιουργούσαν πάνω του
κυματιστές αυλακώσεις.

1. Το κατώτερο στρώμα, πάχους 2,5 εκ., αποτελείται από ακοσκίνιστα
υλικά: μαρμαρόσκονη, ασβέστη, τουβλόσκονη ώστε να κολλήσει το
επόμενο στρώμα κονιάματος.
2. Το επόμενο στρώμα, πάχους 1,5 – 2 εκ., περιλαμβάνει τα ίδια υλικά
κοσκινισμένα και με λεπτότερη σύνθεση.
3. Το τρίτο στρώμα, πάχους 1 – 1,5 εκ., έχει κοσκινιστεί δύο ή τρεις
φορές και δεν περιέχει άχυρο.
Τα κονιάματα στερεώνονται μεταξύ τους με ισχυρά καρφιά με επίπεδα
κεφάλια. Γενικώς το τρίτο στρώμα, που ήταν το στρώμα υποδοχής των
ψηφίδων, βαφόταν με «κόκκινο της γης». Ο ψηφοθέτης δούλευε με
προσχέδιο σε μονοχρωμία με καστανό ή μαύρο χρώμα. Στα βυζαντινά
ψηφιδωτά οι ψηφίδες ήταν ανισομεγέθεις. Συνήθως πολύ μικρές
ψηφίδες χρησιμοποιούσαν για τα πρόσωπα και γενικότερα τα γυμνά
μέρη των μορφών, ενώ οι μεγαλύτερες στα ενδύματα και στον κάμπο
της παράστασης. Όλες αυτές οι ψηφίδες εμφυτεύονταν μία μία πάνω
στον φρέσκο σοβά με διαφορετικές κλίσεις, πράγμα που επέτρεπε την
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του εξωτερικού φωτός. Εννοείται ότι η
ψηφοθέτηση γινόταν τμηματικά και μερικές φορές διακρίνεται το
σημείο ραφής των επιφανειών, αλλά το ενιαίο κοκκινωπό χρώμα πάνω
στο σοβά εξασφάλιζε την ενότητα του συνόλου. Όπως είναι φανερό,
πρόκειται για τεχνική πολυδάπανη και δύσκολη.

Στην περίπτωση των φορητών ψηφιδωτών εικόνων, η τεχνοτροπία είναι
αρκετά διαφορετική. Πάνω στο ξύλο απλώνεται ένα στρώμα
κηρομαστίχης, στο οποίο εμφυτεύονται οι ψηφίδες. Το μέγεθος των
ψηφίδων εδώ είναι αισθητά πιο μικρό από αυτό στα επιτοίχια και
επδαπέδια ψηφιδωτά. Συχνά φτάνουν το μέγεθος του κεφαλιού της
καρφίτσας.

6η Ομάδα: Κατερίνα Γεωργιάδου,Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου,Βλασία
Αθανασίου, Ισαμπέλα Γκεγκάι, Ελίσα Λινφάι
ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Η παράσταση του Ιησού ως διδασκάλου στο τύμπανο της κεντρικής
εισόδου προς τον ναό μας υποδέχεται κρατώντας το Ευαγγέλιο ανοιχτό
και μας ευλογεί. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Παντοκράτορας στον
τρούλο, Τον οποίο περιβάλλουν οι Προφήτες και οι Άγγελοι, ανάμεσα
στα παράθυρα του τυμπάνου του τρούλου. Τον περιβάλλουν η
Θεοτόκος ή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα που στηρίζουν το θόλο απεικονίζονται
τέσσερις Ευαγγελιστές οι οποίοι με το έργο τους υποβαστάζουν την
εκκλησία σαν στύλοι.
Στο Ιερό πίσω και πάνω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η Πλατυτέρα
όρθια ή ενθρονη με το βρέφος στην αγκαλιά. Η Παναγία ως
βρεφοκρατούσα εκφράζει την ενσάρκωση του Λόγου. Εικονίζεται ο
θρόνος και από πάνω του είναι το Ευαγγέλιο με το Άγιο Πνεύμα σαν
περιστέρι. Αυτή η σκηνή βρίσκεται συνήθως πάνω από την Αγία
Τράπεζα και θέλει να διδάξει την πίστη στη Β΄ Παρουσία του Χριστού
και την Τελική Κρίση.
Ο αγιογράφος χωρίζει την εκκλησία νοερά σε τέσσερις ζώνες:
ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ: Ο τρούλος είναι αφιερωμένος στην ουράνια Εκκλησία.
εκεί αγιογραφείται πάντα ο Παντοκράτορας (είναι η μορφή που πήρε ο
Χριστός όταν έγινε άνθρωπος). Στον τρούλο ζωγραφίζεται επίσης ο
χορός των αγγέλων, που υμνούν και δοξάζουν τον Παντοκράτορα
καθώς και οι προφήτες της παλαιάς διαθήκης μίλησαν για τονβ ερχομό
του
ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ: Στα τέσσερα τρίγωνα που στηρίζουν τον τρούλο
αγιογραφούνται οι τέσσερεις Ευαγγελιστές. Ορισμένες φορές αντί για
τους Ευαγγελιστές ζωγραφίζονται τα σύμβολα τους:
Ματθαίος-(Μθ) άγγελος,
Μάρκος-(Μκ) λιοντάρι,

Λουκάς-(Λκ) μοσχάρι,
Ιωάννης-(Ιω) αετός

TMHMA B2
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι τοιχογραφίες είναι ζωγραφιστές χρωματικές παραστάσεις που παρατηρούνται στην διακόσμηση δαπέδου αλλά
και φορητών αντικειμένων όπως η λίθινη σαρκοφάγος της Αγίας
Τριάδας που πρέπει να φιλοτεχνήθηκαν από τους ίδιους τους
καλλιτέχνες. Η τεχνική της αγιογραφίας χρησιμοποιήθηκε επίσης
συχνά για να αποδώσει την επένδυση μαρμάρου σε εσωτερικούς
χώρους εκεί που ήταν αδύνατη η κατασκευή πραγματικής
ορθομαρμάρωσης. Υπήρχαν δυο τεχνικές ενοίχιας ζωγραφικής, η
τεχνική νωπογραφίας και ξυλογραφίας. Η κατασκευή της
τοιχογραφίας περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια:
1)Η προετοιμασία της επιφάνειας του τοίχου και πάνω στον τοίχο
τον οποίο έχουν βρέξει κρεμάνε δυο στρώματα σοβά.
2)Το σχέδιο: ο αγιογράφος ετοιμάζει το σχέδιο με την βοήθεια του αθιβόλου για να μεταφέρει το σχέδιο από το
χαρτί στον τοίχο ακολουθεί μια ιδιαίτερη διαδικασία. Τοποθετεί το αθίβολο στην επιφάνεια που πρόκειται να
ζωγράφισε, ρίχνει επάνω στο χαρτά τριμμένο κάρβουνο και αφαιρεί το χαρτί.
Στην συνέχεια είναι η ζωγραφική. Αφού ολοκληρώσει το σχέδια αρχίζει να προσθέτει τα χρώματα. Πρώτα τα ποιο
σκούρα και καταλήγει στα ποιο ανοικτά.

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Ο Όρος εικονομαχία αναφέρεται στην Θεολογική και
Πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στην βυζαντινή
αυτοκρατορία, το μεγαλύτερο μέρος του 8ου αιώνα και
το πρώτο μισό του 9ου Αιώνα. Η εικονομαχία διαίρεσε
τους κατοίκους της αυτοκρατορίας σε Εικονομάχους και
Εικονολάτρες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Βρίσκεται στις τέσσερις καμάρες, στους πλάγιους τοίχους και στον νάρθηκα του σταυροειδούς βυζαντινού ναού. Τα
θέματα το δωδεκάορτο, συνήθως σκηνές από την γέννηση του Χρηστού μέχρι την ανάληψη του Χριστού και εικόνες
αγίων της εκκλησίας.
Η ομάδα: Γιώργος Μαυροματάκης, Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος, Μιχάλης Τουρλής, Γιώργος Σταυρόπουλος,
Αντώνης Πανόπουλος, Χριστίνα Τρουπιώτη

Η χριστιανική ζωγραφική και ιδιαίτερα η βυζαντινή και μεταβυζαντινή έχουν χαρακτηριστεί και ως «βίβλος των
αγραμμάτων» γιατί είναι σαν μια σιωπηλή και μυστική «γλώσσα» που εκφράζει άριστα την Πίστη και το Δόγμα και
μάλιστα τόσο καλά όσο και ο γραπτός λόγος αλλά μέσα από αυτό προβάλλονται ιερά κα αιώνια πρότυπα ως
παραδείγματα προς μίμηση από τους πιστούς. Επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι της θρησκείας μας είναι οι
αγιογραφίες που υπήρχαν από τα χρόνια που οι Ρωμαίοι καταδίωκαν τους χριστιανούς, ένα πολύ σημαντικό
σύμβολο γι’ αυτούς ήταν ο ΙΧΘΥΣ (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ ) αργότερα όμως άρχιζαν να ζωγραφίζουν και
ιερά πρόσωπα. Όμως πρέπει να ξέρει κάθε πιστός ότι όταν προσκυνούμε μια εικόνα προσκυνούμε τον τριαδικό θεό
και όχι τα υλικά που είναι φτιαγμένη. Αυτό το υπερασπίστηκαν μετά από πολλά χρόνια και οι εικονόφιλοι
βυζαντινοί το ποιο τους έφερε σε σύγκρουση με τους εικονομάχους που πίστευαν ότι δεν μπορούμε να
απεικονίσουμε τον θεό γιατί θεωρείται ειδωλολατρία. Ο θρίαμβος των αγίων εικόνων ορθός χαρακτηρίζεται ως
εορτή της ορθοδοξίας. Οι εικόνες στο τέμπλο είναι με την εξής συγκεκριμένη σειρά :
Στο δεξί μέρος της Ωραίας Πύλης βρίσκεται η εικόνα του Χριστού.
Στο αριστερό μέρος της Ωραίας Πύλης βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας.
Δίπλα και αριστερά από την Παναγία υπάρχει η εικόνα του Αγίου/Αγίας που είναι αφιερωμένος ο συγκεκριμένος
Ναός.
Δίπλα και δεξιά από τον Χριστό, βρίσκεται η εικόνα του Ιωάννη του Πρόδρομου.
Στις πλαϊνές πόρτες του τέμπλου υπάρχουν οι μορφές των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Πάνω από την Ωραία Πύλη υπάρχει η παράσταση του Μυστικού Δείπνου μαζί με τις εικόνες του Δωδεκάορτου. (οι
δώδεκα σπουδαιότερες εορτές :Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Γέννηση του Χριστού, η Περιτομή του Χριστού η
Υπαπαντή του Χριστού, τα θεία Θεοφάνεια, η Σοφία του Θεού, η Μεταμόρφωση του Χριστού, η ανάσταση του
Λαζάρου και η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, τα Πάθη και ο Σταυρός του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού,
η Ανάληψη, η Πεντηκοστή).
Αυτή είναι η βασική σειρά των εικόνων, όμως αν το τέμπλο είναι μεγάλο μπορεί να έχει κι άλλους άγιους.
Η εκκλησία μπορεί πολλοί να μην το ξέρουν όμως χωρίζεται σε 4 ζώνες :
1η ζώνη :Ο τρούλος είναι αφιερωμένος στην ουράνια εκκλησία, εκεί πάντα απεικονίζεται ο Χρίστος με τη μορφή
που πήρε ως άνθρωπος κρατώντας το ευαγγέλιο δίνει ευλογία στους πιστούς.
2η ζώνη :είναι τα 4 τρίγωνα που στηρίζουν τον τρούλο και απεικονίζουν τους τέσσερεις ευαγγελιστές.
3η ζώνη: η ζώνη αυτή αρχίζει από το ύψος τον ευαγγελιστών και υπάρχου σκηνές που εξιστορούν μεγάλα γεγονότα
από την ζωή του χριστού.
4η ζώνη :αυτή είναι και η τελευταία ζώνη που είναι και πιο κοντά στους πιστούς μπορούμε να δούμε να
απεικονίζονται πολλοί Άγιοι και οι Ευαγγελιστές.

Η ομάδα : Ερμής Τσαταλιός, Τζιράχης Μάκης , Μπαρδούλης Μάριος , Μπουραντάνης Δημήτρης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ
Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι θέλησαν να διακοσμήσουν τα σπίτια, τα δημόσια κτήρια και τους νάους
τους. Έτσι λοιπόν άρχισαν να φτιάχνουν τα ψηφιδωτά.
Και τι είναι λοιπόν τα ψηφιδωτά;
Ψηφιδωτά ονομάζονται οι παραστάσεις ή τα σχέδια που γίνονται με ψηφίδες, κατάλληλα τοποθετημένες
και κολλημένες πάνω σε σταθερή βάση που έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Τα ψηφιδωτά
σαν έργο τέχνης τοποθετούνται ανάμεσα στην ζωγραφική και στο μαρμαροθέτημα. Η τέχνη και η τεχνική
των ψηφίδων έρχεται από τους ελληνιστικούς χρόνους. Τα ψηφιδωτά αντικαθιστούν σε πολλές

περιπτώσεις την πανάκριβη μαρμάρινη επένδυση. Είναι εργασία πολυτελής και ιδιαίτερα κοπιαστική. Η
χριστιανική τέχνη χρησιμοποιεί τα ψηφιδωτά για την επίστρωση δαπέδων, και για την επένδυση τοίχων
εντοίχια ψηφιδωτά και για την κατασκευή φορητών ψηφιδωτών.
Στον αρχαίο ελληνικό χώρο η τεχνική του ψηφιδωτού αφορά μωσαϊκά δάπεδα. Στα θέματα προτιμώνται
παραστάσεις με την φύση, στην Πέλλα παρουσιάζονται ψηφιδωτά
πολυχρωμα με κροκαλες διαφορων χρωματων, αποχρώσεων και
τόνων με σκοπο να πετύχει ο ψηφοδέτης μια ψευδαίσθηση του
φυσικου κόσμου με την μέθοδο της σκιαγραφήσεως. Τα μωσαικα
δίνουν λαμπρότητα στα ανακτορα και τα δημόσια οικοδήματα. Οι
ψηφοδέτες προσπαθουν να μιμηθουν σπουδαία ζωγραφικά έργα. Στα
ψηφιδωτα εικονίζονται θέματα, μάχες, θεατρικες σκηνες, τοπια, ο
κόσμος της θάλασσας και της ξηράς.
Η εκλεπτυσμένη τέχνη του ψηφιδωτού κόστιζε πολύ γι΄αυτο τοποθετείται στη μέση της επιφάνειας.
Γιάυτο τον λόγο ονομάστηκαν εμβλήματα. Ο λειτουργικός αυτός προορισμός συντέλεσε στο να
προσλάβει η ψηφιδωτη διακόσμηση νεα ποιότητα και να καταστει έτσι βασικός παράγοντας χώρου. Στο
βάθος των τοίχων ο χρυσός έδωσε τον τόνο του υπερπραγματικου, καθώς το φως που εκπέμπουν τα
μωσαϊκα συμβάλλει στην διακόσμηση ενος υπερπραγματικου χωρου. Αυτο συμβαίνει κατ΄εξοχην στις
κοιλές επιφάνειες. Στο βάθος οι χρυσές ψηφίδες τοποθετουνται σε λεία επιφανεια και έχουν θαυμάσια
οπτικη εντύπωση. Στα φορητά ψηφιδωτά οι ψηφίδες εχουν πολυ μικρο μέγεθος και τις τοποθετουν με
απλη πίεση πάνω στη σανίδα. Για τα ψηφιδωτα δάπεδα το κονίαμα τους γινόταν ιδιαίτερα ισχυρό. Το
άπλωναν πάνω σε παχυ υπόστρωμα το οποιο μερικές φορές κατέληγε σε επιφάνεια που την σχημάτιζαν
όρθια κομμάτια απο πλίνθους. Στα εντοίχια μωσαϊκά η προετοιμασία γινόταν αρχικά με ένα παχυ και
χονδροειδές μιγμα από κονίαμα με προσμίξεις και άλλων υλικών. Για να εξασφαλιστεί καλύτερα η
σταθερότητα του εντοίχιου ψηφιδωτου το στερέωναν καλά στον τοίχο με καρφια με πλατυ κεφάλι. Η
φαντασμαγορικη εντυπωση των ψηφιδωτών γινεται πιο εντονη την νύχτα με το φως. Δεν ειναι τυχαίο ότι
τα ψηφιδωτά χρησιμοποιήθηκαν πολύ στις μεσοβυζαντινες εκκλησίες όπου υπήρχε μέτριο φωτισμος.
Ελπίζουμε με τα παραπάνω να μπορούμε να καταλάβουμε πλέον την δημιουργια και την ιστορια των
ψηφιδωτων.
Ομάδα : Σύρου Αλεξάνδρα, Χατούπη Μαρίνα, Χαλαστάνης Βασίλης

Ποια είναι η σημασία των εικόνων;
Οι εικόνες είναι απαραίτητες, επειδή παριστάνουν τα πρόσωπα της ουράνιας Εκκλησίας,
αναπαριστούν τον σαρκωμένο Λόγο. Έχουν συμβολικό, λειτουργικό και πνευματικό
χαρακτήρα. Την περίοδο της εικονομαχίας αμφισβητήθηκαν ως ειδωλολατρικές. Όμως, με τη Ζ΄
Οικουμενική Σύνοδο δόθηκε λύση κι απάντηση, καθώςτιμούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα κι όχι
την ίδια την εικόνα ή τα υλικά από τα οποία αυτή είναι φτιαγμένη. Την αναστήλωση των
εικόνων γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Γιατί τα πρόσωπα όλων των Αγίων μοιάζουν με το πρόσωπο του
Χριστού;

Οι Άγιοι εικονίζονται ως πρόσωπα ασκητικά και συγκρατημένα, αλλά συνάμα υποβλητικά κι
ευγενικά. Η μορφή τους μοιάζει με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, καθώς
οι Άγιοι ακολούθησαν το παράδειγμα Του, θυσιάζοντας τη ζωή τους για τους ανθρώπους. Μ’
αυτόν τον τρόπο μας υπενθυμίζει ο αγιογράφος το μεγαλείο τους. Με την ομοιότητα αυτή, στην
ουσία ασπαζόμαστε τη χάρη του Θεού, η οποία θεραπεύει
τα πάντα.
Η τεχνη αυτή αναπαριστα τον αληθινο ανθρωπο, εκεινον
που επλασε ο Θεος, με προοπτική τη θέωση και εικονίζει
τον πνευματικό κι άφθαρτο χαρακτήρα του. Στην εικόνα
του Χριστού δεν ζωγραφίζουμε αποκλειστικά τη θεια ούτε
την ανθρώπινη φύση του, αλλά προσκυνούμε το πρόσωπο
του στο όποιο οι 2 φύσεις ενώνονται. Το δείχνουν τα
ονόματα που γράφοντα στην εικόνα. Το <<Ιησούς>>
υποδηλώνει ότι είναι άνθρωπος και το <<ο Ων>> ότι είναι
Θεός, δηλαδή ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Παρόμοια
εξηγούνται και οι εικόνες της Παναγίας και των αγίων: Ο
Κύριος σαρκώθηκε από την Παναγία που είναι η Μητέρα
Του. Οι αγίοι είναι φίλοι Του, που έχυσαν το αίμα τους γι
Αυτόν και οι εικόνες ακτινοβολούν την εικόνα του
Χριστού.
Η Ομάδα : Μπουλτάς-Παπαλάμπρου Λάμπρος, Ρουσινός Δημήτρης, Τρίμης Σάκης,
Χουσείνογλου Μικαήλ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ -Λειτουργικός κύκλος
Στον λειτουργικό κύκλο εντάσσονται οι εικόνες του Ι. Βήματος. Βρίσκεται κάτω από την Πλατυτέρα και
περιλαμβάνει την παράσταση της κοινωνίας των Αποστόλων. Παρακάτω εικονίζονται οι Ιεράρχες και οι
Διάκονοι.
Στην Πρόθεση εμφανίζεται ο Χριστός πάσχων, με τα σύμβολα του Πάθους
(Σταυρός και Λόγχη). Στο διακόνιο εικονίζονται άγγελοι, προφήτες,
παραστάσεις από την παλαιά διαθήκη και από τις εμφανίσεις του Χριστού
μετά την Ανάσταση. Πολλοί από τους Μεγάλους Ιεράρχες της εκκλησίας
εικονογραφούνται κυρίως από τον 11 ο αιώνα και μέτα στις αψίδες των
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών ναών. Υπάρχει όμως κάποια ελευθερία των
κατα τόπους αγιογράφων ως προς την επιλογή της θέσης των
συλλειτουργόντων Ιεραρχών.
Τα ψηφιδωτά, οι εικόνες και οι τοιχογραφίες είναι ένα ανοιχτό βιβλίο για
οποίων μπαίνει στην εκκλησία, βάση των Βυζάντινων. Οι κανόνες για την
εικονογραφήση των ναών ορίστηκαν στην Β΄ Οικουμενική Σύνοδο.
Ο τρούλος είναι αφιερωμένος στην ουράνια εκκλησία.
Εκεί αγιογραφείται ο Παντοκράτορας (η μορφή που πήρε
ο Χριστός όταν έγινε θεάνθρωπος) κρατώντας το
Ευαγγέλιο και δίνοντας την ευλογία Του σε όλο τον
κόσμο. Ζωγραφίζεται επίσης ο χορός των αγγέλων που
υμνούν και δοξάζουν τον Παντοκράτορα, καθώς και οι
Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που μίλησαν από τα
πολύ παλιά χρόνια για τον ερχομό του Χριστού. Συνήθως
αγιογραφούνται οι κυριότεροι: Ο Ηλίας, Ησαΐας, Ο
Ιερεμίας και ο Ιεζεκιήλ. Στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα,
που στηρίζουν τον τρούλο, αγιογραφούνται οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Πολύ συχνά ζωγραφίζονται τα
σύμβολα τους:
Ματθαίος: άγγελος Μάρκος: λιοντάρι Λουκάς: μοσχάρι Ιωάννης: αετός
Η Ομάδα: Τόνια Παπαδήμα, Παναγιώτης Μπάτος, Βλάσσης Ράλλης, Νικόλας Χρήστου

