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Ιστορία της Τεχνολογίας



Φορητές Εικόνες
• Ονομάζονται οι απεικονίσεις ιερών προσώπων ή

σκηνών, κυρίως πάνω σε ξύλο.
• Θα μας απασχολήσουν φορητές εικόνες με

ζωγραφικό διάκοσμο πάνω σε ξύλο είτε με χρώματα
είτε με ψηφίδες.

• Δημιουργούνται εικόνες και από άλλα υλικά οι
οποίες δε θα εξεταστούν στην παρούσα
παρουσίαση. Για την κατασκευή τους
χρησιμοποιούνται λίθοι, όπως μάρμαρο, στεατίτης,
ελεφαντοστά, (πολύτιμα ή μη) μέταλλα, σμάλτα,
ύφασμα ή κέντημα κ.α.



Προέλευση
• Αναπαραστάσεις ειδωλολατρικών θεών, καθώς και 

Ρωμαίων αυτοκρατόρων και μελών της οικογένειάς 
τους σε ξύλινα φορητά έργα που φανερώνουν μια 
προϋπάρχουσα παράδοση σε αυτό το είδος τέχνης

• Η τεχνική και τεχνοτροπία των προσωπογραφιών 
του Φαγιούμ της Αιγύπτου (1ο - 4ο αιώνα μ.Χ.) που 
τοποθετούνταν στη θέση του προσώπου των 
ταριχευμένων νεκρών. Πρόκειται για έργα Ελληνο-
Αιγυπτιακής τέχνης τα οποία σώθηκαν σε καλή 
κατάσταση λόγω του ξηρού κλίματος της περιοχής



Προέλευση

Μούμια του Αρτεμίδωρου (98-117 
μ.Χ.) προσωπογραφία του τύπου 
Φαγιούμ.  Αρσινόη της Αιγύπτου

Εγκαυστική εικόνα  Χριστού Παντοκράτορα (α΄
μισό 6ου αιώνα), Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά-
Νεκρικό πορτρέτο (περίπου μέσα 3ου αιώνα 
μ.Χ.), Αντινοόπολη της Αιγύπτου



Σημασία
• Η αρχή τους εντοπίζεται στον 4ο αιώνα. 
• Η παράδοση της νεκρικής λατρείας συνεχίστηκε στα πρώτα 

χριστιανικά χρόνια τιμώντας τις εικόνες των μαρτύρων. 
• Λειτουργούν λοιπόν ως αντικείμενα δημόσιας και ιδιωτικής 

λατρείας. 
• Οι περισσότεροι Ιεράρχες (π.χ. Μ. Βασίλειος, Αγ. Αθανάσιος , 

Ιωάννης Δαμασκηνός, Θεόδωρος Στουδίτης) ήταν υπέρμαχοι 
των εικόνων με εξαίρεση κάποιους Πατέρες (π.χ. Ευσέβιος 
Καισαρείας) που τις θεωρούσαν ειδωλολατρικά στοιχεία. 

• Η διάδοσή τους αυξάνεται σταδιακά τους επόμενους αιώνες 
μέχρι την περίοδο της Εικονομαχίας που συντελείται η 
καταστροφή μεγάλου μέρους τους και συνεχίζεται μετά την 
οριστική αναστήλωσή τους το 843.



Σημασία
• Μετά την Εικονομαχία αυξάνεται διαρκώς η παραγωγή 

τους και αποκτούν και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
Για παράδειγμα 

– για βάθος προτιμούν αρχικά το γαλάζιο και αργότερα 
κυριαρχεί ο χρυσός κάμπος (η επιφάνεια που 
περιβάλλει τις μορφές) προσδίδοντας έτσι έναν 
απόκοσμο χαρακτήρα. 

– Για την απόδοση των άγιων μορφών ακολουθούνται 
απαρέγκλιτα καθορισμένα πρότυπα, ώστε να 
αναγνωρίζονται από τους πιστούς. Κάποια πρόσωπα 
απεικονίζονται πάντα νέοι ή γέροι, τους συνοδεύουν 
συγκεκριμένα σύμβολα κ.α. 



Σημασία

Χριστός Παντοκράτωρ (τέλη 12ου αιώνα) 
Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία

Άγιος Φανούριος (μέσα 15ου

αιώνα), έργο του  Άγγελου, 
Μεγάλη Παναγία, Πάτμος



Σημασία
• Οι αγιογράφοι έπρεπε να τηρούν και συγκεκριμένους 

κανόνες που περιόριζαν την αισθητική των έργων. 
• Τονιζόταν στις μορφές η πνευματική έναντι της γήινης 

πλευράς τους, ο εσωτερικός τους κόσμος διατηρώντας 
όμως παράλληλα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. 

• Ο αγιογράφος στοχεύει στην πνευματική έκφραση 
μεταλλάσσοντας το φυσικό σχήμα και χρώμα και τη 
φυσιοκρατία (πχ απουσία φυσικής προοπτικής,  αξονική 
συμμετρία, ισοκεφαλία, το μέγεθος των μορφών 
καθορίζεται από τη σημασία και το ρόλο τους κ.α.). 



Σημασία
• Τα προαναφερθέντα ισχύουν για την ορθόδοξη τέχνη 

γιατί στη Δύση δεν παρατηρείται η αυστηρή τήρηση 
καθορισμένων τύπων και υπάρχει περισσότερη 
ελευθερία στην απεικόνισή τους. 

• Στην Ορθόδοξη όμως Εκκλησία οι εικόνες έχουν 
μεγαλύτερη σημασία από ότι στις άλλες Εκκλησίες 
και Δόγματα.



Σημασία

Σταύρωση με τη Μαγδαληνή, Λούκα 
Σινιορέλλι (16ος αιώνας)

Άγιον Όρος, Mονή Σταυρονικήτα, 
Κρητική Σχολή (1546)



Θεματογραφία
• Διακρίνονται δύο κατηγορίες φορητών εικόνων ως προς την 

θεματογραφία τους. Παριστάνονται:
– επεισόδια και σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, 

τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, τους Βίους και τα μαρτύρια των 
Αγίων. Διαθέτουν αφηγηματικό και διδακτικό για τον πιστό 
χαρακτήρα. Επηρεάζονται από τις παραστάσεις στις 
τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά

– μεμονωμένα Ιερά Πρόσωπα. Έλκουν την καταγωγή τους 
από τα πορτρέτα Φαγιούμ. Πρόκειται για τις λατρευτικές 
εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, καθώς και διαφόρων 
αγίων ή μαρτύρων. Κάποιες από αυτές θεωρούνται 
θαυματουργές ή αχειροποίητες



Δημόσια και ιδιωτική λατρεία
• Κάποιες εικόνες συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του 

δημόσιου και άλλες του ιδιωτικού βίου
(τοποθετούνται σε τοίχους των σπιτιών, στο Παλάτι, 
στα ιδιωτικά βασιλικά προσκυνητάρια και στην 
αίθουσα του θρόνου) χωρίς να αποκλείεται ένα 
πέρασμα από την ιδιωτική στη δημόσια λατρεία και 
αντίστροφα. 

• Οι μικρών σχετικά διαστάσεων εικόνες φανερώνουν 
περισσότερο μια ιδιωτική χρήση.



Τεχνική



Εγκαυστική ή κηρόχυτη τεχνική
• Μέχρι την Εικονομαχία ακολουθούσαν την τεχνική της 

εγκαυστικής. 
• Ανακάτευαν το χρώμα (για την ακρίβεια τη χρωστική) που ήταν 

σε σκόνη με λιωμένο κερί μέλισσας ενίοτε ανάμεικτο με ρητίνη 
(ρετσίνι). 

• Με αυτό το μείγμα ζωγράφιζαν την εικόνα πάνω σε ξύλο ή σε 
στρώμα γύψου. 

• Έπειτα θέρμαιναν όλη την ζωγραφική επιφάνεια με ένα 
πυρακτωμένο σίδερο, ώστε να σταθεροποιηθούν και να ενωθούν 
τα χρώματα και να προσδοθεί λάμψη και προστασία από τις 
φθορές. 

• Με αυτή την τεχνική διατηρούνται τα χρώματα λαμπερά και 
χωρίς φθορές από τον χρόνο.



Εγκαυστική ή κηρόχυτη τεχνική

Άγιος Πέτρος με Απόστολο Ιωάννη, 
Χριστό και Παναγία σε μετάλλια (β΄
μισό 6ου ή αρχές 7ου αιώνα), Μονή 
Αγίας Αικατερίνης Σινά

Κίτρινο κερί μέλισσας 
(κηρόπητα)



Αυγοτέμπερα ή Ωογραφία ή Τέμπερα
• Μετά το τέλος της Εικονομαχίας κυριαρχεί η τεχνική της 

τέμπερας.
• Χρησιμοποιείται μέχρι και τον 17ο αιώνα. 
• Η λατινική λέξη temperare σημαίνει στα λατινικά 

αναμιγνύειν και από εκεί προέρχεται ο όρος τέμπερα. 
• Ανακάτευαν κρόκο αυγού με αραιωμένο ξίδι (ή ρετσίνι 

ή γάλα συκιάς) και πρόσθεταν το χρώμα (τη χρωστική) 
ώστε να στερεωθούν τα υλικά και αποφευχθεί η 
μούχλα.

• Αρχικά σχεδιάζουν συνήθως τη σύνθεση πάνω σε μια 
προετοιμασία από γύψο συχνά πάνω σε πανί. 



Αυγοτέμπερα ή Ωογραφία ή Τέμπερα
• Όταν η εικόνα διαθέτει χρυσό κάμπο κολλούν τα φύλλα 

χρυσού πάνω στην προετοιμασία με μία κόκκινη 
συνήθως κόλλα (αμπόλι –ένα από τα συστατικά ο 
κόκκινος μόλυβδος-).

Ξύλινο υπόστρωμα με ειδική προετοιμασία με αμπόλι και 
τμηματική επικάλυψη με στιλβωτό φύλλο χρυσού



Αυγοτέμπερα ή Ωογραφία ή Τέμπερα
• Έπειτα περνούσαν τους προπλασμούς και ακολουθεί η ζωγραφική 

διακόσμηση με πιο ανοιχτά και πιο σκούρα χρώματα. 
• Τα χρώματα όταν στέγνωναν ήταν θαμπά και γι’ αυτό καλύπτανε 

την επιφάνεια με βερνίκι, για να γίνουν πιο ζωηρά και να 
προστατευτούν 

• Από τον 16ο αιώνα και εξής χρησιμοποιείται και μια μικτή τεχνική 
η λαδοτέμπερα που συνδυάζει την τεχνική της τέμπερας με την 
ελαιογραφία (ανάμειξη χρωμάτων και λαδιών, τεχνική που 
ακολουθήθηκε από την Επτανησιακή Σχολή που εγκατέλειψε την 
τεχνική της αυγοτέμπερας)

• Πληροφορίες για την τεχνική της τέμπερας στην αρχαιότητα 
αντλούνται από το εγχειρίδιο «Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης» 
που συνέγραψε ο μοναχός του Αγίου Όρους (1728- 1733) και 
ζωγράφος Διονύσιος εκ Φουρνά.



Ψηφιδωτό
• Οι ψηφιδωτές εικόνες δημιουργούνται από μεγάλες ή 

μικρές ψηφίδες (κάποιες στο μέγεθος ενός κόκκου) οι 
οποίες τοποθετούνται σε υπόστρωμα ρητινώδους ουσίας 
(κηρομαστίχης) πάνω σε ξύλο. 

• Oι ψηφίδες είναι λίθινες (από μάρμαρο ή άλλα πετρώματα). 
Tο πλαίσιο των ψηφιδωτών εικόνων φέρει πολλές φορές 
διακόσμηση με σμάλτα ή μεταλλική επένδυση

• Αποτελεί μια ακριβή τεχνική που προϋπέθετε 
εξειδικευμένες γνώσεις από τους δημιουργούς.

• Οι περισσότερες έχουν κατασκευαστεί μάλλον στην 
Kωνσταντινούπολη λόγω της δαπανηρής κατασκευής τους.

• Τα λίγα σωζόμενα παραδείγματα χρονολογούνται από τον 
11ο έως τις αρχές του 15ου αιώνα. 



Ψηφιδωτό

Χριστός Παντοκράτωρ
(γ΄ τέταρτο 12ου αιώνα)   
Museo del Bargello Φλωρεντία

Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα
(β μισό 12ου – αρχές 13ου αιώνα), 
Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά



Ψηφιδωτό

Άγιοι Σαράντα (π.1300), 
Dumbarton Oaks Collection Ουάσιγκτον

Άκρα Ταπείνωση (π. 1300), 
Santa Croce in Gerusalemme Ρώμη



Ψηφιδωτό

Άγιος Δημήτριος ( β΄ ή γ’ τέταρτο 
14ου αιώνα)  
Sassoferrato Museo Civico Ιταλία

Άγιος Νικόλαος ο Στρειδάς (δ’ 
τέταρτο 13ου αιώνα) 
Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους



Ψηφιδωτό
• Κατασκευάζονται ψηφιδωτές εικόνες μεγάλου σχήματος 

(μέσος όρος διαστάσεων των ψηφιδωτών επιφανειών 
1,25x0,51 μ έως και 0,52x0,35 μ.) και μικρού σχήματος 
(μέσος όρος διαστάσεων των ψηφιδωτών επιφανειών 
0,22 x 0,16 μ έως και 0,108 x 0,073 μ)

• Οι μεγάλου σχήματος εικόνες συχνά σχετίζονται με τα 
επιτοίχια ψηφιδωτά, ενώ οι μικρού σχήματος με τη 
μικροτεχνία.  Συχνή ήταν η χρήση πολύτιμων υλικών 
ιδίως στις μικρές ψηφιδωτές εικόνες.

• Οι μικρές σχετίζονταν περισσότερο με την ιδιωτική 
λατρεία, ενώ οι μεγάλες τοποθετούνταν σε ναούς.



Ψηφιδωτό

Χριστός Παντοκράτωρ (α΄μισό 12ου αιώνα)
Museum fur Spatantike und Byzantinische Kunst
Βερολίνο (74,5 x 52,5 εκ)

Ευαγγελισμός (14ος αιώνας)  
Victoria and Albert Museum
Λονδίνο (13,8x8,4 εκ )



Στρώματα- Στάδια κατασκευής
 Για να παραχθεί μια εικόνα ακολουθούνται διάφορα στάδια 
ανάλογα φυσικά όμως με την τεχνική της κατασκευής και της 
ζωγραφικής και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
Πριν το γραπτό διάκοσμο τοποθετούνται διάφορα στρώματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια επίπεδη και λεία, συμπαγής 
και στερεή βάση για να υποδεχτεί το ζωγραφικό στρώμα και να 
το διατηρήσει αναλλοίωτο στο χρόνο. 
 Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα πιο συνηθισμένα 
στρώματα:

Ξύλινο υπόστρωμα
Ύφασμα
Στρώμα προετοιμασίας
Ζωγραφική επιφάνεια
Βερνίκι



Στάδια κατασκευής-το ξύλινο υπόστρωμα
• Το αρχικό υπόστρωμα ήταν από ξύλο η επιλογή του οποίου 

γινόταν με ιδιαίτερη προσοχή. 
• Προερχόταν π.χ. από καρυδιά, πεύκο, έλατο, κυπαρίσσι, πεύκο κ.α.
• Προτιμούνταν ακόμα και τα παλιά ή επαναχρησιμοποιούμενα 

ξύλα (π.χ. από παλιές κασέλες). 
• Το πάχος του ξύλου ποικίλει 
• Χρησιμοποιούσαν ένα ή περισσότερα κομμάτια η ένωση των 

οποίων γινόταν με καρφιά, καβίλιες, σφήνες κ.α. 
• Οι μεγάλων συνήθως διαστάσεων εικόνες που δεν ήταν 

μονοκόμματες φέρουν στο πίσω μέρος της ξύλινης επιφάνειας δύο 
οριζόντια ξύλα, τα τρέσα, προκειμένου να μην σκεβρώσει το ξύλο. 

• Το πλαίσιο που διαθέτουν οι εικόνες είτε είναι σκαλισμένο στο 
ίδιο το ξύλινο υπόστρωμα ή καρφωμένο και φέρει συχνά 
διακόσμηση.



Στάδια κατασκευής- το ξύλινο υπόστρωμα
• Σύμφωνα με τον Διονύσιο εκ Φουρνά «Το σανίδι πάνω στο οποίο 

θα ζωγραφίσεις πρέπει να είναι πολύ ξηρό για να μη σκεβρώνει, 
να μην το τρώει το σκουλήκι και να μη σαπίζει. Τα καλύτερα ξύλα 
είναι το φλαμούρι, το πυξάρι, η δρυς και το κελεμπέκι....»

Χριστός Παντοκράτωρ (τέλη 12ου αιώνα)  
Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄Λευκωσία



Στάδια κατασκευής- ύφασμα
• Επένδυαν το ξύλο με ύφασμα πχ λινό πανί, (το 

οποίο όμως αρκετές φορές απουσιάζει) 
• προκειμένου να συγκρατεί το στρώμα 

προετοιμασίας που θα ακολουθήσει καθώς και το 
ξύλο ώστε να μην καταστραφεί το έργο σε 
περίπτωση πιθανής φθοράς (π.χ. ράγισμα, 
σκάσιμο ξύλου)



Στάδια κατασκευής- στρώμα προετοιμασίας
• Τοποθετείται το στρώμα προετοιμασίας για να 

είναι ομοιόμορφη η επιφάνεια καλύπτοντας 
τυχόν ατέλειες και ανωμαλίες. 

• Αποτελούνταν από ένα μείγμα αδρανούς υλικού 
συνήθως γύψου και υδατοδιαλυτής κόλλας 
ζωικής προέλευσης. 

• Το μείγμα αυτό απλωνόταν και όταν στέγνωνε 
τριβόταν για να γίνει ομοιόμορφο και λείο. 



Στάδια κατασκευής- η ζωγραφική επιφάνεια
• Στη συνέχεια, αποτυπωνόταν το σχέδιο με ελεύθερο χέρι ή 

με ανθίβολο (σχέδιο με διάτρητα περιγράμματα στο οποίο 
έριχναν καρβουνόσκονη και διαγραφόταν στο στρώμα 
προετοιμασίας) και το χαράζανε (με βελόνα ή με σουβλί)  ή 
το χρωμάτιζαν με αραιό χρώμα. 

Ανθίβολο, Κοίμηση και Μετάσταση του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου (15ος- 16ος αιώνας) 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.

Η ταφή και η μετάσταση του αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου (Αρχές 17ου αι.) Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.



Στάδια κατασκευής- η ζωγραφική επιφάνεια
• Όταν η εικόνα έφερε χρυσό (ή αργυρό) κάμπο ακολουθούσε 

το χρύσωμά της με λεπτά φύλλα χρυσού (ή ασημιού). 
• Οι προπλασμοί ήταν τα χρώματα που περνούσε ο 

αγιογράφος στις επιφάνειες που θα ζωγράφιζε και ήταν 
διαφορετικών χρωμάτων.

• Πάνω από τους προπλασμούς (ένα μέρος των οποίων 
μπορεί να μένει σαν σκιά) γίνεται η ζωγραφική διακόσμηση 
με πιο ανοιχτά ή πιο σκούρα χρώματα. 

• Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν ήταν φυσικά, φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης και προέρχονταν από τη γη, 
(γαιόχρωμα), τα ορυκτά, τα μέταλλα (π.χ. τη σκουριά από 
σίδηρο),τα φυτά (π.χ. άνθη), τα οστά (π.χ. καμένα κόκκαλα) 
κ.α.



Στάδια κατασκευής- το βερνίκι
• Το τελευταίο στάδιο κατασκευής της εικόνας ήταν 

το βερνίκωμα. 
• Προσέφερε ζωντάνια στα χρώματα, στιλπνότητα 

και λάμψη, καθώς και προστασία από τις φθορές 
(όπως τους ασπασμούς των πιστών, τα 
χτυπήματα, τους επιφανειακούς ρύπους, τα 
έντομα κ.α.)

• Η αποτελεσματικότητά τους κρίνεται από την 
ικανότητα πρόσφυσής τους και ευκαμψίας τους 
(ώστε να ακολουθούν αναλλοίωτα τις όποιες 
μεταβολές όπως συστολές διαστολές, σκέβρωμα)


