
Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. 





Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί 
που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες …..  

Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα 
των ανθρώπινων χεριών, αφού ο Θεός απαγόρευσε 
την προσκύνηση. 

 
                                                                                                  (Από μία επιστολή του Λέοντος Γ΄)  



Αν φτιάχναμε την εικόνα του αόρατου Θεού, πράγματι θα 
αμαρτάναμε γιατί είναι αδύνατο να εικονιστεί το ασώματο, το 
αόρατο και απερίγραπτο….  

Αφού όμως ο Θεός σαρκώθηκε και φανερώθηκε στη γη, και 
επικοινώνησε με τους ανθρώπους και πήρε μορφή και την 
ανθρώπινη φύση, φτιάχνοντας την εικόνα του δεν κάνουμε 
σφάλμα. 

 
                                                                              Ιω. Δαμασκηνού : Προς τους διαβάλλοντας τας ιεράς εικόνας. 



Οι προφήτες ως είδον, οι απόστολοι 
ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως 
εδογμάτισεν…. ο Χριστός ως 
εβράβευσεν. Ούτω φρονούμεν, 
ούτω κηρύσσομεν Χριστόν τον 
αληθινόν Θεόν και τους αυτού 
αγίους, εν λόγοις τιμώντες, εν 
συγγράμμασιν, εν θυσίαις, εν 
εικονίσμασι. Τον μεν ως Θεόν  
προσκυνούντες, τους δε ως γνησίους 
θεράποντας τιμώντες. 

 
     Απόσπασμα από το Συνοδικό της Ζ΄ Οικ. Συνόδου. 

Όπως είδαν οι προφήτες, όπως 
δίδαξαν οι απόστολοι, όπως παρέλαβε 
την πίστη η Εκκλησία…. 

 Έτσι σκεφτόμαστε και κηρύττουμε το 
Χριστό ως αληθινό Θεό 

 και τους αγίους του  

τιμώντας τους με λόγια, με 
συγγράμματα, με προσφορές…..με 
εικόνες.  

Το Χριστό τον προσκυνούμε ως Θεό, 
και τους αγίους τους τιμούμε ως 
υπηρέτες Του. 



Την άχραντον εικόνα σου 
προσκυνούμεν αγαθέ, 
αιτούμενοι συγχώρησιν  

των πταισμάτων ημών, 
βουλήσει γαρ ηυδόκησας 
σαρκί ανελθείν εν τω 
Σταυρώ, ίνα ρύση ους 
έπλασας εκ της δουλείας 
του εχθρού….  

 
                                  Απολυτίκιο εορτής 

 

Την εικόνα Σου προσκυνούμε 
Κύριε, ζητώντας να μας 
συγχωρήσεις τα λάθη. 

 Με τη θέλησή σου 
καταδέχτηκες να λάβεις 
Σάρκα και να ανέβεις στο 
Σταυρό, ώστε να σωθούμε 
από την αμαρτία και το 
θάνατο…. 

 
                                                  



    Εικονομαχία:  έριδα πνευματική.  

 

    787 :  Ζ΄ Οικουμενική σύνοδος. 

             Τιμητική προσκύνηση των εικόνων. 

 

   843: Οριστική αναστήλωση – Κυριακή Ορθοδοξίας. 

             «Η τιμή διαβαίνει στο πρωτότυπο». 

 

 

     Ιω. Δαμασκηνός – Θεόδωρος Στουδίτης. 





Αναπαράσταση 
του Σαρκωμένου 
Λόγου. 







Πρόσωπα μεταμορφωμένα.  

 

Αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. 

 

Ανάδειξη της αγιότητας. 

 

Μετοχή στη Βασιλεία του Θεού. 







Η εικόνα δεν είναι ζωγραφιά.    

 

 

                        

Έλλειψη βάθους 

Κατάργηση αναλογιών                                         Αντιρρεαλιστικός χαρακτήρας 

Σχηματοποίηση του κόσμου 

Έλλειψη νατουραλιστικού στοιχείου. 

 

 

Είναι απεικόνιση προσώπων και γεγονότων. 

Αναφέρεται στο πνευματικό νόημα και όχι στην  εξιστόρηση των γεγονότων. 







Μετωπική στάση. 

 

Άμεση κοινωνία – 
σχέση  με το θεατή. 

 

Προβολή του αγίου 
ως πρότυπο. 



1.       Σύμφωνα με την Παράδοση της Εκκλησίας ο άγιος Χριστόφορος ήταν πολύ άσχημος. Περιγράφεται ως 
κυνοπρόσωπος και πολύ δυνατός, ενώ μαρτύρησε την εποχή του Δέκιου. 

Παρατηρήστε τις εικόνες του αγίου Χριστοφόρου και σκεφτείτε γιατί ο εικονογράφος τον παρουσιάζει με δύο 
διαφορετικούς τρόπους. Επίσης τι μπορεί άραγε να επιδιώκει μέσα από την κυνοπρόσωπη απεικόνιση του 

αγίου. 



2.    Παρατηρήστε την εικόνα 
της Σταύρωσης. 
 Και εντοπίστε  τα  στοιχεία  
που προσδίδουν 
αντιρρεαλιστικό  χαρακτήρα 
στη σύνθεση. 

   



3. 
Παρατηρήστε 
την εικόνα και 
κατονομάστε 
τα μέρη που 
την 
συναποτελούν. 
Κατόπιν 
σκεφτείτε τι 
μπορεί να 
απεικονίζει η 
σύνθεση στο 
σύνολό της και 
καταλήξτε 
βάζοντάς της 
ένα τίτλο. 



4. Παρατηρήστε την εικόνα της Ανάστασης .  

Σκεφτείτε γιατί ο εικονογράφος  προκειμένου να εξιστορήσει την  Ανάσταση του Χριστού, επιλέγει την 
απεικόνιση της Καθόδου στον Άδη. 

Στη συνέχεια σκεφτείτε ποιος κατά τη γνώμη σας θα ήταν ο ρεαλιστικός τρόπος απόδοσης του γεγονότος 

της Ανάστασης.   



Οι άγιες εικόνες. 

 

Εικονομαχία:  κίνημα πνευματικό. 

Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος:   Αναστήλωση και τιμητική προσκύνηση εικόνων. 

 

Στην εικόνα επιχειρούμε: 

 

1 Αναπαράσταση του Σαρκωμένου Λόγου. 

2. Αναπαράσταση των μεταμορφωμένων προσώπων (αγίων). 

3. Απεικόνιση της Βασιλείας του Θεού. 

4. Αντιρρεαλιστική απόδοση των γεγονότων. 

5. Ανάδειξη των αγίων ως προτύπων.    

 

 


