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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βυζαντινή αγιογραφία είναι η τέχνη της απεικόνισης αγίων και 
θρησκευτικών θεμάτων, με σκοπό να γεφυρώσει τον φυσικό με τον 
πνευματικό κόσμο. Η Βυζαντινή αγιογραφία είναι η φυσική εξέλιξη 
των πορτρέτων Φαγιούμ. Τα πορτρέτα Φαγιούμ ήταν 
προσωπογραφίες τις οποίες φιλοτεχνούσαν Έλληνες ζωγράφοι από 
τον 1ο έως τον 3ο αιώνα της ύστερης ελληνιστικής παράδοσης. 
Πήραν την ονομασία τους από την πόλη Φαγιούμ της Αιγύπτου στην 
οποία ανακαλύφθηκαν τα περισσότερα από αυτά, και αποτελούν τον 
συνδετικό κρίκο μεταξύ της Αρχαίας ελληνικής και της Βυζαντινής 
τέχνης. Σε αντίθεση με τους Ρωμαίους που είχαν ως έθιμο την καύση 
των νεκρών, οι Αιγύπτιοι, εξακολουθούσαν να θάβουν τους νεκρούς 
τους. Τα πορτρέτα Φαγιούμ ήταν προορισμένα για ταφική χρήση. 
Κάποια από αυτά ζωγραφίζονταν μετά τον θάνατο κάποιου, ενώ τα 
περισσότερα ήταν ζωγραφισμένα από πριν και έμεναν κρεμασμένα 
στο σπίτι μέχρι τη στιγμή που θα χρειάζονταν να τοποθετηθούν στη 
μούμια. Οι ζωγράφοι τα επεξεργάζονταν είτε με την τεχνική της 
εγκαυστικής είτε με την τεχνική της αυγοτέμπερας. 



1. Στην εικόνα ένα 
βλέπουμε ένα 
πορτραίτο 
φαγιούμ. 

2. Στην εικόνα δύο 
μία βυζαντινή 
αγιογραφία. 

Οι ομοιότητές τους 
φαίνονται στα 
μεγάλα μάτια αλλά 
και στα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του 
προσώπου τους 

 



ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1. Βλέπουμε στην εικόνα 1 τον αγιογράφο να 
μας δείχνει τα στάδια μιας βυζαντινής 
αγιογραφίας και συγκεκριμένα μιας φορητής 
εικόνας όπως τη λέμε. 

2. Στην εικόνα 2 βλέπουμε πως σχεδιάζουμε τη 
μορφή της εικόνας με το μολύβι μας. Τα 
μάτια είναι  στη μέση του χαρτιού μας το 
κεφάλι έχει σχήμα αυγού.  

3. Στην εικόνα 3 βλέπουμε τα πρώτα χρώματα 
ξεκινώντας από το κίτρινο φόντο στο κόκκινο 
πέπλο, μπαίνουνε τα σκούρα χρώματα και 
τα μαύρα περιγράμματα σε πέπλο, μαλλιά 
και πρόσωπο. 

4. Στην εικόνα 4 μπαίνουν οι πιο ανοιχτοί τόνοι 
έτσι ώστε το πρόσωπο της  εικόνας να 
αποκτήσει έναν όγκο, από τη σκιά στο φως. 
Παρατηρήστε ότι σε κάποια σημεία είναι 
πολύ μαλακό το πέρασμα από τη σκιά στο 
φως ενώ σε κάποια άλλα πολύ σκληρό και 
απότομο όπως πχ στα μάτια και στη μύτη. 

5. Στην εικόνα 5 έχουν μπει και τα πολύ 
φωτεινά σημεία της εικόνας μας και έχει 
ολοκληρωθεί.  

Η διαδικασία για να χρωματίσουμε μία εικόνα πάμε 
από πίσω προς τα εμπρός. Δηλαδή πρώτα 
χρωματίζουμε το φόντο, μετά το πέπλο, μετά το 
πρόσωπο. 

 



Στο τετράδιο των εργασιών σας στη 
σελίδα 42 υπάρχει ένα σχέδιο 

εικόνας. Χρησιμοποιώντας αυτό ως 
βοήθεια ζωγραφίστε και εσείς τη 

δικιά σας  αγιογραφία. 
 

Τα υλικά που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε είναι: 

1. Χαρτί Α4 η απλό από το μπλοκ η 
ακουαρέλας αν θα ζωγραφίσετε με 

νερομπογιές η τέμπερες 
2. Μολύβι για να σχεδιάσουμε τη 

μορφή στην εικόνα. 
3. Λαδοπαστελ, τέμπερες, 

νερομπογιές, κυρομπογιές για να το 
χρωματίσουμε. 

 
 



ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΜΥΝΗΜΑ 
ΜΕΣΟ ΤΟΥ e-class 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ!!! 
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