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Το περιβάλλον στην εικονογραφία 



  
• Το θέμα της ομάδας μας είναι «Το περιβάλλον στην εικονογραφία» 

 
 

• Eικόνες της Εκκλησίας που δείχνουν την έντονη σύνδεση της με τη φύση και 
την οικολογία παριστάνουν αγίους, το Χριστό και άλλα μυστήρια της  
Εκκλησίας 
 
 

• Οι εικόνες δεν είναι σαν τις φωτογραφίες, δεν είναι η φυσική απεικόνιση των 
απεικονιζόμενων προσώπων. Έτσι παρατηρούμε ότι για τον ίδιο Άγιο ή για το 
Χριστό υπάρχουν διαφορετικές απεικονίσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 
κτίρια ή το τοπίο 
 

  
• Η αλήθεια της Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση, όπως 

καταγράφεται στην Αγία Γραφή, δεν είναι μια αφηρημένη θεωρητική θέση , 
ούτε μια δογματική ερμηνεία της πραγματικότητας, αλλά ένα επίτευγμα 
σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δημιουργία του κόσμου 
 
Στην εικόνα παριστάνεται ο Θεός καθώς δημιουργεί τον κόσμο. 

 



Η ονομασία των ζώων. 

Παριστάνεται ο  Αδάμ να ονομάζει τα ζώα. Εικονίζονται μερικά ζώα από 
το ζωικό βασίλειο. 



Τα ζώα της θάλασσας. 

Στην εικόνα πραγματοποιείται η ονομασία των ζώων της θάλασσας. 

 



Η Γέννηση 

Στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού εμφανίζονται:  το 
σπήλαιο, οι ποιμένες με τα πρόβατα, ο αστέρας, η σκηνή 
του λουτρού όταν κάνουν μπάνιο το μικρό παιδί και  το 
γαϊδουράκι. Δίπλα στη φιγούρα της Παναγίας 
απεικονίζεται το βόδι. Στη δυτική παράδοση ανήκουν και 
οι επιτυχημένες, νατουραλιστικές αποδόσεις των ζώων 
της φάτνης και του κυνηγόσκυλου που συνοδεύει το 
βοσκό. Η απεικόνιση της Ιερουσαλήμ στο βάθος με 
σωστή προοπτική που χρησιμοποιεί σημείο φυγής και τα 
καλογραμμένα, νατουραλιστικά φυτά που απαλύνουν 
την ξηρότητα των βράχων, στοιχεία που καθορίζουν τη 
φυσιογνωμία του έργου. 

 

 



Η βάπτιση 
Στο μέσο της παράστασης εικονίζεται ο ποταμός Ιορδάνης 
εντός του οποίου βρίσκεται ο Ιησούς. Σύμφωνα με την 
διδασκαλία της εκκλησίας ο Ιορδάνης αναχαίτισε την κανονική 
ροή του, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τον Ιησού ως 
δημιουργό του. Πάνω από τον Ιησού βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα 
με μορφή περιστεριού. 
 



Μεταμόρφωση 

Σε ένα κυκλικό φωτεινό περίγραμμα πάνω από ένα βραχώδες όρος, 
απεικονίζεται ο Χριστός και ακτίνες φωτός εκπέμπονται από αυτό. Ο Χριστός 
και οι δύο προφήτες που βρίσκονται δίπλα του πλαισιώνονται αριστερά και 
δεξιά από δύο δέντρα τα οποία στις κορυφές του όρους Θαβώρ.  



H βαϊοφόρος 

Στην εικόνα βλέπουμε τον Χριστό να εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα. Ο 
Ιησούς στο μέσο της εικόνας πορεύεται καθισμένος σ’έναν γάιδαρο και 
ακολουθείται από τους μαθητές οι οποίοι προβάλλονται μπροστά από 
ένα βραχώδες βουνό. Δεξιά απεικονίζονται οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον 
περιμένουν με κλαδιά βαϊων.  



Εμφάνιση του Χριστού στην Γαλιλαία 
Στην άκρη αριστερά σε βραχώδη παραλία εικονίζεται ο Χριστός όρθιος, στραμμένος δεξιά 
προς τη θάλασσα. Στα πόδια Του διακρίνεται φωτιά με σχάρα στην οποία ψήνεται ψάρι και 
δίπλα άρτος.  Το μεγαλύτερο τμήμα της παράστασης καλύπτει θάλασσα και επάνω σ’αυτή 
η βάρκα με τους έξι μαθητές Του, οι οποίοι ψαρεύουν με δύχτια.  



Ο Χριστός επι της θαλάσσης. 

Η εικόνα τού Ιησού, ο οποίος, σύμφωνα με τούς ευαγγελιστές Ματθαίο, 
Μάρκο και Ιωάννη, περπάτησε πάνω στη θάλασσα χωρίς διόλου να 
ταράξει τα νερά της. 

 



Η άμπελος 
Ο Χριστός παριστάνεται μετωπικός, με απλωμένα τα χέρια του τα οποία 
διασταυρώνονται με τα μεγάλα κλαδιά από τον κορμό της αμπέλου. Στα 
Ευαγγέλια, ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτό Του με την Άμπελο (την 
κληματαριά) και τους Αποστόλους με τον καρπό του αμπελιού. Με τη διάδοση 
της πίστης, ο καρπός πληθαίνει και το δέντρο του Χριστιανισμού φουντώνει 
και ακμάζει. 
 



Ο άγιος Ονούφριος. 
Μπροστά από χαμηλούς βραχώδεις λόφους ο εριμήτης Άγιος Ονούφριος παρουσιάζεται 
όρθιος, ολόσωμος, γυμνός με ένα στεφάνι από πράσινα φύλα για περίζωμα. Ο Άγιος 
Ονούφριος στην πρώτη εικόνα αριστερά μαθαίνει να θηλάζει από ελαφίνα. Στην εικόνα 
πάνω δεξιά ο Ονούφριος μαζί με τον Παφνούτιο παρουσιάζονται στη ζωή τους στην έρημο. 
Στην προτελευταία εικόνα ο Χριστός περιμένει στην αγκαλιά του τη ψυχή του Ονουφρίου σε 
μορφή περιστεριού. Στην τελευταία εικόνα ο Παφνούτιος προσκυνά τον νεκρό άγιο και στο 
βάθος απεικονίζονται δύο λιοντάρια που ανοίγουν τον τάφο του αγίου. 
 



Το σύστημα των αγγέλων και ο παράδεισος λογικός 
Λεπτομέρεια από την εικόνα επι σοι χαίρει, που αναφέρεται στην 
Παναγία για την οποία χαίρεται όλη η πνευματική και υλική κτίσις.  



Ο Άγιος Μόδεστος 
 

 

Στο βίο του ο Άγιος Μόδεστος 
δεν θεράπευε μόνο ανθρώπους 
αλλά και ζώα. Θεωρείται από το 
λαό άγιος προστάτης και 
θεραπευτής τους. Και ιδιαιτέρως 
των μεγαλόσωμων ζώων, των 
ζώων των κτηνοτρόφων και 
γεωργών, των οποίων η 
επιβίωση- ειδικά τότε- 
θεωρούνταν υψίστης σημασίας 
για τη διαβίωση των ανθρώπων. 
Τέτοια μέρα, λοιπόν, γίνεται το 
«συλλείτουργο», δηλαδή με 
κοινή συμμετοχή, κάνουν 
κόλλυβα που προσφέρουν στα 
ζώα και αγιασμό. Με τον αγιασμό 
τούτο ραντίζουν τα ζώα και τους 
στάβλους. Σε ορισμένες 
περιοχές, μάλιστα, ραντίζουν με 
αγιασμό και τα σπαρμένα 
χωράφια και ρίχνουν κόλλυβα 
στη γη. 



Ο Ιωνάς και το κήτος 

Ο Ιωνάς ήταν προφήτης ο οποίος αναφέρεται στην Παλαιά 
Διαθήκη και έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ.  



Άγιος Χριστόφορος 
Στην Ορθόδοξη αγιογραφία ο άγιος εικονίζεται να μεταφέρει στον ώμο του τον Χριστό 
από τη μία όχθη του ποταμού στην άλλη όπως στην πρώτη εικόνα στην οποία κρατά τη 
ράβδο η οποία έχει βλαστήσει και γι’ αυτό, σύμφωνα με μια παράδοση, ονομάστηκε και 
Χριστόφορος.  Ο Άγιος Χριστόφορος περιγράφεται και εικονίζεται πολλές φορές και ως 
κυνοκέφαλος, δηλαδή με κεφάλι σκύλου προφανώς λόγω της σύνδεσής του με το έθνος 
των Σκυλοκέφαλων. Κατά την παράδοση του ελληνικού λαού ο άγιος Χριστόφορος 
θεωρείται προστάτης των χωραφιών και των αμπελιών από τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και ιδιαίτερα από την πτώση χαλαζιού. Στους νεώτερους χρόνους, άρχισε να 
θεωρείται προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδοιπόρων και του Σώματος 
Εφοδιασμού-Μεταφορών του Στρατού, ενώ είναι και ο πολιούχος της πόλης του 
Αγρινίου. 
 



Ο άγιος Φιλάρετος 

Ο Άγιος Φιλάρετος είναι ο προστάτης των 
μελισσοκόμων. 

Οι μελισσοκόμοι όλης της χώρας  τιμούν τον προστάτη 
τους Άγιο τελώντας Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. 
Πρέπει επίσης την ημέρα εκείνη να μοιράζονται στον 
κόσμο προϊόντα της μέλισσας όπως μέλι, γύρη κ.λ.π. 
και συγχρόνως να ενημερώνεται ο κόσμος για τα αγνά 
προϊόντα της μέλισσας και τις ευεργετικές επιδράσεις, 
που έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. 



O άγιος Μάμας 

O Άγιος Μάμας έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα (μ. Χ.)  και θεωρείται και 
ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους στην Κύπρο και τη Σκύρο. Έζησε 
μέχρι τα δεκαπέντε του χρόνια με συντροφιά τα λιοντάρια και τ' άλλα 
άγρια ζώα. Τα εξημέρωσε και τα βοσκούσε και τ' άρμεγε για να 
τρέφεται, μα και να φιλοξενεί κι εκείνους που τον επισκέπτονταν, για ν' 
ακούσουν τα λόγια του και να διδαχθούν 



Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ 

Έζησε και έδρασε στις αρχες του 19ου αιώνα. Στις εικόνες του 
εμφανίζεται πάντα με μια αρκούδα η οποία τον υπηρετούσε κατά την 
διάρκεια της ζωής του. 

 



Ο άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης 

Στην εικόνα ο Άγιος Γεράσιμος εμφανίζεται δίπλα σε ένα λιοντάρι, το οποίο 
είναι χαρακτηριστικό στις εικόνες του Αγίου Γερασίμου. 



Ο Άγιος Δανιήλ. 

Εμφανίζεται ο Άγιος Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων. 



Ο Άγιος Νικόλαος 

Στην εικόνα ο Άγιος Νικόλαος απεικονίζεται στην θάλασσα, καθώς είναι 
προστάτης των ναυτικών. 



Στην εργασία έλαβαν μέρος: 

Στεφάνου Λουκάς 

Τζάκης Γεράσιμος 

Τσόκας Νικόλαος 

Υδραίος Ιάσων  

 

Υπεύθυνος καθηγητής: Π.Ανδριόπουλος 


