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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Αφορμή για την έκδοση της παρούσας μελέτης αποτέλεσε το 

θέμα της διπλωματικής μου εργασίας Αχειροποίητες Εικόνες του 
Χριστού και της Θεοτόκου, την οποία κατέθεσα το 2009 στο 
τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης προκειμένου να λάβω το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στον κλάδο «Ιστορικής Θεολογίας» με ειδίκευση στην «Αρχαιο-
λογία». Η παρούσα μελέτη, αν και βασίζεται κατά το  μεγαλύτε-
ρο τμήμα της στη μελέτη εκείνη, έχει εμπλουτισθεί με επιπλέον 
βιβλιογραφία και νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τη 
συνέχεια της έρευνας.  
Οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν κατά τη διάρκεια της 

συλλογής του σχετικού υλικού αφορούσαν κατά κύριο λόγο στην 
εύρεση βιβλιογραφίας για τις αχειροποίητες εικόνες της Θεοτό-
κου διότι για κάποιες από αυτές υπάρχουν μόνο προφορικές 
παραδόσεις και όχι επαρκείς γραπτές αναφορές. Έπειτα όμως 
από μεθοδική έρευνα οι όποιες δυσκολίες ξεπεράσθηκαν. 
Οι αχειροποίητες εικόνες αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο της 

Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και της βυζαντινής τέχνης. 
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία απόπειρα να διαπιστωθεί τί συμ-
βαίνει με τις εν λόγω εικόνες, πότε ξεκινούν να εμφανίζονται, 
κάτω από ποιές ιστορικές συνθήκες, ποιές εικόνες αφορούν αλλά 
κυρίως ποιά είναι η θέση τους στην τέχνη της βυζαντινής ανατο-
λής. Το θέμα βέβαια δεν εξαντλείται. Καταβλήθηκε προσπάθεια 
να επισημανθούν και να μελετηθούν οι κυριότερες πηγές που 
αναφέρονται στις αχειροποίητες εικόνες του Χριστού και της 
Θεοτόκου προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ιστορική δια-
δρομή τους και να κατανοήσουμε τον ρόλο που διαδραμάτισαν 
στη θρησκευτική, πολιτική και κοινωνική ζωή της βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας αλλά και της Ορθοδοξίας γενικότερα από την εμ-
φάνισή τους ως και σήμερα.  
Για πρακτικούς λόγους περιορισθήκαμε στην τέχνη της βυζα-

ντινής περιόδου ήτοι μέχρι το 1453. Σε ορισμένες βέβαια περι-
πτώσεις παρουσιάζουμε και μεταγενέστερα παραδείγματα είτε 
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διότι θεωρούμε ότι αυτά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από εικο-
νογραφική άποψη είτε διότι σχετίζονται με νεότερες παραδόσεις 
περί αχειροποίητων εικόνων, οι οποίες φτάνουν μέχρι τον 19ο αι.  
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, εν πρώ-

τοις, την καθηγήτρια κα Μαρία Καζαμία-Τσέρνου, τη δασκάλα 
μου στη Βυζαντινή και Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη και 
επιβλέπουσα στην εργασία μου, τόσο για την υπόδειξη του θέ-
ματος όσο και για τις ουσιαστικές συμβουλές και παρατηρήσεις 
της με τις οποίες κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διπλω-
ματικής αλλά και η έκδοση του παρόντος πονήματος. Οφείλω δε 
να αναφέρω ότι η ηθική συμπαράσταση που μου παρείχε καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της έρευνας υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και 
ανεκτίμητη. Ευχαριστώ επίσης τους καθηγητές μου κ. Νικόλαο 
Κρουσουλούδη και την κα Ευαγγελία Αμοιρίδου για τη βοήθεια 
που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών 
της φοίτησής μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά 
και στη συνέχεια. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης και στον κ. 
Ιωάννη Τσαχουρίδη των εκδόσεων «Γράφημα» ο οποίος ευγενώς 
ανέλαβε και επιμελήθηκε την έκδοση  του παρόντος βιβλίου. Θα 
ήταν βέβαια παράλειψη να μην αναφερθώ στην ηθική και υλική 
συμπαράσταση των γονέων μου Ευσταθίου και Φωτεινής και της 
αδερφής μου Κατερίνας χωρίς την οποία δεν θα είχα τη δυνα-
τότητα να συνεχίσω και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Και 
από τη θέση αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω 
όλους πολύ. 

 
Θεσσαλονίκη 2011                                                                                 
Ελένη Συμεωνίδου 

 
 
 

 
 
 
 

 




