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1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

Α. Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ.  στην ειδικότητα «ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 
έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να 
εργαστεί και  σε εξαρτηµένες ή µη εργασίες ως Αγιογράφος σε οργανωµένα εργαστήρια Αγιογραφίας του 
∆ηµοσίου (εφ΄ όσον αυτά υπάρχουν ) ή ιδιωτικού φορέα όπως: 

Α)  Υπουργείο Πολιτισµού 
Β)  Οργανισµούς 
Γ)  Μουσεία 
∆)  Πινακοθήκες 
Ε)  Ιερούς Ναούς και Μοναστήρια 
Στ) Αρχαιολογικούς Χώρους 
Ζ) Σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες κάτοχοι εργαστηρίου 
Η) Σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι σε οργανωµένα εργαστήρια 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES) 
 

O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας»  πρέπει να είναι ικανός να 
εκτελέσει τις ακόλουθες επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
1. Να είναι ικανός να αναλάβει και να εκτελέσει επί παραγγελία φορητές εικόνες σε οποιοδήποτε 

µέγεθος, θέµα και τεχνοτροπία του ζητηθεί. 
2. Να είναι ικανός να αναλάβει και να εκτελέσει επί παραγγελία τοιχογράφηση Ιερών Ναών σε 

οποιαδήποτε έκταση και είδος επιφανείας του ζητηθεί (οροφές, τρούλους, κόγχες κ.λ.π.) 
3. Να έχει ικανότητα να αναλάβει και να εκτελέσει µε πιστότητα οποιοδήποτε αντίγραφο παλαιάς 

εικόνας του ζητηθεί. 
4. Να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει µε πιστότητα οποιαδήποτε αισθητική αποκατάσταση 

συντηρηµένων εικόνων (συµπλήρωση των τµηµάτων που λείπουν) 
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2. Ανάλυση  επαγγελµατικών δραστηριοτήτων  (Task Analysis) 
 

2.1 Για την εκτέλεση φορητής εικόνας ο απόφοιτος της ειδικότητας “Ειδικός Βυζαντινής 
Αγιογραφίας” πρέπει να έχει τις εξής ικανότητες: 

2.1.1. Να έχει τη δυνατότητα να κάνει την επιλογή καθώς και την επεξεργασία του κατάλληλου 
ξύλινου φορέα πάνω στον οποίο θα αγιογραφήσει. 

2.1.2. Να είναι ικανός να εκτελέσει τις εργασίες υπόστρωσης (στοκάρισµα, ενίσχυση µε ύφασµα 
κ.λ.π.) που απαιτούνται (παραδοσιακές και σύγχρονες µέθοδοι). 

2.1.3. Να έχει την ικανότητα του ελεύθερου σχεδίου για την εκτέλεση του θέµατος και να κατέχει 
τις µεθόδους µεγέθυνσης και σµίκρυνσης ενός σχεδίου. 

2.1.4. Να κατέχει τις τεχνικές χρυσώµατος της εικόνας (παραδοσιακές και σύγχρονες). 
2.1.5. Να αναπτύξει δεξιότητες στο χειρισµοί των εργαλείων του (πινέλλοχρώµατα). 
2.1.6. Να γνωρίζει τις τεχνικές και τα υλικά του βερνικώµατος των εικόνων (παραδοσιακές και 

σύγχρονες). 
2.2 Για την εκτέλεση τοιχογραφιών ο πτυχιούχος ΙΕΚ πρέπει να γνωρίζει : 

2.2.1. Σύνταξη προγραµµατισµού, αγιοκατάταξη και προσχέδιο του έργου που πρόκειται να 
αναλάβει. 
2.2.2. Οργάνωση συνεργείου για το σκοπό αυτό. 
2.2.3. Εκτέλεση και µεταφορά στο µέγεθος και τις επιφάνειες που απαιτείται όλων των σχεδίων 
του έργου. 
2.2.4. Εκτέλεση του ζωγραφικού µέρους της εργασίας µε αντάξιο στην παράδοση τρόπο καθώς 
και στον προκαθορισµένο χρόνο που του έχει ζητηθεί. 

2.3. Για την εκτέλεση ζωγραφικής µουσιακών αντιγράφων ο απόφοιτος ΙΕΚ πρέπει να έχει: 
2.3.1. Μεγάλη ακρίβεια και επιµέλεια στην εκτέλεση της ζωγραφικής για την επίτευξη απόλυτης 
οµοιότητας. 
2.3.2. Ικανότητα στο να µετατρέπει την επιφάνειά του σύµφωνα µε τη φθορά του έργου που 
αντιγράφει (τεχνικές κρακελέ, τεχνητή παλαίωση). 
2.3.3. Γνώση της σύνθεσης του χρώµατος ώστε να επιτυγχάνει απόλυτη οµοιοχρωµία 
2.3.4. Γνώση των παραδοσιακών υλικών και τεχνικών Αγιογραφίας. 

2.4. Για την αισθητική αποκατάσταση συντηρηµένων έργων απαιτείται: 
2.4.1. Να έχει µεγάλη ικανότητα στο χρώµα ώστε να επιτυγχάνει µε ακρίβεια τους χρωµατισµούς 

που απαιτούνται. 
 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 5 από 15 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας 

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
Θα πρέπει να έχει: 
Α) Γνώσεις ιστορίας τέχνης 
Β) Γνώσης χηµείας 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
Πρέπει να γνωρίζει: 
Α) Προετοιµασία ξύλου  
Β) Χρύσωµα επιφάνειας 
Γ) Ελεύθερο Βυζαντινό σχέδιο 
∆) Χρήση χρώµατος 
Ε) Εκτέλεση και γραφή φωτοστεφάνων, γραµµάτων 
Στ) Βερνίκωµα εικόνας 
 
Α. Για την προετοιµασία του ξύλου πρέπει να γνωρίζει: 
1) Τις ιδιότητες του ξύλου που πρέπει να επιλέξει. 
2) Τους τρόπους και τα υλικά ενίσχυσης του ξύλου µε ύφασµα. 

                .3) Τους τρόπους, τα υλικά και τις τεχνικές του στοκαρίσµατος 
 
Β. Για την τεχνική του χρυσώµατος επιφάνειας πρέπει να γνωρίζει: 
1) Τους τρόπους, τα υλικά και τις τεχνικές χρυσώµατος. 
2) Τον τρόπο αδροποίησης της χρυσωµένης επιφάνειας ώστε να δεχθεί το χρώµα. 
 
Γ. Για την εκτέλεση και αποτύπωση του σχεδίου της εικόνας πρέπει να γνωρίζει: 
1) Ελεύθερο βυζαντινό σχέδιο µε επάρκεια. 
2) Εκτέλεση σχεδίου µε τεχνικές µέτρησης ( άξονες, µέτρηση µε διαβήτη, κάναβος) 
3) Κατασκευή χειροποίητου καρµπόν. 
4) Τρόπους αποτύπωσης σχεδίου µε καρµπόν. 
 
∆. Για την εκτέλεση του ζωγραφικού µέρους πρέπει να γνωρίζει: 
1) Τα είδη, τη χρήση και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων πινέλων. 
2) Τα είδη, τη χρήση και την ιδιαιτερότητα των χρωµάτων σκόνης. 
3) Τα είδη, τη χρήση και την ιδιαιτερότητα των συνδετικών µέσων των χρωµάτων (αυγόξιδο, 

ακρυλικές κόλλες, έτοιµα χρώµατα). 
4) Να γνωρίζει τις τεχνικές ζωγραφικής που χρειάζονται ώστε ν΄ αποδώσει µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το ζωγραφικό µέρος της εργασίας. 
{ Χρήση συµπαγών (πλακάτων) χρωµάτων, διάφανων χρωµάτων (λαξούρες), πυκνότητα ή 
αραίωση των µέσων που χρησιµοποιεί }. 
 
Ε.  Για την εκτέλεση των φωτοστεφάνων και των γραµµάτων επάνω στη χρυσωµένη 
επιφάνεια πρέπει να γνωρίζει: 
1) Την κατάλληλη πυκνότητα χρώµατος που θα χρησιµοποιηθεί. 
2) Τους τύπους Βυζαντινών χαρακτήρων που πρέπει να επιλέξει, καθώς και τις 

συντοµογραφίες και αριθµούς. 
3) Τη χρήση του διαβήτη καθώς και του γραµµοσύρτη πάνω στη χρυσωµένη επιφάνεια. 
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ΣΤ. Για το βερνίκωµα των φορητών εικόνων πρέπει να γνωρίζει: 
1) Τα είδη και τη χρήση των φυσικών ρητινών. 
2) Τα είδη και τη χρήση των τεχνητών ρητινών. 
3) Τα είδη και τη χρήση των απαραίτητων διαλυτών. 
4) Τα είδη και τη χρήση των κατάλληλων συνθετικών βερνικιών του εµπορίου. 
5) Τα είδη και τη χρήση των κατάλληλων πινέλων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. 
6) Την ασφαλή τεχνική επίστρωσης του βερνικιού επάνω στη φορητή εικόνα.    
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α 
 

1. Ποια τα σπουδαιότερα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η κλασσική γλυπτική στην αρχαία Ελλάδα; 
2. Περιγράψτε τι σκηνές παριστάνουν τα ανάγλυφα στα αετώµατα, τις µετώπες και τη Ζωφόρο του 

Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών; 
3. Ποια ιστορική περίοδο ονοµάζουµε Αναγέννηση και ποιες Ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές αφορά 

ο παραπάνω όρος; 
4. Ποια τα σηµαντικότερα έργα του Τζιότο; 
5. Τι γνωρίζετε για το ζωγράφο Τζιότο; 
6. Αναφέρατε δύο σηµαντικά έργα του ζωγράφου Σάντρο Μποτιτσέλι. 
7. Τι γνωρίζετε για το ζωγράφο Λεονάρντο Ντα Βίντσι; 
8. Από πού κατάγονταν ο ζωγράφος Λεονάρντο Ντα Βίντσι;  Αναφέρετε ένα από τα πολλά 

σηµαντικά έργα. 
9. Περιγράψτε µε λίγα λόγια το έργο Μόνα Λίζα του ζωγράφου Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 
10. Αναφέρατε τρεις µεγάλους ζωγράφους της Ιταλικής Αναγέννησης (επιγραµµατικά). 
11. Τι γνωρίζετε για το τοιχογραφικό έργο του Μιχαήλ Αγγελου στην Capella Sixtina; 
12. Ποιος µεγάλος ζωγράφος τοιχογράφησε την Capella  Sixtina ; 
13. Αναφέρετε δύο γνωστά έργα του ζωγράφου Van Goch. 
14. Αναφέρετε δύο οµάδες καλλιτεχνών που εκπροσωπούν τον εξπρεσιονισµό; 
15. «∆εσποινίδες της ΑΒΙΝΙΟΝ», ποιος ζωγράφισε το έργο από ποια ρεύµατα επηρεάστηκε και σε 

ποιο καλλιτεχνικό ρεύµα ανήκει το έργο; 
16. Αναφέρετε τρία ονόµατα Σουρεαλιστών Ζωγράφων. 
17. Ανρί Μάτια, Ζωρζ Μπρακ, Αντρέ Μπρετόν. Κατατάξτε τους παραπάνω ζωγράφους ανάλογα µε το 

ζωγραφικό ρεύµα που εκπροσωπούν. 
18. Ποιοι οι βασικοί εκπρόσωποι του κυβισµού; 
19. Τι γνωρίζετε για τις εγκαυστικές ή αλλιώς κηρόχυτες εικόνες; 
20. Ποια τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της Νωπογραφίας(Fresco); 
21. Ποια είναι τα κυρίαρχα συνδετικά υλικά χρωµάτων στην Βυζαντινή τοιχογραφία και τις φορητές 

εικόνες;  
22. Αναφέρατε 2 θέµατα  της Παλαιάς ∆ιαθήκης που εµφανίζονται συχνά στις αγιογραφίες. 
23. Περιγράψτε το θέµα της ¨Φιλοξενίας του Αβραάµ¨ που ιστορείται στις βυζαντινές αγιογραφίες. 

Ποιος είναι ο συµβολισµός του; 
24. Αναφέρετε 5 θέµατα εικόνων που περιλαµβάνονται στο ¨δωδεκάορτο¨. 
25. Σε ποια σηµεία του ναού τοποθετείται ο εσταυρωµένος σε φορητή κατασκευή; 
26. Σε ποιο σηµείο του ναού τοποθετείται η τοιχογραφία του Παντοκράτορα; 
27. Πως ονοµάζεται ο βαθυκόκκινος µανδύας και ο κεφαλόδεσµος που φορά η Παναγία στις εικόνες. 

Τι συµβολίζουν οι τρεις αστέρες στον µανδύα της Παναγίας; 
28. Πόσοι αστέρες κοσµούν το Μαφόριο της Παναγίας στις βυζαντινές εικόνες και τι συµβολίζουν; 
29. Αναφέρετε τα ονόµατα και τα σύµβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών που συναντώνται στην 

Αγιογραφία. 
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30. Ποια η σχέση της Βυζαντινής Αγιογραφίας µε τα σύγχρονα ζωγραφικά ρεύµατα του 
εξπρεσιονισµού και του κυβισµού; 

31. Αναφέρατε 3 ονόµατα σηµαντικών αγιογράφων παλαιολόγιας περιόδου. 
32. Αναφέρατε 2 παραδείγµατα µνηµείων του ελλαδικού χώρου µε τοιχογραφίες παλαιολόγιας 

περιόδου. 
33. Σε ποιο µεγάλο αγιογράφο αποδίδονται οι τοιχογραφίες στο πρωτάτο των Καρυών του Αγίου 

Ορους; Κατατάξτε τις τοιχογραφίες χρονικά. 
34. Ποια χρονική περίοδο έδρασε ο αγιογράφος Κυρ-Μανουήλ Πανσέληνος και ποιο το έργο του; 
35. Αναφέρετε τρεις αγιογράφους κρητικής σχολής του β΄µισού του 15ου αιώνα. 
36. Ποιοι θεωρούνται οι αντιπροσωπευτικοί αγιογράφοι της µακεδονικής και της κρητικής σχολής 

αντίστοιχα. Αναφέρετε από ένα παράδειγµα χαρακτηριστικού τους έργου. 
37. Ποιος θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος της µακεδονικής σχολής; Αναφέρετε ένα σηµαντικό του 

έργο. 
38. Ποιος θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος της κρητικής σχολής αγιογραφίας; Αναφέρετε ένα απ΄ τα 

σηµαντικά τοιχογραφικά του έργα. 
39. Τι γνωρίζετε για τη ζωή του Θεοφάνους του Κρητός;  Ποια τα σηµαντικότερα τοιχογραφικά του 

έργα; 
40. Σε ποιόν µεγάλο αγιογράφο αποδίδονται οι τοιχογραφίες του καθολικού και της τράπεζας της 

Μονής Σταυρονικήτα στο Αγιο Ορος; Τι γνωρίζετε για τη ζωή του; 
41. Σε ποιόν αγιογράφο αποδίδονται οι τοιχογραφίες της Μονής Αγ. Νικολάου του Αναπαυσά στα 

Μετέωρα; Προσδιορίστε τις τοιχογραφίες τεχνοτροπικά και χρονικά. 
42. Περιγράψτε την εικόνα του Αγ, Χριστοφόρου από την τοιχογραφία του Θεοφάνους του Κρητός 

στη Μονή Αγ. Νικολάου του Αναπαυσά των Μετεώρων. 
43. Περιγράψτε την εικόνα της Κοίµησης του οσίου Εφραίµ του Σύρου απ΄την τοιχογραφία του Αγ. 

Νικολάου του Αναπαυσά των Μετεώρων. 
44. Ποιοι αγιογράφοι του 16ου αιώνα (τοιχογράφοι) θεωρούνται συνεχιστές του Θεοφάνους του 

Κρητός; 
45. Ποιος θεωρείται ο σηµαντικότερος αγιογράφος φορητών εικόνων κατά το 16ο αιώνα και τι 

γνωρίζετε για το έργο του; 
46. Περιγράψτε τη δίζωνη εικόνα του Μιχαήλ ∆αµασκηνού που παριστάνει τα εισόδια της Θεοτόκου 

και την  υπαπαντή του Χριστού και φυλάσεται στο σκευοφυλάκιο τη; Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου 
Θεολόγου στην Πάτµο.    

47. Γεώργιος Κλόντζας. Ποιες οι βασικές πηγές επιρροής του αγιογραφικού του έργου; 
48. Ποια πόλη της Ελλάδας θεωρείται το σηµαντικότερο κέντρο παραγωγής φορητών εικόνων κατά 

το 16ο αιώνα. Αναφέρετε δυο ονόµατα αγιογράφων φορητών εικόνων αυτής της περιόδου. 
49. Τι γνωρίζετε για τους κρητικούς αγιογράφους της διασποράς κατά το 17ο αιώνα; 
50. Εµµανουήλ Τζάνες. Τι γνωρίζετε για τη ζωή, το έργο και τις πηγές επιρροής του; 
51. Τι ήταν ο Θεόδωρος Πουλάκης και σε ποιόν αιώνα ‘εζησε; 
52. Τι γνωρίζετε για τον ∆ιονύσιο εκ Φουρνά; 
53. Τι γνωρίζετε για το συγγραφικό έργο του ∆ιονυσίου του εκ Φουρνά; 
54. ¨Ερµηνεία ζωγραφικής τέχνης ¨ ποιος αγιορίτης µοναχός και αγιογράφος το συνέγραψε και 

πότε; 
55. ποιες οι επιρροές της Λαϊκότροπης Αγιογραφίας του 19ου αιώνα. 
56. Τι γνωρίζετε για την οµάδα των Ναζαρηνών Αγιογράφων; 
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57. Αναφέρατε τρία ονόµατα Αγειορίτικων εργαστηρίων αγιογραφίας του 19ου αιώνα που εργάζονται 
µέχρι τις µέρες µας. 

58. Τι γνωρίζετε για την αδερφότητα των Ιωασαφαίων αγιογράφων µοναχών του Αγίου Ορους; 
59. Τι γνωρίζετε για την αδερφότητα των Παχωµαίων αγιογράφων µοναχών του Αγίου Ορους; 
60. Ποιο απ΄ τα συγγράµµατα του Φώτη Κόντογλου θεωρείται το Ευαγγέλιο της σύγχρονης 

αγιογραφίας; 
61. Φώτης Κόντογλου: Πότε έζησε, από πού καταγόταν; Αναφέρετε έναν απ΄ τους σηµαντικότερους 

µαθητές του. 
62. Τι είναι το ¨Ειλητάριο¨; 
63. Αναφέρετε τρία θέµατα εικόνων θεοµητορικού κύκλου. 
64. Περιγράψτε την εικόνα του Προφήτου Ηλίου κατά το βυζαντινό πρότυπο. 
65. Σε ποιο σηµείο του ναού τοποθετείται η τοιχογραφία της Πλατυτέρας των ουρανών; ∆ώστε µια 

σύντοµη περιγραφή µιας ένθρονης Πλατυτέρας. 
66. Περιγράψτε την εικόνα της Παναγιάς του Θεοφάνους του Κρητός που βρίσκεται στο τέµπλο της 

Ι. Μονής Σταυρονικήτα Αγ. Ορους. 
67. Περιγράψτε µε λίγα λόγια την εικόνα του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου κατά τα βυζαντινά 

πρότυπα. 
68. ¨Εγώ είµαι το φως του κόσµου, ο ακολουθών εµοί ου µη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ΄ έξει το 

φως της ζωής¨. Που βρίσκουµε γραµµένη την παραπάνω φράση στις βυζαντινές εικόνες; 
69. Τι συµβολίζουν τα επιµανίκια των Ιεραρχών στις βυζαντινές εικόνες; 
70. Αναφέρετε τα ονόµατα τριών τουλάχιστον Ιεραρχών που τοποθετούνται σε τοιχογραφία στην 

κόγχη του Ιερού των Ναών.  
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ΟΜΑ∆Α Β 
 

1. Τι είναι οξέα; ∆ώστε 2 παραδείγµατα. 
2. Ποια χηµική ένωση ονοµάζουµε βάση; ∆ώστε 2 παραδείγµατα. 
3. Ποιος είναι ο καλύτερος διαλύτης για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα; 
4. Τι λέµε ηλεκτρολύτες; 
5. Πότε ένα οξύ ή µια βάση είναι ισχυρό; 
6. Τι είναι άλας; ∆ώστε 2 παραδείγµατα. 
7. Πως διακρίνουµε τα οξέα ανάλογα µε τη σύστασή τους; 
8. Πως διακρίνονται τα οξέα ανάλογα µε τα υδρογόνα που περιέχουν; 
9. Πως διακρίνονται ανάλογα µε τη σύστασή τους, οι βάσεις; 
10. Πως διακρίνονται οι βάσεις ανάλογα µε τα υδροξύλια που περιέχουν; 
11. Τι είναι οι διαλύτες; 
12. Ποιος είναι ο πιο απλός διαλύτης που χρησιµοποιούµε στα εργαστήρια συντήρησης; 
13. Πότε χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό εικόνων οι οργανικοί χηµικοί διαλύτες; 
14. Ποια είναι η προέλευση των οργανικών χηµικών διαλυτών; 
15. Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τους οργανικούς διαλύτες (ως προς τη σύστασή τους) που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο; 
16. Πως δηλώνεται η πτητικότητα ενός διαλύτη; 
17. Οι αρωµατικές οργανικές ενώσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο µε προσοχή και 

γιατί; 
18. Αναφέρετε 5 οργανικές  χηµικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται ευρύτερα στο εργαστήριο 

συντήρησης ως διαλύτες. 
19. Τι µας δείχνει ο γενικός δείκτης τοξικότητας ενός υλικού; 
20. Επίδραση των διαλυτών στην υγεία. 
21. Αναφέρετε µερικούς βασικούς κανόνες κατά τη χρήση των διαλυτών 
22. Η ακετόνη είναι τοξική ουσία; 
23. Η ακετόνη έχει πίεση ατµού 266mmHg ενώ η µεθυλική-αιθυλική κετόνη έχει πίεση ατµού 

70mmHg. Ποια είναι η πιο πτητική; 
24. Τι ονοµάζουµε διάλυµα στη χηµεία; Παράδειγµα 
25. Ποιος είναι ο διαλύτης και ποια η διαλυµένη ουσία; 
26. Αναφέρετε 3 ανόργανους διαλύτες που γνωρίζετε. 
27. Πως διακρίνονται τα διαλύµατα , ανάλογα µε τη φυσική κατάστασή τους; 
28. Πότε ένα διάλυµα το λέµε κορεσµένο, πότε ακόρεστο και πότε υτέρκορο; 
29. Ποια διαλύµατα ονοµάζουµε κολλοειδή; 
30. Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα των κολλοειδών διαλυµάτων; 
31. Τι είναι το PH ενός διαλύµατος; 
32. Γιατί µας ενδιαφέρει το PH στην Αγιογραφία; 
33. Ποια δυνατότητα έχουν µόνο τα ρυθµιστικά διαλύµατα;  
34. Από τι αποτελούνται τα ρυθµιστικά διαλύµατα; Αναφέρετε ένα παράδειγµα. 
35. Τι είναι οι φυσικές ρητίνες; 
36. Ποιες αλλαγές υφίστανται οι ρητίνες όταν εκτίθενται στον αέρα και στο φως; 
37. Πως χρησιµοποιούνται οι ρητίνες στη αγιογραφία; 
38. Από πού παράγεται το τερεβινθέλαιο; 
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39. Από ποια δένδρα εκκρίνονται οι φυσικές ρητίνες; 
40. Που χρησιµοποιείται η ρητίνη γοµαλάκα; 
41. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουµε τις κόλλες; 
42. Τι είναι η Ατλακόλ; 
43. Τα πλεονεκτήµατα της ¨πρώτης ύλης¨ κόλλας; 
44. Πως παίρνουµε την ψαρόκολλα 
45. Παραγωγή της κόλλας charden (σάρντεν).  
46. Που βρίσκεται η κυτταρίνη και που διαλύεται; 
47. Από τι αποτελείται το άµυλο; 
48. Τι λέµε χρωµατική δύναµη µιας χρωστικής ουσίας; 
49. Τι εννοούµε µε τον όρο καλυπτική ικανότητα µιας χρωστικής ουσίας; 
50. ΄Ωχρα  (χρώµα –σύσταση -προέλευση-ιδιότητες). 
51. AZURITE- BLEU EGYPTIEN- SMALT(χρώµα- σύσταση- προέλευση- ιδιότητες) 
52. Ποια από τα πράσινα χρώµατα χρησιµοποιούνται ευρέως; 
53. Αναφέρετε 2 κίτρινα ανόργανα χρώµατα εκτός της ώχρας και ότι γνωρίζετε γι’ αυτά. 
54.  Κιννάβαρι (χρώµα- σύσταση- προέλευση- ιδιότητες). 
55. Terre de sienne BRULEE, ROUGED’ANELAIS, MINIO (χρώµα- σύσταση- προέλευση- ιδιότητες). 
56. Ποιο ανόργανο χρώµα επεκράτησε ως το πιο κατάλληλο λευκό στην αγιογραφία; 
57. Ο οξεικός χαλκός ή ¨verdi gris’ από πότε χρησιµοποιείται και πιο πράσινο αντικατέστησε; 
58. Αναφέρετε 2 οργανικά κόκκινα χρώµατα και από πού παραλαµβάνονται; 
59. TERRE D’ OMBRE NAT(σύσταση- προέλευση- χρήση). 
60. Καφέ οργανικά. Ποια ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία; 
61. Κιµωλία (σύσταση- προέλευση- χρήσεις). 
62. Ποιο είναι το καλύτερο µαύρο χρώµα που χρησιµοποιούµε στην αγιογραφία; 
63. Τι είναι τα πλαστικά χρώµατα; 
64. Τα πλεονεκτήµατα των πλαστικών χρωµάτων; 
65. Σε ποιες επιφάνειες χρησιµοποιούµε τα πλαστικά χρώµατα; 
66. Ποιες χηµικές ιδιότητες παρουσιάζουν τα πλαστικά χρώµατα; 
67. Αρχικά πως καθαρίζουµε τις παλιές εικόνες; 
68. Εάν έχουν επάνω λιωµένα κεριά ή άλλα λίπη τι χρησιµοποιούµε για τον καθαρισµό τους; 
69. Εάν είναι µαυρισµένες πως θα τις λευκάνουµε; 
70. Τι πρέπει να προσέχουµε κατά την τοποθέτηση των φιαλών στο εργαστήριο που περιέχουν τους 

διαλύτες; 
71. Τι αποφεύγουµε κατά τη χρήση των διαλυτών στο εργαστήριο; 
72. Εάν έλθουν σε επαφή οι διαλύτες µε τα µάτια τι κάνουµε; 
73. Πριν χρησιµοποιήσουµε τους διαλύτες τι πρέπει να γνωρίζουµε γι’ αυτούς; 
74. Πως προστατεύουµε το εργαστήριο από έκρηξη ή πυρκαγιά; 
75. Πως διαθέτουµε τα κατάλοιπα των διαλυτών; 
76. Πως αποθηκεύουµε τα αντιδραστήρια στο εργαστήριό µας για να είµαστε ασφαλείς; 
77. Έχουν ηµεροµηνία λήξης τα αντιδραστήρια; 
78. Που πετάµε τα απόβλητα του εργαστηρίου µας; 
79. Τι προφυλάξεις παίρνουµε κατά τη συλλογή των αποβλήτων; 
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