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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βυζάντιο  ονομάζοταν  αρχικά  η  αποικία  που  ίδρυσαν  το  660‐659  ή  628  π.χ  στο  Βόσπορο  οι 
Μεγαρείς.  Στην  ίδια  θέση  χτίστηκε  από  τον Μεγάλο Κωνσταντίνο  η Νέα  Ρώμη  ‐  η  Κωνσταντι‐
νούπολη,   πρωτεύουσα     του χριστιανικού κράτους   που γεννήθηκε τον 4ο αιώνα απ’ τους κόλ‐
πους  της  Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας.  Το  κράτος  αυτό  πήρε  το  όνομά  του  όχι  από  τη  νέα  του 
πρωτεύουσα αλλά από τη Μεγαρίτικη  αποικία. 

Οι  κάτοικοι  της Αυτοκρατορίας  δεν  αυτοαποκαλέστηκαν  «Βυζαντινοί»  ούτε  το  κράτος  τους  το 
ονόμασαν «Βυζάντιο». Οι όροι αυτοί καθιερώθηκαν στην επιστήμη από τους ιστορικούς του 17ου 
αι.  Η  Κωνσταντινούπολη  ,  που  οφείλει  το  όνομά  της  στον  κτίστη  της,  θεμελιώθηκε  στις  8 
Νοεμβρίου  του  324  και  εγκαινιάστηκε  επισήμως  στις  11  Μαΐου  του  330  ως  «Δευτέρα  Ρώμη» 
σύμφωνα με την επιθυμία του ιδρυτή της. Υπήρξε η  Βασιλίς των Πόλεων της Ανατολής,  η  Πόλις  
η   Επτάλοφος. Άλλωστε η  επέκταση του όρου Βυζάντιο από την πρωτεύουσα σε ολόκληρη την 
Αυτοκρατορία μαρτυρεί τον κυρίαρχο ρόλο που έπαιξε αυτή η πρωτεύουσα σ΄ όλη τη διάρκεια 
της  ζωής  της  Αυτοκρατορίας,  η  οποία  οριοθετείται  συμβολικά  με  την  γέννηση  της  Κωνσταν‐
τινούπολης  το  330  και  την  πτώση  της  στα  χέρια  των  Τούρκων  στις  29 Μαίου  του  1453.  Την 
απόλυτη δύναμη και εξουσία είχε ο Αυτοκράτορας . Ως απόλυτος μονάρχης θέσπιζε τους νόμους 
και  λάμβανε  όλες  τις  κρίσιμες  αποφάσεις  για  την  Αυτοκρατορία  ακόμη  και  για  την  κήρυξη 
πολέμου. Ο παντοδύναμος Αυτοκράτορας  είχε  ειδική και συμβολική σχέση με  τον Θεό  ,  ήταν η 
επίγεια εικόνα του Παντοκράτορα . (Απ’ τον 7ο αι) είναι ο βασιλεύς και ο εκλεκτός του Θεού. Στην 
Αυτοκρατορία αυτή τον πρωταρχικό ρόλο ως προς την διαμόρφωση των κοινωνικών δομών και 
των  πολιτικών  και  πολιτισμικών  θεσμών  διαδραμάτισαν  η  Κωνσταντινούπολη‐  εν  μέρει  και  η 
Θεσσαλονίκη‐ και ο Μικρασιατικός κόσμος. 

Για την διακόσμηση του πλήθους των βυζαντινών εκκλησιών, χρησιμοποιήθηκε η τοιχογραφία , 
τεχνική  που  επέτρεπε  να  καλύπτονται  μεγάλες  επιφάνειες  μέσα  σε  λίγο  χρόνο  και  με  λιγοστά 
έξοδα. Συνήθως η τοιχογραφία καλύπτει όλες τις  επιφάνειες μέχρι τα κατώτερα μέρη των τοίχων 
και μερικές φορές και τους εξωτερικούς τοίχους του Ναού. Αποβαίνει λοιπόν τέχνη δημοκρατική , 
που αντανακλά άμεσα τη ζωή , καθώς και λαϊκές δοξασίες. 

   

 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ  

Η τοιχογραφία αποτελούσε συνήθως συνδυασμό της νωπογραφίας  (fresco) με την  ξηρογραφία 
(επί  ξηρού  ζωγραφική  (all  secco).  Τρία  αλλεπάλληλα  κονιάματα,  με  διαφορετικό  πάχος  και 
σύσταση το καθένα,  συνιστούσαν την προετοιμασία της επιφάνειας. Η διαδικασία αυτή εξάλειφε 
τις κατασκευαστικές ανωμαλίες του τοίχου και δημιουργούσε ένα στέρεο υπόστρωμα , το οποίο 
στο τελευταίο επίχρισμα , ήταν λεπτό , καθαρό και λείο , ώστε να προσδίδει διαφάνεια και λάμψη 
στα χρώματα. Όσο ακόμα το κονίαμα ήταν υγρό, σχεδιάζονταν και ζωγραφίζονταν οι παραστά‐
σεις με ταχύτητα, πράγμα που προϋπόθετε μεγάλη δεξιοτεχνία και ακρίβεια στην εκτέλεση του 
σχεδίου  και  του  πλασίματος  των  μορφών.  Είναι  επομένως  αυτονόητο  ότι  η  εργασία  γινόταν 
τμηματικά  και  κάθε  μέρα  καλύπτοταν  λίγα  τετραγωνικά  μέτρα.  Επικαλύψεις  στις  άκρες  του 
ζωγραφικού επιχρίσματος υποδήλωναν την διαδοχή  των εργασιών και είναι συχνά εμφανείς κυ‐
ρίως  στα  επαρχιακά  μνημεία.  Συχνές  είναι  επίσης  και  οι  τροποποιήσεις  του  προκαταρκτικού 
σχεδίου των μορφών. Οι εργασίες άρχιζαν συνήθως από την οροφή με κατεύθυνση προς τους τοί‐
χους  και  από  τις  κεντρικές προς  τις  δευτερεύουσες  επιφάνειες.  Τα  χρώματα –  κυρίως γαιώδη‐ 
από οξείδια διαφόρων μετάλλων, αναμιγνύονταν με κατασταλαγμένο ασβεστόνερο, που βοηθού‐
σε να στερεοποιηθεί ο  ζωγραφικός φλοιός σε χημική ένωση με το επίχρισμα και να δέσει από‐
λυτα  με  τον  τοίχο,  διατηρώντας  μια  στιλπνότητα.  Οι  διακοσμητικές  λεπτομέρειες  συνήθως 
προστίθενταν  πάνω  στο  στεγνό  επίχρισμα  με  την  μέθοδο  της  «επί  ξηρού»  ζωγραφικής,  με 
οργανικές  κόλλες  (αυγό,  γόμα)  ως  συνεκτικό  στοιχείο  των  χρωμάτων.  Το  κυανό  χρώμα  –  με 
αποχρώσεις  από  το  γαλανό  έως  το  σκοτεινό  μπλε  προς  το  μαύρο  –  χρησιμοποιήθηκε  για  τον 
κάμπο  των  τοιχογραφιών,  και  μερικές  φορές  το  κόκκινο  στο  δίσκο  του  Παντοκράτορα  στον 
Τρούλο  και  σε  άλλες  συνθέσεις.  Η  ώχρα  και  το  πράσινο  σε  μετάλλια  αγίων.  Σε  πολυτελείς 
διακοσμήσεις  χρησιμοποιήθηκαν  πολύτιμα  υλικά,  όπως  ο  λαζουρίτης  για  τον  κάμπο  και  τα 
ενδύματα, ο χρυσός στο φωτοστέφανο του Χριστού της Παναγίας και των Αγίων, καθώς και σε 
φορέματα ή σε διακοσμητικές λεπτομέρειες αντικειμένων. Σπανιότερη είναι η χρήση του αργυ‐
ρού.  Στη  μακραίωνη  ζωή  του  Βυζαντίου  συχνή  ήταν  η  επικάλυψη  έργων  με  νεότερες  τοιχο‐
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Στις Κατακόμβες της Ρώμης και αλλού κατέφευγαν οι πρώτοι χριστιανοί όταν τους καταδίωκαν 
οι Ρωμαίοι. Εκεί έθαβαν και τους νεκρούς τους αφού  η Χριστιανική Θρησκεία επέβαλε να τους 
θάβουν και όχι να τους καίνε. Το ιστορικό ενδιαφέρον που έχουν οι Κατακόμβες είναι μεγάλο 
γιατί αποτελούν αντιπροσωπευτικά μνημεία της πρωτοχριστιανικής τέχνης με  χαρακτηριστικά 
έργα ζωγραφικής και γλυπτικής .  

 

 

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ (8ος9ος αιώνας) 

H Εικονομαχία γεννιέται με την εμφάνιση του Αραβικού κινδύνου και τελειώνει, όταν υποχωρεί 
αυτός  ο  κίνδυνος  .  Η  ραγδαία  επέκταση  των  Αράβων  τον  7ο  αι.  στην Μικρά  Ασία,  στη  Βόρειο 
Αφρική  και  στα  νότια  της  Ιβηρικής  Χερσονήσου  οφείλεται  όχι  μόνο  στην  αναζήτηση  ζωτικού 
χώρου εκ μέρους των κατακτητών και στον θρησκευτικό φανατισμό τους ‐τον ιερό πόλεμο που 
εξαπέλυσαν κατά παντός μη μουσουλμάνου‐.  Εικονομαχία σημαίνει στην κυριολεξία τη διαμάχη 
γύρω από τις εικόνες , η οποία άρχισε το 726μ.Χ., με την καταστροφή της περίφημης εικόνας του 
Χριστού από τη Χαλκή  πύλη του Παλατιού και την απαγόρευση της λατρείας των εικόνων από 
τον Αυτοκράτορα  Λέοντα Γ’ τον Ίσαυρο. Ακολούθησε το 754μ.Χ η σύγκλιση Συνόδου στην Ιέρεια 
του Βοσπόρου, οπού διατυπώθηκε η εικονοκλαστική θεωρία. Το 787μ.Χ η αυτοκράτειρα Ειρήνη η 
Αθηναία συγκάλεσε στη Νίκαια τη Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο , που αναστήλωσε τις εικόνες και όρισε 
ότι αυτές έπρεπε να είναι αντικείμενο μόνον ασπασμού και τιμητικής προσκύνησης, ενώ η αλη‐
θινή λατρεία έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στη θεία φύση των ιερών προσώπων που πα‐
ριστάνονταν απ’  τις  εικόνες. Αυτό δεν θα κρατήσει  για πολύ γιατί  ο Λέοντας Ε΄(αυτοκράτορας 
τάσσεται  κατά  της  εικονολατρίας  και  συγκαλεί  νέα  Σύνοδο  στην  Αγία  Σοφία  της  Κωνσταντι‐
νούπολης. Όμως το 843μ.Χ,   μια άλλη γυναίκα, η Θεοδώρα, χήρα του εικονομάχου αυτοκράτορα 
Θεόφιλου συγκαλεί νέα σύνοδο και αναστηλώνει οριστικά τις εικόνες. Αυτό το γεγονός σήμανε 
και το θρίαμβο της ορθοδοξίας. Η επέτειος αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της 
Ορθοδοξίας . Ελάχιστα έργα έχουν σωθεί από την εποχή της Εικονομαχίας γιατί καταστράφηκαν 
θεωρούμενα ως  βέβηλα.  Οι  ανεικονικές  τοιχογραφικές  διακοσμήσεις  της  περιόδου  της  Εικονο‐
μαχίας ή λίγο αργότερα ακολουθούν ενιαίο πρόγραμμα που περιορίζεται κυρίως στην αψίδα του 
Ιερού Βήματος, όπου δεσπόζει το σύμβολο του Σταυρού, και άλλοτε εκτείνεται και στον Κυρίως 
Ναό.  Ανεικονικές  τοιχογραφικές  διακοσμήσεις  εντοπίζεται  κυρίως  σε  περιφερειακά  μνημεία, 
στην Ανατολική Θράκη, στην Μικρά Ασία (Ισαυρία, Καππαδοκία), στην χερσόνησο της Κριμαίας, 
στην  Κύπρο,  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα  (Μαρώνεια,  Μάνη,  Ευρυτανία)  και  ιδιαίτερα  στην  νη‐
σιώτικη Ελλάδα (Κρήτη, Νάξο, Ρόδο και Αμοργό). 

 

 

Ο Ιουστινιανός Β'Τοιχογραφία με την είσοδο του Ιουστινιανού Β' στη Θεσσαλονίκη μετά από νίκη του εναντίον των 
Σλάβων, τέλη 7ου ‐ αρχές 8ου αι., Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος. 
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ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (9Ος 13Ος αιώνας) 

Στην περίοδο των Μακεδόνων και Κομνηνών έχουμε την αναγέννηση της ορθοδόξου αγιογραφίας. Η 
νίκη  κατά  των  Εικονομάχων  επέφερε  ουσιαστική  μεταβολή  στη  ζωγραφική,  καθώς  και  σε  όλη  τη 
Βυζαντινή  τέχνη.  Τον  διάκοσμο  των  ναών  υπαγορεύουν  λειτουργικοί  και  δογματικοί  λόγοι.  Μια 
ιεραρχική τάξις επιβάλλεται πλέον στα εικονογραφικά θέματα. Την τάξη αυτή καθορίζει η Εκκλησία, η 
οποία  τώρα,  κατ'  απόφαση  της  Ζ'  Οικουμενικής  Συνόδου,  αναλαμβάνει  να  κατευθύνει  την  Αγιο‐
γραφία. Δημιουργούνται οι τρεις εικονογραφικοί κύκλοι: ο δογματικός, ο λειτουργικός και ο ιστορικός 
(εορταστικός). Τα θέματα ιστορούνται σε καθορισμένη θέση στο ναό, κάτι το οποίο θα αποβεί πλέον 
κανόνας στη Βυζαντινή αγιογραφία. 

Στην περίοδο αυτή έχουμε και νέους χαρακτήρες της τέχνης. Εισέρχεται στην εικονογραφία ο τύπος 
του μοναχού με το ξηρό,  λόγω της αυστηρής νηστείας, πρόσωπό του,  τους αμυγδαλοειδείς οφθαλ‐
μούς  κ.λ.π.  Έχουμε  επιστροφή στην Αλεξανδρινή παράδοση. Φυσιογνωμίες Αγγέλων  και Αγίων στα 
ψηφιδωτά υπενθυμίζουν μορφές του Ελληνιστικού κόσμου. Στάσεις και κινήσεις των εικονιζομένων 
γίνονται κατά τα πρότυπα της γλυπτικής της Ελληνικής αρχαιότητας. Οι Προφήτες έχουν τα ενδύματα, 
την στάση και την έκφραση των ρητόρων. Γενικά αναμειγνύονται στοιχεία αρχαία και νέα και εναρμο‐
νίζεται η παράδοση με την σύγχρονη τέχνη. Κατά την εποχή των Κομνηνών η αναγέννηση έχει πλέον 
εισέλθει σε περίοδο ωριμότητας.   

Λίγες είναι οι τοιχογραφίες του   9ου αι., αλλά τον 10ο αι., πού είναι εποχή ακμής και ανόρθωσης 
σώζονται  πολυάριθμες  τοιχογραφίες,  κυρίως  στην  Καππαδοκία,  στην  Ελλάδα,  την  Κύπρο,  τη 
Νότιο Ιταλία , την Αρμενία και τη Γεωργία. 

Οι τοιχογραφίες της  Καππαδοκίας,  παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον , γιατί με την τέχνη τους 
απηχούν την κοινωνική προέλευση των αφιερωτών , οι οποίοι συχνά ταυτίζονται με κτητορικές  
επιγραφές και  είναι από απλοί μοναχοί μέχρι και  ισχυροί γαιοκτήμονες, μέλη των μεγάλων Μι‐
κρασιατικών οικογενειών. 

 Οι  τοιχογραφίες  της  παλαιάς  Εκκλησίας  του  Τοκαλί    στο  Κόραμα  (Goreme)  του  πρώτου 
τετάρτου του 10ου αι. συνιστούν μια από τις πιο ολοκληρωμένες «αρχαϊκές» διακοσμήσεις  , που 
ακολουθούν  τις  τεχνοτροπικές  τάσεις  του  9ου  αι.  με  επιπεδικότητα,  γραμμικότητα  και  εκφρα‐
στικότητα . Η ευαγγελική ιστορία  αναπτύσσεται σε συνεχή κατά ζώνες αφήγηση. Περί τα μέσα 
του  10ου  αι.  η  νέα  Εκκλησία  του  Τοκαλί  προσφέρει  ένα  έργο,  το  οποίο  χαρακτηρίζεται  από 
μεγαλοπρέπεια και καλλιτεχνική αρτιότητα. Πολύτιμα υλικά, όπως ο λαζουρίτης, ο χρυσός και το 
ασήμι,  έχουν  συμβάλει  στην  ανάδειξη  αυτού  του  σημαντικού  έργου  της  «Μακεδονικής  
Αναγέννησης», το  οποίο ακολουθεί τα κλασσικίζοντα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης . Η επι‐
φανέστερη Μικρασιατική οικογένεια των Φωκάδων είναι οι πιθανοί δωρητές αυτού του εργου. 

Ανάλογη λαμπρότητα,  λεπτότητα και κομψότητα συναντούμε στις  τοιχογραφίες  της  εκκλησίας 
της λεγόμενης του Νικηφόρου Φωκά στο Τσάους–Ιν  (Cavousin), που χρονολογούνται στα 964‐
969 και μνημειώνουν το θρίαμβο του Νικηφόρου Φωκά στις ασιατικές εκστρατείες του, και το 
αυτοκρατορικό μεγαλείο του Βυζαντίου. Στην αψίδα του  Ιερού εικονίζεται ο Νικηφόρος Φωκάς, 
αξιωματούχοι  και  μέλη  της  αυτοκρατορικής  οικογένειας,  και  στο  μέτωπο  της  αψίδας  η  άλλη‐
γορική παράσταση του Ιησού του Ναυή μπρός στον ΄Αγγελο Κυρίου. Επίσης, ζεύγος αφιερωτών 
δέονται στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και πιο πέρα εικονίζονται  έφιπποι  ο Μάγιστρος  Μελίας και ο 
Ιωάννης Τσιμισκής. 

Όλες  αυτές  οι  παραστάσεις  έχουν  μοναδικό  χαρακτήρα  και  μάλλον  είναι  έργο    Κωνσταντι‐
νουπολίτη  ζωγράφου.  Τέλος ωραίες  τοιχογραφίες  κοσμούν  την  αψίδα  του  Ιερού  της Παναγίας 
της  Καλορίτσας  στη  Νάξο,  καθώς  και  τον  τρούλλο  και  άλλα  μέρη  του  ναού  της  Παναγίας  της 
Πρωτόθρονης  του  ίδιου  νησιού  σε  πρώτη  ζωγραφική  φάση.  Οι  τοιχογραφίες    αυτές  χρονολο‐
γούνται στα τέλη του 10ου αι .  
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 Η Μονή του Οσίου Λουκά, σημαντικό μοναστικό και πνευματικό κέντρο σε όλη την Βυζαντινή και 
τη μετά Βυζαντινή περίοδο ιδρύθηκε από τον Όσιο Λουκά τον Στειριώτη στα μέσα περίπου του 
10ου  αι.  Βρίσκεται  στους  δυτικούς  πρόποδες  του  Ελικώνα.  Σύμφωνα  με  το  Αγιολόγιο  ο  Όσιος 
Λουκάς γεννήθηκε το 896 στο Καστόριο τους σημερινούς Δελφούς. Αφού ασκήτευσε από νεαρή 
ηλικία  σε  διάφορα  μέρη,  τελικά  εγκαταστάθηκε  στο  Στείριο.  Σχεδόν  αγράμματος  αυτός  Άγιος 
έγινε άθελά του πνευματικός ηγέτης και είχε το χάρισμα της προόρασης. Το 941 προείπε την απε‐
λευθέρωση της Κρήτης που είχαν καταλάβει οι Σαρακηνοί.  Η προφητεία του πραγματοποιήθηκε 
από τον αυτοκράτορα Ρωμανό Β΄ που νίκησε τους Άραβες και αποκατέστησε τη Βυζαντινή κυ‐
ριαρχία στο νησί. Το γεγονός αυτό μεγάλωσε τη φήμη του Οσίου που είχε πεθάνει το 953 και είχε 
ταφεί στον περίβολο της Μονής που είχε ιδρύσει . Μετά την ανακατάληψη της Κρήτης , φαίνεται 
πως  ο  Αυτοκράτορας  εξέφρασε  την  ευγνωμοσύνη  του  προς  τον  Όσιο  χρηματοδοτώντας  την 
ανοικοδόμηση  πάνω  στον  τάφο  του  περικαλλούς  ναού  σε  σχήμα  σταυρού.  Το  καθολικό  του 
Οσίου  Λουκά  είναι  από  τους  καλύτερα  σωζόμενους  εσωτερικά  Βυζαντινούς  ναούς.  Τόσο  τα 
ψηφιδωτά όσο και οι τοιχογραφίες με μικρές διαφορές μεταξύ τους , που υπαγορεύονται από το 
διαφορετικό  είδος  της  τεχνικής,  εκφράζουν  την  ίδια  αισθητική  αντίληψη  και πρέπει  να συμπί‐
πτουν ως προς  το χρόνο δημιουργίας  τους. Οι συνθέσεις συμμετρικές  και ολιγοπρόσωπες προ‐
βάλλουν σε χρυσό ή γαλάζιο κάμπο, που υποβάλλουν τον χριστιανό σε έναν κόσμο υπερβατικό .  

 

Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος (τοιχογραφία με τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο μπροστά στον Χριστό και δύο 
αγγέλους, 11ος αι., Ρώμη, κρύπτη S. Clemente) 

Η γραμμή παίζει τον κύριο ρόλο στην απόδοση της φόρμας, που είναι επίπεδη, και η χρωματική 
κλίμακα,  λιτή,  χαρακτηρίζεται  από  σοφή  αρμονία  στο  συνδυασμό  των  χρωμάτων.  Οι  μορφές 
κοντόχοντρες,  με σχετικά μεγάλα κεφάλια  και  ορθάνοιχτα  εκστατικά μάτια αποπνέουν  εσωτε‐
ρική ζωή και πνευματικότητα. Η τέχνη της Μονής του Όσιου Λουκά χαρακτηρίστηκε παλαιότερα  
«ανατολική», «επαρχιακή» και «μοναστική». Η τεχνική όμως τελειότητα και η διαπίστωση ότι την 
τεχνοτροπική αυτή τάση ακολουθούν και άλλα σημαντικά μνημεία όπως η Παναγία των Χαλκέων 
στη Θεσσαλονίκη, της οποίας οι τοιχογραφίες, σύμφωνα με τη σωζόμενη κτητορική επιγραφή  , 
φιλοτεχνήθηκαν το 1028 και οφείλονται σε πρωτοβουλία ανώτερου Βυζαντινού αξιωματούχου , 
η Αγία Σοφία του Κίεβου, έργο του πρίγκιπα Γιαροσλάβου. Ο Όσιος Λουκάς αντιπροσωπεύει μια 
γραμμική  ιεροπρεπή  τεχνοτροπία  που  θα  κυριαρχήσει  από  το  πρώτο  μισό  του  11ου  αι.  γιατί 
ανταποκρίνεται στο θεολογικό κλίμα της εποχής και ταυτόχρονα λόγω των απλοποιήσεων που 
προτείνει προσφερόταν για τις δυνατότητες σχεδόν οποιουδήποτε καλλιτέχνη.  
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Η Δευτέρα Παρουσία (λεπτομέρεια από την τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας με αγίους και μάρτυρες, 1030‐1040, 
Θεσσαλονίκη, Παναγία 'των Χαλκέων'). 

 

Μια άλλη τάση με αρκετά γραμμικά στοιχεία αλλά σαφή ζωγραφικό χαρακτήρα, εμφανίζεται την 
εποχή  του  Κωνσταντίνου  του  Μονομάχου  και  συνδέεται  με  έργα  που  οφείλονται  σε  πρωτο‐
βουλίες του. Ο Κωνσταντίνος   Θ΄ ο Μονομάχος ήταν ο τρίτος σύζυγος της αυτοκράτειρας Ζωής , η 
οποία, μαζί με την αδελφή της Θεοδώρα, είναι οι τελευταίοι εκπρόσωποι της Μακεδονικής Δυνα‐
στείας. Ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος χαρακτηρίστηκε «μαικήνας των τεχνών» και ο ρόλος του 
αυτός  ερμηνεύεται  και  από  το  γενικότερο  κλίμα  οικονομικής  ευημερίας  και  ασφάλειας,  που 
επικρατούσε  στην  Αυτοκρατορία  το  πρώτο  μισό  του  11ου  αι.  Το  πιο  φιλόδοξο  έργο  του  στην 
Κωνσταντινούπολη  ήταν  το  κτιριακό  συγκρότημα  των  Μαγγάνων,  το  οποίο  περιλάμβανε  το 
Ανάκτορο και την Μονή του Αγίου Γεωργίου με το Καθολικό, γηροκομείο , πτωχοκομείο , ξενώνες 
και νοσοκομείο. Στο συγκρότημα αυτό στεγάστηκε επίσης επί Κωνσταντίνου του Μονομάχου και 
η περίφημη Νομική Σχολή. Το έργο αυτό καταστράφηκε μετά την τουρκική κατάκτηση . Τέλος , 
στις ευρύτατες πολιτιστικές δραστηριότητες που ανέπτυξε ο Μονομάχος έξω από την Κωνσταν‐
τινούπολη,    εντάσσεται  και  η  κατασκευή  και  διακόσμηση  του  Καθολικού  της  Νέας Μονής  της 
Χίου. Το καθολικό της Μονής αποτελεί μοναδικό παράδειγμα παραλλαγής του ναού οκταγωνικού 
τύπου, η οποία συμβατικά λέγεται « νησιώτικη». Το εικονογραφικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει 
περισσότερες σκηνές του Ευαγγελικού κύκλου (δεκαέξι) απ’ ότι στον Όσιο Λουκά. Η τέχνη τους 
συνδυάζει στοιχεία κλασικίζοντα με άλλα , που εκφράζουν το αισθητικό ιδανικό του Μεσαίωνα. 
Δυναμική  και  σκληρή,  χαρακτηρίζεται  από  έντονες  εναλλαγές  φωτός  και  σκιάς  και  τολμηρές 
αντιθέσεις  θερμών  και  ψυχρών  χρωμάτων,  έτσι  ώστε  να  προτείνει  ένα  ιδιαίτερο  ζωγραφικό 
ιδίωμα,  που  αντιπροσωπεύει  μια  επαναστατική  τάση  στην  τέχνη  της  εποχής.  Η  τέχνη  αυτή 
εμφανίζεται ολοκληρωμένη στα έργα της Μονής Δαφνίου. 

 Το σημαντικό αυτό μνημείο της Μονής Δαφνίου, τοποθετείται χρονολογικά στο τέλος του 11αι. 
Είναι οκταγωνικού τύπου και επιβλητικό μνημείο όπως ο Όσιος Λουκάς. Στο Δαφνί έχει μειωθεί 
αισθητά ο ιερατικός χαρακτήρας που διακρίνει ιδιαίτερα την τέχνη του 11αι . και αναδύεται μια 
τέχνη  ουμανιστική,  γεμάτη  χάρη  και  ομορφιά.  Οι  συνθέσεις  μοιάζουν  με  χρωματισμένα  ανά‐
γλυφα. 
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Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ 

 

Στις  αρχές  του  12ου  αι.  επικρατεί  μια  τάση  με  έντονη  γεωμετρικότητα  όπου  μεγάλες  και  δύ‐
σκαμπτες  ευθείες  ή  καμπύλες  γραμμές  που  σχηματίζουν  τα  περιγράμματα  μιας  πτυχολογίας 
αραιής  με  πλατιές  φωτισμένες  επιφάνειες,  καλύπτουν  ανθρώπινα  μέλη  σε  χαλαρή  οργανική 
σύνδεση. Αντιπροσωπευτικά έργα αυτής της  τάσης είναι μια ομάδα τοιχογραφιών στην Κύπρο 
όπως: η Παναγία ή Φορβιώτισσα της Ασίνου 

Η άνθιση της Κομνήνειας ζωγραφικής τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 12ου αι. με σημαντικό 
μνημείο  την Εκκλησία της Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Νερέζι  (Γιουγκοσλαβία). Το Νέρεζι 
σημειώνει  σταθμό στην  ιστορία  όχι  μόνο  της Βυζαντινής  ζωγραφικής αλλά και  γενικότερα  της 
Ευρωπαϊκής  τέχνης.  Εκτός  από  την  έντονη  ρεαλιστικά  διάθεση  που  παρατηρείται  σε  πολλές 
σκηνές, εδώ εκδηλώνεται για πρώτη φορά το ανθρώπινο συναίσθημα στη θρησκευτική ζωγρα‐
φική . Το πάθος και η οδύνη ερμηνεύονται στον επιτάφιο θρήνο του Νέρεζι με το δυνατό λύγισμα 
των  μορφών με  τις  συσπάσεις  των προσώπων  και  τις  σκούρες  τριγωνικές  σκιές  κάτω από  τα 
μάτια. 

 

Ο Ενταφιασμός του Χριστού (Τοιχογραφία με τον Ενταφιασμό του Χριστού, περ. 1180, Καστοριά, Άγιοι Ανάργυροι.) 
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Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

(ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 14Ος 17Ος αιώνας) 

Η εποχή των Παλαιολόγων θεωρείται ο χρυσός αιώνας της Αγιογραφίας. Ότι πρόσφερε η τέχνη των 
προηγούμενων  χριστιανικών  αιώνων,  επανέρχεται  τώρα  αλλά  με  νέα  ζωή.  Η  αναγέννηση  των 
Παλαιολόγων πρέπει να θεωρηθεί ως συνέπεια φυσικής εξέλιξης των προηγούμενων χρόνων και όχι 
ως φαινόμενο το οποίο εμφανίσθηκε απότομα. Πρέπει να ερμηνευθεί ως αναζωογόνηση της λαμπρής 
τέχνης των Μακεδόνων και των Κομνηνών.  Χαρακτηριστικό της Παλαιολόγειας αναγέννησης έγινε ο 
βαθύς  ανθρωπισμός.  Υπάρχει  μια  στροφή  προς  τα  ανθρώπινα,  η  Αγιογραφία  γίνεται  πιο  αφηγη‐
ματική, η τέχνη επιδιώκει πλέον να συγκινήσει, να αγγίξει το συναίσθημα. 

Ο  Γάλλος  μελετητής G. Millet  διαίρεσε  την  Παλαιολόγεια  ζωγραφική  σε  δύο  «Σχολές»,  τη  «Μακε‐
δονική»  και  την  «Κρητική».  Πρόκειται  για  δύο  διαφορετικά  ρεύματα,  δύο  διαφορετικούς  τρόπους 
προσέγγισης της Παλαιολόγειας αγιογραφίας. 

 

Η Σαμαρείτιδα (Τμήμα από την τοιχογραφία της Σαμαρείτιδας με το Χριστό, 1310‐1320, Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος 
'των Ορφανών'.) 

 

Η «Μακεδονική Σχολή» γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, άνθισε κυρίως στην Μακεδονία με κέν‐
τρο τη Θεσσαλονίκη και πέρασε και στη Σερβία. Η Σχολή αυτή χαρακτηρίζεται για τον ρεαλισμό και 
την  ελευθερία  της.  Έχει  ένταση,  κίνηση  και  πλούσια  χρωματολογία.  Το  πρόσωπο  και  τα  ενδύματα 
είναι πλατειά φωτισμένα, γι' αυτό και την ονομάζουν «πλατειά τεχνοτροπία». Η τέχνη αυτή υπήρξε 
ιδιαίτερα συμπαθής στους λογίους, στις μορφωμένες τάξεις, στους αυλικούς. Κύριοι εκφραστές της 
υπήρξαν  ο  Μανουήλ  Πανσέληνος  (ο  οποίος  αγιογράφησε  το  παρεκκλήσι  του  Αγίου  Ευθυμίου 
Θεσσαλονίκης και το ναό του Πρωτάτου στο  ΄Αγιον  ΄Ορος), ο Μιχαήλ Αστραπάς και ο αδελφός του 
Ευτύχιος, που αγιογράφησαν στη Σερβία, κ.α. Στην ίδια εποχή ανήκει και το απαράμιλλο σε τέχνη και 
ομορφιά μνημείο της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Από την Βασιλεύουσα η τέχνη πέρασε στον Μυστρά κατά τα τέλη του 14ου  αιώνα. Εκεί απέκτησε πιο 
στενό χαρακτήρα και έδωσε την «Κρητική Σχολή». Η Σχολή αυτή παραμένει περισσότερο πιστή στον 
Βυζαντινό  ιδεαλισμό.  Είναι  τέχνη  συντηρητική,  με  χαρακτηριστικά  τις  συγκρατημένες  κινήσεις,  τη 
λιτότητα, την ευγένεια των προσώπων και γενικά την προσήλωση στη Βυζαντινή παράδοση. Το φως 
στη  στενή  τεχνοτροπία  είναι  λιγοστό  και  μοιάζει  να πηγάζει  από  κάποιο  βάθος,  στοιχείο που υπο‐
βάλλει στον πιστό βαθιά κατάνυξη. Θεωρήθηκε ως η τέχνη των μοναχικών κύκλων. Η γνήσια «Κρητική 
Σχολή»  διαμορφώθηκε  στην  Κρήτη  ,  εξ  ου  και  η  ονομασία  της    Κυριότερος  εκπρόσωπος  είναι  ο 
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Θεοφάνης ο Κρή , ο οποίος αγιογράφησε στα Μετέωρα και στο Άγιο Όρος. Γνωστός για την ιστόρηση 
του καθολικού της Μονής Διονυσίου είναι και ο Ζώρζης (1547 μ.Χ.). Την περίοδο αυτή αγιογραφεί και 
ο Φράγκος Κατελάνος με τον αδερφό του Γεώργιο, οι οποίοι όμως άρχισαν να προσλαμβάνουν ξένα  
δυτικά στοιχεία. 

 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1315‐1320 ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

Η τρίτη και τελευταία περίοδος του Βυζαντίου εγκαινιάζεται με ένα σπουδαίο γεγονός , την πτώ‐
ση της Κωνσταντινούπολης, το 1204, στα χέρια των Σταυροφόρων της τέταρτης Σταυροφορίας. 
Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη αίσθηση , γιατί υπήρχε ο μύθος της « Βασιλίδος των πόλεων» 
που ήταν απόρθητη, αφού την προστάτευαν ο Χριστός και η Παναγία. Συνέπεια της πτώσης της 
πρωτεύουσας ήταν και ο κατακερματισμός της Αυτοκρατορίας σε Λατινικά και Ελληνικά κράτη . 
Από  την  Ελληνική  πλευρά  δημιουργήθηκαν  η  Αυτοκρατορία  της  Νίκαιας,  η  Αυτοκρατορία  της 
Τραπεζούντας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου, ισχυρές εστίες αντίστασης κατά των κατακτητών , 
οι οποίες συνέβαλαν στην εθνική αυτογνωσία και τη συνέχεια των ιδεών της Βυζαντινής Αυτό‐
κρατορίας. Υπερίσχυσε η αυτοκρατορία της Νίκαιας και διεκδίκησε την ανακατάληψη της Κων‐
σταντινούπολης και την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1261 και έγινε ιδρυτής 
της  Δυναστείας  εν  τω  μεταξύ  οι  Βούλγαροι  και  οι  Σέρβοι  ,επωφελούμενοι  από  τη  δύσκολη 
κατάσταση  στην  οποία  έχει  περιέλθει  το  Βυζάντιο,  στο  τέλος  του  12ου  αι.  δημιούργησαν 
αυτόνομα κράτη και αυτόκεφαλες εκκλησίες  . Το 13ο και  ιδίως τον 14ο αι  .επεκτάθηκαν και σε 
εδάφη  της  Βυζαντινής  αυτοκρατορίας  ενώ οι  Βασιλείς  τους  ανταγωνίζονταν  τους Βυζαντινούς 
Αυτοκράτορες  .  Επίσης  οι  Οθωμανοί  Τούρκοι  άρχισαν  να  επεκτείνονται  και  μετά  το  1300 
κατέλαβαν  σχεδόν  όλη  την Μικρά  Ασία.  Το  1354  οι  Τούρκοι  εγκαταστάθηκαν  στο  Ευρωπαικό 
έδαφος  , οπότε αρχίζει σταθερά η προέλαση τους στα Βαλκάνια  . Το 1402 το Βυζαντινό κράτος 
περιλάμβανε  μόνο  την  Κωνσταντινούπολη  ,  το  Δεσποτάτο  του  Μυστρά  και  μερικά  νησιά  του 
Αιγαίου  Πελάγους.  Το  1453  ο  Μωάμεθ  Β’  ο  Πορθητής  κατάφερε  το  μοιραίο  πλήγμα  κατά‐
λαμβάνοντας  την Κωνσταντινούπολη και  καταλύοντας  οριστικά  τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία  η 
οποία είχε διανύσει μια ζωή χιλίων περίπου χρόνων.  

Μετά την    ΄Αλωση της Κωνσταντινούπολης  η Αγιογραφία μεταφέρθηκε από  το Βυζάντιο όπου 
γεννήθηκε και άκμασε και που δίκαια θεωρείται το λίκνο της Αγιογραφίας, στο Άγιον Όρος, το 
οποίο  γίνεται  το  νέο  κέντρο  της  Χριστιανικής  ζωγραφικής  (16ος  αιώνας).  Η  Αγιορείτικη 
αγιογραφία μένει πιστή στα βυζαντινά πρότυπα. Από το Άγιο Όρος η αγιογραφία μεταδόθηκε σε 
όλη  την  Ελλάδα  μα  την  μεγαλύτερη  πρόοδο  σημείωσε  στην  Κρήτη  και  στα  Επτάνησα,  όπου 
αναδείχθηκαν  σπουδαίοι  Αγιογράφοι  που  φανερώνουν  μια  τάση  να  απομακρυνθούν  από  τη 
Βυζαντινή παράδοση, όσο το επιτρέπει το χριστιανικό δόγμα. Η τέχνη, τώρα επηρεασμένη από τη 
Δύση και ιδιαίτερα από την Ιταλία με την οποία υπήρχε στενότερη επαφή, παρουσιάζει κάποιες 
καινοτομίες γύρω από τις πτυχώσεις, το φωτισμό και γενικά τη σύνθεση. Ωστόσο, η παράδοση 
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ήταν  τόσο  δυνατή  ώστε  να  επιβάλλεται  και  στις  αγιογραφίες  που  προορίζονταν  για  τους 
Σλάβους  χριστιανούς.  Έτσι,  ελάχιστα  διέφεραν  από  τα  βυζαντινά  πρότυπα,  αφού  εξάλλου  οι 
περισσότερες  από  αυτές  ήταν  έργα  βυζαντινών  τεχνιτών.  Ο  Αγιογράφος  τώρα  δεν  είναι  πια  ο 
απρόσωπος  εργάτης  θρησκευτικών  αντικειμένων  (εικόνων,  τοιχογραφιών  κ.λ.π)  αλλά  ο 
καλλιτέχνης  με  ατομικότητα,  έμπνευση,  δημιουργικότητα,  που  θέλει  να  εμφανίσει  τα  έργα  του 
σαν  έργα  τέχνης.  Γι'  αυτό  και  τα  υπογράφει.  Έτσι,  από  τον  15ο    αιώνα,  έχουμε  υπογραφές 
αγιογράφων Κρητικών ή Επτανησίων. Ακόμα και οι μέτριοι Αγιογράφοι υπέγραφαν τα έργα τους. 
Τέλος του 16ου  αιώνα και όλον τον 17ο   σ' όλη την Ελλάδα εργάστηκαν πολλοί τοιχογράφοι που με 
τα έργα τους στόλισαν εκκλησίες, μοναστήρια ακόμη και ερημοκλήσια.  Από αυτούς αναφέρουμε, 
τον Μιχαήλ Δαμασκηνό, τον Τζάνε,   τον Πουλάκη,  τους  αδελφούς Μόσχους  από  το Ναύπλιο,  τον 
Πελοποννήσιο Ύπατο, τον Μάρκο από το Άργος που έκανε τις τοιχογραφίες της Μονής Πετράκη 
και της Μονής  Φανερωμένης στη Σαλαμίνα. 

Η Αγιογραφία καλλιεργήθηκε επίσης  και στις Βαλκανικές χώρες (Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία), 
μα μεγάλη άνθηση σημείωσε στη Ρωσία με κέντρα το Κίεβο,  το Νοβγκορόντ,  και  τη Λαντόγκα. 
Σπουδαιότερος Ρώσος αγιογράφος θεωρείται ο Ρουμπλιόφ. Επίσης η θρησκευτική τέχνη άκμασε 
στην Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία), όπου διαμορφώθηκε ο Ρωμανικός και Γοτθικός τύπος. 
Στην  Ιταλία κατά  το Μεσαίωνα η Αγιογραφία  ξέφυγε τελείως από  τη βυζαντινή παράδοση και 
απέκτησε αυτοτέλεια. Σ' αυτό συντέλεσαν οι αγιογράφοι Τζιόττο, Μαζάτσιο και ο Τσιμαμπούε.  

Καί στην Αίγυπτο καί στην Αιθιοπία ζωγραφίστηκαν εικόνες αλλά με τοπική ιδιορρυθμία. 

Τον 18ο  και 19ο  αιώνα άνθισε η λαϊκή τέχνη, με τα χαρακτηριστικά της να εκφράζουν το πνεύμα της 
εποχής, δηλαδή τον πόθο για απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Κυριότεροι εκφραστές είναι ο 
Θεόφιλος,  ο  Γεώργιος  Μάρκου,  ο  Ζωγράφου  κ.α.  Οι  μορφές  εικονίζονται  με  απλά  σχήματα,  τα 
χρώματα είναι πιο σκοτεινά και γενικά η ποιότητα είναι υποδεέστερη των προηγούμενων αιώνων. Η 
Βυζαντινή ζωγραφική σχεδόν εξαφανίστηκε και επικράτησε η ζωγραφική της Δύσης μέχρι το δεύτερο 
μισό του 20ου  αιώνα. Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά προσπάθησε στην εποχή του (περίπου το 1700 μ.Χ.) 
να επαναφέρει τη Βυζαντινή τέχνη, αλλά η προσπάθειά του δεν έφερε καρπούς, διότι το ρεύμα πλέον 
οδηγούσε στη Δύση. Ακόμη και στο Άγιο Όρος χρησιμοποιούσαν  την δυτική  τεχνοτροπία. Μόλις  το 
1940‐1950 ο πολύς Φώτης Κόντογλου μετά από υπεράνθρωπους αγώνες κατάφερε να ξαναφέρει στο 
φως  την  τέχνη  της Βυζαντινής αγιογραφίας  και  να  καλλιεργήσει  ένα κλίμα αναβιώσεως  της  ζωγρα‐
φικής παράδοσης.  

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

Το  Άγιο  Ορος,είναι  το  σημαντικότερο  κέντρο  μοναστικής  πολιτείας  της  Ανατολικής  Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.  Στις  μονές,  τις  σκήτες  και  τα  κελιά  του  Αγίου  Ορους  διαφυλάσσεται  επί  αιώνες  ένα 
πλούσιο  κειμηλιακό  και  πολιτιστικό  απόθεματου  Βυζαντινού  και  Μεταβυζαντινού  πολιτισμού,  
δωρεές  της  ευλάβειας  Αυτοκρατόρων,  Βασιλέων,  Ηγεμόνων  και  προσκυνητών  ή  αφιερώματα 
Πατριαρχών, Επισκόπων, Ηγουμένων και ταπεινών Μοναχών. 

 

Η Βάπτιση (Τοιχογραφία του ζωγράφου Μανουήλ Πανσέληνου με παράσταση Βάπτισης, περ. 1300, Άγιον Όρος, Πρωτάτο.) 
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 Τα σωζόμενα έργα μνημειακής ζωγραφικής στο ΄Αγιον ΄Ορος καλύπτουν την περίοδο από το 10ο  έως 
το 19ο  αιώνα. Μάλιστα, από τους 14ο , 16ο  και 18ο  αιώνες οι τοιχογραφίες που διακοσμούν τα Κα‐
θολικά, τις Τράπεζες και τα παρεκκλήσια των Μονών αποτελούν  ένα εντυπωσιακό σύνολο σε καλλι‐
τεχνική ποιότητα, μεταξύ των οποίων  συγκαταλέγονται και  μερικά  αριστουργήματα της Βυζαντινής 
ζωγραφικής όπως είναι οι τοιχογραφίες του ναού του Πρωτάτου (γύρω στα 1290). 

 

 

 

Από την περίοδο της δυναστείας των Μακεδόνων και των Κομνηνών (9ος ‐τέλος 12ου  αι.) ως το χρόνο 
της  καταλήψεως  της Κωνσταντινουπόλεως από  τους σταυροφόρους  (1204)  τα σωζόμενα έργα μνη‐
μειακής  ζωγραφικής στο Αγιον Ορος είναι ελάχιστα και περιορίζονται στη Μονή  Ιβήρων, στη Μονή 
Βατοπεδίου  και  στο  κελί  του Ραβδούχου στις  Καρυές.  (Πρόσφατα,  στη Μονή  Ιβήρων  εντοπίστηκαν 
τοιχογραφίες πιθανότατα του 10ου αιώνα, που απόκαλύφθηκε κάτω από το ναό του Αγίου  Ιωάννου 
Προδρόμου.  Οι  τοιχογραφίες  αυτές  εντάσσονται  σε  επαρχιακό  καλλιτεχνικό  ρεύμα,  στο  οποίο 
διακρίνονται  απηχήσεις  της  τέχνης  της  Καππαδοκίας.  Επίσης,  στη Μονή  Βατοπεδίου  σώζονται  δύο 
ψηφιδωτές  παραστάσεις  στο  Καθολικό,  καθώς  και  δύο  σπαράγματα  τοιχογραφιών.  Τα  ψηφιδωτά 
αυτά συνθέτουν τη σκηνή του Ευαγγελισμού στον Κυρίως ναό,   το θέμα της Δεήσεως στο Νάρθηκα 
την παράσταση του Αγίου Νικολάου στον Εξωνάρθηκα.  
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Τελείως διαφορετική  είναι  η  εικόνα  της μνημειακής  ζωγραφικής οτο Αγιον Ορος  κατά  την περίοδο 
των Παλαιολόγων  (1261‐1453). Η περίοδος της αναγέννησης των Παλαιολόγων,   αντιπροσωπεύεται 
οτο  Αγιον  Ορος  από  τα  εντυπωσιακά  σε  έκταση  και  ποιότητα  σύνολα  που  σώθηκαν  στο  ναό  του 
Πρωτάτου  στις  Καρυές,  στο  Καθολικό  της Μονής  Βατοπεδίου,  στο  Καθολικό,  την  Τράπεζα  και  τον 
κοιμητηριακό ναό της Μονής  Χιλανδαρίου.  

 

Η Σταύρωση της μονής Μεγίστης Λαύρας (τοιχογραφία με τη Σταύρωση, έργο του Κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη 
Στρελίτζα Μπαθά, 1535, Άγιον Όρος, μονή Μεγίστης Λαύρας.) 

 

Κορυφαίο έργο  της περιόδου αυτής στο Αγιον Ορος είναι οι  τοιχογραφίες  του ναού του Πρωτάτου 
στις  Καρυές,  που  αποδίδονται  στο  ζωγράφο  από  τη  Θεσσαλονίκη  Μανουήλ  Πανσέληνο.  Από 
απόψεως  τέχνης,  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  ζωγραφικής  του Πανσέληνου  είναι  ο  αφηγηματικός 
χαρακτήρας  του εικονογραφικού προγράμματος, η χάρη των στάσεων και  των κινήσεων, η έμφαση 
στην απόδοση του σωματικού όγκου, η υιοθέτηση προτύπων από την αρχαία ελληνική τέχνη, καθώς 
και  η  έκφραση  μιας    βαθιάς  πνευματικότητας  Ο  Πανσέληνος  με  τις  τοιχογραφίες  του  ναού  του 
Πρωτάτου, αναδεικνύεται ως ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της λεγόμενης «Μακεδόνικης σχολής»,  
στο  τέλος  δηλαδή  του  13ου    και  στις  αρχές  του  14ου    αιώνα,  και  ως  ένας  από  τούς  μεγαλύτερους 
ζωγράφους όλων των εποχών. Από τις τοιχογραφίες στο Αγιον Ορος, που αποδίδονται στον Πανσέλη‐
νο, θα αναφέρουμε μια μικρή τοιχογραφία που σώζεται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, και στην οποία 
απεικονίζεται το κεφάλι του Αγίου Νικολάου. 

 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 1546.ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ  
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Αγιον Ορος. Την περίοδο αυτή διακοσμούνται το καθολικό της Μεγίστης Λαύρας  (1535), η Τράπεζα 
της Μεγίστης  Λαύρας  (γύρω  στα  1535),  το  κελί  του  Προκοπίου  της Μονής  Βατοπεδίου  (1537),  το 
Καθολικό  της  Μονής  Κουτλουμουσίου  (1540),  η  Τράπεζα  της  Μονής  Φιλόθεου  (1540),  το  παλαιό 
Καθολικό  της  Μονής  Ξενοφώντος  (1544),  το  Καθολικό  και  η  τράπεζα  της  Μονής  Σταυρονικήτα 
(1545/1546),   το   Καθολικό  της  Μονής  Διονυσίου  (1547),  το  παρεκκλήσιο  του  Αγίου  Γεωργίου  της 
Μονής  Αγίου  Παύλου  (1552),  το  παρεκκλήσιο  του  Αγίου  Νικολάου  της  Μονής  Μεγίστης  Λαύρας 
(1560), το Καθολικό της Μονής Δοχειαρίου(1568), το Καθολικό της Μονής Ιβήρων. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής της περιόδου αυτής είναι έργο ζωγράφων της «Κρητικής σχο‐
λής» (Θεοφάνης, Ζώρζης…) Ξεχωρίζει για το έργο του στο Αγιον Ορος ο Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης 
με τα δυο του παιδιά, Συμεών και Νεόφυτο, που ήταν επίσης ζωγράφοι. Η ποιότητα της ζωγραφικής 
του Θεοφάνη και η έκταση του έργου που άφησε στο Αγιον Ορος  (τοιχογραφίες και εικόνες) σφρά‐
γισαν  τον 16ο  αιώνα και καθόρισαν την πορεία της Μεταβυζαντινής ζωγραφικής ως το 18ο  αιώνα. Ο 
θεματικός  πλούτος  του  εικονογραφικού  προγράμματος  των  διακοσμήσεων  του,  η  καθαρότητα  της 
δογματικής  έκφρασης,  το  πνευματικό  κάλλος  και  η  καλλιτεχνική  ποιότητα  της  ζωγραφικής  του 
στάθηκαν το πρότυπο και η επίσημη έκφραση της τέχνης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αποτέλεσμα ήταν 
η φήμη του Θεοφάνη να διατηρηθεί ως το 18ο  αιώνα.  

Η  καλλιτεχνική  παραγωγή  του  17ου    αιώνα  παρουσιάζει  ύφεση  στο  Αγιον  Ορος  την  περίοδο  αυτή. 
Οικονομικοί λόγοι, όπως η δήμευση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουοίας το 1568 και η 
οικονομική κρίση που ακολούθησε οτην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την υποτίμηση του τουρκικού 
νομίσματος  το  1586,  συνέβαλαν  στην  οικονομική  εξαθλίωση  των  μονών  και  στον  περιορισμό  της 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας, που παρουσιάστηκε στο Αγιον Ορος το 16ο  αιώνα.  

Αντίθετα, κατά τους 18ο ‐19ο  αιώνες εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της «ανανέωσης» της ζωγρα‐
φικής  των  παλαιών  Καθολικών  (Βατοπεδίου,  Χιλανδαρίου  κ.ά.),  αλλά  και  η  διακόσμηση  νέων  Κα‐
θολικών και παρεκκλησίων που οικοδομούνται την περίοδο αυτή. Ειδικότερα το πρώτο μισό του 18ου  
αιώνα εκδηλώνεται στο Αγιον Ορος ένα καλλιτεχνικό κίνημα επιστροφής σε εικονογραφικούς τύπους 
και  καλλιτεχνικούς  τρόπους  της  ζωγραφικής  του Πανσέληνου.  Κύριοι  εκφραστές  του  καλλιτεχνικού 
αυτού κινήματος στο Αγιον Ορος υπήρξαν ο ιερομόναχος Διονύσιος από τον Φουρνά των Αγράφων, ο 
Κοσμάς από τη Λήμνο και ο Δαβίδ από τη Σελενίτζα της Αλβανίας.Στο δεύτερο μισό του 18ου και όλο 
τον 19ο  αιώνα δραστηριοποιούνται οτο Αγιον Ορος επώνυμοι ζωγράφοι, όπως οι αδελφοί Κωνσταν‐
τίνος και Αθανάσιος από την Κορυτσά, ο Δαμασκηνός από τα Γιάννενα, ο Γαβριήλ ιερομόναχος και ο 
Γρηγόριος από τηνΚαστοριά κ.ά., αλλά και ανώνυμοι που κατάγονται από την Ηπειρο, τη Μακεδονία, 
τη  Θράκη  κ.ά.  (Καθολικό  Μονής  Καρακάλλου  1716,  Καθολικό  Μονής  Φιλόθεου  1752  και  1765,  
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Καθολικό Μονής Γρηγορίυ 1779, Καθολικό Ξηροποτάμου 1783 κ.ά Επίσης, στα μέσα του 19ου  αιώνα 
εντυπωσιάζει  το  λαϊκότροπο  ύφος  των  τοιχογραφιών  του  Εξωνάρθηκα  του  Καθολικού  της  Μονής 
Μεγίστης Λαύρας(1852), έργο του ζωγράφου Ζαχαρία Χρήστου, από το Σαμόκοβο της Βουλγαρίας.   

 

 ΜΕΤΕΩΡΑ 

Τα Μετέωρα είναι ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία στον κόσμο και το πιο σημαντικό μοναστικό 
συγκρότημα στην Ελλάδα μετά το  'Αγιο Όρος. Είναι ομάδα επιβλητικών βράχων απότομων και 
ψηλών, στους πρόποδες των Καμβουνίων βουνών και σε απόσταση 9 χλμ. από την Καλαμπάκα. 
Στην κορυφή τους ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι ασκητές μοναχοί τον 11ο  αιώνα και από 
τον  14ο    αιώνα  μ.Χ.  χτίστηκαν  πολλά  μοναστήρια.  Αρχικά  ήταν  24  με  πολλά  ερημητήρια  και 
ασκητήρια  πάνω  στους  βράχους,  αργότερα  ελαττώθηκαν  σε  14,  ενώ  σήμερα  σώζονται  και 
λειτουργούν μόνο έξι: του Μεγάλου Μετέωρου, του Βαρλαάμ, του Ρουσάνου, της Αγίας Τριάδας, 
του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, και  του Αγίου Στεφάνου, τά πέντε πρώτα είναι αντρικά και το 
τελευταίο γυναικείο.  Τα μοναστήρια που σώζονται σήμερα προσελκύουν έντονα το ενδιαφέρον 
του ευρύτερου κοινού, αλλά και των ειδικών για την ιστορία τους, τα μνημεία και τη θαυμάσια 
φυσική ομορφιά τους.  

Οι μοναχοί των Μετεώρων πρόσφεραν πολλά στην αγιογραφική τέχνη των Βυζαντινών και Με‐
ταβυζαντινών  χρόνων  με  τα  αξιόλογα  μνημεία  της  μοναστηριακής  αρχιτεκτονικής  και  ζωγρα‐
φικής που υπάρχουν. Τα μνημεία της ζωγραφικής διακρίνονται σε τοιχογραφίες που καλύπτουν 
όλες  τις  εσωτερικές  επιφάνειες  των  τοίχων  των  ναών,  σύμφωνα με  τη  διάταξη  και  την  τεχνο‐
τροπία της τελευταίας Βυζαντινής περιόδου, και σε φορητές εικόνες. Οι τελευταίες κοσμούσαν τα 
τέμπλα και  τα προσκυνητάρια  των  ναών και  των παρεκκλησιών. Οι  αρχαιότερες φυλάσσονται 
σήμερα στα σκευοφυλάκια των μοναστηριών. Στο ναό του Μεγάλου Μετεώρου σώζονται αξιό‐
λογα δείγματα τοιχογραφιών, που διακρίνονται για την εκφραστική τους δύναμη. Στο Νάρθηκα 
του  μοναστηριού  Βαρλαάμ  σώζονται  τα  πιο  αντιπροσωπευτικά  δείγματα  τοιχογραφιών  των 
Μετεώρων.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Η ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ –ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ 

Στο  Καθολικό  της  μονής  Μεγάλου  Μετεώρου  υπάρχουν  σημαντικές  τοιχογραφίες  της  «Μακε‐
δονικής σχολής», και θεωρούνται ότι ανήκουν στον Τζώρτζη, μαθητή του Θεοφάνη του Κρητός.  

Το Καθολικό της Ι. Μ. Βαρλαάμ  είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων και το έκτισαν οι 
αδελφοί μοναχοί Θεοφάνης και Νεκτάριος το 1541‐1544 και τοιχογραφίες του είναι   του Φρά‐
γκου Κατελάνου από την Θήβα.  
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Η μονή του Αγίου Στεφάνου κτίστηκε από τον  όσιο Αντώνιος στις αρχές ως και τα μέσα του 15ου 
αιώνα  και  τον  όσιο Φιλόθεο,  ο  οποίος  στα  μέσα  του  16ου  αιώνα  ξανάχτισε  τον  ναό  του  Αγίου 
Στεφάνου. Περίπου στον 16ο αιώνα τοποθετούνται και οι πρώτες τοιχογραφίες του ναού. 

Η  μονή  της  Αγίας  Τριάδας  είναι  κτισμένη  σ'  έναν  από  τους  πιο  εντυπωσιακούς  βράχους  των 
Μετεώρων. Από το 1362 υπήρξε οργανωμένο μοναστήρι και  το Καθολικό κτίστηκε περίπου το 
1465. Οι τοιχογραφίες του έγιναν από τους αδελφούς Αντώνιο ιερέα και Νικόλαο το 1741. Στον 
Νάρθηκα υπάρχουν τοιχογραφίες από το 1692. 

Την  ιερά Μονή Ρουσάνου έκτισαν οι ανώνυμοι πρώτοι κτίτορες   τον 14ο με 15ο αιώνα. Την ση‐
μερινή μορφή της η μονή την πήρε στις αρχές του 16ου αιώνα από τους αδελφούς ιερομόναχους 
Ιωάσαφ  και  Μάξιμο  από  τα  Γιάννενα.  Το  Καθολικό  είναι  αφιερωμένο  στη Μεταμόρφωση  του 
Σωτήρος. Επίσης τιμάται και η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Οι τοιχογραφίες είναι αξιόλογες και 
έγιναν  από  άγνωστο  ζωγράφο  επηρεασμένο  από  την  «Κρητική  σχολή»  επί  ιερομόναχου  Αρσε‐
νίου, (ίσως από τον Τζώρτζη, μαθητή του Θεοφάνη του Κρητός). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΑΝΟΥ 

Η ιερά μονή Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά  ιδρύθηκε στις αρχές ως τα μέσα του 14ου αιώνα. Το 
Καθολικό της μονής έγινε επί μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου του Ελεήμονος και επί εξάρχου 
Σταγών ιερομονάχου Νικάνορος. Το 1527 έγινε η αποπεράτωση της αγιογράφησής του από τον 
Θεοφάνη  Στρελίτζα  τον  Κρήτα,  που  συγκαταλέγεται  στους  πιο  σημαντικούς  αγιογράφους  της 
Ορθοδοξίας. Στις τοιχογραφίες διακρίνουμε την μεγάλη τελειότητα στο σχεδιασμό των μορφών 
και την άριστη χρωματική απόδοση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΥ 



 

Το 
ορ
Πό
Μο
εξο
στη
αυ

Δα
τεχ
χρυ
φώ
αρ
χρυ
ζωγ

αριστούρ
θόδοξη  εκ
όλης  από 
ουσείο.  Π
ορίστηκε ο
η μεγάλη 
τοκράτορα

απανήθηκα
χνίτες  επί 
υσάφι, το 
ώναξε «Σολ
ιστουργημ
υσό  ουρα
γραφική κ

ργημα  της 
κκλησία  στ
τους  Τούρ
ρωτοχτίστ
ο άγιος Ιωά
στάση του
α Ιουστινια

αν τεράστι
έξι  χρόνια
ασήμι και 
λομώντα, σ
ματικό  ναό
ανό  φτιαγμ
αι η διακό

ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒ

Ο ΝΑΟΣ 

Βυζαντινή
την  Κωνστ
ρκους  ο  ν
τηκε  το  32
άννης ο Χρ
υ Νίκα  την
ανό το 532

α ποσά γι
α.  Τα  πολύ
 πετράδια
σε νίκησα'
ό.  Η  ζωγρ
μένος  από
όσμηση της

ΒΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ

 ΤΗΣ ΤΟΥ

ής  τέχνης 
ταντινούπο
ναός    μετ
25μ.χ  από
ρυσόστομο
ν έκαψε π
2.  

ια το χτίσι
ύτιμα  υλικ
α μεγάλης 
''. Οι αρχιτ
αφική  της
ό  μικρές  χ
ς Αγίας Σοφ

Σ 1527 ‐ ΜΟΝΗ

 

Υ ΘΕΟΥ Σ

η  πιο  μεγ
ολη  είναι 
τατράπηκε
ό  τον  Μεγ
ος. Ξαναχτ
άλι.  Τέλος

μό της κι 
κά  που  χρ
αξίας. Ο Ιο
τέκτονες  Ισ
ς  Αγίας  Σο
χρυσές  ψ
φίας κατέχ

Η ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛ

 

 ΣΟΦΙΑΣ 

γάλη  και  α
ο  ναός  τη
  σε  τζαμί
γάλο  Κων
τίστηκε το 
ς  χτίστηκε 

απασχολή
ησιμοποιή
ουστινιανό
σίδωρος κ
οφίας  ήταν
ηφίδες.  Γ
χει θέση ξε

ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΝ

 (ΑΓΙΑ ΣΟ

ασύγκριτη 
ης  «Αγιάς 
ί  (τέμενος
σταντίνο 
413 από τ
για  τρίτη 

ήθηκαν ασ
ήθηκαν  είν
ός όταν τη
αι ο Ανθέμ
ν  διακοσμ
Γενικότερα
εχωριστή.

 

ΝΑΠΑΥΣΑ      

ΟΦΙΑ) 

σε  ομορφ
Σοφιάς». 

ς)  και  σήμ
και  κάηκε
το Θεοδόσ
και  τελευ

ταμάτητα 
ναι:  το  δια
ν πρωτοαν
μιος είχαν 
μητική.  Ο 
  στην  ιστ
 

Σ ε λ ί

φιά  και  λα
Με  την  ά

μερα  λειτο
ε  το  404 
σιο τον Β' μ
ταία φορά

10.000 ερ
αλεχτό  μάρ
ντίκρισε τε
κατασκευ
τρούλος  π
τορία  της 

ί δ α  | 19

αμπρότητα
άλωση  της
ουργεί  ως
μ.χ.  γιατί
μα ο λαός
ά από τον

ργάτες και
ρμαρο,  το
ελειωμένη
υάσει έναν
παρίστανε
τέχνης  η

 

 
 
 
ί 
 
 

ι 
 
 
 
 
 



Σ ε λ ί δ α  | 20 
 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 Ο ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα, πάνω στον 
τόπο του Μαρτυρίου του Αγίου, από τον έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο, ο οποίος θεραπεύτηκε 
από  ανίατη  ασθένεια.  Στο  χώρο  αυτό  βρισκόταν  το  «στάδιο»  όπου  γίνονταν  μονομαχίες.  Σ’ 
αυτό το στάδιο μονομάχησε ο πιστός μαθητής του Αγίου Δημητρίου, Νέστορας, και κατάτρό‐
πωσε τον Λυαίο. Ολόκληρο το ισόγειο συγκρότημα του αρχαίου λουτρού, όπου ήταν φυλακι‐
σμένος ο Άγιος, διατηρήθηκε και διασκευάσθηκε σε κρύπτη του Ναού, η οποία έγινε για αιώνες 
και παραμένει κέντρο Λατρείας. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του Ναού είναι πεντάκλιτη Βασιλική 
με εγκάρσιο  (κάθετο) κλίτος, διπλά υπερώα (γυναικωνίτες) και μακρές διπλές κιονοστοιχίες. 
Στην πορεία του χρόνου υπέστη δύο φορές καταστροφή, σε μεγάλο μέρος, από πυρκαγιά τον 
7ο  αιώνα  και  στις  5  και  6  Αυγούστου  το  1917.  Επίσης  υπέστη  πολλές  καταστροφές  και 
λεηλασίες  κατά  την  άλωση  της  Θεσσαλονίκης  από  τους  Σαρακηνούς  το  904  και  από  τους 
Νορμανδούς το 1118. Το διάστημα 1493‐1912 μετατράπηκε σε τζάμι από τους Τούρκους 
 
Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 μετέβαλε σχεδόν σε ερείπια τον ιστορικό Ναό και οι αναστηλωτικές 
εργασίες  που  τον  αποκατέστησαν  στην  αρχική  του  μορφή  διήρκησαν  έως  το  1948.  Από  τότε 
λειτουργεί  κανονικά  και  αποτελεί  ως  μνημείο  τέχνης  ένα  από  τα  πλέον  υπέροχα  χριστιανικά 
μνημεία της ελληνικής ανατολή. 

ΜΥΣΤΡΑΣ  Η ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

 

 
Μυστράς:  Εκκλησίες,  «παλάτια»    τείχη,  σπίτια  ερειπωμένα  αλλά  ανθεκτικά  στο  χρόνο, 
συνθέτουν  τη Βυζαντινή πολιτεία  του   Μυστρά. Ο  Γουλιέλμος Βιλεαρδουΐνος  έχτισε  το 
κάστρο  που  βρίσκεται  στη  κορυφή  και  το  ονόμασε Μυζηθρά.  Το  1259  όμως  πιάστηκε 
αιχμάλωτος  από  τους  Βυζαντινούς  και  ύστερα  από  τρία  χρόνια  αιχμαλωσίας  για  να 
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αποκτήσει  την  ελευθερία  του  το  παραχώρησε.  Από  τότε  γίνεται  ένα  μεγάλο  πολιτικό 
στρατιωτικό  και  πνευματικό  κέντρο.  Μια καινούργια πολιτεία, όπως ο Μυστράς, δεν θα 
μπορούσε να αναπτύξει δική της καλλιτεχνική παράδοση. Η εξάρτησή του από την Κωνσταν-
τινούπολη, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι ίδιοι οι Αυτοκράτορες γι’ αυτόν 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε να μεταλαμπαδευτεί η τέχνη της Κωνσταντινούπολης 
στην πρωτεύουσα του δεσποτάτου. 

Περίφημοι  έγιναν οι δεσπότες του Μυζηθρά  (Μυστρά) που κυριαρχούσαν σ’ όλη την Πελοπόννη‐
σο και πιο μεγάλος από  όλους στάθηκε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ο τελευταίος αυτοκράτο‐
ρας του Βυζαντίου. Κάθε χρόνο στις 29  Μαΐου  γίνεται μνημόσυνο στη Μητρόπολη του Μυστρά 
όπου, όπως λένε στέφθηκε αυτοκράτορας. Η Μητρόπολη είναι δεξιά αμέσως μετά την είσοδο στο 
Μυστρά και δίπλα της είναι το Μουσείο όπου εκεί   φυλάσσεται ότι αξιόλογο και πολύτιμο έχει 
βρεθεί. Η εκκλησία είναι πρωτότυπη και για την Βυζαντινή τέχνη .Έχει τοιχογραφίες, γλυπτά που 
έχουν μεταφερθεί από αλλού – και στο πάτωμα ανάγλυφο δικέφαλο αετό. Έξω μια πέτρα έχει 
κηλίδες κόκκινες. Είναι λένε το αίμα του Μητροπολίτη Ανανία  όπου έσφαξαν το 1760 οι Τούρκοι. 
Οι  Βυζαντινές εκκλησίες του  Μυστρά  ξεχωρίζουν για το πλήθος τους, τους ρυθμούς τους και τις 
ωραίες  τοιχογραφίες  και  αγιογραφίες  τους,  που  είναι  αληθινά  αριστουργήματα.  Διάσημοι 
αγιογράφοι  της  βυζαντινής  τεχνοτροπίας  τις  διακόσμησαν.  Η  Βυζαντινή    αγιογραφία  και  ζω‐
γραφική σημείωσε στο Μυστρά  μια πραγματική αναγέννηση. Στα έργα, που υπάρχουν ακόμα και 
σήμερα,  ξεχωρίζουν  για  τα ωραία  ζωηρά  τους  χρώματα,  τις  γεμάτες  χάρη  μορφές  τους  και  τις 
άλλες  ελεύθερες  συνθέσεις  τους.  Λαμπρό  μνημείο  της  Βυζαντινής  αρχιτεκτονικής  είναι  η  Μη‐
τρόπολη (ο Άγιος Δημήτριος) από τα πιο σημαντικά του Μυστρά. Αξιολογότατη είναι η εικονο‐
γραφία  του  ναού,  ο  γλυπτός  του  διάκοσμος,  ο  θαυμάσιος  δικέφαλος  αετός  που  στολίζει  το 
δάπεδο  της.  Άλλες  αξιόλογες  βυζαντινές  εκκλησίες  στο  Μυστρά  είναι:  Η  Ευαγγελίστρια,  η 
Παναγιά η Οδηγήτρια, η Παντάνασσα , η Περίβλεπτος, οι Άγιοι Θεόδωροι…  

Η ζωγραφική του τέλους του 14ου  αιώνα χαρακτηρίζεται από έναν εκλεκτικισμό, μία επιστροφή στις 
αισθητικές αναζητήσεις και  μία τάση απλοποίησης. 

 Σημαντικότερο  μνημείο  της  περιόδου  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  το  Καθολικό  της  μονής 
Περιβλέπτου στο Μυστρά. Χτισμένο από το δεσπότη Μανουήλ Καντακουζηνό  (1348‐1380),  έχει μια 
εξαιρετική  ζωγραφική  που  χρονολογείται  γύρω  στα  1360‐1370.  Η  ζωγραφική  της  Περιβλέπτου 
υιοθετεί την τεχνοτροπία των μνημείων της πρώτης εικοσαετίας του 14ου αιώνα όπως οι τοιχογρα‐
φίες της Μονής της Χώρας και των Αγίων Αποστόλων στη Κωνσταντινούπολη. Οι αριστοκρατικές και 
ανάλαφρες μορφές με την ιδιαίτερη κομψότητα στη κίνηση και τις στάσεις και οι λεπτομέρειες όπως 
τα παιδιά που παίζουν στη σκηνή της Βαϊοφόρου αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία των τοιχογρα‐
φιών  της  εποχής.  Υπάρχει  ελευθερία  της  γραμμής,  και  οι ψιμυθιές  ζωντανεύουν  τα πρόσωπα,  ενώ 
υπάρχει και  απουσία περιγραμμάτων που δίνει στα έργα ονειρική διάσταση.  

Οι  πολυπρόσωπες  παραστάσεις,  ο  τονισμός  του  χώρου  και  του  τοπίου,  η  αύξηση  των  αρχιτεκτο‐
νημάτων  είναι  στοιχεία  που  απαντούν  στα  τοιχογραφικά  σύνολα  της  εποχής.  Οι  μορφές  συχνά 
αποκτούν όγκο, ενώ η γερή κορμοστασιά τους, η ευγένεια στη στάση τους και η κλασική πτυχολογία 
των ενδυμάτων τους παραπέμπει σε αρχαίους ανδριάντες. Η ζωηρή κίνηση, τα ωραία πρόσωπα και 
τα  ανάλαφρα  πολύπτυχα  ενδύματα  προσδίδουν  χάρη  και  κομψότητα.  Παράλληλα  ο  αριθμός  των 
εικονογραφικών θεμάτων μεγαλώνει και εμπλουτίζεται. Με το Δωδεκάορτο και οι προσωπογραφίες 
των  Αγίων  πλαισιώνονται  και  με  άλλες  σκηνές,  εμπνευσμένες  από  τη  ζωή,  τα  θαύματα  και  τις 
παραβολές του Χριστού, τη ζωή της Παναγίας, τη ζωή των Αγίων και τις Βιβλικές αφηγήσεις (η Θυσία 
του Αβραάμ, οι τρεις Παίδες στην Κάμινο)… 

Ο ζωγράφος πολλές φορές προσπαθεί να τονίσει και να προβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση 
των εικονιζόμενων, με τις κινήσεις και την έντονη δυσμορφία των προσώπων. Αν και στις συν-
θέσεις του εντάσσει στοιχεία του πραγματικού κόσμου, η ζωγραφική του συνεχίζει να διατηρεί 
τον υπερβατικό, ιδεαλιστικό της χαρακτήρα και να εκφράζει τη Βασιλεία του Θεού, όπως 
ορίζει η βυζαντινή ζωγραφική. 

 Κατά τους τελευταίους αιώνες ζωής του Βυζαντίου, αν και το κράτος παρακμάζει και η 
αυτοκρατορία συρρικνώνεται, η καλλιτεχνική δραστηριότητα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση στο 
βαθμό που μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική αναγέννηση.  
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Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ (β΄μισό του 14ου αι.) 

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΉΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ (β΄μισό του 14ου αι.) 

 

 
 

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ (1428)
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Η ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ (1288) 

 
 

 

ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ 

Η Βυζαντινή τέχνη είναι κατ’ εξοχήν χρωμογραφική τέχνη. Εκείνο που πριν από όλα ερεθίζει το 
μάτι  του θεατή και κοινωνού αυτής  της  τέχνης  είναι  το  χρώμα. Το χρώμα χαρακτηρίζεται από 
τρία συστατικά στοιχεία: τον τόνο, την πυκνότητα  και τη φωτεινότητα. Ο τόνος αποδίδεται με 
λέξεις όπως κόκκινο, μπλέ, πράσινο κ.ά., η πυκνότητα με τις λέξεις βαθύς, απαλός και η φωτει‐
νότητα με τις λέξεις λαμπερός, σκοτεινός. Η λέξη χρώμα προέρχεται από το χρώς που σημαίνει 
δέρμα, μια επιφάνεια δηλαδή που υπόκειται σε αλλαγές, ιδιότητα που έχει βεβαίως σχέση με τη 
φύση του χρώματος. Κατά τον Ιεράρχη της Εκκλησίας Γρηγόριο τον   Νύσσης, όταν κοιτάζει κα‐
νείς μια εικόνα δεν βλέπει μόνο τα χρώματα, αλλά μάλλον τη μορφή που ο καλλιτέχνης έχει δη‐
μιουργήσει  με  τα  χρώματα. Ο άγιος  Ιωάννης  ο  Χρυσόστομος  έγραφε  τον 4ο  αι.  «Δεν  μπορεί  να 
γνωρίζει κανείς ποιος είναι ο αυτοκράτορας και ποιος ο εχθρός μέχρι να τοποθετηθούν τα αλη‐
θινά  χρώματα  που  δίνουν  ευκρίνεια  στην  εικόνα».  Επίσης  η  μορφή  που  δημιουργείται  με  το 
χρώμα συσχετίζεται από πολλούς θεολόγους με  τη γραφή. Ο  Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπογραμ‐
μίζει ότι η Χριστιανική ζωγραφική και γραφή έχουν κοινό στόχο. Το χρώμα λοιπόν προσδιορίζει 
τη  μορφή,  δίνει  νόημα στη  μορφή και  είναι  το  ίδιο  ένα σύμβολο. Ένα σύντομο  γλωσσάριο Βυ‐
ζαντινών χρωμάτων που προκύπτει από τις γραπτές πηγές περιλαμβάνει τους εξής χρωματικούς 
όρους : άλουργος (που σημαίνει πορφυρός), γλαύκος, ερυθρός, κόκκινος, κυάνιος ,  λευκός , μέλας, 
ξανθός, πράσινος, πυρρός , υάκινθος, φαιός , φοίνιξ (που σημαίνει ερυθρός) χλωρός, ωχρός. Ένα 
στοιχείο  που  μπορεί  να  επηρεάσει  αποφασιστικά  το  χρώμα  είναι  το  φώς.  Το  εξωτερικό  φώς 
επηρεάζει  γενικά  τη  δομή  ενός  έργου  τέχνης  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το  φώς  αποδίδεται 
εικαστικά μέσα στο έργο . Σε σκοτεινό περιβάλλον το μπλέ είναι το τελευταίο χρώμα που λάμπει 
αλλά είναι πολύ έντονο . Σε καλοφωτισμένο περιβάλλον το κόκκινο και το κίτρινο ζωντανεύουν. 
Τέλος  η  ενασχόληση  με  το  χρώμα  στη  Βυζαντινή  τέχνη  αποκαλύπτει  ένα  ανεξερεύνητο  και 
ευαίσθητο πεδίο.          

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

«Η βυζαντινή τέχνη, όπως και η τέχνη της εποχής μας, ήταν αποτέλεσμα μιας ριζικής αλλαγής των 
αξιών. Η εποχή μας είναι μια περίοδος ανατροπών για τον πολιτισμό, ακριβώς όπως υπήρξε και η 
χριστιανική  εποχή στις αρχές  της. Ο Μεσαίων, απορροφημένος αποκλειστικά από τη θρησκεία, 
έθεσε την επιστήμη σε δεύτερη μοίρα. Αυτό δεν είναι εντελώς ακριβές για το Βυζαντινό πολιτι‐
σμό, άλλα είναι βέβαιο ότι ο τελευταίος χρωστούσε τη ζωτικότητα του προ πάντων στη βαθύτη‐
τα  του  θρησκευτικού  αισθήματος.  Τα  θρησκευτικά  μνημεία  της  Μεσαιωνικής  τέχνης  αποδει‐
κνύουν  πόσο  έμφυτη  είναι  στην  ανθρώπινη  φύση  η  ανάγκη  μιας  πίστεως  και  δείχνουν  πως  ο 
θρησκευτικός Μυστικισμός δεν θα  έπρεπε να υποτιμάται σαν πηγή καλλιτεχνικής  εμπνεύσεως. 
Είναι, ίσως, η κατ' εξοχήν πηγή της εμπνεύσεως αυτής. Αλλά η Βυζαντινή τέχνη δεν εξαφανίστηκε 
με  την  πτώση  της  Κωνσταντινουπόλεως.  Υπάρχει  μια  Μεταβυζαντινή  τέχνη  με  μεγάλους 
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καλλιτέχνες, όπως ο Πανσέληνος και ο Θεοφάνης  ‐αγνώστους στη Δύση‐ αντάξιους των Duccio 
και των Cimabue.  

Η Μεταβυζαντινή τέχνη διετήρησε, σαν τη φωτιά που σιγοκαίει κάτω από τις στάχτες της, την 
παράδοση  ενός  ύφους  άξιου  ν'  αντέξει  στη  σύγκριση  με  το  προγενέστερο  του,  δηλαδή  την 
Κλασσική  τέχνη.  Στα  μοναστήρια  του  ΄Αθω,  στους  απρόσιτους  βράχους  των  Μετεώρων,  οι 
ασκητές εξακολούθησαν να δοξάζουν το Θεό με εκφράσεις που έτειναν προς το Υψηλό και που 
βρήκαν  την  έσχατη λάμψη τους στο  έργο  του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου,  του  επιλεγόμενου Εl 
Greco.» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Η Αποκαθήλωση Τοιχογραφία που εικονίζει την Αποκαθήλωση του Χριστού, 1164, Νέρεζι, Άγιος Παντελεήμονας. 

 

 

Η Σταύρωση της μονής Μεγίστης Λαύρας (τοιχογραφία με τη Σταύρωση, έργο του Κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη 
Στρελίτζα Μπαθά, 1535, Άγιον Όρος, μονή Μεγίστης Λαύρας.) 
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Θαύματα του Χριστού και άγιοι (τοιχογραφίες με θαύματα του Χριστού και αγίους, 1483‐1485, Καστοριά, Άγιος Νικόλαος 
μοναχής Ευπραξίας.) 

 

 

 

Άγιοι Τοιχογραφία με αγίους ορθίους ή σε μετάλλια, 1802, Πεντάλοφος, μονή Αγίας Τριάδας. 
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Η Ανάσταση του Χριστού Βέροιας (Τοιχογραφία του ζωγράφου Γεωργίου Καλλιέργη που εικονίζει την Ανάσταση, 1315, 
Βέροια, Ναός του Χριστού.) 

 

 

Η Δευτέρα Παρουσία (λεπτομέρεια από την τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας με αγίους και μάρτυρες, 1030‐1040, 
Θεσσαλονίκη, Παναγία 'των Χαλκέων'). 
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Η Προδοσία (Τμήμα από την τοιχογραφία της Προδοσίας με τον Ιούδα να ασπάζεται τον Χριστό, 1310‐1320, 
Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος 'των Ορφανών'.) 

 

 

 

 

Οι 'τρείς παίδες εν καμίνω' (Τοιχογραφική παράσταση με τους 'τρεις παίδες εν καμίνω', 1360‐1380, Θεσσαλονίκη, μονή 
Βλατάδων.) 
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Η Κοίμηση της Θεοτόκου στον 'Αγιο Νικόλαο του Κασνίτζη (Τοιχογραφία με την Κοίμηση της Θεοτόκου, 1170‐1180, 
Καστοριά, Άγιος Νικόλαος του Κασνίτζη.) 

 

 

Η ΔΕΗΣΗ (Στη μικρή κόγχη (δεξιά του Τ. Προδρόμου) που έχει ανοιχθεί στον τοίχο της αψίδος υπάρχει παλαιά 
τοιχογραφία που παριστάνει τα τρία πρόσωπα της Δεήσεως:τον Χριστό, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο.) 
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΘΡΟΝΟΣ (14ος αιών).  Κάτω ακριβώς, από το ψηφιδωτό του Αγίου Σεργίου, υπάρχει τοιχογραφία που 
παριστάνει τον Χριστό ένθρονο, βαστάζοντα ανοιχτό Ευαγγέλιο.Η επιγραφή αναφέρει "Αντιφωνητής". 
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Η Βάπτιση (Τοιχογραφία του ζωγράφου Μανουήλ Πανσέληνου με παράσταση Βάπτισης, περ. 1300, Άγιον Όρος, Πρωτάτο.) 

 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1315‐1320 ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

 

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1483 ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ 
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Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 1546.ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ [8] 
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