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Βυζαντινή - Χριστιανική Τέχνη 
 

Η Βυζαντινή τέχνη, γενικά ο πολιτισμός του Βυζαντίου, ακτινοβόλησε για 

πολλούς αιώνες, όχι μόνο στον τόπο δημιουργίας του που ήταν η Βυζαντι-

νή Αυτοκρατορία, αλλά και σε πολλά μέρη της Μεσογείου, με ιδιαίτερη 

παρουσία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τότε, όπως και άλλες χώρες, ήταν μια 

επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν λοιπόν φυσικό να δεχθεί 

αμέσως την καινούργια τέχνη που ήρθε έσωθεν. Έγιναν διάφορες ανακα-

τατάξεις στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι και κρατώντας κάποια στοιχεία της 

ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής τέχνης δημιουργείται ένα νέο είδος, η 

Βυζαντινή τέχνη, η οποία εξαπλώνεται παντού σ' όλη την επικράτεια.  

 

 
Εικόνα με την τεχνική της εγκαυστικής 

 

Ο βυζαντινός καλλιτέχνης εμπνέεται μέσα από τη Χριστιανική Θρησκεία 

και αισθάνεται ότι εκτελεί Θεία εντολή με σκοπό να αναπαραστήσει τα 

θεία πρόσωπα όχι κατά τρόπο φυσικό αλλά με την ιδέα της υπερβατικής 

πραγματικότητας, στην οποία ανήκουν. Αντλεί τα θέματα του μέσα από 

την Παλαιά και την Καινή διαθήκη, τα Ευαγγέλια, τα Συναξάρια και τα 

Μαρτυρολόγια. Για αυτό και η Βυζαντινή τέχνη ονομάστηκε «Χριστιανι-

κή», με τη συμβολική έννοια του όρου. Ξεχωριστή θέση σ' όλους τους κλά-

δους του βυζαντινού πολιτισμού (αρχιτεκτονική, ποίηση - λόγος, ξυλο-

γλυπτική, μικροτεχνία, τοιχογραφία, μωσαϊκά) κατέχει η εικονογράφηση 

των φορητών εικόνων. Εικόνες υπάρχουν από τα πρώτα χρόνια μετά τον 

ερχομό του Θεανθρώπου και συνεχίζει ως τις μέρες μας κρατώντας την 

ίδια φιλοσοφία, δομή και αισθητική μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Την 

Βυζαντινή τέχνη την χωρίζουμε στις εξής περιόδους: την Παλαιοχριστια-

νική (1ος αι.-641), την Πρωτοβυζαντινή (641 – 843), την Μεσοβυζαντινή 

(843- 1204), την Υστεροβυζαντινή (1204 – 1453) και την Μεταβυζαντινή 

(1453 – 1821). O M. Βασίλειος (379) είναι ο πρώτος που χαρακτηρίζει σαν 

«Αποστολική» την παράδοση της εκκλησίας για τη χρήση και προσκύνηση 
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των ιερών εικόνων, κάτι με το οποίο συμφωνούν και οι περισσότεροι εκ-

κλησιαστικοί συγγραφείς. 

Φαίνεται λοιπόν ότι κατά την εποχή των Αποστόλων υπήρχαν εικόνες του 

Χριστού και της Παναγίας οι οποίες είχαν κατασκευαστεί εκ του φυσικού 

και απ' αυτές δημιουργήθηκαν τα πρώτα αντίγραφα. Οι πρώτες εικόνες 

της παλαιοχριστιανικής περιόδου είναι δουλεμένες με την τεχνική της ε-

γκαυστικής, που συναντάμε ήδη από τους κλασσικούς χρόνους. Τέτοιες 

εικόνες σώζονται στην Αγ. Αικατερίνη του Σινά. Προχωρώντας στην με-

σοβυζαντινή περίοδο που χωρίζεται σε δύο εικονοκλαστικές περιόδους α΄ 

(726-780) και β΄(813-843) η αυτοκρατορία συγκλονίζεται από τις έριδες σχε-

τικά με την λατρεία των εικόνων. Πολλές εικόνες καταστρέφονται τότε 

και αντικαθίστανται από διακοσμητικά θέματα. 

 

 

Θεοφάνης, Μυστικός Δείπνος Άγιο Όρος, Μονή Σταυρονικήτα 

Η εικονομαχική περίοδος τελειώνει με την αναστήλωση των εικόνων το 

843 από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Η Βυζαντινή ζωγραφική βρίσκεται 

στην ακμή της και σημαντικά έργα δημιουργούνται σ' όλους τους τομείς 

της τέχνης, μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους 

Φράγκους κατά την Δ' Σταυροφορία όπου πολλά επίσης έργα καταστρά-

φηκαν και άλλα μεταφέρθηκαν στη Δύση. Μετά έρχεται η Υστεροχρι-

στιανική περίοδος με την δυναστεία των Παλαιολόγων που παραμένει 

στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης μέχρι και την τελική κατάληψη της 
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από τους Τούρκους το 1453 που σήμανε και το τέλος της βυζαντινής αυτο-

κρατορίας. Στην περίοδο αυτή παρατηρείται μια άνθιση της βυζαντινής 

ζωγραφικής αναδυκνείωντας δύο Σχολές – τεχνοτροπίες: την Μακεδονι-

κή, που κυριαρχεί μέχρι τα μέσα του 15ου αι. και την Κρητική που ανθεί 

κατά τον 16ο αι. Η Μακεδονική τεχνοτροπία χαρακτηρίζεται από έντονα 

χρώματα με πλατιά σαρκώματα και φωτίσματα, με κύριο εκφραστή τον 

Μανουήλ Πανσέληνο. Η Κρητική τεχνοτροπία χαρακτηρίζεται από σκο-

τεινότερους προπλασμούς, έχοντας ένα πιό λιτό και ασκητικό χαρακτήρα 

με κύριο επρόσωπο της τον Θεοφάνη. Η χριστιανική πίστη εκφράστηκε σε 

όλο αυτό το διάστημα μέσα από όλες τις μορφές της τέχνης: την αρχιτε-

κτονική (ναοί, βαπτιστήρια, κωδωνοστάσια) την ζωγραφική (φορητές ει-

κόνες, τοιχογραφίες, αγιογραφίες) και την γλυπτική.  

 

 

Η ανάσταση - Τοιχογραφία του Μανουήλ Πανσέληνου. Πρωτάτο, Καρυές. τέλη 13ου αἰ. 

Η Βυζαντινή αγιογραφία είναι το είδος της τέχνης που βασίζεται στην τε-

χνική αλλά κυρίως στο βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα. Καταργεί το κο-

σμικό φως ,την προοπτική, τον χώρο και τον χρόνο, μιά ιδιαίτερη καλλιτε-

χνική προσέγγιση, μια πνευματική αναζήτηση. Είναι η τέχνη της Χριστια-

νοσύνης. Η βυζαντινή εικόνα για την ορθόδοξη Εκκλησία λειτουργεί συν-

δυαστικά σαν ευαγγελική, λειτουργική, υμνογραφική, άγιολογική, πατε-

ρική, δογματικη και παιδαγωγική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η 

φανέρωση της αλήθειας της εκκλησίας, όχι μόνο σαν μια απλή αναπαρά-

σταση γεγονότων άλλα ως ενσαρκωμένη «Χάρη». Οι εικόνες της Ορθόδο-

ξης Εκκλησίας αποτελούν μαρτυρία της δογματικής αλήθειας που βιώθη-
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κε και φανερώθηκε ως «εν Χριστώ ζωή» όχι μόνο από τα εικονιζόμενα 

πρόσωπα αλλά και από τους αγιογράφους και πιστούς. Και καθώς ο άγιος 

Ιωάννης ο Δαμασκηνός χαρακτηρίζει την εικονογράφηση του Χριστού και 

των αγίων ως ευσεβή συνήθεια των πιστών. «Ως ευσεβής συνήθεια» η ει-

κονογραφία αποτελεί έκφραση του ήθους όχι μόνο της ουράνιας αλλά και 

της επίγειας εκκλησίας του Χριστού. 

 
Το εικονοστάσιο του Πρωτάτου είναι το πιο παλιό και το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 

17ου αιώνα στο Άγιο Όρος. Δημιουργός του ο μοναχός Νεόφυτος (1611). 

 

Ξυλόγλυπτο – διακοσμητική σύνθεση 

Τα μωσαϊκά ή ψηφιδωτά (εντοίχια, επιδαπέδια, φορητές εικόνες), τις μι-

κρογραφίες (διακοσμητικές συνθέσεις, επίτιτλα, πρωτογράμματα, παρα-

στάσεις σε ιστορημένα χειρόγραφα). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

Στο Άγιο Όρος, από τη μεταβυζαντινή εποχή, και συγκεκριμένα από τις 

αρχές του 17ου αιώνα και μετά, έχει διασωθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος α-

ριθμός έργων, στα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει βήμα προς 

βήμα όλη την εξέλιξη της ξυλογλυπτικής. Ειδικότερα τα ξυλόγλυπτα που 

έχουν διασωθεί στο Άγιον Όρος είναι κυρίως τμήματα επιστυλίων και ο-

ρισμένοι μεγάλοι σταυροί από τέμπλα του 16ου αιώνα, όπως ο σταυρός 

και δύο τμήματα από το επιστύλιο της Mονής Διονυσίου, τα τμήματα των 

επιστυλίων με εικόνες του Δωδεκάορτου της Mονής Iβήρων και της Mονής 

Παντοκράτορος, ο σταυρός της Mονής Mεγίστης Λαύρας κ.ά. Το πιο παλιό 

και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 17ου αιώνα στο Άγιο 

Όρος είναι το εικονοστάσιο του Πρωτάτου, έργο του 1611 του μοναχού 

Nεόφυτου το οποίο αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του μεταβυζαντινού 

αγιορείτικου τέμπλου. Kυριαρχεί ακόμη στο επιστύλιό του η ζώνη με τις 

εικόνες, αλλά αυτή πλουτίζεται με πέντε σχετικά πλατιές και δώδεκα 



 5 

στενές ανάγλυφες ζώνες και έτσι ανοίγεται ο δρόμος για τον υψηλό θρι-

γκό. 

 
Το εικονοστάσιο του Πρωτάτου είναι το πιο παλιό και το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 

17ου αιώνα στο Άγιο Όρος. Δημιουργός του ο μοναχός Νεόφυτος (1611). 

 

 
 

Οι επιγραφές στις πινακίδες στη βάση του Σταυρού αναγράφουν: 

Η πάνω: 

ΠΡΟΣΚΥΝΙΣΩΜΕΝ ΕΙΣ 

ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΟΥ ΕΣΤΙΑΣΑΝ 

ΟΙ ΠΟΔΕ(Σ) ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ +ΑΧΙΑ (=1611) 

ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ+ΕΤΟΥΣ ΖΡΙΘ (7119=1611) 

Η κάτω: 

+ΕΛΕΠΤΟΥΡΓΗΘΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΞΕΤΕ 

ΥΠ(Ε)Ρ ΑΥΤΟΥ) 

 

Βυζαντινή γλυπτική 

Και την γλυπτική - κυρίως στην Δυτική Ευρώπη - το σύνολο των μορφών 

της βυζαντινής τέχνης μπορούμε να συναντήσουμε μέσα στους ναούς. 

Ξεκινώντας από τον ίδιο τον ναό ως δείγμα αρχιτεκτονικό ,προχωρώντας 

στο εσωτερικό του ναού, το τέμπλο, που βρίσκουμε συνήθως σε ξυλόγλυ-

πτη μορφή και πάνω του τοποθετούνται οι περισσότερες φορητές εικόνες. 

Χαμηλά βλέπουμε τέσσερις δεσποτικές εικόνες. Δεξιά από την ωραία πύ-

λη, που είναι η κεντρική θύρα προς το ιερό, τοποθετούνται ο Χριστός και ο 

Πρόδρομος, αριστερά η Παναγία και ο τιμώμενος άγιος. Στις θύρες που 

οδηγούν στο διακονικό και στην πρόθεση βλέπουμε τους αρχαγγγέλους 

Μιχαήλ και Γαβριήλ ενώ στις θύρες της ωραίας πύλης εικονίζεται ο Ευαγ-

γελισμός. Την ανώτερη ζώνη του τέμπλου καταλαμβάνουν δώδεκα Ευαγ-

γελικές σκηνές από τον βίο του Χριστού και της Θεοτόκου το γνωστό Δω-

δεκάορτο.  
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Δείγμα βυζαντινής γλυπτικής  

Στο κέντρο του τέμπλου, βρίσκεται ο Εσταυρωμένος περιβαλλόμενος από 

τα Λυπηρά, εικόνες της Παναγίας και του Ιωάννη. Επίσης μέσα στο ναό 

θα συναντήσουμε τοιχογραφίες με κυριώτερες τον Παντοκράτορα στον 

κεντρικό θόλο και της Πλατυτέρας στο εσωτερικό άνω μέρος της κεντρι-

κής κόγχης του Αγίου Βήματος. Τα μωσαϊκά και τα διακοσμητικά, συ-

μπληρώνουν το καλλιτεχνικό μεγαλούργημα ενός βυζαντινού ναού. 

 

 

τουΑργύρη Μάντη 
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Βιβλιογραφία  

 

• Παναγία η σκέπη των Ελλήνων, Εκδόσεις Μόστρα ,Συγγραφέας Α. 

Μάντης. 

• ELPENOR Θησαυροί του Αγίου Όρους 

https://www.elpenor.org/athos/gr/g218bh01.asp  

 

Φωτογραφίες 

• Το εικονοστάσιο του Πρωτάτου 

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/tags/protato-gr.html 

• Θεοφάνης, Μυστικός Δείπνος Άγιο Όρος, Μονή Σταυρονικήτα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE

%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%

B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82  

• Η σκηνή της ανάστασης και της δευτέρας παρουσίας στην αψίδα 

και στον θόλο αντίστοιχα της Μονή της Χώρας 

http://www.diakonima.gr/2014/11/10/%CE%BF%CE%B9-

%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%

B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%82-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84/  
• Η ανάσταση - Τοιχογραφία του Μανουήλ Πανσέληνου. Πρωτάτο, Καρυές. 

http://agioritikoslogos.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%BC%CE

%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB%20%CE

%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%B

D%CE%BF%CF%82 
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http://www.diakonima.gr/2014/11/10/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84/
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http://www.diakonima.gr/2014/11/10/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84/
http://www.diakonima.gr/2014/11/10/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84/
http://agioritikoslogos.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://agioritikoslogos.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://agioritikoslogos.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://agioritikoslogos.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82

