
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-17 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 



ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 

• Η τέχνη που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
και εξαπλώθηκε ως την Ιταλία, τη Βαλκανική, τη 
Ρωσία, την Αρμενία και την καθ’ ημάς Ανατολή 
ονομάζεται βυζαντινή. 

•  Χωρίζεται σε τρεις μεγάλες περιόδους οι οποίες 
καθορίζονται βάσει των αρχιτεκτονικών 
περιόδων στη ναοδομία. 

•  Παλαιοχριστιανική ή Πρωτοβυζαντινή ή Πρώιμη 
Βυζαντινή περίοδος (3ος αι.-726)  

•  Μεσοβυζαντινή περίοδος (8ος-12ος αι.) 
Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204-1453) 
 

) 
 
 



 
 

Α΄ ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (726 - 780) 

 Β΄ ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:(813 - 843) 

      

     Έχουμε καταστροφή 
αγιογραφιών και 
αντικατάστασή  τους 
από διακοσμητικά 
θέματα με απεικονίσεις 
φυτών, ζώων πτηνών 
καθώς και σταυρών   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγία Κυριακή Νάξου 



• H αναστήλωση των 
εικόνων το 843 από 
την αυτοκράτειρα 
Θεοδώρα σήμανε το 
τέλος της εικονομαχικής 
περιόδου. H ηρεμία που 
επικράτησε μετά τις 
θρησκευτικές έριδες 
οδήγησε στην ανάκαμψη 
της βυζαντινής τέχνης και 
στην δημιουργία 
σημαντικών έργων σε 
όλους τους τομείς.  



Μακεδονική Δυναστεία (867-1056)  
 

• Σημαντική αρχιτεκτονική 
δραστηριότητα. 

• Χωρίς να εγκαταλείπεται ο 
αρχιτεκτονικός τύπος της 
βασιλικής επικρατεί ο ρυθμός 
του σταυροειδούς με τρούλο 
ναού. 

• Από τα τέλη του 9ου αιώνα 
αυξάνεται ο αριθμός των 
τρούλων .  

•  Από τον 10ο αιώνα και μετά 
εμφανίζεται και 
κεραμοπλαστικός διάκοσμος 
στις εξωτερικές επιφάνειες. 
 



Ζωγραφική 

• Η αγιογράφηση των ναών 
αποκτά συγκεκριμένη 
θεματολογία καθώς κάθε 

    τμήμα του ναού αποκτά και 
μία συγκεκριμένη 
συμβολική σημασία: 

• Στον τρούλο απεικονίζεται 
ο Χριστός «Παντοκράτωρ» 
περιστοιχισμένος από 
προφήτες 

•     Στην αψίδα η Παναγία 
με το θείο βρέφος      ή  
μόνη της ως «Πλατυτέρα». 



    Η ανάκαμψη των 
αστικών κέντρων 
φέρνει στη ζωγραφική 
ένα νέο ρεύμα. Κύριο 
χαρακτηριστικό του η 
κίνηση των σωμάτων 
και οι έντονες 
πτυχώσεις που την 
τονίζουν ακόμα 
περισσότερο 

Δυναστεία των Κομνηνών (1057-1185) 
 

• Αναθηματική παράσταση που 
απεικονίζει τον αυτοκράτορα Ιωάννη Β' 
Κομνηνό (1118-1143) και την 
αυτοκράτειρα Ειρήνη να πλαισιώνουν 
τη Βρεφοκρατούσα Παναγία.  



ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
Η Ανάσταση(μονή Δαφνίου)                         Παντοκράτορας (Αγία Σοφία)                      



Η εκδρομή μας στη μονή Οσίου Λουκά 
ξενάγησηση από συμμαθητή μας 





Εξωτερική άποψη της μονής 



Η μονή Αγίου Λουκά είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της 
μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής  



Εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση 



Χαρακτηριστικές εικόνες από την οροφή του 
Καθολικού 




