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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Εισαγωγή 

Tην περίοδο 730-843 η βυζαντινή αυτοκρατορία κλονίζεται από τις έριδες 

σχετικά με τη λατρεία των θείων μορφών και την απεικόνισή τους στην 

τέχνη. Στα πλαίσια αυτών, πολλές εικόνες και τοιχογραφίες 

καταστρέφονται ή αντικαθίστανται από άλλες, με αποκλειστικά 

διακοσμητικά θέματα, που περιλαμβάνουν την απεικόνιση ζώων, πτηνών, ή 

γεωμετρικών μορφών καθώς και σταυρών. Μετά την εικονομαχία στην 

αγιογράφηση των ναών, εφαρμόζεται ένας κοινός κανόνας, αν και όχι 

πάντα με την ίδια ακρίβεια. 

 Από την περίοδο 610-867 σώζονται λίγες εικόνες. Kατά την ίδια περίοδο, η 

παραγωγή των εικόνων συνεχίστηκε σε περιοχές έξω από το βυζαντινό 

κράτος, όπου δεν ίσχυαν τα διατάγματα των εικονοκλαστών, γιατί οι 

περιοχές αυτές βρίσκονταν υπό αραβική κυριαρχία. Το Σινά αποτελεί το 

μοναδικό κέντρο, όπου η παραγωγή εικόνων, και επομένως και η εξέλιξή 

τους, δε σταμάτησε ποτέ. Εκεί σώζονται εικόνες που χρονολογούνται στον 

7ο και 8ο αιώνα. 

 



ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (843-1204) 

Η περίοδος αυτή αποτελεί έναν από τους χρυσούς αιώνες του Βυζαντινού 

πολιτισμού και Τέχνης. 

Την περίοδο της ύφεσης που παρατηρήθηκε στα χρόνια της εικονομαχίας, 

διαδέχεται η μεγάλη ακμή της βυζαντινής τέχνης . Σε αυτή την περίοδο, 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική. Οι εκκλησιαστικοί ναοί 

διακρίνονται από μεγαλύτερη κομψότητα και είναι λιγότερο λιτοί. 

Η γλυπτική τέχνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αρχιτεκτονική και τα 

περισσότερα έργα που έχουν διασωθεί αποτελούν τμήμα αρχιτεκτονικών 

κτισμάτων.  

Ένα από τα ποιο χαρακτηριστικά μνημεία της μεσοβυζαντινής τέχνης και 

αρχιτεκτονικής είναι η Μονή Οσίου Λουκά. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 



430 μ. στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα κάτω από την ακρόπολη της 

αρχαίας Στείριδας, κοντά στο χωριό Στείρι, στη Βοιωτία.  Αποτελεί ένα από 

τα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινή  τέχνης και αρχιτεκτονικής 

και περιλαμβάνεται στην κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 

της UNESCO από κοινού με τα άλλα δύο σωζόμενα μοναστήρια της 

μεσοβυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, τη Νέα Μονή και τη Μονή 

Δαφνίου.  

Ο ναός του Οσίου Λουκά είναι ένας μεγαλοπρεπής βυζαντινός ναός του 

11ου αιώνα. Πρόκειται για ένα αυτοκρατορικό κτίσμα, το οποίο 

διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι το παλαιότερο δείγμα ναού 

αυτού του τύπου και το τελειότερο μιας σειράς παρόμοιων ναών. 

Στο ναό του Οσίου Λουκά συνυπάρχουν τρεις εκκλησίες. Το Καθολικό, είναι 

η μεγαλύτερη εκκλησία του συγκροτήματος και βρίσκεται στα νότια της 

εκκλησίας της Παναγίας. Κάτω από τον ναό του Οσίου Λουκά υπάρχει 

μεγάλη κρύπτη με θολωτή οροφή σε σχήμα ναού, εκκλησία αφιερωμένη 

στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του οσίου Λουκά. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι δεν έχουν επίχρισμα ούτε διακοσμούνται από 

κεραμικά. 

Το εσωτερικό του ναού χαρακτηρίζεται από μεγαλοπρέπεια και λεπτότητα. 

Ο φυσικός φωτισμός εισέρχεται στον ναό μελετημένα. 

Ο ναός διακρίνεται από τον πλούτο των υλικών κατασκευής του, την 

τελειότητα της εκτέλεσης και αξιοσημείωτη αρμονία. Στον ναό του Οσίου 



Λουκά καθρεφτίζεται η εξαιρετική πολιτιστική ανάπτυξη της 

μεσοβυζαντινής εποχής. 

Τοιχογραφίες – φορητές εικόνες 

Στην μεσοβυζαντινή  περίοδο οι τοιχογραφίες είναι σχετικά λίγες, πολύ 

διασπαρμένες και καταστραμμένες. Στην Κωνσταντινούπολη σώθηκαν 

ελάχιστα δείγματα 

τοιχογραφιών, ενώ στον 

ελλαδικό χώρο 

εντοπίζουμε τοιχογραφίες 

στην Παναγία των 

Χαλκέων Θεσσαλονίκης, 

στην κρύπτη της αγίας 

Βαρβάρας κάτω από το Καθολικό του Οσίου Λουκά Βοιωτίας, στην 

Καστοριά, στο Βατοπέδι, στη μητρόπολη Καλαμπάκας, στη μονή 

Μυριοκεφάλων Κρήτης. Περισσότερες τοιχογραφίες υπάρχουν στην 

Καππαδοκία. Αξιόλογες είναι και οι τοιχογραφίες των σλαβικών χωρών. 

Είναι κυρίως έργα Ελλήνων ζωγράφων ή μαθητών τους που είχαν 

μετακληθεί από τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Πολύ 

σπουδαία έργα της Βυζαντινής ζωγραφικής βρίσκονται στο Κουρμπίνοβο 

και στη μονή Στουντένιτσα της Σερβίας όπως και στο Νέζερι κοντά στα 

Σκόπια. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας Αχρίδας είναι από τα λίγα 

δείγματα μνημειώδους Βυζαντινής ζωγραφικής που άφησε ο 11ος αιώνας. 



Ενώ στο Κίεβο ο ναός της Αγίας Σοφίας έχει διακοσμηθεί με τοιχογραφίες 

Ελλήνων καλλιτεχνών.  

Φορητές εικόνες της περιόδου αυτής βρίσκονται σημαντικός αριθμός στη 

μονή Σινά, στο Άγιο Όρος, στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, στο Μουσείο 

του Κιέβου, του Λένιγκραντ, της Μόσχας, του Κιέβου, του Βερολίνου και 

της Βενετίας.  

Ψηφιδωτά  

Το καλλιτεχνικό είδος που δεσπόζει κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο είναι 

τα ψηφιδωτά. Τα 

εντοίχια μωσαϊκά 

έγιναν ένα 

σπουδαίο είδος 

έκφρασης του 

βυζαντινού 

πνεύματος και του 

αισθητικού 

ιδεώδους. Υπάρχουν πάμπολλα δείγματα ψηφιδωτών στη δυτική Ευρώπη 

και κυρίως την Ιταλία: Στη Σικελία ( Παλέρμο, Μονρεάλε, Κεφαλού), στη 

Βενετία ( άγιος Μάρκος), στη Φλωρεντία (Βαπτιστήριο). Στον Ελλαδικό 

χώρο όμως ξεχωρίζουν τρία του 11ου αιώνα: Όσιος Λουκάς Βοιωτίας, Νέα 

μονή Χίου, Μονή Δαφνίου.  

 



Στις 30  Μαρτίου επισκεφτήκαμε τη μονή Οσίου  Λουκά  Βοιωτίας. 

  Αρχικά μας εντυπωσίασε η φυσική  ομορφιά της τοποθεσίας. Όμως  η 

εικόνα που αντικρίσαμε με την είσοδό μας στο προαύλιο του μοναστηριού 

κυριολεκτικά μας θάμπωσε. Μέσα στο καταπράσινο ειδυλλιακό τοπίο ήταν 

κρυμμένο ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής, ένα συγκρότημα βυζαντινών 

εκκλησιαστικών κτηρίων υψηλής αισθητικής. 

    Ορισμένοι μαθητές είχαν βρει πληροφορίες για το μοναστήρι και τις 

παρουσίασαν για να μας κατατοπίσουν για το  χώρο και την ιστορία του. 

  Αφού θαυμάσαμε  εξωτερικά τα κτήρια  (το ναό της Παναγίας και το 

Καθολικό, την κρύπτη, τα κελιά) με τους τρούλους, τις καμάρες και τα 

αλαβάστρινα παράθυρα που έμοιαζαν με κεντήματα, προχωρήσαμε στο 

εσωτερικό του Καθολικού. Η μεγαλοπρέπεια του ναού μας εξέπληξε. 

Θαυμάσιες αγιογραφίες στολίζουν τους τοίχους και τις οροφές.  

Πολύχρωμα ψηφιδωτά  καθηλώνουν το βλέμμα του επισκέπτη με την 

ομορφιά  και την απλοϊκότητά τους. Επίσης  ξεχωρίζουν  τα ζωγραφισμένα 

σχέδια  και τα μαρμάρινα κιονόκρανα.  

  Εκεί όπου βρισκόταν το μικρό κελί του Οσίου, συναντήσαμε την Κρύπτη 

της Αγίας Βαρβάρας  όπου στεγάζεται  ο  αρχικός τάφος του.   Στο τμήμα 

του καθολικού που συνδέεται με το ναό της Παναγίας  έχει τοποθετηθεί η 

μαρμάρινη λειψανοθήκη του οσίου. Προσκυνήσαμε και κατόπιν 

ξεναγηθήκαμε  από  ξεναγό που παρευρισκόταν εκεί και μας είπε 

περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή του οσίου και τη μονή. 



Διαπιστώσαμε ότι ο χώρος έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Συναντήσαμε εκεί 

ιταλικά σχολεία  και γίναμε θεατές μιας παράστασης αποσπάσματος από 

τραγωδία του Αισχύλου που δραματοποίησαν Ιταλοί μαθητές. 

 Τέλος επισκεφτήκαμε την έκθεση του μοναστηριού απ’ όπου αγοράσαμε 

αναμνηστικά και δώρα. 
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ΣΚΩΤΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΚΑ ΟΛΓΑ 
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