
Α. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 

Η εικονομαχική έριδα συντάραξε την 

Ανατολική  Εκκλησία και το Βυζαντινό 

κράτος για περισσότερα από 130 χρόνια και 

ανέκοψε την πορεία της ζωγραφικής. Η 

εικονογραφική παράδοση διατηρείται 

κυρίως από μοναχούς που αντιδρούσαν στην εικονοκλαστική κρατική εξουσία και 

που ζούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές. Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στην Ιταλία 

και μετέφεραν εκεί τη ζωγραφική τους παράδοση, η οποία είχε ευνοϊκές συνέπειες για 

την Τέχνη της Δύσης.     

     

   Εικονομαχική «μανία»                                διακοσμητικό μοτίβο εικονομαχικής περιόδου 

Στα χρόνια της εικονομαχίας αφαιρέθηκαν από 

τους ναούς οι εικόνες και καταστράφηκαν 

τοιχογραφίες και ψηφιδωτά ή σοβατίστηκαν και 

πάνω στο νέο κονίαμα ζωγραφίστηκαν 

διακοσμητικά θέματα όπως δέντρα, λουλούδια, 

ζώα, σκηνές κυνηγιού και ιπποδρόμου.  

 Ξανάρθαν δηλαδή στη χρήση τα παλιά 

ελληνιστικά θέματα. Μόνο ο Σταυρός 

διατηρήθηκε σαν θρησκευτικό σύμβολο και 

μάλιστα τιμήθηκε ιδιαίτερα σαν θέμα, ίσως.                                                       

Αγ Ειρήνη, Κων/λη.                       επειδή χρησιμοποιήθηκε άλλοτε από                             



τον Μ. Κων/νο και ήταν το σύμβολο του Χριστιανισμού. Είναι ο γνωστός στην 

ιστορία της Τέχνης    Εικονομαχικός Σταυρός. Έτσι στην αψίδα της  Αγίας Ειρήνης 

Κων/λεως σώζεται ένας μεγάλος    ψηφιδωτός Σταυρός εκείνης της εποχής. Τέτοιους 

εικονομαχικούς Σταυρούς αργότερα τους σκέπασαν, ζωγραφίζοντας πάνω τους την 

Πλατυτέρα όπως έγινε για παράδειγμα στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. 

  

Εσωράχιο, Αγία Σογία Θεσσαλονίκης, 6
ος

 αι.  

 

 Β. ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ  

 Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ. 

Η περίοδος αυτή αποτελεί έναν από τους χρυσούς αιώνες του Βυζαντινού πολιτισμού 

και Τέχνης. Η Τέχνη αυτή πήρε τότε τον οριστικό της χαρακτήρα και έγινε μια τυπική 

Βυζαντινή Τέχνη. Αυτό κατορθώθηκε με τη συγχώνευση παλαιών και νέων 

στοιχείων. Δύο είναι τα νέα στοιχεία, στα οποία οφείλεται ο εντελώς ιδιότυπος 

χαρακτήρας της βυζαντινής τέχνης: α) η μίμηση των προτύπων της κλασσικής 

αρχαιότητας ( πτυχώσεις ενδυμάτων, κινήσεις, ευγένεια και χάρη) και  β) η μίμηση 

έργων της μουσουλμανικής τέχνης ( διακόσμηση ενδυμάτων, χειρογράφων, κουφικές 

επιγραφές). Πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή των Μακεδόνων –Κομνηνών 

εμφανίστηκαν νέοι τύποι ναών, νέα διακοσμητικά θέματα και νέοι συνδυασμοί τους, 

πλουτίστηκε το θεματολόγιο της εικονογράφησης και δημιουργήθηκαν τρεις κυρίως 

εικονογραφικοί κύκλοι: ο δογματικός, ο λειτουργικός και ο ιστορικός. Ο κάθε κύκλος 

πήρε τη δική του θέση μέσα στο ναό.  

Θέματα του δογματικού κύκλου αποτελούν: α) η παράσταση του Ιησού ως 

Διδασκάλου στο τύμπανο της κεντρικής εισόδου. Ο Χριστός είναι η θύρα εισόδου 



στη Βασιλεία του Θεού. β) Ο Παντοκράτορας γ) οι Προφήτες ανάμεσα στα παράθυρα 

του τυμπάνου του τρούλλου (ανήγγειλαν τον Ιησού ως Μεσσία). δ) οι τέσσερις 

ευαγγελιστές στα σφαιρικά τρίγωνα του τρούλλου ( διέδωσαν το Λόγο του Θεού και 

υποβαστάζουν την Εκκλησία με το έργο τους). ε) Η Πλατυτέρα στην κόγχη του ιερού 

( μεσιτεύουσα υπέρ της Εκκλησίας). Στ) η ετοιμασία του Θρόνου πάνω από την Αγία 

Τράπεζα (αναμιμνήσκει την Τελική Κρίση). 

Θέματα του λειτουργικού κύκλου αποτελούν: α) Η Κοινωνία των Αποστόλων β) Οι 

μεγάλοι Ιεράρχες γ) ο Μελισμός και δ) η Άκρα Ταπείνωση. 

Τέλος στον ιστορικό κύκλο ανήκουν οι παραστάσεις: α) του Δωδεκάορτου β) σκηνές 

από το βίο της Θεοτόκου και των Αγίων γ) απεικονίσεις γεγονότων της ζωής του 

Χριστού και των θαυμάτων Του.    

Την περίοδο των Μακεδόνων και των Κομνηνών 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. 

Τις περισσότερες τοιχογραφίες έχουμε στην Καππαδοκία. Εκεί είχαν ιδρυθεί 

ολόκληροι οικισμοί μοναχών, οι οποίοι ελάξευσαν τα κελλιά και τις εκκλησίες τους 

μέσα σε μαλακούς βράχους. Οι εκκλησίες αυτές είναι πολλές δεκάδες και είναι 

γεμάτες από τοιχογραφίες που χρονολογούνται μεταξύ του 9
ου

 και 12
ου

 αιώνα. Βέβαια 

δεν έχουν μεγάλη καλλιτεχνική αξία, αλλά μας δίνουν μια σαφή ιδέα για την τέχνη 

των μοναχών εκείνης της περιόδου και περιοχής.  

 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. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας 

Αχρίδας είναι από τα λίγα δείγματα μνημειώδους Βυζαντινής ζωγραφικής που άφησε 

ο 11
ος

 αιώνας. Ενώ στο Κίεβο ο ναός της Αγίας Σοφίας έχει διακοσμηθεί με 

τοιχογραφίες Ελλήνων καλλιτεχνών.  

 

Ναός Αγίου Παντελεήμονα, Νέζερι, Σκόπια, 11
ος

 αι. 

Σε ότι αφορά τις φορητές εικόνες της περιόδου αυτής σημαντικός αριθμός τους 

βρίσκεται 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. 

 

 

 

 

 

 



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 οκταγωνικά μνημεία του 11
ου

 αιώνα: 

Όσιος Λουκάς Βοιωτίας, Νέα μονή Χίου, Μονή Δαφνίου.    

                  

Ιερεμίας, Νέα μονή Χίου                                                  λεπτομέρεια Βάπτισης, Όσιος Λουκάς  

 Γέννηση Θεοτόκου, Μονή Δαφνίου 



Δογματικός Κύκλος 

 

 

      

   Παντοκράτορας και προφήτες                                                     Πλατυτέρα 

 

 

    

        Ευαγγελιστής Λουκάς                                                   Ετοιμασία του Θρόνου 

 



Λειτουργικός κύκλος 

Άκρα Ταπείνωση 

                              

                              Ιεράρχες: Χρυσόστομος- Κύριλλος Αλεξανδρείας                                              

                  

Ουράνια Λειτουργία 



Ιστορικός κύκλος 

   

 

           Σκηνές από τα θαύματα του Χριστού, τη ζωή των αγίων και της Θεοτόκου. 

 

 


