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1. «γέννηση» 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 Ο πίνακας του 
Μποττιτσέλλι απεικονίζει 
την γέννηση του Χριστού 
με έναν πιο διαφορετικό 
τρόπο, γιατί εκτός από το 
κύριο θέμα (γέννηση) μας 
δείχνει ανθρώπους και 
αγγέλους να γιορτάζουνε 
αυτό το χαρμόσυνο 
γεγονός της γέννησης του 
Χριστού. 

  

    ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ  

Σύμφωνα με κάποιες 
κριτικές εκείνης της 
εποχής φαίνεται ότι ο 
Μποττιτσέλλι ζωγράφιζε 
με εκπληκτικό τρόπο σε 
ξύλο αλλά και σε τοίχο και 
από ό,τι καταλαβαίνουμε 
τα έργα του είχαν μεγάλη 
εκφραστική δύναμη και ο 
ίδιος είχε την τέλεια 
γνώση των αναλογιών.  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  
 
Ο Σάντρο Μποττιτσέλλι γεννήθηκε 
στις 1 Μαρτίου του 1445 και πέθανε 
στις 17 ΜαΪου του 1510. Ο 
Μποττιτσέλλι ήταν Ιταλός ζωγράφος 
της Αναγέννησης και άρχισε να 
γίνεται γνωστός στις αρχές του 16ου 
αιώνα. Ενώ αρχικά είχε άλλες 
ασχολίες στα 18 του χρόνια 
αποφάσισε να ασχοληθεί με την 
ζωγραφική. Μετά από τις σπουδές 
του άνοιξε δικό του εργαστήριο και 
πήρε μια από τις πρώτες του 
παραγγελίες και έπειτα σιγά σιγά 
αποκτούσε καλή φήμη.  



2. 

 Παρατηρώντας τον πίνακα του Μποττιτσέλλι «γέννηση» βιώνει κανείς έντονα συναισθήματα 
αγαλλίασης και αγάπης. Αρχικά, οι αγκαλιασμένοι άνθρωποι, που γιορτάζουν την ημέρα της 
γέννησης του Χριστού δημιουργούν συναισθήματα χαράς και συγκίνησης που ο θεάνθρωπος 
ήρθε στη ζωή. Στην δημιουργία αυτών των συναισθημάτων συμβάλλουν και τα έντονα 
γλαφυρά και ζωηρά χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει ο καλλιτέχνης. Στην χαρά αυτή 
συμμετέχει και η ίδια η φύση η οποία έχει αποτυπωθεί από τον Μποττιτσέλλι με το πιο όμορφο 
και φωτεινό πρόσωπό της. Ακόμη, η παρατήρηση αυτού του πίνακα δημιουργεί έντονα 
συναισθήματα αγάπης και τρυφερότητας, αυτά τα συναισθήματα που θα βίωνε μόνο η μητέρα 
ενός νεογέννητου μωρού, στην περίπτωση του Χριστού τα συναισθήματα αυτά βιώνονται από 
όλους τους ανθρώπους, από όλα τα ζώα και από κάθε κομμάτι της φύσης. Στο παραπάνω μέρος 
του πίνακα της γέννησης του Μποττιτσέλλι παρατηρείτε μια ομάδα αγγέλων που γιορτάζουν 
αυτό το χαρμόσυνο γεγονός χορεύοντας και τραγουδώντας στον ουρανό. Η εικόνα αυτή 
προκαλεί συναισθήματα θαυμασμού, δέους και εντυπωσιασμού, διότι ακόμα και οι άγγελοι 
προσκυνούν τον Ιησού Χριστό και αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική για όλο τον κόσμο είναι 
η ημέρα της γέννησής του.  



 Στη συνέχεια κάτι ακόμα αξιοσημείωτο είναι η τρυφερή, στοργική και γλυκιά συμπεριφορά 
όλων των πιστών, αλλά και των ίδιων των ζώων που αποτυπώνονται στον πίνακα του Σάντρο 
Μποττιτσέλλι. Πιο συγκεκριμένα δίπλα στην συγκινημένη Παναγιά παρατηρούνται ένα γκρίζο 
γαΪδουράκι και μια καφετιά αγελάδα, να έχουν σκύψει με αξιοπρόσεκτη λατρεία και περιέργεια 
για το μικρό θεΪκό πλασματάκι  που έχουν μπροστά τους. Η ίδια λατρεία συνδυασμένη με 
συναισθήματα θαυμασμού και δέους εκφράζεται και στα πρόσωπα τόσο των θνητών, όσο και  
των αγγέλων που προσκυνούν και γιορτάζουν την γέννηση του Ιησού Χριστού, προκαλώντας σε 
κάθε άνθρωπο που παρατηρεί αυτόν τον μοναδικό πίνακα του Μποττιτσέλλι συναισθήματα 
χαράς, συγκίνησης και ευτυχίας. Παράλληλα, ολόκληρη η φύση παίρνοντας μέρος στο 
κοσμοΪστορικό γεγονός της γέννησης του Χριστού φαίνεται ολάνθιστη και ελπιδοφόρα σαν να 
ξαναγεννήθηκε και εκείνη μαζί Του. Ειδικότερα, όλα τα δέντρα γύρω από την φάτνη είναι 
καταπράσινα και φουντωτά δείχνοντας την πιο όμορφη εκδοχή του. Ακόμη, σε κάθε σημείο της 
γης φαίνεται να έχει φυτρώσει δροσερό χορτάρι εκτός από το μοναδικό δρομάκι που έχει 
σχηματιστεί και οδηγεί στον Ιησού Χριστό. 



3. Σύγκριση έργων 

 Συγκρίνοντας αυτά τα δύο έργα τέχνης μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες διαφορές και 
κάποιες ομοιότητες οι οποίες είναι αναμενόμενες λόγω της διαφορετικής τεχνοτροπίας των 
έργων. Αρχικά ο Μποττιτσέλλι χρησιμοποιεί πιο απαλά και ψυχρά χρώματα τα οποία 
δημιουργούν υπέροχους συνδυασμούς ενώ στη βυζαντινή εικόνα τα χρώματα είναι πιο έντονα 
και πιο θερμά. Επίσης στον πίνακα του Μποττιτσέλλι η γέννηση του Χριστού αποτυπώνεται σε 
εξωτερικό χώρο, μέσα στην φύση σε αντίθεση με την βυζαντινή που βρίσκεται στο εσωτερικό 
μιας σπηλιάς. Ακόμα μια εμφανή διαφορά είναι ότι στο έργο του Μποττιτσέλλι υπάρχουν μόνο 
δύο ζώα ενώ στον άλλο πίνακα υπάρχουν περισσότερα. Επιπλέον η «γέννηση» του 
Μποττιτσέλλι είναι πιο χαρούμενη σε σχέση με την εκκλησιαστική η οποία είναι πιο απόκοσμη 
και λιγότερο εκφραστική. Εκτός όμως από τις διαφορές υπάρχουν και μερικές ομοιότητες, για 
παράδειγμα και στα δύο έργα παρατηρούμε τα ίδια ζώα να βρίσκονται μαζί με την Παναγία 
στην ίδια σχεδόν θέση πάνω από την κούνια του Χριστού. Τέλος μπορούμε να διακρίνουμε και 
στις δύο εικόνες αγγέλους να προσκυνούν και να γιορτάζουν. 




