
Εργασία 1  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

Της μαθήτριας 

Ελισάβετ Στάυρου  

Του τμήματος Γ΄3 



 ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ 

• Ο Σάντρο Μποτιτσέλι γεννήθηκε το 1445 στην Φλωρεντία. Ήταν το τελευταίο παιδί της 

οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν βυρσοδέψης. Ο μικρός Μποτιτσέλι είχε 

φυσική κλίση στα γράμματα και ήταν από τους πιο επιμελείς μαθητές. Κάποια στιγμή θα 

τον ελκύσει η ζωγραφική και θα έχει για δάσκαλο του τον Φίλιππο Λίππι.  

• Ο Μποτιτσέλι κάνει την εμφάνιση του καλλιτεχνικά μετά τον Βερόκιο και πριν τον 

Λεονάρντο ντα Βίντσι. Το περιβάλλον της Φλωρεντίας τότε ήταν σε μια περίοδο ακμής, 

άνθισης στα πάντα και κυριαρχούσαν οι πλούσιοι Μέδικοι, όπου ο Σάντρο γύρω στα 30 

του χρόνια θα γίνει ο αγαπημένος τους ζωγράφος.  

 



ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 

• Ένα από τα σημαντικότερα έργα του 

Μποτιτσέλι, ενδεικτικό της επιρροής 

του Σαβοναρόλα αλλά και της 

θρησκευτικής έξαρσης της εποχής, 

υπήρξε η Μυστική Γέννηση (1500). 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

• Ο συγκεκριμένος πίνακας μας περιγράφει τη 

γέννηση του Ιησού όπως μπορούμε να δούμε 

και στην μέση της εικόνας. Οι τρεις άγγελοι 

που διακρίνουμε πάνω στη στέγη ταυτίζονται 

με τη Χάρη, την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη. Οι 

άγγελοι από την άλλη που βρίσκονται πάνω 

απο τον μικρό στάβλο κρατούν κλαδιά ελιάς 

και πανηγυρίζουν την γέννηση του μικρού 

Χριστού. Τέλος οι μικροί διάβολοι, σε πρώτο 

πλάνο, τρέπονται σε φυγή, υπονοώντας το 

τέλος της βασιλείας του Σατανά στη Γη.  



ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ 

• Eίναι μια ασυνήθιστη εκδοχή, όπου το θέμα 
δεν περιορίζεται στην περιγραφή της 
γέννησης του Χριστού, αλλά αποδίδει και 
τις συνέπειες που είχε το θαυμαστό αυτό 
γεγονός για την ανθρωπότητα. Οι άγγελοι 
κρατούν κλαδιά ελιάς και γιορτάζουν τη 
λύτρωση του ανθρώπου από το 
προπατορικό αμάρτημα και τη συμφιλίωσή 
του με τον Αιώνιο Πατέρα, γεγονός που 
εκφράζεται ακόμη πιο έντονα από τον 
εναγκαλισμό αγγέλων και ανθρώπων στο 
πρώτο πλάνο.  

• Γενικά ο Μποττιτσέλλι υιοθέτησε ένα 
απλούστερο ύφος, απέριττο και 
απαλλαγμένο από έντονα διακοσμητικά 
στοιχεία που θα αποσπούσαν την προσοχή 
του θεατή από το κεντρικό θέμα, πιθανά 
διότι δεν στόχευε στην τέρψη όσο στη 
διδακτική λειτουργία του πίνακα. 



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 

 

• Ο πίνακας, μυστική γέννηση, του Σάντρο Μποτιτσέλι μπορεί να προκαλέσει μία πλήθώρα 

συναισθημάτων σε όποιον τον παρατηρήσει με προσοχή. Πρώτα απ’ όλα μόνο από το 

θέμα του πίνακα, δηλαδή την γέννηση του Χριστού, αλλά και από τα τόσο ζωντανά και 

ζωηρά χρώματα που έχει επιλέξει ο καλλιτέχνης για να τον ζωγραφίσει, ο πίνακας μας 

φέρνει στην σκέψη μας πολλά εύθυμα συναισθήματα όπως για παράδειγμα χαρά, 

συγκίνηση, δέος κλπ.         



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 

• Επίσης ο πίνακας μας προκαλεί και θαυμασμό καθώς ο ζωγράφος έχει ενώσει τον 

ουράνιο κόσμο με αυτόν των ανθρώπων με τρόπο που μας δίνει να καταλάβουμε το 

πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επιπρόσθετα η 

γέννηση του Χριστού που βλέπουμε στον πίνακα μας δίνει ελπίδα καθώς ο Ιησούς ήλθε 

στον κόσμο μας για την σωτηρία μας. Παράλληλα μας φέρνει λύπη και μεγάλη 

στεναχώρια καθώς ξέρουμε για το τι θα επακολουθήσει, δηλαλή τον τρόπο με τον οποίο 

οι άνθρωποι θα φερθούν στον Υιό του Θεού.  



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΩΝ 



ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

• Το θέμα είναι η γέννηση του Χριστού 

• Το μωρό είναι ξαπλωμένο  

• Η Παναγία κοιτάζει τον νεογέννητο Χριστό 

• Υπάρχουν άγγελοι 

 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

• Ο πρώτος πίνακας έχει ποιο έντονα χρώματα από τον δεύτερο 

• Στον πρώτο πίνακα η Παναγία είναι όρθια ενώ στον δεύτερο είναι καθιστή  

• Η γέννηση του Χριστού γίνεται σε διαφορετικά τοπία 

• Στο πίνακα του Μποτιτσέλι τονίζονται και άλλα στοιχεία όπως το τέλος της βασιλείας του 

Σατανά στη Γη και ο Παράδεισος 



ΤΕΛΟΣ 


