
Η ΜΥΣΤΙΚΗ 

ΓΕΝΝΗΣΗ 
του Σάντρο Μποτιτσέλλι 



 Ο Σάντρο Μποτιτσέλι (Αλεσάντρο ντι Μαριάνο Φιλιπέπι) ήταν από τους 

σπουδαιότερους ζωγράφους της Αναγέννησης, ο οποίος άρχισε να χάνει τη φήμη του κατά τις 

αρχές του 16ου αιώνα όταν οι φιλοσοφικές ιδέες των έργων του σταμάτησαν σταδιακά να κοινούν 

το ενδιαφέρον του κόσμου. Γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 1445, στη Φλωρεντία, και ήταν το 

τελευταίο παιδί του βυρσοδέψη Μαριάνο ντι Βάνι. Όταν ήταν νέος ανέλαβε το επάγγελμα του 

χρυσοτέχνη που πολλοί ζωγράφοι της αναγέννησης ακολούθησαν στην αρχή της καριέρας τους.  

 

  

Λίγα λόγια γιά τον Μποτιτσέλλι... 

Αυτοπροσωπογραφία 

του Σάντρο Μποτιτσέλλι 



 Στα 18 αποφάσισε να ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Έτσι πήγε στο Πράτο, όπου είχε 

ως δάσκαλο έναν απο τους διασημότερους ζωγράφους της Φλωρεντίας, τον Φρά Φιλίπο Λίπι. 

Ο πρώτος πίνακας του ήταν η Προσκύνηση των Μάγων, που την ολοκλήρωσε κατά την 

περίοδο 1465-67.  

Η Προσκύνηση των Μάγων 1500 μ.Χ. Η Προσκύνηση των Μάγων 1482 μ.Χ. 



 Αργότερα, επέστρεψε στον τόπο του και απέκτησε δικό του εργαστήριο.Στη 

δεκαετία του 1470, ο Μποτιτσέλι ολοκλήρωσε αρκετές προσωπογραφίες προσωπικοτήτων της 

εποχής, μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε η φήμη του. Στις σημαντικότερες από αυτές, 

ανήκει η Προσωπογραφία του Τζουλιάνο των Μεδίκων.  

Πορτρέτο του  

Δάντη Αλιγκέρι , 1495 
Ο Τζουλιάνο των Μεδίκων  

περ. 1475 

Πορτρέτο νεαρού άντρα  

που κρατά μετάλλιο περ. 1480-1485 



 Από το 1482 και μετά ολοκλήρωσε αρκετά αλληγορικά έργα, με θέματα 

εμπνευσμένα από τη μυθολογία, χωρίς ωστόσο να αφήσει τη θρησκευτική θεματολογία να 

ξεχαστεί. Σε αυτή την περίοδο ανήκει και ένα από τα σημαντικότερα έργα του, η 

Αλληγορία της Άνοιξης. Στα μέσα της δεκαετίας του 1480 ολοκλήρωσε επίσης ένα από τα 

γνωστά έργα του, τη Γέννηση της Αφροδίτης. 

Η Γέννηση της Αφροδίτης , 1485 μ.Χ. Αλληγορία της Άνοιξης, 1482 μ.Χ. 



 

 Ο Μποτιτσέλι ανταποκρίθηκε στην εξέγερση του θρησκευτικού συναισθήματος που 

αναστάτωσε τη Φλωρεντία στα τέλη του 1480 και παρουσίασε τη Μυστική Γέννηση (1500), 

που φιλοτέχνησε μετά τον απαγχονισμό του Σαβοναρόλα. Τα τελευταία έργα του Μποττιτσέλλι 

ήταν απλούστερα, με σκοπό την προσοχή του θεατή στο κεντρικό θέμα. Στο τέλος της ζωής του, 

απομακρύνθηκε απ' την αγαπημένη του τέχνη εξαιτίας διάφορων ασθενειών αλλα και μιας 

αναπηρίας λόγω παραμόρφωσης της πλάτης του. Απεβίωσε στις 17 Μαίου του 1519 και 

θάφτηκε στο κοιμητήριο της εκκλησίας των Αγίων Πάντων. 

Αφροδίτη και Άρης, 1483 μ.Χ. Ο Άγιος Σεβαστιανός,  

1474 



Ο Μποττιτσέλλι δημιούργησε τη 

''μυστική γέννηση '' κατά την 

περίοδο του 1480. Αυτός ο πίνακας 

είναι ο μοναδικός που έχει την 

υπογραφή του ζωγράφου, αλλά και 

την ημερομηνία ολοκλήρωσής του. 

Θεματικό κέντρο της ''μυστικής 

γέννησης '' αποτελεί η 

άφιξη του χριστού στη ζωή. Το έργο 

κρύβει πολλά μυστικά, όπως 

φανερώνει και ο τίτλος του. 

 

 

 

Περγραφή του Πίνακα 



  Στο κέντρο της εικόνας απεικονίζεται μία σπηλιά, που προστατεύεται από ένα 

ξύλινο υπόστεγο. Μέσα στη σπηλιά διακρίνεται η μητέρα του μικρού βρέφους να στέκεται 

απο πάνω του, προσκυνώντας. Δίπλα, στέκονται δύο ζώα, ένας γάιδαρος και μία αγελάδα, 

και, ακόμα και αυτά, προσέχουν το μωρό. Το κέντρο εστίασης, ο μικρός Χριστός, ξαπλώνει 

σε λευκά σεντόνια, τα οποία, κάποτε, θα είναι τα πανιά που θα τον τυλίξουν. Στο αριστερό 

πλευρό του μωρού, καθισμένος στο πάτωμα, είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος καλύπτει το πρόσωπό 

του με τα χέρια του, έκπληκτος από το ευχάριστο γεγονός. Μαζί του βρίσκονται και οι τρείς 

μάγοι, που έχουν πλησιάσει για να απολαύσουν το θαύμα. 

 

 

  



 Έξω από τη σπηλιά, δεξιά και πάνω στη σκεπή του υποστέγου, πιστοί και 

άγγελοι υποκλίνονται μπροστά στο θαύμα που εξελίσσεται. 

  



 Στο κάτω μέρος της εικόνας τρείς άγγελοι τραβούν τους πιστούς προς τον 

ουρανό, προσπαθώντας να τους σώσουν απο επτά μικρά δαιμόνια που υπομνημούν την 

αδιάκοπη μάχη μεταξύ φωτός και σκοτούς. 



 Στο πάνω μέρος του πίνακα φαίνονται δώδεκα άγγελοι, οι οποίοι έχουν σχηματίσει 

έναν κύκλο στον ουρανό. Αντιπροσωπεύουν τις δώδεκα ώρες της ημέρας και τους δώδεκα 

μήνες ενός χρόνου. Μερικοί φοράνε λευκά ενδύματα, άλλοι κόκκινα, ενώ κάποιοι πράσινα.Το 

λευκό χρώμα συμβολίζει την πίστη, το κόκκινο την ελπίδα και το πράσινο την φιλανθρωπία.  

  

 Στα χέρια τους βρίσκονται κλωνάρια ελιάς και 

περγαμηνές. Οι περγαμηνές επιδοκιμάζουν τις δώδεκα χάρες της 

Παρθένου. Πάνω από τους άγγελους αναδύεται ένας χρυσός θόλος. 



 Στο βάθος της εικόνας διακρίνονται ψηλά δέντρα(1), που περιτριγυρίζουν τον 

χώρο, καθώς το ξερό έδαφος(2) καλύπτεται απο πράσινο χορτάρι σε διάφορα μέρη(3). Ο 

πίνακας αποκαλύπτει την δευτέρα παρουσία, δηλαδή την επανεμφάνιση του Χριστού. 

(1) (2) (3) 



 Ο πίνακας είναι σχεδιασμένος σε κάμβα, ενώ συνήθως χρησιμοποιείται ξύλο, 

αλλά λόγω των συνθηκών της εποχής και του επικύνδυνου μυνήματος που διέδιδε, ο καμβάς 

ήταν πιο βολικός, αφού είχε την δυνατότητα να τυλιχτεί και να κρυφτεί. Ο ζωγράφος δεν θα 

έφτιαχνε αμέσως το έργο πάνω στον καμβά, αλλά θα το σχεδίαζε σε χαρτί και έπειτα θα το 

μετέφερε σε αυτόν. Με τη βοήθεια σύγχρονων μέσων επεξεργασίας ( ακτίνες Χ ), φάνηκε 

πως ένα ελάχιστο κομμάτι του αρχικού σχεδίου άλλαξε: μόνο το φτερό ενός αγγέλου 

προσαρμόστηκε και προστέθηκαν , πίσω από τον στάβλο, δέντρα.  

 

Ο Μποτιτσέλι για να δημιουργήσει την εικόνα χρησιμοποίησε λαδομπογιές που, όπως ο 

καμβάς, ήταν ένα πειραματικό μέσο. Για να δημιουργήσει τον χρυσό τρούλο, 

εκμεταλλεύτηκε τις γνώσεις χρυσοχόου που είχε αποκτήσει όταν ήταν νέος. Ο Μποττιτσέλλι 

θα χρησιμοποιησε ένα συγκολλητικό στρώμα από λάδι αναμεμιγμένο με ρητίνη, όχι καμένο. 

Ο χρυσός, σε συνδιασμό με τις επιφανειακές ανωμαλίες του καμβά θα δημιουργούσε μια 

περίεργη λάμψη, η οποία θα έφερνε την αίσθηση ενός πίνακα- κοσμήματος και θα τραβούσε 

το μάτι προς τα πάνω, από τη Γέννηση στον Παράδεισο. 



Σύγκριση Βυζαντινής Εικόνας – Μυστικής Γέννησης 

 Η ''μυστική γέννηση'' όπως και η βυζαντινή εικόνα της γέννησης ολοκληρώθηκε 

τον 14ο αιώνα. Οι δύο εικόνες απεικονίζουν την γέννηση του Χριστού. Η πρώτη δείχνει το 

εσωτερικό της φάτνης, ενώ η δεύτερη αποκαλύπτει και τη φύση που περιβάλλει την σπηλιά.   



 Στο κέντρο των δύο έργων στέκεται η παναγία πάνω απο το νεογέννητο παιδί. 

Αριστερά τους λυγισμένος είναι ο Ιωσήφ, καθως κοντά κάθονται και οι τρείς 

μάγοι. Από τα σχέδια δεν λείπουν τα ζώα. Πιό συγκεκριμένα, πίσω απο το βρέφος υπάρχει 

ένας γκρίζος γάιδαρος και μια καφέ αγελάδα  



 Αριστερά τους λυγισμένος είναι ο Ιωσήφ, καθως κοντά κάθονται 

και οι τρείς μάγοι.  



 Εκτός απο τις ομοιότητες, όμως, υπάρχουν διαφορές. Τα χρώματα κάθε έργου έχουν άλλο 

ύφος και εκφράζουν ανόμοιες ιδέες. Το έργο του Μποττιτσέλλι παρουσιάζει εντονότερα και πιο ζωντανά 

χρώματα. Μέσα από αυτά δίνεται βάση στην ελπίδα, αφού ο γενικός συμβολισμός της εικόνας είναι η 

Δευτέρα παρουσία. Για την βυζαντινή εικόνα έχουν επιλεχτεί σκοτεινά χρώματα, τα οποία 

αντικατοπτρίζουν το θείο και την κατάνυξη. Αξίζει να σημειωθεί πως ένα βασικό χρώμα 

του έργου είναι το πορφυρό κόκκινο.  

 Επι προσθέτως, το βυζαντινό σχέδιο είναι απεικονισμένο με αδρές γραμμές, με λεπτομέριες, 

όμως, στις ενδυμασίες και κυρίως στα πρόσωπα. Στην άλλη εικόνα αντιθέτως, ενώ δεν επιτείνονται οι 

εκφράσεις των προσώπων, έχει δοθεί προσοχή στα υπόλοιπα. Επιπλέον, οι άγγελοι έχουν καταλυτικό 

και σημαντικότερο ρόλο στη ''μυστική γέννηση'' απ' ότι στη βυζαντινή γέννηση, και για αυτό 

πλημμυρίζουν την εικόνα.  

 Τέλος, στο πρώτο έργο παρατηρείται ένας χρυσός θόλος στον ουρανό, ο οποίος τονίζει την 

υπερφυσικότητα της περίστασης. Εξωπραγματικά σημάδια σάν και αυτά λείπουν απο την δεύτερη 

εικόνα. 



 Η εικόνα του Σάντρο Μποττιτσέλλι απεικονίζει τη γέννηση του Χριστού. Αυτή, όπως και 

κάθε άλλο έργο τέχνης, προσφέρει ένα σύνολο ανάμεικτων συναισθημάτων, τα οποία διαφέρουν 

στον καθένα. Έτσι, μελετώντας την εικόνα αυτή, ξυπνάει μεσα μου μία πληθώρα συναισθημάτων. 

 

  Ένα από τα βασικά συναισθήματα που νιώθω είναι η έντονηαγάπη που προέρχεται απο 

τους προσκυνητές, τους αγγέλους, τη φύση και τα ζώα στον Χριστό αλλά και αυτήν που ο ίδιος 

επιστρέφει εκείνη τη στιγμή και θα διασπείρει σε ολόκληρη τη ζωή του. Η γέννηση του Χριστού 

φέρνει ευτυχία στα πρόσωπα όλων, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνομαι και εγώ. Το ευχάριστο 

γεγονός δίνει ελπίδα στους πιστούς, διότι ο μεσσίας τους έχει γεννηθεί και αναμένεται να αλλάξει τις 

συνθήκες της εποχής. Η ελπίδα συνοδεύεται απο ανακούφιση και χαλάρωση, αφού, επιτέλους, 

κατέφθασε το άτομο, το οποίο θα φέρει την αλλαγή. Αυτό μου δημιουργεί ασφάλεια, διότι 

επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης που θα μας προστατέψει και δεν θα επιτρέψει την 

ξεπέραση των ορίων.  

  

Τα Συναισθήματά μου... 



  Όταν εστιάζω στους αγγέλους και τους 

προσκυνητές διακρίνω την αλληλεγγύη, η οποία 

σκορπίζεται μεταξύ τους. Αυτό αποδεικνύει πως η άφιξη 

του Χριστού δεν έφερε μόνο τους ανθρώπους πιο κοντά 

στον Θεό, αλλά και έκανε τις ανθρώπινες σχέσεις 

ισχυρότερες. Το έργο, επίσης, και αναλυτικότερα οι 

άγγελοι, τονίζουν την υπερφυσικότητα, που συνοδεύει 

την πλειονότητα των θρησκειών. Στη συνέχεια, μέσω της 

αισθητής μάζωξης, επισημαίνεται η σημαντικότητα της 

περίστασης. Μόνο και μόνο η γενική ιδέα της 

απεικόνισής της με εντυπωσιάζει. Ακόμα, η 

συμπαράσταση των ζώων στη μητέρα και η παρουσία 

τους δίπλα απο τον μικρό Χριστό με συγκινεί, επειδή και 

αυτά, με τον δικό τους τρόπο παίρνουν μέρος στο 

χαρωπό συμβάν. 

 



  

 

 Καθώς προσπαθώ να εισέρθω νοητικά μέσα στην εικόνα και να αποτελέσω μέρος της 

μου έρχονται εντελώς διαφορετικά συναισθήματα, αποκαλύπτονται βαθύτερες σημασίες. Αρχικά, 

από τη στιγμή που βρίσκομαι μέσα στο έργο νιώθω πως συμβάλλω σε κάτι, πως είμαι ενεργός και 

αναγκαίος όπως κάθε άλλο πρόσωπο εκεί. Παρ' όλ' αυτά αισθάνομαι οτι δέν ανήκω μαζί με τους 

υπόλοιπους ή δεν συνδέομαι. Λογική εξήγηση αυτού είναι η αλλαγή εποχής και περιβάλλοντος. 

Έτσι βρίσκω τον εαυτό μου περικυκλωμένο, σε έναν άγνωστο κόσμο, κάτι που μου φέρνει πανικό.  

 

 Ανακαιφαλαιώνοντας, το σχέδιο κρύβει πολλά μυστικά συναισθήματα, τα οποία, με μια 

δεύτερη ματιά, ξεδιπλώνονται στονπαρατηρητή και τον βοηθούν να κατανοήσει καλύτερα το έργο. 



ΤΕΛΟΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ 

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ3,  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ 


