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Η Αγία Γραφή ως πηγή πολιτισμού     

Η θέση της Βίβλου αναδεικνύεται διαχρονική στον πολιτισμό και τη ζωή, αφού η 
επίδραση της παγκοσμίως τόσο στη τέχνη όσο και στην καθημερινή  ζωή και 

συμπεριφορά των ανθρώπων κυρίως των Χριστιανών συνεχίζεται και στις μέρες μας. Έτσι 
για τους λαούς της Ευρώπης και όλων των χριστιανικών χωρών του κόσμου ,η Αγία 

Γραφή αποτελεί κοινή πολιτιστική κληρονομιά και συνάμα πηγή του πολιτισμού τους. 



Η Αγία Γραφή ως πηγή 

έμπνευσης . 

Πολλοί καλλιτέχνες σε όλο τον 

κόσμο αντλούν την έμπνευσή τους 

από τις ιστορίες που εκτυλίσσονται  

και τα πρόσωπα που 

πρωταγωνιστούν στη Βίβλο 

.Λογοτέχνες ,μουσικοί ,άνθρωποι 

του θεάτρου και του 

κινηματογράφου έχουν επηρεαστεί 

βαθύτατα στη δημιουργία τους από 

τα βιβλικά  κείμενα. 



   Μιχαήλ Άγγελος  

Ο Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο Μπουοναρότι (1475-

1564) γνωστός ως Μιχαήλ Άγγελος ήταν γλύπτης 

,ζωγράφος ,αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης 

.Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς 

της ιστορίας της τέχνης Η θεματογραφία του Μιχαήλ 

Άγγελου είναι επηρεασμένη από την Αγία 

Γραφή,κυρίως όμως από την Παλαιά Διαθήκη.Τα έργα 

του απεικονίζουν θέματα της δημιουργίας του κόσμου 

και των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας ,ιστορίες του 

Νώε ,του Δαβίδ ,τους προφήτες κ.α. 



Μιχαήλ Άγγελος 

Διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι  Διαχωρισμός της γής από των υδάτων  



Μιχαήλ Άγγελος  

Η δημιουργία του Αδάμ  Η δημιουργία της Εύας  



Μιχαήλ Άγγελος  

Η έξωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο  

Ο Νώε  



Μιχαήλ Άγγελος  
Μέθη του Νώε 

Ο κατακλυσμός  



Μιχαήλ Άγγελος 

Το μπρούτζινο φίδι  

Δαβίδ και Γολιάθ 

Ιουδίθ και Ολοφέρνης  



 

Μιχαήλ Άγγελος 

Προφήτες Δανιήλ , Ιερεμίας και Ιωνάς   

 



Μιχαήλ Άγγελος  

Ο επιβλητικός Μωυσής του Μιχαήλ Άγγελου 

Το άγαλμα λαξεύτηκε το 1513 για τον τάφο 

του πάπα Ιούλιου Β΄ και είναι τοποθετημένο 

στο μαυσωλείο του Σαν Πιέτρο  ιν  Βίνκολι 

στη Ρώμη. 

Δαβίδ Galleria dell ΄Accademia. 



Νικολά Πουσέν  

Ο Νικολά Πουσέν (1594-1655) ήταν Γάλλος 

ζωγράφος και ο σημαντικότερος του κλασικού 

γαλλικού μπαρόκ. Τα πρώιμα έργα του 

Πουσέν είναι εμπνευσμένα από  την Παλαιά 

και την Καινή Διαθήκη ,αντλώντας τη 

θεματογραφία του από τις βιβλικές 

περιγραφές. 



Νικολά Πουσέν  

Το μάννα εξ ουρανού προς τους Αιγυπτίους στην έρημο Εύρεση του Μωυσή  



Νικολά Πουσέν  

Η λατρεία του χρυσού μοσχαριού  



Νικολά Πουσέν  
Θρίαμβος του Δαβίδ 



Νικολά Πουσέν  

Η απόφαση του Σολομώντα  

Η καταστροφή του Ναού της Ιερουσαλήμ 



Πάολο Βερονέζε  

Ο Πάολο Βερονέζε (1528-1588) ήταν 

φημισμένος Ιταλός ζωγράφος της 

Αναγέννησης. Τα πιο διάσημα έργα του είναι 

περίτεχνες απεικονίσεις σκηνών. Ιδιαίτερα 

αξιόλογοι είναι οι μεγάλοι πίνακες βιβλικών 

σκηνών που εκτελέστηκαν για να 

διακοσμήσουν τις τραπεζαρίες μοναστηριών 

στην Βερόνα και στη Βενετία. 



Πάολο Βερονέζε  

Η εύρεση του Μωυσή  Η στέψη της Εσθήρ  



Τιτσιάνο Βετσέλιο  

Ο Τιτσιάνο Βετσέλιο (1485/90-1576) ήταν 

Ιταλός Ζωγράφος της Αναγέννησης. 

Διακρίθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

φιλοτεχνώντας προσωπογραφίες ,αλληγορίες 

και θρησκευτικά έργα. 



Τιτσιάνο Βετσέλιο  

Η θυσία του Ισαάκ  Δαβίδ και Γολιάθ  



Τιντορέττο  

Ο Τιντορέττο (1518 ή 1519-1594) ήταν 

ζωγράφος της Βενετικής Σχολής. Ο 

καλλιτέχνης έγινε  ευρύτερα γνωστός για του 

θρησκευτικού περιεχομένου πίνακές του. 

Ζωγράφισε σκηνές από τη ζωή του Χριστού 

,αρκετές σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη και 

σκηνές από τη ζωή της Παρθένου Μαρίας. 



Τιντορέττο  

Ο Μωυσής παραλαμβάνει το Νόμο  
Ιουδίθ και Ολοφέρνης  



Τιντορέττο  

Οι Εβραίοι στην έρημο  Η Εσθήρ πρό του Ασουήρου  



Τζοβάννι Μπαττίστα 

Τιέπολο  

Ο Τζοβάννι Μπαττίστα Τιέπολο (1696-1770) 
ήταν Ιταλός ζωγράφος από τη Γαληνοτάτη 

Δημοκρατία της Βενετίας ,ο οποίος επανέφερε 
τη βενετσιάνικη σχολή. Το 1725 ο Τιέπολο 

κλήθηκε  από τον Αρχιεπίσκοπο του Ούντινε 
να διακοσμήσει την πινακοθήκη του 

Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου με τοιχογραφίες 
από τη Βίβλο. Τα έργα αυτά ήταν πραγματικά 
αριστουργήματα καλλιτεχνικής έκφρασης στα 

οποία ήταν αξεπέραστος. 



Τζοβάννι Μπαττίστα Τιέπολο  

Η εμφάνιση των τριών αγγέλων στον Αβραάμ  
Η θυσία του Ισαάκ 



Τζοβάννι Μπαττίστα Τιέπολο  

Το όνειρο του Ιακώβ  
Το μάννα εξ΄ουρανού 



Τζοβάννι Μπαττίστα Τιέπολο  

Η απόφαση του Σολομώντα  

Ο προφήτης Ησαΐας  



Λούκα Τζορντάνο  

Ο Λούκα Τζορντάνο (1634-1705) γεννήθηκε 

στη Νάπολη .Έζησε ζωγραφίζοντας στη 

Ρώμη ,στη Φλωρεντία ,στη Βενετία και στην 

Ισπανία .Το παρατσούκλι του ήταν Luca fa 

presto (Λούκα ο γρήγορος) λόγο της 

ταχύτητας με την οποία ζωγράφιζε . 



Λούκα Τζορντάνο  

Η παρουσίαση του Ιακώβ στον Ισαάκ 

Ο Ισαάκ ευλογεί τον Ιακώβ 



Λούκα Τζορντάνο  

Ιακώβ και Ραχήλ  
Το όνειρο του Σολομώντα  

Η κρίση του Σολομώντα  



Ρεμπράντ  

Ο Ρεμπράντ (1606-1669) ήταν Ολλανδός 

ζωγράφος και συγκαταλέγεται μεταξύ των 

κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών 

.Φιλοτεχνεί ιστορικά θέματα δανεισμένα από 

τη Βίβλο . 



Ρεμπράντ  

Η θυσία του  Ισαάκ  

Άγγελος σταματάει τον Αβραάμ να θυσιάσει τον 

Ισαάκ  

Αβραάμ και άγγελοι 



Ρεμπράντ  

Ο Ιακώβ ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ  

Σαμψών και Δαλιδά  

Ο Ιερεμίας θρηνώντας για την 

καταστροφή της Ιερουσαλήμ  



Νικόλαος Γύζης  

Ο Νικόλαος Γύζης (1842-1900) ήταν ένας 

από τους σημαντικότερους Έλληνες 

ζωγράφους του 19ου αιώνα της λεγόμενης 

Σχολής του Μονάχου . 



Νικόλαος Γύζης  

Ο Ιωσήφ στη φυλακή  
Ιουδίθ και Ολοφέρνης  



Βιβλιογραφία  

 

• Θρησκευτικά Α γυμνασίου ,βιβλίο μαθητή. 

• https://el.Wikipedia.org  

• Εικόνες:  habilissi-habilis.blogspot.gr 

 

 


