ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟΜΟΣ 2ος
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΟΛΓΑ ΖΙΡΩ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., Μ.Α.
Ιστορίας της Τέχνης, ΠΕ8
ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΤΖΑΝΗ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., ΠΕ8
Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
Αν. καθηγήτρια Ιστορίας
της Αρχιτεκτονικής Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου
Πατρών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Ι.
Δρ ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., σύμβουλος
Καλλιτεχνικών του Π.Ι.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ
Δρ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,
Ομότιμος καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ,
πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., ΠΕ8
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΜΑΙΡΙΤΑ ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ,
φιλόλογος
ΛΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ-ΓΚΕΣΟΥΡΑ,
φιλόλογος
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΟΕΔΒ
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To πλαίσιο αυξομειώνεται
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών
& Εκδόσεων «Διόφαντος»
μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».
Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν
κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η αξιολόγηση,
η κρίση
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ των
ΒΙΒΛΙΟΥ
προσαρμογών
και η επιστημονική
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
επιμέλεια
του προσαρμοσμένου
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΟΡΑΣΗ
βιβλίου πραγματοποιείται από
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
τη Μονάδα Ειδικής Αγωγής
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
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μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία
δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση
από
το ΕΣΠΑ / ΕΠτου
«Εκπαίδευση
Η προσαρμογή
βιβλίου για& Διά
Βίου
Μάθηση»
/ Πράξη όραση
«ΣΤΗΡΙΖΩ».
μαθητές
με μειωμένη
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
πραγματοποιείται με βάση
Οι
πραγματοποιήθηκαν
τιςδιορθώσεις
προδιαγραφές
που έχουν
κατόπιν
έγκρισης
του Δ.Σ. του
αναπτυχθεί
από ειδικούς
Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
εμπειρογνώμονες
για το ΙΕΠ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Η συγγραφή και
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
η επιστημονική
επιμέλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του βιβλίου
πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ
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Πεπλοφόρος κόρη
(530 π.Χ. περίπου), μάρμαρο
Πάρου, Ακρόπολη, Αθήνα,
Μουσείο Ακρόπολης.
6 / 54
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4

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Γεωμετρικοί χρόνοι
Ελάχιστα στοιχεία έχουμε για την
περίοδο των τεσσάρων αιώνων
που ακολούθησε το μυκηναϊκό πολιτισμό. Ως πιθανές αιτίες μπορούμε να αναφέρουμε την πτώση των
ισχυρών βασιλικών κέντρων, τη
χρήση φθαρτών υλικών στην οικοδομική, καθώς και το γεγονός ότι
στις θέσεις όπου βρίσκονταν τα κτίσματα αυτής της περιόδου ιδρύθηκαν αργότερα οι ελληνικές πόλεις
και επομένως αυτά καταστράφηκαν
ή ενσωματώθηκαν στα νέα οικοδομήματα. Οι τέσσερις αιώνες που
ακολούθησαν την πτώση του μυκηναϊκού κόσμου ονομάστηκαν γεωμετρικοί χρόνοι. Πήραν το όνομά
7 / 55
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τους από τα γεωμετρικά θέματα που
κυριάρχησαν στη διακόσμηση των
αγγείων αυτής της περιόδου.
Όταν γύρω στο 1100 π.Χ. τα δωρικά φύλα μετακινήθηκαν μέσα
στον ελληνικό χώρο, παρατηρήθηκε παρακμή σε όλες τις μορφές της
τέχνης. Η μετακίνηση αυτή των δωρικών φύλων είναι γνωστή ως “κάθοδος των Δωριέων”. Οι Δωριείς
ήταν ελληνικά φύλα - από το ίδιο
γένος και με την ίδια γλώσσα με
τους Μυκηναίους Αχαιούς - εγκατεστημένα στη Βορειοδυτική Ελλάδα.
Όταν πιέστηκαν από άλλους βορειότερους λαούς, άρχισαν να μετακινούνται προς νότο, καταλαμβάνοντας τα μυκηναϊκά κράτη τα οποία
βρήκαν ήδη εξασθενημένα και με
μειωμένη αντίσταση (μόνο η Αττική, η Εύβοια και η Αρκαδία αντιστάθηκαν). Στην Πελοπόννησο (Λακω8 / 55
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νία) η εγκατάσταση των Δωριέων
φάνηκε σαν επαναπατρισμός παλαιότερου αυτόχθονος λαού και πέρασε στη μυθολογία ως “επιστροφή των Ηρακλειδών”, δηλαδή των
απογόνων του Ηρακλή, για τους
οποίους πίστευαν ότι στα πολύ παλιά χρόνια είχαν εκδιωχθεί από τον
τόπο τους.
Έτσι, το 10ο αιώνα, κάτω από την
πίεση των Δωριέων, ο αχαϊκός πληθυσμός μετανάστευσε ανατολικά,
στις Κυκλάδες και στη Μικρά Ασία
(Ιωνία), με αποτέλεσμα τον α' ελληνικό αποικισμό. Αργότερα οι άποικοι αυτοί ονομάστηκαν Ίωνες. Διατήρησαν την αντιπαλότητά τους με
τους Δωριείς και ανέπτυξαν δια-φορετική διάλεκτο και διαφορετική τέχνη. Αυτοί οι δύο πόλοι όμως, ο δω
ρικός και ο ιωνικός, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοσυμπληρώνονται και
9 / 55, 57
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χαρακτηρίζουν την ελληνική ιστορία
και τέχνη.
Όλη η μακρά περίοδος των τεσσάρων περίπου αιώνων των γεωμετρικών χρόνων δεν ήταν άλλο
παρά η αργή αλλά και γόνιμη πορεία των αρχών της ελληνικής
τέχνης.

1

Εικ. 1. Ναός Ήρας
(8ος αιώνας π.Χ.), Σάμος.
Ο ναός της Ήρας στη Σάμο αποκτά
μεγαλύτερη σημασία για την ιστορία του ελληνικού ναού, γιατί θεωρείται ο πρώτος που χτίστηκε, γύρω
10 / 56 - 57
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στο 800 π.Χ. Πρόκειται για τη σπουδαιότερη αρχιτεκτονική μορφή, τον
“περίπτερο”* ναό, μια εξέλιξη του αρχικού τύπου του μυκηναϊκού μεγάρου. Δείγματα του πρώιμου αυτού
τύπου ναού βρίσκουμε σε όλη σχεδόν την έκταση του ελληνικού χώρου. Ο ναός αποτελούνταν αρχικά
από έναν επιμήκη ενιαίο χώρο, με μια
κιονοστοιχία στη μέση και τρεις κίονες στην είσοδό του. Το λατρευτικό
άγαλμα είχε τη θέση του στο βάθος
του ναού. Αργότερα προστέθηκε
γύρω από το ναό μια διάταξη κιόνων
(ξύλινων), που ονομάστηκε “πτερόν”*
και δημιουργούσε μια περιμετρική στοά που περιέβαλλε το κτίσμα.
Το “πτερόν” προέκυψε πιθανόν από
την ανάγκη να προστατευθούν οι πιστοί που συγκεντρώνονταν έξω από
το ναό. Έτσι κι αλλιώς, οι λατρευτικές τελετές πραγματοποιούνταν
11 11
/ 56
/
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έξω από το ναό, του οποίου ο προορισμός ήταν να στεγάσει το άγαλμα
και όχι τους πιστούς.
2

Εικ. 2. Αττικός γεωμετρικός αμφορέας (755-750 π.Χ.), αποδίδεται
στο ζωγράφο του Διπύλου, ύψος
1,62 μ., Κεραμεικός, Αθήνα, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στην ορθογώνια μετόπη, στο ύψος
12 / 56
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 12

6/12/2016 3:31:44 µµ

των λαβών, εικονίζεται μια σκηνή
θρήνου. Γυναίκες, δεξιά και αριστερά από το νεκρό, υψώνουν τα χέρια σε ένδειξη πόνου, ενώ μπροστά
από το νεκρό άλλες τέσσερις μορφές θρηνούν. Πρόκειται για ένα από
τα σπουδαιότερα δείγματα της γεωμετρικής περιόδου στο οποίο μπορεί κανείς να θαυμάσει την απόλυτη
ένταξη της εξιστορούμενης σκηνής
στις υπερκείμενες και υποκείμενες
ζώνες με τα γεωμετρικά σχήματα.
Από τα πλέον χαρακτηριστικά δημιουργήματα της γεωμετρικής κεραμικής, οι μεγάλοι αμφορείς και κρατήρες τοποθετούνταν επάνω στους
τάφους ως “σήματα”* και εμφανίστηκαν μετά τον 8ο αιώνα π.Χ. Ακριβώς
επειδή δεν είχαν πρακτική χρήση,
υψώνονται στη σφαίρα της μνημειακής τέχνης, ενώ η δομή, η άρθρωση και το μέγεθός τους τα κάνει να
13 / 56
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υπερβαίνουν την απλή κεραμική και
να μεταβάλλονται σε καθαρά αρχιτεκτονικές και πλαστικές μορφές.
Η διακόσμηση των επιτάφιων αυτών
αγγείων αναφέρεται στο νεκρό (θρήνος, πρόθεση, εκφορά).
3

14 / 56 - 57
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Εικ. 3. Πολεμιστής από την
Ακρόπολη (8ος-7ος αιώνας π.X.),
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο.
Ο πολεμιστής φοράει κωνικό κράνος,
έχει μακριά μαλλιά, ζωηρό βλέμμα
και προφανώς κρατούσε δόρυ και
ασπίδα στο δεξί και το αριστερό χέρι
αντίστοιχα. Στα ειδώλια της γεωμετρικής περιόδου μπορεί κανείς να
παρατηρήσει κάποια σταθερά χαρακτηριστικά, όπως το αποστρογγυλεμένο κεφάλι, το τριγωνικό στήθος,
τα ελαφρά λυγισμένα γόνατα, που
θυμίζουν τις ζωγραφισμένες επάνω στα αγγεία μορφές. Από τον 8ο
αι. π.Χ. και μετά, τα εργαστήρια του
χαλκού πλήθυναν (‘Αργος, Κόρινθος,
Λακωνία, Αθήνα, Βοιωτία, Αρκαδία,
Κρήτη) και το πλάσιμο των μορφών
σε καθένα από αυτά παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
15 / 56
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4

Εικ. 4. Κένταυρος Νέσσος και
Ηρακλής (8ος αιώνας π.Χ.),
χαλκός, ύψος 0,11 μ., Νέα Υόρκη,
Μητροπολιτικό Μουσείο.
Στο σύμπλεγμα αυτό ο Ηρακλής παρουσιάζεται να παλεύει με τον Κένταυρο. Και οι δύο φορούν κράνος.
Το δεξί χέρι του ήρωα (το τμήμα
16 / 56 - 57
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αυτό λείπει) βύθιζε το ξίφος του στο
σώμα του Κενταύρου. Οι μορφές καθορίζονται τόσο από τα “γεμάτα”
τμήματα της μάζας όσο και από τα
“κενά” ανάμεσά τους. Και τα δύο είναι αυτόνομα και ισότιμα τμήματα
του ίδιου συνόλου - το καθένα με τη
δική του μορφή - που με την καθαρότητα του σχήματός τους φανερώνουν ένταση και εσωτερική δύναμη.
Το θέμα που κυριαρχεί στην πλαστική χάλκινων έργων είναι η ανδρική
μορφή, αλλά και το άλογο, ενώ η γυναικεία μορφή είναι σπανιότερη. Αξίζει να επισημανθεί η αλλαγή που έχει
επέλθει στην επιλογή θεμάτων, αν
σκεφτεί κανείς την κυριαρχία της γυναικείας μορφής στη μινωική και τη
μυκηναϊκή τέχνη.

17 / 56
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Αρχαϊκοί χρόνοι
Η περίοδος ανάμεσα στη γεωμετρική και στην κλασική ονομάστηκε αρχαϊκή, διότι, αργότερα, τα
έργα αυτής της εποχής θεωρήθηκαν ως τα αρχαιότερα της ελληνικής
τέχνης.
Στα γόνιμα χρόνια του 7ου αιώνα
π.Χ. βρίσκονται οι αρχές που γέννησαν την ελληνική πλαστική* και
αρχιτεκτονική. Η τέχνη αυτού του
αιώνα ονομάστηκε ανατολίζουσα,
εξαιτίας της επίδρασης που άσκησαν σ’ αυτήν η Ανατολή και η Αίγυπτος. To αποτέλεσμα ήταν η μείωση
των γεωμετρικών σχημάτων στην
αγγειογραφία, η αντικατάσταση των
γωνιωδών και ευθύγραμμων σχημάτων από καμπύλα και η επικράτηση μυθολογικών θεμάτων όπως
λιονταριών, σφιγγών, γρυπών, καθώς και άλλων φυτικών διακοσμη18 / 57
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 18

6/12/2016 3:31:44 µµ

τικών στοιχείων από την τέχνη της
Ανατολής. Ο μετασχηματισμός των
ξένων αυτών διακοσμητικών στοιχείων από την ελληνική τέχνη για
τους δικούς της σκοπούς ονομάζεται “εξελληνισμός”.
Παρ’ όλες τις επιδράσεις που δέχτηκε από άλλους πολιτισμούς, η
ελληνική τέχνη έθεσε τις δικές της
αρχές, γεγονός που την ξεχωρίζει
από την τέχνη των άλλων λαών. Λίγο πριν από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. άρχισε η παραγωγή μεγάλων έργων. Στην αρχιτεκτονική οι
ξύλινοι ναοί αντικαταστάθηκαν με
λίθινους ενώ η αγγειογραφία άντλησε τα θέματά της από τη μυθολογία.
Αναζητήθηκαν νέες μορφές και τρόποι στην τέχνη, γιατί αναπτύχθηκαν
οι πόλεις, γεγονός που παρείχε υλική άνεση και ασφάλεια στους ανθρώπους και διάθεση προσωπικής
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προβολής. Οι ανώνυμοι τεχνίτες
απέκτησαν συνείδηση της προσωπικότητάς τους και άρχισαν να
υπογράφουν τα έργα τους, γλυπτά
και κεραμικά (“Ευθυκαρπίδης, Αριστόνοθος επόισεν”, “Καλλικλέας
ποίασε”).
Το κυριότερο κέντρο κεραμικής
(αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας) ήταν η Κόρινθος, που κατέκτησε
τις αγορές της Δύσης και της Ανατολής, ιδιαίτερα μετά το 750 π.Χ., όταν
οι Έλληνες δημιούργησαν αποικίες σε όλο το χώρο της Μεσογείου
και του Εύξεινου Πόντου. Η έντονη
αγοραστική ζήτηση οδήγησε τους
τεχνίτες σε καινούριους εκφραστικούς τρόπους. Η αρχαία παράδοση, όπως μας τη διασώζει ο Πλίνιος
στο βιβλίο του Φυσική Ιστορία, θεωρεί την Κόρινθο ως γενέτειρα της
ελληνικής ζωγραφικής.
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Γύρω στο 625 π.Χ. στην Αθήνα,
υπό την επιρροή της κορινθιακής
τεχνικής, δημιουργήθηκαν τα μελανόμορφα αγγεία. Ονομάστηκαν
έτσι διότι οι μορφές καλύπτονται με
στιλπνό μαύρο χρώμα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια του αγγείου διατηρεί το κόκκινο χρώμα του πηλού.
Οι λεπτομέρειες τονίζονται με χάραξη, ενώ άλλα μέρη βάφονται με λευκό χρώμα ή βαθυκόκκινο μενεξεδί.
Αυτή η τεχνική δημιουργεί τελείως
διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στις
μορφές και στο βάθος στο οποίο
αυτές προβάλλονται. Η αττική αγγειογραφία άρχισε έτσι να ανταγωνίζεται στη διεθνή αγορά την κορινθιακή. Η μελανόμορφη αττική αγγειογραφία έφθασε στην ύψιστη τελειότητα με τον Εξηκία, αγγειογράφο
και αγγειοπλάστη με φαντασία, ευρηματικότητα και μοναδική τεχνική,
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ο οποίος δημιούργησε και νέα σχήματα αγγείων.
Γύρω στο 525 π.Χ. εμφανίστηκαν
τα ερυθρόμορφα αγγεία στο εργαστήριο του Εξηκία, από ένα μαθητή του, γνωστό ως “ζωγράφο του
Ανδοκίδη”. Στην τεχνική αυτή, που
εξαπλώθηκε ταχύτατα, οι μορφές
κρατούν το χρώμα του πηλού, ενώ
το βάθος βάφεται μαύρο. Έτσι, ο
ζωγράφος μπορεί να αξιοποιήσει το
βάθος, τους όγκους και τις επιφάνειες των ανθρώπινων σωμάτων,
που είναι άλλωστε και το κυρίαρχο
θέμα. Η τεχνική αυτή, με τις πολλές
δυνατότητες που παρείχε ως προς
τη σύνθεση, τη γραμμή και το σχέδιο, οδήγησε στην καλλιέργεια του
σχεδίου και προετοίμασε το έδαφος
για τη μεγάλη ελληνική ζωγραφική.
Ο 6ος αιώνας π.Χ. είναι εποχή
ραγδαίων εξελίξεων στον ελληνικό
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χώρο. Οι πόλεις αναπτύχθηκαν αυτόνομα (πόλεις-κράτη) με τη δική
τους πολιτική, οικονομική και κοινωνική δομή. To ίδιο συνέβη και
στις αποικίες. Στην Ελλάδα οι πόλεις-κράτη της Αθήνας και της
Σπάρτης εξελίχθηκαν σε ισχυρές
δυνάμεις, η πρώτη με κύρια χαρακτηριστικά την αγάπη για τη ζωή
και την πρόοδο, που οδήγησε στις
δημοκρατικές διακυβερνήσεις, η
δεύτερη με τη λιτή και στρατιωτική
δομή της κοινωνικής ζωής, με την
τυφλή υποταγή στους νόμους, που
οδήγησε σε ολιγαρχική διακυβέρνηση.
Ανάμεσα σ’ αυτά που ένωναν
τους φαινομενικά διασπασμένους
σε πόλεις - κράτη Έλληνες, δηλαδή
τα κοινά ήθη και έθιμα, την κοινή
θρησκεία, την ίδια γλώσσα, ήταν και
η ενότητα στο χώρο της τέχνης και
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του πνεύματος. Τον 6ο π.Χ. αιώνα
ο άνθρωπος γίνεται το κέντρο
όλης της σκέψης και αναπτύσσεται
το διδακτικό έπος (Θεογονία του
Ησιόδου), η λυρική ποίηση (Σαπφώ,
Αλκαίος, Σιμωνίδης), η φιλοσοφία
(προσωκρατικοί φιλόσοφοι), αλλά
και η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική
(αγγειογραφία) και η γλυπτική*.
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5

Εικ. 5. Πρωτοαττικός λουτροφόρος
αμφορέας (690 π.Χ. περίπου),
αποδίδεται στο ζωγράφο του
Αναλάτου, ύψος 0,80 μ., βρέθηκε
στην Αττική, Παρίσι, Μουσείο
Λούβρου.
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Το αγγείο αποτελούσε προφανώς
“σήμα” σε τάφο νέου της Αττικής,
στις αρχές του 7ου αιώνα. Στη μεγαλύτερη διακοσμητική ζώνη, που
περιτρέχει το αγγείο, μια πομπή με
άρματα (πιθανότατα νεκρική) κατευθύνεται προς τα δεξιά. Στο λαιμό και
σε κάθε όψη του εικονίζεται κάποιος
μυθικός πιθανόν χορός από νέες και
νέους, που συναντιούνται στο μέσο
συνοδευόμενοι από αυλητή. Η αναπαράσταση υποδηλώνει το τέλος της
γεωμετρικής εποχής και την αρχή
της αρχαϊκής που ακολούθησε.
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6

Εικ. 6. Τύποι ελληνικών ναών.
Υπάρχουν πολλοί τύποι ελληνικών
ναών οι οποίοι παίρνουν το όνομά
τους από τον αριθμό των κιόνων που
βρίσκονται στις στενές πλευρές της
παραλληλόγραμμης κάτοψης και της
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“περίστασης”*, δηλαδή του εξωτερικού “πτερού”. Εκτός από αυτούς,
υπάρχουν και ορισμένοι ναοί με κυκλική κάτοψη. Μια άλλη ταξινόμηση
των ελληνικών ναών γίνεται με βάση
τη διάταξη των εσωτερικών κιονοστοιχιών τους.
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ΔΩΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΘΡΙΓΚΟΣ
ΚΙΩΝ
ΓΕΙΣΟΝ
ΖΩΦΟΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΝ
ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΝ
ΚΟΡΜΟΣ
ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ
ΚΑΤΕΑΙΤΙΟΣ ΣΗΜΑ
ΓΕΙΣΟΝ ΚΑΤΕΑΙΤΙΟΝ
ΣΤΑΓΟΝΕΣ
ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ
ΜΕΤΟΠΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΠΗΧΥΣ
ΣΤΑΓΟΝΕΣ
ΑΒΑΞ
ΕΧΙΝΟΣ
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10. ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ
11. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ
12. ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ
13. ΚΑΤΕΑΙΤΙΟΣ
ΣΗΜΑ
14. ΓΕΙΣΟΝ
ΚΑΤΕΑΙΤΙΟΝ
15. ΓΕΙΣΟΝ
16. ΑΒΑΞ
17. ΕΛΙΚΕΣ
Εικ. 7. Τα μέρη του κίονα. Δωρικός
- ιωνικός ρυθμός.
Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί που διαμορφώνονται κατά την αρχαϊκή περίοδο και κυριαρχούν στην ελληνική αρχιτεκτονική των ναών είναι ο δωρικός
και ο ιωνικός. Ο δωρικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από λιτότητα και αυστηρότητα και συναντάται κυρίως στην
Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και
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τη Μεγάλη Ελλάδα. Ο ιωνικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από διακοσμητική διάθεση και λεπτότητα και εμφανίζεται στη Μικρά Ασία και τα νησιά
του Αιγαίου. Με τον όρο “ρυθμό” εννοούμε την αναλογία και τη συμμετρία των μερών ενός συνόλου, ώστε
να είναι αυτό αρμονικό. Οι κίονες των
ναών έχουν κορμό μονολιθικό ή αποτελούνται από κομμάτια, τους σφονδύλους ή σπονδύλους. Τα μέρη τους
είναι τρία: βάση, κορμός και κιονόκρανο. Ο δωρικός όμως κίονας, εκτός
σπάνιων εξαιρέσεων, δεν έχει βάση.
Στον κορμό παρατηρούνται η μείωση της διαμέτρου, από κάτω προς τα
πάνω, και η ένταση, δηλαδή μια ελαφρά εξόγκωση στο 1/3 του ύψους του
κίονα. Σκοπός της μείωσης είναι να
δημιουργήσει την εντύπωση της ευστάθειας, ενώ σκοπός της έντασης
την εντύπωση της τέλειας ευθύτητας
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του κορμού. Ο κορμός των κιόνων αυλακώνεται από ραβδώσεις, οι οποίες
δημιουργούν έντονες φωτοσκιάσεις,
έτσι ώστε η μορφή του κορμού να γίνεται καλύτερα αντιληπτή από το θεατή και να εντείνεται η καθετότητα.
Ο δωρικός κίονας έχει 16-20 ραβδώσεις, που καταλήγουν σε οξείες ακμές, ενώ ο ιωνικός έχει 24-44 ραβδώσεις, που καταλήγουν σε επίπεδες
ράχες (ταινίες). Η σημαντικότερη διαφορά των δύο ρυθμών εντοπίζεται
στο κιονόκρανο, που στον ιωνικό ρυθμό φέρει έλικες και ανάγλυφα ανθέμια, ενώ στο δωρικό εμφανίζεται απλό
και λιτό.
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ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ
ΟΠΙΣΘΟΔΟΜΟΣ
ΣΗΚΟΣ Ή ΝΑΟΣ
ΠΡΟΝΑΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΙ
ΚΙΟΝΕΣ ΕΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΙ
ΠΤΕΡΩΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΣ Ή ΠΤΕΡΟΝ
ΚΡΗΠΙΣ 'Η ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ
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Εικ. 8. Τα μέρη του ναού.
Ο κυρίως ναός ονομάζεται “σηκός”
και στέγαζε το λατρευτικό άγαλμα.
Ο “πρόναος” είναι ο μικρός χώρος
μπροστά από το σηκό, ενώ ο “οπισθόδομος” είναι ο αντίστοιχος στο
πίσω μέρος του ναού, που πολλές
φορές χρησίμευε ως θησαυροφυλάκιο. Η είσοδος των ναών προσανατολιζόταν πάντοτε προς την ανατολή. Η κιονοστοιχία που περιβάλλει το
κτίσμα ονομάζεται “πτερόν” ή “περίστασις”* και διαμορφώνει στοά. Ο
ναός που περιβάλλεται από “πτερόν”
ονομάζεται περίπτερος.
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9

Εικ. 9. Δυτικό αέτωμα από το ναό
της Αφαίας στην Αίγινα (500490 π.X.), μάρμαρο, Μόναχο,
Γλυπτοθήκη.
Ο ναός της Αφαίας στην Αίγινα είναι
ορόσημο ανάμεσα στην αρχαϊκή και
στην κλασική δημιουργία. Στο ναό
αυτό βρίσκονται τα στοιχεία που
συνθέτουν τον ελληνικό δωρικό ναό
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με πληρότητα. Μόνο μέσα από αυτή
την κατάκτηση η ελληνική αρχιτεκτονική μπόρεσε να φθάσει στη μεγαλύτερη στιγμή της κατά την κλασική περίοδο. Από τους καλά διατηρημένους ναούς, έχει μεγάλης σημασίας γλυπτικό διάκοσμο στα αετώματα, τα οποία εικονίζουν συμπλοκές
από τον πόλεμο της Τροίας. Στο εικονιζόμενο αέτωμα δεσπόζει η μορφή της τιμώμενης θεάς Αθηνάς.
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10

Εικ. 10. Αττικός μελανόμορφος
αμφορέας (615-605 π.Χ.),
αποδίδεται στο “ζωγράφο του
Νέττου”, ύψος 1,22 μ., βρέθηκε
στην Αθήνα (Κεραμεικός), Αθήνα,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ο πιο γνωστός ζωγράφος μελανόμορφων αγγείων είναι “ο ζωγράφος
του Νέττου”. Πήρε το όνομά του από
τον απεικονιζόμενο Κένταυρο, το
NET(T)O. Οι μορφές είναι εύρωστες,
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ρωμαλέες, ενώ η κίνησή τους αποδίδεται την ώρα της μεγαλύτερης
έντασης.
11

Εικ.11. Αττικός “δίγλωσσος”
αμφορέας (520-515 π.Χ.),
αποδίδεται στο «Ζωγράφο του
Ανδοκίδη», ύψος 58,6 εκ, Παρίσι,
Μουσείο Λούβρου.
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Ο αμφορέας ονομάζεται “δίγλωσσος”
γιατί η μια όψη αποδίδεται με την
ερυθρόμορφη και η άλλη με τη μελανόμορφη τεχνική. Με την ερυθρόμορφη τεχνική αποδίδεται ο άθλος
του Ηρακλή εναντίον του Κερβέρου.
Με τη μελανόμορφη αποδίδεται μια
διονυσιακή σκηνή.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ
Οι κούροι και οι κόρες εμφανίζονται στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα
π.Χ. Όπως και τα άλλα γλυπτά της
αρχαϊκής εποχής, οι κούροι και οι
κόρες είναι “αγάλματα”, δηλαδή αφιερώματα σε ένα θεό ο οποίος με την
προσφορά αγάλλεται. Οι κόρες ήταν
κατά κύριο λόγο αφιερώματα στα
ιερά γυναικείων θεοτήτων. Το πρότυπο που ακολουθούν είναι αυτό
μιας νέας γυναίκας όρθιας σε μετωπική στάση, ντυμένης με πλούσια
ενδύματα και κοσμήματα, με περίτεχνα χτενισμένα μαλλιά, η οποία στο
ένα χέρι - που άλλοτε είναι λυγισμένο και ακουμπισμένο μπροστά στο
στήθος και άλλοτε λυγισμένο στον
αγκώνα και προτεταμένο μπροστά 41 / 62
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 41

6/12/2016 3:31:46 µµ

κρατάει μια προσφορά. Οι κόρες είναι πάντοτε ντυμένες, ενώ οι κούροι
εμφανίζονται γυμνοί.
Οι κούροι ήταν κυρίως επιτύμβια
μνημεία, που αντικατέστησαν τις
στήλες, καθώς και τους ταφικούς αμφορείς και κρατήρες της γεωμετρικής περιόδου. Ήταν γλυπτά της αρχαϊκής περιόδου από μάρμαρο, τα
οποία στόλιζαν τάφους νέων ανδρών που έχασαν ηρωικά τη ζωή
τους στο πεδίο της μάχης, χωρίς
όμως να είναι πορτρέτο του νεκρού.
Το πρότυπο είναι εκείνο της ιδεώδους ανδρικής μορφής της εποχής,
του ρωμαλέου πολεμιστή. Γενικό χαρακτηριστικό των κούρων είναι η
στατικότητα. Το αριστερό πόδι εξέχει
ελαφρώς, τα χέρια είναι παράλληλα
προς το σώμα, ενώ οι καρποί είναι
γυρισμένοι, με τα δάχτυλα κλειστά
και τον αντίχειρα προς τα εμπρός. Η
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πρόταξη του αριστερού ποδιού δηλώνει ευνοϊκή κίνηση, καθώς το επόμενο βήμα που εννοείται ότι θα γίνει
θα είναι με το δεξί. Για τους αρχαίους
η κίνηση προς τα δεξιά θεωρούνταν
ευνοϊκό σημάδι. Όρθιοι, με εύρωστη
σωματική διάπλαση, οι κούροι αντιμετωπίζουν τον κόσμο με μια γυμνότητα γεμάτη αυτοπεποίθηση.
Η εντύπωση ότι τα αρχαία ελληνικά γλυπτά ήταν σε φυσικό άσπρο
χρώμα είναι λανθασμένη. Σχεδόν
όλα τα ελληνικά γλυπτά ήταν χρωματισμένα με ελαφριά φυσικά χρώματα. Απέδιδαν το δέρμα με το φυσικό χρώμα της πέτρας, την οποία
γυάλιζαν. Τα μάτια, τα χείλη, τα μαλλιά και τα ενδύματα ήταν χρωματισμένα. Η τεχνική που χρησιμοποιούσαν για να βάψουν τα γλυπτά λέγεται “εγκαυστική”. Κατά την τεχνική
αυτή, το χρώμα ανακατεύεται με
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ζεστό κερί και απλώνεται (όσο παραμένει ζεστό) στην επιφάνεια του
μαρμάρου, ποτίζοντας έτσι τους πόρους. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι τα
άχρωμα σήμερα γλυπτά της αρχαιοελληνικής τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των κούρων, την εποχή
που δημιουργήθηκαν είχαν ποικιλία
χρωμάτων.

12
Εικ. 12. Κούρος
της Αναβύσσου,
“Ο Κροίσος”,
επιτάφιο άγαλμα
(530 π.Χ.), παριανό
μάρμαρο, ύψος
1,94 μ., Αθήνα,
Εθνολογικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Ο κούρος από την Ανάβυσσο βρέθηκε στον τάφο ενός νέου πολεμιστή
που τον έλεγαν Κροίσο. Στη βαθμιδωτή βάση που στεκόταν το άγαλμα
ήταν χαραγμένη η φράση: “Στάσου
και κλάψε μπρος στο μνήμα του νεκρού Κροίσου που θανάτωσε ο βίαιος
Άρης, καθώς πολεμούσε στην πρώτη γραμμή”. Με το “αρχαϊκό μειδίαμά” του ο κούρος καλεί το διαβάτη να
σταθεί και να θρηνήσει τη χαμένη νεότητα. Το άγαλμα σώζεται σε άριστη
κατάσταση, και ίχνη κόκκινου χρώματος υπάρχουν ακόμη στα μαλλιά, στα
μάτια και στην ήβη. Το σώμα του είναι σφριγηλό, τα χέρια αποσπασμένα
από τον κορμό και η όλη διάπλαση είναι φυσικότερη από αυτήν των προηγούμενων τύπων κούρων. Το άγαλμα,
πριν επιστραφεί στην Αθήνα, είχε μεταφερθεί λαθραία το 1937 στο Παρίσι, κομμένο με πριόνι στα δύο.
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Εικ. 13. Κούρος από την Αττική
(610-600 π.Χ. περίπου), μάρμαρο,
ύψος 1,84 μ., Νέα Υόρκη,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.
Ο κούρος από την Αττική παρουσιάζεται εδώ για να συγκριθεί με τον
κούρο της Αναβύσσου, ο οποίος δημιουργήθηκε εβδομήντα χρόνια μετά
τον κούρο της Αττικής. Από τη σύγκριση των δύο κούρων διαπιστώνονται πολλές διαφορές. Το κεφάλι του
κούρου της Αναβύσσου είναι αρμονι46 / 62
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κό ως προς το σώμα και όχι μεγαλύτερο, όπως αυτό του κούρου της Αττικής. Τα μάγουλά του προεξέχουν
και έτσι το πρόσωπο δεν είναι πια
επίπεδο. Το χαρακτηριστικό αρχαϊκό χαμόγελο του δίνει έκφραση. Τα
μαλλιά πέφτουν πλέον φυσικά στους
ώμους. Το σώμα αναπαριστάνεται με
πιο φυσικό τρόπο και οι στρογγυλεμένοι γοφοί αντικαθιστούν το σχήμα
V που παρατηρείται στον κούρο της
Αττικής, στον οποίο η κοιλιακή χώρα
περιγράφεται μέσα σε ένα ρομβοειδές σχήμα.
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Εικ. 14. Κούρος της Βολομάνδρας
(550 π.Χ. περίπου), επιτάφιο άγαλμα, μάρμαρο Νάξου, ύψος 1,78 μ.,
από τη Βολομάνδρα Αττικής, Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Παρακολουθώντας τους κούρους
που βρέθηκαν στην περιοχή της Αττικής, μπορεί κανείς να δει την εξέ48 / 63
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λιξη στο πλάσιμο της μορφής τους.
Παρ’ όλη τη μετωπικότητα και τη
συμμετρική δομή του κούρου της
Βολομάνδρας, μερικές αποκλίσεις
προκαλούν εντάσεις στο γλυπτό και
δημιουργούν μια “λανθάνουσα κίνηση”. Το μειδίαμα, χαρακτηριστικό
γνώρισμα των αρχαϊκών γλυπτών,
αποδίδεται με το ελαφρύ τόξο που
σχηματίζουν τα χείλη. Είναι ένα αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό, δεδομένου ότι τα έργα αυτά προορίζονταν
για τα αρχαϊκά νεκροταφεία. Κάποιοι
μελετητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για γλυπτικό “εύρημα”, όταν οι
γλύπτες δεν μπορούσαν ακόμη να
αποδώσουν τους μυς του προσώπου.
Άλλοι πάλι, υποστηρίζουν ότι εκφράζει μια καταφατική στάση ζωής, που
διακατείχε όλο τον ελληνικό κόσμο.
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Εικ. 15. “Κυρία της
Auxerre” (640 π.Χ.
περίπου), ασβεστόλιθος, ύψος 0,65 μ.,
πιθανότατα από
την Κρήτη, Παρίσι,
Μουσείο Λούβρου.
Πρόκειται για αριστούργημα της δαιδαλικής* τεχνοτροπίας.
Πήρε το όνομά του από
την πόλη της Γαλλίας στην οποία φυλασσόταν έως το 1908 που μεταφέρθηκε στο Λούβρο. Χαρακτηριστικός
είναι ο τύπος του τριγωνικού επιπεδόσχημου κεφαλιού και των μαλλιών που
κατεβαίνουν σε αντίθετα τρίγωνα δεξιά κι αριστερά από το πρόσωπο. Μια
πλατιά ζώνη σφίγγει στη μέση τον πέπλο, που πέφτει ως κάτω, αφήνοντας
να φαίνονται τα άκρα των ποδιών, ενώ
στην εγχάρακτη διακόσμησή του ίχνη
50
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χρώματος δηλώνουν ότι κάποτε ήταν
ζωηρά χρωματισμένο. Πρόκειται μάλλον για θεά, που λυγίζει στο στήθος
το χέρι, χαρακτηριστική χειρονομία
της Μητέρας- θεάς.
Εικ. 16. Πεπλοφόρος
16
κόρη (530 π.Χ.
περίπου), μάρμαρο
Πάρου, ύψος 1,18 μ.,
Ακρόπολη, Αθήνα,
Μουσείο Ακρόπολης.
Η κόρη στέκεται στητή
και φοράει χιτώνα και
πέπλο, που καλύπτουν
όλο το σώμα, εκτός
από το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Η ιδιαίτερη ενδυμασία της και κυρίως ο πέπλος, ένδειξη αρχαιοπρέπειας για τον 6ο αιώνα,
οδηγούν στην εικασία ότι η κόρη είναι άγαλμα ιέρειας ή θεάς. Ίχνη
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χρώματος έχουν διατηρηθεί στα μάτια, στους κυματιστούς πλοκάμους
των μαλλιών και στη θέση του περιδέραιου που κοσμούσε το στήθος
της, γεγονός που φανερώνει ότι τα
ελληνικά μαρμάρινα γλυπτά ήταν
χρωματισμένα.

52 / 63
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 52

6/12/2016 3:31:47 µµ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Πλαστική: Ο όρος πλαστική σημαίνει το απευθείας πλάσιμο της
μορφής σε μαλακό υλικό όπως
στον πηλό ή στο γύψο. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι
προσθετική. Γενικότερα όμως,
χαρακτηρισμοί όπως “πλαστικό
έργο” ή “πλαστικότητα” χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν
ποιότητα της μορφής τόσο σε έργα τριών διαστάσεων όσο και σε
έργα δύο διαστάσεων (όπως της
ζωγραφικής), που επιδιώκουν
την απόδοση του βάθους. Ο όρος
“πλαστικότητα” μπορεί να αναφέρεται και στην ποιότητα ενός
υλικού το οποίο μπορεί να πλαστεί. Ο όρος “πλαστικές τέχνες”
αναφέρεται γενικά στις εικαστικές
τέχνες, που περιλαμβάνουν τη
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22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 53

6/12/2016 3:31:47 µµ

γλυπτική, την αρχιτεκτονική, την
ζωγραφική, το σχέδιο και τις
γραφικές τέχνες (σε αντίθεση με
τη μουσική, την ποίηση, τη λογοτεχνία και το θέατρο).
Γλυπτική: Η λάξευση ή το σμίλευμα της μορφής σε σκληρό υλικό
(πέτρα, μάρμαρο, ξύλο). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι
αφαιρετική. Γενικότερα, γλυπτικό έργο είναι εκείνο που έχει
τρεις διαστάσεις, το οποίο μπορεί να είναι σμιλεμένο, πλασμένο,
κατασκευασμένο ή χυμένο σε
μπρούντζο και μπορεί να περιγράφει ως ολόγλυφο (περίοπτο)
ή ανάγλυφο.
Περίπτερος ναός: Ο ναός με κιονοστοιχία (πτερόν) στις τέσσερις
πλευρές του.
Πτερόν: Κιονοστοιχία γύρω από
το ναό. Πρόκειται για περιμετρική
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κιονοστοιχία που διαμορφώνει
μια στοά, δηλαδή ένα στεγασμένο
ημιυπαίθριο χώρο.
Περίστασις: Το πτερόν που περιβάλλει ένα κτίριο.
Σήμα: Πρόκειται για ένα σημάδι,
μια ένδειξη. Σήματα χρησιμοποιούνταν τόσο για τους δημόσιους
χώρους όσο και για τους χώρους
ταφής. Ήταν μαρμάρινες στήλες
επάνω στις οποίες υπήρχε εγχάρακτα η ένδειξη. Ιδιαίτερα για
τους χώρους ταφής τα σήματα
ήταν κατ’ αρχάς στήλες ακόσμητες, αλλά στη συνέχεια άρχισαν
να σμιλεύονται επάνω τους μορφές που αναφέρονταν στο νεκρό.
Δαιδαλική πλαστική: Η πλαστική του 7ου αιώνα ονομάστηκε
“δαιδαλική” και οι γλύπτες “δαιδαλίδες”, όνομα που προήλθε από
το Δαίδαλο, μυθικό πρόσωπο,
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που κατά την παράδοση ήταν ο
πρώτος γλύπτης (“δαιδάλλω”
σημαίνει κοσμώ, ασκώ τέχνη με
ευφυΐα και δεξιότητα).
EΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Φέρτε στην τάξη έντυπους
οδηγούς από Μουσεία και παρουσιάστε άλλα έργα της ελληνικής
τέχνης από τους γεωμετρικούς
έως τους αρχαϊκούς χρόνους.
2. Συγκρίνετε τους κούρους με
τον αιγυπτιακό τύπο του Φαραώ.
Βρείτε ομοιότητες και διαφορές.
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ
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Ο “Δισκοβόλος” (450 π.Χ.
περίπου), ρωμαϊκό αντίγραφο
από πρωτότυπο χάλκινο έργο
του Μύρωνα, μάρμαρο, από
τη Ρώμη (Εσκουλίνο), Εθνικό
Μουσείο Ρώμης.
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η κλασική περίοδος
Στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα
π.Χ. η νίκη των συμμαχικών ελληνικών δυνάμεων κατά των Περσών
σήμανε αφενός την απομάκρυνση
του περσικού κινδύνου από τον ελληνικό χώρο και αφετέρου την απελευθέρωση των πόλεων της Ιωνίας.
Η καθοριστική συμβολή των Αθηναίων στη νίκη κατά των Περσών
και στη συνέχεια η επικράτηση της
Αθήνας ως μόνης ισχυρής θαλασσοκράτειρας έδωσαν στους πολίτες
των Αθηνών ένα αίσθημα υπερηφάνειας και υπεροχής έτσι ώστε να θεωρήσουν εαυτούς ως πρώτους μεταξύ ίσων.
Αυτές ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, πολιτική
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και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και στη δημιουργία του λαμπρού πολιτισμού ο οποίος υπήρξε
η βάση για την ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού από την αρχαιότητα
έως σήμερα.
Οι περισσότερες από τις παραλιακές πόλεις του Αιγαίου είχαν συνασπιστεί με την Αθήνα. Κέντρο της
συμμαχίας ήταν το ιερό νησί του
Απόλλωνα, η Δήλος. Το 454 π.Χ.
το συμμαχικό ταμείο μεταφέρθηκε
από τη Δήλο στην Αθήνα, η οποία
διαχειριζόταν τώρα τεράστια οικονομικά ποσά. Η οικονομική ανάπτυξη της Αθήνας δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για την ανοικοδόμηση ιερών και δημόσιων κτιρίων μοναδικής τέχνης, τα οποία αντικατοπτρίζουν την υπερηφάνεια της
πόλης και των κατοίκων για τα κατορθώματά τους και τη θέλησή τους
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να αφήσουν μαρτυρίες του πολιτισμού τους αναλλοίωτες στους
επερχόμενους αιώνες.
Η Αθήνα του Περικλή έφθασε στο
απόγειο της δύναμης και της δόξας
της. Είναι η εποχή των τραγικών
ποιητών, του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, των πρώτων
ιστορικών συγγραφέων, του Ηρόδοτου και του Θουκυδίδη, του φιλόσοφου Σωκράτη και πολλών άλλων.
Γύρω από τον Περικλή συγκεντρώθηκε ένα επιτελείο από μαθηματικούς, αστρονόμους, αλλά και τους
πιο σπουδαίους δημιουργούς στο
χώρο της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της ζωγραφικής, με αποτέλεσμα την ανάδειξη της Αθήνας
σε πνευματικό κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών.
Κλασική χαρακτηρίζεται η περίοδος του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ.
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Κατά την περίοδο αυτή μέσα στην
πόλη της Αθήνας αλλά και σε όλη
την Αττική ανοικοδομούνται διάφορα κτίσματα, όπως ναοί, δημόσια
κτίρια, τα οικοδομήματα της Ακρόπολης. Μερικά από τα πολλά - διαφορετικής μορφής και λειτουργίας
- κτίρια της Αθήνας είναι το “Στρατηγείον”, το Νομισματοκοπείο, το
Ωδείο του Περικλέους, ο Ναός του
Ηφαίστου (“Θησείον”), η Χαλκοθήκη, η Στοά του Ελευθερίου Διός.
Πολλά από τα οικοδομήματα αυτά
δημιουργήθηκαν συγχρόνως στο διάστημα από το 450 έως το 431 π.Χ.,
δηλαδή μέχρι την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ένα μελετημένο “χωροταξικό” σχέδιο φαίνεται
πως προηγήθηκε όλης αυτής της
πολύπλευρης ανάπτυξης της πόλης, που κορυφώθηκε με τα κτίσματα του βράχου της Ακρόπολης.
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Στη γλυπτική η οριστική ρήξη με
ό,τι είχε σχέση με το άκαμπτο και
το στατικό έγινε γύρω στο 480 π.Χ.,
με το έργο ο “Παις του Κριτίου”, το
οποίο αποδίδεται στο γλύπτη Κριτίο. Πρόκειται για το πρωιμότερο
έργο γλυπτικής στο οποίο εμφανίζεται το ενδιαφέρον για τη φυσική
στάση του ανθρώπινου σώματος. Η
φυσική στάση των ανθρώπων δεν
είναι εκείνη των κούρων ή των αιγυπτιακών μακρινών τους προτύπων.
Οι άνθρωποι συνήθως μετακινούν
το βάρος του σώματός τους από
τον κεντρικό άξονα στο ένα πόδι.
Έτσι όμως μετακινούνται και όλα τα
άλλα μέρη του σώματος: όταν τεντώνεται το ένα πόδι που φέρει το
βάρος του σώματος, το άλλο χαλαρώνει και λυγίζει. Ταυτόχρονα διαφοροποιείται το ύψος των γλουτών.
Ο ώμος που αντιστοιχεί στο σταθερό
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πόδι κατεβαίνει, ενώ γέρνει λίγο και
το κεφάλι. Στο σταθερό πόδι αντιστοιχεί, χιαστί, το χαλαρό χέρι, στο
δε λυγισμένο πόδι αντιστοιχεί το
σταθερό χέρι. Οι ιστορικοί της τέχνης ονομάζουν τη στάση αυτή που
παρατηρείται στη γλυπτική “χιασμό” ή “contrapposto”. Είναι η στάση που θα χαρακτηρίσει όλη τη
γλυπτική του ανθρώπινου σώματος
στην κλασική τέχνη. Ύστερα από
πολλούς αιώνες επανεμφανίστηκε στην Αναγέννηση και σήμανε την
αναβίωση της κλασικής τέχνης.
Από τα γλυπτά της εποχής, εκ
των οποίων τα περισσότερα ήταν
“χαλκά” (μπρούντζινα, δηλαδή κράμα χαλκού με κασσίτερο), τα πρωτότυπα που σώζονται είναι λίγα.
Αυτά που σώθηκαν είναι ρωμαϊκά αντίγραφα, τα οποία λαξεύονταν
από Έλληνες και Ρωμαίους τεχνί64 / 71
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τες σε φθηνότερο υλικό, το μάρμαρο, για να κοσμήσουν τις επαύλεις πλούσιων Ρωμαίων πολιτών.
Ωστόσο, πολλές φορές η ποιότητά τους ήταν κατώτερη των πρωτοτύπων. Άλλοτε πάλι οι αντιγραφείς
αυθαιρετούσαν, αντιστρέφοντας τις
μορφές ή προσθέτοντας έναν κορμό δέντρου στα πόδια των μορφών,
για λόγους στήριξης. Όσο κι αν αλλάζει όμως η εικόνα από το χαμένο
πρωτότυπο, τα αντίγραφα αυτά δεν
παύουν να είναι πολύτιμα, γιατί χωρίς αυτά δε θα είχαμε πλήρη εικόνα
της εξέλιξης της ελληνικής τέχνης.
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1

Εικ. 1. Ο “Ποσειδών του Αρτεμισίου” (460-450 π.Χ.), χαλκός,
ύψος 2,09 μ., από τη θαλάσσια
περιοχή του Αρτεμισίου (βόρειο
6666
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άκρο της Εύβοιας), Αθήνα, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Το έργο αυτό βρέθηκε στα συντρίμμια ενός ναυαγίου. Ο γενειοφόρος
θεός μπορεί να είναι ο Ποσειδώνας,
έτοιμος να πετάξει την τρίαινα, ή ο
Δίας έτοιμος να πετάξει κεραυνό.
Η στάση είναι “δανεισμένη” από τα
αθλήματα των γυμναστηρίων: τα χέρια πλήρως τεντωμένα μακριά από
τον κορμό, ενώ το δεξί πόδι, ελαφρά
ανασηκωμένο, δεν πατά στο έδαφος,
γεγονός που δείχνει την εξαίρετη τεχνική της χύτευσης.

67 67
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2

Εικ. 2. Ο “Παις του Κριτίου” (490480 π.Χ.), μάρμαρο, ύψος 0,86 μ.,
Ακρόπολη, Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης.
Έργο ορόσημο στην ιστορία της
γλυπτικής, αφού είναι το πρώτο στο
οποίο το σώμα δεν αποδίδεται πια
68
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στατικά. Εμφανίζεται φυσικό, σαν
να ζει και να υπάρχει. Το χαμόγελο
εξακολουθεί να σχηματίζει το τόξο
του “αρχαϊκού μειδιάματος”. Τα μαλλιά, καλοχτενισμένα, πλέκονται γύρω
από το κεφάλι. Τα μάτια (σήμερα
κενά) προφανώς συμπληρώνονταν με
ένθετο υλικό.
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Εικ. 3. Ο “Πολεμιστής του Riace”
(460-450 π.Χ.), χαλκός, ύψος 2,06
μ., από τη θαλάσσια περιοχή της
Καλαβρίας απέναντι από το ακρωτήριο Riace, Εθνικό Μουσείο Ρηγίου Καλαβρίας.
Πρόκειται για το ένα από τα δύο
αγάλματα που εικάζεται ότι ανήκαν
σε ένα σύνταγμα δεκαέξι χάλκινων
αγαλμάτων, έργο του Φειδία, με
προορισμό τους Δελφούς, προκειμένου οι Αθηναίοι να ευχαριστήσουν
τους θεούς μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Τα γλυπτά εκλάπησαν, και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους
στην Ιταλία το πλοίο βυθίστηκε. Το
άγαλμα απεικονίζει ώριμο άνδρα πολεμιστή, με σφριγηλό και εύρωστο
σώμα, στη γνωστή στάση του χιασμού, τα δόντια είναι από ασήμι, ενώ
τα μάτια ήταν ένθετα. Το άγαλμα χυτεύτηκε με την τεχνική του χαμένου
71 / 69
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κεριού. Αυτή η τεχνική χύτευσης επιτρέπει να δημιουργηθεί ένα λεπτό
στρώμα μπρούντζου, ώστε ο κορμός
του αγάλματος να μην είναι από συμπαγές μέταλλο και έτσι αυτό να γίνεται ελαφρύτερο.
4
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Εικ. 4. Ο “Δισκοβόλος” (450 π.Χ.
περίπου), ρωμαϊκό αντίγραφο
από πρωτότυπο χάλκινο έργο του
Μύρωνα, μάρμαρο, ύψος 1,55 μ.,
από τη Ρώμη (Εσκουλίνο), Εθνικό
Μουσείο Ρώμης.
Ο αθλητής βρίσκεται στην υπέρτατη
στιγμή της έντασης. Το χέρι που κρατά το δίσκο είναι στο ύψιστο σημείο
ενός νοητού τόξου, πριν ακόμη αρχίσει να έρχεται προς τα κάτω. Είμαστε
μπροστά στο “πάγωμα” της κίνησης.
Όλη η ένταση του σώματος αποδίδεται με δύο αλληλοτεμνόμενα τόξα,
ενώ διακρίνουμε και τέσσερα επάλληλα τρίγωνα. Η απόδοση κάθε μέρους
είναι αποτέλεσμα μεγάλης ανατομικής σπουδής του σώματος. Παρ’ όλη
την ένταση της κίνησης, το πρόσωπο είναι ήρεμο, με μια έκφραση περίσκεψης. Ο αθλητής δεν “ποζάρει”, είναι συγκεντρωμένος στην κίνηση του
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χεριού του. Ο κορμός του δέντρου
στα πόδια είναι πρόσθετο στοιχείο,
προκειμένου να δυναμώσουν τα πιο
αδύνατα σημεία του αγάλματος στο
μαρμάρινο αντίγραφο.
5
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Εικ. 5. Ο “Δορυφόρος” (440 π.Χ.
περίπου), ρωμαϊκό αντίγραφο, έργο του Πολύκλειτου, μάρμαρο,
ύψος 2,12 μ., από την Πομπηία,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Νάπολης.
Το πρωτότυπο έργο ήταν χάλκινο. Τα
αντίγραφά του σε μάρμαρο είναι πολλά.
Ήταν τόσο γνωστό στην αρχαία Ρώμη,
που πολλές φορές δεν έφερε επιγραφή.
Το έργο είχε ονομάσει ο ίδιος ο Πολύκλειτος “Κανόνα”, υπόδειγμα συμμετρίας και αναλογιών, πάνω στο οποίο είχε
γράψει ομώνυμη πραγματεία για την τέλεια αρμονία των μερών του σώματος.
Ο αθλητής στηρίζεται στο δεξί πόδι,
ενώ αντίθετα το αριστερό χέρι, λυγισμένο, κρατούσε προφανώς το δόρυ.
Το αριστερό πόδι είναι σε ανάπαυση, με
τα δάχτυλα να αγγίζουν μόλις το έδαφος. Το δεξί χέρι, επίσης σε ανάπαυση,
πέφτει προς τα κάτω.
75 / 71
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 75

6/12/2016 3:31:48 µµ

6

Εικ. 6. Θέατρο της Επιδαύρου (4ος
αιώνας π.Χ.).
Από τα καλύτερα διατηρημένα αλλά
και από τα ωραιότερα θέατρα που
έχουν σωθεί από την αρχαία Ελλάδα.
Το θέατρο της Επιδαύρου, απόλυτα
συνυφασμένο με το ελληνικό πνεύμα, είναι εξ ολοκλήρου ελληνική δη76 / 70 - 71
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μιουργία, αρχιτεκτονικό έργο, κατά
τον Παυσανία, του Πολύκλειτου
του Νεότερου. Λειτουργικό ακόμα
και σήμερα, με απόλυτη συμμετρία
και ιδανικές αναλογίες, εκπλήσσει
με την πλήρη ένταξή του στο τοπίο
και τη θαυμαστή ακουστική του που
υποβάλλουν το θεατή.
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Το τέλος της κλασικής εποχής:
οι ελληνιστικοί χρόνοι
Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος,
που τελείωσε το 404 π.Χ. με την ήττα
της Αθήνας, βρήκε τις πόλεις-κράτη εξουθενωμένες. Οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι κοινωνικές εντάσεις διατάραξαν την κοινωνική ισορροπία
και όξυναν τις αντιθέσεις στο εσωτερικό των πόλεων-κρατών. Η ανάμειξη των Περσών στα ελληνικά πράγματα, και η αυξανόμενη κρίση των
ελληνικών πόλεων οδήγησαν στην
“πανελλήνια ιδέα”, την πολιτική δηλαδή ένωση των Ελλήνων ενάντια
στην πάντοτε ελλοχεύουσα περσική
απειλή.
Η ανερχόμενη δύναμη του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου έκανε
πολλούς να προσβλέπουν σε αυτόν
για την ένωση των ελληνικών πό78 / 72
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λεων. Το 338 π.Χ., στην καθοριστική μάχη της Χαιρώνειας της Βοιωτίας, ο Φίλιππος κατέστειλε και την
τελευταία αντίσταση του ενωμένου
στρατού Αθηναίων και Θηβαίων. Στη
συνέχεια, ο Φίλιππος ηγήθηκε ως
“στρατηγός αυτοκράτωρ” της πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των
Περσών. Η εκστρατεία όμως αυτή
δεν πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο,
γιατί δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του
336 π.Χ., αλλά από το διάδοχό του
Αλέξανδρο (336-323 π.Χ.), ο οποίος
έμελλε να δημιουργήσει ένα απέραντο κράτος ως τα βάθη της Ασίας και
να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό.
Στην τέχνη, ο 4ος αιώνας είναι το
στάδιο ωρίμανσης των κατακτήσεων
του 5ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του
οποίου εμφανίστηκαν τα χαρακτηριστικά που θα επικρατήσουν στην
τέχνη της επόμενης εποχής, που
79 / 72
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ονομάζεται συμβατικά ελληνιστική.
Η ελληνιστική περίοδος αρχίζει από το θάνατο του Αλεξάνδρου
και τελειώνει με την υποταγή της Αιγύπτου, υπό τη βασιλεία της Κλεοπάτρας, στον Καίσαρα Οκταβιανό (ναυμαχία του Ακτίου, 31 π.Χ.). Τα
ελληνιστικά κέντρα των επιγόνων
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, η Πέργαμος στη
Μικρά Ασία, η Αντιόχεια στη Συρία
και άλλα, έγιναν πάμπλουτες πόλεις
που υπερηφανεύονταν για τις βιβλιοθήκες τους, τις συλλογές από έργα
τέχνης, τις επιστημονικές προόδους
και τους επιφανείς φιλοσόφους που
συγκεντρώνονταν στις αυλές των
ισχυρών της εποχής. Ένας κοσμοπολίτικος πολιτισμός είχε αντικαταστήσει το αυστηρό και ηρωικό σχήμα της πόλης-κράτους της κλασικής
περιόδου.
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Οι αναζητήσεις στην αρχιτεκτονική, όπως και στη γλυπτική και τη ζωγραφική, είναι τώρα ποικίλες, σύνθετες, ακόμα και εξεζητημένες. Τα
θέματα είναι πιο εκλεπτυσμένα και
διακοσμητικά, παρμένα όχι μόνο
από τη μυθολογία και την ιστορία,
αλλά και από την καθημερινή ζωή,
χωρίς την αυτοσυγκράτηση και την
περισυλλογή των μορφών της κλασικής περιόδου. Στην αρχιτεκτονική
επικρατούν ο κορινθιακός και ο ιωνικός ρυθμός (ο πρώτος διαφέρει ουσιαστικά από το δεύτερο μόνο κατά
το κιονόκρανο), γιατί είναι περισσότερο διακοσμητικοί και λιγότερο δεσμευτικοί ως προς τους μορφολογικούς τους κανόνες.
Η οργάνωση των νέων πολυάνθρωπων πόλεων στηρίχτηκε σε ένα
ορθολογικό σύστημα παράλληλων
και κάθετων δρόμων στους οποίους
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εντάσσονται τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια, με σκοπό την αντιμετώπιση των πρακτικών αναγκών τους.
(Το σύστημα ονομάζεται “ιπποδάμειο”, από τον Ιππόδαμο που το εισηγήθηκε για την ανοικοδόμηση της
πόλης της Μιλήτου, πρωτεύουσας
της Ιωνίας, η οποία είχε καταστραφεί
από τους Πέρσες.)
Αν ο 5ος αιώνας π.Χ. χαρακτηρίστηκε από τη γενική ιδέα της επιβολής της τάξης επάνω στα πράγματα, της τελειότητας του ορθού λόγου,
της εξιδανίκευσης της φύσης και
των ιδανικών αναλογιών που δημιουργούσαν τέλειους ναούς, ιδανικά
σώματα, ιδανική ομορφιά, τα τελευταία χρόνια του 4ου αιώνα π.Χ. χαρακτηρίζονται από μια στροφή προς
το απτό, το κοντινό, προς το λιγότερο εξιδανικευμένο, προς το υποκειμενικό και το ατομικό. Οι θεοί του
82 / 73
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 82

6/12/2016 3:31:49 µµ

Πραξιτέλη διατηρούν την υπερκόσμια ομορφιά τους, όμως είναι πιο
ανθρώπινοι, πιο υπαρκτοί και πιο
οικείοι. Μαζί με τον Πραξιτέλη μοιράστηκαν τον ίδιο “εξανθρωπισμό”
των θεών - ο καθένας με το δικό του
τρόπο - άλλοι δύο γλύπτες της τελευταίας γενιάς της κλασικής περιόδου: ο Σκόπας από την Πάρο, ο
οποίος προσέδωσε ιδιαίτερο συναισθηματισμό στους θεούς του, και ο
Λύσιππος από τη Σικυώνα, ο οποίος
επιλέχθηκε από τον Αλέξανδρο ως ο
μόνος ικανός για να αποθανατίσει τη
μορφή του.
Ο Λύσιππος εισήγαγε ένα νέο κανόνα μέτρησης των αναλογιών του
ανθρώπινου σώματος στη γλυπτική,
σύμφωνα με τον οποίο τα σώματα
γίνονταν πιο λεπτά απο εκείνα του
Πολύκλειτου. Σύμφωνα με τον κανόνα του Πολύκλειτου, το ανθρώπινο
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κεφάλι έπρεπε να αποτελεί το ένα
έβδομο του σώματός του. Ο Λύσιππος θεωρούσε ότι το κεφάλι έπρεπε
να είναι το ένα όγδοο του συνόλου.
Όταν το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι ολοκλήρωσαν την κατάκτηση της κυρίως Ελλάδας, ανακήρυξαν ορισμένες από τις πόλεις-κράτη ελεύθερες
(Αθήνα, Σπάρτη, Σικυώνα). Παρ’ όλα
αυτά, καμία από τις πόλεις - ούτε
και η Αθήνα - δεν μπόρεσε να ακμάσει πολιτικά και οικονομικά. Η Αθήνα όμως διατήρησε το κύρος της ως
κέντρο του πολιτισμού και της γνώσης. Οι Έλληνες καλλιτέχνες έγιναν περιζήτητοι, τόσο για να τροφοδοτήσουν τη Ρώμη με αντίγραφα
των κλασικών και ελληνιστικών έργων όσο και για να δημιουργήσουν
νέα γλυπτά, προκειμένου να διακοσμηθούν οι επαύλεις των πλούσιων
Ρωμαίων.
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7

Εικ. 7. Ο “Αποξυόμενος”, έργο
του Λυσίππου (330 π.Χ. περίπου),
μάρμαρο, ρωμαϊκό αντίγραφο από
πρωτότυπο χάλκινο, ύψος 2,05 μ.,
Ρώμη, Μουσείο Βατικανού.
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Οι αναλογίες που εισήγαγε ο Λύσιππος μπορούν να μελετηθούν σε αυτό
το γλυπτό, ιδίως αν αυτό συγκριθεί
με το “Δορυφόρο” του Πολύκλειτου.
Μια ενέργεια διατρέχει όλο το σώμα
του αθλητή, ενώ το ένα χέρι ετοιμάζεται να περάσει στο άλλο την ξύστρα (στλεγγίδα) που καθαρίζει το
λάδι με το οποίο αλείφονταν οι αθλητές πριν από τον αγώνα. Δεν υπάρχει
πια μετωπικότητα, αντίθετα το γλυπτό πρέπει να ιδωθεί από διάφορα σημεία, αφού η κίνησή του γίνεται αντιληπτή αν κοιταχτεί από το πλάι. Η
παροδικότητα, το στιγμιαίο, αλλά και
ο συναισθηματικός κόσμος του απεικονιζόμενου εισάγονται τώρα στη
γλυπτική.
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Εικ. 8. Κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από ανδριάντα, ελληνιστικό αντίγραφο (100 π.Χ. περίπου) από πρωτότυπο χάλκινο έργο
του Λυσίππου (330 π.Χ. περίπου),
ύψος 0,30 μ., από τα Γιαννιτσά περιοχής Πέλλας, Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι
μόνο ο Λύσιππος είχε συλλάβει την
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πραγματική ουσία της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άλλωστε ήταν και ο μόνος γλύπτης
στον οποίο επιτράπηκε να τον αναπαραστήσει. Ο Αλέξανδρος εικονίζεται, ως άλλος θεός, να κοιτά προς
τα επάνω, με μια κλίση του κεφαλιού
προς τα αριστερά, ενώ τα μαλλιά
του, μαζί με την έκφραση του προσώπου του με τα σκαμμένα μάτια,
αποδίδουν το “θυμοειδές και λεοντώδες” του χαρακτήρα του.
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Εικ. 9. Η “Νίκη της Σαμοθράκης”
(190-180 π.Χ. περίπου), μάρμαρο
Πάρου, ύψος 2,45 μ., Παρίσι,
Λούβρο.
Η Νίκη, αγαπητή θεά στους Έλληνες, που προσωποποιούσε τη νίκη
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κατά των αντιπάλων, εμφανίζεται
σαν να έχει μόλις προσγειωθεί στην
πρώρα ενός πλοίου. Στη βάση του
αγάλματος, δύο τεχνητές λίμνες συμπληρώνουν την ψευδαίσθηση της
θριαμβευτικής εισόδου καραβιού σε
λιμάνι μετά από νίκη. Τα φτερά της
Νίκης είναι ακόμη διάπλατα ανοιγμένα, ενώ ο λεπτός της χιτώνας και το
βαρύ ιμάτιο κολλούν από την ορμή
του αέρα στο σώμα της διαγράφοντάς το.
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Εικ. 10. Η “Αφροδίτη της Μήλου”
(150-125 π.Χ. περίπου), μάρμαρο
Πάρου, ύψος 2,02 μ., από τη Μήλο,
Παρίσι, Λούβρο.
Η Αφροδίτη πιθανόν να κρατούσε
στο αριστερό της χέρι μήλο, το έπαθλο ομορφιάς που της προσέφερε
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ο Πάρης αλλά και σύμβολο του νησιού που θα προστάτευε. Τον αισθησιασμό του γυναικείου σώματος τονίζουν το ονειροπόλο βλέμμα και η
μελαγχολία του προσώπου. Αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης.
11
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Εικ. 11. “Το σύμπλεγμα του Λαοκόοντος” (1ος αιώνας π.Χ.), έργο των
Ρόδιων Αγησάνδρου, Πολυδώρου
και Αθηνοδώρου, μάρμαρο, ύψος
1,84 μ., Ρώμη, Μουσείο Βατικανού.
Ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος θεωρεί
το έργο ως το ωραιότερο όλης της
αρχαιότητας. Θαυμάστηκε όσο κανένα άλλο την εποχή της Αναγέννησης
και επηρέασε βαθύτατα το Μιχαήλ
‘Αγγελο (ήταν παρών στην ανακάλυψη του έργου στη Ρώμη το 1506).
Το έργο στηρίζεται σε μια τριγωνική - σε σχήμα πυραμίδας - σύνθεση.
Ο πόνος για την άδικη μοίρα του Λαοκόοντα και των γιων του παρουσιάζεται θεατρικά, χωρίς την εσωστρέφεια και την αυτοσυγκράτηση της
κλασικής εποχής.
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Εικ. 12. Βωμός του Δία, Πέργαμος
(175 π.Χ. περίπου), αναπαράσταση
της δυτικής όψης του βωμού,
Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου.
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Εικ. 13. Σκηνή της γιγαντομαχίας,
από τη ζωφόρο του βωμού της
Περγάμου (180 π.Χ. περίπου),
μάρμαρο, συνολικό μήκος 1,20 μ.,
ύψος 2,30 μ., Βερολίνο, Μουσείο
Περγάμου.
Το θέμα της ζωφόρου είναι η μάχη
των γιγάντων και των θεών, τους
οποίους οδηγεί ο Ζευς. Το μοτίβο είναι δανεισμένο από τη ζωφόρο του
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Παρθενώνα. Τόσο η γιγαντομαχία
όσο και η Ακρόπολη της Αθήνας είχαν περάσει στη συνείδηση του ελληνικού κόσμου ως κλασικά. Το έργο,
με την ένταση και τη θεατρικότητα
των μορφών του και την πολυπλοκότητα των αξόνων, έχει ονομαστεί
“μπαρόκ ”, γιατί αργότερα αξιοποιήθηκαν οι ίδιες αξίες στη γλυπτική
του 17ου αιώνα.

14
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Εικ. 14. Τμήμα της ζωφόρου του
θησαυρού των Σιφνίων στους Δελφούς (525 π.Χ. περίπου), μάρμαρο Πάρου, μήκος ζωφόρου
29,63 μ., ύψος 0,64 μ., Δελφοί,
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τρεις αιώνες περίπου χωρίζουν την
αρχαϊκή αυτή ζωφόρο από την προηγούμενη. Ο Ηρακλής εικονίζεται
επάνω στο άρμα της θεάς Κυβέλης
να μάχεται μαζί της εναντίον των γιγάντων. Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση μεταξύ των δύο γιγαντομαχιών, για να αντιληφθεί κανείς τις
διαφορές και την αντίθεση ανάμεσα
στις τεχνικές των δύο εποχών.
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Εικ. 15. Κορινθιακό κιονόκρανο,
Πολύκλειτος ο Νεότερος, από τη
θόλο της Επιδαύρου (350 π.Χ.
περίπου), Επίδαυρος, Αρχαιολογικό
Μουσείο.
Το κορινθιακό κιονόκρανο, που διαμορφώνεται από φύλλα ακάνθου, μια
σύνθεση με πλαστικές αρετές και διακοσμητικότητα, εμφανίζεται εδώ
για πρώτη φορά. Λέγεται ότι το εμπνεύστηκε ο γλύπτης Καλλίμαχος ο
Κορίνθιος, καθώς κοιτούσε ένα κα98 / 77
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λάθι το οποίο περιέβαλλαν αγκάθια
επάνω στον τάφο ενός μικρού κοριτσιού.
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Εικ. 16. Μάχη της Ισσού, έργο του
Φιλόξενου από την Ερέτρια (310
π.Χ. περίπου), ρωμαϊκό αντίγραφο,
Πομπηία, Εθνικό Μουσείο
Νάπολης.
Στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. μια
βελτίωση της τεχνικής του ψηφιδωτού, η προσθήκη δηλαδή μικρών
χρωματισμένων γυαλιών, κομμένων
στο επιθυμητό μέγεθος, έδωσε τη
δυνατότητα ακριβέστερων λεπτομερειών και απαλότερων χρωματικών
διαβαθμίσεων, γεγονός που έκανε
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τα ψηφιδωτά να φτάσουν στο επίπεδο της υψηλής ζωγραφικής. Το
έργο βρέθηκε στο δάπεδο πλούσιας οικίας της Πομπηίας. Αξίζει να
παρατηρήσει κανείς τη διαμόρφωση του χώρου, τη ζωηρότητα της κίνησης ανθρώπων και ζώων, τη χωρίς ενδοιασμούς χρήση προοπτικών
βραχύνσεων, την πολυαξονικότητα
των δοράτων, σε σημείο που αισθάνεται κανείς ότι “ακούει” τις κλαγγές των ασπίδων και των όπλων και
τα χλιμιντρίσματα των ζώων. Ο έφιππος αριστερά ταυτίζεται με το Μέγα
Αλέξανδρο, (λεπτομέρεια σελ. 77
εικ. 16), ενώ δεξιά η ψηλότερη μορφή επάνω στο άρμα ταυτίζεται με το
Δαρείο.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Όταν το 480 π.Χ. οι Πέρσες έκαψαν την Ακρόπολη, οι Αθηναίοι, όπως και οι άλλοι Έλληνες, ορκίστηκαν να αφήσουν τους ναούς τους
κατεστραμμένους, ως μνημεία της
ασέβειας των βαρβάρων, και να μην
τους ξαναχτίσουν. Ωστόσο, ύστερα
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από την οριστική νίκη του Κίμωνα κατά των Περσών στον Ευρυμέδοντα, το 462 π.Χ., ξεκινά στην Αθήνα το πρόγραμμα ανοικοδόμησης
των ιερών κτιρίων. Μετά τον εξοστρακισμό του Κίμωνα το πρόγραμμα διακόπτεται και επαναλαμβάνεται από τον Περικλή τροποποιημένο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι
μεγαλοπρεπέστερο.
Οι αρχιτέκτονες που πλαισίωσαν το επιτελείο του Περικλή ήταν
ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης και αργότερα ο μαθητής τους Μνησικλής.
“Πάντων επίσκοπος” κατά τον
Πλούταρχο, αυτός δηλαδή που είχε
τη γενική εποπτεία του έργου, ήταν
ο γλύπτης Φειδίας.
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Εικ. 17. Ο Παρθενώνας
(447-438 π.Χ.).
Ο Παρθενώνας χτίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βασισμένος σε σχέδια του Ικτίνου, ξεκίνησε να χτίζεται το 447 π.Χ. και ήταν
έτοιμος το 438 π.Χ. Έξι χρόνια ακόμη χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί
ο γλυπτός διάκοσμος σύμφωνα με το
πρόγραμμα του Φειδία, ο οποίος συνεργάστηκε με τους μαθητές του,
Αλκαμένη και Αγοράκριτο. Είναι ο
μεγαλύτερος ναός δωρικού ρυθμού,
αφού οι ναοί του Σελινούντα και του
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Ακράγαντα, που είναι μεγαλύτεροι,
δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.
Ο Παρθενώνας, αφιερωμένος στην Αθηνά, είναι ένας παλλόμενος από εσωτερική ζωή “οργανισμός”. Αυτό οφείλεται
στις καμπυλώσεις και στις κλίσεις του,
που ονομάζονται “οπτικές διορθώσεις”
ή, ορθότερα, “εκλεπτύνσεις”. Οι καμπυλώσεις παρατηρούνται στο στυλοβάτη,
στο επιστύλιο, στα τρίγλυφα, στο γείσο και στο αέτωμα. Οι κίονες δεν είναι
ευθύγραμμοι. Η μείωση της διαμέτρου
τους προς τα επάνω ονομάζεται “ένταση” και δημιουργεί την ψευδαίσθηση μεγαλύτερου ύψους. Ο στυλοβάτης δεν
είναι οριζόντιος, αλλά παρουσιάζει ελαφρά καμπυλότητα, η οποία επαναλαμβάνεται στα επιστύλια, στο θριγκό και στα
αετώματα. Οι κίονες συγκλίνουν προς
το εσωτερικό του ναού, το ίδιο και οι τοίχοι, δίνοντας στο σύνολο μια αίσθηση
ευστάθειας.
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Ο γλυπτός διάκοσμος, ο οποίος περιλαμβάνει τα εναέτια, τις 92 μετόπες και τη
ζωφόρο που περιτρέχει το σηκό του
ναού, αποτελεί ξεχωριστό δείγμα της ελληνικής γλυπτικής και ιδιαίτερο κεφάλαιο
στην ιστορία της τέχνης.
“Ο Παρθενών έμεινε σχεδόν άθικτος επί σειράν αιώνων. Οι χριστιανοί κατά τον 4ο και 5ο μ.Χ. αιώνα έκαναν μικρές μετατροπές
στο εσωτερικό (προσθήκη αψίδος, άνοιγμα πλευρικών εισόδων, διαμόρφωσις κλιμακοστασίου ανόδου στην ΝΔ. γωνία του
σηκού), όταν το μνημείο έγινε εκκλησία. Κατά το διάστημα της
Φραγκοκρατίας χρησίμευσε σαν
καθολική μητρόπολις των Φράγκων δουκών των Αθηνών. Αργότερα έγινε τζαμί. Στα 1687, μία
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έκρηξις πυρίτιδος (κατά την πολιορκία του κάστρου της Ακροπόλεως από τους Ενετούς) προεκάλεσε φοβερή καταστροφή στον ναό,
με την κατάρρευση του σηκού και
των περισσοτέρων κιόνων της
βορεινής πλευράς. Αργότερα, στα
1801-1803, αφαιρέθηκαν από τον
ερειπωμένο Παρθενώνα τα περισσότερα από τα γλυπτά του. Στο διάστημα μεταξύ 1835-1844 το μνημείο απηλλάγη από τις νεώτερες
προσθήκες και έγιναν καθαρισμοί,
ενώ κατά τα έτη 1898-1929 σημαντικά τμήματα ανεστηλώθησαν,
όχι με απόλυτη επιτυχία πάντοτε”.
Χ.Θ. Μπούρας,
Μαθήματα ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, 1968, τόμος Α’, σ. 187.
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Εικ. 18. Ιππείς, λεπτομέρεια από
τη δυτική πλευρά της ζωφόρου
του Παρθενώνα (442-438 π.Χ.),
μάρμαρο, Αθήνα, Μουσείο
Ακρόπολης.
Από τις μεγαλύτερες καινοτομίες
στο γλυπτικό πρόγραμμα του Παρθενώνα είναι η αναπαράσταση της πομπής των Παναθηναίων. Ο Φειδίας,
ενώ εξωτερικά στις μετόπες, επάνω
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από τους κίονες του πτερού, ιστορεί
τους άθλους των παλαιών ηρώων,
όπως ήθελε η παράδοση, μέσα από
το περιστύλιο και ψηλά στους τοίχους του σηκού ιστορεί μια από τις
κορυφαίες στιγμές της αθηναϊκής
ζωής, την πομπή των Παναθηναίων,
έτσι καθώς αυτή διέσχιζε από τον
Κεραμεικό την Αγορά και κατέληγε στην Ακρόπολη, μεταφέροντας με
μεγάλες τιμές τον πέπλο στο άγαλμα
της πολιούχου θεάς Αθηνάς. Έτσι,
στο κορυφαίο αυτό μνημείο της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής ο καθημερινός άνθρωπος απεικονίζεται μαζί με
τους θεούς, γεγονός που αντανακλά την έπαρση της πόλης με την
αποθέωση του πολίτη της αθηναϊκής
δημοκρατίας.
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Εικ. 19. Το Ερεχθείο
(421-405 π.Χ.).
Το Ερεχθείο στηρίχτηκε σε ένα πολύπλοκο σχέδιο, διότι έπρεπε να στεγάσει μνημεία με ιερή σημασία για
την αθηναϊκή λατρεία, όπως ο τάφος του Κέκροπα και το σημάδι της
τρίαινας του Ποσειδώνα στο βράχο. Μέσα στο ναό, ο οποίος ήταν χτι110110
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σμένος στη θέση του “παλαιού ναού”
που είχαν κάψει οι Πέρσες, φυλασσόταν τώρα το “διιπετές ξόανον”
(το σταλμένο δηλαδή από τον ουρανό) της θεάς Αθηνάς, όπως και άλλα
τρόπαια από τις νίκες των Αθηναίων κατά των Περσών. Το κτίριο, από
τα πλουσιότερα του ιωνικού ρυθμού,
αποτελείται από τρία τμήματα σε διαφορετικά επίπεδα. Χαρακτηριστική είναι η πρόσταση των κορών, των
Καρυάτιδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κίονες, σύμφωνα με παλαιά
ιωνική παράδοση, από όπου έμπαιναν
στο ναό οι κόρες που μετέφεραν τον
πέπλο της θεάς.
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Εικ. 20. Τα Προπύλαια (437-432
π.Χ.), θέα των Προπυλαίων από
τον Παρθενώνα.
Τα Προπύλαια είναι η μνημειακή είσοδος στην Ακρόπολη. Στο έργο
αυτό ο Μνησικλής έπρεπε να δώσει
λύσεις σε πολύ δύσκολα αρχιτεκτονικά προβλήματα (που αφορούσαν
τη λειτουργία του, τη φυσική δυσκολία του εδάφους, τη φύση της κατα112 / 80-81
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σκευής) και χρησιμοποίησε το δωρικό και τον ιωνικό ρυθμό. Δεξιά και
αριστερά του προπύλου δημιουργήθηκαν πλευρικά διαμερίσματα: η βόρεια και η νότια πτέρυγα. Η βόρεια
πτέρυγα, γνωστή ως “Πινακοθήκη”
από τα ζωγραφικά έργα που κοσμούσαν τους τοίχους της, ήταν χώρος
ενδιαίτησης των επίσημων προσκυνητών της Ακρόπολης, ενώ η νότια
πτέρυγα ήταν η τελετουργική είσοδος για το ιερό τέμενος της Αθηνάς
Νίκης.

113 / 81
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 113

6/12/2016 3:31:52 µµ

21

Εικ. 21. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης
(427-424 π.Χ.).
Έργο του αρχιτέκτονα Καλλικράτη.
Η χάρη και η κομψότητα του ναού είναι απαράμιλλες, καθώς αυτός υψώνεται επάνω σε πύργο, που από τα
μυκηναϊκά χρόνια προστάτευε την
είσοδο της Ακρόπολης. Ο ναός είναι
αμφιπρόστυλος: τέσσερις κίονες ιω114 / 81
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νικού ρυθμού βρίσκονται στην πρόσοψη και άλλοι τέσσερις στην πίσω
πλευρά. Στη ζωφόρο ο γλυπτός διάκοσμος απεικονίζει τη μάχη των
Πλαταιών. Πρόκειται για μια ακόμη
καινοτομία, εφόσον το θέμα δεν προέρχεται από τη μυθολογία αλλά από
την ιστορία.
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Πώς συνδυάζεται ο γλυπτός
διάκοσμος του Παρθενώνα (μετόπες - ζωφόρος) με τη θρησκεία
και το πολίτευμα της αθηναϊκής
δημοκρατίας;
2. Ποιος ήταν ο ρόλος των ραβδώσεων στον ελληνικό κίονα
της κλασικής εποχής;
3. Δημιουργήστε κατάλογο με
φωτογραφίες και πληροφοριακό
υλικό για τους αρχαιολογικούς
χώρους της περιοχής σας.
Γράψτε μια μικρή παράγραφο
με την οποία να εξιστορείτε την
εξέλιξη ενός χώρου από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
4. Συγκρίνετε το “Δισκοβόλο” του
Μύρωνα με τον “Αποξυόμενο”
του Λυσίππου. Βρείτε ομοιότητες
και διαφορές στον τρόπο απόδο116 / 82
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σης της κίνησης, του χρόνου, της
έκφρασης.
5. Επισκεφθείτε μουσεία ή άλλους αρχαιολογικούς χώρους της
περιοχής σας. Πριν από την επίσκεψη συγκεντρώστε πληροφορίες από διάφορες πηγές (φωτογραφίες, ενημερωτικά φυλλάδια,
άρθρα κτλ.) σχετικά με το χώρο
και τα εκθέματά του. Στη συνέχεια
παρουσιάστε τις εντυπώσεις σας
στην τάξη.
6. Αγοράστε από τα τουριστικά
καταστήματα μια απομίμηση αρχαίου αγγείου. Τοποθετήστε το αγγείο μέσα σε μια πάνινη τσάντα.
Χτυπήστε το δυνατά στον τοίχο να
σπάσει. Απλώστε ένα πανί σε ένα
τραπέζι και αδειάστε προσεχτικά
από την τσάντα τα σπασμένα κομμάτια του κεραμικού. Προσπαθήστε να τα ξανακολλήσετε.
117 / 82
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 117

6/12/2016 3:31:52 µµ

22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 118

6/12/2016 3:31:52 µµ

Η ΡΩΜΑΪΚΗ
ΤΕΧΝΗ
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Ο αυτοκράτορας Αυγούστος
(20 π.Χ.), μάρμαρο, Ρώμη,
Μουσείο Βατικανού.
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6

Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ

Στη Ρώμη, στο τέλος του 7ου π.Χ.
αιώνα, εγκαθιδρύθηκε ετρουσκική
μοναρχία, η οποία σιγά σιγά περιέλαβε στα όρια της δικαιοδοσίας της
τους μικρούς οικισμούς που είχαν
δημιουργηθεί γύρω από τον Τίβερη.
Το 509 π.Χ. η ετρουσκική μοναρχία
ανατράπηκε και τη θέση της πήρε
μια αριστοκρατική δημοκρατία, που
επεκτάθηκε στην ιταλική χερσόνησο. Μέχρι το 133 π.Χ. η Ρώμη είχε
γίνει η κυρίαρχη δύναμη της Μεσογείου και είχε έρθει σε επαφή με τον
ελληνικό πολιτισμό. Οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό, δανείστηκαν στοιχεία του και τα
προσάρμοσαν στη δική τους τέχνη.
Αντιλήφθηκαν δε την αξία των ελληνικών έργων και τα αναπαρήγαγαν
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ή τα συνέλεξαν. Πολλοί λόγιοι της
Ρώμης (όπως ο Κικέρωνας) αγόραζαν έργα Ελλήνων και γίνονταν πάτρωνες της ελληνικής τέχνης, ενώ η
Ρώμη αποτέλεσε το κέντρο μαζικής
παραγωγής έργων τέχνης. Γρήγορα οι Ρωμαίοι κατάλαβαν ότι η τέχνη
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών αξιών.
Τα στοιχεία που δανείστηκε η
ρωμαϊκή γλυπτική από την ελληνική
ήταν η στάση του ανθρώπινου σώματος, η εξιδανίκευση, ο ρυθμός και
η κίνηση. Η διαφορά της ρωμαϊκής
καλλιτεχνικής αντίληψης από την
ελληνική βρίσκεται στην κοσμοθεωρία και αφορά το μέγεθος και τα θέματα των αναπαραστάσεων. Εκεί
όμως που η ρωμαϊκή γλυπτική επέδειξε μεγάλη πρωτοτυπία ήταν η εικονιστική προτομή και το ανάγλυφο.
122
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Η ρωμαϊκή προτομή εισάγει στην τέχνη την ομοιότητα του προτύπου και
όχι την εξιδανικευμένη απεικόνισή
του. Το ιστορικό ανάγλυφο εξιστορεί
πολεμικές επιχειρήσεις και θριάμβους αυτοκρατόρων και στρατηγών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής ήταν αφενός
η εξυπηρέτηση των υλικών και κοινωνικών αναγκών μέσα από τη
δημιουργία μεγάλων έργων και
αφετέρου η πλούσια διακόσμηση
των κτιρίων. Η τεράστια αυτοκρατορία των Ρωμαίων άφησε τα ίχνη
της σε μνημειώδη έργα, όπως είναι
τα θέατρα, τα υδραγωγεία, οι θέρμες
και τα αποχετευτικά δίκτυα. Το σύστημα της ελληνικής αρχιτεκτονικής,
που αποτελούνταν από το στυλοβάτη, τον κίονα και το επιστύλιο, το
εμπλούτισαν οι Ρωμαίοι με καμάρες και θόλους, δημιουργώντας έτσι
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τη δική τους αρχιτεκτονική.
Τα τόξα και οι θριαμβικές αψίδες
ήταν ένα επίτευγμα μηχανικής πολύ
δύσκολο για εκείνη την εποχή. Όταν
οι Ρωμαίοι τελειοποίησαν αυτή την
τεχνική (κυρίως με τη χρήση ενός
είδους κονιάματος, μείγματος διάφορων χαλικιών με ηφαιστειογενές
χώμα ως συνδετικό υλικό), προχώρησαν στην κατασκευή θερμών, γεφυρών και υδραγωγείων.
Μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας, το 146 π.Χ., χτίστηκε στη
Ρώμη ο πρώτος ναός από μάρμαρο
και συνεχίστηκε η κατασκευή αποχετευτικών έργων και δρόμων. Νέα είδη κτιρίων δημιουργήθηκαν στις μεγάλες πόλεις όπως η βασιλική, η
στοά, η αγορά (το forum). Με την
εγκαθίδρυση της αυτοκρατορίας και
την εξάπλωση του ρωμαϊκού κράτους η πρωτεύουσα και οι μεγάλες
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πόλεις της επαρχίας γέμισαν με μεγαλοπρεπείς κατασκευές και μνημειώδη κτίρια. Εμφανίστηκαν επίσης
οργανωμένα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών για πολλές οικογένειες όπως οι σημερινές πολυκατοικίες.
Μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ. η Ρώμη
αποδυναμώνεται σταδιακά και δεν
είναι πια το κέντρο της πολιτικής και
της πολιτιστικής ζωής. H κρίση στην
αρχιτεκτονική εμφανίζεται μέσα από
μια συνεχή απομάκρυνση από τους
κανόνες, καθώς τα διάφορα διακοσμητικά στοιχεία που προέρχονται
από άλλους πολιτισμούς ενσωματώνονται στη ρωμαϊκή τέχνη.
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1

Εικ. 1. Σαρκοφάγος
(μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα),
τερακότα*, Ρώμη, Βίλα Τζούλια.
Το ζευγάρι επάνω στη σαρκοφάγο
δείχνει ανθρώπους χαρούμενους,
που απολαμβάνουν ένα συμπόσιο.
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2

Εικ. 2. Συμποσιαστές (470 π.Χ.),
τοιχογραφία από τον τάφο των
Πανθήρων, Ιταλία, Ταρκουίνια.
Η τοιχογραφία αναπαριστάνει
άντρες που φαίνεται να χορεύουν
κρατώντας ένα κύπελλο κρασιού,
ένα δίαυλο και μια λύρα.
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Ετρούσκοι
Πριν ακόμα οι Ρωμαίοι επεκταθούν
από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι την
Αφρική και γίνουν οι μεγάλοι κυρίαρχοι, στην ιταλική χερσόνησο ένας
λαός, οι Ετρούσκοι, ανέπτυξαν το
δικό τους πολιτισμό. Τα πρώτα σημάδια αυτού του πολιτισμού χρονολογούνται από το 800 π.Χ. Σύμφωνα
με μια άποψη, οι Ετρούσκοι ήταν αυτόχθονες που κατοικούσαν στην Κεντρική Ιταλία πριν από το 1000 π.Χ.
και είχαν δημιουργήσει έναν αστικό
πολιτισμό με ανεπτυγμένη γεωργία
και εμπόριο μεταλλευμάτων, ενώ,
σύμφωνα με μια άλλη άποψη, ήρθαν
στην περιοχή αυτή ως εισβολείς από
την Ανατολική Μεσόγειο. H τέχνη
τους διακρίνεται για τα πλούσια διακοσμητικά στοιχεία της και την αγάπη για το χρώμα. Η πρώτη περίοδος
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της ετρουσκικής τέχνης (όπως και η
αρχαϊκή περίοδος της ελληνικής τέχνης) λέγεται «ανατολίζουσα», εξαιτίας των ομοιοτήτων που παρουσιάζει με τη φοινικική, την αιγυπτιακή
και τη μινωική τέχνη. Στη συνέχεια η
ετρουσκική τέχνη φαίνεται να δανείζεται πολλά στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό.
Από τις ταφικές παραστάσεις
που βρέθηκαν διαπιστώνεται ότι
η θέση της γυναίκας στην κοινωνία των Ετρούσκων ήταν ισότιμη με
εκείνη του άντρα. Τους βλέπουμε
να κάθονται μαζί στο ίδιο τραπέζι,
ενώ το όνομα της μάνας αναγράφεται στις επιγραφές των τάφων μαζί
με το όνομα του αρχηγού της οικογένειας (ή και μόνο του μερικές φορές). Η νεκρόπολη που ανακαλύφθηκε στο Ορβιέτο είναι μια σειρά
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συνεχόμενων κτισμάτων με πλούσια διακόσμηση, που δείχνει μια
τάση προς την πολυτέλεια, το κυνήγι, το ψάρεμα και τα συμπόσια. Η
δομή των τάφων δείχνει επίσης την
πεποίθηση των Ετρούσκων για τη
συνέχεια της ζωής μετά το θάνατο.
Ένα από τα λιγοστά ετρουσκικά
μνημεία που σώζονται είναι ο ναός
του Δία Καπιτωλίνου στη Ρώμη (τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα), μνημειακών
διαστάσεων, εξάστυλος, με τρεις σειρές κιόνων στην κύρια όψη.
Οι Ετρούσκοι έμαθαν στους Ρωμαίους τις τεχνικές οδοποιίας και
των μεγάλων υδραυλικών έργων.
Επίσης, τους έμαθαν την κατασκευή
του θόλου και του τόξου, και εισήγαγαν στην κατοικία το αίθριο, με ή χωρίς περιστύλιο, γύρω από το οποίο
οργανωνόταν η καθημερινή ζωή.
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3

Εικ. 3. Τοιχογραφία από την έπαυλη της Λίβυας (λεπτομέρεια)(25
π.Χ. περίπου), Ρώμη, Μουσείο των
Θερμών.
Στην Πομπηία έχουν σωθεί πολλές
τοιχογραφίες σχεδόν σε όλα τα σπίτια και τις επαύλεις και παρουσιάζουν τεράστια ποικιλία θεμάτων. Οι
τοιχογραφίες μοιάζουν με εικόνες
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θεατρικών σκηνών και έχουν φιλοτεχνηθεί με την ψευδαισθητική τεχνική
(trompe l'oeil*), προκειμένου να δημιουργήσουν στους τοίχους προοπτικούς, διακοσμητικούς χώρους.
Ο καλλιτέχνης, προκειμένου να
“εξαφανίσει” τον τοίχο, προσπαθεί να
δημιουργήσει την οπτική απάτη ενός
κήπου. Η απεικόνιση είναι λεπτομερής, με ιδιαίτερη έμφαση στο προοπτικό βάθος.
4
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Εικ. 4. Γενειοφόρος νέος (2ος αιώνας μ.Χ.), 0,43 x 0,22 μ., εγκαυστική σε ξύλο, Φαγιούμ.
Στην περιοχή του Φαγιούμ, στην Άνω
Αίγυπτο, βρέθηκαν επάνω σε ξύλινες σαρκοφάγους (και στο σημείο
που αντιστοιχεί στο πρόσωπο του νεκρού) προσωπογραφίες ζωγραφισμένες με την τεχνική της εγκαυστικής*
ή με τέμπερα. Στη συγκεκριμένη προσωπογραφία η έκφραση των ματιών
του νέου, η μετωπική απλότητα, η μεγαλοφαλμία, η αμεσότητα του βλέμματος, η φυσιοκρατική απόδοση του
προσώπου, που κοιτά με σοβαρότητα
προς το μέρος του θεατή, μας μεταφέρουν από τα βάθη των αιώνων τη
μοναξιά και τη θλίψη του. Οι προσωπογραφίες του Φαγιούμ είναι επηρεασμένες από την ελληνιστική ζωγραφική και άσκησαν μεγάλη επίδραση στη
βυζαντινή αγιογραφία.
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5

Εικ. 5. Ο αυτοκράτορας Αύγουστος
(20 π.Χ.), μάρμαρο, Ρώμη, Μουσείο Βατικανού.
Κατά τη ρωμαϊκή εποχή τα πορτρέτα
και οι ανδριάντες των αυτοκρατόρων
χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την πολιτική τους εικόνα. Ο δημιουργός του ανδριάντα του Αυγούστου είχε ως πρότυπό του το “Δορυφόρο” του Πολύκλειτου, που παρέπεμπε στη δημοκρατική Αθήνα.
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6

Εικ. 6. Έφιππο άγαλμα του Μάρκου
Αυρηλίου (166-180 μ.Χ.), Ρώμη,
Μουσείο Καπιτωλίου.
Οι Ρωμαίοι ανήγαγαν τον αυτοκράτορα σε θεό. Συνηθισμένη αυτοκρατορική απεικόνιση ήταν οι έφιπποι
ανδριάντες που προέβαλλαν τη
στρατιωτική ισχύ της Ρώμης. Κατά
την Αναγέννηση ο Πάπας Παύλος ο
Γ’ ανέθεσε στο Μιχαήλ Άγγελο τη
δημιουργία μεγαλειώδους αρχιτεκτονικού χώρου, στη μέση του οποίου
135 / 88
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 135

6/12/2016 3:31:53 µµ

τοποθετήθηκε το έφιππο άγαλμα του
αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου.
7

Εικ. 7. Ο ναός της Φορτούνα Βιρίλε
(μέσα 1ου αιώνα π.Χ.), Ρώμη.
Στο ναό αυτό παρατηρούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της ετρουσκικής τέχνης: το μεγάλο βάθρο επάνω
στο οποίο υψώνεται το κτίριο (με διαστάσεις 12 x 24 μ.), τη σκάλα που
οδηγεί στην είσοδο και το μεγάλο
πρόναο. Ο ναός είναι ιωνικός, τετράστυλος και ψευδοπερίπτερος, δηλαδή με τους κίονες ενσωματωμένους
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στους πλευρικούς τοίχους. Αναμφίβολα υπάρχουν και επιρροές από την
ελληνική αρχιτεκτονική των ναών, οι
οποίοι είχαν παραλληλόγραμμο σχήμα και κατασκευάζονταν με το σύστημα της δοκού επί στύλων.
8

Εικ. 8. Το Κολοσσαίο (80 μ.Χ.
περίπου), ύψος 50 μ. διάμετρος
188 μ. Ρώμη.
Στο ισόγειο, οι κίονες της τοξοστοιχίας είναι μια παραλλαγή του δωρικού ρυθμού, στον πρώτο όροφο
έχουν ιωνικά κιονόκρανα, ενώ
στο δεύτερο και τον τρίτο όροφο
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κοσμούνται από κορινθιακά στοιχεία.
Η τεράστια παλαίστρα είναι ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα με τριώροφες αψίδες, οι οποίες υποβαστάζουν
τις κερκίδες ενός μεγάλου αμφιθεάτρου που βρίσκεται στο εσωτερικό
του.
9

Εικ. 9. Η στήλη του Τραϊανού (110113 μ.Χ.), Ρώμη.
Τα ανάγλυφα, που ανεβαίνουν προς
την κορυφή της στήλης, εξιστορούν
τα κατορθώματα και τις νίκες του
138
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Τραϊανού. Οι θριαμβικές στήλες κατασκευάζονταν κομμάτι κομμάτι και
παρουσίαζαν με χρονική ακολουθία
τα γεγονότα. Διακρίνονται για τη λεπτομέρεια της τεχνικής και την αφηγηματική τους σαφήνεια. Η στήλη
αυτή, που έχει ύψος 38 μέτρα μαζί
με τη βάση, τοποθετήθηκε στο φόρουμ (αγορά) του Τραϊανού.
10

Εικ. 10. Η πύλη του Αδριανού (131
μ.Χ.), Αθήνα.
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Οι αψίδες ήταν στην αρχή κτίσματα
που κατασκευάζονταν για προσωρινή χρήση, με στόχο να υμνήσουν
την επιστροφή των στρατηγών που
γύριζαν νικητές στη Ρώμη. Αργότερα χτίζονταν με πέτρα στην ίδια
θέση, ως σύμβολα του ρωμαϊκού μεγαλείου. Η θριαμβική αψίδα που κατασκεύασαν οι Αθηναίοι προς τιμήν
του αυτοκράτορα Αδριανού στήθηκε στο σημείο επαφής δύο τμημάτων
της πόλης: της παλιάς πόλης του
Θησέα και της καινούριας του Αδριανού. Αποτελείται από δύο ορόφους.
Το μεγάλο τόξο, στην πρώτη στάθμη, πλαισιώνεται από παραστάδες
και κίονες. Στο επάνω μέρος υπάρχει
μια κορινθιακή κιονοστοιχία που στέφεται από ένα μικρό αέτωμα.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εικ. 11. Πάνθεον (118-128 μ.Χ.).
ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ
O αυτοκράτορας Αδριανός (76-138
μ.Χ.), αρχιτέκτονας ο ίδιος, προώθησε την κατασκευή μεγάλων έργων
όχι μόνο στη Ρώμη αλλά και σε όλη
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τη ρωμαϊκή επικράτεια. To μεγαλύτερο έργο την εποχή αυτή στη Ρώμη
ήταν το Πάνθεον, το οποίο χτίστηκε
ύστερα από επιθυμία του Αδριανού
και αφιερώθηκε στη λατρεία όλων
των θεών. Το κτίριο αυτό αντανακλά την κατασκευαστική υπεροχή
των Ρωμαίων. Η κάτοψή του είναι
ένας τέλειος κύκλος και η περίμετρός του ένας κύλινδρος. Η είσοδος
αποτελείται από έναν οκτάστυλο κορινθιακό πρόναο, ο οποίος ανήκε σε
έναν προγενέστερο ναό. To εσωτερικό του κτιρίου είναι μια τέλεια σφαίρα με διάμετρο 43 μ. Στο κέντρο της
οροφής υπάρχει ένα άνοιγμα με διάμετρο 8,70 μ.
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12

Εικ. 12. Πάνθεον, εσωτερικό.
Οι Ρωμαίοι έδιναν μεγάλη σημασία
στον εσωτερικό διάκοσμο των ναών,
πράγμα που εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά στο Πάνθεον. Μόλις κανείς περάσει τον κορινθιακό πρόναο, αντικρίζει το μεγαλοπρεπέστατο εσωτερικό. Τα πολύχρωμα μάρμαρα, τα
εντυπωσιακά αγάλματα των αυτοκρατόρων, οι κόγχες και οι εσοχές στην περίμετρο του κυλίνδρου
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δίνουν την εντύπωση ενός απέραντου χώρου, και ο άνθρωπος αισθάνεται ότι βρίσκεται στο κέντρο ενός
απέραντου κόσμου. Η μόνη πηγή φωτός, εκτός από την είσοδο, είναι η
κεντρική οπή στην οροφή που επιτρέπει να μπαίνει το φως και να διαγράφει στο πάτωμα τον κύκλο του
ήλιου.
13

Εικ. 13. Πάνθεον, κάτοψη.
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14

Εικ. 14. Πάνθεον,
κατασκευαστική λεπτομέρεια.
Οι Ρωμαίοι τεχνίτες, χρησιμοποιώντας το σκυρόδεμα ανάμεσα στα
τούβλα και με τη βοήθεια των τόξων,
μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια
ελαφριά “αυτοφερόμενη” κατασκευή.
Το βάρος της κατασκευής διοχετεύεται στο έδαφος μέσα από τα τόξα,
που βρίσκονται στην περίμετρο του
κτιρίου, και έτσι η κατασκευή δεν
έχει ανάγκη κάθετων και ανεξάρτητων στοιχείων (κολόνες).
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15

Εικ. 15. Πάνθεον, αξονομετρικό
σχέδιο.
H σφαίρα ήταν το σύμβολο της παντοδυναμίας του αυτοκράτορα. Με
άλλα λόγια, η κατασκευή του θόλου
και του κυκλικού κτιρίου απεικόνιζε
την οικουμενική κυριαρχία της Ρώμης. To φως που μπαίνει από τη μια
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και μοναδική οπή συμβόλιζε τη δύναμη του αυτοκράτορα που λατρευόταν σαν θεός. H αίσθηση που δημιουργείται στο εσωτερικό του κτιρίου
είναι αυτή του ενός και μοναδικού
κέντρου. To κτίριο είναι απόλυτα
εσωστρεφές και σ’ αυτό συγκλίνουν
όλος ο διάκοσμος της οροφής αλλά
και οι περιμετρικές κόγχες, οι οποίες επαναφέρουν συνεχώς το βλέμμα
του επισκέπτη στο κέντρο του χώρου, αφού δεν υπάρχει καμία άλλη
δυνατότητα φυγής.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Trompe l'oeil (= εξαπατώ το
μάτι): Όρος που χρησιμοποιείται
για να δηλώσει τον τρόπο ζωγραφικής που αναπαριστά ψευδαισθητικά τα αντικείμενα.
Εγκαυστική: Τεχνική, γνωστή
από την αρχαιότητα, κατά την
οποία χρησιμοποιείται ζεστό κερί
για τη σύνδεση των χρωστικών
ουσιών.
Τερακότα: Από το ιταλικό “terra cotta”, που σημαίνει, “ψημένη
γη”, “ψημένος άργιλος”.
Προσδιορίζει έργα (αρχιτεκτονικά
διακοσμητικά στοιχεία, μικρά
ή μεγάλα αγάλματα, αγγεία)
από ψημένο πηλό πολύ καλής
ποιότητας, χωρίς επισμάλτωση.
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να συγκρίνετε ένα ρωμαϊκό με
ένα ελληνικό κεφάλι της κλασικής περιόδου. Ποιες είναι οι επιδράσεις που δέχτηκε η ρωμαϊκή
τέχνη από την ελληνική;
2. Παρατηρήστε τις τοιχογραφίες
που βρέθηκαν στα σπίτια της Πομπηίας. Ποια συμπεράσματα εξάγετε για τον τρόπο ζωής των κατοίκων;
3. Ποια είναι η σχέση του πολιτεύματος και της γλυπτικής στη
ρωμαϊκή εποχή;
4. Ποια είδη κτισμάτων αντανακλούν την οικουμενική κυριαρχία
της Ρώμης;

149 / 92
22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 149

6/12/2016 3:31:55 µµ

22-0135_l_c_istexnhs_53-106_28b.indd 150

6/12/2016 3:31:55 µµ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΤΕΧΝΗ
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Ο Παντοκράτορας (11ος
αιώνας), ψηφιδωτό τρούλου,
Μονή Δαφνίου λεπτομέρεια.
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7

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

Η νέα πρωτεύουσα του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θεμελιώθηκε από το Μέγα
Κωνσταντίνο το 324 μ.Χ. Χτίστηκε
στη θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης που είχε ιδρύσει ο Βύζας τον 7ο
αιώνα π.Χ. πήρε το όνομά της από
τον αυτοκράτορα (Κωνσταντινούπολη) και εγκαινιάστηκε το 330 μ.Χ.
Ήδη από το 313, με το διάταγμα του
Μεδιολάνου, επιτρεπόταν η ελεύθερη άσκηση της χριστιανικής λατρείας, ενώ επί Θεοδοσίου του Α' (το
379) ο Χριστιανισμός καθιερώθηκε
ως επίσημη θρησκεία του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
Στη Ρώμη οι πρώτοι χριστιανοί είχαν υποστεί μεγάλους διωγμούς
και μαρτύρια. Όταν στη Ρώμη, στο
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Μιλάνο και στη Ραβένα ανασκάφθηκαν οι πρώτες κατακόμβες, ένα δίκτυο ταφικών θαλάμων και χώρων
νεκρώσιμων τελετών, θεωρήθηκε
ότι στις περιοχές αυτές ήταν η κοιτίδα του Χριστιανισμού. Όμως αργότερα, με τις ανασκαφές που έγιναν
στην Ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη,
Αίγυπτο, Μικρά Ασία, Ελλάδα), φάνηκε ότι ο Χριστιανισμός είχε εξαπλωθεί σε πολύ μεγαλύτερη έκταση.
Τα κυριότερα στάδια της πορείας
της τέχνης που διαποτίστηκε από
τη χριστιανική θρησκεία και που το
17ο αιώνα ονομάστηκε βυζαντινή
(είτε αφορά την κοσμική είτε τη θρησκευτική τέχνη) είναι τα εξής:
1. Παλαιοχριστιανική περίοδος, από
τον 3ο έως τον 7ο αιώνα.
2. Βυζαντινή - μεσαιωνική περίοδος,
από τον 8ο αιώνα έως το 1204. Η
βυζαντινή περίοδος διακρίνεται σε
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πρωτοβυζαντινή (έως το τέλος της
Εικονομαχίας, 843) και την κυρίως
βυζαντινή περίοδο (έως την πτώση
της Κωνσταντινούπολης στα χέρια
των Βενετών, 1204).
3. Υστεροβυζαντινή περίοδος, που
αρχίζει το 1204 και φτάνει έως το
1453 (άλωση της Κωνσταντινούπολης).
4. Μεταβυζαντινή περίοδος, που αρχίζει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει στον ελλαδικό χώρο μέχρι τη σύσταση του
νεοελληνικού κράτους.
Η βυζαντινή τέχνη, που επηρέασε
βαθιά τη γοτθική, κυριάρχησε όλο το
Μεσαίωνα μέχρι και την εποχή της
Αναγέννησης.
Κατεξοχήν θεοκρατικό το Βυζάντιο, χρησιμοποιεί την τέχνη ως ενδιάμεσο μεταξύ ουρανού και γης. H
τέχνη γίνεται ο υλικός φορέας του
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πνευματικού κόσμου. Έτσι, στην
απεικόνιση των μορφών δεν πρέπει ο καλλιτέχνης να ενδιαφέρεται
για την υλική απόδοση αλλά κυρίως
για την πνευματική. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο εφαρμόζεται ένα καθαρά ελληνιστικό πρότυπο. Αυτό χαρακτηρίζεται από τη
σαφήνεια των περιγραμμάτων, τη
συστροφή του σώματος, τις επιμελημένες πτυχώσεις των ενδυμάτων,
που αποδίδουν τον όγκο των σωμάτων, και τη νατουραλιστική απόδοση του χώρου και των μορφών με
τη χρήση των χρωμάτων. Τα θέματα έχουν συμβολικό χαρακτήρα με
πολλά διακοσμητικά στοιχεία που
προέρχονται από απεικονίσεις της
αρχαιότητας (σταφύλια, αμπέλια,
πλοία, περιστέρια, παγώνια κ.ά.) ή
αποδίδουν καθαρά συμβολικά στοιχεία, όπως είναι ο σταυρός, ο ιχθύς,
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ο αμνός ή ο ποιμένας.
Αργότερα η τέχνη αρχίζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο
από τα ελληνιστικά πρότυπα, το ενδιαφέρον στρέφεται προς τον εσωτερικό κόσμο και ο αγιογράφος
αδιαφορεί για την ανατομία των σωμάτων, τα οποία εμφανίζονται χωρίς
υλική υπόσταση (εξαϋλωμένα). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην απόδοση του προσώπου και ιδίως των
ματιών, που υποβάλλουν την πνευματικότητα της μορφής. Δεν ενδιαφέρουν τα ατομικά χαρακτηριστικά
του προτύπου, αλλά η σταθερή ιδέα
που αυτό εμπεριέχει. Η βυζαντινή εικόνα είναι ιδεαλιστική, απομακρυσμένη από τη φυσική αναπαράσταση. Χαρακτηριστικά της εικόνας είναι
η ισοκεφαλία, η ρυθμική επανάληψη, η αξονική συμμετρία και η ιερατική προοπτική (μια αυξομείωση των
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ανθρώπινων διαστάσεων ανάλογα
με τη σπουδαιότητά τους).
Η βυζαντινή εικόνα χρειαζόταν τη
σαφήνεια που τη χαρακτηρίζει, διότι η απλότητα της μορφής ήταν χρήσιμη στους πιστούς της εκκλησίας
οι οποίοι δεν ήξεραν να διαβάζουν
και έτσι η καθαρότητα των εικόνων
τούς παρέπεμπε στα επεισόδια της
Αγίας Γραφής. Την εποχή της Εικονομαχίας οι εικόνες (πέρα από το
διδακτικό τους ρόλο) έγιναν η αντανάκλαση ενός υπερβατικού κόσμου.
Συχνά ο “κάμπος”* (φόντο) της εικόνας καλύπτεται με λεπτά φύλλα
χρυσού, που συμβολίζει το φως της
αποκάλυψης και αποδίδει το άπειρο. Οι μορφές μοιάζουν να αιωρούνται μέσα σ’ αυτό το φως, του οποίου η λαμπρότητα συμβολίζει τη
γέφυρα ανάμεσα στο γήινο και στον
ουράνιο κόσμο. Ως προς τη σύνθε158 / 97
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ση οι εικόνες οργανώνονται: 1) σε
τριγωνική και απόλυτα συμμετρική
διάταξη, εκατέρωθεν ενός κεντρικού
άξονα, 2) ασύμμετρα γύρω από ένα
κέντρο βάρους. Και στις δύο περιπτώσεις ο άξονας και το κέντρο βάρους της σύνθεσης τονίζονται για να
δοθεί έμφαση στο περιεχόμενο της
παράστασης. Στα σημεία αυτά τοποθετείται μια μεγαλύτερη μορφή ή
σκηνή που αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη στη σύνθεση.
Μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ. η γλυπτική, η προτομή και το ανάγλυφο χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους
χριστιανούς για να απεικονιστεί ο
Χριστός και να διακοσμηθούν οι σαρκοφάγοι. Αργότερα όμως επικράτησε
η άποψη να μην υπάρχουν αγάλματα,
γιατί αυτά παρέπεμπαν σε ειδωλολατρικές μορφές, γεγονός που έκανε
πολύ δύσκολη τη σύλληψη της ιδέας
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του αόρατου και παντοδύναμου Θεού.
Όταν το έργο γίνεται τρισδιάστατο,
αποκτά υπόσταση υλική και η ύλη
είναι κάτι που δεν αφορά καθόλου
τη χριστιανική θρησκεία.
Όταν οι χριστιανοί αυξήθηκαν και
μπορούσαν να ασκούν ελεύθερα τα
λατρευτικά τους καθήκοντα, αναζήτησαν και ανάλογους μνημειακούς
χώρους λατρείας. Έτσι, χτίστηκαν
μεγάλες αίθουσες ή στοές, με επίμηκες ορθογώνιο σχήμα, που λέγονταν “βασιλικές” (βασιλική αίθουσα).
Τα λατρευτικά κτίρια της βυζαντινής αρχιτεκτονικής ανήκουν σε διάφορους τύπους. Ο κυριότερος είναι η βασιλική, η οποία προέρχεται
από το αντίστοιχο ρωμαϊκό κτίσμα.
Στους ρωμαϊκούς χρόνους το κτίριο αυτό χρησιμοποιούνταν είτε ως
χρηματιστήριο είτε ως δικαστήριο ή
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ακόμα ως χώρος συνάθροισης (συνήθως κοντά στην αγορά). Έτσι, δεν
ήταν συνδεδεμένο με την ειδωλολατρική θρησκεία και είχε αρκετά μεγάλες διαστάσεις, ώστε να εξυπηρετεί
τις συναθροίσεις των πρώτων (αναγνωρισμένων πια) χριστιανικών
ομάδων. H χριστιανική βασιλική είναι ένα επίμηκες κτίριο με κεντρικό
κατά μήκος άξονα και μπορεί να είναι μονόκλιτη ή πολύκλιτη. Στον ελλαδικό χώρο υπερισχύει ο τύπος
της ξυλόστεγης βασιλικής, με ξύλινη
δίρριχτη στέγη. H βασιλική αποτελείται από το αίθριο, από το νάρθηκα*, όπου συναθροίζονται οι πιστοί
και παραμένουν κατά τη λειτουργία
οι μη μυημένοι (αβάπτιστοι), και από
τον κυρίως ναό με ορθογώνιο σχήμα, ο οποίος χωρίζεται σε κλίτη από
δύο ή περισσότερες κιονοστοιχίες.
H είσοδος στο ναό επιτρεπόταν από
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τις πύλες (κάθε κλίτος είχε από μία
πύλη). Στα ανατολικά του ναού βρίσκεται το ιερό με την Αγία Τράπεζα.
Στη βυζαντινή αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε, παράλληλα με τη βασιλική, και ο τύπος του περίκεντρου
κτιρίου. Ο τύπος αυτός προερχόταν
από τα κυκλικά κτίρια με τις θολωτές στέγες, μια αρχιτεκτονική μορφή που τη χρησιμοποιούσαν συχνά
οι Ρωμαίοι στην κατασκευή μαυσωλείων, θερμών αλλά και ναών, με
κυριότερο παράδειγμα το Πάνθεον
της Ρώμης. Ο συνδυασμός της βασιλικής και του περίκεντρου κτιρίου, αλλά και η επιθυμία δημιουργίας
ενός χώρου με έμφαση στο κεντρικό
τμήμα, δηλαδή τον τρούλο, θα οδηγήσουν στην κατασκευή της περίφημης βασιλικής της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη και άλλων τρουλαίων τύπων, μεταξύ των οποίων ο
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σπουδαιότερος είναι ο σταυροειδής
εγγεγραμμένος* με τρούλο. Η βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική διαδόθηκαν μέσω του χριστιανισμού στην
Ανατολική Ευρώπη.
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1

Εικ. 1. “Ο καλός ποιμένας”
(4ος αιώνας μ.Χ.), μάρμαρο, Ρώμη,
Μουσείο Βατικανού.
Έργο της ρωμαϊκής τέχνης συνδεδεμένο με ειδωλολατρικές παραδόσεις.
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Το θέμα του καλού ποιμένα, ειδωλολατρικό αρχικά, αξιοποιήθηκε από το
Χριστιανισμό, γιατί συνδέθηκε με το
Δαβίδ της Βίβλου, ο οποίος ήταν βοσκός και στον 23ο ψαλμό του περιέγραψε το Θεό ως άγρυπνο ποιμένα. Οι χριστιανοί θεωρούσαν ότι από
εκεί άντλησε την αφήγησή του ο Χριστός στην παραβολή για τη σωτηρία
του χαμένου προβάτου.
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2

Εικ. 2. “Ο καλός ποιμένας”
(424-450), ψηφιδωτό, Ραβένα,
Μαυσωλείο της Γάλα Πλακίδια.
Η επιρροή της ελληνιστικής ζωγραφικής είναι φανερή στο ψηφιδωτό
του καλού ποιμένα. Οι μορφές παρουσιάζονται με φυσικότητα, ο χώρος περιγράφεται γύρω τους, ενώ το
τρισδιάστατο των μορφών πλάθεται
μέσω του σκιοφωτισμού.
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΝΑΟΥ
“Στις βασιλικές η διακόσμηση
ήταν παρατακτική και αφηγηματική. Τα γεγονότα της Αγίας Γραφής διαδέχονταν το ένα το άλλο με
απόλυτη χρονολογική σειρά. Παράλληλα όμως με τον νέο τύπο ναού δημιουργείται και ένα καινούργιο εικονογραφικό πρόγραμμα για
τη διακόσμησή του. Πρόκειται για
έναν δογματικό κύκλο, όπου τονίζονται δύο κύρια δόγματα της χριστιανικής θρησκείας: η Ενανθρώπηση του Χριστού και η Θυσία του
πάνω στο Σταυρό για τη σωτηρία
της ανθρωπότητας. Και η λειτουργία που τελείται στο ναό αναφέρεται στα ίδια δόγματα. Έτσι υπάρχει
συνάρτηση ανάμεσα στην εικονο167 / 98
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γραφία και τη λειτουργία, και από
τον 11ο αιώνα η πρώτη εμπνέεται
από τη δεύτερη ολοένα και περισσότερο, και αυτή η σχέση φτάνει
στο απόγειό της τον 14ο αιώνα.
Στην κόγχη της αψίδας του ιερού
η Παναγία με το Θείο Βρέφος συμβολίζει την ενανθρώπηση του Χριστού. Στον τρούλλο εικονίζονται ο
Παντοκράτορας, προφήτες και μερικές φορές και άλλες θείες δυνάμεις, στα σφαιρικά τρίγωνα οι ευαγγελιστές, και στις καμάρες σκηνές από τη ζωή του Χριστού. Οι
σκηνές αυτές στην αρχή ήταν δώδεκα, το λεγόμενο “Δωδεκάορτο”,
δηλαδή οι σπουδαιότερες εορτές
του λειτουργικού έτους: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Γέννηση του
Χριστού, Υπαπαντή, Βάπτιση, Μεταμόρφωση, Έγερση του Λαζάρου,
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Βαιοφόρος, Σταύρωση, Ανάσταση, Ανάληψη, Πεντηκοστή, Κοίμηση της Παναγίας. Ο κύκλος αυτός
θα εμπλουτιστεί σταδιακά και με
άλλες σκηνές από τον ευαγγελικό
κύκλο ή από τη ζωή της Παναγίας
και διαφόρων αγίων. Τα κατώτερα
μέρη των τοίχων των ναών καταλαμβάνουν μορφές αγίων. Στις εκκλησίες με ψηφιδωτή διακόσμηση
τα ψηφιδωτά καταλαμβάνουν τον
τρούλλο, την αψίδα και τις καμάρες, ενώ τα υπόλοιπα μέρη καλύπτονται με πολύχρωμα μάρμαρα,
την ορθομαρμάρωση. Το πρότυπο
αυτό, για τη διακόσμηση των μεσοβυζαντινών εκκλησιών, προσφέρουν δύο εκκλησίες που χτίστηκαν
στην Κωνσταντινούπολη μετά την
εικονομαχική κρίση και που γνωρίζουμε σήμερα από περιγραφές.
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Πρόκειται για την εκκλησία της Θεοτόκου στο Μέγα Παλάτιον, που
χτίστηκε από τον Μιχαήλ Γ΄ (τη
Νέα του Βασιλείου Α') και γνωρίζουμε από περιγραφή σε ομιλία
του πατριάρχη Φώτιου, και το ναό
των Αγίων Αποστόλων, που επισκευάστηκε την εποχή του Βασιλείου Α' και μας είναι επίσης
γνωστός από περιγραφές του
Κωνσταντίνου Ρόδιου (931-944) και
μεταγενέστερα του Νικόλαου Μεσαρίτη (1198-1203). Διαφορετικό
σύστημα εικονογράφησης, όπου
πλεονάζουν οι μεμονωμένες μορφές των αγίων, προτείνει μια εκκλησία που έχτισε στην Κωνσταντινούπολη ο μάγιστρος Στυλιανός
Ζαούσης (890) και γνωρίζουμε
ομοίως από περιγραφή σε ομιλία
του Λέοντα ΣΤ'. Το δεύτερο αυτό
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σύστημα διακόσμησης είχε μικρότερη διάδοση, αλλά το συναντούμε σε σημαντικές εκκλησίες, όπως
το καθολικό της Μονής του Οσίου
Λουκά στη Φωκίδα”.

Ναυσικά Πανσελήνου, Βυζαντινή
ζωγραφική. Η βυζαντινή κοινωνία
και οι εικόνες της, Αθήνα 2000, σελ.
139-141.
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3

Εικ. 3. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και η ακολουθία του, (547 περίπου), ψηφιδωτό, Ραβένα, Άγιος
Βιτάλιος.
Οι μορφές είναι παρατεταγμένες η
μία δίπλα στην άλλη, σε μετωπική
στάση, χωρίς την παραμικρή έκφραση στο πρόσωπο. Τα πόδια τους φαίνεται σαν να μην πατούν στη γη. Ο
αυτοκράτορας Ιουστινιανός βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας, σε παρατακτική ισοκεφαλία με τους ακολούθους του. Τα πρώιμα βυζαντινά
ψηφιδωτά φιλοτεχνήθηκαν στη Ρα172 / 99
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βένα και έφτασαν σε μια φάση ωριμότητας όταν απέκτησαν δυνατά
χρώματα και σκιές, έντονα περιγράμματα και μια έντονη εκφραστικότητα
στα βλέμματα των απεικονιζομένων.
4

Εικ. 4. Ο πολλαπλασιασμός των άρτων, ψηφιδωτό και φύλλα χρυσού,
Ραβένα, Άγιος Απολλινάριος.
Από τις πρώτες ακόμη βυζαντινές
αναπαραστάσεις που βλέπουμε στις
εκκλησίες παρουσιάζονται επεισόδια από τη ζωή του Χριστού, των
Αποστόλων και των Αγίων.
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Το συγκεκριμένο ψηφιδωτό παρουσιάζει το Χριστό στο κέντρο της
σύνθεσης να φοράει έναν πορφυρό μανδύα, σαν αυτοκράτορας. Είναι το μόνο στοιχείο που τον κάνει
να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μορφές, εκτός από το γεγονός ότι είναι
λίγο ψηλότερος από τους Αποστόλους. Η εικόνα αφηγείται το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών, όταν έπρεπε
να τραφούν χιλιάδες πιστοί οι οποίοι
άκουγαν τη διδασκαλία του. Η εικόνα επικεντρώνεται αφενός στο θαύμα, αφετέρου στη μεγαλοπρέπεια
του Χριστού. Οι μορφές των Αποστόλων στέκονται ακίνητες μέσα
στο χρυσό φως των ψηφίδων του
“κάμπου”, που μας μεταφέρει σε ένα
μεταφυσικό χώρο.
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5

Εικ. 5. Ο Παντοκράτορας (11ος αιώνας), ψηφιδωτό τρούλου, Μονή
Δαφνίου.
Στο καθολικό της Μονής Δαφνίου η
εικόνα του Παντοκράτορα δεσπόζει
στον τρούλο. Σ’ αυτή την εικόνα φαίνεται η μεγάλη ωριμότητα της τεχνικής του ψηφιδωτού. Ο Χριστός απεικονίζεται αυστηρός με συνοφρυωμένο πρόσωπο και προκαλεί δέος με
την παντοδυναμία που εκπέμπεται
από την έκφρασή του.
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6

Εικ. 6. Ανωνύμου, “Ο Χριστός
Παντοκράτωρ” (πρώτο μισό του
6ου αιώνα), φορητή εικόνα*,
εγκαυστική τεχνική, Μονή Σινά.
Μία από τις παλαιότερες εικόνες,
που χρονολογούνται πριν από την ει176 / 100
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κονοκλαστική κρίση και σώθηκε γιατί βρισκόταν στη συλλογή της Μονής Σινά, η οποία εκείνη την εποχή
ήταν σε ισλαμική περιοχή. Ο καλλιτέχνης έχει αποδώσει την εικόνα με
μια ιδιαίτερη πνευματικότητα. Το
βλέμμα του Χριστού μοιάζει απόμακρο, σαν να είναι πέρα από το χρόνο.
Μπορεί ο καλλιτέχνης να μη γνώριζε
την ύπαρξη των πορτρέτων του Φαγιούμ, ωστόσο η εκφραστική δύναμη
της εικόνας του Χριστού είναι σχεδόν ταυτόσημη με αυτήν των πορτρέτων. Σε πολλές εικόνες παρατηρούμε μια ανεστραμμένη προοπτική,
που δείχνει ότι ο αγιογράφος βλέπει την εικόνα “από μέσα” και όχι έξω
απ’ αυτήν, όπως θα συμβεί αργότερα
με την αναγεννησιακή προοπτική. Οι
αγιογράφοι τις περισσότερες φορές
παραμένουν ανώνυμοι.
177
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Εικ. 7. Μ. Πανσελήνου, “Ο Χριστός
και ο Απόστολος Ιωάννης”, λεπτομέρεια του Μυστικού Δείπνου
(1290 περίπου), νωπογραφία*,
Άγιο Όρος, Μονή Πρωτάτου.
Οι μορφές παρουσιάζονται με έντονη χρωματικότητα και πλαστικότητα. Προβάλλουν μέσα απο το φως
και τη σκιά, ενώ οι επιδράσεις από τη
δυτική ζωγραφική είναι φανερές. Το
έργο είναι χαρακτηριστικό της μακεδονικής σχολής.
178 / 100
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8

Εικ. 8. “Η εις Άδου κάθοδος του
Χριστού” (Ανάσταση), λεπτομέρεια
(1315-1320), νωπογραφία, Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας,
παρεκκλήσιο.
Ένα έντονο φως πλαισιώνει το σώμα
του Χριστού, στις κινήσεις του οποίου δίνεται μεγάλη έμφαση, ενώ το
ένδυμά του χαρακτηρίζεται από
179 / 100 - 101
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πλούσιες πτυχώσεις με τονικές διακυμάνσεις του λευκού χρώματος. Σε
αντίθεση με αυτή την έντονη φωτεινότητα βρίσκεται το τμήμα της εικόνας που περιβάλλει το Χριστό και
συμβολίζει τον Άδη.
9

Εικ. 9. Θεοφάνους του Κρητός, λεπτομέρεια τοιχογραφίας από το
ναό του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
(1527), Μετέωρα.
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Έργο της νεότητας του αγιογράφου,
έχει τα χαρακτηριστικά της κρητικής
σχολής. Τα σώματα δεν έχουν φυσικές αναλογίες, αλλά μεταπλάθονται
σε έναν πνευματικό φορέα άδειο από
σάρκα και γήινο πόνο, που ουσιαστικά εκφράζει την πνευματικότητα και
τη μακαριότητα με στόχο να προβάλει την αθανασία της ψυχής και την
απόλαυση ενός νέου, άυλου και παραδεισένιου κόσμου.
10

Εικ. 10. Τρίπτυχο Αρμπαβίλ (11ος
αιώνας), ελεφαντοστό, Παρίσι,
181 / 100 - 101
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Μουσείο Λούβρου.
Η γλυπτική εξυπηρέτησε τις ανάγκες
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα
σκαλίσματα στο μάρμαρο και στο
ξύλο, τα οποία στόλιζαν τα τέμπλα
των ναών, τα εικονοστάσια, τους
θρόνους, καθώς και με ποικίλα διακοσμητικά μοτίβα. Δεν πρόκειται για
περίοπτη γλυπτική, αλλά κυρίως για
ανάγλυφα, ξυλόγλυπτα, περίτεχνες
φιγούρες επάνω σε χρυσό ή ασήμι
που στόλιζαν τα εξώφυλλα των Ευαγγελίων, καθώς και θαυμάσια διακοσμητικά στοιχεία λαξευμένα επάνω
στα κιονόκρανα των ναών, των επισκοπικών θρόνων κ.ά.
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Εικ. 11. Ροτόντα (πριν από το 306
μ.Χ.), διάμετρος τρούλου 24,5 μ.,
πάχος τοίχου 6,3 μ., Θεσσαλονίκη.
Αρχικά χτίστηκε ως Μαυσωλείο του
Γαλέριου και αργότερα μετασκευάστηκε σε εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Τα περίκεντρα κτίρια, των
οποίων η κατασκευή στηρίζεται στις
γνώσεις των θολωτών στοιχείων της
183 / 102 - 103
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ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, χρησίμευαν στη βυζαντινή αρχιτεκτονική κυρίως ως βαπτιστήρια. Ο συνδυασμός βασιλικής και περίκεντρου
κτιρίου, με την υπερύψωση του ημισφαιρικού τρούλου στο μέσο του κεντρικού κλίτους της βασιλικής, οδήγησε σιγά σιγά στην ανάπτυξη ενός
νέου αρχιτεκτονικού τύπου με πολλές παραλλαγές. Με άλλα λόγια, η
μετατροπή της ορθογώνιας κάτοψης
σε σταυροειδή σχήματα και η εξέλιξη των θολωτών κατασκευών (καμάρες, τρούλοι επάνω σε τύμπανα*,
τόξα) συνδυάστηκαν στην πορεία
της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και
παρήγαγαν, περνώντας από διάφορες φάσεις, τους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς.
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Εικ. 12. Βασιλική του Αγίου
Δημητρίου, Θεσσαλονίκη.
Χτίστηκε στα τέλη του 5ου αιώνα
στο σημείο όπου μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος. Είναι πεντάκλιτη με
τέσσερις κιονοστοιχίες και στο εσωτερικό ήταν διακοσμημένη με πολύχρωμες ορθομαρμαρώσεις. Πολλές
φορές προκειμένου να φιλοτεχνηθούν ψηφιδωτές παραστάσεις (ύστερα από απαίτηση των δωρητών)
185 / 102 - 103
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αφαιρούνταν κάποιες μαρμάρινες
πλάκες, για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος. Από το εξωτερικό διακρίνονται οι χωριστές στάθμες
των στεγών και το εγκάρσιο κλίτος. To μήκος της εκκλησίας είναι
πάνω από 55 μέτρα. H εκκλησία κάηκε στην πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης
το 1917 και ξαναχτίστηκε αργότερα.
Σώθηκαν όμως αρκετά τμήματα του
αρχικού ναού.
13
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Εικ. 13. Παναγία των Χαλκέων
(1028), Θεσσαλονίκη.
H εκκλησία ακολουθεί το σταυροειδή
εγγεγραμμένο τύπο, που είναι ο κυριότερος τύπος της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Σ’ αυτούς τους ναούς
ο κεντρικός τρούλος ακουμπά σε
τέσσερις κίονες (πεσσούς) και στα
τέσσερα τόξα που ενώνουν τους κίονες. To σταυρικό σχήμα φαίνεται καθαρά στην κάτοψη και στη στέγαση
του ναού.
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“Δύο σημαντικές σχολές αγιογραφίας που είχαν ως αφετηρία
την Κωνσταντινούπολη, ήταν η
Μακεδονική και η Κρητική, επειδή
τα περισσότερα μνημεία της
πρώτης σώζονται στη Μακεδονία
με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, που
παρουσίαζε μεγάλη πνευματική
και καλλιτεχνική κίνηση, ενώ της
δεύτερης η τελική διαμόρφωση
έγινε στην Κρήτη γύρω στα τέλη
του 15ου αιώνα.
Εκτός αυτού οι κυριότεροι
εκπρόσωποι ήταν Κρητικοί. Τα
έργα της Μακεδονικής σχολής
ανάγονται στο 14ο αιώνα και κυριότερος εκπρόσωπος είναι ο
Μανουήλ Πανσέληνος από τη
Θεσσαλονίκη.
Τα έργα εμπνέονται από τον
αναγεννητικό άνεμο εκείνης της

188
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εποχής. Είναι έργα ζωγραφικής
της αυλής και των μορφωμένων
τάξεων. Τα χαρακτηρίζουν οι ζωηρές κινήσεις, η ελευθερία και ο
ρεαλισμός. Οι τόνοι των χρωμάτων είναι ζωηροί.
Οι σκηνές των τοιχογραφιών
παρατίθενται σε συνεχείς ζώνες,
που συνήθως δεν διαχωρίζονται
η μία από την άλλη.
Η Κρητική σχολή εκφράζει το
Βυζαντινό ιδεαλισμό. Είναι η τέχνη της αυστηρής ορθοδοξίας και
των μοναχών. Τα έργα της τα χαρακτηρίζουν οι σκιεροί χρωματισμοί, οι συγκροτημένες κινήσεις,
η λιτότητα και η υποβλητικότητα.
Οι διάφορες σκηνές στις τοιχογραφίες χωρίζονται με κόκκινες
κάθετες ταινίες, με τέτοιο τρόπο
ώστε να εμφανίζονται ως φορητές
189189
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εικόνες μέσα σε ερυθρά πλαίσια.
Κυριότερος εκπρόσωπος της
σχολής αυτής είναι ο Θεοφάνης ο
Κρης.

Γ.Β. Αντουράκης, Χριστιανική ζωγραφική, Αθήνα, 1933.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εικ. 14. Αγία Σοφία (532-537 μ.Χ.),
Κωνσταντινούπολη.
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Από τα επιτεύγματα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής υπήρξε η κατασκευή βασιλικής με τρούλο. O συμβολισμός του τρούλου με τον ουρανό ήταν η κύρια αιτία γέννησης
του αρχιτεκτονικού αυτού τύπου.
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O Ανθέμιος από τις Τράλλεις και ο
Ισίδωρος από τη Μίλητο, αρχιτέκτονες του αυτοκράτορα Ιουστινιανού,
υπήρξαν οι δημιουργοί της Αγίας Σοφίας, που είναι τρίκλιτη βασιλική με
δύο νάρθηκες*. Έχει σχήμα παραλληλόγραμμο, διαστάσεων 71 x 77 μ.,
ενώ το κεντρικό κλίτος έχει μήκος 67
μ. και πλάτος 32,5 μ. Το μεσαίο κλίτος δέχεται τον τρούλο, που στηρίζεται σε τέσσερα τόξα, τα οποία με
τη σειρά τους ακουμπούν επάνω σε
τέσσερις ογκώδεις, σύνθετους πεσσούς. Τα τόξα κλείνονται προς βορρά και νότο με τύμπανα* διάτρητα
από πλήθος παραθύρων, ενώ ανατολικά και δυτικά αποτελούν τα μέτωπα δύο μεγάλων κογχών που στεγάζονται με τεταρτοσφαίρια. Στην
ανατολική κόγχη βρίσκεται το ιερό
και στη δυτική η είσοδος. O τρούλος, που έχει διάμετρο 31 μ. και βρί192 / 104
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σκεται σε ύψος 55 μ. από το έδαφος,
έχει ανάμεσα στις νευρώσεις του μικρά παράθυρα.

Εικ. 15. Αγία Σοφία, εσωτερικό.
Στο εσωτερικό του ναού το φως που
μπαίνει από τα παράθυρα του τρούλου και των διάτρητων τυμπάνων, ο
πλούσιος διάκοσμος και η αίσθηση
του μετέωρου τρούλου δημιουργούν
την εντύπωση του άπειρου, του χώρου όπου κατοικεί το πνεύμα.
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Εικ. 16. Αγία Σοφία (κάτοψη).

Εικ. 17. Αγία Σοφία, αξονομετρικό
σχέδιο.
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O τρούλος στηρίζεται επάνω σε μια
στεφάνη που δημιουργείται από την
κοίλη περίμετρο των σφαιρικών λοφίων* (τα σφαιρικά δηλαδή τρίγωνα που σχηματίζουν ένα κοίλο τμήμα
ανάμεσα στα τόξα, και τα ανώτερα σημεία των τεσσάρων τόξων).
Τα τέσσερα τόξα με τη σειρά τους
ακουμπούν επάνω σε τέσσερις ογκώδεις, σύνθετους πεσσούς.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Νωπογραφία (fresco): Τοιχογραφία επάνω σε νωπό ασβεστοκονίαμα*. Ο ζωγράφος
απλώνει τα χρώματα ενώ ακόμα
είναι νωπό το τελευταίο στρώμα ασβεστόγυψου, για να ενσωματωθούν.
Ασβεστοκονίαμα: Αποτελείται
από ένα μείγμα άμμου, νερού
και συνδετικού υλικού (συνήθως
ασβέστη ή τσιμέντου) και χρησιμοποιείται ως συνδετικό μεταξύ
πλίνθων ή λίθων στην τοιχοποιία
και ως επίχρισμα.
Νάρθηκας: Ονομάζεται το τμήμα
του ναού που βρίσκεται στην είσοδό του (στο δυτικό τμήμα του)
και λειτουργεί ως προθάλαμος.
Όταν βρίσκεται έξω από την εκκλησία (ως στοά), ονομάζεται
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εξωνάρθηκας, ενώ, όταν βρίσκεται στο εσωτερικό της, μπροστά
από το κεντρικό κλίτος, ονομάζεται εσωνάρθηκας.
Σταυροειδής εγγεγραμμένος
ναός: Είναι ο ναός που χτίζεται
σε μια κάτοψη σε σχήμα σταυρού
με ίσιες κεραίες, ενταγμένος σε
ένα τετραγωνικό σχήμα. Επάνω
στο σημείο που διασταυρώνονται
οι κεραίες υψώνεται ο κεντρικός
τρούλος. Όταν στα τμήματα
επάνω από τις κεραίες υψώνονται τέσσερις μικρότεροι τρούλοι,
τότε ο ναός λέγεται τετράτρουλος.
Τύμπανο: Πρόκειται για ένα
κυκλικό ή πολυγωνικό τμήμα
τοίχου επάνω στο οποίο στηρίζεται ένας ημισφαιρικός θόλος.
Σφαιρικό λοφίο: Σφαιρικά τρίγωνα τα οποία γεφυρώνουν το
κενό ανάμεσα από τα τέσσερα
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τόξα που στηρίζουν τον τρούλο.
Προκύπτει από την τομή ενός
κυβικού πρίσματος με ένα ημισφαίριο.
Αχειροποίητες εικόνες:
Εικόνες για τις οποίες υπήρχε η
πεποίθηση ότι δεν είχαν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο αλλά
με θεϊκή επέμβαση.
Κάμπος: Στη βυζαντινή ζωγραφική ονομάζεται ο χώρος που
περιβάλλει τις μορφές και καλύπτεται συνήθως με φύλλο χρυσού.
Φορητή εικόνα: Έχουμε δύο
ειδών φορητές εικόνες: εκείνες
που αναπαριστούν σκηνές από
την Αγία Γραφή και τους βίους
των Αγίων και έχουν ως πρότυπα
τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά,
και εκείνες που παρουσιάζουν
μεμονωμένα πρόσωπα των
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οποίων η τεχνοτροπία είναι
επηρεασμένη από τις νεκρικές
προσωπογραφίες της Αιγύπτου,
τα Φαγιούμ. Ο ρόλος της θρησκευτικής εικόνας θεωρείται
“διαμεσολαβητικός” προς το Θεό
για την προστασία των πιστών.
Μερικές φορές αυτή η διαμεσολάβηση εκδηλώνεται με θαύματα,
εξού και οι “θαυματουργές” εικόνες. Οι εικόνες ήταν συνήθως
ζωγραφισμένες επάνω σε ξύλο
δουλεμένο με αυγοτέμπερα* ή με
την εγκαυστική τεχνική.
Αυγοτέμπερα: Μια τεχνική της
ζωγραφικής των εικόνων είναι η
αβγοτέμπερα, δηλαδή η ανάμειξη
των χρωμάτων με κρόκο αυγού.
Ο κρόκος χρησιμεύει ως κόλλα,
δηλαδή συνδετικό υλικό των χρωμάτων, ενώ τους προσδίδει μια
ιδιαίτερη ποιότητα. Τα χρώματα
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είναι καθαρά μέσα σε αυστηρό
περίγραμμα.
EΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συγκρίνετε τον “Καλό Ποιμένα”, το μαρμάρινο έργο του
4ου αιώνα που βρίσκεται στο
Μουσείο του Βατικανού, με το
ψηφιδωτό που απεικονίζει τον
“καλό ποιμένα” και βρίσκεται στο
Μαυσωλείο της Γάλα Πλακίδια
στη Ραβένα. Μήπως γνωρίζετε
άλλα έργα από την αρχαϊκή εποχή της ελληνικής τέχνης με
παρόμοιο θέμα;
2. Ποια είναι τα στοιχεία της βυζαντινής εικόνας που αποδίδουν
την εξαΰλωση της φυσικής υπόστασης του ανθρώπου;
3. Επισκεφθείτε μια βυζαντινή
εκκλησία που βρίσκεται κοντά
στον τόπο διαμονής σας και
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καταγράψτε τις αφηγηματικές
εικόνες που υπάρχουν εκεί. Προσπαθήστε να βρείτε σε ποια γεγονότα της Αγίας Γραφής αναφέρονται.
4. Βρείτε τα ονόματα που αποδίδονται στην Παναγία στη βυζαντινή εικονογραφία.
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου,
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί
να διατίθενται προς πώληση, όταν
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο
που διατίθεται προς πώληση και δεν
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946
(ΦΕΚ 1946,108, Α').
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα
(copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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