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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Ειρήνη Ανούση, Ζωγράφος, 
Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός Β/θμιας 
Εκπαίδευσης
Ηλίας Ράπτης, Παιδαγωγός,
Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας 
Εκπαίδευσης
Ευτυχία Ροδοπούλου, Ζωγράφος, 
Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός Β/θμιας 
Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:
Πολυξένη Αραπάκη, Ζωγράφος, 
Κεραμίστρια, Σχολική Σύμβουλος 
Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δημήτρης Κλεομένης Ζερβός, 
Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας 
Εκπαίδευσης
Γεώργιος Τσακίρης, Ζωγράφος, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
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Επίκουρος Καθηγητής Παν/μιου
ΑΠΘ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: 
Ευτυχία Ροδοπούλου, Ζωγράφος, 
Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός Β/θμιας 
Εκπαίδευσης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Μαρία Αλιφεροπούλου, 
Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας 
Εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: 
Γεώργιος Σιγάλας, Ζωγράφος, 
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ:
Σύνθεση από τα έργα: Κυκλαδικό 
Ειδώλιο, Το ψάθινο καπέλο, 
Ν. Λύτρα, Καφενείο 4 εποχές, 
Τ. Ζωγράφου, Το χωριό μου, έργο 
μαθητή

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΒΑΝΗ
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Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέρ-
γεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 
2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών και συγγραφή νέων 
εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο: 
«Συγγραφή νέων βιβλίων και πα-
ραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευ-
τικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ 
και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
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Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού  
Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί 
Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού  
Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και 25% από εθνικούς πό-
ρους.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

 
 

Το πλαίσιο αυξομειώνεται

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
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Η αξιολόγηση, η κρίση  
των προσαρμογών και  
η επιστημονική επιμέλεια  
του προσαρμοσμένου βιβλίου 
πραγματοποιείται από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρμογή του βιβλίου  
για μαθητές με μειωμένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγματοποιείται με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ειρήνη Ανούση       Ηλίας Ράπτης
Ευτυχία Ροδοπούλου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική  
επιμέλεια του βιβλίου  

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα  
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τόμος 4ος

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
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Χαρακτική8

δ. Χαράζω και τυπώνω

Έχεις σκεφθεί να κάνεις ένα 
πραγματικό χαρακτικό και να πα-
ράγεις αντίτυπα; Θα μπορούσες να 
χαράξεις μια υψοτυπία σε ξύλο ή σε 
λινόλεουμ, με τα εργαλεία ξυλογρα-
φίας (εικ. 266). Αν βρεις ένα κυλιν-
δρικό πιεστήριο, δοκίμασε να χα-
ράξεις μια βαθυτυπία σε ζελατίνα ή 
πλεξιγκλάς με την τεχνική της χαλ-
κογραφίας, χρησιμοποιώντας ακό-
μα και αυτοσχέδια εργαλεία.

Λινόλεουμ*

HΘα χρειαστείς ένα κομμάτι λι-
νόλεουμ, ένα σετ εργαλείων 

χάραξης, μια επιφάνεια εργασίας, 
λίγο μελάνι τυπώματος, μια σπάτου-
λα, έναν κύλινδρο μελανώματος, ένα 
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κουτάλι και χαρτιά φωτοτυπίας. 

Αντίγραψε το σχέδιό σου στο λι-
νόλεουμ αντίστροφα. Κάνε ρυθμικές 
χαράξεις για να αποδώσεις τα γκρίζα 
μέρη και αφαίρεσε τα λευκά. Κατά 
τη διάρκεια της χάραξης θυμήσου 
να μην περνάς να χέρια σου απένα-
ντι από την κόψη των εργαλείων (εικ. 
267). Τελειώνοντας, καθάρισε καλά 
το λινόλεουμ, μελάνωσέ το ομοιό-
μορφα και πίεσε πάνω του ένα χαρ-
τί, τρίβοντας δυνατά με το κουτάλι. 
Πριν να σηκώσεις ολόκληρο το χαρ-
τί, ανασήκωσε μιαν άκρη του, δίχως 
να το ξεκολλήσεις απ’ το μελάνι για 
να βεβαιωθείς ότι έχει τυπωθεί καλά.
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267 268
266. Υλικά ξυλογραφίας 
267. Χάραξη σε λινόλεουμ
268. Πούντα. 

266

Book 4.indb   7 7/3/2018   10:36:59 πµ



8 / 92

Πολυχρωμία 

HΓια να κάνεις ένα έγχρωμο χα-
ρακτικό, θα πρέπει να χαρά-

ξεις μια πλάκα λινόλεουμ για κάθε 
χρώμα. Θα μπορούσες να συνεργα-
στείς μ’ έναν συμμαθητή σου και να 
μοιραστείτε τη δουλειά. Αποφασίστε 
ποιο από τα σχέδιά σας θα χαράξετε 
και τι χρώματα θα χρησιμοποιήσε-
τε. Έπειτα ξεσηκώστε το σχέδιο σε 

269. «Στη βάρκα» Κατερίνα Κ. 10 
ετών, λινόλεουμ
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διαφανές χαρτί, κολλήστε το αντί-
στροφα σ’ έναν οδηγό*, στερεώστε 
μία-μία τις πλάκες στη γωνία του 
οδηγού και αντιγράψτε πάνω τους 
το σχέδιο.

Ο καθένας θ’ αναλάβει να χαράξει 
ένα-δύο λινόλεουμ. Στην πλάκα του 
κάθε χρώματος θα αφαιρείτε όσα 
μέρη του έργου δεν έχουν το χρώμα 
αυτό, π.χ. στην πλάκα του κόκκινου 
θα αφαιρέσετε όλα τα μέρη που δεν 
έχουν κόκκινο. 

Για να συμπέσουν τα χρώματα, 
πριν από την εκτύπωση, θα πρέπει 
να κολλήσετε το χαρτί σ’ έναν οδη-
γό, στον οποίο θα προσαρμόζετε κα-
θεμιά  από τις πλάκες, αφού τη με-
λανώσετε. Θα τυπώσετε τις πλάκες 
όλων των χρωμάτων  στο ίδιο χαρτί 
(εικ. 274).
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Μια απλή πολυχρωμία

HΜπορείς να αντιγράψεις το πε-
ρίγραμμα των χρωμάτων ενός 

έργου χωριστά σε μια ζελατίνα και 
να την κόψεις στα όρια των χρωμά-
των (εικ. 270). Μελάνωσε ύστερα το 
κάθε κομμάτι με το χρώμα του, συ-
ναρμολόγησε όλα τα κομμάτια και 
τύπωσε (εικ. 271). 

Ζελατίνα ή πλεξιγκλάς σαν 
χαλκογραφία

HΘα χρειαστείς ένα κομμάτι χο-
ντρής ζελατίνας ή πλεξιγκλάς, 

ένα μυτερό καρφί ή μία πούντα (εικ. 
268), λίγη μελάνη τυπώματος, μια ά-
χρηστη τηλεκάρτα, έναν κύλινδρο 
μελανώματος, ένα κουτάλι, χαρτιά 
χαλκογραφίας και μία εφημερίδα. 

Αντίγραψε το σχέδιό σου στην επι-
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φάνεια που θα χαράξεις. Γύρισε την 
επιφάνεια από την ανάποδη και χά-
ραξέ την πιέζοντας με δύναμη το 
καρφί πάνω στις γραμμές. Μούσκεψε 
το χαρτί σου στο νερό και βάλε το α-
νάμεσα στα φύλλα της εφημερίδας 
να στραγγίσει. Μελάνωσε τις χαρά-
ξεις απλώνοντας το μελάνι με την 
τηλεκάρτα. Καθάρισε με  κομμάτια ε-
φημερίδας την υπόλοιπη επιφάνεια 
και τύπωσε (εικ. 273). 

Η βαθυτυπία τυπώνεται σε κυλιν-
δρικό πιεστήριο. Αν δεν μπορέσεις 
να βρεις το κατάλληλο μηχάνημα, 
δοκίμασε να την τυπώσεις με το χέ-
ρι. Τοποθέτησε πάνω στη ζελατίνα 
το νωπό χαρτί και πίεσέ το με το 
κουτάλι.

Πρέπει να πιέζεις δυνατά. Θα χρει-
αστείς έναν βοηθό να σου κρατάει 
σταθερά το χαρτί πάνω στη ζελατίνα.
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271. Τύπωμα κομμένης ζελατίνας.

270. Τμήματα κομμένης ζελατίνας.
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273. Τύπωμα από χαραγμένη ζελατίνα

272. «Το παιδί με το άλογο» έργο Ιά-
πωνα μαθητή λινόλεουμ   
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Tι θυμάμαι

•   Η Λαμπρινή ζωγράφισε ένα έργο 
για να το χαράξει (εικ. 274). Μπο-
ρείς να μαντέψεις το υλικό που 
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει;

•   Πώς παρουσιάζει η Κόλβιτς τις 
μητέρες (εικ.260, τόμ. 3); Ποια συ-
ναισθήματα σου εμπνέει η εικό-
να; Ποια είναι τα εκφραστικά της 
μέσα; 

•   Μπορείς να διακρίνεις τα κυριό-
τερα πλαστικά μέσα που χρησι-
μοποιεί ο Ν. Βεντούρας στο έργο 
του της εικόνας 259 (τόμ. 3);

•   Πώς διακρίνεται ένα γνήσιο χαρα-
κτικό από ένα απλό τυπογραφικό 
αντίτυπο;

•   Γιατί κατά τη γνώμη σου η Χαρα-
κτική χαρακτηρίζεται ως λαϊκή τέ-
χνη;
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274. «Αγροτόσπιτο» Λαμπρινή Β. 12 
ετών, σχέδιο για χάραξη
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Γλωσσάρι

Λινόλεουμ: Μαλακό υλικό που χρη-
σιμοποιείται για χάραξη.
Οδηγός: Κατασκευή από επίπε-
δο, σταθερό υλικό σε σχήμα Γ, που 
χρησιμεύει για τη σταθεροποίηση 
του χαρτιού κατά την εκτύπωση, 
ώστε να εκτυπώνονται τα χρώματα 
με ακριβείς συμπτώσεις.

Κίρχνερ Έ. Λ. (E. L. Kirchner,
1880-1938). Γερμανός εξπρεσιονι-
στής ζωγράφος, χαράκτης. Ίδρυσε 
την πρώτη οργανωμένη έκφραση 
του γερμανικού εξπρεσιονισμού, 
την ομάδα «Γέφυρα». Τα έργα του 
χαρακτηρίζονταν από βίαιη οπτική 
αίσθηση.
Moυνκ Έ. (E. Munh, 1863-1944). 
Νορβηγός ζωγράφος, χαράκτης. 
Εμπνευστής του γερμανικού εξπρε-
σιονισμού. Στο έργο του προσπα-
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θεί να εκφράσει τα αισθήματά του 
μπροστά στην πραγματικότητα και 
όχι να αναπαραστήσει την ίδια την 
πραγματικότητα. 
Ρέμπραντ (Rembradt, 1606-1669). 
Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης. 
Ανέδειξε το φως ως κυρίαρχο στοι-
χείο της ζωγραφικής. Δημιούργησε 
ένα τεράστιο έργο, καταργώντας 
όλους τους μέχρι τότε παραδε-
κτούς κανόνες και διατυπώνοντας 
καινούργιους. Πέθανε πάμπτωχος, 
παρότι μετά τον θάνατό του ανα-
γνωρίστηκε σαν ένας από τους με-
γαλύτερους ζωγράφους όλων των 
εποχών. 
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9. Η ζωή και οι Τέχνες
α. Εικόνες των μύθων

Εικονογράφηση

Υπάρχουν κάποια παραμύθια, ποι-
ήματα, μύθοι ή ιστορίες που έχουν 
χαραχτεί στη μνήμη μας. Τώρα που 
γνωρίζεις πολλές τεχνικές, μπορείς 
να επιχειρήσεις να δώσεις μορφή 
στις εικόνες και τα συναισθήματα 
που σου δημιουργεί ένα κείμενο. Θα 
έχεις σίγουρα πολλές ιδέες.

Πλάθω εικόνες

HΔιάλεξε έναν μύθο που σε συ-
γκινεί ή γράψε μια δική σου 

ιστορία και εικονογράφησέ την. Άφη-
σε τον νου σου να ταξιδέψει στον 
χρόνο, σε χώρους μυθικούς, να πλά-

Η ζωή και οι Tέχνες9
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σει φανταστικές φιγούρες (εικ. 275, 
276). Προσπάθησε να ερμηνεύσεις τις 
ιδέες σου με σχήματα και χρώματα. 
Σκέψου το είδος της σύνθεσης που θα 
αποδώσει καλύτερα τη δράση. Μπο-
ρείς να ζωγραφίσεις ή να χαράξεις, να 
κάνεις κολάζ με κομμάτια από χρωμα-
τιστά χαρτιά ή με εικόνες ή ακόμα να 
συνδυάσεις διάφορες τεχνικές. 

275. «Στον έβδομο ουρανό» Νίκος 
Θ.14 ετών. Εικονογράφηση παραμυ-
θιού
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276. Μ. Σαγκάλ «Γενέθλια» 1915

277. Τρισδιάστατο παραμύθι από μα-
θητές 
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Τρισδιάστατο παραμύθι

HΣε συνεργασία με τους συμμαθη-
τές σου φτιάξε ένα τρισδιάστατο 

παραμύθι: Ο καθένας θ’ αναλάβει να 
κάνει ένα δισέλιδο. Κόψε ένα χαρτό-
νι σε μέγεθος διπλάσιο από τη σελίδα 
του βιβλίου. Ζωγράφισε σ’ αυτό τον 
χώρο όπου διαδραματίζεται μια σκη-
νή. Έπειτα πλάσε τις φιγούρες με πηλό 
ή με χαρτοπολτό και κατασκεύασε τα 
υπόλοιπα στοιχεία (έπιπλα, ή δέντρα 
κτλ.) από χαρτόνι. Τσάκισε το δισέλιδο 
στη μέση και στήσε το όρθιο όπως στις 
εικόνες 277. Κόλλησέ το μαζί με τις 
σελίδες που ετοίμασαν οι άλλοι συμμα-
θητές σου και στερεώστε το σύνολο σ’ 
ένα οριζόντιο χαρτόνι στο οποίο θα ζω-
γραφίσετε το πάτωμα. Στο τέλος τοπο-
θετήστε τις φιγούρες και τα υπόλοιπα 
στοιχεία μέσα στους χώρους που δημι-
ουργούν οι όρθιες σελίδες.
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278. Αυθόρμητη παντομίμα ενός παι-
διού και μιας μίμου
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β. Φανταστικός κόσμος

Θεατρικά δρώμενα

Η ανάγκη να ζήσουμε σε κόσμους 
φανταστικούς, να επικοινωνήσουμε 
άμεσα με τους άλλους και να προ-
βάλουμε διαφορετικές πτυχές του 
εαυτού μας γεννάει το θέατρο.

Η δραματοποίηση μιας ιδέας θα 
σε παρασύρει σ’ ένα συναρπαστικό 
παιχνίδι που θα σου δώσει την ευ-
καιρία να συμμετέχεις με το σώμα 
σου, το πνεύμα και τη φαντασία 
σου σε μια δράση, γνωρίζοντας 
έτσι καλύτερα τον εαυτό σου και 
τους άλλους. Το θέατρο συνδυάζει 
τον λόγο, την κίνηση, τη μουσική, 
τους φωτισμούς, τον σκηνικό χώρο 
και τα κοστούμια. Παίζοντας με τις 
χειρονομίες, το βλέμμα, τις εκφρά-
σεις, τη φωνή και τις μεταμορφώ-
σεις μπορείς να δημιουργήσεις 
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«μαγικές» στιγμές που θα προσφέ-
ρουν ασύγκριτη χαρά σε σένα και 
στους θεατές σου. 

Πηγή της ιδέας για ένα θεατρι-
κό δρώμενο μπορεί να είναι το συ-
ναίσθημα, η ψυχική διάθεση, ένα 
πραγματικό ή φανταστικό γεγονός, 
ένα έθιμο, ένα τραγούδι ή ένα εικα-
στικό έργο. Το θέαμα μπορεί να γί-
νει απλό ή σύνθετο, ολιγόλεπτο ή 
μεγάλης διάρκειας. 

Παντομίμα

HΗ παντομίμα (εικ. 278) παίζεται 
ατομικά ή ομαδικά. Μπορεί α-

κόμα να εμπλουτιστεί με ήχους, μου-
σική και διάφορους φωτισμούς. 

Παρουσίασε τα ουσιώδη στοιχεία 
μιας ιδέας χωρίς λόγια, μιλώντας με 
τις εκφράσεις του προσώπου, την κί-
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νηση των δακτύλων  ή ολόκληρου 
του σώματός σου.

Σκέψου μπροστά σ’ έναν καθρέ-
φτη με ποιον τρόπο θα δώσεις στους 
θεατές σου να καταλάβουν τι εννο-
είς. Μεγαλοποίησε τις χειρονομίες 
σου, κάνε κινήσεις υπερβολικές. Α-
φαίρεσε όσες χειρονομίες δεν είναι 
απαραίτητες. Ντύσου και χρωμάτισε 
το πρόσωπό σου δημιουργώντας μια 
κωμική ή μια τραγική φιγούρα ανάλο-
γα με το θέμα.

Σημ. Για να ζωγραφίσεις το πρόσωπό 
ή τα χέρια σου, πρέπει να χρησιμο-
ποιήσεις ειδικά χρώματα για μακι-
γιάζ. 
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279. Αράχνη αυτοσχεδιασμός από 
μαθητική παράσταση. Τα χέρια είναι 
κατασκευασμένα από καλούπι των 
χεριών της μαθήτριας.
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280. Το σπουργίτι και το κουνέλι:
αυτοσχεδιασμός στο σχολείο
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Αυτοσχεδιασμός

H Σε συνεργασία με τους συμμα-
θητές σου δοκιμάστε να ζω-

ντανέψετε με τον δικό σας τρόπο έ-
να θέμα από τη ζωή στο σχολείο ή 
την επικαιρότητα ή μια φανταστική 
κατάσταση. Γράψτε ένα συνοπτικό 
σενάριο που θα ορίζει τη σειρά δρά-
σεων. Συντονίσετε τις επινοήσεις 
σας σε μια-δύο πρόβες. Ο αυτοσχε-
διασμός (εικ. 279, 280) είναι από τα 
πιο διασκεδαστικά είδη θεάτρου, για-
τί έχει τα στοιχεία της ελευθερίας 
και της συνεχούς ανανέωσης.

Θεατρική παράσταση

H Δώστε θεατρική μορφή σ’ ένα 
λογοτεχνικό έργο ή ένα τρα-

γούδι, ανεβάστε ένα δικό σας σενά-
ριο ή διασκευάστε σε σύγχρονο έργο 
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μια αρχαία κωμωδία. Με τη βοήθεια 
των καθηγητών σας χωρίστε το σε-
νάριο σε σκηνές, περιγράψτε την α-
τμόσφαιρα, τους χώρους, τους ήρω-
ες και τις βασικές  τους κινήσεις και 
μοιραστείτε τους ρόλους. 

Γράψτε σε γενικές γραμμές τους
διάλογους και αναπτύξτε τους αυτο-
σχεδιάζοντας. Πλουτίστε τον λόγο 
με ποιήματα και λογοπαίγνια. Σκε-
φθείτε ιδέες για σκηνικά, κοστούμια, 
κατασκευές, ήχους και φωτισμούς 
(εικ. 282). Χωριστείτε σε ομάδες που 
θ’ αναλάβουν να υλοποιήσουν τις ι-
δέες που θα επιλέξετε.

Για τα σκηνικά και τα κοστούμια 
χρησιμοποιήστε άχρηστα υλικά, χαρ-
τιά, πανιά, σεντόνια, κουρτίνες, ρού-
χα, καπέλα, ζωγραφισμένα ξύλα, φυσι-
κά υλικά, υλικά συσκευασίας κ.ά. Τολ-
μήστε να δημιουργήσετε φανταστικές 
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καταστάσεις (έναν περίπατο στ’ α-
στέρια ή στον βυθό της θάλασσας) 
και να τις αναπαραστήσετε με κα-
τάλληλους φωτισμούς και εικαστικές 
λύσεις: Χρησιμοποιήστε σκιές αν-
θρώπων και αντικειμένων σε φωτι-
σμένα παραβάν ή στα τοιχώματα των 
σκηνικών, κατασκευές κινούμενες, ε-
ναέριες ή σταθερές, ακίνητες μνη-
μειακές φιγούρες, κινούμενα ανδρεί-
κελα, μυθικές μορφές με μάσκες ή 
με μακιγιάζ. Αφήστε τη φαντασία 
σας ελεύθερη εφαρμόζοντας ό,τι μά-
θατε στα Εικαστικά, τη Μουσική, τη 
Σωματική Αγωγή και τη Λογοτεχνία. 
Το αποτέλεσμα θα σας μείνει αξέχα-
στο.
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281. Σκηνή από σχολική θεατρική πα-
ράσταση «Η συνέλευση των ζώων» 
διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού 
των Γ. Κουρουπού, Π. Κοροβέση

Book 4.indb   31 7/3/2018   10:37:05 πµ



32 / 97 - 98

283. Τέχνη των Μπαλσόμπο: ξύλινο 
προσωπείο που παριστάνει ένα προ-
γονικό πνεύμα, 19ος αι.
284. Ελληνικό θεατρικό κωμικό προ-
σωπείο

283 284

282. Διασκευή της κωμωδίας του Α-
ριστοφάνη «Όρνιθες» Ο χορός των 
πουλιών. Σκηνή από τη σχολική θεα-
τρική παράσταση
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285. Μάσκες με κολάζ από χαρτόνι 
και πανιά και ασαμπλάζ με κουτιά, 
τζίβα και χόρτο κατασκευασμένες 
από παιδιά
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286. Μάσκες-ασαμπλάζ από χαρτόνι, 
κουτιά, ρολά, χάρτινα πιάτα και χρω-
ματιστά χαρτιά κατασκευασμένες α-
πό παιδιά

287. Μάσκες από ζωγραφισμένο 
χαρτόνι, εμπνευσμένες από έργα 
του Πικάσο
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γ. Μεταμορφώνομαι

Κατασκευή τρισδιάστατης μάσκας

Οι πρωτόγονοι λαοί  φορούσαν 
τις μάσκες (προσωπεία) σε τελε-
τουργίες, επειδή πίστευαν ότι μ’ 
αυτό τον τρόπο ταυτίζονται με τη 
θεϊκή δύναμη. Οι αποκριάτικες μά-
σκες χρησιμεύουν για τις μεταμφι-
έσεις. Οι θεατρικές εκπροσωπούν 
έναν χαρακτήρα του έργου. 

Με μια μάσκα  μπορείς να αλλά-
ξεις εντελώς τη μορφή και την προ-
σωπικότητά σου δημιουργώντας 
έναν τύπο αστείο, μελαγχολικό, 
ονειροπόλο, αινιγματικό, ποιητι-
κό ή τρομερό. Η μάσκα μπορεί να 
κατασκευαστεί πολύ απλά, ζωγρα-
φίζοντας οποιοδήποτε ελαφρύ υλι-
κό π.χ. ένα πανί που καλύπτει το 
πρόσωπο. Αν μάλιστα κάτω απ’ το 
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πανί δέσεις στο κεφάλι σου και ένα 
ογκώδες αντικείμενο (μπαλόνι ή 
ταψί), θ’ αλλάξουν εντελώς οι 
διαστάσεις του. Πολύ εντυπωσια-
κές είναι και οι τρισδιάστατες μά-
σκες. Χαρτοσακούλες, χαρτόνια, 
χαρτόκουτα, χάρτινα πιάτα και πο-
τήρια, ξυλάκια, φελιζόλ, αφρολέξ, 
πλαστικά μπουκάλια και ό,τι άλλο 
άχρηστο υλικό με λίγη φαντασία και 
πολύ κέφι θα μεταμορφωθούν σε 
μυθικές μορφές. Χαρτιά κομμένα σε 
λωρίδες, διπλωμένα σαν βεντάλιες, 
στρογγυλεμένα ή τσαλακωμένα, 
πολύχρωμες ζελατίνες, κλαράκια, 
φύλλα και φτερά, γυαλιά, φουλάρια 
και καπέλα θα δώσουν στις μάσκες 
σου τον χαρακτήρα που επιθυμείς.
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Μάσκες με διάφορα υλικά 
(Ασαμπλάζ)

H Υλικά: Κουτιά και διάφορα υλι-
κά συσκευασίας, ψαλίδι, κοπίδι, 

παχύρρευστη κόλλα, πινέλα και χρώ-
ματα. Χρησιμοποίησε σαν βάση ένα 
χαρτόκουτο ή ένα πλαστικό μπουκά-
λι φαρδύτερο από το πρόσωπό σου. 
Κόλλησε πάνω του άχρηστα υλικά 
στη θέση των χαρακτηριστικών και 
χρωμάτισέ τα (εικ. 285, 286).

Σημ. Για τις κολλήσεις μεγαλύτερων 
υλικών χρησιμοποίησε θερμόκολλα.

Με μπαλόνι

HΥλικά: Ένα μπαλόνι, εφημερί-
δες ή χαρτί του κιλού, διάφορα 

υλικά συσκευασίας, ψαλίδι, κοπίδι, 
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χαρτοταινία, υδροδιαλυτή ξυλόκολ-
λα, έναν μαρκαδόρο, πινέλα και χρώ-
ματα. Φούσκωσε το μπαλόνι και κόλ-
λησέ το σταθερά σ’ ένα ποτήρι. Ζω-
γράφισε πάνω του τα χαρακτηριστι-
κά της μάσκας και κόλλησε με χαρ-
τοταινία προεξοχές από άχρηστα υ-
λικά στη θέση της μύτης, των φρυ-
διών και του σαγονιού.

Αραίωσε την κόλλα σε νερό (7 μέ-
ρη κόλλα-1 μέρος νερό). Κόψε εφη-
μερίδα ή χαρτί συσκευασίας σε λωρί-
δες πλάτους περίπου τριών εκατο-
στών. Βούτηξε μέσα στην κόλλα τις 
λωρίδες και κάλυψε μ’ αυτές το μπα-
λόνι και ό,τι άλλο έχεις κολλήσει πά-
νω του. Η κάθε λωρίδα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα μέρος της άλλης. Όταν 
σκεπαστεί το μπαλόνι, συνέχισε να 
προσθέτεις λωρίδες με διαφορετική 
κατεύθυνση. Κάνε τρεις-τέσσερις 
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στρώσεις. Αφού στεγνώσει, θα προ-
σθέσεις τα μαλλιά και τα διακοσμητι-
κά στοιχεία.

Με καλούπι από πηλό 

Υλικά: Πηλό, γύψο καλλιτεχνίας, 
βαζελίνη, εφημερίδες ή χαρτί του κι-
λού, υδροδιαλυτή ξυλόκολλα, πινέλα, 
χρώματα και διάφορα άχρηστα υλικά 
για τη διακόσμηση.

Πλάσε μια ανάγλυφη μάσκα στον 
πηλό (βλ. τόμ. 3, σελ. 71-77/75). Πριν 
στεγνώσει ο πηλός, φτιάξε γύρω της 
ένα πήλινο τοιχίο και ρίξε πάνω της 
γύψο καλλιτεχνίας. Κάλυψέ τη με 
τον γύψο, προσπαθώντας να δημι-
ουργήσεις μια στρώση τριών εκατο-
στών ακόμα και στα ψηλότερα μέρη 
της (βλ. τόμ. 3, σελ. 82-90/77). Όταν 
στερεοποιηθεί ο γύψος, αφαίρεσε 
τον πηλό, άλειψε το εσωτερικό του 
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καλουπιού με βαζελίνη και κάλυψέ το 
με λωρίδες χαρτιού μουσκεμένες σε 
κόλλα (όπως περιγράφεται στη μά-
σκα με μπαλόνι). Χτύπησε ελαφρά 
κάθε καινούργια λωρίδα που προσθέ-
τεις μ’ ένα σκληρό πινέλο. Άφησε τη 
χάρτινη μάσκα να στεγνώσει καλά 
και αφαίρεσέ την απ’ το καλούπι. 
Χρωμάτισέ την και στόλισέ τη με 
διάφορα υλικά (εικ. 290). Το αποτέ-
λεσμα θα σε καταπλήξει.

Ανδρείκελο

HΑν καρφώσεις μια μάσκα σου σ’ 
ένα ξύλο, θα δημιουργήσεις έ-

να γιγάντιο ανδρείκελο. Κάτω από τη 
μάσκα στερέωσε άκοπα γκοφρέ χαρ-
τιά ή μεγάλα ζωγραφισμένα πανιά ή 
μια κρεμάστρα με ρούχα (εικ. 288). 
Ράψε στις άκρες των μανικιών γά-
ντια παραγεμισμένα με βαμβάκι και 
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288. Ανδρείκελα κατασκευασμένα 
από Ιάπωνες μαθητές

σε κάθε χέρι στερέωσε ένα λεπτό και 
μακρύ ξύλο. Το ανδρείκελο κινείται 
από ένα ή από δύο παιδιά: ο ένας κι-
νεί τον κορμό και ο άλλος τα χέρια.
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289. Ο Χ. Μιρό και οι φανταστικοί χα-
ρακτήρες ενός σουρεαλιστικού θεα-
τρικού, παραμυθένιου, σατιρικού θεά-
ματος

290. Μάσκες από μπαλόνι και από κα-
λούπι κατασκευασμένες από μαθητές
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δ. Τέχνη και μίμηση 

Η τέχνη ξεκίνησε σαν μίμηση της 
ζωής, μόνο που δεν την αναπαρι-
στάνει όπως ακριβώς είναι. Ο φι-
λόσοφος Αριστοτέλης έγραφε ότι ο 
άνθρωπος έχει έμφυτη την ανάγκη 
της μίμησης. Πράγματι, όλοι μας λί-
γο-πολύ έχουμε νιώσει την επιθυ-
μία να εκφραστούμε μέσα από την 
τέχνη σε κάποια στιγμή της ζωής 
μας. Οι περισσότεροι από μας σε 
ορισμένες περιστάσεις αναγκαζό-
μαστε να «υποδυθούμε» διαφορε-
τικά πρόσωπα στο σπίτι, στο σχο-
λείο, στη δουλειά, στην παρέα.

Όλες οι τέχνες έχουν ανάλογους 
κώδικες επικοινωνίας. Το στοιχείο 
που διαφοροποιεί τις μορφές της 
τέχνης είναι τα πλαστικά τους μέσα: 
τέχνη του λόγου-λογοτεχνία, τέχνη 
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των ήχων-μουσική, τέχνη της δρά-
σης-θέατρο. 

Ο 20ός αι. υπήρξε μια εποχή που 
έφερε ραγδαίες αλλαγές και ανα-
κατατάξεις στον τομέα των τεχνών. 
Οι εικαστικοί καλλιτέχνες  γοητευ-
μένοι από το  θέατρο, τον κινημα-
τογράφο και τη λογοτεχνία χρησι-
μοποίησαν στα έργα τους δράσεις, 
βιντεοταινίες ή και γραπτά κείμενα 
για να δημιουργήσουν εικόνες και 
να εκφράσουν νοήματα. Μια σειρά 
καλλιτεχνικών κινημάτων αμφισβη-
τώντας τις παραδοσιακές μορφές 
και τη λειτουργία της τέχνης, επι-
χείρησαν να απελευθερώσουν τους 
καλλιτέχνες από τα δεσμά των πλα-
στικών τους μέσων. Τα όρια μεταξύ 
των τεχνών έγιναν ασαφή.
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Λόγος και δράση

HΓράψε ένα ημερολόγιο με τις 
πιο σημαντικές εμπειρίες σου 

με κείμενα και εικόνες (εικ. 293). 

HΠαρουσίασε στην τάξη μια ι-
δέα με αφορμή ένα εικαστικό 

έργο, παίρνοντας διάφορες πόζες 
και κάνοντας κινήσεις που δημιουρ-
γούν εικόνες, σκέψεις και συναισθή-
ματα. Χρησιμοποίησε για τις μετα-
μορφώσεις σου μακιγιάζ και αυτο-
σχέδια ρούχα από  χαρτιά, υφάσματα 
και πανιά.
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291. Λ. Παπακωνσταντίνου «Το κου-
τί» Εγκατάσταση και περφόρμανς* 
1981
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292. Χάπενινγκ σε κατασκήνωση 
προσκόπων

293. «Μια σημαντική μέρα» Τμήμα ο-
μαδικής εργασίας παιδιών με χρώμα-
τα και κολάζ
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Tι θυμάμαι
•   Ανάφερε δυο-τρία θέματα για αυ-

τοσχεδιασμούς πράξεων ή ψυχι-
κών καταστάσεων.

•   Ποια πλαστικά στοιχεία του θεά-
τρου διακρίνεις στην εικόνα 294;

•   Ψάξε στο βιβλίο σου να βρεις ιδέ-
ες που θα μπορούσαν να εμπλου-
τίσουν ένα θεατρικό δρώμενο.

•   Πρότεινε ένα χάπενινγκ με αφορ-
μή μια σχολική γιορτή.

•   Παρατήρησε το σχέδιο του σκη-
νικού στην εικόνα 295. Ποιο είναι 
το κυριότερο πλαστικό μέσο που 
χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης για 
να υποβάλει την αίσθηση της με-
γαλοπρέπειας; Πώς αποδίδει την 
πνευματικότητα και τη μυστηρια-
κή ατμόσφαιρα; 

•   Άκουσε προσεκτικά το αγαπημέ-
νο σου τραγούδι, προσδιόρισε 
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294. Χορικό από την «Ηλέκτρα» του 
Μ. Θεοδωράκη, σε σκηνοθεσία Ν. 
Κούνδουρου 

τον τόπο, τον χρόνο, τα πρόσω-
πα και ζωγράφισε μια εικόνα από 
τις καταστάσεις που εξιστορεί.  
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Γλωσσάρι

Θέατρο: Ελληνική λέξη που έχει 
καθιερωθεί σε όλες τις γλώσσες. 
Προέρχεται από το ρήμα θεώμαι 
που σημαίνει βλέπω, παρακολου-
θώ. Από την ίδια λέξη προέρχεται η 
λέξη θεατής.

Περφόρμανς (δράση): Είναι ένα 

295. Σχέδιο σκηνικού του Ν. Πετρό-
πουλου για την όπερα του Τζ. Βέρντι 
«Σικελικοί εσπερινοί»

Book 4.indb   50 7/3/2018   10:37:09 πµ



51 / 101

ολιγόλεπτο εικαστικό θέατρο, ένας 
ζωντανός πίνακας, όπου ο καλλιτέ-
χνης χρησιμοποιεί το σώμα του για 
τη δημιουργία εικόνων και την έκ-
φραση νοημάτων (εικ. 291).

Τραγωδία: Η ωδή (τραγούδι) 
των τράγων. Η αρχική της σημασία  
ήταν το θρησκευτικό τραγούδι που 
χόρευε και τραγουδούσε μια ομάδα 
ανθρώπων με φορεσιές από δέρμα-
τα τράγων.

Χάπενινγκ (συμβάν): Εικαστικό 
δρώμενο που επιχειρεί να καταρ-
γήσει τα όρια ανάμεσα στη ζωή και 
στην τέχνη. Ο καλλιτέχνης δημιουρ-
γεί από μια απρόβλεπτη σειρά γε-
γονότων τα οποία προκαλούν συ-
νήθως τον θεατή να συμμετέχει και 
να συμβάλλει στο αποτέλεσμα των 
δράσεων (εικ. 292).
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10. Ένα πρωινό στον Παρθενώνα
Αισθητική και ιστορική προσέγγιση

296. Σημερινή άποψη της Ακρόπολης

α. Αγναντεύοντας

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι 
απ’ όλο τον κόσμο συρρέουν στην 
Αθήνα, για να θαυμάσουν το κορυ-
φαίο επίτευγμα του ανθρώπινου 
πνεύματος, τον Παρθενώνα.  

Ας ξεκινήσουμε κι εμείς ένα ηλιό-
λουστο πρωινό, για μια επίσκεψη 

Ένα πρωινό στον Παρθενώνα10
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στον ιερό βράχο. Αγναντεύοντας 
από μακριά τα μαρμάρινα κτίσμα-
τα που χρυσίζουν στο φως με φό-
ντο τον βαθυγάλανο ουρανό, απο-
λαμβάνουμε ένα αρμονικό σύνολο 
όγκων που αναπτύσσονται ελεύθε-
ρα στον χώρο (εικ. 296). Στο ψηλό-
τερο σημείο του χώρου, λιτός και 
μεγαλοπρεπής, δεσπόζει ο Παρ-
θενώνας (εικ. 297, 298). Αποτελεί-
ται από έναν ορθογώνιο χώρο (το 
σηκό), που στηρίζεται σε μια κλιμα-
κωτή βάση (την κρηπίδα).

Χαρακτηριστικό στοιχείο του 
ναού είναι η κιονοστοιχία που τον 
περιβάλλει (το πτερό), η οποία 
υποστυλώνει ένα οριζόντιο μέλος* 
(ο θριγκός), όπου ακουμπά η στέγη.    

Μέλος: Ένα κομμάτι του ναού με 
ιδιαίτερη μορφή και σημασία όπως το 
μέλος του σώματος.
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297.  Φρ. Θείρσιου Αναπαράσταση 
του Παρθενώνα, χαλκογραφία 

Οι δύο στενές όψεις του σηκού 
πλουτίζονται από μια δεύτερη σει-
ρά κιόνων. Οι κίονες καταλήγουν σε 
κιονόκρανα (εικ. 301). Η κιονοστοι-
χία σχηματίζει γύρω από τον ναό 
μια στοά γεμάτη ρυθμικά παιχνιδί-
σματα φωτοσκιάσεων.
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298. Φρ. Θείρσιου, Αναπαράσταση 
της Ακρόπολης, χαλκογραφία 

Ο σηκός, ο οποίος έχει σχεδόν 
καταστραφεί, ήταν ένας κλειστός 
χώρος χωρίς παράθυρα, όπου στε-
γαζόταν το χρυσελεφάντινο άγαλ-
μα της Αθηνάς, που άστραφτε μέσα 
στο ημίφως. Στο ψηλότερο μέρος  
της εξωτερικής του όψης στολίζεται 
από ένα υπέροχο ανάγλυφο, με την 
παράσταση της κορυφαίας εκδήλω-
σης προς τιμήν της θεάς, την πο-
μπή των Παναθηναίων.
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299. Σχέδιο του θριγκού του Παρθε-
νώνα

Η μεσαία λωρίδα του θριγκού εί-
ναι κατασκευασμένη από τετρά-
γωνα και ορθογώνια μάρμαρα (εικ. 
299). Τα τετράγωνα (μετόπες) στο-
λίζονται με ανάγλυφα που παριστά-
νουν μάχες απ’ τη μυθολογία (εικ. 
212, τόμ. 3). Τα ορθογώνια (τρίγλυ-
φοι) έχουν κάθετες εσοχές οι οποί-
ες, εκτός της διακοσμητικής τους 
αξίας, έχουν αποστολή να καθοδη-
γούν τα νερά της βροχής. 
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300. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
Μουσείου της Ακρόπολης Δοκιμές 
εργαλείων λάξευσης

Στα δυο χαρακτηριστικά τρίγωνα 
που σχηματίζει η στέγη (αετώμα-
τα) υπάρχουν ενταγμένες συνθέσεις 
αγαλμάτων που παριστάνουν τη 
γέννηση της Αθηνάς και τον αγώνα 
της με τον Ποσειδώνα (εικ. 297, 304). 
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β. Τα μυστικά της τέχνης

Ρυθμός και εκλεπτύνσεις

Ο Παρθενώνας με την πρώτη μα-
τιά δίνει την εντύπωση ενός απλού 
κτηρίου, που «φυτρώνει» με φυ-
σικότητα από τον βράχο (εικ. 297, 
303). Αν προσέξουμε όμως καλύ-
τερα, πίσω από τη φαινομενική 
απλότητα θ’ ανακαλύψουμε ένα δια-

301. Κ. Ρέις Αναπαράσταση κιονό-
κρανου δωρικού ρυθμού 
302. Κ. Ρέις Αναπαράσταση κιονό-
κρανου ιωνικού ρυθμού 

302301
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χρονικό επίτευγμα αρχιτεκτονικής, 
στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα τυ-
χαίο. 

Ο ρυθμός του είναι δωρικός, με 
ιωνικά στοιχεία, που δε σώζονται. 
Ο δωρικός ρυθμός είναι ένα σύστη-
μα κανόνων, το οποίο παρότι φαί-
νεται λιτό, χρειάστηκε αιώνες  για 
να φθάσει στην κλασική τελειότητα. 

Οι αναλογίες των επιμέρους στοι-
χείων μεταξύ τους και με το σύνο-
λο του κτηρίου βρίσκουν το ιδανικό 
σημείο ισορροπίας. Η σύλληψη της 
δημιουργίας του Παρθενώνα κατευ-
θύνει τον άνθρωπο με τον απλού-
στερο τρόπο στις υψηλότερες 
έννοιες της αρμονίας και είναι απο-
τέλεσμα πολύπλοκων μαθηματικών 
υπολογισμών. 

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά 
τον ναό, θ’ ανακαλύψουμε ένα πλή-
θος μυστικές εκλεπτύνσεις (οπτικές 
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διορθώσεις), που έχουν σκοπό να 
«ελαφρώσουν το κτήριο και να του 
δώσουν παλμό ζωής*»:

Οι κολώνες του ναού (εικ. 297, 
303, 306) παρόλο που φαίνονται 
ευθύγραμμες και ίδιες, στην πραγ-
ματικότητα το περίγραμμά τους 
αποτελεί μια πολύπλοκη καμπύλη: 
Λίγο πιο κάτω από τη μέση έχουν 
ένα ελαφρό φούσκωμα (ένταση). 
Στη βάση τους είναι φαρδύτερες και 
ανεβαίνοντας προς στην κορυφή 
λεπταίνουν (μείωση). Οι γωνιακές 
κολώνες που λούζονται στο φως εί-
ναι παχύτερες και έχουν μικρότερα 
διαστήματα από τις άλλες. 

*Θ. Μπούρας. «Μαθήματα Ιστορίας 
της Αρχιτεκτονικής»
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Όλα τα κάθετα στοιχεία του κτηρίου 
(κιονοστοιχία, τοίχοι και αετώματα) 
γέρνουν προς τα μέσα, δημιουργώ-
ντας ένα πυραμιδοειδές σχήμα, ενώ 
τα οριζόντια στοιχεία (κρηπίδα και 
μήκος του θριγκού) έχουν ένα ελα-
φρό φούσκωμα προς τα πάνω. 

303. Ο Παρθενώνας σήμερα 
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Κοιτάζοντας τον Παρθενώνα έχεις 
την αίσθηση ότι κτίσθηκε από αν-
θρώπους για ανθρώπους. Μοιάζει 
σαν ένας φυσικός οργανισμός που 
«λειτουργεί» και «ανασαίνει» με 
νόμους διαχρονικούς. Είναι μεγά-
λη απόλαυση να βλέπεις την άκα-
μπτη πέτρα να συμπεριφέρεται με 
αντιδράσεις ενός ζωντανού οργανι-
σμού. 

304.  Ι. Φολτς Αγάλματα του αετώ-
ματος του Παρθενώνα, χαλκογραφία
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Ένα βιβλίο για την Ακρόπολη

HΣε συνεργασία με τους συμμα-
θητές σου δημιουργήστε ένα 

καλλιτεχνικό βιβλίο για την Ακρόπο-
λη. Συλλέξτε πληροφορίες, ζωγραφί-
στε τα μνημεία της, τα γλυπτά, τις 
λεπτομέρειες και τα διακοσμητικά 
της. 

HΓια το εξώφυλλο του βιβλίου 
σου χάραξε  μια δική σου σύν-

θεση χρησιμοποιώντας στοιχεία της 
κλασικής τέχνης.

HΚάνε σφραγίδες: Χάραξε σε 
μαλακό ξύλο ένα κιονόκρανο 

δωρικού ρυθμού κι ένα ιωνικού και 
σφράγισε μ’ αυτά τα βιβλία σου.
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305. Στην Ακρόπολη
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306. Μείωση και ένταση σε κίονα του 
Παρθενώνα. Δίνει την εντύπωση ότι 
το μάρμαρο είναι ελαστικό και «αντι-
δρά» κάτω απ’ το βάρος της στέγης.
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γ. Ταξίδι στον χρόνο

Η Ελλάδα, ένας τόπος γεμάτος 
ομορφιές, πλούσιος σε εναλλαγές, 
με βουνά, θάλασσες, υπέροχα νη-
σιά, κλίμα εύκρατο και σταυροδρό-
μι εμπορικών δρόμων, δε θα μπο-
ρούσε παρά να γεννήσει μεγάλους 
πολιτισμούς. Από την εποχή ακόμα 
του χαλκού στον χώρο αυτό ανα-
πτύσσονται ξακουστοί πολιτισμοί 
όπως ο Κυκλαδικός, ο Μινωικός 
και ο Μυκηναϊκός, που η φήμη τους 
περνά στη μυθολογία.  

Παρ’ όλο που η κάθοδος των Δω-
ριέων, λαού γεωργικού, κατά τον 
8ο αι. φέρνει μια σχετική οπισθο-
δρόμηση, στην Αρχαϊκή εποχή που 
ακολουθεί, σημειώνονται αλματώ-
δεις εξελίξεις σε όλους τους τομείς.
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307. Κριτίου παις, 5ος αι. π.Χ.
308. Ο Κούρος του Σουνίου, 
615-590 π.Χ. υ. 3m.

308
307
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309. «Αντίνοος» 130-138 
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Mε την κατάληψη των Μυκηναϊ-
κών κέντρων από τους Δωριείς όσοι 
από τους κατοίκους παρέμειναν 
στους τόπους τους, δημιουργούν 
σημαντικές πόλεις όπως η Αθήνα, 
η οποία εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο 
καλλιτεχνικό κέντρο. Το σύστημα 
της πόλης-κράτους δημιουργεί κλί-
μα ελευθερίας στη διακίνηση των 
ιδεών. Η ναυτιλία, το εμπόριο και ο 
αποικισμός προσφέρουν υλική άνε-
ση και νέα ερεθίσματα που προέρ-
χονται από τη στενότερη επαφή με 
τους πανάρχαιους πολιτισμούς της 
Μεσογείου. 
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Στην αρχιτεκτονική της αρχαϊκής 
εποχής εμφανίζονται οι δυο ρυθμοί* 
που θα καθορίσουν τη μορφή των 
ναών στους επόμενους αιώνες. Ο 
Δωρικός ρυθμός που χαρακτηρίζε-
ται από τη λιτότητα, την αυστηρό-
τητα και την πειθαρχία της Δωρικής 
φυλής και ο Ιωνικός ο οποίος αντα-
νακλά τη  λεπτότητα, τη χάρη και 
την πολυτέλεια των Ιώνων.

Ρυθμός: Προέρχεται από τη λέξη 
ρυθμίζω που σημαίνει βάζω σε τάξη. 
Στην αρχιτεκτονική σημαίνει τον 
τρόπο της οργάνωσης του χώρου και 
αποτελεί μια ιδιαίτερη γλώσσα με τα 
δικά της πλαστικά μέσα.
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310. Πεπλοφόρος Κόρη
311. Παιώνιος Νίκη, περ. 425 π.Χ.

310 311
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312. «Γαλάτης που σκοτώνει τη γυ-
ναίκα του και αυτοκτονεί», 240-200 
π.Χ.
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Στη γλυπτική οι διαστάσεις με-
γαλώνουν. Οι κούροι (νέοι άνδρες) 
με την όρθια, άκαμπτη στάση τους 
θυμίζουν τα αιγυπτιακά αγάλματα 
(εικ. 308). Οι ελληνικοί κούροι, σε 
αντίθεση με τους αιγυπτιακούς, εί-
ναι ελεύθεροι απ’ όλες τις πλευρές. 
Οι κόρες (γυναικείες μορφές) μετω-
πικές, απόμακρες στέκονται σε πα-
ρόμοια στάση (εικ. 310). Η εξέλιξη 
της γλυπτικής στις εποχές που θ’ 
ακολουθήσουν δίνει ανάγλυφη την 
εικόνα των πνευματικών κατακτή-
σεων του αρχαίου κόσμου. 

Στην κλασική εποχή τα γλυπτά 
αποκτούν ζωή και κατακτούν στα-
διακά την κίνηση χωρίς να χάσουν 
την εξιδανίκευση της μορφής τους 
και την αίσθηση του μέτρου (εικ. 
307, 311). Χαρακτηρίζονται από 
φυσικότητα και χάρη. Οι μορφές 
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τους νηφάλιες και γαλήνιες ενσαρ-
κώνουν το ηθικό, το δίκαιο και το 
ωραίο.  

Στην Eλληνιστική εποχή η μεγά-
λη αυτοκρατορία του Μ. Αλέξαν-
δρου αφομοιώνει την καλλιτεχνική 
έκφραση του κόσμου της Μεσογεί-
ου. Οι Έλληνες πλουτίζουν, γίνο-
νται κοσμοπολίτες, ενδιαφέρονται 
για την τέχνη και αγοράζουν έργα. 
Οι καλλιτέχνες, έχοντας κατακτήσει 
την κίνηση, ασχολούνται με τη δρα-
ματική απεικόνιση και δέχονται πα-
ραγγελίες από διάφορες πόλεις. Οι 
μορφές τους γήινες, αποκτούν χα-
ρακτηριστικά καθημερινών ανθρώ-
πων, οι κινήσεις γίνονται πολύπλο-
κες, εκφράζοντας συγκίνηση και 
πάθος για τη ζωή (εικ. 309, 312).
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Σε μια στάση

HΔημιούργησε μια δική σου μορ-
φή πάνω στην κίνηση του α-

γάλματος που προτιμάς: Διάλεξε ένα 
άγαλμα από το βιβλίο σου, μεγέθυνε 
την εικόνα, κάλυψέ τη μ’ ένα διαφα-
νές χαρτί και προσπάθησε να σχεδιά-
σεις τους άξονες της μορφής με το 
μολύβι σου (βλ. Τετράδιο Εικαστικών 
σελ. 23). Αντίγραψε στο μπλοκ σου 
τους άξονες και σχεδίασε γύρω απ’ 
αυτούς τη δική σου φιγούρα.
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313. Ποσειδώνας, Απόλλωνας και 
Άρτεμη περ. 440 π.Χ.
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314. Λ. Όθωνα, Aναπαράσταση εφή-
βων ιππέων από τη ζωφόρο του Παρ-
θενώνα
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315. Η Ίρις από το αέτωμα του Παρ-
θενώνα 
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δ. Στην καρδιά της δημιουργίας

H κλασική Αθήνα τον 5ο π.Χ. αι. 
ζει στους ρυθμούς μιας αλματώ-
δους ανάπτυξης, η οποία πρόκειται 
να επηρεάσει ολόκληρη την ανθρω-
πότητα επί σειρά αιώνων. Ωριμάζει 
μια νέα κοσμοθεωρία, που βάζει ως 
επίκεντρο των πάντων τον άνθρω-
πο. Πραγματοποιείται το ιδεώδες 
της Δημοκρατίας, η ισότιμη συμμε-
τοχή του κάθε πολίτη στην εξουσία. 

Η πρόοδος σε όλους τους τομείς 
και η κατανόηση της φύσης δίνουν 
στο άτομο ένα πρωτοφανές αίσθη-
μα αξιοπρέπειας και ελευθερίας. 
Στη φιλοσοφία επικρατεί η έννοια 
της ισορροπίας και του μέτρου που 
αποτρέπει κάθε υπερβολή. Ο άν-
θρωπος θεωρεί τον εαυτό του ως 
μέρος ενός συνόλου. Στις εικαστι-
κές τέχνες το κάλλος (ωραίο) δεν 

Book 4.indb   79 7/3/2018   10:37:16 πµ



80 / 108

αποδίδεται με την αντιγραφή της 
φύσης, αλλά ως μια ιδεώδης κατά-
σταση (εικ. 313, 314, 315). 

Η παρατήρηση της φύσης σε 
συνδυασμό με τη σαφήνεια και την 
απλότητα, οδηγεί την καλλιτεχνι-
κή δημιουργία στο ύψιστο σημείο 
της τελειότητας. Τα δημόσια κτήρια 
κτίζονται με μέτρο τον άνθρωπο 
και επιβάλλονται όχι με το μέγεθος 
αλλά με την ποιότητά τους. 

Οι Αθηναίοι βγαίνοντας νικητές 
από έναν πόλεμο με τους Πέρσες  
είναι πολύ υπερήφανοι που νίκη-
σαν την ισχυρότερη δύναμη της 
εποχής. Η πόλη ευημερεί, είναι δυ-
νατή και πλούσια, έχει όμως κατα-
στραφεί. Ο δήμος της Αθήνας, με 
ηγέτη του τον Περικλή αποφασίζει 
να ξανακτίσει με λαμπρότητα τα 
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ιερά της Ακρόπολης. 
Το έργο ανατίθεται στους κορυ-

φαίους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλ-
λικράτη. Τη γλυπτική διακόσμηση 
αναλαμβάνει ο φημισμένος γλύπτης 
Φειδίας με τους μαθητές του. Η ανέ-
γερση του Παρθενώνα αρχίζει το 
447 π.Χ. και διαρκεί εννέα χρόνια.

  Ο ναός έμεινε άθικτος επί πολ-
λούς αιώνες, ώσπου το 1687 κατά 
την πολιορκία της Ακρόπολης από 
τους Ενετούς μια έκρηξη πυρίτιδας 
προξένησε φοβερές καταστροφές. 
Κατά το 1835-44 αφαιρέθηκαν τα 
περισσότερα γλυπτά του Παρθενώ-
να. Όσα απ’ αυτά διασώθηκαν από 
την πτώση και τη μεταφορά, εκτί-
θενται μέχρι σήμερα στο Βρετανικό 
Μουσείο (εικ. 315).
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ε. Μυθικοί θεοί

Τα γλυπτά του Παρθενώνα εί-
ναι στενά συνδεδεμένα με τον ρυθ-
μό και τη σημασία του κτηρίου και 
αποτελούν ενιαίο σύνολο με την 
αρχιτεκτονική του. Οι μορφές των 
γλυπτών εκφράζουν μια ιδιαίτερη 
πνευματική ανάταση που πηγάζει 
από την τέλεια ισορροπία του εσω-
τερικού τους κόσμου με τον κόσμο 
που τις περιβάλλει (εικ. 313, 314).   

Στις ακέφαλες μορφές των αε-
τωμάτων που σώζονται, θαυμά-
ζουμε τη σοφία της απόδοσης των 
ρούχων που τονίζουν τους τρισ-
διάστατους όγκους των σωμάτων, 
δίνοντας την εντύπωση ότι είναι 
βρεγμένα και ανεμίζουν στον αέρα 
(εικ. 315).  

Οι μετόπες συμβολίζουν τον θρί-
αμβο των Ελλήνων κατά των Περ-
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σών, παριστάνοντας την αέναη 
πάλη μεταξύ αντίθετων δυνάμεων 
(εικ. 212).

Η ζωφόρος έχει μήκος 160m. πε-
ρίπου και περιλαμβάνει 600 μορφές 
ανθρώπων και ζώων. Παριστάνει 
την πομπή των Παναθηναίων που 
παραδίδει πέπλο στο άγαλμα της 
Αθηνάς, με την παρουσία των θεών 
του Ολύμπου. Η διάταξη των μορ-
φών στον χώρο δημιουργεί ρυθ-
μούς που συνδέονται αρμονικά με 
τους ρυθμούς των κιόνων. Τη ρυθ-
μικότητα της σύνθεσης ενισχύει η 
ισοκεφαλία, η αναπαράσταση δη-
λαδή όλων των μορφών, όρθιων 
και καθισμένων, στο ίδιο ύψος (εικ. 
313, 314).  

Οι μορφές της ζωφόρου κινούνται 
με απόλυτη φυσικότητα. Τα πρό-
σωπα έχουν σοβαρή, σεμνή και ευ-
γενική έκφραση (ήθος). 
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316. Προετοιμασία ανάγλυφου για 
καλούπωμα

317. Αποκόλληση του γύψινου κα-
λουπιού από το ανάγλυφο
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318. Αποκόλληση εκμαγείου από το 
καλούπι

Ανάγλυφοι μύθοι

HΔοκίμασε να κάνεις ένα ανά-
γλυφο εμπνευσμένο από τη ζω-

φόρο του Παρθενώνα. Διάλεξε μια 
παράσταση, αντίγραψε τους βασι-
κούς άξονες της σύνθεσής της και 
ζωγράφισέ την με τον δικό σου τρό-
πο. 
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HΜε την παράσταση που ζωγρά-
φισες, κάνε ένα ανάγλυφο με 

πηλό (βλ. τόμ. 3, σελ. 71-77/75).

HΚάνε ένα εκμαγείο του ανά-
γλυφού σου με την καθοδήγη-

ση του καθηγητή των Καλλιτεχνικών. 
Πριν στεγνώσει ο πηλός, φτιάξε γύ-
ρω του ένα πήλινο τοιχίο (εικ. 316) 
και ρίξε πάνω στο ανάγλυφό σου γύ-
ψο καλλιτεχνίας. Όταν στερεοποιη-
θεί, αφαίρεσε τον πηλό (εικ. 317).  
Θα φτιάξεις έτσι ένα καλούπι που θα 
σου επιτρέψει να βγάλεις αντίγραφα 
(βλ. σελ. 97). Άλειψέ το με λάδι και 
ρίξε μέσα γύψο. Όταν πήξει, χώρισε 
προσεκτικά το καλούπι απ’ το εκμα-
γείο (εικ. 318).
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στ. Ύλη και φως

Η κατασκευή του Παρθενώνα πα-
ρουσιάζει ακρίβεια ως την παραμι-
κρή λεπτομέρεια. Οι αρχιτέκτονες 
και οι γλύπτες του ναού έχοντας 
βαθιά επίγνωση της λειτουργίας 
του φωτός, υπολόγισαν με σοφία 
τον τρόπο που πέφτει επάνω στα 
επίπεδα του κτηρίου, ώστε να δη-
μιουργεί φωτοσκιάσεις σε πλήρη 
ισορροπία (εικ. 320). 

Ο δωρικός ρυθμός έχει επιρροές 
από προηγούμενες μορφές ναών κα-
τασκευασμένων από ξύλο. Δίνει την 
εντύπωση μιας απολιθωμένης ξυλο-
κατασκευής. Οι κολώνες αντικατέ-
στησαν τους ξύλινους στύλους και ο 
θριγκός πήρε τη θέση του οριζόντιου 
δοκαριού. Το μάρμαρο είναι βέβαια 
σκληρό και ανθεκτικό υλικό, δεν έχει 
όμως την ελαστικότητα του ξύλου. Το 
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μάρμαρο επιλέχθηκε γιατί είναι λα-
μπρό υλικό, αφθονεί στην Αττική γη 
και αποδίδει τις λεπτομέρειες. 

Η μαρμαροτεχνία παρουσίαζε 
άνθιση στους κλασικούς χρόνους. 
Η λάξευση των μαρμάρων άρχιζε 
από το λατομείο, συνεχιζόταν μετά 
την τοποθέτηση του κάθε μέλους 
στην οριστική του θέση και σε αρκε-
τές περιπτώσεις γινόταν μια τελική 
επεξεργασία μετά την ολοκλήρωση 
του ναού, για την εναρμόνιση των 
μελών με το σύνολο. 

Η τέχνη της κλασικής Ελλάδας 
επηρέασε τους Ευρωπαίους καλ-
λιτέχνες από τον 17ο έως τον 19ο 
αιώνα οι οποίοι θαύμασαν και 
προσπάθησαν να αναβιώσουν το 
κλασικό πνεύμα. Η τάση αυτή ονο-
μάστηκε Νεοκλασικισμός και δημι-
ούργησε πλήθος έργων με κλασικά 
στοιχεία (εικ. 319).
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319. Η Ακαδημία της Αθήνας
320. Φωτοσκιάσεις σε ύφασμα από 
τη ζωφόρο του Παρθενώνα

319

320
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Συρμάτινο γλυπτό

HΠλάσε ένα συρμάτινο γλυπτό 
με θέμα εμπνευσμένο από τη 

ζωφόρο του Παρθενώνα (εικ. 321):
Θα χρειαστείς μερικά μέτρα σύρ-

μα, έναν κόφτη σύρματος και μερικά 
κομμάτια οντουλέ χαρτί. Διάλεξε την 

321. Συρμάτινο γλυπτό με κομμάτια 
χαρτιών
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εικόνα που σου αρέσει και προσπά-
θησε κοιτάζοντάς τη να κάνεις τον 
σκελετό της φιγούρας λυγίζοντας το 
σύρμα. Όταν πετύχεις τις αναλογίες, 
δώσε της την κατάλληλη κίνηση. Συ-
νέχισε να τυλίγεις το σύρμα σου, κα-
τά ύψος, μερικές φορές ακόμα, για 
να πλάσεις το περίγραμμα της φι-
γούρας (ανφάς και προφίλ). Έπειτα 
γέμισε τους όγκους με κομμάτια 
χαρτί που θα τα τυλίξεις με σύρμα 
γύρω από τον σκελετό όπως στην ει-
κόνα.
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322. Χρωματιστά πετρώματα

323. Ανθέμια από μακεδονικό τάφο, 
2ος αι. π.Χ.
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ζ. Τα ελληνικά χρώματα

Η ζωγραφική στην αρχαιότητα 
ήταν πιο φημισμένη από τη γλυπτι-
κή, δε σώζονται όμως παρά ελάχι-
στα δείγματα, τα περισσότερα από 
τα οποία κοσμούν αγγεία. Ο Παρθε-
νώνας ήταν ζωγραφισμένος, αλλά η 
ζωγραφική του διακόσμηση έχει κα-
ταστραφεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι 
σχημάτιζε μαιάνδρους (γεωμετρικά 
σχέδια) ή ανθέμια (λουλούδια) (εικ. 
325) και πολλές φορές συμπλήρω-
νε τα ανάγλυφα, ποτέ όμως δεν κα-
ταλάμβανε τα κύρια αρχιτεκτονικά 
μέλη, αλλά περιοριζόταν σε ουδέτε-
ρες επιφάνειες.

Παρ’ όλο που η χώρα μας διαθέ-
τει μια πλούσια ποικιλία χρωμάτων 
(εικ. 324), στη ζωγραφική της αρχαί-
ας Ελλάδας κυριαρχούσαν τέσσε-
ρα χρώματα: Το λευκό, η  ώχρα, το 
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πορφυρό (κόκκινο) και το μαύρο.
Οι πρώτες ύλες για τα χρώματα 

υπήρχαν στη φύση ή ήταν αποτέλε-
σμα κάποιας απλής επεξεργασίας, 
π.χ. για να κατασκευάσουν το μαύ-
ρο, έκαιγαν ρετσίνι από τα πεύκα 
και έπαιρναν την καπνιά.  

324. «Προσωπογραφία με φύλλα» 
Παναγιώτης Μ. 13 ετών
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Δημιουργώ χρώματα

Έχεις παρατηρήσει πόσο διαφορε-
τικά χρώματα έχουν τα φυσικά υλικά; 
Σκέφθηκες ποτέ να κατασκευάσεις 
τα δικά σου χρώματα και μ’ αυτά να 
ζωγραφίσεις; 

Χώματα και άμμος, πέτρες και βό-
τσαλα, ρίζες, φύλλα, λουλούδια, καρ-
ποί και χυμοί σε περιμένουν να τ’ α-
νακαλύψεις. 

HΚάνε τη δική σου συλλογή.   
Τα στερεά υλικά μπορείς να τα 

κολλήσεις πάνω στο έργο σου στη 
μορφή που τα βρήκες ή να τα τρί-
ψεις, να τα κοπανίσεις και να τα κο-
σκινίσεις (εικ. 327-330).  Αν αναμεί-
ξεις τις σκόνες σου με υδροδιαλυτή 
κόλλα, θα μπορείς να ζωγραφίσεις ό-
πως με την τέμπερα.  Με τους χυ-
μούς θα ζωγραφίσεις όπως με τα με-
λάνια.
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325. Κονιορτοποίηση χωμάτων

326. Κοσκίνισμα
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327. Χρώματα σε μορφή σκόνης

328. Ζωγραφική με φυσικά χρώματα
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Tι θυμάμαι

•   Θυμάσαι δύο εκλεπτύνσεις του 
Παρθενώνα που του δίνουν χα-
ρακτηριστικά ενός ζωντανού ορ-
γανισμού; Με ποιες φυσικές λει-
τουργίες θα μπορούσες να τις 
παρομοιάσεις; 

•   Παρατηρώντας τις εικόνες 301 και 
302 βρες τις διαφορές του δωρι-
κού κιονόκρανου από το ιωνικό.

•   Συζήτησε με τους συμμαθητές 
σου τον τρόπο με τον οποίο επη-
ρέασε το δημοκρατικό πολίτευμα 
της Αθήνας τις ιδέες της κλασικής 
εποχής και την καλλιτεχνική δημι-
ουργία. 

•   Τι χαρακτηρισμό θα έδινες στην 
έκφραση μορφών των ανάγλυ-
φων του Παρθενώνα: οργισμένες, 
αμήχανες, κεφάτες, ήρεμες ή τα-
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ραγμένες; Γιατί νομίζεις ότι παρι-
στάνονται μ’ αυτό τον τρόπο;

•   Σάρωσε στον υπολογιστή μια 
φωτογραφία του Παρθενώνα και 
στη συνέχεια άλλαξέ της εντελώς 
το φόντο. Τι συναισθήματα σου 
προκαλεί η αρχική εικόνα και τι η 
καινούργια;

•   Γιατί ο θριγκός των ναών δεν εί-
ναι μονοκόμματος αλλά αποτε-
λείται από πολλούς ογκόλιθους 
(μέλη);

•   Πώς είναι εικονογραφημένος ο 
Παρθενώνας;

•   Παρατήρησε προσεκτικά τις εικό-
νες 297 και 329 και βρες τις ομοι-
ότητες και τις διαφορές του Ιωνι-
κού από τον Δωρικό ρυθμό. 
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Γλωσσάρι

Φειδίας: Ο σημαντικότερος γλύ-
πτης της κλασικής εποχής. Έζησε 
και δημιούργησε γύρω στο 448 π.Χ. 
Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι είχε 
φιλικές σχέσεις με τον Περικλή. Δη-
μιούργησε πολυάριθμα έργα και η 

329. Λ. Όθωνα, Αναπαράσταση του 
Ερεχθείου
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επίδραση της τέχνης του διαπότισε 
την κατοπινή εξέλιξη της γλυπτικής. 
Βασικά χαρακτηριστικά του έργου 
του είναι η ισορροπημένη σύνθεση, 
η μελέτη των φωτοσκιάσεων, η εξι-
δανίκευση των μορφών και η λει-
τουργία της φόρμας όπως σ’ έναν 
ζωντανό οργανισμό. Η τέχνη του 
εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τις 
καλλιτεχνικές τάσεις της κλασικής 
περιόδου. 

Ικτίνος: Σπουδαίος αρχιτέκτονας  
του δεύτερου μισού του 5ου αι. π.Χ. 
Γνωρίζουμε όμως ότι είχε στενή συ-
νεργασία με τον Φειδία, ο οποίος 
είχε τη γενική εποπτεία του Παρθε-
νώνα. Οι εκλεπτύνσεις της σύνθε-
σης του ναού φανερώνουν το έντο-
νο ενδιαφέρον του για την οπτική 
εντύπωση του έργου του. Ο Ικτίνος 
έγραψε και θεωρητικό κείμενο για 
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τον Παρθενώνα. Πλούτισε το δω-
ρικό οικοδόμημα με διάφορα άλλα 
στοιχεία, όπως τον ιωνικό τύπο της 
συνεχούς ζωφόρου, τους ιωνικούς 
εσωτερικούς κίονες κ.ά.
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11. Στους θησαυρούς
του Μουσείου

Αισθητική και κριτική

α. Το Μουσείο κι εγώ

Στην πατρίδα μας υπάρχουν πολ-
λά μουσεία τέχνης που είναι γεμά-
τα από σπάνιους θησαυρούς. Τα 
περισσότερα παιδιά έχουν επισκε-
φθεί κάποιο μουσείο. Πολλές φορές 
όμως αισθάνονται αποξενωμένα και 
αμήχανα στον χώρο αυτό, με απο-
τέλεσμα να περνούν βιαστικά και 
αδιάφορα μπροστά από τα εκθέμα-
τα. Ίσως κι εσύ θα έχεις αναρωτη-
θεί τι σχέση μπορεί να έχεις με όλ’ 
αυτά τα έργα που αντιπροσωπεύ-
ουν διαφορετικές εποχές και μακρι-
νούς πολιτισμούς.

Στους θησαυρούς του Μουσείου11
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Το μουσείο συγκεντρώνει, μελε-
τά, διατηρεί και εκθέτει τα έργα του 
ανθρώπου. Δεν αντιπροσωπεύει 
μονάχα το παρελθόν ενός τόπου, 
αλλά και το παρόν και το μέλλον 
του, γιατί περιέχει πνευματικούς 
θησαυρούς για τον τρόπο που ανα-
πτύχθηκε ένα έθνος. Γιατί όμως λέ-
γεται ότι το μουσείο μας βοηθά ν’ 
ανακαλύψουμε τον εαυτό μας;
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•   Παρατηρώντας τα έργα περασμέ-
νων γενεών συνειδητοποιούμε 
ότι η ζωή μας βρίσκεται ανάμεσα 
στην προηγούμενη και την επό-
μενη γενιά. 

•   Μελετώντας τον τρόπο της ζωής 
άλλοτε και τώρα θυμόμαστε από 

330. Επίσκεψη με το σχολείο στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο της Αθήνας
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πού ξεκινήσαμε, πώς προχωρή-
σαμε και πού πάμε. Γνωρίζοντας 
τα επιτεύγματα διαφορετικών 
πολιτισμών, μαθαίνουμε να ανα-
γνωρίζουμε τη σημασία τους, να 
βλέπουμε τη ζωή από διαφορετι-
κή οπτική γωνία και να αισθανό-
μαστε μέλη της μεγάλης παγκό-
σμιας οικογένειας που έχει κοινά 
προβλήματα και οράματα.

•   Ανακαλύπτοντας τις αξίες άλλων 
εποχών και πολιτισμών σε σύ-
γκριση με την εποχή μας, πλου-
τίζουμε τις αξίες μας και βρίσκου-
με δρόμους για να χαράξουμε τη 
δική μας πορεία, τον δικό μας πο-
λιτισμό.

•   Προσεγγίζοντας τις ιδέες και τους 
τρόπους που εκφράστηκαν, απο-
κτούμε τα εφόδια που θα μας 
εμπνεύσουν να εκφράσουμε το 
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νέο αξιοποιώντας τη γνώση του 
παλιού.

•   Τέλος, αναγνωρίζοντας τα συναι-
σθήματα που μας προκαλούν τα 
έργα και κατακτώντας το γλωσ-
σάρι της τέχνης, μαθαίνουμε να 
επικοινωνούμε με τον εαυτό μας 
και τους άλλους.
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β. Πλησιάζοντας το έργο τέχνης

Αισθητική ανάλυση

Οργάνωσε μια επίσκεψη σε ένα 
Μουσείο ή σε μια Πινακοθήκη με την 
παρέα σου ή με όλη την τάξη. Αφι-
έρωσε λίγο χρόνο, παρατηρώντας 
προσεκτικά τα έργα. Πλησιάζοντας 
το εικαστικό δημιούργημα θα δώσεις 

331. Επίσκεψη στο Λούβρο, Παρίσι
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στον εαυτό σου την ευκαιρία να ανα-
καλύψει τα μυστικά της μορφής και 
της τέχνης, να πάρει ιδέες, να δει, 
να χαρεί, να θαυμάσει ή ακόμα και 
να διαφωνήσει με τις προτάσεις κά-
ποιων καλλιτεχνών. 

Η ενασχόλησή σου με τα εικαστι-
κά θα σε έχει πείσει ότι το έργο τέ-
χνης δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν, 
όλα του τα στοιχεία έχουν λόγο και 
αιτία. Οι κριτικοί της τέχνης που εί-
ναι εξειδικευμένοι στην ανάλυση 
των έργων, ανακαλύπτουν ένα σύ-
στημα αξιών (την έννοια του ωραί-
ου), με το οποίο αξιολογούν την τέ-
χνη ανάλογα με την εποχή που έχει 
δημιουργηθεί. 

Ποια είναι όμως τα στοιχεία που 
παρατηρούν οι ειδικοί; Πώς θα 
μπορούσες κι εσύ να διαμορφώσεις 
τη δική σου άποψη;
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332. Βεργίνα, «Η αρπαγή της Περσε-
φόνης», τοιχογραφία ταφικού μνη-
μείου, 4ος αι. π.Χ. Αποδίδεται στον 
ζωγράφο Νικόμαχο.
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333. Στο Μουσείο της Δήλου
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Οπτική ανάγνωση

Ένας απλός τρόπος για να κάνεις 
την ανάλυση ενός έργου είναι να θέ-
σεις στον εαυτό σου ερωτήματα  ό-
πως τα παρακάτω:

HΤι βλέπω στην εικόνα; (Πρόσω-
πα, στάσεις, αντικείμενα, θέ-
σεις, φόρμες κτλ.)

HΠοιο είναι το θέμα;

HΤο έργο είναι παραστατικό ή α-
φηρημένο;

HΠρόκειται για ζωγραφική, γλυ-
πτική, χαρακτική, αρχιτεκτονι-
κή ή άλλο είδος;

HΑπό τι υλικό και με ποια τεχνι-
κή είναι φτιαγμένο; (Ελαιογρα-
φία, ξυλογραφία, ανάγλυφο, τι 
άλλο;)

HΠοια χρώματα διακρίνω; Είναι 
θερμά ή ψυχρά, φωτεινά ή 
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σκοτεινά, πλακάτα ή διαβαθμι-
σμένα, με τόνους ή αποχρώ-
σεις;

HΤι είδους γραμμές υπάρχουν;

HΠώς είναι οι επιφάνειες; Ακα-
θόριστες ή με περιγράμματα; 
Απλές ή σύνθετες;

HΠώς αποδίδεται ο χώρος, επί-
πεδος ή τρισδιάστατος;

HΠώς είναι η σύνθεση, ποιες κα-
τευθύνσεις κυριαρχούν, ποια 
σχήματα αναγνωρίζω, αν αφαι-
ρέσω τις λεπτομέρειες; Πώς εί-
ναι οργανωμένα τα οπτικά βάρη; 
Υπάρχουν ρυθμοί;

HΠοιες αντιθέσεις παρατηρώ 
(στα μεγέθη, στις γραμμές, 
στις φόρμες, στις θέσεις, στις 
ποσότητες).
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334. Μουσείο της Περγάμου, Βερο-
λίνο «Θεά με λιοντάρι» από τη μεγά-
λη μαρμάρινη ζωφόρο στον βωμό 
της Αθηνάς και του Δία από την 
Πέργαμο 2ος αι. π.Χ.
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γ. Βλέπω και κατανοώ

Αναλύοντας ένα έργο μπορείς να 
συγκεντρώσεις τα στοιχεία που θα 
σε βοηθήσουν να ερμηνεύσεις την 
εικόνα με τον λόγο. Ο ζωγράφος 
Βαζαρέλυ (20ός αι.) έγραφε: «Τα 
αληθινά μηνύματα είναι χτισμένα 
πάνω σε σταθερές αξίες που επι-
βιώνουν κατά τη διάρκεια του χρό-
νου». 

Η οργάνωση και ο συνδυασμός 
των πληροφοριών θα σε οδηγή-
σουν στα μηνύματα του καλλιτέχνη 
και τα χαρακτηριστικά της εποχής 
του. Όμως η αισθητική απόλαυση 
δεν κατακτάται μονάχα με τη λογι-
κή. Χρειάζεται και κάτι ακόμα: την 
προσωπική σου συμμετοχή. 
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335. Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθή-
νας « Ποσειδώνας του Αρτεμισίου» 
χαλκός, περ. 460 π.Χ.
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336. Αρχαιολογικό Μουσείο Μονά-
χου «Η αναχώρηση του πολεμιστή» 
από ελληνικό ερυθρόμορφο αγγείο, 
5ος αι. π.Χ.
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Ο ευαίσθητος θεατής

Άνοιξε την ψυχή σου αφήνοντας ε-
λεύθερη τη φαντασία σου και αφου-
γκράσου τα συναισθήματα που σου 
προκαλεί το έργο. Προσπάθησε να 
ταυτιστείς με την εικόνα ή με ένα 
στοιχείο της, υποβάλλοντας στον ε-
αυτό σου ερωτήματα όπως αυτά που 
ακολουθούν:

HΤι στόχους είχε ο καλλιτέχνης 
χρησιμοποιώντας τη συγκεκρι-
μένη τεχνοτροπία, τα χρώμα-
τα, τις γραμμές, τις φόρμες, 
το φως, τη σύνθεση; 

HΤα στοιχεία αυτά είναι χαρού-
μενα ή μελαγχολικά; Εκφρά-
ζουν ενέργεια, δυναμισμό ή 
στατικότητα; Δίνουν την εντύ-
πωση της κίνησης ή της στα-
θερότητας;
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HΤι μου θυμίζει το έργο; Με τι θα 
μπορούσα να το παρομοιάσω;

HΤι συναισθήματα μου δημιουρ-
γεί; Θαυμασμού, δυσφορίας, 
ευεξίας, αναστάτωσης, αγωνί-
ας, νοσταλγίας;

HΤι θα αισθανόμουν, αν ήμουν 
μέρος του έργου αυτού; Ποιο 
στοιχείο του με εκφράζει; 

HΤι γνωρίζω για τη ζωή, την τε-
χνοτροπία και την εποχή του 
καλλιτέχνη; Τι πληροφορίες 
μου δίνει το έργο για την επο-
χή;

HΠώς σχετίζονται όλα τα πα-
ραπάνω συμπεράσματα και οι 
πληροφορίες μεταξύ τους;

HΠοιο μήνυμα συμπεραίνω ότι 
ήθελε να μεταδώσει ο καλλιτέ-
χνης;
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Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυ-
τά διαφέρουν από άτομο σε άτομο, 
κι αυτό είναι φυσικό, επειδή κάθε άν-
θρωπος είναι διαφορετικός από τους 
άλλους.

Δημιουργικές αλλαγές

Παρατηρώντας ένα σχέδιο, σημεί-
ωσε τα μηνύματα του καλλιτέχνη 
που διακρίνεις καθώς και τα δικά σου 
συναισθήματα. Έπειτα με αφετηρία 
το έργο, κάνε μια παραλλαγή σχεδιά-
ζοντάς το με τον δικό σου τρόπο. 
Στη συνέχεια κάνε μια παρέμβαση 
πάνω σ’ αυτό π.χ.

HΧρωμάτισε ένα μέρος του με 
έναν χρωματιστό μαρκαδόρο. 

HΚόλλησε πάνω του ένα χρωμα-
τιστό χαρτί και συμπλήρωσε 
με μαρκαδόρο από πάνω τα μέ-
ρη που έχουν καλυφθεί.
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HΣυνδύασέ το με φωτογραφίες 
από περιοδικά (εικ. 339).

HΠρόσθεσε έντονη φωτοσκία-
ση.

HΤόνισε με το μολύβι σου τις 
καμπύλες ή τις ευθείες γραμ-
μές.

Σημείωσε το μήνυμα και τα συναι-
σθήματα που σου προκαλεί η νέα ει-
κόνα που δημιούργησες και σύγκρινέ 
το με βάση τις σημειώσεις που έκα-
νες για το αρχικό έργο.
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337. Επίσκεψη στο Παιδικό Μουσείο 
της Αθήνας
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338. Αγόρι που διαβάζει τελετουργι-
κές διατάξεις της μύησης κάτω από 
την καθοδήγηση μιας γυναίκας. Τοι-
χογραφία από τη Βίλα των Μυστηρί-
ων, Πομπηία, 1ος αι. π.Χ.
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339. 
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δ. Εκείνο που μ’ αρέσει

Προτίμηση και αξιολόγηση

Το κάθε παιδί μεγαλώνοντας δια-
μορφώνει τις δικές του προτιμήσεις. 
Ίσως θα έχεις ακούσει ορισμένους 
φίλους σου να εμπλέκονται σε ατέ-
λειωτες συζητήσεις υπερασπίζο-
ντας ή απορρίπτοντας ένα είδος 

340. Ζωγραφίζοντας σαν τον Πικάσο
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ζωγραφικής, μουσικής ή κινηματο-
γράφου. Η προσωπική σου ευχαρί-
στηση ή δυσαρέσκεια απέναντι σ’ 
ένα έργο είναι θέμα υποκειμενικό, 
που εξαρτάται από τις ιδιαίτερες 
ανάγκες, αλλά και από τις εμπειρίες 
σου. Επειδή όμως ορισμένες ανά-
γκες μας με τον χρόνο αλλάζουν 
και οι εμπειρίες μας πληθαίνουν, 
είναι επόμενο να διαφοροποιού-
νται και οι προτιμήσεις μας. Είναι 
λοιπόν πιθανό κάποια στιγμή να 
θεωρήσεις ξεπερασμένο ένα είδος 
τέχνης ή μια τεχνοτροπία που εί-
χες εξιδανικεύσει στο παρελθόν. Γι 
αυτό απόλαυσε την τέχνη που σ’ 
αρέσει, χωρίς να αποκλείεις καθετί 
άλλο, διότι μόνον έτσι θα πληθύνεις 
τις εμπειρίες σου και θα διευρύνεις 
τους ορίζοντές σου.

Κατά καιρούς θα σου δημιουρ-
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γηθούν ερωτήματα όπως: Γιατί κά-
ποιο έργο το οποίο οι ειδικοί πα-
ρουσιάζουν ως αριστούργημα μου 
είναι αδιάφορο ή μου δημιουργεί 
αποστροφή; 

Θα πρέπει να ξέρεις ότι η αξιο-
λόγηση ενός έργου είναι μια κρίση 
που στηρίζεται στην αισθητική ανά-
λυση, η οποία γίνεται με κάποια 
κριτήρια. Δεν είναι λοιπόν απαραί-
τητο να σου αρέσουν όλα τα αξιό-
λογα έργα. Αρκεί να μάθεις να τα 
πλησιάζεις και να συζητάς γι’ αυτά, 
όπως θα ήθελες οι άλλοι να σέ-
βονται τις δικές σου προτιμήσεις. 
Εξάλλου, ακόμα και η αποστροφή 
είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα 
και υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο 
καλλιτέχνης να τη χρησιμοποιεί ως 
μέσο για να μεταδώσει το μήνυμά 
του. 
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Προτιμώ και αξιολογώ

HTι πιστεύεις για την αξία της 
κλασικής τέχνης;

HΔιάλεξε μια προσωπογραφία 
του ζωγράφου που σε εκφρά-

ζει και προσπάθησε να την αντιγρά-
ψεις με τη δική του τεχνοτροπία α-
ντικαθιστώντας το πρόσωπο της ει-
κόνας με το δικό σου (εικ. 340).
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Tι θυμάμαι

•   Ποια είναι η βασικότερη προσφο-
ρά ενός μουσείου κατά τη γνώμη 
σου;

•   Ποια είναι τα προσωπικά οφέλη 
που αποκομίζουμε από το μου-
σείο και πώς επηρεάζει την καλλι-
τεχνική μας δημιουργία;

•   Γιατί χρειάζεται η ανάλυση του ει-
καστικού έργου;

•   Ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία 
που παρατηρούν οι ειδικοί;

•   Με ποιους τρόπους μπορούμε να 
προσεγγίσουμε ένα έργο τέχνης;

•   Ποια είναι η διαφορά της προτί-
μησης απ’ την αξιολόγηση;

•   Διάλεξε απ’ το βιβλίο σου τα έργα 
που θα ήθελες να έχεις στο δωμά-
τιό σου και σύγκρινέ τα.  

Book 4.indb   129 7/3/2018   10:37:23 πµ



130 / 119

Συσχετίζοντας τα κοινά τους χα-
ρακτηριστικά, τα συναισθήματα 
που σου προκαλούν και τα μηνύ-
ματά τους, προσπάθησε να βγά-
λεις κάποια συμπεράσματα για 
τις προτιμήσεις σου.

•   Τι πιστεύεις για την αξία του εξ-
πρεσιονισμού;
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341. Χ. Μουρ «Λεπίδα μαχαιριού» 
1976 μπρούντζος. ύψος 162cm.
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Χένρυ Μουρ: (Ηenry Moore, 1898 
1986) Άγγλος γλύπτης. Οι επιρρο-
ές του προέρχονται από την πρω-
τόγονη και αρχαϊκή τέχνη από τα 
έργα των Τζιόττο, Μπρανκούζι και 
Πικάσο. Πηγές έμπνευσης για τον 
καλλιτέχνη υπήρξαν επίσης η ελλη-
νική κλασική τέχνη, τα κυκλαδικά 
ειδώλια (εικ. 341). Αυτό που τον εν-
διέφερε ήταν να δώσει στα έργα του 
την αίσθηση της ζωτικότητας. Οι 
ξαπλωμένες του μορφές αποκαλύ-
πτουν τον χώρο που είναι κλεισμέ-
νος μέσα στον όγκο και αποτελούν 
σύμβολα της γονιμότητας. Μετά τον 
Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ξαπλωμέ-
νες μορφές παίρνουν γιγάντιες δια-
στάσεις και πολλές φορές παρουσι-
άζονται διαιρεμένες.
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Μπορείς να αναφέρεις πέντε 
πηγές απ’ όπου οι καλλιτέχνες 
αντλούν τις ιδέες τους;

Τι σχέση έχει η μορφή ενός έργου 
(υλικά, πλαστικά μέσα) με το περιε-
χόμενό του (ιδέα, μήνυμα);

Εικαστικό κουίζ11
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342.
343. Λευκή λήκυθος
344. Σπαθάρης «Ο Καραγκιόζης Με-
γαλέξανδρος»

343

344

342
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345. Ελεφάντινα κεφάλια του Φιλίπ-
που και του Αλεξάνδρου μικρού με-
γέθους

Ποιες περιόδους της Ελληνικής 
τέχνης έμαθες; 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστι-
κά της κάθε περιόδου;

Κατάταξε μερικά από τα έργα που 
εικονίζονται στο δισέλιδο αυτό στην 
περίοδο που ανήκουν.
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346. Πολυμήδης ο Αργείος «Βίτων» 
Κούρος, μάρμαρο. Ύψος 216cm.
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Ποια από τα έργα που εικονίζο-
νται είναι ζωγραφικά, ποια είναι 
γλυπτά, χαρακτικά, κεραμικά;  

Ποιο κεραμικό ανήκει στη γεωμε-
τρική εποχή; 

Τι είδους ρυθμούς διακρίνεις σ’ 
αυτό;

Με ποιον τρόπο η γραμμή ερμη-
νεύει τον χώρο και τον όγκο στην 
εικόνα 347;

347. Λεπτομέρεια από λευκή λήκυθο, 
περ.440
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Θυμάσαι τα ονόματα των κυριότε-
ρων μερών του Παρθενώνα;

Ποια είναι η αξία της αρχαίας τρα-
γωδίας κατά τη γνώμη σου;

348. Ύψος 155cm.
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Ποιους καλλιτέχνες γνώρισες;
Ποιους προτιμάς και για ποιον 

λόγο;
Ποια τεχνοτροπία θεωρείς ότι σε 

εκφράζει και γιατί;
Πώς έχουν χρησιμοποιηθεί τα 

χρώματα στην εικόνα 351;
Τι εκφράζει το βλέμμα του Αλέξαν-

δρου και τι του αλόγου;

349. «Μ. Αλέξανδρος» ψηφιδωτό α-
ντίγραφο ελληνικού έργου, Πομπηία.
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Πώς έπλασε ο Γύζης το κεφάλι 
αυτό; Χαρακτήρισε με ένα επίθετο 
τα χρώματα.

350. «Ηνίοχος» Δελφοί
351. Ν. Γύζης «Κεφάλι ανατολίτη» 
1880

350 351 
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Ποιο από τα έργα που εικονίζο-
νται έχει σχέση με το κινούμενο 
σχέδιο;

Περίγραψε την κίνηση των γλυ-
πτών. Πώς πατούν στο έδαφος; 
Πού ρίχνουν το βάρος τους;

352. 
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353.  Μ. Πεχστάιν «Χορεύτρια που 
καθρεφτίζεται» 1923  
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354. Η θεά της νίκης μάρμαρο ύψος 
106 cm.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•   «Ακουαρέλα», Ανακαλύπτω την 
Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευ-
νητές Αθήνα, 1994 

•    Ανούση Ρ., «Το εικαστικό παιχνί-
δι», Ειδική έκδοση της Ένωσης 
Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθη-
μάτων, Αθήνα, 1999

•   «Αρχαία Αίγυπτος», Μεγάλοι Πο-
λιτισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 
1978

•   «Αρχαία Ελλάδα», Μεγάλοι Πολι-
τισμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978 

•   «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία», 
Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως

•   «Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία», 
Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Μου-
σείου 

•   «Αρχαία Ελληνική Κεραμική», 
Μουσειοσκευή Κυκλαδικού Μου-
σείου
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•   «Αρχαία Κίνα», Μεγάλοι Πολιτι-
σμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978

•   «Αρχαία Ρώμη», Μεγάλοι Πολιτι-
σμοί, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα, 1978

•   «Γκόγια», Ανακαλύπτω την Τέ-
χνη, Εκδ. Δεληθανάσης-Ερευνη-
τές, Αθήνα, 1994

•   «Γνωριμία με τον Ρέμπραντ», 
Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1992 

•   Γουέλτον Τζ., «Οδηγός για νεα-
ρούς καλλιτέχνες», Εκδ. Ερευνη-
τής, Αθήνα, 1999

•   Δημητρά Α., «Ζωντανεύει!!!» Τα 
μυστικά των κινουμένων σχεδί-
ων, Εκδ. Παπασωτηρίου,1999 

•   «Εμπρεσιονισμός», Ανακαλύπτω 
την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης- 
Ερευνητές, Αθήνα, 1994

•   Ζαραμπούκα Σ. Μετάφρ., «Γνωρι-
μία με τη ζωγραφική», Εκδ. Διά-
γραμμα, Αθήνα,1983

Book 4.indb   146 7/3/2018   10:37:28 πµ



147 / 123

•   «Η Ακρόπολη και η ιστορία της», 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1995

•   «Η γλώσσα της Ζωγραφικής», Α-
νακαλύπτω την Τέχνη, Εκδ. Δελη-
θανάσης - Ερευνητές, Αθήνα, 
1994

•   «Η ζωφόρος του Παρθενώνος», 
Μουσειοσκευή της Ακροπόλεως

•   «Η Ιστορία της Δυτικής Ζωγραφι-
κής», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1995

•   Κεντ Σ., «Σύνθεση» Ανακαλύπτω 
την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - 
Ερευνητές, Αθήνα, 1995  

•   «Λιθοξοϊκή», Μουσειοσκευή της 
Ακροπόλεως

•   Μαγουλιώτης, «Αρχή σχεδίου και 
μέσα έκφρασης», Αθήνα, 2001

•   Μάττισον Σ., «Κεραμική», Δύο βι-
βλία σε ένα, Εκδ. Ίων, Αθήνα, 
2001

•   «Μονέ», Ανακαλύπτω την Τέχνη, 
Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές, 
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Αθήνα, 1994
•   Μπάμπους Μπ., « Ένα πρόσωπο 

με πολλά πρόσωπα», Εκδ. Νήσος
•   Μπάμπους Μπ., «Θάλασσες», 

Εκδ. Νήσος 
•   Μπάμπους Μπ., «Φαγητό για τα 

μάτια», Εκδ. Νήσος
•   «Μουσειοσκευή της Χαρακτικής»,  

Μουσείο Μπενάκη 
•   Μπενάκη Α., «Αέναες εικαστικές 

αρμονίες», Εκδ. Παπασωτηρίου, 
2002

•   Μυταρά Χ., «Αρμενίζοντας με την 
Τέχνη», Εκδ. Δήμος Χαλκιδέων, 
Χαλκίδα, 2000

•   «Νεοελληνική Χαρακτική», Εκδ. 
Τέχνη, Αθήνα, 1993 

•   «Κυκλαδικός Πολιτισμός», Μου-
σειοσκευή Κυκλαδικού Μουσείου

•   «Οι ρυθμοί της κλασικής Αρχιτε-
κτονικής», Μουσειοσκευή της Α-
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κροπόλεως
•   Γουάιτ Τ., «Κινούμενο σκίτσο», 

Εκδ. Ντουντούμη, Αθήνα, 2000
•   «Προοπτική» Ανακαλύπτω την 

Τέχνη, Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευ-
νητές, Αθήνα, 1995

•   Ρηντ Χ., «Λεξικό εικαστικών τε-
χνών», Εκδ. Υποδομή, 1986

•   Στεφανίδης Μ., «Ελληνομουσεί-
ον», Εκδ. Μίλητος, Αθήνα, 2000,  

•   «Το Ιερό της Ακροπόλεως», Μου-
σειοσκευή της Ακροπόλεως

•   «Το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλά-
δα», Μουσειοσκευή Κυκλαδικού 
Μουσείου  

•   Τζόνσον Π., «Φτιάχνω το δικό 
μου βιβλίο», Εκδ. Οδυσσέας

•   Φρανκ Γκ., «Μαθήματα κεραμι-
κής», εκδ. Εργάνη, Αθήνα, 1985

•   Χατζή Γ., «Έλληνες Ζωγράφοι», 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1988
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•   Χατζή Γ., «Ιταλοί Ζωγράφοι», Εκδ. 
Κέδρος, Αθήνα, 1990 

•   Χέζλεγουντ Τζ., «Γνωριμία με τον 
Πικάσο», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 
1992

•    Χριστοφόγλου Μ., «H Τέχνη τoυ 
20oύ αιώνα», Εκδ. Χριστοφόγλου 
Μ., Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αι-
θουσών Τέχνης

•   «Χρώμα» Ανακαλύπτω την Τέχνη, 
Εκδ. Δεληθανάσης - Ερευνητές, 
Αθήνα 1994

•   May R., «Γνωριμία με το θέατρο», 
Εκδ. Διάγραμμα, Αθήνα, 1985

•   Opie Μ.-J., «Γλυπτική», Ανακαλύ-
πτω την Τέχνη, Εκδ. Δεληθανά-
σης - Ερευνητές, Αθήνα, 1995

Ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ: http: // 
librarynt. asfa.gr Περιλαμβάνει: κα-
ταλόγους βιβλίων και περιοδικών 
Τέχνης, CD ROM, VIDEO, πολυμέ-
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σων, συλλογή χαρακτικών, ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις επιλεγμένων 
ιδιωτικών Μουσείων, αιθουσών Τέ-
χνης και πολιτιστικών φορέων 
(Μουσείων, αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων).

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, «Ελ-
ληνικός Κόσμος», Θέματα Εικονι-
κής Πραγματικότητας.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ
Για την εικονογράφηση αυτού του 
βιβλίου χρησιμοποιήθηκε υλικό α-
πό τους ακόλουθους φορείς, καλλι-
τέχνες και φωτογράφους.

(Οι αριθμοί που αναγράφονται με έ-
ντονη γραφή αντιστοιχούν στην α-
ρίθμηση των εικόνων.)

Ανδρόνικος Μ., Δελφοί, Εκδ. Αθη-
νών, 1994, 309, 347, 350/ Βασιλει-
άδης Γ., Το κινούμενο σχέδιο, Κα-
στανιώτης, 1985, 183/ Βαλούκος Σ., 
Ιστορία του κινηματογράφου, Αιγό-
κερως, 2003, 185/ Βαν Άυκ Γ., κάρ-
τα, Πινακ. Δρέσδης, 116/ Boτοκο-
πούλου Ι. Αρχ. Μουσ. Θεσ/νίκης, 
1996, 155, 342, 343, 345/ ΓΕΩ, πε-
ριοδικό,  Ελευθεροτυπία, τ. 34, 110, 
τ. 199, τ. 149/ Γνωριμία με τον Πικά-
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σο, Πατάκης, 1992, 24/ Εγκυκλο-
παίδ., Νέα Δομή, Δομή, 1996, 160, 
171, 172, 173, 174, 284, 307, 
308, 310/ Εγκυκλοπαίδεια Πάπυ-
ρος Λαρούς Britannica, Πάπυρος, 
1993, 209/ Εννέα, περιοδικό, Ελευ-
θεροτυπία, τ.89, 186, τ. 92, 182, τ. 
131, 166, τ. 154, 165, τ. 115, 169,  
170/ Εικαστική Παιδεία, περιοδικό 
Ένωση Καθ. Καλλιτ. Μαθ., Αντωνά-
τος Κ., Φθινοπωρινά φύλλα στην 
τάξη, τ. 13, 324/ Λιαναντωνάκη Δ., 
Δουλεύοντας στην τάξη με αναπα-
ραγωγές έργων τέχνης, τ.19, 340/ 
Οκτώ ημέρες στην Αίγυπτο με την 
ένωση τ. 8, 230/ Σκούρτης Α. Δ., 
Πειραματισμοί καλλιτεχνών καθη-
γητών, τ. 2, 339/ Χασούλα Χ., Εισά-
γοντας την τέχνη στη ζωή της πό-
λης, τ. 15, 321/ Χατζή Ζ., Για τα κρι-
τήρια καθορισμού των στόχων 
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στην εκπαίδευση της τέχνης, τ. 2, 
330/ Χατζηασλάνη Κ., Εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην Ακρόπολη, τ. 5, 
300/ Χατζηασλάνη Κ., Εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην Ακρόπολη, τ. 
10, 316, 317, 318, 320/ Ghyka M., 
μετάφρ. Ομορφοπούλου Ι., τ. 13, 
85, 86/ Ελληνική Μυθολογία, Εκδ. 
Αθηνών, 1986, τ. 4, 13, τ. 1, 207, 
313/ Θέατρο Σκιών Ευγένιου Σπα-
θάρη, Ημερολόγιo, Interamerican, 
2001, 344/ Θεωρία και διδακτική 
της Τέχνης Μορφολογία, Μοσχονά 
Καλαμάρα Α., ΟΕΔΒ, 1990, 204/ Ια-
πωνικά εκπαιδευτικά βιβλία, 111, 
161, 177α,β, 194, 195, 272, 288/ 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
Εκδ. Αθηνών, 1970, τ. Α´, 7, 9, 11, 
78, 80, 232, 241, 335, 348, 354, τ. 
Γ´, 311, τ. Γ´1, 336, τ. Δ´, 312, τ. Ε´, 
66, 84, 156, 206, 226, 323, 334, 
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352/ Κ., περιοδ. Καθημερινή, τ. 37, 
148/ Κινούμενο σχέδιο,  Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου και πε-
ριοδικού Οθόνη, 175, 180/ Κίτσος 
Α., Δ. Ζαγορισίων βίος, Ριζάρειον Ί-
δρυμα Σ. Νιάρχου, 147/ Κούνδου-
ρος Ν., Stop Carre, Έργο, 1998, 
294/ Λαμπράκη-Πλάκα Μ., 100 χρό-
νια Εθν. Πινακοθήκη, Εθν. Πινακο-
θήκη – Μουσ. Αλ. Σούτζου, 1999, 18, 
29/ Μπέτσου Β., Εκπαιδευτικό έργο 
162, 163, 176, 178, 179, 184/ 
Μπίρης Μ. Καρδαμίτση - Αδάμη Νε-
οκλασσική Αρχιτεκτονική στην Ελ-
λάδα, Μέλισσα, 2001, 319/ Μυταρά 
Χ., Αρμενίζοντας στην Τέχνη, Δή-
μος Χαλκιδέων - Εργ. Τέχνης Χαλκί-
δας, 2000, 97, 98, 124, 142, 152, 
200, 201, 293/ Μυταράς Δ., Μυτα-
ράς Δ., ADAM, 1989, 91/ Νεοελληνι-
κή Χαρακτική, Τέχνη, 1993, 256, 
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259, 263/ Νικολαΐδου Α., Εικαστική 
έκφραση στο Γυμνάσιο, 1987, 141/  
Ντε Μικέλι Μ., Τα γραφτά του Πικά-
σο, Οδυσσέας, 153/ Παιχνίδια πολι-
τισμού, ΥΠΠΟ, 2002, 305/ Παντο-
κράτορας, κάρτα,  Μονή Χιλανδαρί-
ου, 56/ Παπανικολάου Μ., Πρωτο-
πορία Αριστουργήματα της συλλο-
γής Κωστάκη, ΥΠΠΟ-Κρατικό 
Μουσ. Σύγχρ. Τέχνης, Αθήνα, 2000, 
118/ Πικάσο, κάρτα, Μουσείο Άμ-
στερνταμ, 120/ Πετρόπουλος Σ., 
Μελέτες, Έργο, 296/ Πλινίος ο Πρε-
σβύτερος, Περί αρχαίας Ελληνικής 
Ζωγραφικής, 35ο βιβλ. της Φυσ. Ι-
στορίας, Άγρα, 1998, 332/ Ρηντ Χ., 
Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφι-
κής, Υποδομή, 1978, 122, 246, 
286/ Ροδοπούλου Ε., Μουσειο-
σκευή Χαρακτικής, Μουσ, Μπενάκη, 
2004, 255, 270, 271, 273/ Σπερά-
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ντζας Β., Χαρακτικά, κατάλογοs, 
Adam, 265/ 40, 45, 63, 94, 96, 
239, 291, τ. Α´, 115, 121, 351/ Σχι-
νά Α., Πινακοθήκη διάσημων ζω-
γράφων, Aλκυών, Αθήνα, 1990, 8, 
50/ Τα Μουσεία του κόσμου, Μοντα-
ντόρι Φυτράκης, 1986, Βρετανικό 
Μουσείο 17, 212, 283, 315, Λού-
βρο, 154, 229, Παλαιά Πινακοθήκη 
Μονάχου, 336/ Τζιακομέττι Α. 
Sainsdury Center for Visual Arts. 
University of East Anglia, κάρτα, 
216/ Τιμ Γκ., Η Γερμανική ξυλογρα-
φία στον 20ό αιώνα, Εθν. Πινακοθή-
κη, 1988, 253, 260/ Φρανκ Γκ., Μα-
θήματα κεραμικής, Εργάνη, 202α, 
β, γ, δ/ Φωτογραφικό αρχείο της 
Ταινιοθήκης της Ελλάδος, 158/ 
Χέζλεγουντ Τζ., Γνωριμία με τον Πι-
κάσο, Πατάκη, 1992, 19/ Χρήστου 
Χ., Μόραλης, Αδάμ, 1993, 14, 15, 
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16/ Χριστοφόγλου Μ., H Τέχνη τoυ 
20oύ αιώνα, Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Αιθ. Τέχνης, 74, 118. 
Bersi P.- S., L’ Educazione Visiva, 
Zanichelli, 1986, 60, 123, 289/ 
Calvesi M., L’ Arte Moderna τ. 14, 
10, τ. 2, 117, 235/ Calas H. Et N., 
Τakis, Galilee,1984, 25/ Celebratios 
Ημερολόγιo, MΟMA,1988, 276/ 
Contemporary, κατάλογοs Art 
Cristie’s, 3/ Kahnweiler D.- H., Juan 
Gris, Luise Leiris, 1965, 77, 135/ De 
Franciscis Α., Μuseo Archeologico 
di Napoli, Ed. D’ Arte Interdipres, 
143, 349/ Duchting H., W. 
Kanninsky, Tasken, 1993, 26/ Ernst 
Max, Die Reprospektive, 
Dumont,1999, 238/ Federation 
international des Archives du film, 
κάρτα, FIAF, 2000, 159/ Gibson M. 
Symbolism,  Tasken, 1999, 245/ 
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Giorgio Morandi e la luce del 
Mediterraneo, Grafis, 1966, 136/ 
Gombrich E.H., Το χρονικό της τέ-
χνης, Moρφ. Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης, 
1994, 6, 20, 21, 22, 23, 54, 57, 79, 
82, 224, 225, 234, 244, 346, 348/ 
Kenneth P., New London 
Architecture Nicholas Κane, Merrel 
2003, 120/  Kent S., Σύνθεση, Ανα-
καλύπτω την Τέχνη, Δεληθανάσης - 
Ερευνητές, 1995, 81, 83/ Klee P., Ει-
καστική σκέψη, τ. 1, Μέλισσα, 1989, 
1, 28, 32/ Kessel D. Ελλάδα του ’44, 
Άμμος, 1994, 147, 150, 151/ L’ 
Ermitte S. - Parrington C., Arts 
Plastiques 65, Magnard, 1982, 47, 
278/ Leonardo, Ημερολόγιo, 
Emmevu, 2001, 133/ Mink J., Μirro, 
Tascen, 2000, 27, 236/ ΜΟΜΑ 
Ηighlights 1999, Mus. of Modern Art 
N. York, 1999, 52, 59, 240, 261, 

Book 4.indb   159 7/3/2018   10:37:28 πµ



160 / 80160 / 126

353/ Opie Μ.-J., Γλυπτική, Ανακα-
λύπτω την Τέχνη, Δεληθανάσης - Ε-
ρευνητές, 1995, 53, 223, 227, 228, 
233, 237/ Penture cinema, Hazan, 
1989, 138, 140,145,146/ Perez-
Sanchez A. E., Γκόγια, Θεσ/νίκη Πο-
λιτιστ. Πρωτ. της Ευρ., 1997, 254/ 
Pompei, Bonschi, 1993, 55, 338/ 
Ouinn E., Les objets Picasso, 
Assouline, 1995, 208/ Radin P., 
Afrikan Folktailes and Sculpture  
Bollingen Series XXXII, Panteon 
books, 12/ Vivarelli P., Novelli G., 
Skira, 1999, 90/ Von Falke J., Ελλάς, 
Δημιουργία, 1977, 297, 298, 301, 
302, 304, 314, 329/ Wye D., A. 
Tapies, Ombra grafica, poligrafa, 
1992, 257/ Zervos C. - Ηλιοπού-
λου-Ρογκαν Ντ., Ghika, Αδάμ, 1991, 
29.
Http: courses.ncssm.edu gallery 
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collections toys html exhibit 07.
htm,159/ «Ident» 1989 από την βι-
ντεοκασέτα Aardman, Animations 
vol 1, Conoisseur Video- Animation 
collection (a Conoisseur Video 
release from Argos Films and 
British Film Institute), 164. 
Οι ανυπόγραφες εικόνες 89, 144, 
205, 275, προέρχονται από το δι-
δακτικό έργο της συγγραφέως Α-
νούση Ρ., ενώ η εικόνα του εξωφύλ-
λου όπως και οι υπόλοιπες εικόνες 
ανήκουν στο διδακτικό και το φω-
τογραφικό έργο της συγγραφέως 
Ροδοπούλου Ε.
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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 οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ο Κολοφώνας στα 28άρια γίνεται στις 26΄΄
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