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           ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

Ο Καρνάβαλος του Καθεστώτος δια των Κυβερνητικών 

ενεργουμένων του συνεχίζεται.  

Οι παλιάτσοι εξακολουθούν την ακοσμία της αυτοδιαπόμπευσης 

μέσα και έξω από τη χώρα. Λαός και ξένες Δυνάμεις μια γελάνε και μια 

εκνευρίζονται με δαύτους, καγχάζουν και οργίζονται, πάντα δε 

περιφρονούν.  

Το Κατεστημένο των ηγετικών elites έχει κρυφτεί στα λαγούμια: 

αρουραίοι της επισημότητας, τρωκτικά που λυμαίνονται το έχειν και 

βρωμίζουν το είναι του Ελληνικού Λαού. Έχουν αφήσει δεξιά και 

αριστερή κουρελαρία να κάνει τη βρώμικη δουλειά.  

 

Το ΝεοΕλληνικό Κατεστημένο δεν έχει ταυτότητα. Πούλησε την 

ψυχή του στην «Ευρώπη» και έγινε πίθηκος. Δεν ξέρει να κάνει τίποτε 

άλλο από το να πιθηκίζει. Δέστε τους πιθηκοπαλιάτσους πως πάνε να 

μάθουν Ευρωπαϊκές αξίες στους ανθρώπους της Ευρώπης.   

Το ΝεοΕλληνικό Κατεστημένο του Καθεστώτος ξεκόπηκε από τις 

ρίζες της Λαϊκής Ψυχής. Τα Δημοτικά τραγούδια και χοροί του είναι ξένα. 

Δεν νοιώθει τη συνέχεια της Δωρικής ουσίας του Ελληνισμού στην 

παραδοσιακή Πελοποννησιακή λαϊκή αρχιτεκτονική. Ούτε βλέπει τον 

Ιωνικό ρυθμό στη Μικρασιατική παράδοση, παρούσα στα παραδοσιακά 

κτίσματα κατά μήκος της ζώνης Θράκης – Μακεδονίας – Ηπείρου. Τα 
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πετρόκτιστα γεφύρια του λαϊκού κάλλους τα ματιάζει: στήνει το άχρηστο 

έκτρωμα της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου – και καταρρέει η άφθαστη 

καμπύλη του Γεφυριού της Πλάκας.  

Το ΝεοΕλληνικό κατεστημένο περιθωριοποίησε και δεν άφησε να 

πιάσει τόπο η προσπάθεια δημιουργίας υψηλού πολιτισμού 

εναρμονισμένου προς τα βιώματα της λαϊκής ψυχής. Οι κορυφές του 

Σολωμού, του Κάλβου και του Καβάφη στερήθηκαν καλλιέργειας, 

έμειναν χωρίς συνέχεια. Οι ηγετικές elites δεν κατάλαβαν ούτε τον 

Γερμανικό Κλασσικισμό: δείτε την αρχιτεκτονική κατάντια. Τον κλασσικό 

Ελληνισμό τον αισθάνονται οι πνευματικές ακαδημαϊκές και 

καλλιτεχνικές ηγεσίες του τόπου τόσο ξένο που σκέφτηκαν να τον 

πάρουν από τρίτο χέρι.  

Για Βυζάντιο και Ορθοδοξία ούτε λόγος να γίνεται, παρά μόνο για 

αστείο. Η καλικαντζαρική νεοελληνική αγιογραφία και ο ανύπαρκτος, 

άδειος και κούφος θεολογικός λόγος είναι αψευδείς μάρτυρες της 

εγκατάλειψης αυτού του κομματιού της ιστορίας μας. Όταν οι Γερμανοί 

απελευθερώθηκαν από την εκκλησιαστική δυναστεία της Ρώμης στη 

Διαμαρτυρία και Μεταρρύθμισή τους, προσέφυγαν στην ακένωτη πηγή 

των Πατέρων. Η ζώσα πίστις διατρανώνετο μέχρις εσχάτων του 

Βυζαντίου με δημιουργική θεολογία: ο Ησυχασμός δείχνει τι θα πει 

Πατερικό πνεύμα, κάθε άλλο από παπαγαλία. Η Εκκλησία, ως ηγετική 

ιεραρχία, πρόδωσε την υψηλή εθναρχική αποστολή της υπό την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, πρόδωσε και τις ελπίδες του Λαού για μια 

Ελληνική αναγέννηση στο ΝεοΕλληνικό Κράτος. Έγινε κουκλοθέατρο. 

Μια τρίχα χωρίζει για τους αμύητους το μεγαλόπρεπο από την κιτσαρία, 

όταν το πνεύμα πετάξει.  

Ζούμε την απόλυτη αποτυχία του ΝεοΕλληνικού Κράτους.  

Καιρός ήταν. 

Δεν μπορούσε ποτέ να επιτύχει. Είναι θέμα αλλοτρίωσης.  
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Χωρίς Ελληνισμό σε Υψηλό Πολιτισμό. Ξεριζωμένο από τη ζωή 

του Λαού. Πιστεύοντας μόνο στη μαγεία των αμφίων και 

ληκυθίζοντας τσιτάτα της πυγής, το ΝεοΕλληνικό Κατεστημένο του 

Καθεστώτος οδήγησε με μαθηματική βεβαιότητα τη χώρα στην 

καταστροφή. Δεν υπήρξε ποτέ και δεν υπάρχει περίπτωση επιτυχίας 

για ένα τερατούργημα αλλοτρίωσης, ό,τι και να λένε οι εκάστοτε 

φτηνοί έμποροι της Ελπίδας.  

Δεν υπάρχει ελπίδα αν η Ελλάδα δεν στηθεί στα πόδια της, 

ντυμένη όπως την εκφράζει και με την πόζα που μιλάει η ψυχή της. 

Είσαι κουρελιάρης στην παρέα των μοδάτων; Γδύσου και μείνε 

με την ομορφιά του εαυτού σου. Μην παρακαλάς για δανεική λιβρέα.   

 

Η αποτυχία του ΝεοΕλληνικού Κράτους είναι πλήρης: οικονομική, 

στρατηγική, πολιτισμική, διαρθρωτική. Η κύρια αιτία τέτοιας κολοσσικής 

αποτυχίας πρέπει να είναι βαθύτατη. Δεν μπορεί να είναι άλλη από κρίση 

ταυτότητας. 

Ο επίσημος ΝεοΕλληνισμός στήθηκε ερήμην του πολιτισμικού 

Ελληνισμού, ερήμην της χώρας και του γεωπολιτικού χώρου, ερήμην του 

Λαού, του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του.  

Το Κατεστημένο (πνευματικό, ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό, 

εκκλησιαστικό, οικονομικό, πολιτικό) ασπάστηκε το Δόγμα του 

Ευρωπαϊσμού, η νέα μορφή υποδούλωσης που αντιστοιχεί στην 

ασελγή Ένωση με τον Πάπα. Ένωση και τώρα Ευρωπαϊκή 

κραυγάζουν μανιασμένα οι φουνταμενταλιστές της αλλοτρίωσης. 

Μερικοί φουκαράδες πίστεψαν, αν είναι δυνατόν, ότι ο δρόμος προς 

τον Ελληνικό εαυτό μας περνάει από την Ευρώπη. Οι επιτήδειοι 

χρησιμοποίησαν την αλλοτρίωση για να παρασιτέψουν στον Λαό. Η 

Ολιγαρχία έφτιαξε το οχυρό της όπως οι Φράγκοι στον Μυστρά και 

στο Γεράκι πάνω στην αλλοτρίωση. Τα κάστρα των παρασίτων. 
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Το Κατεστημένο έχασε τον εαυτό του για να γίνει Πίθηκος της 

Ευρώπης. Και τώρα κατέληξε να επαιτεί να γίνει δουλικό της 

Ευρώπης.  

Το Κατεστημένο επιδιώκει να κάνει την Ελλάδα Φέουδο της 

Ευρώπης.  

Το μόνο που απασχολεί την Ολιγαρχία είναι να μείνουν αυτοί ως 

τοπικοί φεουδάρχες. Ξέρουν ότι με τον αέρα ελευθερίας που φυσάει στο 

Παγκόσμιο Σύστημα και σαρώνει σιγά-σιγά όλες τις αντιδραστικές 

δυνάμεις του παρωχημένου Ευρωπαϊκού status quo, όλο το ancient regime 

που καταρρέει υπό τη νικηφόρα ροπή του Ανύσματος της Ιστορίας, ξέρουν 

ότι στις κοσμοϊστορικές εξελίξεις θα πνιγούν με τα απόνερα του ρεύματος 

του Χρόνου. 

Το συν τώρα φαίνεται να είναι ότι υπό την ηγεμονία της 

Γερμανίας φυσάει και στην αντιδραστική Ευρώπη των κεκτημένων 

του παρελθόντος αέρας ελευθερίας. 

Αυτήν την νέα Ευρώπη θέλει να αλλάξει η ενεργούμενη 

Κυβέρνηση του Καθεστώτος. Για να συντηρήσει το ancien regime. 

Η ιδεολογία της συναλληλέγγυης Ηνωμένης Ευρώπης που 

προσπαθεί να πουλήσει στον Λαό το Κατεστημένο σημαίνει ακριβώς 

αυτό: η χώρα Ευρωπαϊκό φέουδο. Προτεκτοράτο. Γιατί επαρχία δεν μπορεί 

να είναι της Ευρώπης. Δεν υπάρχει υπερεθνικό Ευρωπαϊκό Κράτος. Άρα 

Δουλικό. Φέουδο. Προτεκτοράτο.  

Σταματήστε γελοίοι, υπερεπίσημοι και τα τσανάκια σας τις 

ξετσίπωτες λαγνείες για το ενιαίο και αδιαίρετο της Ευρώπης. Εννοείτε να 

μας κάνετε δουλικά γιατί έτσι συμφέρει την ολιγαρχία και γιατί όλοι σεις 

δεν ξέρετε να κάνετε τίποτα παρά πιθηκίζοντας.  

Και βλέπεις υπερεπίσημο παλιάτσο να κοκορεύεται: Η Ελλάδα 

είναι σύνορο της Ευρώπης.  



6 

 

Μα, μωρέ, Σύνορα υπάρχουν όπου υπάρχει Κράτος. Επικράτεια 

είναι η περιοχή που έχει οργανωθεί σε ενιαίο Κράτος. Χωρίς κάποιο 

Κράτος δεν υπάρχει επι-κράτεια και δεν υπάρχουν όρια. Τα Σύνορα της 

Ελλάδας είναι απλά και μόνο (και πάρα πολύ είναι αυτό το «απλά και 

μόνον») σύνορα της Ελλάδας. Την ανικανότητά σου να τα υπερασπίσεις 

την βαφτίζεις «Ευρωπαϊκά Σύνορα».  

Η «Ευρώπη» είναι συνεργασία ανεξάρτητων και κυρίαρχων 

κρατών. Τελεία και παύλα.  

Και έτσι θα μείνει. 

Και ούτως ή άλλως δεν μας αφορά το τι θα κάνει η Ευρώπη. 

Η Ελλάδα όχι μόνον δεν «ανήκει» στην Ευρώπη, δεν ευρίσκεται 

καν στην περιφέρεια της ιστορικής Ευρώπης. 

Η Ελλάδα ευρίσκεται στο ισχυρό ΒαλκανοΜικρασιατικό 

γεωπολιτικό πεδίο. 

Η γεωπολιτική αλλοτρίωση έγκειται στην ονείρωξη του 

Καθεστώτος και του κατεστημένου του ότι μπορεί ως δουλικό να 

προσαρτηθεί στην «Ευρώπη».  

Για αυτό προβάλλει τον Πατριωτισμό της Επαιτείας. 

Στρατηγικής Επαιτείας: «Τα σύνορα της Ελλάδας είναι Σύνορα της 

Ευρώπης». Οικονομικής Επαιτείας: «βοηθείστε τον αόμματο» – εστέ 

αλληλέγγυοι της ανθρωπιστικής κρίσης. Πολιτιστικής επαιτείας: 

«γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσω των Φραγκολατίνων». 

Οι παλιάτσοι λένε: «έχουμε ανθρωπιστική κρίση». Και 

προσβάλλουν βαθύτατα τον Ελληνικό Λαό. Δεν είμαστε επαίτες. Δεν 

έχουμε καμία ανθρωπιστική κρίση. 

Στο βάθος, έχουμε κρίση ταυτότητας γιατί το Καθεστώς και όλη η 

παρδαλή κουρελού του Κατεστημένου είναι ξένο προς τον Ελληνισμό και 

τον Λαό. Δεν μας αφήνουν να είμαστε ο εαυτός μας. 
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Και στον διαχειριστικό τομέα έχουμε κρίση τεράστιας αποτυχίας 

των ηγετικών elites της χώρας. 

Τον πιθηκισμό τους και την παταγώδη ανικανότητά τους την 

βαφτίζουν ανθρωπιστική κρίση. Για να μας βάλουν να ζητιανεύουμε έξω 

για λογαριασμό τους. Και για να μας ρουφάνε το αίμα μέσα. Θεοί, πόσο 

κουτοπόνηροι είναι! Τέτοια καπατσοσύνη. 

Τους εξευτελίζουν και σηκώνουν φλάμπουρα με τα «δίκαιά» 

τους, ενώ τις τρώνε.  

Με τους Τούρκους έχουν δίκαιο. Με τους Αλβανούς έχουν δίκαιο. 

Με τους γείτονες έχουν δίκαιο. Με τους μακρυνούς έχουν δίκαιο. Με τους 

Αμερικανούς έχουν δίκαιο. Και τώρα με τους Γερμανούς έχουν δίκαιο. 

Έχουν δίκαιο με όλους. Και τις τρώνε από όλους. 

Τότε να είχαμε και λίγο άδικο να γλυτώναμε καμμιά καρπαζιά 

και κλωτσιά. 

Για να μάθουν: το Δίκαιο ζυγίζει αξία. Δεν υπάρχει δίκαιο για 

τον άχρηστο. Υπάρχει για αυτόν οίκτος. Που για να λειτουργήσει 

χρειάζεται ικεσία. Δικαιούχος ικέτης είναι επιλεκτική πόρνη. 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απεχθές από τον επαίτη που ενώ 

ζητιανεύει επικαλείται το δίκιο του. Αηδιαστικό. 

 

«Το χρέος είναι σε μεγάλο μέρος του επονείδιστο» μας λένε. 

Φυσικά και είναι: επονείδιστο για το κατεστημένο του καθεστώτος 

που το προκάλεσε και το διαχειρίζεται τώρα με τον γελοίο τρόπο που το 

κάνει. 

Την ανημποριά τους την βαφτίζουν δίκιο τους. 

Την αποκλειστική ευθύνη για την κατάντια της χώρας, την 

πλήρη αποτυχία του ΝεοΕλληνικού κράτους, την έχει το καθεστώς 

της ολιγαρχίας και οι ηγετικές ομάδες του κατεστημένου του. Η 

επίσημη Ελλάδα συλλήβδην.  
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Κανείς άλλος. 

Δεν μας φταίει κανείς άλλος. 

Καμμιά αλλαγή σελίδας, μάλιστα βιβλίου ολάκερου, δεν μπορεί 

να γίνει αν δεν διαλυθεί πρώτα το επονείδιστο Καθεστώς. 

Καμμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πιάσει αν δεν ξεκινήσει 

από την εκρίζωση της ολιγαρχίας. 

Καμμιά ελπίδα δεν θα συνεγείρει τον Λαό, αν δεν μιλήσει στην 

δική του ψυχή με την δική του γλώσσα, την γλώσσα του Ελληνισμού 

και του χώρου μας.      
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Απόστολος Πιερρής  

 

 

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες  

 

  

                        *** 

 

 

                    

Κορινθιακή και Αττική Γλυπτική 

   κατά τον 7ο και 6ο Αιώνα π.Χ. 

 

 

 

                    18 Μαρτίου 2015 
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Παρά το βασικό δίπολο του Δωρικού και του Ιωνικού ρυθμού στην 

Πλαστική, παράλληλου του αντίστοιχου διπόλου στην αρχιτεκτονική, 

ενωρίς αναπτύσσεται η Αττική Σύνθεση των δύο σε μια ιδιαίτερη 

μοναδικότητα.  

Ο κορμός Νο. 3 από το Σούνιο (Figs. 40-41 G. Richter, Kouroi; E. 

Buschor, Fruegriechische Juenglinge, Abb. 54-55; E. Homann-Wedeking, Die 

Anfaenge der griechischen Grossplastik, Abb. 38-39) αποτελεί το επόμενο 

στάδιο από τον Κούρο της Φιγάλειας προς τον Αττικό χαρακτήρα (No. 41, 

Figs. 144-146 Richter; L. Budde, Die attischen Kuroi, Tafel I).  

Ο Κούρος της Φιγάλειας αντιπροσωπεύει τη Σπαρτιάτικη πλαστική 

αμέσως μετά την αρχή της μνημειακής γλυπτικής, τοποθετούμενος πρίν 

τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Ο Αττικός κορμός Νο. 3 κατάγεται από τον 

Σπαρτιατικό Κούρο. Έχει όμοια ενιαία και συνεχή διαμόρφωση ισχυρά 

ανεπτυγμένων στερνικών μυών, υψηλά εσφιγμένων και ανηρπασμένων 

προς τα άνω.  Ιδιαίτερα τονισμένο είναι, συνεπεία αυτής της ανάσπασης 

από εξαιρετικά έντονη γυμνασία, το μήκος του κορμού από ηβαίου μέχρι 

των ισχυρών γραμμών του στήθους. Το ηβαίο είναι ξυρισμένο οριζόντια 

στον Κούρο της Φιγαλείας κατά την Πελοποννησιακή συνήθεια ενώ 

περιγράφει κυκλικά τον φαλλό στη βάση του για τον Κούρο του Σουνίου. 

Η δεινή γύμναση διαμορφώνει έντονη σχηματοποίηση των οριζόντιων 

κοιλιακών μυών σε πολλαπλή διαστρωμάτωση, υπέρ τη φυσική 

διάρθρωση της μυϊκής αυτής ομάδας. Στον Κούρο της Φιγάλειας η 

διαστρωμάτωση πλάθεται γλυπτικά, ενώ στον Κούρο του Σουνίου σχεδόν 
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απλά χαράσσεται στη στομαχική και κοιλιακή χώρα, ώστε να αποδίδονται 

5 οριζόντιοι κοιλιακοί μέχρι και τον ομφαλό.  

Η πλαστική διαμόρφωση διακεκριμένων μυϊκών μαζών και μελών 

στον Σπαρτιατικό Κούρο ακολουθεί τη θεμελιώδη τεκτονική αρχή του 

Δωρικού Ρυθμού, ενώ στο Αττικό ύφος εξαρχής η επισήμανση των μυϊκών 

διαρθρώσεων δια χάραξης σχεδόν επί της σωματικής επιφανείας απέχει 

εξίσου από τη Δωρική Αρχή, αλλά και από την Ιωνική όπου η διάκριση 

των μυϊκών όγκων και μελών τείνει να αρθεί με συνεχή περιγραφή τους 

από καμπύλες και επιφάνειες. Η «χαρακτική» ποιότητα της υποδήλωσης 

ισχυρών ορίων μελών και μυών, φαίνεται καθαρά στον Κούρο του 

Σουνίου εκτός των οριζοντίων κοιλιακών, και στον σχηματισμό της 

κλείδας στον λαιμό, της γυμναστικά διογκωμένης ιλιακής 

κορυφογραμμής και του ορίου που χωρίζει κοιλιά και μηρούς, όπως και, 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, της συνέχισης πίσω της γραμμής που αρχίζει 

από την ήβη και ανέρχεται προς τον ιλιακό λόφο, ώστε να σχηματίζεται 

ιδιότυπο ζωνοειδές περιβάλλον την άκρη του κορμού και υπέρ τους 

γλουτούς στα ισχία πίσω. Στυλιζαρισμένη και χαρακτική είναι και η 

απόδοση των μυών της πλάτης, σε αντιστοιχία προς τους οριζόντιους 

κοιλιακούς. Το ίδιο και η σχηματοποίηση της ωμοπλάτης σε απόλυτη 

αντίθεση προς την πλαστικότητα της αντίστοιχης διαμόρφωσης στον 

Κούρο της Φιγάλειας.  

Ενώ λοιπόν είναι κοινός ο σωματικός τύπος, η διαφορά της 

πλαστικής αρχής είναι επίσης σαφής. Από τον Ιωνικό Ρυθμό ισχύει 

στον Κούρο του Σουνίου η βασική τεκτονική αρχή: η μορφή 

συνίσταται σε ένα συνεχές περιγραμματικό πέρας, σε ένα γλαφυρό 

όριο γραμμών και επιφανειών. Και αυτό είναι φανερό ιδίως αν 

συγκριθεί η οπισθία όψη των δύο Κούρων. Το Περίγραμμα, εράσμιος 

συνοχεύς της μορφής είναι χτυπητό στον Κούρο του Σουνίου, ενώ 

υποτάσσεται στην τεκτονική της διαρθρωμένης μορφής, στην 
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αρμονία της σύνθεσης των μελών, σε οργανωμένο σύστημα 

συμμετριών και αναλογιών στην περίπτωση του Κούρου της 

Φιγάλειας. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την εμπρόσθια όψη.  

Το ότι ο Κούρος του Σουνίου αποτελεί επόμενο εξελικτικό στάδιο 

από τον Κούρο της Φιγαλείας φαίνεται ιδιαίτερα και από τους 

καλοσχηματισμένους του μηρούς. Η διογκωμένη σφαίρωση των γλουτών 

στον Κούρο της Φιγαλείας χαρακτηρίζει τον Δωρικό Πελοποννησιακό 

τρόπο γυμνασμένου σώματος, ιδιότητα που θα παραλάβει, σε δεύτερη 

φάση, εν συνεχεία και η Αττική Τέχνη.  

Ο Κούρος της Φιγαλείας και ο Κούρος του Σουνίου No. 3 Richter 

βρίσκουν αμφότεροι μια κοινή αναφορά στο μολύβδινο αγαλματίδιο της 

Φλωρεντίας No. 21, Figs. 111-113 Richter. Το ύψος του είναι 11.5 cm και 

βρέθηκε στη Σάμο. Παρά τον τόπο ευρέσεώς του, η καταγωγή του είναι 

Πελοποννησιακή. Η τεκτονική του σώματος έγκειται στην ισχυρή 

συσχέτιση σαφώς ανεπτυγμένων μελών και μυϊκών όγκων κατά 

αναλογίες και συμμετρίες. Έχουμε να κάνουμε με τον Δωρικό ρυθμό της 

αρμονίας διακεκριμένων μελών του οργανικού όλου. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική είναι η μυϊκή διέγερση του στήθους, το οποίο μάλιστα 

ανασπάται προς τα άνω όπως στον Κούρο της Φιγάλειας. Επίσης η 

μεγαλοσφαίρωση των γλουτών, ωσαύτως μυωδώς ανεσπασμένων προς 

τα άνω. Το ίδιο ρωμαλέα εμφατική είναι η διαμόρφωση των ωμοπλατών. 

Το ίδιο και οι κνήμες. Η ομαλή και συνεχής περιγραφή του πέρατος δεν 

είναι η προεξέχουσα αισθητική προστακτική – η ποιότητα του 

περιγράμματος, γραμμών και επιφανειών είναι παράγωγος χαρακτήρας, 

που προκύπτει από την αρμονική συνδιάταξη μεγαλομερώς 

ανεπτυγμένων και σαφώς διακεκριμένων μυϊκών μελών.  

Το αγαλματίδιο σηματοδοτεί ταυτοχρόνως προγενέστερο στάδιο 

των γλυπτικών εξελίξεων. Τα Δαιδαλικά χαρακτηριστικά του προσώπου 

και της κόμης είναι έντονα. Ανήκει στο πρώτο τέταρτο του 7ου αιώνα, 
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μάλλον προς την αρχή του. Και αποτελεί προβαθμίδα του Κούρου της 

Φιγαλείας. Στην πλάγια όψη τους η γενική ομοιότητα των μορφών είναι 

εντυπωσιακή: δοκοειδής, πλακοειδής κορμός με έντονη διαγραφή του 

στήθους και υπερτονισμένους προβεβηκότας και αναρπασμένους 

γλουτούς. Προφανής από την αντιπαραβολή είναι και η χρονολογική 

προτεραιότητα, κατά τέταρτο αιώνος, του αγαλματιδίου της Φλωρεντίας. 

Έχουμε ένα καλό δείγμα της πρώιμης Σπαρτιατικής πλαστικής.  

Από το αγαλματίδιο της Φλωρεντίας ευθεία γραμμή οδηγεί στον 

ορειχάλκινο Απόλλωνα του Μαντίκλου [L. Alscher, Griechische Plastik, Band 

I, Abb. 42a-c; K.A. Pfeiff, Apollon, Tafel 2 και 1. Beilage (Abb. 1); G. Richter, 

Kouroi, Figs. 9-11. Fr. R. Grace, Archaic Sculpture in Boeotia, 1939, Fig. 65]. 

Προέρχεται από τις Θήβες, έχει ύψος 20 cm και ευρίσκεται στη Βοστώνη. 

Στους μηρούς του είναι χαραγμένη βουστροφηδόν σε Βοιωτικό αλφάβητο 

η επιγραφή: 

 Μάντικλος μ᾿ ἀνέθηκε Fεκαβόλοι ἀργυροτόχσοι 

 τᾶς δεκάτας. τὺ δὲ Φοῖβε δίδοι χαρίFετταν ἀμοι[Fάν]. 

Ανάθημα στον Απόλλωνα από κάποια νίκη σε μάχη, και από τη 

δεκάτη των λαφύρων. Εικονίζεται ο πολεμιστήριος Απόλλων, στον οποίο 

αφιερώνεται το άγαλμα και το οποίο κατευθείαν επικαλείται η επιγραφή 

ως άμεσα και οικεία συνδιαλεγόμενο με τον Μάντικλο: εγώ σου 

προσφέρω δώρο από την επιτυχία που οφείλεται σε σένα και συ πάλι 

δώσε μου χάρι σαν ανταμοιβή, κάνε μου τη χάρη και πρόσφερέ μου 

χαριτωμένη ανταπόδοση. Στο προτεταμένο αριστερό χέρι θα κρατούσε το 

τόξο, στο δεξί βέλος, δόρυ ή άλλο έμβλημα. Περικεφαλαία κάλυπτε την 

κεφαλή, όπως φαίνεται από τη λεία επιφάνεια του πάνω μέρους της. 

Ανδρεία και χάρις πάνε μαζί, όπως η Σπαρτιατική ποίηση τραγούδησε εξ 

αρχής (Αλκμάν, Τυρταίος). 

Πρόσωπο και κεφαλή παραπέμπουν στον Αμυκλαίο Απόλλωνα 

(Pfeiff, Tafel 1), κατά δαιδαλική έκδοση και τυπολογία, όπως δηλώνεται με 
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την τριγωνική όψη, αν και η περουκοειδής δαιδαλική κόμμωση με τις 

οριζόντιες γραμμώσεις έχει δώσει τη θέση της στην αρχαϊκή πλούσια 

καταρροή πλεξούδων. Το ειδώλιο της Φλωρεντίας και ο Απόλλων του 

Μαντίκλου παρουσιάζουν εντυπωσιακή ομοιότητα, ιδίως στην πλάγια 

όψη. Το προφίλ του προσώπου είναι ίδιο, όπως και η διηγερμένη 

ανάσπαση των γλουτών. Ο κορμός διαφοροποιείται, στον Βοιωτικό 

Απόλλωνα τονίζεται η εξόγκωση του στήθους: ο κορμός παίρνει 

τριγωνικό σχήμα, όπως εντονότερα συμβαίνει η τριγωνοποίηση του 

κορμού στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη, αντί του πλακοειδούς, 

δοκοειδούς σχήματος του κορμού της Φλωρεντίας. Δυο περίπου δεκαετίες 

χωρίζουν τα δυο έργα, εγγραφόμενα αμφότερα στη Σπαρτιατική 

Πλαστική.  

Ο Απόλλων του Μαντίκλου είναι έξοχο πρώιμο δείγμα του Δωρικού 

Ρυθμού στην Πλαστική. Το όλον συνέχεται από την αρμονία των μερών: 

σχέσεις, αναλογίες, συμμετρίες αναπτυγμένων και έντονα διακεκριμένων 

μελών. Ιδιωματική είναι η ισχυρή μορφοποίηση του όλου: η αναγωγή των 

μερών σε δυναμικά σχήματα-σύμβολα. Τριγωνικός κορμός, σφαιροειδείς 

γλουτοί, κυλινδρόμορφοι μηροί, βραχίονες, τριγωνικό πρόσωπο, 

ημισφαίριο κρανιακό, κυλινδροειδής κόμμωση.  

Στοιχείο οργανικό αυτής της σχηματοδυναμικής μορφοποίησης 

προεξάρχει ο υψηλός λαιμός. Το πρόσωπο του θεού απομονώνεται και 

αίρεται ανεχόμενο από την κόμμωση σαν από συστάδα κιόνων. Πρόσωπο 

και λαιμός ακριβώς εξισούνται διαστατικά προς τον κορμό μέχρι ήβης. 

(Ίδια είναι η απόσταση και από τον μυχό των μηρών υπό το αιδοίο μέχρι 

γόνατος). Οι μεγάλοι στρογγυλοί οφθαλμοί είχαν ένθετο κόρη, πιθανόν 

από άργυρο ή χρυσό ή πολύτιμο λίθο: δηλώνουν τη φανέρωση του 

απόλυτου Είναι στην Απολλώνια μορφή. Το περιγραμματικό όριο ως 

πέρας συνέχον το ον απαλείφεται, σχεδόν εξαφανίζεται. Πέρας και όρος 

είναι η σύνολη Μορφή, και αυτή συνίσταται στην αρμονία μελών εις 
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απαρτισμό οργανικού όλου, αρμονία συμμετριών και αναλογιών 

γεωμετρικοποιημένων εν πολλοίς ζώντων μερικοτήτων του όλου. Η 

δυνατά διαμορφωμένη ρις είναι χαρακτηριστικό των εικόνων του 

Απόλλωνα, μέχρι τον ορειχάλκινο Απόλλωνα του Πειραιά στο τέλος της 

Αρχαϊκής περιόδου.  

Το ειδώλιο της Φλωρεντίας ανάγεται στην τροπή των αιώνων 8ου 

προς 7ο ή λίγο μετά. Μια-δυο δεκαετίες μετά, περί το 680 π.Χ., εμφανίζεται 

ο Απόλλων του Μαντίκλου. Έφερε διακοσμητική ζώνη από πολύτιμο 

υλικό, η οποία παρ΄ όλα αυτά δεν εκάλυπτε το αιδοίο, το οποίο είναι 

διαμορφωμένο πλήρως εις εντελή φανέρωση. Το ίδιο παρατηρούμε στους 

«Απόλλωνες» της Ολυμπίας.  

 

[Το όνομα Μάντικλος είναι σπάνιο. Φημισμένος Μάντικλος ήταν ο 

Μεσσήνιος που ήρξε του αποικισμού της Μεσσήνης στη Σικελία μετά τη 

συντριπτική νίκη των Λακεδαιμονίων στον Β΄ Μεσσηνιακό Πόλεμο. Την 

ιστορία διηγείται ο Παυσανίας, IV, 23, 5-10. Τα γεγονότα συνέβησαν επί 

της 29ης Ολυμπιάδος (664-660 π.Χ.). O Froehner υπέθεσε ότι ο Μεσσήνιος 

στρατιωτικός ηγέτης Μάντικλος είναι ο αφιερωτής του αγαλματιδίου του 

Απόλλωνα (Monumens Piot, 2, 1855, 138; cf. E. Homann-Wedeking, Die 

Anfänge der Griechischen Grossplastik, 1950, pp. 49-51). Αλλά η αλφάβητος της 

επιγραφής είναι Βοιωτική και η διάλεκτος δεν ταιριάζει με την αρχαϊκή 

Λακωνική. Ενδέχεται όμως ο Μάντικλος, μετά από μια νίκη του κατά τη 

διάρκεια του Πολέμου που διήρκεσε από το 685 έως το 668 π.Χ. κατά τον 

Παυσανία (IV, 15, 1; ΙV, 23, 2). Στην αρχή του πολέμου οι Μεσσήνιοι 

σημείωσαν επιτυχίες. Δεκάτη από μια τέτοια νίκη σε μάχη θα μπορούσε 

να αντιπροσωπεύει το ανάθημα του Μάντικλου. Χρονολογικά η 

σύμπτωση είναι τέλεια προς την ανεξαρτήτως προσδιορισθείσα εποχή του 

αγαλματιδίου. Η αφιέρωση θα μπορούσε να γίνει προς κάποιο από τα 

πολλά Βοιωτικά ιερά του Απόλλωνα, και η επιγραφή να συντεθεί ειδικά 
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για αυτόν τον λόγο, ή να επιτεθεί εκ των υστέρων στη Βοιωτία. Δυνατόν 

επίσης το ανάθημα να έγινε στους Δελφούς και να κατέληξε πολύ 

αργότερα στις Θήβες, μετά από κάποια από τις συλήσεις ή οικειοποιήσεις 

των θησαυρών του ιερού. Η ειδική σχέση Λακεδαιμονίων-Δελφών 

συνεπάγη αργότερα, νωρίς τον 7ο αιώνα διέμενε ακόμη η εδραία σχέση 

συνολικά των Δωριέων προς τον Απόλλωνα και το Δελφικό ιερό. Άρα δεν 

θα ήταν εμπόδιο σε Μεσσήνιο να αφιερώσει στον Απόλλωνα των Δελφών 

– ήταν εξίσου υπερήφανος οπαδός του θεού όσο και ο Σπαρτιάτης. Το 

αυτό συνέβη και με την ιστορία της Φιγάλειας ακριβώς την εποχή μετά τη 

λήξη του Β΄ Μεσσηνιακού Πολέμου: οι Φιγαλιείς προσέφυγαν στον 

Απόλλωνα των Δελφών κατά των Σπαρτιατών. Είναι ή δεν είναι πάντως ο 

Μεσσήνιος στρατιωτικός ηγέτης ο Μάντικλος του αγαλματιδίου, ο 

Απόλλων είναι Σπαρτιατικής τέχνης, χρονολογούμενος αμέσως μετά την 

Ανάδυση της Μορφής στη Δωρική Πλαστική].  

 

Το εύρημα είναι Βοιωτικό, από τις Θήβες, αλλά η καταγωγή και 

τέχνη Σπαρτιατική. Αποτελεί συνέχεια των «Απολλώνων» της Ολυμπίας.  

Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση στην τεκτονική του σώματος. 

Στους «Απόλλωνες» της Ολυμπίας το σώμα είναι συμπαγές στις 

διαστάσεις και πυκνό στον μυικό ιστό. Παραπλανά η μακροσκελία αν 

εμποδίζει την καθαρή αντίληψη του σωματικού πεπακτωμένου κατά τον 

κορμό. Από αυτή τη χαρακτηριστική ιδιότητα, οι «Απόλλωνες» της 

Ολυμπίας οδηγούν, όπως επεσήμανα, στον Κλέοβι και Βίτωνα των 

Δελφών, δηλαδή στην Αργολική τεκτονική της μνημειακής πλαστικής. 

Από την άλλη μεριά, το ειδώλιο της Φλωρεντίας και ο Απόλλων του 

Μαντίκλου εκφράζουν μέσα στην ίδια αρχή του Δωρικού Πλαστικού 

Ρυθμού, μια διαφορετική τεκτονική, εκείνη του υψιτενούς σώματος, του 

φυτικά αναπτυσσόμενου προς τα άνω Ανύσματος, του ανωφερούς και 
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ανεπτυγμένου κορμού που ορθογωνίζεται εις ύψος ως   προς το πλάτος 

σημαντικά σε σχέση με την τετραγωνικότητα της άλλης κατεύθυνσης.  

Στον υψιτενή, ανυσματικό κορμό η γραμμή εξέλιξης άγει από 

το μολύβδινο (Σπαρτιατική συνήθεια) ειδώλιο της Φλωρεντίας στον 

Απόλλωνα του Μάντικλου, και, διανοιγομένων των οριζόντων της 

Μνημειακής Πλαστικής, στον Κούρο της Φιγάλειας και τον 

πρωτογενή Κούρο του Σουνίου, από τον οποίο άρχισα τη μελέτη αυτή.  

Η ιδιωματική υψιλαιμία του Απόλλωνος του Μαντίκλου απαντάται 

και σε ένα ειδώλιο από τους Δελφούς [Alscher, Abb. 37a-c]. Ευρίσκεται 

ακριβώς στο μεταίχμιο της Ανάδυσης της Μορφής στο τρίτο προς τέταρτο 

τέταρτο του 8ου π.Χ. αιώνα. Υπάρχει ακόμη ο γεωμετρικός ρεαλισμός της 

ζωντάνιας: πώς στέκεται κρατώντας κάτι και με τα δυο χέρια 

προτεταμένα, πώς διαφοροποιεί τη στάση των ποδιών, πώς στρέφεται 

ελαφρά και αναβιβάζει λίγο τον αριστερό γλουτό, το μέρος που αίρει 

κυριότερα το βάρος. Από το άλλο μέρος ο νατουραλισμός της ζωής 

μετριάζεται και πειθαρχείται. Η Μορφή αρχίζει να αναδύεται ως ολότητα 

μερών συνδιατασσομένων εν αρμονία. Βέβαια τα μέλη δεν έχουν ακόμη 

αναπτυχθεί σε αναλογικές και συμμετρικές μυϊκές μάζες. Μόνον οι 

γλουτοί έχουν εξαρθεί προς τη δια-μόρφωσή τους. Το αγαλματίδιο είναι 

υψίλαιμο, φορά δε περικεφαλαία. Τα προεκτεινόμενα χέρια θα 

εκράδαιναν λοιπόν τόξο το αριστερό και βέλος ή λόγχη ή άλλο σύμβολο 

το δεξιό. Για να ηνιοχούν είναι πολύ ψηλά, επίσης δεν μπορεί να κρατεί 

ασπίδα η αριστερά χειρ. Απεικονίζεται λοιπόν για μια ακόμη φορά ο 

πολεμιστήριος Απόλλων των Αμυκλών, ο φοβερός θεός του Κάλλους, ο 

Ηγεμών και Αγήτωρ πρωθήβης των Δωριέων, ο ύμνος της ακμάζουσας 

νεότητας.  

Το ειδώλιο (ορειχάλκινο, ύψους 22 cm) βρέθηκε στους Δελφούς. 

Πρόσκειται περισσότερο προς τον δεύτερο τύπο του Δωρικού Ρυθμού, 

με τον υψιτενή, αναγωγικό, ανυσματικό «ορθογωνικό» κορμό. Ο 
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οποίος έτσι ανεφάνη πολύ ενωρίς στη Δωρική-Σπαρτιατική 

παράδοση, και δεν είναι εξέλιξη του «κανονικότερου» άλλου της 

«τετραγωνικής», συμπαγούς σωματικής τεκτονικής. Ήδη από τώρα 

εμφανίζεται ο νόμος της ορθογωνικότητας μεταξύ μασχαλών και 

μέγιστου πλάτους μηρών.  

Όπως η λυρική-μελική ποίηση (Αλκμάν) έτσι και η πλαστική 

της Μορφής, γεννήθηκε στη Σπάρτη (η Λακεδαιμόνια Σχολή 

μαθητών του Δίποινου και Σκύλλι). Η θεμελιώδης αρχή του Δωρικού 

Ρυθμού είναι η συγκρότηση της συνοχής της ολότητας σε μορφή δια 

της αρμονίας (συμμετριών και αναλογιών) διακεκριμένων μελών-

μερών του οργανικού όλου. Δυο αρχέτυπα ευθύς ανεφάνησαν του 

Ρυθμού αυτού. Το ένα έχει αρχή της «τετραγωνική» τεκτονική 

συμπαγούς και πυκνού, πεπακτωμένου σώματος συνιστάμενου σε 

εξαιρετικά ανεπτυγμένους και χωριστούς όγκους των μυϊκών μαζών 

των μελών. Το δεύτερο ορίζεται από μια επιμήκη, αναγωγική 

τεκτονική σώματος με αφενός ομαλότερη και συνεχέστερη «κίνηση» 

από μέλος σε γειτονικό μέλος και αφετέρου περισσότερο 

υποδηλούμενη παρά εμφατικά προβαλλόμενη γυμναστική ανάπτυξη 

των μυϊκών μαζών σε οριοθετημένους όγκους μερών του όλου.  

Το δεύτερο αυτό αρχέτυπο του Δωρικού Ρυθμού παρέλαβε η 

Αττική μνημειακή γλυπτική. Το συνέζευξε σε δημιουργική σύγκραση 

με τον Ιωνικό Ρυθμό και παρήγαγε τη σύνθεση του Αττικού Ρυθμού, 

τη γένεση του οποίου διαπιστώσαμε στον Κούρο του Σουνίου.  

Η αρχή του Ιωνικού Ρυθμού συνίσταται στη θεώρηση της 

Μορφής από την άποψη ενός ισχυρού συνεκτικού περιγράμματος, 

του ορίου-πέρατος γραμμών και επιφανειών σε συνεχή ανάπτυξη 

περι-γραφής και περι-ορισμού. Η συνέχεια της περάτωσης είναι 

ομαλή και γλαφυρή ώστε να τονίζεται η ενότητα της περι-γραφικής 

γραμμής και των περι-οριζουσών επιφανειών. Ενώ ταυτόχρονα είναι 



19 

 

ισχυρή και σαφής ώστε να είναι συστατική της ιδιοταυτότητας του 

αναπαριστώμενου, να είναι δηλαδή πειστική η επι-φάνεια της ουσίας 

του. Συνέπεια της θεμελιώδους αρχής του Ιωνικού Ρυθμού είναι η 

εσωτερική διάρθρωση του αναπαριστώμενου εντός του ορίου-

πέρατός του να συνίσταται περισσότερο σε ένα στυλιζάρισμα του 

οργανικού (μυϊκής μάζας, φυτού) που ρέπει προς τη 

διακοσμητικότητα και, τελικά, στον μανιερισμό. Μια άλλη συνέπεια 

είναι η λειότητα στην μετάβαση από μέλος σε μέλος του όλου. 

Τη σύνθεση των βασικών αρχών και των συνεπαγόμενων 

θεωρημάτων των δυο Ρυθμών στο Αττικό Ύφος ανέλυσα προκειμένου 

περί της πρώτης εμφάνισής του με τον Κούρο του Σουνίου Νο. 3 

Richter. Υπάρχει εδώ και η αρμονία συμμετριών και αναλογιών 

διακεκριμένων μελών εις απαρτισμό ολικής μορφής και η ισχυρή 

αλλά ρέουσα περι-ορίζουσα και περατώσα γραμμή και επιφάνεια. Σε 

μερικά μέλη ρητά, στα πλείστα με υπονόηση, διαδηλούται οργώσα 

μυϊκή ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα γενικά κυριαρχεί το διακοσμητικό 

στυλιζάρισμα της εσωτερικής διάρθρωσης της μορφής.  

Την εξέλιξη που οδήγησε από την πρωτοαρχαϊκή αυτή Αττική 

σύνθεση στο Κλασσικό Αθηναϊκό ύφος θα την μελετήσουμε στη συνέχεια 

της έρευνας. Εδώ μένει τώρα να εξιχνιάσουμε τα πρώτα βήματα της 

δεύτερης ροπής εντός του Δωρικού Ρυθμού.  

Η πρώτη είναι αυτή που ενεργεί στην Αργεία πλαστική και στην 

Αιγινητική Σχολή του ύστερου Αρχαϊσμού. Ο Κλέοβις και ο Βίτων των 

Δελφών αφενός, τα αγάλματα από τα αετώματα του Ναού της Αφαίας 

στην Αίγινα αφ’ ετέρου, οριοθετούν την αρχή και το τέλος της αρχαϊκής 

μνημειακής γλυπτικής του αυστηρού Δωρικού ύφους. 

Η δεύτερη αντιπροσωπεύεται από τον ορειχάλκινο πενταθλητή 

«Άλτη» της Ολυμπίας και, ενωρίς, στη μνημειακή γλυπτική με τον Κούρο 

της Φιγάλειας. Η αρχή είναι και εδώ Σπαρτιατική.  
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Ένα ορειχάλκινο ειδώλιο στη Βοστώνη κατέχει θέση-κλειδί στη 

μορφολογία αυτής της κατεύθυνσης (Richter No. 76: Figs. 261-263; E. 

Langlotz, Frühgriechische Bildhauerschulen, 1927, Tafel 35a; E. Buschor, 

Frühgriechische Jünglinge, Abb. 101-102). Συνδυάζει τον «Άλτη» της 

Ολυμπίας και τον Κούρο της Φιγαλείας. Χαρακτηριστική είναι η απουσία 

της Ιωνικής Αρχής: οι ορίζουσες γραμμές και επιφάνειες του πέρατος δεν 

είναι ρέουσες, συνεχείς και ομαλές. Το ειδώλιο λέγεται ότι βρέθηκε στην 

Ολυμπία και αυτό, χωρίς να είναι το γεγονός σίγουρο.  

Η μορφολογική ταυτότητα του αγαλματιδίου της Βοστώνης με τον 

ορειχάλκινο Κούρο από τη Λακωνία (στην Αθήνα) ανάγεται στη 

Σπαρτιατική αρχική καταγωγή του υπορυθμού που αναλύω τώρα. [E. 

Buschor, Abb. 99-100]. Ο εξαιρετικά τονισμένος ιλιακός λόφος είναι ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παραπέμπει στον Κούρο της Φιγαλείας. 

Όμως ο κορμός είναι πιο πακτωμένος στον Λακωνικό Κούρο, πιο υψιτενής 

στον Κούρο της Φιγάλειας. Το ειδώλιο είναι Απόλλων: οι πολύ μακριές 

πλεξούδες του πρωθήβη θεού πέφτουν χαμηλά κάτω από το στήθος 

μπροστά, σε καταρράκτη μέχρι τη μέση της πλάτης πίσω.  

Ο Κούρος του Κορίνθιου Ευθυμοκλήδα από τη Δωδώνη (στο 

Λούβρο) οδηγεί στην ταύτιση της Σχολής που αντιστοιχεί στον υποτύπο 

που μελετούμε (E. Langlotz, Taf. 42a). Ιδιαίτερα πλατύ και σκληρό στέρνο, 

ισχυροί κοιλιακοί, ιλιακός λόφος επηγερμένος, εξαιρετικά γυμνασμένες 

κνήμες, πλούσια κόμη σε πλεξούδες εμπρός μέχρι πλήρους κάλυψης του 

στήθους. Το περίγραμμα είναι ασυνεχές και ανώμαλο, δεν είναι αυτό η 

συνεκτική αρχή της μορφής. Έχομε το αρχέτυπο του Δωρικού Ρυθμού 

στην ήπια επιμήκη, ανωφερή, ορθογώνια εκδοχή του κορμού. Δίπλα στο 

Αργείο ύφος της «τετράγωνης», ισχυρά διαπλασμένης μορφής ως 

αρμονίας ρωμαλέα ανεπτυγμένων μυϊκών μαζών, αναγνωρίζουμε τον 

Κορίνθιο χαρακτήρα. Το ειδώλιο παριστά τον Απόλλωνα. Κρατάει τόξο 

στην αριστερά, θα είχε βέλος ή λόγχη στη δεξιά χείρα. 
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Το ορειχάλκινο αγαλματίδιο από το Ιερό του Πτώου στη Βοιωτία 

(Αθήνα) ανήκει στην ίδια ομάδα της Κορινθιακής Σχολής. [Richter, No. 

157: Figs. 467-469]. Φέρει επιγραφή: (στο αριστερό πόδι) ΕὐFειτίας ἀνέθεκε 

/ (στο δεξί πόδι) το Πτοίεο[ς]. Το ειδώλιο (ύψους 15.5 cm) φαίνει τον 

Απόλλωνα. Στο δεξιό χέρι κρατάει φαλλοειδές σύμβολο.  

Την αντιδιαστολή εντός του Δωρικού Ρυθμού Αργείας και 

Κορινθιακής μορφολογίας μπορούμε να την θεάσουμε καθαρά 

αντιπαραβάλλοντας δυο ορειχάλκινα ειδώλια (στο Βερολίνο). Το ένα 

(όπως σωστά διέκρινε ο A. Furtwängler) αντιπροσωπεύει τον πρόδρομο 

της Πολυκλείτιας τεκτονικής.  [A. Furtwängler, Eine Argivische Bronze, Tafel 

I, στο Fünfzigstes Progamm zum Winckelmanns feste der Archaeologischen 

Gesellschaft zu Berlin, 1890, pp. 125-153]. Προέρχεται από το Λιγουριό της 

Αργολίδας. Η τετραγωνικότητα του μυώδους κορμού και το συμπαγές του 

άκρως γυμνασμένου σώματος είναι φανερά χαρακτηριστικά του. Γραμμές 

και επιφάνειες πέρατος δεν μετράνε όσο η αρμονία αναλογιών και 

συμμετριών εξαιρετικά ανεπτυγμένων μελών προς άλληλα και προς το 

όλο. Στο δεξί χέρι, κεκαμμένο κατ’ ορθή γωνία στον αγκώνα και 

προτεταμένο, κρατάει ένα μήλο ή ρόδι ή μπάλα ή γυμναστικό αρύβαλλο. 

Με το αριστερό, κατεβασμένο κάτω, έσφιγγε ένα επίμηκες αντικείμενο, 

δόρυ ή μάχαιρα ή το φαλλοειδές σύμβολο του προμνημονευθέντος 

αγαλματιδίου.  

Δίπλα σε αυτό το ειδώλιο, το άλλο στο Βερολίνο κάνει 

ευανάγνωστη τη διαφορά του Κορινθιακού μορφολογικού ύφους [Richter 

No. 175: Figs. 515-517; Buschor, Abb. 136-138; Pfeiff, op.cit., Taf. 8]. Ο 

Απόλλων με τη χαρακτηριστική κόμμωση κρατάει στο δεξί προτεταμένο 

χέρι ένα αρύβαλλο (μάλλον παρά ρόδι, δεν έχει τα χαρακτηριστικά 

εξανθήματα στο στέλεχος του ροδιού), ενώ στο αριστερό θα είχε τόξο. 

Γυμναστική εντέλεια σωματικής ανάπτυξης και πολεμικότητα πάνε μαζί. 

Το κάλλος είναι δύναμη. Η ισχύς του πρωθήβη. Ευρείς ώμοι, οιδαίνοντα 
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στήθη, πλαστικά διαμορφωμένοι σθεναροί κοιλιακοί, υπερτονισμένο όριο 

κορμού-μηρών, διογκωμένοι εν εξάρσει γλουτοί, εμφατικές κνήμες, 

εύγραμμοι γυμνασμένοι ώμοι και βραχίονες, καταρράκτης κόμης πίσω, 

μακριές πλεξούδες εξι εμπρός ανεπτυγμένες από ώμους προς τα έσω του 

στέρνου, δυνατοί μηροί, κάθετος πλάγια κατατομή του προσώπου, ηβική 

λάχνη ξυρισμένη οριζόντια, και ήπια επιμήκης, αναγωγικός (ορθογώνιος) 

κορμός.  

Το αγαλματίδιο προέρχεται από τη Νάξο, αλλά δεν έχει τίποτε 

Ιωνικό πάνω του. Είναι Πελοποννησιακό έργο της Κορινθιακής Σχολής. 

Φέρει στη βάση του επιγραφή: Δειναγό/ρης μ᾿ ἀνέθεκεν ἑ/κηβόλοι / 

Ἀπόλλονι δεκάτ/ην. Όπως στον Απόλλωνα του Μαντίκλου, το 

αγαλματίδιο ομιλεί και το ανάθημα του θεού στον θεό προέρχεται από 

πολεμική ανδραγαθία (δεκάτη).  

Ένα προχειρότερο αγαλματίδιο της ίδιας τεχνοτροπίας στη Νέα 

Υόρκη (άγνωστης καταγωγής) εικονίζει αθλητή στεφανωμένο [Richter No. 

173: Figs. 511-514]. Κοντά μαλλιά, κρατάει σφαίρα ή μήλο ή αρύβαλλο στο 

αριστερό και σφίγγει κάποιο αντικείμενο ελλείπον στο δεξί. Η διάπλαση 

του κορμού είναι ασθενέστερη, το στήθος καθιζάνει σε σχέση προς την 

οργώσα ανάταση του στέρνου στον προηγούμενο Απόλλωνα του 

Βερολίνου.  

Στη μνημειακή γλυπτική, η Κορινθιακή μορφολογία 

αποτυπώνεται σε μια σειρά Κούρων με συνεπή ιδιοταυτότητα.  

Και πρώτα ο Κούρος της Φλωρεντίας Richter No. 70: Figs. 239-244. 

(Άγνωστης προέλευσης, υπήρχε στη συλλογή του Sig. F. Briganti-Bellini 

στο Osingo, Ancona, απ’ όπου αποκτήθηκε το 1902). Ευρύτατοι ώμοι, 

ωμοπλάτες που παραπέμπουν στον Κούρο της Φιγάλειας, δυνατοί 

βραχίονες και πήχεις, επέραστα οργών στήθος, ισχυρή διαμόρφωση των 

κοιλιακών στη στυλιζαρισμένη σχηματοποίηση του υψηλού Θ με τρεις 

εγκάρσιες γραμμώσεις κάθετες στη λευκή γραμμή (linea alba), εμφατικό 
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όριο κορμού-μηρών, σαφής ιλιακός λόφος, μυϊκές μεγαλογραμμώσεις 

στους στιβαρούς μηρούς, έντονα αρθρωμένο γόνυ, καλλίγραμμοι αλλά 

έμμετροι γλουτοί, ιδιαίτερα επεξεργασμένοι όρχεις, σθεναροί ραχιαίοι, 

μεγάλοι αναπεπταμένοι οφθαλμοί, προβεβλημένη μύτη και πηγούνι, 

εξαιρετική καθ’ υπερβολήν διακόσμηση της κόμης, περιεστεμμένης με 

ταινία που δένεται πίσω, διπλοί ελικοειδείς βόστρυχοι πάνω από το 

μέτωπο, πέφτει πίσω μέχρι τους ώμους σε 10 εξεζητημένες κοτσίδες με 

λεπτομερή οριζόντια διάρθρωση η κάθε μια, θαυμάσια διαμορφωμένα 

αυτιά. Το πρόσωπο είναι χαρακτηριστικό ομάδας κούρων που φαίνουν τον 

Απόλλωνα όπως έχω σημειώσει σε προηγούμενη μελέτη.  

Ο Απόλλων της Τενέας, λίγα χιλιόμετρα νότια της Κορίνθου (στο 

Μόναχο) επικυρώνει την Κορινθιακή καταγωγή αυτής της τεχνοτροπικής 

ομάδας. [Richter No. 73: Figs. 245-250; Fr. Gerke, Griechische Plastik in 

archaischer und klassischer Zeit, 1938, Tafel 26; Buschor, op.cit., Abb. 50-53; 

Ludger Alsher, Griechische Plastik, Band II – Teil I, Tafeln 26a-g, Rundbilder I, 

A, 1-17. Στο τελευταίο παρέχονται διαδοχικές όψεις του αγάλματος ανά 

22.5ο]. Ίδια φυσιογνωμία του Απολλώνειου προσώπου (έκδηλη ιδίως στην 

πλάγια όψη) με την του προηγούμενου Κούρου. Χαρακτηριστική πτώση 

των ώμων ώστε να τηρηθεί το ορθογώνιο των μασχαλών και άκρου 

πλάτους μηρών. Επίσης προς τονισμό των ισχυρών και υψηλών 

τραπεζοειδών. Αυτό είναι φανερότερο στην οπίσθια και πλάγιες όψεις. Η 

μετάβαση μεταξύ των μυϊκών όγκων των μελών είναι μαλακότερη, χωρίς 

αυτό να μειώνει την υποδηλούμενη σφριγώσα ανάπτυξή τους. Το στήθος 

διαμορφώνεται ερατά εις μεγαλόπρεπους μυϊκούς όγκους, επίσης οι 

γλουτοί, οι μηροί είναι ιδιαίτερα τονισμένοι, η κόμη είναι 

μεγαλομερέστερα επεξεργασμένη, πέφτει πίσω σε καταρράκτη 

οριζόντιων γραμμώσεων. Ιδιαίτερα λεπτή μέση υποδηλώνει αρχική Ιωνική 

επίδραση ή κοινή αισθητική, όπως και το συνεχέστερο της μετάβασης από 

μέλους σε μέλος. Αλλά η διακοπτόμενη ροή του ολογράμματος δεν 
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είναι αυτό που συνέχει τη μορφή σε ένα οργανικό, ενιαίο όλο. Αυτό το 

κάνει η έξοχη αναλογία και συμμετρία των μερών, η αρμονία συνιστά 

τη μορφή στη δύναμη του κάλλους της.  

Ο Κούρος της Βολομάνδρας (Καλύβια Αττικής), στην Αθήνα, είναι 

μια ολωσδιόλου ιδιαίτερη περίπτωση. [Richter No. 63: Figs. 208-216; 

Buschor, Abb. 61-63; E. Homann-Wedeking, op.cit., Abb. 48; A. Stewart, Greek 

Sculpture, Fig. 120; Alscher, Tafeln 8a-h].  

Η υπερήφανη κορμοστασιά υποδηλώνει τον Απόλλωνα. Η όψη 

ταυτίζεται προς την των προηγούμενων Κούρων, ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικό το προφίλ: μεγάλη μύτη, προτεταμένο πηγούνι, κάθετη 

κατατομή εμπρός από τα πλάγια, έντονη άνοδος των γνάθων προς τα 

αυτιά. Το στήθος διηγερμένο και εξοιδαίνον, προβαίνει επέκεινα του 

επιπέδου της άκρας όψεως. Οι δικέφαλοι ιδιαίτερα τονισμένοι. Ευρύ 

στέρνο, ιδιαίτερα γυμνασμένοι οι στερνικοί στα πλάγια. Πλατείς ώμοι και 

εντούτοις το ορθογώνιο μασχαλών-μηρών τηρείται λόγω 

υπερανεπτυγμένου μεγέθους των γραμμωμένων μηρών. Εξαιρετικός 

σχηματισμός των κνημών. Οι γλουτοί, εσφαιρωμένοι και βίαια 

ανασπασμένοι, παραμένουν έμμετροι, εξέρχονται πάντως σημαντικά του 

κατακόρυφου επιπέδου των ωμοπλατών σε αντίστιξη προς την ανάσταση 

εμπρός των στερνικών μυών. Η κόμη είναι ακόμη περισσότερο 

επεξεργασμένη από τον Κούρο της Φλωρεντίας, πέφτει πίσω σε 12 

κοτσίδες λεπτομερώς δεμένες οριζόντια. Περιστέφεται  με ταινία από την 

οποία υπεραναβλύζουν πάνω από το μέτωπο θύσανοι ανά ομάδες εκ 

τριών (και τεσσάρων οι ακραίοι αριστεροί).  

Η στεφάνωση της ταινίας και ο σχηματισμός της κόμης επί του 

κρανίου είναι περίεργη και ίσως απλά στυλιζαρισμένη διακοσμητικά – 

Ιωνικό χαρακτηριστικό και επίδραση. Όμως την λύση για την 

δυσλειτουργική περιεργασμένη διακοσμητικότητα στην ταινιοδεσία της 

κόμης του Κούρου της Βολομάνδρας μάλλον  ανευρίσκουμε στην 
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παρόμοιας φυσιογνωμίας κεφαλή της Νέας Υόρκης Richter  Νο. 64: Figs. 

217-218; Buschor, Abb. 64-65. Από ταινία που περιστέφει την κορυφή του 

μετώπου και το κάτω μέρος του κρανίου πίσω, εξαρτάται δεύτερη ταινία 

που δένει τα μαλλιά λίγο υψηλότερα από την πρώτη υπέρ το μέτωπο, 

αρχίζοντας και τελειώνοντας από το πίσω μέρος του ενός αυτιού στο 

άλλο. Φαίνεται ως εάν το εμπρόσθιο μέρος της βασικής ταινίας έχει 

παραλειφθεί στον Κούρο της Βολομάνδρας, πράγμα που δίνει την 

εντύπωση της ανορθολογικότητας στην περίστεψη της κόμης. Το 

ελλείπον στοιχείο θα απετελείτο από μεταλλικό προσάρτημα που έχει 

χαθεί.  

Το αυτί είναι επίμηκες. Τα μήλα του προσώπου έντονα, όπως στη 

φυσιογνωμία όλων των Απολλώνων της ομάδας αυτής. Το λεπτοφυές, 

σχεδόν στεγνό πρόσωπο έρχεται σε αντίθεση προς τη σφύζουσα μυϊκή 

διάπλαση του σώματος: υποδηλώνεται υπερβάλλουσα γυμνασία. 

Εντούτοις δεν υπάρχει η αυστηρή και ενίοτε σκληρή, διάκριση των μυϊκών 

μαζών όπως στην Αργεία Σχολή του Δωρικού Ρυθμού. Η μαλακότερη 

μετάβαση από μέλους σε μέλος και από μυϊκό όγκο σε μυϊκό όγκο του 

Κούρου της Βολομάνδρας συμβαδίζει με την ισχυρή γυμναστική παιδεία 

μιας έξοχης σωματικής διάπλασης. Και επιπλέον, καθοριστικό, η μορφή 

δεν συνέχεται κατά κύριο λόγο από μια συνεχή περάτωση οριζουσών 

γραμμών και επιφανειών, αλλά συγκρατείται εις ενιαίο ολοκλήρωμα με 

τις συμμετρίες και αναλογίες των μελών, με την αρμονική σύνθεση των 

μερών σε οργανικό όλο. Βρέθηκε στην Αττική, αλλά η τέχνη του 

Απόλλωνα αυτού είναι Κορινθιακή, είτε από Κορίνθιο γλύπτη, είτε από 

Αθηναίο μαέστρο μαθητεύσαντα στην Κορινθιακή Σχολή, ο οποίος τότε 

θα είναι και ο πρωτουργός της Κορινθιακής τροπής της Αττικής 

γλυπτικής στην συνέχεια.  

Ένα ιδιαίτερο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ύφους αυτού, 

κοινό και στους τρεις μνημειακούς Κούρους που εξετάσαμε παραπάνω, 
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είναι το έντονο V που ορίζει τη διάκριση κορμού-μηρών: ανεβαίνει πολύ 

ψηλά.  

Από την Αργεία Σχολή, ο Απόλλων της Βολομάνδρας 

διαφοροποιείται με την απουσία της διηγερμένης μυϊκής ανάπτυξης των 

μελών σε ισχυρά διακεκριμένες μάζες και στη μαλακή μετάβαση μεταξύ 

των μελών. 

Η Αττική γλυπτική επηρεάστησε κατά τη διάρκεια του 6ου 

αιώνα από την Κορινθιακή Σχολή. Η επίδραση φαίνεται καθαρά 

συγκρίνοντας την τεκτονική αρχή και δομή των Κούρων του Σουνίου 

προς την ομάδα των εξαιρετικής τέχνης Αττικών Κούρων του 

δεύτερου ημίσεως του 6ου αιώνα. Αυτό θα δείξω επιστρέφοντας στη 

μελέτη της Αττικής γλυπτικής από εκεί που την άφησα: στην αρχική 

σύνθεση της Δωρικής Σπαρτιατικής γλυπτικής της πυκνής αρμονίας 

με την Ιωνική αρχή του συνεκτικού πέρατος στην οικοδόμηση της 

Μορφής. 

Η παλαιότερη ομάδα Αττικών Κούρων (δεύτερο ήμισυ του 7ου 

αιώνα) περιστρέφεται γύρω (1) από τον Κούρο του Σουνίου Richter No 3: 

Figs. 40-41, για τον οποίο έχω μιλήσει. Πρόκειται για (2) τον κολοσσικό 

Κούρο του Σουνίου Richter No 2: Figs. 33-39; Buschor, Abb. 22-28; Homann-

Wedeking, Ab. 37; Alscher, Tafeln 69a-e. Για τον (3) Κούρο της Νέας Υόρκης 

Richter No 1: Figs. 25-32, 60-62; Buschor, Abb. 15-20; Homann-Wedeking, 

Abb. 36; Pfeift Tafeln 5-6; Alscher 68a-e. Για την (4) κεφαλή και το χέρι από 

το Δίπυλο Richter No 6: Figs. 50-53, 65-67; Buschor, Abb. 11-14; Homann-

Wedeking, p. 75; Pfeift, Tafeln 3-4, Beilage I, Abb. 2; Alscher Tafeln 67a-c. Και 

για τον (5) Κούρο από το Κεραμικό Richter No 9: Figs. 69-71; Buschor, Abb. 

56.  

Η καταγωγή της ομάδας είναι όπως την περιέγραψα για τον 

Κούρο Richter No. 3 από τον Κούρο της Φιγάλειας υπό την επίδραση 

του Ιωνικού Ρυθμού. Κοινή στην ομάδα είναι η ανεμπόδιστα και 
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γλαφυρά ρέουσα περιγραφή του σώματος με τις περατώνουσες 

γραμμές και επιφάνειες. Το πέρας είναι η συνεκτική αρχή της 

Μορφής, όρος και όριο της σωματότητας του Κούρου. Αυτό συνιστά 

την ουσία του Ιωνικού Ρυθμού. Η διακοσμητική διάρθρωση του 

εσωτερικού εντός ορίων της Μορφής, αρχικό Ιωνικό βασικό 

χαρακτηριστικό επίσης, φαίνεται στον Κούρο της Νέας Υόρκης και 

του Κεραμεικού με την τριγωνική χάραξη του σχηματισμού των 

κοιλιακών μυών. Στον Κούρο του Σουνίου Νο. 2, όπως και στον Κούρο 

αναφοράς Νο. 3 η στυλιζαρισμένη διακοσμητική χάραξη των 

κοιλιακών είναι συνθετότερη, αντιστοιχούσα στην υποδήλωση 

ισχυρής γυμναστικής ακμής. Η διακοσμητική χαρακτική ποιότητα 

χαρακτηρίζει σαφέστατα την πλάτη του κολοσσικού Κούρου Νο. 2: 

ωμοπλάτες, ραχιαίοι, πλευρικοί μύες υπακούν σ’ αυτή τη λογική. Το 

ίδιο συμβαίνει με τον Κούρο της Νέας Υόρκης, ενώ στον Κούρο του 

Κεραμεικού η διαμόρφωση είναι πλαστικότερη.  

Σε όλους λιγότερο ή περισσότερο παρατηρείται η ισχυρή μυϊκή 

διόγκωση των κάτω κοιλιακών (στο όριο των γοφών προς τους 

μηρούς), του ιλιακού λοφίου και της συνέχειας της μυϊκής αυτής 

πύκνωσης στο οπίσθιο μέρος υπέρ τους γλουτούς. Εδώ διαπιστώνεται 

η ανάληψη του Δωρικού, Σπαρτιατικού μοντέλου τεχνοτροπίας. Πιο 

εμφατικά είναι αυτό φανερό στην εξοιδαίνουσα και σφριγώσα 

διόγκωση των στερνικών μυών, με τη διαμόρφωση μάλιστα (εις 

σχήμα ανοικτού ω) του Κούρου της Φιγάλειας. Υπέρ πάντα ο Δωρικός 

Ρυθμός λειτουργεί στην ομάδα αυτή των Αττικών Κούρων με την 

τήρηση της τεκτονικής αρχής δόμησης της ενότητας του όλου επί τη 

βάσει της αρμονίας των μελών. Και αυτό παράλληλα προς την Ιωνική 

αρχή του συνέχοντος περιγράμματος. Αυτό αποτελεί την πρώτη 

Αττική σύνθεση. 
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Στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. η Αττική Γλυπτική 

υφίσταται την επίδραση της Κορινθιακής, ενώ όσο προβαίνει η 

εκατονταετηρίδα της Αρχαϊκής ακμής, η γραμμή επιρροής ασκείται 

από την Αργεία τεχνοτροπία προς την Αττική, πιθανότατα μέσω της 

Αιγινητικής μορφολογίας της βαριάς Δωρικής Αργολικής 

παράδοσης.  

Ήδη η Κορινθιακή Γλυπτική έχει υιοθετήσει διαδοχικά ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό του Ιωνικού Ρυθμού: τη μαλακή μετάβαση 

από μέλους εις μέλος, από μυϊκού όγκου σε μυϊκό όγκο. Η λεία συνέχεια 

αυτή συνοδεύεται και από ηπιότερη διαμόρφωση των μυϊκών μαζών καθ’ 

εαυτών.  

Η γυμναστική εξοιδαίνουσα πληρότης των μυϊκών όγκων 

υποδηλούται περισσότερο παρά παρίσταται πλαστικά στη σφριγώσα 

διέγερσή τους. Την πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή της Κορινθιακής 

τεχνοτροπίας παρατηρούμε από τον Κούρο της Φλωρεντίας στον Κούρο 

της Τενέας. Στον Κούρο της Βολομάνδρας (Κορινθιακό έργο ή Αττικό υπό 

την άμεση επίδραση της Κορινθιακής Σχολής) η ροπή Ιωνισμού ως προς 

τον διττό χαρακτήρα μαλακότητας που επεσήμανα είναι ενεργότερη.  

Από τον Κούρο της Τενέας (~575 π.Χ.) και τον Κούρο της 

Βολομάνδρας (~560 π.Χ.) ευθεία γραμμή εξέλιξης οδηγεί στον Κούρο της 

Αναβύσσου. [Richter No. 136: Figs. 395-358, 400-401; Buschor, Abb. 124-126; 

Homann-Wedeking, Ab. 43; Stewart Fig. 130].  

 

[Περί το 550 π.Χ. Σε βάση που βρέθηκε κοντά στο άγαλμα και 

πιθανότατα ανήκε σε αυτό επιγράφεται: στεθι: καὶ οἴκτιρον: Κροίσο[υ] 

παρὰ σεμα θανόντος: ὅν ποτ᾿ ἐνὶ προμάχοις: ὄλεσε θορος Ἄρες 

(φωτογραφία επιγραφής Richter, Fig. 401). Ο τύπος των γραμμάτων 

ταιριάζει με το μέσο του αιώνα. Το ξένο όνομα Κροίσος για έναν Αθηναίο 

(εκτός θέματος είναι να υποτεθεί ότι ήταν Ίωνας από τη Μικρά Ασία ή τις 
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Κυκλάδες) υποδηλώνει αναφορά προς σημαίνον πρόσωπο, οπότε ο 

Κροίσος της Λυδίας (βασιλεύς 561-547 π.Χ.) έρχεται σε σχέση. Ο θανών 

έπεσε μαχόμενος στην πρώτη οπλιτική φάλαγγα κατά εχθρών. Ο 

Αρβανιτόπουλος (Polemon, ii, 1938, pp. 81 sqq.) σωστά υπέθεσε ότι η μάχη 

πιθανότατα ήταν η σημαντική σύρραξη κατά την οποία ο Πεισίστρατος 

πήρε τη Νισαία από τους Μεγαρείς (Ηρόδοτος, Ι, 59), λίγο πριν το 561 π.Χ. 

Προτιμότερη είναι αυτή η εκδοχή από την εναλλακτική πρόταση του 

Αρβανιτόπουλου ότι η αναφορά είναι προς τη μάχη της Παλλήνης 

(μεταξύ 541 και 537 π.Χ.) στην οποία έλαβε χώρα εμφύλιος σύρραξη 

μεταξύ των Αθηναίων του άστεως και των οπαδών του Πεισίστρατου (cf. 

Richter, op.cit., pp. 115-6). Το ότι το επίγραμμα σημειώνει χρονική 

απόσταση μεταξύ της μάχης και του αγάλματος στο μνήμα του Κροίσου 

(«ὅν ποτε») εξηγεί την απόδοση του αγάλματος γύρω στο 550 π.Χ.].  

 

Οι βόστρυχοι στο μέτωπο και ο διακοσμητικός καταρράκτης της 

κόμης πίσω (που πέφτει με περισσή φυσικότητα και απαράμιλλη μορφική 

πλαστικότητα) παραπέμπει στον Κούρο της Φλωρεντίας. Το ίδιο και ο 

σχεδιασμός του Θ των κοιλιακών με τις τρεις εγκάρσιες γραμμώσεις. Τα 

μεγάλα μάτια που προβάλλουν το Είναι στο Φαίνεσθαι είναι κοινό 

χαρακτηριστικό. Η φυσιογνωμία μοιάζει προς αυτήν των Κορινθιακών 

Κούρων: ισχυρό πηγούνι, κάθετη πλάγια κατατομή όψεως, η μύτη είναι 

πιο μαζεμένη. Ήδη έχει αρχίσει και η επίδραση της Αργείας τέχνης: 

υπεραίροντες γλουτοί και έξοχα διογκωμένοι μηροί, με πλαστική 

απόδοση του οπίσθιου δικέφαλου εκεί που στον Κούρο της Φλωρεντίας 

γίνεται χάραξη προς τονισμό του. Η στενή μέση είναι χαρακτηριστική της 

Κορινθιακής Σχολής. Η διαμόρφωση του χωρίσματος κορμού-μηρών 

γίνεται νατουραλιστικότερη, με εξίσου έντονο ιλιακό λοφίο. Ο κορμός έχει 

την Κορινθιακή ορθογωνική διάσταση, μεταξύ της τετραγωνικότητας της 

Αργείας τέχνης και του επιμήκους και αναγωγικά υψιτενούς του Κούρου 
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της Φιγαλείας και των Κούρων της ομάδας του Σουνίου. Η Ιωνική αρχή 

του Πέρατος ως συνεκτικού της Μορφής έχει εγκαταλειφθεί: το παν 

ανάγεται στην αρμονία αναλογιών και συμμετριών. Τα μέλη διακρίνονται 

αποφασιστικότερα και η πλαστική απόδοσή τους είναι καταφανής π.χ. 

στους ραχιαίους μυς του Κροίσου.  

Ο Κούρος του Malibu (Stewart, Fig. 133, αγνώστου προέλευσης,  

χωρίς επαρκή λόγο έχει αμφισβητηθεί η γνησιότητά του) αναδεικνύει τη 

συνάφεια των Αττικών εξελίξεων προς την Κορινθιακή γλυπτική (περί το 

535 π.Χ.). Αποτελεί τη μετάβαση του Κούρου της Τενέας προς τον Κροίσο 

της Αναβύσσου. Ισχυροί, μεστοί, τραπεζοειδείς και εξ αυτού κατιόντες 

ώμοι είναι πανόμοια χαρακτηριστικά, όπως και η διαμόρφωση του 

στήθους. Η μέση στενή. Το Θ των κοιλιακών διαμορφώνεται εντονότερα, 

τα γόνατα σχηματίζονται με την ίδια λογική. Το στόμα είναι μικρότερο, η 

μύτη βραχύτερη και κομψότερη. Η κόμη είναι παρόμοια προς την του 

Κροίσου. Φυσιογνωμικά μοιάζουν, στους Αττικούς Κούρους έχουμε όμως 

ένα στρογγύλεμα των χαρακτηριστικών σε σχέση με τους Κορινθιακούς.  

Το αποκορύφωμα των εξελίξεων αυτών στην Αττική αποτελεί 

ένα απαράμιλλο έργο της ώριμης Αρχαϊκής τέχνης, ο μέγας Κούρος 

του Μονάχου. [Richter No. 135: Figs 391-394, 399; Buschor, Abb. 113-117; 

Gerke Taf. 36; Alscher, II, 1, Tafeln 13a-e]. Οι πληροφορίες λένε ότι 

προέρχεται από την Αττική. Ύψος 2.08 m. Είναι η αποθέωση του 

σωματικού κάλλους άκρως γυμνασμένου εφήβου, ένας ύμνος στην 

αιωνιότητα της νεανικής τελειότητας. Υπερτροφικοί μηροί, διογκωμένοι 

κνημικοί μύες, τέσσαρες εγκάρσιες διατομές στο διευρυμένο Θ των 

κοιλιακών, προβαλλόμενο ιλιακό λοφίο, έξοχη διαμόρφωση χεριών με 

σφιγμένες παλάμες (σαν να κρατούσε αλτήρες), συνεσφιγμένοι έμμετροι 

γλουτοί, διαχαρακτική, διακοσμητική υποδήλωση των μυών στην πλάτη. 

Το τελευταίο παραπέμπει σε πρωιμότερο στάδιο αλλά η όλη μορφή είναι 

αργότερη. Ίσως δεν ήταν να βλέπεται από πίσω. Οι στερνικοί μύες 
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εξοιδαίνουν έντονα και μεγαλόπρεπα και επέραστα προς τα πλάγια. 

Γύρω στο 530 π.Χ. 

 Το πρόσωπο αποτελεί παιδικότερη μορφή του Κροίσου. Τα 

χαρακτηριστικά στρογγυλεύουν στα μέρη και την όλη όψη. Τα μαλλιά 

όμως είναι κοντά, δένονται με λεπτή ταινία κάτω από την οποία 

προβάλλουν βόστρυχοι, παρόμοια προς την πιο εξεζητημένη κόμμωση 

του Κροίσου, η οποία όμως δίνει καταρράκτη χαίτης πίσω και 

τιθασσεύεται από λεπτοΰφαντο, εφαρμοστό σκούφο στο επάνω μέρος του 

κρανίου.  

Η μορφολογία εδώ είναι Κορινθιακή, με Αργολική προβαίνουσα 

επιρροή επί Ιωνικού βάθρου χαριτόβρυτης κομψότητας. Πυκνότερη 

διαμόρφωση των μυϊκών όγκων και ισχυρότερη διάκριση μελών με 

σαφέστερα όρια και αυστηρότερη, ακόμη σκληρότερη μετάβαση 

μεταξύ τους – χαρακτηριστικά Αργείας επίδρασης. Ο κορμός τείνει 

επίσης να γίνει τετραγωνικότερος και πυκνότερος από την 

Κορινθιακή έμμετρη υψιτενία. Αλλά ο Ιωνικός χαρακτήρας 

επιβάλλεται στο Αττικό δημιοιύργημα της ρωμαλέας Δωρικής 

μορφής ως επαναβλύζουσα ανείπωτη χάρις και επιτρέχουσα 

ακαταγώνιστη ερατότητα.  

“Der pralle Jüngling ist nicht nur von gewaltigen Spannkraft, sondern 

auch von feinem Lyrismus durchseelt”. E. Buschor, Frühgriechische Jünglinge, 

p. 104.  

Και φθάνουμε εντός αυτής της δεύτερης ομάδας της Αττικής 

μνημειακής γλυπτικής, στο τελευταίο ουσιώδες μέλος της. Είναι ο Κούρος 

από την Κέα, Richter No. 144: Figs. 419-424; Buschor, Abb. 148-151; Alscher, 

II,1 Tafel 34. Γύρω στο 520 π.Χ. Η αποκορύφωση του εξαιρετικά 

γυμνασμένου, στο έπακρον μυωδώς ανεπτυγμένου, νεανικού σώματος. Η 

διαμόρφωση του γόνατος και του στήθους είναι χαρακτηριστικότατες. Το 

γόνυ σχηματίζεται με βαθιές εντομές ορίζουσες τη σύνδεση μηρού και 



32 

 

κνήμης, με διπλή διόγκωση άνω. Οι μύες του στέρνου είναι μεγάλοι, 

αποτελούν πλατιές και ψηλές, λείες και ομαλές καμπύλες επιφάνειες 

απότομα κυρτούμενες στα πλάγια και κάτω, όπου καταλήγουν σε 

μεγαλοπρεπές υπερτονισμένο, πλατυάζον, υπεραίρον, οργών και σφύζον,   

και εξοιδαίνον ω. Tο Θ των κοιλιακών έχει τρεις εγκάρσιες γραμμώσεις με 

ισχυρή γλυπτική δόμηση. Η πλάτη παρουσιάζει μια θάλασσα μυϊκής  

κυμάτωσης. Οι γλουτοί είναι μεγαλομερείς, προανέχοντες και 

προεξέχοντες, συνεχιζόμενοι σε ογκηρούς, ισχυρούς μηρούς.  

Η κόμη πλούσια, απλώνεται πίσω σε πάμπολλες κοτσίδες με 

λεπτομερή οριζόντια σφίγξη. Δένεται με λεπτή ταινία από την οποία στο 

μέτωπο πέφτουν μεγαλόσχημοι βόστρυχοι. Ιδιαίτερη είναι η στρογγύλη 

ποιότητα έντονα κεχωρισμένων μυϊκών όγκων και μελών που δίνει την 

ισχυρή διάρθρωση του Αργείου τύπου χωρίς σκληρότητα στην οριοθέτησή 

τους και με λεία την μετάβαση από τον ένα στον άλλο. Είναι αυτός ο 

ειδικός χαρακτήρας που θα απογειώσει την ταύτιση ιδέας και 

πραγματικότητας στον θαυματουργό Κλασσικό αιώνα, όπως θα 

διαπιστώσουμε.  

Το οβάλ του προσώπου είναι τέλειο, η συνεχής καμπύλη από 

άκρους ρώθωνες προς το εξωτερικό του οφθαλμού αψεγάδιαστη, μέτωπο 

– ρινικός χώρος – στόμα και πηγούνι σε απόλυτη συμμετρία, στόμα μικρό 

σχετικά, παχύτερα χείλη ηδονής, ανασπασμένα τα άκρα, προτεταμένα 

ήπια τα μήλα, αριστουργηματικός σχηματισμός του αυτιού.  

Το ορθογώνιο του κορμού είναι Κορινθιακό στις έμμετρες 

διαστάσεις του: ήρεμα αναγωγικό. 

Δύο ακέφαλοι Κούροι από τα Μέγαρα (ο ένας στην Αθήνα, ο 

άλλος, μόνο κορμός, στην Ελευσίνα) δείχνουν την κοινή καταγωγή 

και τη διαφοροποίηση του πρώτου Αττικού και του Κορινθιακού 

ύφους. [Κούρος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Richter No. 92: Figs. 

297=299; Buschor, Abb. 97-98; Alscher, II,1 Tafel 27. Κούρος στο Μουσείο 
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Ελευσίνας, Richter No. 93: Figs. 300-301]. Ο Κούρος No 92 στην Αθήνα είναι 

στη γραμμή του κεντρικού Κούρου από το Σούνιο Νο. 3, κατευθείαν 

καταγόμενος από τον Σπαρτιατικό Κούρο της Φιγάλειας. Ο Μεγαρικός 

Κούρος στην Αθήνα έχει τη σωματική τεκτονική των δύο προηγούμενών 

του: οι μηροί και ο κορμός φανερώνουν ισχυρή ανυσματική άνωση, με 

επιμήκυνση των αναλογιών τους μαζί όμως με στιβαρή γυμναστική μυϊκή 

διάπλαση. Η ακρότης της γυμνασίας φαίνεται από τους εγκάρσια 

διατρέχοντες τη μέση στερνική γραμμή δύο μύες στο άνω μέρος του 

στήθους. Ο κορμός έχει το ω του κάτω στερνικού ορίου, ενώ το Θ των 

κοιλιακών αποδίδεται πλαστικά με τρεις εγκάρσιες γραμμώσεις. 

Πελοποννησιακότητα υποδηλώνει και η οριζόντια εξυρισμένη ηβική 

λάχνη. Η εξαιρετικά λεπτοφυώς επεξεργασμένη κόμη χύνεται στην 

πλάτη περατούμενη με μια θαυμαστή ημικυκλική καμπύλη. Η πλάτη 

διαγράφεται νατουραλιστικά και οι γλουτοί έχουν αέρα ζωής. Παρ’ όλα 

αυτά στην πλάγια όψη εμφαίνονται τα σημάδια της πρωιμότητας, ο 

δοκοειδής, αν και ελαφρά κεκλιμένος, κορμός. Είναι έργο προχωρημένο 

για την εποχή του (~580 π.Χ.), Αττικό ή Αττικής επίδρασης: προϋποθέτει 

την ομάδα του Σουνίου, την Αττική πρόσληψη της Σπαρτιατικής 

γλυπτικής τύπου Κούρου της Φιγαλείας.  

Ο άλλος Μεγαρικός Κούρος (στην Ελευσίνα) αντιπροσωπεύει τον 

ίδιο τύπο στην Κορινθιακή του έκδοση: το μόνο ουσιαστικά που διαφέρει 

είναι ο μετριασμός της τεκτονικής άνωσης του προηγούμενου 

Αττικογενούς Κούρου. Το ύψος του στήθους είναι σχετικά μικρότερο ως 

προς το πλάτος του, και η απόσταση μεταξύ του στερνικού πέρατος και 

της κορυφής του Θ των κοιλιακών μικρότερη. Η μέση επίσης είναι 

πλατύτερη σχετικά προς το ύψος του κορμού και η δοκοειδής 

σχηματοποίηση του κορμού στην πλάγια όψη αντικαθίσταται από 

μεγαλύτερο βάθος και κυλινδροειδέστερη πλαστική διαμόρφωση του 

κορμού. Μεταγενέστερο έργο c. 550 π.Χ. Κορινθιακού ρυθμού.  
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Αρμόζει ότι στα Μέγαρα και σε διάστημα μερικών δεκαετιών 

βρέθηκαν δύο έργα, το ένα πρώτης Αττικής το άλλο Κορινθιακής 

έμπνευσης. Η ιστορία των Μεγάρων στην αρχαϊκή περίοδο είναι η ιστορία 

του ενδιάμεσου κράτους μεταξύ των δυο ισχυρών γειτόνων. Εξ άλλου η 

ίδια η Αττική γλυπτική αποκτά κατά την διάρκεια του αιώνα το 

Κορινθιακό ύφος της.  

Η επίδραση της Κορινθιακής τεχνοτροπίας λειτουργεί και στις 

Δωρικές Κυκλάδες. Ο Κούρος της Θήρας (στην Αθήνα) Richter No. 49: Figs. 

178-183; Buschor, Abb. 79-80; Alscher II,1 Tafeln 28a-f. Η ομοιότητα προς τον 

Κούρο της Τενέας είναι εντυπωσιακή: διαμόρφωση στήθους, υψηλό V 

υπέρ το ηβαίο στα όρια κορμού-μηρών, οπίσθια όψη απαράλλακτη, 

στερνικοί μύες στα πλάγια πανομοιότυποι, στενή μέση και η γνωστή 

φυσιογνωμία του προσώπου, με λίγο πιο γωνιακή από την κατακόρυφο 

την πλάγια κατατομή της όψεως. Το αυτί είναι όμως πιο σχηματικό, όπως 

και διακοσμητικότερα στυλιζαρισμένη είναι η κόμμωση: πρόκειται για 

Ιωνικές επιρροές.  

Η Κορινθιακή εκδοχή του Κούρου της Φιγάλειας παρέχεται στον 

Κούρο των Δελφών Richter No. 149: Fig. 440; Buschor, Abb. 103-104. 

Αναρπαγή προς τα άνω του στήθους, ισχυροί πλάγιοι κοιλιακοί και 

εξανέχων ιλιακός λόφος, καλλίγραμμοι γλουτοί και στιβαροί, 

γραμμωμένοι μηροί, όμως μετριασμός της ύψωσης του κορμού και μια 

μάλλον αμήχανη και σχεδόν άτεχνη κατακόρυφη 

παραλληλογραμμοποίηση του Θ των κοιλιακών.  

Ένα φθαρμένο από τον χρόνο αριστούργημα της Αττικής 

γλυπτικής από την Ακρόπολη είναι ο Κούρος Richter No. 137: Figs. 406-408, 

436, 442; Buschor, Abb. 109-112; Homann-Wedeking, Abb. 50; H. Payne and 

G.M. Young, Archaic Marble Sculpture from the Acropolis, Plates 97, 98, 123.3 (η 

βάση); Alscher, II,1 Tafeln 9a-c . Η Κορινθιακή βασικά τεκτονική αρχή του 

Κούρου συνδυάζεται με ένα ρωμαλέο γέμισμα των επιμέρους μορφών των 
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μελών, μια έξοχη μυϊκή ανάπτυξη που προαναγγέλλει τη σφύζουσα 

μυϊκή πληρότητα του Κούρου της Κέας μέσω του Κούρου της Αναβύσσου 

και του Κούρου του Μονάχου: το στήθος ογκούται σφριγηλό από πλάγια, 

τα χέρια είναι μεγαλομερή, δυνατά και ιδιαίτερα γυμνασμένα (η γραμμή 

από τους ώμους συσφίγγεται χαρακτηριστικά προ της εξόγκωσης των 

τρικεφάλων, οι πήχεις ιδιαίτερα ρωμαλέα παχείς), οι γλουτοί ανασπώνται 

οργώντες, οι μηροί είναι πανίσχυροι και μεγαλομερείς. Η μέση στενή εν 

σχέσει προς τους ευρύτατους ώμους και τα προβεβλημένα ισχία, γοφούς 

και άκρους μηρούς. Η λάχνη του αιδοίου φαίνεται ξυρισμένη οριζόντια. Η 

ορθογώνια δομή του κορμού μετριάζουσα μεταξύ του αναγωγικού 

υψιτενούς και του πυκνο-υφούς τετράγωνου. Περί το 550 π.Χ.  

Η Αττική μνημειακή γλυπτική λειτουργεί εξαρχής με την αρχή 

της δημιουργικής σύνθεσης προς απόδοση της απόλυτης Ιδέας στην 

πραγματικότητα. Υπό το Δωρικό πνεύμα της αρμονίας εισάγει 

διαστάσεις και στοιχεία του Ιωνικού προς έκφραση της υπεραίρουσας 

αξίας του Κάλλους, της υπερήφανης ακμής της νεότητας ως 

φανέρωση αιωνιότητας.  

Mit Attika betreten wir einen durch zahlreiche und strahlende 

Jünglingsstatuen besonders ausgezeichneten, geweihten Boden. Das Göttliche im 

Jüngling, im Knaben zu sehen: wer hätte es starker vermocht als die Athener? 

das geheimnisreich Leuchtende, verborgene Starke ins Bild zu bannen, wer 

hätte es mehr vermocht als die attische Kunst? Der stolz des athenischen 

Vokes auf die besten seiner Jugend, der sich in den sogenannten 

Lieblingsinschriften äussert, erfüllt nunmehr das alte Zeichen mit einen neuen 

persönlicheren Sinn, mit einer treferen Feier, mit einem besonderen Glanz. Daß 

die Stadt Platons, des Phidias und des Parthenon dieses bildhauerische Zwiegespräch 

eingeleitet und auf die Höhe der statuarischen Form geführt hat, ist gewiß kein 

Zufall.  

E. Buschor, Frühgriechische Jünglingle, 1950, pp. 96-7. 
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Από μια Σπαρτιατική αρχή ανάδυσης της Μορφής 

διακλαδίζονται δύο τύποι του Δωρικού Ρυθμού: ο Αργείος-

Αιγινητικός και ο Κορίνθιος-(Σικυώνιος). Η Αττική γλυπτική εκκινεί 

από την ίδια αρχή στην πρώτη φάση, του 7ου αιώνα, εμπνεόμενη από 

τη Σπαρτιατική κατευθείαν με σύνθεση της Ιωνικής αρχής, στη δε 

δεύτερη, τον 6ο αιώνα, υιοθετώντας την Κορινθιακή τεχνοτροπία, 

ρέποντας όμως προς την Αργεία σωματότητα με ένα Ιωνικό 

στρογγύλεμα απέναντι στην Αργεία αυστηρότητα των μορφών και 

σκληρότητα του ορίου μετάβασης από μιας εις άλλη.  

Απομένει προς ολοκλήρωση της Δωρικής Εικονιστικής Μορφής η 

μελέτη της σημαντικής συγκομιδής από την αρχαϊκή Βοιωτία. 
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                 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

 

Αυτήν την Πέμπτη 19 Μαρτίου συνεχίζουμε την Ελληνική θεωρία 

της Ελληνικής Ιστορίας ως Ιστορίας Πολιτισμού. Μετά την αρχαϊκή εποχή 

θα διαπραγματευθώ τον Χρυσούν αιώνα του «Θαύματος». Ο τίτλος της 

θεματικής μας θα είναι:  

 

                     Η Μεταμόρφωση της Μορφής: 

η Κλασσική Ακμή (500-400 π.Χ.) και τα Μεθεόρτια (400-335 π.Χ.) 

 

Δεν θα παραλείψω να ασχοληθώ λόγω των γόνιμων καιρών και με 

τα τρέχοντα, με τα χρονικά υπό την άποψη της αιωνιότητας, με τα 

σύγχρονα υπό την άποψη του Ελληνισμού, με τον «θόρυβο» υπό την 

άποψη του σήματος.  

 

                      *** 

 

 

 

Τα Σεμινάρια γίνονται στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου 

Λόγου και Τέχνης , Πλατεία Γεωργίου Α’, 2ος όροφος. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
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  ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

 

 

Την Παρασκευή το βράδυ θα εορτάσουμε την Εαρινή Ισημερία. 

Συμβαίνει φέτος στις 00.45 την νύχτα της 20ης προς την 21η 

Μαρτίου. Θα είμαστε εν εγρηγόρσει πίνοντες και παίζοντες σοβαράν 

παιδιάν. 

Κατά πολυδύναμο συνδρομή, φέτος η Ισημερία συμπίπτει με 

Νέα Σελήνη αλλά και Ολική Έκλειψη του Ήλιου, η οποία θα 

σκοτώσει την Ευρώπη την Παρασκευή το πρωί. Η ορατότητα της 

ολικής είναι σε ζώνη στον Ατλαντικό με κατεύθυνση περίπου από ΝΔ 

στον ωκεανό προς ΒΑ στην Αρκτική. Στην Ελλάδα θα είναι ορατή 

κατά 30%, από τις 10.36 μέχρι 12.48 την Παρασκευή το πρωί, με μέγιστο 

στις 11.41. 

Θα συναντηθούμε κατά τις 9.30 το βράδυ. 

Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. 

 

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει να επικοινωνήσει μαζύ 

μου.      

      

 

 


