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"Η Φτερωτή Νίκη της Σαμοθράκης" 

 

Η Αφροδίτη της Μήλου 

 
Ενδεικτικά αριστουργήματα κατασκευασμένα από παριανό μάρμαρο είναι: 
Τα περίφημα σήμερα κυκλαδικά ειδώλια "ο Αρπιστής" και "ο Αυλητής" (2.800 - 
2.300 π.Χ.) που βρέθηκαν στη Κέρο. 
Οι Κούροι της Θάσου, της Κέας και της Μήλου καθώς και της Αναβύσσου 
Η Κόρη Φρασίκλεια, έργο του Παριανού γλύπτη Χριστιάνα (540 π.Χ.), (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο). 
"Ο Παις του Κριτίου" (Μουσείο Ακρόπολης) 
"Η πεπλοφόρος κόρη" (Μουσείο Ακρόπολης) 
"Ο Θησαυρός των Αθηναίων" στους Δελφούς. 
"Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού" 
"Ο Ναός του Δία" στην Ολυμπία. 
"Η Νίκη της Πάρου" (Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου). 
"Η Νίκη του Παιωνίου" (Μουσείο Ολυμπίας). 
"Η Νίκη της Σαμοθράκης"      Μουσείο του Λούβρου). 
 

"Ο Ερμής του Πραξιτέλη" 

"ο Αρπιστής" και "ο Αυλητής 

Το μάρμαρο της Πάρου 

http://el.wikipedia.org/wiki/Κούρος_εν_προμάχοις


  ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

Ηράκλειτος ....τα πάντα μεταβάλλονται συνεχώς 

 

Παρμενίδης ...τίποτα απολύτως δεν μεταβάλλεται, τίποτα δεν κινείται 

 

Αριστοτέλης  ... η κίνηση και η μεταβολή, η γένεση και η φθορά 
συμβαίνουν συνέχεια στο φυσικό κόσμο....δεν αλλάζουν όμως όλα 
πάντοτε....  

           Τι είναι όμως αυτό που είναι σταθερό και τι αυτό που 
μεταβάλλεται; 

    ... χαρακτηρίζω ως ύλη αυτό που στέκεται ως υποκείμενο κάτω από 

κάθε πράγμα , αποτελώντας την αφετηρία της γένεσής του και το 
περιεχόμενό του,...  δεν υπόκειται σε καθεαυτό φθορά  αλλά ... είναι 

άφθαρτη και αγέννητη 

Η μορφή είναι η καθορισμένη δομή των αντικειμένων που τους δίνει 

εκείνα τα χαρακτηριστικά και  τις ιδιότητες με τα οποία εμείς τα 
αναγνωρίζουμε μέσω της λογικής δύναμης του μυαλού μας. 



Προτεραιότητα μεταξύ των δύο αυτών οντοτήτων  έχει για τον Αριστοτέλη η μορφή.  

Η ύλη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την μορφή. Η  ύλη εκφράζει τη δυνατότητα παρά την 
πραγματικότητα 

Η αριστοτελική θεωρία των αιτίων. 

Τα τέσσερα ΑΙΤΙΑ 
Ο Αριστοτέλης διακρίνει τέσσερα αίτια, τα οποία κατά την άποψή του είναι αναγκαία για την 
παραγωγή οποιουδήποτε αποτελέσματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΥΛΗ, (ΥΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ) η ΜΟΡΦΗ (στον Αριστοτέλη αναφέρεται ως «είδος» εξ ου και ο όρος 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΙΤΙΟ) η ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ) και το ΤΕΛΟΣ  ( ο ΣΚΟΠΟΣ που στον 

Αριστοτέλη αναφέρεται ως «τέλος» εξ ου και ο όρος ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ) 



Πως ενεργούν όμως αυτές οι αιτίας στην κατεύθυνση του τελικού σκοπού;  
 
Στο ερώτημα -   

Πώς μπορεί μια  ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως «να αποκτήσει την ΟΥΣΙΑ 
του» και να γίνει λαμπτήρας πυρακτώσεως; 

 
η απάντηση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ίσως ήταν:  Υπάρχουν τέσσερις αιτίες (αίτια) 
  
Η πρώτη σχετίζεται με την ΥΛΗ  -  υλικό αίτιο:  
Το γυαλί και το βολφράμιο. θα μπορούσαν να αποκτήσουν διάφορες μορφές 
  
Η δεύτερη σχετίζεται με τη  ΜΟΡΦΗ    -  ειδικό αίτιο  

Το ότι προέκυψε τελικώς λαμπτήρας καθορίστηκε και από τη μορφή που 
δόθηκε στο γυαλί και στο βολφράμιο. Και στο μεν γυαλί δόθηκε η  μορφή του 
αερόκενου γυάλινου δοχείου, ενώ στο βολφράμιο η  μορφή του μεταλλικού 
νήματος 
  
Η  τρίτη  σχετίζεται με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ    -  ποιητικό αίτιο 

Τόσο το γυαλί όσο και το βολφράμιο υπέστησαν ειδική επεξεργασία 

  

Η τέταρτη  σχετίζεται με τον ΣΚΟΠΟ     -    τελικό αίτιο 

Οι τεχνικοί δούλεψαν με τελικό σκοπό τα αρχικώς ακατέργαστα υλικά να 
γίνουν τελικώς λαμπτήρας με νήμα βολφραμίου 



Για τον Αριστοτέλη η παραγωγή του συγκεκριμένου κάθε φορά αποτελέσματος - 
αντικειμένου είναι κάτι που προϋπάρχει στο αντικείμενο. Η μορφή δηλαδή του κάθε 
αντικειμένου προϋπήρχε σε αυτό ακόμα και πριν αυτή αποκαλυφθεί. Το μόνο που 

χρειαζόταν το αντικείμενο για να αποκαλύψει τη μορφή του ήταν η ενεργοποίηση των 
απαραίτητων αιτίων. Και αυτή είναι η διαρκής και αέναη αγωνία του κάθε αντικειμένου  



Η εξέλιξη των απόψεων για τη ΜΟΡΦΗ 

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ 

Πλωτίνος: (205-270 μ.Χ.) ΕΝΝΕΑΔΑ _ υιοθετεί τη Μορφή για να ανακαλύψει τις αρχές 
του Κάλλους. 

ΜΕΤΑ την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17ος – 18ος – 19ος αιώνας 

Όλα αυτά τα χρόνια με εξαίρεση τις γερμανόφωνες χώρες η ΜΟΡΦΗ ήταν ταυτόσημη του 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ και του ΟΓΚΟΥ. 

Θεωρία των Μορφών στη Γερμανία του 19ου αιώνα. Η μορφή είναι: 

ΚΑΝΤ: είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα 

ΓΚΑΙΤΕ: είναι τα ίδια τα αντικείμενα, σαν μικροοργανισμοί οι οποίοι προυπάρχουν. 

ΕΓΕΛΟΣ: είναι μια Ιδέα που προυπάρχει των αντικειμένων και είναι γνωστή μόνο στο 
νου. 

WOLFFLIN: Το σώμα μας είναι η Μορφή μέσω της οποίας αντιλαμβανόμαστε κάθετι 
φυσικό. 

HILDEBRAND Τα αντικείμενα παρουσιάζονται διαρκώς με διάφορες εμφανίσεις καμία 
από τις οποίες δεν αποκαλύπτει τη Μορφή και η οποία γίνεται αντιληπτή μόνο μέσω 
του νου. 

Goller Η Μορφή σαν ολοκλήρωση μιας Τέχνης ή ο τρόπος μέσα από τον οποίο 
αποκαλύπτεται μια Ιδέα 

EIDLITZ: Η Μορφή στην αρχιτεκτονική είναι η έκφραση μιας Ιδέας σε Ύλη 











Το μάρμαρο είναι ένα υλικό με περίπλοκες ιδιότητες 

Είναι σκληρό για να μπορέσεις να το επεξεργαστείς με ευκολία αλλά και ταυτόχρονα αρκετά μαλακό για να 
μπορέσεις να αποδώσεις με αυτό λεπτεπίλεπτα έργα τέχνης 

Είναι ευαίσθητο – μπορείς να το καταστρέψεις με ευκολία λόγω της κρυσταλλικής του δομής - αλλά 
ταυτόχρονα είναι αρκετά τραχύ για να κατασκευάσεις αντικείμενα που αντέχουν στο χρόνο 

 

Είναι αδιαπέραστο από το φως αλλά ταυτόχρονα αρκετά φωτεινό για να αποδώσει τη λεπτή υφή του 
δέρματος και τη διαφάνεια που έχει η επιδερμίδα στο φως 

Μπορείς να το χειριστείς με βίαιες κινήσεις αλλά αν δεν του αποδώσεις κάθε στιγμή τον απαιτούμενο 
σεβαστό οι ζημιές που μπορεί να του προκαλέσεις είναι ανεπανόρθωτες 

Προσπαθήσαμε να βιώσουμε όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις με το υλικό αυτό  



  Χρειαστήκαμε ένα πρότυπο εργασίας και μερικά κομμάτια μαρμάρου για την  
κατασκευή μας και σαπουνιού για τη δημιουργία προπλασμού 

 

 

 
 

  

Το πρότυπο για τη δουλειά μας ήταν μια χρυσή Γλαυξ 
από τις ανασκαφές της Περιστεριάς  (1600πχ) 

 Αποδώσαμε πρώτα το έργο σε μια μαλακή πλάκα σαπουνιού 
ώστε να έχουμε ένα ρεαλιστικό και όχι εικονικό πρότυπο με 
βάση το οποίο θα επιχειρούσαμε την αντιγραφή στο μάρμαρο 



   Στη συνέχεια ξεκινήσαμε την κατασκευή του μαρμάρινου ανάγλυφου χρησιμοποιώντας 
τα ίδια εργαλεία με τα οποία εδώ και χιλιετίες οι μαρμαροτεχνίτες σμιλεύουν το 

μάρμαρο. 

ματρακάς σμίλες 



Φλάβιο 

Νάγια 

foto owl/flabio.MOV
foto owl/giota.MOV


Και κάπου εδώ μας οδήγησαν οι τεχνικές μας δυνατότητες μέσα 
από λάθη αλλά και επιτυχείς μερικές φορές προσπάθειες 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


