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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η ρωσική κοινωνία αποτελεί ιστορικά ένα πολιτικό, κοινωνικό και 

πολιτισµικό  θέµα µελέτης. Βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο ως παράδειγµα 

µίµησης στην περίοδο της ακµής της, αλλά και ως  παράδειγµα προς αποφυγή στη 

περίοδο της παρακµής της. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ως ένα ποικιλότροπο 

ψηφιδωτό µελέτης το οποίο µάς κίνησε το ενδιαφέρον µε αφορµή την έκθεση της 

Ρώσικης πρωτοπορίας. 

Ο όρος «Ρώσικη Πρωτοπορία» δόθηκε από τους ιστορικούς της τέχνης 

µεταγενέστερα και αφορά το σύνολο των καλλιτεχνικών κινηµάτων και ρευµάτων 

που εµφανίστηκαν στη Ρωσία την εικοσαετία 1910-1930 και τα οποία  είχαν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό: την απόρριψη του καλλιτεχνικού παρελθόντος και την 

αναζήτηση καινοτόµων µορφών και µέσων έκφρασης στα διάφορα είδη της τέχνης και 

τη µεταξύ τους σύνδεση, στο φως των κοινωνικόo-οικονοµικών εξελίξεων εκείνης της 

περιόδου. 

Ανάµεσα στα έργα της συλλογής του που ανήκουν στο Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, υπάρχει και ένα µικρό σώµα από «λουµπκί». Οι καλλιτέχνες της 

ρωσικής πρωτοπορίας δεν αρκούνται στην κατανόηση και επανάληψη της λαϊκής 

τέχνης. Επιδιώκουν µέσα από την ζωγραφική και την εφαρµοσµένη τέχνη της λαϊκής 

παράδοσης να βρουν τις φόρµες και τις τεχνικές που θα αποτελέσουν το αλφαβητάρι 

της νέας τέχνης.  

Το «λουµπόκ» (στον πληθυντικό “λουµπκί”) πρωτοεµφανίστηκαν τον 16ο 

αιώνα στη Ρωσία και ήταν ξυλογραφίες µε λαϊκές αναπαραστάσεις που είχαν 

θρησκευτικό, επιµορφωτικό και διακοσµητικό χαρακτήρα.  

Τα λεγόµενα “σύγχρονα λουµπκί” απεικόνιζαν πατριωτικές παραστάσεις από 

τους Κριµαϊκούς πολέµους, τον Ρωσο-Ιαπωνικό Πόλεµο και τον Α’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο.  

Τα µοτίβα και η θεµατογραφία, η έλλειψη προοπτικής, τα διακοσµητικά 

στοιχεία και ο συνδυασµός εικόνας και κειµένου είναι µερικά από τα στοιχεία που 

επηρέασαν καλλιτέχνες όπως ο Μιχαήλ Λαριόνοφ, η Νατάλια Γκοντσαρόβα, η Όλγα 
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Ρόζανοβα, ενώ σύγχρονα λουµπκί για λόγους προπαγάνδας φιλοτέχνησαν µεταξύ 

άλλων ο Καζιµίρ Μαλέβιτς, ο Αριστάρχ Λεντούλοφ και ο Βλαντίµιρ Μαγιακόφσκι. 

Η ξυλογραφία είναι η  τεχνική τυπώµατος που επιτυγχάνεται µε τη χάραξη 

πάνω σε πλάκα από ξύλο. Τα µέρη που ο χαράκτης επιθυµεί να µείνουν λευκά 

"σκαλίζονται" µε σκαρπέλο ή µαχαίρι και αφαιρούνται. Εκείνα που µένουν ανάγλυφα 

συγκρατούν το µελάνι που περνιέται πάνω στην πλάκα. Ειδικό τυπογραφικό χαρτί 

πιέζεται πάνω στο ξύλο και τα µελανωµένα µέρη τυπώνονται. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

1.1 ΤoΙστορικό - Κοινωνικό πλαίσιο της  «Ρωσικής  Πρωτοπορίας » 

 

Όπως καταγράφει η Ελένη Μηλιαρονικολάκη (Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, 

2011, τεύχ. 6) η ιστορία των καλλιτεχνικών κινηµάτων της «ρωσικής πρωτοπορίας» 

οριοθετείται κατά προσέγγιση στα χρόνια ανάµεσα στο 1910 και το 1930. Στα χρόνια 

αυτά µεσολαβεί η οκτωβριανή επανάσταση του 1917 και η αλλαγή του πολιτικού 

συστήµατος στη Ρωσία.  

Από τις αρχές του 20ου αιώνα στη Ρωσία διαµορφώθηκαν ορισµένες 

προϋποθέσεις υλικές, κοινωνικές και αισθητικές που κατέστησαν εύφορο το έδαφος 

για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πειραµατικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Οι 

υλικές προϋποθέσεις αφορούσαν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα (τηλέφωνο, 

τηλέγραφος, κινηµατογράφος, αεροπλάνο κ.α.), τον εξηλεκτρισµό, την 

εκβιοµηχάνιση, τον νέο αστικό χωροταξικό σχεδιασµό.  

Οι κοινωνικές προϋποθέσεις αφορούσαν την δηλωµένη από το 1905 λαϊκή 

επιθυµία για κοινωνικές αλλαγές λόγω της ανυπαρξίας εργατικού δικαίου και της 

συνεχιζόµενης φεουδαρχικής κατάστασης στην αγροτική οικονοµία. Η κοινωνική 

δυσαρέσκεια εξαπλώθηκε σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα µετά την ήττα της Ρωσίας 

στον ρωσο-ιαπωνικό πόλεµο του 1905 και κυρίως µετά την µεγάλη οικονοµική και 

διοικητική κρίση που ξέσπασε λόγω του ανοιχτού µετώπου στον Α΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Η παρακµή στην οποία είχε οδηγηθεί η παλαιότερη τέχνη σε συνδυασµό µε 

την επαναστατική νοοτροπία που είχε καταλάβει τα ρωσικά κοινωνικά στρώµατα 

οδήγησαν στην αναζήτηση νέων µορφών τέχνης, συχνά µέσα από τη λαϊκή 

παράδοση, την αγιογραφία, την παιδική ζωγραφιά.  

Η επικράτηση της µορφής έναντι του περιεχοµένου έγινε βασική αρχή των 

νέων πειραµατισµών, εκδηλώθηκε θεωρητικά µε τον φορµαλισµό και οδήγησε στην 

άνθηση όλων των τεχνών. Εκτός από τις εικαστικές τέχνες, µιλούµε για πρωτοπορία 

στο θέατρο, τον κινηµατογράφο, την λογοτεχνία, τη µουσική.  
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Συναντούµε επίσης την εφαρµογή της κάθε µορφής ριζοσπαστικής 

καλλιτεχνικής έκφρασης στην καθηµερινή ζωή. Οι καλλιτέχνες της πρωτοπορίας 

σχεδίαζαν θεατρικά κοστούµια και σκηνικά, εξέδρες για λαϊκές συγκεντρώσεις, 

υφάσµατα και στολές εργασίας, οικιακά σκεύη, είδη καθηµερινής χρήσης, µε σκοπό 

να φέρουν την τέχνη στη ζωή, να καταργήσουν τις αστικές διακρίσεις.  

Μετά το 1917 ιδρύθηκαν νέοι θεσµοί και ιδρύµατα που υποστήριζαν την 

τέχνη της πρωτοπορίας. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1920 άρχισε να σκληραίνει 

σταδιακά η στάση του καθεστώτος απέναντι στα κινήµατα και τους εκπροσώπους της 

πρωτοπορίας, µε αποτέλεσµα την ολοκληρωτική επιβολή το 1934 του δόγµατος του 

«σοσιαλιστικού ρεαλισµού» και την καταδίκη της πρωτοποριακής τέχνης από το 

σταλινισµό, καταδίκη που συνδέθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις µε προσωπικές 

διώξεις εναντίον των καλλιτεχνών και µε απαγόρευση έκθεσης των έργων τους 

(Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, 2011, τεύχ. 6). 

 

1.2 ΤoΙδεολογικό πλαίσιο της  «Ρωσικής  Πρωτοπορίας » 

Ο όρος Ρώσικη Πρωτοπορία αναφέρεται στο σύνολο των καλλιτεχνικών 

ρευµάτων και κινηµάτων που αναπτύχθηκαν στη Ρωσία κατά την περίοδο 1910-1930. 

Παράλληλα µε τις συνταρακτικές κοινωνικό-οικονοµικές εξελίξεις των αρχών του 

20ού αιώνα, οι καλλιτέχνες τείνουν να απορρίπτουν το παρελθόν και να αναζητούν 

καινοτόµες µορφές και µέσα έκφρασης στα διάφορα είδη της τέχνης και τη σύνδεση 

αυτών.  

Ο όρος έχει δοθεί µεταγενέστερα από ιστορικούς και δίκαια οι καλλιτέχνες 

και τα αντίστοιχα κινήµατα χαρακτηρίζονται ως πρωτοποριακά καθώς η συµβολή 

τους στην εξέλιξη της τέχνης µε τολµηρές ιδέες και εφαρµογές έχει ιστορική 

σηµασία. H Ρωσική Πρωτοπορία αναπτύχθηκε µέσα στο ιστορικό πλαίσιο και το 

ιδεολογικό κλίµα πoυ προετοίµασε τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. 

 Στις τάξεις της εντάχθηκαν, από την πρώτη στιγµή, οι καλλιτέχνες εκείνοι 

που αµφισβητούσαν την παραδοσιακή τέχνη και οραµατίζονταν το καινούργιο. 

Καλλιτέχνες που πειραµατίζονταν σε όλους τους τοµείς. Οι καλλιτέχνες αυτοί έφεραν 

νέες µορφές έκφρασης στην τέχνη, απέρριψαν κάθε δεσµό µε την τέχνη του 

παρελθόντος, γιατί πίστευαν ότι θα γίνει µια επανάσταση, ότι η κοινωνία θα αλλάξει 

τόσο ριζικά, ώστε νέες γλώσσες, νέοι κώδικες, νέες µορφές πρόσληψης θα έπρεπε να 

αντικαταστήσουν τους παλιούς τρόπους. Το παρελθόν γι’ αυτούς δεν ήταν κάτι 

αόριστο και απρόσωπο, αλλά εκπροσωπείτο από το τσαρικό καθεστώς και την έως 

τότε φεουδαρχική δοµή της κοινωνίας. 
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Αµέσως προβάλλει το ερώτηµα αν θα πρέπει να γίνει αποδεκτός ο 

χαρακτηρισµός αυτών των κινηµάτων και των καλλιτεχνών που τα εκπροσωπούν ως 

πρωτοποριακών. Η απάντηση δεν είναι µονοσήµαντη. Ως προς τη συµβολή τους στην 

εξέλιξη του ειδικού τοµέα της τέχνης µε επινοητικές, τολµηρές ιδέες και πρακτικές, 

οι καλλιτέχνες αυτοί αναµφίβολα ανήκουν στην πρωτοπορία.  

Ως προς τον κοινωνικό ρόλο τους όµως να µετουσιώσουν καλλιτεχνικά τα 

λαϊκά συµφέροντα στη νέα εποχή που άνοιξε για την ανθρωπότητα κάποιοι 

καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν µερικά, µε µεµονωµένα έργα ή µε ορισµένες πλευρές 

της τέχνης τους και µόνο λίγοι είναι εκείνοι που κατάφεραν να συλλάβουν και να 

εκφράσουν πιο ολοκληρωµένα την ιστορική αναγκαιότητα. 

Το ότι η τέχνη έφυγε από τις κλειστές συλλογές – από την ιδιωτική ιδιοκτησία 

των αριστοκρατών και των πλουσίων – και έγινε λαϊκή περιουσία. Αυτό έδωσε µια 

τεράστια δύναµη ανάπτυξης για την απελευθέρωση της τέχνης. ∆όθηκαν από το 

νεαρό σοβιετικό κράτος όλες εκείνες οι αναγκαίες υποδοµές για την καλλιτεχνική 

δηµιουργία και για την επικοινωνία µε το λαό, εργοστάσια και εργάτες έγιναν 

αναφορά της τέχνης, χιλιάδες εργαζόµενοι έγιναν κοινωνοί της, όχι ως θεατές αλλά 

και ως συµµέτοχοι, ως συνεργάτες για να δηµιουργηθούν τα νέα έργα. 

 Η σοσιαλιστική εξουσία απελευθέρωσε τεράστιες δυνάµεις για την τέχνη. 

Επιχείρησαν να δώσουν νέα µορφή στην κατοικία, άλλη ποιότητα στη βιοµηχανική 

παραγωγή οραµατίζοντας πόλεις του µέλλοντος βασιζόµενοι σε νέα τεχνολογικά 

πρότυπα. ∆ηµιούργησε µια νέα διάσταση της τέχνης µέσα στον κοινωνικό χώρο και 

µε πρωτοφανές «λεξιλόγιο», το οποίο επιβιώνει σήµερα µε άλλες µορφές, αλλά µε τις 

ίδιες ιδέες.  

Η Ρώσικη Πρωτοπορία χρησιµοποίησε χωρίς φραγµούς κάθε ύλη, έκφρασε 

κοινωνικές ιδέες και θέσεις. ∆ηµιούργησε έργα κοινωνικού χαρακτήρα, που δεν ήταν 

εµπόρευµα, αλλά στοιχείο της κοινωνίας, του νέου κράτους, φτιαγµένα συλλογικά, 

µέσα σε κρατικά εργαστήρια. Έργα µιας νέας ιδεολογίας και κοινωνικής φιλοσοφίας 

και σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης. 

 

1.3 Από τον  Νέο –Ιµπρεσιονισµό και τον συµβολισµό στην «Πρωτοπορία» 

 

Στις αρχές του 20ού αιώνα η Μόσχα βρίσκεται σε ευθεία επαφή µε το κέντρο 

των καλλιτεχνικών εξελίξεων, το Παρίσι. Ο συµβολισµός και τα µετεµπρεσιονιστικά 

ρεύµατα κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή σκηνή και επηρεάζουν τους νέους ρώσους 

καλλιτέχνες που ιδρύουν τις οµάδες «Γαλάζιο Ρόδο» και «Χρυσόµαλλο ∆έρας». Οι 

ζωγράφοι Βρούµπελ και Μπορίσοφ-Μουσάτοφ εισάγουν καινοτοµικές τεχνικές στη 

σύνθεση και την οργάνωση της ζωγραφικής επιφάνειας.  

Τα έντονα φωτιστικά χρώµατα, ο πριµιτιβισµός του Γκογκέν, η στροφή σε 

«πρωτόγονους πολιτισµούς» και η κυριαρχία του συµβολισµού προετοιµάζουν τη 
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µετάβαση στην αισθητική της πρωτοπορίας του 20ου αιώνα. Στη Ρωσία παρατηρείται 

µια αντίστοιχη τάση επιστροφής και αξιοποίησης παραδοσιακών µορφών τέχνης, 

όπως η βυζαντινή ρωσική εικόνα, η τέχνη του λουµπόκ (λαϊκές ξυλογραφίες µε 

θρησκευτικά και κοινωνικά θέµατα), η λαϊκή χειροτεχνία και η παιδική ζωγραφική. 

Το 1910 η ένωση καλλιτεχνών «Χρυσόµαλλο ∆έρας» διασπάστηκε και έδωσε τη 

θέση της στην οµάδα «Βαλές Καρό». Πολλοί καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας 

(Σαγκάλ, Μαλέβιτς, Τάτλιν, Ποπόβα, Έξτερ, Κλιουν, Λαριόνοφ, Γκοντσαρόβα, κ.α.) 

συνδέονται µε τη νέα οµάδα και συµµετέχουν σε εκθέσεις της. Οι επιδράσεις του 

Σεζάν, του γαλλικού κυβισµού και του ορφισµού είναι έκδηλες στην καλλιτεχνική 

παραγωγή αυτής της περιόδου. 

 Η µετάβαση στις καθαρές γεωµετρικές φόρµες και η µετέπειτα 

απελευθέρωση του αντικειµένου µε τον σουπρεµατισµό του Μαλέβιτς και τον 

κονστρουκτιβισµό του Τάτλιν προϋποθέτουν την επεξεργασία και την αναθεώρηση 

των δυτικοευρωπαϊκών επιδράσεων του 19ου αιώνα(Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, 

2011, τεύχ. 6) . 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 

2.1 Η εμπλοκή της Ρωσίας στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 

 

Ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος ήταν η πρώτη µεγάλη διεθνής σύγκρουση του εικοστού 

αιώνα. Η δολοφονία του αρχιδούκα Φραντζ Φέρντιναντ, διαδόχου του 

Αυστροουγγρικού θρόνου, και της συζύγου του, αρχιδούκισσας Σοφίας, στο 

Σαράγεβο στις 28 Ιουνίου 1914, πυροδότησαν τις εχθροπραξίες, που ξεκίνησαν τον 

Αύγουστο του 1914 και συνεχίστηκαν σε διάφορα µέτωπα για τα επόµενα τέσσερα 

χρόνια. 

2.2 Η Ρωσία στο πόλεμο 
Η επανάσταση που ξέσπασε το 1917 στη Ρωσία ανέτρεψε τον τσάρο και 

έφερε πρώτα µια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Όµως λίγους µήνες µετά οι µπολσεβίκοι 

πήραν την εξουσία και έβαλαν σε εφαρµογή πολλές σοσιαλιστικές ιδέες (Οκτωβριανή 

Επανάσταση). Παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών να ανατρέψουν το νέο 

καθεστώς και τον εµφύλιο πόλεµο που ακολούθησε, η επανάσταση επικράτησε. 

∆ηµιουργήθηκε ένα νέο κράτος, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών 

(ΕΣΣ∆), που είχε ένα νέο οικονοµικό και πολιτικό καθεστώς. Οι εξελίξεις αυτές 

προκάλεσαν µεγάλες ανησυχίες στους ηγέτες και στους ισχυρούς σ’ όλο τον κόσµο, 

αλλά τα πρώτα χρόνια γέννησαν και µεγάλες ελπίδες σε πολλούς ανθρώπους ότι η 

αδικία και η εκµετάλλευση µπορούν να σταµατήσουν. 

Μετά την επανάσταση του 1905 ο τσάρος Νικόλαος Β΄ (1894–1917) 

υποχρεώθηκε να δηµιουργήσει κοινοβούλιο (τη ∆ούµα) και να κάνει εκλογές. Όµως, 

επειδή δεν ήθελε να µοιράζεται την εξουσία, έκανε συνέχεια παρεµβάσεις στο έργο 

της ∆ούµας. Έτσι, η αντιπολίτευση δηµιούργησε ένα κοινό µέτωπο εναντίον του και 
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ο τσάρος έχασε σιγά σιγά το κύρος του στην κοινωνία. Όταν άρχισε ο Α΄ Παγκόσµιος 

Πόλεµος υπήρχαν πολλοί ακτήµονες στην ύπαιθρο και οι εργάτες δούλευαν σε άθλιες 

συνθήκες. Επιπλέον στην πολυεθνική Ρωσία είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται διάφορα 

εθνικά κινήµατα. Παρ’ όλα αυτά, στην αρχή επικράτησε στη Ρωσία, όπως και στις 

άλλες χώρες, ενθουσιασµός και εθνική υπερηφάνεια για τον πόλεµο, και οι 

στρατιώτες πήγαιναν να πολεµήσουν για την πατρίδα και τον τσάρο. 

Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος προκάλεσε µεγάλη κρίση στη Ρωσία: η γεωργία 

και η βιοµηχανία έµειναν χωρίς εργατικά χέρια, πολλά εργοστάσια έκλεισαν, η 

αγροτική παραγωγή κατέρρευσε, οι µεταφορές παραλύσανε και οι άνθρωποι στις 

πόλεις πεινούσαν. Το 1915 έγιναν οι πρώτες απεργίες, αλλά ο τσάρος τις 

αντιµετώπισε µε βία, πράγµα που έκανε ακόµη µεγαλύτερο το λαϊκό αναβρασµό. 

Οι εργατικές απεργίες και οι αγροτικές εξεγέρσεις δεν σταµάτησαν. Ζητούσαν 

να σταµατήσει ο πόλεµος και να καλυτερέψουν οι συνθήκες ζωής. Τον Φεβρουάριο 

του 1917 ξέσπασε επανάσταση. 

Ο τσάρος έδωσε διαταγή στο στρατό του να χτυπήσει τους απεργούς στην 

Αγία Πετρούπολη, την πρωτεύουσα της Ρωσίας. Οι στρατιώτες ενώθηκαν µε τους 

εξεγερµένους. Το Μάρτιο του 1917 ο τσάρος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η χώρα 

ανακηρύχθηκε αβασίλευτη δηµοκρατία. Την εξουσία µοιράστηκαν η προσωρινή 

κυβέρνηση, µε πρωθυπουργό το σοσιαλιστή Αλεξάντρ Kερένσκι, και τα 

εργοστασιακά συµβούλια (σοβιέτ στα ρωσικά) που οργανώθηκαν σε πολλές περιοχές. 

Στο σοβιέτ της Πετρούπολης πρωταγωνιστούσαν οι µπολσεβίκοι. Οι µπολσεβίκοι 

υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν γη στους ακτήµονες αγρότες, µεγαλύτερους µισθούς 

στους εργάτες και ότι θα φέρουν γρήγορα την ειρήνη. Έτσι αποκτήσανε πολλούς 

οπαδούς .Η νέα κυβέρνηση προσπάθησε να βγάλει τη χώρα από το χάος και να 

ελέγξει το στρατό. Όσο όµως συνεχιζόταν ο πόλεµος, µεγάλωναν η αναταραχή και οι 

διαµαρτυρίες. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

3.1 Το μοντέρνο Λουμπόκ : Η ρωσική παράδοση στην Πατριωτική 

Προπαγάνδα του Α’ παγκοσμίου πολέμου 

Έργα από τη συλλογή Κωστάκη με θέμα το πόλεμο –πατριωτικές 

αφίσες –λαϊκή ξυλογραφία – Λουμπόκ 
 

Ο Γιώργος Κωστάκης γεννήθηκε στη Μόσχα το 1913. Ο πατέρας του ήταν 

έµπορος από τη Ζάκυνθο και είχε εγκατασταθεί οικογενειακώς στη Μόσχα. Έζησε το 

µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στη ρωσική πρωτεύουσα και εργάστηκε ως οδηγός 

στην ελληνική πρεσβεία µέχρι το 1940.  

Όταν η ελληνική πρεσβεία λόγω του πολέµου έκλεισε, ο Γ. Κωστάκης 

συνέχισε να εργάζεται στην καναδική πρεσβεία. Στα πλαίσια των επαγγελµατικών 
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του καθηκόντων συνόδευε ξένους διπλωµάτες στις επισκέψεις τους σε παλαιοπωλεία 

και οίκους τέχνης. Χωρίς να έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική παιδεία και επαφή µε τη 

µοντέρνα τέχνη, προικισµένος µε ένα σπάνιο ένστικτο, εντυπωσιάστηκε όταν 

αντίκρισε το1946 ένα πίνακα της Όλγας Ροζάνοβα. Από τότε άρχισε να ενδιαφέρεται 

για τη ρωσική πειραµατική τέχνη των αρχών του 20ούαιώνα. Ήρθε καλλιτέχνες 

βρίσκονταν ακόµη στη ζωή και για τρεις τουλάχιστον δεκαετίες συγκέντρωνε 

µεθοδικά έργα «ρωσικής πρωτοπορίας» δηµιουργώντας µια περίφηµη συλλογή η 

οποία διέσωσε από την καταστροφή και τη λήθη αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό 

τµήµα της ευρωπαϊκής τέχνης του 20ου αιώνα. Σε πολλές περιπτώσεις αντιµετώπισε 

ιδιαίτερες δυσκολίες διότι το σταλινικό καθεστώς είχε θέσει σε απαγόρευση τα έργα 

της ρωσικής πρωτοπορίας, επιβάλλοντας στην τέχνη το δόγµα του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού. Ο ίδιος πίστευε ότι η παραγνώριση της τέχνης της «ρωσικής 

πρωτοπορίας» ήταν ένα τραγικό λάθος και ότι «ο ιάνθρωποι θα την χρειάζονταν και 

θα την εκτιµούσαν κάποια µέρα». Το 1977 ο Κωστάκης έφυγε από τη Μόσχα και 

εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα αφήνοντας στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ ένα σηµαντικό 

µέρος της συλλογής του. Πέθανε στην Αθήνα το 1990. Το άλλο µέρος της συλλογής 

του που αποτελείται από 1277 έργα τέχνης αγοράσθηκε από το ελληνικό κράτος το 

2000 και περιήλθε στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος «Ο συλλέκτης Γιώργος Κωστάκης (Μόσχα, 1913-

Αθήνα, 1990), µε το αλάνθαστο ένστικτο και τη διαισθητική του ικανότητα, 

δηµιούργησε µια από τις µεγαλύτερες συλλογές έργων της ρωσικής πρωτοπορίας, 

διασώζοντάς τα, σε κρίσιµες εποχές, από την αφάνεια και την καταστροφή.  

Ανάµεσα στα έργα της συλλογής του που ανήκουν στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, υπάρχει και ένα µικρό σώµα από «λουµπκί». Οι καλλιτέχνες της ρωσικής 

(Κρατικό µουσείο σύγχρονης τέχνης από την έκθεση Κωστάκη)πρωτοπορίας δεν 

αρκούνται στην κατανόηση και επανάληψη της λαϊκής τέχνης. Επιδιώκουν µέσα από 

την ζωγραφική και την εφαρµοσµένη τέχνη της λαϊκής παράδοσης να βρουν τις φόρµες 

και τις τεχνικές που θα αποτελέσουν το αλφαβητάρι της νέας τέχνης. Το «λουµπόκ» 

(στον πληθυντικό “λουµπκί”) πρωτοεµφανίστηκαν τον 16ο αιώνα στη Ρωσία και ήταν 

ξυλογραφίες µε λαϊκές αναπαραστάσεις που είχαν θρησκευτικό, επιµορφωτικό και 

διακοσµητικό χαρακτήρα. 

Τα λεγόµενα “σύγχρονα λουµπκί” απεικόνιζαν πατριωτικές παραστάσεις από 

τους Κριµαϊκούς πολέµους, τον Ρωσο-Ιαπωνικό Πόλεµο και τον Α’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Τα µοτίβα και η θεµατογραφία, η έλλειψη προοπτικής, τα διακοσµητικά 

στοιχεία και ο συνδυασµός εικόνας και κειµένου είναι µερικά από τα στοιχεία που 

επηρέασαν καλλιτέχνες όπως ο Μιχαήλ Λαριόνοφ, η Νατάλια Γκοντσαρόβα, η Όλγα 

Ρόζανοβα, ενώ «σύγχρονα λουµπκί” για λόγους προπαγάνδας φιλοτέχνησαν µεταξύ 

άλλων ο Καζιµίρ Μαλέβιτς, ο Αριστάρχ Λεντούλοφ και ο Βλαντίµιρ Μαγιακόφσκι.» 

 

 



11 

 

 

 

3.2 Η προπαγάνδα μέσα από τα κυριότερα έργα της συλλογής 
 

Ο Καζιµίρ Σεβερίνοβιτς Μαλέβιτς γεννήθηκε στο Κίεβο το 1878 και πέθανε 

στο Λένινγκραντ το 1935. Υπήρξε κορυφαία φυσιογνωµία της ρωσικής πρωτοπορίας, 

µε πλούσια εικαστική παραγωγή και εκτενές θεωρητικό έργο. Παρακολούθησε τα 

πρώτα του µαθήµατα στη Σχολή Σχεδίου του Κιέβου (1895-1896) και το 1904 

εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου µαθήτευσε στο εργαστήριο του Φιόντορ Ρέρµπεργκ 

(1906-1910), όπου γνωρίζεται µε τον Ιβάν Κλιούν. Από το 1907 παρουσιάζει έργα 

του σε εκθέσεις της "Ένωσης Καλλιτεχνών της Μόσχας", ενώ από το 1910 

συµµετέχει συστηµατικά σε εκθέσεις της πρωτοπορίας, όπως "Βαλές Καρό" (1910), 

"Ουρά Γαίδάρου" (1912), "Στόχος" (1913).  

Το 1913 συνεργάστηκε µε τον Μιχαήλ Ματιούσιν και τον Αλεξέι Κρουτσόνιχ 

για την παραγωγή της φουτουριστικής όπερας "Νίκη επί του Ήλιου", για την οποία 

σχεδίασε τα σκηνικά και κοστούµια. Έπειτα από µια περίοδο πειραµατισµών πάνω 

στις αρχές του Κυβοφουτουρισµού και του Υπέρλογου Ρεαλισµού, καθώς επίσης και 

µε τη δηµιουργία µιας µικρής σειράς έργων που χαρακτηρίστηκαν ως αλογιστικά, ο 

Μαλέβιτς παρουσιάζει για πρώτη φορά σουπρεµατιστικά έργα στην "Τελευταία 

Φουτουριστική Έκθεση Ζωγραφικής: 0,10" (Πετρούπολη, 1915-1916), εισηγούµενος 

ένα νέο ρεύµα στη ζωγραφική, το οποίο υποστηρίζει θεωρητικά µε το δοκίµιό του 

"Από τον Κυβισµό και τον Φουτουρισµό στον Σουπρεµατισµό: Ο Νέος Χρωµατικός 

Ρεαλισµός". Μαζί µε καλλιτέχνες όπως η Λιουµπόβ Ποπόβα, ο Ιβάν Κλιούν, η 

Ναντιέζντα Ουνταλτσόβα, η Όλγα Ροζανόβα κ.ά. οργάνωσε την οµάδα "Σουπρέµους" 

(1916-1917) και δηµιούργησαν το οµώνυµο περιοδικό, που ωστόσο δεν εκδόθηκε.  

Το 1918 διορίζεται καθηγητής στα ΣΒΟΜΑΣ και το 1919 ξεκινά να διδάσκει 

στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Βιτέµπσκ, όπου αντικατέστησε τον διευθυντή Μαρκ 

Σαγκάλ έπειτα από σύγκρουση µεταξύ τους σε φιλοσοφικό επίπεδο. Στο Βιτέµπσκ 

οργανώνει την οµάδα "Ούνοβις" (Επιβεβαιωτές της Νέας Τέχνης) µε σκοπό την 

προώθηση του Σουπρεµατισµού σε θεωρία και πρακτική, ενώ σύντοµα ιδρύονται 

παραρτήµατα της οµάδας και σε άλλες πόλεις. Το 1919-1920 πραγµατοποιεί ατοµική 

έκθεση µε τον τίτλο "Κ.Σ. Μαλέβιτς. Το µονοπάτι από τον Ιµπρεσιονισµό στον 

Σουπρεµατισµό" στη Μόσχα. Το 1922 εγκαθίσταται µε την οµάδα του στην 

Πετρούπολη και διευθύνει το Φορµαλιστικό-Τεχνικό Τµήµα του ΙΝΧΟΥΚ. Στο 

διάστηµα αυτό δηµιουργεί και τα σουπρεµατιστικά αρχιτεκτονικά µοντέλα του, ενώ 

συγγράφει και εκδίδει τις θεωρητικές του πραγµατείες περί Σουπρεµατισµού. Από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1920 η ζωγραφική του στρέφεται σε ρεαλιστική κατεύθυνση 

και χαρακτηρίζεται µετα-σουπρεµατιστική(Σχολικό εγχειρίδιο, Ιστορία της τέχνης Γ 

λυκείου, κεφ.17)  
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3.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

«Λουμπόκ»: η ρωσική λαϊκή ξυλογραφία και η σύγχρονη εκδοχή της 

από τη Συλλογή Κωστάκη του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης 
 

Θεωρώ τον εαυτό µου αρκετά τυχερό διότι πρόσφατα στα πλαίσια εκπόνησης 

του µεταπτυχιακού µου στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας στην κατεύθυνση 

σηµειωτική και επικοινωνία είχαµε µια µοναδική ευκαιρία να επισκεφτώ το Κρατικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Με την βοήθεια της ξεναγού και υπεύθυνης της έκθεσης 

Αγγελικής Χαριστού ξεναγηθήκαµε στην Συλλογή Κωστάκη µε τίτλο «Λουµπόκ» η 

ρωσική λαϊκή ξυλογραφία και η σύγχρονη εκδοχή της από τη Συλλογή Κωστάκη. 

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται στη Μονή Λαζαριστών, 

ιδρύθηκε το 1997 και από τότε εξελίσσεται δυναµικά. Σήµερα αποτελεί 

σηµαντικότατο θεσµό για την υποδοχή και προβολή του σύγχρονου πολιτισµού µέσα 

από τον προγραµµατισµό του, ο οποίος αναπτύσσεται στους εξής βασικούς 

θεµατικούς άξονες: τη διαχείριση της συλλογής Κωστάκη, της µεγαλύτερης συλλογής 

ρωσικής πρωτοπορίας εκτός Ρωσίας, την καταγραφή και προβολή της σύγχρονης 

ελληνικής τέχνης, την υποστήριξη της σύνθεσης των τεχνών, την ουσιαστική 

συνεργασία και τη δικτύωση µε µεγάλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, τη χρήση της πλέον εξελιγµένης ψηφιακής τεχνολογίας και την 

εφαρµογή πρότυπων εκπαιδευτικών δράσεων για όλες τις κοινωνικές οµάδες. 

Ήταν ένα αναπάντεχα ευχάριστο ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία µέσα από 

ένα πανέµορφο εκθεσιακό χώρο στον οποίο δεσπόζουν τα έργα της συλλογής 

περιµένοντας υποµονετικά εδώ και χρόνια τον επισκέπτη να τα περιεργαστεί. Το 

καθένα από τα εκθέµατα έχει την δική του προσωπική ιστορία που το συνοδεύει σε 

βάθος χρόνου ακριβώς όπως ένα βιογραφικό τον καθένα µας , εµείς προσπαθήσαµε 

στο χρόνο που είχαµε στην διάθεση µας να φτιάξουµε αυτό το ψηφιδωτό των εικόνων 

που βλέπαµε και να έρθουν στα µάτια µας όχι µόνο οι εικόνες που βλέπαµε αλλά και 

οι εικόνες που δεν βλέπαµε εµείς αλλά οι καλλιτέχνες που πήραν το ερέθισµα για να 

ζωγραφίσουν αυτό το οποίο βλέπαµε. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ιστορικό και πολιτικό συγκείμενο 
 

Ο συλλέκτης Γιώργος Κωστάκης (Μόσχα, 1913 - Αθήνα, 1990) δηµιούργησε µια από 

τις µεγαλύτερες συλλογές έργων της ρωσικής πρωτοπορίας, διασώζοντάς τα, σε 

κρίσιµες εποχές, από την αφάνεια και την καταστροφή.  

Ανάµεσα στα έργα της συλλογής του, που ανήκουν στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, υπάρχει και ένα µικρό σώµα από «λουµπκί». Μια οµάδα καλλιτεχνών και 

ποιητών της πρώτης γενιάς της πρωτοπορίας είδε στην primitif τεχνική της λαϊκής 

ξυλογραφίας το επικοινωνιακό εκείνο στοιχείο που έλειπε από την περίτεχνη 

διακοσµητική τέχνη του µοντερνισµού. Ο Λαριόνοφ ήταν ο ίδιος συλλέκτης λαϊκών 

ξυλογραφιών και θρησκευτικών εικόνων. Το 1913 διοργάνωσε στη Μόσχα έκθεση µε 

170 λουµπκί και 129 εικόνες από την προσωπική του συλλογή. Το Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται στη Μονή Λαζαριστών, ιδρύθηκε το 1997 και από τότε 

εξελίσσεται σταθερά και δυναµικά.  

Σήµερα αποτελεί πλέον έναν σηµαντικότατο θεσµό για την υποδοχή και προβολή του 

σύγχρονου πολιτισµού µέσα από τον προγραµµατισµό του, ο οποίος αναπτύσσεται 

στους εξής βασικούς θεµατικούς άξονες: τη διαχείριση της συλλογής Κωστάκη, της 

µεγαλύτερης συλλογής ρωσικής πρωτοπορίας εκτός Ρωσίας, την καταγραφή και 

προβολή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, την υποστήριξη της σύνθεσης των τεχνών, 

την ουσιαστική συνεργασία και τη δικτύωση µε µεγάλους πολιτιστικούς φορείς της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, τη χρήση της πλέον εξελιγµένης ψηφιακής τεχνολογίας 

και την εφαρµογή πρότυπων εκπαιδευτικών δράσεων για όλες τις κοινωνικές 

οµάδες(Συλλογικό έργο, 2000). 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΑΛΕΒΙΤΣ 

Ο καλλιτέχνης Μαλέβιτς, µέχρι τα δώδεκα χρόνια  είχε  επαφή µε την οικοτεχνία και 

τη διακόσµηση των αγροτικών σπιτιών στις φυτείες ζαχαρότευτλων στην Ουκρανία. 

Εκεί έµενε η πολυπληθής οικογένεια Μαλέβιτς, µετακοµίζοντας διαρκώς, λόγω των 

επαγγελµατικών υποχρεώσεων του πατέρα, ο οποίος ονειρευόταν πως ο γιος του θα 

ακολουθούσε τα χνάρια του. Οι ελπίδες του δεν ευοδώθηκαν, καθώς µετά τον θάνατό 

του, ο Καζιµίρ βρέθηκε στη Μόσχα για σπουδές τόσο στη Σχολή Ζωγραφικής, 

Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής (σε πρώτη φάση απορρίφθηκε), όσο και στο στούντιο 

του Fedor Rerberg.  

Η θητεία του Μαλέβιτς στον τελευταίο, όχι µόνο τον έφερε σε επαφή µε τον 

συµβολισµό και τον ιµπρεσιονισµό, µα του έµαθε τις βασικές αρχές της ανατοµίας 

και της προοπτικής που έλειπαν από την εκπαίδευσή του. ∆υναµωµένος και πάντα 

υπό τη καθοδήγηση του δασκάλου του, ο Μαλέβιτς τόλµησε να εκθέσει τη δουλειά 

του µαζί µε καλλιτέχνες συναφούς ύφους, ενώ τότε γνώρισε και τον µέγα Καντίνσκι.  

Και οι δύο ενδιαφέρονταν πρωτίστως για το συναίσθηµα που προκαλεί η επαφή µε 

την τέχνη, παρά για την αντικειµενική αναπαραγωγή και αναπαράσταση της 

πραγµατικότητας. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η εξέλιξή του από τη «Συγκοµιδή 

σίκαλης» του 1911, έως τη σύνθεση «Άσπρο σε άσπρο» του 1918, καθώς στο ενδιάµεσο 

ο Μαλέβιτς ανακάλυψε τον κυβο-φουτουρισµό, που τον επηρέασε τόσο ώστε να 

παραδεχτεί πως «ήταν ο µόνος σωστός τρόπος να ζωγραφίσει». 

Σηµαντικός σταθµός στην καριέρα του ήταν επίσης η όπερα «Νίκη Πέρα Από Τον 

Ήλιο» (υπεύθυνος για τα κοστούµια και τα σκηνικά), η οποία σηµατοδότησε τη 

συνεργασία του µε τους Ματιούσιν και Κρουτσόνιχ, αλλά και την απαρχή του 

ρεύµατος του σουπρεµατισµού. Από εκείνη τη στιγµή και έπειτα, για τον Μαλέβιτς 

είναι ξεκάθαρο πως η µορφή καθορίζει το περιεχόµενο, όπως η συνείδηση και η 

σκέψη καθορίζουν την πραγµατικότητα. Η αισθητική του φιλοσοφία βασίζεται στην 

αναζήτηση της καθαρότητάς της, την οποία εξυµνεί και εξυψώνει δίνοντάς της, 

παράλληλα, κοινωνικοπολιτικό νόηµα. Το στίγµα του, ξεκάθαρο και µοναδικό, µε 

αναφορές σε γεωµετρικά σχήµατα και αντιθέσεις µεταξύ του κόκκινου και του 

µαύρου -όπως τις συνάντησε στην παιδική του ηλικία σε αναπαραστάσεις του 

ουκρανικού σταυρού στη λαϊκή τέχνη της πατρίδας του- και οι προθέσεις του 

διαυγείς, όσο το νερό πηγής. 

Παρά την καλλιτεχνική αναγνώριση, ο Μαλέβιτς θα πέσει σε δυσµένεια από το 

σοβιετικό καθεστώς - ειδικά µετά την επικράτηση του Στάλιν, οπότε οι αρχές έδειξαν 

σαφή προτίµηση σε δηµιουργίες του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, προφανώς για 

προπαγανδιστικούς λόγους. Πολλοί καλλιτέχνες, ανάµεσά τους και ο Μαλέβιτς, 

αποκλείστηκαν από εκθέσεις, ενώ ο ίδιος φυλακίστηκε για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

Ο ζωγράφος όµως, σε πείσµα όλων, παρέµεινε στη χώρα του επιλέγοντας να διδάξει 

τη νεότερη γενιά, µέχρι τον θάνατό του από καρκίνο το 1935. 

Το διάσηµο και πλέον αναγνωρίσιµο έργο του «Μαύρο Τετράγωνο» (1915), για το 

οποίο ισχυρίστηκε ότι το ζωγράφισε «υπό την επήρεια της «κοσµικής συνείδησης, σε 

µια κατάσταση µυστικιστικής έκστασης», αποτέλεσε το διακοσµητικό µοτίβο της 
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τελευταίας κατοικίας του. Ο δε πίνακάς του µε τίτλο «Σουπρεµατιστική Σύνθεση» 

(1916), προκάλεσε τέτοιο ενδιαφέρον, που πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη πάνω από 

60.000.000 δολάρια (το πιο ακριβά κοστολογηµένο έργο της ρώσικης πρωτοπορίας), 

επιβεβαιώνοντας την άποψη του καλλιτέχνη ότι τελικά ο σουπρεµατισµός µπορεί να 

παλέψει ισάξια µε τον θάνατο και να νικήσει. Τουλάχιστον σε δηµοπρασία» 

(Παναγιώτου, 2015). 

Ο ΚαζιµίρΜαλέβιτς είναι ένας από τους πλέον πολυδιάστατους και ριζοσπαστικούς 

καλλιτέχνες της πρωτοπορίας που στη δηµιουργική του πορεία πέρασε από τον 

ιµπρεσιονισµό και τον συµβολισµό των αρχών του 20ου αιώνα για να συνδεθεί στη 

συνέχεια µε τον κυβοφουτουρισµό και να επηρεαστεί από την «υπέρλογη γλώσσα» 

των Ρώσων φουτουριστών, την γλώσσα που έχει αποκτήσει δικό της πρωτογενές 

νόηµα µε βάση όχι τη γνώση αλλά την αίσθηση και την εµπειρία, για να αναπτύξει τη 

δική του θεωρία περί µη-αντικειµενικής ζωγραφικής που της έδωσε το όνοµα 

«σουπρεµατισµός». Ο «σουπρεµατισµός» πρωτοπαρουσιάστηκε στην έκθεση 

«Τελευταία φουτουριστική έκθεση 0,10» στην Πετρούπολη το 1915.  

 

Τα σουπρεµατιστικά έργα του Μαλέβιτς ήταν απαλλαγµένα από κάθε είδους 

αντικείµενο και παρουσίαζαν συνθέσεις γεωµετρικών σχηµάτων και χρωµάτων που 

στόχο είχαν να δηλώσουν τον πρωτεύοντα ρόλο της φόρµας έναντι του περιεχοµένου 

και να δηλώσουν ότι η φόρµα είναι αυτή που προσδίδει το περιεχόµενο και όχι το 

αντίθετο, όπως συνέβαινε έως τότε.  

Ο Καζιµίρ Σεβερίνοβιτς Μαλέβιτς γεννήθηκε στο Κίεβο το 1878 και πέθανε στο 

Λένινγκραντ το 1935. Υπήρξε κορυφαία φυσιογνωµία της ρωσικής πρωτοπορίας, µε 

πλούσια εικαστική παραγωγή και εκτενές θεωρητικό έργο. Παρακολούθησε τα πρώτα 

του µαθήµατα στη Σχολή Σχεδίου του Κιέβου (1895-1896) και το 1904 

εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου µαθήτευσε στο εργαστήριο του ΦιόντορΡέρµπεργκ 

(1906-1910), όπου γνωρίζεται µε τον Ιβάν Κλιούν.  

 

Από το 1907 παρουσιάζει έργα του σε εκθέσεις της "Ένωσης Καλλιτεχνών της 

Μόσχας", ενώ από το 1910 συµµετέχει συστηµατικά σε εκθέσεις της πρωτοπορίας, 

όπως "Βαλές Καρό" (1910), "Ουρά Γαιδάρου" (1912), "Στόχος" (1913). Kasimir 

Malevich Self-Portrait Το 1913 συνεργάστηκε µε το Μιχαήλ Ματιούσιν και τον 

Αλεξέι Κρουτσόνιχ για την παραγωγή της φουτουριστικής όπερας "Νίκη επί του 

Ήλιου", για την οποία σχεδίασε τα σκηνικά και κοστούµια. Έπειτα από µια περίοδο 

πειραµατισµών πάνω στις αρχές του Κυβοφουτουρισµού και του Υπέρλογου 

Ρεαλισµού, καθώς επίσης και µε τη δηµιουργία µιας µικρής σειράς έργων που 

χαρακτηρίστηκαν ως αλογιστικά, ο Μαλέβιτς παρουσιάζει για πρώτη φορά 

σουπρεµατιστικά έργα στην "Τελευταία Φουτουριστική Έκθεση Ζωγραφικής: 0,10" 

(Πετρούπολη, 1915-1916), εισηγούµενος ένα νέο ρεύµα στη ζωγραφική, το οποίο 

υποστηρίζει θεωρητικά µε το δοκίµιό του "Από τον Κυβισµό και τον Φουτουρισµό 

στον Σουπρεµατισµό: Ο Νέος Χρωµατικός Ρεαλισµός".  

 

Μαζί µε καλλιτέχνες όπως η Λιουµπόβ Ποπόβα, ο Ιβάν Κλιούν, η Ναντιέζντα 

Ουνταλτσόβα, η Όλγα Ροζανόβα κ.ά. οργάνωσε την οµάδα "Σουπρέµους" (1916-

1917) και δηµιούργησαν το οµώνυµο περιοδικό, που ωστόσο δεν εκδόθηκε. Το 1918 

διορίζεται καθηγητής στα ΣΒΟΜΑΣ και το 1919 ξεκινά να διδάσκει στη Σχολή 

Καλών Τεχνών στο Βιτέµπσκ, όπου αντικατέστησε το διευθυντή Μαρκ Σαγκάλ 

έπειτα από σύγκρουση µεταξύ τους σε φιλοσοφικό επίπεδο. Στο Βιτέµπσκ οργανώνει 

την οµάδα "Ούνοβις" (Επιβεβαιωτές της Νέας Τέχνης) µε σκοπό την προώθηση του 
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Σουπρεµατισµού, ενώ σύντοµα ιδρύονται παραρτήµατα της οµάδας και σε άλλες 

πόλεις. Το 1922 εγκαθίσταται µε την οµάδα του στην Πετρούπολη και διευθύνει το 

Φορµαλιστικό-Τεχνικό Τµήµα του ΙΝΧΟΥΚ. Στο διάστηµα αυτό δηµιουργεί και τα 

σουπρεµατιστικά αρχιτεκτονικά µοντέλα του, ενώ συγγράφει και εκδίδει τις 

θεωρητικές του πραγµατείες περί Σουπρεµατισµού.  

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘20 και τη δεκαετία του ’30 η τεχνοτροπία του είναι 

µετασουπρεµατιστική και ρεαλιστική (Μάλεβιτς,1997). 

 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΜΑΓΙΑΚΟΦΣΚΙ 

Ρώσος ποιητής, µε πληθωρική παρουσία τα πρώτα χρόνια της Οκτωβριανής 

Επανάστασης. Υπήρξε εκπρόσωπος του ρωσικού φουτουρισµού. 

Ο Βλαντιµίρ Μαγιακόφσκι (Vladimir Mayakovsky) γεννήθηκε στη Βαγδάτη της 

Γεωργίας στις 7 Ιουλίου 1893. Ο πατέρας ήταν ευγενούς καταγωγής (Ρώσος µε 

κοζάκικες ρίζες), δασοφύλακας το επάγγελµα. Η µητέρα ήταν ουκρανικής 

καταγωγής. Από τα 14 χρόνια ασπάσθηκε τις ιδέες του σοσιαλισµού και συµµετείχε 

ενεργά σε αντιτσαρικές διαδηλώσεις στη γενέτειρά του. Μετά τον ξαφνικό θάνατο 

του πατέρα του, ο νεαρός Βλαντιµίρ, η µητέρα του και οι δύο αδελφές του, Όλγα και 

Λουντµίλα, µετακόµισαν στη Μόσχα. Το 1908 ο Μαγιακόφσκι έγινε µέλος του 

Ρωσικού Σοσιαλδηµοκρατικού Εργατικού Κόµµατος και φυλακίστηκε 

επανειληµµένα για την ανατρεπτική δράση του. Στο κελί της αποµόνωσης άρχισε να 

γράφει τα πρώτα του ποιήµατα. Μετά την αποφυλάκισή του φοίτησε στη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Μόσχας και προσχώρησε στο κίνηµα των ρώσων φουτουριστών, 

όπου γρήγορα διακρίθηκε κι έγινε ο κύριος εκπρόσωπός τους. 

Το 1912, ο κύκλος των ρώσων φουτουριστών εξέδωσε µανιφέστο µε τίτλο 

«Χαστούκι στο γούστο του κοινού». Το κίνηµα του φουτουρισµού ανήγαγε σε φετίχ 

του το µέλλον και ύµνησε την τεχνολογική εξέλιξη. «Ένα βρυχώµενο αυτοκίνητο 

αγώνων είναι πιο όµορφο από τη Νίκη της Σαµοθράκης» υποστήριζε ο «γκουρού» 

του φουτουρισµού, ιταλός Τοµάσο Μαρινέτι. Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι ρώσοι 

συνοδοιπόροι του: «Το παρελθόν είναι στενάχωρο. Η Ακαδηµία, ο Πούσκιν, ο 

Ντοστογιέφσκι, ο Τολστόι, είναι πιο ακατανόητοι κι από ιερογλυφικά» γραφόταν στο 

Μανιφέστο. Οι φουτουριστές συνήθιζαν να διαβάζουν ποιήµατά τους καταµεσής του 

δρόµου, έριχναν τσάι στο ακροατήριό τους και γενικά έκαναν το παν για να ενοχλούν 

τον καθωσπρεπισµό των αστών. Από την εποχή αυτή η ποίηση του Μαγιακόφσκι 

άρχισε να γίνεται επιθετική και προκλητική. Το 1915 δηµοσιεύει το πρώτο µεγάλο 

του ποίηµα µε τίτλο: «Σύννεφο µε παντελόνια», από το οποίο πήρε και το όνοµά του 

το γνωστό ελληνικό µουσικό σχήµα «Σύννεφα µε παντελόνια». Το καλοκαίρι του 

ιδίου χρόνου γνωρίζει και ερωτεύεται τη Λιλλή Μπρικ, γυναίκα του εκδότη του Οσιπ 

Μπρικ. Τις αφιερώνει το επόµενο σπουδαίο ποίηµά του «Σπονδυλωτό Φλάουτο» 

(1916).  

Με την έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Μαγιακόφσι υπηρέτησε 
πολυποίκιλα µε την πέννα του το νέο καθεστώς. Έγραφε στρατευµένα ποιήµατα 

(«Ωδή στην Επανάσταση», «Αριστερή Πορεία»), άρθρα, βιβλία για µικρά παιδιά και 

ζωγράφιζε αφίσες και σκίτσα, τα οποία συνόδευε µε στίχους και συνθήµατα, ενώ 
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παράλληλα περιόδευε τη χώρα, κάνοντας διαλέξεις και απαγγελίες. Το 1924 έγραψε 

µία ελεγεία από 3.000 στίχους για τον θάνατο του Λένιν. 

Στα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του εξέδωσε δύο θεατρικά έργα («Κοριός» και 

«Λουτρό»), µε κριτική διάθεση απέναντι στη σοβιετική γραφειοκρατία. Η αποτυχία 

της παράστασης του «Λουτρού» στο Λένινγκραντ το 1930, οι ερωτικές του 

απογοητεύσεις, οι διαδοχικές παρεξηγήσεις και συγκρούσεις µε τον Ρωσικό 

Σύνδεσµο Προλεταρίων Συγγραφέων, οδήγησαν τον Μαγιακόφσκι στην απελπισία. 

Απογοητευµένος και από τη σοβιετική πραγµατικότητα, µετά την άρνηση των αρχών 

να του δώσουν άδεια να ταξιδέψει στο εξωτερικό, έβαλε τέλος στη ζωή του στις 14 

Απριλίου του 1930. 

Μετά την αυτοκτονία του, ο σοβιετικός τύπος επιτέθηκε στον ποιητή, 

χαρακτηρίζοντάς τον «φορµαλιστή» και «συνοδοιπόρο» και όχι «Καλλιτέχνη του 

Λαού», όπως συνηθιζόταν για τους στρατευµένους καλλιτέχνες. Η Λιλλή Μπρικ 

έγραψε, τότε, ένα γράµµα στο Στάλιν και του ζητούσε την αποκατάσταση του 

ονόµατος του Μαγιακόφσκι. Ο Στάλιν ανταποκρίθηκε και τον χαρακτήρισε 

«Καλύτερο και πιο ταλαντούχο ποιητή της σοβιετικής µας εποχής». Αυτός ήταν και ο 

«δεύτερος θάνατος του Μαγιακόφσκι», σύµφωνα µε τον φίλο του συγγραφέα Μπόρις 

Πάστερνακ («∆ρ Ζιβάγκο»), αφού µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 

(1991) χαρακτηρίστηκε «ένας από τους εκπροσώπους του ολοκληρωτισµού», ενώ µια 

µερίδα της κριτικής θεωρεί σήµερα το έργο του ξεπερασµένο. Ο Μαγιακόφσκι, µε 

τον λυρισµό και τις τεχνικές καινοτοµίες, βρήκε αξιόλογους συνεχιστές στην πατρίδα 

του και στο εξωτερικό (Μαγιακόφσκι, 1940). 

 

ΑΡΙΣΤΑΡΧ ΛΕΝΤΟΥΛΟΦ 

Ο Ρώσος ζωγράφος, Αριστάρχ Λεντούλοφ, γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1882, κοντά 

στην Πένζα, σε οικογένεια ιερέων. Ως ένας από τους εµπνευστές της λεγόµενης 

οµάδας του Τζακ των διαµαντιών (1910), η οποία περιελάµβανε, επίσης τους Βασίλι 

Καντίνσκι, Πετρ Κοντσαλόφκσι, Καζιµίρ Μάλεβιτς, και άλλους, ό ίδιος 

αντιπροσώπευσε την εθνική πτέρυγα µιας και  ήταν ο πιο συνεπής µεταξύ των Κυβο-

φουτουριστών. Το 1907, στην Αγία Πετρούπολη, ανάπτυξε φιλία µε τον πατέρα του 

ρωσικού φουτουρισµού, Νταβίντ Μπουρλιούκ, και τον αδελφό του Βλαντιµίρ, ενώ 

και οι δυο εκτιµούσαν τον καλλιτέχνη. Εκείνο το διάστηµα, ο Λεντούλοφ ζωγράφισε 

πολλά τοπία, συµπεριλαµβανοµένων των αστικών τοπίων. Σταδιακά, τα έργα του 

άρχισαν να εκπέµπουν ένα µοναδικό και κυρίαρχο χρωµατικό σχήµα, τα κόκκινα 

στίγµατα σε αντίθεση συχνά µε το πράσινο Veronese. Το θέµα των λουοµένων ως 

φόντο, δηµοφιλές από την εποχή του Σεζάν, για τον Λεντούλοφ ήταν ένα είδος ύµνου 

στην ηλιόλουστη φύση και τον ηδονισµό. ΟΑριστάρχ Λεντούλοφ δεν θα µπορούσε 

να περιγραφεί ως γεννηµένος πορτρετίστας, αλλά είχε σίγουρα τη δική του αµίµητη 

ενόραση του κάθε ατόµου. Ο ίδιος είπε κάποτε ότι  δεν αναγνωρίζω τα πορτρέτα, ως 

έργα τέχνης, όταν λειτουργούν µόνον ως φωτογραφίες. Θεωρώ ότι ένα πορτρέτο είναι 

έργο τέχνης, µόνο όταν ο καλλιτέχνης προσδίδει τη δική του εµπειρία και την εντύπωση 

του θέµατος, και αν θέλετε, ακόµη και τη δική του διάθεση πάνω σε αυτό έλεγε ο ίδιος. 

Στα 1908-1909, δηµιούργησε την αυτοπροσωπογραφία στο κόκκινο, το οποίο 

θεωρείται ορόσηµο των έργων του. Το 1908, ο Λεντούλοφ είχε στραφεί προς τον 
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Κυβισµό και πήγε ακόµη και στο Παρίσι, όπου εκτίθεντο τα έργα του Πικάσο και του 

Μπρακ. Το 1910 και ενώ ακόµα βρισκόταν στο Παρίσι γράφτηκε στην Ακαδηµία 

Ζωγραφικής La Palette, όπου οι διδάσκοντες ήταν πιστοί οπαδοί του Κυβισµού. 

Μετά την επιστροφή του από το Παρίσι, ο Λεντούλοφ άρχισε να ενδιαφέρεται έντονα 

για την φουτουριστική ιδέα της λεγόµενης χρωµατικής συµβατότητας, σύµφωνα µε 

την οποία όλα τα στοιχεία µιας εικόνας δεν είναι αντιληπτά διαδοχικά, αλλά 

ταυτόχρονα. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται στους πίνακές του Αλληγορική 

απεικόνιση του Πατριωτικού Πολέµου του 1812 -Θέµα του Μπαλέτου και άλλους 

πολλούς. 

Η δοµή των τοπίων του Λεντούλοφ άρχισε να µοιάζει µε την αρχιτεκτονική τη 

σκαλισµένη από τη φύση άρχισε να χρησιµοποιεί ετικέτες κατασκευασµένες από 

ασήµι και χρυσό χαρτί και κρόσσια και ο Λεντούλοφ ανακοίνωσε ότι είχε εφεύρει 

έτσι ένα νέο στυλ που ονοµάζεται orneism. Οι µεγάλοι του πίνακες στον καµβά του 

1915 όπως ο ήχος του Μεγάλου Καµπαναριού του Ιβάν αποτελούσε ένα 

αριστούργηµα και θεωρήθηκαν από τους συγχρόνους του, ως η ενσάρκωση των 

πολυφωνικών χτυπηµάτων του Πάσχα. Μέσα από τη δυναµική του χρώµατος  και τη 

πολύ πραγµατική αίσθηση του χρόνου µας  φέρνει στο νου την εποχή των 

καλλιτεχνώνπου καταλαµβάνονταν από καλλιτεχνικό ίστρο ενόψει των αλλαγών που 

η δηµιουργικότητά τους είχε προβλέψει. 

Αφού έγινε πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Μόσχας  µεταπήδησε έπειτα στην 

τονική ζωγραφική, αλλά διατηρώντας κάπως τις σκιές της χρωµατικότητας που 

κάποτε επικρατούσε. ∆ηµιούργησε τοπία, πορτρέτα, και νεκρές φύσεις, µε µια 

αίσθηση πληρότητας της ζωής (Ηλιοβασίλεµα στο Βόλγα, 1928 . Ο ήλιος πάνω από τις 

στέγες Ανατολή, 1928, Λαχανικά, 1933, κ.λπ.) Το φθινόπωρο του 1942, επέστρεψε στην 

Μόσχα, όπου πέθανε στις 15 Απριλίου 1943 και θάφτηκε στο νεκροταφείο 

Βαγκάνκοβο. Σε µια παιχνιδιάρικη χιουµοριστική και σκωπτική αυτοπροσωπογραφία 

(1913), ο Λεντούλοφ ο ίδιος παρουσιάζεται ως λαϊκός πολεµιστής, ο οποίος προσιδίαζε 

κυρίως µε τον χαρακτήρα του και το ρόλο του στη ζωή(Ρωσική πρωτοπορία ,2001) 

 

ΝΤΙΜΙΤΡΙ ΜΟΥΡ 

Ο Ντµίτρι Stakhiyevich Moor (πραγµατικό επώνυµο ήταν Ορλώφ) γεννήθηκε στις 22 

Οκτωβρίου  1883 σε οικογένεια µηχανικών εξόρυξης στο Novocherkassk. Το 1898 

µετακόµισε µε τους γονείς του στη Μόσχα. ∆εν είχε πάρει συστηµατική εκπαίδευση 

τέχνης. Το 1910 παρακολούθησε µαθήµατα στη σχολή Kelin. Αρχικά εργάστηκε στο 

Τυπογραφείο. Από το 1907 είχε καρικατούρες του που δηµοσιεύτηκαν σε έντυπα 

µέσα ενηµέρωσης, ιδίως στο φιλελεύθερο σατιρικό περιοδικό Budilnik. Κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του στο περιοδικό της Μόσχας Budilnik ο νεαρός καλλιτέχνης 

πήρε το ψευδώνυµο Moor, τότε που ο Karl Moor - ο κύριος χαρακτήρας των ληστών 

του Friedrich Schiller ήταν παρόµοιος µε τη δηµιουργική ιδιοσυγκρασία του 

καλλιτέχνη, τόσο παθιασµένες και διαδοχικές οι φιλοδοξίες του για την πολιτική 

τοπική τέχνη που θα επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τους θεατές. 
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Το µαύρο και λευκό µελάνι, η οποία συχνά τονίζεται µε γωνίες και κοιλότητες 

συνήθως σε κόκκινο χρώµα, έγινε η αγαπηµένη τεχνική του. Στις δηλητηριώδες 

σάτιρες του Ντµίτρι Moor µεταφέρονται τα περιβάλλοντα της κοινωνικής 

αποσύνθεσης και ο αγώνας κατά της λογοκρισίας.  

Οι αφίσες του την περίοδο της επανάστασης και του εµφυλίου πολέµου 

µετατράπηκαν σε ορόσηµα της εποχής. Το νεωτεριστικό ύφος µε ευέλικτες και 

δυνατές  γραµµές του έφτασε στο απόγειο της προπαγάνδας, η οποία ήταν 

αποτελεσµατική στο να κατευθύνει τα δηµόσια συναισθήµατα (στην πραγµατικότητα 

η ίδια σάτιρα εδώ έγινε ένα µέρος της καταπιεστικής πολιτικής λογοκρισίας). Τέτοια 

ήταν, για παράδειγµα, η εικόνα ενός παλιού αδυνατισµένου αγρότη που έκανε 

έκκληση για βοήθεια στην αφίσα, κολληµένος κοντά στην είσοδο της εκκλησίας, 

πείθει τους ανθρώπους για την δικαιοσύνη της λήψης των οικονοµικών από εκκλησία 

υπό το σύνθηµα «να βοηθήσει εκείνους που πεθαίνουν από την πείνα στην περιοχή 

του Βόλγα». 

Ένα βασικό στοιχείο της δηµιουργικότητας του Moor ήταν η αντιθρησκευτική σάτιρα 

(τα σχέδια αυτά δηµιουργήθηκαν, ενώ ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του άθεου 

στο περιοδικό Machine, 1923 έως 1928.) Επίσης, δούλευε για την κεντρική 

εφηµερίδα Πράβντα και το δηµοφιλές σατιρικό περιοδικό Κροκόδειλος (από το 1922) 

και άλλα περιοδικά, καθώς και δηµιούργησε κινηµατογραφικές αφίσες. Το 1928 

µέχρι το 1932 ήταν µέλος του συνδέσµου Οκτώβριος, κατά τη διάρκεια του Μεγάλου 

Πατριωτικού Πολέµου ο καλλιτέχνης σχεδίασε αφίσες που αποκαλύπτουν τη 

βαναυσότητα της ναζιστικής εισβολείς(Ντιµίτρι Μουρ, 1967: 22-28). 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΡΩΝ,  ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Το 1914 είχε ξεκινήσει ο πόλεµος σαν «Πατριωτικός». ∆ιακυβευόταν, όπως και 

στους δυο άλλους Πατριωτικούς πολέµους της Ρωσίας, η ίδια η ύπαρξή της. 

«Καλούµαστε πλέον να υπερασπιστούµε όχι µόνο την αδίκως θιγµένη συγγενική µας 

χώρα, αλλά και να περιφρουρήσουµε την τιµή, την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα της 

Ρωσίας και τη θέση της µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων... Ναι, η Ρωσία, θα εγερθεί 

ενωµένη σαν ένας άνθρωπος και θα αποκρούσει τη θρασεία επίθεση του εχθρού» 

(Τσαρικό µανιφέστο της 20 Ιουλίου 1914).   

Ο γεωπολιτικός αναλυτής Έριχ Χάρτµαν αρθρογραφώντας στο περιοδικό Die 

Gegenwart, πρότεινε να αποσπαστούν από τη Ρωσία τα «βασίλεια» της «Βαλτικής» 

και του «Κιέβου». Τα όριά τους αντιστοιχούν σχεδόν ακριβώς µε τις περιφέρειες του 

Γ΄ Ράιχ Όστλαντ και Ουκρανία, που δηµιούργησαν οι ναζί το 1942. Το 1914 στον 

κάιζερ Γουλιέλµο Β΄ παρουσιάστηκε το λεγόµενο υπόµνηµα των Κλας και 

Χούγκενµπεργκ, το οποίο συνιστούσε την εκκαθάριση της Βαλτικής, Λευκορωσίας 

και Μεγαλορωσίας δυτικά από τη γραµµή Πετρογκράντ-Σµολένσκ, µε σκοπό την 

εγκατάσταση Γερµανών. Το καλοκαίρι του 1915, 1347 γερµανοί καθηγητές σε 

συνέδριο στο Βερολίνο υπέγραψαν υπόµνηµα, στο οποίο αναφερόταν ότι ολόκληρος 

ο χώρος δυτικά του Βόλγα πρέπει να αποτελέσει τόπο γερµανικού αποικισµού. 

Εποµένως, ο ρωσικός στρατός σε εκείνο τον πόλεµο αγωνίστηκε πρώτα απ’ όλα για 

την ελευθερία και ανεξαρτησία της πατρίδας του. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 

είκοσι χρόνια στη λογοτεχνία και αρθρογραφία γίνονται όλο και περισσότερες 
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αναφορές σε εκείνο τον πόλεµο, ωστόσο, στη µαζική συνείδηση αυτός εξακολουθεί 

να έχει την εικόνα ενός άσκοπου αιµατοκυλίσµατος.  

Η εκατοστή επέτειος του πολέµου αυτού το 2014, τιµήθηκε στην Ευρώπη και στις 

χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Ταυτόχρονα, ξεδιπλώθηκε µια νέα αντιρωσική 

εκστρατεία. Το πώς γιόρτασε η ∆ύση το 2009 τα 70 χρόνια από την έναρξη του Β΄ 

Παγκοσµίου πολέµου εγείρει ερωτηµατικά σχετικά µε το ποιος ιδεολογικός 

χρωµατισµός θα επικρατήσει στον τόνο των ανακοινώσεων κάποιων ξένων πολιτικών 

και ΜΜΕ αυτή τη φορά. Το 2009 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της 

Ευρώπης (ΚΣΣΕ) ανακήρυξε το «σταλινικό καθεστώς» εξίσου υπεύθυνο µε το 

χιτλερικό, για το ξέσπασµα του Β΄ Παγκοσµίου.  

Πάνω από 90 χρόνια στα σχολεία και πανεπιστήµια της Γερµανίας δίνεται ένα σαφές 

σχεδιάγραµµα της γένεσης του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου, βασισµένο σε τυπικές 

αποδείξεις. Ποιος άρχισε πρώτος την επιστράτευση; Η Ρωσία ή η Γερµανία; Η 

Ρωσία. Γιατί; Για την άσκηση πίεσης στην Αυστροουγγαρία, η οποία αναγκάστηκε να 

απαντήσει στην τροµοκρατική επίθεση από την πλευρά της Σερβίας (τη δολοφονία 

του διάδοχου του θρόνου, Φραγκίσκου Φερδινάνδου).  Σε αυτή την περίπτωση, δεν 

θα θυµηθούν ότι το περιεχόµενο του τελεσίγραφου που επέδωσε η Αυστροουγγαρία 

στη Σερβία, ήταν εσκεµµένα εντελώς απαράδεκτο για οποιοδήποτε κράτος. Πολύ 

περισσότερο ότι η Γερµανία ενθάρρυνε παντοιοτρόπως τον απειλητικό τόνο της 

βιεννέζικης διπλωµατίας αναµένοντας ότι η Ρωσία δεν θα µπορέσει να µείνει αµέτοχη 

και θα υποχρεωθεί να πραγµατοποιήσει κάποιο βήµα για να προστατέψει τη Σερβία.  

Ο άγγλος πρωθυπουργός Χέρµπερτ Άσκουιθ είχε εκφράσει την πρόθεση να 

παραδώσει τον Γερµανό κάιζερ Γουλιέλµο Β΄ στο ∆ικαστήριο της Χάγης που είχε 

ιδρυθεί το 1907 µε πρωτοβουλία της Ρωσίας, για την παραβίαση της ουδετερότητας 

του Βελγίου, επιθέσεις µε αέρια, τον «χωρίς περιορισµούς ανθυποβρυχιακό πόλεµο» 

και άλλα εγκλήµατα πολέµου. Ο ίδιος ο Ουίνστον Τσόρτσιλ θεώρησε καθήκον του να 

υπενθυµίσει στον πληθυσµό της Βρετανικής αυτοκρατορίας και των ΗΠΑ τη 

συµβολή της Ρωσία στη νίκη της Αντάντ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 

εκδόθηκαν µε την ονοµασία «Ο άγνωστος πόλεµος: Ανατολικό µέτωπο» 

συγκεντρωµένα σε ένα βιβλίο αποσπάσµατα του 5ου και 6ου τόµου του µεγάλου 

έργου του, το οποίο ήταν αφιερωµένο στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Ο διάσηµος 

βρετανός πολιτικός µε τον τίτλο αυτό χαρακτήρισε εύστοχα το επίπεδο γνώσεων (πιο 

σωστά, την άγνοια) του αγγλόφωνου κοινού σχετικά µε τη συµµετοχή της Ρωσίας 

στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Ωστόσο, και µέχρι σήµερα ακόµη το βιβλίο εξακολουθεί 

µε απόλυτη ακρίβεια να αντικατοπτρίζει την άγνοια της κοινωνίας -όχι µόνο της 

∆υτικής, αλλά και της ρωσικής- για τη θέση που καταλαµβάνει η Ρωσία σε εκείνο τον 

πόλεµο.  

Σηµαντικό συστατικό της εκστρατείας της Ρωσίας για την εικόνα της µπορεί να 

αποτελέσει µια πολυσύνθετη δραστηριότητα για τη δηµιουργία µιας κληρονοµιάς 

µνήµης της Ρωσίας, που θα αποτυπώνει την ανάµνηση της συµµετοχής της στον Α΄ 

Παγκόσµιο πόλεµο. Παντού, όπου χύθηκε αίµα ρώσων στρατιωτών και αξιωµατικών 

για την τιµή και την ελευθερία της πατρίδας τους. Στη ρωσική περιφέρεια του 

Καλινινγκράντ (πρώην Ανατολική Πρωσία), στην Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, 

Εσθονία, Λευκορωσία, ∆υτική Ουκρανία, Ρουµανία, Αρµενία, πρέπει να 

δηµιουργηθούν µνηµεία της ρωσικής στρατιωτικής δόξας.  Η Ρωσία πρέπει να τονίσει 

τον σηµαντικότατο ρόλο της στη νίκη της Αντάντ. Σε διάφορα διαστήµατα, από το 

1/3 ως το ήµισυ όλων των δυνάµεων της Γερµανίας και των συµµάχων της 
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πολεµούσαν κατά της Ρωσίας. Ακόµη και µετά τη σύναψη της ειρήνης της Μπρεστ, 

σηµαντικός όγκος γερµανικών και αυστριακών στρατευµάτων εξακολουθούσε να 

βρίσκεται στην Ανατολή. Πάντως, ο παράγοντας της κατοχής από τη Γερµανία 

προπολεµικά ρωσικών περιοχών, δηλαδή της Βαλτικής, της Λευκορωσίας και της 

Ουκρανίας, λειτούργησε τελικά µε τρόπο που συνέβαλε στην ήττα της. Το στράτευµα 

του κάιζερ αποσυντέθηκε, γεγονός που επιτάχυνε την έκρηξη της επανάστασης στη 

Γερµανία, η οποία οδήγησε στο τέλος του Παγκοσµίου πολέµου στις 11 Νοεµβρίου 

1918.  

Στη Γαλλία υπάρχει µνηµείο στους πολεµιστές των ειδικών ρωσικών ταξιαρχιών. 

Όµως στην Ελλάδα και στα Σκόπια, όπου στη σύνθεση των πολυεθνικών συµµαχικών 

δυνάµεων επίσης πολεµούσαν ειδικές ρωσικές ταξιαρχίες, δεν υπάρχει µέχρι σήµερα 

τίποτε ανάλογο. Γενικά δεν έχει γίνει τίποτα που να κρατά αιώνια τη µνήµη για τα 

κατορθώµατα των ρώσων στρατιωτών στα Βαλκάνια το διάστηµα 1916-1918. Για 

τους Ρώσους που σκοτώθηκαν στα πεδία των µαχών της Γαλλίας έχει γυριστεί ταινία, 

έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Στην Τουρκία, στο άκρο της χερσονήσου της 

Καλλίπολης, στην είσοδο των ∆αρδανελίων, όπου το 1915 διεξήχθη µια από τις 

µάχες του Α΄ Παγκοσµίου, από τον καιρό ακόµη του Κεµάλ Ατατούρκ είχε ανεγερθεί 

ένα τεράστιο µνηµειακό συγκρότηµα αφιερωµένο στη µνήµη των τούρκων και 

άγγλων στρατιωτών. «Αναπαυθείτε εν ειρήνη. Για µας δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ 

των Τζόνι και Μεχµέτ που κείτονται µαζί στη χώρα µας», αναγράφεται σε ένα από τα 

µνηµεία.  

Ο πόλεµος για τη Ρωσία σε καµία περίπτωση δεν τελείωσε µε την υπογραφή της 

ειρήνης της Μπρεστ. Συνεχίστηκε και µετά από αυτή. Το χειµώνα του 1918-1919 τα 

ρωσικά-σοβιετικά στρατεύµατα έκαναν ξανά την εµφάνισή τους στα δυτικά σύνορα 

της πρώην Ρωσικής αυτοκρατορίας. Όπως και ο πόλεµος µε την Πολωνία το 1920, 

υπάρχει κάθε λόγος να θεωρηθεί ως συνέχεια του Β΄ Πατριωτικού (Ο Α΄ 

Πατριωτικός, ήταν εκείνος κατά του Ναπολέοντα το 1812).  Αν κοιτάξει κανείς την 

συνολική εικόνα, τότε ολόκληρος αυτός ο πόλεµος µπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη 

µόνο ενεργή φάση του Μεγάλου Τριακονταετούς Πατριωτικού πολέµου των ετών 

1914–1945. Σε αυτά τα 32 χρόνια αναλογούν στη Ρωσία 14 χρόνια µεγάλων 

εξωτερικών πολέµων. Εφόσον λέγεται Πατριωτικός πόλεµος, σηµαίνει ότι αυτός 

γίνεται όχι για την κατάκτηση ξένων εδαφών, αλλά για την εθνική ανεξαρτησία 

(Μπουτάκοφ, 2014) 
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Μέθοδος ανάλυσης 
Ο (Burgin,1986) γράφει ότι µεταξύ διαφόρων οµιλιών, ο Μαρξισµός και η 

ψυχανάλυση του Jacques Lacan διαθέτουν την πιο πληροφορηµένη σηµειωτική για 

να συλλάβουν τις επενέργειες της ιστορίας και του υποκειµένου πάνω στην 

παραγωγή σηµασίας. Ο (Strinati,2004)ισχυρίστηκε ότι η σηµειωτική είχε 

χρησιµοποιηθεί για να κάνει τη µαρξιστική θεωρία ιδεολογίας λιγότερο 

ντετερµινιστική και οργανική. Πάντως, αυτό τείνει ακόµη να υποεκτιµά τους τρόπους 

µε τους οποίους αυτό που παράγεται εξαρτάται µε τη σειρά του από συγκρούσεις και 

διαπραγµατεύσεις, και ότι οι έννοιες που παράγονται µπορεί να µην είναι ενιαίες, 

συνεπείς, µη διφορούµενες ή να εντάσσονται σε µια συνεπή κυρίαρχη ιδεολογία. 

 Ο ρωσικός φορµαλισµός είχε σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη της σηµειωτικής 

στην ανατολική Ευρώπη και η πρότασή του να «κάνουµε το οικείο ξένο» είναι 

σηµαντική για τη σηµειωτική. Σήµερα, από τους σκοπούς του µαθήµατος της 

ιστορίας δίνεται έµφαση στη διαµόρφωση στάσης για µια διεθνή συνεργασία και 

ειρήνη των λαών, καθώς επίσης και στην απόκτηση της ιστορικής εγγραµµατοσύνης.  

Η κοινωνική διάσταση στο µάθηµα της ιστορίας µας ενδιαφέρει, διότι ενέχει την 

προβληµατική για τις πράξεις του ανθρώπου σε συνάφεια ή σε σύγκρουση µε τις 

πράξεις του συνανθρώπου. Για το λόγο αυτό η αναζήτηση της ιστορίας µπορεί να 

προσανατολιστεί προς την κοινωνική δράση, την πολιτική, την τέχνη. Η σηµειωτική 

προσφέρει ένα εννοιολογικό και µεθοδολογικό πεδίο, τους όρους για µια πρακτική 

διερεύνηση στο χώρο των ιδεολογικών µαθηµάτων, της ιστορίας και των 

θρησκευτικών, όπως αυτά έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των µαθητών και των 

διδασκόντων. 

Η στροφή των ερευνητών/τριών προς την κοινωνική σηµειωτική επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της ανάλυσης στο ρόλο, στην πρόσληψη του µηνύµατος από το δέκτη, 

στην περίπτωση που µελετούµε, των διδασκοµένων ως δέκτη τον ιστορικού λόγου. 

Οι σιωπηρές, συµπαραδηλωτικές ιδεολογικές κατευθύνσεις των ιστορικών πορτρέτων 

και των αφηγήσεων του πολέµου, µέσα από την ακαδηµαϊκή ιστορική εικόνα και τη 

συγκεκριµένη ηγεµονική/δυτικότροπη επιλογή της εικόνας δεν προέρχονται άµεσα 

από το ιστορικό σηµείο. Το ζήτηµα για την ύπαρξη καθαρής καταδήλωσης ή απλώς 

της κυρίαρχης συµπαραδήλωσης µπορεί να µεταφραστεί σε όρους ιστορικής 

αντικειµενικότητας και ιδεολογικής φόρτισης τόσο στο περιεχόµενο όσο και στο 

ύφος των εικόνων/αφισών, η οποία στη συνέχεια ταυτίζεται µε την κυρίαρχη, 

πολιτική οµάδα(Vamvakidou and others 2010). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Η κατηγοριοποίηση έγινε ακολουθώντας την ιστορική, ερµηνευτική και τη 

σηµειωτική ανάλυση της εικόνας και προέκυψαν τα ακόλουθα ερωτήµατα, που 

αποτελούν και τις κατηγορίες της ανάλυσης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΩΣ genre – Η ΑΦΙΣΣΑ 

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ  

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ  

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΩΝ 

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟ ΧΡΩΜΑ 

Β. ΟΙ  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ, ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΕΣ, 

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Ο ΧΩΡΟΣ 

Γ .  Η ΛΕΖΑΝΤΑ ΩΣ ΕΙΚΟΝΟΜΗΝΥΜΑ 

Δ.  Η ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ 
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Όπως έγραψε η (SusanSontag,1998): οι φωτογραφίες είναι εξ ίσου µια ερµηνεία και 

κάθε φωτογραφία υπονοεί φωτογραφικές συµβάσεις που ισχύουν:  

� Κάποια συγκεκριµένη ιστορική περίοδο 

� Για φωτογραφίες συγκεκριµένων τύπων (π.χ. 

ειδησεογραφικές φωτογραφίες, στιγµιαίες, πορτρέτα, 

φωτογραφίες διαβατηρίου)  

� Σχετικές µε τη σύνθεση/πλαισίωση, το φωτισµό, την 

άποψη  

� Σε άλλες φωτογραφίες από τον ίδιο φωτογράφο.  

      Όσον αφορά στον όρο «πλαίσιο», που πολύ συχνά χρησιµοποιούµε στη 

σηµειωτική ανάλυση έχουν καταγραφεί πέντε προσδιορισµοί σε σχέση προς την 

πιθανή τους επίδραση στην αντίληψη: ιστορικό/ κοινωνικό-πολιτιστικό/ ατοµικό/ 

περιστασιακό / δοµικό.  

Οι ερευνητές που αναλύουν την παραγωγή της αφίσας προτείνουν τα εξής βήµατα 

ανάγνωσης: 

Αξιολόγηση της πληροφορίας (µε βάση την απεύθυνση), πλοήγηση του µατιού. 

Αναλύουµε το πού απευθύνεται η αφίσα. Σε όλο τον κόσµο; Σε κάποιο ειδικό κοινό; Τα 

αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης επηρεάζουν τις αισθητικές επιλογές µας. Ιεραρχούµε 

τις πληροφορίες µιας αφίσας. Αναλύουµε το πως µπορούµε να βοηθήσουµε την 

πλοήγηση του µατιού στην αφίσα και την πληροφορία 

Σχήµατα, φόρµα-αντιφόρµα, κοντράστ  

Γραµµατοσειρές- Η αισθητική και η σηµειολογία των γραµµατοσειρών ή πως 

κατανοούµε ποια γραµµατοσειρά αποδίδει το µήνυµα µας  

Αφίσα µόνο µε γράµµατα-  Μελετούµε τις γλώσσες επικοινωνίας ή τα κριτήρια επιλογής 

για τα γραφικά. 

 

Το υλικό, ο παραγωγός, η τεχνική, η αφίσα-αποτέλεσμα 
 Στην τέχνη/τεχνική της διαφήµισης ο τελευταίος στόχος είναι η πώληση των αγαθών 

και των υπηρεσιών. Στο γραφικό σχέδιο, «η ουσία είναι να βάλει σε τάξη τις 

πληροφορίες, µορφή στις ιδέες, έκφραση και αίσθηµα στα δηµιουργήµατα που 

τεκµηριώνουν την ανθρώπινη εµπειρία». 

Ο Σαχίνης, (2008) υποστηρίζει ότι το χαρακτικό έργο µέσα από την πρωτότυπη 

χρήση των διαδικασιών της χαρακτικής, είναι «το κυνήγι ενός ίχνους αρνητικού ή 

θετικού», αλλά και µέσα από το συνδυασµό ή την αντιπαράθεσή της µε τη 

ζωγραφική. Το σύνολο του έργου του αποτελεί µια νέα µατιά στα πλαστικά 
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προβλήµατα σχετικά µε την τεχνική της χάραξης, που προέρχεται από την 

ενδοσκόπησή της ως διαδικασίας.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΙΚΟΝΑ 1 
 

Καζιµίρ Μαλέβιτς, Πατριωτική αφίσα κατά των Γερµανών, 1914, λιθογραφία, 

40.4 x57.8 εκ. 

Κείµενο: «Οι Γάλλοι σύµµαχοι έχουν ένα βαγόνι γεµάτο µε ηττηµένους 

Γερµανούς και τα αδέλφια µας οι Άγγλοι ένα τσουβάλι µε διαλυµένους 

Γερµανούς».  

Kazimir Malevich, Patriotic poster against the Germans, 1914, lithograph, 40.4 x 

57.8 cm. Text : “The French allies have a wagon full of defeated Germans and 

our English brothers have a whole tub of them”(εικ 1). 

Τα στοιχεία της ζωγραφικής ως σηµείο, γραµµή, τόνος και χρώµα (Καντίνσκι, 1980) 

συγκροτούν ένα εικαστικό πεδίο για αισθητική, ψυχολογική, ψυχιατρική, 

κοινωνιολογική ανάλυση σε συνάρτηση µε τη ψυχολογία της παρατήρησης, τη 

µελέτη της κινητικότητας, την ψυχολογία της φόρµας. Μεθοδολογικά η σηµειωτική 

ως µέθοδος ανάλυσης προσδιορίζει µια σηµειακή συνάρτηση και την τυπολογία των 

τρόπων παραγωγής σηµείων. 

Εφαρµόζεται σε οτιδήποτε µπορεί να εκληφθεί ως σηµασιακό υποκατάστατο κάποιου 

άλλου πράγµατος. Σε αυτή τη διάσταση ο Eco (1989) την ορίζει «ως µελέτη αυτού 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε σκοπό το ψεύδος», ενώ ο Barthes (1979) τονίζει ότι 

χρειάζεται «να είναι ο τζόκερ της σηµερινής γνώσης, όπως είναι το ίδιο το σηµείο για 

τον κάθε λόγο». Η διεύρυνσή της τα τελευταία χρόνια (Kristeva, 1969) ανέδειξε το 

ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες ως εργαλείο ανάλυσης, ως σηµειωτική της 

Εικονογράφησης (Sonesson, 1989).  
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ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα = θερµά φύσης και αγροτιάς, νατουραλιστική απόδοση αρµονική 

Σενάριο= µορφές εύσωµες στρατιωτών µεταφέρουν σε σάκους κεφάλια ανθρώπινα- 

χιουµοριστική γελοιογραφική απόδοση βίας και πολεµικής εγκληµατικής πράξης  

Βηµατισµός αργός και σταθερός οι µορφές ζωγραφίζονται από την οπίσθια πλευρά- οι 

θεατές δεν βλέπουµε τα πρόσωπα  

Τα σώµατα κυριαρχούν - ο ενδυµατολογικός στρατιωτικός κώδικας είναι κυρίαρχος 

δείκτης εθνικότητας- εµείς και οι άλλοι ως οι εχθροί 

Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση συγκριτική µε 

παρουσίαση των εχθρών γερµανών, και των συµµάχων άγγλων και γάλλων 

 

Οι Γάλλοι σύµµαχοι έχουν ένα βαγόνι γεµάτο µε ηττηµένους Γερµανούς και τα 

αδέλφια µας οι Άγγλοι ένα τσουβάλι µε διαλυµένους Γερµανούς 

Η εικόνα που αναπαράγεται αφορά σε σιδηρόδροµο, τρένο µε βαγόνια 

αιχµάλωτους από τους γάλλους και σε  δια ζώσης µάχες στα χωράφια στην 

αγροτική ύπαιθρο µε τσουβάλια αποκεφαλισµένους. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 
Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος (1914–1918) ήταν ο πιο µεγάλος και καταστροφικός 

πόλεµος. Γι’αυτό και ονοµάστηκε «Μεγάλος Πόλεµος». Αντίπαλοι ήταν από τη µια οι 

δυνάµεις της Αντάντ και από την άλλη οι Κεντρικές ∆υνάµεις. Στον Α΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο οι δύο πλευρές χρησιµοποίησαν νέα όπλα και εφάρµοσαν νέες µεθόδους. Τα 

κύρια πολεµικά µέτωπα βρίσκονταν στην Ευρώπη, αλλά ο πόλεµος εξαπλώθηκε και 

στον υπόλοιπο κόσµο όταν πήραν µέρος σε αυτόν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και άλλες χώρες. 

Λίγα ευρωπαϊκά κράτη έµειναν ουδέτερα. Στον πόλεµο στην Ευρώπη σκοτώθηκαν 

περίπου 8,5 εκατοµµύρια άνθρωποι και άλλα21 εκατοµµύρια τραυµατίστηκαν. Η 

αφορµή για τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο δόθηκε όταν µια οµάδα Σέρβων δολοφόνησε 

στο Σαράγιεβο το διάδοχο του αυτοκράτορα της Αυστροουγγαρίας. Τότε η 

Αυστροουγγαρία κήρυξε πόλεµο στη Σερβία(Ιούλιος 1914). Μέσα σε µια βδοµάδα 

µπήκαν στον πόλεµο τα πιο ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη, άλλα µε την Αντάντ και άλλα µε 

τις Κεντρικές ∆υνάµεις. Αργότερα στην κάθε συµµαχία προστέθηκαν και άλλα κράτη, 

µέσα και έξω από την Ευρώπη. Άλλα από αυτά το έκαναν για να προωθήσουν τα δικά 

τους συµφέροντα και άλλα γιατί συνδέονταν µε τα ευρωπαϊκά κράτη µε συµφωνίες και 

συµφέροντα. Τα κυριότερα όµως µέτωπα ήταν στην Ευρώπη. Στην αρχή όλες οι 

πλευρές νόµιζαν ότι πόλεµος θα κρατούσε λίγο και υπήρχε µεγάλος ενθουσιασµός. 

Σύντοµα όµως κατάλαβαν ότι είχαν κάνει λάθος, αφού κανένας από τους αντίπαλους 

δεν πέτυχε γρήγορα τη νίκη. Τότε η κάθε πλευρά, για να δυναµώσει τη θέση της 
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,προσπάθησε να βρει κι άλλους συµµάχους. Η Γερµανία ήθελε να αποκτήσει 

περισσότερες αποικίες, να επεκτείνει τα ευρωπαϊκά εδάφη της και να αυξήσει την 

επιρροή της σε άλλα κράτη (στην Πολωνία, στα βαλκανικά κράτη, κυρίως όµως στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία κ.α.). Η Γερµανία είχε πολύ καλά εξοπλισµένο στρατό και το 

ναυτικό της ανταγωνιζόταν το βρετανικό ναυτικό. Η πολυεθνική Αυστροουγγαρία 

αντιµετώπιζε προβλήµατα από τα εθνικά κινήµατα στα εδάφη της. Φοβόταν ότι οι 

οπαδοί τους θα ξεσηκώνονταν και µε την υποστήριξη από άλλα κράτη θα 

δηµιουργούσαν ανεξάρτητα εθνικά κράτη και θα τη διαλύανε. Η Ρωσία ήθελε από 

παλιά να έχει έξοδο στη Μεσόγειο. Γι’ αυτό ήθελε να ελέγχει το Βόσπορο και τα 

∆αρδανέλια, που ανήκαν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, και να αυξήσει την επιρροή 

της στα Βαλκάνια 

Τα σηµαντικότερα µέτωπα από τα οποία αποτελούνταν ο πόλεµος ήταν τα 

εξής : Το ανατολικό µέτωπο-Το καλοκαίρι του 1915 ο γερµανικός στρατός κατέλαβε 

πολλές περιοχές στη Ρωσία. Οι Ρώσοι στρατιώτες, που πολεµούσαν χωρίς τα 

κατάλληλα ρούχα και τρόφιµα, νικήθηκαν πολλές φορές από τους Γερµανούς, είχαν 

χαµηλό ηθικό και πολλοί λιποτάκτησαν. Στα τέλη του 1916 ο ρωσικός στρατός ήταν 

σχεδόν διαλυµένος. Το δυτικό µέτωπο- Ήταν το κυριότερο µέτωπο στην Ευρώπη. 

Εδώ συγκρούστηκαν κυρίως η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία µε τη Γερµανία. 

Ξεκινούσε από τη Βόρεια Θάλασσα και τελείωνε στην Ελβετία. Το µέτωπο αυτό 

δηµιουργήθηκε µετά τις πρώτες συγκρούσεις(φθινόπωρο 1914). Για περισσότερο από 

τρία χρόνια έµεινε σταθερό, δηλαδή κανένας δε νικούσε τον άλλο. Ο πόλεµος έγινε 

κυρίως στα χαρακώµατα (Λούβη–Ξιφαράς,2013). 

Σε αυτή την εικόνα είναι ξεκάθαρη η χιουµοριστική απόδοση κατά των 

γερµανικών στρατευµάτων και η προσπάθεια τόνωσης του ηθικού του ρωσικού 

λαού και συνάµα των Άγγλων και Γάλλων.  

Αυτό γίνεται κατανοητό διαβάζοντας για τα κύρια µέτωπα όταν οι Γερµανοί 

εισέβαλαν στο Βέλγιο και κινήθηκαν προς το Παρίσι, αλλά αποκρούστηκαν από τον 

γαλλικό στρατό (µάχη του Μάρνη). Αµέσως, η Βρετανία κήρυξε τον πόλεµο στη 

Γερµανία. Γερµανοί και Γάλλοι έσκαψαν σε µια γραµµή εκατοντάδων χιλιοµέτρων 

(δυτικό µέτωπο) χαρακώµατα, όπου οι συνθήκες ζωής ήταν τραγικές. Παράλληλα, η 

ρωσική προέλαση στην Ανατολική Πρωσία ανακόπηκε από γερµανικές δυνάµεις. 

Εκεί διαµορφώθηκε το ανατολικό µέτωπο. Στα τέλη του 1914 τα µέτωπα 

σταθεροποιήθηκαν. Τον Οκτώβριο του 1914 µπήκε στον πόλεµο και η Οθωµανική 

αυτοκρατορία στο πλευρό των Κεντρικών ∆υνάµεων. Η Ρωσία έστειλε στην 

Ανατολική Πρωσία δύο στρατιές υπό την αρχηγία των Ρένενκαµφ και Σαµσόνοφ, οι 

οποίες κατέλαβαν σηµαντικά εδάφη και ανάγκασαν τις γερµανικές δυνάµεις του 

Πρίτβιτς να υποχωρήσουν. Ο Χίντεµπουργκ, όµως, (που διαδέχτηκε τον Πρίτβιτς) 

νίκησε τον Σαµσόνοφ στο Τάννεµπεργκ (26 Αυγούστου) και στα µέσα Σεπτεµβρίου ο 

Ρώσος στρατηγός Ρένενκαµφ νικήθηκε στη µάχη των Μαζουριανών λιµνών και 

εκδιώχθηκε από την ανατολική Πρωσία. Η ρωσική επίθεση, αντίθετα, πέτυχε στη 

Γαλικία (Αύγουστος - Σεπτέµβριος) και οι Αυστριακοί αναγκάστηκαν να 

συµπτυχθούν στα Καρπάθια. Και στο ανατολικό µέτωπο ο πόλεµος πήρε µορφή 



28 

 

χαρακωµάτων µήκους 900 χλµ., που εκτείνονταν από τον ποταµό Νιέµεν ως τα 

ρουµανικά σύνορα. Το 1915, τα γερµανικά στρατεύµατα του Λούντεντορφ νίκησαν 

τους Ρώσους στις Μαζουριανές λίµνες (Φεβρουάριος). Οι Ρώσοι κατέλαβαν το 

Πρεµίσλ της Γαλικίας (22 Μαρτίου). Οι Γερµανοί, όµως, µε τη βοήθεια των 

Αυστροούγγρων στον νότο, νίκησαν τους Ρώσους στο Γκορλίτσε, τους υποχρέωσαν 

να εκκενώσουν την ανατολική Πρωσία και την Πολωνία και να εγκαταστήσουν νέα 

αµυντική γραµµή από την Ρίγα µέχρι το Τσέρνοβιτς στα ρουµανικά 

σύνορα(Ferguson,2008). 

Στον τρίτο χρόνο του πολέµου οι Ρώσοι, αφού ανασυγκρότησαν τις δυνάµεις 

τους, εξαπέλυσαν επίθεση στην Γαλικία (Ιούνιος - Σεπτέµβριος) σε συνδυασµό µε 

την επίθεση στο Σοµµ. Η µάχη αυτή της Γαλικίας είχε ως αποτέλεσµα την καθήλωση 

των γερµανικών δυνάµεων, την διάσπαση των αυστριακών γραµµών και την 

κατάληψη της Βουκοβίνας. Το 1917 η πλάστιγγα έγειρε κατά των Ρώσων. Η άσχηµη 

για το ρωσικό στρατό τροπή του πολέµου και η εξαθλίωση του λαού στάθηκαν 

αφορµές για την έκρηξη της Ρωσικής επανάστασης. Ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ 

παραιτήθηκε (16 Μαρτίου) και ανέβηκε η σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση του 

Κερένσκι, η οποία και ήθελε συνέχιση του πολέµου. Η ρωσική επίθεση στη Γαλικία 

κατέληξε σε πανωλεθρία. Οι Γερµανοί έκαναν αντεπίθεση, κατέλαβαν τη Ρίγα 

(Σεπτέµβριος) και απώθησαν στη συνέχεια τους Ρώσους σε όλο το µήκος του 

µετώπου. Στη Ρωσία ακολούθησε πλήρης αναρχία µέχρι την επανάσταση του 

Οκτώβρη και την επικράτηση των µπολσεβίκων. Η κυβέρνηση του Λένιν, µε 

υπουργό Εξωτερικών τον Τρότσκι, άρχισε να διερευνά τις δυνατότητες υπογραφής 

ειρήνης µε τη Γερµανία. Στις 15 ∆εκεµβρίου υπογράφηκε ανακωχή µε τη Γερµανία 

στο Μπρεστ-Λιτόφσκ και, µετά από λίγους µήνες, ειρήνη (3 Μαρτίου 1918). Με τη 

συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ η Σοβιετική Ένωση παραιτούνταν από τον έλεγχο της 

Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και τµήµατος της Λευκορωσίας, 

αναγνώριζε την ανεξαρτησία της Φινλανδίας και παραχωρούσε το Καρς, το Βατούµ 

και το Αρνταχάν στην Τουρκία. Εξάλλου, η Ρουµανία, από τον φόβο της 

αποµόνωσης, αναγκάστηκε να προσχωρήσει και αυτή στη Συνθήκη του Μπρεστ - 

Λιτόφσκ. Έτσι, στο τέλος του 1917 έπαψε πλέον να υπάρχει ανατολικό µέτωπο και 

όλα τα γερµανικά στρατεύµατα µεταφέρθηκαν στο δυτικό, ανακουφίζοντας έτσι το 

έµψυχο υλικό του δυτικού µετώπου. 

Σε αυτή την εικόνα υπάρχει και ένας διπλός στόχος, οι δέκτες το κοινό 

των Άγγλων, οι οποίοι αποκαλούνται µε ένα έντονα συγκινησιακά φορτισµένο 

χαρακτηρισµό ως «Α∆ΕΡΦΙΑ» και το άλλο µέτωπο είναι οι Γάλλοι που και 

αυτοί µε τη σειρά τους κατατροπώνουν τους Γερµανούς. Είναι ολοφάνερο ότι η 

αφίσα µέσα από τα απλά χρώµατα της και την απλή σχεδίαση της 

αναπαριστώντας την πραγµατικότητα όσο πιο απλά γίνεται  και απευθύνεται στα 

απλά λαϊκά στρώµατα τα οποία απλά και µόνο αντικρίζοντας την 

αντιλαµβάνονται την αναπαράσταση χωρίς περίτεχνα τεχνικά κόλπα τα οποία θα 

αντιλαµβάνονταν µια µικρή µερίδα πληθυσµού. Για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζεται και πατριωτική αφίσα διότι χρησιµοποιείται έντονα η απλότητα 
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και η αµεσότητα ως µέσο προπαγάνδας µιας και οι εικόνες αυτές µοιάζουν 

σχεδιασµένες από αυτούς για αυτούς (Ερνο,2015). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

Καζιµίρ Μαλέβιτς, Πατριωτική αφίσα κατά των Γερµανών, 1914, λιθογραφία, 

56x38 εκ. 

Κείµενο: Πρόκειται για έγχρωµη λιθογραφία χωρισµένη κάθετα σε δύο 

τµήµατα. Κάθε εικόνα φέρει λεζάντα µε δίστιχο του Μαγιακόφσκι. 

 

Α: "Πλησίασε ο αλλαντοποιός στο Λοτζ και του παµε: Αξιότιµε κύριε" 

Β: "Αλλά κοντά στο Λοτζ βρίσκεται το Ράντοµ και έφυγε δαρµένος"(εικ.2) 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα = έντονα και θερµά χρώµατα φυσικού ορεινού τοπίου  

Σενάριο= ο αγρότης µορφή σαφώς πιο εύσωµη και σωµατώδης από τους υπόλοιπους 

και αιµόφυρτος αποχωρεί από το πεδίο - χιουµοριστική γελοιογραφική απόδοση βίας 

και πολεµικής εγκληµατικής πράξης  

Οι θεατές µπορούν να δουν τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά τους καθαρά ο 

βηµατισµός είναι γρήγορος στις δυο εικόνες που η µια διαδέχεται την άλλη µε σχετικά 

γρήγορο ρυθµό . Η µια έρχεται άµεσα σαν συνέχεια της άλλης   

Το τοπίο έρχεται δεύτερο, ενώ σε αντίθεση τα σώµατα κυριαρχούν ο ενδυµατολογικός 

παραδοσιακός  κώδικας. Είναι κυρίαρχος δείκτης πατριωτισµού και   εθνικότητας,  

όπου γίνετε σαφής διαχωρισµός - εµείς και οι άλλοι ως οι εχθροί(οι οποίοι 

αποτυπώνονται σε µικρότερο µέγεθος) 

Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση περιγραφική  µε 

παρουσίαση των εχθρών γερµανών. 

 

Α: "Πλησίασε ο αλλαντοποιός στο Λοτζ και τού πάµε: Αξιότιµε κύριε" 

Β: "Αλλά κοντά στο Λοτζ βρίσκεται το Ράντοµ και έφυγε δαρµένος". 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 
Το Λότζ είναι πόλη στην Πολωνία και σηµαίνει «βάρκα» το οποίο έµβληµα 

απεικονίζεται και στην σηµαία του. Με τον δεύτερο διαµελισµό της Πολωνίας η πόλη 

εντάχθηκε στο Βασίλειο της Πρωσίας και ήταν γνωστή στα Γερµανικά ως 
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Lodsch.Το1816 άρχισαν να µοιράζονται από τον Τσάρο τεµάχια γης σε Γερµανούς 

µετανάστες για τη δηµιουργία βιοµηχανίας. Οι µετανάστες άρχισαν να έρχονται στη Γη 

της Επαγγελίας (πολωνικά Ziemiaobiecana που είναι και το παρωνύµιο της πόλης). 

Κυρίως προερχόντουσαν από τη Σιλεσία και τη Βοηµία αλλά και από άλλες χώρες 

όπως Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία και Ιρλανδία. Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής 

βαµβακιού άνοιξε το 1825 και, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, το πρώτο ατµοκίνητο 

εργοστάσιο σε ολόκληρη την Πολωνία-Ρωσία. Το 1865 άνοιξε η πρώτη σιδηροδροµική 

γραµµή και η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται. Το ∆εκέµβριο του 1914, µετά από µια 

µεγάλη µάχη η πόλη καταλαµβάνεται από τους Γερµανούς. Η πολωνική αντίσταση την 

απελευθέρωσε τον Νοέµβριο του 1918. Η πόλη χάνει σχεδόν το µισό πληθυσµό των 

κατοίκων της κυρίως από στρατιωτικές απώλειες, λιµούς αλλά και επειδή αρκετοί 

Γερµανοί εκδιώχθηκαν στη Γερµανία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι προσανατολισµένη 

η εικόνα µε σκοπό να τονώσει το ηθικό των λαϊκών στρωµάτων να συνεχίσουν των 

αγώνα τους (Golovine, 2009). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 
 

Βλαντίµιρ Μαγιακόφσκι, Πατριωτική αφίσα κατά των Τούρκων, 1914, 

λιθογραφία, 55.9 x 37.7 εκ. 

Κείµενο: Α: Έπλευσαν αυτό το µήνα οι Τούρκοι µε το µισοφέγγαρο". Β: "Πώς 

θα γίνει στη Σινώπη να µη δουν στεριά".  

Vladimir Mayakovsky, Patriotic poster against the Turks, 1914, lithograph, 55.9 

x 37.7 cm. Text: A: “The Turks of the crescent moon sailed this month”. Β: “Be 

that they never see land at Sinope”(εικ.3). 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= θερµά φύσης µε αναπαράσταση λιµανιού, νατουραλιστική απόδοση µε τη 

φύση σε µικρότερο φόντο 

Σενάριο= ο σουλτάνος καθισµένος και απογοητευµένος κάθεται στο λιµάνι έχοντας 

παρατήσει ακόµη και το όπλο από το χέρι του ενώ απέναντι του ένας ρώσος µε το χέρι 

του σε γροθιά κάνει επίδειξη ισχύος στο σουλτάνο γιορτάζοντας   την νίκη του –ο 

σουλτάνος περιστοιχίζεται από έναν άντρα ο οποίος είναι δίπλα του σε παρηγορητική 

στάση και από τη τουρκική σηµαία  . 

Οι µορφές ζωγραφίζονται από την εµπρός  πλευρά ώστε να φαίνονται τα πρόσωπα του 

σουλτάνου φοβισµένο και του ρώσου υπεροπτικό και δυναµικό  αντίστοιχα µε κυρίαρχη 

τη γλώσσα του σώµατος. 
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Κυρίαρχα  είναι τα  σώµατα των δυο αντρών,  καθώς και ο ενδυµατολογικός 

στρατιωτικός κώδικας, αλλά και ο σωµατικός κώδικας  είναι κυρίαρχος δείκτης 

εθνικότητας και ισχύος, καθώς και αδυναµίας για την κάθε πλευρά αντίστοιχα. 

Σε αντίθεση το τοπίο έρχεται σε δεύτερη µοίρα µιας και το µέγεθος του σε σχέση µε τα 

σώµατα είναι ελάχιστο, όπως επίσης και το µέγεθος των καραβιών. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 
 

Βλαντίµιρ Μαγιακόφσκι, Πατριωτική αφίσα κατά των Τούρκων, 1914-1915, 

λιθογραφία, 38.4 x 55.8 εκ. 

Κείµενο: «Α, ο Σουλτάνος κάθισε στο λιµάνι και όλα τα βαπόρια 

αναποδογύρισαν». 

Vladimir Mayakovsky, Patriotic poster against the Turks, 1914-1915, lithograph, 

38.4 x 55.8 cm. Text: “Ah, the Sultan sat by the port and all the boats 

sank”(εικ.4) 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= θερµά φύσης µε αναπαράσταση λιµανιού, νατουραλιστική απόδοση µε τη 

φύση σε µικρότερο φόντο 

Σενάριο= ο σουλτάνος καθισµένος και απογοητευµένος κάθεται στο λιµάνι έχοντας 

παρατήσει ακόµη και το όπλο από το χέρι του ενώ απέναντι του ένας ρώσος µε το χέρι 

του σε γροθιά κάνει επίδειξη ισχύος στο σουλτάνο γιορτάζοντας   την νίκη του –ο 

σουλτάνος περιστοιχίζεται από έναν άντρα ο οποίος είναι δίπλα του σε παρηγορητική 

στάση και από τη τουρκική σηµαία  . 

Οι µορφές ζωγραφίζονται από την εµπρός  πλευρά ώστε να φαίνονται τα πρόσωπα του 

σουλτάνου φοβισµένο και του ρώσου υπεροπτικό και δυναµικό  αντίστοιχα µε κυρίαρχη 

τη γλώσσα του σώµατος. 

Κυρίαρχα  είναι τα  σώµατα των δυο αντρών,  καθώς και ο ενδυµατολογικός 

στρατιωτικός κώδικας, αλλά και ο σωµατικός κώδικας  είναι κυρίαρχος δείκτης 

εθνικότητας και ισχύος, καθώς και αδυναµίας για την κάθε πλευρά αντίστοιχα. 

Σε αντίθεση το τοπίο έρχεται σε δεύτερη µοίρα µιας και το µέγεθος του σε σχέση µε τα 

σώµατα είναι ελάχιστο, όπως επίσης και το µέγεθος των καραβιών στα οποία 

εστιάσαµε στην προηγούµενη εικόνα εδω έρχονται σε δεύτερη µοίρα . 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 
Η Σινώπη (τουρκικά: Sinop) είναι παραλιακή πόλη της βόρειας Τουρκίας, στις 

ακτές του Εύξεινου Πόντου. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ο Μωάµεθ Β' ο 

Πορθητής την κατέκτησε το 1461, καθοδόν στην εκστρατεία του κατά της 

Τραπεζούντας, και µετέφερε τους κατοίκους της στην Κωνσταντινούπολη για αύξηση 

του εκεί πληθυσµού. Στην οθωµανική περίοδο η Σινώπη υπαγόταν στο εγιαλιέτι της 

Κασταµονής. Αξιοσηµείωτο γεγονός των νεοτέρων χρόνων υπήρξε η παρά τη Σινώπη 

ναυµαχία του ρωσικού στόλου µε τον τουρκικό στις 30 Νοεµβρίου του 1853 στην αρχή 

του Κριµαϊκού πολέµου, που οδήγησε στην καταστροφή του οθωµανικού στόλου και 

έδωσε το έναυσµα για να εισέλθουν η Αγγλία και η Γαλλία στον πόλεµο κατά της 

Ρωσίας. Για την ακρίβεια οι Ρώσοι  κατέστρεψαν µια µοίρα οθωµανικών φρεγατών 

και κορβεττών που εκτελούσε καθήκοντα περιπολίας, ενώ ήταν αγκυροβοληµένη στο 

λιµάνι της Σινώπης, στην περιοχή του Πόντου, στη βόρεια Ανατολία. Η καταστροφή της 

οθωµανικής ναυτικής µοίρας αποτέλεσε το πρόσχηµα για τους Βρετανούς και τους 

Γάλλους για να κηρύξουν τον πόλεµο ενάντια στη Ρωσία, στο πλευρό της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Με το πέρας της 28ης Μαρτίου 1854 και την αδιαφορία από τη Ρωσία 

για το βρετανό γαλλικό τελεσίγραφο που της είχε επιδοθεί λίγες ώρες πριν, περί 

απόσυρσης του τσαρικού στρατού από τις παραδουνάβιες ηγεµονίες, η Μεγάλη 

Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν επισήµως τον πόλεµο στη Ρωσία (Ferguson, 2007). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5 
 

Βλαντίµιρ Μαγιακόφσκι, Πατριωτική αφίσα κατά των Αυστριακών, 1914, 

λιθογραφία, 37.8 x 55.7 εκ. 

Vladimir Mayakovsky, Patriotic poster against the Austrians, 1914, lithograph, 

37.8 x 55.7 cm. (εικ.5) 

 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= θερµά φύσης µε αναπαράσταση βουνών , νατουραλιστική απόδοση 

αρµονική 

Σενάριο= στρατιωτικές µορφές επιτίθεται από άλογα και θέση ισχύος σε άλλους 

στρατιώτες οι οποίοι φαίνονται φοβισµένοι –άλλοι κείτονται νεκροί και άλλοι 

τρέπονται σε φυγή παρατώντας ακόµα και τα  όπλα .χιουµοριστική περιγραφή και  

απόδοση βίας και πολεµικής εγκληµατικής πράξης κατά των αυστριακών 
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Οι µορφές ζωγραφίζονται από την εµπρός πλευρά, ώστε να φαίνονται τα πρόσωπα των 

αυστριακών φοβισµένα και των ρώσων σε ισχύουσα θέση µε κίνηση τολµηρή και 

ηρωική .  

Κυρίαρχα  είναι το ορεινό τοπίο και τα στρατιωτικά σώµατα, καθώς και ο 

ενδυµατολογικός στρατιωτικός κώδικας είναι κυρίαρχος δείκτης εθνικότητας και µαζί 

του και το ορεινό τοπίο στη πλευρά των αυστριακών είναι κόκκινο: το χρώµα 

παραπέµπει σε αίµα, ενώ των ρώσων είναι µπλε- έτσι συµµετέχει και η φύση έντονα σε 

αυτή την απεικόνιση. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 
Στην συγκεκριµένη εικόνα δεν µπορούµε να πούµε ότι παρατίθεται συγκεκριµένα 

ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο µπορούµε εύκολα να αντιληφθούµε το χιουµοριστικό της 

ύφος κατά των αυστριακών µε τους οποίους φυσικά είχαν έντονες εχθροπραξίες . Καλό 

θα ήταν σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι η ίδια η αφορµή για την έναρξη του πρώτου 

παγκοσµίου πολέµου δόθηκε όταν στις 28 Ιουνίου 1914, δολοφονήθηκε στο Σεράγεβο 

της Βοσνίας (επαρχία της Αυστροουγγαρίας) ο αρχιδούκας διάδοχος της Αυστρίας 

Φερδινάνδος και η σύζυγός του, από το νεαρό σπουδαστή Πρίντσιπ, φανατικό οπαδό 

της πανσλαβικής εθνικιστικής κίνησης, η οποία διευθυνόταν από υψηλά ιστάµενα 

πρόσωπα της Σερβίας. Το γεγονός αυτό έδωσε την αφορµή στην Αυστροουγγαρία να 

ταπεινώσει τη Σερβία και να αυξήσει τη δική της επιρροή στα Βαλκάνια. Έστειλε 

λοιπόν στη Σερβία τελεσίγραφο, µε το οποίο την καθιστούσε υπεύθυνη για τη δολοφονία 

και της έθετε όρους απαράδεκτους. Στις 25 Ιουλίου, η Σερβία απάντησε ότι αποδεχόταν 

όλους σχεδόν τους όρους, αλλά η απάντησή της αγνοήθηκε. Έχοντας η Αυστροουγγαρία 

την υποστήριξη της Γερµανίας, διέταξε γενική επιστράτευση, κήρυξε τον πόλεµο (28 
Ιουλίου) κατά της Σερβίας και βοµβάρδισε το Βελιγράδι. Από την άλλη πλευρά στο 

Ανατολικό µέτωπο ο Ρωσικός στρατός αντιµετώπισε τις  κεντρικές αυτοκρατορικές 

δυνάµεις της Αυστροουγγαρίας και Γερµανίας και κατέλαβε την Πρωσία. Το 1917 την 

πορεία των επιχειρήσεων επηρέασε αρνητικά για την Αντάντ η ρωσική επανάσταση , 

που αποδέσµευσε µεγάλο µέρος των γερµανικών δυνάµεων από το ανατολικό µέτωπο. 

Θετική επίδραση είχε η κήρυξη του πολέµου εναντίον της Γερµανίας από τις ΗΠΑ και η 

ενίσχυση των συµµάχων µε οικονοµικούς πόρους, µε πολεµικό υλικό και µε στρατό. 

Αντιλαµβανόµαστε το σκοπό αυτής της πατριωτικής εικόνας η οποία έχει σαν σκοπό 

την τόνωση του ηθικού των Ρώσων όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες µε σκοπό να 

κρατήσουν το πνεύµα του αγώνα ζωντανό. Η συνθηκολόγηση στην οποία εµπλέκετε 

άµεσα η Αυστρία είναι η  Συνθήκη του Σεν Ζερµέν, τη 10η Σεπτεµβρίου 1919. 

Υπογράφτηκε µεταξύ των Συµµάχων και της Αυστρίας. Η Αυστρία υποχρεώθηκε να 

παραχωρήσει εδάφη µε συνολική έκταση 220.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα και 

πληθυσµό 22.000.000 κατοίκους από τα οποία το µεγαλύτερο µέρος στην Πολωνία, 

στην Τσεχοσλοβακία και στην Ιταλία(Marshall, 2004). 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6 
 

Άγνωστος καλλιτέχνης, Πατριωτική αφίσα κατά των Γερµανών, 1914, 

λιθογραφία, 37.6 x 56.2  εκ.  
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Κείµενο: «Αχ! Πόσο φοβερός και δυνατός προέλαυνε ο χοντρός Γερµανός στη 

Βίλνα, αλλά στη µάχη κοντά στο Οσοβέτς τον κούρεψαν σαν πρόβατο».  

Artist unknown, Patriotic poster against the Germans, 1914, lithograph, 37.6 x 

56.2 cm. Text: “Ah! How terrifying and how forceful the fat German who was 

talking on the Vilna, but in the battle near Osovets he was sheared like a sheep”. 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= θερµά φύσης και τοπίου υψοµετρικού (λόφου για την ακρίβεια), 

νατουραλιστική απόδοση αρµονική 

Σενάριο= µορφές µικρόσωµες στρατιωτών πάνω σε άλογα τρέπονται σε φυγή είτε 

κείτονται νεκροί στον αέρα έπειτα από τον βοµβαρδισµό τους από ρώσους που 

βρίσκονται στο οχυρό- χιουµοριστική και συνάµα γελοιογραφική απόδοση βίας και 

πολεµικής εγκληµατικής πράξης  

Ο βηµατισµός αργός και σταθερός οι µορφές ζωγραφίζονται και από την µπροστά 

πλευρά και από την οπίσθια πλευρά- ωστόσο  οι θεατές δεν βλέπουµε τα πρόσωπα  

Ο τόπο-λογικός κώδικας είναι κυρίαρχος «κοντά στο οσοβέτς» αντιλαµβανόµαστε τη 

θέση µάχης - ενδυµατολογικός στρατιωτικός κώδικας είναι κυρίαρχος δείκτης 

εθνικότητας – εµείς οι ρώσοι και οι άλλοι οι εχθροί  

Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση ιστορική και 

χιουµοριστική , γελοιογραφική  µε παρουσίαση των εχθρών γερµανών, οι οποίοι 

παροµοιάζονται από την ήτα µε πρόβατα και αναφέρονται ταυτόχρονα ως χοντροί 

γερµανοί 

«Αχ! Πόσο φοβερός και δυνατός προέλαυνε ο χοντρός Γερµανός στη Βίλνα, αλλά 

στη µάχη κοντά στο Οσοβέτς τον κούρεψαν σαν πρόβατο». 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 
Γίνεται µια µνεία στη µάχη της Βίλνας και έπειτα στην θριαµβευτική νίκη της 

Ρωσίας στο Οσοβέτς στην οποία βλέπουµε και µια πατριωτική και ειρωνική έπαρση 

µέσα από τη λεζάντα της µε σκοπό να ξεσηκώσει το πατριωτικό αίσθηµα και 

ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τους πολίτες στον αγώνα τους.  Το λεκτικό µήνυµα περιέχει 

ρήµα σε ενεργητική  διάθεση, που παραπέµπει σε δράση όπως και η ενεργητική σύνταξη 

της πρότασης µέσω του ρήµατος τον κούρεψαν. Όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία της 

εικόνας Το Οχυρό του Οσοβέτς είναι οχυρό του 19ου αιώνα στη νοτιοανατολική 

Πολωνία που χτίστηκε από τους Ρώσους. Στο οχυρό σηµειώθηκαν αρκετές µάχες στα 

πλαίσια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, όταν οι Ρώσοι υπερασπίστηκαν το Οσοβέτς 

από τις γερµανικές επιθέσεις. Το οχυρό χτίστηκε στα έτη 1882-1892 ως ένα από τα 

αµυντικά έργα της Ρωσίας κατά της Γερµανίας - την περίοδο 1889-1893, ο µηχανικός 

Νέστορ Μπουϊνίτσκι ανέλαβε σηµαντικό µέρος του έργου. Βρίσκεται κοντνά στον 
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ποταµό Μπιέµπρζα και 50 χιλιόµετρα από τα σύνορα µε την Ανατολική Πρωσία. Κατά 

τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, από τον Σεπτέµβριο του 1914 µέχρι τον 

Αύγουστο του 1915, έλαβαν χώρα τρεις γερµανικές επιθέσεις κατά του οχυρού, το οποίο 

υπερασπίστηκαν (µέχρι τον Αύγουστο του 1915) οι Ρώσοι στρατιώτες. Η πρώτη 

Γερµανική επίθεση: Τον Σεπτέµβριο του 1914, το οχυρό δέχθηκε επίθεση από δυνάµεις 

της 8ης Γερµανικής Στρατιάς (40 τάγµατα πεζικού). Μέχρι τις 21 Σεπτεµβρίου, έχοντας 

σοβαρά αριθµητικό πλεονέκτηµα, οι γερµανικές δυνάµεις µπορούσαν να απωθήσουν τις 

ρωσικές δυνάµεις µέχρι το σηµείο, όπου το πυροβολικό µπορούσε να βάλλει κατά του 

οχυρού. Η γερµανική διοίκηση διέταξε τη µεταφορά 60 πυροβόλων διαµετρήµατος 

µέχρι 203 χιλιοστών για ενίσχυση των επιτιθέµενων, ωστόσο, τα πυροβόλα ήταν ικανά 

να βάλλουν κατά του οχυρού στις 26 Σεπτεµβρίου. Μέσα σε δύο µέρες, οι Γερµανοί 

προέβησαν σε µετωπικές επιθέσεις, αλλά απωθήθηκαν από τα πυρά του ρωσικού 

πυροβολικού. Μετά, οι Ρώσοι προέβησαν σε αντεπιθέσεις στα δύο άκρα και ανάγκασαν 

τους Γερµανούς να µεταφέρουν το πυροβολικό σε ασφαλέστερο σηµείο, απ' όπου όµως 

δεν ήταν σε θέση να βάλλει κατά του οχυρού Η δεύτερη Γερµανική επίθεση: Στις 3 

Φεβρουαρίου 1915, οι γερµανικές δυνάµεις προέβησαν σε δεύτερη επίθεση. ∆όθηκε 

σκληρή µάχη για τον έλεγχο της πρώτης αµυντικής γραµµής. Οι ρωσικές δυνάµεις 

κατάφεραν να αντέξουν για πέντε µέρες τις επιθέσεις του αντιπάλου, ο οποίος είχε 

αριθµητικό πλεονέκτηµα. Μονάχα στις 9 Φεβρουαρίου, η ρωσική διοίκηση διέταξε 

υποχώρηση όλων των δυνάµεων στη δεύτερη αµυντική γραµµή που είχε βαθιά 

χαρακώµατα και θέσεις πολυβόλων. Κατά τις επόµενες δύο µέρες, οι ρωσικές δυνάµεις 

δεν παρέδωσαν έδαφος, αλλά η υποχώρηση από την πρώτη γραµµή επέτρεψε στο 

γερµανικό πυροβολικό να βάλλει κατά του οχυρού στις 13 Φεβρουαρίου. Τα γερµανικά 

πυροβόλα είχαν διαµέτρηµα 100-420 χιλιοστών. Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας, τα 

βαρέα πυροβόλα έβαλλαν 250.000 βλήµατα, ενώ τα ελαφρά πυροβόλα σχεδόν 

1.000.000 βλήµατα. Το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, θεωρώντας πως ζητούσε το απίθανο, 

ζήτησε από τη διοίκηση των υπερασπιστών να αντέξουν τουλάχιστον 48 ώρες µέχρι να 

ολοκληρωθεί η εκκένωση της πόλης από τους άµαχους πολίτες. Τελικά, η άµυνα του 

οχυρού διήρκησε µισό χρόνο .Η ρωσική πλευρά υπέστη βαριές απώλειες από τα πυρά 

του γερµανικού πυροβολικού, τα οποία ήταν βαρέα από τις 14 µέχρι τις 16 

Φεβρουαρίου και από τις 25 Φεβρουαρίου µέχρι τις 5 Μαρτίου 1915. Τα πυρά εντός 

του οχυρού και η διάλυση αρκετών κτηρίων του έκαναν τη µετακίνηση των 

στρατευµάτων σχεδόν αδύνατη. Ακόµα και σ' αυτή τη τραγική κατάσταση, το ρωσικό 

πυροβολικό κατάφερε να διαλύσει δύο από τα τέσσερα βαρέα ολµοβόλα και ανάγκασε 

τη γερµανική διοίκηση να αποµακρύνει τα υπόλοιπα. Καθώς η δεύτερη ρωσική 

αµυντική γραµµή δεν είχε ποτέ παραβιαστεί, οι Γερµανοί αναγκάστηκαν να 

προχωρήσουν σε πόλεµο χαρακωµάτων σ' αυτό το σηµείου του µετώπου µέχρι τις αρχές 

Ιουλίου. Η τρίτη Γερµανική επίθεση: Στις αρχές Ιουλίου, υπό τη διοίκηση του 

Αρχιστράτηγου Πωλ φον Χίντενµπουργκ, οι γερµανικές δυνάµεις προέβησαν σε 

ολοκληρωτική µετωπική επίθεση κατά του οχυρού. Οι Γερµανοί είχαν στη διάθεση τους 

14 τάγµατα πεζικού, 1 τάγµα ναρκαλιευτών, 24-30 βαρέα πολιορκητικά πυροβόλα, 30 

πυροβολαρχίες µε δηλητηριώδη αέρια. Η ρωσική πλευρά είχε στη διάθεση της 500 

άνδρες και 400 πολιτοφύλακες. Επίθεση αερίων (επίθεση των Νεκρών) : Οι Γερµανοί 

περίµεναν µέχρι τις 6 Αυγούστου για κατάλληλο άνεµο. Στις 4:00, ενώ τα πυροβόλα 
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άνοιξαν πυρ, οι γερµανικές δυνάµεις χρησιµοποίησαν δηλητηριώδη αέρια κατά των 

υπερασπιστών. Έχοντας θεωρήσει πως όλοι οι υπερασπιστές ήσαν νεκροί, οι 

γερµανικές δυνάµεις προωθήθηκαν. Όταν το γερµανικό πεζικό έφθασε στην πρώτη 

αµυντική γραµµή, δέχτηκε αντεπίθεση από τους εναποµείναντες στρατιώτες του 13ου 

Λόχου του 226ου Συντάγµατος Ζεµλιάνσκ. Η αιφνιδιαστική επίθεση και τα αιµατωµένα 

ρούχα (οι Ρώσοι στρατιώτες έφτυναν αίµα, καθώς τα αέρια είχαν καταστρέψει τους 

ιστούς των πνευµόνων) προκάλεσε σοκ στους Γερµανούς και τους ανάγκασε σε 

υποχώρηση. Τα πέντε εναποµείναντα ρωσικά πυροβόλα άνοιξαν πυρ κατά των 

επιτιθέµενων. Οι ευρωπαϊκές εφηµερίδες ονόµασαν την αντεπίθεση «επίθεση των 

νεκρών». ∆εκαπέντε µέρες αργότερα, η ρωσική διοίκηση διέταξε την εκκένωση του 

Οσοβιέτς και την υποχώρηση σε νέες θέσεις(Roberts,2002). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 7 

 

Άγνωστος καλλιτέχνης, Πατριωτική αφίσα κατά των Γερµανών, 1914, 

λιθογραφία, 36.5 x 57.1 εκ. 

Κείµενο: «Είµαστε οι Ρώσοι και στο δικό µας το στρατό γινόµαστε όλο και 

περισσότεροι τρα λα λα! Είµαστε οι Γερµανοί και στο δικό µας το στρατό 

γινόµαστε όλο και πιο λίγοι τρα λα λα!». 

Artist unknown, Patriotic poster against the Germans, 1914, lithograph, 36.5 x 

57.1 cm. Text: “We are the Russians, and we become more and more numerous, 

tra la la! We are the Germans, and we become fewer and fewer, tra la la!” 

 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= τοπίο απλό µε λίγα στοιχειά φυσικά δίνεται έµφαση στα πρόσωπα  

Σενάριο= µορφές γιγαντόσωµες των ρώσων  συστρατιωτών καπετάνιου και απλών 

πολιτών αγκαλιάζονται και είναι σε στάση εναντίωσης µε τους γερµανούς που είναι 

µικρόσωµοι µε σκυµµένο κεφάλι και οι ακόµα πιο µικροί υποχωρούν µε βηµατισµό και 

άλλοι άτακτα- χιουµοριστική και συνάµα γελοιογραφική απόδοση νίκης γλεντιού  και 

κατάληξης πολεµικής µάχης  

Ο βηµατισµός αργός και σταθερός, οι µορφές ζωγραφίζονται και από την µπροστά 

πλευρά και είναι ευδιάκριτα τα πρόσωπα όσο και τα συναισθήµατα χαράς και λύπης 

από τη γλώσσα του σώµατος κυριαρχεί ο αισθηµατικός κώδικας 

Κυρίαρχοι είναι ο αισθηµατικός κώδικας από τα πρόσωπα και ο  ενδυµατολογικός 

στρατιωτικός κώδικας από το στρατό µέχρι το ναυτικό και το καπετάνιο, που  είναι 

κυρίαρχος δείκτης εθνικότητας –οι δυνατοί και χαρούµενοι γιγαντόσωµοι ρώσοι και οι 

άλλοι οι µικροί και σκυθρωποί εχθροί  
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Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση χαρµόσυνη µέσα από 

τραγούδι  και  γελοιογραφική  µε παρουσίαση των εχθρών γερµανών οι οποίοι 

παρουσιάζονται αριθµητικά λιγοστοί και αδύναµοι µπροστά στους ρώσους 

«Είµαστε οι Ρώσοι και στο δικό µας το στρατό γινόµαστε όλο και περισσότεροι 

τρα λα λα! Είµαστε οι Γερµανοί και στο δικό µας το στρατό γινόµαστε όλο και 

πιο λίγοι τρα λα λα!». 

 
Σε αυτήν την εικόνα δεν παρέχονται πληροφορίες συγκεκριµένες µιας και 

είναι εικόνα που δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι 

εικόνα εµψυχωτικού χαρακτήρα. Από το βάθος της εικόνας δεν υπάρχουν στοιχεία 

που να µας παραπέµπουν στο χώρο. Το λεκτικό µήνυµα περιέχει ρήµα σε ενεργητική  

διάθεση «γινόµαστε» που παραπέµπει σε δράση όπως και η ενεργητική σύνταξη της 

πρότασης. Η έννοια της αριθµητικής αύξησης των Ρώσων γίνετε κατανοητή από τον 

συγκριτικά µεγαλύτερο αριθµό τους σε σχέση µε τους Γερµανούς, αλλά και από την 

ποικιλοµορφία τους αφού απαρτίζονται από στρατιώτες,  ναυτικούς απλούς πολίτες 

µικρούς και µεγάλους οι οποίοι έχουν την τάση να αυξάνονται και να πλησιάζουν στο 

χορό (χαρακτηριστική η κίνηση του προ τελευταίου ο οποίος φαίνετε να στρέφετε 

στο κοντότερο ο οποίος µόλις εισήχθη στο χορό) . Τέλος ένδειξη µεγάλης χαράς είναι 

η πράξη του χορού που είναι µέγιστη ένδειξη χαράς και έκφρασης χαρµόσυνων 

συναισθηµάτων στην ανθρώπινη φύση. Ταυτόχρονα από τη στάση του σώµατος τους 

και από την κίνηση τους µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι είναι και 

χαρακτηριστικός χορός Κοζάκων κάτι που είναι ένας έντονος ενδείκτης 

εθνικότητας(Roberts,2002). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8 
 

Ντµίτρι Μουρ (;) «Τα ζώα του Βίλχελµ», Πατριωτική αφίσα κατά των 

Γερµανών, 1914, λιθογραφία, 41 x 58.1 εκ. 

Dmitri Moor (?), “Wilhelm’s animals”, Patriotic poster against the Germans, 

1914, lithograph, 41 x 58.1 cm. 

 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= θερµά φύσης και τεχνοκρατικά ταυτόχρονα  

Σενάριο= µορφές εύσωµες αξιωµατούχων του στρατού κοιτούν γερµανούς 

αξιωµατούχος οι οποίοι είναι χτυπηµένοι και υποβασταζόµενοι σε πατερίτσες σαν 

τετράποδα ζώα- χιουµοριστική και έντονα  γελοιογραφική απόδοση βίας και ήττας 

ταυτόχρονα  



38 

 

Οι µορφές ζωγραφίζονται από την µπροστά  πλευρά- οι θεατές βλέπουν τα πρόσωπα 

και όχι µόνο αυτά αλλά και συναισθήµατα των γερµανών µε τα γουρλωµένα µάτια  όσο 

και το χαµόγελο υπερηφάνειας των ρώσων  

Τα σώµατα κυριαρχούν-ο ενδυµατολογικός στρατιωτικός κώδικας είναι κυρίαρχος 

δείκτης εθνικότητας- εµείς και οι άλλοι οι εχθροί 

Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση παροιµιώδης µε 

παρουσίαση των εχθρών γερµανών σαν τα «ζώα» του φασισµού του Βίλχελµ (επίκληση 

σε µια αυθεντία της Αυστρίας σε έντονα γελοιογραφικό  τόνο)  

«Τα ζώα του Βίλχελµ» 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 

Σε αυτήν την εικόνα το µήνυµα της λεζάντας υστερεί σε µέγεθος όχι όµως και 

σε αµεσότητα. Είναι ένα έντονα επικριτικό µήνυµα στην γενικότερη πολιτική της 

Γερµανίας η οποία παροµοιάζεται πολύ εύστοχα σαν «ζώο»  µέσα από την µνεία που 

γίνεται στον Αυστριακό ψυχολόγο Βίλχελµ,  ψυχαναλυτή που παρατηρούσε µε τρόµο 

την εξάπλωση του φασισµού. Προσπαθούσε να κατανοήσει τους λόγους για τους 

οποίους οι µάζες του κόσµου ξεπούλησαν µε τόση ευκολία τα τελευταία ίχνη της 

ελευθερίας τους και κατάντησαν άβουλα πιόνια µιας γιγάντιας µηχανής. Ο φασισµός 

δεν βρίσκεται «εκεί έξω κάπου», ούτε αφορά µια «µειοψηφία», ή έναν ορισµένο 

«λαό». Ο ψυχαναλυτής αυτός ήταν ο Βίλχελµ Ράιχ. Τα κυριότερα έργα του µέσα στα 

οποία αναπτύσσονται οι απόψεις του είναι  Η «Μαζική Ψυχολογία του Φασισµού», 

καθώς και στο γνωστό και δηµοφιλές «Άκου Ανθρωπάκο» ένα βιβλίο που ο ίδιος 

επιθυµούσε αρχικά να µείνει αδηµοσίευτο(Roberts,2002). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9 
 

Άγνωστος καλλιτέχνης, Πατριωτική αφίσα κατά των Αυστριακών, περ. 1914, 

λιθογραφία, 37.6 x 55.8  εκ.  

Κείµενο: Α: «Παρέδωσε ο Αυστριακός στους Ρώσους το Λβοφ. Τί να κάνουν οι 

λαγοί όταν έχουν απέναντί τους λιοντάρια;», Β: «Έδωσαν και την Κρακοβία. Θα 

κάνουν πίσω τα καβούρια!». 

Artist unknown, Patriotic poster against the Austrians, c. 1914, lithograph, 37.6 

x 55.8 cm. Text: A: “The Austrians turned in Lvov to the Russians. What can 

rabbits do against lions?”. B: “They surrendered Krakow too. Those crabs will 

back off!” 
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ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= έντονα τεχνοκρατικά και στοιχειώδης φύσης και αγροτιάς 

Σενάριο= ρώσοι στρατιώτες έφιπποι εκδιώκουν τους αυστριακούς οι οποίοι τρέπονται 

σε οπισθοχώρηση µαζικά έπειτα από τις βόµβες που φαίνονται να εκρήγνυνται- µορφές 

λεπτές στρατιωτών ρίχνουν τα σπαθιά και οπισθοχωρούν – χιουµοριστική και  

γελοιογραφική απόδοση βίας και πολεµικής εγκληµατικής πράξης  

Βηµατισµός αργός και σταθερός οι µορφές ζωγραφίζονται από την εµπρός  πλευρά- οι 

θεατές δεν βλέπουµε τα πρόσωπα  

Κυριαρχεί και το τοπίο του κάστρου έχουµε έντονο τον τυπολογικό κώδικα αλλά και τα 

σώµατα κυριαρχούν-ο ενδυµατολογικός στρατιωτικός κώδικας είναι κυρίαρχος δείκτης 

εθνικότητας 

Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση παροιµιώδης και 

χιουµοριστική µε έµφαση στα «καβούρια και λαγοί», όπως  χαρακτηρίζονται οι εχθροί. 

«Παρέδωσε ο Αυστριακός στους Ρώσους το Λβοφ. Τί να κάνουν οι λαγοί όταν 

έχουν απέναντί τους λιοντάρια;» 

«Έδωσαν και την Κρακοβία. Θα κάνουν πίσω τα καβούρια!» 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντιλαµβανόµαστε τον έντονα επικριτικό και χιουµοριστικό τόνο του 

καλλιτέχνη κατά των Αυστριακών και από την λεζάντα κατανοούµε ότι αποδίδει σε 

κάθε εικόνα µια ιδιαίτερη σηµασία κατευθύνοντας τον θεατή να αντιληφθεί οµαδικά 

τα ίδια µηνύµατα.  

Με άλλα λόγια η λεζάντα έχει εξέχουσα σηµασία, διότι στοχοποιεί και 

κατευθύνει τα µηνύµατα της εικόνας. 

Ο ρόλος της λεζάντας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, διότι απαρτίζει στην ουσία 

«µια εικόνα µέσα στην εικόνα». Εδώ το χωρικό πλαίσιο απαρτίζεται από δύο πόλεις 

πρώτα την Λβίβ και έπειτα την Κρακοβία. H Λβιβ  που σηµαίνει Λεοντόπολη στα 

ελληνικά, το ουκρανικό alterego της Κρακοβίας, που βρίσκεται σε στρατηγικό σηµείο 

ανάµεσα στις χώρες των Βαλκανίων, της ∆υτικής Ευρώπης και της Ρωσίας, ιδρύθηκε 

στα µέσα του 13ου αιώνα από τον πρίγκιπα Ντανίλο της Γαλικίας προς τιµήν του 

γιου του, Lev. Λόγω της κοµβικής γεωγραφικής της θέσης, εξελίχθηκε σε δραστήριο 

εµπορικό κέντρο, σε σηµείο µάλιστα να φτάσει, κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, να 

αναπτυχθεί ισχυρή ελληνική εµπορική παροικία, κυρίως από Κρητικούς. Στη 

συνέχεια, κατακτήθηκε από τους Πολωνούς, πέρασε στα χέρια των Αψβούργων, των 

Γερµανών, των Σοβιετικών και εντέλει των Ουκρανών, µε όλες τις ιστορικές της 

φάσεις να αποτυπώνονται στα κτίρια της. Σήµερα, παρ’ όλη τη δυσµενή κατάσταση 

που επικρατεί, ιδίως στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας, η πόλη συνεχίζει να ζει 

ήρεµα και νωχελικά, να αποπνέει µια πολύτιµη κεντροευρωπαϊκή αύρα αλλοτινών 
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εποχών, αλλά και να ατενίζει µε αισιοδοξία το µέλλον. Όταν έληξε ο Α' Παγκόσµιος 

Πόλεµος, η Ουκρανία κήρυξε την ένωσή της µε τη δηµοκρατία που είχε συσταθεί στο 

Λβιβ. Επί κεφαλής της Κινήσεως αυτής είχε τεθεί ο Σιµόν Πετλιούρα και ο Ουκρανός 

συγγραφέας Βινιτσένκο. Όσον αφορά την Κρακοβία απο το 1815 µέχρι το 1846 

αποτελούσε ανεξάρτητη δηµοκρατία κάτω από ρωσική κυριαρχία. Το 1846 

ανακτήθηκε από την Αυστρία και µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο πέρασε στην 

Πολωνία. Η παλαιά πόλη της Κρακοβίας έχει πλούσια αρχιτεκτονική, ως επί το 

πλείστον αναγεννησιακή µε ορισµένα δείγµατα µπαρόκ και γοτθικά. Τα παλάτια, οι 

εκκλησίες και τα µέγαρα της Κρακοβίας έχουν να δείξουν πλούτο χρωµάτων, 

αρχιτεκτονικών λεπτοµερειών, βιτρό, έργων ζωγραφικής, γλυπτών και επιπλώσεων. 

Κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκόσµιου Πόλεµου, ο Γιόζεφ Πιλσούντσκι έθεσε 

ως στόχο να απελευθερώσει την Πολωνία και η Συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919 

καθιέρωσε ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο πολωνικό κράτος, για πρώτη φορά µετά από 

περισσότερο από 100 χρόνια. Αυτό κράτησε µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, 

όταν η Γερµανία και η ΕΣΣ∆ µοιράστηκαν τη χώρα, µε τις γερµανικές δυνάµεις να 

εισέρχονται στην Κρακοβία τον Σεπτέµβριο του 1939(Hew, 2013). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 10 
 

Αριστάρχ Λεντούλοφ (;), Πατριωτική αφίσα κατά των Γερµανών, 1914, 

λιθογραφία, 38.1 x 55.5 εκ. 

Κείµενο: «Ένα πλήθος Γερµανών, πεζών και ιππέων, χτυπούν µε σφαίρες από τα 

βαγόνια, αλλά από το δάσος οι κοζάκοι ρίχνουν στους Γερµανούς σφαίρες. Με 

την ορµή των κοζάκων το γερµανικό τρένο καταστράφηκε». 

Aristarkh Lentulov (?), Patriotic poster against the Germans, 1914, lithograph, 

38.1 x55.5 cm. Text: “A crowd of Germans, infantry and cavalry, were moving 

with their cannons in a train, and the Cossacks at the end of the forest dispersed 

their cannons and with a cry of triumph destroyed the enemy’s train”. 

 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= θερµά φύσης - νατουραλιστική απόδοση αρµονική 

Σενάριο= εύσωµες µορφές στρατιωτών έφιπποι ξεπηδούν από το δάσος και χτυπούν 

στρατιώτες µικρόσωµους γερµανούς και διαλύουν το τρένο- χιουµοριστική  απόδοση 

βίας και πολεµικής εγκληµατικής πράξης  

Γρήγορος βηµατισµός που αποτυπώνει έντονη και ξαφνική επίθεση -οι µορφές 

ζωγραφίζονται από την δίπλα πλευρά ωστόσο οι θεατές  βλέπουµε τα πρόσωπα που 

είναι κοντά – τα υπόλοιπα υστερούν λεπτοµερειών λόγο απόστασης   
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Τα σώµατα και φύση  κυριαρχούν ταυτόχρονα -ο ενδυµατολογικός στρατιωτικός 

κώδικας είναι κυρίαρχος δείκτης εθνικότητας- το δυσανάλογο µέγεθος των στρατιωτών 

δείχνει συγκριτική υπεροχή υπέρ των ρώσων –διαλυµένο τρένο που συνθέτει εικόνα 

αποδόµησης του εχθρού 

Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση περιγραφική  µε  

παρουσίαση των εχθρών γερµανών και των κοζάκων που µόνο µε την «ορµή» τους 

διέλυσαν το τρένο. 

«Ένα πλήθος Γερµανών, πεζών και ιππέων, χτυπούν µε σφαίρες από τα βαγόνια, 

αλλά από το δάσος οι κοζάκοι ρίχνουν στους Γερµανούς σφαίρες. Με την ορµή 

των κοζάκων το γερµανικό τρένο καταστράφηκε». 

 

EIKONA 11 
 

Άγνωστος καλλιτέχνης, Πατριωτική αφίσα κατά των Γερµανών, 1914, 

λιθογραφία, 37.8 x 56.1εκ.  

Κείµενο: «"Στο φηµισµένο δάσος Αυγούστοβο ήταν 100000 νεκροί Γερµανοί. Ο 

εχθρός εκµηδενίστηκε και µετά έπεσε να κολυµπήσει στον γαλάζιο Νέµαν».  

Artist unknown, Patriotic poster against the Germans, 1914, lithograph, 37.8 x 

56.1 cm. Text: “In the famous forest of Avgustova there were 100,000 dead 

Germans. The enemy was annihilated and then left to swim in the blue Neman”. 

 

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρώµατα= θερµά φύσης και τοπίου- νατουραλιστική απόδοση αρµονική 

Σενάριο= µικρόσωµες µορφές στρατιωτών στο δάσος έφιπποι ξεπηδούν  και χτυπούν 

στρατιώτες βοµβαρδίζοντας τους και ρίχνοντας τους νεκρούς στο πόταµο Νέµαν- 

χιουµοριστική και µακάβρια απόδοση βίας και πολεµικής εγκληµατικής πράξης  

Γρήγορος βηµατισµός αποτυπώνει την σφοδρότητα της σύγκρουσης  -οι µορφές 

ζωγραφίζονται από την εµπρός  πλευρά δείχνοντας τον εχθρό µατωµένο και διαλυµένο 

-οι θεατές βλέπουµε το φόβο στα πρόσωπα που είναι κοντά – τα υπόλοιπα υστερούν 

λεπτοµερειών λόγο απόστασης ωστόσο φαίνεται η οπισθοχώρηση και η βίαιη πράξη 

ήττας   

Τα σώµατα και φύση  κυριαρχούν ταυτόχρονα –εδω ο τοπωνυµικός κώδικας είναι 

κυρίαρχος «δάσος αυγουστοβα και γαλάζιο Νέµαν-ο ενδυµατολογικός στρατιωτικός 

κώδικας έπεται και είναι δείκτης εθνικότητας – πτώµατα στο ποταµό συνθέτουν εικόνα  

έντονης πολεµικής βίας 
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Σηµειολογική ανάλυση γλωσσικού υλικού- λεζάντας, αφήγηση χιουµοριστική µε έµφαση 

στον εχθρό που έπεσε να κολυµπήσει στο Νέµαν. 

«Στο φηµισµένο δάσος Αυγούστοβο ήταν 100000 νεκροί Γερµανοί. Ο εχθρός 

εκµηδενίστηκε και µετά έπεσε να κολυµπήσει στον γαλάζιο Νέµαν».  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 
Αναγνωρίζουµε µια άµεση παραποµπή στα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στο 

δάσος Αυγούστοβο. Από την αρχή του πολέµου οι στρατιώτες έδειξαν εξαιρετική 

ανδρεία και περιφρόνηση για το θάνατο. Σε αυτή τη µάχη συµµετείχαν και στρατιώτες 

από τη Λετονία τη Λιθουανία και την Εσθονία περίπου 20.000 παρόλα αυτά όµως ο 

τύπος και η προπαγάνδα την έκανε να φανεί σαν εξολοκλήρου νίκη των Ρώσων αυτός 

άλλωστε είναι και ο ρόλος της προπαγάνδας. Είναι µια προσπάθεια τόνωσης του 

ηθικού των Ρώσων σε µια από τις πιο δύσκολες µάχες που δώσανε και για αυτό το λόγο 

έχουµε τη χρήση µεγάλου αριθµητικού στοιχείου στη λεζάντα «100000 Γερµανοί έπεσαν 

νεκροί» για να επιτευχθεί µεγέθυνση του κατορθώµατος τους αποκοµίζοντας τα 

ανάλογα οφέλη πάντα(Marshall, 2004). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
       Οι αφίσες που παρουσιάζουµε αποτελούν πλέον αρχειακό υλικό και ανήκουν 

στην κατηγορία της εικόνας-ντοκουµέντο. Από την πλευρά της σηµειωτικής «η 

αρχειακή εικόνα συγκροτεί θεσµικά µια τελετουργική αναπαράσταση του 

παρελθόντος µέσω διαδικασιών επιλογής, όπως η συλλογή, η αρχειοθέτηση και η 

διατήρηση». Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της συλλογής και διατήρησης των 

εικόνων, ο/η επιµελητής/έφορος συχνά ενεργεί ως υπερασπιστής ή αντιπρόσωπος των 

σηµαινόµενων, ώστε παρά την αυθεντικότητα τους, «οι φωτογραφίες να µην 

δηµιουργούν τόσο την άµεση πρόσβαση στην πραγµατικότητα, αλλά σε εικόνες».  

Η γραµµατοσειρά που ακολουθείται στις αφίσες που παρουσιάζουµε είναι τα 

κεφαλαία µαύρα γράµµατα. Τα σχήµατα, που υιοθετούνται είναι στην πλειονότητα 

ανθρωποκεντρικά, αλλά και συµβολικά. Το σενάριο, που κατασκευάζεται αφορά 

κυρίως σε µάχες και πορείες µε έµφαση στην πολυπρόσωπη συµµετοχή ανωνύµων 

αγωνιστών. Έτσι εντοπίζουµε το εσω-αφηγηµατικό βλέµµα, καθώς ιχνογραφείται το 

σενάριο/δράση. Για την περιγραφή και την ανάλυση εφαρµόζεται το µοντέλο των 

Kress και Leeuwen (1996), όσον αφορά στην ανάγνωση της οπτικής επικοινωνίας. 

Για τη σηµειωτική ανάλυση χρησιµοποιούµε τη συµπαραδήλωση και τη θεωρία του 

βλέµµατος. Η εµφανέστερη τυπολογία βασίζεται στο ποιος κοιτάζει, οπότε 

διακρίνουµε: το βλέµµα του θεατή, το εσω-αφηγηµατικό βλέµµα, το άµεσο ή εξω-

διηγηµατικό βλέµµα προς το θεατή. Στην έρευνα, που εκπονούµε µας ενδιαφέρει το 

ζήτηµα του βλέµµατος, γιατί συνδέεται µε την ταύτιση του ποµπού, αλλά και του 

δέκτη. 
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Το βλέµµα στις ανθρωποκεντρικές αφίσες είναι σε πλάγια θέση ως προσφορά προς 

τους θεατές, καθώς ο ρόλος της προπαγανδιστικής αφίσας επικεντρώνεται στην πειθώ 

των δεκτών για τη συµµετοχή στην αντίσταση.  

Ο χώρος σηµασιοδοτείται ποιοτικά από το χώρο ως αντικείµενο, ως αναπαράσταση, 

ως χώρο-δράση, ως πολυδύναµη υλική πραγµατικότητα: ο χώρος στις αφίσες που 

παρουσιάζουµε  δηλώνεται ως απλό φόντο της επιφάνειας ή ως 

εξωτερικός/πολυδύναµη υλική πραγµατικότητα/χώρος δράσης σε συνδηλώσεις 

εργασιακού και αστικού χώρου.  

Στη συνέχεια εντοπίζουµε τους κυρίαρχους κώδικες, δηλαδή το πλαίσιο επικοινωνίας 

µέσα στο οποίο τα σηµαίνοντα και τα σηµαινόµενα συναρτώνται και είναι ο 

εµπόλεµος, αγωνιστικός, οµαδικός, πολιτικός κώδικας, που δεν αποσιωπούν το 

πλήθος των Ρώσων αγωνιστώντων εχθρών.  

Οι αγωνιστές καταδηλώνονται στις ανθρωποκεντρικές αφίσες και συνδηλώνονται 

στις συµβολικές αφίσες µέσα από τους χάρτες, τα σηµεία του έθνους τον 

ενδυµατολογικό και στρατιωτικό κώδικα των εµπόλεµων λαών και στη συνεκδοχή 

του αγώνα ως  χιουµοριστικής και γελοιογραφικής απόδοσης των εχθρών 

Ευρωπαίων. 

Εντοπίζουµε επίσης στις αφίσες την τυπολογία του πολιτικού λόγου (Edelman, 1964, 

Richards, 1926, Morris, 1946 στο Πλειός, 2001, σελ. 46).  Ο πραγµατιστικός λόγος 

καταγράφει ένα συµβάν ή γεγονός (όχι υποκειµενικές σκέψεις, συναισθήµατα), 

συγγενεύουν ο επιστηµονικός και ο εκπαιδευτικός λόγος. Η επικράτηση του 

πραγµατιστικού λόγου συνεπάγεται την επικράτηση της πληροφοριακής γλώσσας, η 

οποία βασίζεται στη σηµειωτική αρχή: σύµφωνα µε τον Benveniste η σηµειωτική 

αρχή χαρακτηρίζει εκείνες τις γλώσσες που διαθέτουν προσδιορισµένες γλωσσικές 

µονάδες, αλλά και κανόνες σύνταξης για την παραγωγή σηµασίας. Η διάδοση του 

πραγµατιστικού λόγου και της πληροφοριακής γλώσσας συµβαδίζει µε τη διάδοση 

και την ανάπτυξη της τυπογραφίας και των τεχνητών γλωσσών. Η λειτουργία του 

λόγου αυτού στοχεύει στην πληροφόρηση. 

Ο νοηµατικός λόγος εντοπίζεται όπου τα αντικείµενα παρουσιάζονται στην 

ιδιαιτερότητα και στην ιδιοµορφία τους, ένα γεγονός, µια σχέση, µια κατάσταση. η 

λειτουργία του λόγου αυτού στοχεύει στην αξιολόγηση. 

Ο προπαγανδιστικός λόγος παράγεται από τη σύνθεση των προηγούµενων λόγων, 

όπου εντάσσουν το ακροατήριο/κοινό/αναγνώστη στο δικό τους κόσµο µε σκοπό να 

επηρεάσουν τη γνώµη, τις πεποιθήσεις. 

Περιγράφει ένα συγκεκριµένο γεγονός, αντικείµενο, αλλά του προσδίδει καθολική 

σηµασία. ο συµβολισµός ως στοιχειό του προπαγανδιστικού λόγου επιτελεί µια 

ιδεολογική λειτουργία- αυτό το συµβολισµό αποκαλεί ο Barthes µύθο λειτουργία του 

λόγου αυτού στοχεύει στην πείθω. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η ιστορία της Αφίσας ξεκινά µέσα του 16ουαιώνα,όπουστη εποχή αυτή ανήκε 

στις Γραφικές Τέχνες και είχε τη σωστή «Παρουσίαση» και «Προώθηση». Η Αφίσα 

σε αυτή τη εποχή αποτελούσε την έκφραση της οικονοµικής, κοινωνικής και 

πολίτικης ζωής µε στόχο να επηρεάσει το κοινό σε σχέση µε τα καταναλωτικά αγαθά. 

Η αρχική µορφή των αφισών ήταν να τυπώνονται ασπρόµαυρες και στη συνεχεία 

χρησιµοποιόντουσαν για διαφήµιση κοινωνικών δραστηριοτήτων και για τη παρουσία 

νέων προϊόντων και ιδεών στη αγορά. Στη εποχή αυτή η αφίσα ήταν η έκφραση της 

οικονοµικής της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής και στη πορεία στόχευε να 

επηρεάσει το κοινό σε σχέση µε τα καταναλωτικά αγαθά. 

Τη δεκαετία αυτή η αφίσα άρχισε να βελτιώνεται σε καλύτερη ποιότητα µε την 

ανακάλυψη της λιθογραφίας το 1976, όπου στη συνέχεια η αφίσα εξελίχθηκε σε 

έγχρωµη. Ο γάλλος ζωγράφος Henride Toulouse Lauttec ήταν ο καλύτερος στη χωρά 

του ,έδωσε της δίκες του ιδέες στα σχέδια της αφίσας και το χρώµα και σήµερα 

θεωρούνται οι καλύτερες δηµιουργίες Στο Α’ παγκόσµιο πόλεµο οι σχεδιαστές 

έκαναν αφίσες για να πείσουν τον κόσµο και να µην τους προκαλούν φόβο για το 

Παγκόσµιο πόλεµο και τη βία της εποχής. Οι αφίσες αυτές είχαν σλόγκαν µε διάφορα 

πατριωτικά µηνύµατα. Οι καλλιτέχνες έδωσαν τα βασικά στοιχεία της αφίσας µετα 

πιο βασικά σχήµατα :τρίγωνο, κύκλος, ορθογώνιο και τετράγωνο. Τα χρώµατα που 

κυριαρχούσαν στη αφίσα ήταν το κόκκινο, κίτρινο, κυανό και είχαν έντονες γραµµές 

που έδιναν ένα δυναµισµό και καλές διατάξεις των στοιχείων. 

Ανάµεσα στα τρία είδη της «κοινωνικής, πολιτικής, εµπορικής αφίσας» το 

ερευνητικό υλικό που παρουσιάζουµε ανήκει στην πολιτική αφίσα:  είναι αυτή που 

στηρίζει της πολιτικές ιδέες των πολιτικών και των κοµµάτων. Η πολιτική αφίσα 
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προβάλλει στο κόσµο τη παρουσία των πολιτικών προσώπων µε θέµα την ειρήνη, την 

επαναστατική διάθεση και την αλληλεγγύη (Παυλόπουλος,2004) 

Η θεµατική στα έργα που µελετούµε είναι ο πόλεµος στην βίαιη εκφορά του: από 

πολιτική άποψη, συνάµα και βία είναι πράγµατα αντίθετα, όπου η µια επικρατεί 

απόλυτα ή άλλη απουσιάζει. Η βία εµφανίζεται εκεί όπου η δύναµη κινδυνεύει, αλλά, 

αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, καταλήγει στην εξαφάνιση της δύναµης. Η βία µπορεί να 

καταστρέψει τη δύναµη αλλά είναι εντελώς ανίκανη να τη δηµιουργήσει: όπως 

γράφει η(Άρεντ,2000) 

Η δύναµη είναι εντελώς ζωτική για κάθε κυβέρνηση, ενώ η βία όχι. Η βία είναι φύσει  

εργαλειακή,  όπως όλα τα µέσα, έχει πάντα ανάγκη καθοδήγησης και δικαιολόγησης 

από το σκοπό που επιδιώκει. Και ότι χρειάζεται δικαιολόγηση από κάτι άλλο, δεν 

µπορεί να είναι ποτέ η ουσία κανενός πράγµατος. 

 

Η βία (violence)  διακρίνεται για τον εργαλειακό χαρακτήρα της. Φαινοµενολογικά 

βρίσκεται κοντά στη ρώµη (strength ατοµική κραταιότητα) , αφού τα όργανα της βίας 

σχεδιάζονται και χρησιµοποιούνται µε σκοπό τον πολλαπλασιασµό της φυσικής 

ρώµης, µέχρις ότου γίνουν ικανά να την υποκαταστήσουν. 

 

H ακραία µορφή δύναµης είναι το όλοι εναντίον ενός, η ακραία µορφή βίας είναι το 

ένας εναντίον όλων.  Η Άρεντ ισχυρίζεται ότι η βία έχει ένα πολύ περιορισµένο πεδίο 

δράσης. Είναι αναγκαία µόνο όταν εκτελεί σκοπούς άµεσους.  

Η φράση του Μαρξ "βία είναι η µαµή της ιστορίας" συνοψίζει ότι η βία έρχεται όταν 

το "παλιό" αντιδρά στο 'καινούριο" που έρχεται βάζοντάς του προσκόµµατα, τα οποία 

το "καινούριο" σαρώνει στο πέρασµά του. Το "καινούριο" όµως αυτό έχει γεννηθεί από 

τελείως άλλα πράγµατα. Από την αλληλεγγύη του κοινού σκοπού και από τη δύναµη που 

εµπνέει η κοινή δράση.  

Ο Κονδύλης δίνει τη δική του ερµηνεία πάνω στο αξίωµα του Πρώσου στρατηγικού ο 

πόλεµος είναι η συνέχιση της πολιτικής µε άλλα µέσα. Για τον Κονδύλη, η λεγόµενη 

''αντιστροφή του αξιώµατος'' του Κλαούζεβιτς (η πολιτική είναι η συνέχιση του 

πολέµου µε άλλα µέσα) παραγνωρίζει πώς ορίζει ο Κλαούζεβιτς την πολιτική και τον 

πόλεµο. Στις ''πολιτισµένες'' κοινωνίες, ο πόλεµος αποτελεί συνέχιση, διά της ένοπλης 

βίας, της πολιτικής και των αξιώσεων ισχύος που συγκρούονται µέσα στην πολιτική 

κοινωνία, και κάθε πολιτική κοινωνία θα διαλυόταν αν η ''βάση'' ήταν ο ''πόλεµος'' 

(µε την έννοια της ένοπλης βίας) και η ''συνέχιση µε άλλα µέσα'' του πολέµου η 

πολιτική. όταν ο Φουκώ ερµηνεύει τον Χόµπς κατά την ''αντιστροφή'' της σχέσης 

πολιτικής-πολέµου, µε τον ''πόλεµο όλων εναντίον όλων να είναι η βάση'', αυτός ο 

πόλεµος ήδη στον Χόµπς, όπως άλλωστε τον παραθέτει και ο Φουκώ, δεν σηµαίνει 

απαραίτητα τη φυσική βία των ανταγωνιζόµενων αλλά και την απειλή πολέµου και 

τον υπολογισµό του ενδεχοµένου του πολέµου. Ο Κονδύλης σηµειώνει τις αλλαγές 

στις σύγχρονες µορφές πολέµου, που κωδικοποιήθηκαν ως ''νέα στρατιωτική 
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επανάσταση'' στον τοµέα των τεχνικών µέσων, και ειδικά της ηλεκτρονικής, των 

πληροφοριών, των όπλων µαζικής καταστροφής πλανητικής εµβέλειας και µεγάλης 

από απόσταση ακρίβειας στόχευσης. Μια κοινή, οµογενοποιηµένη στρατιωτική 

αντίληψη και απόφανση περί του ποιά είναι η ''ορθή'' στρατηγική ή ποιά είναι η 

''ορθή'' θεωρία του πολέµου, του Κλαούζεβιτς ή κάποια άλλη, προυποθέτει ένα 

οµογενοποιηµένο πεδίο πολεµικών συγκρούσεων, ένα κοινό επιχειρησιακό χώρο µε 

σταθερά µορφολογικά χαρακτηριστικά. Ο Κονδύλης παρατηρεί πως ο Κλαούζεβιτς 

διαχωρίζει τελικά τη θεωρία του πολέµου από την εκάστοτε συγκεκριµένη 

στρατηγική, και από την ειδική ιστορική µορφή εµφάνισης των ναπολεόντειων 

πολέµων, ώστε να αναπτύξει το εννοιολογικό πλαίσιο µιας γενικής θεωρίας του 

πολέµου το οποίο ισχύει και σήµερα, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη, µέσα από τις 

έννοιες της ''τριβής'', της ''σύµπτωσης'' και του ''χαµαιλαιόντειου'' χαρακτήρα του 

πολέµου, την ποικιλοµορφία των πολεµικών επιχειρήσεων στα διάφορα πεδία των 

µαχών. Έτσι, για τον Κονδύλη, ''µόνο µια επιφανειακή ανάγνωση'' του Κλαούζεβιτς 

µπορεί να συρρικνώσει την εφαρµοσιµότητα των γενικών αρχών του πολέµου που 

περιγράφει στους ναπολεόντειους πολέµους. Παρόλα αυτά, ο Κονδύλης αναγνωρίζει 

τη σηµασία των τεχνολογικών εξελίξεων στις σύγχρονες µορφές πολέµου, και 

επισηµαίνει πως το µέλλον θα δείξει αν οι αλλαγές θα είναι ποσοτικές ή ποιοτικές σε 

σχέση µε τη στρατιωτική µεθοδολογία στο πρώτο και το δεύτερο ήµισυ του 20ου 

αιώνα(Κονδύλης,1997) 

Στις πατριωτικές αφίσες που µελετούµε εντοπίζεταιη ποιητική λειτουργία, χωρίς να 

είναι η αποκλειστική, είναι όµως η δεσπόζουσα λειτουργία της "ρηµατικής τέχνης".  

H αναφορική εστιάζει στο πλαίσιο αναφοράς, η συγκινησιακή εστιάζει στον ποµπό, η 

βουλητική εστιάζει στον δέκτη, η φατική εστιάζει στο κανάλι, η µεταγλωσσική 

εστιάζει στον κώδικα και η ποιητική εστιάζει στο µήνυµα. Ακλουθεί µια σχηµατική 

αναπαράσταση του επικοινωνιακού µοντέλου όπου φαίνονται οι λειτουργίες και οι 

παράγοντες στους οποίους αναφέρονται: 

H λειτουργία αυτή πετυχαίνει στις αφίσες την "εστίαση στο µήνυµα χάριν του 

µηνύµατος", δηλαδή την πρόσληψη του ηχητικού πλέγµατος µέσω των αισθήσεων, 

την προβολή της "απτικότητας" του σηµείου. O Jakobson ασχολήθηκε µε τους 

µηχανισµούς µε τους οποίους η ποιητική λειτουργία είναι δεσπόζουσα στην ποίηση 

και  παρατηρεί ότι "η ποιητική λειτουργία προβάλλει την αρχή του ισοδυνάµου από 

τον άξονα της επιλογής στον άξονα του συνδυασµού". εντοπίζει δηλαδή την ποιητική 

λειτουργία σε ακολουθίες όπου η σχέση οµοιότητας επιβάλλεται στη συνάφεια. 

Στην αισθητηριακή πρόσληψη της ποιητικής γλώσσας συµβάλλει και η σωµατική 

ενεργοποίηση που επιτυγχάνεται µέσω της εκφοράς( RomanJakobson,1988) 

Ειδικότερα σ’ όλες τις εικόνες ο πόλεµος αποδίδεται  βίαια, προπαγανδιστικά και 

χιουµοριστικά, ενώ η  αφήγηση ως µεταφορική απόδοση της εµπόλεµης κατάστασης 

και της βίας αναπαριστά τους εχθρούς Ευρωπαίους µε έµφαση στην ρωσική φύση και 

στόχο την επανάληψη της λαϊκής τέχνης. Επιδιώκεται έτσι η εφαρµοσµένη τέχνη της 
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λαϊκής παράδοσης και αναδεικνύονται  φόρµες και τις τεχνικές που  δοµούν την 

παλέτα των λουµπκί. 

Θυµίζουµε ότι πρωτοεµφανίστηκαν τον 16ο αιώνα στη Ρωσία και ήταν ξυλογραφίες 

µε λαϊκές αναπαραστάσεις που είχαν θρησκευτικό, επιµορφωτικό και διακοσµητικό 

χαρακτήρα. Μετά τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648), το συγκεντρωτικό κράτος 

κυριαρχεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα αναγνωρίζεται ότι τα διαφορετικά 

κράτη είναι ισότιµα και ανεξάρτητα. Ο ανταγωνισµός ανάµεσά τους ρυθµίζεται µε 

βάση την ισορροπία των δυνάµεων (κανένα κράτος να µην αποκτήσει πολλή δύναµη, 

ώστε να κυριαρχήσει πάνω στα υπόλοιπα). Τα κράτη αρχίζουν να λύνουν τις 

διαφορές µεταξύ τους όχι µε τον πόλεµο, όπως παλιότερα, αλλά µε τη διπλωµατία. Ο 

τσάρος Μέγας Πέτρος (1682--1725), βλέποντας τις επιτυχίες που είχαν τα 

συγκεντρωτικά κράτη στη δυτική Ευρώπη, προσπάθησε να κάνει τη Ρωσία µεγάλη 

δύναµη στην Ευρώπη και το κατάφερε. Ίδρυσε µια νέα πρωτεύουσα στη Βαλτική 

Θάλασσα, την Αγία Πετρούπολη, βελτίωσε το στρατό, φρόντισε για το ναυτικό και 

εξάπλωσε την κυριαρχία του σε όλη τη Σιβηρία. Ακόµη, ίδρυσε σχολεία, ακαδηµίες 

και πανεπιστήµια και έκανε µεταρρυθµίσεις. 

Τα «σύγχρονα λουµπκί» απεικόνιζαν πατριωτικές παραστάσεις από τον Α’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο.  

Τα µοτίβα και η θεµατογραφία, η έλλειψη προοπτικής, τα διακοσµητικά στοιχεία και 

ο συνδυασµός εικόνας και κειµένου είναι µερικά από τα στοιχεία που επηρέασαν 

τους καλλιτέχνες.  

Οι καλλιτέχνες  χρησιµοποιούν τη µεταφορά και τη µετωνυµία. Μερικοί θεωρητικοί 

προσδιορίζουν ένα συγκεκριµένο είδος µετωνυµίας ως 'συνεκδοχή'. Σύµφωνα µε τη 

διάκριση αυτή, η συνεκδοχή είναι ένα είδος µετωνυµίας στο οποίο ένα µέρος παριστά 

το σύνολο ή τανάπαλιν. Αντίθετα από τη µεταφορά, η µετωνυµία βασίζεται στην 

εγγύτητα. ∆εν απαιτεί µετακίνηση (πήδηµα της φαντασίας) όπως κάνει η µεταφορά. 

Αυτή η διαφορά µπορεί να οδηγήσει τη µετωνυµία να µοιάζει πιο 'φυσική' από τις 

µεταφορές – που όταν είναι ακόµη 'φρέσκιες' είναι στυλιστικά στο προσκήνιο. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια να αναπαραστήσουν την πραγµατικότητα µπορεί να 

θεωρηθεί ως συνεπαγόµενη τη µετωνυµία, αφού µπορεί µόνο να συνεπάγεται επιλογή 

(κι όµως τέτοιες επιλογές συµβάλλουν στο να µας καθοδηγούν στην βαθύτερη γνώση 

ευρύτερων πλαισίων αναφοράς).   

Στα έργα που παρουσιάζουµε τα µέρη του σώµατος, «οι αποκεφαλισµένοι», οι 

«βυθισµένοι στην θάλασσα», η αγρότισσα που καθαρίζει το χωράφι από τους εχθρούς, 

η αγροτική φύση και η άγρια θάλασσα συγκροτούν γραφιστικά και ζωγραφικά σύνολα 

χρωµάτων και σχεδιαστικής δεξιότητας.  

Τα χρώµατα εκτός από τα καταδηλωτικά κυρίαρχα της φύσης (πράσινο και µπλε) 

είναι το κόκκινο ως έντονο της χρωµατικής παλέτας κι έχει παραλληλιστεί και µε την 

επιθετικότητα, τη δύναµη και το κίτρινο ως χρώµα του ήλιου, του στοιχείου που δίνει 

ζωή και αισιοδοξία.  



48 

 

Είναι ξεκάθαρο πως η µορφή καθορίζει το περιεχόµενο, όπως η συνείδηση και η 

σκέψη καθορίζουν την πραγµατικότητα. Η αισθητική φιλοσοφία στα έργα αυτά 

βασίζεται στην αναζήτηση της καθαρότητας, την οποία εξυµνεί και εξυψώνει 

δίνοντάς της, παράλληλα, κοινωνικοπολιτικό νόηµα. Το στίγµα του, ξεκάθαρο και 

µοναδικό, µε αναφορές σε γεωµετρικά σχήµατα και αντιθέσεις µεταξύ του κόκκινου 

και του µαύρου. 

Στη Ρωσία στις συνθήκες του Οκτώβρη το ύστερο κίνηµα του µοντερνισµού στις 

τέχνες άνθισε µε τη µετατροπή του σ’ έναν µοναδικό πολιτισµό, µε µια συγκρότηση 

και λογική που δεν ξανασυναντήθηκαν από ’κει και πέρα. Με την επίδραση 

δηµοκρατικών και σοσιαλιστικών κοινωνικών αντιλήψεων και ενός νέου διεθνισµού, 

που επέτρεπε να χρησιµοποιηθεί ως όχηµα ό,τι ενδιαφέρον είχε ήδη υπάρξει στα 

κινήµατα του ευρωπαϊκού µοντερνισµού και µε τη σειρά του επιδρούσε έντονα στην 

εκτός σοβιετικών συνόρων πολιτιστική πραγµατικότητα. Βλέποντας την 

επικοινωνιακή δύναµη των «λουµπκί», καλλιτέχνες της πρώτης γενιάς της ρωσικής 

πρωτοπορίας, χρησιµοποίησαν την πριµιτίφ τεχνική τους συµµετέχοντας στην 

πατριωτική προπαγάνδα κατά την περίοδο των Κριµαϊκών Πολέµων, του Ρωσο-

Ιαπωνικού πολέµου και του Α΄ Παγκοσµίου, χωρίς όµως να επαναλαµβάνουν τη 

λαϊκή τέχνη, τα λεγόµενα “σύγχρονα λουµπκί” απεικόνιζαν πατριωτικές παραστάσεις 

από αυτούς τους πολέµους . Η «επανάστασή» τους σήµαινε άλλο λεξιλόγιο για τη νέα 

τέχνη. Τα µοτίβα και η θεµατογραφία, η έλλειψη προοπτικής, τα διακοσµητικά 

στοιχεία και ο συνδυασµός εικόνας και κειµένου είναι µερικά από τα στοιχεία τους . 

 

3.4 H προπαγάνδα μέσα από τα λουμπκί και τα χαρακτηριστικά της  
Από κοινωνικής άποψης η προπαγάνδα βρήκε πρόσφορο έδαφος για να 

συντελεστεί διότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσµου διαµορφώθηκαν 

ακροατήρια και κοινό εκατοµµυρίων ανθρώπων εναλλακτικά στα κλασικά 

καλλιεργηµένα φιλότεχνα αστικά και αριστοκρατικά ακροατήρια. Μαζικά 

ακροατήρια πριν απ’ όλα νεαρών, απαίδευτων αντρών και γυναικών, ανθρώπων της 

δουλειάς στην πόλη και στην ύπαιθρο, ήρθαν σ’ επαφή για µια δεκαπενταετία κυρίως 

µε καλλιτεχνικά έργα, φαινόµενα και διαδικασίες που αντιπροσώπευαν ότι πιο 

καινοτόµο στον κόσµο και σε «κανονικές» συνθήκες θ’ απαιτούσαν για να 

προσεγγιστούν ψηλό µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Οι τροµακτικές ελλείψεις 

στον µορφωτικο-πολιτιστικό εξοπλισµό αυτού του, πρωτοφανής µαζικότητας, υπό 

διαµόρφωση κοινού αντισταθµίζονταν από το κλίµα της εποχής, από τον 

ενθουσιασµό του αλλά και από το γεγονός ότι, απαλλαγµένοι από τις προκαταλήψεις 

µιας συµβατικής εκπαίδευσης, ήταν πιο «ανοιχτοί» από τους κλασικούς φιλότεχνους 

και επεδείκνυαν µια έντονη διάθεση για το καινούργιο µιας και οτιδήποτε στους 

τοµείς της τέχνης γι’ αυτούς ήταν καινούργιο. 

Όσον αφορά τους Ρώσους πολίτες για να νοµιµοποιηθούν οι προσπάθειες τους 

για το πόλεµο και να λάβουν ηρωικές διαστάσεις έπρεπε να κατασκευάσουν µια 

εικόνα του εχθρού δια µέσου της προπαγάνδας των λουµπκί . Ο κύριος στόχος τους 
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ήταν να βοηθήσουν να ξεπεραστεί ο µύθος της «ανίκητης» γερµανικής πολεµικής 

µηχανής προκειµένου να ενισχυθεί το ηθικό των άµαχων και των στρατιωτών . Η 

Ρώσικη προπαγάνδα πήρε συχνά τη µορφή που δείχνει τους Γερµανούς ως ένα 

πολιτισµένο έθνος αλλά µε βάρβαρα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Για να συντελεστεί 

αυτό γίνετε µια µεγάλη προσπάθεια αποδόµησης και αποµυθοποίησης του 

Γερµανικού στρατού µέσα από τις εικόνες των λουµπκί που οι περισσότερες στο 

πλήθος τους είναι χιουµοριστικές µε αποτέλεσµα να περνάνε τα µηνύµατα τους 

ακόµη πιο εύκολα χωρίς να γίνονται κουραστικές και να προκαλούν αποστροφή αλλά 

αντιθέτως καταφέρνοντας να καθιερωθούν σαν τάση της εποχής. Ακόµη είναι αρκετά 

απλές στην αναπαράσταση τους διότι όπως αναφέραµε το µορφωτικό επίπεδο της 

κυριότερης µάζας είναι χαµηλό µε αποτέλεσµα να µην είναι απαραίτητα περιττά και 

πολύπλοκα τεχνάσµατα διότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο υπόβαθρο για να τα 

αντιληφθεί το κοινό.   

 

Περαιτέρω έρευνα 
 

Επέκταση της προπαγάνδας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δια 

μέσου της αφίσας 
Οι αφίσες ως µέσο προπαγάνδας υπήρξαν το πιο σηµαντικό όπλο για την 

επιρροή της κοινής γνώµης , άλλοτε παρουσιάζοντας εµφατικά γεγονότα, άλλοτε 

διαστρεβλώνοντας τα ή ακόµα παραλείποντας πτυχές της καθηµερινότητας. Ο 

πόλεµος διεξαγόταν όχι µόνο στα πεδία των µαχών αλλά και στο πεδίο των 

εντυπώσεων. Έτσι όποιος κέρδιζε τα µυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων ήταν 

σχεδόν βέβαιο ότι θα κέρδιζε και στο στρατιωτικό επίπεδο. 

Η αφίσα υπήρξε το κύριο µέσο, µαζί µε τον κινηµατογράφο, µε το οποίο το 

σοβιετικό καθεστώς διέδιδε την προπαγάνδα του στους κατοίκους των Σοβιετικών 

∆ηµοκρατιών, όπου υπήρχε υψηλό ποσοστό αναλφαβητισµού τα πρώτα χρόνια µετά 

την Επανάσταση. Οι καλλιτέχνες βρήκαν µια διέξοδο που τους επέτρεπε να 

λειτουργήσουν πέρα από τα παραδοσιακά όρια του ζωγράφου ή του γλύπτη. Ο 

καλλιτέχνης µετατρεπόταν στον monteur του ντανταϊστή Hausmann. Ο monteur είναι 

ο µετασχηµατισµένος καλλιτέχνης που βρίσκει την απόλυτη διέξοδο σε µια τέχνη για 

τις µάζες. Μετατρέπεται σε µηχανικό που χρησιµοποιεί την πιο σύγχρονη τότε 

τεχνολογία της εποχής για να σχηµατίσει εικόνες που µεταδίδουν τα διδάγµατα και 

τις προτροπές της Επανάστασης και αργότερα του καθεστώτος στο µεγάλο κοινό. 

Μια αφίσα δεν ήταν µόνο µια απλή επιγραφή ή µια δηµόσια ανακοίνωση 

τοποθετηµένη σε έναν δηµόσιο χώρο αποτελούµενη από λέξεις ή εικόνες. Το κείµενο, 

το οποίο την συνόδευε, ουσιαστικά αποτελούσε ένα σύνθηµα σαφές και ευνόητο για 

το ευρύ κοινό, το οποίο µε τις κατάλληλες τεχνικές (ρετούς, παραµόρφωση ή 

διεύρυνση) µετέδιδε εµµέσως και υποσυνείδητα το µήνυµα υπέρ ή κατά µίας άποψης, 

ενός προσώπου ή µίας πολιτικής επιλογής. Επιπλέον, ας σηµειωθεί ότι η χρήση της 
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αφίσας ήταν προτιµότερη από άλλα µέσα της προπαγάνδας, όπως φυλλάδια, κόµικς, 

ταινίες και ραδιοφωνικές εκποµπές εξαιτίας δύο βασικών λόγων. Πρώτον, η 

παραγωγή τους θεωρείτο µια πολύ φτηνή διαδικασία: Αρκούσαν µία πρωτότυπη ιδέα, 

ένας σχεδιαστής και ένας εργοδότης –ως επί το πλείστον το κράτος-, ώστε να 

αναπαραχθεί ένα µήνυµα µέσα από µια πολύ φθηνή διαδικασία εκτύπωσης. Ο 

δεύτερος λόγος αφορούσε την αποτελεσµατικότητα των αφισών, εφόσον προσέλκυαν 

άµεσα το ενδιαφέρον ενός τεράστιου ποσοστού θεατών δηµοσιευµένες εκ των 

πραγµάτων σε δηµόσιο χώρο.  

Ο αποδέκτης του μηνύματος  
Η πολεµική προπαγάνδα έλαβε τεράστιες διαστάσεις µέσα από τις αφίσες. Ο 

σχεδιασµός της και το µήνυµα της έπρεπε να προσελκύουν την προσοχή του κοινού 

και εν συνεχεία να τον προβληµατίζουν στιγµιαία τον θετή προκαλώντας του µια 

συναισθηµατική αντίδραση (θλίψη, ενοχή ή ακόµα και µανία). Ας σηµειωθεί ότι το 

µήνυµα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφές. οι τακτικές της προπαγάνδας 

είχαν έναν ολοκληρωτικό χαρακτήρα, ωστόσο η αντίδραση του κοινού δεν µπορεί να 

θεωρηθεί εκ των πραγµάτων προκαθορισµένη. Η πανταχόθεν επίθεση πληροφοριών 

ενδέχεται να είχε κοινούς σκοπούς και µηνύµατα, αλλά οι ερµηνείες είναι αυτόχρηµα 

υποκειµενικές. Ένας τρόπος για να εξηγηθούν οι διαφορετικές επιπτώσεις των 

µηνυµάτων στους αποδέκτες της προπαγάνδας είναι η κατάταξη του συνόλου σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά εκείνους οι άνθρωποι που είχαν αρχικά την 

προδιάθεση να αντιδράσουν ως αγγελιοφόροι του µηνύµατος και να το προβάλλουν 

περισσότερο εντός του µικρόκοσµου τους σε απόλυτη συµφωνία µε τις αποφάσεις 

της ηγεσίας. Η δεύτερη κατηγορία ήταν ουδέτερη, αδιάφορη συχνά «απολιτική» και 

για το λόγο αυτό πιο ευάλωτη στην προπαγάνδα . Η τρίτη κατηγορία υπήρξε στην 

αντιπολίτευση εχθρική σε κυβερνητικές πιέσεις και έως εκ τούτου αποµονωµένη από 

κάθε είδους κυβερνητικό σχεδιασµό. 

Οι αφίσες της Ρωσίας στο δεύτερο παγκόσμιο και η αντίθεση τους 

σε σχέση με τα Λουμπκί 
Ο καταιγισµός της αφίσας συνεχίστηκε και  στο δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 

µε δριµύτερη ένταση γιατί πλέον είχε προχωρήσει σε καλύτερο επίπεδο και η ίδια η 

τυπογραφία αλλά και η ίδια η τέχνη. Η προπαγάνδα επαναλαµβάνετε σε πολλές 

ιστορικές στιγµές απλώς µερικά επιµέρους χαρακτηριστικά της διαφέρουν. Στις 

αφίσες του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου δεσπόζει ο Στάλιν και ο κόκκινος στρατός 

δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι πιο προσωποκεντρικές σε σχέση µε τα λουµπκί τα 

οποία δεν είναι προσωποκεντρικά αλλά κυρίως περιγραφικά σε θέµατα πολέµου 

συγκεκριµένα ή αόριστα. Βιώνει ο θεατής την περιπέτεια µίας κοινωνίας όπου η 

επικράτηση της απόλυτης σταλινικής άποψης µετέτρεψε τους καλλιτέχνες σε 

κατασκευαστές ειδώλων. Μια τέτοια παράθεση µας ωθεί να αναρωτηθούµε πώς µια 

ακµάζουσα πρωτοπορία εικόνων αναγκάζεται να παραχωρήσει τη θέση της σε µια 

ποµπώδη προσωπολατρία. Τα λουµπκί είναι µια λαϊκή τέχνη τα οποία δεν έχουν 

κύριους εκφραστές και αναφέρονται σε ένα κοινό πιο πολιτικά και τεχνικά 

απαίδευτο. Οι Ροτσένκο, Μαγιακόφσκι, Κλούτσις και κυρίως οι αδελφοί Στένµπεργκ 
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Βλαντιµίρ και Γκέργκι εισάγουν νέες τεχνικές όπως το φωτοµοντάζ στον τρόπο 

σχηµατισµού της εικόνας και µια απολύτως σύγχρονη αντίληψη του ρόλου του 

καλλιτέχνη στην κοινωνία. Η περίοδος αυτή λήγει µε τον θάνατο σε ατύχηµα µε 

µοτοσικλέτα του Γκέργκι Στένµπεργκ το 1933, που συµπίπτει και µε την περίοδο 

επικράτησης του Στάλιν. Ίσως σε αυτή την περίοδο θα έπρεπε να αντιπροσωπεύονταν 

µε περισσότερο υλικό οι αδελφοί Στένµπεργκ που σφράγισαν µε το έργο τους τη 

γραφιστική του περασµένου αιώνα. Αρχίζουν να κυριαρχούν αφενός η εικόνα του 

Στάλιν, καθώς και το κυρίαρχο στυλ του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Καλλιτέχνες 

όπως οι Γκοβόρκοφ, Ντέινεκα, όλοι τους τιµηµένοι µε τις πιο υψηλές διακρίσεις του 

σοβιετικού κράτους, φτιάχνουν εικόνες όπου η εικαστική και η εικονογραφική 

αφέλεια συναντά την ένταση της προπαγάνδας και την αποθέωση της 

προσωπολατρίας του Στάλιν. 

Τα χρώµατα τους είναι πιο απλά και οι αναπαραστάσεις τους δεν περιέχουν 

τόσες λεπτοµέρειες µιας και εστιάζουν στην περιγραφή γεγονότων χωρίς να 

αναφέρονται σε συγκεκριµένα πρόσωπα η τοπία. Στο δεύτερο παγκόσµιο υπήρχε η 

προσήλωση σε ένα ηγετικό πρόσωπο του Στάλιν και η ταύτιση της κοινωνίας µε 

αυτόν και τις αποφάσεις του , οπότε έπρεπε να χτιστεί και η ακλόνητη εικόνα του σαν 

ηγέτης κάτι στο οποίο βοήθησαν πάρα πολύ οι αφίσες και η προπαγάνδα σε αντίθεση 

µε τα λουµπόκ στα οποία δεν υπήρχε ταύτιση µε κάποιο ηγέτη αλλά ο ίδιος ο 

ανώνυµος λαός έπρεπε να γίνει ηγέτης και αγωνιστής. Υπήρχε δηλαδή διαφορετικός 

προσανατολισµός των µηνυµάτων και του τρόπου που αυτά λειτουργούσαν . Οι 

αφίσες του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου υποστηρίζουν µε ένταση το αίτηµα της 

πολιτικής ανατροπής και της απόκρουσης του ξένου εισβολέα και του εσωτερικού 

εχθρού. 

Τα λουµπόκ παρείχαν ένα κοινό σηµείο στο οποίο λόγω των τεχνικών 

εξέλιξης στον ξυλογραφικό σχεδιασµό βοήθησαν να παραχθεί το νέο αυτό πρότυπο 

τέχνης και επικοινωνίας Ένα από τα κυριότερα ερωτήµατα των ανθρώπων αυτών 

ήταν η πραγµατική ταυτότητα του ανθρώπου µέσα από τη ρωσική πρωτοπορία και η 

αναζήτηση αυτή ήταν εµφανής µέσα από τους συµβολισµούς και τις αλληγορίες που 

περνούν πολύ δυνατά νοήµατα και σηµασίες. Πραγµατευόταν συχνά στην 

θεµατολογία τους θριάµβους της πατρίδας τους µέσα από τις φρικαλεότητες του 

πολέµου καθώς και την ανάδειξη τους σε ένα δυνατό λαό του οποίου η δύναµη 

προέρχεται από τον ίδιο το λαό του οποίου κοµµάτι είναι ο ίδιος ο θεατής . 

Η επέκταση του λουµπόκ που επικρατεί στον δεύτερο παγκόσµιο αλλά µέχρι 

και τις ηµέρες µας είναι η αφίσα της οποίας η σπουδαιότητα έγκειται στη µετάδοση 

µηνυµάτων µε απλές εικόνες και τη χρήση της τυπογραφίας.  

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες µέχρι και τις µέρες µας την θεωρούν ως ένα 

µέσο οπτικής στενογραφίας µε το οποίο µπορούν να µεταφέρουν άµεσα,  επιδραστικά 

και µε καλά αποτελέσµατα µηνύµατα τα οποία αφορούν τοµείς όπως τα πολιτικά , 

οικονοµικά , κοινωνικά αλλά και τη διαφήµιση. Αυτός είναι και ο λόγος που στις 
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µέρες µας η αφίσα χρησιµοποιείται ακόµα και από επικοινωνιολόγους για να 

επικοινωνήσουν µε καλύτερα αποτελέσµατα τα µηνύµατα τους στο κοινό.   

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
Ferguson, N., (2007). ΟΠόλεµος στον κόσµο: Ο αιώνας του µίσους 1901-
2000.Αθήνα:Ιωλκός, τόµοι Ι-ΙΙ 

 

Ferguson, N.(2008). Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος: στρατιωτική, διπλωµατική, 
οικονοµική ιστορία, 1914-1918 :Αθήνα: Ιωλκός 

 

Kristeva,J.(1969). Semeiotikerecherches pour unesémanalyse :Paris: Edition du 

Seuil 

 

Sonneson,  G.(1989).Pictorial concepts. Inquiries into the semiotic heritage and 
itsrelevance for the analysis of the visual world :Lund :Lund University Press. 

 

Έκο,Ο.(1961). Θεωρία Σηµειωτικής. Αθήνα : Γνώση  

 

Έκο,Ο.(2007). ∆ιασηµειωτική µετάφραση . Αθήνα : Παπαζήσης 

 

Έκο,Ο.(1994). Τα όρια της ερµηνείας . Αθήνα : Γνώση 

 

Έκο, Ο.(1995). Σηµειώµατα Σηµειολογίας  . Αθήνα : Μαλλιάρης 

 

Έκο, Ο.(1961). Ερµηνεία και Υπερερµηνεία. Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα 

 
Παναγιώτου ,Γ. (2015).Ο ΚαζιµίρΜαλέβιτς και οι µαθητές του. 100 χρόνια από το 
Μαύρο Τετράγωνο.Θεσσαλονίκη:  Κρατικό ΜουσείοΣύγχρονηςΤέχνης.  

 

Καντίνσκι, Β. (1980). Σηµείο, γραµµή, επίπεδο. Συµβολή στην ανάλυση των 

ζωγραφικών στοιχείων. Αθήνα: ∆ωδώνη. 

Birgit, H. –Wollen, P.(1995).Ο φουτουρισµός, ο Μαγιακόφσκι και ο 

κινηµατογράφος. Αθήνα: Αιγόκερως   

 

Καντίνσκι, Β. (1981). Για το πνευµατικό στην τέχνη. Αθήνα: Νεφέλη. 

 

Volboudt, P. (1984).Wassily Kandinsky.Paris: Hazan 
 

Barthes, R. (1973) .Elements of Semiology.ΝέαΥόρκη: Hill & Wang.  



53 

 

 

Barthes, R. (2007) .S/Z.Αθήνα: Nήσος.  

 

Barthes, R. (2007) . Εικόνα – Μουσική – Κείµενο, µτφρ. Γ. Σπανός. Αθήνα: 

Πλέθρον.  

 

Barthes, R. (1979). Μυθολογίες. Μάθηµα, µτφρ. Κ. Χατζηδήµου, Ι. Ράλλη, Αθήνα: 

Εκδόσεις Ράππα-Κέδρος.  
 

Ερνο, Γ. (2015).Ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος και η προϊστορία του . 

Αθήνα:ΣύγχρονηΕποχήΕκδοτικήΑΕΒΕ 

 

King, D.(2012). Russian Revolutionary Posters: From Civil War to Socialist 
Realism, From Bolshevism to the End of Stalinism.London: TatePublishing 

 

Παπανικολάου, Μιλτιάδης Μ.(2001). Ρωσική πρωτοπορία Επιλογές από τη 
συλλογή Κωστάκη. Θεσσαλονίκη :Κρατικό µουσείο σύγχρονης τέχνης  

 
Sontag, S(1998). Για το στυλ. Ενάντιαστηνερµηνεία. Περίκινηµατογραφοφιλίας. 

Αθήνα : Καθρέφτης 

 

Strinati, D. (2004). An Introduction to Theories of Popular Culture.United 
Kingdom: Routledge 

 

Μάλεβιτς, K. (1997).Η τεµπελιά, πραγµατική αλήθεια του 
ανθρώπου.Σουπρεµατισµός µε είκοσι σχέδια του ζωγράφου. Θεσσαλονίκη 

:Νησίδες 

 

Burgin, V.(1986).The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity 
(Communications and Culture). UnitedKingdom :HumanitiesPr 
 

Ξενής,Σ(2008). Σκέψεις για την θεωρία και την πράξη της χαρακτικής και των 

εικαστικών εκτυπώσεων. Αθήνα : ∆ιάπλαση 
 

Golovine, Ι. (2009).HistorieDePiere.PARIS:bibliolife 
 

Howard, M. (2004).Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος .Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 

 

Marshall, P. (2004).Ο ρόλος της Ρωσίας στην ̟παγκόσµια ιστορία .Πειραιάς: 

Ελάτη 

 

Roberts, J.M. (2002). Παγκόσµια Ιστορία. Αθήνα: Οδυσσέας, τόµοι Ι-ΙΙ 

 

Hew, S(2013)O Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Αθήνα: Γκοβόστης 

 

Overy, R. (1939).Η αντίστροφη µέτρηση για τον ̟όλεµο.Αθήνα: Πατάκης 

 

Blanning, T.C.W.(2009).Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώ̟πης.Αθήνα: Τουρίκης 

 



54 

 

Eley, G. (2010).Σφυρηλατώντας τη δηµοκρατία: ιστορία της ευρωπαϊκής 
αριστεράς. Αθήνα: Σαββάλας,τόµοι Ι-ΙΙ 

 

Λούβη, Ε. –Ξιφαράς, ∆ (2013) .Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία Γ  Γυµνασίου 

Αθήνα: Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων  

 

Markov, V.(1968). RussianFuturism: aHistory.LosAngeles: 

UniversityofCaliforniaPress. 
 

John E. Bowlt (1976).Russian Art of theAvant - Garde: Theory and 
Criticism,Revised and enlarged edition.London:Thamesand Hudson 

 

Jangfeldt,B. Majakovskij and Futurism (1976).StockholmStudies in Russian 
Literature.Stockholm :Almqvist&Wiksell, 

 

Jensen,K.B(1977).RussianFuturism, Urbanism and Elena Guro.Denmark:Aarhus 

 

Compton, S(1978)World Backwards:Russian Futurist Books, 1912 – 
1916.London: TheBritish Library 

 

Sola, A (1989).Le Futurism Russe.Paris :PressesUniversitaires de France. 

 

Conio, G (1990).L’Avant–GardeRusseet La Synthese des Arts. 
Paris:  L’Aged’Homme, 
 

Jakobson, R(1997). My Futurist Years,edited by BengtJangfeldt, Russianedition 
Moscow.  Stockholm: English edition, 

 

Ljunggren,  A and Gurianova, N(1995).Elena Guro, Selected Writings from the 
Archives. Stockholm :Almqvist&Wiksell International 

 

Φραγκόπουλος, Μ- ΒελιµίρΧλέµπνικοφ- Ζάουµ(1995). 
SudoksudeiΗπαγίδατωνδικαστών.Αθήνα: Εστία 
 

Rowell, M.Wye, D. (2002).The Russian Avant - GardeBook( 1910– 1934 ). New 

York: The JudithRothschild Foundation 
 

Petrova, Y. Misler,N. Bowlt, J(2003).Origins of theRussian Avant - Garde, State 
RussianMuseum.St.Petersburg:Palace Editions 

 

Petrova,Y. Marcade,J.C. (2005).The Avant –Garde(before and after), Europalia, 
Russia.Bruxelles: Palace Editions 

 

Papanikolaou, M. (2005).Light and Colour in the RussianAvant - Garde– The 
GeorgeCostakisCollection from the SMCA, MartinGropiusBau– Berlin.Cologne 

:PublisherDuMont 

 

Bowlt, J.(2008).Moscow & St. Petersburg1900 – 1920, Art, Life & Culture of the 
Russian Silver Age. New York:TheVendomePress 

 



55 

 

Dorontschenkov, I. (2009).Russianand Soviet Views of Modern 
WesternArt.LosAngeles :University of California Press 

 

Edelman,M.(1964). The Symbolic Uses of Politics.Ubana and chicago:University 

of illinois press 

Morris, C.(1946). Sings , Language and behavior . England : Oxford 

Παυλόπουλος, ∆.(2004): Χαρακτική, γραφικές τέχνες. Αθήνα: ∆ιάττων 

Arendt, H.(2000): Περί βίας . Αθήνα : Αλεξάνδρεια  

Κονδύλης, Π.(1997): Θεωρία του πολέµου. Αθήνα : Θεµέλιο 

Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics.Style in Language 

Literature.Cambridge, Mass: The Belknap Press 

Jakobson, R. (1960). ∆οκίµια για τη γλώσσα της λογοτεχνίας . Αθήνα: Εστία 

Mukarovsky, J. (1940) .On Poetic Language.Lisse: The Peter de Ridder Press.  

Shklovsky, V. (1924) .Art as technique . Nebraska: University of Nebraska Press.  

Vamvakidou, Ι.,Kyridis, Α., Zagkos, C. Tziamtzi,  E. Gogou, Ε. (2010). Posters as 

a form of political discourse. The posters of the Communist Youth of Greece in the 

dictatorship era (1967-1974):THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 

IMAGE: http://x11.cgpublisher.com/works/31802/actions/1/manage_workspace 

 
 

 


